
சலுகை விகையில் எரிப�ொருகை ப�ற்றுக்-
பைொளை ரஷ்ொவுடன் �ை சுற்றுப்�ச்சுக்ைள முன்-
பெடுக்ைப�ட்டுளைதொை பெளிவிெைொர அகைச்-
சர் அலி சபரி பதரிவித்துளைொர்.  இந்தி் ஊடைம் 
ஒன்றுக்கு ெழங்கி் பசவ்வியி்ை்் அகைச்சர் 
அலி சபரி இவ்ெொறு பதரிவித்துளைொர்.  

சர்ெ்தச நீதி ெகர்கைக்கு உட்�ட்டு ரஷ்ொ -
விடமிருந்து எரிப�ொருகை 

13பக்கங்கள்வரு. 90 இல. 280

2022 நவமபர் 26 சனிககிழமை

90 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்
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உடெடி்ொை அமுலுக்கு ெரும் 
ெகையில் 13 பெளிநொட்டு ்ெகை-
ெொய்பபு நிறுெெங்ைளுக்கு இைங்கை 
பெளிநொட்டு ்ெகைெொய்பபு �ணி் -
ைம் ெழங்கி் உரிைம்  இரத்துச் பசய்-
்ப�ட்டுளைதொை இைங்கை பெளி-
நொட்டு ்ெகைெொய்பபு �ணி்ைம் 
பதரிவித்துளைது.  

்சகெ ஒப�ந்த மீைல்ைள பதொடர்-
�ொை ்ெகை ்தடு�ெர்ைளிடமிருந்து 

�ணி்ைத்துக்குக் கிகடக்ைபப�ற்ை 
முகைப�ொடுைளின்�டி, தீர்வுைகை 
ெழங்ை முன்ெரொத பதொழில் முைெர் 
நிகை்ங்ைளும் �ணி்ைத்துடன் பசய் -
துபைொணட ஒப�ந்தங்ைகை மீறியுள-
ைெ.  

சசமவ ஒபபநத மீறல்கள் ததொடர்பில

நிந்தவூர் குறூப, 
ஹிங்குைொகை குறூப 
நிரு�ர்ைள   

நிந்தவூரில் எம்.ஓ.பி 
உரத்துடன் உபக� 
ைைப�டம் பசய்து 
விற்�கெ பசய்யும் இடபைொன்கை இரொ-
ணுெத்திெர் சுற்றி ெகைத்தெர். இங்கு 
ைைப�டம் பசய்து விற்�கெக்கு த்ொரொை 
கெக்ைப�ட்டிருந்த 181 உர 

உப்புடன் கலப்்படம் செய்யப்்படட
MOP உர மூடடகள் கண்டுபிடிப்பு ்பாவடைக்கு உதவாத 16,000 kg

செல் மூடடகளுடன் ஒருவர் டகது

ெரவு-பசைவுத் திட்டத்தின் �டி, குடி-
ெரவு ைற்றும் குடி்ைல்வு திகைக்ை -
ைம், விசொக்ைளுக்ைொெ ைட்டைங்ைள 
ைற்றும் ஏகெ் ைட்டைங்ைகை டிசம்-
�ர் முதைொம் திைதி முதல் அதிைரிக்ை தீர்-
ைொனித்துளைது.  

இது பதொடர்-
�ொெ வி்சட 
அ றி வி ப பு 
திகைக்ைைத்தின் ைட்டுப�ொட்டொைரொல் 
பெளியிடப�ட்டுளைது. இதன்�டி, 
இரட்கடக் குடியுரிகை 

விசொக்களுக்கொன ்கடடணங்களில திருததம

்ைொரன்ஸ் பசல்ெநொ்ைம்   

அடுத்த ெருடம்   விடுமுகை 
நொட்ைகைக் குகைத்து �ொடசொகை 
நொட்ைகை அதிைரிப�தன் மூைம் 
அடுத்த ெருடத்திற்ைொெ �ொடத்திட் -
டங்ைகை அந்த ெருடத்தி்ை்் 
பூர்த்தி பசய்் நடெடிக்கை எடுக்-
ைப�டும்  எெ ைல்வி அகைச்சர் 

சுசில் பி்ரை ஜ்ந்த �ொரொளுைன்-
ைத்தில் பதரிவித்தொர்.

அதற்கிைங்ை அந்த ெருடத்-
திற்குள்ை்் �ொடத்திட்டங்-
ைகை பூர்த்தி பசய்யும் ெகையில் 
்ெகைத்திட்டங்ைகை முன்பெ-
டுக்ைவுளைதொைவும் அெர் பதரி-
வித்தொர்.   

பல்கலைக்கழ்க அனுமதிக்ககான வெட்டுப் புள்ளி 02 ெகாரங்களில!

மின் இகைபபிகெ 
துணடிக்ைச்பசன்ை ஊழி்ர்-
ைகை முன்ெொள அகைச்சர் 
நவீன் திசொநொ்க்ை தொக்குெ-
தற்கு மு்ற்சித்த சம்�ெம் பதொடர்பில் 
முகைப�ொடு கிகடக்ைபப�ற்ைொல் 
விசொரகைைள முன்பெடுக்ைப�டும் 
எெ இைங்கை ப�ொது �்ன்�ொடுைள 

ஆகைக்குழு பதரிவித்துளைது.  
 பைொழும்பு 07 இல் அகைந்துளை 

நவீன் திசொநொ்க்ைவின் வீட்டிற்குரி் 
மின்சொர ைட்டைம் 

முறைபபாடு கிறடத்தால்
நவீன் மீது நடவடிகறக

பைொெரொைகை- இங்கினி்ொைை பிர்தசத்தி-
லிருந்து 13 ெ்து சிறுமிக் ைடத்திச் பசன்ை 
47 ெ்துகட் ஒருெகர ப�ொலிஸொர் ்தடி 
ெருகின்ைெர். தெது ைைள தன்னிடமிருந்து 
ைடத்தப�ட்டதொை சிறுமியின் தொ்ொர் பசய்த 
முகைப�ொட்டின் ்�ரில் விசொரகை நடத்தப -
�ட்டு ெருெதொை ப�ொலிஸ் தகைகை்ைம் 
பதரிவித்துளைது.  

13 வயது சிறுமி ்கடததல:

2021ஆம் ைல்வி ஆண டுக்ைொெ ைல்விப 
ப�ொது  த ரொ தர சொதொ ரை தரப �ரீட்கச ப�று-
்� றுைள ்நற்று பெளி்ொகியுளைெ.  

2021 ஆம் ைல்வி்ொணடுக்ைொெ சொதொரை 
தரப �ரீட்கச ைடந்த ்ை ைொதம் நகடப�ற் -
ைது. ப�று ்�றுைகை �ரீட்கசத் திகைக்ை -
ைத்தின் https://www.doenets.lk/examresults 
எனும் இகை்த்தைத்தில் 

G.C.E. O/L ச்பறுப்பறுகள்  
பெற்று சவளி்யாகிை   

சலும்க விமலயில எரிதபொருள்:

அரசி்ல் தீர்வு பதொடர் -
�ொெ ்�ச்சுக்ைளின் ்�ொது, 
நிகைகைைளுக்கு ஏற்� 
ைைந்தொ்ைொசகெ மூைம் 
தீர்ைொெங்ைகை ்ைற்பைொள -
ெபதன்ை தமிழ்த் ்தசி்க் 
கூட்டகைபபின் முடிகெ 
அகைச்சர் டக்ைஸ் ்தெொ -
ெந்தொ ெர்ெற்றுளைொர்.  

ஜெொதி�தி ரணில் விக்கிரை -

சிங்ைவுடன் தமிழ் ைக்ைளின் 
அரசி்ல் தீர்வு பதொடர்�ொை 
்�சுகின்ை ்�ொது, இகைந்த 
ெடக்கு கிழக்கில் சைஸ்டி 
முகையிைொெ அதிைொர 
�கிர்கெ்் தீர்ெொை ெலியு -
றுத்துெபதெவும், பின்ெர் 
்�ச்சுெொர்த்கதயின் நிைகை-
ைளுக்கு ஏற்�, விட்ங்ைகை 
ைைந்தொ்ைொசித்து 

தமிழ் மக்கள் அனு்பவிக்கும் அடமதி    
சூழடல பமலும் வலுப்்படுதத பவண்டும்

இைங்கையில் புதி் முதலீட்டு 
ெொய்பபுைள குறித்து ைைந்துகர்ொடு -
ெதற்ைொை இைங்கை ெந்துளை ஜப -
�ொனின் உ்ர் ைட்ட குழு இைங்கை -
யில் ஜப�ொனி் நிறுெெங்ைளூடொை 
அதிை முதலீடுைகை பசய்ெதற்கு 
ஊக்குவிப�தொை பிரதைர் தி்ெஷ 
குைெர்தெவிடம் ்நற்று உறுதி -்
ளித்தெர்.

�ொரொளுைன்ைத்திலுளை பிரதை-
ரின் அலுெைைத்தில் ஜப�ொனின் 
உ்ர் ைட்ட குழு பிரதைகர சந்தித்த-

ெர். இதன்்�ொ்த அெர்ைள இந்த 
உறுதி பைொழிக் ெழங்கியுளைெர்.  

இந்தத் தூதுக்குழுவில் ஜப�ொ -
னின் அரச குடும்� உறுபபிெரும் 
்டொக்கி்்ொ ப�ருநைர சக�யின் 
முன்ெொள உறுபபிெருைொெ திருைதி 
கச்ைொ அயுமி ைற்றும் இரணடொம் 
உைைப ்�ொருக்குப பின்ெர் புைழ் -
ப�ற்ை சொன் பிரொன்சிஸ்்ைொ ைொநொட் -
டில் ஜப�ொனுக்கு ெழங்ைப�ட்ட 
ஆதரவுக்ைொை நன்றி பதரிவிக்கும் 
ெகையில் 

ஜப்்பானி்ய நிறுவைஙகள் ஊடாக 
இலஙடகயில் அதிக முதலீடுகள்

சீெொவிெொல் நன்பைொகட்ொை ெழங் -
ைப�ட்ட டீசல் ஏற்றி் ‘சூப�ர் ஈஸ்டன்’ 
என்ை ைப�ல் சிங்ைபபூரில் இருந்து இன்று 
பைொழும்பு  ெந்தகட்வுளைதொை சீெ தூதர-
ைம் அறிவித்துளைது.  

அந்த ைப�லில் இருந்து 10.6 மில்லி்ன் 
லீற்ைர் (9,000 பைட்ரிக் பதொன்) டீசல் இைங்கைக்கு பைொணடு ெரப-
�டுெதொை சீெ தூதரைம் தெது டுவிட்டர் �திவில் பதரிவித்துளைது.  
இந்த ைப�ல் இன்று பைொழும்க� ெந்தகட்வுளைதொைவும் 

சீைாவின் ென்சகாடட 
டீெல் கப்்பல் இன்று வருகிறது

்ைொரன்ஸ் பசல்ெநொ்ைம்  

ைணபைணபைய் ஒரு லீற்ைகர 150 ரூ�ொவுக்கு 
விற்�கெ பசய்் முடியுபைெ பதரிவித்து எதிர்க்ைட்சியி -
ெர் நொட்டு ைக்ைகை தெைொை ெழி நடத்துெதொை பதரிவித்த 
அகைச்சர் ைஞசெ வி்ஜ்சக்ைர,  தற்்�ொது 365 ரூ�ொவுக்கு 
விற்�கெ பசய்்ப�டும் ஒரு லீற்ைர்  ைணபைணபைய்   
மூைம் 4 ரூ�ொ ைட்டு்ை இைொ�ைொை ப�ற்றுக் பைொளைப�-
டுெதொைவும்   பதரிவித்தொர். 

ஒரு லீற்றர் மண்சணெண்சணெயட்ய
150 ரூ்பாவுக்கு வழஙக முடி்யாது

ஓைந்கத வி்ேட நிரு�ர்   

ெவுனி்ொவிலுளை தனி்ொர் பநல் ைைஞ -
சி்சொகையிலிருந்து ப�ொைன்ெறுகெக்கு 
பநல் மூகடைகை ஏற்றி பசன்ை பைொறி-
ப்ொன்று ்நற்று முன்திெம் (24) ைொகை 
கைப�ற்ைப�ட்டதொை ெவுனி்ொ பதற்கு 
ப�ொதுச் சுைொதொர �ரி்சொதைர் அலுெைைம் 
பதரிவித்துளைது.  

 

வவுனியொவிலிருநது தபொலன்னறுமவககு ்கடததல:

       கிராண்ட்ாஸில் சம்வம; ப்ாதைக்கு அடிதையானவர் தைது!     சபையில் ரவூப் ஹக்கீம்MP க�ோரிக்ப�

ெமகிபுர சதாடர்மாடியிலிருந்து
கீபழ வீெப்்படட சிசு உயிரிழப்பு 

மத வழி்பாடடுததலஙகள் குறிதது
 அரசு கவைம் செலுதத பவண்டும்03 03பொடசொமல ஆசிரிமய்களின் ஆமட ததொடர்பில ஆசிரியர் சங்கத தமலவர் ச�ொசப ஸடொலின் ததரி-

விததுள்்ள ்கருததுககு எதிர்பபு ததரிவிததும ச�ொசப ஸடொலினின் நடவடிகம்க்கம்ள ்கண்டிததும 
சநற்று த்கொழுமபு டவுன் ச�ொல பிரசதசததில ஆசிரியர்்கள் ஆர்பபொடடததில ஈடுபடடிருநத சபொது...  

பை�ெொன் ஊடொை �டகுைள மூைம் இைங்கை்கர இத்தொ -
லிக்கு ைடத்திச் பசல்லும் நடெடிக்கை நகடப�ற்றுெருெதொை தை -
ெல்ைள பெளி்ொகியுளைபதெ இைங்கை பெளிநொட்டு ்ெகை -
ெொய்பபு �ணி்ைம் ்நற்று பதரிவித்துளைது.   

குறிப�ொை ஆட்ைடத்தல்ைொரர்ைள பை�ெொகெ ஒரு �ரிைொற்ை 
கை்ைொை �்ன்�டுத்திக் பைொணடு இத்தொலிக்கு சட்டவி்ரொ -
தைொை இைங்கை்கர ைடத்திச் பசல்லும் ஆட்ைடத்தல் ெர்த்-
தைம் �ற்றி் தைெல்ைள கிகடத்துளைதொைவும் �ணி்ைம் 
பதரிவித்துளைது.   

மிைவும் ஆ�த்தொெ முகையில் இத்தொலி ்நொக்கி � -்
ணித்த �ை �டகுைள வி�த்துக்குளைொெதில் ைொப�ொற்ைப -
�ட்டு இடம்ப�்ர்ந்தெர்ைைொை 

உயிலர பணயம் லெத்து பணத்லதை வீணடிக்க வெண்காம்:

13 சவளிொடடு பவடலவாயப்பு  
நிறுவைஙகளின் உரிமம் இரதது!
இைஙல்க வெலைெகாய்ப்பு பணிய்கம் வதைரிவிப்பு நிநதைவூர், அட்்ப்பள்்ளத்தில 06 வபர் ல்கது; 181  மூல்்கள் பறிமுதைல

ெவுனியகா வதைற்கு PHI அதிரடி ந்ெடிகல்க 
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பொர்க்கலொம
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அடுதத வருடம் விடுமுடறட்ய குடறதது   
்பாடொடல ொடகடை அதிகரிக்க முடிவு   
சலபயில ்கலவி அலமசசர் சுசில பிவரமஜயநதை வதைரிவிப்பு

ரஷயாவுடன் பலசுற்று
ப்பச்சுவார்தடத முன்சைடுப்பு
வெளிவிெ்ககார அலமசசர் அலிசப்ரி தை்கெல

சிங்கப்பூரிலிருநது ெருெதைகா்க சீன தூதைர்கம் வதைரிவிப்பு
வபகாதுப் பயனபகாடு்கள் ஆலணககுழு வதைரிவிப்புவிலைலய அதி்கரித்தும் இைகாபமகா்க லீற்்றருககு ரூ.4 மட்டுவம

TNAயின தீர்மகானத்லதை ெரவெற்று அலமசசர் ்க்ளஸ் அறிகல்க

47 வயது நபறர பதடி
பபாலிஸார் வறலவீச்சு
வமகானரகா்கலை பகுதியில சம்பெம் பதிவு
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இரடறட குடியுரிறமககான
கடடணம 2000 படாலர்கள்
டிசம்பர் முதைைகாம் தி்கதி முதைல அமுல

இைஙல்க ெநதுள்்ள ஜப்பகான குழு பிரதைமரி்ம் உறுதிபலபனான் ஊடாக படகுகள்
மூலம இத்தாலிககு ஆடகடத்தல்
சவளிொடடு பவடலவாயப்பு ்பணி்யகம் எச்ெரிக்டக

சட்்விவரகாதைமகா்க வைபனகான 
வசலவெகார் குறித்தை தை்கெல
வதைரிநதைகால 1989 எனும்
24 மணிவநரமும் இயஙகும்
அெசர வதைகாலைவபசி
இைக்கத்திற்கு அறியத்தைருமகாறு
பணிய்கம் வெணடுவ்ககாள்
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இஸ்லாமிய அரசு குழு உறுப்பி -
னர்களை தடுத்து ளைத்திருக்கும் 
மு்கலாம்்களை ள்கவிடக்கூடிய நிள் 
ஏற்படக்கூடும் என்று ைட கிழக்கு 
சிரியலாவில் உளை உளளூர ்பளட்கள 
எச்சரித்துளைன.   

துருக்கி புதிய தளரைழி தலாக்கு -
தல்்களை ஆரம்பிக்கும் ்பட்சத்தில் 
இநத ைலாைலா்கங்களை ததலாடரநதும் 
்பலாது்கலாக்கும் திறன் தமக்கு இல்ள் 
என்று சிரிய ஜனநலாய்கப் ்பளட ததரி-
வித்துளைது.   

இஸதலான்பூலில் இடம்த்பறற 
குண்டுத் தலாக்குதலுக்கு ்பதில் நடை-
டிக்ள்கயலா்க துருக்கி இநதப் பிரலாநதி-
யத்தின் மீது ததலாடரநது தலாக்குதல் -
்களை நடத்தி ைருகிறது.   

ஆறு ப்பர த்கலால்்ப்்படட ஸதலான் -
புல் குண்டுத் தலாக்குதலின் பின்ன-

ணில் ைடக்கு சிரியலாளை தைமலா்கக் 
த்கலாண்ட குரதிஷ் பிரிவிளனைலாதி-
்கள இருப்்பதலா்க துருக்கி குறறம்்சலாட-
டுகிறது.   

அதமரிக்்க ஆதரளை த்பறற சிரிய 
ஜனநலாய்கப் ்பளடயில் குரதிஷ் 
ப்பலாரலாளி்கபை அதி்கம் உளைனர.  

இநநிள்யில் 50,000க்கும் அதி்க-
மலான இஸ்லாமிய அரசு குழு ்சநபத்க 
ந்கர்கள மறறும் அைர்களின் குடும் -
்பத்தினர ைலாழும் தடுப்பு மு்கலாம்்கள 
மறறும் சிளற்கள சிரிய ஜனநலா்கப் 
்பளடயின் ்கடடுப்்பலாடடிப்பய 
உளைன.     

ஐ.எஸ் முகாமகளைக் ளகவிட  
குர்திஷ் பளடயினர் எச்சரிக்ளக

தனது ்பரிணலாமக் ப்கலாட-
்பலாடளட நியலாயப்்படுத்தி 
்சலாரல்ஸ டலாரவின் ள்கதயலாப் -
்பம் இடட ்கலாகிதம் ஒன்று நியு -
பயலாரக்கில் உளை த்சைதபி -
யில் ஏ்ம் விடப்்படவுளைது.   

இநத ்கலாகிதம் டலாரவினின் 
ள்கப்்பட எழுதிய த்பலாருட -
்களில், ்சலாதளன விள்க்கு 
ைலாங்க ்ப்ரும் ஆரைம் ்கலாட -
டுைலார்கள என்று எதிர்பலாரக்-
்கப்்படுகிறது. 

இது 800,000 தடலா்ர்கள 
ைளர விள்ப்பலாகும் என்று 
எதிர்பலாரக்்கப்்படுகிறது.   

1965இல் பிர்ப் ்சஞ்சிள்க 
ஒன்றில் பிரதி எடுக்்க முடியு -

மலான ஒரு ஆைணத்ளதபய 
அைர ்சமரப்பித்துளைலார.   

டலாரவின் தனது ஆைணங -
்களை ்கலாப்்ப்கப்்படுத்து -
ைளத ைழக்்கமலா்கக் த்கலாண் -
டிருக்்கவில்ள், அதனலால் 
சிறிய அ்சல் த்பலாருட்கள 
மடடுபம தறப்பலாது எஞ்சி -
யுளைன.  

டலாரவின் தனது த்பயளர 
சி. டலாரவி அல்்து சி.எச 
டலாரவின் என்பற எழுதும் 
நிள்யில் இநத ஆைணத்-
தில் ்சலாரல்ஸ டலாரவின் என்று 
முழுப் த்பயளரயும் எழுதி 
இருப்்பது மி்க அரிதலானதலா்க 
உளைது.     

டார்வின் ஆவணம ஏலம

ரஷ்யலாவின் உக்கிர ைலான் தலாக்கு-
தள் அடுத்து நலாடடில் 50 வீதமலான 
மின்்சலாரத் பதளைளய பூரத்தி த்சயை-
தறகு முடியலாத நிள் ஏற்படடுளை-
தலா்க உக்ளரன் ததரிவித்துளைது. 

முக்கிய மின்்சலார ்கடடளமப்ள்ப 
்சரித்சயைதறகு முன்னுரிளம அளிக்-
்கப்்படுகின்றப்பலாதும் அதறகு 
பமலும் ்கலா்ம் எடுப்்பதலா்க உக்ளர-
னிய மின்்சலார விநிபயலா்க நிறுைனம் 
ததரிவித்துளைது. 

தள்ந்கர கீவ் உட்பட 15 பிரலாந-
தியங்களில் மின்்சலாரம் மறறும் நீர 
விநிபயலா்கத்தில் சிக்்க்லான சூழல் 
நி்வுைதலா்க உக்ளரனிய ஜனலாதி -
்பதி தைலாத்லாடிமிர த்சத்ன்ஸ 
ததரிவித்துளைலார. உக்ளரனில் 
குளிர்கலா்ம் ஆரம்பித்திருப்்பபதலாடு 
தைப்்பநிள் பூஜயத்திறகு கீழ் 
இருப்்பபதலாடு ்பனிப்த்பலாழிவு இடம் -
த்பறறு ைருகிறது. 

இநநிள்யில் குளிரலால் மக்்கள 
உயிரிழக்கும் அ்பலாயம் அதி்கரித்துள-
ைது.   

கீவில் 70 வீதமலானைர்களுக்கு 
்கடநத வியலாழக்கிழளம மின்்சலாரம் 
துண்டிக்்கப்்படடிருநதது. தள்ந-
்கரில் மின்்சலாரம், சுபடறறும் ை்சதி 

மறறும் தண்ணீர இன்றி ஏற்படக்கூ-
டிய பமலா்சமலான நிள் ்பறறி பமயர 
விடலாலி க்ளிசப்கலா எச்சரித்துளைலார. 

எரி்சக்திக் ்கடடளமப்பு மீது 
ரஷ்யலா நடத்திய தலாக்குதல் ஒரு 
ப்பலாரக் குறறம் என்று உக்ளரன் 
்சலாடியுளைது.

உக்ளரைனில் மின்்சாரை 
துண்டிபபால் பாதிபபு

்பண்ளடய பரலாமலானிய கிைலாடி-
பயலாடடர அரங்கலான க்பைலாசியமில் 
ப்பலாடடி்களை ்பலாரளையிட ைநத 
ரசி்கர்கள ்பழங்கள, த்கலாடளட 
ைள்க்கள, ஒலிவ் ்கலாய்களை ்சலாப்பிட-
டிருக்்கக் கூடும் என்று அ்கழ்ைலாரலாயச-
சியலாைர்கள ்கண்டுபிடித்துளைனர.   

இநதத் தைத்தின் கீழ் பமறத்கலாள -
ைப்்படட அ்கழ்ைலாரலாயசசியில் 
திரலாடள்ச்கள, த்சரரிப் ்பழங்கள, 
ைலாதுளம த்கலாடளட்கள ப்பலான்ற 
உணவுத் துண்டு்கள ்கண்டுபிடிக்்கப்-
்படடுளைன.   

அபதப்பலான்று ்கரடி மறறும் சிங-
்கங்களின் எலும்பு்களையும் ஆ்கழ் -

ைலாரலாயசசியலாைர்கள ்கண்டுபிடித்-
துளைனர. இநத வி்ஙகு்கள அநத 
அரஙகில் பைடளடயலாடும் விளை-
யலாடடு்களுக்கு ்பயன்்படுத்தி இருக்-
்கக் கூடும் என்று நம்்பப்்படுகிறது.   

2,000 ஆண்டு ்பழளமயலான 
தைத்ளத ஆரலாயநதப்பலாபத ஆரலாசசி-

யலாைர்கள இதளன ்கண்டுபிடித்துள-
ைனர.   

்கண்டுபிடிக்்கப்்படட த்பலாருட்கள 
மூ்ம் ்பண்ளடய ்கலா்த்தில் இநத 
அரஙகுக்கு ைநத ரசி்கர்களின் அனு -
்பைம் மறறும் ்பழக்்கங்களை ்கண் -
டறிய முடிைதலா்க ஆயைலாைர்கள 
ததரிக்கின்றனர.   

க்பைலாசியம் பரலாமலானிய ப்பரரசின் 
மி்கப்த்பரிய அரங்கமலா்க இருநத-
பதலாடு அது கி.பி 523 ைலாக்கில் ்பயன் -
்பலாடடில் இருநது ள்கவிடப்்படடது. 
கிைலாடிபயடடர்கள ்சண்ளடயிடும் 
ப்பலாடடிக்கு இநத அரஙகு பிர்ப்மலா-
னதலாகும்.     

பண்ளடய ரரைாமனிய ரைசிகர்கள்  
உண்ட உணவுகள் கண்டுபிடிபபு

அடுத்த ைலாரம் ததலாடக்்கம் டவிட -
டரின் இளடநிறுத்தப்்படட ்கணக்கு்க -
ளுக்கு த்பலாது மன்னிப்பு அளிக்்கப் -
ப்பலாைதலா்க அநத ்சமூ்க ஊட்கத்தின் 
உரிளமயலாைர இப்லான் மஸக் அறி -
வித்துளைலார. இது ததலாடரபில் நடத்-
தப்்படட ்கருத்துக் ்கணிப்பு ைலாக்த்க -
டுப்ள்ப ததலாடரநபத இநத அறிவிப்பு 

தைளியிடப்்படடுளைது.   
இநத ைலாக்த்கடுப்பு முடிளை மஸக் 

்கடநத புதனன்று டவிடடரில் ்பதி-
விடடிருநதலார. அதில் ைலாக்த்கடுப்பில் 
்பஙத்கடுத்த 3.16 மில்லியன் ்பயனர -
்களில் 72.4 வீதமலானைர்கள டவிடட -
ரில் இளடநிறுத்தப்்படடைர்களுக்கு 
மீண்டும் அனுமதி அளிக்்க ஆதரவு 

அளித்துளைனர.   
இநநிள்யில் அநத த்பலாது மன்-

னிப்பு அடுத்த ைலாரம் ஆரம்பிக்்கப்்படும் 
என்று மஸக் வியலாழக்கிழளம அறிவித்-
தலார.   

உ்கின் த்பரும் த்சல்ைநதரலான மஸக் 
்கடநத ைலாரம் டவிடடரில் தளட விதிக்-
்கப்்படட சி் ்கணக்கு்களுக்கு மீண்டும் 

அனுமதி அளித்திருநதலார. அதில் அதம-
ரிக்்க முன்னலாள ஜனலாதி்பதி தடலானலால்ட 
டரிம்பின் ்கணக்கும் அடஙகும்.   

டவிடடர நிறுைனத்திறகு ்ப்தரப்-
்படட ்கருத்து்களை உளைடக்கிய மதிப் -
்பலாயவு ்சள்ப ஒன்ளற உருைலாக்்கப் -
ப்பலாைதலா்க மஸக் ்கடநத ஒக்படலா்பரில் 
குறிப்பிடடிருநதலார.     

ட்விட்டரில் இளடநிறுத்தபபட்ட  
பயனர்களுக்கு பபாதுமன்னிபபு

ஐக்கிய நலாடடு நிறுைன மனித உரிளம 
ப்பரளை ஈரலானின் அடக்குமுளற நடைடிக்-
ள்க்கள மீது உயரமடட வி்சலாரளணளய நடத்-
தத் திடடமிடடுளைது.  

த்பலாலிஸலாரினலால் தடுத்துளைக்்கப்்படட 
22 ையது மஹ்சலா அமினி உயிரிழநதளதத் 
ததலாடரநது த்சப்டம்்பர மலாதத்திலிருநது 
ஈரலானில் மலாத்பரும் ஆரப்்பலாடடங்கள நளட-
த்பறுகின்றன.  

நலாடு முழுைதும் நளடத்பறும் ஆரப்்பலாட-
டங்களைக் ்கடடுப்்படுத்துைதில் அதி்கலாரி்கள 
்கடுளமயலா்க நடநதுத்கலாளைதலா்கத் ததரிவிக்-
்கப்்படடது.  

ப்பலாரலாடடங்களில் 300 ப்பர உயிரிழநததலா -
்கவும் 14,000 ப்பர ள்கது த்சயயப்்படடதலா்க -
வும் மதிப்பிடப்்படுகிறது.  

வி்சலாரளணளய நடத்தும் ஐக்கிய நலாடடு 
நிறுைனத்தின் முடிளை அதமரிக்்க தைளி -

யுறவு அளமச்சர அன்டடனி பிளிங்கன் ைர -
பைறறுளைலார. 

நிள்ளமயின் தீவிரத்ளத நிறுைனம் புரிந-
துளைத்திருப்்பளத அது ்கலாடடுைதலா்க அைர 
குறிப்பிடடலார.  

ஆனலால் சீனலா அநத முடிளை எதிரத்துள-
ைது. மறதறலாரு நலாடடின் விை்கலாரங்களில் 
மனித உரிளமளயப் ்பயன்்படுத்தி தள்யிடு -
ைதறகு அது எதிரப்புத் ததரிவித்தது.    

ஈரைான் ஆர்பபாட்டஙகள்  
பற்றி ஐ.நா வி்சாரைளண

அவுஸதிபரலியலா ஒவ்பைலாரு 
ஆண்டும் கூடுத்லா்க 35,000 நிரநத-
ரக் குடிபயறி்களை ைரபைற்கத் திடட-
மிடடுளைது.  

த்கலாவிட–19 பநலாயத்ததலாறறின்-
ப்பலாது தற்கலாலி்க வி்சலா ளைத்திருநத-
ைர்கள ்ப்ர நலாடடிலிருநது தைளி-
பயறினர. அளதத் ததலாடரநது ்ப் 
நிறுைனங்கள ஊழியர்களைத் பதடச 
சிரமப்்படுகின்றன.  

உணை்கங்கள, மது்பலானக் கூடங-

்கள, ப�லாடடல்்கள ஆகியளை அதி்க 
அைவில் ்பலாதிப்்பளடநதுளைன. 
குறிப்்பலா்க அநநலாடடின் உ்ப்சரிப்புத் 
துளறயில் தைளிநலாடடு ஊழியர்கள 
பதளைப்்படுகின்றனர.  

வி்சலா நளடமுளறளய விரிவு்படுத்த 
அர்சலாங்கம் முயறசி த்சயதுைநதலாலும் 
்பலாதிக்்கப்்படட பைள்யிடங்கள 
மீண்டு ைருைதறகுப் ்ப் மலாதங்கள 
அல்்து ைருடங்கள ஆகும் என்று 
கூறப்்படுகிறது.  

மலாணைர்கள, சுறறு்லாப் ்பயணி-
்கள, பைள் அனுமதி வி்சலா ளைத்தி-
ருப்்பைர்கள ஆகிபயலார அதி்க எண்-
ணிக்ள்கயில் அவுஸதிபரலியலாவுக்குத் 
திரும்புகின்றனர.   ஆனலால் அைர்க-
ளின் ைருள்க நலாடடில் தலாக்்கத்ளத 
ஏற்படுத்துைதறகுச சி் ்கலா்ம் ஆகும் 
என்று கூறப்்படுகிறது.    

ஆண்டுக்கு 35,000:  

அ ல் ஜீ ரி ய லா வி ல் 
்கலாடடுத் தீளய ஆரம் -
பித்தைர என்ற ்சந -
பத்கத்தில் ஆடைர 
ஒருைளர அடித்துக் 
த்கலான்ற 49 ப்பருக்கு 
அநநலாடடு நீதிமன்-
றம் ஒன்று மரண 
தண்டளன விதித்துள-
ைது.   

அல்ஜீரியலாவில் மரண தண்ட -
ளனக்கு தளட உளை நிள்யில் 
இநத தண்டளன ஆயுள தண்ட -
ளனயலா்க குளறக்்கப்்பட ைலாயப்பு 
உளைது.   

அல்ஜீரியலாவில் 2021இல் ைர்லாறு 
்கலாணலாத ்கலாடடுத் தீ ்சம்்பைங்கள 
்பதிைலானபதலாடு இதில் 90 ப்பர 
ைளர த்கலால்்ப்்படடனர. இதில் 

தீயளணப்பு வீரர்க -
ளுக்கு உதைச த்சன் -
றப்பலாபத டஜலாமல் 
த்பன் இஸளமல் 
என்்பைர அடித்துக் 
த்கலால்்ப்்படடலார. 
இநத ்சம்்பைம் 
பதசிய அைவில் 
ப்கலா்பத்ளதத் தூண்டி -
யது.   

்கடும் தைப்்பம் மறறும் உ்ரநத 
சூழப் ்கலாடடுத் தீ ஏற்படக் ்கலாரணம் 
என்று அதி்கலாரி்கள குறிப்பிடடப்பலா-
தும் குறறைலாளி்களும் பின்னணியில் 
இருப்்பதலா்க ததரிவித்தனர.  

இநதத் தலாக்குதல் ்சம்்பைம் ததலாடர-
பில் பமலும் 28 ப்பருக்கு நீதிமன்றம் 
10 ஆண்டு்கள சிளறத் தண்டளன 
விதித்தது.     

ஆடவர் அடித்துக் க�ொமை:  

ததன்னதமரிக்்க நலாடு-
்கைலான த்பலாலிவியலா, 
சிலி ஆகியைறறுடன் 
இளணநது த்பறபறலாலிய 
ஏறறுமதி நலாடு்களுக்்கலான 
அளமப்ள்ப ப்பலான்ற-
ததலாரு ஸதலா்பனத்ளத உரு-
ைலாக்கி, லித்தியத்தின் உற-
்பத்தி மறறும் விள்ளய 
நிரணயம் த்சயய ஆர-
தஜன்டீனலா திடடமிடடுள-
ைது.   

உ்்கைலாவிய ரீதியில் 
லித்தியத்துக்்கலான ப்களவி 
அதி்கரித்துளை நிள்யிப்பய 
இநநலாடு்கள இவ்ைலாறலான நடை-
டிக்ள்க குறித்து ்கைனம் த்சலுத்தி-
யுளைன. அதமரிக்்க பூ்கற்பவியல் 
ஆயவின் ்படி, இம்மூன்று நலாடு்களி-
லும் லித்திய ைைங்கள அதி்கைவில் 

உளைன.   
ஆரதஜன்டீனலா லித்தியத்ளத பநர -

டியலா்கப் பிரித்ததடுக்கும் ததலாழில்-
நுட்பத்ளதக் த்கலாண்டு த்பலாலிவியலா, 
சிலி ஆகிய நலாடு்களுடன் இளணநது 
அதன் உ்்கைலாவிய விநிபயலா்கஸத-
ரலா்க உருைலா்க திடடமிடடுளைது.  

லிததியம உற்பததிக்கான  
அளமபளப நிறுவ திட்டமநிரைந்தரைக் குடிரயறிகளை  

வரைரவற்க ஆஸி. திட்டம
அல்ஜீரியாவில் 49 ரபருக்கு  
மரைண ்தண்டளன உத்தரைவு
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விற்பனன பிரிவு 
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ஆசிரியபீடம  
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2022 நவம்பர் 26 சனிக்கிழனை

திதி: --திரிதினய

ராகுகாலம :  ்பகல் :  09.00  - 10.30வனர
சு்பநநரம : கானல : 07.30  -  09.00வனர

சு்பகிருது வருடம -கார்த்தினக 10

இன்னறைய சு்பதினம

25முதல் 27 வனர

ததாழுனக 
நநரம

சுபஹ்  - 04.45
லுஹர்  - 11.59
அஸர்  - 03.21
மஃரிப்  - 05.51
இஷா  - 07.06

 நைஷம  - நன்னை

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - தனம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமைம - - நகா்பம

கன்னி - - முயறசி

துலாம  - த்பாறுனை-

விருச்சிகம - - நினறைவு

தனுசு  - தவறறி

ைகரம - - சுகம

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - தசலவு

நயாகம: சித்தநயாகம

3

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராைச்சந்திர குருக்கள்
(்பாபு சர்ைா)

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல265.08 277.22

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல358.78 373.86

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல2.4417 2.5454

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல255.60 266.39

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல412.93 429.30

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல360.91 378.36

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல360.88 371.68

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல231.31 242.45

குறித்த
வினல

குறித்த
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 964.12

குவைத் டினொர் 1,174.43

ஓெொன் ரியொல் 944.10

கட�ொர் ரியொல் 99.42

சவூதி ரியொல் 96.73

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 98.96

நாணய
மாற்று

அமரர் டி.ஏ. ராஜபக்ஷவின் 
55 ஆவது நினைவு திைதனதை 
முன்னிட்டு க�ாழும்பு புதிய 
ந�ர மண்டபததில் விசே்ட 
நினைசவநதைல் உனர (24)   
நன்டகபற்றது. இநநி�ழ்வில் 
பிரதைம அதிதியா� ஜைாதிபதி 
ரணில் விக்கிரமசிங� �லநது 
க�ாண்டார்.

 ராஜபக்ஷ ஞாப�ார்ததை 
�ல்வி, �லாோர மறறும் ேமூ� 
சேனவ�ள் அ்றக்�ட்்டனையின் 

ஏறபாட்டில் நன்டகபற்ற இநதை 
னவபவம், ம�ா வி�ானரயின் 
இலஙன� ராமன்ய மஹா நி�ா-
யாவின் அனுநாயக்� மினு -
வாஙக�ா்ட பததைடுவை பிக்கு 
பயிறசி நினலயததின் வண. 
கநதை�முசவ விஜய னமததிரி 
சதைரர் தைனலனமயில் நன்டகபற-
்றது.  மசலசியாவின் ச�ாலா -
லம்பூர் பல்�னலக் �ழ�ததின் 
சபராசிரியர் ேமிதை கஹட்டிச�, 
"ஒசர தினே - ஒசர பானதை நினல-

சபணதைகு அபிவிருததிக்�ாை 
பா்டங�ள்" என்்ற தைனலப்பில் 
சி்றப்புனர ஆறறிைார்.  

 நினைசவநதைல் உனர உள்ை-

்டஙகிய புததை�மும் ஜைாதிப-
தியி்டம் ன�யளிக்�ப்பட்்டது. 
க�ாழும்பு புதிய ந�ர 
மண்டபததில்

க�ொழும்பில் அமரர் டி.ஏ. ரொஜபக்ஷவின்  
55 ஆவது நினைவவந்தல் நி�ழ்வு   

ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க தலைலம  

மின் ்கட்டண அதி்கரிப்பினால் அதி்க நெருக்்கடி:  

சலாரன்ஸ் கேல்வநாய�ம்  

மின் �ட்்டண அதி�ரிப் -
பிைால் மதை வழிபாட்டுததை-
லங�ள் எதிர்க�ாணடுள்ை 
கநருக்�டி�ள் கதைா்டர்-
பில் அரோங�ம் �வைம் 
கேலுததை சவணடும். அவற -
றுக்கு நிவாரணங�னைப் 
கபறறுக் க�ாடுக்� துரிதை 
ந்டவடிக்ன� சமறக�ாள்ைப்ப்ட 
சவணடுகமை ஸ்ரீலங�ா முஸ்லிம் 
�ாஙகிரஸின் தைனலவர் ரவூப் ஹக்கீம் 
எம்.பி.பாராளுமன்்றததில் கதைரிவித-
தைார்.  

பாராளுமன்்றததில் சநறறு நன்ட-
கபற்ற வரவு கேலவுததிட்்டததில் 
மின்ேக்தி, எரிேக்தி அனமச்சு மறறும் 
நீர்வழங�ல் அனமச்சுக்�ள் மீதைாை 

நிதி ஒதுக்கீட்டு குழு 
நினல விவாதைததில் உனர-
யாறறுன�யிசலசய அவர் 
இவவாறு கதைரிவிததைார்.  

ேனபயில் கதைா்டர்நதும் 
உனரயாறறிய அவர்,  

அரோங�ம் நன்டமுன்றப்-
படுததியுள்ை புதிய மின்ோர 
�ட்்டண திருததைம் �ாரண-
மா� அனைதது மதைங� -

னையும் சேர்நதை மதை வழிபாட்டுத 
தைலங�ள் பாரிய சிக்�ல்�னை எதிர் -
சநாக்கியுள்ைை.   

 அதி� வருமாைங�னை க�ாண-
டுள்ை வி�ானர�ள் பள்ளிவாேல்�ள், 
ச�ாயில்�ளுக்கு மின் �ட்்டண அதி-
�ரிப்பிைால் கநருக்�டி�ள் ஏறப்டா-
மல் இருக்�லாம். எனினும் 
ோதைாரண வருமாைம் 

சலாரன்ஸ் கேல்வநாய�ம்   

மின்ோரம் மறறும் எரிகபாருனை 
தைன்டயின்றி கதைா்டர்ச்சியா� விநி-
சயாகிக்� சவணடுமாைால் �ட்்டண 
அதி�ரிப்பு மறறும் வினல அதி�ரிப்பு 
தைவிர்க்� முடியாதைகதைை மின்ேக்தி, எரி-
ேக்தி அனமச்ேர் �ஞேை விசஜசேக்-

�ர பாராளுமன்்றததில் கதைரிவிததைார்.    
அணனமயில் சமறக�ாள்ைப்பட்்ட 
வினலயதி�ரிப்பு மறறும் �ட்்டண அதி-
�ரிப்புக்குப் பின்ைரும் நு�ர்சவாருக்கு 
அதைனை நட்்டததிசலசய அரோங�ம் 
வழஙகி வருவதைா� கதைரிவிததை அனமச்-
ேர்,   

தைறசபாது மின் அலக�ான்றுக்கு அ்ற-

வி்டப்படும் 29 ரூபா �ட்்டணதனதை 
56.90 ரூபாவா� அதி�ரிக்� சவணடிய 
அவசியம் உள்ைதைா�வும் கதைரிவிததைார்.   

அசதைசவனை, மின்ோர �ட்்டணம் 
கதைா்டர்பாை தீர்மாைங�னை கபாது 
பயன்பாட்டு ஆனணக்குழுசவ 
சமறக�ாள்கின்்றது என்பனதை 
ேனபயில் சுட்டிக்�ாட்டிய 

மின் கட்டணத்தில் எவருக்கும் சலுகக கிக்டயாது

்தனையின்றி மின்்ொரம் வழங�
�டைண அதி�ரிப்பு அவசியம்

மின் அலகு ஒன்றுக்கு ரூ.59.90 அதிகரிக்கப்ப்ட வவண்டும்

சமஷ்டி அரசியைலமப்பு மடடுமம 
தமிழர்களுக்கு சுதந்திரதலத வழஙகும்

சலாரன்ஸ் கேல்வநாய�ம்   

ேமஷ்டி அரசியலனமப்சப தைமிழர்-
�ளுக்கு சுதைநதிரதனதை வழஙகுகமை   
தைமிழ் மக்�ள் சதைசியக் கூட்்டணி 
பாராளுமன்்ற உறுப்பிைர் சி.வி.விக்-
சைஸ்வரன் கதைரிவிததைார்.  

பாராளுமன்்றததில்   இ்டம்கபற்ற 
2023 ஆம் ஆணடுக்�ாை வரவு கேல-
வுததிட்்ட குழு நினல விவாதைததில் 
உனரயாறறுன�யில் சமற�ண்டவாறு 
குறிப்பிட்்டார். இதைன்சபாது அவர் 
சமலும் கூறுன�யில்,  

“வரவு கேலவுததிட்்டததில் 530 
பில்லியன் ரூபா பாது�ாப்புக்�ா� 
ஒதுக்�ப்பட்டுள்ைது. இவவாறு அை-
வுக்�தி�மா� இராணுவததிைருக்கு 
நிதி ஒதுக்�ப்பட்டுள்ைசதை தைவிர மக்�-
ளுக்�ா� அல்ல.  

2009 க்கு பின்ைர் இராணுவததிை-

ருக்�ாை கேலவு குன்றயும் 
என்று எதிர்பார்ததைாலும் 
ஒவகவாரு வரு்டமும் 
இது அதி�ரிததுக்-
க�ாணச்ட சபாகின்்றது. 
�ல்வி, சு�ாதைாரம், விவ-
ோயம் உள்ளிட்்ட துன்ற�-
ளுக்கு குன்றநதைைசவ நிதி 
ஒதுக்�ப்பட்டுள்ைது.  

இது குறிதது கபரும்-
பான்னம ேமூ� பாராளு-
மன்்ற உறுப்பிைர்�ள் இப்சபாது   
ச�ள்விகயழுப்புகின்்றைர். மக்�-
ளின் கபாருைாதைார கநருக்�டிக்கு மத-
தியில் பாது�ாப்பு கேலவீைம் வரு-
்டாநதைம் அதி�ரிக்கின்்றது.   இவவாறு 
பாது�ாப்புக்�ாை கேலவீைம் அதி�-
ரிப்பதைன் ஊ்டா� வ்டக்கு, கிழக்கில் 
இன்னும் ேமாதைாைம் ஏறப்டவில்னல 

என்பதைனைசய �ாட்டுகின்-
்றதைா�வும் அவர் குறிப்-
பிட்்டார். வ்டக்கு மறறும் 
கிழக்கில் இராணுவம் மக்-
�ளின் �ாணி�ள், விவோய 
�ாணி�னை ன�ப்பறறி 
ன வ த தி ரு க் கின் ்ற து . 
இதைைால் மக்�ள் வாழ்வா-
தைாரம் இன்றி தைவிக்கின்்ற-
ைர்.  மா�ாண ேனப�ள் 
மக்�ளுக்�ா� நல்ல 

சவனலததிட்்டங�னை க�ாணடு 
வநதை நினலயில் இராணுவம் மக்-
�ளின் �ாணி�னை ன�ப்பறறி 
கேயறபடுகின்்றது. சமலும் வ்டக்-
கில் இராணுவ மு�ாம்�ள் மறறும் 
சோதைனை ோவடி�ள் இருக்கின்்றை.   
இஙகுள்ை �ாணி�னை மக்�-
ளுக்கு வழங� 

தனுஷ்ம்காடியில் 15 இைஙல்கயர 
அ்கதி்களா்க தஞசமல்டவு
திருச்சி எம்.ச�. ஷாகுல் ஹமீது   

வவுனியா , கிளிகநாச்சி மறறும் 
யாழ்ப்பாணம் பகுதினயச் சேர்நதை 
04 சிறுவர் உட்ப்ட 15 சபர் ப்டகு 
மூலம் அ�தி�ைா� தைனுஷ்ச�ாடிக்கு 
கேன்றுள்ைைர். புதைன்கிழனமயன்று 
அஙகு கேன்்ற இவர்�ள் அனைவரும் 
மண்டபம் மு�ாமில் தைங� னவக்�ப்-
பட்டுள்ைைர்.  

இநதை நினலயில், இலஙன� 
வவுனியா �சணேபுரதனதைச் சேர்நதை 
06 சபரும் வவுனியா பூவரேன்குைத-
னதைச் சேர்நதை 03 சபரும் யாழ்ப்பா-
ணதனதைச் சேர்நதை ஒருவருமா� 10 
சபர் ஒரு இலட்ேம் ரூபா க�ாடுதது 
ப்டகு மூலம் தைனுஷ்ச�ாடி முகுநதைரா-

யர் ேததிரம் பகுதிக்கு புதைன்கிழனம 
�ானல கேன்்றன்டநதுள்ைைர்.   

அசதைசபால் தைனுஷ்ச�ாடி 
அரிச்ேல்முனை அருச� 

 04 சிறுவர்களும் உளள்டக்்கம்; மண்டபம் மு்காமுக்கு அனுப்பிலவப்பு  
சி.வி.விக்மனஸவரன் எம்.பி. நதரிவிப்பு

சமகிபுர நதா்டரமாடியிலிருந்து
கீமழ வீசப்பட்ட சிசு உயிரிழப்பு

க � ா ழு ம் பு 
- 14, கிராணட்-
பாஸ் ேமகிபுர 
கதைா்டர்மாடிக் 
குடியிருப்பின் 
சமல் மாடியி-
லிருநது கீசழ 
வீேப்பட்டு ஒன்்றனர வயது குழநனதை 
ஒன்று உயிரிழநதுள்ைது. இநதைச் ேம்ப-
வம் சநறறு (25) இ்டம்கபறறுள்ைது. 
சபானதைப்கபாருளுக்கு அடினமயா-
ைவர் எைக் கூ்றப்படும் அநதைக் குழந-
னதையின் உ்றவிைர் ஒருவசர குறிததை 
குழநனதைனய இவவாறு கீழ தூக்கி 
வீசியுள்ைனம விோரனண�ளில் 
கதைரிய வநதுள்ைது.  ேம்பவம் கதைா்டர்-
பில் ேநசதை�நபர் ன�து கேயயப்பட்டு    
கபாலிஸார்  விோரனண�னை முன்-
கைடுததுள்ைைர். 

ம்த வழிபொடடுத்தலங�ள் குறிதது
அரசு �வைம் க்லுத்த வவண்டும்

சலபயில் ரவூப் ஹக்கீம் MP ம்காரிக்ல்க

கிராணட்்பாஸில் சம்பவம;  
ந்பானதக்கு அடினையாவர் னகது!  

சுற்றுைாவுக்கு சிறந்த
ொ்டா்க இைஙல்க நதரிவு

சு ற று ல ா ப் 
ப ய ணி � ளு க் -
�ாை முதைல் 20 
இ ்ட ங � ளு க் -
குள் இலஙன� 
தைரப்படுததைப் -
ப ட் டு ள் ை து .    
பிரபல மறறும் 
கேல்வாக்கு மிக்� ேஞசின�யாை க�ான்ச்ட 
நாட் ட்ரவலர்ஸ் ந்டததிய 2022 வாே�ர்�ளின் 
கதைரிவு�ளின்படி, பயணி�ளுக்�ாை சி்றநதை 
நா்டா� இலஙன� 17ஆவது இ்டதனதைப் கபற -
றுள்ைது.  

 சபார்ததுக்�ல், ஜப்பான் மறறும் தைாயலாநது 
ஆகியனவ பயணி�ளுக்�ாை முதைல் மூன்று 
இ்டங�ைா� தைரவரினேப்படுததைப்பட்டுள்ைை.  

 இநதைநினலயில் இஸ்சரல், துருக்கி மறறும் 
கதைன்ைாபிரிக்�ா சபான்்ற நாடு�னை வி்ட 
இலஙன�, இநதை தைரப்படுததைலில் முன்னினல-
யில் உள்ைது.  

2022 இல் பிரிட்டனில் குடிமயறியவர்கள  
எணணிக்ல்க 5,04,000 ஆ்க அதி்கரிப்பு  

2022 ஆம் ஆணடின் ஜுன் மாதைம் வனரயில் பிரிட்்ட -
னில் குடிசயறியவர்�ளின் எணணிக்ன� 05 இலட்ேதது 04 
ஆயிரமா� அதி�ரிததுள்ைதைா� சதைசிய புள்ளிவிபரங�ளுக் -
�ாை பிரிட்்டன் அலுவல�ம் கதைரிவிததுள்ைது.  

 ேர்வசதைே �றன�கநறி�ளுக்�ா� பிரிட்்டனுக்கு வருன� 
தைநதை மாணவர்�ளின் எணணிக்ன�யும் இநதை அதி�ரிப் -
புக்கு �ாரணகமை அநதை அலுவல�ம் சமலும் கதைரிவித -
துள்ைது.  

 சமலும் க�ாசராைா கதைாறன்ற �ட்டுப்படுததி விமாை 
சேனவனய வழனமக்கு க�ாணடு வநதைனமயும் குடிசயறு -
சவாரின் எணணிக்ன� அதி�ரிக்�க் �ாரணகமை கதைரிவிக் -
�ப்பட்டுள்ைது.  

 ஆப்�ானிஸ்தைான், கஹாஙக�ாங மறறும் உக்சரயன் பிர -
னஜ�ளுக்கு பிரிட்்டனில் குடிசயறுவதைறகு மூன்று புதிய 
வீோ திட்்டங�னை பிரிததைானியா அறிமு�ப்படுததியது.  

 இத திட்்டததின் கீழ் ஒரு இலட்ேதது 38 ஆயிரம் சபர் 
பிரிட்்டனில் குடிசயறியுள்ைைகரைவும் அறிவிக்�ப்பட் -
டுள்ைது.  

 இசதைசவனை ஐசராப்பிய ஒன்றியதனதை சேர்நதைவர்�ள் 
பிரிட்்டனிலிருநது அதி�மா� குடிப்கபயர்நதுள்ைதைா�வும் 
கதைரிவிக்�ப்பட்டுள்ைது.  

முதல் 20 இடங்களில் 17ஆவது இடம
இராஜாங்க அனைச்சர் சாந்த ்பணடார சன்பயில் ததரிவிப்பு   

0606

06 06

06

பஸில் ராஜபக்ஷவுக்்கான பாது்காப்லப  
புைனாய்வு  பிரிவினமர தீரமானிததனர  

சலாரன்ஸ் கேல்வநாய�ம்   

நாடு திரும்பியுள்ை 
பஸில் ராஜபக்ஷவுக்கு பாது-
�ாப்பு வழஙகியது அரோங-
�ம் சமறக�ாண்ட தீர்மா-
ைம் அல்ல. மா்றா� அது 
புலைாயவுப் பிரிவிைரால் 
சமறக�ாள்ைப்பட்்ட தீர்மா-
ைமாகும் எை இராஜாங� 
அனமச்ேர் ோநதை பண்டார 
பாராளுமன்்றததில் கதைரி-
விததைார்.   

பாராளுமன்்றததில் கதைா்டர்ச்சியா� 
எதிர்க்�ட்சி உறுப்பிைர்�ள் பலரும் 
எழுப்பி வரும் ச�ள்வி�ளுக்குப் 
பதிலளிக்கும் வன�யிசலசய அவர் 
இவவாறு கதைரிவிததைார்.   

அதது்டன் பஸில் ராஜ -
பக்ஷ என்பவர் அனமச்-
ேரா�சவா சவறு உயர் 
பதைவி�ளில் இல்லாதைவ-
ரா�சவா இருக்�லாம். 
ஆைால் நாட்டில் தைறசபாது 
அரோங�தனதை அனமப்ப-
தில் முக்கிய பங�ளிப்பு 
வழஙகியுள்ை �ட்சியின் 
சதைசிய அனமப்பாைர் என்்ற 
வன�யில் புலைாயவுப் 
பிரிவு அநதை தீர்மாைதனதை 

எடுததிருக்�க் கூடும் என்றும் அவர் 
கதைரிவிததைார்.

பாராளுமன்்றததில் சநறறு இ்டம்-
கபற்ற மின் ேக்தி, எரிேக்தி அனமச்சு 
மறறும் நீர் வழங�ல் அனமச் -
சுக்�ளின் நிதி ஒதுக்கீட்டு



பலஸ்தீனத்தில் அமைந்த மைத்துல் 
முகத்்தஸ் சிறப்பு பைறறது. முஸ்-
லிமகளின் மு்தலாவது கிப்லாவாக 

மைத்துல் முகத்்தஸ் சிறப்பு பைறுகி-
றது. நன்மைமை நாடி ைைணம பெயை 
அனுைதி வழஙகப்ைட்ட மூன்று ைஸ் -
ஜிதுகளில் இதுவும ஒன்று. உலக முஸ் -
லிமகளின் மூன்று புனி்த ்தலஙகளில் 
ஒன்றான மைத்துல் முகத்்தஸ் இஸ்்ரேல் 
வெம உள்ளது.

ைலஸ்தீனரகள வாழந்த ைலஸ்தீன 
பூமியில் யூ்தரகள புகுநது பகாண்ட -
னர. உலகில் ்தாைகம இல்லாது அபை -
ரிககா, பெரைன், பிரித்்தானிைா, ரேஷைா 
உடை்ட இன்னும ைல நாடுகளில் யூ்தர -
கள வாழநது வந்தனர. யூ்தரகள புத்திக 
கூரமையும்டைவரகள. எல்லா நாடுகளி-
லும விஞ்ானிக்ளாகவும ைணககாரேர -
க்ளாகவும உைரஅதிகாரிக்ளாகவும அந-
்தந்த நாடடில் ஆடசியில் பெல்வாககு 
பெலுத்்தக கூடிைவரக்ளாகவும இருந-
்தனர.

உலகில் எங்கைாவது ஓரி்டத்தில் 
யூ்த இரோச்சிைம அமைகக அவரகள 
முடிபவடுத்்தனர. 1896 ஆம ஆண்ட -
்ளவில் பெர்ஸல் (Herzl) என்ற ஒஸ்-
திரிை யூ்தர 'யூ்த இரோச்சிைம' என்ற 
நூபலான்மற பவளியிட்டார. அந்த 
நூலில் காணப்ைடுவது உலகில் யூ்தரகள 
ைாதுகாப்ைாக வாழவ்தறகு ஒ்ரே வழி யூ்த 
இரோச்சிைம ஒன்மற அமைப்ைது்தான் 
என குறிப்பி்டப்ைடடுள்ளது. ைலஸ்தீ -
னில் யூ்த இரோச்சிைம ஏறைடுத்்தப்ை்டல் 
்வணடும எனவும குறிப்பி்டப்ைட-
டிருந்தது.

யூ்தரகள ்தஙக்ளது ெைைம ்்தான்றிை 
இ்டம ைலஸ்தீனம என நமபுகின்றனர. 
என்வ, ைலஸ்தீனத்தி்ல யூ்த இரோச் -
சிைத்ம்த உருவாகக முடிவு பெய்தனர. 
Moses அல்லது மூ்ஸா என்கிற இமற 
தூ்தருககு இமறவனால் அரு்ளப்ைட்ட 

்தவரோத் ்வ்தத்ம்தயும ைத்துக கட்டம்ள-
கம்ளயும (10 commandments) அடிப் -
ைம்டைாகக பகாணடு யூ்த ெைைம உரு -
வானது. ெைை ்ைா்தமனகள ஹிப்ரு 
பைாழியி்ல்ை அமைநதிருந்தன.

ைலஸ்தீனில் யூ்த இரோச்சிைம அமைப்-
ை்தறகாக ஒஸ்திரிை யூ்தர பெர்ஸல் 
துருககி நாடடுககு பென்றார. ைலஸ்தீன் 
துருககியின் ஆடசியின் கீழ இருந்தமை -
ைால் பெர்ஸல் அஙகு பென்று துருககி 
சுல்்தான் இரேண்டாம அப்துல் ெமீது்டன் 
்ைச்சுவாரத்ம்த ந்டத்தினார. அ்தறகு 
ைன்னர ஒத்துவரேவில்மல. ைல நூறறாண -
டுகளுககு முன்பு ந்டந்த வி்டைஙகம்ளப் 

ைறறி இப்பைாழுது ்ைசிக பகாணடி-
ருப்ைது பைாருத்்தைான வி்டைைல்ல 
என்று கூறி ்ைச்சுவாரத்ம்தமை 
முறித்து விட்டார.

மு்தலாவது உலகப் ்ைாரின்்ைாது 
ைலஸ்தீன் நாடு பிரிடடிஷ ஆதிககத்-
தின் கீழ வந்தது. யூ்தரகளுககு உ்தவ 
முன்வந்தது பிரிடடிஷ. 1917 ஆம 

ஆணடு பிரிடடிஷ பவளியுறவு பெை -
லா்ளரோன ஆ்தர ்ெ ைல்்ைார என்ைவர 
யூ்த ைககளுககான ்தாைகபைான்மற 
ைலஸ்தீனில் அமைப்ைம்த அஙகீகரிக-
கும பிரேக்டனம ஒன்மற கடி்தம மூலைாக 
பிரித்்தானிை யூ்த ்தமலவருககு அனுப்பி 
மவத்்தார. ஆ்தர ்ெ ைல்்ைாரினால் 
ஏறைடுத்்தப்ைட்ட இந்த பிரேக்டனம்தான் 
இஸ்்ரேல் எனும நாடு உருவாவ்தறகு 
அடிப்ைம்டைாக அமைந்தது. இந்த பிரே -
க்டனத்தின் ைைனாக ஐ்ரோப்ைாவிலிருந-
தும உலகின் ஏமனை ைகுதிகளிலிருநதும 
யூ்தரகள வநது ைலஸ்தீனில் குடி்ைறத் 
ப்தா்டஙகினர.

ைலஸ்தீனத்துககு உள்்ள்ை யூ்தர -
களின் குடியிருப்புககள பைருகின. 
என்வ, 1920 ஆம ஆணடு மு்தன்மு-
்தலாக ைலஸ்தீன ைககளுககும யூ்தரக -
ளுககும இம்ட்ை ்நரேடி ்ைா்தல்கள 
பவடித்்தன.

பிரித்்தானிைரின் ஆடசி 1948 ஆம 
ஆணடு ்ை 15 ஆம திகதி முடிவுககு 
வந்தது. ஆனால், மு்தல் நா்்ள 1948 
ஆம ஆணடு ்ை 14 ஆம திகதி நளளிரே -
வு்டன் யூ்தரகள இஸ்்ரேல் ்தனிநாடு என்ற 
சு்தநதிரே பிரேக்டனத்ம்த பவளியிட்டனர.

1967 ஆம ஆணடு நம்டபைறற 
அரேபு_ இஸ்்ரேல் யுத்்தத்ம்தத் ப்தா்டரநது 
மைத்துல் முகத்்தஸ் இஸ்்ரேலிை யூ்தர-
களின் வெைானது. மைத்துல் முகத்்தஸ் 
ைறி்ைாய 55 வரு்டஙகள ஆகிவிட்டன.

ைஸீர அரேைாத் ஐமைது ஆணடு காலத் -
திறகு இம்டவி்டா்த ்ைாரோட்டஙகம்ள 
ந்டத்தி வந்தார. இப்்ைாது அவரேது அத் -
திைாைமும முடிநது விட்டது.

1967 ஆம ஆணடு நம்டபைறற அரேபு_ 
இஸ்்ரேல் யுத்்தத்தின் ்ைாது இஸ்்ரேல் 
அ்டாவடித்்தனைாக ைறித்ப்தடுத்்த 
ைலஸ்தீனரகளின் மைத்துல் முகத்்தம்ஸ 
ஒப்ைம்டத்து அமைதிமை உருவாகக 
இஸ்்ரேல் ்தைாரோகுைா?
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நாட்டில் புதுவித இன்புளுவவன்்ா மவர -
வ்ான்று கடநத சில தினஙகளாகப் 
்பரவுவது அவதானிக்கப்்பட்டுளளது. 

இது வதாடர்பில் ைருத்துவர்களும சுட்டிக்காட்டியுள-
ளனர். இதததவமள நாட்டின் ்பல்தவறு பிரததசங-
களிலும அமைநதுளள மவத்தியசாமலகளுக்கும, 
ைருநதகஙகளுக்கும புதுவித காய்சசலுக்கு சிகி்சமச 
வ்பற்றுக் வகாளள வருமக தரும தநாயாளர்களின் 
எண்ணிக்மகயிலும தற்த்பாமதய நாட்களில் அதிக-
ரிப்பு ஏற்்பட்டிருக்கின்்றது.

இவவா்றான சூழலில் ைமழயுடன் கூடிய சீரற்்ற 
காலநிமலமயத் வதாடர்நது  ஆரம்பைாகியுளள 
்பனிக்காலநிமலயுடன் தசர்த்து ஏற்்பட்டுளள 
காலநிமல ைாற்்றத்தின் விமளவாகதவ இப்புதிய 
இன்புளுவவன்்ா ததாற்்றம வ்பற்று இருப்்பதாகக் 
குறிப்பிடு்பவர்களும உளளனர்.

இநநிமலயில், சுகாதார அமை்சசின் சுகாதார 
தசமவகள பிரதிப் ்பணிப்்பாளர் நாயகம வடாகடர் 
தேைநத தேரத், 'நாட்டில் புதுவித இன்புளு -
வவன்்ா மவரஸ் தநாய காணப்்படுகி்றது. இது 
்பரவக்கூடிய ஒன்று. காய்சசல், இருைல், சளி உள-
ளிட்ட அறிகுறிகள இநதநாயக்காக வவளிப்்படலாம. 
அவவா்றான அறிகுறிகமளக் வகாண்டிருப்்பவர்கள 
தாைதமின்றி தகுதிவாயநத ைருத்துவ அதிகாரிமய 
அணுகி ஆதலாசமனயுடன் சிகி்சமச வ்பற்றுக் 
வகாளள தவண்டும' என்று தவண்டுதகாள விடுத்-
துளளார்.

அதததநரம இதுவவாரு வதாற்றுதநாயாக இருப்்ப-
தால் அதமனத் தவிர்த்துக் வகாளவதிலும கூடுதல் 
கவனம வசலுத்தத் தவ்றக்கூடாது என்றும அவர் 
வலியுறுத்தி இருக்கின்்றார்.

உண்மையில் இது காலத்திற்கு அவசியைான 
வலியுறுத்தலும தவண்டுதகாளும ஆகும என்்ப-
தில் ஐயமில்மல. 2020 ஆண்டு ஆரம்பப் ்பகுதி 
முதல் உலகதை முகம வகாடுத்திருநத வகாவிட் 19 
வ்பருநவதாற்று ்பரவுதல் அ்சசுறுத்தல், இநநாட்டி-
லும  வ்பருவீழ்்சசி நிமலக்கு வகாண்டு வரப்்பட்டு 
இன்னும ஒரு வருடம கூட நிம்றவமடயவில்மல. 
இத்வதாற்றுக்கு உளளானவர்களாக அமடயாளம 
காணப்்படு்பவர்களின் எண்ணிக்மக வ்பரிதும 
கும்றவமடநது விட்டது. இது இநநாட்டு ைக்களுக்கு 
வ்பறும ஆறுதலான விடயைாகும.

இவவாறு வகாவிட் 19 வதாற்றின் ்பரவுதல் இந -
நாட்டில் வீழ்்சசியமடநது சில ைாதஙகள கடப்்பதற் -
குள, அதாவது இமைாதத்தின் (நவம்பர்) ஆரம்பப் 
்பகுதியில் குரஙகமமை வதாற்றுக்கு உளளானவர் 
முதன் மும்றயாக அமடயாளம காணப்்பட்டார். 
அவர் து்பாய நாட்டிலிருநது தாயகம திருமபியவர் 
ஆவார். அநந்பமரத் வதாடர்நது சில தினஙகளின் 
பின்னர் அதத நாட்டிலிருநது தாயகம திருமபிய 
ைற்வ்றாருவரும இத்வதாற்றுக்கு உளளானவராக 
அமடயாளம காணப்்பட்டார். அதமனத் வதாடர்நது 
குரஙகமமை ்பரவுதல் அ்சசுறுத்தல் இநநாட்டிலும 
ஏற்்பட்டது.

ஏவனனில் கடநத தை ைாதம ஐதராப்பிய நாடுக-
ளில் ததாற்்றம வ்பற்்ற குரஙகமமை தநாய இற்ம்ற 
வமரயும உலகில் நூற்றுக்கும தைற்்பட்ட நாடுகளில் 
்பதிவாகும நிமலமய அமடநதுளளமை குறிப்பிடத்-
தக்கதாகும. ஆனால் வவளிநாட்டில் இருநது தாயகம 
திருமபிய இருவரில்தான் இஙகு இத்வதாற்று அமட-
யாளம காணப்்பட்டுளள த்பாதிலும, உளநாட்டில் 
எவரும இத்வதாற்றுக்கு உளளானதாக இற்ம்றவ-
மரயும ்பதிவுகள இல்மல. அதன் விமளவாக குரங-
கமமை ்பரவுதல் குறித்த அ்சசம தற்த்பாது வ்பரிதும 
வீழ்்சசியமடநது காணப்்படுகின்்றது.

இநத நிமலயில்தான் புதுவித இன்புளுவவன்்ா 
தநாய ்பரவுவது குறித்த வசயதிகள கடநத சில 
தினஙகளாக  வவளிவநத வண்ணமுளளன. 
இதமன சுகாதார அமை்சசும உறுதிப்்படுத்தியுள-
ளததாடு, அதமனத் தவிர்த்துக் வகாளவதற்கான 
அடிப்்பமட சுகாதாரப் ்பழக்கவழக்கஙகமளயும 
நமடமும்றகமளயும கமடப்பிடிக்குைாறு அறிவு-
றுத்தியும இருக்கின்்றது.

இவவா்றான சூழலில் இநதத் வதாற்ம்றத் தவிர்த்-
துக் வகாளவதில் ைக்களும கூடுதல் கவனம 
வசலுத்த தவண்டும. அதற்கான வ்பாறுப்ம்ப அவர்-
கள வகாண்டுளளனர். இது ஆளுக்காள வதாற்றிப் 
்பரவும ஒரு தநாயாக இருப்்பதால் சுகாதார 
அமை்சசு வழஙகியுளள அறிவுறுத்தல்கமள மும்ற-
யாகக் கமடப்பிடிக்கத் தவ்றக்கூடாது.  இது மிகவும 
முக்கியைான விடயைாகும.

ஆகதவ இநத புதிய இன்புளுவவன்்ா மவரஸ் 
தநாயின் வதாற்ம்றத் தவிர்த்துக் வகாளவதில் ஒவ-
வவாருவரும அக்கம்ற காட்ட தவண்டும. அதன் 
ஊடாக இத்வதாற்றின் ்பரவுதல் வதாடமர துண்டித்து-
விட முடியும. அதுதவ இப்த்பாமதய ததமவயாகும. 
அத்ததாடு இத்வதாற்றுக்கு உளளான தநாயஅறிகு-
றிகள வவளிப்்படுைாயின் கவனயீனைாகதவா அசி -
ரத்மதயாகதவா நடநது வகாளளவும கூடாது. தகுதி -
யான ைருத்துவ அதிகாரிமய தாைதமின்றி அணுகி 
சிகி்சமச வ்பற்றுக் வகாளள  தவண்டும.  இவவா-
்றான ஏற்்பாடுகளின் ஊடாக இநதநாய ்பரவுவமத-
யும தநாய தீவிரைமடவமதயும தவிர்த்துக் வகாள -
ளலாம. தற்த்பாமதய சூழலில் இநத புதிய மவரஸ் 
வதாற்ம்றக் கட்டுப்்படுத்த அமவதய அவசியைான 
ததமவகளாகும.
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புதிய வைரஸ் பரவுதவை கட்டுபபடுதத
சுகாதார அவைச்சின் அறிவுறுததலகள்

்தன்மனக காத்்த ்தமலவனும்டை கணகளில் நீர பைருகுைாறு 
வீரேைரேணம அம்டந்தால், அத்்தமகை ைரேணத்ம்த
ைாசித்்தாவது பைறறுக பகாளவதில் பைருமை உணடு.

புரநதார்கண் நீர்ைல்க்ச சாகிற்பின் சாக்காடு
இரநதுதகாள தக்கது உமடத்து

(ONE INDIA TAMIL)

கலாபூஷணம 

்பரீட் இக்்பால்...?
யாழ்ப்்பாணம.

29.11.2022 பலஸ்தீன் 
ஒருமைபபபாட்டு தினம்

அரச அபிவிருத்தி நிர்மாண கூட்டுத்்மாபனத்துக்கு
இரமாஜமாங்க அம்சசர சந்திர்கமாந்்ன் ்களவிஜயம்

வே்மாரணயத்ம் உளவு பமாரக்்க சீனமா
முறபடுே்மா்க இந்திய ஊட்கம் ்்கேல்!

மபத்துல் மு்கத்்ஸ் மீணடும்
பலஸ்தீன் ேச்மாகு்மா?

கிரோமிை வீதிகள அபிவிருத்தி இரோொஙக அமைச்-
சின் கீழ உள்ள அரேெ அபிவிருத்தி நிரைாண கூட-
டுத்்தாைனத்திறகு இரோொஙக அமைச்ெர சிவ்ன-

ெதுமரே ெநதிரேகாந்தன் உத்தி்ைாக பூரவ க்ளவிெைத்ம்த 
அணமையில் ்ைறபகாண்டார.

கிரோமிை வீதிகள அபிவிருத்தி இரோொஙக அமைச்சின் 
கீழ உள்ள அரேெ அபிவிருத்தி நிரைாண கூடடுத்்தாைனத்-
திறகான (State Development & Construction Corporation 
[SD&CC]) உத்தி்ைாகபூரவ க்ள விெைத்திமன ்தாம 
முன்பனடுத்திருந்த்தாகவும, க்டந்த காலஙகளில் எைது 
நாடடில் முன்பனடுககப்ைட்ட ைாரிை்ளவிலான அபிவி-
ருத்தி ைறறும கடடுைான ைணிகளில் அரேெ அபிவிருத்தி 
நிரைாண கூடடுத்்தாைனத்தின் ைஙகளிப்பு என்ைது இன் -
றிைமைைா்த ஒன்றாக காணப்ைட்டது என்றும இரோ-
ொஙக அமைச்ெர ப்தரிவித்துள்ளார.

குறிப்ைாக உடகடடுைான நிரைாணஙகம்ள முன்பன-
டுத்்தல், ைாலஙகள, பநடுஞொமலகள, அமணககடடு-
கள, நீரப்ைாென திட்டஙகள, நீரமின் சுரேஙகஙகள ைறறும 

மின்நிமலைஙகள, நீரவழஙகல் ைறறும சுத்தி-
கரிப்பு நிமலை நிரைாணஙகள, ைாரிை அரேெ 
கட்ட்டஙகள ்ைான்ற ைல கடடுைானத் துமற -
களிலும ைல்்வறு முககிை பைாறியிைல் திட -
்டஙகம்ள அரேெ அபிவிருத்தி நிரைாண கூடடுத்-
்தாைம பவறறிகரேைாக முன்பனடுத்திருந்தது.

்ைலும இலஙமகயின் ்்தசிை கடடுைா-
னப் ையிறசி ைறறும ்ைமைாடடு ஒழுஙகு 
முமறப்ைடுத்்தல் நிறுவனத்்தால் (Institute 
of Construction Training and Development 
[ICTAD], the National Regulating Body of Sri 
Lanka.) ந்டத்்தப்ைடும ்தரேப்ைடுத்்தல் திட்டத்-
தின் கீழ ்தரேம ஒன்று (M1) ஒப்ைந்த்தாரேரோக அரேெ 
அபிவிருத்தி நிரைாண கூடடுத்்தாைனம ைதிப்பி-
்டப்ைடடுள்ளது.

அ்தனடிப்ைம்டயில் எைது இரோொஙக 
அமைச்சினூ்டாக எதிரவரும ஆணடுகளில் 
நாடடிலும, ைாகாணத்திலும முன்பனடுக-

கப்ை்டவுள்ள த் திட்டஙகம்ள எவவாறு 
குறித்்த அரேெ அபிவிருத்தி நிரைாண கூட-
டுத்்தாைனத்து்டன் இமணப்புச் பெயவது 
என்ைது ப்தா்டரபிலும, ்தற்ைாது இககூட-
டுத்்தாைனத்தினூ்டாக முன்பனடுககப்ைட-
டுவரும அபிவிருத்தி திட்டஙகள ப்தா்டரபி-
லும, எதிரகால திட்டஙகள ப்தா்டரபிலும 
ஆரோயும ஓர வி்ெ்ட கூட்டமும இகக்ள-
விெைத்தின் ்ைாது இ்டமபைறற்தாக இரோ-
ொஙக அமைச்ெர ெநதிரேகாந்தன் ப்தரிவித்-
துள்ளார.

இலஙமகயில் இருநது ்தமிழநாட-
டின் ்வ்தாரேணைம உளளிட்ட 
ைகுதிகம்ள கணகாணிககும 

வமகயில் முல்மலத்தீவில் காலூன்றுவ-
்தறகாக இரேகசிை ந்டவடிகமககம்ள சீனா 
்ைறபகாணடு வருவ்தாக இலஙமகத் 
்தமிழத் ்தமலவரகள குறறமொடடி உள-
்ள்தாக இநதிை ஊ்டகபைான்று ப்தரிவித்-
துள்ளது.

இலஙமகத் ்தமிழ மீனவரகளுககான 
ைல்்வறு உ்தவித் திட்டஙகம்ள சீனா 

வழஙகி, ்தமிழக மீனவரகளுககு எதிரோக 
பெைறைடடு வருகிறது. ைாழப்ைாணம, 
ைன்னார உளளிட்ட இநதிை எல்மல ைகுதி-
களில் சீனா தூ்தர ஆயவு ந்டத்தி இருந்தார. 
அப்ைகுதிகளில் நின்று பகாணடு இநதிைா 
எத்்தமன கி்லா மீட்டர ப்தாமலவில் 
இருககிறது என ்களவி ்கடடிருந்தார 
சீனா தூ்தர. சீனாவின் இந்த ந்டவடிக-
மகககு இநதிைா கடும அதிருப்திமையும 
எதிரப்மையும ப்தரிவித்திருந்தது என்று 
இநதிை ஊ்டகம ப்தரிவித்துள்ளது.  

இப்்ைாது சீனாவு்டன் ைாகிஸ்்தானும 
இமணநதுள்ளது. இலஙமகயில் இறுதி 
யுத்்தம முடிவம்டநது 13 ஆணடுகளுககுப் 
பின்னர, ைாகிஸ்்தான் தூ்தர, வ்டககுககு 
ைைணம ்ைறபகாணடிருககிறார. அஙகி-
ருநது இநதிைாவின் நிலப்ைரேப்பு ப்தா்டர-
ைாக ஆயவும ந்டத்தி இருககிறார.

முல்மலத்தீவு ைகுதியில் சீனா இரேகசி-
ைைாக காலூன்றும ந்டவடிகமககளில் 
இறஙகி உள்ளது. முல்மலத்தீவின் ொமல 
என்ற ைகுதிமை இப்்ைாது சீனா குறி 

மவத்திருககிறது. சீனா குறிமவத்திருக-
கும ொமல ைகுதிைானது ்தமிழநாடடின் 
்வ்தாரேணைத்துககு ்நர்காடடில் இருக-
கக கூடிைது. ொமலயில் கால் ைதித்்தால் 
்வ்தாரேணைம அணமித்்த வஙக க்டமல 
உ்ளவு ைாரகக முடியும என்ைது சீனாவின் 
எணணம என்று அந்த ஊ்டகம ப்தரிவித்-
துள்ளது.

இலஙமகயின் முன்னணி உரிைம 
பைறற நிதி நிறுவனைான ைஹிநரோ 
ஐடிைல் ஃபினான்ஸ் லிமிடப்டட, 

களுத்துமற ைாவட்டத்தின் முககிை 
வரத்்தக ைறறும வணிக மைைைான ைண-
்டாரேகைவில் ்தனது புதிை கிம்ளமை 
அணமையில் திறநது மவத்துள்ளது. 26, 
களுத்துமற வீதி, ைண்டாரேகை என்ற முகவ-
ரியில் அமைநதுள்ள புதிை கிம்ளைானது, 
ைஹிநரோ ஐடிைல் ஃபினான்ஸ் வழஙகும 
முழு அ்ளவிலான ்தைாரிப்புகள ைறறும 
்ெமவகம்ள வாடிகமகைா்ளரகளுககு 
வெதிைான, நன்கு வடிவமைககப்ைட்ட 
ைறறும நவீன இ்டத்தில் வழஙகுகிறது.

ைண்டாரேகை என்ைது கமைனியின் 
வ்ளரநது வரும கிம்ள வமலைமைப்பில் 
23 ஆவது ்ெரகமகைாகும. இது ைஹிநரோ 

ஐடிைல் ஃபினான்ஸின் விமரேவான வமல-
ைமைப்பு விரிவாகக மூ்லாைாைத்தின் 
ஒரு ைகுதிைாகும. இ்தன் மூலம நாடு முழு-
வதும வாடிகமகைா்ளரகளுககு ்தஙகக 
க்டன்கள, நிமலைான மவப்புககள, 
குத்்தமக ைறறும ைலவறமற வழஙகுவ்தற-
காக, ்தனது பிரேென்னத்ம்த இன்னும கூடு-
்தலாக அதிகரிககவும, விரிவுைடுத்்தவும 
முைல்கிறது.

ைஹிநரோ ஐடிைல் ஃபினான்ஸின் 
புதிை ைண்டாரேகை கிம்ளயின் திறப்பு 
விழாமவக குறிககும வமகயில், இநநிகழ-
வில் நிறுவனத்தின் வரத்்தக ைறறும பிரோந-
திை முகாமைத்துவ அணிகளின் உறுப்பி-
னரகள, வாடிகமகைா்ளரகள, ஊழிைரகள 
ைறறும விருநதினரகள கலநது சிறப்பித்-
துள்ளனர.

பணடமார்க்வில் ்கமாலடி பதித்்
்ஹிந்ரமா ஐடியல் ஃபினமான்ஸ்
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தமிழநநாடு ைற்றும வநாரணநாசி இமையேேநான 
்பரநத உறவின் யநநாக்்கைநா்க, இரு அறிவு ைற்றும 
்கலநாசநார ைரபு்கமை நநருக்்கைநா்க ந்கநாண்டு வருவ-
தும, ்பகிரப்படை ்பநாரம்பரிேம ்பற்றிே புரிதமல உரு-
வநாக்குவதும, இரு்பகுதி ைக்்களுக்கு இமையேேநான 
பிமணபம்ப ஆழைநாக்குவதும அவசிேம ஆகும.

இநதிே விடுதமலயின் 75ஆம ஆண்டு 
நிமறமவ அனுசரிக்கும 'விடுதமலயின் அமுதப 
ந்பருவிழநா'வின் ஓர் அங்கைநா்க '்கநாசி தமிழ சங்க-
ைம' நி்கழமவ உததர பிரயதச ைநாநிலம வநாரணநாசி-
யில் இநதிே அரசு ஒரு ைநாத ்கநாலம நைததுகிறது.

இவவநாயற ்கநாசியில் - தமிழ சங்கைம நி்கழச்சி 
வநாரணநாசியில் நவம்பர் 16 இல் நதநாைஙகிேது. 
ஆயினும இநத நி்கழச்சியின் பின்னநால் சூடசுைம 
உளைதநா்க தமிழ்கததில் ்பல யவறு்படை ்கருததுக்்க-
ளும கிைமபி உளைன.

இநத நி்கழச்சிக்குத தமிழநநாடடில் எதிர்பபு கிைம-
பியிருக்கிறது. ைநார்க்சிஸ்ட ்கமயூனிஸ்ட ்கடசியின் 
ைநாநிலச் நசேலநாைர் ய்க.்பநாலகிருஷணன் நவளியிட-
டிருக்கும ்பதிவில், "ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைபபு தமிழ-
நநாடடில் மி்க முக்கிே ்கல்வி நிமலேங்களிலுளை 
ைநாணவர் ைததியில், ஊடுருவும வம்கயில் இநத 
நி்கழச்சி்கள திடைமிைப்படடிருக்கிறது.

நசன்மன ஐஐடி-யில், ்கைநத சில நநாள்களுக்கு 
முன்பு, ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி ்கலநது ந்கநாண்ை 
நி்கழச்சியில் இநத அறிவிபபு நவளியிைப்படடு, 
தற்ய்பநாது நசேல்்படுததப்படடு வருகிறது.

இநநி்கழச்சி ்பற்றி தமிழநநாடு ைநாநில உேர்்கல்-
விததுமற அல்லது தமிழ வைர்ச்சி ைற்றும ்பண்-
்பநாடடுததுமறயில் விவநாதிக்்கப்பைவில்மல. ைநாநில 
அரசின் எநத ஒரு ்பங்களிபபும இருப்பதநா்கத நதரி-
ேவில்மல. ைநாநில அரசும இததம்கே நி்கழச்சி மீது 
எநத ஒரு ்கருததும நவளியிைநாதது ஆச்சர்ேைநா்க 
இருக்கிறது” என்றுளைநார்.

தமிழ்க ்பநாஜ்க துமணத தமலவர் நநாரநாேணன் 
திருப்பதி இநத நி்கழச்சி ்பற்றி நதரிவிக்ம்கயில் 
“ஆர்.எஸ்.எஸ்-ஸின் ந்கநாளம்கமேப ய்பநான்றுதநான் 
இருக்கிறது என்்பதில் எநதவிதைநான ைநாற்றுக் ்கருத-
தும இல்மல. யதசிேம, நதய்வீ்கம என்ற இரண்டும-
தநான் ஆர்.எஸ்.எஸ்-ன் ந்கநாளம்க” எனக் கூறினநார்.

்கநாலங்கைநத இநதிே அஙகீ்கநாரம:
ஆறுக்கும யைற்்படை நநாடு்களில் இநதிே நைநாழி்க-

ளியலயே அலுவல் நைநாழிேநா்க ஏற்றுக் ந்கநாளைப-

்படை ஒயர இநதிே நைநாழிேநான தகுதியுைன் 
தமிழதநான் சிறப்பநா்க இருக்கின்றது. அத-
துைன் 12 நநாடு்களில் தமிமழ அலுவல் 
நைநாழிேநாக்கும ்பணி்களில் அநதநத அர-
சநாங்கங்கள ஈடு்பை முமனநது இருக்கின்-
றன. 200 நநாடு்களிலும வநாழும ஒயர இனம 
உலகியல தமிழ இனம ைடடுமதநான். இவவ-
ம்கயில் நதநான்மை மிக்்க தமிமழ இபய்பநா-
துதநான் இநதிே அரசு அஙகீ்கரிக்கின்றயதநா 
எனவும ஐேமுற யவண்டியுளைது.

்பல நநாடு்களில் இநதிே தூதர்்கைநா்க 
இருப்பது தமிழர்்கள தநான். உல்கததுைன் 
உண்மைேநா்கயவ இமணநதிருநது இநதிேநாமவ 
அமைேநாைப்படுதத யவண்டுநைன்றநால், இநதி-
ேநாமவ உலகிற்கு தமிழதநான் அமைேநாைப்படுததுகி-
றது.

ஏன், சிங்கபபூரில் இநதிேர் என்்பது தமிழர்தநான். 
ையலசிேநாவில் இநதிேர் என்்பது தமிழர்தநான். 
அயதயவமை நைநாரீசிேஸில் இநதிேர் என்்பது தமி-
ழர்தநான். ரீயூனிேனில் இநதிேர் என்்பது தமிழர்-
தநான் என்்பதும ந்பருமைக்குரிே விைேைநாகும.

உல்கைநாவிே ஆளுமைமிகு நைநாழி தமிழ:
உல்கைநாவிே ரீதியில் பிரநான்ஸ், நஜர்ைனி 

ய்பநான்ற ்பல்யவறு ஐயரநாபபிே நநாடு்களிலும ்கமய்பநா-
டிேநாவில் தநாய்லநாநது ய்பநான்ற ஆசிே நநாடு்களிலும 
இநதுக்ய்கநாவில்்கள என்்பது தமிழர்்கள ்கடடிேது 
என்பயத உண்மை.

நசநதமிழுக்கு ந்பருமை யசர்க்கும வம்கயில் 
ையலசிேநாவிலும அரசு நிர்வநா்கம ைற்றும அமைச்-
சர்்கைநா்க தமிழர்்களதநான் ய்கநாயலநாச்சுகின்றனர். சீன 
்கமனியூஸ்ட அரசு இநதிே நைநாழி்களில் தமிமழ 
ைடடுமதநான் வநாநனநாலி யசமவேநா்க வழஙகி வருகி-
றது. இபய்பநாது ்கனைநாவில் தமிழர் தினம என்று ஒரு 
நநாமை அரயச ந்கநாண்ைநாடுகிறது.

ஜப்பநானில் தமிழில் அறிவிபபுப ்பலம்க்கமை 
அரசு மவததுளைது. பிரநான்ஸ் புனித லூர்து 
அன்மன ஆலேததில் ஒவநவநாரு நநாளும திருப-
்பலி நைததப்படும நைநாழியும தமிழதநான். சிங்கப-
பூர், ையலசிேநா, நைநாரீஸிேஸ், இலஙம்க நநாடு்க-

ளின் ்கநாசு்களிலும எழுதப்படடிருக்கும ஒயர இநதிே 
நைநாழி தமிழதநான் என்்பதும குறிபபிைததக்்கது.

இததமன சிறபபுமிக்்க உலகின் மூதத தமிழ 
நைநாழிமே ்கநாலங்கைநயத இநதிே அரசு ந்கௌர-
விதது அஙகீ்கரிக்கின்றயதநா எனவும ஊகிக்்கலநாம.

்கலநாசநார உறவு யைம்படும:
தமிழ்கம ைற்றும உததரபபிரயதசம இமையே 

்கலநாசநார உறவு்கமை யைம்படுததும வம்கயில் ‘்கநாசி 
- தமிழ சங்கைம’நி்கழச்சி்கள நதநாைஙகின. தமிழ்கத-
துக்கும, உததரபிரயதசததுக்கும குறிப்பநா்க வநாரணநா-
சிக்கும இமையே நீண்ை்கநால நதநாைர்பு உளைது. 
இநத நதநாைர்ம்ப வலுப்படுதத வநாரணநாசியில் ஒரு 
ைநாத ்கநாலம நி்கழச்சி்களுக்கு ஏற்்பநாடு நசய்ேப்படடு 
உளைது.

இநத சங்கைததில் ்கருததரஙகு்கள, ்கலநதுமர-
ேநாைல்்கள, ்கலநாசநார நி்கழவு்கள, ்கமல நி்கழச்சி்கள 
என ்பல்யவறு நி்கழவு்களுக்கு ஏற்்பநாடு நசய்ேப்படடு 
உளைன.வநாரணநாசிக்கும, தமிழ்கததுக்கும இமை-
யேேநான ஆழைநான ்கல்வி, ந்பநாருைநாதநாரம, சமூ்கம 
ைற்றும ்கலநாசநார உறவு்கமை யைம்படுததுவயத ்கநாசி-
தமிழ சங்கைததின் யநநாக்்கம ஆகும. இநத நி்கழச்சி-
யின் அறிவுசநார் ்பஙகுதநாரர்்கைநா்க நசன்மன ஐ.ஐ.டி. 
ைற்றும ்பனநாரஸ் இநது ்பல்்கமலக்்கழ்கம நசேல்்ப-
டும. அததுைன் நி்கழச்சியின் ஒருஙகிமணப்பநாைரநா்க-
வும இநத நிறுவனங்கள இேஙகும.

்பநாரதிே ்பநாஷநா சமிதி அல்லது இநதிே 
நைநாழி்கமை யைம்படுததுவதற்்கநான உேர் அதி்கநா-

ரக்குழு, தமிழ ்கலநாசநாரததுக்கும, வநாரணநாசிக்கும 
இமையிலநான நதநாைர்ம்பமீண்டும உறுதிப்படுததி 
ந்கநாண்ைநாடுகிறது. இநத நி்கழச்சி்களில் சுைநார் 
2,500 ய்பர் ்கலநது ந்கநாளவநார்்கள. அவர்்கள ்கநாசி 
விஸ்வநநாதர் ய்கநாயில், பிரேநாக்ரநாஜ் ைற்றும அயேநாத-
திக்கும நசல்வநார்்கள.

வநாரணநாசியில் ்பநாரதிேநார்:
வநாரணநாசியில் ்பல ஆண்டு்கமை ்கழிதத சுப-

பிரைணிே ்பநாரதிேநார் குறிதது ஆய்வு நசய்த ்கடடு-
மர்களும இநநி்கழவில் சைர்பபிக்்கப்பை உளைது. 
இமைேரநாஜநா இமச நி்கழச்சியுைன் நதநாைஙகிே ்கநாசி 
தமிழ சங்கைம உததரபபிரயதச ைநாநிலம, வநாரணநா-
சியில் உளை ்பனநாரஸ் இநது ்பல்்கமலக்்கழ்கததில் 
19/11/2022 நண்்ப்கல் நைநத நி்கழச்சிமே பிரத-
ைர் நயரநதிர யைநாடி நதநாைஙகி மவததநார்.

இநத நி்கழச்சியில், பிரதைர் நயரநதிர யைநாடி 
தமிழ ்பநாரம்பரிே உமைேநான யவடடி, சடமை 
அணிநது வநதநார். உததரபபிரயதச ைநாநில முதல-
மைச்சர் யேநாகி ஆதிதேநநாத, ்பநா.ஜ.்க.வின் தமிழ-
நநாடு ைநாநிலத தமலவர் அண்ணநாைமல, முன்னநாள 
ைததிே அமைச்சர் ந்பநான்.ரநாதநாகிருஷணன், ைததிே 
இமணேமைச்சர் எல்.முரு்கன், இமசேமைப்பநாைர் 
இமைேரநாஜநா எம.பி. உளளிடயைநார் ்கலநது ந்கநாண்-
ைனர்.

இநநி்கழச்சியில் ய்பசிே இமசேமைப்பநாைர் 
இமைேரநாஜநா “்கநாசியில் நமைந்பற்று வரும தமிழ 
சங்கைம விழநாமவ எண்ணி விேநது ைகிழகியறன். 

வநாரணநாசியில் ்பநாரதிேநார் இரண்டு ஆண்டு்கள தங-
கியிருநதநார். ்கநாசியில் தமிழ சங்கைம நமைந்பற 
யேநாசமன நசய்த பிரதைர் நயரநதிர யைநாடிக்கு 
நன்றி" என்றநார்.

அமதத நதநாைர்நது, இமசேமைப்பநாைர் இமைே-
ரநாஜநா ைற்றும அவரது குழுவினரின் இமச நி்கழச்சி 
நமைந்பற்றது. அபய்பநாது, ‘நநான் ்கைவுள’ திமரப்ப-
ைததில் இைம ந்பற்ற ‘ஹர ஹர ை்கநாயதவ’ ்பநாைமல 
்பலரும ரசிததுக் ய்கடைனர்.

“வணக்்கம ்கநாசி, வணக்்கம தமிழநநாடு" என்று 
கூறி உமரமேத நதநாைஙகிே பிரதைர் நயரந-
திர யைநாடி, "்கநாசியும, தமிழநநாடும ்கலநாசநாரததில் 
சிறநது விைஙகுகின்றன. ்கநாசிக்கும, தமிழநநாடடிற்-
கும நீண்ை ்பநதம உளைது. ்கநாசிமே வைர்தததில் 
தமிழர்்களின் ்பஙகு அதி்கைநா்க உளைது. யவற்று-
மையில் ஒற்றுமை என்்பதற்கு இநத சங்கையை 
சநாடசி. ்கநாசிக்கு துைசிதநாசர் என்றநால், தமிழ்கததிற்கு 
திருவளளுவர்" என்றும 
கூறினநார்.

்பனநாரஸ் இநது ்பல்்க-
மலக்்கழ்கம ைற்றும ஐஐடி 
இமணநது நைததும ்கநாசி 
தமிழ சங்கைம நி்கழச்சி எதிர்-
வரும டிசம்பர் 17 ஆம தி்கதி 
வமர நமைந்பறும.

அண்மைக் ்கநாலைநா்க ைநாணவர்்கள ைற்றும இமை-
ஞர்்கள ைததியில் சமூ்க ஊை்கப ்பநாவமன அதி்கரிததி-

ருக்கின்ற நிமலயில், அவற்றிமன ஊை்க நநறிமுமற-
்கள தவறநாது ்பநாவிக்்க யவண்டிேதன் அவசிேதமத 

வலியுறுததும ஓர் சமூ்கப ்பணி யைற்்படி யவமலத-
திடைததினூைநா்க முன்நனடுக்்கப்படடுளைது. இப்பணி-
யிமன முன்நனடுததுச் நசல்ல சமூ்க அக்்கமறயும 
தன்னநார்வமும ந்கநாண்ை ஊை்கவிேலநாைர்்களுக்்கநான 
அமழபபு விடுக்்கப்படை ய்பநாது ஆர்வமுைன் முன்-
வநத ஊை்கவிேலநாைர்்களிலிருநது முதற்்கடைைநா்க 
20 ய்பர் நதரிவு நசய்ேப்படடு அவர்்களுக்்கநான 
மூன்று நநாட்கள ்பயிற்சிப்படைமற ஆரம்பைநானது.

LIFT நிறுவன நிமறயவற்றுப ்பணிப்பநாைர் திருைதி 
ஜநானு முரளிதரன் தமலமையில் இைமந்பற்ற இநநி-
்கழவில் பிரதை அதிதிேநா்க ைநாவடை அரசநாங்க அதி்பர் 
்க.்கருணநா்கரன், வியசை அதிதி்கைநா்க ைநாவடை உதவி 

அரசநாங்க அதி்பர் ஏ.நயவஸ்வரன், ைடைக்்கைபபு 
ைநாவடை திடைமிைல் ்பணிப்பநாைர் திருைதி சசி்கலநா 
புண்ணிேமூர்ததி, ைடைக்்கைபபு ைநாவடை வலேக்-
்கல்வி ்பணிப்பநாைர் திருைதி சுஜநாதநா குயலநதிரகுைநார் 
ஆகியேநாரும, ந்கௌரவ அதிதி்கைநா்க HELVETAS 
நிறுவனததின் திடை உததியேநா்கததர் என்.ரயைஷ, 
ைடைக்்கைபபு ைநாவடை த்கவல் திமணக்்கை ந்பநாறுப்ப-
தி்கநாரி வ.ஜீவநானநதன், ைனிதயநே த்கவல் குறிபபு 
்பணிப்பநாைர் சம்ப அங்கததவர் எ்பயனசர் தர்சன், 
LIFT நிறுவனததின் திடை இமணப்பநாைர் வீ.்கண்-
ணன், LIFT நிறுவன உததியேநா்கததர்்கள, ஊை்க-
விேலநாைர்்கள என ்பலரும ்கலநது ந்கநாண்ைனர். 

ஊை்கதர்ைதமத வலுப்படுததுதலும வன்முமறத 
தீவிரவநாததமத தடுததலும எனும இநத யவமலத-
திடைம GCERF, HELVETAS நிறுவனங்களின் நிதி 
அனுசரமணயில் அரச சநார்்பற்ற யதசிே நசேல-
்கததின் ்பங்களிபபுைன்,  LIFT நிறுவனம, ைநாவடை 
த்கவல் திமணக்்கைம, ைற்றும ைனிதயநேத த்கவல் 
குறிபபு்கள (ைதகு ஊை்கம) ஆகிேவற்றின் மூலம 
முன்நனடுக்்கப்படுகிறது என்்பது குறிபபிைததக்்கது.

்கைலடமைப ்பண்மண்கள ்கமரயேநாரதமத 
அண்டிே ஆழம குமறநத ்கைற்்பகுதியில் அமைக்-
்கப்படுகின்றன. இதற்்கநா்க ்பல ஏக்்கர் ்பரப்பைவுளை 
்கைல்்பகுதி தனிேநாருக்கு வழங்கப்படுவதனநால், 
இநதப ்பகுதியில் இதுவமர ்கநாலமும மீன்பிடிததுத 
நதநாழில் நைததி வருகின்ற ்பலநூற்றுக்்கணக்்கநான 
மீனவர்்கள தைது வருைநானதமத இழநது தவிக்-
கின்றனர்.

உளநநாடடு யுததம முடிவுக்குக் ந்கநாண்டுவரப்படை 
பின்னர்  2016 ஆம ஆண்டு நதநாைக்்கம ்கைலட-
மைப ்பண்மண்கள அமைக்்கப்படடு வருகின்றன. 
இநதப ்பண்மண்கமை அமைப்பதற்கு ந்பருந-
நதநாம்க நிதிமே சநாதநாரண நதநாழிலநாைர்்கைநால் 
நசலவிை முடிேநாது. ந்பரும நிறுவனங்கயை ்கைலட-
மைப்பண்மண்களில் முதலீடு நசய்துளைன.

250 ்பண்மண்கள கிளிநநநாச்சி ைநாவடைததிலும, 
50 ்பண்மண்கள ேநாழ ைநாவடைததிலும அமைக்்கப-
்படடுளைன. இதன் ்கநாரணைநா்க அநதப பிரயதசங-
்களில் இறநால் ைற்றும நண்டு பிடிததலுக்்கநா்க கூடு 
அமைபய்பநார், சிறுவமல்கள ந்கநாண்டு மீன்பிடிப-
ய்பநார் ஆகியேநார் நதநாழில் நசய்ே முடிேநாதுளைனர். 
அவர்்கள நதநாழில் நசய்து வநத இைங்கள ்கைலட-
மைப ்பண்மணப பிரயதசததுக்குள அ்கப்படடுப 
ய்பநாயுளைன.

கிளிநநநாச்சி ைநாவடைததின் பூந்கரி பிரயதச நசே-
லநாைர் பிரிவுக்குட்படை பூவரசன்தீவில் இலஙம்க 
– சீன கூடடு நிறுவனம ஒன்யற ்கைலடமைப 
்பண்மண   ஆரமபிததுளைதநா்க அப்பகுதி ைக்்கள 
கூறுகின்றனர்.

தற்ய்பநாது சீனர்்கள ்கைலடமைக் குஞ்சு்கமை 
இஙகு விடடுளைதநா்க இவர்்கள குறிபபிடுகின்றனர்.

இது குறிதது ேநாழ. ைநாவடை ்கைற்நறநாழிலநாைர் 
கூடடுறவுச் சங்கங்கள சைநாசங்களின் சமயைைன 
பிரமு்கர் ஒருவர் குறிபபிடும்கயில், “சீன முதலீட-
ைநாைர்்கைநால் முன்நனடுக்்கப்படுகின்ற ்கைலடமை 
்கநாரணைநா்க உருவநான பிரச்சிமன என்்பது வைக்கு 
்கைற்நறநாழிலநாைர்்கமை ைநாததிரயை சநார்நதல்ல. 

ஒடடுநைநாதத இலஙம்க ைக்்கமையும சநார்நத பிரச்-
சிமனேநா்கயவ உளைது. ஏநனனில் இநத ்பண்-
மண்களினநால் மீன் உற்்பததி ந்பரிதும ்பநாதிக்்கப்ப-
டுகின்றது” என்றநார்

2014ஆம ஆண்டு அரிேநாமலயில் குயிலன் 
என்ற நிறுவனதமத சீனநா ஸ்தநாபிததது. ்கைநத 7 
வருைங்கைநா்க இநத நிறுவனம ்கைற்நறநாழிலநாைர்-
்கள என்ற ய்பநார்மவயியலயே நசேற்்படுகின்றது. 
ஆனநால் ்கைலடமை ந்பருக்்கததிற்கு ஒததுமழபபு 
வழஙகிேதநா்க இல்மல. ைநாறநா்க ஆய்வு நசய்வதநா-
்கயவ கூறி வருகின்றது. சீனநாவிற்கும இலஙம்கக்-
கும இமையிலநான ்கைற்சூழல் ைநாற்றங்கள அதி்கம.  
்கைலடமை்கமை உருவநாக்கும நதநாழில்நுட்பதமத 
இலஙம்கயில் முன்நனடுப்பது எநதைவிற்கு சநாததி-
ேைநானது என்்பது ய்களவிகுறிேநான விைேயை என்கி-
றநார்்கள வைக்கிலுளை சூழலிேலநாைர்்கள.

வைக்கில் சீனநாவின் நைைநாடைம அதி்கரிததுளை-
தநா்கவும, வைக்கில் ்கைலடமை ்பண்மணமே ஆரம-
பிப்பதற்கு அதிநவீன ்கருவி்கமை சீனநா ்பேன்்ப-
டுததிேதநா்கவும இநதிே புலனநாய்வுத தரபபினநால் 
குற்றச்சநாடடு நதரிவிக்்கப்படடு வருகின்றமை குறிப-
பிைததக்்கது.

இலஙம்கயில் சீனநாவின் ஆதிக்்கம இநதிேநாவின் 
யதசிே ்பநாது்கநாபபுக்கு அச்சுறுததலநா்க உளைநதன 
கூறியுளை தமிழ்க ைநாநில புலனநாய்வு ்பணிே்கம, 
்கமரயேநார ்பகுதி்களில் ்பநாது்கநாபம்ப அதி்கரிக்கும்ப-
டியும ய்கநாரியிருநதமை குறிபபிைததக்்கது.

தமிழநநாடடில் அணுசக்தி நிமலேங்கள, துமற-
மு்கங்கள உளைதநால் ய்பநாதிே ்பநாது்கநாபபு நைவடிக்-
ம்க்கள அவசிேம என்்பது தமிழ்கததின் ்கருததநா்க 
உளைது.

வை்பகுதியில் உருவநாக்்கப்படடுளை ்கைலடமைப 
்பண்மண்கள அபபிரயதச ்கைற்நறநாழிலநாைர்்கள 
ைததியில் எதிர்பபு்கமையும சர்ச்மச்கமையும 

யதநாற்றுவிததுளைன. உளளூர் மீனவர்்க-
ளுக்கு இதனநால் வருைநான இழபபு்களும 
்பநாதிபபு்களும ஏற்்படடுளைதநா்க ்கண்ைனம 
நதரிவிக்்கப்படுகின்றது.

உளளூர் மீனவர்்கைது ்பநாரம்பரிே மீன்பிடித 
நதநாழிலுக்கு ்பநாதிபபு ஏற்்படுததும விதததில்  
்கைலடமைப ்பண்மண்கள அமைநதுளைதநா்க 
வைக்கிலுளை மீன்பிடித நதநாழிலநாைர் அமைப-
பு்கள எதிர்பபுக்குரல் எழுபபி வருகின்றன.

்கைலடமைப ்பண்மண்களுக்கு பின்புலத-
தில் சீனநாவின் ்கரம இருப்பதநா்க அஙகுளை 
மீனவர்்கள குற்றம சநாடடி வருகின்றனர். 
ந்பரும வர்தத்கப புளளி்கள வைக்கிலுளை ்கை-
லடமைப ்பண்மண்களில் முதலீடு நசய்துள-
ைதநா்க த்கவல்்கள நவளிவருகின்றன. அவர்்கைது 
மு்கவர்்கைநா்க உளளூர் பிரமு்கர்்கள சிலர் உளைதநா-
்கவும நதரிேவருகிறது. நசல்வநாக்கு மிகுநத இவர்-
்கைநால் உளளூர் மீனவர்்கள அச்சுறுததப்படுவதநா்க-
வும த்கவல்்கள கூறுகின்றன.

ேநாழப்பநாணம ைநாவடைததில் அரிேநாமல, அல்-
மலபபிடடி, புஙகுடுதீவு பிரயதசங்களிலும கிளி-
நநநாச்சி ைநாவடைததில் பூந்கரி பிரயதச நசேலநாைர் 
பிரிவில் கிரநாஞ்சி, வமலப்பநாடு, யவரவில், ்பளளிக்-
குைநா, நநாச்சிக்குைநா, இரமணதீவு ஆகிே ்பகுதி்களி-
லும ்கைலடமைப ்பண்மண்கள அமைக்்கப்படுகின்-
றன.   “நதன்னிலஙம்கயில் ்கநால்்பதிததுளை சீனநா, 
தற்ய்பநாது வைக்கிலும தனது நசேற்்பநாடு்கமை 
முன்நனடுதது வருகின்றது. ந்கௌதநாரிமுமன மீன-
வர்்கள ்கைலடமை வைர்பபுத திடைததுக்்கநா்க முன்-
மவதத ய்கநாரிக்ம்க நிரநா்கரிக்்கப்படடு, தற்ய்பநாது 
சீன நிறுவனததுக்கு அனுைதி வழங்கப்படடுளைது. 
சீனநாவுக்கு ்கைலடமை ஏற்றுைதி நசய்யும இைைநா்க 
இது உளைது. இது இலஙம்கத தமிழர்்களுக்கு ைநாத-
திரைன்றி, இநதிேநாவின் ்பநாது்கநாபபுக்கும அச்சுறுத-

தலநான விைேைநாகும" என்று 
வைக்கிலுளை தமிழ அரசிேல்-
வநாதி்கள ்பலர் கூறுகின்றனர்.

ந்கௌதநாரிமுமன பிரயதசத-
தில் கிரநாைததவர்்களின் பிரதநான 
ஜீவயனநா்பநாேம இறநால் ைற்றும 
நண்டு பிடிததலநாகும. அடமைப 
்பண்மண முதலீடு தங்கைது 
வநாழவநாதநாரதமத ்பநாதிப்பது 
்பற்றி அஙகுளை மீனவர்்கள 
யவதமனயுைன் கூறுகின்றனர்.

ைண்ணிததமல கிரநாைததில் வநாழும மீன்பிடித 
நதநாழிலநாளி ஒருவர் இது்பற்றிக் கூறும்கயில், சீன 
முதலீடைநாைர்்கைநால் அமைக்்கப்படடு வரும இது 
ய்பநான்ற ்கைலடமைப ்பண்மண்கைநால் சிறுநதநாழிலநா-
ைர்்கள ந்பரிதும ்பநாதிக்்கப்படுவதநா்கக் குறிபபிடைநார்.

“்கமரயேநாரப ்பகுதிேநானது நண்டு, இறநால் 
ைற்றும மீன்வம்க்கள இனபந்பருக்்கம நசய்யும 
இைைநாகும. இநதப ்பண்மணத திடைததினநால் 
அவற்றின் இனபந்பருக்்கம ்பநாதிக்்கப்படுகின்றது. 
அதயதநாடு சநாதநாரண மீனவர்்கைநாகிே எங்கைது 
வநாழவநாதநாரமும ்பநாதிக்்கப்படுகின்றது. எனயவ 
நநாங்கள ்கைலடமைப ்பண்மண்கமை எதிர்க்கின்-
யறநாம" என அவர் நதரிவிததநார்.

அயத கிரநாைதமதச் யசர்நத ைற்நறநாருவர் கூறும 
ய்பநாது, சீன முதலநாளி்கைநால் அமைக்்கப்படடிருக்-
கும ்கைல் அடமைப ்பண்மண, தநாங்கள ்பைகு்கமை 
ந்கநாண்டு நசல்லும ்பநாமதயில் அமைக்்கப்படடிருப-
்பதநால் மீன்பிடிக்்கச் நசல்ல முடிேநாைல் உளைதநா்கக் 
கூறினநார்.  

கிரநாஞ்சிக் கிரநாைதமதச் யசர்நத மீனவர் ஒருவர் 
குறிபபிடும்கயில், “ச்கல ்கைலடமைப ்பண்மண்க-
ளும சநாதநாரண நதநாழிலநாைர்்களுக்கு ந்பரும இமை-
யூறநா்க உளைன” என்றநார்.

“எங்கைது ்பைகு்கமை நநாங்கள சுதநதிரைநா்க 
எடுததுச் நசல்ல முடிேநாதுளைது. எைது வழி்கமைக் 
கூை அவர்்கள ைறிததுளைநார்்கள. தவறுதலநா்க அவர்-
்கைது யவலிக்கு அண்மைேநா்க நநாங்கள ய்பநானநால் 
கூை, எங்கமைத திருைர்்கள ய்பநால நைததுகின்றநார்-
்கள, எங்கமை விசநாரிக்கின்றநார்்கள. அவர்்கள 
ந்கநாளமை இலநா்பம ஈடடுவதற்்கநா்க, ்கைலில் உளை 
சிறிே குஞ்சு அடமை்கமை ந்பநாறுக்கி எடுக்கின்றநார்-

்கள. இதனநால், ்கைலடமையின் இனபந்பருக்-
்கம இல்லநாைல் நசய்ேப்படுகின்றது. சீனநாவின் 
நசல்வநாக்குைன் ஆரமபிக்்கப்படடுளை இநத 
்கைலடமைப ்பண்மணத திடைங்கள நிறுததப-
்பை யவண்டும. எங்கள ்பநாரம்பரிே முமற்க-
ளுக்கு அனுைதி அளிக்்கப்பை யவண்டும” என 
அவர் யைலும நதரிவிததநார்.

“்கைலடமைப ்பண்மண உருவநாக்குவதற்-
்கநா்க ஏக்்கர் ்கணக்கில் ்கைமல அைநது தனி-
ேநாருக்கு ந்கநாடுததுளைனர். எைது குடும்பமும 
நடுதநதருவுக்கு வநதுவிடைது. இநதக் ்கைல் 
எம எல்யலநாருக்கும ந்பநாதுச் நசநாததநாகும. 

அமத தனிேநாருக்கு தநாமரவநார்ப்பமத நநாங்கள 
எதிர்க்கின்யறநாம” என ைற்நறநாருவர் நதரிவிததநார்

ேநாழகுைநா மீன்பிடித நதநாழிற்துமறயில் உளை 
உணவுச் சஙகிலி ந்பநாறிமுமற்களுக்கும ்கைலட-
மைக்கும நதநாைர்புளைது. மீன் இனபந்பருக்்கதது-
ைனும இநத ்கைலடமை்கள நதநாைர்பு்படுகின்றன. 
எனயவதநான் குறுந்கர் ்பகுதி குைநா்கைல் அல்லது 
ைண்மைதீவு , யவலமண ய்பநான்ற ்பகுதி்களில் 
இேற்ம்கேநா்கயவ ்கைலடமை்கள ்கநாணப்படுகின்-
றன. ்கைல் வைங்கமைப ்பநாதிக்்கநாத வம்கயில் 80 
கிரநாம எமைக்கு யைலநான ்கைலடமை்கமை எடுதது 
தைது வநாழவநாதநாரதமத ்பநாது்கநாததுக் ந்கநாளளும 
சுைநார் 1000 குடும்பங்கள வமர இநத பிரயதசங்க-
ளில் ்கநாணப்படுகின்றன.

குருந்கர் நதநாைக்்கம நைழுஞ்சிமுமன வமரயில் 
இவவநாறநான குடும்பங்கள உளைன. இவர்்களின் 
ஏற்றுைதி எவரது ்பநார்மவக்கும நதரிவதில்மல. 
ஏநனனில் அவர்்கள ்கைல் வைததிற்கு ்பநாதிபபில்லநா-
ைலும, இேற்ம்கேநா்கவுயை இதநதநாழிலில் ஈடு்படு-
கின்றனர். ஆனநால் இேற்ம்கக்கு ைநாறநா்க ்கைலடமை 
்பண்மண்கள ேநாழகுைநா ்பகுதி்களில் ஆரமபிக்்கப-
்படடுளைதநால் ்கைற்நறநாழிமல நமபியுளை ைக்்கள 
்பநாதிக்்கப்படடுளைனர்.

“சீனநா தன்னுமைே ைக்்களுக்கு உணமவ 
ந்பற்றுக் ந்கநாடுப்பதற்்கநா்க எைது ்கைல் வைதமத 
அழிக்கின்றது. இலஙம்கயில் எநதநவநாரு பிரயத-
சததிலும ைக்்கள ்கைலடமைமே உண்ணுவதில்மல” 
என்்பது வை்பகுதி ைக்்களின் ்கருததநாகும.

ேநாழப்பநாணம, கிளிநநநாச்சி, 
ைன்னநார் ைநாவடைங்களில் 
்பல வருை ்கநாலைநா்கயவ 

்கைலடமைப ்பண்மண்கள அமைக்்கப்படடு 
வருகின்றன. சில இைங்களில் ்கைலடமை 
குஞ்சு ந்பநாரிக்கும ்பண்மண்கள உளைன. 
அவற்மற சீன முதலீடைநாைர்்கள நைததி வரு-
கின்றனர்.

இரண்டு வரலநாற்று மைேங்கள 
மூலம இநதிேநாவின் நநா்கரி்க 
வைர்ச்சியில் உளை ஒற்றுமைமே 

புரிநது ந்கநாளை இது ஒரு சிறநத தைைநா்க 
அமைே உளைது. இநதிேநா என்்பது நநா்கரி்க 
இமணபபின் சின்னம ஆகும.

ைடைக்்கைபபு ைநாவடைதமதச் யசர்நத ஊை்கவிேலநாைர்்கமை ஊை்கப ்பயிற்றுவிப்பநாைர்-
்கைநா்க ைநாற்றும வியசை நசேற்றிடைம ஒன்று  LIFT நிறுவனததநால் ஆரமபிக்்கப்பட-
டுளைது. இவவநாறு ்பயிற்றுவிக்்கப்படும ஊை்கவிேலநாைர்்கள பின்னர் ைநாணவர்்கள, 

இமைஞர்்களுக்கு ஊை்க தர்ைம, ஊை்க நநறிமுமற, ஊை்க சடைங்கள ைற்றும முமறேநான 
சமூ்க ஊை்கப ்பநாவமன நதநாைர்்பநான விழிபபுணர்வுச் நசேலைர்வு்கமை நைததவுளைனர்.

த�ொன்மை மிகு தெந�மிழ் தமைொழிக்கு
இநதிய அரசின த�சிய அங்கீகொரம்!

ஊடகவியலொளரக்ள பயிற்றுவிபபொளரகளொக
மைொற்றும் தெயற்றிடடம் மைடடக்களபபில் ஆரம்பம்

ஐங்கரன் விக்கியனஸ்வரநா...?

யு.எல்.எம.ஹரீஸ்...?
(வாழைச்சேழை வி்சேட நிருபர்)

கொசி - �மிழ் ெங்கமைம் நிகழ்ச்சி:

எஸ்.சநாரங்கன்...?

வடக்கு கடற்தறொழிலொளரகளின
சீவத�ொபொயத்� பொதிததுளள
கடலட்டப பண்ணைகள!
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்பாவமைக்கு உதவாத...
பாவனைக்கு உதவாத 16,000 கில�ா 

நெல் மூனைகனை ஏற்றிசநசென்ற 
ந�ாறிந�ானல்ற இவவாறு னகபபற்-
்றபபடைதாக அவரகள் நதரிவிததைர.   

வவுனி�ா, ஈரற்நபரி�குைம் பகு-
தியில் ெைததபபடை திடீர லசொத-
னையின லபாலத   நெல் மூனைகனை 
ஏற்றிச நசென்ற ந�ாறியும், ந�ாறியின 
நபாறுபபாைரும் னகது நசெய�பபட-

டுள்ைைர.   
னகபபற்்றபபடை நெல்மூனை-

கள்,  ந�ாறியுைன நெல்ன� ஏற்றி 
நசென்ற ெபரும் லெற்று (25) வவுனி�ா 
நீத வான நீதிமன்றததில் ஆஜரபடுத-
தபபடைார.   செம்பவம் நதாைரபில் 
வவுனி�ா நதற்கு நபாது சுகாதார பரி-
லசொ த கர லம�திக விசொரனைகனை 
லமற்நகாண்டு வருகின்றைர.   

தமிழ் ைக்்கள் அனு்பவிக்கும...
தீரமானிபபதற்கும் தமிழ் லதசி�க் 

கூடைனமபபின பாராளுமன்ற உறுப -
பிைரகள் லெற்று முடிநவடுததுள் -
ைதாக நசெயதிகள் நவளி�ாகியிருந்-
தை.  

இவ விை�ம் நதாைரபாக கருதது 
நதரிவிததுள்ை அனமசசெர ைக்ைஸ் 
லதவாைந்தா,   

"�தாரததனத புரிந்து நகாண்டு 
லபசசுவாரதனதயின லபாது விட-
டுக்நகாடுபபுக்கனை லமற்நகாள்-
வதற்கு கூடைனமபபிைர த�ாராக 
இருக்கின்றைநரன்ற நசெயதின� 
கூடைனமபபிைரின அண்னம� தீர -
மாைம் நவளிபபடுததியுள்ைது.  

ெனைமுன்றச சொததி�மாை வழி -
முன்றகளூைாகலவ தமிழ் மக்களின 
அபி�ானசெகனை ஈலைற்்ற முடியு -

நமனறு கைந்த 35 வருைஙகைாக 
ொன கூறி வருகின்ற �தாரதததனத 
கூடைனமபபிைர தற்லபாது புரிந்து 
நகாண்டிருபபது மகிழ்சசி�ளிக்கின-
்றது" எனறு நதரிவிததார.  

இந் நின�பபடடில் கூடைனமப -
பிைர உறுதி�ாகவும் உண்னம�ா -
கவும் இருக்க லவண்டுநமன்ற 
லவண்டுலகானை முனனவததுள்ை 
அனமசசெர ைக்ைஸ் லதவாைந்தா, 
தமிழ் மக்கள் தற்லபாது அனுப -
விதது வருகின்ற அனமதி�ாை 
சூழன� லமலும் வலுபபடுததும் 
வனகயில் அனைதது தமிழ் தரப -
பிைரும், தற்லபானத� அரசி�ல் 
சூழன� னக�ாள்வதற்கு முனவர 
லவண்டும் எைவும் நதரிவிததுள் -
ைார.  

47 வயது ந்பமை ததடி...
 சிறுமியுைன பிரலதசெதனத விடடு 

தபபிச நசென்ற இந்த ெபனர, னகது 
நசெய� நபாலிஸார, நபாதுமக்களின 
ஆதரனவ ொடியுள்ைைர.  

 சுமித குைவரதை என்ற நப�னரக் 
நகாண்ை இந்த ெபர தம்பகல்� பிர -
லதசெதனத லசெரந்தவநரை நதரி� வந் -
துள்ைது. செந்லதக ெபர நதாைரபாை 
எந்தநவாரு தகவன�யும் பினவரும் 
நதான�லபசி எண்களுக்கு அனுப -
புமாறும் நபாலிஸ் தன�னம�கம் 

நபாதுமக்கனை லகடடுக் நகாண்-
டுள்ைது.  

 இவனரப பற்றி தகவல் நதரிந்த -
வரகள் இஙகினி�ாக� நபாலிஸ் 
நபாறுபபதிகாரியின 0718 59 11 50 
என்ற இ�க்கததுக்லகா, இஙகினி�ா-
க� நபாலிஸ் நின��ததின 063 2 
24 20 22 என்ற இ�க்கததுக்லகா அறி -
விக்குமாறு லகடகபபடடுள்ைைர.

சீைாவின் நன்்்காமை...
சீைத தூதரகம் நதரிவிததுள்ைது.  
விவசொயிகள் மற்றும் மீைவரகளுக் -

காக சீைாவிைால் இந்த டீசெல் ென-
நகானை�ாக வழஙகபபடடுள்ைது.  

G.C.E. O/L ்்பறுத்பறு்கள்...
பாரனவயிை முடியும்.இந்தப பரீட -

னசெயில் ஐந்து இ�டசெதது 17 ஆயி -
ரதது 486 பரீடசொரததிகள் லதாற்றியி-
ருந்தனம குறிபபிைததக்கது.  

இைடமை குடியுரிமைக்்காை...
வழஙகுவதற்காை கடைைம் 

2,000 அநமரிக்க நைா�ரகைாக 
திருததபபடடுள்ைது.  

 இரடனைக் குடியுரினம நபறும் 
22 வ�துக்குடபடை மனைவி 
அல்�து குழந்னதக்கு இரடனைக் 
குடியுரினம வழஙகுவதற்காை கட -
ைைம் 500 நைா�ரகைாக திருததப -
படடுள்ைது.  

 குடியுரினமயின கீழ் வழஙகபப-
டும் சொனறிதழ்களின சொன்றளிக்கப -
படை ெகல்கனைப நபறுவதற்காை 
கடைைம் 2,000 ரூபாவாக அதிகரிக்-
கபபடடுள்ைது.  

 சுற்று�ாப ப�ணிகளுக்கு ஒனன�-
னில் மினைணு ப�ை அஙகீகாரத-
னதப நபறுவதற்காை கடைைம் 50 
நைா�ராகவும் வணிகஙகளுக்கு 55 

நைா�ராகவும் மாற்்றபபடடுள்ைது.  
 குடியுரினம விருந்திைர திடைத-

தின கீழ் கடைைம் 200 நைா�ராக 
இருக்கும். 

நவளிொடடு கைவுசசீடனைக் 
நகாண்ை இ�ஙனகப நபற்ல்றாரின 
பிள்னைகளுக்கு வீசொ வழஙகுவதற்-
காை கடைைதனத அ்றவிடும்லபாது 
வ�து குழு கைக்கில் எடுததுக்-
நகாள்ைபபடுவதில்ன�, அது 150 
அநமரிக்க நைா�ரகைாக இருக்கும்.

 இ�ஙனக�ர அல்�ாத வாழ்க்-
னகத துனைன� சொரந்திருக்கும் 
குழந்னதகளுக்காை வீசொ வழஙகுவ-
தற்காை கடைைம் 150 நைா�ராக 
இருக்குநமனறு குடிவரவு மற்றும் 
குடி�கல்வுத தினைக்கைம் அறிவித-
துள்ைது.  

ைஷயாவுைன் ்பலசுற்று...
நகாள்வைவு நசெயவதற்கு லபசசுக் -

கள் முனநைடுக்கபபடடுள்ைதாக-
வும் அனமசசெர லமலும் நதரிவிததுள்-
ைார.  

 அததுைன, ரஷ�ா மற்றும் 
யுக்லரன ஆகி� ொடுகளுக்கினையில் 
இைம்நபற்று வரும் யுததம் காரை -
மாக இ�ஙனக லெரடி�ாக நபாரு-
ைாதாரததில் பாதிக்கபபடடுள்ைதாக  
குறிபபிடை   அனமசசெர அலி செபரி,   

அது மாததிரமினறி, நி�க்கரி, தானி -
�வனககள், மற்றும் உரம் ஆகி�ை-
வற்ன்ற இ்றக்குமதி நசெயவதிலும் 
இ�ஙனக பாரி� செவால்கனை எதிர -
லொக்குவதாகவும்  குறிபபிடடுள்ைார.

 ஆகலவ ரஷ�ா மற்றும் யுக்லரன 
ஆகி� ொடுகளுக்கினையி�ாை யுத-
தததிற்கு தீரவு காைபபடுவது அவ-
சி�மாகும் எைவும் அனமசசெர அலி 
செபரி நதரிவிததுள்ைார.  

13 ்வளிநாடடு தவமலவாய்ப்பு  ...
லமலும் நீதிமன்றததால் தண்டிக்-

கபபடடும் மற்றும் நீதிமன்றதனதத 
தவிரததல் லபான்றவற்ன்றக் கருததில் 
நகாண்டும் அவவா்றாை நதாழில் 

முகவர நின��ஙகளுக்காை உரிம-
மும் இரததுச நசெய�பபடடுள்ைதாக 
நவளிொடடு லவன�வாயபபு பணி�-
கம் நதரிவிததுள்ைது.  

முமைப்்பாடு கிமைததால்...
நீண்ைகா�மாக நசெலுததபபை -

வில்ன�.  
இந்த நின�யில் மின கடை-

ைதனத நசெலுததுமாறு மினசொர 
செனபயிைால் ப� தைனவகள் அறி -
வுறுததபபடை நின�யில், மின 
இனைபபினை துண்டிக்க லெற்று 
முனதிைம் ெைவடிக்னக எடுக்கப -
படடுள்ைது.  

 இதனலபாலத மின இனைப-
பினை துண்டிக்கச நசென்ற ஊழி-
�ரகளுைன முனைாள் அனமசசெர 
ெவீன திசொொ�க்க வாயததரக்கததில் 
ஈடுபடைலதாடு, தாக்குவதற்கும் 
மு�ற்சிததுள்ைதாக நபாலிஸ் நின� -
�ததில் முன்றபபாடு நசெய�பபட-
டுள்ைது.  

நபாலிஸ் நின��ததில் முன்றப-
பாடு நசெய�பபடடுள்ை லபாதிலும் 
இ�ஙனக நபாது ப�னபாடுகள் 
ஆனைக்குழுவில் இதுவனர 
முன்றபபாடுகள் பதிவு நசெய�ப-
பைவில்ன� எை நதரிவிக்கபபட-

டுள்ைது.  
 இலதலவனை, மின கடைைம் 

நசெலுததபபைவில்ன� என்ற குற்்றச-
சொடனை முனைாள் அனமசசெர ெவீன 
திசொொ�க்க மறுததுள்ைார.  

 தைது முகநூலில் பதிலவற்றியுள்ை 
இடுனகந�ானறில�ல� அவர மறுப -
பினை நவளிபபடுததியுள்ைார.  

 இனை�ததின வாயி�ாக மின 
கடைைம் நசெலுததபபடைதாகவும், 
அதனை நபாருடபடுததாது ஊழி -
�ரகள் மினசொரதனத துண்டிக்க ெை-
வடிக்னக எடுததுள்ைதாகவும் அவர 
முகநூலில் நதரிவிததுள்ைார.  

 அலதலவனை, மினசொரதனத 
துண்டிக்க வந்த ஊழி�ரளுைன 
வாயததரக்கம் ஏற்படைதாக  ஏற் -
றுக்நகாண்டுள்ை ெவீன திசொொ�க்-
க,எவவா்றாயினும் அவரகளின 
கைனமகளுக்கு பாதகம் ஏற்படும் 
வனகயில் தாம் நசெ�ற்பைவில்ன� 
எைவும்  தைது முகநூலில் நதரிவித-
துள்ைார.

ஒரு லீற்ைர் ைண்ணெண்ணெய்மய...
பாராளுமன்றததில் லெற்று எதிரக் -

கடசி எம்பி ெளின பண்ைார எழுப-
பி� லகள்விந�ானறுக்குப பதி�ளிக்-
கும் லபாலத அனமசசெர இவவாறு 
நதரிவிததார.  

பாராளுமன்றததில் லெற்று மின 
செக்தி, எரிசெக்தி அனமசசு மற்றும் நீர 
வழஙகல் அனமசசுக்களுக்காை நிதி 
ஒதுக்கீடடு குழுநின� விவாதததில் 
உனர�ாற்றி� எதிரக்கடசி எம்பி 
ெளின பண்ைார தமது உனரயின 
லபாது,  

ொடடில் காைபபடும் மண்-

நைண்நைய தடடுபபாடுக்கு 
பினைால் செரவலதசெ சூழ்சசி 
உள்ைதா? என்ற செந்லதகஙகள் 
காைபபடுவதாக நதரிவிததார.  

உ�கச செந்னதயில் எரிநபாருள் 
வின� நபருமைவில் குன்றவனைந்-
துள்ைதால் எரிநபாருள் வின� சூத -
திரததின மூ�மாவது அந்த வின� 
குன்றபபுக்கனை மக்களுக்கு நபற்-
றுக்நகாடுக்க ெைவடிக்னக லவண்டு-
நமை அவர லகடடுக் நகாண்ைார.   

தற்லபாது ொடடில் மண்நைண் -
நைய கினைபபதில்ன�. 150 

ரூபாவுக்கு ஒரு லீற்்றர மண்நைண்-
நையன� நபற்றுக் நகாடுக்க முடி-
யுமாை நின� காைபபடும்லபாது 
கறுபபுச செந்னதயில் லீற்்றநரானறு 
500 ரூபாவுக்கு விற்பனை நசெய�ப-
படுகி்றது.  

 அது நதாைரபில் அனமசசெர 
உரி� கவைம் நசெலுதத லவண்டும். 
அததுைன குன்றந்த வின�யில் 
மண்நைண்நையன� நபற்றுக் 
நகாடுக்க ெைவடிக்னக எடுக்க 
லவண்டுநமனறும் லகடடுக் 
நகாண்ைார.   

மீைவரகள் மண்நைண்நைய 
கினைக்காது கைலுக்கு நசெல்வ-
தில்ன�. இதனை செரவலதசெ சூழ்சசி-
�ாகலவ பாரக்க முடிகி்றது.  

அலதலவனை தற்லபானத� 
நின�யில் அனைதது வனக எரி -
நபாருனையும் 300 ரூபாவுக்கும் 
குன்றவாக வழஙக முடியும். ஏன 
அதற்காை ெைவடிக்னக எடுக்கபப-
ைவில்ன� எனறும் அவர லகள்வி 
எழுபபிைார. அதற்கு பதி�ளிக்கும் 
லபாலத அனமசசெர இவவாறு நதரி-
விததார.  

அடுதத வருைம விடுமுமைமய...
அலதலவனை பல்கன�க்கழக 

அனுமதிக்காை நவடடுபபுள்ளிகள் 
எதிரவரும் இரண்டு வாரஙகளில் 
நவளியிைபபடும் எை நதரிவிதத 
அனமசசெர, பாைசொன� உபகரைங -
களுக்காை நசெஸ்வரின� குன்றபப-
தற்கு தீரமானிக்கபபடடுள்ைதால் 
அது நதாைரபாை ல�ாசெனை எதிர -
வரும் அனமசசெரனவயில் செமரபபிக்-
கபபடடு இறுதித தீரமாைம் எடுக் -

கபபடும் எனறும் அவர செனபயில் 
நதரிவிததார.

பாராளுமன்றததில் லெற்று எதிரக் -
கடசி உறுபபிைரகள் எழுபபி� லகள்-
விகளுக்குப பதி�ளிக்னகயில�ல� 
அனமசசெர இவவாறு நதரிவிததார.   

அது நதாைரபில் லமலும் நதரி-
விதத அனமசசெர,   

இந்த வருைததிற்குள் முனைர 
திடைமிடைவாறு பாைத திடைங-

கனை குறுகி� கா�ததில் நின்றவு 
நசெய�லவ தீரமானிததிருந்லதாம். 
ஆைால் உ�ரதரப பரீடனசென� ஜை -
வரிக்கு ஒததிபலபாை லெரிடைதால், 
தவனைகள் தள்ளிப லபாயுள்ைை. 
எவவா்றாயினும் 2023 மாரச மாதத -
தில் பாைததிடைஙகனை நின்றவுக்கு 
நகாண்டு வர முடியும்.

இந்நின�யில் அடுதத ஆண்டில் 
விடுமுன்றக் கா�தனத குன்றதது, 

பாைசொன� ொடகனை அதிகரிதது 
அடுதத வருைததிற்காை அனைதது 
பாைததிடைஙகனையும் அந்த வரு -
ைததிற்குள்லைல� நின்றவு நசெய� 
ெைவடிக்னக எடுக்கபபைவுள்ைது.   

அவவாறு நசெயதால் உ�ரதரப 
பரீடனசெ, மற்றும் சொதாரை தரப 
பரீடனசென�யும் உரி� கா�ததில் 
ெைதத வாயபபு ஏற்படும் எனறும் 
அவர லமலும் நதரிவிததார.

உப்புைன் ்கலப்்பைம ்சய்யப்்படை...
மூனைகனையும் இராணுவததிைர 

னகபபற்றியுள்ைதுைன 06 லபனரயும் 
னகது நசெயதைர.   

 நிந்தவூர, அடைபபள்ைம் பிரலத -
செததிலுள்ை அரிசி ஆன�ந�ான-
றில், உரததுைன உ�ர உபபு க�ந்து 
விற்பனை நசெய�பபைவிருந்த உர 
மூனைகலை இவவாறு னகபபற்்றப-
படடுள்ைை.   

 இராணுவ பு�ைாயவுபபிரிவிை-
ருக்கு கினைதத இரகசி� தகவலின 
அடிபபனையில், லெற்று முனதிைம் 
(24) இராணுவ பு�ைாயவுபபிரிவு 

மற்றும் திருக்லகாவில் விலேை 
அதிரடிபபனையிைரால் இசசுற்றிவ-
னைபபு நசெய�பபடடுள்ைது.   

 இதில் சிவபபு நி்ற MOP உரத -
னதயும் உ�ர உபனபயும் க�ந்து 
விற்பனை நசெயவதற்காக கல்மு-
னைன�ச லசெரந்த ஒருவரின அரிசி 
ஆன�யில் நெல் உ�ர னவக்கும் 
தைததில் உபனபயும் உ�ர னவத-
துக்நகாண்டிருக்கும் லபாலத பு� -
ைாயவுபபிரிவிைர ஆன�ன� சுற்றி -
வனைததுள்ைைர.   

 இதில் உபபு க�க்கபபைாத 50 

கில�ா நபாதி நகாண்ை, 92 MOP 
பசெனை மூனைகளும், உபபு க�ப -
பைம் நசெயது விற்பனைக்குத 
த�ாராகவிருந்த 181 மூனைகளும் 
னகபபற்்றபபடைதுைன, உற்பததி 
நசெய�பபடும் நின�யிலிருந்த 
சுமார 150 இற்கும் அதிகமாை 
மூனைகளும் உபபு மற்றும் MOP 
பசெனை க�ந்த குவி�ல்களும் பாது -
காபபுப பனையிைரால் னகபபற்்றப -
படைை. 

னகபபற்்றபபடை உ�ர னவதத 
உபபு மற்றும் MOP உரததிலி-

ருந்து செராசெரி�ாக 500 மூனைகள் 
நபாதியிை முடியுநமைவும் பாது -
காபபுத துன்றயிைர நதரிவிததைர.   

 இலதலவனை விற்பனை நசெய -
�பபைவிருந்த சி� னபகளில் அரசெ 
இ�டசினை நபாறிக்கபபடடிருந்த-
தும் கண்டுபிடிக்கபபடைது.   

 அததுைன இந்தக் க�பபைத 
நதாழிலில் பணிக்கமரததபபடடி -
ருந்த ெபரகனை பாதுகாபபு பனை-
யிைர னகது நசெயததுைன, லம�திக 
விசொரனைகனையும் லமற்நகாண்டு 
வருகின்றைர.   

ஜப்்பானிய நிறுவைங்கள்...
முனைாள் ஜைாதிபதி லஜ. ஆர. 

நஜ�வரதைாவுக்கு ஜபபானில் 
நினைவுச சினைதனத நிரமாணிதத 
நதாழில் மு�ற்சி�ாைர குடும்பத -
னதச லசெரந்த  கமிசெகலமாடலைா 
யுஜி மற்றும் திருமதி கமிசெக -
லமாடலைா ஹிசொலகா ஆகில�ார 
இைம்நபற்றிருந்தைர.  

இ�ஙனகக்கு வழஙகி� உத -
விகளுக்காக ஜபபானுக்கு ெனறி 
நதரிவிதத பிரதமர, விவசொ�ம், 
மீனபிடி, லமாடைார வாகை உதி -

ரிபபாகஙகள், மருந்து மற்றும் உபசெ -
ரிபபு னகதநதாழில் லபான்ற புதி� 
துன்றகளில் முதலீடு நசெயயுமாறு 
தூதுக்குழுவிைருக்கு அனழபபு 
விடுததார. 

பாரி� வரததக மற்றும் முத -
லீடடு ஒததுனழபபு மடடுமல்�ா -
மல், ஜபபானி� நமாழி கற்பிததல் 
உள்ளிடை கல்வித துன்றயிலும் 
இருதரபபு உ்றவுகனை லமலும் 
வலுபபடுததுவதற்கும் விரிவுப -
டுததுவதற்குமாை வாயபபுகனை 

ஆராயவதற்கு இ�ஙனக த�ாராக 
இருபபதாகவும் பிரதமர லமலும் 
நதரிவிததார.  

ஜபபானி� நிறுவைஙகனை 
இ�ஙனகயில் அதிக முதலீடுகனை 
நசெய� ஊக்குவிபபதாக தூதுக்குழு -
விைர உறுதி�ளிததைர.  

ஜபபானி� நமாழியில் நவளி -
யிைபபடை லஜ.ஆர. நஜ�வர -
தை பற்றி� நூன� திரு கமி -
செகலமாடலைா பிரதமரிைம் 
வழஙகிைார, மன்றந்த ஜைாதிபதி 

நஜ�வரதை பற்றி� புதி�லதார 
நூன� நவளியிடுவதற்காை முன -
நமாழிவு பற்றி க�ந்துனர�ாடுவதற் -
காக தூதுக்குழுவிைர ஜைாதிபதி 
நஜ�வரதைவின லபரன   பிரதீப 
நஜ�வரதைனவ செந்திபபதற்காை 
ஏற்பாடுகளும் நசெய�பபடைை.  

 இந்த செந்திபபின லபாது பிரதம -
ரின லம�திக நசெ��ாைர ஹரே 
விலஜவரதை மற்றும் க�ாநிதி 
அனவர முஸ்தபா ஆகில�ாரும் 
க�ந்துநகாண்ைைர.  

்்காழுமபில் அைைர்... (03 ஆம ்பக்்கத ்தாைர்)

நிர்ைாணிக்்கப்்படடுள்்ள டி.ஏ. ைாஜ்பக்ஷ-
வின் சிமலக்கு ச்பாநாய்கர் ைஹிநத 
யாப்்பா அத்பவர்தை ைலர் ைாமல அணி-
விதது ைரியாமத ்சலுததிைார்.  

நாைதேன்பிடடி அ்பயாைாைாதி்பதி, 
தைல்ைா்காணெ பிைதை சங்கநாயக்்க 
வணெ. முருத்தடடுதவ ஆைநத நாயக்்க 
ததைர், வணெ. வடடிைா்பே தசாைாைநத 
ைற்றும பிைதைர் திதைஷ குணெவர்தை, 
முன்ைாள் ஜைாதி்பதி ைஹிநத ைாஜ-
்பக்ஷ, ்தன் ைா்காணெ ஆளுநர் விலீ 

்கைத்க, இைாஜாங்க அமைசசர்்க்ளாை 
டி.பி. தேைத, இநதி்க அனுருதத, ஷஷீந-
திை ைாஜ்பக்ஷ, ஜாை்க வக்குமபுை, ஐக்கிய 
ததசியக் ்கடசியின் தவிசா்ளர் ்பாைாளு-
ைன்ை உறுப்பிைர் வஜிை அத்பவர்தை, 
்பாைாளுைன்ை உறுப்பிைர்்க்ளாை சைல் 
ைாஜ்பக்ஷ, ்காமினி ்லாக்குத்க, எஸ்.எம. 
சநதிைதசை, முன்ைாள் அமைசசர் ்பசில் 
ைாஜ்பக்ஷ ைற்றும ்வளிநாடடு தூதுவர்-
்கள் உள்ளிடை  அதிதி்கள் இநநி்கழ்வில் 
்கலநது்்காணைைர்.

ைத வழி்பாடடுததலங்கள்... (03 ஆம ்பக்்கத ்தாைர்)

இல்லாத பின் தஙகிய பிைததசங்களில் 
்காணெப்்படும ைத வழி்பாடடுததலங்கள் 
மின் ்கடைணெ அதி்கரிப்ம்ப சுைக்்க முடியாத 
நிமல ்காணெப்்படுகிைது. அதமைக் ்கருத-
தில் ் ்காணடு அைசாங்கம அது ் தாைர்பில் 
்கவைம ்சலுதத தவணடும.  

நான் நீர் வழங்கல் அமைசசுக்கு 
்்பாறுப்்பா்க இருநத ்காலததில் நீர் 
்கடைணெ ைறுசீைமைப்ம்ப தைற்்்காள்்ள நை-
வடிக்ம்க எடுததத்பாது அைசியல் அழுததங-
்கள் ்காைணெைா்க அது சாததியைற்றுப்த்பா-
ைது. எனினும தற்த்பாது 70வீத ்கடைணெ 
அதி்கரிப்பு தைற்்்காள்்ளப்்படடுள்்ளது. 
நீர் ்கடைணெம ்தாைர்பில் ்்பாது அ்ளவு-
த்காள் ஒன்மை தைற்்்காள்்ளதவணடும. 
ஏ்ைனில் நீர் ைற்றும மின்சாை ்கடைணெங-
்கம்ள அதி்கரிக்குமத்பாது ்பாரிய எதிர்ப்பு்க-
ளுக்கு மு்கம்்காடுக்்க தநரிடுகிைது.  

தைலும ்கைநத ்காலங்களில் 03 
வருைங்களுக்கு ஒரு முமை நீர் ்கடைணெ 
திருததம தைற்்்காள்்ளப்்படும. ஆைால் 
2009ஆணடில் இருநது 2019 வமை 
அைசியல் அழுததங்கள் ்காைணெங்க்ளால் 
்கடைணெ அதி்கரிப்ம்ப தைற்்்காள்்ள முடியா-
ைல்த்பாைது.   

இநத தருணெததில் நீர்வழங்கல் ைற்றும 
வலுசக்தி த்பான்ைவற்றில் அைச.தனியார் 
்பஙகுைமைமய அறிமு்கப்்படுதததவண-
டும. இவவாைாை புதிய முதலீடு்கம்ள 
தைற்்்காள்வதற்கு ்கைநத ்காலங்களில் 
்பாரிய எதிர்ப்பு்கள் ்காணெப்்படைணெ.  

நாடடின் தற்த்பாமதய நிமலயில் அை-
சாங்கம தனியார் எை இமணெநது கூடைா்க 
இததம்கய முதலீடு்கம்ள தைற்்்காள்்ள 
தவணடியது அவசியம என்றும அவர் 
தைலும ்தரிவிததார்.

தமையின்றி மின்சாைம... (03 ஆம ்பக்்கத ்தாைர்)

அமைசசர், எநத விதததிலும எவருக்கும 
அதில் சலும்க வழங்க முடியா்தன்றும 
ைத வழி்பாடடுததலங்கள் என்றில்லாைல் 
்்பாதுவாைதா்கதவ ்கடைணெ திருததங்கள் 
தைற்்்காள்்ளப்்படை்தன்்பமதயும ்தளி-
வு்படுததிைார்.   

ைாற்றுத திடைம நமைமுமைப்்படுததப்-
்படும வமை எவருக்கும சலும்க்கம்ள 
வழங்க முடியா்தன்றும அவர் ்தரிவித-
தார்.   

்பாைாளுைன்ைததில் தநற்று நமை்்பற்ை 
வைவு ்சலவுத திடைததின் மின் சக்தி, எரி-
சக்தி ைற்றும நீர் வழங்கல் அமைசசுக்-
்களுக்்காை நிதி ஒதுக்கீடடு குழு நிமல 
விவாதததில் உமையாற்றும த்பாதத அவர் 
இவவாறு ்தரிவிததார் .   

சம்பயில் ்தாைர்நது உமையாற்றிய 
அமைசசர்,   

நாடடின் ்்பாரு்ளாதாைததுக்கு முக்கிய 
்பங்களிப்பு வழஙகும நாடடின் சுற்றுலா 
பிைததசங்களுக்கு மின்சாைதமத ்தாைர்ச-
சியா்க விநிதயாகிப்்பதற்கு தீர்ைானிக்்கப்்பட-
டுள்்ளது.    அவவாைாை 17 வலயங்கள் 
சுற்றுலாததுமை அமைசசரிைால் ்தரிவு 
்சய்யப்்படடுள்்ளதுைன் அப்்பகுதி்களுக்கு 
எதிர்வரும டிசம்பர் ைாதம முதல் ் தாைர்சசி-
யா்க துணடிப்பின்றி மின்சாைதமத வழங-
குவதற்கு தீர்ைானிக்்கப்்படடுள்்ளது.   

அதததவம்ள, மின் விநிதயா்க ்கடை-
மைப்பில் ்காணெப்்படும சிக்்கல்்கள் அடுதத 
வருை நடுப்்பகுதிக்குள் ்கடைம ்கடைைா்க 
நிவர்ததி ்சய்யப்்படும.   

அமைசசர்்கள், ்பாைாளுைன்ை உறுப்பி-
ைர்்களின் உததிதயா்கபூர்வ இல்லங்களுக்-
்காை மின் ்கடைணெ நிலுமவ ்தாைர்பில் 
நிலவும சிக்்கல்்கள் இைம ்காணெப்்படடுள்-
்ளை. 

அநத வம்கயில் அநத இல்லங்களில் 
இதற்கு முன்ைர் வசிததவர்்கள் ்சலுதத 
தவணடிய ்கடைணெம தற்த்பாதுள்்ளவர்்கள் 
்சலுதத தவணடிய ்கடைணெ ்படடியலுைன் 

தசர்க்்கப்்படடுள்்ளதால் அநத சிக்்கல்்கள் 
எழுநதுள்்ளை. அதமை நிவர்ததி ்சய்வ-
தற்கு நைவடிக்ம்க்கள் தைற்்்காள்்ளப்்பட-
டுள்்ளை.   

மின்சாைம ைற்றும எரி்்பாருள் இைணடு 
துமை்களுதை அணமைக் ்காலைா்க 
்்பரிதும த்பசப்்படை இரு துமை்க்ளாகும.   

்கைநத ஆறு ைாதங்க்ளா்க புதிய மு்கா-
மைததுவததுைன், உள்்ள வ்ளங்கம்ள ைட-
டுப்்படுததி பிைசசிமை்களுக்கு தீர்வு ்காணெ 
முடிநதுள்்ளது. அநத வம்கயில் ்பல 
ைணிததியாலங்கள் துணடிக்்கப்்படடு வநத 
மின் வினிதயா்கம தற்த்பாது ஒரு ைணிததி-
யாலைா்க குமைக்்கப்்படடுள்்ளது.   

அநத வம்கயில் அடுதத வருை நடிப்்ப-
குதியில் 90வீதைாை பிைசசமை்களுக்கு 
தீர்வு ்காணெ முடியும. அதற்்காை நைவடிக்-
ம்க்கள் தைற்்்காள்்ளப்்படடு வருகின்ைை.   

ைவூப் ேக்கீம எம .பி சம்பயில் உமை-
யாற்றிய த்பாது ைத வழி்பாடடுததலங்க-
ளுக்கு மின் ்கடைணெததில் சலும்க வழஙகு-
வது ்தாைர்பில் குறிப்பிடடிருநதார்.   

மின் ்கடைணெ அதி்கரிப்பு சாதாைணெ 
ைக்்கள், ைத வழி்பாடடுத தலங்க்்ளை 
பிரிக்்கப்்பைவில்மல.அது ்்பாதுவாை-
தாகும. மின்சாைததுமையில் அதி்கரிதத 
உற்்பததி ்சலவு நிலவுகின்ை த்பாதும 
நீணை ்காலைா்க ்கடைைங்களில் அதி்கரிப்பு 
தைற்்்காள்்ளப்்பைவில்மல. அதமை அந-
தநத ்காலங்களில் ்்பாது ்பயன்்பாடடு 
ஆமணெக்குழு தைற்்்காணடிருநதால் 
ஒதைடியா்க அதி்க ்கடைணெ அதி்கரிப்ம்ப 
தைற்்்காள்்ள தவணடிய அவசியம இருந-
திருக்்காது. ஆமணெக்குழு அது விையத-
தில் முமையா்க ்சயல்்பைவில்மல என்்ப-
மததய குறிப்பிை தவணடும.  

ஜைவரி ைாததமத விை ஜூமல ைாதத-
தில் உற்்பததி ்சலமவக் குமைததுக் 
்்காள்்ள முடியுைாைால் ஜூமல ைாதததில் 
விமல குமைப்்பது ்தாைர்பில் ஆைாய-
லாம என்றும அவர் தைலும ் தரிவிததார்.  

தனுஷத்காடியில் 15... (03 ஆம ்பக்்கத ்தாைர்)

வியாழக்கிழமை ்கைலின் நடுதவ உள்்ள 
01-ஆவது ைணெல் திடடு ்பகுதியில் தைலும 
05 த்பமை ்கமைதயாை ்காவல் ்பமையிைர் 
மீடைைர். இவர்்கள் கிளி்நாசசி வன்தைரி-
கு்ளம ்பகுதிமய தசர்நதவர்்க்்ளை ்தரி-
யவநதது.   

விசாைமணெக்குப் பின்ைர் 15 த்பரும 
ைணை்பம அ்கதி்கள் மு்காமில் ஒப்்பமைக்-
்கப்்படைைர். 

இலஙம்கயிலிருநது தமிழ்கததுக்கு 
இதுவமை வநதுள்்ள அ்கதி்களின் எண-
ணிக்ம்க 214 ஆ்க உயர்நதுள்்ளது.  

சைஷடி அைசியலமைப்பு... (03 ஆம ்பக்்கத ்தாைர்)

தவணடும. இதததவம்ள ஒற்மையாட-
சிக்குள் இருநது்்காணடு ்வளிநாடடு 
தமிழர்்களின் உதவி்கம்ள ்்பற்றுக்-
்்காள்்ள முடியாது.  வைக்கு, கிழக்கிற்கு நீதி 
வழங்க தவணடும. 

எங்களுமைய ததமவ்கள் எங்களுக்கு 
முன்னுரிமையதா்கதவ இருக்குதை தவிை 

ைததிய அைசுக்கு ததமவயாைதா்க இருக்-
்காது. எைதவ ஒற்மையாடசிமய முடிவுக்கு 
்்காணடு வநது நியாயைாை அதி்காை 
்பகிர்மவ ்சயற்்படுதத தவணடும என்றும 
தமிழ் ைக்்கள் ததசியக் கூடைணி ்பாைாளு-
ைன்ை உறுப்பிைர் சி.வி.விக்தைஸ்வைன் 
்தரிவிததார்.

்பஸில் ைாஜ்பக்ஷவுக்்காை...   (03 ஆம ்பக்்கத ்தாைர்)

 குழு நிமல விவாதததில் உமையாற்-
றும த்பாதத அவர் இவவாறு ்தரிவித-
தார்.   சம்பயில் ்தாைர்நதும உமையாற்-
றிய அவர்,   மின் சக்தி ைற்றும எரிசக்தி 
அமைசசு மி்க முக்கியைாை அமைசசா-
கும. ்கைநத ்காலங்களில் எரி்்பாருள் தட-
டுப்்பாடும மின் துணடிப்பு்களும நாடடில் 
இைம்்பற்ைை. 

தற்த்பாது அதற்கு முற்றுப்புள்ளி மவக்-
்கப்்படடுள்்ளது.்பல்தவறு வ்ளங்கள் ்காணெப்-
்படும நைது நாடடில் ்கைநத ்காலங்களிலும 

மின் துணடிப்பு இைம்்பற்றுள்்ளது.  சூரிய 
சக்தி மின் உற்்பததித திடைம ்தாைர்பில் 
நாம அதி்க ்கவைம ்சலுதத தவணடியுள்-
்ளது.   

 அதததவம்ள, எரி்்பாருள் ்்காள்-
வைவு ்தாைர்பிலும ்்பாருததைாை 
தவமலத திடைங்கள் முன்்ைடுக்்கப்-
்பை தவணடியது அவசியம. ்காலததுக்கு 
ஏற்ை வம்கயில் ்ைணைர் முமை்களில் 
ைாற்ைம தைற்்்காள்வதும அவசியைாகி-
ைது என்றும அவர் தைலும ்தரிவிததார்.  

்ல்பைான் ஊைா்க...
இருபபவரகளுள் இ�ஙனகன�ச 

லசெரந்த ப�ரும் உள்ைைநரனறும் 
ந�பைானிலுள்ை இ�ஙனகத தூதர -
கம் இந்த செடைவிலராத நசெ�ல்பாட-
டின ஆபததாை தனனம குறிததும் 
இ�ஙனகயின நவளிொடடு லவன�-
வாயபபு பணி�கததுக்கு அறிவித -
துள்ைதாகவும் பணி�கம் நதரிவிக்-
கி்றது.   

இவவா்றாை ஆட கைததல்காரர-
களுக்கு இனர�ாகி தமது நபறும-
தி�ாை உயினரப பை�ம் னவதது 
பைதனத வீைடிக்க லவண்ைா-

நமை இ�ஙனக நவளிொடடு 
லவன�வாயபபுப பணி�கம் நபாது-
மக்கனை லகடடுக் நகாண்டுள்ைது.   

இவவா்றாை ஆடகைததலில் ஈடு -
படும் ெபரகள் நதாைரபில் ஏலதனும் 
தகவல் நதரிந்தால் 24 மணி லெரமும் 
இ�க்கததிலுள்ை 1989 என்ற அவசெர 
நதான�லபசி இ�க்கததுக்லகா 
அல்�து பணி�கததின விசொர -
னைப பிரிவின 0112864214 என்ற 
நதான�லபசி இ�க்கததுக்லகா அறி -
விக்குமாறு பணி�கம் நபாதுமக்-
கனை லகடடுக்நகாண்டுள்ைது.   

ல�ாரனஸ் நசெல்வொ�கம் 

 முல்ன�ததீவு மாவடைததில் நி�வும் குடிநீர 
பிரசசினைன� தீரபபதற்கு முனனுரினம�ளிக்கப-
படும் எை சுகாதாரம் மற்றும் நீர வழஙகல் அனமச-
செர நகநஹலி� ரம்புக்நவல்� பாராளுமன்றததில் 
நதரிவிததார. 

மக்களுக்காை லசெனவன� நபற்றுக் நகாடுக்கும் 
லபாது வைக்கு, நதற்கு, இைம், மதம் என்ற பார-
படசெம் காடைபபை மாடைாது எனபனத செனபயில் 
சுடடிக்காடடி� அவர முல்ன�ததீவு மாவடைத-
தில் நி�வும் குடிநீர பிரசசெனைக்கு முனனுரினம�-
ளிதது உரி� ெைவடிக்னக எடுக்கபபடும் எனறும் 
நதரிவிததார. 

ொடடில் தற்லபாது நி�வும் நபாருைாதார 
நெருக்கடி நின� காரைமாக செரவலதசெ முதலீடுகள் 
ப� இனைநிறுததபபடடும் மந்தகதியில் முனநை-
டுக்கபபடடும் வரும் நின�யில் செரவலதசெ ொை� 
நிதி�ததுைைாை லபசசுவாரதனதயின பினைர 
கினைக்கும் வாயபபுகளுக்கு ஏற்ப இததனக� அபி-
விருததி திடைஙகனை முனநைடுபபதற்கு எதிர-
பாரக்கபபடடுள்ைது. 

அந்த வனகயில் முல்ன�ததீவு மாவடைத-
தில் கரும்புள்ளி�ான குடிநீர திடைம் உள்ளிடை 
அனைதது குடிநீர திடைஙகளுக்கும் முனனுரினம-
�ளிக்கபபடும் எனறும் அவர நதரிவிததார. 

பாராளுமன்றததில் லெற்று இைம்நபற்்ற மின 

செக்தி, எரிசெக்தி அனமசசு மற்றும் நீர வழஙகல் 
அனமசசுக்களுக்காை வரவு நசெ�வுத திடை நிதி 
ஒதுக்கீடடு குழு நின� விவாதததில் உனர�ாற்றி� 
தமிழ்த லதசி�க் கூடைனமபபு எம்பி சொரள்ஸ் நிரம-
�ொதன எழுபபி� லகள்வி ஒனறிற்கு பதில் அளிக் -
கும் வனகயில�ல� அனமசசெர இவவாறு நதரிவித-
தார. 

உ�க வஙகியின 'சுததமாை குடிநீர மற்றும் 
சுகாதார லமம்பாடடு'கருததிடைததின கீழ் முன-
நைடுக்கபபடடு இனைநிறுததபபடடுள்ை முல்-
ன�ததீவு, கறும்புள்ளி�ான குடிநீர நசெ�ற்திடை 
பணிகள் எபலபாது மீை ஆரம்பிக்கபபடும் 
எனபனத நீர வழஙகல் அனமசசெர செனபயில் நதரி -
விக்க லவண்டும் எை  சொரள்ஸ் நிரம�ொதன எம்பி 
அனமசசெரிைம் லகள்விந�ழுபபிைார. 

முல்மலததீவு ைாவடைததின் குடிநீர் பிைசசிமை: 

தீர்வு பெற்றுக் ப�ொடுபெதில் முன்னுரிமையளிக்�பெடும்
சார்ள்ஸ் நிர்்மலநாதன் எம்பிக்கு அம்மசசர் கெகெலிய சமையில் ைதில்
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சவளக்கடை குறூப் நிருபர்

பபண்களின் உள்ளூர் உறபத்தி 
உணவுப் பபொருட்கள் விறபடை 
நிடையப�ொன்று அமபொடை, 
வளத்்ொப்பிடடியில் வளத்்ொப்-
பிடடி 'வில்' ்கழ்கத்தின் ஏறபொட-
டில் நேறறு முன்திைம (24)   
திைந்து டவக்கப்படைது.

இந்நிடையில், எதிர்வரும 
திங்கடகிழட� மு்ல் வியொ-
ழககிழட� வடையும �றறும 
ஞொயிறறுககிழட�யில்  ்கொடை 
6 �ணியிலிருந்து ேணப்கல் 12 
�ணி வடையும இவ்வுணவுப் 
பபொருட்களின் விறபடை இைம-
பபைவுள்ளதுைன்,  எதிர்வரும 
சனிககிழட� பபண்கள் சந்ட -்
யும இைமபபைவுள்ளது.

சம�ொந்துடை பிைந்ச சடப 
உறுப்பிைர்்களொை ந்க.குை�ணி, 
எஸ்.எம.எஸ்.நிலுவ்பொ ஆகிநயொ-
ரின் முயறசியிைொல் Search for 
common ground, Affected women 
forum ஆகிய நிறுவைங்கள் 
இடணந்து சுயப்ொழில் ப்ொைர்-
பொை பயிறசிடய பபண்களுககு 
வழஙகியிருந்்து.

�டைக்களப்பு,  வொடழசநசடை 
பபொலிஸ் பிரிவுககுடபடை பகுதி -
யில் இைமபபறை வொ்கை விபத்தில் 
பபொலிஸ் ்கொன்ஸ்ைபிள் ஒருவர் 
உயிரிழந்துள்ளொர். 

பபொைன்ைறுடவ - �டைக்களப்பு 
வீதியில் நியன்குை� பிைந்சத்தில் 
நேறறு முன்திைம (24) �ொடை 
இைமபபறை இவ்விபத்தில், அத் -
்ை்கைவை பிைந்சத்ட்ச நசர்ந்் -
வரும வொடழசநசடை பபொலிஸ் 
நிடையத்தில் ்கைட�யொறறி வந்் -
வரு�ொை 34 வயதுடையவநை உயி-
ரிழந்துள்ளொர். 

�டைக்களப்பிலிருந்து பபொைன்-
ைறுடவ நேொககிப் பயணித்் 
இ.நபொ.ச. பஸ் வணடியும எதிர்த் -

திடசயில் பயணித்் ந�ொடைொர் 
டசககிபளொன்றும ஒன்றுை-
பைொன்று ந�ொதி இவ்விபத்து 
இைமபபறறுள்ளது. ந�ொடைொர் 
டசககிளில் பயணித்்வநை விபத்-
தில் படு்கொய�டைந்்துைன், அவர் 
வொடழசநசடை டவத்தியசொடை-
யில் அனு�திக்கப்படை பின்ைர் 
உயிரிழந்துள்ள்ொ்க, பபொலிஸொர் 

ப்ரிவித்்ைர். ந�றபடி பபொலிஸ் 
்கொன்ஸ்ைபிளொைவர், ்ைது விடுமு -
டைடயக ்கழித்து விடடு, மீணடும 
்கைட�க்கொ்க திருமபியநபொந், 
இவ்விபத்ட் எதிர்நேொககியுள்-
ளொர். 

இவைது சைைம வொடழசநசடை 
டவத்தியசொடையில் டவக்கப்பட -
டுள்ளது.

பஸ் சொைதியின் அைடசியப்-
நபொகந்க இவ்விபத்துககு ்கொைண�ொ்க  
அட�ந்துள்ள்ொ்க விசொைடணயின் 
நபொது ப்ரியவந்துள்ளப்ைவும,  
பபொலிஸொர் ப்ரிவித்்ைர். 

இவ்விபத்துச சமபவம ப்ொைர்-
பில் பபொலிஸொர் விசொைடணடய 
ந�றப்கொணடு வருகின்ைைர்.  

�டைக்களப்பு                    
விநசை நிருபர்  

சிறுவர்்கள் அதி்க 
நேை�ொ்க திைன் நபசிக 
ட்கயைக்கத் ப்ொடைநப-
சி்கடளப் (smart phone) 
ப ொ ர் ட வ யி டு வ ் ொ ல் , 
்கண பொர்டவக குடை-
பொடடை எதிர்நேொக்க 
நேரிைைொப�ன்பதுைன், ்�து பிள் -
டள்களின் சு்கொ்ொை ந�மபொடடு 
ேைனில் பபறநைொர் அதி்க அக்கடை-
யுைன் இருக்க நவணடுப�ைவும, 
்கணடி நபொ்ைொ டவத்தியசொடை -
டயச நசர்ந்் ்கண சத்திை சிகிசடச 
டவத்திய நிபுணர் பூபொைபிள்டள 
ஸ்ரீ்கைேொ்ன் ப்ரிவித்்ொர்.  

்கல்ைடி உப்நபொடை சிவொைந்்ொ 
விநவ்கொைந்்ொ �ொணவர் ஒன்றியம 
ஏறபொடு பசய் இைணைொம ஆணடு 

� ொ ண வ ர் ்க ளு க ்க ொ ை 
இைவச ்கண டவத்திய 
மு்கொம, �டைக்களப்பு 
்கல்ைடி சிவொைந்்ொ வித்-
தியொைய சுவொமி ேைைொ -
ஜொைந்்ொ நிடைவு �ண -
ைபத்தில் நேறறு (25) 
ேடைபபறைது. இதில் 
்கைந்துப்கொணை நபொந், 
அவர் இவ்வொறு கூறிைொர்.   

அஙகு அவர் ந�லும ப்ரிவிக -
ட்கயில், "்றநபொது சிறுவர்்களில் 
அநே்க�ொநைொர் மூககுக ்கணணொடி 
பயன்படுத்துபவர்்களொ்கக ்கொணப்-
படுகின்ைைர். 100 சிறுவர்்கடள 
எடுத்துக ப்கொணைொல், 8 மு்ல் 10 
நபர் பொர்டவக குடைபொடு உடை -
யவர்்களொ்கக ்கொணப்படுகின்ைைர். 
இது எ�ககுத் ப்ரிவதில்டை. 
ஏபைனில், ேொம அவர்்கடளப் பரீட -
சிப்பதில்டை. அவர்்கள் வளர்ந்து 

வொ்கைச சொைதி அனு�திப்பத்தி-
ைத்ட் பபறறுக ப்கொள்வ்ற்கொ்க 
்கண்கடளப் பரீடசிககும நபொந், 
அவர்்களுககு பொர்டவக குடைபொடு 
இருப்பது ப்ரிய வருகின்ைது.  

பிள்டள்கடள வீடடினுள் 
ப்ொைர்ந்து அடைத்து டவக்கொ-
�ல் பவளியில் விடுவ்ன் மூைம 
்கண்கள் �றறும உைலில் சூரிய ஒளி 
படுவ்ைொல் பொர்டவக குடைபொடு 
ஏறபடுவ்ற்கொை சொத்தியம மி்கவும 
குடைவொ்கக ்கொணப்படுகின்ைது.   

சிறு வயதில் பொர்டவக குடை-
பொடடுக்கொை மூககுக ்கணணொடி-
டயப் பொவிப்ப்ைொல், குடைபொடு 
பபருமபொலும நிவர்த்தி பசயயப்ப-
டுகின்ைது. ஆைொல், சிறுவர்்கள் அல்-
ைொ்வர்்களுககு இைகுவில் சீர்பசய-
யப்பைொ�ல் ப்ொைர்ந்து மூககுக 
்கணணொடி பொவிக்க நவணடிய 
நிடை ஏறபடுகின்ைது" என்ைொர்.   

திறன் ப்பசிக் மைப்பசி ்பாவமையால் சர்வதேச பல்கலைக்கழ்கங்களுடன்
தேன்கிழககு பல்கலை ஒபபநேம்
ஒலுவில் விநசை நிருபர்

ப்ன்கிழககுப் பல்்கடைக்கழ்கத்-
தின் ்கல்வி �றறும ஆயவுத்துடைடய 
ந�மபடுத்துவ்றகு சர்வந்ச பல் -
்கடைக்கழ்கங்களுைன் ஒப்பந்்ம 
ட்கசசொத்திைப்படடுள்ளது.

ப்ன்கிழககுப் பல்்கடைக்கழ்க 
சர்வந்ச விவ்கொைங்களுக்கொை 
அலுவை்க�ொைது சர்வந்ச ரீதியொ்க 
பசயறபடுகின்ை பல்்கடைக்கழ்கங-
்கள், ்கல்வி �றறும ஆயவு சொர்ந்் 
அட�ப்பு்களுைன் புரிந்துணர்வு 
ஒப்பந்்ங்களில் ட்கசசொத்திடடு, 
அவறடை ேடைமுடைப்படுத்தும 
நவடைத்திடைங்கடள முன்பைடுப்-
ப்ற்கொை ்கைந்துடையொைல் நேறறு 
முன்திைம (24) இடணயவழியொ்க 
ேடைபபறைது.

ப்ன்கிழககுப் பல்்கடைக்கழ்க 
உபநவந்்ர் நபைொசிரியர் ைமீஸ் அபூ-
பக்கர் �றறும பல்்கடைக்கழ்க சர்வ -
ந்ச விவ்கொைங்களுக்கொை அலுவ -
ை்கத்தின் பணிப்பொளர் எம.எஸ்.ஏ. 
றியொட ரூளி ஆகிநயொர் புரிந்துணர்வு 
ஒப்பந்்த்தில் ட்கசசொத்திடைைர்.

ஆயவு �ொேொடு்கள், ஆயவு 
பவளியீடு்கள், சொன்றி்ழ் �றறும 
டிப்நளொ�ொ பொைபேறி்கள் உள்ளிடை 
பை ஒன்றிடணந்் நவடைத்திடைங-
்கடள துரி்்கதியில் ேடைமுடைப்ப-
டுத்துவ்றகு இ்ன்நபொது இணக்கம 
்கொணப்படைது.

இந்திய ்கல்விசொர் ஆயவு �ன்ை -
�ொைது, இந்தியொவிலுள்ள பபரும-
பொைொை அைச பல்்கடைக்கழ்க ்கல்-
வியைொளர்்கடளப் பிைதிநிதித்துவம 
பசயயும ஓர் அட�ப்பொகும. இவ்வ-
ட�ப்புைைொை புரிந்துணர்வு ஒப்பந்-

்த்தின் மூைம ்கறைல், ்கறபித்்ல், 
ஆயவு �றறும புத்்ொக்கத் துடை்க-
ளில் இைஙட்க ப்ன்கிழககுப் பல்-
்கடைக்கழ்க விரிவுடையொளர்்களும 
�ொணவர்்களும பயைடைவ்ற்கொை 
வொயப்பு்கள் ஏறபடுத்்ப்படடுள்-
ளை.

ைஷயொ, துருககி, �நைசியொ ஆகிய 
ேொடு்களிலுள்ள பல்்கடைக்கழ்கங-
்களுைன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்்ம 
ந�றப்கொள்ளப்படை்ொ்க, உபநவந்-
்ர், நபைொசிரியர் ஏ. ைமீஸ் ப்ரி -
வித்்ொர்.

சிறு்வர்கள் பாரல்வ குலைபாடலட 
விலைவில எதிரதநாக்க தநரிடைாம்  

-கண் சத்திர சிகிச்ச ்ைத்திய நிபுணர் பூபாலபிள்ளை ஸ்ரீகரநாதன் ததரிவிப்பு 

மூதூரில 
ஆடதடாக்களுககு
மீறைர தபாருதே 
த்வண்டுத்காள்
மூதூர் திை்கைன் நிருபர்

மூதூர் பிைந்சத்தில் நசடவயில் 
ஈடுபடடு வரும முசசக்கை வண-
டி்களுககு மீறைர் ்கருவி்கடள 
பபொருத்தி ்�து பயணக ்கடை-
ணத்ட் அைவிடு�ொறு, முசசக-
்கை வணடி உரிட�யொளர்்களிைம 
மூதூர் பிைந்ச �க்கள் ந்கொரிகட்க 
விடுத்துள்ளைர்.

மூதூரில் நசடவயில் ஈடுபடடு 
வரும முசசக்கை வணடி்களுககு 
மீறைர் ்கருவி்கடள பபொருத்தி 
அ்ற்கொை பயணக ்கடைணத்ட் 
பபைொது, அதி்கரித்் பயணக ்கட-
ைணத்ட் முசசக்கை வணடிச சொை-
தி்கள் அைவிடுவ்ொ்கவும, அம�க-
்கள் ப்ரிவித்்ைர்.  

இந்நிடையில், வீணொை 
முைணபொடு்கடளத் ்விர்ககும 
வட்கயிலும நியொய�ொைப்ொரு 
முடையில் ்கடைணத்ட் அை-
விடும வட்கயிலும முசசக்கை 
வணடி்களுககு உரிய மீறைர் ்கரு-
வி்கடள பபொருத்தி பயணக ்கட-
ைணத்ட் அைவிடு�ொறும, அவர் -
்கள் ந்கொரியுள்ளைர். 

்வாலழசதசலையில விபதது;
தபாலிஸ் ்கான்ஸ்டபிள் பலி

திருக்பைாவில் பிரபேசத்தில் பின்ேங்கிய கிராைங்ைளாை விநாயைபுரம ைற்றும  ்பாலக்-
குடாவில் வசிக்கும வறுமைக் பைாட்டுக்கு கீழுளள 100 ோயைார்ைளுக்கு உணவுப் 
ப்பாதிைள பநற்று முன்திைம (24) வழங்கி மவக்ைப்்பட்டை. ேற்ப்பாமேய ப்பாருளா -
ோர பநருக்ைடியால் சிரைத்மே எதிர்பநாக்கியுளளவர்ைமள இைங்ைண்டு இவ்வுணவுப் 
ப்பாதிைள வழங்ைப்்பட்டை. ைாமரதீவு பிரபேச சம்பத் ேவிசாளரும சமூை பசமவயாளரு-
ைாை  கிருஷணபிளமள பெயசிறில் உலருணவுப் ப்பாதிைமள வழங்கி மவத்ோர்.

(்படம: ைாமரதீவு குறூப் நிரு்பர்)--

100 தாய்ாருக்கு உலருணவுப் ப�ாதிகள்

தோடடததுககு 
தசன்ை்வர யாலையின் 
ோககுேலில பலி 

�டைக்களப்பு, ஓடை�ொவடி 
�ஜ�ொ ே்கரில் ்கொடடு யொடை ்ொக -
கியதில் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ள-
்ொ்க,   பபொலிஸொர் ப்ரிவித்்ைர்.

ஓடை�ொவடி, மீைொநவொடை 
பகுதிடயச நசர்ந்் 74 வயது-
டைய 5 பிள்டள்களின் ்ந்ட -்
யொை எஸ். எம. ்கொசிம என்பவநை 
இவ்வொறு உயிரிழந்துள்ளொர். 

�ஜ�ொ ே்கரிலுள்ள அவைது 
ந்ொடைத்துககு நேறறு (25) 
்கொடை அவர் பசன்று ப்கொணடி-
ருந்் நபொந்,  அவர் யொடையின் 
்ொககு்லுககு உள்ளொகியுள்ளொர். 

இவைது சைைம வொடழச-
நசடை ஆ்ொை டவத்தியசொடை-
யில் டவக்கப்படடுள்ளது.

�ாடசாலலயிலிருந்து இலடவிலகிய 
்ாணவரகளுக்கு உதவித் திடடம்

்மபை்கொ�ம குறூப் நிருபர்

திருந்கொண�டை, ்மபை்கொ�ம 
பிைந்ச பசயை்கப் பிரிவில் வறுட�க 
ந்கொடடுககு கீழ் வொழ்கின்ை �றறும 
பொைசொடையிலிருந்து இடைவிை-
கிய �ொணவர்்கடள இைங்கணடு, 
அவர்்களுககு டசககிள்்களும உைர் 
உணவுப் பபொதி்களும வழஙகி டவக-
்கப்படைை. 

சிறுவர் ேன்ைைத்ட்ப் பிரிவின் 
மூைம ப்ரிவு பசயயப்படை 15 
�ொணவர்்களுககு டசககிள்்களும 
்கறைல் உப்கைணங்களும வழங்கப் -
படைதுைன், அம�ொணவர்்களின்  
குடுமபங்களுககு ்ைொ 40,000  
ரூபொ பபறு�தியொை உைர் உணவுப் 
பபொதி்களும நேறறு முன்திைம (24)  

வழங்கப்படைை.  இவ்வு்வித் திட -
ை�ொைது, �டைக்களப்பில் இயஙகி 
வரும உளேை உ்வி நிடையத்தின் 
ஊைொ்க ேடைமுடைப்படுத்்ப்படடு 
வைப்படுகின்ைது. 

இ்ற்கொை நிதி அனுசைடணடய 
யுனிபசப் நிறுவைம வழஙகியுள்ள-
துைன், கிணணியொ, ்மபை்கொ�ம, 
ப�ொைபவவ உள்ளிடை பிைந்ச 
பசயை்கப் பிரிவு்களில் இத்திடைம 
ேடைமுடைப்படுத்்ப்படடு வைப்ப -
டுகின்ைது.

பொைசொடையிலிருந்து இடை -
விைகிய �ொணவர்்கடள மீணடும 
பொைசொடைககு அனுப்பி டவககும 
நேொககுைன் இவ்வொைொை உ்வி்கள் 
வழங்கப்படுகின்ைட� குறிப்பிைத் -
்க்கது.

ஒவபவாரு சமூகத்தினதும் �ண�ாடடு 
அம்சஙகள் �ாதுகாக்கப்�டல் வவணடும்

கிணணியொ நிருபர்

ேொபைொன்றின், சமூ்கப�ொன்றின் 
இருப்புககு ்கடை, ்கைொசொை, பண -
பொடடு அமசங்கள் இன்றியட�யொ்-
்ொ்க அட�வ்ொ்க, திருந்கொண�டை 
�ொவடை அைசொங்க அதிபர் பி.எச.
என்.ஜயவிகை� ப்ரிவித்்ொர். 

பவரு்கல் பிைந்ச பசயை்கத்தி -
ைொல் ஏறபொடு பசயயப்படை பிைந்ச 
இைககிய விழொ, அப்பிைந்ச பசய-
ை்கத்தில் நேறறு முன்திைம (24) 
ேடைபபறைது. இந்நி்கழ்வில் ்கைந்து 

ப்கொணடு உடையொறறிய நபொந், 
அவர் இவ்வொறு கூறிைொர். 

அஙகு அவர் ப்ொைர்ந்து உடை-
யொறறிய நபொது, "ஒவ்பவொரு சமூ-
்கத்திைதும ்கடை, ்கைொசொை �றறும 
பணபொடடு அமசங்கள் பொது்கொக்கப்-
பைல் நவணடும. அவறடை �தித் -
்ல் நவணடும. பொைமபரியக ்கடை, 
்கைொசொை அமசங்கள் �டைந்து வரும 
இந்்த் ்ருணத்தில் அவறறுககு புத்-
துயிர் வழஙகும நேொககில் இக்கடை 
இைககிய விழொவின் நி்கழ்வு்கள் 
அட�யப் பபறறுள்ளது" என்ைொர்.  

திரும்ல மாைட்ட அரசாஙக அதிபர்

உள்ளூர 
உறபததி உணவு
விறபலை 
நிலையம் திைபபு

உள்ளூர உறபததியாளர்களுககு
சநலே ்வாய்பபுக்காை நி்கழ்வு
அக்கடைப்பறறு வைககு திை்கைன் 
நிருபர்

அக்கடைப்பறறு பிைந்ச 
பசயை்க இடளஞர் �றறும 
விடளயொடடுத்துடை அட�சசின் 
கீழுள்ள சிறு ப்ொழில் முயறசி 
அபிவிருத்திப் பிரிவிைொல், 
உள்ளூர் உறபத்தி்களுக்கொை 
சந்ட் வொயப்டப ஏறபடுத்திக 
ப்கொடுப்ப்ற்கொ்க ஏறபொடு பசய-
யப்படை வொஙகுபவர்்கள் �றறும 
விறபடையொளர்்கள் ஒருஙகி-
டணப்பு நி்கழ்வு, அக்கடைப்பறறு 
ப�ன்ந்கொ ்கொர்ைனில்  நேறறு 
முன்திைம (24) ேடைபபறைது.

அக்கடைப்பறறுப் பிைந்ச பசய-
ைொளர் ரீ.எம.எம அன்ஸொர் ்டை-
ட�யில் ேடைபபறை இந்நி்கழ் -
வில், ப�ொத்் �றறும சில்ைடை 
வியொபொரி்களும  ்கைந்து சிைப்பித்-
்ைர்.

ஓடடமா்வடி பிைதேச தசயைாளருககு
பலதுலை விதே்கர விருது ்வழங்கல 

்கல்குைொ திை்கைன் நிருபர்

கிழககு �ொ்கொணப் பண-
பொடைலுவல்்கள் திடணக-
்களத்திைொல் ேைத்்ப்படை 
்மிழ் இைககிய விழொவில், 
ஓடை�ொவடிப் பிைந்ச பசய-
ைொளரும எழுத்்ொளரு�ொை 
வீ. ்வைொஜொவுககு பல்துடை 
வித்்்கர் விருது வழங்கப்பட-
டுள்ளது.

கிழககு �ொ்கொணப் பண-
பொடைலுவல்்கள் திடணக-
்களத்தின் ்மிழ் இைககிய 
விழொ -2021இல்  பல்துடை 

வித்்்கர் விருதுக்கொ்க   இவர் 
ப்ரிவு பசயயப்படைதுைன், 
இவருககுரிய விருட் ஓட-
ை�ொவடிப் பிைந்ச பசய-
ை்கத்தில் டவத்து, கிழககு 
�ொ்கொணப் பணபொடைலு-
வல்்கள் திடணக்கள அதி்கொ-
ரி்கள் அணட�யில் வழஙகி 
டவத்்ைர் 

்கவிட், ஆயவுக்கட-
டுடை, ேொை்கம, சிறு்கட் 
நபொன்ைவறடை ஓடை�ொவ-
டிப் பிைந்ச பசயைொளரும 
எழுத்்ொளரு�ொை வீ.்வ-
ைொஜொ எழுதியுள்ளொர். 

ஆததிமுலை லமய்வாடிககு
சுறறுமதில அலமக்க ஏறபாடு
அடைொடளசநசடை குறூப் நிருபர் 

பபொத்துவில் ஆத்திமுடை ட�யவொடிச 
சுறறு�திலுக்கொை அடிக்கல் ேடும நி்கழ்வு 
அணட�யில்  ேடைபபறைது.

இந்நி்கழ்வில் பிை்� அதிதியொ்கக 
்கைந்து ப்கொணை ேன்ப்கொடையொளரும 
ஓயவுபபறை ப�ௌைவி ஆசிரியரு�ொை   
அல்்ொஜ  ஏ.எல்எம. ்கொசிம ப�ௌைவி 
�்னி, சுறறு�திலுக்கொை அடிக்கல்டை  
ேடடு டவத்்ொர்.

இ்ன்நபொது, சுறறு�தில் நிர்�ொணத்துக-
்கொ்க 2  இைடசத்து 10 ஆயிைம ரூபொடவயும  
மு்ற்கடை உ்வியொ்க கிழககுவொன் ஊை்க 
வடையட�ப்பின் பணிப்பொளர் ஏ.எல்.
எம.சியொத்திைம அவர் வழஙகி டவத்்ொர்.



ஒலுவில் விசேட நிருபர்  

அக்கரைபபற்று சு்காதாை ரைத்தியதி்காரி பிரி -
வு்களில் டடங்கு நுளம்பு்கள் பைைககூடிய 
இடங்்கள் சில அரடயாளம் ்காணபபடடரதத் 
டதாடர்ந்து, சிைபபு அறிவித்தல் விடுக்கப -
படடைர்்கள் ஒரு ைாை ்காலத்துககுள் தமது 
இடங்்களில் துபபுைவுப பணிரய பூர்த்தி 
டேய்து முடிக்க சைண்டுடமனவும் இதரன 
மீறுபைர்்களுககு எதிைா்க ேடட நடைடிகர்க 
எடுக்கபபடுடமனவும், அக்கரைபபற்று சு்காதாை 
ரைத்தியதி்காரி, ரைத்தியர் எப.எம்.ஏ.்காதர் 
டதரிவித்தார்.  

தற்சபாது பருை்கால மரை டபய்ய ஆைம் -
பித்துள்ளதால், அக்கரைபபற்றுப பிைசதேத்தில் 

டடங்கு நுளம்பு்கள் 
பைைககூடிய அபாயம் 
்காணபபடுைதா்கவும், 
அைர் டதரிவித்தார்.   
்கல்முரன பிைாந்திய 
சு்காதாை சேரை்கள் 
பணிபபாளர் ரைத்தி -
யக ்கலாநிதி ஐ.எல்.
எம்.றிபாஸின் ஆசலா -
ே ர ன க ்க ர ம ய 
ட ட ங் ட ்க ா ழி ப பு 
நடைடிகர்க்களுக்கா்க நியமிக்கபபடடுள்ள 
டபாதுச் சு்காதாைப பரிசோத்கர்்கள், டடங்குக 
்கடடுபபாடடுப பிரிவினர், டபாலிஸார், இைா -

ணுைத்தினர் ஆகிசயார் இரணந்து வீடு 
வீடா்கச் டேன்று டடங்குப பரிசோதரன்க-
ளில் ஈடுபடடு ைருைதா்கவும், அைர் டதரி -
வித்தார்.   இந்நிரலயில், ைாைத்தில் ஒரு 
நாளாைது தமது வீடரடயும் சுற்றுபபுறச் 
சூைரலயும் டபாதுமக்கள் துபபுைவு டேய்ய 
சைண்டுடமனத் டதரிவித்த அைர், டடங் -
ட்காழிபபு டதாடர்பான ஆசலாேரன்கள் 
சதரைபபடும் படேத்தில் சு்காதாை ரைத்தி -
யதி்காரி அலுைல்கத்ரத நாட முடியுடமன -
வும், டதரிவித்தார்.   

டடங்ட்காழிபபு நடைடிகர்கயில் டபாதுமக்க -
ளும் ஒத்துரைபபு ைைங்்க சைண்டுடமனவும், 
அைர் ச்கடடுகட்காண்டுள்ளார்.   
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கிழக்கு மாகாண பாடல் துறை பபாட்டியில் 
சிைந்த பாடகர் விருது பபறபைார் விவரம்

்காரைதீவு குறூப நிருபர் 

கிைககு மா்காணக ்கலாோைத் திரணக்களம் நடத் -
திய தமிழ் இலககிய சபாடடியில் பாடல் துரறயில் 
டைற்றி டபற்சறார் விைைத்ரத அம்மா்காணக ்கலாோ -
ைப பணிபபாளர் ேைண்யா சுதர்ேன் டைளியிடடுள்ளார்.

அதன்படி இவைாண்டுக்கான சிறந்த பாட்கர் விருது 
டபற்ற விைைம் டைளியிடபபடடுள்ளது.

பாடல் துரறயில் ைாழ்நாள் ோதரனயாளைா்க அக்க -
ரைபபற்று ரைத்திய அதி்காரி, ரைத்தியர் எம்.ஏ.எம்.
முபாரிஸ் டதரிைாகியுள்ளார்.  

கிைககு மா்காண சிசைஷட பதவி நிரல உத்திசயா-
்கத்தர்்களுக்கான பாடல் துரற சபாடடியில் முதலாம் 
இடத்ரத மடடக்களபபு பிைதி சு்காதாைப பணிபபா-
ளர், ரைத்தியர் நா்கலிங்்கம் மயூைனும் இைண்டாம் 
இடத்ரத மடடக்களபபு ்கலால் திரணக்களத்தின் 
்கலால் அத்தியடே்கர் டேல்ைைாஜா ைஞேனும் மூன்றாம் 
இடத்ரத மதுைரித் திரணக்களத்தின் நிர்ைா்க சேரை 
உத்திசயா்கத்தர் ஷண்மு்கம் தங்்கைாஜாவும் நான்்காம் 
இடத்ரத குச்ேடைளிப பிைசதே டேயல்கக ்கணக்கா-
ளர் ேபரிமுத்து அன்ைனி தாஸூம் ஐந்தாம் இடத்ரத 
்கல்முரன ைலயக ்கல்விப பணிமரனயின் பிைதிக 

்கல்விப பணிபபாளர் எ.எச். டபௌஸூம் டபற்றுக-
ட்காண்டனர். 

மா்காண அைே உத்திசயா்கத்தர்்களுக்கான பாடல் 
துரற சபாடடியில் முதலாம் இடத்ரத மண்முரன 
ைடககு பிைசதே டேயல்க அபிவிருத்தி உத்திசயா்கத்தர்  
நீைஜா டேல்ைைாஜாவும்  இைண்டாம் இடத்ரத மடடக-
்களபபு பிைாந்திய சு்காதாை சேரை பணிபபாளர் அலு -
ைல்க அபிவிருத்தி உத்திசயா்கத்தர் ்கந்தோமி ேதாநா -
தனும் மூன்றாம் இடத்ரத திருச்காணமரல டபாது 
ரைத்தியோரல ோதிய உத்திசயா்கத்தர்  நைரூபி்கா 
்கன்கசிங்்கமும் நான்்காம் இடத்ரத மூதூர் பு.டஜயா்க-
ைனும் ஐந்தாம் இடத்ரத திருமரல டேல்வி சி.ச்கதாரி -
ணியும் டபற்றுட்காண்டனர். 

இசதசைரள, 2021ஆம் ஆண்டுக்கான பாடல் 
துரற சபாடடியில் சிசைஷட பதவி நிரல அைே அதி-
்காரி்களுக்கான சபாடடியில் முதலாம் இடத்ரத 
அக்கரைபபற்ரறச் சேர்ந்த ரைத்தியர் முபாரிஸூம்  
இைண்டாம் இடத்ரத ்கல்முரன ைடககுப பிைசதே 
டேயலாளர் ஏ.சஜ.அதிேயைாஜூம்  மூன்றாம் இடத்ரத 
மடடக்களபரபச் சேர்ந்த சநே ்கசஜந்திைனும் டபற் -
றுகட்காண்டார்.

புவியியல் பாட 
கருத்தரங்கு  
பாலமுரன கிைககு தின்கைன்,  
்கல்முரன மத்திய தின்கைன் நிரு-
பர்்கள்

அக்கரைபபற்று ைலயக ்கல்வி 
அலுைல்கப பிரிவுககுடபடட 
பாலமுரன அல் ஹிதாயா 
ம்களிர் ்கல்லூரியில் ்க.டபா.த 
உயர்தைப பிரிவில் புவியியல் 
பாடம் ்கற்கும்   

மாணைர்்களுககு புவித்த்கைல் 
டதாழில்நுடபம் டதாடர்பான 
விசேட ்கருத்தைங்ட்கான்று அண் -
ரமயில் நடத்தபபடடது.  

இலங்ர்க டதன்கிைககுப 
பல்ரலக்கை்கத்தின் ்கரல, 
்கலாோைப பீடத்தின் ச்கடசபார் 
கூடத்தில் நரடடபற்ற இக்க -
ருத்தைங்கின்சபாது, புவியியல் 
்கற்ர்கயின் ேம்காலப சபாககு, 
நவீன முன்சனற்றங்்கள் மற்றும் 
எதிர்்கால டதாழில் ைாய்பபு்கள் 
டதாடர்பில் ்கருத்துரை ைைங்்கப -
படடன.  

பயிர் விதைகள் வழஙகல்
அக்கரைபபற்று மத்திய நிருபர்

அக்கரைபபற்று பிைசதே டேயல்கத்-
துககுடபடட இேங்்கணிச்சீரம கிைாம 
உத்திசயா்கத்தர் பிரிவில் பசுரமப 
புைடசி திடடத்தின் கீழ் பயிர் விரத்கள் 
ைைங்்கலும் நாற்று நடும்  நி்கழ்வும் 
அக்கரைபபற்று பிைசதே டேயலாளர் 
ரீ.எம்.எம்.அன்ோரின் தரலரமயில் 
அண்ரமயில் நரடடபற்றது. 

விைோயி்களுககு நாற்று்கள் ைைங்கி 
ரைக்கபபடடதுடன், உணவுப பாது-
்காபபுத் திடடத்தின் கீழ் ையல் ைைம் -
பு்களில் மைக்கறி, நாற்று்களும் நடுர்க 
டேய்யபபடடது. 

பெபராயினுடன் றக்தான
ஒருவருக்கு விளக்கமறியல்
்கந்தளாய் தின்கைன் நிருபர் 

திருச்காணமரல தரலரமய்கப டபாலிஸ் 
பிரிவுககுடபடட பகுதியில் டெசைாயின் 
சபாரதபடபாருரள தம்ைேம் ரைத்திருந்த 
ஒருைரை எதிர்ைரும் டிடேம்பர் 2ஆம் தி்கதி 
ைரை விளக்கமறியலில் ரைககுமாறு, திருச்கா -
ணமரல நீதைான் நீதிமன்றம் உத்தைவிடடுள் -
ளது.

அபயபுை பகுதிரயச் சேர்ந்த 42 ையதுரடய 
ஒருைருகச்க இவவிளக்கமறியல் உத்தைவு 
ைைங்்கபபடடுள்ளது.

சபாரதபடபாருள் டதாடர்பான 3 ைைககு -
்கள் இந்நபருககு எதிைா்க ஏற்ட்கனசை இடம் -
டபற்று ைரும் நிரலயில், 2 கிைாமும் 300 
மில்லி கிைாம் டெசைாயின் சபாரதபடபா -
ருரள ரைத்திருந்த சபாது இைர் அண்ரம -
யில் டபாலிஸாைால் ர்கது டேய்யபபடடார். 

இதரனத் டதாடர்ந்து,  திருச்காணமரல 
நீதிமன்ற நீதைான் முன்னிரலயில் சநற்று 
முன்தினம் (24) ஆஜர்படுத்திய சபாசத, 
இவவிளக்கமறியல் உத்தைவு ைைங்்கபபட -
டுள்ளது.

பல திருட்டுகளுடன் ப்தாடர்புறடய
மூவருக்கு விளக்கமறியல்
ஒலுவில் விசேட நிருபர்

பல்சைறு திருடடுச் ேம் -
பைங்்களுடன் ஈடுபடடு 
ைந்த மூைரை எதிர்ைரும் 
டிடேம்பர் 6ஆம் தி்கதி 
ைரை விளக்கமறியலில் 
ரைககுமாறு, அக்கரைப-
பற்று நீதைான் நீதிமன்றம் 
உத்தைவிடடுள்ளது.

அக்கரைபபற்று, அடடாரளச்-
சேரன, ஆரலயடிசைம்பு, ஆலம் -
குளம் உள்ளிடட பகுதி்களில் 
வீடு்கரள உரடத்து  தங்்க நர்க்கள், 
சமாடடார் ரேககிள்்கள், ரேககிள்-
்கள், எரிைாயுச் சிலிண்டர்்கள் உள் -
ளிடட டபாருட்கரள திருடியரம 
டதாடர்பில் இம்மூைரும் ்கடந்த 
23ஆம் தி்கதி  டபாலிஸாைால் ர்கது 
டேய்யபபடடனர். 

திருடிய சமாடடார் ரேககி-

டளான்ரற இம்-
மூைரில் ஒருைர் 
ட்காண்டு டேன்று 
ட ்க ா ண் டி ருந் த 
சபாது, டபாத்துவி-
லில்  அைர் டபாலி-
ஸாைால் ர்கது 
டேய்யபபடடிருந் -

தார். அைரிடம் சமற்ட்காள்ளபபடட 
விோைரணயின் அடிபபரடயில் 
ஏரனய இருைரையும் ர்கது டேய்-
ததா்க, அக்கரைபபற்றுப டபாலிஸ் 
நிரலய டபரும் குற்றபபிரிவு 
டபாறுபபதி்காரி, பிைதான டபாலிஸ் 
பரிசோத்கர் எம்.எஸ். அபதுல் மஜீட 
டதரிவித்தார்.

இைர்்கள் நீண்ட ்காலமா்க திருட -
டில் ஈடுபடடு ைந்தரம விோைரண-
யில் டதரிய ைந்துள்ளதா்கவும், அைர் 
டதரிவித்தார். 

அட்டாறளசபசேறன ஊடகவியலாளருக்கு
இரண்டு விருதுகள் வழங்கிறவப்பு
கிைககு மா்காணப பண்பாடட-

லுைல்்கள் திரணக்களத்தினால்  
நடத்தபபடட கிைககு மா்காண 
தமிழ் இலககிய விைாவில், அடடா-
ரளச்சேரனரயச் சேர்ந்த சிசைஷட 
ஊட்கவியலாளர் எம்.ஏ.றமீஸ் 
இைண்டு விருது்கரளப டபற்றுக-
ட்காண்டுள்ளார். கிைககு மா்காணப 
பண்பாடடலுைல்்கள் திரணக்களத்-
தின் பணிபபாளர் ேைண்யா சுதர்ேன் 
தரலரமயில், திருச்காணமரல 
உைர்மரல விசை்கானந்தாக ்கல்லூ-
ரியில் இதற்்கான விைா அண்ரம-
யில் நரடடபற்றது.

கிைககு மா்காண ஊட்கத்துரற விருரத-
யும் பரடபபாக்க புர்கபபடக ்கரலஞர் 
விருரதயும் இைர் டபற்றுகட்காண்டார். 

்கடந்த 20 ைருடங்்களா்க ஊட்கத்து-
ரறயில் சேரையாற்றி ைரும் இைர், 
ஊட்கத்துரறக்கான இளங்்கரலஞர் விரு-
ரதயும் கிைககு மா்காண இலககிய விைா-

ரைடயாடடி கிைககு மா்காணத்திலுள்ள 
அைே உத்திசயா்கத்தர்்களிரடசய நடத்தப-
படட பரடபபாக்கப சபாடடியில் ்கலந்து 
ட்காண்டு, புர்கபபடக ்கரலஞர் சபாட-
டியில் முதலாமிடத்ரதயும் இைர் டபற்-
றுகட்காண்டதனால், இதற்்கான விருதும் 
மா்காண இலககிய விைாவின்சபாது இை-
ருககு ைைங்்கபபடடது.

நுண்கறலத துறையில்   
இளம் கறலஞர் விருது  
தம்பல்காமம் குறூப நிருபர்  

கிைககு மா்காண தமிழ் இலககிய 
விைாவில் தம்பல்காமம் டபாற்ச்க-
ணிரய சேர்ந்ந இைத்தினைாோ ேசிகுமார் 
நுண்்கரலத் துரறயில் இளம் ்கரலஞர் 
விருரதப டபற்றுகட்காண்டுள்ளார்.   

கிைககு மா்காணப பண்பாடடலுல்-
ைல்்கள் திரணக்களத்தினால் திருச்கா-
ணமரல உைர்மரலயில் அண்ரமயில் 
இதற்்கான விருது ைைங்கும் ரைபைம் 
நடத்தபபடடது.  

கிைககு மா்காண ஆளுநர் பிைதம அதி-
தியா்கக ்கலந்து ட்காண்ட இந்நி்கழ்வில், 
நுண்்கரலத் துரறயில் 25 ைருட ்கால 
அனுபைத்ரதப டபற்றுகட்காண்டுள்ள 
இ.ேசிகுமார் நுண்்கரலத் துரறயில் சிறப-
பா்க சேரையாற்றியரமரய பாைாட-
டியும் அைர் டதாடர்ந்தும் ேமூ்கம்ோர் 
பணி்களில் ஈடுபடுைரத ஊககுவிககும் மு்கமா்கவும் கிைககு மா்காணக 
்கல்வி, விரளயாடடு, பண்பாடடலுைல்்கள், இரளஞர் விை்காைம், புனர் -
ைாழ்வு மற்றும் மீள்குடிசயற்ற அரமச்சின் மூலமா்க இவவிருது அை-
ருககு ைைங்கி ட்கௌைவிக்கபபடடார்.  

உபவஸ்லி பாடசோறலக்கு அருகில் கிடங்கு;
உரிய முறையில் மூடுமாறு பவண்டுபகாள்

்கல்முரன குறூப நிருபர் 

்கல்முரன உடைஸ்லி உயர்தைப 
பாடோரலயின் பிைதான நுரை-
ைாயிலுககு அருகில் ்காணபபடும்  
கிடங்ர்க  உரிய முரறயில் மூடித் 
தருமாறு, டபாதுமக்கள் சைண்டு-
ச்காள் விடுத்துள்ளனர். 

சமற்படி பாடோரலயின் 
பிைதான நுரைைாயிலுககு அருகில் 
பாரிய கிடங்ட்கான்று டைடடபபடடு மூடபபடடுள் -
ளது. அககிடங்கு மூடபபடடுள்ள சபாதிலும், உரிய 

முரறயில் மூடபபடாமல்  
உள்ளதால், அபபாடோரல 
வீதிரயப பயன்படுத்தும் 
பாதோரி்களும் மாணைர்்க-
ளும் பல்சைறு அடேௌ்கரி-
யங்்கரள எதிர்ட்காண்டு 
ைருகின்றனர். 

ஆர்கயால் இது டதாடர் -
பில் ்கல்முரன வீதி அபிவி-

ருத்தி அதி்காை ேரப ்கைனம் டேலுத்துமாறும்,  அம் -
மக்கள் சைண்டுச்காள் விடுத்துள்ளனர். 

நல்லிணக்கதற்த பமம்படுத்த
திைன் விருததி பசேயலமர்வு
மடடக்களபபு விசேட 
நிருபர்

இனங்்களிரடசய ேமாதா -
னம், நல்லிணக்கம் மற்றும் 
ேமூ்க மாண்ரப சமம்படுத்-
தும் சநாககுடன் துரறோர் 
ைளைாண்ரமயாளர்்களால் 
பல்சைறு ஆற்றல் மற்றும் 
திறன் விருத்திச் டேயல-
மர்வு்கரள மடடக்களபபு 
எ்கட ்கரிதாஸ் நிறுைனம் 
நடத்தி ைருைதா்க,  மடடக-
்களபபு மாைடட பல்ேமய ஒன்றியத்தின் 
டேயலாளரும் ேமூ்க டேயற்பாடடாளரு-
மான அருடதந்ரத ்கந்ரதயா டஜ்கதாஸ் 
டதரிவித்தார்.

மடடக்களபபு மாைடட பல்ேமய 
ஒன்றியத்தின் நிர்ைா்கக குழு மற்றும் ேம்-
சமளனத்தின்  ்கடந்த ைருட டேயற்றிட-
டங்்களின் மீளாய்வு மற்றும் எதிர்்கால 
டேயற்பாடடுத் திடடமிடல்்கள் பற்றிய 
கூடடம் சநற்று முன்தினம் (24) ்கரித்தாஸ் 
எ்கட நிறுைனத்தின் இயககுநர் அருட-
தந்ரத அைகுதுரை சஜசுதாேன் தரலரம-
யில் மடடக்களபபு ோள்ஸ் மண்டபத்தில் 
நரடடபற்றது. அந்நி்கழ்வில் ்கலந்து 

ட்காண்டு உரையாற்றும் சபாசத, அைர் 
இவைாறு டதரிவித்தார்.

அைர் சமலும் டதரிவிகர்கயில்,  
"டதரிவு டேய்யபபடட பயனாளி்களுககு 
உலர் உணவு்கரளயும் மருந்து்கரளயும் 
ைைங்குைதுடன், ேமயத் தரலைர்்கரள 
மாைடடங்்கள் சதாறும் நல்லிணக்க 
்களப பயணத்தினால் இனங்்களிரடசய 
ே்கைாழ்வு, டேௌயன்யம் ஏற்பட டேயல்மு-
ரற்கரள முன்டனடுத்தல், ஊட்கவியலாளர்-
்கள், அைே உத்திசயா்கத்தர்்களுக்கான ஆற்றல் 
விருத்திச் டேயலமர்வு்கள், நலிவுற்ற மக்களின் 
அடிபபரடத் சதரை்கள் மற்றும் டபாருளா-
தாை சமம்பாடடுக்கான மூலங்்கரள ்கண்டு 
ைைங்கி ைருைதா்கவும், அைர்  கூறினார்.

பவருகலில் 26 மாணவர்களுக்கு
றசேக்கிள்கள் வழங்கிறவப்பு

்கந்தளாய் தின்கைன் நிருபர், முள்ளிபடபாத்தாரன குறூப நிருபர்  

திருச்காணமரல, டைரு்கல் பிைசதே  டேயல்கப பிரிவில் 
பாடோரல மாண -
ைர்்கள் 26 சபருககு 
ர ே க கி ள் ்க ள் 
ைைங்கி ரைக்கப -
படடன. 

திருச்காணமரல 
மாைடட அைோங்்க 
அதிபர் பி.எச்.என்.
ஜயவிகைம பிைதம 
அதிதியா்கக ்கலந்து 
ட்காண்டு இச் -
ரேககிள்்கரள மாணைர்்களுககு சநற்று முன்தினம் (24) ைைங்கி 
ரைத்தார்.

டைரு்கல் பிைசதே டேயல்கப பிரிவுககுடபடட சில கிைாமங்்க-
ரளச் சேர்ந்த மாணைர்்கள், தூை இடங்்களிலிருந்து பாடோரலககு  
ைருைதுடன்,  சபாககுைைத்துப பிைச்சிரனரயயும் அைர்்கள் எதிர்-
ட்காண்டுள்ளனர். 

இந்நிரலயில், இம்மாணைர்்களுககு ரேககிள்்கரள ைைங்குை -
தற்கு சைல்ட விஷன் நிறுைனம் அனுேைரண ைைங்கியிருந்தது.

அக்்கமைப்பற்றில் டெங்கு ஒழிபபு ்பணி;   

கல்முதை ற�ோட்டரிக் கழகத்துக்கு
புதிய ைதைவர் நோதை பைவிறயற்பு

்காரைதீவு குறூப 
நிருபர் 

்க ல் மு ர ன 
சறாடடரிக ்கை-
்கத்தின் 22ஆைது 
தரலைைா்க சறாட-
டரியன் விஜயடைத்-
தினம் விஜயோந்-
தன் நாரள (27)  
பதவிசயற்்கவுள் -
ளார். 

புதிய தரலைர் 
மற்றும் பணிப-
பாளர் ேரப-
யினது பதவி-
சயற்பு ரைபைம் 
்காரைதீவு சலடி 
லங்்கா மண்டபத்-
தில் நரடடபற-
வுள்ளது.

இதன்சபாது, இவைருடத்தில் மருத்துைம் 
மற்றும் டபாறியியல் துரறககு டதரிவு டேய்யப -
படட  மாணைர்்களின் ட்கௌைவிபபு நி்கழ்வும் 
நரடடபறவுள்ளது.

சிவப்பு அறிவித்தலை மீறுபவர்களுக்கு  
எதிரா்க சட்ட ந்டவடிக்ல்கக்கு அறிவிப்பு   

2023 இற்கோை பட்ஜட; திருமதை நகரோடசி மன�த்தில் ஏகமைைோக நித�றவற்�ம்
அன்புைழிபுைம் தின்கைன்  நிருபர் 

திருச்காணமரல ந்கைாடசி மன்றத்-
தின் 2023ஆம் ஆண்டுக்கான பாதீடு   
சநற்று முன்தினம் (24) ஏ்கமனதா்க 
நிரறசைற்றபபடடது.

அதன் தரலைர் நா.இைாஜநாய -
்கம் தரலரமயில் முற்ப்கல் 10 
மணியளவில் ேரப கூடிய சபாது, 
ேரபயில்  23 உறுபபினர்்கள் பிைேன் -
னமாகியிருந்தனர். இசதசைரள,  

ஒருைர் கூடடத்துககு ேமூ்கமளிக -
்கவில்ரல. இந்நிரலயில், ேரப 
உறுபபினர்்களின் பாதீடு டதாடர் -
பான உரை்கரள டதாடர்ந்து, 
டமாத்தப டபறுர்க ரூபா 350, 741, 
460 (முன்னுாற்றி ஐம்பது மில்லி -
யன் ஏழு இலடேத்து நாற்பத்தி ஒரு 
ஆயிைத்து நானுற்றி அறுபது ரூபா) 
மதிபபுள்ள  பாதீடு எவவித எதிர்ப -
புமின்றி ஏ்கமனதா்க நிரறசைற்றப -
படடது.



கார்கில்ஸ் நிறுவனத்தின் வருடாந்த 
விவசாயிகளின் நலன் பேணும் திடடத்-
தின் கீழ் யாழ்்போணம், கிளிநநாச்சி 
மாவடடஙகளில் ந்தரிவு நசயய்பேடட 
74 ேயனாளிகளுக்கு புலமம்பேரிசில் 
வழஙகி மவக்க்பேடடது.

யாழ்்போணம்  கார்கில்ஸ்  சதுக்கத்-
தில் இடம்நேற்ற இநநிகழ்வில் பிர்தம 
விருநதினராக யாழ்.மாவடட அரசாஙக 
அதிேர் க. மபகசன் மறறும் கிளிநநாச்சி 
மாவடட பமலதிக அரசாஙக அதிேர் 
,யாழ். மாவடட பமலதிக அரசாஙக 
அதிேர், வடக்கு மாகாண பிரதி 
விவசாய ேணி்போளர், மாவடட 
விவசாய ேணி்போளர் மறறும் 
கால்நமட வளர்்பபு திமணக்கள 
ேணி்போளர், கார்கில்ஸ் நிறுவன பிர்தம முகா -
மமயாளர்களில் ஒருவர், மறறும் கார்கில்ஸ் 
நிறுவனத்தின் வடக்கு யாழ்்போண மாவடட 

முகாமமயாளர்கள், விரிவாக்கம் பிரிவு முகா-
மமயாளர்கள் கலநதுநகாணடனர். 

புலமம்பேரிசில் ேரீடமசயில் சித்திய -

மடநது கல்விமய ந்தாடர்நது முன்நன -
டுத்து வரும் யாழ்.மாவடடஙகமளச் பசர்ந்த 
விவசாய குடும்ேஙகமளச் பசர்ந்த பிள்மள-
களுக்கு புலமம்பேரிசில் வழஙக்பேடடது-
டன் கிளிநநாச்சி மாவடடத்ம்தச் பசர்ந்த  11 
பேரும், யாழ்.மாவடடத்ம்தச் பசர்ந்த 12 
பேரும்  புலமம்பேரிசில் ந்தாமகயிமன்ப 
நேறறுக் நகாணடனர். 

ோல் உறேத்தி மறறும் கால்நமட ேணமண-
யாளர்களின் ந்தாழில் பமம்ோடடுக்காக 52 
பேருக்கு புலமம்பேரிசில் வழஙகி மவக்க்ப-
ேடடது. 
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மாந்தை கிழக்கு; 213 குடும்பங்கள் 
உணவுப்பாது்காபபு நெருக்்கடியால் ்பாதிபபு 

(புதுக்குடியிரு்பபு விபசட நிருேர்)

மாநம்த கிழக்கில் 213 குடும்ேஙகள் உணவு்போது-
கா்பபு நநருக்கடியிமன சநதித்துள்ள்தாக ந்தரிவிக்க்ப-
ேடுகின்்றது. 

மாநம்த கிழக்கு பிரப்தச நசயலக்பபிரிவில் 
உணவு்போதுகா்பபு மறறும் ஊடடச்சத்துக்கான 
ஒருஙகிமணந்த நோறிமும்றயின் முன்பனற்றம் 
ந்தாடர்ோன கலநதுமரயாடல் பநறறுமுன்தினம் 
இடம்நேற்றது. 

இக்கலநதுமரயாடலில்,  
மாநம்த கிழக்கில் 213 குடும்ேஙகள் உணவு்ப-

ோதுகா்பபு நநருக்கடியிமன சநதித்துள்ள்தாக 
ந்தரிவிக்க்பேடடதுடன், ஐநது வயதுக்குடேடட 
106 சிறுவர்கள் போசாக்கு கும்றவால் ோதிக்க்ப -
ேடடுள்ள்தாக சுடடிக்காடட்பேடடது. அத்துடன் 
வறுமமக்பகாடடுக்குடேடட 36 கர்்பபிணி ்தாய -
மார்கள் இரு்பே்தாகவும் ந்தரிவிக்க்பேடடது. 

்தறபோது நாடடில் நிலவிவரும் நோருளா்தார 
பிரச்சிமனமய எவவாறு எதிர்நகாள்வது, சத்து -
ணமவ நேறறுக் நகாடுக்கும் வழிமும்றகள், 

வறுமமயிலும் ேடடினியாலும் வாடும் குடும்ேங -
கமள மீடநடடு்பேது, சிறுவர்களின் போசாக்கு, 
ோடசாமல இமடவிலகமலத் ்தவிர்த்்தல் 
மு்தலான முக்கியமான ேல விடயஙகள் ந்தாடர் -
ோக கலநதுமரயாட்பேடடன. பமலும் வீடடுத் -
ப்தாடட ேயிர்ச்நசயமக நடவடிக்மககள் ந்தாடர்-
ோக அதிக கவனம் நசலுத்்த்பேடடுள்ளது.

இக்கலநதுமரயாடலில் மாவடட நசயலக 
உ்தவித் திடடமிடல் ேணி்போளரும் மாவடட 
உலக உணவுத்திடட நோறு்பேதிகாரியுமான 
க.நெயேவாணி, முல்மலத்தீவு மாவடட பிரதி 
மாகாண விவசாய ேணி்போளர் யாமினி சசீலன், 
பிரப்தச நசயலக திடடமிடல் ேணி்போளர்,வவு-
னிக்குளம் நீர்்போசன நோறியியலாளர்,ோணடி-
யன்குளம் கமநல பசமவ நிமலய அபிவிருத்தி 
உத்திபயாகத்்தர்,கிராமிய புத்ந்தழுச்சி குழுவின் 
அஙகத்்தவர்கள், நோது சுகா்தார ேரிபசா்தகர்கள், 
சமுர்த்தி முகாமமயாளர்கள், சமுர்த்தி அபிவிருத்தி 
உத்திபயாகத்்தர்கள், அபிவிருத்தி உத்திபயாகத்்தர்கள், 
கிராம உத்திபயாகத்்தர்கள், சமூக மடட அஙகத்்த -
வர்கள் என்பேலரும் கலநது நகாணடனர். 

சாவகச்சரி மறவன்புலவு பாலத்தை 
புனர்மகக பிர்தைசச்ப நடவடிக்க
சாவகச்பசரி விபேட நிருேர்

சாவகச்பசரி்ப பிரப்தச சமேக்குடேடட ம்ற -
வன்புலவு நோன்னம்ேலம் வீதியில் அமமந -
துள்ள ோலத்ம்த புனரமமக்க சாவகச்பசரி்ப 
பிரப்தசசமே நடவடிக்மக எடுத்திரு்பே்தாக 
பிரப்தசசமேத் ்தவிசாளர் க.வாமப்தவன் ந்தரி -
வித்துள்ளார்.

 ோலம் ்தறசமயம் இடிந்த நிமலயில் காண்ப -
ேடுவ்தாக ந்தரிவிக்க்பேடுகின்்றது. 

முக்கியமான இரணடு வாயக்கால்கமள 
இமணக்கும் வி்தமாக  ோலம் அமமநதுள் -
ளது. 

எனபவ விவசாய அமம்பபுக்கள் இ்தமன 
புனரமமக்குமாறு பகாரிக்மககள் முன்மவத் -
துள்ளன. 

இநநிமலயில் சாவகச்பசரி பிரப்தசசமே 
இ்போலத்ம்த அமமத்துக் நகாடுக்க தீர் -
மானித்துள்ளது. அரசாஙக அதிேர் மறறும் 
மாகாண பிர்தம நோறியியலாளர் ஆகிபயா -
ரின் ஆபலாசமனக்கமமவாக பிரப்தசசமே 
இவபவமலத்திடடத்திமன முன்நனடுக்கவுள் -
ளமம குறி்பபிடத்்தக்கது. 

வலிகாமம் கிழக்குப் பகுதியில் 
மதகக மூடி  வர்ததக நிகையம்   

பகா்போய குறூ்ப நிருேர்  

யாழ்.வலிகாமம் கிழக்கு்ப புத்தூர் 
பிரப்தச சமேக்குடேடட கரந்தன் சநதி்ப -
ேகுதியில் நவள்ள நீர் ோயநது நசல்லும் 
ம்தகு ்தனியார் வர்த்்தகத் ந்தாகுதியின் 
உரிமமயாளர் மூடிக்கடடியமமயால் 
நவள்ளம் ோயநப்தாட முடியாமல் 
ப்தஙகும் நிறகும் நிமல ஏறேடடுள்ளது.   

இச்சம்ேவம் ந்தாடர்பில் ந்தரியவரு -
வ்தாவது கடடடத்ந்தாகுதியின் உரிமம -
யாளர் கமடயின் முன்ேக்கமாகவுள்ள 
நிலத்துக்கு சீநமநதினால் பமமட 
அமமத்துள்ளார்.  

இநநிமலயில் வீதி அபிவிருத்தி 
திமணக்களத்துக்கு நசாந்தமான 
அருகில் காண்பேடட நவள்ள நீர் ஊட -
றுத்து்ப ோயகின்்ற ம்தமக சீநமநதினால் 
மூடி அமடத்துள்ளார்.  

இவவிடயம் ந்தாடர்பில் அ்பேகுதி 
மக்களும் பிரப்தச சமே உறு்பபினர் 
ஒருவரும் உரிமமயாளருக்கு ந்தரிய்பே -
டுத்தியும் அ்தமன அவர் அகறறுவ்தறகு 

நடவடிக்மக எடுக்கவில்மலநயன குற -
்றம்சாடட்பேடுகின்்றது.   

இவவிடயம் ந்தாடர்பில் வீதி அபிவி -
ருத்தி திமணக்கள நோறு்பபு வாயந்த 
அதிகாரிமய ந்தாடர்பு நகாணடு பகட -
டபோது ம்தகு ்தமது திமணக்களத்துக்கு 
நசாந்தமாக காண்பேடுவதுடன் சடட -
விபரா்தமான மும்றயில் ம்தமக மூடி 
அமமத்்தமம ந்தாடர்பில் வலி கிழக் -
கு்ப பிரப்தச சமேயின் கவனத்திறகு 
எழுத்து மூலம் அறிவுறுத்தியுள்ள்தாக -
வும் அவர் ந்தரிவித்்தார்.   

இவவிடயம் ந்தாடர்பில் பிரப்தச 
சமே ்தவிசாளர் தியாகராொ நிபராசி -
டம் ந்தாடர்பு நகாணடு பகடடபோது 
கமடத் ந்தாகுதிமய கடடுவ்தறகான 
அனுமதி பிரப்தச சமேயில் நே்ற்பேட -
டது.   

ஆனால் முன்பு்றமாக ம்தமக மூடி 
அமமக்க்பேடட நிலம் ந்தாடர்பில் 
பிரப்தச சமேயின் அனுமதி நே்ற்பேட-
வில்மல என அவர் பமலும் ந்தரிவித்-
்தார். 

வீதி வி்பத்துக்்கள் நதைாடர்பில்
விழிபபுணர்வு ்கருத்தைரஙகு
(மன்னார் குறூ்ப 
நிருேர்)

வீதி விேத்துக்-
கள் ந்தாடர்பில் 
ோடசாமல மாணவர்க-
ளுக்கு விழி்பபுணர்வு 
ஏறேடுத்தும் வமகயில் 
நோலிஸார் மறறும் 
பிராநதிய ந்தாற்றா 
பநாயகள் ்தடு்பபு பிரி-
வினர் ேல்பவறு நிகழ்ச்-
சிகமள மாவடட 
மடடத்தில் முன்நன-
டுத்து வருகின்்றனர்.

 பநறறு முன்தினம் (24) வியாழக் -
கிழமம மதியம் மன்னார் நோலிஸ் 
நிமலய வீதி்ப போக்குவரத்து பிரி -
வினருடன் இமணநது பிராநதிய 
ந்தாற்றா பநாயகள் ்தடு்பபு பிரிவி-
னரால் மன்னார் புனி்த சபவரியார்  
ஆணகள் ப்தசிய ோடசாமலயில் 
வீதி்போதுகா்பபு, விேத்து ்தடு்பபு 
ந்தாடர்ோன விழி்பபுணர்வு கருத்்த -
ரஙகு   பமறநகாள்ள்பேடடது.

நாடடில் ஏறேடும் விேத்துக்களி -
னால்  ஏறேடுகின்்ற மரணஙகள், 

உடல் உோம்தகள் ந்தாடர்ோக 
விளக்கமளிக்க்பேடடது. 

 இ்தன் போது வீதி்பபோக்குவரத்து 
பிரிவு நோலிஸார் மறறும் பிராநதிய 
ந்தாற்றா பநாயகள் ்தடு்பபு பிரிவினர் 
ஆகிபயார் இமணநது  வீதி விேத்-
துக்கள் குறித்தும்,விேத்துக்களிலி-
ருநது எம்மம எவவாறு ோதுகாத்துக் 
நகாள்வது உள்ளிடட ோதுகா்பபு 
விடயஙகள் குறித்து மாணவர்க-
ளுக்கு ந்தளிவு்பேடுத்தியுள்ளமம 
குறி்பபிடத்்தக்கது.

வவுனியா கூட்டுறவு சங்க தை்ைவரின் 
நி்ைவு திைம அனுஷ்டிபபு

ஓமநம்த விபேட நிருேர் 

வவுனியா கூடடு்றவு 
சஙகத்தின் ்தமலவர் 
அமரர் சு.வீரசிஙகத்தின் 
24ஆவது வருட நிமனவு 
தினம் பநறறு (25) 
அனுஷ்டிக்க்பேடடது.

வவுனியா கூடடு-
்றவு சஙக ்தமலவர் 
அமரர் சு.வீரசிஙகத்தின் 
24ஆவது நிமனவு தினம் 
பநறறு சஙகத்தின் ்தமலவர் சிவபசா-
திநா்தன் ்தமலமமயில் இடம்நேற-
்றது. 

வவுனியா கூடடு்றவுச்சஙகத்தின் 
்தமலமம அலுவலகத்தில் இடம் -

நேற்ற இநநிகழ்வில் சஙகத்தின் 
உறு்பபினர்கள், உத்திபயாகத்்தர்கள் 
என ேலரும் கலநது நகாணடிருந்த-
ப்தாடு அன்னாரின் சிமலக்கு மாமல 
அணிவித்து மலரஞசலி நசலுத்தியி-
ருந்தனர்.

தைமிழத்்தைசியப ்பசு்ம இயக்்கத்தின் மைர்க்்கண்காட்சி
(யாழ்.குறூ்ப நிருேர்)

்தமிழ்த்ப்தசிய்ப ேசுமம இயக்கத்தினால் வட -
மாகாண மரநடுமக மா்தத்ம்த முன்னிடடு 
நல்லூர் சஙகிலியன் பூஙகாவில் கார்த்திமக 
வாசம் என்்ற மலர்க்கணகாடசிமய ஏறோடு 
நசயதிருந்தனர். 

இதில் மலர்ச்நசடிகள் மறறும் மரக்கன்று -
கமளக் காடசி்பேடுத்தி விறேமன நசயயும் 
‘மலர் முற்றம்’ என்்ற காடசித்திடல் கடந்த 
18ஆம் திகதி  (நவள்ளிக்கிழமம) தி்றநது மவக் -
க்பேடடது. மலர் முற்றத்தில் யாழ்்போணம், 
கிளிநநாச்சி மாவடடஙகமளச் பசர்ந்த ்தாவர 
உறேத்தியாளர்கள் காடசிக்கூடஙகமள அமமத் -

துள்ளனர். இ்தமனத் தினமும் நூறறுக்கணக்கா -
னவர்கள் ஆர்வத்துடன்  ோர்மவயிடடு வருவ -

ப்தாடு மலர்ச் நசடிகமளயும் மரக்கன்றுகமளயும் 
வாஙகிச்  நசல்வம்த காணமுடிந்தது.   

(ேரந்தன் குறூ்ப நிருேர்)   

யுத்்தத்தினால் ோதிக்க்பேடட வடக்கு, 
கிழக்கு பிரப்தசஙகளில் விமரவாக கணணி-
நவடிகள் அகற்ற்பேடட்தால் மீள்குடிபயற்றங-
கமள துரி்த்பேடுத்்தக்கூடிய்தாகவிருந்தது என 
கிளிநநாச்சி மாவடட அரச அதிேர் ரூேவதி 
பகதீஸ்வரன் ந்தரிவித்துள்ளார்.   கபலாரஸ் 
நிறுவனத்தின் 20 ஆவது ஆணடு நிம்றவு 
விழா பநறறுமுன்தினம் பிறேகல் கிளிநநாச்சி நோது 
விமளயாடடு மம்தானத்தில் நமடநேற்றது. இநநி-
கழ்வில் பிர்தம அதிதியாக கலநது நகாணடு உமர-
யாறறுமகயிபலபய அவர் பமறகணடவாறு ந்தரி-
வித்துள்ளார்   

அவர் ந்தாடர்நது உமரயாறறுமகயில்,   
 மக்களின் மீள் குடிபயற்றத்துக்கும் வாழ்வா்தார 

நடவடிக்மககமள மிக விமரவாக முன்நனடு்ப-
ே்தறகும் விமரவுேடுத்்த்பேடட நவடிநோருள் 
அகற்றல் நசயறோடுகபள உ்தவியாகவிருந்தது.   

நவடி்பநோருடகள் அகற்ற்பேடடு ோதுகா்ப-
ோன பிரப்தசஙகள் என்று உறுதி்பேடுத்்த்பேடட-

்தன் பின்னபர இவறம்ற எம்மால் நவறறிக்கரமாக 
முன்நனடுக்க முடிந்தது.    அ்தறகாக உமழத்துக் 
நகாணடிருக்கும் கபலாரஸ் நிறுவனத்திறகு நான் 
எனது ோராடடுக்கமள ந்தரிவித்துக் நகாள்கின்-
ப்றன். கடந்த 20 வருடஙகளாக வடக்கு, கிழக்கு 
ேகுதிகளில் நவடிநோருள் அகறறும் ேணிகமள 
முன்நனடுத்து வருகின்்ற இந்த கபலாரஸ் நிறுவன-
மானது தி்றம்ேட நசயறேடடு வருகின்்றது.   

 இ்பேணிகளுக்கு 40வீ்தமான நேணகள் இமணத்-
துக் நகாள்ள்பேடடிரு்பேது என்ேது ஒரு ோராடடுக்-
குரியது. நவடிநோருடகள் அகறறும் ேணிகளில் 
ஈடுேடடுக் நகாணடிருக்கும் போது ேலர் காயம-

மடநதிரு்பேம்த அறிநதிருக்கின்ப்றாம். அத்ப்தாடு 
மடடுமல்லாது ேலர் உயிர்கமளக் கூட தியாகம் 
நசயதிருக்கின்்றனர். இவவா்றான களத்திபல நின்று 
ேணியாறறுேவர்களுக்கு எனது நன்றிகமள ந்தரிவித்-
துக்நகாள்கிப்றன்.    மீள்குடிபயற்றம், வாழ்வா்தாரம் 
என்ேவறம்ற துரி்த்பேடுத்துவ்தறகு கணணிநவடிய-
கறறும் ேணி மிக முக்கியமான்தாக காண்பேடடது.   

 இநநிகழ்வில் இராணுவ உயர் அதிகாரிகள், 
விமான ேமடயினர், நோலிஸ் நிமலய நோறு்பேதி-
காரி மறறும் உயர்நிமல அதிகாரிகள், கபலாரஸ் நிறு-
வனத்தின் ேணியாளர்கள் என ேலர் கலநது நகாண-
டிருந்தனர்.   

துரிதை ்கணணிநவடி அ்கறறலிைா்ை்ய 
மீள்குடி்யறறம சாத்தியம 

யாழ்.விபசட நிருேர் 

யாழ்.ந்தாணமடமா -
னாறு ேகுதியில் வீதியில் 
உயிரிழந்த நிமலயில் 
மு்தமலநயான்று பநறறு 
மீடக்பேடடுள்ளது. 

அச்சுபவலியிலிருநது 
ந ்த ா ண ம ட ம ா ன ா று 
நசல்லும் வீதியிபலபய 
மு்தமல வீதிக்கு குறுக் -
காக உயிரிழந்த நிமலயில் 
கிடநதுள்ளது. 

ந ்த ா ண ம ட ம ா ன ா று 
நீபரரியில் மு்தமல இரு்பே்தாக ஏறக-
னபவ நோதுமக்களுக்கு எச்சரிக்மக 

விடுக்க்பேடடிருந்தமம குறி்பபிடத்்தக்-
கது.

த�ொணமடைைொனொறு ்பகுதியில்

முதை்ை சடைமா்க மீட்பு 
மக்்கள் அசசம

்கார்கில்ஸ் நிறுவைத்தின் விவசாயி்கள்
ெைன் ்்பணும ்வ்ைத்திட்டம 

கிளிதநொச்சி ைொவடடை அரச 
அதி்பர் ரூ்பவதி கேதீஸவரன்   
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வறிய மாணவர்களுக்கு 

(அக்குறணை குறூப் நிருபர்)

கண்டி, நுவரெலியா மாவட் -
டஙகணைச் சேர்்ந்த மிகவும் பின் -
்தஙகிய பாடோணைகளில் கல்வி 
பயிலும் மாைவர்களுக்கு இைவே 
பாடோணை உபகெைஙகணை 
வழஙகும் திட்டரமான்ணற ஏற்று -
மதி விவோயத் திணைக்கைத்தின் 
நைன்புரிச் ேஙகம் நணடமுணறப்ப -
டுத்்தவுளைது.  எதிர்வரும் டிேம் -
பர் மா்தம் இதுமு்தற்கட்டமாக 
நணடமுணறப்படுத்்தப்படுவதுடன்  

வருடா வருடம் இ்தணை சமற் -
ரகாளைவுளை்தாகவும் ஏற்றுமதி 
விவோயத் திணைக்கைத்தின் அபி -
விருத்திப்பிரிவின் பணிப்பாைரும்  
நைன்புரி அணமப்பின் ்தணைவரு -
மாை கைாநிதி ஜைக லி்ந்தெ ர்தரி -
வித்்தார்.

சபொ்தணையில் நணடரபற்ற 
ஊடகே்நதிப்பின் சபாச்த அவர் 
இவவாறு ர்தரிவித்்தார். 

இதுர்தாடர்பில் அவர் சமலும் 
ர்தரிவிக்ணகயில், 

‘அக்குறட ேவிய’ (எழுத்திற்கு 

ேக்தி) என்றணழக்கப்படும் இத்திட் -
டத்தின் மூைம் குணற்ந்த வருமாைம் 
ரகாண்ட குடும்பஙகணைச் சேர்்ந்த 
மாைவர்களுக்கு பாடோணை உப -
கெைஙகள, பாடப்புத்்தகஙகள 
பயிற்சிப்புத்்தகஙகள, எழுது கரு -
விகள மற்றும் பா்தணிகள சபான்ற 
ரபாருட்கணை வழஙக நடவடிக்ணக 
எடுத்துளை்தாகவும் அவர் ர்தரிவித் -
்தார்.

கண்டி மற்றும் நுவரெலியா 
மாவட்டஙகணைச் சேர்்ந்த மிகவும் 
பின்்தஙகிய பிெச்தேப்பாடோணைக -

ணைச் சேர்்ந்த குணற்ந்த வருமாைம் 
ரகாண்ட  குடும்பஙகளிலிரு்நது 
இ்தற்காக மாைவர்கள ர்தரிவு 
ரேயயப்பட்டுளை்தாகவும் அவர் 
சமலும் ர்தரிவித்்தார்.

சமற்படி திட்டத்திற்கு நைன் 
விரும்பிகளிடமிரு்நது நன்ரகாணட -
கள எதிர்பார்க்கப்படுவ்தாகவும், 
விரும்பியவர்கள 071 7178788 
என்ற ர்தாணைசபசி இைக்கத்து -
டன் ர்தாடர்பு ரகாண்டு அன்பளிப் -
புக்கணை வழஙக முடியுரமைவும்  
அவர் ர்தரிவித்்தார்.

கல்விசார் உதவிகளை வழஙக ஏற்றுமதி
விவசாயத் திளைககைம் நடவடிகளக

லங்கா விஷன் எக்சன் ்பவுண்டேசனின் கீழ் அமைரிக்்கா நண்பன் அறக்்டடேமையின் நிதி 
அனுசரமை ஊடேகா் ரமம்பகாமடே ஆர். பி ்�காடடே ைக்்ளுக்கு இரு்வமை உைவு வழங-
கும நி்ழ்ச்சி திடடேம ்டேந� ஜூன் ைகா�ம ஆரமபிக்்ப்படடேது. �ற்்பகாது இநநி்ழ்ச்சி திடடே-
ைகானது 150 நகாட்மையும ் டேநது மி் மவறறி்ரைகா் முன்மனடுக்்ப்படடு வருகின்றது. 
 (்படேம : �லவகாக்்மல குறூப நிரு்பர்)

மாணவர்களுக்கு இலவச தலலக்்கவசம்

"எமது பிளணைகள ரபறுமதியாை-
வர்கள" என்ற ர்தானிப்ரபாருளின் 
கீழ் நுவரெலியா பிெச்தேத்தின் ்தமிழ், 
சிஙகை பாடோணை மாைவர்களுக்கு 
்தணைக்கவேம் இைவேம் வழஙகி-
ணவக்கப்பட்டது. 

நுவரெலியா ரபாலிஸ் நிணைய 
சகட்சபார் கூடத்தில் சநற்ணறயதி-
ைம் ரபாலிஸ் நிணைய ரபாறுப்பதி-
காரி , ரபாலிஸ் சபாக்குவெத்து பிரிவு 
ரபாறுப்பதிகாரி இணை்நது மாை-
வர்களுக்கு இைவேமாக ்தணைக்கவ-
ேம் வழஙகிைர்.

நுவரெலியா பிெச்தேத்தின் ்தமிழ், 
சிஙகை பாடோணைகளில் ்தணைக்க-

வேம் இன்றி ரேல்லும் மாைவர்க-
ளின் ரபயர் விபெஙகணை திெட்டி 
அவர்களின் நைன் கருதியும், வீதி 
விபத்தின் சபாது உயிர்காக்கும் சநாக்-
குடனும் அலியான்ஸ் காப்புறுதி 
நிறுவைம் மற்றும் ரபாலிஸாரின் 
ஆ்தெவுடன் ்தணைக்கவேஙகள வழங-
கிணவக்கப்பட்டை.  சமலும் ்தணைக்-
கவேம் குறித்்த விழிப்புைர்வுகணை-
யும் மாைவர்களுக்கு இ்தன்சபாது 
வழஙகிைர்.   அலியான்ஸ் காப்புறுதி 
நிறுவைம் நாடாைாவிய ரீதியில் இை-
வேமாக ்தணைக்கவேம் விநிசயாகிப்-
பண்த ேமூக சவணைத்திட்டமாக ரேய-
துவருகின்றணம குறிப்பிடத்்தக்கது. 

ஆசிரியர வி.மு அங்கததவர்களின்
பிளலளை்களுக்கு புலலமப்பரிசில்
ஹற்றன் விசேட நிருபர்

ஆசிரியர் விடு்தணை முன்ை -
ணியின் அஙகத்்தவர்களின் பிள -
ணைகளுக்கு புைணமப்பரிசில் 
வழஙகுவ்தற்காை ஏற்பாடுகள ரேய-
யப்பட்டுளை்தாகவும் அ்தற்காை 
விண்ைப்பஙகள அஙகத்்தவர்களிட-
மிரு்நது சகாெப்பட்டுளை்தாக  ஆசி-
ரியர் விடு்தணை முன்ைணியின் ரேய-
ைாைர் நாயகம் ர்தரிவித்்தார்.

அ்தற்கணமய கட்ந்த 2018 ர்தாடக் -
கம் 2022 வணெ காைப்பகுதிகளில் 
க.ரபா.்த (ோ/்த) பரீட்ணேகளில் 
சித்தி ரபற்று ்தற்சபாது உயர்்தெத்-
தில் கல்வி கற்கும் மாைவர்களுக்கு 
இ்ந்த புைணமப்பரிசில் வழஙகப்பட -
வுளைது.

புைணமப்பரிசில் திட்டத்திற்கு 
்தகுதி ரபற்றவர்கள எதிர்வரும் 
மா்தம் டிேம்பர் 20 ஆம் திகதிக்கு 

முன்ைர் விண்ைப்பபடிவத்ண்த 
பூர்த்தி ரேயது ்தபால் உணறயின் 
சமல் முணையில்  ஆசிரியர் 
விடு்தணை முன்ைணி அஙகத்்தவர் -
களின் பிளணைகளுக்கு புைணமப்ப 
ரிசில் எை குறிப்பிட்டு ரேயைாைர் 
நாயகம், ்தபால் ரபட்டி இைக்கம் 
10, நுவரெலியா என்ற முகவரிக்கு 
அனுப்பி ணவக்குமாறு சகாெப்பட் -
டுளைது. 

அஙகத்்தவர்கள ்தாம் கடணம 
புரியும் பாடோணை மற்றும் அஙகத் -
துவ இைக்கம் ஆகியைவும் குறிப் -
பிடப்பட சவண்டும் எைவும் ர்தரி -
விக்கப்பட்டுளைது. இச்தசநெம் 
1988- – 1990 ஆகிய காைப்பகுதியில் 
ஆசிரியர் சேணவக்கு உளவாஙகப்பட்-
டவர்களும் ரகௌெவிக்கப்படவுள-
ைணமயால் அவர்களுக்காை விண் -
ைப்பஙகளும் சகாெப்பட்டுளைணம 
குறிப்பிடத்்தக்கது.                        

்கடுலமயான தண்டலன்களினால் ப்பாலதப்்பாருள
்பாவலனலய முற்றிலும் ஒழிக்்க முடியும்
்தைவாக்கணை குறூப் நிருபர்

ஐஸ் சபாண்தப்ரபாருணை ணவத்-
திருப்பவர்கள அல்ைது கடத்துபவர்-
களின் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் 
அவர்களுக்கு மெை ்தண்டணை 
அல்ைது ஆயுள்தண்டணை விதிக்கப்-
படைாம் எை ரபாதுப்பாதுகாப்பு 
அணமச்சின் ரேயைாைர் எஸ். ரஹட்-
டியாொச்சி ர்தரிவித்திரு்ந்தணம வெ-
சவற்கத்்தக்க விடயரமை இ.ர்தா.
கா ்தணைவர் ரே்நதில் ர்தாண்டமான் 
ர்தரிவித்துளைார்.

இதுர்தாடர்பில் அவர் ரவளியிட்-
டுளை அறிக்ணகயில்,  ்தனிப்பட்ட 
ஒருவரின் இைாபத்துக்காக ்தணட-
ரேயயபட்ட ரபாருள எை அறி்நதும் 
சபாண்தப்ரபாருட்கள விற்பணை 
ரேயயப்படுகின்றணம மாரபரும் குற்-
றமாகும். எைசவ கடுணமயாை ்தண்-
டணைகள ஊடாகசவ இவவாறாை 
ரேயற்பாடுகணை முற்றிலும் இல்-
ைார்தாழிக்க முடியும். பாதுகாப்பு 

ரபாது ரேயைாைரின் இ்ந்த அறிவிப்-
பாைது  வெசவற்க்தக்க விடயமாகும். 
நாட்டில் 22 மு்தல் - 26 வயதுக்குட்-
பட்ட ்தெப்பிைசெ சபாண்தப்ரபாரு-
ளுக்கு அதிகைவில் அடிணமயாகியுள-
ை்தாக ச்தசிய அபாயகெ ஔட்தஙகள 
கட்டுப்பாட்டு ேணப குறிப்பிட்டுள-
ைது.   இவவாறாை கடுணமயாை 
்தண்டணைகள ஊடாகசவ இணைய 
ேமு்தாயத்திைணெ ேரியாை பாண்தயில் 
ரகாண்டு ரேல்ை முடியும் எை அவர் 
ர்தரிவித்துளைார்.

ஹற்றன் விசேட நிருபர் 

சநார்வூட் ்தமிழ் மகா வித்தியாை-
யத்தின் ( ச்தசிய பாடோணை)  வணிக 
மன்றத்்தால் ஏற்பாடு ரேயயப்பட்ட 
வணிக விழா மிக சிறப்பாக அண்ணம-
யில் நணடரபற்றது.

வணிக மன்ற ரபாறுப்பாசிரியர் 
கா.மதுமதியின் வழிகாட்டலின் கீழ் 

்தெம் 12, 13 வணிகக்கல்வி பாடத்-
திற்காை அறிவாயு்தம் என்ற நூல் 
ரவளியிட்டு ணவக்கப்பட்டது.   இ்ந-
நிகழ்வில் கட்ந்த இரு வாெஙகைாக 
பாடோணையில் நணடரபற்ற சபச்சுப் 
சபாட்டி, விைாவிணட சபாட்டி, 
கட்டுணெ சபாட்டி, இைத்திெனியல் 
நிகழ்த்துணக சபாட்டி, கண்காட்சி என்-
பவற்றில் ரவற்றி ரபற்ற மாைவர்க-

ளுக்காை ோன்றி்தழ்களும்,  ரவற்றி 
சகடயஙகளும் வழஙகப்பட்டை, 
இ்தன்சபாது மாைவர்களின் கணை 
கைாோெ நிகழ்வுகளும் இடம்ரபற்-
றை. இ்நநிகழ்வின் காப்பாைொக 
பாடோணை அதிபர் S.ொஜன், பிெ்தம 
அதிதியாக வைய கல்வி பணிமணை-
யில் இரு்நது வருணக ்த்ந்த உ்தவி 
கல்வி பணிப்பாைர் (திட்டமில், வணி-

கத்துணற) A. சுமதி அம்மணி, சிறப்பு 
அதிதிகைாக திருவாைர். S.அழகுரு-
ோமி (ஆசிரிய நிணைய முகாணமயாைர் 
-நுவரெலியா) திருவாைர் S.ோெஙகன் 
(வணிக பாட துணறக்காை ஆசிரியர் 
ஆசைாேகர்) மற்றும் பாடோணை ஆசி-
ரியர்கள, ரபற்சறார்கள, மாைவர்கள 
எை  அணைவரும் கை்நது சிறப்பித்்த-
ைர். 

ந�ோர்வூட் தமிழ் மகோ வித்தியோலய வணிக
மன்றத்தினோல் அறிவோயுதம் நூல் வவளியீட்டு விழோ 

சகாமிைமல ்�காடடேத்தில்

மஸ்ரகலியா திைகென் விசேட நிருபர் 

மஸ்ரகலியா ரபாலிஸ்பிரிவுக்குட் -
பட்ட  ரஹாெை பிைான்சடேனுக்கு 
ரோ்ந்தமாை ோமிமணை கவெவிை 
ச்தாட்டத்தில் ச்தயிணை ர்தாழிற்ோ -
ணையில் பணியாற்றி ரகாண்டிரு்ந்த 
ர்தாழிைாளிரயாருவர் அதிேக்தி 
வாய்ந்த மின் இணைப்பில் சிக்-
குண்டு ஆபத்்தாை நிணையில் ணவத்-
தியோணையில் அனுமதிக்கப்பட் -
டுளைார். 

பாதிக்கப்பட்டவர் 32 வயதுணடய 
மூன்று பிளணைகளின் ்த்நண்தயாை 
நல்ணையா சிவக்குமார் என்பவர் எை 
ர்தரியவ்நதுளைது. 

 இச்ேம்பவம் சநற்றுமுன்திைம் 
காணை 10.30 மணியைவில் இடம்-
ரபற்றுளைது.

இச்ேம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்ட 
ர்தாழிைாளி வாகை வேதி இன்ணம -
யால் நீண்டசநெத்துக்கு பின்ைர் 
டிக்சகாயா கிைஙகன் ணவத்தியோ -
ணைக்கு ரகாண்டுரேல்ைப்பட்டுள -
ைார்.  அ்தன்பின்ைர்  அஙகிரு்நது 
சமைதிக சிகிச்ணேக்காக நாவைப் -
பிட்டி ஆ்தாெ ணவத்தியோணைக்கு 
ரகாண்டு ரேல்ைப்பட்டு பின்ைர் 
அஙகிரு்நது சமைதிக சிகிச்ணேக் -
காக கண்டி சபா்தைா ணவத்தியோ -
ணைக்கு ரகாண்டு ரேல்ைப்பட்டு 
்தற்சபாது சிகிச்ணே ரபற்று வருகி -
றார்.

இச்ேம்பவம் ர்தாடர்பில் ஆொய -
வ்தற்கு சநற்று காணை ேம்பவ  
இடத்திற்கு  இ .ர்தா .கா ரபாதுச் -
ரேயைாைர் ஜீவன் ர்தாண்டமான் 
ரேன்றிரு்ந்தார். 

மின் இலணபபில் சிக்குணடு ஆ்பததான நிலலயில்
ஒருவர லவததியசாலலயில் அனுமதி 

்காடபமார பதாட்டத ்தாழிலாளைர்களின் 
்தாழில்சார பிரச்சிலன்களுக்கு தீரவு 
மஸ்ரகலியா 
திைகென் விசேட 
நிருபர்

க ா ட் ச ம ா ர் 
ச ்த ா ட் ட த் 
ர ்த ா ழி ை ா ை ர் க -
ளின் நீண்டகாை 
ர ்த ா ழி ல் ே ா ர் 
பி ெ ச் சி ண ை க் கு 
தீர்வு கிணடத் -
துளைது. இது -
ர ்த ா ட ர் பி ல் 
கட்ந்த  23 ஆம் திகதி ர்தாழிைா -
ைர் ச்தசிய ேஙகம் ,இைஙணக 
ர்தாழிைாைர் காஙகிெஸ்,மணையக 
மக்கள முன்ைணி இணை்நது மஸ் -
ரகலியா காட்சமார் ச்தாட்ட முகா -
ணமயாைர் காரியாையத்தில் கை்நது -
ணெயாடரைான்று இடம்ரபற்றது. 

இக்கை்நதுணெயாடலின் சபாச்த 
ச்தாட்டத்ர்தாழிைாைர்கள எதிர் -
ரகாண்ட பிெச்சிணைகளுக்கு உரிய 
தீர்வு கிணடத்துளைது.

அ்தன்படி ர்தாழிைாைர்களின் 
ஊழியர் நம்பிக்ணக நிதியம் மற்றும் 
ஊழியர் சேமைாப நிதி என்பை 
ஒசெ முணறயில் ர்தாழில் திணைக் -

கைத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுளைது.  
ச்தாட்டத்திலுளை ர்தாழிைாைர் -
களின் ேகை பிெச்சிணைகளுக்கும் 
முணறயாக தீர்வு காைப்பட்டணம -
யால் அவர்கள ்தமது சவணைக -
ளில் வழணமப்சபால் ஈடுபடுகின் -
றைர். 

18 கிசைா ச்தயிணை ரகாழு்நது 
பறித்்தால் 1000/= சவ்தைம் குழ்ந -
ண்தகளுக்கு பால்மா வழஙகல், 
சுகா்தாெ வேதிகள வழஙகல், 
சநாயாைர்களுக்கு வாகை வேதி -
கணை ரேயது ரகாடுத்்தல், பிசெ்த 
ரபட்டி எடுக்க பைம் வழஙகல் 
சபான்ற பல்சவறு பிெச்சிணைக -
ளுக்கும் தீர்வு கிணடத்துளைது. 

்ெரண ்்பருநபதாட்ட நிறுவனததுக்கு எதிரா்க இ.்தா. ்கா
்தாழிற்சங்க ந்டவடிக்ல்கலய பமற்்்காளளை தீரமானம் 
ஹற்றன் சுழற்சி நிருபர் 

ரஹெை ரபரு்நச்தாட்ட நிறுவ -
ைத்துக்கு எதிொக ர்தாழிற்ேஙக நட-
வடிக்ணகணய சமற்ரகாளவ்தற்கு 
இைஙணக ர்தாழிைாைர் காஙகிெஸ் 
தீர்மானித்துளைது. இப்சபாொட்டம் 
ரவற்றியளிக்க ஏணைய ர்தாழிற்-
ேஙகஙகளும் ஒத்துணழப்பு வழஙக 
சவண்டும் எை என்று இ.ர்தா.
காவின் ரபாதுச்ரேயைாைரும், பாொ-
ளுமன்ற உறுப்பிைருமாை ஜீவன் 
ர்தாண்டமான் ர்தரிவித்்தார்.

மஸ்ரகலியா, ோமிமணை கவெ-
விை ஆகிய பகுதிகளுக்கு சநற்று 
(25.11.2022) கண்காணிப்பு விஜய-
ரமான்ணற சமற்ரகாண்ட ஜீவன் 
ர்தாண்டமான்,  அஙகுளை நிணை -
ணமகணை சநரில் அவ்தானித்்தார். 
ர்தாழிைாைர்களுடனும் கை்நதுணெ-
யாடிைார்.

அ்தன்பின்ைர் ரகாட்டகணை 

சீ.எல்.எப் சகட்சபார் கூடத்தில்  
ஊடக ே்நதிப்பு ஒன்று இடம்ரபற் -
றது. அதில் அவர் கருத்து ர்தரிவித்்த  
ஜீவன் ர்தாண்டமான் எம்.பி, 

"ரஹெை ரபரு்நச்தாட்ட நிறுவ-
ைம் ர்தாடர்பில் ர்தாழிைாைர்கள 
மத்தியில் பை குற்றச்ோட்டுகள 
உளைை. ர்தாழிைாைர்களின் வீட்-
டுத்ச்தாட்டத்ண்த 'ரபக்சகா' மூைம் 
அகற்றுவ்தற்கு ச்தாட்ட நிர்வாகம் 
முற்பட்டுளைது. இ்தணை நாம் 
்தடுத்து நிறுத்திசைாம். இது ேம்ப்ந-
்தமாக ச்தாட்ட நிர்வாகத்துடனும், 
ரபரு்நச்தாட்டத்துணற அணமச்ேரு-
டனும் சபச்சு நடத்திசைாம். நிறுவ -
ைத்திடமிரு்நது உரிய பதில் கிணடக் -
கவில்ணை. 

எனினும், வீட்டுத்ச்தாட்டஙகணை 
அகற்றும் முயற்சிக்கு ரபரு்ந-
ச்தாட்டத்துணற அணமச்ேர் ஊடாக 
்தணட விதித்துளசைாம். அ்தணை 

ர்தாடர்்நது அகற்றும் பணி நிறுத்்தப் -
பட்டுளைது.

20 வீ்தமாசைாசெ ச்தாட்ட மக்கள 
எைவும், ஏணைசயார் ரவளியாட்கள 
எைவும் ச்தாட்ட நிர்வாகம் கூறியது. 
ஆைால் இன்று சநரில் ரேன்று 
நிணைணமணய ஆொய்நச்தன். 20 
வீ்தமாசைார் என்பது ச்தாட்டத்தில் 

சவணை ரேயபவர்கள.  ஏணைய 
80 வீ்தம் அ்ந்த ச்தாட்டத்ண்தச் 
சேர்்ந்த இணைஞர்கள. அஙசகசய 
பிற்நது வைர்்ந்தவர்கள. அவர்கணை 
ரவளியார் எைக் கூறமுடியாது. 
எைசவ, ரஹெை ரபரு்நச்தாட்ட 
நிறுவைத்துக்கு எதிொக அப்சகாட், 
லி்நதுணை பகுதிகளில் ர்தாழிற்ேஙக 
நடவடிக்ணகணய ஆெம்பிக்கின்-
சறாம். 

ர்தாழிைாைர்கள வழணமசபால் 
சவணைக்கு ரேல்வார்கள. ஆைால் 
ச்தாட்டத்தில் இரு்நது ஒரு கிொம் 
ரகாழு்நதுகூட ரவளியில் ரேல்ைக்-
கூடாது. சிைசவணை இெவுசவணை 
ரகாண்டுரேல்ை முற்படைாம். 
அ்தற்கு இடமளிக்கக் கூடாது. 
ச்தாட்ட இணைஞர்கள விழிப்பாக 
இருக்க சவண்டும். ஏணைய ர்தாழிற்-
ேஙகஙகளும் ஆ்தெவு வழஙகசவண்-
டும் எை அவர் ர்தரிவித்்தார். 



HNB PLC 2022 செபசடெம்பர் 
மாதத்துடென் முடிவடடெநத ஒன்்பது 
மாதங்களில் வரிக்கு முநடதய 
இலா்பம 12.4 பில்லியன் ரூ்பாடவ-
யும, வரிக்குப பிநடதய இலா்பம 
10.5 பில்லியன் ரூ்பாவா்கவும ்பதிவு 
செய்துள்ளதுடென், குழுவா்க வரிக்கு 
பிநடதய இலா்பமா்க 11.6 பில்லி-
யன் ரூ்பாடவ ்பதிவு செய்திருநதது.

இதுசதாடெர்்பா்க HNB PLC இன் 
தடலவரான அருணி குணதில்க ்கருத்து சதரி-
விக்ட்கயில், “மி்கவும ெவால்்கள நிடைநத இநத 
சூழ்நிடலடம்களின் கீழ் எமது செயற்பாடு்கள, 
எமது வாடிக்ட்கயா்ளர்்கள எமமீது டவத்திருக்-
கும நமபிக்ட்க, எமது வர்த்த்க மாதிரியின் உறு-
திப்பாடு மறறும ஸ்தீரமறை நிடலடம்களின் 
ஊடொ்க ்பயணிப்பதில் எமது குழுவின் விழிப-
புணர்வு மறறும திைடமயான நிபுணத்துவம 
ப்பான்ைவறடை சதளிவா்க எடுத்துக்்காட்டுகின்-
ைது. எங்கள வாடிக்ட்கயா்ளர்்கள, முழு HNB 
குழு, ்பஙகுதாரர்்கள மறறும அடனத்து பிரிவி-
னர்்களுக்கும அவர்்களின் சதாடெர்ச்சியான ஆத-
ரவிற்கா்க எனது மனமார்நத நன்றிடய சதரிவித்-
துக்ச்காளகிபைன் மறறும நீணடெ ்கால மதிபட்ப 
வழஙகுவதில் எங்களின் அடெக்்க முடியாத 
அர்ப்பணிபட்ப மீணடும வலியுறுத்த விருமபுகி-

பைன்.” என சதரிவித்-
தார்.

வஙகியின் வட்டி 
வருமானம 86%ஆல் 
அதி்கரித்து 134.9 பில்-
லியன் ரூ்பாடவ எட்-
டியதறகு ்காரணம, 
மத்திய வஙகியால் ஏற-
றுக்ச்காள்ளப்பட்டெ 
இறுக்்கமான ்பணவி-

யல் ச்காளட்க நடெவடிக்ட்க்களுக்கு இணங்க, 
இநதக் ்காலப்பகுதியில் ெராெரி AWPLR இல் 12 
ெதவீத புளளி்கள அதி்கரித்தபத ்காரணமாகும. 
அதன்்படி, செபடெம்பர் 2022 வடரயிலான முதல் 
ஒன்்பது மாதங்களில் வஙகியின் நி்கர வட்டி வரு-
மானம ஆணடுக்கு 100% அதி்கரித்து 71.1 பில்லி-
யன் ரூ்பாவா்க இருநதது.

நி்கர ்கட்டெண வருமானம 65% ஆணடு வ்ளர்ச்-
சிடயப ்பதிவுசெய்து 11.0 பில்லியன் ரூ்பாடவப 
்பதிவுசெய்தது, 2021ஆம ஆணடுடென் ஒபபிடு-
ட்கயில் வர்த்த்கம மறறும ்கார்ட் வருமானம 
அதி்கமா்க குடைநதிருநதது. கூடுதலா்க, இநத 
்கால்கட்டெத்தில் 80% க்கும அதி்கமான ரூ்பாய் 
மதிபபிழபபு ்காரணமா்க விதிவிலக்்கான ்பரி-
மாறை வருமானம 16.8 பில்லியன் ரூ்பாவா-
கும.
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ஜனெக்தி டலஃப (Janashakthi Life) 
அதன் வரலாறறில் முதன்முடையா்க ‘Best 
Life Insurer Sri Lanka 2022’ (2022ஆம 
ஆணடின் இலஙட்கயின் சிைநத ஆயுள 
்காபபுறுதி நிறுவனம) என உல்க்ளா -
விய ரீதியில் அஙகீ்காரம ச்பறறுள்ளது. 
இலணடெடனத் தடலடமய்கமா்கக் 
ச்காணடுள்ள, ெர்வபதெ ரீதியில் பு்கழ் -
ச்பறை Capital Finance International 
(CFI.co) அடமபபினால் வழங்கப்பட்டெ 
இநத மதிபபுமிக்்க அஙகீ்காரமானது, 
ச்பாரு்ளாதார வ்ளர்ச்சிக்கு குறிபபிடும்ப -
டியான ்பங்களிபட்ப வழஙகுகின்ைதும, 
அடனத்து ்பஙகுதாரர்்களுக்கும மதிபபு 
பெர்க்கின்ைதுமான நிறுவனங்கட்ள 
அடடெயா்ளம ்காட்டுகிைது. 

இலணடெனில் உள்ள House of Lords 
இல் நடடெச்பறை இவ்விருது வழஙகும 
விழாவில், ஜனெக்தி டலஃப உளளிட்டெ 
விருது ச்பறை அடனத்து உல்க்ளாவிய 
வர்த்த்க நாமங்களுக்கும விருது வழங -
்கப்பட்டென. ்பல்பவறு சுறறு்கள மூலம 
்கடுடமயான நடுவர் நடெவடிக்ட்க்கள 
மறறும விரிவான மதிபபீட்டுச் செயன் -
முடை மூலமும, இறுதிப ்படியா்க 
நடுவர் குழுவின் ஊடொடெல் நியாயப்ப -
டுத்தல்்கட்ளத் சதாடெர்நது, விருது்கள 
சதரிவு செய்யப்படுவதால், இடவ 
ச்பரிதும விரும்பப்படும விருது்க்ளா்க 
்கருதப்படுகின்ைன. பமம்பட்டெ வாடிக் -
ட்கயா்ளர் அனு்பவம மறறும பெடவ 
விபெடெத்துவத்துடென் புத்தாக்்கமான ்காப -
புறுதித் தீர்வு்கட்ள வழஙகும ஜனெக்தி 
டலஃப, இலஙட்கயின் ஆயுள ்காபபு -

றுதித் துடைக்கு வழஙகிய 
குறிபபிடும்படியான ்பங்க -
ளிபபிறகு இநத அஙகீ்காரம 
ஒரு ொன்ைாகும.

இநத ொதடன குறித்து ஜன -
ெக்தி ்காபபுறுதி நிறுவனத் -
தின் ்பணிப்பா்ளரும அதன் 
பிரதம நிடைபவறறு அதி்கா -
ரியுமான ரவி லியனப்க ்கருத் -
துத் சதரிவிக்ட்கயில், 

“இநத அஙகீ்காரமா -
னது எமது ்காபபுறுதியா -
்ளர்்களுக்கு சிைநத நு்கர் -
பவார் ச்பறுமதிடயயும 
ஈடு்பாட்டடெயும வழஙகு -
வதன் மூலமும எமது பநாக்்கத்டதப 
ப்பணுவதன் மூலமும பெடவ செய்வ -
தற்கான எமது அர்ப்பணிபட்ப மீணடும 
உறுதிப்படுத்துகிைது. 

எமது சதாடெர்ச்சியான அர்ப்பணிபபு 
மறறும ெவாலான ஆணடிறகு மத்தியில் 
நிறுவனத்தின் வ்ளர்ச்சிக்கு மி்கப ்பாரிய 
்பங்களிபட்ப வழஙகிய எமது சிங்கப 

்படடெயின் திைடமக்கும இது ஒரு ொன் -
ைாகும. புத்தாக்்கமான தீர்வு்கள மூலம 
இலஙட்கயில் ஆயுள ்காபபுறுதிடய 
நாம மாறறியடமத்துளப்ளாம. வாடிக் -
ட்கயா்ளர் அனு்பவத்டத ்பாரிய அ்ளவில் 
பமம்படுத்தும வட்கயில் எமது தயாரிப -
பு்கட்ள நாம டிஜிட்டெல் மயமாக்கியுள -
ப்ளாம." என்ைார்.

TikTok ்பல இலஙட்கயர்்க -
ளிடடெபய பிர்பலமாகியுள்ளது, 
ஏசனனில் இது நட்கச்சுடவ 
மறறும ச்பாழுதுப்பாக்கிறகு 
எவ்விதத்திலும குடைபய 
இல்லாத ஒரு சுவாரஸ்யமான த்ள-
மாகும. TikTok இல் ்பல ்பாவடன-
யா்ளர்்களின் ்கருத்துக்்கட்ள அறிய 
இன்று நாம பதர்நசதடுத்தது ்பல 
திைடம்கட்ளக் ச்காணடெ பெதனா 
ச்கடெச்காடெடவ ஆகும.ஒரு வழக்-
்கறிஞர், டெபபிங ்கடலஞர் மறறும 
டிஜிட்டெல் உள்ளடெக்்கத்டத உரு-
வாக்கு்பவருமான பெதனா, TikTok 
இல் பவடிக்ட்கயான வீடிபயாக்-
்கள, ்பாடெல்்கள மறறும ்பலவற-
டைப ்பகிர்நதுள்ளார்.

அவரது நட்கச்சுடவ உணர்வு, 
சிைநத உதடு அடெவு திைடம 
மறறும நடிபபுத் திைன் ஆகியவறறின் ்காரணமா்க 
பெதனா 8 மில்லியனுக்கும அதி்கமான Likes 
்கட்ளயும 411.2 மில்லியன் Followers ்கட்ளயும 
ச்காணடெ ்கட்டெடமபட்பக் ச்காணடுள்ளார். 
அவர் ்பல துடை்கட்ளக் ச்காணடெவர் என்ைாலும, 
தரமான ்படடெப்பாறைல்்களின் மீதான அவரது 
ஆர்வம அவருடடெய உள்ளடெக்்கத்டத மி்கவும 
ஈர்க்்கக்கூடியதா்க ஆக்குகிைது.

பெதனா ச்கடெச்காடெ என்்பது யார்?
எனக்கு 30 வயதாகிைது. சதாழில் ரீதியா்க நான் 

ஒரு வழக்்கறிஞர், இநதி சமாழி ஆசிரியர், வி்ளம-
்பரங்களுக்கு சிைநத குரல் வழஙகுதல் மறறும 
டெபபிங ்கடலஞரா்க ்பணியாறறுகிைார். TikTok, 
Youtube, Instagram, Facebook மறறும Twitter 
ஆகிய ஐநது த்ளங்களில் டிஜிட்டெல் உள்ளடெக்-
்கத்டத உருவாக்கு்பவரா்கவும இருக்கிபைன். 
இநதச் செயல்்கள அடனத்டதயும நான் அன்ைா-
டெம ட்கயாளவதால், அது என் வாழ்க்ட்கயின் 
ஒரு அங்கமாகிவிட்டெது.

TikTok ஐ எப்படி ்கணடு-
பிடித்தீர்்கள, அதில் உள்ள-
டெக்்கத்டத எபப்பாது உரு-
வாக்்கத் சதாடெஙகினீர்்கள?

TikTok ்பறறி 2016 இல் 
அறிநபதன். எனது LLB ்பட்-
டெத்தின் ப்பாது இநத App 
Musical.ly என்று அடழக்-
்கப்பட்டெது. Dubsmash 
என்று அடழக்்கப்படும 
மறசைாரு Appம இருநதது, 
ஆனால் இடெ மறறும 
நட்கச்சுடவ அடிப்படடெ-
யில் Musical.ly ஐ விரும-
பிபனன். எனக்கு டெபபிங 
என்ைால் மி்கவும பிடிக்கும, 
்கடெநத 20 வருடெங்க்ளா்க 
டெபபிங துடையில் இருக்கி-
பைன். எனபவ இது ெம்பந-

தமா்க உள்ளடெக்்கத்டத உருவாக்குவதில் நான் 
மி்கவும ஆர்வமா்க உளப்ளன்.

எனது சதாழில் மறறும ்கல்விப ்பணி்க்ளால் 
ஏற்பட்டெ மன அழுத்தத்திலிருநது விடு்படெ 
TikTok ஒரு நல்ல உதவியா்க இருநதது என்று 
நிடனக்கிபைன்.

TikTokல் யாடரப பின்்பறறுகிறீர்்கள?
நான் Quick Style அணி, Jason Derulo, Fash, 

Simpal Kharel, Lily Singh மறறும உணடமயில், 
ெர்வபதெத்திறகுச் சென்ை சில இலஙட்க TikTok 
்களில் ஒருவரான ்காயத்திரி ப்பான்ை ்பல ெர்வ-
பதெ ்கணக்கு்கள பின்்பறைப்படுகின்ைன. நான் 
DermDoctor, Pierson மறறும Adam என்ை நட்கச்-
சுடவ நடி்கடரயும பின்சதாடெர்கிபைன்.

இலஙட்கயிலிருநது பலாச்ெனா ஜயச்காடி, 
ஹர்்ஷனி யுத்்கனா, ்கவிநது மது்ஷான், ொ்ஷா ்கரு-
ணாரத்ன, குமலிநத, பதனாதி புஸ்பஸேச்காடெ, 
Travel with Wife, Blok & Dino மறறும ்காளி 
ஆகிபயாடரயும நான் பின்சதாடெர்கிபைன்.

TikTok இல் பல நகைச்சுகைப் பதிவுைகை
உருைாக்கிய ைழக்ைறிஞர்

இலஙட்க ஏறறுமதியா்ளர் பதசிய ெட்ப -
யுடென் (NCE) மூபலா்பாய ்பஙகுடெடம 
ஒன்றில் ச்காமர்்ஷல் வஙகி இடணநதுள்ளது. 
நாட்டின் ஏறறுமதியா்ளர்்களுக்கு நிதி ரீதியான 
தீர்டவ விஸ்தரிக்கும இன்சனாரு பமடடெடய 
உருவாக்கும வட்கயில் இநத உடென்்படிக்ட்க 
அடமநதுள்ளது. சிறிய மறறும நடுத்தர 
சதாழில் முயறசியா்ளர்்கட்ள) குறிப்பா்க ்கவ-
னத்தில் ச்காணடு இநத புதிய உடென்்படிக்ட்க 
செய்து ச்காள்ளப்பட்டுள்ளது

இரு தரபபுக்கும இடடெயிலான புரிநது-
ணர்வு ஒப்பநதம வர்த்த்க ெட்பயின் உறுப-
பினர்்களுக்கு முக்கிய ்கவனம செலுத்தி 
பமம்படுத்தப்பட்டெ உதவி்களுக்கு வழிய -
டமத்துள்ளது. ஏறறுமதி; ெநடதயில் ஈடு்பட்-
டுள்ள SME தரபபினடர பமலும ஊக்்கப்ப-
டுத்தி அவர்்களுக்கு வலுவூட்டும விடெயத்தில் 
வஙகியின் விஸ்தீரணமான அர்ப்பணிபட்ப 
உறுதி செய்யும வட்கயிலும, அவர்்களுக்கு 
முழு அ்ளவிலான ெர்வபதெ வஙகி ஆறைல் -
்கட்ள வழஙகுவதிலும, ஏறறுமதிக்்கான வர்த்-

த்க வ்ளர்ச்சிடய ஏற்படுத்திக்  ச்காளவதில் 
அவர்்கட்ள ஊக்்கவிப்பதில் வஙகியின் திடெ-
ெங்கற்பத்டதயும உறுதி செய்வதா்க அடமந-
துள்ளது என்று வஙகி சதரிவித்துள்ளது.

வஙகிக்கும வர்த்த்க ெட்பக்கும இடடெ -
யிலான புரிநதுணர்வு உடென்்படிக்ட்கயில் 
ச்காமர்்ஷல் வஙகியின் தனியார் வஙகிப 
பிரிவு  SMEஉதவி ச்பாது மு்காடமயா்ளர் 
எஸ்.்கபணென், ஏறறுமதியா்ளர்்களின் பதசிய 
வர்த்த்க ெட்ப செயற்பாட்டு ்பணிப்பா்ளர் 
திருமதி பமன்கா வன்னியாராச்சி ஆகிபயார் 
ஒப்பமிட்டெனர்.

இலஙட்க மத்திய வஙகியால் உளநாட்-
டின் அதி உயர்தர முடைப்படியான இைக்கு-
மதி வஙகி   என வட்கப்படுத்தப்பட்டுள்ள 
ச்காமர்்ஷல் வஙகி உளநாட்டின் அரெ மறறும 
தனியார் வஙகி்களிடடெபய பிரிவினருக்கு 
்கடென் வழஙகும தனிப ச்பரும பிரிவா்கவும, 
விப்ஷடெ பிரிவா்கவும உள்ளது. இலஙட்க-
யின் ஏறறுமதியில் 18 வீதம இதனூடொ்கபவ 
பமறச்காள்ளப்படுகின்ைது.

அன்புடென் அரவடணக்கும வஙகி, 
செலான் வஙகி, தனது சமாட்பல் வஙகிச் 
பெடவ app ஐ சமருப்கறைம செய்துள்ளது. 
அதனூடொ்க சிைநத ்பாது்காபபு மறறும 
செௌ்கரியம ப்பான்ைவறடை வாடிக்ட்கயா-
்ளர்்களுக்கு வழஙகுவடத பமலும உறுதி 
செய்துள்ளது. தறப்பாடதய சூழலில் மக் -
்களின் நடெமாட்டெம ச்பரும்ளவில் குடை -
வடடெநதுள்ள நிடலயில், இநத சமருப்கற -
ைம செய்யப்பட்டெ app என்்பது, எநதப 
்பகுதியிலிருநதும வழடமயான வஙகிக் 
ச்காடுக்்கல் வாங்கல்்கட்ள முன்சனடுப்ப-
தறகு சிைநத தீர்வா்க அடமநதிருக்கும.

பமம்படுத்திய ்பாவடனயா்ளர் அனு்ப -
வத்டத வழஙகும வட்கயில் செௌ்கரியமான 
்பாவடனயா்ளர் உட்்கட்டெடமபட்ப ச்காண-
டெதா்க இநத app இன் பிநதிய சவளியீடு 
அடமநதுள்ளது. விரல் பரட்க மறறும மு்க 
அடடெயா்ளம ப்பான்ைவறடை உறுதி செய்து 
login செய்யும வெதிடயக் ச்காணடுள்ளது-
டென், ்கணக்கு விவரங்கட்ள ்பார்டவயிடுவ-
தறகு மி்கவும ்பாது்காப்பான அனுமதிடய 
வழஙகுகின்ைது. App இனுள ்பாது்காப-
்பான முடையில் ்கடெவுச் சொல்டல மாறறிக் 
ச்காளளும வெதியும ்பாவடனயா்ளருக்கு 
வழங்கப்படுகின்ைது. ்கணக்கு்கட்ள ஆரம-
பிப்பதறகு கிட்ள்களுக்கு விஜயம செய்ய 

பவணடிய பதடவடய இல்லாமல் செய்துள -
்ளதுடென், இநத பிநதிய சவளியீட்டினூடொ்க, 
்பாவடனயா்ளர்்களுக்கு நடடெமுடை மறறும 
பெமிபபுக் ்கணக்கு்கள மறறும நிடலயான 
டவபபு்கட்ள ஒன்டலனில் ஆரமபிக்கும 
வெதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. பமலும, அரு -
்காடமயிலுள்ள செலான் வஙகிக் கிட்ள்கள, 
ATM்கள, CDM மறறும CDK ்பகுதி்கட்ள 
இனங்காணக்கூடிய வட்கயில் உளடவக்்கப-
்பட்டுள்ள பதெப்படெ வெதியும ்காணப்படு-
கின்ைது.

இநத சமருப்கறைம செய்யப்பட்டெ 
சவளியீடு சதாடெர்பில் செலான் வஙகி-

யின் டிஜிட்டெல் வஙகியியல் பிரிவின் 
தடலடம அதி்காரி ெமிநத செசன-
விரட்ன ்கருத்துத் சதரிவிக்ட்கயில், 
“பமலதி்க உள்ளமெங்கள மறறும பமம-
்படுத்தப்பட்டெ வாடிக்ட்கயா்ளர் ்பாது-
்காபபு ப்பான்ைவறறினூடொ்க, வாடிக்ட்க-
யா்ளர்்களுக்கு சிைநத அனு்பவத்டதப 
ச்பறறுக் ச்காடுக்கும வட்கயில் செலான் 
சமாட்பல் வஙகிச் பெடவ App அடமந -
துள்ளது. எமது நா்ளாநத வாழ்க்ட்கயில் 
நாம ்பல ெவால்்களுக்கு மு்கஙச்காடுக்-
கும நிடலயில், இநத சமாட்பல் வஙகிச் 
பெடவ App இன் சமருப்கறைத்தினூ-
டொ்க, வஙகிக் ச்காடுக்்கல் வாங்கல்்கள 

முன்சனடுக்்கப்படும அழுத்தம குடைக்்கப-
்பட்டுள்ளது. வாடிக்ட்கயா்ளர் பதடவ்கள 
சதாடெர்பில் அவர்்களின் ்கருத்துக்்களின் 
பிர்காரம செலான் வஙகிடயச் பெர்நத நாம 
சதளிவா்க ்கவனம செலுத்தி, செலான் 
டிஜிட்டெல் வஙகிச் பெடவ்கள சதாடெர்ச்சி -
யா்க புதிய செௌ்கரிய மட்டெத்துக்கு பமம்ப-
டுத்துகின்பைாம. இலகுவா்க அணு்கக்கூடிய 
வட்கயில், இநத டிஜிட்டெல் பெடவ்கட்ள 
்பாது்காப்பா்கவும, செௌ்கரியமா்கவும வழங-
குவதறகு செலான் வஙகி தன்டன அர்ப்ப-
ணித்துள்ளதுடென், ஒரு பிரிவுக்கு மாத்திரம 
மட்டுப்படுத்தவில்டல.” என்ைார்.

மேமபடுத்தப்பட்ட செலான் சோகபல் ைங்கிச் மெகை App இனூ்டாை 
ஒன்கலன் செௌைரியம அதிைரிக்ைப்படடுளைது

NCE உ்டனான பங்குக்டகே மூலம ஏற்றுேதி பிரிவுக்கு 
ஆ்தரைளிப்பக்த ஊக்குவிக்கும சைாேர்்ஷல் ைங்கி

இலஙட்கயின் முன்னணியில் உள்ள, 
மி்கவும விரும்பப்படும குழநடத ்பராம -
ரிபபு வர்த்த்க நாமமான ப்பபி செரமி, அண-
டமயில் ்பணடொர்கம, ்பாணநதுடை, பு்ளத் -
சிங்க்ள, இஙகிரிய, சஹாரடண, வாதுடவ, 
மத்து்கம, அ்கலவத்டத ஆகிய பிரபதெங-
்கட்ள உள்ளடெக்கியதா்க, ்களுத்துடை மாவட் -
டெத்தில் தனது ச்பறபைார் கிளினிக் நி்கழ்ச்சித் 
சதாடெடர சவறறி்கரமா்க நிடைவு செய்துள-
்ளது. குழநடதப ்பராமரிபபு, ஆரம்ப குழந-
டதப ்பருவ ்பராமரிபபு பமம்பாடு மறறும 
‘உள்ளடெக்கிய ச்பறபைார்’ ஆகியன சதாடெர் -
பில் இநத ச்பறபைார் கிளினிக்கு்கள விழிப-
புணர்வு ஊட்டுகின்ைன. சவறறி்கரமான 
ச்பறபைாரா்க இருப்பதற்கான ெரியான 
அறிவு மறறும மனப்பான்டமயுடென் ச்பற -
பைாருக்கு மதிபபுமிக்்க அறிடவ இது வழங-
குகின்ைது. இநத ச்பறபைார் கிளினிக்கு்கள 
மூலம, குழநடத பிைக்கும ப்பாது, அவர் -
்கள எவ்வாறு ஈடு்பாடு மறறும ஆதரவா்க 
இருக்்க பவணடும என்்படதயும, குழநடத-
யின் உடெல் மறறும மன நலடன பமம்படுத் -
தும வட்கயில் குழநடத ்பருவ வ்ளர்ச்சியில் 
அவர்்கள எவ்வாறு ஈடு்படெலாம என்்படத-
யும, ச்பறபைார்்களுக்கு குறிப்பா்க தநடதய -
ருக்கு ப்பபி ச்ஷரமி ்கறபிக்கிைது.

்களுத்துடை ச்பறபைார் கிளினிக்கில் தாய் 
மறறும குழநடத ்பராமரிபபில் அனு்பவம 
வாய்நத நிபுணர்்கட்ளக் ச்காணடெ, நிபுணர் 
வ்ளக் குழுவினால் வி்ளக்்கமளிக்்கப்பட்டெது. 
தாய் - பெய் நல ஆபலாெ்கர் ஷியாமளி 
்பத்திரப்க, குழநடத ்பராமரிபபு மறறும 

ப்பாொக்கு, உள்ளடெக்கிய ச்பறபைார் ்பரா -
மரிபபு சதாடெர்பில் ்பஙப்கற்பா்ளர்்களுக்கு 
வி்ளக்்கமளித்தார். இலஙட்க ஒலி்பரபபுக் 
கூட்டுத்தா்பனத்தின் முன்னாள இடெப 
்பணிப்பா்ளர் ஜ்கத் வட்டெவல மறறும எல்-
பிட்டிய வலயக் ்கல்வி அலுவல்க அழகியல் 
்கறபித்தல் ்பயிறறுவிப்பா்ளர் ஸ்வர்ணா வட் -

டெவல ஆகிபயாரின் இடெ சதரபி அமர்வு 
ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருநதது. ஆரம்ப 
குழநடதப ்பருவத்தின் ஒவ்சவாரு ்கட்டெத்தி -
லுமான பமம்பாடு்கள சதாடெர்பில், ்பணடொ -
ர்கம பிரபதெ செயல்கத்தின் ஆரம்ப குழந-
டதப ்பருவ பமம்பாட்டு உத்திபயா்கத்தர் 
மது்ஷானி அமரசூரிய வி்ளக்கினார்.

சிங்கப்பூரில் உள்ள இலங்்கயர�ோடு வர்த்த்க ஊக்குவிப்பு நடவடிக்்்க்களில் ஈடுபடட க்கோமர்ஷல் வஙகி

சிறந்த ஆயுள் காப்புறுதி நிறுவனமாக உலகளவில் 
அங்கீகரிககப்்பட்டுள்ள ஜனசகதி லலஃப்

சபற்மறார் கிளினிக்குைள மூலம விழிப்புணர்கை ைலுவூடடும மபபி செரமி

ெைால்ைள நிகறந்த ைாலததிலும உறுதியாை நிற்கும HNB

சம்ஸ் பாஹிம்

்கடெல்்கடெநது வாழும மறறும சதாழில்-
புரியும இலஙட்கயர்்களிடெமிருநது உள -
நாட்டுக்கு ்பணத்டத அனுபபி டவக்கும 
நடெவடிக்ட்க்கட்ள ஊக்குவிக்கும 
வட்கயில் ச்காமர்்ஷல் வஙகி சதாடெர்ச் -
சியா்க ்கவனம செலுத்தி வருகின்ைது. 
அநத வட்கயில் அணடமயில் சிங்கபபூ -
ரில் உள்ள இலஙட்கயர்்கள மீது ்கவனம 
செலுத்தப்பட்டெது.

புலம ச்பயர்நது வாழும இலஙட்க-
யர்்கள மீது வஙகி ்கவனம செலுத்தி 

இஙகு இரணடு நாள நி்கழ்வு்கள இடெம-
ச்பறைன. சிங்கபபூரில் உள்ள இலஙட்க 
உயர்ஸ்தானி்கர் அலுவல்கத்தின் ஒத்து-
டழபப்பாடு இநநி்கழ்வு்கள இடெமச்பற-
ைன.

முடைொர் வழி்கள மூலம ்பணத்டத 
அனுபபுவதற்கான பெனல்்கள குறித் -
தும இதன் மூலம கிடடெக்கும தனிப -
்பட்டெ மறறும பதசிய நன்டம்கள ்பறறி -
யும இஙகு வி்ளக்்கம அளிக்்கப்பட்டெது. 
விப்ஷடெ நாணயமாறறு  வீதம மறறும 

்பரிசு்கள என்்பனவும ்கலநது ச்காணடெ -
வர்்களுக்கு வழங்கப்பட்டென.

சிங்கபபூரில் வாழும இலஙட்கயர்்க -
ளுக்கு ஆதரவளிக்கும வட்கயிபலபய 
இநநி்கழ்ச்சிடய நடெத்தியதா்க வஙகி 
அறிவித்துள்ளது. 

அதற்கடமயபவ விப்ஷடெ நாண -
யமாறறு வீதங்கள வழங்கப்பட்டெ -
பதாடு, வஙகியின் ஏடனய உற்பத் -
தி்கள மறறும பெடவ்கள, மறறும 
ச்காம்பாஙக் டிஜிட்டெல் முடை ்பறறி -

யும இஙகு சதளிவுப்படுத்தப்பட்டெது.  
இலஙட்க உயர் ஸ்தானி்கர் ெஷி்கலா 
பிபரமவர்தன ச்காமர்்ஷல் வஙகி -
யின் சிபரஷடெ மு்காடமத்துவக் குழு 
மறறும இலஙட்க உயர் ஸ்தானி்கர் 
அலுவல்க உயர் மட்டெ குழு ஆகிபயார் 
்கலநது ச்காணடெனர். 

வஙகியின் பிரதிநிதி்களுக்கும சிங்கப-
பூரில் உள்ள இலஙட்கயர்்கள சிலருக்கும 
இடடெயிலான ்கலநதுடரயாடெல்  இடெம -
ச்பறைது.



பிரேசில் வெற்றி ஆேம்பம

செர்பியாவுக்கு எதிராக ரிசொர்லிெனின் இரட்டை ககால் உதவிகயாடு 
உலகக் கிண்ணத்த பிகரசில் அணி செற்றியுடைன் ஆரம்பிததது. 

லு்ெலா அரங்கில் ஜி குழுவுக்காக இலங்்க கேரப்படி செள்ளிக்கி -
ழ்ை (25) அதிகா்லயில் ே்டைச்பற்்ற க்பாடடியில் முதல் ்பாதியில் 
எநத ககாலும் ச்ப்றப்படைாத நி்லயில் 62ஆெது நிமிடைததில் 25 
ெயதான ரிசொர்லிென் ககால் புகுததி பிகரசில் அணி்ய முன்னி்ல 
ச்ப்றச செயதார். சதாடைர்நது அெர் 73ஆெது நிமிடைததில் உயரத தாவி 
அ்பார ககால் ஒன்்்ற ச்பற்று பிகரசிலின் செற்றி்ய உறுதி செயதார். 

வேொனொல்ரடொ சொதனன

கானாவுடைனான தரில் செற்றியுடைன் இம்மு்்ற உலகக் கிண்ணத்த 
க்பார்ததுக்கல் ஆரம்பிததுள்்ளது. இதன்க்பாது ஐநது உலகக் கிண்ணத 
சதாடைர்களில் ககால் ச்பற்்றெராக கிறிஸ்டியாகனா சரானால்கடைா 
ொத்ன ்ப்டைததார்.

கடடைாரில் 974 அரங்கில் எச குழுவுக்காக வியாழக்கிழ்ை (24) ே்டை -
ச்பற்்ற க்பாடடியின் முதல் ்பாதி ஆடடைம் ககாலின்றி முடிெ்டைநதக்பா-
தும் க்பாடடியில் க்டைசி 20 நிமிடைங்களும் உசெ ்பர்பரபபு நீடிததது. 
இதன்க்பாது க்பார்ததுக்கல் மூன்று ககால்க்்ள ச்பற்்றகதாடு கானா 2 
ககால்க்்ள புகுததி க்பாராடியது.

கால்்பநது ஜாம்்பொன் பீகல, சஜனர்ைனியின் உசெ சீலர் ைற்றும் 
மிசராஸ்சலாவ் கிச்ளாஸ் ஆகிகயார் ோன்கு உலகக் கிண்ண சதாடைர்க-
ளில் ககால் ச்பற்்ற ொத்ன்யகய சரானால்கடைா இநதப க்பாடடியில் 
முறியடிததார் என்்பது குறிபபிடைததக்கது.

பிறநத நொட்டுக்கு எதிேொக ரகொல்

பரீல் எம்க்பாகலா தான் பி்றநத சகைரூன் ோடடுக்கு எதிராக ககால் 
புகுததி உலகக் கிண்ண கால்்பநது க்பாடடியில் சுவிடெர்லாந்த செற் -
றிச்ப்றச செயதார்.

கடடைாரின் அல் ஜனூப அரங்கில் ஜி குழுவுக்காக கடைநத வியாழக்கி -
ழ்ை (24) ே்டைச்பற்்ற க்பாடடியில் இரு அணிகளும் ககால்கள் ச்ப்ற 
கடு்ையாக க்பாராடின. முதல் ்பாதியில் ககால் ச்ப்றப்படைாத நி்லயில் 
இரணடைாெது ்பாதியின் ஆரம்்பததிகலகய எம்க்பாகலா ககால் ஒன்்்ற 
புகுததி சுவிஸ் அணி்ய செற்றிச்ப்றச செயதார்.

ஆறு ெயதில் சகைரூனில் இருநது சுவிடெர்லாநதுக்கு குடும்்பததுடைன் 
குடிசயர்நத எம்க்பாகலாவுக்கு 2014 ஆம் ஆணடு அநோடடு பிரஜா 
உரி்ை கி்டைததது.

ரகொலின்றி சமன்
உருகுகெ ைற்றும் சதன் சகாரிய அணிகளுக்கு இ்டையிலான உலகக் 

கிண்ண எச குழு க்பாடடி ககாலின்றி ெைநி்லயுற்்றது. அதிக ்பர்பரபபு -
டைன் இரு அணிகளும் தாக்குதல் ஆடடைத்த செளிப்படுததியக்பாதும் 
க்டைசி ெ்ர ்பநது ெ்லக்குள் செல்லவில்்ல.

சடைாஹாவின் கல்வி ேகர அரங்கில் கடைநத வியாழக்கிழ்ை (24) ே்டை -
ச்பற்்ற க்பாடடியில் முதல் ்பாதியில் சதன் சகாரியா ஆதிக்கம் செலுத-
திய நி்லயில் இரணடைாெது ்பாதியில் உருகுகெயின் ஆதிக்கம் அதிக -
ரிததது.

இப்பத்திரினக அரஸொஸிரேட்டட் நியூஸ் ர்பப்பர்ஸ் ஒப சிர�ொன் லிமிடட் கம்பனிேேொல் வகொழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேெர்தன மொெத்னதயிலுள்ள ர�க் ஹவுஸில் 2022 நெம்பர் மொதம 26ம திகதி சனிக்கிழனம அச்சிட்டுப பிேசுரிக்கப்பட்டது.
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இலங்்க கிரிக்சகட கதர்வுக் 
குழுவுக்கான கெடபுைனுக்-
கள் இதன் பின்னர் ்பததிரி்க 
வி்ளம்்பரம் மூலம் ககாரப்படை -
வுள்்ளதாக கதசிய வி்்ளயாடடு 
ெ்்பயின் த்லெர் அர்ஜஜூன ர்ண -

துங்க சதரிவிததுள்்ளார். வி்்ள -
யாடடு அ்ைசசில் கடைநத வியா-
ழக்கிழ்ை (24) ே்டைச்பற்்ற 
ஊடைகவியலா்ளர் ெநதிபபிகலகய 
அெர் இத்னத சதரிவிததார். 
இதன்க்பாது இலங்்கயின் எநத 

ஒரு முன்னாள் கிரிக்சகட வீரருக்-
கும் கதர்வுக் குழுவுக்காக தைது 
கெடபுைனு்ெ தாக்கல் செயயும் 
ொயபபு ெழங்கப்படுகி்றது என்று 
அெர் சுடடிக்காடடினார்.   

இதில் இலங்்க கிரிக்சகட நிறு -
ெனததின் ஒருங்கி்்ணபபுடைன் 
்பததிரி்க வி்ளம்்பரததின் மூலம் 
இலங்்க கிரிக்சகட கதர்வுக் குழு-
வுக்கு 10 கெடபுைனுக்க்்ள ்பரிந-
து்ரப்பதற்கு ேடைெடிக்்க எடுக்-
கப்படுகி்றது.   

இதில் மிகச சி்றநத தகுதி ச்பற்்ற 
கு்்றநதது ஐநது ச்பயர்க்்ள 
கதர்வு செயது கிரிக்சகட கதர்வுக் 
குழுவுக்காக வி்்ளயாடடு அ்ைச -
ெரின் ஒபபுதலுடைன் நியமிக்கப்ப -
டைவுள்்ளனர். கிரிக்சகட கதர்வுக் 
குழுவுக்கு மிகத தகுதிச்பற்்றெர்-
க்்ள நியமிக்கும் மு்்ற்ை இநத 
ே்டைமு்்ற மூலம் செளிப்படுெ-
தாக அர்ஜஜுன ர்ணதுங்க சதரிவித-
துள்்ளார்.   

பிரகைாதய விக்ரைசிங்க 

த்ல்ையிலான தற்க்பா்தய 
இலங்்க கிரிக்சகட கதர்வுக் 
குழுவில் ருகைஷ் களுவிதார்ண, 
கஹைன்த விக்ரைரதன, ெரு்ண 
ெராசகாடை, எஸ்.எச.யு. கர்்னன் 
ஆகிகயாருடைன் ச்பண உறுபபின -
ரான நில்மினி கு்ணரதன இடைம்-
ச்பற்றுள்்ளனர்.   

புதிய கிரிக்சகட கதர்வுக் குழு -
வுக்காக கெடபுைனுக்கள் ககாரப -
்படும் என்று வி்்ளயாடடுத து்்ற 
அ்ைசெர் சராஷான் ர்ணசிங்க 
அண்ையில் குறிபபிடடிருநதார்.   

இநத செயதியா்ளர் ெநதிபபில் 
அர்ஜஜுன ர்ணதுங்க கைலும் கருதது 
செளியிடு்கயில், அவுஸ்திகரலி-
யாவில் ே்டைச்பற்்ற டி20 உலகக் 
கிண்ண க்பாடடியில் ்பங்ககற்றிருந-
தக்பாது ச்பண ஒருெ்ர ்பாலியல் 
துஷ்பிரகயாகம் செயததாக குற் -
்றம்ொடடைப்படடிருக்கும் தனுஷ்க 
கு்ணதிலக்க்ெ விடுவிப்பதற்கு 
கதசிய வி்்ளயாடடு ெ்்பயின் 
ஆதரவு இருப்பதாக குறிபபிடடைார்.

பத்திரிகை விளமபரத்தின் மூலமாை இலஙகை  
கிரிக்ைட் தேர்வுக குழுகை நியமிகை முடிவு

இலங்கை குழாத்தில் இரு மாற்றஙகைள்

நியூசிலாந்து வெறறி வெயமாருக்கு கைாயம்

உலைக கிண்ண
ைாலபந்து

இநதியாவுக்கு எதிரான முதலா-
ெது ஒருோள் க்பாடடியில் நியூசி-
லாநது அணி 7 விக்சகடடுக்ளால் 
செற்றியீடடியது.   

ஒக்லாநதில் கேற்று ே்டைச்பற்்ற 
க்பாடடியில் முதலில் துடுபச்படுத-
தாடை ்பணிக்கப்படடை இநதிய அணி 
5 ஓெர்களுக்கும் 7 விக்சகடடுக்்ள 
இழநது 306 ஓடடைங்க்்ள ச்பற்்றது. 
அணிதத்லெர் ஷிகர் தொன் 72 ஓட -
டைங்க்்ள ச்பற்்றகதாடு ஷ்சரயஸ் 
ஐயர் 80 ஓடடைங்க்்ள குவிததார்.   

இநநி்லயில் ்பதிசலடுததாடிய 
நியூசிலாநது அணி 47.1 ஓெர்களில் 
3 விக்சகடடுக்்ள இழநது 309 
ஓடடைங்க்்ள ச்பற்று செற்றியீட-
டியது. அ்பாரைாக துடுபச்படுததா-
டிய சடைாம் கலதம் 104 ்பநதுகளில் 
ஆடடைமிழக்காது 145 ஓடடைங்க்்ள 
ச்பற்்றார்.   

இநத செற்றியுடைன் மூன்று 
க்பாடடிக்்ளக் சகாணடை ஒருோள் 
சதாடைரில் நியூசிலாநது 1–0 என 
முன்னி்ல ச்பற்்றது.

செர்பியாவுக்கு எதிரான உலகக் 
கிண்ண கால்்பநது க்பாடடியின்-
க்பாது பிகரசில் ேடெததிர வீரர் 
சேயைார் ெலது கணுக்கால் ்பகுதி-
யில் காயததிற்கு உள்்ளாகியுள்்ளார்.   

சேயைாரின் காயத்த உறுதி 
செயத பிகரசில் அணி ைறுததுெர், 
அடுதத 48 ைணி கேரததிற்குள் காயம் 
குறிதது மீ்ளாயவு செயயப்படும் 
என்று குறிபபிடடைார்.   

“சேயைார் உலகக் கிண்ணததில் 
சதாடைர்நது ஆடுொர் என்று ோம் உறு-
தியாக உள்க்ளாம்” என்று பிகரசில் 
த்ல்ை ்பயிற்சியா்ளர் டிகடை சதரி-
விததார்.   

நிசகாலா மிலன்ககாவிக்கிடைம் 
இருநது கடு்ையான தடுபபு ஆட-
டைத்த எதிர்சகாணடை 30 ெயதான 
சேயைார் க்பாடடியின் 80 ஆெது 
நிமிடைததில் செளிகயறினார்.     

இலங்்க ெரலாற்றில் முதல் 
மு்்றயாக ஆபகானிஸ்தானுக்கு 
எதிரான இலங்்க குழாம் வி்்ள-
யாடடுத து்்ற அ்ைசெரின் ஒப -
புதல் இன்றி செளியிடைப்படடைது.  

இலங்்க ைற்றும் ஆபகான் 
அணிகளுக்கு இ்டையிலான முத -
லாெது ஒருோள் க்பாடடி கேற்று 
(25) ே்டைச்பற்்ற நி்லயில் 
அநதத சதாடைருக்கான இலங்-
்கக் குழாம் கடைநத வியாழக்கி-
ழ்ை ைா்ல ெ்ர செளியிடைப-
்படைவில்்ல.  

சதாடைருக்கான அணி கதர்வுக் 
குழுொல் ஒரு ொரததுக்கு 
முன்னகர கதர்வு செயயப்படடை 
நி்லயில் அதற்கு வி்்ளயாட -
டுதது்்ற அ்ைசெர் ஒபபுதல் 
அளிக்காத நி்லயில் இழு்பறி 
நீடிதது ெநதது.   

இநநி்லயில் 16 க்பர் சகாணடை 
இலங்்கக் குழாம் இலங்்க 
கிரிக்சகட ெ்்பயால் வியாழக் -
கிழ்ை ைா்லயில் செளியி -
டைப்படடைது. செளிோடடு அணி 

ஒன்று ோடடுக்கு ெநதிருக்கும் 
நி்லயில் அ்ைசெரின் அனுைதி 
இல்்ல எனக் கூறி அநத 
அணி்ய திருபபி அனுபபுெது 
இலங்்க கிரிக்சகடடின் ேற்ச்ப-
யருக்கு ்பாதிப்்ப ஏற்்படுததும் 
என்று இலங்்க கிரிக்சகட உயர் 
அதிகாரி ஒருெர் சதரிவிததார்.   

ஏற்கனகெ ஆபகான் சதாடை -
ருக்கான இலங்்கக் குழாத-
தில் ெகலது்்ற வீரர் ொமிக்க 
கரு்ணாரதன இடைம்பிடிக்காதது 
்பற்றி வி்்ளயாடடுத து்்ற 
அ்ைசெர் சராஷான் ர்ணசிங்க, 
வி்்ளயாடடு ்பணிப்பா்ளர் ோய -
கததிடைம் அறிக்்க ஒன்்்ற ககட-
டிருநதார்.   

ொமிக்க கரு்ணாரததனவின் நீக்கம் 
உட்படை அணித கதர்வு சதாடைர்பில் 
்பல மு்்றப்பாடுகள் கி்டைதத்த 
அடுதகத இலங்்க குழாததுக்கு 
ஒபபுதல் அளிக்கப்படைவில்்ல 
என்று வி்்ளயாடடு அ்ைசசு 
தரப்்ப கைற்ககாள்காடடி செயதி 
செளியாகி இருநதது.

அ்மச்சர் ஒப்புதல் இன்றி
இலங்கை குழாம் அறிவிப்பு

ஆபகானிஸ்தான் அணிக்கு 
எதிரான ஒருோள் சதாடைருக்-
கான இலங்்க குழாததில் 
இரு ைாற்்றங்கள் செயயப்பட -
டுள்்ளன.   

ஒருோள் ெர்ெகதெ க்பாடடி-
களில் ஓயவு ககாரி விலகிய 
துடுப்பாடடை வீரர் ்பானுக்க ராஜ-
்பக்ஷவுக்கு ்பதில் 23 ெயதான 
துடுப்பாடடை வீரர் நுெனிது 
ச்பர்னாணகடைா அணியில் 
கெர்க்கப்படடுள்்ளார். அெர் 
கேற்று (25) இலங்்க அணியு-
டைன் இ்்ணநதுசகாணடைார்.  

அகதக்பான்று கடைநத வியா -
ழக்கிழ்ை அறிவிக்கப்படடை 
இலங்்க குழாததில் இடைம்-

ச்பற்றிருநத கெகப்பநது வீச -
ொ்ளர் பிரகைாத ைதுஷான் 
காலில் காயததிற்கு உள்்ளா -
கியுள்்ளார். இதனால் அெ -
ருக்கு ்பதில் கெகப்பநது 
வீசொ்ளர் மிலான் ரதனாயக்க 
முதல் மு்்றயாக இலங்்க 
அணிக்கு அ்ழக்கப்படடுள்-
்ளார்.   

தற்க்பாது முெர்ஸ் அணிக்-
காக ஆடி ெரும் 26 ெயதான 
மிலான், ைணிக்கு 135–140 
கிகலாமீற்்றர் கெகததில் ்பநது 
வீசுெகதாடு அெர் தற்க்பாது 
23 கழக ைடடை ஒருோள் க்பாட -
டிகளில் ஆடி 24 விக்சகடடு-
க்்ள வீழ்ததியுள்்ளார்.
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்பகவான் ஸ்ரீ சத்ய சாயி ்பா்பாவின் 97வது பிறந்தநாள் நிகழவாக 
கந்தாமை மவததி்யசாமையிலுள்்ள சிறுநீரக சுததிகரிப்பு மை்யகத-
துக்கு, ைைசைகூடமைான்று கட்டிமகாடுக்கப்்பட்டு, அ்தமை மகாழுமபு 
ஸ்ரீ சத்ய சாயி ்பா்பா ைததி்ய நிமை்யததின் ்தமைவர் எஸ்.என் உ்த -
்யநா்யகமும மச்யைா்ளர் எஸ். தி்யாகராஜாவும ைாவட்ட ைருததுவ 
அதிகாரி ்தமமிக்க ்பததிரைவிடம மக்யளித்தார்கள்.  

வசந்தம்  டிவியின் ஊடக அனுசரணை-
யுடன் ணவஷைவி நற்பணி மன்்றம் 
நடத்தும் புலணமப்பரிசில்  மாைவரக-
ளுககான இலவச கருத்்தரங்கு நாணை 
ஞாயிறறுககிழணம (27.11.2022)  ்தல-
வாககணல ஹ�ால்புருக ்தமிழ் மகா வித்-
தியாலயத்தில் காணல 8.30 மணி மு்தல் 
4.30  வணர நணடப்ப்றவுளைது. இதில் 
மாைவரகளுககான மாதிரி வினாத்-
்தாளகள வழங்கப்பட்டு விைககங்க-
ளும் வழங்கப்படும். ஆசிரியரகைான 
P.அன்்பழகன், G. காரதிக, M. துசாந்தன் 
ஆகிஹயார கறபிககவுளைனர.  

 நுவபரலியா கல்வி வலயத்திறகு உட் -
்பட்ட 41 ்பாடசாணலகளிலிருநது 300 
மாைவரகள இ்தன்ஹ்பாது கலநதுபகாள -
ைவுளைனர. 

ஏற்பாடு எஸ் . திஹனஷ , ஒருங்கி -
ணைபபு ஸ்ரீ்தரன்.

்பாகிஸ்்தான் கில்கிட் ்பால்டிஸ் -
ஸான் ்பகுதியில் இயங்கிவந்த மகளிர 
்பாடசாணலணய இனநப்தரியா்த ஒரு 
குழுவினர தீ ணவத்து பகாளுத்தியுள -
ை்தாக ஊடகங்கள பசய்தி பவளி -
யிட்டுளைன.  

டயமர என்்ற ஊரில் அணமநதி -
ருககும் இப்பாடசாணல மாத்தி -
ரஹம ஏழாயிரம் ஹ்பர வசிககும் 
இப்பகுதியில் உளை ஒஹர மகளிர 
்பாடசாணலயாகும். இச் சம்்பவத் -
துககு ப்பாறுபஹ்பறக எந்தபவாரு 
தீவிர இஸ்லாமிய அணமபபும் 
ப்பாறுபஹ்பறக முன்வராவிடினும் 
இச்பசயலின் பின்னணியில் தீவி -
ரவா்த அணமபப்பான்ஹ்ற இருகக 
ஹவண்டும் என ப்தரிவிககப்படுகி -
்றது. 

இப்பாடசாணலயில் 68 மாைவி -
யர கல்வி கறறுவந்தனர. எனினும் 
ப்பண்கள கல்வி ப்ப்றக கூடாது 
என்்ற சிந்தணன கில்கிட் ்பால்டிஸ் -
ஸான் ்பகுதிணயச் ஹசரந்த இஸ்லா -
மிய தீவிரவாதிகள கருதுகின்்றனர.  

்பாடசாணல எரிபபு என்்பது இது 

மு்தல் ்தடணவ அல்ல என்றும் 2018 
இல் 12 மகளிர ்பாடசாணலகள ஒஹர 
இரவில் பகாளுத்்தப்பட்ட்தாகவும் 
2005ல் இவவா்றான ்பாடசாணல 
எரிபபு சம்்பவங்கள இடம்ப்பற -
்ற்தாகவும் ்பத்திரிணகச் பசய்திகள 
சுட்டிககாட்டியுளைன.  

இச்சம்்பவத்ண்தயடுத்து ்பாகிஸ் -

்தான் மனி்த உரிணமகள ஆணைக -
குழு, ்தாம் இச் பசய்திணய அறிநது 
அதிரச்சி அணடந்த்தாகத் ப்தரி -
வித்்தஹ்தாடு மாைவியரின் கல்வி 
உரிணமணய கில்கிட் ்பால்டிஸ் -
ஸான் அரசு ்பாதுகாகக ஹ்பாதிய 
ஏற்பாடுகணைச் பசய்ய ஹவண்டும் 
என ஹவண்டுஹகாள விடுத்துளைது.  

பாகிஸ்ானில் மகளிர் பாடசாலை எரிப்பு;  
மனி் உரிலம ஆலைக்குழு கணடனம்  

சரவ ஹ்தச ்பலஸ்தீன் ஒரு ணமப்பாட்டு 
தினம் வரு டாந்தம் நவம்்பர மா்தம் 29 ஆம் 
திகதி அனுஷடிககப்ப டு கி ்றது. இ்தணன 
முன் னிட்டு இலங்ணக ்பலஸ்தீன ஒரு ணமப
்பாட்டு இயககம் பகாழும்பில் கருத்்த ரங்கு 
ஒன்ண்ற ஏற்பாடு பசய் துளைது.  

்பலஸ் தீ னுககு நீதி எனும் ப்தானிப 
ப்பாருளில் ்பண்டா ர நா யகக சரவ ஹ்தச 
மாநாட்டு மண்ட்ப வைா கத் தி லுளை சர
வ ஹ்தச கறணக க ளுககான ்பண்டா ர நா யகக 
நிணல யத்தின் ஒலிம்்பஸ் மண்ட ்பத்தில் 
நவம்்பர 29 ஆம் திகதி பசவவாய்க கி ழணம 
மாணல 4.30 மணிககு இக கருத்்த ரங்கு 
இடம்ப்ப ்ற வுளைது.  

இலங்ணக ்பலஸ்தீன் ஒரு ணமப்பாட்டு 
இயககத்தின் ்தணல வரும் முன்னாள ்பாரா
ளு மன்்ற உறுப பி ன ரு மான பிமல் ரத்நா யகக 

்தணல ணமயில் நணட ப்ப ்ற வுளை இந நிகழ் -
வில் இலங்ணகககான ்பலஸ் தீன தூதுவர 
கலா நிதி சுண�ர �ம்்தல்லா ணசத், பவளி
வி வ கார இரா ஜாங்க அணமச்சர ்தாரக ்பால
சூ ரிய, இலங்ணகககான ஐ.நா. வதி விட 
பிர தி நிதி �னா சிங்கர, சரவ ஹ்தச உ்ற வுகள 
ப்தாடர்பான நிபுைர குசும் விஹஜ தி லக, 
இலங்ணக மனி்த உரி ணமகள ஆணைக கு ழு-
வின் முன்னாள ஆணை யாைர சட்டத்்த ரணி 
அம் பிகா சற கு ை நா்தன் ஆகிஹயார உணர 
நிகழ்த்்த வுளைனர. இலங்ணக ்பலஸ்தீன் 
ஒரு ணமப்பாட்டு இயககத்தின் பசய லாைர 
ப்பௌசர ்பாரூக நன் றி யுணர நிகழ்த் துவார. 
இந நிகழ்வில் சகலணரயும் கலநது பகாண்டு 
்பலஸ்தீன விடு்தணலககாக குரல் பகாடுக-
குமாறு ஏற்பாட்டுக குழு ஹவண்டுஹகாள 
விடுத்துளைது.  

ப�ம்மா்தகம ்பளளிவாசல்களின் 
மத்திய சம்ஹமைனத்தின் ஏற்பாட்டில் 
அ்தன் ்தணலவர அஷபஷெய்க  எம்.எச்.எம் 
நிஸாமின் (ஸஹ்ரி) Hasheem Hardware)  
்தணலணமயில்  சல்மா வரஹவறபு மண்-
ட்பத்தில், "யூசுப ஆசிரியர ்பணியும் 
்பங்களிபபும்" எனும் நூல் பவளியீடு 
இடம்ப்பற்றது.  நூலசிரியர சம்ஹமைனத்-
தின் பசயலாைர எம்.எச்.எம் ஸகரிய்யா 
ஆவார. 

ப�ம்மா்தகம ்பளளிவாசல்களின் 
மத்திய சம்ஹமைனத்தின்  ்தணலவராக 
2014 மு்தல் மரணிககும் (2022) வணரயி-
லும் பசயல்்பட்ட யூசுப அதி்பர,  ப�ம் -
மா்தகம சமூகத்திறகு ஆறறிய ்பணி மகத் -
்தான்தாகும். சமூகத்திறகான அவரது 
்பங்களிபபின் சிறுதுளியாகஹவ இநநூல் 
காைப்படுகி்றது. என்்றாலும் எதிரகால 
சந்ததியினருககு ்பல்ஹவறு முன்மாதிரி -
கணை பசால்லிச் பசல்கி்றது. 

்தணலணம உணரணய சம்ஹமைனத்்தணலவர அஷ-
பஷெய்க நிஸாம் (ஸஹ்ரி)   ஆறறியிருந்தார. 

விஹஷெட ஹ்பச்சாைராக கலாநிதி ஏ.ஹஜ.எம் 
ஸி�ானும் (நளீமி)  

ஹ்தசிய கல்வி நிறுவனத்தின் முன்னாள பிர்தம 
பசயல்திட்ட அதிகாரி எம்.எச்.எம் �ஸனும்   கலநது 
பகாண்டிருந்தாரகள. 

அஇஜஉ பிரதிச் பசயலாைர எம்.எஸ்.எம் ்தாஸிம் 
பமௌலவி, அஇஜஉ கிணை ்தணலவர எம்.எஸ்.எம் 

நஸார பமௌலவி, �ுஸ்னி (நளீமி) விமானப்பணட 
முன்னாள அதிகாரி   எம். சி்பா   என ்பலரும் கலநது 
பகாண்டிருந்தனர. 

மு்தல் பிரதிணய சம்ஹமைனத்தின் ்தணலவர அஷ -
பஷெய்க நிஸாம் (ஸஹ்ரி) ப்பாருைாைர ஏ.எஸ்.எம் 
மன்சூர,  நூலாசிரியர ஸகரியா ஆகிஹயாரிடமிருநது 
யூஸுப ஆசிரியரின் மணனவி ப்பற்றகபகாண்டார.  

 நிகழ்ச்சியிணன ்பதுரிய்யா ஹ்த. கல்லூரி முன்னாள 
அதி்பர எம்.ஏ.எம் நிஸ்்தார   ப்தாகுத்து வழங்கினார.

-நியாஸ் ஸாலி

இநதிய இராணுவத்-
துககு வலுஹசரககும் 
்பல்ஹவறு துணைப-
்பணடப பிரிவுகளில் 
இநஹ்தா திப்பத்திய 
எல்ணலப ப்பாலிஸ் 
பிரிவு முககியமானது 
என்றும் எனஹவ இப-
பிரிணவ இராணுவ நட-
வடிகணககள பிரிவின் 
கட்டுப்பாட்டுககுள பகாண்டுவர ஹவண்டும் என்றும் இராணுவம் ்தன் 
விருப்பத்ண்த பவளியிட்டு வநதுளைது. எனினும் இநஹ்தா – திப்பத்-
திய எல்ணலப ப்பாலிஸ் பிரிணவ ்தனககுக கீழ் ணவத்திருககும் இநதிய 
உளதுண்ற அணமச்சு இ்தறகு மறுபபு ப்தரிவித்து வநதுளைது.  1962 இநதிய 
– சீன யுத்்தத்தின் ஹ்பாஹ்த இப்பணடபபிரிவு உருவாககப்பட்டது. ்தறஹ்பாது 
56 ஹசணவ ்பட்டாலியன் பிரிவுகணையும் 4 அதிதி்றன் வாய்ந்த ்பட்டாலி-
யன்கணையும் உளைடககிய்தாகவும் 88 ஆயிரத்து 430 பமாத்்த்பணட வீரரக-
ணையும் பகாண்ட எல்ணலக;காவல் ப்பாலிஸ் பிரிவாக வைரச்சி அணடந-
துளைது.  

இபபிரிவின் முககிய ்பணி இமயமணல காராஹகாரம் கைவாய் மு்தல் 
அருைாசல் பிரஹ்தசத்தின் ஜாபசபலா வணரயிலான 3,488கி.மீ தூர இநதிய 
சீன எல்ணலணயப ்பாதுகாப்ப்தாகும். 'ஒஹர எல்ணல, ஒஹர ்பணட' என்்ற 
அரசு எடுத்்த தீரமானத்தின் ்படிஹய ஏணனய ்பணடயணிகள அபபுற்ப்படுத்-
்தப்பட்டு இந்த எல்ணலப ப்பாலிஸ் பிரிணவ இநதியா அரசு சீன  இநதிய 
எல்ணலஹயாரமாக ்பணியில் ஈடு்படுத்தியது. லடாக எல்ணலஹயாரமாக 
சீனா எல்ணல மீ்றல்களில் ஈடு்பட்டஹ்பாது இப்பணடயணி திருபபித் ்தாககி-
யது. இம் ஹமா்தல்களின் பின்னர இரு்பது வீரப ்ப்தககங்கள இபப்பாலிஸ் 
பிரிவுககு வழங்கப்பட்டது.  

சுவாசிப்ப்தறகும் சிரமப்பட ஹவண்டிய இமய மணலயின் 18 ஆயிரத்து 
900 அடி உயரத்திலும் இப்பணடயணி எல்ணலஹயாரமாக 180 எல்ணல 
முகாம்கணை நிரவகித்து வருகி்றது. 

வி ஸ் கி 
மதுணவ மிக 
அதிக அைவில் 
அ ருந து ம் 
நாடாக இநதியா திகழ்வ்தால் இநதியா -
வுககும் பிரிட்டனுககும் இணடயிலான 
சு்தநதிர வரத்்தக உடன்்படிகணக ணகச் -
சாத்்தாகுமானால் குண்றந்த வரிவிதிபபு -
டன் ப்பருமைவில் இங்கிலாநது மதுவ -
ணககணை இநதியாவினால் இ்றககுமதி 
பசய்யக கூடிய்தாக இருககும் என மது 
வரத்்தகரகள ப்தரிவித்துளைனர.  

இஹ்தசமயம் இநதிய மதுச் சநண்தயில் 
பிரஹவசித்துளை பிபரஞ்சு மது உற்பத்தி 
நிறுவனமான ஹ்பரஹனாட் ரிககாட், ்தனது 
இறுதிக காலாண்டில் 21 ச்தவீ்தமாக விற -
்பணனணய விருத்தி பசய்துளைது.  

இநதிய மது சநண்த மிக முககியமா -
னது என்றும் சநண்த சூழ்நிணலகள சா்தக -
மாகக காைப்படுவ்தாகவும் ப்தரிவித்தி -
ருககும் இந நிறுவனத்தின் நிதித்துண்றத் 
்தணலவர, மு்தல் அணரயாண்டில் சி்றப -
்பாக பசயல்்பட்டிருப்பதுடன் வாடிகணக -
யாைரின் நம்பிகணகணய பவன்று வருவ -
்தாகத் திருபதி பவளியிட்டுளைார.   

இநதியாவில் ்பல மது உற்பத்தி நிறுவ -
னங்கள உளைன. 

கரநாடகத்ண்த ்தணலணமயாகக 
பகாண்டு இயங்கும் யுணனட்டட் 
ஸ்பிரிட் நிறுவனம் பவளிநாட்டு உற்பத் -
தியாைரகளுடன் ஹ்பாட்டி ஹ்பாடும் நிறுவ-
னமாகும். 

அ்தன் விற்பணனயும் 23 ச்தவீ்த அதிகரிப-
ண்பக கண்டிருககி்றது.  

இந்திய மதுச் சந்்தையில் 
ப�ோட்டியிடும் அயல்்ோட்டு 
நிறுவனங்கள்  

பனிமலைகளில் இந்தோ- 
திபபத்திய பபோலிஸ் பணி 
இநதி்ய இராணுவததின் ககாரிக்மகக்கு 
உள்துமற அமைச்சு ைறுப்பு 

யூசுப் ஆசிரியர் பணியும் பஙகளிப்பும் - நூல் பெளியீடு

சமீ்பத்தில் ்பாலித்தீவில் நணட -
ப்பறறு முடிவணடந்த ஜி20 மாநாட்-
டில் ்தனது கருத்துககணை வலுவான 
வணகயில் இநதியப பிர்தமர நஹரநதிர-
ஹமாடி எடுத்து ணவத்்த்தாகவும் அணவ 
மாநாட்டில் வரஹவறண்பப ப்பற்ற்தாக -
வும் இநதிய அரசு ப்தரிவித்துளைது.

இஹ்தசமயம் அடுத்்த வருட ஜி20 
உச்சி மாநாடு இநதியாவில் நணட-
ப்ப்றவுளைது. அ்தறகான ஏற்பாடுக -
ணைச் பசய்துவரும் இநதியா, உச்சி 
மாநாட்டுககான சின்னம், மாநாட்டு 
கருபப்பாருள என்்பனவறண்ற கடந்த 
எட்டாம் திகதி பவளியிட்டு ணவத்்தது. 
்தாமணரச் சின்னத்ண்தயும் 'ஒஹர பூமி, 
ஒஹர குடும்்பம், ஒஹர எதிரகாலம்' 
என்்ற குறியீட்டு வாசகங்கணையும் 
பகாண்ட பகாடிணய பிர்தமர பவளி-
யிட்டார. 

நல்சகுனம், புனி்தம், நிணலத்து 
நின்்றல், சவால்கணை பவன்று பவறறி 
ப்பறு்தல் என்்பண்தயும் ஹசறறில் 
பூத்்தாலும் ்தனித் ்தன்ணமயுடன் திக -

ழககூடியது என்்பண்தயும் ்தாமணர 
பவளிப்படுத்துவ்தாக அரசு குறிபபில் 
ப்தரிவிககப்பட்டுளைது.

அடுத்்த வருடம் பசபடம்்பர மா்தம் 
9 மறறும் 10ம் திகதிகளில் ்தணலவர-
கள கலநது பகாளளும் உச்சிமாநாடு 
புதுடில்லியில் நணடப்ப்றவுளைது. 

இநதியா இந்த அணமபபின் 
்தணலணமணய எதிரவரும் டிசம்்பர 
மு்தலாம் திகதி உத்திஹயாகபூரவமாக 
ஏறறுக பகாளகி்றது. அடுத்்த ஒரு 
வருட காலப்பகுதியில் இநதிய நகரங்-

களில் இருநூறு ஜி20 கூட்டங்கணை 
இநதியா நடத்தும், உச்சி மாநாட்டுக-
கான ்தயார்படுத்தும் கூட்டங்கைாக 
இணவ விைங்கும்.

இவவாண்டுககான முககிய விஷெ-
யங்கைாக எரிப்பாருள துண்றயில் 
எதிரபகாளைப்படும் சவால்கள, 
காலநிணல மாறு்பாடு, உைவு 
ஹ்தணவயில் எதிரபகாளைப்படும் 
சவால்கள, உகணரன் யுத்்தம் என்்பன 
பிர்தானமாக பகாளைப்பட்டண்தப 
ஹ்பால அடுத்்த ஜி20 உச்சி மாநாட்-

டுககான நிகழ்ச்சி நிரல் உருவாககப்ப-
டும்.

சரவஹ்தச ப்பாருைா்தார ஒத்துணழப-
புககான பிர்தான ்தைமாக ஜி20 விைங்-
குகி்றது. உலகின் பமாத்்த உளளுர 
உற்பத்தியில் 85 ச்தவீ்தத்ண்தயும், 
உலக வரத்்தகத்தில் 75 ச்தவீ்தத்ண்த-
யும், உலக சனத்ப்தாணகயின் மூன்றில் 
இரண்டு வீ்தத்ண்தயும் உளைடககி-
ய்தாக உறுபபு நாடுகள விைங்கு-
கின்்றன.

2023, ஜி 20 உச்சி மோநோடு புதுடில்லியில்
சின்னம், ெோசகஙகள் பெளியீடு

ரி்பாய் ்தரீககாவின் ஸ்்தா்பகர  ஆத்மீ -
கஞானி சுல்்தானுல் ஆரிபீன் பஸய்யி-
துனா அஹ்மதுல் கபீருர ரி்பாயி   ஆண் -
டணகயின் ஞா்பகாரத்்தமாக 145வது 
வருட  ரி்பாய்க கநதூரி பகாடிஹயற்ற 
ணவ்பவம் பகாழும்பு12, ரி்பாய் ்தங்கள  
ஒழுங்ணகயில் உளை அகில இலங்ணக 
ரி்பாய் ்தரீக சங்க ்தணலணமயகத்தில் எதிர-
வரும்  26ம் திகதி   மாணல 5.00 மணிககு 
நணடப்பறும். அகில இலங்ணக  ரி்பாய் 
்தரீக சங்க ஸ்்தா்பகர சங்ணகககுரிய ரி்பாய் 
பமௌலானா அல்�ாஜ்  யூ.பி.பஸய்யித் 
மு�ம்மத் ஆசிக ்தங்கள ்தணலணமயில் 
நணடப்பறும் பகாடிஹயற்ற  ணவ்பவத்தில் 
சங்க முககியஸ்்தரகள,உலமாககள,ரி்பாய் 
்தரீக உட்்பட ஏணனய ்தரீககாககளின் முரீ-
தீன்கள ்பலரும் ்பங்கு்பறறுவர.

ப்தாடரநது  11 நாட்கள மஃரிப ப்தாழு-
ணகயின் பின் ரி்பாய் பமௌலூத் ஓ்தப்பட்டு 
டிசம்்பர  மா்தம் 11ம் திகதி ஞாயிறறுககி-
ழணம காணல 10.30 மணிககு ்தமாம் பசய்-
யப்படும்  என ஹமற்படி சங்க பசயலாைர 
எம்.எப.எம்.நவ்பர �ாஜியார ப்தரிவித்-
்தார.்தமாம் மஜ்லிஸில் கலீ்பதுர ரி்பாயி 
பமௌலவி அல்�ாஜ் ஏ.ஸீ.அ�ம்மத் 
்பளீல்(காஸிமி) விஹசட பசாறப்பாழிவாற-
றுவார.

இம்  மஜ்லிஸுககாக உண்டியல்கள 
மறறும் நன்பகாணடகணை சங்க ்தணலணம-
யகத்தில்  சங்ணகககுரிய ஆசிக ்தங்களி-
டம் ணகயளிககலாம் என்றும் பசயலாைர 
ஹமலும்  ப்தரிவித்்தார.

இைஙமகயில்  உள்்ள ்பறமவகளின் ்பாதுகாப்பு நிமை ம்தாடர்்பாை க்தசி்ய சிவப்புப் ்பட்டி்யல் 
2021  மவள்ளிக்கிழமை மவளியிட்டு மவக்கப்்பட்டது. ்பத்தரமுல்மையிலுள்்ள  சுறறாடல்-
துமற அமைச்சில் அமைச்சின் மச்யைா்ளர் அனில் ஜ்யசிஙக ்தமைமையில்  இநநிகழவு இடம-
ம்பறறது. க்தசி்ய சிவப்புப் ்பட்டி்யல் 2021 அறிக்மக,  சுறறாடல்துமற அமைச்சர் ஹாபிஸ் 
நஸீர் அஹைட், அமைச்சின் மச்யைா்ளர் அனில்  ஜ்யசிஙக உள்ளிட்ட முக்கி்யஸ்்தர்களுக்கு 
சுறறாடல் அமைச்சின் ்பல்லுயிர்  ம்பருக்கம சம்பந்தைாை ்பணிப்்பா்ளர் ்பதைா அ்ப்யககான் 
வழஙகிைார்.                     (்படம-: மகாழுமபு ககாட்மட திைகரன் நிரு்பர்)

வசந்தம  டிவி
அனுசரமையில்
மவஷைவி நற்பணி 
ைன்றம நடாததும
கருத்தரஙகு

145வது வருட  ரி�ோய்க் 
்கந்தூரி க்கோடிபயற்ற 
்வ�வம்

பகோழும்பில் சர்ெ்தச பைஸ்தீ்ன 
ஒருலமப்போட்டு தி்ன கருத்தரஙகு

்கவிக்ப்கோ விருது 
 ்தமிழ்த் ப்தாண்டன் 
ண்பந்தமிழ்ச் சங்கத்தின் 
்தணலவர மறறும் நிறுவ-
னர கவிஞர என். ஜாகிர 
உஹஷெனின் கவித் ஹ்தன் 
கூடு (1800 கவிண்தகள) 
எனும் ப்தாகுபண்ப ்தமிழ்ப 
்பட்டண்ற இலககியப ஹ்பர-
ணவயின் ்தணலவர கவிஞர 
ஹசககிழார அப்பாசாமி 
பவளியிட்டு ணவத்்தார. 
பசன்ணனயில் கடந்த 
வாரம் ராயல் ம�ாலில் 
இவவிழா நணடப்பற்றது. 
்பாஹவந்தர கககன் காமராசு 
மூத்்த அலுவலர ப்தன்னக ரயில்ஹவயில் 
இருநது ஓய்வு ப்பறறுக பகாளவ்தறகு 

முன் ஹநா்பல் உலக சா்தணனப ்பணடத்-
்தார. இரண்டாவது ஹநா்பல் உலக சா்த-
ணனயாக பசால்லின் ஹவந்தர ஆவடி 
குமார, கணலமாமணி s. இரா்தாகிருஷ-
ைன், முன்னாள துணை மு்தல்ர மு. இ. 

அகமது மணரககாயர, சாணல மு�மது 
ஆகிஹயார முன்னிணலயில் ப்தாடரநது 
எட்டு மணி ஹநரம் கவிண்தகள வாசித்து 

்பணடத்்தார. மூன்்றா-
வது சா்தணனயாக 
்தன் ன ம் பி க ண க த் 
ப்தாடர, சிறுகண்தத் 
ப்தாகுபபு, பநடுந-
ப்தாடர என ்பல 
நூல்கள பவளியிட்-
டார.ஹமலும் நிலா-
வட்டம் இலககிய 
அணமபபு மறறும் 
பசன்ணன வாழ் 
இராஜ கம்பீரம் 
முஸ்லிம் ஜமாத் 
டிரஸ்ட் மூலம் 
கவிஞர என். 

ஜாகிர உஹஷெனு ககு முணனவர கவிஞர 
ஜலாலுத்தீன் மறறும் கா்தர ஆகிஹயார 
இணைநது ்பாராட்டு விழா நடத்தினர. 
அதில் கவிகஹகா விருது வழங்கி சி்றபபு 
பசய்்தாரகள.  
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