
இலங்கை பிர்ை ஒருவ்ர சித்திரவ்ை செய்து, சகைொ்லசெய்து 
அவரது உட்ல எரித்துள்ள ெம்பவம ்பொகிஸைொன், சியொலசகைொட்டில 
்பதிவொகியுள்ளதுடன், இது அஙகு ச்பரும ்பர்பரப்்ப ஏற்படுத்தியுள-
்ளது.

இநைச் ெம்பவம நேறறு (03) இடமச்பறறுள்ளது. நி்ல்ை்ய கைட்-
டுக்குள சகைொண்டு வர ச்பொலிஸொர் குவிக்கைப்பட்டைொகை ெர்வநைெ ஊட -
கைஙகைள சைரிவித்துள்ளன. சியொலசகைொட்டிலுள்ள வசிரொ்பொத் 
வீதியில, ைனியொர் சைொழிறெொ்லசயொன்றின் ஏறறுைதி 

இலங்கைக்குள் ஊடுருவியது
'ஒமிக்ேரான்' திரிபு ்ைரஸ்
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அசாத் சாலி ஐயா  விடுதலையாகிட்-
டார்,  என்னத்த சசான்னாலும் மனுஷன 
சமூகத்துககாக குரல் சகாடுககிறதிை 
முனனுககுத்தான.....

அதணடா உணலமதான, சும்மா 
உணர்ச்சிவசப்பட்டு கணடலதயும் கலதக-
கிறதாை   பிரச்சில்னகள், இனியாவது 
கவ்னமாக இருககட்டும்...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

முல்லத்தீவு ைொவட்டம புதுக்குடியிருபபு 
சுைநதிரபுரம ்பகுதியில ைமிழீழ விடுை்லப புலிகை -
்ளொல பு்ைத்து ்வத்ைைொகை ேம்பப்படும ைஙகைத்்ை 
மீட்்பைறகைொகை ைனியொர் கைொணி ஒன்றில அ்டயொ-
்ளம சைரியொைவர்கை்ளொல நைொண்டப்பட்ட இடத் -
தில நீதிைன்்ற உத்ைரவிறகை்ைய நேறறு மீண்டும 
நைொண்டும ேடவடிக்்கை முன்சனடுக்கைப-
்பட்டுள்ளது.

புலிகைளின் தஙகைம ேதடிய
இடத்தில் அகைழ்வுப் பணி

லிட்நரொ எரிவொயு சிலிண்டர் விநிநயொகைம ைறறும 
விற்ப்ன ேொடுமுழுவதும இ்டநிறுத்தியுள்ளைொகை லிட்நரொ 
நிறுவனம அறிவித்துள்ளது. நேறறு முன்தினம (2) கைொ்ல 
முைல ைறு அறிவித்ைல வ்ர இை்ன அமுல்படுத்தியுள்ள-
ைொகை அநநிறுவனம சைரிவித்துள்ளது. எரிவொயு ைரம ்பறறிய 
சைளிவொன உத்ைரவொைம கி்டக்கும வ்ர இநை 
முடிவு அைலிலிருக்கும என்று நிறுவனம கூறுகி்றது. 

மறு அறிவித்தல்ை்ர லிடேரா  
எரிைாயு விநிேயாகைம நிறுத்தம

ேொட்டில எரிவொயு கைசி்வ கைண்ட -
றியும இரெொயன ்பைொர்த்ைம, உரிய 
அ்ளவில இலலொை்ை கைொரணைொ-
கைநவ, எரிவொயு விநிநயொகைம ைறறும 
விற்ப்ன்ய இ்டநிறுத்துைொறு 
அறிவித்ைைொகை இரொைொஙகை அ்ைச்-
ெர் லெநை அலகியவண்ண சைரிவித்-
துள்ளொர்.

எரிவொயு கைசி்வ கைண்டறியும 
ைணத்்ை உருவொக்கும எதில 
சைகைபடன் (Ethyl Mercaptan), 
சிலிண்டர்கைளில 14 அலகுகை்ளொகை 
இருக்கைநவண்டும.  ஆனொல அது 
ைறந்பொது 05 அலகுகை்ளொகை உள்ள-
சைன அவர் சுட்டிக்கைொட்டி-
யுள்ளொர். 

நாட்டில் எரிவாயு கசிவவ கண்டறியும்
இரசாயன பதார்ததம் பற்ாக்குவ்

நலொரன்ஸ செலவேொயகைம,   
ஷமஸ ்பொஹிம

ேொடு முழுவதும ஏற்பட்ட மின்துண்-
டிபபு சைொடர்பில சி.ஐ.டி விெொர்ண 
ேடத்ை நவண்டுசைன ஆளும ைரபபு 
பிரைை சகைொ்றடொ அ்ைச்ெர் நைொன்ஸ-
டன் ச்பர்னொண்நடொ நேறறு 
்பொரொளுைன்்றத்தில  

நாடு முழுவதும் நநறறு ஆறு
மணி நநரமாக மின்துணடிப்பு

அசைரிக்கைொவுக்கைொன இலங்கைத் தூதுவரொகை 
நியமிக்கைப்பட்டுள்ள முன்னொள அ்ைச் -
ெர் ைஹிநை ெைரசிஙகை கைட்ைகை்்ளப

தூதுைர் பதவி்ய
பபாறுப்ேபற்ார்
மஹிநத சமரசிஙகை

இலங்கையின் ச்பொரு்ளொ-
ைொர சேருக்கைடி்யத் ைணிப-
்பைறகு  உைவும விைைொகை 
உணவு ைறறும எரிெக்தி, 
்பொதுகைொபபு சைொடர்்பொன 
முன்முயறசிகைள சைொடர்-
பில விவொதிக்கை இநதியொ-
வும இலங்கையும ேொன்கு 
அமெ அணுகுமு்்றக்கு 
ஒபபுக் சகைொண்டுள்ளைொகை 
சைரிவிக்கைப்படுகி்றது.

இநதியொவுக்கு உத்திநயொ-
கைபூர்வ விையம 
நைறசகைொண்டுள்ள

இலங்கையின் பபாருளாதார 
பெருக்கைடிக்கு தீர்வு முயறசி

2015 பி்ணமுறி வழக்கு 
விெொர்ணயில ைத்திய வஙகி-
யின் முன்னொள ஆளுேர் அர்ைஜூன் 
ைநகைநதிரன் ைறறும அைொன் 
கைொர்தியொ புஞ்சிநேவொ ஆகி-
நயொரின்றி பி்ணமுறி நைொெடி 
வழக்்கை முன்சகைொண்டு செலல 
சகைொழுமபு நைல நீதி-
ைன்்ற நிரநை நீைொயம 

2015 பிமைமுறி வழககு விசாரமை;

ேொடு முழுவதும புதிய நவ்லத்திட்டத்்ை 
ே்டமு்்றப்படுத்துவைொகை முன்னொள ைனொதி்பதி -
யும, ஸ்ரீலஙகைொ சுைநதிரக் கைட்சியின் ை்லவருைொன 
்ைத்திரி்பொல சிறிநென சைரிவித்துள்ளொர். வரவு 
செலவு திட்டத்தின் பின்னரொன விடுமு்்றயுடன் 
இநை திட்டஙகைள  ஆரமபிக்கைப்படும என்்றொர்.

நேறறு முன்தினம (02) ே்டச்பற்ற கைட்சியின் 
ைத்திய குழுக் கூட்டத்தின் பின்னர் ஊடகைஙகைளி-
டம கைருத்து சைரிவிக்கும ந்பொநை அவர் 
இவவொறு சைரிவித்துள்ளொர். 

ொடு முழுைதும வி்ரவில்
புதிய ேை்லத்திடடஙகைள்

நலொரன்ஸ செலவேொயகைம,ஷமஸ ்பொஹிம

ஒரு இலட்ெம  கைொணி உறுதிப ்பத்திரஙகை்்ள 
வழஙகுவநை அரெொஙகைத்தின் நேொக்கைம எனவும 
இநை வருட இறுதிக்குள 75 ஆயிரம கைொணி உறுதிப 
்பத்திரஙகை்்ள வழஙகை முடியுசைனவும கைொணி 
அ்ைச்ெர் எஸ.எம. ெநதிரநென சைரிவித் -
துள்ளொர்.

ஒரு இலடசம கைாணி உறுதி
பத்திரஙகைள் மக்கைளுக்கு

வடக்கிலுள்ள தீவுகைளில முன்சன-
டுக்கைவிருநை மின் உற்பத்தி திட்டங-
கை்்ள சீன நிறுவனம இ்டநிறுத்தியுள-
்ளைொகை இலங்கைக்கைொன சீன தூைரகைம 
அறிவித்துள்ளது.

அநை தீவுகைளில சுத்ைைொன சூரிய 
ெக்தி மின் நி்லயஙகை்்ள அ்ைக்கை 
இநதியொ உடனடியொகை முன்வர 
நவண்டுசைன ்பொரொளுைன்்ற

சீனா இமைநிறுத்திய மின் நிமலயங்கள்

இலங்கை பிர்ைக்கு
பாகிஸ்தானில் பகைாடூரம

அரெ ைறறும அரெ அனுைதியுடன் 
இயஙகும ைனியொர் ்பொடெொ்லகைளுக்கு 
கிறிஸைஸ ்பண்டி்கை்ய முன்னிட்டு, 
10 ேொட்கைள விடுமு்்ற வழஙகைப்ப -
டவுள்ளைொகை கைலவி அ்ைச்சு அறி -
வித்துள்ளது.  இைன்்படி, இமைொைம 
24ஆம திகைதி வழஙகைப்படும 
விடுமு்்ற, ைனவரி ைொைம

கிறிஸைஸ பண்டிம்கமய முன்னிட்டு  

நலொரன்ஸ செலவேொயகைம, ஷமஸ ்பொஹிம

ஐக்கிய ைக்கைள ெக்தி அரசில ைொநன ்பொதுகைொபபு 
அ்ைச்ெசரன முன்னொள இரொணுவத் ை்ள்பதி  
பீலட் ைொர்ஷல ெரத் ச்பொன்நெகைொ எம.பி எல்ல 
கைடநது கைனவு கைொண்்பைொகை  ைமிழ்த் நைசிய கூட்-
ட்ைபபு ்பொரொளுைன்்ற உறுபபினர் 
ெொர்ளஸ நிர்ைலேொைன்  சைரிவித்ைொர்.

அடு்தத பாதுகாப்பு அவமசசர 
தான் என பபான்நசகா கனவு

நலொரன்ஸ செலவேொயகைம,   
ஷமஸ ்பொஹிம

அடுத்து வரும ைஙகை்ளது ஐக்கிய 
ைக்கைள ெக்தி அரெொஙகைத்தில ்பொதுகைொபபு 
அ்ைச்ெரொகை ைன்்ன நியமிப-
்பைொகை கைட்சித் ை்லவர்

ஐ.ை.சயில் நானன பாது்காப்பு அமைசசர்;

முன்னொள ்பொரொளுைன்்ற 
உறுபபினர் ரஞ்ென் ரொைேொயக்கை 
நீதிைன்்றத்்ை அவைதித்ை்ை 
சைொடர்பிலொன வழக்்கை எதிர்வ-
ரும ைனவரி 24 ஆம திகைதி விெொர-

்ணக்கு எடுத்துக்சகைொள்ள உயர்நீ -
திைன்்றம தீர்ைொனித்துள்ளது.   

நீதிைன்்றத்்ை அவைதித்ை 
இரண்டொவது வழக்கில, 
ரஞ்ென் ரொைேொயக்கை 

நீதிமனறத்லத அவமதித்த இரணடாவது வழககு  

கைண்டி - ஹிஙகுல ்பகுதியில 
உயிர்த்ை ஞொயிறு ைறசகைொ்ல 
குண்டுத் ைொக்குைலகைளின் பிரைொன 
குண்டுைொரியொன ்பயஙகைரவொதி 
ெஹரொன் ேொசீமுடன் சைொடர்-
பு்டய 25 வயைொன 
இ்்ளஞன் ஒருவர் 

சஹரான் ஹாசிமுைன் த�ாைர்பு;  

வடநைல ைொகைொண ஆளுேர் ரொைொ 
சகைொலலுநரவுக்கு சகைொநரொனொ 
்வரஸ சைொறறு உறுதியொகியுள்ள-
ைொகை சைரிவிக்கைப்படுகி்றது.

இை்னயடுத்து அவர் ைறந்பொது 
ைனி்ைப்படுத்ைப்பட்டுள்ளதுடன், 
அவருடன் சைொடர்பில இருநைவர்-
கைள சைொடர்்பொன ைகைவலகை்்ள சுகைொ-
ைொரப பிரிவினர் திரட்டி வருவைொகை-
வும சைரிவிக்கைப்படுகின்்றது.

வ்டநமல் மாகாண
ஆளுநருக்கு பகாநரானா

லொஃப எரிவொயு சிலிண்-
டர் விநிநயொகைம சைொட-
ருசைன லொஃப எரிவொயு 
நிறுவனம சைரிவித்துள-
்ளது. எனினும ெ்ையல 
எரிவொயு விநிநயொகைத்்ை 
ைறகைொலிகைைொகை நிறுத்து-
ைொறு நுகைர்நவொர்

லாஃப் எரிவாயு 
விநிநயாகம் பதா்டரும்

சைன்னொபிரிக்கைொவிலிருநது ேொடு திருமபிய 
இலங்கையர் ஒருவருக்கு ஒமிக்நரொன் சகைொவிட் 
்வரஸ திரிபு சைொறறு உறுதியொகியுள்ளைொகை ்பரி-
நெொை்னயில கைண்டறியப்பட்டுள்ளைொகை சுகைொைொர 
நைம்பொட்டு ்பணியகைம சைரிவித்துள்ளது.

சைொற்றொ்ளர் சைன்னொபிரிக்கைொவின் ்ேஜீரியொவி -
லிருநது வநை 25 வயது யுவதிசயொருவசரன்றும 
சிலொ்பம ்பகுதியில வதி்பவசரன்றும அ்டயொ-
்ளம கைொணப்பட்டுள்ளைொகை பிரதி சுகைொைொர ்பணிப -

்பொ்ளர் ேொயகைம நேைநை நேரத் சைரிவித்-
ைொர்.

இந ே்பர் ேொட்்ட வநை்டநை ந்பொது 
விைொன நி்லயத்தில நைறசகைொள்ளப-
்பட்ட பீ.சி.ஆர் ்பரிநெொை்னயின் ச்பறு-
ந்பறுகை்்ள ஆரொய்நைந்பொது அவருக்கு 
ஒமிக்நரொன் திரிபு சைொறறு உறுதியொனைொகை 
பிரதி சுகைொைொர நெ்வகைள ்பணிப்பொ்ளர் 
ேொயகைம ்வத்தியர் 

சதன்னாபிரிககாவிலிருந்து நாடு திரும்பியவரூடாக

கணடியில் சநநதக்ததின்  
நபரில் ஒருவர வகது

அடிப்பலடவாத விரிவுலரகளில் கைந்து சகாணடாராம்

06 06

0606

06

06

06

06

0606

06

06

06

06

06

06

06

எல்லை கடந்த க்னவு எனகிறார்  நிர்மைநாதன எம்.பி

விலரவில் வழஙக அரசு நடவடிகலக

்பாராளுமனறத்தில் சரத் ச்பான்சகா சதரிவிபபு

SLFP தலைவர் லமத்திரி்பாை அறிவிபபு மாவீரர் தினத்்த ெடத்த
அனுமதிக்கை முடியாது

ரஞசன் ராமநாயக்கவுக்கு எதிரான 
விசாரவண ஜனவரி 24 இல்

நிறுவனம னநற்று அறிவிப்பு

ைடக்கில் இநதியா்ை கைால்
பதிக்கை ேகைாருகி்ார் மேனா

நீதிமனற உத்தரவுககு அலமய ்நற்று ஆரம்்பம்

தரம் ்பற்றிய சதளிவா்ன உத்தரவாதம் கிலடத்த பின்்ப விற்்பல்ன  

அரஜஜுன் இன்றி ந்ட்தத
நீதிமன்்ம் நநறறு அனுமதி

இந்தியாவுடன 4 அம்ச திட்டத்திற்கு ஏற்்பாடு

பாடசா்லகைளுக்கு  
10 ொடகைள் விடுமு்்  
கல்வியலமச்சு ்நற்று அறிகலக

முதலாவது நபர அவ்டயாளம் காணப்பட்்டார ஒமிக்ேரான் திரிபு பதாடர்பில்   
மூன்று ைாரஙகைளில் பதளிவு
த�ன்னாபிரிக்க நிலவரம ஆராயப்படுகிறது -நீலி்கா  

புதிய சகைொநரொனொ ்வரஸொன ஒமிக்நரொன் 
திரிபு சைொடர்பில அடுத்ை மூன்று வொரங-
கைளில சைளிவொன கைருத்்ைப ச்பறறுக்-
சகைொள்ள முடியுசைன ஸ்ரீ ையவர்ைனபுர ்பலகை-
்லக்கைழகைத்தின் ந்பரொசிரியர் 

06

கைொ்ரதீவு குறூப நிரு்பர்

கைொட்டுயொ்ன ைொக்கியதில கைொட்டுைடு  இ்ளம 
விவெொயி ஒருவர் சகைொலலப்பட்டுள்ளொர். இச்ெம்ப-
வம அம்பொ்்ற ைொவட்டத்திலுள்ள ச்பொத்துவில 
பிரநைெத்திலுள்ள நகைொைொரி்யயடுத்து கைொட்டுைடு 
வயறபிரநைெத்தில நேறறு (3) அதிகைொ்ல இடம-
ச்பறறுள்ளது.

சகைொலலப்பட்டவர் ஆ்லயடிநவமபு 
கைண்ணகிபுரத்்ைச் நெர்நை 

கைாடடுயா்ன தாக்கி
விைசாயி மரணம

சி.ஐ.டி விசாரலணககு அலமச்சர் ்�ான்ஸடன ்காரிகலக
பாராளுைன்ற 
மின்தூககிககுள் சிககிய
02 எம.பிக்கள் 
பாது்காப்பா்க மீட்பு

மின்சார த�ாழிற்சங்க 
நைவடிகம்க �ற்்காலி்கைா்க 
நிறுத்�ம

சலமயல் எரிவாயு விநி்யாகத்லத நிறுத்த அலமச்சர் ைசந்த உத்தரவு எரித்து சகால்ைப்பட்டதாக தகவல்கள்
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(ஹற்றன் சுழறசி நிருபர்)

நுவரெலியா - பட்டிபரபால பிெ-
தேசத்தில் உள்ள வீர�ான்றில்  
தேறறுமுன்தினம்(02) மதியம் 
எரிவாயு அடுபபு ரவடித்துள்ளது.

குடியிருபபா்ளர்்கள த்கஸ் 
அடுபபில் சமமயல் ரசய்து 
ர்காண்டிருநே தபாது, திடீரென 

த்கஸ் அடுபபு ரவடித்ேோல், 
த்கஸ் அடுபபு பலத்ே தசேம் 
அம�நேது.

இநே ரவடிபபு சம்பவத்தி-
னால் எவருக்கும் ்காயம் ஏற-
ப�வில்மல என்பது�ன் பட்-
டிபரபால ரபாலிஸார் சம்பவ 
இ�த்திறகு ரசன்று விசாெமை-
்கம்ள தமறர்காண்டுள்ளனர்.

பட்டிப்பொலவில் வீ்�ொன்றில்
எரிவொயு அடுபபு ்வடிபபு

மாத்ேம்ள சுழறசி நிருபர்

மாத்ேம்ள மாவட்�த்தில் மண்-
சரிவு அனர்த்ேத்தினால் பாதிக்்கப-
பட்�  பிட்�க்்கநே தோட்� மக்்க-
ளுக்கு புதிய வீடு்கம்ள அமமத்துக் 
ர்காடுபபதில் தோட்� நிர்வா்கம் 
ரோ�ர்நது அசமநேப தபாக்ம்க 
்கம�பிடித்து வருவோ்க இெத்-
ரோட்ம� பிெதேசசமப உறுபபினர் 
எஸ். எதொஷன் ரேரிவித்ோர். ்க�நே 
ஒன்பது வரு�ங்களுக்கு முன்னர் 
மண்சரிவு அனர்த்ேம் ்காெைமா்க 
பிட்�க்்கநே தோட்� மக்்கள பாதிக்-

்கபபட்டிருநேனர். இவர்்களுக்கு 
அதே தோட்�த்தில் வீடு்கம்ள  நிர்மா-
ணித்து ர்காடுபபதில் தோட்� நிர்வா-
்கம் ரோ�ர்நது அசமநேப தபாக்ம்க 
்கம�பிடித்து வருவோ்க  இவர் சுட்-
டிக்்காட்டியுள்ளார். 

 ்க�நே 2012ஆம் ஆண்டு பிட்�க்-
்கநே தோட்�த்தில் இ�ம்ரபற்ற 
மண்சரிவு அபாயத்தில்  25 ரோழிலா-

்ளர் குடும்பங்கள பாதிக்்கபபட்டிருந-
ேன. எனினும் மக்்கள இக்குடியிருப-
பு்களிதலதய வசித்து வருகின்்றனர் .

மமழக் ்காலங்களில் இவர்்கள ேற-
்காலி்க கூ�ாெங்கள மறறும் உ்றவினர் 
வீடு்களில் ேஙகி வருவோ்க ரேரிவிக்-
கின்்றனர்.

 இவவாறு பாதிக்்கபபட்டுள்ள 
ரோழிலா்ளர் குடும்பங்களுக்கு அதே 
தோட்�த்தில் ்காணி்கம்ள வழஙகி 
குடியிருபபுக்்கம்ள அமமபபேற-
்கான ே�வடிக்ம்க்கம்ள தமறர்காள-
வேற்கா்க அபதபாமேய தோட்� 
நிர்வா்க மு்காமமயா்ளர் உறுதியளித்-

திருநோர். எனினும் மு்காமமயா-
்ளர் ஓய்வு ரபறறு ரசன்்றதும் அப 
=பேவிக்கு வநே புதிய மு்காமம-
யா்ளர் குடியிருபபுக்்கம்ள அமமப-
பேற்கான ்காணிமய ஒதுக்கித் ேெ 
முடியாது என மறுத்து விட்�ார்.

 இேறகு எதிர்பபு ரேரிவிக்கும் 
பாதிக்்கபபட்� ரோழிலா்ளர்்கள 
ேமக்கு ோம் வசிக்கின்்ற தோட்�த்-

திதலதய இேற்கான ்காெணிமய 
ரபறறுத்ேெ தவண்டும் என ரேரி-
விக்கின்்றனர். ஏரனனில் ேமது பிள-
ம்ள்களுக்்கான பா�சாமல வசதி, மே 
வழிபாட்டு வசதி, ேமக்்கான தவமல 
வாய்பபு வசதி்கள ோம் வசிக்கும் 
தோட்�த்தில் இருபபோல் ேமக்ர்கன 
குடியிருபபு்கம்ள அமமபபேற்கான 
தோட்�த்திதலதய வழங்கதவண்டும் 
என அவர்்கள சுட்டிக் ்காட்டுகின்்றனர்

 தோட்� மு்காமமயா்ளர் முன்மவக்-
கும் இக்்காெைங்களினால் பாதிக்்கப-
பட்�வர்்களுக்கு இன்றுவமெ குடியி-
ருபபுக்்கள நிர்மாணித்து ர்காடுபபதில் 
இழுபறி நிமல ஏறபட்டு வருகின்்றது. 
இவவி�யம் குறித்து அபிவிருத்திக் 
குழுக் கூட்�ம் பிெதேச சமப கூட்�ங-

்களில் ரோ�ர்நது ்கருத்து ரேரிவித்ே 
தபாதும் இதுவமெ எவவிே ே�வடிக்-
ம்கயும் தமறர்காள்ளபப�வில்மல 
என ரேரிவித்ே பிெதேச சமப உறுபபி-
னர் எஸ். எதொஷன் இது சம்பநேமா்க 
இொஜாங்க அமமசசர் ஜீவன் ரோண்-
�மானின் ்கவனத்திறகு ர்காண்டுவ-
ெபபட்டு இேற்கான நிெநேெத் தீர்மவ-
யும் மக்்களுக்கு ரபறறுக்ர்காடுக்்க 
ே�வடிக்ம்க்கள தமறர்காள்ளபபட்-
டுள்ளது என்்றார்.

 அெசினால் தமறர்காள்ளபபடும் 
தோட்� மக்்களின் ேலன் திட்�ங-
்களுக்கு தபாதிய ஒத்துமழபமப 
வழங்க தோட்� நிர்வா்கங்கள 
முன்வெ தவண்டும் என அவர் சுட்-
டிக்்காட்டினார். 

மண்சரிவினால் பாதிக்கபபட்ட மக்களுககு
புதிய வீடு்களை பபற்றுத் தரவேணடும்

ஒமிக்தொன்ன் பி்றழ்வு பெவுேல் 
ரோ�ர்பா்க உரிய புரிேல் இலஙம்க-
யில் இருபபோ்கவும், சிலதவம்ள 

ோட்டுக்குள மவெஸ் நுமழநோல் மெபணு  
பரிதசாேமனயின் மூலம் அேமன அம�-
யா்ளம் ்காண்பேறகு ஆய்வுகூ� வசதி்கள 
உள்ளோ்கவும் சு்காோெப பிரிவு சுட்டிக்-
்காட்டியது.

“ஒமிக்தொன்ன் மவெமஸ ேடுபபேறகு 
ோடு ேயார்” என்்ற ேமலபபில் தேறறு முன்-
தினம் (02) பிறப்கல் ஜனாதிபதி ஊ�்க 
மமயத்தில் ஏறபாடு ரசய்யபபட்டிருநே 
ஊ�்க சநதிபபின் தபாதே இக்்கருத்துக்்கள 
முன்மவக்்கபபட்�ன.

ஸ்ரீ ஜயவர்த்ேனபுெ பல்்கமலக்்கழ்க 
மவத்திய பீ�த்தின் நுண்நுயிர் எதிர்பபு்கள 
விஞ்ானம் மறறும் மூலக்கூறு விஞ்ா-
னக் ்கல்விப பிரிவின் ேமலவர் தபொசிரியர் 
நீலிக்்கா மலவித்க, சு்காோெ அமமசசின் 
ரசயலா்ளர் மவத்தியர் எச.எஸ்.முனசிங்க, 
ஸ்ரீ ஜயவர்ேனபுெ பல்்கமலக்்கழ்க மவத்திய 
பீ�த்தின் ஒவவாமம, தோய் எதிர்பபு சக்தி 
மறறும் உயிர் அணு உயிரியல் விஞ்ான 
்கல்விப பிரிவின் ேமலவர் ்கலாநிதி சநதிம 
ஜீவநேெ, சு்காோெ அமமசசின் பிெதிப 
பணிபபா்ளர் ர�ாக்�ர் தஹமநே தஹெத் 
ஆகிதயார் ்கலநதுர்காண்� ஊ�்க சநதிபபு 
ஜனாதிபதி ஊ�்கப தபசசா்ளர் கிஙஸ்லி ெத்-
ோயக்்கவினால் ே�த்ேபபட்�து. 

இதுவமெ இருநே ர்காதொனா மவெஸ் 
பி்றழ்வு 04ஐ வி�வும் ஒமிக்தொன் பி்றழ்வு 
மி்கவும் தவ்கமா்க பெவக்கூடியது�ன், 
ர்காவிட்  ரோறறுக்குள்ளாகி  குைமம�ந-
ேவர்்களுக்கும் இது மீண்டும் ரோற்றக்கூடு-

ரமன்று ஸ்ரீ ஜயவர்த்ேனபுெ பல்்கமலக்்கழ்க 
மவத்திய பீ�த்தின் நுண்நுயிர் எதிர்பபி்கள 
விஞ்ானம் மறறும் மூலக்கூறு விஞ்ான 
்கல்விப பிரிவின் ேமலவர் தபொசிரியர் 
நீலிக்்கா மலவித்க சுட்டிக்்காட்டினார்.

எதிர்வரும் இெண்டு மூன்று வாெங்க-
ளுக்குள ஒமிக்தொன்ன்  பி்றழ்வு பறறி 
ரேளிவான ்கருத்துக்்கம்ள ரபறறுக்-
ர்காள்ள முடியும் என்று சுட்டிக்்காட்டிய 
நீலிக்்கா மலவித்க, தோய் எதிர்பபுச சக்தி 

உயர்மட்�த்தில் இருக்குமாயின் மாறு-
பட்� பி்றழ்வு்களுக்கு அஞச தவண்டிய-
தில்மல என்றும் ரேரிவித்ோர். உலகின் 
24 ோடு்களில் இதுவமெ ஒமிக்தொன்ன் 
பி்றழ்வு அம�யா்ளம் ்காைபபட்டுள்ள-

ோ்கவும், அது ரோ�ர்பா்க உல்க சு்காோெ 
பிரிவு விதச� அவோனத்து�ன் இருபபோ-
்கவும் குறிபபிட்�ார்.

ஜனாதிபதி த்காட்�ாபய ொஜபக்ஷ  
பாரிய அர்பபணிபபு மறறும் ேமலயீடு்கள 
்காெைமா்க ர்காவிட் ்கட்டுபபடுத்ேலில் 

உலகின் உயர் நிமலக்கு ோடு அம�நதி-
ருபபோ்கவும், புதிய பி்றழ்மவ ்கட்டுபப-
டுத்துவேறகு மக்்களின் ஒத்துமழபபு அத்-
தியாவசியபபடுவதோடு, உரிய சு்காோெ 
பரிநதுமெ்கம்ளப பின்பறறி அேறகு ஒத்-
துமழபபு வழஙகுவது அமனவரினதும் 

்க�மமயாகும் என்று சு்காோெ அமமசசின் 
ரசயலா்ளர் மவத்தியர் எச.எஸ்.முனசிங்க 
குறிபபிட்�ார்.

இதுவமெ ேடுபபூசி்கம்ளப ரப்றாேவர்-
்கள உ�னடியா்க ேடுபபூசி்கம்ள  ரபறறுக்-
ர்காளவேன் அவசியத்மேச சுட்டிக்்காட்டிய-
தோடு, பூஸ்�ர் ேடுபபூசியின் மூலம் தோய் 
எதிர்பபு சக்தி அதி்கரிபபேனால் ஒமிக்-
தொன் வநோலும் அனாவசிய அசசத்மே 
ஏறபடுத்திக்ர்காள்ளத் தேமவயில்மல 
என்றும் குறிபபிட்� ்கலாநிதி சநதிம ஜீவந-
ேெ, ரபாதுமக்்கள உரிய சு்காோெ பரிநதுமெ-
்கம்ளப பின்பறறுவது மி்கவும் முக்கியம் 
என்றும் ரேளிவுபடுத்தினார். 

தோய்க்கு பயபபடுவேறகுப பதிலா்க 
சு்காோெப பரிநதுமெ்கம்ளப பின்பறறி, 
தோரயதிர்பபு சக்திமய அதி்கரித்துக் 
ர்காளவேன் முக்கியத்துவத்மேயும் அவர் 
இஙகு சுட்டிக்்காட்டினார்.

ேறதபாது அெசாங்கம் ரசயறபடுத்துகின்்ற 
ர்காவிட் ேடுபபு ே�வடிக்ம்க்கள ரவறறி்க-
ெமானோ்க உள்ளதோடு, பண்டிம்க ்காலத்-
தில் பயைங்கம்ள சுருக்கிக் ர்காளளுமாறு 

சுகாதாரத் தரப்பு ததரிவிப்பு                     

ஒமிக்ரொன் பிறழ்வக கண�றிய 
ஆய்வுகூ� வசதிகள் உள்்ளன

இ.ததா.காவின் உ்ப தமைவர் தசந்தில் ததாண்டைான்  2020 ஆம ஆணடு ததர்தல் பிரசசாரத்தின் 
த்பாது  கினைன் ததாட்டத்தின் Line No-07  ்பாமதமை புனரமைப்்பதாக ைக்களுக்கு வழங்கிை வாக்-
குறுதிமை நிமைதவற்றி தேற்று அப்்பாமதமை திைந்து மவத்தார். விதச்ட நிதி  ஒதுக்கீடடின் கீழ்  
இப்்பாமதக்கான தவமைத்திட்டத்மத தசந்தில் ததாண்டைான் முன்தனடுத்துள்ார் . 

்பைாங்தகாம்ட தெயைானி ததசிை ்பா்டசாமையில் அதி்பராக க்டமைைாற்றி இ்டைாற்ைம 
த்பற்றுச தசன்ை முன்னாள அதி்பர் முஹமைத் ரிசாத்மத ்பா்டசாமையின் தற்த்பாமதை 
அதி்பர் எம தெ எம ைன்சூர் ைற்றும பிரதி அதி்பர்க்ான எம.மவ.எம.அரூஸ் ைல்லிகா 
ஆகிதைார் கூட்டாக இமைந்து ்பாராடடு ்பரிசில் வழங்குவமத ்ப்டத்தில் காைைாம. 
                                   (்ப்டம: ்பைாங்தகாம்ட தினகரன் நிரு்பர்)

மஞசள் கன்றுகள் வழங்கி ்வபபு   

ரசௌபாக்கியா தவமலத்திட்�த்-
தின் கீழ் மவுசா்கமல விவசாய அபிவி-
ருத்தி சங்கத்தினால் 500 மஞசள ்கன்-
று்கள வழஙகி மவக்்கபபட்�ன.  

ரசௌபாக்கியா வீட்டுத் தோட்� 
அபிவிருத்தி தவமலத்திட்�த்தின் ஓர் 
அங்கமா்க அம்ப்கமுவ பிெதேச ரசய-

ல்கத்தின் மவுசா்கமல 320I கிொம 
தசவ்கர் பிரிவில் பதிவு ரசய்யபபட்-
டுள்ள விவசாய அபிவிருத்தி சங்கத்-
தின் ஊ�ா்க தோட்� பயனா்ளர்்களின் 
உறபத்தி தி்றமன ஊக்குவிக்கும் தோக்-
்கத்தில் சுமார் 500 மஞசள தேறம்றய 
தினம் வழஙகி மவக்்கபபட்�து.  



காணி உறுதிப் பத்திரம்
பிரச்சினைக்குத் தெளிவாை
தீரனவ வழங்குங்கள்

காணி உறுதிப் பத்திரஙக-
ளின்றி கணிசமான காலமாக 
தஙகியுள்ளவரகளுக்கு காணி 
உறுதிப் பத்திரம் வழஙகும் 
பிரச்சினனக்குத் ததளிவான 
தீரனவ வழஙகுமாறு வடமா-
காண ஆளுநர ஜீவன் தியாக-
ராஜா பிரததச தசயலா்ளரிடம் 
தகாரிக்னக விடுத்துள்ளார.

நில அ்ளனவ உத்திதயாகத்-
தரகளுக்கு எவ்வித இனடயூறு-
மின்றி பணிகன்ள தமறதகாள்ள 
சநதரப்பம் வழஙகுமாறும், 
கணக்தகடுப்புக்கு இனடயூறு 
வின்ளவிப்பவரகளுக்கு எதிராக 
சடட நடவடிக்னக எடுக்குமா-
றும் ஆளுநர தகாரிக்னக விடுத்-
துள்ளார.

தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2021 டிசம்பர் 4 சனிக்கிழனை

இன்னறைய சு்பதினமத�ொழுனக 
நேரம 3

இரொசி ்பலன்கள்

கலொநிதி இரொைசசந்திரகுருக்கள்
(்பொபு சர்ைொ)

கனடியன் ட�ொலர்
வொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல153.39 159.52

யூர�ொ
வொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல223.77 232.33

ஐப்ொன் டயன்
வொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல1.7434 1.8128

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல144.38 149.24

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல262.37 271.01

சுவிஸ பி�ொஙக்
வொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல214.20 222.17

அடெரிக்க ட�ொலர்
வொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல138.70 144.90

குறித�
வினல

குறித�
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 531.63

குவைத் டினொர் 663.06

ஓெொன் ரியொல் 520.63

கட�ொர் ரியொல் 54.66

சவூதி ரியொல் 53.43

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 54.57

நாணய
மாற்று

06

06

06

04 மு�ல் 06 வனர

சுபஹ்  - 04.48
லுஹர்  - 12.02
அஸர்  - 03.24
மஃரிப்  - 05.54
இஷா  - 07.08

திதி: --திதிததுவயம

ரொகுகொலம :  ்பகல் :  09.00  - 10.30வனர
சு்பநேரம : கொனல : 07.30  - 09.00வனர
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நயொகம: சித�நயொகம

 நைஷம  - தவறறி

ரிஷ்பம  - - ்பொரொட்டு

மிதுனம - - �னம

கடகம - - ந்பொட்டி

சிமைம - - தசலவு

கன்னி - - முயறசி

துலொம  - ேன்னை

விருசசிகம - - நினறைவு

�னுசு  - சுகம

ைகரம - - த்பொறுனை

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - நகொ்பம

தேசிய பாதுகாப்ப உறுதிபபடுத்தும் வ்கயில்
வலுவான பபாறிமு்ை முனபனடுபபு
தலாரன்ஸ் தசலவநாயகம், ஷம்ஸ் 
பாஹிம்

ததசிய பாதுகாப்னப உறுதிப்படுத்-
தும் வனகயில வலுவான தபாறிமு-
னைனய நாடடில நனடமுனைப்ப -
டுத்துமாறு அனனத்து பாதுகாப்பு 
நிறுவனஙகளுக்கும் பணிப்புனர 
வழஙகப்படடுள்ளதாக பாதுகாப்பு, 
நீரப்பாசன மறறும் உளநாடடலு-
வலகள அனமச்சர சமல ராஜபக் ஷ 
தநறறு (03) பாராளுமன்ைத்தில ததரி -
வித்தார.

முழு பாதுகாப்பு கடடனமப் -
பிலும் ஏறபடட பாரிய வீழ்ச்சி 

மறறும் பின்னனடவு காரணமாக 
கடநத காலஙகளில இநத நாடடு 
மக்கள எதிரதநாக்கிய   சவாலகன்ள 
மீண்டும் எதிரதகாள்ள இடமளிக் -
கப்தபாவதிலனல என்றும் அனமச்-
சர குறிப்பிடடுள்ளார.

தநறறு (03) பாராளுமன்ைத்தில 
பாதுகாப்பு அனமச்சு, தபாது பாது-
காப்பு அனமச்சு உளளிடட பல 
தசலவினத் தனலப்புகள மீதான 
குழுநினல விவாதத்தில கலநது-
தகாண்டு கருத்து ததரிவிக்கும் 
தபாதத அனமச்சர சமல ராஜபக் ஷ 
தமறகண்டவாறு ததரிவித்தார.

ததாறறுதநாயகள, தபரழிவுகள, 

பயஙகரவாத நடவடிக்னககள, 
தபானதப்தபாருள, வன்முனை, 
தனடதசயயப்படட ஆயுதஙகள, 
மனித கடத்தல,  குழநனதகள 
மறறும் தபண்களுக்கு எதிரான வன்-
முனைகள, சுறறுச்சூழல மறறும் அழி-
வுகள தபான்ை அனனத்து வனகயான 
அச்சுறுத்தலகளிலிருநதும் மக்க -
ன்ளப் பாதுகாப்பதும்.  ததசிய 
பாதுகாப்னப உறுதிப்படுத்துவதும்   
முதல கடனமயாக அரசாஙகம் கரு -
துகிைது. எதிரகால அச்சுறுத்தலகன்ள 
எதிரதகாள்ள விரிவான ததசிய பாது-
காப்பு மூதலாபாயம் தசயலபடுத்தப்-
படும் என்றும் அனமச்சர கூறினார.

கல்முனை தமிழர் பிரததசத்தின்
னமதாைப் பிரச்சினைக்கு தீர்வு

கானரதீவு குறூப் நிருபர

கிராமிய வீதிகள மறறும் பாலங -
கள அபிவிருத்தி பிரதி அனமச்-
சர நிமால லான்சாவுடன் தமிழ்த் 
ததசியக் கூடடனமப்பின் கலமுனன 
மாநகரசனப உறுப்பினர சநதிரதச-
கரம் ராஜன் நடத்திய சநதிப்னபய-
டுத்து கலமுனன தமிழர பிரததச 
னமதானப் பிரச்சினன தீரத்து னவக்-
கப்படடது. மாத்தன்ள மாநகர 
தமயர சநதனம் பிரகாஸ் சகிதம், 
தகாழும்பில  நனடதபறை சநதிப் -
பில கலமுனன தமிழ்ப் பிரி -
விலுள்ள னமதானத்னத

அனைத்து துதராகத்னதயும் சசய்துவிட்டு 
அரசாஙகத்தின் மீது னக நீட்டுகின்்றைர்

வழங்கினால் மாத்திரமம அரசாங்்கம்
எதிர்ாரக்கும் நாட்டை ்கடடியெழுப் முடியும்

தலாரன்ஸ் தசலவநாயகம், ஷம்ஸ் 
பாஹிம்

நலலாடசி அரசாஙகத்தின் இய -
லானமயும் பலவீனமுதம உயிரத்த 
ஞாயிறு தாக்குதலுக்கு காரணம். 
அனத னவத்து இப்தபாது எதிரக்-
கடசி அரசியல தசயயப்பாரப்பதாக 
அனமச்சர தராஹித்த அதபகுண -
வரத்தன பாராளுமன்ைத்தில ததரி-
வித்தார.

தசயய தவண்டிய அத்தனன துதராகத்த-
னத்னதயும் தசயதுவிடடு இப்தபாது நாதம 
அநத தாக்குதலுக்குக் காரணமானவரகத்ளன 
எதிரக்கடசி அரசாஙகத்தின் மீது னக நீடடுவது 

விநனதயாக  உள்ளதாகவும் அவர 
சனபயில ததரிவித்தார.

அரசாஙகம் எனதயும் எநத சநதரப்-
பத்திலும் மனைக்கப் தபாவதிலனல -
தயன்பனத குறிப்பிடட அனமச்சர  
இவரகள தநரனமயானவரகத்ளன் -
ைால 2019 ததரதலில தவறறி தபற -
றிருக்க முடியுதம? என்றும் அனமச்-
சர சனபயில தகளவி தயழுப்பினார.

அதததவன்ள, அரசாஙகம் எநத 
ததரதலுக்கும் பயப்படப் தபாவதிலனல. 
மாகாண சனப ததரதல நடத்தப்படடு அதிலும் 
வரலாறறு தவறறி தபறுவது உறுதி -
தயன்றும் அவர ததரிவித்தார.

அனைசசர் சைல் ரொஜ்பக் ஷ

இராஜாங்்க அ்மசசர நிமால் லானசாவுடைன உறுபபினர ராஜன சந்திபபு அ்மசசர மராஹித அம்குணவரத்தன ச்்யில் யதரிவிபபு

ய்ாது மக்்கள் ்ாது்காபபு அ்மசசர சரத்வீரமச்கர ச்்யில் யதரிவிபபு

்ாது்காபபு அ்மசசிடைம் சாரள்ஸ் நிரமலநாதன எம்.பி ம்காரிக்்்க

குற்றவாளி்களுக்்கான வாழும் உரி்ம்ெ

புலிகள் மனித  தகடயஙகளாக உபதயாகித்த
2,80,000 தமிழ் மக்கனள அரசாஙகதம பாதுகாத்தது பழிவாஙகலுக்கு பதிலாக இனைந்து 

சசயறபடுவது காலத்தின் ததனவயாகும்
தலாரன்ஸ் தசலவநாயகம், ஷம்ஸ் 
பாஹிம்

எநத சரவததச நாடுகளும் தசயறப -
டாத வனகயில விடுதனலப்புலிகள 
மனித தகடயஙக்ளாக னவத்திருநத 
இரண்டு இலடசத்து 80 ஆயிரம் 
தமிழ் மக்கன்ள அரசாஙகதம பாது -
காத்தது என தபாதுமக்கள பாது-
காப்பு அனமச்சர சரத் வீரதசகர பாரா-
ளுமன்ைத்தில ததரிவித்தார.

தமிழ் மக்கள கஷடப்படும்தபாது 
தகாழும்பில தசாகுசாக வாழ்நத 
கதஜநதிரகுமார தபான்னம்பலம் 
தமிழ் மக்கள ததாடரபில தபசுவ-
தறகு எநத அருகனதயும் அறைவர 
என்றும் அவர சனபயில ததரிவித் -
தார.

தமிழ் மக்களின் வாழ்வாதாரத் -
துக்கு அவசியமான வனகயில 2 

இலடசத்து 90 ஆயிரம் 
க ண் ணி த வ டி க ன ்ள 
அரசாஙகம் தமது 
தசாநத தசலவில 
அகறறியுள்ளது. அநத 
நடவடிக்னகயில ஈடு-
படட பனடயினருக்கு 
ஒரு தயாகடனட கூட  
வழஙகுவதறகு முன் 
வராத கதஜநதிரகுமார 
தபான்னம்பலம் தமிழ் 
மக்கள ததாடரபில 
தபசுவதறகு எநத அருகனதயும் அற -
ைவர என்றும் அனமச்சர ததரிவித்-
தார.

பாராளுமன்ைத்தில தநறறு பாது -
காப்பு அனமச்சு மறறும் தபாதுமக்-
கள பாதுகாப்பு அனமச்சு ஆகியவற-
றின் வரவு தசலவுத்திடடம் மீதான 
குழுநினல விவாதத்தில உனரயாற-

றிய தபாதத அனமச்சர 
இவ்வாறு ததரிவித்தார 

விவாதத்தில ததாடரந-
தும் உனரயாறறிய 
அனமச்சர.

தறதபாது அகிம்சா-
வாதி தபான்று சனபயில  
தபசும் அனுரகுமார 
திசாநாயக்க எம்.பி பிள -
ன்ளகன்ள தகான்று 
தபறதைாரகன்ள அனா -
னதயாக்கியனத மைநது 

விடடார. நாடடில குண்டு தவடிப்பு 
தசயதவரகன்ள ததசியப்படடியல 
எம்.பியாக வருவதறகு வாயப்பு 
வழஙகியவரகள இப்தபாது உயிரத்த 
ஞாயிறு பாதிக்கப்படட மக்கள பறறி 
தபசுகிைாரகள. அது ததாடரபில 
தபசுவதறகு அவரகள  அருகனத 
இலலாதவரகள.

ஆளும் ்கடசியும் - எதிரக்்கடசியும்

தலாரன்ஸ் தசலவநாயகம்,  
ஷம்ஸ் பாஹிம்

அரசாஙகமும் எதிரக்கடசியும் பழி-
வாஙகும் தநாக்கமுடன் எதிரிக்ளாக  
தசயறபடாமல   இனணநது தசயற-
படடால மாத்திரதம தகாதரானாவி-
னால வீழ்ச்சியனடநத நாடனட மீ்ள 
கடடிதயழுப்ப முடியும் என தபாது 
ஜன தபரமுன எம்பி டிலான் தபதரரா 
பாராளுமன்ைத்தில ததரிவித்தார.

அதததவன்ள மக்கள பிரதிநிதிக-
ளும் அரசாஙக அதிகாரிகளும் ஒன்-
றினணநது தசயலபடடாலதான் 
நாடனட தபாரு்ளாதாரத்தில கடடி-
தயழுப்ப முடியும் என்றும் அவர 
ததரிவித்தார.

பாராளுமன்ைத்தில தநறறு பாது-
காப்பு அனமச்சு மறறும் உளநாடட-
லுவலகள இராஜாஙக அனமச்சு உள-
ளிடட அனமச்சுக்கள மீதான வரவு 
தசலவுத் திடட குழு நினல விவா-
தத்தில உனரயாறறும் தபாதத அவர 
இவ்வாறு ததரிவித்தார.

விவாதத்தில ததாடரநதும் உனர-
யாறறிய அவர, உலக தபாரு்ளாதாரம் 
தபரும் தநருக்கடி நினலனய எதிர 
தகாண்டுள்ளது. உலக உணவு நிறு-
வனத்தின் அறிக்னகயின்படி கடநத 
ஒன்ைனர தசாப்தஙகளில கடநத 
நான்கு மாதம் தபான்று உணவுப் 
தபாருடகளின் வினலகள எப்தபா-
தும் அதிகரித்ததிலனல என அநத நிறு-
வனம் ததரிவித்துள்ளது. உலக சந-

னதயில எரிதபாருள வினல உடபட 
அனனத்து தபாருடகளின்  வினலகள 
மிக தமாசமாக உயரவனடநதுள்ளது.

அதததவன்ள உலகம் முழுவதும் 
இதுவனர 5 மிலலியனுக்கு தமற-
படடவரகள  தகாதரானாவினால 
உயிரிழநதுள்ளனர. அடுத்து வரும் 
இரண்டு வருடஙகளில தமலும் 200 
மிலலியன் தபர தகாதரானாவினால 
பாதிப்பனடவர என்றும் தபரும்ளவு 
மக்கள மரணமனடயலாம் என்றும் 
உலக சுகாதார நிறுவனம் ததரிவித்-
துள்ளது. உலக நாடுகளில அத்தியாவ-
சியப் தபாருடகளின் வினலதயறைம் 
தபான்தை எமது நாடடிலும் தபாருட-
களின் வினலதயறைம் அதிக-
ரித்து காணப்படுகின்ைது

ச்்யில் டிலான ய்மரரா எம்பி.

அனுரகுமார திசாநாெக்்க 

வடக்கில் தபானதசபாருள் வர்த்தகத்னத கணடறிய 
தனியாை புலைாய்வு பிரிவு அனமக்கப்பட தவணடும்

தலாரன்ஸ் தசலவநாயகம்.   
ஷம்ஸ் பாஹிம்

வட  மாகாணத்திலிருக்கும்  
தபானததபாருள வரத்தகரகள   
பாவனனயா்ளரகள தபான்தைானர  
கண்டறிய தனியான  புலனாயவுப் 
பிரிதவான்னை க்ளமிைக்குமாறு 
தமிழ்த் ததசியக் கூடடனமப்பு எம்.
பி. சாரளஸ் நிரமலநாதன் தநறறு 
பாதுகாப்பு அனமச்சிடம் தகாரிக்னக 
விடுத்தார. 

பாராளுமன்ைத்தில  நனடதபறை 
பாதுகாப்பு அனமச்சு, தபாதுமக்-
கள பாதுகாப்பு அனமச்சு  மறறும் 
இராஜாஙக அனமச்சுக்கள மீதான 
குழுநினல விவாதத்தில  உனரயாற-
றுனகயிதலதய இவ்வாறு ததரிவித்த 
அவர தமலும் கூறுனகயில,

மன்னார மாவடட நுனழவா-

யிலில இருக்கின்ை 
தசாதனன சாவடி  
ஊடாக மன்னார 
மாவடடத்துக்குள வரு -
பவரகள, தவளிதய 
தசலபவரகள மிகப்தப -
ரிய தநருக்கடிகன்ள 
சநதித்து வருகின்ைனர.   
அரச தசனவயா்ளரகள 
முதல சாதாரண பய-
ணிகள வனர அநத 
தசாதனன சாவடியில 
இைக்கி ஏறைப்படுகின்-
ைனர. மன்னார மாவடடத்திலிருநது  
நீரதகாழும்பு, தபலியதகானடக்கு 
தசலகின்ை மீன் வியாபாரிகள  
குறிப்பிடட தநரத்துக்கு மீன்கன்ள 
தகாண்டு தசலல முடியாத 
நினலனம ஏறபடடுள்ளது. இதத -

தபான்தை ஏனனய 
வி ய ா ப ா ரி க ளி ன து ம் 
அனனத்து தபாருடக -
ளும் இைக்கி ஏறைப்-
படுகின்ைன. தபானத -
வஸ்து கடத்தல 
நடக்கிைது. அதனால 
தான் இநத தசாதனன 
என தசாதனன  சாவடி-
யிலுள்ள  அதிகாரிகள 
குறிப்பிடுகின்ைனர.

இ ல ங ன க யி ல 
மன்னார தீனவச் சுறறி 

கடல இருக்னகயில எப்படி கடற-
பனடக்கு ததரியாமல மன்னார 
தீவுக்குள தபானதவஸ்துப் தபாருட-
கன்ள தகாண்டு வர முடியும்? இநத 
தசாதனன சாவடிகளில மக்கள 
தான் அவலப்படுகின்ைாரகத்ள 

தவிர தபானதவஸ்து வியாபாரி-
கள தஙகள தபானதவஸ்து வியா-
பாரஙகன்ள தசயது தகாண்டுதான் 
இருக்கின்ைாரகள. தகாழும்பில பல 
இடஙகளில தபானதவஸ்து பிடிபட-
டாலும்  இஙகு எநததவாரு இடத்தி -
லும் தசாதனனச் சாவடி அனமத்து 
மக்கன்ள கஷடப்படுத்தவிலனல.

தபானதவஸ்து கடத்தலகன்ள 
தடுக்க தனியான புலனாயவு பிரி -
தவான்னை உருவாக்க தவண்டும். 
பாதுகாப்பு அனமச்சின் தசயலா்ளர  
கமல குணரத்னவுக்கு அது முடியும்.
எனதவ அவ்வாைான தனியான 
புலனாயவுப் பிரினவ உருவாக்கி 
வடக்கு மாகாணத்தில தபானத 
வஸ்து வியாபாரிகள. தபானத -
வஸ்து பாவனனயா்ளரகன்ள  கட -
டுப்படுத்த முடியும்.

வடைொகொண ஆளுேர் த�ரிவிப்பு

�மிழ் ைக்களுக்கொன உரினைனய:

தலாரன்ஸ் தசலவநாயகம்,ஷம்ஸ் 
பாஹிம்

தமிழ் மக்களுக்கான உரினமனய 
தபறறுக் தகாடுத்தால மாத்திரதம 
நாடடில சமாதானத்னத கடடிதய-
ழுப்ப முடியும் அத்துடன் அரசாங-
கம்  எதிரபாரக்கும் இலஙனகனய 
கடடிதயழுப்ப முடியும் என அகில 
இலஙனக தமிழ் காஙகிரஸ் எம்.பி. 
கதஜநதிரகுமார தபான்னம்பலம்  
பாராளுமன்ைத்தில ததரிவித்தார.

தமிழ் மக்கள எதிரிகள அலல. 
அவரக்ளது உரினமகன்ளதய அவர -
கள தகடகின்ைனர. அவரகள அதற-
கான அருகனத உனடயவரகள. 

அனத அரசாஙகம் புரிநது தசயலபடா 
விடடால ஒருதபாதும் நாடனட கட-
டிதயழுப்ப முடியாது என்றும் அவர 
ததரிவித்தார. பாராளுமன்ைத்தில 
தநறறு பாதுகாப்பு அனமச்சு மீதான 
வரவு தசலவுத் திடட குழு நினல 
விவாதத்தில உனரயாறறிய தபாதத 
அவர இவ்வாறு ததரிவித்தார. 

விவாதத்தில ததாடரநதும் உனர -
யாறறிய அவர: யுத்தத்தினால 
பாதிக்கப்படட மக்கள ததாடரபில 
உண்னமகன்ள மனைக்கும் வனர, 
அதிலிருநது தப்பலாம் என்ை எண்-
ணத்துடன் தசயறபடும்  வனர 
நாடடில சமாதானத்னத 
கடடிதயழுப்ப முடியாது.

கநஜந்திரகுைொர் த்பொன்னம்பலம எம.பி

ய்ாலிஸ் மாஅதி்மரா ய்ாலிஸாமரா 
தீரமானிக்்கக் கூடைாது
தலாரன்ஸ் தசலவநாயகம், ஷம்ஸ் 
பாஹிம்

குறைவாளிகளின் வாழும் 
உரினமனய தபாலிஸ் மாஅதிபதரா 
தபாலிஸ் துனைக்குப் தபாறுப்-
பான அனமச்சதரா தீரமானிக்கக் 
கூடாததன மக்கள விடுதனல முன்ன-
ணியின் தனலவர அனுரகுமார திசா -
நாயக்க எம்.பி பாராளுமன்ைத்தில 
ததரிவித்தார.

குறைவாளிகன்ள தண்டிப்பதறகு 
அது சம்பநதமான நிறுவனஙகள 
ஊடாக நடவடிக்னக எடுக்கப்பட 
தவண்டும். குறைவாளிகள ததாடர-
பிலும்  நீதி நினலநாடடப்பட 
தவண்டும் என்றும் அவர சனபயில 
ததரிவித்தார.

பாராளுமன்ைத்தில தநறறு பாது -

காப்பு அனமச்சு, தபாதுமக்கள பாது-
காப்பு அனமச்சு, உளநாடடலுவல-
கள இராஜாஙக அனமச்சு உளளிடட 
அனமச்சுக்களின் வரவு தசலவுத்திட-
டம் மீதான குழுநினல விவாதத்தில 
உனரயாறறும் தபாதத அனுரகுமார 
திசாநாயக்க எம்.பி  இவ்வாறு ததரி-
வித்தார.

விவாதத்தில ததாடரநதும் உனர-
யாறறிய அவர,

தபாலிஸார குறைவாளிகன்ளக் 
னகது தசயவதறகு தசலவதும்  
அஙகு குழப்பஙகள ஏறபடுவதும் 
அதில குறைவாளிகள தகாலலப்படு-
வதும்  நாடடில ததாடரநதும் ஒரு 
நாடகமாக அரஙதகறி வருகிைது.

அவ்வாைான குறைவாளிகளின் 
வாழும் உரினமனய சம்பந-
தப்படட தபாலிஸ்
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இந்தியாவின் தமிழ்ாடு அகதி முகாமகளில் 
மிக நீண்ட காலமாக அகதிகளாகத் தங்கி 
வாழகின்்ற இலங்்க அகதிகளின் ் லன்கள் 

ததா்டர்ாக இலங்்க அரசாங்கம மீணடும கரிச்ை 
தசலுத்தத் ததா்டங்கியுள்ளது. தமிழ்ாட்டில் தங்கி வாழ-
கின்்ற இலங்்க அகதிகள் எவராவது மீணடும தாயகம 
திருமபி வந்து வாழவதற்கு விருமபிைால் அவரகளுக்கு 
தகௌரவமாை வாழக்்க்ய ஏற்்டுத்திக் தகாடுப்த 
ற்கு ்்டவடிக்்க மமற்தகாள்ளப்டுதமன்று க்டற்த்றா-
ழில் அ்மசசர ்டக்ளஸ் மதவாைந்தா ததரிவித்துள்ளார.

தசன்்ையில் உள்ள இலங்்க பிரதி உயரஸ்தானி-
கரகத்தின் பிரதி உயரஸ்தானிகர சமீ்த்தில் அ்மசசர 
்டக்ளஸ் மதவாைந்தா்வ சந்தித்து உ்ரயாடியிருந்-
தார. இந்தியாவில் தங்கியிருக்கும இலங்்க அகதி-
க்ள தாயகத்துக்கு அ்ைத்து வருதல் மற்றும இந்திய 
மீைவரகளின் ஊடுருவல் விவகாரம ம்ான்்ற ்ல்மவறு 
வி்டயங்கள் ததா்டர்ாக இசசந்திபபின் ம்ாது இசசந்-
திபபின் ம்ாது கலந்து்ரயா்டப்ட்டுள்ளது.

அசசந்திபபின் ம்ாது தமிழ்ாட்டிலுள்ள இலங் -
்கத் தமிைர விவகாரம ்ற்றி பிரதாைமாகக் கலந் -
து்ரயா்டப்ட்டுள்ளது. இந்தியாவில் தங்கியிருக்கும 
அகதிகளில் ஒரு ததாகுதியிைர மீணடும இலங்்கக்-
குத் திருமபி வருவதற்கு விருமபிைால் அவரக்ள 
்ாட்டுக்கு அ்ைத்து வந்து இங்கு வாழவதற்குத் 
மத்வயாை உதவிக்ள வைங்குவது குறித்து அசசந்-
திபபின் ம்ாது கலந்து்ரயா்டப்ட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் இருந்து இங்கு அ்ைத்து வரப்்ட-
வுள்ள இலங்்க அகதிகளுக்கு ்யண ஏற்்ாடுக்ள 
இலவசமாக வைங்குவதற்கு ஏற்்ாடு தசயயப்ட்டு வரு -
வதாகவும, அவரகளது த்ாருட்க்ள ஏற்றி வருவதற்-
கும ்்டவடிக்்க எடுக்கப்டுவதாகவும இசசந்திபபின் 
ம்ாது பிரதி உயரஸ்தானிகர ததரிவித்துள்ளார. அத்து -
்டன் அவரகளுக்கு ஆரம்த்தில் வாழவாதார உதவிக-
ளும வைங்கப்்டவுள்ளை.

இந்த ்்டவடிக்்கக்ள அ்மசசர ்டக்ளஸ் மதவா -
ைந்தா வரமவற்றுள்ளார. தமிைகத்திலிருந்து மீணடும 
இலங்்கக்கு வந்து வாழவதற்கு விருமபுகின்்ற 
இலங்்க அகதிகள் தங்களது இயல்பு வாழக்்க-
்யத் ததா்டரவதற்குத் மத்வயாை ஒத்து்ைபபு -
க்ள வைங்குவதற்கு தயாராக இருப்தாக அ்மசசர 
்டக்ளஸ் மதவாைந்தா ததரிவித்துள்ளார. இந்த வி்டயத் -
தில் ஜைாதி்தி மகாட்்டா்ய ராஜ்க் ஷ மற்றும பிரதமர 
மஹிந்த ராஜ்க் ஷ ஆகிமயாரின் முழு்மயாை ஒத்து -
்ைபபு தைக்குக் கி்்டக்குதமன்று தான் எதிர்ாரப -்
தாகவும அ்மசசர ்டக்ளஸ் மதவாைந்தா ்மபிக்்க 
தவளியிட்டுள்ளார.

இந்தியாவிலுள்ள அகதிகள் ்லன் ததா்டர்ாை வி்ட -
யத்தில் அ்மசசர ்டக்ளஸ் மதவாைந்தா ஆரம்த்தில் 
இருந்மத ்ல்மவறு ்்டவடிக்்கக்ள மமற்தகாணடு 
வருகின்்றார. இது வி்டயத்தில் க்டந்த கால அரசாங்கங்-
களும அவவபம்ாது ்்டவடிக்்கக்ள மமற்தகாணடு 
வந்துள்ளை. இந்திய மீைவரகளில் எல்்ல தாணடிய 
ஊடுருவல் ததா்டர்ாகவும அ்மசசர ்டக்ளஸ் மதவா -
ைந்தா ததா்டரசசியாக விமச்ட கவைதமடுத்து ்்டவ-
டிக்்க மமற்தகாணடு வருவ்த இவவி்டத்தில் சுட்டிக் 
காட்டுவது த்ாருத்தமாகும.

தமிழ்ாட்டில் தங்கியுள்ள இலங்்க அகதிகள் அந்-
்ாட்டில் கால் நூற்்றாணடுக்கும மமலாக வாழந்து வரு-
கின்்றைர. தற்காலிக இருபபி்டங்களும, நிவாரணங்க-
ளும அவரகளுக்கு கி்்டத்து வந்தமத தவிர, அவரகள் 
அந்்ாட்டில் தகௌரவமாக அடிப்்்ட வசதிகளு்டன் 
வாழவதற்காை ஏற்்ாடுகள் தமிைகத்தின் ஆட்சியாளர-
கள் ஏற்்டுத்திக் தகாடுக்கப்்டவில்்ல. தமிைகத்தில் 
தி.மு.க ஆட்சி மலரந்து முதல்மசசராக மு.க.ஸ்்டா-
லின் ்தவிமயற்்ற பின்ைமர இலங்்க அகதிகளின் 
வாழவில் விடிவு ஏற்்ட்டுள்ளது.

இலங்்கத் தமிழ அகதிகளுக்கு நிரந்தர வீடுக்ள 
நிரமாணித்துக் தகாடுப்தற்கு முதல்மசசர ஸ்்டாலின் 
தற்ம்ாது துரித ்்டவடிக்்க மமற்தகாணடுள்ளார. 
அது மாத்திரமன்றி இலங்்கத் தமிழ அகதிகளுக்கு 
அந்்ாட்டின் மக்கள் அனு்விக்கின்்ற உரி்மக்ளயும 
ஏற்்டுத்திக் தகாடுப்தற்கு தமிைக அரசாங்கம ்்டவ -
டிக்்க மமற்தகாணடுள்ளது. இந்்்டவடிக்்கயாைது 
உண்மயிமலமய ்ாராட்்டப்்ட மவணடியதாகும.

இலங்்கத் தமிழ அகதிகளில் த்ரும்ாலாமைார 
மீணடும தாயகத்துக்குத் திருமபி இங்கு வாழவதற்காை 
மமைாநி்ல்யக் தகாணடிருக்கவில்்ல. அவரகளில் 
ஏராளமாமைார இலங்்கயில் 1983 இல் இ்டமத்ற்்ற 
வன்தசய்லத் ததா்டரந்து தமிைகத்துக்கு ்்டகுகளில் 
இ்டமத்யரந்து தசன்்றவரகளாவர. சுமார 38 வரு்ட 
காலமாக அங்கு வாழந்து வருகின்்ற இலங்்கத் தமிழ 
அகதிகள் சமூகம அந்்ாட்டு வாழக்்கக்மக ்ைக்கப்ட்-
டுப ம்ாயுள்ளது.

அமதசமயம இலங்்கத் தமிழ அகதிகளில் தற்ம்ாது 
இரண்டாவது ்ரம்்ர அங்மக உருவாகி விட்்டது. தமி-
ைகத்திமலமய பி்றந்து அந்்ாட்டின் சூைலுக்மக வாழந்து 
்ைக்கப்ட்டுப ம்ாைவரகள் இலங்்க மணணுக்கு 
வந்து இங்கு வாழவததன்்து ்்்டமு்்றச சாத்திய-
மும இல்்ல. ஆைாலும இலங்்கயிமலமய பி்றந்து 
வளரந்து தமிைகத்துக்கு அகதிகளாக இ்டமத்யரந்து 
தசன்்றவரகளில் அம்கர இன்ைமும தாயகம ்ற்றிய 
ஏக்கங்களு்டமைமய வாழந்து வருகின்்றைர.

அவவா்றாமைார மீணடும தாயகம திருமபி இங்கு 
வாழவதற்கு விருமபுவாரகளாயின் அவரகளுக்கு இங்கு 
தகௌரவமாக வாழவதற்காை வசதிவாயபபுக்ள ஏற் -்
டுத்திக் தகாடுப்மத நியாயமாகும. ஏதைனில் அவர-
கள் மவற்று்ாட்்டவரகள் அல்லர. அவரகள் ்மது 
மக்கள். இலங்்க அகதிகள் மீணடும தங்களது தாயக 
மணணில் வந்து வாழவ்த ஊக்குவிப்து்டன், அவர-
களுக்காை வாழவாதார வசதிக்ளயும ஏற்்டுத்திக் 
தகாடுப்மத த்ாருத்தமாகும.
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ஒப்படைக்கப்படை ்பணிடை சரிவர 
நிடைவவற்றிை சிறிவசன குவர

ஒமிகவரோன் ஊடுருவிைடைைடுத்து
தீவிர உஷோர் நிடையிை இந்திைோ!

தகாழுமபு மா்கர ச்்யில் 
தைது அரசியல் 
வாழக்்க்ய ஆரம-

பித்து பின்ைர அ்மசசர்வ அ்மசசராக 
்தவி வகித்த சிரிமசை குமரயின் ம்்றவுக்கு 
கவ்ல்ய ததரிவித்துக்தகாள்கின்ம்றாம. 
சிரிமசை குமர அன்்்றய ஜைாதி்தி மஜ.ஆர 
ஜயவரத்தை மற்றும பிரதமர ஆர.பிமரமதா-
சவின் மவணடுமகாளுக்கிணங்க 1979ம 
ஆணடு தகாழுமபு மா்கரச்்யில் ம்ாட்-
டியிட்டு மமயராக ததரிவாைார. ததா்டரந்து 
1989 வ்ர 10 வரு்ட காலம அவர மமயராக 
்தவி வகித்தார. தகாழுமபு மா்கர ச்்யில் 
அவர ்தவி வகித்த காலம சரித்திரத்திமலமய 
த்ான்ைாை காலமாகும. தகாழுமபு ்க்ர 
மமம்டுத்துவமதாடு தகாழுமபில் வாழும 
ஏ்ை மக்களின் வாழக்்கத் தரத்்த உயரத்து-
வதற்கும ்ல திட்்டங்க்ள அவர மமற்தகாண-
்டார.

சிரிமசை குமர ம்்றந்த ஜைாதி்தி ஆர 
பிமரமதாசவின் த்ருங்கிய ்மபிக்-
்கக்குரிய ்ண்ராகவும திகழந்தார. 
ஜைாதி்தி மதரதலின் ம்ாது அவரின் 
பிரசாரத்துக்காை த்ரும ்ங்களிப்் 
சிறிமசை குமர வைங்கிைார. ஜைாதி -்
தியாக ஆர பிமரமதாச ததரிவு தசயயப்டுவ-
தற்கு சிறிமசை குமர ்ண்ராக , தி்ற்மயாை 
அ்மப்ாளராக மற்றும ஒரு வழிகாட்டியாக 
திகழந்தார என்ம்ற கூ்ற மவணடும.

மிகவும ்யங்கரமாை மவ்ளயில் வ்டக்கு 
கிைக்கில் யுத்த ்யங்கரவாதம என்னும தீ 
எரிந்து தகாணடிருந்த மவ்ளயில் ் ்்டத்ற்்ற 
1988 ம ஆணடு ஜைாதி்தித் மதரத்ல 
இங்கு குறிபபி்டலாம. அன்்்றய சூைலில் 
மதரத்ல ்்டத்துவது என்்து ்்டக்க முடியாத 
ஒன்்றாகமவ காணப்ட்்டது. அவவா்றாை பின்-

ைணியில் சிறிமசை குமரவுக்கு த்ரும 
த்ாறுபபு அளிக்கப்ட்டிருந்தது. சிறிமசை 
கூறி அந்த சவாலுக்கு முகம தகாடுத்தார. 
அதன் ்லன் 1988 ஆம ஆணடு ஜைாதி-
்தித் மதரதல் முடிவுகள் எடுத்துக் ததளிவாக 
எடுத்துகாட்டிை. ்ாம்ட பீதியில் உ்்றந்து 
இருந்த மவ்ளயில் சவாலுக்கு சவால் 
விடுத்த அவரது அந்த தீரசதசயல் இன்றும 
சி்றந்த எடுத்துக்காட்்டாகும.

இவர யார ?என்ை தசயகின்்றார? எை 
்ாடு பூராவும ஒட்டிய சுவதராட்டிகள் மூலம 
ஆரமபித்த மதரதல் பிரசார ்்டவடிக்்ககள் 
இறுதியில் தவற்றிக்கனி்ய த்ற்றுத்தந்-
தது. இன்று வ்ர அ்ைவரும வியந்து 
ம்சும ஒரு வி்டயமாக காணப்டுகின்்றது.

ஜைாதி்தி பிமரமதாசவின் கம உதாவ 
மவ்லத்திட்்டத்திற்கு மமயராக இருக்கும 
மவ்ளயிமலமய தைது ஒத்து்ைப்் 
வைங்கி இருந்தார. 1989ஆம ஆணடு ் ாரா-
ளுமன்்றத்திற்கு ததரிவாை அவர வீ்ட்மபபு 

மற்றும நிரமாணத்து்்ற அ்மசசராக ்தவி-
மயற்்றார. அவருக்கு அந்த அ்மசசுப ்தவி 
வைங்கப்டுவதற்கு காரணமாக அ்மந்தது 
அவர கமஉதாவ திட்்டத்தின் மூலம த்ற்றிருந்த 
அனு்வமாகும.

சமபிரதாய அரசியல் ்்டவடிக்்ககளுக்கு 
அப்ால் ஜைாதி்தி பிமரமதாச வறிய மக்க-
ளின் வாழக்்கத் தரத்்த உயரத்துவதற்மக 
கூடிய கவைம தசலுத்திைார. அவரின் அந்த 
ம்ாக்கத்்த நி்்றமவற்றுவதற்காக சிறிமசை 
குமர த்ரும ்ங்களிப்் வைங்கிைார.

சிறிமசைகுமர மக்களின் எணணங்க்ள 
்ன்கு புரிந்து தகாண்ட அரசியல்வாதியாவார. 
ஏமதனும ்ணி ஒன்்்ற அவரி்டம ஒப்்்டத்-
தால் அத்ை அரப்ணிபபு்டன் தசயல்்ட்டு 
நி்்றமவற்றும தி்ற்ம வாயந்தவராக அவர 
காணப்ட்்டார. எல்.ரீ.ரீ.ஈ தாக்குதலால் ரஞசன் 
விஜயரத்ை தகா்ல தசயயப்ட்்ட பின்ைர 
ஐக்கிய மதசிய கட்சியின் த்ாதுச தசயலாள-
ராக சிரிமசை குமர நியமிக்கப்ட்்டார. விமச-
்டமாக ஐக்கிய மதசியக் கட்சிக்குள் ஏற்்ட்்ட 
உட்கட்சி பூசலால் அதிலிருந்து அதிலிருந்து 

விலகி புரதவசி த்ரமுை கட்சி்ய ஆர. பிமர-
மதாச ஆரமபித்த மவ்ளயில் அவரு்டன் 
இ்ணந்து சிரிமசை குமர ்மபிக்்கயு்டன் 
தசயல்்ட்்டார. அவர மீது ்வத்த ்மபிக்்க 
காரணமாக அக்கட்சியின் த்ாதுச தசயலா-
ளர ்தவி சிறிமசை குமரவுக்கு வைங்கப்ட்-
்டது. 

ஜைாதி்தி ரணசிங்க பிமரமதாசவின் 
அகால மரணத்்தத் ததா்டரந்து அவரது 
உருவச சி்ல்ய தசன் ்ஸ்தியமில் 
அ்மத்தமதாடு அவர மரணம்்டந்த ஆமர 
வீதி சந்தியில் அவருக்கு நி்ைவுத்தூபி்ய-
யும அ்மத்தார. அத்து்டன் தகத்தாராம 
வி்ளயாட்டு ்மதாைத்்த ஆர பிமரம-
தாச வி்ளயாட்டு ்மதாைம எை த்யர 
மாற்்றம தசயததும சிறிமசை குமர ஆவார.

1994 ஆம ஆணடு ஆட்சிக்கு வந்த அர-
சாங்கத்தால் வீட்டுக் காவலில் ்வக்கப்ட்்ட 
அவர அரசியல் வாழக்்கயில் ்ாராட்டுக்கள் 
,அவமாைங்கள், லா் ,்ட்்டம எை அ்ைத்-

்தயும ்டுநி்லயாை மைது்டன் 
ஏற்றுக் தகாண்டவர ஆவார. குர்ல 
உயரத்தி ம்சாத அவரின் முகத்தில் 
எபம்ாதும புன்ை்க தவழந்து 
தகாணடிருக்கும. அவர யாரு்டனும 

்்க்ம ்ாராட்்டாது அ்ைவ்ரயும ஒற்று-
்மயு்டன் வாை ்வக்க முயற்சி தசயத ஒரு 
உயரந்த ்ணபு நி்்றந்த மனிதராவார.

அவரது ம்்றவால் துயருற்றிருக்கும உ்றவி-
ைரகள் அ்ைவருக்கும எமது ஆழந்த அனுதா-
்ங்க்ளத் ததரிவிப்மதாடு அவரது ஆன்மா 
சாந்தி அ்்டயவும பிராரத்திக்கின்ம்றாம.

உலகதமங்கும தகாமராைா சற்று 
ஓயந்திருந்த நி்லயில், ததன்-
ைாபிரிக்காவின் மகாட்்டங்க் 

மாகாணத்தில் மஜாைஸ்த்ரக் இல் முற்றி -
லும மாறு்ட்்ட வ்கயில் தனித்துவமாை, 
உருமாறிய தகாமராைா ்வரஸ் உருவா-
கியுள்ளது. இதுவ்ர 29 ்ாடுகளில் அது 
்ரவி விட்்டது.

உலக சுகாதார அ்மப்ால் ‘ஒமிக்மரான் 
்வரஸ்’ என்று த்யர சூட்்டப்ட்டுள்ளது. 
இந்த ்வரஸ் ்ற்றிய சில சந்மதகங்கள் 
நிலவுகின்்றை. அதற்காை விளக்கங்களும 
ததரிவிக்கப்டுகின்்றை.

இது த்டல்்டா வ்க தகாமராைா ் வர்ை 
வி்ட மவகமாக ்ரவுமா என்்ற விைா முக்கிய -
மாைது. தகாட்்டங்க் மாகாணத்தில் த்டல்்டா 
்வர்ை வி்ட மவகமாக ்ரவி முதலா -
வது இ்டத்்த எட்டியுள்ளது. த்டல்்டா 
்வரஸ் ம்ாலமவ இதன் தாக்கம ்ல 
மாதங்களுக்கு முன்ம் ் ரவத் ததா்டங்கி 
உள்ளது.

ஒமிக்மரான் மற்த்றாரு அ்லயா? 
இதற்காை சாத்தியக்கூறு அதிகமாக 
இருபபினும, இ்றபபுகள் ்ற்றி இன்னும 
தகவல்கள் தவளியி்டப்்டவில்்ல. 
இதுவ்ர ்திவாகியுள்ள தகவலின்்டி 
ம்ாயத்ததாற்றின் ்ாதிபபு கு்்றவாக 
உள்ளது. அந்த மாகாணத்தில் ஒமிக்மரான் 
்வரைால் மருத்துவம்ையில் அனும-
திக்கப்ட்்டவரகளில், இ்றப்வரின் எண-
ணிக்்க மிகக் கு்்றந்த அளமவ உயரந்து 
உள்ளது.

இதுவ்ர குைந்்தகளி்டம இருந்து இத்-
ததாற்று கண்டறியப்்டவில்்ல. ததாற்றுக்-
காை அறிகுறிகள் இ்வதான்:

தீவிர மசாரவு, த்ச வலி, ததாண்்ட 
அரிபபு, வரட்டு இருமல் எை அதிகளவி -
லும ஒருசிலருக்கு அதிகளவில் காயசசலும 
ததன்்ட்டுள்ளது. ததன்ைாபிரிக்காவில் 
முழு்மயாக தடுபபூசி ம்ாட்்டவரகளுக்கும 
இத்ததாற்று ்ரவுகி்றது. எனினும தடுபபூசி -
கள் அ்ைத்து மாறு்ட்்ட தீவிர தகாமராைா 
ததாற்று ம்ாயிலிருந்தும, இ்றபபிலிருந் -
தும ்ாதுகாக்கி்றது. தகாமராைா அ்ல -
களில் க்்டபபிடித்தது ம்ால, விமாை 
ம்ாக்குவரத்து மூலம தவளி்ாட்்டவர 
வரு்க்ய கணகாணிப்து, முகக்கவசம 
அணிதல், சமூக இ்்டதவளி க்்டபபிடித் -
தல், கிருமி்ாசினி தகாணடு ்கக்ள 

சுத்தம தசயதல், த்ாது இ்டங்களில் 
கூட்்டமாக கூடுவ்த தவிரத்து தனிம -
னித இ்்டதவளி்ய க்்டபபிடிப்து 
ம்ான்்ற ்்டவடிக்்கக்ள தசயல்் -
டுத்துவது ்ல்லது.

ஒமிக்மரான் சிகிச்ச மு்்றயில் 
தற்ம்ாது க்்டபபிடிக்கப்டும மருத்-
துவ ்்டவடிக்்ககமள ததா்டரும 
நி்ல உள்ளது.

பூஸ்்டர தடுபபூசி
மத்வப்டுமா?

தடுபபூசி ம்ாட்்ட பி்றகும ஒருவருக்கு 
ததாற்று ஏற்்ட்்டால், அது திருபபுமு்ை 
ததாற்று எைப்டும. பூஸ்்டர ம்டாஸ்கள் 
தசலுத்திக் தகாள்வதால் அதிக அளவி -
லாை ம்ாய எதிரபபு சக்தி கி்்டக்கும. இது 
ம்ாயக்கு எதிராகவும, ்ரவும தன்்மக்கு 
எதிராகவும ்ாதுகாப்ாக இருக்கும.

முதல் நி்ல, இரண்டாம நி்ல தடுபபூசி 
தசலுத்தியவரகள், அடுத்த நி்ல பூஸ்்டர 
தடுபபூசி தசலுத்திக் தகாள்வது ்ாதுகாப்ா -
ைது என்கி்றாரகள் சரவமதச மருத்துவ நிபு -
ணரகள்.

இமதமவ்ள இந்தியாவிலும ம்ற்றுமுன்-
திைம ஒமிக்மரான் புகுந்து விட்்டது. கர்ா்ட-
காவில் இருவர அ்்டயாளம காணப்ட்டுள்-
ளைர. புதிய ஒமிக்மரான் ்ாதிபபு குறித்து 

யாரும அசசப்்ட மவண்டாம. ஆைால் முழு 
எசசரிக்்கயு்டன் இருக்க மவணடும எை 
தமிைக சுகாதார து்்ற அ்மசசர மா.சுபபி-
ரமணியன் கூறிைார.

தமிைகத்திலும ஒமிக்மரான் ்ாதிபபு வந்-
துள்ளதாக சிலர வதந்திக்ளப ்ரபபி விடு -
கின்்றைர. இது பீதி்ய ஏற்்டுத்தி உள்ளது. 
இது குறித்து சுபபிரமணியன் அளித்த ம்ட் -
டியில் இவவாறு ததரிவித்தார.

ஒமிக்மரான் ்ாதிபபு தமிைகத்தில் வராமல் 
தடுக்க முழு முன் எசசரிக்்க ்்டவடிக்்க 
எடுக்கப்ட்டுள்ளது. விமாை நி்லயங்-
களில் கூடுதல் உஷாராக இருக்குமாறு 
்ணித்துள்மளாம. தவளி்ாட்டில் இருந்து 
வரும ்யணிகள் தீவிரமாக கணகாணிக்கப -
்டுகின்்றைர.ஒமிக்மரான் ்வரஸ் குறித்து 

யாரும அசசப்்ட மவணடியது இல்்ல. 
ஆைால் எசசரிக்்கயு்டன் இருக்க 
மவணடும. இத்ைத்தான் மருத்துவ 
ஆயவாளரகள் கூறுகின்்றைர என்்றார 
அவர.

திருசசியிலும, தசன்்ையிலும 
ஒமிக்மரான் வந்து விட்்டதாக தவ்றாை 
தகவல் ்ரபபி வி்டப்ட்டுள்ளது. சிங் -
கபபூரில் இருந்து வந்த ஒருவருக்கு 
தகாவிட் த்ாசிட்டிவ வந்துள்ளது. அவர 
தனி்மப்டுத்தப்ட்டு மருத்துவ கல்லூ-
ரியில் ்வக்கப்ட்டுள்ளார. அவருக்கு 
மரபியல் ரீதியிலாை மசாத்ை ்்டத்த 
உத்தரவிட்டுள்மளாம. ததா்டரந்து கண-
காணித்து வருகிம்றாம என்்றார சுபபிரம-
ணியன்.

ததன்ைாபிரிக்கா உள்ளிட்்ட சில ்ாடு-
களில் ்ரவி வந்த, 'ஒமிக்மரான்' எைப -
்டும உருமாறிய தகாமராைா ்வரஸ், 
இந்தியாவிலும நு்ைந்துள்ளது. கர்ா-
்டகாவில் இரணடு ம்ர இந்த ்வரசால் 

்ாதிக்கப்ட்டுள்ளது ம்ற்றுமுன்திைம 
உறுதி தசயயப்ட்டுள்ளது. 'தகாமராைா 
தடுபபு ்்டவடிக்்கக்ள முழு்மயாக 
க்்டபபிடிக்க மவணடும' எை, மாநில அரசு-
க்ள மத்திய சுகாதாரத் து்்ற எசசரித்துள்-
ளது. தகாமராைாவின் முதல் மற்றும இரண -
்டாவது அ்ல தாக்கத்திலிருந்து உலக 
்ாடுகள் மீணடு வரும நி்லயில், உருமா -

றிய புதிய வ்க தகாமராைா ்வரஸ் ததன்-
ைாபிரிக்கா உள்ளிட்்ட சில ்ாடுகளுக்கும 
்ரவத் ததா்டங்கியுள்ளது.

பீதி மவண்டாம:
ஒமிக்மரான் ்ரவ்ல தடுக்க இந்தியாவி -

லும கடும ்்டவடிக்்ககள் எடுக்கப்ட்டுள் -
ளை. ஒமிக்மரான் ்ரவியுள்ள ்ாடுகளில் 
இருந்து வரும ்யணியருக்கு, விமாை 
நி்லயத்திமலமய தகாமராைா ்ரிமசா -
த்ை மமற்தகாள்ளப்டுகி்றது எை, ராஜ் -
யச்ாவில் மத்திய சுகாதாரத்து்்ற அ்மச -
சர மன்சுக் மாண்டவியா ததரிவித்து 
இருந்தார.

இந்நி்லயில், கர்ா்டக மாநிலம த்ங்-
களூரில் ஒ்மக்ரான் ்வரசால் இருவர 
்ாதிக்கப்ட்டுள்ளது ம்ற்று உறுதி தசய -
யப்ட்்டது. இது குறித்து, மத்திய சுகாதாரத் -
து்்ற அ்மசசகத்தின் இ்ண தசயலர 
லாவ அகரவால் கூறியதாவது:

கர்ா்டக மாநிலம த்ங்களூரில், 66 
மற்றும 46 வயதாை ஆணகள் இருவ -
ருக்கு தகாமராைா ததாற்று இருப்து ்ரி-
மசாத்ையில் உறுதியாைது. இருவருக்கும 
சாரஸ் மர்ணு ்ரிமசாத்ை ஆயவகத்தின் 
மூலம ்்டத்தப்ட்்ட ம்ாது, அவரகளுக்கு 
ஒமிக்மரான் ்ாதிபபு இருப்து உறுதி 
தசயயப்ட்்டது. அவரகளுக்கு இமலசாை 
அறிகுறி மட்டுமம ததன்்டுகி்றது. ்ாதிக்கப -
்ட்்டவரகள் தனி்மப்டுத்தப்ட்டுள்ளைர. 
ஒமிக்மரான் ்வரசால் இருவர ்ாதிக்கப -
்ட்டு உள்ளதால், யாரும பீதிஅ்்டய மத்வ -
யில்்ல. முகக்கவசம அணிதல், சமூக 
இ்்டதவளி்ய க்்டபபிடித்தல், தடுபபூசி 
ம்ாட்டுக் தகாள்ளுதல் உள்ளிட்்ட தடுபபு 
்்டவடிக்்கக்ள பின்்ற்றி அ்ைவரும 
த்ாறுபபு்டன் ்்டந்து தகாண்டால் ம்ாதும; 
ததாற்று ்ரவ்ல தடுத்து வி்டலாம.

இந்த ்வரசின் தன்்ம ்ற்றி இபம்ாது 
எதுவும கூ்ற முடியாது. எனினும இந்த 
்வரஸ், இதுவ்ர கண்டறியப்ட்்ட ்வரஸ் -
களில் மிகவும மவகமாகப ்ரவும தன்்ம 
தகாண்டதாக உலக சுகாதார அ்மபபு ததரி-
வித்துள்ளது. இவவாறு அவர கூறிைார.

(09ஆம ்க்கம ்ாரக்க)

-தமிழில்: வீ.ஆர வயலட்...?
(கல்குடா தினகரன் நிருபர்)

அச்சப்படுவதால் ்பயனில்்லை;
அவதானமாக நடந்து ககாள்ளுமாறு
மககளுககு எச்சரிக்க!

எதிரககட்சி த்லைவர ்சஜித் பிரேமதா்ச அனுதா்பம்

இந்திய விமான நி்லையஙகளில் 
கடும் ்பரிர்சாத்னகள்; ஒமிகரோன்
ரவகமாக ்பேவுகமன்்பது உறுதி, 

ஆனால் அதிகளவு உயிோ்பத்துக்ள 
ஏற்படுத்துகமன்்பது இன்னும்
உறுதி க்சயயப்படவில்்லை

தாயகக் கனவுகளுடன் வாழும்
இலங்கத் தமிழ் அகதிகள்

தனக்குத் தீமை செயதவமைப் ச�ொறுக்்ொைல் தண்டித்தவமைப் 
ச�ரிய�ொர் ஒரு ச�ொருட்ொ் ைதிக்்ைொட்ொர்; ச�ொறுத்துக் 
ச்ொண்்வமைய�ொ ச�ொனனொ்க் ்ருதி ைதிப்�ர்.

ஒறுத்தா்ர ஒன்்றாக ்வயாமர ்வப்ர
த்ாறுத்தா்ரப த்ான்ம்ாற் த்ாதிந்து



 ---2023 இல் புதிய இலத்திரனியல் கடவுச்-
சீட்டு அறிமுகம் செயயப்படும் என அமைச் -
ெர் ெைல் ராஜ்பக் ஷ செரிவித்ொர்.

நேற்று (03) ்பாராளுைன்றத்தில் ்பாதுகாபபு 
அமைச்சு ச்பாது ்பாதுகாபபு அமைச்சு உள்-
ளிட்ட ்பல செலவினத் ெமலபபுகள் மீொன 
குழுநிமல விவாெத்தில் கலந்துசகாண்டு 
கருத்து செரிவிக்கும் ந்பாநெ அமைச்ெர் ெைல் 
ராஜ்பக்ஷ நைற்கண்டவாறு செரிவித்ொர்.

மெ்பர் தும்ற பிரச்சிமனகளுக்கு முகங் -
சகாடுக்க மெ்பர் தும்ற ்பலப்படுத்ெப்பட்டுள் -
ளது. கபீர் விைானங்களின சொமக அதிகரிக்-
கப்பட்டுள்ளது.

குற்்றச்செயல்கமள கட்டுப்படுத்ெவும் 
ந்பாமெபச்பாருள் கடத்ெமல முறியடிக்க -
வும் விநெட ்பாதுகாபபு ஏற்்பாடுகள் நைற்-
சகாள்ளப்பட்டுள்ளது. கடற்்பாதுகாபபு ்பலப -
்படுத்ெப்பட்டுள்ளது. 

 ச்பருைளவு ந்பாமெப ச்பாருட்கள் 
கடந்ெ காலத்தில் பிடி்பட்டன.புலனாயவு 
பிரிவினால் அமடயாளங் காணப்பட்ட திட் -
டமிட்ட குற்்றச்செயல்கள் நைற்சகாள்ளும் 
குழுக்கமள மகது செயய ேடவடிக்மக எடுக்-
கப்பட்டுள்ளது. உள்ோட்டில்  பிரிவிமன-
வாெ யுத்ெத்மெ நிம்றவு செயய ்பங்களித்ெ 
்பமடயினரின ேலனுக்கு ்பல திட்டங்கள் 
முனசனடுக்கப்பட்டுள்ளன.

2020 ைார்ச் ைாெம் முெல் எைது ோட்டில் 
முக்கிய பிரச்சிமனயாக நகாவிட் சொற்று 
ைாறியது. இதில் முப்பமட முக்கிய ்பங்காற் -
றியது. 5 மில்லியனுக்கும் அதிகைான ைக்க -
ளுக்கு இராணுவம் ெடுபபூசி வழங்கியது.

எல்மல நிர்ணய குழுசவானறு நியமிக்கப-
்பட்டுள்ளது. அென அறிக்மக 6 ைாெங்களில் 
கிமடக்க இருக்கி்றது. நிர்வாக ைற்றும் ெமூக 
ரீதியில் முக்கியைான  கிராை நெவகர் பிரிவு -
கமள இென வாயிலாக நிர்ணயிக்க முடியும். 
இலத்திரனியல்  கிராை நெவகர் நெமவமய  
அமனத்ெது கிராை நெவகர் பிரிவுகளிலும்  
முனசனடுக்க இருக்கிந்றாம். ைக்களுக்கு 
அவசியைாக 23 ொனறிெழகமள ஒனமலன 
ஊடாக ச்ப்றவெதி அளிக்க இருக்கிந்றாம்.

இந்திய அரசின உெவியுடன யாழப்பாணத்-
தில் வியா்பார நிமலயசைானம்ற ஆரம்பிக்க 
இருக்கிந்றாம்.  கிராை நெவகர் யாபம்ப 
ைாற்்ற ேடவடிக்மக எடுத்துள்நளாம். 

 அனர்த்ெ நிமலமைகளினால் ்பாதிக்கப -
்பட்ட ைக்களுக்கு கடந்ெ காலத்தில் நிவார -
ணம் வழங்கப்பட்டன. அனர்த்ெங்கள் ேமட -
ச்பறும் இடங்கமள முனகூட்டி கண்டறிய 
ேடவடிக்மக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

குடிவரவு குடியகல்வு திமணக்களத்தின 
கீழ  இலத்திரனியல் கடவுச்சீட்சடானம்ற 
அறிமுகம் செயய இருக்கி ந்றாம்.இெற்கு 
அமைச்ெரமவ அனுைதி கிமடத்துள்ளது. 
2023 இல் புதிய இலத்திரனியல் கடவுச்சீட்டு 

அறிமுகம் செயயப்படும். கடவுச் சீட்டுகமள 
புதுபபிப்பெற்காக ஒனமலன மும்றயின கீழ 
விண்ணபபிக்கும் திட்டம் இம்ைாெ 
இறுதிக்குள் அறிமுக செயயப்படும். 
்பதிவாளர் ோயகம் திமணக்களத்தின 
கீழ நைாெடிகள் இடம்ச்பறுவமெ 
ெடுக்க விநெட திட்டம்  ஆரம்பிக்கப-
்பட்டுள்ளது.

 2022 முெல் ெகல பிரநெெ செயல-
கங்களிலிலும் பி்றந்ெது முெல் குழந் -
மெயின அமனத்து ெகவல்களும் 
உள்ளடக்கிய நெசிய பி்றபபுச்ொனறி -
ெழ திரட்டி வழங்கும் ேடவடிக்மக 
ஆரம்பிக்கப்படும். ஒனமலன 
ஊடக பி்றபபு இ்றபபு ொனறிெழ -
கமள  ஒனமலன ஊடாக வீடுக -
ளுக்கு அனுபபும் திட்டம் ஆரம்பிக்-
கப்பட்டுள்ளது.

ெமிழ நெசியக்கூட்டமைபபு
எம்.பி.  எஸ். ஸ்ரீெரன
கடந்ெ 27 ஆம் திகதி வல்சவட்டித்-

தும்ற. ்பருத்தித்தும்ற ்பகுதிகளில் 
இரு உடல்கள் கமரசயாதுங்கியுள்-
ளன. 28 ஆம் திகதி  சேடுந்தீவில் 
ஒரு உடலும் 30 ஆம் திகதி கட்மடக்-
காட்டுப்பகுதியில் ஒரு உடலும் 2 
ஆம் திகதி ்பருத்தித்தும்ற ெக்நகாட் -
மடயில் ஒரு உடலும் சவற்றிமலக் -
நகணியில் ஒரு உடலுைாக சைாத்ெம் 
6 உடல்கள் கமரசயாதுங்கியுள்ளன. 
இதில் ஒனறு ைட்டுநை உள்ளாமட -
யுடன காணப்பட்டுள்ளது. இவர்கள் 
யார் என்பது இதுவமரயில் கண்டுபி -
டிக்கப்படவில்மல. ஏன இவவளவு 
காலம் எடுக்கின்றது? 

இங்கு கமரசயாதுங்கிய உடல்க-
ளில் ஒருவரின மகயில் ெைய நூல் 
கட்டப்பட்டுள்ளது. இனசனாருவர் 
உடலில் 3 ோட்களுக்கு முெல் சவட்டுக்கா -
யங்களுக்காக இடப்பட்ட மெயல் அவிழக் -
கப்படாெ நிமலயில் உள்ளது. இனடர்ந்பால் 
முெல் உலகம் வமர பிர்பலைாகி ந்பெப -
்படுகின்ற இலங்மக ச்பாலிஸாரால்  ஏன 
இனனும் இந்ெ உடல்களுக்குரியவர்கள் யார் 
என்பமெ கண்டுபிடிக்க முடியவில்மல?  
இந்ெ ோட்டில் ெடலங்கள் அதுவும் ஆண்களி -
னுமடய ெடலங்கள் கமரசயாதுங்குகின்றது 
என்றால் இெற்கு யார் ச்பாறுபபுக்கூறுவது? 
இெற்கு எனன காரணம்?

வடக்கு,கிழக்கு ைக்கமள குறிமவத்ெொ -
கநவ ச்பருைளவு நிதி ்பாதுகாபபு அமைச் -
சுக்கு  ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது  காணி அளப்ப -
ெற்கு யாரும் இமடயூ்றாக இருந்ொல் அது 
அரசியல் ெமலவர்களாக இருந்ொலும் ெரி  
ைக்களாக இருந்ொலும் ெரி பிடித்து உள்ளுக்கு 

ெள்ளுநவன என  வடக்கிற்கு வந்துள்ள புதிய 
ஆளுேரான ஜீவன தியாகராஜா கூறுகின்றார். 
இந்ெ அரசு இந்ெ ஆளுேமர காணி பிடிப்பெற்-
காகவா  வடக்கிற்கு அனுபபியுள்ளது? 

அமைச்ெர் நஜானஸ்டன ச்பர்ணானநடா
ஆட்சிக்கு வரும் கனமவ ேனவாக்க நீண்ட 

காலம் காத்திருக்க நேரிடும்.  எைது ோட்டுக்க 
எைது ொனி எனறு ொன முனனாள் ்பாதுகாபபு 
ராஜாங்க அமைச்ெர் கூறுகி்றார். உங்கள் அரசு 
ொன ஆள்சகால்ல இடைளிக்கப்பட்டது. 
கத்நொலிக்க ெமலவர்களுக்கு உயிர்த்ெ 
ஞாயிறு சொடர்்பான ரகசியங்கமள உங்கள் 
எம்.பிகள் வழங்கியுள்ளனர். ஆனால் குண்டு 
சவடிபபு ்பற்றி செரிந்தும் ைம்றந்திருந்ெவர்-
கள் உங்கள் ்பக்கம் ொன உள்ளனர். ைெத் 
ெமலவர்கமள சி.ஐ.டிக்கு அமழத்துச் செல் -

வொக குற்்றஞொட்டுகின்றனர். ஆனால் 
அவர் மெரியைாக சி.ஐ.டிக்கு செனறு 
வாக்குமூலம் வழங்கினார். ஆனால் எதி-
ரணியில் உள்ளவர்களுக்கு வயிற்ந்றாட்-
டம் வந்து சேஞசுவலி என ஆஸ்்பத்திரி -
யில் ைம்றந்ொர். வங்குநராத்து நிமலயில் 
உள்ளவர்கள் ஆட்சிக்கு வருவமெ 
்பற்றி ந்பசுகின்றனர். சிரிசகாத்ெவில் 
ச்பாலிஸ்ைா இருந்ெொக உங்கள் ெரபந்ப 
செரிவித்துள்ளனர். உங்கள் அரசில் 
ரஞென ராைணாயக்கவுக்கு ்பாரிய அதி -
காரம் வழங்கப்பட்டிருந்ெது. ச்பசில் 
ராஜ்பக் ஷ, ோைல்ராஜ்பக் ஷ, உெயகம்-
ைம்பில் ந்பான்றவர்கமள சிம்றயில் 
அமடத்தீர்கள்.ெட்டைா அதி்பர் திமணக்-
களத்மெ ்பயன்படுத்தி வழங்கு சொடர்ந் -
தீர்கள். அரசியல் ்பலிவாங்களுக்நக 
அலரி ைாளிமகமய ்பயன்படுத்தினீர்கள். 
பிரதிப ச்பாலிஸ் ைாஅதி்பர் அநுர நெனா -
ேயக்கமவ சிம்றயில் அமடத்தீர்கள். 
அவர் இ்றந்ொர். அமவ ெவறு எனறு கூ்ற 
மெரியமிருக்கவில்மல.

எைது ஜனாதி்பதி ெட்டத்மெ மகயி-
சலடுக்கவில்மல. உரிய மும்றப்படிநய 
ெட்ட ேடவடிக்மககள் எடுக்கப்படுகி-
்றது. உயிர்த்ெ ஞாயிறு சொடர்பில் ்பலர் 
மகொகி வழக்கு சொடரப்பட்டுள்ளது. 
உயிர்த்ெ ஞாயிறு ொக்குெல் காரணைா -
கத் ொன ோம் சவன்றொக கூறுகின்ற-
னர். ஆனால் அெற்கு முனனர் ேடந்ெ 
கூட்டு்றவு நெர்ெலிலும் உங்கள் ெரபபு 
்படுநொல்வியமடந்ெது. எைது அர -
ொங்கம் ்பலைானது. எைது கட்சிக்குள்  
கருத்து நவறு்பாடு இருக்கலாம். உங்கள் 
ெரபம்ப ஆட்சிக்கு வர எவரும் உெவ 
ைாட்டார்கள்.

ஹர்ென ராஜகருணா எம்.பி (ஜ.ை.ெ)
ஈஸ்டர் ொக்குெல் சொடர்்பான விொரமண 

அரசியல் ையைாக்கப்பட்டுள்ளது அெனால் 
இதுசொடர்்பான விொரமணயில் கர்த்தி-
னால் சைல்கம் ரனஜித் ஆண்டமக உட்்பட 
கத்நொலிக்க ைக்களுக்கு ேம்பிக்மகமய ஏற்்ப -
டுத்துவெற்கு, இந்ெ விொரமணமய ெர்வநெெ 
விொரமணக்குழுவுக்கு வழங்கநவண்டும் 

ோட்டில் இடம்ச்பற்்ற நெர்ெல்களில் 
கடந்ெ நெர்ெல்களினந்பாது  இடம்ச்பற்்ற 
இனவாெ தூண்டல் வரலாற்றில் எந்ெ நெர்ெல் -
களிலும் கண்டதில்மல. கடந்ெ நெர்ெலின -
ந்பாது கருத்ெமட, சகாத்துசராட்டி, மவத் -
தியர் ஷாபியின கருத்ெமட சிகிச்மெ என 
இனவாெத்மெ தூண்டும் விடயங்கள் ஊட-
கங்களில் ்பரபபிவந்ொர்கள். முஸ்லிம் விநரா -

ெத்மெ ஏற்்படுத்தி அென மூலம் அரசியல் 
லா்பம் ச்பற்றுக்சகாள்ள முயற்சித்ொர்கள்.   
ஈஸ்டர் ொக்குெலின உண்மையாக குற்்றம் 
ொட்டப்பட்டவர்கள் குற்்றவாளியாக்கப்படு-
வார்களாஉண்மையான குற்்றவாளிகள் ெண் -
டிக்கப்படுவார்களா என்ற ெந்நெகம் ைக்கள் 
ைத்தியில் ஏற்்பட்டிருக்கின்றது. ஏசனனில் 
இந்ெ விடயம் ோட்டில் அரசியலாக்கப்பட்டி-
ருக்கின்றது   அமனத்து இன,  ைெங்கமளச் 
நெர்ந்ெவர்கமள இலங்மகயர்களாக இமணத்-
துக் சகாள்வொக இருந்ொல் ோங்கள் ேம்பிக்-
மகமய மீண்டும் கட்டிசயழுபபிக் சகாள்ள 
நவண்டும்.

அெனால் கத்நொலிக்க ைக்களுக்கு ேம்பிக்-
மகமய ஏற்்படுத்துவொக  இருந்ொல் இந்ெ 
ொக்குெல் சொடர்்பாக ெர்வநெெ விொரமண 
ஒனறுக்கு செல்லநவண்டும். மும்றயான 
விொரமண இடம்ச்பறுவசென்ற ேம்பிக்-
மகமய உறுதிப்படுத்ெநவண்டும். அெற்காக 
ஸ்சகாட்லந்யாட்டுக்காவது இந்ெ விொர-
மணமய சகாண்டுசெல்ல வழங்கநவண்டும்.  

அமைச்ெர் நராஹித்ெ அந்பகுணவர்ென:
யுத்ெத்மெ சவற்றி சகாண்ட பீல் ைாஸ்டர் 

ெரத் ச்பானநெகாமவ  கடந்ெ ேல்லாட்சி அர-
ொங்கம் வன ஜீவராசிகள் அமைச்ெர் ்பெவிமய 
வழங்கி அவைதித்துள்ளது.

ோட்டில் நஜ.ஆர். ஜயவர்ென, ரணசிங்க பிநர-
ைொொ, டி.பி விநஜதுங்க ஆகிநயாநர ்பாது-
காபபு அமைச்ெராக ்பெவி வகித்துள்ளனர். 
அந்ெ அமைச்சுப ்பெவிமய  ெைது அரொங்கத்-
தின மூலம் ச்பற்றுக் சகாடுக்கப ந்பாவொக 
எதிர்க்கட்சித் ெமலவர் ெஜித் பிநரைொெ ெரத் 
ச்பானநெகாமவ ஏைாற்றி வருகி்றார்.

ெரத் ச்பானநெகா ெைது ஆளுமைமய 
உணர்ந்து செயற்்பட நவண்டும். ஆளுமை 
இல்லாெ சவற்று ைனிெர்களுக்சகல்லாம் 
முட்டுக் சகாடுக்க ந்பாகக்கூடாது.

சவற்றி, நொல்வி ெகஜம். அந்ெ வமகயில் 
ெரத்ச்பானநெகா நேரடியாக நெர்ெலில் நிற்க 
நவண்டுநை ெவிர அெமன விடுத்து  எந்ெ 
ஆளுமையும் இல்லாெவர்களுக்கு பினனால் 
அவர் செல்ல நவண்டிய அவசியமில்மல. 
குறிப்பாக ெஜித் பிநரைொெவின வமலயில் 
அகப்படநவண்டாம் என ோன அவமர 
சகௌரவைாக  நகட்டுக் சகாள்கினந்றன.

ைனுஷ ோணயக்கார எம்.பி
உயிர்த்ெ ஞாயிறு ொக்குெலுக்கு சொடர்பு 

இருப்பொக அஸாத் ொலிமய மகது செயொர் -
கள். ஆனால் அவர் விடுெமல செயயப்பட்-
டுள்ளார். ஆொரம் இருப்பொகநவ அமைச்ெ-
ரத் ெரத் வீரநெகர அறிவித்திருந்ொர்.
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- -அமைசசர் சைல் ராஜ்பக் ஷ 

2023 இல் புதிய இலத்திரனியல் 
கடவுச்சீட்டு அறிமுகம் செயயப்படும்

்பட்ஜட் விவாதம்

சம்ப நிரு்பர்்கள்   
ல�ாரன்ஸ் சசல்்வநாய்கம,ஷமஸ் ்பாஹிம  

யாழப்பாணம் குறூப நிரு்பர்

யாழில் இருந்து சகாழும்பு நோக்கி ்பயணித்ெ புமகயி-
ரெத்துடன கப ரக வாகனம் நைாதி வி்பத்துக்குள்ளாகியுள்-
ளது.

யாழப்பாணம் மிருசுவில் ்பகுதியில் நேற்று ைதியம் 
இந்ெ வி்பத்து இடம்ச்பற்றுள்ளது.

இந்ெ வி்பத்தில் கப வாகன ொரதி ்படுகாயைமடந்து-
டன,  வாகனம் ்பலத்ெ நெெைமடந்ெது.

ொரதி யாழப்பாணம் ந்பாெனா மவத்தியொமலயில் 
சிகிச்மெக்காக அனுைதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

புககயிரதத்துடன் கப ரக 
வாகனம் மமாதி வி்பத்து

யாழப்பாண  ைாவட்ட விவொ -
யக் குழுக் கூட்டம்   (02) ைாவட்ட 
அரொங்க அதி்பர்   கண்பதிப-
பிள்மள ைநகெனின  ெமலமையில் 
ைாவட்ட செயலக நகட்ந்பார் கூடத்-
தில்  இடம்ச்பற்்றது.

இக்கலந்துமரயாடலில்  வாரி 
செௌ்பாக்கியா நவமலத்திட்ட 
செயற்்பாடுகள், குளங்கள் வாயக்-
கால்கள்  புனரமைபபு நகாரிக்-
மககள், விவொய செயமகக்கான 
உரைானிய வழங்கல் ேடவடிக்மக-
கள், களஞசிய வெதிகள், விவொயி-
களுக்கான ஓயவூதியத் திட்ட ேட-
வடிக்மககள்,  உருமளக்கிழங்கு 
ைானியசெயற்்பாடுகள் உள்ளிட்ட 
்பல விடயங்கள் விரிவாக ஆராயப-
்பட்டது.

இங்கு  விவொய அமைபபு பிர -
திநிதிகளின கருத்துக்கள் நகட்ட-
றியப்பட்டதுடன, குறித்ெ  கலந் -
துமரயாடலில் கலந்து சகாண்டு 
கருத்து செரிவித்ெ ைாவட்ட அர -
ொங்க அதி்பர்  க.ைநகென, இவவரு-
டம் விவொய ேடவடிக்மககள் ்பல 
ெவால்களுக்கு  ைத்தியில் முனசன-
டுக்கப்பட்டுள்ளது .

 அந்ெவமகயில் அரொங்கத்தி-
னால் ்பல்நவறு்பட்ட ைானிய 
உெவித் திட்டங்கள் ைற்றும் உட்கட்-
டமைபபு வெதிகள் வழங்கப்பட்-
டுள்ளொக செரிவித்ொர். 

நைலும்  எைது ோட்டின முது-
சகலும்்பாக உள்ள விவொய ேட-

வடிக்மககள் அண்மையில் ஏற் -
்பட்ட  சொடர்ச்சியான ைமழ 
அனர்த்ெம் காரணைாக ்பாரிய 
ெவாமல எதிர்நோக்கியுள்ள  இத் -
ெருணத்திலும் விவொய செயற்்பா-
டுகமள சொடர்ந்து முனசனடுத் -
துச் செல்லும்  விவொயிகளுக்கு 
ைாவட்ட செயலகம் ொர்்பாக ெைது 
ேனறிகமள செரிவித்ெதுடன  ,எதிர்-
காலத்திலும் விவொய செயற்்பாடு-
கமள விமனத்தி்றனுடன முனசன-
டுக்க ஆநலாெமன  வழங்கினார்.

நைலும்,  பிரநெெ ைற்றும் கிராை 
ைட்ட விவொய குழு கூட்டத்தில் 
வங்கிகளால்  வழங்கப்படும் ெலு-
மககள் சொடர்்பாக விவொயி -
களுக்கு விழிபபுணர்வு வழங்க  
நவண்டும் என வலியுறுத்தினார். 

நெசிய ரீதியாக உள்ள உரபபிரச் -
சிமன சொடர்்பாக  கருத்து செரி-
விக்மகயில் அதிகளவில் விவொய 
செயமகயில் இரொயனப  ்பொர்த்-
ெங்கமள ்பயன்படுத்துவொல் 

உணவில் ேஞசுத் ெனமை அதிக -
ரித்து ோளமடவில்  சொற்று நோயக -
ளுக்கு ஆளாகும் ெந்ெர்ப்பங்கள் அதி-
கரிப்பொக செரிவித்ொர்  .எனநவ 
உடல் உள ெமூக ஆநராக்கியத்மெ 
முனநிறுத்தி விவொயிகள் நெெனப 
்பெமள  ்பயன்பாட்மட அதிகரிக்க 
நவண்டும் என ஆநலாெமன வழங்-
கப்பட்டமை குறிபபிடத்ெக்கது.

இந்நிகழவில் ைாவட்ட விவொ -
யப ்பணிப்பாளர், ைாவட்ட திட்-
டமிட்டல் ்பணிப்பாளர்,ைாவட்ட 
ெமுர்த்திப ்பணிப்பாளர்,பிரநெெ 
செயலாளர்கள் உெவிபபிரநெெ 
செயலாளர்கள், கைலேல திமணக்-
கள உெவி ஆமணயாளர், ைாகாண 
விவொய திமணக்கள அதிகாரிகள், 
நீர்ப்பாென  திமணக்கள அதிகா-
ரிகள்,வங்கி தும்றொர் ெரபபினர் 
விவொய அமைபபுகளின  பிரதிநி-
திகள்,ைாவட்ட செயலக உத்திநயா-
கத்ெர்கள் ைற்றும் தும்றொர் ெரபபி-
னர்  கலந்து சகாண்டனர்.

யாழ்ப்ாண மாவட்டத்தின் 
விவசாயக் குழுக் கூட்டம்

(ோகர்நகாவில் விநஷட நிரு்பர்)

வட்பகுதி கடற்்பரபபில் அடுத்-
ெடுத்து ஒதுங்கும் இனந்செரியாெ 
ெடலங்களினால் ச்பாதுைக்கள் ைத்தி-
யில் ச்பரும் அச்ெ நிமல ஏற்்பட்டுள்-
ளது.  

 கடந்ெ ெனிக்கிழமை(27) வடை -
ராட்சி கிழக்கு ைணற்காட்டு ்பகுதி-

யிலும் அனம்றய தினம் வல்சவட்-
டித்தும்ற ்பகுதியிலும் இரண்டு 
ெடலங்கள் கமரசயதுங்கின. 

ைறுோள் ஞாயிற்றுக்கிழமை(28) 
சேடுந்தீவு ்பகுதியில் ெடலம் 
ஒனறு கமர ஒதுங்கியது. அெமனத் 
சொடர்ந்து சவற்றிமலக்நகணி 
்பகுதியில் செவவாயக்கிழமை (30) 
ெடலம் ஒனறு கமர சயாதுங்கியது. 

இெமன சொடர்ந்து வியாழக்கி -
ழமை(02) பிற்்பகல் சுப்பர்ைடம் 
கடற்கமரயில் இனம்செரியாெ ெடல-
சைானறு கமரசயாதுங்கியது.  

ஆறு ோட்களுக்குள் வட்பகுதி 
கடற்்பரபபில் இனம் செரியாெ ஐந்து 
ெடலங்கள் கமரசயாதுங்கி இருப-
்பது ச்பாது ைக்களிடத்தில் ச்பரும் 
அச்ெ நிமலமய ஏற்்படுத்தியுள்ளது.  

வட்பகுதி கடற்பரபபில் ஒதுங்கும் ெடலங்கள்

 யாழ.விநெட நிரு்பர் 

வட்டுக்நகாட்மட  ச்பாலிஸ் பிரிவிற் -
குட்்பட்ட வட்டுக்நகாட்மட பிரநெெ மவத்-
தியொமலயில் கடந்ெ  புெனகிழமை இரவு 
ஒரு லட்ெத்துக்கும் நைற்்பட்ட ச்பறுைதி-
யான ்பணம்  களவாடப்பட்டுள்ளது.இச் ெம்-
்பவம் சொடர்பில் நைலும் செரிய வருமக-
யில்,

குறித்ெ  மவத்தியொமலயில் ்பணிசெய-
யும் ொதியர் ஒருவருமடய அம்றயில் 
மவக்கப்பட்டிருந்ெ  ொதியருமடய ்பணம் 

ைற்றும் மவத்தியொமலயின ்பணம் 
என்பன இவவாறு களவாடப்பட்டு  உள்ள-
ொக செரிவிக்கப்படுகின்றது.  இச்ெம்்பவம் 
சொடர்்பாக வட்டுக்நகாட்மட ச்பாலிஸ் 
நிமலயத்தில் மும்றப்பாடு ஒனறும் ்பதிவு 
செயயப்பட்டுள்ளது. ெம்்பவ  இடத்திற்கு 
விமரந்ெ வட்டுக்நகாட்மட ச்பாலிஸ் 
ச்பாறுப்பதிகாரி ெைன குணதிலக  ைற்றும் 
வட்டுக்நகாட்மட ச்பாலிஸ் உத்திநயாகத்ெர்-
கள் ெம்்பவ இடத்மெ  ்பார்மவயிட்டதுடன 
நைலதிக விொரமணகமள நைற்சகாண்டு 
வருகின்றனர்.  

வட்டுகமகாட்கட கவத்தியொகலயில் திருட்டு
ஓைந்மெ விநஷட நிரு்பர்

வவுனியா செட்டிகுளம் சினன சிபபிகு-
ளம் ்பகுதியில் உள்ள வீசடானறில் (02) 
எரிவாயு அடுபபு சவடித்துள்ளது.

வீட்டில்  இருந்ெ இல்லத்ெரசி நகஸ் 
அடுபபில் ெமையல் செயவெற்கு ெயா -
ராகிவிட்டு அெமன  இயக்கிவிட்டு 
சவளியில் செனறுள்ளார். 

இெனந்பாது எரிவாயு அடுபபு   
திடீசரன  தீபபிடி த்து எரிந்துள்ளதுடன 
பினனர் சவடித்துள்ளது. தீ்பற்றி  எரி -
யும்ந்பாது வீட்டின உரிமையாளர் உட -

னடியாக அயலவமர அமழத்திருந்ொர்.  
விமரந்து செயற்்பட்ட அயலவர்கள் 
எரிந்து சகாண்டிருந்ெ தீமய அமணத்து 
சிலிண்டமர  சவளியில் எறிந்துள்ளனர்.

ெம்்பவம் சொடர்பில் செட்டிகுளம் 
ச்பாலிஸாருக்கு ெகவல் வழங்கியமெ -
யடுத்து நைலதிக விொரமணகமள 
ச்பாலிொர் நைற்சகாண்டு வருகின்ற -
னர்.

இநெநவமள நேற்றுமுனதினம் 
இரட்மட ச்பரியகுளம் ்பகுதியிலும் 
எரிவாயு அடுபபு தீப்பற்றியிருந்ெமை 
குறிபபிடத்ெக்கது.

சின்ன சிபபிகுளத்தில் எரிவாயு அடுபபு சவடிபபு

வவுனியா விநெட நிரு்பர்

வவுனியா,  கூைாங்குளம் ்பகு -
தியில் காணி ெகராறு காரணைாக 
ஏற்்பட்ட மககலபபில் மூனறு  
ச்பண்கள் உட்்பட 4 ந்பர் காயை-
மடந்து வவுனியா மவைத்தியொமல-
யில்  அனுைதிக்கப்பட்டுள்ளொக 
ச்பாலிொர் செரிவித்ெனர். 

கடந்ெ 1ஆம் திகதி இடம்ச்பற்்ற 
இச் ெம்்பவம் சொடர்பில் நைலும் 
செரியவருவொவது, 

வவுனியா,  கூைாங்குளம், 
முருமகயா குளத்திற்திற்கு செல்லும் 

வீதியில் குடும்்பம் ஒனறு  வசித்து 
வரும் காணிக்குள் நுமழந்து  
சகாட்டமக ஒனம்ற ந்பாடுவெற்கு  
சிலர் முயனறுள்ளனர். இெமன 
குறித்ெ காணியில் வசித்து வந்நொர் 
ெடுத்து  நிறுத்ெ முற்்பட்ட ந்பாது 
வாயெர்க்கம் ஏற்்பட்டதுடன,  ெடுக்க 
சென்றவர்கள்  மீது அங்கு வந்ெவர்க-
ளால் ொக்குெல் நைற்சகாள்ளப்பட்-
டுள்ளொக  ்பாதிக்கப்பட்டவர்கள் 
ச்பாலிசில் மும்றப்பாடு செயதுள்ள-
னர். குறித்ெ  ொக்குெலில் ொய, பிள்-
மளகள் என மூனறு ச்பண்கள் உட்்பட 
ஒநர குடும்்பத்மெச்  நெர்ந்ெ ோனகு 

ந்பர் காயைமடந்து வவுனியா மவத்-
தியொமலயில் சிகிச்மெக்காக  அனுை-
திக்கப்பட்டுள்ளனர். 

குறித்ெ காணி சொடர்பில் கடந்ெ 
சில  ைாெங்களாக ஒருவர் பிணக்கில் 
ஈடு்பட்டொகவும், அவருக்கு ஆெர-
வாக வருமக ெந்ெ  சிலர் அத்துமீறி 
சகாட்டமக அமைக்க முயன்றது-
டன, ொக்குெல் ேடத்தியுள்ளொகவும்  
்பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ச்பாலிசில் 
மும்றப்பாடு செயதுள்ளனர்.  இச் 
ெம்்பவம்  சொடர்பில் வவுனியா 
ச்பாலிொர் நைலதிக விொரமண-
கமள முனசனடுத்துள்ளனர். 

வவுனியா கூமாங்குளத்தில் காணி தகராறு
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நாடு முழுவதும நநற்று ஆறு....
தெரிவிதொர்.
்பாராளுைன்றததில் நநற்று உமரயாற்றிய 

அவர் நைலும குறிப்பிட்டொவது,
மினதுண்டிப்பினால் ்பாராளுைன்ற அைர்வுக்-

கும ்பாதிப்பு ஏற்்பட்டது. ்பாராளுைன்றததின ்பாது-
காப்ம்ப உறுதி தசயய நவண்டும.்பாதுகாப்பு 
அமைச்சின விவாெம நம்டத்பறும நிமையில் 
இநெ மின துண்டிப்பு ந்டநெது. 

்பாராளுைன்றததிற்கு ெனியான மினசார 
இமைப்பு வழஙகப்்ப்ட நவண்டும. மினதுண் -
டிப்பு நிமையில் சம்ப ந்டவடிக்மககமை முன -
கூடடி நிம்றவு தசயய எதிரணியும உ்டன ்பட்டது 
என்றார்.

நாசகார நவமையினாைா இநெ துண்டிப்பு 
இ்டமத்பற்்றதென எதிரணி எழுப்பிய நகள்விக் -
குப் ்பதிைளிதெ ்பாதுகாப்பு இராஜாஙக அமைச் -
சர் சைல் ராஜ்பக்ஷ மினதுண்டிப்பு தொ்டர்பில் 
ஆராயப்்படுவொக தெரிவிதொர்.

நாடு முழுவதும  நநற்று ஏற்்பட்ட  சுைார் 06 
ைணி நநர திடீர் மினசாரத ெம்ட காரைைாக  
்பாராளுைன்ற தசயற்்பாடுகளும ெம்டப்்பட்ட -
நொடு இரண்டு ்பாராளுைன்ற உறுப்பினர்கன 

(லிப்டுக்குள்)  மினதூக்கிக்குள் சிக்கியநொடு 
அவர்கள் ்பாதுகாப்்பாக மீடகப்்பட்டனர்.

பிரொன மினவிநிநயாக கட்டமைப்பில் ஏற் -
்பட்ட தொழில்நுட்ப நகாைாறு காரைைாகநவ 
நாடு முழுவதும நநற்று மினசாரத ெம்ட ஏற் -
்பட்டது. 

தஜனநரட்டர்கள் ்பயன்படுதெப்்படடு ்பாராளு -
ைன்ற அைர்வுகள் தொ்டர்நது ந்டதெப்்பட்டன. 

பிற்்பகல் 3.10 ைணியைவில் தஜனநரட்டர் 
தசயற்்பாடுகளும ெம்டப்்பட்டன.  இெனால் 
்பாரளுைன்றம முழுவதும மின இமைப்பு 
ெம்டப்்பட்டது. 

இெனால் சம்ப அைர்வுகள் ெவிர்நெ 
அமனதது தசயற்்பாடுகளும ெம்டப்்பட்டன.  
ஆனால் வரவு தசைவுததிட்ட விவாெம ைாத -
திரம  மினெம்டக்கு ைததியிலும தொ்டர்நது 
நம்டத்பற்்றது இெற்காக விநச்ட ஏற்்பாடுகள் 
தசயயப்்படடிருநென.

்பாராளுைன்ற அைர்வுகமை முனகூடடி 
நிம்றவு தசயவது தொ்டர்்பாக ஆராயப்்பட்ட 
ந்பாதும தொ்டர்நது அைர்வுகள் முனதனடுக் -
கப்்பட்டன.

நாடடில் ெம்டப்்படடிருநெ மின விநிநயாக 

ந்டவடிக்மககள் 6 ைணிததியாைஙகளின 
பினனர் வழமைக்கு திருமபியுள்ைொக மின -
சாரசம்ப தெரிவிதெது. இநெ நிமையில், 
அநுராெபுரம, ஹ்பரன, ைக்்ஸ்பான, அது -
றுகிரிய, தகாதைமை, கடடுநாயக்க ைற்றும 
பியகை ஆகிய பிரொன மினவிநிநயாக 
ைார்க்கஙகளின ந்டவடிக்மககள் இவவாறு 
வழமைக்கு திருமபியுள்ைொக தெரிவிக்கப் -
்படடுள்ைது.

இநெநவமை, நாடடில் ஏற்்பட்ட மின 
விநிநயாகதெம்டயானது மின த்பாறியிய -
ைாைர் சஙகததின திட்டமி்டப்்பட்ட சதியாக 
இருக்கைாம என சநநெகம எழுநதுள்ைொக 
இைஙமக மினசார சம்பயின த்பாது முகா -
மையாைர் தெரிவிததுள்ைார்.மினசார மீள் 
இமைப்பு ்பணிகமை மின த்பாறியியைாைர் 
சஙகம திட்டமிடந்ட இழுதெடிப்பு தசயவொக -
வும அவர் குறிப்பிடடுள்ைார். இநெநவமை, 
மின த்பாறியைாைர் சஙகம நைற்தகாண்டு 
வநெ சட்டப்்படி க்டமையாற்றும தொழிற்சஙக 
ந்டவடிக்மக ெற்காலிகைாக மகவி்டப்்படடுள்ை-
ொக அென ெமைவர் தசைமய குைாரவடு தெரி -
விததுள்ைார்.

இைஙமகக்குள் ஊடுருவியது...
நஹைநெ நஹரத தெரிவிததுள்ைார்.
இநெநவமை, ஒமிக்தரான தகாவிட  திரிபு 

தொற்றுக்குள்ைான ந்பதராருவர் முெல் 
மும்றயாக க்டநெ நவம்பர் 26 ஆம திகதி 
தெனனாபிரிக்காவில் அம்டயாைம காைப்்பட-
்டார். 

இெமனயடுதது, முனதனச்சரிக்மக ந்டவ-
டிக்மகயாக, தெனனாபிரிக்கா, த்பாஸவானா, 
தைநசாநொ, நமீபியா, சிம்பாப்நவ ைற்றும 
சுவாஸிைாநது ஆகிய ஆபிரிக்க நாடுகளிலி-
ருநது இைஙமக வர, க்டநெ நவம்பர் 27 ஆம 
திகதி நள்ளிரவு முெல் அமுைாகும வமகயில் 
ெம்ட விதிப்்பெற்கு சுகாொர அமைச்சு ந்டவ-
டிக்மக எடுததிருநெது.

அவவாந்ற, நைற்குறிப்பிட்ட நாடுகளிலி-
ருநது அனம்றய தினததிலிருநது 14 நாட-
களுக்குள் இைஙமக வநெ சுற்றுைா ்பயணி-
கள் தொ்டர்்பான ெகவல்கமையும சுகாொர 
அமைச்சு திரடடியொக சுகாொர அமைச்சின 
தொற்றுநநாய விஞ்ான பிரிவின பிரொனி 
விநச்ட மவததியர் சமிெ கினிநக தெரிவிதொர்.

இவவாறு நாடடுக்கு வநெவர்களுக்கு நைற் -
தகாள்ைப்்பட்ட பிசிஆர் ைற்றும அனடிஜன ்பரி-

நசாெமன நைற்தகாள்ைப்்பட்டது்டன அவர் -
களின உ்டல்நைம குறிததும தொ்டர்நதும 
கண்காணிக்கப்்படடிருநெது. அெற்கமைய, 
அவர்களில் எவருக்கும இதுவமர தொற்று 
உறுதியாகவில்மை.

இநநிமையில், தவளிநாடுகளிலிருநது 
திருமபியவர்களுக்கு கடடுநாயக்க விைான 
நிமையததில் பி.சி.ஆர் ்பரிநசாெமனகள் முன-
தனடுக்கப்்பட்டது்டன, ைர்பணு நசாெமனக் -
காக ைாதிரிகள் ஸ்ரீ ஜயவர்ெனபுர ்பல்கமைக்க -
ழக ஆயவகததுக்கு அனுப்்பப்்பட்டன.

அெனந்பாது, நைற்தகாள்ைப்்பட்ட ்பரிநசா -
ெமனகளின ந்பாநெ, தெனனாபிரிக்காவிலி -
ருநது நாடடுக்கு வநெ இைஙமகயர் ஒருவ-
ருக்கு ஒமிக்தரான தகாவிட19 திரிபு தொற்று 
ஏற்்படடுள்ைமை உறுதிப்்படுதெப்்பட்டது.

அவர் ெனிமைப்்படுதெலிலிருநெவர் 
என்பொல் வீண் அச்சைம்டய நெமவயில்-
மைதயனறும, அவரது குடும்பததினமர 
ெனிமைப்்படுதெலுக்கு உட்படுததி தகாவிட ்பரி -
நசாெமனகமை முனதனடுக்க ந்டவடிக்மக 
எடுக்கப்்ப்டவுள்ைொகவும அவர் நைலும தெரி-
விதொர்.

ரஞசன ராைநாயக்கவுக்கு...
சிம்றச்சாமைகள் திமைக்கைததி-

னால் உயர் நீதிைன்றததில் நநற்று 
ஆஜர்்படுதெப்்பட்ட ந்பாநெ இநெத தீர்ைா-
னம நைற்தகாள்ைப்்பட்டது.  ஏற்கனநவ, 
க்டநெ 2017 ஆம ஆண்டு ஆகஸட 21 
ஆம திகதி அைரி ைாளிமகக்கருகில் ஊ்ட-
கஙகளுக்கு கருதது தெரிவிதெந்பாது, 
த்பரும்பானமையான நீதி்பதிகள் 
ைற்றும சட்டதெரணிகள் ஊழல்வாதிக-
தைன தவளியிட்ட கருததினூ்டாக நீதி-
ைன்ற அவைதிப்ம்ப ஏற்்படுததிய குற் -
்றச்சாடடில் ரஞசன ராைநாயக்கவிற்கு 
எதிராக வழக்கு ொக்கல் தசயயப்்பட-
்டது.  இநெக் குற்்றச்சாடடு சட்ட ைாஅ-
தி்பர் ெரப்்பால் சநநெகததிற்கி்டமினறி 

நிரூபிக்கப்்படடுள்ைொல், முனனாள் 
்பாராளுைன்ற உறுப்பினர் ரஞசன ராை -
நாயக்கமவ குற்்றவாளியாக அறிவிதது 
அவருக்கு நானகு வரு்ட கடூழிய சிம்றத-
ெண்்டமன விதிதது தீர்ப்்பளிக்கப்்பட்டது.  

இநநிமையில், நீதி்பதிகள் ெைது க்ட -
மைகமை முனதனடுக்கும ந்பாது சட்ட 
ரீதியாக எநெ அதிகாரமுமினறி அவர்க -
ளுக்கு அழுதெம தகாடுதெமை அல்ைது 
அழுதெம தகாடுக்க முயற்சிதெமை 
தொ்டர்பில் அவருக்கு எதிராகத ொக்கல் 
தசயயப்்படடுள்ை ைற்த்றாரு நீதி-
ைன்ற அவைதிப்பு வழக்கு தொ்டர்பில் 
இவவாறு நநற்று உயர்நீதிைன்றததில் 
ஆஜர்்படுதெப்்பட்டார்.    

வ்டக்கில் இநதியாமவ கால்...
உறுப்பினர் ைநனா கநைசன தெரி-

விததுள்ைார்.இந நிமையில், இநெ 
வி்டயம குறிதது ெனது முக நூலில் ்பதி -
விடடுள்ை ைநனா கநைசன, 

“வ்ட ்பகுதி தீவுகளில் ைறு விமைவு 
இல்ைாெ சுதெைான சூரிய சக்தி மின 
நிமையஙகமை அமைக்க இருநெ சீன 
திட்டம, இநதியாவின ்பாதுகாப்பு ஆடநச-
்பமன காரைைாக இம்ட நிறுதெப்்படடு 
விட்டது.

ஆனால், அெற்கு ்பதிைாக அநெ மின 
உற்்பததி கட்டமைப்ம்ப ைாமைததீவின 

12 ஆளில்ைா தீவுகளில் முனதனடுக்க 
அநநாடடு அரசு்டன சீனா உ்டன்பாடும 
கண்டுள்ைது.

அநெந்பால் அெற்கு ்பதிைாக அநெ 
நமை வ்டக்கு தீவுகளில் ைறு விமைவு 
இல்ைாெ சுதெைான சூரிய சக்தி மின 
நிமையஙகமை அமைக்க இநதியா உ்ட -
னடியாக முன வர நவண்டும.

ஏதனனில் இநெ இநதியா-இைஙமக-
சீனா கயிறு இழுப்புகளுக்கு ைததியில் 
நம நாடடுக்கு, சுதெைான மினசாரம 
நெமவ” என தெரிவிததுள்ைார்.

இைஙமக பிரமஜக்கு...
முகாமையாைர் ஒருவநர  இவவாறு 

தகாமை தசயயப்்படடுள்ைார்.பிரியநெ 
குைார என்றமழக்கப்்படும இைஙமகயர் 
ஒருவநர இவவாறு தகாமை தசயயப்்படடுள்-
ைொக சியால்னகாதகாட ைாவட்ட த்பாலிஸ 
அதிகாரி உைர் சயீத ைாலிக் தெரிவிததுள்ை-
ொக அநநாடடு ஊ்டகஙகள் தசயதி தவளி-
யிடடுள்ைன. ெனது தொழில் நிமிதெம இவர் 
சியால்தகாடடில் வசிதது வநதுள்ைார்.

இநெ சம்பவதது்டன தொ்டர்பும்டய வீடி-

நயாக்கமை ஊ்டகஙகள் தவளியிடடுள்-
ைது்டன, அநெ வீடிநயாக்களில் த்பருந-
திரைான ைக்கள் ஒனறுகூடி நகாசம 
எழுப்பியமெயும அவொனிக்க கூடியொக-
வுள்ைது. இநெ தகாமைக்கான காரைம 
அநெ நாடடு த்பாலி்ஸார் இனனும தவளி-
யி்டவில்மை என்பது்டன இது தொ்டர்பில் 
விமரவான விசாரமைகள் நம்டத்பற்று 
வருவொக அநெ நாடடு ெகவல்கள் 
தெரிவிக்கின்றன.

ைாவீரர் தினதமெ ந்டதெ...
தெரிவிதெொக முனனாள் இராணு -

வத ெை்பதி  பீல்ட ைாசல் சரத த்பான -
நசக்க எம.பி தெரிவிதொர்.

்பாராளுைன்றததில் நநற்று  ்பாது -
காப்பு அமைச்சு,த்பாதுைக்கள் ்பாது-
காப்பு அமைச்சு ைற்றும இராஜாஙக 
அமைச்சுகள் மீொன  குழுநிமை விவா-
ெததில்  உமரயாற்றிய அவர் நைலும 
குறிப்பிட்டொவது.

அடுதெ அரசில் எனது ்பணிகமை 
நிம்றவு தசயய முழு அதிகாரம ெருவ-
ொகவும ெமைவர் தெரிவிதொர். அடுதெ 
ஐக்கிய ைக்கள் சக்தி அரதசானறு உரு-
வாகும. அதில் நான ்பாதுகாப்பு அமைச்-
சராக நியமிக்கப்்படுநவன. நைாசடியு்டன 
தொ்டர்புள்ைவர்கள் இருநொல் எதிர்ெரப்-
பில் ைடடுைனறி எைது ெரப்பில் இருந-
ொலும ந்டவடிக்மக எடுக்க நநரிடும 
என்றார்.

எல்.ரீ.ரீ.ஈ நிமனவு கூரல்கள் ெற்-
த்பாழுது நம்டத்பறுகி்றது. நெசிய ைட்டத-
தில்  முடிவு எடுதது அவற்ம்ற நிறுதெ 

நவண்டும. இநெ வி்டயததிற்கு  எனது 
கடசித ெமைவரினதும கடசியினதும 
அனுைதி உள்ைது. அெனால் த்பாறுப்-
பு்டநன தசால்கிந்றன. இெற்கு முற்றுப்-
புள்ளி மவக்குைாறு ்பாதுகாப்பு தசயைா-
ைமர நகாருகிந்றன. இ்றநெவர்கமை 
நிமனவு கூருவொக தசால்கின்றனர். 
அதில் பிரச்சிமன கிம்டயாது. அெற்கு 
பிர்பாகரனின பி்றநெநாமை ்பயன்படுத-
துவமெ அனுைதிக்க முடியாது. பிர்பாக-
ரமன அவரது குடும்பததினரால் நிமனவு 
கூரமுடியும. 

பிர்பாகரனின பி்றநெ தினததில் 
ைாவீரர் தினதமெ தகாண்்டாடுவமெ 
ஏற்க முடியாது. புலிகள் இயக்கதமெ 
தொ்டர்பு்படுததி நிமனவு கூருவது சட்டவி-
நராெம. புலிகள் இயக்கம ெம்டதசயயப்-
்பட்ட இயக்கைாகும.எல்.ரீ.ரீ. ஈ நிமனவு 
கூரலும நஜ.வி.பி நிமனவு கூரலும ஒன-
்றல்ை. அரசியல் ைாற்்றம ஏற்்படுதெநவ 
நஜ.வி.பி முயன்றது.  நாடம்ட பிரிக்க 
அவர்கள் முயைவில்மை என்றார்.

ஒரு இைடசம காணி...
காணி உறுதிப்்பததிரைற்்ற சகை 

காணிகளுக்கும ந்டைாடும நசமவக-
ளூ்டாக ஸவர்ைபூமி ைற்றும ஜயபூமி 
உள்ளிட்ட காணி உறுதிப் ்பததிரஙகமை 
வழஙக அரசாஙகம ந்டவடிக்மக நைற்-
தகாள்ை இருப்்பொக இருப்்பொகவும 
அவர் கூறினார்.

நநற்றுமுனதினம நம்டத்பற்்ற ்பாரா -
ளுைன்ற அைர்வில் ்பாராளுைன்ற 
உறுப்பினர் ையநெ தி்ஸாநாயக்க எழுப் -
பிய வாயமூைக் நகள்விக்கு ்பதிைளிக்-
கும ந்பாநெ அமைச்சர் இவவாறு குறிப் -
பிடடுள்ைார்.1972 ஆம ஆண்டு காணி 

சீர்திருதெச் சட்டம  நம்டமும்றக்கு வந-
ெதில் இருநநெ சட்டவிநராெைாக ஆக் -
கிரமிப்்பாைர்கள் உள்ைனர். அவர்கள் 
அமனவருக்கும காணி உறுதிப் ்பததிரம 
வழஙகப்்படும என அமைச்சர் எஸ.எம. 
சநதிரநசன உறுதியளிததுள்ைார்.

இநெநவமை க்டநெ காைததில் 200 
காணி உறுதிப் ்பததிரஙகள் காைாைல் 
ந்பாயுள்ைன. ஒரு ஏக்கர் காணி ரூ்பாய 
500க்கு வழஙகப்்படடுள்ைது.  ஆகநவ 
அநெ வி்டயம தொ்டர்பிலும விசாரமை 
நைற்தகாள்ைப்்படடு வருகின்றது 
எனவும அவர் கூறியுள்ைார்.

இைஙமகயின த்பாருைாொர...
நிதியமைச்சர் ்பஷில் ராஜ்பக்ஷ, 

இநதிய தவளிவிவகார அமைச்சர் எஸ.
தஜயசஙகமர சநதிதது கைநதுமரயாடி-
யுள்ைார்.

அெமனத தொ்டர்நது தவளியி்டப் -
்பட்ட அறிக்மகயிநைநய இவவாறு தெரி -
விக்கப்்படடுள்ைொக இநதிய ஊ்டகங -
கள் தசயது தவளியிடடுள்ைன. 

இநதியாவினால் வழஙகப்்பட்ட ைருந -

துகள், உைவுகள் ைற்றும எரித்பாருள் 
தகாள்வனவுகளுக்கான க்டன வரிகள், 
திருநகாைைமை எண்தைய குெஙக-
ளில் ஆரம்பகாை நவீனையைாக்கல் 
திட்டம,இைஙமகயின தகாடுப்்பனவுச் 
சைநிமைப் பிரச்சிமனகமைச் சைாளிப்-
்பெற்கான நாைய ைாற்று ஒப்்பநெம, 
ஆகியமவ இநெ நானகு அமச அணுகு-
மும்றக்குள் உள்ை்டஙகுகின்றன.

கண்டியில் சநநெகததின  ...
நநற்று முனதினம ்பயஙகரவாெ 

ெடுப்பு ைற்றும விசாரமைப் பிரிவின 
கண்டி ைாவட்ட கிமை அலுவைக அதிகா -
ரிகைால் மகது தசயயப்்படடுள்ைார்.  

குண்டு ொக்குெலுக்கு முனனர் அம-
்பாநநொடம்ட சிப்பிக்குைம ்பகுதியில் 
ந்டததிய ்பயிற்சி முகாமில் இவ இமை்ர் 
்பஙநகற்்றொகவும கூ்றப்்படுகி்றது.   ்பயங-
கரவாெ ெடுப்பு ைற்றும விசாரமைப் 
பிரிவின விசாரமைகளில் தவளிப்்படுத-
திக்தகாள்ைப்்பட்ட ெகவல்கள் ைற்றும 
கிம்டததுள்ை ெகவல்கமை மையப்்படுததி 
இநெ மகது ந்டவடிக்மக முனதனடுக்கப்-
்படடுள்ைது.  

மகது தசயயப்்படடுள்ை இமை்ன 
ஹம்பாநநொடம்ட சிப்பிக்குைம இரக-

சிய முகாமில், ்பயஙகரவாதி சஹரானின 
அடிப்்பம்டவாெ ந்டவடிக்மககள் தொ்டர்-
பில் ்பயிற்்றப்்படடுள்ைொக ெகவல்கள் 
தவளிப்்படுதெப்்படடுள்ைது்டன, உயிர்தெ 
்ாயிறு ெற்தகாமை ொக்குெல் சநநெக 
ந்பர்களு்டன அவருக்கு தநருஙகிய 
தொ்டர்புகள் இருநதுள்ைமையும கண்-
்டறியப்்படடுள்ைது.  உயிர்தெ ்ாயிறு 
ொக்குெல்கள் தொ்டர்பில் உெவி ஒதொமச-
கமை முனதனடுதெமை, ெகவல்கமை 
ைம்றதெமை தொ்டர்பில் சநநெக ந்பருக்கு 
எதிராக சி.ரி.ஐ.டி.யின சி்றப்புக்குழுவினர், 
்பயஙகரவாெ ெம்ட சட்டததின 9 (1) ஆம 
அததியாயததின கீழ் 90 நாள் ெடுப்புக் 
காவல் உதெரமவப் த்பற்று நைைதிக 
விசாரமைகமை ஆரமபிததுள்ைனர்.    

அடுதெ ்பாதுகாப்பு அமைச்சர்...
்பாராளுைன்றததில் நநற்று  ்பாது -

காப்பு அமைச்சு, த்பாதுைக்கள் ்பாது-
காப்பு அமைச்சு, அரச ்பாதுகாப்பு 
ைற்றும அனர்தெ முகாமைததுவ இரா-
ஜாஙக அமைச்சு, உள்நாட்டலுவல்கள் 
இராஜாஙக அமைச்சு,சமூக த்பாலிஸ 
நசமவகள் இராஜாஙக அமைச்சுகள் 
மீொன  குழுநிமை விவாெததில்  உமர-
யாற்றினார். முனனொக சரத த்பான-
நசக்கா எம.பி தெரிவிதெ கருததுக்கள் 
தொ்டர்பில் ்பதில் தெரிவிக்மகயிநைநய 
அவர் இவவாறு தெரிவிதொர். 

அவர் நைலும கூறுமகயில்,முன-
னாள் இராணுவத ெை்பதியான பீல்ட 

ைார்்ஷல் சரத த்பானநசகா எம.பி. ்பை 
இனவாெக் கருததுக்கமை முனமவத-
ொர். அதுைடடுைல்ை அடுதெ  அரசில் 
ொநன ்பாதுகாப்பு அமைச்சர் எனறும 
கூறினார்.அொவது கனவுகள் காணும 
உரிமை அமனவருக்கும இருக்கி்றது. 
அமனவரும  கனவுகள் காைைாம.
ஆனால் அெற்கும ஒரு  எல்மையுண்டு.
எனநவ முனனாள்   இராணுவதெை்பதி-
யான சரத த்பானநசகா அநெ எல்மைக் -
குள்நைநய கனவு காை நவண்டும. 
.ொநன அடுதெ ்பாதுகாப்பு அமைச்சர் 
எனறு அவர் கனவின எல்மை க்டநது 
தசனறு விட்டார் எனறும தெரிவிதொர்.

புலிகளின ெஙகம...
அமைச்சர்களின தசயைாைர்கள் 

இருவநர, இநெ ்பகுதியில் ெஙகதமெ 
முனகூடடிநய இரகசியைாக நொண்டி 
எடுக்க முயற்சிததுள்ைனர்.

இெற்காக புதுக்குடியிருப்பு த்பாலிஸ 
நிமையப் த்பாறுப்்பதிகாரியின ஒதது -
மழப்பும நகாரப்்படடுள்ைது. த்பாலிஸ 
நிமையப் த்பாறுப்்பதிகாரியின வீட -
டிற்நக தசனறு உெவி நகாரிய ந்பாதிலும 
அெற்கு அவர் இைஙக ைறுததுள்ைார். 
இநெநவமை, நொண்டி எடுப்்பெற்காக 
நீதிைன்றததில் அனுைதி த்பற்றுக் தகாள்-
ைப்்படடுள்ைொகவும 25ஆம திகதிக்கு 
முனனொக இரகசியைாக ெஙகதமெ 
நொண்டி எடுக்க உெவுைாறும த்பாலிஸ 
நிமையப் த்பாறுப்்பதிகாரியி்டம நகாரி -

யுள்ைனர்.இக் குற்்றச்சாடடுக்கள் தொ்டர்-
பில் விசாரமைகள் இ்டமத்பற்று வரும 
நிமையில், இப் ்பகுதிக்கு கடுமையான 
த்பாலிஸ, இராணுவ ்பாதுகாப்பு ந்பா்டப்-
்படடுள்ைது. நநற்று நீதிைன்ற கட்ட -
மைக்கிைஙக நொண்டும ந்டவடிக்மக 
முனதனடுக்கப்்படடுள்ைது.

முல்மைததீவு ைாவட்ட நீெவான 
நீதிைன்ற நீதி்பதி ரி.சரவைராஜா 
முனனிமையில் காவல்தும்ற அதிகா -
ரிகள், ெம்டயவியல் காவல்தும்றயி -
னர் கிராை அலுவைகர்கள்,்பம்டயினர் 
ஆகிநயார் முனனிமையில் நொண்டும 
ந்டவடிக்மக முனதனடுக்கப்்பட்டது.
இெனந்பாது பீப்்பாய ஒனறு மீடகப்்பட -
டுள்ைது. 

ைாஃப் எரிவாயு...
்பாதுகாப்பு இராஜாஙக அமைச்சர் 

ைசநெ அழகிய வண்ை எரிவாயு விநி -
நயாகஸெர்களுக்கு ்பணிப்புமர விடுத-
துள்ைார். அவவா்றான உததிநயாகபூர்வ 
உதெரவு எதுவும இதுவமர ெைக்கு 
தெரிவிக்கப்்ப்டவில்மைதயனவும, 
இெனால் எரிவாயு விநிநயாகம ைற்றும 

விற்்பமன இம்டநிறுதெப்்ப்ட ைாட்டாது 
எனவும ைாஃப் எரிவாயு நிறுவனததின 
ெமைவர் ்டபிள்யூ.நக.எச். நவகபிட -
டிய குறிப்பிட்டார். இநெநவமை, (02) 
முெல் நாடு முழுவதும எல்.பி எரிவாயு 
விநிநயாகதமெ லிடநரா எரிவாயு ெற்கா-
லிகைாக இம்டநிறுததியுள்ைது.

நாடு முழுவதும விமரவில்...
டிசம்பர் 10 ஆம திகதி, வரவு தசைவு 

திட்டததின பினனர் ்பாராளுைன்ற 
விடுமும்ற வழஙகப்்ப்டவுள்ைது. 

அமெயடுதது, நாடுமுழுவதும 

ொஙகள் புதிய நவமைததிட்டதமெ 
ஆரமபிக்க உள்ைொக முனனாள் ஜனா -
தி்பதி மைததுரி்பாை சிறிநசன தெரிவித-
துள்ைார்.

அர்ஜஜுன இனறி ந்டநெ...
அனுைதி வழஙகியுள்ைது. இநெ வழக்கு 

நநற்று (03) விசாரமைக்கு எடுததுக் தகாள்-
ைப்்பட்ட ந்பாநெ, இெற்கான அனுைதி வழஙகப்-
்படடுள்ைொகத தெரிவிக்கப்்படடுள்ைது.

ைறு அறிவிதெல்வமர....
இநெநவமை, இது தொ்டர்பில் 

ைாஃப்ஸ நகஸ நிறுவனததின ெமைவர் 
்டபிள்யூ.நக.நவகபிடடியவி்டம நாம வின-
வியந்பாது, ெைது நிறுவனததிற்கு நுகர்-
நவார் அதிகார சம்பநயா அல்ைது நுகர்நவார் 

்பாதுகாப்பு அமைச்சநரா அறிவிக்கவில்மை-
தயன தெரிவிதொர். எனநவ, ெைது எரிவாயு 
விநிநயாகம ைற்றும விற்்பமன ந்டவடிக்மக-
கள் வழமை ந்பானறு நம்டத்பற்று வருவ-
ொக அவர் நைலும தெரிவிதொர்.  

ஒமிக்தரான திரிபு தொ்டர்பில்....
நீலிகா ைைவிநக தெரிவிததுள்ைார்.   

எநெத திரிபு கண்்டறியப்்பட்டாலும, 
சுகாொர வழிகாட்டல் நகாமவமயப் 
பின்பற்றுவது முக்கியைானொகுதைனறு 
ஜனாதி்பதி ஊ்டக மையததில் நநற்று 
முனதினம நம்டத்பற்்ற ஊ்டக சநதிப்பில் 
அவர் தெரிவிததுள்ைார்.   இநெநவமை, 
ஒமிக்தரான தகாநரானா மவரஸின 
தொற்ம்ற ஏற்்படுததும ஆற்்றல், த்டல்்டா 
ைற்றும பீட்டா திரிபுகளு்டன ஒப்பிடும-

ந்பாது மூனறு ை்டஙகு அதிகைாகும எனக் 
கண்்டறியப்்படடுள்ைது.   தெனனாபி-
ரிக்காவில் ஒமிக்தரான திரிபு முென 
மும்றயாக கண்்டறியப்்படடுள்ைமெய-
டுதது, அநெ நாடடின தகாநரானா நிை-
வரம தொ்டர்்பான ெகவல்கள் ஆயவுக்கு 
உட்படுதெப்்படடுள்ைன. இெனந்பாது 
இவவி்டயம கண்்டறியப்்பட்டொக தென-
னாபிரிக்க விஞ்ானிகள் தெரிவிததுள்-
ைனர்.     

தூதுவர் ்பெவிமய...
த்பாறுப்ந்பற்றுக் தகாண்டுள்ைார்.
அவர்  தைக்சிக்நகா ைற்றும டிரினி்டாட ைற்றும 

த்டா்பாநகாவுக்கான தூதுவராகவும ்பணியாற்்ற-
வுள்ைமை குறிப்பி்டதெக்கது.

்பா்டசாமைகளுக்கு...
 02ஆம திகதி வமர நீடிக்கப்்பட -

டுள்ைொக கல்வி அமைச்சு அறிக்மக 
மூைம அறிவிததுள்ைது.  

இெற்கமைய, 23ஆம திகதிக்கு 
பினனர், ஜனவரி ைாெம 03ஆம 

திகதிநய ்பா்டசாமைகளின கல்வி ந்ட-
வடிக்மககள் ஆரமபிக்கப்்படும.இெற்கு 
முனனர், இமைாெம 24ஆம திகதி 
முெல் 27ஆம திகதி வமர விடுமும்ற 
அறிவிக்கப்்படடிருநெது.   

நாடடில் எரிவாயு கசிமவ...
இெமனயடுதநெ எரிவாயு சிலிண்-

்டர் விநிநயாகதமெ இம்டநிறுததுைாறு 
லிடநரா ைற்றும ைாப்ஃஸ நிறுவனஙக-
ளுக்கு அறிவிததுள்ைொக இராஜாஙக 
அமைச்சர் நைலும தெரிவிததுள்ைார்.

இநெநவமை, தும்றமுகததில் நஙகூ-

ரமிடடுள்ை கப்்பலிலிருநதும எரிவாயு 
ைாதிரிகள் த்ப்றப்்படடுள்ைன.உள்ளூர் ெர 
நியைஙகளுக்கமைய த்பாருநதுைாயின 
ைடடுநை, அெமனத ெமரயி்றக்க அனுை-
திக்கப்்படுதைனவும இராஜாஙக அமைச்சர் 
ைசநெ அைகியவண்ை தெரிவிததுள்ைார்.

காடடுயாமன ொக்கி...
து.கநஜநதிரன (வயது 24) இைம 

விவசாயி என அம்டயாைம காைப்-
்படுள்ைார்.திருைைைாகாெ அவர் 
தினமும வயற்காவலுக்காக நகாைாரி 
தசனறு வரு்பவர்.

அப்ந்பாநெ இநெச் சம்பவம இ்டம-

த்பற்றுள்ைது.ச்டைம த்பாததுவில் 
ஆொர மவததியசாமைக்கு பிநரெ 
்பரிநசாெமனக்காக தகாண்டுதசல்ைப்-
்படடுள்ைது.த்பாததுவில் த்பாலிசார் 
நைைதிக விசாரமைகமை ந்டாததி வரு-
கின்றனர்.

கல்முமன ெமிழர்... (03 ஆம ்பக்கத தொ்டர்)
க்பளீகரம தசயயும நநாக்கில் மைொ-

னததிற்கு குறுக்காக கார்ப்்பட வீதிய-
மைக்க முயற்சி தசயவமெயும அெனால் 
ஏற்்படும வி்பரீெஙகமையும உறுப்பினர் 
ராஜன அமைச்சரி்டம விைக்கினார்.

அெமனயடுதது மைொனததிற்கு 
கிழக்கு பு்றைாக எவவிெ ்பாதிப்புமினறி 
கார்ப்்பட வீதி அமைக்கப்்படும எனறு 
அமைச்சர் நிைால் ைானசா கூறியநொடு 

இதுவி்டயதமெ உ்டனடியாக அஙகிருந -
ெவாந்ற தொமைந்பசி மூைம தொ்டர்பு 
தகாண்டு வீதி அபிவிருததி அதிகாரச-
ம்பயின கிழக்கு ைாகாை ்பணிப்்பாைர்  
எ.எல்.எம.அலியாருக்கும தெரிவிக்கப்-
்பட்டது.இெமனயடுதது த்பாதுைக்களின 
நகாரிக்மக ஏற்றுக் தகாள்ைப்்பட்டது்டன 
மைொனப் பிரச்சிமனயும தீர்தது மவக்-
கப்்பட்டது. வழஙகினால் ைாததிரநை... (03 ஆம ்பக்கத தொ்டர்)

நாடு முழுவதிலும அமனவருக் -
கும ்பாதுகாப்பு என்ற நிமை இல்ைா -
விட்டால் அரசாஙகம எதிர்்பார்க்கும 
நாடம்ட கடடிதயழுப்்ப முடியாது.ைக்க-
மைப் பிரிதது இனவாெம மூைம வாக்-
குகளுக்காக தசயற்்படும நிமை ைா்ற 
நவண்டும.

அரசாஙகம க்டநெ எழு்பததி 
நானகு வரு்டஙகள் ்பயணிதெ ்பாமெ-
யிலிருநது ைா்ற நவண்டும. அநெ 
்பாமெயில் தொ்டர்நது ்பயணிதது 

்பனமை வாெதமெ உைராெ வமகயில் 
நாடம்ட உருவாக்க முடியாது. யுதெம 
முடிவம்டநது 12 வரு்டஙகள் க்டநெ 
நிமையிலும நாடு இனனும கடடி எழுப்-
்பப்்ப்டவில்மை. ்பஙகைாநெஷ் ந்பான்ற 
நாடுகளி்டம உெவி நகடகும நிமைக்கு 
அரசாஙகம ெள்ைப்்படடுள்ைது. க்டநெ 
12 வரு்டஙகளில் அரசாஙகம 
த்பற்றுக் தகாண்்ட ்பயன இதுொன.

அமனதது துநராகதமெயும... (03 ஆம ்பக்கத தொ்டர்)

்பாராளுைன்றததில் நநற்று ்பாது -
காப்பு அமைச்சின வரவு தசைவுத 
திட்டம மீொன குழுநிமை விவாெத-
தில் உமரயாற்றும ந்பாநெ அமைச்சர் 
நராஹிதெ அந்பகுைவர்ென இவவாறு 
தெரிவிதொர். 

விவாெததில் தொ்டர்நதும உமரயாற்-
றிய அவர்,

உயிர்தெ ்ாயிறு ொக்குெலில் சம்பந -

ெப்்பட்டவர்களுக்கு ெண்்டமன த்பற்றுக் 
தகாடுப்்பொக ஏன அெமன தசயய-
வில்மை? அநெ ொக்குெலுக்கு முனபும 
அென பினனரும ்பை இ்டஙகளில் 
ொக்குெல்கள் இ்டமத்பற்றுள்ைது்டன 
காதொனகுடி, நுவதரலியா ந்பான்ற 
்பகுதிகளில் அெனு்டன சம்பநெப்்பட்ட 
்பயஙகரவாதிகள் மகது தசயயப்்பட்ட -
னர்.

த்பாலிஸ ைாஅதி்பநரா... (03 ஆம ்பக்கத தொ்டர்)

அதிகாரிகநைா அல்ைது த்பாலிஸ 
ைா அதி்பநரா  தீர்ைானிக்கின்ற 
நிமைமைநய காைப்்படுகி்றது இது எந-
ெவமகயில் நீதியாகும.

சிை சம்பவஙகமை ்பார்க்கும ந்பாது 
த்பாலிசாரின தகௌரவதமெ ்பாதிப்்பது 
த்பாலிஸ  தும்றக்கு த்பாறுப்்பான 
அமைச்சரின தசயற்்பாடுகநை.

அநெநவமை நாடடில் த்பாலிஸ 
சார்ஜனட ைற்றும த்பாலிஸ உததிநயா -

கதெர் உள்ளிட்ட த்பருைைவு தவற்-
றி்டஙகள் நிரப்்பப்்ப்டாைல் உள்ைன. 
அதது்டன த்பாலிஸ தும்றயில் ்பெவி 
உயர்வுகள் உரிய காைததில் வழஙகப்்ப -
்டாைல் உள்ைன.நாடடின ்பாதுகாப்பில் 
த்பாலிசார் ்பாரிய ்பஙகளிப்ம்ப தசயது 
வரும நிமையில் அவர்களின ்பெவி 
உயர்வு உட்ப்ட அவர்களுக்கான சலு -
மககள் உரிய மும்றயில் வழஙகப்்ப்ட 
நவண்டும.

்பழிவாஙகலுக்கு ்பதிைா... (03 ஆம ்பக்கத தொ்டர்)

என்றார். இதெமகய சநெர்ப்்பததில் ஒருவருக்-
தகாருவர் குநராெதது்டனும வனைதது்டனும 

தசயற்்ப்டாைல் ஒனறிமைநது தசயற்்பட்டால் 
ைாததிரநை நாடம்ட கடடிதயழுப்்ப முடியும.

தகாைமபியாவின ந்பரனகுவிைாவில் நம்டத்பற்்ற உைக சட்ட ைாநாடடிற்கு இைங-
மகமய பிரதிநிதிததுவப்்படுததி நீதி அமைச்சர் அலி சப்ரி கைநது தகாண்டுள்ைார்.
இமைாநாடு இரு தினஙகள் நம்டத்பற்்றது. ைாநாடடில் உைக பிரதிநிதிகளி்டம நீதி 
அமைச்சர் கைநதுமரயாடுவமெயும கைநது தகாண்ந்டாமரயும ்ப்டததில் காைைாம.
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உயிர�ோட்டமோன சிந்தையோல்
உல்ை ஆள்கிறது எழுத்து!
உண்மயின் விந்தையோல்
உள்்ளத்்தை ைவர்கிறது ைருத்து!
உண்ம்ய எடுத்து்�த்து
உணர்வுை்்ள நியோயப்படுத்தி
உவ்ைை்்ளச் ச�ோநதைமோக்கி
உணர்ச்சிைளுயிர் ச்பறுகின்றன!

உணவு ரவணடிப ர்போ�ோடி
உ்டல் சமலிநது திண்டோடி
உயிர் ைோக்ைச் சூ்றயோடி
உலகில் சில�து வோழக்்ை!

உயிர் வோழப ர்போ�ோட்டம்
உ்்ட்ம ரதைடித் திண்டோட்டம்

உரி்ம ரைோரும் ைோலைட்டம்
உதைவிை்்ள  வழங்கிடுரவோம்!

உதைவிக்ை�ம் ரைடர்போ்�
உதைோசீனம் ச�யயோமல்
உன்னதைமோய மதித்திடுரவோம்!
உரி்மை்்ளப ்போதுைோபர்போம்!

கவியரசி 

எஸ்.ஏ.இஸ்ைத் ்பாத்திைா
்பஸ்யால

பூமியில் சூரியனின் ஒளிப்படுக்்ையோல் 
்போர் நீருதி�ம் வியர்்வத்துளிை்ளோகி  
ரமசலழ  வோனம் 
தைன் ைனத்தைோல் 
தைோங்ை முடியோது 
அழத்சதைோ்டங்கியது 
அதிைமோனதைோல்  
மனிதைர்ைள் தைோங்ை 
முடியோது அல்லலுரும் 
அவலங்ைள்

நோடடிற்கு நலன் ர�ர்க்கும் 
நன்னிலம் 

ம்லநோடடில் 
மணணீர் அதிைரிக்ை 
தைோங்ை முடியோசதைன்று ஒடடி உறவோடிய 
ம்ல நண்ப்ன பிரிநதைதைோரல
 மண�ரிசவன்று 
மோநதைர் மடிகின்றனர் 
முதிர்நது தைல்லோடிய லயன்றைர்ளோடு

்படிவரி்�யோை 
்போர்பதைற்கு அழைோை ைோடசிதைநதை 
்பயிர்வ்ைைள் 
்பள்்ளத்தைோக்கில் நீ்� முநதி
்போயநதை ைோடசி 

்பயிரிடர்டோ்�
்போ்டோக்கியது
்போ்தைைசலள்்ளோம் 
்போ்றைல் ்ப்டர்நதைோபர்போல் 
்பயணிபர்போர் ்படும் துய�ம் 
சதைோ்டர்கிறரதை 
்பனிக்ைோல குளிர் ர்போல
்பருவம் ்பருவமோய

ஊற்சறடுக்ைோ நீர்
ஊச�ல்லோம் சுற்றி 
ஊ்ம ர்போல் 
ஊருக்குள் நு்ழநதைதுரவ

ஆசறது ஊச�து வயசலது என
அறியோது முைவரி ரதைடி 
அ்லநதைதைோல் 
அல்லலுரும் எம்மவர்ைள்
ஆற்றின் வழியி்ன 
அழைோன ைட்ட்டமோய
அ்மத்தைதைனோல்
ஆழி ை்டல் ச�ல்ல முடியோது
அ்்டக்ைலமோய எம்மி்டரம
சதைோ்டர்கிறரதை 
துயர்
ஏ்ழைள் ைனவு ர்போல்

 த�ாப்பூர் எம.எம.ந�ௌபீக்

மழை
உரிமைகமைப் 
பாதுகாப்்பாம்!

-உமழப்்பதிலான
த்பரானந� ்பானத்ம�
உலலாசைாய் உறிஞ்சிக் குடிக்கும
உலலாசப் ்பறமை கடன்

ைாங்குமத்பாது ந�ய்ைைாகவும
நகாடுக்குமத்பாது சாத்�ானாகவும
ைனதுக்குள் உருைகைாகும
ைாயக்கண்ாடி
--
ஒரு கன்னிப் ந்பணணின்
கா�மலப்த்பால
த்பாராடடத்துடன்
கிமடக்கப்ந்பறறாலும
விைாக ரத்�ாகிப்த்பான
ைமனவிமயப்த்பால
ைனமைாறி திருமபி 
ைநது தசர்ைதுத்பால
ைறு்படியும திருமபி
ைநது விடுகிறது
ைடடி என்னும குழநம�தயாடு.
--
இரணடிலும
கடடு�லகள் இருப்்ப�ாதலா என்னதைா
கடடிய ைமனவிமயப்த்பால
கடடிய ைடடிக்குப் பின்னாலும
விடடுப்த்பாகாைல இருநதுவிடுகிறது
சில கடன்கள்.

--
நைாத்� அன்பும
புகுந� வீடடுக்கு என்று
காடடிக்நகாணடாலும
பிறந�வீடடுக்கான
அன்பின் விகி�த்ம�
ைமறத்து மைத்திருக்கும
ைமனவிமயத்பால
நைாத்� ந�ாமகயும
�ைக்நகன்றாலும
ைடடியின் வீ�ம கழிந�
மீதி ைடடும மககளில என்்ப�ால
கடனும ைமனவியாய்
--
என்ன�ான்
சணமடபிடித்து
�ாய் வீடு த்பானாலும
க்ைதன கண கணட ந�ய்ைநைன
திருமபி ைநதுவிடும
ஒரு �லல ைமனவிமயத்பால
விடடுப்த்பானாலும
ைறு்படியும எப்்படியாைது
ைநது தசர்நது விடுை�ால
இந� கடனும ைமனவியாகிறது,

--

நைய்யன் �டராஜ்

இழப்பதைற்கு இனி 
என்ன இருக்கு
ைணணீரில் ந்னகிறது 
ச்பத்தைமனங்ைள்
எத்தை்ன ைனவுைள்
எத்தை்ன ைற்்ப்னைள்
சுமநதுசைோணடு
புத்தைைப்்பயு்டன் 
ச�ன்ற நீங்ைள்
ை்பனு்்டயு்டன்
திரும்பியரதைரனோ-----!
----

ைணைள் ்பனிக்குது
ைல்புைள் ்பதைறுது
ச்பற்றதைோய 
ச்போறுப்போ்ளோ----!
இல்்ல
பின் ச�ன்று்ழத்தை
தைந்தை மறுப்போ�ோ-----!
---
ை்லநதை ைனவுைள்
இழநதை நிம்மதி
ர்போன உயிர்
திரும்்ப வருமோ!
 இல்்ல
அழுதுதைோன் ்பலன்
கி்்டக்குமோ!
----
ச்பரிதுவத்துப ச்பற்ற
பிள்்்ள
பிஞ்சிரல  இழநதை்தை

விஞ்சிரய விசும்்பலோமோ-----!
---
நித்தி்� இழநது
நிம்மதி ை்லநது
வ்ளர்த்தை ைணமணிைள்
கிள்்்ளசமோழியு்டன்
அன்ன ந்்ட ்பயின்ற
 விதைம்
அ்னத்தும் மறநது
விடுமோ---!
---
அல்லோஹ்
தைநதை ்பரி்�
அவரன  திருபபிட்டோன்
 நோமும் வோ்டலோமோ
தினமும் இ்தைரயற்ை
வோயப்்பத் தைருவோனோ-----!
----
நோ்்ள மஹ்்ஸரில்
எம்குழந்தை �நதிக்ை
ஏற்ற வழி தைருவோயோ
எங்ைள் நோயைம் 
முைம்மது ச்பய�ோல்
ரைடகிரறோம்
இ்தை  ஏற்்போயோ------!
---

த�ாப்பூர் சிராஜூதீன் 
�றபிடடிமுமன, கலமுமன.

கணகள் பனிக்குது!

 கடனும் 
ைமைவியாகிறது

--
மருதைமும் சநயதைலும் ஒருங்ரை அ்மநதை
மணணோம் மருதைமு்ன -  அம் 
மணணின்  ்மநதைனோய மக்ைளின் நண்பனோய
மணணில் வநதை ஒரு நிலவு பூவோப்போ
--
வோழக்்ைத் து்ணயோய ஹபீ்போ்வயும்
வோரிசுை்ளோய ஆறு பிள்்்ளை்்ளயும்
வோழக்்ையின் முது்மயில் 
்பத்துப ர்ப�பபிள்்்ளை்்ளயும் 
வோழநது சைோணடிருக்கும் எமது பூவோப்போ
--
அை்வ 74 ஐ எடடிய பூவோப்போ
ைற்பித்தைலில் ரம்தையோய- இன்று
முள்ளிபச்போத்தை்ன ர்போற்றும் முதைல்வனோய
ைல்வியிலும் ைல்பிலும் சிறநது வி்ளங்கினீர்
--
 ச்பற்ற பிள்்்ளைள் நன்ரற ை்�ர��
ச்பறோதை பிள்்்ளைர்ளோ ்பவனி எங்கும் உலோ வ�
ச்பருமிதைம் சைோணடு ்போரினிரல நீர் ந்டக்ை
ச்பரு்மரயோடு நோம் உ்றபர்போம் பூவோப்போ

--
எம.ரிஸ்னியா அலீம

இனிகமல

பூவாப்ா

----- சைோஞ்சும் தைமிழும்
அதிரல கூடுதைல்  எழிலும்
ர�ர்நதைசதைோரு ்ஹக்கூ ஆனோள்
சமல்லு்டல் இனியவ்ளோனோள்  
சமல்லி்�க்கு சமோழியவ்ளோனோள்
சமோத்தைத்தில்
அன்்போசயோரு சிறு முத்தைத்தில்
இதையம் ைவ்விட்ட எநதைன்
 ை்லமை்ளோனோள்
--

ச�ல்லமோய ரைோ்பம் சைோள்கிறோள் 
ச�நதைோம்�யின் சவடைத்தின் �ோயல்
விழி சுருடடி முைம் சுழிக்கிறோள்
ஓ�ோயி�ம் ஓவியங்ைளின்
ஒன்றுகூ்டல் ...

----

இஷா�ா முஹமைத்
-ஏரூர் கவிநைாழி-

மழலையானவள்

VwhT+u; efu rigapd; Gjpa re;ij 
tpahghupfSf;fhd kPs; tpz;zg;gk; 
Nfhuy; njhlu;ghd ,Wjp mwptpj;jy;

2021.11.05 Mk; jpfjpa 2253 Mk; ,yf;f 

,yq;if rdehaf Nrhryprf; FbauR 

tu;j;jkhdpg; gj;jpupifapy;  %d;W nkhopfspYk; 

gFjp IV (M) apy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Gjpa 

re;ij njhlu;ghd tpsk;guj;jpw;fikthf 

vjph;tUk; 2021.12.31 Mk; jpfjpf;F Kd; ,r; 

re;ijapy; tpahghuk; nra;tjw;fhd Fj;jif 

cupikapid ngw;wpUe;jtu;fs; ,dptUk; 

fhyq;fspy; njhlu;e;J Fwpj;j re;ijapy; 

tpahghuk; nra;a tpUk;gpd; Fj;jif 

cupikia ngw;wpUe;jik njhlu;gpyhd cupa 

Mtzq;fis mYtyf Neuj;jpy; rigapd; 
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அக்குறமை கல்வி மைம்பபாட்டுக்-
கபான ஐக்கிய அமைப்பினரின் 

ஏற்பபாட்டில் தென்கிழக்குப் ்பல்கமைக்க-
ழக ம்பரபாசிரியர் கைபாநிதி  எஸ். எம. எம. 
ைஸபாஹிர் நளிமிக்கு ம்பரபாசிரியர் ்பட்்டம 
வழஙகப்்பட்்டமெப் ்பபாரபாட்டி தகௌரவிக்கும 
நிகழ்வு அக்குறமை  அஸ்்ஹர் மெசிய 
்பபா்டசபாமையின் மகட்ம்பபார் கூ்டத்தில்  
நபாமை 

ஞபாயிறறுக்கிழமை மு.்ப 9.00 ைணிக்கு 
அஸ்்ஹர் மெசிய ்பபா்டசபாமையின் அதி்பர் 
ஏ. எல்.அன்வர் ெமைமையில் இ்டமத்ப-
றும.

ஏற்பபாட்டுக் குழுவின் ெமைவர்  எப். 
எம. ்பபாஸில் ெமைமையில் நம்டத்பறும 
இந்நிகழ்வில் பிரெை அதிதியபாக தென்-
கிழக்குப் ்பல்கமைக்கழக முன்னபாள் 
உ்பமவந்ெர் ம்பரபாசிரியர் எம. எம. எம  
நபாஜிம, விமச்ட ம்பசசபாைரபாக  தென்கி-
ழக்குப் ்பல்கமைக்கழக ெமிழ் தைபாழித்-
துமறப் ம்பரபாசிரியர் ரமீஸ் அப்துல்ைபா, 
வபாழ்த்துமரயிமன   முன்னபாள் அக்கு-
றமை முஸ்லிம ்பபாலிகபா கல்லூரி அதி்பர் 
ரி்ஹபானபா தசய்ன்,  முன்னபாள் இைஙமக  
்பரீட்மசத் திமைக்கைத்தின்  ஆமை-
யபாைர் எஸ். எச. எம. சபீக், ம்பருவமை 
ஜபாமியபா நளிமியபா கைபாபீ்டத்தின் ்பகுதி-
மநர விரிவுமரயபாைர் உஸ்ெபாத் எம. ஏ. எம. 
ைன்சூர், அக்குறமை ்பள்ளிவபாசல்கள் 
சமமைைனத்தின் ெமைவர் சட்்டத்ெரணி 
எம. எப். எம. அஸ்மி, அக்குறமை ஜம-
மிய்யதுல் உைைபா சம்பயின் ெமைவர் 
தைௌைவி எம. ஏ. எம. சியபாம (யூசுபி) 
ஆகிமயபார் நிகழ்த்ெவுள்ைனர். நிகழ்சசித் 
தெபாகுப்பிமன  த்பமரபாஸ் ைஹ்ரூப்மும  
ஏறபுமரயிமன தென்கிழக்குப் ்பல்கமைக்-
கழக அரபு ைறறும இஸ்ைபாமிய கறமக 
பீ்டத்தின் பீ்டபாதி்பதி ம்பரபாசிரியர் எஸ். எம. 
எம. ைஸபாஹிரும ஏற்பபாட்டுக் குழுவின் 
தசயைபாைர் எம. மஜ. எம. ம்பசல்  நன்றி-
யுமரயிமனயும நிகழ்த்துவர்.

விழபாவில் விமச்ட அமசைபாக வரமவறபு 
கீெம, வபாழ்க்மக வரைபாறு தெபா்டர்்பபான 
கபாதைபாளி கபாட்சிப்்படுத்ெல், ைைர் தவளி-
யிடுெல் உள்ளிட்்ட ்பல்மவறு  நிகழ்வுகள் 
இ்டமத்பறவுள்ைன.

பேராசிரியர் 
எஸ்.எம். எம். மஸாஹிர் 
தென்கிழக்குப் ்பல்கமைக்கழக விரிவு-

மரயபாைர் என்ற வமகயில் ம்பரபாசிரியர் 
எஸ். எம. எம. ைஸபாஹிர்  அறிவுப்புைமை-
யும ஆளுமையும அமைதியும அ்டக்க-
மும ென்னகத்மெ தகபாண்டவர்  என்்பமெ 
கல்வி உைகம நன்கறியும. இது தவறும 
புகழ்சசியல்ை.

ம்பரபாசிரியர் ்பெவித் ெமகமை த்பறறுக் 
தகபாள்வது  என்்பது சபாெபாரை வி்டயைல்ை. 
கல்வித் ெமகமைகளில் அதி உசச ்பெவி 
ம்பரபாசிரியர் ்பெவியபாகும.நைது அக்கு-
றமை ைணணுக்கு கல்வித் துமறயின் 
்பபால் ்பன்முக மைெபா விைபாசத்மெப் 
த்பறறுக் தகபாடுத்ெ  உன்னெைபான ம்பரபா-
சிரியர்  ைஸபாஹிமர ்பபாரபாட்டி தகௌரவிப்-
்பதில் ஊர் சமூகம த்பருமிெம தகபாள்கின்-
றது.

இைஙமக தென்கிழக்குப் ்பல்கமைக்-
கழக இஸ்ைபாமிய கறமககள் ைறறும 
அறபுதைபாழிப் பீ்டத்தின் பீ்டபாதி்பதியபாகக் 
க்டமையபாறறிவரும கைபாநிதி எஸ். எம.எம. 
ைஸபாஹிர் இஸ்ைபாமிய கைபாசபாரப் ம்பரபாசி-
யரபாவபார். 13/12/2019 முெல் ்பெவி 
உயர்வு த்பறறபார்,குறித்ெ துமறயில் ம்பரபா-
சிரியரபான முெல் இைஙமகப் பிரமஜயுைபா-
வபார். அத்து்டன் இைஙமக தென்கிழக்குப் 
்பல்கமைக்கழக இஸ்ைபாமிய கறமககள் 
ைறறும அறபு தைபாழிப் பீ்டத்தின் முெைபா-
வது ம்பரபாசிரியர் ைறறும ஜபாமிஆ நளீ-
மிய்யபா ்பட்்டெபாரிகளுள் முெைபாவது ம்பரபாசி-
ரியர் என்ற ைகு்டத்மெயும த்பறறுள்ைபார். 

கணடி அக்குறமையில் 1967 
மைைபாெம 09 ஆம திகதி பிறந்ெ இவர்,ைர்-
்ஹுமகைபான தசய்யத் மு்ஹமைத், ஸ்பபா 
உமைபா ெம்பதியினரின் ்பத்துப் பிள்மை-
களுள் நபான்கபாவது புெல்வரபாவபார். இஸ்-
ைபாமிய அடிப்்பம்டகமைப் ம்பணிய ஒரு 
சபாெபாரை வியபா்பபாரியபான இவரது ெந்மெ,-
ெனது பிள்மைகளின் கல்வி முன்மனற-
றத்தில் தகபாணடிருந்ெ அதீெ ஆர்வமை 
இைஙமகயின் பிர்பைைபான ைபார்க்கக் கல்-
வியகைபான ஜபாமிஆ நளீமிய்யபா கைபாபீ்டத்-
தில் இவர் இமைவெறகபான முக்கிய தூண-
டுமகபாைபாக அமைந்ெது. ைத்திய ைபாகபாை 
பிரதிக் கல்விப் ்பணிப்்பபாைரபாகப் ்பணிபு-
ரிந்ெ இவரது சிறிய ெந்மெயபான ைர்்ஹஹூம 
என்.எம.எம. இஸ்்ஹபாகின் ஆமைபாசமன-
களும வழிகபாட்்டல்களும இவரது கல்வி 
வபாழ்க்மகக்குத் துமை நின்றன.

1997இல் ்பபாதிைபா நி்பபாஸபா என்்ப-
வமரக் கரமபிடித்ெ இவருக்கு மூன்று 
பிள்மைகள் உள்ைனர். இவரின் மூத்ெ 
புெல்வி இைஙமக தென்கிழக்குப் ்பல்க-
மைக்கழகப் ்பட்்டெபாரியபாவபார்.

ம்பரபாசிரியர் ைஸபாஹிர்  அக்குறமை 
முஸ்லிம ்பபாலிகபா ைகபா வித்தியபாைத்-
தில் (அப்ம்பபாது அது ஒரு கைவன் 
்பபா்டசபாமை) ெனது ஆரம்பக் கல்விமயக் 
(ெரம 1-5வமர) கறற இவர், ெரம 5 
புைமைப் ்பரிசில் ்பரீட்மசயில் அதிகூடிய 

புள்ளிகமைப் த்பறறு 
சித்தியம்டந்ெபார். அத்து-
்டன் ெனது இரண்டபாம 
நிமைக் கல்விமய (ெரம 
6-10 வமர) அக்குறமை 
அஸ்்ஹர் கல்லூரியில் 

கறற இவர், க.த்பபா.ெ. சபாெபாரை ெரப் 
்பரீட்மசயில் சித்தி த்பறறபார். 1984 ஆம 
ஆணடு ஜபாமிஆ நளீமிய்யபா கைபா-
பீ்டத்தின் மநர்முகப் ்பரீட்மசக்குத் 
மெபாறறி, அஙகு கற்பெறகுத் தெரி-
வபானபார். இைஙமகயின் பிர்பை 
இஸ்ைபாமிய அறிஞர்கைபான 
கைபாநிதி எம.ஏ.எம. சுக்ரி, உஸ்ெபாத், 
எம.ஏ.எம. ைன்ஸுர், அஷதஷெய்க் 
ஏ.சி. அகபார் மு்ஹமைத், அஷ-
தஷெய்க் சீ. ஐயூப் அலி, ைர்்ஹஹூம 
அஷதஷெய்க் மகருல் ்பஷெர் ம்பபான்-
மறபாரின் வழிகபாட்்டல்களின் கீழ் 
்பண்பபாடும, அறிவும, ஒழுக்கமும 
நிமறந்ெ ஆன்மீகச சூழலில் சுைபார் 
ஏழு வரு்டஙகள் (1984 - 1991) 
இக்கைபாசபாமையில் கல்விமயத் தெபா்டர்ந்-
ெபார்.

இவர் நளீமிய்யபாவில் ்படித்ெ கபாைப்்ப-
குதி இவரது வபாழ்வில் ்பல்மவறு திருப்பு 
முமனகமை ஏற்பட்்டது இக்கபாைப் ்பகு-
தியிமைமய இவர் க.த்பபா.ெ. (உ/ெ) ்பரீட்-
மசக்குத் மெபாறறியமெபாடு, ம்பரபாெமனப் 
்பல்கமைக்கழகத்தின் விமச்ட கமைைபா-
ணிப் ்பரீட்மசக்கு தவளிவபாரி ைபாைவரபா-
கத் மெபாறறி, இரண்டபாம ெர உயர்ெரத்தில் 

(Second Class Upper Division) சித்திதயய்-
தினபார். இதுமவ இவரது ்பல்கமைக்கழக 
வபாழ்வுக்கு அடிதயடுப்்பபாக அமைந்ெது. 
இக்கபாை கட்்டத்தில் நளீமிய்யபாவின் அதி-
்பரபாகப் ்பணியபாறறிய ்பஙகைபாமெமச 
மசர்ந்ெ ஷெஹீதுல்ைபாஹ் தகௌஸர், உ்ப 
அதி்பரபாக இருந்ெ ைர்்ஹஹூம தைௌைவி 
புகபாரி (புத்ெைம) ஆகிமயபார் இவரது கல்வி 

வைர்சசியில் கபாத்திரைபாகப் ்பஙகளித்மெபா-
ரபாவர். ஜபாமிஆ நளீமிய்யபாவின் இறுதிப் 
்பரீட்மசயில் முெல் ெரத்தில் (Lecturer 
[Probationary]) சித்தியம்டந்து, அக்கைபா-
சபாமையில் சுைபார் நபான்கு வரு்டஙகள் 
(1991-−1995) உெவி விரிவுமரயபாைரபா-
கவும க்டமையபாறறிய இவர்,ைபாைவர்க-
ளின் ்பல்துமறசபார் ஆளுமை விருத்தியில் 
ெனது கபாத்திரைபான ்பஙகளிப்ம்ப வழஙகி-
னபார். 

ைர்்ஹஹூம எம.எச.எம. அஷரப்பின் 
அயரபாெ முயறசியினபால் இைஙமக தென்-
கிழக்குப் ்பல்கமைக்கழகம உருவபாக்கப்-
்பட்்டம்பபாது அென் ஸ்ெபா்பக விரிவமரயபா-
ைர்களுள் ஒருவரபாக 1995ஆம ஆணடு 
இமைந்து தகபாண்டபார். 1997ஆம 
ஆணடு அறபு தைபாழிமயத் ெபாய்தைபாழியபா-
கக் தகபாள்ைபாமெபாருக்கு அறபு தைபாழிமயக் 
கறபித்ெல் தெபா்டர்்பபாக ்பட்்டப்பின் ்படிப்பு 
டிப்மைபாைபா கறமகமயக் கற்பெறகபாக 
புைமைப் ்பரிசில் த்பறறு சவூதி அமரபியபா, 
ரியபாத் நகரில் அமைந்துள்ை ைன்னர் 
சுஊத் ்பல்கமைக்கழகத்திறகுச தசன்று,-
அதில் உயர் பிரிவு, இரண்டபாம நிமையில் 
(Second Class Upper Division) சித்தி-
த்பறறு, நபாடு திருமபினபார். 1998இல் 
ெகுதிகபாண விரிவுமரயபாைரபாகத் (Senior 
Lecturer, Grade - II) தெரிவு தசய்யப்்பட்டு, 
இைஙமக தென்கிழக்குப் ்பல்கமைக்கழத்-
திமைமய தெபா்டர்ந்து ்பணியபாறறினபார்.

ம்பரபாெமனப் ்பல்கமைக்கழகத்தில் 
ெனது முதுெத்துவைபாணிக் கறமகக்கபாகப் 
(PhD) ்பதிவு தசய்து தகபாண்ட இவர்,ைர்-
்ஹஹூம கைபாநிதி கபாமில் ஆசபாத்தின் மைற-
்பபார்மவயில் அறபுத் ெமிழில் வந்துள்ை 
அல்குர்ஆன் விரிவுமரகள் தெபா்டர்்பபாக, 
சுைபார் 700 ்பக்கஙகமைக் தகபாண்ட 
ஓர் ஆய்வறிக்மகமயச சைர்ப்பித்து, 
2006ஆம ஆணடு அக் கறமகமயப் 
பூர்த்தி தசய்ெபார். அமெ ஆணடிமைமய 
இைஙமக தென்கிழக்குப் ்பல்கமைக்கழ-
கத்தில் முதுநிமை விரிவுமரயபாைர், 2ஆம 

ெரத்திறகு (Senior Lecturer, Grade - 11) 
்பெவி உயர்த்ெப்்பட்்டபார்.

2011ஆம ஆணடு இறுதிப் ்பகுதியில் 
ெனது கைபாநிதிப் ்பட்்டப்்படிப்பிறகபாக (Phd) 
ைமைசியபா, மகபாைபாலுமபூரில் அமைந்-
துள்ை ைைபாயபா ்பல்கமைக்கழகத்தில் 
இமைந்து தகபாண்ட இவர், இஸ்ைபாமிய 
கபாப்புறுதி (ெகபாபுல்) தெபா்டர்்பபாக ெனது 
ஆய்விமன மைறதகபாணடு, 2017ஆம 
ஆணடு அத்துமறயில் ெனது கைபாநிதிப் 

்பட்்டத்மெ த்பறறுக் தகபாண்டபார். ெகபாபுல் 
துமறயில் கைபாநிதிப் ்பட்்டம த்பறற 
முெல் இைஙமகயர் என்ற த்பருமை-
யும இவமரமய மசரும. இெறகிம்டயில் 
2012ஆம ஆணடு இைஙமக தென்கி-
ழக்குப் ்பல்கமைக்கழகத்தில் இவருக்கு 
முதுநிமை விரிவுமரயபாைர், முெைபாம ெர 
மும (Senior Lecturer, Grade I) கிம்டத்ெது. 

இைஙமக தென்கிழக்குப் ்பல்கமைக்க-
ழக, இஸ்ைபாமிய கறமககள் துமறயின் 
ெமைவரபாக இவர் இரு முமற நியமிக்கப்-
்பட்்டமெபாடு, 2014 முெல் இன்று வமர 
தெபா்டர்ந்து மூன்றபாவது முமறயபாகவும 
இஸ்ைபாமிய கறமககள் ைறறும அறபுதைபா-
ழிப் பீ்டத்தின் பீ்டபாதி்பதியபாக அப்பீ்ட உறுப்-
பினர்கைபால் தெரிவு தசய்யப்்பட்டிருப்்பது 

குறிப்பி்டத்ெக்கது. 
Interactive Social Renaissance 

Assembly (ISRA), அக்குறமை ஜம-
இய்யதுல் உைைபா ைறறும அக்குறமை 
ம்பத்துஸ் ஸகபாத் ம்பபான்ற நிறுவனஙக-
ளில் இமைந்து ்பணியபாறறிய இவர்,-
ெறம்பபாது ைபானி்ட ைறுைைர்சசிக்கபான 
சஙகம Human Renaissance) அக்குர-
மையில் சமூக ைறறும கல்வி மைம்பபாட்-
டுக்கபான அமைப்பு (Association for Social 
& Educational Development in Akurana 
[ASEDA] நீதி ைறறும மைம்பபாட்டுக்கபான-
ைக்கள் இயக்கம People's Movement for 
Justice and Development [PMJD]) அக்-
குறமை ஆய்வு நிறுவகம (ARF), இமிஷ-
கபாத் இஸ்ைபாமிய ஆய்வு நிறுவனம,அல்-
முுஃமினபாத் த்பணகள் அறபுக் கல்லூரி 
ம்பபான்ற ்பல்மவறு கல்வி, சமூக மைம-
்பபாட்டு நிறுவனஙகளில் உறுப்பினரபாவும 
்பல்மவறு ்பெவிகளிலும மசமவயபாறறி 
வருகின்றபார். அத்மெபாடு இவர், சமூகம 
மவணடி நிறகும ்பல்மவறு ெமைப்புக்க-
ளில் தசபாறத்பபாழிவுகமையும கருத்ெரஙகு-
கமையும மைறதகபாணடுள்ைமெபாடு எழுத்-
து,ஆய்வுத் துமறகளில் ஈடு்பபாடு கபாட்டி 
வருகின்றபார். இது வமரயில் 20இறகும 
மைற்பட்்ட நூல்கமை தவளியிட்டுள்ை 
இவர் கணிசைபான ஆய்வுக் கட்டுமரகமை 
ெரைபான உள்நபாட்டு, தவளிநபாட்டு சஞ்சி-
மககளில் ்பதிப்பித்துள்ைமெபாடு, மெசிய, 
சர்வமெசஆய்வு ைபாநபாடுகளில் அவறமற 
சைர்ப்பித்துமுள்ைபார். 

தென்கிழக்கு அறப் பீ்டத்திறகு புதிய-
தெபாரு ்பரிைபாைத்மெக் தகபாடுத்ெவர். 
எந்ெ வி்டயத்திலும ெனித் ென்மையபான 
்பபார்மவமய தகபாடுக்கும திறமை இவ-
ருக்கு உணடு. இத்ெமகய ்பன்்பமுக 
ஆளுமை தகபாண்டவமர அக்குறமை 
சமூகம ்பபாரபாட்டுவமெயிட்டு த்பருமிெம 
அம்டகின்மறபாம. இவரது மசமவகள் 
தைன்மைலும தெபா்டரமவணடும எனவும 
அெனூ்டபாக சமூக எழுசசியும மைம்பபா-
டும ஏற்ப்டமவணடும எனவும வல்ை 
இமறவமன நபாம பிரபார்த்திக்கின்மறபாம.

முன்வரிமசயில் அைர்ந்து இருப்்பவர்கள் இ்டமிருந்து வைம எம. ஏ. எச. எம. சவரபாஜ், ரியபாஸ் ்ஹனி்பபா, எஸ். ஏ. எம. ம்பமரபாஸ், எஸ். எம. எம. சபாஜ்ஹபான், எம. ஐ. எம. இக்்பபால், சியபாம மின்்ஹபாஜி, எப். எம. ்பபாசில், 
எம. மஜ. எம. ம்பசல், எம. ஆர். எம. நஸ்ைபான், எஸ். எம. ரழி, எம. ஐ. எம. ைபாஹிர், ஏ. ஜி. ்பசபான் மு்ஹைட் ஆகிமயபார்களு்டன் பின் வரிமசயில் நிற்பவர்கள் இ்டமிருந்து வைம எம. மஜ. எம. ஜரூக், ஏ. எம. எம. 
ைஸீன், எஸ். எச. எம. நிஸ்வர், எம. ஆர். எம. ம்பமரபாஸ், எம. எச. ைன்சீர் அஹ்ைட், எச. எம. எம. ஹில்மி, எம. எம. எம. த்பமரபாஸ், எம. ஏ.. எம. முயீன், எம. மஜ. ரினபாஸ் மு்ஹைட், என். எப். நவபாஸ், எம. ஏ. எம. 
லுக்ைபான் ஆகிய ஏற்பபாட்டுக் குழுவினமரப் ்ப்டத்தில் கபாைைபாம.    

ைபாத்பரும சம்பெனிமை நீ ந்டந்ெபால் 
உனக்கு ைபாமைகள் விழ மவணடும, 
என்ற ைகு்டத்திறமகற்ப ைமையகத்தின் 
திருத்ெைைபாம எஙகள் அக்குறமை 
அன்மன ஈன்தறடுத்ெ அருந்ெவப் 
புெல்வன் ம்பரபாசிரியர் ைஸபாஹிர் 
நளீமி தென்கிழக்குப் ்பல்கமைக்கழ-
கத்தில் ம்பரபாசிரியரபாக ்பெவிமயறறமெ 
தகபாண்டபாடும இனியநபாள். ம்பரபாசிரி-
யர் ைஸபாஹிர் அக்குறமை ்பபாலிகபா 
ைறறும அக்குறமை அஸ்்ஹர் ைத்திய 
கல்லூரி ஆகியவறறின் ்பமழய 
ைபாைவர் என்ற வமகயில் அவரின் 
இந்ெ உயர் ்பெவிமயற்பபானது அக்கு-
றமை வபாழ் ைக்கள் அமனவருக்குை 
த்பரும ைகிழ்சசிமயயும, உந்துெமை-
யும அளித்திருக்கிறது என்றபால் அது 
மிமகயபாகபாது.  

அந்ெ உந்துெலின் தவளிப்்பபாம்ட 
Education For Akurana என்ற Whatsapp 
குழுைத்தில் கைந்துமரயபா்டப்்பட்டு எைது 
்பபா்டசபாமையின் ்பமழய ைபாைவர்கள் 
ஊரின் நிர்வபாகக் குழுக்கள் ைறறும 
நைன் விருமபிகள் ெபாைபாக முன்வந்து 
இது ம்பபான்ற ்பபாரபாட்டு விழபா ஒன்மற 
ந்டபாத்ெ முடிவு தசய்மெபாம, அென் பிரகபா-
ரம அக்குறமை ைக்களின் உைத்திருப்-
தியும, திருப்த்பபாருத்ெத்மெயும ைறறும 
எதிர்கபாை எம பிரமெச ைபாைவர்களின் 
நைன் கருதி இப்்பபாரபாட்டு விழபா இன்று 
ந்டத்துவதில் நபாஙகள் த்பருமிெம அம்ட-
கின்மறபாம.  

இ ை ங ம க 
்பல்கமைக்கழக 
தைபான்றில் இஸ்-
ைபாமிய கறமக 
த ந றி க் க பா க 
முெல் ம்பரபாசிரி-
யரபாக ைஸபாஹிர் 
அவர்கள் ்பெவி-
மயறறது இத்-
துமறயில் கறகும ைபாைவர்களுக்கு 
ைபாத்திரைன்றி முழு சமுெபாயத்திறகுை 
த்பரும வரப்பிரசபாெைபாகும. 

இவவபாறபான ்பபாரபாட்டு நிகழ்வுகள் சமூ-
கத்தின் ்பை ைட்்டஙகளிலுை ந்டபாத்ெப்்ப்ட 
மவணடும, இென் மூைம கல்விக்குக் 
தகபாடுக்கும முக்கியத்துவம மைமைபாஙக 
மவணடும என்்பமெ எைது ஏற்பபாட்டுக்கு-
ழுவின் ம்பரவபாவபாகும.   

ம்பரபாசிரியர் ைஸபாஹிரின் கல்வி 
ஞபானமும, அறிவுத்திறனும தகபாண்ட 
உயர்ந்ெ மசமவ எம சமூகத்திறகும 
முழு நபாட்டிறகும இன்னும சிறப்்பபாக 
கிம்டக்கப்த்பறல் மவணடுதைன்றும 
இவருக்கு தைன்மைலும அறிவுவிருத்-
திமயயும, ஆமரபாக்கியத்மெயும அரு-
ைமவணடும என்று எல்ைபாம வல்ை 
இமறவமன பிரபார்த்திக்கின்மறன்.  

எப். எம. ்பபாசில்   
ெமைவர்  

ஏற்பபாட்டுக்குழு    

கல்வி ஞானமும், அறிவுத்திறனும்   
மேலும் விருத்தியடைய மேண்டும்  

மேராசிரியரின் உயர்ச்சிக்கு நானும் ேஙகளிப்பு 
செய்தட்த சேருடேயாக கருதுகிமறன் 

ம்பரபாசிரியர் கைபாநிதி எஸ்.
எம.எம. ைஸபாஹிமர தகௌர-
விக்கும முகைபாக தவளி-
யி்டப்்படும இந்ெ நிமனவு 
ைைருக்கு வபாழ்த்துச தசய்தி 
வழஙகுவதில் ம்பருவமக 
அம்டகின்மறன். ம்பரபாசிரி-
யர் ைஸபாஹிருக்கும எனக்-
கும க்டந்ெ ஏழு வரு்டஙக-
ைபாக மிக தநருஙகிய உறவு உணடு. 
2015ஆம ஆணடு நபான் இைஙமக 
தென்கிழக்குப் ்பல்கமைக்கழகத்துக்கு 
உ்பமவந்ெரபாக நியமிக்கப்்பட்்டமெத் 
தெபா்டர்ந்து, நபாம இருவரும அப் ்பல்-
கமைக்கழகத்தின் வைர்சசிக்கபாக 
இமைந்து ்பணியபாறறியது ைபாத்தி-
ரைன்றி முஸ்லிம சமூகத்தின் கல்வி 
ைறறும சமூக மைன்்பபாட்டுக்கபாகவும 
உமழத்திருக்கின்மறபாம. அல்்ஹமது-
லில்ைபாஹ்.   

இைஙமகயில் ்பல்கமைக்கழகக் 
கல்வி 1921ஆம ஆணடு ஆரம்ப-
ைபான ம்பபாதும 1942ஆம ஆணடு 
ம்பரபாெமனப் ்பல்கமைக்கழகம 
மெபாறறு விக்கப்்பட்்டம்பபாதும அறபு, 
இஸ்ைபாமிய நபாகரீகக் கறமககள் அக்-
கபாைப் ்பகுதிகளில் ்பல்கமைக்கழகக் 
கமைத்திட்்டத்திறகுள் உள்வபாஙகப்்ப-
்டவில்மை. எனினும ம்பரபாெமனப் 
்பல்கமைக்கழகம உருவபாகி சிறிது 
கபாைத்திறகுள்மைமய, 1945இல் 
அஙகு கீமழத்மெய கறமககள் பீ்டத்-
தின் (Faculty of Oriental Studies)
ஒரு துமறயபாக அறபுத் துமற 
(Department of Arabic) ஸ்ெபாபிக்கப்-
்பட்்டது. அத்துமறயில் இஸ்ைபாமிய 
நபாகரீகக் கறமககள் இ்டமத்பறறிருந்-
ெபாலும 1972ஆம ஆணடுகளில் 
அமைந்திருந்ெ இைஙமகப் ்பல்க-
மைக்கழக வித்தியபாைஙகபார வைபா-
கத்தில் (Vidyalankara Campus of 
University of Sri Lanka) அறபுத் 
துமறயின் கீழ் இஸ்ைபாமிய நபாகரீகம 

அறிமுகப்்படுத்ெப்்பட்்டது. 
பின்னர் அது 1979இல் 
ம்பரபாெமனப் ்பல்கமைக்-
கழகத்தில் அறபு, இஸ்ைபா-
மிய நபாகரீகத் துமறயபாக 
Department of Arabic and 
Islamic Civilization) ைபாறறி-
யமைக்கப்்பட்்டது. 1975 
களில் யபாழ்ப்்பபாைப் ்பல்க-

மைக்கழகத்திலும, 1986இல் கிழக்-
குப் ்பல்கமைக்கழகத்திலும, 1993 
இல் தகபாழுமபுப் ்பல்கமைக்கழகத்தி-
லும, 1995 இல் தென்கிழக்குப் ்பல்-
கமைக்கழகத்திலும அறபு, இஸ்ைபாமி-
யக் கறமககள் ஆரமபிக்கப்்பட்்டன.
தென்கிழக்குப் ்பல்கமைக்கழகத்தில் 
2005ஆம ஆணடு இஸ்ைபாமிய கற-
மககள் ைறறும அறபுதைபாழிப் பீ்டம 
என்ற ெனித்துவைபான பீ்டதைபான்றும 
உருவபாக்கப்்பட்்டது.  

அறபு, இஸ்ைபாமிய கறமககளுக்கு 
இருந்ெ ம்பபாதிலும கூ்ட 1956இல் 
்பபாகிஸ்ெபானியப் பிரமஜயபான எம.ஏ. 
இைபாம என்்பவர் ைபாத்திரமை அறபுத்-
துமறயில் ம்பரபாசிரியரபாக இருந்ெபார். 
இன்று வமர இத்துமறயில் ஒரு ம்பரபா-
சிரியர் மெபான்றவில்மை. ஏமனய சை-
யஙகள் சபார்ந்ெ கறமககளிலும ்பை 
ம்பரபாசிரியர்கள் ்பல்கமைக்கழகஙக-
ளில் உருவபாக்கப்்பட்டுள்ை ம்பபாதிலும 
சுைபார் 50 வரு்டஙகளுக்கு மைைபாக 
இஸ்ைபாமிய கறமககள் துமறயில் 
ஒரு ம்பரபாசிரியமர உருவபாக்க முடியபா-
ைல் இருந்ெது. தென்கிழக்குப் ்பல்க-
மைக்கழக, கமை, கைபாசபாரப் பீ்டத்தின் 
முன்னபாள் பீ்டபாதி்பதி ைர்்ஹும மக.எம.
எச. கபாலிதீன் கூ்ட துமைப் ம்பரபா-
சிரியரபாகமவ இருந்ெபார். ைமறந்ெ 
கைபாநிதி எம.ஏ.ஏம. சுக்ரி, கைபாநிதி 
எம.ஐ.எம. அமீன் ம்பபான்ற சிறந்ெ 
கல்விைபான்கள் ்பல்கமைக்கழகத்-
தில் ்பணியபாறறிய ம்பபாதும அவர்-
கைபாலும இந்ெ உயரிய இ்டத்மெ 

அம்டந்து தகபாள்ை முடியவில்மை. 
இெனபால் இஸ்ைபாமிய கறமகத் 
துமறயில் கபாைப்்படும இந்ெப் ்பபாரிய 
இம்டதவளிமய நிரப்்ப மவணடியது 
எனது க்டமை என நபான் எணணி-
மனன். அெறகு மிகவும ெகுதியபான-
வர் கைபாநிதி ைஸபாஹிர் என இனங-
கணடு, அவமர இந்ெ உயர் ்பெவிக்கு 
விணைப்பிக்குைபாறு மவணடிமனன். 
த்பரும சவபால்களுக்கு ைத்தியில் அவ-
ருக்கு அப்்பெவி உயர்வு கிம்டத்ெது. 
அென் பிரதி்பைனபாக இைஙமகயில் 
இத்துமறசபார் முெைபாவது ம்பரபாசிரி-
யர், இைஙமக தென்கிழக்குப் ்பல்க-
மைக்கழகத்தின் இஸ்ைபாமிய கறமக-
கள் ைறறும அறபு தைபாழிப் பீ்டத்தின் 
முெைபாவது ம்பரபாசிரியர்,நளீமிய்யபா 
்பட்்டெபாரிகளுள் முெைபாவது ம்பரபாசிரி-
யர் என்ற த்பருமைமய அவர் த்பறு-
கின்றபார். இந்ெ தகௌரவத்மெ அவர் 
த்பறுவெறகு நபானும துமையபாக 
இருந்திருக்கின்மறன் என்ற வமகயில் 
நபான் ைகிழ்சசி அம்டகின்மறன். அல்-
்ஹமதுலில்ைபாஹ்.   

ம்பரபாசிரியர் ைஸபாஹிர் பிறந்ெைபான 
அக்குறமையில் அவமர தகௌரவிப்-
்பெனூ்டபாகப் த்பருமையம்டகின்றது. 
ஊரில் உள்ை எல்ைபா அமைப்புக-
ளும ஒன்றிமைந்து இந்ெ நிகழ்மவ 
ஏற்பபாடு தசய்திருப்்பது மிகவும ்பபாரபாட்-
்டத்ெக்கது. இந்ெ நிகழ்மவ ஏற்பபாடு 
தசய்ெவர்கமை நபான் ்பபாரபாட்டுகின்-
மறன். அவர்களின் இமமுயறசிக்கு 
அல்ைபாஹ் ெஆைபா நிமறந்ெ நன்-
மைகமை வழஙக மவணடும எனப் 
பிரபார்த்திக்கின்மறன்.   

ம்பரபாசிரியர் 
எம.எம.எம. நபாஜிம,  

முன்னபாள் உ்பமவந்ெர்,  
இைஙமக தென்கிழக்குப் ்பல்க-

மைக்கழகம,  
ஒலுவில்    

மேராசிரியர் கலாநிதி 
எஸ். எம். எம். ேஸாஹிருக்கு 

ோராட்டும் சகௌரேமும்
அக்குறணை கல்வி பமம்ோட்டுக்கான ஐக்கிய அணமப்பினர் ஏறோடு
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புத்தளம அனுரா்தபுர 
வீதியில் ்பாரிய ைரம 

வீழ்ந்து ப்பாக்குவரதது 
ஸ்தமி்தம ஏற்பட்டது.  

இ்தமையடுதது புத்தளம 
நகரபி்தா எம.எஸ.எம.

ரபீக், ஊழியர்கமள வரவ-
மழதது குறித்த இ்டததுக்-

குச் சசன்று அவர்களு்டன் 
இமைந்து ்பாரிய ைரதம்த 

சவடடி அகறறிைார். 
(்ப்டம : புத்தளம திைகரன் 

நிரு்பர்)

புத்தளம ஸ்ரீ சிததி விநாயகர் ஆலயததில் நம்டச்பற்ற  
திருக்கார்ததிமக வழி்பாடடு நிகழ்வுகளின் ப்பாது பிடிக்-
கப்பட்ட ்ப்டஙகள். ஆலய பிர்தை குரு சிவஸ்ரீ சவஙக்ட 
சுந்்தாராை குருக்கள் ்தமலமையில் இந்நிகழ்வுகள் 
இ்டமச்பற்றை.       (்ப்டம : புத்தளம திைகரன் நிரு்பர்)

புத்தளம் தினகரன் நிருபர்

வட மேல் ோகாண சாகிததிய 
விழாவில் மூன்று விருதுகளள 
வவன்வறெடுத்த புத்தளம் களைஞர் 
ரபீக் ோஸடர், வ்தாடர்ந்து புத்த-
ளம் பிரம்தச வசயைகததினால் 
நடாத்தபபடட புத்தளம் பிரம்தச 
களைஞர்களுக்கான களை, 
இைக்கியப மபாடடிகளிலும் 
மூன்று விருதுகளள அள்ளி 
குவிததுள்ளார்.

மேறபடி மபாடடிகளில் 
வவறறி வபறறெவர்களுக்கான பரிசளிபபு 
ளவபவம் அணளேயில் (30)  புத்தளம் 
பிரம்தச வசயைக மகடமபார் கூடததில் 
மிக விேரிளசயாக நளடவபறறெது.

புத்தளம் ோவடட வசயைாளர் 
உடபட பல்துளறெ ்தளைளேகள் அதிதிக-
ளாகக் கைந்து வகாணடனர்.

இபமபாடடிகளில் கைந்து வகாணட 
ஓய்வு நிளை ஆசிரியர் கைாபூஷணம்,  

எஸ.எஸ.எம். ரபீக் சிறுகள்தப மபாட-
டியில் மு்தலிடதள்தயும், பாடைாக்கப 
மபாடடியில் இரணடாம் இடதள்தயும்,-

சிறுவர் கள்தப மபாடடியில் 
மூன்றொம் இடதள்தயும் வபறறு 
மீணடும் சா்தளன பளடததுள்-
ளார்.

பாடசாளை ோணவர்கள், 
பல்துளறெக் களைஞர்கள், 
பிரம்தச காரியாையததில் பணி-
புரியும் உததிமயாகத்தர்கள், 
அவர்களின் பிள்ளளகள் ஆகி-
மயாரும் மபாடடிகளில் கைந்து 

வவறறி வபறறெனர். 
வவறறியாளர்களுக்கு சான்றி்தழக-

ளும், புத்தகஙகளும் பரிசாக வழஙகப-
படடன.

இவ்விழாவில் விமசட  அம்சோக 60 
வயதிறகு மேறபடட ரபீக் ோஸடர் உள்-
ளிடட களைஞர்களுக்கு வபறுேதியான  
உைர் உணவுப வபாதிளய பிரம்தச 
வசயைாளர் வழஙகி  வகௌரவித்தனர். 

ரபீக் மாஸ்டருக்கு கலைஞரகளுக்கான விருது

ப்பருவமள சகச்சிைமல ்தர்காவுக்கு விஜயம சசய்த 
அபலலுல் உலைா கலாநிதி அஹைத நாஸிர் ஆலிம 
விபே்ட துஆ பிரார்த்தமையில் கலந்து சகாண்ட 
ப்பாது எடுக்கப்பட்ட ்ப்டம. 

(்ப்டம : ப்பருவமள நிரு்பர்)

கர்நாடகாவில் ஒவேக்ரான்   ளவரஸ பாதிபபு 
உறுதி வசய்யபபடட இருவரின் முழு விபரம் 
வ்தரியவில்ளை. இதில், 66 வய்தானவர் 
வவளிநாடளடச் மசர்ந்்தவர். அவர் வ்தன் 
ஆபிரிக்காவிலிருந்து வந்துள்ளார். 

ேறவறொருவர், வபஙகளூரில் வடாக்டராக 
பணியாறறுபவர் என வ்தரிய வந்துள்ளது. 
இவருடன் வ்தாடர்பில் இருந்்த ஐந்து வடாக் -
டர்கள் வகாமரானா வ்தாறறொல் பாதிக்கப -
படடுள்ளனர். அவர்களுக்கு ஒமிக்மரான் 
ளவரஸ பாதிபபு உள்ள்தா என பரிமசா -
்தளன நடத்தபபடடுள்ளது. அவர்களுடன் 
வ்தாடர்பில் இருந்்த ேறறெவர்களள கணடறி -
யும் பணியும் தீவிரபபடுத்தபபடடுள்ளது.

ேஹாராஷ்டிராவில் வகாமரானா பரவளை 
்தடுக்க, வவளிநாடடு பயணியருக்கான 
வழிகாடடு வநறிமுளறெகளள ோநிை அரசு 
்தனியாக வவளியிடடிருந்்தது. ேததிய 
உள்துளறெ அளேச்சகம், ேஹாராஷ்டிர அர -
சுக்கு எழுதிய கடி்தததில், ேததிய சுகா்தா -
ரததுளறெ அளேச்சகம் வவளியிடடுள்ள 
வழிகாடடு்தல்களள பின்பறறும்படி அறிவு -
றுததியது. 

இள்தயடுதது, வழிகாடடு வநறிமுளறெக -
ளில் ோறறெம் வசய்து ேஹாராஷ்டிரா அரசு 
உத்தரவிடடுள்ளது.

சசன்மையில் 275
்படுக்மககள் ்தயார்:

்தமிழக சுகா்தாரத துளறெ அதிகாரிகள் கூறி -
ய்தாவது:

்தமிழகததில் ஒமிக்மரான் ளவரளச 
்தடுக்க ம்தளவயாக இருக்கும் முக்கிய 
ேருந்துகள், ஒக்சிஜன் வசதிகள், முகக்கவ -
சஙகள் மபான்றெளவ மூன்று ோ்தஙகளுக்கு 
ம்தளவயான அளவு ளகயிருபபில் உள்ளன. 
இந்்த ளவரஸ பரவினால், அள்த எதிர் -
வகாள்ள பல்மவறு கடட முன்வனச்சரிக்ளக 
நடவடிக்ளககள் மேறவகாள்ளபபடடு வரு -
கின்றென.

அ்தன்படி, ளவரஸ பாதிபபுக்குள்ளாகும் 
நபர்களள ்தனிளேபபடுததி கணகாணிக்கும் 
வளகயில், ்தமிழகததில் உள்ள அளனதது 
அரசு ேருததுவக் கல்லுாரி ேருததுவேளனக -
ளிலும் ்தைா  150 படுக்ளககள் ஒதுக்க உத்த -
ரவிடபபடடு உள்ளது.

்தறமபாது வசன்ளனயில் ராஜிவ்காந்தி 
ேருததுவேளனயில் 150, ஸடான்லியில் 75, 
ஓேந்தூரர் அரசு ேருததுவக் கல்லுாரி ேருத -
துவேளனயில் 50 படுக்ளககள் என  275 
படுக்ளககள் ்தயார் நிளையில் உள்ளன.
கிணடி வகாமரானா ேருததுவேளன, 
கீழபபாக்கம் அரசு ேருததுவேளனகளில் 
வகாமரானா படுக்ளககள் காலியாக இருப -
ப்தால், ம்தளவபபடும் மநரஙகளில் அளவ 
ஒமிக்மரான் வ்தாறறுக்கு சிகிச்ளச அளிக்க 
பயன்படுததி வகாள்ளபபடும். அம்தமபால், 
அளனதது ோவடடஙகளிலும் படுக்ளககள் 
ஒதுக்கீடு வசய்யும் பணிகள் நடந்து வருகின் -
றென.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

24 நாடுகளுக்கு ்பரவல்:
ஒமிக்மரான் வளக வகாமரானா ளவரஸ 

வ்தன்னாபிரிக்காவில் கடந்்த ோ்தம் 8ம் 
திகதி மு்தலில் கணடறியபபடடது. கடந்்த 
வாரம் இந்்த ளவரஸ குறிதது உைக நாடுக -
ளுக்கு எச்சரிக்கபபடடது.

இதுவளர இருந்்த வகாமரானா ளவரஸ 
வளககளிமைமய இது்தான் மிகவும் ஆபத்தா -
ன்தாக கரு்தபபடுகிறெது. 

வ்தன்னாபிரிக்காவில் ஒவ்வவாரு நாளும் 
பாதிபபு, அ்தறகு முந்ள்தய நாளள விட 
இரடடிபபாகி வருகிறெது. இ்தறகிளடமய, 
இந்்த வளக ளவரஸ 24 நாடுகளுக்கு பரவி -
யுள்ள்தாக உைக சுகா்தார அளேபபு வ்தரி -
விததுள்ளது.

ஒமிக்பரான்... (04ஆம ்பக்கத ச்தா்டர்)

kf;fs; tq;fp - nj`ptis fpis
1986 Mk; Mz;bd; 32Mk; ,yf;fr; rl;lj;jhy; 

jpUj;jg;gl;lthwhd 1961 Mk; Mz;bd; 29 Mk; ,yf;f 

kf;fs; tq;fpr; rl;lj;jpd; 29D gpuptpd; fPo; tpw;gid

ngWkjp tha;e;j Mjdq;fs; 
gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gid 

1.  Nky; khfhzk;> nfhOk;G khtl;lk;> N`thfk; Nfhuis> gs;Ns gw;W> fLnty gpuNjr 

nrayf vy;iyfSf;Fs;> gj;juKy;y nfhunjhl ,y.472B-,`y Nghkpupa fpuhk Nrtfu; 

gpuptpy;> ,`y Nghkpupa vd;w ,lj;jpy; mike;Js;s "gpypghdfdj;j tj;j" vd 

miof;fg;gLfpd;w fhzpapd; cj;juT ngw;w epy msitahsu; vk;.V.[auj;d mtu;fshy; 

mse;J jahupf;fg;gl;l 1997.01.11Mk; jpfjpAila 1501Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; rfyJk; 

gpupj;njhJf;fg;gl;L Jz;lk; 7 vd milahskplg;gl;l fhzpapd; tp];jPuzk; gj;J jrk; vl;L 

VO gu;r;fs; (V:0-W}:0-Ng:10.87) kw;Wk; ,jdfj;NjAs;s fl;llq;fs;> kuq;fs;> gapu;fs; kw;Wk; 

mjdfj;NjAs;s rfyijAk; cs;slf;fpaJ.

  ,e;j Mjdk; cupkk; ngw;w epy msitahsuhy; NkNy nrhy;yg;gl;l 1501Mk; ,yf;f 

tiuglj;jpy; ,lg;gl;l 05.03.2004Mk; jpfjpAila Fwpg;gpw;F Vw;g gpd;tUkhW tpgupf;fg;gLfpd;wJ:

  NkNy nrhy;yg;gl;lthW ,`y Nghkpupa vd;w ,lj;jpy; mike;Js;s "gpypghdfdj;j tj;j" 

vd miof;fg;gLfpd;w fhzpia cj;juT ngw;w epy msitahsu; vk;.V. [auj;d; mtu;fshy; 

mse;J jahupf;fg;gl;l 1997.01.11Mk; jpfjpAila 1501Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; rfyJk; 

gpupj;njhJf;fg;gl;L Jz;lk; 7 vd milahskplg;gl;l fhzpapd; tp];jPuzk; gj;J jrk; 

G+r;rpak; ehd;F gu;r;fs; (V:0-W}:0-Ng:10.04) kw;Wk; ,jdfj;NjAs;s fl;llq;fs;> kuq;fs;> 

gapu;fs; kw;Wk; mjdfj;NjAs;s rfyijAk; cs;slf;fpaJ. fPo;f; Fwpg;gplg;gLfpd;w 

fhzpfis nghJthf ghijfshf gad;gLj;Jfpd;w cupikAld; $baJ.

  NkNy nrhy;yg;gl;lthW ,`y Nghkpupa vd;w ,lj;jpy; mike;Js;s "gpypghdfdj;j tj;j" 

vd miof;fg;gLfpd;w fhzpapd; cj;juT ngw;w epy msitahsu; vk;.V. [auj;d mtu;fshy; 

mse;J jahupf;fg;gl;l 1997.01.11Mk; jpfjpAila 1501Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; Jz;lk; R 
vd milahskplg;gl;l fhzpapd; tp];jPuzk; ,Ugj;J ehd;F jrk; G+r;rpak; Ie;J gu;r;fs; 

(V:0-W}:0-Ng:24.05) nfhz;l fhzp.

  NkNy nrhy;yg;gl;l 1501Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; Jz;lk; 7 vd;w fhzpia 2004.03.05Mk; 

jpfjp epy msitahsu; vk;. V. [auj;d mtu;fshy; kPs; mstPL nra;J mse;J mZF 

topf;fhf xJf;fg;gl;l 05mb mfyg; gFjp (Jz;lk; 07 vd;w gFjp 05mb mfykhf NkNy 

nrhy;yg;gl;l Jz;lk; R vd;w gFjp 20 mb mfykhFkhW kPz;Lk; mse;J jahupf;fg;gl;l) 

NkNy nrhy;yg;gl;l 1501Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; Jz;lk; 7A vd milahskplg;gl;l fhzpj; 

Jz;lkhFk;.

  ,e;j <L N`hkhfk fhzpg;gjptfj;jpy; B58/105,106 kw;Wk; 107 vd gjpT nra;ag;gl;Ls;sd.

2.   NkNy nrhy;yg;gl;lthW> g`y Nghkpupa vd;w ,lj;jpy; mike;Js;s "vln`uypaf`ye;j 

kw;Wk; etfKNt tj;j jw;NghJ ,A];nldd; v];Nll;" vd miof;fg;gLfpd;w fhzpia 

cupkk; ngw;w epy msitahsu; [P.vy;.gP. ehzaf;fhu mtu;fshy; 1992.12.20Mk; jpfjp 

mse;J jahupf;fg;gl;l 11027Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; Jz;lk; 64 vd;w fhzp gj;J gu;r;fs; 

(V:0-W}:0-Ng:10) tp];jPuzj;ijf; nfhz;lJ vd;gNjhL mjdfj;Nj mike;Js;s kuq;fs;> 

gapu;fs;> fl;llq;fs; Nghd;w rfyijAk; cs;slf;fpaJ.

 ,e;j <L N`hkhfk fhzpg;gjptfj;jpy; B58/107 ,y; gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ.

3.  NkNy nrhy;yg;gl;lthW> g`y Nghkpupa vd;w ,lj;jpy; mike;Js;s 'vln`uypaf`ye;j 

kw;Wk; etfKNt tj;j jw;NghJ ,A];nldd; v];Nll"; vd miof;fg;gLfpd;w fhzpia 

cupkk; ngw;w epy msitahsu; [P.vy;.gP.ehzaf;fhu mtu;fshy; 1992.12.20Mk; jpfjp mse;J 

jahupf;fg;gl;l 11027Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; Jz;lk; 65 vd;w fhzp gj;J gu;r;fs; (V:0-W}0:- 

Ng:10) tp];jPuzj;ijf; nfhz;lJ vd;gNjhL mjdfj;Nj mike;Js;s kuq;fs;> gapu;fs;> 

fl;llq;fs; Nghd;w rfyijAk; cs;slf;fpaJ.

 ,e;j <L N`hkhfk fhzpg;gjptfj;jpy; B58/108 ,y; gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ.

4.   Nky; khfhzk;> nfhOk;G khtl;lk;> N`thfk; Nfhuis> gs;Ns gw;W> fLnty gpuNjr rig 

kw;Wk; fLnty gpuNjr nrayfg; gpupT vy;iyfSf;Fs;> ,yf;fk; 472- g`y Nghkpupa fpuhk 

Nrtfu; gpuptpy;> g`y Nghkpupa vd;w ,lj;jpy; mike;Js;s nty,dnjhl vd 

miof;fg;gLfpd;w fhzpapd; cj;juT ngw;w epy msitahsH yf;\;kd; FzNrfu 

mtu;fshy; 2007.05.06Mk; jpfjp mse;J jahupf;fg;gl;l 3311Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; Jz;lk; 

A vd milahskplg;gl;l fhzpapd; tp];jPuzk; ,uz;L Vf;fu;fs; kw;Wk; ,Ugj;njhd;W jrk; 

xd;W xd;gJ gu;r;fs; (V:2-W}:0-Ng:21.19) kw;Wk; ,jdfj;NjAs;s fl;llq;fs;> kuq;fs;> gapu;fs; 

kw;Wk; mjdfj;NjAs;s rfyijAk; cs;slf;fpaJ.

  NkNy Fwpg;gpl;l 12 mb ghijia mZF topahf gad;gLj;Jtjw;fhd cupikiaAk; 

nfhz;lJ.

 ,e;j <L N`hkhfk fhzpg;gjptfj;jpy; B 376/82 ,y; gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ. 

 kf;fs; tq;fpahy; vdf;F mspf;fg;gl;l jj;Jtj;jpd; mbg;gilapy; vd;dhy;> 

2021 brk;gu; khjk; 19Mk; jpfjp 10.30 kzpf;F nj`ptis fpis tstpy; gfpuq;f Vyj;jpy; 

tpw;gid nra;ag;gLk;.

,e;j Vy tpw;gid nfhtpl; 19 (COVID-19) nrad;Kiwf;F ,zq;f Rfhjhu mikr;rpdhy; 

ntspaplg;gl;l topfhl;ly;fSf;F Vw;g elhj;jg;gLk;.

Mjdj;jpw;F cl;gpuNtrpj;jy;:

1.  gj;juKy;y re;jpapypUe;J gd;dpgpba ghijapy; 950 kPl;lu; tiu jytJnfhl 

Nehf;fp nrd;W ,lJ gf;fj;jpy; cs;s ue;jpa cad ghijf;F jpUk;gp Rkhu; 100 kPl;lu; nrd;w 

gpd;du; ,lJ gf;fj;jpy; ,e;j Mjdk; mike;Js;sJ.

2.   fLnty efuj;jpd; kj;jpapypUe;J mtp];]hnty;y ghij topNa Rkhu; 3.7 fpNyhkpl;lu; 

Kd;Ndhf;fp ,`y Nghkpupa re;jp tiu nrd;W tyJ gf;fk; jpUk;gp nta;f;fpahtj;j 

ghijapy; Rkhu; 800 kPl;lu; tiu nrd;W ,lJ gf;fk; jpUk;gp nkhutftj;j tpisahl;L 

ikjhd ghijapy; Rkhu; 250kPl;lu; tiu nrd;w gpd;du; tyJ gf;fj;jpy; ,e;j Mjdk; 

mike;Js;sJ.

3.  NkNy ,yf;fk; 2,y; Fwpg;gplg;gl;l ,lj;jpy; mike;Js;sJ

4.   fLnty re;jpapypUe;J mtp];]hnty;y ghij topNa Rkhu; 1.1 fpNyhkPl;lu; Kd;dhy; 

mike;Js;s ghyk; tiu nrd;W ghyj;ij jhz;Lfpd;w NghJ tyJ gf;fk; jpUk;Gfpd;w 

NghJ cs;s nghuy; ghijapy; Rkhu; 125 kPl;lu; nrd;w gpd;du; tyJ gf;fj;jpy; ,e;j Mjdk; 

mike;Js;sJ.

  Nkyjpf tpguq;fSf;fhf 2021.10.29Mk; jpfjpAila "jpdkpd"> "nla;yp ept;];" kw;Wk; 

"jpdfud;" gj;jpupiffspy; gpuRupf;fg;gl;l Vy tpw;gid Kd;nkhopT kw;Wk; 2021.10.29 Mk; 

jpfjpAila tu;j;jkhdpg; gj;jpupifapy; gpuRupf;fg;gl;l Vy tpw;gid

  Kd;nkhopT mwptpj;jy;fisg; ghu;f;fTk;. nfhLg;gdT Kiw - Vy tpw;gid Kbtpy; 

ntw;wpfukhd nfhs;tdthsu; gpd;tUk; njhiffis nrYj;j Ntz;Lk;:

 1. nfhs;tdT tpiyapd; 10% rjtPjk; 

 2. cs;Suhl;rp rigf;F nrYj;j Ntz;ba cs;Suhl;rp mjpfhu rig tup 1% rjtPjk; 

 3. tpw;gid tpiy kPJ 2 12 tPjk; Vy tpw;gidahsupd; juF 

 4. vOJtpidQu; kw;Wk; VykpLgtu; fl;lzk; & 2000.0020 

 5. VNjDk; ,Ue;jhy; tpw;gidf; fpuak; kw;Wk; Vida fl;lzq;fs; 

 6. tpw;gidr; rhd;wpjOf;fhd Kj;jpiu fl;lzk;

nfhs;tdT tpiyapd; vQ;rpa 9070 (njhz;Z}W rjtPjk;) rjtPjj;ij tpw;gid eilngw;w 

jpfjpapypUe;J 30 ehl;fSf;Fs; ,y : 177A> i`nyty; tPjp> ENfnfhl vd;w Kftupapy; 

mike;Js;s kf;fs; tq;fp gpuhe;jpa jiyikf; fhupahyaj;jpd; (nfhOk;G ntspg; gpuhe;jpak;) 

gpuhe;jpa KfhikahsUf;F nrYj;j Ntz;Lk;. njhiyNgrp ,yf;fq;fs; 011-2768018> 011-2812260> 

011-4305863> njhiyefy; 011-2817737 cupj;J cWjpfs; kw;Wk; VNjDk; Vida tpguq;fs; NkNy 

Fwpg;gpl;l KftupapypUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;.

NkNy Fwpg;gpl;lthW nrhy;yg;gl;l njhif 30 ehl;fSf;Fs; nrYj;jg;glhtpl;lhy;> Vw;fdNt 

nrYj;jpAs;s njhifapypUe;J 10% rjtPjj;ij jpUg;gp xg;gilf;fhky; Mjdj;ij kPs; tpw;gid 

nra;tjw;fhd cupikia tq;fp nfhz;Ls;sJ.

NkNy Fwpg;gpl;l Vytpw;gidia Kd;dwptpj;jy; xd;W toq;fhky; epWj;jp itg;gjw;F> ,uj;Jr; 

nra;tjw;F KOikahd cupikia tq;fp nfhz;Ls;sJ.

vu;tpd; ngNuuh

(rkhjhd ePjthd;)> Vytpw;gidahsu; kw;Wk; 

kjpg;gPl;lhsu;> ePjpkd;w msg;gdT Mizahsu; kw;Wk; 

rj;jpak; nra;j nkhop ngau;g;ghsu;.

,y. 282/3> khb 5/2> fpq;]; tPt; nurpld;rP]; 

Nfhl;Nl tPjp> 

ENfnfhl. 

njhiyNgrp ,y. 071-8021206

gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO

tpiykD mioj;jy; (IFB)

2022 Mk; Mz;by; Rfhjhu fhg;GWjp Nritia toq;fy;

xg;ge;j ,yf;fk; : UGC/Admin/02/03/III
01.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpw;F Rfhjhu fhg;GWjpr; Nritia 

toq;Ftjw;fhf jFjpAk; jifikAk; nfhz;Ls;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J> 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis> gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpd; 

rhh;ghf> ngWiff;FOtpd; jiyth; ,g;NghJ NfhUfpd;whh;.

02. ,jw;F Njitahd tpguf;Fwpg;Gf;fs; tpiykDg;gbtq;fspy; nfhLf;fg;gl;Ls;sd.

03. cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s Nritfhyk; 365 ehl;fshFk;.

04. Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; Kiwapd; gpufhuk; tpiykDf; Nfhug;gLk;.

05.  ,jw;fhf jFjpAk; Mh;tKKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis gpujp 

nrayhsh;/nghJ eph;thfk; ,lk; njhiyNgrp ,yf;fk; 0112685183 %yk; 

ngw;Wf;nfhs;syhnkd;gJld; nfhOk;G - 07> Nthl;gpNs];> ,y.20> gy;fiyf;fof 

khdpaq;fs; Mizf;FO> nghJ epUthfg;gphptpy; tpiykDg;gbtq;fis ghprPyid 

nra;Jnfhs;syhk;.

06.  2021.12.03 Kjy; mYtyf Neuq;fspy; (K.g.9.00 - gp.g.3.00) thu Ntiy ehl;fspy;> 

vOj;JUt tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpj;J kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij ,yq;if 

&ghtpy; %thapuj;J IE}W (&gh.3>500.00) nrYj;jp Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 

,jw;fhf Mq;fpy nkhopapy; mr;rplg;gl;Ls;s KOikahd tpiykDg; gbtj;njhFjp 

xd;iwf; nfhs;tdT nra;J nfhs;syhk;.

07.  ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; mq;fPfhuk; ngw;Ws;s> ,yq;ifapy; eilKiwg;gLj;jg;gLk; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l tzpf tq;fpnahd;wpypUe;J ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l ,yq;if &ghtpy; 

E}W Mapuk; khj;jpuk; (&gh 100>000.00) ,w;fhd kPsspf;fg;gLk; tpiykDg;gpizak; 

xd;iw midj;J tpiykDjhuh;fSk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

08.  ,jw;fhf Mh;tKs;s jug;gpdh;fs;> Rfhjhuf; fhg;GWjpr; Nritfs; njhlh;ghd 

midj;J tpguq;fisAk; tpiykDf;fSlDk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDf;fisr; 

rkh;g;gpf;ifapy;> '%yg;gpujp" kw;Wk; 'efy;gpujp" vd ,z;L gpujpfshfr; rkh;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lnkd;gJld;> mit jdpj;jdp ciwfspy; Nrh;f;fg;gl;L Kj;jpiuapl;L mt; 

ciwfspd; Nky; '%yg;gpujp" kw;Wk; 'efy;gpujp" vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. mt;tpU 

ciwfSk; XUiwapy; Nrh;f;fg;gl;L Kj;jpiuapl;L rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

09.  tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJgf;f Nky; %iyapy;> '2022 Mk; Mz;by; 

Rfhjuf; fhg;GWjpr; Nritia toq;fy;" vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

10.  midj;J tpiykDf;fSk; 2021.12.17 md;W gp.g.3.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;dh; 

nfhOk;G -07> Nthl; gpNs];> ,y.20> gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO> 

jpizf;fsg; ngWiff;FOtpd; jiytUf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;. jhkjkhFk; kw;Wk; 

kpd;dQ;ry; %yk; mDg;gg;gLk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;glhJ epuhfhpf;fg;gLk;.

11.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpd; Gjpa FO miwapy; tpiykDf;fs; 

%lg;gl;L cldbahf mit jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy; tpiykDjhuh; my;yJ 

mthpd; mDkjpngw;w gpujpepjpnahUth; rKfkspj;jpUf;fyhk;. 

12.  tpiykDf;fisj; jahhpj;jy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy; Nghd;wtw;wpw;fhd vt;tpj 

nrytpdq;fisAk; gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOthdJ nghWg;Ngw;f 

khl;lhJ.

jiyth;>

jpizf;fsg; ngWiff;FO>

gy;fiyf;fof khdapq;fs; Mizf;FO>

,y.20> Nthl; gpNs];>

nfhOk;G - 07.

2021.12.03

tpiykD mioj;jy;

Nfs;tpf;fhd miog;G
,yq;if Njrpa itj;jparhiy - nfhOk;G -10

(Rfhjhu mikr;R)

itj;jparhiy cgfuzq;fis nfhs;tdT nra;jy;;
01.  2021.12.22 K.g. 10.00 tiu ,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; gpuNjr 

ngWiff; FOtpd; jiytuhy; fPo;f;fhZk; kUj;Jt cgfuzq;fis 
toq;Ftjw;fhf nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Vw;fg;gLfpd;wd.

cUg;gb 
,yf;fk;

cUg;gb njhlh; ,yf;fk; cUg;gb 
msT

kPsspf;fg;glhj 
fl;lzk; 
(&.)

01 Dif cult Airway 
Trolley

SA/07/2021 15 300.00

02 Drug Trolley SA/07/2021 30

03 Patient Transport 
Trolley

SGII/25/2021/01 10 3200.00

02.  ,yq;if re;ijf;F cgfuzq;fis cw;gj;jp nra;J toq;Fk; cw;gj;jpahsh; 
fshy; ngah; Fwpg;gplg;gLk; my;yJ mjpfhuKs;s gpujpepjpfSf;F khj;jpuk; 
,f; Nfs;tp miog;gpw;F rKfkspg;gjw;F jifikAz;L.

03.  Nfs;tp Mtzq;fis thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; 2021.12.04 Kjy; 
2021.12.21 tiu K. g. 9.30 Kjy; gp.g. 2.00 tiu ,yq;if Njrpa 
itj;jparhiyapd; gpujp gzpg;ghsh; ehafj;jpw;F NkNy jug;gl;Ls;s 
kPsspf;fg;glhj fl;lzq;fis nrYj;jp gw;Wr; rPl;Lg; gj;jpuj;ij rkh;g;gpj;J 
ngw;Wf; nfhs;syhk;.

 (njhiyNgrp ,y. 011-2691111 ePbg;G - 2722)

04.  nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; 2021.12.22 K.g. 10.00 ,w;F fpilf;FkhW 
gjpTj; jghypy; my;yJ ifNahL nfhz;Lte;j xg;gilg;gjhapd; 
,yq;if Njrpa itj;jparhiyapy; gpujk fzf;fhsh; gzpkidapy; 
itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. Nfs;tpfs; Vw;Wf; 
nfhs;sy; Kbtile;jTld; mit jpwf;fg;gLk;.

05.  Nkyjpf jfty;fs; Njitg;gbd; ,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; 
gpujk fzf;fhshplk; tprhhpj;Jg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

 (njhiyNgrp: ,y. 011-2694595)

jiyth;>
gpuNjr ngWiff; FO>
,yq;if Njrpa itj;jparhiy>
nfhOk;G -10.
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பாடசாலை 
உபகரணஙகள் 
வழஙகி லவப்பு 

புத்தளம் மாவட்டததில் க�ாவிட  
19 நீண்ட �ால விடுமுறையில்  
பாதிக�பபடடு வருவாய் இழந்த 
குடும்பங�றளச் சேரந்த மாணவர -
�ளுககு பா்டோறல உப�ரணங�ள் 
வழஙகி றவக�பபட்டன.

புத்தளம் மாவட்ட ேரவம்த 
குழுவும்,  புத்தளம் ஒக்டபட 
நிறுவனமும்  இறணநது இந்த 
பா்டோறல உப�ரணங�றள 
வழஙகி றவத்தன. ச்தசிய ேமா்தான 
சபரறவ இ்தற்கு அனுேரறன வழங -
கிவிருந்தது.

புத்தளம் பிரச்தே கேயலாளர 
பிரிவு, வணணாததிவில்லு பிரச்தே 
கேயலாளர பிரிவு மற்றும் ஆனம -
டுவ பிரச்தே கேயலாளர பிரிவில் 
இருநது க்தரிவுகேய்யபபட்ட 
மாணவர�ளுககு இந்த பா்டோறல 
உப�ரணங�ள் வழஙகி றவக�ப -
பட்டன. அந்தந்த பிரச்தேங�ளில் 
நற்டகபற்ை இந்த நி�ழ்வு�ளில் 
க்தரிவு கேய்யபபட்ட சிங�ள, 
்தமிழ், முஸ்லிம் மற்றும் கிறிஸ்்தவ 
மாணவர�ளுககு இந்த பா்டோறல 
உப�ரணங�ள் வழஙகி றவக�ப -
பட்டன. ேரவம்த ்தறலவர�ளும் 
இந்த நி�ழ்வு�ளில் பஙச�ற்ைனர.

பிரதேச வைத்தியசாவைகளுக்கு 
ஒக்சிஜன் இயந்திரம் ைழங்கிவைப்பு 

மாவடிசவம்பு பிரச்தே றவத -
தியோறல, ேநதிகவளி பிரச்தே 
றவததியோறல�ளுககு ஒகசிஜன் 
இயநதிரங�ள் இராஜாங� அறமச் -
ேர ே்தாசிவம் வியாசழநதிரனால் 
வழஙகி றவக�பபட்டது.

இநநி�ழ்வில் மட்டக�ளபபு 
மாவட்ட சு�ா்தார பணிபபாளர 
றவததியர மயூரன் மற்றும் உ்தவிப 
பணிபபாளர அஞ்சு்தன் உள்ளிட்ட 

அதி�ாரி�ளும் �லநதுக�ாணடி -
ருந்தனர.

இராஜாங� அறமச்ேர இ்தன் -
சபாது �ருதது க்தரிவிகற�யில், 
மட்டக�ளபபு மாவட்ட பிரச்தே 
றவததியோறல�ளில் �ாணபபடும் 
குறைபாடு�ள் க்தா்டரபில் சு�ா்தார 
அறமச்சுககு விடுத்த சவணடுச�ா -
ளின் கீழ் பிரச்தே றவததியோறல -
�ளில் உட�ட்டறமபபு வேதி�ள் 

அபிவிருததி கேய்வது க்தா்டரபில் 
விசே்ட சவறலததிட்டங�ள் முன் -
கனடுக�பபடடுள்ளன. இவசவ -
றலததிட்டததின் மு்தற்�ட்டமா� 
பிரச்தே றவததியோறல�ளுககு 
ஒகசிஜன் இயநதிரம் வழஙகுவ்தற் -
�ான ஏற்பாடு�ள் முன்கனடுக�ப -
படடுள்ளன. 

இதில் மு்தற்�ட்டமா� மாவடி -
சவம்பு பிரச்தே றவததியோறல 

மற்றும் கிரான் பிரச்தே கேயலா -
ளர பிரிவுககுடபட்ட ேநதிகவளி 
பிரச்தே றவததியோறல�ளுககு 
ஒகசிஜன் இயநதிரம் வழஙகி -
றவக�பபட்டது. மட்டக�ளபபு 
மாவட்ட பிரச்தே றவததியோ -
றலயில் �ாணபபடுகின்ை குறை -
பாடு�ள் படிபபடியா� இவவாறு 
நிவரததி கேய்யபபடும் என அவர 
க்தரிவித்தார.

புத்தளததில்
எரிவாயு கசிவு
வவடிப்புச் 
சமபவம

புத்தளம் கவஸ்்டன் சோல்்டன் 
வீதி ஐந்தாம் ஒழுஙற�யில் அறமந-
துள்ள வீடு ஒன்றில் எரிவாயு �சிவு 
�ாரணமா� ேறமயல் அடுபபு 
கவடிததுள்ளது.  

இச்ேம்பவம் பு்தன்கிழறம 
மாறல 4.30 மணியளவில் இ்டம்-
கபற்றுள்ளது. 

இ்தன்சபாது எவருககும் �ாய -
சமற்ப்டவில்றலகயன வீடடு உரி-
றமயாளர�ள் க்தரிவித்தனர. 

புத்தளம் கபாலிஸார மற்றும் ்த்ட -
யவியல் கபாலிஸார ேம்பவ இ்டத -
திற்கு வருற� ்தநது இது க்தா்டர-
பா� ஆராய்ந்தனர.

இந்த கவடிபபு ேம்பவமா -
னது புத்தளம் ந�ரில் எரிவாயு 
�சிவினால் இ்டம்கபற்ை  மு்த-
லாவது கவடிபபுச் ேம்பவகமன 
கபாலிஸார க்தரிவித்தனர.

இச்ேம்பவம் க்தா்டரபில் விோர-
றண�ள் முன்கனடுக�பபடடு வரு-
வ்தா�வும் புத்தளம் கபாலிஸார 
சமலும் க்தரிவித்தனர.

பாராட்டி ககௌரவிக்கும் நிகழ்வு
(மாவத்த�ம தின�ரன் நிருபர)

அககுைறண �ல்வி சமம்பாடடுக-
�ான ஐககிய அறமபபினரின் ஏற் -
பாடடில் க்தன்கிழககுப பல்�றலக -
�ழ� சபராசிரியர �லாநிதி  எஸ். 
எம். எம். மஸாஹிர நளிமிககு சபரா-
சிரியர பட்டம் வழங�பபட்டற்தப 
பாராடடி க�ௌரவிககும் நி�ழ்வு 
அககுைறண  அஸ்்ஹர ச்தசிய பா்ட-
ோறலயின் ச�டசபார கூ்டததில்  
நாறள 05-.12-.2021 ஞாயிற்றுககி-
ழறம மு. ப 9.00 மணிககு இ்டம் -
கபறும். அஸ்்ஹர ச்தசிய பா்டோ-
றலயின் அதிபர ஏ. எல்.அன்வர 
்தறலறமயில் இநநி�ழ்வு�ள் நற்ட-
கபறும். 

ஏற்பாடடுக குழுவின் ்தறலவர  
எப. எம். பாஸில் ்தறலறமயில் 

நற்டகபறும் இநநி�ழ்வில் பிர்தம 
அதிதியா� க்தன்கிழககுப பல்�-
றலக�ழ� முன்னாள் உபசவந்தர 
சபராசிரியர எம். எம். எம்  நாஜிம் 
�லநது க�ாணடு சிைபபிக�வுள்ளார. 
விசே்ட சபச்ோளரா�  க்தன்கிழககுப 
பல்�றலக�ழ� ்தமிழ் கமாழிதது-
றைப சபராசிரியர ரமீஸ் அபதுல்லா 
�லநது சிைபபிக�வுள்ளார. 

அதது்டன் வாழ்ததுறரயிறன   
முன்னாள் அககுைறண முஸ்லிம் 
பாலி�ா �ல்லூரி அதிபர ரி்ஹானா 
கேய்ன்,  முன்னாள் இலஙற�  பரீட-
றேத திறணக�ளததின்  ஆறணயா-
ளர எஸ். ஏச். எம். ேபீக, சபருவறள 
ஜாமியா நளிமியா �லாபீ்டததின் பகு-
திசநர விரிவுறரயாளர உஸ்்தாத எம். 
ஏ. எம். மன்சூர, அககுைறண பள்ளி-
வாேல்�ள் ேம்சமளனததின் ்தறலவர 

ேட்டத்தரணி எம். எப. எம். அஸ்மி, 
அககுைறண ஜம்மிய்யதுல் உலமா 
ேறபயின் ்தறலவர கமௌலவி எம். 
ஏ. எம். சியாம் (யூசுபி) ஆகிசயார 
நி�ழ்த்தவுள்ளனர. நி�ழ்ச்சித 
க்தாகுபபிறன  கபசராஸ் மஹ்ரூப 
அவர�ளும்  ஏற்புறரயிறன க்தன்கி-
ழககுப பல்�றலக�ழ� அரபு மற்றும் 
இஸ்லாமிய �ற்ற� பீ்டததின் பீ்டா-
திபதி சபராசிரியர எஸ். எம். எம். 
மஸாஹிர அவர�ளும் ஏற்பாடடுக 
குழுவின் கேயலாளர எம். சஜ. எம். 
றபேல்  நன்றியுறரயிறனயும் நி�ழ்த-
துவர. இதில் விசே்ட அம்ேமா� வர-
சவற்பு கீ்தம், வாழ்கற� வரலாறு 
க்தா்டரபான �ாகணாளி �ாடசிப-
படுத்தல், மலர கவளியிடு்தல் உள்-
ளிட்ட பல்சவறு நி�ழ்வு�ள் இ்டம்-
கபைவுள்ளறம குறிபபி்டத்தக�து.

பவள விழாக் காணும பாணகமுவ அந்நூர் மததிய கல்லூரி 
(மாவத்த�ம தின�ரன் நிருபர) 

பாண�முவ அநநூர  ச்தசிய பா்ட-
ோறலயின் 75 ஆவது வரு்ட பவள 
விழா றவபவம்  சநற்று கவள்ளிககி-
ழறம பி. ப 2.30 மணிககு பா்டோறல-
யின்  அதிபர  ஏ. எஸ். எம். இர்ாட 
்தறலறமயில் இ்டம்கபற்ைது.  75 
ஆவது ஆணடு பவள விழா தினதற்த 

முன்னிடடு விசே்டமா�  ஞாப�ாரத்த 
நிறனவு தூபியிறன  திறர நீக�ம் 
கேய்யும் நி�ழ்வு இ்டம்கபற்ைது. 

இதில் பிர்தம அதிதியா� இபபா�-
முவ �ல்வி வலயப பணிபபாளர ஸ்ரீம-
வன் கபாடி நிலசம �லநது க�ாணடு 
சிைபபிக�வுள்ளார. விசே்ட அதிதி�-
ளா� பாண�முவ ச�ாட்டக �ல்விப 

பணிபபாளர தில�ரடன, பா்டோறல 
பிரதி அதிபர, ஆசிரியர�ள்,  மாணவர-
�ள், கபற்சைார�ள் �லநது க�ாண்ட-
னர.  இதில் விசே்ட அம்ேமா�  இக-
�ல்லூரியில் 1946 , 1947 �ளில்  �ல்வி 
�ற்ை 10 ஆரம்ப �ால மாணவர�ள்  
க�ௌரவ அதிதி�ளா�    �லநது சிைபபிக-
�வுள்ளனர. 

gJis khefu rig

2022Mk; tUlj;jpy; gJis khefu rigapd; 
Mjdq;fis Fj;jiff;F tpLtjw;fhf 

Njrpa Nghl;b hPjpapy; Nfs;tp Nfhuy;
gJis khefu rigf;Fhpj;jhd gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Mjdq;fis 

Fj;jiff;F tpLtjw;fhf gpd;tUk; tifapy; Njrpa Nghl;b hPjpapy; Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

Mjdq;fspd;; ngah;

Mff; Fiwe;j 

Nfs;tp thpfs; ,d;wp 

(&gh rjk;)

Nfs;tp itg;Gj; njhif

Fj;jiff; 

fhyk;
kPsspf;fg; gLk; itg;G 

&gh

kPsspf;fg; 

glhj kw;Wk; 

gbtf; 

fl;lzk; &gh

1

g]; epiya 

,lg;gug;gpYs;s nghJ 

kyry$lk;

7,125,000.00 142,500.00 1500.00
2022-01-

01Mk; jpfjp 

Kjy; 2022-

12-31Mk; 

jpfjp tiu2
njw;F xOq;if 

nghJ kyry$lk;
2,365,500.00 47,500.00 1500.00

3

gJis g]; 

epiyaj;jpw;F mUfpy; 

cs;s FWf;F Ruq;fg; 

ghijapd; cs;sf 

05 fil miwfis 

Fj;jiff;F tpLjy; 

fil miw ,yf;fk;: 

01> 02> 03> 09> 10

xU fil miwf;F 

xU jlit kl;Lk; 

nrYj;j Ntz;ba 

Mff; Fiwe;j 

Nfs;tpj; njhif 

1>900>000.00 &gh

khjhe;j thlif 

8000.00

,yq;ifg; gz myfpy; 

50>000.00 &gh my;yJ 

mq;fPfhpf;fg;gl;l 

tq;fpnahd;wpy;

120 ehl;fSf;fhf  

ngw;Wf;nfhz;l 

100>000.00 &gh tq;fpg; 

gpizia itg;Gr; 

nra;jy; Ntz;Lk;

5000.00

25 tUlq; 

fSf;F

04

g]; epiya ,lg; 

gug;gpYs;s 22Mk; 

,yf;f fil miw

xU jlit kl;Lk; 

nrYj;j Ntz;ba 

Mff; Fiwe;j 

Nfs;tpj; njhif 

600>000.00 &gh

khjhe;j thlif 

2500.00

12>000.00 1500.00

Nfs;tp Mtzq;fis toq;Fjy; :  2021-12-03Mk; jpfjp Kjy; 2021-12-

23Mk; jpfjp tiu K.g. 9.00 kzp 

Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu gJis 

khefu rig mYtyfj;jpy;

Nfs;tpg; gbtq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjp ehs; : 2021-12-24Mk; jpfjp K.g. 9.45 kzpf;F 

Nfs;tpfisj; jpwj;jy; :  2021-12-24Mk; jpfjp K.g. 10.00 

kzpf;F gJis khefu rig 

mYtyfj;jpy;

Nkyjpf tpguq;fis mYtyf ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu khefu 

Mizahsh; / khefu fzf;fhshplk; tprhhpj;jwpe;J nfhs;syhk;. (njhiyNgrp ,y. 055-

2224277/0554934521/0554934500)

Nfs;tpfisj; jpwf;Fk; Ntisapy; Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; 

fye;J nfhs;syhk;.

ftdpf;f Ntz;baJ:

01.  tpz;zg;gjhuh; 18 taJf;F Nkw;gl;ltuhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

02.  gJis khefu rig Mjdq;fs; njhlh;gpy; ve;jnthU nfsut ePjpkd;wj;jpdhYk; vt;tpjj;jpYk; 

rl;lg+h;tkhd eltbf;ifspd;NghJ Fw;wthspahff; fhzg;gl;lth;fs;  kw;Wk; rig Mjdq;fs; 

njhlh;gpy; ePjpkd;wj;jpy; cs;s rl;l eltbf;iffspy; jug;gpduhf cs;sth;fs; ,jw;F 

tpz;zg;gpf;f KbahJ.

03.  khefu rigf;F thlif epYit nrYj;jTs;s kw;Wk; ,jw;F Kd; ngWif rl;l 

jpl;lq;fis kPwpAs;s vtUf;Fk; kw;Wk; epWtdj;jpw;F ,jw;fhf tpz;zg;gpf;f KbahJ. 

vt;thwhapDk; mt;thwhd ngWiff; Nfs;tpfisr; rkh;g;gpj;Js;sjhf khefu rig cWjp 

nra;Ak; re;jh;g;gj;jpy; Nfs;tp ,uj;Jr; nra;ag;gl;L itg;Gr; nra;ag;gl;Ls;s gpizj; 

njhif rigf;Fhpj;jhf;fg;gLtjw;Fk;> Nfs;tpia ,uj;Jr; nra;J Fwpj;j rig Mjdj;ij 

RtPfhpj;Jf;nfhs;tjw;F eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;L> mt;thwhd Nfs;tpjhuh;fs; 

mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; cs;slf;fg;gLtjw;F eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

04.  rkh;g;gpf;fg;gLk; ngWiff; Nfs;tpfis Vw;Wf;nfhs;Sk; kw;Wk; epuhfhpf;Fk; KOikahd 

mjpfhuj;ij ngWiff; FO jd;dj;Nj nfhz;Ls;sJ.

05.  Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; gpufhuk; Mff; Fiwe;j Nfs;tpia tpl Fiwthf 

rkh;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk; vd;gJld;> Nfs;tpg; gbtf; fl;lzk; kw;Wk; Nfs;tp 

itg;Gj; njhif rigf;Fhpj;jhf;fg;gLk;.

06.  ngWifr; nraw;ghLfs; gpufhuk; Nfs;tpjhuhpdhy; 02 Nfs;tpg; gbtq;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk; vd;gJld; mf;Nfs;tpg; gbtq;fis ntt;NtW ciwfspy; cs;spl;L mt;Tiwfspy; 

1 %yg; gpujp kw;Wk; 2 efy; gpujpnadf; Fwpg;gpl;L mt;tpU ciwfisAk; NtnwhU ciwapy; 

,l;L Kj;jpiuf; Fwp nghwpj;J eph;zapf;fg;gl;l jpfjp kw;Wk; Neuj;jpw;F Kd; jiyth;> 

ngWiff; FO> khefu rig> gJis vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ 

khefu rigapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;.

 khefu Mizahsh;>

 khefu rig>

 gJis.

    2021-12-02

ngWif mwptpj;jy;
fl;bl gOJghh;j;jy;fis epiwNtw;Wjy;

nfhOk;G tlf;F Nghjdh itj;jparhiy - uhfk

nfhOk;G tlf;F Nghjdh itj;jparhiyapy; kw;Wk; mjNdhL rk;ge;jg;gl;l epWtdkhd uhfk Gdh;tho;T 

itj;jparhiyapy; fPNo Fwpg;gplg;gLk; fl;bl gOJghh;j;jy;fSf;fhf nfhOk;G tlf;F Nghjdh itj;jparhiyapd; 

gpuNjr ngWiff;FO jiytuhy; jifikAs;s xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

,yf; 

fk;

Nfs;tp 

Nfhuy; ,y.
epWtdk; cUg;gb CIDA gjpTj; jifik

01 AC/T/12/2021
nfhOk;G tlf;F 

Nghjdh itj;jparhiy 

- uhfk

euk;gpapy; rpfpr;irafj;jpd; kpd; 

mikg;Gf;fis jahhpj;jy; kw;Wk; 

gOJ ghh;j;jy;fis Nkw;nfhs;sy;

C9 my;yJ mjw;F 

Nky; juk; kw;Wk; EM5 
my;yJ Nky; juk; 

02 AC/T/15/2021
nfhOk;G tlf;F 

Nghjdh itj;jparhiy 

- uhfk

thh;l; ,y 23 ,y; jhjpah; Xa;T 

miwapy; ,lg;gl;Ls;s Partition 
xOq;FgLj;jy;

C9 my;yJ Nkw;gl;l 

juk; 

03 AC/T/20/2021
nfhOk;G tlf;F 

Nghjdh itj;jparhiy 

- uhfk

ENT itj;jpa epGzh; mYtyf 

miwia xOq;FgLj;jy;

C9 my;yJ Nkw;gl;l 

juk; 

04 AC/T/21/2021
nfhOk;G tlf;F 

Nghjdh itj;jparhiy 

- uhfk

CSSD gphpT Washing Machines kw;Wk; 
Dryer Machine nghUj;Jtjw;fhf 

jahh;gLj;jy;

C9 my;yJ Nkw;gl;l 

juk; kw;Wk; EM5 
my;yJ Nky; juk; 

05 AC/T/22/2021
nfhOk;G tlf;F 

Nghjdh itj;jparhiy 

- uhfk

Fibroscoan Room  ,d; ,Uk;Gf;F> 

kjpiy eph;khzpj;jy;

C9 my;yJ Nkw;gl;l 

juk; 

06 AC/T/23/2021
nfhOk;G tlf;F 

Nghjdh itj;jparhiy 

- uhfk

kUj;Jt jPtpu rpfpr;ir gphpT 
Partition nra;jy;

C9 my;yJ Nkw;gl;l 

juk; 

07
AC/

RRH/T/03/2021
Gdh;tho;T 

itj;jparhiy - uhfk

kUe;Jf; fsQ;rpaj;jpy; gOJ 

ghh;j;jy;fis Nkw; nfhs;Sjy;

C8 my;yJ Nkw;gl;l 

juk; 

Njrpa Nghl;b Nfs;tpNfhuy;  %yk; ,t; xg;ge;jfhuh;fs; epakpf;fg;gLth;

03.  ,jw;fhf Mh;tk; fhl;Lfpd;w jifikAs;s ve;jf; Nfs;tpjhuh; gpujpepjp my;yJ ngah; Fwpg;gpLk; xUtUf;F 

fPof;fhZk; tplaq;fis rkh;g;gpj;J 2021.12.04 Kjy; 2021.12.24 tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g.9.30 

Kjy; gp.g.2.30 tiu nfhOk;G tlf;F Nghjdh itj;jparhiyapd; epjpg;gphptpypUe;J Nfs;tp Mtzq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

 nfhOk;G tlf;F Nghjdh itj;jparhiyapd; gzpg;ghsUf;F vOj;J%y tpz;zg;gk; xd;iw rkh;g;gpj;jy;

 nfhOk;G tlf;F Nghjdh itj;jparhiyapd; fhrhsUf;F kPsspf;fg;glhj &.2500.00 fl;lzj;ij nrYj;Jjy;.

 tpahghu gjpTr; rhd;wpjopd; gjpT nra;j gpujpnahd;iw rkh;g;gpj;jy;

04.  &gh 05 kpy;ypaDf;F Nkw;gl;l Nfs;tpf;fhf 1987 ,y 03 nghJ xg;ge;j rl;lj;jpd; fPohd fk;gdpfs; gjpthsh; 

jpizf;fsj;jpd; gjpTr; rhd;wpjio rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

05.  2021.12.24 gp.g.2.30 ,w;F my;yJ mjw;F Kd; fpilf;FkhW nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfis nfhOk;G tlf;F 

Nghjdh itj;jparhiyapd; gpujk fzf;fhsh; gzpkidapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. 

jhkjf; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. Nfs;tp jpwf;fg;gLk; Ntisapy; Nfs;tpjhuh; my;yJ mjpfhukspf;fg;gl;l 

gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;.

06.  rfy Nfs;tpfSk; ,U gpujpfSld; rkh;g;gpf;f Ntz;baJld;> '%yg;gpujp" kw;Wk; 'efy;gpujp" vd Fwpg;gplg;gly; 

Ntz;Lk;. Nfs;tp cs;spLk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; Fwpj;j gOjghh;j;jypd; ngah; kw;Wk; 

jpwf;fg;gLk; jpdj;ij njspthff; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

(njhiyNgrp ,y - 0112959261/2 ePbg;G - 139
ngf;]; - 011-2959714

jiyth;

gpuNjr ngWiff;FO

nfhOk;G tlf;F Nghjdh itj;jparhiy

uhfk.
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,yhg el;lf; $w;W

2021 nrg;nlk;gh; 30Mk; jpfjp Kbtile;j 

MW khjq;fSf;fhdJ

fk;gdp FOkk;

2021
 &. ‘000

fzf;fha;T 

nra;ag;glhjJ

2020
&. '000

fzf;fha;T 

nra;ag;glhjJ

2021
&. '000

fzf;fha;T 

nra;ag;glhjJ

2020
&. '000

fzf;fha;T 

nra;ag;glhjJ

tl;b tUkhdk; 298,946  207,797 298,946 207,797 
fop: tl;br; nrytpdk; 107,719 116,741 107,719 116,741 
epfu tl;b tUkhdk; 191,227  91,056 191,227 91,056 
fl;lzk; kw;Wk; juF tUkhdk; 6,203  4,424 6,203  4,424 
Vida nraw;ghl;L tUkhdk; 77,641 55,945 77,641 55,945 
nkhj;j nraw;ghl;L tUkhdk;; 275,071  151,425 275,071 151,425 
fop: fld;fs;> Kw;gzq;fs; kw;Wk; tUkjpfSf;fhd ngWkjp Fiwg;G 

kw;Wk; Vida el;lq;fs; 14,297 6,430 14,297 6,430 
epfu nraw;ghl;L tUkhdk; 260,774 144,995 260,774 144,995 
fop:     
Mszpr; nryTfs; 129,162  71,702 129,162 71,702 
nrhj;J> ,ae;jpuk; kw;Wk; cgfuzq;fspd; Nja;khdk; 2,807 1,971 2,807 1,971 
Gydhfhj nrhj;Jfspd; ngWkjp Fiwg;G kw;Wk; fld; jPh;g;gdT 237  793 237  793 
Vida nraw;ghl;L nryTfs; 105,863 66,853 105,863 66,853 
nkhj;j nraw;ghl;L nryTfs; 238,069 141,319 238,069 141,319
epjpr; Nritfs; kPjhd thpf;F Kd;dh; nraw;ghl;L ,yhgk;/ (el;lk;) 22,705 3,676 22,705  3,676 
fop: epjpr; Nritfs; kPjhd thpfs; 19,707  9,526 19,707 9,526 
tupf;F Kd;du; ,yhgk;/ (el;lk;) 2,998  (5,850) 2,998 (5,850)
fop: tUkhd tupr; nrytpdq;fs; -                        -   -                     -   
gUtj;jpw;fhd ,yhgk;/ (el;lk;) 2,998 (5,850) 2,998 (5,850)
rhjhuz gq;F xd;Wf;F mbg;gil ,og;G (&gh) 0.01 (0.03) 0.01 (0.03)
milg;Gf;Fs; ,Uf;Fk; ,yf;fq;fs; fopg;gijf; Fwpf;Fk;

epjp epiyf; $w;W

2021 nrg;nlk;gh; 30Mk; jpfjpapy; cs;sthW

fk;gdp FOkk;

2021

&. '000

fzf;fha;T 

nra;ag;glhjJ

2020

 &. 000

fzf;fha;T 

nra;ag;glhjJ

2021

&. '000

fzf;fha;T 

nra;ag;glhjJ

2020

&. '000

fzf;fha;T 

nra;ag;glhjJ

nrhj;Jfs;     

gzk;/ gzj;jpw;F rkkhdJ 321,289 326,139 321,536 326,389 
tq;fpfs; kw;Wk; epjp epWtdq;fspYs;s Vida kPjpfs;  5,255 615,593  5,255 615,593 
epahag; ngWkjpapy; mstplg;gl;l epjpr; nrhj;Jf;fs; 468,509 751,978 468,509 751,978 
fld; nryTfspy; mstplg;gl;l epjpr; nrhj;Jf;fs; - 

fld;fs; kw;Wk; Kw;gzq;fs;
4,273,739 2,056,442 4,273,739 2,056,442 

nrhj;Jf;fs; kw;Wk; Mjdq;fspy;; KjyPLfs; 3,018  37,879 3,018  37,879 
nrhj;J> ,ae;jpuk; kw;Wk; cgfuzq;fs;  39,659 14,550  39,659 14,550 
Gydhfhj nrhj;Jfs; 8,681 3,144 8,681 3,144 
Vida nrhj;Jfs; 508,229 111,454 508,229 111,454 
nkhj;jr; nrhj;Jfs; 5,628,379 3,917,179 5,628,626 3,917,429 
nghWg;Gfs;     
tq;fpfSf;F nrYj;jNtz;baJ 595,833  16,232 595,833 16,232 
fld; nryTfspy; mstplg;gl;l nghWg;G nrhj;Jf;fs; - 

itg;ghsh;fSf;Fr; nrYj;jg;gl Ntz;bait
2,413,623 2,166,005 2,413,623 2,166,005 

toq;fg;gl;l fld; gpizaq;fs; 16,900 16,300 16,900 16,300 
Vida  nghWg;Gfs; 467,824 171,991 468,257 172,350 
nkhj;jg;  nghWg;Gfs; 3,494,180 2,370,528 3,494,613 2,370,887 
gq;Filik     
$wg;gl;l %yjdk; 3,252,159 2,440,290 3,252,159 2,440,290 
mwpKfg;gLj;jg;gl;l %yjdk; kPjhd Kw;gzk; 300,000 - 300,000 
epajpr;rl;l xJf;f epjp 10,649 7,529 10,469 7,259 
jf;fitj;j tUtha; (1,128,609) (1,200,898) (1,128,795) (1,201,007)
Vida xJf;fq;fs;  -    -    -    -   
nkhj;j gq;Flik 2,134,199 1,546,651 2,134,013 1,546,542 
nkhj;j fld; nghWg;G kw;Wk; gq;Filik 5,628,379 3,971,179 5,628,626 3,917,429
rhjhuz gq;F xd;Wf;fhd epfu nrhj;Jfspd; ngWkjp 6.53 7.33 6.53 7.33
milg;Gf;Fs; ,Uf;Fk; ,yf;fq;fs; fopg;gijf; Fwpf;Fk;     

njhpe;njLf;fg;gl;l Kf;fpa nrayhw;w 

Fwpfhl;bfs; 

fk;gdp

30/09/2021  ,y; cs;sthW 30/09/2020 ,y; cs;sthW

cz;ik NjitahdJ cz;ik NjitahdJ

xOq;FKiwg;gLj;jy; %yjdg; NghJik (%)

mLf;F 1 %yjd NghJik tpfpjk; 7.00% 33.26% 6.50% 32.10 %

nkhj;j %yjd NghJik tpfpjk; 11.00% 33.23% 10.50% 32.08 %

itg;G nghWg;Gf;fSf;fhd %yjd epjpa tpfpjk; 10.00% 88.30% 10.00% 55.95 %

fld; nrhj;Jg;gl;baypd; juk; (%)     

nkhj;jr; nraw;glhf; fld;fspd; tpfpjk; 10.63% 20.73%

Njwpa nraw;glhf; fld;fspd; tpfpjk;  1.50% 2.65%

ika %yjd tpfpjj;jpw;fhd Njwpa nraw;glhf; fld;fspd; tpfpjk;  3.13% 5.36%

xJf;F ghJfhg;G tpfpjk;  86.66% 87.00%

,yhgj;jd;ik (%)   

Njwpa tl;b ,yhgk; 8.23% 4.80%

nrhj;Jf;fs; kPjhd tUtha; 0.12% -0.30%

gq;Fhpik %yjdk; kPjhd tUtha; 0.28% -0.76%

tUkhdj;jpw;fhd nryT tpfpjk; 86.55% 93.33%

jputj;jd;ik (%)   

Njitahd jputr; nrhj;JfSf;fhd fpilf;fj;jf;f jputr;nrhj;J 

(Fiwe;jgl;rk; 100%) 123% 835%

ntspthhp epjpaj;jpw;fhd jputr; nrhj;Jf;fs; 12% 45%

tpQ;Qhgdj; jfty;fs;   

fpisfspd; vz;zpf;if

11 fpisfs; 01 jq;ff; 

fld; epiyak;

11 fpisfs; 01 jq;ff; 

fld; epiyak;

ntspthhp nfhLfld; jukply; (SL)B ];jpukhdit

“(SL)B kjpg;gPl;bd; fPo; 
tsUk; jhf;fq;fs;||

fle;j 6 khjq;fspy; tpjpf;fg;gl;l xOq;FKiwg;gLj;jy; jz;lq;fs;   

njhif (&gh kpy;ypad;) 1 Vw;Gilajy;y

xOq;FKiwg;gLj;jy; itg;Gf; fl;Lg;ghLfs;   

nkhj;j itg;Gf;fs; kPjhd cr;r vy;iy (&.kpy;ypad;)                             3,500                            2,500 

itg;Gf;fspd; msitf; Fiwj;jy; khjk;/ fhyhz;L Mz;L 

xd;wpw;F (&.kpy;) Vw;Gilajy;y Vw;Gilajy;y

itg;Gf;fis Klf;Fjy; Vw;Gilajy;y Vw;Gilajy;y

xOq;FKiwg;gLj;jy; fld;ghLfs; fl;Lg;ghLfs;   

nkhj;j fld;ghLfs; kPjhd cr;r vy;iy (&.kpy;ypad;) Vw;Gilajy;y 39

fld;ghLfs; nrhj;Jg;gl;bay;fs; msitf; Fiwj;jy;

khjk;/ fhyhz;L/Mz;L xd;wpw;F (&.kpy;) Vw;Gilajy;y Vw;Gilajy;y

fld;ghLfspd; Klf;fk; Vw;Gilajy;y Vw;Gilajy;y

xOq;FKiwg;gLj;jy; fld;toq;fy; fl;Lg;ghLfs;   

nkhj;jf; fld; toq;fy; nrhj;Jg;gl;bay; kPjhd cr;r vy;iy (&.kpy;) Vw;Gilajy;y Vw;Gilajy;y

fld; toq;fy; nrhj;Jg;gl;bay;fs; msitf; Fiwj;jy; khjk;/ 
fhyhz;L/ Mz;L xd;wpw;F (&.kpy;) Vw;Gilajy;y Vw;Gilajy;y

Gjpa nfhLfld; trjpfis toq;Fjy; mj;Jld;/ my;yJ 

Vw;fdNt cs;s nfhLfld; trjpfspd; jtizf; fhyj;ij 

ePbj;jy; kPjhd fl;Lg;ghLfs; (&.kpy;) Vw;Gilajy;y Vw;Gilajy;y

cWjpg;gLj;jy;:

  fPNo ifnahg;gkpl;Ls;s gPg;gs;]; Nkh;r;rd;l; gpdhd;]; gpvy;rpapd; gpujhd epiwNtw;W mYtyh;> epjp kw;Wk; ,zf;f mjpfhhp 

Mfpa ehq;fs; $l;lhf gpd;tUtdtw;iw cWjpg;gLj;Jfpd;Nwhk;.

 (m) Nkw;Fwpg;gpl;l $w;Wf;fs; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; ghpe;Jiuf;fg;gl;l gbtk; kw;Wk; tiutpyf;fzq;fSld; 

,zq;fpr; nry;Yk; tpjj;jpy; jahhpf;fg;gl;Ls;sd.

   (M) ,f;$w;Wf;fspy; mlq;fpAs;s jfty;fs; fzf;fha;T nra;ag;gl;lit vdf; Fwpg;gplg;gl;bUe;jhnyhopa> chpkk; ngw;w 

epjpf; fk;gdpfspd; fzf;fha;T nra;ag;glhj epjpapay; $w;Wf;fspypUe;J gphpj;njLf;fg;gl;litahFk;.

 

PEOPLE’S MERCHANT FINANCE PLC
epjpf; $w;W

2021 nrg;nlk;gh; 30Mk; jpfjp Kbtile;j MW khjq;fSf;fhdJ

eypd; tpN[Nfhd;

gpujhd epiwNtw;W mjpfhhp

jpfjp: 2021 etk;gh; 10

jh;\d tpN[ehaf;f

gpujhd Kfhikahsh; - epjp

jpfjp: 2021 etk;gh; 10

rpahkyp Ngkuj;d>

,zf;f mjpfhhp

jpfjp: 2021 etk;gh; 10

1983 [dthp 26Mk; jpfjp $l;bizf;fg;gl;lJ. 2011,d; 42Mk; ,yf;f rl;l epjpapay; th;j;jfj;jpd; fPo; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; fz;fhzpf;fg;gLk; chpkk;ngw;w epjp epWtdk;. 

fk;gdp ,yf;fk;:  PQ-200. ,y. 21> etk; khtj;ij> nfhOk;G-12. njhiyNgrp: 011 7666333 / 011 2300191 njhiyefy;: 011 2300190. www.pmp.lk
Credit rating: (SL)B : ICRA yq;fh ypkpnll; %yk; tsh;r;rpaile;J tUk; jhf;fq;fSld; kjpg;gPL fz;fhzpf;fg;gLfpd;wJ. 

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij 
,uj;Jr; nra;jy;

nfhl;lht> Fynrtd tPjp 693/2E ,y; 

trpf;Fk; (Nj.m.m.,y. 810460431V) mUz 

ntj;jrpq;` Mfpa ehd; Nkw;gb Kfthpapy; 

trpf;Fk; Rrpyh ky;ypfh [ayj; 

(Nj.m.m.,y. 505210026V) vd;gtUf;F 

toq;fg;gl;lJk; re;jp ejPrhdp Nghf`tj;j 

vd;gthpdhy; 2011.01.09 md;W ,yf;fk; 

136,d; fPo; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l mw;Nwhzp 

jj;JtkhdJ 2021.12.01Mk; jpfjp ,uj;Jr; 

nra;ag;gl;Ls;snjd   midtUf;Fk; 

,j;jhy; mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;. 

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij 
,uj;Jr; nra;jy;

nfhl;lht> Fynrtd tPjp 693/2E ,y; 

trpf;Fk; (Nj.m.m.,y. 915623310V) rr;rpdp 
tpJrpfh ePy; Mfpa ehd; Nkw;gb Kfthpapy; 

trpf;Fk; Rrpyh ky;ypfh [ayj; 

(Nj.m.m.,y. 505210026V) vd;gtUf;F 

toq;fg;gl;lJk; re;jp ejPrhdp Nghf`tj;j 

vd;gthpdhy; 2014.02.25 md;W ,yf;fk; 406 

vd;w mw;Nwhzp jj;Jtj;jpd; %yk; Nkw; 

nfhs;sg;gl;l mw;Nwhzp mjpfhukhdJ 

2021.12.01 Kjy; ,uj;Jr; nra;ag;gl;Ls;sJ 

vd midtUf;Fk; ,j;jhy; mwptpj;Jf; 

nfhs;fpd;Nwd;. 

%J}h; gpuNjr nrayhsh; 

gphpTf;F cl;gl;l gs;spf; 

FbapUg;G fpuhkj;ij trpg;gpl 

khff; nfhz;l Nfhghyg; 

gps;is ,Nyh[dh Mfpa ehd; 

vdJ ngaiu Nfhghyg;gps;is 

fpNyh[dh vd ngah; khw;wk; 

nra;J  nfhz;Nld;. ,dpNky; 

vdJ ngaiu rfy j];jh 

Nth[{fspYk;   Mtzq; 

fspYk; ,g; ngaiuNa 

Fwpg;gpLNtd; vd;gijAk; 

,yq;if FbauRf;Fk; nghJ 

kf;fSf;Fk; mwpaj; jUfpd; 

Nwd;.

Nfhghyg;gps;is fpNyh[dh 

gs;spf;FbapUg;G

ngah; khw;wk; 
jpTyg;gpl;ba gpuNjr rig

2022Mk; tUlj;jpy; Mjdq;fis Fj;jiff;F 
toq;Ftjw;fhd Nfs;tp mwptpj;jy;

jpTyg;gpl;ba gpuNjr rigf;Fhpj;jhd gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

,iwr;rpf;fil> kPd; filfspd; tpw;gid chpikia 2022.01.01Mk; jpfjp Kjy; 2022.12.31Mk; 

jpfjp tiu Fj;jiff;F toq;Ftjw;fhf Nfs;tpfs; vd;dhy; Vw;fg;gLk;.

2. Nfs;tpg; gbtq;fs; toq;fg;gLjy; -  2021.12.08Mk; jpfjp tiu (K.g. 9.00 

Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu)

 Nfs;tpg; gbtq;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; - 2021.12.15 K.g. 9.30 kzp tiu

 Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLjy; - 2021.12.15 K.g. 9.30 kzpf;F.

3.  gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tifapy; kPsspf;fg;glhj Nfs;tpg; 

gbtf;fl;lzk; kw;Wk; kPsspf;fg;gLk; Nfs;tpg; gpizj;njhif vd;gtw;iw 

jpTyg;gpl;ba gpuNjr rig jiyikafj;jpw;Fr; nrYj;jp tpz;zg;gg; gbtq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

4.  ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s Fiwe;jgl;r fl;lzj;jpw;F Fiwthf rkh;g;gpf;fg;gLk; 

Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. mt;thwhd Nfs;tpjhuh;fspd; itg;Gj; njhif 

kw;Wk; Nfs;tp tpz;zg;gq;fis ngw;Wf;nfhz;L Nfs;tpfisr; rkh;g;gpf;fhj 

tpz;zg;gjhuh;fspd; itg;Gj; njhif rigf;F chpajhf;fg;gLk;.

5.  Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpg;gbtq;fs; 2021.12.14Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzp 

tiu vd;dhy; Vw;fg;gLk;. Fwpj;j tpz;zg;gg;gbtf; fl;lzk; kw;Wk; Nfs;tpg; 

gpiz itg;Gj; njhifia jpTyg;gpl;ba gpuNjr rig jiyikafj;jpw;F nrYj;jp 

2021.12.14Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzptiu ngw;Wf;nfhs;syhk;.

6.  Nfs;tp khjphpg; gj;jpuq;fis ngw;Wf;nfhs;Sk; NghJ tpz;zg;gjhuh; jkJ Njrpa 

milahs ml;ilia rkh;g;gpj;J jkJ Msilahsj;ij cWjp nra;jy; Ntz;Lk; 

vd;gJld; ,jw;F Kd; gpuNjr rigf;Fr; nrhe;jkhd nrhj;Jf;fspd; th;j;jf 

chpikia Fj;jiff;F ngw;W cld;gbf;iffis kPwpAs;s Fj;jifjhuh;fSf;F 

tpz;zg;gq;fs; tpepNahfpf;fg;glkhl;lhJ.

7.  Nfs;tp tpz;zg;gq;fis ntt;Ntwhf g+Hj;jp nra;j gpd;dh; '%yg;gpujp" kw;Wk; 'efy; 

gpujp"ia NtWNtwhf ,U ciwfspy; ,l;L mt; ciwfspd; gpd;gf;fk; '%yg;gpujp" 

kw;Wk; 'efy; gpujp" vd;W Fwpg;gpl;L mt;tpU ciwfisAk; ,d;DnkhU fbj 

ciwapy; ,l;L Kj;jpiuf; Fwpapl;L  mt;Tiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;  

Fwpj;j Nfs;tpapd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfis 

'jiyth;> jpTyg;gpl;ba gpuNjr rig> jpTyg;gpl;ba" vDk; Kfthpf;F 2021.12.15Mk; 

jpfjp K.g. 9.30 kzpf;F Kd; jpTyg;gpl;ba gpuNjr rig jiyikafj;jpw;F 

fpilf;FkhW gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;.

8.  2021.12.15Mk; jpfjp K.g. 9.30 kzpf;F jpTyg;gpl;ba gpuNjr rig jiyikafj;jpy; 

Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; me;Neuj;jpy;  Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fsJ 

vOj;J%y mjpfhuk; toq;fg;gl;l gpujpepjpnahUth; fye;Jnfhs;syhk;.

9.  Nfs;tpfis Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ epuhfhpj;jy; Nfs;tpr; rigapd; jPh;khdk; 

vd;gJld; rigapd; jPHkhdNk ,Wjpj; jPHkhdkhFk;.

10.  cq;fshy; rkh;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;lik mwptpf;fg;gl;L 07 

ehl;fSf;Fs; me;jf; fblj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s njhifia KOikahfr; nrYj;jp 

Kbj;jy; Ntz;Lk;.

11.  Nkyjpf tpguq;fs; Njitg;gl;lhy; jpTyg;gpl;ba gpuNjr rigapd; gpd;tUk; 

njhiyNgrp ,yf;fq;fspy; tprhhpj;jwpayhk;.

B.B. ,e;jpf;f [arpq;f

jiyth;>                                    njhiyNgrp ,y. : 031-2246275

jpTyg;gpl;ba gpuNjr rig> jpTyg;gpl;batpy;.      njhiyefy; ,y : 031-2243865

2021.12.05

njhlh; 

,yf;fk;
Mjdj;jpd; jd;ik

2022Mk; 

Mz;bw;fhd 

Mff; Fiwe;j 

Nfs;tpj; njhif 

(&gh)

Nfs;tpg; 

gpiz itg;G 

(kPsspf;fg; 

gLk;) 

(&gh)

gbtf; 

fl;lzk; 

(kPsspf; 

fg;glhj) 

(&gh)

1 jpTyg;gpl;ba  ,iwr;rpf; 

fil
411,909.30 41,190.93 500.00

2 nfhl;lnjdpaht kPd; 

jl;L ,y. 01
189,000.00 18,900.00 500.00

3 gly;fk kPd; fil ,y. 

03
19,350.00 1,935.00 500.00

4
fy;fe;j thur;re;ij 

,lg;gug;gpYs;s 

,iwr;rpf;fil

50,000.00 5,000.00 500.00

Rfhjhu mikr;R

khfhz nghJ itj;jparhiy - gJis

gJis khfhzg; nghJ itj;jparhiyapd; gpd;tUk; ifj;njhopy;fspw;fhfj; jifikAs;s 

xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J> gpuhe;jpa ngWiff; FOj;jiythpdhy; tpiykDf;Nfhug;gLfpd;wJ. 

2021.12.24 md;W gp.g.2.30 ,w;F tpiykDj; jpwf;fg;gLnkd;gJld;> md;iwa jpdk; gp.g.2.30 

,w;F Kd;dh; fpilf;ff;$bathW tpiykDf;fs; mDg;gg;gly; Ntz;LnkdTk; 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ. midj;J tpiykDf;fSk; 'jiyth;> gpuhe;jpa ngWiff;FO> 

khfhzg; nghJ itj;jparhiy> gJis" vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj;jghypy; 

mDg;gg;glyhnkd;gJld;> Neubahf  xg;gilg;gjhdhy;> mYtyfj;jpy; Kj;jpiuapl;L 

itf;fg;gl;Ls;s fzf;fhshpd; ngWifg; ngl;bapy; chpa Neuj;jpd; Kd;dh; Nrh;j;jy; 

KbAk;. tpiykDf;fis mlf;Fk; jghYiwfspd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; tpiykD 

jpwf;fg;gLk; jpfjp kw;Wk; chpj;jhd ifj;njhopypd; ngah; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

njhlh; 

,yf;fk;
ifj;njhopy;

tpiykDg; 

gpizak;

01
A rj;jpu rpfpr;irf;$lk; kw;Wk; B rj;jpu rpfpr;irf; 

$lq;fspw;fhf LEAD DOOR 09I toq;fp epWTjy; 80>000.00

02

fsQ;rpa trjpfspw;fhf ePsk; 40 mb cauk; 9.5 mb 

kw;Wk; mfyk; 8 mb nfhz;l nfhs;fyd; ngl;bfs; 

(Container Box) 04 I toq;fp miktpl nkhd;wpy; epWTjy;

70>000.00

01.  tpiykDg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf &gh 2>500.00 ,w;fhd kPsspf;fg;glhj 

fl;lznkhd;iw gJis khfhzg; nghJ itj;jparhiyapd; rpwhg;gUf;Fr; nrYj;jpg; 

ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;bd; %yg;gpujpAld; tpahghug; gpujpnahd;W rkh;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;.

    2021.12.06 Kjy; 2021.12.23 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g.8.30 Kjy; gp.g.3.00 tiu 

gjpTr; rhd;wpjopd; cWjpg;gLj;jg;gl;l gJis khfhz nghJ itj;jparhiyapd; 

epUthfg; gphptpy; ,jw;fhd tpiykD khjphpg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

,jw;fhf> gpujpepjpnahUth; rKfkspg;gjhapd; tpz;zg;gjhuhpd; mjpfhukspf;fg;gl;l 

fbjnkhd;W kw;Wk; Msilahsj;ij cWjpg;gLj;jf;$ba milahs ml;il 

rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

02.  tpiykDg;gbtq;fis ngw;Wf;nfhs;s Kd;dh;> gJis khfhzg; nghJ itj;jparhiy 

epUthfg; gphptpy;> tpiykD khjphpg;gbtq;fis ,ytrkhf ghprPyid nra;J 

nfhs;syhnkd;gJld;> fsg;ghprPyidapd; gpd;dh; ,jw;fhd tpiykDf;fisr; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

03.  tpiykD jpwf;fg;gLk; jpdj;jpypUe;J 119 ehl;fspw;Fr; nry;YgbahFk;> tpiykDg; 

gpizankhd;W tpiykD %yg;gpujpAld; ,izj;J mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.

04.  tpiykD khjphpg;gbtq;fspy;  Fwpg;gplg;gl;Ls;s epge;jidfs; kw;Wk; 

tpguf;Fwpg;Gfspw;fikthf tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

05.  njhlh; ,yf;fk; 01 kw;Wk; 02 ,w;fhd ifj;njhopy;fspw;fhd Kd;Ndhbf; 

fye;Jiuahlnyhd;wpw;fhf> (Pre Bid Meeting) tpiykDf;fisg; ngw;Wf;nfhz;ljd; 

gpd;dh;> Kd;tUk; jpdnkhd;wpy; tpiykDjhuh;fspw;F mwptpf;fg;gLk;. mj;Jld; 

tpiykDjhuh;fs; fsg;ghprPyid Nkw;nfhs;tjw;fhf eltbf;if 

Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sjdhy; mf; fye;Jiuahlypw;F rKfkspg;gJ fl;lhakhFk;. 

06.  2021.12.24 md;W gp.g.2.30 ,w;F tpiykDf;fs; %lg;gl;L cldbahf mit> gJis 

khfhzg; nghJ itj;jparhiyapd; gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; jpwf;fg;gLk;. 

mt;Ntisapy; tpz;zg;gjhuh; my;yJ mjpfhukspf;fg;ngw;w gpujpepjpnahUth; 

rKfkspj;jpUf;fyhk;. gpujpepjpnahUth; rKfkspg;gjhapd; tpz;zg;gjhuhpd; 

mjpfhukspf;fg;gl;l fbjnkhd;W kw;Wk; Ms; milahj;ij cWjpg;gLj;jpf; 

nfhs;tjw;fhf milahs ml;il rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

07.  05 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gl;l tpiykDf;fspw;fhf nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshpdhy; 

toq;fg;gLk; PCA-03 rhd;wpjo; fl;lhakhFk;.

08.  Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; (NCB) Kiwikapd; gpufhuk; 

,t;tpiykDf;Nfhug;gLk;.

09.  gJis khfhzg; nghJ itj;jparhiyapd; > gpuhe;jpag; ngWiff;FOtpd; jPh;khdk; 

,Wjpj;jPh;khdkhf mikAk; vd;gjid tpiykDjhuh; Vw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

jiyth;> gpuhe;jpa ngWiff;FO

khfhz nghJ itj;jparhiy - gJis 

2021.12.02 Mk; jpfjp

njhiyNgrp ,y   : 055-2222261

njhiyefy; ,y : 055-2231205

kpd;dQ;ry;  : info@badullapgh.org
tiyj;jsk;  :  www.badullapgh.org

tpiykD mioj;jy;
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2021 டிசம்பர் 4 சனிக்கிழகம

மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிக்கதிரான 
இரண்ாவதும் இறுதியுோன ்்ஸ்ட் 
ம�ாட்டியில், இலங்க கிரிக்கட் அணி 
164 ஓட்்ஙகளால் ்வற்றி்�ற்்றது.

இந்்த ் வற்றியின் மூலம் இரணடு ம�ாட்டி-
கள் ்காண் ்்ஸ்ட் ்்தா்்ர 2-–0 என்்ற 
கணககில், இலங்க அணி முழு்ேயாக 
்கப�ற்றியுள்ளது.

காலி ்ே்தானத்தில் க்ந்்த 29ஆம் திகதி 
ஆரம்�ோன இபம�ாட்டியில், நாணயச் 
சுழற்சியில் ்வற்றி்�ற்்ற இலங்க அணி, 
மு்தலில் துடுப்�டுத்்தா் தீரோனித்்தது.

இ்தன்�டி மு்தலில் துடுப்�டுத்்தாடிய 
இலங்க கிரிக்கட் அணி, மு்தல் இன்னிங-
ஸிற்காக 204 ஓட்்ஙக்ள ்�ற்றுக்காண -
்து.

இதில் அணியின் அதிகப�ட்்ச ஓட்்ஙக -

ளாக, ்�த்தும் நிஸஙக 73 ஓட்்ஙக்ள -
யும் திமுத் கருணாரத்ன 42 ஓட்்ஙக்ள-
யும் ்�ற்றுக்காண்னர.

மேற்கிந்திய தீவுகள் அணியின் �ந்துவீச்-
சில், வீரா்சாமி ்�ரோல் 5 விக்கட்டுக -
்ளயும் மவாரிககான் 4 விக்கட்டுக்ள -
யும் மராஸ்்ன் ம்சஸ் 1 விக்கட்டி்னயும் 
வீழ்த்தினர.

இ்த்னத்்்தா்ரந்து �திலுககு மு்தலா-
வது இன்னிஙஸிற்காக களமி்றஙகிய மேற்-
கிந்திய தீவுகள் அணி, 253 ஓட்்ஙக்ள 
்�ற்றுக்காண்து.

இதில் அணியின் அதிகப�ட்்ச ஓட்்ங -
களாக, கி்ரஜ் பிரத்்வயிட் 72 ஓட்்ங -
க்ளயும் பிளகவுட் 44 ஓட்்ஙக்ளயும் 
்�ற்றுக்காண்னர.

இலங்க கிரிக்கட் அணியின் �ந்து-
வீச்சில், ரமேஸ் ்ேணடிஸ் 6 விக்கட்டுக-

்ளயும் எம்புல் ்்தனிய ேற்றும் ்ெய விக -
கிரே ஆகிமயார ்தலா 2 விக்கட்டுக்ளயும் 
வீழ்த்தினர.

இ்த்னயடுத்து 49 ஓட்்ஙகள் பின்னி-
்லயில் ்தனது இரண்ாவது இன்னிங்்ச 
்்தா்ஙகிய இலங்க அணி, 9 விக்கட்டு-
கள் இழபபுககு 345 ஓட்்ஙக்ள ்�ற்றிருந் -
்தம�ாது ்தனது இரண்ாவது 
இன்னிஙஸ் ஆட்்த்்்த இ் -்
நிறுத்திக்காண்து.

இ்தனால் மேற்கிந்திய 
தீவுகள் அணிககு, இலங்க 
அணி 297 ஓட்்ஙகள் ்வற்றி 
இலககாக நிரணயிககப-
�ட்்து.

இ்தன்ம�ாது அணியின் அதி -
கப�ட்்ச ஓட்்ஙகளாக ்தனஞ்-
்சய டி சில்வா ஆட்்மிழககாது 
155 ஓட்்ஙக்ளயும் ்�த்தும் 
நிஸஙக 66 ஓட்்ஙக்ளயும் 
்�ற்றுக்காண்னர.

மேற்கிந்திய தீவுகள் 
அணியின் �ந்துவீச்சில், 
வீரா்சாமி ்�ரோல் 3 விக -
்கட்டுக்ளயும் ்ராஸ்்ன் 
ம்சஸ் 2 விக்கட்டுக்ளயும் 
ம�ால்்ர ேற்றும் பிரத்்வ -
யிட் ஆகிமயார ்தலா 1 விக -
்கட்டி்னயும் வீழ்த்தினர.

இ்த்னத்்்தா்ரந்து ஒருநாள் மீ்தமிருகக 
297 ஓட்்ஙகள் என்்ற ்வற்றி இலக்க 
மநாககி �திலுககு களமி்றஙகிய மேற்கிந்திய 
தீவுகள் அணி, 132 ஓட்்ஙகளுககு சுருண-
்து.

இ்தன்ம�ாது அணியின் அதிகப�ட்்ச ஓட்-
்ஙகளாக, கி்ரஜ் பிரத்்வயிட் 72 ஓட்்ஙக-

்ளயும் பிளகவுட் 44 ஓட்்ஙக்ளயும் ்�ற் -
றுக்காண்னர.

இலங்க கிரிக்கட் அணியின் �ந்துவீச்-
சில், லசித் எம்புல்்்தனிய ேற்றும் ரமேஸ் 
்ேணடிஸ் ஆகிமயார ்தலா 5 விக்கட்டுக-
்ளயும் வீழ்த்தினர.

இபம�ாட்டியின் ஆட்்நாயகனாக 

்தனஞ்்சய டி சில்வாவும் ்்தா்ரின் நாயக-
னாக ்�த்தும் நிஸஙகவும் ்்தரிவு்்சயயப -
�ட்்னர.

குறிப�ாக இந்்த ்்தா்ரு்ன் இலங்க 
கிரிக்கட் அணியின் ்த்ல்ே �யிற்சியா -
ளர மிககி ஆர்தர �யிற்றுவிப�ாளர �ணியில் 
இருந்து வி்்்�றுகி்றார.

இ�ஙகை உ்டறைட்டழகு மறறும உ்டற்தகுதி கூட்டகமபபு ஏற்பாடு கசய்திருந்த சிறந்த ஆணழைன் ே்பாடடி அணகமயில் கைாழுமபு கஹட்பார்க் விக்ளோட-
்டரஙகில் நக்டக்பறறே்பாது ே்பாடடிோ்ளர்ைள ஆறறுகை நிைழ்த்துவக்தயும நிைழ்வின் பிர்தம அதிதிோைக் ை�நது கைாண்ட உ்தவிேமேர் எம.ரி.எம. இக்்பால் 
கவறறி க்பறற வீரருக்கு ்பரிசு வழஙகுவக்தயும ்ப்டஙைளில் ைாண�ாம.

மேற்கிந்திய தீவுகள் அணியய 
யையிட் மைோஷ் செய்தது இலஙயக
வியைசெற்்ோர் ்தயலயே ெயிற்சியோளர் மிக்கி ஆர்்தர்

்சவளகக்் குறூப நிரு�ர 

இ்ளஞர ம்ச்வகள் ேன்்றத்தினால் ஏற்�ாடு ்்சயயப-
�ட்் 33ஆவது ம்தசிய இ்ளஞர வி்ளயாட்டு விழாவின் 
வ்ல�ந்து ம�ாட்டி அண்ேயில்  ந்்்�ற்்றது. இதில் 
அம்�ா்்ற ோவட்்த்்்த பிரதிநிதித்துவப�டுத்தி ்சம்ோந் -
து்்ற மராயல் ்ேட்ரிட் அணி கலந்து ்காண்து.

கிளி்நாச்சி உள்ளக அரஙகில் இ்ம்்�ற்்ற  வ்ல�ந்து 
ம�ாட்டியின் மு்தல் ம�ாட்டியில் அம்�ா்்ற ோவட்்த்்்த 
பிரதிநிதித்துவப�டுத்திய ்சம்ோந்து்்ற மராயல் ்ேட்ரிட் 
அணி முல்்லதீவு அணி்ய வீழ்த்தி அடுத்்த சுற்்றான 
'சுப�ர 8' சுற்றுககு ்்தரிவானது.

'சுப�ர 8' சுற்றில் முழு மூச்்சாக ம�ாட்டியிட்் அம்�ா்்ற 
ோவட்் அணி 5-–6 என்்ற ்்சட் கணககில் குருநாகல் 
ோவட்் அணியி்ம் ம்தால்வி கணடு அ்ரயிறுதி 
வாயப்� �ரி்தா�ோக இழந்்தது. ்சம்ோந்து்்ற மராயல் 
்ேட்ரிட் அணியானது அகில இலங்க ரீதியில் வ்ல-
�ந்து ம�ாட்டியில் அம்�ா்்ற ோவட்்த்்்த பிரதிநித்துவப-
�டுத்தி களமி்றஙகுவது இது மூன்்றாவது ்த்்வயாகும்.

இதில் 'சுப�ர 8' சுற்றுககு ்்தரிவு ்்சயயப�ட்்்ே 
இதுமவ மு்தல் ்த்்வயாகவும் அ்ேந்திருந்்தது. குறுகிய 
காலத்தில் �யிற்சிக்ள மேற்்காணடு சி்றந்்த ்�று-
ம�ற்்்ற அ்்ந்்த ்சம்ோந்து்்ற மராயல் ்ேட்ரிட் கழகத்-
துககு ஏராளோன வாழ்த்துகள் குவித்துவரும் நி்லயில், 
எதிரகாலத்தில் சி்றந்்த ் �றும�றுக்ளப ் �ற்று அம்�ா்்ற 
ோவட்்த்திற்கு ்�ரு்ே ம்சரககவும் வாழ்த்துகள் குவிந்து 
வருகின்்றன.

அமெோய் ேோைட்ைத்திற்கு 
செருயேமெர்த்்த ெமேோந்துய் 
ம�ோயல் சேட்ரிட் அணி

மூதூர தினகரன் நிரு�ர

மூதூர அல்-ஹிலால் ேத்திய கல் -
லூரியின் �்ழய ோணவரும், 
்காழும்பு �ல்க்லககழ ோணவரு-
ோன ஆர.எம்.நிபராஸ் 2020/2021 

ஆணடுககான 57 ஆவது ம்தசிய 
இராணுவ ்த்களப ம�ாட்டியில் 
�ஙகு ்காணடு 02 ்தஙகம் உள்ள்ங-
களாக 01 ்வள்ளிப �்தககமுோக 03 
�்தககஙக்ள ்�ற்று ்சா்த்ன ஈட்டி 

உள்ளார.
மேலும் இபம�ாட்டியானது 

22.11.2021 ்்தா்ககம் 26.11.2021 
வ்ர ்காழும்பு சுக்த்தா்ச வி்ள-
யாட்டு அரஙகில் இ்ம்்�ற்்றது. 
ம்தசிய இராணுவ ்த்களப ம�ாட்-

டியில் �ஙகு �ற்றிய 
இவர 1500 மீற்்றர 
ஓட்்ப ம�ாட்டியில் 1 
ஆம் இ்த்்்தப ்�ற்று 
்தஙகப �்தககத்்்தயும் 4 
x 1500 மீற்்றர ஓட்்த்தில் 
1ஆம் இ்ம் ்�ற்று ்தங-
கத்தி்னயும், 4 ஒ 800 
மீற்்றர ஓட்்த்தில் 2ம் 
இ்ம் ்�ற்று ்வள்ளிப 
�்தககத்்்தயும் சுவீகரித் -
துள்ளார.

மூதூர அல்-ஹிலால் 
ேத்திய கல்லூரியின் 
�்ழய ோணவரான 
நிபராஸ் �ா்்சா்ல, 
வலய, ோகாண, ம்தசிய 
ேட்்த்திலான ம�ாட்டிக-
ளிலும் �ல �்தககஙக்ள 
்�ற்றுக ்காண்வர 
ஆவார.

இவரின் உயர �டிபபு -
்ன் கூடிய வி்ளயாட் -
டுத் தி்ற்ன மூதூர அல்-
ஹிலால் ேத்திய கல்லூரி 
அதி�ர மக.்றஸீம், 
�ா்்சா்ல ஆசிரியர-

கள், �ா்்சா்ல அபிவிருத்தி நி்்ற-
மவற்று குழு உறுபபினரகள், �்ழய 
ோணவரகள் ேற்றும் மூதூர பிரம்த்ச 
ேககள்   வாழ்த்துகக்ள ்்தரிவித்-
துள்ளனர.

மூதூர் அல்-ஹிலால் மாணவன் நிப்ாஸ்
தேசிய இ்ாணுவ ேடகளப த�ாட்டியில்
02 ேஙகம் 01 வவள்ளி வ�ற்று சாேனை
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