
அருள் சத்தியநாதன்

ஆயிரம் ரூபா சம்பள அதிகரிப்ப எதிர்த்து 
பபருந்தாட்ட கம்பனிகள் நீதிமன்்றத்தில் 
தாககல் பசய்திருநத றிட மனுககள் நிராக-
ரிககபபடடிருபபதால் 1,000 ரூபா சம்பள 
உயர்வு பசல்லுபடியாகும். என்ே 1,000 ரூபா்ே 
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வெள்ளத்தில் காணாமல்்பான
மூெரில் ஒருெர் சடலமாக மீட்பு

க்கட்்டபுலாவில் சீரற்ற ்காலநிமலயால்

03

40 ்பரை ெரலவீசி ்ேடிெரும் வபாலிஸார்
புகைப்படஙைகையும் வெளியிடடனர்

40 புகைப்படஙைளும் உள்ளே ்பகைம் 12,13 இல்

03

எல்ரலோண்டி மீன்பிடித்ே
 9 இந்திய மீனெர்கள ரகது!   

25 வரை விளக்கமறியலில் ரவக்க உத்தைவு 12 நாட்களின் பின் ம்காவலி ்கஙர்கயில் ஒதுஙகியது
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நாடு, அரசியல் ரீதியாகவும் பபாரு-
ளாதார ரீதியாகவும் பநருககடியான சூழ்-
நி்ை்ய எதிர்்நாககும் இநத காை-
கட்டத்தில் சர்ே கடசியின் ்த்ே்ய 
நாஙகள் புரிநது பகாள்கின்்்றாம் என 
தமிழ் ்தசிய கூட்ட்மபபின் பாரா -
ளுமன்்ற உறுபபினர் வி்னா ்நாகராத-
லிஙகம் பதரிவித்துள்ளார்.  

பாராளுமன்்றத்தில் ்நற்று கருத்து 
பதரிவிககும் ்பா்த அேர் இவோறு பதரிவித்துள்ளார்.  

இது பதா்டர்பில் அேர் ்மலும் கருத்து 

சர்ெகட்சி அைசாஙகத்தில்
நிபந்ேரனகளுடன் இரணவு

ஜனாதிபதி மாளி்கககுள் அத்து-
மீறி நு்ைநது பசாத்துககளுககு ்சதம் 
வி்ளவித்த குற்்றசசாடடில் விளககம-
றியலில் ்ேககபபடடுள்ள தானிஷ் 
அலி உள்ளிட்ட நான்கு சந்தக நபர்-
க்ளயும் எதிர்ேரும் 26ஆம் திகதி 
ே்ர விளககமறியலில் ்ேககுமாறு 
பகாழும்பு ்காட்்ட நீதோன் நீதிமன் -
்றம் உத்தரவிடடுள்ளது.   

்மற்படி ேைககு ்நற்று (12) நீதோன் திலின கம்க முன்-
னி்ையில் விசார்ைககு எடுத்துக 

ோனிஷ் அலியுடன் நால்ெருக்கு
26ெரை வி்ளக்கமறியல் நீடிப்பு

தமிழ் ்தசியக கூட்ட்மபபிலிருநது விைகி 
இருககும் கடசியின் ஆரம்ப காை உறுபபினர்கள் 
விரும்பினால் தமிைர் விடுத்ைக கூட்டணியில் 
இ்ைநது பயணிககைாம் என தமிைர் விடுத-
்ைக கூட்டணியின் பசயைாளர் வீ.ஆனநத சஙகரி 
பதரிவித்துள்ளார்.  

யாழ்பபாைத்தில் உள்ள அேரது கடசித் த்ை-
்மயகத்தில் ்நற்று இ்டம்பபற்்ற ஊ்டகவியைா-
ளர் சநதிபபின் ்பாது அேர் இவோறு 

TNAஐ விரும்பாேெர்கள
TULFஇல் இரணயலாம்

காத்தான்குடி நிருபர்

க ா த் த ான் கு டி 
பபாலிஸ் பிரிவிற் -
குடபட்ட பா்டசா-
்ைபயான்றில் தரம் 
5 மாைேன் ஒருேன் கடு்மயா-
கத் தாககபபடடு மட்டககளபபு 
்பாதனா ்ேத்தியசா்ையில் 

அனுமதிககபபடடுள் -
ளதாக பதரிவிககபப-
டுகி்றது.   

இந நி ் ை யி ல் , 
ம ா ை ே ் ன த் 

தாககிய பா்டசா்ை அதிபர் 
த்ைம்்றோகியுள்ளதாகவும் 
உ்டந்தயாக இருநத 

்காததான்குடி கபாலிஸ் பிரிவில்

்காட்்ட நீதோன் நீதிமன்்றத்தில் ் நற்று 
(12) கா்ை ஆஜரான அருடதந்த ஜீேநத 
பீரிஸ் பி்ையில் விடுவிககபபடடுள்ளார்.

சந்தக நபரான அருடதந்த்ய விளகக -
மறியலில் ்ேககுமாறு பகாழும்பு மத்திய 
குற்்ற விசார்ை பிரிவினர் முன்்ேத்த 
்காரிக்க்ய நீதோன் திலினி கம்க நிரா-
கரித்த்தாடு, அருடதந்த்ய 5 இைடசம் 
ரூபாவுககான இரு சரீரப பி்ையில் விடு -
விபபதற்கு அனுமதி ேைஙகினார்.

்காட்ரட நீேொன் நீதிமன்றில் ்நற்று
ஆஜைான அருட்ேந்ரே ஜீெந்ேவுக்கு பிரண

முசசக்கை ெண்டிகளுக்கு
்மலதிகமாக எரிவபாருள

ததாட்்டத கதாழிலாளர் தினசரி தவதனம்:

உயிர்த்த ஞாயிறு தின 
தாககுதலில் உயிரிைநதேர்-
கள் மற்றும் பாதிககபபட்ட 
மககளுககாக 100,000 யூ்ரா 
ேைஙக பரிசுத்த பாபபரசர் 
ந்டேடிக்க எடுத்துள்ள-
தாக பதரிவிககபபடுகி்றது.  

ஈஸ்டர் ்தாககு்தலில் பாதிக்கபபட்்டாருககு

ேலிநது காைாமல் ஆக-
கபபட்டேர்களின் உ்ற-
வினர்கள் தமது ்பாராட-
்டத்்த ஆரம்பித்து 2000 
நாடக்ள எடடியுள்ள 
்நற்்்றய தினத்தில் கிளி-
பநாசசியில் மாபபரும் 
கேனயீர்பபு ்பாராட்டம் ஒன்று முன்பனடுககபபட்டது.  

ே்டககு, கிைககு ேலிநது காைாமல் ஆககபபட்டேர்களின் 
உ்றவுகள் ஏற்பாடு பசய்திருநத அநத ்பாராட்டம் 

தபாராட்்டம் ஆரம்பிதது 2000 நாட்்கள்:

சுயலாபத்்த ்கவிட்டு கனிந்துள்ள  
சூழ்ல சாதகமாக பயன்படுத்துஙகள  

சாதிக ஷிஹான்
பாகிஸ்தான் க்டற்ப்்டயின் ்தமூர் 

என்்ற ்பார்ககபபல் ்நற்று (12) 
பகாழும்பு து்்றமுகத்்த ேநத்்டந-
துள்ளது. இககபபல் 15 ஆம் திகதி திங-
கடகிை்ம ே்ர பகாழும்பு து்்றமு-
கத்தில் நஙகூரமி்டபபடடிருககும் என்று 
க்டற்ப்்ட ்பசசாளர் கப்டன் இநதிக டி 
சில்ோ பதரிவித்தார். நல்பைணை விஜ-
யமாக பகாழும்பு 

ககாழும்ப வந்த்டந்தது
பாகிஸதான் பபாரககபபல்

நநருக்கடிககு தீர்வு ்காண அரைவைது ஒததுரைபபு அவசியம்: 

்ைாரன்ஸ் பசல்ேநாயகம்,  

சமூக கட்ட்மபபில் 
மாற்்றம் ஏற்படும் ்பா்த 
நாடு முன்்னற்்றம்்டயும் 
என்றும் நாடடின் பிரதமர் 
பதவிககு தமிழ்அல்ைது 
முஸ்லிம் ஒருேர் பதரிவு 
பசய்யபபடுே்த மன 

மகிழ்வு்டன் ஏற்றுகபகாள்ள 
்ேணடும். 

எனினும் அத்த்கய 
மனநி்ை இன்னும் எமது 
சமூகத்தில் ஏற்ப்டவில்்ை 
என அ்மசசர் ர்மஷ் பத்தி -
ரை பாராளுமன்்றத்தில் பதரி-
வித்தார்.  

நாடு முன்தனர சமூ்க ்கட்்டமைப்பில் ைாற்றம் அவசியம்:

பயணிகள் ்பாககுேரத்துச 
்ச்ேயில் ஈடுபடும் முசசக-
கர ேணடிகளுககாக தற்்பாது 
ேைஙகபபடும் எரிபபாருள்   
அள்ே அதிகரிகக ந்டே-
டிக்க எடுககபபடடுள்ளது.

கட்டைம் அ்றவிடடு பய-
ணிகள் ்பாககுேரத்துச ்ச்ேயில் ஈடுபடும் முசசககரேண-
டிகள் பதா்டர்பான அறிக்கபயான்்்ற ேைஙகுமாறு எரிசகதி 
அ்மசசு ்பாககுேரத்து அ்மசசி்டம் ்காரிக்க

பயணி்கள் தசமவயில் ஈடுபடும்

பகாழும்பு - காலிமுகத்தி்டலில் ்நற்று 
பபாலிஸார் மற்றும் வி்ச்ட அதிரடிப-
ப்்டயினர் களமி்றககபபடடு  எஞ்சியி-
ருநத கூ்டாரஙகளும் அகற்்றபபட்டன.

அபபகுதியில் அகற்்றபப்டாமல் எஞ்-
சியிருநத கூ்டாரஙக்ள ்நற்று பிற்பகல் 
பபாலிஸார் மற்றும் வி்ச்ட அதிரடிபப-
்்டயினர் அகற்றியது்டன்  ்பாராட்டக-
களப பகுதியில் தஙகியிருநத மககளும் 
பேளி்யற்்றபபட்டனர்.  

நகர அபிவிருத்தி அதிகார ச்பயின் 
அதிகாரிகளும் சம்பே இ்டத்திற்கு ேநதி-
ருநததாகவும் பதரியேருகி்றது.   

்பாராட்டககளத்திலிருநது

்ைாரன்ஸ் பசல்ேநாயகம்  

மின்சார கட்டைம் அதிகரிககபபடடுள்ள்தய-
டுத்து கு்்றநத ேருமானம் பபரும் குடும்பஙகள் உள்-
ளிட்ட நிோரைம் பப்ற தகுதியானேர்களுககு நிோர-
ைஙக்ளப பபற்றுக பகாடுபபதற்கு அரசாஙகம் கேனம் 
பசலுத்தியுள்ளதாக ச்ப முதல்ேர் அ்மசசர் சுசில் பி்ரம 
ஜயநத பாராளுமன்்றத்தில் ்நற்று பதரிவித்தார்.  

பாராளுமன்்றத்தில் ்நற்று எதிர்ககடசித் த்ைேர் சஜித் 
பி்ரமதாச எழுபபிய ்கள்வி ஒன்றுககு பதில் அளிககும் 
்பா்த அ்மசசர் சுசில் பி்ரம ஜயநத இவோறு பதரிவித்தார்.  

அது பதா்டர்பில் ்மலும் பதரிவித்த ச்ப முதல்ேர் சுசில் பி்ர-
மஜயநத:  

நாடடில் குரைந்த வருமாைம் நபறும் குடும்பங்களுககு

்கண்டி எசல கபரஹரா, பண்ம்டய பாரம்பரியங்கமளப் தபணி கவறறி்கரைா்க நிம்றவுகபற -
்றமதக குறிககும் எசல கபரஹரா சநததஷப் பததிரம், ்கண்டியிலுள்ள ஜனாதிபதி ைாளிம்க-
யில் மவதது, தலதா ைாளிம்கயின் தியவ்டன நிலதை பிரதீப் நிலங்க ததலவினால் ஜனாதிபதி 
ரணில் விகரைசிங்கவி்டம் தநறறு ம்கயளிக்கப்பட்்டது.

பாப்பைசரிடமிருந்து
4 ்காடி ரூபா நிதியுேவி  

06

சொல்களுக்கு மத்தியில் நாட்ரட
வபாறுப்்பற்று நடத்தும் ஜனாதிபதி
அவருககு ்கால அவ்காசம் வழஙகுவது எைது கபாறுப்பு

்ைாரன்ஸ் பசல்ேநாயகம்   

நாடடின் பநருககடி நி்ைககு தீர்வு காணபதற்கு அ்னேரும் 
இ்ைநத மு்்றயான திட்டமி்டல் அேசியபமன பேளிவிே-
கார அ்மசசர் அலி சபரி பாராளுமன்்றத்தில் ்நற்று பதரிவித்-
தார்.   பநருககடியான காைகட்டத்தில் பாரிய சோல்க்ள ஜனா -

திபதி ரணில் விககிரமசிஙக 

சமபயில் அமைசசர் அலி சப்ரி அம்றகூவல்
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பிைேமர் பேவிக்கு ேமிழ் அல்லது 
முஸ்லிம் ஒருெரை நியமிக்க ்ெண்டும்
மைநிரைரய மாறை ்வண்டும் என்கிைார் ை்மஷ் பததிைண

சட்டத்தைணி இ.்தம்ரபயா ந்தரிவிபபு

இரணநது பயணிக்கைாம் என்கிைார் ஆைந்த சங்கரி
நவளிநாடு நசல்ைத்தர்ட: 26 இல் வைககு

இைஙர்க ்க்டறபர்டயு்டன் கூடடுப பயிறசியில் ஈடுபடும்

்தமிழக்கடசித ்தரைரம்களுககு ்டகளஸ மீண்டும் அரைபபு
்ைாரன்ஸ் பசல்ேநாயகம்  

சுயைாபம் இல்ைாது அறிோர்நது சிநதித்து 
கனிநதுள்ள சூை்ை சரிேரப பயன்படுத்-
துமாறு தமிழ் அரசியல் த்ை்மகளுககு 
அ்மசசர் ்டகளஸ் ்தோனநதா பகிரஙக 
அ்ைபபு விடுத்துள்ளார்.  

ஜனாதிபதி ரணில் விககிரமசிஙகவின் 
பகாள்்கப பிரக்டன உ்ர பதா்டர்பாக 

பாராளுமன்்றத்தில் (12) விோதத்தில் கைநது 
பகாணடு உ்ரயாற்றும் ்பா்த க்டற்ப்றா-
ழில் அ்மசசர் ் மற்கண்டோறு பதரிவித்தார்.  

நாடு முழுேதும் க்டற்ப்றாழிைாளர்கள் 
எதிர்பகாணடு ேரும் எரிபபாருள் பிரசசி -
்ன்ய தீர்பபதற்கு பல்்ேறு முயற்-
சிகள் ்மற்பகாள்ளபபடடு ேரு -
கின்்ற இன்்்றய 
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ஆயிரம ரூபா சமப்ளபம
இனி கசல்லுபடியாகும  

தரம 05 மாணவன்
மீது ககாடூர தாககுதல்
ஆசிரிமய ம்கது; -அதிபர் தமலைம்றவு

TNA ்தயாைா்க இருபப்தா்க வி்ைாMP ்பச்சு

எஞ்சியிருந்த கூ்டாைங்கள் ்நறறு அ்கறைபபட்டை

எரிசகதி அரமச்சு ்நறறு அறிவிபபு
ந்காழும்பு ்்காடர்ட நீ்தவான் உத்தைவு

காணாமல் ஆக்கப்பட்்டாைது
உறவுகள ஆர்ப்பாட்டம்
கிளிநநாச்சியில் ்கவையீர்பபு ்பாைாட்டம்

காலிமுகத்திடல் முழு்மயாக
வழ்ம நி்லககு திருமபியது

மின் கட்டணத்தில் அரசு
நிவாரணம வழஙகும
தீவிை கெனம் வசலுத்ேப்படுெோக அரமசசர் சுசில் சரபயில் வேரிவிப்பு

மின்்கட்டண அதி்கரிபபு
ந்தா்டர்பில் பாைாளுமன்றில்

ஒருநாள் விவா்தம்
ந்டத்தவும் சந்தர்பபம்
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ஜ�ோன்சன அனட் ஜ�ோன்சன, 
டோல்க் எனனும் தோதுப்போருள் 
்�ோணட குழந்த�ளுக்�ோன மு�ப 
பவுடரின ்சர்வஜத்ச விறப்ன்ை 
அடுதத ஆணடு (2023) முதல் நிறுத-
து்வதோ�த ்தரிவிக்�பபட்டுள்்ளது.  

அ்ெரிக்�ோவில் அ்வறறின 
விறப்ன நிறுததபபட்டு சுெோர 
ஈரோணடு�ளுக்கும் ஜெல் ஆகியுள்்ள 
நி்ையில் அநத முடிவு எடுக்�பபட்-
டுள்்ளது.  

மு�ப பவுடரில் புறறுஜ�ோ்ை 
உணடோக்கும் தன்ெ்ை அதி�ம் 
்�ோணட ஆஸபஸஜடோஸ எனும் 
தோதுப்போருள் �ைநதிருபபதோ�ப 
பைர அநநிறு்வனததின மீது ்வழக்-
குத ்தோடுததுள்்ளனர.  

்வோடிக்்�ைோ்ளர�ள், புறறுஜ�ோயி-
லிருநது குணெ்டநஜதோர ஆகிஜைோ-
ரிடமிருநது சுெோர 38,000 ்வழக்கு-
�்்ள எதிரஜ�ோக்குகிறது ஜ�ோன்சன 
அனட் ஜ�ோன்சன நிறு்வனம்.  

எனினும் நிறு்வனம் அநதக் குறறச்-
்சோட்டு�்்ள ெறுததுள்்ளது.  

ஜ்சோ்ள ெோ்்வ அடிபப்டைோ�க் 
்�ோணட பவுட்ர உறபததி ்்சய்-
ைபஜபோ்வதோ� அது குறிபபிட்டது.  

மு�ப பவுடரில் ஆஸபஸஜடோஸ 
�ைநதிருபபது ஜ�ோன்சன அனட் 
ஜ�ோன்சன நிறு்வனததுக்குப பல்-
ைோணடுக்கு முனனஜர ்தரியு்ென 
ஜரோய்ட்டரஸ ்்சய்தி நிறு்வனம் 
2018ஆம் ஆணடில் அறிக்்� 
ஒன்ற ்்வளியிட்டது.  

அ்த நிறு்வனம் ெறுததது. 
மு�பபவுடரின தைோரிபபில் பைன-
படுததபபடும் மூைப்போருட்�ள் 
போது�ோபபோன்்வ எனறும் புறறு-
ஜ�ோ்ை உணடோக்குப்்வ அல்ை 
எனறும் அது ்வலியுறுததிைது.

உக்்ரனின ்ச்போரிசிைோ 
அணுமின நி்ைைம் மீது ஜெலும் 
்ெல் குணடு�ள் வீ்சபபட்டிருப-
பதோ� ்்சய்தி ்்வளிைோகியுள்்ளது. 
இது ்தோடரபில் ரஷைோ ெறறும் 
உக்்ரன பரஸபரம் குறறம்்சோட்டி 
்வருகினறன.   

ஐஜரோபபோவின மி�ப்பரிை மின 
உறபததி நி்ைைெோ� இருக்கும் 
இநத அணு ஆ்ையின அலு்வை -
�ம் ெறறும் தீை்ணபபு நி்ைைத -
தின மீது �டநத விைோழக்கிழ்ெ 
10 தட்்வ�ள் தோக்குதல் இடம் -
்பறறதோ� இரு தரபபும் குறிபபிட் -
டுள்்ளன.   

நி்ை்ெ குறிதது ஜபசு்வதறகு 
அ்ழக்�பபட்ட ஐ.�ோ போது�ோபபுச் 
்ச்ப கூட்டததில், இது ஆபோை�ர-
ெோன ெணிததிைோைெோ� இருநதது 
எனறு அணு �ண�ோணிபபு நிறு்வ-
னததின த்ை்வர ரபோஜைல் கிஜரோசி 
எச்்சரிததுள்்ளோர.   

இது ஜபரழிவுக்கு இட்டுச் 
்்சல்லும் எனறு ஐ.�ோ ்்சைைோ்ளர 
�ோை�ம் அனஜடோனிஜைோ குட்டரஸ 
குறிபபிட்டுள்்ளோர.   

இநத அணு நி்ைைததுக்குச் 
்்சல்ை ஐ.�ோ நிபுணர�ளுக்கு உடன 

அனுெதி அளிக்கும்படி சீனோ ெறறும் 
அ்ெரிக்�ோ அ்ழபபு விடுததஜபோ-
தும், �டநத �ோைததில் ஜெற்�ோள்-
்ளபபட்ட இது ஜபோனற ஜ�ோரிக்்�-
�ள் ்்சைறபடுததபபடவில்்ை 
எனபது குறிபபிடததக்�து.   

இநத அணு நி்ைைத்தச் சூழ 
இரோணு்வ த்ட ்வைைம் ஒன்ற 
அ்ெபபதறகு அ்ெரிக்�ோ முன-
னதோ� அ்ழபபு விடுததிருநதது. 
“அணு நி்ைைம் ஒனறுக்கு அருகில் 
இடம்்பறும் ஜெோதல்�ள் ஆபததோ -
னது ெறறும் ்போறுபபறறது” எனறு 
அ்ெரிக்� இரோ�ோங�த தி்ணக்-
�்ள ஜபச்்சோ்ளர ஒரு்வர குறிபபிட்டி-
ருநதோர.   

எவ்வோறோயினும் இரோணு்வ 
த்ட ்வைைம் ஒரு ஜதர்வோ� 
அ்ெைோது எனறு குறிபபிட்ட ரஷ -
ைோவின ஐ.�ோ பிரதிநிதி, அது இநத 
ஆ்ை ஜெலும் ஆததிரமூட்டல் 
ெறறும் பைங�ர்வோதத தோக்குதல்� -
ளுக்கு ்வழி்வகுக்கும் எனறு சுட்டிக் -
�ோட்டினோர.   

ெததிை கிழக்கு உக்்ரனில் இருக் -
கும் இநத அணு நி்ைைம் ெறறும் 
அத்னச் சூழவுள்்ள பகுதி மீது 
�டநத ்வோரமும் ்ெல் தோக்குதல்-

�ள் இடம்்பறறது. அது ்தோடர-
பில் ரஷைோ ெறறும் உக்்ரன பரஸ -
பரம் குறறம்்சோட்டின.   

ரஷைோ இநத நி்ைைத்த ஒரு 

இரோணு்வத த்ளெோ� ெோறறி இருப-
பதோ�வும் அஙகிருநது �டததபப-
டும் தோக்குதல்�ளுக்கு உக்்ரனி-
ைப ப்டயினோல் பதில் தோக்குதல் 

�டதத முடிைோத நி்ை இருபபதோ�-
வும் உக்்ரன குறிபபிட்டுள்்ளது.   

இநதக் கூற்ற ரஷைோ ெறுததுள் -
்ளது.   

உக்்ரன அணு்சக்தி நிறு்வனம் 
�டநத விைோழக்கிழ்ெ ்்வளி-
யிட்ட அறிவிபபில், “ரஷை ஆக்கி-
ரமிபபோ்ளர�ள் மீணடும் ஒருமு்ற 
்ச்போரிசிைோ நி்ைைம் ெறறும் 
அணு நி்ைைததிறகு அரு�ோ்ெ -
யில் இருக்கும் பகுதி மீது ்ெல் 
தோக்குதல் �டததி உள்்ளனர” எனறு 
குறிபபிடபபட்டுள்்ளது.   

உருக்கி்ைோட்டற பகுதிக்கு 
அருகில் இருக்கும் நிர்வோ� அலு்வ -
ை�ம் ஒனறு தோக்�பபட்டிருபபதோ -
�வும் பை �திரிைக்� ்்சன்சோர�ள் 
ஜ்சதெ்டநதிருபபதோ�வும் அநத 
அறிக்்�யில் கூறபபட்டுள்்ளது. 
அருகில் இருக்கும் புல்்்வளிப 
பகுதியில் சிறிை தீ ஏறபட்டஜபோ -
தும் எ்வருக்கும் �ோைம் ஏறபட -
வில்்ை எனறும் அதில் கூறபபட் -
டுள்்ளது.   

அணு நி்ைைததிறகு அருகில் 
இருக்கும் தீை்ணபபு நி்ைைமும் 
தோக்�பபட்டிருபபதோ� உக்்ரன 
அணு்சக்தி நிறு்வனம் குறிபபிட்-
டுள்்ளது. நி்ை்ெ தறஜபோது 
�ட்டுபபோட்டுக்குள் ்�ோணடு்வ-
ரபபட்டிருபபதோ�வும் அது குறிப-
பிட்டுள்்ளது.     
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ஆ ப � ோ னி ஸ த ோன 
தலிபோன�ளின �ட்-
டுபபோட்டில் ்வநதது 
்தோடக்�ம் அநத 
�ோடு போரிை ெனிதோ-
பிெோனப பிரச்சி்ன 
ெறறும் தறஜபோது 
உணவு ெறறும் �டன 
பிரச்சி்ன்ை எதிர்�ோள்ளும் அச் -
சுறுததல் இருபபதோ� உை� ்வஙகி 
அண்ெயில் ்்வளியிட்ட அறிக்்� -
யில் கூறபபட்டுள்்ளது.   

“அதி�ரிக்கும் �டன ெறறும் 
உணவுப பிரச்சி்ன ஜபரழிவுத 

தோக்�த்த ஏறபடுத-
தக் கூடும். ்சர்வஜத்ச 
உதவி ெோததிரஜெ ஒஜர 
தீர்வோ� அ்ெயும்” 
எனறு அநத அறிக்்�-
யில் குறிபபிடபபட்-
டுள்்ளது.   

ஜபோதிை முதலீடு -
�ள் இல்ைோதது �ோட்டில் ்போரு்ளோ -
தோர பிரச்சி்ன அதி�ரிபபதற�ோன 
முக்கிை �ோரணி�ளில் ஒனறோ� 
இருபபதோ� பல்ஜ்வறு ஆய்வு�்்ள 
ஜெறஜ�ோள்�ோட்டி கூறபபட்டுள் -
்ளது.     

ஆப்கான் ்டன் பிரச்சினை பற்றி  
உல் வங்கி ்டும் எச்்சரிகன்

தலிபோன�்்ள ஆதரிபப்வரும் 
்பண �ல்விக்கு ஆதர்வோன்வரு -
ெோன ஆப�ோனின முனனணி ெதத 
த்ை்வர ஒரு்வர ்�ோல்ைபபட்டுள்-
்ளோர.   

�ோபுலில் �டநத விைோழக்கிழ்ெ 
இடம்்பறற தற்�ோ்ை குணடு 
தோக்குதல் ஒனறில் ்ெய்க் ரஹி -
முல்ைோ ஹக்�ோனி பலிைோகியுள் -
்ளோர. 

தற்�ோ்ைதோரி தனது ்்சைற்�க் 
�ோலில் ெ்றதது ்வநத குண்ட 
்்வடிக்�ச் ்்சய்ஜத ெதத த்ை்வ்ர 

்�ோனறிருபபதோ� தலிபோன தரபபு 
குறிபபிட்டுள்்ளது.   

இஸைோமிை அரசுக் குழு இநதத 
தோக்குதலுக்கு ்போறுபஜபறறுள்்ளது. 
ெதத த்ை்வரின அலு்வை�ததுக்-

குள்ஜ்ளஜை இநதத தோக்குதல் 
இடம்்பறறுள்்ளது.   

்ெய்க் ஹக்�ோனி ஆப�ோன 
தலிபோன அரசுக்கு ஆதர்வோ� 
உள்்ளோர. அ்வர ஆப�ோன இஸ-
ைோமிை அரசு குழு்்வ விெர-
சிக்கும் முனனணி ெதத த்ை-
்வரோ�வும் உள்்ளோர.   

�டநத ஆணடு தலிபோன�ள் 
ஆப�ோனில் மீணடும் ஆட்-

சிக்கு ்வநத பின அஙகு ்�ோல்ைப -
பட்ட முக்கிை புள்ளிைோ� இ்வர 
உள்்ளோர.   ஆப�ோனில் ்சரச்்்சக்கு-
ரிை ஒனறோ� உள்்ள ்பண �ல்வி 
்தோடரபில் ஆதர்வோ� அ்வர முன -
னதோ� பத்வோ அல்ைது ெத ஆ்ண 
ஒன்ற பிறபபிததிருநதோர எனபது 
குறிபபிடததக்�து.     

ஆப்கான் தலிபகான் ஆதரவு  
மதத் தலைவர் படுக்காலை

ஐ ஜ ர ோ ப ப ோ வின 
ெததிை, கிழக்கு �ோடு -
�ளுடன ஈடுபடும் 
சீனோவின சிறபபுக் 
குழுவிலிருநது எஸ -
ஜதோனிைோவும் ைதவி -
ைோவும் ்்வளிஜைறி -
யுள்்ளன.  

ரஷைோவுடன சீனோ ்�ோணடிருக்-
கும் ்�ருக்�ெோன உறவு, தோய்்வோன 
மீதோன சீன இரோணு்வததின அதி�ரிக்-
கும் ்�ருக்�டி ஆகிை்்வ ்தோடரபி-
ைோன அக்�்ற�ள் இதறகுக் �ோரணம்.  

குழுவிலிருநது ்்வளிஜைறினோ -

லும் சீனோவுடன 
ஆக்��ரெோன �்ட-
மு்றஜ�றற உறவு�-
்்ளக் ்�ோணடிருக்�த 
்தோடரநது ்்சைல்பட-
விருபபதோ� எஸஜதோ -
னிைோவும் ைதவிைோ -

வும் கூறியுள்்ளன.  
�டநத ஆணடு லிததுஜ்வனிைோ 

குழுவிலிருநது ்்வளிஜைறிைது.  
2012ஆம் ஆணடில் ஆரம்பிக்�ப -

பட்ட குழுவில் ஐஜரோபபிை ஒனறி-
ைத்தச் ஜ்சரநத 9 �ோடு�ஜ்ள எஞ்சி-
யுள்்ளன.    

சீனகாவின் குழுவில் இருந்து   
இரு நகாடு்ள் கவளியேற்றம்  

ஜ�கான்்சன் அன்ட் ஜ�கான்்சன்  
பபளடர் விற்பனை நிறுத்தம்

்வடக்கு ்வசிரிஸதோன ெோ்வட் -
டததின மிர அலி பகுதியில் 
�டநத ்்சவ்வோைனறு (9) 
இரோணு்வ ்வோ�னத ்தோடரணி 
ஒனறின மீது �டததபபட்ட 
தற்�ோ்ை தோக்குதலில் �ோனகு 
போகிஸதோன துருபபினர ்�ோல் -
ைபபட்டுள்்ளனர.   

போகிஸதோன தலிபோன�ளின 
முனனணி த்ளபதி ஒரு்வர வீதிஜைோர 
குணடுத தோக்குதலில் ்�ோல்ைப-
பட்டு சிை �ோட்�ளிஜைஜை இநதத 
தோக்குதல் இடம்்பறறுள்்ள்ெ 
குறிபபிடததக்�து.   

தற்�ோ்ைதோரி, அத்ன 
்�ைோணட்வர ெறறும் ்வ்சதி அளித-
த்வர�ள் பறறிை விபரங�்்ள �ண-
டுபிடிபபதறகு உ்ளவுப பிரிவு வி்சோர-
்ண�்்ள ஆரம்பிததுள்்ளது.     

தறக்காலைத் தகாக்குதலில்  
நகான்கு பகாக். வீரர்்ள் பலி

சி ரி ை ோ வின 
இரோணு்வ த�்வல் 
்தோடரபு்சோதனங -
�ள் ்வ்ைை்ெப-
பில் தறஜபோது 
நிைவும் இ்ட்்வ-
ளி�்்ள நிரபபு்வ-
தறகு ஜத்்வைோன 
த�்வல் ்தோடர-
பு்சோதன உப-
� ர ண ங � ் ்ள 
வி நி ஜ ை ோ கி ப ப -
தறகுரிை ஒபபந-
த்ெோன்ற சீனோவும் சிரிைோவும் 
ஜெற்�ோணடுள்்ளன. இது ்தோடர-
பில் இஸஜரல் �்வ்ைை்டநதுள்-
்ளது.   

குறிபபோ� இநத ஒபபநதம் குறிதது 
இஸஜரலின போது�ோபபு து்ற அதி� 
�்வ்ை ்�ோணடுள்்ளஜதோடு, முன-
்னச்்சரிக்்� ்சமிக்்ஞை ெணி�்்ள 
அ்ெபபதன மூைம் சிரிைோவின உ்ள-
வுதது்ற திறன�ள் ஜெம்பட இவ 
உப�ரணங�ள் பைனபடும் எனறும் 

இஸஜரலிை அதி�ோரி�ள் அச்்சம் 
்தரிவிததுள்்ளனர.   

சீனோவின ்தோடரபு்சோதன உப-
�ரணத தைோரிபபு�ளின ்சரிைோன 
தன்ெ ்தரிைோதுள்்ள ஜபோதிலும், 
அ்்வ சிரிைோவின இரோணு்வ த�்வல் 
்தோடரபு்சோதன ்வ்ைை்ெபபில் 
தறஜபோது �ோணபபடும் இ்ட்்வளி -
�்்ள நிரபபக்கூடிைதோ� இருக்கும் 
எனறு ஜ�.என.எஸ. சுட்டிக்�ோட்டி-
யுள்்ளது.     

சிரிேகா - சீனகா இரகாணுவ  
கதகாடர்புசகாதன ஒபபந்தம்

உக்லரனிே அணுமின் நிலைேம் மீது  
மீண்டும் தகாக்குதல்: ஐ.நகா எசசரிக்ல்

்வஙகியில் உள்்ள தெது ஜ்சமிப்ப 
மீ்ளப்பற அனுெதிக்குெோறு ஜ�ோரி 
்ைபனோன த்ை��ர ்பய்ரூட்டில் 
இருக்கும் ்வஙகி ஒனறில் ஆறு ெணி 
ஜ�ரம் பணைக்்�தி�்்ள பிடிதது 
்்வததிருநத துபபோக்கிதோரி ்சோரண-
்டநதுள்்ளோர. இநத ்சம்ப்வததில் 
எ்வருக்கும் �ோைம் ஏறபடவில்்ை.   

்பய்ரூட்டின பரபரபபோன 
ஹம்ரோ ெோ்வட்டததில் உள்்ள ெததிை 
்வஙகிக்குள் �டநத விைோழக்கிழ்ெ 
்�ததுபபோக்கி ெறறும் ்பறஜறோலு -
டன நு்ழநத 42 ்வைதோன பஸோம் 
அல் ்ெய்க் ஹு்ஸன எனற 
ஆட்வர, தெது பணத்த ்பறு்வ-
தறகு அனுெதிக்�ோவிட்டோல் தீக்கு-
ளிபபதோ� எச்்சரிததுள்்ளோர.   

2019 ஆம் ஆணடு ்ைபனோனில் 

்போரு்ளோதோர ்�ருக்�டி ஆரம்பித-
தது ்தோடக்�ம் ்ைபனோன ்வங-
கி�ளில் முடக்�பபட்டுள்்ள தெது 
ஜ்சமிபபு�்்ள ்பற முடிைோத ்்வப-
போ்ளர�ள் உள்ளுர ்வஙகி�ளில் தெது 
ஜ�ோபத்த ்்வளிபபடுததும் ்சம்ப-
்வங�ளின ்தோடரச்சிைோ�ஜ்வ இநத 
்சம்ப்வம் இடம்்பறறுள்்ளது.   

பை ெணிஜ�ர ஜபச்சு்வோரத்தக்-
குப பினனர, தெது ஜ்சமிபபில் ஒரு 
பகுதி்ை ்வழங� ்வஙகி முன்வந-
த்த ஹு்ஸன ஒபபுக்்�ோண-
டோர. இத்னத ்தோடரநது தோம் 
பிடிதது ்்வததிருநத ஆறு பணைக்-
்�தி�்்ள விடுவிதத அ்வர ்போலி-
ஸோரிடம் ்சரண்டநதோர.   

இநத ஆட்வரின ்்சைல் ்போது -
ெக்�ளின ஆதர்்வ ்பறறஜதோடு, 

்வஙகிக்கு ்்வளியில் கூடிை ெக்�ள், 
“நீங�ஜ்ள �ோை�ன” எனறு ஜ�ோ்சம் 
எழுபபினர.   

இநத ்சநஜத� �பரின குடும்பததி -
னருக்கு அ்வரது ஜ்சமிபபுப பணம் 
மி� அ்வசிைெோ� இருக்கும் நி்ை-
யிஜைஜை அ்வர இநதச் ்்சை்ைச் 
்்சய்திருபபதோ� எல்.பி.சி 
்தோ்ைக்�ோட்சி ்தரிவிததுள்்ளது.   

்சநஜத� �பரின ்சஜ�ோதரர ஊட�வி-
ைைோ்ளர�ளிடம் கூறியிருபபதோ்வது, 
“்வஙகியில் எனது ்சஜ�ோதரருக்கு 
210,000 அ்ெரிக்� ்டோைர�ள் 
உள்்ளது. ெருதது்வ ் ்சைவுக்கு 5,500 
்டோைர�ள் ஜத்்வபபட்டது” 
எனறு ்தரிவிததுள்்ளோர.   

தெது உரி்ெ�்்ள ்பற அ்ன-
்வரும் இத்னச் ்்சய்ை ஜ்வணடும் 

எனறு ்வஙகிக்கு ்்வளியில் இருநத 
அ்வரது ெ்னவி ெறறும் ்சஜ�ோதரர 
்தரிவிததுள்்ளோர.   

்ைபனோனில் ்வஙகிக் �ணக்கு-
�்்ள ்வஙகி�ள் �ட்டுபபடுதது்வது 
குறிதது ெக்�ள் ஆததிரம் அ்டந -

துள்்ளனர. 2019 இல் 
இநத �ட்வடிக்்� அமு-
லுக்கு ்வநதது. பணத்த 
்்வளி�ோட்டுக்கு பரிெோற -
றம் ்்சய்்வதிலும் அநத 
�ோட்டில் �ட்டுபபோடு 
உள்்ளது.   

்ைபனோன தறஜபோது 
ஜெோ்செோன ்போரு்ளோதோர 
்�ருக்�டி்ைச் ்சநதிததுள்-
்ளது. அஙகு ்வோழக்்�ச் 
்்சைவு அதி�ரிததிருபப-

ஜதோடு ெருநது�ள் ெறறும் ஜ�ோது -
்ெக்கு தட்டுபபோடு உள்்ளது.   

இநத ்வஙகிக்கு ்்வளியில் கூடிை 
ெக்�ள் “்வஙகி�ளின ஆதிக்�ம் 
ஒழி�” எனறு ஜ�ோ்சம் எழுபபினர.   

இஜதஜபோனற நி�ழவு�ள் 

்தோடரநது இடம்்பறறு ்வரு்வ-
தோ� ்ைபனோன ்வஙகி ஊழிைர 
்சங�ததின த்ை்வர ஜ�ோரஜ் அல் 
ஹஜ் ்தரிவிததுள்்ளோர. �டநத �ன-
்வரியில் இடம்்பறற பிறி்தோரு 
்சம்ப்வததில், பக்�ோ பள்்ளததோக்-
கில் உள்்ள ்வஙகி ஒனறில் ஜ�ோபெ -
்டநத ்வோடிக்்�ைோ்ளர ஒரு்வர பை 
ட�ன ஜப்ர பணைக் ்�திைோ� 
பிடிதது, அ்ெரிக்� ் டோைரில் தெது 
பணத்த ்பற ஜ�ோரினோர.   

்ைபனோனில் ்போரு்ளோதோர 
்�ருக்�டி ஆரம்பிததது ்தோடக்-
�ம் அந�ோட்டின உள்�ோட்டு �ோண-
ைததின ்பறுெதி 90 வீதம் வீழச்சி 
�ணடது. �ோட்டில் ஐநதில் �ோனகு 
பஙகினர ்வறு்ெயில் ்வோழ்வதோ� 
ஐ.�ோ குறிபபிடுகிறது.     

வங்கியிலுள்்ள யசமிபலப கப்ற பைலர சில்றலவத்தவர் சரண்



நாட்டில் நிலவிய சீரற்ற 
வானிலல காரணமாக நாவலப் -
பிட்டி, - ககட்்டபுலா அககரவதலதை 
பகுதியில் ஏறபட்்ட கவள்ளததில் 
அடிதது கெல்லப்பட்டு காணா-
மல்்பான 3 ்பரில் ஒருவரின் 
ெ்டலம் மீட்கப்பட்டுள்ளது.  

 க்டநதை 1ம் திகதி குறிததை மூவரும் 
நீரில் அடிதது கெல்லப்பட்டு 
காணாமல் ்பாயிருநதைனர்.  

அவர்கல்ள ்தைடும் பணிகள 
் ம ற க க ா ள ்ள ப் ப ட் டி ருந தை 
நிலலயில் ்நறறு முன்தினம் 
காணாமல் ்பானவர்களில் ஒரு-
வரது ெ்டலம் மீட்கப்பட்்டதைாக 
கபாலிஸார் கதைரிவிததுள்ளனர்.  

மாகாவலி ஆறறின் கம்பல்ள,-
கமாரகலல பகுதியில் அநதை 

ெ்டலம் மீட்கப்பட்டுள்ளது. 3 பிள-
ல்ளகளின் தைநலதையான 49 வயது-
ல்டய ஆண் ஒருவரின் ெ்டல்ம 
இவவாறு மீட்கப்பட்டுள்ளது்டன், 
ெ்டலதலதை உ்றவினர்கள அல்ட-
யா்ளம் காட்டியுள்ளதைாகவும் 
கபாலிஸார் கதைரிவிததைனர்.  

 அதது்டன் காணாமல் ்பான 
்மலும் இரண்டு ்பலர கண்்டறி-
வதைறகான விொரலணகள முன்கன-
டுககப்பட்டு வருகின்்றன.  

்லாரன்ஸ் கெல்வநாயகம் 

வ்டககு, கிழககில் யுததைததின்-
்பாது  காணாமற ்பாயுள்ளவர்க-
ளின் உ்றவுகள ்மறககாண்டு வரும் 
்பாராட்்டததிறகு ்நறறு கவளளிக-
கிழலமயு்டன் 2000 நாட்கள க்டநதை 
நிலலயில் தைமிழ் ்தைசியக கூட்்ட-

லமப்பினர் ெலபயில் அலமதியான 
ஆர்ப்பாட்்டம் ஒன்ல்ற ்மறககாண்-
்டனர்.  

பாராளுமன்்றததில் ்நறறு ஜனா-
திபதியின் ககாளலக வி்ளகக உலர 
மீதைான ெலப ஒததிலவப்பு ்வல்ள 
விவாதைம் நல்டகபற்ற ்வல்ளயில் 
தைமிழ் ்தைசியககூட்்டலமப்பின் பங்-

காளிககட்சியான தைமிழீழ விடுதைலல 
இயககததின் 'க்ட்லா' வன்னி 
மாவட்்ட எம்.பி. வி்னா ்நாக-
ராதைலிங்கம் உலரயாறறிய ்பாது 
வ்டககு, கிழககில் காணாமலாககப்-
பட்்ட உ்றவுகள முன்கனடுததுவரும் 
்பாராட்்டம் கவளளிககிழலமயு-
்டன் 2000 நாட்கல்ள க்டநதுள்ளதைாக-

வும் குறிப்பிட்்டார். அது கதைா்டர்பில் 
பல்்வறு வி்டயங்கல்ளயும் அவர் 
தைமது உலரயில் முன்லவததைார்  

அதைலனயடுதது தைமிழ் ் தைசியககூட்-
்டலமப்பின் பங்காளிககட்சியான 
தைமிழீழ விடுதைலல இயகக எம்.பி.கக-
்ளான கெல்வம் அல்டககல-
நாதைன், ்காவிநதைன் 

பதுல்ள லுனுகல பிர -
்தைெததில் க்டநதை 3ஆம் 
திகதி க்டததைப்பட்்டதைா -
கக கூ்றப்படும் 14 வயது 
சிறுமி 8 நாட்களுககுப் 
பின்னர் கபாலிஸாரும் 
வி்ெ்ட அதிரடிப்ப -
ல்டயினரும் இலணநது ்மற -
ககாண்்ட ந்டவடிகலகயில் கண்டு -
பிடிககப்பட்்டதைாக கபாலிஸார் 
கதைரிவிககின்்றனர்.  

க்டததைப்பட்்ட சிறுமி லுனுகல 
உ்டகிருவ காட்டுப் பகுதியில் 
லவதது கண்டுபிடிககப்பட்டுள -
்ளார்.  

சிறுமிலய க்டததியதைாக கூ்றப் -

படும் 18 மறறும் 53 
வயதுல்டய இரண்டு 
ெந்தைக நபர்களும் 
லகது கெயயப்பட்டு 
்மலதிக விொரலண -
களுககாக லுனுகல 
கபாலிஸாரி்டம் ஒப் -

பல்டககப்பட்்டனர். சிறுமியும் 
லவததியொலலயில் லவததி -
யொலலயில் அனுமதிககப்பட் -
டுள்ளார்.

லுணுகல மறறும் ்பருவல்ள 
பிர்தைெததில் வசிககும் 18 வயது 
மறறும் 53 வயதுல்டய இருவ்ர 
இவவாறு லகது கெயயப்பட் -
டுள்ளனர்.
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 ஓகஸ்ட் 13 சனிக்கிழனை

திதி: --துவிதினய

ராகுகாலம :  ்பகல் :  9.00  - 10.30வனர
சு்பநேரம : கானல : 7.30  -  9.00வனர

சு்பகிருது வருடம - ஆடி  28

இன்னறைய சு்பதினமத�ாழுனக 
நேரம

 நைஷம  - தசலவு

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - �னம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமைம - - நகா்பம

கன்னி - - முயறசி

துலாம  - ேன்னை

விருச்சிகம - - நினறைவு

�னுசு  - தவறறி

ைகரம - - த்பாறுனை

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - சுகம

நயாகம: அமிர�-ைரண நயாகம

3

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராைச்சந்திரகுருக்கள்
(்பாபு சரைா)

10 மு�ல் 14 வனர

சுபஹ்  - 04.45
லுஹர்  - 12.17
அஸர்  - 03.35
மஃரிப்  - 06.27
இஷா  - 07.40

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல276.09 289.20

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல361.55 376.29

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல2.5659 2.6696

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல257.32 268.29

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல431.68 449.77

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல369.23 386.78

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல357.22 368.54

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல246.73 258.44

குறித�
வினல

குறித�
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 957.32

குவைத் டினொர் 1,176.03

ஓெொன் ரியொல் 937.45

கட�ொர் ரியொல் 98.04

சவூதி ரியொல் 95.99

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 98.26

நாணய
மாற்று

கடத்தப்படட சிறுமியை   
அதிரடிைாக மீடட STF   

இலஙயகக்கு சாததிைமான அயனதது   
ஆ்தரயை ஐ.அரபு இராச்சிைம் ைழஙகும்

இலங்லக - ஐககிய அரபு இராச்சிய இருதைரப்பு உ்றவின் முககி-
யததுவதலதை வலியுறுததிய ஐககிய அரபு இராச்சியததின் தூதுவர் 
காலித நாெர் அல்-அகமரி, தைற்பாலதைய சூழலில் இலங்லகககு 
ொததியமான அலனதது ஆதைரலவயும் வழங்குவதைாக உறுதியளித-
தைார்.  

ஐககிய அரபு இராச்சியததின் இலங்லகககான தூதுவர் காலித 
நாெர் அல்-அகமரி கவளிநாட்்டலமச்ெர் அலி ெப்ரிலய அலமச்-
சில் லவதது ெநதிதது கலநதுலரயாடினார். இதைன்்பா்தை அவர் 
இவவாறு உறுதியளிததுள்ளார்.  

இலங்லகயின் தைற்பாலதைய கபாரு்ளாதைார நிலலலம மறறும் 
இலங்லகப் கபாரு்ளாதைாரததின் ஸ்திரததைன்லமலய அதிகரிப்ப-
தைறகாக அரொங்கம் இதுவலர ்மறககாண்்ட உறுதியான ந்டவ-
டிகலககள குறிதது இதைன்்பாது கவளிநாட்்டலமச்ெர் அலி ெப்ரி 
தூதுவருககு வி்ளககமளிததைார்.   

விவொயம், வர்ததைகம் மறறும் முதைலீடு ஆகிய துல்றக-
ளில் இலங்லகயு்டன் பரநதை ஒததுலழப்பில் ஈடுபடுமாறு  

லுணுகல பிரந�சததில் சம்பவம ்பதிவு   
தூதுவர காலித ோசர அல்-அதைரி அனைச்சர அலி சப்ரியிடம உறுதி  

்தமிழ் த்தசிை கூடடயமபபு தேற்று 
சய்பயில் அயமதி ஆரப்பாடடம்

காணாைற ந்பாநனாரது உறைவுகளின் ஆரப்்பாட்டததுக்கு 2000 ோட்கள்

ககாழும்பு ்காட்ல்ட ஜனா -
திபதி மாளிலகககுள க்டநதை 
ஜூலல 9 ஆம்திகதி புகுநது, 
அங்கிருநதை உல்டலமக -
ளுககு ்ெதைம் வில்ளவித -
தைலம உளளிட்்ட ெம்பவங் -
களு்டன் கதைா்டர்புல்டய 
ெந்தைகநபர்கல்ள லகது -
கெயய கபாலிஸார் கபாதுமக -
களின் உதைவிலய நாடியுள்ளனர்.  

இநதை ெம்பவதது்டன் கதைா்டர்பு -
ல்டயவர்கள என, ெமூகவலலததை -
்ளங்கள மறறும் சிசிரீவி காட்சிகள 
மூலம் அல்டயா்ளம் காணப்பட்்ட 
நபர்களின் புலகப்ப்டங்கல்ள 

கபாலிஸார் கவளியிட்டுள -
்ளனர்.  

அவர்கள கதைா்டர்பான 
தைகவல்கள அறிநதைவர்கள, 

071-8591559, 071-8085585, 
011-2391358 அல்லது1997 

ஆகிய எண்களில் கதைா்டர்புககாள -
ளுமாறு கபாலிஸார் ்காரியுள்ள -
னர்.  

்தை்டப்படும் ெந்தைக நபர்களின் 
புலகப்ப்டங்கள  பககம் 12 மறறும் 
13இல் காணலாம்.

40 த்பயர ையலவீசி
த்தடிைரும் ப்பாலிஸார

ெட்்டவி்ராதைமான முல்றயில் 
நாட்டின் க்டல் எல்லலககுள உட்பிர -
்வசிதது மீன்பிடியில் ஈடுபட்்ட குற-
்றச்ொட்டில் லகதைான 9 மீனவர்களும் 
வி்ளககமறியலில் லவககப்பட்டுள-
்ளனர்.   

ெந்தைகநபர்கள ்நறறுமுன்தினம் 
திரு்காணமலல நீதைவான் நீதிமன் -
றில் முன்னிலலப்படுததைப்பட்்டனர். 
இதைன்்பாது, அவர்கல்ள எதிர்வரும் 
25ம் திகதி வலரயில் வி்ளககமறிய-
லில் லவககுமாறு நீதைவான் உததைர-
விட்டுள்ளார்.  

அண்லமயில் ்மறபடி மீனவர்கள 
முல்லலததீவு க்டறபரப்பில் லவதது 
லகது கெயயப்பட்டிருநதைனர். அவர் -

களி்டமிருநது 2,137 கி்லாகிராம் 
மீன் க்டறபல்டயினால் லகப்பற்றப்-
பட்டிருநதைது.   

இவவாறு வி்ளககமறியலில் லவக -
கப்பட்டுள்ளவர்கள தைமிழகததின் 
நாகப்பட்டினதலதை ்ெர்நதைவர்கள 
என கதைரிவிககப்பட்டுள்ளது.   

எல்யல்தாண்டி மீன்பிடித்த
9 இந்திை மீனைரகள் யகது!

தகட்டபுலாவில் சீரறறை காலநினலயால்

புகைப்படஙைகையும் வெளியிடடனர்
40 புகைப்படஙைளும்
்பகைம் 12-13இல்

முகநூல் ்பதிவுகயை யைதது   
பகாழும்பில் அோைசிை யகதுகள்  
்லாரன்ஸ் கெல்வநாயகம்

 
முகநூல் பதிவுகல்ள 

அடிப்பல்டயாக லவததுக 
ககாண்டு அநாவசியமான 
லகதிகளும் அச்சுறுத-
தைல்களும் ககாழும்பில் 
இ ்ட ம் க ப று வ தை ா க வு ம் 
உ்டனடியாக இததைலகய 
அநீதியான ந்டவடிகலக-
கள நிறுததைப்ப்ட ்வண்டுகமனவும் 
ம்னா க்ணென் எம்.பி பாராளுமன்-
்றததில் கதைரிவிததைார்.  

அண்லமககாலமாக ககாழும்பின் 
பல்்வறு பகுதிகளிலும் இது்வ 
கபாலிொரின் முககிய ந்டவடிகலக-
யாக அலமநதுள்ளது என்பலதை சுட்-
டிககாட்டிய அவர், இததைலகய ந்டவ-
டிகலககள உ்டனடியாக நிறுததைப்ப்ட 
்வண்டும் என்றும் அது கதைா்டர்பில் 
ஜனாதிபதி உரிய கவனம் கெலுததை 
்வண்டும் என்றும் அவர் கதைரிவித-
தைார்.  

பாராளுமன்்றததில் ்நறறு இ்டம் -
கபற்ற ஜனாதிபதியின் ககாளலக 

வி்ளகக உலர மீதைான ெலப 
ஒததிலவப்பு ்வல்ள 
விவாதைததில் உலரயாறறும் 
்பா்தை அவர் இவவாறு 
கதைரிவிததைார்.  

 ெலபயில் கதைா்டர்நதும் 
உலரயாறறிய அவர்:  

ககாழும்பில் நல்ட-
கபற்ற ஆர்ப்பாட்்டங்-
கல்ள லவததுகககாண்டு 

முகநூல் மூலம் ப்டங்கள, தைக-
வல்கல்ள திரட்டி ககாழும்பின் 
பல்்வறு பகுதிகளிலும் இல்ளஞர்-
கள அநீதியான முல்றயில் லகது 
கெயயப்படுகி்றார்கள.  

அவவா்றான இல்ளஞர்களின் 
விபரங்கள கப்றப்பட்டு அவர்கள 
கபாலிஸ் நிலலயங்களுககு அலழக-
கப்பட்டு அச்சுறுததைப்படுகின்்றார்-
கள. இததைலகய ந்டவடிகலககல்ள 
நாம் முற்றாக கண்டிககின்்்றாம்.  

்ம ஒன்பதைாம் திகதி வலர மிகவும் 
அலமதியான முல்றயி்ல்ய ஆர்ப்-
பாட்்டங்கள முன்கனடுககப்பட்-
்டன என்பலதை அலனவரும் அறிவர். 

அநதை ஆர்ப்பாட்்டதலதை அவதைானிததை 
ெர்வ்தைெ நாடுகளின் தூதுவர்கள 
இது உலகிற்க ஒரு 'கமா்டல்' என 
வர்வற்றனர்.  

ஜனாதிபதி மாளிலகககுச் கென்்ற 
கபாலிொர் அங்கு பியா்னா வாசிப்-
பலதையும் ஜிம் பயிறசிகளில் ஈடுபடு -
வலதையும் நாம் காண முடிநதைது. அவ -
வாறிருகலகயில் ொதைாரண மககள 
ஜனாதிபதி மாளிலகககுச் கெல்லும் 
்பாது இததைலகய ஆலெகள வருவது 
இயல்்ப.  

அதைலன அடிப்பல்டயாக லவத -
துகககாண்டு இல்ளஞர்கள லகது 
கெயயப்படுவதும் அச்சுறுததைப்ப -
டுவதும் தைவ்றானது. நாம் வன்மு-
ல்றலய ஆதைரிப்பவர்கள அல்ல. 
அநதை வலகயில் இததைலகய அச்சுறுத -
தைல்கள லகதுகள உ்டனடியாக நிறுத-
தைப்ப்ட ்வண்டும். அலனவரும் 
இலணநது பயணிகக ்வண்டும் 
என கூ்றப்படுகின்்ற்பாது இததை -
லகய கெயறபாடுகள அதைறகு பங்க-
மாக்வ அலமயும் என்றும் அவர் 
்மலும் கதைரிவிததைார்.

இத�னகய ேடவடிக்னககள் உடன் நிறுத�ப்்பட நவண்டும  
- சக்பயில் மனனோ ைனேசன் எம்பி  

25 வனர விளக்கைறியலில் னவக்க உத�ரவு

முன்னாள்
ப்பாலிஸ் அதிகாரி 
துப்பாக்கியுடன் யகது

சிறியவலக துப்பாககிகயான்ல்ற 
தைம்வெம் லவததிருநதை முன்னாள  
கபாலிஸ் அதிகாரி ஒருவர் பன்னிப் -
பிட்டிய - மஹல்வராவ பகுதியில் 
லகது கெயயப்பட்டுள்ளார்.   

 அநதை பகுதியில் முன்கனடுககப்-
பட்்ட ்ொதைலனயின் ்பாது, 61 வய -
துல்டய அவர் லகது கெயயப்பட்்ட-
தைாக கபாலிஸார் கதைரிவிததுள்ளனர்.  

 இதைன்்பாது, அவரி்டமிருநது 
2 ்தைாட்்டாககள, 9 மில்லிமீட்்டர் 
ரக 9 ்தைாட்்டாககள, ்பாலி ்தைசிய 
அல்டயா்ள அட்ல்ட என்பன லகப்-
பற்றப்பட்டுள்ளன.   

 ெந்தைகநபர் சுகயீனம் காரணமாக 
1990ம் ஆண்டு ்ெலவயில் இருநது 
விலகியதைாக முன்கனடுககப்பட்்ட 
விொரலணயில் கதைரிவிககப்பட்டுள-
்ளது.   

மடடக்கைபபு சியைச்சாயலக்கு அததிைடசகராக பிர்பாகரன் நிைமனம்   
 மட்்டகக்ளப்பு சுழறசி நிருபர்

   
மட்்டகக்ளப்பு சில்றச்ொலல அததியட் -

ெகராக நல்லலயா பிரபாகரன் நியமிககப் -
பட்டுள்ளார்.   

மட்டு. சில்றச்ொலல அததியட்ெகராக 
க்டலமயாறறிய எஸ்.எல்.விஜய்ெககர 
இ்டமாற்றம் கபறறுச் கென்்றதைன் பின்னர்   

புதிய சில்றச்ொலல அததியட்ெகராக 
நியமிககப்பட்்ட நல்லலயா பிராபாக -
ரன் ்நறறு தைனது க்டலமகல்ள கபாறுப் -
்பறறுக ககாண்்டார். இநதை நிகழ்வில் 
பதில் அததியட்ெகர் ்க.வர்ணகுலசூரிய, 
பிரதைம கஜயிலர்.எஸ்.்மாகன் ராஜ் உள -
ளிட்்ட சில்றச்ொலல உததி்யாகததைர்கள 
பலரும் பிரென்னமாகியிருநதைனர்.

பைள்ைததில் காணாமல்த்பான
மூைரில் ஒருைர சடலமாக மீடபு  

மண்பணண்பணய், எரிப்பாருயை  
ைழஙக உடன் ேடைடிக்யக அைசிைம்
்லாரன்ஸ் கெல்வநாயகம்  

கிழககு மாகாண விவ-
ொயிகள மறறும் மீனவர்-
களுககு ்தைலவயான எரி-
கபாருல்ள விலரவாக 
கபறறுக ககாடுப்பதைறகு 
அரொங்கம் ந்டவடிகலக 
எடுகக ்வண்டும் என 
ரவூப் ஹககீம் எம்பி ்நறறு 
பாராளுமன்்றததில் ்காரிகலக 
விடுததைார். அவர் தைனது உலரயில்,.  

கிழககு மாகாண விவொயிகள அறு-
வல்டககாக டீெல் இல்லாதை காரணத-
தினால் கபரும் அகெௌகரியங்கல்ள 
எதிர்ககாண்டு வருகின்்றனர்.   

கிழககு மாகாண விவொயிக-
ளுககு நான்கு இலட்ெம் லீற்றர் டீெல் 
்தைலவப்படுகின்்றது. ஆனால் ஒரு 
இலட்ெம் லீற்றர் டீெல் அநதை மாகா-

ணததுககு வழங்கப்படு-
கின்்றது. அதைனால் உரிய 
காலததில் அவர்களுல்டய 
அறுவல்டகல்ள ்மற-
ககாள்ள முடியாமல் அவர்-
கள மிகுநதை கஷ்டங்கல்ள 
அனுபவிககின்்றனர்.  

அதைலனக கவனத-
தில் ககாண்டு கிழககு 
மாகாண விவொயிகளுககு 

்தைலவயான டீெலல விலரவாக 
கபறறுகககாடுகக ந்டவடிகலக எடுக-
குமாறு வி்டயததுககுப் கபாறுப்பான 
அலமச்ெலரக ்கட்டுகககாளகின்-
்்றாம்.  

மீனவர்களுககு ்தைலவயான மண்-
கணண்கணயலய வழங்குவதைறகும் 
ந்டவடிகலக எடுகக்வண்டும். நாள 
ஒன்றுககு அவர்களுககு 
40லீற்றர் மண்கணண்கணய

கிழக்கு விவசாயிகள், மீனவரகளுக்கு  ைாழ். மாைடட விைசாயிகளுக்கு   
இன்று மு்தல் டீசல் விநிதைாகம்

ொவகச்்ெரி வி்ே்ட நிருபர் 
  
யாழ். மாவட்்டததி-

லுள்ள விவொயிகளுககு 
்தைலவயான உழவுககான 
டீெல் இன்று (13) ெனிககி-
ழலம முதைல் வழங்கப்ப்ட-
வுள்ளது.  

யாழ். விவொயிகள ஆடி 
மாதை உழவுககாக தைங்க்ளது 
வில்ள நிலங்கல்ள தையார்ப்படுதது-
வதைறகு ்தைலவயான டீெலல உ்டன் 
வழங்க ்வண்டுகமன பாராளுமன்்ற 
உறுப்பினர் அங்கஜன் இராமநாதைன், 
துல்றொர் அலமச்ெர்களி்டம் விடுததை 
்காரிகலகயின் பயனாக்வ இன்று 
(13) உழவுககான டீெல் வழங்க ந்டவ-
டிகலக எடுககப்பட்டுள்ளது.  

இது கதைா்டர்பாக பாராளுமன்்ற 
உறுப்பினர் அங்கஜன் இராமநாதைன் 
கருதது கதைரிவிகலகயில்;  

யாழ். மாவட்்டததில் 
2022/23 கால்பாக கெய-
லகககு 32,720 ஏககர் வயல் 
நிலங்கள தையாராகவுள்ளன. 
இவ வயல் நிலங்கல்ள 
உழுது தையார்ப்படுததை 
2,61,760 லீட்்டர் டீெல் 
அவெர ்தைலவயாக இருந-
தைது. இது கதைா்டர்பாக உரிய 
திலணகக்ளங்கள மறறும் 

விவொயிகள எனது கவனததுககு 
ககாண்டு வநதைலதையடுதது நான் இது 
கதைா்டர்பாக உ்டனடியாக விவொய 
அலமச்ெர் மஹிநதை அமரவீர மறறும் 
எரிெகதி அலமச்ெர் கஞென வி்ஜ-
்ெககர ஆகி்யாரின் கவனததுககு 
ககாண்டு கென்றிருந்தைன். இதைலன-
யடுதது யாழ். மாவட்்ட விவொயிக-
ளின் ்தைலவககாக 2,64,000 லீற்றர் 
டீெல் வழங்க ந்டவடிகலக 
எடுககப்பட்டுள்ளது. 

அஙைஜன் எம்.பியின் னைோரிககை நிகைனெறைம்சக்பயில் ரவூப ஹககீம் எம்பி வெரிவிபபு  12 ோட்களின் பின் ைகாவலி கங்னகயில் ஒதுங்கியது



நாவலப்பிட்டியில் வவள்ளத்தினால் 
பாதிக்கப்பட்்ட மக்களுக்கா்க ்காத்-
தான்குடி வரத்த்க சங்கத்தினால்  

்காத்தான்குடி மக்களி்டமிருந்து சச்கரிக்கப்-
பட்்ட  பணம் மற்றும் நிவாரணப் வபாருட்-
்கள என்பவற்்றை அண்மயில் நாவலப்-
பிட்டிந்கர ஜும் ஆ பளளிவாயலில் ்வத்து 
நாவலப்பிட்டி பளளிவாயல்்கள சம்சம்ளன 
பிரதிநிதி்களி்டம் ்காத்தான்குடி வரத்த்க சங்க 
பிரதிநிதி்கள ்்கயளித்தனர.

ஒன்பது இலட்சத்து நாற்பதாயிரம் ரூபா  
பணமும், 600 கிசலா அரிசி   நூடில்ஸ், 

த்லய்ண்கள, குழந்்த்களுக்கான புதிய 
ஆ்்ட்கள, சபார்வ்கள    மற்றும் நிவார-
ணப் வபாதி்கள என்பன இதன்சபாது ்்கய-
ளிக்கப்பட்்டன. ்காத்தான்குடி வரத்த்க சங்க 
த்லவரும் ்காத்தான்குடி ந்கரச்ப உறுப்பி-
னருமான ச்க.எல். எம். பரீட், வரத்த்க சங்க 
வசயலா்ளரும் ்காத்தான்குடி ந்கர ச்ப உறுப்-
பினருமான எம்.எம.ஆரிப். வரத்த்க சங்க 
வபாரு்ளா்ளர   எம்.ஐ.எம்.மகபூல், ஏ.சஜ.
எம்.அஜவத், வரத்த்க சங்க உப வபாரு்ளா-
்ளர பிரீ்டம் ரஹீம், வமத்்த வபரிய ஜூம்ஆ 
பளளிவாயல் இமாம் அஷவஷெய்ஹ் பாஸில்   
முப்தி மற்றும் ்காத்தான்குடி வரத்த்க சங்க 

பிரதிநிதி்கள  பலரும் இதில் ்கலந்து வ்காண்ட-
னர. இதன் சபாது நாவலப்பிட்டி ஜம்இய்யத்-
துல் உலமா ச்பயின் த்லவர வமௌலவி 
எம்.ஐ.எம்.முஸம்மில், நாவலப்பிட்டி பளளி-
வாயல்்கள சம்சம்ளன பிரதிநிதி்களமற்றும்  
அனரத்த குழு பிரதிநிதி்களி்டம் சச்கரிக்கப்-
பட்்ட நிதி்யயும் நிவாரணப் வபாருட்்க்்ள-
யும் ்காத்தான்குடி வரத்த்க சங்க பிரதிநிதி்கள 
்்கயளித்தனர.
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்க்டந்த ஒன்பதாம் தி்கதி வ்காழும்புககு சன-
வவள்ளத்்தத் திரட்டி வந்து புதிய அர்ச 
உலுககி எடுப்பதற்்கான முயற்சி வவற்றி 

வபறைாது என்பதற்்கான சமிக்ஞை்கள ஏற்்கனசவ 
வதன்பட்டிருந்த நி்லயில், அந்த 'அர்கலய' பிசுபிசுத் -
துப் சபானசதாடு, வவற்றியின் இலக்கமா்கக ்கருதப் -
பட்்ட அசத ஒன்பதாம் தி்கதி ்காலிமு்கத்தி்டல் சபாராட் -
்டத்தின் முடிவு்ரயா்கவும் அ்மந்தது.

சபாராட்்டம் என்பது நீணடு வசல்லும் ஒன்றைல்ல. 
ஓர சபாராட்்டத்தின் சத்வ்க்்ள சமூ்க, வபாரு்ளா -
தார சூழல்்கச்ள உருவாககுகின்றைன. அதற்்கான 
சத்வ்கள கு்றைந்ததும் சபாராட்்ட சவ்கம் படிப்படி-
யா்கக கு்றைந்து ம்றைந்து விடும். ஆனால் சபாராட் -
்டத்துக்கான சத்வ்க்்ள மறுபடியும் உருவாக்காமல் 
இருப்பது ஆட்சியா்ளர்கள அல்லது நிரவாகி்களின் 
்க்ட்ம.

இன்்றைய அரசியல் சூழ்ல நி்ல மாறும் ்காலம் 
என்று அ்ழப்பசத வபாருத்தமா்க இருககும். மி்க 
சமாசமான ஒரு ஆட்சியும் அதன் எதிரவி்்ளவு்களும் 
மக்கள சபாராட்்டத்்த உருவாககின. இந்நி்ல்ய 
மாற்றி மீணடும் சுபீட்சத்்த சநாககிய பயணத்்த 
ஆரம்பிக்க முடியம் என்பதற்்கான சயாச்ன்களும் 
உறுதிவமாழி்களும் வழங்கப்பட்்டதன் அடிப்ப்்ட-
யிசலசய சபாராட்்ட உணரவு படிப்படியா்க நீரத்துப் 
சபானது.

அடுத்த பயணத்துககு தயாராவதற்கு ்காலஅவ்கா-
சம் தரலாம் என்றை எணணசம இன்று வபரும்பாலான 
மக்கள மத்தியில் நிலவுகிறைது. இ்தத்தான் பீல்ட் 
மாரஷெல் சரத் வபான்சச்கா, சபாராட்்டம் இப்சபாது 
வவளியில் இல்்ல, மக்கள மனதில் உள்ளது என்று 
குறிப்பிட்டிருக்க சவணடும்.

இந்த நி்ல மாறும் ்காலம் மி்க முககியமானது. 
எதிர்காலம் எவவாறு அ்மய சவணடும் என்ப்த 
இப்சபாது எடுக்கக கூடிய தீரமானங்கள மற்றும் 
வகுக்கப்ப்டக கூடிய திட்்டங்கச்ள தீரமானிககும். இக-
்காலப்பகுதியில் ந்்டவபறைக கூடிய சபச்சுவாரத்்த -
்கள மற்றும் முன்்வக்கப்படும் சயாச்ன்கள வழ -
்மயான தீவிர ்கட்சி அரசியல் நி்லப்பாடு்களில் 
இருந்து விலகி வநகிழ்வுத் தன்்ம வ்காண்டதா்க 
இருக்க சவணடியது அவசியம். அப்சபாதான் ்கட்சி -
்கள கூட்்டா்க நாட்டின் வபாதுநலன்்களின் சபரில் முடி -
வு்க்்ள சமற்வ்காள்ளக கூடியதா்க இருககும். இதற்கு 
்கட்சி்கள விட்டுக வ்காடுப்பு்க்்ள சமற்வ்காள்ள சவண-
டியிருககும்.

இந்த வ்்கயில் தமிழ்க ்கட்சி்கள எவவ்ளவு தூரம் 
வநகிழ்வுத் தன்்மயு்டன் நாட்டின் வபாதுப் பிரச்சி்ன -
்க்்ள அணு்கவுள்ளன என்ப்த மக்கள அவதானிக-
்கசவ வசய்வார்கள. தமிழர்கள எப்சபாதும் விசால-
மான பார்வயற்றை, தமது பிரச்சி்ன்க்்ள மட்டுசம 
சபசுகின்றை நாட்டின் வபாதுவான பிரச்சி்ன்களில் 
அக்க்றையற்றைவர்கள என்வறைாரு எணணம் வபரும் -
பான்்ம சிங்க்ள மக்களி்டம் உள்ளது. பிரதான சிங்க -
்ளக ்கட்சி்களும் அவவாசறை ்கருதுகின்றைன. இக்கருத்து, 
சரவ்கட்சி நிரவா்க ந்்டமு்றைத் வதா்டரபா்க தற்சபாது 
ந்்டவபற்றுவரும் சபச்சுவார்த்களில் வவளிப்பட்டு 
வி்டக கூ்டாது என்பது முககியம்.

்க்டந்த புதன்கிழ்ம பாராளுமன்றைத்தில் உ்ரயாற்-
றிய இ.வதா.்கா. உறுப்பினர ஜீவன் வதாண்டமான், 
சரவ்கட்சி அரச்மக்க தமது ஒத்து்ழப்ப உணடு 
என்றும் ஏ்னய ்கட்சி்களும் தமது பங்களிப்்ப 
இச்சமயத்தில் வழங்க முன்வர சவணடும் என்றும் 
குறிப்பிட்்டார. ம்லய்க மக்க்்ளப் பிரதிநிதித்துவம் 
வசய்யும் ஒரு ்கட்சியின் உறுப்பினர என்றை வ்்கயில் 
அவரது உ்ர முன்மாதிரியானதா்கவும் நாட்டின் 
இன்்றைய நி்லயில் இருந்து மீட்வ்டடுககும் முயற்சி 
அ்னத்துக ்கட்சி்களின் ஒத்து்ழப்பு்டனும் அரப்ப-
ணிப்பு்டனும் ந்்டவபறை சவணடியதன் அவசியத்்த 
குறிப்பதா்கவும் அ்மந்திருந்த்ம பாராட்டுககுரியது.

ச்காட்்டாபய ராஜபக்ஷ பதவி விலகினால் சரவ்கட்சி 
ஆட்சிககு ஆதரவு அளிக்கத் தயார என்று கூறிய-
வர்கள இன்று ரணில் விககிரமசிங்கவும் விலகிச் 
வசல்ல சவணடும் என்று வசால்வது வபாருத்தமற்றைது 
என்றும் நாட்டின் தற்சபா்தய வநருக்கடியான சூழ்நி-
்ல்யக ்கருத்திற்வ்காணடு ச்கல தரப்பினரும் நாட்-
டுக்கா்க சரவ்கட்சி அரசில் ஒன்றி்ணய சவணடும், 
சிறைந்த சநாக்கங்களுக்கா்க சரவ்கட்சி அரசுககு முழு-
்மயான ஒத்து்ழப்்ப வழஙகுசவாம் என்றை ஜீவன் 
வதாண்டமானின் உ்ர்ய சிறுபான்்ம சமூ்கங-
்க்்ளப் பிரதிநிதித்துவம் வசய்யும் ச்கல ்கட்சி்களும் 
உன்னிப்பா்கக ்கவனிக்க சவணடும்.

ஜனாதிபதி ரணில் விககிரமசிங்க்வ தனிப்பட்்ட நப-
ரா்கப் பாரப்பதும் அவர சாரந்த ்கட்சியின் ்க்டந்த்கால 
ந்டவடிக்்க்க்்ள விமரசனப் பார்வயு்டன் சநாககு-
வதும் அவற்்றை முன்்வத்து சரவ்கட்சி நிரவா்கத்தில் 
பங்களிப்பு வசய்ய விரும்பவில்்ல என்று கூறை முற்ப-
டுவதும் இச்சந்தரப்பத்தில் வபாருத்தமானதல்ல என்று 
மி்கச் சரியா்க ஜீவன் வதாண்டமான் கூறியிருககிறைார.

இ.வதா.்கா. வவளிப்ப்்டயா்கசவ சரவ்கட்சி ஆட்-
சிககு ஆதரவு வதரிவித்திருககும் ஒசர ்காரணத்துக்கா்க 
தமிழ் முற்சபாககுக கூட்்டணி ஆட்சியில் பஙவ்கடுக-
்காது விடுமானால் அது சந்தரப்பத்்த நழுவ விடும் 
உத்தியா்க மட்டுசம ்கருதப்ப்ட முடியும். ஐ.சத.்க.வு்டன் 
முரணபாடு சபான்றை தனிப்பட்்ட ச்காபதாபங்க்்ள 
விட்டுவிட்டு நாடு என்றை அடிப்ப்்டயில் இ்ணந்து 
பணியாற்றை சவணடிய சநரம் இது. தமிழ்ச் சமூ்கங -
்கள எப்சபாதும் எ்தயாவது ச்கட்டுக வ்காணடிருக-
கும் சமூ்கங்கள அல்ல, ்்க வ்காடுக்க சவணடிய தரு-
ணத்தில் ்்கத்தூககி விடும் சமூ்கமும் கூ்ட என்ப்த 
நிரூபிக்க சவணடிய சநரம் இது.

35, டி. ஆர. விஜயவரதன மாவத்்த, வ்காழும்பு- - 10

தபால் வபட்டி இலக்கம் : 834
வதா்லசபசி இலக்கம் : 2429429, 2429272, 2429279

வபகஸ் : 2429270, 2429329, வி்ளம்பர மு்கா்மயா்ளர : 2429321

குறள் தரும் சிநதனை

4 2022 ஓ்கஸ்ட் 13 சனிககிழ்ம13–08–2022

ஹிஜரி வரு்டம் 1444 முஹரரம் பி்றை 14
சுபகிருது வரு்டம் ஆடி மாதம் 28ஆம் நாள                   சனிககிழ்ம

தமிழ்ச் சமூகம் நிரூபிகக
வேண்டிய தருணம் இது!

து

தூ

நல்லைக் கந்தன் உற்சவ காலைத்்த முன்னிட்டு
இன்று த்தய்வீக திருக்கூட்்டத த்தா்டர் நிகழ்வு

பிர்தமர் நரரநதிர ரமாடி்ை உ்டன்பிறந்த
்சரகா்தரனாக ரநசிக்கும் பாகிஸ்தான் தபண்

நாவலைப்பிட்டியில தவள்ளததினால
பாதிப்புறரறாருக்கு நிவாரணம்

நல்்ல திருஞைானசம்பந்தர ஆதீனத்தால், 
நல்்ல திருஞைானசம்பந்தர ஆதீனக ்கலா 
மண்டபத்திசல, இந்து சமய, ்கலாசார அலு-

வல்்கள தி்ணக்க்ளத்தின் ஏற்பாடு மற்றும் 
அனுசர்ணசயாடும், அகில இலங்்க இந்து 
மாமன்றைத்தின் இ்ண அனுசர்ணசயாடும் 
முன்வனடுக்கப்பட்டுவரும் வதய்வீ்கத் திருககூட்-
்டத் வதா்டர நி்கழ்வு, நல்்லக ்கந்தன் உற்சவப் 
வபருவிழாக ்காலத்தி்ன முன்னிட்்ட சிறைப்பு 
நி்கழ்வா்க இ்டம்வபற்று வருகிறைது.

அந்த வ்்கயிசல, நல்லூர உற்சவ ்காலத்-
தி்ன முன்னிட்்ட வதய்வீ்கத் திருககூட்்டச் 
சிறைப்புத் வதா்டர நி்கழ்வின் பன்னிரண்டாம் 
நாள ்வபவம் இன்று சனிககிழ்ம மா்ல 
4.30 மணிககு, நல்்ல திருஞைானசம்பந்தர 
ஆதீனக ்கலா மண்டபத்திசல, நல்்ல ஆதீன 
முதல்வர வணக்கத்திற்குரிய ஸ்ரீலஸ்ரீ சசாம-
சுந்தர சதசி்க ஞைானசம்பந்த பரமாசாரய சுவா-
மி்களும் அவமரிக்கா, ஹாவாய் ்சவ ஆதீனக 
குருசதவர சிவாய சுப்பிரமுனிய சுவாமி்களின் 

சீ்டர, வணக்கத்திற்குரிய ஆன்மி்கச்சு்டர ரிஷி 
வதாணடுநாதன் சுவாமி்களும் திருமுன்னி்ல 
வகிக்க, வ்டககு மா்காணப் பணபாட்்டலுவல்்கள 

தி்ணக்க்ளப் பணிப்பா்ளர திருமதி. ராஜமல்-
லி்்க சிவசுந்தரசரமா  த்ல்மயில் இ்டம்வப-
றைவுள்ளது.

வதல்லிப்ப்்ள, பிரசதச வசயலர பிரிவின், 
பன்னா்ல ்கசணசா அறைவநறிப் பா்டசா-
்லயின் நி்கழ்வு ஏற்பாட்டில், அறைவநறிப் 
பா்டசா்ல மாணவர்களின் ்க்ல நி்கழ்வு்கள 
அரஙச்கறைவுள்ளன.

சிறைப்பு நி்கழ்வு்கள வரி்சயில், ‘வழிபாட்டு 
ந்்டமு்றை்க்்ள விதி்க்ளா்கச் வசால்லிய 
நாவலர வபருமான்’ என்னும் த்லப்பில் ் சவப்-
புலவர சி.்கா.்கமலநாதனின் சிறைப்புச் வசாற்-
வபாழிவும், திருமதி. சஙகீதா ரவிசங்கர மற்றும் 
திருமதி. ஆரணி பாலச்சந்திரன் ஆகிசயாரின் சங-
கீதக ்கச்சசரி நி்கழ்வும் இ்டம்வபறைவுள்ளன.

நல்்லக ்கந்தன் அரு்ளாசல நி்கழ்ந்சதறும் 
இத்வதய்வீ்கத் திருககூட்்ட நி்கழ்வி்னக ்காண 
வருமாறு அ்னவ்ரயும் அன்சபாடு அ்ழப்-
பதா்க ஏற்பாட்்டா்ளர்கள சவணடிக வ்காணடுள-
்ளனர.

ஏழும்லயான் ்கதிர்காமக ்கந்தன் 
ஆலயம் என்றைால் அ்னவருககும் ்கதி-
்ரம்ல ஞைாப்கத்துககு வரும். இந்த ்கதி-

்ரம்ல்ய ஏழும்ல என்றும் அ்ழப்பர.
உண்மயில்  அஙகு ஏழு ம்ல்கள 

உள்ளன. ்கதிர்காமத்்தச் சுற்றியுள்ள ஏழு 
ம்ல்களும் ஏழு வ்்கயான ம்கத்துவம் 
வாய்ந்த்வ. அதில் ்கதிரம்லககு மட்டுசம 
எல்சலாரும் வசல்வதற்கு அனுமதி உணடு.

அது தவிர வளளிம்ல, வதய்வா்ன-
ம்ல, இடும்பன்ம்ல, நா்கம்ல, பச்்ச-
ம்ல, ்கழுகும்ல மற்றும் விபூதிம்ல 
ஆகிய ம்ல்களு்டன் சசரந்து ஏழும்ல்க-
ளின் அதிசய சகதி  ்கதிர்காமம் மண்ண 
்காலம் ்காலமா்க இயககுகிறைது.

இந்த ஏழும்ல்களில் விபூதிம்ல பற்றி 
இம்மு்றை அறியக கூடியதா்க இருந்தது. இது 

மி்கவும் சிறைப்பான தன்்ம 
வாய்ந்தது.

்கதிர்காமத்தில் இருந்து கித்-
து்ளபவ வழியா்க சுமார ஏழு 
கிசலா மீட்்டர வதா்லவில் இவ-
விபூதிம்ல அ்மந்துள்ளது.

விபூதிம்லயில்  ஆடி மாதத்-
தில் திருவிழா ்காலங்களில் 
மட்டும் இயற்்்கயா்க உற்பத்தி-
யாகும் விபூதிசய இஙகு பிரசாத-
மா்க இன்றுவ்ர வழங்கப்படு-
கிறைது. குறிப்பிட்்ட வம்சத்தினசர 
இன்றுவ்ர இஙகு திருநீறு 
எடுககின்றைனர.

இவவிபூதிம்லககு  சித்தர்கள குரல் 
அன்பர்கள அ்மப்பின் ஸ்தாப்க த்லவர 
சிவசங்கர ஜீ த்ல்மயில் வசன்று பூ்ஜ 

வசய்து மு்றையா்க விபூதி எடுத்த அற்புத-
மான நி்கழ்வு அண்மயில் சிறைப்பா்க ந்்ட-
வபற்றைது.

இது வதா்டரபா்க ்காலா்கால-
மா்க விபூதி எடுத்து விநிசயா-
்கம் வசய்து வரும் அஙகுள்ள  
ரவீந்திரன் என்றை இ்்ளஞை்ர 
சபட்டி ்கண்ட சபாது, அவர 
பின்வருமாறு வதரிவித்தார.

"நாங்கள பிறைந்த நாளிலி-
ருந்து இந்தத் வதாழி்லத்-
தான் வசய்து வருகின்சறைாம். 
இந்த விபூதிம்லயானது ்கதிர-
்காமக ்கந்தனின் ஆடிசவல் 
திருவிழாக ்காலத்தில் 
அதாவது 15 நாட்்களில் மாத்-
திரம்தான் இப்படியா்க மணல் 

சபான்று விபூதியா்க வரும். ஏ்னய நாட்்க-
ளில் வவள்்ள நிறைப் பா்றையா்கசவ இருக-
கும். உ்்டக்கவும் முடியாது .எடுக்கவும் 
முடியாது. இது  ்கந்தன் அரு்ளா்கத்தான் 
இருககும்”. இவவாறு அவர வதரிவித்தார.

ரக ஷொ பந்த்னவயாட்டி பிரதமர 
நசரந்திர சமாடிககு ்க்டந்த 27 ஆண -
டு்க்ளா்க பாகிஸ்தா்ன சசரந்த ்கமார 

வமாசின் சஷெக எனும் வபண அவருககு 
ராககி ்கட்டியும், தபால் வபாதியில் அனுப் -
பியும் சச்காதரத்துவ பாசத்்த வவளிப்ப -
டுத்தி வருகிறைார.

இந்தியாவில் சநற்றுமுன்தினம் ரக ஷொ 
பந்தன் விழா வ்காண்டா்டப்பட்்டது. சச்காத -
ரி்கள தங்களின் சச்காதரர்களுககு ராககி 
்கட்டி வருகின்றைனர. வதா்லதூரத்தில் 
உள்ள சச்காதரி்கள தங்களின் சச்காதரர்க -
ளுககு ராககி அனுப்பி வாழ்த்து வதரிவித்து 
வருகின்றைனர.

இந்த நி்லயில் பிரதமர நசரந்திர 
சமாடிககு எல்்ல்க்்ள ்க்டந்து பாகிஸ்தா -
்னச் சசரந்த வபண ஒருவர ்க்டந்த 27 
ஆணடு்க்ளா்க ராககி அனுப்பி வருகிறைார. 
பாகிஸ்தா்ன சசரந்தவர ்கமர வமாசின் 
சஷெக. இவர ஆணடுசதாறும் பிரதமர 
நசரந்திர சமாடிககு ராககி அனுப்பி ரக ஷொ 
பந்தன் வ்காண்டாடி வருகிறைார. இந்த 
ஆணடும் பிரதமர நசரந்திர சமாடிககு 
ராககி அனுப்பி தனது ரக ஷொ பந்தன் 
வாழ்த்்தத் வதரிவித்துள்ளார. சமலும், 
பிரதமர சமாடி 2024 மக்க்ள்வத் சதர -
தலில் வவற்றி வபறை வாழ்த்தும் வதரிவித் -
துள்ளார.

"பிரதமர சமாடிக்கான ராககி்ய சரஷமி 
ரிப்பன் மூலம் எம்ப்ராய்்டரி மு்றையில் 
நாசன தயாரித்து அனுப்பிசனன். பிரத -
மர சமாடி உ்டல் நலத்து்டன் நீண்ட ்காலம் 
வாழ சவணடும் என வாழ்த்தி ்கடிதம் எழுதி -
யுளச்ளன். அடுத்த மு்றையும் அவர தான் 
நாட்டின் பிரதமரா்க வருவார என்பதில் 
எந்த சந்சத்கமும் இல்்ல. அவர அதற் -
குத் தகுதியானவர. அ்னத்து மு்றையும் 
அவர வவற்றி வபற்று நாட்டின் பிரதமரா்க 
இருக்க சவணடும் என்பசத என் விருப் -
பம். வ்டல்லி வரும் சபாது அவ்ர சநரில் 
சந்திப்சபன் என நம்புகிசறைன்" என்று 
அப்வபண கூறியுள்ளார.

எம்.எஸ்.எம்.நூரதீன்...?
(புதிய காததான்குடி தினகரன் நிருபர்)

வி.ரி.ச்காசதவராஜா...?
(காரரதீவு குறூப் நிருபர்)

அ.்கன்கசூரியர...?

காத்ான்குடியில் சேகரிககப்பட்ட 
்பணமும் உணவுப ப்பாருடகளும்
நாவலபபிடடிநகர் ஜும்ஆ ்பள்ளிவாயல் 
நிர்வாகததி்டம் ககயளிபபு

தண்ணீரில் இருக்கும் வரையில்ததான் முதரைக்குப்
பைம்; தண்ணீரை விட்டு வவளியே வந்து விட்்தால்
ஒரு சதாததாைண உயிர் கூ் அதரை விைட்டி விடும்.

வநடும்புனலுள வவல்லும் முத்ல அடும்புனலின்
நீஙகின் அத்னப் பிறை

கதிர்காமததிலுள்ள ஏழு ம்லைகளில
விைப்பில ஆழ்ததும் விபூதிம்லை!
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சிஙகளம், தமிழ் ைற்றும் ஆஙகிலம் ஆகிய 
மூன்று மைொழிகளில் வடிவமைக்கப்பட்்ட இநத 
App ஐ விவசொயத்தில் ஈடு்படும் அமைவரும் 
எளிதொக உள்ளிமைக்க முடியும். இநத App 
இன் மூலம் விவசொயிகளின் ததமவக்தகற்்ப, 
மசயமக நிலத்தின் அமைபபிற்கு ஏற்்ப, மசயமக 
்பணைப்படுகின்்ற ்பயிர் ைற்றும் ்பயிரின் 
வளர்ச்சி நிமல ஆகியவற்றுக்கு அமைவொக துல்-
லியைொை ைற்றும் விரிவொை தகவல் வி்பரஙகள் 
வழஙகப்படுகின்்றை.

மிகவும் ்பரநத அளவிலொை தசமவகளு்டன் 
இயஙகும் இநத தனித்துவைொை உழவர் ததொழன் 

App ஐ Google Play Store மூலம் மைொம்பல் 
மதொமலத்பசியில் ்பதிவி்றக்கம் மசயது இநத 
தசமவயு்டன் இமைநது மகொள்ள முடியும். 
தைலும் 616 என்்ற துரித தசமவ அமழபபு 
இலக்கத்திமை அமழப்பதன் மூலமும் இச்தச-
மவயு்டன் இமைநது மகொள்ள முடியும்.

்டயமலொக் இமைபபு மூலம் இநத மைொம்பல் 
App தசமவயு்டன் இமை்பவர்களுக்கு த்டட்்டொ 
கட்்டைம் ஏதும் கிம்டயொது, தைலும் திைசரி 
கட்்டைைொக ரூ்பொ. 2 ைற்றும் உரிய வரிகள் 
ைொத்திரதை அ்றவி்டப்படும். எநத ஒரு தகவல் 
வி்பரத்மதயும் ம்பற்றுக் மகொள்ள 616 இற்கு 
அமழபபிமை ஏற்்படுத்துவதற்கு அமழபம்பொன்-
றுக்கு ரூ்பொ ஒன்று ைற்றும் உரிய வரி என்்ற 
வீதத்திலும் கட்்டைம் அ்றவி்டப்படும்.

இச்தசமவமய உள்ளூர் விவசொயிகளுக்கு 
தைலும் விரிவு்படுத்தும் த�ொக்கில், தற்த்பொது 
ததயிமலச் மசயமகயில் ஈடு்படும் விவசொயிக-
ளின் உற்்பத்தித்தி்றமை அதிகரிப்பதற்கொக இநத 
உழவர் ததொழன் தசமவயில் அதுவும் உள்ள்டக் -
கப்பட்டுள்ளது. இதன் கீழ், ததயிமலத் மதொழில் 
மதொ்டர்்பொை சி்றபபுத் தகவல்கள் ைற்றும் 
ததயிமலச் மசயமக மதொ்டர்்பொை அறிவுறுத்தல் -
களும் குறுஞமசயதிகள் ைற்றும் அமழபபுகள் 

மூலம் விவசொயிகளின் மகத்மதொமலத்பசிக-
ளுக்கு உ்டனுக்கு்டன் வழஙகப்படுகின்்றை.

புகழ்ம்பற்்ற சர்வததச ததயிமல உற்்பத்தி -
யொளரொை அக்குரஸ்்ஸ �நதை ததயிமலத் 
மதொழிற்சொமலயொைது, இநத தனித்துவைொை 
மதொழில்நுட்்பத்மத ்டயமலொக் உழவர் ததொழன் 
தசமவயு்டன் இமைநது விவசொயிகளின் 
வொழ்க்மகமய தைம்்படுத்துவததொடு அவர்களின் 
உற்்பத்தித் தி்றமையும் தைம்்படுத்துவதன் மூலம் 
உயர் �ன்மைகமள அம்டயபம்பற்றுள்ள நிறுவ-
ைத்திற்கு ஒரு சி்றநத எடுத்துக்கொட்டு ஆகும்.

விவசொயத் திமைக்களத்து்டன் இமைநது 
விவசொய ஆதலொசமைச் தசமவயொக 2015 
ஆம் ஆணடு ஆரம்பிக்கப்பட்்ட உழவர் ததொழன் 
அமழபபுச் தசமவயொைது, ்டயமலொக் ஆசி-
ஆட்்டொவின் ைத்தியஸ்தப ்பணிகளின் ஊ்டொக 
தைற்மகொள்ளப்பட்்ட மவற்றிகரைொை ைற்றும் 
நிமலத்பற்று்டைொை அஙகுரொர்ப்பை மசயற்-
திட்்டஙகளில் ஒன்்றொகும். தற்த்பொது, ததயிமல 
உட்்ப்ட 32 இற்கும் தைற்்பட்்ட ்பயிர்கமள உள்-
ள்டக்கிய, 10,000,000 விவசொயிகள் தஙகள் 
்பயிர்கமள மவற்றிகரைொக மசயமக ்பணை 
ததமவயொை ஆதலொசமை தசமவகள் வழங -
கப்படுகின்்றை.

இவரும்டய ஆற்்றல் இலஙமகத் ததசத்துக்கொகப 
்பயன்்பட்்டது.இலஙமகயின் ததச�லமை அடிப்ப-
ம்டயொகக் மகொண்ட இரொஜதநதிர முன்மைடுபபில் 
அம்டயொள ரீதியொை வகி்பஙமக நிமலப்படுத்திய ஓர் 
ஆளுமை அவரொவொர். ததசிய அரசியலில் சிறு்பொன்-
மையிைத்தவர் ஒருவர் மகொள்மக வகுபபுச் மசயற்-
்பொடுகளில் ஈடு்பட்்டவமரன்்றொல் அது அவமரதய 
சொரும்

லக்ைன் கதிர்கொைர் 1932 ஆம் ஆணடு ஏபரல் 
ைொதம் 12 ஆம் திகதி ைொனிப்பொயில் பி்றநதொர். 
அவர் கணடியில் கல்வி ்பயின்்றொர். 2005 ஆம் 
ஆணடு ஓகஸ்ட் 12 ஆம் திகதி மகொழும்பில் அவர் 
சுட்டுக் மகொல்லப்பட்்டொர். புலிகள் இயக்கத்திைதர 
அவமரச் சுட்டுக் மகொன்்றைர்.

கணடி டிரிணடி கல்லூரியின் சி்றநத ்பன்முக 

ஆளுமை மிக்க ைொைவரொக திகழ்நத அவர், சி்றநத 
விமளயொட்டுத்தும்ற ஆர்வலருைொவொர்.

த்பரொதமை ்பல்கமலக்கழகத்தில் தசர்நது அஙகு 
அவர் 1953 இல் சட்்டக்கற்மகயில் இளஙகமலப 
்பட்்டம் (விதச்ட) ம்பற்று பின்ைர் 1955 இல் சட்்டக்-
கல்லூரியில் நுமழநதொர். மதொ்டர்நது 1958 இல் 
இஙகிலொநதிற்குச் மசன்்ற அவர், ஒரு ்பொரிஸ்்டரொக 
தகமை ம்பற்்றொர்.

1960 இல் ஒக்ஸ்த்பொட் ்பல்கமலக்கழகத்தில் 

ஆஙகில இலக்கியத்தில் ்பட்்டம் ம்பற்்றொர். 
1959 இல் ஒக்ஸ்த்பொட் யூனியனின் தமல-
வரொக ததர்நமதடுக்கப்பட்்டொர். புலமைச்  
மசொத்துச் சட்்டம் ைற்றும் சர்வததச மதொழிலொளர் 
சட்்டம் ஆகியவற்றில் நிபுைரொக இருநத அவர், 
இலஙமக திரும்பும் முன்ைர் சட்்டப்பயிற்சிக்-
கொக பிமரவி கவுன்சிலில் இமைநதொர்.

1974 இல் மஜனீவொவில் சர்வததச மதொழி-
லொளர் அமைபபின் (ILO) ஆதலொசகரொக 
மசயல்்பட்்டொர். சர்வததச புலமைச் மசொத்து 
அமைபபின் (WIPO) ஆசிய பிரொநதிய ்பனிப-
்பொளரொக 1983 முதல் 1988 வமர அஙகு 
அவர் ்பணியொற்றிைொர். 1998 இல் சொர்க் 

அமைபபின் தமலவரொக நியமிக்கப்பட்்டொர். 2003 
இல் கதிர்கொைர் ம்பொது�லவொய ம்பொதுச் மசயலொளர் 
்பதவிக்கு தவட்்பொளரொக த்பொட்டியிட்்டொலும் நியூசி-
லொநதின் ்டொன் மைக்கின்ைைொல் ததொற்கடிக்கப்பட்-
்டொர். ம்பொது�லவொய ம்பொதுச் மசயலொளர் ்பதவிக்கு 
இலஙமகயில் த்பொட்டியி்ட தமகமை ம்பற்்றது ஜை-
�ொயக ரீதியிலொகும். அவரின் ஆற்்றதல அதற்குக் 
கொரைைொக அமைநதது.

1991 இல் அவர் ஜைொதி்பதி சட்்டத்தரணியொக 

நியமிக்கப்பட்்டொர். பின்ைதர ஸ்ரீலஙகொ சுதநதிரக் கட்-
சியு்டன் இமைநது தீவிர மசயற்்பொட்டு அரசியலில் 
நுமழநதொர். 1994 ஆம் ஆணடு ம்பொதுத் ததர்த-
லில் அவர் ததசியப ்பட்டியல் ்பொரொளுைன்்ற உறுப-
பிைரொக நியமிக்கப்பட்்டததொடு, பின்ைர் ம்பொதுஜை 
முன்ைணி அரசொஙகம் ைற்றும் கூட்்டமைபபு அர-
சொஙகத்தின் கீழ் 1994 முதல் 2005 வமர மவளி-
யு்றவு அமைச்சரொகவும் நியமிக்கப்பட்்டொர். 2004 
ஆம் ஆணடின் மதொ்டக்கத்தில் குறுகிய கொலத்திற்கு 
ஊ்டகத்மதம்ற அமைச்சரொகவும் ்பதவி வகித்தொர்.

தமிழ்த் ததசியப பிரச்சிமையில் அரசொஙகத்-
திற்கு ஆதரவொை த்பொக்கிலொை நிமலப்பொட்டி-
தலதய அவர் இருநதொர். குறுகிய சிநதமைப 
த்பொக்கில் சிக்கிக் மகொள்ளொைல் ததசிய நீதரொட்-
்டத்தில் இமைநதிருநதொர்.

கதிர்கொைர் பிநதிய கொலத்தில் ைக்கள் 
விடுதமல முன்ைணியு்டன் ம�ருஙகிய உ்ற-

வுகமள வளர்த்துக் மகொண்டொர். ஸ்ரீலஙகொ 
சுதநதிரக் கட்சியின் பிரதைரொக கதிர்கொைமர 
நியமிக்கொததற்கொக சநதிரிகொ குைொரதுஙகவின் 
�்டவடிக்மகமய தஜ.வி.பி எதிர்த்தது. பிற்்பட்்ட 
கொலத்தில் ைம்றநத அமைச்சர் ைஙகள சைரவீர 
குறிபபிட்்ட வி்டயம் இமத உறுதிப்படுத்துவதொக 
அமைநதுள்ளது.

அன்று சநதிரிக்கொ அம்மையொர் தைது ்பதவிக் 
கொலத்திற்குப பின்ைர் அடுத்த ஜைொதி்பதி தவட்்பொ-
ளரொக இறுதி வமர கதிர்கொைரின் ம்பயதர இருநத-
தொகவும், இறுதி த�ரத்திமலதலதய அநத முடிவில் 
ைொற்்றம் ஏற்ப்பட்்டதொகவும் மதரிவித்திருநதொர்.

இலஙமக மூதலொ்பொய கற்மககள் நிறுவகம் 
(SLISS) எனும் சட்்டத்திற்கு திருத்தம் தைற்மகொள்ளப-
்பட்டு 2006 ஆம் ஆணடு மவளிவிவகொர அமைச்-
சின் கீழ் த�ரடியொக இமைநத ்பட்சத்தில் சர்வததச 
உ்றவுகள் ைற்றும் மூதலொ்பொய கற்மககளுக்கொை 
லக்ைன் கதிர்கொைர் நிறுவகம் எை அவரும்டய 

ம்பயமர சூட்டி ஆயவு நிறுவகத்மத அரசொஙகம் 
நிறுவி மகௌரவப்படுத்தியது.

மவசொக் திைத்மத சர்வததச விடுமும்ற 
திைைொக ஆக்கியதன் கொரைைொக இந�ொட்டின் 
ம்பருன்்பொன்மை சமூகத்தின் �ன்ைதிபம்ப 
என்றும் அவர் ம்பற்றிருப்பொர் என்்பதில் சநதத-
கமில்மல. கொலத்திற்தகற்்ற இரொஜதநதிரத்மத 

தைற்மகொணடு �ொட்டின் ததசிய �லனுக்கு ்பய -
னுறுதி வொயநத ்பஙகளிபம்ப வழஙகிய சிறு -
்பொன்மை சமூகத்மதப பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 
முன்தைொடி அரசியல்வொதியொவொர்.

கதிர்கொைரின் ம�ருஙகிய அரசியல் �ண்பரொை 
ைம்றநத ைஙகள சைரவீர க்டநத �ல்லொட்சி அர-
சொஙகத்தின் ஆரம்்ப கொலபபிரிவில் மவளிவிவகொர 
அமைச்சரொக க்டமையொற்றும் த்பொது வரு்டொநதம் 
நிமைவுப த்பருமரகமள �்டத்திைொர். 2015 ஆம் 
ஆணடு முன்ைொள் பிரித்தொனிய ைற்றும் வ்ட அயர்-
லொநது �ொடுகளுக்கொை பிரதைர் த்டொனி பிளயரும், 
2016 ஆம் ஆணடு த�ொர்தவ �ொட்டுப பிரதைர் 
எர்ைொ தசொல்்பர்க்கும், 2017 ஆம் ஆணடு இநதிய 
அமைச்சரொை  ரவிசஙகர் பிரசொத்தும், 2018 இல் 
்பொகிஸ்தொன் பிரதைர் �வொஸ் மெரீபும் மவளிவிவ-
கொர அமைச்சின் அமழபபின் பிரகொரம் நிமைவுப-
த்பருமரகமள நிகழ்த்திைொர்கள் என்்பது  குறிபபி-
்டத்தக்கது.

ஜை�ொயக கொவலொளி எை அமைரிக்க ஊ்டகங-
களொலும் அரசியல்வொதிகளொலும் விழிக்கப்படும் 
அமைரிக்க �ொ்டொளைன்்ற ச்பொ�ொயகர் �ொன்சி 
ம்பதலொசி அம்மையொரின் தொயவொன் விஜயத்மத 
ஏற்கைதவ ்பகிரஙகைொக கணடித்த சீைொ, மதபத்ப-
யில் அவர் �்டநதுமகொண்ட விதம், சநதித்த பிரமு-
கர்கள், அவர்களு்டன் �்டத்திய உமரயொ்டல்கள் 
என்்பவற்்றொல் தைலும் சீற்்றைம்டநது தொயவொமை 
மகயகப்படுத்தும் �்டவடிக்மககளில் த�ரடியொக 
இ்றஙகியது.

க்டநத கொல் நூற்்றொணடுக்கும் தைலொக 
தொயவொமை இலக்கொகக் மகொணடு, அதமை 
மீணடும் தைது ஆளுமையின்  கீழ் மகொணடுவநது 
வி்டதவணடும் என்கி்ற த�ொக்கில் சீைொ ்பொரிய கொய-
�கர்த்தல்கமள தைற்மகொள்வதும்,அதமை அமைரிக்-
கொவும் அதன் ஆதரவு �ொடுகளும் எதிர்த்து வருவதும் 
கணகூடு. தொயவொமை தைது பிரததசைொக உரிமை 
தகொரும் சீைொ, தொயவொன் அரச அதிகொரிகளின் 
மவளி�ொட்டு அரசொஙகஙகளு்டைொை மதொ்டர்ம்பயும்  
ஈடு்பொட்ம்டயும் மவளிப்பம்டயொகதவ எதிர்க்கி்றது.

ஆைொல் தொயவொன் மீதொை சீைொவின் ‘ஒதர 
சீைொ’ மகொள்மகமய எதிர்க்கும் அமைரிக்க நிர்வொ-
கம், தொயவொன் தமல�கர் மதத்பயில் உள்ள அரச 
அதிகொரரிகளு்டன் ம�ருஙகிய உ்றமவ த்பணி வரு-
கி்றது.

அநதப பிரொநதியத்தில் ஓர் த்பொர் மூளுைொைொல் 
ஏற்்படும் ்பொதிபபுகள் அதிகம் எை எச்சரிக்கி்றொர்கள் 
ம்பொருளொதொர நிபுைர்கள்.

இன்று கூடுதலொை ைக்களின் மககளில் உலொ-
வரும் மகத் மதொமலத்பசிகள், குறி்பொக ஸ்ைொர்ட்-
த்பொன்கமள(smartphone) இயஙக மவக்கும் சிபகள் 
(chip), உலகில் உள்ள அமைத்து கணினிகமள-
யும் (computers) இயஙக மவக்கும் மசமிமகொண-
்டக்்டர் சிப  (semiconductor chip) என்்பைவற்றின் 
உலகின் மிகபம்பரிய உற்்பத்தியொளரொக திகழ்வது  
தொயவொன் ஆகும்.

இன்ம்றய �வீை வொகைஙகள் குறிப்பொக 
கொர்கள்  அமைத்தும் இயஙகுவதற்கு இநத மசமி-
மகொண்டக்்டர்  சிபபின் மதொழில்நுட்்பம் அவசியைொ-
கி்றது. இது தவிர, சிறுவர்கள் உலகிற்கு அத்தியொவ-

சியைொகி வரும் வீடிதயொ தகம்கள் உட்்ப்ட 
்பல மின்ைணு சொதைஙகள் மசயல்்படுவ-
தற்கும்  இநத சிபகள் ்பயன்்படுத்தப்படு-
கின்்றை.

தைலும் உலகளவில் உற்்பத்தி மசயயப்ப-
டும் இன்ம்றய அமைத்து வொகைஙகளிலும் power 
steering, brake sensor, air bags  ைற்றும் parking 
camera த்பொன்்ற �வீைஙகளொை இன்ம்றய அத்-
தியொவசியஙகள் இயஙகுவதற்கும் இநத மசமி-
மகொண்டக்்டர் சிபகள் அவசியைொகின்்றை. இநத 
சொதைஙகள் இல்லொைல் இன்ம்றய வொகைஙகமள 
தயொரிப்பது சொத்தியைற்்றது.

வொகைஙகள் ைட்டுமின்றி, �வீைஙகள் அமைத்-
து்டனும் இமைக்கப்பட்்ட, சி்றபபு அம்சஙகள் 
அமைத்திற்கும்  இநத சிபகதள ்பயன்்படுத்தப்ப-
டுகின்்றை. தொயவொனில் தயொரிக்கப்படும் இநத 
மசமி-கண்டக்்டர் சிபகள் அமைரிக்கொ உட்்ப்ட உலகின் 
ஒவமவொரு மூமலயிலும் ்பயன்்படுத்தப்படுகின்்றை. 

இநத மசமிகண்டக்்டர் சிபகள் இல்லொததொல் சில 
ைொதஙகளுக்கு முன் இநதியொவில் கொர்களின் உற்-
்பத்தி ்பொதிக்கப்பட்டிருநதது குறிபபி்டத்தக்கது,

தற்த்பொமதய நிமலமையில்  தொயவொன் விவ-
கொரத்மத மையப்படுத்தி அமைரிக்க- சீை த்பொர் 
முண்டொல் கணினிகள், வொகைஙகள், மைொம்பல் 
த்பொன்கள் என்்பவற்றின்  உற்்பத்தி ைற்றும் விநி-

தயொகம் கடுமையொக ்பொதிக்கப்பட்டு , இறுதியில் 
அமவ விமல அதி உச்சத்மதத் மதொ்டலொம்.

2020ம் ஆணடு  தரவுகளின்்படி, உலகின் 
மைொத்த மசமிகண்டக்்டர் சிப உற்்பத்தியில் தொயவொன் 
63 சதவீதத்மதக் மகொணடுள்ளது எைவும் தொய-
வொனின் மசமிகண்டக்்டர் உற்்பத்தி நிறுவைைொை 

Taiwan Semiconductor Manufacturing 
Company, (TSMS) ைட்டும் உலகின் 54 
சதவீத கும்றக்டத்தி சிபக்கமள உற்்பத்தி 
மசயகி்றது எைவும் மதரியவநதுள்ளது..

அமைரிக்க விைொைப்பம்ட அதன் 
மகொடிய F-35 த்பொர் விைொைத்தில் ்பயன்்ப-
டுத்தும் கணினி சிபகள் (computer chips), 
தொயவொன் மசமிகண்டக்்டர் உற்்பத்தி நிறுவ-
ைத்திதலதய  தயொரிக்கப்பட்்டை என்்பதும், 
தொயவொன் தயொரிக்கும் உயர் மதொழில்நுட்்ப 
இரொணுவ தர சிபக்கள் (Hi-tech Military 
Grade Chips) அமைரிக்க இரொணுவ உ்பகர-
ைஙகளில் ்பயன்்படுத்தப்படுகின்்றை என்-
்பதும் குறிபபி்டத்தக்கது.

தொயவொன் விவகொரத்மத முன்னிறுத்தி 
த்பொர் ஒன்று ஏற்்படுைொைொல் அமைரிக்க 

்பம்ட �்டவடிக்மககளுக்கும் அது ்பொதிபம்ப  ஏற்-
்படுத்தும் என்்பதொல் அமைரிக்கொ இவற்றுக்கொை 
ைொற்று ஏற்்பொடுகமள மசயயும் வமர த்பொமர 
விரும்்பொது எைதவ எதிர்்பொர்க்கப்படுகி்றது.

உள்ளூர் தகவல் மதொ்டர்்பொ்டல் 
தும்றயில் முன்ைணியில் 
இருக்கும் ்டயமலொக் ஆசிஆட்்டொ, 

உள்ளூர் விவசொயத்தின் உற்்பத்தித் தி்றமை 
தைம்்படுத்தவும், �வீை தகவல் மதொழில்-
நுட்்பத்மத உள்ளிமைத்து விவசொயிகளின் 
வொழ்க்மகமய வளைொக்கும் த�ொக்கத்து்ட-
னும் ‘உழவர் ததொழன்’ என்்ற மகய்டக்கத் 
மதொமலத்பசி App ஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்-
ளது. இது ்பொரம்்பரிய ம்பொருளொதொர ்பயிர்க-
ளு்டன் மதொ்டர்பு்பட்்டது.

சிறுபான்மை இனத்துக்கு சர்வதேச பபரு்மை்ை
ஈட்டிக் ப�ாடுத்ே்வர அமைரர லக்மைன �திர�ாமைர

சீைொவின் ்பலத்த எதிர்பம்பயும் 
மீறிய, அதன் தகொ்பத்மத அதிகரித்த 
மவத்த தொயவொனுக்கொை இரணடு 

�ொள் ்பயைத்மத முடித்துக் மகொண்ட 
�ொன்சி ம்பதலொசி அம்மையொர் ‘ஜை�ொய-
கத்திற்கொை அமைரிக்க அர்ப்பணிபபு மிகக் 
கடுமையொக உள்ளது’ என்கி்ற கருத்து 
மவளிப்படுத்தலு்டன் அஙகிருநது
மவளிதயறியிருநதொர்.

ோய்வான வி்வ�ாரத்தில் அபமைரிக்�-சீன தபார
மூளுமைானால் ஒட்டுபமைாத்ே உலகுக்கும் ஆபத்து!

ன்ைொள் மவளிவிவகொர 
அமைச்சர் லக்ைன் கதிர்கொ-
ைர் அவர்களின் 17 ஆவது 

நிமைவு திைம் த�ற்்றொகும். யொழ்  ைொனிப-
்பொமயச் தசர்நத லக்ைன் கதிர்கொைர் 
தமகமை ம்பற்்ற ஒரு கல்விைொனும்,சி்றநத 
சட்்டபபுலமை வொயநத சட்்டத்தரணியும் 
்பல்மைொழியொற்்றல் மிக்கவருைொவொர்.

பாரம்பரிை வி்வசாைத்துடன போழில்நுட்பத்்ே
இ்ைக்கும் ‘உழ்வர தோழன’ தச்்வ அறிமு�ம்

-தகொமவ �நதன்...?

முன்ைொள் பிரதைர் ரொஜீவ கொநதி 
்படுமகொமல வழக்கில் த்பரறிவொ-
ளன், �ளினி உள்ளிட்்ட 26 த்பருக்கு 
1998- ஆம் ஆணடு மசன்மை பூவி-
ருநதவல்லி த்டொ நீதிைன்்றம் தூக்குத் 
தண்டமை விதித்து தீர்ப்பளித்தது. 
இத்தீர்பபுக்கு எதிரொக தைல்மும்றயீடு 
மசயயப்பட்்டதில் சொநதன், முருகன், 
�ளினி, த்பரறிவொளனுக்கு ைட்டும் 
தூக்குத் தண்டமை உறுதியொைது. 
பின்ைர் 2000 ஆ-ம் ஆணடு �ளி-
னியின் தூக்குத் தண்டமை ஆயுள் 
தண்டமையொக கும்றக்-
கப்பட்்டது.

இதமைத் மதொ்டர்நது 
உச்சநீதிைன்்றத்தொல் 
2014- ஆம் ஆணடு 
த்பரறிவொளன், சொநதன், 
முருகனின் தூக்குத் தண்டமை ரத்து மசயயப்பட்டு 
ஆயுள் தண்டமையொகக் கும்றக்கப்பட்்டது. இத-
மையடுத்து ரொஜீவ கொநதி ்படுமகொமல வழக்கில் 
மைொத்தம் 7 த்பர் ஆயுள் தண்டமை அனு்பவித்-
தைர். இநத 7 தமிழமரயும் விடுதமல மசயய 
தவணடும் என்்பது தமிழகத்தின் நீண்டகொல 
தகொரிக்மக. இது மதொ்டர்்பொக சட்்டசம்பயிலும் தீர்-
ைொைம் நிம்றதவற்்றப்பட்்டது. இதற்கு ைத்திய அரசு 
எதிர்பபு மதரிவித்தது.

இநநிமலயில் ரொஜீவ கொநதி ்படுமகொமல வழக்-
கில் தம்மை விடுதமல மசயய தவணடும் என்று 
2016 இ-ல் த்பரறிவொளன் உச்சநீதிைன்்றத்தில் 
வழக்குத் மதொ்டர்நதொர். இவவழக்மக விசொரித்த 
உச்சநீதிைன்்றம், க்டநத ைொர்ச் ைொதம் த்பரறிவொள-

னுக்கு இம்டக்கொல பிமை வழஙகியது. இமதத் 
மதொ்டர்நது �ம்டம்பற்்ற விசொரமையின் முடிவில் 
உச்சநீதிைன்்றம் தை 18- ஆம் திகதி மிக முக்கிய-
ைொை தீர்பம்ப வழஙகியது. அரசியல் சொசைத்தின் 
142- ஆவது பிரிவின் கீழ் உச்சநீதிைன்்றம் தைக்-
கொை சி்றபபு அதிகொரத்தின் கீழ் இத்தீர்பம்ப வழங-
கியது.

அத்தீர்பபில், ரொஜீவ கொநதி ்படுமகொமல வழக்-
கில் த்பரறிவொளன் 31 ஆணடுகொலம் சிம்ற 

தண்டமை அனு்ப-
வித்து விட்்டொர். அவரது 
சிம்றத் தண்டமை, 
�ன்ை்டத்மத, பிமைக் 
கொலம் உள்ளிட்்டமவ-

கமள ஆரொயநது ரொஜீவ கொநதி ்படுமகொமல வழக்-
கில் சிம்றயில் இருநது த்பரறிவொளமை விடுதமல 
மசயவதொக மதரிவிக்கப்பட்்டது. உச்சநீதிைன்்றம் 
அரிதிலும் அரிதொக 142- ஆவது பிரிமவ ்பயன்்ப-
டுத்தி இத்தீர்பம்ப வழஙகியது.

இத்தீர்பபின் அடிப்பம்டயில் ரொஜீவ கொநதி 
்படுமகொமல வழக்கில், ஆயுள் தண்டமை அனு்ப-
வித்து வரும் �ளினியும் உச்சநீதிைன்்றத்தில் ைனு 
ஒன்ம்றத் தொக்கல் மசயதுள்ளொர். த்பரறிவொளமை 
விடுதமல மசயத தீர்பபின் அம்சஙகமள அம்ை-
னுவில் சுட்டிக் கொட்டியிருக்கி்றொர் �ளினி. தைலும் 
இம்டக்கொலைொக த்பரறிவொளனுக்கு வழஙகியமதப 
த்பொல தம்மை பிமையில் விடுதமல மசயய 
தவணடும் என்றும் தகொரியிருக்கி்றொர் �ளினி.

ரொஜீவ கொநதி ்படுமகொமல வழக்-
கில் தம்மை விடுதமல மசயயக் 
தகொரி உச்சநீதிைன்்றத்தில் 

�ளினி ைனுத் தொக்கல் மசயதுள்ளொர். 
தைலும் தம்மை இம்டக்கொல பிமையில் 
விடுதமல மசயயவும் �ளினி தரபபில் 
உச்சநீதிைன்்றத்தில் தகொரிக்மக முன்மவக்-
கப்பட்டுள்ளது.

தபரளி்வாள்னப் தபானறு ேன்னயும்
விடுே்ல பசயைக் த�ாருகிறார நளினி!

மு

17 ஆ்வது நி்னவு தினம் தநற்று

உசசநீதிமைனறத்தில்
த�ாரிக்்� மைனு

ஒனறுபட்ட தேசத்துக்�ா� �ாத்திரமைான பங�ளிப்்ப
்வழஙகிை �ல்விப்புல்மை மிகுநே ஆளு்மை
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சவாலகளுக்கு ைத்தியில...
ப�ொறுப்�ற்றுள்ொபென பெரிவிதெ அமைச்சர் 

அலி ்சபரி, ்சவொல்கம் பவற்றி ப்கொளவெற்கு ஜனொ-
தி�திக்கு ்கொல அவ்கொ்சம் ப�ற்றுக் ப்கொடுக்்க ்வண் -
டுபைன்றும் பெரிவிதெொர்.   

�ொெொளுைன்்றததில ்ேற்று ேமைப�ற்்ற ஜனொதி -
�தியின் ப்கொளம்க வி்க்்க உமெ மீெொன ்சம� ஒத-
திமவபபு ்வம் 03 ஆம் ேொள விவொெததில உமெ -
யொற்றும் ்�ொ்ெ பவளிவிவ்கொெ அமைச்சர் இவவொறு 
பெரிவிதெொர்.   

்சம�யில பெொைர்ந்தும் உமெயொற்றிய அமைச்சர்:   
 ேொட்டின் பேருக்்கடி நிமலக்கு தீர்வு ்கொண்�ெற்கு 

மும்றயொன ப்சயன்மும்ற ைற்றும் திட்ைமிைல அவ -
சியம்.   

19ஆவது அெசியல திருதெததுக்கு மூன்றிலிெண்டு 
ப�ரும்�ொன்மை ஆெெவு கிமைதெ ்�ொதும் அது இரு 
�க்்கமும் பவட்ைக் கூடிய வொள என்�ெொல அென் 
மூலம் ஆட்சிமயத பெொைர்ந்து ப்கொண்டு ப்சலல 
முடியொெ நிமல்ய ்கொணப�ட்ைது.   

இலகுவொ்க ்ெர்ெல்கம் பவலல முடியுபைனி -
னும் ேொடு பெொைர்பில மும்றயொ்க ப்சயல�டுவெற்கு 
திட்ைமிைலுைனொன ்வமலததிட்ைங்கள அவசியம்.   

எதிர்வரும் இெண்ைமெ வருைங்கள புதிய ஜனொதி�-
திக்கு அெ்சொங்கதமெ முன்பனடுததுச ப்சலல வொய்பபு 
கிமைததுள்து.   

06 இலட்்சைொ்க ்கொணப�ட்ை அெ்சொங்க ஊழியர்்க-
ளின் எண்ணிக்ம்க 15 இலட்்சைொ்க அதி்கரிததுள்து. 
199 அெ்ச நிறுவனங்கள ப�ரும் ேட்ைதமெ்ய எதிர்-
்ேொக்கியுள்ன.   

அந்ெ வம்கயில பைலிப்கொம் நிறுவனம் ைற்றும் 
எயொர் லங்கொ நிறுவனம் ்�ொன்்றமவ பெொைர்பில 

ஒபபிட்டுப �ொர்க்்க ்வண்டும். இந்ெ நிறுவனங்கள 
மூலம் அெ்சொங்கததுக்கு கிமைக்்கக் கூடிய இலொ�ம் 
எவவ்பவன �ொர்க்்க ்வண்டும்.   

அமனவரும் இமணந்ெ மும்றயொன ்வமலத திட் -
ைததின் மூலம் ேொட்டின் ப�ொரு்ொெொெதமெ ்கட்டி -
பயழுபபுவெற்கு   ேைவடிக்ம்க ்ைற்ப்கொள்ப�ை 
்வண்டும்.   

ஜனொதி�தி ெணில விக்கிெைசிங்க மி்க பேருக்்கடி-
யொன ்கொல்கட்ைததில �ொரிய ்சவொமல ப�ொறுப்�ற் -
றுள்ொர். அெற்கு ்கொல அவ்கொ்சம் வழஙகுவது அவசி-
யம்.   புெட்சி்கள,்�ொெொட்ைங்கள இைம்ப�றுகின்்ற 
்�ொதும் ஜனேொய்கம், அெசியலமைபபுக்கு இணங-
்க்வ அமனதது ேைவடிக்ம்க்களும் முன்பனடுக்்கப -
�ை ்வண்டும். எந்ெ ேைவடிக்ம்க்கம்யும் அெசியல-
மைபம� மீறி ்ைற்ப்கொள் முடியொது.   

ேொட்டில 90 வீெ ைக்்கள ப�ொரு்ொெொெததில மி்கவும் 
�ொதிக்்கப�ட்டுள்ெொல அவர்்க்து வொழக்ம்கச 
ப்சலவு அதி்கரிததுள்மெயடுத்ெ அவர்்கள வீதி்க-
ளில இ்றஙகினர். 

இது இயல�ொ்க ேைக்்கக்கூடிய விைய்ை. எனினும் 
அெமன வொய்ப�ொகிக் ப்கொண்டு ஜனேொய்கதமெ 
ைதிக்்கொெ சில ெெபபினர் மி்க ்ைொ்சைொ்க ப்சயல�ட் -
ைனர். ைக்்களின் உணர்வு்கம் மவதது அவர்்கள 
ெைது நி்கழசசி நிெலுக்கு ஏற்� ப்சய்யப�ட்ைனர்.   
70 வருை ்கொலைொ்க ேொட்டில புெட்சி ப்சய்ெவர்்கள, 
�ல்வறு ்ைொ்சைொன ப்சயல்களில ஈடு�ட்ைவர்்கள 
சிலர் ைட்டு்ை அெற்்கொன ப�ொறுபம� ஏற்்க ்வண்டு-
பைன கூறுவது விந்மெயொனது. அவவொறு கூறுவமெ 
ஏற்்க முடியொபென்றும் அமைச்சர் ்ைலும் பெரிவித -
ெொர்.   

சுயலாபத்மதை மகவிட்டு...
்கொல ்கட்ைததில, இன்னும் சில 

தினங்களில இவ விவ்கொெததுக்கு 
தீர்மவ வழங்க முடியுபைனவும் ேம்-
பிக்ம்க பவளியிட்ைொர்.  

இென்்�ொது பெொைர்ந்தும் உமெயொற்-
றிய அமைச்சர் ைக்்ஸ் ்ெவொனந்ெொ,  

"இருண்டிருந்ெ ஒரு யு்கததில, அமெ 
்சபிததுக் ப்கொண்டிெொைல, ஒ்ெ்யொரு 
வி்க்்கொ்க இருந்து, இந்ெ ேொட்டுக்்்க 
ஒளி ெருவெற்கு முன்வந்ெவர் ஜனொதி -
�தி ெணில விக்கிெைசிங்க என்�மெ 
யொவரும் அறி்வொம்.  

முன்னொள ஜனொதி�தி ்்கொட்ைொ�ய 
ெொஜ�க்ஷ, இந்ெ ேொடு மு்கம் ப்கொடுததி -
ருந்ெ பேருக்்கடி நிமலமையில, இந்ெ 
அெசுக்ப்கதிெொ்க எழுந்திருந்ெ எதிர்பபு-
்களுக்கு ைததியில, இந்ெ ேொட்டின் பிெ-
ெைர் �ெவிமய ப�ொறுப்�ற்�ெற்கு 
முன்வருைொறு �ொெொளுைன்்றததில 
அங்கம் வகிக்கின்்ற அமனதது அெசி-
யல ்கட்சி்களிைமும்  ்்கொரிக்ம்க விடுத-
திருந்ெொர். ஆம்சயிருந்தும், அச்சம் 
்கொெணைொ்க �லரும் பின்வொஙகியும், 
நி�ந்ெமன்கம் விடுததும், ெபபித-
தும் ப்கொண்டும் இருந்ெ்�ொது, இந்ெ 
்சவொமல மெரியைொ்க ஏற்று முன்வந்ெ-
வர் ெணில விக்கிெைசிங்க.  

எந்ெபவொரு விையம் குறிததும் 
ேமைமும்றச ்சொததியைொ்க சிந்திதது, 
முடிபவடுக்கும் ேொம், இந்ெ ேொட்டின் 

்சவொல்கள மிகுந்ெ இக்்கொல்கட்ைததில, 
பிெெைர் ெணில விக்கிெைசிங்கவின் 
ஆற்்றல குறிதது திைைொன ேம்பிக்ம்கக் 
ப்கொண்டிருந்்ெொம்.  

முன்னொள ஜனொதி�தி ்்கொட்ைொ�ய 
ெொஜ�க்ஷ அெசியல ்சதி ்கொெணைொ்க 
ெனது �ெவிமய இெொஜினொைொ ப்சய்ய-
விருந்ெ நிமலயில, �தில ஜனொதி�தியொ-
்கவும் இமைக்்கொல ஜனொதி�தியொ்கவும் 
ப�ொறுப்�ற்று எைது ேொடு மு்கம் -
ப்கொடுதது வருகின்்ற பிெசசிமன்களுக்கு 
தீர்மவத ்ெடித ெெக் கூடியவர் ெணில 
விக்கிெைசிங்க்வ என்்ற உறுதியொன 
ேம்பிக்ம்க எம்மிைம் இருந்ெெொல, 
எைது ஆெெமவ �கிெங்கைொ்க்வ அவ -
ருக்கு வழங்க முன்வந்திருந்்ெொம்.  

‘சுயலொ�ம் ்கருதி ப�ொது ்ேொக்ம்க 
பவறுதது அமலயும் கூட்ைம் அலல 
ேொம். ப�ொது ்ேொக்கு ்கருதி சுயலொ�ங -
்கம் பவறுக்கும் ேொட்ைம் ப்கொண்ை -
வர்்கள ேொம்.'ேொம் பவலலும் �க்்கம் 
நிற்�வர்்கள அலல' நிற்கும் �க்்கததின் 
பவற்றிக்்கொ்க ேொம் உமழப�வர்்கள 
. அவமெ இவமெ ேம்புவது என்� -
ெற்கு அப�ொல ்கனிந்து வந்திருக்கும் 
சூழமல ்சரிவெ �யன்�டுததி எைது 
இலக்ம்க ேொ்ை எட்டிவிை எம்மை 
ேொ்ை முழுமையொ்க ேம்புகி்்றொம்.  

�ொெொளுைன்்றததில ேைந்ெ ஜனொதி -
�தி ்ெர்ெலில ெணில விக்கிெைசிங்க 

பவலவொெொ? இலமலயொ? என்�ெற்கு 
அப�ொல  எைது ்ெ்சததின் இன்ம்றய 
ப�ொரு்ொெொெ ்சவொல்கம் அவ்ெ 
பவலவொர் என்்்ற அவமெ ேொம் அெ -
சியல துணிச்ச்லொடு ஆெரித்ெொம். 
ேொம் விரும்பியது ்�ொல ெணில விக் -
கிெைசிங்க்வ ஜனொதி�தியொ்க சிம்ைொ -
்சனம் ஏறியிருக்கின்்றொர். 

ெனது சிம்ைொ்சன உமெயில அவர் 
அமனதது பிெசசிமன்களுக்கும் 
தீர்வு ்கொண ்சர்வ்கட்சி அெசுக்்கொன 
அமழபம� விடுததுள்ொர். இது ஒரு 
அரிய வொய்பபு. ்ச்கல ெெபபுைனும் 
இமணந்து ்ச்க ெமிழ ெெபபும் இமெ 
்சரிவெப�யன்�டுதெ முன்வெ்வண் -
டும்.  

இலஙம்க இந்திய ஒப�ந்ெம் 
பெொைக்்கம், அமெ ஏற்்றவர்்கள, ஏற் -
்கொெவர்்கள உட்�ை  வெலொப்றஙகும் 
இதுவமெ ்கொலம் எைக்கு கிமைதெ 
அறிய வொய்பபு்கள யொவும் �ன்றி்க -
ளுக்கு முன்னொள ்�ொைப�ட்ை முத -
ெொ்க்வ ்கைந்து ்�ொய் விட்ைன . 
இன்று ்கனிந்துள் அரிய வொய்பம� -
யொவது சுயலொ�ம் அற்று அறிவொர்ந்து 
சிந்திதது ்சரிவெ �யன்�டுதெ முன் -
வருைொறு ்ச்க ெமிழ ெெபபினருக்கு 
மீண்டும் ேொன் �கிெங்க அமழபபு 
விடுக்கின்்்றன் என்றும் அமைச்சர் 
ைக்்ஸ் ்ெவொனந்ெொ பெரிவிதெொர்.  

தைமிழ்தைசிய கூட்்டமைப்பு... 03ஆம் �க்்கத பெொைர் 
்கருணொ்கெம் ைற்றும் ்சொர்ளஸ் நிர்-

ைலேொென் ஆகி்யொர் வைக்கு, 
கிழக்கில ்கொணொைலொக்்கப�ட்ை 
உ்றவு்கள முன்பனடுததுவரும் 
்�ொெொட்ைம் பெொைர்�ொன �ெொ -
ம்க்கம் ஏந்தியவொறு ்சம�யில 
எழுந்து நின்று அமைதியொன ஆர்ப -
�ொட்ைம் ்ைற்ப்கொண்ைனர்.  

்சம�யில வி்னொ ்ேொ்கெொெ -
லிங்கம் எம்.பி.யின் உமெ முடி -

வமையும் வமெ �ெொம்க்கம் 
ஏந்தியவொறு அவர்்கள எழுந்து 
நின்்ற ்�ொதும் ்சம�யில எவரும் 
அவர்்களுக்கு எதிர்பபுத பெரிவிக்்க -
விலமல.  

இந்ெ ஆர்ப�ொட்ைததின் ்�ொது 
ெமிழ ்ெசிய ைக்்கள முன்னணி, 
ெமிழ ைக்்கள ்ெசிய கூட்ைணி எம்.
பி.க்்கள எவரும் ்சம�யில இருக்்க-
விலமல என்�தும் குறிபபிைதெக்்கது.  

இலஙமகக்கு சாத்தியைான... 03ஆம் �க்்கத பெொைர் 
ஐக்கிய அெபு இெொசசியததிற்கு 

அமைச்சர் அமழபபு விடுதெொர்.   
இலஙம்கயின் பவளிேொட்ைமைச-

்செொ்க நியமிக்்கப�ட்ைமைக்்கொ்க 
அமைச்சர் அலி ்சபரிக்கு வொழததுக்்க-
ம்த பெரிவிதெ தூதுவர், இலஙம்க 

- ஐக்கிய அெபு இெொசசிய இருெெபபு 
உ்றவின் முக்கியததுவதமெ வலியு-
றுததியதுைன், இந்ெ ்ேெததில இலங-
ம்கக்கு ்சொததியைொன அமனதது 
ஆெெமவயும் வழஙகுவெொ்கவும் உறு-
தியளிதெொர். 

யாழ. ைாவட்்ட விவசாயி... 03ஆம் �க்்கத பெொைர்   
விவ்சொயி்களுக்்கொன டீ்சல இன்று (13) 

்சனிக்கிழமை பெொைக்்கம் ்கட்மை்வலி, 
சுன்னொ்கம், �ண்ைதெரிபபு, ்சங்கொமன, 
ப்கொடி்கொைம், ம்கெடி ைற்றும் ் வலமண 

ஆகிய எரிப�ொருள நிெபபு நிமலயங்க-
ளில ்கைேல்்சமவ நிமலயததினரின் 
்கண்்கொணிபபில விநி்யொகிக்்கப�ைவுள-
்து என அவர் பெரிவிததிருந்ெொர்.  

ைண்ணெண்ணெய்,  ... 03ஆம் �க்்கத பெொைர் 
்ெமவப�டுகின்்றது. ்கறுபபுச 

்சந்மெயில ஒரு லீற்்றர் ைண்பணண்-
பணய் 1,200 ரூ�ொவுக்கு விற்�மன 
ப்சய்யப�டுகின்்றது. இெனொல 
மீனவர்்கள ப�ரும் ்கஷைங்கம் 
எதிர்்ேொக்கியுள்னர் என்றும் அவர் 
்ைலும் பெரிவிதெொர்.  

ெவூப ஹக்கீம் எம்.பி. ் ைலும் பெரி-
விக்ம்கயில,  

 ஜனொதி�தி ்்கொட்ைொ�ய ெொஜ�க்ஷ்-
வின் ்கொலததில முஸ்லிம் ்சமூ்கம் 
�ல்வறு இன ரீதியொன பிெசசிமன்க-
ளுக்கு மு்கம்ப்கொடுக்்க ்ேரிட்ைபென 
பெரிவிதெ அவர்,ெற்்�ொமெய ஜனொ-
தி�தி ஒரு இனவொதியலல அவ்ெொடு 
இருப�வர்்க்் அவமெ விததியொ-
்சைொ்க �ொர்க்கின்்றனர் என்றும் பெரி-
விதெொர்.

பிரதைைர் பதைவிக்கு தைமிழ...
இனவொெைற்்ற ்சமூ்கம் ்ெொற்்றம் ப�ற்்றொல 

ைொததிெ்ை ேொடு என்்ற ரீதியில ேொம் முன்்னற் -
்றைமைய முடியும் என பெரிவிதெ அமைச்சர் 
ேொட்டின் முன்்னற்்றததிற்கு ேொட்டு ைக்்களின் 
பூெண ஒததுமழபபு அவசியம் என்றும் பெரி-
விதெொர்.  

�ொெொளுைன்றில ்ேற்று இைம்ப�ற்்ற ஜனொ -
தி�தியின் ப்கொளம்க உமெ மீெொன ்சம� ஒத -
திமவபபு விவொெததில உமெயொற்றும் ்�ொ்ெ 
அமைச்சர் இவவொறு பெரிவிதெொர்.  

்சம�யில பெொைர்ந்தும் உமெயொற்றிய 
அமைச்சர்:  

ைக்்கள ்�ொெொட்ைதமெத பெொைர்ந்து 
முன்னொள ஜனொதி�தி ்்கொட்ைொ�ய ெொஜ�க்ஷ 
�ெவி விலகினொர். ்கைந்ெ இெண்ைமெ வருை 
்கொலப�குதியில அவர் ேொட்டுக்்கொ்க சி்றந்ெ �ல 
்வமல திட்ைங்கம் ேமைமும்றப�டுததியி 
ருந்ெொலும் ப்கொ்ெொனொ ப�ருந்பெொற்று �ொதிப-
பு்கள ைற்றும் தூெ்ேொக்்கற்்ற ப�ொரு்ொெொெ 
ப்கொளம்க ஆகிய விையங்க்் �ொெ்கைொ்க 
அமைந்து அவர்

�ெவி வில்க ்ேரிட்ைது.  
ப�ொதுஜன ப�ெமுன ெமலமையிலொன அெ -

்சொங்கததினொல ப்சயற்�டுதெ முடியொெ ப்சயற் -
�ொடு்கம் ைக்்களின் எதிர்�ொர்பபிற்்கமைய 
ப்சயற்�டுதெ ்வண்டிய ப�ொறுபபு ஜனொதி�தி 
ெணில விக்கிெைசிங்கவிற்கு உள்து.  

�ொெொளுைன்்றததினதும் ைக்்களினதும் ேம்-
பிக்ம்கயிமன பவன்று ஜனொதி�தி ெணில விக்-
கிெைசிங்க முன்்னொக்கி ப்சலவொர் என்்ற ேம்-
பிக்ம்க எைக்கு உள்து.   

ேொட்டு ைக்்களின் எதிர்�ொர்பபுக்கிணங்க 
அெசியலமைபபின் 22 ஆவது திருதெம் நிம்ற-
்வற்்றப�ைவுள்து.  

ப�ொரு்ொெொெ ைறுசீெமைபபு ைற்றும் 

ப்கொளம்க ரீதியிலொன தீர்ைொனங்கள எதிர்-
�ொர்தெ வம்கயில அமையொவிடினும் அெமன 
ப்சயல�டுததுவென் மூலம் ்சவொல்கம் பவற்-
றிக்ப்கொள் ்வண்டியுள்து.  

1948ஆம் ஆண்டுக்குப பின்னர் அெசியல,-
்சமூ்க ்கட்ைமைபபு ்கொலததிற்கு ்கொலம் ைொற்்ற -
ைமைந்துள்து. ஆட்சியிலிருந்ெ அெ்ச ெமல-
வர்்கள அமனவரு்ை ேொட்டுக்கு ேன்மை 
�யக்கும் சி்றந்ெ திட்ைங்கம் ேமைமும்றப-
�டுததியுள்னர்.  அமனதது ெமலவர்்களும் 
ஊழல ் ைொ்சடியில ஈடு�ட்ைவர்்கள என குறிப-
பிடுவமெ ஏற்றுக்ப்கொள் முடியொது.  

�லலின ்சமூ்கம் வொழும் ேொடு என்்ற ரீதியில 
இனவொெ முெண்�ொடு்களுக்கு ைததியில �ல 
சி்றந்ெ திட்ைங்கள ்கொலததுக்கு ்கொலம் ேமைமு-
ம்றப�டுதெப�ட்டு வந்துள்ன. ப�ொதுஜன 
ப�ெமுன ெமலமையிலொன அெ்சொங்கம் முன்-
பனடுதெ ஒருசில தீர்ைொனங்கள ப�ொரு்ொ-
ெொெ பேருக்்கடியிமன தீவிெப�டுததியுள்து 
என்�மெ ஏற்றுக்ப்கொள் ்வண்டும்.  

ப�ொரு்ொெொெ மீட்சிக்்கொ்க அெ்ச ் ்சமவ ைறுசீ-
ெமைக்்கப�ை ்வண்டும்.  

எதிர்வரும் ேொட்்களில முன்பனடுக்்கப� -
டும் தீர்ைொனங்கள பிெ�லைற்்றெொ்க அமைந்ெொ-
லும்,ப�ொரு்ொெொெ மீட்சிக்கு ஏற்புமையெொ்க 
அமையும் என்�து எைது ேம்பிக்ம்க.  

இனவொெைற்்ற ்சமூ்கதமெ ்ெொற்றுவிக்்க 
்வண்டுைொயின் கும்றந்ெ�ட்்சம் பிெெைர் 
�ெவிக்கு ெமிழ,முஸ்லிம் ்சமூ்கததிலிருந்து 
ஒருவர் பெரிவு ப்சய்யப�ை ்வண்டும். 
அெமன ஏற்றுக் ப்கொள்க்கூடிய ைனநிமல 
அவசியம்.  

 ்சமூ்க ்கட்ைமைபபில ைொற்்றம் ஏற்�ட்-
ைொல ைொததிெ்ை ேொடு முன்்னற்்றைமையும் 
என்றும் அவர் ்ைலும் பெரிவிதெொர்.  

TNAஐ விருமபாதைவர்கள்...
அமழபபு விடுததுள்ொர். அவர் ்ைலும் பெரிவிக்ம்கயில,  
ெமிழ ்ெசியக் கூட்ைமைபபின் ப்சலவொக்கு ெமிழ ைக்்களிைம்  

கும்றந்து ப்கொண்்ை ப்சலகின்்றது. இெமன ேொன் கூ்றவிலமல,  
அண்மை ்கொலங்களில இைம்ப�ற்்ற ்ெர்ெல முடிவு்கள இெமன 
ேன்கு உணர்ததுகின்்றன.

ெமிழ ைக்்களுக்்கொ்க உண்மைமய உெதது கூறி �ண ப�ட்டி்களுக்கு 
விமல ்�ொ்கொெ ெந்மெ ப்சலவொவினொல வழி ேைதெப�ட்ை �ழம்-
ப�ரும் ்கட்சி, ெமிழர் விடுெமலக்கூட்ைணி என்�மெ யொரும் ை்றக்்க 
முடியொது.  

ெமிழ ்ெசியக் கூட்ைமைபபு என்்ற ப�யரில ெொ்ை ெமிழ ைக்்கள 
எதிர்�ொர்க்கின்்ற தீர்வு விையங்கம்   நிம்ற்வற்்றப்�ொகி்்றொம் 
எனக் கூறிவரும் ெமலவர் ்சம்�ந்ென் ெமலமையிலொன கூட்ைமைப-
பினர் இதுவமெ ெமிழ ைக்்களுக்்கொ்க எெமனயும் ப�ற்றுக்ப்கொடுக்்க-
விலமல.  

இறுதி யுதெம் ேமைப�ற்றுக் ப்கொண்டிருந்ெ ்�ொது மூன்று இலட்-
்சம் ்�ர் வன்னி யுதெ பூமியில அ்கப�ட்டுக் ப்கொண்டிருக்கி்றொர்்கள 
என இலஙம்க அெசுக்கு எடுததுக் கூறியவன் ேொ்ன.  

இறுதி யுதெததில உயிர் ்்செங்கள ஏற்�ைப்�ொகின்்றது என பெரிந்-
தும் ைஹிந்ெ ெொஜ�க்்சவுைன் ் �சசு வொர்தமெக்கு வருைொறு ்சம்�ந்ென் 
ெமலமையிலொன ெமிழ ்ெசியக் கூட்ைமைபம� அமழதெ்�ொது 
எவரும் முன்வெவிலமல.  

ெமிழ ்ெசியக் கூட்ைமைபபினர் �சில ெொஜ�க்்சமவ ்சந்திக்்க 
ப்சன்்ற ்�ொது, ஆனந்ெ ்சங்கரி ப்சொலலிதெொன் எைக்கு மூன்று 
இலட்்சம் ்�ர் அஙகு அ்கப�ட்டிருக்கி்றொர்்கள என பெரியவந்ெெொ்க 
கூறினொர்.  

ேொன் ெமிழ ்ெசிய கூட்ைமைபபில இருக்கும் �ொெொளுைன்்ற உறுப-
பினர்்கள சிலமெப ்�ொன்று �ணபப�ட்டி வொங்கவிலமல, ப்கொமல 
ப்சய்யவிலமல. எனக்கு ஒரு �ணபப�ட்டி கிமைதெது. அதுவும் 
ேொன் ப்சய்ெ �ணிக்்கொ்க பவளிேொட்டு நிறுவனம் ஒன்று அெமன 
வழஙகியது. அது்வ எனக்கு கிமைதெ �ணபப�ட்டியொகும்.

ஆ்க்வ �ணததுக்்கொ்க �ெவிக்்கொ்க ெமிழ ைக்்கம் என்றும் ேொன் 
விற்்றதிலமல. அவவொறு ஆம்ச இருந்ெவனொ்க இருந்திருந்ெொல 
இெண்டு ெைமவ்கள ்ெசியப �ட்டியல மூலம் ைொமவ ்்சனொதிெொ -
ஜொமவ �ொெொளுைன்்றததிற்கு அனுபபி இருக்்கைொட்்ைன் என்றும் 
அவர் ்ைலும் பெரிவிததுள்ொர்.  

ஆயிரம ரூபா சமபள்ை...
தின்சரி ்வெனைொ்க பெொழிலொ்ர்்களுக்கு வழங்க ்கம்�னி ெெபபு 

்கைமைப�ட்டுள்ெொ்க இலஙம்க ப்கொம்யூனிஸ்ட் ஐக்கிய ்்கந்திெத-
தின் ப�ொதுச ப்சயலொ்ர் ்சட்ைதெெணி இ. ெம்ம�யொ பெரிவிதெொர்.  

அததுைன் இததீர்பபுக்கு எதிெொ்க ்கம்�னி்கள ்ைன்மும்றயீடு ப்சய்-
வெற்்கொன வொய்பபு்கள இருப�ெொ்கவும் கூறினொர்.  

கூட்டு ஒப�ந்ெததுக்கு உட்�ட்ை ்சம்�் நிர்ணயததில ்சம்�் 
நிர்ணய ்சம� ெமலயீடு ப்சய்ய முடியொபென்றும் ்ெயிமல விமல 
நிெந்ெெைற்்றது என்�ெொல 1,000 ரூ�ொ ்சம்�்ம் என்�து ப�ொருதெைற்-
்றது என்றும் கூட்டு ஒப�ந்ெததில இருந்து ்கம்�னி ெெபபு பவளி்யறி 
இருப�ெொலும் 1,000 ரூ�ொ என்்ற ்சம்�் நிர்ணயம் ்சொததியைொன-
ெலல என்்ற வொெதமெ ்கம்�னி ெெபபு முன்மவததிருந்ெது.   

இவவொெங்கம் நீதிைன்்றம் நிெொ்கரிதது ்சம்�் நிர்ணய ்சம�யின் 
தீர்ைொனதமெ ்சவொலுக்கு உட்�டுதெப�ை முடியொபென்று தீர்ப�ளித-
திருந்ெது.  

்ைன்மும்றயீடு ப்சய்யப�டுைொனொல அஙகு வெக்கூடிய தீர்பபு 
பெொழிலொ்ர் ெெபபுக்கு �ொெ்கைொ்க அமையலொைொ? என ்சட்ைதெெணி 
ெம்ம�யொவிைம் ்்கட்ை்�ொது, தீர்பபு எப�டி அமையும் என்�மெ 
அனுைொனிப�து ்சரியலல என்றும் ஆனொல �ொெ்கைொ்க வெக்கூடியெற்-
்கொன வொய்பபு்கள கும்றவு எனத ெொன் ்கருதுவெொ்கவும் பெரிவிதெொர்.  

காணொைல ஆக்கப்பட்்்டாரது...
வைக்கு ைொ்கொணம் ெழுவி கிளி-

பேொசசியில ்ேற்று முன்பனடுக்்கப-
�ட்ைது.  

வைக்கு, கிழக்கு வலிந்து ்கொணொ-
ைலொக்்கப�ட்்ைொரின் உ்றவு்களின் 
்சங்கம் ெைது அன்பிற்குரியவர்்களுக்கு 
என்ன ்ேர்ந்ெது என்்ற உண்மைமய 
அறிந்துப்கொளவதுைன் அவர்்களுக்கு-
ரிய நீதிமய நிமலேொட்டுைொறு வலி-
யுறுததியும், இனப �டுப்கொமலமய 
்ைற்ப்கொண்ைவர்்கம் ம்கது ப்சய்ய 
்்கொரியும், இப ்�ொெொட்ைம் முன்பன-

டுக்்கப�ட்டிருந்ெது. இென் ்�ொது 
வலிந்து ்கொணொைல ஆக்்கப�ட்ைவர்-
்களின் உ்றவினர்்கள, ைெத ெமலவர்-
்கள, சிவில ்சமூ்க ப்சயற்�ொட்ைொ்ர்-
்கள, அெசியல பிெமு்கர்்கள ப�ொது 
ைக்்கள என �லர் ்கலந்துப்கொண்ைனர்.   

ளிபேொசசி ்கந்ெசுவொமி ஆலய 
முன்்றலில   ்கொமல 9.30 ைணிய -்
வில ஆெம்�ைொன  இக் ்கவனயீர்பபு 
்�ொெொட்ைம்    ஏ9 வீதி ஊைொ்க இப 
்�ெணியொ்க   கிளிபேொசசி டிப்�ொ ்சந்-
திவமெ ப்சன்்றது.

பாப்பரசரி்டமிருந்து...
இது இலஙம்க ப�றுைதியில சுைொர் 

400 இலட்்சம் எனத பெரிவிக்்கப�டு-
கி்றது.  இந்ெத பெொம்கமய 3 �குதி்க-
்ொ்கப பிரிதது உயிர்தெ ஞொயிறு தின 

ெொக்குெலில �ொதிக்்கப�ட்ைவர்்களுக்கு 
ப்கொடுக்்க ப்கொழும்பு ்�ெொயர் ேைவ-
டிக்ம்க எடுததுள்ெொ்க கூ்றப�டுகி-
்றது.  

மின் கட்்டணெத்தில...
மின்்சொெக் ்கட்ைண அதி்கரிபபு பெொைர் -

பில �ொெொளுைன்்றததில ஒரு ேொள 
விவொெம் ஒன்றுக்கு ேொம் ்கொலம் வழஙகி -
யுள்்ொம்.  

அ்ெ்�ொன்று இமைக்்கொல வெவு-ப்ச-
லவுத திட்ைதமெ ேொம் �ொெொளுைன்்ற 
நி்கழசசி நிெலில இமணததுக் ப்கொண்-
டுள்்ொம்.  

அென்�டி எதிர்வரும் 30,31ஆம் தி்கதி-
்கள ைற்றும் ப்சபைம்�ர் 1,2ஆம் தி்கதி்க-
ளில விவொெம் ேைதெவுள்்ொம்.  

இந்ெ இமைக்்கொல வெவு ப்சலவுத 
திட்ைததில மின்்சொெ ்கட்ைணததில 
நிவொெணம் வழங்கக் கூடியவர்்க -
ளுக்கு அெமன வழஙகுவெற்கு ேைவ -
டிக்ம்க எடுக்்கப�டும். அது பெொைர்பி -
லொன ்வமலத திட்ைம் ்சம்�ந்ெைொ்க 

ெற்்�ொது ்�சசுவொர்தமெ்கள ேமை -
ப�ற்று வருகின்்றன. அந்ெ வம்கயில 
கும்றந்ெ வருைொனம் ப�ரும் குடும்�ங -
்களுக்கு அந்ெ நிவொெணதமெ ப�ற்றுக் 
ப்கொடுக்்க ேைவடிக்ம்க எடுக்்கப�டும்.  

அ்ெ்வம் எரிப�ொருள விமல்கள 
அதி்கரிததுள்மெயடுதது எதிர்்கொலத -
தில தும்ற ்சொர்ந்ெ அதி்கொரி்களுக்கு 
வழங்கப�டும் �யண  ப்சலவுக்்கொன 
ப்கொடுப�னமவ அதி்கரிப�து பெொைர் -
பில ்கவனம் ப்சலுதெப�ட்டு வருகி -
்றது.  

அ்ெ்வம் கிெொை ்்சமவ உததி -
்யொ்கதெர்்களுக்்கொன பவற்றிைங்கம் 
நிெபபுவது பெொைர்பிலும் ்கவனம் 
ப்சலுதெப�ட்டு வருகி்றபென்றும் அவர் 
்ைலும் பெரிவிதெொர்.

்காழுமமப வந்தைம்டந்தைது...
தும்றமு்கதமெ வந்ெமைந்துள் இக்-

்கப�ல இலஙம்க ்கைற்�மையுைன் கூட்டு 
�யிற்சியில ஈடு�ைவுள்ெொ்கவும் எரி-
ப�ொருள ்ெமவ்கம்யும் நிம்ற்வற்றிக் 
ப்கொள்வுள்ெொ்கவும் ்கைற்�மை ்�ச-
்சொ்ர் ்கபைன் இந்தி்க டி சிலவொ பெரிவித-
ெொர்.    �ொகிஸ்ெொன் ்கப�ல ேலபலண்ண 

விஜயைொ்க்வ ப்கொழும்பு தும்றமு்கதமெ 
வந்ெமைந்ெது. பவளளிக்கிழமை முெல 
15 ஆம் தி்கதி திங்கட்கிழமை வமெ 
ப்கொழும்பு தும்றமு்கததில ேஙகூெமிட்-
டுள் ்கொலப�குதியில இலஙம்க ்கைற்�-
மையுைன் கூட்டு �யிற்சியிலும் ஈடு�ை-
வுள்து என அவர் பெரிவிதெொர்.  

தைரம 05 ைாணெவன்...
ஆசிரிமயபயொருவர் ப�ொலிஸொெொல 

ம்கது ப்சய்யப�ட்டுள்ெொ்கவும் ்கொத-
ெொன்குடி ப�ொலிஸ் நிமலய குற்்றதெ-
டுபபு பிரிவு ப�ொறுப�தி்கொரி எஸ்.ஏ.
்றஹீம் பெரிவிதெொர்.    ெொக்குெலுக்கு 
உள்ொன ைொணவன் ்கொதெொன்குடி ஆெொெ 
மவததிய்சொமலயில அனுைதிக்்கப�ட்டு 
்ைலதி்க சிகிசம்ச்களுக்்கொ்க ைட்ைக்்க-
்பபு ்�ொெனொ மவததிய்சொமலயில 
அனுதிக்்கப�ட்டுள்ொர்.   

 ைொணவன் �ொை்சொமலயின் ்ைல 
ைொடிக்கு அமழததுச பவலலப�ட்டு 
்கடுமையொ்க ெொக்்கப�ட்டிருந்ெெொ்க-
வும் ம்கது ப்சய்யப�ட்ை ஆசிரிமய 
ைட்ைக்்க்பபு நீெவொன் நீதிைன்்றததில 
ஆஜர்�டுதெப�ைவுள்ெொ்கவும் அதி�ர் 
பெொைர்ந்தும் ்ெைப�ட்டு வருவெொ்கவும் 
ப�ொலிஸொர் பெரிவிதெனர்.  ்கொதெொன்குடி 
ப�ொலிஸொர் ்ைலதி்க வி்சொெமண்கம் 
முன்பனடுதது வருகின்்றனர்.   

காலிமுகத்தி்டல முழுமையாக...
 பவளி்யறுவெற்கு ெொம் முடிபவடுததுள-

்ெொ்க ்கொலிமு்கததிைல ்்கொட்ைொ்்கொ்கை 
்�ொெொட்ைக்்கொெர்்கள ்கைந்ெ 10ஆம் தி்கதி 
அறிவிததிருந்ெனர்.  

அததுைன், ்�ொெொட்ைக்்க்ததிலிருந்து 
பவளி்யறினொலும் கூை எைது ் �ொெொட்ைம் 
நீடிக்கும். ேொங்கள அமெவொசி பவற்றிமய 

அமைந்ெொலும் கூை இன்னும் பவற்றி்கம் 
்கொண ்வண்டியுள்து எனவும் அவர்்கள 
குறிபபிட்டிருந்ெனர்.   எனினும் அப�கு-
தியிலிருந்து ப்சலலப ்�ொவதிலமல என 
பெரிவிதது சில ஆர்ப�ொட்ைக்்கொெர்்கள அப-
�குதியி்ல்ய ெற்்கொலி்க கூைொெங்களில 
ெஙகியிருந்ெமை குறிபபிைதெக்்கது.

்காட்ம்ட நீதைவான் நீதிைன்றில...
எவவொ்றொயினும், அருட்ெந்மெ ஜீவந்ெ 

பீரிஸுக்கு பவளிேொடு ப்சலவெற்கு ெமை 
விதிப�ெொ்கவும், ேொம்ய தினம் (இன்று)
ப�ொலிஸ் நிமலயததிற்கு வரும்கத ெந்து 
வொக்குமூலபைொன்ம்ற வழஙகுைொறும் 

நீெவொன் ்ேற்று உதெெவு பி்றபபிதெொர். 
அென்�டி, எதிர்வரும் 26ஆம் தி்கதி 
மீண்டும்   வழக்ம்க வி்சொெமணக்கு 
எடுததுக்ப்கொள் நீதிைன்்றம் தீர்ைொனித-
துள்து.  

முசசக்கர வணடிகளுக்கு...
 விடுததுள்து.  
இந்ெ அறிக்ம்க கிமைதெென் பின்னர் �யணி்கள ்�ொக்குவெததுச 

்்சமவயில ஈடு�டும் முச்சக்்கெ வண்டி்களுக்்கொ்க வழங்கப�டும் எரி-
ப�ொருள ்்கொட்ைொமவ அதி்கரிக்்க ேைவடிக்ம்க எடுக்்கப�ைவுள -்
ெொ்க எரி்சக்தி அமைசசு அறிவிததுள்து.  

தைனிஷ் அலியு்டன் நாலவருக்கு...
ப்கொள்ப�ட்ை ்�ொ்ெ இந்ெ உதெெவு பி்றபபிக்்கப�ட்ைது.   
 ்சம்�வம் பெொைர்பிலொன ்ைலதி்க வி்சொெமண்கள ்ைற்ப்கொள்ப -

�ட்டு வருவெொல ்சந்்ெ்கே�ர்்கம் வி்க்்கைறியலில மவக்குைொறு 
்்கொட்மை ப�ொலிஸொர் நீதிைன்றில ்்கொரிக்ம்க விடுதெனர்.   

 ்்கொரிக்ம்கமய ஏற்றுக்ப்கொண்ை நீெவொன், ெனிஷ அலி உளளிட்ை 
்சந்்ெ்க ே�ர்்கம் எதிர்வரும் 26ஆம் தி்கதி வமெ வி்க்்கைறியலில 
மவக்குைொறு உதெெவிட்ைொர்.   

சர்வகட்சி அரசாஙகத்தில...
பெரிவிக்ம்கயில,“்சர்வ்கட்சி அெ்சொங்கம் உருவொகும் எனில 

ேொங்கள ேொட்டு ைக்்களின் ேன்மை ்கருதியும் ேொட்டின் சூழநிமல ்கரு -
தியும் சில நி�ந்ெமன்களுைன் ்சர்வ்கட்சி அெ்சொங்கததில இமணய 
ெயொெொ்க உள்்ொம்.  

ஆனொல ்கைந்ெ ்கொலங்களில ஆளுங்கட்சி்களும் எதிர்க்்கட்சி்களும் 
ெமிழ ைக்்களுக்்கொன அெசியல தீர்வு்களில அவர்்கம் ஏைொற்றியுள -்
னர்.இெமன ேலல அனு�வைொ்க ப்கொண்டு,யொருக்கும் ேொங்கள எழுந் -
ெைொனைொ்க ஏைொற்றுதெனைொ்க ஆெெவு ெருவெற்கு ெயொெொ்க இலமல” -
என கூறியுள்ொர்.  

குழந்தை கிருஷ்ண்ை 
ததைொட்டிலிலிட்டு தைொலொட்டும் வொய்ப்பு

ஸ்ரீஸ்ரீ ெொெொ கிருஷணர் ஆலய  ஸ்ரீகிருஷண ஜன்ைொஷைமி 
விழொவில �க்ெர்்களுக்குக் கிமைக்்கவிருக்கி்றது. ்சர்வ்ெ்ச கிருஷண 
�க்தி ்கழ்கததினரின் இலஙம்கக் கிம்யினெொல ப்கொழும்பு ப்கொட்-
ைொஞ்்சமனயில ேைதெப�ட்டுவரும்  ஸ்ரீஸ்ரீ ெொெொ கிருஷணர் ஆல-
யததில இம்ைொெம் ஆ்கஸ்ட் 19 பவளளிக்கிழமையன்று �்கவொன் 
ஸ்ரீகிருஷண�ெைொதைொ 
அவெரிதெ ேன்னொள ஸ்ரீ-
கிருஷண ஜன்ைொஷைமி 
விழொ பவகு விைர்ம்சயொ-
்கக் ப்கொண்ைொைப�டும். 

அன்ம்றய தினம் 
அதி்கொமல 6:00 ைணி 
முெல இெவு 8 ைணி வமெ 
வி்ேை ஆெொெமன்கள 
ேமைப�றும். ்கொமல 6 
ைணிக்கு ைங்க் ஆெததி -
மயத பெொைர்ந்து  து்சி  
ஆெததி  ைற்றும் ெர்்சன 
ஆெததி, குரு பூமஜ 
ேமைப�ற்று  குழந்மெ 
கிருஷணருக்கு வலம்புரி 
்சஙகினொல �ொல அபி்ே -
்கமும் ஆெொெமனயும் 
ப்சய்யப�டும். 

அெமனதபெொைர்ந்து குழந்மெ கிருஷணமெ பெொட்டிலிலிட்டு �க் -
ெர்்கள ெொலொட்டும் மவ�வம் இைம்ப�றும்.

பிற்�்கல  12:30 ைணிக்கு ெொஜ்�ொ்க ஆெததியும் ைொமல தூ� 
ஆெததி,  து்சி ஆெததி, ்சந்திய ஆெததி ேமைப�ற்று  குழந்மெகிருஷ-
ணமெ பெொட்டிலிலிட்டு  �க்ெர்்கள ெொலொட்டும் மவ�வம் இைம்ப�-
றும்.

 இெவு 8 ைணிக்கு ஸ்ரீஸ்ரீ ெொெொ ெொெொகிருஷணருக்கு ை்கொ அபி்ே -
்கமும் அெமனத பெொைர்ந்து வி்்சை ஆெொெமன ேமைப�ற்்றபின் -
னர் �க்ெர்்களுக்கு பிெ்சொெம் வழங்கப�டும். �க்ெர்்கள அபி்ே்கத -
திற்கு ்வண்டிய  �ொல, இ்நீர், �ழம், பூக்்கள ைற்றும் ்ெமவயொன 
ப�ொருட்்கம்யும் ப்கொண்டு வந்து ப்கொடுக்்கலொம். 

்சனிக்கிழமை வியொ்ச பூமஜ
ைறுேொள 20ஆம் தி்கதி ்சனிக்கிழமை ேண்�்கல 12 ைணிக்கு 

கிருஷண �க்திக் ்கழ்க ஸ்ெொ�்கரும்,  ஆன்மீ்கக் குருவுைொன அருட்-
திரு  �க்தி்வெொந்ெ   சுவொமி பிெபு�ொெொ அவர்்களின் வியொ்ச பூமஜ 
ேமைப�றும்.
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யாழ். விசேட நிருபர் 

நல்லூர் கந்தனின் பபருநதிருவி-
ழாவினை முன்னிட்டு யாழ்்பபாண 
மாநகர ேனபயின் னேவ ேமய விவகார 
குழுவிைரால் நல்னலைக்குமரன் மலைர் 
பவளியீட்டு விழாவும் யாழ்.விருது 
வழங்கும் நிகழ்வும் சநறனறைய திைம் 
பவள்ளிக்கிழனம நாவலைர் மணட-
பத்தில் இடம்பபறறைது. யாழ்்பபாண 

மாநகர ேனபயின் னேவ ேமய விவ-
காரக்குழு வழங்கி பகௌரவிக்கின்றை 
"யாழ் விருது" இந்த ஆணடு திருக்-
சகத்தீசேர ஆலைய திரு்பபணிச ேனபயி-
ைருக்கு வழங்கி னவக்க்பபட்டது. 

யாழ்்பபாண மாநகர ேனபயின் 
னேவ ேமய விவகார குழுவிைரால் 
னேவத்திறகும் , ்தமிழுக்கும், ேமூகத்-
திறகும் ப்தாணடாறறியவர்கனைக் 
பகௌரவித்து ‘ யாழ்.விருது’ வருடா 

வருடம் வழங்க்பபட்டு வருகின்-
றைனம குறி்பபிடத்்தக்கது.

அந்தவனகயில் இவவாணடு ஈழத்-
தின் வரலைாறறு சிறை்பபு மிக்க, ேமய 
குரவர்களின் பாடல் பபறறை, சிவத்்த-
லைமாை, திருக்சகதீசேர ஆலைய கும்பா-
பிசேக்ப பணிகனை ஆறறி ஈழத்தில் 
னேவ ேமயம் மறுமலைர்சியுறை துனண 
பேய்து இனறைபணி புரிந்த திருக்சகத்-
தீசேர ஆலைய திரு்பபணிச ேனபயிை-

ருக்கு யாழ் விருது வழங்கி பகௌரவிக்-
க்பபட்டச்தாடு ஆலைய திரு்பபணிக்கு 
நிதியு்தவியினை ஆறறிய இநதிய 
அரனே பகௌரவிக்கும் முகமாக யாழ். 
இநதிய துனண தூதுவருக்கு பகௌர-
வி்பபு விருதும் வழங்கினவக்க்ப-
பட்டது.

விருது வழங்கனலை அடுத்து  நல்-
னலைக்குமரன் மலைர் பவளியீட்டு விழா 
இடம்பபறறைது. 

கட்டப்படடிருந்த ்பசு மாடு மீது 
விஷமிகள் ்தாக்கு்தல்
யாழ்.விசேட நிருபர் 

வட்டுக்சகாட்னட பபாலிஸ் 
பிரிவுக்கு உட்பட்ட பகுதியில் 
சமய்சேலுக்கு கட்ட்பபட்டிருந்த 
பசு மாட்டின் கானலை துணடாடி 
மறபறைாரு காலிலும் காயத்ன்த ஏற -
படுத்தியுள்ைைர்.  

மூைாய், முன்சகானட பகுதி -
யில் சநறறு முன்திைம் வியாழக் -
கிழனம இடம்பபறறை ேம்பவம் 
ப்தாடர்பில் ப்தரியவருவ்தாவது, 

அ்பபகுதினய சேர்ந்த ஒருவர் 
்தைது வாழ்வா்தாரத்திறகாக பசு 
மாடுகனை வைர்த்து வருகின்றைார். 
அநநினலையில் வழனம சபான்று 
்தைது பிரச்தேத்திலுள்ை காணி 
ஒன்றில் பசுனவ சமய்சேலுக்காக 
கட்டியுள்ைார். 

மாடுகனை அவிழ்க்கச பேன்றை 
சபாது பசுவின் கால் ஒன்று துண -

டாட்பபட்ட நினலையில் மறறு -
பமாரு காலில் காயம் ஏறபடும் 
வனகயில் ்தாக்கு்தல் சமறபகாள் -
ை்பபட்டுள்ைது. இரத்்த பவள்ைத் -
தில் மாடு கிடநதுள்ைது. 

அ்தனை அங்கிருநது மீட்ட 
சபாதிலும் மாடு வலியிைால் 
உணவு உட்பகாள்ைாது இருந -
திருக்கின்றைது. இது ப்தாடர்பில் 
வட்டுக்சகாட்னட கால் நனட 
னவத்திய அதிகாரிக்கு அறிவிக்க்ப -
பட்டுள்ைது. 

இச்தசவனை ேம்பவம் ப்தாடர் -
பில் வட்டுக்சகாட்னட பபாலிஸ் 
நினலையத்தில் மாட்டின் உரினம -
யாைர் முனறை்பபாடு அளித்துள் -
ைார்.  

முனறை்பபாட்டின் பிரகாரம் 
பபாலிஸார் விோரனணகனை 
முன்பைடுத்துள்ைைர். 

நல்லைக்குமரன் மலைர் வெளியீட்டு விழா

மன்னார் மனாவட்டத்தில் மீண்டும் 
தீவிரமட்டயும் க�னாரரனா்னா க�னாற்று

மன்ைார் குறூ்ப  நிருபர்  

மன்ைார் மாவட்டத்தில் கடந்த 11 
திைங்களில்  பகாசராைா ப்தாறறு தீவி-
ரமனடநது வருவ்தாகவும் மா்தத்தின் 
மு்தல் 11 நாட்களில் மாத்திரம் 103 
பகாசராைா ப்தாறறைாைர்கள் அனட-
யாைம் காண்பபட்டுள்ை்தாகவும் 
மன்ைார் மாவட்ட பிராநதிய சுகா்தார 
சேனவகள் பணி்பபாைர் னவத்தியர் 
ரி.விசைா்தன் ப்தரிவித்்தார். 

மன்ைார் அலுவலைகத்தில் சநறறு  
பவள்ளிக்கிழனம(12)   கானலை இடம்-
பபறறை ஊடக ேநதி்பபின் சபாச்த 
அவர் இவவாறு ப்தரிவித்்தார்.

அவர் சமலும் ப்தரிவிக்னகயில்,
மன்ைார் மாவட்டத்தில் கடந்த 

11 திைங்கைாக பகாசராைா ப்தாறறு 
தீவிரமனடநது வருகின்றைனம கண-
டறிய்பபட்டுள்ைது. இந்த வருடத்-
தில் இதுவனரயாை காலை்பபகுதியில் 
பமாத்்தமாக 967 பகாசராைா ப்தாற-
றைாைர்கள் அனடயாைம் காண்பபட்-
டுள்ைைர். இந்த மா்தத்தின் மு்தல் 11 
நாட்களில் மாத்திரம்  103 பகாசராைா 
ப்தாறறைாைர்கள் அனடயாைம் காண்ப-
பட்டுள்ைைர்.

அதுமட்டுமின்றி இவர்களில் 

பமாத்்தம்  6 சபர் பகாசராைா 
ப்தாறறைால் உயிரிழநதுள்ைைர்.  
மாவட்டரீதியில் பார்த்்தால் இதுவனர 
40 சபர் உயிரிழநதுள்ைைர்.

்தறசபாது அனடயாைம் காண்ப-
பட்டுள்ை பகாசராைா ப்தாறறைாைது 
ோ்தாரண ்தடிமன், ்தனலைவலி,்தனலை-
பாரம் ஆகிய அறிகுறிகனை பகாணடி-
ருக்கின்றைது. 

இவர்களில் அதிகமாைவர்கள் வீடுக-
ளில் ்தங்கியிருநது சிகிசனே பபறறுக்-
பகாள்ளும் நினலையில் இருக்கின்றைைர். 
103 சநாயாைர்கள் எம்மால் கணடறி-
ய்பபட்டால் இன்த விட 7 அல்லைது 

8 மடங்கு சநாயாைர்கள் சிகிசனேக்கு 
னவத்தியோனலைக்கு வருனக ்தராமல் 
சுய சிகிசனே பபறறுக்பகாணடு வீடுக-
ளில் ்தங்கி இருக்கக் கூடும் எை நம்ப்ப-
படுகிறைது.

இந்த ப்தாறறைாைது ோ்தாரண 

நினலையில் காண்பபட்டாலும் கூட 
ஒரு ேமூகத்தில் மிகவும்,குறுகிய 
காலைத்தில் பரவும் சபாது திரிவனட-
யக்கூடிய ோத்தியக்கூறுகள் காண்ப-
படுகின்றைை. இவவாறு திரிவனடந-
்தால் வீரியம் கூடிய னவரஸ் ஒன்று 

இந்த ேமூகத்தில் உருவாகி பரவும் 
சபாது அதிக உயிரிழ்பபுகள் ஏறபடும் 
வாய்்பபுள்ைது.  நாட்டின் ்தறசபா-
ன்தய சூழ்நினலை காரணமாக மக்கள் 
வீட்டில் ்தங்கி இருக்கசவா அல்லைது  
பிரச்தேங்கனை முடக்கசவா முடியா்த 
சூழ்நினலை ஏறபட்டுள்ைது. எைசவ 
பபாது மக்கள் இவவாறைாை சூழ்நி-
னலையில் கட்டாயம் முககவேங்கனை 
அணிநது பகாள்ை சவணடும்.

கூடிய அைவில் மக்கள் நடமாட்-
டம் அதிகரித்்த இடங்களில் முகக்-
கவேம் அணிநது, ேமூக இனடபவ-
ளினய கனடபிடிக்கசவணடும்.

மாவட்டத்தில் இதுவனர 20 வய-
துக்கு சமறபட்ட 64 ே்தவீ்தமாைவர்-
கள் மு்தலைாவது சமலைதிக வலுவூட்-
டல் ்தடு்பபூசி,அல்லைது 3 ஆவது 
னபேர் ்தடு்பபூசினய பபறறுக் பகாண-
டுள்ைைர். 

எைசவ மூன்றைாவது அல்லைது 
சமலைதிக வலு ்தடு்பபூசினய பபறறுக் 
பகாள்ைா்தவர்கள் உடைடியாக 
உங்கள் பிரச்தே சுகா்தார னவத்திய 
அதிகாரி அலுவலைகத்தில் அல்லைது 
பபாது சுகா்தார பரிசோ்தகர்கனை 
ப்தாடர்பு பகாணடு ்தடு்பபூசினய 
பபறறுக்பகாள்ை முடியும்.

ைடு திருத்தலத திருவிழாவில் 
அவ்தானம் த்தமவ 

2000 நாடகளை க்டந்தது காணாமல் 
ஆக்கப்பட்டவரகளின் உறவினரகள் ப்பாராட்டம்

கிளிபநாசசி குறூ்ப நிருபர்

வலிநது காணாமல் ஆக்க்பபட் -
டவர்களின் உறைவிைர்கள் ்தமது 
சபாராட்டத்ன்த ஆரம்பித்து 2000 
நாட்கள் நினறைவனடந்தன்த முன்-
னிட்டு சநறனறைய திைம் கிளிபநாச-
சியில் மாபபரும் கவையீர்்பபு  
சபாராட்டபமான்னறை முன்பைடுத்்த-
ைர். 

கிளிபநாசசி கந்தசுவாமி ஆலைய 
முன்றைலில் ஆரம்பமாை கவையீர்்பபு 
சபாராட்டமாைது டி்பசபா ேநதினய 
பேன்றைனடநது அங்கு கணடை  
உனரகளும் இடம்பபறறைை.

வட, கிழக்கு மாகாணங்களில் 
வலிநது காணாமலைாக்க்பபட் -
சடாரின் உறைவிைர்கள் இனணநது 
உணனமனயயும் நீதினயயும் சகாரி 
முன்பைடுத்துவரும் ப்தாடர் 

சபாராட்டம் 2000 நாட்கனை எட்-
டியுள்ைனமனய நினைவுகூரும் 
வனகயில் வடக்கு, கிழக்கு வலிநது 
காணாமலைாக்க்பபட்சடாரின் உறை -
வுகளின் ேங்கத்திைால் சநறறு கிளி-
பநாசசி கந்தசுவாமி ஆலையத்திறகு 
முன்பாக மாபபரும் கவையீர்்பபு்ப-
சபாராட்டபமான்று ஏறபாடு பேய்ய்ப-
பட்டுள்ைது.

வடக்கு, கிழக்கு வலிநது காணா-
மலைாக்க்பபட்சடாரின் உறைவுகளின் 
ேங்கம் ்தமது அன்பிறகுரியவர்-
களுக்கு என்ை சநர்ந்தது என்றை 
உணனமனய அறிநதுபகாள்வதுடன் 
அவர்களுக்குரிய நீதினய நினலைநாட்-
டுமாறு வலியுறுத்தியும்,  இை்ப -
படுபகானலைனய சமறபகாணட-
வர்கனை னகது பேய்ய சகாரியும், 
இ்பசபாராட்டம் முன்பைடுக்க்பபட்-
டிருந்தது.

ப்பண் சுயப்தாழில் முயற்சியாைரகளை
உருவாக்கும் திட்டம் முன்பனடுபபு

பபாருைா்தார ரீதியில் பின்்தங்கிய 
பபணகனை சுயப்தாழில் முயறசி-
யாைர்கைாக மாறறுவ்தறகாை கருந -
்தரங்பகான்று சநறறுமுன்திைம்  
இடம்பபறறைது. 

பபாருைா்தார ரீதியில் பின்்தங்கிய 
நினலையில் வாழும் பபணகனை அதி-
லிருநது மீட்டு சுயப்தாழில் முயறசி-
யாைர்கைாக உருவாக்கும் சநாக்கு-
டன் இக்கருந்தரங்கு இடம்பபறறைது. 
அ்தறகனமய  யாழ் மாவட்ட ேமூக 
மட்ட அனம்பபுகள், சுயப்தா-
ழில் முயறசியாைர்கள், பபணகள் 
அனம்பபுகளின் பிரதிநிதிகள் மறறும் 
உள்ளூராட்சி மன்றை பபண உறு்பபி -
ைர்கனை ஒன்றினணத்து கருத்திட் -
டங்கனை முன்பமாழிவ்தறகாை ஒரு 
ஏறபாடாக இக்கருந்தரங்கு யாழ்.
ரில்சகா ்தனியார் விடுதியில் நனட-
பபறறைது.

பெோக் நிறுவைத்தின் அனுேர-
னணயுடன் நனடபபறறை இக்கருத்்த -
ரங்கில் பிரச்தே மட்ட அனம்பபுக -
ளூடாக அவர்களுனடய பகுதிகளில் 
பபணகளின் ஆளுனமகள் மறறும் 
வலுனவபகாணடு சமறபகாள்ைக்-
கூடிய கருத்திட்ட முன்பமாழிவு 
்தயாரிக்க்பபட்டு அவறனறை முன்பை-

டுக்கக் கூடிய ஏதுநினலைகளின் ோ்தக 
பா்தக நினலைனமகள் குறித்து விவா-
திக்க்பபட்டதுடன் நனடமுனறை்பப -
டுத்துவ்தறகாை நிதியும் ஒதுக்க்பபட்-
டது.

சுமார் இரணடு வருடங்கைாக 
பல்சவறு பிரச்தேங்கனை உள்ை -
டக்கிய ரீதியில் பபணகனை ஒன்றி -
னணத்து சமறபகாள்ை்பபட்டுவந்த 
இந்த பயிறசி பட்டனறையினூடாக 
்தறசபாது திட்டங்கனை பபணக -
ளிடமிருநச்த பபறறு அவறனறை 
நனடமுனறை்பபடுத்துவ்தறகாை ேந -

்தர்்பபத்ன்த இநநிறுவைம் சமற -
பகாணடுள்ைது.

மு்தறகட்டமாக சுமார் 6 பிர -
ச்தேங்களில் நனடமுனறை்பபடுத் -
்த்பபடவுள்ை இத்திட்டமாைது 
மனி்த வைத்ன்தயும் பிரச்தேத்தி -
லுள்ை இயறனகயாை வைங்கனை -
யும் ஒன்றினணத்து சமறபகாள் -
ை்பபடும். இந்த திட்டத்திறகு 
பபணகளினடசய குறி்பபாக ேமூ -
கமட்ட பபணகள் அனம்பபுகளுக் -
கினடசய அதிக ஆர்வம் காண்பப -
டுகின்றைது. 

யாழ்ப்ாணததில் 6 இடஙகளில் நமடமுமை்ப்டுத்த நடவடிக்மக!

(புதுக்குடியிரு்பபு விசேட நிருபர்)  

முல்னலைத்தீவு மாவட்டத்தில் 
வீடுகளில் எரிபபாருள் பதுக்கல் 
நடவடிக்னகயில் ஈடுபடுவர்கனை 
கட்டு்பபடுத்தும் நடவடிக்னககளில் 
பபாலிஸார் ்தறேமயம் ஈடுபட்டு 
வருகின்றைைர். முல்னலைத்தீவு பேம்ம-
னலை,பகுதியில் வீட்டில் எரிபபாருட்-
கனை பதுக்கி னவத்திருந்த நபபரா-
ருவனரயும் எரிபபாருட்கனையும் 
பபாலிஸார் மீட்டுள்ைைர்.   

வீட்டிலிருந்த 45 லீறறைர் டீேல், 21 

லீறறைர் பபறசறைால் என்பை இ்தன்-
சபாது மீட்க்பபட்டுள்ைை. இ்தன்-
சபாது 50 வயதுனடய நபபராருவர் 
னகதுபேய்ய்பபட்டுள்ைார்.   

வவுனியாவில் 
ப�ாக்குவரத்து ப�ாலிஸார்
விபேட போதனை நடவடிக்னகை

வவுனியா விசேட நிருபர்

வவுனியாவில் சபாக்குவரத்து நனட-
முனறைகனை இறுக்கமாக கனட்பபிடிக்-
கும் முகமாக நகரின் பலை பகுதிகளிலும் 
சபாக்குவரத்துபபாலிஸார் விசேட 
சோ்தனை நடவடிக்னககனை முன்பை-
டுத்்தைர்.

வவுனியா ்தனலைனம பபாலிஸ் 
நினலைய சபாக்குவரத்து பிரிவு பபாறு்ப-
பதிகாரி பராோன் ேநதிரசேகர ்தனலைனம-
யில் மூன்று பபாலிஸ் குழுக்கள் னவர-
வ்பபுளியங்குைம், புனகயிர்த நினலைய 
வீதி, ப�ாரவ்பபபாத்்தானை வீதி, 
கணடி வீதி ஆகிய பகுதிகளில் திடீர் 
சோ்தனை நடவடிக்னகனய சநறறு 
மானலை (11.08) சமறபகாணடைர். 

இ்தன் சபாது வீதி நனடமுனறை-
யினை பின்பறறைா்தவர்கள், ்தனலைக்க-
வேம் சீராக அணியா்தவர்கள், சபாக்கு-
வரத்து விதிமுனறைகனை மீறி வாகைம் 
பேலுத்தியனம சபான்றை பல்சவறு குற-
றைங்களுக்காக 3 ோரதிகளுக்கு எதிராக 
குறறைம் பதிவு பேய்ய்பபட்டு ்தணட்பப-
ணம் அறைவிட்பபட்டது. 

பெம்மளைப்பகுதியில் எரிப்பாருள் ்பதுக்கல் ஒருவர ளகது  

யாழ.சுனனாகம் ்குதியில் அமைந்துள்ள  கதிரைமல சிவன ஆலய த்தர்ததிருவிழாவின 
த்ாது ்ாதுகா்பபு ்தர்பபினர் ப்ாஙகல் ப்ாஙகி பூமை வழி்ாடுகளில் ஈடு்ட்டனர். இந்நி-
கழவிமன கருணாகரன ஒழுஙகமை்பபு பசய்தத்தாடு நிகழவில் தைஐர் பைனரல் உ்தயகு -
ைார  ைற்றும் வடைாகாண விதசட அதிரடி்ப்மட ்ணி்ப்ா்ளர் ப�ாற்றிஆராச்சி ைற்றும் 
511 பிரிக்தகடியர்  ஆகிதயார் கலந்துபகாணடனர்.
 ்டம் தகா்ப்ாய குறூ்ப நிரு்ர்
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(உகந்தையிலிருநது கா்ைதீவு குறூப்)

வைலாற்றுப்பிைசித்தி பெற்்ற உகந்தைம்ல முருகன் 
ஆலய  வருடாநதை  தீரத்ததைாற்்சவம் கடநதை (11 )வியா-
ழக்கிழ்ம மதியம் 11.30 மணியளவில் ஆலயத்திற்கு 
முன்்ாலுளள ்சமுத்திைத்தில் மிகச்சி்றப்ொக இடம் -
பெற்்றது. 

ஆலய பிைதைம சிவஸ்ரீ க.கு.சீதைாைாம்  குருக்களின் 
தை்ல்மயில், ஆலயத்தில் சுன்்ம் இடித்து, கிரி்ய-
கள, அபித்சகம் பூ்ைகளுடன், வளளி பதையவா்் 
்சதமதை முருகப்பெருமான் ஊரவலமாக பகாண்டுப்சல் -
லப்ெட்டு  தீரத்ததைாற்்சவம்  இடம்பெற்்றது..

வைலாறு காணாதை வ்கயில் மூவி்ஙக்ளச் த்சரநதை 
சுமார ஒரு இலட்்சம் அடியாரகள கலநது பகாண்ட்ர.

காடு, கடல், ம்லகளில், அடியாரகள மிகவும் 
பெருக்கமாக நின்்றவாறு அ்லகடலில் தீரத்தைமாடி்ர.
ததைவாை ொைாயணஙகள ொடி, மஙகள வாத்தியஙகள 
முழஙக ஆயிைக்கணக்கா் அடியாரகள ்சகிதைம் ஆலய 
வலம் வநது, ்சமுத்திைத்்தை அ்டநதைார பெருமான். 
அஙகு விதேடமாக அ்மக்கப்ெட்ட தவப்பி்ல ெந-
தைலில் முருகப் பெருமானுக்கும் ,தவலுக்கும் விதேட  
பூ்ை வழிொடுகள, அபித்சகம் ெ்டபெற்்ற். ஆலய 
பிைதைம குரு சிவஸ்ரீ சீதைாைாம் குருக்கள ,உதைவிக்குரு 
சிவசிறி தகாபிொதை ்சரமா உளளிட்ட சிவாச்்சாரியாரகள 
கிரி்யக்ள சி்றப்ொக ெடாத்தி்ர.

ஆலய வண்ணக்கர சுதுநிலதம திஸாொயக்க ்சஙகல்-
ெத்தில் இருநதைார. 

பொலிஸார, ொதுகாப்புக்கட்மகளில் ஈடுெட்ட்ர.

ஏ்றாவூரில் ெ்டபெறும் ேுஹ -
தைாக்கள தி்ம், முஸ்லிம் ்சமூகம் 
எதிரபகாண்ட ்சவால்களில் ஒன்்்ற 
பவளிப்ெடுத்துவதைாகவும், இத்தி்த் -
தில் ேஹீதைாக்கப்ெட்ட முஸ்லிம்கள 
்சலருக்கும் அல்லாஹுத்தைஆலா ெல்-
லருள ொலிக்க பிைாரத்திப்ெதைாகவும் 
சுற்்றாடல்து்்ற அ்மச்்சர ஹாபிஸ் -
ெஸீர அஹமட் பதைரிவித்துளளார. 

முஸ்லிம்கள எதிரபகாளள தெரநதை 
இ் ஒழிப்புக்களில் ஒன்றுதைான் 
ஏ்றாவூர ெடுபகா்லகள.1990 
ஆகஸ்ட் 11 இல்,தூஙகிக் பகாண் -
டிருநதை முஸ்லிம்கள ெளளிைவில் 
எழுப்ெப்ெட்டு துப்ொக்கி,தகாடரி 
மற்றும் இன்த்ாைன்் ஆயுதைஙக -
ளால் ெடுபகா்ல ப்சயயப்ெட்ட -
்ர. முஸ்லிம்கள என்்ற ஒதைபயாரு 
மாரக்க (மதைம்) காைணத்துக்காகதவ 

இப்ெடுபகா்ல நிகழநதைது. ஒதை 
வாழிடத்தில்,ஒதை பமாழிதெசி, கிட் -
டத்தைட்ட ஒதை கலா்சாை ்சாயலுடன் 
வாழநதை முஸ்லிம்க்ள பகா்ல 
ப்சயதை ்சக்திகள, முஸ்லிம்க்ள 
மாற்று இ்மாகதவ தொக்கியிருக் -
கின்்ற். 

இதை்ால்தைான், இநதை இ் 
அழிப்்ெ ப்சயதிருக்கின்்ற். இ் 
அ்டயாளத்தில் இநதைச்்சக்திகள, 
முஸ்லிம்களிடம் என்் தவறுொட் -
்டக் கண்ட்தைா பதைரியாது.

சிறுொன்்ம ்சமூகஙகளின் ஒரு 
பமாழித் தைாயகத்்தை தவறுெடுத்திய -
தும்,தவைறுத்தைதும் இவவா்றா் ெடு -
பகா்லகளதைான் என்ெ்தை,ொன் கவ -
்லயுடன் கூறிக்பகாளகித்றன்.

இநதை நிகழவுக்ள ெடாத்து -
வதைால்,கடநதை கால க்சப்புக்கள 

ததைாண்டி எடுக்கப்ெடுவதைாக 
எவரும்  நி்்க்கக்கூடாது.தைமிழ -
பமாழி்யப் தெசும் ெமது வருஙகால 
தை ் ல மு ் ்ற க ள , இ த் தை வ று க ளி லு -
ருநது ொடம் கற்ெதைற்கும் இநதை 
நி்்வூட்டல்கள உதைவுபம் 
ொன்,ெம்புகித்றன். 

எ்தவ,இநதை ேுஹதைாக்கள 
தி்நிகழ்வ ெடாத்தும் ெளளிவா -
்சல்கள, நிைவாகிகள, ஊரப்பிைமு -
கரகளுடன் அததை உணரவிலும்,உ்ற -
விலும் மற்றும்  ்சமூக விழிப்பிலும், 
தைானும் ஒருவ்ாக இருக்க விரும்பு -
கித்றன். இநநிகழவில், ெஙதகற்கும் 
ேுஹதைாக்கள குடும்ெ உறுப்பி்ரக -
ளுக்கு அல்லாஹுத்தைஆலா ேகீ்த் 
என்்ற பொறு்ம்ய வழஙகுவா -
்ாக என்றும் அ்மச்்சர ெஸீரஅஹ -
மட் பதைரிவித்துளளார.

ஷுஹதாக்களை நிளைவு கூருவது
சமூ்க அளையாைதளத அரததப்படுததும்

உகந்தை ம்ை முருகன் ஆைய தீர்ததைதோற்சவம்
அ்ைகடலில் அ்ைதமதோதி அடியதோரகள் பரவ்சம்

(கிண்ணியா தி்கைன் நிருெர)

இலத்திைனியல் ்சாதை்ஙகளுக்கு அடி்ம-
யாதைல் மற்றும் உளெலம் தெணலின் முக்கி -
யத்துவம் ்சம்ெநதைமா் விழிப்புணரவு கருத்-
தைைஙகு அண்்மயில், தி/கிண்/அல்ஹிைா 
மு.ம.வி இல் ெ்டபெற்்றது.

கிண்ணியா தைள ்வத்திய்சா்லயின் உளெ-
லப் பிரிவி்ால் ெடத்தைப்ெட்ட இவவிழிப்பு-
ணரவு கருத்தைைஙகில், தி/ அல்ஹிைா முஸ்லிம் 
மகாவித்தியாலய ஒன்ெதைாம் தைை  மாணவிகள 
ெஙதகற்றிருநதை்ர.

ொட்சா்ல பிைதி அதிெர எ.எஸ்.எம்.
்ெரூஸ் தை்ல்மயில் ெ்டபெற்்ற இநநி-
கழவில், கிண்ணியா தைள ்வத்திய்சா்ல 
உளெலப் பிரிவு ்வத்தியர  எ.தக.எஸ். ெஸ்மி 
வளவாளைாக கலநது சி்றப்பித்தைார. இநநிகழ-

வின் வழிகாட்டல் ஆதலா்ச்்ப் பொறுப்ொ-
ளர எ.டபிளயூ.எம். கியாஸ் ஆசிரியர பெறிப்ெ -
டுத்தி்ார.

(நிநதைவூர குறூப் நிருெர)

மட்டக்களப்பு மாவட்ட உதைவித் 
ததைரதைல் ஆ்ணயாளைாகக் கட்ம-
யாற்றிவரும் நிநதைவூ்ைச்த்சரநதை 
எம் பி.எம். சுபியான் ்சட்டத்தைைணி -
யாக உயர நீதிமன்்றத்தில் ்சத்தியப் -
பிைமாணம் ப்சயதுபகாண்டார.

இவரஇ கடநதை 2017ம் ஆண்டு 
ெ்டபெற்்ற இலங்க நிரவாக 
த்ச்வ  ெரீட்்்சயில் அகில 
இலங்க ரீதியாக சித்தி பெற்்ற 
104 தெரில்இ 15 ஆவது  இடத் -
்தைப் பெற்றிருநதைார. உதைவித் 
ததைரதைல் ஆ்ணயாளைாகவும் இவர ெதைவி 
வகித்தை்ம குறிப்பிடத்தைக்கது. 

பின்்ர 2020ஆம் ஆண்டு ெ்டபெற்்ற 
்சட்டமாணி  ெரீட்்்சயில் சித்திய்டநதை-
துடன், அநுைாதைபுை மாவட்டத்தின் உதைவித் 
ததைரதைல் ஆ்ணயாளைாகவும் கட்மயாற்-
றி்ார. 

தைற்தொது மட்டக்க -
ளப்பு மாவட்ட உதைவித் 
ததைரதைல் ஆ்ணயாள-
ைாகவும் கட்மயாற்றி 
வரும் இவர, தை்து 
ஆைம்ெக்கல்வி்ய நிந-
தைவூர அல்-மதீ்ா வித் -
தியாலத்திலும் உயர 
கல்வி்ய நிநதைவூர அல்-
அஸ்ைக் ததைசிய ொட்சா -
்லயிலும் ெல்க்லக்க -
ழக கல்வி்ய இலங்க 
பதைன்கிழக்குப் ெல்க -
்லக்கழகத்தின் க்ல, 

கலா்சாை பீடத்திலும் (்சமூகவியல் வித்சட 
கற்்க) பூரத்தி ப்சயதுளளார. 

இததைதவ்ள, நிநதைவூர வைலாற்றில் முதை-
லாவது உதைவித் ததைரதைல் ஆ்ணயாளர 
என்்ற வைலாற்று ெதிவி்் இவர ெதிநதுள -
ள்மயும் குறிப்பிடத்தைக்கதைாகும்.

கிண்ணியா தி்கைன் நிருெர

திருதகாணம்ல மாவட்டத்திலுளள ஆலயெரிொல்்ச்ெ மற்றும் இநது அ்ற-
பெறிப் ொட்சா்லகளுக்கு மைக்கறி மற்றும் தைானிய வி்தைப்ெக்கற்றுக்கள வழஙகும் 
நிகழவு புதைன்கிழ்ம (10) மாவட்ட ப்சயலகத்தில்  தமலதிக  அை்சாஙக அதிெர அருள -
ைாஜ் தை்ல்மயில் ெ்டபெற்்றது. ெயன்ெடுத்தைாமலிருக்கும் காணிகளில் 
ெயிரச்ப்சய்க்ய தமற்பகாண்டு உணவு உற்ெத்தி்ய தமம்ெடுத்துவது அை -
்சாஙகத்தின் பகாள்கயாக உளளது. 

இதை்டிப்ெ்டயிதல, இத்திட்டத்தின் கீழ ெயிரச்ப்சய்க முன்ப்டுக் -
கப்ெட்டு வருகின்்றது. ஆலயம் மற்றும் அ்றபெறிப்ொட்சா்ல்யச் ்சாரநதை 
பவற்றுக் காணிகளில் குறிப்பிடத்தைக்க ஒரு பிைததை்சத்தில் ெயிரச்ப்சய்க்ய 
தமற்பகாளவதைற்காக இநதை வி்தைப்்ெக்கற்றுக்கள  வழஙகப்ெடுகின்்ற். 
இச்ப்சயற்ொடு மக்களுக்கு முன்னுதைாைணமாக அ்மயுபமன்று  தமலதிக 
மாவட்ட அை்சாஙக அதிெர பதைரிவித்தைார. ெயிரச்ப்சய்க, உற்ெத்தி தமற் -
பகாளவதைன் ்சமகாலத் ததை்வ பதைாடரபில் இதைன்தொது மாவட்ட விவ்சாயப் ெணிப்-
ொளர  குகதைா்ச்ால் பதைளிவுப்ெடுத்தைல்கள முன்்வக்கப்ெட்ட .் அத்துடன் அ்றபெறி 
இறுதிப்ெரீட்்்சக்கா  ் தையாரெடுத்தைல் கருத்தைைஙகும் இதைத்ாடு இ்ணநதைதைாக முன்-
ப்டுக்கப்ெட்டது.

இநநிகழச்சித் திட்டமா்து இநது ்சமயக் கலா்சாை அலுவல்கள தி்ணக்களம் மற்றும் 
மாவட்ட ப்சயலகம் என்ெ்வற்றின் ஒருஙகி்ணப்பு மூலம் தமற்பகாளளப்ெட்ட்ம 
குறிப்பிடத்தைக்கது.

இநநிகழவில் மாவட்ட இநது ்சமயக்கலா்சாை உத்திதயாகத்தைர இலக்குமி ததைவி, 
ஆலயப் ெரிொல்்ச்ெ நிரவாகிகள, இநது அ்றபெறிப் ொட்சா்ல ஆசிரியரகள 
ஆகிதயாரும் கலநது பகாண்ட்ர.

(பெரியதொைதீவு தி்கைன் நிருெர)           

கிழக்கில் மிகவும் பிைசித்தி பெற்்ற மட்டக்-
களப்பு களுதைாவ்ள திருநீற்றுக்தகணி சிவ -
்சக்தி ஸ்ரீ முருகன் ஆலயத்தின் வருடாநதை 
தீரத்ததைாற்்சவம் வியாழக்கிழ்ம (11) 
கா்ல ஆலய முன்்றலில் அ்மநதுளள தீரத் -
தைக்குளத்தில் மிகவும் சி்றப்ொ் மு்்றயில் 
ெ்டபெற்்றது.

கடநதை (02) பகாடிதயற்்றத்துடன் ஆைம் -
ெமாகிய இவவாலயத்தின் திருவிழா 
பதைாடரநது 10 ொட்கள இடம்பெற்்ற். 

புதைன்கிழ்ம (10) இைவு திருதவட்்டத்திரு -
விழா இடம்பெற்்றத்்தைத் பதைாடரநது, வியா -
ழக்கிழ்ம கலீ்ல மூல மூரத்தியாகிய 
முருகப்பெருமான் வளளி, பதையவா்் 
்சதமதைைாய மயில் வாக்த்திலும், பிள -
்ளயார மூசுக வாக்த்திலும், சிவன் 
உடன்உ்்ற ொரவதி ்சதமதைைாய இட -
ெவாக்த்திலும். உளவீதி, பவளி வீதி 
வலம் வநது, வியாழக்கிழ்ம கா்ல, -
தீரத்ததைாற்்சவம் இடம்பெற்்றது. இதை்்த் 
பதைாடரநது இவவருடத்திற்கா் திருவிழா 
இனிததை நி்்றவு பெற்்றது.

பல தமைகமைத் தாண்டி கல்முமை ைாநகர 
சமபயின் ஆமையாைராக  சிரரஷை சிவில் 
நிர்ாக அதிகாரியாை ஏ.எல்.எம். அஸ்மி 
ரநற்று (12) கைமைகமை பபாறுபரபற்்ார.
அலு்லகத்தில் அ்ர கைமைமய பபாறுப-
ரபற்் ரபாது பிடிக்கபபட்ை பைம்.
(பைம் -: நாற்பிட்டிமுமை  விரசை  நிருபர) 

உைநலம் ப்பணலின் முககியததுவம் 
குறிதது மணவர்களுககு விழிபபுணரவு

 சடைததரணியா்க சததியபபிரமாணம்

களுதாவளை திருநீற்றுக்கணி சிவசகதி 
ஸ்ரீ முருகன் ஆலய வருடாநத தீர்்தாற்சவம்

பயன்படுத்தபபைாத காணிகளில்

்பயிர்ச்சயள்க பமற்்காளவதறகு 
தானிய ்பக்கறறுக்கள விநிபயா்கம்

(ொண்டிருப்பு தி்கைன்  நிருெர)

கல்மு்் பிைததை்சத்தில் கட் -
டாக்காலி மாடுகளின் பதைால்்ல 
அதிகரித்துளளதைால்,வீதியில் ெய-
ணிப்தொர விெத்துக்களுக்குளளாகி 
வருகின்்ற்ர. கல்மு்் மாெகை-
்ச்ெ இக் கட்டாக்காலி மாடுகளின் 
பதைால்்ல்ய இல்லாபதைாழிப்ெ-
தைற்கு உறுதியா் ெடவடிக்்க தமற்-
பகாளள தவண்டும் எ் பொதுமக்கள 
தகாரிக்்க விடுக்கின்்ற்ர.

அண்்மக்காலமாக கல்மு்் 
ெகர ெகுதி மற்றும் அதை்் அண்டிய 
பிைததை்சஙகளிலும் கட்டாக்காலி 
மாடுகள அஙகும் இஙகுமாக ெடமா-
டிவருகின்்ற். 

வீதியின் ெடுவில் ெடுத்து்றஙகுவ -
தும், தொக்குவைத்துக்கு இ்டஞ் -
்சலாக நிற்ெதுமாக மாடுகள 
அ்லவதை்ால் வாக்ஙகளில் 
ெயணிப்தொர மிகுநதை அப்சௌக -
ரியஙகளுக்குளளாகி, விெத்துக்க -

ளுக்கும் ஏற்ெடுகின்்ற். அத்துடன் 
ொ்தைதயாைஙகளில் ெயணிக்கும் 
ொட்சா்ல மாணவரகள, முதிதயார -
கள இக்கட்டாக்காலி மாடுகளால் 
ஆெத்துக்க்ளயும் ்சநதிக்கின்்ற்ர.

கடநதை காலஙகளிலும் கல்மு்் 
மாெகை்ச்ெயி்ால் கட்டாக்காலி 
மாடுகளின் பதைால்்ல்யக் கட் -
டுப்ெடுத்தை ெல்தவறு தீரமா்ஙகள 
பகாண்டுவைப்ெட்ட்.

இருநதை தொதிலும் அ்வ ெ்ட -
மு்்றப்ெடுத்தைப்ெடவில்்ல எ் 
பொதுமக்கள வி்ச்ம் பதைரிவிக்கின் -
்ற்ர. 

கல்மு்் ெகர ெகுதியில் ெடாடும்  
கட்டாக்காலி கால்ெ்டக்ள கட் -
டுப்ெடுத்தை கல்மு்் மாெகை ்ச்ெ 
இறுக்கமா் ்சட்டஙக்ள ெ்டம -
்்றப்ெடுத்துவதுடன். கால்ெ்ட 
வளரப்ொளரகளுக்கு எதிைாக கடும் 
்சட்டெடவடிக்்க எடுக்கதவண்டும் 
எ்வும் மக்கள தகாரிக்்க விடுக்-
கின்்ற்ர.

( கா்ைதீவு குறூப் நிருெர )

கா்ைதீவின் மூத்தை ஓயவு நி்ல அதி -
ெரும், ொ்லயடி வாலவிக்த்ஸ்வ-
ைர ஆலய தைரமகத்தைாவுமா்  இ்ளய-
தைம்பி தைஙகைா்சா தெற்று முன்தி்ம் (11) 
தை்து,92 ஆவ வயதில் காலமா்ார.

 மூன்று பிள்ளகளின் தைந்தையா் இ. 
தைஙகைா்சா ்சமூக வாழவில் தைன்்் பூைண-
மாக ஈடுெடுத்திக் பகாண்ட ஒரு ்சமாதைா்  
நீதிவா்ாவார.

 கா்ைதீவிலுளள ெல பொது அ்மப்பு-
களிலும் தை்ல்ம தைாஙகிய இவர,  ெல வழிகாட்டல்க்ள 
ப்சயதை, ஒரு முன்மாதிரி தை்லவைாவார.

 இவர  ,முன்்ாள கா்ைதீவு கிைாம ்ச்ெ அக்கிைா்ச்ரும்,  
அம்ொ்்ற மாவட்ட அபிவிருத்தி ்ச்ெ உறுப்பி்ைாகவும், 
வளரநததைார கல்வி அதிகாரியாகவும் இருநது கா்ைதீவுக்கு 
ெல த்ச்வக்ள ஆற்றிய ம்்றநதை இ.வி்ாயகமூரத்தி யின் 
்சதகாதைைர என்ெது குறிப்பிடத்தைக்கது.

 அன்்ாரின் தைக்க்கிரி்ய, ொ்ள (14) ஞாயிற்றுக்கி -
ழ்ம பிற்ெகல் இைண்டு முப்ெது மணி அளவில் கா்ைதீவு 
இநது மயா்த்தில் ெ்டபெறும் என்று குடும்ெத்தி்ர பதைரி -
வித்துளள்ர.

்கல்முளையில் ்கடைாக்காலி மாடு்கைால் 
வி்பதது்சசம்்பவங்கள அதி்கரிபபு

மூதத ஓயவு நிளல அதி்பர 
தங்கராஜா ்காலமாைார

ஒலுவில் கிழக்கு தி்கைன் நிருெர

ஆைாயச்சிகளின் முடிவுகள பிைசுரிக்கப்ெடும் தொது ஆைாயச்-
சியாளரகளின் தைைமும், ெல்க்லக்கழகத்தின் தைைமும் உயரும் 
எ  ் பதைன்கிழக்குப் ெல்க்லக்கழக உெதவநதைர தெைாசிரியர 
்றமீஸ் அபூெக்கர பதைரிவித்தைார.10 ஆவது ்சரவததை்ச ஆயவைஙகு 
இலங்க பதைன்கிழக்குப் ெல்க்லக்கழகத்தில் வரத்தைக முகா-
்மத்துவ பீடத்தின் தகட்தொர கூடத்தில் புதைன்கிழ்ம ெ்ட-
பெற்்றது. வரத்தைக முகா் மத்துவ பீடத்தின் தை்லவர எஸ்.்சபீ ா் 
தை்ல்மயில் இடம்பெற்்ற நிகழவில் பதைன்கிழக்குப் ெல்க்லக்-
கழக உெதவநதைர தெைாசிரியர ்றமீஸ் அபூெக்கர பிைதைம அதிதியாக 
கலநதுபகாண்டார.

இதில் உ ை்யாற்றும் தொததை அவர தமற்கண்டவாறு பதைரிவித்-
தைார. தமலும் அவர உ ை்யாற்று்கயில்,

ஆயவு அறிக்்கயின் தொக்கம் தைனிப்ெட்ட மதிப்புகளுடன் 
பதைாடரபு்டய ஆயவின் முக்கியத்துவத் தை மதிப்பிடுவதைற்கு 
ொடத்துக்கு உதைவியாகவும், அறிக்்கயா் து ஆயவின் உட்டி 
தொக்கத்்தை மட்டுமல்ல, எநதை பெரிய இறுதி தொக்கத்்தையும் 
உளளடக்கியிருக்க  தவண்டும்.

ததை்வயா்  மற்றும் நியாயமா்  ஆைாயச்சி மூதலாொயமாக, 
ஏமாற்றுதைல் அல்லது  தைகவல்க்ளத் தைடுத்து நிறுத்துதைல் தொன்்ற 
ஆயவில் ஈடுெட்டிருநதைால், ஆயவறிக்்கயின் தொக்கம் கு்்றந-
தைெட்்சம் ்சாத்தியமா்  ஏமாற்று அல்லது தைகவ்லதைடுத்து நிறுத்-
தும் வ்கயில் எழுதைப்ெட தவண்டும் எ  ்பதைளிவுெடுத்தி ா்ர.

அன்புவழிபுைம் தி்கைன் 
நிருெர 

சுவிட்்சரலநது தெரன் 
மாவட்டம் தமல்ம -
ருவத்தூர அருளமிகு 
ஆதிெைா்சக்தி சித்தைர -
பீடம் கல்வி ்சமூகெ -
லம் ெண்ொடு  அ்றப் -
ெணி  ்மயத்தி்ால் 
திருதகாணம்லயில்  
நி ர ம ா ணி க் க ப் ெ ட் ட 
ொன்காவது வீடு திரு -
தகாணம்ல உதையபுரி 
பிைததை்சத்தில் தெற்று 
தி்றநது ்வக்கப்ெட் -
டது.

இநநிகழவு அ்றப்ெணி ்மயத்தின் திரு-
தகாணம்ல மாவட்ட பொறுப்ொளர ஆசி -
ரியர ்சைவணெவா்நதைம் திருச்ப்சநதூைன் 
தை்ல்மயில் இடம்பெற்்றது.

திருதகாணம்ல ெட்டி்மும் சூழலும் 
பிைததை்ச ப்சயலகத்தின் நிரவாக கிைாம உத்-

திதயாகத்தைர ொகலிஙகம் 
பையகாநதைன் பிைதைம அதி -
தியாக கலநது பகாண்டு 
வீட்டி்் தி்றநது 
்வத்தைார.

இவவீடு அ்றப்ெணி 
்மயத்தின் நிறுவு்ர 
்சக்தி சுவிஸ் சுதைஷ் ்சதகா -
தைைரின் தெைடி கண்கா-
ணிப்பில், சுவிட்்சரலாநது 
தெரன் மாவட்டத்தில் 
வசிக்கும் சுவிஸ் மன்்ற 
்சக்திகளா் திரு,திருமதி 
ஸ்ரீதைைன் சுயமதி குடும்ெத்-
தி்ர மற்றும் அவரகளது 
பிள்ளகளின் நிதியனு்சை-

்ணயில் நிரமாணிக்கப்ெட்டுளளது.
வறிய குடும்ெத்திற்காக நிரமாணிக்கப்-

ெட்ட இவவீடா்து ஆதிெைா்சக்தி அ்றப்-
ெணி ்மயத்தி்ால் திருதகாணம்ல 
மாவட்டத்தில் நிரமாணிக்கப்ெட்ட ொன்கா -
வது வீடு என்ெது குறிப்பிடத்தைக்கது.

திருப்காணமளலயில் வறிய 
குடும்்பததிறகு வீடு ள்கயளிபபு

ஆரதோய்ச்சிகளின் முடிவுகள் 
ஆரதோய்ச்சியதோளரகளின் தைரமும், 
பல்க்ை. தைரமும் உயரும்
ரபராசிரியர ்மீஸ் அபூபக்கர
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சீரற்ற காலநிமல 

சீரற்ற காலநிலல காரணமாக 
அம்பகமுவ பிரதேச சசயலகத்தில் 
தசேமலைநே இைஙகள் சோைர்பில் 
ஆய்வுகள்  தமறசகாள்்ளப்பட்டு 
வருகின்றன.

அேறகலமய நுவசரலியா 
மாவட்ை சசயலா்ளர் நநேன கல-
்பைவின வழிகாட்ைலின த்பரில், 

அனர்த்ே முகாலமத்துவ நிலலயத்-
தின ்பணிப்பா்ளர் நாயகம தமஜர் 
சஜனரல் சுேநே ரணசிஙக மறறும 
தேசிய கட்ைை ஆய்வு நிறுவனத்-
தின ்பணிப்பா்ளர் நாயகம கலாநிதி 
ஆசிரி கருணாவர்ேன, இைர் முகா-
லமத்துவ நுவசரலியா ்பணிப்பா-
்ளர் ரஞ்சித் அழகதகான ஆகிதயா-

ரின ேலலலமயில் கணகாணிபபு 
தவலலத்திட்ைம இைமச்பற்றது.

சீரற்ற காலநிலல காரணமாக 
ஹற்றன - நல்லேணணி வீதியில் 
தசேமலைநே இைஙகளும ஆய்-
வுக்கு உட்்படுத்ேப்பட்ைதுைன, 
அநே இைஙகல்ள புனரலமப்பது 
சோைர்பிலும ஆய்வுகள் தமற-
சகாள்்ளப்பட்ைன. சீரற்ற காலநிலல 

காரணமாக நுவசரலியா மாவட்-
ைத்தின அம்பகமுவ, நுவசரலியா, 
சகாத்மலல ஆகிய பிரதேச சசய-
லகஙகள் ச்பரிதும ்பாதிக்கப்பட்-
டுள்்ளதுைன மூவர் உயிரிழநேனர். 
தமலும மூவர் காணாமல் த்பாயுள்-
்ளனர்.  இேன காரணமாக 641 குடும-
்பஙகல்ளச் தசர்நே 2391 த்பர் ்பாதிக்-
கப்பட்டுள்்ளனர்.

சட்டவிர�ோத மோணிக்கக்கல்   
அ்கழ்வில் ஈடுபட்ட இருவர் க்கது  

இராகலல ச்பாலிஸ் பிரிவுக்குட்-
்பட்ை மாகுடுகலல அபபில் ்பாம 
்பகுதியில் இயறலக வன்பகுதியில் 
சட்ைவிதராேமாக மாணிக்கக்கல் 
அகழ்வில் ஈடு்பட்ை இருவர் தநறறு 
மாலல லகதுசசய்யப்பட்டுள்்ளனர்.  

ஐவருக்கும அதிகம சகாணை 
குழுவில் இருவலர வன இலாகா 
அதிகாரிகள் தநறறுமுனதினம (11) 
மாலல லகது சசய்து இராகலல 
ச்பாலிஸாரிைம ஒப்பலைத்துள்்ள-
னர்.   

இதில் லஹச்பாரஸ்ட் மறறும 

டியநில ்பகுதிலய தசர்நே 58, மறறும 
60 வயதுகல்ளயுலைய இருவர் ஸ்ே-
லத்தில் லகது சசய்யப்பட்டுள்்ளனர். 
ஏலனதயார் ேபபிதயாடியுள்்ளோக 
சேரியவநதுள்்ளது.  

அத்துைன லகது சசய்யப்பட்ை 
இருவரிைம ச்பாலிஸார் விசார -
லணகல்ள தமறசகாணடு வரு-
வதுைன அவர்கல்ள வலப்பலன 
நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் சசய்யவும நை-
வடிக்லக எடுத்துள்்ளோக இராகலல 
ச்பாலிஸார் சேரிவித்ேனர்.  

               ஆ.ரதமஸ்   

பாதிக்கபபட்ட இ்டங்களை 
புனரளைபபது த�ா்டர்பில் ஆராய்வு

மூவர் தப்பிய�ாட்்டம்   

அரிய வக்க பறகவ மீடபு 
வீசைானறுக்குள் மல்றத்து-

லவக்கப்பட்டிருநே அரிய வலக 
கிளிசயானல்ற, வனஜீவராசிகள் 
திலணக்க்ளத்தின அதிகாரிகள் 
மாத்ேல்ள களுோவல்ள பிரதேசத் -
தில் மீட்சைடுத்துள்்ளனர்.

வனஜீவராசி அதிகாரிகளுக்கு 
கிலைத்ே ேகவலுக்கு அலமய, 
கைநே 9ஆம திகதியனறு அவ்-
வீட்லை சுறறிவல்ளத்ே அதிகாரி -
கள், கிளிலய மல்றத்து லவத்திருந-

ேவலரயும லகது சசய்துள்்ளனர். 
அவலர மாத்ேல்ள நீேவான நீதி -
மன்றத்தில் ஆஜர்்படுத்ே நைவ-
டிக்லக எடுத்துள்்ளோக அதிகா-
ரிகள் சேரிவித்ேனர். மாத்ேல்ள 
மாவட்ைத்லேப ச்பாருத்ேவலர-
யில் இவ்வா்றான கிளிசயானல்ற 
முேல் ேைலவயாக ோஙகள் மீட்-
சைடுத்துள்்ளோக வனஜீவராசிகள் 
திலணக்க்ளத்தின அதிகாரிகள் சேரி-
வித்ேனர். 

மகைய்க ்கல்வி ததோ்டர்பில் ்கல்வியகமசசரு்டன்
ம.ஆ.முன்்னணி ்கைந்துக�யோ்டல் 
இ்றக்குவாலன தினகரன நிரு்பர் 

 
மலலயக ஆசிரியர் முனனணிக்-

கும கல்வியலமச்சர் சுசில் பிதரமஜ-
யநே மறறும கல்வியலமச்சின அதி-
காரிகளுக்கும இலையில் கைநே 10 
ஆம திகதி கலநதுலரயாைசலானறு 
இைமச்பற்றது. 

இதில் மலலயக கல்வி சோைர்-
்பான ்பல்தவறு குல்றப்பாடுகள், 
தீர்க்கப்பை தவணடிய பிரச்சிலனகள் 
சோைர்பில் கலநதுலரயாைப்பட்-
ைன. 

அேறகலமய  மிக விலரவில் 
அதி்பர் ்பற்றாக்குல்றயிலன நிவர்த்-
திசசய்வேறகாக த்பாட்டிப்பரீட்லச 
ஒனறின ஊைாக அதி்பர் ்பேவிகள் 

நிரப்பப்பைவுள்்ளன, அநே அதி்பர் 
்பேவிகள் விகிோசார அடிப்பலையி-
தலதய நிரப்பப்படும என உறுதிய-
ளிக்கப்பட்டுள்்ளது. ்பாைசாலலலய 
அடிப்பலையாகக் சகாணை ஆசிரி-
யர் நியமனத்லே விலரவில் வழங-
குவேறகான ஏற்பாடுகள் முனசன-
டுக்கப்படுவோகவும அேறகான 
ேகவல்கல்ள மாகாண கல்வி அலமச்-
சின ஊைாக ச்பறறுக்சகாணடு 
தமலதிக நைவடிக்லககள் மிக 
விலரவில் எடுக்கப்படும எனவும 
உறுதியளிக்கப்பட்டுள்்ளது. கல்வி-
யறகல்லூரிகல்ள ஒரு ்பல்கலலக்கழ-
கமாக அல்லது ்பட்ைம ச்பற்ற ஆசி-
ரியர்கல்ள சவளிதயறறும இைமாக 
மாறறுவேறகு மிக விலரவில் தீர்மா-

னம தமறசகாள்்ளப்படுசமனவும 
சேரிவிக்கப்பட்டுள்்ளது. 

கல்லூரிகளில் அனுமதி ச்பறுகின்ற 
ஆசிய மாணவர்கல்ள சவளிதயறு-
கின்ற ச்பாழுது கல்வி இ்ளமாணி 
்பட்ைத்தோடு சவளிவருவேறகு ஏற்ற 
வலகயில் ்பாைத்திட்ைஙகள் மாற-
றியலமக்கப்பைவுள்்ளோக உறுதிய-
ளிக்கப்பட்டுள்்ளது. தமலும ச்பயர் 
்பலலகயிலும 'முகபபு வாயிலூைா-
கவும மட்டும காணப்படும தேசிய 
்பாைசாலலகல்ள முழுலமயாக உள்-
ளீர்த்து உயர் ேரத்திறகு தேலவயான 
விஞ்்ான,கணிே, ேகவல்சோைர்-
்பாைல், சோழில்நுட்்ப ்பாை ஆசிரி-
யர்கல்ள நியமிக்க தவணடும என்ற 
தகாரிக்லக முழுலமயாக ஏறறுக்-

சகாள்்ளப்பட்ைது. மீணடும மாண-
வர்களுக்கு த்பாஷாக்கு திட்ைத்லே 
வழஙகுவேறகான ஏற்பாடுகல்ள 
முனசனடுக்க சகாள்லகய்ளவில் ஏற-
றுக்சகாள்்ளப்பட்டுள்்ளது. 

தமலும த்பாதிய்ளவு ேரவுகள் 
இனறி தேலவப்பட்டியல் இனறி கல்-
வியறகல்லூரிகளுக்கு ஆசிரிய மாண-
வர்கல்ள உள்வாஙகுகின்ற விையம 
சோைர்பிலும கல்வி அலமச்சின 
கவனத்திறகு சகாணடுவரப்பட்ைது.  
ஆகதவ மாகாணத்தில் தேலவயான 
ஆசிரியர்கல்ள இனம கணடு அனுப-
புவேறகான சசயற்பாட்டு ரீதியான 
தவலலத்திட்ைம முனலவக்கப்படு-
சமன தமலதிக கல்வி சசயலா்ளர் 
புஷ்பகுமார சேரிவித்ோர்.

போதயோத்திரி்கர்்களோல் சூழல் மோசு
குமண தேசிய வனத்தின பிரோன 

நுலழவாயிலிருநது சிறிய சகபிலித்ே 
தேவாலயம வலரயான 18 கிதலா -
மீற்றர் தூரத்தின இரு பு்றஙகளும 
்பாேயாத்திரிகர்க்ளால் மாசலைநதுள் -
்ளோக குமண தேசிய வன ச்பாறுப-
்பா்ளர் ஆர்.ஏ.டி.டி சமரநாயக்க சேரி-
வித்ோர். 

 உக்காே ச்பாலித்தீன, பி்ளாஸ்டிக் 
உள்ளிட்ை 5 சோன கழிவுகள் அப-
பு்றப்படுத்ேப்பட்ைசேன குமண 
தேசிய வனத்தின ச்பாறுப்பா்ளர் 
ஆர்.ஏ.டி.டி சமரநாயக்க சேரிவித்-
துள்்ளார்.

கதிர்காமம புனிே பூமிக்கு ்பாே -
யாத்திலர மூலம சசல்லும யாத்தி -
ரிகர்களுக்காக கைநே 15 நாட்களும  
தேசிய வனப்பகுதி தி்றக்கப்பட்ை -
ேன பினனர், இவ்வாறு கழிவுகள் 
தசகரிக்கப்பட்ைோகவும அவர் சேரி-
வித்துள்்ளார்.

கைநே 3 நாட்க்ளாக கழிவுகல்ள 
தசகரிக்கும நைவடிக்லக முனசன-
டுக்கப்பட்ைதுைன, வனஜீவராசிகள் 

அதிகாரிகளுக்கு தமலதிகமாக 200 
இராணுவத்தினரும இநே ்பணியில் 
ஈடு்பட்ைோகவும யுனிசசலா நிறுவ -
னம இேறகான முழு ஒத்துலழபபு 
வழஙகியோகவும அவர் சேரிவித்-
துள்்ளார்.

குமண தேசிய வனத்தின ஊைாக 
ஜூலல 22ஆம திகதி சோைக்கம 
இநே மாேம 5ஆம திகதி வலர 
28,838 யாத்திரிகர்கள் கதிர்காமத்-
துக்கு சசனறிருநேனர்.

இவ்வாறு சசன்ற யாத்திரிகர்க-
்ளால் வீசப்பட்ை கழிவுகளில் அழிக் -
கக்கூடிய கழிவுகள் வனப்பகுதிக்-
குள்த்ள அழிக்கப்பட்ைோகவும 
மீள்சுழறசி சசய்யக்கூடிய கழிவுகள் 
வனத்திலிருநது சவளிதய சகாணடு 
வரப்பட்ைோகவும அவர் சேரிவித்-
துள்்ளார். ்பாேயாத்திரிகர்கள் இரவு 
பச்பாழுலேக் கழித்ே ்பாகுராவ 
மறறும மைசமசோட்ை ்பகுதிகளி-
லிருநதே அதிகமான கழிவுகள் அப -
பு்றப்படுத்ேப்பட்ைலம குறிபபிைத் -
ேக்கது. 

ஆடித் திருவிழாமவ முன்னிட்டு பசம்றயில் யதர்கள் வீதி உலாவருவமத ப்டத்தில் 
காணலாம்.            ப்டம்: பதுமை தினகரன் நிருபர்

நாவலப்பிட்டி நாட்டுக்யகாட்ம்ட நகரத்தார் அருள்மிகு 
ஸ்ரீ கதிர்யவலாயுத சுவாமி திருக்யகாவில் யதர்த்திருவிழா 
அணமையில் இ்டம்்பற்றது. 
     ப்டம்: நாவலப்பிட்டி சுழறசி நிருபர்

இ�த்தி்னபுரியில் அதி்கரிககும் சட்டவிர�ோத இ�த்தி்னக்கல் அ்கழ்வு 
இரத்தினபுரி சுழறசி நிரு்ப

இரத்தினபுரி மாவட்ைத்தில் ்பரவலாக 
இைமச்பறறுவரும சட்ைவிதராே இரத்-
தினக்கல் அகழ்வு காரணமாக பிரதேச 
ஆற்றஙகலரகள் அரிபபுக்குள்்ளாகி உண -
வுப்பயிர்கள் ்பாதிபபுக்குள்்ளாகியுள்்ளோக 
பிரதேச மக்கள் சேரிவிக்கின்றனர்.  

விதசைமாக இரத்தினபுரி மாவட்ைத்லே 

ஊைறுத்து ஓடும வ்ளலவ கஙலக, களு -
கஙலக ஆகிய ஆறுகளின இரு கலரதயாரங-
களின கில்ளயாறுகளிலும இநநிலலலம 
்பாரதூரமாக காணப்படுவோக பிரதேச 
மக்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.

இேனால் ஆற்றஙகலரகளின இரு 
மருஙகிலும ்பாரிய குழிகள் ஏற்பட்டு 
ஆறறினகலரகள் விரிவலைநதுள்்ளோக 
இவர்கள் சேரிவிக்கின்றனர். தமலும இப-

பிரதேசத்தில் ஓடும ச்பலிஹுல் ஓயா ஹிரி -
கட்டு ஓயா, ஹுலுஓயா மறறும கில்ள 
ஆறுகளின நிலலயும இவ்வா்றாகதவ 
காணப்படுவோக சுற்றாைல் ்பாதுகாபபு 
அலமபபுக்களும சமூக ஆர்வலர்களும 
கவலல சேரிவிக்கின்றனர்.

இநநிலலலமகளுக்கு ஆறுகளின சவள்-
்ளபச்பருக்குகள் மாத்திரமினறி மலழயற்ற 
காலப்பகுதிகளில் சட்ைவிதராே இரத்தினக்-

கல் அகழ்வு, மணல் அகழ்வு, காைழிபபு 
த்பான்ற சட்ைவிதராே மனிேச் சசயற்பாடு-
களும சுற்றாைல் ்பாதிபபுக்களுக்கு காரண -
மாக அலமவோக இவர்கள் சுட்டிக்காட்-
டுகின்றனர்.இவ்வா்றான நிலலலமகல்ள 
கட்டுப்படுத்ே உரிய கணகாணிபபு நைவ-
டிக்லககளுைன ேணைலனகள் வழஙகப-
்பை தவணடும எனவும இவர்கள் வலியு -
றுத்துகின்றனர்.

இைஙக்கயில் உை்க 
ஆதிவோசி தி்ன நி்கழ்வு்கள்
ஹாலிஎல விதசை நிரு்பர்  

உலக ஆதிவாசி தினத்லே 
முனனிட்டு ஏற்பாடு சசய்யப-
்பட்ை ஆதிவாசி தின விழா 
ேம்பன சகாை்பாகினிய, சமார-
ச்பத்ே கிராமத்தில் நலைச்பற-
்றது நில்றவலைநேது.  

இநே ஆணடுக்கான ஆதிவாசி 
தினக் சகாணைாட்ைத்தின 
சோனிபச்பாருள் "்பாரம்பரிய 
அறிலவப ்பாதுகாத்ேல் மறறும 
்பரபபுவதில் ஆதிவாசி ச்பணக-
ளின ்பஙகு" என்போகும, புத்ே 
சாசன மே மறறும கலாச்சார 
அலுவல்கள் அலமச்சர் விதுர 
விக்கிரமநாயக்க ேலலலமயில் 
நலைச்பற்றது.  

முனனாள் ்பழஙகுடி ேலலவர் 
ஊருவரிதக திசாஹமியின திரு-
வுருவச் சிலலக்கு மலர் தூவி 
மரியாலே சசலுத்திய பினனர் 
இவ்விழா ஆரம்பமானது.  

ஆதிவாசி ேலலவர் விஸ்வ -
கீர்த்தி வனஸ்்பதி உருவரிதக 
வனனிலத்தோ மறறும இந -
நிகழ்வில் நீல்கலல, ரதுகல, 
ச்பால்தலச்பத்ே, ேம்பன, 
சஹனானிகல, வாகதர ஆகிய 

ஆதிவாசி கிராமஙகளின ேலல -
வர்கள் உட்்பை ஆதிவாசிகள் 
குழுசவானறு கலநது சகாண -
ைதுைன, ஆதிவாசிகளின 
்பாரம்பரியமிக்க ்பல கலாசார 
கூறறுகளுைன நிகழ்வு அழகுப -
்படுத்ேப்பட்ைது.  

ஆதிவாசி தினத்லே முன -
னிட்டு, நலைச்பற்ற ஆதிவாசி 
வாரிய சல்பயில் எடுக்கப -
்பட்ை தீர்மானஙகள் அைங -
கிய மகஜர் ஒனறும ஆதிவா -

சிகளின ேலலவர் உருவரிதக 
வனனிலத்தோ அவர்களினால் 
புத்ேசாசன சமய கலாசார அலு -
வல்கள் அலமச்சர் விதுர விக்கி -
ரமநாயக்கவிைம லகயளிக்கப -
்பட்ைது.  

இஙகு சுறறுச்சூழல் நீதி 
லமயத்தினால் எழுேப்பட்ை 
"சவதி ்பச" புத்ேகமும வழங -
கப்பட்ைதுைன, ஆதிவாசிக -
ளுக்கு உலர் உணவுப ச்பாருட்க -
ளும ்பரிசாக வழஙகப்பட்ைன.  
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பாலியல் குற்றங்களுக்கு ஆப்கானில் ்கசையடி   
வாக்குறுதி மீ்றபபட்டிருபபதா்க ஐ.நா. ்கவசை

சட்டவிர�ோத போலியல் ததோ்டர்பு  
குற்றசசோடடின் ரபரில் மூன்று 
தபண்கள் மறறும் ஒரு ஆணுக்கு 
தபோது இ்டத்தில் வைத்து ்கவசயடி 
ைழங்கபபட்டதோ்கவும் இச சம்பைம் 
ஆப்கோனிஸதோனில் சூபுல் மோ்கோணத்-
தில் நி்கழ்ந்திருபபதோ்கவும் ஆப்கோன் 
தசய்தி நிறுைனமோன ்கோமோ த்கைல் 
தைளியிடடுள்்ளது.   

ஒரு மோதத்துக்கு முன்னர் ்கந்த -
ஹோர் பகுதியில் திருடடு, கூ்டோ 
போலியல் ததோ்டர்பு்கள் குற்றசசோடடு-
்களின் ரபரில் தலிபோன்்க்ளோல் வ்கது -
தசய்யபபட்ட மூைருக்கு 39 பகி�ங்க 
்கவசயடி்கள் ைழங்கபபட்டன. ஆப-
்கோனிய நீதித்துவ்றயில் தலிபோன் 
நிர்ைோ்கம் த்கோணடு ைந்திருக்்கக் 
கூடிய சீர்திருத்தங்களுக்கு அவமய 
இவைோ்றோன பகி�ங்க தண்டவன்கள் 
தவிர்க்்க முடியோதவைரய என இது 
ததோ்டர்போ்க ்கருத்து தைளியிட்ட 
ஆப்கோன் சட்ட அறிஞர் ஒருைர் 
குறிபபிடடுள்்ளோர்.   

ஆப்கோனிஸதோவன தலிபோன்்கள் 
வ்கபபறறியதன் பின்னர் ்க்டந்த 

ஓ்கஸட 17ம் தி்கதி ர்டோஹோவில் 
நவ்டதபற்ற ஊ்ட்கவியலோ்ளர் சந் -
திபபில் ்கலந்து த்கோண்ட தலிபோன் 
த�பபு ஷரியோ சட்டத்துக்கு 
அவமைோ்க தபண உரிவம்கள் 
போது்கோக்்கபபடும் என்றும் தபண்க-
ளுக்கு எதி�ோ்க ைன்முவ்ற மறறும் 
போகுபோடு ்கோட்டபப்டமோட்டோது 
என்றும் உறுதியளித்திருந்தது என்்ற 
த்கைவலஆப்கோனிஸதோனுக்்கோன 
ஐ.நோ. உதவும் குழு ்க்டந்த பத்துமோத 
்கோல ்கண்கோணிபபில் தி�ட்டபபட்ட 
த்கைல்்கள் அ்டஙகிய அறிக்வ்கயில் 
குறிபபிடடுள்்ளது. தலிபோன் ஆட-
சியில் தபண உரிவம்கள் படுரமோச-
மோ்க மீ்றபபடடுள்்ளதோ்க இந்த அறிக்-
வ்கயில் கூ்றபபடடுள்்ளது.   

இதுைவ�  ்கோலமும் தபண்கள் 
அனுபவித்து ைந்த ்கல்வி, ததோழில் 
மறறும் தபோதுைோழ்வில் அனுப -
வித்த உரிவம்கள் மடடுபபடுத்-
தபபடடிருபபதோ்கவும் அல்லது 
முற்றோ்க மறுக்்கபபடடிருபபதோ்க-
வும் இந்த அறிக்வ்கயில் ததரிவிக்்கப -
படடுள்்ளது.   

சீனாவில் அரபு வைநததசத ஒதத
மக்்கள் புரட்சிக்கு வாய்பபு

அ�பு ைசந்தத்வத ஒத்த மக்்கள் பு�டசி 
சீனோவில் தைடிக்்கலோம் என்றும் அதம-
ரிக்்கோவும் ரமறகுல்க நோடு்களும் இதற-
்கோன முயறசி்கவ்ள ரமறத்கோணடு ைரு-
ைதோ்கவும் சீன ஜனோதிபதி ஸிஜின்பிங 
அசசமவ்டந்திருபபதோ்க ஊ்ட்கத் த்க-
ைல்்கள் ததரிவிக்கின்்றன.

சீனோவில் ப�ைலோ்கக் ்கோணபபடும் 
சமத்துைமின்வம மறறும் ஊழல் ஆகி-
யைறவ்றப பயன்படுத்தி தைளிநோடடு 
சக்தி்கள் மக்்கவ்ள அ�சுக்கு எதி�ோ்கத் 
தூண்டலோம் எனவும் இதறகு எதி�ோ்க 
ஒடடுதமோத்த சீன சமூ்கமும் கி்ளர்ந்-
ததழ ரைணடும் எனவும் ஜனோதிபதி 
விரும்புகி்றோர் என இத்த்கைல்்கள் 
குறிபபிடுகின்்றன.

அை�ோல் 'ைர்ண பு�டசி' எனக் குறிப-
பி்டபபடும் இம் மக்்கள் எழுசசியில் 
சீன ்கம்யூனிஸட ்கடசியின் பிடி த்ள�-
லோம் என ஜனோதிபதி எதிர்போர்பபதோல் 
ஒரு புதிய பவ்டயணிவய உருைோக்கு-
ைதில் அைர் ஈடுபடடிருபபதோ்கவும் 
ததரிய ைருகி்றது.

ப�ோக் ஒபோமோ்க ்கோலத்தில் தைோஷpங-
்டனுக்கு விஜயம் தசய்திருந்த சீன 
ஜனோதிபதி, ஜனநோய்க சுதந்தி�ம் என்்ற 

தபயரில் ரமறகுல்க சக்தி்கள் சீனர்-
்கவ்ளத் தூணடிவி்டக் கூடும் என்்ற 
அசசத்வத தைளியிடடிருந்தோர் என்று 
நியூரயோர்க் வ்டம்ஸ தசய்தி தைளியிட-
டுள்்ளது.

சீனோவின் வமய நீர�ோட்டத்தில் 
இருந்து விலகிச தசல்லக்கூடிய 
உள்ளுர் சக்தி்கவ்ள மக்்கள் எழுசசிக்கு 
பயன்படுத்தக்கூடிய ைோய்பபு்கள் 
இருபபதோ்க சீன ஜனோதிபதி ்கருதுை-
தோ்க முன்னோள் சிர�ஷ்ட அதமரிக்்க 
இ�ோஜதந்திரியோன ர்டனியல் �ஸல் 
குறிபபிடடுள்்ளோர். 

எனரை இசசக்தி்கவ்ள அ�சியல், 
ததோழில்நுடப, தபோரு்ளோதோ�, சமூ்க 
மறறும் இ�ோணுை ரீதியோ்க எதிர்க்்கக்கூ-
டிய ஒரு பலமோன ைலயத்வத சீன ஜனோ-
திபதி உருைோக்கி ைருைதோ்கவும் த்கைல்-
்கள் குறிபபிடுகின்்றன. 

அதமரிக்்க சபோநோய்கர் நன்ஸி 
தபதலோசியின் தோய்ைோன் விஜயத்தின் 
ரபோது சீனோ ்கோடடிய ்கடும் எதிர்பபு, 
சீன ஜனோதிபதியின்ன மக்்கள் எழுசசி 
ததோ்டர்போன அசசத்வதரய ்கோடடுைதோ-
்கவும் இத் த்கைல்்கள் ரமறர்கோள் ்கோட-
டியுள்்ளன.

ககொழும்பு கெயந்தி நகர் ஜிந்துப்பிட்டி ஸ்ரீ சிவசுப்பிரைணிய சுவொமி ககொயில் ஆடி முருககவல் விழொ கடந்்த வியொழக்கிழமை நமடகெற்றது. முருகனின் கவலுக்கு அனுக்கிரகம் கவண்டி பூமெ நமடகெற்ற பின் ெக்்தர்கள் கொவடி, ெொல்குடம், ென்னீர் கொவடி எடுத்து நகர் வலம் 
கசன்று மீண்டும் ஆலயத்ம்த வந்்தமடந்்தனர். கவள்ளிக்கிழமை கொமல அலஙகொர சித்திமரத்க்தரில் வள்ளி க்தயவொமன சகை்த ஆறுமுகப்கெருைொன் க்தரில் நகர் வலம் கசல்வம்தயும் கொணலொம்.   

ஜனாதிபதி ரணில் தலைலையில் 
நாடு அபிவிருத்தியலையும்  

ஜனோதிபதி �ணில் விக்கி�மசிங்க   மீது நோடடு 
மக்்கள் இன்று அவசக்்க முடியோத நம்பிக்வ்க 
வைத்துள்்ளதோ்கவும் நிசசயம் புதிய ஜனோதிபதி 
நோடவ்ட எல்லோத்துவ்றயிலும் அபிவிருத்தி 
அவ்டயசதசய்ைோர் என்பதில் பூ�ண நம்பிக் -
வ்கயிருபபதோ்கவும் ்களுத்துவ்ற ந்க� சவப ந்க� 
முதல்ைர் த்டோக்்டர் ஆமிர் நஸீர் ஜனோதிபதிக்கு 
அனுபபியுள்்ள ைோழ்த்துச தசய்தியில் ததரிவித்-
துள்்ளோர்.   

 அசதசய்தியில் ரமலும் ததரிவித்துள்்ளதோ-
ைது, ஜனோதிபதி �ணில் விக்கி�மசிங்க   நீண்ட -
்கோல அ�சியல் அனுபைத்வதக் த்கோண்டைர். 
போ�ோளுமன்்ற உறுபபின�ோ்க அ�சியவல ஆ�ம்-
பித்த அைர் பல த்டவை்கள் ஐ.ரத.்கவின் ஆட -
சிக்்கோலத்தில் பல அவமசசு பதவி்கவ்ள ைகித்த 
அனுபைம் த்கோண்டைர். அதன் பின் எதிர்க் -
்கடசி தவலை�ோ்க, நோடடின் பி�தம�ோ்க பல த்ட -
வை்கள் பதவி ைகித்து இன்று நோடடின் ஜனோதிப -
தியோ்க பதவிரயறறுள்்ளோர்.   

இவைோறு அ�சியலில் நீண்ட அனுபைத்வதக் 
த்கோண்ட ஜனோதிபதிதயோருைர் எமக்கு கிவ்டத்-
திருபபதோனது நோடடு மக்்களுக்கு கிவ்டத்த 
தபரு தைறறியோ்கரை நோன் போர்க்கிர்றன்.   

அதலபோதோ்ளத்தில் விழுந்த நோடவ்ட எவவித 
எதிர்போர்பபு்களுமின்றி தபோறுபரபறறு குறுகிய 
்கோலத்திறகுள் சில மோற்றங்கவ்ள ஏறபடுத்தி 
நோடடு மக்்களிவ்டரய நம்பிக்வ்கவய ஏறபடுத்-
தியுள்்ளோர்.    அரதரபோல், சி்றந்தததோரு அவமச-
ச�வைவயயும் உருைோக்கி நோடவ்ட ்கடடிதய-
ழுபபுைதற்கோன அடித்த்ளத்வதயும் ைகுத்து 
தசயறப்ட ஆ�ம்பித்துள்்ள ஜனோதிபதி �ணில் 
விக்கி�மசிங்கவின் திட்டங்களுக்கு அ�சியல் 
்கடசி்கள் ரபதங்கவ்ள ம்றந்து ஆத�ைளிக்்க 
முன்ைந்துள்்ளவத ை�ரைறறு போ�ோடடுகின்்ற 
அரதரந�ம், ஜனோதிபதியின் தசயறபோடு்கள் 
தைறறியளிக்்க தனது பூ�ண ஆத�வை ைழஙகு-
ைதோ்கவும் ந்க� பிதோ ஆமிர் நஸீர் தனது ைோழ்த்-
துச தசய்தியில் ரமலும் ததரிவித்துள்்ளோர்.  

சர்ைரதச நிதியத்தில் இருந்து 1.2 
பில்லியன் அதமரிக்்க த்டோலர்்கள் 
எதிர்ைரும் ஓ்கஸட மோதம்ளவில் 
கிவ்டக்கும் என போகிஸதோன் அ�சு 
எதிர்போர்த்திருந்தோலும் அதற்கோன 
முடிவை எடுக்கும் உயர் மோநோடு 
நவ்டதபறுைதற்கோன ைோய்பபு இருப -
பதோ்கத் ததரியவில்வல என போக். 
அ�சியல் ைட்டோ�ங்களில் சந்ரத்கம் 
்கோணபபடுகி்றது. இக்்க்டவன ைழங-
குைதறகு முன்னர் தனக்கு ்க்டன் 
ைழங்கக் கூடிய நடபு நோடு்களி்டமி-
ருந்து புதிய ்க்டன்்கவ்ளப தபறறு 
துணடு விழும் ததோவ்கவய போகிஸ-
தோன் இடடு நி�பப ரைணடும் என 
சர்ைரதச நோணய நிதியம் எதிர்போர்ப-
பதோ்க இவ ைட்டோ�ங்கள் சுடடிக் 
்கோடடுகின்்றன.  

சவூதி அ�ோபியோ, ்கட்டோர் மறறும் 
ஐக்கிய அ�பு குடிய�சு ஆகிய மூன்று 
நோடு்களும் போகிஸதோனின் ்க்டன் 
ைழஙகும் நடபு நோடு்க்ளோகும். இந் -
நோடு்கள் நோன்கு பில்லியன் அதம-
ரிக்்க த்டோலர்்கவ்ள போகிஸதோனுக்கு 
துணடு விழும் ததோவ்கவய இடடு 
நி�பபுைதற்கோ்க  ைழங்கத் தயோர் 
என்்ற ைோக்குறுதிவய சர்ைரதச 
நோணய நிதியத்துக்கு ைழஙகும்படி 
போக். அ�சு இந்நோடு்கவ்ள தூண்ட 
ரைணடிய அைசியம் ஏறபடடுள்-

்ளது. இரதசமயம் ்க்டந்தைோ�ம் 
ஐக்கிய அ�பு குடிய�சின் தூதுைர் 
போக். நிதியவமசசர் மிப்டோ இஸமோ-
யிவல இஸலோமோபோத்தில் சந்தித்து 
ரபசசுைோர்த்வத ந்டத்தினோர். போகிஸ-
தோனில் அந்நோடு முதலீடு தசய்யக் 
கூடிய ைோய்பபு்கள் பறறி அைர் தூது-
ைரி்டம் எடுத்துவ�த்தோர். போகிஸ-
தோனின் எரிைோயு மின் உறபத்தி 
நிவலயங்கங்கவ்ள ஐக்கிய அ�பு 
குடிய�சுக்கு விறபதன் மூலம் 2.5 
மில்லியன் அதமரிக்்க த்டோலர்்கவ்ள 
தி�ட்ட முடியும் என இஸலோமோபோத் 
நம்புகி்றது.  

போகிஸதோன் ரூபோ தறரபோது 30 
சதவீத மதிபவப இழந்துள்்ளது. 
இரதசமயம் சர்ைரதச நோணய நிதி -
யத்தின் ர்கோரிக்வ்க்களுக்கு அவமய 
தபடர்றோலிய தபோருட்கள் மீதோன 
ைரி அதி்கரிபபு, மின்சோ�க் ்கட்டவ்ள 
அதி்கரிபபு, ைடடி வீத அதி்கரிபபு 
என்பனைறவ்ற போக். அ�சு ரமற-
த்கோணடுள்்ளது. இவதயடுத்ரத 
ஓ்கஸட மோதம் நோணய நிதியம் 1.2 
பில்லியன் த்டோலர்்கவ்ள விடுவிக் -
கும் என அந்நோடு எதிர்போர்த்திருந்தோ-
லும் அது சோத்தியமோைதறகு ைோய்ப-
பிருபபதோ்கத் ததரியவில்வல என 
போக். நிதித்துவ்ற ைட்டோ�ங்கள் ்கரு -
துகின்்றன.  

ைரவததை நாணய நிதியததிடமிருநது 1.2 பில்லியன்   
டடாைர்கசை எதிரபாரக்கும் பாகிஸதான்

்கைாபூஷணம் ஸகியா சிததிக் பரீட்டின்   

"நமது வரலாற்று ஆளுமமகள்"   

நூல் வவளியீட்டு விழா   
 (எம்.எஸ.எம்.ஸோகிர்)  

பி�பல எழுத்தோ்ளரும், பன்னூலோ-
சிரியரும், ஓய்வுதபற்ற ஆசிரிவயயு-
மோன ்கலோபூஷணம் ஸகியோ சித்திக் 
ஃபரீட எழுதிய "நமது ை�லோறறு 
ஆளுவம்கள்" (பகுதி -1) எனும் 
நூலின் தைளியீடடு விழோ எதிர்ை-
ரும் 20 ஆம் தி்கதி ்கோவல 9 மணிக்கு 
த்கோழும்பு - 10, தபோல் தவலவம 
ர்கடரபோர் கூ்டத்தில் இ்டம் தப்ற-
வுள்்ளது.  

முஸலிம் ்கவுன்சில் ஒப ஸ்ரீலங -
்கோவின் தவலைர் என்.எம் அமீன் 
தவலவமயில் நவ்டதபறும் இவவி-
ழோவில், போ�ோளுமன்்ற உறுபபின-
ரும் ஸ்ரீலங்கோ முஸலிம் ்கோஙகி�ஸின் 
தவலைருமோன �வூப ஹக்கீம் பி�தம 
அதிதியோ்கக் ்கலந்து த்கோள்ைோர்.  

போ�ோளுமன்்ற உறுபபினர்்க்ளோன 
றிசோத் பதியுதீன், ்கபீர் ஹோசிம், 
முஜிபுர் �ஹமோன், இம்தியோஸ 
போக்கீர் மோக்்கோர், எஸ.எம்.மரிக்்கோர், 
அபதுல் ஹலீம் மறறும் முன்னோள் 
போ�ோளுமன்்ற உறுபபினர் சபீக் �ஜோப-
டீன், முன்னோள் ரமல் மோ்கோண 
ஆளுநர் அசோத் சோலி ஆகிரயோர் 

த்கௌ�ை அதிதி்க்ளோ்கவும் ரதசிய 
எல்வல நிர்ணய ஆவணக்குழு-
வின் உறுபபினர் ஏ.எம். நஹியோ, 
முஸலிம் சமய பணபோட்டலுைல்-
்கள் திவணக்்க்ளத்தின் ்கலோசோ�ப 
பணிபபோ்ளர் இப�ோஹீம் அன்ஸோர், 
மோத்தவ்ள சோஹி�ோக் ்கல்லூரியின் 
முன்னோள் அதிபர் புைோஜி ஆகிரயோர் 
விரச்ட அதிதி்க்ளோ்கவும் ்கலந்து 
த்கோள்ைர்.  

நூல் பறறிய ஆய்வுவ�வய ்டோக்்டர் 
�வூப தஷய்ன் நி்கழ்த்துைரதோடு, 
நூலின் முதல் பி�திவய மூஸோன் 
இன்்டர்தநஷனலின் தவலைர் 
முஸலிம் சலோஹுடீன் தபறறுக் 
த்கோள்ைோர்.  

நி்கழ்வை ைசந்தம் ததோவலக்-
்கோடசியின் தபோது மு்கோவமயோ்ளர் 
முஹம்மட இர்போன் ததோகுத்து 
ைழஙகுைோர்.  

 அ�சியல்ைோதி்கள், புத்திஜீவி்கள், 
்கல்விமோன்்கள் ்கலந்து த்கோணடு 
சி்றபபிக்்கவுள்்ள இந்நி்கழ்வில், 
எைரும் ்கலந்து த்கோள்்ளலோம் என 
ஏறபோடடுக் குழுவினர் தி்றந்த 
அவழபபு விடுத்துள்்ளனர்.  

இனிய நந்்தவனம் ஆகஸ்ட் ைொ்த விவசொய சி்றப்பி்தமழ அ்தன் ஆசிரியர் சந்திரகசகரன் 
்தமலமையில் க்தொழிலதிெர் சொதிக்ெொட்சொ இந்தியொ திருச்சியில் கவளியிட்டு சி்றப்பித்்தொர். 
்தமிழறிஞர் விெய சீத்்தொரொைனும் அருகில் கொணப்ெடுகி்றொர்.  

வாழ்ததுச் டைய்தியில் ்களுததுச்ற ந்கர பிதா ஆமிர நஸீர   

ககொ/இரொைநொ்தன் இந்து ைகளிர் கல்லுொரியில் 2020/2021 புலமைப்ெரீட்மசயில்  சித்தி கெற்ற ைொணவிகளுக்கு ெரிசு ைறறும் ககௌரவிப்பு வழஙகும் நிகழ்வு கடந்்த 10ஆம் திகதி 
கல்லுொரி ககட்கெொர் கூடத்தில் நமடகெற்றது. நிகழ்வில் பிர்தை விருந்தினரொக கலந்து ககொண்ட ககொழும்பு கல்வி வலய பிரதி கல்விப் ெணிப்ெொளர் எம். எச். கெகம், சி்றப்பு விருந்தினர் 
எம்.கசந்தில்நொ்தன்(வீரககசரி நிறுவன பிர்தை கசயறெொட்டு அதிகொரி), லலி்தொ ரவீந்திரரொெொ (கல்லுொரி அதிெர்), ஸ்ரீ பிருந்்தன் (இமச இயக்குனர்), சந்திரகலொ ஸ்ரீ ரைணொ (ெமழய 
ைொணவிகள் சஙகச் கசயலொளர் ) ஆகிகயொர் ைொணவிகளுக்கு ககடயம் வழஙகினொர்கள்.



இங்கிலாந்தின் பெர்மிங்்ாமில் 
நடைபெற்ற பொதுநலவாய பொட்-
டியில் ெங்பகேறகேச் பென்்ற இரு 
ொகிஸ்ான் குத்துச்ெணடை வீரர்கேள் 
கோணாமல்பொயுள்்ளனர். சுடலமான் 
ெபலாக் மறறும் நசீருல்லா ஆகிய 
வீரர்கேள், அணியினர் ொகிஸ்ான் 
திரும்புவ்றகு சில மணி பநரம் இருக்-
கும்பொது கோணாமல்பொயிருபெ-
்ாகே ொகிஸ்ான் குத்துச்ெணடை ெம்-
பம்ளனம் ப்ரிவித்துள்்ளது.   

பொதுநலவாய விட்ளயாட்டுப 
பொட்டிகேள் கேைந்் திங்கேட்கிழடம 
முடிவுற்றப்ாடு கோணாமல்பொன 
வீரர்கேளின் கேைவுச்சீட்டு உட்ெை 
ெயண ஆவணங்கேள் ெம்பம்ளன நிர்-
வாகேத்திைபம ப்ாைர்ந்தும் உள்்ள-
்ாகே அதிகோரிகேள் ப்ரிவித்துள்்ளனர். 
இ்னிடைபய, ொகிஸ்ான் ஒலிம்-
பிக் குழு குத்துச்ெணடை வீரர்கேள் 
கோணாமல் பொன விவகோரம் குறித்து 
விொரிக்கே நான்கு பெர் பகோணை 
குழுடவ அடமத்துள்்ளது.  

பொதுநலவாய விட்ளயாட்டுப 
பொட்டியில் ெளுதூக்கு்ல் மறறும் 
ஈட்டி எறி்ல் ஆகியவறறில் இரணடு 
்ங்கேம் உட்ெை 8 ெ்க்கேங்கேட்ள 
பவன்்ற ொகிஸ்ான் குத்துச்ெணடை-
யில் எந்்ப ெ்க்கேத்ட்யும் பவல்ல-
வில்டல. ஏறகேனபவ பொதுநலவாய 
விட்ளயாட்டுப பொட்டியில் ெங்பகேற-
கேச் பென்்ற இலங்டகே வீரர்கேள் மறறும் 
அதிகோரிகேள் என ெத்துக்கும் அதிகேமா-
னவர்கேள் இங்கிலாந்தில் கோணாமல்-
பொனடம குறிபபிைத்்க்கேது.

ப்சிய விட்ளயாட்டுச் ெடெயின் 
புதிய ்டலவராகே நியமிக்கேபெட்ை 
இலங்டகே கிரிக்பகேட் அணியின் 
முன்னாள் ்டலவர் அர்்ஜுன ரண-
துங்கே ஆசிய கிணண கிரிக்பகேட் 
ப்ாைர் குறித்து இலங்டகே கிரிக்பகேட் 
ெடெக்கு எதிராகே விொரடண ஒன்ட்ற 
ஆரம்பித்துள்்ளார்.   

இலங்டகேயில் நைத்துவ்றகு ஏறொ-
ைாகி இருந்் ஆசிய கிணண ப்ாைடர 
ஐக்கிய அரபு இராச்சியத்திறகு மாறறி 
இருபெ்றகோன கோரணம் ெறறிபய 
ெடெ விொரடண நைத்்வுள்்ளது.   

இந்் விொரடண நைத்்பெட்டு 
அ்ன் அறிக்டகே விட்ளயாட்டுத் 
துட்ற அடமச்ெருக்கு டகேயளிக்கேபெ-
டும் என்று உலகேக் கிணணம் பவன்்ற 
இலங்டகே அணியின் முன்னாள் 
்டலவர் ரணதுங்கே ப்ரிவித்துள்்ளார்.  

இப்பநரம் 2022 ஆசிய கிண-
ணத்ட் நைத்துவ்றகோன வாயபடெ 
இலங்டகே கிரிக்பகேட் ்வ்றவிட்-
ைது குறித்து விட்ளயாட்டுத் துட்ற 

அடமச்ெர் பராஷான் ரணசிங்கேவும் 
கேவடல பவளியிட்டுள்்ளார்.   

இலங்டகே ஏறகேனபவ அவுஸதிபர-
லியா மறறும் ொகிஸ்ானுைனான 
பொட்டிகேட்ள நைத்திய நிடலயில் 
இந்்த் ப்ாைடர நைத்துவ்றகோன 
வழி ஒன்ட்ற இலங்டகே கிரிக்பகேட் 
கேணைறிய பவணடும் என்றும் அவர் 
குறிபபிட்டிருந்்ார். ப்ாைடர நைத்-

துவ்றகோன வழிடய கேணைறிவதில் 
இலங்டகே கிரிக்பகேட் ஏன் ்வறியது 
என்று பகேள்வி எழுபபிய விட்ளயாட்-
டுத் துட்ற அடமச்ெர், பநருக்கேடிக்கு 
உள்்ளாகி உள்்ள இலங்டகே பொரு-
்ளா்ாரத்திறகு கிரிக்பகேட் ப்ாைர்-
கேள் மூலம் ப்டவயான ெணத்ட் 
பகோணடுவர முடியும் என்றும் குறிப-
பிட்ைார்.

ெர்வப்ெ கிரிக்பகேட்-
டில் இருந்து இந்் 
ஆணடு ஆரம்ெத்தில் 
ஓயவு பெற்ற நியூசிலாந்து 
அணி முன்னாள் ்டலவர் 
பராஸ பையலர், ்னது 
சுயெரிட்டய ‘பராஸ 
பையலர் பி்ளக் அணட் 
டவட்’ என்்ற ்டலபபில் 
புத்்கேமாகே பவளியிட்டுள்-
்ளார். அதில் ெகே வீரர்கே-
்ளாபலபய இனபவறிக்கு 
ஆ்ளான்ாகே குற்றம் ொட்-
டியுள்்ளார்.   

இது குறித்து அவர் கூறி-
யுள்்ள்ாவது: “நியூசிலாந்-
தில் கிரிக்பகேட் என்ெது 
அழகோன பவள்ட்ளக்கோ-
ரர்கேளின் விட்ளயாட்டு. 
அவர்கேளுக்கு இடையில் 
நான் ெழுபபு முகேமாகே இருந் -
ப்ன். ்டிமனான ப்ாடல நடகே -
யாடுவது எளிது. ஆனால், அது 
ெரியான பெயலா? உடை மாறறும் 
அட்றகேள் பகேலியின் ெணைமாறறு 
கேடைகேள் பொல் இருந்்ன. நியூசி -
லாந்து மக்கேள் என்டன மபவாரி 
அல்லது இந்தியன் என்று நிடனத்-
்னர்.   

ஒருமுட்ற நியூசிலாந்து வீரர் 
ஒருவர் என்டனப ொர்த்து, ‘நீங்கேள் 
ொதி நல்லவர். ஆனால் பராஸ 
நான் எந்் ொதிடய குறிபபிடுகி-
ப்றன் என்ெது உங்கேளுக்கு ப்ரி -
யவில்டல” என்்றார். நான் ொதி 
பவள்ட்ள இனத்ட்ச் பெர்ந்்வன் 
என்ெ்ால் என்டன ொதி நல்லவர் 
என்று குறிபபிடுவது புரிந்்து.” 
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2022 ஓகஸ்ட் 13 சனிக்கிழமை

‘சர்வதேச லீக் டி20’ தேொடரில்
ேசுன் சொனக்்கவும் இணைவு

உல்கக் கிணை ்கொல்்பந்து:  
ஒருநொள் முன்னேொ்க ஆரம்்பம்

இலஙண்க கிரிக்த்கட் சண்பக்கு எதிரொ்க  
தேசிய விணையொட்டு சண்ப விசொரணை

ச்க வீரர்களின் இனத்வறி
ேொக்குேல்்கள் குறித்து

தரொஸ் தடயலர த்வேணன

ஐக்கிய அரபு இராச்சியத்தின் ெர்வ-
ப்ெ லீக் டி20 ப்ாைரில் இலங்டகே 
அணித் ்டலவர் ்சுன் ஷானக்கேவும் 
இடணந்துள்்ளார்.   

இதில் கிபரான் பொலார்ட், 
ட்வாயன் பிராபவா மறறும் 
நிபகோலஸ பூரன் ஆகிய பமறகிந்-
திய தீவுகேளின் முன்னணி வீரர்கேள் 
மறறும் இங்கிலாந்தின் ஒலி பொப 
மறறும் ஆபகோனின் ெஸால்்க் 
ொரூக் ஆகிபயாரின் பெயர்கேளும் 
புதி்ாகேச் பெர்க்கேபெட்டுள்்ளன.   

ஆறு அணிகேள் ெங்பகேறகும் இந்்த் 
ப்ாைர் அடுத்் ஆணடு ்னவரியில் 
ஐக்கிய அரபு இராச்சியத்தில் இைம்-
பெ்றவுள்்ளது. ஏறகேனபவ இந்்த் 
ப்ாைரில் விட்ளயாடுவ்றகு 8 
இலங்டகே வீரர்கேள் இைம்பெறறுள்-
்ளனர்.   

இ்ன்ெடி, இலங்டகேயின் 
வனிந்து ்ெரங்கே, துஷமன்் 
ெமீர, ொனுக்கே ரா்ெக்ஷ, லஹிரு 
குமார, சீகுபகே பிரென்ன, ெரித் 
அெலங்கே, இசுரு உ்ான மறறும் 
நிபராென் திக்வல்ல ஆகிய வீரர்கே -

ளின் பெயர்கேள் இந்்த் ப்ாைரில் 
இைம்பெறறுள்்ளன.   

2023ஆம் ஆணடு ப்ாைரில் 34 
பொட்டிகேள் இைம்பெ்றவுள்்ளன. 
அடனத்து அணிகேளும் மறட்றய 
அணியுைன் இரணடு பொட்டிகே-
ளில் விட்ளயாைவிருபெப்ாடு, 
ப்ாைர்ந்து இறுதிப பொட்டி உட்ெை 
நான்கு பிப்ள ஓப பொட்டிகேள் இைம்-
பெ்றவுள்்ளன. பொட்டிகேள் டுொய, 
அபூ்ாபி மறறும் ஷார்்ாவில் நடை-
பெறும்.   

அப்பநரம் ெர்வப்ெ லீக் டி20 
ப்ாைரில் ெங்குபெ்றவிருக்கும் 
அணிகேளின் உரிடமயா்ளர்கேள் 
பெரும்ொலும் இந்தியாவிடனச் 
பெர்ந்்வர்கே்ளாகே இருபெ்ன் கோரண-
மாகே, இந்் ப்ாைரில் ெங்பகேடுக்கும் 
ொகிஸ்ான் அணி வீரர்கேள் மட்டுபெ-
டுத்்பெட்ைவர்கே்ளாகே இருபொர்கேள் 
எனவும் ப்ரிவிக்கேபெட்டுள்்ளது. 
இ்றகு இந்தியாவிறகும் ொகிஸ்ா-
னுக்கும் இடையில் இருக்கும் அரசி-
யல் ெ்ற்றம் கோரணம் என குறிபபி-
ைபெட்டுள்்ளது.

கேட்ைாரில் நடைபெ்றவுள்்ள பிிஃொ 
உலகேக் கிணண கோல்ெந்து பொட்டி 
திட்ைமிட்ைட் விைவும் ஒருநாள் 
முன்ன்ாகே நவம்ெர் 20 ஆம் திகேதி 
ஞாயிறறுக்கிழடம ஆரம்ெமாகேவுள்-
்ளது. மு்ல் பொட்டியில் கேட்ைார் 
மறறும் ஈக்வபைார் அணிகேள் பமா -்
வுள்்ளன.   

பொட்டியின் ஆரம்ெ நிகேழ்ச்சிடய-
யும் பொட்டிடய ஏறறு நைத்தும் 
நாட்டின் மு்ல் ஆட்ைத்ட்யும் ஒபர 
நாளில் நைத்் உலகே கோல்ெந்து ெம்-
பம்ளனம் ஒருமன்ாகே ஒபபுக்பகோண-
ைட்த் ப்ாைர்ந்து திகேதி மாற்றபெட்-
டுள்்ளது.  

பொட்டியின் மு்ல் ஆட்ைத்திறகு 

முன்ன்ாகே ஆரம்ெ நிகேழ்ச்சி நடைபெ-
றுவது வழக்கேம். அதில் பொட்டிடய 
ஏறறு நைத்தும் நாடு ெங்குபெறும்.  

இ்றகு முன்னர் நவம்ெர் 21ஆம் 
திகேதியன்று ஆரம்ெ நிகேழ்ச்சிக்குப 
பின்னர் கேட்ைாரும் ஈக்குவபைாரும் 
பமா்விருந்்ன.  

ஆனால் அ்றகு முன்னர் பவறு இரு 
ஆட்ைங்கேள் திட்ைமிைபெட்டிருந்்ன.  

ஆரம்ெ நிகேழ்ச்சி மறறும் மு்ல் 
பொட்டி 60,000 ஆெனங்கேள் பகோணை 
அல் டெத் அரங்கில் நடைபெறும்.  

திகேதி மாற்றத்்ால் உலகேக் கிணணப 
பொட்டி 29 நாட்கேள் நீடித்து டிெம்ெர் 
18ஆம் திகேதி நிட்றவடையும் என்று 
ப்ரிவிக்கேபெட்டுள்்ளது.

தேசிய கராததே சமதைளனததினால் ஏற்ாடு சசயயப்ட்்ட 12ஆவது தேசிய கராததே 
த்ாட்டிகளில் ்ங்கு ்றறிய வாமழசதசமன மவ. அஹைட் விததியாலய ைாணவன் 
அர்ாத சைாஹைட் அதீப  8ஆவது பிரிவில் 2 ேங்கப்ேக்கங்கமள சவன்்ார். இவர் 
வாமழசதசமன நியூ ஸ்்டார் விமளயாட்டு கழகததின் த்ாசகரும கிரிக்சகட் வீரருைான 
யாசீர் அர்ாத ைறறும ்ாததிைா ஆகிதயாரின் புேல்வராவார்.

(படம்: புதிய காத்ான்குடி தினகரன் நிருபர்)

அட்்டாமளசதசமன மேக்காநகர் எவர்ச்டப விமளயாட்டுக் கழகததின் உமேப்நோட்்ட வீரர்களுக்கான 2022ஆம ஆண்டுக்கான புதிய 
சீரும்டயிமன அட்்டாமளசதசமன பிரதேச சசயலக விமளயாட்டு உததிதயாகதேர் எம.எச.எம. அஜவத வீரருக்கு வழங்கி மவப்மே-
யும, அருகில் கழகததின் முன்னாள் ேமலவரும, அட்்டாமளசதசமன பிரதேச சம் உறுபபினருைான ஏ.எல். அஜைல் நிற்மேயும 
காணலாம.                                   (படம்: ஒலுவில் கிழக்கு தினகரன் நிருபர்)

இஙகிலொந்து ்பயணித்ே  
்பொக். வீரர்களும் மொயம்

இஙகிலொந்தில் ்கொைொமல்த்பொன இரு ்கரப்பந்து
வீரர்களுக்கு எதிரொ்க ஒழுக்்கொற்று விசொரணை
இங்கிலாந்தின் பெர்மிங்்ாம் நகேரில் 

முடிவுற்ற 22ஆவது பொதுநலவாய 
விட்ளயாட்டுப பொட்டியில் ெங்பகேறறு 
அங்கு கோணாமல்பொன இலங்டகே 
கேைறகேடர கேரபெந்து (ஆணகேள்) அணி 
வீரர்கேள் இருவருக்கும் எதிராகே ஒழுக்-
கோறறு விொரடண ஒன்ட்ற நைத்துவ-
்றகு மூன்று பெர் பகோணை குழு ஒன்று 
நியமிக்கேபெட்டுள்்ளது.  

இலங்டகே கேரபெந்்ாட்ை ெம்பம்ளன 
நிட்றபவறறுக் குழு கூட்ைத்தில் எடுக்-
கேபெட்ை முடிவுக்கு அடமய அந்் 
ஒழுக்கோறறுக் குழுவின் ்டலவர் ெ -்
விக்கோகே முன்னாள் சிபரஷை பிரதிப 
பொலிஸமா அதிெரான இலங்டகே 

கேைறகேடர கேரபெந்்ாட்ை ெங்கேத்தின் 
உெ ்டலவர் பிரியந்் ்யபகோடி நிய-
மிக்கேபெட்டுள்்ளார். சிபரஷை பிரதி 
பொலிஸமா அதிெர் மறறும் இலங்டகே 
கேரபெந்்ாட்ை ெம்பம்ளனத்தின் உெ 
்டலவர் நிமல் பெபரரா மறறும் அ்ன் 
பொட்டிக் குழு பெயலா்ளர் ்னொல 
்யெத்ம ஆகிபயார் அந்்க் குழுவின் 
ஏடனய உறுபபினர்கே்ளாவர்.   

பெர்மிங்்ாம் பொதுநலவாய 
விட்ளயாட்டு விழாவில் ெங்பகேறறி-
ருக்கும்பொது கோணாமல்பொயிருக்-
கும் இந்் வீரர்கேள் ப்றகோசிய மறறும் 
ஆசிய ெம்பியன் கேைறகேடர கேரபெந்-
்ாட்ை ெ்க்கேங்கேட்ள பவன்்ற மலிந்் 

யாொ மறறும் அபஷன் ெணைார ஆகி-
பயாராவர்.   

எவவா்றாயினும் பொதுநலவாய 
விட்ளயாட்டு விழாவில் ெங்பகேற்ற 
இலங்டகே வீர, வீராங்கேடனகேளுக்கு 
இங்கிலாந்தில் ்ங்கி இருபெ்றகோகே 
ஆறு மா் கோல விொ கிடைத்துள்்ளது.   

அந்நாட்டில் கோணாமல் பொயிருப-
ெ்ாகே ெந்ப்கிக்கேபெடும் பவளிநாட்டு 
வீரர்கேள் மறறும் அதிகோரிகேளுக்கு 
எதிராகே விொ பெல்லுெடிக் கோலம் முடி-
வுற்ற பின்னபர விொரடண ஆரம்பிக்-
கேபெடும் என்று இங்கிலாந்து குடிவரவு 
மறறும் குடியகேல்வு அதிகோரிகேள் ப்ரி-
வித்துள்்ளனர்.

சிம்ொபபவ அணிக்கு எதிராகே நடை-
பெ்றவுள்்ள 3 பொட்டிகேள் பகோணை 
ஒருநாள் ப்ாைருக்கோன இந்திய குழாத்-
தில் பகே.எல். ரா்ஜுல் இடணக்கேபெட்-
டுள்்ளார்.   

ஏறகேனபவ அறிவிக்கேபெட்டிருந்் 
குழாத்தில் சிக்கேர் ்வான் அணியின் 
்டலவராகே நியமிக்கேபெட்டிருந்் 
பொதும், ்றபொது அணியின் ்டல-
வராகே பகே.எல். ரா்ஜுல் பெயரிைபெட்-
டுள்்ளதுைன், உெ ்டலவராகே சிக்கேர் 
்வான் நியமிக்கேபெட்டுள்்ளார்.   

பகே.எல். ரா்ஜுல் ப்ாைர் நிட்றவ 
டைந்் பின்னர், ப்ன்னாபிரிக்கே அணி 
க்கு எதிராகே பொந்் மணணில் நடை-
பெற்ற டி20 ப்ாைரில் விட்ளயாடியி-
ருந்்ார். அ்டனத்ப்ாைர்ந்து உொட் 

க்கு முகேம்பகோடுத்திருந்் அவர், பெப-
ரவரி மா்த்திறகுப பின்னர் பொட்டிகே-
ளில் விட்ளயாைவில்டல.   

சிம்ொபபவ அணிக்கு எதிரான மூன்று 
ஒருநாள் பொட்டிகேளும் ்ராபர டம்ா-
னத்தில் நடைபெ்றவுள்்ளதுைன், இந்் 
ப்ாைர் எதிர்வரும் 18ஆம் திகேதி ஆரம்-
பிக்கேவுள்்ளடம குறிபபிைத்்க்கேது.   

இந்திய குழாம்: பகே.எல்.ரா்ஜுல் 
(்டலவர்), சிக்கேர் ்வான் (உெ 
்டலவர்), ருதுராஜ் டகேக்வாட் சுபமான் 
கில், தீெக் ் ூைா, ராு்ல் திருபொதி, 
இொன் கிஷன், ெஞ்சு ெம்ென், பவாசிங்-
ைன் சுந்்ர், ெர்துல் ்ாகூர், குல்தீப 
யா்வ, அக்ஷர் ெட்பைல், ஆபவஷ 
கோன், பிரசித் கிருஷணா, பமா்மட் 
சிராஜ், தீெக் ெ்ார்.

சிம்்பொபத்வ தேொடரில் இந்திய
அணியின் ேணல்வர ரொஹுல்



12 2022 ஓகஸ்ட் 13 சனிக்கிழமை13–08–2022

ஜனாதிபதி மாளிகைக்குள் அத்துமீறி நுகைந்து சேதம் விகைவித்தவரைளின் 
புகைபபடஙைகை பபாலிஸ் தகைகமயைம் பவளிட்டுள்ைதுடன் இவரைகை கைது 

பேயவதற்கு பபாது மக்ைளின் உதவிகய நாடியுள்ைது



தினகரன்13 2022 ஓகஸ்ட் 13 சனிக்கிழமை 13–11–2022

ஜனாதிபதி மாளிகைக்குள் அத்துமீறி நுகைந்து சேதம் விகைவித்தவரைளின் 
புகைபபடஙைகை பபாலிஸ் தகைகமயைம் பவளிட்டுள்ைதுடன் இவரைகை கைது 

பேயவதற்கு பபாது மக்ைளின் உதவிகய நாடியுள்ைது
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