
பெருந்தோட்டத் பதோழிலோளர் -
களுக்கு நோளோநத சமெளத்்த 
1,000 ரூெோவோக அதிகரிக்க 
சமெள நிர்்ணய ச்ெ எடுத்த 
தீர்்ோனத்்த ஏற்றுக்பகோளள 
முடியோபதன சிறு்தோட்ட உரி -
்்யோளர்கள சஙகமும தனியோர் 
்தயி்ல பதோழிற்சோ்ல உரி்்யோளர்கள சங -
கமும அறிவித்துளளன.  

அண்்யில் கூடிய சமெள நிர்்ணய ச்ெ, 
இறபெர் ்ற்றும ்தயி்ல து்றசோர்நத 

பெருந்தோட்டத்து்ற பதோழிலோ-
ளர்களது அடிபெ்்ட சமெளத்்த 
900 ரூெோவோகவும வோழக்்கச் 
பசலவுக் பகோடுபென்வ 100 
ரூெோவோகவும அதிகரிபெதற்கோன 
தீர்்ோனத்்த நி்ற்வற்றியது.  

இநத நி்லயில், சமெள உயர்வு 
அதிகரிக்கபெடுவது, சிறு்தோட்ட உற்ெத்தியோ-
ளர்க்ளயும தனியோர் ்தயி்ல பதோழிற்சோ -
்லக்ள ந்டத்துகினறவர்க்ளயும 
பெரிதும ெோதிக்குப்னறு இநத 

சமஷ் ெோஹிம, சுபபிர்ணியம 
நிஷோநதன   

உயிர்த்த ஞோயிறு ெயஙகரவோத 
தோக்குதல்கள ்ற்றும அரசியல் ெழி-

வோஙகல்கள பதோ்டர்ெோன ஜனோதிெதி 
ஆ்்ணக்குழுக்களின விசோர்்ண 
அறிக்்ககள ஏன இனனும 
ெோரோளு்னறத்தில் 

	 ரதன	ததரருக்கு	நீதி	அமைச்சர்	அலி	்சப்ரி	பதில்		

கடடுநோயக்க, ெண்டோரநோயக்க சர்வ்தச 
வி்ோன நி்லயத்தில் ் நற்று கோ்ல 8.30 ் ணி -
யு்டன நி்றவ்்டநத க்டநத 24 ்ணி்நரப 
ெகுதிக்குள 20 ெயணிகள வி்ோன ்ச்வகள 
ந்டத்தபெடடுளளன. இவற்றினு்டோக 1,693 
ெயணிகள த்க்கோன ்ச்வக்ள பெற்றுக் -
பகோணடுளளதோக வி்ோன நி்லய அதிகோரி-
கள உறுதிபெடுத்தியுளளனர்.  

இநத கோலகட்டத்தில் 10 வி்ோனஙகளில் 
பவளிநோடுகளிலிருநது 850 ெயணிகள கடடு-
நோயக்க சர்வ்தச வி்ோன நி்லயத்்த வநத-
்்டநதுளளனர்.  

அவர்களில் ஐக்கிய அரபு எமி்ரடஸின துெோ-
யிலிருநது வரு்க தநத 108 ்ெரும, 
சவுதி அ்ரபியோவின ரியோத்திலிருநது 
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ஜெனிவா விஷயத்தில எதிர்க்கட்சி 
நடந்துஜ்காளவத பாத்தா ஏததா எதிர நாட்-
டு்க்காரன் ்கதத்ககிற மாதிரி இரு்ககுது...

 எலலாத்ததயும் அதவ ்காட்டி்கஜ்கா-
டுத்து தபாட்டு இபப தமிழனு்ககு நலலதவ 
மாதிரி நடி்ககினம், அத நம்ப ஒரு கூட்டம் 
இரு்ககிறதத...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

சிலாபம், ஆ்ராச்சி்கட்டு பி்ரதேசத்தில் நிறுவபபட்டுள்்ள ‘லங்கா சீ புட்’ ்கடலுணவு போழிறசாமல பி்ரேைர் 
ைஹிநே ்ராஜபக்ஷவினால் (11) திறநதுமவக்கபபட்டது. ஏறறுைதிக்கான ்கடலுணவு்கம்ள ேயார் பசய்யும் 
பகுதிககுச் பசன்று பி்ரேைர் பார்மவயிட்டதபாது.. 

ப்காழும்பு, நா்ரதேன்பிட்டி பபாரு்ளாோ்ர ைத்திய நிமலய வ்ளவில் நிர்ைாணிக்கபபட்ட '்ரஜ வாஸ'்கட்ட-
டத் போகுதிமய ஜனாதிபதி த்காட்டாபய ்ராஜபக ஷ திறநது மவத்ேபின்னர் ஆயுர்தவே விறபமன நிமலய -
பைான்மற பார்மவயிட்டதபாது..

24	ைணி	தேரத்தில்	  
20	விைான	த்சமைகள்

'ஒரு நாடு ஒரு சட்டம்' எனும் ஜ்காளத்க என்று வரும்தபாது  

ஐ.பி.எல் கிரிக்பகட பதோ்டருக்கோன 
ஏலம விடும ெடடியலில் இலங்க 

எல்.பி.எல் வீரர் யோழ. இ்ளஞன 
வியோஸகோநதின பெயரும உளவோங -
கபெடடுளளது.  

2021ஆம ஆணடுக்கோன ஐ.பிஎல் 
பதோ்டர் ஏபரல் முதல் ்் 
்ோதம வ்ர ந்்டபெற 

IPL	ததாடர்	ஏலப்	பட்டியலில்   
யாழ்.இமைஞன்	வியஸகாந்த்		

இன்றும்	ோமையும்	தபாலிஸ		
CID	பிரிவு	உஷார்	நிமலயில்	

அ்னத்து நீதி்னற கட்ட்்பபுக்ளயும 
டிஜிட்டல் ்யபெடுத்துவதற்கோன உ்டனெ-
டிக்்க ்கச்சோத்தி்டபெடடுளளது.   

நீதி்னற கட்ட்்பபில் ஆவ்ணஙக்ள 
ெரோ்ரித்தல், முகோ்்த்துவம, வழக்குகள 
பதோ்டர்ெோன அறிக்்கக்ள ்வத்திருத்தல், 
விநி்யோகத்தல் உளளிட்ட அ்னத்து 
நீதி்னற ந்டவடிக்்ககளும இதன 

நீதிைன்்ற	கட்டமைப்புகள்			
அமனத்தும்	டிஜிட்டல்	ையம்	  

்லோரனஸ பசல்வநோயகம   

கோதலர் தினத்்தபயோடடி ்கய-
்டக்க பதோ்ல்ெசிகள ்ற்றும 
சமூக வ்லத்தளஙகள உளளிட்ட 
ெல்்வறு வ்ககளில் இ்ளஞர், 
யுவதிக்ள ஏ்ோற்றி ெ்ணம அெகரிக்-
கும பசயற்ெோடுகள இ்டம-
பெறலோம. அது பதோ்டர்பில் 

்காதலர தின குறுஞஜசய்தி்கள பரிமாறல  

இரோணுவ சீரு்்டகளு்டன இருக்கும 
சிலருக்கும ்வறு சில நெர்களுக்குமி-
்்டயில் முரணெோடுகள இ்டமபெறுவ-
்தப்ெோனறு சமூக வ்லத்தளஙகளில் 
பவளியோன கோப்ணோளி பதோ்டர்பில் 
விசோர்்ணகள முனபனடுக்கபெடடு 
வருகினறன.   

ஒழுக்க்ற்று பசயற்ெடுகினற இரோ-
ணுவத்தினருக்கு எதிரோக கடு்்யோக 

ஒழுக்கோற்று ந்டவடிக்்க எடுக்கபெடுப்னறு இரோணுவப 
்ெச்சோளர் பிரி்கடியர் நிலநத பி்ர்ரத்ன பதரிவித்தோர்.  

இது குறித்து அவர் ்்லும கூறு்கயில்,  
இரோணுவ சீரு்்டயிலுளள  சிலருக்கும ்வறு சில நெர்-

களுக்குமி்்டயில் முரணெோடுகள இ்டமபெறுவ-
்தப ்ெோனறு சமூக வ்லத்தளஙகளில் 

சமூ்க வமலத்ே்ளங்களில் சீருமடயில் அவதூறு;

்லோரனஸ பசல்வநோயகம   

பிரிட்டனில் ெரவும அதிக 
வீரியமுளள 1-1-7 வ்க 
பகோ்ரோனோ ்வரஸ நோடடில் 
நோனகு பிர்தசஙகளில் அ்்ட-
யோளம கோ்ணபெடடுளளதோக 
ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர ெல்க்லக் -

கழகத்தின வி்ச்ட ்ருத்துவர் 
சநதி் ஜீவநதர பதரிவித்துள -
ளோர்.   பகோழுமபு, அவி-
சோவ்ள, பியக் ்ற்றும 
வவுனியோ ஆகிய பிர்தசஙக -
ளி்ல்ய இவவோறு 
்நோயோளர்கள 

ஜயவர்ேனபு்ர டாகடர் ைக்களுககு எச்சரிகம்க

ரூ.1,000 சம்பள அதிகரிப்்ப   
ஒருப்போதும ஏறக முடியோது

்லோரனஸ பசல்வநோயகம 

இநதியோவின உற்ெத்தியோன 
எஸடரோ பசனகோ ்்லும 09 மில்-
லியன தடுபபூசிக்ள பகோளவனவு 
பசயவதற்கோன ந்டவடிக்்கக்ள 
்்ற்பகோணடுளள நி்லயில் அதற்-
கோக நிதிய்்ச்சு 50 மில்லியன 
அப்ரிக்க ப்டோல்ர ஒதுக்கியுளள-
தோக அ்்ச்சின பசயலோளர் கலோநிதி எஸ. ஆர். 
ஆடடிகல பதரிவித்துளளோர். இரு நோடுகளுக்கு

சமஷ் ெோஹிம,   
சுபபிர்ணியம நிஷோநதன   

உயிர்த்த ஞோயிறு தின 
ெயஙகரவோத தோக்குதல்கள 
்ற்றும அரசியல் ெழிவோங-
கல்கள பதோ்டர்ெோன ஜனோ-

திெதி ஆ்்ணக்குழுக்களின 
விசோர்்ண அறிக்்கக்ள 
ஒளிக்க்ோட்்டோம. கூடிய 
வி்ரவில் ச்ெயில் அ்வ 
முன்வக்கபெடு -
ப்ன ஆளுஙகடசி 

பாராளுைன்றில்	விமரவில்			
்சைர்ப்பிக்க	ேடைடிக்மக

09	மில்லியன்	தடுப்பூசிகமை	தப்ற			
50 மில்.	அதைரிக்க	தடாலர்

திருச்சி எம.்க. ஷோகுல் 
ஹமீது   

இலங்கயில் 04 தமிழக 
மீனவர்கள பகோல்லபெட்ட 
துயர சமெவம பதோ்டர்பில், 
இலங்க அரசின விசோர்்ண 
முடிவுக்கோக கோத்திருக்கி்றோ-

ப்ன இநதிய பவளியுறவுத் 
து்ற அ்்ச்சர் பஜயசஙகர் 
பதரிவித்துளளோர்.   

தமிழகத்தின இரோ்்சு -
வரம அடுத்த தஙகச்சி்்டம 
ெகுதி்ய ்சர்நத 04 
மீனவர்கள, க்டநத 

ேமிழ்க மீனவர்்கள் நால்வ்ரது உயிரிழபபு;உயிர்த்ே ஞாயிறு ோககுேல்,   
அ்ரசியல் பழிவாங்கல் அறிகம்க்கள்   

உயிர்த்ே ஞாயிறு தின ோககுேல் அறிகம்க 

்கல்வி அமைச்சும் இலஙம்கயிலுள்்ள இநதிய உயர்்ஸோனி்க்ராலயமும் இமணநது 12 
ஆவது வருடைா்க வழஙகும் ‘ை்காத்ைா ்காநதி புலமைபபரில்’ வழஙகும் நி்கழ்வு ்கல்வி 
அமைச்சர் தப்ராசிரியர் ஜீ.எல்.பீரி்ஸ ைறறும் இநதிய உயர்்ஸோனி்கர் த்காபால் பாகதல 
ேமலமையில் நமடபபறற தபாது...

முஸ்லிம சட்டஙக்ள மடடுபம  
குறி்ைத்து சசயற்ப்ட முடியோது  

சமஷ் ெோஹிம, சுபபிர்ணியம நிஷோநதன   

‘ஒரு நோடு ஒரு சட்டம’ எனற ்கோடெோடு பசயல்-
ெடுத்தபெ்ட ்வணடுப்னறோல் முஸலிம சட-
்டத்்த ்ோத்திரம நீக்குவ்த பசயய முடியோது. 
அ்னத்து தனியோர் சட்டஙகளும நீக்கபெ்ட 
்வணடுப்ன நீதி அ்்ச்சர் அலி சபரி ்நற்று 

ெோரோளு்னறத்தில் அத்துரலி்ய ரதன 
்தரருக்கு ெதிலளித்தோர்.   

ெோரோளு்னற உறுபபினர் அத்-
துரலிய ரதன ்தரரோல் எழுபெப-

ெடடிருநத ்களவிபயோனறுக்கு ்நற்று பவளளிக்-
கிழ்் ெோரோளு்னறத்தில் ெதிலளிக்கும ்ெோ்த 
அவர் இவவோறு கூறினோர்.   

அவர் ்்லும பதரிவித்ததோவது,   
‘ஒரு நோடு ஒரு சட்டம’ எனற ்கோடெோடடின 

பிரகோரம அரசோஙகம பசயற்ெடுவது்டன, அதன 
பெோருளோனது சட்டம அ்னவருக்கும ச்்ோன-
தோகும. இலங்கயில் ெல தனியோர் சட்டஙகள 
பசயற்ெோடடிலுளளன. கணடி சட்டம, 
யோழபெோ்ண ்தசவழ்் சட்டம, 

  ஏதனய மத சட்டங்களிலும் 
திருத்தம் வரும்  

  முஸ்லிம் ஜபண்களின் 
திருமண வயது 18 ஆகும்

1,693 பயணி்கள பயனதடந்தனர  

இந்திய ஜவளியுறவு துதற அதமசசர ஜெய்சங்கர 

சிறுததாட்ட உரிதமயாளர்கள சங்கம் அறிவிபபு 

இராணுவப தபசசாளர பிரித்கடியர நிலந்த ஜதரிவிபபு

ஆளுங்கட்சி பிரதம ஜ்காரடா பதில

நிதி அதமசசு ஒது்ககியுளளதா்க ஆட்டி்கல த்கவல

சதபயில எதிரணியினர ்கடும் எதிரபபு 

உடன்படி்கத்கயும் த்கசசாத்து

இலஙத்க வீரர்கள 09 தபரில ஒருவரா்க
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்போரோளுமன்றில் இன்்னமும   
சமர்பபிககப்ப்டோதது ஏன்?   

இலஙமக	அரசின்	வி்சாரமை			
முடிவுக்கு	இந்தியா	காத்திருப்பு

ஒழுக்கைற்ற	இராணுைத்தினருக்கு		
எதிராக	ஒழுக்காறறு	ேடைடிக்மக

நோடடில் நோன்கு பிரபதசஙகளில்  
பிரிட்டனில் ்பரவும வீரிய ்ைரஸ்  
ஜ்காழும்பு, அவிசாவதள, வவுனியா, பிய்கதமயில அதடயாளம்

உயிர்த்த ஞோயிறு தோக்குதல் பதோ்டர்-
ெோக ஆரோயநத ஜனோதிெதி ஆ்்ணக் -
குழுவின அறிக்்கயின பிரதி ஒன்ற 
த்க்கு வழஙகு்ோறு ஜனோதிெதி பசய-
லோளரி்டம சட்ட ்ோஅதிெர் ்கோரியுள-
ளோர்.  

குற்றச்சோடடுக்க்ள முன்வபெது 
பதோ்டர்பில் ஆரோயவதற்கோக்வ இக் 
்கோரிக்்க முன்வக்கபெடடுளளதோ -
கவும பதரிவிக்கபெடுகினறது. சட்ட ்ோஅதிெரின 
இ்்ணபபு அதிகோரி அரச சட்டத்தரணி நிஷோரோ 

உயிர்த்ே ஞாயிறு ோககுேல்

ஆமைக்குழு	அறிக்மகமய		
தகாருகி்றார்	்சட்ட	ைாஅதிபர்	  
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ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்
சகோழும்பு, நோரலேன்பிட்டி 

ச�ோருளோதோர மத்திய நில�ய 
்வளவில நிரமோணிககப�ட்டுளள 
'ரஜ்வோஸ'கட்்ட்டத் சதோகுதிலய 
ஜனோதி�தி லகோட்்டோ�ய ரோஜ-
�க்ஷ  உத்திலயோகபூர்வமோக திறந்து 

ல்வத்தோர. ச�ோருளோதோர மத்திய 
நில�யத்திற்கு ்வருலக தந்த ஜனோ-
தி�தி லகோட்்டோ�ய ரோஜ�க்ஷ, ‘ரஜ 
்வோஸ’ ்வரத்தக கட்்ட்டத் சதோகு -
தியின் ச�யரப��லகலய திலர-
நீககம் செய்து ல்வத்து அங்குளள 
விற்�லன நில�யங்கலள  �ோரல்வ-

யிட்்டது்டன் அதன்  உரிலமயோளர-
கள மற்றும் நுகரல்வோரு்டனும்  க�ந் -
துலரயோடினோர. இ�ங்லக ்வணிகக 
கூட்டுத்தோ�னத்தின் கோட்சியகமோன 
லமற்�டி கட்டி்டம் விரிவு�டுத்தப-
�ட்டு ‘ரஜ்வோஸ’ ்வரத்தக கட்்ட்டத்-
சதோகுதியோக நிரமோணிககப�ட்டுளள -

து்டன் அரெ மற்றும் தனியோர துலற 
ெோரந்த 78 விற்�லன நிறு்வனங்கள 
அதில உளள்டங்குகின்றன.

சுபிட்ெத்தின் லநோககு சகோளலகத் 
திட்்டத்திற் கிணங்க லமற்�டி ்வரத் -
தக சதோகுதி நிரமோணிககப�ட்டுள -
ளது்டன் லதசிய உற்�த்தியோளரக -

ளின் சிறந்த ச�ோருட்கள மற்றும் 
லெல்வகலள ஒலர கூலரயின் கீழ் 
ச�ற்றுகசகோள்வதற்கு இதன் மூ�ம் 
நுகரல்வோருககு ெந்தரப�ம் ்வழங்கப -
�ட்டுளளது.

்வரத்தக அலமசெர �ந்து� குண -
்வரதன அலமசெரகளோன மஹிந் -

தோனந்த அளுத்கமலக, ரலமஷ் �த் -
திரன, ெஷீந்திர ரோஜ�கெ, �ெந்த 
அழகிய்வன்ன,ென்ன ஜய சுமன  
உளளிட்்ட ரோஜோங்க அலமசெரகள 
மற்றும் முககியஸ்தரகள ��ரும் 
இந்த நிகழ்வில க�ந்துசகோண்ட -
னர. (ஸ)

'ரஜ வாஸ' வர்த்தக கட்ட்ட த்தாகுதி
ஜனாதிபதியினால் திறந்து வவப்பு

பாடசாலை காைத்திலிருந்தே பிளலளைகலளை
விலளையாட்டுகளில் பங்கறக ஊக்குவிக்க ்ேண்டும்

ஆலைமடுவில் ஜெரமன் ஜதோழில்நுட்ப 
பயிறசி நிறுேைம் பிரதேமரால் திறப்பு

�ோ்டெோல� கோ�த்திலிருந்லத பிள-
லளகலள விலளயோட்டுகளில �ங்-
லகற்க ஊககுவிகக ல்வணடுசமன 
பிரதமர மஹிந்த ரோஜ�க்ஷ (11) சதரி-
வித்தோர.

ஆலணமடு கணணங்கர வித்தி-
யோ�யத்தின் புதிய மூன்று மோடி கட்-
டி்டத்லத திறந்துல்வத்து உலரயோற்-
றுலகயில�லய பிரதமர இவ்வோறு 
குறிபபிட்்டோர.

கலவி அலமசசு 360 மிலலியன் 
ரூ�ோல்வ செ�விட்டு இந்த மூன்று 
மோடி கட்டி்டம் நிரமோணிககப�ட்-
டுளளது. இபபுதிய கட்டி்டம் திறக-
கப�ட்்டதன் ஊ்டோக 2,861 மோண்வர-
கள மற்றும் 90 ஆசிரியரகலளயும் 
சகோண்ட கணணங்கர வித்தியோ�யத்-
தின் அடிப�ல்ட குலறப�ோடுகள 
நி்வரத்திககப�ட்டுளளன.

மோண்வரகள மற்றும் அதி�ர விமல 
விலஜரத்ன உளளிட்்ட ஆசிரியர குழோ-
மினோல பிரதமர ்வரல்வற்கப�ட்்டோர.

ஆலணமடு கணணங்கர வித்தி-
யோ�யத்தின் புதிய மூன்று மோடிக 
கட்டி்டத்லத திறந்துல்வத்து பிரதமர 
லமலும் கூறுலகயில,

எமது பிளலளகளுககு சிறந்த 
கலவிலய ்வழங்கு்வலத எமது அர-
ெோங்கத்தின் எதிர�ோரப�ோகும்.

நோம் எவ்வளவு �ோடு�ட்்டோலும் 
குறிபபிட்்ட எணணிகலகயோலனோலர 

�லகல�ககழகத்திற்கு செல� 
முடியும். அதனோலதோன் சதோழில-
நுட்� கலலூரிகள மற்றும் சதோழிற்�-
யிற்சி நிறு்வனங்கள லதல்வப�டுகின்-
றன. விலெ்டமோக சதோழில �யிற்சி 
அதிகோரெல�லய உரு்வோககி, எமது 
பிளலளகளின் கரங்கலள ��ப�-
டுத்த ந்ட்வடிகலக லமற்சகோண-
ல்டோம். அவ்வோறு பிளலளகளின் 
கரங்கலள ��ப�டுத்தினோல அ்வர-
களுககு ல்வல�்வோய்பல� ச�ற்றுக 
சகோள்வதற்கு கடினமோக அலமயோது. 

எமது யுகத்தில நோங்கள இலளஞர 
யு்வதிகளுககு �யிற்சி அளித்து 
சகோரியோ மற்றும் ஜப�ோனுககு அனுப-
�த் சதோ்டங்கிலனோம்.

எனககு நிலனவிருககிறது, முதல 
முலறயோக எங்கள சதோகுதியில உளள 
இலளஞரகலள சகோரியோ செலலு-
மோறு கூறியல�ோது நோங்கள உங்களுக-
கோக ல்வல� செய்தது சகோரியோ செல-
்வதற்கல�. என்று குற்றம் ெோட்டினர. 
அதலனயடுத்து அலத கிரோமத்லதச 
லெரந்த ஒரு ெலகோதரிலய அனுபபி-

லனன். அதன் பின்னர முத�ோ்வது 
ெம்�ளத்லத ச�ற்று அப�ணத்லத 
வீட்டிற்கு அனுபபியவு்டன் அந்த 
இலளஞரகள மீணடும் ஓடி்வந்து 
ஐலயோ எங்கலளயும் அனுபபுங்க-
சளன கூறினர.

அது்வலர சகோரியோ சதோ்டரபில ஒரு 
விசித்திரமோன நில�ப�ோல்ட கோணப-

�ட்்டது. ஆனோல இன்று அந்த நில�ப-
�ோடிலல�. இன்று எமது இலள-
ஞரகள ச்வளிநோட்டிற்கு சென்று 
�ணியோற்ற ஆர்வம் கோட்டி்வருகின்ற-
னர. நோம் உங்களி்டம் எதிர�ோரப�து 
என்ன? முடிந்தளவு �ோடு�ட்டு கலவி 
கற்று எமது �லகல�ககழகத்திற்கு 
சென்று சிறந்த கலவிமோன்களோகுங்-

கள. �� �ோ்டெோல�களில விலள-
யோட்டு லமதோனங்கள இலல�. 
�ோ்டெோல� கோ�த்திலிருந்லத பிள-
லளகலள விலளயோட்டுககளில �ங்-
லகற்க ஊககுவிகக ல்வணடும் என 
நோன் எதிர�ோரககிலறன். பிளலளகள 
புத்தக பூசசிகளோக இருப�தும் ஒரு 
�ோரிய அழுத்தமோகும். எனல்வ, இந்த 
கோ�கட்்டத்தில நீங்கள ச�றும் அறிவு 
கலவிககு மட்டுமல�, விலளயோட்டு 
மற்றும் சதோழிற்�யிற்சிககும் �ய-
னுளளதோக இருககும் என்று நோங்கள 
நம்புகிலறோம். பிளலளகள சிறப�ோக 
கலவி கற்க ல்வணடும் என்லற இந்த 
பிளலளகளின் ச�ற்லறோரோன நீங்கள 
அலன்வரும் நோங்களும் எதிர�ோரக-
கின்லறோம். கடின முயற்சியு்டன் கலவி 
கற்று சிறந்த குடிமககளோக மோறுமோறு 
நோம் உங்களி்டம் லகட்டுகசகோளகி-
லறோம் எனத் சதரிவித்தோர. நிகழ்வில 
இரோஜோங்க அலமசெரகளோன பியங்கர 
சஜயரத்ன, ெனத் நிெோந்த, ச�ோேோன் 
ரத்்வத்லத, ்வ்டலமல மோகோண ஆளுநர 
ரோஜோ சகோளளுலர, �ோரோளுமன்ற 
உறுபபினரகளோன அலெோக பிரியந்த, 
சிந்தக மோயோதுன்லன, அலி ெபரி ரஹீம் 
உளளிட்்ட பிரலதெ ச�ோதுமககள பிர-
திநிதிகள, அதி�ர விமல விலஜரத்ன 
உளளிட்்ட ஆசிரியரகள, மோண்வரகள, 
ச�ற்லறோரகள மற்றும் பிரலதெ்வோசி-
கள ��ர க�ந்து சகோண்டனர.

இ�ங்லக சஜரமன் சதோழில 
நுட்� �யிற்சி நிறு்வனத்தின் 
ஆணமடு்வ பிரோந்திய நில�யம் 
பிரதமர மஹிந்த ரோஜ�க்ஷவி-
னோல (11) திறந்துல்வககப-
�ட்்டது.

 நிலனவுப ��லகலய திறந்-
துல்வத்து இ�ங்லக சஜரமன் 
சதோழிலநுட்� �யிற்சி நிறு்வ -
னத்தின் ஆணமடு்வ பிரோந்திய 
நில�யத்லத திறந்துல்வத்த பிர-
தமர, அங்கு ்வருலக தந்திருந்த 
மோண்வரகள மற்றும் அ்வரகளது 
ச�ற்லறோரு்டன் நட்புரீதியோக 
க�ந்துலரயோடினோர.

சுபீட்ெத்தின் லநோககு 
சகோளலகத் திட்்டத்லத யதோரத்-
தமோககும் ்வலகயில திறன் 

லமம்�ோடு, சதோழிற்கலவி, 
ஆரோய்சசி இரோஜோங்க அலமச-
சின் ்வழிகோட்்டலின் கீழ் இந்த 
நில�யம் நிறு்வப�ட்டுளளது.

 நிகழ்வில இரோஜோங்க அலமச-
ெரகளோன பியங்கர ஜயரட்ண, 
சீதோஅரம்ல�ச�ோ�, ெனத் 
நிஷோந்த, ச�ோேோன் ரத்்வத்லத, 
்வ்டலமல மோகோண ஆளுநர 
ரோஜோசகோளளுலர, �ோரோளுமன்ற 
உறுபபினரகளோன அலெோக பிரி-
யந்த, சிந்தக மோயோதுன்லன, அலி 
ெபரி ரஹீம் மற்றும் திறன் லமம்-
�ோட்டு, சதோழில கலவி மற்றும் 
ஆரோய்சசி இரோஜோங்க அலமச-
சின் செய�ோளர சீ.்டபிளயூ. ரத்-
நோயகக மற்றும் அரெ அதிகோரி-
கள ��ரும் க�ந்துசகோண்டனர.

பிரதமர் மஹிநத ராஜபக்ஷ



கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை132.20 138.18

யூர�ொ
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை201.26 209.00

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை1.6887 1.7628

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை128.46 133.83

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை224.45 232.40

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை187.86 195.81

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை183.51 188.61

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை120.37 126.14

குறித்த
விலை

குறித்த
விலைமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 492.89

குவைத் டினொர் 603.09

ஓெொன் ரியொல் 483.42

கட�ொர் ரியொல் 50.73

சவூதி ரியொல் 49.54

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 50.66

நாணய
மாற்று

திைகரன் விளம்்பரம்
0112429367

விற்பலை பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம்  
editor.tkn@lakehouse.lk
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 திதி: --துவிதிலய

ராகுகாைம் :  காலை :  9.00 - 10.30வலர
சு்பநேரம் : காலை : 7.30 - 9.00வலர

 ேடசததிரம்:  ச்தயம் ைா 4.02

சாரவரி வருடம் ைாசி 01

இன்லறைய சு்பதிைம்

நயாகம்: அமிர்த-ைரண நயாகம்

சு்பஹ்  - 05.11
லுஹர  - 12.26
அஸர  - 03.47
ைஃரிப  - 06.22
இஷா  - 07.33

ப்தாழுலக 
நேரம் 3

புதையல் தைோண்ட  
முற்பட்ட 5 த்பர் தைது
புதுக்குடியிருப்பு விசேட நிருபர்

முல்லைத்தீவு மாவடடத்தில 
பு்ையல சைாணட முறபடட 
ேநசைகத்தின் சபரில வவளிமா-
வடடஙக்ைச் சேர்நை 5 சப்ை 
அைே புலைனாய்வு பிரிவினரின் 
ைகவலுக்க்மய முல்லைத்தீவு 
வபாலிோர் சேறறு ்கது வேய்-
துளைனர்.

முல்லைத்தீவு மாவடடத் -
தில வைாலவபாருள இடங -
க்ை அ்டயாைம் ்வத்து 
வைாலவபாருள சைாணடும் ேட-
வடிக்்கயில ப்ைய காலைத்து 
ரி.வி,மணிக்கூடுகளில உளை 
பாைைேஙக்ை வபறறுக்வகாள -
ளும் சோக்கிலும் இவர்கள 
ைனியார் விடுதி ஒன்றில ைஙகி 
இருநை சவ்ை இவர்கள ்கது 
வேய்யப்படடுளைார்கள.

இவர்களிடம் இருநது சிலை 
வபாருடகளும் மீடகப்படடுள -
ைதுடன் இவர்களில ோலவர் 
திருசகாணம்லையி்ன சேர்நை-
வர்கள என்றும் ஒருவர் வவுனி-
யாவி்ன சேர்நைவர் என்றும் 
விோை்ணகளில வைரியவந -
துளைது.

்கது வேய்யப்படட ேநசைக 
ேபர்களிடம் முல்லைத்தீவு 
வபாலிோர் விோை்ணக்ை 
சமறவகாணடு வருகின்்ார்கள.

புதிய கைோத�ோனோ ; 
மகைள் அச்சம் கைோள்்ள
தைதையில்தலை
சுணடுக்குளி நிருபர்

வவுனியா பம்்பமடு ைனி-
்மப்படுத்ைல நி்லையத்தில 
ை ங க ் வ க் க ப் ப ட டி ருந ை ,  
்ேப்ைஸ் ோடடிலிருநது வந-
ைவர்களுக்கு பிரிடடனில 
பைவும் புதிய வ்க வகாசைானா 
்வைஸ் வைாறறு உளை்ம கண -
டறியப்படடுளைைாக வடக்கு 
மாகாண சுகாைாை சே்வகள 
பணிப்பாைர் ்வத்தியர் ஆ. 
சகதீஸ்வைன் வைரிவித்ைார்.

உளளூர் வபாதுமக்களிடம் 
ஏறபடட வைாறறில குறித்ை  
வ்க ்வைஸ் இல்லை 
எனவும், இைனால வபாதுமக் -
கள அச்ேம் வகாளைத் சை்வ -
யில்லை எனவும் அவர் குறிப்-
பிடடார். இது வைாடர்பாக 
அவர் சமலும் கூறு்கயில,

்ேப்ைஸிலிருநது வரு்க 
ைநசைாருக்கு பிரிடடனில 
பைவும் சகாசைானா ்வைஸின் 
பி 1.1.7  பைம்ப்ைக்கு வோந -
ைமான புதிய மாறுபாடு வைாற -
றுளை்ம ஒருவாைத்துக்கு 
முன்பாக கணடறியப்படடது.

அவர்கள வவுனியா பம்்ப -
மடு ைனி்மப்படுத்ைல நி்லை -
யத்தில ைஙக்வக்கப்படடி -
ருநைனர். அைனாசலைசய ஸ்ரீ 
வெயவர்த்ைனபுை பலக்லைக்-
கைக ஆய்வில வவுனியாவும் 
உளைடஙகுகி்து. உளளூர் 
மக்கள எவருக்கும் இப் புதிய 
வ்க ்வைஸ் இல்லை என்று 
சுகாைாை அ்மச்சு உறுதிப்ப-
டுத்தியுளைது. அைனால வபாது -
மக்கள அச்ேம்டயத் சை்வ -
யில்லை என்்ார்.

சிறு மீனைர் பி�சசிதன 
குறித்து மூன்று முககிய 
தீர்மோனஙைள்
யாழப்பாணம் குறூப் நிருபர்

சைசிய மீனவ ஒத்து்ைப்பு 
இயக்கத்தின் ஏறபாடடில சிறு 
மீனவர்கள எதிர்சோக்கும் பிைச்-
சி்ன வைாடர்பில ஆைாயும் 
கூடடத்தில மூன்று முக்கிய 
முடிவு எடுக்கப்படடைாக யாழ 
மாவடட சைசிய மீனவர் ஒத்து -
்ைப்பு இயக்கத்தின் இ்ணப்-
பாைர் இன்பம் வைரிவித்ைார்.

இது வைாடர்பாக அவர் 
சமலும் கூறு்கயில,

ைறசபா்ைய அைோனது சிறு 
மீனவர்களின் ேலைன் ோர்நது 
வேயறபடாது பலசைசிய கம்ப -
னிகள ோர்பாக வேயறபடுவைன்  
காைணமாக வட பகுதி மீன -
வர்கள வபரிதும் பாதிக்கப்பட-
டுளைார்கள. எனசவ மீனவர்க-
ளின் வாழவாைாைம் பாதிக்காை 
வ்கயில ைடுக்கும் சகாரிக்-
்கக்ை  குறிப்பிடடு அை-
சுக்கு அழுத்ைத்தி்ன 
வகாடுக்கும் முகமாக 06
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மஹியஙைதன கைோழிற்சோதலை ்ப�ைல், பி.சிஆர் இயந்தி�ஙைள் ்பழுது;

மஹியஙக்னயில இரு வைாழிற -
ோ்லைகளில பைவிய வகாசைானா 
வைாறறு மறறும் பி.சிஆர் இயநதி-
ைஙகள பழுைான்ம காைணமாகசவ 
அண்மய ோடகளில வகாசைானா 
சோயாைர்கள அதிகம் பதிவாகிய-
ைாக இைாணுவத் ைைபதி வெனைல 
ேசவநதிை சிலவா வைரிவித்துளைார்.  

மஹியஙக்னயிலுளை இைணடு 
வைாழிறோ்லைகளின் அதிக எண -
ணிக்்கயிலைான ஊழியர்கள 
வகாசைானா ்வைஸால பாதிக்கப் -
படடுளை்ம கணடறியப்படடுளை-
ைாக வைரிவித்துளைார்.  

அசைசேைம், அனுைாைபுைத்தில ஒரு 
இயநதிைம் உடபட பலை பி.சி.ஆர் 
இயநதிைஙகள ைறசபாது பழுை்டந-
துளைைாக வைரிவிக்கப்படடுளைது.  

இது வகாசைானாவால பாதிக்கப் -

படட ேபர்களின் மாதிரிக்ை பரி-
சோதிப்பதில பின்ன்ட்வ ஏறப -
டுத்தியுளைைாக வைரிவித்துளைார்.   

இைன் காைணமாக பி.சி.ஆர் முடி-
வுகள வமாத்ைமாக அறிவிக்கப்படு-
வைாக வைரிவித்துளை அவர், இைன் 
காைணமாகசவ கடநை சிலை ோடக-
ைாக பாதிக்கப்படடவர்களின் எண -
ணிக்்கயில அதிகரிப்பு ஏறபடடுள-
ைைாக சுடடிக்காடடியுளைார்.  

இநநி்லையில, அடுத்ை சிலை 
ோடகளில வகாசைானா சோயா-
ைர்களின் எணணிக்்க கு்்யு-
வமன்று COVID-19 ைடுப்புக்கான 
சைசிய வேயலபாடடு ்மயம் ேம் -

புவைாகவும் வைரிவித்துளைார்.   
இசைசவ்ை, இலைங்கயில 
வகாசைானாவால உயிரிைப்பவர்க-
ளின் ேடலைஙக்ை அடக்கம் வேய்ய 
அனுமதிப்பது குறித்து பிைைமர் 
மஹிநை ைாெபக்ஷ ேமீபத்தில பாைா-
ளுமன்்த்தில அறிவித்திருப்பது 
குறித்து COVID-19 ைடுப்புக்கான 
சைசிய வேயலபாடடு ்மயத்திறகு 
அறிவிக்கப்படவில்லைவயனவும் 
வைரிவித்துளைார்.  

இைன் காைணமாக இது வைாடர் -
பாக எநை ேடவடிக்்கயும் எடுக்கப்-
படவில்லைவயனவும் இைாணுவத் 
ைைபதி குறிப்பிடடுளைார்.  

க�ொர�ொனொ ர�ொயொளர�ள் 
அதி�ரிப்புக்கு �ொ�ணங�ளொகும்

இராணுவத ்தள்பதி  

அலழததுவர ேடவடிக்லக ந்தலவபயன்கிறைார சஜித 

2023 ஆகஸ்ட மு்தல் மீண்டும் இயங்கும்   

�ஞ்சன் �ோமநோயகைவின் ஆ்சனம்  
இன்னும் கைறறி்டமோைவில்தலை
ேம்ஷ் பாஹிம்,    
சுப்பிைமணியம் நிஷாநைன்   

சி்்த்ைணட்ன விதிக்கப்பட-
டுளை ைஞேன் ைாமோயக்கவின் 
பாைாளுமன்் ஆேனம் இன்னும் 
வவறறிடமாகவில்லை. அவரின் 
சி்ப்புரி்மக்ை பாதுகாத்து பாைா-
ளுமன்்த்திறகு அ்ைத்துவை ேபாோ-
யகர் ேடவடிக்்கவயடுக்க சவணடு-
வமன எதிர்க்கடசித் ை்லைவர் ேஜித் 
பிசைமைாே சகாரிக்்க விடுத்ைார்.  

 பாைாளுமன்்த்தில வவளளிக்கி -
ை்ம விசேட கூற்் முன்்வத்து 
உ்ையாறறும் சபாசை எதிர்க்கட-
சித் ை்லைவர் இவவாறு சகாரிக்்க 
விடுத்ைார்.  

 அவர் சமலும் வைரிவிக்்கயில,  
ைஞேன் ைாமோயக்கவின் எம்.

பி ஆேனம் வைாடர்பாக இைணடு 
ைட்வகள பாைாளுமன்் வேயலைா-
ைர் ோயக்கத்திறகு அறிவித்துளை 
சமன்மு்்யீடடு நீதிமன்்ம் ைஞ-
ேனின் எம்.பி பைவி வைாடர்பாக 

இப்சபா்ைக்கு தீர்மானம் எடுக்க 
சவணடாம் என்று வைரிவித்துளைது.  

அசைசவ்ை சைர்ைலகள 
ஆ்ணக்குழுவின் ை்லைவரும் 
ைஞேன் ைாமோயக்கவின் எம்.பி 
ஆேனம் 6 மாைஙகளுக்கு வவறறிட-
மாகாது என்று கூறியுளைது.  

 இைன்படி சமன்மு்்யீடடு நீதி -
மன்்த்தின் அறிவித்ைலுக்கு அ்ம -
யவும், சைர்ைலகள ஆ்ணயாைரின் 
அறிவித்ைலுக்க்மயவும் ேபாோ -
யர் ைஞேன் ைாமோயக்க்வ பாைா -
ளுமன்்த்திறகு வை அனுமதிக்க 
சவணடும்.  

 பிசைமலைால ெயசேகைவுக்கு அனு-
மதியளித்ை்ை சபான்று ைஞேன் 
ைாமோயக்கவுக்கும் அனுமதி வைங -
கப்பட சவணடும். இன்னும் எம்.
பியாக இருக்கும் அவரின் சி்ப்புரி-
்மகள பாதுகாக்கப்பட சவணடும்.  

இநை விடயம் வைாடர்பாக 
ஆைாய்நது அவ்ை பாைாளுமன்்த்-
திறகு அ்ைத்துவை அறிவிக்குமாறு 
ேபாோயக்ை சகடடுக்வகாளகின்-
ச்ன் என்்ார்.  

ஏழு நோடைளுககுள் தைசியப்படடியல்  
எம்.பிதய கைரிவு க்சயய தைணடும்

சைசியப்படடியல பாைாளுமன்் 
உறுப்பின்ை, ஒரு கடசி 07 ோட-
களுக்குள வைரிவு வேய்யாவிடில 
சைசியப் படடியல பாைாளுமன்் 
உறுப்புரி்ம வவறறிடத்்ை நிைப்-
பும் அதிகாைத்்ை சைசிய சைர்ைலகள 
ஆ்ணக்குழுவுக்கு வைஙகுமாறு 
புதிய அைசியல யாப்புக்கான நிபுணர் 
குழுவிடம் சகாரிக்்க முன்்வக்கப்-
படடுளைைாக சைர்ைலகள ஆ்ணக்-
குழுவின் ை்லைவர் சிசைஷ்ட ேட-
டத்ைைணி நிமல புஞசிசேவா 
குறிப்பிடடார்.

சைசியப்படடியல பாைாளுமன்் 
உறுப்பினர் கடசி அலலைது குழு-
வவான்றினால 07 ோடகளுக்குள 
வைரிவு வேய்யப்பட சவணடும் எனத் 
வைரிவிக்கப்படடுளைது.   எனினும் 

இநை 07 ோடகளில அவவாறு ஒருவர் 
வைரிவு வேய்யப்படாவிடடால அைற-
குப் பின்னர் முன்வனடுக்கப்படும் 
ேடவடிக்்ககள வைாடர்பான விட-
யஙகள வவறறிடமாகசவ காணப்-
படுகின்்ன.   எனசவ, அவவாறு 
வபயரிடப்படாை ேநைர்ப்பஙகளில 
அவர்கைால முன்்வக்கப்படும் 
சைசியப்படடியலின் முன்னுரி்ம 
அலலைது சவறு வழிகளில உறுப்பி-
ன்ை வைரிவு வேய்யும் அதிகாைத்்ை 
சைர்ைலகள ஆ்ணக்குழுவுக்கு 
வைஙகும் வ்கயில ேடடம் திருத்ைப்-
பட சவணடும்.   அத்துடன், சவட-
பாைர் ஒருவர் சைர்ைலின் சபாது 
வேலைவான வைா்க வைாடர்பான 
ைகவலக்ை ஆ்ணக்குழு-
வுக்கு வவளிப்படுத்ை 

்ப�ந்ைன் இ�்சோயன கைோழிற்சோதலைதய   
மீணடும் இயகை தைப்பைறகு ஏற்போடு

பைநைன் இைோயன வைாழிறோ-
்லை்ய மீைவும் இயஙகச் வேய்வைற -
கான ஏறபாடுக்ை அைோஙகத்தின் 
பைநைன் வகமிக்கல கம்பனி லிமிடடட 
நிறுவனம் ேடவடிக்்கக்ை சமற -
வகாணடுளைது. இது வைாடர்பான கலைந-
து்ையாடல கிளிவோச்சி மாவடடச் 
வேயலைகத்தில (11) ே்டவபற்து.   

கிளிவோச்சி மாவடடச் வேயலைாைர் 
ரூபவதி சகதீஸ்வைன் ை்லை்மயில 
ே்டவபற் இநைக் கலைநது்ையா-
டலில, பைநைன் வகமிக்கல கம்பனி 
லிமிடடட நிறுவனத்தின் வபாது முகா -
்மயாைர், ஜீவானநை விசெசுநைை, 
முகா்மத்துவ பணிப்பாைர் திஸ்ஸ 
லியனசக, நிபுணத்துவ ஆசலைாேகர் 
ைாெைடணம் மறறும் ைஞசித் 
முைலிசக ஆகிசயார் 

பகாழும்பு, ்பம்்பைபபிடடி இந்துக் கல்லுரியின் 70 ஆவது ஆண்டு ஸ்்தா்பகர திைம் கல்லூரியின் அதி்பர க. ைணிைார்பன் ்தலைலையில் ேலடப்பறறைது. அருள்மிகு வித்தக விோயகர 
ஆையததில் ேலடப்பறறை விநசட பூலை லவ்பவதல்தயடுதது ந்தசியக் பகாடி ஏறறைப்படடு ஸ்்தா்பகர தூபிக்கு ைைரஞசலி பசலுத்தப்படடது. கல்லூரி அதி்பர க. ைணிைார்பன், இந்து 
விததியா விருததி சங்கத்தலைவர கந்்தசாமி ஆகிநயார ைைர ைாலை அணிவிதது அஞசலி பசலுததிய பின்ைர பிடிக்கப்படட ்படம்.   

வகாசைானா வைாற்ால பாதிக்கப்படட 
சமலும் 528 சபர் சேறறு அ்டயாைம் 
காணப்படடைாக இைாணுவத் ைைபதி 
வெனைல ேசவநதிை சிலவா வைரிவித்துள -
ைார்.இைறக்மய இலைங்கயில வகாசைானா 
வைாற்ால பாதிக்கப்படடவர்களின் வமாத்ை 
எணணிக்்க 73,644 ஆக அதிகரித்துளைது.

சமலும் சேறறு 773 சபர் குணம்டந-
ைைாக சுகாைாை அ்மச்சின் வைாறறுசோய் 
ைடுப்பு பிரிவு அறிவித்துளைது.இைன்படி 
இலைங்கயில வகாவிட சோயில இருநது 
குணம்டநது சிகிச்்ே ்மயஙகளில 
இருநது வவளிசயறிசயாறின் வமாத்ை எண -
ணிக்்க 66 ஆயிைத்து 984ஆக அதிகரித்துள-
ைது.ைறசபாது 5 ஆயிைத்து 753 சபர் வகாவிட 
சோய்க்காக, சிகிச்்ே ்மயஙகளில சிகிச்-
்ேப் வபறறு வருகின்்னர்.

மல்லைோவி பி�தை்சத்தில் மூன்று 
க்பணைளுககு கைோத�ோனோ
புதுக்குடியிருப்பு விசேட நிருபர்

கிளிவோச்சியிலுளை ஆ்டத் 
வைாழிறோ்லையில பணியாறறும் 
மலலைாவி பிைசைேத்தி்ன சேர்நை 
மூன்று வபணகளுக்கு வகாவிட 19 
அ்டயாைப்படுத்ைப்படடுளை்ை 
வைாடர்நது அவர்களுடன் வைாடர்பு-
்டய 50றகு சமறபடட குடும்பஙகள 
ைனி்மப்படுத்ைப்படடுளைார்கள. 
மலலைாவி பிைசைேத்தில அனஞேயன்கு-
ைம்,பாணடியன்குைம்,ஒடடஙகுைம் 
பகுதிகளில இருநது கிளிவோச்சியில 
இயஙகிவரும் ஆ்டத்வைாழிலோ-
்லையில பணியாறறும் வபணகளில 
இதுவ்ை மூன்று வபணகளுக்கு 
வகாசைானா வைாறறு இனம் 
காணப்படடுளைது.

்பாராளுைன்றை உறுபபிைர இம்தியாஸ் ்பாக்கீர ைாக்காருக்கும், இைங்லகக்காை குலவத 
தூதுவருக்குமிலடயிைாை சந்திபப்பான்று பகாழும்பில்  நேறறு  (12) ேலடப்பறறைது.  
இ்தன்ந்பாது இைங்லக−குலவத ோடுகளுக்கிலடயிைாை நீண்டகாை உறைவுகள், சைகாை 
அரசியல், சமூக, ப்பாருளா்தார விடயங்கள் குறிதது இருவருக்கும் இலடநய கைந்துலர-
யாடல் இடம்ப்பறறைது. ்பாராளுைன்றை உறுபபிைர இம்தியாசிைால் குலவத தூதுவருக்கு 
இைங்லகயின் மு்தைாவது ்பள்ளிவாசலின் புலகப்படபைான்றும் அன்்பளிபபுச் பசயயப-
்படடது.

்பசசிதலைப்பள்ளி பி�தை்ச ்சத்பயில் 635 
தீர்மோனஙைள், 40 பித��தைைள் நிதைதைறைம்
கிளிவோச்சி குறூப் நிருபர்

கிளிவோச்சி பச்சி்லைப் -
பளளி பிைசைே ே்பயில  ே்ப 
ஆைம்பிக்கப்படட 2018 ஏப்ைல 
மாைம் வைாடக்கம் 31.12.2020 
வ்ையான  காலைத்தில  635 தீர்-
மானஙகளும், 40 பிசைை்ணக-
ளும் நி்்சவற்ப்படடுளை-
ைாக  ைகவல அறியும் உரி்மச் 
ேடடத்தின் மூலைம் சகடகப்படட 
சகளவிக்கு பதிலைளித்துளைனர்.

வடக்கில உளை பலை உளளு-
ைாடசி மன்்ஙகள ைஙகளின் 
கட்மகள வபாறுப்புக்களுக்கு 
அப்பால பிசைை்ணகள  தீர்-
மானஙகள நி்்சவறறுவை-
்னசய பிைைான வேயறபாடாக 
கருதி  பிைசைே ே்பகளின் 
வ்ைய்்களுக்குப்  அப்பால 

வேன்று தீர்மானஙக்ை நி்் -
சவறறி வருகின்்னர்.  பிைசைே 
ே்பகள சபாடடி

சபாடடிக் வகாணடு  
இவற்் நி்்சவறறி வருவ-
ைாக வபாது மக்களும் கருத்து 
வைரிவித்துளைனர்.

நி்்சவற்ப்படுகின்் தீர்மா -
னஙகளில வபரும்பாலைான்வ 
ே்டமு்்ப்படுத்ை முடியாை-
்வயாக காணப்படுகி்து. இநை 
நி்லையில பச்சி்லைப்பளளி 
பிைசைே ே்பயில ைாம்   நி்் -
சவற்ப்படட தீர்மானஙகளில 
625 தீர்மானஙக்ை ே்டமு -
் ் ப் ப டு த் தி யு ள ை ை ா க வு ம் , 
பிசைை்ணகளில  33 பிசைை-
்ணக்ை ே்டமு்்ப்படுத் -
தியிருப்பைாகவும் வைரிவித் -
துளைனர்.

கைோத�ோனோ கைோறறு;
்போதிகைப்படத்டோர்
73,644 ஆை அதிைரிபபு
பூரண குணைலடந்ந்தார 66 ஆயிரதது 984
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இயற்கைச் சூழல் நி்ைந்த  
த்தசத்்த கைட்டியயழுப்புத�ோம்!

எமது நாட்டின் எழுபத்து மூன்்ாவது சுதந்-
திர தின விழா கடந்த நான்காம் திகதி 
ககாழும்பு சுதந்திர சதுககத்தில் நடடகபற் 

வவடையில், ஜனாதிபதி வகாட்டாபய ராஜபக்ஷ ஆறறி-
யிருந்த உடரயின் வபாது சூழல் பாதுகாப்பின் முக-
கியத்துவம் குறித்தும் வலியுறுத்தி இருந்தார். ஜனாதி-
பதி குறிப்பிட்டிருந்த அந்த விடயமானது, சூழல் நலன் 
மீது அககட் ககாணவடாரின் கவனத்டத மிகவும் 
ஈர்த்திருககின்்து.  

சூழல் பாதுகாப்பு மீது ஜனாதிபதி வகாட்டாபய 
ராஜபக்ஷ மிகுந்த கரிசடன ககாணடவகரன்பது 
கபாதுவான அபிப்பிராயம் ஆகும். அவர் முன்னர் 
நகர அபிவிருத்தி அடமச்சின் கசயலாைராக இருந்த 
வபாது, நகரஙகடை அழகுபடுத்துவதில் விவசட 
கவனம் கசலுத்தி திட்டஙகடைச் கசயறபடுத்தினார். 
அவர் அன்று கசயறபடுத்திய திட்டஙகள் இன்றும் 
பாராட்டிப் வபசப்படுவதுணடு.  

ககாழும்பு நகர வீதிகடை அபிவிருத்தி கசயவதில் 
அவர் எடுத்துக ககாணட அககட்டய இதறகான 
உதாரணமாகக ககாள்ைலாம். அன்று அவர் நகர 
அபிவிருத்தி அடமச்சின் கசயலாைராக இருந்த 
வபாது அபிவிருத்தி கசயயப்பட்ட ககாழும்பு வீதிகள் 
இன்றும் அழகு்க காட்சியளிககின்்ன. அதன் பி்கு 
நல்லாட்சி அரசில் அவ்வீதிகளின் அபிவிருத்தி கவ-
னிககப்படவவயில்டல.  

நகரஙகடை அழகுபடுத்துதல், வீடடமப்பு அபி-
விருத்தி, நடடபாடதகள் மறறும் நகர்ப்பு் பூங-
காககடை அடமத்தல் வபான்்வறறில் அன்று 
வகாட்டாபய ராஜபக ஷ கபரிதும் அககட்யுடன் பணி-
யாறறினார். சூழடலப் பாதுகாப்பதிலும், அழகுபடுத்-
துவதிலும் கவனம் கசலுத்தினார். டமத்திரி_- ரணில் 
தடலடமயிலான நல்லாட்சி அரசு அதிகாரத்துககு 
வந்த பின்னர் சூழல் பாதுகாப்பும் அழகுபடுத்தலும் 
கிடப்பில் வபாடப்பட்டன.  

இன்று சூழல் பாதுகாப்பு விடயத்தில் மீணடும் 
கவனம் கசலுத்தப்படுகமன சுதந்திர தின உடரயின் 
வபாது ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டுள்ைார். வதசிய மரந-
டுடக, நீர்த்வதககஙகள் மறறும் கால்வாயகடைப் 
புனரடமத்தல், தரிசு நிடலயில் கவனிப்பாரறறுக 
கிடககும் கநல்வயல்கடை மீணடும் பயிர்ச் கசய -
டகககு உட்படுத்தல், வசதனப் பசடைப் பயன்பாட்டட 
ஊககுவித்தல், பிைாஸ்டிக பயன்பாட்டடக கட்டுப்படுத்-
துதல், பசுடம நகரத் திட்டமிடல் வபான்்டவகயல் -
லாம் ஜனாதிபதியின் திட்டஙகைாக உள்ைன.  

இத்திட்டஙககைல்லாம் சூழல் வநயம் மிககவர்கடை 
மிகவும் ஈர்த்துள்ைன. எமது நாட்டின் அழகு மிகுந்த 
இயறடகச் சூழடல எதிர்கால சந்ததியிடம் டகய -
ளிப்பது மிகவும் அவசியமானது. இயறடகயான 
சூழல் பாதிககப்படுவதால் எமது எதிர்கால சந்ததியி-
னர் பாதிககப்படுவகரன்படத ம்ந்து விடலாகாது. 
எனவவ பசுடம நிட்ந்த சூழடல உருவாககுவதில் 
நாம் ஒவ்கவாருவரும் விவசட கவனம் கசலுத்துவது 
அவசியம்.  

இலஙடகயின் இயறடகச் சூழல் கடந்த அடர நூற-
்ாணடு காலப் பகுதியில் மிகவும் வமாசமாகப் பாதிக-
கப்பட்டுள்ைடத யாவரும் அறிவர். சூழல் பாதுகாப்-
பில் காடுகளின் பஙகளிப்வப பிரதானமானது. எமது 
நாட்டின் கமாத்த காடுகளில் கடந்த சுமார் ஐம்பது 
வருட காலத்தில் அடரவாசி பரப்பைவிலான காடுகள் 
அழிககப்பட்டு விட்டதாக தகவல்கள் கூறுகின்்ன.  

இன்று இலஙடகயின் கமாத்த நிலப்பரப்பில் சுமார் 
பதிவனழு சதவீதமான பரப்பைவிவலவய காடுகள் 
காணப்படுகின்்ன. அககாடுகளும் படிப்படியாக 
அழிககப்பட்டுக ககாணடு வருகின்்ன. இன்னும் 
இருபத்டதந்து வருட காலப் பகுதியில் இககாடுக-
ளில் வமலும் கபருமைவு பகுதி அழிககப்படக கூடிய 
ஆபத்து உள்ைது. எனவவ காடுகளின் பாதுகாப்பில் 
நாம் உடனடியாகக கவனம் கசலுத்த வவணடியுள்-
ைது.  

காடுகடைப் வபணாமல் எமது சூழடலப் பாதுகாகக 
முடியாது. தடர, நீர், வளி சூழலின் பாதுகாப்புககு 
காடுகவை துடண புரிகின்்ன. சீரான மடழவீழ்ச்-
சிககும், மாசு அற் வளிமணடலத்டதப் வபணவும், 
மடலநாட்டு நீர்ச் சூழடலப் வபணவும் காடுகள்தான் 
உதவுகின்்ன. எனவவதான் காடுகடைப் பாதுகாப்ப-
தன் அவசியத்டத சூழல் பாதுகாப்பாைர்கள் கதாடர்ந் -
தும் வலியுறுத்தி வருகின்்னர்.  

இலஙடகயில் காடழிப்பு வவகமாக இடம்கபறறு 
வருகின்்து. வியாபார வநாககம் ககாணட சுயந-
லமிகள் மணல் அகழ்வு, காடழிப்பு வபான்் சட்டவி-
வராதமான காரியஙகளில் கதாடர்ந்தும் ஈடுபட்டு வரு-
கின்்னர். இயறடகப் பாதுகாப்பு குறித்து அவர்கள் 
அககட் ககாள்வதில்டல. சட்டஙகைாலும் அவர்-
கடை முற்ாகத் தடுகக முடிவதில்டல.  

மடலயக காடுகள் வவகமாக அழிககப்பட்டு வருவத-
னால் அஙகு நீரூறறுகள் குட்வடடந்து வருவதாக 
சூழல் ஆர்வலர்கள் கதாடர்ந்தும் குரகலழுப்பி வரு-
கின்்னர். மடலயகத்தில் நீரூறறுகள் கதாடர்ந்தும் 
வபணப்பட்டாவலவய எமது நாட்டில் இயறடகயான 
நதிகடையும், குைஙகடையும் நாம் பாதுகாத்துக 
ககாள்ை முடியும்.  

எனவவ காடுகள் மாத்திரமன்றி எமது நாட்டின் இயற-
டகச் சூழல் படிப்படியாக அழிந்து கசல்வடதயிட்டு 
நாம் விழிப்படடய வவணடியது அவசியம். ஜனாதி-
பதியின் சூழல் பாதுகாப்பு என்் எணணக கருவுககு 
அடமய அழகிய வதசத்டத மீணடும் கட்டிகயழுப்புவ-
தில் ஒவ்கவாருவரும் கவனம் கசலுத்துவவாம்.
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சிவாஜி கவணசனின் மூத்த மகனும், 
நடிகருமான ராம்குமார் மறறும் 
அவரது மகன் துஷயந்த் ஆகிவயார் 

பா.ஜ.கவில் கடந்த வியாழனன்று இடணந்-
தனர். தமிழக பா.ஜ.க தடலவர் எல்.
முருகன், பா.ஜ.க வமலிட கபாறுப்பாைர் 

சி.டி.ரவி ஆகிவயார் முன்னிடலயில் இருவ-
ரும் பா.ஜ.கவில் இடணந்துள்ைனர்.

பல்வவறு மாநிலஙகளில் ஆட்சிடயப் 
பிடித்த பா.ஜ.க தமிழகத்தில் காலூன்றி 
விட வவணடும் என்பதில் குறியாக கசயல் -
பட்டு வருகி்து. தமிழகத்தில் சட்டப்வப-
ரடவ வதர்தல் இன்னும் சில மாதஙகளில் 
நடடகப் உள்ைது. கூட்டணிடய இறுதி 
கசயவதில் அரசியல் கட்சிகள் மும்முரமாக 
பணியாறறி வருகின்்ன. இதனால் சினிமா 
பிரபலஙகள்,கசல்வாககு உள்ை நபர்கடை 
தஙகள் பககம் இழுத்து வருகி்து.

நடிடக நமீதா, நடிகர் விஜயகுமார், 
கஸ்தூரி ராஜா, கபான்னம்பலம், ராதாரவி 
உள்ளிட்ட திடரத்துட் பிரபலஙகள் பலர் 
ஏறககனவவ பா.ஜ.கவில் இடணந்துள்-
ைனர். நடிகர் சிவாஜி கவணசனின் மூத்த 
மகனும் நடிகருமான ராம்குமாரும், அவரது 
மகனும் நடிகருமான துஷயந்தும் பா.ஜ.க -
வில் இடணந்துள்ைனர்.  

ராம்குமார் நிருபர்களிடம் கூறுடகயில், 
‘நான் பா.ஜ.க.வில் இடணவதறகு வலிடம-
யான மனிதராக இருககும் பிரதமர் நவரந் -
திர வமாடிதான் காரணம். நான் பா.ஜ.க.வில் 

இடணந்து மககளுககு நல்லது கசயவவன்' 
என்று கூறினார்.  

ராம்குமார் பா.ஜ.கவில் இடணந்த 
குறித்து சிவாஜி ரசிகர் மன்்த் தடலவரும், 
காஙகிரஸ் கடலப் பிரிவு தடலவருமான சந் -
திரவசகரன் கவளியிட்டுள்ை அறிகடகயில், 
'காஙகிரஸ் கட்சித் தடலவராக, காமராஜரின் 
சீடராக, பகதராகக கடடசி வடர வாழ்ந்து 
மட்ந்த சிவாஜியின் புதல்வர் பா.ஜ.கவில் 
இடணவது எந்த வடகயிலும் சிவாஜியின் 
புகழுககுப் கபருடம வசர்ககாது' என குறிப்-
பிட்டுள்ைார்.

இன்ட்ய நவீன அறிவியல் 
உலகில் முழு உலகுககுவம 
ககாவிட் 19 கதாறறு கபரும் 

சவாலாக விைஙகிக ககாணடிருககின்்து. 
2019 டிசம்பர் இறுதிப் பகுதியில் சீனாவில் 
வதாற்ம் கபற் இத்கதாறறு குறுகிய காலப் 
பகுதிககுள் உலககஙகிலும் பரவியவதாடு, 
ஒரு வருட காலத்திறகுள் 10 வகாடிககும் 
வமறபட்வடாடரப் பாதித்துள்ைவதாடு, 23 
இலட்சத்துககும் வமறபட்வடாரின் உயிரிழப் -
புககும் காரணமாக அடமந்திருககின்்து.  

அந்த வடகயில் இலஙடகயிலும் 69 
ஆயிரத்துககும் வமறபட்வடாடரப் பாதித்து, 
360ககும் வமறபட்வடாரின் மரணத்துககும் 
இத்கதாறறு காரணமாகியுள்ைது. இன்னும் 
கூட அதன் வகாரத் தாணடவம் கதாடர்ந்த 
வணணவம உள்ைது.  

இவதவவடை இத்கதாற்ானது உலகின் 
சமூக, கபாருைாதார மறறும் இயல்பு நிடலப் 
பாதிப்புகளுககும் மனிதனின் நடத்டத பழக-
கவழககஙகளில் மாற்ஙகள் ஏறபடவும் 
காரணமாகிப் வபாயுள்ைது. இவ்வா்ான 
நிடலயில், ககாவிட்19 கதாறறு உலகின் 
பல்வவறு மட்டஙகைதும் தீவிர அவதானத்-
டதப் கபறறுள்ைது. அதன் காரணமாக இத் -
கதாறறின் ஆரம்பம் (மூலம்) குறித்த ஆராயச்-
சிகள் ஆரம்பம் முதல் கதாடர்ச்சியாக 
இடம்கபறறு வருகின்்ன.  

அந்த வடகயில் இத்கதாறறு 
முதன் முதலில் பதிவாகத் கதாடஙகிய 
சீன நாட்டின் வுஹான் நகருககு உலக 
சுகாதார ஸ்தாபனத்தின் துட்சார் 
நிபுணர்கள் குழுவினர் அணடமயில் 
வநரில் விஜயம் கசயது ஆயவுகடை 
வமறககாணடுள்ைனர்.  

ககாவிட்19 கதாற்ானது மனித-
னின் உருவாககம் என்் முரணபா-
டான கருத்கதான்றும் நிலவுகின்் 
அவதவநரம், இவ்டவரஸ் பாலூட்டி 
விலஙகான கவௌவாலில் இருந்து 
மனிதனுககு கடத்தப்பட்டிருககலாம் 
என்் கருத்து ஆரம்பம் முதல் காணப்-
படுகின்்து.   

இவதவவடை, பிரித்தானியாவின் வகம் -
பிரிட்ஜ் பல்கடலககழக நிபுணர்கள் குழுவி-
னர் நடத்திய ஆராயச்சியில், 'ககாவிட்19 
கதாறறு கவௌவாலில் இருந்து மனிதனுககு 
கதாறறுவதறகு பருவநிடல மாற்ம் முககிய 
பஙகளித்திருகக கூடும்’ என்று சுட்டிக காட்டி-
யுள்ைனர்.  

கடந்த நூறு வருடஙகளில் கவப்பநிடல 
மறறும் பருவ நிடல மாற்ஙகடை அடிப்ப-
டடயாகக ககாணடு பல கவௌவால் இனங-
களின் இடம்கபயர்வு குறித்து இந்நிபுணர்கள் 
ஆராயச்சிடய வமறககாணடனர். அதடன 
அடிப்படடயாகக ககாணடுதான் அவர்கள் 
இககருத்டத முன்டவத்திருககின்்னர்.  

அவதவநரம், தறவபாது உலகிறகு கபரும் 
சவாலாக விைஙகிக ககாணடிருககும் 
ககாவிட்19 கதாறறு வதாற்ம் கபறுவதறகு 
முன்னர், அதாவது 2003 இல் சீனாவில் 
சார்ஸ் வநாய பரவிய காலப் பகுதியில் சுமார் 
40 கவௌவால் இனஙகள் சீனா, லாவவாஸ், 
மியன்மார் ஆகிய நாடுகளுககு இடம்கபயர்ந்-
துள்ைடமடய அவர்கள் கணடறிந்துள்ைனர்.  

இவ்வாறு ககாவிட்19 கதாறறு 
கவௌவாலில் இருந்து மனிதனுககு கடத்தப்-
பட்டிருககலாம் என்் கருத்தும் சந்வதகமும் 
பலமாகவவ காணப்படுகின்்ன.  

உலகில் எத்தடனவயா விதமான உயி-
ரினஙகள் காணப்பட்ட வபாதிலும், கவை -
வாலில் இருந்து ககாவிட்19 கதாறறு 
மனிதனுககு கடத்தப்பட்டிருககலாம் என்் 
சந்வதகம் நிலவக காரணம் என்ன என்் 
வகள்வி பலர் மத்தியில் நிலவுகின்்து.  

கவைவால் ப்ககக கூடிய ஒரு பாலூட்டி 
உயிரினம் என்்ாலும் அது கூடு கட்டத் 
கதரியாத குட்டி ஈனும் விலஙகாகும். உலகில் 
காணப்படும் பாலூட்டிகளில் இதுவும் ஒன்்ா-
கும். வட மறறும் கதன் துருவஙகடையும் 
சில தீவுகடையும் தவிர உலகின் எல்லாக 
கணடஙகளிலும், நாடுகளிலும் காணப்படும் 
இந்த உயிரினத்தில் 1300 ககும் வமறபட்ட 
இனஙகள் காணப்படுகின்்ன.  

கவௌவால்கடை இரு வடகயாகப் பிரிகக-
லாம். ஒன்று வதன், பழஙகள் மறறும் மகரந்-
தம் என்பவறட் உணவாகக ககாள்ளும். 
மறட்யது பூச்சிகடை உணணும். அவதவந-
ரம் விலஙகுகளில் இருந்து இரத்தம் குடிக-
கும் ஓரிரு கவௌவால் இனஙகள் கதன்ன-
கமரிககக காடுகளில் காணப்படுவடதயும் 
ம்ந்து விட முடியாது.  

வமலும் கவைவால்களில் சில இனஙகள் 
மரஙகளிலும், இன்னும் சில இனஙகள் 
குடககளிலும், படழய கட்டடஙகளிலும், 
வழிபாட்டுக கட்டஙகளிலும் வாழக கூடியன-
வாக உள்ைன. கபாதுவாகக கூட்டம் கூட்ட-
மாக வாழக கூடிய பணடபக ககாணடுள்ை 
இந்த உயிரினம், சுமார் 30 வருடஙகள் 
உயிர் வாழக கூடியதாக விைஙகுகின்்து.  

சில நாடுகளில் கவௌவால்கடை வவட்டட-
யாடி இட்ச்சியாக உட்ககாள்ளும் மககளும் 
உள்ைனர்.   

பல்வவ்ான பணபுகடைக ககாணடிருக-
கும் கவைவால் மனிதனுககு நன்டமகள் 
கசயயக கூடிய உயிரியாகவும் விைஙகுகின்-
்து. குறிப்பாக தாவரஙகளின் மகரந்தச் 
வசர்கடக, தாவரஙகளின் இனப் பரம்பல் 
என்பவறறுககு கவௌவால்கள் கபரும் பங -

களிப்பு நல்குகின்்ன. அவறறின் எச்சம் 
விவசாயத்துககுப் பயன்படுத்தக கூடிய 
சி்ந்த இயறடகப் பசடையாகவும் 
விைஙகுகின்்து. அத்வதாடு விவசாயத்-
திறகு தீஙகு விடைவிககக கூடிய பூச்சி-
கடைக கட்டுப்படுத்தும் பணிடயயும் கூட 
அடவ கசயகின்்ன.  

இடவ இவ்வாறிருகக, 'இன்ட்ய நவீன 
மருத்துவ அறிவியல் உலகில் கவௌவால்க -
ளில் இருந்து நிட்ய புரதஙகள் பிரித்கத-
டுககப்படுகின்்ன. அவ்வாறு பிரித்கதடுக-
கப்படும் புரதம் மனிதனின் இதயவநாய 
மருந்துககும் பயன்படுத்தப்படுகின்்து' 
என்று தமிழ்நாட்டில் கவௌவால்கள் கதாடர் -
பில் ஆயவு கசயது கலாநிதி பட்டம் கபற -
றுள்ை பிரவீன் குமார் கதரிவித்திருககின்்ார்.   

இவ்வா்ான நிடலயில், கவௌவால்களில் 
காணப்படும் வநாயக கிருமிகள் மனிதனுககு 
கடத்தப்படுகின்்ன என்் கருத்து அவ்வப்-
வபாது முன்டவககப்பட்டு வருகின்்து.  

அந்த வடகயில் 1998 இல் மவலசி-
யாவில் கணடறியப்பட்ட நிபா டவரஸ் 
ஒருவடக கவௌவால் இனத்திலிருந்துதான் 
மனிதனுககு கடத்தப்பட்டுள்ைது என்பது 
கதரியவந்தது. குறிப்பாக இவ்கவௌவால் 
இனத்தின் உமிழ்நீர், சிறுநீர் என்பவறறில் 
இவ்டவரஸ் காணப்பட்டடமடய நீணட 
ஆராயச்சிகளின் ஊடாக விஞ்ானிகள் கண-
டறிந்தனர். எனினும் பன்றியின் ஊடாகவவ 
இவ்டவரஸ் மனிதனுககு கடத்தப்பட்டிருக-
கின்்து என்பதுதான் மருத்துவ விஞ்ான 
உலகின் நம்பிகடகயாக உள்ைது. அதன் 
காரணத்தினால் மவலசியா, சிஙகப்பூர் உள்-
ளிட்ட பல நாடுகளில் கபருந்கதாடகயான 
பன்றிகள் அககாலப் பகுதியில் ககான்க்ா-
ழிககப்பட்டன.  

அவதவநரம் 2003 இல் சீனாவில் பரவிய 
சார்ஸ் டவரஸ், குடககளில் காணப்படும் 
ஒருவடக கவௌவால் இனத்தில் காணப்பட் -
டடத சுமார் 15 வருட கால ஆராயச்சியின் 
பின்னர் சீன விஞ்ானிகள் கணடறிந்த-
னர். இந்த டவரஸ் அந்நாட்டில் காணப்ப -
டும் மரநாய வபான்் விலஙககான்றின் 
ஊடாகவவ மனிதனுககு கடத்தப்பட்டிருகக 
முடியும் என விஞ்ானிகள் சுட்டிக காட்டி-
யுள்ைனர்.  

வமலும் விசர் நாயககடிககு மூல காரணி-
யாக விைஙகும் வரபிஸ் டவரஸ் கறுப்பு பழ 
கவௌவால் என்்டழககப்படும் கவௌவால் 

இனத்தில் காணப்படுவடத அவுஸ்-
திவரலிய விஞ்ானிகள் கணடறிந்-
திருககின்்னர். அதாவது அணடம-
யில் கணடறியப்பட்ட கஹன்ட்ரா 
டவரஸ் கதாடர்பிலான வதசிய கண -
காணிப்புத் திட்டம் 1995 ஜனவரி-
யில் முன்கனடுககப்பட்ட வபாவத, 
இந்த வரபிஸ் டவரடை அவுஸ்தி-
வரலிய விஞ்ானிகள் கணடுபிடித்-
திருககின்்னர்.  

இவதவவடை ஆபிரிககக கணடத்-
தின் சில நாடுகளில் கபரும் அச் -

சுறுத்தலாக விைஙகும் எகபாலா டவரஸ் 
1976 இல் முதன் முதலில் மனிதர்கடை 
தாககத் கதாடஙகியது. அந்த டவரைும் 
கவௌவாலில் இருந்து மான், சின்பன்சி 
வபான்் வன விலஙகுகள் ஊடாக மனித-
னுககு கடத்தப்பட்டிருப்பது கணடுபிடிககப் -
பட்டது. அதாவது மூன்று வடகயான பழந்-
தின்னி கவௌவால்கள் எவ்வித வநாயத் 
தாககத்திறகும் உள்ைாகாமல் இந்த 
டவரஸின் காவியாகக காணப்பட்டடத விஞ-
்ானிகள் கணடறிந்தனர்.  

இறட் வடரயும் கவௌவாலில் இருந்து 
மனிதனுககு கடத்தப்பட்டுள்ை டவரைு -
களின் தாககம் பிரதானமாக சுவாசத் 
கதாகுதிடய அடிப்படடயாகக ககாணடதாக 
அடமந்திருப்படத அவதானிகக முடிகின்-
்து. இவ்வா்ான நிடலயில் தறவபாது 
உலகிறகு சவாலாக விைஙகும் ககாவிட்19 
டவரஸின் தாககமும் சுவாசத் கதாகுதிடய 
அடிப்படடயாகக ககாணடதாகவவ விைஙகு-
கின்்து.  

இவ்வா்ான ஆயவின் கவளிப்பாடாக 
இந்திய மருத்துவப் வபராசிரியர் கடாகடர் 
முத்து கசல்வகுமார், 'கவௌவாலின் உடலில் 
200 ககும் வமறபட்ட டவரஸ்கள் காணப்படு-
கின்்ன. அவறறில் 60ககும் வமறபட்டடவ 
மனிதடனப் பாதிககக கூடியடவ' என்றும், 
'நிபா டவரஸ், எகபாலா டவரஸ், சார்ஸ் 
டவரஸ், வமர்ஸ் டவரஸ், ககாவரானா 
டவரஸ், எவபாலா டவரஸ், வரபிஸ் டவரஸ் 
அவறறில் சுட்டிககாட்டத்தகக டவரஸ்கள்’ 
என்றும் கூறியுள்ைார்.  

எனினும் இவ்டவரஸ்கள் எல்லா 
கவௌவால்களிலும் காணப்படுபடவ 
அல்ல. அவ்டவரஸ்கைால் கவௌவால்க-
ளுககு பாதிப்புகள் ஏறபடுவதுமில்டல. 
ஆனால் மனிதனுககு கதாறறினால் பாதிப்-
புகள் ஏறபடும் என்றும் வபராசிரியர் முத்து 
கசல்வகுமார் குறிப்பிட்டிருககின்்ார்.  

கபாதுவாக கவைவால்களில் காணப்-
படும் டவரஸ்கள் கவளிப்படுமாயின் 
அடவ காட்டு விலஙகுகளுககும் வீட்டு 
வைர்ப்பு விலஙகுகளுககும்தான் முதலில் 
கதாறறும். அத்வதாடு ப்டவகளுககும் 
ஊர்வனவுககும் கூட கதாற் முடியும். 
இவறறின் ஊடாக இவ்டவரஸ்கள் மனி-
தனுககு கடத்தப்படலாம். சில சமயம் 
கவைவால் கடிப்பதாவலா அல்லது அதன் 
சிறுநீர், இரத்தம், எச்சம் ஊடாகவவா கூட 
மனிதனுககு அதன் ஊடலிலுள்ை டவரஸ்-
கள் கதாற் வாயப்பு உள்ைது.  

ஆகவவ மனிதனுககும் சுறறுச்சூழலுக -
கும் நன்டமகள் பயககும் கவௌவால் 

வநாயக கிருமிகளின் இருப்பிடமாக விைங-
குவடத விஞ்ானிகள் உறுதிப்படுத்தியுள்-
ைனர். ஆனால் எல்லா கவௌவால்களி-
லும் இவ்டவரஸ்கள் காணப்படுவதில்டல. 
அத்வதாடு கவௌவால்களில் காணப்படும் 
டவரஸ்கள் வநரடியாக மனிதனுககு கடத்-
தப்படுவடத ஆராயச்சி ரீதியில் உறுதிப்ப-
டுத்தும் சான்றுகளும் இன்னும் இல்டல.  

அவறறில் காணப்படும் டவரஸ்கள் 
ஏதாவகதாரு விலஙகு அல்லது உயிரினத்-
தின் ஊடாகவவ மனிதனுககு கடத்தப்பட்-
டிருககின்்ன. அதனால் கவௌவால்கள் 
மறறும் காட்டு விலஙகுகள், வீட்டு வைர்ப்பு 
உயிரினஙகள் கதாடர்பில் முன்னவதா -
னத்துடனும் விழிப்புணர்வுடனும் கசயற-
படுவவத ஆவராககியத்துககு உகந்ததாக 
இருககும்.

பா.ஜ.கவில் இணைந்ார்
சிவாஜியின் மூத் பு்ல்வர்

சூழலின் நணபனான வவௌவால்  
இன்று மனி்னின் மு்ல் விர�ாதி!

மர்லின் மரிக்கார்

மற்றவனைப் பறறிப் பு்றங்கூறுகின்றவன,
அவனுனைய பழிகள் பலவறறிலும் ந�ோகத்தககனவ 
ஆரோய்ந்து கூறிப் பி்றரோல் பழிககப்படுவோன.

பி்ன்பழி கூறுவான் தன்பழி யுள்ளும்
தி்ன்கதரிந்து கூ்ப் படும்

உலக சுகாதார ஸதாபன துறைசார்
நிபுணர்கள் சீனாவுக்கு நேரில்
சசன்று விரிவான ஆய்வு

சவௌவாலின் உடலில் 200 இற்கும்
நேற்படட றவரஸகள். அவற்றில்
60 வறக றவரஸகள் ேனிதனுக்கு
சகாடிய பாதிபறப ஏற்படுததக் கூடியறவ

சகாவிட 19 றவரஸின் ஆரம்பம் 
சதாடர்பான அறிவியல் ஆய்வில் 
சவளிவரும் உணறேகள்!



இலங்கையில் கைல்விய்ைச்சா-
னது விச்ட சே்ையு்டய ைசாணைர் 
நலனகை்ை பசாதுகைசாபபேறகைசாகை எவலசா 
ை்கையசான ைசாணைர்கைளும் ஒசேைகுப-
பில் ஒன்சாகை கைறகைக் கூடிய கைல்வி்ய 
ஆேரித்து ைருைதுடன, கைடடசாயக் கைல்விச 
்டடத்தினூடசாகை அைர்கைைது கைற்லும் பசாது-
கைசாக்கைபபட சைண்டும் என் உயரிய சிநே-
்னயில் பயணித்து ைருகின்து.

இலங்கை கைல்வி நிர்ைசாகை ச்்ையில் 
அைர்கைைது கைல்வி்ய கைைனிபபேறகைசாகை 
ேனியசான விச்ட கைல்விக்கைசான உேவிக் 
கைல்விப பணிபபசாைர் நி்்சைறறுத் ேே 
நியைனஙகை்ை உருைசாக்கியசேசாடு ைடடு-
ைல்லசாது, சேசிய கைல்வி நிறுைகைத்திலும் 
விச்ட கைல்விப பிரிவு ேனியசான கைவவிப 

பிரிைசாகை இயஙகி ைருை்ேயும் கைசாண்-
கினச்சாம்.

விச்ட சே்ையு்டய ைசாணைர்கை்ை 
அ்டயசாைபபடுத்தி அைர்கைைது கைற்்ல 
ஊக்குவிக்கும் முகைைசாகை ேனியசான பசாட்சா-
்லகைளும்,பசாட்சா்லகைளுக்குளசைசய 
ேனியசானதேசாரு பசாட்சா்ல திடடத்தி்ன-
யும் அறிமுகைபபடுத்தி ைரும் கைல்விய்ைச-
்சானது அைர்கைளுக்கு கைறபிபபேறகைசாகை  
விச்ட ஆசிரிய நியைனஙகை்ையும் உரு-
ைசாக்கியுளைது.

விச்ட சே்ையு்டய ைசாணைர்கை-
ளின தபறச்சாருக்கைசான ைசாழைசாேசாே 
விடயஙகைள,அைர்கைள பிள்ைகைளுக்கைசான 
ச்மிபபுகைள,கைற்ல் உபகைேணஙகைள, புத்-
ேசா்டகைள, வீடடுத் திடடஙகைள எனபனவும் 
இைறறில் அடஙகுகின்ன.

நசாடடில் யுத்ேம் நிலவிய கைசாலப பகு-
தியில் அதிகைைசான ைசாணைர்கைள ைடக்-
கு,கிழக்கில் அையஙகை்ை இழநதும், 

பி்விக் கு்்பசாடுகைள அடிபப்டயிலும் 
விச்ட சே்ையு்டய ைசாணைர்கைைசாகி-
னர். விச்ட சே்ையு்டய ைசாணைர்கை-
ளுக்கைசான கைறபித்ேல் மு்்்ையசானது 

ஏ்னய ைசாணைர்கைளுக்கைசான கைறபித்ேல் 
மு்்்ைகை்ை விடவும் சைறுபடடது. 
அைர்கைளுக்கு வி்ையசாடடு மு்்மூல-
ைசான அல்லது கைசாடசிபபடுத்ேல் அல்லது 

தையபதபசாருள உணே கைறபித்ேல் 
சபசான் அடிபப்டயில் அ்ை அ்ைய 
சைண்டும்.வீடடில் கி்டக்கைபதப்சாே 
்நசேசாஷம் அைர்கைைது பசாட்சா்லயில் 
கு்்நறே பட்ைசாைது கி்டக்கைப தப் 
சைண்டும் எனபதுேசான உைவியலசாைர்கை-
ளின கைருத்து ஆகும். 

கிழக்கு ைசாகைசாண கைல்வித் தி்ணக்கை-
ைத்தினசால் விச்ட சே்ையு்டய ைசாண-
ைர்கைள கைறகும் பசாட்சா்லகைளுக்கு அைர்-
கைைது கைற்ல் விருத்தி த்யறபசாடுகை்ை 
முனதனடுக்கும் ை்கையில் தேசா்லக்கைசாட-
சிகைள ைழஙகைபபடடு ைருகின்ன. ைடடக்-
கைைபபு ைத்தி ைலயக் கைல்வி அலுைலகைப 
பிரிவின கீழ உளை ஓடடைசாைடி,ஏ்சாவுர்,-
கைசாத்ேசானகுடி சகைசாடட பசாட்சா்ல அதிபர்-
கைளிடம் ைலயக்கைல்விப பணிை்னயில் 
்ைத்து தேசா்லக்கைசாடசிகைள அண்்ை-
யில் ்கையளிக்கைபபடடன.

ைத்திய கைல்விய்ைசசின ஆசலசா்்ன-

யின சபரில் இத்திடடம் முனதனடுக்கைப-
படுகி்து. ஓடடைசாைடி சகைசாடடத்திலுளை 
பி்ேநது்ேசச்்ன ்சாதுலியசா வித்தி-
யசாலயம்,ஏ்சாவூர் சகைசாடடத்திலுளை ஐயங-
சகைணி ஹிஸ்புழழசாஹ் வித்தியசாலயம், 
கைசாத்ேசானகுடி சகைசாடடத்திலுளை ்சாஹிேசா 
விச்ட சே்ையு்டய பசாட்சா்லகை-
ளுக்சகை இவைசாறு தேசா்லக்கைசாடசிகைள 
ைழஙகி ்ைக்கைபபடடன.

இநே தேசா்லக்கைசாடசிகை்ை ைலயக் 
கைல்விப பணிபபசாைர் கைலசாநிதி உைர்-
தைௌலசானசா கைலநது தகைசாண்டு ைழஙகி 
்ைத்ேதுடன விச்ட கைல்விக்கைசான உேவிக்-
கைல்விப பணிபபசாைர் எம்.யு.இஸ்ைசாயீல்,-
பசாட்சா்லகைள சைம்பசாடடு இ்ணபபசாைர் 
்லசாம் ஆகிசயசாரும் கைலநது தகைசாண்டனர்.

அது அபபடி எனனேசான த்யேது? என நசாம் 
சிநதிக்கைக் கூடும்.  தபருநதேசாற்்க் கைடடுபபடுத்து-
ைேறகைசாகை உலகைைசாவிய ரீதியில் சைறதகைசாளைபபடட  
நடைடிக்்கைகைைசான சபசாக்குைேத்து ைறறும் ேனி-
்ைபபடுத்ேல் கைடடுபபசாடுகைள  கைசாேணைசாகை சுைடடு 
எரிதபசாருளின பசாை்னயும், அேனசால் ஏறபடும் 
பச்் இல்ல  ைசாயுக்கைளின உமிழவும் கு்்க்கைப-
படடிருக்கின்ன.   

ைைஙகைளின நுகைர்வு கு்்க்கைபபடடேசால் அந-
நுகைர்வினசால்  ஏறபடும் கைழிவுகைளின உறபத்தியும் 
கு்்க்கைபபடடிருக்கி்து. அேன கைசாேணைசாகை  சுறறுச 
சூழல் ைசா்்டயும் ேன்ை கு்்க்கைபபடடிருக்கி்து. 
இலங்கை சபசான் பல  நசாடுகைளில் ைளி ைறறும் 
ஒலிைசாசுக்குக் கைசாேணைசான மிகைப பிேேசானைசான 
து்்  சபசாக்குைேத்ேசாகும். தபருநதேசாறறுக் கைசாலத்-
தில் சபசாக்குைேத்து  ைடடுபபடுத்ேபபடட்ை அம்ைசா-
சுக்கைள தபருைைவில் கு்்ைேறகு ைழிைகுத்ேன.  
சுறறுலசாப பயணிகைளின ைேவு கு்்ை்டநே்ை-
யசால் இயற்கைச சூழல் தேசாகுதிகைள  மீேசான அழுத்-
ேஙகைள கு்்ை்டநே்ை பல நசாடுகைளில்  அறிக்-
்கையிடபபடடிருக்கின்து.  

கைங்கைநதியின நீர் தேளிை்டநே்ையும் பல 
நூறு  ்ைல்கைளுக்கைபபசாலிருநது பசார்க்கும் சபசாசே 
இையை்ல தேரிகின்்ையும்  எனறுமில்லசா-
ேைசாறு நகைேச ்துபபு நிலஙகைளில் ைல்்ப ப -்
்ைகைள ைநது  ச்ர்நே்ையும், ேசாயலசாநதின 
கைடறகை்ேகைளில் அபூர்ை ஆ்ையினம் முட்டயிட  
ைநே்ையும் என இயற்கை ்சார் நறத்யதிகைள பல-
ைற்் இநேப தபருநதேசாறறுக்  கைசாலம் ேே ைறுக்-
கைவில்்ல.   

நசாடுகைள தபசாருைசாேசாே ரீதியசாகைப பல தநருக்கை-
டிகை்ைச ்நதித்ே  சபசாதும், ேற்சார்புப தபசாருைசா-
ேசாேத்தின முக்கியத்துைத்்ே அ்ை மீை உணே  
ஆேம்பித்ே்ையும் கூட இபதபருநதேசாறறுக் கைசாலத்-
தில்ேசான.  

இ்ை இபபடியிருக்கை, தபருநதேசாறறுக் கைசாலத்-
தில் சில  தபசாருடகைளின நுகைர்வு மி்கையசாகியதும் 
கைழிவுகைள ச்ர்ேல் அதிகைரித்ே்ையும் கூட   நிகைழந-
ேன. அ்ே நசாம் ைறுக்கை இயலசாது. முகைக்கைை்ம் 
உளளிடட சுயபசாதுகைசாபபு  உபகைேணஙகைள ைறறும் 
தபசாதியிடல் பேசார்த்ேஙகைளின நுகைர்்ையும் பசாை-
்ன்யயும்  அ்ை ்சார்நே கைழிவுகைள அதிகைரித்து 
ைருகின்்ை்யயும் நசாம் கைண்கூடசாகைப  பசார்க்கி-
ச்சாம். ஆனசால் அ்ை பறறி நசாம் அதிகைம் சிநதித்-
ேதில்்ல. சிலைற்்த்  ேவிர்க்கை முடியசாைலிருபபி-
னும் பலைற்் எபபடி நசாம் இழிைைைசாக்கைலசாம்  
எனச்னும் நசாம் சிநதித்திருபசபசாைசா? நசாம் அபப-
டிச சிநதித்திருநேசால்  வீதிகைளிலும் இயற்கை ைசாழி-
டஙகைளிலும் பசாவித்ே முகைக்கைை்ஙகை்ை  வீசிதய-
றிநதிருக்கை ைசாடசடசாம்.  

ஏதனனில் ைசாழும் ைண் மீது, இயற்கைச சூழல் 
மீது, அஙகு  ைசாழும் அஙகிகைள மீது நசாம் கைசாேல் 
தகைசாளைதில்்ல. அபபடிக் கைசாேல்  தகைசாளபைர்கை-
்ையும் கூட ்மூகைத்துக்கு ஒவைசாேைர்கைைசாகைசை 
பசார்த்துப பழகி  விடசடசாம். கைசாேல் எனபது ைனிேன-
ைனிேன, ஆண்-தபண், ைனிேன- த்ல்லப பிேசாணி,  
ைனிேன-அைன உ்ட்ைகைள என் ைடடுபபடுத்ேல்-
கைளுக்குள முடஙகி விடுை்ேக் கைசாண  முடிகி்து.  

தபபேைரி 14 ஆம் திகைதியசான நசா்ை தகைசாண்-
டசாடபபடும் கைசாேலர்  தினத்துக்கைசாகை முழு நுகைர்வு 
உலகுசை பல உத்திகை்ைப பசாவித்து ஊக்கைஙகை்ை  
ைழஙகியுளை இத்ேருணத்தில் , தபசாறுபபுணர்வு 
மிக்கை ் நேதியசாகை நசாம் சில  விடயஙகை்ை எண்ணிப 
பசார்க்கைக் கைட்ைபபடடுளசைசாம்.   

கை்டசியசாகை நீஙகைள எபசபசாது தைறறுக் கைசால்-
கைளுடன ைண்ணிசல  நடநதிருக்கிறீர்கைள? கை்ட-
சியசாகை எபசபசாது ைேதைசான்்த் தேசாடடுக் கை்ே  
சபசியிருக்கிறீர்கைள? கை்டசியசாகை எபசபசாது ப்்ை-
தயசான்்ப பசார்த்து அேன  ைண்ணஙகை்ை இே-

சித்திருக்கிறீர்கைள? கை்டசியசாகை எபசபசாது உஙகைள 
்கையிலிருநே  குப்ப்ய அக்கைம் பக்கைம் பசார்த்து 
விடடுத் தேருவிசல  வீசிதயறிநதிருக்கிறீர்கைள?  

நீஙகைசை வி்ட சேடிப பசாருஙகைள!  
உஙகைளுக்கும் இயற்கைக்குைசான தூேத்்ேயும் 

நீஙகைள இயற்கை மீது தகைசாண்டிருக்கும் கைசாே்ல-
யும் உஙகைள வி்டகைள இேகைசியைசாகை எடுத்தியம்பும்.  

மிருதுைசான புற்்ேயிசல நீஙகைள ்சாயநதிருபப-
ேசாகைக் கைறப்ன  த்யது பசாருஙகைள. அண்ணசாநது 
பசார்த்ேசால் அழகிய நீலைசானத்திசல தைனபஞ்சு  
சபசான் முகில் கூடடஙகைள அ்்நது த்ல்கின்ன 
அல்லது அடர்நே ைனப பகுதியில்  ஒற்்யடிப 
பசா்ேதயசானறில் நீஙகைள நடநது த்ல்ைேசாகைக் 
கைறப்ன த்யது  தகைசாளளுஙகைள. ்ல்லக்கும் 
நீசேசா்டயும், கீசசிடும் ப்்ைகைளும், அ்்நேசா-
டும்  ைேஙகைளும், உதிரும் ்ருகுகுகைளும், உட்ல 
சைசாதிச த்ல்லும் தேன்லும் என  உஙகைள கைற-
ப்னகை்ை விரித்துச த்ல்லுஙகைள. ைனதுக்கு 
இேைசாகை இருக்கி்ேல்லைசா?  அதுேசான இயற்கை 
ேரும் இனபம். உை ஆசேசாக்கியம்.   

இபபடிதயல்லசாம் நீஙகைள ைசாழநது எத்ே்ன 
ைருடஙகைைசாகின்ன?  அதுேசான இயற்கைக்கும் 
உஙகைளுக்குமி்டயிலசான தூேம். எஙகைளு்டய நல்-

ைசாழவுக்கு  இயற்கை ஆறறும் அைபபரிய பங்கை 
நசாம் பல சை்ைகைளில் ை்நது விடுகிச்சாம். நசாம்  
உண்ணும் உணவிலிருநது சுைசாசிக்கும் சுத்ேைசான 
கைசாறறு, அருநதும் நீர்,  உடுக்கும் ஆ்ட, உ்்யும் 
இல்லம் தேசாடடு எைது கைலசா்சாேம், பண்பசாடு  யசாைற-
றுடனும் இயற்கை பசாரியைவில் தேசாடர்புபடடுளைது. 
ஆனசால் “இயற்கையின  முக்கியத்துைம் எனன?” 
எனறு வினவினசால், பதில் த்சால்ைேறகுப பலர்  திக்-
குமுக்கைசாடுைர். அநே இயற்கையிசல ஒரு பகுதியசாகை 
ைனிேன இருபப்ே அைசன  அஙகீகைரிக்கை ைறுபப-
தும், இயற்கை என்சால் அ்னத்தும் இலை்ைசாகை, 
ேனக்கைசாகைசை  ப்டக்கைபபடடது, அது அளை அளைக் 
கு்்யசாது என ைனிேன நி்னபபதும்ேசான  இயற-
்கையின தபறுைதி்ய அைனசால் உணே முடியசாைல் 
த்யது விடடது.   

இங்ஙனம் இயற்கை மீது ைனிேன த்லுத்தும் 
தேசாடர் ஆதிக்கைம்  கைசாேணைசாகை கைசாலநி்ல ைசாற்ம் 
எனும் தபரும் அனர்த்ேம் எம்்ை சநசாக்கி  தைதுதை-
துைசாகை தநருஙகி ைருகி்து. த்றிவு கூடிய நீடித்ே 
ை்ழவீழசசியும்  கு்்யும்  ைருடசாநே ை்ழ நசாட-
கைளும் தேசாடர் ைேடசி, சூ்சாைளி, தபருதைளைம்  
சபசான் பல இயற்கை அனர்த்ேஙகைளும் பயிேழிவுகை-
ளும் நடடஈடுகைளும் எைக்கு பழகிப  சபசாயக் தகைசாண்-
டிருக்கின்ன.  

தகைசாவிட தபருநதேசாற்் ஒரு அை்ேகைசால நி்ல-
்ையசாகைக் கைருதி உலகை  நசாடுகைள அே்ன அை்ே-
ைசாகை எதிர்தகைசாண்ட்ேப சபசால கைசாலநி்ல ைசாற்த்-
்ேயும் அை்ேைசாகை  எதிர்தகைசாளை சைண்டுதைன 
உலகை தபசாருைசாேசாே ைன்ம் சகைசாரிக்்கை விடுக்கி-
்து. தகைசாவிட  தபருநதேசாறறு கைசாலத்தில் உலகைைசா-
விய ரீதியிசல அே்சாஙகைஙகைள, ைர்த்ேகைஙகைள,  ேனி-
நபர்கைள என அ்னத்துத் ேேபபுகைளும் இ்ணநது 
அேன ேசாக்கைத்்ே எதிர்தகைசாண்டு  ைருகின்ன. 

இத்ே்கையசேசார் உத்தி ரீதியசான ைழியில் கைசாலநி்ல 
ைசாற்த்்ேயும்  எதிர்தகைசாளை முடியும் என இக்கூட-
டி்ணவு நம்பிக்்கை்ய உருைசாக்கியுளைது.  

கைசாலநி்ல ைசாற்தைனபது தபசாதுைசாகை 
‘பூசலசாகைம் தைபபையைசாேல்’ எனும்  பேத்தினசால் 
விைக்கைபபடுகி்து. பூசகைசாை தைபபநி்லயில் ஏறப-
டும் நி்லயசான  அதிகைரிபபினசால் ஏறபடும் தைபப 
அ்லகைள தேசாடடு உ்்பனி உருகுேல் ை்ே  
ஏறபடும் தேசாடர் ைசாற்ஙகை்ை அது குறிக்கி்து. 
ஆயினும் புவியியல் தேசாடடு  தேசால்லியல் ை்ே 
பல்து்் ்சார் விஞ்்சானபூர்ைைசான ஆேசாேஙகை-
ளின அடிபப்டயில்  கைசாலநி்ல ைசாற்தைனபது 

தேசாடர்நது அதிகைரித்து ைருதைசாரு சேசாற்பபசாடு 
அல்ல எனக்  குறிபபிடபபடுகி்து. ைனிே நசாகைரிகைத்-
துக்கு முறபடட கைசாலஙகைளில் அது  ஆர்முடுகைபபடடி-
ருக்கைவில்்ல. ேறசபசாது ைனிே த்யறபசாடுகைைசால் 
அதீேைசாகை  உமிழபபடும் பச்் இல்்ல ைசாயுகைள 
கைசாேணைசாகைசை அது ஆர்முடுகைபபடடிருக்கி்து.  

புவியின உயிர்க்சகைசாைத்தின நி்லபபுக்குப பல 
இயற்கை  ைடடஙகைள கைசாேணைசாகை அ்ைநது விடு-
கின்ன. அைறறுள கைசாபன ைடடம் மிகை  முக்கிய-
ைசானது. இநே உயிர்க்சகைசாைம் கைசாப்னச ச்மித்து 
்ைபபதும்  தைளியிடுைதுைசாகைத் ேனது தேசாழிற-
பசாட்ட ஒரு ்ைநி்லயில் சைறதகைசாளளும். 
பூசகைசாை  தைபபையைசாேலுக்கு உயிர்க்சகைசாைம் 
முகைம் தகைசாடுக்கும் சபசாது ஒரு கைடடத்தில் கைசாபன  
ைடடத்தில் ்ைனற் நி்ல தூண்டபபடும். இநநி-
்ல்ை எல்்லப புளளி்யத்  ேசாண்டும் சபசாது 
கைசாலநி்லயிசல சநர்சகைசாடடுத் தேசாடர்பல்லசாே 
மிகைவும் பசாேதூேைசான  ைசாற்ம் நிகைழும்.  

உயர்நே கைறசகைசாபுேதைசான்் எண்ணிக் தகைசாள-
ளுஙகைள. கைசாலஙகைசாலைசாகை  நசாமும் எைது முன-
சனசாரும் அக்சகைசாபுேத்தின கைறகை்ை ஒவதைசான்சாகை 
அகைறறி ைருகிச்சாம்  எனக் தகைசாளசைசாம் . ஒரு கைட-
டத்தில் மிகை முக்கியைசான ் ையக்கைல்்ல நசாம் அகைற-
றும்  சபசாது அக்சகைசாபுேம் இடிநது வீழநது விடும். 
இதுேசான புவியின  உயிர்க்சகைசாைத்திலும் ந்டதப-
றுகி்து. நசாம் சைறதகைசாளளும் ஒவதைசாரு த்யற-
பசாடும்  புவிக்சகைசாபுேத்தின கைல்தலசான்் அகைறறு-
ைேறகு ஒபபசானது. அது பச்் இல்ல  ைசாயுகைளின 
உமிழைசாகை இருக்கைடடும், எம்ைசால் சைறதகைசாளைப-
படும் தபசாறுபபற்  நுகைர்வுகைள ைறறும் உறபத்திகை-
ைசாகைவிருக்கைடடும். ஏன கைசாடுகைளின அழிைசாகைக் கூட  
இருக்கைடடும்.   

அநே ்ையக்கைல் எதுைசாகை சைண்டுைசானசாலும் 

இருக்கைலசாம். அ்ே  அகைறறுபைர்கைள யசாேசாகை சைண்-
டுைசானசாலும் இருக்கைலசாம். அநேப தபரும்  அனர்த்-
ேத்துக்கு ைழிசகைசாலுபைர்கைள நசாைசாகை இருக்கைக் 
கூடசாது என நசாம்  ஒவதைசாருைரும் உறுதி சபண 
சைண்டும். கைசாடழித்ேலும் ைேம் நசாடடுேலும் பல  
சை்ைகைளில் மி்கை நிேபபும் த்யறபசாடுகைைசாகைப 
பசார்க்கைபபடுகின்ன. ஆனசால்  உண்்ையில் அசத -்
யறபசாடுகைைசான்ை வீடடிசல ைருைசானமீடடும் ஒரு-
ைரின  இழபபுக்குப பதிலீடசாகை ்கைக்குழந்ே்யக் 
தகைசாடுபபேறகு ஒபபசானேசாகும். மிகை  நீண்ட கைசால 
சநசாக்கைத்திசல அது சில சை்ைகைளில் தபசாருத்ே-
ைசான பதிலீடசாகை இருக்கைலசாம்.  ஆயினும் உடனடி-
யசான பதிலீடல்ல.  

கைசாடு எனபது ேனக்சகையுரித்ேசான இயக்கைவிய்ல-
யு்டய ஒரு சூழல்  தேசாகுதியசாகும். அேன இயக்-
கைவியலின கைசாேணைசாகைத்ேசான எைக்கு பல சூழல் 
தேசாகுதிச  ச்்ைகைள கி்டக்கைப தபறுகின்ன.   

அருவிகைளிலும் நிலக்கீழ சு்னகைளிலும் கைசாணபப-
டும் சுத்ேைசான  நீர் அசச்்ைகைளின பிேதிபலனசாகை 
எைக்குக் கி்டபபேசாகும். கைசாடுகைளின  இயக்கைவியல் 
மிகைச சிக்கைலசானது. அேன இயக்கைவிய்லப பிேதி 
பண்ணுேதலனபது  ைனிேனின முயறசிகைளுக்கு 
அபபசாறபடடது. ைனிேனசால் இயலசாேது. ஆனசால்  
கைசாடழிக்கைபபடட பிேசே்த்்ே மிகைவும் இழிைைைசான 

ைனிேத் ே்லயீடடுடன சுயைசாகைசை மீை விடடசால் சில 
ே்சாபேஙகைளின பினனர் தைல்ல தைல்ல அசசூழல் 
தேசாகுதி ேசான இழநே இயக்கைவிய்ல மீைப தப் 
ஆேம்பிக்கும். அேறகு ே்சாபேஙகைளும் ஆகைலசாம். 
நூற்சாண்டுகைளும் ஆகைலசாம். அேன உயிர்ப பல்ை-
்கை்ைச த்றிவு தைல்ல தைல்ல  அதிகைரிக்கை, அசசூ-
ழல் தேசாகுதியின உறுதித் ேன்ையும் அதிகைரிக்கும். 
இம்மு்்்ை கைசாடுகைளுக்கு ைடடுைல்ல, எல்லசா 
சூழல் தேசாகுதிகைளுக்குசை தபசாருநதும். இனறு  
நசாம் அழித்ே கைசாடுகைள எைக்கு ைழஙகிய சூழல் 
தேசாகுதிச ச்்ைகை்ை நசாம்  மீண்டும் தப் பல 
்நேதிகைள கைசாத்திருக்கை சைண்டிசயறபடும். அதுை்ே 
அ்ை ைனிேத் ே்லயீடு இல்லசாைல் இருக்கை சைண்-
டுதைனபேறகு எனன உத்ேேைசாேம் இருக்கி்து?  

கைசாடுகைள (கைண்டல் கைசாடுகைள உடபட) ச்மித்து 
்ைத்திருக்கும்  கைசாபனின அைவு மிகை அதிகைைசாகும். 
அ்ை அழிக்கைபபடும் சபசாது அக்கைசாபன சூழலுக்கு  
தைளிவிடபபடுைேசானது பூசகைசாை தைபபையைசாே-
லுக்குப பஙகைளிக்கி்து. அ்ை  அழிக்கைபபடட பின 
நிலபபசாை்ன ைசாற்ம் தப், அஙகு சைறதகைசாள-
ைபபடும்  த்யறபசாடுகைளும் பூசகைசாை தைபபையைசா-
ேலுக்குப பஙகைளிக்கின்ன. இது ஒரு சிறு  உேசாே-
ணைசாகும் . இவைசாறு நசாம் நுண்ணியைவு தேசாடடு 
பசாரியைவு ை்ே சைறதகைசாளளும்  ்கைல த்யறபசா-
டுகைளும் பூசகைசாை தைபபையைசாேலுக்குப பஙகைளிக்-
கின்ன.  

 கைசாலநி்ல ைசாற்ம், உலகைைசாவிய தைபபநி்ல 
2 பசா்கை த்ல்சியஸ் இனசால்  அதிகைரிபபு, ைைஙகை-
ளின அதீே நுகைர்வு, சூழல் ைசாசு என ேகித்துக்  கு் -்
ை்டநது த்னறு தகைசாண்டிருநே தகைசாண்டிருநே 
பூமியின ஆயுடகைசாலத்்ேத் ்றறு  நீடித்திருக்கும் 
இபதபருநதேசாறறுக் கைசாலத்தில் , நசா்ை  தகைசாண்-
டசாடபபடவிருக்கும் கைசாேலர் தினத்ேனறு இயற்கை 

மீது நசாம் தகைசாளளும் கைசாே்ல  ஏன தைளிபபடுத்ே 
ஆேம்பிக்கைக் கூடசாது?  

எபபடிதயனறு சயசாசிக்கிறீர்கைைசா?  
அத்தியசாைசியத் சே்ையினறி இயற்கையசான 

சூழல் தேசாகுதிதயசான்்க் கு்லக்கை முயறசி த்ய-
யசாதீர்கைள. அவைசாறு கு்லக்கை சைண்டிசயறபடின 
ைசாறறு ைழிசயதும் இருக்குைசா எனறு ஒரு கைணம் 
சிநதித்துப பசாருஙகைள. உேசாேணைசாகை, கைசாணியில் 
இருக்கும் ைேஙகை்ைதயல்லசாம் அழித்து துபபுே-
ைசாக்கிய பினனர்  வீடடுக்கு அத்திைசாேம் சபசாட ஆேம்-
பிக்கும் பல ைனிேர்கை்ையும் மூட நம்பிக்்கைகைள, 
்சாஸ்திே ்ம்பிேேசாயஙகை்ைப பரிபூேணைசாகை நம்பிப 
பல அரிய ைேஙகை்ைத் ேறிக்கும் தபரியைர்கை்ை-
யும் அரிைேபதபறுைதியில்லசாேது என, பல  ே்சாப-
ேஙகைள ப்ழ்ையசான, ப்்ைகைள கூடி ைசாழும் 
ைேஙகை்ையும் நிழல் ேரும் ைேஙகை்ையும் ேறித்ே 
கைற்ைர்கை்ையும் தபசான முட்டயிடும் ைசாத்தின 
கை்ேயசாய அரிைேம் தபறுைதியசானது, நசாம் இருக்-
கும் சபசாசே அனுபவித்து விட சைண்டும் எனப பல 
அரிய ைேஙகை்ை அரிநது முடித்ே புத்தி்சாலிகை்ை-
யும் கூட நசான ்நதித்திருக்கிச்ன. நசாஙகைள அனு-
பவித்ே இயற்கை்ய எைது எதிர்கைசால ்நேதியும் 
அனுபவிக்கை சைண்டசாைசா? அநே இயற்கை எைக்கு 
ைழஙகிய ச்்ைகை்ை எைது  எதிர்கைசால ்நேதிக்-
கும் ைழஙகை சைண்டசாைசா? ைேஙகை்ைத் ேறிக்கை 
வி்ழயும் சபசாது ஒருகைணம் நிேசானித்து சிநதித்து 

உஙகைள முடி்ை மீள பரிசீல்ன த்யயுஙகைள.  
ைேஙகை்ை நட விரும்பினசால், சுசே் ேசாைேங-

கை்ை நடுஙகைள. அைற்்  நம்பிசய எம் சே்த்-
தின உயிர்பபல்ை்கை்ை அ்ைநதிருக்கி்து. 
நசாடியவுடன பலன ேே சைண்டும், துரிேைசாகை ைைே 
சைண்டும், வி்ேவில் பயன ேே,சைண்டும் என் 
குறுகிய சநசாக்குகைளுடன அநநியத் ேசாைேஙகை்ை 
நசாடடுை்ே அனுைதிக்கைசாதீர்கைள.  

எல்லசாைறறிறகும் சைலசாகை, உஙகைள அனபுக்குரி-
யைர்கைளுடன இ்ணநது உஙகை்ைச சூழவிருக்கும் 
இயற்கைச சூழ்ல அைேசானித்துப பசாருஙகைள. சிறு-
ேசாைேஙகைள தேசாடடு ைேஙகைள, ப்்ைகைள முேல் 
பிேசாணிகைள, விலஙகுகைள ை்ே  அ்னத்துசை அழ-
கைசாயத் தேரியத் தேசாடஙகும். அைறறின அழ்கையும் 
ைண்ணஙகை்ையும்  ைண்ணஙகைள அ்ைத்திருக்கும் 
சகைசாலஙகை்ையும் அைேசானித்து இேசியுஙகைள. அவ-
வுயிர்கை்ை அ்டயசாைபபடுத்ே முயறசி த்யயுங-
கைள. அைறறின இருபபின சநசாக்கைம், ைனிே இனத்-
துக்கும் ேசாம் ைசாழும் சூழலுக்கும் அ்ை ைழஙகும் 
ச்்ைகை்ை  அறிய முய-
லுஙகைள. சுய நலைசாயி-
னும் அ்ை மீது நீஙகைள 
கைசாேல் தகைசாளவீர்கைள.  
அக்கைசாேல் இபபூவுலகில் 
அைறறின நி்லப்ப 
ைடடுைல்ல எஙகைள 
அ்னைேது இருப்ப-
யும் உறுதி த்யயும். 
முயனறுேசான பசாருஙகை-
சைன!
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இயற்கை மீது நம் நநசத்தை   
வெளிப்படுததை தையககைம் ஏன்?

அதிகை தி்்ைகை்ை 
தைளிபபடுத்தும்
இயல்பசான பிள்ைகை-

ளுக்கு கைல்வி்ய ைழஙகுே்ல 
விட, கைற்ல் இயலசா்ையு்டய 
விச்ட சே்ையு்டய ைசாணைர் 
ைத்தியில் கைற்்ல ஊக்குவிபபேற-
கைசாகை பல்சைறு சை்லத் திடடஙகைள
ஐக்கிய  நசாடுகைள ்்பயின 
யுதனஸ்சகைசா ைறறும் யுனித்ப 
நிறுைனஙகைளினசால் முனதனடுக்-
கைபபடடு ைருகின்ன.

தகைசாவிட19 என் 
தபருநதேசாறறுக் 
கைசாலம் கைடநே ஒரு 

ைருடைசாகை  ைசாழவின யேசார்த்ேத்்ே எைக்கு 
உணர்த்தி ைருகி்து. அன்சாட ைசாழவிசல 
மிகை அைசியைசான்ை என நசாம் கைருதிய 
தபரும்பசாலசான விடயஙகைள அைசியைற -்
ேசாகி விடடன. அைசியைற்்ை என நசாம் 
கைருதிய பல விடயஙகைள அத்தியசாைசியைசாகை 
ைசாறி விடடன. நவீனத்தின பினசன ேடம் 
ைசாறிச த்னறு தகைசாண்டிருநே எைக்கு 
யேசார்த்ேத்்ே உணர்த்திய தபரு்ை 
இநேப தபருநதேசாற்்சய ்சாரும் 
எனப்ே எைரும் ைறுக்கை முடியசாது.  

விநசட நதை்ெயு்டய மாணெர் கைறகும் 
்பாடசா்ைகைளுககு வதைா்ைககைாட்சி ெசதி

ஆதைைால் கைாதைல் வசய்வீர்!

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

சூழல் வதைாகுதி்ய சீர்கு்ைககும்  
ந்பரா்பத்தை தைடுதது நிறுததுநொம்!

்சாேேசா ைசனசாகைேன...?
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ஒழுக்்கைற்ற இ்ராணுவத்தினருக்கு...
காண�ாளிண�ான்று பகிரபபட்டு 

வருகிறது. இந்த காண�ாளி மற்றும் 
சம்பவம் ண்தாடர்பில் இராணுவம் 
துரி்த விசாரண�கணை முன்ணனெ-
டுத்துளைது. ஒழுககமானெ இராணு -
வத்திலுளை இராணுவ அதிகாரிகள 
அல்்லது சிபபாயகைால் ஒழுககமற்ற 
வணகயில் முன்ணனெடுககபபடுகின்ற 
ணச�ற்பாடுகளுககு அனுமதி�ளிகக 
முடி�ாது. இவவாறானெ நபர்களுககு 
எதிராக கடுணம�ானெ ஒழுககாற்று 
நடவடிகணக எடுககபபடும். இக 

காண�ாயில் கா�பபடுகின்றண்தப 
பபா்ல இரு ்தரபபினெருககுமிணடயில் 
முரணபாடுகள ஏற்பட்டுளைணம 
விசாரண�களில் ண்தரி�வநதுள-
ைது. இ்தற்கானெ கார�ம் உளளிட்ட 
விட�ஙகள ண்தாடர்பானெ முழுணம -
�ானெ விசாரண�கள இராணுவத்தி-
னெரால் முன்ணனெடுககபபட்டு வருகி -
றது. அ்தற்கணம� இநநபர்களுககு 
எதிராக நடவடிகணக எடுககவும் 
தீர்மானிககபபட்டுளைண்தனெ அவர் 
பமலும் ண்தரிவித்்தார்.  

ரூ.1,000 சமெள அதி்கரிபமெ...
சஙகஙகள ண்தரிவிககின்றனெ. எனெபவ 

இ்தணனெ ஏற்றுக ணகாளை முடி�ாது 
என்றும் அவர்கள அறிவித்துளை-
னெர். அப்தபவணை, சம்பை நிர்�� 

சணபயின் இந்த தீர்மானெத்துககானெ 
ஆட்பசபணனெண� முன்ணவககவிருப -
ப்தாக ணபருநப்தாட்ட நிறுவனெஙகைது 
ஒன்றி�மும் ண்தரிவித்துளைது. 

நாட்டில் நான்கு...
அணட�ாைம் கா�பபட்டுளை்தாக 

அவர் ண்தரிவித்துளைார். பமற்படி 
பநா�ாைர்களின் மாதிரி பரிபசா்தணனெ 
ணசய�பபட்டுளை நிண்லயில் பமற்படி 
ணகாபரானொ ணவரஸ் ண்தாற்று உறுதிப-
படுத்்தபபட்டுளை்தாக அவர் ண்தரி -

வித்துளைார். பமற்படி புதி� வணக 
ணகாபரானொ ணவரஸ் ண்தாற்று இதுவணர 
சர்வப்தச ரீதியில் 50 நாடுகளில் பரவி 
உளை்தாகவும் இ்லஙணகயில் அ்தன் 
பரவும் பவகம் அதிகரிகக்லாம் என்றும் 
அவர் ண்தரிவித்துளைார்.(ஸ)  

ஆமைக்குழு அறிக்ம்கமை...
ஜ�ரட்� இ்தணனெத் ண்தரிவித்துள -

ைார். உயிர்த்்த ஞாயிறு ்தாககு்தல் 
ண்தாடர்பில் ஆராயந்த ஜனொதிபதி 

ஆண�ககுழு ்தமது அறிகணகண� 
அணணமயில் ஜனொதிபதியிடம் 
ணக�ளிககபபட்டிருந்தது.  

09 மில்லிைன் தடுபபூசி்கமள...
இணடப�யும் இராஜ்தநதிர மட் -

டத்தில் அ்தற்கானெ நடவடிகணககள 
பமற்ணகாளைபபட்டுளை நிண்லயில் 
அ்தணனெ�டுத்து ்தடுபபூசிகணை நாட்-
டுககு ணகாணடு வருவ்தற்கானெ நட-
வடிகணககள பமற்ணகாளைபபடும் 
என்றும் அவர் ண்தரிவித்துளைார். 

அப்தபவணை ்தடுபபூசிகணை 
இ்லஙணகககு ணகாளவனெவு ணசயவ -
்தற்கு முணற�ானெ திட்டணமான்று 
நணடமுணறபபடுத்்தபபடுவ்தாகவும் 
சுகா்தார அணமச்சு ண்தரிவித்துளைது. 

அப்த பவணை,நாட்டில் இதுவணர 

ஒரு இ்லட்சத்து 78 ஆயிரத்து 87 
பபருககு ்தடுபபூசி ணசலுத்்தபபட் -
டுளை்தாகவும் சுகா்தார அணமச்சு 
ண்தரிவித்துளைது. 

கடந்த ஜனெவரி 29ஆம் திகதி 
மு்தல் இநதி�ாவின் ்தடுபபூசிகணை 
மககளுககு உபப�ாகிககும் பணிகள 
ஆரம்பிககபபட்ட நிண்லயில் 
தினெமும் ஆயிரத்துககும் பமற்பட்-
படாருககு ்தடுபபூசிகள வழஙகப -
பட்டு வருவ்தாக சுகா்தார அணமச்-
சின் ண்தாற்றுபநாய விஞஞானெப 
பிரிவு ண்தரிவித்துளைது.(ஸ) 

24 ைணி நந்ரத்தில்...
வருணக ்தந்த 102 பபரும் அடங-

குவர். விமானெ நிண்ல�த்ண்த வந்த-
ணடந்த ப�ணிகள ்தனிணமபபடுத்்தல் 
நடவடிகணககளுககாக இ்லஙணக 
இராணுவத்தினெரால் அணழத்துச் ணசல்-
்லபபட்டுளைனெர். இப்தபவணை இந்த 
கா்லகட்டத்தில் 10 விமானெஙகளினூ-
டாக 843 ப�ணிகள கட்டுநா�கக 

விமானெ நிண்ல�த்திலிருநது புறபபட்-
டும் உளைனெர். இந்த கா்லகட்டத்தில் 
50 ஆயிரம் கிப்லா ணபாருட்கள இறக-
குமதி�ாகியுளைனெ.  2,95,000 கிப்லா 
ணபாருட்கள கட்டுநா�கக, விமானெ 
நிண்ல�த்திலிருநது ஏற்றுமதி ணசய�ப-
பட்டுளை்தாகவும் விமானெ நிண்ல� 
அதிகாரிகள ண்தரிவித்துளைனெர்.  

நீதிைன்்ற ்கட்்டமைபபு்கள்...
மூ்லம் டிஜிட்டல் ம�பபடுத்்தபப-

டவுளை்தாக நீதி�ணமச்சு ண்தரிவித்-
துளைது.   

இந்த பவண்லத்திட்டம் நீதி�-
ணமச்சு, நீதிச்பசணவகள ஆண�க-

குழு, ண்தாழில்நுட்ப அணமச்சு 
என்பனெ இ்லஙணக ்தகவல் ண்தாடர்-
பாடல் ண்தாழில்நுட்ப பிரதிநிதிகளு -
டன் இண�நது ணச�ற்படுத்்தபப-
டவுளைது.

IPL பதா்டர் ஏலப ெட்டிைலில்...
ஏற்பாடாகியுளைது. ஐ.பி.எல் 

கிரிகணகட் ண்தாடருககாக வீரர்கணை 
எடுபப்தற்கு ஏ்லமும் நணடணபற 
இருககிறது. வீரர்களுககானெ ஏ்லம் 
எதிர்வரும் 18ஆம் திகதி ணசன்ணனெ-
யில் நணடணபறவுளைது. இந்த ஏ்ல 
பட்டி�லில் 292 வீரர்களின் ணப�ர் 
இடம்ணபற்றுளைது. ஆரம்பத்தில் 
1,114 வீரர்கள பதிவு ணசயதிருந்த 
நிண்லயில் ்தற்பபாது இறுதிப பட்டி-
�ல் ணவளி�ாகியுளைது.  

இதில் 31 இ்லஙணக வீரர்களில் 
ஒன்பது பபரின் ணப�ர் ஏ்லப பட்டி� -
லில் உளவாஙகபபட்டுளைது. குறிப -
பாக �ாழபபா�ம் மத்தி� கல்லூரி 
மா�வர் விஜ�காநத் வி�ஸ்காநத் 
ணப�ரும் இடம்ணபற்றுளைது. 19 
வ�்தானெ விஜ�காநத் வி�ஸ்காநத் 
கடந்தாணடு நணடணபற்ற ்லஙகா பிரீமி -
�ர் லீக ண்தாடரில் �ாழபபா�ம் ஸ்டா -
லி�ன்ஸ் அணிககாக விணை�ாடியிருந -
்தார் என்பதும் குறிபபிடத்்தககது.  

இன்றும நாமளயும பொலிஸ்...
எச்சரிகணக�ாக ணச�ற்படுமாறும் 

ணபாலிஸ் ஊடகப பபச்சாைர் பிரதி 
ணபாலிஸ் மாஅதிபர் அஜித் பராஹ� 
ண்தரிவித்துளைார்.   

ஏமாற்றுக குழுககள அது ண்தாடர்-
பில் திட்டஙகணை பமற்ணகாணடு வரு-
வ்தாக ண்தரிவித்துளை அவர், அவவாறு 
இன்று 13 நாணை 14ஆம் திகதிகளில் 
்தமககு கிணடககும் குறுந்தகவல்கள 
ண்தாடர்பில் இணைஞர், யுவதிகள எச்ச-
ரிகணக�ாக ணச�ற்படுமாறும் ஏமாநது 
விட பவணடாம் என்றும் எச்சரித்துள-
ைார்.   

அது ண்தாடர்பில் அவர் பமலும் ண்தரி-
விகணகயில்; நாணை� தினெம் கா்த்லர் 
தினெம் ணகாணடாடபபடும் நிண்லயில் 
அ்தற்காக ணக�டககத் ண்தாண்லபபசி 

அல்்லது சமூக வண்லத்்தைஙகள மூ்லம் 
கா்த்லர் அல்்லது கா்தலி பரிசுபணபாருட்-
கள அனுபபியுளை்தாக கூறி அ்தணனெப 
ணபற்றுக ணகாளவ்தற்கு அந்த வஙகிக 
க�ககில் ப�ம் ணவபபிலிடுமாறும் 
பகாரபபட்லாம்.   

அவவாறானெ குறுந்தகவல்கள 
கிணடத்்தால் அது ண்தாடர்பில் ப்ல 
்தடணவகள ஆராயநது ணச�ற்படுமா-
றும் ஏமாற்றுப பபர்வழிகள உஙகணை 
ஏமாற்றுவதிலிருநது பாதுகாத்துக 
ணகாளளுமாறும் அவர் பகட்டுக 
ணகாணடுளைார். அதுபபான்ற சமூக 
வண்லத்்தைஙகள மூ்லம் ணச�ற்படும் 
ஏமாற்றுககாரர்கள ண்தாடர்பில் ணபாலி-
ஸாருககு ்தகவல் கிணடத்துளை்தாகவும் 
அவர் ண்தரிவித்துளைார்.

இலஙம்க அ்ரசின்...
மா்தம் கடலில் மீன் பிடிககச் ணசன்றி-

ருந்தனெர். ஜனெவரி 18ஆம் திகதி அவர்-
கைது படகு, இ்லஙணக கடற்பணட 
பராநது படகுடன் பமாதி மூழகி�து.   

இதில் 4 மீனெவர்கள ணகால்்லபபட்ட 
சம்பவம், இஙகு மிகுந்த பசாகத்ண்த 
ஏற்படுத்தி�து.இந்த து�ர சம்பவம் 
ண்தாடர்பானெ பகளவிகள, இநதி� பாரா-
ளுமன்ற மாநி்லஙகைணவயில் எழுந-
்தனெ. அவற்றுககு இநதி� ணவளியுற-
வுத்துணற அணமச்சர் எஸ்.ணஜயசஙகர் 
பதில் அளித்்தார் அபபபாது அவர் கூறி-
�்தாவது;

இந்த து�ர சம்பவத்தில், இ்லங-
ணகககு நாம் நமது கடும் எதிர்பணப 
ண்தரிவித்துளபைாம். அ்தன் ப்லனொக 
அவர்கள ஒரு விசாரண�ண� ண்தாடங-
கியுளைனெர். அந்த விசாரண� முடிவுக-
காக காத்திருககிபறாம். அப்த பநரத்தில் 
இந்த விவகாரத்ண்த மத்தி� அரசு மிக 
மிக கடுணம�ாக எடுத்துகணகாணடுள-
ைது என்பண்த நான் உறுதி�ாக ண்தரி-
வித்துகணகாளகிபறன்.   

்தற்பபாது இ்லஙணகயில் இநதி� மீனெ-
வர்கள எவரும் சிணறயில் இல்ண்ல. 
சமீப கா்லம் வணர 09 பபர் சிணறயில் 

இருந்தனெர். அவர்கள விடுவிககபபட்டு 
விட்டனெர். இபபபாண்த� நி்லவரபபடி 
இநதி� மீனெவர்களின் (்தமிழக மீனெ-
வர்களின்) 62 படகுகள இ்லஙணகயில் 
உளைனெ. அவற்ணற இ்லஙணகயிலி-
ருநது விடுவிகக நாஙகள மு�ற்சித்துக 
ணகாணடிருககிபறாம்.   

முன்பு 173 படகுகள இருந்தனெ. 
அவற்றில் 36 படகுகள மீட்கபபடக-
கூடி�ணவ. மீட்க முடி�ா்த படகுக-
ளுககானெ நணடமுணறகள ்தற்பபாது 
விவா்தத்திலுளைனெ. எவற்ணற திரும்-
பப ணபற முடியுபமா, அவற்ணற 
திரும்பபணபறுபவாம். எவற்ணற மீட்க 
முடியுபமா அவற்ணற மீட்பபாம். அ்தற்-
கானெ மு�ற்சி எடுககிபறாம். மீட்ணப 
விணரவு படுத்துபவாம்.   

இநதி� மீனெவர்களின் பாதுகாப-
புககு மத்தி� அரசு மிக கூடு்த்லானெ 
முன்னுரிணமண� அளிககிறது. இநதி� 
மீனெவர்கள இ்லஙணக�ால் பிடிககப-
படுவது பற்றி� ்தகவல் கிணடககிற-
பபாண்தல்்லாம், தூ்தரக ரீதியில் இந்த 
விவகாரத்ண்த இ்லஙணக அரசிடம் 
எடுத்துச் ணசல்கிபறாம்.இவவாறு அவர் 
கூறினொர்.

ொ்ராளுைன்றில் இன்னமும...
சமர்பபிககபபடவில்ண்லண�னெ பிர்தானெ எதிர்க-

கட்சிகள பநற்று ணவளளிககிழணம சணபயில் கடும் 
எதிர்பணப ணவளியிட்டனெ.   

 பாராளுமன்றம் பநற்று முற்பகல் 10 மணிககு 
சபாநா�கர் ்லக்மன் �ாபபா அபபவர்்தனெ ்தண்ல-
ணமயில் கூடி�து. இ்தன்பபாது ஒழுஙகுபபிரச்சி-
ணனெண�ான்ணற எழுபபி� எதிரணி பிர்தம ணகாறடா-
வானெ ்லக்மன் கிரி�ல்்ல,   

 “ கட்சித் ்தண்லவர்கள கூட்டத்தில் எம்மால் விடுக-
கபபடும் பகாரிகணககள எல்்லாம் உரி�வணகயில் 
நிணறபவற்றபபடுவதில்ண்ல. அரசி�ல் பழிவாங-
கல்கள ண்தாடர்பானெ ஜனொதிபதி ஆண�ககுழுவின் 
விசாரண� அறிகணகண�யும், உயிர்த்்த ஞாயிறு தினெ 
ப�ஙகரவா்த ்தாககு்தல் ண்தாடர்பானெ அறிகணகண�-

யும் சணபயில் சமர்பபிககுமாறு பகட்டிருநப்தாம். 
இன்னும் சமர்பபிககபபடவில்ண்ல.   

 அரசிடம் ணபரும்பான்ணம இருபப்தால் ்தனெககு 
ஏற்றவணகயிப்லப� ணச�ற்படுகின்றது.” – என்றார்.   

 அ்தன்பின்னெர் இது குறித்து கருத்து ணவளியிட்ட 
ப்தசி� மககள சகதியின் ்தண்லவர் அநுரகுமார திஸா-
நா�கக,   

 “ ஜனொதிபதியிடம் 02 ஆண�ககுழுககளின் 
விசாரண� அறிகணககள ணக�ளிககபபட்டுளைனெ.
அதில் அரசி�ல் பழிவாஙகல் ண்தாடர்பானெ அறிக-
ணகயில் எனெது ணப�ர் இருபப்தாகவும், விபசட 
ஜனொதிபதி ஆண�ககுழுணவான்று நி�மிககபபட-
வுளைது எனெவும் கூறபபடுகின்றது.   

 அப்தபபால் உயிர்த்்த ஞாயிறுதினெ ்தாககு்தலில் 

200 இற்கும் பமற்பட்படார் ணகால்்லபபட்டனெர். 
சுமார் 500 பபர் வணர�ாபனொர் கா�மணடந்தனெர். 
இது சர்ச்ணசககுரி� பிரச்சிணனெ�ாகும். ஜனொதிபதி 
ஆண�ககுழுவிலுளை விட�ஙகள ஊடகஙகளில் 
ணவளி�ாகின்றனெ. ஆனொல் இன்னும் பாராளுமன்-
றத்தில் சமர்பபிககபபடவில்ண்ல. அடுத்்தவாரம் 
விவா்தம் நடத்துவ்தற்கும் இ�ககம் கா�பபட்-
டுளைது. ்தாமதிககபபடுவண்த ஏற்கமுடி�ாது. 
எனெபவ ,விணரவில் இரு அறிகணககளும் முன்ணவக-
கபபடபவணடும்  என்றார்.   

 அப்தபவணை, அறிகணககணை விணரவில் சமர்ப-
பிபப்தற்கு நடவடிகணக எடுககபபடும் எனெ சணப 
மு்தல்வரும், அணமச்சருமானெ திபனெஷ் கு�வர்்தனெ 
இ்தற்கு பதி்லளித்்தார். 

ொ்ராளுைன்றில் விம்ரவில்...
பிர்தம ணகாறடாவும், அணமச்சருமானெ ணஜான்ஸ் -

டன் ணபர்�ான்படா ண்தரிவித்்தார்.   
 அறிகணககணை பாராளுமன்றத்தில் சமர்பபிபப-

்தற்கு ஏன் ்தாம்தம் ஏற்பட்டுளைண்தனெ எதிர்ககட் -
சித் ்தண்லவர் சஜித் பிபரம்தாசவால் பாராளுமன்-
றத்தில் பநற்று ணவளளிககிழணம எழுபபபபட்ட 
பகளவிககு பதி்லளிகணகயிப்லப� அவர் இவவாறு 

கூறினொர். இது ண்தாடர்பில் அவர் பமலும் கூறுணக -
யில்,   

அறிகணககள பாராளுமன்றத்தில் முன்ணவக-
கபபடும், விவா்தத்துககானெ தினெமும் வழஙகபப-
டுணமனெ சணப மு்தல்வர் குறிபபிட்டார். அதுபவ 
அரசின் நிண்லபபாடு.

ஜனொதிபதி ஆண�ககுழுககளின் விசாரண� 

அறிகணககள பாராளுமன்றத்துககு முன்ணவககப -
படாமல் மணறககபபட்ட சம்பவஙகளும் இடம்-
ணபற்றுளைனெ. நாம் அவவாறு ணசய�மாட்படாம். 
ஒளிககவும் மாட்படாம். அறிகணககள கூடி� 
விணரவில் முன்ணவககபபடும். ஆளுஙகட்சி 
உறுபபினெர்களும் இ்தணனெப� விரும்புகின்றனெர் 
என்றார்.

முஸ்லிம சட்்டங்கமள...
ப்தசவைணம சட்டம், முஸ்லிம் விவாகச் சட்டம், 

ணபௌத்்த கிராமஙகள மற்றும் விகாணரகள சட்டம், 
இநதுக க்லாசார சட்டம் உட்பட இன்னெமும் ப்ல 
சட்டஙகள இ்லஙணகயில் ்தனி�ார் சட்டஙகைாக 
அமுலிலுளைனெ.   

இ்லஙணகயில் மாத்திரமல்்ல இநதி�ா, 
இஸ்பரல், பிலிபணபன்ஸ், சிஙகபபூர் பபான்ற 
நாடுகளிலும் முஸ்லிம் சமூகத்திற்காக முஸ்லிம் 
சட்டம் அமுலில் உளைது.

‘ஒரு நாடு ஒரு சட்டம்’ என்ற பகாட்பாடு ணச�ல் -
படுத்்தபபட பவணடுணமன்றால் முஸ்லிம் சட்-
டத்ண்த மாத்திரம் நீககுவண்த ணசய� முடி�ாது. 
அணனெத்து ்தனி�ார் சட்டஙகளும் நீககபபட 
பவணடும்.

அண்தவிடுத்து இனெஙகளுககு இணடயில் முரண-
பாடுகணை ப்தாற்றுவிககும் வணகயில் ணச�ற்படக 
கூடாண்தன்றும் கூறினொர்.   

முஸ்லிம் சட்டத்தில் கட்டா�ம் திருத்்தம் 
பமற்ணகாளைபபடும் என்பதுடன், ஏணனெ� இனெப 
ணபணகணை பபான்று முஸ்லிம் ணபணகளும் 
திரு�ம் முடிககும் வ�து 18ஆக மாற்றி�ணமக-
கபபடும்.   

முஸ்லிம் சட்டத்தின் பிரகாரம் ப்லவந்தமாக 
முஸ்லிம் இைம் ணபணகணை திரும�ம் முடித்து-
ணவபப்தாக அத்துரலி� ர்தனெ ப்தரர் கூறியிருந்தார். 

அது ்தவறானெ கருத்்தாகும். அது அடிபபணட -
�ற்ற கருத்்தாகும். ணபணணின் விருபபத்தின் பிர-
காரம்்தான் ்தநண்த ணகண�ாபபமிடுகிறார். அதில் 
மாற்றம் ணசய� பவணடுணமன்றால் ணசய�்லாம். 
அது ண்தாடர்பில் க்லநதுணர�ாடல்கள நணடணபறு-
கின்றனெ.

1995ஆம் ஆணடுவணர கணடிச் சட்டத்தின் பிர-
காரம் ணபணகணை 16 வ�்தாகும் பபாது திரும-
�ம் முடித்து ணவகக முடியும்.   

முஸ்லிம் சட்டத்தின் பிரகாரம் 12 வ�ண்த கடந்த 
ஒரு ணபண வ�துககு வந்தபபின்னெர் அவரது விருப -
பத்தின் பிரகாரம் திரு�ம் ணசயதுணவகக முடியும். 
என்றாலும் அ்தணனெ மாற்றுவ்தற்கானெ கா்லம் எழுந -
துளைது. அது நணடணபறுகிறது. 

கடந்த ஆணடு நவம்பர் மா்தம் 20ஆம் திகதி 
நான் அணமச்சரணவப பத்திரணமான்ணற சமர்ப-
பித்திருநப்தன். அ்தன் பிரகாரம் நாட்டின் ஏணனெ� 
இனெஙகணைச் பசர்ந்த ணபணகணை பபான்று 
முஸ்லிம் ணபணகளுககும் திரும�ம் முடிககும் 
வ�து 18ஆக இருகக பவணடுணமனெ அதில் வலி-
யுறுத்்தபபட்டுளைது. ணபணகள காதிகைாக ணச�ற்-
பட முடியுணமனெவும் அதில் ப�ாசணனெ முன்ணவக-
கபபட்டுளைது. 

ஆகபவ, கட்டா�மாக முஸ்லிம் சட்டத்ண்த 
மறுசீரணமகக நாம் நடவடிகணகண�டுபபபாம் 
என்றார்.

ெ்ரநதன் இ்ரசாைன... (03 ஆம ெக்்கத்பதா்டர்)
க்லநதுணகாணடு ண்தாழிற்சாண்லண� மீை இ�க-

குவ்தற்கானெ ்தமது திட்டம் ண்தாடர்பாக விைககம -
ளித்்தனெர்.   

இந்தக க்லநதுணர�ாடலில், ண்தாழிற்சாண்லண� 
மீை இ�ஙகச் ணசயவ்தற்கானெ திட்டம் விரிவாக 
விைககபபட்டது.   

திரவ வடிவி்லானெ பகாஸ்டிக பசாடாணவ 
பிர்தானெ உற்பத்தி�ாகக ணகாணடி�ஙகவிருககின்ற 
இந்தத் ண்தாழிற்சாண்ல மூ்லம், பம்லதிக விணை-
ணபாருளகைாக குபைாரின், ஐட்பராகுபைாரிக 
அமி்லம், பசாடி�ம் ணஹபபாகுபைாணரட் என்-
பனெவும் உப உற்பத்திகைாக பமற்ணகாளைபபடு-
ணமன்று இ்தன்பபாது ணகமிககல் கம்பனி பிரதிநிதி -
கள விைககினெர்.   

இணவ இ்தர ப்ல உற்பத்தி மு�ற்சிகைானெ, 
பசாப, சுத்தீகரிபபு திரவஙகள, துணி சுத்தீக -
ரிபபு மற்றும் நிறமூட்டல், உ�வு ப்தனிடல் 
எனெ பல்பவறு ணச�ற்பாடுகளுககு அவசி�மானெ 
மூ்லபணபாருளகைாக அணமயுணமன்று குறிப -
பிட்ட அவர்கள, இ்தன்மூ்லம் பமலும் ப்ல ணகத் -
ண்தாழில்துணறகள ப�னெணடயுணமன்றும் ண்தரிவித்்த-
னெர்.   

பரந்தன் இரசா�னெ ண்தாழிற்சாண்லயில் உற்பத்தி 
ணசய�த் திட்டமிடபபட்டுளை இந்த இரசா�னெ 
மூ்லபணபாருளகளின் ப்தணவ ்தற்பபாது இறககு -
மதி மூ்லபம நிணறபவற்றபபடுவ்தாகத் ண்தரிவித்்த 
அவர்கள, இரசா�னெ ண்தாழிற்சாண்லயின் ணச�ற் -
பாடுகள மீை ஆரம்பித்்தால், இந்த மூ்லபணபாருள -

களின் ப்தணவயில் ணபரும் பகுதி உளளூரிப்லப�, 
குணறந்த ணச்லவில் பூர்த்திணசய�பபடும் எனெவும் 
சுட்டிககாட்டினெர்.   

2,600 மில்லியின் ரூபா மதிபபிடபபட்டுளை 
இந்தத் ண்தாழிற்சாண்லச் ணச�ற்றிட்டத்ண்த ஆரம் -
பிபப்தற்கானெ கட்டுமானெப பணிகள எதிர்வரும் 
ஒகபடாபர் மா்தமைவில் ஆரம்பிககத் திட்டமிட் -
டுளை்தாகவும், இ்தன்படி 2023 ஓகஸ்ட் மு்தல் 
இந்தத் ண்தாழிற்சாண்லயின் ணச�ற்பாடுகள ஆரம் -
பிககுணமன்றும் கூறி� அவர்கள, இந்தத் ண்தாழிற் -
சாண்ல உற்பத்திகள மூ்லம் நாட்டின் ணமாத்்தத் 
ப்தசி� உற்பத்திககானெ வடககு மாகா�த்தின் பங -
களிபபு பமலும் அதிகரிககும் என்றும் ண்தரிவித்்த -
னெர்.

சிறு மீனவர் பி்ரச்சிமன... (03 ஆம ெக்்கத்பதா்டர்)
சிறுமீனெவர்கள எதிர் பநாககும் பிரச் -

சிணனெகணை  அறிகணக�ாக ்த�ாரித் -
்தல்,  ணபாதுமககள மத்தியில் மீனெ -
வர்கள எதிர்பநாககும் பிரச்சிணனெகள 
ண்தாடர்பில் விழிபபு�ர்ணவ ஏற்படுத் -
து்தல், பல்கண்லககழக சமூகத்துடன் 

இண�நது சிவில் அணமபபு பிரதிநிதி -
கணையும் ஒன்றிண�த்து சிறு மீனெவர் -
கள பாதிபணப ஏற்படுத்தும் காரணிகள 
ண்தாடர்பில் விரிவாக ஆரா� ண்தாடர்ச் -
சி�ாக கூட்டஙகணை நடத்து்தல் என்பனெ 
தீர்மானிககபபட்டுளைனெ என்றார்.

ைல்லாவி பி்ரநதசத்தில்... (03 ஆம ெக்்கத்பதா்டர்)

இ்தணனெ ண்தாடர்நது அவர்களுடன் 
ண்தாடர்பிணனெ பபணி� 50ற்கும் பமற் -

பட்ட குடும்பஙகள ்தனிணமபபடுத்்தப -
பட்டுளைார்கள.

ஏழு நாட்்களுக்குள்... (03 ஆம ெக்்கத்பதா்டர்)

பவணடும்.   அவவாறு ணசய�த்்தவறுப-
வர்களின் பாராளுமன்ற உறுபபுரிணம இல்-
்லாமல் பபாகககூடும் என்ற விட�த்ண்த 

உளைடகக பவணடும் எனெவும் ப்தர்்தல்கள 
ஆண�ககுழுவின் ்தண்லவர் சிபரஷ்ட சட்டத்-
்தரணி நிமல் புஞசிபஹவா குறிபபிட்டார்.

நாட்டில் இறககுமதிககு விதிக-
கபபட்டுளை கட்டுபபாடுகள 
ண்தாடரும் எனெ மத்தி� வஙகியின் 
ஆளுநர் பபராசி�ர் டபளயு. ்லக-
மஸ்மன் ண்தரிவித்்தார்.

நாட்டின் ணபாருைா்தார நிண்ல-
ணமகள குறித்து விைககமளிக-
கும் ணசயதி�ாைர் சநதிபபு பநற்று 
மத்தி� வஙகியில் நணடணபற்றது. 
இதில் கருத்து ண்தரிவிககும் பபாப்த 

அவர் இ்தணனெக குறிபபிட்டார். 
இஙகு பமலும் கூறுணகயில், அத் -
தி�ாவசி�ப ணபாருட்கள ்தவிர்ந்த 
ஏணனெ� ணபாருட்கள மீ்தானெ இறக -
குமதி கட்டுபபாடுகணை ்தைர்த்்தக-
கூடி� சூழநிண்ல இன்னும் உருவா -
கவில்ண்ல. மாற்று வழிகள ஊடாக 
இ்லஙணகயின் ணபாருைா்தாரம் நிர்-
வகிககபபட்டு வருகின்றது.

எனினும் ணபாருைா்தார விமர் -

சகர்கள, 2020இன் இரணடாம் 
கா்லாணடின் வீழச்சிப பபாககி -
ணனெக ணகாணடு, 2021ம் ஆணடுக-
கானெ ணபாருைா்தார நிண்லணமகள 
குறித்்த எதிர்வுகூறண்ல பமற்-
ணகாளை முணனெகின்றனெர். ணகாளவ-
னெவு நிர்வாக சுட்ணடண ஊடாக, 
இ்லஙணகயில் வர்த்்தகஙகள மீ்தானெ 
நம்பிகணக பமப்லாஙகியுளைணம 
ண்தளிவாகியுளைது.

நீணடகா்லமாக இறககுமதிக-
ளில் ்தஙகியிருந்த ணபாருைா்தார 
ணகாளணககளுககு மாற்றுகணகாள-
ணககள ்தற்பபாது கணடபபிடிக-
கபபடுகின்றனெ. இது நீணடகா்ல 
அடிபபணடயி்லானெ ணகாளணக�ா-
கும். எனினும் குறுஙகா்லத்தில் 
விண்லநிண்லகளில் இது மாற்றுத் 
்தாககத்ண்த ஏற்படுத்்தககூடும் 
என்றார்.

இறக்குமதி கட்டுப்பாடுகள்
த�பாடரும் -மத்திய வங்கி

பஹாமாஸில் மனி்தர்கள இல்்லா்த 
தீணவான்றில் கடந்த 33 நாட்கைாக 
நிர்ககதி�ாகி இருந்த மூவர் அணம-
ரிகக கடப்லாரக காவல் பணடயினெ -
ரால் காபபற்றபபட்டுளைனெர். 

விமானெம் ஒன்று வழககமானெ 
பராநது பணியில் ஈடுபட்டிருந்த-
பபாது அஙகுயி்லா பக என்ற அந்த 

தீவில் சி்லர் உ்தவி பகட்டு ணக�-
ணசபபது அவ்தானிககபபட்டண்த 
அடுத்ப்த அவர்கள கணடுபிடிககப-
பட்டுளைனெர். 

இந்தத் தீவு புபைாரிடா கீ தீவு 
மற்றும் கியூபாவுககு இணடப� 
உளைது.

கியூபா நாட்டவர்கைானெ இவர்கள 

அந்த தீவில் இருககும் ப்தஙகாய-
கணை சாபபிட்டு உயிர்வாழந்த்தாக 
குறிபபிட்டுளைனெர். ்தவிர அஙகி -
ருககும் எலிகணையும் சாபபிட்டுள-
ைனெர். ்தமது படகு மூழகி�ண்த 
அடுத்து நீநதி இந்த தீணவ அணடந்த-
்தாக குறிபபிட்டுளைனெர். இதில் இரு 
ஆணகள மற்றும் ஒரு ணபண இருந-

துளைனெர். இந்த மூவரும் கடந்த 
ணசவவாயககிழணம விமானெத்தின் 
மூ்லம் பிபைாரிடாவில் உளை மருத்-
துவ நிண்ல�ம் ஒன்றுககு அணழத்து 
வரபபட்டுளைனெ. இவர்களிடம் 
ணபரி� அைவில் கா�ஙகள எதுவும் 
இல்ண்ல என்று குறிபபிடபபட் -
டுளைது. 

ஆளில்லா தீவில 33 நலாட்கள்
நிர்க்கதியலானவர்கள் மீடபு

மின்பனெரி�ா மற்றும் சபபுகஸ்-
கந்த ஆகி� பகுதிகளில் பநற்று 
முன்தினெம் இடம்ணபற்ற வாகனெ 
விபத்துகளில் சிககி சிறுமிண�ா-
ருவர் உட்பட இருவர் உயிரிழந-
துளை்தாக ணபாலிஸ் ஊடகபபி-
ரிவு ண்தரிவித்துளைது.

மின்பனெரி�ா ணபாலிஸ் 
பிரிவுககுட்பட்ட ஹபர� 
- ணபா்லன்னெறுணவ பிர்தானெ 
வீதியில் ணபா்லன்னெறுணவ பநாக-
கிச்ணசன்ற ண்லாறி, பாண்தண� 
கடகக முற்பட்ட சிறுமி ஒருவ-
ரின் மீது பமாதி விபத்து ஏற்பட்-
டுளைது.

இ்தன்பபாது படுகாமணடந்த 
சிறுமி ணபா்லன்னெறுணவ ணவத் -
தி�சாண்லயில் அனுமதிககபபட்-
ட்தன் பின்னெர் உயிரிழநதுளைார். 

கிரிந்தணை பகுதிண�ச் 
பசர்ந்த 12 வ�துணட� சிறுமி-
ண�ாருவபர இவவாறு உயிரி-
ழநதுளைார். விபத்து ண்தாடர்-
பில் ண்லாறியின் சாரதிண� 
ணகதுணசயதுளை மின்பனெரி�ா 

ணபாலிசார் பம்லதிக விசாரண�-
கணை நடத்தி வருகின்றனெர்.

இப்தபவணை, சபபுகஸ்கந்த 
ணபாலிஸ் பிரிவுககுட்பட்ட, 
மாணகா்ல - கிரிபத்ணகாட வீதியில் 
பமாட்டார் ணசககிள ஒன்று 
பாண்தண� கடநதுச்ணசல்்ல முற்-
பட்ட ணபணண�ாருவரின் மீது 
பமாதி விபத்து ஏற்பட்டுளைது. 

இ்தன்பபாது படுகாமணடந்த 
ணபண கிரிபத்ணகாட ணவத்தி�-
சாண்லயில் அனுமதிககபபட்ட-
்தன் பின்னெர் உயிரிழநதுளைார். 
கந்தணை பகுதிண�ச் பசர்ந்த 55 
வ�துணட� ணபணண�ாருவபர 
இவவாறு உயிரிழநதுளைார்.

விபத்தின்பபாது பமாட்டார் 
ணசககிளின் ஓட்டுனெரும் கா� -
மணடநதுளைதுடன், அவர் 
றாகம ணவத்தி�சாண்லயில் 
சிகிச்ணச ணபற்று வருகின்றார். 
விபத்து ண்தாடர்பானெ பம்லதிக 
விசாரண�கணை சம்புகஸ்கந்த 
ணபாலிசார் முன்ணனெடுத்து வரு-
கின்றனெர்.

இரு வவறு விபத்து்க்களில
இருவர பலி நியூஸி்லாநது பாராளுமன்றத்தில் கழுத்துப-

பட்டி அணிவது கட்டா�ம் இல்ண்ல என்று 
அறிவிககபபட்டுளைது. பாராளுமன்ற உறுப-
பினெர்கள விருபபத்தின் பபரில் கழுத்துபபட்டி 
அணிநது ணகாளை்லாம். நியூஸி்லாநது பாராளு-
மன்றத்தில் இ்தற்குமுன் ஆண உறுபபினெர்கள 
கழுத்துபபட்டி அணிநதிருந்தால் விவா்தஙக-
ளின் பபாது பகளவி பகட்க முடியும். அண-

ணமயில் அநநாட்டு பாராளுமன்றத்தில் கழுத்-
துபபட்டி அணி�ா்த ணமௌரி இனெ உறுபபினெர் 
ராவிரி ணவடிடிண� பகளவி பகட்க விடாமல் 
சபாநா�கர் ்தடுத்்தார். கழுத்துபபட்டி அணி� 
மறுத்்த்தால் அவர் பாராளுமன்றத்திலிருநது 
ணவளிப�ற்றபபட்டார். கழுத்துபபட்டி 
"'ணவளணை�ர் ஆதிககத்தின் தூககுக கயிறு" 
என்றும் அவர் கூறினொர்.

நியூஸி்லாந்து பலாரலாளுமன்றில ்கழுத்துபபடடி ்கட்லாயமில்்
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நாட்டில் இன்றும் நாளையும் 
விசேட சுற்றிவளைப்புக்கள் 

வார இறுதி நாட்களான இன்றும் 
நாளளயும் நாடளாவிய ரீதியில் 
விசேட சுற்றிவளளப்புக்கள் சேற்-
க்காள்ளப்்படவுள்ளதா்க க்பாலிஸ் 
ஊட்கப் ச்பசோளர் பிரதி க்பாலிஸ் 
ோஅதி்பர் அஜிதசராஹண கதரிவித-
தார்.  

சேலும் தனிளேப்்படுததல் ேட -
டவிதி்களுககு புறம்்பா்க கேயற்-
்படடதா்க 3,095 ச்பர் ள்கது 
கேயயப்்படடுள்ளதா்கவும், மு்கக -
்கவேம் அணியாளே ேற்றும் ேமூ்க 
இளடகவளி ச்பணாளே கதாடர்-
பிசே இவர்்கள் அளனவரும் ள்கது 
கேயயப்்படடுள்ளதுடன், அவர்்கள் 
அளனவருககும் எதிரா்க ேடடநடவ-

டிகள்க எடுக்கப்்படும் என்றும் குறிப் -
பிடடார்.   இது கதாடர்்பா்க அவர் 
சேலும் கூறுள்கயில்,  

தனிளேப்்படுததல் ேடடவிதி்க -
ளில் பிரதானோ்க ்களடப்பிடிக்க 
சவண்டிய விதிமுளற்களான, 
மு்கக்கவேம் அணிதல் ேற்றும் 
ேமூ்க இளடகவளிளய ச்பணுதல் 
ச்பான்ற வழிமுளற்களள பின்்பற்-
றாளே கதாடர்பில் சநற்று ்காளே 
ஆறுேணியுடன் நிளறவளடநத 24 
ேணிததியாேயததிற்குள் 10 ச்பர் 
ள்கது கேயயப்்படடுள்ளனர்.  

அதற்்களேய ்கடநத வருடம் ஒக-
சடா்பர் ோதம் 30 ஆம் தி்கதி முதல் 
இதுவளரயில் 3,095 ச்பர் ள்கது 

கேயயப்்படடுள்ளனர். அவர்்கள் 
அளனவருககும் எதிரா்க வழககு 
கதாடரப்்படடு ேடட நடவடிகள்க 
எடுக்கப்்படும்.  

இநநிளேயில், வார இறுதி தினங் -
்களான இன்றும் நாளளயும் நாட -
ளாவிய ரீதியில் விசேட சுற்றிவ-
ளளப்பு்கள் இடம்க்பறவுள்ளன. 
இதன்ச்பாது, சேல்ோ்காணததி-
லிருநது கவளி பிரசதேங்்களுககு 
கேல்லும் ்பயணி்கள் ேற்றும் க்பாது -
ேக்கள் நடோடடம் அதி்கோன 
்பகுதி்களிலிருப்்பவர்்களுககும் அன்-
ரிஜன் ்பரிசோதளன்கள் சேற்க்காள் -
ளப்்படவுள்ளன.  

இசதசவளள, சேல்ோ்காணத -

தில் தனிளேப்்படுததல் ேற்றும் 
சநாயததடுப்பு ேடடவிதி்களள பின் -
்பற்றாத, அரே ேற்றும் தனியார் நிறு -
வனங்்கள் கதாடர்பில் சு்காதார பிரி -
வினருடன் இளணநது க்பாலிஸார் 
்கண்்காணிப்பு நடவடிகள்க்களில் 
ஈடு்படடு வருகின்றனர்.  அதனால், 
உரிய நிறுவனங்்களின் உரிளேயா-
ளர்்கள் ேற்றும் நிர்வா்கப்பிரிவினர் 
இது கதாடர்பில் ்கவனம் கேலுதத-
சவண்டும். இதன்ச்பாது தனிளேப்-
்படுததல் ேடடவிதி்களுககு புறம் -
்பா்க கேயற்்படடதா்க அளடயாளம் 
்காணப்்படும் நிறுவனங்்களுககு 
எதிரா்க ேடடநடவடிகள்க எடுக்கப் -
்படும் என்றார்.  

ப�ொலிஸ் ஊடக ப�ச்ொளர்  

முன்ொள் வட மொகொண ்ப� உறுப்பி்ர் ரவிகரன

நொட்டில் பகொள்பளச
்ம�வஙகள் அதிகரிப்பு

நாடளாவிய ரீதியில் தங்்க நள்கக 
க்காள்ளள்கள் அதி்கரிதது வருகின்-
றன. சநற்று முன்தினம் ோததிரம் 
நான்கு க்காள்ளளச ேம்்பவங்்கள் 
்பதிவாகியுள்ளன. எனசவ க்பண்்கள் 
உட்பட அளனவரும் இது விடயத-
தில் ்கவனோ்க இருக்க சவண்டும் 
என க்பாலிஸ் ஊட்கப் ச்பசோளர் 
பிரதிப் க்பாலிஸ் ோஅதி்பர் அஜித-
சராஹண கதரிவிததார்.

இது கதாடர்்பா்க சேலும் கூறுள்க-
யில்,

நாடளாவிய ரீதியில் தங்்கசேங்-
கிலி க்காள்ளள்கள் அதி்கரிததுக 
க்காண்சட வருகின்றன. இதன்-
ச்பாது ஹ்பராதுவ, அகமீேன ேற்றும் 
கிளிகநாசசி ஆகிய ்பகுதி்களிசேசய 
க்காள்ளளச ேம்்பவங்்கள் இடம்-
க்பற்றுள்ளன.

கவன்னப்புவ ்பகுதியில் சநற்று 
முன்தினம் சோடடார் ளேககிளில் 
வநதுள்ள இனநகதரியாத ந்பர்்க-
ளிருவர், 67 வயதுளடய க்பண்-
கணாருவரின் ்கழுததிலிருநத தங்்கச 
ேங்கிலிளய க்காள்ளளயிடடுத தப்-
பிசகேன்றுள்ளனர்.

இசதசவளள, அகமீேன ேற்றும் 
கிளிகநாசசி ்பகுதியிலும் சோடடார் 
ளேககிளில் வநத ந்பர்்களாசே 
இவவாறு க்காள்ளளச ேம்்பவம் 

இடம்க்பற்றுள்ளது. இநநிளேயில், 
க்பாரேஸ்்கமுவ க்பாலிோரால்  
சேற்க்காள்ளப்்படட சோதளன நட -
வடிகள்க்களின் ச்பாது, க்காள்ளளச 
ேம்்பவம் கதாடர்பில் இளளஞர் 
ஒருவர் ள்கது கேயயப்்படடுள்ளார்.

்கஹததுடடுவ ்பகுதிளயச சேர்நத 
22 வயதுளடய இளளஞர் ஒருவசர 
இவவாறு ள்கது கேயயப்்படடுள்-
ளார். இதளனதகதாடர்நது, ேநசத்க 
ந்பரான இளளஞரிடம் சேற்க்காள்-
ளப்்படட ஆரம்்பக்கடட விோரளண-
்களின்ச்பாது, பிளியநதே, ்கஹாத-
துடடுவ ேற்றும் க்பாரேஸ்்கமுவ 
ஆகிய ்பகுதி்களில் இடம்க்பற்றதா்க 
கூறப்்படும், ஏழு க்காள்ளளச ேம்-
்பவங்்கள் கதாடர்பில் த்கவல்்கள் 
கிளடக்கப் க்பற்றுள்ளன.

இதன்ச்பாது க்காள்ளளயிடட-
தா்க ்கருதப்்படும் 4 தங்்கச ேங்கிலி்க-
ளும், கதாளேச்பசி ஒன்றும் ள்கப் -
்பற்றப்்படடுள்ளன. இநநிளேயில், 
ள்கதுகேயயப்்படடுள்ள இளளஞர் 
ச்பாளதப்க்பாருள் ்பாவளனககு 
அடிளேயானவர் என்றும் கதரியவந-
துள்ளது.

சேற்்படி க்காள்ளளச ேம்்பவங்்கள் 
கதாடர்்பான சேேதி்க விோரளண -
்களள க்பாலிோர் முன்கனடுதது வரு-
கின்றனர்  என்றார்.

குருந்தூர் மலை தமிழர்்களது என்பது
ஆய்வின மூைம் வெளிப்பலையாகிறது
ோங்குளம் குறூப் நிரு்பர்

முல்ளேததீவு - தண்ணிமுறிப்பு, 
குருநதூர்ேளேயில் அ்கழவாராட-
சியில் கவளிப்்படடிருககும் லிங்்க-
ோனது, எண்மு்க தாரா லிங்்கம் என 
ஆயவாளர்்கள் ்பேரும் கதரிவிக-
கின்றனர். அநதவள்கயிசே ஆய -
வாளர்்களுளடய ்கருததுக்களின்்படி 
குருநதூர் ேளே தமிழர்்களுளடயது 
என்்பது கவளிப்்பளடயாகின்றது 
என முன்னாள் வடோ்காணேள்ப 
உறுப்பினர் துளரராோ ரவி்கரன் கதரி-
விததார்.

இது கதாடர்்பா்க அவர் சேலும் 
கூறுள்கயில்,

தண்ணிமுறிப்பு குருநதூர் 
ேளேயில் இருநத தமிழர்்களுளடய 
வழி்பாடடு அளடயாளங்்களும் 
்காணாேல் ஆக்கப்்படடிருநதன. 
குறிப்்பா்க எேது ேக்கள் குருநதூர் 
ேளேயிசே இறுதியா்க ்கடநத 
01.10.2020 அன்று க்பாங்்கல் வழி-
்பாடு்களள சேற்க்காள்ளும்ச்பாது 
அங்கு தமிழர்்களுளடய வழி்பாடடு 
அளடயாளங்்கள் அங்கு இருநதன.

இந நிளேயில் 10.09.2020 அன்று 
கதாடக்கம் குருநதூர் ேளேயில் 
கதால்லியல் திளணக்களததின் 
சவண்டுச்காளின்்படி அங்கு ்பளட-
யினர் ்பாது்காப்பிற்்கா்க நிறுததிளவக -
்கப்்படடிருநதனர். இவவாறிருக்க 
்கடநத 27.01.2021 அன்று ்பாராளு-
ேன்ற உறுப்பினர்்களான சிவஞா-
னம் சிறீதரன், ோர்ள்ஸ் நிர்ேேநாதன் 
ஆகிசயார் அடங்கிய குழுசவாடு 
நாம் குருநதூர் ேளேககுச கேன்று 
்பார்ததச்பாது தமிழர்்களுளடய 
வழி்பாடடு அளடயாளங்்கள் அங்கு 
இருநதிருக்கவில்ளே.

அநதவள்கயில் இவவாறு தமிழர்-
்களுளடய வழி்பாடடு அளடயா-
ளங்்கள் ்காணாேல் ஆக்கப்்படடுள்-
ளளே கதாடர்பிசே முல்ளேததீவு 
க்பாலிஸ் நிளேயததில் முளறப்-
்பாடு ஒன்றிளனயும் சேற்க்காண்-
டுள்சளாம். இது கதாடர்பிசே 
வழககுத கதாடர்வது ேம்்பநதோ்க 
்பாராளுேன்ற உறுப்பினர் எம்.ஏ.
சுேநதிரசனாடு ்கேநதாசோசிதது 
அதற்குரிய ஏற்்பாடு்களும் சேற்-
க்காள்ளப்்படடுவருகின்றன.

இ வ வ ா றி ரு க ்க 
அங்கு இடம்க்பறும் 
அ்கழவாராடசி்களில் 
எேது ேத அளடயா-
ளோ்க எண் மு்க தாரா 
லிங்்கம் கவளிப்்பட -
டிருககின்றது. குறிப்-
்பா்க குமுழமுளன, 
தண்ணிமுறிப்பு, ஆறு-
மு்கததான் குளம், 
ச்பான்ற இடங்்களில் 
்காணப்்படுகின்ற வய-
துமுதிர்நதவர்்களுடன் ச்பசியதில், 
இநத குருநதூர்ேளேயானது எேது 
வழி்பாடடு இடங்்களளகக்காண்-
டகதனவும், அ்கழவாராடசி்கள் 
சேற்க்காள்ளும்ச்பாது நிசேயோ்க 
எேது வழி்பாடடு அளடயாளங்்கள் 
கவளிப்்படும் எனவும் கதரிவிததி-
ருநதனர். 

அதசதாடு அவவாறு அ்கழவாராட -
சியில் கவளிப்்படும் எேது அளடயா-
ளங்்களள கதால்லியல் திளணக்களத -
தினர் ேளறப்்பதற்கு முற்்படுவார்்கள் 
எனவும், எனசவ இநத அ்கழவா-
ராடசியில் தமிழர்்களும் இளணத-

து க க ்க ா ள் ள ப் ்ப ட -
சவண்டும் எனவும் 
கதரிவிததனர்.

இந நி ள ே யி ச ே 
அ்கழவாராடசியில் 
அங்கு கவளிப்்பட-
டிருககும் லிங்்கோ -
னது, எண்மு்க தாரா 
லிங்்கம் என ஆய-
வாளர்்கள் ்பேரும் 
க த ரி வி க கின் ற ன ர் . 
அந த வ ள ்க யி ச ே 

ஆயவாளர்்களுளடய ்கருததுக்க-
ளின்்படி குருநதூர் ேளே தமிழர்்களு-
ளடயது என்்பது கவளிப்்பளடயா-
கின்றது.

இருப்பினும் எேது ேத வழி்பாடு -
்களள மூடி ேளறப்்பவர்்களா்கசவ 
கதால்க்பாருள் திளணக்களததினர் 
்காணப்்படுகின்றனர். அநதவள்க-
யில் குருநதூர்ேளேயில் பூர்வீ்கோ்க 
ஊன்றியிருககின்ற எேது வழி்பாடடு 
அளடயாளங்்களள கதால்லியல் 
திளணக்களததினர் மூடி ேளறப்்பார்-
்கசளா என்ற ஐயமும் எழுகின்றது 
என்றார்.

யாழ் - வ்காழும்பு குளிரூடைப்படை
ரயில் சேலெயில் சமைதி்க வ்படடி்கள்

யாழப்்பாணம் – 
க ்க ா ழு ம் பு க கி ள ட ச ய 
குளிரூடடப்்படட ந்கர் 
சேர் (ந்கரங்்களுககிளட-
யிோன) சேளவயில் 
ஈடு்படும் ரயிலில் இரண்-
டாம் ேற்றும் மூன்றாம் 
வகுப்புப் ்பயணி்கள் 
க்படடி்கள் சநற்று முதல் 
இ ள ண க ்க ப் ்ப ட டு ள் ள -
தா்க யாழப்்பாணம் ரயில் 
நிளேய பிரதான அதி்பர் 
தி.பிரதீ்பன் கதரிவிததார்.

இச சேளவ கதாடர்்பா்க அவர் 
சேலும் கூறுள்கயில், ்கல்கிளஸயி-
லிருநது தினமும் அதி்காளே 5.10 
ேணிககு புறப்்படும் குளிரூடடப் -
்படட ந்கர்சேர் ரயில் ச்காடளட 
ரயில் நிளேயததிலிருநது அதி்காளே 
5.30 ேணிககு புறப்்படடு நண்்ப்கல் 
12.30 ேணிககு யாழப்்பாணதளத 
வநதளடயும். ்காங்ச்கேன்துளறயிலி-
ருநது பிற்்ப்கல் 1.15 ேணிககு புறப்-
்படும் ரயில் யாழப்்பாணம் பிரதான 
ரயில் நிளேயததிலிருநது பிற்்ப்கல் 
1.37 ேணிககு க்காழும்பு புறப்்ப -

டும். இச சேளவயில் இதுவளர 
குளிரூடடப்்படட வகுப்பு்கசள 
்காணப்்படடன. எனினும் சநற்று 
முதல் இநதச சேளவயில் இரண்-
டாம் ேற்றும் மூன்றாம் வகுப்புக -
்கான க்படடி்கள் இளணக்கப்்படடு 
்பயணி்கள் ஆேனங்்களும் ஒதுக்கப்-
்படடுள்ளன. இரண்டாம் வகுப்புககு 
1,000 ரூ்பாவும் மூன்றாம் வகுப் -
புககு 700 ரூ்பாவும் ்கடடணம் அற-
விடப்்படும். எனினும் இச சேளவ்க -
ளுக்கான இருகள்க்கள் அளனததும் 
முற்்பதிவு கேயயப்்பட சவண்டும் 
என்றார்.

இ்ரயில்வ பெரிவிபபு

மவத்தியர் அைல ஹர்்ஷ டி சிலவவா 

ரஷயாவின தடுபபூசிலய ெழங்குெது
வதாைர்்பான ்பகுப்பாய்வு ஆரம்்பம்

18 மில்லியன் எஸ்டராகேன்கா 
தடுப்பூசி்களளப் க்பற்றுகக்காள்ள, 
ஒளடதங்்கள் கூடடுததா்பனம் மூேம் 
தற்ச்பாது நடவடிகள்க எடுக்கப்்பட -
டுள்ளது. இநதியாவுடனான இரா-
ஜதநதிர உறவு்களள ்பயன்்படுததி 
இநதிய அரோங்்கததிடம் இருநது 
அவற்ளற விளரவா்க க்பற்றுக 
க்காள்வதற்கு எதிர்்பார்க்கப்்படுகின்-
றது என ஆரம்்ப சு்காதார சேளவ்கள், 
கதாற்று சநாய்கள் ேற்றும் க்காவிட 
சநாயக ்கடடுப்்பாடடு அலுவல்்கள் 
இராஜாங்்க அளேசசின் கேயோளர் 
ளவததியர் அேல் ஹர்்ஷ டி சில்வா 
கதரிவிததுள்ளார்.

இது கதாடர்்பா்க அவர் சேலும் 
கூறுள்கயில்,

ரஷயாவின் ஸ்புடனிக தடுப்-

பூசிளய ேக்களுககு வழங்குவது 
கதாடர்பில் ்பகுப்்பாயவு கேயயப்்ப -
டுகின்றது. அடுதத ோதேளவில் ேற்-
றுகோரு கதாள்க தடுப்பூசி கிளடக-
்கப்க்பறும் என்ற நம்பிகள்கயுள்ளது. 

ரஷயாவில் தயாரிக்கப்்படும் ஸ்-
புடனிக-5 தடுப்பூசி கதன்க்காரிய 
உள்ளிடட 22 நாடு்களில் அங்கீ்கரிக-
்கப்்படடுள்ள ்பாவளனயில் உள்ளது.

இந நிளேயில் இத தடுப்பூசிளய-
யும் விளரவில் ்பகுப்்பாயவு கேயது 
அதற்்கான ்பதிளவ க்பற்றுததருோறு 
ஒளடதங்்கள் கூடடுததா்பனததிடம் 
ச்காரப்்படடுள்ளது. எனசவ, ரஷ-
யாவின் ஸ்புடனிக தடுப்பூசிளய 
ேக்களுககு வழங்குவது கதாடர்பில் 
்பகுப்்பாயவு கேயயப்்படுகின்றது 
என்றார்.

ப�வாழும்பு நீெவவான் நீதிைன்்ற பி்ரெவான நீெவவானவா� ெெவி வகித்ெ எம்.எம். பைவாஹைட்  
மிஹவால ்ைல நீதிைன்்ற நீதிெதியவா� நியமிக்�பெட்டுள்வார். இவருக்�வான  நியைனக் �டி -
ெத்மெ  புென் அன்று ஜனவாதிெதி பசயல�த்தில மவத்து ஜனவாதிெதி  ்�வாட்்வாெய ்ரவாஜ-
ெக் ்ஷ வழங்கி மவத்ெவார்.  
2006 பெப்ரவரியில நீதிச் ்சமவக்கு பெரிவு பசயயபெட்் நீெவவான்  பைவாஹைட் 
மிஹவால இ்ரத்தினபுரி, புத்ெ்ம், பைவா்ரட்டுவ, �லகிஸச, நு்�ப�வா் ஆகிய  நீெவவான் நீதி -
ைன்்றங்�ளில �்மையவாற்றியது்ன் இறுதியவா� ப�வாழும்பு நீெவவான்  நீதிைன்்ற பி்ரெவான 
நீெவவானவா� �்மையவாற்றினவார்.  

மஹிந்தானந்தவுக்கு எதிரான
ெழக்கு விோரலை ஒத்திலெபபு

முன்னாள் விளளயாடடுததுளற அளேசேர் ேஹிந -
தானநத அலுத்கேச்கவுககும், ேங்்கா ேசதாேவின் 
முன்னாள் தளேவர் நலின் க்பர்ணான்சடாவுககும் 
எதிரா்க தாக்கல் கேயயப்்படடுள்ள வழகள்க க்காழும்பு 
சேல்நீதிேன்றம் மீள் ஒததிளவததுள்ளது.

்பாடோளே ோணவர்்களுககு ்பகிர்நதளிககும் 
சநாககில், இறககுேதி கேயயப்்படட 6 ச்காடி ரூ்பாவுக-
கும் அதி்க க்பறுேதியான ்கரம் ச்பார்ட்களள, முளற-

யற்ற விதததில் ்பயன்்படுததியளே உள்ளிடட குற்றச -
ோடடுக்களின் கீழ, அவர்்களுககு எதிரா்க வழககு தாக்கல் 
கேயயப்்படடுள்ளது. குறிதத வழககு, க்காழும்பு சேல் 
நீதிேன்றததின் விசேட மூவரடங்கிய நீதி்பதி்கள் ஆயம் 
முன்னிளேயில், சநற்று விோரளணககு எடுததுகக்காள்-
ளப்்படடது. இதன்ச்பாது, அநத வழகள்க எதிர்வரும் 
ஏப்ரல் ோதம் 30 ஆம் தி்கதிககு மீள ஒததிளவப்்பதா்க 
நீதி்பதி்கள் ஆயம் உததரவிடடுள்ளது.

வ்காழும்பு ்பங்குச் ேந்லத ெரைாற்றில் அதி்க புள்ளி
க்காழும்பு ்பங்குச ேநளத 

அளனதது ்பங்கு்களின் கோதத 
விளே சுடகடண் சநற்று 7985.00 
புள்ளி்களா்க ்பதிவாகியுள்ளது.

வரோற்றில் நாளாநத புள்ளி்க -
ளின் அடிப்்பளடயில் க்காழும்பு 

்பங்கு ேநளதயின் அளனதது ்பங்கு -
்களின் கோதத விளே சுடகடண் 
சநற்ளறய தினசே அதி்களவான 
புள்ளி்களள க்பற்றுள்ளது இது 
387.19 புள்ளி்க ளா்க ்பதிவாகி -
யுள்ளது.

இந்த ஆண்டு 1682 சுற்றுைா
்பயணி்கள் நாடடுக்கு ெருல்க

இேங்ள்கககு இநத 
ஆண்டு ஜனவரி 21ஆம் தி்க -
திககு பின்னர் 1682 ்பயணி -
்கள் இேங்ள்கககு சுற்றுோ 
சேற்க்காண்டு வருள்க 
தநதுள்ளதா்க இேங்ள்க 
சுற்றுோ சேம்்பாடடு 
அதி்கார ேள்ப சுடடிக்காட -
டியுள்ளது.

சீனா, உகசரயன் ேற்றும் 
க்போரஸ் ஆகிய நாடு்களி -
லிருநசத அசந்கோசனார் 
இேங்ள்கககு சுற்றுோ 
ச ே ற் க ்க ா ண் டு ள் ள து டன் , 
ஏளனய நாடு்களிலிருநது 
சிறியளவிோன எண்ணிக -

ள்கயாசனாசர இேங் -
ள்கககு சுற்றுோ சேற் -
க்காண்டுள்ளனர். எனினும், 
தற்ச்பாது ஏளனய நாடு்களி -
லிருநது இேங்ள்க வரும் 
சுற்றுோப் ்பயணி்களின் 
எண்ணிகள்க அதி்கரிக்க 
ஆரம்பிததுள்ளதுடன், இனி -
வரும் ்காேங்்களில் கவளி -
நாடடு சுற்றுோ ்பயணி்கள் 
எண்ணிகள்க ்கணிேோன -
ளவில் அதி்கரிக்க வாயப்பி -
ருப்்பதா்க இேங்ள்கககு 
சுற்றுோ சேற்க்காள்வார் -
்கள் என தாம் எதிர்்பார்ப்்ப -
தா்க கதரிவிததுள்ளது.

சுற்றுலவா ்ைம்ெவாட்டு அதி�வா்ர சமெ

ஆசிரியர் அபரந்து கொது ப்விடொ் மொணவன
650,000 ரூ�ொ நஷடஈடு வழஙக மனறு உத்தரவு

ோததளறயில் ்பாடோளே 
ஒன்றில் ஆசிரியர் ஒருவர் அளரநத-
தில் ்காது ச்கட்காேல் ச்பான ோண-
வனுககு நஷட ஈடு வழங்குோறு 
உயர் நீதிேன்றம் உததரவிடடுள்-

ளது. இதன் அடிப்்பளடயில் ்பாதிக-
்கப்்படட ோணவனுககு 650,000 
ரூ்பாளவ நஷட ஈடா்க வழங்குோறு 
உயர் நீதிேன்றம் தீர்ப்்பளிததுள்-
ளது. இதில் 150,000 ரூ்பாவிளன 

ோணவளன தாககிய ஆசிரியரும் 
எஞ்சிய 500,000 ரூ்பாவிளன அர-
ோங்்கமும் வழங்்க சவண்டும் 
எனவும் உயர் நீதிேன்றம் தனது தீர்ப்-
பில் குறிப்பிடடுள்ளது.

ெவுனியாவில் இளம் குடும்்பஸதர்
்காைவில்லை - மலனவி முலறப்பாடு
வவுனியா விசேட நிரு்பர்

வவுனியாவில் 32 வயதுளடய 
இளம் குடும்்பஸ்தர் ஒருவளர 
்கடநத 11 நாட்களா்க ்காணவில்ளே 
என அவரது ேளனவி வவுனியா 
க்பாலிஸ் நிளேயததில் முளறப் -
்பாடு கேயதுள்ளார். வவுனியா - சி 
ஜீ ஆர் பூங்்கா வீதியில் உள்ள 32 
வயதான கேௌநதராஜா விஜயகுோர் 
என்்பவசர இவவாறு ்காணாேல் 
ச்பாயுள்ளதா்க முளறப்்பாடு கேய-
யப்்படடுள்ளது.

குறிதத ந்பர் ்கடநத ோதம் 30 ஆம் 
தி்கதி ்ப்கல் 2.30 ேணியளவில் தனது 
்பழக ்களடயலிருநது வீடு திரும்புவ -

தா்க கூறி, அங்கிருநது கவளிசயறி 
கேன்ற நிளேயில் இதுவளர வீடு 
திரும்்பவில்ளே என அவரது 
ேளனவி கதரிவிததுள்ளார்.

இநநிளேயில், உறவினர்்கள் நண் -
்பர்்களின் வீடு்களுககும் கதாடர்பு 
க்காண்டுச்கடடச்பாது அங்கும் 
அவர் இல்ோத ்காரணததினால் 
குடும்்பததினர் வவுனியா க்பாலிஸ் 
நிளேயததில் முளறப்்பாடு கேயதுள்-
ளதா்க குறிப்பிடடுள்ளனர்.

இவர் கதாடர்பில் வி்பரங்்கள் 
கிளடக்கப்க்பற்றால் தேகச்கா 
அல்ேது வவுனியா க்பாலிோருகச்கா 
கதரியப்்படுததுோறு அவரின் 
ேளனவி ச்கடடுள்ளார்.

நூல் பவளியீடு
புதிய ்காததான்குடி விசேட நிரு்பர்

ஸம்ஸம் ்பவுண்சடேன் தளேவரும் அகிே இேங்ள்க 
ஜம்இயயதுல் உேோவின் உ்ப தளேவரும் பிர்பே 
ோர்க்க அறிஞருோன அஷக்ஷயக முப்தி யூசுப் 
ஹனி்பா எழுதிய இரு நூல்்கள்  நாளள பிற்்ப்கல் 4 .00 
ேணிககு முருத்கஹமுல்ே 309 ஒக்பல்ே உடுநுவர 
கடவேப்கேன்ட டரஸ்ட (யுடிரி) ேண்ட்பததில் கவளி -
யிடப்்படவுள்ளது.   இவவிழாவில் கவளியிடடு ளவக -
்கப்்படவுள்ள  கேௌேவி எம்ஐஏஎம் ஹனி்பா (்பஹ்ஜி) 
வாழளவச கோல்லித தநத ஆோன்  ேற்றும் உம்ோ 
தாயின் நிளனவு்கள் எனும் நூல்்களுககு   அப்துல் ேஜீத 
அ்கடமி ்பணிப்்பாளர் அஷக்ஷயக எச.அப்துல் நாஸர், 
க்காழும்பு ்பல்்களேக்கழ்க இஸ்ோமிய ்கற்ள்க்கள் 
அேகு தளேவர் ்கோநிதி என்.ேபூர்தீன் ஆகிசயார் நூல் 
அறிமு்கம் கேயயவுள்ளனர்.

பகக்குண்டு மீட்பு
திருச்காணேளே, கிண்ணியா க்பாலிஸ் பிரிவிற்கு 

உட்படட ேஜிதந்கர், ்கல்்பதத, கவள்ளாங்குளப் 
பிரசதே வயல் ்காணிககுள் ள்கககுண்டு ஒன்று சநற்று 
்கண்கடடுக்கப்்படடதா்க கிண்ணியா க்பாலிோர் கதரி -
விததனர்.
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முகககவசத் தயாரிப்-
பில் முன்னணி வகிக-
கும் 3எம் நிறுவ்னம், 
ப�ாலியா்ன என95 
முகககவசஙகளின விற்-
�ன்னனயத் தடுத்து 
நிறுத்த சட்ட அமுலாகக 
ந்டவடிகனககளில் உத-
விவருவதாகத் ததரிவித்-
துள்ளது.

காற்றில் கலந்துள்ள 
மாசுப் த�ாருடகளில் 95 
வீதத்னத வடிககடடும் 
ஆற்்றல் தகாண்டனவ என95 முகக-
கவசஙகள. தகாப�ா்னா ததாற்றுககு 
எதி�ா்ன ப�ா�ாட்டத்தில் முனனினல 
வகிககும் சுகாதா�ப் ��ாமரிப்பு ஊழி-
யரகளுககு, அந்த முகககவசம் முககி-
யமா்னதாகக கருதப்�டுகி்றது.

ப�ாலியா்ன முகககவசத் தயாரிப்-
புககு எதி�ாகப் �ல ந்டவடிகனககள 
எடுககப்�ட்டாலும் உலதகஙகும் 

அனவ, ததா்டரந்து விற்�ன்னககு வரு-
கின்ற்ன. இதுவன� மில்லியன கணக-
கா்ன ப�ாலி முகககவசஙகள விநி-
பயாகிககப்�டடுள்ளதாக அதமரிகக 
அதிகாரிகள கூறியுள்ள்னர.

அது, சுகாதா�ப் ��ாமரிப்பு ஊழி-
யரகளுககுக னவ�ஸ் ததாற்றும் அ�ா-
யத்னத அதிகரிககும் எனறு ததரிவிக-
கப்�ட்டது.  

ஐப�ாப்பிய நாடுகள 
அவச�ப்�டடு எல்-
னலகன்ளத் தி்றப்-
�து குறித்து 
உலக சுகாதா� 
அனமப்பு எசச-
ரிகனக விடுத்-
துள்ளது.

ஐ ப � ா ப் -
� ா வி ல் 
பு தி த ா க 
னவ�ஸ் ததாற்றுககு ஆ்ளாபவார 
எணணிகனக குன்றந்துவரும் நினல-
யிலும், தெரமனி அதன எல்னலயில் 
�குதி மு்டககத்னத அறிவித்துள்ளது. 
இந்த நினலயிபலபய உலக சுகாதா� 
அனமப்பின எசசரிகனக வந்துள்ளது.

தகாவிட–19 பநானய முற்றிலுமா-
கத் துன்டத்ததாழிப்�தற்கு நீண்ட 
காலம் ஆகும் என�து நின்னவூட்டப்-
�ட்டது. �ல நாடுகளில் தடுப்பூசித் 

திட்டஙகள துரிதப்�-
டுத்தப்�டடுள்ள்ன.

புதிய வனக 
னவ�ஸ் ததாற்-

றுககு எதி�ா்ன 
ப � ா � ா ட ்ட ம் 

த த ா ்ட ர கி -
்றது. கட-

டுப்�ாடடு 
விதிமுன்ற -
க ன ்ள ப் 

பின�ற்றி ந்டககுமாறு, அ�சாஙகஙகள 
மககன்ள அறிவுறுத்தி வருகின்ற்ன.

சில நாடுகளில் புதிதாக னவ�ஸ் 
ததாற்றுககு ஆ்ளாபவார எணணிகனக-
யும் பநாய்ககு �லியாபவார எணணிக-
னகயும் குன்றந்து வருகி்றது.

ஆ்னால், அதற்காக நாடுகள த�ாடு-
ப�ாககாக இருந்துவி்டககூ்டாது 
எனறு சுகாதா� அனமப்பு குறிப்பிட-
்டது.

மேலும் தடுப்பூசிகளை பெற
அபேரிகககா புதிய ஒப்ெநதம்

ஆஸி. விகமடகாரியகாவில்
மீண்டும் முடககநிளை

ஐ.நகா வகாகனஙகள் மீது ஆப்ககானில்
தகாககுதல்: ஐநது ெளடயினர் ெலி

பிரிடடனில் தடுப்பு ேருநது 
பெறற 236 மெர் உயிரிழப்பு

பி.பி.சி மேளவககு
சீனகா தளட

அபேரிகககாவில் 100 வகாகனஙகள்
ஒனமறகாபடகானறு மேகாதி விெத்து

மெகாலியகான முகககவேஙகளின
விறெளனளயத் தடுகக முயறசி

ஐம�காப்பிய நகாடுகளுககு உைக
சுககாதகா� அளேப்பு எசேரிகளக

அதமரிகக ெ்னாதி�தி 
பொ ன�்டன, 200 மில்லி-
யன முன்ற ப�ா்டககூடிய 
தகாவிட–19 தடுப்பூசிக-
ன்ளக கூடுதலாகப் த�்ற 
வனகதசய்யும் ஒப்�ந்தங-
களில் தமது நாடு னகதய-
ழுத்திடடுள்ளதாகத் ததரி-
வித்துள்ளார.

ன�சர, தமா்டர்னா 
மருந்தாகக நிறுவ்னஙக-
ளு்டன தசய்யப்�ட்ட 
அந்த ஒப்�ந்தஙகள, 
அதமரிககாவின தடுப்பூசிகளின 
இருப்ன� 50 வீதம் அதிகரிககும்.

தமாத்தம் 600 மில்லியன முன்ற 
ப�ா்டககூடிய தகாவிட–19 தடுப்பூசி-
கள அதமரிககாவின இருப்பில் இருக-
கும். அனவ, 300 மில்லியன அதமரிக-
கரகளுககுப் ப�ாதுமா்னனவ.

அதமரிககா, ெூனல மாதத்திற்குள, 
அதமரிககரகள அன்னவருககும் தடுப்-
பூசி ப�ா்டத் திட்டமிடுகி்றது. அதன 

தடுப்பூசித் திட்டம், க்டந்த ஆணடு 
டிசம்�ர மாதம் ஆ�ம்பிககப்�ட்டது.

இதுவன�, சுமார 35 மில்லியன 
ப�ர, ஒரு முன்றயாவது தடுப்பூசினயப் 
ப�ாடடுகதகாணடுள்ள்னர. இந்நினல-
யில், 6,500 மருந்தகஙகளில் தடுப்பூசி 
ப�ாடும் திட்டம் ஆ�ம்பிககப்�டடுள-
்ளது. இந்தத் திட்டம், 40,000 கின்ளக-
ளுககு விரிவு�டுத்தப்�டும் எனறு எதிர-
�ாரககப்�டுகி்றது.

பி ரி ட ்ட னின 
தகாப�ா்னா திரிபு 
அன்டயா்ளம் காணப்-
�ட்டனத அடுத்து 
அ வு ஸ் தி ப � லி ய ா -
வின விகப்டாரியா 
மாநிலத்தில் மூன்றா-
வது முன்றயாகவும் 
த�ாது மு்டககநினல 
அமுல்�டுத்தப்�ட -
டுள்ளது.

தனினமப்�டுத்தல் 
ப�ாட்டல் ஒனறில் 
இருந்து ம��ணு மாற்்றம் த�ற்்ற இந்த 
தகாவிட–19 ததாற்று சமூகத்தில் ��வி 
இருப்�தாக நம்�ப்�டுகி்றது. 

தமல்ப�ாரன ப�ாட்டல் ஒனறில் 
அன்டயா்ளம் காணப்�்டாது இருந்த 
ததாழிலா்ளர ஒருவரி்டம் இருந்து 
��விய 13 ததாற்றுச சம்�வஙகன்ள 
அதிகாரிகள கண்டறிந்துள்ள்னர. 

இதன்ன அடுத்து விகப்டாரியாவில் 
பநற்று மு்டககம் அமுலுககு வந்த-
பதாடு அது வரும் புதனகிழனம வன� 
நீடிககவுள்ளது. 

எனினும் அந்த மாநிலத் தனலநகர 

தமல்ப�ாரனில் நன்டத�ற்று வரும் 
அவுஸ்திப�லிய ஓ�ன த்டனனில் 
ப�ாடடி ததா்டரந்து இ்டம்த�-
றும் எனறு அ�சு ததரிவித்துள்ளது. 
எனினும் ப�ாடடிகளில் �ாரனவயா்ளர-
கள �ஙபகற்�தற்கு தன்ட விதிககப்�ட-
டுள்ளது.

இதற்கு முன்னர க்டந்த 28 நாடக-
ளில் விகப்டாரியாவில் உளளூரில் 
தகாப�ா்னா ததாற்று சம்�வஙகள �தி-
வாகாத நினலயில் அந்த மாநிலம் த�ரு-
ம்ளவில் ததாற்று ��வனல கடடுப்�-
டுத்தி இருந்தனம குறிப்பி்டத்தககது. 

ஆப்கான தனலநகர காபுலில் ஐககிய 
நாடுகள சன�யின வாக்னத் ததா்ட�ணி 
மீது அன்டயா்ளம் ததரியாத துப்�ாககி-
தாரிகள ந்டத்திய தாககுதலில் அந்த சர-
வபதச நிறுவ்னத்தின வாக்னஙகளுககு 
�ாதுகாப்�ாகச தசன்ற ஐந்து ஆப்கான 
�ன்டயி்னர தகால்லப்�டடுள்ள்னர. 

சுப�ாபி மாவட்டத்தில் க்டந்த வியா-
ழககிழனம இ்டம்த�ற்்ற இந்தத் தாககு-
லின பின்னணியில் தலி�ானகள இருப்-
�தாக ஆப்கான உளதுன்ற அனமசசு 
அதிகாரி ஒருவர சந்பதகம் தவளியிட-

டுள்ளார. ஐ.நா வாக்னத் ததா்ட�ணி துப்-
�ாககிச சூடடுககு இலககா்னப�ாது 
ஒடடுநர ஒருவர தகால்லப்�ட்டனத 
அடுத்து அவர ஓடடிச தசன்ற வாக்னம் 
வீதினய விடடு விலகி ஆற்றுககுள 
வழுந்ததிபலபய பமலும் நானகு ப�ர 
தகால்லப்�ட்டதாக அதிகாரி ஒருவர 
குறிப்பிடடுள்ளார. 

தலி�ானகள மற்றும் ஆப்கான அ�-
சுககு இன்டபய கட்டாரில் அனமதிப் 
ப�சசுவாரத்னதகள இ்டம்த�றும் சூழ-
லிபலபய ஆப்கானில் வனமுன்றகள 

அதிகரித்துள்ள்ன. 
வனமுன்றகள கா�ண-

மாக இந்த அனமதிப் 
ப�சசுவாரத்னத ஸ்தம்பித்-
திருப்�தாக அதிகாரிகள 
குறிப்பிடுகின்ற்னர. இந்த 
அனமதிச தசயற்�ாடுகன்ள 
னகயாளவது ததா்டரபில் 
மீ்ளாய்வு தசய்வதற்கு 
அதமரிகக ெ்னாதி�தி பொ 
ன�்டன தீரமானித்துள்ளார.

பிரிட்டனில் ன�சர நிறுவ்னம் தயா-
ரித்த தடுப்பூசினய எடுத்துகதகாண்ட 
236 ப�ர ஒவவானம உளளிட்ட கா�-
ணஙக்ளால் உயிரிழந்திருப்�தாக அந்-
நாடடு மருந்து மற்றும் சுகாதா� ஒழுங-
குமுன்ற ஆனணயம் ததரிவித்துள்ளது.

இபதப�ானறு ஒகஸ்ப�ாரட �ல்-
கனலககழகம் தயாரித்த தகாப�ா்னா 
தடுப்பூசினய எடுத்துகதகாண்ட 90 
ப�ரும் ம�ணமன்டந்துள்ள்னர. இ்றந்-
தவரகளில் த�ரும்�ாலாப்னார வயதா-
்னவரகள எனறும், தகாப�ா்னா தடுப்-
பூசியால்தான உயிரிழந்த்ன�ா என�து 
உறுதியாகவில்னல எனறும் சுகாதா�த்-
துன்றயி்னர ததரிவித்துள்ள்னர.

பிரிட்டனில் தற்ப�ாதுவன� சுமார 
10 மில்லியன ப�ருககு தகாப�ா்னா 
தடுப்பூசி ப�ா்டப்�டடுள்ளது.

இதில் 7.1 மில்லியன ன�சர தடுப்பு 
மருந்துகள ப�ா்டப்�டடிருப்�பதாடு 
3 மில்லியன ஒகஸ்ப�ாரட தடுப்பு 

மருந்துகள �யன�டுத்தப்�டடுள-
்ள்ன. பிரிட்டன த�ப்�வரி 15 ஆம் 
திகதிககுள 15 மில்லியன முதல் கட்ட 
தடுப்பு மருந்துகன்ள வழஙக இலககு 

னவத்துள்ளது. இந்த இலகனக எடடுவ-
ததன்றால் அது ச�ாவரியாக ஒவதவாரு 
நாளும் 375,723 தடுப்பு மருந்துகன்ள 
தசலுத்த பவணடி உள்ளது.

சீ்னாவில் பி.பி.சி 
பசனவனய ஒளி��ப்-
புச தசய்வதற்கு அந்-
நாடடு ததானலககாடசி 
மற்றும் வாத்னாலி 
ஒழுஙகு�டுத்தல் நிறு-
வ்னம் தன்ட விதித்-
துள்ளது. 

தகாப�ா்னா த�ருந்-
ததாற்று மற்றும் உய்குர 
சிறு�ானனம இ்னத்தி-
்னர மீதா்ன ந்டவடிகனக 
குறித்த பி.பி.சியின தசய்தி அறிக-
னககள குறித்து சீ்னா விமரச்னத்னத 
தவளியிடடுள்ளது.  

இந்த முடிவு ஏமாற்்றம் தருவதாக 
பி.பி.சி ததரிவித்துள்ளது. 

பிரிட்டன ஊ்டக ஒழுஙகு�டுத் -
தல் நிறுவ்னம் சீ்ன அ�ச ஒளி��ப்-
�ா்ள�ா்ன னச்னா கிப்ளா�ல் த்டலி-
விசன தநடபவரக நிறுவ்னத்தின 
உரிமத்னத திரும்�ப் த�ற்்றதன 
ததா்டரசசியாகபவ சீ்னா இந்த ந்டவ -
டிகனகனய எடுத்துள்ளனம குறிப்பி-
்டத்தககது. 

சி.ஜி.டி.என உரிமத்னத ஸ்்டார 
சீ்னா மீடியா என்ற நிறுவ்னம் 

விதிகன்ள மீறி த�ற்றிருப்�தாக 
ததரிய வந்தனதயடுத்து அதன ஒளி�-
�ப்புககு பிரிட்டன இந்த மாத ஆ�ம்-
�த்தில் கடடுப்�ாடுகன்ள விதித்தது.

சீ்னா, உய்குர இ்ன மககன்ள 
எவவாறு ந்டத்துகி்றது என�து 
குறித்த சரசனசககுரிய தசய்தினய 
பி.பி.சி நிறுவ்னம் ஒளி��ப்பியதன 
மூலம் விதிமுன்றகன்ள மீறியதாக 
குன்றகூ்றப்�டடுள்ளது.

சீ்னாவின பதசிய தகாளனகககுப் 
�ாதகம் வின்ளவித்தபதாடு பதசிய 
ஒற்றுனமனயயும் பி.பி.சி நிறுவ்னம் 
கீழறுப்�தாகச சீ்ன ஒளி��ப்புக கட -
டுப்�ாடடு அனமப்பு குறிப்பிட்டது.

அ த ம ரி க க ா வின 
த்டகசாஸ் மாநிலத்தில் 
�னிப்த�ாழிவு கா�-
ணமாக தநடுஞசானல 
ஒனறில் சுமார 100 வாக-
்னஙகள ஒனப்றாத்டானறு 
பமாதிய வி�த்தில் ஆறு 
ப�ர உயிரிழந்திருப்�-
பதாடு பமலும் �லர காய-
மன்டந்துள்ள்னர.

ப�ாரட பவரத் நகரின 
வ்டகபக உள்ள ����ப்-
�ா்ன தநடுஞசானலயில் 
க்டந்த வியாழககிழனம இந்த வி�த்து 
இ்டம்த�ற்றுள்ளது. �னிச சூழல் இந்த 
வி�த்துககுக கா�ணமாக இருந்துள்ள-
தாக அதிகாரிகள ததரிவித்துள்ள்னர. 
இதனப�ாது ஆறு ப�ர உயிரிழந்ததாக-
வும் பமலும் 36 ப�ர உளளூர மருத்து-
வமன்னககு அனழத்துச தசல்லப்�ட்ட-
தாகவும் ப�ாரட பவரத் தீயனணப்புத் 
தினணகக்ள ப�சசா்ளர னமககல் டரிவ-
்டால் ததரிவித்துள்ளார. 

வி�த்து இ்டம்த�ற்்ற �குதியில் 
காரகள மற்றும் டி�க வணடிகள ஒன-
ப்றாத்டானறு பமாதி குவியலாக இருக-
கும் �்டஙகள தவளியாகியுள்ள்ன. 
இதில் சில வாக்னஙகள மற்்ற வாக்னங-
களின பமல் இருந்த்ன. இத்னால் வாக-
்னஙகளுககு சிககி இருப்�வரகன்ள 
தவளிபய எடுத்து வருவதற்கு சிறிது 
காலம் எடுத்துக தகாண்டதாக மீட�ா-
்ளரகள ததரிவித்துள்ள்னர.

மியனமாரில் ஆடசிககவிழ்ப்பில் 
ஈடு�ட்ட இ�ாணுவத் தனலவரகள 
மீது அதமரிககா தன்ட விதித்திருக-
கும் நினலயில் அந்நாடடில் ஏழாவது 
நா்ளாகவும் பநற்று ஆரப்�ட்டாஙகள 
இ்டம்த�ற்்ற்ன. 

இ�ாணுவ தெ்ன�ல்கன்ள அதிகா-
�த்னத னகவிடும்�டி பகாரி நாத்டங-
கும் எதிரப்பு வலுத்து வருகி்றது. 
இந்த ஆரப்�ாட்டஙகள த�ரும்�ா-
லும் அனமதியாக இ்டம்த�ற்்றப�ா-
தும் த�ாலிஸார ஆரப்�ாட்டககா�ர-
கள மீது கணணீரப்புனகப் பி�பயாகம் 
தசய்தும் தணணீர பீசசியடித்தும் 
இ�ப்�ர பதாட்டகக்ளால் துப்�ாககிச 
சூடு ந்டத்தியும் �லப்பி�பயாகத்னத 
பமற்தகாணடு வருகின்ற்னர. 

இதனப�ாது ஆரப்�ாட்டககா�ரகள 
மீது துப்�ாககிச சூடு ந்டத்திய சம்�-
வஙகளும் �திவாகியுள்ள்ன. 

ஆசிரியரகள, அதிகா�த்துவத்னதச 
பசரந்தவரகள மற்றும் வான கடடுப்-
�ாட்டா்ளரகள உட�்ட அ�ச ஊழியர-
களும் இ�ாணுவ ஆடசினய முடிவுக-

குக தகாணடுவரும்�டி பகாரி வீதிககு 
இ்றஙகியுள்ள்னர.   

எனினும் இந்த ஊழியரகன்ள 
�ணிககுத் திரும்பும்�டி இ�ாணுவத் 
த்ள�தி மின அவுங �ங அனழப்பு 
விடுத்துள்ளார. 

“உணரவுகன்ள முனனிறுத்தாது 
�ணிகளில் இருந்து தவளிபயறி 
இருப்�வரகள நாடு மற்றும் மககளின 
நலனுககாக தமது �ணிகளுககு உ்டன 
திரும்பும்�டி பகடடுகதகாளகிப்றன” 
எனறு அவர அனழப்பு விடுத்ததாக 

அ�ச ஊ்டகம் தசய்தி தவளியிடடுள-
்ளது.   

அதமரிககாவின புதிய தன்டயில் 
மின அவுங �ங மற்றும் முனனினல 
தெ்ன�ல்கள இலககு னவககப்�ட-
டுள்ள்னர. மியனமாரின 1 பில்லி-
யன த்டாலர நிதினய இ�ாணுவம் 
த�றுவனத தடுககும்�டியும் அதம-
ரிகக ெ்னாதி�தி பொ ன�்டன உத்த�-
விடடுள்ளார.  

ஆரப்�ாட்டககா�ரகள மீது இ�ாணு-
வம் வனமுன்றனய அதிகாரித்தால் 
பமலும் ந்டவடிகனக எடுககப்�டும் 
எனறு அதமரிகக கருவூலச தசய-
லா்ளர தெ்னட தயல்லன ததரிவித்-
துள்ளார. 

க்டந்த வா�ம் இ�ாணுவ சதிப்பு -
�டசி இ்டம்த�ற்்றது ததா்டககம் 
இதுவன� 260ககும் அதிகமா்னவர -
கள னகது தசய்யப்�டடுள்ள்னர. 
இதில் ஆளும் கடசித் தனலவி ஆங 
சான சூசசி மற்றும் ஏன்னய மூத்த 
தனலவரகளும் தடுத்து னவககப்-
�டடுள்ள்னர.

மியன்மாரில் 7ஆவது நமாளமாகவும்
த�மாடர்ந்து ்ககள் ஆர்்ப்மாடடம்

எல்னலச சுவர கடடுவதற்காக நிதி 
�யன�டுத்தும் த்டா்னால்ட டி�ம்பின 
அவச� உத்த�னவ அதமரிகக ெ்னாதி-
�தி பொ ன�்டன திரும்�ப் த�ற்றுள-
்ளார. 

இந்த உத்த�வு பதனவயற்்றது 
எனறும் வரிப்�ணம் ததா்டரந்தும் 
சுவர கடடுவதற்கு �யன�டுத்த 
முடியாது எனறும் க்டந்த வியாழககி-
ழனம �ா�ாளுமன்றத்திற்கு எழுதிய 
கடித்தில் டி�ம்ப் ததரிவித்துள்ளார. 

முன்னாள ெ்னாதி�தி த்டா்னால்ட 
டி�ம்ப் ததற்கு எல்னலயில் 2019 ஆம் 
ஆணடு அவச� நினல ஒனன்ற பி்றப்-
பித்து சுவர கடடுவதற்கு இ�ாணுவ 
நிதினய �யன�டுத்த உத்த�விட்டார.  

டி�ம்ப் ெ்னாதி�தி �தவியில் 
இருந்து தவளிபயறும்ப�ாது இந்தத் 
திட்டத்தில் சுமார 25 பில்லியன 
த்டாலரகள தசலவி்டப்�டடிருந்தது.  

முன்னாள ெ்னாதி�தியின திட்டங-
கன்ள மீ்ளப்த�றும் ன�்டனின ந்டவ-
டிகனககளில் ஓர அம்சமாகபவ இந்த 
உத்த�வு அனமந்துள்ளது. 

டி�ம்ப் காலத்து தகாளனகயால் 

பிரிககப்�ட்ட குடிபயறிகள குடும்-
�ஙகன்ள ஒனறினணககும் உத்த�வு 
ஒனறில் ன�்டன க்டந்த வா�ம் னகச-
சாத்திட்டார என�து குறிப்பி்டத்தக-
கது.

டி�ம்பின எல்ளைச சுவள�
இ�த்துச பேயதகார் ளெடன
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துமெமை புனித லூர்து அனமனை திருவிழாவின பொது யாழ்.ைமை ைாவட்ட ஆயர் கலாநிதி ஜஸ்டின ஞானைபபி்ரகாசம ஆண்டமக திருபெலி ஒபபுக்பகாடுபெமதயும, வழிொடடில் ஈடுெட்ட ெக்தர்கமையும ெ்டஙகளில் 
காணலாம.  ெ்டஙகள் க்ரபவடடி தினைக்ரன நிருெர்

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

்வடக்கு, கிழக்கு, செற்கு என 
எநெவிெ போரபடெமுமின்றி கலவி-
யமைச்சின் ்வளஙகமள அமனத்து 
போடெோம�களுக்கும் பகிரநெளிக்க 
நட்வடிக்மக எடுக்கபபடுசைன 
கலவி அமைச்ெர லபரோசிரியர ஜீ.எல.
பீரிஸ் செரிவித்ெோர.

்வடக்கில வி்வெோயம், கலவி, 
மீன்பிடி மகத்செோழில லபோன்்ற 
தும்றகளில அரெோஙகம் அதிக 
க்வனம் செலுத்தி ்வரு்வெோக செரி-
வித்துளள கலவியமைச்ெர, ்வடக்-
கில நி�வும் ஆசிரியர பற்்றோக்கு-
ம்றக்கு தீரவு கோண விமர்வோன 
நட்வடிக்மக எடுக்கபபடும் எனக் 
குறிபபிடடோர.

்வடக்கிற்கோன விஜயசைோன்ம்ற 
லைற்சகோண்டிருநெ கலவியமைச்-
ெர லபரோசிரியர ஜி. எல பீரிஸ் யோழ்.
ைம்ற ைோ்வடட ஆயர லபரருடதிரு 
ஜஸ்டின் ஞோனபபிரகோெம் ஆண்ட-

மகமய ெநதித்து க�நதுமரயோடிய 
லபோலெ இவ்வோறு குறிபபிடடோர.

இென்லபோது லைலும் கூறுமகயில,
்வடக்கு, கிழக்கில தீரக்கபபட 

ல்வண்டிய ைற்றும் ெம�யீடு செயய 

ல்வண்டிய தும்ற ெோரநெ விடயங -
கமள எைது அரெோஙகம் இனஙகண்-
டுளளது. அ்வற்றில கலவி, வி்வெோ-
யம் ைற்றும் மீன்பிடி மகத்செோழில 
லபோன்்றம்வ முக்கியைோனெோகும்.

லைற்படி தும்றகள செோடரபில 
விலெட ல்வம�த்திடடஙகள ்வகுக்-
கபபடடு ெற்லபோது அம்வ நமட-
மும்றபபடுத்ெபபடடு ்வருகின்-
்றன. ்வோெ வி்வோெஙகமள விடுத்து 
லைற்படி ல்வம�த் திடடஙகள 
மூ�ைோன பிரதி ப�ன்கமள சபற் -
றுக்சகோள்வதில நோம் க்வனைோக 
செயலபட ல்வண்டும்.

குறிபபோக ்வடக்கு ைோண்வரக-
ளுக்கு போடெோம�களில சிஙகள 
சைோழிமய கற்பிபபது முக்கியைோ -
னெோகும். செற்கில உளள போடெோ -

ம�களில ெற்லபோது மிக ெோத்தியைோ -
னெோக ெமிழ் சைோழிமய கற்பிக்கும் 
நட்வடிக்மககள முன்சனடுக்கப -
படடு ்வருகின்்றன.

அலெலபோன்று ்வடக்கு ைற்றும் 
செற்கில உளள போடெோம�களுக்-
கிமடயில சநருக்கைோன நடபு்றவு-
கமள முன்சனடுத்துச் செல்வது முக் -
கியைோனெோகும். சிஙகள சைோழிமய 
கற்றுக் சகோள்வதில ்வடக்கு ைோண-
்வரகளிடம் சபரும் ஆ்வம�க் கோண 
முடிகின்்றது. ்வடக்கில ஆசிரியரகள 
பற்்றோக்கும்ற முக்கிய பிரச்சிமன-
யோக உளளது.

அெற்கோன ச்வற்றிடஙகமள நிரப-
பு்வெற்கு அமைச்சு ைடடத்தில 
லெம்வயோன நட்வடிக்மககள எடுக்-
கபபடும் என்்றோர.

வடக்கு, கிழக்கு, தெற்கு பேெமின்றி
வளங்கள் முறையா்க ேகிரபேடும்
கல்வியமைசசர் பீரிஸ் யாழ் ஆயரி்டம உறுதி

கரச்வடடி தினகரன் நிருபர

்வட ைோகோண பண்போடடலு்வலகள 
திமணக்களம் 2021ஆம் ஆண்டுக்கோன 
விருது ்வழஙகும் நிகழ்வுக்கோன விண் -
ணபபஙகள லகோரபபடடுளளன.

கம�க்குரிசில விருது, இளஙகம�-
ஞர விருது, சி்றநெ நூற் பரிசு விருது, 
பதிவு செயயபபடட கம� ைன்்றஙக -
ளுக்கிமடயி�ோன ஆக்கத்தி்றன் லபோட -
டிகள, நூற் சகோள்வனவு ஆகிய விருது -
களுக்கு விண்ணபபிக்க ெகுதி ெஙகள 
ெஙகள பிரலெெ செய�க க�ோெோர உத்-
திலயோகத்ெரகமள செோடரபுசகோண்டு 
விண்ணபபிக்க முடியும் என அறிவிக்-
கபபடடுளளது.

இது செோடரபோன லை�திக ெக்வல-
கமள 0212054105 என்்ற இ�க்கத்துடன் 
செோடரபுசகோண்டு சபற்றுக்சகோளள 
முடியும் என அறிவிக்கபபடடுளளது.

விருது விண்ணப்பங்கள் க்கோரல்

லகோபபோய குறூப நிருபர

யோழ்பபோணம் - கோமரநகர பமன 
சென்மன ்வள அபிவிருத்தி கூடடு்றவுச்-
ெஙகத்திற்கு 6.2 மிலலியன் ரூபோ சபறுைதி-
யோன நவீன பமன ச்வல� சபோறித்செோகுதி 
்வழஙகபபடடது.

யோழ்பபோணம் - கோமரநகர பமன அபிவி-
ருத்தி ெமப உற்பத்தி நிம�யத்தில நமட-
சபற்்ற நிகழ்வின் லபோலெ  இ�ஙமக பமன 
அபிவிருத்தி ெமபயின் ெம�்வர கிருஷோநெ 
பத்திரோயவினோல குறித்ெ கூடடு்றவு ெஙகத்-
திற்கு  நவீன இயநதிரம் மகயளிக்கபபடடது. 
இநெ பமன ச்வல�த்செோகுதியோல யோழ் 
ைோ்வடடத்தில ைோெசைோன்றிற்கு 3ஆயிரம் 
கில�ோ கிரோம் பமன ச்வல�த்மெ உற்-
பத்தி செயய முடியும் என பமன அபிருத்தி 
ெமபயின் ெம�்வர செரிவித்துளளோர.

்பனை தெனனை வள சங்கத்திற்கு
நவீை இயந்திரம் ன்கயளிபபு

ஓைநமெ விலஷட நிருபர

்வவுனியோவில நீர ்வழஙகல திட-
டத்தில ெமட ஏற்படும் என நீர 
்வழஙகல ்வடிகோ�மைபபு ெமப 
செரிவித்துளளது.

இது செோடரபில குறிபபிடபபட -
டுளளெோ்வது,

்வவுனியோ நீர ்வழஙகல திடடத் -
தின் கீழ் ்வரும் ்வவுனியோ நகமர 
அண்டிய பிரலெெஙகளில உளள நீரி -
மணபபு குழோயகளில அ்வெர லைம்-
போடடிமன லைற்சகோளள ல்வண்டி -
யிருபபெனோல இன்று ெனிக்கிழமை  
நீர ்வழஙகல செயற்போடோனது  
ெமடபபடும்.

்வவுனியோ நகரம், ம்வர்வபுளி -
யஙகுளம், இ்றம்மபக்குளம், குடி -
யிருபபு, யோழ்பபோண வீதி, சூமெப-
பிளமளயோர வீதி, ெகோயைோெோபுரம், 
லெக்க்வத்மெ, கற்குழி, ைெவும்வத்-
ெகுளம், குருைன்கோடு, ைன்னோர வீதி 
ஆகிய இடஙகளில கோம� 10 ைணி-
முெல இரவு 10 ைணி்வமர ெமடபப-
டும் என அறிவிக்கபபடடுளளது.

நீர் 
வழங்கல் 
ெனை

்வவுனியோ விலெட நிருபர

சீசைநது ஏற்றிச் சென்்ற போரவூரதி 
ஒன்று ஏ-9 பனிக்கன்குளம் பகுதியில 
ெடம் புரண்டு விபத்துக்குளளோகியுள-
ளது. இவ விபத்தில ஒரு்வர கோயை-
மடநது ைோஙகுளம் ம்வத்தியெோம� -
யில அனுைதிக்கபபடடுளளோர. 

லநற்று அதிகோம� இடம்சபற்்ற 
இவ விபத்து குறித்து லைலும் செரிய-
்வரு்வெோ்வது,

திருலகோணைம�யில இருநது 
யோழபபோணம் லநோக்கி சீசைநது 

ஏற்றிச் சென்்ற போரவூரதி ஒன்று ைோங-
குளம், பனிக்கன்குளம் ஏ-9 வீதியில 
பயணித்ெ லபோது ெோரதியின் கடடுப-
போடமடயிழநது வீதிமய விடடு 
வி�கி ெடம்புரண்டு விபத்துக்-
குளளோனது.

இென்லபோது குறித்ெ போரவூரதியில 
பயணித்ெ அென் நடத்துனர கோயை-
மடநெ நிம�யில ைோஙகுளம் ம்வத்-
தியெோம�யில அனுைதிக்கபபடடுள-
ளோர. குறித்ெ விபத்து செோடரபில 
ைோஙகுளம் சபோலிெோர விெோரமண -
கமள முன்சனடுத்துளளனர.

சீதெந்து ஏற்றிச் தென்ை
ோரவூர்தி விேத்து

கிளிசநோச்சி குறூப நிருபர

எல.ஆர.சி கோணி ஆக்கிரமிபபுக்கு 
எதிரோகவும், எல.ஆர.சி அலு்வ�-
கம் அநுரோெபுரத்திற்கு ைோற்று்வெற்கு 
எதிரபபுத் செரிவித்தும் பமளயில 
ஆரபபோடடம் ஒன்று லைற்சகோள-
ளபபடடுளளது.

லநற்று கோம� பத்து ைணிக்கு நூற்-
றுக்கணக்கோன சபோது ைக்கள ஒன்று 
லெரநது இவ ஆரபபோடடத்மெ கரந-
ெோய பிரலெெத்தில  லைற்சகோண்ட-
னர. கடற்ச்றோழி�ோளரகள அமைபபு 
ைற்றும் போல பண்மண ஆகிய்வற்-
றுக்கு பமளயில உளள எல.ஆர.சி 
கோணி ஒதுக்கபபடடிருநெ நிம�யில 
குறித்ெ கோணிகமள ெனிநபரகள 
அடோத்ெோக பிடித்ெமையிமன கண்-

டித்தும், எல.ஆர.சி யோழ்.அலு்வ�-
கம் அநுரோெபுரத்திற்கு ைோற்று்வெற்கு 
எதிரபபுத் செரிவித்தும், கோணியற்்ற 
ஏமழ ைக்கள  உளள லபோதும் எல.
ஆர.சி கோணிகள ்வெதிபபமடத்ெ்வர-
களுக்கு ்வழஙகபபடுகின்்ற முயற்சிக -
ளுக்கு எதிரபுத் செரிவித்தும் ைக்கள 
இநெ ஆரபபோடடத்மெ லைற்சகோண்-
டனர.

ைோற்்றோலெ ைோற்்றோலெ எல.ஆர.சி 
அலு்வ�கத்மெ அநுரோெபுரத்திற்கு 
ைோற்்றோலெ, ்வழஙகோலெ ்வழஙகோலெ 
முெ�ோளிகளுக்கு கோணியிமன 
்வழஙகோலெ, கோணியற்்ற, ஏமழக-
ளுக்கு கோணியிமன ்வழஙகு லபோன்்ற 
்வோெகஙகமள எழுதிய பெோமெகமள-
யும்  சபோது ைக்கள ஏநதியிருநெனர.

எல்.ஆர்.சி அலுவலக இடமாற்றத்துக்கு
எதிர்ப்பு வவளியிட்டு கவனயீர்ப்பு

லெோடடத் செோழி�ோளரகளுக்கு 
1000 ரூபோ அடிபபமட ெம்பளம் 
்வழஙக ல்வண்டும் என புதுக்குடியி-
ருபபு பிரலெெ ெமபயில உறுபபினர 
ஆறுமுகம் லஜோன்ென் முன்ம்வத்ெ 
பிலரரமண ஏகைனெோக ெமபயில 
நிம்றல்வற்்றபபடடுளளது.

இது செோடரபோக அநெ உறுபபினர 
கூறுமகயில,

ெைது நோளோநெ ்வோழ்க்மகத் 
ெரத்மெ லைம்படுத்ெ நோளோந -
ெம் செயது ்வருகின்்ற லெயிம� 
சகோழுநது பிடுஙகும் செோழிலில 
போரிய பிரச்சிமனகள ைற்றும் ஆபத்-
துக்கள கோணபபடுகின்்றன. குறிப -
போக குளவி சகோடடுெல, சிறுத்மெ 
லபோன்்ற வி�ஙகுகளின் ெோக்குெல 
ெம்ப்வஙகள, அடமட கடிகள, 
ைற்றும் ைம� ஏறுெல லபோன்்றன 
அ்வரகள நோளோநெம் எதிரலநோக்கு-
கின்்ற பிரச்சிமனகளோகும்.

அத்துடன் லெயிம� கம்பனிக-
ளின் முகோமை செோழி�ோளரகமள  
ைரியோமெயுடன் நடத்து்வதிலம�. 
1950ம் ஆண்டுகளில இருநெமெப 

லபோன்று அடிமைத்து்வ முகோமை-
யும்  செோழி�ோளரகளது உரிமைகள 
லபனபபடோெதுைோன  க�ோெோரலை 
நி�வி ்வருகி்றது. ஆகல்வ எனது 
பிலரரமணயிற்கோன தீரைோனைோக 
அடிபபமடச் ெம்பளம் 1000ரூபோ 
்வழஙக ல்வண்டும், ைோெோநெ ல்வம� 
நோடகள கும்றநெது 24ஆ்வது இருக்க 
ல்வண்டும், நோளோநெ ெம்பளத்திற்-
கோன லெயிம�யின் நிம்ற அநியோய-
ைோக அதிகரிக்கபபட கூடோது.

செோழி�ோளரகள ைரியோமெயுடன் 
முகோமை செயயபபட ல்வண்டும், 
செோழி�ோளரகள எதிரலநோக்கும் 
ஆபத்துக்களுக்கோன இழபபீடுகள 
சகோடுபபனவுகள ைற்றும் லபோதியள-
்வோன விடுமும்றகளும் ்வழஙகபபட 
ல்வண்டும்.

இம்வ லபோன்்ற செோழி�ோளர -
களது உரிமைகளும் 1000 ரூபோ 
நோளோநெ ெம்பளமும் என்கின்்ற விட-
யஙகள கூடடு ஒபபநெத்தில உளள-
டக்கபபடடு நீதியோன ஒரு கூடடு ஒப -
பநெம் இம்மும்ற நிம்றல்வற்்றபபட 
ல்வண்டும் என்்றோர.

த�ாட்ட வ�ாழிலாளருக்கு 1000 ரூபா
சமபள அதிகரிப்பு வழஙக தவண்டும
புதுக்குடியிருபபு பி்ரபதச சமெயில் தீர்ைானைம

லகோபபோய குறூப நிருபர

யோழ். ைோ்வடடத்தில 190 குளஙகமளக்  
கோணவிலம� என யோழ். பலகம�க்கழகத்-
தின் மூத்ெ புவியியலதும்ற விரிவுமரயோளர 
நோகமுத்து பிரதீபரோஜோ செரிவித்துளளோர. இது 
ெம்பநெைோக அ்வர லைலும் கூறுமகயில,

யோழ். ைோநகரத்தின் 1956 ஆம் ஆண்டு கணக்-
சகடுபபின்படி 1246 குளஙகள பதிவுசெயயப-
படட நிம�யில ெற்லபோது 1056 குளஙகலள 
கோணபபடுகின்்றன. யோழ் ைோநகர ெமபக்குட-
படட பகுதிகளில 18 குளஙகள கோணோைலலபோ-
யுளளலெோடு 19 குளஙகளின் பரபபுகள ைனிெ 
செயற்போடுகளோல கும்றக்கபபடடுளளன.

ைோநகரத்தின் ெனியோர விடுதிக்கு அருகோமை -
யில கோணபபடட குளம் ஒன்று கோணோைல 
லபோயுளளலெோடு ைோநகர கடடடத் செோகுதி 

அமைபபெற்கோக குளத்தின் கணிெைோன பகுதி -
கள கும்றக்கபபடடுளளன.

நகரப பகுதியில அமைநதுளள ்வழிபோடடு 
ெ�ம் ஒன்றின் லெரமுடடி அமைபபெற்கோக 
அருகிலிருநெ குளத்தின் அளவு கும்றக்கப-
படடுளளலெோடு யோழ் பலகம�க்கழகத்தின் 
ஆனநெகுைோரெோமி விடுதி அமைநதுளள பிர-
லெெத்தில கோணபபடட குளம் ஒன்று கோணோ -
ைலலபோயுளளது.

யோழ். ைோநகரத்தின் ப� பகுதிகளில குளங-
கள கோணோைல லபோயுளளலெோடு ப� குளங-
கள அமைக்கபபடட பின்னர அென் அள-
வுகளில ைோற்்றஙகள செயயபபடடுளளன. 
அண்மையில யோழ் ைோநகரத்தில ஏற்படட 
ச்வளள அனரத்ெத்தில குறிபபோக யோழ். 
ஸ்டோன்லி வீதியில ஏற்படட ச்வளள அனரத்-

ெத்மெ லநோக்கும்லபோது குறித்ெ பகுதிகளில 
்வழிநலெோடும் ச்வளள நீர அருகிலுளள 
புலலுக் குளத்மெ சென்்றமடகின்்ற நிம�யில 
அென் ப� பகுதிகமள மூடி யோழ் ைோநகர ெமப 
கடடடஙகள அமைத்ெலெ கோரணைோகும்.

யோழ் ைோ்வடடத்தில ஏற்படுகின்்ற ச்வளள 
அனரத்ெஙகமள கடடுபபடுத்து்வெற்கு புதிய 
குளஙகள உரு்வோக்கபபடு்வலெோடு ஏற்கனல்வ 
இருநெ குளஙகள  தூர்வோரபபட ல்வண்டும். 
ச்வளள அனரத்ெஙகமளக் கடடுபபடுத்து்வ-
ெற்கு வீடுகளுக்கு அருகோமையில புதிய குளங-
கள உரு்வோக்கபபடு்வலெோடு  சிறிய நீர நிரபபுக் 
கிணறுகள  உரு்வோக்கு்வென் மூ�மும் ச்வளள 
அனரத்ெஙகமள கடடுபபடுத்து்வெற்கும் ்வரட-
சியோன கோ�பபகுதியில நி�த்ெடி நீமர போது-
கோக்க முடியும்.

யாழில் 190 குளங்கள் ்காணாெல் போயுள்ளன
  புவியியற்துமை விரிவும்ரயாைர் பி்ரதீெ்ராஜா
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ஆரையம்பதி பிைதேச சர்பயின் புதிய ேவிசாளர் தேரிவு;  

புதிய காத்ான்குடி தினகரன் நிருபர்  

ஆரரயமபதி பிரத்ச சரபயின் 
புதிய ்விசாளரர த்ரிவு தசய்வ்ற்-
காக அரன்வரும சமுகமளிததிருந் 
நிரையில் நீதிமன்்றததின் இரைக் -
காை ்ரையுத்ரர்வயடுதது புதிய 
்விசாளர் த்ரிவு ஒததி ர்வக்கபபட்-
ைது.  

ஆரரயமபதி பிரத்ச சரபயின் 
புதிய ்விசாளர் த்ரிவு தேற்று முன் -
தினம வியாழக்கிழரம பிற்பகள் 
ேரைதபறு்வ்ற்காக ஆரரயமபதி 
பிரத்ச சரபயின் சபா மணைபத -
துக்கு அரன்வரும ்வருரக ்நதி-
ருந்னர்.   இ்ன் தபாது கூட்ைதர் 
ஆரமபித் கிழக்கு மாகாண உள் -
ளூராட்சி ஆரணயாளர் என்.மணி-
்வணணன் ஆரரயமபதி பிரத்ச 
சரபயின் புதிய ்விசாளர் த்ரிவு 
தசய்வ்ற்கு எதிராக மட்ைக்களபபு 
தமல் நீதிமன்்றம தேற்று முன்தினம 

(11) இரைக்காை ்ரையுத்ரவு 
ஒன்ர்ற பி்றபபிததுள்ள்ால் ்விசா-
ளர் த்ரிவுக்கான கூட்ைதர் ஒததி 
ர்வபப்ாக கிழக்கு மாகாண உள்ளூ -
ராட்சி ஆரணயாளர் என்.மணி்வண-
ணன் அறிவித்ார்.  

இர்யடுதது கூட்ைம நிர்றவு 
தபற்்றதுைன் அரன்வரும கரைநது 
தசன்்றனர்.   தமற்படி கூட்ைததுக்கு 
கிழக்கு மாகாண உள்ளூராட்சி 
ஆரணயாளர் என்.மணி்வணணன் 
மட்ைக்களபபு உள்ளுராட்சி உ்வி 

ஆரணயாளர் சி.பிரகாஸ் மற்றும 
ஆரரயமபதி பிரத்ச சரபயின் 
தசயைாளர் தே.சர்த்வஸ்்வரன் 
உட்பை அதிகாரிகளும ்வருரக ்நதி-
ருந்னர். புதிய ்விசாளர் த்ரிவுக்கு 
எதிரான ்வழக்ரக ஆரரயமபதி 
பிரத்ச சரபயின் முன்னாள் ்விசா-
ளர் எம.மதகநதிரலிஙகம மட்ைக் -
களபபு தமல் நீதிமன்றில் ்ாக்கல் 
தசயது இரைக்காை ் ரையுத்ரர்வ 
தபற்றுள்ள்ாக த்ரிய ்வருகின்்றது.  

இது த்ாைர்பான அடுத் ்வழக்கு 
23ம திகதி ஒததிர்வக்கபபட் -
டுள்ள நிரையில் தமற்படி பிரத்ச 
சரபயின் ்விசாளராக எம.மதகந -
திரலிஙகம இருநது ்வந் நிரையில் 
அ்வர் சமர்பபித் ்வரவு தசைவுததிட்-
ைம த்ால்வியரைந்ரமயும இந் 
சரபக்கு புதிய ்விசாளர் த்ரிவு 
தசய்வ்ற்கான ்வர்த்மானி அறிவித -
்ல் த்வளியிைபபட்ைரமயும குறிப -
பிைத்க்கது.    

நீதிமன்றத்தால் இடைக்தால
்டையுத்ரவு  பி்றப்பிப்பு

திருக�ோணைமை - �ன்னியோ,ைோங�ோய் ஊற்று,பீலியடி,சிவகயோ�பு்ரம், வில�ம் வி�ோம்ர 
ஆகிய கி்ரோைங�ளில கெோசோக்�ற்்ற குழநமதை�ளுக்�ோன நவகெோச கெோசோக்கு உணவு, 
பதைன்�யிமை ஆதீனம் (திருக�ோணைமை) முதைற் குருை�ோசநநிதைோனம் தைவத்திரு அ�த்-
தியர் அடி�ளோர், இமளயெட்டம் தைவத்திரு திருமூைர் தைம்பி்ரோன் ஆகிகயோர் தைமைமையில 
வழஙகி மவக்�பெட்டது.     ெ்டம் அன்புவழிபு்ரம் தின�்ரன் நிருெர்  

மூதூர் குமாைபுைம ்படுத�ாரையின்   
25 ஆவது ஆண்டு நிரைவு நாள் 14,15 ஆம தி�தி�ளில் அட்ாரளசதசரை   

மத்திய ம�ா வித்தியாையத்தில் த்ாபபூர் குறூப நிருபர்  

திருதகாணமரை மா்வட்ை மூதூர் பிரத்ச 
தசயைாளர் பிரிவிற்குட்பட்ை குமாரபுரததில் 
இைமதபற்்ற குமாரபுரம படுதகாரையின் 25 
ஆ்வது ஆணடு நிரனவு ோள் தேற்று முன்தினம 
(11) வியாழக்கிழரம உ்றவினர்களால் நிரனவு 
கூரபபட்ைது.  

இபபடுதகாரையானது 1996 தபபர்வரி 11 
ஆம திகதி இைமதபற்றிருந்ரம குறிபபிைத-
்க்க்ாகும.   

இபபடுதகாரையின் தபாது 9 தபணகள், 12 
்வயதிற்குக் கீழபட்ை 9 பிள்ரளகள் உட்பை 24 
தபர் படுதகாரை தசயயபபட்ைத்ாடு தமலும 
26 தபர் மிக தமாசமாகப படுகாயமரைநதிருந -
்ரம குறிபபிைத்க்க்ாகும.   

25 ்வது ஆணடு நிரனவு தினமான வியாழக்கி-
ழரம (11) குமாரபுரம பகுதியில் உள்ள நிரனவு 
தூபியில் குறித் சமப்வததில் உயிரிழந் உ்றவு-
களால் மாரை 4.30 மணிக்கு நிரனவு தினம 
அனுஷ்டிக்கபபட்ைது. இ்ன்தபாது உயிரிழந -்
்வர்களுக்கு ஆதம சாநதி த்வணடி விளக்தகற்றி, 

தமௌன பிரார்த்ரனயில் ஈடுபட்டு உ்றவுகள் 
கணணீர் அஞசலி தசலுததியரம குறிபபிைத்க்-
க்ாகும.   

தகாதரானா த்ாற்றுக் காரணமாக குமாரபுரம 
படுதகாரை நிரனவு தூபியில் குறிபபிட்ை சிை-
ருக்கு மாததிரதம பிரார்த்ரன தசயய அனுமதி 
்வழஙகபபட்ைத்ாடு அ்வர்கள் சுகா்ார ேரைமு-
ர்றகரள பின்பற்றி ் மது உ்றவுகளுக்கு அஞசலி 
தசலுததியரம குறிபபிைத்க்க்ாகும.    

ஆசிரிய ்பயிலுைர்�ளுக�ாை தநர்மு�ப் ்பரீடரச   

ஒலுவில் விதசை நிருபர்

த்சிய கல்வியற் கல்லூரிக்கு புதி்ாக 
அனுமதிக்கபபைவுள்ள ஆசிரிய பயிலுனர்-
களுக்கான தேர்முகப பரீட்ரச ோரள 14 
ஆம திகதி ஞாயிற்றுக்கிழரமயும மற்றும 
15 ஆம திகதி திஙகட்கிழரமயும அட்ைா -
ரளசதசரன மததிய மகா விததியாையத-
தில் ேரைதபறும என அட்ைாரளசதசரன 
த்சிய கல்வியற் கல்லூரியின் பீைாதிபதி 
தக. புணணியமூர்ததி த்ரிவித்ார்.  

இ்ற்கரமய இஸ்ைாம கற்ரக தேறிக்கு 
30 தபரும, கணி்ம கற்ரக தேறிக்கு 49 
தபரும, ்வணிகக் கல்விக்கு 20 தபருமாக 

தமாத்ம 99 பயிலுனர்களுக்கான தேர்-
முகபபரீட்ரச ேரைதப்றவுள்ள்ாகவும, 
இ்வர்களுக்கான கடி்ஙகள் ்னித்னியாக 
விணணபபபபடி்வததில் குறிபபிைபபட்ை 
முக்வரிக்கு ்பாலில் அனுபபி ர்வக்கப-
பட்டுள்ள்ாகவும த்ரிவித்ார்.  

தேர்முகப பரீட்ரசக்கு கடி்ம அனுபபப -
பட்ை்வர்கள் அதில் குறிபபிைபபட்டுள்ள 
சகை ஆ்வணஙகளுைனும காரை 09.00 
மணிக்கு சமூகமளிக்குமாறும தகட்டுள்-
ளார்.  

2018 ஆம ஆணடு க.தபா.் உயர்்ர 
பரீட்ரச தபறுதபறுகளுக்கரமய கல்வி-
யற் கல்லூரிகளுக்கு ஆசிரிய பயிலுனர்கள் 

இரணததுக் தகாள்ளபபைவுள்ள்ாகவும 
த்ரிவித்ார்.  

அட்ைாரளசதசரன த்சியக் கல்வியற்  
கல்லூரிக்கு விஞஞானம கற்ரக தேறிக்கு 
20 பயிலுனர்களும, கணி் கற்ரக தேறிக்கு 
20 பயிலுனர்களும, இஸ்ைாம கற்ரக 
தேறிக்கு 30 பயிலுனர்களும, ஆரமப-
தேறி கற்ரக தேறிக்கு 90 பயிலுனர்களும, 
விதசை கற்ரக தேறிகளுக்கு 15 பயிலுனர்க-
ளும, ்வணிகக் கல்விக்கு 20 பயிலுனர்களு -
மாக தமாத்ம 195 பயிலுனர்கள் தசர்ததுக் 
தகாள்ளபபைவுள்ள்ாகவும பீைாதிபதி 
தக. புணணியமூர்ததி தமலும த்ரிவித-
்ார்.    

சமுரையடிவடர் பிைோை   
்பாரேயில் ்பாரிய கி்ங்கு  
மணடூர் குறூப நிருபர்   

தபாரதீவுபபற்று பிரத்ச 
சரபயின் மணடூர் கமேை 
தசர்வகள் நிரையததிற்-
குட்பட்ை மூஙகிைாறு சமு -
ரையடி்வட்ரை பார்யில் 
த்வள்ளம பாயநது 
்ற்தபாது பாரிய கிைஙகு 
ஏற்பட்டுள்ள்ால் அறு்வரை காை பிர்ான தபாக்கு்வரதது மார்க் -
கம ்ரைபபட்டுள்ள்ாக தபாதுமக்கள் விசனம த்ரிவிக்கின்்றனர்.   
இது குறிதது தமலும த்ரிய்வரு்வ்ா்வது,  

மட்டு. மணடூர் 14 ஆம கிராம சநதியிலிருநது மூஙகிைாறு பாைத-
தின் ஊைாக தேடிய்வட்ரை, ஆரணகட்டியத்வளி, சின்ன்வதர் 
ஊைாக தகாணதகால்ரை அமபார்ற - மதகாயா பார்ரய தசன்்ற -
ரையும பிர்ான பார்தய இவ்வாறு தச்மரைநதுள்ளது.   

தபாதுமக்கள் பயணிக்க முடியா் நிரையில், பல்த்வறு அதசள-
கரிய சிரமஙகளுக்கு மததியில் த்ாரைதூர மாற்றுப பார்கரள 
பயன்படுத் த்வணடிய அ்வை நிரைக்கு ்ள்ளபபட்டுள்ள்ாகவும 
த்ரிய்வருகி்றது.   மட்ைக்களபபு மா்வட்ை ்மிழ மக்கள் பிரதிநி-
திகள், தபயருக்கும புகழுக்கும புரகபபை தசயதிக்குமாக ்ற்கா -
லிக புனரரமபபு ஏற்பாடுகள் தசய்வர் விடுதது தபாதுமக்களின் 
அ்வசிய பார்த த்ர்வ கருதி நிரந்ரமாக புனரரமபப்ற்குரிய 
்வழி ்வரககரள தமற்தகாள்ளுமாறு தபாதுமக்கள் த்வணடுகின்்ற -
னர்.    

ைட்டக்�ளபபு திக்க�ோம்டயில   

யாரை ோககி மூன்று   
பிள்ரள�ளின் ோய் ்படு�ாயம  
மட்ைக்களபபு குறூப நிருபர்  

மட்ைக்களபபு மா்வட்ைததின் த்வல்ைாத்வளி தபாலிஸ் 
பிரிவுக்குட்பட்ை திக்தகாரை பகுதியில் யாரன ்ாக்கி தபண 
ஒரு்வர் படுகாயமரைநதுள்ளார்.   தபாரதீவுபபற்று பிரத்ச 
தசயைாளர் பிரிவுக்குட்பட்ை பை பகுதிகளில் த்ாைர்சசியாக 
காட்டு யாரனகளின் ்ாக்கு்ல் காரணமாக மக்கள் தபரும கஷ் -
ைஙகரள எதிர்தோக்கி ்வருகின்்றனர்.  

திக்தகாரை புதிய 50 வீட்டுததிட்ை கிராமததில் தேற்று 
காரை ்னது வீட்டுக்கு அருகாரமயில் ்ாயும ்னது மகளும 
த்வளியில் தசல்லுமதபாது காட்டு யாரன துரததி ்வநது ்ாக் -
கியுள்ளது.  

இ்ன்தபாது படுகாயமரைந் ்ாயார் அயை்வர்களின் உ் -
வியுைன் களு்வாஞசிகுடி ஆ்ார ர்வததியசாரைக்கு அனுப -
பபபட்டு அஙகிருநது தமைதிக சிகிசரசக்காக மட்ைக்களபபு 
தபா்னா ர்வததியசாரைக்கு அனுபபி ர்வக்கபபட்டுள்ளார்.  

இ்ன்தபாது திருதமனி ்மிழமைர் என்்ற மூன்று பிள்ரள -
களின் ்ாதய படுகாயமரைந் நிரையில் ர்வததியசாரை -
யில் அனுமதிக்கபபட்டுள்ளார்.    வீட்டுத திட்ைஙகரள சுற்றி 
அைர்ந் காடுகளும இருபப்னால் மக்கள் ்வசதிகள் இன்றி 
கஷ்ைததில் ்வாழநது தகாணடிருபப்ாகவும அபபகுதி மக்கள் 
த்ரிவிக்கின்்றனர்.   காட்டு யாரனயானது ஒவத்வாரு ோளும 
்வரு்வ்ாகவும தினமும இரவு,பகல் த்வரளகளில் அசசததுை -
தனதய ்வசிதது்வரு்வ்ாகவும பிரத்ச மக்கள் த்ரிவிக்கின்்ற -
னர்.    

புன்ரமைக்கு கவண்டுக�ோள்  20ஆவது திருத்ேத்துககு ஆேைவளித்ே   
பிைோை தநாக�ம நிரைதவறிவிட்து  
புதிய காத்ான்குடி தினகரன் நிருபர்  

அரசரமபபின் 20ஆ்வது திருத்ததுக்கு ஆ -்
ர்வளித் பிர்ான தோக்கம நிர்றத்வறிவிட்ை-
்ாக ஸ்ரீைஙகா முஸ்லிம காஙகிரஸ் மட்ைக்க-
ளபபு மா்வட்ை பாராளுமன்்ற உறுபபினர் ேஸீர் 
அஹமட் த்ரிவித்ார்.  

தகாதரானா ர்வரஸ் த்ாற்றில் உயிரிழக்கும 
முஸ்லிமகளின் ேனாஸாக்கரள ேல்ைைக்கம 
தசய்வ்ற்கு அனுமதிக்க முடியுதமன பிர்மர் 
மஹிந் ராேபக்ஷ பாராளுமன்்றததில் அறிவித-
்ரம பற்றி (11) கருததுத த்ரிவித்தபாத் 
அ்வர் இ்ரனக் கூறினார்.  

இது குறிதது அ்வர் தமலும த்ரிவித்்ா-
்வது,..  

இர்ற்வன் எமக்குத ்ந் சந்ர்பபதர் பாரா-
ளுமன்்றததில் புததிசாலித்னமாகப பயன்ப-
டுததிதனாம. உைன் பைன் கிரைக்கா்்ற்காக 
எமது வியூகஙகள் பற்றி சிைர் ்ரக் குர்ற்வாக 

விமர்சித்து மட்டுமன்றி தகலியும தசய்னர்.  
முஸ்லிமகளின் ேனாஸாக்கரள ேல்ைைக்கம 
தசய்வ்ற்கு எபபடியா்வது அனுமதி எடுதது-
விை த்வணடுதமன உரழத் ோஙகள் சநதிக்க 
தேரிட்ை சஙகைஙகள் ஏராளம.  

ேனாஸாக்கரள அைக்கம தசயயைாம 
என உைக முஸ்லிமகளின் உள்ளஙகரளதய 
த்ன் த்ாட்டியாக்கிய ராேபக்ஷ அரசின் இந் 
முடிர்வ ்வரத்வற்கின்த்றன்.   

20ஐ ஆ்ரித் எமது அரசியல் வியூகம 
த்வன்று விட்ைது. எல்ைாப புகழும இர்ற்வ-
னுக்தக. இ்ற்காக உரழத் அரசாஙகம,முன்-
னாள் அரமசசர் பஷில் ராேபக்ஷ பாராளுமன்்றத-
தில் இர் அறிவித் பிர்மர் மஹிந் ராேபக்ஷ 
இ்ற்கு இணக்கம த்ரிவித் ேனாதிபதி தகாட்-
ைாபய ராேபக்ஷ ஆகிதயாருக்கு மனமார்ந் ேன்-
றிகரளத த்ரிவிக்கின்த்றன் என்்றார்.    

நஸீர் அஹைட எம்.பி  

கிளிபநோச்சியில 
ெடுப�ோமை பசய்யப-
ெட்ட ஊ்ட�வியைோள-
ரும்,நோடடுபெற்்றோளரு-
ைோன புண்ணியமூர்த்தி 
சத்தியமூர்த்தியின் 
12 ஆவது ஆண்டு 
நிமனவு தினம் கநற்று 
பவள்ளிக்கிழமை(12) 
�ோமை 10.00ைணிக்கு 
ைடடு.ஊ்ட� அமை-
யத்தில ைட்டக்�ளபபு 
ைோவட்ட தைமிழ் ஊ்ட�வி-
யைோளர் ஒன்றியத்தின் 
தைமைவர் வோ.கிருஸண-
குைோர் தைமைமையில 
இ்டம்பெற்்ற கெோது,.

ெ்டம்; பவலைோபவளி 
தின�்ரன் நிருெர்  

முன்னோள் கிழக்கு 
ைோ�ோணசமெ 
உறுபபினரும், 
சம்ைோநதும்ற பி்ர-
கதைசசமெ உறுபபி-
னருைோன ஐ. எல. 
எம். ைோஹிரின் 
நிதியுதைவி மூைம் 
சம்ைோநதும்ற 
அல அஸைோன் 
வித்தியோைய 
ைோணவர்�ளுக்-
�ோன �ற்்றல 
உெ�்ரணங�ள் 
வழஙகி மவக்�ப-
ெட்ட கெோது,....   

ெ்டம்; ெோைமுமன 
தின�்ரன் நிருெர் 



புதிய அலை கலை வட்டம் ந்டத்-
திவரும் எவவோடஸ் -2021 கலை 
கைோசோரப் வ�ோடடி த�ோ்டரின் 
2ஆவது வ�ோடடியோக நலகச்சுலவ 
துணுக்குகள் எழுதும் வ�ோடடி 
நல்ட த�றவுள்்ளது.   

இப்வ�ோடடியில் கைந்து தகோள் -
�வரகள், �ஙகளுக்கு விருப்�மோன 
வி்டய�ோனஙகளில் நலகச்சுலவ 
துணுக்குகல்ள எழுதி அனுப்� -
ைோம். ஒருவர 10 துணுக்குகள் 
தகோண்ட ஒரு பிரதிலய மடடுவம 
அனுப்�வவணடும். இந்�த் துணுக்-
குள் முன்னர �த்திரிலககள், சஞ்-
சிலககள் மற்றும் சமூக வலைத்-
�்ளஙகளில் தவளிவந்�லவயோக 
இருக்கக்கூ்டோது.

ஒவதவோரு துணுக்கும் 4வரி-
களுக்கு குலறயோமலும் 8வரிக-
ளுக்கு வமம்�்டோமலும் இருத் -

�ல் வவணடும். அனுப்�டும் 
துணுக்குப் பிரதிகளில் தசோந்� 
த�யர, புலனப்த�யர, முகவரி, 
த�ோலைவ�சி இைக்கஙகள், வஙகி 
கணக்கு இைக்கம் வ�ோன்ற வி�-
ரஙகள் த�ளிவோக குறிப்பி்டப்�்ட 
வவணடும்.

துணுக்குள் யோவும் எதிரவ-
ரும் 22.02.2021க்குள் எமக்கு 
கில்டக்ககூடிய�ோக �திவி்ட-
வவணடும். 6) �திவிடும் எமது 
வலைத்�்ளஙகளின் வி�ரங-
கள் வருமோறு; முகப்புத்�கம் 
வோயிைோகோ https://www.facebook.
computhiyaalaikalaivaddam1980@
gmail.comஎன்ற �க்கத்தின் மூை -
மோகவும், puthiyaalai என்ற வடசப் 
குறுப் மூைமோகவும் மற்றும் 
puthiyaalaikalaivaddam1980@
gmail.comஎன்ற இதமயில் முகவ-

ரியூ்டோகவும் அனுப்பி லவக்கமு-
டியும். வயத�ல்லை கில்டயோது. 
நடுவரகளின் முடிவவ இறுதியோ -
னது.இந்� வ�ோடடிகளுக்கோன 
�ரிசளிப்பு 27.02.2021 இல் நல்ட-
த�றும். �ரிசுகளுக்கோக மூன்று 
ஆக்கஙகள் மடடுவம த�ரிவு தசய்-
யப்�டும். 

அவற்றுக்கோன �ரிசுகளின் 
வி�ரம் வருமோறுமு�ல் �ரிசு :- 
5000 ரூ�ோ �ணப்�ரிசும் சோன்றி -
�ழும். இரண;்டோம் �ரிசு:- 3000 
ரூ�ோ �ணப்�ரிசும் சோன்றி�ழும் 
,மூன்றோம் �ரிசு:- 2000 ரூ�ோ �ணப்-
�ரிசும் சோன்றி�ழும். வமைதிக 
வி�ரஙகளுக்கு 0776274099, 
0774780276, 0766249108 
0777412604, என்ற அலைவ�சி 
இைக்கஙகளு்டன் த�ோ்டரபு தகோள்-
ளுமோறு வகடகப்�டடுள்்ளது.   

தகோவரோனோ த�ோற்று அச்சு -
றுத்�லுக்கு மத்தியில் 2021 ஆம் 
ஆணடுக்கோன மு�ைோம் �ரத்திற்கு 
மோணவரகள் உள்வோஙகும் வ�சிய 
தசயற்திட்டம் எதிரவரும் திஙகடகி-
ழலம நல்டத�றவுள்்ளன. 

இ�ற்கு இலணயோக �ோைர 
�சுலம புரடசி எனும் தசயற் -
திட்டத்தின் கீழ் �ரம் ஒன்றுக்கு 
உள்வோஙகும் ஒவதவோரு மோணவ -
ருக்கும் ஒரு மரக்கன்று வழஙகப்� -
டும். குறித்� மரக்கன்றிலன உரிய 
மோணவர த�ோ்டரச்சியோக  ஐந்து 
வரு்டஙகள்  �ரோமரித்து  �ோதுகோத்து 
வ்ளரக்க வவணடியது்டன் அந்� 

மரக்கன்று  த�ோ்டர�ோக வ்ளரச்சி 
�ற்றிய �கவல்களும் திரட்டப்�-
டும்.

குறித்� தசயற்திட்டத்தின் 
ஊ்டோக சிறிய வயது மு�ல் சுற்றுப்-
புற சூழலை �ோதுகோத்து மரம் நடு-
லகயின் முக்கியத்துவம் மோணவரக-
ளுக்கு உணரத்�ப்�டும் 

இந்� தசயற்திட்டத்திற்கோக �ோ்ட -
சோலைகளுக்கு மரக்கன்றுகள் வழங-
கும் நிகழ்வு �ற்வ�ோது ஆரம்பிக்கப் -
�டடுள்்ளன.

அ�ற்கலமய ஹற்றன் கல்வி வை-
யத்தில் �மிழ், சிஙக்ள �ோ்டசோலைக -
ளுக்கு 3500 மரக்கன்றுகள் விநிவயோ-

கிக்கும் நிகழ்வு வநற்று ஆரம்பித்து 
லவக்கப்�ட்டள்்ளன.

இந்நிகழ்வுக்கு ஹற்றன் வையக்-
கல்விப்�ணிப்�ோ்ளர பி. ஸ்ரீ�ரன், 
ஹற்றன் லஹைன்ஸ் மத்திய கல்-
லூரியில் ஆரம்� பிரிவில் மரக்-
கன்று வழஙகும் நிகழ்வில் கைந்து 
தகோணடு மரக்கன்றுகல்ளயும் 
வழஙகி லவத்�ோர.

இ�ன் வ�ோது ஹட்டன் வையக் -
கல்வி �ணிமலணயின் உ�விக் -
கல்விப்�ணிப்�ோ்ளர சிவகுமோர, 
அதி�ர சுகுமோர. ஆசிரிய ஆவைோச-
கர லமக்கல் தச�த்தியன் உட�்ட 
�ைர கைந்து தகோண்டனர.
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ொடசாமைகளுக்கு 

முதலாம் தரத்திற்கு மாணவர்களை 
உளவாங்கும் ததசிய நி்கழ்வு

க்ரீன் சாஹிரா அபிவிருத்தி திட்டம்
(புத்�்ளம் தினகரன் நிரு�ர) 

புத்�்ளம் சோஹிரோ வ�சிய 
�ோ்டசோலை லம�ோனத்திற்கு நீர 
வசதிலய ஏற்�ோடு தசய்து தகோடுக்-
கும் திட்டம்

�லழய மோணவர அலமப்பின -
ரோல்  நிலறவு தசய்யப்�டடு அதி�ர 
எச்.ஏ.ஜப்�ோரி்டம் உத்திவயோகபூரவ-
மோக ஒப்�ல்டக்கப்�டடுள்்ளது.

2020 ஆம் ஆணடு வலர லம�ோனத் -
தில் நீர வசதிகள் கோணப்�்டோ��ோல் 
மோணவரகள் மற்றும் வீரரகளுக்கு 
வ�ோடடிகள் மற்றும் இல்ை வில்ள -
யோடடு வ�ோடடிகளில் �ணணீர த�ற்-
றுக்தகோள்வதில் மிகவும் சிரமமோன 
ஒரு நிலை கோணப்�ட்டது.

இத்திட்டத்ல� தவற்றிகரமோக 
நிலறவு தசய்ய உ�விய அதி�ர, 
�ோ்டசோலை நிரவோகம், �ோ்டசோலை 
கோவல் உத்திவயோகத்�ர மற்றும் முக் -
கியமோக �லழய மோணவரகளுக்கு 
நன்றிகல்ள த�ரிவித்து தகோள்வ-
�ோக சோஹிரோ ஸ்வ�ோரடஸ் �லழய 

மோணவர அலமப்பினர த�ரிவித்�-
னர.

க்ரீன் சோஹிரோ திட்டத்தின் இரண -
்டோவது லமல்கல் திட்டமோன, மரம் 
நடு�லும் இயற்லகலய அழகு�-

டுத்தி ரசித்�லும் எனும் திட்டம் 
�ோ்டசோலை லம�ோனத்திலும் �ோ்ட-
சோலையிலும் அதி�ரின் மு�ல் மர 
நடுலகயு்டன் உத்திவயோகபூரவமோக 
ஆரம்பித்து லவக்கப்�ட்டது.

்கண்டி இந்திய உதவி உயர ஸதானி்கர 
மலவத்ளத, அஸகிரிய வி்காளர்களுக்கு விஜயம்
(எம்.ஏ.அமீனுல்ைோ)

தகோழும்பில் உள்்ள இந்திய 
உயரஸ்�ோனிகரோையத்தின் தூ�ரக 
விவகோரஙகளுக்கோன ஆவைோசகர 
(Consular)   கயுஸ்வைந்திர குமோர,  
மற்றும் கணடி இந்திய உ�வி உயர ஸ்-
�ோனிகர ரோவகஷ் நடரோஜ்  ஆகிவயோர  
மல்வத்ல� மற்றும் அஸ்கிரிய விகோ-
லரகளுக்குச் தசன்று  அஙகுள்்ள பீ்டோ-
தி�திகல்ளச் சந்தித்து ஆசித�ற்றுள்்ள-
னர.  

மல்வத்ல� விகோலரயின் பீ்டோதி-
�தி வண. திப்�டடுவோவவ ஸ்ரீ சித்-
�ோரத்� சுமஙகை வ�ரர மற்றும் அஸ்-
கிரிய விகோலரயின் அனுநோயக்க வண 
வவ்டருவவ உ�ோலி வ�ரர ஆகிவயோரக-
ல்ளச் சந்தித்து இவரகல்ள ஆசித�ற்-
றுள்்ளனர.  

வமலும் தகோவரோனோ லவரஸ் �ர-

வலினோல்  �ற்வ�ோது ஏற்�டடுள்்ள 
தநருக்கடி நிலையில்  �டுப்பூசிகள் 
உள்ளிட்ட  வமலும் அத்தியோவசிய-
மோன மருந்துப்த�ோருடகல்ள இைங-
லகக்கு அன்�ளிப்பு தசய்துள்்ளலம 
குறிப்பி்டத்�க்கது. இைஙலக மக்கள் 
சோர�ோக  மல்வத்ல� பீ்டோதி�தி   
நன்றி �ோரோடடினோர. 

உள்நோடடில் கோணப்�டுகின்ற 
சவோல்கள் மற்றும் கடடுப்�ோடுக-
ளுக்கு மத்தியிலும் இந்திய அரசு �மது 
வ்ளஙகல்ளயும்  நிபுணத்துவத்ல�-
யும்  �கிரந்து தகோள்வதில் இந்தியோ 
மிகவும் உறுதியோகவுள்்ளது என்றும் 
இரு நோடுகளும்  மிக நீண்டகோை  
கலை, கைோசோர வரைோறுகள் த�ோ்டர-
�ோகவும் இைஙலக மீது இந்தியோ முன்-
தனடுத்து வருகின்ற வசலவ குறித்தும்  
முக்கியஸ்�ரகள் த�்ளத்�ம� த�ரி-
வயோரகளுக்கு வி்ளக்கமளித்�னர.

அகில இலங்ள்க கிராமிய ்களல 
ஒன்றியத்தின் கிரிக்்்கட த�ாடடி
அகிை இைஙலக கிரோமிய கலை 

ஒன்றியம் வரு்டோந்�ம் ந்டத்தும் 
"த�ப்ரவ� லீகல் 2021" தமன்�ந்து 
கிரிக்தகட சுற்றுப்வ�ோடடி எதிர -
வரும் 27ஆம் திகதி சனிக்கிழலம 
கோலை 8 மணி மு�ல் எடடியோந்-
வ�ோடல்ட வின்சன்ட வில்ளயோடடு 
லம�ோனத்தில் நல்டத�றும். இதில் 
மு�ைோம் இ்டத்ல�ப் த�ற்று தவற்றி 
த�றும் அணிக்கு 20 ஆயிரம் ரூ�ோ 
வழஙகப்�டும். 

ஏலனய இ்டஙகல்ளப் த�றும் 
வீரரகளுக்கும் அணிகளுக்கும் 
தவற்றிக் கிணணஙகளும் ��க்கங-
களும் சோன்றி�ழ்களும் வழஙகப்� -
டும் அகிை இைஙலக கிரோமிய கலை 
ஒன்றியம் எட்டோவது ஆண்டோக 
இப்வ�ோடடிலய ந்டோத்துகிறது. 

அகிை இைஙலக கிரோமிய கலை 
ஒன்றியத்தின் வககோலை பிரிவு இப்-
வ�ோடடிலய ஏற்�ோடு தசய்துள்்ளது.
இப்வ�ோடடியில் �ஙகு�ற்ற விரும் -
புகின்றவரகள் அகிை இைஙலக 
கிரோமிய கலை ஒன்றியத்தின் 
த�ோ்டரபு தகோள்ளுமோறு வகடகப்�ட -
டுள்்ளது. 

இப்வ�ோடடியில் �ஙகு�ற்ற விரும் -
புகின்ற அகிை இைஙலக கிரோமிய 
கலை ஒன்றியத்தில் அஙகத்துவம் 
த�ற்ற கலைஞரகள்   0771736240, 
0770469110, 0775933919 ஆகிய 
த�ோலைவ�சி இைக்கஙகளூ்டோக 
த�ோ்டரபு தகோள்ளுமோறு அகிை 
இைஙலக கிரோமிய கலை ஒன்றியத்-
தின் �லைவர விவஜயரோஜ் த�ரிவித்-
�ோர.

்கண்டி மஹியாவ 
�குதி்கள திறப்பு 
அமீனுல்ைோ, அக்குறலன தினகரன் 
நிரு�ர, 

தகோவிட-19 த�ோற்று அச்சம் கோரண-
மோக �னிலமப்�டுத்�ப்�டடிருந்� 
கணடி மஹியோவ �குதி வநற்று விடு-
விக்கப்�டடுள்்ளது. தகோவரோனோ 
லவரஸ் வவகமோகப் �ரவிய�ன் கோர-
ணமோக க்டந்� டிசம்�ர 10ஆம் திகதி 
மு�ல் 64 நோடக்ளோக இப்�குதி மு்டக்-
கப்�டடிருந்�ன. 

மக்கள் வ�ோக்குவரத்து முற்றோக கட-
டுப்�டுத்�ப்�டடிருந்�ன. பிரவ�ச 

மக்களின் நீண்ட வ�ோரோட்டத்ல�ய-
டுத்தும் சுகோ�ோர அதிகோரிக்ளோல் வ�ோக்-
குவரத்து �ல்ட நீக்கப்�ட்டது. மஹி-
யோலவலயச் வசரந்� எம்.சி. பிரிவு. 
மற்றும் எம்.டி பிரிவு ஆகிய இரண-
டும் க்டந்� 64 நோடக்ளோக மூ்டப்�டடி-
ருந்�ன இந்நிலையில் பிரவ�ச மக்கள் 
�மது அன்றோ்ட �ணிகள் மற்றும் 
த�ோழில் வோய்ப்புக்கல்ள இழந்து சிர-
மத்திற்கு மத்தியில் கோணப்�ட்டனர. 
சுமோர 2000 ற்கும் வமற்�ட்ட த�ோது-
மக்கள் இப்பிரவ�சத்தில் வசித்துவரு-
கின்றலம குறிப்பி்டத்�க்கது. 

ைகியஙகமை ஆமடதபதாழிறசாமைகளில்

694 த�ருக்கு ்்காதரானா ்தாற்று 
�துல்ள தினகரன் விவச்டநிரு�ர        

மகியஙகலன �குதியின் இரு 
ஆல்டத்த�ோழிற்சோலைகளிலும் 694 
வ�ருக்கு தகோவரோனோ த�ோற்று ஏற்-
�டடுள்்ள�ோல் அவரகள் சிகிச்லச 
நிலையஙகளுக்கு அனுப்�ப்�ட -
டுள்்ளனர. 

இவரகளில் 75 வ�ர பூரண சுகம் 
த�ற்று வீடுகளுக்கு திரும்பியுள்-
்ளனர.  �துல்ள மோவட்ட சுகோ�ோர 
வசலவ �ணிப்�ோ்ளர வஹமந்�� -
சில்வோ த�ரிவித்�ோர.

�துல்ள மோவட்ட சுகோ�ோர வசலவ 
�ணிப்�ோ்ளர வஹமந்�� சில்வோ 
இதுத�ோ்டரபில் கருத்து த�ரிவிக்லக-
யில், 

�துல்ள மோவட்டத்தில் மிக -
வவகமோக �ரவிய தகோவரோனோ 
த�ோற்றிலன  �ற்வ�ோது பூரண கட -
டுப்�ோடடிற்குள் தகோணடுவர முடிந் -
துள்்ளது. �துல்ள மோவட்ட சுகோ�ோர 
வசலவப்பிரிவின் த�ோதுசுகோ�ோரப்-
�ரிவசோ�கரகள் மற்றும் வசலவயோ-

்ளரகள் வமற்தகோண்ட அரப்�ணிப் -
�ோன வசலவகல்ளயடுத்து பூரண 
கடடுப்�ோடடுக்குள் தகோணடுவர-
முடிந்துள்்ளது. அத்து்டன் சுகோ�ோர 
நல்டமுலறகள் முற்றுமுழு�ோக 
வ�ணப்�டடுவருகின்றது. 

மகியஙகலன மற்றும் ரிதிமோலி-
யத்ல� ஆல்டத்த�ோழிற்சோலைக-
ளில் ஏற்�ட்ட தகோவரோனோ த�ோற் -
றோ்ளரகள் அதிகரிப்பிலனயடுத்வ� 
�துல்ள மோவட்டத்தில் தகோவரோனோ 
த�ோற்றோ்ளரகள் எணணிக்லக அதிக-
ரித்து கோணப்�ட்டன. �ற்வ�ோது மகி -
யஙகலன மற்றும் ரிதிமோலியத்ல� 
பூரண கடடுப்�ோடடிற்குள் தகோணடு-
வரப்�ட்டள்்ளது.

ரிதிமோலியத்ல�, தகமுனு -
புர ஆல்டத்த�ோழிற்சோலைலய 
த�ோ்டரந்து மூடிவி்ட தீரமோனிக்கப்-
�டடுள்்ளது. ஆனோல் மகியஙகலன 
ஆல்டத்த�ோழிற்சோலை இன்னும் 
இருதினஙகளில் திறக்கப்�டடு 
அ�ன்�ணிகள் வமற்தகோள்்ளப்�-
டும். 

நள்கச்சுளவ துணுக்கு்கள எழுதும் த�ாடடி   
�துல்ள தினகரன் விவச்ட நிரு�ர        

மடுல்சீலமப்�குதியில் சிறிய்ள-
விைோன நிைஅதிரதவோன்று வநற்று 
அதிகோலை 4.52 மணிய்ளவில் �திவோ-
கியுள்்ளது. இ�லன புவிசரி�வியல் 
மற்றும் அகழ்வோரோய்ச்சி திலணக்க-
்ளத்தினரும் உறுதிப்�டுத்தியுள்்ளனர.

இந்நிைஅதிரவு ஒரு ரிக்்டருக்கும் 
குலறவோன அ்ளவிவைவய �திவோகி 
இருப்��ோக வமற்�டி திலணக்க்ள 
பிர�ோனி அனுரவல்த�ோை த�ரிவித்-
�ோர.

மடுல்சீலமப்�குதியில் எக்கிரிய 
என்ற இ்டத்திலும் அ�ன் சுற்றுவட-
்டோரத்திலுவம இந்நிைஅதிரவிலன 
மக்களினோல் உணரமுடிந்துள்்ளது. 
இ�ற்கு முன்னரும் இருவவறு சந்�ரப்-
�ஙகளில் இவவலகயிைோன நிைஅதிர-
வுகள் �திவோகியிருந்�லமயும் இஙகு 
குறிப்பி்டத்�க்கது.

மடுலசீளமயில 
நில அதிரவு 
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(262MtJ mjpfhuk;) cs;@uhl;rp epWtd NjHjy; fl;lisr; 
rl;lj;jpd; 66v gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

2012 ,yf;fk; 22MtJ cs;;@uhl;rp epWtd NjHjy;fs; (jpUj;j) rl;lj;jpd; jpUj;jg;gl;l cs;@uhl;rp 

NjHjy;fs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 66v gphptpd; fPo; vdf;fspf;fg;gl;Ls;s mjpfhuj;jpd; gpufhuk;> kj;jpa 

khfhzj;jpd;> Etnuypah khtl;lj;jpd;> jythf;fiy ype;Jiy efu rigapd; jtprhsiu njhpT 

nra;tjw;fhd KjyhtJ nghJf; $l;lk; 2021.03.05Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F jythf;fiy 

ype;Jiy efu rig xd;W$ly; muq;fpy; eilngWk; vd;gij ,j;jhy; mwptpf;fpNwd;.

vr;.vk;.vk;.a+.gP. N`uj;>

cs;;@uhl;rp MizahsH

cs;;@uhl;rp jpizf;fsk;

kj;jpa khfhzk;.

2021 ngg;uthp 11Mk; jpfjp

khfhz rig fl;blj; njhFjp

gy;Nyfiy>

Fz;lrhiy.

ngWif mwptpj;jy; 
khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig (Nk/kh)

(khfhz tPjp> Nghf;Ftuj;J> $l;LwT mgptpUj;jp kw;Wk; th;j;jf> tPlikg;G> eph;khzj;Jiw> 

Njhl;l cl;fl;likg;G trjpfs;> ifj;njhopy; kw;Wk; fpuhkpa mgptpUj;jp mikr;R - Nky; khfhzk;) 

N`hkhfk ifj;njhopy; Ngl;ilapd; cs;sf tPjpfis 
mgptpUj;jp nra;tjw;fhd ,ky;rd; toq;Fjy;

,t; mjpfhu rigapd; epiwNtw;W nghwpapayhsh; gzpkidf;Fj; Njitahd CSS1/CRS 1 ,ky;rd; 
nfhs;tdT nra;tjw;F toq;Feh;fsplkpUe;J jpwe;j tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

Nfs;tp ,yf;fk;

toq;fy; msT

kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpg; gbtf; 

fl;lzk;

Nfs;tpg; 

gpizapd; 

ngWkjp &. 

(tq;fpg;gpiz 

Kwp)

Nfs;tpg; 

gpizapd; 

ngWkjp &. 

(fhrhf)
CSS 1 CRS 1

PRDA/WP/
PRO/2021/07 20>000 10>000 2>160.00 20750.00 10375.00

02.  ,jw;fhd Nfs;tp Mtzj; njhFjpia 2021.02.15 Kjy; 2021.03.01 tiu K.g.9.00 Kjy; gp.g.2.45 

tiu Nkw;gb Nfs;tpg; gbtf; fl;lzq;fSf;F cl;gl;L ,t; mjpfhu rigapd; ngWifg;gphptpy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,jw;fhd Nfs;tpg; gpizia fhrhf my;yJ tq;fp/fhg;GWjpg; gpizKwpapd; 

%yk; ngWif Mtzq;fspy; Fwpg;gplg;gLk; epge;jidfSf;F mikthf Nkw;gb ngWkjpf;F 

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

03.  Nfs;tp toq;fSf;Fj; jifik ngWtjw;F Nfs;tpj; njif &.5.0 kpy;ypaidj; jhz;Lk; 

Ntisapy; Nfs;tpjhuuhy; Fwpj;j 1987 ,y.03 vDk; nghJ xg;ge;j rl;lj;jpd; 08Mk; gphptpd; fPo; 

fk;gdpfs; gjpthsuhy; tpepNahfpf;fg;gLk; nghJ xg;ge;j gjpTr; rhd;wpjio rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

04.  Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj;jpfjp 2021.03.02k; jpfjp K.g.10.30 MtJld;> Nfs;tpfs; jpwj;jy; 

mt;NtisapNyNa ,t; mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;.

05. mt;Ntisapy; toq;FeUf;F my;yJ mtuJ mjpfhuk; mspf;fg;gl;l gpujpepjpf;F rKfkspf;fyhk;.

jiyth;>

ngWiff;FO>

khfhz tPjp> mgptpUj;jp mjpfhurig (Nk/kh)
,y.59> nrd; nrg];jpad; NkL> 

nfhOk;G - 12

njh.,y - 0115676903

vy;y gpuNjrj;jpy; cj;Njr vy;y tpLKiw ,y;y jpl;lj;jpw;F 
gJis khtl;lj;jpy; vy;y gpuNjrj;jpy; Xh; fhzp my;yJ 

fl;blj;Jldhd fhzpia nfhs;tdT nra;tjw;fhf  

Nfs;tp miog;G
tiu/fy;tpr; Nrit Copah;fspd; $l;LwT rpf;fdf; flDjtp rq;fj;jpdhy; mth;fsJ mq;fj;jth;fspd; 

Xh; eyd;Ghp epfo;r;rpj;jpl;lkhf> fhzp my;yJ fl;blj;Jldhd fhzpapd; chpj;JhpikAila jifikahd 

jdpg;gl;lth;fs; my;yJ epWtdq;fspy; ,Ue;J gJis khtl;lj;jpd; vy;y gpuNjrj;jpy; mofpa 

Rw;whlYldhd fz;fth; moF kw;Wk; ,aw;ifahd Rw;whly; Njhw;wj;ijAila FbapUg;G trjpfis 

toq;ff;$ba cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L cy;yhrg; gpuahzpfSf;fhd rhjfkhd fth;r;rpAila 

Xh; tpLKiw ,y;yj;ij elj;jpr;nry;y kw;Wk; guhkhpf;Fk; Nehf;fj;jpw;fhf gJis khtl;lj;jpy; vy;y 

gpuNjrj;jpy; fhzp my;yJ fl;blj;ij nfhs;tdT nra;tjw;fhf fy;tp Copah;fspd; $l;LwT rpf;fd> 

fld; toq;Fk; rq;fj;jpdhy; nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; ,j;jhy; Nfhug;gLfpd;wd.

01.  Nghf;Ftuj;J trjpfSld; 10 thfdq;fSf;fhd epWj;Jkpl trjpfSld; kw;Wk; fhzpia rpwe;j 

Kiwapy; milaf;$ba kw;Wk; chpj;Jhpikf;fhd njspthd cWjpAld; Xh; fhzp my;yJ Xh; 

fl;blkhf cj;Njr nrhj;J ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

02.  Njitg;gLk; fl;blj;jpd; fl;bl tiuglj;jpw;fhf rk;ge;jg;gl;l cs;@h; mur mjpfhu rigapdhy; 

mDkjpf;fg;gl;l cWjpg;gLj;jy; rhd;wpjio fl;lhakhf nfhz;Ls;s nrhy;yg;gl;l fhzpapy; Xh; 

fl;blkhf ,Ug;gpd;> kjpg;gPl;L  rhd;wpjo;/mq;fPfhpf;fg;gl;l kjpg;gPl;lhsh;/tpiy eph;zapg;ghsuhy; 

nrhy;yg;gl;l nrhj;Jf;fhd kjpg;gPl;il ,izj;jy; tpUk;gj;jf;fJ.

03.  cs;@h; kw;Wk; ntspehl;L cy;yhrg; gazpfSf;fhd Xh; tpLKiw ,y;y fl;bl Nehf;fj;jpw;fhf 

nfhs;tdT nra;Ak;NghJ ,e;j fhzp my;yJ fl;blk; ,aw;if Rw;whlYk; ,e;j nrhj;jpd; 

miktplk; Rw;whly; mikg;gpd; ,aw;if moFld; ,Ug;gJ tpUk;gj;jf;fJ.

04.  ,e;j fhzp my;yJ fhzpj;Jz;Lldhd fl;blk; 20 Ngh;r; ,w;F Nkw;gl;ljhf ,Uj;jy; Xh; fl;blk; 

fhzpAldhapd; mJ Fiwe;jgl;rk; 10 miwfis nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

05.  jufh;fs;> mw;Nwhzp jj;Jtf;fhuuhf Nfs;tpfs; rkh;g;gpf;fg;gbd; mJ Vw;fg;glkhl;lhJ vd;gJld; 

mit epuhfhpf;fg;gLk;.

'vy;y tpLKiw ,y;yj;jpw;fhd Nfs;tp" vd;W fl;lhakhff; Fwpg;gpl;L> rq;fj;jpd; gpujk jtprhsUf;F 

2021.02.27 gp.g.3.00 my;yJ mjw;F Kd; fPo;f;fhZk; Kfthpf;F fpilf;FkhW rk;ge;jg;gl;l Nfs;tpjhuh;fs; 

fhzpapd; cWjpapd; gpujpAld;> fhzpapd; tiuglj;jpd; gpujpAld; kw;Wk; fl;blj;jpd; tiuglj;jpd; 

mDkjpAld; kw;Wk; fhzp my;yJ fl;blj;jpd; tpiy eph;zak;> kjpg;gPl;Lld; gjpTj;jghypy; mDg;gyhk; 

my;yJ fPo;f;;fhZk; Kfthpf;F ifNahL nfhz;Lte;J Nrh;f;fyhk;.

,r; rq;fj;jpd; nfsut gzpg;ghsh; rigahdJ tplaq;fSf;fhd ,Wjpj;jPh;khdk; vLf;Fk; chpikiaf; 

nfhz;bUf;Fk;.

 gpujk jtprhsh;>

 fy;tp Copah;fspd; $l;LwT rpf;fd fld;  toq;Fk; rq;fk;
,y. 294> fhyp tPjp> 

nfhOk;G - 03.

njhiyNgrp ,y : 011 2370067 /  0112 575737 
ngf;];; : 011 2577475

fLtiy khefu rig

tpiykD mwptpj;jy;
fLtiy khefu rigf;Fhpa fLtiy g];epiyaj;jpy; kw;Wk; fLtiy 

thur;re;ijapy; mike;Js;s foptiwj; njhFjpia Mff;Fiwe;j tUlhe;j 

tpiykDj;njhifahfpa &.144>000/- ,w;F xU (01) tUl fhy vy;iynahd;wpw;fhf 

Fj;jiff;F tpLtjw;F Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 2021.03.05 md;W 

K.g.10.00 kzptiu miof;fg;gLk;. tpiykDg; gj;jpuq;fs; toq;fg;gLk; 

,Wjpj;jpfjp kw;Wk; Neuk; - 2021.03.04 md;W gp.g.3.00 kzpf;F.

tpiykDf;fs; nghWg;Ngw;fg;gLk; ,Wjpj;jpfjp kw;Wk; Neuk; - 2021.03.05 md;W 

K.g.10.00 kzpf;F.

tpiykD jpwf;fg;gLk; jpfjp kw;Wk; Neuk; - 2021.03.05 md;W K.g. 10.15 

kzpf;F.

Njrpa milahs ml;iliar; rkh;g;gpj;J kPsspf;fg;glhj &. 5>000.00 

tpiykDg;gbtf; fl;lzj;ij kPsspf;fg;gLk; &.25>000.00 tpiykD 

itg;nghd;iwr; nrYj;jpajd; gpd;dh; tpiykD tpz;zg;gq;fis fLtiy 

khefurigapd; khefu epjpj; jpizf;fsj;jplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

tpiykDg;gj;jpuq;fs; nghWg;Ngw;fg;gLk; ,Wjpj;jpfjpad;W Fwpj;j Neuj;jpw;F 

Kd;dh; fpilf;ff;$bathW gjpTj;jghypy; mDg;gg;gl Ntz;Lk;. my;yJ Nehpy; 

te;J epjpj;jpizf;fsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiykDg; ngl;bf;Fr; Nrh;f;fg;gly; 

Ntz;Lk;. NkYk;> tpiykDg; gj;jpuq;fs; Nrh;f;fyhk;. jghYiwapd; Nky; 

%iyapy;> 'fLtiy g]; epiyak; kw;Wk; fLtiy thur;re;ijapy; 

mike;Js;s foptiwj; njhFjpia Fj;jiff;F tply;" vdf; Fwpg;gplNtz;Lk;.

tpiykDf;fis nghWg;Ngw;Fk; kw;Wk; epuhfhpf;Fk; KO chpikAk; 

rigf;FhpajhFk;. Nkyjpf tpguq;fis mYtyf Neuq;fspy; khefu 

fzf;fhshplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. (njhiyNgrp ,yf;fk; - 0112-539562) 

2021.02.11

fLtiy khefu rig

rq;[Pt ge;JfPh;j;jp

khefu Mizahsh;.

gjtp ntw;wplk;
= [ath;jd gy;fiyf;fok;

,e;j gy;fiyf;fofj;jpy; ntw;wplkhf fhzg;gLk; njhopy;El;g mYtyh; 

(fl;Gy nrtpg;Gy) juk; III gjtp njhlh;ghf jFjpAs;s tpz;zg;gjhuh;fsplkpUe;J 

2021.02.25 tiu tpz;zg;gq;fs; miof;fg;gLfpd;wd.

01. njhopy;El;g mYtyh;(fl;Gy nrtpg;Gy) juk; III 
jifikfs;

 (i)  f.ngh.j (c/j) ghPl;irapy; ve;jnthU ghlj;Jiw fPohfTk; xNu 

mkh;tpy; %d;W (03) ghlq;fspy; rpj;jpaile;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

kw;Wk;

 (ii)  ghuhSkd;wj;jhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l rl;l%ynkhd;wpdhy; epWtg;gl;l 

epajp epWtdq;fs; my;yJ %d;whk; epiy kw;Wk; njhopy;rhh; fy;tp 

Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l epWtdnkhd;wplkpUe;J> 

,yj;jpudpay; kw;Wk; njhiynjhlh;G/,yj;jpudpay;/gy;Y}lfk; my;yJ 

fl;Gy nrtpg;Gy Jiwapy; Njrpa njhopy;rhh; jifikfs; 5 Mk; 

kl;lj;jpw;F (N.V.Q.Levels) my;yJ mjw;F Fiwahj Njh;r;rpr; 

rhd;wpjnohd;iwg; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

my;yJ

 (M)  mq;fPfhpf;fg;gl;l epWtdnkhd;wpy; fl;Gy nrtpg;Gy njhopy; njhlh;ghf 

xU tUl mDgtj;Jld; NkNy (ii) (m) jifikfSf;F rkkhd 

%d;whk; epiy kw;Wk; njhopy;rhh; fy;tp Mizf;FOtpdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l ,yj;jpudpay; kw;Wk; njhiynjhlh;G/,yj;jpudpay;/
gy;Y}lfk; my;yJ fl;Gy nrtpg;Gy njhopy;El;gj;Jiwapy; 

njhopy;El;gj; jifikfisg; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

rk;gs msTj;jpl;lk; :- 

 &.31625-7x300-10x355-khjnkhd;wpw;F 37275 (U-MT1(III)
Nrh;j;Jf;nfhs;sg;gly; :  vOj;J%y kw;Wk; my;yJ nrad;Kiw ghPl;ir 

kw;Wk; Neh;Kfj; Njh;nthd;wpd; %yk; 

taJ :

taJ 18 ,w;F FiwthfTk; 45 ,w;F NkyhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

tpz;zg;gq;fs; mDg;gg;gl Ntz;ba Kiw : 

tpz;zg;gq;fis gy;fiyf;fof ,izaj;jskhd www.sjp.ac.lk %yk; 

gjptpwf;fk; nra;Jnfhs;s KbtJld; midj;J tpz;zg;gq;fSk; fy;tpj; 

jifikfs; kw;Wk; Vida jifikfis cWjpg;gLj;Jk; chpj;jhd rhd;wpjo; 

gpujpfSld;> cjtpg;gjpthsh;/fy;tp epWtdg;gphpT> = [ath;jdGu 

gy;fiyf;fofk;> fq;nfhltpy> ENfnfhil vd;w Kfthpf;F 2021.02.25 md;W 

my;yJ mjw;F Kd;dh; fpilf;ff;$bathW gjpTj;jghypy; mDg;gg;gl 

Ntz;Lk;.

gy;fiyf;fof Nrit mur jpizf;fsk;/$l;Lj;jhgdk;/epajpr; rigfisr; 

Nrh;e;j tpz;zg;gjhuh;fs;> Rakhf epWtdj;jiyth; %yk; tpz;zg;gq;fis  

mDg;gp itf;f Ntz;Lk;.

njhpT nra;ag;gLk; tpz;zg;gjhuh;fs; jkJ rk;gsj;jpd; 10% I gy;fiyf;fof 

Copah; Nrkyhg epjpaj;jpw;F nrYj;j Ntz;baJld; gy;fiyf;fofk; %yk; 

Nkw;gb rk;gsj;jpd; 8% ,w;F rkkhd njhifnahd;W gy;fiyf;fof  

Xa;;t+jpaj;jpw;Fk; 7% rkkhd njhifnahd;W gy;fiyf;fof Copah; Nrkyhg 

epjpaj;jpw;Fk; gq;fspg;Gr; nra;ag;gLk;. mjw;F Nkyjpfkhf njhpT nra;ag;gLk; 

tpz;zg;gjhuh;fSf;F 3% njhifnahd;W Copah; ek;gpf;ifg; nghWg;G 

epjpaj;jpw;F gq;fspg;G nra;ag;gLk;.

tpz;zg;gq;fs; mDg;gg;gLk; jghYiwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 

tpz;zg;gpf;Fk; gjtp Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

Njitg;gLk; tpguq;fis cs;slf;fhj> njsptpy;yhj jifikfis 

cWjpg;gLj;Jtjw;fhf rhd;wpjo;fspd; gpujpfis ,izf;fhj kw;Wk; 

tpz;zg;gq;fs; Fwpj;j jpdj;jpw;F gpd;dh; mDg;gg;gly; my;yJ Vida 

Njitg;ghLfs; g+h;j;jp nra;ag;glhjpUj;jy; tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gl 

toptFf;Fk;. ve;jnthU tpz;zg;gKk; epuhfhpf;fg;gl;ljd; gpd;dh; vf;fhuzk; 

nfhz;Lk; kPz;Lk; ftdj;jpw;nfhs;sg;glkhl;lhJ.

gjpthsh;

= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;>

fq;nfhltpy> ENfnfhil.

2021.02.10.
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பென்ட் மூலம்
நே்ரடியாக புற்றுநோய் 
கட்டியின் மீது ைருந்து 

பசலுத்தும் புதிய சிகிசமச முமை 
கணெறியபெட்டுள்ளது. இதயத்-
தில் ஏநதனும் அமெபபு ஏற்ெட்-
ொல் அதமை நீக்க அல்லது சரி 
பசய்ய ஸபென்ட் மவக்கின்ைைர். 
அதுநொலநவ புற்றுநோய்
சிகிசமசக்கும் ஸபென்ட் மவக்கும் 
நிமலமைக்கு முன்நைறிவிட்ெது 
ேவீை ைருத்துவ உலகம்.

உலகின் முதல் 3டி அசசிெபெட்ெ 
முமையில், ைருந்திமை அந்த 
ஸபென்ட் மூலம் வழங்கும் உணவுக்-
குழாய் ஸபென்மெ பதற்கு ஆஸதி-
ந்ரலிய ெல்கமலக்கழகம் (யூனிசா) 
ைற்றும் பிளிணெர்ஸ ெல்கமலக்-
கழகத்தின் (Flinders University) 
ஆஸதிந்ரலிய ஆ்ராய்சசியா்ளர்கள 
உருவாக்கியுள்ளைர்.ொலியூரிதீன் 
இமழகளிலிருந்து தயாரிக்கபெட்ெ 3டி 
அசசிெபெட்ெ ஸபென்டில் கீநைாபத்ரபி/
நவதி சிகிசமசயில், (5-flourouracil) 
நொன்ை பசயல்ொடுள்ள ைருந்துப 
பொருளகள உள்ளை. இந்த 5-ஃபளூ-
ரூ்ராசில் ைருந்மத உணவுக்குழாயில் 
அதிலுள்ள புற்றுநோய்க்கட்டியின் மீது 
நே்ரடியாக மவக்கலாம். உணவுக்கு-
ழாய் என்ெது வாய் ைற்றும் வயிற்-
நைாடு இமணக்கும் ெகுதியாகும்.இதன் 
பொருள என்ைபவன்ைால், ஸபென்-
டுகள புற்றுநோய் எதிர்பபு ைருந்து-
கம்ள நே்ரடியாக 110 ோட்களுக்கு 
புற்றுநோயின் க்ளத்திநலநய வழங்-
கும். நைலும், புற்றுநோய்க் கட்டிகம்ள 
நைற்பகாணடு வ்ள்ரவிொைல் தடுக்கி-
ைது.உணவுபொமத/உணவுக்குழாய் 
புற்றுநோயாைது சிகிசமசயளிபெ-
தற்கு சவாலும் சிக்கலும் நிமைந்த-
தாகும். பெரும்ொலும் சவாலாைது, 
ஆைாலும் ஆ்ரம்ெகால நோயறிதல் 
என்ெது நேர்ைமையாை விம்ளவுக-
ளுக்கும் உயிம்ர பகாஞசம் அதிக ோள 
தக்கமவக்கவும் மிகவும் முக்கியைா-
ைதாகும் என்று யுனிசாவின்(UniSA) 
ொரிஸ பெௌலாடியன் கூறுகிைார்.இந்த 
புற்றுநோயில் எந்த ஒரு உணவுபபொ-
ருளும், உணவுக்குழாமய உணவு/நீர் 
நொன்ைவற்மை விழுங்க உணவுக்கு-
ழாய் அனுைதிக்காது. கா்ரணம் அங்-

குள்ள வீரியம் மிக்க புற்றுநோய் 
பசல்கள கா்ரணைாக ஏற்ெடும் 
டிஸஃநெஜியா(உணவு அல்லது 
ொைத்மத விழுங்குவதில் சி்ரைம்) 
என்ெது முக்கியைாை அறிகு-
றியாகும். ஆைால், இமவயும் 
புற்றுநோய் பசல்கம்ள ஆக்கி்ர-
மிபெதன் மூலம் தமெெடும்.யுனி-
சாவின் ொரிஸ பெௌலாடியன் 
கூறுமகயில், உணவுக்குழாய் 
புற்றுநோய்க்கு சிகிசமசயளிப-
ெது சிக்கலாைது; பெரும்ொலும் 
சவாலாைது, ஆ்ரம்ெகால நோய-
றிதல் நேர்ைமையாை விம்ளவுக-
ளுக்கு முக்கியைாைதாகும். உண-
வுக்குழாமயத் தடுக்கும் வீரியம் 
மிக்க புற்றுநோய் பசல்கள 

கா்ரணைாக ஏற்ெடும் டிஸஃநெஜியா 
(உணவு அல்லது ொைத்மத விழுங்-
குவதில் சி்ரைம்) மிக முக்கியைாை 
அறிகுறியாகும். பொதுவாக உணவுக்-
குழாயில் மவக்கபெடும் ஸபென்ொல் 
அமெபபுகள எளிதாக உமெக்கபெடு-
கின்ைை. உணவுக்குழாமய எபநொதும் 
திைந்து மவக்க என்று அதன் அருகி-
நலநய ஒரு சிறிய குழாயும் உணவுக்-
குழாயில் திைந்து மவக்கபெடுகிைது. 
ஆைால், இமவயும் கூெ புற்றுநோய் 
பசல்களின் ஊடுருவும் ஆக்கி்ரமிபொல் 
தமெ பசய்யபெெலாம். எங்கள புதிய 
ைருந்து ஏற்ைபெட்ெ உணவுக்குழாய் 
ஸபென்டுகள புற்றுநோய்க்கு எதிர்பபு 
ைருந்துகம்ள நே்ரடியாக புற்றுநோய்க் 
கட்டிக்கு வழங்குவதன் மூலம் நைலும் 
தமெகம்ளத் தடுக்க உதவும். நைலும் 
டிஸஃநெஜியாவின் அழுத்தத்மத 
நிவர்த்தி பசய்யும்நொது நைலும் 
வ்ளர்சசிமயக் கட்டுபெடுத்துகின்ைை. 
2020ஆம் ஆணடில் ஆஸதிந்ரலி-
யாவில் 1,587 நெருக்கு உணவுக்கு-
ழாய் புற்றுநோய் கணெறியபெட்ெது.
இது உலகின் பொதுவாை ஏழாவது 
வமக புற்றுநோயாகும். ஆ்ரம்ெகால 
நோயறிதல் ைற்றும் சிகிசமசயின்றி, 
ஐந்தாணடு உயிர்வாழும் வீதம் சுைார் 
20% ைட்டுநை.ைருந்துகள ைற்றும் 
ைருத்துவ சாதைங்கம்ள இமணக்-
கும் 3டி அசசிடும் பசயல்முமைகள, 
ோங்கள ைருந்துகம்ள வழங்கும் 
முமைமய ைாற்றுவதற்காை நவகத்-
தில் உள்ளை என்று யுனிசாவின் 
ைருந்து கணடுபிடிபபு ைற்றும் நைம்-
ொட்டுக் குழுவின் இயக்குைர் சஞசய் 
கார்க் கூறுகிைார்.இதுகுறித்து நைம்-
ொட்டுக் குழு கூறியதாவது, துல்லிய-
ைாை ைற்றும் தனிபெயைாக்கபெட்ெ 
ைருந்து விநிநயாக முமைகம்ள வடிவ-
மைக்க 3டி அசசிடும் திைமை ோங்கள 
இபநொது ஆ்ராய்ந்து பகாணடிருக்கி-
நைாம். புதிய ைருந்து ஏற்ைபெட்ெ 3டி 
அசசிெபெட்ெ ஸபென்டுகம்ள நைலும், 
நசாதிக்க கூடுதல் ஆ்ராய்சசி நதமவப-
ெட்ொலும், இந்த புதிய பதாழில்நுட்-
ெம் உணவுக்குழாய் புற்றுநோயால் 
ொதிக்கபெட்ெவர்களுக்கு சாதகைாை 
விம்ளவுகம்ள வழங்கும் என்று கூறி-
யுள்ளது. இந்த புதிய ஆய்வுக் கட்டும்ர 
சமீெத்தில் ெநயா பைட்டீரியல் சயின்ஸ 
இதழில் பவளியிெபெட்ெது.  

ஸ்டென்ட் மூலம்
புற்றுந�ோய் சிகிச்சை

ஸ

புதிய கண்
டுபிடிப்பு

பரந்தன் குறூப் நிருபர்

யாழ். நெடுநதீவுக்ான ் டல் பபாககுவரத்-
துச் பேவவயில் ஈடுபட்டு வந்த வட ்தாரவ் 
பயணி்ள் படகு, திருத்்த பவவை்ளுககு 
ந்ாண்டு நேல்ைப்பட்டு ஆறு மா்தங்ள் 
்டநதும் ்ாஙப்ேன்துவை துவைமு்த்தில்  
நிறுத்தி வவக்ப்பட்டுள்்ள்தால் அ்தவன 
விவரவா் திருத்தி பயணி்ள் பபாககுவரத்-
துச் பேவவயில் ஈடுபடுத்்த பவண்டும் என 
நெடுநதீவு மக்ள் ப்ாரிகவ் விடுத்துள்்ள-
னர்.

யாழ். மாவட்டத்தில் மி்வும் பின்்தஙகிய 
பிரப்தேமா்வும் பபாககுவரத்தில் தினம் 
தினம் நெருக்டி்வ்ள எதிர்ந்ாள்ளும் பிர-
ப்தேமா்வும் நெடுநதீவு பிரப்தேம் ்ாணப்-
படுகின்ைது. நெடுநதீவு ்டல் மார்க் பபாக-
குவரத்து பேவவ்ளில் வீதி அபிவிருத்தி 
திவணக்்ளத்திற்கு நோந்தமான குமுதினி 
படகு மற்றும் வட்தாரவ்  ஆகிய படகு்ள் 
பேவவயில் ஈடுபட்டு வந்தன.

இதில் வட்தாரவ்  திருத்்த பவவை்ள் 
மற்றும் பராமரிப்புக்ா் ்டந்த 6 மா்தங -்
ளுககு முன்னர் ந்ாண்டு நேல்ைப்பட்டு 
்ாஙப்ேன்துவை துவைமு்த்தில் நிறுத்தி 
வவக்ப்பட்டுள்்ள நிவையில் சுற்றுைா பய-
ணி்ளுககு என வட மா்ாண ேவபயினால் 
வழங்ப்பட்ட நெடுந்தவ் பயணி்ள் 
பபாககுவரத்துககு பயன்படுத்்தப்பட்டு வரு-
கின்ைது.

நெடுநதீவுக்ான  பபாககுவரத்து மற்றும் 
அஙப் ்ாணப்படுகின்ை இடர்பாடு்ள் 
ந்தாடர்பில் நெடுநதீவு பிரப்தே நேயைா்ளர் 
ேத்தியபோதி ்ருத்து ந்தரிவிகவ்யில்,

நெடுநதீவுக்ாண பபாககுவரத்து -்
ளில் வீதி அபிவிருத்தி திவணக்்ளத்தின் 
குமுதினி படகு மற்றும் வட்தாரவ்  ஆகிய 
படகு்ள் பேவவயில் ஈடுபட்டு வருகின்ைன. 
இதில் வட்தாரவ் பயணி்ள் பட்ானது  
நீண்ட்ாைமா் பராமரிப்பு மற்றும் திருத்்த 
பவவை்ள் பமற்ந்ாள்்ளப்படா்த நிவையில் 
்டந்த ஆறு மா்தங்ளுககு முன்னர் ந்ாண்டு 
நேல்ைப்பட்டு ்ாஙப்ேன்துவை துவைமு்த்-
தில் நிறுத்தி வவக்ப்பட்டுள்்ளது.

இ்தன் திருத்்த பவவை்ள் மற்றும் பரா-
மரிப்பு பவவை்ளுக்ா் திருப்ாண-
மவை ்டற்பவடத் ்த்ளத்துககு அவேரமா் 
அனுப்பி வவக் பவண்டியுள்்ளது. 35.5 
மில்லியன் ரூபா நிதி ப்தவவ என ்டந்த  
2019ஆம் ஆண்டு மதிப்பீடு்ள்  நேயயப்-
பட்டிருந்தது.

ஆனால் ்தற்பபாது அ்தற்்ான ப்தவவ 
பமலும் 40 மில்லியனுககு பமல் ஆகி 
உள்்ளது. இ்தவன விட நீண்ட ்ாைம் 
திருத்்த பவவை்ள் பமற்ந்ாள்்ளப்படா்த 
நிவையில் குமுதினி பட்ானது பேவவ -்
ளில் ஈடுபட்டு வருகிைது.

வடமா்ாண ேவபயினால் சுற்றுைாத்து-
வைவய அபிவிருத்தி நேயயும் வவ்யில் 
வழங்ப்பட்ட நெடுந்தவ் படகு பபாககு-
வரத்துககு பயன்படுத்்தப்படும் நிவையில் 
அ்தற்்ான எரிநபாருள் நேைவு மற்றும் பணி-
யா்ளர்்ளுக்ான பவ்தனம் என்பவற்றுககு  
இந்த படகின் மூைம் வருமானம் கிவடப்ப-
தில்வை என்ைார்.

திருத்த வேலைகள்
செயயப்்படாது
நிறுத்தப்்பட்டுள்்ள
ேட்தாரலக
விம்ரவாக திருத்தி நசமவயில் 
ஈடுெடுத்த நகாரிக்மக

வவுனியா விபேட நிருபர்

வவுனியா ஓமநவ்த நபாலிஸ் 
பிரிவுககுட்பட்ட பன்றிந்ய்தகு-
்ளம் பகுதியில் பமாட்டார் வேககிள் 
- பட்டா ர் வா்ன விபத்தில் 

இருவர் ்ாயமவடந்த நிவையில்  
வவத்தியோவையில் அனுமதிக்ப்-
பட்டுள்்ளனர்.

ஒமநவ்த, பன்றிந்ய்தகு்ளம் ஏ9 
பிர்தான வீதியில் பெற்று ்ாவை 
இடம்நபற்ை இவ் விபத்து ேம்ப -

வம் ந்தாடர்பில் பமலும் ந்தரியவ-
ருவ்யில்,

பன்றி்ய்தகு்ளம் பகுதியிலிருநது 
வவுனியா பொககி பமாட்டார் வேக-
கிளில் இருவர் பயணித்துகந்ாண்-
டிருந்த பபாது பமாட்டார் வேக -்

ளின் பின்புைமா் வந்த பட்டா ர் 
வா்னம் பமாட்டார் வேககிளுடன் 
பமாதுண்டு விபத்துககுள்்ளானது.

இவ் விபத்தில் பமாட்டார் வேக-
கிளில் பயணித்்த இருவர் ்ாயம -
வடந்த நிவையில் ஓமநவ்த பிரப்தே 

வவத்தியோவையில் அனுமதிக்ப்-
பட்டுள்்ளனர். ேம்பவ இடத்திற்கு 
விவரந்த ஓமநவ்த நபாலிோர் 
விபத்து ந்தாடர்பான பமைதி் 
விோரவண்வ்ள முன்நனடுத்து 
வருகின்ைனர்.

வ�ாட்டார் லெக்கிள்-்பட்டா ரக ோகன வி்பததில் இருேர் காயம்

எஙகள் புதிய �ருந்து ஏற்றப்்பட்ட
உணவுக்குழாய ஸசடன்டுகள்
புறறுவ�ாயக்கு எதிர்ப்பு �ருந்துகல்ள
வ�ரடியாக புறறுவ�ாயக் கட்டிக்கு
ேழஙகுே்தன் மூைம் வ�லும் ்தலடகல்ளத 
்தடுக்க உ்தவும். வ�லும் டிஸஃவ்பஜியாவின்
அழுத்ததல்த நிேர்ததி செயயும்வ்பாது 
வ�லும் ே்ளர்ச்சிலயக் கட்டுப்்படுததுகின்்றன. 

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij  ,uj;Jr; nra;jy;
ntypkil> Efj;jyht> ,yf;fk; 93/01 
,y; tjpAk; gd;Jy Fzuj;d (Nj.m., 

571113660V) Mfpa vd;dhy; gJis 

gpurpj;j nehj;jhhp]; jpU.etPd;                      

tPu]q;`tpdhy; 2021.05.14 md;W 

,yf;fk; 390 cila rhjhuz mw;Nwhzp 

jj;Jtj;jpd; %yk;> ntypkil> Efj;jyht> 

,yf;fk; 93/01 ,y; tjpAk; rfyfyh 

ty;yf Mjpghjad;Nf re;uhtj;jp (Nj.m., 

566572257V) vd;gtUf;F ngw;Wj; 

jug;gl;Ls;s mw;Nwhzp jj;Jtk; ,d;W 

Kjw;nfhz;L ,uj;Jr; nra;ag;gl;L ,y;yh 

njhopf;fg;gLfpd;wJ. 

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
,yq;if rdehaf Nrhryprf; FbauR 

murhq;fj;jpw;Fk; nghJ kf;fSf;Fk; ,j;jhy; 

mwptpj;Jf; nfhs;tjhtJ> mSj;fk> ntypgd;d 

tPjp> 'rhfy" Ir; Nrh;e;j fyg;gj;jpNf tpy;rd; B 

rpy;thtpw;F> nj`ptis> mj;jpba> 5Mk; 

Nyd;> 73/E/17Ir; Nrh;e;j> Nj.m.,. 590513393V 
cila> fyg;gj;jpNf t[puh re;jd B rpy;th 

Mfpa vd;dhy; toq;fg;gl;l> fe;jhidapYs;s 

fk;g`h khtl;l gpurpj;j nehj;jhhp]; MS.epye;jp 
gp.rpwpth;jdtpdhy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l> 

2009/07/19 jpfjpaplg;gl;l> 711 Mk; ,yf;f 

mw;Nwhzp jj;Jtk;> 2021 [dthp 28Mk; jpfjp 

Kjw;nfhz;L ,uj;Jr; nra;ag;gl;L> 

,y;yhnjhopf;fg;gl;L kw;Wk; nraypof;fr; 

nra;ag;gl;lJ vd;gjhFk;. ,J Kjw;nfhz;L> 

Nkw;gb fyg;gj;jpNf tpy;rd; B rpy;th %yk; 

vdJ rhh;ghf Nkw;nfhs;sg;gLk; vt;tpj 

nfhLf;fy; thq;fy;fSf;Fk; ehd; nghWg;ghf 

,Uf;fg; Nghtjpy;iy

fyg;gj;jpNf t[puh re;jd B rpy;th

mw;Nwhzp jj;Jtg; gj;jpuj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
tlNky; khfhzk;> FUehfy; khtl;lk;> nghy;f`nty> 

clnfNytj;ij > ,yf;fk;. 214/2 y; trpf;Fk; 

rptypq;fk; gputPd; uh[h (Njrpa milahs ml;il 

,yf;fk; 823494432V) Mfpa ehd; vd;Dila 

mw;Nwhzp jj;Jtf;fhuuhf Ntcl jghy;> 

,YNftyapy; trpf;Fk; NtY n[gkhiy (Njrpa 

milahs ml;il ,yf;fk; 522453005V) vd;gtUf;F 
FUehfy; khtl;l gpurpj;j nehj;jhupR jpU. R.M. 
fq;fh Fkhup fUdhuj;d mtu;fspdhy; vOjp gjpthsu; 

ehafk; jpizf;fsj;jpd; 2594 k; ,yf;f jpdg; 

gjpNtl;bd;. 8815 k; ,yf;f vjpnujpuhd ,U gf;fj;jpy; 

109 k; njhFjpapd; cWjpg;gLj;jg;gl;l> 2017>06.09.k; 

jpfjp ,lg;gl;l 2297 k; ,yf;f mw;Nwhzp jj;Jtg; 

gj;jpuj;ij cldbahf ,j;jhy; ,uj;Jr; nra;tjhf 

mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;. NkYk; ehd; mwptpg;gjhtJ 

Nkw; Fwpg;gpl;l mw;Nwhzp jj;Jtg; gj;jpuj;jpd; gpufhuk; 

my;yJ vdf;fhf mtshy; nra;ag;gLk; ve;j xU 

cWjp kw;Wk; nfhLf;fy; thq;fy;fs; rk;ge;jkhf ehd; 

nghWg;Ngw;Wf; nfhs;skhl;Nld; vd;Wk; ,j;jhs; 

njuptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.

rptypq;fk; gputPd; uh[h 

2021.01.27

   fpuhkpa tPjpfs; kw;Wk; Vida cl;fl;likg;G 

trjpfs; ,uh[hq;f mikr;R

mur mgptpUj;jp kw;Wk; eph;khzf; 
$l;Lj;jhgdk;

ntw;wplq;fs;

eph;khzf; ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rigapy;  CS1  epWtdkhfg; 

gjpT ngw;Ws;sJk; ISO rhd;wpjo; ngw;w fbdkhd rptpy; nghwpapay;> eph;khz 

epWtdkhd ,e;jf;; $l;Lj;jhgdj;jpy; FOthf ,ize;J nfhs;tjw;F ,J 

rpwe;j re;jh;g;gkhFk;.

gpd;tUk; gjtpfSf;F jifik tha;e;j ,yq;ifg; gpui[fsplkp;Ue;J 

tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

01.  rptpy; nghwpapayhsh; gjtp – (MM 1-2)
 jifikfs; - 

  mq;fPfhpf;fg;gl;l gy;fiyf;fofnkhd;wpy; ngw;Wf;nfhz;l rptpy; nghwpapay; 

gl;lk; my;yJ mjw;F epfuhd jifik

  mq;fPfhpf;fg;gl;l eph;khzj; Jiw mikg;gpy; mDgtj;ijf; nfhz;lth;fSf;F 

Kd;Dhpik toq;fg;gLk;.
   

 rk;gs msT :- Ngrpj; jPh;khdpf;fyhk;.

 tanjy;iy :-  22 tajpw;Ff; FiwahkYk; 45 tajpw;F Nkw;glhkYk; 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.

02.  eph;khz mj;jpal;rfh; gjtp – (JM 1-1)
 jifikfs; - 

  njhopy;El;gtpaypy; Njrpa bg;Nshkh (NDT – CIVIL) my;yJ mjw;Fr; 

rkkhd jifik

  mq;fPfhpf;fg;gl;l eph;khzj; Jiw mikg;gpy; mDgtj;ijf; nfhz;lth;fSf;F 

Kd;Dhpik toq;fg;gLk;.

   

 rk;gs msT :- Ngrpj; jPh;khdpf;fyhk;.

 tanjy;iy :-  22 tajpw;Ff; FiwahkYk; 45 tajpw;F Nkw;glhkYk; 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.

njhpT nra;ag;gLk; mNgl;rfh;fSf;F gpd;tUk; mD$yq;fs; toq;fg;gLk;.

tUlhe;j ,yhgf; (Nghd];) nfhLg;gdT

gad;gLj;jg;glhj kUj;Jt tpLKiwf;fhd nfhLg;gdT

kUj;Jtf; fhg;GWjpj; jpl;lk;

Cf;Ftpg;Gf; nfhLg;gdT

jifik njhlh;ghd KOikahd tpguq;fSld; tpz;zg;gg; gbtk;> rhd;wpjo;fspd; 

gpujpfs; kw;Wk; cwtpduy;yhj ,U rpghhpR nra;gth;fspd; ngah; kw;Wk; Kfthp 

/ tprhhpf;ff; $ba njhiyNgrp ,yf;fj;Jld; ,e;j tpsk;guk; gpuRhpf;fg;gl;l 

14 ehl;fSf;Fs; rpNu\;l KfhikahsUf;Ff;  (kdpj tsk; kw;Wk; eph;thfk;) 

fpilf;Fk; tifapy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

jiyth;>

mur mgptpUj;jp kw;Wk; eph;khzf; $l;Lj;jhgdk;.

,y. 07> nghUgd tPjp>

,uj;kyhid.

~~cl;fl;likg;G trjpfs; eph;khzj; 

Jiwapd; Kd;Ndhb||

SD&CC



(இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்)

பலாங்காடை பிரதேசத்தில் 
பல கிராமிய வீதிகளில் இலஙடக 
தபாக்குவரத்துச் சடப பஸ் வண்டி-
கள் முடையாக தசடவயில் ஈடுப-
டுத்ேபபைாடையினால் ்பாதுைக்-
கள், பாைசாடல ைாணவர்கள் அரச 
ைற்றும் ேனியார் துடை ஊழியர்கள்  
என பலரும் ்ெருக்கடிகளுக்கு 
முகம்்காடுத்துவருவோக புகார் 
்ேரிவிக்கபபடுகிைது.

பலாங்காடை ெகரிலிருந்து 
்ைத்ேகந்ே, குரு்பவில, தவவல்-
வத்டே, ்வல்லவல, எகஸ்தலன்ட் 
தபான்ை பகுதிகளுக்கான பஸ் 
தசடவகதே  இவவாறு முடையாக 
இைம்்பறுவதில்டல எனத் ்ேரி-
விக்கபபடுகிைது. விதசைைாக 
பலாங்காடையிலிருந்து தவவல்-
வத்டே வடரயிலான தபாக்குவ-
ரத்து பஸ் தசடவகள் முடையாக 
இைம்்பைாடையினால்  பலாங-
்காடை ெகரிலுள்ே ேமிழபபாைசா-
டலகளுக்கு ்சல்லும் ைாணவர்கள் 
்பரும் அ்சௌகரியஙகடே எதிர்-
தொக்குகின்ைனர்.

விதசைைாக ைாடல தெர வகுப-
புக்கடே முடித்து விட்டு ேைது வீடு-
களுக்குச் ்சல்ல முடியாே நிடல 

காணபபடுகின்ைது. எனினும் 
நீண்ைகாலைாக இேற்கான தீர்வு 
கிடைக்கவில்டல என ைாணவர்க-
ளின் ்பற்தைார் ்ேரிவிக்கின்ைது. 
பலாங்காடை  ெகருக்கு ்ோழில் 
ைற்றும் ஏடனய ெைவடிக்டககளுக்-
காக வரும் ்பாது ைக்களுக்கு ெகரி-
லிருந்து எல்ல ்பால, உை்வல, 
அக்ரல்ல, ஓபபொயக்க ஹுனுவல 
்பல்ைதுடே வடரயில் ்சல்லும் 
பயணிகளுக்கு ைாடல 6 ைணியின் 
பின்னர் தபாக்குவரத்து வசதிகள் 
கிடைபபதில்டல என ் ேரிவிக்கின்-
ைனர்.  இேனால் ்காழும்பு பதுடே 
வீதியில் ்சல்லும் தூரபபயண பஸ் 
வண்டிகடே எதிர்பார்த்து நிற்கின்ை 
தபாதிலும்  குறுகிய தூர பயணிக-
ளுக்காக பஸ் வண்டிகடே நிறுத்-
ேபபடுவதில்டல்யன  பயணிகள் 
ேரபபில் ்ேரிவிக்கபபடுகிைது.

இவவிையைாக பலாங்காடை 
இ.தபா.ச. டிபதபா அதிகாரிகளி-
ைம் வினவிய தபாது தபாதியேவு 
பஸ்வண்டிகளும் ஊழியர்களும் 
இல்லாடையினால் இவவாைான 
நிடலயிடன ேவிர்க்க முடியாதுள்ே-
ோகவும் ேைது தேடவகள் நிடைதவ-
றினால் குடைபாடுகடே நிவர்த்தி 
்சயய முடியும் எனவும் அதிகாரி-
கள் ்ேரிவித்ேனர்.

ஹற்ைன் விதசை, ேலவாக்-
கடல குறூப, பூண்டுலாதயா 
நிருபர்கள்

ேலவாக்கடல ்பாலிஸ் 
பிரிவுக்குட்பட்ை தைல் 
்காத்ைடல நீர்த்தேக்கத்-
திலிருந்து ைாணவி ஒருவ -
ரின் சைலம் தெற்று (12) 
காடல மீட்கபபட்டுள்ேோக 
்பாலிஸார் ்ேரிவித்ேனர்.   

இவவாறு மீட்கபபட்ை -
வர் ரத்மில்ல்கதல ஜனப-
ேய தசர்ந்ே ொராயணசாமி 
முனுசியா என்ை 16 வயது -
டைய பாைசாடல ைாணவி 
என அடையாேம் காணப-
பட்டுள்ேனர்.   

இவர் ேலவாக்கடல பகுதி -
யிலுள்ே பிரபல பாைசாடல 
ஒன்றில் கல்வி பயிலும் 
ைாணவி என ்ேரியவந்துள்-

ேது.  இது ் ோைர்பில் ் பாது-
ைக்கள் ்பாலிஸாருக்கு 
அறிவித்ேடே ்ோைர்ந்து 
யுவதியின் சைலம் தெற்று 
(12) 9.00 ைணியேவில் இரா -
ணுவம் ைற்றும் ்பாலிஸா-
ரின் உேவியுைன் மீட்கபபட்-
டுள்ேது. 

சைலத்டே பிதரே பரிதசா-

ேடனக்காக டவத்தியசா-
டலக்கு அனுபபி டவக்க 
ெைவடிக்டக எடுக்கபபட்-
டுள்ேோக ்பாலிஸார் 
தைலும் ்ேரிவித்ேனர். 

இது ் ோைர்பான தைலதிக 
விசாரடணகடே ேலவாக்-
கடல ்பாலிஸார் தைற் -
்காண்டு வருகின்ைனர்.   

்பருந்தோட்ை பகுதிகளில் 
திடீர் தீ விபத்துகளினால்  பாதிக்கப-
பட்ை ைக்களின் குடியிருபபுகளுக்கு 
பதிலாக   புதிய வீடுகடே அடைத்து 
்காடுபபேற்கு  தோட்ை வீைடைபபு 
ைற்றும்  சமுோய உட்கட்ைடைபபு 
வசதிகள் அடைச்சு ெைவடிக்டக 
எடுத்துள்ேது.  

இேற்கான பணிகள் ேற்சையம் 
ஆரம்பிக்கபபட்டுள்ேன, 

அந்ே வடகயில் தோட்ை  வீை-
டைபபு ைற்றும் சமுோய அபிவிருத்தி 
அடைச்சின் இராஜாஙக  அடைச்சர் 
ஜீவன்  ்ோண்ைைான் இேற்கான  
நிதிடய ஒதுக்கீடு  ்சயதுள்ோர். 

இவவாறு  ஒதுக்கீடு ்சயயப-
பட்டுள்ே நிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ 
கைந்ே  காலஙகளில் தோட்ைபபகு-
திகளில் திடீர் தீ விபத்துகளினால் 
ேைது வீடுகடே இழந்ே ்ோழிலாா-
ேர்களின் குடும்பஙகளுக்கு புதிய 

வீடுகடே அடைத்து ்காடுக்க ெைவ-
டிக்டக எடுக்கபபட்டுள்ேது.

அந்ே வடகயில் அண்டையில் தீ 
விபத்துக்கள் இைம்்பற்ை   ையகை  
சந்திரிகாைம் தோட்ைத்தில் 11 வீடு-
களும், லிந்துடல ைவுசாஎல்ல கீழ 
பிரிவு தோட்ைத்தில் 10  வீடுகளும்,   
பம்பரக்கடல ெடுபபிரிவு தோட்ைத்-
தில் 25 வீடுகளும், டிக்தகாயா இன்-
ஜஸ்ட்ரி பிலிஙதபானி தோட்ைத்தில் 
07 வீடுகளும் நிர்ைாணிக்கபபைவுள்-
ேன.

 10 தபர்ச்சஸ் காணியில் நிர்ைாணிக்-
கபபைவுள்ே இவ வீைடைபபுக்கான 
அடிக்கல் ெடும் நிகழவு  டவபவரீதி-
யாக ஆரம்பிக்கபபட்டுள்ேது.

அதேதெரத்தில் இவ வீட்டு திட்-
ைத்தின் பயனாளிகோன  குடி-
யிருபபாேர்கள் விவசாயத்டே 
தைற்்காள்ேவும், கால்ெடைகடே 
வேர்பபேற்கும், சுயத்்ோழில் -

கடே தைற்்காள்வேற்கும் ஏதுவாக 
இத்திட்ைம் ஆரம்பிக்கபபட்டுள்-
ேது.

தைலும் இத் திட்ைத்திற்கான 
அடிக்கல்  ொட்டும் நிகழவில் இரா -
ஜாஙக அடைச்சர் ஜீவன் ்ோண்ை -
ைானின் வழிகாட்ைலுக்கு அடைய 
முன்னாள் ைத்திய ைாகாண சடப 
உறுபபினர்கோன, இ.்ோ.கா உப-

ேடலவர்கள் சக்திதவல், பிலிபகு-
ைார், கணபதி கனகராஜ்,்பருந்-
தோட்ை ைனிேவே அபிவிருத்தி 
ஹற்ைன்  பிராந்தியத்தின் பணிபபா-
ேர்  ைற்றும் பிரதேச சடப ேடல -
வர்கள் ைற்றும்  உறுபபினர்கள்,  
தோட்ை ேடலவர்கள், தோட்ை 
்பாது ைக்கள்  என பலரும் கலந்து -
்காண்ைடை குறிபபிைத்ேக்கது.
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பெருந்தோட்ட ெகுதிகளில் திடீர் தீ விெத்துகளினோல்

பாதிக்கபபட்ட மக்களுககு 
புதிய வீடு்கள்

சட்டவிர�ாத மதுபான தயாரிபபு;   
23 சநரத்க நபர்கள் க்கது

(எம்.ஏ. அமீனுல்லா)  

சபரகமுவ ைாகாணத்தில் கலால் 
திடணக்கே அதிகாரிகள் தைற்-
்காண்ை சுற்றுவடேபபில் 101500 
லீற்ைர் ைதுபானஙகள் டகபபற்ைப-
பட்ைதுைன், 23 சந்தேக ெபர்கள் 
டகது ்சயயபபட்டுள்ேனர்.  

ைத்திய ைாகாண கலால் திடணக்-
கே சிைபபுப பிரிவு தைற்்காண்ை 
இரண்டு சுற்றுவடேபபுகளின் தபாது 
இவவாறு கசிபபு, கள் ைற்றும் வடி 
சாராயம் தபான்ை ைதுபானஙகள் அதி-
காரிகளினால் கண்டுபபிடிக்கபபட்-
டுள்ேன.   

சபரகமுவ ைாகாணத்தின் ்ேர-
ணியகல, ்ேஹிதயாவிட்ை, 
கித்துல் கை, குருவிட்ை, தககாடல, 
ைல்பான, ்காம்தபவல ைற்றும் கலி-
கமுவ ஆகிய பிரதேசஙகளில் கைந்ே 

08, 09 ைற்றும் 10 ஆகிய திகதிகளில் 
திடீர் சுற்றுவடேபபுகள் தைற்்காள்-
ேபபட்டிருந்ேன.  

தைலும் இந்ே ைதுபானஙகடே 
ேயாரிபபேற்காக பயன்படுத்தியி-
ருந்ே பீபபாயகள் ைற்றும் கம்பி 
சுருள்கள் என்பனவற்டையும் கலால் 
திடணக்கே அதிகாரிகள் பறிமுேல் 
்சயதுள்ேனர். பறிமுேல் ்சயயப-
பட்ை ைதுபானத்தின் ைதிபபு சுைார் 4 
1/4 லட்சம் என்று கலால் திடணக்க-
ேம் ்ேரிவித்துள்ேது.  

ைத்திய ைாகாண கலால் திடணக்-
கே உேவி ஆடணயாேர் உபுல் ்சன-
விரத்ன, கலால் திடணக்கே திஸ்ஸ 
குணரத்ன, ைத்திய ைாகாண கலால் 
சிைபபு பிரிவின் ்பாறுபபதிகாரி 
ொலக்க ைலவிபதிரண ேடலடையில் 
தேடுேல் ெைவடிக்டககள் தைற்-
்காள்ேபபட்டுள்ேன.   

பகோவிட 19 ஐ பவல்்வோம் எனும் பதோனிபபெோருளின் கீழ் ்வண்டு்கோளுக்கிணஙக 
கல்வி சமூக அமைபெோன அறம் அமைபபினூ்டோக முகக்கவசஙகளும் சுகோதோ்ர ெோது-
கோபபு உெக்ரணஙகளும் பெற்றுக்பகோடுக்கபெட்டது இதன்்ெோது இலஙமக சீன ஊ்டகவி-
யலோளர் ஒன்றியம், சைோதோனம் ைற்றும் நடபுறவு சீன அறக்கட்டமளயின் அனுச்ரமண-
யில் ஒரு இலடசத்து ஐம்ெதோயி்ரம் ரூெோய் பெருைதியோன முகக்கவசஙகளும் உ்டல்பவபெ 
அளவீடடுைோணியும் வழஙகபெட்டது.

ைஸ்்கலிய தினகரன் விதசை நிருபர் 

  
்பருந்தோட்ை ைாணவர்களின் கணனி 

கல்வி முடைடையிடன தைம்படுத்துவ-
ேற்கு இராஜாஙக அடைச்சர் ஜீவன் ்ோண்-
ைைானின் நிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ பிரஜாசக்தி 
நிடலயஙகளுக்கு அதி ெவீன கணனிகள் 
தெற்று வழஙகி டவக்கபபட்ைன.   

ொட்டில் நிலவும் ் காவிட்-19 ் ோற்று கார-
ணைாக பாதிக்கபபட்டிருக்கும் கல்வி ் சயற்-

பாட்டிடன முன்்னடுத்து ்சல்வேற்கு 
இது உேவியாக இருக்கும். இேன் முேற்கட்-
ைைாக தெற்று நுவ்ரலியா, கண்டி, பதுடே 
ைற்றும் இரத்தினபுரி ஆகிய ைாவட்ைஙகளி-
லுள்ே பிரஜாசக்தி நிடலயத்தின் மூலம் இச்-
்சயற்திட்ைம் ஆரம்பித்துடவக்கபபட்ைது.   

இந்ே நிகழவிற்கு வருடகத் ேந்திருந்ே 
அடனத்து ைாணவர்களும் ONLINE ஊைாக 
இராஜாஙக அடைச்சர் ஜீவன் ்ோண்ைைா-
னுைன் கலந்துடரயாடினர்.   

இதேதவடே, டகவி-
ைபபட்டிருந்ே பிரஜாசக்தி 
நிடலயஙகளுக்கு கண-
னிகள் வழஙகி டவத்ே-
டைக்கு அடைச்சருக்கு 
ைாணவர்கள் ென்றி ்ேரி-
வித்ேனர்.   

இேன் தபாது, ைாண-
வர்களின் கல்விக்காக 
ேன்னால் இயன்ை உேவி-
கடே ்சயவோக அடைச்-
சர் ைாணவர்களிைம் உறுதி-
யளித்ோர். அதேதபான்று, 

பின்ேஙகிய பாைசாடலகடே அபிவிருத்தி 
்சயவது ைட்டுைல்லாது பிரஜாசக்தி நிடல-
யத்தின் ஊைாக தூரதொக்குடைய கல்வி 
ைற்றும் ONLINE கல்விக்கான புரட்சியாக 
இச் ்சயற்திட்ைம் ஆரம்பைாக அடைந்ேது.   

இேன்தபாது பிரஜாசக்தி ்சயற்திட்ை 
பணிபபாேர் பரத் அருள்சாமிைற்றும் பிரஜா-
சக்தி நிடலயஙகளின் உத்திதயாகஸ்ேர்கள் 
ைாணவர்கள் உள்ளிட்தைார் கலந்துக்்காண்-
ைனர்.   

மகைய்க மாணவர்களின் ததாழில்நுடப   
அறிவிகன ரமமபடுதத ந்டவடிகக்க   

ரமல் த்காதமகை நீரதரதக்கததிலிருநது 
மாணவியின் ச்டைம மீடபு

பதுடே தினகரன் விதசை  நிருபர்    

ஹபபுத்ேடேப பகுதியின் 
தசர்வூட் தோட்ைத்டேச் தசர்ந்ே 
இடேஞ்ராருவருக்கு ்காதரானா 
்ோற்று தெற்று உறுதிபபடுத்ேபபட்-
டுள்ேோக ஹபபுத்ேடே பிரதேச 
்பாது சுகாோரப பரிதசாேகர் தராய-
விஜயசூரிய ்ேரிவித்ோர்.

23 வயதுடைய இடேஞர் ஒரு-
வருக்தக இவவாறு ்காதரானா 
்ோற்று உறுதிபபடுத்ேபபட்டுள்-
ேது. இவர் கிருேபபடனயில் வாகன 
சுத்ேபபடுத்தும் நிடலயத்தில் பணி-

யாற்றி வருபவர் விடுமுடையில் 
ேைது வீட்டிற்கு வந்துள்ோர். இே -
டனயடுத்து இவருக்கு பி.சி.ஆர் பரி-
தசாேடன தைற்்காள்ேபபட்ைது. 
அதில் அந்ே ெபருக்கு ்காதரானா 
்ோற்று உறுதியாகியிருபபதும் ்ேரி-
யவந்துள்ேது.

அத்துைன் இந்ெபருைன் ்ோைர் -
பு்காண்டிருந்ே இரண்டு குடும்-
பத்டேச்தசர்ந்ே ஏழு தபடரயும் 14 
தினஙகளுக்கு சுயேனிடையில் இருக் -
குைாறு ஹபபுத்ேடே பிரேை ்பாது-
சுகாோரப பரிதசாேகர் தராய விஜய -
சூரிய ்ேரிவித்ோர். 

ஹபபுததகையில் 
ஒருவருககு த்கார�ானா

(இரத்தினபுரி சுழற்சி பலாங்கா டை 
தினகரன் நிருபர்கள்)

பலாங்காடையில் டகத்்ோழில் 
தபட்டை ஒன்று ஆரம்பிக்கபபை-
வுள்ேது. இேற்கான இைம் பலாங -
்காடை விக்கிலியவத்ே கஜுதகல்ல 
பிரதேசத்தில் அடையாேம் காணப-
பட்டுள்ேது. இவவிைத்டே அடை-
யாேம் காணும்  நிகழவு இரத்தினபுரி 
ைாவட்ை இடணபபுக் குழு கூட்ைத் 
ேடலவரும் இரத்தினபுரி ைாவட்ை 
பாராளுைன்ை உறுபபினருைான 
அகில சாலிய எல்லா்வே ேடல-

டையில் தெற்று முன்தினம்  ெடை-
்பற்ைது.

பலாங்காடை பிரதேச சடப 
ேடலவர் ைா்வல சுனில் பிதரை-
ரத்ன உட்பை பிரமுகர்கள் துடைசார் 
உத்திதயாகத்ேர்கள் இந்நிகழவில் 
கலந்து ்காண்ைனர். 

அத்துைன் ேற்தபாது இரத்தின -
புரியில் அடைந்துள்ே ொலந்ோ 
எல்லாவே ்ோழிற்தபட்டையில் 
இயஙகாே நிடலயிலுள்ே ்ோழிற் 
சாடலகடே மீே ஆரம்பிபபது 
்ோைர்பாகவும் இஙகு ஆராயபபட்-
ைது.

பைாஙத்காக்டயில் ததாழிற் ரபடக்ட 
அகமக்க ந்டவடிகக்க

கி�ாமபுறங்களில் ரபாககுவ�தது வசதி்கள்
இன்கமயால் தபாதுமக்கள் பாதிபபு
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பூக்களில் அவள் மு்கம்
அழக்கோவிய மலரோய் 
மருவோய் மமதுவோய் 
மனதில் உதிக்க
இதயமும் இனிதோய் 
சிலிர்ககின்ற கவளை
என நோடியும் நோைமோய் 
மோறிப் க�ோனகத

உள்ைத்தில் அவள் நிளனவு
ஊறிக ம்கோணகடே மவள்ைமோய் 
எளன நளனக்க 
நோணத்தில் மனமும்
நழுவிச் மென்றகத

�க்கம் �க்கமோய் அவள் வர
மவக்கமும் எனனில் மவளிப்�டே
்கோதமலனனும் கெோதளன
துளிர்விடே மதோடேங்கியகத......

்கருவில் உதித்ததும் 
்கருளணளயப் ம�ோழியும் 
உருவில் மழளலயோய் ம்கத்துவம் ்கோணும் 
மவள்ளை உள்ைமோய் பி்றந்திடடே நல்வரவு
ம்கோள்ளை அனபில் குதூ்கலிககும்  நல்லு்றவு
்கண்களில் ்கோடடிடும் 
்கவளலயினறி �ோெம் 
எணணத்தில் நிளலத்திடும் நிரந்தரமோய் கநெம்
துக்கத்ளதத் துளடேத்மதறிந்து தூரத்கத விரடடிவிடும்
�க்கம் வரோது கநோமயல்லோம் மள்றந்துவிடும்
மநஞெமமல்லோம் மகிழகவ குடி ம்கோள்ளும்
மிஞசிடும் அனபினில் மனசும் திளைத்திடும்
ஒளியூடடி வோழவிளன வைமோ்க மோற்றும்
்களிப்க�ோடு  இரசித்திடும் மழளலயின �ோெம்

சுஜந்தினி யுவ்ராஜா
(சம்பூ்ரணி) 

சம்பூர், மூதூர்.

துளிர்விடும் காதல்

தேவந்தி (சயூ்ரன்)
காம்ரதீவு

மழலையின் 
பாசம்

்களலமீன்கள் மினனுகின்ற
மருதமுளன மணணின
்களல நறும்பூகவ
நிளல உயர்ந்து தளல நிமிர்ந்த ம�ோனமளலகய.

மணககின்ற மலர்க�ோல
மருதமுளனயில் பூத்தவகர
குணககுன்றோய் உயர்ந்து
குலப்ம�ருளம ்கோத்தவகர
தனகம்கனறு தனித்துவமோய்
தனிககுரலில் ம�ோலித்தவகர.

க�ரோதளன வைோ்கத்தில்
�ண�ோன பூங்்கோற்்றோய்
க�ரோெோன �லகரோடு
�ழகிய நல் நீரூற்்றோய்
தீரோத தோ்கத்துடேன
தி்றளமபூத்துக ்கற்்றவகர.
்களலமோணிப் �டகடேோளல
்கணணியமோய்ப் ம�ற்்றவகர.

வோமனோலிககு உனது குரல்
கதமனோலியோய் கிளடேத்தக�ோது
நி்கழச்சி
தயோரித்து வழங்குகின்ற
தனித்துவ கம்கமோனோய்.
அதனோல்
மணமணல்லோம் வோனளல மவள்ைம்.

க�ரோளும் க�ச்ெோைனுககு
�டிககின்ற ்கோலத்திகல �னோதி�தி விருது
ஊரோளும் உனக�ர்மோளல
எல்கலோருககும் இது அரிது.

்களலமோணி மோளலளய க�ரோதளன தந்தது
ஓய்வினறி எழும் அளலக�ோல க�ச்ெோற்்றல்
கூடேகவ பி்றந்தது.

தடுககி விழோமல் ளதரியமோ்க
அடுககுமமோழிக�சும்
அறிவிப்�ோைகர
எடுககும் நி்கழச்சி்களை
மெப்�மோககும் தயோரிப்�ோைகர.

மெய்தி மஞெரியோல்
ள்கதியோன கநயர்்கள்
வோமனோலிப்ம�டடிகயோடு
சிள்றயிருப்�து
பிள்ற இருப்�தோல்
பிள்றயின மகுடேம் நீங்்கள் இருப்�தோல்.

இனித்திடும் உன மமோழியில்
ஒரு தனித்துவம்

அளனத்திலும் ஒரு �ண�ோடு
அவற்றிலும் நீ அனக�ோடு
�ழகி இடேம் பிடித்தோய்
இது ்கணகூடு.

பிள்றளய முழுமதியோககிய முத்தோரகம.
நிள்றகுடேமோய் நீர்வோர்ககும் மளழகம்ககம
்கள்ற துளியும் இல்லோக்களலககூடேகம
மணமணல்லோம் உங்்கள் வோெகம.

நோற்றிளெயும் நல்ல தமிழ க�சி
்கோற்றினிகல ்களலவோெம் வீசி
ஆற்்றலுடேன முயனறு வளல வீசி
பிள்றககு மகுடேமோன பிரதிப் �ணிப்�ோைர்
மணக�ோற்றும் மனங்்கவர் �ண�ோைர்.

ள்கயூம் எனனும் ்கடடுப்�ோடடேோைரின உயர்ச்சி
மெய்யும் மதோழிலில் கெோர்வில்ளல முயற்சி.
இது உல்க அறிவிப்�ோைரின �யிற்சி.

நல்லவர்்கள் வோமனோலிககு கிளடேப்�து அரிது
அப்துல் ள்கயூம் கிளடேத்தோர் - எனறு
அப்துல் ஹமீது மு்கநூலில் பு்கழந்தோர்
இது
உல்க அறிவிப்�ோைர்
தந்த விருது.

பீற்்றல் �ழக்கங்்கள் பிளழயோன ம்கோள்ள்க்கள்
ஆற்்றல் ம்கோணடே உங்்களிடேம்
அணுவைவும் கிளடேயோகத.

பிள்றயின அருவியோய் குளிர்ந்து �ோய்�வகர
பிள்றளய முழுமதியோய் ஒளிரச் மெய்�வகர!

பிரதிப் �ணிப்�ோைரோய்
�தவி உயர்வு ம�ற்்றவகர.

சித்தத்தில் சித்திரமோன
சித்தோ றிஸவோனோ
மளனவிககுப் பிடித்த மோணிக்கக ்கணவகர!
பிள்ளைமணி்கள் சூடிய
கிரீடேமோன தந்ளதகய
கிள்ளி கநோணடேோமல்
வைரும் �யிர் வைர்ககும்
வைமோன உழவகன.

�டடுப்பூ மனகெோடு ்கடடுப்�ோடடேோைரோய்
�ணி மெய்த
எடடுத்திககும் பு்கழ மலர் ம்கோய்த
எங்்கள் ள்கயூம் கெர்
இனறு
ஏற்்றம் ம�ற்்ற �ணிப்�ோைர்.

நிள்ற குடேம் தழும்புவதில்ளல
தளடே்களுககு நீர் ்கலங்கியதில்ளல
இலங்ள்க வோமனோலியின
இலங்கும் பிள்ற வோன மவளியில்
துலங்கும் விணமீன
�ஷீர் அப்துல் ள்கயூமுககு
விைங்கும் பிள்றக குடும்�த்தின
வோழத்துப் �ோ மோளல இது.

மெய்யும் மதோழிலும் உயரடடும்
ள்கயூம் நிளலயும் வைரடடும்
வோழ்க! வோழத்துக்கள்.

தஜ.வஹாபதீன்-
( இலஙமக ஒலிெ்ரபபுக் கூட்டுதோென பிமை FM 

வாபனாலியின் கட்டுபொட்்ாள்ராக இருந்து பி்ரதிப ெணிப-
ொள்ராக ெேவி உயர்வு பெறை ெசீர் அபதுல் மகயூம் 

அவர்கமள 2021.02..04 அன்று ொ்ராட்டி பகள்ரவிதது 
பிமை FM உததிதயாகதேர்கள், அறிவிபொளர்களினால் 

வாசிதது வழஙகபெட்் வாழ்ததுக்கவிமே)

பிலைக்கு மகுடம்

வோர்த்ளத்கைோல் அலக்கரிக்கப்�டடே
மெோற்்கள் என�தனோல்,
வோழகள்கயிளன அலக்கரிக்கவில்ளல
இனறுவளர.

அரக்க உல்கம்
என�தோல் மெோற்்கைோல்
நிரப்�ப்�டடு இருககின்றது
மகிழச்சி எனறு
ம�யர் ம்கோணடு.

�லதோயிரம் வலி்களிளும்
விழி்களிருந்து வரும்
்கணணீளரத் தடுக்க
துடிககின்றது மகிழச்சி
எனும் ம�யர்
ம்கோணடு இனறு.

இருந்தும்!
�யணில்ளல வலி்களை
விடே விழி்களில்
இருந்து வரும்

துளி்களுகக்க அதி்க
ளவரோககியம் உள்ைது.

எகதோ! ்களடே்களில்
இருந்தோலும் வோங்கி

விடேலோம் �ணமில்ளலமயன்றோலும்
்கடேனுக்கோவது.

யோரிடேமோவது இருந்தோல்
கூறுங்்கள் எந்த
வழி மகிழச்சி
உள்ைது எனறு?

பொததுவில் அஜைல்கான்

ககாஞசமாய்

உணவுக்கோ்க ்கோ்கம் ஒனறு தினமும் 
�ல வீடடுவோெல்்களுககு அளழயோ விருந்-
தோளியோய்  மெனறு ம்கோணடிருந்தது. 
அவவோறு மென்றகவளை ஒரு வீடடில் 
தினமும்  அங்க்க கூணடுககுள் அளடே-
�டடு ்கவளலகயோடு அழுது ம்கோணடி-
ருந்த  கிளிளய �ல நோள் ்கண்கோணித்து 
வந்தது..இனறு  எப்�டிகயோ  க�ெகவண-
டும் என முடிவுமெய்துவிடடு  கிளி அருக்க 
மெனறு....�ச்ளெக கிளிகய உனககு 
எனன பிரச்சிளன உனளன �ல நோள் 
�ோர்த்து வருகிக்றன அழுதும்கோணகடே 
இருககி்றோகய? என க்கள்விளய அவிழத்-
துவிடடேது. கிளி அழுதவோக்ற நோன 
�ச்ளெ நி்றத்தில் அழ்கோ்க இருப்�தோல் 
எனளன  எங்கு ்கணடேோலும் மனிதர்்கள் 
கூணடுககுள் சிள்ற�டுத்தி என உ்றவு்க-
ளிடேமிருந்து எனளன பிரித்து ளவத்து  
அழகு �ோர்ககி்றோர்்கள்.எனனோல் உன-
ளனப்க�ோல் சுதந்திரமோ்க வோழமுடிய-

வில்ளல. ்கருப்�ோ்க இருப்�தோல் நீகயோ 
உனககு விரும்பியமோதரி உணளவ கதடி 

சுதந்திரமோய் வோழகி்றோய்.. என அழகு 
என  வோழளவ சிள்றப்�டுத்திவிடடேது.
நம்ளம �ளடேககும் க�ோகத ஆளடேயோகிய 
சி்றகின நி்றத்ளத மோற்றிகம்கோள்ைமுடியோ-
தவோறு �ளடேத்து விடடேோகன  என அழுது 
தன குமு்றளல கூறியது...இளதக க்கடடே 
்கோ்கம்    ஒவமவோறுவருககும் ஒவமவோரு 
பிரச்சிளன. எங்்கள் இனத்ளத எடுத்துக 
ம்கோணடேோல் யோரும் எங்்களை ரசிப்�கத 
இல்ளல மனிதர்்கள் ெோப்பிடடு ்களடேசிப்-
�டடே உணளவ  க�ோடடேோல்  நோன நீ என 
ெணளடேபிடித்து ெோப்பிடுகிக்றோம். 

அவர்்களுககு  மதரியோமல் எடுத்தோல்  
வோர்த்ளதயோகல திடடுகி்றோர்்கள்...என 
கிளிளயப்�ோர்த்து ்கோ்கம் தன இனத்தின 
நிளலளமளயப்  �ற்றி கூறியது...... 
பினனர்  கிளி ்கோ்கத்ளத கநோககி .......  
அங்க்க  �ோர்த்தோயோ  ்கோ்ககம?  மனி-
தர்்களை அவர்்கள் வோழவு எவவோறு 
அளமய கவணடும் எனறு தீர்மோனிககும் 

ம�ோறுப்ள� அவர்்களிடேகம �ளடேத்த-
வன ஒப்�ளடேத்து இருந்தும்  ஆ்றறிவு 
�ளடேத்த மனிதர்்கள் சிலர் ஆளடேவிெ-
யத்தில் இவவோறு சிந்திக்கோமல்  நோ்க-
ரீ்கம் என்ற ம�யரில் ஆ�த்ளத  தரும் 
ஒழுக்கமற்்ற  அள்றகுள்ற ஆளடே்களை 
விளலம்கோடுத்து வோங்குகி்றோர்்கள். ஒழுக-
்கமோன ஆளடே அணிந்தோல் �ல ஆ�த்துக-
்கள் விலகும்.   மனிதர்்களுககு அவர்்கள் 
வோழளவ நிளனத்த�டி  அளமத்துக-
ம்கோள்ளும் �ோககியத்ளத  வழங்கியுள்-
ைோன. அளத �யன�டுத்த மதரியோமல் 
சிலர் வோழகி்றோர்்கள். மனித இனத்துககு 
கிளடேத்த �ோககியத்ளத எணணி ம�ோ்றோ-
ளமகயோடு ்கோ்கத்திடேம் கிளி கூறியது. 
ஆம்  கிளிகய    அவர்்களுககு கிளடேத்த 
�ோககியங்்களை சிந்தித்தோகல ஆ�த்தில்-
லோத வோழளவ வோழவோர்்கள்.உணளம-
யிகல மனிதர்்கள் அதிஷடேெோலி்ககை.....
எமககு இந்த வரம் கிளடேத்திருந்தோல் 
�ோது்கோப்�ோ்க வோழந்திருப்க�ோம்.   என 
்கோ்கம் ்கவளலகயோடு கிளிளயப்�ோர்த்து 
கூறியது. உடேகன கிளி  ஆம் நீ மெோல்வது 

ெரிதோன  சிந்திககும் தி்றன இருந்தும் சிலர் 
ஆளடே விெயத்தில் சிந்திக்கோமகல வோழ-
கி்றோர்்கள்.எல்லோம் ஆ�த்தில் சிககிய 
பினனர்தோன புரிந்து ம்கோள்வோர்்கள்.நோம் 
மெோனனோல் க்கட்கவோ க�ோகி்றோர்்கள் என 
இனள்றய மனிதர்்களின மெயல்்களைப் 
�ோர்த்து ்கவளலகயோடு ்கோ்கத்திடேம் கூறி-
விடடு  எனளன சிள்றமயனும் கூணளடே-
விடடு மவளிகயவர உதவி மெய் என 
க்கடடேது. உடேகன ்கோ்கம்   நீ எந்த அளெ-
வுமினறி கூணடுககுள் உ்றங்கு  நீ இ்றந்-
துவிடடேோகயோ என நிளனத்து கூணளடே 
தி்றப்�ோர்்கள்.  அப்க�ோது நீ �்றந்து மெல் 
என கூறிவிடடு அவவிடேத்ளத விடடு 
்கோற்க்றோடு கெர்ந்து ்கோ்கமும் �்றந்து 
மென்றது. கிளியும் அப்�டிகய மெய்து 
கூணளடேவிடடு தன தோளய கதடி �்றந்து-
விடடேது. 

மனிதர்்கள் தன வோழளவ சி்றந்தமு-
ள்றயில்  சிந்தித்து வோழும்   ம�ோறுப்ள� 
இள்றவன வழங்கியுள்ைோன அளத �ோது-
்கோப்�ோ்க வோழவது அவர்்கள் மெயலிகல 
உள்ைது. 

ைஜினா ைாவடிபெள்ளி.

குட்டிக் கதை
மனிதர்கள் அதிஷ்டசாலி்களே



   20க்கு20 கிரிக்்கெட்:

நடப்பாண்டுக்பான ஐ.பி.எல் கிரிக-
க்ட் க�பாடரின் வீரர்ளுக்பான ஏலம் 
எதிர்வரும் 18ஆம் தி்தி கென்்ன-
யில் இடம்க்றவுள்ளது. இந� வீரர-
்ள ஏலம் இலங்் நநரப்டி பிற -்
்ல் 3 மணிககு ஆரம்்மபா்வுள்ள்ம 
குறிபபிடத�க்து.

இந� ஏல ்ட்டியலில் 292 வீரர-
்ள இடம்க்றறுள்ளனர. ஆரம்்த-
தில் 1114 வீரர்ள ்திவு கெய்திருந� 

நி்லயில் �றந்பாது இறுதி ்ட்டியல் 
க்வளியபாகியுள்ளது.

இதில் 31 இலங்் வீரர்ளில் 
ஒன்்து ந்ரின் க்யர ஏல ்ட்டி-
யலில் உள்வபாங்ப்ட்டுள்ளது. 
அதிலும் குறிப்பா் யபாழப்பாணம் 
மததிய ் ல்லூரி மபாண்வர விஜய்பாநத 
வியஸ்பாநத க்யரும் இடம்க்ற-
றுள்ளது.

19 ்வய�பான விஜய்பாநத வியஸ-
்பாநத ்டந� ஆண்டு இடம்க்றற 
லங்பா பிரீமியர லீக க�பாடரில் யபாழப-
்பாணம் ஸடபாலியன்ஸ அணிக்பா் 
வி்்ளயபாடியிருந�பார.

ஏல ்ட்டியலில் இடம்க்றறுள்ள 
இலங்் வீரர்ளின் வி்ரங்ள..

குெல் க்நரரபா, திஸர க்நரரபா, 
க்வின் க்பாததிக்பாட, மநேஷ் 
தீகென, விஜய்பாநத வியஸ்பாநத, 
துஷ்மந� ெமீர, ்வனிநது ேெரங், 
�சுன் ஷபான், இசுறு உ�பான.

ஐ.பி.எல். க�பாடரில் அணி-
கயபான்று அதி்்ட்ெமபா் 25 வீரர-
்்்ள உள்ளடக் முடியும். இம்மு்ற 

ஏலததுககு ்திவுகெய்� வீரர்ளிலி-
ருநது க்வறும் 61 வீரர்ந்ள அணி -்
ளுக்பா் இ்ணக்ப்டு்வர. அதது-
டன், கமபாத�மபா் 283 க்வளிநபாட்டு 
வீரர்ள ஏலததில் ்ஙக்டுககும் 
நி்லயில், 22 வீரர்்்ள மபாததிரநம 
அணி்ளில் இ்ணததுகக்பாள்ள 
முடியும் என்்தும் குறிபபிடத�க்து.

இலங்் கிரிகக்ட்்ட 
்வ்ளப்டுத�வும், அபி-
விருததிப ்பா்�யில் 
க்பாண்டு கெல்லும் நநபாக -
கிலும் வி்்ளயபாட்டுதது்ற 
அ்மசெர நபாமல் ரபாஜ்க்ஷ -
வினபால் ்டந� ்வபாரம் நிய-
மிக்ப்ட்ட அரவிந� டி 
சில்்வபா �்ல்மயிலபான 
கிரிகக்ட் க�பாழில்நுட்் 
குழு வி்்ளயபாட்டுதது்ற 
அ்மசெ்ர ெநதிததுள்ளது. 

வி ் ்ள ய பா ட் டு த து ் ற 
அ்மசசில் இடம்க்றற 
இந� ெநதிபபின் ந்பாது 
கிரிகக்ட் க�பாழில்நுட்் 
குழுவின் உறுபபினர்்ளபான 
கரபாஷபான் மேபானபாம, 
முத்�யபா முரளி�ரன், ந�சிய 
வி்்ளயபாட்டுப ந்ர்்வயின் 
�்ல்வர மநேல ஜய்வர�ன, 
இலங்் கிரிகக்ட் �்ல்வர 
ஷம்மி சில்்வபா மறறும் நி்ற -
ந்வறறு அதி்பாரி அஷ்லி டி சில்்வபா 
உளளிட்நடபார ்லநதுக்பாண்ட -
னர.

கிரிகக்ட் க�பாழில்நுட்் 
குழுவின் உறுபபினர்ளில் ஒரு்வ-

ரபான குமபார ெங்க்பார, அபு�பாபி ரி 
10 லீககில் ்ஙந்றற பிறகு நபாடு 
திரும்பியுள்ள�பால் அ்வர சுய �னி -
்மப்டுத�லுககு உட்்டுத�ப-
்ட்டுள்ளபார. இ�னபால் அ்வருககு 
இந� ெநதிபபில் ்லநதுக்பாள்ள 
முடியவில்்ல. 

இந� ெநதிபபின் ந்பாது கிரிக -
க்ட் வி்்ளயபாட்டின் �றந்பா -
்�ய அ்வலநி்ல, ்பாடெபா்ல 
கிரிகக்ட் மறறும் இலங்் கிரிக-

க்ட் அணி்ய மீண்டும் 
க்வறறிப ்பா்�யில் 
க்பாண்டு கெல்்வது 
எவ்வபாறு என்்து குறிதது 
அ்மசெரும், முன்னபாள 
வீரர்ளும் நீண்ட நநரம் 
்லநது்ரயபாடியிருந�னர.

உளளூர மு�ல்�ரப ந்பாட்-
டி்ளின் �ரத்� நமலும் 
்வலுப்டுத�வும், ்ழ்ங -
்ளின் எண்ணிக்்்ய 
கு்றக்வும் இ�ன்ந்பாது 
அ்வ�பானம் கெலுத�ப்ட் -
டுள்ளது. 

 கிரிகக்ட் க�பாழில்நுட்் 
குழுவினபால் முன்்்வக்ப-
்டுகின்ற ்ரிநது்ர்்்ள 
இலங்் கிரிகக்ட்  ந்ட-

மு்றப்டுததும் எனவும் இ�ன்-
ந்பாது இணக்ம் க�ரிவிக்ப்ட் -
டுள்ளது. 

 நமறகிநதிய தீவு்ள சுறறுப் -
யணம் திட்டமிட்ட்டி நடககும் 
எனவும், குறித� க�பாடரபானது 
க்ரும்்பாலும் ஒரு ்வபாரததினபால் 
பிறந்பாடப்டலபாம் எனவும் கிரிக-
க்ட்  ்வட்டபாரங்ள கெய்தி க்வளி -
யிட்டுள்ளன.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2021 க்பபரவரி மா்தம 13ம திைதி சனிக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.

16

2021 க்பபரவரி 13 சனிக்கிழகம

லபாகூரில் நடக்றற மு�ல் ரி 20 
கிரிகக்ட் ந்பாட்டியில் க�ன்ஆபி-
ரிக்பா்்வ ்ர்ரப்பான ஆட்டததில் 
3 ஓட்டங்ளுககு வீழததியது ்பாகிஸ-
�பான். 

்பாகிஸ�பான் - க�ன்ஆபிரிக்பா 
அணி்ளுககு இ்டயிலபான மு�ல் 
ரி 20 கிரிகக்ட் ந்பாட்டி லபாகூரில் 
ந்டக்றறது. இதில் மு�லில் துடுப-
க்டுத�பாடிய ்பாகிஸ�பான் விகக்ட் 
்பாப்பா்ளர ரிஸ்வபான் ெ�ம் (104 ஓட்-
டங்ள, 64 ்நது, 6 ்வுட்டரி 7 
சிகெர) வி்ளபாெ 6 விகக்ட் இழபபிறகு 
169 ஓட்டங்ள 
ந ெ ர த � து . 
பின்னர 170 
ஓ ட் ட ங ் ள 
அ டி த � ல் 
க்வறறி என்ற 
இலககுடன் க�ன்ஆபி-
ரிக்பா ்்ளம் இறஙகியது. 
க�பாடக் வீரர்்ளபான 
மபாலன், ரீஸபா கேன்-
ரிகஸ ஆகிநயபார அ்பா-
ரமபான ஆட்டத்� 
க்வளிப்டுததினர. 
மபாலன் 44 ஓட்-
ட ங ் ளி லு ம் , 
கேன்ரிகஸ 54 
ஓ ட் ட ங ் ளி -
லும் ஆட்ட-
மி ழந � பா ர . 
இந� நஜபாடி 
மு�ல் விக-
க்ட்டுககு 6.5 
ஓ்வரில் 53 ஓட்-
டங்ள நெரத�து.

அ�ன்பின் ்வந� வீரர-

்ள கெபாற் ஓட்டங்ளில் 
ஆட்டமிழந�னர. ்்டசி 
ஓ்வரில் 19 ஓட்டங்ள 
ந�்்வப்ட்டது. ஆனபால் 

க�ன்ஆபிரிக்பா அணியபால் 
15 ஓட்டங்ந்ள அடிக் முடிந-

�து. இ�னபால் ்பாகிஸ�பான் 3 

ஓட்டங்ள விததியபாெததில் க்வறறி 
க்றறது.  இந� க்வறறியின் மூலம் 
3 ந்பாட்டி்ள க்பாண்ட க�பாடரில் 
்பாகிஸ�பான் 1-0 என முன்னி்லயில் 
உள்ளது. 2-்வது ந்பாட்டி இன்று 13-ம் தி -்
தியும், 3-்வது மறறும் ்்டசி ந்பாட்டி 
நபா்்ள 14-ம் தி்தியும் நடககிறது.

யபாழ. வி்்ளயபாட்டு நிரு்ர

ஞபானம் க்யின்ட்ஸ ெம்பியன் கிண்-
ணததுக்பான கிரிகக்ட் க�பாடரின் 
ஆட்டங்ள கென்.்றறிகஸ ்ல்லூரி 
ஆடு்்ளததில்  இடம்க்றறு ்வருகின்-
றது. அதில் இன்று (13) ெனிககிழ்ம 
்பா்ல 8 மணிககு இடம்க்றும் ஆட்-
டததில் ்வட மபாரட்சி ந்வங்்்ள 
அணி்ய எதிதது அரியபா்ல கில்-
லபாடி்ள 100 அணி நமபா�வுள்ளது. 
்பா்ல 11 மணிககு இடம்க்றும் 
ஆட்டததில் ஏபி அணி்ய எதிரதது   
யபாழ. ்தந�ஸ அணி நமபா�வுள்ளது. 
மதியம் 2.15 மணிககு இடம்க்றும்-
ஆட்டததில் சுழிபுரம் ்்வஙகிஙஸ 
அணி்ய எதிரதது சுண்டுககுளி ஈகி 
ல்ஸ அணி நமபா�வுள்ளது.

"உ்டல் ்பயிற்சியினால் ஆேராக்கிேம ே்பனுேவாம"எனும க்தானிபக்பாருளில் ேவாக்ைஸ் யூனி -
ேனினால் உ்டல் ்பயிற்சிக்ைான சீருக்ட அறிமுை நிைழ்வு அகமபபின் ்தக�வர் கஜயீனுத்தீன் 
்தக�கமயில் அக்ைகரப்பற்று முல்க�த்தீவில் நக்டக்பற்்றது. இந் நிைழ்வில் அதிதிை்ளாை 
ை�ந்துகைாண்ட சத்திர சிகிச்கச நிபுணர் ரவீந்திரன்,ைல்முகன மாநைர பிரதி ஆகணோ்ளர் 
எம.ஐ.பிர்னாஸ் ஆகிேோருக்கு ்தக�வர்,கசே�ா்ளர் நளீரினால் சீருக்ட வழங்கி கவப்பக்த-
யும ை�ந்துகைாண்ட உறுபபினர்ைக்ளயும ைாண�ாம.   (படம்: பாலமுனை திைகரன் நிருபர்)

ஐ.பி.எல் ஏலம்:

விளையாட்டுத்துளை அளைச்சருடன்
முன்்ாள் கிரிக்்கெட் வீரரகெள் ்சந்திப்பு

யாழ். ைாணவர விஜயகொந்த்
வியஸகொந்தும் பட்டியலில்

கெட்டாருக்கொ் புதிய இலஙளகெ தூதுவளர 
புத்்தைம் கொல்ப்பந்து அளைப்பி்ர ்சந்திப்பு

இலஙளகெளய பிபா ்தரப்படுத்்தலில்
150வது இடத்துக்கு முன்்்ற்று்வாம்

மி்வும் பின்�ஙகியுள்ள இலங -
்்யின் ்பால்்நது வி்்ளயபாட்்ட 
முன்நனறறு்வ�றகு ்ல ந்வ்லத-
திட்டங்ள முன்கனடுக்ப்டவுள-
்ள�பா் வி்்ளயபாட்டுதது்ற அ்மச-
ெர நபாமல் ரபாஜ்க்ஷ க�ரிவித�பார.  

்டந�  (09) ்பாரபாளுமன்ற அமர-
வின்ந்பாது, ்பாரபாளுமன்ற உறுபபி-
னர புததி் ்ததிரன, இலங்்யில் 
பின்�ஙகியுள்ள ்பால்்நது வி்்ள-
யபாட்்ட முன்நனறறு்வது க�பாடர-
பில் எழுபபிய ந்ளவிககு ்தில-
ளிககும்ந்பாந� அ்மசெர இந� 
விடயததி்னக குறிபபிட்டபார. 

இலங்் ்பால்்நதின் �றந்பா-
்�ய நி்ல்ம க�பாடரபில் வி்ளக -
கிய அ்மசெர நபாமல் ரபாஜ்க்ஷ, 
”இலங்்யில் கிரிகக்ட் வி்்ளயபா-
டு்்வர்்்ள விட அதி்மபான்வர்ள 
்பால்்நது வி்்ளயபாட்டில் ஈடு்டு-
கின்றனர. எனினும், ெர்வந�ெ அணி-
்ளுக்பான �ரப்டுத�லில் நபாம் 
206ஆ்வது இடததில் உளந்ளபாம். 
நபாம் ஆசிய மட்டததிலும் இறுதி 
இடததில் உளந்ளபாம்” என்றபார. 

்டந� ்ல ்வருடங்்ளபா் இலங -
்்யில் உரிய மு்றயில் ்பால்்நது 
சுறறுப ந்பாட்டி்ள ந்டக்ற -
வில்்ல என ்ர்வலபான குறறச-
ெபாட்டு ஒன்று இருநது ்வருகின்றது. 
குறிப்பா், சிறந� திட்டங்ள 
இல்லபா்ம மறறும் உரிய மு்றயில் 
ந்பாட்டி்ள ந்டக்றபா்ம 
என்்ன ்பால்்நதின் பின்ன்ட -
வுககு முககிய ்பாரணமபா் இருககின்-

றது என்ற விமரெனமும் இருநது ்வரு-
கின்றது.   

இவ்வபாறபான ஒரு நி்லயில், 
�னது உ்ரயில் ் பால்்நதிறகு கெய்ய 
ந்வண்டிய ந்வ்லததிட்டங்ள 
குறிதது ்ருதது க�ரிவித� அ்மச -
ெர, ”நபாம் இந� வி்்ளயபாட்டின் முன் -
நனறறததிற்பா் குறுகிய, மததிய 
மறறும் நீண்ட ்பாலத திட்டங்்்ள 
கெய்ய ந்வண்டும். அந�ந்பான்று, 
்யிறசி்்்ளப க்று்வதிலும் 
இலங்்யில் ்பாரிய பிரசசி்ன்ள 
உள்ளன.  

இலங்்யில் ஆ்க கு்றந�து 
அ்ர க�பாழில்மு்ற  ்பால்்நது லீக 
கூட இல்்ல. எனந்வ, நபாம் இந� 
ஏபரல் மபா�ததில் இருநது அ்ர 
க�பாழில்மு்ற மறறும் க�பாழில்-
மு்ற ்பால்்நது ஆகிய இரண்டு 
மு்ற்யயும் ஆரம்்ம் கெய்ய-
வுளந்ளபாம். அ�ற்பான ்யிறசி -்
்்ளயும் ஆரம்்ம் கெய்கின்நறபாம்” 
என்றபார.  

இலங்்யில் உரிய திட்டங்ள 
இல்லபா� அந�ந்வ்்ள, அணுெ-
ர்னயபா்ளர்ளும் இல்லபா� ஒரு 
நி்ல்ம இருப்�பா் குறிபபிட்ட 
அ்மசெர, அடுத� 5 ்வருடங்ளில் 
இ�ற்பா் இலககு்்்ளக க்பாண்ட 
திட்டங்்்ள முன்கனடுப்�பா்வும் 
க�ரிவித�பார. 

”அடுத� 5 ்வருடங்ளில் இலங-
்்யில் ்பால்்நது வி்்ளயபா -
டும் வீரர்ளின் எண்ணிக்்்ய 
இரண்டு மில்லியனபா் அதி்ரிக -்
வுளந்ளபாம். அந�ந்பான்று, ெர்வ-
ந�ெ �ரப்டுத�லில் இலங்்்ய 
கு்றந�து 150ஆ்வது இடததிற்பா-
்வது க்பாண்டு ்வரு்வ�றகு திட்டமிட்-
டுளந்ளபாம்”. 

க்வளிநபாடு்ளில் உள்ள லீக ந்பாட் -
டி்ளில் வி்்ளயபாடி்வரும் இலங்் 
மறறும் இலங்் ்வம்ெபா்வளி வீரர -
்ளுககு எமது நபாட்டிறகு ்வநது, 
ந�சிய அணி்யயும் பிரதிநிதிதது-
்வப்டுத� அ்ழபபு விடுததுள்ள�பா-
்வும் அ்மசெர குறிபபிட்டபார. 

இலங்்யில் மு�ல்மு்றயபா் 
ஆரம்பிக்ப்டவுள்ள சு்ர லீக ்பால்-
்நது க�பாடரில் ஆடும் சீ நேபாகஸ 
்பால்்நது ்ழ் அணிககு ்யிறறு-
விக் ஜப்பானில் உள்ள உயர �ரத-
திலபான ்யிறறுவிப்பா்ளர ஒரு்வரும் 
அவ்வணிககு வி்்ளயபாடு்வ�றகு 
ஜப்பான் நபாட்டு வீரர்ளும் இலங -

்்ககு ்வநதுள்ளனர. எனந்வ, 
இ்்வ ஒரு மபாறறததிற்பான ஆரம் -
்மபா் இருக்லபாம் என்்�்னயும் 
அ்மசெர �னது உ்ரயின்ந்பாது 
நி்னவு்டுததினபார. 

இலங்்யில் ்பால்்நதிற்பா் 
அறிமு்ம் கெய்யவுள்ள மறகறபாரு 
புதிய திட்டம் குறிதது ்ருதது க�ரி-
வித� அ்மசெர, ”நபாம் எதிர்வரும் 
நபாட்்ளில் புட்ந்பால் பி்ரநட 
என்ற ஒரு ந்வ்லததிட்டத்� அறி-
மு்ம் கெய்ய உளந்ளபாம். இலங் -்
யில் ்பால்்நது அபிவிருததிக்பா் 
ஒவக்வபாரு க்வளளிககிழ்ம்ய-
யும் ்யன்்டுதது்வந� இந� திட்டத-
தின் நநபாக்ம்.

உங்ளுககு க�ரியும், இலங் -்
யில் ஒவக்வபாரு ஞபாயிறறுககிழ்ம-
யும் ்ெககிள ென்நட என்ற திட்டத-
திறகு அ்மய ஞபாயிறறுககிழ்ம 4 
மணி மு�ல் 7 மணி ்வ்ர ்ெககிள 
ஓட்டத்� நமம்்டுத� �றந்பாது 
வி்்ளயபாட்டுதது்ற அ்மசசும், 
இலங்் க்பாலிசும் இ்ணநது 
கெயற்டுகின்றது.

அந�ந்பான்று, புட்ந்பால் 
பி்ரநட ்பால்்நது முன்நனறறத-
திற்பான ஒரு திட்டமபா் அ்மயவுள-
்ளது. எனந்வ, எதிர்பாலததில் எமககு 
்பால்்நதில் ஒரு சிறந� நி்லககு 
கெல்ல முடியும் என்று நபான் நம்பு -
கின்நறன்” என குறிபபிட்டபார.

அகமச்சர் நாமல் ராஜ்பக்ஷ

ஞா்ம் ்பயின்ட்ஸ
்சம்பியன் கிணணம்

இன்ளைய
்பாட்டிகெள் புத�்ளம் தின்ரன் நிரு்ர

்ட்டபாரில் உள்ள தூ�ர் ்வ்ளபா்ததில் ்ட்-
டபாருக்பான இலங்் தூது்வர  கமபாேமட் 
ம்பாஸ கமபாஹிதீ்ன புத�்ளம் ெஹிரியன்ஸ 
்பால்்நது அ்மபபு கெயறகுழு பிரதிநிதி-
்ள ்வரந்வறறனர. ்ட்டபாருக்பான இலங்் 
தூது்வர புத�்ளம் ெஹிரியன்ஸ கெயறகுழுவின் 
�்ல்வர மறறும் கெயலபா்ள்ரயும் ெநதித�பார. 

்ட்டபார நபாட்டில் ெஹிரியன்ஸ அ்மப்பால் 
நடத�ப்டும் நட்வடிக்்்ள, குறிப்பா் 
்பால்ப்நது மு்பாம்்ள, �ன்னபார்வத திட்டங-
்ள மறறும் ெமூ் நி்ழவு்ள குறிதது இலங்் 
தூது்வருககு �்ல்வர மறறும் கெயலபா்ளர இரு்வரும் 
வி்ளககினபார்ள.

தூது்வர  ம்பாஸ   இரண்டு இ்்ளஞர்்்ள ெநதிப -்
தில் மகிழசசி க�ரிவித�ந�பாடு, ெமூ்ததில் மக்்்ள 
ஈடு்டுததிய�ற்பா் புத�்ளம் ெஹிரியன்ஸ உறுபபினர-
்ளுககு ்வபாழததுக்்்ளயும் க�ரிவித�பார. இந� நநரம்  
்ட்டபாரில் இருககும் இலங்்யர்ளுககு ்பால்ப்நது 
மறறும் அ�ன் முககியதது்வத்� ்றறியும் அ்வர மி்ப-
க்ரும் ஆர்வதந�பாடு ்லநது்ரயபாடினபார.

புத�்ளம் ெஹிரியன்ஸ என்்து  ்ட்டபாரில் ்வபாழும் 
இலங்் ெமூ்ததினரி்டநய பு்ழக்றற ்பால்ப்நது 
்ழ்மபாகும். இது ஒரு இலபா் நநபாக்றற மறறும் நெ்்வ 
ெபாரந� அ்மப்பாகும், இது முககியமபா் ெமூ் நெ்்வ 
க�பாண்டு கெய்�ல், ்பால்ப்நது நி்ழவு்்்ள நடதது-
�ல், மனி�பாபிமபான ்பாரணங்ளுக்பா் கெயல்்டு்வது, 
மறறும் துன்்ததில் உள்ள்வர்ளுககும், நலிந�்வர -்
ளுககும் உ�வு�ல் ந்பான்ற உன்ன� நட்வடிக்்்ளில் 
்்வனம் கெலுததுகிறது.

தென் ஆபிரிக்காவை
வீழ்த்தியது பகாகிஸெகான்
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