
www.thinakaran.lk

Monday 24, October, 2022வரு. 90 இல. 251

2022 ஒக்டோபர் 24 திங்கட்கிழமை

40/-

H 
REGISTERED AS A 

NEWSPAPER IN SRI LANKA

/ ThinakaranLK/ Thinakaran.lk

90 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

16பக்கங்கள்

 1932 - 2022

வாசகரகளுக்கு
இனிய தீபாவளி 

வாழ்த்துகள்

தீமமமய எதிர்பபாம
நன்மமமய விமத்பபாம

தீமை என்னும் இருமை அகற்றி 
நன்மை என்னும் ஒளிமை சமூகத் -
தில் பரப்புவமை மைைப் பபொருைொ-
கக் பகொண்டு,  உலகம் முழுவதும் 
வொழ் இந்துக்கள் தீபஙகமை ஏற்றி, 
எஙகும் ஒளி பரப்பி, தீபொவளிப் 
பண்டிமகமை இன்று பகொண்்ொ-
டுகின்்றனர். அவர்களுக்கு இசசந்-
ைர்ப்பத்தில் எனது இனிை 
தீபொவளி வொழ்த்துகமை 

மீண்்டழும நமபிகமகயுடன்
தீபாவளிமய ்காண்டாடுபவாம

பபொருைொைொர பநருக்கடிகமைச சந் -
தித்துள்ை சூழலிலும் மீண்ப்ழும் நம் -
பிக்மகயு்ன் தீபொவளித் திருநொமை 
பகொண்்ொடும் அமனவருக்கும் அன்பு 
கலந்ை வொழ்த்துகள் என்று  க்ற்ப்றொ-
ழில் அமைசசர் ்க்ைஸ் தைவொனந்ைொ 
விடுத்துள்ை தீபொவளி வொழ்த்துச பசய்-
தியில் பைரிவித்துள்ைொர்.

தைலும் அந்ை வொழ்த்துச பசய்தியில் 
பைரிவித்திருப்பைொவது,

வைர்ந்து வரும் சிறிை நொ்ொகிை எைது ைொய் 
நொட்டின் பபொருைொைொர பின்னம்வு,  

ஒளிமயமான நாட்டுககு
தீபாவளியில் பிராரத்தி்பபாம

வொழ்க்மகயின் இருமை நீக்கி, ஒளிமைக் 
பகொடுக்கும் பண்டிமகைொக தீபொவளிப் 
பண்டிமக உலக வொழ் இந்துக்கைொல் 
பகொண்்ொ்ப்படுகின்்ற இன்ம்றை நொளில் 
இலஙமக வொழ் அமனத்து  இந்துக்களுக்-
கும் ைனது இனிை தீபொவளி வொழ்த்துச 
பசய்திமை பைரிவித்துக் பகொள்வ-
ைொக எதிர்க்கட்சித்ைமலவர்

அபிலாமைகள் 
நிமைபவறை்படும  

இருள் நீஙகி ஒளிமை பிரகொசிக்கச பசய்ை 
இந்ை தீபொவளித் திருநொமை நொம் மிகுந்ை 
ைகிழ்சசிதைொடு வரதவற்கின்த்றொம். 

பபருந்தைொட்் ைக்கள் எதிர்பொர்க்கும் 
அமனத்து வரப்பிரசொைஙகளும் அபிலொ-
மைகளும், நிம்றதவற்்றப்படும் என்்ற 
பபரிைொன நம்பிக்மக எைக்குண்டு 
என இலஙமக பைொழிலொைர் 

தீபாவளிமய முன்னிட்டு தமிழ் 
அரசியல் மகதிகள் சிலர விடுதமல

இந்துக்களின் தீபொவளி பண் -
டிமகமை முன்னிட்டு நல் -
பலண்்ண பசைற்பொ்ொக, பைங-
கரவொைத் ைம்ச சட்்த்தின் 
(PTA) கீழ் ைண்்மன 
அனுபவித்து வரும்

புலமம்பரிசில் பரீட்மசை
நமடமுமையில் திருத்தம

ைரம் 05 புலமைப்பரிசில் பரீட்-
மசக்கொன நம்மும்றமை இந்ை 
வரு்ம் முைல் திருத்துவைற்கு பரீட்-
மசகள் திம்ணக்கைம் தீர்ைொனித்துள்-
ைது. இைன்படி பரீட்சொர்த்திகளுக்கு 
பரீட்மச வினொத்ைொளின் இரண்்ொம் 
பொகம் முைலில் வழஙகப்படும் என பரீட்மசகள் 
திம்ணக்கைம் பவளியிட்டுள்ை பசய்திக் குறிப்பில்

இலஙமகயமர நாடு 
கடத்த UK தீரமானம

சொதகொஸ் தீவுகளில் இருந்து 
புகலி்ம் தகொரி வரும் இலஙமக 
அகதிகள், அவர்கள் ைொனொக 
முன்வந்து இலஙமகக்குத் திரும்-
பொவிட்்ொல், அவர்கமை பொது-
கொப்பொன மூன்்றொவது நொட்டிற்கு 
அனுப்ப பிரித்ைொனிைொ தீர்ைொனித்துள்ைது. புகலி-
்க் தகொரிக்மகைொைர்கமை இலஙமகக்கு திருப்பி

தீபாவளி தினத்மத முன்னிட்டு 
இன்று மின்்வட்டு கிமடயாது

தீபொவளி தினத்ைன்று நொ்ைொ-
விை ரீதியில் எவ்விை ை்ஙகலு -
மின்றி முழுமைைொக மின்சொர 
விநிதைொகத்திமன வழஙக 
அமைசசர் ்க்ைஸ் தைவொனந் -
ைொவினொல் ந்வடிக்மக தைற்-
பகொள்ைப்பட்டுள்ைது.  நொ்ைொவிை ரீதியில் அமுல்ப-
டுத்ைப்பட்டு வருகின்்ற  மின் பவட்ம் இன்று  

்வளிநாட்டு உதவி 
அவசியமறை்தான்று

ஈஸ்்ர் ைொக்குைல் பைொ்ர்பில் பவளி-
நொட்டு விசொரம்ணகள் அவசிைமில்மல என 
பகொழும்பு தபரொைர் கர்தினொல் பைல்கம் 
ரஞ்சித் ஆண்்மக பைரிவித்துள்ைொர். உயிர்த்ை 
ஞொயிறு ைற்பகொமலத் ைொக்குைல் சம்ப-
வம் குறித்ை விசொரம்ணகளுக்கு

22வது திருத்தம நிமைபவறைத்துடன் 
ஆமைககுழுககளின் காலம நிமைவு

தலொரன்ஸ் பசல்வநொைகம்

22வது அரசிைலமைப்பு திருத்ைம் நிம்றதவற்்றப்பட் -்
தைொடு ைற்தபொது நம்மும்றயில் உள்ை சுைொதீன ஆம்ணக் 
குழுக்களின் உத்திதைொகபூர்வ கொலம் நிம்றவு பபறுவைொக நீதி 
ைற்றும் அரசிைலமைப்பு ைறுசீரமைப்பு அமைசசர் விஜைைொச 
ரொஜபக் ை  பைரிவித்துள்ைொர். அதைதவமை, புதிைொக  
சுைொதீன ஆம்ணக் குழுக்களுக்கொன உறுப்பினர்கமை

நாட்மட கட்டி்யழு்ப அமனவரும
மகபகாரத்து ்சையறபட பவண்டும

வண்்ண ைைைொன கலொசொர நிகழ் -
வொன தீபொவளி நன்னொளில் வொழ்த்து 
பைரிவிப்பதில் நொன் பபருைகிழ்சசி-
ைம்கித்றன்.

அஞ்ஞொனம் நீஙகி, பைய்ஞொனம் 
பி்றக்க தவண்டும் என்பைற்கொக 
இந்துக்கள் இந்நன்னொளில் ைஙக-
ளின் இல்லஙகள், தகொயில்கள் என 
அமனத்து இ்ஙகளிலும் தீபம் 
ஏற்றி, தீபத்திருநொமைக் பகொண்-
்ொடுகின்்றனர். ஒளிைொல் 
ைட்டுதை இருமை

தீபாவளி வாழ்த்துச் செய்தியில் ஜனாதிபதி ரணில் 
பிரதமர் தினனஷ் தீபாவளி வாழ்த்து 

அமமச்ெர் டக்ளஸ் னதவானநதா வாழ்த்து

எதிர்க்கட்சித் தமைவர் ெஜித் வாழ்த்து 

இரண்டு வாரங்களுககுள் புதிய உறுப்பினர்்கள் நியமனம்

இநத வருடம் முதல் அமுைாக்க தீர்மானம் அமமச்ெர் டக்ளஸின் ன்காரிகம்கககு பைன் 

ொன்காஸ் தீவிலிருநது பு்கலிடம்; ஈஸ்டர் தாககுதல் விொரமை; 

னபராயர் சமல்்கம் ரஞ்சித் சதரிவிப்பு 

ஜனாதிபதியின் சபாது மன்னிப்பு அடிப்பமடயில்

தலொரன்ஸ் பசல்வநொைகம்

நொட்டில் நிலவும் கடும் ைமழயு்னொன சீரற்்ற 
கொலநிமல எதிர்வரும் 28ஆம் திகதி வமர 
பைொ்ரும் என வளிைண்்லவிைல் திம்ணக்-
கைப் பிரதிப்பணிப்பொைர் பைரில் பைண்டிஸ் 
பைரிவித்ைொர்.

நொட்டின் சில பகுதிகளில் தநற்று 279.5 மில்லி 
மீற்்றர்  ைமழ வீழ்சசி இ்ம் பபற்றுள்ைது்ன் 

இன்றும் சில ைொவட்்ஙகளில் 100 மில்லி மீற் -
்றருக்கு அதிகைொன ைமழவீழ்சசி இ்ம்பபறு -
பைன்றும்  அவர் பைரிவித்துள்ைொர்.

அதைதவமை,  கடும் கொற்று, மின்னல் ைொக்கம், 
ைண் சரிவு அபொைத்திற்கு இ்முள்ைைொகவும் 
வளிைண்்லவிைல் திம்ணக்கைம் பைரிவித்துள் -
ைது. அைற்கி்ணஙக தைல், சப்ரகமுவ, 
ைத்திை, வ்தைல், வ்க்கு

ஆறு மாவட்டஙகளுககு மண்சைரிவு எசசைரிகமக;

குமைநத நிமையுடன் 
பாண் விறபமன
70 கடைகளுக்கு எதிராக நைவடிக்டக

கும்றந்ை நிம்றமை 
பகொண்் பொண் 
விற்பமன பசய்ை 
சுைொர் 70 விற்பமன 
நிமலைஙகமை தநற்று 
முன்தினம்  (22) நுகர்தவொர் விவகொர அதிகொர 
சமபயினர் முற்றுமகயிட்டுள்ைனர்.

இவ்வொறு கும்றந்ை நிம்றமைக் 
பகொண்் பொண்கமை விற்பமன

த�ாழில்நுட்ப முடைடை ்பைன்படுத்தி

பஸ்களில் புதிை பைொழி-
நுட்பத்தின் ஊ்ொக பை -
்ணசசீட்டுகமை விநிதைொ -
கிப்பைற்கொன மும்றமை 
ஒன்று அறிமுகப்படுத்ைப் -
ப்வுள்ைைொக ைனிைொர் 
பஸ் உரிமைைொைர்கள் சங -
கத்தின் ைமலவர் பகமுனு விதஜ -
ரத்ன பைரிவித்துள்ைொர். 

பஸகளில் புதிய 
முமையில் பறறுசசீட்டுசுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிகார சட்ப

கடநத 15 நாட்களில் 
20,000 சுறறுலா பயணிகள்

இந்ை ைொைத் -
தின் முைல் 
15 நொட்களில் 
சுற்றுலொ பை-
ணிகளின் வரு-
மகயில், குறிப்பி்த்ைக்க முன்தனற்்றம் 
கண்டுள்ைது. 20 ஆயிரத்துக்கும் 
அதிகைொன சுற்றுலொ பைணிகள்

பகொழும்பு – 
பு ்ற க் த க ொ ட் ம ் 
பைொத்ை சந்மை -
யில் பருப்பு 
ைற்றும் சீனி என்-
பனவற்றின் விமலகள் கும்றவம்ந்துள்-
ைன. இைற்கமைை, க்ந்ை வொரம் 
400 ரூபொைொக இருந்ை ஒரு கிதலொ

இைக்குமதிைாளர் சஙகம் த�ரிவிப்பு 

பரு்பு,  சீனி விமலகள் 
குமைவமடநதுள்்ளது 

பகிடிவமதகம்ள தடு்பது 
்தாடரபில் விபசைட கவனம

மாைவர்்கம்ள உடல், மன உம்ளச்ெலுககு உள்்ளாககும்

னராயல் ்கல்லூரி 
மாைவர் ெநதிப்பில் 

ஜனாதிபதி 
விரிவான செய்தி 

மூன்்ாம் பக்கத்தில்

சபருநனதாட்ட மக்களின்

சீரற்ற காலநிலல 
28வலர த�ாடரும்

ைைனகைைனகைைனக

ஆறு்கள்  ்கஙம்க்கமை அண்டிய பிர்ேச 
ைக்களுககு வவள்ை அபோய எசசரிகம்க
இன்றும் 100 மி. மீற்றர் ைமழ வபயயலோம்

கடல் மார்ககமாக சடடவிர�ாதமாக 
அவுஸதிபரலியா ்சைல்ல 
முயறசித்த  43 பபர மகது

03
அமைச்சரமைக்கும் ்சைர்ப்பிக்்கப்்படும் 

மின்சைார சைமப மறுசீரமம்பு 
அறிகமக ஜனாதிபதிககு 03

ஸ்ரீ ராகுல மகா வித்தியாலயத்தில் சம்பவம

சைகலமரயும ்நகிழ மவத்த 
ஆசிரிமய ஒருவரது ்சையல் 03

அதமரிக்கா வழஙகியுளள ஆழகைல் ஆய்வுக் கப்்பல்:

விமரவில் ்காழுமமப  
வநதமடயும

தலொரன்ஸ் பசல்வநொைகம்

அபைரிக்கொ இலஙமகக்கு வழஙகியுள்ை 
ஆழ்க்ல் ஆய்வுக் கப்பல் ஓரிரு வொரஙகளில் 
பகொழும்பு தும்றமுகத்மை வந்ைம்யும் என 
க்ற்பம் வட்்ொரஙகள் பைரிவித்ைன.

அபைரிக்கொவின் சிைப்ல் தும்ற-
முகத்திலிருந்து பை்ணத்மை

கைற்்படையினர் த�ரிவிப்பு

06 06 06

06

0606

06
06

06060606

06 06 06 06 06

நாட்டின் சில பகுதிகளில் பநறறு 279.5 மி.மீறைர மமழவீழ்சசி
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ஒக்டோபர்

மெல்வின் & சந்துருவின் சூர்யா இசசயில்

இலஙசகை ஒலிபரப்பு கூட்டுத்யாபன ஆனந்் செரககையான் கைசல்கைததில்

ஒககடயாபர 30 ஆம் திகைதி ெயாசல 6 ெணிககு
இலவச அனுமதிக்கு அழையுங்கள் 

0775 799299, 0777 136663

கட்டாககடாலி மடாடுகளின்
உரிமமயடாளரகளுககு 
அபரடாதம் விதிப்பு

(அட்டாளைச்சேளை மத்திய 
நிருபர்)

அக்களைபபற்று மடாந்கை வீதி்க-
ளில் ்கவனிபபடாரின்றி ந்மடாடிய  
22 ்கட்டாக்கடாலி மடாடு்கள் பிடிக-
்கபபடடு,அவற்றின் உரிளமயடா-
ைர்்களுககு எதிைடா்க சேட் ந்வ-
டிகள்க எடுக்கபபடடுள்ைது. 

மடாடு்களை பைடாமரிக்கத்்தவறி-
யளம, பபடாதுச பசேடாத்துக்களுககு 
்சே்தம் விளைவித்்தளம ்படான்்ற 
குற்்றச சேடாடடுக்களுக்கடா்க 22 மடாடு-
்களின் 09 உரிளமயடாைர்்களி்மி-
ருந்து பமடாத்்தம் 74 ஆயிைம் ரூபடா 
அபைடா்தம் விதிக்கபபட்்தடா்க அக-
்களைபபற்று மடாநடா்கை சேளப அபி-
விருத்தி உத்தி்யடா்கத்்தர் ஐ.எல்.
எம்.ஹடாசிம் ப்தரிவித்்தடார்.இவர்-
்களுககு எதிைடா்க அக்களைபபற்று 
நீதிமன்்றத்தில் வழககுத் ்தடாக்கல் 
பசேயயபபடடு விசேடாைளை்கள் 
முன்பைடுக்கபபடடு வந்்தது. 
இ்தன்்படா்்த, இவர்்களுககு நீதி-
மன்்றம் அபைடா்தம் விதித்்தது.

வளங்களின் நியாயமான பஙகீட்டுக்கு 
ஆணைக்குழு நியமிக்்கபபடல் அவசியம்
(ைடாஜகிரிய குறூப நிருபர்)

நடாடடிலுள்ை வைங்கள் சே்கல 
சேமூ்கங்களுககும் முள்றயடா்கப பங -
கி்பபடுவள்த உறுதிபசேயவ்தற்கு 
வைபபஙகீடடு ஆளைககுழு நிய -
மிக்கபப் ்வண்டும் எை,்்தசிய 
்கடாஙகிைஸ் ்தளலவர் ஏ,எல்,எம் 
அ்தடாஉல்லடா ப்தரிவித்துள்ைடார். அை-
சியலளமபபின் 22 ஆவது திருத்்த 
விவடா்தத்தில் பங்்கற்று ்பசிய 
்படா்்த,படாைடாளுமன்்ற உறுபபிைர் 
அ்தடாஉல்லடா இ்தளை ப்தரிவித்்தடார்.
படாைடாளுமன்்றத்தில் ்க்ந்்த (21) 
உளையடாற்றிய அவர் கூறிய்தடாவது;-
்ஜ,ஆர்,பஜயவர்்தைவின் அைசிய-
லளமபளப 22 ஆவது ்த்ளவயடா்க 
திருத்துகி்்றடாம்.இனியும் இந்்த 
யடாபபில் திருத்்தம் பசேயயக கூ்டாது.
அடுத்்த வரு்ம் 23 ஆவது திருத்்த -
பமை எதுவும் வைவும் கூ்டாது. திருத் -
்தங்களைக ்்கடாரி,மக்கள் எங்களை 
படாைடாளுமன்்றத்துககு அனுபப -

வில்ளல.அபிலடாளை்க -
ளு்ன் வடாழளவககும் 
அைசியலளமபளப்ய 
மக்கள் ்வண்டுகின்்ற -
ைர். ஜைடாதிபதி, பிை்தமர் 
மற்றும் படாைடாளுமன்்றம் 
இைஙகிக ப்கடாண்் -
்தடா்ல்ய,எமது ்கடசி 
22ஆவது திருத்்தத்ள்த 
ஆ்தரிக கி்றது.இந்்தத் 
திருத்்தங்கைடால் மடடும் 
முள்றயடாை அைசியல-
ளமபளப ப்கடாண்டு வை 
முடியடாது.மக்களை வடாழ ளவககும் 
புதிய அைசியலளமப்ப நமககு அவ-
சியம்.

அதி்கடாைம் மற்றும் வைபபஙகீடு-
்கைடா்ல முைண்படாடு்கள் ்்தடான்றி,-
்மடா்தல்்கள் பவடிககின்்றை.இவவடா-
்றடாை ்மடா்தல்்கள்,பல ்தைத்்தடாளையும் 
படாதித்திருககி்றது. சிறுபடான்ளமயிை-
ருககு மடா்கடாை சேளப்கைடாலும் அதி-
்கடாைங்கள் வழங்கபபட்ை.எை்வ 

வ ை ப ப ங கீ டு ்க ளு ம் 
(்கடாணி,ப்தடாழில்வடாயப -
பு , பி ை தி நி தி த் து வ ம் ) 
சே்கல சேமூ ்கங்களுககும் 
நியடாயமடா்கப பஙகி்ப-
ப் ்வண்டும்.இந்்தப 
பஙகீடு்களை உறுதிப-
படுத்்த வைபபஙகீடு 
ஆளைககுழு அளமக-
்கபப்ல் அவசியம். 
ஆளைககுழுக்கள் சு்தந்-
திைமடா்க இயஙகும் சூழ -
லில்,இந்்த ஆளைக 

குழுவும் அவசியம் உருவடாக்கப -
ப் ்வண்டும்.அைசியலளமபபு 
சேளபயில் சே்கல இைத்்தவர்்களுக -
கும் பிைதிநிதித் துவம் அவசியம்.
இ்தற்்கடாை பி்ைை ளைளய ்்தசிய 
்கடாஙகிைஸ் முன்பமடாழிகி்றது.பபரும்-
படான்ளம மற்றும் சிறுபடான்ளம 
்தளலளம்களும் இ்தற்கு ஆ்தைவ -
ளிக்க ்வண்டும் என்றும் அ்தடா-
உல்லடா எம்,பி உளையடாற்றிைடார்.       

 போடசோமை்களில் சுற்று சூழமை தூயமையோ்க மைத்திருத்்தல்,  திணைக ்கழிவுமு்கோமைத்-
துைத்ம்த முமையோ்க  நமடமுமைபபடுத்்தல் எனபைற்றுக்கோ்க,  அறு்கம்ப ‘கிளீன ஸ்ரீ 
ைங்கோ’ அமைபபினர்  போடசோமை்களுககு குபமபத்தோட்டி்கமை ைழஙகி ைருகினைனர். 
இ்தற்்கமைய,தபோத்துவில் அல்--்கைோம ை்கோவித்தியோையத்திற்கும ஒரு த்தோகுதி குபமபத் -
த்தோட்டி்கள் ைங்கபபட்டுள்ைன.  அமைபபின ்தமைைர் எ.முசமமில், தசயைோைர் எச்.எம 
இைோம ஆகி்யோருட.ன சுற்றுச்சூழலுடன த்தோடர்புமடய  அதி்கோரி்கள் இமைந்து,இம்த 
ைழஙகுைம்தக ்கோைைோம.  (படம:அட்டோமைச்்சமன குறூப நிருபர்)          

ததடாற்டா ந�டாயகளுககடான 
இரததப்பரிந�டாதமன
(படாலமுளை திை்கைன் நிருபர்)

ப்தடாற்்றடா ்நடாய்களுக்கடாை இைத் -
்தப பரி்சேடா்தளை்கள் ்நற்று முன் -
திைம் (22) ்்கடாைடாவத்ள்தயில் 
்மற்ப்கடாள்ைபபட்ை.அட்டா -
ளைச்சேளை ளவ.எம்.எம்.ஏ.அனு -
சேைளையு்ன், அட்டாளைச்சேளை 
பிை்்தசே ளவத்தியசேடாளலயின் ஏற் -
படாடடில் பி.எஸ்.எஸ்.பி.திட்த் -
தின் மூலம் இசசேபயற்படாடு முன்பை -
டுக்கபபட்து.

அகில இலஙள்க ளவ.எம்.எம்.

ஏ.்பைளவயின் நிைந்்தை அங்கத்துவ 
உறுபபிைர் எம்.ஐ.உதுமடாபலபளப 
பிை்தம அதிதியடா்கக ்கலந்து ப்கடாண்டு 
இசபசேயற்றிட்த்ள்த ஆைம்பித்து 
ளவத்்தடார்.

இ்தன்்படாது 35 வயதிற்கு ்மற் -
பட்்டாருககு,இரு்தய,சிறுநீை்க,சீனி 
வியடாதி ்படான்்ற ்நடாய்களுக்கடாை 
இலவசே இைத்்தப பரி்சேடா்தளை்கள் 
்மற்ப்கடாள்ைபபட்ை.இ்தன்்படா -
து,சுமடார் 2600 ்பருககு இலவசே -
மடா்க இைத்்தபபரி்சேடா்தளை்கள் ்மற் 
ப்கடாள்ைபபட்ை. 

குச்சவெளி பிரதே்சத்ே பாதுகாகக 

அ்ைெரும் இ்ையதெண்டும்

- - - - - - - - - - - - - - - -பருவமளழயடால் படாதிக்கபப -
டும் புல்்மடாடள் அ்றபடாத்ந்கர், 
மு்தலடாம் வட்டாைம், நடான்்கடாம் 
வட்டாைம் மற்றும் இகபடால் ந்கர் 
்படான்்ற பகுதி்களிலுள்ை மக்களை 
படாது்கடாக்க சே்கலரும் முன்வை 
்வண்டுபமை,குசசேபவளி பிை்்தசே 
சேளப ்தவிசேடாைர் ஏ.முபடா்றக ப்தரி -
வித்்தடார்.

குசசேபவளி பிை்்தசே பசேயலடா -
ைர் ்்க.குைநடா்தன் ்தளலளம -
யில் நள்பபற்்ற அைர்த்்த மு்கடா -

ளமத்துவக கூட்த்தி்ல,அவர் 
இவவடாறு குறிபபிட்டார்.

்கலடாசேடாை மண்்பத்தில் (21) 
இ்ம்பபற்்ற இககூட்த்தில்,ப்தடா -
்ர்ந்து உளையடாற்றிய அவர்,

நடாடடில் பபயதுவரும் பருவ -
மளழ ்கடாைைமடா்க  பல படா்கங்க -
ளிலும் எமது மக்கள் பபரிதும் 
அவலங்களை எதிர்ப்கடாள்கின்்ற -
ைர். பவௌ்ைத்திலிருந்து எமது 
மக்களை படாது்கடாக்க முன்்ைற்படா -
டு்கள் பசேயவது அவசியம்.

இ்தற்்கடாை முன்பைசசேரிகள்க 
ந்வடிகள்க்களை நடா்ம எடுக்க 
்வண்டும். 

இ்தன் ஆைம்ப ்கட்மடா்க பிை்்தசே 
பசேயல்கம் மற்றும் பிை்்தசே சேளப 
ஆகியை இளைந்து ஒரு குழுளவ 
நியமித்து ஒருஙகிளைந்்த ந்வ -
டிகள்க்களை  முன்பைடுபபது 
அவசியம் என்றும் ்தவிசேடாைர் சுட -
டிக்கடாடடிைடார்.

வடி்கடால்்கள் துபபைவு பசேய்தல், 
மளழ நீர் ்்தஙகி நிற்கும் பகு -

தி்களில் சிைம்தடாைப பணி்களை 
முன்பைடுத்்தல், புல்்மடாடள் 
ப்கடாககுைடாய மு்கத்துவடாைம் 
ஊ்டா்க முல்ளலத்தீவுககு இயங -
கும் ப்குச ்சேளவளய மிகுந்்த 
அவ்தடாைத்து்ன் இயககு்தல்,்க் -
லுககுச பசேல்லும் மீைவர்்களை 
அவ்தடாைமடா்க பசேயற்படுமடாறு 
அறிவுறுத்்தல், உள்ளிட் வி்யங -
்களை ்கடால்தடாம்தமின்றி பசேயய 
்வண்டும் என்றும் அவர் ப்தரிவித் -
்தடார்.

தவிசாளர் முபாறக் வவண்டுவ்காள்!

சி றுபடான்ளம சேமூ்கங்களை 
அைசியலில் விழிபபுைர்-
வூடடிய ்தளலளம்கள்,இன்-

்றைவும் நிளைவூட்பபடுவ்தற்கு 
்கடாைைங்கள் உள்ைை. அவர்்கைது 
இள்பவௌி்கைடால் ஏற்படடுள்ை 
பலவீைங்களிலிருந்து்தடான் இந்நிளை-
வு்கள் எழுவதுண்டு.்நற்றும் (23) இது-
்படான்்ற ஒரு ்தளலவரின் ஜைைம் 
நிளைவுகூைபபட்து. �லங்கடா 
முஸ்லிம் ்கடாஙகிைஸின் ஸ்்தடாப்க 
்தளலவர் எம்,எச,எம், அஷைரஃப 
(1948,10,23) இபபடி  இ்றபபடார்  எை 
எவரும் நிளைக்கவில்ளல.அ்தடா-
வது,அைசியல் ்நடாககு்களுக்கடா்க 
அவர் ப்கடால்லபபடுவடார் என்ப-
ள்த,அவைது வைர்சசி்ய ்கடடியங 
கூறியது.இைளமயில் துளிர்வி்த் 
துவஙகிய அஷைரஃபின் இலககி-
யம்,சேட்ம்,சேமைசேம் மற்றும் சேம-
்யடாசி்த சிந்்தளை்கள் அவளை 
்தளலவருககுத் ்தகுதியடாைவைடா்க 
அள்யடாைம் ்கடாடடியது.அ்்த-
்படான்று,அஷைரஃபின் அந்திம 
்கடால அைசியல் பசேயற்படாடு்களி-
லும் ஆளுளம அளசேயடா்்தயி-
ருந்்தது.ஶ்ரீலங்கடா முஸ்லிம் 
்கடாஙகிைஸுககு வழங்கபப-

டும் வடாககு்கள், எவைது 
்தனிபபட  ் பசேல்வடாககு-
்களுககும் உடபட்்தல்ல 
என்பள்த  அவைது ஆளு-
ளம்கள் நிரூபித்திருந்்த-
ை."்கருத்து ்ப்தபமனும் 
்கள்றடாயன்்கள் மைத்தின் 
்வர்்களை ்வைறுக்கக கூ்டா-
து"எை அடிக்கடி முழஙகி-
யவர் அஷைரஃப.எனினும், 
அவைது ்கள்சி ்கடாலத்தில் 
இவவடா்றடாை ்கருத்து ்ப்தங-
்கைடால் ்கடசியின் ்வர்்க்ை,   
வி்றகு்கைடா்கத் ப்தடா்ஙகிை.
இவர்்கள் உ்ைடியடா்க ்கடசியி-
லிருந்து பவௌி்ய்ற  உத்்தைவு 
பி்றபபித்்த அஷைரஃப, அவவடாறு 
பவௌி்யறி, ்வறு ்கடசியில்  
்படாடடியிட ் ்டாளை ் ்தடாற்்கடித்-
தும் ்கடாடடியிருந்்தடார். 

இவவடா்றடாை நடாளில்்தடான்,-
முஸ்லிம் ்தளலளம்கள் ்தங்களை 
பு்ம்்படா  ்் வண்டும்.

்கடடுக்்கடாபபுக்கள் மீ்றபப-
டுவதும்,சேட  ் ந்வடிகள்கககு 
சூளுளைபபதும் பின்ைர், சேமைசேம் 
அல்லது மன்னிபபு என்று இயலடா-
ளமககுள் ஔிந்துப்கடாள்வது்ம 

்தனித்துவ அைசியளல மலிைமடாககி-
யுள்ைது.  முஸ்லிம்்களின் ஏ்க குைலடா்க 
ஶ்ரீலங்கடா முஸ்லிம் ்கடாஙகிைளஸத் 
்தவிை எதுவும் இருபபள்த அைரஃப 
விரும்பவில்ளல.இது, ஏ்க்படா்க உரி-
ளமக்கடாை ஆளசே அல்லது அதி்கடாைங-
்களை ்தனி்ய உறுஞ்சிக ப்கடாள்ளும் 
அற்பத்்தைம் எை,எதிரி்கைடால் விமர்-
சிக்கபபட ்து.ஆைடால்,அஷைரஃபுக-
குள் இருந்்தது ்வறு. ்வ்கமடா்கப 
பயணிககும் வடா்கைத்துககு சேடாளல்கள் 
ஒரு பபடாருடடில்ளல.்படாயச  ்சேரும் 
இ்்ம பபடாறுபபு எைப பயணித்-
்தடார். அவைது ்கடாலத்தில்,நமது நடாட-
டிலிருந்்த அைசியல் பயைங்கள் 
அபபடித்்தடானிருந்்தை. ்தமிழர்்களை 
சிங்கைத்திலும்,சிங்கைவர்்களை ்தமி-
ழிலும், ஏன்?முஸ்லிம்்களை இைண்டு 
பமடாழி்களிலும்  ஏமடாற்றிய அைசியல்   
சூழலது. எை்வ,முஸ்லிம்்களை 
்களை்சேர்க்க அல்லது ்களை்யற்்ற பல 
ஓ்ங்களைவி்,ஒற்ள்றத் ்்தடாணி்ய 
படாது்கடாபபடாைது எைக்கருதிைடார். 
இ்தற்்கடா்க ,்தைது ஆளுளமளய அடிக-
்கடி நிரூபித்்தவர் அஷைரஃப.இந்்த 
ஆளுளம்கள் அவைது இைவயதிலும் 
எடுத்்தடாைபபட்ை.இது, பி்றபபி்த்-
திலிருந்து அஷைரஃளப புலம்பபயை 

ளவத்்தது.இந்்த நடாடடில் மு்தலடாவ்தடா்க 
"ஹிஜைத்" (புலம்பபயர்்தல்) பசேய்தவ-
ைடா்க ்தன்ளை்ய அள்யடாைம் ்கடாடடி-
யது அவைது ் பசசுப புலளம.

வ்ககில் பலவந்்தமடா்க பவௌி்யற்-
்றபபட  ் முஸ்லிம்்களின் வி்யத்ள்த 
சேர்வ்்தசேைவில் அஷைரஃப சேந்ள்தபப-
டுத்்தவில்ளல. வ்கள்க, விடுவ்தடா? 
கிழககு்ன் ள்க ்்கடார்க்க ்்கடாருவ்தடா? 
இதில்,அஷைரஃபின் நிளலபபடாடு, 
இைபபிைசசிளை தீர்வில் மூன்்றடாம் 
்்தசியம் ்்கடாருவது, என்பவற்ள்ற 
்்தர்்தலுக்கடா்க அஷைரஃப ் பசேவில்ளல. 
இதுபற்றி அவர் ்பசிைடாலும்,்ப-
சேடாதிருந்்தடாலும் ்்தசிய அைசியலில் 
்பசுபபடாருைடாககியவர்.சேமூ்கத்தி ன் 
ஏ்க சேகதியடா்க இருந்்த்தடால்,இளவ, சேடா்த-
ளை்கைடாகிை.

இன்று,எல்லடாம் ்பசசேடா்க்வ 
உள்ைை. ்பசுபபடாருைடா்க எளவயும் 
இல்ளல. ஓ்ங்களில் ஏறிக-
ப்கடாண்  ் ஒ்ை குடும்பம், அளலக-
்கழிவது ்படால.்்தசியைவில் முக-
கியம் பபறும் அைசியலளமபபின் 
திருத்்தங்களிலும் ஒன்றுகப்கடான்று 
முைண்படும் நிளலயில்,நமககு படாள்த 
ஏது? பயைம் எஙகுள்ைது.இனி,எ-
ள்தயும் சேடாதிக்க ்்தளவயில்ளல,பசேய-

யவடாவது முஸ்லிம் ்தளலளம்கள் 
துணிய ்வண்டும்.வ்ககுப புலப-
பபயர்வுககு விடிவு,கிழககில் ்தனிய-
லகு இன்னும் ப்தற்கில் ப்தௌிவடாை 
அைசியலுககு நமது ்தளலளம்கள் 
்தயடாைடாகுமடா? சே்்கடா்தை சேமூ்க அைசிய-
லில் அஷைரஃப பசேலுத்திய ஆழபபடார்-
ளவ்தடான்,பசேடாந்்த அைசியலுககு அடித்-
்தைமிட்து. இள்த எண்ணியடாவது 
, இன்ள்றய ்கை அைசியலில் ஆழம் 
பசேலுத்தி அடுத்்த ந்கர்வுக்கடா்க ்தயடாைடா்க 
மக்கள் ்தயடார், ்தளலளம்கள் ்தயடார்்தடா-
ைடா?எதி்ை வைவுள்ை அைசியல் ்கைங-
்கள் ்கடும் கூர்ளமயடா்க்வ இருககும்.
எை்வ,்நர்ளமயடா்க ந்ந்து இந்்தக 
கூர்ளமளயக ்க்க்க ்வண்டும்.
அைசியலில், நிைந்்தை எதிரியுமில்ளல,-
நண்பருமில்ளல என்பது நிரூபைமடா-
கியுள்ை சூழலிது. இசசூழளல பவல்-
வ்தற்கு,  அஷைரஃபின் ஆளுளமளய 
அடிபயடாற்றுவ்்த சி்றபபடாைது.       

ஏ்க குரலா்க ஒலிபபதிலுள்ள சமூ்க
சாத்கங்கணள நிரூபிததவர் அஷரரஃப

சுஐப எம, ்கோசிம

திரு்்கோைைமை போமையூற்றூ சீரடி நோ்க சோயி ஆையத்தில், சீரடி சோயி தைணபளிஙகு 
திருவுருைச் சிமை அணமையில் பிரதிஷமட தசயது மைக்கபபட்டது.  த்கோழுமபு புதுச் -
தசட்டித் த்தரு சீரடி சோய ஆைய பிர்தை அைங்கோைைர் எஸ்.என. உ்தயநோய்கன திருவு-
ருைச்சிமை்களுககு போைோபி்ே்கம தசயது மைத்்தோர்.இ்தன்போது,  திருைமை போமை-
யூற்றூ சீரடி நோ்க சோயி ஆைய ஆதீன்கர்த்்தோ ைரைக்ஷமி அமமையோருககு,  ஞோப்கோர்த்்த 
முத்திமரச் சினனமும ைழங்கபபட்டது.  அருகில் ்்கோபோல் ஜீைரட்னம,   அைங்கோைைர் 
எஸ்.என. உ்தயநோய்கன,  ஆைய ஆதீன்கர்த்்தோ ைரைக்ஷமி அமமையோர் ஆகி்யோமர-
யும ்கோைைோம.



ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

நோட்டின் பலகல�ககழகக கட்்ட-
லைப்பில நி�வும் கோ� தோைதம் தவிர்க-
கப்பட்டு ைோண்வர்கள், குறிதத கோ�ததிற்-
குள் கலவிலய நிலைவு செய்வதற்கோன 
்வோயப்புகள் சபற்றுக சகோடுககப்படும் 
என ஜனோதிபதி ரணில விககிரைசிஙக 
சதரிவிததோர்.  

சகோழும்பு லைோயல கலலூரியின் 
ைோண்வர் தல�்வர்களு்டன் ஜனோதிபதி 
செய�கததில இ்டம்சபற்ை ெந்திப்பின் 

லபோலத ஜனோதிபதி இவ்வோறு சதரிவித-
துள்்ோர்.  லைோயல கலலூரியின் 
சிலரஷ்ட ைோண்வர் தல�்வர் 06
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22 வது அரசியலமைப்பு திருத்தம் நிமைவவறைதவ்தோடு

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

22்வது அரசிய�லைப்பு திருததம் நிலைல்வற்ைப்பட்்டலதோடு 
இரட்ல்டப் பிரஜோவுரிலைகல்யுல்டய 10 போரோளுைன்ை 
உறுப்பினர்களின் பதவி இரததோகும் என அரசியல ்வட்்டோ -
ரஙகள் சதரிவிககின்ைன.

22 ஆ்வது அரசிய�லைப்பு திருததம் நிலைல்வற்ைப்பட்்ட -
லதோடு போரோளுைன்ைததில இரட்ல்டப் பிரஜோ வுரிலைலயக 
சகோண்ட எ்வரும் உறுப்பினர்க்ோக பதவி ்வகிகக முடியோது 
என்றும் அந்த ்வட்்டோரஙகள் சதரிவிததன.

அலத ல்வல், அவ்வோறு இரட்்டல்டப்பிரஜோ வுரிலை -
லயக சகோண்ட்வர்கள்  தைது பதவிலய தோலை ரோஜினோைோ 
செய்வது சிைந்தது என எதிர்ககட்சியினர் சதரிவிதது ்வருகின் -
ைனர்.

அதது்டன் அரெோஙகததில உயர் பதவிகல் ்வகிககும் சி�ருக-
கும் இது அதற்கோன ்வோயப்போக உள்்தோகவும் அ்வர்கள்   அது பற்றி 
சிந்திகக ல்வணடிய கோ�மிது என்றும் அந்த ்வட்்டோரஙகள் சதரிவிக-
கின்ைன.

அவுஸ்திரேலியா செல்ல 
முயற்சித்த 43 ரேர் கைது

கடல் ைோர்ககைோக சட்டவி்ரோ்தைோக

ெ ட் ்ட வி ல ர ோ த ை ோ ன 
முலையில அவுஸ்திலர-
லியோ செல்வதற்கோக 
உன்வட்டுன பிரலதெத-
தில உள்் ல�ோட்்டல 
ஒன்றில தஙகியிருந்த 43 லபர் க்டற் -
பல்டயினரின் உதவியு்டன் லநற்று 
(23) அதிகோல� லகது செயயப்பட் -
்டதோக �பரோது்வ சபோலிஸோர் சதரி-
விததனர்.

இந்த 43 லபரும் யோழ் ைோ்வட்்டத -

தில ்வசிப்ப்வர்கள் எனவும், 
அ்வர்களில 33 ஆணகள் 7 
சபணகள் ைற்றும் மூன்று 
குழந்லதகள் உள்்்டஙகு்வ-
தோக சதரிவிககப்படுகிைது.

சுைோர் ஒரு ைோத கோ�ைோக 
ச்வவல்வறு இ்டஙகளில தஙகியி-
ருந்த இககுழுவினர் ஐந்து நோட்கள் 
சுற்று�ோ செல்வதோக கூறி, லநற்று 
்வவுனியோவில இருந்து கோலி 
உன்வட்டுன ்வலர பஸ்ஸில

மாற்்றஙைகை எதிர்ோர்க்கும் 
நிக்லயிர்லரய நாட்டு மக்ைள் 

ைறுசீரனைபபு எனும த்பயரில் 22 ஏைோறறும முயறசி
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

நோட்டு ைககள் ைோற் -
ைஙகல் எதிர்போர்ககும் 
நில�யில  ைறுசீரலைப்பு 
என்ை சபயரில 22ஆ்வது 
அரசிய�லைப்பு திருத -
ததலதக சகோணடு ்வந்து 
ைககல் ஏைோற்று்வதற்கு அரெோங -
கம்  முயற்சிப்பதோக தமிழ்த லதசியக 
கூட்்டலைப்பு எம்பி  எம்.ஏ.சுைந்-

திரன் போரோளுைன்ைததில 
சதரிவிததோர்.

போரோளுைன்ைததில  நல்ட-
சபற்ை  22 ஆ்வது அரசிய-
�லைப்பு திருததம் மீதோன 
வி்வோதததில உலரயோற்றும் 
லபோலத அ்வர் இவ்வோறு சதரி-
விததோர்.

வி்வோதததில சதோ்டர்ந்தும் உலரயோற்-
றிய அ்வர்,

22 ஆ்வது அரசிய�லைப்பு

ஜனாதிேதி ேணில விக்கிேமசிஙை 
உ்லகிற்கு ஓர் முன்னு்தாேணம்
ருஹுணு ்பல்கனலககழக உ்ப்வந்தர் புகழோரம

ெை்லகேயும் சநகிழ கைத்த 
ஆசிரிகய ஒருைேது செயல 
ஸ்ரீ ரோகுல ைகோ வி்ததியோலய்ததில் சம்பவம
இ�ஙலகயின் சபோரு்ோதோர சநருககடி 

கோரணைோக ைோண்வர்கள் சபரிதும் போதிக-
கப்பட்டுள்்னர். அதிலும் ைோண்வர்கள் 
கோல� லநர உணல்வப்  சபற்றுகசகோள்்வ-
தில சநருககடி நில�லை ஏற்பட்டுள்்து.

இவ்வோைோன சநருககடியோன கோரணஙக-
ளினோல ைோண்வர்கள் ையஙகி விழும் ெம்ப-
்வஙகள் அதிகரிததுள்்ன.

அது குறிதது இ�ஙலக கலவியலைச்சு 
கரிெலன சகோணடுள்்து. இந்நி-
ல�யில போ்டெோல�களில உணவு

ஒரு ஜனநோயக தல�்வர் என்ை 
்வலகயில ஜனோதிபதி ரணில விககி-
ரைசிஙக, 22்வது அரசிய�லைப்பு 
திருதததலத நிலைல்வற்றியதன் 
மூ�ம், உ�கிற்கு மிகச் சிைந்த முன்-
னுதோரணைோக செயலபட்டுள்்தோக 
ரு�ுணு பலகல�ககழகததின் 
ல்வந்தர் க�ோநிதி ்வணககததிற்குரிய 
அககுசரட்டிலய நந்த லதரர் சதரிவித-
துள்்ோர்.

லெத்வதத, ல்வரசகோ்ட புரோதன 
விகோலரயின் கட்டின புணணிய 
நிகழ்வு ெனிககிழலை (22) கோல� 
ஜனோதிபதி ரணில விககிரைசிஙக 
தல�லையில நல்டசபற்ைது. இஙகு 

உலரயோற்றியலபோலத நந்த லதரர் 
லைற்கண்ட்வோறு சதரிவிததோர்.

ஜனோதிபதியின் நிலைல்வற்று அதி -
கோரஙகல் போரோளுைன்ைததிற்கு 
்வழஙக, ஜனோதிபதி லைற்சகோண-
டிருககும் செயலபோ்டோனது நிச்ெ-
யைோக நோட்டின் அபிவிருததிககு 
்வழி்வகுககும் எனவும் அ்வர் குறிப் -
பிட்டுள்்ோர்.

விகோலரயின் தல�்வர் ்வணககத -
திற்குரிய அம்பன்ச்வ� ஞோனல�ோக 
லதரரின் ஆல�ோெலனககு அலைய 
்வரு்டோந்த கட்டின புணணிய நிகழ்வு 
ஏற்போடு செயயப்பட்டிருந்தது.

ஜனோதிபதி ரணில விகரைசிஙக 

கட்டின புணணிய நிகழ்வில க�ந்-
துசகோண்டது்டன், பிககுகளுககு 
அன்னதோனமும் ்வழஙகினோர். அஙகு 
க�ோநிதி,்வண. அககுசரட்டிலய நந்த 
லதரர் லைலும் உலரயோற்றுலகயில, 

ஜனநோயக உ�கின் மிகச் சிைந்த 
அரசியல தல�்வர்களில ஒரு்வரோக 
ஜனோதிபதி ரணில விககிரைசிஙக 
இன்று அறியப்படுகிைோர். இன்று 
உ�க நோடுகள் அலனததும் நம் 
நோட்ல்டலய உற்று லநோககுகின்ைன.

ஜனோதிபதி தனது அதிகோரஙகல் 
போரோளுைன்ைததிற்கு ைோற்றும் 
ைோசபரும் செயற்போடு ஜன -
நோயக கட்்டலைப்பிற்குள்

மின்ொே ெகே மறுசீேகமப்பு 
அறிக்கை ஜனாதிேதிக்கு
அனைசசரனவககும சைர்பபிககப்படும 

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

மின்ெோர ெலப ைறுசீரலைப்பு சதோ்டர்-
போன அறிகலகலய  விலரவில ஜனோ-
திபதி ரணில விககிரைசிஙகவுககும் 
அலைச்ெரல்வககும் ெைர்ப்பிப்பதற்கு 
தீர்ைோனிததுள்்தோக மின்ெகதி, எரி-
ெகதி அலைச்ெர் கஞென விலஜலெகர 
சதரிவிததுள்்ோர்.

அந்த லயோெலன உள்்்டஙகிய பிலர-
ரலணலய அடுதத ைோதம் போரோளுைன்-
ைததில ெைர்ப்பிககவும் ந்ட்வடிகலக 
எடுததுள்்தோகவும்  அலைச்ெர் சதரி-
விததுள்்ோர்.

அது சதோ்டர்பில அ்வர் லநற்று சதரி-

விகலகயில: மின்ெோர ெலப ைறுசீர-
லைப்பு சதோ்டர்பில பரிந்துலரகல் 
முன் ல்வப்பதற்கோக நியமிககப்பட்-
டுள்  ் குழு அதன் அறிகலகலய என்-
னி்டம் லகயளிததுள்்து.

அந்த ்வலகயில அந்த அறிக-
லகலய ச்வகு விலரவில ஜனோ-
திபதிககு லகயளிப்பது்டன், அத-
லனயடுதது அலைச்ெரல்வககும் 
ெைர்ப்பிப்பதற்கு ந்ட்வடிகலக எடுக-
கப்படும்.

அதது்டன் அதலன ந்வம்பர் முதல 
பகுதியில போரோளுைன்ைததில ெைர்ப்-
பிப்பதற்கோன ந்ட்வடிகலகயும் 
லைற்சகோள்்ப்படும்.

மின்ெோர ெலப ைறுசீரலைப்பு 
சதோ்டர்பில பரிந்துலரகல் 
சபற்றுக சகோள்்வதற்கோக க்டந்த 
ஆகஸ்ட் 5ஆம் திகதி குழு ஒன்று 
நியமிககப்பட்்டது. அந்த குழுவில 
எட்டுப்லபர் உள்்்டஙகுகின்ைனர்.

அந்தக குழுவினர் க்டந்த சி� 
ைோதஙக்ோக கூடி ெம்பந்தப்பட்்ட 
அறிகலகலய தயோரிததது்டன் க்டந்த 
செப்்டம்பர் 8ஆம் திகதி போரோளு-
ைன்ை கட்டி்டததில முன்னோல மின் 
ெகதி, எரிெகதி அலைச்ெர்கள் ைற்றும் 
அரசியல கட்சிகளின் உறுப்பினர் -
களின் கருததுககல்யும் சபற்றுக 
சகோண்டலை குறிப்பி்டததககது.

21 ்லட்ெம் ரூோகை சைாள்கையடித்த 
இருைர் சோலிொரினால கைது

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்
 ்வஙகி ஒன்றில ல்வப்பிலிடு்வ -

தற்கோக சகோணடு செல�ப்பட்்ட 21 
இ�ட்ெம் ரூபோ பணதலத சகோள்-
ல்யடிததுள்் கும்பலில இரு்வலர 
சபோலிெோர் லகது செயதுள்்னர்.

லகது செயயப்பட்்ட இரு்வரு -
்டன் சகோள்ல்ச் ெம்ப்வததிற்கு 
பயன்படுததப்பட்்ட சிறிய ரக ்வோள், 
உ்வு ந்ட்வடிகலககளுககோக பயன்-
படுததப்பட்்ட முச்ெககர ்வணடி , 
லைோட்்டோர் லெககிள் ைற்றும் ்வோள் 

ஒன்லையும் லகப்பற்றியுள்்தோக-
வும் கலகிஸ்லஸ ்வ�ய குற்ைதத -
டுப்பு விெோரலண பிரிவு அதிகோரிகள் 
சதரிவிததுள்்னர்.

அ்வர்கள் இரு்வலரயும் 
கலகிலெ ைற்றும்

்தங்க விமலயின் அதி்கரிப்பின் எதிரரோலி;
சட்டவிர�ோத தங்க 
்க்டததல் அதி்கரிப்பு

இந்தியோவில இருந்து இ�ஙலகககு 
ெட்்டவிலரோதைோன முலையில தஙகம் 
க்டததப்படும் செயற்போடுகள் அதிகரித-
துள்்தோக சுஙக 
அதிகோரிகள்  சதரி-
விததுள்்னர்.

க்டந்த ஒரு 
ைோதததில ைோததி-
ரம் இது லபோன்று 
8 ெம்ப்வஙகள் பதி்வோகியுள்்ன.

இந்த க்டததல சதோ்டர்பில இந்திய 
பிரலஜகள் ைற்றும் இ�ஙலகயர்களும் 
லகது செயயப்பட்டுள்  ்நில�யில, தங-
கததின் வில� அதிகரிப்லப கருததிற் 
சகோணடு க்டததல அதிகரிததுள்்தோக 
லை�திக விெோரலணகளில சதரிய்வந்-
துள்்து.

சி� க்டததலகோரர்கள் இ�ங-
லகலய பரிைோற்ை ஊ்டகைோக பயன்-
படுததும் நில�லை உள்்தோக சுஙக 
திலணகக்ம் சுட்டிககோட்டியுள்்து.

தவளளம கோரணைோக கோலி ைோவட்ட்ததின் ்பல பிர்்தசஙகள நீரில் மூழ்கியுளளன. ்ேறறு த்பய்த கடும ைனழ கோரணைோக கோலி 
தைோரதகோட ்பகுதி வீதிதயோன்று நீரில் மூழ்கியுளளன்த ்பட்ததில் கோணலோம.                                            (்படம: சமஸ் ்போஹிம)

இ�ட்்ட பி�ஜோவுரி்ை்ைக் க்கோண்ட
10 எம்.பிக்்களின் பதவி இ�ததோகும்

வோகனஙகளுடன் வோள ஒன்னறையும னகப்பறறியுளள்தோக த்போலிசோர் த்தரிவிபபு

ர�ோைல் ்கல்லூரி 
ைோணவர் சந்திப்பில் 

ஜனோதிபதி 

பகிடிவதைகதை ைடுப்பது 
தைாடர்பில் விசேட கவனம்

ைோணவர்்க்ை உ்டல், ைன உ்ைசசலுக்கு உளைோக்கும்
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நாட்டில் சுபிட்்சம் த�ான்ற
தீபாவளி வழிவகுக்கட்டும்!

உலக்கங்கும் வாழ்கின்ற இந்துக்கள் தீபத்திரு -
நாளாம் தீபாவளிப் பண்டிக்ககை இனறு 

க்காண்்ாடுகின்றனர். உலகில் �மிழர்்களுககு மாத்தி -
ரமனறி இந்தும�த்க�ச் த்சர்ந்� இனமக்கள் அகன -
வருககுதம கபாதுவான பண்டிக்கைா்க தீபாவளி 
விளங்குகின்றது.  
  தீபம் எனபது சு்கரயும், ஆவளி எனபது வரிக்ச-
கையும் குறிககின்றது. தீபங்்ககள வரிக்சைா்க ஏற்றி 
கவத்து இக்றவகன நிகனத்து வணங்கும் பண் -
டிக்கைா்க தீபாவளிகைக ்கரு�லாம். அத�்சமைம் 
தீபாவளிப் பண்டிக்கைானது இந்துக்கள் மத்தியில் 
எவவாறு வந்�க�னப�ற்்கான பலவி�மான நம்பிக-
க்க்கள் பரம்பகர பரம்பகரைா்க நிலவி வருகின்றன.  
  எனினும் தீபத்திருநாள் க்காண்்ாடும் வழக்கம் இந் -
துக்கள் மத்தியில் எக்காலத்தில் த�ாற்்றம் கபற்்றது 
எனப�ற்்கான ்சரிைான ஆ�ாரங்்கள் இதுவகர 
கிக்ைாது. தீபாவளிப் பண்டிக்கைானது ்காலத் -
க�க ்கணிப்பி் முடிைா�படி மி்கவும் க�ானகம-
ைானக�னபது மாத்திரம் க�ளிவா்கத் க�ரிகின்றது. 
எனதவ இந்து்சமைத்தின த�ாற்்றம் ்காலம் ்கணிப்பி் 
முடிைா�படி ஆதியும் அந்�மும் இல்லா�து தபானறு, 
அம்ம�த்தின வழிவந்� பண்டிக்க்க்களும் அவவாத்ற 
அகமந்துள்ளன.  
  தீகம என்ற இருகள அழித்து ஒளிகை உலகுககுக 
க்காண்டு வருகின்ற இந்துப் பண்டிக்கதை தீபாவளி 
எனபத� கபாதுவான நம்பிகக்கயும் ்கருத்துமாகும். 
அத�தபானறு நாம் வாழ்கின்ற ்சமூ்கத்திலும் துன-
பங்்கள் அ்கனறு அகமதியும் நிம்மதியும் நிகலகப்ற 
தவண்டுகமனறு இனக்றை தினத்தில் நாகமல்லாம் 
நம்பிகக்க க்காண்டு பிரார்த்�கன புரிவத� சி்றந்�-
�ாகும்.  
  உலகிதலதை அழகிைக�ாரு த�்சமா்க இலங்க்க 
தபாற்்றப்படுகின்றது. சிறிைக�ாரு தீவினுள் ஏராள -
மான இைற்க்க வளங்்களும் வனப்பு்களும் நிக்றந்� 
அழகிை த�்சமா்கத் தி்கழ்கின்றது இலங்க்க. கபரும் 
நிலப்பரப்புக க்காண்் பி்றநாடு்களிலிருந்து இலங்-
க்கககு வருக்க �ருகின்ற கவளிநாட்்வர்்கதள எமது 
நாட்டின அழக்கயும் வனப்கபயும் பு்கழ்ந்து விட்டுச் 
க்சல்வக� நாம் அறிதவாம். அந்� வக்கயில் 
இலங்க்க மக்கள் அதிர்்ஷ்ம் மிக்கவர்்களாவர்.  
  இைற்க்க வளங்்கள் நிக்றந்� அழகிைக�ாரு த�்சத்-
தில் வாழ்கினத்றாம் எனப�ற்்கா்க நாம் கபருகமப் -
பட்டுக க்காள்ள முடியும். ஆனாலும் அந்�த் த�த்தில் 
நல்லிணக்கமும் ஐககிைமும் நீண்் ்காலமா்க நிலவ-
வில்கல. நிகலைான ஐககிைத்க� இனனுதம ்காண 
முடிைாதிருககின்றது. இனங்்களிக்தை ஐககிைத்க� 
ஏற்படுத்�ாமல் நாட்டில் அபிவிருத்திகையும் அகமதி-
கையும் ்காண முடிைாது.  
  இனங்்களிக்தை ஐககிைத்க� ஏற்படுத்துவ�ற்-
்கா்க நீண்் ்காலமா்க அரசிைல் �ரப்பு்களாலும், 
்சமூ்க அகமப்பு்களாலும் கபருமுைற்சி்கள் தமற்-
க்காள்ளப்பட்டு வருகின்ற தபாதிலும், அம்முைற்சி்கள் 
இனனுதம க்ககூ்வில்கல. எனதவ எமது த�்சத்தின 
முனதனற்்றமும் �ாம�மக்ந்து க்காண்த் க்சல்கின-
்றது.  
  மூனறு �்சாப்� ்கால யுத்�த்க� எமது நாடு ்சந்தித்து 
வந்திருககின்றது. அந்� உள்நாட்டுப் தபார் ்காரண-
மா்க எமது த�்சம் பல்லாயிரம் உயிர்்ககளப் பறிக்கா-
டுத்திருககின்றது. மதிப்பி் முடிைா� உக்கம்ககள 
நாம் இழந்திருககினத்றாம். முப்பது வரு் ்காலமா்க 
எமது மக்கள் நிம்மதிகைத் க�ாகலத்திருககின்றனர். 
நாட்டின அபிவிருத்தியும் பின�ங்கிப் தபாயுள்ளது.  
  க்காடூர யுத்�ம் முடிவுககுக க்காண்டு வரப்பட்டி-
ருப்பது உண்கமைா்க உள்ள தபாதிலும், யுத்�ம் 
உருவா்கக ்காரணமா்க அடிப்பக்ப் பிரச்சிகனககு 
இனனுதம தீர்வு ்காணப்ப்வில்கல. 
அ�ற்்கான தீர்கவக க்காண்டு வருவ�ற்கு தமற் -
க்காள்ளப்பட்் முைற்சி்ககள அரசிைல்வாதி்கள் 
�ங்்களது க்சாந்� நலனுக்கா்க குழப்பிைடித்திருக -
கின்றார்்கள். அத்�க்கதைாருககு நாட்டு நலகனப் 
பார்ககிலும் �ங்்களது அரசிைல் ஆ�ாைங்்கதள அவ -
சிைமாகின்றன.  
  பல்லின மக்கள் வாழ்கின்ற நாட்டில் கமாழிகைதைா 
ம�த்க�தைா முனனிகலப்படுத்துவ�ால் ஒருதபா-
தும் நல்லிணக்கத்க� ஏற்படுத்தி வி் முடிைாது. 
�மது ம�ம் மாத்திரதம உலகில் �னித்துவமானக�ன 
எவரும் கூறுவதரைானால் அந்நாட்டில் ம�நல்லி-
ணக்கம் ஏற்பட்டு வி்ப் தபாவதில்கல.  
  அத�தபானறு�ான கமாழியும் ஆகும். இலங்க்க -
யில் கபரும்பானகமைான மக்கள் தபசுகின்ற கமாழி 
சிங்்களம் எனப�ற்்கா்க அம்கமாழிககு மாத்திரம் 
அரசிைல்வாதி்கள் சிலர் முனனிகல அளிப்பக�-
யும் ஏற்றுக க்காள்ள முடிைாது. பல்லின மக்களின 
கமாழி, ம�ம் ஆகிைவற்றின இகணந்� ்கலகவைா -
்கதவ இலங்க்கத் த�்சம் மிளிர முடியும்.  
  இவவா்றான ஐககிைகமானக்றத் த�ாற்றுவிப்ப�ற்-
்கா்க எமது அரசிைல்வாதி்கள் மாத்திரமனறி எமது 
்சமூ்கத்திலுள்ள முககிைஸ�ர்்கள் அகனவருதம 
இ�ைசுத்தியு்ன உகழத்திருப்பார்்களானால் நாம் 
எனத்றா ஒருநாள் நிரந்�ர ஐககிைத்க�க ்கண்டிருப் -
தபாம். ஆனால்அவவாறு நி்கழவில்கல.  
  ஐககிைம் க்ககூ்ாமல் தபான�ற்்கா்க கபரும் -
பானகம �ரப்பினகர மாத்திரம் குற்்றம் சுமத்திவி் 
முடிைாது. சிறுபானகமத் �ரப்பிலும் ஏராளமான �வ -
று்கள் உள்ளன. சிறுபானகமயின அரசிைல்வாதி்கள் 
�ங்்களது இனம், ம�ம் என்ற வட்்த்தினுள் நின்ற -
வாறு முடிவு்ககள தமற்க்காள்வ�னாதலதை ஐககி -
ைம் க்ககூ்ாமல் தபாயுள்ளது.  
  இனக்றை தீபாவளித் திருநாளனறு நாட்டின இன-
நல்லிணக்கத்துக்கா்க அகனத்து இனமக்களும் தி -்
்சங்்கற்பம் பூணு�ல் தவண்டும். நாட்டின நிரந்�ர 
விதமா்சனத்துககு அதுதவ வழிைாகும். தீபாவளித் 
திருநாள் அகனத்து மக்களுககும் சுபிட்்சத்க�த் �ர 
தவண்டுகமனறு இனக்றை நாளில் தின்கரன வாழ்த்-
துகின்றது.     
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்தபால் கபட்டி இலக�ம் : 834
க்தா்லபபசி இலக�ம் : 2429429, 2429272, 2429279

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

அன்பு என்கிற அன்்னை பெறபறடுக்கும் 
அருள் என்கிற குழந்தை, பெொருள் என்கிற 
பெவிலித் தைொயொல் வளரக் கூடியதைொகும்.

அருகளன்னும் அன்பீன் குழவி கபாருகளன்னும்
கெல்வச் கெவிலியால் உண்டு 

குறள் தரும் சிநதனை

தெளிவத்ெ ஜ�ோசப் என்னும்
ெமிழ் இலக்கிய தெரும் சுடர்

பி ரததைெங்கள், நொடு்கள் என்ற எல் -
்ை்யத்தைொண்டி தைமிழின் ஈடி-
்ையறற எழுத்தைொளரொ்க அங-

கீ்கொரம் பெறற பதைளிவத்்தை த�ொெப் 
அவர்களின் ம்றவு தைமிழ் இைக்கிய 
வொனில் ்கருநதி்ர்யப் தெொரத்தியிருக் -
கிறது. பதைளிவத்்தை என்ற ததைொட்டத்துப் -
பெய்ரத் தைன் பெயதரொடு இ்ைத்து, 
தைமிழ் இைக்கிய உைகில் அவர அ்்டநதை 
பவறறிச் ெொதை்னைக்்கொ்க ம்ைய்கம் 
பெருமிதைம் ப்கொள்கிறது.

 ம்ைய்க மக்்களது வொழ்வின் துயரக்-
த்கொைங்க்ள, சுரண்்டலின் அத்கொரத்்தை, 
அவைப்ெடடுப் தெொனை ெமூ்கக்கூட்டத் -
தின் ்க்தை்ய அழியொதை ்கல்பவட்டொய் 
தைமிழ் இைக்கிய உைகில் பெொறித்து 
்வத்துவிடடுப் தெொனை 
பெரும்கன் பதைளிவத்்தை 
த�ொெப்பிற்கொ்க இன்று தைமிழ் 
இைக்கிய உை்கம் ்கண்ணீர 
சிநதி நிறகிறது. ம்ைய்க 
இைக்கியம் என்ற ெச்்ெ 
மண்ணில் பதைளிவத்்தை 
த�ொெப்பின் தை்ெநொர்கள் 
பநய்யப்ெடடிருக்கின்றனை 
என்று பெொன்னைொல் அது 
ெரியொய் இருக்கும். 

 ஐம்ெது ஆண்டு்களுக்கு 
தமைொ்க ஈழத்து இைக்கிய 
உைகின் தைனி ெொம்ரொட்டொ்க 
உைொவநதை இைக்கியத்தை்ை-
ம்கன் இன்றில்்ை எனும் 
பெய்தி நம் பநஞ்சில் துயர 
அ்ை்க்ள எழுப்பி நிறகி-
றது. தைமிழ் இைக்கியப்ெரப் -
பில் ஒரு தைமிழ்ச் ெமூ்கம் எநதை 
அளவு துயரங்க்ள, அடி்மவொழ்வின் 
கூறு்க்ளக் ப்கொண்டியஙகியது என்ெ்தை 
த�ொெப் அவர்க்ளப் தெொை ்கைொதநரத்-
தியு்டன் சித்திரித்தை பெரும் எழுத்தைொளன் 
யொருமில்்ை. 

 மனிதை ஜீவி்களொ்கதவ ்கருதைப்ெ்டொதை 
ஒரு ெனைக்கூட்டத்தின் தீனைக்குர்ை தீவிர 
மூரச்ெ்னைதயொடு எழுத்தியக்்கத்தில் 
ெதிவு பெய்தை பெரும் இைக்கிய தம்தை 
அவர. ம்ைய்க ெமுதைொயத்தின் நிதைரெ -

னைத்்தை, அதைன் பவம்்மயின் தைவிப்்ெ, 
சிறு்மயின் இழி்வ, சுரண்்டலின் 
சூக்குமத்்தை, இனைவொதைத்தின் நச்சுக்-
ப்கொடுக்கு்க்ள, உைரவு்களின் இ்டத்்தை 
தைநதிரமும் வக்கிரமும் அெ்கரித்து விட்ட 
அவைத்்தை தைனைது ்க்தை்களிதை அவர 

மீடடியிருக்கிறொர.
  சிறு்ம ்கண்டு பெொஙகிய ்கை்கக்்கொ-

ரனின் எழுத்து்களொ்க அவரது ்க்தை்கள் 
சிறப்புப் பெறுகின்றனை. மனிதைன் சிறு -
்மப்ெடுத்தைப்ெட்ட ப்கொடு்ம்ய அவ-
்ரப்தெொை எழுத்திதை சித்திரித்தைவர்கள் 
யொருமில்்ை. அவர எழுதிய பமொத்தைம் 
அறுெத்து நொன்கு ்க்தை்களில் எங்கள் 
்்கவெமிருநதை 56 ்க்தை்க்ளத் பதைொகுத்து 
பெருநபதைொகுதியொ்க ஒரு நூ்ை அவரின் 

்்க்களில் ெமரப்பிக்்க தவண்டும் என்ற 
தெரொவலில் நொனும் எச்.எச்.விக்ரமசிங-
்கவும் பெரும் முயறசி்கள் தமறப்கொண்டி-
ருநததைொம். 

  அச்சிலிருநதை ்க்தை்க்ள அவதர 
பமொய்ப்புப் ெொரத்து ப்கொண்டிருநதை 

தநரத்தில் இநதைத் துயரம் ்கவிநதைது 
பெருஞ் தெொதை்னை. அவர ஏறத்-
தைொழ பதைொ்ைநது தெொனைதைொ்கதவ 
்கருதியிருநதை '்கொடடுப்பூ' என்ற 
சிறு்க்தை்ய எனைது தெ்கரத்திலி-
ருநது ்க்்டசியொ்கச் தெரத்து அச் -
தெறறி அனுப்பியதெொது அக்்க-
்தை்ய ஆரவத்ததைொடு வொசித்துக் 
ப்கொண்டிருநதை நி்ையில் அப்பெ -
ரும்கன் இறுதி மூச்்ெ விடடிருக்-
கிறொர என்று அவரது இனிய ம்கள் 
சியொமளொ பெொன்னைதெொது நொன் 
பநஞ்சிழநததைன். 

 அவரது ்க்தை்கள் அ்னைத்்தை -
யும் பதைொகுத்து ஒரு நூைொ்க அநதை 
இைக்கியத் தை்ைம்கனின் ்கரங-
்களில் தெரத்துவி்ட தவண்டும் 
என்ற என் ்கனைவு நனைவொவதைற -
கி்்டயில் அவர தை்ை ெரிநது 
தெொனை பெய்தி என் பநஞ்சில் 

துயரக்்கனை்ை மூடடியது. இறுதிவ்ர 
என்னு்டன் உறெொ்கமொ்கப் தெசிக் ப்கொண் -
டிருநதைவர, தைனைது பெருந பதைொகுதிக் -
்கொ்க தைனைது முன்னு்ர்ய உறெொ்கமொ்க 
எழுதிக் ப்கொண்டிருநதைவர அநதை நூ்ைப் 
ெொரக்்கொமதை ்கண்்க்ள மூடிக்ப்கொண்டு 
விட்டொர என்ெ்தை ஏறறுக்ப்கொள்ள என் 
மனைம் மறுக்கிறது. 

 அவதர தைனைது ்க்தை ஒன்றில் தை்ைப் -
பிட்டதுதெொல், அதைறகுள் 'ெழம் விழுநது 

விட்டது.'   பென்்னையில் இநநூ்ைப் 
ெதிப்பிப்ெதில் அயரொது உ்ழத்தை ஒளி-
வண்ைன், த�ொெப்பின் ம்றவு த்கடடு 
அதிரநது தெொனைொர. அவரது நூ்ை 
பவளிக்ப்கொைரவதுதைொன் நொம் அவருக் -
குச் பெய்யும் ்க்ட்ம என்று எழுதியிருக்-
கிறொர.  

  அவரின் முழுக்்க்தை்க்ளயும் பதைொகுத்-
துப் ெடிக்கின்ற தெொது , அநதை மனிதை-
ரின் பநஞ்ெபமல்ைொம் ம்ைய்க மக்்கள் 
நி்றநதுதெொய்க் கி்டநதிருக்கிறொர்கள் 
என்ெ்தைப் பூரைமொ்க உைரமுடிகிறது. 
அநதை அவை வொழ்வின் மீது அவர ப்கொண்-
டிருநதை பரளத்திரம் பதைரிகிறது. சிறு்ம 
்கண்டு பெொஙகும் அவரது சீறறம் பதைரி-
கிறது. மனிதைன் அறெஜீவியொ்க வொழும் 
சிறு்ம அவரது பநஞ்சிதை தைைல் மூட-
டியிருக்கிறது என்ெ்தை அறிய முடிகிறது. 
தைனைது ்க்தை மொநதைர்களுக்்கொ்க தைனைது 
ெ்்டப்பு்க்ள அவர ெமரப்ெைம் பெய் -
திருப்ெதைன் அரத்தைம் புரிகிறது.  

 'எஙத்க ததையி்ைச் பெடி்கள் வி்ள -
கின்றததைொ, அநதை இ்டம் ம்ைமு்க்டொ்க 
இருநதைொபைன்னை, ெமபவளியொ்க இருந-
தைொபைன்னை அநதை இ்டம் பெரும் புனிதைம் 
பெறுகிறது' என்று 12 ஆம் நூறறொண்டு 
�ப்ெொனிய வொெ்கம் கூறுகின்றது.  

 த�ொெப்பின் எழுத்தைொல் ம்ைய்க 
இைக்கியமும் புனிதைம் பெறறது!   

ம்ைய்கம் இருக்கும்வ்ர உங்கள் 
எழுத்து வொழும், பெரும்கதனை!  

்கண்ணீதரொடு என் அஞ்ெலி. 

பு ைம்பெயர தைமிழரும் ப்டன்மொரக் 
நொடடின் இளம் பெொருளியல் 
நிபுைருமொனை அைன் தைருமன், 

35 நொடு்களில் இயஙகிவரும் உைகின் 
முன்னைணி பெொறியியல், ்கட்ட்டக்்க்ை 
நிறுவனைமொனை ரம்தெொல் நிறுவனைத்தின் 
குழு பெொருளியல் வியூ்க இயக்குனைரொ்க 
ரம்தெொல் குழுமத்தில் நியமிக்்கப்ெட-
டுள்ளொர.  

 ப்டன்மொரக் நொடடின் பெொருளொதைொர 
வளரச்சியில் ெல்தவறு ெங்களிப்்ெ 
நல்கிவரும் அைன் தைருமன், அநநொடடு 
அரெொங்கத்தினைதும், ெல்தவறு உயர 
பெொருளொதைொர நிறுவனைங்களினைதும் 
ஆதைொெ்கரொ்க ெணியொறறி வருகிறொர. 
பெொருளியலிலும் அரசியல் விஞ்்ொ-
னைத்திலும் சிறப்பு முதுமொணி ்கற்்க்ய 
ப்கொப்ென்்ஹ்கன் ெல்்க்ைக்்கழ்கத்தில் 
அவர பெறறுள்ளொர.  

 பிரொன்ஸ் இன்ஸ்சியொட ெல்்க்ைக்்க-
ழ்கத்தில் பெொருளியல் மூதைொெொய ்கற -

்்க்யயும்,  ப்கொப்ென்்ஹ்கன் பிசினைஸ் 
இனைஸ்சிரூெனிலும் ்கற்க்ள அவர 
நி்றவு பெய்துள்ளொர. அைனின் மதி -

நுடெமொனை பெொருளியல் அறி்வ 
ப்டனிஸ் அரெொங்கம் சிறநதை 
மு்றயில் ெயன்ெடுத்தி வருவது 
தைமிழருக்கு கி்்டத்தை மி்கப்பெரும் 
ப்கௌரவமொகும்.   

 ஜி.இ.ஓ.பெொருளொதைொர நிறுவ-
னைத்தின் தைொெ்கர, என்.என்.ஐ.ரி.நிறு-
வனைத்தின் வியொெொர, மூதைொெொய 
இயக்குனைர, இம்பிளி பமன்ற ்கவுன்-
சில் பெொருளியல் ்கட்ட்மப்பு 
ஆதைொெ்கர எனை ெை து்ற்களில் 
ெணியொறறிவரும் அைன் தைருமன், 
புைம்பெயர தைமிழரும் ப்டனிஸ் 
இைக்கியத்்தை தைமிழுக்கு ப்கொண்டு-
வநதைவருமொனை தைருமன் தைரமகுைசிங-
்கத்தின் புதைல்வரொவொர.   

 ெரவததைெ ரீதியில் பெொறியியல், 
்கட்ட்டக்்க்ையில் நிபுைத்து-
வம் வொய்நதை நிறுவனைமொ்கவும் 

ஆதைொெ்னை நிறுவனைமொ்கவும் இயஙகி-
வரும் ரம்தெொல் நிறுவனைம் 1945 ஆம் 

ஆண்டு ப்டன்மொரக் நொடடில் நிறுவப்-
ெட்டது. 35 நொடு்களுக்கு தைன்னு்்டய 
தெ்வ்ய விஸ்தைரித்துள்ள ரம்தெொல் 
நிறுவனைம், இைடெக்்கைக்்கொனைவர்க-
ளுக்கு பதைொழில்வொய்ப்பு்க்ள வழஙகி 
வரும் ஒரு உை்களொவிய முன்னைணி நிறு-
வனைமொ்க தி்கழ்கிறது.  

 அத்து்டன் 17000 வல்லுநர்கள் ரம்பெொ-
லின் பெயல்ெொடடு ்மயத்தில் ெணிபுரி-
வது்டன், ்கட்ட்டங்கள், தெொக்குவரத்து, 
சுறறுச்சூழல் மறறும் சு்கொதைொரம், நீர, 
தமைொண்்ம ஆதைொெ்னை மறறும் ்கட-
்ட்டக்்க்ை மறறும் நிைப்ெரப்பு பதைொ்டர-
ெொனை வி்டயங்களுக்கு தீரவு்க்ள வழங-
குகின்றது.  

 தமலும்,உை்களொவிய ்கொைநி்ை 
இைக்கு்களுக்கு மு்கம்ப்கொடுக்கும் 
வ்்கயில் ெரிஸ் உ்டன்ெடிக்்்கயு்டன் 
இ்ைநது தைங்களு்்டய தெ்வ்ய 
முன்பனைடுக்கும் ஒரு நிறுவனைமொ்கவும் 
தி்கழ்கிறது.  

ெமிழ்்ோடு மணிவோசகர் ெதிப்ெகததின்  
மகதெோன தெரும் ெமிழ்ப் ெணிகள்  
மணிவொெ்கர ெதிப்ெ்கம் 1960 

ஆம் ஆண்டு ெதிப்புச் பெம்மல்  
ெ.பமய்யப்ென் அவர்களொல் சிதைம்-

ெரத்தில் பதைொ்டங்கப்ெட்டது. ்க்டநதை 60 
ஆண்டு்களில்  4 ஆயிரத்துக்கும் தமற-
ெட்ட நூல்்க்ள பவளியிடடுள்ளது. 
து்றததைொறும் தைமிழுக்கு  ஆக்்கம் தைரும் 
ெல்து்ற நூல்்க்ளயும் பவளியிடடு 
தைமிழ் நூல் ெதிப்பு உைகில்  தைனைக்ப்கனை 
தைனி இ்டத்்தை உறுதி பெய்துள்ளது.   

 ெங்க இைக்கியம், அ்கரொதி வரி்ெ, 
்களஞ்சியம் வரி்ெ, தைமிழியக்்க  நூல் 
வரி்ெ, த்கொயில் வரி்ெ, சிற-
றிைக்கிய வரி்ெ, திருக்குறள் 
வரி்ெ,  நொடடுப்புற இயல் 
வரி்ெ, இைக்்கை நூல் 
வரி்ெ தெொன்ற நூல்்க்ள 
பவளியிடடுள்ளது.    

 தைமிழ்க அரசின் எழுெத் -
்தைநது ெரிசு்க்ளயும் ெொகித்ய 
அ்க்டமி  வழஙகிய இரண்டு 
ெரிசு்க்ளயும் மறறும் 
ெல்தவறு ெமூ்க அ்மப்பு-
்கள் வழஙகிய  நூறறுக்கும் 
தமறெட்ட விருது்க்ளயும் 
பெறற பெரு்மக்குரியது. 
பெம்பமொழி  நிறுவனைத்தின் 
விருது பெறற எடடு தைமி-

ழறி்ர்களில் ஆறு தைமிழறி்ர்களின்  
நூல்்க்ள பவளியிட்ட சிறப்பு்்டயது 
மணிவொெ்கர ெதிப்ெ்கம்.   

 தைமிழ்கப் ெல்்க்ைக்்கழ்கங்கள் ெை -
வறறில் மணிவொெ்கர ெதிப்ெ்கத்தின்  
நூல்்கள் ெல்தவறு து்ற்களில் ெொ்டநூ-
ைொ்க இ்டம்பெறறுள்ளனை. ்க்டநதை 2011 
ஆம் ஆண்டு  மணிவொெ்கர ெதிப்ெ்கம் 
பெொன்விழொவில் ஐம்ெது நூல்்க்ள 
பவளியிட்ட்ம  பெரு்மக்குரியது. 
்க்டநதை ஆண்டு ந்்டபெறற (2021) மணி-
விழொவில் அறுெது நூல்்க்ள  பவளி-

யிடடு தைமிழுக்கு மகு்டம் 
இடடு சிறப்பித்தைது.   

 அறி்ர சுப்பிரமணியன் 
அவர்களது எண்ெதைொவது 
பிறநதை நொளில்  எண்ெத்பதைொரு 
நூல்்க்ள தெரொசிரியர ்க. அன் -
ெழ்கன் அவர்களொல் பவளி-
யி்டச் பெய்து  ெொதை்னை புரிந -
தைது. இவவளவு சிறப்பு்்டய 
மணிவொெ்கர ெதிப்ெ்கத்தின் 
தைறதெொது  ெதிப்புச் பெம்மல் 

ெ.பமய்யப்ென் அவர்களின் ம்கன் ெ. 
பம. மீனைொடசி  தெொமசுநதைரம் தைம் தைந்தை 
வழியில் பதைொ்ைதநொக்கு்டன் எதிர -
்கொைத்தில் தைமிழ்  பமொழியில் எல்ைொ 
நூல்்களும் பவளியிடும் திட்டத்து்டன் 
மு்னைப்பு்டன் பெயைொறறி  வருகின்றொர. 
தமைொளர இரொம குருமூரத்தி தைறதெொது 
சிறப்ெொ்க நிரவொகித்து  வருகிறொர.   
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எச். எச். விககிரமசிங�  

மு.நிததியானந்தன் 
லண்டன்

உலகின் முன்னணி நிறுவனதமோன்றின்  
முக்கிய ெெவியில் புலம்தெயர் ெமிழர்  



,e;Jf;fis jtpw gpw 

kjj;jtUk; ntt;NtW 

fhuzq;fSf;fhf jPghtsp 

gz;bif nfhz;lhLfpd;wdu;. tl 

,e;jpahtpy; `pe;J Gj;jhz;lhf 

jPghtsp nfhz;lhlg;gLfpwJ.

gjpdhd;F Mz;Lfs; 

tdthrj;ij Kbj;j ,uhkd;> 

,uhtzid tjk; nra;J kidtp 

rPij kw;Wk; jk;gp yl;RkzDld; 

mNahj;jpf;F jpUk;gpa ehis 

jPghtsp gz;bifahf ehL 

KOtJk; nfhz;lhLfpd;wdu;. 

jPghtsp nfhz;lhl NtW gy 

fhuzq;fSk; nrhy;yg;gLfpd;wd. 

eufhRuid fz;zd; tjk; 

nra;j ehshfTk; jPghtsp 

nfhz;lhlg;gLfpwJ. mjpfhiy 

vOe;J jiyapy; ey;nyz;nza; 

Nja;j;J Fspj;J> tPL KOtJk; 

jPgq;fs; Vw;wp> gl;lhR 

ntbj;J jPghtsp gz;bif 

nfhz;lhlg;gLfpwJ.

jPghtsp vd;gJ rk];fpUj 

nrhy;yhFk;. rk];fpUjj;jpy; 

'jPgk;' vd;why; tpsf;F> 

'Mtsp' vd;why; tupir vd 

nghUl;gLk;. vdNt> jPghtsp 

vd;gJ tupirahf tpsf;Ffs; 

Vw;wp itj;J nfhz;lhLk; 

gz;bifahFk;. tho;tpy; ,Uisg; 

Nghf;fp xspkakhf;FtNj 

jPghtspad;W tpsf;Ffs; Vw;wp 

itf;ff; fhuzkhFk;. capu;fspd; 

%ykhd R+upadpd; Mw;wiy 

gpujpgypf;Fk; tpjj;jpy; tpsf;Ffs; 

Vw;wp itf;fg;gLtjhf ];fe;j 

Guhzj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. 

];fe;j Guhzj;jpd; gb> rf;jpia 

rptngUkhd; jkJ rupghjpahff; 

nfhz;L mu;j;jehuP];tuu; 

mtjhuk; vLj;jij 

Nghw;Wk; tpjkhf jPghtsp 

nfhz;lhlg;gLfpwJ.

tl ,e;jpahtpy; `pe;J 

Gj;jhz;lhf jPghtsp 

nfhz;lhlg;gLfpwJ. jPghtsp 

kfhyl;Rkpf;F gpurpj;jp ngw;w 

jpdkhFk;. Rj;jkhd tPl;bw;Fs; 

yl;Rkp tUths; vd;w 

ek;gpf;ifahy; jPghtspf;F 

Kd;djhf tPLfis Rj;jk; 

nra;J nry;tj;ij toq;Fk; 

kfhyl;Rkpia tuNtw;fpNwhk;. 

tzpfu;fs; ,e;ehspy; tpehafiu 

tzq;fp GJf;fzf;F njhlq;Ftu;. 

xbrh khepyj;jpy; jPghtspad;W 

,we;j Kd;Ndhu;fis topgLk; 

gof;fk; cs;sJ. Nkw;F 

tq;fj;jpy; jPghtsp Kd;dpl;L 

fhsp G+i[ elj;jg;gLk;.

,e;jpah jtpw ,e;jpa 

tk;rhtspapdu; thOk; 

ehLfs;> Kw;fhyj;jpy; ,e;jpa 

kd;du;fs; Ml;rp nra;j ehLfs; 

Mfpatw;wpYk; jPghtsp gz;bif 

nfhz;lhlg;gLfpwJ. me;j 

tifapy;> ,yq;if> kNyrpah> 

rpq;fg;G+u;> fdlh> If;fpa muG 

mkPufk;> ,q;fpyhe;J> mnkupf;fh> 

,e;NjhNdrpah> M];jpNuypah> 

epA+rpyhe;J> nkhuP\pa];> njd; 

Mg;gpupf;fh> jha;yhe;J> kpahd;ku;> 

fahdh> Nkw;fpe;jpaj;jPTfs;> gp[p 

cs;spl;l ehLfspYk; jPghtsp 

gz;bif nfhz;lhlg;gLfpwJ.

,e;Jf;fis jtpw gpw 

kjj;jtUk; ntt;NtW 

fhuzq;fSf;fhf jPghtsp 

gz;bif nfhz;lhLfpd;wdu;. 

rkz kjf; flTs; kfhtPuu; ,e;j 

ehspy; jhd; epu;thzk; vdg;gLk; 

Nkhl;rj;ij mile;jjhf 

ek;gg;gLfpwJ. ,jdhy; kfhtPuupd; 

epidthf rkzu;fs; jPghtsp 

gz;bif nfhz;lhLfpd;wdu;. 

,Nj Nghy> rPf;fpau;fSk; 

jpghtsp gz;bifia ’gz;jp 

Nrhu; jpth];’ vd;w ngaupy; 
nfhz;lhLfpd;wdu;. rPf;fpau;fspd; 

MwhtJ FUthd `u;Nfhgpe;j;> 

Kfyha kd;du; [`hq;fPupd; 

rpiwg;gpbapy; ,Ue;J jg;gpa ehs; 

,JthFk;. NkYk;> ,Nj ehspy; 

jhd; mkpu;jru]; nghw;NfhtpYf;F 

mbf;fy; ehl;lg;gl;lJ.

midj;J kjj;jpdiuAk; <u;f;Fk; xNu 

gz;bif jPghtspjhd;. ,e;j gz;bif 

mf;gu; fhyj;jpNyNa ,e;J kjj;jpdu; 

nfhz;lhb ,Uf;fpwhu;fs;. mg;NghJ 

mtu;fs; ,e;j gz;bifia nfhz;lhl 

ve;jtpj jilAk; fpilahJ. me;j 

gz;bifia kfpo;r;rpNahL nfhz;lhb 

,Uf;fpwhu;fs;. jPghtsp te;jhNy 

Foe;ijfSf;F nfhz;lhl;lk;jhd;. 

gl;lhR ntbj;J Mde;j $j;jhLk; 

mtu;fspd; kfpo;r;rpf;F vy;iyNa 

fpilahJ. ngupatu;fs; tiu gl;lhR 

ntbj;J kfpo;r;rp milthu;fs;.

jPghtsp gz;bif Vd; 

nfhz;lhlg;gLfpwJ vjw;fhf 

nfhz;lhlg;gLfpwJ vd;gij ghu;g;Nghk;!

eufhRud; vd;w muf;fd; xUtd; 

,Ue;jhd;. mtDf;F ,e;j %TyfKk; 

jd; fl;Lg;ghl;by; nfhz;L te;J jd; 

tpUg;gj;jpw;F mDgtpf;f Ntz;Lk; vd;w 

Nguhir ,Ue;jJ. Njtu;fs; $l jd; 

fhybapy; fplf;f Ntz;Lk; vd;w eg;ghir 

,Ue;jJ. ,e;j Mirfis epiwNtw;w 

gpuk;kid Nehf;fp fLk; jtk; ,Ue;jhd; 

eufhRud;. ,jid ghu;j;j gpuk;kd;> 

jdf;fhf jtk; ,Ue;j eufhRuDf;F 

mtd; Nfl;Fk; tuq;fis ms;sp 

ms;sp nfhLj;jhu;. xU nfl;ltDf;F 

gjtp fpilj;jhy; vg;gbnay;yhk; 

gad;gLj;JthNdh mg;gbnay;yhk; 

gad;gLj;jpf; nfhz;lhd; eufhRud;. 

vy;NyhUf;Fk; Jd;gk; tpistpj;J te;j 

eufhRud;> Njtu;fisAk; Kdptu;fisAk; 

mtd; nfhLikg;gLj;jpdhd;.

mJkl;Ld;wp jdf;F tuk; nfhLj;j 

gpuk;kid vjpu;j;Nj Nghu; njhLj;jhd; 

eufhRud;. tuj;ij nfhLj;J tpl;L 

euf Ntjidfis mDgtpf;f Ntz;b 

,Uf;fpwNj vd;W Gyk;gpdhu; gpuk;kd;. 

fhf;Fk; flTshd fpU\;z gfthdplk; 

jd; Fiwfis $wp Kiwapl;lhu;. 

,jdhy; fpU\;z gfthd; eufhRuid 

mZfp> jtk; nra;J ngw;w tuj;ij 

jtwhd topapy; nray;gLj;JtJ 

epahak; my;y vd;W Kiwahf nrhy;yp 

ghu;j;jhu;. Mdhy; eufhRud; Nfl;gjhf 

,y;iy. jd; tpUg;gk; Nghy; kf;fis 

nfhLikg;gLj;jpdhd;. ,jdhy; Nfhgk; 

mile;j fpU\;z gfthd;> eufhRuid 

NghUf;F mioj;J jk; rf;fuhAjj;jhy; 

mtdpd; cliy ,uz;lhf gpse;jhu;. 

,wf;Fk; epiyapy; ,Ue;j eufhRud;> 

fpU\;zdpd; fhiy gpbj;J> gfthNd 

vd;Dila rhT nfl;ltu;fSf;F xU 

ghlkhf ,Uf;f Ntz;Lk;. ehd; nra;j 

ghtq;fis kd;dpj;J tpLq;fs; vd;W 

nfQ;rpdhd;.

,wf;Fk; epiyapy; cs;s vdf;F xU 

Mir. mij ,g;NghJ njuptpf;fpNwd; 

vd;W nrhd;d eufhRud;> nfhbatdhf 

ehd; ,wf;Fk; ,e;ehis kf;fs; 

midtUk; my;yy; ePq;fpa ed;ehshf 

kq;fsfukhd ehshf nfhz;lhb 

kfpo Ntz;Lk; vd;W Ntz;bdhd;. 

fpU\;z gfthDk; mt;thNw mtDf;F 

mUspdhu;. ,jdhy; jhd; eufhRud; 

,we;j ehisj;jhd; ,e;Jf;fs; 

jPghtspahf nfhz;lhb tUfpd;wdu; 
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ச்கலமையும் நெகிழ மைத்த... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

நபற்றுகந்கோள்ள முடியோ்த ைோணைர்-
்கம்ள அ்தமை ைழஙகுை்தற்்கோை ஏற்-
போடு்களும் அதிபர் ைற்றும் ஆசிரியர்்க-
்ளோல் முனநைடுக்கபபட்டு ைருகின்றது.

இவைோ்றோை சூழ்நிமலயில் ந்கோழும்-
பிலுள்ள போடசோமல ஒனறில் ஆசிரிமய 
ஒருைரின நசயற்போடு ஒட்டுநைோத்த 
ைக்களின ைைங்கம்ளயும் நெகிழச் 
நசய்துள்ளது.ஸ்ரீ ஜயைர்த்தைபுைவி-
லுள்ள ஸ்ரீ ைோகுல ை்கோ விததியோலததில் 
இந்த நெகிழ்ச்சியோை சம்பைம் பதிைோகி 

உள்ளது. போடசோமல ைோணைர்்களுககு 
உணவு ஊட்டி விடும் ்கோநணோளி ஒனறு 
சமூ்க ைமலத்த்ளங்களில் நைளியோகி 
மைைலோகி ைருகி்றது. ஆசிரிமயககு 
அபபோல் ்தோய்மைமய நைளிபபடுததும் 
ைம்கயில் பிளம்ள்களுககு உணவு ஊட்டி 
விடுகி்றோர். குறித்த ஆசிரிமய நசயற்போடு 
குறிதது பலரும் போைோட்டு ந்தரிவிததுள்ளது-
டன நபற்்்றோர் மி்கவும் ைகிழ்ச்சி அமடந-
துள்ள்்தோடு அவ ஆசிரிமயககு ைோழ்த-
துக்கம்ளயும் ந்தரிவிதது ைருகின்றைர்.

ைோற்்றங்கம்ள எதிர்போர்ககும்... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

திருத்தச் சட்டமூலைோைது முககியைோை 
ைறுசீைமைபபோ்க ்கரு்தபபட்டோலும் உண்-
மையில் அது அவைோறு  கிமடயோது. இந்த 
திருத்தம் ஊடோ்க புதி்தோ்க எதுவும் ெடக்கப 
்போைதில்மல.

 போைோளுைன்றததில் 17 ஆைது அை-
சியலமைபபு திருத்தததிற்கு ைோக்களித்த-
ைர்்க்்ள 18 ஆைது திருத்தததிற்கும் 19 
ஆைது திருத்தததிற்கும் ைோக்களித்ததுடன 
பினைர் 20 ஆைது திருத்தததிற்கும் ைோக-
்களிததுள்ளைர். ்தற்்போது அைர்்கள 22 
ஆைது திருத்தததிற்கு ைோக்களிக்கவும் 
்தயோைோகியுள்ளைர்.

இைர்்கள  அஙகும் இஙகுைோ்க ஊசலோ-
டிகந்கோண்டிருபபம்த்ய ்கோண முடிகி்றது.

இத்தம்கய சந்தர்பபததில் முனைோள 
நபோதுைக்கள போது்கோபபு அமைச்சைோை 
சைத வீை்ச்கைமை ெோன ைதிககின்்றன.  
சரி்யோ பிமழ்யோ  அைர் அஙகுமிஙகும் 
நசல்லோது ஒ்ை பக்கததி்ல்ய நசயல்படு-
கி்றோர்.

17, 18, 19, 22 ஆகிய திருத்தங்க-
ளின ்போது ஒவநைோரு ்தடமையும் ்தைறு 
நசய்துள்ள்தோ்கவும் அ்தமை ைோற்றுை்தற்-
்கோ்க்ை திருத்தங்கம்ள ்ைற்ந்கோளை்தோ்க-
வும் கூ்றபபட்டது.

 ைக்கள ைோற்்றநைோனம்ற்ய ்்கோரு-
கின்றைர். ஆைோல்  சமபயில் 22 ஆைது 
அைசியலமைபபு  திருத்தம் நிம்ற்ைற்-
்றபபட்டோல் அது ஒரு ்ைோசடியோ்க்ை 
அமையும். அது முழுமையோை ைோற்்றைோ்க 
இருக்கோது. ைக்கள நிம்ற்ைற்று ஜைோதி-
பதி மும்ற ்்தமையில்மல என்்ற கூறு-
கின்றைர்.

ஒவநைோரு ஜைோதிபதி ்்தர்்தலின 
்போதும் நிம்ற்ைற்று அதி்கோை ஜைோதிபதி 
மும்றமைமய ஒழிபப்தோ்க்ை குறிபபிட்டு 

ைநதுள்ளைர். அவைோறு்தோன இ்தற்கு 
முனைர் அமைதது திருத்தங்களும் 
்ைற்ந்கோள்ளபபட்டை.  அ்்த்ைம்ள 
முனைோள ஜைோதிபதி்்கோட்டோபய ைோஜ-
பக்ஷ அவைோ்றோை ைோககுறுதிமய ைழங-
்கவில்மல.  அைர் புதிய அைசியலமைபபு 
ந்தோடர்பி்ல்ய குறிபபிட்டிருந்தோர்.

அ்்த்ைம்ள, ்தற்்போம்தய ஜைோதிப-
தியும் சில ைோ்தங்களுககு முனைர் நிம்ற-
்ைற்று ஜைோதிபதி மும்றமைமய ஒழிபப-
்தோ்க்ை கூறியிருந்தோர். 

1994 ஆம் ஆண்டு மு்த்ல இவைோ-
று்தோன கூ்றபபட்டு ைருகின்றது. ஆைோல் 
எதுவும் ெடக்கவில்மல.

ைோற்்றதம்த ்்கோரிய ைக்கள நிம்ற-
்ைற்றுததும்றமய இல்லோது நசய்ய 
்ைண்டும் என்்ற ்்கோருகின்றைர். 21 
ஆைது திருத்ததம்த ஏற்றுகந்கோள்ளோ-
விட்டோல் 19 ஆைது திருத்ததம்தயோைது 
்கைைததிற் ந்கோள்ள ்ைண்டும். 20 
ஆைது திருத்தம் நிம்ற்ைற்று ஜைோதிபதி 
மும்றமைமய ைை்ைற்பது ்போன்்ற 
இருந்தது.இநநிமலயில் நிம்ற்ைற்று 
அதி்கோை மும்றமைமய ஒழிப்போம் 
எனறு கூறுைது ஏைோற்று ்ைமலயோ-
கும். ைக்கள ைோற்்றங்கம்ள விரும்பும் 
்போது, ைறுசீைமைபபு நசய்ைது ்போனறு 
போசோஙகு நசயற்போடு்களில் ஆட்சியோ்ளர்-
்கள ஈடுபட்டுள்ளைர். போைோளுைன்றம் 
்தம்மை ்தை்றோ்க ைழிெடததியுள்ளது எனறு 
ைக்கள கூறும் நிமல்ய ஏற்பட்டுள்ளது. 
ைக்களுககு ைோற்்றங்களுக்கோை மு்தலோ-
ைது படிநயனறு கூறி ைக்கம்ள ஏைோற்றுை-
்தன ஊடோ்க ைக்கள ்போைோட்டம் நைடிககும். 
இத்தம்கய நசயற்போடு்கம்ள ெோம் எதிர்க-
கின்்றோம் எனறும் அைர் ்ைலும் ந்தரி-
வித்தோர்.

பகிடிைம்த்கம்ள ்தடுபபது ... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

்கவீஷ ைதெோயக்க ்தமலமையில் 
ைோணைத ்தமலைர்்கள இந்த சநதிபபில் 
்கலநது ந்கோண்டதுடன  

்கல்லூரியின விை்கோைங்கள ைற்றும் 
ெோட்டின ்கல்விததும்ற நிமல ந்தோடர்-
பிலும் இஙகு ்கலநதுமையோடபபட்டை. 
்கல்விததும்றயின முன்ைற்்றததிற்்கோ்க 
அைசோங்கம் எடுததுள்ள ெடைடிகம்க்கள 
குறிதது ைோணைர்்கள எழுபபிய ்்களவி-
்களுககு ஜைோதிபதி இ்தன்போது பதிலளித-
்தோர்.  பல்்கமலக்கழ்கக ்கல்வி ந்தோடர்பில் 
ஜைோதிபதி ைோணைர்்களிடம் ்்கட்டறிந்த-
்்தோடு நைளிெோட்டு உயர்்கல்வியில் பட்டம் 
நப்ற எடுககும் ்கோலததிற்கும் உளெோட்டு 
பல்்கமலக்கழ்கததில் அ்தற்்கோை ்கோலததிற்-
குமிமடயில் அதி்க விததியோசம் ்கோணபபடு-
ை்தோ்க ைோணைர்்கள ஜைோதிபதியிடம் ந்தரி-
வித்தைர்.  

அ்தமை ஏற்றுகந்கோண்ட ஜைோதிபதி, 
அ்தற்்கோை மும்றயோை தீர்வு விமைவில் 
ெமடமும்றபபடுத்தபபடும் எைத ந்தரிவித-
்தோர்.   

அததுடன, நைளிெோட்டுக ்கல்விமய விட 
உளெோட்டுப பல்்கமலக்கழ்கததின ்கல்வி-
யின நபறுைதிமய ைலியுறுததிய ஜைோதி-
பதி, போடசோமலக ்கல்விமய முடிதது உயர்-
்கல்விககு ்தகுதி நபறும் ைோணைர்்களின 
்கல்வி ைோய்பபு்கம்ள விரிவுபடுத்த அைசோங-
்கம் பல ெடைடிகம்க்கம்ள எடுததுள்ள்தோ-
்கவும் குருெோ்கல், ைட்டக்க்ளபபு உட்பட பல 
பிை்்தசங்களில் புதிய பல்்கமலக்கழ்கங்கள 
விமைவில் தி்றக்கபபடும் எனறும் ந்தரிவித-
்தோர்.  

அ்்த்போனறு, ந்கோழும்பு பல்்கமலக்க-
ழ்கததின நபோறியியல் பீடதம்த ்தனியோை 
ை்ளோ்கைோ்க ைோற்றுை்தற்கும், ் ்தசிய ைர்த்த்க 
மு்கோமைததுை போடசோமல (NSBM) ைற்றும் 
இலஙம்க ்த்கைல் ந்தோழில்நுட்ப நிறுை்கம் 
(SLIIT) ஆகிய ்தனியோர் பல்்கமலக்கழ்கங-
்களுககு, ்்தசிய பல்்கமலக்கழ்க ்தம்கமை-
்கம்ள ைழஙகுை்தற்கு உள்ள ைோய்பபு்கள 

ந்தோடர்பில் ்தோம் நசயற்பட்டு ைருை்தோ்கவும் 
ஜைோதிபதி குறிபபிட்டோர்.  

பல்்கமலக்கழ்கப பகிடிைம்த்கள குறிதது 
ைோணைர்்களிடம் ்்கட்டறிந்த ஜைோதிபதி, 
்்றோயல் ்கல்லூரி, ்்தர்்ஸடன ்கல்லூரி, 
ஆைந்தோ ்கல்லூரி, டி.எ்ஸ. ்சைெோயக்கோ 
விததியோலயம் ்போன்ற ந்கோழும்பு போடசோ-
மல்களிலிருநது ைருடோந்தம் அதி்க்ளைோை 
ைோணைர்்கள பல்்கமலக்கழ்கங்களுககு 
உளைோங்கபபடுை்தோ்க கூ்றபபடுகின்ற 
்போதிலும், புதிய ைோணைர்்கள பகிடிை-
ம்த்களுககுள்ளோகும் ்போது அைர்்கள 
அது ந்தோடர்பில் நைௌைைோ்க இருபப-
ம்த்ய ்கோணமுடிை்தோ்கவும் குறிபபிட்-
டோர்.  

பகிடிைம்த்கம்ள ்தடுககும் ்கடமை 
இந்தப போடசோமல்களுககு இருபப்தோ்க-
வும் அ்தற்்கோ்க போடசோமலயின சி்ைஷட 
ைோணைத ்தமலைர்்களுககு போடசோமல 
ெோட்்களில் இருந்்த நபோறுபபோை சில 
பணி்கம்ள நசய்ய முடியும் எைவும் 
ஜைோதிபதி சுட்டிக்கோட்டிைோர்.  

பல்்கமலக்கழ்கக ்கல்வி மி்கவும் 
அழ்கோைது எைவும், பகிடிைம்தயோல் 
ைோணைர்்கள உடல் ைற்றும் ைை உம்ளச்-
சலுககு உள்ளோகும் நிமலமை அதி்கரித-
துள்ள்தோ்கவும் குறிபபிட்ட ஜைோதிபதி, 
அ்தற்்கோை தீர்வு்கம்ள முனமைக்க ்தோம் 
நசயற்பட்டு ைருை்தோ்கவும் ைலியுறுததி-
ைோர்.  

்்றோயல் ்கல்லூரியின அபிவிருததிக்கோ-
்கவும் ்கல்லூரியின ெற்நபயருக்கோ்கவும் 
ைோணைர் ்தமலைர் சமப ஆற்றுகின்ற 
பங்களிபமப ஜைோதிபதி ைணில் விகைை-
சிங்க போைோட்டிைோர்.  

இந்த நி்கழ்வில் ்்தசிய போது்கோபபு 
ந்தோடர்போை ஜைோதிபதியின சி்ைஷட 
ஆ்லோச்கரும் ஜைோதிபதியின பணிககு-
ழோம் பிை்தோனியுைோை சோ்கல ைதெோயக-
்கவும் ்கலநதுந்கோண்டமை குறிபபிடத -
்தக்கது.

அவு்ஸதி்ைலியோ நசல்ல... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

நசனறு ஒரு ்�ோட்டலில் ்தஙகியிருககும் 
்போது ம்கது நசய்யபபட்டுள்ளைர். இைர்்கள 

அமைைரும் இனறு ்கோலி நீ்தைோன முனனி-
மலயில் ஆஜர்படுத்தபபடவுள்ளைர்.

21 லட்சம் ரூபோமை... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

இைதைலோமை பகுதி்களில் ம்கது 
நசய்துள்ள்தோ்கவும் அைர்்கள ந்தரிவித-
்தைர்.

்கடந்த 4 ஆம் தி்கதி ைர்த்த்கர் ஒருைர் 
ைஙகிககு மைபபிலிட ந்கோண்டு நசன்ற 
21 லட்சம் ரூபோ பணதம்த ்ைனில் 
ைந்த ெோல்ைர் குறித்த ைஙகிககு 

அருகில் மைதது ந்கோளம்ளயடிததுச் 
நசன்றைர்.ந்கோளம்ளயர்்கள ்ைற்படி 
ைர்த்த்கமை ்தோககி ்கட்டுநபத்த பகுதியில் 
விட்டுச் நசனறிருந்தைர். அைர்்களின 
சிலர் அந்தப பகுதியில் இருநது ்தமலை-
ம்றைோகியுள்ள்தோ்கவும் நபோலிசோர் ந்தரி-
விததுள்ளைர்.

21 லட்சம் ரூபோமை... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

இைதைலோமை பகுதி்களில் ம்கது 
நசய்துள்ள்தோ்கவும் அைர்்கள ந்தரிவித-
்தைர்.

்கடந்த 4 ஆம் தி்கதி ைர்த்த்கர் ஒருைர் 
ைஙகிககு மைபபிலிட ந்கோண்டு நசன்ற 
21 லட்சம் ரூபோ பணதம்த ்ைனில் 
ைந்த ெோல்ைர் குறித்த ைஙகிககு 

அருகில் மைதது ந்கோளம்ளயடிததுச் 
நசன்றைர்.ந்கோளம்ளயர்்கள ்ைற்படி 
ைர்த்த்கமை ்தோககி ்கட்டுநபத்த பகுதியில் 
விட்டுச் நசனறிருந்தைர். அைர்்களின 
சிலர் அந்தப பகுதியில் இருநது ்தமலை-
ம்றைோகியுள்ள்தோ்கவும் நபோலிசோர் ந்தரி-
விததுள்ளைர்.

ஜைோதிபதி ைணில்... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)
ெடநதுள்ளது. 22 ஆைது திருத்தத -

திற்கு மூனறில் இைண்டு நபரும்போன-
மைமய விட அதி்கைோை ைோககு்கள 
கிமடததுள்ளை.

இந்த ெோட்டில் புதிய யு்கதம்த ஆைம்-
பிக்க ்தயோைோகி ைரும் இந்த ்ெைததில் 
இது மி்கவும் முககியைோை நசயலோகும். 
சர்ை்்தச ெோணய நிதியம், உல்க ைஙகி 
்போன்ற அமைதது ஜைெோய்க நிறுை-
ைங்களும் இனறு ெம்மை ்கைனிததுக 

ந்கோண்டிருபப்தோல் இது மி்கவும் முககிய-
ைோைது.

2022 ஆம் ஆண்டு நபபைைரி ைற்றும் 
ைோர்ச் ைோ்தததிற்குள, இந்த ெோட்டின எதிர்-
்கோலம் ந்தோடர்பில் மி்கவும் ்ைோசைோை 
நிமலமை உருைோைது. அந்த சைோலோை 
்ெைததில், அமைதது ஆளும் ்கட்சி 
ைற்றும் எதிர்க்கட்சி்களின விருபபததுடன 
இந்த சைோமல ஏற்்க ஜைோதிபதி ைணில் 
விககிைைசிங்க முனைந்தோர்.

சீைற்்ற ்கோலநிமல ...
ைோ்கோணங்களிலும் ்கோலி ைற்றும் 

ைோத்தம்ற ைோைட்டங்களிலும் இடியுடன 
கூடிய ைமழ நபய்யலோம் எனறும் அந்த 
திமணக்க்ளம் ந்தரிவிததுள்ளது.

்கடும் ைமழயுடன கூடிய சீைற்்ற ்கோல 
நிமல ்கோைணைோ்க ஏற்பட்டுள்ள இயற்ம்க 
அைர்த்தங்களில் இதுைமை மூைர் பலி-
யோகியுள்ள்தோ்கவும் ந்தரியைருகி்றது.  
்கடந்த 12ஆம் தி்கதி மு்தல் இதுைமை 
இடம்நபற்றுள்ள இயற்ம்க அைர்த்தங-
்களில் ஆறு ்பர் உயிரிழநது ள்ளதுடன 
1298 குடும்பங்கம்ளச் ்சர்ந்த 4933 
்பர் போதிக்கபபட்டுள்ள்தோ்கவும் இருைர் 
்கோயங்களுககுள்ளோகி ஒருைர் ்கோணோைற் 
்போயுள்ள்தோ்கவும்அைர்த்த மு்கோமைத-
துை  ைததிய நிமலயம் ந்தரிவித்தது. 
அ்்த ்ைம்ள 9 வீடு்கள முழுமையோ்க-
வும் 381 வீடு்கள பகுதிய்ளவிலும் போதிக-
்கபபட்டுள்ள்தோ்கவும் அந்த நிமலயம் 
ந்தரிவித்தது.

அ்்த்ைம்ள, ்ைல், சபை்கமுை 
ைற்றும் ைடககு ைோ்கோணங்களிலும் ்கோலி 
ைற்றும் ைோத்தம்ற ைோைட்டங்களிலும் 
சில பிை்்தசங்களில் 100 மி.மீற்்றருக-
கும் அதி்கைோை ைமழ நபய்யுநைனறும் 
அந்தத திமணக்க்ளம் ந்தரிவிததுள்ளது.

ெோட்டின ஏமைய பிை்்தசங்களில் 
இைவு ்ைம்ள்களில் ்கோற்று இடியுடன 
கூடிய ைமழயும் நபய்யககூடுநைனறும் 
இைற்றிைோல் ஏற்படும் அைர்த்தங்களி-
லிருநது ்தம்மைப போது்கோததுகந்கோள-
ை்தற்கு நபோதுைக்கள ்கைைம் நசலுத்த-
்ைண்டுநைனறும் அந்தத திமணக்க்ளம் 
ந்தரிவிததுள்ளது.

்ெற்றுக்கோமல 8.30 ைணியுடன 
நிம்றவுநபற்றுள்ள 24 ைணிததியோலங-
்களில் ்கோலி பூஸோ பிை்்தசததி்ல்ய அதி-
்க்ளவு ைமழவீழ்ச்சி இடம்நபற்றுள்ளது. 
அஙகு 279.5 மி.மீற்்றர் ைமழவீழ்ச்சியும் 
்கோலி நைோன்்றோரியோைதம்த பிை்்தசத-
தில் 201.4 மி.மீற்்றர் ைமழவீழ்ச்சியும் 
இடம்நபற்றுள்ள்தோ்க அந்தத திமணக்க-

்ளம் ந்தரிவிததுள்ளது. இ்தைோல் அபபகு-
தி்களில் பல்்ைறு பிை்்தசங்களும் வீதி்க-
ளும் நைௌ்்ளததில் மூழ்கியுள்ள்தோ்கவும் 
அந்தத திமணக்க்ளம் ந்தரிவிததுள்ளது.

அ்்த்ைம்ள, சீைற்்ற ்கோலநிமல 
ந்தோடர்பில் எச்சரிகம்க அறிகம்கநயோன-
றும் விடுக்கபபட்டுள்ளது. ் ெற்றுக்கோமல 
6.30 ைணி மு்தல் இனறு ்கோமல 6.30 
ைணி ைமையுைோை ்கோலபபகுதிககு அந்த 
எச்சரிகம்க விடுக்கபபட்டுள்ளது.

 நிலவும் ்கடும் ைமழயுடைோை சீைற்்ற 
்கோலநிமல ்கோைணைோ்க பல்்ைறு நீர்த 
்்தக்கங்களின நீர்ைட்டம் அதி்கரிததுள-
்ள்தோ்க நீர்பபோசைத திமணக்க்ளம் 
ந்தரிவிததுள்ளது. ்க்ளனி ்கஙம்க, 
்களு ்கஙம்க நீர்ைட்டம் அதி்கரிததுள்ள 
நிமலயில் அ்தமையண்டிய பிை்்தசங-
்களில் ைோழும் ைக்கள போது்கோபபோ்க 
நசயற்படுைோறும் அந்தத திமணக்க்ளம் 
ந்தரிவிததுள்ளது.

அ்்த்ைம்ள, ைண்சரிவு ந்தோடர்-
போை எச்சரிகம்கமயயும் ்்தசிய ்கட்டட 
ஆைோய்ச்சி நிறுைைம் நை ளியிட்டுள-
்ளதுடன ்ெற்று விடுக்கபபட்ட ைண்ச-
ரிவு அபோய எச்சரிகம்க ந்தோடர்நதும் 
அமுலில் இருககும் எனறும் ந்தரிவித-
துள்ளது.

அ்தற்கிணங்க ்கோலி, ்்க்கோமல, ்களுத-
தும்ற, நுைநைலியோ ைற்றும் இைததிைபுரி 
ைோைட்டங்கள ைண்சரிவு எச்சரிகம்க 
ைோைட்டங்க்ளோ்க அறிவிக்கபபட்டுள-
்ளை. ் ்தசிய ்கட்டட ஆைோய்ச்சி நிறுைைத-
தின அதி்கோரிநயோருைர் அதுந்தோடர்பில் 
ந்தரிவிகம்கயில், ்களுததும்ற ைோைட் -
டததில் இஙகிரிய, ந்தோடஙந்கோட, 
போலிந்தநுைை, ைலல்லோவிட்ட, பு்ளத -
சிங்க்ள ஆகிய பிை்்தச நசயலோ்ளர் 
பிரிவு ைற்றும் நுைநைலியோ ைோைட்டத -
தில் அம்ப்கமுை ்்கோைம்ள பிை்்தச 
நசயலோ்ளர் பிரிவிலும் ைக்கள மி்க 
அை்தோைைோ்க நசயற்பட்ைண்டுநைை-
வும் ந்தரிவிததுள்ளோர்.

தீபோைளிமய முனனிட்டு...
்தமிழ் ம்கதி்கள இந்த ைோைம் ஜைோதிபதியின 

நபோது ைனனிபபின ்பரில் விடு்தமல நசய்யப -
படவுள்ள்தோ்க  அைசோங்கததின மூத்த அமைச்ச-
ைமை அமைச்சர் ஒருைர் ந்தரிவிததுள்ளோர்.

இதில் ெோனகு ம்கதி்கள, ்கடந்த  நைளளிககி -
ழமை விடுவிக்கபபட்டைர், ்ைலும் மூனறு ்பர் 
இனறு சிம்றயிலிருநது நைளி்யறுைோர்்கள 
எனறு எதிர்போர்க்கபபடுகி்றது.

எட்டோைது ம்கதி விடுவிக்கபபடுை்தற்கு முன 
புைர்ைோழ்வுககு உட்படுத்தபபட  ்ைண்டும் 
எனறும் அமைச்சர் ந்தரிவிததுள்ளோர்.

நீதிைன்றங்க்ளோல் ்தண்டிக்கபபட்ட பினைர் 
இைர்்கள பல்்ைறு சிம்றச்சோமல்களில் நீண்ட-
்கோலைோ்க ்கடுமையோை சிம்றத்தண்டமை அனு-
பவிதது ைருை்தோ்க நீதியமைச்சர் விஜய்தோச ைோஜ-
பகச  ந்தரிவித்தோர். ம

இநதுக்க்ளோல் இனறு ந்கோண்டோடபபடும் 
தீபோைளி பண்டிம்கககு முனை்தோ்க இந்த ெல்-

நலண்ணச் மசம்க ்ைற்ந்கோள்ளபபட்டது.  விடு-
விக்கபபட்ட நபரும்போலோை ம்கதி்கள நீண்ட 
்கோல சிம்றைோசததிற்குப பி்றகு ்தங்கள குடும்-
பததிைருடன மீண்டும் ந்கோண்டோட்டங்களுக்கோ்க 
ஒனறிமணைோர்்கள எனறு அமைச்சர் குறிப-
பிட்டோர்.

மூனறு ம்கதி்களின விடு்தமலயில்  சிறிது 
்கோல்தோை்தம் ஏற்பட்டது, ஏநைனில் அைர்-
்கள ஏற்்கை்ை ்தங்களின ்தண்டமை்களுககு 
எதிைோ்க ்ைல்மும்றயீடு நசய்திருந்தைர்.

அந்த ்ைல்மும்றயீடு்கள திரும்பப நப்றபபட்ட -
வுடன, அைர்்கள  இனம்றககுள விடுவிக்கபபடு-
ைோர்்கள எனறும் அமைச்சர் ந்தரிவித்தோர்.

சட்டைோ அதிபர் திமணக்க்ளம் ைற்றும் நீதி 
அமைச்சின பரிநதுமை்கம்ள ஆைோய்ந்த பினைர் 
ஜைோதிபதி ைணில் விககிைைசிங்க அ்தற்்கோை 
ஆைணங்களில் ்கடந்த  பு்தனகிழமை ம்கநயோப -
பமிட்டோர் எனபதும் குறிபபிடத்தக்கது.

ஒளிையைோை ெோட்டுககு...
சஜித பி்ைை்தோஸ ந்தரிவிததுள்ளோர்.  அைர் 

விடுததுள்ள தீபோைளி ைோழ்ததுச் நசய்தியில் 
்ைலும் ந்தரிவிக்கபபட்டுள்ள்தோைது,  

இநதுக்கள இததிைததில் எண்நணய் 
மைதது, நீைோடி, புத்தோமட அணிநது, ஆலய 
்தரிசைம் நசய்ைதுடன, ஆலயங்கள ைற்றும் 
வீடு்களில் தீபங்கள ஏற்றி ைழிபடுைோர்்கள. 
அததுடன நபரி்யோர்்கம்ள ைணஙகி, பரிசுப 
நபோருட்்கள பரிைோறி, பட்டோசு ந்கோளுததி, 
உ்றவிைர்்களுடன இனிபபோை சிற்றுண்டி-
்கள உண்டு, உலந்கஙகும் உள்ள இநதுக்கள 
தீபோைளிப பண்டிம்கமயக நைகு சி்றபபோ்கக 
ந்கோண்டோடுகி்றோர்்கள. 

தீமைமய ்்தோற்்கடிதது ெனமை கிமடத்த 
ெனைோ்ளோை இனம்றய தீபோைளி திைததில், 
ெோட்டில் ்தற்்போதுள்ள ஆபத்தோை சூழ்நிமல-
மைமய ்்தோற்்கடிதது ெோட்மட ்கட்டிநயழுபப 
ெோம் அமைைரும் பிைோர்த்தமை நசய்்ைோம்.

தீபோைளிப பண்டிம்கமய உலகிற்கு இரும்ள 
அ்கற்றி நைளிச்சம் ்தரும் பண்டிம்கயோ்கவும், 
அறியோமைமய நீககி ஞோைதம்த அளிககும் 
பண்டிம்கயோ்கவும் இநது ைக்கள ந்கோண்டோடு -
கின்றைர்.

புைோ்தை இதி்கோசங்களில் குறிபபிடபபட்ட 
சமூ்க ெல்லிணக்கம், குடும்ப உ்றவு்களின 
முககியததுைம் ைற்றும் புரிநதுணர்வு ஆகிய-
ைனறின ஒருமித்த ெோ்ளோ்க தீபோைளி திைம் 
ந்கோண்டோடபபடுகி்றது. ் ைலும் இலஙம்க ைக்க-
ளிமட்ய  ெல்லிணக்கதம்தயும்,பை்ஸபை புரிந -
துணர்மையும் உருைோக்க இந்த அற்பு்தைோை 
ெனைோள நபரும் பங்களிபமப ைழஙகுகி்றது. 

அமைைரிைதும் நைறுபபும் ்்கோபமும் நீங -
கி,ைனி்த ெல்லிணக்கம் நிம்றந்த இலஙம்க-
யில் சு்தநதிைைோ்கவும், ெல்லிணக்கததுடனும், 
சைோ்தோைததுடனும் ைோழ தீபததிருெோள அமை-
ைருககும் உறுதுமணயோ்க அமையட்டும்.

தீமைமய எதிர்ப்போம்...
ந்தரிவிபப்தோ்க பிை்தைர் தி்ைஷ குண -

ைர்்தை ந்தரிவிததுள்ளோர். 
தீபோைளி திைதம்த முனனிட்டு பிை -

்தைர் விடுததுள்ள ைோழ்ததுச் நசய்தியி-
்ல்ய இவைோறு அைர் குறிபபிட்டுள -
்ளோர். ந்தோடர்நது அச்நசய்தியில், 

பிரிவிமைககு ஆயிைம் ்கோைணங -
்கம்ள உருைோககிைோலும், ்கட்சி, நி்ற, 
ை்த, இை ்ப்தங்கம்ள ஒதுககி, நபோது 
அக்கம்றயுடன  நசயற்பட ்ைண்டிய 
்கோல்கட்டதம்த இனறு ெோம் அமடந -
துள்்ளோம். தீபோைளிப பண்டிம்கமயக 
ந்கோண்டோடும் இத்தருணததில், தீபோ -
ைளியின உண்மையோை அர்த்ததம்த 

ைைதில் இருததி, நபோது ெலனுக்கோ்க 
ஒனறிமணநது நசயல்பட்டு, இந்த 
சைோலோை ்ெைதம்த எதிர்ந்கோள்ள 
உறுதி எடுத்தல் ்ைண்டும். "ஆனமீ்க 
இருளுககு எதிைோை ஒளியின நைற்றி, 
தீமைமய அழிதது ெனமை, அறியோ -
மையிலிருநது அறிநைோளி" எனபை-
ைற்ம்றக குறிககும் தீபோைளிப பண்டி-
ம்கமய அர்த்தமுள்ள்தோககி, ்தனிைனி்த 
நைற்றிமய விட நபோதுைோை ஆனமீ்க  
முன்ைற்்றததின நைற்றியில் ெோம் 
அமைைரும் ஒனறிமண்ைோம் எை 
பிை்தைர் விடுததுள்ள தீபோைளி ைோழ்த-
துச் நசய்தியில் ந்தரிவிததுள்ளோர்.

விமைவில் ந்கோழும்மப...
ஆைம்பிததுள்ள ்ைற்படி ்கபபல் அஙகிருநது ்கடந்த 

ைோ்தம் மூன்றோம் தி்கதி இலஙம்க ்ெோககி பயணதம்த 
ஆைம்பிததுள்ள்தோ்கவும் அந்த ்கபபல் ்ெற்று முனதி -
ைம் சிங்கபபூர் நசங கீ தும்றமு்கதம்த ைந்தமடந்த -
்தோ்கவும் அந்த ைட்டோைங்கள ந்தரிவித்தை.

அந்தக ்கபபல் சிங்கபபூர் தும்றமு்கதம்த ைந்த -
மடந்ததும் அந்த ெோட்டின இலஙம்கக்கோை உயர்்ஸ -
்தோனி்கர் சஷி்கலோ பி்ைைைர்்தை அந்த ்கபபலின 
்கட்டம்ள அதி்கோரியோை ந்கபடன லங்கோ திசோெோயக -
்கமை சநதிதது ்கலநதுமையோடியுள்ள்தோ்க இலஙம்க 
்கடற்பமடயின ஊட்கபபிரிவு ந்தரிவித்தது.

்ைற்படி ்கபபமல அநைரிக்க அைசோங்கம் ்கடந்த 
ைருடம் அக்டோபர் ைோ்தம் இலஙம்க ்கடற்பமடககு 
உததி்யோ்கபூர்ைைோ்க ம்கயளிததுள்ளது. எனினும் 
இலஙம்க ்கடற்பமடககு அைசியைோை ைம்கயில் 
அ்தமை ெவீை ையபபடுத்தபபட்ட பினை்ை அந்தக 
்கபபல் அஙகிருநது இலஙம்கமய ்ெோககி பயணிக -
கின்றது.

ப்ஸ்களில் புதிய ...
இந்த விடயம் ந்தோடர்பில் ந்தோழிநுட்ப இைோ-

ஜோங்க அமைச்சர் ்கை்க ்�ைததுடன ்கலந-
துமையோடபபட்டுள்ள்தோ்கவும் அைர் குறிபபிட்-
டுள்ளோர். புதிய மும்றமையின கீழ் ெடததுெர் 
அல்லது ைோ்கை உ்தவியோ்ளர் இனறி பயணி்க-
ளிடம் ்கட்டணதம்த அ்றவிடுை்தற்கு சந்தர்பபம் 
ஏற்படுததுை்தோ்கவும் ்தனியோர் ப்ஸ உரிமையோ-
்ளர்்கள சங்கததின ்தமலைர் ந்கமுனு வி ஜ்-
ைதை ந்தரிவிததுள்ளோர்.புதிய ந்தோழிநுட்பங-

்களுடன கூடிய பயணச்சீட்டு இயநதிைங்கள 
ப்ஸ்களில் நபோறுத்தபபடும். ெடததுைர் இனறி 
அல்லது ெடததுைருடன ப்ஸ்கள பயணதம்த 
ை்ற்ந்கோள்ள முடியும். எனினும் ெடததுைர்்கள 

ந்கோடுக்கல் ைோங்கமல ் ைற்ந்கோள்ள முடியோ்த 
நிமல ஏற்படும். குறித்த இயநதிைங்களில் 
ம்கயடக்க ந்தோமல்பசி்கள, ைஙகி அட்மட-
்கள, உளளிட்டைற்ம்ற பயனபடுததி ்கட்-
டணதம்த நசலுத்த முடியும்.

அபிலோமஷ்களும்   ...
்கோஙகிை்ஸ நபோதுச் நசயலோ்ளரும் 

நுைநைலியோ ைோைட்ட போைோளுைன்ற 
உறுபபிைருைோை ஜீைன ந்தோண்டைோன 
்தைது தீபததிருெோள ைோழ்ததுச் நசய்தி-
யில் ந்தரிவிததுள்ளோர்.   

அைர் ்தைது ைோழ்ததுச் நசய்தியில் 
்ைலும் ந்தரிவிததுள்ள்தோைது:-   

ைமலய்க ைக்களின ைோழ்வுககும், 
ைோழ்கம்கத்தை உயர்வுககும், நபோரு்ளோ-
்தோை ்ைம்போட்டுககும், ஆக்கபூர்ைைோை 
திட்டங்கம்ள இ.ந்தோ.்கோ ைகுததுள்ளது. 

தூை்ெோக்்கோடு ்ைற்ந்கோள்ளபபட்டு 
ைரும் அமைதது ெடைடிகம்க்களுககும் 
இந்த ஆண்டு இறுதியில் ெல்ல பலன-
்கள கிட்டிவிடும் எனறு ெோம் ெம்புகின-
்்றோம். ்கடும் உமழபமப ைழஙகி இந்த 
ெோட்டின நபோரு்ளோ்தோை ்ைம்போட்டிற்கு 
அ்ளபபரிய பங்களிபமப நசய்யும் 
நபருந்்தோட்ட ைக்களின ைோழ்வில் 
இருள அ்கற்்றபபட்டு ஒளியிமை ்்தடிச் 
நசல்லும் ைக்க்ளோ்கவும் அைர்்க்ளது 
ைோழ்வு நசழிபபோ்க ைலை ்ைண்டும். 

ெோட்மட ்கட்டிநயழுபப...
நீக்க முடியும். அ்்த்போல ெம் ்தோய் 

ெோட்மட முனநைோரு்போதும் இல்லோ்த 
வி்தததில் சூழ்நதிருககும் இரும்ள 
விைட்டி, ஒளிையைோை எதிர்்கோலதம்த 
உருைோக்க ெோம் அமைைரும் ஒற்றுமை-
யுடன இமணநது நசயற்பட ்ைண்டும் 
எை ஜைோதிபதி ைணில் விககிைைசிங்க 
விடுததுள்ள தீபோைளி ைோழ்ததுச் நசய்-
தியில் ்ைலும் அைர் ந்தரிவிததுள்ளோர். 

அச்நசய்தியில் ்ைலும் ந்தரிவிக -
்கபபட்டுள்ள்தோைது, சுபீட்சைோை ஒரு 
ெோட்டிற்கு சைோ்தோைம், ஒற்றுமை, 
ச்்கோ்தைததுைம் எனபை மி்கவும் முககி -
யைோைமை. இைம், ை்தம், ்கட்சி, நி்றம் 
என்ற பிரிவிமையினறி, ெம்ைோழ்வி-
லும், ெோட்டிலும் சூழ்நதிருககும் இரும்ள 

நீக்க ்ைண்டும். இ்தமைக குறிக்்கோ -
்ளோ்கக ந்கோண்டு, ெோட்மடக ்கட்டிநய-
ழுபப ்ைண்டும். இ்தற்கு அமைைரும் 
ம்க்்கோர்ததுக ந்கோள்ள ்ைண்டும் 
எனறு இததீபத திருெோளில் அமைைரி-
டமும் ்்கட்டுகந்கோளகி்்றன.

இம்மும்ற தீபோைளிப பண்டிம்கயோ-
ைது அமைைைது அபிலோமச்கம்ளயும் 
பூர்ததி நசய்து, இலஙம்கமய நசௌபோக-
கியம் நிம்றந்த ெோடோ்க உருைோககும் 
சி்றந்த எதிர்்கோலததின ந்தோடக்கைோ்க 
அமைய ்ைண்டுநைை பிைோர்ததிககி -
்்றன. தீபததிருெோம்ளக ந்கோண்டோ-
டும் உங்கள அமைைருககும் எைது 
தீபோைளி ெல்ைோழ்ததுக்கள எைவும் 
ஜைோதிபதி ந்தரிவிததுள்ளோர்.

22ைது திருத்தம்...
எதிர்ைரும் இைண்டு ைோைங்களில் 

நியமிபப்தற்கு ெடைடிகம்க எடுக்கபபட் -
டுள்ள்தோ்க ந்தரிவிததுள்ள அமைச்சர், 
அைசியலமைபபு சமப உருைோக்கபபட்டு 
அ்தமையடுதது சுயோதீை ஆமணக 
குழுக்களுக்கோை உறுபபிைர்்கள 
இைண்டு ைோைங்களுககுள நியமிக்கபப -
டுைர் எனறும் அைர் ந்தரிவிததுள்ளோர்.

அ்தற்கிணங்க ்்தசிய ்்தர்்தல் 

ஆமணககுழு, ைனி்த உரிமை 
ஆமணககுழு, நீதிச்்சமை ஆமணக-
குழு, ்்தசிய நபோலி்ஸ ஆமணககுழு, 
லஞசம் ைற்றும் ஊழல் ந்தோடர்போை 
விசோைமண ஆமணககுழு, ்்தசிய 
்கணக்கோய்வு ஆமணக குழு, அைச 
்சமை ஆமணககுழு உளளிட்ட 
ஆமணககுழுக்கள இவைோறு புதி்தோ்க 
நியமிக்கபபடவுள்ளை.

மீண்நடழும் ெம்பிகம்கயுடன...
நபரும் முடக்கதம்த ஏற்படுததிய 

ந்கோ்ைோைோ ந்தோற்று ைற்றும் உல்க 
ெோடு்களுககு இமட்யயோை ்ைோ்தல்்க-
்ளோல் ஏற்பட்டுள்ள போரிய நபோரு்ளோ்தோை 
நெருக்கடி்கள சூழ்நதுள்ள ்தற்்போம்தய 
நிமலயில் எைது ெோட்மடயும் ைக்கம்ள-
யும் மீட்நடடுக்க ்கோததிைைோை ெடைடிகம்க-
்கம்ள ஜைோதிபதி ைணில் விககிைைசிங்க 
்தமலமையிலோை அைசோங்கம் முனநை-
டுதது ைருகின்றது.

அந்த ைம்கயில் ெோமும் எைது ைோழ்-
விடங்களில் உள்ள நிலங்கம்ள பயிர்ச் 
நசய்ம்க ைற்றும் நீர் ் ை்ளோண்மைககும், 
ஏமைய ை்ளங்கம்ள நபோரு்ளோ்தோை ்்தட-
லுக்கோை ைோய்பபோ்கவும் பயனபடுததி 
சுய நபோரு்ளோ்தோைததில் எைது ைக்கம்ள 
்தமல நிமிைச் நசய்யும் முயற்்கம்ள 
அயைோது முனநைடுதது ைருகின்்றன.

அைசியல் ்கோழ்பபுணர்ச்சியோலும்,  சுய-

ெலன சோர்ந்த ்தைபபுக்களின  தூண்டு-
்தல்்களுககு விமல்போைைர்்களிைோலும் 
எைது அயைோ்த முயற்சி்களுககு எதிைோை  
விைர்சைங்கள முனமைக்கபபட்டு ைரு-
கின்றை.ைக்கள எதிர்ந்கோளளும் அைலங-
்கள ந்தோடை ்ைண்டும் எனறும் ைக்கள 
ெலப பணி்கள எவைம்கயி்லனும் ்தடுதது 
நிறுத்தபபட்டுவிட ்ைண்டும் எனறும் தீய 
எண்ணங ந்கோண்ட அசூைர்்கம்ள  ்கோலம் 
்கணககு தீர்ககும் எனப்்த தீபோைளிப 
பண்டிம்க எடுததியம்பும் ைைலோற்று போட-
ைோகும்.ெை்கோசூைன அழிக்கபபட்ட தீபததிரு-
ெோம்ளக ந்கோண்டோடும் உங்களின ெம்பிக-
ம்கமய போது்கோக்க ெோம் அர்பபணிபபுடன 
போடுபடு்ைோம் என்ற ைகிழ்ச்சியில் அமைை-
ருககும் தீபோைளி ெல்ைோழ்ததுக்கம்ள ந்தரி-
விககின்்றன எனறு  அமைச்சர் டக்ள்ஸ 
்்தைோைந்தோ விடுததுள்ள ைோழ்ததுச் 
நசய்தியில் ந்தரிவிததுள்ளோர்.

நைளிெோட்டு உ்தவி ...
நைளிெோட்டு நபோலி்ஸ உததி்யோ்கத-

்தர்்களின ஒததுமழபபு அைசியமில்மல 
எை அைர் ந்தரிவிததுள்ளோர்.்கந்தைல 
்்தைோலயததில் ெமடநபற்்ற ைழிபோட்டு 
நி்கழ்வு்களின ்போது அைர் இ்தமைத 
ந்தரிவிததுள்ளோர். இந்த ்தோககு்தல் சம்-
பைம் ந்தோடர்பிலோை விசோைமண்கம்ள 
்ஸந்கோட்லனட் யோர்ட் நபோலிஸோரிடம் ஒப-
பமடபப்தோ்க அைசோங்கம் அறிவிததுள்ளது 
எை அைர் சுட்டிக்கோட்டியுள்ளோர்.இந்த விசோ-
ைமண்கம்ள ெடோத்த நைளிெோட்டு அதி்கோ-
ரி்களிடம் ஒபபமடக்க ்ைண்டியதில்மல 

எை அைர் சுட்டிக்கோட்டியுள்ளோர். எைது 
நபோலி்ஸ உததி்யோ்கத்தர்்களுககு ்போதிய-
்ளவு சு்தநதிைம் ைழஙகிைோல் ்்தமையோை 
ைசதி்கம்ள ஏற்படுததிக ந்கோடுத்தோல் ்தோக-
கு்தலின பினைணியில் யோர் இருககின-
்றோர்்கள என்ற உண்மைமய அறிநது 
ந்கோள்ள முடியும் எை அைர் ந்தரிவிததுள-
்ளோர்.

்கடவுள நியோயைோைைர் எைவும் எை்ை 
அைைது நீதிைனறில் இந்த ைழககிமை 
போைபபடுததுை்தோ்கவும் ்கர்திைோல் நைல்்கம் 
ைஞசித ஆண்டமை ந்தரிவிததுள்ளோர்.

தீபோைளி திைதம்த...
திங்கட் கிழமை  தீபோைளி பண்டிம்க-

நயனப்தோல்  ைழமை ்போனறு  ெமடமு-
ம்றபபடுததுை்தற்்கோை ்ெை அட்டைமண 
நைளியிடபபட்டுள்ளது.இது ந்தோடர்போ்க 
அை்தோைம் நசலுததிய அமைச்சர் டக்ள்ஸ 
்்தைோைந்தோ, பிை்தைர் தி்ைஷ குணைர்த-
்தை ைற்றும் எரிசகதி அமைச்சர் ்கஞசை 
வி்ஜ்ச்கை ஆகி்யோருடன ்ெற்று ந்தோடர்பு 
ந்கோண்டு அமைச்சர் உமையோடிைோர்.  
இநதுக்களிைோல் தீபோைளி பண்டிம்க 

ந்கோண்டோடபபடுை்தற்்கோை ைைலோற்றுக ்கோை-
ணதம்த அமைச்சர் ந்தளிவுபடுததியதுடன, 
இனம்றய ெனெோளில் ெோட்மட சில ைணி 
்ெைங்கள  இருளில் மூழ்்கடிபபது நபோருத-
்தைற்்ற நசயற்போடு எனபம்தயும் ந்தளிவு-
படுததிைோர். அந்த ைம்கயில் இனம்றய 
திைம்  மினசோை ்தமட அமுல்படுத்தபபடைோட்-
டோது எனபம்த இலஙம்க மினசோை சமப  
நைளியிட்டுள்ள  நசய்திக குறிபபில் 
ந்தரிவிக்கபபட்டுள்ளது.

இலஙம்கயமை ெோடு...
அனுபப முடியோ்த பட்சததில், ் ைறு ஒரு அறி-

யபபடோ்த ெோட்டிற்கு அமழததுச் நசல்லபபடுைோர்்கள 
எை அதி்கோரி்கள ந்தரிவிததுள்ள்தோ்க ஏசியன 
நியூ்ஸ இனடர் ெஷைல் ந்தரிவிததுள்ளது.

பருபபு,  சீனி விமல்கள...
கிைோம் பருபபின விமல 25 ரூபோைோல் 

கும்றக்கபபட்டுள்ளது. இ்தனபடி, பருபபு 
375 ரூபோைோ்க கும்றநதுள்ள்தோ்க அத-
தியோைசிய உணவுப நபோருட்்கள இ்றககு -
ைதியோ்ளர்்கள சங்கம் ந்தரிவிததுள்ளது.

அ்்த்ெைம், 250 ரூபோய்ககு 
விற்பமை நசய்யபபட்ட ஒரு கி்லோ 

கிைோம் நைளம்ள சீனியின விமல 15 
ரூபோைோல் கும்றக்கபபட்டுள்ளது.

இ்தனபடி ஒரு கி்லோகிைோம் நைளம்ள 
சீனி 235 ரூபோ என்ற அடிபபமடயில் 
நைோத்த விமலககு விற்பமை நசய்யப-
படுை்தோ்க அந்த சங்கம் ந்தரிவிததுள-
்ளது.

கும்றந்த நிம்றயுடன...
நசய்்த ்கமட உரிமையோ்ளர்்கள மீது நு்கர்-

்ைோர் சட்டததின கீழ் ைழககுபபதிவு நசய்ய ெட-
ைடிகம்க எடுததுள்ள்தோ்க அதி்கோை சமபயின 
உயர் அதி்கோரி ஒருைர் ந்தரிவித்தோர்.

்கடந்த 15 ெோட்்களில்...
இலஙம்கககு ைரும்க ்தநதுள்ள்தோ்க 

ந்தரிவிக்கபபடுகி்றது. இலஙம்க சுற்றுலோ 
அபிவிருததி அதி்கோை சமபயின ்தைவு்களின-
படி, 2022 ஆம் ஆண்டு ஒக்டோபர் 01 

ஆம் தி்கதி மு்தல் 16 ஆம் தி்கதி ைமையில் 
நைோத்தம் 20 ஆயிைதது 573 சுற்றுலோப 
பயணி்கள இலஙம்கககு ைரும்க ்தந-
துள்ள்தோ்க ந்தரிவிக்கபபட்டுள்ளது.

புலமைபபரிசில்...
ந்தரிவிக்கபபட்டுள்ளது. அததுடன 

விைோத்தோளின பகுதி - I பினைர் ைழங்கபப-
டும். இ்தனகீழ் 2022, டிசம்பர் 18, இல் திட்-
டமிடபபட்ட 2022 ்தைம் 05 புலமைபபரிசில் 
்கோல அட்டைமண பினைருைோறு அமையும். 

# பகுதி II (60 பல ் ்தர்வு ைற்றும் குறுகிய 
பதில் ் ்களவி்கள)

முற்ப்கல் 09.30 ைணி மு்தல் 10.45 
ைணி ைமை (ஒரு ைணி ்ெைம் 15 நிமிடங-
்கள)

#  பகுதி I (40 பல் ் ்தர்வு ் ்களவி்கள)
முற்ப்கல் 11.15 ைணி மு்தல் 12.15 

ைணி ைமை. (ஒரு ைணி ் ெைம்) எை பரீட்மச-
்கள  அமையுநைை ந்தரிவிக்கபபட்டுள்ளது.
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நோம் நம் வோழகம்கமை சோதோரண 
சசைலில் சசலவழிபப்தோ, சோதோரண 
்கண்ணோட்டத்தில் போர்க்க்வோ 
கூடோது. அவவோறு போர்பபதற்கு ைனித 
வோழகம்க அற்பத்தனைோன்தோ, நீசசதனைோ-
ன்தோ அல்ல. இநத ைனித வோழவு சதோடர் 
முைற்சிைனோலும், சதோடர் தவபபலனோலும் 
வநதது. இநத வோழகம்க நைககு கிமடத்த 
நல்ல வோயபபோகும். இம்ைோதிரிைோன வோயபபு 
இன்னுசைோருமுமை கிமடககுைோ என சசோல்ல 
முடிைோத நிமலயில் நோமிருககி்ைோம். 
இநநிமலயில், இவவோழகம்கமை நோம் புைக -
்கணிபப்தோ, ்்கலிைோ்க சபோழுது்போககு 
சபோருளோ்க ்கருத்வோ கூடோது. இநத வோழக -
ம்கமை நைககு கிமடத்த நல் வோயபபோ்கக 
்கருதி, அமத நன்கு பைன்படுத்திக ச்கோளள 
்வணடும். பரிபூரண லோபமுமடைதோ்க 
ைோற்றிக ச்கோளள ்வணடும்.

ைனித வோழகம்கமை அமடநதுளள ஜீவோத் -
ைோவோகிை நோம், நம் பரநத உற்சோ்கத்தின் 
மூலம் ைறுமை வோழவிற்்கோன அமைதி, சந -
்தோஷம், ஆனநதம் என்னும் பலவித லோப -
முளள வோழகம்கைோ்க ைோற்றிட முைற்சிக்க 
்வணடும். உளளோர்நத உற்சோ்கத்தின் மூலம் 
நற்சசைல்்கள சதோடர்நது சசயதிட ்வணடும்.

படித்தல், ்்கட்டல், சிநதித்தல், சசைல்படல் 
இமவைோவும் ஓரளவு தோன் ஆத்ைலோபத்மத-
யும் அறிதமலயும் தரு்ை தவிர, மி்கப சபரிை 
ை்கத்துவத்மத நைககு தநதிடோ. சிைபபுமடை 
சசைல்்கமள அன்ைோட வோழவின் ஒரு பகுதிைோ்க 

சதோடர்நது ்கமடபபிடிபபதன் மூல்ை, நோம் பிைப -
பின் உைர்நத ்நோக்கத்மத அமடநதிட முடியும். 
நைககு ்கடவுளோல் ச்கோடுக்கபபட்டுளள இநத 
ைனித வோழவின் ை்கத்துவத்மத அறி்வோம். 
அதமன நன்கு பைன்படுத்தி பிைவிப பைன் எய-
து்வோம்.

வோழகம்கயில் சவற்றி சபை ைனமத ஒருமு -
்கபபடுத்துவது மி்க மி்க அவசிைைோகும். ைனமத 
ஒருமு்கபபடுத்துவதன் மூலம் ைனிதனின் 
ஆற்ைல் விழிபபுணர்வு சபற்று, சபரும் வளர்சசி 
அமடயும். எணணங்களில் சுத்தம், சதளிவு, 
விழிபபுணர்வு ஏற்படும். 

அத்துடன் உப்ைோ்கைோன சசைல்்களினோல் 
ைட்டு்ை இமவ ைோவும் கிட்டும். அதற்்கோ்க, 
அமவ்கமள அமடவதற்்கோ்க, நோம் நம் வோழவில் 
ஓர் உணமைைோன, உைர்நத குறிக்்கோள ச்கோண-
டிருக்க ்வணடிைது அவசிைைோகும். அநத குறிக-
்்கோமள அமடவதில் ைட்டு்ை நோம் நம் ைனம், 
சசைல், சிநதமன ஆகிைவற்மைச சசலுத்த 
்வணடும்.

 அப்போது நம் ைனதில் ஒரு ்கம்பீரம் உணடோ-
கும். அ்கபபிரசசிமன்களும், புைபபிரசசமன்க-
ளும் அ்கன்று ைனம் ஒருமு்கபபடும்.

ைனதில் ஒருமு்கத்தன்மை ஏற்பட்டதும், உள -
ளத்தில் உைஙகிக கிடககும் அமனத்து ஆற்ைல்்க-
ளும் விழித்துக ச்கோளளும், அதன் மூலம் ்கடின-

ைோன, சசயது முடிக்க இைலோத ்கோரிைங்கமளயும் 
சுலபைோ்க சசயதுமுடிககும் திைமைமை நோம் 
அமட்வோம். சிதறிக கிடககும் ைனதோல் ஒரு 
சிறிை ்கோரிைம் கூட முடிக்க முடிைோைல் ்போகும்.

நம் ஆற்ைமல முமைைோ்க திட்டமிட்டு, உப-
்ைோகிககும் ்போது, எவவித சசைலும் ம்ககூடும். 
ஆனோல், அதற்கு ைனமத ஒருமு்கப படுத்துவது 
அவசிைைோகும். என்வ, ைனிதன் அமலபோயும் 
தன் உளளத்மத ஒருமு்கப படுத்தும் முைற்சியில் 
ஈடுபட்வணடும்.

 பணடிட் ஸ்ரீ ரோம் சர்ைோ ஆசசோர்ைோ  
தமிழில்: ஸ்ரீ ஸகதி சுைனன்  
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ன்னுயிர்ககு இன்னுயி-
ரோம் எழிலோரூர்ப 
சபருைோமன வன்சனஞ்-

சக ்களவ்னன் ைைநதி்ரன். 
நீவிர் வணஙகினோர் வன்சைோண-
டமர வணஙகி தம்முமடை திரு-
ைோளிம்கயிலுளள சபரும் 
சபோருள்கமளப சபோதிசசயது 
ஆட்்களின் ்ைல் ஏற்றுவித்து 
சநடுநதூரஞ்சசன்று வழிைனுப-

பினோர்.   சுநதரரும் தம்்தோழமரத் 
தழுவி விமடசபற்றுத் திருவோரூமர 

அமடநதோர். ்சரைோன்சபருைோள தம் 
்தோழரோகிை நம்பிைோரூரமர 
ைைவோத சிநமதயுடன் ச்கோடுங்க -
ளூரிலிருநது ைமலநோட்மட ஆட்சி -

புரிநதிருநதோர்.  சநடுநோட்்களின் பின் சுநதரர் மீணடும் ச்கோடுங்க -
ளூருககு வநது தம் ்தோழரோகிை ்சரைோன் சபருைோளுடன் பல 
நோட்்கள அளவளோவி ைகிழநதிருநதோர்.   

ஒருநோள ்சரைோன் சபருைோள திருைஞ்சனசசோமலயில் நீரோடிக 

ச்கோணடிருநத சபோழுது சுநதரர் திருவஞ்மசக்களத் திருக்்கோயி -
மலைமடநது அஞ்மசக்களத்து இமைவமன வழிபட்டுத் ‘தமலக -
குத் தமலைோமல’ என்ை முதற் குறிபபுமடை திருபபதி்கத்மதப 
போடிப ்போற்றி நின்ைோர்.   

அநநிமலயில் அவரது போசத்தமளமை அ்கற்றிப ்பரருள புரிை 
விரும்பிை சிவசபருைோன், சுநதரமர அமழத்துவருைோறு திருக்கயி -
லோைத்தில் இருநது சவளமளைோமனயுடன் ்தவர்்கமள அனுபபி 
அருளினோர். சவளமள ைோமனயுடன் திருவஞ்மசக்களத் திருக -
்்கோயில் வோயிமலைமடநத ்தவர்்கள நம்பிைோரூரமரப பணிநது 
நின்று ‘தோங்கள இவ சவளமளைோமனயின் மீது அைர்நது திருக்க -
யிமலககு உடன் புைபபட்டு வருதல் ்வணடுசைன்பது இமைவரது 
அருளிபபோடு’ என விணணபபஞ் சசயதோர்்கள.  

இநநிமலயில் நம்பிைோரூரர் சசயவசதோன்றும் அறிைோது தம் 
உயிர்த்்தோழரோகிை ்சரைோன்சபருைோமளத் தம் ைனதிற் சிநதித்துக 
ச்கோணடு சவளமளைோமனயின் மீது ஏறிச சசல்வோரோயினோர்.  

இவவோறு தம் உயிர்த்்தோழரோகிை சுநதரர் தம்மை நிமனத்துச 
சசல்லும் ்பரன்பின் திைத்மதத் திருவோற்ைலோல் விமரநதுணர்நத 
்கழற்ைறிவோரோகிை ்சர ்வநதர், பக்கத்தில் நின்ை குதிமரயின் மீது 
ஏறித் திருவஞ்மசக்களத் திருக்்கோயிலுககு விமரநது சசன்ைோர்.  
்கழறிற்ைறிவோர் நோைனோர்.                                     (சதோடரும்)
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்கலோநிதி சிவஸ்ரீ  

 கு.மவ.்க. மவத்தீஸவர குருக்கள

மானுடவியல்
கழறிற்றறிவார் நாயனார்

      ்்க. ஈஸவரலிங்கம்
தமிழர் நற்பணி ைன்ைத் தமலவர்

  19305) ஒருவரின் இைநது ்போன ைமனவி, விணணுல -
கில் ைகிழசசிைோ்க இருபபது ்போல் ்கனவு ்கணடோல் என்ன நடக-
கும்?   

 அவரின் வோழகம்க நிம்ைதிைோ்க அமையும்.   
19306) அ்த ்நரம் ைமைநத ைமனவியின் மு்கம் துைரம் 

்தோயநததோ்க இருபபின் என்ன நடககும்?   
வோழகம்க நிமலைற்ைதோ்க ைோறும்.   
19307) நோம் பிைமர அடிபபது ்போல் ்கனவு ்கணடோல் 

என்ன நடககும்?   
 நணபர்்களோல் பு்கழபபடும் நிமல ஏற்படும். புதிை நணபர் -

்கள கிமடபபோர்்கள, பு்கழ பன்ைடஙகு சபருகும்.   
19308) தோன் அடிபட்டு ்கோைைமடநதிருபபது ்போல் ்கனவு 

்கணடோல் என்ன நடககும்?   
தன அபிவிருத்தி உணடோகும்.   
19309) எனினும் ்கத்தி, துபபோககிைோல் சுடபபட்டு ்கோைை -

மடநததோ்க ்கனவு ்கோணடோல் என்ன நடககும்?   
நன்மைைோன பலன் தரோது. உங்களுககு பழி ஏ்தனும் 

வநது ்சரும்.   
19310) ஆலைரம் ்கனவில் வநதோல் என்ன பலன்?  
 நீங்கள சசயகின்ை சதோழில் ்ைலும் அபிவிருத்தி ஆகும். 

சபோருள வரவும், உங்களின் சுற்ைத்தோர் இணக்கமும், போசமும் 
உணடோகும். 

ஐ ப்பசி மாதம் அடைமடைக் காலம். 
அத்துைன் ஐப்பசி ஐஸ்வர்யஙகடை 
அள்ளித்  தரும் மாதமும் ஆகும். 

இம்மாதத்திற்கு துலா மாதம் என்்ற ப்ப்யரும் 
உண்டு.  இம்மாதத்தில்   தீ்பா்வளி பகாண்ைா -
ைப்படுகி்றது. முருகபப்பருமாடை நிடைத்து 
மமற்பகாள்ளும் முக்கி்ய  விரதமாை ஸகநத 
சஷ்டி திருவிைாவும் இம்மாதத்தில் நிகழ்கி்றது. 

இம்மாத  ப்பௌர்ணமியில் எல்லா சி்வால -
்யஙகளில் உலகின் ்பரம்ப்பாருைாை சி்வப்பரு -
மானின்  லிஙகத்திருமமனிக்கு அன்ைாபிமே-
கம் நடைப்பறுகி்றது. மகதார பகௌரி விரதம்,  
முருகன் சுக்ர்வார விரதம், தைத்திரம்யாதசி, 
்யமதுவிதிட்ய, மகா்வத்ச து்வாதசி,  ்பா்பாங-
குசா ஏகாதசி, இநதிர ஏகாதசி ம்பான்்ற நிகழ்வு-
களும் ஐப்பசியில்  நிகழ்கின்்றை.

 தீ்பா்வளி  ஆண்டுமதாறும் ஐப்பசி 
மதய்பிட்ற சதுரத்தசியில்   பகாண்ைாைப்படு -
கி்றது.   இப்பண்டிடகயின்ம்பாது நல்பலண்-
ப்ணய் மதய்த்து நீரில் மக்கள் நீராடுகின்்றைர.  
இதற்கு கஙகா ஸநாைம் என்று ப்ப்யர.  

ஸகநத சஷ்டி திருவிைா 
ஐப்பசி அமா்வாடசட்ய அடுத்த ஆறு 

நாடகள்  பகாண்ைாைப்படுகி்றது. தீடம்யாை 
சூர்பத்மடை எதிரத்து நன்டம்யாை முருகப-
ப்பருமான்  ப்வற்றி ப்பற்்றதன் அடை்யாைமாக 
இவ்விைா நைத்தப்படுகி்றது. 

இவ்விைாவின் முக்கி்ய  நிகழ்்வது விரதமு-

ட்றட்யக் கடைபபிடிப்பது 
ஆகும். நம்மிைம் உள்ை தீ்ய-
கு்ணஙகைாை  ஆ்ண்வம், 
மாட்ய, கன்மம், காமம், 
ம்பராடச, பசருக்கு, ம்யக்-
கம், தற்ப்பருடம  ஆகி்ய-
்வற்ட்ற விடுத்து ்வரம்பில்லா 
ஆற்்றல், தன்்வ்யமுடைடம, 
இ்யற்டக உ்ணரவு, ம்பரருள்  
ஆகி்ய நற்கு்ணஙகடைப 
ப்பறும் மநாக்கில் இவ்வி -
ரதம் கடைபபிடிக்கப்படு-
கி்றது.  இநதவிரதத்திடை 
ஒப்பரும் விரதம் என்று ஸகநத புரா்ணம் குறிப-
பிடுகி்றது.

எல்லா  முருகன் மகாவில்களிலும் இவ்விைா 
சி்றப்பாக பகாண்ைாைப்படுகி்றது.  

இவ்விரதமுட்றயில் சிலர ஆறுநாடகள் 
உண்்ணாமலும், ஒரும்வடை உ்ணவு உண்டும், 
சஷ்டி  அன்று மடடும் உண்்ணாமலும் விரதம் 
மமற்பகாள்கின்்றைர. ஒரு சிலர ஆறு மிைடக  
்வாயிலிடடு ஆறு டக நீரருநதியும், ஒரு சிலர 
பமௌை விரதம் இருநதும்  இவ்விரதத்டதக் 
கடைபபிடிக்கின்்றைர. இவ்விரத ்வழி்பாட -
டில் கநத சஷ்டி க்வசம்,  கநதரனுபூதி, கநத குரு 
க்வசம், சண்முக க்வசம், கநதர கலி ப்வண்்பா,  
திருபபுகழ் ம்பான்்ற்வற்ட்ற ்பாரா்ண்யம் பசய்-
கின்்றைர. இவ்விரத முட்ற்யால் உைல்  மற்றும் 

உள்ைத்தூய்டம கிடைக்கும். மநாய்கள் 
நீஙகும். பிள்டைபம்பறு  கிடடும். சஷ்டியில் 
இருநதால் அகபட்பயில் ்வரும் என்்பது கநத 
சஷ்டி குறித்த  ்பைபமாழி்யாகும்.

ஐஸ்வர்யங்களை அள்ளித் தரும்
ஐப்பசி மாதம்

ச்கோழும்பு மு்கத்துவோரம் ஸ்ரீ பூமி நீளோ பத்ைோவதி ச்ைத ஸ்ரீ சவங்க்டஸவர ைஹோவிஷணு 
்்கோவில் பிரம்்ைோற்சவ இரதபவனியின் (06) ்போது எடுக்கபபட்ட படங்கள.  

(படம்: வட ச்கோழும்பு தின்கரன் நிருபர் )  
வரலோற்று சிைபபு மிக்க முன்்னஸவரம் ஸ்ரீவடிவோம்பி்கோ ச்ைத முன்மன நோதஸவோமி ஆலைத்தின் நவரோத்திரி ைோனம்பூ நி்கழவு (5) இடம்சபற்ை 
்போது...                                                             (படங்கள : உடபபு குறூப நிருபர்-)

ஆணடிமுமன தமிழ ை்கோவித்திைோலைத்தின் விஜைதசமி பூமஜ்கள அணமையில் இடம்சபற்ைன. இதில் ஆசிரிைர்்கள, ைோணவர்்கள ்கலநது சிைபபித்தனர்.                 
                                           (படம்: உடபபு குறூப நிருபர்)

அ்றபநறி ்பாைசாடல ஆசிரி்யராக நீண்ை -
காலம் கைடம்யாற்றி ்வநத்வர ைாக்ைர 

்பஞசரட்ணமதவி சிறீஸகநதராஜா. இ்வர    
அ்றபநறி ்பாைசாடல ஆசிரி்யராக சி்றநத 
மசட்வ்யாற்றி ்வநத்வரா்வார.  இ்வரது இநது 
சம்ய மசட்வட்யப ்பாராடடி,  இநது கலாசா -
ரத் திட்ணக்கைம் இ்வருக்கு தரமாசாரி்யார, 
சி்றநத அ்றபநறி  ஆசிரி்யருக்காை மதசி்ய 
மசட்வ மமன்டம விரடத 2018  ்வைஙகி்யது.  
இ்வர இநது சம்யத்துக்கும் சமூகத்திற்கும் 

ஆற்றி்ய மசட்வட்ய கருதி இ்வருக்கு அகில 
சமாதாை நீத்வான் ்பதவியும் ்வைஙகப்பட -
ைது.  கீரத்திஸ்ரீ,  ட்வத்தி்யரத்ைா, ட்வத்தி்ய 
அபிமானி, மதச்பநது ஆகி்ய விருதுகடை -
யும் இ்வர ப்பற்றுக் பகாண்ைார. 

இ்வர கைநத 19ஆம் திகதி சி்வைடி மசரநது 
விடைார.  ்யாழ்ப்பா்ணத்டதப பி்றபபிை -
மாகவும் பகாழும்ட்ப ்வசிபபிைமாகவும் 
பகாண்ை இ்வர, அ்றபநறி ்பாைசாடல ஆசி -
ரி்யராகளுக்காக  இநது கலாசாரத் திட்ணக் -

க ை த் த ா ல் 
நைத்தப்படை 
அ ட ை த் து 
நி க ழ் வு க ளி -
லும் ்பஙகு்பற்றி 
்வநதார. இ்வரது 
ப்பற்ம்றார  நயிடை நாகபூேணி அம்மன் 
ஆல்யத்தின் அ்றஙகா்வலர சட்பயின் உறுபபி-
ைரகைாகத் திகழ்நத்வரகள் என்்பது குறிபபிைத்-
தக்கது.

சிறந்த அறநெறி ஆசிரியராக திகழந்த
பஞ்சரட்ணத்தவி சிறீஸகந்தராஜா
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மனதிலிருக்கும் நல்ல 
எண்ணங்களை வைர்த்து 
சமூ்க ந்லன்கள் நநோக்கிய-
தோ்க நல்ல மனப்ோஙள்க 
வைர்க்கும் உள்ைமோ்க 
அ்க விைக்கு இளை அருள் 
மூ்லம் பிர்கோசிக்்க இநத 
தீ்ோவளி நோளில தீ்ம் ஏற்றி 
ம்கோ விஷ்ணு ப்ருமோளன 
மனதோர பிரோர்த்தித்துக்ப்கோணடு 
அளனத்து இநது மக்்களுக்கும் 
தித்திக்கும் தீ்ோவளி நலவோழ்த்-
துக்்களை ்கிர்நது ப்கோள்வதில 
ப்ரும் மகிழ்ச்சியளைகினநைன 
என இ்லஙள்க பதோழி்லோைர் ்கோங-
கிரஸின தவிசோைரும் நுவபரலியோ 
மோவடை ்ோரோளுமனை உறுபபின -
ருமோன மருத்ோணடி ரோநமஸவரன 
பதரிவித்துள்ைோர்.

தீ்ோவளி ்ணடிள்களய 
முனனிடடு அவர் விடுத் -
துள்ை வோழ்த்துச் பசய்தி-
யில பதரிவிக்்கப்டடுள்ை-
தோவது   

ப்ருநநதோடைத் பதோழி-
்லோைர்்களின சம்்ை உயர்வு, 
அவர்்களின வோழ்வோதோ-
ரத்ளத உறுதிப்டுத்தும் 

நல்ல ்்ல திடைங்கள் அமுல்டுத்-
தப்டடு வோழ்வில புத்பதோளி வீச 
நவணடும். 

எமது மக்்களின அடிப்ளைத் 
நதளவ்களைப ப்ற்றுக் ப்கோடுப -்
திலும், ்ோது்கோபள் உறுதிப்டுத்து -
வதிலும் நோம் எனறும் விழிபபுைன 
பசயற்்டுநவோம் எனறும் அவர் 
தனது வோழ்த்துச் பசய்தியில பதரி-
வித்துள்ைோர்.     

வழி பிறக்கும் நம்பிக்்கை   
திருநாளாகை வரவவறவபாம்

தற்்கோ்ல ப்ோருைோதோர 
பநருக்்கடி சூழலில இருநது 
இ்லஙள்க மீணடு மக்்கள் 
நிம்மதியோன வோழ்க்ள்களய 
வோழ இளைவன அருள்புரிய 
நவணடும்.அநதந்ோனறு 
ஜனோதி்தி ரணில விக்ரம-
சிங்க தள்லளமயின கீழ் 
மக்்களுக்்கோன இநத ப்ோரு-
ைோதோர ந்லத்திடைங்கள் நிச்சியமோ்க 
்யனுள்ைதோ்க அளமயும் என சர்வ -
நதச இநதுமத பீை பசய்லோைரும் 
முனனோள் ஜனோதி்தியின இநதுமத 
இளனப்ோைருமோன ்க்லோநிதி சிவ 

ஸ்ரீ ரோமசநதிர குருக்்கள் 
்ோபுசர்மோ தனது தீ்ோவளி 
வோழ்த்து பசய்தியில பதரி-
வித்துள்ைோர். 

இநத ப்ோருைோதோர 
பநருக்்கடிக்குள் சுருணடி-
ருநத மக்்கள் இநத தீ்ோவ-
ளிளய பதோைர்நது மீண-
பைழுநது சுபிடசம் மிக்்க 

நோைோ்க மோை நோங்களும் இ்லஙள்கய-
ரோ்க அளனத்து மக்்களும் எநதபவோரு 
்ோகு்ோடும் இனறி ஒனறு நசர்நது  
மனதோர ஒனறிள்ணநது பிரோர்த்தி-
ந்ோமோ்க. 

மக்கைள் சநவதாசமாகை வாழ 
தீபத்திருநாளில் 
இ்றவ்ை பிரார்த்திபவபாம்

தீ் ஒளியின மகிளமயோல 
அரசியல மற்றும் ப்ோரு-
ைோதோர பநருக்்கடி்களில 
இருநது நோடும் ,நோடடு மக் -
்களும் மீணபைழுவோர்்கள் 
என யோழ். மோவடை ் ோரோளு-
மனை உறுபபினர் அங்கஜன 
இரோமநோதன குறிபபிடடுள்-
ைோர்.  

தீ்ோவளி ்ணடிள்களய முன -
னிடடு பவளியிடை வோழ்த்துச் பசய்-
தியிந்லநய அவர் இதளனத் பதரி-
வித்திருநதோர்.   நமலும் அவர் தனது 
வோழ்த்துச் பசய்தியில;  

தீ்த் திருநோளைக் ப்கோணைோடும் 
உ்ல்க வோழ் இநதுக்்கள் அளனவருக்-
கும் எனது தீ்ோவளி தின நல வோழ்த் -
துக்்கள்.  

தர்மம் தளழப்தற்கும்-அதர்மம் 

அழிவதற்குமோ்க ப்கோணைோ-
ைப்டும் திருநோநை தீ்த்தி-
ருநோள்.  

நோடடில தற்ந்ோது நி்லவி 
வருகினை அரசியல மற்றும் 
ப்ோருைோதோர பநருக்்கடி 
நிள்லளம்களை தீ் ஒளி 
தனது மகிளமயோல தீர்க்்க 
நவணடும்.  

்கைநத வருைம் ப்கோநரோனோ 
ப்ருநபதோற்று எம்ளம ஆடப்கோண-
டிருநதது. இம்முளை ப்ோருைோதோர 
பநருக்்கடிக்குள் சிக்கி ்டிப்டியோ்க 
மீணடு வர முளனகிநைோம்.நோடும்-
நோடடு மக்்களும் அரசியல மற்றும் 
ப்ோருைோதோர ரீதியோ்க ஸதிரத்-
தனளம அளையும் அநத நனநோளின 
பதோைக்்க நோைோ்க இநநோள் அளமய 
வோழ்த்துகிநைன.    

ப�ொருளொதொர பெருக்கடியை தீ�ஒளி   
தனது மகியமைொல் தீரக்க வேண்டும்

தமிழ் மக்்களுக்கும் 
நோடடு மக்்களுக்கும் சமூ்க-
நீதி ஒளியோல கிளைக்கும் 
நலலின்ம் மடடுமனறி 
அளமதி, வைம், வைர்ச்சி, 
ஒற்றுளம,நலலி்ணக்்கம், 
சந்கோதரத்துவம், ்னமு்கத்-
தனளம என அளனத்து நன-
ளம்களும் கிளைக்்க நவண-
டுபமன ஐக்கிய நதசிய ்கடசியின 
இரத்தினபுரி மோவடை அளமப்ோ-
ைர் எஸ.ஆனநதகுமோர் பவளியிட-
டுள்ை தீ்ோவளி வோழ்த்து பசய்தியில 
பதரிவித்துள்ைோர்.  

அளனத்து மக்்களின வோழ்விலும் 
இன்ம் ப்ருகிை தீளம்கள் அ்கனறு 
நனளம்கள் இநத தீ்ோவளி திருநோ -
ளில பிைக்கும். 

இநநனனோள் நோடடு மக்்களி -
ளைநய ஒற்றுளம உ்ணர்ளவயும், 
நலப்லண்ணத்ளதயும், சந்கோதரத்து-

வத்ளதயும் ்்லப்டுத்துகி-
ைது.  

்லநவறு பநருக்்கடி்க-
ளுக்கு மத்தியில வோழ்ந-
துவரும் அளனத்து மக் -
்களினதும் வோழ்வு மீை 
வழளமக்கு திரும்விை 
ஜனோதி்தி ரணில விக்ரம-
சிங்க தள்லளமயி்லோன அர-

சோங்கம் பசயல்டும் எனறு நோம் 
முழுளமயோ்க நம்புகிநைோம். அதற் -
்கோன ஆரம்்்கடை ்ணி்களை அவர் 
பசய்துள்ைோர். ்கைநத ்கோ்லத்ளதவிை 
எரிப்ோருள் மற்றும் அத்தியோவசிய 
ப்ோருட்களின விள்ல்களை ஜனோதி-
்தி குளைத்துள்ைோர்.  

இநத தீ்ோவளி ்ணடிள்கநயோடு 
நோடு மீணடும் வழளமக்கு திரும்் 
இளைவளன பிரோர்த்திக்கிநைன 
எனறும் அவர் தமது வோழ்த்து பசய்தி-
யில கூறியுள்ைோர்.    

இநெனனொள் ஒற்றுயம உணரவு,  
ெல்பலெண்ணதயத �லெப�டுததுகிறது

உவள்க ப்கோள்ளும் 
தீ்ோவளி திருநோளின அர்த் -
தம் ந்ோல நம் நோடும் நம் 
மக்்களும் குறிப்ோ்க நம் 
தமிழ் சந்கோதரர்்களும் 
துன் நிள்ல நினறு மீபை-
ழுச்சிப்ற்று ஆனநதமும் 
ஆநரோக்கியமும் ப்ோரு-
ைோதோர எழுச்சியும் ப்ற்று 
தி்கழ தீ்ோவளி பிரோர்த்தளன்கள் வழி 

வகுக்்கடடும் எனறு ஐ.நத.்க 
பிரதித்தள்லவர் ருவன விஜ -
யவர்தன தீ்ோவளி வோழ்த்து 
பசய்தியில பதரிவித்துள்-
ைோர்.

்ரஸ்ரம் நல எண்ணங-
்கள் வைர நவணடும். இந-
நோளில பிரோர்த்தளன தோன 
நோடு சுபிடசம் ப்ை வழிவ-

குக்கும். 

ெொடும் மக்களும் சுபிட்சம் ப�ற  
தீ�ொேளிததிருெொள் ேழி ேகுககும்

“தீ்த் திருநோைோம்” 
தீ்ோவளி திருநோளை உவ -
ள்கயுைனும் உற்சோ்கத்துை-
னும் அளனத்து மக்்களும் 
ப்கோணைோடும் இநத இனிய 
தரு்ணத்தில மக்்கள் அளன-
வருக்கும் உைம் ்கனிநத 
தீ்ோவளி நலவோழ்த்துக்-
்களை மகிழ்ச்சியுைன பதரி-
வித்துக் ப்கோள்கிநைன என இ்லங-
ள்கத் பதோழி்லோைர் ்கோஙகிரஸின 
தள்லவர் பசநதில பதோணைமோன 
பவளியிடடுள்ை தீ்ோவளி வோழ்த்து 
பசய்தியில பதரிவித்துள்ைோர்.   

வோழ்த்து பசய்தியில அவர் நமலும் 
கூறியுள்ைதோவது,   

'தீ்த்திருநோள் நமக்கு அதி்க -
மோன அறிவோற்ைள்ல வழஙகி, 
வைர்ச்சி மற்றும் நமனளமளய 
அளிப்நதோடு, அறியோளம எனும் 
இருள் அ்கற்றி, ஒற்றுளம, அர்ப்-
ணிபபு உ்ணர்ளவ ஏற்்டுத்தி, நமது 
நோடளை உச்சத்துக்கு ப்கோணடு 

பசல்ல வழிவகுக்கும்.   
இது சமூ்கங்களுக்கி-

ளைநய புரிநது்ணர்வுக்்கோன 
மிகுநத நம்பிக்ள்களய 
ப்கோணடு வருவநதோடு 
மக்்களை பிரித்துளவக்கும் 
எல்லோ நவறு்ோடு்களையும் 
்களைநது அவர்்கள் மத்தி -
யில சுபீடசத்ளத ஏற்்டுத்து-

கிைது.   
இநதத் தீ்த் திருநோளில எலந்லோர் 

வோழ்விலும் இன்ம் ப்ருகிை 
இளைவனின அருள் கிளைக்்கடடும். 
இனறு ப்ருகும் இன்ம் அளனவரி-
ைமும் எனறும் நிள்லக்்கடடும். 

இநத தீ்ோவளிளய ப்கோணைோ -
டுகிை இநத தரு்ணத்தில அதர்மம் 
ஒழிநது, ஆதிக்்க உ்ணர்வு மளைநது, 
ஏற்ைத் தோழ்வு்கள் நீக்்கப்டடு எல-
ந்லோரும் மகிழ்நதிடும் ஒரு ்ணடி-
ள்கயோ்க இப ்ணடிள்க அளமய 
நவணடும் எனறு இனநனனோளில 
வோழ்த்துகிநைன.     

இன்று பபருகும் இன்பம்   
அ்ைவரிடமும்   
என்றும் நி்ைக்கைட்டும்   

இத் திருநோளில இல-
்லங்களிலும் ஆ்லயங்களி-
லும் ஏற்ைப்டும் தீ்ங்க-
ளின ஒளியோனது எவவோறு 
ஆ்ணவம், ்கனமம், மோளய -
யிலிருநது இருளை அ்கற்-
றுகினைநதோ அநதந்ோனறு 
எம்ளமயும் நோடளையும் 
சூழ்நதுள்ை ்கருநம்கங்கள் 
நிளைநத இருளை அ்கற்றி மக்்களை 
பீடித்துள்ை அறியோளம, வறுளம, 
தீளம்கள் அளனத்தும் மளைநது நன-
ளம்கள் ப்ருகிடும் எனை இளைநம்-
பிக்ள்க ப்ோய்த்துப ந்ோ்க்லோ்கோது.  

வைமோன நோடடில வலிளமயோன 
ப்ோருைோதோர ்கடைளமபபு உருவோ -
குபமனை நம்பிக்ள்க நமந்லோஙகிை 
நவணடும். இழநதுந்ோனவற்ளை 

மீணடும் அளைவதற்கும், 
உ்ல்கமயமோக்்கல எனும் 
்ரநது்டை ்கடைளமபபில 
புதிய பவளிச்சம், புதிய 
பவற்றிப ்ோளத்கள் உருவோ-
கிை பிரோர்த்திபந்ோம்.  

அநீதி, அைக்குமுளை -
்கள் தளழத்நதோஙகிய வர -
்லோற்று ்ோளதயில 'அதர் -

மம் எபந்ோதும் நிள்லத்ததிலள்ல' 
எனை தத்துவத்ளத மீணடும் 
மீணடும் உ்லகிற்கு உ்ணர்த்துகினை 
இநநோளில, ்னமு்கத்தனளம 
நிளைநத நம் சமூ்கத்தின எலந்லோர் 
வோழ்விலும் சமூ்கநீதி,சமதர்ம, நல -
லி்ணக்்க எண்ணங்கள் நமந்லோஙகி 
அளனவர் வோழ்விலும் நலலின்ம் 
ப்ருகிை வோழ்த்து்கள்.    

அதரமம் எபவ�ொதும் நியலெதததில்யலெ  
எனற தததுேதயத மீண்டும் மீண்டும்  
உலெகிற்கு உணரததும் தீ�ொேளி �ண்டிய்க

நம் மக்்களின வோழ்விலும் 
நோடடின பினனளைவு்களி-
லிருநதும் மறும்லர்ச்சிளய 
தரடடும் நம் தீ்ோவளி 
பிரோர்த்தளன்கள். 

்ரஸ்ரம் நலப்லண்ணங-
்கள் வைர நவணடும் என 
தீ்ோவளி நலவோழ்த்து்களை 
முனனோள் நமல மோ்கோ்ண 
சள் உறுபபினரும் தமிழ் நதசிய 
்ணிக்குழுவின தள்லவருமோன 
்க்லோநிதி நலள்லயோ குமரகுரு்ரன 

பதரிவித்துள்ைோர்.  
தீ்ோவளி நம்பிக்ள்க தநத 

அர்த்தம்ந்ோல தவறு்கள் 
உ்ணரப்டடு மனனிக் -
்கப்டடு மனிதநநயமும் 
அனபும் திளைக்குமோனோல.
்ரஸ்ரம் நலப்லண்ணங-
்கள் வைர மோனுைவோழ்வு 
ப்ரு ம்லர்ச்சி ப்றும். 

மறு ம்லர்ச்சி ப்றும் என தீ்ோவளி 
வோழ்த்து பசய்தியில பதரிவித்துள்-
ைோர். .    

பினனயைவு்களிலிருநது மறுமலெரச்சியை  
தரடடும் ெம் தீ�ொேளி பிரொரததயன்கள்

நோடடில ப்ோருைோதோர பநருக்்கடியோன நநரத்தில 
ம்லர்நதிருக்கும் தீ்ோவோளி திருநோள் அளனவர் வோழ்வி-
லும் சுபிடசம் ப்ோஙகும் நோைோ்க அளமய நவணடும் என 
வோழ்த்துகினநைோம் எனறு நதோடை நசளவயோைர்்கள் சங-
்கத்தின ப்ோதுச் பசய்லோைர் பரோ்ட பிரோனசிஸ தனது 
தீ்ோவளி வோழ்த்துச் பசய்தியில பதரிவித்துள்ைோர்.  

அநத வோழ்த்துச் பசய்தியில அவர் நமலும் பதரிவித்-
துள்ைதோவது,...  

ப்ோருைோதோர பநருக்்கடியில இருநது மீை எத்தனிக்கும் 
இ்லஙள்க வோழ் மக்்களுக்குள் ப்ருநநதோடைம் சோர்நது 
வோழும் மக்்கள் ப்ரும் பநருக்்கடியில வோழ்நது வருகினை-
னர். அதில குறிப்ோ்க நதோடை நசளவயோைர்்களும் பநருக்-
்கடிக்கு உள்ைோகியுள்ைனர். இத் தரு்ணத்தில சம்்ை உயர்வு 
பதோைர்்ோன கூடடு ஒப்நத ந்ச்சுவோர்த்ளத நதோடை 
நசளவயோைர்்கள் சங்கம்,முத்லோளிமோர் சங்கத்திற்கிளையில 
நளைப்ற்றுக் ப்கோணடிக்கிைது.எமது ந்கோரிக்ள்க்களை 
முத்லோளிமோர் சங்கத்தினர் ஏற்றுக் ப்கோள்ளும் வளரயில 
நோம் ந்ோரோடி பவற்றிப்கோள்நவோம்.

ப்ோருைோதோர பநருக்்க-
டிக்கு மத்தியில மி்கவும் நிதோ-
னமோ்கவும் சிக்்கனமோ்கவும் 
ப்கோணைோை நவணடிய ஒரு 
தீ்ோவளியோ்க இது அளமந-
திருக்கினைது.உ்லப்கஙகும் 
வோழுகினை அளனத்து உை-
வு்களுக்கும் இநத நோளில 
வோழத்துவதில மகிழ்ச்சி 
அளைகினநைன என நுவபரலியோ 
மோவடை ்ோரோளுமனை உறுபபினர் 
நவலுசோமி இரோதோகிருஸ்ணன தனது 
தீ்ோவளி வோழ்த்துச் பசய்தியில பதரி-
வித்துள்ைோர்.  

பதோைரும் வோழ்த்துச் பசய்தி -
யில.....  

இ்லஙள்க மக்்கள் தீ்ோவ-
ளிளய மி்கவும் சிைப்ோ்க 
ஒவபவோரு வருைமும் 
ப்கோணைோடி வநதோர்்கள்.
ஆனோல இம்முளை தீ்ோ-
வளியோனது ப்ோருைோதோர 
பநருக்்கடிக்கு மத்தியில 
ப்கோணைோை நவணடிய ஒரு 
நிள்ல ஏற்்டடுள்ைது.இநத 

நோளில தீ்ோவளிளய ப்கோணைோடு-
கினை நீங்கள் அளனவரும் மி்கவும் 
அளமதியோ்கவும் ஏளனயவர்்களின 
மனது புன்ைோத வள்கயிலும் இநத 
நோளை ப்கோணைோை நவணடும் 
என அன்ோ்க நவணடிக் ப்கோள்கின-
நைன.  

தீ�ததிருெொளில் சிநதிதது சூழ்நியலெ்கயள   
புரிநது ப்கொண்டு ப்சைலெொற்றுவேொம்

தீபாவளி நல்வாழ்த்துகைள்

ஐ.தே.க பிரதிதேலைவர் ருவன் விஜயவர்ேன 

மருேபாண்டி ராதமஸவரன் எம்.பி
சர்வதேச இந்துமே பீட சசயைாளரின் தீபாவளி வாழ்தது சசய்தி 

மலையக மககள் முன்னணியின் சிதரஷட உப ேலைவர் முலனவர் சதீஷகுமார் சிவலிஙகம் 

எஸ.ஆனந்ேகுமார்   

புதிய ஜனநாயக மககள் கட்சித ேலைவர் என்.ரவிககுமார் 

கைாநிதி நலலையா குமரகுருபரன்   சோழிைாளர் முன்னணியின் அலமப்பு சசயைாளர் சைட்சுமனார் சஞசய்  

சிவஸ்ரீ. கு.லவ. க. லவததீஸவர குருககள்
தோட்ட தசலவயாளர்கள் சஙகம்

தவலுசாமி இராோகிருஸ்ணன் எம்.பி 

ப்கோடுளம பசய்து 
வநத நர்கோசூரன பிடியில 
இருநது மக்்கள் விடு்டடு 
வநத ந்ோதிலும் இனறு 
உ்ணவு ப்ோருட்களின 
விள்ல அதி்கரிபபு, ப்ோரு -
ைோதோர ்கஷ்ைங்கள் மத்-
தியில இம்முளை தமிழ் 
மக்்கள் தீ்ோவளி திருநோளை 
ப்கோணைோை நவணடியுள் -
ைது எனறு   

்லங்கோ சமசமோஜக் ்கடசியின 
ப்ோது பசய்லோைரும் ்ோரோளுமனை 
உறுபபினருமோன ந்ரோசிரியர் 
திஸ்ஸ வித்தோர்ண பதரிவித்துள்ைோர்.   

அவர் விடுத்துள்ை தீ்ோவளி 
வோழ்த்துச் பசய்தியில நமலும் கூறி-
யுள்ைதோவது,..   

ஆடசிக்கு வரும் ஆட -
சியோைர்்கள் தமிழ் மக்்க -
ளின பிரச்சிளனக்கு அர -
சியல தீர்ளவ ப்ற்றுக் 
ப்கோடுப்தோ்க கூறிவநத 
ந்ோதிலும் அதற்கு 
நதளவயோன நைவடிக்ள்க 
எதளனயும் நமற்ப்கோள்ை -
விலள்ல.

ஆனோல, அதற்கு 
மோைோ்க இனவோதத்ளத ்ரபபி தங -
்கைது அரசியள்ல தக்்களவத்துக் 
ப்கோள்கினைனர்.   

அளனத்து மக்்களும் சுபிடசமோ்க 
வோழ்வதன மூ்லநம தமிழ் மக்்கள் 
தங்கைது தீ் திருநோள் ்ணடி-
ள்களய ப்கோணைோடுவதில மகிழ்ச்சி 
அளைவர்.  

மக்கள் அயனேரும் சுபிட்சமொ்க   
ேொழ்ேவத தீ�ொேளியின மகியமைொகும்
தபராசிரியர் திஸ்ஸ விதோர்ண

சசந்தில சோண்டமான்   

அஙகஜன் இராமநாேன் எம்.பி  

தமிழ் மக்்கள் வோழ்வில ஒனறி -
ள்ணநத திருநோட்களில தீ்ோவளி 
்ணடிள்க பிரதோனமோன இைத்ளத வகிக்கிைது. எமது 
மக்்கள் வோழ்வில ்லநவறு விதமோன ்கஷ்ைங்கள், துயரங-
்களை எதிர்ப்கோணடு வரும் ்கோ்லப்குதியில ஒரு தீ் ஒளி-
யோனது எவவோறு இருளை அ்கற்றுகிைநதோ அதுந்ோ்லநவ 
எமது மக்்கள் வோழ்வில ச்க்ல துயரமும் நீஙகி இன்மோன 
வோழ்வும் வைமும் ந்லமும் ்்லமும் ப்ற்று சுபீடசமோன 
வோழ்நிள்ல அளமநதிை நவணடும் என அனந் உருவோன 
்ரம்ப்ோருளின ்ோதம் ்ணிநது பிரோர்த்தளன பசய்து 
மனமோர்நத நிளைநத நலவோழ்த்துக்்களையும் நல்லோசி்க-

ளையும் இநதுக் குருமோர் அளமபபின 
சோர்பில ்கிர்நது ப்கோள்கினநைோம்.  

இச்சமயத்தில நோம் இயனைவளர 
அதி்கரித்த பச்லவிளன தவிர்த்து 
நதளவயுளைய மக்்களுக்கு இயனை-
வளர உதவியுைன ஆதரவு வழஙகுவது 
நமது ்கைளமயோ்கவும் நதளவயோ்கவும் 
உள்ைது. ஆ்கநவ இயனைவர்்கள் இயனைவளர உதவி, 
அளனவருக்்கோ்கவும் பிரோர்த்திபந்ோம்.  

எமது மக்கைள் வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும்  
வளமும் கி்டக்கை பிரார்த்திபவபாம்  

பிரச்சி்ைகைளில் இருநது மீள்வதறகைாை   
ஒளிக்கீறறு தீபத்திருநாளில் மைர வவண்டும்

நோடு முழுதும் இருக் -
கும் அளனத்து மக்்களும் 
இள்ணநது ப்கோணைோடும் 
்ணடிள்க்களுள் ஒனறு 
தோன தீ்ோவளி ்ணடிள்க.
தீ்ோவளி எனைோந்ல நிளன-
வுக்கு வருவது புத்தோளை, 
்டைோசு, இனிபபு மற்றும் 
வோழ்த்து பசய்தி்கள். 
ஆனோல இம்முளை தீ்ோவளி 
இ்லஙள்க மக்்களுக்கு ்்ல பநருக்்கடி-
்களை ஏற்்டுத்தியுள்ைது. அவற்ளை 
சமோளித்து பவற்றி ப்கோணடு முன -
நனோக்கி பசலவதற்்கோன ்கோ்லம் ்கனிந-
துள்ை நநரத்தில இத்தீ்த்திருநோள் 
வழியளமத்து ப்கோடுக்கும் என நோம் 

நம்புகிநைோம் என புதிய 
ஜனநோய்க மக்்கள் ்கடசித் 
தள்லவர் என.ரவிக்குமோர் 
தித்திக்கும் தீ்த்திருநோள் 
வோழ்த்துச் பசய்தியில பதரி -
வித்துள்ைோர்.  

பதோைர்நத அநத வோழ்த்-
துச் பசய்தியில,  

இனளைய ப்ோருைோ-
தோர பநருக்்கடியிலும் எமது மக்்கள் 
தீ்ோவளி திருநோளை ப்கோணைோடு-
கினைனர். தமிழ் மக்்கள் ்கோ்லோ்கோ்லம் 
அனு்வித்து வநத துன்ங்கள் ்டி -்
டியோ்க நீஙகி பசலலும் சநதர்ப்த்தில 
அரசின திடைங்களும் வரநவற்்க தக்்க-
தோ்க உள்ைது.

பெருக்கடி்களுககு தீரயே ப்கொண்டு-
ேரும் திருெொளொ்க அயமைடடும்

நோடடில ்கோ்ணப்டும் 
அளனத்து பிரச்சிளன்களும் 
நீஙகி மக்்கள் அளனவரும் 
மகிழ்ச்சியோ்கவும் நிம்மதி-
யோ்கவும் வோழும் சூழல இத் -
தீ்ோவளிநயோடு உருவோ்க 
நவணடுபமன மள்லய்க 
பதோழி்லோைர் முனனணி-
யின அளமபபு பசய்லோை-
ரும் மள்லய்க மக்்கள் முனனணியின 
உயர்பீை உறுபபினருமோன ப்லடசு-
மனோர் சஞசய் தன தீ்ோவளி வோழ்த் -
துச் பசய்தியில குறிபபிடடுள்ைோர்.  
நமலும் அவ வோழ்த்து பசய்தியில...  

இவவருைம் ம்லர்நதிருக்கினை 

தீ்ோவளி நோடடில சுபிடச-
மோன தீ்ோவளியோ்க அளமய 
நவணடும்.மள்லய்க மக்்கள் 
பசோலப்லோ்ணோ துயரத்ளத 
அனு்வித்து வருகினை-
னர்.அத் துயரங்கள் நீங்க 
நவணடும்.மள்லய்க மக்்கள் 
உட்ை நோடடு மக்்களும் 
சநநதோசமோ்க வோழ இருள் 

எனும் வறுளம நீஙகி மகிழ்ச்சி 
எனும் ஒளி முழு நோடடுக்கும் வீச 
பிரோர்த்திபந்ோம். அளனத்து மக்்க -
ளின வோழ்விலும் இன்ம் ப்ருகிை 
எல்லோம் வல்ல இளைவனின அருள் 
கிடைடடும். 

துய்ர விரட்டும் தீபாவளியாகை   
அ்மய வவண்டும்
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தீபாவளி சிறப்பு மலர்

தீ பாவளிப் பண்டிகைகை இந்துகைள் 
மாத்திரமன்றி சீககிைரைளும், சமணர-
ைளும் கைாண்்ாடுகின்்றனர. வரிகச-

ைாய் விளக்ைற்றி, இருள் நீங்கி, ஒளிதரும் 
பண்டிகை்ை தீபாவளி ஆகும். தீபத்தில் பர -
மாத்மாவும், கெருப்பில் ஜீவாத்மாவும் வாசம் 
கசய்து அருள் தருவதாை ஐதீைம். ஒவகவாரு-
வர மனதிலும் இருள் உள்ளது . அைங்ைாரம்,-
கபா்றாகம, தகைகைனம் ்பான்்றவற்க்ற  
அைற்்ற ்வண்டும். தீைகுணத்கத எரித்துவி் 
்வண்டும்.   தீபாவளி தினமான இன்று அகன-

வரும் அதிைாகையில் எழுந்து கைாள்வர. 
இல்ைத்தின் மூத்தஉறுப்பினரைளின் ைால்-
ைளில் ெைங்கு( மஞசளும் சுண்ணாம்பும் 
ைைந்த ைைகவ) இட்டுமகிழவர. பின்னர எண்-
கணய்க குளிைல் (ைங்ைா குளிைல்) 
கசய்வர. ெல்கைண்கணயில் 
ஓமம் மற்றும் மிளகு ்பாட்டுக 
ைாய்ச்சுவது சிைரது வழகைம். 
மகைள் புத்தாக் உடுத்தியும் பட் -
்ாசுைள் கைாளுத்தியும் மகிழவர .  

 கபாதுவாை தீபாவளி தினத்-
தன்று பாரம்பரிை உக்ைகள 
அணிை்வ கபரும்பாைான 
மகைள் விரும்புகின்்றனர. அ்ெை 
கபண்ைள் புக்கவயும்  ககுறிப்-
பாை பட்டுப்பு்வ ) ஆண்ைள் 
்வட்டியும் அணிவர. தீபாவளி 
அன்று ஒவகவாரு இல்ைத்திலும் 
மங்ைள  இ கசைான ொதசுவரம் 
ஒலி ப்ப து சி்றப்பாகும். தீபாவளி 
தினத்தில் இனிப்புகைள் தைா-
ரித்து ஒருவருககைாருவர பரிமா-
றிக கைாள்வர .    ைட்சுமி பூகை 
தீபாவளியின் மிைப் கபரிை அம்-
சமாகும். இந்த புனித ொளில் 
ைட்சுமி்தவி, விொைைர மற்றும் 
சரஸவதி்தவி ஆகி்ைார மாகை மற்றும் 
இரவு ்ெரங்ைளில் ்பாற்்றப்படுகி்றாரைள். 
புராணங்ைளின்படி ைட்சுமி ்தவி பூமிககு 
இ்றங்கி, ஒவகவாரு வீட்க்யும் பாரகவயி-

டுகி்றார. என்வ ைக்ஷமி ்தவிகைப் பிரிைப்ப -
டுத்தவும், அவரது கதய்வீை ஆசீரவாதங்ைகள 
அனுபவிகைவும் இந்த சரிைான தருணத்தில் 
வீட்க் முக்றைாை சுத்தம் கசய்து விளககு 
ஏற்றி வழிபாடு கசய்ைப்ப் ்வண்டும் என்று 
கூ்றப்படுகி்றது. 

   வீட்க் சுத்தம் கசய்து, ைக்ஷமி பூகைககு 

முன் தூய்கமயின் சாரத்திற்ைாை நீர 
கதளிகைவும்.  ைளிமண் விளககுைள் 
மற்றும் ்ைாைங்ைளால் வீட்க் 
அைங்ைரிகைவும்.  

  பூகைகைாை பைகை உருவாக-
ைவும். அதன் ்மல் ஒரு சிவப்பு 
துணிகைப் பரப்பி, ைக்ஷமி ்தவி 
மற்றும் விொைைர சிகைைகள அதன் 
்மல் கவகைவும். இரண்டின் ப்த்-
கதயும் ஒ்ர ்ொகைத்திற்ைாைப் 
பைன்படுத்தைாம்.  

 ைட்சுமி ்தவி மற்றும் விொை-
ைர மீது மஞசள் மற்றும் குங்குமம் ்பாட்டு 
கவகைவும். ஒரு விளககு (ைளிமண் விளககு) 
ஏற்றி, சந்தனம், அரிசி, மஞசள், குங்குமம் 
்பான்்றவற்க்ற கவத்து உங்ைள் பகதிகை 

வழங்குங்ைள்.  
 ைட்சுமி பூகைககுப் பி்றகு, சரஸவதி, 

ைாளி்தவி, விஷ்ணு மற்றும் கு்பர 
ஆகி்ைாகர வணங்குவது ச்ங்குைளின் 

்பாது கசய்-
ைப்படுகி்றது. பூகை 
விழாகைள் குடும்ப உறுப்பினர-
ைள் மற்றும் ெண்பரைளு்ன் ்சரந்து கசய்ைப்-
ப் ்வண்டும்.  

 ைட்சுமி பூகைகைத் கதா்ரந்து, புத்தைங் -
ைள், வணிைம் அல்ைது கசல்வம் கதா்ரபான 

பி்ற உபைரணங்ைளுககு மரிைாகத கசலுத்த-
ைாம். பூகை முடிந்ததும், இனிப்புைள் மற்றும் 

பிரசாதம் வழங்ைைாம். இன்க்றை தினம் 
கபரி்ைாகர வணங்கி வாழத்து கபறுவது 
ென்கம பைககும்.  

தீபாவளிைன்று நீராடுவகத மட்டும் 
புனித நீரா்ல் என்று கசால்வதற்கு ைாரணம் 
உள்ளது. இன்க்றை தினம் அதிைாகையில் 
எல்ைா இ்ங்ைளிலும் தண்ணீரில் ைங்கை -
யும், எண்கணயில் ைட்சுமியும் அரப்பில் 
சரஸவதியும், குங்குமத்தில் கைௌரியும், 
சந்தனத்தில் பூமா்தவியும், புத்தாக்ை-
ளில் மஹாவிஷ்ணுவும் வசிப்பதாை ைரு -
தப்படுகி்றது. அந்த நீரா்கைத்தான் ைங்ைா 
ஸொனம் என்கின்்றனர.

 இன்க்றை தினம் எல்ைா ெதிைள், ஏரிைள், 
குளங்ைள், கிணறுைளிலும், நீரநிகைைளி -
லும் ைங்ைா ்தவி விைாபித்து இருப்பதாை 
ஐதீைம் உள்ளது.  

  தீபாவளி இந்துப் பண்டிகைைாய் 
இருந்தாலும், அகனவரும் ஒற்றுகமைாய் 
கைாண்்ாடும் பண்டிகைைாகும். இத்தீ-
பத்திருொளில் ொம் அகனவரும் எமது 
இருகள அைற்றி மனதில் புத்கதாளியிகன 

ஏற்றி எதிரைாைத்கத சுபிட்சமாககு்வாம்.
  

தீமைய்கன்று 
தூயமை க்கோணட 
தீபத்திருநோ்ே!
இருே்கன்று நலகலோளி 
திகக்கட்டும் வீசட்டும், 
கங்கதி்�ோன் ஒளிகெளேம் ்போல
 ைோனுடர் உளேங்களில   
 இன்ப கெளேம் கபோங்கட்டும்!
 இலலங்களில தீபச்சுடர்ெரிமச சீ்�ோங்க,  
 ஆன்ைோ லயககும் ஆலயங்களில  
 ஆன்ை ்்கோடி்கள இன்புற்று ெழிபட,  
 ்ேன் ேமிழோன தீநேமிழின் 
ெோழத்கேோலி முழங்கட்டும்!
 ஒளி தினைதில உெம்க க்கோளே  
 ைோனிடர் இடர் ்கமேய சுடர் க்கோணடு  
 ்ைவும் அ்க்�ோதியில படர்ைல�ோய  
 முலமல ெனம்்போல எலமலயிலோ   
 கசழிப்புடன் சீர்நிமையட்டும்!
 ைண்ண்கைதில புன்னம்க ேெழ,
 விண்ண்கைதில ்ேெரும் மூெரும்   
 பூைோரி கபோழிய, புவிைோநேர் புத்கேோளி  
 ்கோ்ண சுடர்மிகு நநநோளில சு்க்போ்கம்   
 ேமேத்திட ஈடிலோ இலஙம்கயில
 ேழிழர் ெோழவு சிைக்கட்டும்!   
இனிய தீபத்திருநோள நலெோழத்து்கள....!  

எஸ்.்க்்ணசன் ஆச்சோரி சதீஷ் 

்கோத்திருநது ெநேவிழோ  
்கோரிருமே ்போககிடு்ை!  
புத்ேோமட பேபேக்க  
புதுகெடியும் படபடக்க  
தீயமெ ஓடி  
தித்திப்மப ்ேடி  
நலலெர்்கள கூடி  
நலலமே போடி  
உளேங்கள கூடி  
உெம்கயில ஆடி  
கசோநேங்கள கூடி  
கசோர்க்கத்மே நோடி  
திமசகயஙகும் திருநோேோய  
தீப ஒளி கபருநோேோய  
ைனகைஙகும் ைகிழச்சி ஒலி  
ைத்ேோப்போய சிரிக்கட்டும்!  

ஸ்ரீ�ோம் பழனிசோமி     

தமிழரைளின் வாழவிை்ைாடு 
விழாகைள், பண்டிகைைள், விர-
தங்ைள் பின்னிப் பிகணந்ததகவ. 

அந்த வகையில் தீபாவளி முககிை 
பண்டிகை ஆகும்.உைகைங்கும் வாழ-
கின்்ற இந்துகைளின் கபாதுவான 
பண்டிகைைாை தீபாவளி விளங்கு-
கின்்றது. 

தீபாவளி என்்றால் தீபங்ைளின் 
வரிகச என்று அரத்தம். தீபம் 
என்்றால் விளககு. ஆவளி என்்றால் 
வரிகச. வரிகசைாய் விளக்ைற்றி 
இருள் நீககி ஒளி தரும் பண்டிகை்ை 
தீபாவளி ஆகும்.  

தீபஒளி திருொள் என்று அகழக-
ைப்படும் தீபாவளிகை இந்துகைள் 
மட்டுமல்ைாது உைகின் பல்்வறு 
மதங்ைகளச் ்சரந்த மகைளும் 
கைாண்்ாடுகின்்றனர. தீபாவளி 
பண்டிகை கைாண்்ா்ப்படுவ-
தற்கு மூன்று விதமான வரைாறுைள் 
உள்ளன.  

இராமாைணத்தில் இராமன் இரா-
வணகன அழித்து விட்டு தனது 
வனவாசத்கதயும் முடித்து விட்டு 
மகனவி சீகத மற்றும் ச்ைாதரன் 
இைட்சுமணனு்ன் அ்ைாத்தி 
திரும்பினார. அந்த ொகள, 
அ்ைாத்தி மகைள் ஊகரங்கும் விளக-
்ைற்றிக கைாண்்ாடி மகிழந்திருக-
கி்றாரைள். இந்த ொள்தான் தீபாவளி 
என்று கைாண்்ா்ப்படுகி்றது என்று 
ஒரு சாரார கூறுகி்றாரைள்.  

 இரண்்ாவது வரைாறு ்வறு விதமா-
னது.  

ைந்தபுராணத்தின்படி சகதியின் 21 
ொள் ்ைதார கைௌரி விரதம் முடிவுற்்ற 

ொள் தீபாவளிைாை கைாண்்ா்ப்படுகி-
்றது. இந்த விரதம் முடிந்த அன்றுதான் 
சிவன் சகதிகை தன்னில் ஒரு பாதிைாை 
ஏற்று அரத்தொரீஸவரர உருவம் எடுத்-

தார என்று கசால்ைப்படுகி்றது.  
 மூன்்றாவது வரைாறுதான் மகை-

ளால் அதிைம் ்பசககூடிை தீபாவளி 

பண்டிகை வரைாறு ஆகும். ெரைாசுரகன 
வதம் கசய்த வரைாறு. இரண்ைாட்சன் 
என்்ற ஒரு அரகைன் பூமா்தவிகை ை்த்-
திக கைாண்டு ்பாய் பாதாள்ைாைத்தில் 

மக்றத்து கவத்திருந்தான்.  
 அப்்பாது மஹாவிஷ்ணு வராை 

அவதாரம் எடுத்து, அரகைரைளி்ம் 
்பாரிட்டு பூமா்தவிகை ைாப்பாற்றுகி-
்றார. அதனால் ஏற்பட்் பரிசத்தால் பூமா-
்தவிககு பவுமன் என்்ற அரகை குணம் 
கைாண்் மனிதன் பி்றந்தான்.  

   பவுமன்(ெரைாசுரன்) பூ்ைாைத்கத 
ஆட்சி கசய்து கைாண்டு இருந்தான். 
அவனுககு ்பராகச அதிைரித்து விண்-

ணுைைத்கத ஆட்சி கசய்ை விரும்-
பினான். அதற்ைாை பவுமன் 

சாைா வரம் ்வண்டி 
பி ர ம் ம ் த -

வ க ன 

்ொககி ைடும் தவம் கசய்தான். 
பிரம்ம்தவன் அவனுககு ைாட்சி தருகி-
்றார.  

 அப்்பாது பிரம்ம்தவன், மனிதனாை 

பி்றந்த அகனவரும் ஒரு ொள் இ்றந்து-
தான் ஆை்வண்டும் என்று கூறுகி்றார. 
கபற்்ற தாய் மைகன கைால்ை மாட்்ாள் 
என்்ற எண்ணத்தில், என்கன கபற்்ற 
தாகை தவிர ்வ்ற ைாரும் என்கன 

கைால்ைக கூ்ாது என்று வரம் வாங்கி 
கைாள்கி்றான். அதற்கு பி்றகுதான் ெரைாசு-
ரன் என்்ற கபைர வந்தது.  

 மனிதனாை பி்றந்து அசுரனாை மாறிை 
அந்த ெரைாசுரன் விண்ணுைைம் ்பாய் 
்தவரைள் எல்்ைாகரயும் கவற்றி 
கைாண்டு அவரைளுக்ை கபண் குழந்-

கதைள் 16,100 ்பகர ை்த்தி 

வந்து அவனுக்ை அந்தப்புரத்தில் 
சிக்ற கவத்தான்.  

 இந்திரனுக்ை தாைார அதிதி அவர-
ைளின் ைாது ்தாடு மற்றும் 
வருணனுக்ை அரசகவ 
குக்கையும் திருடி எடுத்து 
வருகி்றான். அப்்பாது மைா-
விஷ்ணு கிருஷ்ண அவதாரம் 
எடுத்திருந்தார, பூமா்தவி சத்-
ைபாமா என்்ற கபைரில் அவ-
தரித்து கிருஷ்ணகர மணந்து 
கைாள்கி்றார. இந்திரன் ெரைாசு-
ரனின் கசைல்ைகள கிருஷ்ண-
ரி்ம் கசான்னதும், கிருஷ்ணர 
சத்திைபாமாகவ அகழத்துக 
கைாண்டு ெரைாசுரனு்ன் ்பார 
கசய்ைச் கசன்்றார.கிருஷ்ண 
பரமாத்மாவுககும் ெரைாசுரனுக-
கும் ைடுகமைான ்பார ெ்ந்-
தது. கிருஷ்ணர ைாைமக்ந்தது 
்பால் மைங்கி விழுகி்றார. 
அகத பாரத்து ்ைாபமக்ந்த 
சத்ைபாமா ெரைாசுரன் தனது 
மைன் என்று கதரிைாமல் அம்பு 
எய்து தாககுகி்றார.  

 ெரைாசுரன் இ்றககும் நிகை-
கமககு கசன்றுவிடுகி்றான். அந்-
த்வகளயில், பூமா்தவியின் 
அவதாரம் தான் சத்ைபாமா என்று 
அவனுககு கதரிகி்றது. தன்னு-

க்ை மைகன தன் கைைா்ை கைான்று 
விட்்தாை எண்ணி சத்ைபாமா ைண்ணீர 
விடுகி்றாள். ெரைாசுரன் தான் கசய்த பாவத்-
திற்கு மன்னிப்பு ்ைட்டு, அவனுக்ை 
தாய், தந்கதைரி்ம் ஒரு வரம் ்ைட்கி-
்றான். தன்னுக்ை இ்றப்கப துகைமாை 
எடுத்துக கைாள்ளாமல் எல்்ைாரும் சந்-
்தாசமாை கைாண்்ா  ்்வண்டும் என்று 
்ைட்கி்றான். அதனால் தீபாவளி என்்ற 
பண்டிகை உதைமானது.  

 இதனால்தான் ெரைாசுரனின் இ்றப்கப, 
இந்துகைள் பட்்ாசு கைாளுத்தியும், 
தீபம் ஏற்றியும், ்ைாைமிட்டும், 
ாவளி வாழத்துகைளு -்
னும் கைாண்்ாடு-
கின்்றனர.  

வாழ்வில் இருள் நீங்கி 
ஒளிதரும் தீபத்திருநாள்

வி.ரி.ச்கோ்ேெ�ோ�ோ...

நட�ோ�ன் ஹ�ன் ...

மக்கள் வாழ்வு 
சிறக்கட்டும்!

தீபத்திருநாளில் ்காரிருள் நீங்கட்டும்

மக்களிடையே ஒற்றுடமடே
வளர்ப்பது தீ்பத்திருநாள்



ந்துக்களால் க்காண்ா்ப்படும் 
விழாக்களில் தீ்பாவளி முதன்மை-
யான ஒன்ா்க உளளது. இந்துக்க-
ளின ்கலாசாரத்தில் ்பணடி்்க -

்கள ஆனமீ்க வளர்ச்சிககு து்ைநிற்கும் 
விதமைா்க உருவாக்கப்பட்டுளளன  

 மைக்கள ஒன்ா்கக கூடுவது, இல்லங் -
்க்ள அலங்்கரிப்பது, ஒவகவாரு வீட்-
்்யும் ஒவகவாரு கதரு்வயும் வண-
ைமையமைாய் மைாற்றுவது, இனிபபு்களும் 
்பரிசு்களும் ்பரிமைாறிக க்காளவது என இந் -
துக்களின ்கலாசாரத்தில் விழாக்கள சி்ப-
்பா்க உளளன..  

இலங்்்க, இந்தியா ஆகிய நாடு்களில் 
தீ்பாவளி க்பரும் முககியத்துவம் க்பறு-
கி்து. தீ்பாவளி - தீ்பங்்களின திருவிழா. 
ந்கரங்்களிலும் கிராமைங்்களிலும் மைக்கள 
ஆயிரக்கைக்கான தீ்பங்்க்ள ஏற்றி 
க்காண்ாடுவ்த ்கணகூ்ா்கப ்பார்த்தி-
ருப்்பாம்.  

   தீ்பாவளிப ்பணடி்்க மைக்களுககு 
குதூ்கலம் அளிப்பதா்க உளளது. கிராமைங்-
்களில் ஆண்கள, க்பண்கள, குழந்்த-
்கள, க்பரியவர்்கள என அ்னவரும் ஒன-
்ா்கக கூடி, வீதிகயல்லாம் அலங்்கரித்து, 
்்காலமிட்டு, கதருகவல்லாம் ்தாரைம் 
்கட்டி, ஆ்ல்-்பா்ல் என க்காண்ாடிய ்கால-
கமைானறு இருந்தது. இனறு அவவா்ான 
க்காண்ாட்்ங்்கள இல்லாமைல் ்்பாயுள-
ளன. க்காண்ாட்்த்தின வடிவம் மைாறிவிட்-
்து.  

 அக்காலத்தில் மைக்களி்ம்  தூய்்மை -
யா்க வாழும் மு்் இருந்தது. இதனால் 
மைக்களால் ்நாயினறி ஆ்ராககியமைா்க 
அ்மைதியா்க வாழ முடிந்தது. மைக்கள 
அ்மைதியா்க ஆ்ராககியமைா்க நி்்வு்ன 
வாழந்தால்தா்ன க்காண்ாட்்த்்தப 
்பற்றி நி்னக்க முடியும்!  

வரு்த்தின 365 நாட்்களும் 365 திரு -

விழாக்கள அக்காலத்தில் மைக்கள மைத்தியில் 
இருந்தன. மைனித வாழக்்க்ய க்காண -
்ாட்்மைாய் மைாறிப்்பாவதற்கு இது்்பால் 
ஏற்்பாடு்கள கசய்யப்பட்்ன. ஆனால், 
தற்்்பாது எஞ்சியுளள்தா சில விழாக்கள 
மைட்டு்மை. அலுவல்கமும், கதா்லக்காட்சி -
யும் நம் திருவிழாக்க்ள விழுங்கிவிட்்ன. 

 அதிலும் ந்்மு்்யில் தீவிரமைா்க 
இருப்பகதனன்வா 8, 10 விழாக்கள 
மைட்டு்மை. இத்ன அப்படி்ய விட்டுவிட்-
்ால் அடுத்த த்லமு்்ககு க்காண்ாட்-
்ங்்க்ள இருக்காது. க்பாருள ஈட்டுவதும் 
உைவு உண்பதும் என வாழக்்க ்க்ந்து 
்்பாய்விடும். ்பலரும் அப்படித்தா்ன 
வாழந்து வருகி்ார்்கள? விழா நாளனறு 
விடுமு்், நீண் ்நரத் தூக்கம், தி்ரப -
்ப்ம், கதா்லக்காட்சி க்பட்டி என்ாகிவிட்-
்து வாழக்்க.  

விழாக்கள என்ால் அதி்கா்ல நானகு 
மைணிககு விழித்து, க்பரும் உற்சா்கத்து்ன 
மைக்கள தம்்மை தயார் கசய்துக்காண் 
்காலம் இருந்தது. வீடு முழுக்க ்பல 
்வ்ல்கள ந்ந்திருககும். ஊர் மைக்கள ஓரி-
்த்தில் கூடி, அங்கு க்பரும் க்காண்ாட்்ம் 
நி்கழும். ஆனால், இன்்ய நி்ல்மை்யா 
த்லகீழ. 

 இந்தக ்கலாசாரத்்த மீணடும் புதுப-
பிக்க ்வணடிய சூழநி்லயில் இனறு 
நாம் இருககி்்ாம்.  க்பாங்்கல், மைஹாசி-
வராத்திரி, தீ்பாவளி ஆகிய க்காண்ாட்்ங்-
்களுககு மீணடும் உயிர்பபூட்் ்வணடும். 
்ப்ழய ்கலாசாரத்்த மீணடும்  க்காணடுவர 
்வணடும்..  

 வாழவில் இரு்ள அ்கற்றி மைகிழச்சி்ய-
யும் விடி்வயும் க்காணடுவர ்வணடும் 
என்ப்த தீ்பாவளித் திருநாளின ்நாக்கம்.  

்கலாசார ரீதியா்க தீ்பாவளி்யக 
க்காண்ா் ்பல ்காரைங்்கள இருந்தாலும், 
வரலாற்று ரீதியா்க நாம் கசால்லி வரும் 

்காரைம், நர்காசுரன எனனும் தீய அரச்ன 
கிருஷைர் க்கான்ார், அதனால் அது நர்க 
சதுர்தசி ஆனது என்பதுதான. 

்பலவிதங்்களில் ்பார்த்தால், இந்நாள 
மிகுந்த மைங்்களம் ் சர்ககும் நாளா்க ஆகி்து. 
இந்நாளில் ஒருவர் லக்ஷமி்யத் ்தடினால் 
அவருககு லக்ஷமி ்க்ாக்ஷம் கிட்டும் எனவும், 
ஒருவருககு ஆ்ராககியம் ்வணடுகமைன-
்ால், அன்ன சகதி வருவாள எனறும், 
்கல்வி ்வணடு்பவருககு சரஸவதி ்தவி 
நலம் கசய்வாள எனறும் நம்பிக்்க நிலவு-
கி்து. 

 இந்நாள ஒருவருககு நல்வாழவு வழங்-
கும் என்ப்த மைரபுவழியா்க நாம் ்்பசி்ய 
வந்திருககி்்ாம்.  

தீ்பாவளி - ஒளியின திருநாள. இந்நாள 
கவளியில் விளக்்கற்றுவ்தப ்பற்றி அல்ல, 
நம் அ்கத்்த ஒளி்யற்்ச் கசய்வதற்்கான 
ஒரு நாள. கவளிச்சம் என்ால் கதளிவு. 

 கதளிவில்லாமைல் நீங்்கள எ்தச் கசய்ய 
முற்்பட்்ாலும் அது அழி்வ ் நாககி அ்ழத்-
துச் கசல்லும். கவளிச்சம் வாழக்்கககு 
ஒளியூட்டும் எனறு நாம் கசால்வது, கவறும் 
நம் ்கணைால் ்காண்ப்தப ்பற்றி மைட்டும் 

கசால்லவில்்ல, ்பலவிதங்்களில் நமைககுள 
அது கதளிவி்ன உண்ாககும் என்பதால்-
தான. உங்்க்ளச் சுற்றி ந்ப்ப்த நீங்்கள 
எத்த்ன கதளிவான ்பார்்வயு்ன ்காண-
கிறீர்்கள என்ப்த உங்்கள வாழக்்க்ய 
நீங்்கள எவவாறு ந்த்துகிறீர்்கள என்ப்த 
நிர்ையிககும்.  

 நமைககு நன்மை வி்ளவிககும் தீ்பாவளி 
நா்ள ்பட்்ாசு க்காளுத்திக க்காண்ாடுகி-
்்ாம். ்பட்்ாசு க்காளுத்துவது, புத்தா்் 
அணிவது மைட்டுமைல்ல, நம் நாட்டில் இனிப-
புப ்பல்காரங்்கள இல்லாமைல் ்பணடி்்க்கள 
எப்படி நி்்வுக்பறும்? அத்்தயும் மைாமியும் 
மைாவு எடுத்துக க்காடுக்க, ்பாட்டியின ்்கப்ப-
தம் சு்வ்ய எடுத்துக க்காடுககும்.

  ்பல்காரங்்க்ள தயாரிப்பதற்கு ஆழந்த 
ஈடு்பாடு அவசியம். மைக்கள தங்்கள வாழக-
்்க்ய ்நசித்தால் மைட்டு்மை இது்்பான் 
ஈடு்பாட்டு்ன வாழ முடியும்.  

 அக்காலத்தில் வீட்டில் உைவு தயா-
ரிககும்்்பாது க்பண்கள ்பாட்டுப ்பாடிக-
க்காண்் உைவு ச்மைப்பார்்கள. உ்லுககு 
மைட்டும் உைவல்ல, அதில் அனபு இருககும். 
ஈடு்பாடு இருககும். அதில் ்்கப்பககுவம் 
இருககும். அந்த உை்வ உணணும் மைனி-
தரின உ்லும் அது்்பால்வ உருவாகும்.   

வாழவில் இருள நீங்கிய க்காண்ாட்்த் -
்தக க்காணடுவர ்வணடும் என்ப்த 
தீ்பாவளித் திருநாளின ்நாக்கம். ்பட்்ா -
சு்களும், மைத்தாபபு்களும் உங்்களுககுள 
இருககும் இரு்ள அ்கற்றி வி்ட்டும். ஏ்தா 
ஒருநாள மைட்டும் க்காண்ாடி, மை்ந்து 
்்பாவதற்்கான நாள அல்ல தீ்பாவளி, உங் -
்களுககுள ஒவகவாரு நாளும் தீ்பாவளி-
யா்கத்தான இருக்க ்வணடும். 
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தீபாவளி சிறப்பு மலர்

ஒவகவாரு ்பணடி்்கககு பினனா -
லும் அது க்காண்ா்ப்படுவதற்கு 
ஒவகவாரு ்காரைங்்கள இருககும். 

தீ்பாவளிப ்பணடி்்க க்காண்ாடுவதற்கு 
்பல புராை ்க்த்களும் வரலாற்று ்க்த்க-
ளும் இருககின்ன.  

   “யாதும் ஊ்ர யாவரும் ்்களீர்” 
என் மைனித்நய ஒரு்மைப்பாட்்் எமைது 
வாழக்்கயில் ்க்்பபிடித்து வாழவாங்கு 
வாழ ்வப்ப்வ ்பணடி்்க்கள. தனிமை -
னித சமூ்கத்தின நல்வாழ்வக ்கருதி நம் 
முன்னார்்களால் மிகுந்த சிந்த்னயு்ன 
கநறி்கள ஏற்்படுத்தப்பட்டுளளன.  

 ்பல்்வறு ்பகுதி்களிலும் வாழும் மைக்க -
ளால் ்பல்்வறு விதமைான ்பணடி்்க்கள 
க்காண்ா்ப்படுவது குறிபபி்த்தக்கது. 
இந்து சமையம் தன ்பண்பாட்்் ஒழுங்கு்ப-
டுத்த ்பல்்வறு மு்்யியல் தன்மை்க்ள 
க்காணடுளளது. அவற்றுள ்பணடி்்க்கள 
முககியத்துவம் க்பறுகின்ன. அவவ்்க -
யில் தீ்பாவளி ்பணடி்்கயும் சி்பபுப க்பறு-
கின்து.  

தீ்பங்்க்ள வரி்சயா்க ஏற்றி ஒளிமைய-
மைான இ்்வ்ன வழி்படும் புணணிய 

தின்மை தீ்பாவளி.  ஒ்ர விளககு ஏ்னய 
விளககு்க்ள ஒளி வீசச் கசய்யும். அந்த 
முதல் ஒளி்ய ்பரமைாத்மைா, அதனால் ஒளி 
க்பறும் மைற்் விளககு்கள ஜீவாத்மைாக்கள. 
ஜீவராசி்கள எல்லாவற்றிற்கும் ்பரம்க்பா-
ரு்ள ஆதார ஒளியாகும்.  

இந்த உண்மை்ய உைர்த்தும் 
வ்்கயில்தான ஒளிவிளககு திருநா -
ளா்க தீ்பாவளி க்காண்ா்ப்படுகின்து. 
தீ்பாவளி ்பணடி்்கயின ்தாற்்ம் ்பற்றி 
இந்துக்கள மைத்தியில் ்பல்்வறு ஐதீ்கங்்கள 
்காைப்படுகின்ன. இவற்றில் நர்காசுரன 
எனும் ்பழமைரபுக ்க்தயின அடிப்ப்்யில் 
தீ்பாவளி ்தானறிய்த ஏற்றுக க்காளளப-
்படுகின்து.  

  மைஹாவிஷணு தனது அவதாரங்்களில் 
ஒன்ான வரா்க அவதாரம் எடுத்த்்பாது 
பூமி்தவி்ய மைைந்து க்பற்் பிள்ள்ய 
நர்காசுரன என்பவனாவான. அவன ்கடும் 
தவத்தினால் ்பல ஆற்்ல்்க்ள க்பற்்்மை -
யினால் அவன தா்ன ்க்வுளிலும் ்மைலா -

னவன என் மைமை்த ஏற்்பட்்து. இதனால் 
்தவர்்க்ளயும், ரிஷி்க்ளயும் வருத்தி-
னான நர்காசுரன.  

இவனின க்காடு்மை தாங்்க முடியாத 
்தவர்்களும், ரிஷி்களும் தம்்மை ்காத்தரு-

ளும்்படி மைஹாவிஷணுவி்ம் 
்வணடி நின்ார்்கள. ்தவர் -
்களின ்வணடுதலுக்க்மைய 
மைஹாவிஷணு ்கணைன 
அவதாரம் எடுத்தார். நர-
்காசுரன தன ்கடும் தவத் -
தால் இரவி்லா, ்ப்கலி்லா 
தன்னக க்கால்ல முடியாத 
இ்வாவரம் ்வணடியிருந் -
தான.  

 ்பல மைா்ய வி்ளயாட்-
டுக்களின த்லவனான 
்கணைன இரவும் ்ப்கலுமைற்் 

அந்திசாயும் ்நரத்தில் சத்திய்பாமைாவின 
உதவியு்ன அவ்ன சங்்காரம் கசய்தார். 
இந்த நர்காசுரன வதம் கசய்யப்பட்் நா்ள 
இருள நீங்கி ஒளி க்பற்் நாளா்க எணணி 
தீ்பாவளியா்க க்காண்ா்ப்படுகின்து.  

இந்துக்கள மைட்டுமைனறி சீககியர்்களும், 

சமைைர்்களும் கூ் இப்பணடி்்க்ய 
கவவ்வறு ்காரைங்்களுக்கா்க க்காண்ா -
டுகின்னர்.  

தீ்பாவளியனறு நீராடுவ்த மைட்டும் 
புனித நீரா்ல் எனறு கசால்லப்படுகின்து. 
அன்்ய தினம் அதி்கா்லயில் எல்லா 
இ்ங்்களிலும் தணணீரில் ்கங்்்கயும், 
எணகையில் லட்சுமியும், அரபபில் சரஸ-
வதியும், குங்குமைத்தில் க்கௌரியும், சந்தனத்-
தில் பூமைா்தவியும், புத்தா்்்களில் மைஹா-
விஷணுவும் வசிப்பதா்க ்கருதப்படுகின்து.  

 அன்்ய தினம் எல்லா நதி்கள, 

ஏரி்கள, குளங்்கள, கிைறு்களிலும், நீர் 
நி்ல்களிலும் ்கங்்கா ்தவி  வியாபித்து 
நிற்்பதா்க ஐதீ்கம். இந்நாளில் எணகைய் 
்தய்த்து நீராடு்வார் ்கங்்்கயில் நீராடிய 
புணணியத்்தயும் திருமை்களின அரு்ள-
யும் க்பறுவர்.  

 தீ்பாவளித் திருநாளில் பிரிந்து வாழும் 
்பல குடும்்பங்்கள ஒனறு ்சர்கின்ன. 
்ப்்க உைர்வு்க்ள மை்ந்து ஒற்று்மை்ய 
்மை்லாங்குகின்து. வீட்டி்ல இரவு 
ஏற்றும் தீ்பவிளககு்க்ள இரவு முழுவதும் 
அ்ையாது எரிய விடுவர்.  

 இ்த மைாணிக்கதீ்பம் என அ்ழப்பர். 
இவவாறு கசய்வதன மூலம் ஸ்ரீ லஷமியின 
அனுககிர்கம் கி்்ககும் என நம்புவதும் 
இந்து சமைய மைக்களின வழக்கமைாகும். சமு-
தாயத்தில் அர்த்தமும் உயி்ராட்்மும் உளள 
வாழக்்கப்படிமைம் எனறு கூ்லாம்.  

 இப்பணடி்்க தத்துவம் நி்்ந்ததா்கவும் 
ஒழுக்கவியல் ்கருத்துக்க்ள முனகனடுத்-
துச் கசல்்ப்வயா்கவும் உளளது. இந்நாளில் 
்ப்்கவர்்களும் தம் ்்கா்பங்்க்ள மை்ந்து 
ச்்காதரதத்துவத்து்ன வாழ மு்னகின -்
னர். அவவ்்கயில் இது கவறும் ்பணடி்்க-
யா்க மைட்டுமைல்லாது வாழ்வச் கசம்்மைப்ப-
டுத்தும் ஓர் நி்கழவா்க அ்மைகின்து.  

 ்பரவலா்கக க்காண்ா்ப்படும் ்பணடி-
்்கயான தீ்பாவளி, இந்துக்கள வசிககும் 
அ்னத்து நாடு்களிலும் உற்சா்கத்து்ன 
க்காண்ா்ப்படுகி்து.  

 இந்தப ்பணடி்்க தமிழ மைாத ்கைக-
கீட்டின்படி க்பரும்்பாலான வரு்ங்்களில் 
ஐப்பசி மைாதத்தில் வரும் அமைாவா்ச தினத் -
தனறு க்காண்ா்ப்படுகி்து. சில வரு்ங் -
்களில் மைட்டும் அமைாவா்சககு முந்்தய 
தினம் க்காண்ா்ப்படுகி்து. ஆங்கில 
நாட்்காட்டியின்படி, அக்்ா்பர் 17 முதல் 
நவம்்பர் 15ககுட்்பட்் நாட்்களில் தீ்பாவளிப 
்பணடி்்க அ்மைகி்து.  

எனக்னறும் உங்்கள
இல்லங்்களிலும் உளளங்்களிலும்
மைகிழச்சி க்பாங்்க
இனிய தீ்பாவளி நல்வாழத்துக்கள!
தீ்பங்்கள பிர்காசிக்க ்பட்்ாசு
கவடிக்க, மைகிழச்சியு்ன
இந்நா்ள க்காண்ா் 
இனிய தீ்பாவளி வாழத்துக்கள!
்பட்்ாசு்கள கவடிககும்
்்பாது தீ்மை்களும் கவடித்து
சித்ட்டும்... அ்னவருககும்
இனிய தீ்பாவளி வாழத்துக்கள!
உங்்கள இல்லத்தில் இன்பமும் 
உளளத்தில் மைகிழச்சியும்
க்பாங்கி்  இனிய
தீ்பாவளி நல்வாழத்துக்கள..!
உங்்களது ஆ்ச்களும்
்கனவு்களும் நி்்்வ்ட்டும்
இந்த நாள இனிய நாளா்க
அ்மைய  இனிய
தீ்பாவளி நல்வாழத்துக்கள..!
உங்்கள வாழக்்கயில்
துன்பங்்கள எல்லாம்
்க்ரந்து ்்பா்க.. .ஒளிமையமைான
எதிர்்காலம் பி்க்க... இந்த
தீ்பாவளி திருநாளில்
மைகிழச்சியு்ன இருக்க
இனிய தீ்பாவளி வாழத்துக்கள!
தீ்பத்தின ஒளியாய் தீ்பாவளி
மைலரும்.. மைகிழச்சியும்
கவற்றியும் ஒருங்்்க மைலர்ந்தி்
அ்னவருககும் இனிய
தீ்பாவளி வாழத்துக்கள!
உங்்கள வாழக்்கயில்
இருக்க கூடிய எல்லா
துன்பங்்களும் தீ்ப ஒளியால்
விலகி... உங்்கள வாழக்்க
தீ்ப ஒளியாய் எனறும் பிர்காசிக்க
இனிய தீ்பாவளி வாழத்துக்கள..!
உங்்களுககும் உங்்கள
குடும்்பத்தினருககும்
இனிய தீ்பாவளி நல் வாழத்துக்கள..!
நண்பர்்கள அ்னவருககும்
இனிய தீ்பாவளி வாழத்துக்கள..!
எல்லா த்் ்கற்்களும் ்படிக்கற்்களா்க
மைாறி துன்பங்்கள நீங்கி
இன்பங்்கள மைலர என
இனிய தீ்பாவளி வாழத்துக்கள..!
தித்திககும் தீ்பாவளி திருநாள
நல்வாழத்துக்கள
 அனபு நண்பர்்கள மைற்றும்
அவர் குடும்்பத்தினர் அ்னவருககும்
இனிய தீ்ப திருநாள வாழத்துக்கள..!
ச்கல கசல்வங்்க்ளயும் இந்த
தீ்ப திருநாள உங்்களுககு
வழங்்கட்டும்... இனிய
தீ்பாவளி வாழத்துக்கள..!
தீ்ப ஒளியில் இருள விலகுவது

்்பால் உங்்கள வாழவிலும்
துன்பம் விலகி இன்பம் நி்லத்து
இருக்கட்டும்..
இனிய தீ்பாவளி நல்வாழத்துக்கள..!
இனிய தீ்ப திருநாள வாழத்துக்கள..
அ்னவரது இல்லங்்களிலும்
உளளங்்களிலும் அனபின ஒளி
்பரவட்டும்...மைகிச்சியும்
இனி்மையும் நி்்யட்டும்..!
அ்னவர் வாழவிலும் இருள
மை்்ந்து ஒளி மைலர அன்பான
உ்வு்களுககு... இனிய
தீ்பாவளி நல்வாழத்துக்கள..!
தீ்பாவளி வாழத்துக்கள..
உங்்கள இல்லத்தில் மைகிழச்சியும்,
மைனநி்்வும், ஆ்ராககியமும்
கசல்வமும் நி்்யட்டும்!
உங்்கள வாழவு எனறும்
இனிதாய் அ்மைய 
தீ்பத்திருநாள நல் வாழத்துக்கள..!
அனபு க்காண் இதயங்்கள
அ்னவருககும் இனிய
தீ்பாவளி வாழத்துக்கள!
இந்த இனிய தீ்பத் திருநாளும்
உங்்கள வாழக்்கயும்
ஒளிமையமைா்க பிர்காசிக்க 
இனிய தீ்பாவளி நல் வாழத்துக்கள..!
வாழக்்கயில் துன்பங்்கள
்க்ரந்து இன்பங்்கள நி்்ய
இந்த தீ்ப திருநாளில் வாழத்துக்கள!
இனிய தீ்பாவளி வாழத்துக்கள!
உங்்கள வாழக்்கயில் துன்பங்்கள
எல்லாம் ்க்ரந்து ்்பா்க 
ஒளிமையான எதிர்்காலம் பி்க்க 
இந்த தீ்பாவளி திருநாளில்
மைகிழச்சியு்ன இருக்க 
இனிய தீ்பாவளி வாழத்துக்கள!
நல்ல எணைங்்கள என்
தீ்பவிளக்்க ஏற்றி ்வத்து
இருள என் தீ்மை்ய
அழித்திடுங்்கள. இனிய
தீ்பாவளி நல்வாழத்துக்கள!
மைகிழச்சியான இந்த நாளில்
உங்்கள வாழவில் கவளிச்சம்
பிர்காசிக்கட்டும்...இனிய
தீ்பாவளி நல்வாழத்துக்கள!

ராஜ் சந்்தாஷம்  

உள்ளத்தில் நிறைந்த அழுக்குகற்ள அகறை
வேண்டுமென்பவ்த தீ்பாேளியின அரத்்தம்

சத்குரு..

ஆ.சிவசுபபிரமைணியம் ...

நறசிந்தறைகம்ளனை 
தீ்பத்ற்த ஏறறுவோம் !

 ஒழுக்கவிழுமியக ்கருத்து்களை
 வலியுறுத்தும் இந்துப் பண்டிள்க  
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?உங்களுடைய ஆரம்ப ்கால 
ரராடைரிக் ்கழ்கத்தினுடைய 

நைவடிக்ட்க்கள் என்ன? 
1984 இல் கிளிந�ொச்சி ர�ொட்டரிக் 

கழகத்தில் அஙகத்துவம் நெறரறேன்.
கிளிந�ொச்சி ர�ொட்டரிக் கழகம் 
�ொடடில் நிலவிய பி�ச்சினைகள் 
கொ�ணமொக இ�ண்டு முனறே நெயலி-
ழந்து ரெொைது. அது முதலொவதொக 
ெமொதொை கொல கட்டத்தில் ஆ�ம்பிக் -
கபெடடு மீண்டும் 2004 இல் நெயலி-
ழந்து ரெொைது. ரெொர் நினறேவுக்குப 
பின்ைர் மக்கள் மீளக்குடியமர்ந்த 
பின்பு 2014 இல் இ�ண்்டொவது த்ட -
னவயொக மீளவும் ஆ�ம்பிக்கபெட -
்டது. இது யொழபெொணம் ரெொதைொ 
னவத்தியெொனல  ெணிபெொளர் னவத்-
தியர் ெத்தியமூர்த்தி தனலனமயில் 
மீள ஆ�ம்பிக்கபெட்டது. 

இதில் �ொன் ெல்ரவறு ெதவிகள் 
வகித்துள்ரளன். முன்ைொள் ந�ொட்ட-
ரிக் கழகத் தனலவர், ெவுண்ர்டென் 
தவிெொளர், ெமூக ரெனவகளுக்குரிய 
தவிெொளர் எைப ெல ெதவிகள் வகித் -
துள்ரளன். 

?ர்பாலிரயா ஒழிப்பு விழிப்பு-
ணர்வு செயற்பாடு ஏன அவசி-

யமா்னது?
ெர்வரதெ ர�ொடரிக் கழகம் 

ரெொலிரயொ ஒழிபபு வி்டயத்தில் 
உலகில் முக்கியமொை ெணினயச் 
நெய்து வருகின்றேது. இதில் ெல வி்ட -
யஙகள் இருக்கின்றேை. ரெொலிரயொ 
ஒழிபபு விழிபபுணர்வுப பி�ெொ�ங-
கள் மறறும் ரெொலிரயொ நெொடடு 
மருந்து வழஙகுவதன் கொ�ணத்தி-
ைொல் ரெொலிரயொவினுன்டய தொக்கம் 
குனறேவொக இருந்து வருகிறேது.

எனினும் அண்னமக் கொலஙகளில் 
இந்த ரெொலிரயொவின் தொக்கம் அதி-
கரித்துள்ளது. இன்னும் உலக �ொடுக-
ளில் முறறேொக ஒழிக்கபெ்ட வில்னல 
என்ெது முக்கியமொை வி்டயம்.

நதொ்டர்ந்து இந்த விழிபபுணர்வுச் 
நெயறெொடன்ட நெய்து நகொண்டு 
இருந்தொல் ரெொலிரயொ னவ�னை 
முறறேொக ஒழிக்க முடியும். அனத 
வி்ட அண்னமக்கொலஙகளில் சில 
�ொடுகளில் மீண்டும் ரெொலிரயொ 
னவ�ஸ் திரும்ெவும் தனலதூக்கு -
வனத கொணக் கூடியதொக இருக்கிறேது. 

ெொகிஸ்தொன், அபகொனிஸ்தொன், 
ஆபிரிக்கொ �ொ்டொை நமொெொம்பிக் 
ரெொன்றே �ொடுகளில் உள்ள பிள்னள-
களுக்கு இந்தப ரெொலிரயொ னவ�ஸ் 
தொக்கம் ஏறெடடுள்ளது. �ொஙகள் 
முறறேொக ரெொலிரயொ னவ�ஸ் தொக்-
கத்னத தடுக்கவில்னல என்றேொல் 
அர�கமொை குழந்னதகள் ெடுக்-
னகயிலும் �்டக்க இயலொமலும் 
மொறிவிடுவொர்கள். எைரவ �ொஙகள் 
நதொ்டர்ந்தும் ரெொலிரயொவுக்கு 
எதி�ொை விழிபபுணர்வுச் நெயறெொ-
்டன்ட முன்நைடுக்க ரவண்டிய 
ரதனவ இருக்கின்றேது. 

?அப்்படியா்னால் கிளிசநாச்சி 
ரராடைரிக் ்கழ்கத்தின செயற-

்பாடு்கள் ்பறறிக் கூறுவீர்்களா?
கிளிந�ொச்சி �க� ர�ொடரிக் கழ -

கத்னதப நெொறுவத்தவன�யில் 
ெல்ரவறு விதமொை ெமூகச் ரெனவ-
கனளச் நெய்து நகொண்டிருக்கிறேது. 
ெொரிய ரவனலத் திட்டம் என்று 
நெொல்லும் ரெொது கிளிந�ொச்சி னவத்-
தியெொனலக்கு கிரளொெல் கி�ொன்ட 
எைச் நெொல்லபெடும் ரவறு ரதெஙக -
ளுன்டய ர�ொடரிக் கழகஙகளு்டனும் 
இனணந்து மில்லியன் கணக்கில் 
ந்டொலன�ப நெறறு 'ன்டயரியஸ் 
யுனிட' மொவட்ட கிளிந�ொச்சி னவத்-
தியெொனலக்கு வழஙகபெடடு நெயற-
ெடடுக் நகொண்டிருக்கிறேது. 

அவறரறேொடு பிள்னளகளின் 
கல்விச் நெயறெொடுகளுக்கு 

புலனமப ெரிசில் நிதி உதவி வழஙகு-
தல், ர�ொய் தொக்கத்துக்குள்ளொைவர்க -
ளுக்கு ரதனவயொை உதவிகள் வழங-
குதல், வெதியறறே பிள்னளகளுக்கு 
கறறேல் உெக�ணஙகள் வழஙகுதல், 
மொதொந்தம் விரெ்ட நகொடுபெைவு 
ரெொன்றே ெல நெயறெொடுகளில் ஈடு-
ெடடு வருகின்ரறேொம்.

இனவ தவி� வணபிதொ அருட 
தந்னத ரயொசுவொ அடிகளொர் தனல-
னமயில் �ொடடின் நெொருளொதொ� 
ந�ருக்கடியொை சூழனல னமயமொ-
கக் நகொண்டு ெல்ரவறு விதமொை 
ரெனவகள் சிறேந்த முனறேயில் நெய்-

யபெடுகிறேது. 'மலரும் கிளிந�ொச்சி' 
என்றே நெயற திட்டம் முன்நைடுக்-
கபெடுகிறேது. அது உணவு உறெத்தி-
னயப நெருக்குவதறகொக இயறனக 
முனறே விவெொயத்னத ஊக்குவிக்-
கும் வனகயில் கி�ொமஙகள் ரதொறும் 
விவெொயிகனளத் நதரிவு நெய்து 
விவெொயிகளுக்கு ஒரு ஊக்குவிபபுத் 
நதொனகனய ர�ொடரிக் கழகம் வழங -
கிக் நகொண்டிருக்கின்றேது. 

அத்ரதொடு '�டு' என்றே ரவனலத் 
திட்டம் முன்நைடுக்கபெடுகி-
றேது. ர�ொடரிக் கழக அஙகத்தவர்-
களுன்டய பிறேந்த �ொள் திைத்தில் 
ெொ்டெொனலயில் கல்வி ெயிலும் 
வெதிகுனறேந்த பிள்னளகளுன்டய 
வீடுகளுக்குச் நென்று அஙரக பிறேந்த 
�ொள் நகொண்்டொட்டத்னதக் நகொண் -
்டொடும் முகமொக நதன்ைங கன்று-
கனள �டுகின்றே ஒரு நெயறெொடும் 
ஆகும். 

இன்னும் முக்கியமொைநதொரு 
ரவனலத் திட்டம் முன்நைடுக்கப-
ெடுகிறேது. 'அனண' என்று நெொல்-
வொர்கள். அது ஆ�ம்ெ கொலத்தில் 
இருந்து முன்நைடுக்கபெடும் 
ரவனலத் திட்டம். விரெ்ட ரதனவ-
யுன்டய பிள்னளகள்,நினலயஙக-
ளில் இருக்கும் பிள்னளகள் மறறும் 
முதியவர்களுக்கு ெொதுகொபபு 
துவொய்கள்(Sanitary Napkins) அவ-
சியமொக இருக்கின்றேை.ஜயந்தி�கர் 
கி�ொமத்தில் உள்ள முதியவர்களுக்-
கும் ரதனவயொக இருக்கின்றேை. 

சுகொதொ� னவத்திய அதிகொரியின் உத-
விரயொடு மொவட்ட முழுவதும் எந்த -
ளவு ரதனவபெொடுகள் இருக்கிறேது 
எை ஆ�ொய்ந்து அவர்கள் நதொ்டர்ந்து 
ெொவிபெதறகொை ெொரியநதொரு 
நெலனவ ஒதுக்கீடு நெய்வதறநகை 
அநமரிக்கொவிலுள்ள ஒரு ர�ொட்டரி-
யன் உதவி நெய்ய முன்வந்துள்ளொர். 
இதுவும் எஙகளுன்டய ஒரு முக்கிய -
மொை நெயறெொடு ஆகும்.

இனத வி்ட வரு்டந்ரதொறும் 
ரெொலிரயொ விழிபபுணர்வுச் 
நெயறெொடன்ட கிளிந�ொச்சி �க� 
ர�ொடரிக் கழகம் �்டத்திக் நகொண்-
டிருக்கிறேது. முக்கியமொக 2017 இல் 
இருந்து ரெொலிரயொ ஒழிபபு விழிப-
புணர்னவ எஙகளுன்டய மொவட்ட 
மக்களின்டரய �்டத்தி வருகின் -
ரறேொம். ஏநைன்றேொல் தொய்மொர்கள் 
இந்தப ரெொலிரயொ மருந்னத எடுத்-
துக் நகொடுபெதறகு விரும்புவது 
இல்னல.பிள்னளகள் இந்த மருந்னத 
எடுக்கொமல் விட்டொல் என்ை 
வினளவு ஏறெடும் என்று இன்றும் 
�ொஙகள் நெொல்லிக் நகொடுக்க 
ரவண்டிய ரதனவ இருக்கின்றேது. 
ரெொலிரயொ ஒழிபபுத் நதொ்டர்ெொை 
விழிபபுணர்வூடடும் ெதொனதகள், 
ஸ்டிக்கர் ரெொன்றேவறனறே வொக-

ைஙகளில் ஒட்டபெடடுள்ளனத 
நகொழும்பு, கண்டி ரெொன்றே இ்டங-
களில் அவதொனித்து இருக்கலொம். 
அரத ரெொல் �ொஙகளும் நெய்திருக் -
கிரறேொம்.

2018 இல் �ொஙகள் சுகொதொ� 
னவத்திய அதிகொரி அலுவலகத்திற-
குச் நென்று அஙகுள்ள தொதிமொர்க-
ளின் உதவிரயொடு தொய்மொர்களுன்டய 
மகபரெறறுக்குத் ரதனவயொை உெ -
க�ணஙகனள வழஙகிய வருகின்-
ரறேொம்.ர�நீர் ரகொபனெயில் ரெொலிரயொ 
ெொதிபபுத் நதொ்டர்பிலொை நதளி-
வூடடும் சின்ைம் ஒன்னறேப ெதிப-
பித்து தொய்மொர்களுக்கு வழஙகி 
னவத்ரதொம். இனவ ரெொன்றே ெல 
விழிபபுணர்வூடடும் நெயறெொடு-
கனள கிளிந�ொச்சி தொய்மொர்கள் 
இந்தப ரெொலிரயொ மருந்னத எடுத்-
துக் நகொடுபெதறகு விரும்புவது 
இல்னல.பிள்னளகள் இந்த மருந்னத 
எடுக்கொமல் விட்டொல் என்ை 
வினளவு ஏறெடும் என்று இன்றும் 
�ொஙகள் நெொல்லிக் நகொடுக்க 
ரவண்டிய ரதனவ இருக்கின்றேது. 
தொய்மொர்கள் இந்தப ரெொலிரயொ 
மருந்னத எடுத்துக் நகொடுபெதறகு 
விரும்புவது இல்னல.பிள்னள -
கள் இந்த மருந்னத எடுக்கொமல் 
விட்டொல் என்ை வினளவு ஏறெடும் 
என்று இன்றும் �ொஙகள் நெொல்லிக் 

நகொடுக்க ரவண்டிய ரதனவ இருக் -
கின்றேது.

ரெொலிரயொ ஒழிபபுத் நதொ்டர் -
ெொை விழிபபுணர்வூடடும் ெதொனத-
கள், ஸ்டிக்கர் ரெொன்றேவறனறே வொக-
ைஙகளில் ஒட்டபெடடுள்ளனத 
நகொழும்பு, கண்டி ரெொன்றே இ்டங-
களில் அவதொனித்து இருக்கலொம். 
அரத ரெொல் �ொஙகளும் நெய்திருக் -
கிரறேொம்.

2018 இல் �ொஙகள் சுகொதொ� 
னவத்திய அதிகொரி அலுவலகத்திற-
குச் நென்று அஙகுள்ள தொதிமொர்-
களின் உதவிரயொடு தொய்மொர்களு-
ன்டய மகபரெறறுக்குத் ரதனவயொை 
உெக�ணஙகனள வழஙகிர�ொம்.
ர�நீர் ரகொபனெயில் ரெொலிரயொ 

ெொதிபபுத் நதொ்டர்பிலொை நதளிவூட -
டும் சின்ைம் ஒன்னறேப ெதிபபித்து 
தொய்மொகளுக்கு வழஙகி னவத்ரதொம். 
இனவ ரெொன்றே ெல விழிபபுணர்-
வூடடும் நெயறெொடுகனள கிளி -
ந�ொச்சி ர�ொட்டரிக் கழகம் நெய்து 
நகொண்டிருக்கிறேது. 

இந்த ஆண்ன்டப நெொறுத்தவ -
ன�யில் அருட தந்னத வண பிதொ 
ரயொசுவொ அடிகளொர் தனலனமயில் 
கூடுதலொை கி�ொமஙகள் ரதொறும் 
ெறறு விரிவொக விழிபபுணர்னவ ஏற-
ெடுத்துவதறகொை ஒரு முக்கியமொை 
நெயறதிட்டத்னத ஆ�ம்பித்திருக்-
கின்ரறேொம். அதனுன்டய முதறெடி -
யொக ர�றறு (23) முன்ெள்ளி ஆசி-
ரியர்கள் 90 ரெர்கனள அனழத்து 
விரெ்ட நெயலமர்நவொன்னறே �்டத்-
திரைொம். 

அவர்கள் கி�ொமஙகள் ரதொறும் 
ரெொய் முன்ெள்ளியில் கல்வி 
ெயிலும் சிறேொர்களின் நெறறேொர்கனள 
அனழத்து அவர்களுக்கு விழிபபு -
ணர்வு நெயறெொடுகனள முன்நை-
டுக்க ரவண்டும்.இவவொசிரியர்கள் 
90 ரெரும் தஙகளுன்டய கி�ொமஙக-
ளுக்குச் நென்று ஐந்து, ஐந்து குழுவொ-
கப பிரிந்து சிறு கூட்டம் கூட்டமொக 
ரெொலிரயொ ஒழிபபு விழிபபுணர்-

வுக் கூட்டஙகனள அவர்கள் �்டத்த 
ரவண்டும். 

அவர்கள் ஏன் இந்தப ரெொலிரயொ 
ஒழிபபுக் கூட்டஙகனள �்டத்த 
ரவண்டும் என்று பி�ெொ�ம் நெய்வொர்-
கள்.அதைொல் ஏறெடும் வினளவு 
குறித்து விளக்கி கூறுவொர்கள்.அவர்-
கள் இன்று (24) முதல் 28 ஆம் திகதி 
வன�யிலும் இந்தச் பி�ெொ� முன்நை -
டுபனெ ரமறநகொள்வொர்கள். இந்த 
ரவனலத் திட்டத்னத ரமறநகொள்ள 
ஸ்ரீலஙகொ ர�ொட்டரிக் கழகம் பி�க்ட-
ைபெடுத்தியுள்ளது.

ஆசிரியர்கள் நென்று விளக்கம-
ளிக்கும் இ்டஙகளுக்கு ர�ொட்டரிக் 
கழகத்தின் பி�திநிதிகள் மூன்று ரெர் 
நென்று அவர்களுன்டய நெயறெொ-
டுகள் எவவொறு இருக்கிறேது, அவர்க-
ளுக்கு எவவொறு உதவி நெய்யலொம் 
எை அவதொனிக்க ரெொகிறேொர்கள். 
இந்தப ரெொலிரயொச் நெயறெொட்டொ -
ளர்களுக்கு 28 ஆம் திகதிக்கு பின்ைர் 
அவர்களுக்கு ெொன்றிழகள் வழஙகும் 
னவெவம் ஒன்னறேயும் �்டத்தத் திட -
்டமிடடுள்ரளொம்.

?ர்பாலிரயா ஒழிப்புத் ச�ாைர்பில் 
ரவறு என்ன ெமூ்க ொர் நிறுவ-

்னங்களுைன இடணந்து ரராடை-
ரிக் ்கழ்கம செயற்படுகிறது எனறு 
கூறலாம?

குறிபெொக 1905 ஆம் ஆண்டு 
தொன் ரெொலிரயொ ர�ொய் இைஙகொ-
ணபெட்டது.ஆைொல் 1988 ஆம் 
ஆண்டு தொன் ெர்வரதெ ர�ொட்டரிக் 
கழகம் இந்தப ரெொலிரயொ ர�ொய்க்கு 
எதி�ொை விழிபபுணர்வுச் நெயற-
ெொடன்ட ஆ�ம்பித்தது. அபநெொ-
ழுது உலக சுகொதொ� நிறுவைத்-
ரதொடு இனணந்து இந்தப ரெொலிரயொ 
விழிபபுணர்ச் நெயறெொடு ரமற-
நகொள்ளபெட்டது. யுனிநெப, ஐ.சி.
ஆர்.சி. உலக, சுகொதொ� ஸ்தொெைம் 
ஆகியை ெர்வரதெ ர�ொட்டரிக் கழகத் -
து்டன் இனணந்து இந்தப ரெொலிரயொ 
தடுபபு மருந்துகளுக்கும் அதன் 
விழிபபுணர்வூட்டலுக்கும் ெொரிய-

நதொரு நிதி உதவினய வழஙகியி-
ருந்தது. 

1988 ஆம் ஆண்டு ெர்வரதெ ர�ொட -
்டரிக் கழகம் இதனைச் நெயறெடுத்-
திைொலும் கூ்ட இலஙனகயில் 1993 
ஆம் ஆண்டு ர�ொட்டரி மொவட்டம் 
3220 ரெொலிரயொ தடுபபு நதொ்டர்-
பில் அதறகொை தவிெொளர் ெதவி நிய -
மைம் வழஙகபெட்டது. ஆண்டு 
ரதொறும் ெர்வரதெ ர�ொட்டரிக் கழ-
கத்திறகு எஙகளுன்டய ர�ொட்டரி 
மொவட்டம் மொனலதீவு இந்த ர�ொய் 
தடுபபுச் நெயறெொடடுக்கொக சிறிய 
நதொனகயில் இருந்து நெரிய நதொனக 
வன�யிலும் நிதி உதவினய நெய்து 
நகொண்டிருக்கிறேது. 

?நீங்கள் ர்பாலிரயா ஒழிப்பு நை-
வடிக்ட்கடய முனச்னடுத்� 

ர்பாதிலும அ�ன �ாக்்கம இனறு 
எந்� நிடலயில் உள்ள்ன என்பது 
்பறறிக் கூறுவீர்்களா? 

1993 இல் நதன்கிழக்கு ஆசி-
யொவில் இலஙனக முதலொவது 
ரெொலிரயொ ர�ொயறறே �ொ்டொக உலக 
சுகொதொ� நிறுவைம் பி�க்டைபெடுத்-
தியது. இது ஒரு முக்கியமொை வி்ட -
யமொக இருக்கின்றேது. உலகில் 99.5 
விகிதம் இந்தப ரெொலிரயொ ர�ொய் 
இல்லொத அளவுக்கு ஒழிக்கபெட-
டுள்ளது. இருந்தொலும் பிறகொலத்தில் 
சில �ொடுகளில் பி�ச்சினைகனளக் 
நகொடுக்கின்றே மொதரி இருக்கிறேது. 
ெொகிஸ்தொனில் 20 ரெர், அபகொ-

னிஸ்தொனில் 6 ரெர், நமொெொம்பிக்-
கில் 7 ரெர் என்றே எண்ணிக்னகயில் 
ரெொலிரயொ ர�ொயொளர்கள் இைங 
கொணபெடடுள்ளைர். 

2020 ஆம் ஆண்டு ெொகிஸ்தொ -

னில் ம�பியல் 21 நகொத்தனி இருந்-
திருக்கிறேது.2021 இல் ரெொலிரயொ 
விழிபபுணர்வு நெயறெொடுகள் கொ�-
ணமொக �ொன்கு நகொத்தனியொகக் 
குனறேக்கபெடடுள்ளது. 2022 இல் 
ஒரு நகொத்தனி மடடுரம கொணப -
ெடுகிறேது. இது ெறறி கவைத்தில் 
நகொள்ளொனம வி்டபெட்டனமக்-
கொை கொ�ணம் நகொர�ொைொ நதொறறு 
ஏறெட்டதைொல் ஆகும். நகொர�ொ-
ைொவுக்கொக கூடுதலொை மருந்துகள் 

வி ழி ப பு ண ர் வு ட டு த ல் -
கள் என்ெை நதொ்டர்பில் 
கவைம் நெலுத்தபெட-
்டனம குறிபபி்டத்தக்கது.
ெர்வரதெ ர�ொட்டரிக்க -
ழம் நகொர�ொைொவுக்கொக 
கூடுதலொை நிதி ஒதுக்-
கீடுகனளச் நெய்தை. 

உலக சுகொதொ� நிறுவைம், யுனிநெப, 
ஐசிஆர்சி ஆகிய ெர்வரதெ நிறுவ -
ைஙகளும் நகொர�ொைொவின் ெக்கம் 
கவைம் நெலுத்திை. இதன் கொ�-
ணமொக ரெொலிரயொவின் தொக்கம் 
நமல்ல நமல்ல வளர்ந்துள்ளது 
என்று கூறேலொம்.

?ர்பாலிரயா ஒழிப்புத் திடைத்-
திறகு ்பங்களிப்பு நல்குரவார்-

்கள் ்பறறி?.
சுகொதொ� அனமச்சு, பி�ொந்திய 

சுகொதொ� தினணக்களம் உள்ளிட்ட 
அனைத்து நிறுவைஙகளிைது ெஙக-
ளிபபு மிக முக்கியமொக இருக்கின்-
றேது. பி�ொந்திய சுகொதொ� ஊழியர்கள் 

ர�ொட்டரிக் கழகத்து்டன் இனணந்து 
இந்�ொடடில் ெொரிய ெஙகளிபனெயும் 
�ல்லொத�னவயும் ஒத்துனழபனெ-
யும் வழஙகி வருகின்றேைர் என்ெனத 
இந்தச் ெந்தர்பெத்தில் நதரிவித்துக் 
நகொள்ளுகின்ரறேன்.

ெர்வரதெ ர�ொட்டரிக் கழகம் 300 
மில்லியன் அநமரிக்கன் ந்டொலர் 
நிதி ஒதுக்கீடு நெய்து வருகிறேது. உல-
கிலுள்ள பி�ெல்யமொை பில்ரகட 
ரெொன்றே நெருந் தைவந்தர்களும் 
உதவி வருகின்றேைர். 

?இந்ரநாய் ச�ாைர்பில் நீங்கள் 
ரமலும என்ன கூற விருமபு-

கினறீர்்கள்
அண்னமயில் அநமரிக்கொ -

வில் வயது வந்தவர் ஒருவருக்கு 
ரெொலிரயொ ர�ொய் வந்து விட்டது. 
ரெொலிரயொ தொக்கம் சிறு வயதில் 
மடடும் தொன் வரும் என்று இல்னல. 
வளர்ந்த ஒருவருக்கும் வரும் என்ெது 

முக்கியமொை வி்டயம். ெர்வரதெ 
ர�ொட்டரிக் கழகம் ரெொலிரயொவுக்-
கொை ெணிபெொளர் ஒருவன� நியம-
தித்தது.

ர�ொட்டரிக் கழகத்தின் இலங-
னகயின் ஆளு��ொக ந�ொட்டரியன் 
நெொய்ெொ நியமிக்கபெடடுள்ளொர். 
ெர்வரதெ ர�ொட்டரிக் கழகத்தின் 
தனலவர் எஸ். ஜனிெர் ரஜொன்ஸ் என்-
ெவர் ஆவொர். இவர்கள் இது நதொ்டர்-
பில் கவைம் நெலுத்தி வருகிறேொர்கள். 

இை மு�ண்ெொடுகள் கொ�ணமொக 
வ்டக்கு கிழக்குப ெகுதிகளில் யுத்-
தஙகள் �ன்டநெறறுக் நகொண்டிருந்த 
ரெொது ெர்வரதெ ர�ொட்டரிக் கழகத்-
தின் தனலவ�ொக இருந்தவர் ர�ொட்ட-
ரியன் ரக. ஆர். �விந்தி�ன் ஆவொர். 
அபநெொழுது ஜைொதிெதியொக ெந்-
திரிகொ ெண்்டொ��ொயக்க இருந்தொர். 
அக்கொல கட்டத்தில் இந்த ரெொலிரயொ 
தடுபபு மருந்துகள் வழஙகும் ரெொது 
இலஙனக முழுவதும் ஒர� ர��த்தில் 
நெய்யவில்னல என்றேொல் அதொவது 
ஒரு ெகுதிக்குச் நெய்து விடடு மறு-
ெகுதிக்குச் நெய்யொது விட்டொல் 
வழஙகபெடும் தடுபபு மருந்தின் 
மூலம் எந்தப பி�ரயொெைமில்னல 
எை ர�ொட்டரிக் கழகத்தின் தனலவர் 
ரக. ஆர். �வீந்தி�ன், ஜைொதிெதி ெந் -
திரிக்கொவு்டன் கனதத்தரெொது அவர் 
'வ்டக்கு கிழக்கில் விடுதனலப 
புலிகள் யுத்தம் நிறுத்தம் நெய்தொல் 
இலஙனக இ�ொணுவமும் யுத்தம் 
நிறுத்தம் நெய்வதறகு தயொர்' எை 
நதரிவித்திருந்தொர். 

அந்த வனகயில் இரு த�பபிைர்-

களும் மூன்று �ொள் யுத்த நிறுத்தம் 
நெய்தொர்கள். வ்டக்கு கிழக்கு முழு-
வதும் இ�ொணுவ முன் அ�ஙகுகள் 
உள்ள எல்லொ இ்டஙகளுக்கும் 
உலஙகு வொனூர்தியில் ரெொலிரயொ 
தடுபபு மருந்துகள் எடுத்துச் நெல்லப-
ெடடு ெகலருக்கு ரெொலிரயொ மருந் -
துகள் வழஙகபெட்டை. இது ஒரு 
முக்கியமொை திருபபு முனையொகும். 
�ொனும் ர�ொட்டரிக் கழகத்தில் இருந்-
தனமயொல் இந்த மருந்துகனள எடுத்-
துச் நென்று நெயறெடடுள்ரளன். 
இபெடி இந்�ொடடில் வழஙகி வந்த-
னமயரல எமது �ொடடில் ரெொலிரயொ 
இல்லொமல் இருக்கிறேது.

இருபபினும் �ொஙகள் னக விடடுப 

ரெொடடு இருக்க முடியொது. சில 
�ொடுகளில் திரும்ெ அந்த ர�ொய் வரு-
கின்றேை.ஆகரவ �ொஙகள் கட்டொய-
மொக உலக முழுவதும் ரெொலிரயொ 
நதொ்டர்ெொை விழிபபுணர்வூடடுத-
னலயும் அதறகுரிய தடுபபு மருந்து 
வழஙகுதனலயும் நெய்து நகொண்டு 
தொன் இருக்க ரவண்டும். 

ரெொலிரயொ ஒழிபபு விழிபபுணர்வு 
நெயறெொடன்ட முன்நைடுக்கும் 
ரெொது ெண வெதிகள் ரதனவயொ-
கும்.கூடுலொை நிதி வெதியில்னல 
என்றேொல் இந்த தடுபபு மருந்துகனள 
வழஙக முடியொது. ஒரு தடுபபு 
மருந்துக்கு 3 அநமரிக்க ந்டொலர் 
நெலவொகும். ஒரு பிள்னளக்கு 4 
நெொடடு மருந்து வழஙக ரவண்டும். 
அபெடியொைொல் ஒரு பிள்னளக்கு 
நமொத்தமொக 12 அநமரிக்க ந்டொலர் 
ரதனவபெடுகிறேது. 

அநமரிக்கொ,ஐக்கிய இ�ொஜியம் 
ரெொன்றே �ொடுகளில் தடுபபூசிகள் 
ஏறறுகின்றேொர்கள். ஐக்கிய இ�ொஜி-
யத்தில் ரெொலிரயொ னவ�னை தண்-
ணீரில் கண்டு பிடித்துள்ளொர்கள். 
ஆடகளுக்கு எந்த ர�ொயும் இல்னல. 
ஆைொல் தண்ணீரில் இருக்கிறேது. 
இது ஒரு ெொ�தூ�மொை வி்டயம். 
இனதக் கவனிக்கொமல் விடர்டொம் 
என்றேொல் இது நதொ்டர்ந்து நெரிய 
வி்டயமொக மொறிவிடும். 

ஒரு பிள்னளக்கு 12 ந்டொலர் 
ரதனவபெடுகிறேது. ஆண்டு ரதொறும் 
ஒவநவொரு ர�ொட்டரிக் கழக அதற-
கொக நிதி ஒதுக்கீடுகனளச் நெய்கி-
றேது. ஆைொலும் ரெொதொது, தைவந்த-
வர்கள் நெல்வந்தர்கள் கூடுதலொை 
நிதி உதவிகனள வழஙக ரவண்டும் 
என்று ரகடடுக்நகொள்கின்ரறேன்.

இன்று சர்வதேச த�ோலித�ோ ஒழிப்பு தினம்
இலஙம்க ்�ோட்டரிக ்கழ்கம் ்போலி்�ோ 
ஒழிப்பு நடவடிகம்க்களுககு ஆற்றிவரும் 
பபரும் பங்களிப்பு ப�ோடர்பில் கிளிபநோச்சி 
்கல்வி வல�த்தின் ஓய்வு நிமல திட்டமிடல் 
பி�திக ்கல்வி பணிப்போளர், 2018 மு�ல் 
2019 வம� கிளிபநோச்சி ந்க� ்�ோட்டரிக 
்கழ்கத்தின் முன்்ோள் �மலவர் ை்கோலிங்கம் 
பத்ைநோ�ன் தி்்க�னுட்ோ் ்கலந்தும��ோ-
டலில் ப�ரிவித்� ்கருத்து்கள்...

்கலந்தும��ோடி�வர் 
இகபோல் அலி

Rtn PP Champa Perera 
District Polio Chair

Rtn PP Pubudu de Soysa 
District Governor srilanka 
& Maldives RiD 3220
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(பாணந்துறை மத்திய குறூப் நிருபர்)

இலஙறகை அலபாஸியயதுஷ்  சாதுலியயா 
தரீககைாவின் கைலீபா மற்றும் ரயீஸுல முகைத்த-
முஷ் சாதுலி பதவிகைளுககு நாட்டின் பல பாகைங-
கைளிலிருந்தும் ததர் ான ர்்கைளுககு புதிய 
நியமனஙகைள்  ்ழஙகி ற்ககைப்பட்டுள்்ளன.
இதுததாடர்பான நியமனம் ்ழஙகும் நிகைழ்வு  
இலஙறகை சாதுலியா தரீககைாவின் தறலறமய-

கைமான தகைாழும்பு உம்மு ஸாவியாவில அண்-
றமயில இடம்தபற்ைது. கைலீபதுஷ் சாதுலி 
முஹம்மத் ஸுஹுர் ஆலிம்,  கைலீபதுஷ் சாதுலி 
தமௌலவி எம்.அஜ ா்த் அலபாஸி உள்ளிட்ட 
கைலீபாககைள் நியமனக கைடிதஙகைற்ள ்ழஙகி 
ற்த்தனர். உலமாககைள்,இஹ ா்ன்கைள் ஆகி-
தயாரும் நிகைழ்வில கைலந்துதகைாண்டு சிைப்பித்-
தனர்.

 இலஙறகை சாதுலியா தரீககைா தறலறமயகை 
சிபார்சின் பிரகைாரம் புனித மககைமா நகைரிலுள்்ள 
சாதுலியா தரீககைாவின் ஆன்மீகை தறல -்
ரான அஷ்தஷேஹ மஹதி பின் அப்துலலா 
அலபாஸி அலமககி   அஷ்ஷோதுலியின் 
உறுதிப்படுதலுடன் தமற்படி புதிய நிய-
மனஙகைள் தமற்தகைாள்்ளப்பட்டுள்்ளறம 
குறிப்பிடத்தககைது.

சாதுலிய்ா தரீக்ாவின் புதி் நி்மனங்ள்

அநுராதபுரம் தினகைரன் நிருபர்            

சிஙகைபுர த்லிகைந்த பிரதான வீதியின் முத்துத்லல பகுதியில 
இராணு  ்டிதபன்டர் ் ண்டிதயான்று மரத்தில தமாதி இடம்தபற்ை 
தகைார விபத்தில இராணு் 
வீரர் ஒரு ர்் சம்ப்யிடத்தி-
தலதய உயிரிழந்துள்்ளதாகை 
த்லிகைந்த தபாலிஸார் ததரி-
வித்தனர். இசசம்ப்ம் 22 
ஆம் திகைதி தநற்று அதிகைாறல 
முத்துத்லல பகுதியில 
இடம்தபற்றுள்்ளதாகை விசா-
ரறணகைற்ள தமற்தகைாண்டு 
்ரும் தபாலிஸார் ததரிவித்-
தனர். சம்ப த்்தில கைாயம-
றடந்த டிப்தபன்டர் ்ண்டியின் சாரதி உள்ளிட்ட தமலும் நான்கு-
தபர் தபாலன்னறு  ்ற த்்தியசாறலயில அனுமதிககைப்பட்டுள்்ளார். 
28 ்யதுறடய மாதிப்தபா்ள வீதி, மாத்தற்ள பகுதிறய ்சிப்பிட-
மாகை தகைாண்ட இராணு  ்கைப்பித்தான் ஒரு த்ர  சம்ப த்்தில உயிரி-
ழந்துள்்ளார் என்பது ததரிய ் ந்துள்்ளது.குறித்த வீதி ஊடாகை திருதகைா-
ணமறல பகுதியில இருந்து மாதுறுஒய இராணு  ் முகைாமிற்கு 
கைடறம நிமித்தம் தசன்றுதகைாண்டிருககும் தபாது த்கைககைட்டுப்-
பாட்டிறன இழந்து வீதிறய விட்டு விலகி மரத்தில தமாதியதில 
இவ்விபத்து இடம்தபற்றுள்்ளறம தற்தபாது தமற்தகைாண்டு 
்ரும் விசாரறணகைளில இருந்து ததரிய்ந்துள்்ளது. உயிரிழந்த 
கைப்பித்தானுறடய சடலம் த்லிகைந்த ற்த்தியசாறலயின் 
பிதரத அறையில ற்ககைப்பட்டுள்்ளது.சம்ப்ம் ததாடர்பான 
தமலதிகை விசாரறணகைற்ள த்லிகைந்த தபாலிஸ் நிறலய தபாககு-
்ரத்து தபாலிஸார் தமற்தகைாண்டு ் ருகின்ைனர்.

(புத்த்ளம் விதசட நிருபர்)

றசககிள் ஒன்றுடன் தமாட்டார் 
றசககிள் தமாதி இடம்தபற்ை 
விபத்தில 10 ்யது பாடசாறல 
மாணவி ஒரு்ர் உயிரிழந்துள்்ள -
தாகை தபாலிஸார் ததரிவித்தனர். 

தநற்று முன்தினம் சனிககிழறம 
மாறல இடம்தபற்றுள்்ள இசசம் -
ப்த்தில றசககிளில பயணித்த 
சிறுமிதய இவ்்ாறு உயிரிழந்துள்்ள -
ததாடு, அசசிறுமியுடன் றசககிளில 
பயணித்த மற்தைாரு சிறுமி உயிர் 
தப்பியுள்்ளார்.

தநற்று முன்தினம் மாறல குளி -
யாபிட்டி கிரிதமட்டியா் எனும் 
பிரததசத்திதலதய இவ்விபத்துச 
சம்ப்ம் இடம்தபற்றுள்்ளது. 

தாம் றசககிளில தசன்று தகைாண் -
டிருந்த தபாது எமககு முன்னால 
்ந்த தமாட்டார் றசககிள் 
த்ட்டு தபாட்டுக தகைாண்டு 
்ந்ததாகைவும், தமாட்டார் றசக -
கிற்ளச தசலுத்தி ்ந்த்ர் கை்ன -
யீனமான முறையில தமாட்டார் 
றசககிற்ளச தசலுத்தி ்ந்ததால 
தான் பயந்து  றசககியிலிருந்து 
பாயந்து விட்டதாகை உயிரிழந்த 
சிறுமி தசலுத்திச தசன்ை றசககி -
ளில பின்புைம் அமர்ந்து பயணித்த 
மற்தைாரு சிறுமி ததரிவித்துள்்ளார்.

இராணுவ டிபென்்டர் வண்டி 
மரத்து்டன் மமாதி விெத்து

மமாட்டார் சசககிள் 
மமாதி சிறுமி ெலி

இைககைாமம் தினகைரன் நிருபர்

 
கிழககு பலகைறலககைழகைத்தின் 

சிதரஷ்ட விரிவுறரயா்ளர் அஷ்தஷேயக  
எம்.எச.எம்.தெலீல (ஹாமி) யின் 
திடீர் மறைவு ஈடுதசயய முடியாத தபரி-
ழப்பாகுதமன மருதமுறன ெம்இய-
யதுல உலமா விடுத்துள்்ள அனுதாபச 
தசயதியில ததரிவிககைப்பட்டுள்்ளது. 

அசதசயதியில தமலும் ததரிவிககைப்-
பட்டுள்்ளதா்து, கிழககு பலகைறல-
கைழகைத்தில அரபு தமாழித் துறையின் 

சிதரஷ்ட விரிவுறரயா்ளராகைவும், 
கை.தபா.த. உயர்தர அரபு தமாழித் 
துறையின் பிரதம பரீட்சகைராகைவும், மரு-
தமுறன ெம்இயயத்துல உலமாவின் 
உப தறல்ராகைவும் பணியாற்றி ்ந்த 
தமௌலவி தெலீல தான் சார்ந்த சமூகைத்-
திற்கு தசயத தசற்கைற்ள ் லல நாயன் 
தபாருந்திகதகைாள்்ள த்ண்டும். 

1967.01.02ஆம் திகைதி மருதமுறன-
யில பிைந்த இ்ர்,  ஆரம்ப கைலவிறய 
ஷேம்ஸ் மத்திய கைலலூயில கைற்று 
கைறலமானி பட்டதாரியாகை தனது உயர் 

கைலவிறய ஆரம்பித்து இலஙறகை, 
பாகிஸ்தான், இந்தியா என கைலவித் 
ததடலில பயணித்துள்்ளார்.

1980ஆம் ஆண்டு கைலமுறன 
அல-ஹாமியா அரபுக கைலலூரியில 
இறணந்த இ்ர்,  08 ்ருடஙகைள் 
இஸ்லாமிய ஷேரீஆத் துறையில கைற்று 
1988ஆம் ஆண்டு ஆலிமாகை பட்டம் 
தபற்று த்ளிதயறினார். அகில 
இலஙறகை ெம்இயயத்துல உலமா-
வின் தூர தநாககு, பணிககூற்று, சட்ட 
யாப்பு தபான்ை வி்கைாரஙகைளில 

கைரிசறன கைாட்டிய இ்ர் பல இஸ்லா-
மிய நூலகைற்ள எழுதி சமூகைத்தில தாக-
கைத்றத ஏற்படுத்தினார். 

சமூகைப் பணியில தன்றன முழு-
றமயாகை ஈடுபடுத்தி ்ந்த நிறலயில 
கைடந்த சனிககிழறம (15) திடீதரன 
இறையடி தசர்ந்த அன்னாருககு ் லல 
நாயன் தென்னத்துல பிர்ததௌறஸ 
்ழஙகை த்ண்டுதமன  ெம்இயயா 
பிரார்த்திப்பதாகைவும் அது விடுத்துள்்ள 
அனுதாபச தசயதியில தமலும் ததரி-
விககைப்பட்டுள்்ளது. 

கிழக்கு பல்கலை சிரேஷ்ட விரிவுலேயாளர் ஜெலீல 
மலைவுக்கு மருதமுலை ெம்இயயா அனுதாபம் 

தமாைட்டுற் மத்திய விதசட 
நிருபர் 

கைஹட்தடாவிட முஸ்லிம் மகைளிர்   
பயிற்சி  மன்ைம்  ஏற்பாடு  தசயத  
மீலாதுன் நபி  விழா 
அண்றமயில சிைப்-
பாகை  நறடதபற்ைது. 
சிைப்பு  தபாட்டியாகை  
நறடதபற்ை வி்ாத 
அரஙகு      தபாட்டி-
யில  அண்றமயி-
லுள்்ள    பாடசாறலகை-
்ளான கைஹட்தடாவிட 
அல பத்ரியயா  மகைா  
வி த் தி ய ா ல ய ம் ,  
அரபா  மகைா வித்தி-
யாலயம்,  முஸ்லிம் மகைளிர்  மகைா வித்-
தியாலயம்      என்பன  பஙகுபற்றிய 
இப்தபாட்டியில இறுதியில  அல பத்-
ரியயா  மகைா வித்தியாலயம்  முதலாம்  
இடத்றதப் தபற்றுகதகைாண்டது.

இரண்டு கைண்கைளும் ததரியாத 

விதஷேட  ததற்யுறடய மாண்ன்       
என்.எஸ்.முஹம்மத்    தறலறம-
யில பஙகுதகைாண்டு  த்ற்றியீட்டிய 
பத்ரியா அணியின் சிராஸா பாயிஸ், 

பஹமா  ரிஸான், எம்.என். முஹம்-
மத், கைாலித் பிர்ததௌஸ்    ஆகிதயார் 
அதிபர் எம்.பீ.எப்.சாலீஹா,  
ஆசிரிறய பர்ஹானா பாரூக ஆகி-
தயாருடன்  படத்தில  கைாணப்படு -
கின்ைனர்.

மீலோதுன் நபி விவோத அரஙகு ்போட்டியில்;

தபரு்ற்ள விதசட நிருபர் 

தர்கைாநகைர் நஜீப் ஹாஜியார் கைலவி 
நிறலய ஸ்தாபகைரும் முன்னணி  சமூகை 
தசற்யா்ளருமான நஜீப் ஹாஜியார் 
பின் அமீர் ஆலிமுககு அதமரிககைா 
ததசிய ்ணிகை பலகைறலககைழகைத்தினால 
(AMERICAN NATIONAL BUSINESS 
UNIVERSITY) கைலாநிதி பட்டம் 
(DOCTOR DEGREE FOR SOCIAL 
SERVICES) ்ழஙகி தகைௌரவித்துள்்ளது. 

டுபாயில உள்்ள கிரவுன் பி்ளாஸா 
தஹாட்டலில கைடந்த 15ஆம் திகைதி நறட -
தபற்ை நிகைழ்வில இ்ர் பட்டமளித்து 
தகைௌரவிககைப்பட்டார்.

குற்ட் அல நொத் தசரிட்டி அறமப்-
பின் பணிப்பா்ளர் நாயகைம் முஹம்மத் 
அல டபூஸ் நிகைழ்வில பிரதம அதிதி -

யாகை கைலந்து தகைாண்டார். சமய, சமூகை, 
தபாது, கைலவிப் பணிகைளுககைாகை நீண்ட 
கைாலம் தசற்யாற்றும் பல நாடுகைற்ளயும் 
தசர்ந்த 12 பிரமுகைர்கைள் நிகைழ்வில கைலாநிதி 
பட்டம் ்ழஙகி தகைௌரவிககைப்பட்டுள்்ள-
னர். அதமரிககை ததசிய ்ணிகை பலகைறலக-

கைழகை உயர் அதிகைாரிகைள் (American National 
Business University) டுபாய நாட்றடச 
தசர்ந்த முககிய பிரமுகைர்கைள் பலரும் நிகைழ்-
வில கைலந்து தகைாண்டனர்.

தர்கைா நகைறரச தசர்ந்த நஜீப் ஹாஜியார் 
1999ம் ஆண்டு முதல மூன்று தசாப்-
தஙகைளுககு தமலாகை கைளுத்துறை, கைாலி 
மா்ட்டஙகைள் உட்பட நாட்டின் பல பகு-
திகைளிலும் கைலவி, சமய, ஆன்மீகைப் பணிகை-
ளுககைாகை அ்ளப்பரிய தசற்கைற்ளச தசயது 
அதற்கைாகை பாரிய அ்ளவில நிதிறயயும் 
தசலவிட்டுள்்ளார். அ்ரது 30 ்ருட கைால 
பணிகைற்ள பரிசீலறன தசயது அஙகீகை-
ரித்து தமற்படி பலகைறலககைழகைம் தகைௌர் 
கைலாநிதிப் பட்டம் ்ழஙகி அன்னாறர 
தகைௌரவித்துள்்ளறம இலஙறகை நாட்-
டுககு கிறடத்த தபருறமயாகும். 

நஜீப் ஹாஜியார் ்கலவி நிறுவை ஸதாப்கர் 
்கைாநிதி பட்டம் வழங்கி ஜ்கௌேவிப்பு

புத்த்ளம் தினகைரன் நிருபர்)  

ததன்றன பயிர் தசயறகையில நீர் பாசனத்தின் முககியத்து-
்ம் மற்றும் நவீன விறனத்திைனான நீர்ப்பாசன முறைறமகைள் 
ததாடர்பானதும், மண் ஈரத்தன்றம மற்றும் அதறன பாதுகைாத்-
தல ததாடர்பானதுமான தசயறகை முறையிலான பயிற்சி முகைாம் 
ஒன்று புத்த்ளம் சீதமந்து ததாழிற்சாறல வீதியில விமானப்பறட 
த்ளத்திற்கு முன்னால அறமந்துள்்ள ததாட்டத்தில அண்றமயில 
நறடதபற்ைது.  

புத்த்ளம் ததஙகு அபிவிருத்தி உத்திதயாகைத்தர் எம்.என்.எம்.
ஹிொஸ் இதில பிரதான ்்ள்ா்ளராகை கைலந்து தகைாண்டார்.  

பிரததசத்தின் ததஙகு தசயறகையா்ளர்கைள் பலர் இதில கைலந்து 
தகைாண்டு பயனறடந்தனர்.  

 தமாைட்டுற் மத்திய விதசட நிருபர் 

ஸம்ஸம் பவுண்தடஷேன் நடாத்தி 
்ரும் சிஙகை்ள தமாழித் ததளிவுடன் 
பிைமதஙகைள் பற்றிய வி்ளககைஙகைளும் 
உள்்ளடககைப்பட்ட "சஙகைலப்ப" பயிற்-
சித் திட்டத்தின் கீழ் தமது பயிற்சி-
கைற்ள பூரணமாகை நிறைவு தசயத 
மூன்ைா்து அணியினர் த்ளிதய-

றும் ற்ப்ம்  சனிககிழறம  (22 ) 
த்ள்்ள்த்றத தமறரன் டிறரவ் ்ர-
த்ற்பு மண்டபத்தில நறடதபற்ைது.    

நாட்ளாவிய ரீதியில ததரிவுதசய-
யப்பட்ட  40 தபர் இதில கைலந்து 
தகைாண்டு  பயன்தபற்ைனர். இவ்ற -்
ப்த்தில கைலந்து தகைாண்ட சர்்மதத் 
தறல்ர்கைள் கைலந்து தகைாண்ட இந்-

நிகைழ்வில  இலஙறகை ஒலிபரப்புக 
கூட்டுத்தாபன தறல்ர் ஹட்சன் 
சமரசிஙகை, இப்பயிற்சித் திட்டத்தின் 
பணிப்பா்ளர் தம்ளலவி அம்ஹர் 
ஹகைம்தீன் ஆகிதயார் உறரயாற்-
றினர்.  பயிற்சி தநறிறய நிறைவு 
தசயத மாணவிகைளின் நிகைழ்வுகைளும் 
இடம்தபற்ைததாடு  நிறு்னத்தின் 

தசற்றய பாராட்டி ஸ்ரீலஙகைா அம-
ரபுர மகைா நிகைாதய தசயலதிகைாரி பல-
தலகைந்த ரதனசார ததரர் , பவுண்தட-
ஷேன் தறல்ர் அஷ்தஷேயக யூசுப் 
முப்திககு நிறனவுப் பரிதசான்றை-
யும் விழா நிகைழ்வின்தபாது றகைய -
ளித்து தகைௌரவித்தறம விதசட அம் -
சமாகும்.  

ஸம்ஸம் பவுணர்டசன் ஏறபாடடில 
'சங்்கலப்ப', பயிறசித் திட்டம் 
பிறைதத் தமலவர்்களின் பங்்கற்புடன் பயிற்சி பபற்ற 
40 ைோணவர்்கள் ப்கௌரவிப்பு

ஹம்பாந்ததாட்றட குறூப் நிருபர்

எமது நாட்டில முட்றட உற்பத்தி 
றகைத்ததாழில தற்தபாது பாரிய அசசுறுத் -
தலுககுள்்ளாகியுள்்ளதாகை வி்சாய, ்ன -
சீ்ராசிகைள் மற்றும் ்னப்பாதுகைாப்பு 
அறமசசர் மஹிந்த அமரவீர ததரிவித்-
தார்.

அஙகுனுதகைாலதபலஸ்ஸ நகைர மண்-
டபத்தில நறடதபற்ை உலகை முட்றட-
கைள் தினத்திறன முன்னிட்டு ஏற்பாடு 
தசயதிருந்த ததசிய  நிகைழ்வில கைலந்து -
தகைாண்டு உறரயாற்றும்தபாதத அறமச -
சர் இவ்்ாறு ததரிவித்தார்.

பிரததசத்திலுள்்ள 500 கைர்ப்பிணித் 
தாயமார்கைளுககு முட்றடகைள் மற்றும் 
தபாசாககுணவுகைள் அடஙகிய தபாதி -
தயான்றும் இதன்தபாது அறமசசரினால 
்ழஙகி ற்ககைப்பட்டது. உலகை முட்-
றடகைள் தினத்திறன முன்னிட்டு மிருகை 
உற்பத்தி றகைத்ததாழிலா்ளர் சஙகைம் 
இந்நிகைழ்விறன ஏற்பாடு தசயதிருந் -

தறம குறிப்பிடத்தககைது. இந்நிகைழ்வில 
ததாடர்ந்து உறரயாற்றிய அறமசசர், 
எமது நாட்டின் ்ருடாந்த முட்றட உற் -
பத்தி 1000 ததாடககைம் 3000 மிலலியன்கை -
ளுககும் இறடயில கைாணப்படுகின்ைது. 

இருந்தாலும் 2021 ஆம் ஆண்டு வி்-
சாயிகைளுககு இரசாயன உரம் ்ழங -
கைப்படாறமயினால தசா்ள உற்பத்தி 
பாரிய்ளவில வீழ்சசி அறடந்தது. இககைா-
லப்பகுதியில  எமது நாட்டின் தமாத்த 
முட்றடஉற்பத்தி 2934 மிலலியன்கை்ளாகை 
கைாணப்பட்டது. இது 2022 ஆம் ஆண்டு 
யூன் மாதம் ஆகும்தபாது 1963 மிலலி-
யன்கை்ளாகை குறை்றடந்து கைாணப்பட் -
டது.

இற்றைககு பத்து ்ருடஙகைளுககு 
முன்பு எமதுநாட்டின் தனியார் முட்றட 
நுகைர்வு 35 ஆகை கைாணப்பட்டாலும் 2021 
ஆம் ஆண்டு இறுதியாகும்தபாது அத் 
ததாறகை 125 ஆகை உயர்ந்துள்்ளது. 

உணவு உற்பத்திக றகைத்ததாழில அதிகை-
ரித்து தசல்தினால தற்தபாழுது சந்றத-

யில முட்றடககு அதிகை விறல கைாணப்-
படு்ததாடு  முட்றடக றகைத்ததாழில 
தற்தபாழுது பாரிய ச்ாலகைளுககு முகைம் 

தகைாடுத்தும் ்ரு்திறன அ்தானிககைக 
கூடியதாய உள்்ளததனவும் அறமசசர் 
இதன்தபாது ததரிவித்தார்.  

நாட்டில் முட்்டை உற்பத்தி த�ாழில்
எதிர்நாக்கும் ்பாரிய அச்சுறுத்�ல்

பிரிட்ஜ் அ்கடமி நுண்கமல ்கல்லூரி பட்டைளிப்பு விழோ அணமையில் ப்கோள்ளுப்பிட்டி 
பிஷப் ்கல்லூரி ைணடபத்தில் நமடபபற்றது. இந்நி்கழ்வில் தஞ்ோவூர் தமிழ்ப் பல்்கமலக-
்கழ்க துமண்வந்தர் முமைவர் திருவள்ளுவன் பிரதை அதிதியோ்கவும், போரோளுைன்ற 
உறுப்பிைர் வி. இரோதோகிருஸணன் சிறப்பு விருந்திைரோ்கவும்  ்கலந்து ப்கோணடைர். 
இலஙம்க கிமையின் தமலவர்.டி.ஸ்ரீ. சுட்ரோன் தமலமையில் பட்டைளிப்பு நி்கழ்வு 
நமடபபற்றது. இந்நி்கழ்வில் பிரதை அதிதிக்கோை ப்கௌரவ சின்ைத்மத சிறப்பு அதிதி்கள் 
வழஙகி மவப்பமத படத்தில் ்கோணலோம்.

ஒருவர் உயிரிழப்பு; நோன்கு ்பர் ்கோயம்

உலக முட்டைகள் தின நிகழ்வில் அ்ைச்சர் அைரவீர

்கஹடர்டாவி்ட பத்ரியா ம.வி
அணியிைர் ஜவறறி

பதன்சன  பதா்டர்ொன  
ெயிற்சி மு்ாம்   
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ைமைய்க இளம் எழுத்ோளர் சதீஸ் சசல்வரோஜோ எழுதிய "குளிரும் ்்சதது ்கம்பளி்கள்" எனும் நூல ச்வளியீட்டு விழோவும் அைரதது்வம் எய்திய இைககிய இையம்  ச்ளி்வதம் ்ஜோசப்புககு அஞசலி சசலுததும் நி்கழ்வு ்ேற்று முன்தினம் (22) ச்கோழும்பு ்மிழ்்சசங்க  
சங்கரப்பிள்மள ைணடபததில இடம்சபற்்றது. ச்ளி்வதம் ்ஜோசப்பின் உரு்வப்படததுககு, போரோளுைன்்ற உறுப்பினர் விஜி்்ேரத, முன்னோள் எம்,பி,ைலலியப்பு திை்கர், இைககிய புர்வைர் ேோஸிம் உைர், முமன்வர் சி்வலிங்கம் சதீஸ்குைோர், தின்கரன், தின்கரன் ்வோரைஞச-
ரியின் பிர்ை ஆசிரியர் சசந்தில ்்வை்வர் உள்ளிட்ட நி்கழ்வில பங்்கற்்ற பிரமு்கர்்கள் ைைர் ைோமை அணிவிதது அஞசலி சசலுதது்வம்யும் "குளிரும் ்்சதது ்கம்பளி்கள்" எனும் நூலின் மு்ற்பிரதிமய போரோளுைன்்ற உறுப்பினர் விஜி்்ேரத, இைககிய புர்வைர் ேோஸிம் 
உைருககு ்வழஙகு்வம்யும்  படங்களில ்கோணைோம். (படங்கள் : இன்போஸ் சைோேுதீன்)

பெலவத்த ொல் உறெததி நிறுவனததின் 
15வது விறெனன னையம் திறப்பு
அநுராதபுரம் மேற்கு தினகரன் நிருபர்

இலங்கயின் முதல் தர   பபல்்வதத பால் உற்பததி 
நிறு்வனததின் 15 ்வது பால் மேகரிப்பு  ேற்றும் பால் 
விற்ப்ன  ்ேயம் அநுராதபுரம் ேரதணகட்வல பிர-
மதேததில் கடநத (18) திறநது ் ்வககப்பட்டுள்ளது.

இல  110 ்வது ்ேல் கல் ேரதணகட்வல பிரமதேத-
தில்  இநத புதிய மேகரிப்பு  ேற்றும் விற்ப்ன ் ேயம் 
நிறு்வனததின் த்ல்வர் விகராேநாயக த்ல்ேயில் 
திறநது ் ்வககப்பட்டுள்ளது.

குறிதத விற்ப்ன நி்லயததின் மூலம் பபல்்வதத 
தயிருடன் பால் பவுடர், ப்வணபணெய், மயாகட், பநய் 
ேற்றும் ஐஸ் கிரீம் உளளிட்ட பல உற்பததிக்்ள 

நுகர்ம்வார் பகாளமுதல் பேய்யககூடிய ்வாய்ப்புககள 
உணடு. தற்மபாது அநுராதபுரததில் இருநது 80 ஆயிரம் 
லீட்டர் பால் பபல்்வதத நிறு்வனததிற்கு கி்டத-
துள்ளதாகவும் பா்ல மேகரிககும் ேததிய நி்லயம் 
இநத ்வ்ளாகததில் திறககப்பட்டுள்ளதடன். கிராமிய 
ேட்டததில் ேஙகஙகள ஊடாக பால் பண்ணெயா்ளர்-
களிடமிருநது மேர்ககப்படும் பா்ல இநநிறு்வனம்  
பகாளமுதல் பேய்து   பால் பவுேர் மூலம் புதத்ள வில் 
அ்ேநதுள்ள பதாழிற்ோ்லககு பகாணடு பேல்லப்-
பட்டு பால் பதப்படுததப்படுகின்றன. 

 சிறு்வர்களின் மபாஷாககு தன்்ே்ய விருததி 
பேய்்வதற்மக இநத பதாழிற்ோ்ல்ய அ்ேதததாக-
வும். யாரு்டய ்வற்புறுததலுககும் அச்சுறுததல்களுக-

கும் அடிபணிநது ப்வளிநாட்டு நிறு்வனஙகளுடன் 
்கமகார்ககாேல்  எநத அரசியல் ்வாதிகளினதும் உதவி-
யுமின்றி தனிேனிதனாக இருநது  பதாழிற்ோ்ல்ய  
அபிவிருததி பேய்ததாக நிறு்வனததின் த்ல்வர்  விகர-
ேநாயக   பதரிவிததார்.

"்தவறான ்தகவல்களுக்கு எதிராவவாம்" எனும்   
்தனலப்பில் பகாழும்பில் ஊடக பெயலைர்வு   

இலங்க பததிரி்க ஸ்தாப -
னததின்(SLPI) ஏற்பாட்டில், CFLI 
ேற்றும் MYTHOS LABS இன் 
அனுேர்ணெயில், "த்வறான தக -
்வல்களுககு எதிராம்வாம்" எனும் 
த்லப்பில் ஊடகவியலா்ளர்கள 
ேற்றும் ஊடக து்றோர்நமதாருக -
கான பயிற்சி பேயலேர்வு பேவ் -
்வாய்ககிழ்ே (18) பகாழும்பில் 
ந்டபபற்றது.   

பகாழும்பு Cinnamon Lakeside 
ம�ாட்டலில் ந்டபபற்ற இநத 
பயிற்சி பட்ட்றயில் கமனடிய 
உயர்ஸ்தானிகராலய பிரமுகர்கள, 
Mythos Labs ேற்றும் CFLI ஆகிய 
அ்ேப்புகளின் அஙகதத்வர்கள 
ேற்றும் இலங்க பததிரி்க 
ஸ்தாபனததின் த்ல்ே நி்ற -
ம்வற்று அதிகாரி உட்பட பல முக -
கியஸ்தர்கள கலநதுபகாணட்ே 
குறிப்பிடததககது. 

தமிழ் போழியில் ந்டபபற்ற 
இநத நிகழ்ச்சியில் ஆண ேற்றும் 
பபண ஊடகவியலா்ளர்கள, 
ஊடகத து்றோர் ோணெ்வர்கள 
உட்பட 28 மபர் கலநதுபகாணட -
னர். 

அமதம்வ்்ள சிஙக்ள போழி 
மூலோன ஊடக நிகழ்ச்சியும் 
இநத ம�ாட்டலில் 30மபருடன் 
ந்டபபற்றது.  

இலங்கயின் ஊடகஙகளில் 
த்வறான தக்வல்கள பரவு்வது 
ேற்றும் அதன் தாககம், த்வறான 
தக்வல்க்்ள அ்டயா்ளம் கணடு 
அதற்கு பதிலளிப்பது, த்வறான 
தக்வல்க்்ளப் அறிக்கயிடுதல் 
ேற்றும் த்வறான தக்வல் ்வ்ல -
ய்ேப்புகளுககு முகஙபகாடுதது 
இ்ணெய பாதுகாப்்ப அதிகரிப் -
பது குறிதது இநத பேயலேர்வில் 
கலநது்ரயாடப்பட்டது. 

ந்டமு்றச் பேயற்பாடுகளு -
டன் கூடிய இநத நிகழ்ச்சிததிட் -
டததின் பயிற்றுவிப்பா்ளராக விடி -
ப்வளளி பததிரி்கயின் ஆசிரியர் 
போ�ேட் ்பரூஸ் இ்ணெநது -
பகாணடார்.   

இலங்கயில் த்வறான தக -
்வல்கள பரவி ்வரும் இககாலத -
தில் இது ஒரு அ்வதானததிற்கு -
ரிய த்லப்பாக இருப்பதனால் 
பல ஊடகவியலா்ளர்கள மிகுநத 
ஆர்்வததுடன் இததிட்டததில் 
இ்ணெநதனர். 

சிமரஷட ஊடகவியலா்ளர்கள 
தேது பதாழில் அனுப்வத்தயும் 
மேர்தது பேயலேர்்்வ பேழு -
்ேப்படுததியதுடன், அர்தத -
முள்ள கலநது்ரயாடல்களுடன் 
நிகழ்ச்சி ப்வற்றிகரோக நி்றவுற் -
றது.  

ரு்ைக பாரூக

பகாழும்பு ோநகர ே்ப  உறுப்பினர் ஏ. ஆர். எம். ேபாநின்  
ம்வணடுமகாளுககு இணெஙக பகாழும்பு ோநகர ே்பயினால் ேமூக 
ே்ேயல்ற மபாஷாககு பராேரிப்பு நிகழ்ச்சிததிட்டம்  அண்ே-
யில்  பகாழும்பு 14, பேன் ம�ாேப் கல்லூரியில் ந்டபபற்று. 

பகாழும்பு பிரதி மேயர் எம்.டி.எம்.இகபால் நிகழ்ச்சி்ய ஆரம்-
பிதது ்்வததார். ோணெ்வர்களின் நல்்வாழ்்்வ உறுதிப்படுதத-
வும், அ்வர்களின் ்வாழ்க்கத தரத்த உயர்ததவும் இநத திட்டம் 
சிறப்பாக பேயல்படுததப்படுகிறது. இநநிகழ்்்வ ஒரு பயனுள்ள 
ேற்றும் ப்வற்றிகரோன நிகழ்்வாக ோற்று்வதற்காக பல நலம் விரும்-
பிகள ேற்றும் தன்னார்்வலர்கள ஒன்றி்ணெநதனர். அ்வர்கள இநத 
சிறநத முயற்சி்ய பதாடர எதிர்பார்ப்பமதாடு  அடுதத இரணடு 
ோதஙகளுககு உணெ்்வயும் ்வழஙக நட்வடிக்க மேற்பகாள்ள-
வுள்ளனர். நிகழ்வில் பேன்  ம�ாேப் கல்லூரி அதிபர்  எஸ்.ஜி.மக.
டி.எல்.சி. பிரோத, பகாழும்பு ோநகர ே்பயின் பிரதே ்்வததிய 
அதிகாரி ரு்வன் விம�முனி, ஸ்ரீ �ய்வர்தனபுர மகாட்மட ோநகர 
ே்ப ஆ்ணெயா்ளர் ஷாலிகா எஸ்.ரணெவீர, பகாழும்பு ்வலயக 
கல்விப் பணிப்பா்ளர், ஆசிரியர்கள ேற்றும் ோணெ்வர்கள கலநது-
பகாணடனர்.

பகாழும்பு ைாநகர ெனெயினால் 
வொொக்கு ெராைரிப்பு திடடம் 

jpTyg;gpl;ba gpuNjr rig

2023Mk; tUlj;jpy; Mjdq;fis 

Fj;jiff;F toq;Ftjw;fhd ngWif mwptpj;jy;
jpTyg;gpl;ba gpuNjr rigf;Fhpj;jhd gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,iwr;rpf;fil> 

kPd; fil kw;Wk; tpw;gid chpikia 2023.01.01Mk; jpfjp Kjy; 2023.12.31Mk; jpfjp tiu 

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

2. Nfs;tpg; gbtq;fs; toq;fg;gLjy; -  2022.10.25 Kjy; 2022.11.17Mk; jpfjp tiu 

   (K.g. 9.00 Kjy; gp.g.3.00 kzp tiu)

 Nfs;tpg; gbtq;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; - 2022.11.18 K.g. 9.30 kzp  tiu

 Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLjy; - 2022.11.18 K.g. 9.30 kzpf;F.

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

fl;lzk; kw;Wk; kPsspf;fg;gLk; Nfs;tpg; gpizj; njhif vd;gtw;iw jpTyg;gpl;ba gpuNjr 

rig jiyikafj;jpw;Fr; nrYj;jp tpz;zg;gg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

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

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

tpz;zg;gq;fis ngw;Wf;nfhz;L Nfs;tpfisr; rkh;g;gpf;fhj tpz;zg;gjhuh;fspd; itg;Gj; 

njhif rigf;F chpajhf;fg;gLk;.

5.  Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpg;gbtq;fs; 2022.11.18Mk; jpfjp K.g. 9.30 kzp tiu 

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

njhifia jpTyg;gpl;ba gpuNjr rig jiyikafj;jpw;F nrYj;jp 2022.11.17Mk; jpfjp 

gp.g. 3.00 kzp tiu ngw;Wf;nfhs;syhk;.

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

ml;ilia rkh;g;gpj;J jkJ Msilahsj;ij cWjp nra;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; ,jw;F 

Kd; gpuNjr rigf;Fr; nrhe;jkhd nrhj;Jf;fspd; th;j;jf chpikia Fj;jiff;F ngw;W 

cld;gbf;iffis kPwpAs;s Fj;jifjhuh;fSf;F tpz;zg;gq;fs; tpepNahfpf;fg;glkhl;lhJ.

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

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

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

,l;L Kj;jpiuf; Fwpapl;L  mt;Tiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;  Fwpj;j Nfs;tpapd; 

ngaiuf; Fwpg;gpl;L Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfis 'jiyth;> jpTyg;gpl;ba 

gpuNjr rig> jpTyg;gpl;ba" vDk; Kfthpf;F 2022.11.18Mk; jpfjp K.g. 9.30 kzpf;F Kd; 

jpTyg;gpl;ba gpuNjr rig jiyikafj;jpw;F fpilf;FkhW gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; 

Ntz;Lk; my;yJ mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;.

8.  2022.11.18Mk; jpfjp K.g. 9.30 kzpf;F jpTyg;gpl;ba gpuNjr rig jiyikafj;jpy; 

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

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

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

rigapd; jPHkhdNk ,Wjpj; jPHkhdkhFk;.

10.  cq;fshy; rkh;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tpfs; mq;fPfhpf;fg;gl;Ls;sjhf mwptpj;J 07 ehl;fSf;Fs; 

mk; Kfthpapy; Fwpg;gplg;gLk; njhifia KOikahf nrYj;jp Kbj;jy; Ntz;Lk;.

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

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

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

jiyth;> njhiyNgrp ,y. : 031-2246275

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

2022.10.19 kpd;dQ;ry; - divulapitiyaps@gmail.com

jpTygpl;ba gpuNjr rigf;F nrhe;jkhd ,iur;rpf;fil> kPd;filfs; 2023Mk; 

Mz;bw;fhd ml;ltiz

njhlh; 

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

2023Mk; 

Mz;bw;fhd 

Mff; Fiwe;j 

Nfs;tpj; 

njhif (&gh)

Nfs;tpg; 

gpiz itg;G 

(kPsspf;fg;

gLk;) 

(&gh)

gbtf; 

fl;lzk; 

(kPsspf; 

fg;glhj) 

(&gh)

1 jpTyg;gpl;ba kPd; fil ,y. 01 55,000.00 5,500.00 1000.00

2 jpTyg;gpl;ba kPd; fil ,y. 02 55,000.00 5,500.00 1000.00

3 jpTyg;gpl;ba kPd; fil ,y. 03 55,000.00 5,500.00 1000.00

4 jpTyg;gpl;ba khl;biwr;rpf; fil 650,000.00 65,000.00 1000.00

5 kujf`Ky gd;wpapiwr;rpf; fil 193,100.00 19,310.00 1000.00

6 kujf`Ky kPd; fil ,y. 01 49,000.00 4,900.00 1000.00

7 kujf`Ky kPd; fil ,y. 02 49,000.00 4,900.00 1000.00

8 kujf`Ky kPd; fil ,y. 03 49,000.00 4,900.00 1000.00

9 kujf`Ky kPd; fil ,y. 04 49,000.00 4,900.00 1000.00

10 fy;fe;j ,iwr;rpf;fil 55,000.00 5,500.00 1000.00

11 fy;fe;j kPd; fil - 01 8,500.00 850.00 1000.00

12 fy;fe;j kPd; fil ,y - 02 8,500.00 850.00 1000.00

13 nfhl;lnjdpaht kPd; jl;L  01 260,000.00 26,000.00 1000.00

14 nfhl;lnjdpaht kPd; jl;L  02 260,000.00 26,000.00 1000.00

15 nfhl;lnjdpaht Nfhopapiwr;rpf; fil 201,000.00 20,100.00 1000.00

16 nfhl;lnjdpaht gd;wpapiwr;rpf; fil 274,000.00 27,400.00 1000.00

17 gly;fk kPd; fil ,y. 01 62,500.00 6,250.00 1000.00

18 gly;fk kPd; fil ,y. 02 62,500.00 6,250.00 1000.00

19 gly;fk kPd; fil ,y. 03 62,500.00 6,250.00 1000.00

20 gly;fk khl;biwr;rpf;  fil ,y. 01 243,000.00 24,300.00 1000.00
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உலகளாவிய பட்டினி குறி-
காட்டு பட்டியலின் 121 நாடுக-
ளில் இந்தியாவை 107 ைது 
நாடாக அறிவித்திருபபது தை-
றானது என்றும் பிவையான 
ைழிமுவறகவளப பின்பற்றி 
இபபட்டியல் தயாரிககபபட்-
டிருபபதாகவும் இந்தியா தன் 
ஆட்்சேபவனவய வை ளியிட்-
டுளளது.

ஒரு நாட்டுககான உணவு பாதுகாபவபயும் ஊட்டசசேத்து ் தவைவயயும் கை-
னத்தில் வகாளளாத ஒரு ஒரு நாடு என்ற அைப வபயவை உலகளவில் இந்தியா 
மீது ஏற்படுத்தும் வதாடர் முயற்சியாளக்ை இவதப பார்பபதாகவும் 
ைருடா ைருடம் வை ளியிடபபடும் இக குறிககாட்டியில் இது முககிய 
அம்சேமாக்ை இருந்து ைருைதாகவும் இந்திய மகளிர் மற்றும் சிறுைர் 
அபிவிருத்தி அவமசசு வை ளியிட்டுளள எதிர்பபு அறிகவகயில் குறிபபிட்-
டுளளது.

இவைாண்டுககான இபபட்டினி குறிககாட்டியில் கடந்த ஆண்வட 
விட ஆறு இடஙகள பின்தளளபபட்டு 107 ைது இடத்வத இந்தியாவுககு 
ைைஙகபபட்டிருபபதாகவும் ஆபகானிஸதானின் பட்டினிவயப ் பாககுை-
தற்கு உதவிய இந்தியாவுககு சேமீபமான 109 ைது இடம் ஆபகானுககு ைைஙகப-
பட்டிருபபதாகவும் அவுஸதி ை்லியா டு்ட பத்திரிவகயில் வை ளியான கட்டு-
வையில் வதரிவிககபபட்டிருககிறது. 

இபபட்டியலில் இலஙவகககு 6 ைது இடமும், ்நபாளத்துககு 81ைது 
இடமும் பஙகளா் தசேத்துககு 84ைது இடமும் ைைஙகபபட்டிருபபதாக இக-
கட்டுவைவய எழுதிய அமித் சோர்ைால் குறிபபிட்டுளளார்.

்நபாளத்தின் புகழவபற்ற ைைலாற்றாசிரியரும் 
இலககியைாதியுமான சேத்ய்மாகன் ்�ாஷி கடந்த 
16 ஆம் திகதி தனது 103 ைது ையதில் காலமானதாக 
காத்மண்டு ஆஸபத்திரி நிர்ைாகம் வதரிவித்திருந்-
தது. இவதயடுத்து காத்மண்டு இந்தியத் தூதைகம் 
தனது ட்விட்டர் பதிவில் இந்தியா சோர்பாக ஆழந்த அனுதாபஙகவள 
வதரிவித்தது.

்நபாளம் லாலிபுட் பதானில் 1919 ஆம் ஆண்டு பிறந்த சேத்ய்மாகன் 
்�ாஷி, ்நபாளத்தின் உயர் விருதான சேதாபதி புருஷ் விருவத மூன்று 
தடவைகள வபற்றைர் என்பது குறிபபிடத்தககது. அைர் தன் ைாழநா-
ளில் அறுபது நூல்கவள எழுதி வை ளியிட்டுளளார். கடந்த ஏபைல் மாதம் 
சுகவீனமவடந்து ஆஸபத்திரியில் ்சேர்ககபபட்ட அைர் சிகிசவசேயின் 
பின்னர் வீடு திரும்பிய்பாது நி்மானியா, வடஙகு மற்றும் மார்பில் ஏற்-
பட்ட பிைசசிவனகள காைணமாக மீண்டும் மருத்துைமவனயில் ் சேர்ககப-
பட்டு சிகிசவசே வபற்று ைந்த நிவலயி்ல்ய மைணமவடந்தார். 

வதாழில்துவற மற்றும் ைர்த்தகத்-
தில் ஈடுபடும் இந்தியப வபண்களுககு 
விஞ ா்ன மற்றும் நவீன வதாழில்நுட்ப 
ரீதியான ைளஙகவளயும் ைாய்பபுகவளயும் ைைஙகி அைர்களுககு ைழிகாட்-
டும் புதிய ஏற்பாடுகவள இந்திய விஞ ா்ன, வதாழில்நுட்ப மற்றும் வபாறியி-
யல் அவமபபு ்மற்வகாண்டுளளது. சேகலருககும் சேம ைாய்பபு என்ற குறிக -்
காடன் ஆைம்பிககபபட்டிருககும் இத்திட்டத்துககு கூகுள மற்றும் விசோ 
நிறுைனஙகள உதவி ைைஙக முன்ைந்துளளன. உத்தை பிை் தசேம், கர்நாடகம், 
அஸாம், மகாைாஷ்டிைம் ஆகிய மாநிலஙகவளச ் சேர்ந்த 8,500 ககும் ் மற்பட்ட 
வபண் வதாழில் முயற்சியாளர்கள இத்திட்டத்தின் கீழ பயிற்றுவிககபபடுைார்-
கள என்றும் அைர்களுககு ்தவையான நிதி ைசேதி அளிககபபடும் என்றும் 
ஏசியன் வலட் இன்டர்வநஷனல் வசேய்தி நிறுைனம் தகைல் வதரிவித்துளளது. 

பட்டினி நாடுகள் வரிசையில்
இந்தியாவுக்கு 107வது இடம்

இந்திய த�ாழில் முயற்சியாளரகசள 
மேம்படுத� திட்டம்

மநபாள வரலாற்்ாசிரியர ேரணம்
இந்தியா அனு�ாபம்

Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jp rig

ngWif mwptpj;jy;
928 / Solar / NLDB / 2022

Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jp rigf;F nrhe;jkhd fPo; Fwpg;gplg;gl;l gz;izfspy; mike;Js;s 

fl;blq;fspd; $iufs; kPJ #upa rf;jp fl;likg;ig epWTtjw;F Nju;T mbg;gilapy; mjw;fhf jFjp cila 

nfhs;tdthsu;fsplk; ,Ue;J nfhOk;G 05> ehuhN`d;gpl;l> ehty tPjp> ,yf;fk; 40,y; mike;Js;s Njrpa 

gz;iz tpyq;F mgptpUj;jp rigapd; jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykD kw;Wk; jpl;l Kd;nkhopTfs; 

Nfhug;gLfpd;wd.     

01. Nju;T 01 (Option 01)
   nghUj;jkhd nfhs;ssitf; nfhz;l #upa rf;jp fl;likg;ig epWTtjw;F Fj;jif thlif mbg;gilapy; 

$iufis Fj;jiff;F toq;Fk; nghUl;L tpiykDf; Nfhuy;

02. Nju;T 02 (Option 02)
   nghUj;jkhd nfhs;ssitf; nfhz;l #upa rf;jp fl;likg;ig epWTtjw;F jpl;l Kd;nkhopitf; nfhz;l 

tpiykDf; Nfhuy;

gz;iz miktplk;

$iuapd; 

mbg;gug;G 

(rJu mb)

njhlu;Gnfhs;s 

Ntz;ba 

mjpfhupapd; ,yf;fk;

Mbfk jk;gnjdpa 7>664 0773782161

ngypfk ngypfKt 12>070 0773782136

n`hufNy Flhntt 18>710 0773782149

fujnfhy;y Fz;lrhiy 22>626 0773782135

khtj;j gz;bupg;Ggt> YDtpy 13>222 0773782169

k`ngupajd;d jpfd> u[nty;y 9.006 0765671647

nghyd;dWit nghyd;dWit> fe;JUnty 46>698 0773782144

upjpafk `k;ghe;Njhl;il> upjpafk 169>000 0773782157

Nky; Fwpg;gplg;gl;l gz;izfspy; $iufis guPl;rpg;gjw;F Nky; Fwpg;gplg;gl;l njhiyNgrp Clhf njhlu;Gnfhz;L 

Fwpj;j gz;izfSf;F nrd;W mjd; gpd;du; jpl;l Kd;nkhopT kw;Wk; tpiykDf;fis rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

,e;j guPl;rpj;Jg; ghu;j;jy; eltbf;if gz;iz Nkw;ghu;itapd; fPo; gz;iz flikfSf;F ,ila+W ,d;wp 

Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;.

Fwpj;j gz;izfis guPl;rpj;j gpd; ePq;fs; jahupj;j tpiykD Mtzk; kw;Wk; jpl;l Kd;nkhopit ,Lk; 

ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “rig gz;izfspy; #upa rf;jp fl;likg;ig epWTjy; Nju;T 01 my;yJ 

Nju;T 02” vd ntt;Ntwhf njspthff; Fwpg;gpl;L fPOs;s Kftupf;F fpilf;FkhW gjpTj; jghypy; mDg;Gtjw;F 

my;yJ jiyik mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bf;F ,Ltjw;F eltbf;if vLj;jy; 

Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; toq;fg;gLtJ 2022 etk;gu; khjk; 11Mk; jpfjp K.g. 10.00 tiu khj;jpukhFk;. 

tpiykDf;fis ngWtjw;F tpz;zg;gf; fbjk; xd;iw rku;g;gpj;j gpd; cq;fshy; 5000 &gh kPsspf;fg;glhj 

fl;lzk; xd;iw nfhOk;G - 05> ehty tPjp> ehuhN`d;gpl;l> ,yf;fk; 40 ,y; mike;Js;s Njrpa gz;iz 

tpyq;F mgptpUj;jp rigapd; KfhikahsUf;F (epjp) nrYj;jp jiyik mYtyfj;jpd; toq;fy; gpuptpy; ,Ue;J 

Fwpj;j tpiykD Mtzj;ij ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 2022 etk;gu; khjk; 14Mk; jpfjp K.g. 10.30f;F Njrpa 

gz;iz tpyq;F mgptpUj;jp rigapy; tpiykD kw;Wk; jpl;l Kd;nkhopTfs; jpwf;fg;gLk;.

jiytu;> ngWiff; FO

Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jp rig

,yf;fk; 40> ehty tPjp>

ehuhN`d;gpl;l

nfhOk;G - 05.

njh.Ng.,y. 0112 501701/2> 011 5746308       

mw;Nwhzpj; jj;Jtg;gj;jpuj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
ehq;fs;> Re;juypq;fk; &gypq;fk; (flTr; 

rPl;L vz;: N7338050) kw;Wk; Re;juypq;fk; 

kpJdh (flTr;rPl;L vz;: N826660) ifjb 

njw;F aho;g;ghzk; ,yq;if jw;NghJ 

Chemin Des Pontes, 07 12 12 Grand-Lancy 
Switzerland ,yq;ifr; rdehaf Nrh\yprf; 

Fbaurpd; murhq;fj;jpw;Fk; nghJ 

kf;fSf;Fk; ,jd; %yk; mwpaj;jUtJ 

vd;dntd;why; 2021Mk; Mz;L khh;r; 2mk; 

jpfjp Nf. re;jpuNkhfd; Nehl;lhp gg;spf; 

n[dPth-Rtpl;lh;yhe;jhy; rhd;wspf;fg;gl;lJ 

(tlf;F - kz;ly aho;g;ghz gjpthsh; 

P.O.A gjptpy; 16/3/2021 jpfjpapy; vol 134 folio 
No: 95 D.B. No. 570 gjpT nra;ag;gl;lJ) 

tlf;F khfhzk; aho;g;ghzk; khtl;lj;jpy; 

cs;s ifjb njw;F aho;g;ghzj;ijr; 

Nrh;e;j fe;ijah fe;jrhkpf;F (NIC vz;: 

195808805012) vq;fshy; toq;fg;gl;l 

mw;Nwhzpj; jj;Jtk; 17k; jpfjp [{iy 2022 

Kjy; ,uj;J nra;ag;gl;lJ. vjph;fhyj;jpy; 

mth; nra;Ak; ve;j nraYf;Fk; nghWg;G 

,y;iy. ,e;j mw;Nwhzp mjpfhuk; ,dpNky; 

rl;lj;jpd; Kd;dpiyapy; nry;Ygbahfhj 

vt;tpjkhd mjpfhuKkw;w MtzkhFk;.

Re;juypq;fk; &gypq;fk; kw;Wk; Re;juypq;fk; 

kpJdh

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

ehj;jhz;ba jghy; gphptpy; ehj;jhz;ba nfKD khtj;ijapy; 

trpf;Fk; N`uj; Kjpad;NryhNf mrq;f re;jpk N`uj; 

Mfpa ehd; nghJkf;fSf;F kw;Wk; ,yq;if rdehaf 

Nrh\ypr FbauRf;F njhptpg;gjhtJ ehj;jhz;ba jghy; 

gphptpy; ehj;jhz;ba> nfKD khtj;ijapy; trpf;Fk; N`uj; 

Kjpad;NryhNf kQ;Ry N`uj; vd;gtUf;f mjpfhukspf;fg;gl;l 

rpjj; jh;kfPHj;jp rl;lj;juzp kw;Wk; gfpuq;f  nehj;jhhpRtpdhy; 

vOjp cWjpg;gLj;jg;gl;l 2000.06.03k; jpfjp ehj;jhz;batpy; 

ifnahg;gkplg;gl;l vOj;J %y mjpfhuk; kw;Wk; mw;Nwhzp 

jj;Jt Gj;jfj;jpy; 3k; tFjpapy; 189Mk; gf;fj;jpy; 344k; 

jpdg;Gj;jf ,yf;fj;jpd; fPo; gjpT nra;ag;gl;l mw;Nwhzp 

mDkjpg; gj;jpuj;ij ,d;W Kjy; ,uj;Jr;nra;J 

,y;yhnjhopg;gjhfTk; ,d;W Kjy; N`uj; Kjpad;NryhNf 

kQ;Ry N`uj; vd;gtuhy; vd; rhh;ghf kw;Wk; vdJ ngahpy; 

Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;jf; nfhLf;fy; thq;fs;fSk; 

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

mw;Nwhzpj; jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
406/1> vj;fy> nfhr;rpf;fil> ,yq;ifapd; 

mUl;je;ij g];bad; NfhuhyyNf \\pfh kNdh[; 

nuhl;upNfhTf;F ,y. 356> nry;yfe;j tPjp> 

k``{Dg;gpl;ba> ePu;nfhOk;G> ,yq;ifapd; 

[arpq;f Mur;rpNf nlhdh by;fp kupad; ,ky;\h 

mg;G`hkp Mfpa vd;dhy; gfpuq;f nehj;jhupR 

re;juh]; I. nuhl;bNfh %yk; vOjp cWjp 

nra;ag;gl;l 2019.08.06Mk; jpfjp 5668Mk; ,yf;fk; 

nfhz;l tpNrl mw;Nwhzpj; jj;Jtj;ij mfw;wp> 

,y;yhky; nra;ag;gl;L kw;Wk; uj;Jr; nra;ag;gl;lij 

,yq;if rdehaff; FbauRf;Fk; nghJkf;fSf;Fk; 

,j;jhy; mwpaj;jug;gLfpwJ. $wg;gl;l mUl;je;ij 

g];bad; NfhuhyyNf \\pfh kNdh[; nuhl;upNfh 

%yk; vd; rhu;gpy; Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;j xU 

guptu;j;jidf;fhfTk; ehd; nghWg;ghfkhl;Nld;.

[arpq;f Mur;rpNf nlhdh by;fp kupad; ,ky;\h 

mg;G`hkp

ENfnfhl nggpypahd khtj;ij> 51Mk; 

,yf;fj;jpy; trpf;Fk; mq;fkkd ud;gd;`pe;j 

rkujpthfu ,d;fNfhd; uh[gf;\ uh[fUzh thry 

Kjpad;Nr uhy`hkpy;yhNf Nlhy;ld; gpud;rp]; 

mq;fk;kd vd;gtiu ml;Nlhh;zpj; jj;Jtjhuuhf 

epakpj;J eNahkp ce;Jnfhl gpurpj;j nehj;jhhpR 

rhd;WgLj;jpa 328Mk; ,yf;f kw;Wk; 2016-3-3Mk; 

jpfjpa 2192Mk; ,yf;f 179Mk; tFjpapd; 79Mk; 

,yf;f gf;fj;jpy; gjpT nra;ag;gl;Ls;s ml;Nlhh;zp 

mjpfhug; gj;jpuk; ,uj;Jr; nra;ag;gLtjhf 

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

B. tP. [anfhb>

14/3, kahd tPjp>
2Mk; xOq;if>

fq;nfhltpy - ENfnfhl.

mw;Nwhzp jj;Jtg;gj;jpuj;ij 
kPsg;ngwy; 

,j;jhy; ,yq;if [dehaf Nrh\ypr FbauRf;Fk; nghJ 

kf;fSf;Fk; mwpaj;jUtjhtJ 24.01.2009k; jpdj;jd;W 

19k; ,yf;fj;jpy; fSj;Jiw gpurpj;j nehj;jhhpR 

juq;fh b nky; Kfjhtpy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;L 

nj`ptis> fSNghtpiy> ghlrhiy xOq;if> ,y. 

62/12 Ir; NrHe;j jprhehaf;f Kjpahd;ryhNf `H\ 

jHrdp (Nj.m.m.,y: 787160190V) vd;gthpd; ngahpy; 

gpypae;jiy> Ntty> Njthyak; tPjp> ,y. 7/A1 
Ir; NrHe;jtUk; jw;fhyk; A];L];l;uh]; 1> 64319> 

Gd;f;];ll;> N[Hkdpia trpg;gplkhf nfhz;l gy;yhty 

fg;GUgz;lhuNf Rrpyhtjp kWehkk; Rrpyhtjp 

n`hg;kd; Mfpa vd;dhy; epiwNtw;wg;gl;l mw;Nwhzp 

jj;Jtg; gj;jpuk; 28.10.2022 Kjy; kPsg;ngwg;gLtNjhL 

,uj;Jk; nra;ag;gLfpwJ. ,d;W Kjy; mw;Nwhzp 

jj;Jtf;fhhpahd jprhehaf;f Kjpahd;ryhNf `H\ 

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

fPo; Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;jnthU nraYf;Fk; 

eltbf;iff;Fk; ehd; nghWg;ghf khl;Nld;. 

gy;yhty fg;GUgz;lhuNf Rrpyhtjp 

kWehkk; Rrpyhtjp n`hg;kd; 

fPNo Fwpg;gpl;Ls;s fk;gdpapd; 

ngah; khw;wk; njhlh;ghf 

2007Mk; Mz;bd; 7Mk; 

,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 

9(2)Mk; gphptpd; gpufhuk; 

,j;jhy; mwptpj;jy; 

toq;fg;gLfpd;wJ. 

fk;gdpapd; gioa ngaH: 

gpuTd; FNuh yq;fh (gptPB) 

vy;Bb  

gjptpyf;fk;: gptP 102489

gjpT mYtyf Kfthp : 

,y. 723 `pk;Gl;Lnty;nfhl> 

fsdp

fk;gdpapd; Gjpa ngaH: 

gpuTd; FNuh (gptPB) vy;Bb

ngah; khw;wj; jpfjp: 2022.09.30

Nthl;lh;]; nrf;fpul;Nlhpay; 

Nrh;tpr]; (gPtPb) vy;bB

mwptpj;jy; 
fPNo Fwpg;gpl;Ls;s fk;gdpapd; 

ngah; khw;wk; njhlh;ghf 

2007Mk; Mz;bd; 7Mk; 

,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 

9(2)Mk; gphptpd; gpufhuk; 

,j;jhy; mwptpj;jy; 

toq;fg;gLfpd;wJ. 

fk;gdpapd; gioa ngaH: 

IMBS nfk;g]; (gptPB) 

vy;Bb  

gjptpyf;fk;: gptP 00211552

gjpT mYtyf Kfthp : 

,y. 21/4> FaPd; Nkhp tPjp> 
fk;g`h

ngah; khw;wj; jpfjp: 2022.10.07

fk;gdpapd; Gjpa ngaH: 

IMBS fphPd; nfk;g]; (gptPB) 

vy;Bb

Nthl;lh;]; nrf;fpul;Nlhpay; 

Nrh;tpr]; (gPtPb) vy;bB

mwptpj;jy; 

,yq;if JiwKf mjpfhu rig

Vytpw;gid mwptpj;jy;
mope;JNghff;$ba ruf;Ffspd; tpw;gid

Vytpw;gidj;; jpfjp: 2022-10-26

vdJ ,y.  LD/S/CICT/2022/04/PC-03 & LD/
S/T/445/2022/SLPA

nfhOk;G JiwKfj;jpd; CICT kw;Wk; JCT 
Kw;wntspapy; itf;fg;gl;Ls;s mope;JNghff;$ba 

rpwpa nghUl;fSld; $ba ,uz;L nfhs;fyd; ng];lh 

kw;Wk; Pastry Shortening  vd;gtw;iwf; nfhs;tdT 

nra;J mg;Gwg;gLj;Jtjw;fhf 2022-10-26Mk; jpfjp 1000  

kzpj;jpahyj;jpy; BQ eyd;Ghpf; fl;blj;jpy; Vyj;jpy; 

tpw;gid nra;ag;glTs;sJ.

Vy Mtzq;fs; kw;Wk; EioT mDkjp ml;ilfis 

(Gate Pass) ngw;Wf;nfhs;sy; kw;Wk; Nfs;tpg; 

gbtq;fis kPsspf;fg;glhj 1000.00 &gh (+VAT) 
kw;Wk; kPsspf;fg;gLk; 200>000.00 &gh fl;lzk; 

nrYj;jp nfdy; Kw;wntsp> ,y. 15> Nyhl;l]; tPjp> 

nfhOk;G-01 vDk; Kfthpapy; mike;Js;s ,yq;if 

JiwKf mjpfhu rigapd;  Nrit toq;fy; gphptpd;> 

tpw;gidg; gphpT mYtyfj;jpy; 2022-10-25Mk; jpfjp 

0830 kzpj;jpahyk; Kjy; 1000 kzpj;jpahyk; tiuahd 

fhyj;jpy;  ngw;Wf;nfhs;syhk;. md;iwa jpdNk 1100 

kzpj;jpahyk; Kjy; 1300 kzpj;jpahyk; tiuapy; 

nghUl;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

Nkyjpf tpguq;fSf;F jaT nra;J www.slpa.lk  
,izajsj;jpw;Fg; gpuNtrpf;fTk;.

gpujhd Kfhikahsh; (Nrit toq;fy;)>

2022-10-24

Nrit toq;fy; gphpT>

,yq;ifj; JiwKf mjpfhu rig.

Breaking
boundaries

The Country’s 
largest

recruitment
database

For
jobseekers

www.observerjobs.lk
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epfntul;ba gpuNjr rig

ngWif mwptpj;jy; 
2023Mk; Mz;by; Mjdq;fisf; 

Fj;jiff;F tpLjy; 
01.  2023.01.01 Kjy; 2023.12.31 tiuahd fhyj;jpw;F epfntul;ba gpuNjr rig mjpfhug;gphptpd; Mjdq;fisf; 

Fj;jiff;F tpLtjw;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfs; vd;dhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. 

tpz;zg;gg; gbtq;fis toq;fy; 2022.11.03 Kjy; 2022.11.15 md;W gp.g. 3.00 tiu 

tpz;zg;gq;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj; jpfjp 2022.11.16 md;W K.g. 10.30 tiu 

Nfs;tpfisj; jpwf;Fk; jpfjp kw;Wk; Neuk; 2022.11.16 md;W K.g. 10.30 ,w;F 

 epfntul;ba gpuNjr rig mYtyfj;jpy;> 

02.  fl;lzk; nrYj;jp ,t;tYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;Sk; tpz;zg;gg;gbtj;jpy; khj;jpuk; Nfs;tpfisr; 

rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. gbtf; fl;lzk; nuhf;fg;gzkhf khj;jpuk; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. 

03.  Nfs;tpg;gbtq;fs; ,uz;L gpujpfshf toq;fg;gLtJld;> mt;tpU gpujpfisAk; jdpj;jdp ,uz;L 

ciwfspy; NrHj;J %yg; gpujp> efy; gpujpnadf; Fwpg;gpl;L xNu ciwapy; NrHj;J Nfs;tpapd; ngaiuf; 

Fwpg;gpl;L Kj;jpiuapl;L> 'jiytH> gpuNjr rig> epfntul;ba" vd;w Kfthpf;Ff; Fwpj;j Neuj;jpw;F 

Kd;dH fpilf;ff;$bathW> gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; my;yJ mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapw; NrHj;jy; Ntz;Lk;. Nfs;tpfis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Nfs;tpapd; 

ngaH njspthff; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

04.  Nkyjpf tpguq;fis mYtyf Neuq;fspy; Nehpy; rKfkspj;J my;yJ 037-2260275 vd;w njhiyNgrp 

,yf;fj;jpd; %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

05.  ve;jnthU Nfs;tpiaAk; Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; my;yJ ,uj;Jr; nra;Ak; KOikahd> 

mjpfhuk; ngWiff; FOtpw;F chpj;jhFk;. 

njhlH 

,yf;fk;
Mjdq;fs; 

2022 Mff; Fiwe;j 

Nfs;tp njhif

&gh

kPsspf;fg;glhj 

gbtf; fl;lzk; 

&gh

tpiykDg; 

gpizj; njhif

&gh

1 epfntul;ba nghJr;re;ij ,yf;fk; 

02 khl;biwr;rpf; fil
500,000.00 5,000.00 40,000.00

2 epfntul;ba nghJr;re;ij ,yf;fk; 

05 fly; kPd; fil
180,000.00 5,000.00 14,400.00

3 epfntul;ba nghJr;re;ij ,yf;fk; 

06 Fsj;J kPd; fil
181,800.00 5,000.00 14,544.00

4 epfntul;ba nghJr;re;ij 

Ml;biwr;rpf; fil
75,000.00 5,000.00 7,500.00

5 thu re;ij ,yf;fk; 08 Fsj;J 

kPd; fil
50,000.00 5,000.00 5,000.00

6 ek;Ktht khl;biwr;rpf; fil 105,000.00 5,000.00 8,400.00
7 epfntul;ba nghJr;re;ij Nky; 

khb rpw;Wz;br;rhiy
58,200.00 5,000.00 5,820.00

8 epfntul;ba nghJr;re;ij gd;wp 

,iwr;rpf; fil
140,000.00 5,000.00 11,200.00

9 u];ehaf;fGu kPd; jl;L 36,000.00 5,000.00 3,600.00

jiytH> 

vk;.gp.gp. gj;jpuz

gpuNjr rig> epfntul;ba. 

ngWiffSf;fhd miog;G
khtl;l nghJ itj;jparhiy> kd;dhh;

kd;dhh; khtl;l nghJ itj;jparhiyf;fhd 
toq;fy;fs;/Nritfs; - 2022-2023

1.  kd;dhh; khtl;l nghJ itj;jparhiyf;Fg; gpd;tUk; toq;fy;fs;/NritfSf;fhf jFjpahd jifik 

tha;e;j toq;Feh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l ngWiffs; Nfhug;gLfpd;wd.

2.  tpiyf;Nfs;tpahdJ Njrpa Nghl;b tpiyf;Nfs;tp eilKiwapd; %yk; elhj;jg;gLk; (NCB)

tif 01 Nfs;tp Mtk; toq;Fk;/ 
ngw;Wf;nfhs;Sk; fhyk;

25.11.2002 Kjy; 14.11.2022 tiu

Nfs;tp %Ljy;/jpwj;jy; 15.11.2022 md;W K.g. 10.30

Nfs;tp milahs 

,y.
Ntiy tpguk;

kjpg;gPl;Lj; 

njhif 

(&. 

kpy;ypad;)

xg;ge;j 

fhyk;

Njitahd 

juk;

kPsspf;fg; 

glhj 

njhif 

(&.)

Nfs;tpg; gpiz tpguk;

njhif 

(&.)

Njitg; 

gLk; fhyk;

NP/04/42/DGH/
MN/02/05/ 2022-23 
/AC/01

thA rPuhf;fp 

guhkhpg;G 

Nrit nra;jy;

2.00 01 

tUlk;

EM 5 &gh 

2500.00

&gh 

41>000.00

15.11.2022 - 

31.01.2023

NP/04/42/DGH/
MN/02/05/ 2022-23 
/CAN/02

rpw;Wz;br; 

rhiy 

thliff;F 

toq;fy;

1.20 01 

tUlk;

&gh 

2500.00

&gh 

25>000.00

15.11.2022 - 

31.01.2023

NP/04/42/DGH/
MN/02/05/ 2022-23 
/LNDY/03

mOf;Fj; 

Jzpfs; ryit 

nra;jy;

12.50 01 

tUlk;

&gh 

2500.00

&gh 

125>000.00

15.11.2022 - 

14.02.2023

NP/04/42/DGH/
MN/02/05/ 2022-23 
/Airs/04

kUj;Jt 

thAf;fs; 

nfhs;tdT 

nra;jy;

6.00 01 

tUlk;

&gh 

2500.00

&gh 

117>000.00

15.11.2022 - 

14.02.2023

3.  fWg;G gl;baypy; ngah; ,lk; ngwhjtuhapUj;jy; Ntz;Lk;. thA rPuhf;fp guhkhpg;G Nrit tpiyf;Nfs;tpahsh;fs; 

kl;Lk; eph;khzj; njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rigapy; (CIDA) ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s juj;jpid 

gjpT nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  jifikfs; kw;Wk; Nkyjpf jfty;fs; gw;wpa Njitg;ghLfs; tpiyf;Nfs;tp Mtzj;jpy; cs;slf;fg;gl;Ls;sd.

5.  mf;fiw nfhz;Ls;s tpiyf; Nfs;tpahsh; tpiyf; Nfs;tp Mtzq;fspd; g+uzkhd njhFjpnahd;iw 

gzpg;ghsh;> khtl;l nhgJ itj;jparhiy> kd;dhh; (njhiyNgrp ,y: 023-2222261 njiyefy;: 023-2250748) 

vDk; Kfthpapy; vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iw NkNy ml;ltizapy; fhl;lg;gl;l fhyg;gFjpapy; K.g. 

9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzptiuapy; rkh;g;gpj;J ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthwhd kPsspf;fg;glhj 

njhifapid gzkhf nrYj;jp ngw;Wf; nfhs;syhk;. me;ehl;fspy; tpiyf;Nfs;tp Mtzq;fisg; 

ghprPyidAk; nra;ayhk;.

6.  tpiyf;Nfs;tpfs; NkNy ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;l jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;dh; 

jiyth;> gpuhe;jpa ngWiff; FO> khtl;l itj;jparhiy kd;dhh; vDk; Kfthpapy; NeubahfNth my;yJ 

gjpTj;jghy; %ykhfNth xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. fhye;jho;j;jg;gl;l tpiyf; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

Nfs;tpjhuh;fs; Ntiyf;fhd Nfs;tp milahs ,yf;fj;jpid jghYiwapd; ,lJ Nky; %iyapy; Fwpg;gpLjy; 

Ntz;Lk;. tpiyf;Nfs;tpfs;> mitfis %baTld; NkNyAs;s Kfthpapy; r%fkspj;jpUf;Fk; tpiyf; 

Nfs;tpahsh;fspd; vOj;J %yk; cWjpaspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; cldbahfj; jpwf;fg;gLk;.

7.  Nfs;tp njhlh;ghd Kjw; $l;lk; 03.11.2022 nrt;tha;f;fpoik md;W khtl;;l nghJ itj;jparhiy kd;dhh; 

fzf;Fj; fpisapy; gp.g. 2.30 kzpf;F eilngWk;.

8.  ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;lthwhd Nfs;tpg; gpizg; nghWg;G ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

itj;jpa fyhepjp g. jpyPgd;>

jiyth;> gpuhe;jpa ngWiffs; FO>

khtl;l nghJ itj;jparhiy>

kd;dhh;.

fopTg;nghUs; Kfhikj;Jt mjpfhu rig (Nk.kh)

ngWif mwptpj;jy;
Nky; khfhzj;jpd; fopTg;nghUs; Kfhikj;Jt mjpfhu rigf;F gpd;tUk; ngWif eltbf;iffSf;fhf cs;ehl;L 

toq;Feh;fsplkpUe;J tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

• cf;fpg;Nghfhj jpz;kf; fopTg; nghUl;fis Nghf;Ftuj;J nra;tjw;fhd fduf thfdq;fis ngw;Wf;nfhs;sy;.

• rPUil kw;Wk; ghJfhg;G cgfuzq;fisf; nfhs;tdT nra;jy;

• jput cu cw;gj;jpf;fhf kPd; gphpj;njLg;Gfs; 100>000 yPw;wh; nfhs;tdT nra;jy;

• jput cuj;jpw;F gpsh];bf; Nfd;fs; kw;Wk; Nygs; / ];bf;fh;fisf; nfhs;tdT nra;jy;

• 50 Kg nghypnrf; ciwfisf; nfhs;tdT nra;jy;

• khjhe;j thlif mbg;gilapy; nghJg; Nghf;Ftuj;Jr; Nritf;fhf thfdq;fisg; ngw;Wf;nfhs;sy;.

,y. cUg;gb tpguq;fs; vz;zpf;if

tpiykD 

Mtzj; 

njhFjp

01. cf;fpg;Nghfhj jpz;kf; fopTg; 

nghUl;fis Nghf;Ftuj;J nra;jy;

gpypae;jiy> fujpahd> kp`prJ 

ts Kfhikj;Jt epiyaj;jpypUe;J 

tj;jis nfutyg;gpl;ba 

fopTg;nghUspypUe;J kpd;rhuj;ij 

cw;gj;jp nra;Ak; nraw;wpl;lk; 

tiu cf;fpg;Nghfhj jpz;kf; 

fopTg; nghUl;fis Nghf;Ftuj;J 

nra;tjw;fhf thlif mbg;gilapy; 

fduf thfdq;fisg; ngw;Wf;nfhs;sy; 

(xU tUl fhyj;jpw;F)

thfdj;jpd; nfhs;ssT 

kw;Wk; fopTg; nghUs; 

Vw;wg;gLk; msitg; 

nghUj;J vz;zpf;if 

jPh;khdpf;fg;gLk;

A

02 rPUil kw;Wk; 

ghJfhg;G 

cgfuzq;fisf; 

nfhs;tdT nra;jy;

rPUilfs; T-Shirt Long 18

B

Short 169
Shirt Long 6

Short 4
Bottom 91
Trouser (Denim) 48

ghJfhg;G 

cgfuzq;fs;

fk;g+l;]; 25

C

ghJfhg;Gf; fhyzpfs; 36
ghJfhg;G 

ifAiwfs;

Soft
Rubber

56

Soft Cloth 214
Heavy Rubber 12

ghJfhg;Gf; fz;zhbfs; 30
kio kiwg;Gfs; 24
Filfs; 7
%f;Ff; ftrq;fs; (mf;bNtl;lh; fhgd; 

Nyah; rfpjk;)
1248

03 jput cu cw;gj;jpf;fhf kPd; 

gphpj;njLg;Gfs; 100>000 yPw;wh; 

nfhs;tdT nra;jy;

jput cuj;ij ngUk;Nghf new; 

gaph;r;nra;iff;F toq;Ftjw;fhd 

Ntiyfis Nehf;fkhff; nfhz;L cu 

cw;gj;jpf;Fj; Njitahd kPd; gphpj;n-

jLg;Gfs; 100>000 yPw;wh; nfhs;tdT 

nra;a Ntz;bAs;sJ.

 100>000 yPw;wh; 

D

04 jput cuj;jpw;F 

gpsh];bf; Nfd;fs; 

kw;Wk; Nygs; / 
];bf;fh;fisf; 

nfhs;tdT nra;jy;

gpsh];bf; 

Nfd;fs;
5 yPw;wh; Nfd; (epiw 205 g +) 15,000

E2 yPw;wh; Nfd; (epiw 140 g +) 30,000

1 yPw;wh; Nfd; (epiw 75 g +) 30,000

Nygs; / 
];bf;fh;fs;

Label/Sticker For 5L Can 15,000
FLabel/Sticker For 2L Can 30,000

Label/Sticker For 1L Can 30,000

05 50 Kg nghypnrf; ciwfisf; 

nfhs;tdT nra;jy;

mjpfhu rigapd; th;j;jf ehkk; 

mr;rplg;gl;l 50 kg nghypnrf; 
ciwis ngw;Wf;nfhs;sy;

40,000
G

06 khjhe;j thlif mbg;gilapy; 

nghJg; Nghf;Ftuj;Jr; Nritf;fhf 

thfdq;fisg; ngw;Wf;nfhs;sy;.

mjpfhu rigapd; nghJg; Nghf;F 

tuj;Jr; Nrit eltbf;iffSf;fhf 08 

Mrdq;fisf; nfhz;l 2008Mk; 

tUlk; my;yJ mjw;Fg; gpd; cw;gj;jp 

nra;ag;gl;l Ntd; xd;iw thlif 

mbg;gilapy; ngw;Wf; nfhs;sy;

xU tUl fhyj;jpw;F

H

,jd; nghUl;lhd tpguf; Fwpg;Gfs; mlq;fpa tpiyf;Nfhuy; Mtzj; njhFjpfis 2022-10-25Mk;  jpfjp Kjy; 2022-11-08Mk; 

jpfjp tiuapy; gp.g. 3.00 kzp tiu ,y. 204> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> gj;juKy;yapy; mike;Js;s Nky; khfhz 

rig fl;blj; njhFjpapd; Kjyhk; khbapy; mike;Js;s Nky; khfhz fopTg;nghUs; Kfhikj;Jt mjpfhu rigapypUe;J 

xU njhFjpf;F 2000.00 &gh kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;Jtjd; Nghpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fs; rfpjk; ngWif Mtzq;fis Kj;jpiuf; Fwp nghwpj;J 2022-11-09Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Kd; 

fopTg;nghUs; Kfhikj;Jt mjpfhu rig> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> gj;juKy;y vDk; Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;  my;yJ md;iwa jpdk; gp.g. 2.00 kzpf;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l rfy cUg;gbfSf;Fkhd tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; (Pre Bid Meeting) fopTg;nghUs; Kfhikj;Jt 

mjpfhu rig mYtyf tstpy; 2022-11-09Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F ,lk;ngWk;.

tpiykDf;fs; 2022-11-09Mk; jpfjp gp.g. 2.15 kzpf;F fopTg;nghUs; Kfhikj;Jt mjpfhu rigapy; (Nk.kh) jpwf;fg;gLk; 

vd;gJld; ,jpy; tpiykDjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; fye;Jnfhs;syhk;. 

jiyth;>

khfhz fopTg;nghUs; Kfhikj;Jt epiyak; (Nk.kh)>

,y. 204>  nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> gj;juKy;y.

njhiyNgrp: 0112092996 / njhiyefy;: 0112092998

2022-10-21.

2007Mk; Mz;bd; 

7Mk; ,yf;f 

fk;gdpfs; rl;lj;jpd;; 

9(1)Mk; gphptpd; 

tpjpfSf;fika ,e;j 

fk;gdpfs; 

$l;bizf;fg;

gLtjhf ,j;jhy; 

mwptpj;jy; 

tpLf;fg;gLfpd;wJ.

fk;gdpapd; ngaH: 

rad;bgpf; hpNrh;r; 

md;l; kpduy;  

vf;];GnshNu\d; 

(gptPB) vy;Bb  

gjptpyf;fk;: 

PV00257941
gjpT Kfthp: 

39/4> = ruzq;fu tPjp> 

nj`ptis

$l;bizg;Gj; jpfjp: 

2022 Nk 23

fk;gdpapd; ngaH: 

nknfd;rp 

Vn[d;rp]; (gptPB) 

vy;Bb  

gjptpyf;fk;: 

PV00259013
gjpT Kfthp: 

,y. 700/B> Ntty re;jp> 
ce;Jnfhl tPjp> etfKt> 

udhy

$l;bizg;Gj; jpfjp: 

2022 [_d; 09

fk;gdpapd; ngaH: 

bird; nul;Nuhgpl; 

(gptPB) vy;Bb  

gjptpyf;fk;: 

PV00262473
gjpT Kfthp: 

18/66> vtf;fpwPd; ghh;f;> 
nfhOk;G 05

$l;bizg;Gj; jpfjp: 

2022 nrg;lk;gh; 1

fk;gdpapd; ngaH: 
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க � ொ ர � ொ ன ொ 
க�ொற்று இருப்பது 
உறுதி கெய்யப-
்பட்ட நிலையிலும் 
இ ை ங ல � யு ்ட -
னொன டி20 உை�க் 
கிண்ண சுப்பர் 12 
சுற்றுப ர்பொடடி-
யில் அ்யர்ைொந்து 
அணியின் ெ�துலை 
வீ�ர் ர�ொர்ஜ் 

க்டொக�ல் விலை்யொடியுளைொர்.
க்டொக்�லுக்கு க�ொவிட ெொத்தி்யம் உறுதி 

கெய்யப்பட்ட�ொ�வும் உளளூர், ர�சி்ய 
மற்றும் ஐ.சி.சி வழி�ொட்டல்�ளுக்கு 
அலமவொ� அவர் வழிந்டத்�ப்படுவ�ொ�வும் 
அ்யர்ைொந்து கிரிக்க�ட ெல்ப கவளியிட்ட 
அறிவிபபில் கூைப்படடுளைது. எனினும் 
அவருக்கு சிறி்ய ரநொய அறிகுறி�ள இருப்ப-
�ொ�க் கூைப்படடுளைது. 

இது ்பற்றி ஐ.சி.சி �லைலம மருத்துவ 
அதி�ொரில்ய அ்யர்ைொந்து கிரிக்க�ட ெல்ப 
அறிவுறுத்தியுளைது.  

ர்பொடடியில் 6ஆவது வரிலெ துடுப்பொட்ட 
வீ��ொ� �ைமிைஙகி்ய க்டொக்க�ல் 16 ஓட்டங-
�லை க்பற்ை நிலையில் மஹீஷ் தீக்ஷனவின் 
்பந்துக்கு ஆட்டமிழந்�ொர்.

ஐ.சி.சி ர்பொடடி சூழலுக்கு அலம்ய, எந்� 
ஒரு வீ�ரினதும் க�ொவிட நிலை மற்றும் 
ர்பொடடியில் ்பஙர�ற்்பது குறித்து உயிரி-
்யல் ்பொது�ொபபு ஆரைொெலனக் குழு இறுதி 
முடிலவ எடுக்கும் என்்பது குறிபபி்டத்-
�க்�து. 

க�ொர�ொனொ க�ொற்றுக்கு உளைொன வீ�ர் 
டி20 உை�க் கிண்ணப ர்பொடடியில் ்பஙர�ற்-
்பது அல்ைது ்பயிற்சியில் ஈடு்படுவ�ற்கு 
�ல்டயில்லை என்ைர்பொதும் ரநொய உறுதி 
கெய்யப்பட்ட வீ�ர் ர்பொடடி மற்றும் ்பயிற்சி-
யில் �னி்யொ�ரவ ்ப்யணிக்� ரவணடும்.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஒக்ே்டா்பர் மா்தம 24ம திைதி திஙைடகிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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சீன �னொதி்பதி ஷி ஜின்பிங �னது அதி�ொ�த்ல� 
்பைப்படுத்தும் வல�யில் ஆளும் �ம்யூனிஸ்ட �ட-
சியின் �லைவ�ொ� மூன்ைொவது �வல்ணக்கு ர�ர்வு 
கெய்யப்படடுளைொர். இ�ன்மூைம் மொரவொ ரெதுங-
கிற்கு பின் நொடடின் கெல்வொக்குமிக்� �லைவ�ொ� 
அவர் மொறியுளைொர்.

சீன �டயூனிஸ்ட �டசியின் மத்தி்ய குழுக் கூட-
்டத்திரைர்ய ஷி மற்கைொரு �வல்ணக்கு ர�ர்வு கெய-
்யப்படடுளைொர். இ�ன்மூைம் அவர் மூன்ைொவது 
�வல்ணக்�ொ� சீன �னொதி்பதி்யொ� ்ப�வி ஏற்்பது உறு-
தி்யொகியுளைது. அடுத்� ஆணடு மொர்ச் மொ�ம் நல்ட-
க்பைவுளை அ�சின் வரு்டொந்� ெட்டமன்ை அமர்வில் 

இது ்பற்றி உத்திர்யொ�பூர்வமொ� அறி-
விக்�ப்ப்டவுளைது.    

சீனொவில் ஐந்து ஆணடுக்கு 
ஒருமுலை நல்டக்பறும் �டசி 
மொநொடு �்டந்� ெனிக்கிழலம (22) 
நிலைவல்டந்�து. இதில் ஏழு ர்பர் 
க�ொண்ட ெக்தி வொயந்� உச்ெமன்-
ைத்தில் ்யொர் அங�ம் வகிப்பொர்�ள 
என்்பது முக்கி்ய ர�ளவி்யொ� இருந்�து. 

ஷங்ொய ந�ரின் �டசித் �லைவ�ொ� முன்னர் 
கெ்யல்்பட்ட லி சி்யொங �டசியின் இ�ண்டொவது 
உ்யரி்ய ்ப�விக்கு உ்யர்வு க்பற்றுளைொர். அவர் 

அடுத்� ஆணடு மொர்ச் மொ�ம் பி��ம-
�ொ� அறிவிக்�ப்படுவொர் என்று எதிர்-
்பொர்க்�ப்படுகிைது.பி��மர் லீ �ச்சி-
்யொஙகும் 68 வ்யல� எடடி்ய மூத்� 
�லைவர்�ள ்பைரும் ஓயவு க்பற்ை-
னர். 69 வ்யது �னொதி்பதி ஷி ஜின்பிங 
சீன வ�ைொற்றில் மி� வலிலம மிக்� 
�லைவர்�ளில் ஒருவ�ொ�த் க�ொ்டர்ந்து 

நீடிப்பொர். சீனப பு�டசியின் �லைவரும், மு�ல் �னொ-
தி்பதியுமொன மொரவொ ரெதுங �ொைத்துக்குப பின்னர் 
எவரும் க�ொ்டர்ந்து மூன்று முலை �னொதி்பதி்யொ� 
இருந்�தில்லை என்்பது குறிபபி்டத்�க்�து.

சீனாவின் சக்திமிக்்க தலைவரா்க
ஷி மூன்்ாம் தவலைக்கு ததர்வு

வி�ொட க�ொஹ்லியின் அசு� ஆட்டத்�ொல் ்பொகிஸ்-
�ொனுக்கு எதி�ொன டி20 உை�க் கிண்ண சுப்பர் 12 
சுற்றுப ர்பொடடியில் இந்தி்ய அணி நொன்கு விக்க�ட-
டு�ைொல் த்ரில் கவற்றில்ய க்பற்ைது. 

சுமொர் ஒரு இைடெம் �சி�ர்�ள அ�ஙகில் கூடி-
யிருக்� கமல்ர்பொர்ன் லம�ொனத்தில் ரநற்று (23) 
நல்டக்பற்ை இந்�ப ர்பொடடியில் 160 ஓட்ட கவற்றி 
இைக்ல� ரநொக்கி ்பதிகைடுத்�ொடி்ய இந்தி்ய அணி 
�ல்டசி இ�ணடு ஓவர்�ளுக்கும் 31 ஓட்டங�லை 
க்பை ரவணடி இருந்�து. 

இ�ன்ர்பொது ் ரீஸ் �வுப வீசி்ய 19 ஆவது ஓவரின் 
�ல்டசி இ�ணடு ்பந்து�ளுக்கும் சிக்்ஸர் விைொசி்ய 
க�ொஹ்லி �ல்டசி மூன்று ்பந்து�ளுக்கு 13 ஓட-
்டங�லை க்பை ரவணடி இருந்�ர்பொது மற்கைொரு 
சிக்்ஸல� விைொசினொர். 

இ�ன்ர்பொது இந்தி்ய அணி �ல்டசி ஓவருக்கு 16 
ஓட்டங�லை க்பை ரவணடி்யர்பொது ்பந்துவிசி்ய 
சுழற்்பந்து வீச்ெொைர் மு்மது நவொஸ் இரு லவட 
்பந்து�லையும் ஒரு ரநொர்பொலையும் வீசி இந்தி்ய 
அணியின் கநருக்�டில்ய �ணித்�ொர். 

இறுதியில் இந்தி்ய அணி 20 ஓவர்�ள முடிவில் 6 
விக்க�டடு�லை இழந்து கவற்றி இைக்ல� எடடி-
்யது. அ்பொ�மொ� துடுபக்படுத்�டி்ய க�ொஹ்லி 53 ்பந்-
து�ளில் 6 க்பௌண்டரி�ள மற்றும் 4 சிக்்ஸர்�ளு்டன் 
ஆட்டமிழக்�ொது 82 ஓட்டங�லை க்பற்ைொர்.

முன்ன�ொ� மு�லில் துடுபக்படுத்�ொ்ட ்பணிக்�ப-
்பட்ட ்பொகிஸ்�ொன் அணி 15 ஓட்டங�ளுக்ர� மு�ல் 

இரு விக்க�டடு�லையும் ்பறிக�ொடுத்து �டுமொறி-
்யது. 

எனினும் அடுத்து வந்� ஷொன் மசூத் மற்றும் இப-
தி�ொர் அ்மட இருவரும் 3ஆவது விக்க�டடுக்-
�ொ� 76 ஓட்டங�லை ்பகிர்ந்துக�ொணடு அணியின் 
ஓட்டங�லை வலுப்படுத்தினர். 

இதில் மசூத் ஆட்டமிழக்�ொது 42 ்பந்து�ளில் 52 
ஓட்டங�லை க்பற்ைர�ொடு அ்மட 34 ்பந்து�ளில் 
51 ஓட்டங�லை விைொசினொர். குறிப்பொ� ்பொகிஸ்-
�ொன் அணி �ல்டசி ்பத்து ஓவர்�ளுக்கும் 99 ஓட்டங-
�லை க்பற்ைது. இ�ன்மூைம் ்பொகிஸ்�ொன் அணி 
20 ஓவர்�ள முடிவில் 8 விக்க�டடு�லை இழந்து 
159 ஓட்டங�லை குவித்�து.   இ�ன்ர்பொது இந்தி்ய 
அணியின் அர்ஷ்தீப சிங மற்றும் ்ர்தீப ்பொணடி்யொ 
�ைொ 3 விக்க�டடு�லை வீழ்த்தினர். 

இந்நிலையில் ்பதிகைடுத்�ொ்ட வந்� இந்தி்ய 
அணி ஆ�ம்்பத்திரைர்ய அடுத்�டுத்து விக்க�டடு-
�லை ்பறிக�ொடுத்�து. ஆ�ம்்ப வீ�ர்�ைொன ர�.எல் 
�ொகும் மற்றும் அணித்�லைவர் ர�ொஹித் ஷர்மொ 
�ைொ 4 ஓட்டங�ளில் கவளிர்யறி்யர�ொடு பின்னர் 
வந்� சூர்்யகுமொர் ்யொ�ல் 15 ஓட்டங�லை க்பற்ை-
ர�ொடு அக்ெொர் ்பர்டல் அனொவசி்யமொ� 2 ஓட்டங�-
ளு்டன் �ன் அவுட ஆனொர்.  எனினும் 5ஆவது விக்-
க�டடுக்கு ர�ொடி ரெர்ந்� வி�ொட க�ொஹ்லி மற்றும் 
்ொர்திக் ்பொணடி்யொ 113 ஓட்டங�லை இல்ணப-
்பொட்டமொ�ப ்பகிர்ந்துக�ொணடு இந்தி்ய அணியின் 
கவற்றில்ய உறுதி கெய்ய உ�வினர்.

க்காஹ்லியின் அசுர ஆட்டததால் 
இந்திய அணிக்கு 'தரில்' கவற்றி

நவ ்பாசிச பின்பு�த்க்தக் கைாண்ட இத்்தாலி 
சேைாரர்ைள ைடசியின் ்தக�வர் கிேோர்கிோ 
கமே�ானி, இரண்டாம உ�ைப ே்பாருக்குப பின் 
இத்்தாலியின் மு்தல் தீவிர வ�துசாரி பிர்தமராை 
்ப்தவி ஏற்ார். இத்்தாலியின் மு்தல் க்பண பிர்த-
மராைேவ அவர் ை்டந்த சனிக்கிழகம ஜனாதி்பதி 
கசர்கிேோ கமட்டகரல்�ா முன் ்ப்தவிபபிரமாணம 
கசய்துகைாண்டார். ஒரு நாக்ளக்கு முன்னேர அவ-
ருக்கு அரசு அகமக்கும்படி ஜனாதி்பதி அகழபபு-
விடுத்்தார். 2012 ஆம ஆணடு நிறுவப்பட்ட சேைா்தரர்ைள ைடசி, வ�துசாரி லிைா 
ைடசி மறறும ்பகழகமவா்த  ே்பார்சா இத்்தாலி ைடசியு்டன் கூட்டணி ேசர்நதுள-
்ளது. எனினும முக்கிே அகமச்சர்ைக்ள ்பகிர்நது கைாளவதில் கூட்டணி ைடசிக்குள 
முறுைல் நீடித்து வந்த நிக�யிே�ேே புதிே ஆடசி அகமக்ைப்படடுள்ளகம குறிப-
பி்டத்்தக்ைது. கமே�ானி ்தனது ே்தர்்தல் பிரசாரத்தில் ஐேராபபிே ஒன்றிேம மறறும 
குடிேேற்வாசிைளுக்கு எதிரான நிக�ப்பாடக்ட கவளியிட்டகம குறிபபி்டத்்தக்ைது.  
உக்கரன் ே்பாரினால் நாடடில் ்பணவீக்ைம அதிைரித்து வலு சக்தி பிரச்சிகன தீவிரம 
அக்டநதிருக்கும நிக�யில் புதிே அரசு நாடடில் அதிரடி மாற்ஙைக்ள கசய்வது 
ைடினம என்று கூ்ப்படுகி்து. சேைா்தரர்ைள ைடசி ை்டந்த கசபக்டம்பர் பிற்பகுதியில் 
ந்டந்த க்பாதுத் ே்தர்்தலில் 25 வீ்தத்துக்கும அதிைமான வாக்குைக்ளக் கைப்பறறி 
கவறறியீடடி இருந்தது.

இததாலியின் முதல் கெண்
பிரதமரானார் கமதைானி

�ல்முலன மத்தி்ய தின��ன் 
நிரு்பர்

�ல்முலன ்ஸொஹி�ொ ர�சி்ய 
்பொ்டெொலையின் ்பலழ்ய மொ்ண-
வர்�ள அலமப்பொன, ்ஸஹிரி்யன் 
்பலழ்ய மொ்ணவர்�ள  ெம்ரம-
ைனத்தின் ஏற்்பொடடில் இ்டம் 
க்பறும் கமற்ர�ொக்பொலி்டன் 
்ஸஹிரி்யன் பிரிமி்யர் லீக் கிரிக்க�ட சுற்றுப ர்பொடடி�ள �ல்முலன ்ஸொஹி�ொ 
ர�சி்யக் �ல்லூரி லம�ொனத்தில்  �்டந்� கவளளிக்கிழலம ர�ொைொ�ைமொ� 
ஆ�ம்்பமொகி்யது. ்ஸொஹி�ொ ர�சி்ய ்பொ்டெொலை ்பலழ்ய மொ்ணவர்�ள ஒன்றி -
ல்ணந்து 29 அணி�ள ்பஙகு க�ொளளும் 07 ஓவர்�ள க�ொண்ட இந்� கிரிக்க�ட 
சுற்றுப ர்பொடடி்யொனது �ல்லூரி மு�ல்வர் எம்.ஐ. �ொபிர் �லைலமயில் இ்டம் -
க்பற்ைது. இந்� ஆ�ம்்ப நி�ழ்விற்கு, பி��ம அதிதி்யொ� �ல்முலன மொந�� 
முன்னொள மு�ல்வரும், கமற்ரைொக்பொலிட்டன் �ல்லூரியின் �விெொைருமொன 
�ைொநிதி சி�ொஸ் மீ�ொெொஹிப, ,க�ை�வ அதிதி்யொ�   ெொயந்�மருது ர�ொட்டக் 
�ல்வி அதி�ொரி என்.எம். மலிக், விரெ்ட அதிதி்யொ� முன்னொள அதி்பர் மு்ம் -
மத் உட்ப்ட ஏற்்பொடடுக் குழுவினர்�ளும்  �ைந்து க�ொண்டனர்.

ஸஹிரியன் பிரிமியர் லீக் கிரிக்்கெட் ்�ொடர் ஆரம்பம

அ்யர்ைொந்துக்கு எதி�ொன டி20 உை�க் கிண்ணத்தின் �னது 
மு�ல் சுப்பர் 12 சுற்றுப ர்பொடடியில் இைஙல� அணி 9 விக்-
க�டடு�ைொல் இைகு கவற்றியீடடி குழு ஒன்றுக்�ொன புளளிப-
்படடி்யலில் அதி� நி�� ஓட்ட விகி�த்ல�ப க்பற்று இ�ண்டொ-
வது இ்டத்திற்கு முன்ரனற்ைம் �ண்டது.

ர்ொ்பொர்டடில் ரநற்று (23) நல்டக்பற்ை இந்�ப ர்பொடடி-
யில் 129 ஓட்ட கவற்றி இைக்ல� ரநொக்கி ்பதிகைடுத்�ொடி்ய 
இைஙல� அணிக்கு குெல் கமணடிஸ் ஆட்டமிழக்�ொது 43 ்பந்-
து�ளில் 68 ஓட்டங�லை க்பற்ை நிலையில் ஐந்து ஓவர்�லை 
மிச்ெம் லவத்து இைக்ல� எடடி்யது.  

இைஙல� அணி உ்பொல� �ொ�்ணமொ� ஆ�ம்்பத் துடுப -
்பொட்ட வீ�ர் ்பத்தும் நிெங� இன்றிர்ய ரநற்லை்ய ர்பொடடி -
யில் �ைமிைஙகி்யது. எனினும் குெல் கமணடிசு்டன் ஆ�ம்்ப 
வீ��ொ� வந்� �னஞெ்ய டி சில்வொ 63 ஓட்டங�லை ்பகிர்ந்து-
க�ொண்டர�ொடு �னிப்பட்ட முலையில் 25 ்பந்து�ளில் 31 ஓட -
்டங�லை க்பற்ைொர். 

முன்ன�ொ� நொ்ண்ய சுழற்சியில் கவன்று மு�லில் துடுபக்ப -
டுத்�ொடி்ய அ்யர்ைொந்து அணி 20 ஓவர்�ளுக்கும் 8 விக்க�டடு-

�லை இழந்து 128 ஓட்டங�லைர்ய க்பற்ைது. அதி�்படெமொ� 
்ரி க்டக்ர்டொர் 42 ்பந்து�ளில் 45 ஓட்டங�லை க்பற்ைர�ொடு 
மூன்று வீ�ர்�ள மொத்தி�ரம இ�டல்ட இைக்�த்ல� எடடினர்.

குறிப்பொ� இைஙல� அணி சுழற்்பந்து வீச்ெொைர்�ள ர்பொட -
டியில் ஆதிக்�ம் கெலுத்தினர். மஹீஷ் தீக்ஷன மற்றும் வனிந்து 
்ெ�ங� இருவரும் �ைொ 2 விக்க�டடு�லை வீழ்த்தினர்.

'ர்பொடடியில் ஆடி்ய முலை ்பற்றி நொன் மகிழ்ச்சி அல்டகி -
ரைன். அலனவரின் ்பங�ளிபபு்டனும் அணி ஒன்ைொ� ஆ்ட 
நொம் விரும்புகிரைொம்' என்று ர்பொடடிக்குப பின்னர் இைஙல� 
அணித் �லைவர் �சுன் ஷொனக்� க�ரிவித்�ொர்.

'ெழற்்பந்து வீச்ெொைர்�ள முக்கி்ய ்பஙகு வகிப்பொர்�ள 
என்்பது ர்பொடடிக்கு வரும்ர்பொது நொம் க�ரிந்திருந்ர�ொம். 
அந்� உத்தில்ய நொம் இந்�ப ர்பொடடியில் ்ப்யன்்படுத்திரனொம் 

இந்� திட்டத்ல�ர்ய க�ொ்டர்ந்து ்ப்யன்்படுத்� எதிர்்பொர்க்கி-
ரைொம்' என்றும் அவர் கூறினொர். 

சுப்பர் 12 சுற்றின் இரு குழுக்�ளில் இருந்து இரு அணி�ள 
அல�யிறுதிக்கு �குதி க்பறும் என்ை நிலையில் இைஙல� 
அணி 2.467 நி�� ஓட்ட விகி�த்து்டன் இஙகிைொந்து்டன் 2 
புளளி�லை ்பகிர்ந்துக�ொண்டர்பொதும் இ�ண்டொவது இ்டத்-
துக்கு முன்ரனறி்யது. எனினும் நியூசிைொந்து அணியும் 2 புள-
ளி�லை க்பற்ை நிலையில் அந்� அணி 4.450 நி�� ஓட்ட விகி -
�த்து்டன் மு�ல் இ்டத்தில் உளைது. 

இைஙல� அணி அடுத்து சிடனி ்ப்யணிக்�வுளைர�ொடு 
நொலை அ்யர்ைொந்து அணில்ய எதிர்க�ொளைவுளைது. இந்�ப 
ர்பொடடி இைஙல� ரந�ப்படி மொலை 4.30க்கு ஆ�ம்்பமொ� -
வுளைது.  

சுப்பர் 12 சுற்று: மு�ல் ப்பொட்டியில்
இலங்கெ அணிக்கு அ்பொர ்ெற்றி

்கெொபரொனொவுடன் ஆடிய
அயர்லொந்து அணி வீரர்

டி20 உை�க் கிண்ண ஆ�ம்்ப 
சுற்றுப ர்பொடடி�ளில் ஐந்து வீ�ர்�ள 
�ொ்யமல்டந்� நிலையில் இைஙல� 
அணியில் ரமலும் ரமைதி� வீ�ர் -
�லை ரெர்ப்ப�ற்கு தீர்மொனிக்�ப்பட -
டுளைது. 

�ொ்யமல்டந்திருக்கும் ஐந்து வீ�ர்� -
ளில் டில்ஷொன் மதுஷங�, துஷ்மன்� 
ெமீ� மற்றும் �னுஷ்� கு்ணதிைக்� 
ஆகி்ய மூவரும் உை�க் கிண்ணத் -
தில் இருந்து கவளிர்யறி இருக்கும் 
நிலையில் மற்லை்ய இரு வீ�ர்�ைொன 
பி�ரமொத் மதுஷொன் மற்றும் ்பத்தும் 
நிெங� சிறு �ொ்யத்து்டன் அணியில் 
நீடிக்கின்ைனர். 

இைஙல� அணியு்டன் ்பயிற்சி க்பறு -
வ�ற்�ொ� உ்யர் கெ்யல்திைன் �லைவர் 
டிம் ம�ஸ்கில் உ்டன் இல்ணந்து 

விக்க�ட �ொப்பொைர் நிர�ொஷன் 
திக்கவல்ை, ரவ�ப்பந்து வீச்ெொைர் 
அசித்� க்பர்னொணர்டொ மற்றும் மதீஷ் 
்பத்தி�ன ஆகிர்யொர் அவுஸ்திர�லி்யொ 
்ப்யணிப்ப�ொ� கூைப்படுகிைது.      

அவெ� சூழலில் இவர்�லை 
அணியில் ்ப்யன்்படுத்துவ�ற்கு �்யொர் 

நிலையில் லவக்�ப்படுவ�ொ� இது 
க�ொ்டர்பில் அறிந்� வட்டொ�ம் மூைம் 
க�ரி்ய வருகிைது. 

�்டந்� 2021 �ூன் க�ொ்டக்�ம் டி20 
ெர்வர�ெ ர்பொடடி�ளில் திக்வல்ை 
இைஙல� அணியில் இ்டம்க்பைொ� 
நிலையில் குெல் கமணடிஸ் �ற்ர்பொது 
விக்க�ட �ொப்பொை�ொ� கெ்யற்்படடு 
வருகிைொர்.

19 வ்ய�ொன ்பத்தி�ன ஆசி்ய கிண-
்ணத்தில் ஆப�ொனுக்கு எதி�ொன 
ர்பொடடியில் மு�ல் முலை �ைமிைங -
கி்யர்பொதும் ரெொபிக்�த் �வறியிருந் -
�ொர். க்பர்னொணர்டொ ஆசி்ய கிண்ணத் 
க�ொ்டருக்�ொன இைஙல� குழொத்தில் 
இ்டம்க்பற்ைர்பொதும், உை�க் கிண-
்ணத்திற்�ொன குழொத்தில் இ்டம்க்பைத் 
�வறினொர். 

இைஙல்கக் குழாததில் தயார்
நிலையில் 3 வீரர்்கள் தசர்ப்பு

்பதுக்ள வின்சன்்டேஸ் க்பாது விக்ளோடடு கம்தானத்தில் நக்டக்பறறுவரும ஊவா 
மாைாண ்பா்டசாக�ைளுக்கிக்டயி�ான கமய்வல்லுனர் விக்ளோடடுப ே்பாடடியில் 
18 வேதுக்குட்பட்ட 400 மீற்ர் ்தக்ட்தாணடி ஓட்டபே்பாடடியில் மு்த�ாம இ்டம க்பற் 
்பதுக்ள சரஸ்வதி ே்தசிே ்பா்டசாக� மாணவன்  கவ. து�க்ாநத் ்ப்தக்ைம க்பறுவக்த 
்ப்டத்தில் ைாண�ாம.  (்ப்டம: லுணுை� நிரு்பர்)
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