
இலங்கை தமிழ் 
மககைள் எதிர் ந�ோக-
கியுள்்ள ப�ோரு்ளோ-
தோர ப�ருககைடிககு 
தீர்வு வழஙகும் 
ந�ோககுடன் தமிழகை 
முதலவரின் இலங-
்கைககைோன ந�சககைரத்துககு �ோரோளுமன்்ற உறுப்-
பினர் எஸ்.எம். எம். முஷோரப் 

நலோரன்ஸ் பசலவ�ோயகைம்,   
ஷம்ஸ் �ோஹிம்  

சர்வநதச �ோணய நிதியத்தின் 
அறிக்கை்ய அரசோஙகைம் நிரோகைரிக-
கைவில்ல. உதவிகை்்ளப் ப�ற்றுக 
பகைோள்வதற்கைோன �டவடிக்கைகைள் 
நமற்பகைோள்்ளப்�ட்டுள்்ளதோகை இரோ-
ஜோஙகை அ்மசசர் 

 

நலோரன்ஸ் பசலவ�ோயகைம்,  
ஷம்ஸ் �ோஹிம்   

ஜனோதி�தியின் நகைோரிக்கை்ய 
ஏற்று ஏப்ரல இறுதி வ்ர மோத்திரம் 
பிரதி ச�ோ�ோயகைர் �தவியில நீடிப்� -
தோகை பிரதி ச�ோ�ோயகைர் 

சித்தி்ரப் புத்தோண்ட 
முன்னிட்டு லஙகைோ சபதோச 
விற்�்ன நி்லயஙகைளூ -
டோகை 05 அத்தியோவசிய 
ப�ோருட்கை்ளடஙகிய நிவோ -
ரணப் ப�ோதி்ய சலு்கை 
வி்லயில வழஙகைவுள்்ளதோகை வர்த்தகை அ்மசசு பதரி-
வித்துள்்ளது.  அதன்�டி, 05 கிநலோ �ோட்டரிசி, 05 கிநலோ 
சம்�ோ அரிசி, 400 கிரோம் �ோல மோ, 

நலோரன்ஸ் பசலவ�ோயகைம்,   
ஷம்ஸ் �ோஹிம்   

சர்வநதச �ோணய நிதியத்தின் உத -
வி்யப் ப�ற்று �ோடு எதிர்பகைோண-
டுள்்ள �ோரிய ப�ருககைடி நி்லககு 
தீர்வு கைோண நவணடியது அவசிய-
பமன �ோரோளுமன்்ற உறுப்பினர் 
ரஞ்சித் �ணடோர ச்�யில பதரிவித்-
தோர்.   

�ோரோளுமன்்றத்தில ந�ற்று 
இலங்கை பதோடர்பில சர்வநதச 
�ோணய நிதியம் பவளியிட்டுள்்ள 
அறிக்கை்ய சமர்ப்பித்து அது 
பதோடர்�ோன விவோதத்்த ஆரம்-
பித்து ்வத்து உ்ரயோற்றும் ந�ோநத 
அவர் இவவோறு பதரிவித்தோர்.   

அது பதோடர்பில அவர் 
நமலும் பதரிவிக்கையில:   

இலங்கை மத்திய 
வஙகி ந�ற்று பவளியிட் -
டுள்்ள �ோணய மோற்று விகி -
தஙகைளின்�டி அபமரிககை 
படோலரின் விற்�்ன 
ப�றுமதி 321 ரூ�ோ 49 சதம் வ்ர அதிகைரித்-
துள்்ளது. அத்துடன், அபமரிககை
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மன்னோரிலிருந்து ஒநர 
குடும்�த்்தச நசர்ந்த 04 
ந�ர் புகைலிடம் நகைோரி தமிழ் -
�ோட்டின் தனுஷநகைோடி 
�குதி்ய பசன்்ற்டந்துள் -
்ளனர்.   

மன்னோர் முத்தரிப்புத்து-
்்ற்யச நசர்ந்த தம்�தியி-
னர் தமது 10 வயதோன மகைள் 
மற்றும் 

மேலும் 04 இலங்கையர்
தமிழகைத்தில் தஞ்சம்

நலோரன்ஸ் பசலவ�ோயகைம்,   
ஷம்ஸ் �ோஹிம்   

�ோட்டின் தற்ந�ோ்தய ப�ருககைடி-
யோன சூழ்நி்ல பதோடர்�ோகை ஆரோயவ-
தற்கைோகை எதிர்வரும் திஙகைட் கிழ்மயும் 
�ோரோளுமன்்றத்்த கூட்டுவதற்கு எதிர்க-
கைட்சி முன்்வத்த நவணடுநகைோ்்ள 
ச்� முதலவர் திநனஷ குணவர்தன 
நிரோகைரித்தோர். அவவோ்றோன நத்வ 

இருந்தோல கைட்சித் த்லவர்கைள் 

ஏப்ரல் 19ஆம் திகைதிமய   
பா்ராளுேன்றம் மீண்டும் கூடும்

நலோரன்ஸ் பசலவ�ோயகைம்,ஷம்ஸ் �ோஹிம்   

 �ோட்டு நி்ல்ம சீரோகும் வ்ர �ோரோளுமன்்றத்துககு 
வரு்கை தரோமல இருககை முடிவு பசயதுள்்ளதோகை ப�ோதுஜன 
ப�ரமுன �ோரோளுமன்்ற உறுப்பினர் சோமர சம்�த் தச�ோயககை 
பதரிவித்துள்்ளோர். �ோரோளுமன்்றத்தில விநசட அறிவிப் -
ப�ோன்்்ற முன்்வத்த அவர்    இன்றுள்்ள பிரசசி்னகைள் 
தீரும் வ்ர �ோரோளுமன்்றத்துககு 

நாட்டு நிமலமை சீ்ராகும் வம்ர   
ஏப்ரல் இறுதி வ்்ர ோத்தி்ரமே   
பி்ரதி ்சபாநாயகைர் பதவியில்   
நீடிககை ்ரஞசித் தீர்ோனம்

்சததா்சவிடமிருந்து புத்தாண்டு 
நிவாரணப் பபாதிகள்

சித்தி்ர புத்தோணடு தினஙகை்ளோன 
13 மற்றும் 14 ஆம் திகைதிகைளில மின் -
பவட்டு நமற்பகைோள்்ளப்�டமோட் -
டோது என ப�ோதுப் �யன்�ோடுகைள் 
ஆ்ணககுழு பதரிவித்துள்்ளது.  

மின் உற்�த்தி நி்லயஙகைளுககு 
நத்வயோன எரிப�ோருள் தற்ந�ோது 
ப�ற்றுக 

புத்தாண்டு தினஙகளில்
மின்பவட்டு இல்்ல

நலோரன்ஸ் பசலவ�ோயகைம்,-
ஷம்ஸ் �ோஹிம்   

புதிய அ்மசசர்வ 
அடுத்த வோரம் நியமிககைப்-
�டுபமனவும் இரோஜோஙகை 
அ்மசசர்கைள் அதுவ்ர 
அ்மசசுககைளில �ணியோற்றி 
வருவதோகைவும் இரோஜோஙகை 
அ்மசசர் கைஞ்சன விநஜநச -
கைர ந�ற்று �ோரோளுமன்்றத்தில பதரிவித் -

தோர்.   ஜனோதி�திககு முகைம் 
பகைோடுககை முடியோததோநலநய 
எதிரணி �ோரோளுமன்்றத்துககு 
தோமதமோகை வந்ததோகைவும் 
அவர் பதரிவித்தோர்.   

 �ோட்டு நி்ல்ம பதோடர் -
பில ந�ற்றும் �ோரோளுமன் -
்றத்தில சர்ச்ச ஏற்�ட்டது. 
�ோட்டு நி்ல்ம பதோடர்�ோகை 

எதிரணி எம்.பிககைள் ந�ற்றும் 

அடுத்த வா்ரம் புதிய அ்ேச்ச்ர்வ   
அ்ேசசுப பணிகைள் யாவும் சுமுகைம்

IMF உதவி தபற்றுக தகைாள்வது  
கைாலத்தின மத்வ

எனககு எதிரோன ந�ோரோட்-
டஙகை்்ள மககைள் முன்பன-
டுககைவில்ல. எதிரணி-
யினநர மககைள் பின்னோல 
நின்று ந�ோரோட்டஙகை்்ள 
�டத்துகின்்றனர் என ஜனோதி-
�தி நகைோட்டோ�ய ரோஜ�க ஷ 
பதரிவித்துள்்ளோர்.  

இந்நி்லயில, ந�ோரோட்-
டஙகைள் பதோடர்பில கைருத்துத் 

பதரிவிககும் ந�ோநத ஜனோதி-
�தி நகைோட்டோ�ய ரோஜ�க ஷ 
இவவோறு பதரிவித்துள்்ளோர்.  

நதர்தலில மககைள் வழங-
கிய ஆ்ணயின் பிரகைோரம் 
எனது ஜனோதி�தி �தவிககு-
ரிய கைோலம் வ்ர �ோன் �தவி-
யில பதோடர்ந்து நீடிப்ந�ன். 
அன்று எனககு எதிரோகைக கை்ள-
மி்றககைப்�ட்ட 

மககள் பபாராட்டஙகளில்  
பின்னணியில் எதிரககட்சி  

அருள் சத்திய�ோதன்   

 இந்த நீணட விடுமு்்றயின் 
பின்னர் இலங்கை ப�ோரு்ளோ -
தோர நி்ல நமலும் சிககைல்ட-
வதற்கைோன அறிகுறிகைள் பதன்�-
டுகின்்றன. 

IMF உடன் அரசு கட்டாயமாக   
கலநதாபலாசிகக பவண்டும  

புதிய வ்கை XE என்்ற 
ஒமிகநரோன் பகைோநரோனோ 
்வரஸ் இஙகிலோந்தில 
மிகை நவகைமோகை �ரவி வருகி்றது. இது இந்தியோவில �ரவி 
04ஆவது அ்ல்ய உருவோககி விடுநமோ என்்ற அசசம் 
சிலரது மனதில எழுந்துள்்ளது. ஆனோல XE ்வரஸ் �ற்றி 
�யப்�டத்நத்வ இல்லபயன்று பிர�ல மருத்துவ 
நிபுணர் கைகைன் தீப் கூறியுள்்ளோர். 

மிகை மவகைோகை ப்ரவி வரும்   
புதிய வ்கை XE ஒமிகம்ரான   

தடாலரின விற்ப்ன 
தபறுேதி ரூ 321 ஆனது

IMF அறிக்க்ய   
அ்ரசு நி்ராகைரிககைவில்்ல  

இலங்கை குறித்து கூட்டறிக்கை ஒன்றும் வெளியீடு  இலங்கை சட்டத்தரணிகைள் சஙகைம் ககைோரிக்கை

பாராளுமன்றில் சஜித் பிரரமதாச எசசரிக்கை  

சரியாக நடவுஙகள் அல்லது வழிவிட்டு வி்லகுஙகள்

தமிழகை முதல்வரின  
மந்சககை்ரத்துககு  
முஷா்ரப எம்.பி நனறி

இலஙம்க ைத்திய வஙகியின் தமலவ்ரா்க ்கலாநிதி நநதலால் வீ்ரசிங்க நியமிக்்கப-
பட்டுள்்ார். அவர் நநற்று முன்தினம் ைாமல ஜனாதிபதி ந்காட்்ாபய ்ராஜபக்ஷவி -்
மிருநது நியைனக் ்கடிதத்மத பபற்றுக் ப்காண்நபாது பிடிக்்கபபட்் ப்ம். அருகில் 
ஜனாதிபதியின் பசயலா்ர் ்காமினி பசன்ரத்மதயும் ்காணலாம்

நலோரன்ஸ் பசலவ�ோயகைம்,  ஷம்ஸ் �ோஹிம் 

�ோடு நமோசமோன ப�ோரு்ளோதோர ப�ருககைடி்ய எதிர்பகைோண-
டுள்்ளது என்�்த ஏற்றுக பகைோள்கிந்றோம். இந்நி்லயில ஸ்தி-
ரத்தன்்ம்ய ந�ணினோல மோத்திரநம தற்ந�ோ்தய ப�ருககைடி 
நி்ல்மயிலிருந்து மீ்ள முடியும். அரச மு்்ற கைடன் பசலுத்தல 
மீள்�ரிசீல்ன பசயயப்�ட்டு கைடன் பசலுத்தலுககைோகை கைோல அவகைோ -
சம் ப�ற்றுக பகைோள்வது அவசியமோகுபமன நிதிய்மசசர் ஜனோதி�தி 
சட்டத்தரணி அலி சப்ரி ந�ற்று (08) �ோரோளுமன்்றத்தில பதரிவித்தோர். 

சர்வநதச �ோணய நிதிய அறிக்கை மீதோன விவோதத்தில ந�ற்று உ்ர-
யோற்று்கையிநல அ்மசசர் நமற்கைணடவோறு பதரிவித்தோர். 

அவர் பதோடர்ந்தும் உ்ரயோற்று்கையில, 
தற்ந�ோ்தய ப�ருககைடியோன சூழ்நி்லயில அரசோஙகைத்்த ப�ோறுப்-

ந�ற்கைவும், பிரசசி்னககு தீர்வு கைோணவும் எதிர் தரப்பினர் 

நாடு எவ்விதத்திலும் வஙகுர�ாத்து அடடயவிலட்ல

நலோரன்ஸ் பசலவ�ோயகைம், 
ஷம்ஸ் �ோஹிம்  

ச்�யில அ�ோகைரீகைமோகை 
�டந்து பகைோணட இரு எம். 
பிககைள் ந�ற்று ச்�யிலிருந்து 
பவளிநயற்்றப்�ட்டதுடன் ச்� 
�டவடிக்கைகைளும் இரு தட்வ -
கைள் ஒத்தி்வககைப்�ட்டன.  

ச்�யில ந�ற்று �்டப�ற்்ற 

வோககுவோதத்தின்ந�ோது ப�ோருத்-
தமற்்ற வோர்த்்தகை்்ள �யன்-
�டுத்தி ந�ோத்தல மூலம் தோக-
குத்ல நமற்பகைோணட ஐககிய 
மககைள் சகதி எம்.பி.சமிந்த 
விநஜசிறி, ப�ோதுஜன ப�ரமுன 
எம்.பி திஸ்்ஸ குட்டியோரோசசி 
ஆகிய இருவரும் ச�ோ�ோயகைர் 
மஹிந்த யோப்�ோ 

ஒழுஙகீனைா்க ந்நத  

ககாள்முதல கெறுமதி ரூ. 310.88 சதம்

ெதவிககா்லம் வட� ெதவி வகிபரென்  -ஜனாதிெதி சடெயில அறிகடகடய சமர்பபித்து �ஞ்சித் ெணடா� எம்.பி உட� சடெயில கஞ்சன விரஜரசகக� கதரிவிபபு  

கொதுபெயன்ொடுகள் ஆடைககுழு அறிவிபபு

சாம� சம்ெத் எம்.பி ரநற்று கதரிவிபபு   

38 துடை சார்்நத ஏற்றுமதியாளர் சஙகஙகள் கூட்டாக அ�சிடம் ரவணடுரகாள்

இ�ாஜாஙக அடமசசர் கசஹான் ரசமசிஙக
புகலிடம் ரகாரி வ்நததாக கதரிவிபபு

எதிர்ககட்சியின் ரவணடுரகாள் நி�ாகரிபபு  

ொ�ாளுமன்றில ரநற்று அறிவிபபு  
அசசமடடயாவிடினும் அவதானம் ரதடவ   
பி�ெ்ல மருத்துவ நிபுைர் 

சலுடக விட்லயில வழஙகுகிைது வர்த்தக அடமசசு

மூன்று மாதஙகளுககு   
ச்பககு வரமாட்படன்

முன்பனடுப்புகள் இடமபபறுகின்்றன

இரு எம.பிகக்ை  
தவளிமயற்றிய ்சபாநாயகைர்  

தாமதித்தால் நாடு பபரழி்வ சநதிககும

06 06 06

06 06

06

06

06

06 06 06 06

06 06 06

IMF உடன் பபச்சுவாரத்்தக்ை  
ஆரமபிககுமாறு EU வலியுறுத்து

நாட்டுககு அவசியமான பநரத்தில்
இராஜதநதிர ரீதியில் பசயறபடவும

நம்பிக்கையில்லா பிம்ர்ர்ை்ய   
தகைாண்டுவ்ர மவண்டிய நி்ல   

03 03

03

ஒரு சிலரது தவ்றான தீரமானஙகைால் 
நாட்டில் பநருககடி நி்ல உருவானது

ஜனாதிபதிககு முழு்ேயான ஆத்ரவு வழஙகுமவாம்
நாட்டுககுள் கடா்லர் வரும் வழிகடள 
உருவாகக ரவணடும் 
IMF இடம் 03 பிலலியன் கடா்லட� 
03 வருடத்தில கெை நடவடிகடக 
நிதி அடமசச�ாக அறிவித்து 
அடமசசர் அலி சபரி உட� 



உக்ரைனின் கிரைாமட�ார்ஸ்க நக-
ரிலுள்ள ரையில் நி்ையத்தில் ரைஷயா 
ந�த்திய ரரைாகரகட் தாககுதலில் 
30 டேர் ரகால்ைபேட்டு 100ககும் 
அதிகமாட�ார் காயம்�ந்திருப-
ேதாக அரைச ரையில் நிறுவ�ம் குறிப -
பிட்டுள்ளது. 

உக்ரைனின் கிழககு ேகுதியில் 
ரதா�ர்ந்து இயங்கி வரும் ரையில் 
நி்ையமாக இந்த ரையில் நி்ையம் 
உள்ளது எ� ர�ார�ட்ஸ்க 
ஆளுநர் ரதரிவித்துள்ளார். தாக-
குதல் இ�ம்ரேறும்டோது அங்-
கிருந்து தபபிச் ரசல்வதறகாக 
ஆயிரைககணககாட�ார் அங்கு இருந்-
ததாகவும் அவர் குறிபபிட்டுள்ளார். 

இரு ரரைாகரகட் குண்டுகள ரையில் 
நி்ையத்தில் விழுந்ததாக உக -
்ரைனிய ரையில் நிறுவ� த்ைவர் 
குறிபபிட்டுள்ளார். கிழககு உக -
்ரைனில் இருந்து ரவளிடயறுவதற -
கா� பிரைதா� ோ்தயாக   கிரைாம-
ட�ார்ஸ்க உள்ளது. 

எனினும் இந்த தாககுத்ை மறுத்-
திருககும் ரைஷயா, இது உக்ரைனின் 

ஆத்திரைமூட்டும் ரசயல் என்று 
குறிபபிட்டுள்ளது.  

த்ைநகர் கிரயவில் இருந்து பின் -
வாங்கிய ரைஷய ே்� தறடோது 
கிழககு உக்ரைனில் தாககுத்ை 
தீவிரைபேடுத்துவதறகு ே்�க்்ள 
குவித்து வருவதாகக கூறபேடுகி-
றது. இத்� ஒட்டி கிழககு உக-
்ரைனின் சிை ேகுதிகளில் இருந்து 

மகக்்ள ரவளிடயறும்ேடி உளளூர் 
நிர்வாகங்கள வலியுறுத்தி வருகின்-
ற�. ரைஷயா த�து தாககுதல்க்்ள 
தி்ச திருபபி இருககும் நி்ையில் 
கிழககு உக்ரைனில் உள்ள ரோது -
மககள ரவளிடயறுவதில் ரநருகக-
டி்ய சந்தித்திருபேதாக உக்ரைன் 
ஜ�ாதிேதி ரவாடைாடிமிர் 
ரசரைன்ஸ்கி ரதரிவித்துள்ளார்.  

ோகிஸ்தான் பிரைதமர் 
இம்ரைான் கான் தன் மீதா� நம்-
பிக்கயில்ைா தீர்மா�த்்த 
தடுத்தது சட்�விடரைாதம் எ� 
அந்நாட்டின் உச்ச நீதிமன்-
றம் தீர்பேளித்த நி்ையில் 
மீண்டும் நம்பிக்கயில்ைா 
தீர்மா�த்்த எதிர்ரகாண்டுள-
்ளார். 

க�ந்த ஞாயிறறுககிழ்ம 
இ�ம்ரேறவிருந்த நம்பிக்க-
யில்ைா தீர்மா�த்தில் இம்ரைான் 
கான் டதால்வி்ய சந்திபோர் 
என்று ேரைவைாக எதிர்ோர்க-
கபேட்� நி்ையில் அவரைது 
ஆளும் கட்சி அந்த வாகரக-
டுப்ே மு�ககியது.  

ரதா�ர்ந்து ோரைாளுமன்-
றத்்த க்ைத்த அவரைது 
அரைசு திடீர் டதர்தல் ஒன்றுககு 
அ்ழபபு விடுத்தது. 

டகாேம்�ந்த எதிர்ககட்சி 
உறுபபி�ர்கள இது ரதா�ர்பில் 
உச்ச நீதிமன்றத்தில் மு்றயீடு 
ரசயத�ர். இந்நி்ையில் உச்ச நீதி-
மன்றம் க�ந்த வியாழககிழ்ம 
அளித்த தீர்பபில் நம்பிக்கயில்ைா 
தீர்மா�ம் ந�த்தபே� டவண்டும் 
என்று கூறபேட்டுள்ளது.  

இதறகு ேதிைளித்த இம்ரைான் கான், 
‘ோகிஸ்தானுககாக நான் ரதா�ர்ந்து 
டோரைாடுகிடறன். க்�சிப ேந்து 
வ்ரை நான் டோரைாடுடவன்’ என்று 
த�து ட்விட்�ர் ேககத்தில் குறிபபிட்-
டுள்ளார். 

முன்�தாக வியாழககிழ்ம  
அரைசு சட்�ககுழுவி�்ரை சந்தித்த 
இம்ரைான் கான் உச்சநீதிமன்றம் அறி-
விககும் எந்த முடி்வயும் ஏறறுக 
ரகாளடவாம் என்றும், எந்த ரவளி-

நாட்டுச் சதி்யயும் ரவறறிய்�ய 
வி�மாட்ட�ாம் என்றும் கூறியி-
ருந்தார்.

இந்தத் தீர்ப்ே அடுத்து நீதிமன்-
றத்துககு ரவளிடய காத்திருந்த ேை 
�ஜன் எதிர்ககட்சி உறுபபி�ர்கள 
ரகாண்�ாட்�த்தில் ஈடுேட்��ர். 
நீதிமன்றம் மககளின் எதிர்ோர்ப்ே 
பூர்த்தி ரசயதுள்ளது என்று டதசிய 
சட்�மன்றத்தின் எதிர்ககட்சித் 
த்ைவர் ரெஹோஸ் ெரீப உளளூர் 
ரசயதி நிறுவ�ங்களுககு ரதரிவித்-
தார்.  

எனினும் சீறறம்�ந்த இம்ரைான் 
கான் ஆதரைவா்ளர்கள நீதிமன்றத்-
திறகு ரவளியில் அரமரிகக எதிர்பபு 
டகாசங்க்்ள எழுபபியடதாடு, கை-

கம�ககும் ரோலிஸார் இரு தரைப-
்ேயும் பிரிககும் வ்கயில் நி்ை-
ரகாண்��ர். 

இன்று சனிககிழ்ம ோரைாளு-
மன்றத்்த மீண்டும் கூட்டி வாக-
ரகடுபபுககா� ரசயறோட்்� 
டமறரகாளளும்ேடி உச்ச நீதிமன்-
றம் உத்தரைவிட்டுள்ளது. இந்நி்ை-
யில் டமாசமா� டதால்வி ஒன்்ற 
தவிர்பேதறகு இம்ரைான் கான் தமது 
ேதவி்ய இரைாஜி�ாமா ரசயயும் 
ரநருககடிககு முகங்ரகாடுகக 
டவண்டி இருபேதாக அவதானிகள 
ரதரிவித்துள்ள�ர்.

இம்ரைான் கா்� ேதவி நீககிய பின் 
அடுத்த டதர்த்ை ந�த்த திட்�மி�ப-
ேட்டிருககும் 2023 ஓகஸ்ட் மாதம் 

வ்ரை புதிய பிரைதமர் ஒருவ்ரை 
நியமிபேதறகு எதிர்ககட்சிகள 
திட்�மிட்டுள்ள�. 

ஊழல் மறறும் ேதவியில் 
இருபேவர்களுககு ரநருக-
கமா�வர்கள ஆட்சியில் 
ரசலுத்தும் ஆதிககம் ஆகி-
யவற்ற மாறறுவதாக கூறி 
2018ஆம் ஆண்டு ேதவிடயற-
றார் முன்�ாள கிரிகரகட் 
வீரைர் இம்ரைான் கான். வருககு 
ஆதரைவா்ளர்கள உள்ள�ர் என்-
றடோதும், வி்ைடயறறம் 
மறறும் ேல்டவறு ஊழல் குற-
றச்சாட்டுக்ளால் ரேரும்ோன்-
்மயா� மககள மத்தியில் 
ரசல்வாக்க இழந்துள்ளார். 
க�ந்த வாரைம் த�து ோரைாளு-
மன்ற ரேரும்ோன்்ம்ய-
யும் இழந்தார்.

எந்தரவாரு ஆட்சிககும் 
மிகபரேரிய து்ணயாக 
இருககககூடிய இரைாணு-
வத்தின் ஆதரை்வயும் கூ� 

இம்ரைான்கான் இழந்துவிட்�தாக 
அரைசியல் ோர்்வயா்ளர்கள ரதரிவிக-
கின்ற�ர்.

உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்பபு, ோகிஸ்-
தானில் நிைவும் அரைசியல் ரகாந்த-
ளிபபின் மறரறாரு ேகுதி்யயும் 
குறிபபிடுகிறது.

இதுவ்ரை, ஊழல் குறறச்சாட்-
டுகள, இரைாணுவத்தின் அதிகாரை-
டோட்டி எ� ஏடதா ஒரு காரைணத்-
தால், எந்தரவாரு பிரைதமரும் 
முழு்மயாக த�து ேதவிககா-
ைத்்த முடித்ததில்்ை. 75 ஆண்-
டுகாை சுதந்திரை ோகிஸ்தானில் 33 
ஆண்டுகள இரைாணுவ ஆட்சிதான் 
ந்�ரேறறுள்ளது.
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தலிோன்கள அட்சிககு 
வந்த பின்�ரைா� ஆபகானிஸ்-
தான் மககளின் டமாசமா� 
ரோரு்ளாதாரை நி்ை குறித்து 
கவ்ை ரவளியிட்டிருககும் 
ஐககிய நாடுகள அபிவிருத் -
தித் திட்�ம், அந்த நாட்டில் 
மில்லியன் கணககா� மககள 
ரோரு்ளாதாரை சவால்க்்ள 
எதிர்ரகாண்டிருபேதாக ரதரி -
வித்துள்ளது. 

‘மனிதாபிமா� ந�வடிக -
்ககள மிக முககியமா�-
தாக இருந்தாலும் டோதுமா -
�தாக இல்்ை. மககளின் 
வாழவாதாரைம் ேறறி நாம் 
கவ�ம் ரசலுத்த டவண்டும். 
ஏர�னில், மனிதாபிமா� 
சூழநி்ை மறறும் சவால்க -
்ளால் ஏறக�டவ ோதிககப -
ேட்� மில்லியன் கணககா� 
மகக்்ளத் தவிரை, ரோரு்ளா-
தாரை வீழச்சியின் விளிம்பில் 

உள்ள மில்லியன் கணககா� 
மககள இன்று எம்மி்�டய 
உள்ள�ர். ஆபகானில் மனிதா -
பிமா� ரநருககடி்ய கு்றகக 

டவண்டுமா�ால், வாழவா-
தாரைங்கள ரதா�ர்பில் ரசயற -
ே� டவண்டும்’ என்று ஐககிய 
நாடுகள அபிவிருத்தித் திட்�த்-

தின் ஆபகானுககா� வதி -
வி�ப பிரைதிநிதி அபதுல்-
ைாஹ அல் தர்தாரி, ட�ாடைா 
நியுஸ் ரசயதி நிறுவ�த்-
திறகு ரதரிவித்தார். 

ஆ ப க ா னி ஸ் த ா னி ல் 
மனிதாபிமா� உதவி 
ரோதுமா�து என்று தாம் 
கருதவில்்ை என்றும் 
ரோரு்ளாதாரை வ்ளர்ச்சி இல் -
ைாமல், ஆபகானிஸ்தான் 
நி்ையா�தாக இருககாது 
என்றும் தர்தாரி வலியுறுத்தி-
யுள்ளார். 

ஆபகானிஸ்தானில் 23 
மில்லியன் டேர் தறடோது 
ேட்டினியில் வாடுவதாக-
வும் 95 வீதமா� ஆபகானி-
யர்கள 24 மணி டநரைத்தில் 
மூன்று டவ்்ள உண்ேதறகு 

டோதுமா� உணவு இன்றி 
இருபேதாகவும் ஐ.நா தரைவுகள 
ரதரிவிககின்ற�.

இஸ்டரைலின் ர�ல் அவிவில் 
மதுோ� விடுதி ஒன்றில் துப-
ோககிச் சூடு ந�த்தி இருவர் 
ரகால்ைபேட்டு டமலும் 12 
டேருககு காயம் ஏறேடுத்திய 
ேைஸ்தீ�ர் ஒருவ்ரை இஸ்டரை-
லிய ோதுகாபபு ே்� சுட்டுக 
ரகான்றதாக இஸ்டரைலிய 
ரோலிஸார் ரதரிவித்துள்ள�ர். 

ஆககிரைமிககபேட்� டமறகுக 
க்ரையின் ரஜனின் நக்ரைச் 
டசர்ந்த அந்த ஆ�வர் ஜபோ-
வுககு அருகில் ்வத்து சுட்டுக-
ரகால்ைபேட்டுள்ளார். 

ேரைேரைபோ� ர�சன்டஹாப 
வீதியில் இருககும் மதுோ� 
விடுதியில் டநறறு அதிகா்ை 
துபோககிச் சூடு ந�த்திய பின் 
தாககுதல் ந�த்தியவ்ரை டதடும் 
டவட்்� தீவிரைபேடுத்தபேட்�து. 

முன்�தாக 13 டேர் ரகால்ைப-
ேட்� இஸ்டரைலில் இ�ம்ரேறறு 
வரும் தாககுதல்களின் ரதா�ர்ச்சியா-
கடவ இந்த சம்ேவம் இ�ம்ரேறறுள-
்ளது. 

29 வயதா� ரைாத் ஹசம் என்ற துப-

ோககிதாரி நான்கு ்மல்களுககு 
அபோல் ேளளிவாசல் ஒன்றுககு 
அருகில் ம்றந்திருந்த நி்ையில் 
கண்டுபிடிககபேட்�ார். இஸ்டரைலிய 
ேயங்கரைவாத தடுபபு மறறும் ோது-
காபபு பிரிவு�ன் சிறிது டநரைம் இ�ம்-
ரேறற துபோககிச் சண்்�யில் 
அவர் ரகால்ைபேட்டுள்ளார். 

அண்்மய தி�ங்க்ளாக 
ரதா�ர்ந்து இ�ம்ரேறறு வரும் 
இவவாறா� தாககுதல்க்ளால் இஸ்-
டரைலில் ஏறக�டவ உொர் நி்ை 
அதிகரிககபேட்டுள்ளது. 2006 ஆம் 
ஆண்டுககுப பின்�ரைா� ேை உயிரி-
ழபபுக்்ளக ரகாண்� காைமாக இது 
மாறியுள்ள்ம குறிபபி�த்தககது. 

ஐககிய நாடுகளின் ரோதுச் ச்ே 
அதன் மனித உரி்மகள டேரை்வ-
யில் இருந்து ரைஷயா்வத் இ்�-
நிறுத்துவதறகு வாககளித்துள்ளது. 
அதன் வி்்ளவாக ரைஷயா அந்த 
அ்மபபிலிருந்து விைகிகரகாளவ-
தாக அறிவித்துள்ளது.

ரோதுச் ச்ேயின் வாககு சட்�வி-
டரைாதமா�து என்றும் அரைசியல் டநாக-
கத்து�ன் ரசயயபேட்�து என்றும் 
ரைஷயா சாடியது. மனித உரி்ம டேரை-
்வயில் இருந்து ரைஷயா்வ நீககும் 
தீர்மா�த்்த அரமரிககா வழிந�த்-
தியது.

உக்ரைன் மீது ே்�ரயடுத்ததறகு 
ரைஷயாவுககுக கி்�த்த ேதிைடி அது 
என்று அரமரிககா கூறியது. ரைஷயா-
வுககு எதிரைாக 93 உறுபபி�ர்களும் 
அதறகு ஆதரைவாக 24 உறுபபி�ர்க-
ளும் வாககளித்திருந்த�ர்.

உக்ரைனில் ரைஷயாவின் பிடியில் 
இருந்த த்ைநகர் கிடயவுககு 
அருகில் உள்ள புச்சா நகரில் ரோது-
மககளின் ச�ைங்கள வீதிகளில் 
சிதறிக கி�பேது கண்டுபிடிககபேட்-

�்த அடுத்டத இந்தத் தீர்மா�ம் 
ரகாண்டுவரைபேட்�து. க�ந்த வியா -
ழககிழ்ம இ�ம்ரேறற இந்த வாக-
ரகடுபபுககு முன்�ர் இந்தத் தீர்மா-
�த்திறகு ஆதரைவு தரும்ேடி உக்ரைன் 
தூதுவர் ரசர்கி கிஸ்லிட்சியா உறுபபு 
நாடுக்்ள வலியுறுத்தி�ார். 

இதில் இந்தியா, இைங்்க 54 
நாடுகள வாககளிப்ே தவிர்த்துக-
ரகாண்��. 

58 உறுபபி�ர்கள வாககளிகக-
வில்்ை. ஐககிய நாடுகள மனித 
உரி்ம டேரை்வயில் இருந்து நீக-
கபேடும் இரைண்�ாவது நாடு ரைஷயா. 
2011இல் லிபியா அதிலிருந்து நீககப-
ேட்�து.

டகாஸ்�ா ரிககா விமா� நி்ை-
யத்தில் அவசரைமாகத் த்ரையிறங்கிய 
டோயிங் 757-200 சரைககு விமா�ம் 
விேத்துககுள்ளா�து. த்ரையிறங்-
கும்டோது ஓடுோ்தயிலிருந்து 
விைகிய அந்த டி.எச்.எல் விமா�ம், 
இரைண்�ாகப பி்ளந்தது.

விமானிகளுககுக காயங்கள ஏதும் 
ஏறே�வில்்ை என்றும் முன்ர�ச்ச-
ரிக்க ந�வடிக்கயாக ஒருவருககு 
மருத்துவப ேரிடசாத்� டமற -
ரகாள்ளபேடுகிறது என்றும் ரதரிவிக-
கபேட்�து.

விேத்துககுள்ளா� விமா�த்தின் 
வால் ேகுதி துண்டிககபேட்�து. 
அதன் ஓர் இறக்க உ்�ந்தது

குவான்தமைாவுககுப புறபேட்� 

அந்த விமா�த்தின்  ்ஹட்டரைாலிக 
அ்மபபில் டகா்ளாறு ஏறேட்�தா -
கத் ரதரிவிககபேட்�து. அத�ால் 
விமா�ம் புறபேட்� சறறுடநரைத்தி-
டைடய அவசரைமாகத் த்ரையிறங்க 
டநர்ந்தது.

விேத்து குறித்து விசாரை்ண ந�த்-
தபேடும் என்று டி.எச்.எல் கூறியது.

சீ�ாவில் ரகாவிட்–19 ்வரைஸ் ரதாறறு  
சம்ேவங்கள ரதா�ர்ந்து அதிகரித்து வருகின்-
ற�.

ஒமிகடரைான் ரகாடரைா�ா ்வரைஸ் திரிபி -
�ால் ோதிககபேட்டுள்ள ெங்காய நகரில் 
அன்றா� ்வரைஸ் ரதாறறுச் சம்ேவங்களின் 
எண்ணிக்க புதிய உச்சத்்த எட்டியுள்ளது. 
டநறறு ரவளளிககிழ்ம புதிதாக 
21,000ககும் அதிகமா� டநாயத்ரதாறறுச் 
சம்ேவங்கள ேதிவாகியுள்ள�. ஈரைாண்டுக-
ளுககு முன் வூஹானில் ேதிவா� தி�சரி 
ரதாறறுச் சம்ேவங்களின் எண்ணிக்க்ய-
வி� இது அதிகம் என்று கூறபேடுகிறது.

1.4 பில்லியன் மககள வாழும் சீ�ாவில் 
சுமார் 90 வீதத்தி�ர் முதல் இரைண்டு தடுப -
பூசிக்்ளப டோட்டுகரகாண்டுள்ளதால், 
்வரைஸ் ரதாறறால் ோதிககபேட்�வர்களில் 
ரேரும்ோடைாருககு மிதமா� அறிகுறிகள 
மட்டுடம உள்ள�.

டநறறு ெங்காயில் ேதிவா� டநாயத்ரதாற-
றுச் சம்ேவங்களில் ரேரும்ோைா�்வ அறி-
குறிகள அறற்வ.

அந்நகரில் ந�பபில் இருககும் மு�கக -
நி்ை எபடோது முடியும் என்ேது ரதரிய-
வில்்ை.

நகரைத்திறகுள நு்ழயும் சர்வடதச விமா-
�ங்களுககுக கட்டுபோடுக்்ளக கடு்ம-
யாககுவது குறித்து அதிகாரிகள ேரிசீலிபேதா-
கத் தகவல்கள கூறுகின்ற�.

அதிகரித்து வரும் ரோதுமககளின் விரைக-
தி்யச் சமாளிகக உணவு விநிடயாகத்்த 
டமம்ேடுத்துவதாகவும் அவர்கள உறுதிய -
ளித்துள்ள�ர்.

ரகாடரைா�ா ரதாறறு சீ�ாவின் மத்திய 
நகரைா� வூஹானில் 2019 ஆம் ஆண்டின் 
இறுதிப ேகுதியில் முதல் மு்ற கண்டுபிடிக -
கபேட்�்ம குறிபபி�த்தககது. 

இம்ரான் கரான் மீது மீண்டும
நமபிக்கயில்ரா தீர்ரானம

த்்யிறககும்பராது விபத்து:
இ்ண்்ராகப் பிளநத வி்ரானம

ஷஙகராயில ககராவிட்
கதராற்று புதிய உச்சம

்னித உரி்்கள் ்ப்்ையில
இருநது ்ஷயரா இ்்நிறுத்தம

உக்்ன் ்யில நி்்யத்தில
க்ராகககட் வீசசு: 30 ்பர பலி

க்ல அவிவில இருை்் ககரான்ற
ப்ஸ்தீன ஆ்ைர சுட்டுகககரா்்

ஆப்கரானியரின் கபராருளராதரா்
நி்் கதரா்ரபில ஐ.நரா கை்்



நாடு முழுவதும் 
மக்கள் ப�ாராட்டம்

கடுமையான ப�ாருளாதார 
பெருககடி பதாடர�ாக ொடு 
தழுவிய ைககளின் ப�ாராடடஙக-
ளுககு முன்னாள் கிரிகபகட வீரர 
சனத் ஜயசூரிய, ஆதரவளிகக 
முன்வந்துள்ளார.  

ொடடின் நிமைமைமய "துர -
திர்ஷடவசைானது" என பதரி-
வித்துள்ள சனத் ஜயசூரிய, 
ைககள் சிை ைாதஙகளாக இந்த 
பவதமனமய அனு�வித்து வரு-
வதாகவும், அது ஒரு முடிவுககு 
வந்துவிடடபதன்றும் கூறினார.  

ைககள் இப�டி வாழ 
முடியாது. இதனாலதான் எரி-
ப�ாருள் தடடுப�ாடு, எரிவாயு 
தடடுப�ாடு, சிை சையம் 10-,12 
ைணி பெரம் மின்சாரம் இலமை-
பயன ைககள் ப�ாராடடம் ெடத்த 
ஆரம்பித்தனர. இந்த ொடடு ைக -
களுககு இது மிகவும் கடினைாக 
உள்ளது. அதனாலதான் ைககள் 
பவளிபய வந்து எதிரபபு பதரி-
விககத் பதாடஙகியுள்ளதாக ஜய -
சூரிய கூறினார.  

நிமைமை சரியாக கவனிககப-
�டாவிடடால "அது ஒரு ப�ரழி-
வாக இருககும் என்றும் 
சனத் ஜயசூரிய 06 06

0606 06

தின்கரன் விளம்�ரம்
0112429367

விற�னன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீ்டம்  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 ஏபரல் 9 சனிககிழனம

திதி: --சஷ்டி

ராகு்காலம் :  ்கானல :  09.00  - 10.30வனர
சு�பநரம் : ்கானல : 07.30  -  09.00வனர
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இன்னறைய சு�தினம்த�ாழுன்க 
பநரம்

 பமஷம்  - த�ாறுனம

ரிஷ�ம்  - - நினறைவு

மிதுனம் - - �னம்

்க்ட்கம் - - ப�ாடடி

சிம்மம் - - ப்கா�ம்

்கன்னி - - முயறசி

துலாம்  - நன்னம

விருச்சி்கம் - - �ாராடடு

�னுசு  - தவறறி

ம்கரம் - - சு்கம்

கும்�ம் - மறைதி

மீனம் - - தசலவு

பயா்கம்: சித�பயா்கம்

3

இராசி �லன்்கள்

்கலாநிதி இராமச்சந்திரகுருக்கள்
(�ாபு சரமா)

06 மு�ல் 11 வனர

சுபஹ்  - 04.50
லுஹர்  - 12.14
அஸர்  - 03.16
மஃரிப்  - 06.19
இஷா  - 07.30

 சிந்தனை

 சிந்தனை

ukohd;   

ukohd;   இஸலாததின் இறுதித தூ�ர முஹம்மத 
(ஸல்) அவர்கள் ஒரு �்டனவ 'ரமழான் 
என்�து த�ாறுனமயின் மா�ம்' என்று 
குறிபபிட்டார்கள்.

(ஆ�ாரம்: அபூ�ாவூத, இபனு மாஜா)
இது முறறிலும் உணனமயான�ாகும். 

வரு்டததில் ஒரு மா�ம் 29 அல்லது 30 
நாட்கள் ஏனனய மா�ங்்களுககு மாறறை-
மா்க �்கல் பவனளயில் உணனவயும், 
�ானதன�யும் �விரதது இச்னச்கனளயும் 
்கடடுப�டுததி த்காணடு பநான்பிருப�து 
என்�து இலகுவான ்காரியமல்ல. இ�றகு 
தியா்கமும் அரப�ணிபபும் இன்றியனமயா-
��ாகும்.

அவவாறைான அரப�ணிபன� பமற-
த்காணப்ட இனறைவிசுவாசி்களான முஸ-
லிம்்கள் அல்லாஹ்வின் ்கட்டனளனய 
நினறைபவறறும் பநாககில் நபி (ஸல்) அவர-
்களின் வழி்காட்டல்்களுககு ஏற� பநான்பு 
பநாறகின்றைனர. 

இவவாறு அரப�ணிபபு்டன் தசயற�டு-
வ�றகு த�ாறுனமயும் சகிபபுத�ன்னம-
யும் மி்கவும் அவசியமானது. பநான்பின் 
ஊ்டா்க இபத�ாறுனம �ணன� வளரததுக 
த்காள்ள முடியும். அதப�ாடு த�ாறுனம 
சகிபபுத�ன்னமபயாடு வாழனவ அனமத-
துக த்காள்ளவும், மனி�னன பு்டம்ப�ாடடு 
�ககுவப�டுததி்டக கூடிய�ா்கவும் பநான்பு 
விளங்குகிறைது. 

அப�பநரம் மனி� வாழவுககு  
த�ாறுனம மி்கவும் முககியமானது. 

அ�னால் �ான் அல்லாஹு�ஆலா �ன் 
அருள்மனறையில்  'நிச்சயமா்கப த�ாறு-
னமயாளர்களுககு அவர்களுன்டய கூலி 
்கணககின்றிபய (அதி்கமா்க) த்காடுக்கப�-
டும்' (39:10) என்று குறிபபிடடு னவததி-
ருககின்றைான். 

இ�ன் ஊ்டா்க த�ாறுனமயின் சிறைபபும் 
முககியததுவமும் த�ளிவாகின்றைது. 

அதப�ாடு நபி (ஸல்) அவர்கள், 
பநான்பு பநாறறு இருப�வரு்டன் எவரா-
வது சணன்டககு வந்�ால் அல்லது ஏசி 
சச்சரவில் ஈடு�ட்டால்  நான் பநான்�ாளி 
(இரு �்டனவ்கள்) எனக கூறைடடும்' என்-
றுள்ளார்கள். (ஆ�ாரம்: பு்காரி) 

இந்� நபிதமாழியின் ஊ்டா்கவும் 
பநான்பு ்காலததில் �ம்பமாடு சணன்டககு 
அல்லது சச்சரவுககு வரு�வரு்டன் கூ்ட 
த�ாறுனமயா்க ந்டந்து த்காள்ளும்�-
டிபய நபி (ஸல்) அவர்கள் வழி்காடடியுள்-
ளார்கள். 

ஆ்கபவ இவவாறு சிறைபபுறறு விளங்-
கும் த�ாறுனம �ணன� வளரததுக த்காள்-
வ�ற்கான �யிறசிக ்களமா்க இந்பநான்பு 
்காலதன� அனமததுக த்காள்பவாம். அது 
ஈருலகிலும் நன்னம்கள் நினறைந்� வாழ-
வுககு துனணபுரிவப�ாடு அல்லாஹ்வி்டம் 
்கணககின்றி நறகூலி கின்டக்கபத�றைவும் 
வழிவகுககும்

ப�ொறுமையின் ைொதம்

மரலின் மரிக்கார  ...

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும்
வினல

விற�னன
வினல246.80 257.29

யூர�ொ
வாங்கும்
வினல

விற�னன
வினல340.83 352.42

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும்
வினல

விற�னன
வினல2.5138 2.6172

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும்
வினல

விற�னன
வினல228.89 237.32

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும்
வினல

விற�னன
வினல407.08 421.89

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும்
வினல

விற�னன
வினல332.87 346.20

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும்
வினல

விற�னன
வினல310.88 321.49

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும்
வினல

விற�னன
வினல231.59 242.38

குறித�
வினல

குறித�
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 793.02

குவைத் டினொர் 981.29

ஓெொன் ரியொல் 776.61

கட�ொர் ரியொல் 81.82

சவூதி ரியொல் 79.71

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 81.40

நாணய
மாற்று

பஜரைனியிலுள்ள பிராஙப�ரடடிலுள்ள இைஙமக சமூகம் அங-
குள்ள இைஙமக துமைத் தூதரகத்தினூடாக ைருத்துவ உ� -
கரைஙகமள இைஙமகககு ென்பகாமடயாக வழஙகியுள் -
ளது.   

2022 ைாரச் 31ஆந் திகதி பகாழும்பிலுள்ள பவளிொட -
டலுவலகள் அமைச்சில (ைாரச் 31) ெமடப�ற்ற மவ�வத் -
தில மவத்து பிராஙப�ரடடிலுள்ள இைஙமக சமூகத்தின் 
ென்பகாமட மகயளிககப�டடது. இந்த ென்பகாமடமய 
பவளியு்றவுச் பசயைாளர அடமிரல ப�ராசிரியர ஜயொத் 
பகாைம்�பக ைருந்துகள் உற�த்தி, வழஙகல ைறறும் 
ஒழுஙகு�டுத்தல இராஜாஙக அமைச்சர ப�ராசிரியர 
சன்ன ஜயசுைனவிடம் மகயளித்தார.   

பிராஙப�ரடடிலுள்ள இைஙமகயின் துமைத் தூதுவர 
ைதுரிகா பவனிஙகர ைறறும் பிராஙப�ரடடிலுள்ள 
இைஙமக துமைத் தூதரகத்தின் ஊழியரகள் இந்த ென்பகா -
மடமய அனுபபுவதறகான ஏற�ாடுகமள பசய்திருந்தனர.   

சிந்திததும் �ாரக்க முடியாது  - எதிரக்கடசித �னலவர சன�யில் உனர  - வியாபழந்திரன் எம்.பி - சன�யில் சஜித பிபரம�ாச த�ரிவிபபு
பைாரன்ஸ் பசலவொயகம், ஷம்ஸ் �ாஹிம்  

ொடடில நிம்றபவறறு அதிகா -
ரம் பகாணட ஜனாதி�தி �தவியில 
இருககும் வமர ைாறறு அரசாஙகம் 
பதாடரபில சிந்தித்துக கூட �ாரகக 
முடியாது என எதிரகடசித் தமைவர 
சஜித் பிபரைதாச �ாராளுைன்்றத்தில 
பதரிவித்தார.  

 அவருடன் எந்தப �யைத்மத -
யும் பைற பகாள்வதறகு ொம் தயா-
ரிலமை என பதரிவித்த எதிரகடசித் 
தமைவர,ைககள் நிராகரித்துள்ள 
ஜனாதி�தியுடன் ொம் பசயல�ட -
டால அது ொடடுககு பசய்யும் துபரா-

கைாகும் என்றும் அவர பதரிவித்தார.  
அபதபவமள, ைககள் கருத்மத மீறி 
எத்தமகய டீலகமள பைறபகாள்வ-
தறகும் ொம் தயாரிலமை என்றும் 
அவர சம�யில பதரிவித்தார.  

�ாராளுைன்்றத்தில பெறறு ெமட-
ப�ற்ற சரவபதச ொைய நிதியத்தின் 
இைஙமக பதாடர�ான அறிகமக 
மீதான விவாதத்தில உமரயாறறும் 
ப�ாபத எதிரககடசித் தமைவர 
இவவாறு குறிபபிடடார.   அவர தை-
துமரயில பதாடரந்தும் பதரிவிகமக-
யில:   ைாறறு அரசாஙகம் பதாடரபில 
ப�சப�டுகி்றது. ராஜ�க ஷ 
குடும்�த்துடன் 

பைாரன்ஸ் பசலவொயகம்,ஷம்ஸ் �ாஹிம்  

ொடு எதிரபகாணடுள்ள பெருககடி 
நிமைககு தீரவு காண�து �ாராளுைன்-
்றத்தில அஙகம் வகிககும் 225 உறுப-
பினரகளதும் ப�ாறுப�ாகுபைன 
சதாசிவம் வியாபழந்திரன் எம்.
பி.�ாராளுைன்்றத்தில பதரிவித் -
தார.  

�ாராளுைன்்றத்தில பெறறு ெமட -
ப�ற்ற சரவபதச ொைய நிதியத்தின் 
அறிகமக மீதான சம� ஒத்திமவபபு 
பவமள விவாதத்தில உமரயாறறிய 
ப�ாபத அவர இவவாறு குறிப -
பிடடார.   சம�யில பதாடரந்தும் 

உமரயாறறிய அவர:  ைத்திய வஙகி 
பகாள்மள உள்ளிடட �லபவறு 
பைாசடி பசயற�ாடுகளும் ொடடின் 
தறப�ாமதய பெருககடி நிமைககு 
காரைைாகும்.  தறப�ாது எதிரக-
கடசி குழம்பிய குடமடயில மீன் 
பிடிககும் பசயற�ாடமடபய பைற -
பகாள்கி்றது. ஆடசிமயக மகப�றறும் 
பொககில அவரகள் தறப�ாது பசயற-
�டடு வருகின்்றனர.  

எதிரககடசி என்்றால ஆளும் கடசி 
முன்பனடுககும் அமனத்மதயும் 
எதிரப�தலை. சரவபதச முதலீடு -
கமள பகாணடு வர முயற -
சித்தாலும் ஏமனய 

ொடடில தறப�ாது ஏற�டடுள்ள 
பெருககடியிலிருந்து ொடமட 
மீடக பவணடுைாயின் ஆடசிப 
ப�ாறுபம� ஏறக தான் தயாராக 
இருப�தாகவும், அவவாறு ஆடசி 
ப�ாறுபம� ஏறக பவணடுபைனில 
நிம்றபவறறு அதிகாரம் பகாணட 
ஜனாதி�தி மும்ற முழுமையாக நீக-
கப�ட பவணடுபைனவும் எதிரக -
கடசித் தமைவர சஜித் பிபரைதாச 
சம�யில பதரிவித்துள்ளார.  

தறப�ாது ொடடில ஏற�டடுள்ள 
பெருககடி நிமையிருந்து ொடமட 
மீட�தறகான ஐககிய ைககள் முன்-
னணியின் சாரபில பயாசமனகமள 

முன்மவத்து, எதிரககடசி தமைவர 
உமரயாறறியப�ாபத இவவாறு 
பதரிவித்தார.  

20 ஆவது திருத்தச் சடடத்தி-
னூடாக ஜனாதி�திககு சாதாரை 
நிம்றபவறறு அதிகாரம் அலைா -
ைல சி்றபபு நிம்றபவறறு அதிகாரம் 
வழஙகப�டடுள்ளது. அதமன நீகக 
பவணடியது அவசியைாகும்.  

அவவா்றானபதாரு அதிகாரம் 
பகாணட ஜனாதி�தியின் கீழ் தற-
காலிக அரசாஙகபைா இமடககாை 
அரசாஙகபைா பகாணடு பசலை 
முடியாது. ராஜ�க்ஷககளின் தமை-
மைத்துவம் அலைது 

நிமைவேற்று அதிகொரம் பகொண்ட   
ஜனொதி�தியு்டன் ைொற்று அரசொஙகம்  

பெருககடி நிமைககு தீர்வு கொணும்  
ப�ொறுப்பு 225 வ�ருககும் உணடு

நிமைவேற்று அதிகொரதமத முற்ைொக   
நீககினொல் ஆட்சி அமைகக தயொர்   

பைாரன்ஸ் பசலவொயகம், ஷம்ஸ் �ாஹிம்   

அமைச்சரமவ கமைககப�டடு 
அமைச்சரகள் இராஜினாைா பசய்தமை 
பதாடர�ான வரத்தைானி அறிவித்தல 
பவளியிடப�டடுள்ளதாக ஆளும் 
தரபபு பிரதை பகாரடா அமைச்சர 
பஜான்ஸ்டன் ப�ரனாணபடா �ாராளு-
ைன்்றத்தில பதரிவித்தார.   

அது பதாடரபில அரசு தரபபில 
ப�ாய்கமள �ரபபி வருவதாக கூறும் 
எதிரககடசியினர சந்பதகத்மத தீரத்-
துகபகாள்ள அந்த வரத்தைானிமய 
�ாரமவயிட பவணடுபைன்று ொன் 
பகடடுக பகாள்கிப்றபனன்றும் 
அமைச்சர பெறறு சம�யில பதரிவித்-
தார.   

�ாராளுைன்்றத்தில பெறம்றய 
தினமும் எதிரககடசி �ாராளுைன்்ற 

உறுபபினரகள் சிைர அது பதாடரபில 
கருத்துககமள முன்மவத்தனர. அதறகு 
�திைளிககும் வமகயிபைபய அமைச்-
சர பஜான்ஸ்டன் ப�ரனாணபடா 
இவவாறு பதரிவித்தார.   

 அது பதாடரபில அவர பைலும் பதரி-
விகமகயில,   

அமைச்சரகள் இராஜினாைா பசய்யப-
�டவிலமை. அது பதாடரபில ஆளும் 
கடசியினர ப�ாய்கமளக கூறி வரு-
கின்்றனபரன எதிரககடசியினர குற்றம் 
சாடடி வருகின்்றனர.அது பதாடரபில 
அரசாஙகம் வரத்தைானி பவளியிட -
டுள்ளது.   

எனினும் அமைச்சரகள் வழமை-
ப�ான்று அமைச்சரகளுககான ஆச -
னத்தில அைரந்திருப�து பதாடரபில 
கருத்துககள் முன்மவககப�-
டுகின்்றன. 

இரொஜினொைொ பசய்துள்ள அமைசசர்கள   
பதொ்டர்பில் ேர்ததைொனி பேளியீடு
-அனமச்சர பஜான்ஸ்டன் சன�யில் த�ரிவிபபு   

பைாரன்ஸ் பசலவொயகம், ஷம்ஸ் �ாஹிம்   

ொடடின் பெருககடி நிமைககு 
தீரவு காண�தறகு ெம்பிகமக ஏற�-
டும் வமகயில ெடவடிகமககள் முன்-
பனடுககப�டுவது அவசியபைன 
முன்னாள் பிரதைர ரணில விககிரை-
சிஙக �ாராளுைன்்றத்தில பதரிவித்-
தார.   

ொடடின் தறப�ாமதய பெருககடி 
நிமை பை ைாதத்தின் பின்னர தீவி-
ரைமடந்து ப�ாருடகமள பகாள்வ-
னவு பசய்வதறகு �ைம் இலைாது 
ப�ாகைாம். அதனால ஜூமை ைாத-
ைளவில தனியார தும்றகளும் மூடப -
�டைாபைன பதரிவித்த அவர, 
விமரவில தீரவுகள் முன்பனடுககப -
�ட பவணடும் என்றும் சம�யில 
பகடடுக பகாணடார.   

�ாராளுைன்்றத்தில பெறறு ெமட-
ப�ற்ற இைஙமக பதாடர�ான சரவ-
பதச ொைய நிதியத்தின் அறிகமக 

பதாடர�ான விவாதத்தில உமர -
யாறறும் ப�ாபத முன்னாள் பிரதைர 
இவவாறு பதரிவித்தார.   

அது பதாடரபில அவர பைலும் 
பதரிவிகமகயில,   

ஜனாதி�தியின் தமைமையில 
ெமடப�ற்ற சரவகடசி ைாொடடின் 
ப�ாது ொனும் சுைந்திரனும் முன் -
மவத்த பகாரிகமகககு அமையபவ 
சரவபதச ொைய நிதியத்தின் 
அறிகமக பதாடர�ான இந்த 
விவாதம் ெமடப�றுகின்்றது.   

முன்னாள் அமைச்சர �ந்துை 
குைவரத்தன கூறுவமதப ப�ான்று 
ொம் அமனவரும் ஒன்றிமைந்து 
நிதி முகாமைத்துவ பவமைத்திட -
டத்மத முன்பனடுத்திருந்தால 
இந்தப பிரச்சிமன ஏற�டடிருக -
காது.   

எரிவாயு, எரிப�ாருள் தடடுப -
�ாடு ைறறும் மின்பவடடு உள் -
ளிடட விடயஙகபள ைககள் எதிர -

பொககும் பிரச்சிமனயாக உள்ளது. 
அபதபவமள ொடடின் நிதி அதிகா -
ரம் �ாராளுைன்்றத்திடபை உள்ளது. 
சம� அந்த அதிகாரத்மத முழுமை -
யாக �யன்�டுத்த பவணடும். நிதி 
நிரவாகம் பதாடர�ான சடடத்மத 
பகாணடு வர பவணடும்.  

 ொடடில இவவா்றான நிமைமை 
உருவாவதறகான காரைம் என்ன 
என்று பதடிப�ாரத்து. அதனுடன் 
பதாடரபுமடய ெ�ர யார என்று 
கணடறிந்து அவருககு தணடமன 
வழஙக �ாராளுைன்்றத்தினால ெட -
வடிகமக எடுகக பவணடும்.   

தறப�ாமதய வரவு - பசைவுத் 
திடடத்மத திருத்தி நிவாரைம் 
வழஙகும் வமகயிைான வரவு 
பசைவுத் திடடத்மத சைரபபிகக 
ெடவடிகமக எடுகக பவணடும். 
அத்துடன் அரச நிதி குழுவின் அதி -
காரஙகமள அதிகரிகக பவணடும் 
என்றும் அவர பைலும் பதரிவித்தார.  

ெம்பிகமக ஏற்�டுததும் ெ்டேடிகமககள   
விமரவில் முன்பனடுககப்�்ட வேணடும் 

தநருக்கடி நினலககு தீரவு ்காண: 

- முன்னாள் பிர�மர ரணில் விககிரமசிங்்க

பிரொஙவ�ர்ட்டிலுள்ள இைஙமகயர்
ைருததுே உ�கரணஙகள ென்பகொம்ட

இைஙமகயின் ப�ாருளாதா-
ரத்மத மீணடும் நிமையான 
�ாமதககு பகாணடு வருவதறகு 
பதமவயான சீரதிருத்தஙகள் 
குறித்து சரவபதச ொைய நிதியத்து-
டன் இைஙமக தீரககைான கைந்து-
மரயாடலகமள ஆரம்பிகக பவண -
டுபைன ஐபராபபிய ஒன்றியம் 
வலியுறுத்தியுள்ளது.  

இைஙமகயின் அணமைய அபி -
விருத்திகள் �றறிய கூடடுஅறிக -
மகயிபைபய ஐபராபபிய ஒன்றியம் 
இவவாறு வலியுறுத்தியுள்ளது.  

ஐபராபபிய ஒன்றியத்தின் 
தூதுககுழு, ஐபராபபிய ஒன்றிய 
உறுபபு ொடுகளான (பஜரைனி, 
பிரான்ஸ், இத்தாலி, பெதரைாந்து, 
ருபைனியா) ைறறும் அவுஸ்திபர -

லியா, நியூசிைாந்து, பொரபவ, 
சுவிடசரைாந்து ைறறும் ஐககிய 
இராச்சிய மையஙகளுடன் 
இமைந்து இந்த அறிகமகமய 
பவளியிடடுள்ளது.  

அந்த அறிகமகயில பைலும் 
குறிபபிடப�டடுள்ளதாவது,   

ஒன்று கூடும் சுதந்திரமும் கருத்-
துச் சுதந்திரமும் அமைதியாக ெமட -
ப�றும் சந்தரப�த்தில,அமவ எந்த 
ஒரு ஜனொயக சமூகத்தினதும் தூண-
களாகும். எனபவஅமனத்து தரபபி-
னரும் நிதானத்துடன் பதாடரந்து 
பசயற�டுைாறு பகடடுக பகாள் -
கிப்றாம். அத்துடன், அவசரகாைச் 
சடடம் நீககப�டடமத ஒரு பெர -
ைம்றயான முன்பனடுப�ாக ொம் 
கருதுகிப்றாம்.  

இைஙமக ைககமளப �ாதித் -
துள்ள தறப�ாமதய பெருககடியிலி-
ருந்து மீள்வதறகு ஆககபூரவைான 
ைறறும் ஜனொயக வழிமும்றகமள 
ஆராயுைாறு அமனத்துத் தரபபி-
னருககும் ொம் அமழபபு விடுக -
கின்ப்றாம்.  

இைஙமகயின் ப�ாருளாதா-
ரத்மத மீணடும் நிமையான 
�ாமதககு பகாணடுவருவதறகு 
பதமவயான சீரதிருத்தஙகள் 
குறித்து சரவபதச ொைய நிதியத்து-
டன் (IMF) அதிகாரிகள் தீரககைான 
கைந்துமரயாடலகமள ஆரம்பிகக 
பவணடிய நிமைமையின் தீவிரத் 
தன்மைமய ொம் வலியுறுத்துகி-
ப்றாபைன அந்த அறிகமகயில 
பதரிவிககப�டடுள்ளது. 

ொடடில இன்று என்ன ெடககி்றது? இதறகு யார 
ப�ாறுபபு? யார �தில கூறுவது?ொம் எலைாவறறுககும் 
தயாராகபவ உள்பளாம். ொடமட ெடத்தவும் தயார. ைக -
களின் ப�ச்சுககு ைடடுபை ொன் தமை சாய்பப�ன். 

இஙபக ஆளும் தரபபு அதறகு ைா்றாக ெடந்துபகாள்கி-
்றது என �ாராளுைன்்றத்தில உமரயாறறிய எதிரககடசி 
தமைவர சஜித் பிபரைதாச பதரிவித்தார.

அவர பதாடரந்தும் உமரயாறறுமகயில, ெலைது பசய்-
யாவிடின் ொன் ஓய்வு ப�்றவும் தயார. ெலைது பசய்ய 
பவணடும் இலமைபயன்்றால விைக பவணடும். இல -
மைபயன்்றால ொம் ெம்பிகமக இலைாபபிபரரமைமய 
பகாணடு வருபவாம்.

225 ப�ரும் பைபை இருந்து குதிககவிலமை. மீணடும் 
உஙகள் பதாகுதிககு நீஙகள் பசலை பவணடும் என்�மத 
ை்றந்து விட பவணடாம் என்்றார.

சரியா்க ந்டவுங்்கள் அல்லது வழிவிடடு விலகுங்்கள்   

�ாராளுமன்றில் சஜித பிபரம�ாச எச்சரிகன்க

கவனிககப்படாவிடடால் 
நாடடின் நிலைலை 
வி்பரீதைாகிவிடைாம்  
முன்னாள் கிரிகத்கட வீரர 
சனத ஜயசூரிய எச்சரிகன்க

ெம்பிகமகயில்ைொ பிவரரமணமய   
பகொணடுேர வேணடிய நிமை

IMF உ்டன் வ�சசுேொர்தமதகம்ள  
ஆரம்பிககுைொறு EU ேலியுறுதது  
இலங்ன்க குறிதது கூட்டறிகன்க ஒன்றும் தவளியீடு

ொடடுககு அவசியைான சந்தரப�த்தில இராஜதந்திர 
ரீதியில பசயற�டுைாறு இைஙமக சடடத்தரணிகள் 
சஙகம் அரசாஙகத்திடமும், எதிரககடசியிடமும் பகாரி -
யுள்ளது.   

 தறப�ாமதய பெருககடி நிமைககு ஜனொயக 
ரீதியில, அரசியைமைபபுககு உட�டடு தீரவு பதட 
பவணடும் என்றும் சடடத்தரணிகள் சஙகம் குறிபபிட -
டுள்ளது.   

 இது குறித்து அறிகமக ஒன்ம்ற பவளியிடடுள்ள 
சடடத்தரணிகள் சஙகத்தின் நிம்றபவறறுக குழு, �ாரா -
ளுைன்்ற உறுபபினரகள் அமனவரும், தைது ொடடு 
அரசாஙக நிதியின் ப�ாறுப�ாளரகள் என்றும், அந்தப 
ப�ாறுபபிலிருந்து தாஙகள் விைக முடியாது என்�மத 
நிமனவிறபகாள்ள பவணடுபைன்றும் பதரிவிககப�ட-
டுள்ளது.  

ெொட்டுககு அேசியைொன வெரததில்
இரொஜதந்திர ரீதியில் பசயற்�்டவும்
இலங்ன்க சட்டத�ரணி்கள் சங்்கம் ப்காரிகன்க



editor.tkn@lakehouse.lk

எரிப�ொருள் பெருக்கடியொனது தற்�ொது இலங்-
க்ககய மொத்திரமன்றி உலகின் ்மலும் �ல 
ெொடு்ககையும் �ொதித்துள்ைது. எமது அயல்-

ெொடொன இந்தியொவில் ்கடந்த வொரத்தில் ஆறு ெொட்க-
ளுககுள் ஐந்து தடகவ்கள் எரிப�ொருட்களின் விகல 
அதி்கரிக்கப�டடுள்ைது. இந்தியொவின் அகனத்து மொநி-
லங்்களிலும் ்கடந்த ஒரு மொத்கொலத்தில் எரிப�ொருட்க-
ளின் விகல ்மொசமொ்க அதி்கரித்துள்ைது.

எரிப�ொருகை உற�த்தி பசய்யும் ெொடு்கள் மசகு 
எணபணெய் உற�த்திகய குகைத்துக ப்கொணடுள் -
ைன. இதனொல் எரிப�ொருள் வரத்த்கம் வீழ்ச்சி 
அகடந்துள்ைது. மறபைொருபுைத்தில் ரஷய- உககரன் 
யுத்தம் தீவிரமகடந்துள்ைதனொல் சரவ்தச எரிப�ொ -
ருள் வரத்த்கம் �ொதிபபுககு உள்ைொகியுள்ைது. இதன் 
்கொரணெமொ்க்வ இந்தியொ உட�ட �ல ெொடு்களில் எரி -
ப�ொருளுககு பெருக்கடி ஏற�டடுள்ைது.

உல்க ெொடு்களுககு எரிப�ொருகை ஏறறுமதி 
பசய்யும் ெொடு்களில் ரஷயொவும் பிரதொன ஒரு 
ெொடொ்கத் தி்கழ்கின்ைது. அங்கு தற்�ொது யுத்த 
நிகலகம ்கொணெப�டுவதனொல், ரஷயொவில் எரிப�ொ -
ருள் ஏறறுமதி �ொதிக்கப�டடுள்ைது. அதுமொத்திர -
மன்றி ரஷயொ மீது ்மறகுலகின் �ல ெொடு்கள் ப�ொரு -
ைொதொரத் தகட விதித்துள்ைன.

இதன் ்கொரணெமொ்க ரஷயொ தனது மசகு 
எணபணெகய �ல ெொடு்களுககு ஏறறுமதி பசய்ய 
முடியொத நிகலகம உருவொகி உள்ைது. இந்நிகல-
யில் சரவ்தச எரிப�ொருள் வரத்த்கம் தற்�ொது மந்த-
மொன நிகலகமககுச் பசன்று விடடது.

இந்தியொவில் எரிப�ொருட்கள் முன்பனொரு ்�ொதும் 
இல்லொதவொறு விகல அதி்கரிபபு பசய்யப�டடுள் -
ைதொ்க த்கவல்்கள் வருகின்ைன. இந்திய மக்களின் 
வொழ்கக்கயில் எரிப�ொருள் விகல்யறைம் தற்�ொது 
ப�ரும் சுகமகய ஏற�டுத்தி உள்ைது. ஆனொலும் 
சரவ்தச சந்கத நிகலவரங்்களின்�டி எரிப�ொருட்க-
ளுககு விகலககுகைபபு பசய்ய முடியொத நிகலயில் 
இந்தியொ தற்�ொது உள்ைது. அந்ெொடடின் ்�ொககுவ -
ரத்துச் பசலவு்ககை அதி்கரிக்க ்வணடிய அவசியம் 
ஏற�டடுள்ைது. அத்துடன் க்கத்பதொழில் துகையி-
லும் ப�ரும் தொக்கங்்கள் ஏற�டடுள்ைன.

இலங்க்கயின் எரிப�ொருள் பெருக்கடி நிகலகம -
யும் இவவொறுதொன் உள்ைது. சரவ்தச பெருக்கடி்கள் 
ஒருபுைமும், படொலர �றைொககுகை மறுபுைமுமொ்க 
எமது ெொடடு மக்களும் எரிப�ொருளுக்கொ்க அன்ைொடம் 
திணடொட ்வணடிய நிகலகம ஏற�டடுள்ைது. இது 
பதொடர�ொன பசய்தி்ககை அரசுககு எதிரொ்க பசயற -
�டும் சில ஊட்கங்்கள் மிக்கப�டுத்தியவொறு பவளி -
யிடடு வருவகத சமீ� ்கொலமொ்க ெொம் ்கொணகி்ைொம்.

அ்தசமயம், அரசுககு எதிரொன சகதி்கள் எரிப�ொ-
ருள் �றைொககுகைகய துரும்�ொ்கப �யன்�டுத்திய-
�டி தீவிரமொன பிரசொரங்்களில் ஈடு�டடு வருவகதயும் 
்கொணெ முடிகின்ைது. ெொடடில் இருவருட ்கொலத்துககு 
்மலொ்க நிலவிய ப்கொவிட முடக்க நிகலகமகயயும், 
அதனொல் ெொடடில் உணடொன ப�ொருைொதொர வீழ்ச்சி-
கயயும் ்கவனத்தில் ப்கொள்ைொமல் எதிரணி்கள் இவ-
வொைொன விசமப பிரசொரத்தில் ஈடு�டடு வருகின்ைன.

இந்த நிகலயில் எரிப�ொருளுககு மொறறீடொன 
புதுபபிக்கத்தக்க சகதிவைம் மீது எமது ெொடு ்கவனம் 
பசலுத்த ்வணடிய ்கொலம் உருவொகியுள்ைது. உல்க -
ெொடு்கள் �லவறறில் சூரியசகதி, ்கொறறுவைம், ்கடல்-
அகல சகதி ்�ொன்ை �லவித முகை்கைொல் மின்-
சொரம் உற�த்தி பசய்யப�டுகின்ைது. இலங்க்கயில் 
மின்சொர விநி்யொ்கம் முதன்முதலில் அறிமு்கம் பசய் -
யப�டட ்கொலம் பதொடக்கம் ெொம் நீரமின்சொரத்தில் 
மொத்திர்ம ்கவனம் பசலுத்தி வந்துள்்ைொம்.

நீரத்்தக்கங்்கள் மூலமொன நீரமின்சொர உற�த்தி-
யொனது எதிர்கொலத்தில் மின்சொரப �றைொககுகைகய 
ஏற�டுத்தும் என்று எமது ெொடடின் ்கடந்த ஆடசியொ -
ைர்கள் ்கவனம் பசலுத்தவில்கல. ெொடடின் சனத் -
பதொக்க அதி்கரிபபுககு ஏற� ெவீன வசதி வொய்பபு-
்களும் க்கத்பதொழில் முயறசி்களும் ப�ருகியதன் 
விகைவொ்க மின்சொரத்துக்கொன ்தகவ �ன்மடங்கு 
அதி்கரித்து விடடது.

ஆனொலும் நீரமின்சொர உற�த்தியில் மொத்திர்ம 
எமது ெொடு ்கவனம் பசலுத்தியது. அதில் �றைொக-
குகை ஏற�டடதும் எரிப�ொருள் மூலமொன மின் 
உற�த்தியில் இலங்க்க இைங்்கத் பதொடங்கியது. 
புதுபபிக்கத்தக்க மொறறு சகதிவைங்்கள் மீது தற்�ொ-
துதொன் இலங்க்கயின் ்கவனம் பசன்றுள்ைது.

ெொடடின் இன்கைய பமொத்த மின்சொரத் பதொக்கயில் 
சுமொர ெொற�து சதவீதம் அைவி்ல்ய நீர்தக்கங்்க -
ளில் இருந்து மின்சொரம் உற�த்தி பசய்யப�டுகின் -
ைது. மிகுதியொன அறு�து சதவீத மின்சொர உற�த்-
திக்கொன எரிப�ொருளி்ை்ய ெொம் தங்கியிருக்க 
்வணடியுள்ைது. உலகில் �டிப�டியொ்க எரிப�ொரு -
ளுககு �றைொககுகை ஏற�டடு வருகின்ைது. இந்நிகல-
யில் எமது ெொடு பதொடரந்தும் எரிப�ொருள் மூலமொன 
மின்சொரத்தில் தங்கியிருப�து ெல்லதல்ல.

ெொம் இப்�ொது புதுபபிக்கத்தக்க சகதிவைங்்கள் 
மீ்த ்கவனம் பசலுத்துவது அவசியம். எமககு இன்-
றுள்ை பிரதொன இரு பதரிவு்கள் சூரியசகதி, ்கொறைொகல 
மூலமொன மின்உற�த்தி்கள் மடடு்ம ஆகும். இவவிரு 
முகை்களிலும் இந்தியொ நீணட ்கொலத்திறகு முன்ன்ர 
்கொல்�தித்து விடடது. அந்த வழி்கள் மீது அரசொங்்கம் 
்கவனம் பசலுத்த ்வணடும். அத்துடன் புதுபபிக்கத்-
தக்க சகதிவைங்்ககைக ப்கொணடு மின்சொரத்கத உற-
�த்தி பசய்வது பதொடர�ொ்க ப�ொதுமக்கள் ஊககுவிக-
்கப�டுவதும் அவசியமொகும்.

35, டி. ஆர. விஜயவரதன மொவத்கத, ப்கொழும்பு- - 10

த�ொல் ப�டடி இலக்கம் : 834
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இன்று நிலவும் நெருக்கடிககு ்கட்சிசார்பற்ற
தீர்வையே ொம் அ்ைவைரும் யேட யவைண்டும்
உல்க சமூ்கம்  13ஐ துர-

திரஷடமொன இலக்கமொ்கக 
்கருதுகிைது. அ்த்�ொன்று 

இலங்க்கயில் இகைஞர சமூ்கம் 
225 ஐ ்மொசமொன இலக்கமொ்கக 
்கருதும் பின்னணி இச்சந்தரப�த்-
தில் உருவொகி வருகின்ைது. அதறகு 
முககிய ்கொரணெமொ்க ெொன் ்கொண�து 
�ொரொளுமன்ை சிைபபுரிகம்களுடன் 
�ொது்கொப�ொ்க உள்ை ெொங்்கள் எமது 
ச்்கொதர குடிமக்களின் �ொது்கொப�றை 
தன்கமகய ்கருத்தில் ப்கொள்ைொததொ-
கும். அதனொல் அவர்கள் அனு�விக-
கும் �ொது்கொப�றை தன்கம அல்லது 
�ொதிபபு எமககுத் பதரிவதில்கல.

30 வருட ்கொல யுத்தம், சுனொமி 
மறறும் ப்கொ்ரொனொ பதொறறு ்�ொன்ை 
மூன்று சவொல்்களும் ப்கொணடுவந்த 
்மொசமொன ப�ொருைொதொர சவொல்்க-
ளுககு மத்தியில் ்�ொரொடடம் ெடத்-
தும் ப�ொதுமக்களுக்கொ்க ஆஜரொ்க 
்வணடிய சந்தரப�த்தில் எமது ்கட-
கமகயப �றறி்யொ பிரதிநிதித்துவம் 
�றறி்யொ ெொம் திருபதி அகடய முடியுமொ?

�ல வழி்களூடொ்க வீதி முழுவதும் 
மக்கள் �ொய்வது அம்மக்கள் அனு�விக-
கும் அழுத்தத்தின்பவளிப�ொ்டயொகும். 
இன்னும் அகமதியொ்க்வ ெகடப�றும் 
அந்த அழுத்தத்தின் பவளிப�ொடு வன்மு-
கையொ்க மொறுவதறகு இடமளிக்கொமல், 
மக்கள் பிரதிநிதி்கைொன ெொம் ப�ொறுப-
புடன் பசயலொறை ்வணடும். மக்கள் 
்கடசிசொர�றைவர்கைொ்க்வ �ொகதயில் 
இைங்கியுள்ைொர்கள். அவர்களின் பிரச்சிகன 
்கடசி சொர�றைது என்�்த அதறகுக ்கொரணெம். 
அதனொல் அதறகு ்கடசிசொர�றை தீரவிகன்ய 
்தட ்வணடும். ஆனொல் இந்தத் தீரமொனம் 
மிக்க சந்தரப�த்தில் உயரவொன �ொரொளுமன்ைத்-
திகன அவமொனப�டுத்தும் வக்கயில் பவறுபபு-
டன் பிரிந்து பசொற்�ொர ெடத்துகிைொர்கள்.

எமது ெொடு ்மொசமொன ப�ொருைொதொர வீழ்ச்-
சிககு மு்கம் ப்கொடுககும் ஆரம்� அறிகுறி்ககை 
�ொரத்து, அதன் �லனொ்க மக்களின் அழுத்தம் 
பவடிககும் நிகல உருவொ்கக கூடும் என எதிர-

வுகூறி, ெொன் ்கடந்த வரவு-பசலவுத் திடட த்தில் 
அதொவது ெொன்்ககர மொதங்்களுககு முன்னர 
இந்த அவதொனம் குறித்து ச்்கொதர மக்கள் 
பிரதிநிதி்களிடம் தொழ்கமயொ்க ்வணடு்்கொள் 
ஒன்கை விடுத்்தன்.

"ெொம் ஏன் இந்த நிகலகமககுத் தள்ைப�ட-
்டொம்? யொர இதறகு ப�ொறுபபு கூை ்வணடிய-
வர்கள்? முன்னர ்கொணெப�டட �ச்கச நிை அர-
சொங்்கமொ? நீலநிை அரசொங்்கமொ? நீலப�ச்கச 
அரசொங்்கங்்கைொ? தற்�ொகதய அரசொங்்கமொ?

இல்கல… ெொம் அகனவரு்ம சமமொ்க 

இங்கு பிரதிவொதி்கைொ்க மொறியுள்-
்ைொம். மக்கள் முன்னிகலயில் ெொம் 
225 ்�ரு்ம பிரதிவொதி்கள், ெொ்ம 
இந்தப  ப�ொறுபக� ஏறறுக ப்கொள்ை 
்வணடும். ெொங்்கள் இன்னும் 
தொமதம் இல்கல என்று ெம்புகி்ைன். 
குகைந்த�டசம் எமது எதிர்கொலத்தின் 
்�ரில், தற்�ொதுள்ை பிள்கை்களுக-
்கொ்க எதிர்கொலத்தில் பிைக்கவுள்ை 
பிள்கை்களுக்கொ்க 225 ்�ரும் 
ெொடடுக்கொ்க ஒன்ைொ்க இவவிடத்தில் 
இகணெ்வொம்.

எல்லொக ்கடசி்களும் எதிரக்கடசியில் 
இருககும் ்�ொது புத்தரொ்க்வ இருக-
கிைொர்கள். அரசொங்்கத்துககு வரும் 

்�ொது ்தவதத்தர்கைொகி விடுகிைொர்கள். ெொம் 
அகனவரும் அடுத்தவர மீது விரகல நீடடி 
ப�ொறுப�றை விதத்தில் ்கடந்த ்கொலத்கதப 
�றறிக கூறுகி்ைொ்ம தவிர, எதிர்கொலத்கதப 
�றறியல்ல. ஆனொல் ்கடந்த சரித்திரத்கத குறிப-
பிடடு ்மலும் சிைபபுரிகம்ககை ப�ை ஒருவரொ-
லும் முடியொது. குகை்ககை சரிபசய்து தவறு-
்ககை திருத்தி முன்்னொககி பசல்வகதத் தவிர, 
எமககு ்வறு வழியில்கல. ெொம் ஒன்ைொ்க 
இகணெந்து �யணிக்க விடடொல் ெடப�து ெொம் 
தனித்தனியொ்க புகதயுணடு ்�ொவதொகும்.

இன்று இந்ெொடடு இகைஞர்கள் சமுதொயம், 
225 ் �ரும் ் தகவயில்கல எனக கூககுரலிடடு 
நிரொ்கரிப�து அந்தக கூறகை உணகமயொக-
கியொகும். எமது குடிமக்கள், இலங்க்கயர்கள், 
அவர்கள் தங்்கைது ெொடகட மி்கவும் ்ெசிககும் 
உன்னதமொன மக்கள். அதனொல் மக்கள் பிரதிநி-
தி்கைொ்க ெொம் இகணெந்து மக்களின் ெம்பிகக்க-
கயப ப�றுவதற்கொன ெடவடிகக்ககய எடுத்-
தொல் அவர்கள் எம்கமப புரிந்து ப்கொள்வொர்கள் 
என ெம்புகின்்ைன். மக்களின் குரலுககு பசவி 
சொயுங்்கள், மக்களுககு �தில் அளியுங்்கள், மக-
்களுககு உதவி பசய்யுங்்கள், மக்ககை ்ெசி-
யுங்்கள் ,மக்ககை பிரதிவொதி்கைொ்க �ொரக்கொமல் 
முகைப�ொடடொைர்கைொ்க �ொருங்்கள்.

அரசியல் துயரத்தின் பிரதிவொதி்கள் யொர 
என்�து பதொடரபில் யொருக்கொவது சந்்த-
்கமொன ்கருத்து இருககுமொனொல் அவர்கள் 
தங்்ககை அறிந்து ப்கொள்ை சரியொன வழி 
உள்ைது. இந்ெொடடிலுள்ை அகனத்து 
நிகை்வறறு ஜனொதி�தி்கள்,நிகை்வறறு 
ஜனொதி�தி முகையின் ஆரம்�த்தில் 
இருந்து இன்றுவகர உள்ை அகனத்து 
�ொரொளுமன்ை உறுபபினர்கள் அகன-
வரும் ்கணணெொடிககு முன்னொல் ்�ொ்க 
்வணடியது மொத்திர்ம பசய்ய ்வணடி-
யதொகும்.

எனது �ொடசொகல ஆசிரிகயயிடமிருந்து 
எனககுக கிகடத்த ப்கொகடயொன புத்தரின் 
்�ொதகனயொன கூறபைொணடு உணடு. அது 
"தொமதமின்றி ெடவடிகக்க எடுப்�ொம்" என்-
�தொகும். ஆனொல் முககியமொன விடயம் 225 
்�ரொகிய ெொம் அதகனப புரிந்து ப்கொணடு 
்மலும் தொமதிப�தொ என்ை ்்கள்வியொகும். 
ப்கௌரவம், அன்பில்லொத அதி்கொரத்தொல் சரித்-
திரம் உலகிறகு அளித்துள்ை ்கசப�ொன, அரு-
வருப�ொன பசய்தி்ககை அறிய ெொம் ்மலும் 
தொமதிக்க ்தகவயில்கல.

எரிப�ொருள் பெருக்கடியை துரும�ொ்க
யைத்து எதிரணி ெடத்தும அரசிைல்!

வைா்ைசயச்ை பிரயேச மக்களுடன் நெருங்கிே ெட்பு்றவு
ய்பணி வைாழ்நே முன்ைாள் அதி்பர அமரர மயிலவைா்கைம்
வாகழச்்சகன பிர்தசத்தில் 

பு்கழ் ப�றை அதி�ரொ்கத் 
தி்கழ்ந்து, ஓய்வு ப�றை 

பசல்லப�ொ மயில்வொ்கனம் அவர்கள் 
்கடந்த 15.03.2022 அன்று ்கொலமொனொர. 
முன்னொள் அதி�ரொன அமரர மயில்வொ-
்கனம் வொகழச்்சகன மறறும் அதகன 
அணடிய கிரொமங்்கள் ்தொறும் மக்கள் மத்-
தியில் ென்கு அறியப�டட மனித்ெயனொ்க 
விைங்கியவரொவொர. அது மொத்திரமன்றி, 
இபபிர்தச மக்களின் இன்�துன்�ங்்களில் 
�ங்்்கறறு அகனவருடனும் பெருக்கமொன 
ெடபுைவுடன் வொழ்ந்தவரொவொர.

முரு்கப�ர பசல்லப�ொ_ ்வலொயுதன் 
சின்னபபிள்கை தம்�தியரின் ம்கனொ்க 30. 
10. 1926 அன்று பிைந்தவர மயில்வொ்க-
னம் அவர்கள். ஆங்கி்லயர ஆடசிக ்கொலத்-
தில் இவரது தந்கதயொர ப�ொலிஸ் அதி்கொரி 
�தவிகய வகித்தவரொவொர. வொகழச்்சகன 
இந்துக ்கல்லூரி, பசன் ்ஜொன்ஸ் �ொடசொகல, 
அரசடி �ொடசொகல, ்கல்லடி சிவொனந்தொ வித்-
தியொலயம் ஆகியவறறில் ்கல்வி ்கறை அவர, 

சிறிது ்கொலம் சுவொமி விபுலொனந்த அடி்கைொரி-
டம் ்கல்வி ்கறை ப�ருகமககும் உரியவர.

ஆசிரியர �யிறசிக ்கலொசொகலயில் �யிற-

சிகய முடித்த பின்னர, குருெொ்கல் மொவடடத்-
திலுள்ை இப�ொ்கமுவ �ொடசொகலயில் 1954 
இல் அவருககு முதல் நியமனம் கிகடத்தது. 
1959 இல் ம்்கஸ்வரி என்ை ப�ணமணி-
கயத் திருமணெம் பசய்தொர. மீரொ்வொகட, 
வொகழச்்சகன, பவம்பு �ொடசொகல்களில் 
அவர ஆசிரியரொ்கப �ணியொறறினொர. �னிச்-
சங்்்கணி திரும்கள் வித்தியொலயம், ்கல்குடொ 
ெொம்கள் வித்தியொலயம், ்கறுவொக்்கணி விக-
்னஸ்வரொ வித்தியொலயம் ஆகியவறறில் 
அதி�ரொ்கக ்கடகமயொறறினொர.

1980_86 வகர ்கறுவொக்்கணி விக-
்னஸ்வரொ வித்தியொலயத்தில் அவர அதி�-
ரொ்கப �ணியொறறிய ்கொலத்தி்ல்ய அப�ொ-
டசொகலயில் ்க.ப�ொ.த சொதொரணெதர வகுபபு 
முதன்முகையொ்க ஆரம்பிக்கப�டடது. அப-
�ொடசொகலயின் வைரச்சிககு அவர ப�ரும் 
்சகவ புரிந்துள்ைொர. 1982 இல் ்கறுவொக-
்்கணி, கிணகணெயடி, மீரொ்வொகட ஆகிய 

கிரொமங்்ககை உள்ைடககிய பிர்தசத்தின் கிரொ-
்மொதய சக�த் தகலவரொ்க பதரிவு பசய்யப-
�டடு அரும்�ணியொறறினொர.

1986 இல் ஓய்வு ப�றை பின்னர மக்க-
ளுககு பதொணடு பசய்வதில் தனது  ்ெரத்கத 
அதி்கைவில் பசலவிடடொர அமரர மயில்வொ்க-
னம். வறி்யொருககு உதவுவதில் அவர அதி்க 
ெொடடம் ப்கொணடவர. �லருககும் பெருக்கடி 
்வகையில் அவர ஓ்டொடிச் பசன்று உதவி்கள் 
புரிவொர, ஆறுதல் கூறுவொர. அதனொல் மக்கள் 
மத்தியில் ென்கு ்�ொறைப�டடொர.

அவர ்கொலமொவதறகு சில ெொட்களுககு 
முன்னர புரிந்த ்கொரியபமொன்கை மிைொ்வொகட 
தமிழ் மக்கள் என்றும் நிகனவில் கவத்தி-
ருப�ர. அங்கு தனது முன்்னொர்கள் வொழ்ந்த 
்கொணி்ககை (சுமொர ஒரு ஏக்கர) மிைொ்வொகட 
சித்திவிெொய்கர ஆலயத்துககு தனது வொரிசு்க-
கைக ப்கொணடு அவர அன்�ளிப�ொ்க வழங்-
கியிருந்தொர. அன்னொரின் சமூ்கப�ணி்கள் 
இப�குதி மக்கள் மத்தியில் என்று்ம நிகலத்தி-
ருககும். இங்குள்ை மக்கள் உள்ைத்தில் அமரர 
மயில்வொ்கனம் என்று்ம வொழ்வொர.

எஸ்.�ொணடியன்...?

‘மக்கள் ்கட்சிசார்பற்றவர்களா்கவவ ்பாதையில்
இ்றங்கியுள்ளார்கள். அவர்களின் பிரச்சிதை
்கட்சிசார்பற்றது என்்பவை அைறகுக ்காரணம்’

டலஸ் அழ்கப்்பரும, (முன்ைாள் அதமச்சர, 
மாதைத்ற மாவட்ட ்பாராளுமன்்ற உறுபபிைர)

இலங்்்கத் ேமிழ அ்கதி்களுககு குடியுரி்ம வைைங்குவைதில
ெடவைடிக்்க யமறந்காள்ளுமாறு ேமிை்கத்தில ்கவைைஈரப்பு
இலங்க்கயில் யுத்த சூழ்நிகலயில் அ்கதி-

்கைொ்க இடம்ப�யரந்து சுமொர 32 வரு-
டங்்கைொ்க தமிழ்ெொடடில் அ்கதி மு்கொம்-

்களில் வசித்து வரும் மக்களின் குடியுரிகமக 
்்கொரிகக்க �றறிய விழிபபுணெரகவயும், அகத 
்மறப்கொள்வதற்கொன உந்துதகலயும் ஏற�-
டுத்த ்வணடிய ஒரு ்தகவகய உணெரந்து 
இந்திய குடியரசு தின விழொகவ முன்னிடடு 
்ககல இலககியப ்�ொடடி்ககை முன்பனடுத்து 
குடியுரிகம ்்கொரிகக்க ்கவனயீரபக� முன்-
பனடுத்ததொ்க திருவணணெொமகல மொவடடம் 
்கஸ்தம்�ொடி இலங்க்கத் தமிழர மறுவொழ்வு 
மு்கொமில் வசிககும் ்டவிட அ்னொஜன் பதரி-
வித்துள்ைொர.

இலங்க்கத் தமிழர மறுவொழ்வு மு்கொமில் 
வசிககும் ்டவிட அ்னொஜன் ்மலும் பதரிவித்-
திருப�தொவது:

"இலங்க்கயிலிருந்து தமிழ்ெொடடில் தஞசம் 
அகடந்தவர்கள், தமிழ்கத்தில் பிைந்த அவர-
்கைது குழந்கத்கள் மறறும் இந்திய பிரகஜ-
்ககை திருமணெம் பசய்துப்கொணடவர்கள் என 
சுமொர ஒரு இலடசம் இலங்க்கத் தமிழர்கள் 
தமிழ்ெொடடில் அகமந்துள்ை 103 மறுவொழ்வு 
மு்கொம்்களில் ்கடந்த 32 ஆணடு்கைொ்க வசித்து 
வருகி்ைொம்.

எங்்களுககு தமிழ்க அரசு �ல்்வறு உதவி்க-
கையும் ெலத்திடடங்்ககையும் பதொடரந்து பசய்து 
வருகிைது. எப்�ொதும் அரசு வழங்கும் நிவொர-
ணெத்கத மடடு்ம எதிர�ொரக்கொமல், எங்்கைது 
பசொந்த முயறசியிலும் உகழபபிலும் எங்்கள் 
எதிர்கொலத்கத வைமொனதொ்க மொறறிக ப்கொள்ை 
்வணடும் என்ை ஆகச நீணட ்கொலமொ்க எங்்கள் 
அகனவருககுள்ளும் ்வடக்கயொய் இருந்து வரு-
கிைது. அந்தக ்கனவு்கள் அகனத்தும் குடியுரிகம 
என்ை ஒறகைப புள்ளியில் ்ககலந்து ்�ொவகத 
அகனவரும் உணெரந்து ப்கொண்டொம்.

என்வ குடியுரிகம ்வணடும் என்ை 

்கருத்கத �ல்்வறு ்கொல்கடடங்்களில் இங்-
ப்கொன்றும் அங்ப்கொன்றுமொ்க பவளிப�டுத்தி 
வந்்தொம். ஆனொல் அகவ உரிய முகையில் 
அரசு்களின் ்கவனத்திறகு பசன்ைகடய-
வில்கல. எங்்கைது குடியுரிகமக ்்கொரிக-
க்ககய ஒன்று�டடு பவளிப�டுத்துவது என்ை 
்தகவ ்கொலத்தினொல் எம்மக்களிடம் ஏற�டடது.

எங்்கள் ்்கொரிகக்ககய அரசு்களின் ்கவனத்-
திறகு ப்கொணடு பசன்று தீரவு ்கொணும் ்ெொககு-
டன் விழிபபுணெரவுக குழு எனும் தன்னொரவக 
குழு அகமந்தது. இககுழு ெவீன பதொழில்நுட� 
ஊட்கம் மூலம் ்கருத்து்ககை �கிரந்து ப்கொணடு 
சிைப�ொன முகையில் பசயல்�டடு வருகிைது. 
இககுழுவின் மூலமொ்க மக்களின் குடியுரிகம 
்்கொரிகக்க, ெொடு திரும்� விரும்பும் மக்களின் 
பிரச்சிகன்கள் ் �ொன்ைவறகை அரசியல் ்கடசித் 
தகலவர்கள், சடடமன்ை உறுபபினர்கள், ெொடொ-
ளுமன்ை உறுபபினர்கள் மறறும் அகமச்சர்களி-
டம் ்ெரில் சந்தித்து வலியுறுத்தி வருகி்ைொம்.

அதுமடடுமல்லொமல் �ல்்வறு ்கவன ஈரபபு 
நி்கழ்வு்ககையும் ெடத்தி வருகி்ைொம். அணகம-

யில் குடியுரிகமப ப�ொங்்கல் என்ை நி்கழ்கவ 
அகனத்து மறுவொழ்வு மு்கொம்்களிலும் ெடத்தி 
மொப�ரும் ்கவன ஈரபக�யும் நி்கழ்த்தியுள்-
்ைொம். இதன் ஒரு அங்்கமொ்கத்தொன் இந்திய 
ஜனெொய்க ் �ரரசின் 73 ஆம் ஆணடு குடியரசு 
தின விழொகவ முன்னிடடு மறுவொழ்வு மு்கொம்-
்களுககு இகட்யயொன ்ககல இலககிய ்�ொட-
டி்ககை ெடத்த திடடமிடப�டடது. குடியுரிகம 
என்�கத கமயக ்கருத்தொ்க தகலபபு்கள் 
ப்கொடுத்து �கடபபு்கள் வர்வற்கப�டடன. .

்கடந்த 32 ஆணடு்களுககும் ்மலொ்க தங்-
்களுகப்கன ஒரு அகடயொைத்கத ்தடும் ஒரு 
சமூ்கத்தின் அனு�வ பமொழி்கள் இந்த ்�ொட-

டி்களின் மூலம் ஆக்கம் ப�றறிருந்தன. சிந்த-
கனயின் ஆழமும், தரக்கத்தின் வலிகமயும், 
இலககிய மனமும் ப்கொணட �கடபபு்கள் ்கவி-
கத்கைொ்கவும் ்கடடுகர்கைொ்கவும் சிறு்ககத்கள் 
மறறும் ஓவியங்்கைொ்கவும் வந்தன.

அ்கதி்கள் சமூ்கத்தில் ஒரு புதிய தகலமுகை 
எப�டிப �ன்மு்கம் ப்கொணட �ரிமொணெங்்க-
்ைொடு உருவொகி வருகிைது என்�தறகு சொன்-
று்கைொ்க அவர்களின் �கடபபு்கள் இருந்தன. 
தங்்கள் ஆக்கங்்ககையும் திைகம்ககையும் 
பவளிப�டுத்த கிகடத்த சரியொன ்கைமொ்க இந்த 
வொய்பபு அவர்களுககு அகமந்தது என்�கத 
தங்்கள் �கடபபு்கள் மூலம் நிரூபித்து இருந்-
தொர்கள். இதில் ஆச்சரியம் தரும் பசய்தி என்-
னபவன்ைொல், அ்கதி வொழ்வின் வலிசுமந்த 
்வதகன்ககையும் குடியுரிகமயின் அவசியத்-
கதயும் அழுத்தமொ்க �திவு பசய்தவர்களில் 
ஒரு சிலகரத் தவிர மறை அகனவரும் இந்தி-
யொவில் பிைந்தவர்கள் என்�துதொன்.

இந்தப �கடபபு்களின் மூலம் பவளிப-
�டுத்தப�டடுள்ை ்கருத்துக்கள் ெமது வொழ்-
க்கயின் அனு�வங்்ககைக ்கொடடும் விைக-
கு்கள்தொன். ்ெொக்கம் ெல்லதொ்க இருந்தொல் 
மடடும் ்�ொதொது. அகத ்ெொககிய �யணெமும் 
�ொகதயும் சரியொனதொ்க இருக்க ்வணடும். 
அப்�ொதுதொன் அது பவறறியகடயும். அதன்-
�டி 'மொறைம் சொத்தியமொன ஒன்றுதொன்' என்ை 
ெம்பிகக்க்யொடு பதொடங்கிய இந்தப �யணெம் 
இன்று மொப�ரும் பவறறி ப�றறுள்ைது".

இவவொறு பதரிவித்துள்ைொர திருவணணெொ-
மகல மொவடடம் ்கஸ்தம்�ொடி இலங்க்கத் 
தமிழர மறுவொழ்வு மு்கொமில் வசிககும் ்டவிட 
அ்னொஜன்.

வொஸ் கூஞஞ...?
(தயைமன்ொர் விஷேட நிரு�ர்)

்கதல இலககியப 
வ்பாட்டி்கள் ஏற்பாடு; 
ைமிழ்கததில்
ைஞசமதடந்துள்ள 
இலங்த்கயர்கள் 
்பங்வ்கறபு

மயில் இறகாக இருந்ாலும்கூட அதிகமாக
ஏறறப்படடால் வண்டியின் அச்சு முறிகின்ற
அளவுக்கு அ்றகுப ்பலம் வநது விடும்.

பீலிப�ய் சொ்கொடும் அச்சிறும் அப�ணடஞ
சொல மிகுத்துப ப�யின்



த�ோல் ப�ோம்மலோட்டம �ற்றிய குறிப்பு -
கள் �மிழ் இலக்கியத்தில் 10 ஆம நூற்்ோண்-
டிலிருந்து கோணப்�டுகின்ன. ஆனோல் 
�மிழ் நோடடில் அது �ன கட்டசி மூச்சில் 
விழுந்து கி்டக்கி்து.

ப�ோம்மலோட்டம குறித்து கடலஞர் 
பெஙகட சோமிநோ�ன கருத்து இதுெோகும.

ப�ோம்மலோட்டக் கடலயோனது மிகப் 
�டைட்மயோன ்மரபுெழிக் கடலகளில் 
ஒன்ோகக் கோணப்�டுகின்து.  இது கடல 
�ழுவிய கூத்து ெடகடயச் தசர்ந்�து. 
இது ்மரத்தில் பசயயப்�ட்ட ப�ோமட்மக -
ளில் நூடலக் கடடி திடரக்குப் பினனோல் 
இருந்து இயக்கிய�டி கட� பசோல்லும ஒரு 
சுடெயோன கடல நிகழ்வு. ்மரப்�ோடெக்-
கூத்து, �ோடெக்கூத்து என் ப�யர்களோலும 
இக்கடல அடைக்கப்�டுகி்து. த�ோல் 
ப�ோம்மலோட்டம, ்மரப்ப�ோம்மலோட்டம 
என இரண்டு ெடகயில் இக்கடல நிகழ்த்-
�ப்�டுகி்து.

இவெோ்ோன ப�ோம்மலோட்டக் 
கடலயிடன �ற்த�ோது இலஙடகயில் 
நிகழ்த்தி ெருகின் சீலன அெர்களு்ட-
னோன சந்திப்பு.

கே: உஙேபை ைற்றி சிறிய 
அறிமுேதபதைத தைாருஙேள்.  

�தில்: எனனுட்டய ப�யர் சீலன. 
ெயது 41. நோன க்டந்� 10 ெரு்டஙக-
ளோக சண்முகம ஆற்றுடக குழு எனனும 
நோ்டகக் குழு ஒனட் நிறுவி அட� இயக் -
கிக் பகோண்டு ெருகினத்ன. அந்� நிறு -
ெனத்தினுட்டய இயக்குனரோகவும நிரு -
�ரோகவும இருக்கினத்ன. அட�வி்ட 
க்டந்� 20 ெரு்ட்மோக நோ்டகத்துட் சோர்ந்� 
தெடலகளில் முழுட்மயோக ஈடு�டடு 
பகோண்டு ெருகித்ன நோ்டக பசயற்�ோட-
்டோளரோக, ஒரு முழுதநர நோ்டகக் கடலஞரோக 
�ற்த�ோது ப�ோழிற்�டடுக் பகோண்டிருக்கி-
த்ன.

கே: இஙகு, பைாம்மலாட்ட  
ேபலயின் முக்கியததுவம 

எவவாறு இருக்கிறது?
�தில்: இலஙடகயில்  �மிழ் அரஙகில் 

�ோரம�ரிய கடல ெடிெ்மோக ப�ோம்மலோட-
்டக் கடல இருந்��ோக ஆ�ோரஙகள் இல்டல. 
ஆனோல் சிஙகள அரஙகில் ஏற்கனதெ 
இருந்திருக்கி்து.  அது ப�ோம்மலோட்டம 
்மற்றும முகமூடிகடள �யன�டுத்தி பசய -
கின் அரஙகோக �ோரம�ரிய்மோகதெ இருந்து 
ெருகின்து. குறிப்�ோக தகோலம பசோக்கரி 
த�ோன் அமசஙகள் அெர்களுட்டய கடல 
ெடிெத்தில் இருக்கின்ன. இவெோ்ோக  
ப�ோமட்மகள் முகமூடிகடள �யன�டுத்தி 
பசயகின் முட் சிஙகள அரஙகில் இருக்-
கின்து. ஆனோல் �மிழில் அப்�டி ஒரு 
�ோரம�ரிய்மோக ப�ோமட்மகடள �யன�-
டுத்தி பசயகின் அரஙகம இருக்கவில்டல.

 நோஙகள் சிறுெர்களுக்கோன அரஙகுகடள 
பசயகின் ப�ோழுது அெர்களுட்டய ்மகிழ்ச்-
சியோன கற்்ல் ்மற்றும உளவியல் ரீதியோக 
அெர்கடள கற்்ல் பசயற்�ோடுகளில் ஈடு�்ட 

பசயெ�ற்கோக இந்� ப�ோம்மலோட்டத்ட� 
�யன�டுத்துகினத்ோம.

 கே: உஙேளுக்கு பதைரிந்து 
இதைற்கு முன்்னதைாே  இந்தை 

பைாம்மலாட்டக் ேபலபய எவகேனும 
ையன்ைடுததி இருக்கின்றாரேளா?

 �தில்: இல்டல. �ோ்டசோடலகளில் ஆசி -
ரியர் �யிற்சிக்கோக ஓவியரும விரிவுடரயோ-
ளரு்மோக ர்மணி என�ெர் 20 ெரு்டத்திற்கு 
முனனர்  புத்�கம ஒனட் பெளியிடடிருக்கி-
்ோர். அது ஆசிரிய �யிற்சிக் கலோசோடலயில் 
ஆசிரியர்களுக்கு �யிற்சிக்பகன ப�ோமட்ம -
கடள பசயயும முட்கள், அது �யன�டுத் -
�ப்�டும முட்கள் �ற்றியது. அ�னூ்டோக 
பிள்டளகளுக்கும ப�ோமட்மகளுக்கு்மோன 

ப�ோ்டர்ட� ஏற்�டுத்தி எவெோறு �னமூல-
்மோக கற்்டல த்மற்பகோள்ளலோம என�ட� 
பெளிப் �டுத்துெ�ற்கோன ஒரு ெழிகோடடி 
நூல். அட�த் �விர நோன அறிந்�ெடரயில் 
எதுவும இருப்��ோக ப�ரியவில்டல.

ப�ோமட்மகள் அதிகம சிறுெர்க-
தளோடு ப�ோ்டர்புட்டயடெ.  இயல்-
�ோகதெ சிறுெர்களுக்கு அதில் 
நோட்டம இருக்கி்து. அடனத்-
துப் பிரிவினரும விருமபும 
ஒரு ப�ோருளோக ப�ோமட்மயின 
�னட்ம கோணப்�டுகின்து. அத்-
து்டன ப�ோமட்மயின ப�ோனட்ம 
என�து சீனோவிதலதய த�ோனறியி-
ருக்கி்து. �ற்த�ோதும சில ச்டஙகு 
முட்கள் கோணப்�டுகின்ன. 
பகோடும�ோவி கடடி எரித்�ல்,  
ஒருெர் இ்ந்து 30 ஆம நோள் பசய-
யப்�டுகின் பிதிர்க்க்டன அனறு 
டெக்தகோலில் ப�ோமட்ம உருெம 
பசயது அ�டன எரிக்கின் ்மரபு 
�ற்த�ோதும கோணப்�டுகின்து.

கே: பைாம்மலாட்ட ேபலயில் 
தைற்கைாபதைய நிபல எவவாறு 

ோணபைடுகின்றது?
�தில்: ஆரம�ம என் ஒனறு இல்லோ�-

த�ோது அ�னுட்டய ெளர்ச்சி எனறு எ�டன-
யும கூறி வி்ட முடியோது. இப்த�ோது ப�ோம -
்மலோட்டத்தின சிறு முயற்சியோக நோஙகள் 
இந்� ப�ோம்மலோட்டத்ட� சு்மோர் �த்து ெரு-
்ட்மோக பசயது ெருகினத்ோம. எஙகளுக்கு 
அடுத்��ோக பசயற்றி்ன அரஙக இயக்கம 

இ�டன பசயது ெருகி்து. �ோரம�ரிய 
கட� அமசஙகடள டெத்து அெர்கள் 
நோற்�து, ஐம�து நிமி்ட ஆற்றுடகயோக 
இ�டன பசயது ெருகின்னர்.  நோஙக -
ளும �ற்த�ோது ப�ோ்டர்ந்து பசயது ெரு-
கினத்ோம.

கே: பைாம்மலாட்ட ேபல 
பதைா்டரைா்ன நீஙேள் 

எதிரபோள்கின்ற சவால்ேள் எபைடி-
யா்னபவயாே இருக்கின்ற்ன?

�தில்: ப�ோம்மலோட்டத்திற்குத் 
த�டெயோன ப�ோமட்மகடள ப�ற்றுக் 
பகோள்ெ�ற்கோன ப�ோருளோ�ோரம ப�ரும 
செோலோக கோணப்�டுகின்து.  �ற்த�ோது 
ப�ோமட்மகடள நோஙகதள �யோரிப்��ற்-
கோன முயற்சிகளில் ஈடு�டுகினத்ோம. 
த்மலும �ற்த�ோட�ய சமூக ஊ்டகஙகள் 
த�ோன்ெற்றின �ோக்கம ப�ோம்மலோட-

்டக் கடல மீ�ோன ஆர்ெத்ட� குட்த்து 
இருக்கின்து. அத்து்டன சிறிய அரஙகுக-
ளுக்குள் ஆற்றுடக பசயெது இலகுெோன -
�ோக  இருந்�ோலும ஒரு தி்ந்� பெளியில் 
ப�ோம்மலோட்டத்ட�  நிகழ்த்துெதில் சில 
இ்டர்�ோடுகள் இருக்கின்ன.  அெற்ட்யும 
நோஙகள் சரியோக நிெர்த்தி பசயது எதிர்ெரும 
கோலஙகளில் சி்ந்� முட்யில் இந்� ப�ோம-
்மலோட்டத்ட�  த்மற்பகோள்ெ�ற்கோன திட -
்டமி்டல்கடளயும த்மற்பகோண்டு ெருகின-
த்ோம.

கே: பைாம்மலாட்டக்ேபல பதைா்டர-
ைாே உஙேளுப்டய எதிரோல 

திட்டஙேள் எபவ?
�தில்: �ற்த�ோதுள்ள சூழ்நிடல ்மற்றும 

ப�ோருளோ�ோர பநருக்கடி கோரண்மோக ஒரு 
கடலப் �ட்டப்ட� உருெோக்கி அரஙதகற் -
றுெது என�து மிகவும கடின்மோன வி்டய-
்மோக கோணப்�டுகின்து. அ�ற்கு நிட்ய 
ப�ோருட பசலவுகள், தநரம, மு�லீடு 
என�ட� த�டெப்�டுகின்ன. ஆனோல் 
இந்� ப�ோம்மலோட்டத்தின மூல்மோக இலகு -
ெோக சமூகத்தில் சில வி்டயஙகடள த்மற்-
பகோள்ள முடியும. மூனறு நோனகு ந�ர்கள் 
த�ோதும. ஒரு சிறிய ஒழுஙகு�டுத்�தலோடு 
நிகழ்த்� முடியும. குறிப்�ோக சிறுெர்கள் 
்மத்தியில் அெர்களின கற்்ல், கற்பித்�ல் 
்மற்றும ்மகிழ்ச்சிகர்மோக ெோழ்விற்கோக இந்� 
ப�ோம்மலோட்ட அரஙகு விஸ�ரிக்கப்�்ட 
தெண்டும என�த� எஙகளுட்டய தநோக்க-

்மோக  கோணப்�டுகின்து. அ�ற்கோன 
சிறிய முயற்சிகடளயும பசயது 
பகோண்டு ெருகினத்ோம. குட்ந்� 
ப�ோழிநுட� ெசதியு்டன இஙகுள்ள 
ெளஙகடளப் �யன�டுத்தி எப்�டி 
ப�ோமட்மகடள உருெோக்கலோம 
எனனும முயற்சிகளிலும ஈடு -
�டடு ெருகினத்ோம. அத்து்டன 
இஙகு எம்மோல் இயன்ளவிற்கு 
ப�ோம்மலோட்ட ஆற்றுடககடள-
யும நிகழ்த்தி ெருெத�ோடு ப�ோம-
்மலோட்டக் கடல ப�ோ்டர்�ோன 
�யிற்சி ெகுப்புக்கடளயும ந்டத்தி 
ெருகினத்ோம. சிஙகள ்மக்கள் ்மத் -
தியில் இவெோ்ோன ப�ோம்மலோட -
்டக்கடலடய நிகழ்த்து�ெர்களு்டன 
இடணந்து எஙகளுட்டய பிள்டள-
களுக்கு �யிற்சிப்�ட்டட்கடள -

யும ந்டத்தி ெருகினத்ோம. எதிர்கோலத்தில் 
ப�ோம்மலோட்டக்கடலடய ்மக்கள் ்மத்தியில் 
விரும�த்�க்க ஒரு அமச்மோக உருெோக்குெ-
த�ோடு, ப�ோம்மலோட்டத்தின மூல்மோக சமூ -
கத்திற்குத் த�டெயோன நல்ல கருத்துக்கள், 
சிந்�டனகடள ்மக்கள் ்மத்தியில் விட�க்-
கும பசயற்�ோடுகளில் அதிகம ஈடு�்ட 
தெண்டும என�த� எ்மது அெோ ஆகும.
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ப்மல்லக் கற்த�ோர் குட்ந்� அட்டவு 
உட்டதயோர் எனலோம தக.பலோெல் என�-
ெர் இது�ற்றி கூறி உள்ளோர். ெகுப்�ட்யில் 
சரோசரியோக ஏடனய ்மோணெர்கடள வி்ட 
இெர்கள் ப்மதுெோக பசயற்�டுதெோர்களோக 
கோணப்�டுெர். பிள்டளகடள இருெடக 
�குப்புக்குள் உள்ள்டக்கலோம அடெயோென

1. குட் ெளர்ச்சியுட்டய பிள்டள
2. உளப் பிற்த�ோக்குட்டய பிள்டள
ஓரளவு குட் ெளர்ச்சியுட்டதயோர் எழு�, 

ெோசிக்க, எண்கடள கணித்தி்ட சிர்மப்� -
டுெர். மிக தநரப்மடுத்து பசயெர். இெர்-
கடள சோ�ோரண ்மோணெர்களு்டன ஒப்பி்டல் 
இயலோது. இெர்கள் தெ்ோக அணுகப்�்டல் 
தெண்டும.

உளப்பிற்த�ோக்குட்டதயோர் குட்ந்� 
விதெகம, ந்டத்ட� குட்�ோடுகள் உட்ட-
தயோரோய இருப்�ர். சரோசரியோன பிள்டளக-
ளின ெளர்ச்சிதயோடு இெர்கள் வித்தியோச -
்மோய கோணப்�டுெர். அடுத்து புலக்குட்�ோடு 
�ற்றி அெ�ோனித்�ல் தெண்டும. கடபுலன, 
பசவிப்புலன, த�ச்சு த�ோன்ெற்றில் உள்ள 
குட்�ோடுகள் ்மோணெர்கள் எதிர்தநோக்கும 
பிரச்சிடனகளோகும. கற்பித்�லில் ஈடு� -
டும ஆசிரியர்கள் குறிப்�ோக ஆரம�க்கல்வி 
ஆசிரியர்கள் இடெகடள அறிந்திருத்�ல் 
தெண்டும. கடபுலன குட்�ோடு ்மோணெர்க -
ளில் பினெரும ெடகயில் �ோக்கம பசலுத்� -
லோம.

�ோர்டெக் குட்�ோடுட்டதயோரின ந்டத் -
ட�யில் கோணப்�டும சில ந்டத்ட�க் தகோலங -
களின அடிப்�ட்டயில் குறித்� பிள்டளகள் 
கடபுல குட்�ோடுட்டதயோர் என��டன 
உறுதிப்�டுத்திக் பகோள்ளலோம .

கதிடர, ெோஙகுகளில் �ோர்டெ குட்�ோடு-
களின விடளெோக த்மோதிக் பகோள்ளலோம. 

கரும�லடக �க்கம பசல்லலும உற்றுப்-
�ோர்த்து எழுது�லும. ்மற்்ெர்களி்டம 
தகடடு எழுது�ல். பெளிச்சம த�டிச் 
பசனறு எழுது�ல். கண்டண சுருக்கிப் 
�ோர்த்�ல். �டலெலி எனக் கூறி முகத்ட� 
அடிக்கடி திருப்பு�ல். ெோசிக்கும ப�ோழுது 
தூர அல்லது கிட்ட டெத்து ெோசித்�ல்.

இடெகளுக்கு �ரிகோரம கோண ஆசி -
ரியர்கள் ந்டெடிக்டக த்மற்பகோள்ள 
தெண்டும.

கேள்விக் குமைபாடு:
இெர்கள் அெ�ோனமில்லோது இருப்-

�ர். கட�க்க விருப்�மினட்ம, கோதுெலி 
்மற்றும கோதுக்குள் சீழ் த�ோன் தநோயகள் 
கோணப்�்டல், �க்கத்தில் உள்தளோடர 
�ோர்த்து எழுது�ல், அட்டடெப் 
ப�்ோட்ம, அெர்கள் சத்�்மோக கட�ப்�ர்.

த�ச்சுக் குட்�ோடு ்மற்ப்ோரு பிரச் -
சிடன. ஆசிரியர்கள் ்மோணெர்களின 

ெோசிப்பின ப�ோழுதும, உடரயோ்டல்களின 
த�ோதும தகள்விக்கு விட்ட அளிக்கும 
ப�ோழுதும இ�டனக் கோணலோம.

திக்கு�ல் பிரச்சிடனயும ்மற்ப்ோரு குட் -
�ோ்டோகும.

கடபுல, பசவிப்புல, த�ச்சு குட்�ோடு 
அடனத்துக்குத்ம டெத்தியடர நோ்டல் சி்ப்-
�ோன�ோகும. �ோ்டசோடலகளில் (Medical 
Clinic Camp) டெத்திய முகோமகளின 
ஊ்டோக �ல வி்டயஙகடள இனஙகோணலோம. 
ஏபனனில் ப�ற்த்ோர் இடெகளில் கெனம 
எடுத்து டெத்தியசோடலகளுக்கு பசல்ெர் 
என எதிர்ப்�ோர்த்�ல் இயலோது.

உ�ோரண்மோக, கடபுல குட்�ோடுக-
ளுக்கு மூக்குக் கண்ணோடிகடள டெத்தி -
யர்கள் சி�ோரிசு பசயெ�டனக் கோணலோம. 
இத�த�ோல பசவிப்புல குட்�ோடுகளுக்கும 
டெத்தியம உண்டு. கோதுக்குள் சீழ் ெடி�ல் 

த�ோன் பிரச்சிடனகளுக்கும �ரிகோரம 
பசயெர். த்மலும பி்ப்பிதலதய தகட-
்டலில் ஏன குட்�ோடு என��டனயும 
டெத்தியர் கண்்டறிந்து சிலதெடளகளில் 
தகட்டலுக்கோக கருவிடய சி�ோரிசு பசயய-
லோம.

த�ச்சுக் குட்�ோடடுக்கும உள்நோக்கில் 
பி்ப்பிதலதய ஏதும குட்�ோடு உண்்டோ 
என டெத்தியர் கண்்டறிய ெோயப்புண்டு. 
த்மலும த�ச்சுக் குட்�ோடுட்டதயோர் உள-
ரீதியோக �ோதிப்புக்குள்ளோகி உள்ளோர்களோ 
என��டனயும கண்்டறி�ல் தெண்டும. 
திடீபரன த�ச்சு நினறு த�ோ�ல் அல்லது 
ஒரு �்ட�்டப்பு்டன அல்லது ஒரு �யத்-
து்டன த�சு�ல் த�ோன்ன சில தெடள-
களில் உளரீதியோன �ோக்கஙகளினோலும 
ஏற்�்ட ெோயப்புண்டு.

எனதெ ஆசிரியர்கள் கற்பிக்கும 
தெடளகளில் எதிர்தநோக்கும பிரச்சிடன-
கடள இனஙகண்டு அடெகளுக்கோன 
�ரிகோரஙகடள த�்டல் தெண்டும. குறிப் -
�ோக ஆரம�க்கல்வி ஆசிரியர்கள் ்மோண-

ெர்களின கடபுல, பசவிப்புல, த�ச்சுக்கு -
ட்ப்�ோடு த�ோன்ெற்்ோல் �ல செோல்கடள 
எதிர்தநோக்குெர் என��டன கல்வியோளர்க-
ளும, உளவியலோளர்களும நனகறிெர்.

ஆனோல் ப�ற்த்ோர் இ�டன அறியோர். 
எனதெ அதி�ர், ஆசிரியர் ப�ற்த்ோர் த�ோன -
்ெர்களு்டன குட்�ோடுட்டய ்மோணெனும 
இடணந்த� இ�ற்கோன ்மோற்று ெழிடயத் 
த�்ட தெண்டும. ஆரம�க்கல்வி ஆசிரியர்க-
ளுக்கு இடெ செோல்கதள ஆகும. ஆனோல் 
அ�ற்கோன �ரிகோரஙகள் மூலம அடெகடளக் 
க்டந்து கற்பித்�டலத் ப�ோ்டர்ந்து பெற்றி 
அட்டயலோம.

வகுபபமையில் பல்கவறு
வமேபபட்ட ைாணவரேள்
ோணபபடுவர. தனியாள்

கவறுபாடுேள் ோணபபடுதல் இயல்பு.
மீத்திைன் மிக்ேவரேளும், மைல்்லக்
ேறகபாரேளும் ோணபபடுவர. மீத்திைன் 
உள்களாரேமளயும் ஆசிரியரேள்
ேவனித்தல் கவண்டும். இவரேள்
ஆசிரியரேளுக்கு எதி்ரான ந்டவடிக்மே-
ேளிலும் ஈடுப்ட்லாம். மதாம்லக்ோடசி, 
வாமனாலி, Mobile Phone கபான்ைவறறி-
னூ்டாே ப்ல வி்டயஙேமள உள்வாஙகியும் 
தரக்கித்தும் வகுபபமைேளில் மீத்திைன் 
மிக்கோர திேழவர.

்மாணவரேளின் உ்டல்உள குபறைாடுேபள
ேண்டறியும ஆற்றல் ஆசிரியருக்கு அவசியம

மபாம்ை்லாட்டம் ஒரு சி்ல
இ்டஙேளில்
இன்னமும் வழக்கில் 

உள்ளது. ஆனால் மபாம்ை்லாட்டக்ோ்ரரேள் 
அமதகய சாரந்து இருக்ே முடிவதில்ம்ல. 
நா்டேம் கதான்றிய கபாகத மதருக்கூத்து, 
மபாம்ை்லாட்டம் கபான்ை கி்ராமியக் 
ேம்லேள் ஆத்ரவிழக்ேத் மதா்டஙகி விட்டன. 
சினிைாவும், மதாம்லக்ோடசியும்
அகநேைாே எல்்லாக் கி்ராமியக்
ேம்லேமளயும் அழித்து விட்டன என்று 
தான் மசால்்ல கவண்டும்.

அருகிப கைாயுள்ள பைாம்மலாட்ட ேபலக்கு புததுயிர
அளிக்கும முயற்சியில் ேபலஞர பவஙேட சாமிநாதைன்

ைோலிஙேம்...?
(மைாழிவ்ரதன்)

முன்னாள் க�னாட்டக�ல்வி பணிபபனாளர்

்மாணவரேளின் ந்டதபதைக் கோலஙேபள 
ஆசிரியரேள் அவதைானிபைது பிேதைா்னம. 
்மாணவரின் விததியாச்மா்ன ந்டதபதைேபள 
அவதைானிதது, அதைற்ோ்ன தீரவுேபளக் 
ோணைதைற்கு ஆசிரியரேள் ந்டவடிக்பே 
க்மற்போள்ள கவணடும

‘பைாம்மலாட்டததின் மூல்மாே சமூேததிற்கு 
கதைபவயா்ன நல்ல ேருததுேள்,
சிந்தைப்னேபள ்மக்ேள் ்மததியில்
விபதைக்கும பசயற்ைாடுேளில் அதிேம
ஈடுை்ட கவணடும என்ைகதை எ்மது அவா’

-சந்தி்ரைதி...?
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தவக்காலத்ைத பல்ேவறு ஒறுத்தல் 
முயற்�கள் மூலம் அனுஷ்�த்து வந்த 
நாம் நாைள ப�சுத்த வாரத்�ல் கால� 
எடுத்து ைவக்�ன்ேறாம். 

இந்த வாரம் நாம் ஆண்டவர் இேயசு-
�ன் பாடுகைள �யா�ப்ப�ல் �கவும் 
முக்�ய �னங்கைள அனுஷ்�க்கவுள்-
ேளாம்.

�பூ�ப் புதேனாடு ஆரம்�த்த தவக்கா-
லம் 40 நாட்கள்  ெதாடர்வதுடன்  ப�சுத்த 
வாரம் நம்ைம ேமலும் புடம் ேபாடுவதற்கு 
வாய்ப்புகைள  உருவாக்�த் தரு�றது.

இந்த வாரத்ைத நாம் தவக்காலத்�ன் 
உண்ைமயான ெபாருள் உணர்ந்து நம் 
வாழ்க்ைகைய �ண்டும் �ரும்�ப் பார்த்து 
நம்�ல் மாற்றங்கைள ஏற்படுத்�க் 
ெகாள்ள பயன்படுத்துேவாம்.

"உனக்காக நான் ம�த்ேதேன, எனக்-
காக � என்ன ெசய்தாய்?" என இேயசு 
நம்ைமப் பார்த்து ேகட்டால்

அதற்கு ப�ல் கூறும் வைக�ல்  
உமக்காக நான் என்ைன மாற்�க் 
ெகாண்ேடன். உமக்கு ஏற்ற வைக�ல் 
நான் எனது வாழ்க்ைகைய இ�  ெதாடர்-
ேவன்  என ப�ல் ெகாடுப்பதற்கு நாம் 
தயாராக ேவண்டும்.

இன்ைறய ேவதாகம வாசகங்கைள 
நாம் பார்க்கும் ேபாது.

ஒருவர் சமூகத்�ல் �ரபலமைடந்து 
முன்ேனறும் ேபாது அவைர எவ்வாறு 
�ழ்த்தலாம் என்று கங்கணம் கட்�க் 
ெகாண்டு ெசயற்படுபவர்களும் உண்டு.

இேயசு யூதர்கள் மத்��ல் புகழ் 
அைடவைதக் கண்டு ெபாறுக்க மு�யாத 

தைலைமக் குருக்களும் ப�ேசயரும் 
இேயசுைவக் ெகான்று �டுவதற்கு �ட்டம் 
�ட்�னர்.

இன்ைறய நற்ெசய்� வாசகத்ைத நாம் 
கவ�த்துப் பார்த்தால்,

"அக்காலத்�ல் ம�யா�டம் வந்�-
ருந்த யூதர் பலர் இேயசு ெசய்தைதக் 
கண்டு அவைர நம்�னர். ஆனால் அவர்-
களுள் �லர் ப�ேசய�டம் ெசன்று இேயசு 
ெசய்தைத ெத��த்தனர்.

தைலைமக் குருக்களும் ப�ேசயரும் 
தைலைம சங்கத்ைதக் கூட்� இந்த ஆள் 
பல அரும் அைடயாளங்கைளச் ெசய்து-
ெகாண்�ருக்�றான்.என்ன ெசய்யலாம்? 
இவைன இப்ப�ேய �ட்டு�ட்டால் அைன-
வரும் இவ�டம் நம்�க்ைக ெகாள்வர் 
அப்ேபாது உேராைமயர் வந்து நம் தூய 
இடத்ைதயும் நம் இனத்ைதயும் அ�த்து 
�டுவார்கேள என்றனர்.

அேதேவைள, இனம் முழுவதும் 
அ�ந்து ேபாவைத �ட ஒரு ம�தன் 
மட்டும் மக்களுக்காக இறப்பது நல்லது 
என்று கயபா இைறவாக்காக ெசால்வைத-
யும் நாம் ப�சுத்த ேவதாகமத்�ல் காணக் 
�ைடக்�ன்றது.

��ஸ்தவமானது இந்த உல�ல் ஒற்-
றுைமைய ஊக்கு�த்து ��ஸ்து�ன் 
�ருச்சைப�ல் அைனத்து மக்கைளயும்  
கூட்�ச் ேசர்க்க அைழப்பு �டுக்�றது. என்-
பைதேய இன்ைறய நற்ெசய்� வாசகத்-
�ல் ஒன்றாக நாம் பார்க்க மு��றது.

எல்.ெசல்வா...

தவக்கால சிந்தைன
பரிசுத்த வாரம் நாைள ஆரம்பம்

ஒரு �லரது தவறான...
தயாராக�ல்ைல. ஆகேவ இது அர-

�யல் ெசய்யும் தருணமல்ல. 
�றந்த ேநாக்கத்துடன் ஜனா�ப� 

நாட்ைட �ர்வ�த்தார். ஒரு �லரது 
தவறான �ர்மானங்க�னால் ெநருக்-
க� �ைல ஏற்பட்டுள்ளது என்பைத 
ஏற்றுக் ெகாள்�ேறாம். �ர்மான�க்க 
சூழ்�ைல�ல் எம்மால் சுயநலமாக 
ெசயலாற்ற மு�யாது. ஜனா�ப�க்கு 
முழுைமயான ஆதரைவ வழங்கு-
ேவாம் என்றும் அவர் ெத��த்தார். 

நாடு எவ்�தத்�லும் வங்கு-
ேராத்து அைடய�ல்ைல.தற்ேபா-
ைதய �ைல�ல் நாட்ைட பலப்ப-

டுத்த ேவண்டும். ெடாலர் வரும் 
வ�கைள உருவாக்க ேவண்டும். 
ெசலுத்த ேவண்�ய கடைன �ளச்-
ெசலுத்துவைத ஒத்�ைவத்து 
அதற்காக கால அவகாசம் ெபற்று 
ெநருக்க� �ைலைய �ர் ெசய்ய 
ேவண்டுெமன்று கு�ப்�ட்ட அவர், 
சர்வேதச நாணய ��யத்�டம் 03 
�ல்�யன் ெடாலர்கைள 03 வருட 
காலத்துக்கு ெபற்றுக்ெகாள்ளலா-
ெமனவும் அத்ேதாடு உலக வங்�,-
ஜப்பான் ேபான்றநாடுகள் உதவலா-
ெமன்றும் ெத��த்தார். தகு�யான 
எவரும் ெபாறுப்ேபற்காத �ைல�ல் 

�� அைமச்சு ெபாறுப்ைப �ள ஏற்-
றதாக ெத��த்த அவர், எத்தைகய 
�மர்சனங்கள், குற்றச்சாட்டுகள், 
அவம�ப்புகள் வந்தாலும் நாட்டுக்-
காக மு�ந்தளவு தனது ெபாறுப்ைப 
�ைறேவற்றுவதாகவும் அவர் கு�ப்-
�ட்டார். 

இந்த ெநருக்க�க்கு யார் 
ெபாறுப்பு என �ரல் �ட்�க் ெகாண்-
�ருப்பதால் எமது �ரச்�ைனக்கு 
�ர்வு �ைடக்காது. கடந்த 02 வருடத்-
�ல் பா�ய ெநருக்க�க்கு முகம்-
ெகாடுக்க ேந�ட்டது. 2016 இல் 2020 
வைரயான காலப்பகு��ல் எ�ர்-

பார்க்கப்பட்ட �டயங்கள் �ைற-
ேவற்றப்பட�ல்ைலெயன சர்வேதச 
நாணய ��யம் ெத��த்துள்ளது. 
2017-/18 காலப்பகு��ல் �ைடத்த 
�� �ட்ட�ட�ன்� ெசல�டப்பட்-
டுள்ளது ெதாடர்�ல் �க்கல் உள்ள-
தாக கு�ப்�டப்பட்டுள்ளது. 

எமது காலத்�ல் �ல �டயங்-
கைள ெதாைலேநாக்குடன் ேமற்-
ெகாள்ளாதது ெதாடர்�ல் �ரச்�ைன 
உள்ளது. �ல வ�ச்சலுைககள் கு�த்-
தும் கவனம் ெசலுத்த ேவண்�யுள்-
ளது. (பா) 

IMF உடன் அரசு...
நைடெபற�ருக்கும் சர்வேதச 

நாணய சைபக் கூட்டத்�ல் உலக 
வங்�யும் சமுகம�க்கவுள்ளதால் 
இலங்ைக அரசு தகு�வாய்ந்த அ�-
கா�கைள கட்டாயமாக அனுப்�-
ைவக்க ேவண்டும்.   

 இலங்ைக�ல் ஏற்றும�த்துைற-
�ல் ஈடுபட்�ருக்கும் 38 துைறகைள 
�ர���த்துவம் ெசய்யும் சங்கங்கள் 
ஒன்�ைணந்து அரசுக்கு �ைரவாக 
ெசயல்படுமாறு ேகா�க்ைக �டுத்-
துள்ளன. இன்ைறய ெபாருளாதாரச் 
சூழலும் ஏற்றும�த்துைற எ�ர்-
ெகாண்�ருக்கும் சவால்களும் என்ற 
ெபாரு�ல் ேநற்று ெகாழும்�ல் இத்-
துைற�னர் நடத்�ய ஊடக�யலா-
ளர் சந்�ப்�ல் இவ்வாறு ெத��த்த-
ேதாடு இம் மாத இறு��ல் இந்�யக் 
கடன் சலுைக மு�வுக்கு வந்து�-
டும் என்றும் அவ்வாறு மு�வுக்கு 
வந்ததும் அடுத்து என்ன ெசய்வது 
என்ற ேகள்�ைய எழுப்�னர்.   

 ெகாழும்பு ேத�ைல வர்த்தகர் 
சங்கம், அத்�யாவ�ய உணவுப் 
பண்டங்கள் இறக்கும�யாளர் 
மற்றும் வர்த்தகர் சங்கம், ஏற்றும-
�யாளர் சங்கம், ஆைடத்ெதா�ல் 
சம்ேமளனம், இலங்ைக ேத�ய ஏற்-
றும�யாளர் வர்த்தக சங்கம், �� 
இறக்கும�யாளர் சங்கம், ேத�ைல 
ஏற்றும�யாளர் சங்கம் உட்பட முக்-
�யமான ஏற்றும�யுடன் ெதாடர்-
புைடய சங்கங்கள் இச் சந்�ப்�ல் 
கலந்துெகாண்டன.   

 சர்வேதச நாணய சைபயுடன் ேபச்-
சுவார்த்ைதகைள ஆரம்�க்கும்-
ேபாது ஆேலாசகர்கள் குழுெவான்ைற 
�ய�க்க ேவண்டுெமன்றும் இலங்-
ைக�ன் ெவ �நாட்டுக் கடன்கைள 
�ளச் ெசலுத்துதல் ெதாடர்�ல் 
�ளாய்வு ெசய்யப்பட ேவண்��-
ருப்பதால் கடன் அ�த்தவர்களுடன் 
ேபச்சுவார்த்ைதகைளயும் அவர்க-
�ன் ஒத்துைழப்ைபயும் ெபற ேவண்-

�யது அவ�யெமன இச் சங்கங்க-
�ன் �ர���கள் சுட்�க்காட்�னர்.   

 இலங்ைக எ�ர்ெகாண்�ருக்-
கும் ெபாருளாதார ெநருக்க��ல் 
இருந்து �ள் எழுவதற்கான நடவ-
�க்ைககைள இன்ைறய அர�யல் 
ெநருக்க�கள் பா�த்து�டக்கூடாது. 
இதன் முக்�யத்துவத்ைத குைறத்து-
�டக்கூடாது. ஏற்றும�யாளர்கள், 
ைகத்ெதா�ல்துைற, ேவைலவாய்ப்-
புகள் மற்றும் வாழ்க்ைகத்தரம் என்-
பனவற்றுக்கு முன்னு�ைம வழங்கப்-
பட ேவண்�யது அவ�யம். பட்�� 
�ைலைய எவ்வாேறனும் தடுத்-
து�ட ேவண்டுெமன ெகாழும்பு 
ேத�ைல வர்த்தகர் சங்கத் தைலவர் 
ஜயந்தா கருணாரத்ன இங்கு ேபசுைக-
�ல் கு�ப்�ட்டார்.   

 இலங்ைக ஏற்றும�யாளர்கள் 
ெமாத்தமாக வருடாந்தம் 16.7 �ல்-
�யன் ெடாலர்கைள ஈட்டுவதாக-
வும் இலங்ைக�ன் ஒட்டுெமாத்த 

ஊ�யர்க�ன் அைரவா�ப் ேபரான 
4.2 �ல்�யன் ேசைவயாளர்களுக்கு 
இத்துைற ேவைலவாய்ப்ப�த்து 
வருவதாகவும் கு�ப்�ட்ட சங்கப் 
�ர���கள், இன்ைறய சூழல் 
ேமலும் ேமாசமைடவதற்கு முன்னர் 
அர�யல் ேபதங்களுக்கு அப்பால் 
ெசன்று �ைலைமகைள கட்டுப்ப-
டுத்� மாற்று நடவ�க்ைககைள உட-
ன�யாக ஆரம்�க்க ேவண்டுெமன 
அரசுக்கு அைழப்பு �டுத்தனர்.   

 இலங்ைக எ�ர்ெகாண்�ருக்கும் 
ெநருக்க� ெபாருளாதார படு�ழ்ச்-
�ைய சந்�க்குமுன் அவ�யமான 
நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாள்ளு-
மாறு இச் சங்கங்கள் ேநற்று முன்-
�னம் ஜனா�ப�, �ரதமர், சபா-
நாயகர், எ�ர்க்கட்�த் தைலவர், 
அைமச்சர்கள் மற்றும் பாராளுமன்ற 
உறுப்�னர்களுக்கு க�தம் அனுப்� 
ைவத்�ருப்பதாகவும் இங்கு ெத�-
�க்கப்பட்டது. 

இரு எம்.�க்கைள...
அேபவர்த்தன�ன் உத்தர�ன் 

ேப�ல் சைப��ருந்து ெவ�ேயற்-
றப்பட்டனர்.  

பாராளுமன்றத்�ல் ேநற்று சர்வ-
ேதச நாணய ��யத்�ன் இலங்ைக 
ெதாடர்பான அ�க்ைக �தான சைப 
ஒத்�ைவப்பு ேவைள �வாதம் 
நைடெபற்ற ேவைள �றப்பு�ைம 
�ரச்�ைன ஒன்ைற எழுப்�ய ஐக்�ய 
மக்கள் சக்� எம்.�. ச�ந்த �ேஜ��,   

பாராளுமன்ற உறுப்�னர்கள் 
�ல�ன் பாதுகாப்�ற்கு 15க்கும் ேமற்-
பட்ட ெபா�ஸ் உத்�ேயாகத்தர்கள் 
ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். �ல எம். 
�க்க�ன் பாதுகாப்புக்காக �றப்பு 
அ�ர�ப்பைட�னைரக் கூட �ய�த்-
துள்ளனர்.   

ஆனால் ஏன் இந்தளவு பாது-
காப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளெதன பு�-

ய�ல்ைல. �ஸ்ஸ குட்�யாராச்� 
எம்.�.�ன் �ட்டுக்கும் இவ்வாறு 
பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக 
ெத��க்கப்படு�ன்றது. இவ்வாறு 
ெபா�ஸ் பாதுகாப்ைப ெபற்று மக்க-
�ட�ருந்து அவர்கைள பாதுகாத்துக் 
ெகாள்�ன்றனர். இதற்கு இடம�க்க 
ேவண்டாெமன சைப�ல் ெத��த்-
தார்.  

இதைனயடுத்து ஒழுங்குப் �ரச்-
�ைன எழுப்�ய ெபாதுஜன ெபரமுன 
எம்.�. �ஸ்ஸ குட்�யாராச்� கடந்த 
�ல �னங்களுக்கு முன்னர் பண்டா-
ரவைள ஆர்ப்பாட்டத்�ல் ச�ந்த 
�ேஜ���ன் �ட்�ற்கும் ெபா�ஸ் 
பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டது. சகல 
எம்.�க்க�ன் �ட்டுக்கும் அன்ைறய 
�னம் ெபா�ஸ் பாதுகாப்பு வழங்கப்-
பட்டது.   

ஆனால் அதன் �ன்னர் பாதுகாப்பு 
வழங்கப்பட�ல்ைல. எனது �ட்-
டுக்கு நான்கு ெபா�ஸாேர பாது-
காப்பு வழங்�னர்,   

ஆனால் அவர்கைள �ரும்� ெசல்-
லுமாறு நான் கூ� �ட்ேடன். இன்று-
வைர எனது �ட்டுக்கு ெபா�ஸ் பாது-
காப்பு ெபற்றுக்ெகாள்ள�ல்ைல. 
எனேவ ெபாய் கூறக்கூடாது என்றார்.  

அதைனயடுத்து இரு உறுப்�னர்-
களுக் �ைட�லும் கடும் வாக்குவா-
தம் ஏற்பட்டதுடன் சைபக்குதவாத 
ேமாசமான வார்த்ைதகள் தாராளமாக 
பயன்படுத்தப்பட்டன. 

அச்சந்தர்ப்பத்�ல் இரு தரப்��ருந்-
தும் எம்.�க்கள் இருவைரயும் சமாத-
னப்படுத்த முயற்� ெசய்த ேபாதும் 
வாக்குவாதத்ைத கட்டுப்படுத்த மு�-
ய�ல்ைல.  

 இருவரும் சைபக்கு ெபாருத்தமற்ற 
வார்த்ைதகைள பயன்படுத்� கூச்ச-
�ட்டுக் ெகாண்�ருந்தனர். தமது கட்-
டுப்பாட்ைட இழந்த ஐக்�ய மக்கள் 
சக்� எம்.�.ச�ந்த �ேஜ�� அரு�-
�ருந்த "ெச�ைடசர்" ேபாத்தைல 
எடுத்து �ஸ்ஸ குட்�யாரச்�ைய 
ேநாக்� ��னார்.  

அதனால் சைப குழப்பமைடந்தது-
டன் �வாதத்ைத ெகாண்டு நடத்த 
மு�யாத அளவுக்கு �ைலைம ேமாச-
மைடந்தது. அதைனயடுத்து சைப�ல் 
அநாக�கமாக நடந்து ெகாண்ட இரு 
எம்.�க்கைளயும் சைப��ருந்து 
ெவ�ேயற்றுமாறு பைடக்கல ேச�த-
ருக்கு சபாநாயகர் உத்தர�ட்டார்.   

அதைனயடுத்து இரு எம்.�.க்க-
ளும் சைப��ருந்து ெவ�ேய�ச் 
ெசன்றனர்.  

ெடால�ன் �ற்பைன...
 ெடாலர் ஒன்�ன் ெகாள்முதல் 

ெபறும� 310 ரூபா 88 சதமாக ப�-
வா�யுள்ளது.  ேமலும், ஸ்ேர�ங் 
பவுண் ஒன்�ன் ெகாள்முதல் 
ெபறும� 407 ரூபா 08 சதமாகவும், 
�ற்பைன ெபறும� 421 ரூபா 
89 சதம் யூேரா ஒன்�ன் ெகாள்மு-
தல் ெபறும� 340 ரூபா 83 சதம் 
�ற்பைன ெபறும� 352 ரூபா 42 
சதமாகவும், சு�ஸ் �ராங் ஒன்�ன் 
ெகாள்முதல் ெபறும� 332 ரூபா 87 
சதம். �ற்பைன ெபறும� 346 ரூபா 

20 சதமாகவும், கேன�ய ெடாலர் 
ஒன்�ன் ெகாள்முதல் ெபறும� 246 
ரூபா 80 சதம் �ற்பைன ெபறும� 
257 ரூபா 29 சதமாகவும், அவுஸ்-
�ேர�ய ெடாலர் ஒன்�ன் ெகாள்-
முதல் ெபறும� 231 ரூபா 59 சதம் 
�ற்பைன ெபறும� 242 ரூபா 38 
சதமாகவும்,  

 ஜப்பா�ய ெயன் ஒன்�ன் ெகாள்-
முதல் ெபறும� 02 ரூபா 51 சதம் 
�ற்பைன ெபறும� 02 ரூபா 61 சத-
மாகவும் ப�வா�யுள்ளது.  

அடுத்த வாரம் பு�ய...
குற்றச்சாட்டுகைள முன்ைவத்த-

தால் கடும் சர்ச்ைச ஏற்பட்டது. இதன் 
ேபாது கருத்துத் ெத��த்த அவர்,   

 தாம் இல்லாத ேநரத்�ல் ஜனா�-
ப� பாராளுமன்றத்துக்கு வந்ததாக 
எ�ர� எம்.�க்கள் கூ�னர். ஆனால் 
அவருக்கு முகம் ெகாடுக்க மு�யா-
மல் எ�ர� எம்.�க்கள் தைலமைற-
வா�னர். ஆளும் தரப்பு எம்.�க்கள் 
அவருக்கு ஆதரைவ ெத��த்தைத 
முழுநாடும் கண்டது.2018 இல் 
��க்கு இறங்கு அர�யலைமப்ைப 
�� ெசயற்படா�ர்கெளன  ேகா�-
யவர்கள் இன்று அர�யலைமப்புக்-

கைமய ெத�வான ஜனா�ப�ைய 
�ட்டுக்கு ெசல்லுமாறு ேகட்��ர்-
கள். எ�ர�க்கு �ரதமர் சந்தர்ப்பம் 
வழங்�யுள்ளார். �ரும்�ய அைமச்ச-
ரைவைய �ய�க்க அவகாசம் வழங்-
கப்பட்டுள்ளது. 

ஆனால் ேபாதுமான எம்.�க்க-
�ன் ஆதரவு அவர்க�ட�ல்ைல. 
அரசாங்கம் ெசயற்படு�றது. இரா-
ஜாங்க அைமச்சர்களாக நாங்கள் ப�-
யாற்� வரு�ேறாம். அைமச்சுக்க�ல் 
ப�கள் நைடெபறு�ன்றன. அடுத்த 
வாரம் அைமச்சரைவ �ய�க்கப்ப-
டும் என்றார்.   (பா)

ஏப்ரல் 19ஆம் �க�ேய...
பாராளுமன்றத்�ல் கூ� அது 

ெதாடர்�ல் ேபச்சுவார்த்ைதகைள 
நடத்த மு�யுெமன்றும் எ�னும் 
பாராளுமன்றத்ைத கூட்ட ேவண்�ய 
அவ�யம் �ைடயாது என்றும் அவர் 
சைப�ல் ெத��த்தார்.   

கட்�த் தைலவர்க�ன் கூட்டத்�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட �ர்மானத்�ற்கு 
அைமய பாராளுமன்றம் எ�ர்வரும் 
ஏப்ரல் 19ஆம் �க� வைர ஒத்� 
ைவக்கப்பட்டுள்ள �ைல�ல் �ள 
அ�ல் மாற்றம் ஏற்படுத்த மு�யாது 
என்றும் அவர் ெத��த்தார்.   

பாராளுமன்றத்�ல் முன்னாள் �ரத-
மர் ர�ல் �க்�ரம�ங்க ேநற்ைறய 
�வாதத்�ல் உைரயாற்�ய ேபாது 
நாட்�ன் தற்ேபாைதய ெநருக்க� 

�ைலைமக்கு �ைரவான �ர்வு 
காணப்பட ேவண்�யது அவ�யம் 
என்றும் மு�யுமானால் எ�ர்வரும் 
�ங்கட்�ழைம பாராளுமன்றத்ைதக் 
கூட்� அது ெதாடர்பான நடவ�க்ைக-
கைள ேமற்ெகாள்ள மு�யும் என்றும் 
சைப�ல் ேகட்டுக் ெகாண்டார்.   

அது ெதாடர்�ல் கருத்து ெத��த்த 
எ�ர்க்கட்� எம். � இரான் �க்ரம-
ரத்ன:   

முன்னாள் �ரதமர் முன்ைவத்த 
ேயாசைன ெதாடர்�ல் சைப முதல்-
வர் ப�ல் வழங்க ேவண்டும் என 
ேகட்டுக் ெகாண்டார். அதற்குப் ப�-
ல�த்த ேபாேத சைப முதல்வரும் 
அைமச்சருமான �ேனஷ் குணவர்-
தன இவ்வாறு ெத��த்தார்.   

�க ேவகமாக பர� வரும்...
அவர் கூ��ருப்பதாவது:- 
ஒ�க்ேரான் ைவரஸ் ��வுக�ன் 

BA1 மற்றும் BA2 ஆ�ய 02 ைவரஸ்-
க�ன் கலைவயாக XE ைவரஸ் 
உருவா� இருக்�றது. இது ேவகமாக 
பரவும் என்பது உண்ைமதான். 
ஆனால் அதற்காக அந்த ைவரைச 
�ைனத்து கவைலப்பட ேவண்�ய-
�ல்ைல. 

ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாடக்கத்�-
�ருந்ேத பல்ேவறு உருமாற்றங்கைள 
ெபற்று வரு�றது. அ�ல் ஒரு சாதாரண 
உருமாற்றம் தான் XE ைவரஸ். 

ெகாேரானா ைவரஸ்க�ல் ெடல்டா 
�ளஸ் ைவரஸ் தான் �க அ�க உ�-
�ழப்ைப ஏற்படுத்�யது. ஆனால் XE 
ைவரஸ் ெராம்ப சாதுவானது. அது 
எந்த ஆபத்ைதயும் ஏற்படுத்த ேபாவ-
�ல்ைல. எனேவ எக்ஸ் ைவரசால் 
�கப் ெப�ய ஆபத்து ஏற்பட 

வாய்ப்ேப இல்ைல. எனேவ மக்கள் 
வழக்கம் ேபால இயல்பான �ைல�ல் 
இருக்கலாம்.

 BA2 ைவரஸ் தான் சற்று பா�ப்ைப 
ஏற்படுத்தும் என்ற கவைல இருக்�-
றது. அ�ல் இருந்து உருமாற்றம் ெபற்-
றுள்ள XE பற்� பய�ல்ைல. 

ேமலும் இந்�யா�ல் க�சமான-
வர்கள் தடுப்பூ� ெசலுத்துக் ெகாண்-
டுள்ளனர். எனேவ எல்ேலாைரயும் 
பு�ய உருமாற்ற ெகாேரானா ைவரஸ்-
கள் பா�க்காது. 

ஒ�க்ேராைன �ட 10 மடங்கு அ�-
கமாக XE ைவரஸ் பரவும் என்பது 
உறு� ெசய்யப்பட்டுள்ளது.  ஆனால் 
தடுப்பூ� ெசலுத்� இருப்பவர்கள் 
மத்��ல் அதன் பா�ப்பு இருக்காது. 
தடுப்பூ� ெசலுத்தாதவர்கைள தான் 
இந்த ைவரஸ் பா�க்க வாய்ப்புள்ளது. 
இவ்வாறு அவர் கூ�யுள்ளார். 

IMF அ�க்ைகைய...
ெசஹான் ேசம�ங்க பாராளுமன்றத்-

�ல் ெத��த்தார்.  
இலங்ைகக்கு உத� வழங்காெதன 

சர்வேதச நாணய ��யம் ஒருேபாதும் 
கூற�ல்ைலெயன ெத��த்த அவர், 
அரசாங்கத்�ற்கு உதவுவது ேபான்று 
ெசயற்பட்டு �லர் இவ்வாறான வதந்-

�கைளயும் பரப்புவதாகவும் ெத��த்-
தார்.  

அேதேவைள, சர்வேதச நாணய ��-
யத்�ட�ருந்து உத�கைளப் ெபற்றுக் 
ெகாள்வதற்கு எ�ர்க்கட்� இணக்கம் 
ெத��த்துள்ளைமக்காக நன்� ெத�-
�ப்பதாகவும் அவர் கு�ப்�ட்டார். 

ஏப்ரல் இறு� வைர மாத்�ரேம...
ரஞ்�த் �யம்பலா�ட்�ய ேநற்று 

சைப�ல் அ��த்தார்.   
 பாராளுமன்றத்�ல் �ேசட அ�-

�ப்ெபான்ைற ெவ��ட்ட அவர்,   
 சுயா�ன குழுவாக ெசயற்பட-

வும் அரசு பத�கைள ைக�டவும் 
சு.க மு�வு ெசய்தது. �ர� சபாநாய-
கர் பத� அரச ெபாறுப்பன்� எம்.
�க்களால் �ய�க்கப்பட்ட பத� 
என்ற ேபாதும் மக்களுக்காக பத� 
�ல�ேனன். க�தத்ைத ஜனா�-
ப�க்கு அனுப்�ேனன். ஜனா�ப-
�ைய சு.க சந்�த்த ேபாது எனது 
இரா�னாமாைவ அவர் �ராக-
�த்தார். தற்ேபாைதய ெநருக்க� 

�ைல�ல் ஜனநாயகத்ைத பாது-
காக்க ஒத்துைழக்குமாறும் பத��ல் 
ெதாடருமாரும் அவர் ேகா�னார். 
அதனால் ஏப்ரல் இறு� வைர மாத்-
�ரம் இந்தப் பத��ல் ��ப்ேபன். 
ஏப்ரல் 05 ஆம் �க� நான் இரா�-
னாமா க�தம் வழங்�ய நாள் முதல் 
�ர� சபநாயகர் பத�க்கு�ய எந்த 
சலுைககைளயும் ெபற மாட்ேடன். 
அவ்வாறு பயன்படுத்�னால் அதற்கு 
பணம் அற�டுமாறு ேகாரு�ேறன். 
அன்றாட வாழ்வு குழம்�யுள்ள 
�ைல�ல் எமது அர்ப்ப�ப்ைப 
காண்�க்க இந்த மு�ைவ எடுத்-
ேதன்.   

IMF உத� ெபற்றுக்...
அரசாங்கம் என்ற வைக�ல் நாட்-

டுக்கு ெபாருத்தமான ெபாருளாதார 
மறு�ரைமப்பு ஒன்ைற ேமற்ெகாள்ள 
ேவண்�யது காலத்�ன் ேதைவயா-
கும். நாட்�ன் தற்ேபாைதய ெநருக்-
க� �ைலைம ெதாடர்�ல் �ைகப்-
படுத்தப்பட்ட வைக�ேலேய 
ஊடகங்க�ல் �டயங்கள் ெவ�ப்-
படுத்தப்படு�ன்றன. அது எந்தளவு 
நன்ைமயானதாக அைமயுெமன 
ெத�யாது.   

அத்�யாவ�ய ெபாருட்கைள 
ெபற்றுக் ெகாள்வதற்கு மக்கள் �ண்ட 

வ�ைச�ல் �ற்பைத காணமு��றது. 
அேதேவைள மூலப்ெபாருட்கைள 
ெபறமு�யாத �ைலயும் காணப்படு-
�றது.   

வாகன இறக்கும� தைட ெசய்யப்-
பட்டுள்ளதுடன் பைழய வாகனங்-
கைள �ருத்துவதற்கும் மு�யாத 
�ைல எ�ர்காலத்�ல் உருவாகலாம்.   

எவ்வாெற�னும் ெநருக்க�க-
ளுக்கு �ர்வு கண்டு நாட்�ல் இயல்பு 
�ைலைய உருவாக்க ேவண்�யது 
அவ�யம் என்றும் அவர் ேமலும் 
ெத��த்தார்.  

த�ழக முதல்வ�ன்...
நன்� ெத��த்துள்ளார்.
இலங்ைக தற்ெபாழுது எ�ர்-

ேநாக்��ருக்கும் ெபாருளாதார 
மந்த�ைலயால் ஏற்பட்�ருக்கும் 
அத்�யாவ�யப் ெபாருட்களுக்-
கான பற்றாக்குைற�ன் காரண-
மாக பா�க்கப்பட்டு அவ�யுறும் 
இலங்ைக மக்களுக்காக அத்�யா-
வ�யப் ெபாருட்கைள தூத்துக்கு� 
துைறமுகம் ஊடாக இலங்ைகக்கு 
அனுப்புவதற்கு தான் �ரும்புவதா-
கவும் அவ்வாறு அனுப்பப்படும் 
ெபாருட்கைள இந்�ய தூதரகத்-

�ன் ஊடாக ��ேயா�ப்பதற்கான 
அனும�ைய இந்�ய ெவ�யுறவு 
அைமச்ச�டம் த�ழ்நாடு முத-
லைமச்சர் எம். ேக. ஸ்டா�ன் 
ேகா��ருக்�றார் என்ற ெசய்�ைய 
ஊடகங்கள் வா�லாக அ�யக் 
�ைடத்தது.   

அதற்காக முதலைமச்சருக்கு 
என்னுைடய மனப்பூர்வமான 
நன்�ைய ெத��த்துக் ெகாள்�-
ேறன் என இலங்ைக பாராளுமன்ற 
உறுப்�னர் சட்டத்தர� எஸ். எம். 
எம்.  முஷாரப் ெத��த்துள்ளார்.  

மூன்று மாதங்களுக்கு...
சமுகம�க்கா�ருக்க மு�வு 

ெசய்துள்ேளன். எனக்கு �ரதமராக 
ேதைவ�ல்ைல. நாட்ைட கட்�ெய-
ழுப்பேவ அைனவரும் இங்கு வந்-
துள்ளனர். ஒரு எம்.� பத�யுடன் 
முன்னாள் �ரதமர் கூட நாட்ைட 
கட்�ெயழுப்ப வந்துள்ளார். 

முன்னாள் ஜனா�ப� ைமத்��-
பால ��ேசன �ண்டும் பாராளுமன்-
றம் வந்தது ஏன்? அைனவருக்கும் 
நாட்ைட கட்�ெயழுப்பும் ெபாறுப்-
புள்ளது. 2015 ேதர்த�ல் ம�ந்த 
ராஜபக்ஷ ேதாற்றார். ஒவ்ெவாரு 

நாளும் இலட்சக்கணக்கான மக்கள் 
அவ�ன் தங்கல்ல �ட்டுக்கு வந்-
தனர். ெவன்ற ைமத்��பால�ன் 
ெபாலன்னறுைவ �ட்டுக்கு யாரும் 
ெசல்ல�ல்ைல.   

 அன்று மக்கள் ஒருவாறு நடந்-
தேதாடு இன்று ேவறு �தமாக 
நடக்�ன்றனர். த�ழ், �ங்கள 
புத்தாண்டு வரும் இச்சந்தர்ப்பத்-
�ல் மக்க�ன் ெசயற்பாடு கு�த்து 
உணர ேவண்டும். இன்று கால்டன் 
�ட்ைட மக்கள் சுற்�வைளக்�ன்ற-
னர்.   

மக்கள் ேபாராட்டங்க�ல்...
இருவரும் (ச�த் �ேரமதாஸ, 

அநுரகுமார �ஸாநாயக்க) இன்று 
எனக்கு எ�ரான ேபாராட்டங்கைள 
நடத்து�ன்றனர். அவர்க�ன் கட்�-

க�ன் �ர���களும், ஆதரவாளர்-
களுேம எனக்கு எ�ராக ��க�ல்  
இறங்� ேபாராடு�ன்றனர் என ஜனா-
�ப� ெத��த்துள்ளார்.

செதாச�ட�ருந்து புத்தாண்டு...
ஒரு �ேலா �வப்பு �� மற்றும் 

100 �ராம் ேத�ைல என்பன இப் 
ெபா��ல் உள்ளடங்கு�ன்றன.  இந்த 
�வாரணப் ெபா� 1,950 ரூபாவுக்கு 
�ற்பைன ெசய்யப்படு�றது.  

 சந்ைத �ைலகளுடன் ஒப்�டுைக-
�ல், இந்த 05 ெபாருட்க�ன் ெகாள்-
முதல் �ைலைய �ட நுகர்ேவார் 

700 ரூபா அல்லது அதற்கு ேமற்பட்ட 
நன்ைமகைளப் ெபறுவதாக வர்த்தக 
அைமச்சு ெத��த்துள்ளர்து.  

இந்தப் புத்தாண்டு �வாரணப் 
ெபா� இன்று (9) முதல் லங்கா செதாச 
�ற்பைன �ைலயங்க�னூடாக 
�ற்பைன ெசய்யப்படவுள்ளதாக 
அைமச்சு ேமலும் ெத��த்துள்ளது.  

ேமலும் 04 இலங்ைகயர்...
இரண்டைர வயதான மகனுடன் 

படெகான்�ல் புறப்பட்டு ேநற்று (08) 
அ�காைல சுமார் 02 ம� அள�ல் 
தனுஷ்ேகா� அ�ச்சல் முைன கடற்க-
ைரைய ெசன்றைடந்துள்ளதாக ெத�-
யவந்துள்ளது.   

அவர்கைள தமது ெபாறுப்�ல் 
எடுத்துள்ள இராேமஸ்வரம் கடேலார 

காவல்துைற, மண்டபம் கடேலார 
காவல்�ைலயத்�ல் ஒப்பைடக்க 
நடவ�க்ைக எடுத்துள்ளனர்.  �சார-
ைணக்கு �ன்னர் நால்வரும் மண்ட-
பம் அக�கள் முகா�ல் ஒப்பைடக்க 
படுவார்கெளன மண்டபம் கடேலார 
காவல்துைற�னர் ெத��த்துள்ளனர். 
(��வான ெசய்� 09 ஆம் பக்கம்)   

கவ�க்கப்படா�ட்டால்ன்... (03ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

எச்ச�த்தார். ெசாந்த மக்கள் தங்கள் 
ெசாந்த அரசாங்கத்�ற்கு எ�ராக 
ேபாராட்டம் நடத்தும் ேபாது �குந்த 
வ�ைய உணர்�ேறன் என்று சனத் 
ஜயசூ�ய ெத��த்துள்ளார்.  

அைம�யாக ேபாராட்டம் நடத்-

துங்கள், வன்முைற�ல் ஈடுபடா�ர்-
கள் என்று நான் கூற �ரும்பு�ேறன். 
உண்ைமயான மக்கள் ெவ��ல் 
வந்து தாங்கள் பா�க்கப்படுவதாக 
அரசாங்கத்�டம் கூறும் ேபாராட்டம் 
இது  என்று அவர் கூ�னார். 

இரா�னாமா ெசய்துள்ள... (03ஆம் பக்கத் ெதாடர்) 
பு�ய அரசாங்கம் அைமக்கப்பட்-

டால் அவர்கள் உ�ய ஆசனங்க�ல் 
அமர்வர். அதுவைர அவர்கள் ேவறு 
ஆசனங்க�ல் அமர்ந்துள்ளனர் என்-
பைதக் கு�ப்�ட �ரும்பு�ேறன்.   

எவ்வாெற�னும் பத� �ல�ய 

�ன்னும் உத்�ேயாகபூர்வ வாசஸ்த-
லம், அைமச்சர்களுக்கான வாகனங்-
கைள அவர்கள் உபேயாகப்படுத்-
�னால் அது ெதாடர்�ல் அவர்கள் 
ெபாறுப்புக்கூற ேவண்டுெமன்றும் 
அைமச்சர் ேமலும் ெத��த்தார்.  

ெநருக்க� �ைலக்கு �ர்வு... (03ஆம் பக்கத் ெதாடர்) 
அரசாங்கத்�ன் எந்த நடவ�க்ைக-

கைள எடுத்தாலும் அைனத்துக்கும் 
எ�ர்ப்பு ெத��ப்பேத எ�ர்க்கட்�-
க�ன் ேவைலயா��ட்டது.  

இத்தைகய ெநருக்க�யான சூழ்-

�ைல�ல் ஆளும் கட்�யும் எ�ர்க்-
கட்�யும் இைணந்து ெசயற்பட்டு 
�ர்வுகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்டும் 
என்றும் அவர் ேமலும் ெத��த்-
தார். 

�ைறேவற்று அ�காரத்ைத... (03ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

அவர்களுடன் ெதாடர்புைடேயார் 
இந்த ெசயற்பாடுக��ருந்து �ல� 
இருப்பார்களா�ன் நாம் ேபச்சுவார்த்-
ைதக்கு தயார்.  

இந்த நாட்டு மக்கள் ேமாசமான 

வைக�ல் பா�க்கப்பட்�ருக் �ன்ற-
னர். 

இந்த பா�ப்��ருந்து அவர்கைள 
து�தமாக �ட்ெடடுக்க ேவண்டும் 
என்றார். 

�ைறேவற்று அ�காரம்... (03ஆம் பக்கத் ெதாடர்)  
ெ த ா ட ர் பு ை ட ய வ ர் க ை ள 

த�ர்த்து ஏேதனும் ேவைலத்�ட்-
டம் முன்ைவக்கப்படுமானால் 

முன்ெசல்ல ேவண்�ய பயணம் 
ெதாடர்�ல் எம்மால் ப���க்க 
மு�யும். 

புத்தாண்டு �னங்க�ல்...
ெகாள்ளப்படுவதாக அதன் 

தைலவர் ஜனக ரத்நாயக்க  ெத��த்-
தார். அத்துடன், �ர் �ன் �ைலயங்-
கைள அண்�த்த பகு�க�ல் ேநற்று 
ஓரளவு மைழ ெபய்துள்ளது.  

 இதன் காரணமாக இந்த வாரத்ைத 

�ட எ�ர்வரும் வாரத்�ல் நாடளா-
�ய ���ல் �ன்ெவட்டு காலம் 
ேமலும் குைறக்கப்படும் என 
ெபாதுப் பயன்பாடுகள் ஆைணக்கு-
ழு�ன் தைலவர் ேமலும் ெத��த்-
துள்ளார்.  
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(இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்)

இரத்தினபுரி வேேலேத்்தை மற்றும் சுற்று 
பிரவதைச கிராமங்கள் மற்றும் வதைாட்டபபகுதிளில 
்கசிபபு சாராய ்கலாசாரம் தைாண்டேமாடுேதைால 
பிரவதைச மக்கள் பலவேறு நெருக்கடி்க்ை எதிர்-
ந்காணடு ேருேதைா்க சமூ்க ஆர்ேலர்்கள் சுடடிக்காட-
டுகின்றனர்.அத்து்டன இதைன பாதிபபு சமூ்கத்தின 
ச்கல மட்டங்களிலும் பாதிப்ப ஏற்படுத்துேதைா்க 
இேர்்கள் நதைரிவிககின்றனர் .

கிராமபபகுதி்களில உற்பத்தி நசயயபபடும் 
்கசிபபு வதைாட்டபபகுதி தைர்கர்்களின உதைவியால 
நதைாழிலாைர்்களுககு விநிவயாகிக்கபபடுேதைா்கவும் 
இதைனால இேற்்்ற அருந்துவோரால வீடு்களிலும் 
அ்மதி குனறி ேருேதைா்கவும் குடும்பப நபண்கள் 
சுடடிக்காடடுகின்றனர்.பிள்்ை்களின ்கலவி சமய 
விழுமிய= ்கட்ட்மபபு இந்நி்ல்மயால வ்கள்-
விககுறியாகி உள்ைதைா்கவும் சுடடிக்காட்டபபடுகி-
்றது.  எனவே நபாறுபபு ோயந்தைேர்்கள் இவ்வி்ட-
யத்தில ்கேனநமடுத்து  உரிய ேழிமு்்ற்க்ைக 
்்கயாை வேணடுநமன வேணடுவ்காள் விடுக-
கின்றனர்.

 (கினி்கத்வதை்ன தின்கரன நிருபர்)

மஸந்கலியா வொட்டன வீதியில ஹடலிஸ 
பகுதியில பாரிய மணசரிவு ஏற்பட்டதைன ்காரண-
மா்க அபபகுதிக்கான வபாககுேரத்துககு தை்்ட 
ஏற்படடுள்ைது. வீதி அ்கலபபடுத்தைபபடடு ்காபட 
இடும் வே்லத்திட்டம் தைற்வபாது முனநனடுக-
்கபபடடு ேருகின்றது. அத்து்டன ம்லய்கத்தில 
தைற்வபாது மா்ல வே்ையில பலத்தை ்காற்று்டன 
ம்ழயு்டனான ்காலநி்லயும் நிலவுகின்றது.

இதைனால இபபகுதியில பாரிய மணசரிவு ஏற்-
படடுள்ைது. இதைன ்காரணமா்க வீதிவயாரத்தில 
்காணபபடும் மினசார ்கம்பங்களுககும் வசதைம் ஏற்-
படடுள்ைவதைாடு மினசார ்கம்பங்களும் வீதியில 
சரிந்து கி்டபப்தையும் அேதைானிக்க முடிந்தைது.

கசிப்பு சாராய உற்பத்தி 
ப்பாதுமககளின்
இயல்பு வாழக்க ்பாதிப்பு

மஸபகலியா - ந�ாட்டன் 
வீதியில் மணசரிவு

இலங்்கயில  ஏற்படடுள்ை நபாரு-
ைாதைார நெருக்கடியால, அத்தியாேசியப 
நபாருட்களின  வி்லோசி்கள் அதி்கரித்-
துள்ைன. இதைனால, நபாதுமக்கள் நபரும் 
சிரமங்களுககு  மு்கஙந்காடுத்து ேருகின்ற-
னர். இதை்னக ்கருத்திற்ந்காணடு,  ம்லய்க 
மக்களுககுத் வதை்ேயான அத்தியாேசிய 
உணவுப நபாருட்கள் மற்றும்  மருந்து்க்ை 
ேழஙகுேது நதைா்டர்பில, இந்திய மத்திய 
நேளியு்றவுத்து்்ற அ்மசசர் ்ேத்தியர் 
சுபரமணியம் நெயசங்கர்  நதைா்லவபசியில 
நதைா்டர்புந்காணடுள்ை  தைமிழ்க முதைல்மச-
சர், இது நதைா்டர்பா்கக ்கலந்து்ரயாடி, உரிய 
ஏற்பாடு்க்ைச  நசயதுள்ைார். 

இலங்்கயில  முனநனபவபாதும் 
இலலாதை அைவுககு தைற்வபாது நிலவும் தீவிரப 
நபாருைாதைார  நெருக்கடியில சிககி வேதை-
்னயில தைவித்துக ந்காணடிருககும் இலங-
்்கத்  தைமிழர்்கள் குறித்து, இந்திய நேளியு்ற-
வுத்து்்ற அ்மசசரி்டம் தைனது ்கே்ல்யத்  

நதைரிவித்துக ந்காணடுள்ை முதைல்மசசர், 
இந்தைச சூழ்நி்லயில இலங்்கயில  ேசிக-
கும் குறிபபா்க ம்லய்கம், ே்டககு மற்றும் 

கிழககு மா்காணங்களிலும்   ோழும் தைமி-
ழர்்களின ெலன ்கருதி, தைமிழ்ொடு அரசி-
னால அத்தியாேசிப  நபாருட்கைான 
அரிசி, பருபபு மற்றும் உயிர் ்காககும் 
மருந்து்க்ை ்கபபல மூலம்  தூத்துககுடி 
து்்றமு்கம் ோயிலா்க அனுபபுேதைற்-
குத் தையாரா்க உள்ைதைா்கவும்,  மனிதைாபி-
மான வொககில அனுபபபபடும் இத்-
தை்்கய நபாருட்க்ை தைமிழர்்களுககு,  
ேழஙகுேதைற்கு உரிய  ெ்டேடிக்்க்க-
ளும் வமற்ந்காள்ைபபடடு ேருேதைா்க  
மத்திய  நேளியு்றவுத்து்்ற அ்மசசர் 
நதைரிவித்துள்ைார்.  இக்கட்டான  சூழ்நி-
்லககுத் தைள்ைபபடடுள்ை இலங்்கத் 
தைமிழ் மக்கள் நதைா்டர்பில தைமிழ்க  முதைல-
்மசசர் நசயதுள்ை உதைவிககு ெனறி்ய  
நதைரிவித்துகந்காள்கிவ்றாம்.இத்தைரு -
ணத்தில நசயயபபடும் உதைவி  எம் -

மக்களுககு பாரிய பக்கபலமா்க இருககும் 
எனபது உறுதி. 

இந்தியாவின் உதவிகளுககு இ.பதா.கா �ன்றி 
தின்கரனின 90 ஆேது ஆணடு நி்்ற்ே-

நயாடடி சங்கவி பிலிம்ஸ நிறுேனம் ெ்டத்தும் 
ஐம்நபரும் விழா தின்கரன, தின்கரன ோரமஞசரி, 
ேணணோனவில பத்திரி்்க்களின பிரதைம ஆசிரி-
யர் வதை.நசந்திலவேலேர் தை்ல்மயில இனறு 
9ஆம் தி்கதி சனிககிழ்ம உ்டபபு �திநரௌபதி 
அம்மன ஆலய ்கலாசசார மண்டபத்தில ெ்்டநப-
்றவுள்ைது. சங்கவி பிலிம்ஸ நிறுேனத்தின பணிப-
பாைர் து்ரராசா சுவரஸ இதில பிரதைம அதிதியா்க 
்கலந்து ந்காள்ைவுள்ைார்.  

இந்தை ஐம்நபரும் விழாவில, ஆனமீ்கம் மற்றும் 
்க்லத்து்்ற்களில அரும்பணியாற்றி ேரும் ஆன-
மீ்கோதி்களும் ்க்லஞர்்களும் சாதை்னயாைர்்கள், 
இைம் சாதை்னயாைர்்கள், ோழ் ொள் சாதை்னயா-
ைர்்கள் விருது ேழஙகி ந்கௌரவிக்கபப்டவுள்ைார்-
்கள்.  

 இவ்விழாவில, ்க.நதைடசணாமூர்த்தி (தை்லேர் 
ஆராயசசிக்கடடு பிரவதைச ச்ப உ்டபபு), வீ. சிே-
ொதைன (தை்லேர் இந்து ஆலய பரிபாலன ச்ப 
உ்டபபு) ஆகிவயார் ந்கௌரே அதிதி்கைா்க ்கலந்து 
ந்காள்ோர்்கள். எம். அம்பி்்கராென (உரி்ம-
யாைர் - வொதி பிரவுண பாம்), திருமதி எஸ. கீத்தைா-
ரஞசனி (பு/ஆணடிமு்ன வதைசிய பா்டசா்ல), 
சமிந்தை ந்கககுலாேல (மு்கா்மயாைர்- ஹற்்றன 
நெஷனல ேஙகி உ்டபபு), பீ.என. புஷபகுமார 
(மு்கா்மயாைர் - எலியானஸ பினானஸ லிமி்டட 
உ்டபபு), வ்க. அரிவீரன மு்கா் மயாைர்- சணச ்காப-

புறுதி நிறுேனம் உ்டபபு), சமத் நபர்ணாணவ்டா 
(மு்கா் மயாைர்-நசலான ேஙகி உ்டபபு) ஆகிவயார் 
ந்கௌரே அதிதி்கைா்க ்கலந்து ந்காள்ோர்்கள்.  
பிரம்ம � சிேவனஷேர சர்மாவின (� முத்துமாரி-
யம்மன ஆலய பிரதைம குரு)  ஆசியு ர்யு்டன நி்கழ்ச-
சி்கள் ஆரம்பமாகும். வதை. நசந்திலவேலேர் (தின்க-
ரன ோரமஞசரி பிரதைம ஆசிரியர்)  தை்ல்மயு ர் 
ஆற்்ற,  து ர்ராசா சுவரஷ.  

 (சங்கவி பிலிம்ஸ பணிபபாைர்)  பிரதைம அதிதி-
யின உ ர்் ய ஆற்றுோர்.   

இஙகு உ்டபபு தைமிழ் ம்கா வித்தியாலய 5ந்தைர 
மாணேர்்களின சிேதைாண்டே ெ்டனமும் உ்டபபு 
தைமிழ் ம்கா வித்தியாலய தைரம்-4 மாணவி்களின 
்கணணன ெ்டனமும் �கிருஷணா ஆரம்ப 
பா்டசா்ல தைரம்-5 மாணவி்களின  வேபபி்ல 
ெ்டனமும்  ஆணடிமு்ன வதைசிய பா்டசா்ல 
மாணவி்களின  ெ்டனமும் இ்டம்நபறும். தைரம்-5 
புல்மபபரிசில சித்திய்்டந்தை மாணேர்்களுககு 
பரிசில்கள் ேழஙகி ந்கௌரவிககும் நி்கழ்வும் 
இ்டம்நபறும். ்க.நதைடசணாமூர்த்தி (தை்லேர்-ஆ-
ராயசசிக்கடடு பிரவதைச ச்ப) சி்றபபு்ரயும் இஙகு 
இ்டம்நபறும். ஆணடிமு்ன வதைசிய பா்டசா்ல 
மாணவி்களின ெ்டனம் மற்றும் � கிருணாஸ 
மியூசிக அக்க்டமி மாணேர்்களின பா்டல அரங-
வ்கற்்ற நி்கழ்வும் இ்டம்நபறும். சாதை்னயாைர்்க-
ளுககு விருது ேழஙகி ந்கௌரவிககும் நி்கழ்வும் 
இஙகு இ்டம்நபறும்.

தினக்ரனின் 90 ஆவது ஆண்டு நிமைமவய�ொட்டி   

உ்டப்பில் ஐமப்பரும விழா

   லிற்றில எயிட தி்றன விருத்தி ்மயம் ெ்டத்-
தும் இருொள் நி்கழ்வு்கள் இனறு 9 ஆம் தி்க -
தியும் ொ்ை 10ஆம் தி்கதியும் ெ்்டநபறும். 
இனறு 9 ஆம் தி்கதி ்கா்ல 9.15 மணிககு 
little Sci Kit அறிமு்கவிழாவும் ொ்ை 10 
ஆம் தி்கதி ்கா்ல 9.15 மணிககு சானறிதைழ் 
ேழஙகும் நி்கழ்வும் லிற்றில வபர்ட சஞசி்்க 
நேௌியீடும் ெ்்டநபறும்.   

இந்நி்கழ்வு்கள் கிளிநொசசி திருெ்க -
ரில உள்ை லிற்றில எயட மண்டபத்தில 
ெ்்டநப்ற இருககின்றது. மனிதை அ்மபபின 

எஸ. சாவித்திரி ேரவேற்பு்ர ஆற்்ற, ஓயவு 
நி்ல ்கலவிப பணிபபாைர் சுேர்ணா ெேரட-
ணம் தை்ல்மயு்ரயும் லிற்றில எயிட ஸதைா-
ப்கர் தை. நெயபாலன தை்ல்மயில லிற்றில 
வபர்ட சஞசி்்க நேௌியிடடு ்ேக்கபப-
டும். லிற்றில எயிட ஸதைாப்கர் ்க்லநீதைன 
அறிமு்கவு்ரயாற்றுோர். யாழ்பபாண பல-
்க்லக்கழ்கத்தின து்ணவேந்தைர் வபராசி-
ரியர் எஸ. சிறீசற்குணராொ பிரதைம அதிதி -
யின உ்ர்ய ஆற்றுோர். இஙகு நசயலி 
நேௌியிடடு ்ேக்கபபடும். 

ொ்ை 10 ஆம் தி்கதி ்கா்ல 9.15 மணிககு 
ஆரம்பமாகும் நி்கழ்வு்களில லிற்றில எயிட 
மாணேன ஆர். வபரினியன ேரவேற்பு்ர-
யும் கிளிநொசசி நெயந்திெ்கர் � முத்துமீ-
னாடசி அம்மன ஆலயத்தின பிரதைம குரு 
முத்துகுமார குருக்கள் சிே� மவ்கஷேர சர் -
மாவும் கிளிநொசசி ்கருணா நி்லயத்தின 
நபாறுபப்மய குரு ேண. எஸ. வ்க. ்டானி -
யலும் ஆசியு்ரயும்   லிற்றில எயிட ஸதைாப-
்கர் தை. நெயபாலன தை்ல்மயு்ரயும் ஆற்று-
ோர்்கள்.

லிறறில் எயிட திறன் விருத்தி ்மயம 
�்டத்தும இரு�ாள் நிகழவுகள்

fhzp vLj;jw; rl;lk; (mj;jpahak; - 460) 

33 Mk; gpuptpd; gpufhuk; mwptpj;jy;

vdJ ,y - VSW/DS/LB/ACO/ROAD 
fhzp mikhr;rpd;; ,y - 4-3/11/201/UD/387

fPo; f;fhZk; ml;ltizapy; tpgupf;fg;gl;Ls;s fhzpia murhq;fk; vLj;Js;sjhy; 

,jw;Fupa Muk;g el;l<l;Lg;gzk; fPo;f;fz;lthW ky;yhfk; khtl;l ePjpkd;wj;jpy; fPo; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s tof;fpyf;fq;fspd; fPo; itg;gplg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf tpguq;fSf;F 

2022k; Mz;L khrp khjk; 11k; jpfjp gpuRupf;fg;gl;l 2266/56k; ,yf;f ,yq;if [dehaf> 

Nrhryp\f; Fbaurpd; mjptpNrl tu;j;jkhdpg; gj;jpupifapid ghu;f;fTk;.

ml;ltiz

njh. 

,y.

gpgpah 2903k; ,yf;f epy 

msit tiuglj;jpYs;s 

fhzpj;Jz;Lfs;

tof;F ,yf;fq;fs;
Muk;g el;l<l;Lj; 

njhif (&gh)

1 06 vy;/925/2021 100.00

2 10 vy;/926/2021 1000.00

3 11 vy;/782/2020 1000.00

4 13 vy;/783/2020 1000.00

5 14 vy;/893/2021 1000.00

6 15 vy;/784/2020 1000.00

7 18 vy;/894/2021 1000.00

8 19 vy;/785/2020 1000.00

9 21 vy;/786/2020 1000.00

10 23 vy;/895/2021 2250.00

11 24 vy;/896/2021 1000.00

12 27 vy;/897/2021 4500.00

13 28 vy;/787/2020 1000.00

14 30 vy;/788/2020 500.00

15 31 vy;/789/2020 1000.00

16 32 vy;/790/2020 1000.00

17 36 vy;/791/2020 1000.00

18 38 vy;/811/2021 1000.00

19 40 vy;/812/2021 500.00

20 41 vy;/813/2021 500.00

Muk;g el;l<l;Lj;njhifapd; nkhj;jk; &gh 22350.00

gpuNjr nrayfk;> 

typfhkk; njd;Nkw;F> 

rz;bypg;gha;.

2022.03.31

c.aNrhjh 

gpuNjr nrayhsu;> 

typfhkk; njd;Nkw;F 

rz;bypg;gha;.

efu mgptpUj;jp> fopTg;nghUs; ntspNaw;wk; kw;Wk; 

rKjha J}a;ikg;gLj;jy; ,uh[hq;f mikr;R

jpUj;j mwptpj;jy;
,U (02) tUlq;fSf;F khjhe;j thlif 

mbg;gilapy; thfdq;fspd; ngWif
efu mgptpUj;jp> fopTg;nghUs; ntspNaw;wk; kw;Wk; rKjha J}a;ikg;gLj;jy; 

,uh[hq;f mikr;rpd; rhh;ghf mikr;R ngWiff; FOtpd; jiyth; nlapyp epA]; 

Gjpdg; gj;jphpifapy; 2022 khh;r; 31 Mk; jpfjp gpuRhpf;fg;gl;l gj;jphpif tpsk;gukhdJ 

gpd;tUkhW jpUj;jg;gl;Ls;snjdTk; Vidatw;wpy; ve;jnthU khw;wKkpy;iynad 

,j;jhy; mwptpf;fpd;whh;.

1.  midj;J thfdq;fSf;Fkhd cw;gj;jp tUlkhdJ 2016 my;yJ gpd;dh; vd 

jpUj;jg;gl;Ls;sJ. 

2.  tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;Fk; jpfjp kw;Wk; ifNaw;Fk; jpfjpahdJ 

2022 Vg;uy; 21 Mk; jpfjpnad jpUj;jg;gl;Ls;sJ.

3.  tpiykDf;fis %Lk; jpfjp kw;Wk; NeukhdJ 2022 Vg;uy; 22 Mk; jpfjpad;W 

K.g. 11 kzpnad jpUj;jg;gl;Ls;sJ. 

jiyth;>

mikr;R ngWiff; FO>

efu mgptpUj;jp> fopTg;nghUs; ntspNaw;wk; 

kw;Wk; rKjha J}a;ikg;gLj;jy; ,uh[hq;f mikr;R>

17 Mk; khb> ~R`_Ugha|> 

gj;juKy;y.

Kd; nkhopTfSf;fhd miog;G

flw;nwhopy; mikr;R

Selection of Consultancy Firm for Feasibility Study, 
Detailed Engineering Design,  Construction Supervision and 

Project Management for Design & Build of Technically Improved 
New Model Vessel

Contract No.: MF/SD/19/PROC/CPCM/2022/01

2022 khh;r; 24 Mk; jpfjpad;W jpdkpd> jpdfud; kw;Wk; nlapyp epA]; Mfpa Njrpa 

Gjpdg;gj;jphpiffspy; gpuRhpf;fg;gl;l Nkw;$wg;gl;Ls;s xg;ge;jj;jpw;fhd Kd;nkhopTfs; 

njhlh;ghd miog;Gf;fhdJ. 

Kd;nkhopT Kd;Ndhbf; $l;lj;jpd;NghJ ngUk;ghd;ikahd crhj;Jizahsh;fspd; 

Ntz;LNfhSf;fpzq;f> tpiykD %Lk; ,Wjpj;jpdkhd 2022 Vg;uy; 22 Mk; 

jpfjpahdJ 2022 Nk 06 Mk; jpfjp tiuAk; ePbf;fg;gl;lJld; NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

crhj;Jizf;fhd crhj;Jizahsh;fSf;fhd miog;gpw;F gpd;tUk; khw;wq;fs; 

Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. 

1.  Kd;nkhopT Nfhhpf;iff;fhd Mtzq;fs; fhyg;gFjpahdJ 2022 Nk 05 Mk; 

jpfjpad;W gp.g. 3.00 kzp tiuAk; ePbf;fg;gl;Ls;sJ. 

2.  tpiykDf;fis %Lk; jpfjpahdJ 2022 Nk 06 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzp 

tiuAk; ePbf;fg;gl;Ls;sJ. 

miog;Gf; fbjj;jpy; jpl;ltl;lkhf Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Vida jftypy; vt;tpj 

khw;wKkpy;iy.

jiyth;>

mikr;R crhj;Jizahsh; ngWiff; FO>

rKjha mgptpUj;jpg; gphpT>

flw;nwhopy; mikr;R.

njhiyNgrp: 0773410575/0112384639.
2022 Vg;uy; 08 Mk; jpfjpad;W.

EASTERN UNIVERSITY, SRI LANKA
 

INVITATION FOR BIDS (IFB)

 Supply, Installation, and Commissioning of 
Extension of Network for Shifting and 

Upgrading Server Room, EUSL, Sri Lanka 

PROCUREMENT NO.: EUSL/CW1/21/5/3 

The Chairman / Department Procurement Committee on behalf of the Eastern University, 
Sri Lanka now invites sealed bids from interested eligible and qualifi ed bidders for Supply, 
Installation, and Commissioning of Extension of Network for Shifting and Upgrading Server 
Room, in the Eastern University, Sri Lanka. 

 1. Bidding will be conducted through National Competitive Bidding (NCB) method. 
 2.  The Bidders shall be registered with the Construction Industry Development 

Authority (CIDA) for Grade EM4 or above - Extra Low Voltage Installations (Data, 
Telecommunication and Security Systems, Public address systems, Pipe music systems 
(ELV)). 

 3.  The bidders shall also register themselves with the Registrar of Public Contracts, Sri 
Lanka in terms of the Public Contracts Act No. 03 of 1987. The Original Certifi cate of 
Registration (PCA 03) shall be submitted with the bid. Contract shall not be awarded 
to any bidder unless such bidder had submitted the PCA 03 certifi cate. 

 4.  Interested bidders may obtain further information from the Senior Assistant Registrar/
Capital Works & Planning of EUSL & inspect the bidding documents up to 04.05.2022 
from 09.00 hours to 14.00 hours on working days at Capital Works & Planning  
Division, EUSL, Vantharumoolai, Chenkalady. Telephone Number: 065-2240589, 
E-Mail ID:  dr_capitalworks@esn.ac.lk. 

 5.  Bidding documents shall be purchased from Senior Assistant Registrar (Capital Works 
& Planning) in person or by sending a request to dr_capitalworks@esn.ac.lk up to 3.00 
p.m. on 04/05/2022. The non-refundable tender fee of Rs. 4,000.00 shall be credited 
to the Account No: 227100140000024 in the People's Bank in favour of “Bursar, 
Eastern University, Sri Lanka” or online at http://pay.esn.ac.lk/. 

 6.  Bids in two copies indicating in original & duplicate, must be delivered to the address 
given below at or before 10.30 a.m. on 05.05.2022. Late bids will be rejected. Bids will 
be opened at the Capital Works and Planning Division of the Eastern University soon 
after the closing time and the date of the bids in the presence of the bidders or their 
representatives who choose to attend. 

 7.  The title of the bid should be clearly mentioned on the top left corner of the bid 
submission envelope. 

 8.  All bids shall be accompanied by a Bid Security in favour of Vice Chancellor / Eastern 
University, Sri Lanka for an amount of Rs. 80,000.00 obtained from a commercial 
bank operating in Sri Lanka, approved by the Central Bank of Sri Lanka. Bid Security 
shall be valid up to 18.08.2022. 

 9.  A Pre-Bid meeting will be held on 27.04.2022 at 10.00 a.m. at Capital Works and 
Planning Division, Eastern University, Sri Lanka. 

  Chairman, 
  Department Procurement Committee, 
  Eastern University, Sri Lanka 
  Vantharumoolai 
  Chenkalady 

  09.04.2022 

mw;Nwhzp jj;Jtg; gj;jpuj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
,yq;if rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; muRk; 

rfyUk; mwpe;J nfhs;tjw;fhf ,t;thW mwpaj; 

jug;gLfpd;wJ.

,uj;jpdGhp. nfh];ngytpd;d ,yf;fk; 35/12C vd;w 
tpyhrj;jpy; trpf;Fk; fSMur;rpNf vhpf; cNje;jpu 

Mfpa vd;dhy; gJis> epf;ftj;j tPjp> ,yf;fk; 

278,y; trpf;Fk; `JUrpq;f Kjpad;NryhNf 

mEu gz;lhu vd;gtUf;F gjpthsh; ehafj; 

jpizf;fsj;jpy; vOj;J%y mjpfhuk; kw;Wk; 

mw;Nwhzp jj;Jtg; gj;jpu Gj;jfj;jpy; njhFjp 23 

,y; 268Mk; gf;fj;jpy; ehNsL ,yf;fk; 1968,d; 

fPo; gjpT nra;ag;gl;l gpurpj;j nehj;jhhpR jpUthsh; 

N`kpe;j jahtq;rtpdhy; 2018Mk; Mz;L etk;gh; 

khjk; 27Mk; jpfjp mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 1154 

,yf;fKila mw;Nwhzp jj;Jtg; gj;jpuj;ij ,j;jhy; 

,uj;Jr; nra;J tYtpyf;fr; nra;fpd;Nwd;. ,J 

Kjw;nfhz;L Fwpj;j `JUrpq;f Kjpad;NryhNf 

mEu gz;lhu vd;gth; vd; rhh;ghf Nkw;nfhs;Sk; 

ve;jr; nraYk; rk;ge;jkhfNth my;yJ cld;gbf;if 

rk;ge;jkhfNth ehd; nghWg;Gf;$w khl;Nld; vd 

,j;jhy; mwpaj; jUfpd;Nwd;.

fSMur;rpNf vhpf; cNje;jpu

mw;Nwhzp jj;Jtg; gj;jpuj;ij ,uj;Jr; nra;jy;

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; muRk; 

rfyUk; mwpe;J nfhs;tjw;fhf ,t;thW mwpaj; 

jug;gLfpd;wJ.

Njhyq;fKt> njy;fKt> ,yf;fk; B/100/1 vd;w 

tpyhrj;jpy; trpf;Fk; Gyp`pq;fyhNf g;hpae;jp 

uh[gf;\ Mfpa vd;dhy; mq;FZnfhy 

ngny];]> fhhpakbj;j> g+ntypMu> uh[hnrtd> 

,yf;fk; 162,y; trpf;Fk; Nfhl;Nl Mur;rpNf 

rpNuhkp jpy;Uf;\p vd;gtUf;F gjpthsh; ehafj; 

jpizf;fsj;jpy; vOj;J%y mjpfhuk; kw;Wk; 

mw;Nwhzp jj;Jtg; gj;jpu Gj;jfj;jpy; njhFjp 03 

,y; 26Mk; gf;fj;jpy; ehNsL ,yf;fk; 883,d; fPo; 

gjpT nra;ag;gl;l gpurpj;j nehj;jhhpR jpUthsh; 

Gj;jNjt Fzuj;dtpdhy; 2021Mk; Mz;L khh;r; 

khjk; 13Mk; jpfjp mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 2070 

,yf;fKila mw;Nwhzp jj;Jtg; gj;jpuj;ij 

,j;jhy; ,uj;Jr; nra;J tYtpyf;fr; nra;fpd;Nwd;. 

,J Kjw;nfhz;L Fwpj;j Nfhl;Nl Mur;rpNf rpNuhkp 

jpy;Uf;\p vd;gth; vd; rhh;ghf Nkw;nfhs;Sk; ve;jr; 

nraYk; rk;ge;jkhfNth my;yJ cld;gbf;if 

rk;ge;jkhfNth ehd; nghWg;Gf;$w khl;Nld; vd 

,j;jhy; mwpaj; jUfpd;Nwd;.

Gyp`pq;fyhNf g;hpae;jp uh[gf;\
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மன்னாரில் இருந்து மமலும்   
ஒரு குடும்்பம் இடம்்்பயர்வு   
(மன்னார் குறூப் நிருபர்)  

மன்னாரில் இருந்து ஒரே குடுமபத்-
தைச் ரேர்ந்ை 4 ரபர் ரேற்று வெள்-
ளிக்கிழதம (8) அதிகனாதை ைனுஷ்-
ரகனாடிதை வேன்றதைந்துள்்ள்ர்.  

-அணதமயில் மன்னார் மற்றும 
ெவுனிைனாதெச் ரேர்ந்ை 3 குடுமபங்-
கத்ள ரேர்ந்ை 12 ரபர் கைல் ெழிைனாக 
ைனுஷ்ரகனாடி வேன்றதைந்ை்ர்.   

ைமிழகத்திற்கு அகதிக்ளனாக வேன்ற 
அெர்கத்ள மணைபம அகதிகள் 
முகனாமில் ைங்க தெத்துள்்ள்ர்.   

இேனாமேனாைபுேம மனாெடைம 
ேனாரமஸெேம ைனுஷ்ரகனாடி இைங்-
தகக்கு அருரக உள்்ளைனால் இைங்தக 
ைமிழர்கள் இறுதிக்கடை ரபனாரின-
ரபனாது அகதிக்ளனாக ைனுஷ்ரகனாடி 
ெழிைனாக ைமிழகத்திற்குள் இைமவப -
ைர்ந்ை்ர்.   

இந்நிதையில் விைனாழக்கி-
ழதம (7) இேவு மன்னார் மனாெட -

ைம முத்ைரிப்புத்துத்ற பகுதிதை 
ரேர்ந்ை கிஷனாந்ைன (34), ேஞ்சிைனா 
(29), வெனீஸடிக்கனா (10) மற்றும 
இேணைதே (2- 1/2)ெைது சிறுென 
ஆகனாஷ் ஆகிை ஒரே குடுமபத்தை 
ரேர்ந்ை 4 ரபர் பைகு ஒனறில் பு்றப்-

படடு ரேற்று வெள்ளிக்கிழதம (8) 
அதிகனாதை சுமனார் 2 மணிை்ளவில் 
ைனுஷ்ரகனாடி அரிச்ேல் முத் கைற்க -
தேயில் ெந்து இ்றங்கியுள்்ள்ர். 

ைகெைறிந்து ேமபெ இைத்திற்கு 
வேன்ற ேனாரமஸெேம வமதேன 

வபனாலிஸனார்,  இைங்தகத் ைமிழர்-
கத்ள மீடடு மணைபம வமதேன 
கனாெல் நிதைைத்திற்கு அதழத்து 
வேனறு விேனாேதை ேைத்தி ெருகின-
்ற்ர். இைங்தகயில் ஏற்படடுள்்ள 
கடுதமைனா் வபனாரு்ளனாைனாே வீழ்ச்சி-
யின கனாேைமனாக ஏற்படடுள்்ள அத் -
திைனாெசிை வபனாருடக்ளனா் அரிசி, 
பருப்பு, ரகனாதுதம விதை ஏற்்றம 
மற்றும மணவைய், டீேல்,வபட-
ரேனால் உள்ளிடை வபனாருடகள் ைட-
டுப்பனாடு அதிகரித்துள்்ளைனால் ைமி-
ழகத்துக்கு அகதிக்ளனாக ெந்ைைனாக  
பனாதுகனாப்பு ெடைனாே அதிகனாரிகள் 
ேைனாத்திை விேனாேதையில் இைங்தக 
ைமிழர்கள் வைரிவித்துள்்ள்ர்.

பனாதுகனாப்பு ெடைனாே அதிகனாரிக-
ளின விேனாேதைக்கு பின்ர் ேனானகு 
இைங்தக ைமிழர்கள் மணைபம அக-
திகள் முகனாமில் ஒப்பதைக்கப்படு-
ெனார்கள் எ் வமதேன வபனாலிஸனார் 
வைரிவித்துள்்ள்ர்.

மன்னாரில் ்்பனாது
மக்கள் ம்பனாரனாடடம்
(ைதைமன்னார் விரஷை நிருபர்)

மன்னாரில் அேேனாங்கத்தை கண -
டித்து சிவில் அதமப்பு மக்கள் 
இதைந்து மனாவபரும கணை் 
ரபனாேனாடைத்தை முனவ்டுத்ை்ர்.

கணை்ப் ரபனாேனாடைம ரேற்று 
வெள்ளிக்கிழதம கனாதை 9.30 மணி -
ை்ளவில் ஆேமபிக்கப்படடு பை 
மணிரேேம மன்னார் மனாெடை வேை -
ைகத்துக்கு முனபனாக இைமவபற் -
்றது.

மன்னார் மனாெடைத்தின ேனாைனா பக் -
கங்களிலிருந்தும ெருதக ைந்திருந்ை 
வபனாது மக்கள் ைங்கள் தககளில் ஏந் -
தியிருந்ை பைனாதககளில் அேசுக்கு 
எதிேனாகவும மக்களுக்கு இதழத்து 

ெரும தீங்குகள் வைனாைர்பனா் விை -
ைங்கத்ள சுடடிக்கனாடடியிருந்ை -
துைன இைன குேைனாகவும இங்கு 
ஒலித்ை்.  -அெர்கள் ஏந்தியிருந்ை 
பைனாதககளில் 'ெைக்கு கிழக்கு 
மீைனா் இேனாணுெ மைமனாக்கதை 
நிறுத்து' 'மீ்ெர்கள் விெேனாயிகளின 
உரிதமகத்ள பறிக்கனாரை' 'குழந்-
தைகளின பனால்மனா எங்ரக?' பைங்-
கேெனாை ேடைத்தை உைன நிறுத்து' 
'பனாமே மக்கத்ள படடினிச் ேனாெனால் 
வகனால்ைனாரை' 'அதிகரிக்கும விதை-
ரைற்்றத்ைனால் அல்ைலுறும எம 
மக்கள்' 'தூய்தமைனா் வபனாறுப்பு 
ெனாய்ந்ை பனாேனாளுமன்றம எமக்குத் 
ரைதெ' ரபனான்ற ெனாேகங்கர்ள 
இங்கு கனாைப்படை். 

அரச வைத்திய அதிகாரிகள் 
சஙகத்தினர் கைனயீர்ப்பு ப�ாராட்டம் 

ைனாழ்.விரேை நிருபர் 

அேே தெத்திை அதிகனாரிகள் ேங்-
கத்தின ஏற்பனாடடில் ைனாழ்.ரபனாை்னா 
தெத்திைேனாதையில் கெ்யீர்ப்பு 
ரபனாேனாடைவமனானறு இைமவபற்்றது.

ைனாழ்ப்பனாைம ரபனாை்னா தெத்திை-
ேனாதையின முனபகுதியில், ரேற்த்ற-
ைதி்ம வெள்ளிக்கிழதம கனாதை 
ஒனறு கூடிை தெத்திைர்கள் இப்ரபனா-
ேனாடைத்தில் ஈடுபடை்ர்.

அத்திைனாெசிை மருந்துகளினதம, 
சுகனாைனாே கடைதமப்பு சீர்குதைப்பு,-

இைெே சுகனாைனாேம, மக்களின அடிப்-
பதை உரிதம, மக்களின உயிருைன 
வித்ளைனாை ரெணைனாம, சுகனாைனாே ெே-
திகத்ள இல்ைனாவைனாழிக்க ரெணைனாம 
ரபனான்ற பல்ரெறு ெனாேகங்கள் அைங்-
கிை பைனாதககள் தெத்திைர்கள் ஏந்தி-
யிருந்ை்ர்.  அேசின ரமனாேமனா் நிதி, 
நிர்ெனாகம கனாேைமனாக அத்திைனாெசிை 
மருந்துகள் இல்ைனாமல் சுகனாைனாே கட-
ைதமப்பு சீேழிந்து ெருகின்றரைனாடு, 
மக்களின உயிர்கள் ஆபத்தில் உள்்ள-
ைனாகவும அேே தெத்திை அதிகனாரிகள் 
ேங்கம ரபனாேனாடைத்தில் ஈடுபடைது. 

்படு்்கனாலை ்ெயயப்படட 
்்பண்ணின ெடைம் மீடபு 
ைனாழ். விரேை நிருபர்

ைனாழ்ப்பனாைம அரிைனாதை பகுதி-
யில் வபணவைனாருெர் படுவகனாதை 
வேய்ைப்படடு , அெேது ரமனாடைனார் 
தேக்கிளுைன வீவைனானறில் புதைக்-
கப்படடிருந்ை நிதையில் மீடகப்பட-
டுள்்ளனார்.

வபண அப்பகுதியில் உள்்ளெர்கள் 
சிைருக்கு பைம வகனாடுத்துள்்ளனார். 
இந்நிதையில், அெர் கைந்ை மனார்ச் 
மனாைம முைைனாம திகதி கனாைனாமல் 
ரபனாயிருந்ைனார். 

கனாைனாமல் ரபனா்தம வைனாைர்பில் 
ைனாழ்ப்பனாைம வபனாலிஸ நிதைைத்-
தில் முத்றப்பனாடு வேய்ைப்படடுள்-
்ளது. இைத்ைடுத்து வபனாலிஸனார் 
விேனாேதைகத்ள முனவ்டுத்து ெந்-
ை்ர். அைற்கதமை வபனாலிஸனாருக்கு 
ரேற்த்றை தி்ம விைனாழக்கிழதம 
கிதைத்ை இேகசிை ைகெலின அடிப்-
பதையில் அரிைனாதை மணிைந்ரைனாட-
ைம 11ஆம குறுக்கு வைருதெ ரேர்ந்ை 

வீவைனானறித் சுற்றி ெத்ளத்து 
ரைடுைல் ேைனாத்தி இருந்ை்ர். 

அைன ரபனாது , வீடடு ெ்ளவினுள் 
ேந்ரைகத்துக்கிைமனா் முத்றயில் 
கனாைப்படை இைத்தித் அகழ்ந்து 
ரேனாைத் ேைத்ை நீதிமன்ற அனும-
தியித் வபறுெைற்கனா் ேைெடிக்-
தகதை ரமற்வகனாணை்ர்.  அத்து-

ைன வீடடில் குடியிருந்ை 
கைென, மத்வி 
மற்றும மத்வியின 
ேரகனாைேன ஆகிரைனாதே 
தகது வேய்து விேனாேதை-
கத்ள முனவ்டுத்ை்ர். 

இந் நி த ை யி ல் 
ரேற்த்றை தி்ம வெள்-
ளிக்கிழதம ைனாழ்.
நீைெனான நீதிமன்ற 
நீைெனான ஏ.ஏ. ஆ்ந்ை-
ேனாெனா, ேடை தெத்திை 
அதிகனாரி எஸ. பிேைென 
முனனிதையில் அகழ்வு 
பணிகத்ள முனவ -்

டுத்ை ரபனாது, ஒரு கிைங்கில் இருந்து 
வகனாதை வேய்ைப்படை வபணணின 
ேைைமும மற்றுவமனாரு கிைங்கில் 
இருந்து அெேது ரமனாடைனார் தேக்கி-
த்ளயும மீடடுள்்ள்ர். 

ேமபெம வைனாைர்பில் வபனாலிஸனார் 
ரமைதிக விேனாேதைகத்ள முனவ -்
டுத்துள்்ள்ர் 

சசௌ�ாக்கிய 
நிவையத்தில் 
திருடடு
ஓமந்தை விரஷை நிருபர்

ெவுனிைனா ேனாந்ைரேனாதையில் 
அதமக்கப்படடு ெரும வேௌபனாக்-
கிை பனால் உற்பத்தி நிதைைத்தை 
உதைத்ை திருைர்கள் அங்கிருந்து 
சீவமந்து தபகள் மற்றும மினவிசி-
றிகள் மற்றும அலுமினிை இருமபு 
பனார்கள் எனப்ெற்த்ற திருடிச் 
வேனறுள்்ளைனாக வபனாலிஸ நிதை-
ைத்தில் முத்றப்பனாடு வேய்ைப்பட-
டுள்்ளது.  ெவுனிைனா ேனாந்ைரேனாதை 
பிேைனா் கணடி வீதியில் அதமக் -
கப்படடு ெரும வேௌபனாக்கிை பனால் 
உற்பத்தி நிதைைம இனனும மக்கள் 
பைனபனாடடுக்கு தி்றந்து தெக்கப்-
பைவில்தை. இந்நிதையில் அைன 
நிர்மனாைப்பணிகள் ைற்ேமைம இைம -
வபற்று ெருகின்றது.  ஊேைங்கு 
தி்த்ைனறு திருடடுச் ேமபெம 
இைமவபற்றுள்்ளைனாக வபனாலிஸ 
நிதைை முத்றப்பனாடடில் வைரிவிக்-
கப்படடுள்்ளது .

யாழ் குடாநாட்டில் மிகவும் பின்தங்கிய 26 பாடசாமைகளில் கற்கும் 700 ைாணவரக-
ளுக்கு பைன கிமடக்கும் வமகயில் வினாத்தாளகள ்தயாரிக்கபபட்டு வழங்கபபட்டுள-
ளன. பூைணியம்ைா அறக்கட்டமளயின அமைரிக்காமவ சசர்ந்த விஜி குடும்பததினர 
வினாத்தாள ்தயாரிபபுக்கான மசைவுகமள மபாறுபசபற்றுளளனர. பூைணியம்ைா அறக்-
கட்டமளயின இைங்மகக்கான ்தமைவர ையன கைாநிதி நா.்தசன்நதி்ரன ்தமைமையில் 
நிரவாக உறுபபினரகள, 26 பாடசாமை அதிபரகமள அமழதது வினாத்தாளகமள அவர-
களுக்கு மகயளித்த பினனர பிடிக்கபபட்ட படம். (படம் – சவைமண குறூப நிருபர) 

முல்வைத்தீவு மாைட்டத்தில் அரச பசவை
நிறுைனஙகளுக்கு புதிய நியமனஙகள்

முல்தைத்தீவு மனாெடைத்தில் பல்-
ரேனாக்கு அபிவிருத்தி வேைைணியி்னால் 
பல்ரெறு அேே ரேதெ நிறுெ்ங்க-
ளில் வெற்றிைமனாக உள்்ள ஆேமப 
ைேத்தின பைவிகளுக்கு பல்ரேனாக்கு 
அபிவிருத்தி  வேைைணியின பயிற்சி-
யித் பூர்த்தி வேய்ை  பயிற்சிைனா்ளர்-
கத்ள இதைத்துக்வகனாள்ெைற்கனா் 
நிைம்க்கடிைங்கள் ெழங்கும நிகழ்வு 
மனாெடை உைவிப் பணிப்பனா்ளர் 
கப்ைன ஐ.ேசிக்குமனார் ைதைதமயில் 
மனாெடை வேைைக பணைனாேெனனி-
ைன மனாேனாடடு மணைபத்தில் ரேற்று-
முனதி்ம(07) கனாதை 10.30 மணிக்கு 
இைமவபற்்றது.

இந் நிகழ்வில் மனாெடை ரமைதிக 
அேேனாங்க அதிபர்(கனாணி) எஸ.குைபனா-
ைன பிேைம அதிதிைனாக கைந்வகனாணடு 
குறித்ை நிைம்க்கடிைங்கத்ள ெழங்கி 
தெத்ைனார்.

ரைசிை வைனாழிற்-
ைகதம மூன்றெது 
மடைத்தித் (NVQ 
3) பயிற்சிக்கனாைத்தில் 
பூர்த்தி வேய்துள்்ள 
இெர்கள் நிேந்ைே-
மனா் வெற்றிைமனாக 
உள்்ள இைங்களிற்ரக 
இவெனாறு பயிற்சிக்-
கனாை வகனாடுப்ப்வு-
களுைன நிேந்ைே நிை-
ம்ம வபறுமெதே 
பணிக்கு அமர்த்ைப்-
படடுள்்ள்ர். நிேந்ைே 
நிைம் கடிைங்கள் 
ெழங்கப்படைைன 
பின்ரும குறித்ை 
அலுெைகங்களில் நிேந்ைே உத்தி-
ரைனாகத்ைர்க்ளனாக கைதமைனாற்றுெர். 
இைனரபனாது கதேதுத்றபற்று பிேரைே 

வேைைர் பிரிவில் 10 ரபரும, புதுக்கு-
டியிருப்பு பிேரைே வேைைர் பிரிவில் 
09 ரபரும, ஒடடுசுடைனான பிேரைே 

வேைைர் பிரிவில் 04 
ரபரும, துணுக்கனாய் 
பிேரைே வேைைர் பிரிவில் 
06 ரபரும, மனாந்தை கிழக்கு 
பிேரைே வேைைர் பிரிவில் 
04 ரபரும, வெலிஓைனா 
பிேரைே வேைைர் பிரிவில் 18 
ரபருமனாக 51 ரபர் பல்ரெறு 
அேே திதைக்க்ள வெற்றி-
ைங்களுக்கு ைற்கனாலிகமனாக 
இதைப்புச் வேய்ைப்பட-
டுள்்ள்ர்.

இந் நிகழ்வில் மனாெடை 
வேைைக மற்றும பிேரைே 
வேைைகங்களில் பல்-
ரேனாக்கு அபிவிருத்தி 
வேைைணி கித்ளகளில் 

கைதமைனாற்றும உத்திரைனாகத்ைர்கள், 
பயிற்சிைனா்ளர்கள் கைந்து வகனாணடி-
ருந்ை்ர்.

ஏ9 வீதியிவன மறித்து மக்கள் ப�ாராட்டம்

ெவுனிைனா விரேை நிருபர்

ெவுனிைனா, பூ்னாெ பகுதியில் 
அதமந்துள்்ள எரிெனாயு விநிரைனாகத்ைர் 
ெ்ளனாகத்தில் ேதமைல் எரிெனாயு ெழங்-
குெதில் குழப்பநிதை ஏற்படைதைை-
டுத்து மக்கள் ஏ 9 வீதியித  ் மறித்து 
ரபனாேனாடைத்தில் ஈடுபடை்ர்.

ேதமைல் எரிெனாயு  விநிரைனாக 
இைத்தில் ரேற்று (08.04) கனாதையில் 
இருந்து ெரிதேயில் மக்கள் கனாத்திருந்ை 
ரபனாதிலும 9.30 மணிை்ளவில் எரிெனாயு 

நித்றெதைந்து விடைைனாக உரிதமைனா-
்ளர் வைரிவித்துள்்ளனார்.  இை்னால் ஆத்தி-
ேமதைந்ை மக்கள் ஏ 9 வீதியில் எரிெனாயு 
சிலிணைர்கத்ள தெத்து ரபனாேனாடைத்-
தில் ஈடுபடடுள்்ள்ர். இை்னால்  ஏ 9 
வீதியூைனா  ் ரபனாக்குெேத்து முழுதம-
ைனாக பனாதிப்பதைந்ைது.

இைத்ைடுத்து 20 நிமிைங்களின 
பின்ர் ஏ 9 வீதியூைனா  ்ரபனாக்குெேத்து 
ெழதமக்கு திருமபிைதுைன அவவி-
ைத்தில் வபனாலிஸனாரின பனாதுகனாப்பும 
பைப்படுத்ைப்படடுள்்ளது. 

மினசாரம் தாக்கி இவைஞன �லி 
ெவுனிைனா விரேை நிருபர்

ெவுனிைனா, கூமனாங்கு்ளம பகுதியில் 
ரேற்றுமுனதி்ம மனாதை மினேனாேம 
ைனாக்கி ஒருெர் உயிரிழந்துள்்ளனார். 

ெவுனிைனா, கூமனாங்கு்ளம பகுதியி-
லுள்்ள ரைனாடைக் கனாணி ஒனறில் வெங்-

கனாைத்திற்கு ஒருெர் நீர் இத்றத்துக் 
வகனாணடிருந்ை ரபனாது, மற்வ்றனாருெர் 
மினேனாே ெைரின உைவியுைன வெளிச்-
ேம பனாய்ச்சிக் வகனாணடிருந்துள்்ளனார்.

இைனரபனாது, மினேனாே ெைரில் 
இருந்து மின ைனாக்கிைதில் இத்ளஞன   
மேைமதைந்துள்்ளனார். 

தஙகச் சஙகிலி திருடடு 
ேனாெகச்ரேரி விரேை நிருபர்

எழுதுமடடுெனாழ் பகுதியில் ரேற்-
றுமுனதி்ம மதிைம ஆசிரிதை ஒரு-
ெரின ஒன்றதேப் பவுண ேங்கிலி 
திருைப்படடுள்்ளது.  ரமனாடைனார் 
தேக்கிளில் வேன்ற ஆசிரிதைதை 
பினவைனாைர்ந்து ஆள் ேைமனாடைம 

இல்ைனாை இைத்தில் தெத்து ேங்கி-
லிதை  அறுத்துக்வகனாணடு ைப்பித்துச் 
வேனறிருப்பைனாகத் வைரிவிக்கப்ப-
டுகி்றது. இச்ேமபெம வைனாைர்பனா் 
ரமைதிக விேனாேதைகத்ள வகனாடிகனா-
மப் வபனாலிஸனார் முனவ்டுத்து ெரு-
கின்ற்ர்.
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கற்புக்கு விலங்கிட்டு
காலகளில ஆணியிட்டு
பார்வைகளில தி்ையிட்டு
பணிந்து நிற்கும்
விழிகளில ஊசி ்ைக்க
உதிைம் ககாதிக்குைடி

கு்ையில்ல குருடில்ல
ஊனமில்ல உடகலதிலும்
கு்ை ககாண்டு குத்திடுவைார
மனங்களில நி்ையில்ல கபண்்ணே...!
 ப்ைசாற்று முன்ன

வைஞ்சிபபார ்பசகசானறி்ல
நஞ்கசனபார நலல்ைகெலலாம்
அஞ்சி நடந்ைால மிஞ்சி விமரசிபபார
பஞ்சினும் கமன்மகெனபார
பிஞ்சி்ல  பிழிந்து நசுக்குவைார

அழுதிடும் வைரக்கமாய்
ஆண்டாண்டு காலம்
அடங்கி ஒடுங்கிெது ்பாதும்
ஆய்சசி்னகள் கசய்யும்  
அைக்கர கைங்களுக்கு
ஆணிெடிக்க ்வைண்டும்

சபைத்்ையும் சாபமாய்
சாரீைத்்ையும காமமாய்
கள்ளிச கசடிக்கு ஒபபாய்
அள்ளி ்வைக்கும் வைாரத்்ைகள்
அத்ை்னயிலும்
ககாலலி ்வைக்க ்வைண்டும்

சாய் ை்லெ்னொய்
கட்டிலுக்கு து்ணேொய்
காலங்காலமாய் சு்ம ைாங்கி
சுருண்டு கிடந்ைது ்பாதும்
விைண்டிடு நீயும் வீை மங்்கொய்
வைைலாறு ககாண்டு வைாழ்ந்திடலாம் வைா

ைது என்று ப�ொதுப
ப�யர் ப�ற்று
எண்ணிலடங்ொ
புதுபப�யர் ப�ற்று

உடல் வருத்தி உமழத்்த
வர்க்்ம் அழுபபுத் தீ்ர
்ளபளென்்ற �ொனைருந்தி
ைமனயிலல ைண்டியிட மவத்து

�லசசொறு என்றும் மவன் என்றும்
�ணக்்ொ்ர வர்க்்ம்
�ல நொட்டில் �ருகியம்த
நம் நொட்டிற்கு வந்்த ல�ொது
இ்ரத்்தபைன்று  ஓடின
வர்க்்ம் எம் வர்க்்ம்

சில ்தசொப்தம்்தொன் ்டந்்த
நிமலயில் ந்்ரம் மு்தல்
கி்ரொைம் வம்ர ைலிந்்த
நிமலயில் ம்்ளில்
்தவழும் ைதுக்்ள ஏ்ரொளெம்

�ளளி பசல்லும் �சசிலங்ள
விளெக்ப்ொளியில்
்தன்மன ைொய்க்கும்
விட்டில் பூசசொய்
ைொய்க்கும் ்ொட்சி
சமூ்த்தின் பசயற்�ொடு
ைஙகிபல�ொ் ல�ொம்த
வியொ�ொ்ரம் ்தமலத்ல்தொஙகி்றல்த

முற்்றொ எழும்பும்
வளெ்ரொ சிந்ம்தயும் உளளெ

வொலி�ங்ள
பசய்து �ொர்க்கும்
சிந்்தமனயில்
பசய்து �ொர்க்்த் ப்தொடஙகி
ப்தொட்டது ப்தொடர்ந்து
மீளெ முடியொது
ல�ொம்தக்கு அடிமையொகி
்ற்்ற்ல்வி இமடவிட்டு
ல�ொம்த வொங் �ணத்திற்்ொய்
�டும்�ொடு பசொல்ல
வொர்த்ம்த இல்மல

வனபபு மிகுந்்த மு்ம்
வ்ரண்டு கிடக்குது
உடல் பைலிந்து
உணவு விருபபின்றி
தூக்்மின்றி
்ொல்நமட ல�ொன்று
அமலந்து திரியும்
அழ்ற்்ற ்ொட்சி ்ண்டும்
இ்ரக்்ப�டொ்த சமூ்த்தில்
வொழவம்த நிமனத்து
என்ன பசொல்வது

ல�ொம்த ஒழிக்்
ப�ொலிஸ் இருந்தும்
�யணில்மல
அவவவ சமூ்ம்
�யனுளளெ திட்டம் தீட்டி
தீர்த்துக்்ட்ட முன்வ்ரொ்த விடில்
ல�ொம்தலயொடு வொழும் 
எதிர்்ொல சமூ்ம்
 சர்வ சொ்தொ்ரணைொய் ல�ொகும்.

மு்ம்ைது மும்தீன் பநௌபீக்
ல்தொபபூர்

ல்தொபபூர் குறூப நிரு�ர்

அன்ப நீ ்வைண்டும்
தினந்்ைாறும் அருகில
கிழக்கு வைானில
சூரிெ ஒளிக்கீற்ைாய்!!
நீண்டு கசலலட்டும்
உன நி்னவுகள்!
நீ இலலாை கபாழுதுகள்
சுருங்கிவிடட்டும் எளிதில!!

உன நி்னவுகள் எனக்குள்
எனறும் ஓங்கி எழும்பட்டும்!
நீ இலலா ைருணேங்கள்
தினம் எனக்கு மைணேங்கள்!
பா்லவைனத்தில நீ்ையும்
கற்கு்கயில ஒளி்ெயும்
்ைடுவைைாய் அ்மகிைது
நீ இலலாை கபாழுதுகள்!

வீடு நி்ைெ வைசதிகள்
இருந்தும் இல்ல ஆனந்ைம்
எனனரு்க நீயில்ல எனபைால!
நீ ்வைண்டும் எனக்கு!
இை்வை சீக்கிைம் ்பா
விடிெ்ல சீக்கிைம் வைா
எந்ைன கபானமணி முகம் பாரக்க!!
எந்ைன கண்மணி கைம் ்காரக்க!!

கட்மக்காகப பிரிந்ைாய்
்நர்மக்காக வைளரந்ைாய்
ஆசிரிெரகளுக்கு ஆசான - நீ
மற்்ைெவைர மட்ம்ெ அகற்றுவைாய்
்பைானந்ைம் உண்டு வைாழ்வில!
உலகில கலவித் தீப்மற்றி
அைன ஒளியில
சந்்ைாஷிப்பாம் நாம்!!

்விய்ரசி எஸ்.ஏ.இஸ்ைத் �ொத்திைொ
�ஸ்யொல

முனகனாரு காலத்தில
நான சிந்திெ முைற் சிரிபபு
ஒரு துளியும் மாைாமல
இப்பாதும் அபபடி்ெ
வைை்வைற்பு மண்டப அ்ைச சுவைற்றில
புத்ைம் புதிைாய் வைழிகிைது

அது  கபருக்ககடுத்து
அ்ை முழுவைதும் பைவுகிைது ஒளி
வீட்டுக்கு வைரும் அ்னக விருந்ைாளிகளின
கவைனத்்ை ஈரத்து
மன்ை ககாள்்ள ககாள்கிைது

என குழந்்ை முகத்்ை பாரத்து
பதிலுக்கு கமலலிெ புனன்க்ெ
கசாரிந்ை பினனரைான
அவைரகள் அமரந்து ககாள்கினைனர

்ைநீர அருந்து்கயில
எனது சிரிபபு பற்றி  சிலாகித்து
விெந்து ்பசத் ைவைறுவைதில்ல
அத்ை்ன வைசீகைம் மிக்கது
எனது முைற் சிரிபபு

திரும்பிச கசலலும் ்பாது
பைக்கும் முத்ைகமான்ை
எனக்கு பரிசளித்துச கசலகிைாரகள்

இத்ை்னக்கும் நான ைற்்பாது
நதியில நீந்திக் ககாண்டிருக்கி்ைன

சிைறிெ சிலல்ை குற்றிககளன
வீடு முழுவைதும்
ஒலிக்கிைகைன சிரிபபு

ஆதியிலிருந்து பு்கபபடங்கள் மட்டும்ைான
நி்னவுகளின வைரணேங்க்ள உதிரக்கினைன

 ஜமீல்

கருங்கற்ப பா்ை்ெப
கபெரத்கைாரு நீரச சு்னகெனப
பிைவைாககமடுக்கி்ைன..
எ்னக் குவை்ளக்குள் குடிெமரத்திடக்
குறி ்வைக்கினைகைாரு கும்பல...

ைரிசு நிலகமானறின பிளவுகளிலக்
கருக் ககாண்டு மு்ளத்கைழு்கயில...
முறித்துப ்பாட்டிட  முனனாெத்ைங்கள்
முடிந்திருக்கினைன......

தீபபிழம்புகளில கவைந்து கபாசுங்கிச
சாம்பலக்ள உைறி கொரு பீனிக்ஸ்
பை்வைொய் உயிரத்கைழு்கயில
எ்னச சி்ைபபிடிக்க ்கயில
கூண்டுகளுடன
்கெரகளங்்க...

ஆழ்கடலில மூழ்கி அலலலுற்று
முத்கைடுத்துக் க்ை ்சர்கயில ....
எ்னக் காவு ககாள்ள
வி்ைகினைகைாரு கழுகு....

அடர வைனகமானறில ைனித்துத் ைவித்ை
கபாழுகைானறில பா்ை ்ைடிெ
பரிைவிபபுக்களில ்வைட்்டொடத்

துைத்துகினை கைாரு ஓநாய்க் கூட்டம்....

வைழியினில பைவியிருக்கும்
முற்குவிெலகளில வைலி ்ெற்கி்ைன...
விழுகி்ைன  விழி ெழுகி்ைன...
ஆனாலும் மீண்கடழுகி்ைன....

என பாைங்களி னினறும் வைழிந்ை குருதிச
கசாட்டுக்களில பூத்துச சிரிக்கினை திைந்ை
்ைாஜாத்்ைாட்டத்தில ஒரு ்ைாைணேம்
கட்டிடக் காத்திருக் கினைகைன எதிரகாலம்.

ைக்ப்ொமனயூ்ரொள

விரண்டிடு நீயும் 
  வீர மங்கையாய் ப�ோதை

சநபைோஷிபப�ோம் நோம்!!
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ஹற்ைன சுழற்சி நிருபர)

நுவைகைலிொ, வைலபப்ன கலவி 
வைலெ பாடசா்லகளின கலவி சமூகத்தி-
னர, அதிபரகள், ஆசிரிெரகள் மற்றும் 
இைாக்ல பிை்ைச கபாது மக்கள் 
இ்ணேந்து அைசுக்கு எதிைாகவும், 
மக்கள் எதிர்நாக்கும் வைாழ்க்்க பிைச -
சி்ன கைாடரபாகவும் இைாக்ல 
நகரில பாரிெ ஆரபபாட்டம் மற்றும் 
்பைணி்ெ முனகனடுத்ைனர.

இைாக்ல பிைைான ைபால நி்ல-
ெத்திற்கு முனபாக கூடிெ கலவி 
சமூகத்தினர, மற்றும் கபாதுமக்கள் 
ை்லயிலகறுபபு பட்டி அணிந்து, 

அைாஜகத்்ை நிறுத்து, மக்கள் அதி-
காை்ம கவைலக, வைக்கற்ை அை்ச வைாய் 
கிழிெ ்பசா்ை, அைச அைாஜகத்்ை 
உட்ன நிறுத்து, ககாள்்ளெடித்ை 
பணேத்்ை மக்களுக்்க திருபபி 
ககாடு, ைள்ளா்ை ைள்ளா்ை பட்டினி 
சாவுக்கு ைள்ளா்ை, கள்ள்ன 
கவைளி்ெறு காெபபட்டவைரகளின 
கூக்குைல இது, மந்திகள் ஆட்சி மந்ை 
ஆட்சி, என வைாசகங்கள் எழுதிெ 
பைா்ைக்ள ஏந்தி ்பாைாட்ட 
்பைணி்ெ முனகனடுத்ைனர. இப-
்பாைாட்ட ்பைணி இைாக்ல முருகன 
ஆலெத்்ை வைந்ை்டந்து அங்கு 
ஒனறு கூடி குைல எழுபபினர. 

இராகலை நகரில் பாரிய ஆர்பபாட்டம்

(இைத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர)

எம்பிலிபபிட்டிெ கசவைன-
கல பிை்ைசத்தில கூரிெ ஆயு-
ைங்களால ைாக்கபபட்டு ஒருவைர 
ககா்ல கசய்ெபபட்டுள்ளார. 
ைனிபபட்ட கு்ைாைம் காைணே-
மாக இருவைருக்கும் இ்டயில 
இடம்கபற்ை வைாக்குவைாைம் 
ககா்லயில முடிந்துள்ளைாக 

விசாை்ணேக்ள நடத்திவைரும் 
கசவைனகல கபாலிஸார ்நற்றுத் 
கைரிவித்ைனர. உயிரிழந்ைவைர சூரி-
ெகவைவை பகுதி்ெச ்சரந்ை 33 
வைெைான நபர என கைரிெவைருகின-
ைது. ்வைத்திெசா்லக்கு எடுத்-
துச கசலலும் வைழியில இவைர 
உயிரிழந்ைைாக ்வைத்திெசா்ல 
ைகவைலகள் கைரிவித்ைன.

கூரிய ஆயுதஙகளால் 
தாகக்பபடடு ஒருவர ககாலை

(இைத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர)

எம்பிலிபபிட்டிெ சூரிெகவைவை 
கபலி கலலகவைவை குளத்தில நீைருந்ை 
வைரும் உயிரினங்கள் அை்னசசுற்-
றிெ நிலபபைபபிலுள்ள ்சற்று நிலத்-
தில சிக்கி உயிரிழபபைாக பைவைலாக 
புகார கைரிவிக்கபபடுகிைது.

அைசாங்கத்தின அனுமதி கபற்று 
விொபாரிகள் இவ்விடத்தில பாரி-
ெளவில மண்்ணே கவைட்டி கிடங்-

குகள் குழிக்ள கவைட்டி கபரும் 
்சைத்்ை ஏற்படுத்துகினைனர என 
பிை்ைச மக்களும் சுற்ைாடல சமூக-
ஆரவைலரகளும் கைரிவிக்கினைனர. 

பல அபிவிருத்திப பணிக்ள 
கபாறுப்பற்றுள்ள பாரிெ கம்-
பனிகள் அைசாங்கத்தின அனும-
திபபத்திைத்துடன அவைற்றுக்கான 
மண் ்ை்வைக்ள நிவைரத்தி கசய்-
வைைற்காக குளத்தின க்ைக்ள 
ஆழமாக கவைட்டி மண்்ணே வைாக-

னங்களில அள்ளிச கசலவைைால  
இந்நி்ல்ம ஏற்படுவைைாக கைரி-
விக்கபபடுகிைது. 

இெற்்கயும் பசு்மயும் 
நி்ைந்ை வைனத்தின மத்தியில 
அ்மந்துள்ள குளத்தி்ன சூழ 
மண்கவைட்டுைல, ஆழமான 
குழிகள் கிடங்குகள் , குளத்்ைச 
சுற்றி நீர நிைம்பியுள்ள்மயினா-
லும் இை்ன அருந்ைாது நீைருந்ை 
குளக்க்ைக்கு வைரும் மிருகங்கள் 

பிைாணிகள் இவைற்றில விழுந்து 
உயிரிழபபைாகவும் இவைரகள் சுட்-
டிக்காட்டுகினைனர.

இந்நி்ல்ம குறித்து அதிகா-
ரிகள் மற்றும் கபாறுபபானவைரக-
ளுக்கு அறிவித்துள்ள ்பாதிலும் 
உரிெவைரகள் அலட்சிெத்துடன 
கசெற்படுவைைனால குளமும் உயி-
ரினங்களும் கபரும் பாதிபபுக்குள்-
ளாகி வைருவைைாக இவைரகள் கவை்ல 
கைரிவிக்கினைனர.

நீரருந்த வரும் உயிரினங்கள் உயிரிழக்கும் ஆபத்து

ஹற்ைன வி்சட நிருபர

அத்திொவைசிெ கபாருட்களின 
வி்ல உெரவு, அைசாங்கத்தின 
கசெற்பாடுகளுக்கு எதிரபபு கைரி-
வித்து ்நற்று பகல உணேவு ஓய்வு 
்நை ்வை்ளயில ஹற்ைன பிை்ை-
ச த் தி லு ள் ள 
அைச ஊழிெர-
கள் ஹட்டன 
ம ணி க் கூ ட் டு 
்காபுைத்த்திற்கு 
முனபாக  ஆரப-
ப ா ட் ட த் தி ல 
ஈடுபட்டனர.

இந்ை ஆரப-
ப ா ட் ட த் தி ல 
கலவி து்ை-
சாரந்ை ஊழி-
ெரகள், ைபால 
தி ் ணே க் க ள 
ஊ ழி ெ ர க ள் , -
டிக்க்காொ கிளங்கன ஆைாை ்வைத்-
திெசா்லயில ைாதிெரகள், ்வைத்தி-
ெரகள் சிற்றூழிெரகள் என பலரும் 
கலந்து ககாண்டிருந்ைனர.

கலவி மற்றும் ஏ்னெ அைச ஊழி-
ெரகள்களின ஆரபபாட்டம் ஹட்டன 
டிக்்காொ நகை ச்பக்கு முனபாக 
ஆைம்பித்ைது. ஆரபபாட்டகாைரகள் 
உலகத்தின முன ைாய் நாட்்ட ்கவை-
லமாக்கா்ை,பசிக்கு நிைம்,மைம் 
கி்டொது, வி்ல கு்ை அடுத்ை 

ை்லமு்ை வைாழ ் வைண்டும் ் பானை 
வைாசகங்கள் எழுதிெ சு்லாக அட்்ட-
க்ள காட்சிபபடுத்திெ வைண்ணேம்,-
ஊரவைலமாக வைந்து மணிக்கூட்டு 
்காபுைத்தின முன நினறு ஆரபபாட்-
டத்தில ஈடுபட்டனர. இந்நி்லயில 
டிக்்காொ கிளங்கன ஆைாை ்வைத்தி-

ெசா்லயின ்வைத்திெரகள்,ைாதிெர-
கள்,சிற்றூழிெரகள் உட்பட ்வைத்திெ-
சா்லயில பணிபுரிெம் ஊழிெரகள் 
டீசல இல்ல, கவை்லக்கிடமான 
நி்லயில இலவைச சுகாைாை  ் ச்வை, 
சுகாைாை ்ச்வை்ெ பாதுகாப-
்பாம்,பிள்்ளகளின கலவியி்ன 
பாதுகாப்பாம். ்பானை வைாசகங்-
க்ள எழுத்திெ சு்லாக அட்்ட-
க்ள ஏந்திெ வைண்ணேம், ்காஷ-
மிட்டனர.

ஹற்றனில் அரச ஊழியரகள் பபாராட்டம்

ந்்ர அபிவிருத்தித்திட்டத்தின் கீழ 18 மில்லியன் ரூ�ொ பசலவில் உக்குவமளெ ந்ரில் நிர்ைொணிக்்ப�ட்ட நமட�ொம்தமய ைக்்ளிடம் ம்யளிக்கும் நி்ழவு  ைொத்்தமளெ ைொவட்ட �ொ்ரொ-
ளுைன்்ற உறுபபினர் ல்ரொஹன திஸொநொயக்்ொவொல் நொடொ பவட்டி �ொம்தமய மவ�வ ரீதியொ்  தி்றந்து மவக்்ப�ட்டது.                                 (�டம்: - ைொத்்தமளெ சுழற்சி நிரு�ர்)

கம்ப்ள நிருபர

கம்ப்ள ஆைாை 
் வை த் தி ெ ச ா ் ல -
யில இனறு அை-
சுக்கு எதிைாக பாரிெ 
ஆரபபாட்டம் முன-
க ன டு க் க ப ப ட் ட -
து,கம்ப்ள ஆைாை 
்வைத்திெசா்லக்கு 
முனபாக கம்ப்ள 
ந ா வை ல ப பி ட் டி 
பிைைான வீதியில  
்பைணிொக கசனறு 
் வை த் தி ெ ச ா ் ல 
முனபாக  ஆரபபாட்டம் ந்டகபற்-
ைது. 

்வைத்திெசா்லயில மருந்து ைட்-
டுபபாடு, கபற்்ைால, டீசல ைட்டுப-
பாடு ்பானை காைணேங்க்ள முன-
்வைத்ைனர. 

பைா்ைகள் ஏந்திெவைாறு ்காஷங்-

க்ள எழுபபிெவைாறு ஆரபபாட்டம் 
கசய்ைனர. கம்ப்ள ஆைாை ்வைத்தி-
ெசா்லயில அ்னத்து அைச ஊழி-
ெரகளும் கலந்து ககாண்டு இருந்ை-
னர. 

இதில ்வைத்திெரகளும் கலந்து-
ககாண்டு இருந்ை்ம குறிபபிடத்-
ைக்கது .

எம்பிலிபபிட்டிய பசவன்ல பி்ரல்தசத்தில்

கம்பலள ஆதார லவத்தியசாலையில் ஆர்பபாட்டம்



புதிய காத்ான்குடி தினகரன் நிருபர் 
 
மட்டககளப்பு – கல்முனன 

பிர்ான வீதியில் குருககள் ம்டம் 
முருகன் ககாயிலுககு முன்பாக 
பு்ன்கிழனம மானை ்ான் செலுத-
திய கமாட்டார் னெககிளின் கடடுப் -

பாடன்ட இழந்து விபததுககுள்ளா-
னதில் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார்.   

குருககள் ம்டதன்ச் கெர்ந்் 
22 வய்ான எம்.ரதீென் என்்ற 
இனளஞகர மின்கம்பததில் கமாதி 
உயிரிழந்துள்ளார்.  

களுவாஞ்சிககுடி சபாலிஸ் பிரி-

விற்குடபட்ட குருககள் ம்டததி-
கைகய இச் கொக ெம்பவம் இ்டம்-
சபற்றுள்ளது.  

விபதது ெம்பந்்மான கமைதிக 
விொரனைகனள களுவாஞ்சிககுடி 
சபாலிஸார் கமற்சகாண்டு வரு -
கின்்றனர்.    

கல்முனன மததிய தினகரன் 
நிருபர்  

ப ா ர ா ளு மன் ்ற த து க கு 
்னைனம ்ாங்குகின்்ற ்குதி, 
அருகன் ஆகியவற்ன்ற பாரா -
ளுமன்்ற உறுப்பினர் ொைககி -
யன் இராெமாணிககம் இழந்து 
விட்டார் என்று குற்்றம் ொடடி 
ெபாநாயகர் மஹிந்் யாப்பா 
அகபவர்த்னவுககு எஸ். எம். 
எம். முஷாரப் வியாழககிழனம 
எழுதது மூை முன்றப்பாடு 
செய்துள்ளார்.  

முன்றப்பாடடில் குறிப்பி்டப் -
படடுள்ளனவ,..   

ொைககியன் இராெமாணிக-
கம் பாராளுமன்்ற உறுப்பி -
னராகவும், பாராளுமன்்றததுககு 
்னைனம ்ாங்குகின்்ற ஒரு உறுப் -
பினராகவும் இருந்து சகாண்டு 
பாராளுமன்்ற உறுப்பினர்களுககான 
ஒழுகக சநறிமுன்றகனள மீறி ந்டந்-
துள்ளார்.  

இவரின் ந்டவடிகனக ஒழுகக 
விழுமியங்களுககு பு்றம்பானது 
மாததிரம் அல்ை பாராளுமன்்றத -
தின் ெம்பிர்ாயததுககும் மா்றானது 
ஆகும். ெக பாராளுமன்்ற உறுப்பின -
ரின் சி்றப்புரினமனய மீறி உள்ளது. 
க்டந்் 05 ஆம் திகதி நான் பாரா-

ளுமன்்றததில் உனரயாற்றி 
சகாண்டிருந்்கபாது அவர் 
குறுககிடடு இன்டயூறுகள் ஏற்-
படுததினார்.  

மாததிரம் அல்ை 5000 
ரூபாய் பைதன் எனககு அன் -
பளிப்பு செய்ய முயன்று நான் 
பைததுககு வினை கபாகின்்ற-
வன் என்று காண்பிதது எனது 
நற்சபயருககு களங்கம் ஏற்ப-
டுததுகின்்ற வனகயில் ந்டந்-
்ார்.  

இவரின் முன்றகக்டான 
ந்டதன் எனது நற்சபயருககு 
களங்கதன் ஏற்படுததி இருப்-
பது்டன் எனககும், எனது 
ப்வி மற்றும் அந்்ஸ்து ஆகி -
யவற்றுககும் அவமானதன் 

ஏற்படுததி உள்ளது என்பன் 
்ங்களின் கமைான கவனததுககு 
சகாண்டு வருகின்க்றன். இ்னால் 
இவர் மீது உரிய ந்டவடிகனக 
எடுகக கவண்டும் என்று ககாருகின்-
க்றன்.    
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பா்ராளுைன்ற நிமையியல் கட்டமைகமை  

மீறியமைக்கா் நடவடிகம் எடுக்க   
க்காரி சபகாநகாய்ருககு ்டிதம்  

புதுைணடபததடியில் அஞசல்ம்   
இனமையினகால் பபகாதுைக்ள் அவதி  
மண்டூர் குறூப் நிருபர்

  
வவுைதீவு செயைகததிற்குட -

பட்ட புதுமண்்டபத்டி கிராமததில் 
அஞ்ெல் அலுவைகம் இன்னமயி -
னால் சபாதுமககள் பல்கவறு அசெ -
ளகரிய அவதி நினைககுள்ளாவ்ாக 
ச்ரிவிககப்படுகி்றது.  

வவுைதீவு பிரக்ெ செயைகத -
திற்குடபட்ட 24 கிராம கெனவ -
யாளர் பிரிவுகளில் 13 கிராம நிை -
்ாரிப் பிரிவுகனள உள்ள்டககிய 
புதுமண்்டபத்டி பிரக்ெததில் 
்பால் கந்க்ார் இன்னமயினால் 
சபாதுமககள் அதிக ச்ானைவி -

லுள்ள கன்னன்கு்டா கிராமததிற்கு 
சென்க்ற அஞ்ெல் அலுவைக கரு -
மங்கனள செய்வ்ாக ச்ரியவருகி -
்றது.  

குறிஞ்ொமுனன, கன்னன்கு்டா, 
கனரயாககான்தீவு, மண்்டபத்டி, 
கிளினவயடி, காயன்மடு, பருத -
திச்கெனன, களிமடு, இருடடுச் -
கொனைமடு, ந்டராஜானந்்புரம், 
பிள்னளயாரடி, மூண்்டாளமடு, 
கனளயடிககுளம், சபான்னாங்கன் -
னிதக்ாட்டம் ஆகிய பின்்ங்கிய 
கிராமங்கனளச் கெர்ந்் முதிகயார் -
கள் மற்றும் சபாதுமககள் மா்ாந்் 
சகாடுப்பனவு உடப்ட பல்கவறு 

கெனவகனளப் சபற்றுகசகாள்ள 
அதிக பைம் சகாடுதது முச்ெககர 
வண்டியிலும் வறுனமககுடபட -
்டவர்கள் கால்நன்டயாக ந்டந்து 
சென்று வருவ்ாகவும் கவனை 
ச்ரிவிககின்்றனர்.  

குறித் கிராம மககளின் அததியா -
வசிய அஞ்ெல் அலுவைக க்னவ 
கருதி ெகை வெதிகளு்டன் கூடிய 
அஞ்ெைகததினன அனமததுத ்ருவ -
்ற்கு அஞ்ெல் அததியடெகர், அரெ 
அதிபர் உடப்ட மககள் பிரதிநிதிகள் 
உ்டனடி ந்டவடிகனககனள முன் -
சனடுகக கவண்டும் என சபாதுமக -
கள் ககாரிகனக விடுககின்்றனர்.    

ைட்டு. குருக்ள் ைடததில் விபதது; இமைஞன ைரணம்  

ஸ்மார்ட் தடுப்பூசி 
அட்்டை   
அககனரப்பற்று வ்டககு நிருபர்  

அககனரப்பற்று பிரக்ெததில் 
இருந்து சவளிநாடு செல்வ்ற்கு 
க்னவயுன்டயவர்கள் ்ங்களுககு-
ரிய ஸ்மார்ட ் டுப்பூசி அடன்டனய 
வார நாடகளில் மானை 3 மணியி-
லிருந்து 4 மணிககுள் அககனரப்-
பற்று சுகா்ார னவததிய அதிகாரி 
காரியாையததில் சபற்றுக சகாள்ள 
முடியும் என்று சுகா்ார னவததிய 
அதிகாரி ்டாக்டர் எப்.எம்.ஏ.கா்ர் 
ச்ரிவிததுள்ளார்.  

இந்் அடன்டனய சப்ற வருப-
வர்கள் ்டுப்பூசி அடன்ட, க்சிய 
அன்டயாள அடன்ட மற்றும் 
க்டவுச் சீடடு பிரதி ஆகிய ஆவைங்-
களு்டன் வருனக ்ந்து இ்னன 
சபற்றுக சகாள்ள முடியும் என்றும் 
அவர் ச்ரிவிததுள்ளார்.    

்ளுவகாஞசிகுடி ஆதகார மவததியசகாமல   
உததிகயகா்ததர்ள் ஆர்பபகாட்டம்

சபரியகபாரதீவு தினகரன் நிருபர்   

மட்டககளப்பு மாவட்டம் களு -
வாஞ்சிகுடி ஆ்ார னவததியொனை 
உததிகயாகத்ர்கள் சவள்ளிககி -
ழனம (8) நண்பகல் கவனளயில் 
அரசுககு எதிரான ஆர்ப்பாட்டத -
தில் ஈடுபட்டனர். இ்ன்கபாது 
அவனவததியொனையில் க்டனம -
யாற்றும் னவததியர்கள், ்ாதி உத -
திகயாகத்ர்கள், மற்றும் ஏனனய 

ஊழியர்கள் அ்டங்கைாக பைரும் 
கைந்து சகாண்டிருந்்னர்.  

ப்ானககனள ஏந்தியவாறு களு -
வாஞ்சிகுடி ஆ்ார னவததியொனை -
யின் முன்னால் கபரணியாக வந்து 
ககாெங்கனள எழுப்பியவாறு ஆர்ப் -
பாட்டததில் ஈடுபட்டனர்.  

இ்ன்கபாது, மருந்துகனளத 
்ன்டயின்றி வழங்கு, ஆகராககி -
யதன் அழிககாக், எரிசபாருனள 
்ன்டயின்றி வழங்கு, சபாருளா -

்ார சநருககடினயச் சீர்செய், 
வினை அதிகரிப்னப உ்டனடியா -
கக குன்ற, நாடன்ட படுகுழிககுள் 
்ள்ளாக், மககளின் அசெௌகரியங் -
கனளப் கபாககு, வன்முன்றனயத 
தூண்்டாக், பிள்னளகளின் எதிர்கா -
ைதன்ப் பாழாககாக் உள்ளிட்ட 
பை வாெகங்கள் எழு்ப்பட்ட ப்ா -
னககனள ஏந்தியவாறு அவர்கள் 
ஆர்ப்பாட்டததில் ஈடுபடடிருந்் -
னர்.    

ஆ்ைபந்தி ஸ்ரீ சித்தி விக்கினைஸ்வரர்   
னத்வஸதமாை ்வருடைமாந்த க�மாடினேற்றம்  

மட்டககளப்பு 
விகெ்ட நிருபர் 

 
ம ட ்ட க க ள ப் பு 

புளியந்தீவு ஆனன-
பந்தி ஸ்ரீ சிததி விககி-
கனஸ்வரர் க்வஸ்-
்ான வரு்டாந்் 
மககாற்ெவ திருவிழா 
கநற்று முன்தினம் 
(07) நண்பகல் சகாடி-
கயற்்றதது்டன் ஆரம்-
பமானது.  

ஆைய பிர்ம 
குரு சிவஸ்ரீ குமார பிரபாகரக குருக-
கள் ்னைனமயில் விகெ்ட கிரினய -
கள் வழிபாடுகள் இ்டம் சபற்்றன் 
ச்ா்டர்ந்து வரு்டாந்் மககாற்ெவ 
சகாடிகயற்்றம் இ்டம்சபற்்றது. 

10 நாடகள் திருவிழாவில் 8ம் திரு -
விழாவான திருகவடன்ட திருவிழா, 
9ம் திருவிழாவான க்ர்ததிருவிழா 
இறுதி திருவிழாவான தீர்தக்ாற்ெ-
வம் 16.04.2022 அன்று நண்பகல் 

அமிர்்கழி மாமாங்ககஸ்ைரர் ஆைய 
தீர்த்ககணியில் இ்டம் சப்றவுள்-
ளது.  

தினெரி கானை, மானை அபிகெ-
கதது்டன் திருவிழாககள் இ்டம் 
சப்றவுள்ளது்டன் நண்பகல் சுவாமி 
உள்வீதி வைம் வரு்ல் இ்டம் சப்ற-
வுள்ளது்டன் இரவு திருவிழாவின் 
கபாது சுவாமி சவளிவீதி வைம் 
வரு்ல் இ்டம்சப்றவுள்ளது.    

பபருவமை ைஸசை சைட ைாவதமதை பிம்ரட சிறுவர் பா்டசாமையின 'பிம்ரட சிறுவர் சநமதை' அணமையில் பிம்ரட சிறுவர் பா்டசாமையில் நம்டபபற்ற பபாது பிடிக்கபபட்ட ப்டம்.

கபமாறிக்�ப்பட்டை வி்ை்ே 
விடை கூடுதைமா� விறப்ை;  
கபமாது ்க்�ள் மு்்றப்பமாடு  
ஒலுவில் விகெ்ட நிருபர்  

அம்பான்ற மாவட்டததில் சிை 
வர்த்க நினையங்களில் அததிய-
வசியப் சபாருடகளில் சபாறிக-
கப்பட்ட வினையினன வி்ட 
கூடு்ைான வினைககு விற்பனன 
செய்யப்படுவ்ாக, அம்பான்ற 
மாவட்ட பாவனனயாளர் அலுவல்-
கள் அதிகார ெனபயி்டம் சபாது 
மககள் முன்றப்பாடு செய்துள்ள-
னர்.  

எதிர்வரும் ்மிழ் சிங்கள புத-
்ாண்ன்ட ொ்கமாக பயன்படுததி 
அரொங்கததினால் நிர்ையிககப்-
பட்ட கடடுப்பாடடு வினைனய 
மீறி கூடு்ல் வினைககு அததியவ-
சியப் சபாருடகனள விற்பனன 
செய்வ்ாகவும் முன்றயிடடுள்ள-
னர்.  

சபாருடகனள பதுககி னவதது 
ெந்ன்யில் ்டடுப்பாடு நிைவுவ-
்ாக ச்ரிவிதது கூடு்ல் வினைககு 
சபாருடகனள விற்பனன செய்யப்-
படுவ்ாகவும் நுகர்கவார் சுடடிக-
காடடியுள்ளனர்.  

நுகர்கவார் நைன் கருதி வர்த-
்க நினையங்களில் வினைப்பட-
டியனை காடசிப்படுத்ானம, 
நுகர்வுககுப் சபாருத்மில்ைா் 
சபாருடகனள விற்பனன செய்்ல், 
காைவதியான சபாருடகள் மற்றும் 
்ரமற்்ற சபாருடகனள விற்பனன 
செய்து நுகர்கவானர ஏமாற்று்ல் 
ச்ா்டர்பாகவும் முன்றப்பாடு 
செய்யப்படடுள்ளது.    

படடிருபபு கல்வி வையததிறகுடபட்ட பகாடம்டக்கல்ைாறு ைகா விததியாையததில் அதிபர் க.பசல்வ்ராஜா தைமைமையில் ைாணவர்களுக்-
கான பசமச வர்ண பதைக்கம் சூடடும் நிகழ்வு நம்டபபற்றது. இதில் பி்ரபதைச சுற்றா்டல் உததிபயாகததைர் நிசாநதைன அட்ஸனா, பி்ரதி அதிபர்-
கைான பி.இ்ராதைகிருஸணன, பி.சணமுகநாதைன, சுற்றா்டல் முனபனாடிக்கழக பபாறுபபாசிரிமய எஸ.சாநதைலிஙகம் உடப்ட பகுதிததைமை-
வர்களும் கைநது பகாண்டனர்.           (ப்டம்: பாணடிருபபு தினக்ரன நிருபர்) 

கிழககு ைகா்காண அமைசசர 
சுமபருககு சைகாதகானத தூதுவர விருது  

பாைமுனன விகெ்ட நிருபர்  

இைங்னக ெமா்ான கற்னககளுக-
கான நினையம் ஒழுங்கு செய்திருந்் 
ெர்வக்ெ கல்வி, சுற்றுைா ச்ா்டர்-
பான ஆராய்ச்சி மாநாடு அண்னம-
யில் பண்்டாரநாயகக ெர்வக்ெ 
மாநாடடு மண்்டபததில் இ்டம்சபற்-
்றது.  

ெமா்ான கற்னககளுககான நினை -
யததின் நின்றகவற்றுப் பணிப்பாளர் 
கைாநிதி எஸ்.எல்.றியாஸ் ்னை-
னமயில் இ்டம்சபற்்ற இந்நிகழ்வில் 
பைர் விருது வழங்கி சகௌரவிககப்-
பட்டனர்.  

மட்டககளப்பு மாவட்டததில் 
நினையான அபிவிருததிககு, அரசி-

யல் மற்றும் சபாருளா்ார ரீதியாக 
பங்காற்றிய கிழககு மாகாை 
முன்னாள் சுகா்ார அனமச்ெரும், 
ஏ்றாவூர் நகர ெனப உறுப்பினருமான 
எம்.எஸ்.சுனபயிர் இம்மாநாடடின் 
கபாது ெமா்ான தூதுவர் விருது 
வழங்கி சகௌரவிககப்பட்டார்.  

இந்நிகழ்வில் முன்னாள் சவளி -
நாட்டலுவல்கள் அனமச்ெர் கராஹி் 
கபாசகால்ைாகம, பாராளுமன்்ற 
உறுப்பினர் எஸ்.எம்.எம்.முஷாரப், 
முன்னாள் அனமச்ெர் அலிொஹிர் 
சமௌைானா உள்ளிட்ட அரசியல் பிர -
முகர்கள், உள்நாடடு, சவளிநாடடு 
கல்வியைாளர்கள், புததிஜீவிகள், 
ெமூக செயற்பாட்டாளர்கள் என 
பைர் கைந்து சகாண்்டனர்.    

அம்பகாமை மவததியர சங்ததின ஆர்பபகாட்டம்  
மாளினகககாடு குறூப் நிருபர்

   
அம்பான்ற னவததியர் ெங்கம் ஒழுங்கு செய்திருந்் பிர-

மாண்்டமான கவனயீர்ப்பு கபாராட்டம் னவததியொனைககு 
முன்பாகவுள்ள பிர்ான வீதியில் கநற்று முன்தினம் இ்டம்-
சபற்்றது.  

னவததியொனைகளில் கநாயாளிகளுககுரிய மருந்துகள் 
இல்ைானம, கநாயாளி காவு வண்டிககு (அம்பியூைன்ஸ்) எரி-
சபாருள் இல்ைானம, நினனவு மயககும் மருந்து இல்ைானம 
கபான்்ற கபான்்ற பல்கவறு காரைங்கனள முன் னவதது இந்் 
கவனயீர்ப்பு கபாராட்டம் ஒழுங்கு செய்யப்படடிருந்்து. 



சர்வதேச கிரிக்கெட் கெவுன்சில் (ICC) 
இலங்கெ கிரிக்கெட் பயிற்சியாளரகெளுக-
கொன உலகெளாவிய பயிற்சி மற்றும் கெல்வித் 
திட்்டஙகெளின் மற்்றாரு கெட்்டத்்ே அண்-
்மயில் ்ோ்டஙகியது. இலங்கெ கிரிக -
்கெட் நிறு்வனத்து்டன் இ்ைந்து ந்டத்-
ேபபடும் இந்ேப பயிற்சி மற்றும் கெல்வித் 
திட்்டம், பயிற்சியாளரகெளாகெ ்வரு்வேற் -
குத் தே்்வயான அடிபப்்ட அறிவின் 
்ோகுபபாகும்.

இலங்கெ கிரிக்கெட் பயிற்சிக கெல்விப 
பிரிவின் ஊ்டாகெ ந்டாத்ேபபடும் இந்ே 
நிகெழ்ச்சித் திட்்டம், ்ோழில்நுட்பத்தினூ-
்டாகெ ேமது அறி்்வ தமம்படுத்தும் நம்பிக -
்கெயு்டன் ேற்தபாது பயிற்சியில் ஈடுபட் -
டுளள பயிற்றுவிபபாளரகெளுககும் ்பரும் 
உேவியாகெ இருககும்.

ICC Foundation Course, முழு்மயாகெ 
இ்ையத்தில் விநிதயாகிககெபபடுகிறது, 
இது கிரிக்கெட்டின் அடிபப்்டயான வீரர-
கெளின் பாதுகொபபு, வீரரகெ்ள ஒன்றாகெ 
்்வத்திருபபது, வீரரகெளின் திற்மகெ்ள 
அஙகீகெரிபபது மற்றும் பயிற்சியாளரின் 
பஙகு தபான்ற்வற்றில் கெ்வனம் ்சலுத்தும் 
்வ்கெயில் ்வடி்வ்மககெபபட்டுளளது.

ேற்தபா்ேய ்வாழ்க்கெ மு்றககு 
தநரத்்ே ஒதுககு்வது கெடினம் என்றாலும், 
இந்ே சமீபத்திய மு்றயானது பயிற்சியா-
ளரகெளுககு எந்ே தநரத்திலும் அ்வரகெளின் 
கெல்வி அறி்்வ தமம்படுத்து்வேற்கொன 

்வாயப்ப ்வழஙகுகிறது.
புதிோகெ ஆரம்பிககெபபட்்ட த்வ்லத்-

திட்்டம் குறித்து இலங்கெ கிரிக்கெட்டின் 
உயர ்சயல்திறன் ்மயத்தின் ே்ல்வர 
டிம் ்மககெஸ்கில் கெருத்துத் ்ேரிவிக்கெ-
யில், “இது உயர ்சயல்திறன் ்மயத்தின் 
கீழ் உளள பயிற்சிக கெல்விப பிரிவின் ே்ல-
சிறந்ே ப்்டபபாகும்.

பயிற்சியாளரகெளின் தே்்வகெ்ள அ்வர-
கெள சரியாகெக கெண்்டறிந்து, நாட்டில் உளள 
அ்னத்து ஆர்வமுளள பயிற்சியாளரகெ-
ளும் ேஙகெள கெல்வி ந்ட்வடிக்கெகெளில் 
ஈடுப்டககூடிய ஒரு ேளத்்ே உரு்வாககி-
யுளளனர. இதில் மிகெ முககியமான அம்சம் 
என்ன்்வன்றால், பயிற்சியாளரகெள ேஙகெள 
கெல்வி்ய அ்வரகெள விரும்பும் ்மாழியில் 
கெற்கும் திற்னக ்கொண்டுளளனர.

ஆஙகில ்மாழிககு தமலதிகெமாகெ, பயிற் -
சியாளரகெளுககு சிஙகெளம் மற்றும் ேமிழ் 
ஆகிய ்மாழிகெளிலும் இந்ே பா்ட்ந -
றி்ய கெற்கெ ்வாயபபு உளளது. திற்மயான 
பயிற்சி மற்றும் த்வடிக்கெயான வி்ள-
யாட்டு சூழ்ல எவ்வாறு உரு்வாககு்வது 
என்ப்ே பயிற்சியாளரகெள கெற்றுக ்கொள -
்வேற்கொன ்வாயபபு இஙகுளள மற்்றாரு 
சிறபபு.

“ஐசிசியின் டிஜிட்்டல் ்வளப பயன்பாடு 
(கெல்வி ்மன்்பாருள) புதிய பயிற்சி 
மு்றகெள மற்றும் அ்வற்றின் உளள்டக -
கெத்்ே ்்வளியிடு்வதில் எஙகெளுககு ஒரு 
சிறந்ே அனுப்வமாகெ உளளது. உண்்ம -
யில், இேன் மூலம், எமது ்்வளியூரகெளில் 
உளள பயிற்சியாளரகெள இ்ையத்்ேப 
பயன்படுத்து்வேன் மூலம் பயிற்றுவித்ேல் 
பற்றிய ்பரும் அறி்்வயும் பலத்்ேயும் 
்பற முடியும், ”என்று இலங்கெ கிரிக-
்கெட்டின் அபிவிருத்தித் ே்ல்வர ோரகெ 
சமரதுஙகெ ்ேரிவித்ோர.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஏபரல் மா்தம 9ம திைதி சனிக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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சர்வதேச ரகபி சம்தமளனம் மற்றும் ஆசிய 
ரகபி யூனியனில் ் சயலில் அஙகெம் ்வகிககும் 
இலங்கெ ரகபி சம்தமளனத்தின்  ேற்கொலிகெ 
இ்்டநிறுத்ேம் ேன்னிச்்சயான மற்றும் சட்-
்டவிதராேமான ்சயல் என்றும், இது த்வண் -
டு்மன்தற எடுககெபபட்்ட ்சயல் என்றும் 
இலங்கெ ரகபி ஸ்ரீலஙகொவின் முன்னாள 
ே்ல்வர ்ேரிவித்துளளார. 

தமலும் உரிய கெ்வனம் ்சலுத்ோமல் நீதி-
மன்றத்திற்கு ்சல்ல நிர்வாகெ குழு ேயாராகி 
்வருகிறது.

இருபபோகெ தினகெரனுககு ்ேரிவிககெபபட் -
டுளளது. இது ்ோ்டரபில் ரகபி ்சயற்குழு 
ஏற்கெனத்வ சட்்ட ஆதலாச்னகெ்ள ்பற்-
றுளளோகெ தமலும் ்ேரிவிககெபபடுகின்றது.

ரகபி வி்ளயாட்டுத்து்றககு ேகுதி -
்வாயந்ே அதிகொரியாகெ நியமிககெபபட்டுளள 
வி்ளயாட்டு அபிவிருத்தி தி்ைககெளத்-
தின் பணிபபாளர நாயகெம் அமல் எதிரிசூ -
ரியவிற்கு சட்்ட உரி்ம மீறல் ்ோ்டரபில் 
விளககெமளித்து ரகபி ே்ல்வரின் ்கெ்யாப-
பத்து்டன் கெடிேம் ஒன்று அனுபபி ்்வககெப -
பட்டுளளது. ஆோரமற்ற உண்்மகெளின் 
அடிபப்்டயில் ரகபி நிறு்வனம் இ்்ட 
நிறுத்ேபபட்டுளளது.

இலங்கெ ரகபி நிறு்வனத்தின் நிர்வா-

கெத்்ே ேற்கொலிகெமாகெ இ்்டநிறுத்து்வேற்கு 
சட்்டமா அதிபரின் ஆதலாச்னதயா, 
கெருத்தோ பரிந்து்ரககெபப்டவில்்ல 

எனவும், ரகபி நிறு்வனத்தின் ்சயற்பாடு-
கெ்ள சீரகு்லககும் தநாககில் இந்ே அதி-
விதச்ட ்வரத்ேமானி அறிவித்ேல் ்்வளி -
யி்டபபட்டுளளோகெவும் அந்ே கெடிேத்தில் 
குறிபபி்டபபட்டுளளது.

வி்ளயாட்டுத்து்ற அ்மச்சர நாமல் 
ராஜபகச பேவி விலகியேன் பின்னர வி்ள-
யாட்டு அ்மச்சு ்சயற்ப்டவில்்ல 
எனவும், ஒலிம்பிக கெமிட்டியின் உறுபபினர 
என்ற ்வ்கெயில் ரகபி வி்ளயாட்டு ஒலிம்-
பிக சாசனத்திற்கு கெட்டுபபட்டிருபபோகெவும் 
கெடிேத்தில் குறிபபி்டபபட்டுளளது.

எனத்வ, நிறு்வனத்தின் ்சயற்குழுவின் 
அனுமதியின்றி ரகபி நிறு்வனத்தின் ்வஙகிக 
கெைககுகெ்ளப பயன்படுத்ே முயற்சித்ோல், 
அத்ே்கெய கெடு்மயான நிதிப பயன்பாட்-
டிற்கு எதிராகெ உரிய அதிகொரிககு எதிராகெ 
நிதிக குற்றவியல் குற்றச்சாட்டுகெ்ள 
ோககெல் ்சயய ந்ட்வடிக்கெ எடுககெபபடும்.

உலகெ ரகபி சம்தமளனத்தின் ே்ல்வர, 
உலகெ ரகபி ஆசிய பிராந்தியத்தின் ஒருஙகி-
்ைபபு முகொ்மயாளர, ஆசிய ரகபி ஒன்-
றியத்தின் ே்ல்வர மற்றும் தேசிய ஒலிம்-
பிக கெமிட்டியின் ே்ல்வர ஆகிதயாருககு 
கெடிேத்தின் பிரதிகெள அனுபபி ்்வககெபபட்-
டுளளன.

ரக்பி சங்க தடைக்கு எதிரா்க  
நீதிமன்றம் செல்லும் ரிஸ்லி இல்்யாஸ்மா்வத்ேகெம தினகெரன் நிருபர

பூண்டுதலாயா பி. சிதநகொ  என்ற மாைவி 
பல்த்வறு வி்ளயாட்டுத் து்றகெளில் சாே்ன-
கெ்ள நி்ல நாட்டி்வரும் ஒரு்வர. இ்வர ஆரம்ப 
கெல்வி  முேல் கெ. ்பா. ே. சாேரை ேரம்  ்வ்ர  
பூண்டுதலாயா ேமிழ் மகொ வித்தியாலயத்தில் 
கெல்வி கெற்றார.  

இ்வர 2021 ஆண்டு ்ேற்கொசியா வி்ளயாட் -
டுப தபாட்டி தநபாளம் கொத்மண்டுவில்  ந்்ட-
்பற்றது    “ இதில் அட்்்டயா பட்்்டயா ” என்-
கின்ற வி்ளயாட்டுப தபாட்டியில் இலங்கெ 
அணிசாரபாகெ வி்ளயாடி நாட்டுககு ்பரு்ம 
தேடித் ேந்ே  ஒரு்வர.  

அட்்்டயா பட்்்டயா என்னும் வி்ளயாட்டு  
இலங்கெயில் வி்ளயாடும் கிளித்ேட்டு  வி்ள-
யாட்்்டப தபான்றோகும்.  இலங்கெ சாரபாகெ  
கெலந்து ்கொண்்ட ம்லயகெ அணி ஏ்னய நாடுகெ-
ளு்டன்  வி்ளயாடி இறுதியாகெ  இந்திய அணிககு 
எதிராகெ  வி்ளயாடிய தபாது   இரண்்டாம் இ்டத்-
்ேப ்பற்றுக ்கொண்்ட்ம குறிபபி்டத்ேககெது.

இ்வர   கெபடி வி்ளயாட்டு அணியில்  வி்ளயா -
டிய ஒரு்வர. அந்ே  அணியினதர இந்ே அட்்்டயா 
பட்்்டயா என்கின்ற வி்ளயாட்டில்  கெலந்து 
்கொண்்டனர.

இரு பககெமும் எட்டுப ்பட்டிகெள  தபாட்டு 
இருபபாரகெள. கிளித் ேட்டுவி்ளயாட்டு பயிற்று 
விபபாளர அந்தோனி ்சபஸ்தியன்ராஜ்  ோன் 
இேற்கொன பயிற்றுவிபபாளராகெ கெ்ட்மயாற்றி-
னார.

பூண்டுல�ாயா பி. சிலே்கா
விளை்யாட்டு துள்றகளில் ெயாதளை

இலஙளக கிரிகசகட் பயிற்சிக கல்விப் பிரிவு ஐ.சி.சி.யின 
ஆதரவுடன இருசமயாழிப் பயாடத்திட்டம் ஆரம்பிப்பு

அக்ைகரப்பற்றில் இேங்கி வரும ேவாக்ைஸ் யூனிேனின் வரு்டாந்த விக்ளோடடு ே்பாடடிைள நீர் பூங்ைாவில் நக்டக்பற்்றது. யூனிேனின் ்தக�வர் கஜயினுத் -
தீன் ்தக�கமயில் அக்ைகரப்பற்று நீர்பபூங்ைா வ்ளாைத்தில் நக்டக்பற்்ற இப ே்பாடடி நிைழ்வில் பிர்தம அதிதிோை அக்ைகரப்பற்று மாநைர மு்தல்வர் அ்தாஉல்�ா 
அஹமட சக்கி ை�நது கைாண்டார். அகமபபின் அங்ைத்்தவர்ைளுகிக்டயில் சிேநைபூர்வமாை நக்டக்பற்்ற இபே்பாடடியில் வேது வித்திோசமின்றி ஆண, க்பண 
இரு ்பா�ரும ை�நது கைாண்டனர்.  ்ப்டங்ைள :்பா�முகன தினைரன் நிரு்பர்

தபரு்வ்ள விதச்ட நிருபர 

்கொழும்பு குதி்ர பந்ேய தி்டல்  சர்வதேச ்மோனத்தில் 
அண்்மயில்  இ்டம்்பற்ற ஜனாதிபதி ஒகஸ்தபாட் கிண்ை 
கொல்பந்ோட்்ட இறுதிபதபாட்டிககு ்ேரிவு ்சயயபபட்்ட கெளுத்-
து்ற முஸ்லிம் மத்திய கெல்லூரி (தேசிய பா்டசா்ல) தபாட்டித் 
்ோ்டரில் இரண்்டாம் இ்டத்்ேப ்பற்றுக்கொண்்டது. ்ோ்டரின் 
சிறந்ே தகொல் கொபபாளருககொன விரு்ே கெளுத்து்ற முஸ்லிம் 
மத்திய கெல்லூரி (தேசிய பா்டசா்ல) மாை்வன் அஹமட் நிபால் 
்பற்றுக்கொண்்டார. இந்ே சர்வதேச ்மோனத்தில் அஹமட் 
நிபால் ேனோககிக ்கொண்்ட இரண்்டா்வது சிறந்ே தகொல் கொபபா -
ளருககொன விருது இது என்பதும் குறிபபி்டத்ேககெது. இலங்கெ 
பா்டசா்ல மட்்ட கொல்பந்ோட்்ட ்வரலாற்றில் ேனக்கென ேனி-
யி்டம் பிடித்துளள கெளுத்து்ற முஸ்லிம் மத்திய கெல்லூரி்ய  
(தேசிய பா்டசா்ல)  கெல்லூரியின் ப்ழய மாை்வரகெள மற்றும் 
பா்டசா்ல அபிவிருத்தி நி்றத்வற்றுக குழு உட்ப்ட கெல்லூரியின் 
ஆசிரியரகெள பாராட்டு ்ேரிவித்ேனர.

பயாடெயாளல மட்ட உளதபநதயாட்ட 
தர வரிளெயில் களுத்துள்ற முஸ்லிம் 
மத்தி் கல்லூரி முனனிளலயில்
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