
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், 
ஷம்ஸ் போஹிம் 

பிரதி ெபோநோயகரர 
செரி வு  செய்வெறகோன 
்வோகசகடுபரப இன்று 
ெரபயில நடதெமுடியும் 
என ெபோநோயகர் மஹிநெ யோபபோ 
அலப்வர்ென லநறறு போரோளுமன்-
றததில செரிவிதெோர்.

போரோளுமன்றததில 
லநறறு எதிர்ககட்சியின் 
பிரெம சகோறடோ �கஸ்-
மன் கிரிசயல� எழுப-
பிய லகள்விககு பதி�-
ளிககும் ்வரகயில�லய 
ெபோநோயகர் இவ்வோறு 

செரிவிதெோர். அது செோடர்பில 
அ்வர் லமலும் செரிவிக -
ரகயில:
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90 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

16பக்்கங்கள் 1932 - 2022

பிரதி சபாநாயகரர தெரிவு   
தசயய இன்று வாகதகடுப்பு   
ஏறபாடு செயவதா்க ெபாநாய்கர் அறிவிப்பு

நியாயமான தீரமானஙகளுககு   
ஒத்துரைப்பு வைஙகத் ெயார

நாடு சதாடர்பில் அரசு மேறச்காள்ளும்:

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், ஷம்ஸ் போஹிம்   

நோம் பெவிகளுககு லெோரம் லபோகின்ற்வர்களல�. 
அரெோஙகம் நோடு செோடர்பில எடுககும் நியோயமோன 
தீர்மோனஙகளுககு நோம் ஒததுரைபபு ்வைஙகத 
ெயோசரன எதிர்ககட்சித ெர�்வர் ெஜித பிலரமெோெ 
லநறறு போரோளுமன்றததில செரிவிதெோர்.   

அரெோஙகததிறகு எதிர்ககட்சி என்ற 

குறுகிய அரசியல ந�ன்களுககோக மககரள 
அசெௌகரியததுககுட்படுததும் லநோககததில 
நோரள 06ஆம் திகதி நடதெ திட்டமிடப-
பட்டுள்ள ல்வர� நிறுதெததுககு 

சதாழிலாளர் நலன்களுக்்கா்கமவா உரிமே்களுக்்கா்கமவா அனறி   

 ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், ஷம்ஸ் போஹிம்  

நோட்டு மககலளோ அல�து ெறலபோது போரோ -
ளுமன்றததில அஙகம் ்வகிககும் 225 போரோ-
ளுமன்ற உறுபபினர்கலளோ நோடு எதிர்லநோக-
கும் சபோருளோெோர சநருககடியின் அளர்வ 
இன்னும் முழுரமயோக புரிநதுசகோள்ள-
விலர�சயன நிதி அரமசெர்  அலி ெபரி 
செரிவிதெோர்.  ெறலபோது பறறோககுரறயோக 
கோணபபடும் அததியோ்வசியப சபோருட்கள் 
எதிர்கோ�ததில நோட்டுககு முறறோக இைககபப-
டும் என்றும்   நோட்டில ெறலபோது பயன்படுத -
ெககூடிய ச்வளிநோட்டு ரகயிருபபு 50 மில-
லியன் அசமரிகக சடோ�ருககும் குரற்வோக 

இருபபெோக நிதி அரமசெர் அலி ெபரி எசெரித -
ெோர்.  

போரோளுமன்றததில லநறறு விலெட உரர -
சயோன்ரற ஆறறிய லபோலெ நிதி அரமசெர் 
இவ்வோறு செரிவிதெோர்.  

நோட்டில ஏறபட்டுள்ள எரி்வோயு ெட்டுப -

போடு, எரிசபோருள் ெட்டுப -
போடு செோடர்பில போரோளு-
மன்றததிலும் ஒட்டுசமோதெ 
ெமூகததிலும் ப� வி்வோ-
ெஙகளும் விமர்ெனஙகளும் 
இடம்சபறறு ்வரு்வெோக 

செரிவிதெ அ்வர், ெறலபோது பறறோககுரறயோக 
கோணபபடும் இநெ அததியோ்வசியப சபோருட் -
கள் எதிர்்வரும் கோ�ஙகளில நோட்டுககு 

முறறோக இைககபபடுசமன அ்வர் 
எசெரிதெோர்.

ெறலபோது இ�ஙரக எதிர்சகோள்-
ளும் ஒட்டுசமோதெ சபோருளோெோர 
சநருககடி மிகவும் போரதூரமோனதும் 
ஆைமோனதுமோகும். சுெநதிரததிறகுப 
பின்னரோன மிக லமோெமோன சபோரு -
ளோெோர சநருககடிரய இ�ஙரக 
எதிர்சகோண்டுள்ளது. இநெ அசசுறுத-
ெலிலிருநது விடுபட அரன-
்வருககும் லெசிய

நாட்டின் பபாருளாதார பநருககடி   
மிக மிக பமாசமான நிலலயில்  

நாட்டு மக்கள�ா 225 MP க்கள�ா வி�ங்கிக்்காள்வதா்க இல்லை

 தறமபாது பற்ாக்கும்யா்க உள்ளமவ எதிர்்காலத்தில் இல்லாது மபாகும் அபாயம்

ெபாநாய்கர் அறிவித்து IGP நடவடிக்ம்க
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம் ,ஷம்ஸ் போஹிம்   

போரோளுமன்றததின் போதுகோபபு 
கருதிலய ஆர்பபோட்டககோரர்கரள ரகது செயய லநர்நெெோக 
சபோதுமககள் போதுகோபபு அரமசெர் பிரென்ன ரணதுஙக 
லநறறு ெரபயில செரிவிதெோர்.   போரோளுமன்றததுககுள் பிர-
ல்வசிககும் வீதியில லநறறு நரடசபறற அரெோஙகததுககு 
எதிரோன ஆர்பபோட்டததின் லபோது போரோளுமன்ற உறுபபினர் -
களது போதுகோபபுககும் அசசுறுதெல ஏறபட்டரெ கருததிற -
சகோண்லட ஆர்பபோட்டககோரர்கள் 10 லபரர ரகது 
செயெெோகவும் அ்வர் ெரபயில செரிவிதெோர்.   

பாராளுேனறின பாது்காப்பு முக்கியம்:

மககள் விடுெர� முன்ன-
ணியின் ெர�்வர் அனுரகு-
மோர திஸோநோயகக பிரெமர் 
அலு்வ�க செய�ணியின் 
ெர�்வர் லயோஷிதெ ரோஜ-
பக ஷவுககு எதிரோக சுமத-
திய குறறசெோட்டுகரள ்வன்ரமயோக கண்டிபபெோக பிரெமர் 
அலு்வ�கம் செரிவிததுள்ளது.  அததுடன் அனுரகுமோர திெோ-
நோயககவுககு எதிரோக ெட்ட நட்வடிகரக எடுககவுள்ளெோக-
வும் செரிவிககபபட்டுள்ளது.   பிரெமர் அலு்வ�கம் லநறறு 
விடுததுள்ள அறிகரகசயோன்றில�லய இவ்வோறு செரிவிக-
கபபட்டுள்ளது.   

மககள் விடுெர� முன்னணியின் ெர�்வர் 

யயாஷித்ெவுககு எதிரான   
JVP அனுரவின் கருத்து  
ெடட நடவடிக்ம்க எடுக்்க தீர்ோனம்
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ஜனாதிபதி செயல்கம் உறுதி செயதது

வாசுமதவ நாணயக்்கார MP சதரிவிப்பு 

பிரதி ெபோநோயகர் ரஞ்சித 
சியம்ப�ோபபிட்டிய   பெவி 
வி�கியுள்ளெோக, ஜனோதிபதி 
செய�கம் கடிெம் அனுபபி -
யுள்ளசென, ெபோநோ -
யகர் லநறறு செரி -
விதெோர்.  

பிரதி சபாநாயகர பெவிரய
இராஜினாமா தசயொர
ரஞ்சித் சியமபலாப்பிட்டிய

ஜனோதிபதிககு எதிரோகக 
சகோண்டு ்வரபபடும் எவவிெ 
லயோெரனககும் ெமது அணி-
யினர் ஆெர்வளிகக மோட்-
டோர்கசளன ஆளும் கட்சி-
யிலிருநது வி�கி 
சுயோதீனமோக 

ஜனாதிபதிககு எதிரான     
யயாசரனககு ஆெரவிலரல   

நோட்டில சபறலறோல 
ரகயிருபபு ்வரர-
யறுககபபட்ட அள-
வில�லய உள்ளது. 
ஒகலடன் 92 மறறும் 95 
சபறலறோர� சகோண்ட கபபல ஒன்று இ�ஙரக 
கடல எலர�ககருகிலுள்ளது. எனினும்-
இெரன விடுவிபபெறகோக 

எரிதபாருரை ஏற்றிவநெ   
கப்பலுககான பணம 
இன்னும கிரைககவிலரல   

இ�ஙரகயின் மூதெ 
அறிவிபபோளர் பு்வன-
ல�ோஜினி நடரோஜசி்வம் 
கோ�மோனோர். அன்னோரின் 
இறுதிககிரிரயகள் லநறறு 
யோழ். நகரில நரடசபற-
றன.   

ெனியோர் ர்வததியெோ-
ர�சயோன்றில சிகிசரெ சபறறு்வநெ மூதெ 
அறிவிபபோளர் பு்வனல�ோஜினி, 
லநறறு முன்தினம் கோ�மோனெோக 

புவனயலாஜினியின்
உைல அககினியுைன்
யநற்று சஙகமம

இலஙரகககு இநதியா     
23,000 யகாடி கைனுெவி  

இநெ ஆண்டு ஜன்வரி 
முெல இது்வரர இ�ங-
ரகககு இநதியோ 03 பிலலி-
யன் சடோ�ர்கரள (சுமோர் 
ரூ.23,000 லகோடி) கடனுெவியோக ்வைஙகியுள்-
ளது.    

இதுசெோடர்போக சகோழும்பிலுள்ள இநதிய 
உயர்ஸ்ெோனிகரோ�யம் லநறறு முன்தினம் செவ-
்வோயககிைரம அறிகரகசயோன்ரற ச்வளியிட்-
டுள்ளது.    சபோருளோெோர சநருககடிரய 
எதிர்சகோள்ளும் ்வரகயில, உணவு, 

மருநது ்வரககரள 
சகோள்்வனவு செய்வதில 
ஏறபடும் பிரசசிரனக-
ளுககு தீர்வு கோண சுகோெோர 
அரமசசு விலெட ல்வர�த-
திட்டசமோன்ரற ஆரம்பிததுள்ளது.    

நோடு முழு்வதும் ப� பகுதிகளில மருநது 
்வரககளுககு ெட்டுபபோடு ஏறபட்டுள்ளெோக 
செரிவிககபபடுகின்றது. இெறகரம்வோக, 
1999 என்ற சு்வசெரிய அ்வெர செோர�லபசி 
இ�ககததுககு அரைபபென் மூ�ம் 

மருநது தபாருட்கரை    
தபறுவதில சிரமமா? 
1999க்கு அறிவிக்்க மவண்டும்காள்  

சகோழும்பு, சகோள்ளுபபிட்டி, 
அ�ரி மோளிரகககருகிலுள்ள 
வீதியிலிருநது ஆர்பபோட்டககோ-
ரர்கரளயும், அ்வர்களது ெக� 
உடரமகரளயும் அகறறுமோறு 
சபோலிஸோருககு லகோட்ரட நீெ்வோன் நீதிமன்றம் 
உதெரவிட்டுள்ளது.  

 நரடபோரெககு ெரடகள் மறறும் சபோதுமக -
களுககு இரடயூறு ஏறபடும் ்வரகயில, 
இத ெரபபினர் ஆர்பபோட்டததில

குறுகிய அரசியல நலன்களுககாகயவ   
உத்யெச யவரலநிறுத்ெ ஏற்பாடுகள்

மக்களை 
அச�ௌ்கரியப்படுத்தும் 

ந�ோக்கத்துககு ஒருந்போதும் 
ஒத்துளைபபிலளலை  

ஜனாதிபதிமய ெந்தித்த   
சதாழிறெங்கங்களின பிரதிநிதி்கள்   

கூடடா்க சதரிவிப்பு   

பதவி்களுக்கு மொரம்மபாகி்வர்்கள் நாேல்ல  

சபாதுேக்்களுக்கு இமடயூறு ஏறபடுத்தும்    

ஆரப்பாட்ைககாரரகரை    
அகற்்ற நீதிமன்று உத்ெரவு   

மேலும் 02 நாட்களுக்கு 
விநிம�ா்க சிக்்கல்   

இதுவமர வழஙகியுள்ளதா்க அறிக்ம்க  

சவால்களை வவனவறெடுக்க  ஒனறிளைந்து 
ப�ாராட  முனவருமாறு �ாராளுமனறில  
நிதியளமசசர் அலி சப்ரி அளறெகூவல
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ஆரப்பாட்ைககாரரகள் 10 யபர ரகது 
குறித்து பிரசன்ன கருத்து  

ெமப முதல்வர் திமனஷ் உறுதி

06

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், 
ஷம்ஸ் போஹிம்   

பிரெமர் மஹிநெ ரோஜபக ஷ பெவி வி�க 
மோட்டோர். இன்லறோ அல�து நோரளலயோ 
நோட்டின் ெறலபோரெய சூழ்நிர� செோடர்பில 
அ்வர் போரோளுமன்றததில உரரயோறறு்வோசரன 
ெரப முெல்வர் அரமசெர் திலனஷ் குண்வர்ென 
செரிவிதெோர்.   

போரோளுமன்றததில லநறறு நரடசபறற கட்சித 
ெர�்வர்கள் கூட்டததிறகு பின்னர் ஊடகவிய�ோ-
ளர்களுககு கருதது செரிவிதெ லபோலெ 
அரமசெர் திலனஷ் குண்வர்தென 

பிரெமர ஒருயபாதும
பெவி விலக மாட்ைார

நம்பிக்ம்கயில்லா
பிமரரமணக்கும்
மு்கஙச்காடுக்்க தயார் 
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இலங்கையின் சுதந்திரத்திற்குப் 
பின்்னரா்ன வரலாற்றின் இந்த இக்-
கைட்ா்ன தருணத்தில், நிதிய்ைச்சர் 
என்்ற மு்்றயில் எ்னது முதலாவது 
விச்ச் அறிக்்கை்ய வழஙகுவதற்-
கைாகை நான் இன்று இந்த ைதிப்பிற்குரிய 
்ச்ையில் உ்ரயாற்றுகிச்றன். 

நாடு வரலாறு கைாணாத ்சமூகை, பைாரு-
ளாதார ைற்றும் அரசியல் ்சவால்கைளு-
்ன் சைாராடி வருகி்றது. ்சமீைத்திய 
முன்ச்னற்்றஙகைள் நி்ல்ை்ய கைடு-
்ையா்ன பநருக்கைடியாகை சைா்சைாக்-
கியுள்ள சைாதிலும், இந்தச ்சவால்கை-
ளின் மூல கைாரணஙகைள் ைல த்சாப்த 
கைால பைாருளாதார வரலாற்றில் 
பின்ச்னாக்கிச ப்சல்கின்்ற்ன. அவ்சர 
கைவ்னம் சத்வப்ைடும் முக்கியைா்ன 
முன்ச்னற்்றத்து்்றகைள் உள்ள்ன. ைண-
வீக்கைம் மிகை அதிகை அளவில் உயர்ந்து, 
வாழக்்கைச ப்சல்வ தாஙகை முடியாத 
அளவிற்கு அதிகைரிக்கைச ப்சய்துள்ளது. 
அந்நியச ப்சலாவணி ்கையிருப்பு 
கைணி்சைாகைக் கு்்றந்துள்ளது ைடடு-
ைன்றி ைரிைாற்று விகிதம் சவகைைாகை 
்சரிந்து, பநருக்கைடிக்கு ைஙகைளித்துள்-
ள்ன. இ்்க்கைால ந்வடிக்்கையாகை 
பவளிநாடடுக் கை்்்னத் திருப்பிச 
ப்சலுத்துவது நிறுத்தப்ைடுவதாகை அறி-
விக்கைப்ைடடுள்ளது. எரிபைாருள், 
எல்பீ எரிவாயு, ைருந்துப் பைாருட-
கைள், மூலப்பைாருடகைள் உள்ளிட் 
அத்தியாவசியப் பைாருடகைளுக்குத் 
தடடுப்ைாடு ஏற்ைடடுள்ள நி்லயில், 
மின்்சாரத் த்்கைள் ஆகியவற்றின் 
கைாரணைாகைவும் ைக்கைள் தைது பைாரு-
ளாதார பநருக்கைடிகைளுக்கு எதிராகை 
வீதியில் இ்றஙகி ஆர்ப்ைாட்த்தில் 
ஈடுைடுகின்்ற்னர். இவற்ச்றாடு, திரட-
்ப்ைட் கை்ன் அதிகைரிப்பு, கு்்றந்த 
உற்ைத்தித்தி்றன் ைற்றும் நி்லயா்ன 
ந்ப்புக் கைணக்கு ைற்்றாக்கு்்ற 
ஆகிய்வ அ்ஙகும். 

பகைாவிட-19 பதாற்றுசநாய் ைற்றும் 
உக்்ரன் சைாதல் சைான்்ற ்சமீைத்திய 
அதிர்வுகைள் இந்த அடிப்ை்் ைலவீ-
்னஙகை்ள பவளிப்ைடுத்தச ப்சய்துள்-
ள்ன. எவவா்றாயினும், அண்ைக் 
கைாலத்தில் அமுல்ைடுத்தப்ைட் 
சில தவ்றா்ன ைற்றும் விசவகைைற்்ற 
பகைாள்்கைகைளால் இந்த நி்ல்ை 
ஏற்ைட்து என்ை்தயும் நாம் ஒப்-
புக்பகைாள்ளத் தான் சவணடும். இது 
உண்ையில் ஒரு தீவிரைா்ன நி்ல. 
இப்பிரசசி்்னகை்ளத் தீர்ப்ைதில் சித்-
தாந்தச ்சார்புகைளுக்கு ஆளாகைாைல், 
நிபுணத்துவ அணுகுமு்்ற்யப் பின்-
ைற்்ற சவணடிய சநரம் வந்துவிட்து 
என்று நான் நம்புகிச்றன். அரசி்்ற 
ைற்றும் ைடுகை்ன் நி்லத் தன்்ை்ய 
மீடப்டுப்ைதில் ஏற்ைட் தாைதம் 
ைற்றும் அந்நிய ்கையிருப்பு ்சரி்வ 
முன்கூடடிசய ்சைாளிக்கைத் தவறிய-
தால் சிக்கைல்கைள் தீவிரை்்ந்துள்-
ள்ன என்்ற உண்ை்ய நான் ஏற்-
றுக்பகைாள்கிச்றன். ்சர்வசத்ச நாணய 
நிதியம் சைான்்ற நிறுவ்னஙகைளால் 
ஒத்து்ழப்பு வழஙகைப்ைடும் சைரண-
்ப் பைாருளாதார ஸ்திரப்ைடுத்தலின் 
நம்ைகைைா்ன ைா்த்ய நிறுவுவதன் 
மூலம் மூலத்ன ்சந்்த அணுகை்ல 
மீளப் பைறுவதில் இலங்கை கைவ்னம் 
ப்சலுத்தியிருக்கை சவணடும். 

ஆ்னால் இப்சைாது, கு்்றகை்ளக் 
கைணடுபிடிப்ை்த வி், இந்த நி்ல-
்ைக்கைா்ன கைாரணஙகை்ளக் கைண -்
றிந்து, முன்ச்னாக்கி ப்சல்வதற்கைா்ன 
ைா்தயில் கைவ்னம் ப்சலுத்துவது 
முக்கியம். பதாழில்்சார் ைற்றும் 
நி்லயா்ன தீர்வுகை்ள வழஙகுவதில் 
நாம் தீவிரைாகை இருக்கை சவணடும் 
என்்ற ப்சய்தி்ய பைாதுைக்கைள் 
சைாராட்ஙகைள் நைக்குத் பதரி-
விக்கின்்ற்ன. இதில் ஒரு முக்கிய-
ைா்ன ைகுதி என்்னபவனில், நைக்கு 
முன்்னால் உள்ள ்சவால்கைள் குறித்தும் 
சதர்வு ப்சய்வதற்கு, வலியற்்ற தீர்வு-
கைள் எதுவும் இல்்ல என்ைது குறித்-
தும் பவளிப்ை்்த்தன்்ை்யக் 
பகைாணடிருத்தலாகும். இலங்கையின் 
வரலாற்றில் ைல ்சையஙகைளில், அடுத்-
தடுத்து வந்த அரசியல் நடிகைர்கைள் கைண-
கைவர் ை்ஙகை்ள வ்ரந்தும், யதார்த்-
தமும் நம்ைகைத்தன்்ையற்்றதுைா்ன 
வாக்குறுதிகை்ள அளித்துமுள்ள்னர். 
ஒவபவாரு மு்்றயும் நீண் கைாலத் 
தீர்வுகை்ள ஏற்ைடுத்த முயற்சிக்கும் 
சைாது, குறுகிய கைால நன்்ைகைள் 
ைற்றும் நிவாரணஙகைள் என்்ற வாக்-
குறுதியு்ன் அடுத்த சதர்தல் சுழற்-
சியில் இ்வ த்லகீழாகை ைாற்்றப்-
ைடுகின்்ற்ன. இந்த பகைாள்்கைகைளின் 
ைாதகைைா்ன வி்ளவுகை்ள இன்று 
நாம் கைாணகிச்றாம் - ைடடுைன்றி; 
பைாதுைக்கைள் இ்த நிராகைரித்த்த 
இன்று நாம் கைாணும் எதிர்ப்புகைள் 
பிரதிைலிக்கின்்ற்ன. நாடடின் முன்-
ச்னாக்கிய பைாருளாதாரப் ைா்தயில் 
ைரந்த அரசியல் ஒருமித்த கைருத்்த 
இலங்கை ஏற்ைடுத்த சவணடிய 
சநரம் இது. அரசி்்ற ைற்றும் ைண-
வியல் ஒழுக்கைம், உற்ைத்தித்தி்ற்்ன 
சைம்ைடுத்துவதில் கைவ்னம் ப்சலுத்து-
தல் ைற்றும் நைது ்சமூகைத்தின் மிகைவும் 
ைாதிக்கைப்ை்க்கூடிய பிரிவி்ன்ரப் 
ைாதுகைாப்ைதன் மூலம் ்சைைா்ன 
வி்ளவுகை்ள உறுதி ப்சய்தல் ஆகி-
யவற்றின் அடிப்ை்்யிலா்ன பைாரு-

ளாதாரப் ைா்தசய அதுவாகும். பிரச-
சி்்னயின் மூல கைாரணத்்த நாம் 
புரிந்து பகைாள்ள சவணடும், அதாவது 
ைல அடுத்தடுத்த அர்சாஙகைஙகைளால் 
உருவாக்கைப்ைட் நி்லசை்றற்்ற அர-
சி்்றக் பகைாள்்கைகைள். ஒரு நா்ாகை 
நாம் நைது ்சக்திக்கு அப்ைாற்ைடடு 
வாழந்சதாம் என்்ற உண்ை்யயும் 
நாம் ஏற்றுக்பகைாள்ள சவணடும். 
பைாது நிதிக்கைா்ன பைாறுப்பு நைது 
அரசியல்ைப்பின் ைடி ைாராளு-
ைன்்றத்தின் கீழ வருகி்றது என்்றைடி-
யால், நிச்சயைாகை இந்த பகைௌரவமிக்கை 
்ச்ையின் ஒப்புதலு்ன், மு்்றயா்ன 
ைரீடசிப்புக்கைள் ைற்றும் இருப்புக்கைள் 
இல்லாைல், அ்்னத்து அர்சாஙகைங-
கைளும் தாஙகைள் ்சம்ைாதித்த்த வி் 
அதிகைைாகை ப்சலவழித்துள்ள்ன. என் 
ைார்்வயில், “நாம் எ்த வி்தக்கி-
ச்றாசைா அ்தசய அறுவ்் ப்சய்-
கிச்றாம்” என்ைது தான் இப்சைாது 
ந்க்கி்றது. நி்லயா்ன தீர்வுகைளில் 
கைவ்னம் ப்சலுத்த சவணடிய சநரம் 
வந்துவிட்து. தீர்வுகைளின் அடிப்ை-
்்கைள் மிகைவும் சநரடியா்ன்வ. 
எதிர்கைாலத் த்லமு்்றகைளின் மீது 

பைரும் கை்ன் குவியலின் சு்ை்ய 
சுைத்துவ்த வி், தாஙகுதி்றனு-
்்ய கை்ன் நி்ல்ையு்ன் நியா-
யைா்ன வருவாயின் கைட்்ைப்பிற்-
குள் ப்சலவி்னஙகைள் நிருவகிக்கைப்ை் 
சவணடும். எனினும் அ்தச ப்சய்ய, 
நாம் ைாற்்றஙகை்ளக் பகைாணடுவர 
சவணடும். அரசி்்றச ப்சயல்ைாடு-
கைள் ைற்றும் முழுப் பைாருளாதாரத்-
்தயும் நாஙகைள் நிருவகிக்கும் விதத்தி-
லா்ன ைாற்்றஙகைள் நைது பைாருளாதார 
முன்ச்னற்்றத்திற்கு த்்யாகை உள்ள 
த்்கை்ள நீக்கை ைறுசீர்ைப்புக்-
கை்ள சைற்பகைாள்ள சவணடும். 
பைாருளாதாரத்தின் முன்ச்னற்்றம், 
நாடடின் முன்ச்னற்்றம் ஆகியவற்-
றின் பைாருடடு முடிவுகை்ள எடுப்-
ைதற்கு நாம் தூரசநாக்கு்னும் 
விசவகைத்து்னும் ப்சயல்ைடுதல் 
சவணடும். கைல்வி, சுகைாதாரம் ைற்றும் 
்சமூகைப் ைாதுகைாப்பு சைான்்ற முக்கிய-
ைா்ன து்்றகைளில் பைாது முதலீட்் 
உறுதி ப்சய்யும் அசத சவ்ளயில், 
அரசின் வருவா்ய அதிகைரிக்கைவும் 
ப்சலவி்னஙகை்ள சீராக்கைவும் வரிச 
சீர்திருத்தஙகை்ளச ப்சயல்ைடுத்துவ-
தற்கு ைாராளுைன்்றம் முன்னுரி்ை 
அளிக்கை சவணடும். பைாருளாதாரத்-
தின் அ்்னத்து அம்்சஙகைளிலும் உற்-
ைத்தித்தி்றன் ைற்றும் சைாடடித்தன்-
்ை்ய உந்தும் அசத சவ்ளயில், 
சதசிய ச்சமிப்்ை உயர்த்துவதற்-
கும், அர்சாஙகை ைற்றும் தனியார் 
முதலீட்் உற்ைத்தித் து்்றகைளுக்-
குச ப்சலுத்துவதற்கும் சைரண்ப் 
பைாருளாதாரக் பகைாள்்கை வடிவ-
்ைக்கைப்ைடடிருக்கை சவணடும். அர-
சுக்குச ப்சாந்தைா்ன பதாழில் நிறுவ-
்னஙகை்ள ைறுசீர்ைப்ைதில் நாம் 
கைடு்ையா்ன முடிவுகை்ள எடுக்கை 
சவணடும். ்சமுதாயத்திற்கு கு்்றந்த 
ப்சலவில் சி்றந்த வி்ளவுகை்ள 
அ்்ய, முடிந்தவ்ர சைாடடிச 
்சந்்த வழிமு்்றகை்ள ஊக்குவிக்கை 
சவணடும். ்சந்்தச ்சக்திகைளின் அை-
ரிமிதைா்ன உற்ைத்தித் தி்ற்்னப் 
ையன்ைடுத்த நாம் கைற்றுக்பகைாள்ள 
சவணடும். அசத ்சையம் ்சந்்தத் 
சதால்விகை்ளப் ைற்றி முழு்ையாகை 
அறிந்துபகைாணடு, ்சமூகைத்திற்கைா்ன 
நியாயைா்ன வி்ளவுகை்ள உறுதி-

ப்சய்ய பைாருத்தைா்ன த்லயீட்் 
வழஙகை சவணடும். பைாதுத்து்்றத் 
தி்றன் ைற்றும் உற்ைத்தித்தி்ற்்ன 
சைம்ைடுத்த நம்ைகைைா்ன மு்்ற்ை-
கை்ள நாம் உருவாக்கை சவணடும். 
இந்தச சூழலில் ்சர்வசத்ச நாணய 
நிதியத்தின் உதவி்யப் பைறுவதற்-
கைா்ன முடிவு முக்கியைா்னது. ஒரு 
்சர்வசத்ச நாணய நிதிய சவ்லத்திட-
்ைா்னது, மிகைவும் சத்வயா்ன ைறு-
சீர்ைப்புக்கை்ள சைற்பகைாள்வதற்கு 
ஒரு ஊக்கியாகை இருக்கும். சைலும் 
நைது பைாருளாதார சிக்கைல்கை்ள 
நிவர்த்தி ப்சய்வதில் நாம் தீவிரைாகை 
இருக்கிச்றாம் என்ைதற்கைா்ன ்சமிக்-
்ை்ய உலகின் பி்ற ைகுதிகைளுக்கும் 
வழஙகும். ஆ்னால் நாம் முன்ப்ன-
டுக்கும் பைாருளாதார ைறுசீர்ைப்பு 
சவ்லத்திட்ம் இலங்கை உரி்ைத்-
தன்்ையு்ன் கூடிய சவ்லத்திட-
்ைாகை இருக்கை சவணடும் என்ை்த 
நாம் உணர சவணடும். ்சர்வசத்ச 
நாணய நிதியமும் பதாழில்நுடை 
உதவி்ய வழஙகி பின்்னர் ஒப்புதல் 
அளிக்கும் பதாழில்மு்்றயா்னதும் 
ைற்றும் ைகுப்ைாய்வு ரீதியாகைவும் 

வலுவா்ன ஒரு பைாருளாதாரத் திட-
்த்்த முன்்வக்கை சவணடும். 
இலங்கை உரி்ைத்தன்்ை இல்லா-
ைலும், ்சட்வாக்கைைன்்றத்தின் ைரந்த 
ஒருமித்த கைருத்து இல்லாைலும், 
எஙகைளின் நீண்கைாலப் பைாருளாதா-
ரப் பிரசசி்்னகைளுக்கு நிரந்தரத் தீர்-
வுகை்ள வழஙகுவதில் பவற்றிபை்ற 
முடியாது. நாம் தற்சைாது ஆழைா்ன 
பைாருளாதார ்சவால்கை்ள எதிர்-
பகைாணடுள்ள அசத சவ்ளயில், 
எைது முதல் முன்னுரி்ை சைரண-
்ப் பைாருளாதார ஸ்திரப்ைடுத்தல் 
ஆகும். உலகின் மிகைவும் ஆற்்றல்மிக்கை 
பைாருளாதார வளர்சசி ்ையஙகைளின் 
வா்சலில் இந்தியப் பைருஙகை்ல் 
பைாருளாதாரைாகை இலங்கை பகைாண-
டிருக்கும் அைரிமிதைா்ன ஆற்்ற்ல 
நாம் ை்றந்து வி்க்கூ்ாது. பிராந்திய 
ைற்றும் உலகைளாவிய பைாருளாதார 
பைறுைதிச ்சஙகிலிகைளில் பைாருத்த-
ைா்ன கைல்வி, சுகைாதாரம், தூய எரி்சக்தி, 
பைாதுப் சைாக்குவரத்து, ்சமூகைப் ைாது-
கைாப்பு ைற்றும் நி்லயா்ன உள்கைட -்
்ைப்பு ஆகியவற்றில் நாம் முதலீடு 
ப்சய்ய சவணடும். 

இந்தச ப்சயல்ைாடடில், சவ்ல-
வாய்ப்பு ைற்றும் வளர்சசி்யத் தூண-
டுவதில் தனியார் து்்ற அதிகை ைஙகு 
வகிக்கை சவணடும். பைாருத்தைா்ன 
பகைாள்்கைகைளு்ன் பவளிநாடடு 
சநரடி முதலீடுகைளுக்கு உகைந்த, உலகை-
ளாவிய சைாடடித்தன்்ை பகைாண், 
ஏற்றுைதி ்சார்ந்த பைாருளாதாரத்்த 
இலங்கை பகைாணடிருக்கை சவணடும். 
அவவாறு ப்சய்யும்சைாது, ஆதாரங-
கைளின் அடிப்ை்்யிலா்ன ஆராய்ச-
சிக்கிணஙகை நாம் முடிவுகை்ள எடுக்கை 
சவணடும். நிதி அ்ைசசிலுள்ள 
எ்னது அலுவலகைத்தில் ஆராய்சசி 
ைற்றும் ைகுப்ைாய்வுப் பிரி்வ 
நிறுவும் ைணியில் பைாருளாதாரக் 
பகைாள்்கை வகுப்ைதில் நிபுணத்துவ 
அணுகுமு்்ற்ய வழஙகைவும் எஙகை-
ளுக்கு உதவும். தற்சைா்தய பநருக்-
கைடி நி்ல்ை எவவாறு அதிகைரித்-
தது? 
 பைரும்ைாலா்ன முக்கிய 

அரசி்்ற ைாறிகைள் மூலம் பிரதிைலிக்-
கின்்றவாறு, கை்ந்த ைல த்சாப்தஙகை-
ளாகை இலங்கையின் வரவு-ப்சலவுத் 

திட்ச ப்சயற்ைாடுகைள் ைல ைலவீ்னங-
கை்ளச ்சந்தித்து வருகின்்ற்ன. இதில் 
அர்சாஙகை வருவாய் திரட்லில் கூர்-
்ையா்ன ்சரிவு, அதிகை ைற்றும் கைடு-
்ையா்ன மீணப்ழும் ப்சலவி்னங-
கைள், குறிப்பிட் து்்றகைளுக்கைா்ன 
அதிகை மூலத்னச ப்சலவி்னஙகைள் உள்-
ள்ஙகுவது்ன், பதா்ர்சசியா்ன அர-
சி்்றப் ைற்்றாக்கு்்றகைள் பைரும் ைடு-
கை்ன் குவிப்்ை ஏற்ைடுத்தி்ன. 
 சைற்கூறிய அரசி்்ற ஏற்்றத்-

தாழவுகைளின் கைசிவு வி்ளவுகைள் ைண-
வியல் ைற்றும் ைரிைாற்று விகிதக் 
பகைாள்்கைகைளின் ந்த்்த்யயும் சிக்-
கைலாக்கியது. 
 இவவாறு, இலங்கைப் பைாரு-

ளாதாரம் ஒசர சநரத்தில் பவளிப்பு்ற 
ந்்மு்்றக் கைணக்குப் ைற்்றாக்கு்்ற 
ைற்றும் அர்சாஙகை வரவு ப்சலவுத் 
திட் ைற்்றாக்கு்்ற ஆகிய இரண-
்்யும் பகைாண் இரட்்ப் ைற்-
்றாக்கு்்ற்யக் கைாடடியது. 
 பதா்ர்சசியா்ன வரவு ப்சலவுத் 

திட்ப் ைற்்றாக்கு்்றகைள் பைாதுப் 
ைடுகை்ன் திரடசிக்கு வழிவகுத்து, 
இது இப்சைாது தாஙகுதி்ற்னற்்றதாகை 
உள்ளது. 
 இந்த ப்சயல்ைாடடில், ஊழலின் 

கூறுகை்ள நான் நிராகைரிக்கைவில்்ல, 
அத்னால்தான் ஒரு சுயாதீ்ன நீதித்-
து்்ற, நம்ைகைைா்ன ைத்திய வஙகி 
ைற்றும் வலுவா்ன பைாதுச ச்ச்வ 
சைான்்ற நிறுவ்ன கைாரணிகை்ள நாம் 
வலியுறுத்த சவணடியுள்ளது. 
 தற்சைாது, இலங்கையின் 

பைாருளாதாரம் மிகைவும் ்சவாலா்ன 
சூழநி்லயில் உள்ளது. இது ்சமூகை 
பகைாந்தளிப்பி்்னயும் அரசியல் ஸ்-
திரமின்்ை்யயும் தூணடியுள்ளது. 
அடிப்ை்்ப் பிரசசி்்னகைளுக்கு 
உ்்னடியாகைத் தீர்வு கைாணப்ை்ாவிட-
்ால், இது சைரழிவுமிக்கை வி்ளவு-
கைளுக்கு வழிவகுக்கும். இலங்கை-
யில் அண்ைக்கைால பநருக்கைடி்யத் 
தூணடியது எது? 
 நான் சைசல குறிப்பிட்து 

சைால், அரசி்்றத் து்்ற ைல ஆண-
டுகைளாகை பதா்ர்சசியா்ன ைலவீ்னஙகை-
ளால் ைாதிக்கைப்ைடடிருந்தது. 
 இருப்பினும், 2019 இன் பிற்ை-

குதியில், நான் சைசல குறிப்பிட் 
அடிப்ை்் ைலவீ்னஙகை்ளத் தீர்க்-
கைாைல், பைாருளாதார ந்வடிக்்கை-
கை்ளத் தூணடுவ்த சநாக்கைைாகைக் 
பகைாணடு, கைணி்சைா்ன வரிக் கு்்றப்-

புகை்ள அர்சாஙகைம் அறிமுகைப்ைடுத்தி-
யது. எவவா்றாயினும், இலங்கையில் 
பகைாவிட-19 பதாற்றுசநாய் ைரவிய-
தன் மூலம் இந்த ந்வடிக்்கையின் 
உத்சதசிக்கைப்ைட் முடிவுகைள் அ் -்
யப்ை்வில்்ல. இது இலங்கையின் 
நி்ல்ை்ய சைா்சைாக்கியது. 
சைலும், 2019 ஆம் 
ஆணடின் பிற்ைகு-
தியில் அறிமுகைப்ை-
டுத்தப்ைட் வரிக் 
கு ் ்ற ப் பு கை ள ா ல் 
இ ழ க் கை ப் ை ட ் 
வருவாய் ரூைா.500 
பி ல் லி ய னி ் ்ன 
வி் அதிகைைா்னதாகை 
ைதிப்பி்ப்ைடடுள் -
ளது. இது இ்்ற-
யாண்ை தரைதிப்-
பீடடு நிறுவ்னஙகைள், 
இ ல ங ் கை ் ய 
தவறு்கை ைட்ங-
கைளுக்கு அருகில் 
தரமி்றக்கைச ப்சய்துள்-
ளது. எ்னது கைருத்துப்ைடி, பகைாவிட-19 
பதாற்றுசநாயால் உருவாக்கைப்ைட் 
புதிய சூழலில் இந்த வரிக் கு்்றப்-
புக்கைள் ைடிப்ைடியாகை ைாற்்றப்ைடடி-
ருக்கை சவணடும். அதற்குப் ைதிலாகை 
ந்ந்தது என்்னபவனில், வருவாய் 
இழப்பு ைத்திய வஙகி்ய ைணத்்த 
அசசிடுவதற்கு வழிவகுத்தது்ன், 
ைற்்றாக்கு்்றக்கு நிதியளிக்கை அர்சாங-
கைத்திற்கு உதவியது. உலகைளாவிய 
ைணப்புழக்கை நி்ல்ைகைளில் ஏற்்ற 
இ்றக்கைத்திற்கு ைத்தியில் தரப்ைடுத்-
தல் ந்வடிக்்கையா்னது, ்சர்வசத்ச 
மூலத்னச ்சந்்தகை்ள அணுகுவதி-
லிருந்து இலங்கை்யக் கைடடுப்ைடுத்-
தியது. இது முதிர்சசிய்்ந்த ைடுகை-
்்்ன மீள்நிதியளிப்ைதற்கைாகை புதிய 
மூலத்னத்்த திரடடுவதில் இருந்து 
அர்சாஙகைத்்தத் தடுத்தது. 
 எ்னசவ, நாடு ைடிப்ைடியாகை 

அதன் பவளிநாடடு நாணய ்கையி-
ருப்்ை அதன் கை்்றை்ாத ைடுகை்ன் 
ச்ச்வப் ைதி்வ ைராைரிக்கைப் ையன்-
ைடுத்தியது. 
 இதற்கி்்யில், சுற்றுலாத் 

து்்றக்கு ஏற்ைட் பைரும் ைாதிப்-
ைா்னது, பதாழிலாளர்கைளின் ைண 

அனுப்பீடுகைளின் ைந்தநி்லயு்ன், 
்சந்்தயில் இறுக்கைைா்ன அந்நிய 
ப்சலாவணிப் ைணப்புழக்கை நி்ல்ய 
சைலும் சைா்சைாக்கியது. 
 வி்லக் கைடடுப்ைாடுகைள், 

நி்லயா்ன ைரிைாற்று விகிதம், ஒழுங-
குைடுத்தப்ைட் வடடி விகிதஙகைள், 
நி்லயற்்ற பைற்ச்றால், டீ்சல் ைற்றும் 
எல்பி எரிவாயு வி்லகைள் ைற்றும் 
பி்ற நிருவகிக்கைப்ைட் வி்லகைள், 
நி்ல்ை்ய சைலும் சிக்கைலாக்கி-
யது. இந்த அழுத்தப் புள்ளிகைளின் 
பவளியீடு இப்சைாது உயர் ைணவீக்-
கைத்தில் பிரதிைலிப்ைதாகை உள்ளது. 
 பகைாவிட-19 பதாற்றுசநாய்க்குப் 

பின்்னரா்ன உலகைப் பைாருளாதார 
ப்சயற்ைாடுகைள் ைற்றும் அண்ைய 
உக்்ரன் பநருக்கைடி ஆகிய்வ 
இலங்கைப் பைாருளாதாரத்தில் 
சைலும் அழுத்தஙகை்ளச ச்சர்த்த்ன. 

• 2019 இறுதிக்குள், ைத்திய வஙகி 
ஒதுக்குகைள் 7.6 பில்லியன் அபைரிக்கை 
ப்ாலர்கைளாகை இருந்தது. 5.8 பில்லி-
யன் அபைரிக்கை ப்ாலர்கைள் உள்வரவு 
ைற்றும் 6.0 பில்லியன் அபைரிக்கை 
ப்ாலர்கைள் பவளிநாடடு நாணயக் 
கை்ன் ச்ச்வ ப்சலுத்துதல்கைளும் 
உடை் 7.8 பில்லியன் ப்ாலர்கைள் 
பவளிசயறியதன் வி்ளவாகை 2020 
ஆம் ஆணடின் இறுதியில், ்கையி-

ருப்பு 5.7 பில்லியன் அபைரிக்கை 
ப்ாலர்கைளாகைக் கு்்றக்கைப்ைட்து, 

• 7.9 பில்லியன் அபைரிக்கை 
ப்ாலர்கைள் பைாத்த வரவு்ன் 10.4 
பில்லியன் ப்ாலர்கைள் பவளிசய-
றியதன் வி்ளவாகை ்கையிருப்பு 
2021 ஆம் ஆணடின் இறுதியில் 3.1 
பில்லியன் அபைரிக்கை ப்ாலராகைக் 
கு்்றந்துள்ளது. இதில் 6.8 பில்லி-
யன் அபைரிக்கை ப்ாலர்கைள் அந்நியச 
ப்சலாவணிக் ைடுகை்ன் ச்ச்வக் 
பகைாடுப்ை்னவுகைள் ைற்றும் அத்தியா-
வசிய இ்றக்குைதிகைளுக்கைாகை 1.2 பில்-
லியன் அபைரிக்கை ப்ாலர்கைள் அந்-
நியச ப்சலாவணி்ய வழஙகுதல் 
ஆகிய்வ அ்ஙகும். 
 வர்த்தகை வஙகிகைளுக்கைா்ன 

பவளிநாடடு நாணய வரவு ைற்்றாக்-
கு்்றயின் கைாரணைாகை, எரிபைாருள், 
நிலக்கைரி ைற்றும் எல்பி எரிவாயு, 
ைருந்துகைள் ைற்றும் பி்ற அத்தியாவ-
சியப் பைாருடகைள் உடை் அத்தியா-
வசியப் பைாருடகைளின் இ்றக்குைதி 
பதா்ர்ைா்ன அந்நியச ப்சலாவணித் 
சத்வகை்ளப் பூர்த்தி ப்சய்ய 2021, 
ஆகைஸ்ட முதல் ைத்திய வஙகியின் 
உத்திசயாகைபூர்வ ்கையிருப்பு ையன்ை-
டுத்தப்ைட்து. 
 இதன் வி்ளவாகை, 2022 ைார்சசு 

இறுதிக்குள் பீப்பிள்ஸ் சைஙக் ஆஃப் 
சீ்னாவின் 1.5 பில்லியன் அபைரிக்கை 
ப்ாலர் ்சைைா்ன  வ்சதி உடை், உத்தி-

சயாகைபூர்வ ஒதுக்குகைள் 1.9 பில்லியன் 
அபைரிக்கை ப்ாலராகைக் கு்்றந்தது. 
இருப்பினும், இந்த ்கையிருப்புகைளில் 
பைரும்ைகுதி அபைரிக்கை ப்ாலர் 
ைதிப்பிலா்ன பகைாடுப்ை்னவுகை்ளத் 
தீர்க்கை ையன்ைடுத்த முடியாது. 
 எ்னசவ, தற்சைாது ையன்ை-

டுத்தக்கூடிய திரவ இருப்பு மிகைக் 
கு்்றந்த அளவில் உள்ளது்ன் எரி-
பைாருள், எல்பி எரிவாயு ைற்றும் 
ைருந்துப் பைாருடகைள் உள்ளிட் அத்-
தியாவசியப் பைாருடகைளின் இ்றக்கு-
ைதி்யக் கைடு்ையாகைப் ைாதிப்ைதாகை-
வும் உள்ளது. 
 இந்த அத்தியாவசிய இ்றக்குைதி-

கைளுக்கு நிதியளிக்கை சைாதுைா்ன அந்-
நியச ப்சலாவணி்யத் சதடுவதற்கு 
அர்சாஙகைம் சைாராடிக்பகைாணடிருக்-
கி்றது என்ை்த இந்த ைதிப்பிற்குரிய 
்ச்ையில் பதரிவிக்கை நான் தயஙகை-
வில்்ல. எ்னசவ, அத்தியாவசியப் 
பைாருடகைளின் விநிசயாகைச ்சஙகி-
லி்ய மீடப்டுக்கைவும், ைக்கைளின் 
கு்்றகை்ள நிவர்த்தி ப்சய்யவும், ைறு-
சீர்ைப்புத் திட்த்்த முன்ச்னாக்கி 
நகைர்த்தவும், இ்ணப்பு நிதியளிப்-
பி்்னச ப்சயல்ைடுத்தவும், நடுத்தர 

முதல் நீண் கைால வளர்சசி பதா்ர்-
ைா்ன பகைாள்்கைகை்ள ந்்மு்்றப்-
ைடுத்தவும் ஒரு நாப்ன்்ற வ்கையில் 
நைக்கு அவ்சரத் தீர்வுகைள் சத்வயா-
கும். 
 எவவா்றாயினும், அரசியல் ஸ்-

திரத்தன்்ை ைற்றும் தனியார் து்்ற 
உடை் அ்்னத்துத் தரப்பி்னரின் 
ஆதரவும் மிகைவும் சத்வயா்ன ைறு-
சீர்ைப்பு நிகைழசசி நிர்ல ப்சயல்ை-
டுத்துவதற்கு முக்கியைா்ன கைாரணிகை-
ளாகை விளஙகும்.  
 சைற்குறிப்பிட் ைகுப்ைாய்வா-

்னது, குறிப்ைாகை அரசி்்றத்து்்றயில் 
தற்சைாது நாடு எதிர்பகைாள்ளும் முக்-
கியப் பிரசசி்்னகை்ள, சுருக்கைைாகை 
வழஙகுகி்றது. 
 கைவ்னைாகைப் ைரிசீலித்து நன்கு 

சிந்திந்து எட்ப்ைடும் தீர்வுகைள் 
சத்வயா்ன ஒரு முக்கியைா்ன 
ைற்றும் ஆழைா்ன பிரசசி்்ன எஙகைள் 
முன்னி்லயில் உள்ளது. 
 இ்வ கை்ந்த ைல த்சாப்தஙகை-

ளாகை அடுத்தடுத்த அர்சாஙகைஙகைளின் 
கீழ குவிந்த பிரசசி்்னகைள். அதிர்ஸ்-
்வ்சைாகை, அல்லது துரதிர்ஸ்்வ்ச-
ைாகை, தற்சைா்தய ைாராளுைன்்றம் 
தீர்வு கைாண சவணடிய கைட்ாயத்தில் 
உள்ளது. 
 எ்னசவ, நி்ல்ை்ய நன்கு 

புரிந்துபகைாணடு அ்்னத்து உறுப்-
பி்னர்கைளின் ஆதரவு்ன் மிகைவும் 
சத்வயா்ன சீர்திருத்தஙகைளு்ன் தீர்-
வுகை்ள முன்்வக்கை ஒரு குழுவாகை 
ைணியாற்றுவது நைது பைாறுப்ைா-
கும். 
 இந்த ைறுசீர்ைப்புக்கைள் 

சவத்்னயளிக்கும் என்ைதில் ்சந்-
சதகைமில்்ல. எ்னசவ, ்சமூகைத்தில் 
ைாதிக்கைப்ை்க்கூடிய பிரிவி்ன்ர 
பைாருத்தைா்ன வலுவா்ன ்சமூகை ைாது-
கைாப்பு வ்லகைள் மூலம் நாம் கைவனித்-
துக் பகைாள்ள சவணடும். 
 இந்த இக்கைட்ா்ன தருணத்தில் 

இந்த வி்யம் பதா்ர்ைாகை இலங்கை 
ைக்கைளி்ம் மு்்றயிடுவதற்கு நான் 
இந்தச ்சந்தர்ப்ைத்்தப் ையன்ைடுத்-
துகிச்றன். உஙகைள் குர்ல நாஙகைள் 
நன்்றாகை சகைடகிச்றாம் என்று ப்சால்ல 
விரும்புகிச்றன். நாம் ப்சய்ய சவண-
டியது என்்னபவன்்றால், முந்்தய 
தவறுகை்ளச ்சரிப்சய்து, நிதிச ப்சயல்-
ைாடுகை்ள, நாடடின் எதிர்கைாலப் 
ைா்த்ய ்சரியா்ன தி்்சயில் ்வப்-
ைதுதான். இது மிகைவும் ்சவாலா்னதாகை 
இருக்கும், ஆ்னால் தற்சைா்தய 
த்லமு்்ற ைற்றும் வரவிருக்கும் 
த்லமு்்றகைளின் முன்ச்னற்்றத்திற்-
கைாகை நாம் அ்தச ப்சய்து தான் ஆகை 
சவணடும். 
 நாம் அ்்னவரும் அறிந்த ஆங-

கிலப் ைழபைாழி, “ஆயிரம் ்ைல்-
கைளின் ையணம் 
ஒற்்்ற அடியில் 
பதா்ஙகுகி்றது” 
என்று கூறுகி்றது. 
 இதன் 

பைாருள் என்்ன-
பவன்்றால், பைரிய 
வி்யஙகைள் எளி-
்ையா்ன பதா்க்-
கைஙகைளு்ன் ஆரம்ை-
ைாகின்்ற்ன. 
 எ்னசவ, உறு -

தியு்ன், இந்த 
முதல் ைடிகை்ள 
எ டு த் து ் வ த் து 
நைது ைக்கைளுக்கு 
எ தி ர் கை ா ல த் தி ல் 

ஒரு நி்லயா்ன அரசி்்ற நி்ல -
்ை்யயும், சி்றந்ததும் வலுவா்ன -
துைா்ன நாட்்யும் உருவாக்கும் 
இலக்்கை அ்்ய நைது ையணத் -
்தத் பதா்ஙகை சவணடும். 
 இது முன்ப்னப்சைா்தயும் வி் 

இப்சைாது முக்கியைா்னதாகியுள்-
ளது1 . ---------------------------------------------------------- 1 “நிதித் து்்றச ப்சயலாற்று்கை” 
ைற்றிய குறிப்பு இ்ணப்பு I இல் 
பகைாடுக்கைப்ைடடுள்ளது. 2022.04.28 
அன்று நிதி அ்ைசசி்னால் பவளி-
யி்ப்ைட் தகைவல் பதா்ர் குறிப்பு 
இல. 1, “அரசி்்றத் து்்ற: தற்சைா-
்தய சூழநி்ல ைற்றும் முன்ச்னாக்-
கிச ப்சல்லல்” இ்ணப்பு II இல் 
பகைாடுக்கைப்ைடடுள்ளது ைற்றும் ைத்தி-
ரி்கையில் பகைாடுக்கைப்ைடடுள்ளது. 

ைாராளுைன்்ற உறுப்பி்னர்கைளின் 
தகைவலுக்கைாகை 2022.04.28 அன்று 
பவளியி்ப்ைட் “்சர்வசத்ச நாணய 
நிதியம்/ உலகை வஙகியின் வ்சந்தகைா-
லக் கூட்ஙகைளில் கைலந்துபகைாள்வதற்-
கைாகை பவாசிஙரன் நகைருக்கு இலங்கை 
தூதுக்குழுவின் ்சமீைத்திய விஜயம்” 
ைற்றிய பவளியீடு ஆகிய்வ ைாரா-
ளுைன்்ற உறுப்பி்னர்கைளின் தகைவலுக்-
கைாகை. 

இலங்கைப் ப�ொருளொதொரத்தின் தற்�ொ்தய
நி்லயும் முன்்னொக்கிய �ொ்தயும்
நிதி அமைச்சர் அலி ்சப்ரி 04ஆம் திகதி பாராளுைன்றத்தில் ஆற்றிய உமர

சமை நிருைர்கள்
ம�ாரன்ஸ் சசல்வநாய்கம், ஷம்ஸ் ைாஹிம்

 நிலையான தீர்வுகளில் கவனம் செலுத்த வவண்டிய வேரம் வந்துவிட்டது.       
தீர்வுகளின் அடிப்பல்டகள் மிகவும் வேரடியானலவ. எதிர்காைத 

்தலைமுலைகளின் மீது ச்பரும் க்டன் குவியலின் சுலைலய சுைததுவல்த வி்ட, 
்தாங்குதிைனுல்டய க்டன் நிலைலையு்டன் நியாயைான வருவாயின் 

கட்டலைபபிற்குள் செைவினங்கள் நிருவகிககப்ப்ட வவண்டும்
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இன்னறைய சு்பதினமத�ாழுனக 
மேரம

 மேஷம  - �னம

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - த்சலவு

கடகம - - ம்பாட்டி

சிமேம - - மகா்பம

கன்னி - - த்பாறுனே

துலாம  - ேன்னே

விருச்சிகம - - நினறைவு

�னுசு  - முயறசி

ேகரம - - தவறறி

கும்பம - ேறைதி

மீனம - - சுகம

மயாகம: ேரண மயாகம

3

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராேச்்சந்திரகுருக்கள்
(்பாபு ்சரோ)

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல273.95 285.05

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல373.83 383.45

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல2.7067 2.8119

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல255.10 263.99

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல440.04 455.34

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல359.43 373.10

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல350.05 362.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல249.07 260.33

குறித்�
வினல

குறித்�
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 901.77

குவைத் டினொர் 1,108.57

ஓெொன் ரியொல் 883.08

கட�ொர் ரியொல் 92.56

சவூதி ரியொல் 90.64

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 85.39

நாணய
மாற்று

04மு�ல் 08 வனர

சுபஹ்  - 04.37
லுஹர்  - 12.09
அஸர்  - 03.26
மஃரிப்  - 06.19
இஷா  - 07.31

19 ஆவது திருத்தத்்த
உடன் அமுலாக்கவும்

நிறைவேற்று அதிகார 
ஜனாதிபதி முறைறை, 
குறிப்பிட்ட காலத்துக்-
குள் நீக்க வேண்டுமென 
வகாரியுள்்ள இலஙறக 
சட்டத்்தரணிகள் சஙகம், 
20 ஆம் திருத்்தச் சட-
்டத்ற்த நீக்கி, 19 ஆம் 
திருத்்தச் சட்டத்ற்த 
உ்டன் அமுலாக்க 
வேண்டும்  எனவும் ம்தரி-
வித்துள்்ளது.

அத்து்டன் நாடடின் மநருக்கடி 

நிறலக்கு தீர்வு காண் -
ப்தற்காக 15 வபர் 
மகாண்்ட அறனத்-
துக் கடசி அறெச்சர-
றேறையும், அ்தற்கு 
ஆ வ ல ா ச ற ன 
ே ழ ங கு ே ்த ற் க ா க 
நிபுணர்க்ள்டஙகிை 
ஆவலாசறனச் சறப 
ஒன்றையும் நிறுே 
வ ே ண் டு ம ெ ன 

இலஙறக சட்டத்்தரணிகள் சஙகம் 
வெலும் ம்தரிவித்துள்்ளது.  

்தற்வபாற்தை மநருக்கடிக்கு 
தீர்றேப் மபற்றுக் மகாள்ே்தற்கான 
வைாசறனறை வநற்று முன்தினம் 
கண்டி ெலேத்து ெற்றும் அஸ்கிரிை 
பீ்டஙகளின் ெகாநாைக்க வ்தரர்களி-
்டம் செர்ப்பித்்த பின்னர் ஊ்டகஙக-
ளி்டம் கருத்து மேளியிட்டவபாவ்த 
சட்டத்்தரணிகள் சஙகத்தின் ்தறலேர் 
சாலிை பீரிஸ் இவோறு ம்தரிவித்துள்-
்ளார்.  

நம்பிக்றகயிலல பிவரரறண 
மகாண்டுேரப்படடு, அது 
நிறைவேற்ைப் 

னகத்த�ாழில் பிணக்குகள் ்சட்டமூலம:  

வலாரன்ஸ் மசலேநாைகம் 
ஷம்ஸ் பாஹிம்   

றகத்ம்தாழில பிணக்கு -
கள் சட்ட மூலத்தில சில 
பிரிவுகள் அரசிைலறெப்புக்கு முர-
ணானது எனவும் சில பிரிவுகளுக்கு 
மூன்றில இரண்டு மபரும்பான்றெ 
அேசிைம் என்றும் நீதிென்ைம் அறி -
வித்துள்்ள்தாக சபாநாைகர் ெஹிந்த 
ைாப்பா அவபேர்்தன சறபயில ம்தரி-
வித்்தார்.   

“றகத்ம்தாழில பிணக்குகள் 
(விவச்ட ஏற்பாடுகள்)” சட்டமூலத் -
தின் சில பிரிவுகளுக்கு மூன்றில 

இரண்டு மபரும்பான்றெ வ்தறேப் -
படுே்தாகவும் சட்டமூலத்தின் 2 (1) 
ஆம் ோசகம் அரசிைலறெப்பின் 
உறுப்புறரகள் 3. 4(இ), 111(ஏ)(1)
(ஆ) ெற்றும் 111(க)(அ) ஆகிைேற்று-
்டன் முரண்படுகின்ைது என நீதிென்-
ைம் தீர்ொனித்துள்்ளது்டன் இ்தற்கு 
சர்ேஜன ோக்மகடுப்பு ந்டத்்தப்ப்ட 
வேண்டுமென உைர் நீதிென்ைம் அறி -
வித்துள்்ள்தாக சபாநாைகர் சறபயில 
ம்தரிவித்்தார்.   

்சட்டத்�ரணிகள் ்சங்கம மகாரிக்னக  

சில பிரிவுகளுக்கு 2/3
பெருமெபான்மை அவசியம

நீதிேன்றைத்தின் அறிவிபன்ப 
்ச்பாோயகர ்சன்பயில் த�ரிவிபபு 

்தமிழ்க அரசு இலங்்கககு வழஙகும் உ்தவி

வலாரன்ஸ் மசலேநாைகம்,  
ஷம்ஸ் பாஹிம்  

்தமிழ் ெக்கள் ெடடுென்றி மபாரு-
்ளா்தார மநருக்கடிக்குள்்ளாகியுள்்ள 
அறனத்து ெக்களுக்கும் உ்தவுே-
்தற்கு ்தமிழக மு்தலேர் மு.க.ஸ்-
்டாலின் எடுத்துள்்ள முடிோனது 
இலஙறகக்கும் இநதிைாவுக்குமிற்ட-

யிலான ேரலாற்று ரீதிைான சநவ்தகங-
கற்ள தீர்க்கும் மசைற்பா்டாகும் என 
ெவனா கவணசன் எம்பி பாராளுென்-
ைத்தில ம்தரிவித்்தார்.  

40,000 மெற்றிக் ம்தான் அரிசி 500 
மெற்றிக் ம்தான் பால ொ, 137 ேறக 
ெருநதுகம்ளன பலஅத்திைாேசிை 
மபாருடகற்ள இலஙறகக்கு ேழங-
குே்தற்கு அேர் ந்டேடிக்றக எடுத் -

துள்்ளார். அ்தன் மபறுெதி பல வகாடி 
ரூபாோகுமென்று அேர் சறபயில 
ம்தரிவித்்தார்.  

அவ்தவேற்ள ்தமிழ்நாடு சட்ட -
ென்ை உறுப்பினர்கள், பாதிக்கப்பட-
டுள்்ள இலஙறக ெக்களுக்காக ஒரு 
நாள் சம்ப்ளத்ற்த ேழஙக முன்ேந-
துள்்ளறெயும் ஆளும் கடசி-
யும் எதிர்க்கடசியும் 

இலங்கை இந்தியாவுக்குமி்ையிலான   
வரலாற்று சந்்தேகைஙகைளுக்கு தீரவாகும்  

்சன்பயில் ேமனா கமண்சன் எம.பி  

  -மேவிபி �னலவர அனுரகுோர திஸாோயக்க  

புறறுமோய் உள்ளிட்ட உயிரகாக்கும   

தேருக்கடி நினலக்கு தீரவு காண்பதில்:  
பிளவுக்ள விட ஒனறி்ைந்து
பெயறெடுவதே தே்வயபாக உளளது
வலாரன்ஸ் மசலேநாை-
கம், ஷம்ஸ் பாஹிம்  

நாடடின் ்தற்வபா-
ற்தை மநருக்கடி 
நிறலக்கு தீர்வு காண்-
ப்தற்கு அரசிைல தீர்வு 
அேசிைம் எனினும் 
பி்ளவுகற்ள வி்ட ஒன் -
றிறணநது மசைற்ப-
டுேவ்த இன்றைை 
முக்கிை வ்தறேைாக 
உள்்ள்தாக முன்னாள் 
பிர்தெர் ரணில விக்கிர -
ெசிஙக பாராளுென்ைத்தில ம்தரிவித்-
்தார்.  

அவ்தவேற்ள ேஙகிகள் ெற்றும் 
நிதி நிறுேனஙகள் வீழ்ச்சிைற்டைா-
ெல பாதுகாப்பதில அரசாஙகம் உரிை 
ந்டேடிக்றக எடுக்க வேண்டும் 
என்றும் அேர் ம்தரிவித்்தார்.  

நம்பிக்றகயிலலா பிவரரறண 

ம்தா்டர்பில வபசப் -
படும் ்தற்வபாற்தை 
நிறலயில பி்ளவுக -
ளுக்கு முன் இறணநது 
மசைற்படுேதிவலவை 
கேனம் மசலுத்்த 
வ ே ண் டி யு ள் ்ள ம ்தன் -
றும் அேர் சறபயில 
ம்தரிவித்்தார்.  

பாராளுென்ைத்தில 
வநற்று நற்டமபற்ை 
சர்ேவ்தச நாணை நிதி -
ைத்து்டன் அரசாஙகம் 
வ ெ ற் ம க ா ண் டு ள் ்ள 

வபச்சுோர்த்ற்த ம்தா்டர்பான விோ-
்தத்தில உறரைாற்றும் வபாவ்த 
முன்னாள் பிர்தெர் இவோறு ம்தரி-
வித்்தார்.  

 அது ம்தா்டர்பில அேர் வெலும் 
ம்தரிவிக்றகயில;  

இற்டக்கால அரசாஙகொ  
அலலது ்தனிைான 

திறந்த மனதுடன் முன்்வக்கப்படும்
வவ்லததிடடங்களுககு ஒதது்ழப்பு

வலாரன்ஸ் மசலேநாைகம்,  
ஷம்ஸ் பாஹிம்  

நாடு ்தற்வபாது எதிர்மகாண்டுள்்ள 
மநருக்கடி நிறலக்கு காரணொன 
ஜனாதிபதியும் பிர்தெரும் ப்தவி 
விலகி திைந்த ெனது்டன் மநருக்-
கடிக்கு தீர்வு காண வேறலத்திட -
்டஙகள் முன்றேக்கப்பட்டால 
அந்த வேறலத்திட்டஙகளு்டன் 
இறணநது மசைற்ப்ட ்தைாராக உள் -
்ள்தாக வஜ.வி.பியின் ்தறலேர் அனு -
ரகுொர திஸாநாைக்க பாராளுென்ைத்-
தில ம்தரிவித்்தார்.  

பாராளுென்ைத்தில வநற்று சர்-
ேவ்தச நாணை நிதிைத்து்டனான 
வபச்சுோர்த்ற்த ெற்றும் நாடடின் 
மபாரு்ளா்தார நிறல ம்தா்டர்பில 
நிதிைறெச்சரின் அறிவிப்பு மீ்தான 
விோ்தத்தின் வபாவ்த அனுரகுொர 
திஸாநாைக்க எம் பி இவோறு ம்தரி-
வித்்தார்.  

அது ம்தா்டர்பில அேர் சறபயில 
வெலும் ம்தரிவிக்றகயில,  

அரசாஙகொனது அரச ேருொ -
னத்ற்த அதிகரிப்ப்தற்வகா, ஏற்றுெதி 
இைக்குெதிக்கிற்டயிலான பற்ைாக்-
குறைறை நிேர்த்தி மசயைவோ, 

நீண்்ட காலொக மபற்றுக்மகாள்-
்ளப்பட்ட க்டன்கற்ள ேருொனம் 
ஈட்டக் கூடிை அபிவிருத்திகளுக்கு 
பைன்படுத்்தவோ ந்டேடிக்றக எடுக்-
கவிலறல.  

 உற்பத்திகற்ள அதிகரிக்கவோ திட-
்டஙகற்ள ்தைாரிக்கவோ முறைைான 
வேறலத்திட்டஙகளும் வெற்மகாள்-
்ளப்ப்டவிலறல  

அந்த ேறகயில ேரு்டக் கணக்கில 
ம்தா்டர்ந்த ஆடசிைா்ளர்களினால 
ஏற்படுத்்தப்பட்ட மபாரு்ளா்தார 
மநருக்கடியிவலவை நாடு ்தற்வபாது 
அ க ப் ப ட டு ள் ்ள து . மு ற ை ை ா ன 
மபாரு்ளா்தார திட்டஙகள் இலலா -
றெவை இ்தற்கு முக்கிை காரணொ-
கும்.

 நாடடு ெக்கள் ஏழ்றெயில இருந -
்தாலும் ஆடசிைா்ளர்கள் மசலேந-
்தர்க்ளாகவே இருக்கின்ைனர். இது 
எப்படி ந்டந்தது. நாடற்ட 
அபிவிருத்தி மசயே்தற்கான 

அததியாவசிய மருநது வ்்க்க்ை  
்தநது்தவுமாறு இநதியாவிடம் வ்காரிக்்க

இலஙறகக்கு வ்தறேைான அத்தி-
ைாேசிை ெருநது ேறககற்ள மபற் -
றுக்மகாள்்ள உ்தவி ேழஙகுொறு 
இலஙறகயின் முன்னாள் கிரிக் -
மகட வீரர் சனத் ஜைசூரிை, இலங -
றகக்கான இநதிை உைர்ஸ்்தானிகர் 
வகாபால பாக்வலயி்டம் வகாரிக்றக-
மைான்றை முன்றேத்துள்்ளார். 

 முன்னாள் கிரிக்மகட வீரர் சனத் 
ஜைசூரிை இநதிை உைர் ஸ்்தானிகர் 

பாக்வலறை அேரது அலுேலகத்தில 
சநதித்து வபசிை வபாவ்த இவோறு 
வகாரிக்றக விடுத்துள்்ளார்.   அத்து-
்டன் ்தற்வபாது ெருந து கள் உடப்ட 
அத்திைாேசிைப் மபாருடகள்   ேழங-
கிேரும் இநதிைாவின் ஆ்தரறேயும் 

பாராடடினார்.   "இநதிை உைர்ஸ்-
்தானிகர் கிரிக்மகட வீரர் சனத் ஜை-
சூரிைவின், விற்ளைாடடு ெற்றும் 
இலஙறகக்கான அேரது பல சா்த-
றனகற்ளயும் பாராடடினார். இலங-
றகயில ்தற்வபாது நிலவும் மபாரு-

்ளா்தார மநருக்கடியின் காரணொக 
ெருநதுப் மபாருடகள் ்தடடுப்பா -
டும் மபரும் பிரச்சிறனைாக ொறி -
யுள்்ளற்தைடுத்வ்த கிரிக்மகட வீரர் 
சனத் ஜைசூரிை, ெருத்துே 
மபாருடகற்ள 

முன்னாள் கிரிக்தகட் வீரர ்சனத் ேயசூரிய  
இந்திய தூதுவர மகா்பால் ்பாக்மலயுடன் ்சந்திபபு 

க்டத்்தப்படடு காணாெல 
ஆக்கப்பட்ட ெற்றும் 
படுமகாறல மசயைப்பட்ட 
ஊ்டகவிைலா்ளர்களுக்கு 
நீதி வகாரி மகாழும்பு காலி -
முகத்தி்டலில ம்தா்டர்நதும் 
வபாராட்டஙகள் நற்ட -
மபற்று ேருகின்ைன.  

படுமகாறல மசயைப் -
பட்ட பிரபல ்தமிழ் மசயதி 
ோசிப்பா்ளர் இறசப்பிரி -
ைாவுக்கு நீதி வகாரி  வநற்று 
முன்தினம் ப்தாறககள் 
காடசிப்படுத்்தப்படடிருந -
்தன.

இலங்னக ேக்களின் துயர துனடக்கும   

மவறிடத்தில் குடியேரத்� ேடவடிக்னக
ம�முதிக �னலவர விேயகாந்த் அறிவிபபு  

திருச்சி எம்.வக. ஷாகுல ஹமீது   

இலஙறகயில ோழும் ெக்களின் 
துைர் துற்டக்கவும், அேர்களுக்கு 
உ்தவிடும் ேறகயிலும், ்தமிழக 
மு்தலேரின் மபாது நிோரண நிதிக்கு 
வ்தமுதிக சார்பில 05 இலடசம் ரூபா 
நிோரண நிதி ேழஙகப்படுமென 
கடசித் ்தறலேரும், மபாதுச் மசை-
லா்ளருொன விஜைகாநத் அறிவித் -
துள்்ளார்.   

இது குறித்து விஜைகாநத் மேளி -
யிடடுள்்ள அறிக்றகயில கூறிை்தா -
ேது : "இலஙறகயில நிலவி ேரும் 

மபாரு்ளா்தார மநருக்கடிைால 
மபற்வைால, டீசல, காயகறி 
உள்ளிட்ட அறனத்து

மண்சரிவு அபாய்கர  
பகுதி்களில் 7,000 மக்கள்

ெண்சரிவு அபாைகர பகுதிகளில 
ோழும் சுொர் 7,000 வபறர பாது-
காப்பான இ்டஙகளில மீ்ளக் குடிை-
ெர்த்தும் ந்டேடிக்றககள் ம்தா்டர்ந-
தும் முன்மனடுக்கப்படுே்தாக 
வ்தசிை கட்ட்ட ஆயவு நிறுேகம் 
ம்தரிவித்துள்்ளது.  

எதிர்ேரும் பருே ெறழறை கருத்-
திற்மகாண்டு ெண்சரிவு அபாைம் 
உள்்ள பகுதிகளில ேசிக்கும் ெக்கள், 
மிகவும் அே்தானொக இருக்க 
வேண்டுமென நிறுேகத்தின் பணிப்-
பா்ளர் நாைகம், வபராசிரிைர் ஆசிரி 
கருணாேர்்தன ம்தரிவித்்தார்.  

இ்தனிற்டவை, ெண்சரிவு ஏற்ப-
டும் அபாைம் காணப்படும் பகுதிக-

ளில ேசிக்கும் ெக்களுக்கு பலத்்த 
ெறழயு்டனான ோனிறல ம்தா்டர் -
பில ம்தளிவுபடுத்துே்தற்காக 
முறைைான வேறலத்திட்டமொன்று 
முன்மனடுக்கப்படுே்தாக அேர் 
வெலும் குறிப்பிடடுள்்ளார்.  

்காலி மு்கததிடலில்   
இ்்சப் பிரியாவுககும்   
நீதிவ்காரி வபாராடடம்   

்தமிழ்க மு்தல்வரின் நிவாரண   
நிதிககு 05 இலட்சம் ரூபா நிதி   
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ப�ொருளொதொர பெருக்கடியை தணிப�தில்
ஒவபவொருவரும் ப்கொண்டுளள ப�ொறுபபு
தற்போது நோடு முகம் ககோடுத்துள்ள கபரு்ளோ-

தோர கநருககடி கதோடர்பிலும், அதறகுத் தீர்வு 
கோண முனகனெடுககபபடும் நடவடிக்ககள 

குறித்தும் நிதி மறறும் நீதி அ்மச்சர் அலி ்சபரி 
்நறறு (05.05.2022) போரோளுமன்றத்தில் கதளி -
வுபடுத்தியுள்ளோர். இநதத் கதளிவுபடுத்தலின ஊடோக 
நோட்டுககு மககளுககு பல முககிய க்சய்திக்்ள 
அவர் வழங்கியுள்ளோர். 

தற்போது நோடு எதிர்ககோளளும் கபோரு்ளோதோர 
கநருககடிககு தனித்து நினறு தீர்வு கோண முடியோது. 
இதன நிமித்தம் கட்சி அரசியல் ்பதங்களுககு 
அபபோல் ்சகலரும் ஒனறுபட்டு க்சயறபடுவது இன -
றிய்மயோததோகும். அவவோ்றோனெ முயறசியின 
ஊடோக்வ நோட்்டயும் மகக்்ளயும் இபகபோரு்ளோ-
தோர கநருககடியில் இருநது மீட்கடடுககக கூடியதோக 
இருககும்.

அ்த்நரம் இபகபோரு்ளோதோர கநருககடி நோட்டில் 
்தோறறுவித்திருககும் கநருககடிக்்ள சிறுபிள்்ள 
கூட அறியும். ஆனெ ்போதிலும், மககள பிரதிநிதி-
கள சிலர் இபகபோரு்ளோதோர கநருககடிக்்ள உரிய 
மு்்றயில் புரிநது ககோள்ளோதவர்க்ளோக க்சயறபடுவ -
தோக்வ கதரிகின்றது. 

இன்்றய சூழலில் நோடு எதிர்ககோண்டுள்ள 
பிரதோனெ கநருககடியோக கபோரு்ளோதோர கநருககடி 
உள்ளது. இதனெோல் மககள பலவித அக்சௌகரியங்-
களுககு முகம் ககோடுத்துள்ளனெர். அபபடியிருநதும் 
மககள பிரதிநிதிகள சிலர் இநநோட்டு பிர்ைக்்ள 
கபரிதும் அக்சௌகரியங்களுககு உள்ளோகியுள்ள 
இபகபோரு்ளோதோர கநருககடிககுத் தீர்வு ்தடுவ்த 
விடவும் இபகபோரு்ளோதோர கநருககடியோல் உருவோ -
கியுள்ள அரசியல் பிரசசி்னெககு தீர்வு ்தடுவதறகு 
முனனுரி்ம அளித்து க்சயறபடுகின்றனெர். 

ஆனெோல் அரசியல் பிரசசி்னெககு தீர்வு கோணப-
படுவதோல் கபோரு்ளோதோரப பிரசசி்னெககு தீர்வு 
கி்டககோது எனப்த இவர்கள ம்றநது விடுகின-
்றனெர். ஆனெோல் கபோரு்ளோதோரப பிரசசி்னெககுத்-
தோன அ்னெவரும் இ்ணநது முதலில் தீர்வு ்தட 
்வண்டும். 

மககள மீது உண்்மயோனெ அனபு, பறறு ககோண்ட 
எநதகவோரு மககள பிரதிநிதியும் இவவோறுதோன 
க்சயறபடுவர். அதனெோல் அரசியல் பிரசசி்னெ்ய 
விடவும் கபோரு்ளோதோரப பிரசசி்னெககு முனனுரி்ம 
அளிககபபடுவது அவசியம். அது்வ மககளின எதிர்-
போர்பபோக உள்ளது. 

இநத நி்லயில் அ்மச்சர் அலி ்சபரி தமது 
உ்ரயில், 'நோம் 2019 இல் அர்சோங்கத்்த 
கபோறுபகபடுககும் ்போது 07 பில்லியன அகமரிகக 
கடோலர்கள ்கயிருபபில் இருநதது. அது தற்போது 
50 மில்லியன அகமரிகக கடோலரோகக கோணபபடு-
கின்றது' எனறு குறிபபிட்டிருககின்றோர். 

கடநத 2020 ஆண்டு மோர்ச மோத நடுபபகுதி-
யில் உலக்ளோவிய கபருநகதோற்றோக உருகவடுத்த 
ககோவிட் 19 கதோறறு இலங்்கயிலும் பரவத் 
கதோடங்கியது. அத்னெ வி்ரவோகவும் ்வகமோக -
வும் கட்டுபபடுத்தும் ்நோககில் கடநத 2021 நவம் -
பர், டி்சம்பர் வ்ரயோனெ சுமோர் 20 மோதங்கள முன-
கனெடுககபபட்ட நடவடிக்ககள கபோரு்ளோதோரத்தில் 
கபரிதும் தோககங்க்்ள ஏறபடுத்தியுள்ளனெ. இது 
ம்்றகக முடியோத உண்்மயோகும். 

இவவோ்றோனெ சூழலில் நோட்டில் 50 மில்லியன 
அகமரிகக கடோலருககும் கு்்றவோக்வ ்கயி-
ருபபில் கடோலர் இருககின்றது என்றோல் மககள 
எவவோறு க்சயறபட ்வண்டும் எனப்த க்சோல்லித்-
தோன கதரிய ்வண்டியதில்்ல. இநதச சூழலில் 
ஒவகவோரு பிர்ையும் மிகுநத கபோறுபபுடன க்சயற -
பட ்வண்டும். குறிபபோக எரிகபோருள, எரிவோயு உள -
ளிட்ட அத்தியோவசியப கபோருட்க்்ள மிகவும் கவனெ -
மோகப பயனபடுத்த ்வண்டிய கோலம் இது. 

எரிவோயு, எரிகபோருள கி்டககப கபறும் எனெக 
கருதி அவற்்ற வீண் விரயம் க்சய்வ்தயும் 
அநோவசியமோனெ பயணங்க்்ள ்மறககோளவ்த -
யும் தவிர்த்துக ககோளவதிலும் கவனெம் க்சலுத்த 
்வண்டும். அவறறின மூலம் எரிகபோருள வீர-
யமோவ்தத் தவிர்த்துக ககோள்ளலோம். ்மலும் 
உளநோட்டுககு ்த்வயோனெ அ்னெத்து உணவுப 
கபோருட்களும் வி்்ளயக கூடிய வ்ளமோனெ பூமியோக 
இநநோடு ஆரம்ப கோலம் முதல் வி்ளங்கி வருகின்றது. 
அதனெோல் இங்கு வி்்ளயக கூடிய உணவுப கபோருட் -
க்்ள இங்்க்ய உறபத்தி க்சய்து ககோளதிலும் குடி-
மககள கவனெம் க்சலுத்த ்வண்டும். இல்லோவிடில் 
உளநோட்டில் வி்்ளயககூடிய உணவுப கபோருட்க்்ள 
இ்றககுமதி க்சய்யவும் கடோல்ர க்சலவிட ்வண்டிய 
நி்ல்ம்ய ஏறபடும். 

இவவோறு தமது உ்ரயின ஊடோக நோட்டுககும் குடிக-
களுககும் பல க்சய்திக்்ள வழங்கிய நிதிய்மச்சர், 
இபகபோரு்ளோதோர கநருககடி்ய ்சமோளிகககவனெ 
03 அல்லது 04 பில்லியன அகமரிகக கடோல்ர ்சர் -
வ்த்சத்திடமிருநது கப்ற எதிர்பபோர்த்துள்ளதோகவும் 
இது கதோடர்பிலோனெ ்பசசுவோர்த்்தகள முனகனெடுக -
கபபட்டுள்ளதோகவும் குறிபபிட்டுள்ளோர். 

ஆக்வ மககள பிரதிநிதிகள உட்பட நோட்டின 
ஒவகவோரு குடிமகனும் இபகபோரு்ளோதோர கநருகக -
டிககுத் தீர்வு ்தட உ்ழபப்த தம் கபோறுபபோகவும் 
கட்மயோகவும் கருத ்வண்டும். அது்வ இன்்றய 
அவ்சரத் ்த்வயோகும். 
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தபோல் கபட்டி இலககம் : 834
கதோ்ல்பசி இலககம் : 2429429, 2429272, 2429279

கபகஸ் : 2429270, 2429329,  வி்ளம்பர முகோ்மயோ்ளர் : 2429321

எந்தச் செயலில் ஈடுபட்டாலும் அ்தனை முழு-
னையடாகச் செய்து முடிகக வேண்டும். இல்னலை-
வயல் அனைககிணறு ்தடாண்டிய கன்தயடாகி விடும்.

வி்னெககண் வி்னெககடல் ஓம்பல் வி்னெககு்்ற
தீர்நதோரின தீர்நதனறு உலகு

குறள் தரும் சிநதனை
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'்தோட்டத் கதோழிலோ்ளர்களின உரி்மக்்ள 
கபறறுக ககோடுகக வரலோறறுக கோலம் கதோடககம் 
நோம் ்போரோடியுள்்ளோம்' எனறு இலங்்க கதோழி-
லோ்ளர் கோங்கிரஸ் த்லவர் க்சநதில் கதோண்டமோன 
எமககு வழங்கிய ்பட்டியின ்போது கதரிவித்தோர்.  

வகள்வி: ச்தடாழிலைடாளரகள் வி்யத்தில் உஙகளின் 
க்னைகள் எனே என்பன்த எைககுத் ச்தளிவுபடுத்்த 
முடியுைடா?  

பதில்: ச்தடாழிலைடாளரகளுககு அேரகளுன்ய ச்தடாழில் 
கு னை கனள நிேரத்தி செய்ே்தறகடாக உலைகம் பூைடாவும் 
வைறசகடாள்ளபபடும் ச்தடாழிலைடாளர வபடாைடாட் செயற-
படாடடின் ஒரு அஙகைடாகவே ந்ேடிகனககளில் ஈடு -
படடு ேருகின்வைடாம். ச்தடாழிலைடாளரகளுககும் எஜைடா -
ைரகளுககும் இன்வயயடாை இன்சேளினய நிைபபும் 
சபடாறிமுனைனய உறுதிபபடுத்்தவே நடாம் செயறபடடு 
ேருகின்வைடாம்.1865 ஆம் ஆண்டு ச்தடா்ககம் அ்தடாேது 
சேள்னளககடாை ஏகடாதிபத்தியேடாதிகளின் கடாலைம் 
ச்தடா்ககவை இநதிய ேழித்வ்தடான்ைல்களடாை வ்தடாட்த் 
ச்தடாழிலைடாளரகளின் முககிய ச்தடாழிறெஙகைடாக நடாம் ந -்
ேடிகனகயில் ஈடுபடடு ேருகின்வைடாம்.  

வகள்வி: நடாசளடான்றுககு ஆயிைம் ரூபடா சபறறுக 
சகடாள்ேவ்த ச்தடாழிலைடாளரகளின் முககிய வபடாைடாட் 
வகடாஷைடாகும். அ்தன் சேறறி எவேடாறுள்-
ளது?  

பதில்: அைெடாஙகம் அந்த ெம்பளத்ன்த 
ேரத்்தைடானியில் சேளியிடடிருந்தடா-
லும் வ்தடாட்க கம்பனிகள் அந்த கட-
்னளனய நினைவேறறுேதில்னலை. 
ேரத்்தைடானி அறிவித்்தலுககு ஏறப செயல்-
படுைடாறு நடாம் கூறிைடாலும் அேரகள் அன்த கருத்தில் 
சகடாள்ேதில்னலை. அ்தறகடாக நடாம் அண்னையில் ச்தடாழில் 
தினணககளத்துககுச் சென்று அஙகீகரிககபபடடுள்ளை 
ேரத்்தைடானி அறிவித்்தலுககு ஏறப செயல்படுைடாறு 
வகடாரி வபடாைடாட்த்ன்த வைறசகடாண்வ்டாம். ஆயிைம் 
ரூபடா ெம்பளம் வேண்டும் என்று நடாம் வகடாரிய வபடாது 
ச்டாலைரின் சபறுைதி 200 ரூபடாேடாக இருந்தது. ஆைடால் 
்தறவபடாது ச்டாலைரின் சபறுைதி 300 ரூபடாவுககும் அதி -
கைடாகவுள்ளது. அதிகளவு வ்தயினலை சேளிநடாடடுககு 
ஏறறுைதி செய்யபபடுகின்ைது. அ்தைடால் ்தறவபடாது நடாம் 
அதிகரித்்த ச்டாலைருககு ஏறப நடாளடாந்த கூலினய 1650 
ரூபடாேடாக சபறறுத் ்தருைடாறு வேண்டுவகடாள் விடுகின் -
வைடாம். ச்தடாழிறதினணககளம் ்தடாவை சேளியிட் சுறறுநி -
ருபத்துககு ஏறப செயல்ப்டா்த்தடால் அ்தறகு எதிைடாகவும் 
ெட் ந்ேடிகனக எடுகக எதிரபடாரத்துள்வளடாம்.   

வகள்வி: வ்தடாட் ைககளின் ெமூக ேடாழகனகனய வைம் -
படுத்்த நீஙகள் முன்னேககும் வயடாெனைகள் எனே?  

பதில்: 1865 ஆம் ஆண்டுத் ச்தடா்ககம் வ்தடாட்ங-
களில் வேனலை செய்து ேநதுள்வளடாம். வ்தடாட் ைகக -
ளின் பிள்னளகள் வ்தடாட்த்திவலைவய வேனலை செய்ய 
வேண்டும் என்பன்த நடாம் ஏறறுக சகடாள்ளவில்னலை. 
ஆைடால் அநநிய செலைடாேணினய சபறறுக சகடாடுககும் 

வ்தயினலை உறபத்தினய நிறுத்்த முடியடாது.வ்தடாட்த்து-
னைககு நவீை இயநதிைஙகனள அறிமுகபபடுத்தி அ்தன் 
பலைனை அதிகரிகக ந்ேடிகனக எடுகக வேண்டும். 
வ்தடாட் இனளஞர, யுேதிகள் எதிரகடாலைத்தில் அதிலி-
ருநது விடுபடடு வேனலைேடாய்பபினை சபறுே்தறகடாக 
உயரகல்வினய சபறறுக சகடாடுத்து , பல்கனலைககழகத் -

துககு அேரகனள அனுபபி அேரகளது ேடாழனே வைம்-
படுத்துேவ்த எைது எதிரபடாரபபடாகும்.  

வகள்வி: ்தறவபடாது நடாடடில் ஏறபடடுள்ள நினலைனை 
குறித்்த உஙகளது கருத்து என்ை?  

பதில்: நடாடடில் ஏறபடடுள்ள நினலைனை இைண்டு வி்த-
ைடாைது. ஒன்று இயறனகயடாக ஏறபட் பிைச்சினை. ைற-
னையது ைனி்தைடால் ஏறபடுத்்தபபட் பிைச்சினை. இயற-
னகயடாக ஏறபட் பிைச்சினையடாக நடாம் அண்னையில் 
முகஙசகடாடுத்்த சகடாவிட ச்தடாறனை குறிபபி்லைடாம். 
இைண்்டாே்தடாக ஏறபடுத்்தபபட் பிைச்சினை்தடான் நடாம் 
முகம் சகடாடுத்துள்ள க்ன்சுனை. அது 2019 ஆம் ஆண் -
டிறகு பின்ைர சபைபபட் க்ன் ைடாத்திைைல்லை, அ்தறகு 
முன்ைவை 1980 களில் இருநது சபறை க்னும் படிபப-
டியடாக கூடி ்தறவபடாது படாரிய க்ன் சுனையடாக ைடாறி-
யுள்ளது. ஒவை ்த்னேயில் நடாம் 50 பில்லியன் க்னை 
சபைவில்னலை அல்லைேடா? அது பகுதி பகுதியடாக அதி-
கரித்துத்்தடான் இன்று உயரநதுள்ளது. ஒவசேடாருேரின் 
ஆடசியின் வபடாதும் க்னை திரும்ப செலுத்்த முடியும் 
என்று எண்ணிவய க்ன் ேடாஙகுகிைடாரகள். ்தேனணனய 
ெரியடாக செலுத்துே்தறகடாகத்்தடான் க்ன் சபறுகின்-
வைடாம். ஆகவே க்னைச் செலுத்துே்தறகு அைெடாஙகத்-
திறகு திட்ம் ஒன்று இருகக வேண்டும். 

படானலைேைத்்தடால் சூழபபட் நடாடுகளில் கூ் 
சபடாருளடா்தடாைம் ேளரச்சியன்நதுள்ளது. நடாடன் 
சூழ ேளஙகள் நினைந்த க்ல் உள்ளது. எந்தவி்த -
ைடாை பயிரும் வினளயக கூடிய ைண் ேளம் உள்ளது. 
நல்லை நீரேளமும் கடாணபபடுகின்ைது. கனிை ேளங -
கள் உள்ளை. சபறுைதிேடாய்ந்த இைத்திைஙகளும் எம் 
நடாடடில் உள்ளை. என்ை ேளம் எம்மி்ம் இல்னலை? 
இவேளவு ேளஙகள் உள்ள எம்ைடால் க்னை 
செலுத்்த முடியடாைல் வபடாயுள்ளது. மு்தலைடாேது அநநிய 
செலைடாேணி ேருைடாைம் உல்லைடாெப பயணத்துனை 
மூலைவை கின்ககின்ைது. இைண்்டாேது ேருைடாைம் 
சேளிநடாடடு பணியடாளரகளி்ம் இருநது கின்ககின் -
ைது. அநநிய செலைடாேணி கின்ககும் இன்சைடாரு 
ேழியடாக வ்தயினலை, இைபபர ,ச்தன்னை ஏறறுைதி 
முன்ைணியில் உள்ளது. நடாடடின் ்தறவபடான்தய நினலை 
மிகவும் கேனலைககுரிய்தடாக உள்ளது. பிைச்சினைகளில் 
அவநவைகைடாைனே நடாடடின் க்ன் சுனை கடாைணைடா -
கவே ஏறபடடுள்ளது.  

வகள்வி: அ்தறகடாக நடாம் எடுகக வேண்டிய ந்ேடிக-
னககள் எனே?  

பதில்: சகடாவிட ச்தடாறறு ஏறபட் வேனளயில் சேளி -
நடாடடில் பணிபுரிபேரகளின் ேருைடாைம் நின்று விடும் 
என்பதும், நடாடடிறகு திரும்பி விடுேடாரகள் என்பன்த-
யும் கருத்தில் சகடாண்டு செயல்படடிருருகக வேண்டும். 
அவவேனளயில் வ்தயினலை, இைபபர ,வ்தஙகடாய் என்ப-
னே்தடான் எைககு அநநிய செலைடாேணினய சபறறுத் ்தைக 
கூடியது என்பன்தயும் புரிநது சகடாண்டிருகக வேண்டும். 
இந்தப பயிரகளுககடாை உைத்ன்த சபறறுக சகடாடுககடா்தது 
சபரும் ்தேைடாகும். இைெடாயை உைஙகனள நிறுத்்த ந்ே -
டிகனக எடுத்்தது ்தேறு எை ்தறவபடாது கூறுகின்ைடாரகள். 
எம்மி்ம் வைலைதிகைடாக ச்டாலைர னகயிருபபு இருநதி-
ருந்தடால் இவேடாைடாை பரிவெடா்தனைகனள செய்து படாரக-
கலைடாம்.  

பிைச்சினை ஏறபட் வேனளயிவலைவய நடாம் ெரேவ்தெ 
நிதியத்தி்ம் சென்றிருந்தடால் தீரவு கண்டு இருககலைடாம். 
எைது னகயிருபனப கணககில் சகடாண்டு எதிரகடாலைத்-
துககு வ்தனேயடாை ந்ேடிகனகனய வைறசகடாண்டிருக-
கலைடாம். வைலும் அனைச்ெைனேனய கனலைத்து புதி்தடாக 
அனுபேைறை புதிய அனைச்ெைனேனய நியமித்்தன்த 
நடான் விரும்பவில்னலை. முன்ைர இருந்தேரகள் பலை ேரு-
்கடாலை அைசியல் அனுபேம் உள்ளேரகள். அேரகளடா-
வலைவய முடியடா்த வபடாது புதியேரகள் ேநது எவேடாறு 
வேனலை செய்ேது? நடான் அைெடாஙகத்துககு முன்னேககும் 
வயடாெனை என்ைசேன்ைடால் வ்தசியபபடடியலில் நிய-
மிககபபட்ேரகளில் அனைேடாசிககு அதிகைடாவைடானை 
நீககி அ்தறகு பதிலைடாக பலை துனைகளில் நிபுணத்துேம் 
ேடாய்ந்தேரகளுககு அனைச்ெர ப்தவினய ேழஙகுஙகள் 
என்று கூறுகின்வைன்.

ட�ொலர் டெறுமதிக்ேகறெ ே�ொட�த் ட�ொழிலொளருக்கு 
நொளொந�ம் 1650 ரூெொ சம்ெளம் வழஙகபெ� ேவண்டும்

இனளஞர படாைடாளுைன்ைத்தின் சேளி-
விேகடாை பிைதி அனைச்ெர அஹைத் 

ெடாதிக இலைஙனகககடாை லிதுவேனியடா-
வின் தூதுேர திரு.ஜூலியஸ் பிைணவிசி-
யஸ் அேரகனள ெநதித்்தடார.  

இனளஞர படாைடாளுைன்ைத்தின் சேளி -
விேகடாை பிைதி அனைச்ெர அஹைத் 
ெடாதிக, இனளஞர படாைடாளுைன்ை 
உறுபபிைர முபதி முயீன் ஆகிவயடார 
அண்னையில் இலைஙனகககடாை லிது -
வேனியடாவின் தூதுேர  ஜூலியஸ் 
பிைணவிசியஸ் ைறறும் இலைஙனகக -
கடாை லிதுவேனியடாவின் பணிபபடாளர  
கடான்ெை சகடாடித்துேககு ஆகிவயடா -
னைச் ெநதித்்தைர.  

  இச்ெநதிபபில் இலைஙனக இனளஞர-
களுககடாை உயரகல்வி, வினளயடாடடு, 
சிறு முயறசியடாண்னை ைறறும் ்தனலை-
னைத்துேத் திைன்கள் விருத்திககடாை 
ேடாய்பபுகள் பறறி கலைநதுனையடா்ப-
பட்து.  

லிதுவேனியடாவின் அைசியல் 
துனையில் இனளஞரகள் முககிய பங-

கடாறறுே்தடாக இககலைநதுனையடா்லின் 
வபடாது, தூதுேர குறிபபிடடிருந்தடார.   

லிதுவேனியடா ைறறும் இலைஙனகக -
கடாை இைடாஜ்தநதிை உைேடாைது 25 
ேரு்ஙகளடாக சிைந்த முனையில் 
வபணபபடடு ேருே்தடாகவும் அேர இச்-
ெநதிபபின் வபடாது குறிபபிடடிருந்தடார.  

இககலைநதுனையடா்லின் பின்ைர, 
இரு நடாடுகளிைதும் உைவுகனள இனள-
ஞரகளின் ஊ்டாக வைலும் ேலுபபடுத்்த 
சிைந்த ந்ேடிகனககள் எதிரகடாலைஙக-
ளில் எடுககபபடும் என்றும் அேரகள் 
குறிபபி்பபிடடிருந்தைர.  

இலங்கை-லிதுவேனியா இருதரப்பு
நட்புற்ே ேலுப்்படுத்தும் சந்திப்பு

AIA இன்ஷஷுைன்ஸ் கடாபபுறுதித் 
துனையில் மு்தன் முனையடாக 'AIA 
ஸ்ரீலைஙகடா வேககத்்தடான் ெேடால் 2021' 
இனை  சேறறிகைைடாக ந்த்தியிருந -
்தது. 'வேககத்்தடான் ெேடால் 2021' க்ந்த 
ேரு்ம் செபச்ம்பர 19 ஆம் திகதி 
ஆைம்பிககபபடடு இலைஙனக ைறறும் 
ெரேவ்தெ நிதியியல் ச்தடாழில்நுடப நிறு -
ேைஙகள் ைறறும் கடாபபுறுதித் ச்தடாழில் -
நுடப நிறுேைஙகளின் ைகத்்தடாை சேற -
றிககு இ்ைளிககும் ேனகயில் 2022 
ைடாரச் 09 ஆம் திகதி நினைவு செய்யபபட-
டிருந்தது. 

  வேககத்்தடான் நிகழேடாைது AIA 
இைடால் ஏறபடாடு செய்யபபடடு ந்டாத்-
்தபபடடிருந்தது்ன், ASEAN நிதியி -
யல் புத்்தடாகக ேனலையனைபபு ((AFIN), 
ெமூக வினளவு முயறசியடாைது சிஙகப-
பூர நடாணய ஆனணயம், ெரேவ்தெ நிதிக 
கூடடுத்்தடாபைம், (IFC), ASEAN ேஙகி -
யடாளரகள் ெஙகம்  ஆகியேறறு்ைடாை 
கூட்டாண்னையு்ன் ஏறபடாடு செய்யப-
படடிருந்தது. வைலும் இந்த நிகழேடா -
ைது நிதியியல் ச்தடாழில்நுடப நிறுேைங -
கள் ைறறும் நிதியியல் நிறுேைஙகளுககு 
இன்யிலைடாை ஒத்துனழபபிறகடாக AFIN, 
உலைகின் மு்தலைடாேது குறுககு எல்னலை, 
திைந்த கட்னைபபு API ெநன்த ைறறும் 
ெடாண்டசபடாகஸ் ்தளம் ஆகியேறறின் 
முயறசியு்ன் API பரிைடாறறு ்தளத் -
தில் ந்டாத்்தபபடடிருந்தது. IFC உ்ன் 
இனணநது APIX ்தளத்தில் வேககத்்தடான் 
ெேடானலை ஆைம்பிககும் இலைஙனகயின் 

மு்தலைடாேது நிறுேைைடாக   AIA திகழகின்-
ைது.  

 வேககத்்தடான் ெேடாலின் ஐநது ைடா்தப 
பயணத்தின் பின்ைர இைண்டு சேறறியடா -
ளரகள் 5000 அசைரிகக ச்டாலைர பணப -
பரிசினை சேறறி சபறறிருந்தது்ன், 
இந்த நிறுேைஙகள்  AIA இன் ச்தடாழில் -

நுடபம், டிஜிட்ல் ைறறும் பகுபபடாய்வு  
பயணத்தில் ஒரு அஙகைடாக இருபப்தன் 
மூலைம் கடாபபுறுதித் துனையினை ைடாறறி -
யனைககும் தீரவுகளுககு முன்வைடாடியடா-
குே்தறகடாை ேடாய்பபினையும் சபறறுக 
சகடாள்ளும்.  AIA பிை்தடாை நினைவேறறு 
அதிகடாரி நிகில் அத்ேடானி கருத்துத் ச்தரி -

விகனகயில், 'டிஜிட்ல் ைடாறைைடாைது  
AIA இறகடாை அத்தியேசிய முன்னுரி -
னைககுரிய வி்யசைடான்ைடாகும். எஙகள் 
ேடாடிகனகயடாளரகளுககு எஙகளின் வியடா -
படாைத்ன்த ைடாறறுே்தறகடாை ச்தடாழில்நுட -
பத் ்தைத்தினை வைம்படுத்துே்தறகடாக 
நடாஙகள் மிகவும் அரபபணிபபு்ன் பணி -
யடாறறுகின்வைடாம்" எைக குறிபபிட்டார. 

பிை்தடாை ச்தடாழில்நுடப அதிகடாரி 
உவைஷி டீ சபடான்வெகடா கருத்துத் ச்தரி -
விகனகயில், '்தறவபடான்தய ைறறும் 
எதிரகடாலைச் ெேடால்களுககு முகஙசகடா -
டுத்துத் ச்தடா்ரச்சியடாக நிறுேைத்திறகு 
உ்தேக கூடிய ேனகயில் மிகவும் உறு -
தியடாை தீரவுகனளக கடடிசயழுபபுே -
்தறகு இபவபடாடடியடாளரகளடாக நுனழந -
துள்ள நிறுேைஙகளின் திைன்களிைடால் 
நடாஙகள் மிகவும் ஈரககபபடடுள்வளடாம்" 
என்ைடார.  

இலைஙனக ைறறும் ைடானலைதீவிறகடாை 
AIA இன் நடாடடிறகடாை முகடானையடாளர 
லீெடா சகஷைர கருத்துத் ச்தரிவிகனக -
யில், 'நிதியியல் வெனே உள்ள்ஙகலைடாக 
டிஜிட்ல் ையைடாககனலை துரி்தபபடுத்து -
ே்தன் மூலைைடாக நினலைவபைடாை ைறறும் 
உள்ளடாை ேளரச்சியினை எய்துேது அே -
சியைடாை்தடாகும். எவேடாறு டிஜிட்ல் 
ச்தடாழில்நுடபம் வகடாவிட 19 சபருந -
ச்தடாறறுக கடாலைத்தில் வியடாபடாைம் ஒன்னைத் 
ச்தடா்ரச்சியடாக ந்டாத்திச் செல்ேதில் 
உ்தவியிருந்தது என்பன்த எைது அனுப-
ேத்தின் மூலைைடாக நடாம் கண்ணுறறிருந-
வ்தடாம்" என்ைடார.  

சிஙகபபூர நடாணய ஆனணயத்தின் 
பிை்தடாை நிதியியல் ச்தடாழில்நுடப 
அதிகடாரி செடாசபண்டு சைடாேடாநதி கருத் -
துத் ச்தரிவிகனகயில், 'இந்த ெேடாலைடாைது 
புதுனைககடாை மிகச்சிைந்த ேழியடாகவும், 
குறுகிய கடாலைத்தில் ெநன்தயில் ேணிக 
அறிமுகத்திறகடாை தீரவுகனள ேழஙகுே -
ன்தயும் நிரூபித்துள்ளது" என்ைடார.

வேற்றிகைரமாகை வேககைத்தான் சோ்ல 
நி்றவேற்றியுள்ள AIA இன்ஷுரன்ஸ்

இ.கதோ.கோ த்லவர் க்சநதில் கதோண்டமோன ்பட்டி

'த�ோட்டத் த�ோழிலோளர்களின் உரிமை்கமள 
தெற்றுக் த்கோடுக்்க வரலோற்றுக் ்கோலம்  த�ோ்டக்்கம் 
இ.த�ோ.்கோ தெோரோடியுளளது'

புத்தி கருணோரத்னெ
தமிழில் வீ.ஆர்.வயலட்  

றி்சோத் ஏ. கோதர்  
(ஒலுவில் மத்திய வி்்சட நிருபர்) 
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மேருவமை சீனனமகாடமடை -
மயச் மேர்ந்த மோஹேட 
ஹுமைன மோஹேட 

நஜ்மி (வயது 44) மநானபுப் மேருநாள் 
தினத்தனறு (03) காலோனார. இவர 
சீனனமகாடமடைமயச் மேர்ந்த ஹுமைன 
அவரகளின ேகனும் முனனாள் 
மேருவமை தினகரன குறூப் நிருேர 
மோஹேட இஸேததின ேருேகனும் 
ஆவார.    அல் ஹுமேைரா ம்தசிய ோடை -
ோமலயின ேமழய ோணவரான இவர, 
இப்ோடைோமலயின SDS உறுப்பினராக -
வும் சீனனமகாடமடை ( உ/்த )  விஞ்ா -
னப்பிரிவின உறுப்பினராகவும் ேற்றும் 
சீனனமகாடமடை பிரம்தேததிலுள்ை ேமூக 
மேமவ அமேப்புகளிலும் ேணியாற்றி -
யுள்ைார. இறுதி வமர ்தனது ேமூகததிற் -
காக  ேணியாற்றிய இவர ஒரு ோணிக்க 
வியாோரியுோவார.

  மேருநாள் தினத்தனறு காமல 
மேருநாள் ம்தாழுமகக்காக ேள்ளிவா -
ேலுக்கு மேனறு விடடு வீடு வ்ந்த இவர, 

்தனது குழ்நம்தகள் 
ேகி்தம் குடும்ேத்தாமர 
ே்நதிக்கச் மேனறு  
வீடு திரும்பினார. 
வரும் வழியில் சில 
ந ண ே ர க ம ை யு ம் 
ே்நதிதது விடடு வ்ந -
துள்ைார. வீடு வ்ந்த 
அவர ஒரு சில மநரத -
தில் திடீமரன மநாய் 
வாய்ப்ேடடு வீடடில் 
மவதம்த  திடீர ோர -
மடைப்பு ஏற்ேடடு  உயிரிழ்நதுள்ைார. 

  மோஹேட நஜ்மியின ேரணச் மேய்தி 
மகள்விப்ேடடைதும் அனனாரின வீடடுக்கு 
அனேரகள் திரணடு வ்நது அனு்தாேம் 
ம்தரிவித்தனர. சில நணேரகள் துயரம் 
்தாஙகாது க்தறி அழு்தனர. 

  இவரது ேரணம் ம்தாடைரோக கருததுத 
ம்தரிவித்த ரியாஸ ேைூத, "காலோன 
மோஹேட நஜ்மிமய  இவ்வூரின  
மோத்தாக நான ோரக்கிமேன. நூற்றுக்க -

ணக்கான ோணவரகளின கல் -
விக்காக இரவு ேகல் ோராது 
ோடுேடடைார. அவர பிரி்ந்தாலும் 
ஒவ்மவாருவரின உள்ைததிலும் 
வாழ்கிோர" எனறு ம்தரிவித -
்தார.    மூனறு குழ்நம்தக -
ளின ்த்நம்தயான அனனாரின 
ஜனாைா சீனனமகாடமடை 
ோஸிய்யா மேரிய ஜும்ஆ ேள் -
ளிவாேல் மேயவாடியில் (03) 
இஷாத ம்தாழுமகயின பினனர 
நல்லடைக்கம் மேய்யப்ேடடைது. 

  ஜனாைா நல்லடைக்கததில் உலோக் -
கள், ேள்ளிவாேல் ேஙக  உறுப்பினரகள்,  
ோராளுேனே உறுப்பினர ேரஜான ேளீல், 
முனனாள் மேல்ோகாண ேமே உறுப்பி -
னர இப்திகார மஜமீல் ேற்றும் அரசியல் 
பிரமுகரகள், நணேரகள் உடேடை நூற்றுக்க-
ணக்காமனார கல்நது மகாணடைனர.     

சீனன்கோட்டை சமூக ்ச்ையோளர் 
ம�ோஹ�ட நஜ்மி கோல�ோனோர் 

இலங்க ைோமனோலியின புகழ் மெற்ற
அறிவிபெோளர் புைன்லோஜினி கோல�ோனோர்

னமேய காலததில் இலங-
மகயின ்தமலசிே்ந்த 
வாமனாலி அறிவிப்ோை-

ராக விைஙகிய புவனமலாஜினி நடை-
ராஜசிவம் மநற்றுமுனதினம் கால -
ோனார. இலஙமக வாமனாலி 
வரத்தக மேமவயின சிமரஷடை அறி -
விப்ோைரகளில் ஒருவராக அனறு 
திகழ்்ந்தவர திருேதி புவனமலாஜினி 
நடைராஜசிவம். 

  இலஙமக வாமனாலி அக்கா-
லததில்  எேது நாடடில் ோததிர-
ேனறி இ்நதியாவின ்தமிழ்நாடடி-
லும் மிகு்ந்த பிரேல்யம் மிக்க்தாக 
விைஙகியது. ்தமிழ்நாடடில் இயங-
கிய வாமனாலி மேமவகமை விடை 
இலஙமக வாமனாலிமயமய அ்ந-
நாடடு ேக்கள் அதிகம் மேவிேடுத்தனர. இலஙமக 
வாமனாலிமய உலக ்தரததுக்கு எடுததுச் மேனே 
அறிவிப்ோைரகளில் புவனமலாஜினியும் குறிப்பிடைத-
்தக்கவராக விைஙகினார.

 புவனமலாஜினி நடைராஜசிவம் மநற்றுமுனதினம் 

ோமல யாழ்ப்ோணததில் கால-
ோன்தாக அவரது உேவினரகள் 
ம்தரிவிததுள்ைனர. அவர சில 
நாடகைாக ்தனியார மவததிய -
ோமல ஒனறில் சிகிச்மே மேற்று 
வ்ந்தார. சிகிச்மே ேலனினறி 
அவர மநற்றுமுனதினம் கால -
ோன்தாக அவரது உேவினரகள் 
ம்தரிவிததுள்ைனர.

  புவனமலாஜினி நடைராஜசி -
வம், ேமே்ந்த மூத்த அறிவிப்ோ-
ைர நடைராஜசிவததின துமணவி-
யார எனேது குறிப்பிடைத்தக்கது.
இலஙமக வாமனாலி வரத்தக 
மேமவயின சிமரஷடை அறிவிப்ோ-
ைரகளில் ஒருவரான புவனமலா-
ஜினி நடைராஜசிவம் அக்காலததில் 

புகழ் மிக்கவராக விைஙகினார. அவர சிே்ந்த குரல் 
வைம் மிக்கவராக வாமனாலி மநயரகைால் ோராட -
டைப்ேடடைவர.

 அனனாரின ேமேவு குறிதது கமல்ரகள் 
உடேடை ேலரும் ஆழ்்ந்த இரஙகல் ம்தரிவிததுள்ைனர.

சுப்பிரமணியம் மகாலிஙகம்...?
லணடைன

அஜ்ாத் பாஸி ...?

இலஙமகயின மூத்த ம்தாழிற்ேஙகவா-
தியும், எழுத்தாைரும், ேமூக மேவகரு-
ோன ஐ. தி. ேம்ே்ந்தன மநற்றுமுனதி -

னம் லணடைனில் காலோனார. 1962 களில் 
யாழ்ப்ோணததில்  'சிற்பி’மய ஆசிரியராகக் 
மகாணடு மவளிவ்ந்த ‘கமலச்மேல்வி’ எனே 
ேஞசிமகயில் இமண்நது கடைமே புரி்ந்த அேரர 
ேம்ே்ந்தன, கமல, கலாோரம்,  இலக்கியம், 
ேமூகம், அரசியல் மோனே ேல்மவறுேடடை விடை -
யஙகமைத ்தாஙகிவரும் ேரவம்தே ்தமிழ்ச் ேஞ -
சிமகயான ‘லணடைன சுடைமராளி'யின பிர்தே 
ஆசிரியராகச் மேயற்ேடடைவர. 

 யாழ் காமரநகமரப் பிேப்பிடைோகக் மகாணடை  
ஐ.தி. ேம்ே்ந்தன ்தமிழ் ம்தசிய கூடடைமேப்பு 
லணடைன கிமை ஸ்தாேகர. அவருக்கு வயது 
86. ்தமிழ் ேக்கள் ேததியில் பிரேல்யம் மேற்று 
விைஙகியவர அவர. எழுத்தாைரும், ேமூக 
மேயற்ோடடைாைருோக  ஐ.தி.ேம்ே்ந்தன நனகு 
அறியப்ேடடைவர.

 ்தமிழ் அகதிகளின நலனகள் மீது அக்கமே 
மகாணடு மேரும் ேணியாற்றியவர அவர. அேரர 
ஐ. தி. ேம்ே்ந்தன ்தமிழரகள் ேததியில் மிகவும் பிர-
ேலோனவர. உலமகஙகும் ேர்நது வாழும் ்தமிழ-
ரின மநஞேஙகளில் அனேராயும் ம்தாணடைராயும் 
நிமே்நது நிற்ேவர. அவர நாடைறி்ந்த எழுத்தாைரா-
கத திகழ்்ந்தவர.

  1967 ஜனவரியில் இரு்நது மகாழும்பில் 
உள்ை கடைற்மோழில் ஆராய்ச்சி நிமலயததில் 
அறிவியல் ஆய்வாைராகப் ேணியாற்றியவர. 
கதிரகாேத ம்தாணடைர ேமே, விமவகான்ந்த ேமே, 
மகாம்ேனித ம்தரு மேவ முனமனற்ேச் ேஙகம், 
அகில இலஙமக இ்நது ோேனேம், திருக்மக-
தீச்ேர ஆலயத திருப்ேணிச் ேமே, மகாழும்பு 
இ்நது வாலிேர ேஙகம், மேவேஙமகயர கழகம், 
மகாழும்புத ்தமிழச் ேஙகம், மவள்ைவதம்த இரா-
ேகிருஷண மிஷன என எஙகும் ஐ. தி. ேம்ே்ந்தன 
ேணியாற்றியவர.  

  1971இன பிற்ேகுதியில் மகாழும்பில் 
இலஙமக இ்நது இமை்ர மேரமவமய ஆரம்-
பிப்ேதில் ஐ. தி. ேம்ே்ந்தனின ேஙகு அைப்ேரியது. 
1971 இல் சிறிோமவா ேணடைாரநாயக்கவின 

ஆடசி ம்தாடைஙகிய மோது 1972 இல் இலஙமக 
குடியரோகியது. அக்காலததில் குோரசூரியர, 
அஞேல் ேற்றும் ம்தாமலதம்தாடைரபு அமேச்ேராக 
இரு்ந்தார.   அரே அலுவலகஙகள் ம்தாறும் ேக்கள் 
குழுக்கள் உருவாகின. அமவ அரசின கணகாணிப்-
புக் குழுக்கைாயின.  

இம்த ோணியில் இ்நதுக் மகாயில்களில் வழிோட-
டைாைர குழுக்கமை அமேக்க குோரசூரியர விரும்பி-
னார. 

ஆடசிக் குழு உறுப்பினராக ஐ. தி. ேம்ே்ந்தன 
அஙகிரு்ந்தார. 

 ஐ. தி. ேம்ே்ந்தனின மேவத ்தமிழ்க் மகாள்மக-
களும் அரசியல் மகாள்மககளும் உறுதியானமவ. 
ஆவணஙகள் அடுக்கிய மகப்மேமயத தூக்கிக் 
மகாள்வார. வீடமடை விடடு இேஙகி மவளிமய 
வருவார. நாள் முழுவதும் அமலவார. மேவததுக்-
காக அமலவார, ்தமிழுக்காக அமலவார, அரசிய-
லுக்காக அமலவார.  

  நாளி்தழ்களுக்கு எழுதுவார, வாமனாலியில் 
மேசுவார, கூடடைஙகளில் உமரயாற்றுவார, ேமூக 
அமேப்புகளில் ேஙமகற்ோர. ஒத்த கருததுமடை-
மயாரிமடைமய உரேல்கள், ்தனமுமனப்பு- முரணகள் 
வராது காப்ோர. எல்மலாமரயும் எவற்மேயும் ேோ-
ளிக்க அறிவுமர வழஙகுவார. அக்காலததில் ்தமிழ-
ருக்கான இரு மேரும் அரசியல் கடசிகளிமடைமய 

இரு்ந்த முரண நிமல ேமூக அமேப்புகளுள்-
ளும் ேரவியது. இரு ோராமரயும் ேோளிததுப் 
ேணிகமை முனமனடுத்தவர ஐ. தி. ேம்ே்ந்தன.  

  1976 டிேம்ேரில், கவி்ர காசி ஆன்ந்தன 
உள்ளிடடை நூற்றுக்கும் கூடு்தலாமனாமர சிமே-
களில் இரு்நது சிறிோமவா அரசு விடுவித்தது. 
ேம்ேலப்பிடடி ேரஸவதி ேணடைேததில் கவி்ர காசி 

ஆன்ந்தனுக்கும் இமை்ரகளுக்கும் வரமவற்பு 
அளித்த நிகழ்ச்சியின ம்தாடைக்கப் புள்ளி ஐ. தி. ேம்-
ே்ந்தன ஆவார. 

   1977 இல் ்தமிழருக்கு எதிரான இனக்கலவ-
ரம் இடைம்மேற்ேது. ேம்ேலப்பிடடியில் ஒரு நணேர 
வீடடில் ஐ. தி. ேம்ே்ந்தன அமழப்பில் அமே்ந்த 
கூடடைததிமலமய ்தமிழர புனரவாழ்வுக் கழகம் 
ம்தானறியது. 1977 இனக்  கலவரதம்த அடுதது 
குடும்ேததுடைன யாழ்ப்ோணம் வ்நது ஐ. தி. ேம்ே்ந-
்தன க்ந்தரேடைததில் குடிமயறினார. 

 1979 ஆம் ஆணடு முற்ேகுதியில் இ்நதி-
யாவில் வாரணாசி எனகினே காசியில் இ்நது 
ோநாடு நமடைமேற்ேது.  இ்நது ோநாடடுக்கு 
மேனே குழுவில் ஐ. தி. ேம்ே்ந்தன இரு்ந்தார.  

 1979 பிற்ேகுதியில் கருததியலாைர ேலமர 
மோலிோர ்தடுப்பு முகாமுக்கு அமழததுச் 
மேனறு, 100 நாள்கள் வமர ்தடுதது மவதது 
விோரித்தனர. ஐ. தி. ேம்ே்ந்தனும் மக்தாகி, 
யாழ்ப்ோணம் கச்மேரித ்தடுப்பு முகாமுக்குள் 
இரு்ந்தார. ஈழமவ்ந்தனும் அஙகு இரு்ந்தார. ஐம்-
ேதுக்கும் கூடு்தலாமனார அஙகிரு்ந்தனர.  

  1985 இல் ஐ. தி. ேம்ே்ந்தன உயிரப் 
ோதுகாப்பு கருதி மேனமனக்குச் மேனோர. 
அணணா நகரில் வீடு எடுததுத ்தஙகினார. 
பினனர குடும்ேத்தாரும் மேனேனர. அக்காலத-
தில் அவருக்குக் கடுமேயான இரு்தய மநாய் 
பீடித்தது. மவலூர ேருததுவேமனக்குச் மேனறு 
ேருததுவம் மேய்்தார. அவரிடைம் அப்மோது மேல -
வுக்குப் ேணம் மோதியைவு இருக்கவில்மல. 

  அக்காலததில் அவர ேனக்குழப்ேததில் இரு்ந -
்தார. ்தனது பிரம்தேம் மீ்தான ஏக்கம், குடும் -
ேச் சுமேகள், வருவாய் குமேவு, மோதுப் 
ேணிகள் யாவும் அவரின குழப்ேஙகளுக்குக் 
காரணம் ஆகும். வடைக்கில் ்தமிழ் இயக்கஙகள் 
ம்தாடைரச்சியாக மோதிக் மகாணடு ஒருவமர 
ஒருவர மகாமல மேய்து வ்ந்தனர. மேனமன -
யிலும் மகாமலகள் ம்தாடைர்ந்தன. அவரால் 
இததுயரஙகமை ஒமர மநரததில் ்தாஙக முடிய -
வில்மல.     1986 இல் ஐமராப்ோவில் மடைன-
ோரக் நாடடில் உலக ேோ்தான ோநாடு நமடைமேற்-
ேது. அப்மோழுது மேனமனயில் இரு்ந்த ஐ. தி. 
ேம்ே்ந்தன ோநாடடுக்குச் மேல்வ்தற்குத ம்தரிவா-
னார. 1987 இற்குப் பினபு மகாழும்பு மேனே ஐ. 
தி. ேம்ே்ந்தன, யாழ்ப்ோணததில் நிமல மகாண-
டிரு்ந்த இ்நதிய அமேதிப் ேமடையின ம்தடு்தலில் 
இரு்நது ்தப்பினார. 1990 இல் மோறிசியஸ 
வழியாக லணடைன ேயணோனார.  

 2005 இல் லணடைனில் இரு்நது மேனமனக்கு 
வ்ந்தார. 2014 இல் யாழ்ப்ோணம் வ்ந்தார. 
2016 ஆவணியில் யாழ்ப்ோணததில் ஐ. தி. ேம்-
ே்ந்தனின 80ஆவது பிே்ந்தநாள் விழா நமடை-
மேற்ேது. காலோகும் மோது அவருக்கு வயது 86. 
அனனாரின ேறைவுக்கு பலரும் அனுதாபம் 
ம்தரிவிததுள்ைனர.

ரஷய- உக்்ரன ்ெோருக்குப பினனர்
ஐ்ரோபெோவுடைனோன நடபு்ற்ை மீண்டும்
ைலுபெடுத்தியுளள ்�ோடியின விஜயம்

்நதியப் பிர்தேர நமர்நதிர மோடியின 
ஐமராப்பிய விஜயம் மேரும் மவற்றி -
கமை ம்தடித ்த்நதுள்ைது. பிர்தேர 
நமர்நதிர மோடி கடை்ந்த ்ாயிற்றுக்கி-

ழமே இரவு மஜரேனியின மேரலினுக்கு புேப்ேட -
டைார. அவர முக்கியோன மூனறு நாடுகளுக்கான 
ஐமராப்பிய ேயணதம்தத ம்தாடைஙகினார. அவ்வி-
ஜயததின மோது அவர உலகத ்தமலவரகமை 
ே்நதிததுப் மேச்சுவாரதம்த நடைததியுள்ைார. 

 மஜரேன ஜனாதிேதி ஓலாஃப் ஸமகால்ஸ, 
மடைனோரக் பிர்தேர மேடமடை ஃபிரமடைரிக்ேன, 
பிரானஸ ஜனாதிேதி இம்ோனுமவல் மேக்ரான 
ஆகிமயாமர அவர ே்நதிததுப் மேச்சுவாரதம்த 
நடைததியுள்ைார. மஜரேனியில் ேல முக்கிய நிகழ் -
வுகளில் மோடி கல்நது மகாணடைார. மகாவிட 
ம்தாற்றுக்குப் பி்நதிய மோருைா்தார மீடபு ம்தாடைர -
ோன திடடைஙகளிமலமய அவர அதிகம் ேஙமகற் -
ோர. 

  மஜரேனியின நிகழ்ச்சி நிரலில் மகாவிடடுக்கு 
பி்நதிய மோருைா்தாரம் எப்ேடி இரு்ந்தது எனேது 
ேற்றி பிர்தேர நமர்நதிர மோடி  ஐமராப்பிய பிர்த-
ேரகளுடைன ஆமலாேமனயில் ஈடுேடடைார. 

   பிர்தேர நமர்நதிர மோடியின மஜரேனி, 
மடைனோரக், பிரானஸ ஆகியவற்றுக்கான  சுற் -
றுப்ேயணம் மிகு்ந்த ேயனுள்ை்தாக அமே்ந்த-
்தாக இ்நதிய அரே வடடைாரஙகள் ம்தரிவித்தன. 

மகாமரானா ேரவல் காரணோக கடை்ந்த 
இரணடு ஆணடுகைாக மவளிநாடடு சுற்றுப் 

ேயணஙகமைத ்தவிரதது 
வ்ந்தார பிர்தேர மோடி. 
மகாமரானா ேரவல் ேற்று 
குமே்ந்ததும், கடை்ந்த 
ஆணடு ோரச் ோ்தம் 
அணமடை நாடைான ேஙகைா-
ம்தஷ மேனோர. அ்தன பினனர கடை்ந்த மேப்டைம் -
ேரில் ஐ.நா ேமே கூடடைததில் ேஙமகற்ே்தற்காக 
அமேரிக்கா மேனோர. கடை்ந்த ஒக்மடைாேரில் பிரிட-
டைன, இத்தாலி நாடுகளுக்கு மேனோர. அ்தற்குப் 
பினனர ்தற்மோது்தான மீணடும் மவளிநாடுக -

ளுக்குச் மேனறுள்ைார.   கடை்ந்த 
திஙகைனறு அவர மஜரேனி 
்தமலநகர மேரலின மேனேமடை்ந-
்தார. மேரலினில் இ்நதியப் பிர-
்தேர மோடிக்கு மேஙகம்ேை வர -
மவற்பு அளிக்கப்ேடடைது. மேலும், 
அஙகுள்ை இ்நதிய வம்ோவளியி-
னர பிர்தேர மோடிக்கு உற்ோக 
வரமவற்பு அளித்தனர. 

அவ்விஜயததின பினனர மடைன-
ோரக்கில்  மநாரடிக் ோநாடடில் 
ேஙமக ற்ோர. இ்ந்த ோநாடடில் 

இ்நதிய பிர்தேர 
மோடியுடைன மடைன -
ோரக், ஐஸலா்நது, 
பினலா்நது, சுவீடைன 
ேற்றும்  மநாரமவ 
ஆகிய நாடுகளின 
பிர்தேரகளும் ேங -
மகற்ேனர. இ்நதியா 
திரும்பும் வழியில், 
பிரானஸ ஜனாதிேதி இோனுமவல் 
மேக்ராமன ே்நதிதது, ம்தர்தலில் 
மவற்றி மேற்ே்தற்கு வாழ்ததுத 
ம்தரிவித்தார. இரு நாடடு உேவு 
குறிததும் மேசினார. 

  உக்மரன_ - ரஷயா மோரில் 
ரஷயாமவ இ்நதியா எதிரக்கா்த 
நிமலயில், ஐமராப்பிய நாடுகள் 
இ்நதியா மீது அதிருப்தியில் 

இரு்ந்த்தாக கூேப்ேடடைது. இ்நநிமலயில் பிர்தேர 
மோடியின இ்ந்தப் ேயணம் முக்கியததுவம் மேற்-
றுள்ைது.ஐமராப்பிய நாடுகள் மகாணடிரு்ந்த கேப்-
புணரவுகமை மோடியின விஜயம் அகற்றியுள்ை-
்தாக ேரவம்தே மநாக்கரகள் ம்தரிவிததுள்ைனர.

இ ப் ே ய ண த தின 
மோது மடைனோரக் ராணி 
ோரக்மரட II உடைன பிர்த-
ேர மோடி ே்நதிப்பு நடைததி-

னார. இவரகள் ஒனோக 
விரு்நதுேோரததில் ேங-
மகற்ேனர. அம்தமோல் 
மஜரேனியிலும் பிர்த-
ேர மோடிக்கு சிேப்ோன 
வரமவற்பு மகாடுக்-
கப்ேடடைது.       மு்தல் 
ேயணோக மஜரேனி 
நாடடிற்குச் மேனறிரு்ந-
்தார. பிர்தேர மோடி 

மஜரேனி ஜனாதிேதி ஓலாஃப் ஸமகால்ைுடைன 
நடைததிய ே்நதிப்பு குறிதது மவளியான 
அறிக்மகயில், "இ்ந்த ே்நதிப்பு இரு்த-
ரப்பு ஒததுமழப்பின முக்கிய ேகுதியாக 
இருக்கும். இரு நாடுகளுக்கும் இமடை-
மயயான கூடடைணி, பிரா்நதிய ேற்றும் 
ேரவம்தே ஒததுமழப்மே இது உள்ைடைக்-
கியது" எனறு கூேப்ேடடுள்ைது.

 இரு ்தமலவரகளின ே்நதிப்பிற்குப் 
பினனர, ஒரு உயரேடடை 
வடடை மேமஜ ோநாடு 
நமடைமேற்ேது. அதில் 
பிர்தேர மோடி ேற்றும் 
ஜனாதிேதி ஸமகால்ஸ 
இரு நாடுகமைச் மேர்ந்த 
உயரேடடை வணிகத ்தமல -

வரகளுடைன ஆமலாேமன நடைததினர. 
இ்ந்த ோநாடடில் இரு ்தரப்பு அமேச் -
ேரகள் ேலரும் கல்நது மகாணடைனர. இ்நதியக் 
குழுவில் நிதியமேச்ேர நிரேலா சீ்தாராேன, 
மவளியுேவுத துமே அமேச்ேர மஜய்ேஙகர, 

ம்தசியப் ோதுகாப்பு ஆமலாேகர அஜித ம்தாவல் 
ஆகிமயார இடைம்மேற்றிரு்ந்தனர. 

  மஜரேனி ஜனாதிேதியாக கடை்ந்த 2021 டிேம்-
ேரில் ே்தவிமயற்ே பினனர, மஷால்மை பிர்தேர 

மோடி ே்நதிப்ேது இதுமவ மு்தல்முமேயாகும். 
இ்ந்த ோநாடடிற்குப் பினனர, இரு நாடுகளுக்-
கும் இமடைமய ேசுமே ேற்றும் நிமலயான எரி -
ேக்தி ம்தாடைரோன ஒப்ே்ந்தஙகள் மகமயழுததிடைப் -
ேடடைன. இரு நாடுகளுக்கும் இமடைமய மோத்தம் 
9 ஒப்ே்ந்தஙகள் மகமயழுத்தாகின. 

 அ்தன பினனர மேசிய பிர்தேர மோடி, 
உக்மரன ேற்றும் ரஷயா இமடைமய அமேதி 
நிலவ மவணடும் எனறும், இ்நதியா எனமேன -
றும் அமேதியின ேக்கமே நிற்கிேது எனறும் 
கூறினார. ரஷயா - உக்மரன மோரில் எ்ந்த நாடும் 

மவற்றி மேோது எனறு கூறிய பிர்தேர மோடி, 
மேச்சுவாரதம்த மூலம் அமேதியான முமேயில் 
பிரச்சிமனக்குத தீரவு காண மவணடும் எனறு 

அமழப்பு விடுத்தார.   பிர்தேர மோடி மேசுமக -
யில் "இப்மோது நமடைமேறும் புவிோர அரசியல் 
ேம்ேவஙகள் உலக அமேதி ேற்றும் ஸதிரத -
்தனமே ஆேத்தான நிமலயில் இருப்ேம்தமய 
காடடுகிேது. இப்மோது அமனதது நாடுகளும் 
எப்ேடி ஒனமோமடைானறு இமணக்கப்ேடடுள்ைன 
எனேம்தத்தான இதுமோனே நிகழ்வுகள் காடடு-
கினேன. உக்மரன மநருக்கடிமயத தீரக்க மேச் -
சுவாரதம்த ேடடுமே ஒமர வழி எனறு நாஙகள் 
கூறியுள்மைாம். இ்ந்த மோரில் நிச்ேயம் யாரும் 
மவற்றி மேே ோடடைாரகள்" எனறு ம்தரிவித்தார. 

மஜரேனி ஜனாதிேதி மஷால்ஸ கூறுமகயில் 
"உக்மரன மீ்தான ்தாக்கு்தலின மூலம், ரஷயா 
ேரவம்தே ேடடைததின அடிப்ேமடைக் மகாள்மக -
கமை மீறியுள்ைது. உக்மரனில் மோதுேக் -
கள் மீ்தான மிருகத்தனோன ்தாக்கு்தல் மூலம் 

ஐ.நா. ோேனததின அடிப்ேமடைக் மகாள்மககமை 
ரஷயா மீறியுள்ைது ம்தரிகிேது. விைாடிமிர 
புடடின, இ்ந்த முடடைாள்்தனோன மோர நடைவடிக் -
மகமய முடிவுக்குக் மகாணடு வர மவணடும். 

உக்மரனில் இருக்கும் ரஷயப் 
ேமடைகமை உடைனடியாக திரும் -
ேப் மேே மவணடும்" எனோர.  

  பிர்தேர நமர்நதிர மோடி 
மஜரேனியில் இரு்நது மடைன-
ோரக் ்தமலநகர மகாேன-
மஹகன மேனேமடை்ந்தார. 
மோடிமய விோன நிமலயத-
திற்மக மேனறு மடைனோரக் பிர-
்தேர மேடமடை ஃபிரமடைரிக்ேன 
வரமவற்ோர. இம்தயடுதது 
இரு நாடடுத ்தமலவரகளும் 
மடைனோரக் பிர்தேர இல்ல-
ோன ேரியனமோரக்கில் மேச்-
சுவாரதம்த நடைததினர. இதில் 
இரு நாடடு உேவுகள் குறிதது 
ஆமலாசிக்கப்ேடடைது. இரு 

நாடடுத ்தமலவரகளும் நடை்நது மகாணமடை ஆமலா-
ேமனயில் ஈடுேடும் வீடிமயாவும் இமணயததில் 
மவளியாகி உள்ைது.     (07ஆம் ேக்கம் ோரக்க)

இந்தியாவுக்கு பயனளிக்கும் 
வர்த்தக ஒபபந்்தஙகள் ககச்ா்தது

இலங்கத் தமிழ் �க்கள நலனில் அக்க்்ற மகோண்டு 
ெணியோறறிய சமூக மசயறெோடடைோளர் ஐ.தி. சம்ெநதன

லணடைனில் மநற்றுமுனதினம் காலோனார 

ஜேர்மனி, டென்மாரக், பிரானஸ் 
நாடுகளில் ்மக்த்தான வரஜவற்பு
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குறுகிய அரசியல் நலன்களுக்்கா்கமே...
எவ்வித  ஒத்துழைப்பும் வைங்கப் 
ப�ோவ திலழலையென �லை அத்தி -
ெோவசி ெ  பேழவ வைஙகுநர்களின் 
யதோழி றேங்கப் பிரதிநிதி்கள் ஜனோ-
தி� தி யி டம் யதரிவித்துள்்ளனர. 
தமது பேழவழெ யதோடரந்து வைங-
குவ தறகு பதழவெோன அழனத்து 
நட வடிகழ்க்கழ்ளயும் எடுப்�தோ்க 
அவர்கள் ஜனோதி�தியிடம் உறுதிெ-
ளித்துள்்ளனர.   

பநறறு முன்தினம் (03) ய்கோழும்பு 
ப்கோடழடயிலுள்்ள ஜனோதி�தி மோளி-
ழ்க யி ல ஜனோதி�தி ப்கோடடோ�ெ 
ரோஜ�க ஷவுடன் நழடய�ற்ற ேந்திப் -
பின் ப�ோபத யதோழிறேங்கப் பிரதிநி -
தி்கள் இதழனத் யதரிவித்துள்்ளனர.   

உத்பதசித்துள்்ள பவழலைநிறுத்-
தம், யதோழிலைோ்ளர்களின் உரிழம்க-
ளுக்கோ்க அலலை என்றும், �லை அர -
சிெல ்கடசி்களின் நலைனுக்கோ்கபவ 
பமறய்கோள்்ளப்�டவுள்்ளயதன்றும் 
யதோழிறேங்கப் பிரதிநிதி்கள் சுடடிக -
்கோடடினர.   

தறப�ோது நிலைவும் ய�ோரு்ளோதோர 

யநருக்கடிழெ பமலும் அதி்கப்�டுத் -
தவும், மக்கழ்ள ஒடுககுவதும் இந்த 
பவழலைநிறுத்தத்தின் பநோக்கமோகும். 
அதனோல நிழலைழமழெ ேரிெோ்கப் 
புரிந்து ய்கோண்டு மக்களின் இெலபு 
வோழகழ்கழெ ப�ணுவதறகு 
அவசிெமோன நடவடிகழ்க்கழ்ள 
பமறய்கோள்வது ே்கலை ஊழிெர்களி -
னதும் ்கடழம மறறும் ய�ோறுப்பு 
என யதோழிறேங்கப் பிரதிநிதி்கள் 
குறிப்பிடடுள்்ளனர.   

ய�ோரு்ளோதோர யநருக்கடிழெ 
ேமோளிக்க புதிெ வழிமுழ்ற்க -
ழ்ளக ழ்கெோண்டு, அரசிெல பி்ள -
வு்களிலிருந்து விலைகிச் யேலலை 
பவண்டிெதன் அவசிெத்ழத 
ஜனோதி�தி சுடடிக்கோடடினோர.
பவழலை நிறுத்தங்க்ளோல ஏற� -
டும் ய�ோரு்ளோதோர யநருக்கடிழெ 
பமலும் அதி்கப்�டுத்துவபத 
இதன் பின்னணியிலுள்்ள அரசிெல 
பநோக்கமோகும். இழத உணரந்து, 
நிறுவனங்கள் வீழச்சிெழடெ இட -
மளிக்கககூடோது.   

்கடந்த 28ஆம் தி்கதி நழடய�ற்ற 
பவழலைநிறுத்தத்ழத ய�ோருட� -
டுத்தோமல தமது ்கடழம்கழ்ள 
ஆறறிெ யதோழிலைோ்ளர்களுககுத் 
தமது நன்றிழெ யதரிவித்த ஜனோதி -
�தி, தறப�ோழதெ நிழலைழமழெ 
புரிந்துய்கோண்டு மக்களின் இெலபு 
வோழகழ்கககுத் பதழவெோன 
அழனத்து உதவி்கழ்ளயும் வைஙகு -
மோறு அழனத்து யதோழிறேங்கங்க -
ழ்ளயும் ப்கடடுகய்கோண்டோர.   

அழமச்ேர்க்ளோன திலும் அமுனு -
்கம, யமோஹோன் டி சிலவோ, ்கஞேன 
விபஜபேக்கர, பிரமித �ண்டோர 
யதன்னப்கோன், �ோரோளுமன்்ற 
உறுப்பினர ்கோமினி யலைோககுப்க, 
ஜனோதி�தியின் யேெலைோ்ளர 
்கோமினி யேனரத் ஆகிபெோருடன், 
ப�ோககுவரத்து, மின்ேோரம், துழ்ற -
மு்கம் மறறும் ்கப்�றதுழ்ற, வலு -
ேகதி அழமச்சுக்களின் யேெலைோ்ளர-
்கள், நிறுவனங்களின் தழலைவர்கள் 
மறறும் யதோழிறேங்கப் பிரதிநிதி்கள் 
இச்ேந்திப்பில ்கலைந்துய்கோண்டனர.  

நியாயோன தீரோனங்களுக்கு...
வழ்கயில யதோடரந்தும் நோம் ஒத்து-
ழைப்பு்கழ்ள வைஙகி வந்துள்ப்ளோ-
யமன்று குறிப்பிடட எதிரக்கடசித் 
தழலைவர, எனினும் முழ்றெோன நட-
வடிகழ்க்களுககு மோ்றோ்க தழலைெ -
ழண்கழ்ள மோறறும் அரேோங்கத்தின் 
நடவடிகழ்க்களுககு நோம் ஒருப�ோ -
தும் ஒத்துழைப்பு வைங்கத் தெோரில -
ழலையென்றும் அவர ேழ�யில யதரி -
வித்தோர.   

 ேரவபதே நோணெ நிதிெத்திடம் 
அரேோங்கம் பமறய்கோண்டுள்்ள 
ப�ச்சுவோரத்ழத யதோடர�ோ்க �ோரோ -
ளுமன்்றத்தில பநறறு நிதிெழமச்ேர 
அலி ேப்ரி ஆறறிெ உழர யதோடர -
�ோன விவோதத்தில உழரெோறறும் 
ப�ோபத எதிரக்கடசித் தழலைவர 
இவ்வோறு யதரிவித்தோர.   

 ேழ�யில யதோடரந்தும் உழர -
ெோறறிெ அவர,   

நோடடில நிலைவும் ய�ோரு்ளோதோர 
யநருக்கடி ்கோரணமோ்க மக்கள் 
ய�ரும் துன்�ங்கழ்ள அனு�வித்து 
வருகின்்றனர. இத்தழ்கெ தரு -

ணத்தில அரேோங்கம் தழலை்கழ்ள 
மோறறும் நோட்கத்ழத நடத்திக 
ய்கோண்டிருக்கோமல நோடடு மக்க -
ளின் ப்கோரிகழ்கககு யேவிமடுத்து 
அரேோங்கம் �தவி விலை்க பவண்டி -
ெது அவசிெம்.   

எதிரக்கடசி என்்ற வழ்கயில 
நோம் அரேோங்கத்திறகு யதோடரந்து 
ஒத்துழைப்புக்கழ்ள வைஙகி வந் -
துள்ப்ளோம். நோம் பிரதமர �த -
விகப்கோ அலலைது அழமச்சுப் �தவி -
்களுகப்கோ பேோரம் ப�ோகின்்றவர்கள் 
அலலை. நோடடுக்கோ்க பமறய்கோள் -
்ளப்�டும் நிெோெமோன தீரமோனங்க -
ளுககு நோம் ஒத்துழைப்பு வைஙகு -
பவோம்.   

நோம் எப்ப�ோதும் யவளிப்�ழட -
ெோ்க. யேெற�டடு வருகின்ப்றோம். 
எம்மிடம் எந்த ஒளிவுமழ்றவும் 
கிழடெோது.   

இப்ப�ோதோவது அரேோங்கம் ேரவ -
பதே நோணெ நிதிெத்திடமும் இந்தி -
ெோவிடமும் ்கடன்்கழ்ள ய�றறுக -
ய்கோள்வதறகு தீரமோனித்துள்்ளழத 

நோம் �ோரோடடுகின்ப்றோம். எனினும் 
இந்திெோ நிதியுதவி வைஙகுவது 
ய�ோது ஜன ய�ரமுன ஆதரவோ்ளர -
்களுககு நிவோரணம் வைஙகுவதற -
்கலலை.   

 அரேோங்கம் RFI வஙகியிடம் 
்கடன் ய�றுவதறகு தீரமோனித்துள் -
்ளது. அதறகு நோம் ஒத்துழைப்பு 
வைங்கத் தெோர. அந்த வஙகிபெோடு 
நோம் ப�ச்சுவோரத்ழத நடத்தவும் 
தெோர.   

நோடு ய�ரும் உணவு யநருக -
்கடிழெ எதிரய்கோண்டுள்்ளது. 
உலை்க உணவு அழமப்பு, யுனியேப் 
உட�ட ேரவபதே நிறுவனங்கள் 
அழமப்பு்களிடம் அது யதோடரபில 
ப�ச்சுவோரத்ழத்கள் நடத்தப்�ட 
பவண்டிெது அவசிெமோகி்றது.   

அபதபவழ்ள நோடடில ய�ரும் 
மருந்து தடடுப்�ோடு நிலைவுகி்றது. 
அதழன நிவரத்தி யேயவதற்கோன 
உடனடி நடவடிகழ்க்கழ்ள அர -
ேோங்கம் பமறய்கோள்்ள பவண்டும் 
என்றும் அவர பமலும் யதரிவித்தோர.  

இலஙம்கக்கு இந்தியா...
மருந்து்கள் உள்ளிடட அத்திெோவ-

சிெப் ய�ோருள்்கழ்ள ய்கோள்முதல 
யேயெ இலைஙழ்கககு 01 பிலலிென் 
யடோலைர வழர ்கடனுதவி (ழலைன் 
ஆஃப் கியரடிட) அளிக்க இந்திெோ 
முன்வந்தது. இந்தக ்கடழன பதழவப்-
�டும்ப�ோது இலைஙழ்க ய�றறுக 
ய்கோள்ளும் வழ்கயில, ஏறய்கனபவ 
யேெல�ோடடிலுள்்ளது.    

கூடுதலைோ்க அரிசி, மருந்து்கள், 
யதோழிலதுழ்ற மூலைப்ய�ோருள்்கள் 
மறறும் அத்திெோவசிெப் ய�ோருள்்க-
ளும் இந்திெ ்கடனுதவியின் கீழ இடம்-
ய�றும் என்று எதிர�ோரக்கப்�டுகி்றது.    

ய�றபரோல, டீேல மறறும் விமோன 
எரிய�ோருள் ப�ோன்்ற எரிய�ோருட-
்கழ்ள ய்கோள்முதல யேயெ தனிெோ்க 
500 மிலலிென் யடோலைர ்கடனுதவி 
அளிக்க இந்திெோ முன்வந்தது. இது 
யவவ்பவறு வழ்கெோன எரிய�ோருள் 
அடஙகிெ 09 ேரககுத் யதோகுப்பு்கழ்ள 
இலைஙழ்கககு விநிபெோகிக்க வழிவழ்க 
யேயதுள்்ளது.    

இந்திெோவிலிருந்து இதுவழர 

சுமோர 04 இலைடேம் யமறறிக யதோன் 
எரிய�ோருள் இலைஙழ்கககு அனுப்பி 
ழவக்கப்�டடுள்்ளது. கூடுதல எரி-
ய�ோருள் விழரவில இலைஙழ்க வந்து 
பேரவுள்்ளது. ்கடந்த பம 02 ஆம் தி்கதி 
எரிய�ோருளுககு கூடுதலைோ்க 200 மில-
லிென் யடோலைர ்கடனுதவி அளிக்க 
இந்திெோ முன்வந்தது. இதுதவிர, எரி-
ய�ோருள் ய்கோள்முதலுககு 500 பிலலி-
ென் யடோலைழர குறுகிெ ்கோலை ்கடனோ்க 
இலைஙழ்கககு இந்திெோ வைஙகியுள்-
்ளது.    இலைஙழ்கககு சுமோர 16,000 
யமறறிக யதோன் அரிசிழெ இந்திெோ 
வைஙகியுள்்ளது. தமிழ,சிங்க்ள புத்-
தோண்டின்ப�ோது நலயலைண்ண அடிப்-
�ழடயில கூடுதலைோ்க 11,000 யமறறிக 
யதோன் அரிசி இலைஙழ்கககு அனுப்பி 
ழவக்கப்�டடது.    

ஒடடுயமோத்தமோ்க இந்த ஆண்டு 
ஜனவரி முதல இதுவழர இலைஙழ்கககு 
இந்திெோ 03 பிலலிென் யடோலைர்கள் 
(சுமோர ரூ.23,000 ப்கோடி) ்கடனுதவி 
அளித்துள்்ளயதன்று யதரிவிக்கப்�ட-
டுள்்ளது.  

எரிப�ாருமை ஏற்றிேந்்த ...
இதுவழர �ணம் எதுவும் கிழடக -

்கவிலழலையெனவும் இலைஙழ்க 
ய�றப்றோலிெ கூடடுத்தோ�னத்தின் 
சிபரஷட அதி்கோரி ஒருவர யதரிவித்-
துள்்ளோர

எரிய�ோருள் விநிபெோ்க நடவ-
டிகழ்க்கழ்ள வைழமககு திரும்� 
பமலும் இரண்டு நோட்கள் யேலலு-

யமன இலைஙழ்க ய�றப்றோலிெக 
கூடடுத்தோ�னம் யதரிவித்துள்்ளது. 
நோடடில தறப�ோது ழ்கயிருப்பி-
லுள்்ள டீேல சிலை நோட்களுககு 
ப�ோதுமோனதோ்க இருப்�தோ்க 
ய�றப்றோலிெக கூடடுத்தோ�னத் -
தின் சிபரஷட அதி்கோரி  பமலும் 
யதரிவித்துள்்ளோர. 

ஆர்ப�ாட்டக்்காரர்கள் 10 ம�ர ம்கது...
அது யதோடரபில ே�ோநோெ்கர 

மஹிந்த ெோப்�ோ அப�வரதன 
ய�ோலிஸ் மோஅதி�ருககு அறிவித் -
தழதெடுத்து ழ்கது்கள் இடம் -
ய�ற்றதோ்க யதரிவித்த அவர, இது 
ப�ோன்்ற ேம்�வங்கள் �ோரோளுமன் -
்றத்தின் �ோது்கோப்புககு அச்சுறுத்த -
லைோ்க அழமவதுடன் �ோரோளுமன்்ற 
அமரவு்கழ்ள நடத்த முடிெோத 
நிழலையும் ஏற�டலைோம் என்றும் 
அவர ேழ�யில சுடடிக்கோடடினோர.   

�ோரோளுமன்்றத்துககுள் பிரபவசிக -
கும் வீதிழெ மறித்து பநறறு ஆரப் -
�ோடடக்கோரர்கள் பமறய்கோண்ட 
நடவடிகழ்க்களின்ப�ோது 10 ப�ர 
ழ்கது யேயெப்�டடுள்்ளழம 
யதோடரபில ேழ�யில எதிரக ்கடசி 
எம்பிக்கள் சிலைர ்கருத்துக்கழ்ள 
முன்ழவத்தனர. அதறகு �திலைளிக -
கும் வழ்கயிபலைபெ அழமச்ேர பிர -
ேன்ன ரணதுங்க இவ்வோறு யதரிவித் -
தோர.                                          (ஸ)  

பிர்தேர ஒரும�ாதும் �்தவி வில்க...
இவ்வோறு யதரிவித்தோர.   

பநறழ்றெ தினம் �ோரோளுமன்்றத் -
தில உழர நி்கழத்திெ பின்னர பிரத -
மர மஹிந்த ரோஜ�க ஷ தமது �தவி 
விலை்கழலை அறிவிப்�ோயரன சிலை 
ேமூ்க வழலைத்த்ளங்கள் பநறறு முன்-
தினம் த்கவல்கழ்ள யவளியிடடிருந்-
தன.   

அது யதோடரபில ஊட்கவிெலைோ்ளர -
்கள் பநறறு ேழ� முதலவர அழமச் -
ேர திபனஷ குணவரதனவிடம் எழுப்-
பிெ ப்கள்வி்களுககு �திலைளிககும் 
ப�ோபத அழமச்ேர பமற்கண்டவோறு 
யதரிவித்தோர.பிரதமர மஹிந்த ரோஜ-
�க ஷ �தவி விலை்க மோடடோயரன்-
�ழத அவர இதன்ப�ோது உறுதிெோ்க 
யதரிவித்தோர.   

அத்துடன் எந்தயவோரு நம்பிகழ்க-
யிலலைோ தீரமோனத்திறகும் மு்கம்-

ய்கோடுப்�தறகு அரேோங்கம் தெோரோ்க 
இருப்�தோ்கவும் ேழ� முதலவர 
திபனஸ் குணவரதன யதரிவித்தோர.   

எந்தயவோரு நம்பிகழ்கயிலலைோப் 
பிபரரழணழெயும் எதிரய்கோள்்ள அர-
ேோங்கம் தெோரோ்க இருப்�தோ்கவும், 
அரசிெலைழமப்பு மறறும் �ோரோளு-
மன்்ற நிழலையிெற ்கடடழ்ள்களுககு 
அழமவோ்க 3 யமோழி்களிலும் நம்-
பிகழ்கயிலலைோப் பிபரரழண தோக்கல 
யேயெப்�ட பவண்டும் எனவும் 
அவர யதரிவித்துள்்ளோர.   

அழத ே�ோநோெ்கர ஏறறுக-
ய்கோண்டோல, ஐந்து பவழலை நோட்கள் 
முடியும் வழர விவோதம் நடத்தக 
கூடோது எனவும், அதறகுள் �ோரோளு-
மன்்ற உறுப்பினர்களுககு அழதப் 
�டிக்க வோயப்பு அளிக்க பவண்டு-
யமனவும் குறிப்பிடடோர. 

பிரதி ச�ாநாய்கமர ப்தரிவு  ...
பிரதி ே�ோநோெ்கரோ்க யேெற�டடு 

வந்த ரஞசித் சிெம்�லைோபிடடிெ  
அந்த �தவியில இருந்து விலைகியுள்-
்ளோர. 

அதற்கோன அறிவிப்ழ� அவர 
ஜனோதி�திககு அனுப்பியுள்்ள 
நிழலையில அழத ஏறறுக ய்கோண்-
டுள்்ளதோ்க ஜனோதி�தியிடமிருந்து 
எனககு ்கடிதம் மூலைம் இன்று அறி -
விக்கப்�டடுள்்ளது.

அந்த வழ்கயில எதிரக்கடசி 
ப்கோருவது ப�ோன்று இன்று அதற-
்கோன வோகய்கடுப்ழ� நடத்த முடியும் 
என்றும் ே�ோநோெ்கர ேழ�யில யதரி -
வித்தோர.

லைக்மன் கிரியெலலை ேழ�யில 
ப்கள்வி எழுப்புழ்கயில:

ரஞசித் சிெம்�லைோபிடடிெ இப்-
ப�ோதும் பிரதி ே�ோநோெ்கரோ்க உள்்ளோ-
ரோ?அலலைது அவர தமது �தவிழெ 
இரோஜினோமோ யேயதுள்்ளோரோ என்�து 
ேழ�யில யதளிவோ்க அறிவிக்கப் �ட 
பவண்டும் அவ்வோறு அவர �தவி 
விலைகி இருந்தோல புதிதோ்க ஒருவழர 
யதரிவு யேயெ வோகய்கடுப்பு நடத்-
துவதறகு ே�ோநோெ்கர நடவடிகழ்க 
எடுக்க பவண்டும் என்றும் ப்கடடுக 
ய்கோண்டோர.

அதறகு �திலைளிககும் ப�ோபத ே�ோ -
நோெ்கர இவ்வோறு யதரிவித்தோர.

அதன்ப�ோது குறுககிடட  ரஞசித் 
சிெம்�லைோபிடடிெ:

நோன் எனது இரோஜினோமோ ்கடி -
தத்ழத ஜனோதி�திககு அனுப்பி 
இருந்பதன். அந்த ்கடிதத்திறகு ஜனோ-
தி�தியிடமிருந்து ே�ோநோெ்கருககு 
�திலஅனுப்�ப்�டடுள்்ளது. அந்த 
்கடிதத்தின் பிரதியெோன்ழ்ற ே�ோநோ-
ெ்கர எனககு வைஙகியுள்்ளோர. எவ்-
வோ்றோயினும் நோன் பிரதி ே�ோநோெ்கர 
�தவியிலிருந்து விலைகியுள்ப்ளன்  
என்றும் அவர  யதரிவித்தோர.

பிரதி ே�ோநோெ்கர �தவிககு 
இதுவழர ஆளும் ்கடசியில, �ோரோளு-
மன்்ற உறுப்பினர்க்ளோன அனுர பிரி -
ெதரேன ெோப்�ோ, டிலைோன் ய�பரரோ 
ஆகிபெோரது ய�ெர்கள் குறிப்பி -
டப்�டடுள்்ள நிழலையில எதிரக-
்கடசியில இருந்து �ோரோளுமன்்ற 
உறுப்பினர இம்திெோஸ் �ோககீர 
மோக்கோரின் ய�ெர குறிப்பிடப்�ட-
டுள்்ளது. எனினும் அந்தப் ய�ெர-
்கள் யதோடரபில இறுதித் தீரமோனம் 
எதுவும் பநறறு வழர உத்திபெோ்க 
பூரவமோ்க  யவளியிடப்�டவிலழலை 
என்�தும் குறிப்பிடத்தக்கது

ஆர்ப�ாட்டக்்காரர்கமை ...  
ஈடு�டடுள்்ளதோல அவர்கழ்ள 
அ்கற்ற உத்தரவிடக ப்கோரி 
ய�ோலிஸோர முன்ழவத்த ப்கோரிக-
ழ்கக்கழமெ நீதிவோன் இந்த உத்த -
ரழவ பி்றப்பித்துள்்ளோர.  

 அத்துடன், அழமதிெோனதும் மக-
்களுககு இழடயூறு அற்றதுமோன 
ப�ோரோடடங்களுககு தழடயிலழலை-
யெனவும், ய்கோழும்பு ப்கோடழட 
நீதவோன் நீதிமன்்றத்தின் உத்தரவில 
யதரிவிக்கப்�டடுள்்ளது.  

 இபதபவழ்ள, அலைரிமோளிழ்கக-
்கருகிலுள்்ள ஆரப்�ோடடக ்க்ளத்-
தில நழட�ோழதயில நிறுத்தப்�ட-
டுள்்ள வோ்கனங்கழ்ள அ்கற்றவும், 
ஆரப்�ோடடக்கோரர்களுககு இழட-
யூ்றோ்க ஒலிய�ருககி மறறும் வீதித் 
தழட்கழ்ள �ென்�டுத்தவும் தழட-
விதித்து உத்தரவிடக ப்கோரி, உெர 
நீதிமன்்றத்தில அடிப்�ழட உரிழம 
மனுயவோன்று தோக்கல யேயெப்�ட-
டுள்்ளது. 

பிரதி ச�ாநாய்கர �்தவிமய...
பநறறு இடம்ய�ற்ற �ோரோளுமன்்ற 

அமரவின் ப�ோபத ே�ோநோெ்கர இந்த 
அறிவிப்ழ� யவளியிடடோர.  

்கடந்த மோதம் ரஞசித் சிெம்� -
லைோப்பிடடிெ தனது இரோஜினோமோ 
்கடிதத்ழத ழ்கெளித்திருந்தோர. 
எனினும், �ோரோளுமன்்ற ஜனநோெ -
்கம் �ோது்கோப்�ோ்க முன்யனடுத்துச் 
யேலலைப்�ட பவண்டும் என்� -
தோல பிரதி ே�ோநோெ்கர �தவியில 
இருந்து விலைகுவதறகு ரஞசித் 

சிெம்�லைோபிடடிெ ழ்கெளித்தி -
ருந்த இரோஜினோமோ ்கடிதத்ழத 
தோன் நிரோ்கரிப்�தோ்க ஜனோதி�தி 
குறிப்பிடடிருந்தோர.  எனினும் 
பநறறு அது ஏறறுய்கோள்்ளப்�டடு 
பிரதி ே�ோநோெ்கர �தவியிலி -
ருந்து   ரஞசித் சிெம்�லைோப்பிடடிெ 
விலைகிெதோ்க ஜனோதி�தி யேெலை -
்கம்  பநறறு ே�ோநோெ்கர மஹிந்த 
ெோப்�ோ அப�வரதனவுககு ்கடிதம் 
மூலைம் அறிவித்துள்்ளது.

நாடடின ப�ாருைா்தார...
ய�ோறுப்புள்்ளது எனவும் யதரிவித்த 

அவர, நோடடில தறப�ோது நழடமுழ்ற-
யிலுள்்ள வரிக ய்கோள்ழ்கழெ முன்-
யனடுத்துச் யேலலை முடியுமோ  என்�து 
ப்கள்விககுறியெனவும் அவர பமலும் 
யதரிவித்துள்்ளோர.

தறப�ோழதெ ய�ோரு்ளோதோர யநருக்க-
டிழெ ஓரிரு மோதங்களில தீரக்க முடியுமோ 
என்று யதரிெவிலழலை . ்கடந்த ்கோலைங்க-
ளில வரி்கள் அதி்கரிக்கப்�ட பவண்டிெ 
்கோலைப்�குதியில அரேோங்கம் வரி்கழ்ள 
குழ்றத்தது. அதன் �லைழன இன்று நோம் 
அனு�விக்க பவண்டியுள்்ளது.சுறறுலைோத்-
துழ்றயின் ேரிவு, எண்யணய விழலை 
உெரவு உள்ளிடட �லை ்கோரணி்கள் யவளி-
நோடடு ழ்கயிருப்பு இைப்புககு �ங்க-
ளித்தன. வரி குழ்றப்பு, ய�ோருத்தமோன 
பநரத்தில ேரவபதே நோணெ நிதிெத்திடம் 

யேலலைோழம மறறும் ்கடன் மறுசீரழமப்-
பில தோமதம் என்�னபவ இதறகு ்கோரண-
யமன அவர கூறியுனோர.

எனபவ தறப�ோழதெ யநருக்கடிழெ 
இரண்டு ஆண்டு்களில தீரப்�தோ  
அலலைது 05 முதல 10 ஆண்டு்கள் வழர 
இழுத்தடிப்�தோ  என்�ழத அரசிெலவோ-
தி்கப்ள முடிவு யேயெ பவண்டுயமன 
அவர யதரிவித்தோர.  

�ோரோளுமன்்றத்தில பநறறு நோடடின் 
ய�ோரு்ளோதோர நிழலை குறித்து உழரெோற-
றிெ நிதிெழமச்ேர அலி ேப்ரி, ்கடந்த 
ஆண்டின் யேலைவினம் வருமோனத்ழத 
விட இரண்டு மடஙகு அதி்கம் என்றும் 
குறிப்பிடடோர. 2021 ஆம் ஆண்டின் 
யமோத்த வருவோய 1,464 பிலலிென் 
என்றும் யேலைவு 3,522 பிலலிென் 
ரூ�ோய எனவும் அவர யதரிவித்தோர.

மயாஷித்தவுக்கு எதிரான JVP ...
அனுரகுமோர திஸோநோெக்க பநறறு 

முன்தினம் (03)  பிரதமர அலுவலை்க 
யேெலைணியின் தழலைவர பெோஷித்த 
ரோஜ�க ஷவுககு எதிரோ்க சுமத்திெ 
ப�ோலிக குற்றச்ேோடடு்கள் யதோடர -
�ோ்கபவ ேடட நடவடிகழ்க 
எடுக்கவுள்்ளதோ்க குறிப்பிடப்�ட -
டுள்்ளது.  

இலைஙழ்க மன்்றக ்கலலூரி -
யில 03.05.2022 ஆம் தி்கதி 
நழடய�ற்ற ஊட்க ேந்திப்பில 
ரோஜ�க ஷவுககு யேோந்தமோன 
இடங்கய்ளன குறிப்பிடடு ்கோணி 
உறுதிப்�த்திர இலைக்கங்கள் மறறும் 
்கோணி்களின் ய�ெர்கள் முன்ழவக-
்கப்�டடு அனுரகுமோர திஸோநோெக்க 
எம்பி ய�ோயெோன மறறும் மக்கழ்ள 

தவ்றோ்க வழிநடத்தும் யேயதி்கள் 
யதரிவித்துள்்ளோர.  

பிரதமரின் யேெலைணியின் 
தழலைவர பெோஷித்த ரோஜ�க ஷவின் 
நறய�ெருககு ்க்ளங்கத்ழத ஏற�டுத் -
தும் வழ்கயில தவ்றோன த்கவல்கழ்ள 
முன்ழவத்ததோல அவருககு ஏற-
�டட அவமோனம் யதோடரபில அனு-
ரகுமோர திேோநோெக்கவுககு எதிரோ்க 
ேடட நடவடிகழ்க எடுப்�தற்கோ்க 
தனது ேடடத்தரணி்களுககு அவர 
ஆபலைோேழன ய�றறுக ய்கோடுத்துள்-
்ளோர. அந்த ஊட்க மோநோடடில அறிக-
ழ்கயில யதரிவிக்கப்�டட ப�ோலி 
யேயதிழெ வன்ழமெோ்க ்கண்டிக-
கின்ப்றோயமன்றும் பிரதமர அலுவலை-
்கம் யதரிவித்துள்்ளது. 

ஜனாதி�திக்கு எதிரான...
இெஙகும் 11 ்கடசி்கழ்ள பிரதி -

நிதித்துவப்�டுத்தும் �ோரோளுமன்்ற 
உறுப்பினர வோசுபதவ நோணெக்கோர 
யதரிவித்துள்்ளோர.  

11 ்கடசி்களின் பிரதிநிதி்களு-
டன் பநறறு முன்தினம் ய்கோழும்-
பில நழடய�ற்ற ப�ச்சுவோரத்ழத-
யின் பின்னர யேயதிெோ்ளர்களிடம் 
்கருத்து யவளியிடும் ப�ோபத அவர 
இவ்வோறு கூறியுள்்ளோர.  

ஜனோதி�திககு எதிரோ்க எதிரக-

்கடசி ய்கோண்டு வந்துள்்ள நம்பிக-
ழ்கயிலலைோத் தீரமோனம் எந்த அரத்-
தமும் இலலைோத பெோேழன எனவும் 
வோசுபதவ நோணெக்கோர யதரிவித்துள்-
்ளோர.  

வோசுபதவ நோணெக்கோர யேயதி -
ெோ்ளர்களிடம் ்கருத்து யவளியிடட 
பின்னர, ்கருத்து யதரிவித்த உதெ 
்கம்மன்பிலை, வோசுபதவ நோணெக்கோர-
வின் நிழலைப்�ோடடுககு இழணெோன 
்கருத்ழதபெ யவளியிடடுள்்ளோர. 

புேனமலாஜினியின...
அவரது உ்றவினர்கள் யதரிவித்த -

னர.    அவர மழ்றந்த மூத்த அறிவிப் -
�ோ்ளர நடரோஜ சிவத்தின் மழனவி 
என்�தும் இலைஙழ்க ஒலி�ரப்புக -

கூடடுத் தோ�னத்தின் முதல நிழலை 
ய�ண் அறிவிப்�ோ்ளர்களில ஒருவ-
ரோ்க தி்கழந்தோர என்�தும் குறிப்பிடத்-
தக்கது.

ேருந்து ப�ாருட்கமை ப�றுேதில்...
தனககு மருந்து்கழ்ள ய�றறுக 

ய்கோள்வதில ஏபதனும் பிரச்சிழன-
்கள் இருப்பின் அது யதோடரபில யதரி-
விக்க முடியுயமன சு்கோதோர அழமச்-
ேர ப�ரோசிரிெர ேன்ன ஜெசுமண 

யதரிவித்துள்்ளோர.    இதனூடோ்க 
மருந்து்கள் யதோடர�ோன பிரச்சிழன-
்களுககு தீரவு்கழ்ள ய�றறுக ய்கோள்-
்ளமுடியுயமன அழமச்ேர பமலும் 
யதரிவித்தோர.   

்தமிழ்க மு்தல்ேரின... (03 ஆம் �க்்கத ப்தா்டர)

அத்திெோவசிெ ய�ோருட்களின் 
விழலை வரலைோறு ்கோணோத வழ்கயில �லை 
மடஙகு உெரந்துள்்ளது.    இதனோல, 
வோழவோதோரத்ழத இைந்து தவித்து 
வரும் இலைஙழ்க மக்கள், ய�ோரு்ளோதோர 
யநருக்கடிழெ ்கடடுப்�டுத்தக ப்கோரி 
அந்நோடடு அதி�ர மறறும் பிரதமருககு 
எதிரோ்க �லை ்கடட ப�ோரோடடங்கழ்ள 
நடத்தி வருகின்்றனர. பமலும், ய�ோரு-
்ளோதோர யநருக்கடிெோல இலைஙழ்கயில 
உள்்ள தமிழ மக்கள் அ்கதி்க்ளோ்க தமிை-
்கத்துககு வந்த வண்ணம் உள்்ளனர.   

உண்ண உணவு, உடுத்த உழட 

மறறும் மருத்துவ வேதி இலலைோமல 
இலைஙழ்க மக்கள் மி்கவும் ்கஷடப்-
�டடு வருகின்்றனர. 

இந்தக ்கடினமோன பநரத்தில அவர்க-
ளுககு உதவிட பவண்டிெது நம் ஒவ்-
யவோருவரின் ்கடழம. அந்த வழ்கயில 
இலைஙழ்கயில வோழும் மக்களின் துெர 
துழடக்கவும், அவர்களுககு உதவி-
டும் வழ்கயிலும், தமிை்க முதலவரின் 
ய�ோது நிவோரண நிதிககு பதமுதி்க 
ேோரபில 05 இலைடேம் ரூ�ோ நிவோரண 
நிதி வைங்கப்�டும்" என்று விஜெ்கோந்த் 
கூறியுள்்ளோர.  

பிைவு்கமை வி்ட  ... (03 ஆம் �க்்கத ப்தா்டர)

அரேோங்கத்ழத அழமப்�தோ  
என்�து யதோடரபிலும் ஜனோதி -
�தியும் பிரதமரும் �தவி விலை்க 
பவண்டும் என்றும் குரல எழுப் -
�ப்�டடு வருகின்்றன.  

எனினும் இத்தழ்கெ சூழநிழலை -
யில பதழவெற்ற யேலைவு்கள் நிறுத் -
தப்�டடு மக்களுககு நிவோரணம் 
வைஙகுவதில முன்னுரிழம அளிக -
்கப்�ட பவண்டும்.  

வஙகி்கள் மறறும் நிதி நிறுவ -
னங்கள் வீழச்சி அழடெோமல 
�ோது்கோக்க அரேோங்கம் நடவ -
டிகழ்க எடுக்க பவண்டும். அழத 
ப�ோன்று நடடத்தில இெஙகும் 
நிறுவனங்கழ்ள இெலபுநிழலைக -
குக ய்கோண்டு வருவதற்கோன நட -

வடிகழ்க்கள் பமறய்கோள்்ளப்�ட 
பவண்டும்.   எெோர �ஸ்்கள் ய்கோள் -
வனவு யேயயும் நடவடிகழ்க்கள் 
யதோடரபில ப�ேப்�டுகி்றது. எவ் -
வோய்றனினும் �ோரோளுமன்்றத்தின் 
அனுமதியின்றி எெோர �ஸ்்கழ்ள 
ய்கோள்வனவு யேயெ பவண்டோம்.
ப்கோப் குழுவும் அது யதோடரபில 
முடிவு்கழ்ள அறிவித்துள்்ளது.  

வரவு யேலைவுத் திடடத்தின் 
மூலைம் அவசிெமற்ற யேலைவு்கழ்ள 
நீக்க பவண்டும். 

நீக்கககூடிெ அழனத்ழதயும் 
நீககி மக்களுககு நிவோரணம் 
வைங்க முன்னுரிழம வைங்கப்�ட 
பவண்டும் என்றும் அவர பமலும் 
யதரிவித்துள்்ளோர. 

இலஙம்க இந்தியாவுக்கு  ... (03 ஆம் �க்்கத ப்தா்டர)

�லை ப்கோடி ரூ�ோய்கழ்ள 
வைங்க முன்வந்துள்்ளழமயும் 
இலைஙழ்க மக்கழ்ள தமிழநோடு  
அந்நிெர்க்ளோ்க    �ோரக்கவில -
ழலையெ ன்�ழதபெ உறுதிப்� -
டுத்துகி்றயதன்றும் அவர யதரி -
வித்தோர. இலைஙழ்க யதோடரபில 
தமிழநோடு அரேோங்கம் பமற -
ய்கோண்டுள்்ள இந்த தீரமோனத்திறகு 
தமிை்க முதலவர மு.்க. ஸ்டோலின் 
உட�ட அழனத்து தமிை்க அரசி -
ெல தழலைவர்கள் மறறும் மக்க -
ளுககும் நன்றிழெயும் �ோரோடழட -
யும் யதரிவித்துக ய்கோள்வதோ்கவும் 
அவர யதரிவித்தோர.  

�ோரோளுமன்்றத்தில பநறறு நழட -
ய�ற்ற நோடடின் ய�ோரு்ளோதோர 
நிழலை மறறும் அரேோங்கத்தின் ேர -
வபதே நோணெ நிதிெத்துடனோன 
ப�ச்சுவோரத்ழத யதோடரபில 
நழடய�ற்ற விவோதத்தின் ப�ோபத 
மபனோ ்கபணேன் எம்பி இவ்வோறு 
யதரிவித்தோர.  

ேழ�யில யதோடரந்தும் உழர -
ெோறறிெ அவர,  

நோடடில தறப�ோது நிலைவும் 
ய�ோரு்ளோதோர யநருக்கடிககு 
்கடந்த 75 வருடங்க்ளோ்க மோறி 
மோறி நோடழட ஆடசி யேயத அர -
ேோங்கங்கள் அழனத்தும் ய�ோறுப் -
புககூ்ற பவண்டும்.  

யுத்தம் உட�ட நோம் �லபவறு 
யநருக்கடி்கழ்ள ேந்தித்துள்ப்ளோம் 
எனினும் தறப�ோது நோடடில எழுந் -
துள்்ள யநருக்கடி உயிரவோழும் 
பிரச்ேழனழெ அடிப்�ழடெோ்க 
ய்கோண்டதோகும்.  

இந்த நிழலைழெ உணரந்து 
நோம் தமிை்க அரசுககு நோடடின் 
நிழலைழமழெ அறிவித்திருந் -
பதோம். அந்த வழ்கயில தமிை்க அர -
ேோங்கம் இலைஙழ்கயிலுள்்ள தமி -
ைர்களுககு மடடுமின்றி நோடடில 
உள்்ள அழனத்து மக்களுககும் உத -
வுவதறகு முன் வந்துள்்ளது என்றும் 
அவர பமலும் யதரிவித்தோர. 

திறந்்த ேனது்டன  ... (03 ஆம் �க்்கத ப்தா்டர)

�ணத்ழத ஆடசிெோ்ளர்கள் �ென்-
�டுத்திெழமபெ அதற்கோன ்கோரண-
மோகும். அதன் �ோதிப்ழ�பெ மக்கள் 
இப்ப�ோது அனு�விககின்்றனர.  

்கடந்த ்கோலைங்களில அரேோங்கம் முன்-
யனடுத்த பவழலைத்திடடங்கள் �லை-
வறழ்ற தவ்றோனழவ என்று இப்ப�ோது 
நிதிெழமச்ேர ஏறறுகய்கோள்கின்்றோர.   

இந்த தவ்றோன தீரமோனங்கள் யதரி-
ெோமல நடந்தழவெோ? இலழலை. 
யதரிந்பத நடந்துள்்ளன. இதழன சிறிெ 

தவ்றோ்க ்கருத முடிெோது. இதறகு ஜனோ-
தி�தியும் அபதப�ோன்று அழமச்ேரழவ-
யும் ய�ோறுப்புக கூ்ற பவண்டும். நிதி-
ெழமச்ேரும் தமது ய�ோறுப்பிலிருந்து 
தப்பிக்க முடிெோது.   நோடழட ய�ோரு-
்ளோதோர ரீதியில சீரகுழலைத்துவிடடு 
தவறு நடந்துள்்ளது என்று கூறுவழத 
ஏறறுகய்கோள்்ள முடிெோது. அதறகு ்கோர-
ணமோன ஆடசிெோ்ளர்கள் �தவி விலை்க 
பவண்டும் என்றும் அவர பமலும் யதரி-
வித்தோர. 

19 ஆேது திருத்ததம்த... (03 ஆம் �க்்கத ப்தா்டர)

�டடோலும், நிழ்றபவற்றப்�டோ-
விடடோலும், பதசிெ அரேோங்கத்ழத 
நிறுவி, குழ்றந்த�டே பவழலைத்திட-
டத்துடன் யேெற�டல பவண்டு-

யமன்்ற பெோேழன்கழ்ளத் தோம் முன்-
ழவத்துள்்ளதோ்க ேடடத்தரணி்கள் 
ேங்கத்தின் தழலைவர ேோலிெ பீரிஸ் 
யதரிவித்துள்்ளோர. 

அததியாேசிய ேருந்து  ... (03 ஆம் �க்்கத ப்தா்டர)

ய�றறுகய்கோள்்ள இவ்வோறு இந் -
திெோவின் உதவிழெ ப்கோரியுள் -
்ளோர. ேனத் ஜெசூரிெ, புறறுபநோய 
மருந்து்கள் மறறும் பி்ற உயிர்கோக -
கும் அத்திெோவசிெ மருந்து்களின் 
பதழவ குறித்தும் உெரஸ்தோனி்க -
ரின் ்கவனத்துககு ய்கோண்டுவந்துள் -

்ளோர. சுதந்திரத்திறகுப் பின்னர மி்க 
பமோேமோன ய�ோரு்ளோதோர யநருக -
்கடிழெ எதிரய்கோண்டுள்்ள எமது 
பதேத்துககு உதவி வைஙகிெழமககு 
இந்திெோழவயும் பிரதமர நபரந் -
திர பமோடிழெயும் ேனத் ஜெசூரிெ 
�ோரோடடினோர.  

இந்திய பிரதமருக்கும் தமிழக முதல்வருக்கும்   
சர்வததச இந்துமதபீடம் நன்றி ததரிவிப்பு  

இலைஙழ்கயில ஏற�டடுள்்ள ய�ோரு-
்ளோதோர யநருக்கடி ்கோரணமோ்க சிரமங-
்களுககுள்்ளோகியுள்்ள மக்க்ளது ்கஷ-
டங்கழ்ள ப�ோககுவதற்கோ்க தமிழ 
நோடு முதலைழமச்ேர மு.்க.ஸ்டோலின் 
இலைஙழ்க மக்களுககு நிவோரணம் வைங-
குவதற்கோன பிபரரழணயெோன்ழ்ற 
முன்யமோழிவு யேயது அழத நிழ்ற-
பவறறியுமுள்்ளோர.  

இதன் மூலைம் ஒதுக்கப்�டட ப்கோடிக-
்கணக்கோன ரூ�ோ ய�றுமதிெோன 
ய�ோருட்கள் மத்திெ அரசின் யவளி-
யு்றவுத் துழ்ற அழமச்ேரின் மூலைம் 
அனுமதி ய�்றப்�டடு இலைஙழ்கயி-
லுள்்ள இந்திெ தூதர்கத்தினூடோ்க 
வைஙகுவதற்கோன ஏற�ோடு்கழ்ள யேய-
வதற்கோன ஆெத்தங்கள் நழடய�ற-
றுகய்கோண்டிருககின்்றன.   

 முழு இலைஙழ்கவோழ மக்களுககும் 
ஓர்ளபவனும் இந்த நிதி உதவி மூலைம் 
ய�ோரு்ளோதோர சிக்கல தீர பவண்டும் 
என ஒரு அர�ணிப்�ோன உணரவுடன் 

எடுத்த அவர்களுழடெ இந்த பேழவ 
்கோலைத்தோல நிச்ேெம் ப�ோற்றப்�டும், 
மதிக்கப்�டும். இந்த வழ்கயில இலைங-
ழ்கககு என்றும் உறுதுழணெோ்க 
இருககும் இந்திெோவின் உதவிக ்கரம் 
இலைஙழ்கவோழ மக்க்ளோல ம்றக்கமு-
டிெோதழவ. பமலும் இலைஙழ்கக்கோன 
அத்திெவசிெ பதழவககு யதோடரந்தும் 
ஆதரழவ வைங்க பவண்டுயமன ேரவ-
பதே இந்துமதபீட யேெலைோ்ளர ்கலைோநிதி 
சிவஸ்ரீ இரோமேந்திர குருக்கள் �ோபு 
ேரமோ ப்கடடுய்கோண்டதுடன் நன்றி்க-
ளுடன் �ோரோடடுக்கழ்ளயும் யதரிவித்-
துள்்ளோர.  
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அதன் பின் ்னர் செய்தியாளர்்க-
ளளச் ெந்திதத பிரதமர் நரரந்திர 
ரமாடி, "இந்தியா-_ ஐரராப்பிய 
ஒன்றிய உறவு்கள், இந்ரதா-பசி-
பிக் நிளை, உக்ளரன் உள்ளிட்ட 
பை பிராந்திய மற்றும் உை-
்களாவிய பிரச்சிள்ன்களள-
யும் நாங்கள் விவாதிதரதாம். 
இந்தியா_ -ஐரராப்பிய யூனியன் 
இள்டரயயா்ன தள்டயற்ற வர்த-
த்க ஒப்பந்தததிற்்கா்ன ரபச்சு-
வார்தளத்கள் நலை முளறயில 
நள்டசபற்று வருகின்ற்ன. அந்த 
ரபச்சுவார்தளத மி்க விளரவில 
முடிவள்டயும்" என்று நம் -
பிக்ள்க சதரிவிததார்.  

   உக்ளரன் நாடடில சதா்டரும் 
ரபாளர உ்ட்னடியா்க முடிவுக் -
குக் ச்காண்டு வர ரவண்டும் 
என்பளத மீண்டும் வலியுறுத-
திய பிரதமர் நரரந்திர ரமாடி, 
இரு நாடு்களும் ரபச்சுவார்தளத 
மூைரம பிரச்சிள்னளயத தீர்க்்க  
ரவண்டும் என்று வலியுறுததி-
்னார். உக்ளரன் ரபார் 2 மாதங-
்களுக்கு ரமைா்கத சதா்டரும் 
நிளையில, பிரதமர் ரமாடி 
ெண்ள்டளய விடுதது அளமதி-

யா்ன முளறயில ரபாளர முடி -
வுக்குக் ச்காண்டு வர ரவண்டும் 
எ்னத சதா்டர்ந்து அளைப்பு 
விடுதது வருவது குறிப்பி்டத-
தக்்கது.  

   இந்த ஆரைாெள்னக்குப் 
பின்்னர் ரபசிய ச்டன்மார்க் பிரத -
மர் சமடர்ட பிரச்டரிக்ென், "ரஷ்-
யாவு்டன் இருக்கும் நடளபப் 
பயன்படுததி உக்ளரன் ரபாளர 
முடிவுக்குக் ச்காண்டுவர 
இந்தியா முயலும் எ்ன நம்புகி-
ரறாம். ரஷ்ய ஜ்னாதிபதி விளாடி-
மிர் புடடின் உ்ட்னடியா்க இந்தப் 
ரபாளர நிறுதத ரவண்டும். 
உக்ளரன் நாடடில இருக்கும் 
அப்பாவி சபாதுமக்்களள ரஷ்ய 
பள்ட்கள் ச்கான்று குவிப்பது 
உ்ட்னடியா்க தடுதது நிறுததப்-
ப்ட ரவண்டும். அரதரபாை இந் -
தியாவும் ச்டன்மார்க்கும் தங்கள் 
வணி்க உறவு்களள ரமம்படுதத 
பலரவறு வழி்கள் உள்ள்ன. 
இந்தியாவின் உள்்கட்டளமப்பு 
மற்றும் பசுளமத துளற்கள் பை 
ச்டன்மார்க் நிறுவ்னங்கள் அதி்க 
அளவில முதலீடு செய்ய ்காததி-
ருக்கின்ற்ன" என்றார். 

ரஷய- உக்மரன் ம�ாருக்குப்... 
(05ஆம் �க்்கத் த�ாடர்)

இன ம�ோதலை சீனோ தங்களுக்கு 
சோத்க�ோ்க பயனபடுத்தியது
ஓமந்ளத விரே்ட நிருபர்

சிங்கள- – தமிழ் ரமாதளை சீ்னா 
தங்களுக்கு ொத்கமா்க பயன்படுததி -
யதா்க ்காணாமல ஆக்்கப்பட்ட உற -
வு்கள் சதரிவிக்கின்ற்னர்.

்காணாமல ஆக்்கப்பட்ட உறவு -
்களால வவுனியாவில முன்ச்ன -
டுக்்கப்படடுவரும் சதா்டர்ச்சி -
யா்ன ரபாராட்டம்  1900ஆவது 
நாட்களள எடடுகின்றது.  இதள்ன -
யடுதது ரநற்று (04) அவர்்களால 
முன்ச்னடுக்்கப்பட்ட ஆர்ப்பாட்டத -
திரைரய இவவாறு ்கருதது சதரி -
விக்்கப்பட்டது.

சதா்டர்ந்து ்கருதது சதரிவிதத 
அவர்்கள்,

தமிழ்ப் பகுதி்களள சிங்களவர்்க -
ளின் ்கடடுப்பாடடில ளவததிருப் -

பதன் மூைம், ஒவசவாரு சிங்கள 
அரசியலவாதியும், இந்தியா, சீ்னா 
உள்ளிட்ட ெர்வரதெ ெமூ்கமும் 
இைஙள்களய ஸ்திரமற்ற நா்டா்க 
மாற்ற விரும்புகிறது.

இவர்்கள் அள்னவரும் சிங்கள- 
தமிைர் ரமாதல சதா்டர ரவண்டு -
சம்ன விரும்புகின்ற்னர். அவர்்கள் 
அள்னவரும் இைஙள்களய ்கடடுப் -
படுதத சிங்கள- தமிழ் ரமாதளை 
பயன்படுததுகின்ற்னர்.

தமிைர் மீதா்ன அ்டக்குமுளற -
்களள சிங்கள வாக்்காளர்்களள ்கவ -
ருவதற்்கா்கரவ சிங்கள அரசியல 
வாதி்கள் செய்கின்ற்னர். சிங்கள -
வர்்களில  ஒருசிைர் ம்காவம்ெதளத 
நம்புகிறார்்கள், வ்டக்கு, கிைக்கு 
சிங்கள சபௌதத பூமியா்க இருக்்க 
ரவண்டும் என்று அது கூறுகிறது. 
இவவாறா்ன செயற்பாடு்கள் சிங்கள 

மக்்களின் அன்றா்ட வாழ்க்ள்களய 
அவை நிளைக்குத தள்ளுகின்ற்ன. 
சிங்கள- தமிழ் ரமாதளை சீ்னா தங்க -
ளுக்கு ொத்கமா்க பயன்படுததியது. 
தமிைர்்களளக் ச்காலை சீ்னர்்கள் 
ஆபததா்ன ஆயுதங்களளக் ச்காடுத-
த்னர். இப்ரபாது அம்பாந்ரதாடள்ட 
துளறமு்கதளதயும் ச்காழும்பு துளற -
மு்கதளதயும் சீ்னர்்கள் ள்கப்பற்றி-
்னர்.

சிங்கள - தமிழ் - ரமாதலுக்கு 13 
ஆவது திருததம் என்று இந்தியா 
ரபாலியா்க உருவாக்கியது. இைங-
ள்களய ்கடடுப்படுதத இந்தியா 
13ஆவது திருதததளத பயன்படுதது-
கிறது. 

மற்ற எலைா நாடு்களளயும் 
எடுததுக் ச்காள்ளுங்கள், அவர்-
்கள் ஒருரபாதும் சிங்கள- தமிழ் 
ரமாதளை தீர்க்்க மாட்டார்்கள். சிங-

்களம் மற்றும் ஸ்ரீைங்காவில இருந்து 
ஆதாயம் சபற இளதப் பயன்படுதது-
கின்ற்னர். 

தமிைர்்கள் ்காைங்காைமா்க அவ -
திப்படடு வருகின்ற்னர். நமக்கு 
துன்பம் என்பது அன்றா்ட நி்கழ்வு..

அள்னதது சிங்கள- தமிைர் முரண்-
பாடு்களும் சிங்களவர்்களளயும் 
தமிைர்்களளயும் அழிததுவிடும். 
அதுதான் இப்ரபாது ந்டந்து ச்காண்-
டிருக்கிறது. 

தமிைர்்களும் சிங்களவர்்களும் 
பைங்காைததில நடபுறவா்க, மி்க 
சநருஙகிய அண்ள்ட நாடு்களா்க 
இருந்த்னர். நாம் இரண்டு இளற-
யாண்ளம ச்காண்்ட அண்ள்ட நாடு்க-
ளா்க சதா்டரைாம்.

செக்ர்காஸ்ரைாவாக்கியாவின் 
மாதிரிளயப் பின்பற்றுரவாம்,  என் -
ற்னர்.

காணாமல் ஆககப்பட்ட உறவுகள் தெரிவிபபு
ஈதுல் பிதுர் த�ருநாமை முன்னிட்டு ோத்�மை த்காங்காவமை ஜும்ோ �ள்ளி வாசலில் 
இடம்த�ற்ற த�ருநாள் த�ாழும்க நி்கழ்வு்கமை இஙகு ்காணலாம். 
 �டம் : உக்குவமை விமேட நிரு�ர் 

புனித மிக்கேல் கேல்லூரியின் கோல்்கோள் விழா

(்கலைடி குறூப்நிருபர்)

புனித மிக்ர்கல ்கலலூரியில தரம் 
ஒன்றில ்கால த்டம் பதிக்்கவிருக் -
கும் மாணவர்்களள வரரவற்கும் 
்காலர்காள் விைா ரநற்று (04) தி்கதி 
மி்கவும் ர்காைா்கைமா்க இ்டம்சபற் -
றது.

புனித மிக்ர்கல ்கலலூரியின் 
அதிபர் பயஸ் ஆ்னந்தராஜா தளை -
ளமயில நள்டசபற்ற இந்நி்கழ்ல 
பிரதம அதிதியா்க புனித மிக்ர்கல 
்கலலூரியின் ரபாெ்கரும் மட்டக்்க -
ளப்பு அம்பாளற மளற மாவட்ட  
ஆயருமா்ன ரபரருடதிரு ரஜாெப் 
சபான்ள்னயா ஆண்்டள்க ்கைந்து 
சிறப்பிததார். இந்நி்கழ்விற்கு சிறப்பு 

அதிதியா்க மட்டக்்களப்பு வையக்்கல -
விப் பணிமள்னயின் ஆரம்பப்பிரி -
விற்கு சபாறுப்பா்ன உதவிக்்கலவிப் 
பணிப்பாளர் உமாபதி விரவ்காநந் -
தம் ்கைந்து சிறப்பிததிருந்தார்.

அதிதி்கள் மைர்மாளை அணி -
விக்்கப்படடு வரரவற்்கப்பட்டளத 
சதா்டர்ந்து ்கலலூரியின் பிரதா்ன 
மண்்டபததில அரங்க நி்கழ்வு்கள் 
மங்கள விளக்ர்கற்றலு்டன் மும்மத 
வழிபாடு்களு்டன் ஆரம்பமாகியது. 

நீண்்டசதாரு வரைாற்றுப் பின் -
ணனிளய ச்காண்்ட பை ொதள்ன -
்களள தன்்ன்கதரத ச்காண்்ட புனித 
மிக்ர்கல ்கலலூரியில தரம் ஒன்றிற்கு 
புதிதா்க இளணததுக்ச்காள்ளப்பட்ட 
மாணவர்்களள தரம் இரண்டில 

்கலவி ்கற்கும் மாணவர்்கள் மைர் -
மாளை அணிவிதது மகிழ்வு்டன் வர -
ரவற்ற்னர். 

இதன்ரபாது தரம் ஐந்து மாணவர் -
்களின் வரரவற்பு ந்ட்னம் உள்ளிட்ட 
ஏள்னய ஆரம்பப் பிரிவு மாணவர் -
்களின் ்களை நி்கழ்வு்கள் அரஙள்க 
அைங்கரிததது்டன், பிரதம அதிதி 
உள்ளிட்ட அதிதி்களின் உளரயிள்னத 
சதா்டர்ந்து ஆரம்பப் பிரிவிற்்கா்ன 
்கட்ட்டத சதாகுதிக்கு புதிய மாண -
வர்்களள வாததிய மரியாளதயு்டன் 
அளைததுச் சென்ற்னர். அவர்்களுக் -
்கா்ன வகுப்பளறயில ரநற்ளறய 
முதல நாள் செயற்பாடு்கள் ஆரம்ப -
மாகியிருந்த்ன.

இந்நி்கழ்வு்களில ்கலலூரியின் 

பிரதி அதிபர் அருடபணி சைரபான் 
சுதன், ஆரம்பப் பிரிவிற்குப் சபாறுப் -
பா்ன அருடதந்ளத சமலென், இரயசு 
ெளபத துறவி அருடபணி சுளவக்கின் 
சராொன் அடி்களார், பா்டொளை -
யின் அபிவிருததிச் ெங்க உறுப்பி்னர் -
்கள், ஆசிரியர்்கள், பளைய மாணவர் 
ெங்க உறுப்பி்னர்்கள், சபற்ரறார் -
்கள் மற்றும் 
ப ா ்ட ெ ா ள ை 
ந ைன் வி ரு ம் -
பி்கள் எ்ன 
ச ப ரு ம ள வ ா -
ர்னார் ்கைந் -
து ச ்க ா ண் டு 
நி்கழ்ளவ சிறப் -
பிததிருந்த்னர். 

இந்திய அரசினால் 
்ேராதனை னைத்தியசானைககு
மருந்துப்ோருடகேள் னகேயளிபபு
(அக்குறளண குறூப் 
நிருபர்)

இந்திய அரசி்னால 
இைஙள்கக்கு அவெர 
உதவியா்க வைங்கப்-
பட்ட மருந்துப்சபா-
ருட்கள் மற்றும் மருத-
துவ உப்கரணங்கள் 
என்பவற்றின் ஒரு 

சதாகுதி அண்-
ளமயில ்கண்டி 
ர ப ர ா த ள ்ன , 
ரபாத்னா ளவததியொளைக்கு ள்கயளிக்்கப்பட்டது. ்கண்டி உதவி 
இந்திய தூதுவர் ளவததிய ்கைாநிதி எஸ். ஆததிரா, இந்திய அரசு ொர்பா்க 
ரபராதள்ன, ரபாத்னா ளவததியொளையில 
ளவதது அதள்னக் ள்கயளிததார். ரபராதள்ன, 
ரபாத்னா ளவததிய ொளையின் பணிப்பாளர் 
ளவததிய ்கைாநிதி அர்ஜஜுன் திை்கரத்ன அவற் -
ளறப் சபாறுப்ரபற்றுக் ச்காண்்டார்.

ஆந்திரா ்தலுஙகோைா ்தாழில்நுடே 
ைல்லுநரகேனை சந்தித்த ைடககு ஆளுநர
ர்காப்பாய் குறூப் நிருபர்

இந்தியா சென்ற வ்டக்கு 
ஆளுநர் ஜீவன் தியா்கராஜா ரநற்று 
(04) புதன்கிைளம ஆந்திரா மற்றும் 
சதலுங்கா்னா சதாழிலநுடப வல-
லுநர்்களள தமிழ்நாடடில ெந்திதது 
்கைந்துளரயாடியுள்ளார்.

இதன் ரபாது வ்டக்கு அபிவிருத-
திளய முன்ர்னாக்கி ந்கர்ததிச் செல-
வதற்கு ரதளவயா்ன ஒததுளைப்பு 
வைஙகுவது சதா்டர்பிலும் அனு-
பவங்களள பகிர்வது சதா்டர்பில 
சதாழிலநுடப வலலுநர்்களு்டன் 
ஆளுநர் ்கைந்துளரயாடி்னார்.

வ்டக்கில  இறால வளர்ப்பு, 

மீன்பிடி பண்ளணப் சபாருளா-
தாரம், ரயிலரவ, மீள் புதுப்பிக்்க 
ெக்திததிட்டம் மற்றும் நிதி சபறும் 
முளறளம சதா்டர்பில விரிவா்க 
்கைந்துளரயா்டப்பட்டது.

இக்்கைந்துளரயா்டலில வ்டக்கு 
மா்காணததில முடள்ட உற்-
பததிளய அதி்கரிததல மற்றும் 
ர்காழிப் பண்ளணயாளர்்களள 
ஊக்குவிததல சதா்டர்பில ஆளுநர் 
த்னது ்கருததுக்்களள முன்ளவத-
தது்டன்  ரபாக்குவரததுத துளற-
்களா்ன  ்கப்பல ரெளவ மற்றும் 
விமா்னப் ரபாக்குவரதது சதா்டர்-
பில த்னது ்கருததுக்்களள முன்-
ளவததிருந்தார். 

kf;fs; tq;fp - nkhul;Lt fpis
1986 ,d; 32 Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; %yk; jpUj;jk; nra;ag;gl;ljhd 1961 ,d; 

29 Mk; ,yf;f kf;fs; tq;fp rl;lj;jpd; 29D gpuptpd; fPohd tpw;gid

FbapUg;G Nehf;fj;jpw;F nghUj;jkhd kpfg;ngWkjp nfhz;l Mjdk;

njy;fe;j fhzp gjptfj;jpy; 00042568645 Mk; ,yf;f ,Ukbj;jhs; njhFjp jiyg;gpd; fPo; 
gjpT nra;ag;gl;lJk; g+[;ak; Gs;sp g+[;ak; %d;W xd;gJ MW n`f;lau; msT 
nfhz;lJk; Nky; khfhzk;> nfhOk;G khtl;lj;jpy; nkhul;Lt gpuNjr nrayfg; gpupTf;Fs; 
Nfhuyty;y tlf;F fpuhk Nrtfu; gpupTf;Fs; mike;Js;s Nfhuyty;y fpuhkj;jpy; 
mike;jpUf;Fk; fl;blq;fs;> kuq;fs;> Njhl;lq;fs; kw;Wk; mq;Fs;s midj;JlDk; 
Nru;j;J epy msit ehafj;jpdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;l 520215 Mk; ,yf;fk; nfhz;l fhzp 
msitg; glj;jpy; tyak; 02 ,d; 09 Mk; ,yf;f jhspy; rpj;jupf;fg;gl;l 0327 $wpy; 
Fwpg;gplg;gl;l fhzpapd; gpupf;fg;gl;l kw;Wk; tiuaWf;fg;gl;l xJf;fPLfs; midj;Jk;.

kf;fs; tq;fpapdhy; vdf;F toq;fg;gl;l mjpfhuj;jpd; fPo;> me;j tstpy; 2022 Nk 20 
Mk; jpfjp K.g. 10.30f;F vd;dhy; gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;fg;gLk;.
nfhtpl; 19 xOq;F Kiwf;F mikthf Rfhjhu mikr;rpdhy; ntspaplg;gl;l 
topfhl;;lypd;gb ,e;j Vy tpw;gid elj;jg;gLk;.

Mjdj;ij mZFk; Kiw
nkhul;Lt efupy; ,Ue;J (gioa fhyp tPjpapy; 19 fp.kP. J}z;) ghze;Jiwia Nehf;fp 
gioa fhyp tPjpapy; 425 kPw;wu; gazpj;J nkhul;Lt nghyp]; epiyak; kw;Wk; 
“ngu;dhz;Nlh” gpNsi] fle;J nkhul;Lt ghyj;jpy; fpl;lj;jl;l Gj;ju; rpiy 
mike;jpUf;Fk; Nfhuyty;y tPjpf;Fs; EioaTk; (142 Mk; ,yf;fg; ghij). Nfhuyty;y 
1Mk; xOq;if fle;J ,e;j tPjpapy; Rkhu; 700 kPw;wu; nrd;W> 10 mb mfykhd 
ruisf;fy; tPjpf;F tyJ gf;fk; jpUk;gp> me;j tPjpapy; Rkhu; 20 kPw;wu;fs; nrd;W tPjpapd;; 
Kbtpy; mike;jpUf;Fk; Fwpj;j Mjdj;ij milayhk;.
Nkyjpf tpguq;fSf;F 2021 nrg;nlk;gu; 03 Mk; jpfjpapy; ntspaplg;gl;l mur tu;j;jkhdp 
kw;Wk; mNj jpfjpapy; ntspahd “jpdkpd”> “nla;yp epA];” kw;Wk; “jpdfud;” 
gj;jpupiffspd; Vy tpw;gid jPu;khdj;ij ghu;f;fTk;. 

fl;lzk; nrYj;Jk; Kiw:- ntw;wpfukhd nfhs;tdthsu; Rj;jpay; itf;fg;gl;l gpd; 
gpd;tUk; njhiffis nuhf;fg;gzkhf nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

1. nfhs;tdT tpiyapd; 10%>

2. cs;@u; mjpfhu rigf;F nrYj;j Ntz;ba cs;@u; tpw;gid tup 01%>

3. nfhs;tdT nra;ag;gl;l tpiyapy; Vyjhuupd; juFj; njhif (,uz;liu tPjk; 
khj;jpuk;) 2 1/2%>

4. vOJdu; kw;Wk; mwptpg;gtupd; fl;lzk; &gh 2000/=  

5. tpw;gid nryT kw;Wk; VNjDk; ,Ue;jhy; NtW fl;lzq;fs;

6. tpw;gid rhd;wpjOf;fhd Kj;jpiu tup

nfhs;tdT tpiyapd; vQ;rpa 90% (njhz;Z}W tPjk;) ,id gpd;tUk; Kftupapy; 
tpw;gid jpfjpapy; ,Ue;J 30 ehl;fSf;Fs; nrYj;j Ntz;Lk;.
gpuhe;jpa Kfhikahsu;> kf;fs; tq;fp> gpuhe;jpa jiyik mYtyfk; (nfhOk;Gf;F 
ntspg;Gwk;)> ,y. 177V> i`nyty; tPjp> ENfnfhl.
njhiyNgrp ,yf;fq;fs;: 011-2768018> 011-2812260> 011-4305863> njhiyefy; ,y. 011-
2817737.
cupj;JWjpfs; kw;Wk; Vida rhd;whjhuq;fis Nkw;$wpa Kftupapy; ,Ue;J 
ngw;Wf;nfhs;syhk;.  
Nky; Fwpg;gplg;gl;lthW vQ;rpa njhifia 30 ehl;fSf;Fs; nrYj;jhj gl;rj;jpy;> 
Vw;fdNt nrYj;jg;gl;l nfhs;tdT tpiyapd; 10% ,id gwpKjy; nra;J me;j 
Mjdj;ij kPz;Lk; tpw;gid nra;a tq;fpf;F cupik cs;sJ. 
Kd;dwptpj;jy; ,d;wp tpw;gidia epWj;JtJ my;yJ ,uj;Jr; nra;Ak; cupik kf;fs; 
tq;fp trkhdJ.

,u;tpd; ngNuuh
rkhjhd ePjthd;> VykpLgtu;>
tu;j;jf cau; ePjpkd;wk; kw;Wk; khtl;l 
ePjpkd;wj;jpw;fhd ePjpkd;w Mizahsu;> 
cj;juT ngw;w nkhopngau;g;ghsu;.

,y. 282/3> fl;lk; 5/2>
fpq;]; tpAt; nurpnld;rP];
Nfhl;Nl tPjp> ENfnfhl.

njhiyNgrp ,y.: 071-8021206      

ml;Nlhh;zp mjpfhu gj;jpuj;ij 

,uj;Jr; nra;jy;
,yq;if [dehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; 

nghuny];fKt> gphpntd tPjp> 189/6Mk; 

,yf;fj;jpy; trpf;Fk; JDtpy Kjpad;NryhNf 

rkpe;j r`d; rkutPu (Nj.m.m.,y. 692411323V) 
Mfpa vd;dhy; nghuny];fKt> gphpntd 

tPjp> 189/6Mk; ,yf;fj;jpy; trpf;Fk; JDtpy 

Kjpad;NryhNf Utd; ud;njdpa rkutPu 

(Nj.m.m.,y. 752971501V) vd;gtUf;F toq;fg;gl;l 
gpypae;jiy gpurpj;j nehj;jhhpR lf;y]; rpwpth;jd 

mth;fshy; cWjpg;gLj;jg;gl;l 10098Mk; ,yf;fk; 

kw;Wk; 2017-01-11Mk; jpfjpaplg;gl;l ml;Nlhh;zp 

mjpfhu gj;jpuj;ij 2022-05-03Mk; jpfjp Kjy; 

tYtpof;fr; nra;J ,uj;Jr; nra;ag;gLtjhf 

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpw;Fk; 

kw;Wk; nghJkf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwptpf;fpd;Nwd;.

NkYk; ,e;j 10098 ,yf;fk; nfhz;l ml;Nlhh;zp 

mjpfhu gj;jpuk; njy;fe;j> ENfnfhl gjpthsh; 

mYtyfj;jpy; 134/11Mk; ,yf;fg;  gf;fj;jpy; 

gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ.

JDtpy Kjpad;NryhNf rkpe;j r`d; rkutPu

2022 Nk 03Mk; jpfjp.
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சிறகுகள் புத்தகத திருவிழா

க�ோப்ோய் குறூப நிரு்ர்

உல� புத்த� தினததினன முன்னிட்டு சிற-
கு�ள்  அனையததின் ஏற்ோட்டில் புத்த�த 
தி ருவிழோ ஏப்ரல் 29 மு்தல் கை 2ஆம் தி�தி 
வன்ர க�ோண்ோவிலில் அனைந்துள்்ள எழுதி்ரள் 
்ணிைனனயில் சிறப்ோ� இ்ம்்்றறது. 

ஈழதது எழுத்தோ்ளர்�ள் ைறறும் புலம்்்யர் 
எழுத்தோ்ளர்�ளின் 800றகு கைற்ட்் ்தனலபபு�-
ளிலோன நூல்�ள் �ோட்சிப்டுத்தப்ட்டிருந்்தன. 

ஏப்ரல் 29ஆம் தி�தி இ்ம்்்றற ஆ்ரம்் 
நி�ழ்வில் அறிந்தி்ரன் சஞ்சின�யின் ஆசிரியர் 

�ண்தி சர்வோனந்்தோ, அ்ரசியல் ஆய்வோ்ளர் 
க�ோதிலிங�ம்  விருந்தினர்�்ளோ� �லந்து்�ோண-
்னர். 

்்தோ்ர்ந்து ஏப்ரல் 30, கை 1ஆம் தி�தி�ளில் 
சிறுவர்�ளுக�ோன �்்தோசி கவனலப்ோடு�ள் 
(ஓரி�ோமி) ்யிறசி ைறறும் �ன்த ்சோல்லல் நி�ழ்-
வு�ள் என்்ன வ்கிழககு ைோ�ோண முன்னோள் 
உ்தவிக �ல்விப ்ணிப்ோ்ளர் ்ச.ைக�ஸ் 
ைறறும் ்றோபின்சனினோல் கைற்�ோள்்ளப்ட்-
்து.  இந்நி�ழ்வில் சிறுவர்�ளுக�ோன சிததி்ரம் 
வன்ரவ்தற�ோன ்குதி அனனவரினதும் �வனத-
தினனயும் ஈர்ததிருந்்தனை குறிபபி்த்தக�து.

பாலர் பபந்தமிழ்ப் பாடலகள் நூல
சாவகச்சரி இநதுவில வவளியீடு

வயலூ்ரன் ்ச.சு்தோ�்ரன் எழுதிய ்ோலர் 
ன்ந்்தமிழ்ப ்ோ்ல்�ள் என்ற நூலின் 
்வளியீட்டு விழோ கேறறு முன்தினம் 
(03.05.2022  ்சவவோய்ககிழனை) சோவ�ச்-
கசரி இந்துக �ல்லூரி அருணோசலம் ைண-
்்ததில் �ல்லூரி அதி்ர் ே.சர்கவஸ்வ்ரன் 
்தனலனையில் ேன்்்றறது. 

அணனையில் புதி்தோ� மீசோனலயில் திறக-
�ப்ட்் �யல்விழி அறி்வோளி முன்்ள்ளி 

சோர்பில் ்வளியி்ப்ட்் இந்நூலின்  
்வளியீட்டுன்ரனய இலஙன� திறந்்த ்ல்� -
னலக�ழ� யோழ்ப்ோண பி்ரோந்திய நினலயப 
்ணிப்ோ்ளர் கி. �ந்்தகவளும் நூல் ேயப-
புன்ரனய ்சந்்தமிழ்ச்்சோல்லருவி  சந்தி்ர-
்ைௌலீசன் லலீசனும் நி�ழ்ததினர். 

இந்நி�ழ்வில் ஆசியுன்ரனய சிவஸ்ரீ ்ோல -
குைோ்ரக குருக�ளும் வ்ரகவறபுன்ரனய 
புலஸ்திபு்ர க்தசிய �ல்வியியல் �ல்லூரி விரி -

வுன்ரயோ்ளர் ைங�ல�ல்யோணி சிவகனசனும் 
இனற வணக�தன்த ்்த.திருகவ்ர�னும் 
நி�ழ்ததினர். 

நூலின் மு்தல் பி்ரதினய நூலோசிரியர் ்தம்் -
தியரி்மிருந்து க்தவகி ்�யககுைோர்  ்்ற-
றுக்�ோண்ோர்.  சிறபபுபி்ரதி�ன்ள  ஓய்வு 
நினல அதி்ர் �. அருந்்தவ்ோலன் வழஙகி -
னோர் . திருக�ணி்தம் �. சிவஞோனம் நி�ழ்வு-
�ன்ள ்்தோகுதது வழஙகினோர்.

(ைன்னோர் குறூப  நிரு்ர்)

ைன்னோரிலிருந்து சட்்விக்ரோ்த-
ைோ� இந்தியோவிறகு ்்கில் ்சல்ல 
முற்ட்் மூன்று குடும்்ங�ன்ளச் 
கசர்ந்்த 12 க்ர், ்்க�ோட்டி�ள் 
இருவர் என 14 க்ர் ்தோழ்வு்ோடு 

�்ற்்ரபபில் னவதது கேறறு  பு்தன்-
கிழனை (4) அதி�ோனல �்ற்ன்யி-
ன்ரோல் ன�து ்சய்யப்ட்டுள்்ளனர். 
திருக�ோணைனலனயச்  கசர்ந்்த 7 
சிறுவர்�ள், 3 ்்ண�ள், 2 ஆண�ள் 
உள்்ள்ங�்ளோ�  3 குடும்்ங�ன்ளச் 
கசர்ந்்த 1 2 க்ர் ைறறும் ைன்னோன்ர 

கச ர்ந்்த  ்்க�ோட்டி�ள் இருவரும் 
இவவோறு ன�து ்சய்யப்ட்டுள்்ள-
னர். ன�து ்சய்யப்ட்் 14 க்ரும்  
கேறறு பு்தன்கிழனை (4) �ோனல 5 
ைணிய்ளவில் ைன்னோர் ்்ோலிஸோரி-
்ம் ஒப்ன்க�ப்ட்டுள்்ளனர்.

 ைன்னோர் ்்ோலிஸ் நினலயததில் 

்தடுதது னவதது விசோ்ரனண�ன்ள 
கைற்�ோணடு வருகின்றனர். விசோ-
்ரனண�ளின் பின்னர் இ்ரணடு ் -்
க�ோட்டி�ள் உள்்ள்ங�்ளோ� 14 
க்ரும் ைன்னோர் நீதிைன்றததில் 
ஆ�ர்்டுத்தப்்வுள்்ளனை குறிபபி-
்த்தக�து.

வவுனியா ஊடக அபையததிற்கு
புதிய நிர்வாகசபப வ்தரிவு
ஓைந்ன்த விகே் நிரு்ர்

வவுனியோ ஊ்�அனையததின் 
புதிய நிர்வோ� புன்ரனைபபு ்்ோதுக-
கூட்்ம் னவ்ரவபுளியஙகு்ளததில் 
அனைந்துள்்ள ஊ்� அனையததின் 
்ணிைனனயில் கேறறு முன்தினம் 
(03) இ்ம்்்றறது.

முன்ன்தோ� அனையததின் �்ந்்த 
�ோல ்சயற்ோடு�ள் ்்தோ்ர்்ோ� 
�லந்துன்ரயோ்ப்ட்்து்ன், �்ந்்த 
ஆணடிற�ோன �ணக�றிகன� முன்-
னவக�ப்ட்டு அது அனனவ்ரோலும் 
ஏறறுக்�ோள்்ளப்ட்்து. அ்தனன 
்்தோ்ர்ந்து புதிய நிர்வோ� சன்க�ோன 
க்தர்்தல் இ்ம்்்றறது. 

அந்்தவன�யில் வவுனியோ ஊ்� 
அனையததின் புதிய ்தனலவ்ரோ� ்ோல-
ேோ்தன் சதீசன், ்சயலோ்ள்ரோ� கிருஸ்-
ணக�ோ்ோல் வசந்்தரூ்ன், ்்ோரு-
லோ்ள்ரோ� க�.ைதி ஆகிகயோர் ்்தரிவு 
்சய்யப்ட்்னர். உ்்தனலவ்ரோ� 
சிவ்ோ்தம் �க�ந்தி்ரகுைோர், உ்்ச-
யலோ்ள்ரோ� ்ோஸ்�்ரன் �தீசன், க்ோச-
�்ரோ� சகதிகவல்பிள்ன்ள பி்ர�ோஸ் 
அ்தனனத்்தோ்ர்ந்து நிர்வோ�சன் 
உறுபபினர்�்ளோ� எம்.ஜி.்ரட்ண�ோந்-
்தன், ே.�ன�தீ்ன்,எஸ் .சற்சோரூ-
்ன், ் .�ோர்ததி , இ.்தர்சன், ,சு.சசி்த்ரன் 
ஆகிய ஆறு க்ர் ்்தரிவு ்சய்யப்ட்-
்னர். 

காய்ச்சலினால் 11 மாத
குழந்த உயிரிழப்பு 
சோவ�ச்கசரி விகச் நிரு்ர்

�ோய்ச்சலோல் பீடிக�ப்ட்டிருந்்த 
11 ைோ்த ஆண குழந்ன்த்யோன்று 
கேறறுமுன்தினம் ்சவவோய்ககி-
ழனை உயிரிழந்துள்்ளது.சிகிச்னச�-
ளுக�ோ� சோவ�ச்கசரி ஆ்தோ்ர னவத-
தியசோனலககு அனழதது வந்்த 
க்ோக்த குழந்ன்த உயிரிழந்துள்்ளது.

்�ோடி�ோைம் ்குதினயச் கசர்ந்்த 
11 ைோ்தம் நி்ரம்பிய சோந்்தகுைோர் 
விஸ்வந்த என்ற ஆண குழந்-
ன்தகய இவவோறு ்ரி்தோ்ைோ� 
உயிரிழந்துள்்ளது. உயிரிழந்்த சிறு-
வனது ச்லம் பிக்ர்த ்ரிகசோ்தனன 
ைறறும் ை்ரண விசோ்ரனண�ளுக�ோ� 
யோழ் க்ோ்தனோ னவததியசோனலககு 
அனுபபி னவக�ப்ட்டுள்்ளது.

கீரிேமை வமைத்தூண்டல் பகுதியில்  ம�ாேன் கத்மதாலிக்க பா்டசாமையின் கால்மகால் 
விழாவில் பிரதே அதிதியா க  கைந்துககாண்ட யாழ். ோநகரசமப உறுப்பினர் ையன் 
கைாநிதி நா.தமனந்திரன் பா்டசாமையில் கல்வி கற்கும் 56 ோணவர்களுக்கும் கற்�ல் 
உபகரணஙகமை வழஙகிமவத்தார். (ப்டம்- மவைமண குறூப் நிருபர்)

வீட்டுக் கிணற்றில் தவறி வீழ்நது
மூன்று வயது குழந்த பலி 
யோழ். விகச் நிரு்ர்

வீட்டுக கிணறறில் ்தவறி வீழ்ந்்த 
3 வயது குழந்ன்த உயிரிழந்துள்்ளது.

யோழ்ப்ோணம், ஊ்்ரழு கைறகில் 
கேறறு ைோனல 4 ைணிய்ளவில் இச் 
சம்்வம் இ்ம்்்றறது. இ்ரண-
ன்யர்�ளில் ஒருவ்ரோன கிருஷண-
�ோந்்தன் சித்தோத (வயது-3) என்றகு-
ழந்ன்தகய இவவோறு உயிரிழந்்தோர். 
இ்ரட்ன்யர்�ள் ஊஞ்சலில் வின்ள-
யோடிக ்�ோணடிருந்துள்்ளனர். 
அவர்�ளுககு பிஸ்�ட் ்�ோடுதது-

விட்டு ்தோயோர் க்தனீர் ்தயோரிக� 
சனையலனறககுச் ்சன்று திரும்பி 
வந்து ்ோர்ககும் க்ோது ஒருவன்ர 
�ோணவில்னல. 

இ்தனனயடுதது வீட்டு வ்ளவில் 
க்தடிய க்ோது கிணறறில் ்தவறி 
வீழ்ந்்தனை �ண்றிப்ட்்து.  
உ்னடியோ� மீட்டு யோழ்ப்ோணம் 
க்ோ்தனோ ைருததுவைனனககுக 
்�ோணடு ்சன்ற க்ோதும் குழந்ன்த 
ஏற�னகவ உயிரிழந்துவிட்்்தோ� 
ைருததுவ அறிகன�யில் கூறப்ட்-
டுள்்ளது. 

இறுதியுததததில் பாதிக்கப்பட்்ட சிறுமிகள்
தங்கியிருநத வீட்டிலிருநது வவளியயற்்றம்

்்ரந்்தன் குறூப நிரு்ர்)

முல்னலததீவு ைோந்ன்த கிழககு 
்சல்வபு்ரம்  ்குதியில் இறுதியுத்தத-
தின் க்ோது ்தோய், ்தந்ன்தனய இழந்்த 
இ்ரணடு சிறுமி�ள் வசிதது வந்்த வீட்-
டிலிருந்து ்வௌிகயறறப்ட்டுள்்ள-
்தோ� ்்தரிவிக�ப்ட்டுள்்ளது. 

முல்னலததீவு ைோந்ன்த கிழககு 
பி்ரக்தச ்சயல� பிரிவுககுட்்ட்் 
்சல்வபு்ரம் கி்ரோை அலுவலர் 
பிரிவில் வசிதது வரும்  ்தோய், ்தந்-
ன்தயன்ர இழந்்த இ்ரணடு சிறுமி�ள் 
அவர்�்ளது ்ோட்டியு்ன் வசிதது வந்-
துள்்ளனர். இந்நினலயில்  இ்ரணடு 
சிறுமி�ளும்  அவர்�ள் வசிதது வந்்த 
வீட்டிலிருந்து  கி்ரோைஅலுவலர் 
ைறறும்  பி்ரக்தச ்சயல� அதி�ோரி�-
்ளோல்  ்வளிகயறறப்ட்டுள்்ள்தோ� 

்ோதிக�ப்ட்் சிறுமி�ள் ்்தரிவித-
துள்்ளனர். 

இறுதி யுத்தததின்க்ோது முள்ளி-
வோய்க�ோல் ்குதியில் ்தோனய இழந்்த  
சிறுமி�ள் அவர்�்ளது ்தந்ன்த ைறறும் 
்ோட்டியு்ன்  வசிதது வந்துள்்ள-
னர்.  இவர்�ளுககு �்ந்்த 2013ஆம் 
ஆணடு அ்ரசினோல்  வீட்டுததிட்்ம் 
வழங�ப்ட்்து. ்தந்ன்த  �்ந்்த 
2015ஆம் ஆணடு இ்ரண்ோவது திரு-
ைணம் ்சய்து்�ோணடுள்்ளோர்.  அவர்-
�ளும் அந்்த வீட்டிகலகய வசிதது 
வந்துள்்ளனர். இந்நினலயில் ்தந்ன்த 
கேோய்வோய்ப்ட்டு �்ந்்த ஆணடு 
இறுதியில் உயிரிழந்துள்்ளோர். இ்த-
னனயடுதது  இ்ரணடு சிறுமி�ளும்  
சிறிய ்தோயினோல் ்தோக�ப்ட்டு துன்-
புறுத்தப்ட்டு வந்்த்தோ� ்ோதிக�ப-

்ட்் சிறுமி�ள் ்்தரிவிததுள்்ளனர். 
்தறசையம் இவர்�ள் ைல்லோவி னவத-
தியசோனலயில் அனுைதிக�ப்ட்டு 
கைலதி� சிகிச்னசக�ோ� கிளி்ேோச்சி 
னவததிய சோனலககு ைோறறப்ட்டுள்-
்ளனர். இது ்்தோ்ர்பில் ஏற�னகவ  
ைல்லோவி ்்ோலிஸ் நினலயததில் 
முனறப்ோடு ் சய்யப்ட்டு  நீதிைன்ற 
வழக்�ோன்றும் ேன்்்றறு வரு-
கின்றது. இந்நினலயில்  அணனையில் 
அவர்�ள் ்தஙகியிருந்்த வீட்டிலிருந்து 
கி்ரோை அலுவல்ரோல் இ்ரணடு சிறுமி-
�ளும் அவர்�்ளது ்ோட்டியும் ்வளி-
கயறறப்ட்டுள்்ள்தோ� முனறப்ோடு 
்சய்துள்்ளனர். எனினும் இதுவன்ர 
தீர்்வதுவும் கின்க�ோனையோல் வ் 
ைோ�ோண  �ோணி தினணக�்ளததிறகு 
முனறப்ோடு ்சய்யப்ட்டுள்்ளது. 

கிராேஅலுவைர், பிரமதச கசயைக அதிகாரிக்கு எதிராக மும�ப்பாடு

வாயத்தர்்ககம் கததி்ககுததில
முடிந்தது;  ஒருவர் படுகாயம் 
யோழ். விகச் நிரு்ர்

யோழ்ப்ோணம் �ோன்ரே�ர் ்குதியி-
லுள்்ள �ள்ளுத்தவறனணயில் இன்ள -
ஞர்�ளுககு இன்யில் ஏற்ட்் 
வோய்த்தர்க�ம் �ததிககுததில் முடிந்்த -
னையோல் இன்ளஞ்னோருவர் ்டு�ோ-
யைன்ந்துள்்ளோர்.

சுழிபு்ரம் ்குதினய கசர்ந்்த 28 
வயதுன்ய இன்ளஞகன ்டு�ோ-
யைன்ந்்த நினலயில் �ோன்ரே�ர் 
வலந்்தனல னவததியசோனலயில் 
அனுைதிக�ப்ட்டு, கைலதி� சிகிச் -
னசக�ோ� யோழ். க்ோ்தனோ னவததிய-
சோனலககு ைோறறப்ட்டுள்்ளோர்.

�ோன்ரே�ரிலுள்்ள �ள்ளுத்தவற -
னணயில் கேறறுமுன்தினம் ்சவ -
வோய்ககிழனை இ்ரவு 7 ைணிய்ளவில் 
�ள்ளு அருந்திக்�ோணடிருந்்த இரு 
இன்ளஞர் குழுக�ளுககின்யில் ஏற-
்ட்் வோய்த்தர்க�ம் ன�க�லப்ோ� 
ைோறி, �ததிககுததில் முடிவன்ந்-
துள்்ளது.

்தமிழகம் வசலல முற்படட
14 ்பர் பகது
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 பலாங்காடை தினகரன் நிருபர்)

தேயிடல கன்றுகடை ேயாரிக்கும் பலாங்காடை பகுதி 
தேயிடல தோடை உரிடையாைர்கள் டி65 ரக இரசாயன 
உரம் சநடேயில் இன்டையால் ்பரும் சிரைத்துக்குள்ைா -
கியுள்ைோக உறபத்தியாைர்கள் ்ேரிவித்ேனர்.

தேயிடல கன்றுகடை டபகளில் இடடு குறிப்பிடை 
தினஙகள் நிடைவு ்பறைவுைன் டி65 ரக உரத்திடன நீரில் 

கலநது தேயிடல கன்றுகளுக்கு ஊறை தேண்டு்ைன 
தேயிடல கன்றுகடை ேயாரிக்கும் உறபத்தியாைர்கள் 
்ேரிவித்ேனர்.

எனினும் இரசாயன உரம் ேடை ்சயயப்படைடேய -
டுத்து தேயிடல கன்றுகளுக்கு பயன்படுத்தும் இரசாயன 
உரைான டி65 உரம் இல்டல்யன அேர்கள் ்ேரிவித்ேனர். 
இேன் காரணைாக அேர்கள் பல கஷைஙகடை அனுபவித்து 
ேருேோகவும் தைலும் ்ேரிவித்ேனர்.

இரசாயன உரம் இன்மையால் தேயி்ை 
தோட்ட உரி்மையாளர்கள் பாதிப்பு

பணிக்கு சென்றவர் 
மாரடைபபால் மரணம் 
ைஸ்கலியா தினகரன் விதசை நிருபர்

ஓல்டைன் தோடைத்தில் ைாரடைப்பால் 
தோடை ்ோழிலில் ஈடுபடை ்ோழிலாளி -
்யாருேர் உயிரிழநதுள்ைார். ைஸ்கலியா 
்பாலிஸ பிரிவிலுள்ை சாமிைடல ்�ாரன 
பிலான்தைசனுக்கு உரித்ோன ஓல்டைன் தோ 
த்திதலதய இசசம்பேம் இைம்்பறறுள்-
ைது. 

ஒல்டைன் தோடை மின்னா பிரிவில் 
தேறறு காடல ஓயவு ்பறை ்ோழிலாளி 
ஒருேர் பணிக்கு ்சன்றுள்ைார். 

எனினும் அேர் வீடு திரும்பாடையால் 
அேரது ைடனவி ைஸ்கலியா ்பாலிஸ 
நிடலயத்தில் புகார் ்ேரிவித்துள்ைார். 

இேடனயடுத்து ைஸ்கலியா ்பாலிஸ 
நிடலய ்பாறுப்பதிகாரியின் ஆதலாச-
டனக்கு அடைய ்பாலிஸார் விசாரடண -
கடை தைற்காண்டிருநேனர். 

இராகடல தோடை டேத்தியசா-
டலடய தோடை நிர்ோகம் மூடிய -
டையால் ைக்கள் ்பரும் அ்சௌக-
ரியஙகடை அனுபவித்துேருேோக 
்ேரிவிக்கின்ைனர். 

ைத்துரடை ்பருநதோடை முகா -
டைத்துேத்தின் கீழ் இயஙகும் 
இராகடல இலக்கம் ஒன்று ைத்திய 
பிரிவு தோடைத்தில் இயஙகிய 
தோடை டேத்தியசாடல கைநே 
மூன்று ைாேஙகளுக்கு தைலாக 
தோடை நிர்ோகத்ோல் மூைப்பட-
டுள்ைது. 

இராகடல தோடை டேத்திய-
சாடல  ஐநது தோடைப்பிரிவுக-
ளுக்கு ்பாதுோன ஒன்ைாக காணப் -
படுகின்ைது.  

இராகடல இலக்கம் 01,02,்சன்-
்லணாடஸ,டி.சி.தோடை பிரிவு, 
ஆகிய தோடைஙகடைச தசர்நே 
்ோழிலாைர்களின் ேலன் கருத்திற 
்காண்டு ஆரம்ப காலம் முேல் 
இநே டேத்தியசாடல இயஙகி ேந -
துள்ைோக ்ோழிலாைர்கள் ்ேரி-
விக்கின்ைனர்.

்பருநதோடைஙகடை ேனியார் 

கம்பனிகள் ்பாறுப்-
தபறை பின்னர் 
்பருநதோடை ைனி-
ேேை அபிவிருத்தி 
நிதியத்தின் ஊைாக 
டேத்தியசாடலக்கு 
தேடேயான ைருநது 
ேடககள் ேழஙகப்-
படடு ேநேன. அது-
ைடடுமின்றி தோடை 
டேத்தியசாடலயில் 
நீண்ைகாலைாக டேத்-
தியர் ஒருேர் கைடை-
யாறறிேருகின்ைார். 

இநநிடலயில் டேத்தியசாடல-
யில் கைடையாறறி ேநே தோடை  
டேத்தியர் (ஈ.எம்.ஏ) கைநே மூன்று 
ைாேஙகளுக்கு முன்னர் திடீ்ரன 
்கடைபுலா பிரதேச தோடைத்-
துக்கு இைைாறைம் ்பறறு ்சன்று -
விடைார். 

இேடனயடுத்தே இநே தோடை 
டேத்தியசாடல மூைப்படைது. 

டேத்தியசாடலக்கு தேடேயான 
ைருநதுகடை தோடை நிர்ோகம் 
்பருநதோடை ைனிே ேை அபிவி-

ருத்தி நிதியத்தின் ஊைாக கைநே 
சில காலைாக முடையாக  ்பறறு 
ேராடையால்  தோடை டேத்திய -
ருக்கு கிடைக்கும் சம்பை பணத்தில் 
தேடேயான ைருநதுகடை ்பறறு 
்ோழிலாைர்களுக்கு இலேசைாக 
ேழஙகிேநோர். 

இேனால் பாரிய ்பாருைாோர 
பிரசசிடனக்கு முகம் ்காடுத்ே 
டேத்தியர் தோடை நிர்ோகத்தின் 
மீது ஏறபடை விரக்தியினால்  தேறு 
தோடைத்திறகு இைைாறைம் ் பறறு 

்சன்ைோக ்ோழிலாைர்கள் ்ேரி-
விக்கின்ைனர்.

இநநிடலயில் தோடை டேத்திய-
ரின் பணிடய முடையாக முன்்ன-
டுக்க தோடை நிர்ோகம் இைம்-
்காடுக்காது, அலடசிய தபாக்டக 
கடைப்பிடித்து ேருேோக ைக்கள் 
்ேரிவிக்கின்ைனர். தோடை டேத் -
தியரின் ்ேறறிைம் கைநே மூன்று 
ைாேஙகளுக்கு தைலாக நிரப்ப 
தோடை நிர்ோகம் அக்கடை காடை-
வில்டல.  (ரதைஸ)

நூலக அபிவிருத்தி 
ேருைாநே தேடலத்-
திடைத்தின் கீழ் நுே-
்ரலியா பிரதேச சடப 
ஊைாக இயஙகும் 
கநேப்படை ்பாது 
நூலகம்  ேைத்திய 
கல்வி அறிவு தபாடடி-
களுக்கான பரிசளிப்பு 
டேபேம் ேவிசாைர் 
தேலுதயாகராஜ் ேடல-
டையில் கநேப்படை 
ஸ்ரீ சித்திவிோயகர் 
ஆலய ைண்ைபத்தில் ேடை்பறைது.

இநநிகழ்வுகளில் பிரதேசசடப-
யின் ஆயுர்தேே டேத்தியர் இசுரு 
லியனதக, சடப உறுப்பினர்கைான 
எம்.ராை்ெயம், டி.ேமிழ்்சல்ேன், 
உடபை, கநேப்படை இலஙடக 
ேஙகி கிடை முகாடையாைர் லக் -
ைாலிபண்ைார, ்பாலிஸ நிடலய 

்பாறுப்பதிகாரி டி.ஜி.விக்கிரை-
சிஙக ஆகிதயாருைன் பாைசாடல 
அதிபர்கள், கிராை தசேகர்கள் நூலக 
உேவியாைர்கள் என பலரும் பஙகு-
பறறினர்.

பரிசளிப்பு நிகழ்வில் ்ேறறியீட -
டிய ைாணேர்களுக்கு பரிசில்கள் 
ேழஙகிடேக்கப்படைன.

(இரத்தினபுரி சுழறசி நிருபர்)

நிவித்திகல கலோன வீதியில் கரவிடை பிரதேசத்தில் பிரோன 
வீதிக்கு குறுக்காக ்ைலி்காம்  ்ோடல ்ோைர்பு ேயர்களின் மீது 
ைர்ைான்று சரிநது 
வீழ்நதுள்ைது. இம்-
ைரத்தினால் வீதியில் 
்சல்லும் பயணி-
களுக்கு அல்லது 
ே ா க ன ங க ளு க் கு 
ஆபத்துக்கள் இைம் -
்பைலாம் என 
பி ர த ே ச ே ா சி க ள் 
அசசம் ்ேரிவிக்கின்ைனர். எனதே இவ்விையத்தில் தோடை நிர்ோ-
கம், ்ைலி்காம் நிறுேனம், ்ேடுஞசாடலகள் அடைசசு தபான்ைன 
கேனம் எடுத்து ஆபத்துக்கள் இைம்்பைாே ேடகயில் ைரத்திடன 
அகறை ேைேடிக்டக எடுக்கதேண்டும்.  இவ்ோதை இன்னும் ைரங-
கள், ைரக்கிடைகள் வீதியில் அல்லது ்ோடலதபசி, மின் ேயர்களின் 
மீது விழுநது ஆபத்துக்கள் இைம்்பைாேோறு முன்தனறபாடுகடை  
தைற்காள்ளுைாறு இேர்கள் தேண்டுதகாள் விடுக்கின்ைனர். 

தோ்ைததோ்டரபு வயர்களால் ஆபதது

 (அக்குைடண குறூப் நிருபர்) 

தேசிய கல்வியியற கல்லூரிகளிலி-
ருநது ்ேளிதயறிய டிப்தைாைாோரி-
களுக்கு ஆசிரிய நியைனக்கடிேஙகள் 
ேழஙகுேல் ைறறும் ஆசிரிய உேவியா-

ைர்களுக்கு நிரநேர நியைனம் ேழங-
குேல் என்பன கண்டி பல்தலகடல 
ைத்திய ைாகாண சடப தகடதபார் கூைத்-
தில் தேறறுமுன்தினம் இைம்்பறைது. 

ைத்திய ைாகாண ஆளுேர் லலித் யு 
கைதக ேடலடையில் இைம்்பறை 

இவ்டேபேத்தில் கல்வி ைறறும் 
்பருநதோடைக் டகத்்ோழில் 
அடைசசர் ரதைஷ பத்திரனவும் 
கலநது்காண்ைார். 544 தபருக்கு 
இவ்ோறு நியைனஙகள் ேழஙகப்-
படைன. 

ஆசிரிய நியமைனங்கள் வழஙகும் நி்கழ்வு

( இரத்தினபுரி சுழறசி நிருபர்)

இலஙடகயில் ோழ்கின்ை சுைார் 5800 
யாடனகளில் அடரோசிக்கும் அதிகைா-
னடே உயிராபத்டே எதிர்்காண்டுள்ைோக 
சுறைாைல் ைறறும் ஜீேகாருண்ய அடைப்புக்-
கள் கேடல ்ேளியிடடுள்ைன.

இலஙடகயில் யாடனகளின் உயிர்கடை 
பாதுகாக்க எத்ேடன அடைப்புக்கள் இருநோ-
லும் அேறறில் எதுவும் யாடனகளின் ேலன்-
களில் உண்டையான அக்கடையுைன் ்சயற-
படுேதில்டல்யன சுறைாைல் பாதுகாப்பு 
டைய அடைப்பின் பணிப்பாைர் த�ைநே 
விோனதக குறைம்சாடடியுள்ைார். 

இேனால் ேருைாநேம் 200 யாடனகள் 
உயிரிழப்போகவும் அேர் ்ேரிவித்ோர். 

தைலும் ேனாநதிரஙகளில் ைடடுைன்றி சைய நிறு -
ேனஙகள், மிருகக்காடசி சாடலகள், உல்லா -
சப்பயணத்துடையிலும் கூை யாடனகள் ஈடு -
படுத்ேப்படுேோகவும் ்பாதுோக அடனத்து 
இைஙகளிலும் இநே இனம் துன்புறுத்ேலுக்கு 
உடபடுேோகவும் இேர் சுடடிக்காடடுகின் -
ைார். அத்துைன் யாடன - ைனிேன் தைாேலால் 
ைனிே உயிர்களும் ்பருைைவில் உயிரிழப்போ -
கவும் இேர் ்ேரிவித்ோர். 

தைலும் இரத்தினபுரி ைாேடைத்தின் உை -
ேைே சிஙகராெ ேனாநேரஙகளிலும் கல் -
தோடடை தியவின்ன �ம்தபகமுே பிரதேசங -
கள் உடபை அைர்நே காடடுப்பகுதிகளிலும் 
கணிசைான யாடனகள் ைனிேனின் ்சயறபாடு -
கைால் அநியாயைாக உயிரிழப்போக ஆேணத் -
ேகேல்கள் ்ேரிவிக்கின்ைன.

இைங்்கயில் வாழும் யா்ன்களுக்கு உயிராபதது 

காேத்டே தினகரன் விதசை நிருபர்

இடசயடைப்பாைர் கீர்த்தி ்பஸ -
குேல் மூலம் சப்ரகமுே ைாகாண 
பாைசாடல ைாண-
ேர்களுக்கு இல-
ேசைாக ேயலின் 
இ ட ச க் க ரு வி க ள் 
அன்பளிப்பு ்சய-
யப்படடுள்ைன. 

இடசயடைப்பா -
ைர் கீர்த்தி ்பஸ-
குேல் மூலம் சப் -
ரகமுே ைாகாண 
பாைசாடல ைாண-
ேர்களுக்கு இலேச-
ைாக நூறு ேயலின் 
இ ட ச க் க ரு வி க ள் 
அன்பளிப்பு ்சய-
துள்ைார்.

ைாகாண ைாண-
ேர்களுக்கு இல-
ேசைாக ேயலின் இடசக்கருவிகள் 
ேழஙகி டேக்கும் நிகழ்வு சப்ரகமுே 
ைாகாண ஆளுேர் டிக்கிரி ்காப்தபக-
டுே ேடலடையில் அண்டையில்(29) 
சப்ரகமுே ைாகாண சடபயின் 
தகடதபார் கூைத்தில் இைம்்பறைது.

ோடடில் மிகவும் கஷைைான பாை-
சாடலகளில் சஙகீேம் கறகும் ைாண-

ேர்களுக்காக இலேசைாக ஆயிரம் 
ேயலின் இடசக்கருவிகடை ேழங-
குேேறகு இடசயடைப்பாைர் கீர்த்தி 
்பஸகுேல் ேைேடிக்டக எடுத்துள் -

ைடையும் குறிப்பிைத்ேக்கது.
இநநிகழ்வில் சப்ரகமுே ைாகாண 

ஆளுேர் டிக்கிரி ்காப்தபகடுே " 
சப்ரகமுே ைாகாண பிரோன ்சய -
லாைர் சுனில் ெயலத்" ைாகாண 
ஆளுேரின் ்சயலாைர் எச.டி.சிசிர 
உடபை அரச அதிகாரிகளும் கலநது 
்காண்ைனர்.

இ்சக்்கருவி்கள் அனபளிப்பு

அவுஸ்திமேலியா வன்னி ம�ாப் நிறுவனம் �ப்புத்தமை பிேம்தச சசயலக பிரி-
வுக்குட்பட்ட ்பகுதிகளில் ச்பாருைா்தாேரீதியாக ்பாதிக்கப்்பட்ட 100 குடும்்பஙகளுக்கு 
உலர் உணவுப்ச்பாதிகள் மகயளித்தனர்.                   (்ப்டம்: ஊவா சுழற்சி நிரு்பர்)      

இராகலை த�ாட்ட லைத்தியசாலைலய 
மூடியலையால் ைககள் அசசௌகரியம் 

பரிசளிப்பு விழா

அவிசாேடை நிருபர் 

தககாடல ைாேடைத்தின் முோேது இலக்கியக்க -
ைம் தேறறுமுன்தினம் எ�லிய்காடை ேமிழ் வித்தி-
யாலயத்தில் இைம்்பறைது. 

இலக்கியச சநதிப்பானது ைடலயகத்தின் மூத்ே 
படைப்பாளியும் சாகித்ய ரத்னா விருதுப்்பறைேரு-
ைான  மு. சிேலிஙகம் ேடலடையில் இைம்்பறைது. 
இநநிகழ்வில் ேரதேறபுடரடய எ்�லிய்காடை 
ேமிழ் வித்தியாலய அதிபர் ராடசயா ்ேயேராஜ் 
ேழஙக, கருத்துக்கடை  '"என் எழுத்துக்கைால் ோன் 
கண்ை சமூக ைாறைம்"  எனும் ேடலப்பில் ைடலயக 
எழுத்ோைர் ்ைாழிேரேனும், சிறுகடே எழுத்ோைரும் 

ஆசிரியருைான சிேணு ைதனாகரனும், அபிவிருத்தி 
உத்திதயாகஸேர் A.C.R.தொன் ஆகிதயாரும் ேழங -
கினர், "்சயறபாடடு இலக்கியத்தின் சிநேடனயும் 
்சயறபாடும்" எனும் ேடலப்பில் காதேரி கலாைன்-
ைத்தின் நிடைதேறறு இயக்குனர் ேண. T.S. தயாசுோ 
ேழஙகினார்.

அடுத்து, அருடபணி ்பனி. தய.ச. எழுதிய " ஒரு 
தோடைம் ஒரு பள்ளிக்கூைம் சில வீடுகள்" எனும் 
ோேலின் ைதிப்பீடு  இைம்்பறைது. இேடன கிளி -
்ோசசி கடலைகள் ேமிழ் வித்தியாலய அதிபர் 
்பருைாள் கதணசனும், நுே்ரலிய பிரதேச ்சயலக 
அபிவிருத்தி உத்திதயாகஸேர் எஸ. சுோஜினியும் 
ேழஙகினர்.

த்க்கா்ை மைாவட்ட இைக்கியக்்களம்
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ஜவ்பர்கான் மட்டக்ளப்பு குறூப் 
நிரு்பர

மட்டக்ளப்பு மகாவட்டத்தில் 
வவளிநகாடடு முதலீட்டகாளர்ளளக 
வ்காண்டு  138 மில்லியன் அவம-
ரிக் வ்டகாலர வெலவில் சூரிய ெக -
தியிளைப் ்பயன்்படுத்தி 200 MW 
(வம்காவவகாடஸ்) மின்ெகாரத்ளத 
உற்பத்தி வெய்யும் திட்டத்திற்காை 
துரித ந்டவடிகள்்ள்  வதகா்டரபில்  
ஆரகாயும் விவெ்ட கூட்டம் வநறளறை-
யதிைம் கிரகாமிய வீதி்ள் மறறும் 
ஏளைய உட்டடுமகாை வெதி்ள் 
இரகாஜகாங் அளமசெரும் மகாவட்ட 
ஒருஙகிளைப்பு குழு இளைத்த-
ளலவருமகாை சிவவநெதுளர ெந்தி-

ர்காந்தன் தளலளமயில் மட்டக்-
ளப்பு மகாவட்ட வெயல் வ்டவ்பகார 
கூ்டத்தில் இ்டம்வ்பறறைது. அதறகி -
ைங் இத்திட்டத்திளை விளரவகா் 
முன்வைடுப்்பது மறறும் அதற்காை 
அனுமதி, இ்ட ஒதுககீடு வ்பகான்றை 
்பல முககிய வி்டயங்ள் வதகா்டர-
பில் விரிவகா் ்லந்துளரயகா்டப்்பட-
்டது.

இத்திட்டமகாைது எமது நகாடடில் 
முதலீடு வெய்ய ஆரவமகா்வுள்ள 
முதலீட்டகாளர்ளுக்காை ஆரவத் -
திளை தூண்டுவதகா் அளமவது -
்டன் குறித்த திட்டம் அளமயவுள்ள 
இ்டத்தில் ்பல வதகாழில் வகாய்ப்புக -
்ளளயும் உண்டு்பண்ைவுள்ளளம 

குறிப்பி்டத்தக்து. இதன் மூலமகா் 
எதிர்காலத்தில் எமது மகாவட்டத்-
திறகு வதளவயகாை  மின்ெகாரத்திளை 
தள்டயின்றி வழங்்க கூடிய ெந்-
தரப்்பமும்  எமது  நகாடடிறக்காை 
மின்ெகார உற்பத்திககு சிறிதளவகாை 
்பங்ளிப்பிளை வழங்ககூடிய 
வகாய்ப்பும்  உருவகா்வுள்ளது.

குறித்த கூட்டத்தின் வ்பகாது 
மகாவட்ட அரெகாங் அதி்பர ்ருைகா-
்ரன் உட்ப்ட பிரவதெ வெயலகாளர-
்ள், உதவித்  திட்டமி்டல் ்பணிப்-
்பகாளர்ள் ,  துளறைெகார அதி்காரி்ள், 
முதலீட்டகாளர்ள், வதகாழில்நுட்ப-
வியலகாளர்ள் எை ்பலரும் ்லந்து 
வ்காண்்டைர.

மட்டக்களப்பில் முன்னெடுக்கப்்ப்டவுளள 
200 MW (்ம்காவ�ாடஸ்) மின உற்பத்தி

138 மில்லியன் அமெரிக்க ம�ொலர் மெலவில்

்ல்கு்டகா திை்ரன் நிரு்பர 

புனித வநகான்புப் வ்பருநகாள் வதகாழு -
ள்யில் ஈடு்பட்ட வ்பண்வைகாருவர 
மரைமள்டந்துள்ள வெகா்ச ெம்்ப-
வவமகான்று வநறறுமுன்திைம் (3) 
இ்டம்வ்பறறுள்ளது. 

வகாளழசவெளை - பிளறைந்துளறைச-
வெளை ்பதுரியகா ்பள்ளிவகாெலில் 
ளவத்வத இந்த மரைச ெம்்பவம் 
இ்டம்வ்பறறுள்ளது. 

குடும்்பத்வதகாடு வ்பருநகாள் வதகாழு-
ள்க்கா் வந்த பிளறைந்துளறைச -
வெளை ்பகுதிளயச வெரந்த  74 
வயதுள்டய மு்ம்மது இப்றைகாஹீம் 
ளமமூைகாசசி எனும்

9 பிள்ளள்ளின் தகாய் ஒருவவர 
்பள்ளிவகாெலில் ளவத்து மரைம -
ள்டந்துள்ளகார. 

இவதவ்பகான்று, ஒரு வநகான்புப் 
வ்பருநகாள் திைத்தில் மரைம -
ள்டந்த வ்பண்ணின் ம்ள் ஒருவர 

வி்பத்வதகான்றில் மரைமள்டந்த 
வெகா்ச ெம்்பவம் ஒன்றும் இ்டம் -
வ்பறறைதகா் குடும்்பத்திைர வதரி -
வித்தைர. 

இவவகாறு மரைமள்டந்த 
பிளறைந்துளறைசவெளைளயச வெரந்த 
ளமமூைகாசசியின் ஜைகாஸகா வநற -
றுமுன்திைம் (3) வகாளழசவெளை 
ளைரகாத் ்பள்ளிவகாெல் ளமயவகா -
டியில் நல்ல்டக்ம் வெய்யப்்பட -
்டளம குறிப்பி்டத்தக்து. 

( ்பகாலமுளை கிழககு திை்ரன் 
நிரு்பர )

அகில இலஙள் ளவ.எம்.
எ ம் . ஏ . வ ்ப ர ள வ யி ை கா ல்  
்பகாலமுளை ளவ.எம்.எம்.ஏ 
கிளளககு வழஙகி ளவக்ப்-
்பட்ட. உலர உைவுப்வ்பகாதி-
்ளள வெதி குளறைந்த விதளவக 
குடும்்பத்தவர்ளுககு  வழஙகி  
ளவககும் நி்ழ்வு ்பகாலமுளை-
யில் நள்டவ்பறறைது.

்பகாலமுளை ளவ.எம்.எம்.ஏ 
கிளளயின் உ்ப தளலவர 
்விஞர எம்.எப்.்பரெகாத் தளல-
ளமயில் நள்டவ்பறறை இந்நி்ழ்வில்  
வ்பரளவயின்  அம்்பகாளறை மகாவட்டப்-
்பணிப்்பகாளர றியகாஸ் இஸ்மகாயில். 
வதசிய உ்ப தளலவர எஸ்.தஸ்தகீர. 

வெயறதிட்ட தவிெகாளர வ்.எல்.
சுள்பயிர உட்ப்ட ்பலர ் லந்து வ்காண்-
்டைர.

இதன் வ்பகாது ்பத்து  வ்பண் தளல-

ளமத்துவ குடும்்பங்ளுக்காை ஆறைகா-
யிரம் ரூ்பகா வ்பறுமதியகாை உலர 
உைவுப்வ்பகாதி்ள்  வழஙகி ளவக்ப்-
்பட்டளம குறிப்பி்டத்தக்தகாகும்.

்்பண் தலைலமத்து� குடும்பத்த�ர்களுககு 
உைர உணவுப்்்பாதி்கள �ழங்கி ல�ப்பு

்்பருநாள ்தாழுல்கககு �நத ்்பண் மரணம

புதிய ்காத்தகான்குடி திை்ரன் நிரு்பர

வ்காக்டடிசவெகாளல - ெகாமந்தியகாறு ்பகுதியில் யகாளை தகாககி ஒருவர 
மரைமகாை ெம்்பவம்  3ம் தி்தி இரவு இ்டம்வ்பறறுள்ளது. 

ெம்்பவத்தில் வ்காக்டடிசவெகாளல கிரகாமத்திளைச வெரந்த  5 பிள்-
ளள்ளின் தந்ளதயகாை வவள்ளத்தம்பி குமரகுரு (வயது 72) என்்ப-
வவர உயிரிழந்துள்ளகார.

 இரவு மூன்று யகாளை்ள் குறித்த ்பகுதிககுள் நுளழந்து,  வீடடில் 
இருந்த மரங்ளளயும், ்பயிர்ளளயும் வெதப்்படுத்திவிடடு, குறித்த 
ந்பரின் வீடடின் முன்ைகால் உள்ள ்காணியில்  உலகாவியுள்ளது.

இதன்வ்பகாது, குறித்த ந்பர வீடள்ட விடடு வவளியில் வென்றை 
வ்பகாது,  யகாளை தகாககியுள்ளது. இதில் ெம்்பவ இ்டத்திவலவய குறித்த 
ந்பர மரைமள்டந்துள்ளகார.

 (ஒலுவில் விவெ்ட நிரு்பர)

்ல்முளை பிரகாந்திய சு்காதகார வெளவ்ள் 
்பணிப்்பகாளர பிரிவுககுட்பட்ட பிரவதெங்ளில் 
வ்டஙகு வநகாய் வதகா்டர்பகா் வ்பகாது மக்ள் மி் 
அவதகாைமகா் வெயற்படுமகாறு, ்ல்முளைப் 
பிரகாந்திய சு்காதகார வெளவ்ள் ்பணிப்்பகாளர 
ளவத்திய ்லகாநிதி ்டகாக்டர ஐ.எல்.எம். றி்பகாஸ் 
வதரிவித்தகார.

தறவ்பகாது அடிக்டி மளழ வ்பய்யது வருவ-
தகால் வ்டஙகு நுளம்பு ்பரவக கூடிய அ்பகாயம் 
ஏற்படடுள்ளதகா்வும், அண்ளமக்காலமகா் 
வ்டஙகு வநகாயகாளர்ள் இைங்காைப்்படடு வரு-
வதகா்வும் கூறிைகார.

வ்பகாதுச சு்காதகார ்பரிவெகாத்ர்ள், வ்பகாலிஸகார 
மறறும் சிவில் ்பகாது்காப்பு குழுவிைர, வ்டங-
வ்காழிப்பு வெயலணி, ெமூ் மட்ட தளலவர்ள் 
ஆகிவயகார ஒவவவகாரு வீடு வீ்டகா்ச வென்று 
வ்டஙகு வநகாய் வதகா்டர்பகா் மக்ளுககு விழிப்-
பூட்டல் வெய்யவுள்ளதகா்வும் கூறிைகார.

நுளம்பு உருவகா்காமல் தடுப்்பதறகு சுறறுப் 
புறைத்ளதத் தூய்ளமயகா் ளவத்துகவ்காள்தல், 

அவறறின் வதி-
வி்டத்ளத முறறு 
முழுதகா் அழித்தல், 
வதிவி்டத்தில் இைம்-
வ்பரு்காது ்டடுப்்ப-
டுத்தல் என்்பை முக-
கியமகாைது.

வ்டஙகு நுளம்பு ்பர-
வுவதறகு ஏதுவகாை 
வவறறுக்காணி்ளள 
ளவத்திருப்்பவர்ள் 
இரண்டு வகார ்காலத்-
திறகுள் துப்்பரவு வெய்ய வவண்டுவமைவும், 
தவறும் ்படெத்தில் ெட்ட ந்டவடிகள் எடுக்ப்-
்படுவமைவும் வதரிவித்தகார.

வ்பகாதுமக்ள் விழிப்பு்டன் வெயல்்படடு வீடு-
்ளில் வதஙகியுள்ள குப்ள்ப்ள், நீர தஙகியுள்-
ளஇ்டங்ள் வ்பகான்றைவறளறை அ்றறி வ்டஙகு 
நுளம்பு்ள் வ்பருகுவதறகு இ்டம் வ்காடுக-
்காத வள்யில் துப்புரவகா் தமது இ்டங்ளள 
ளவத்து வ்காள்ளுமகாறு வ்டடுள்ளகார.

தம்்பல்காமம் குறூப் நிரு்பர

திருவ்காைமளல மகாவட்டம், கிண்ணியகா பிரவதெ வெயலகாளர 
்பகுதியில் உள்ள கிரகாம வெவ்ர்ள் இன்று (04) சு்யீை விடுமுளறை 
வ்பகாரகாட்டத்தில் ஈடு்படடுள்ளகார்ள். இதன் ்காரைமகா் கிண்ணியகா 
்பகுதியில் உள்ள 31 கிரகாம வெவ்ர பிரிவு அலுவல்ங்ளும் 
மூ்டப்்படடுள்ளது்டன் மக்ளுக்காை வெளவ்ளும் 
ஸ்தம்பிதமள்டந்துள்ளை. ்பல்வவறு வ்காரிகள்்ளள முன்ளவத்வத 
குறித்த கிரகாம உத்திவயகா்த்தர்ள் சு்யீை விடுமுளறையில் 
ஈடு்படடுள்ளளம குறிப்பி்டத்தக்து. 

நகாடடின் வ்பகாருளகாதகார வநருக்டிககு தீரவு வ்காரியும் இன்ளறைய 
திைம் வ்காழும்பில் இ்டம் வ்பறும் கிரகாம உத்திவயகா்த்தர்ளின் 
வதகாழிற ெங்த்துககு வலுவெரககும் மு்மகா்வும் இந்த சு்யீை 
விடுமுளறை வ்பகாரகாட்டம்  இ்டம் வ்பறறுள்ளளமயும் வதரியவருகிறைது.

( மகாளிள்க்காடு குறூப்  நிரு்பர)

்காளரதீவு பிரவதெ ெள்ப எல்ளலககுட்பட்ட மகாளிள்க்காடு அல் 
ைுளென் வித்தியகாலயத்திறகு அருகில் ்பகாரிய குப்ள்ப வமவ்டகான்று 
உருவகாகி வருகின்றைது.

மகாதக ்ைககில் ்காளரதீவு பிரவதெ ெள்பயிைகால் குப்ள்ப்ள் அ்ற-
றைப்்ப்டகாததைகால் நகாளுககு நகாள் குப்ள்ப்ள் வெரும் அளவு அதி்ரித்து 
இன்று ்ட்டகாக்காலி மகாடு்ளின் வகாழி்டமகா் மகாறி ெகிக் முடியகாத 
துரநகாறறைம் வீசுகின்றைது.

்பகாரிய சு்காதகார சீர வ்டு  இ்டம்வ்பறறு வருவது்டன் வதகாறறு வநகாய்-
்ளும்  ்பரவ வகாய்ப்பு ஏற்ப்டலகாம்   என்றை அசெமும் பிரவதெவகாசி்ளி-
்டம் வதகான்றியுள்ளது.

இந்த குப்ள்ப வமடு ்காைப்்படும் இ்டத்திறகு அண்ளமயில் மகாளி-
ள்க்காடு அல் ைுளென் வித்தியகாலயம் , சு்காதகார சிகிசளெ நிளலயம், 
மகாளிள்க்காடு வ்பகாதுச ெந்ளத மறறும் தனியகார ்ல்வி நிளலயம் 
என்்பை அளமந்துள்ளை.

திைெரி நூறறுககும் அதி்மகாை ்பகா்டெகாளல மகாைவர்ள் , ஆசிரி -
யர்ள் , ்பகாதெகாரி்ள் , வ்பகாதுமக்ள் மறறும் வநகாயகாளி்ள் ்பயன்்ப -
டுத்தும் வீதியிவலவய இந்த குப்ள்ப வமடு அளமந்துள்ளதகால் திைெரி 
்பலவிதமகாை சு்காதகார பிரசசிளை்ளுககு ்பலரும் மு்ம் வ்காடுக் 
வவண்டியுள்ளது.

எைவவ ெம்்பந்தப்்பட்ட அதி்காரி்ள் இவவி்டயத்தில் கூடிய ் வைம் 
வெலுத்தி இககுப்ள்ப வமடள்ட அ்றறுவதற்காை ந்டவடிகள்்ளள 
வமறவ்காள்ளுமகாறு பிரவதெவகாசி்ள் வ்டடுள்ளைர.

நறபிடடிமுளை திை்ரன் நிரு்பர 

வ்காவரகாைகா ்காரைமகா் ்்டந்த ்பல வரு -
்டமகா் நள்டவ்பறைகாமல் இருந்த அகில 
இலஙள் வமகாழித் திைங்ளள ந்டகாத்த -
்ல்வி அளமசசு ந்டவடிகள் வமறவ்காண் -
டுள்ளவதகாடு அளவ குறித்த சுறறுநிரு்பங -்
ளளயும் அனுப்பி வருகின்றைை..

அகில இலஙள் தமிழ்வமகாழித்திை வ்பகாட-
டி்ள் வதகா்டர்பகாை வி்பரங்ள் ஏற்ைவவ 
அளமசசின் உத்திவயகா்பூரவ வளலத்தளத்-
தில் இ்டப்்படடுள்ளவதகாடு வதளவயகாை 
்பகா்டெகாளல்ள் அதளை ்பதிவிறைக்ம் வெய்ய -
முடியுவமைவும் வ்டடுள்ளது.

்பகா்டெகாளல மட்டம் வ்காட்டமட்டம் 
வலயமட்டம் மகாவட்டமட்டம் மகா்காை-
மட்டம் மறறும் வதசியமட்டவமை வ்பகாட -
டி்ள் இ்டம்வ்பறைவுள்ளது்டன் ஒவவவகாரு 
மட்டத்திலும் திறைளம்காடடுவவகாருககு ெகான் -
றிதழ்  வழங்ப்்படடு வருவது  ஒவவவகாரு 
ஆண்டிலும் இ்டம்வ்பறுவது வழக்மகாகும். 
ஒரு்பகா்டெகாளலயின் வளரசசியில் வ்பறு -

வ்பறறு அள்டவுமட்ட வளரசசியில் (output) 
இளைப்்பகா்டவிதகாை வெயற்பகாடு்ள்(co 
-curriculam )முககியத்துவம் வ்பறுகின்றைை.

வமகாழித்திைம்  இல்ல விளளயகாட -
டுப்வ்பகாடடி்ள் சுறறுலகா மகாைவரமன்றைம்  
மகாைவர ்பகாரகாளுமன்றைம்  ஆகியளல இளை-
்பகா்பகா்டவிதகாை வெயல்்பகாடு்ளகா் விளஙகு-
கின்றைை.

இளைப்்பகா்டவிதகாை வெயல்்பகாடு்ள் 
மூலம் மகாைவர மத்தியில் இளவமளறை்கா-
யகா் மளறைந்து கி்டககும் ஆறறைல்்ள் வவளிப்-
்படுத்தப்்படுகின்றைை..

 இவவகாறைகாை வெயல்்பகாடு்ளில் ஈடு்பட்ட-
்பலர இன்று ்பத்திரிள்யகாளர்ளகா் வ்பசெகா -
ளர்ளகா் விளளயகாடடுவீரர்ளகா்  மிளிரந்து 
நிற்பளத நகாம் ்காணுகிவறைகாம்.

இவதவவளள  முஸ்லிம்ெமய ்பண்்பகாட்ட-
லுவல்்ள் திளைக்ளம் நீண்்ட்கால இள்ட-
வவளிககுப் பிறைகு வதசிய மீலகாதுன் நபிதிை 
வ்பகாடடி்ளள ந்டகாத்துவதற்காை ஏற்பகாடு-
்ளள வமறவ்காண்டு வருகின்றைளம இஙகு 
குறிப்பி்டத்தக்தகாகும்.

( ்காளரதீவு குறூப் நிரு்பர )

 
வரலகாறறு பிரசித்தி வ்பறறை ம்டத்தடி ஸ்ரீ மீைகாடசி அம்்பகாள் ஆல-

யத்தில் முதலகாவது நவவகாத்ர ெ்ஸ்ர ெத ம்கா ெங்காபிவே்ம் நகாளள 
வவள்ளிககிழளம 
(06)  நள்டவ்பறை 
வுள்ளது.

ஆ ல ய த் தின் 
முதலகாவது கும்்பகா-
பிவே்ம் ்்டந்த 
ஏப்ரல் மகாதம் 
ஆறைகாம் வததி சிறைப்-
்பகா் நள்டவ்பற-
றைளம அறிந்தவத.

த ற வ ்ப கா து  
ம ண் ்ட ல கா பி -
வே் பூளஜ்ள் நள்டவ்பறறு வருகின்றைை. ஆலய பிரதம குரு சிவஸ்ரீ 
ெண்மு் மவ்ஷவர குருக்ள் தளலளமயில் 1008 ெஙகு்ளு்டன்  
நகாளள ்காளல  08 மணிககு எடடு மணிககு ெங்காபிவே் கிரிளய்ள் 
ஆரம்்பமகாகி,  முற்ப்ல் 11 மணியளவில் ெங்காபிவே்ம் நள்டவ்பறை 
ஏற்பகா்டகாகியுள்ளது.

 ெங்காபிவே்த்தில் ்லந்து வ்காள்ளும் அடியகார்ளுககு மீைகாடசி 
அம்மனின் திருவுருவப்்ப்டம் வ்பகாறித்த அடள்ட வழங்ப்்ப்ட 
இருககின்றைது எை ஆலய நிரவகா்ம் அறிவித்துள்ளது.

க�ொக�ட்டிச்சொலை - சொமந்தியொறு பகுதியில்
யொலை தொககி ஒருவர் மரணம்

கிராம உத்திவ�ா்கத்தர்கள 
சு்கயீனெ விடுமுலை வ்பாராட்டம ்்பாது மக்கள அ�தானெமா்க ்ெ�ற்படுமாறு

்டாக்டர ஐ.எல்.எம. றி்பாஸ் வ்காரிகல்க

 டெங்கு ம�ாய் ட�ாெர்ாக

அகிை இைங்ல்க ்மாழித்தினெங்்கலள 
ந்டத்த ்கல்வி அலமச்சு ந்ட�டிகல்க

மாளில்கக்காடு பிரவதெத்தில் 
்பாரி� குப்ல்ப வமடு

்�ளளி�னறு நவ�ாத்ர 
ெ்கஸ்ர ெத ம்கா ெங்்காபிவே்கம

(வ்பரியவ்பகாரதீவு திை்ரன் நிரு்பர)   

 குருக்ள்ம்டம் குரூ நன்க வெவகா ஆல-
யத்தில் வழி்பகாடு்ளில் ஈடு்பட்ட வவளிநகா-
டு்ளின் ்பகதர்ள்.

மட்டக்ளப்பு மகாவட்டம் குருக்ள்ம-
்டம் குருத்தூவகார (குரு நகாைக) ஆலயத்-
திறகு வவளிநகாடடு்ளின் ்பக்தர்ள் குழு 
ஒன்று வெவவகாய்கிழளம(03) மகாளல 
வருள  ் தந்து வழி்பகாடு்ளில் ஈடு்பட்ட-
ைர.

இந்தியகாவிலிருந்து வருள  ்தந்த  சீககி-

யர்ளகால் நிருமகாணிக்ப்்படடு வழி்பகாடு 
வெய்யப்்படடு வருவது குருக்ள்ம்டம் 
குருத்தூவகார (குரு நகாைக) ஆலயமகா்த் 
தி்ழ்கின்றைது. இந்நிளலயில் இந்தியகாவி-
லிருந்து  வென்று தறவ்பகாது ்ை்டகாவில் 
வகாழ்ந்து வரும் பிர்பல வயகா்கா ்பயிறறுவிப்-
்பகாளரும், குரு நகாைக ்பகதருமகாை சுவகாமி 
அவர்ள்  வஜரமன், மறறும ஜப்்பகான், 
ஆகிய நகாடு்ளளச வெரந்த அவரின் சீ்டர -்
ளு்டன் ஆலயத்திலும், குருநகாைக மதகுரு 
அவர்ள் ்காலத்தில் வதன்றிய வதத்தகா 
மரத்ளதயும் வழி்பகாடு வெய்தகார.

500 வரு்டங்ளுககு முன்ை சீககிய 
மதகுகு குருநகாைக அவர்ள் மன்ைகார, 
அனுரகாதபுரம், மட்டக்ளப்பு, குருக்ள்-
ம்டம் ஆகிய பிரவதெங்ளு்டகா் ்திர்கா-
மத்திறகு ்கால்நள்டயகா்ச வென்றைவவளள 
அவர குருக்ள்ம்டம் கிரகாமத்தில் தங-
கியிருந்து வென்றைதகா்வும், அதன் ஞகா்ப-
்காரதமகா் குருக்ள்ம்டத்தில் குறித்த 
குருத்தூவகார (குரு நகாைக) ஆலயம் 
அளமக்ப்்படடு வழி்பகாடு வெய்யப் -
்படடு வரப்்படுவதகா்வும் வதரிவிக்ப் -
்படுகின்றைது.

குருக்கள ம்டம குரு நானெக வெ�ா ஆை�த்தில் 
�ழி்பாடு்களில் ஈடு்பட்ட ்�ளிநாடடு ்பகதர்கள

மருத்து� உ்ப்கரணங்்கள �ழங்கி ல�ப்பு 
முள்ளிப்வ்பகாத்தகாளை குறூப் நிரு்பர 

திருகவ்காைமளல மகாவட்ட  லயன் ்ழ்த்திைரகால்  
்ழ  ் உறுப்பிைர்ள் அளைவரிைதும் ்பங்ளிப்பு்டன் 
வ்காவரகாைகா மறறும் ஏளைய அவெர சிகிசளெ்ளுக்காை 
மருத்துவ உ்ப்ரைங்ள் மகாவட்ட வ்பகாது ளவத்தியெகா-
ளலககு வழஙகிளவக்ப்்பட்டது.

திருகவ்காைமளல மகாவட்ட லயன் ்ழ  ் ஆளுநர 
லயன் பூஜித மறறும் மகாவட்ட பிரகாந்தியத் தளலவர 
லயன் ்டகாக்டர ்ப.சுவரேன் ்ந்தவவல் ஆகிவயகாரின் 
தளலளமயில் இந்நி்ழ்வு்ள் நள்டவ்பறறைை. 

இதன்வ்பகாது மூன்று நவீை வதகாழில்நுட்ப ்டடில்,-
ஒகசிென் சிலிண்்டர மறறும் மருத்துவ உ்ப்ரைங்ள்  
ளவத்தியெகாளல ்பணிப்்பகாளர ்டகாக்டர ஐ்த்தி்டம் 
வழஙகி ளவக்ப்்பட்டது.  இந்நி்ழ்விறகு முன்ைகாள் 

ஆளுநர லயன் ஜைரஞென்,  பிரகாந்தியத் தளலவர 
லயன் ்டகாக்டர ்ப.சுவரேன் ்ந்தவவல், லயன் ்.திருச-
வெல்வம்,வவளிமகாவட்ட லயன் ்ழ  ் உறுப்பிைர்ள், 
லயன் சிவரஷ்ட உறுப்பிைர்ள், நிரவகா  ்உறுப்பிைர்ள் 
மறறும் மகாவட்ட அளைத்து லயன் ் ழ  ்உறுப்பிைர்ள் 
எை ்பலர ் லந்துவ்காண்்டைர.



ஷாங்ாயில் உள்ள 
பராமரிபப இல்்லம் 
ஒன்றில் இருந்து உயி-
ரிழந்்த்தாக நினைத்து 
வய்தாை ந�ாயாளி 
ஒருவனர பிண வண்டி -
யில் ஏற்றிய நின்லயில் 
�ான்கு அதிகாரிகன்ள 
சீை மாவட்ட நிரவா-
கம் பணி நீககம் செய் -
துள்ளது.   

ெவசொன்ல ஊழியரகள இருவர 
பிணபனப ஒன்னறை வாகைத்துக-
குள னவககும் வீடிநயாககள 
க்டந்்த ஞாயிறைன்று இனணய்ளத்-
தில் சவளியாைது.   

பின்ைர அந்்த ஊழியரகள பிணப-
னபனய திறைந்்தநபாது ந�ாயாளி 
இன்னும் உயிநராடு இருபப்தாக 
ஒருவர கூறுவது வீடிநயாவில் பதி -
வாகியுள்ளது. இந்்த ெம்பவம் சீை 
ெமூக ஊ்டகத்தில் நகாபத்ன்தத் 
தூண்டியுள்ளது.  

ஷங்ாயின் புடுநவா மாவட்ட 
அதிகாரிகள இந்்த ெம்பவத்ன்த 
உறுதி செய்திருபபந்தாடு, அந்்த 
ந�ாயாளி மருத்துவமனையில் 
்தற்நபாது நின்லயாை உ்டல் 
நின்லநயாடு இருபப்தாக ச்தரிவித்-
துள்ளைர.   

இது ச்தா்டரபில் ஐந்து அதிகா -
ரிகள மற்றும் ஒரு மருத்துவர மீது 
விொரனணகள �்டத்்தபபடுவ்தாக 
மாவட்ட நிரவாகம் ச்தரிவித்துள-
்ளது.     

கால் நூற்றைாண்டுககு 
முன்ைர ்தம்பதியனர 
சகான்ல செய்்த்தற்காக 
மூன்று சவவநவறு ்த்ட-
னவகள மரண ்தண்்டனை 
விதிககபபட்ட ஆ்டவர 
ஒருவருககு க்டந்்த செவ-
வாய்ககிழனம அசம-
ரிககாவின் மிநொரி 
மாநி்லத்தில் மரண ்தண்்டனை 
நினறைநவற்றைபபட்டது.   

56 வய்தாை காரமன் 
ச்டக மீது உளளூர ந�ரப-
படி மான்ல 6.10 மணிககு 
விெ ஊசி செலுத்்தபபட்ட-
்தாக சீரதிருத்்தத் தினணகக-
்ளம் ச்தரிவித்துள்ளது.   

இந்்த ஆண்டில் அசம-
ரிககாவில் இதுவனர மரண 
்தண்்டனை நினறைநவற்-

றைபபட்ட ஐந்்தாவது �பராக ச்டக 
உள்ளார.   

ச்டக 1996 ஆம் ஆண்டு செயின்ட 
லுவிஸ் புறை�கரில் நேம்ஸ் மற்றும் 
செல்மா என்றை வய்தாை ்தம்பதினய 
சகான்ல செய்துள்ளார. 

இந்்தக குற்றைத்ன்த அவர ஒபபுக-
சகாண்்டார.   

இது ச்தா்டரபில் 2002, 2005 
மற்றும் 2008 ஆம் ஆண்டுகளில் 
இ்டம்சபற்றை வழககுகளில் அவ -
ருககு மரண ்தண்்டனை விதிககப-
பட்டார.     
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வ்ட சகாரியா, அ்தன் கிழககுக 
கனரனய ந�ாககி அன்டயா்ளம் ச்தரியா்த 
ஏவுகனணனயப பாய்சசியிருபப்தாகத் 
ச்தன் சகாரியா கூறியுள்ளது.   

வ்ட சகாரியா இவவாண்டு மடடும் 14 
முனறை அத்்தனகய சபரிய அ்ளவி்லாை 
ஏவுகனணச நொ்தனைகன்ள �்டத்தியுள-
்ளது.  

பாய்செபபட்ட ஏவுகனணனயப பற்றிய 

விபரம் உ்டைடியாகக கின்டககவில்ன்ல. 
அது புவியீரபபு ஏவுகனணயாக இருக-
கககூடும் என்று ேபபானியக க்டற்கனர 
காவல் பன்ட ச்தரிவித்்தது.   

வ்ட சகாரியத் ்தன்லவர கிம் சோங 
உன் ஒரு வாரத்துககு முன்ைர ்தமது 
�ாடடின் அணுவாயு்த ஆற்றைன்ல நமம்ப-
டுத்துவதில் நவகம் காட்டபபடும் என்று 
உறுதியளித்்தார.     

வடக�ொரியொ மீண்டும்  
ஏவு�ணை ச�ொதணை

க்டந்்த ஒரு ்தொப்தத்திற்கு நம்லாை 
கா்லத்தில் இந்திய விவொயி ராேசிங 
பவார அரெ னகயிருபபுககு பதில் 
வரத்்தகரகளுககு ்தமது புதிய 
நகாதுனம பயினர விற்பனை செய்-
துள்ளார. உ்லக நகாதுனம வின்ல 
இந்திய விநிநயாகஸ்்தரகளுககு 
இ்லாபமீடடும் ஒன்றைாக மாறியிருப -
பந்த இ்தற்குக காரணமாகும்.  

உகனரன் மீ்தாை ரஷய பன்டசய-
டுபனபத் ச்தா்டரந்து பயிரசசெய் -
னகயா்ளரகளின் பயிரகளுககு அதிக 
வின்ல கின்டபபந்தாடு இது அரெ 
்தானிய சபறுனக நிறுவைத்திற்கு 
இருந்்த அழுத்்தத்ன்த குனறைத்துள-

்ளது.   
“நீண்்ட கா்லத்திற்கு பின் குனறைந்-

்தபடெ மானிய வின்லனய வி்டவும் 
அதிக வின்லககு வாஙக வரத்்தகர -
கள முன்வந்துள்ளைர” என்று 55 
வய்தாை பவார ச்தரிவித்்தார.     

இந்திய 'ச�ொதுணை'  
ஏற்றுைதி அதி�ரிப்பு

அடுத்்த ்தொப்தஙகளில் 
மிக முககியமாை மற்றும் 
அடித்்த்ளம் சகாண்்ட கூட-
்டணியாக இந்தியா மற்றும் 
அசமரிககா இருககும் என்று 
அசமரிகக இராோஙகச 
செய்லா்ளர அன்்டனி பிளிங-
கன் ச்தரிவித்துள்ளார.   

அரெ, சவளி�ாடடு 
செயற்பாடுகள மற்றும் அது ொரந்்த 
நிகழ்சசிகள ச்தா்டரபாை செைட 
உப குழு விொரனணயிந்லநய அவர 

இ்தனைத் ச்தரிவித்்தார.   
இந் தி ய – அ ச ம ரி க க 

உறைவு பற்றி பிளிஙகன் 
கூறும்நபாது, “ப்ல �ாடுகள 
்தற்நபாது ்தஙகளின் சி்ல உறை-
வுகள மற்றும் அவரகளின் 
சி்ல �்லன்கன்ள குறிபபாக 
ரஷயாவு்டைாை உறைவு பற்றி 
மீ்ளாய்வு செய்கின்றைை. இந்-

தியானவ சபாறுத்்தவனர அவரக -
ளு்டைாை உறைவு ப்ல ்தொப்தஙகள 
நீண்்டது” என்றைார.     

முனசைொக்கிச் க�ல்லும்  
இந்திய - அகை. உறவு

சீைாவின் செஙொவ 
�கரம் ந�ற்று பு்தன்கி-
ழனம மு்தல் இம்மா-
்தம் 10ஆம் திகதி வனர 
புதிய கடடுபபாடுகள 
விதிககபபடடுள்ளை. 
�கர வட்டாரத்தில் 
உள்ள பா்டொன்லகள 
மூ ்ட ப ப ட டு ள ்ள ்த ா ல் 
வகுபபுகள இனணயம் 
வாயி்லாக �்டத்்தபப-
டும்.  

அரொஙக அனமபபுகள, நிறுவ-
ைஙகள ஆகியவற்றில் பணிபுரி -
நவார வீடடிலிருந்ந்த நவன்ல செய் -
யநவண்டும்.  

செஙொவ �கரில் உள்ள ந�ாய்ப-
பரவல் நின்லனமனயப சபாறுத்து 
10ஆம் திகதியன்று விதிமுனறைக-
ளில் மாற்றைஙகள செய்யபப்ட்லாம். 
அஙகு 12 மில்லியன் நபருககும் அதி-
கமாநைார வசிககின்றைைர.  

இந்நின்லயில், சீைத் ்தன்ல� -
கர பீஜிஙகில் ச்தா்டரந்து னவரஸ் 
ச்தாற்றுக கடடுபபாடுகள �்டபபில் 
உள்ளை. அஙகு 24 மணிந�ர இன்ட-

சவளியில் 50ககும் நமற்படந்டாருக-
குக ச்தாற்று உறுதிசெய்யபபடடுள -
்ளது.  

இன்று மு்தல் பீஜிங ெரவந்தெ 
விமாை நின்லயத்திற்குள நுனழய, 
பயணிகள னவரஸ் ச்தாற்று இல்ன்ல 
எனும் ஆவணத்ன்தக சகாண்டிருகக 
நவண்டும்.  

சீைாவின் வரத்்தக னமயமாை 
ஷங்ாய் �கரில் ்தனினமபபடுத்-
்தபபட்ட இ்டஙகளுககு சவளிநய 
60ககும் நமற்படந்டார பாதிககப -
படடுள்ளைர. அஙகு ஒரு மா்தத்துக-
கும் நமல் மு்டககநின்ல �்டபபில் 
உள்ளது.    

சீைொவின ந�ரங�ளில்  
கூடுதல் �ட்டுப்்ொடு�ள்

ஐ.�ா பாதுகாபபு ெனப, வ்ட 
சகாரியா மீது புதிய ்தன்டகன்ள 
விதிககும் தீரமாைம் குறித்து இம்மா-
்தநம வாககளிகக நவண்டும் என்று 
அசமரிககா நகடடுகசகாண்டுள-
்ளது.  

வ்ட சகாரியா அண்னமயில் 
புதிய புவியீரபபு ஏவுகனணச நொ்த-
னைகன்ள �்டத்தியது குறித்து �்ட-
வடிகனக எடுககபப்ட நவண்டும் 
என்று ஐககிய �ாடுகள ெனபயின் 
அசமரிககத் தூ்தர லிண்்டா ந்தாமஸ்–
கிரீன்பீல்ட ச்தரிவித்்தார.  

அ்தற்காை �கல் தீரமாைத்ன்தக 
க்டந்்த மா்தம் அசமரிககா சவளியிட-
டிருந்்தது.  

வ்ட சகாரியாவில் இறைககுமதியா-
கும் புனகயின்லத் ச்தாகுபபுகன்ளத் 
்தன்டசெய்யுமாறும், வ்ட சகாரியா-

வின் எண்சணய் ஏற்றுமதி -
கன்ளப பாதியாகக குனறைத்-
துகசகாளளும்படியும் அது 
பரிந்துனரத்திருந்்தது.  

ஆைால் வ்ட சகாரியா 
மீது கூடு்த்லாை ்தன்டகன்ள 
விதிககககூ்டாது என்று ரஷ-
யாவும் சீைாவும் ஏற்கைநவ 
மனறைமுகமாகக குறிபபிட-
டுள்ள்தாய்க கூறைபபடுகி-

றைது.  
ஐககிய �ாடுகள பாதுகாபபு 

ெனபனய நம மா்தம் முழுவதும் 
அசமரிககா வழி�்டத்துகிறைது. 
ஆகநவ இம்மா்தம் அந்்தத் தீரமா-
ைத்ன்த முன்னவககபநபாவ்தாக 
அது கூறியது.    

வடக�ொரியொ மீது புதிய  
தணட விதிக்�த் திட்டம்

சநொயொளிணய பிைப்ண்யில்  
இட்ட 4 அதி�ொரி�ள் நீக்�ம்

சீை – பாகிஸ்்தான் சபாரு்ளா்தார 
வழித்்த்டத் திட்டத்தில் கராசசி சுற்று 
வட்ட ரயில்நவ திட்டத்ன்த உள்ள-
்டககுமாறு சீைாவி்டம் நகாரிகனக 
விடுத்துள்ள பாகிஸ்்தான், துனறைமுக 
�கராை கராசசி நீண்்ட 
கா்லமாக முகம் சகாடுத்து-
வரும் சுத்்தமாை ்தண்ணீர 
பற்றைாககுனறைககு தீரவு 
காணும் வனகயில் உவர நீர 
சுத்திகரிபபு கட்டனமபனப          
ஸ்்தாபிகக உ்தவுமாறும் 
நகடடுள்ளது.   

இந்நின்லயில் பாகிஸ்்தா-
னுககாை சீை விவகாரஙக-
ளுககுரிய சபாறுபபதிகாரி 
பாங சுன்க்ஸூ, பாகிஸ்்தா-
னில் ்தண்ணீர ச்தா்டரபாை நவன்லத்-
திட்டஙகளுககு சீைா ஒத்துனழபபு 
�ல்கும் எை உறுதியளித்துள்ளார.   

பாகிஸ்்தானுககாை சீை விவகா-
ரஙகளுககுரிய சபாறுபபதிகாரி 
பாங சுன்க்ஸூவி்டன் திட்டமி-

்டல், அபிவிருத்தி மற்றும் சிறைபபு 
முயற்சிகளுககாை மத்திய அனமச-
ெர நபராசிரியர அஹென் இகபால் 
�்டாத்திய ெந்திபபின் நபாந்த இந்்த 
உறுதிசமாழி அளிககபபடடுள்ளது.   

பாகிஸ்்தானில் அதிக மககள-
ச்தானக சகாண்்ட �கராை கராசசி 
நீண்்ட கா்லமாக கடுனமயாை 
்தண்ணீர பற்றைாககுனறை ச�ருககடிககு 
முகம் சகாடுத்து வருவது குறிபபி்டத்-
்தககது.    

பாக். தண்ணீர் நெருக்்கடிக்கு  
தீர்வு்காண சீனா ஒத்துழைப்பு

உகனரன் நபாருககு எதிராை 
பதில் �்டவடிகனகயாக ரஷய எண்-
சணய்ககு ஐநராபபிய ஒன்றியம் 
படிபபடியாக ்தன்ட விதிககும் என்று 
ஐநராபபிய ஆனணய ்தன்லவர 
உரசு்லா சவான் ச்டர ச்லநயன் ச்தரி-
வித்துள்ளார.   

எனினும் இந்்த முன்சமாழிவுககு 
ஏகமை்தாக ஒபபு்தல் ந்தனவ என்ப-
ந்தாடு இது கடும் விவா்தத்ன்த ஏற்ப-
டுத்தும் என்று �ம்பபபடுகிறைது.   

பிரான்ஸின் ஸ்டரஸ்நபரகில் 
உள்ள ஐநராபபிய பாராளுமன்றைத்-
தில் உனரயாற்றிய சவான் ச்டர 
ச்லநயன் இ்தனைத் ச்தரிவித்்தார. 
இதில் 27 அஙகத்துவ �ாடுகளில் சி்ல 
�ாடுகள எரிெகதிககாக ரஷயாவில் 
அதிகம் ்தஙகி இருபப்தால் இந்்தத் 
்தன்ட இ்லகுவாை்தாக அனமயாது 
எை கூறைபபடுகிறைது.   

எனினும் ஆறு மா்தத்திற்குள 
ரஷயாவின் மெகு எண்சணய்னய 
முழுனமயாக னகவி்டவும் ஆண்டு 

இறுதியில் சுத்திகரிககபபட்ட எண்-
சணய்னய னகவி்டவும் ஐநராபபிய 
ஒன்றியம் திட்டமிடடுள்ளது.   

“ஒழுஙகாை வடிவம் ஒன்றில் 
ரஷய எண்சணய்னய னகவிடுவன்த 
�ாம் உறுதி செய்நவாம்” என்று 
சவான் ச்டர ச்லநயன் கூறிைார. 
ரஷயாவுககு எதிராை ஆறு கட்ட 
்தன்டகன்ள ஐநராபபிய பாராளுமன் -
றைத்தில் முன்னவத்து உனரயாற்றும்-
நபாது அவர இ்தனைத் ச்தரிவித்்தார.   

எனினும் ரஷய எரிசபாருளகள 
மீ்தாை ்தன்டககு ்ஙநகரி எதிரபபு 
ச்தரிவித்துள்ளது. இந்நின்லயில் 
ரஷய எண்சணய்யில் அதிகம் ்தஙகி-
யுள்ள ஸ்ந்லாவாககியா மற்றும் ்ங-
நகரிககு இந்்த ்தன்டயில் இருந்து 
வி்லககு அளிபபது பற்றி அவர எந்்த 
கருத்தும் கூறைவில்ன்ல. எனினும் 
இந்்த �ாடுகள மாற்று ஆ்தாரம் 
ஒன்னறை சபறுவ்தற்கு நீண்்ட கா்ல 
அவகாெம் வழஙகபப்ட வாய்பபு 
உள்ளது.    

ரஷய எண்கைய் மீது தணட:  
ஐசரொப்பிய திட்டம் கவளியீடு

அசமரிககாவின் சிடனியில் உள்ள 
குன்றுகளில் மூன்று ்தொப்தஙகளுககு 
முன் ெ்ட்லமாக மீடகபபட்ட அசம-
ரிகக �ாட்டவராை ஸ்சகாட நோன் -
ெனின் சகான்லயாளிககு சினறைத் 
்தண்்டனை விதிககபபடடுள்ளது.   

33 ஆண்டுகளுககு முன்ைர இ்டம்-
சபற்றை இந்்தக சகான்ல ச்தா்டரபில் 
ஸ்சகாட னவடடுககு க்டந்்த செவ-
வாயன்று அதிகபடெம் 12 ஆண்டு -
கள மற்றும் ஏழு மா்தஙகள சினறைத் 
்தண்்டனை விதிககபபட்டது.  

நோன்ெனின் மரணம் ஒரு 

்தற்சகான்ல என்று ஆரம்பத்தில் 
கூறைபபட்்டநபாதும் அவரது குடும் -
பத்திைர அ்தனை �ம்பா்தந்தாடு 
அ்தற்கு எதிராக ச்தா்டரந்து நபாரா-
டிைர.   

1988 ஆம் ஆண்டு இந்்தக சகான்ல 
இ்டம்சபற்றைநபாது 18 வய்தாக 
இருந்்த னவட, ்தாம் நோன்ெனை 
மதுபாை விடுதி ஒன்றில் ெந்தித்்த-
்தாக குறிபபிடடுள்ளார. இ்தனைத் 
ச்தா்டரந்து இருவரும் அந்்த குன்று 
பகுதிககு சென்றிருபபந்தாடு அஙகு 
இருவருககு ெண்ன்ட ஏற்பட்ட்தாக -
வும் நோன்ென் குன்றிலிருந்து விழுந்-
்த்தாகவும் னவட கூறியுள்ளார.   

எனினும் நோன்ென் ்தாககபபட-
்ட்தாந்லநய குன்றிலிருந்து விழுந்தி -
ருபப்தாக நீதிபதி குறிபபிடடுள்ளார.     

33 ஆண்டு�ளுக்கு முந்ணதய  
க�ொணைக்கு சிணற தண்டணை

தம்்திணயக் க�ொனறவருக்கு  
ைரைதண்டணை நிணறசவற்றம்

ஈரானின் பண்்டார அபாஸ் 
�கரில் வீடடில் காய்செபபட்ட 
மதுபாைத்ன்த உடசகாண்்டவர-
களில் 8 நபர உயிரிழந்துள்ளைர.  

அந்்த மதுபாைத்ன்த உட-
சகாண்்ட 51 நபர மருத்துவம -
னையில் சிகிசனெ சபறுவ்தாக 
சுகா்தார அதிகாரி ஒருவர ச்தரி-
வித்்தார.   

மருத்துவமனையில் நெரக -

கபபட்டவரகளில் 17 நபர கவ -
ன்லககி்டமாை நின்லயில் தீவிர 
சிகிசனெப பிரிவில் இருபப்தாக-
வும் 30 நபர இரத்்தச சுத்திகரிபபு 
சிகிசனெ நமற்சகாளவ்தாகவும் 
குறிபபி்டபபட்டது.  

மதுபாைத்ன்தக கள்ளத்்தைமா-
கக காய்சசிய்தாக �ம்பபபடும் 8 
ெந்ந்தக �பரகன்ளக சபாலி்ார 
னகதுசெய்துள்ளைர. அவரகள 

அந்்த மதுபாைத்ன்த விநிநயாகம் 
செய்திருபப்தாகவும் �ம்பபபடு-
கிறைது.   

இஸ்்லாமிய �ா்டாை ஈரானில், 
மதுபாைம் விற்பதும் உடசகாள-
வதும் ்தன்டசெய்யபபடடுள-
்ளது. அஙகு முஸ்லிம் ெமயத்தி-
ைர மதுபாைம் உடசகாண்்டால் 
80 பிரம்படிகள ்தண்்டனையாக 
விதிககபபடும்.    

ஈரானில் ்கள்ளச் சாராயம் உடந்காண்டு 8 பபர் பலி
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பகவான் ஸ்ரீ சத்ய சாயி பாபாவின் 
மகா சமாதி தினம் ஏப்ரல் 24 ஆம் 
திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமம ஆகும். 
அன்று காமை 5 மணி த�ாடக்கம் 
பகல் ஆ்ராததியுடன் ஸ்ரீ சத்ய சாயி 
அறஙகாவைர் ஸ்ரீ ைஙகா) சமப ஆ� -
்ரவில் தகாழும்பு ஸ்ரீ சத்ய சாயி பாபா 
மததி்ய நிமை்ய அனுச்ரமையுடன் 
தகாழும்பு புதுசதசட்டித த�ருவி-
லுள்ள சாயி நிமை்யததில் ஆ்ரா�னா 
மஹ�ாற்சவம் இடம்தபறவுள்ளது. 
ஆ்ரா�னா மஹ�ாற்சவம் புட்ட -

ப ர் த தி யி ல் 
பாபாவின் மகா சமாதியில் பூஜீத� 
சத்ய சாயி பாபாவின் ஐம்தபான் விக்-
கி்ரகததின் முன்பாக வருடா வருடம் 
நமடதபறும். 'மகா ரூத்ரா' ்யாகத -
துடன் பரிபூ்ரை மகா அபிஹேகம், 
சாயி ஆ்ரா�னா மஹ�ாற்சவ பூமை 
, சாயி பைமன மற்றும் மஙக்ள திரி 
ஆ்ராததி சகி�ம் என்பன நமடதப-
றவுள்ளன. நா்ரா்யை ஹசமவயும் 
(அன்ன�ானம்) ஒழுஙகு தசய்யபபட் -
டுள்ளது.   

உக்குவம்ள விஹேட நிருபர்

மாத�ம்ள மாவட்டததில் சீதமந்து 
விமை அதிகரிபமப த�ாடர்ந்து பைர் 
த�ாழிமை இழந்து தபரும் தபாரு்ளா�ா்ர 
தநருக்கடிகளுக்கு உள்ளாக்கபபட்டுள்ள-
�ாக அறிவிக்கபபட்டுள்ளது. 

சீதமந்து ஹமலும் கட்டட நிர்மாை 
பணிகளுக்கு ஹ�மவ்யான கருஙகல், 
சுணைாம்பு, பைமக, கம்பு உட்பட சகை 

தபாருட்களின் விமையும் அதிகரிததுள-
்ளது. இ�ன்கா்ரைமாக தபாதுமக்கள 
கட்டடநிர்மாை பணிகம்ள ஹமற்தகாள-
்ளாமல் �விர்ந்து வருவ�ால் ஹமசன்கள, 
�சசர்கள, கூலிதத�ாழிைா்ளர்கள உட்பட 
பல்ைாயி்ர கைக்காஹனார் த�ாழில் 
வாயபபுக்கம்ள இழந்து �விக்கின்றனர். 
2021ஆம் ஆணடு ைுன் மா�ம் த�ாடக்கம் 
2022 தபப்ரவரி மா� இறுதிவம்ர கட்டட 

நிர்மாைபணிகம்ள ஹமற்தகாணடு வந்-
�வர்கள அணமமக்காைமாக த�ாழிமை 
இழந்துள்ளனர்.  எனஹவ �ற்ஹபாம�்ய 
நிமையில் கட்டட நிர்மாை பணிகம்ள 
ஹமற்தகாணடு வரும் அ்ரச மற்றும் 
�னி்யார் நிர்மாைபணிகள முற்றாக 
நிறுத�பபடுமாகவிருந்�ால் �ஙக்ளது 
குடும்ப தபாரு்ளா�ா்ரம் பாதிக்கபப-
டுதமன த�ரிவிக்கின்றனர். 

சீமெந்து விலை அதிகரிப்பு பைர் ம�ொழில் இழப்பு

ககரள கஞ்ொ  மீட்பு 
ஹகாபபாய குறூப நிருபர்

இந்தி்யாவிலிருந்து ்யாழ்.மணமடதீ-
வுக்கு கடததிவ்ரபபட்ட சுமார் 490 கிஹைா 
ஹக்ர்ள கஞசா ஹநற்று(04) அதிகாமை மீட்-
கபபட்டுள்ளதுடன், குருநகம்ரச ஹசர்ந்� 
ஒருவர் மகது தசய்யபபட்டுள்ளார். 

இ�ன் தபறுமதி 10 ஹகாடி ரூபா  
எனவும் த�ரிவிக்கபபடுகின்றது.

நீணட இமடதவளியின் பின்னர் அதி-
க்ளவான கஞசா பிடிக்கபபட்டுள-
்ளமம குறிபபிடத�க்கது.

ஹப்ராசிரி்யர் ஹசா.சந்தி்ரஹசக்ரததின் 
நிமனவுபபகிர்�ல் நிகழ்வு எதிர்வ-
ரும் 08ம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமம 
பி.ப.5.00 மணிக்கு தகாழும்புத 
�மிழ்ச சஙக �மைவர் சட்டத�்ரணி 
நட்ராைர் காணடீபன் �மைமமயில் 
சஙக்ரபபிளம்ள மணடபததில் நமட-
தபறவுள்ளது.   

ஹப்ராசிரி்யர் சபா தை்ய்ராசா, ஹப்ரா-
சிரி்யர் (�மகசால் ஓயவு நிமைப 
ஹப்ராசிரி்யர் ்யாழ்பபாைப பல்க -
மைக்கழகம்) வி.ரி.�மிழ்மாறன் 
(முன்னாள பீடாதிபதி - சட்டபீடம் 
தகாழும்புப பல்கமைக்கழகம்), 
முமனவர் உ. நவ்ரததினம் (ஓயவு 
நிமை பணிபபா்ளர் ஹ�சி்ய கல்வி 

நிறுவகம்), வீ.�னபாைசிஙகம் 
(மூத� ஊடகவி்யைா்ளர்), மா.கை-
பதிபபிளம்ள (ஓயவுநிமை பி்ரதி 
அதிபர் ஹறா்யல் கல்லூரி), �வத -
திரு சக்திஹவல் அடிகள (சமூகச 
தச்யற்பாட்டா்ளர்), எம்.எஸ்.
எம். முக்�ார் (ஓயவு நிமை பி்ரதிக் 
கல்விப பணிபபா்ளர் - ஹமல் 
மாகாைம்), ஹப்ராசிரி்யர் இ்ராை -
ைசசுமி ஹசனாதி்ராைா (தகாழும் -
புப பல்கமைக்கழகம்) த�. மதுசூ -
�னன் (கல்வி சார் இ�ழாசிரி்யர்) 
ஆகிஹ்யார் கருததும்ர ஆற்ற உள்ள -
னர். நன்றி உம்ரம்ய தபாதுச தச்ய -
ைா்ளர் ஆழ்வாபபிளம்ள கந்�சாமி 
நிகழ்த�வுள்ளார்.   

கபரொசிரியர் க்ொ. ்ந்திரக்கரம் 
நிலைவுப்பகிர்�ல்

 தகாழும்புத �மிழ்ச சஙக உறுப-
பினர்க்ளாக இருந்து அம்ரததுவம் 
அமடந்�வர்களின் நிமனவுபப-
கிர்�ல் நிகழ்வு 2022.05.07ம் திகதி 
சனிக்கிழமம பி.ப.5.00 மணிக்கு 
தகாழும்புத �மிழ்ச சஙக �மைவர் 
சட்டத�்ரணி நட்ராைர் காணடீபன் 
�மைமமயில் சஙக்ரபபிளம்ள 
மணடபததில் நமடதபறவுள்ளது. 
�மிழ்த�ாய வாழ்ததிமன தசல்வி 
தபௌர்ைமி ஆ�வன் வழஙகுவார். 
அம்ரததுவம் அமடந்�வர்க்ளான 
டபிளயு. எஸ். தசந்தில்நா�ன், எஸ்.
தி்யாக்ராசா(STR), கா. மவததீஸ்வ -
்ரன், க. அ்ரச்ரததினம் ஆகிஹ்யா்ரது 
அஞசலி உம்ரம்ய முமறஹ்ய ஜி.இ-

்ராைகுஹைந்தி்ரா (நிர்வாகக்குழு உறுப-
பினர்) , திருமதி.்யஹசா�்ரா பாஹைஸ்-
வ்ரன் (ஓயவுநிமை இமச ஆசிரி்ய 
ஆஹைாசகர்), த�.மதுசூ�னன் (நுண-
கமைக்குழுச தச்யைா்ளர்), சின்ன-
தும்ர �னபாைா (�மைவர் - நாவைர் 
சமப), ஆ.இ்ரகுபதி பாைஸ்ரீ�்ரன் 
(நிர்வாகக்குழு உறுபபினர்), க.இ -
மறவன் (�மிழ்ச சஙக உறுபபினர்), 
கந்ம�்யா பதமானந்�ன் (ஹப்ரமவ 
உறுபபினர்), மா.கைபதிபபிளம்ள 
(துமைத�மைவர் தகாழும்புத 
�மிழ்ச சஙகம்) ஆகிஹ்யார் ஆற்ற உள-
்ளனர். நன்றி உம்ரம்ய தபாதுச தச்ய -
ைா்ளர் ஆழ்வாபபிளம்ள கந்�சாமி 
நிகழ்த�வுள்ளார்.  

அெரத்துவம் அலைந்�வர்களின்   
நிலைவுப்பகிர்�ல்  

்ஙக உறுப்பிைர்களொக இருந்து   

கண்டி, கலஹா பெருநமதாட்டப் ெகுதிமயச் மேரநத லிடடிலபவெளி தமிழ் வித்தியாலயத்-
தில தரம் ஐநது புமேப்ெரிசில ெரீடமேயில எடடு ோணவெரகள் சித்தியம்டநதுள்்ளனர. 
இ்டமிருநது வெலோக பீ.பராோன் (184) எஸ் திலுக்சி (163),எல கபிலன் (155)
மே சுவிஷகன்(153) பீ. ேதீஸ் (152),ஆர ஹஷவித்(149), பீ கமிஷகா,(156) எஸ் 
மிதுஷிகா (158) ஆகிமயாமரப் ெ்டத்தில காணலாம். ொ்டோமல அதிெர எஸ். மயாகராஜ் 
ேற்றும் பொறுப்ொசிரியரக்ளான ஆர ராேதாஸ், பி. விேயநாயகி ஆகிமயாமரயும் ெ்டத்-
தில காணலாம். 

பகவொன் ஸ்ரீ ்த்ய ்ொயி பொபொ   
ெகொ ்ெொதி திைம்   
ஆரொ�ைொ ெக�ொற்வம்   

மகொழும்புத் �மிழ்ச் ்ஙகத்தில்
ேத்துகே கமலேகள் மதசிய ொ்டோமலயில அண்மேயில இ்டம்பெற்்ற ோணவெத் தமலவெரகளுக்கான ெயிற்சி ெட்டம்றயின்மொது பிடிக்கப்ெட்ட ெ்டஙகள்.

இலஙமக நிரவொக ேற்றும் நிபுணத்துவெ பேயலா்ளரகளின் ேஙகம், இலஙமகயில பேயலா்ளரகள் ேற்றும் நிரவொக வெலலுநரகளுக் -
காக ெதிவுபேயயப்ெட்ட ஒமர ேஙகோகும். 1978 ஆம் ஆண்டு ேம்றநத எரிக். பி. எம். டி. சிலவொவினால இச்ேஙகம் நிறுவெப்ெட்டது. 
ேரவெமதே நிரவொக வெலலுநரகள் வொரத்மத முன்னிடடு பகாடி அஙகுராரப்ெணம் பேயது மவெக்கும் மவெெவெம் துருக்கி தூதரகத்தில அண்-
மேயில நம்டபெற்்றது. நிகழ்வில இலஙமக ேற்றும் ோமலதீவுக்கான துருக்கி குடியரசின் தூதுருக்கு முதல பகாடிமய ேஙகத்தின் 
தமலவி அஸ்ரா பரயாலதீன் வெழஙகினார.   உெ தமலவெர வி. ருச்சிரா அமெவெரதன, பேயலா்ளர ஷரீன் ராஜீ, பொரு்ளா்ளர நிரேலி பெர-
னாண்ம்டா, ஆமலாேகர க்பவென்ம்டாலின் நிலவீர, முன்னாள் தமலவி மேண்டரா மதாேஸ் ேற்றும் தூதரகத்தின் பேயலா்ளர காஞேனா 
ராேெக்ஷ ஆகிமயாரும் இதில கலநது பகாண்்டனர.  

தினமின - கதிரககாமம்
கடுகதி பஸ் சேவை மீண்டும்

நகாஙகள் மீண்டும் சேக்ஹவுஸ் பஸ்ஸில் கதிரககாமத்திற்கு சபகாசைகாம்...

சேக்ஹவுஸ் நிறுைனத்திலிருந்து 
புறப்படும் நேரம் இரவு 10-.00 மணி

கதிரககாமம் பஸ் தரிப்பிடத்திலிருந்து 
புறப்படும் நேரம் மு.்ப. 9.15 மணிக்கு

சேக்ஹவுஸ் கககாழும்பு பயணிகள் பஸ் சேவையில் உஙகள் பயணத்வத நம்பிகவகயுடன் ஆரம்பியுஙகள்...

கககாழும்பு
கதிரககாமம்

விசேட 
கழிவு

10% இலிருந்து 25 % ைவர

மீண்டும் ேகாதகாரண

கடடணத்தில்

பகாதுககாப்பகான 

கேௌகரியமகான

சபகாககுைரத்துககு

பஸ் சேவை பற்றிய தகைல்கவை அறிய ஆேனம் ஒதுககிக கககாள்ைதற்கு கதகாடரபு கககாள்ைவும்

கககாழும்பு கதிரககாமம்

 கேௌகரியமகான தஙகுமிடத்துககு கதிரககாமம்
24 மணி நேர நேவை

ைாகன நிறுத்துமிடம்

உணவுகவை ஓடர் சேய்து செறும் ைேதி

குளிரூடடபெடட அவைகள்

சுற்றுலா ைழிகாடடி

ோதாரண அவை ைேதிகள்

கதிரககாம ்பஸ் தரிபபிடத்திற்கு எதிநர

இணையத்தளம் ஊடகாக இனநற ்பதிவு செய்து சககாள்ளுஙகள்.

ெகாதகாரை
கடடைம்

இைஙமகக்கு நிவா்ர-
ைமாக தபாருட்களும் 
இந்தி்ய நாை்யததில் 
ஒரு ஹகாடி ரூபா நிதியு�-
வியும் வழஙகி்ய �மிழக 
மு�ல்வர் மு.க ஸ்டா -
லினுக்கு இைஙமக, 
இந்தி்ய வர்த�க 
த�ாடர்பா்ளர் மைமவ 
அஹசாகன் நன்றி த�ரி-
விததுள்ளார்.   

இைஙமகயில் ஏற்-
பட்டிருக்கும் தபாரு-
்ளா�ா்ர தநருக்கடிக்கு 
�மிழக மக்கள சார்பாக-
வும் தி்ராவிட முன்ஹனற்றக் கழகம் 
சார்பாகவும் �மிழக அ்ரசு �ன்னா -
ைான தபாருள உ�விகம்ளயும் நிதி -
யு�விகம்ளயும் வழஙகியுள்ளது, 
த�ாடர்ந்து வழஙகி வருகிறது. 
இ�ற்கு அவருக்கு நன்றி கூறுகின் -
ஹறாம்.   

இைஙமக வாழ் அமனவருக்கும் 
தமாழி, இனம் கடந்து அ்ரசி்யல் 

பாகுபாட்மட கடந்து மனி�ாபி-
மான ரீதியில் உ�விகள வழஙகியுள-
ளீர்கள �ாஙகள, �மைவர் கமைஞரின் 
மகன் என்பம� நிருபிதது விட்டீர் -
கள. கமைஞர் இருந்திருந்�ால் 
இபபடித�ான் தச்யல்பட்டிருப -
பார் என்பம� உைர்ததி்யமமக்கு 
நன்றி த�ரிவிததுக் தகாளகின்ஹறாம். 
இவவாறு மைமவ அஹசாகன் த�ரி-
விததுள்ளார்.   

இலஙமகக்கு நிவொரணம் வெழஙகிய   

தமிழக முதல்வருக்கு   
மணவ்வ நன்றி ததரிவிப்பு

விெத்தில இராணுவெ 
சிப்ொய ெலி  
அநு்ரா�பு்ரம் தினக்ரன் நிருபர்   

முசசக்க்ர வணடித்யான்றும் 
ஹமாட்டார் மசக்கிதைான்றும் ஹநருக்கு 
ஹநர் ஹமாதி்ய விபததில் இ்ராணுவ 
சிபபாய ஒருவர் உயிரிழந்துள்ள�ாக ம�-
வாசசி தபாலிஸார் த�ரிவித�னர்.  

 இசசம்பவம் ஹநற்று  மாமை 6.30 
மணி்ய்ளவில் ம�வாசசி கடவதகம 
விததி்யாை்யததிற்கு அருகில் இடம்-
தபற்றுள்ள�ாக விசா்ரமைகம்ள 
ஹமற்தகாணடு வரும் தபாலிஸார் த�ரி-
வித�னர். 24 வ்யதுட்ய ம�வாசசி கடவத-
கம பகுதிம்ய வசிபபிடமாக தகாணட 
பனாதகாட இ்ராணுவ முகாமில் கடமம 
புரியும் இ்ராணுவ வீ்ரர் ஒருவஹ்ர சம்ப-
வததில் உயிரிழந்துள்ளார் என்பது த�ரி-
்யவந்துள்ளது. சம்பவம் பற்றி ஹமலும் 
த�ரி்யவருவ�ாவது. விடுமுமறயில் 
வீட்டுக்கு வந்திருந்� இ்ராணுவ வீ்ரர் 
சம்பவதினத�ன்று ஹ�மவ நிமித�ம் 
ம�வாசசி நகருக்கு தசன்று மீணடும் 
வீடு ஹநாக்கி வந்து தகாணடிருக்கும் 
ஹபாது இசசம்பவம் இடம்தபற்றுள-
்ளமம த�ரி்யவந்துள்ளது. சடைம் அநு-
்ரா�பு்ரம் ஹபா�னா மவததி்ய சாமையின் 
பிஹ்ர� அமறயில் மவக்கபபட்டுள்ளது. 
சம்பவம் த�ாடர்பான ஹமைதிக விசா்ர-
மைகம்ள ம�வாசசி தபாலிஸ் நிமை்ய 
ஹபாக்குவ்ரதது தபாலிஸார் ஹமற்-
தகாணடு வருகின்றனர்.  

புத�்ளம் தினக்ரன் நிருபர்

உைக ஈ்ர நிை தினதம� முன்னிட்டு 
மததி்ய சுற்றாடல் அதிகா்ர சமபயின் புத-
�்ளம் மாவட்ட காரி்யாை்யம் ஏற்பாடு 
தசய� கணடல் �ாவ்ர நடுமகயும், கம்ர-
ஹ்யா்ரம் சுத�ம் பணணும் நிகழ்வும் கண-
டக்குளி குடாவ பி்ரஹ�சததில் அணமம-
யில் இடம்தபற்றது.   

கற்பிட்டி பி்ரஹ�ச தச்யைா்ளர் டி.ஏ.பி.
�னன்சூரி்ய, மததி்ய சுற்றாடல் அதிகா்ர 
சமபயின் புத�்ளம் மாவட்ட பணிபபா-
்ளர் டி.எம்.ஹக.திசாநா்யக்க, கம்ரஹ்யா்ரம் 

ஹபைல் கல்பிட்டி தபாறுபபதிகாரி 
ஏ.ஆர்.எம்.�லீம், புத�்ளம் மாவட்ட சுற்-
றாடல் முன்ஹனாடி ஆமை்யா்ளர் ஏ.எச.
எம்.எம்.ோபி, புத�்ளம் த�ற்கு ஹகாட்ட 
சுற்றாடல் முன்ஹனாடி ஆமை்யா்ளர் ஏ.தி-
ருவ்ரஙகநா�ன், கற்பிட்டி த�ற்கு ஹகாட்ட 
சுற்றாடல் முன்ஹனாடி ஆமை்யா்ளர் 
எச.எம்.சும�ப, கற்பிட்டி அல் அக்ஸா 
ஹ�சி்ய பாடசாமை சுற்றாடல் முன்ஹனாடி 
�ஙகப ப�க்க�ாரிகள மற்றும் மற்றும் 
தவளிநாட்டு சுற்றாடல் ஆர்வைர்களும் 
இந்நிகழ்வில் கைந்து தகாணடனர்.  

கணைல் �ொவர நடுலக



தருமை ஆதீனத்தின் மீது இன்-
றல்ல, கா்லாகா்லைாக தமிழ் -

வழி கும்ாபிஷேகம,பிரிவிமன-
வாத முறஷ்ாக்கு, இடது ைறறும 
NGO க்கள் என ் ்ல சக்திகள் வவறுப்-
பிஷ்லஷே உள்்ளன. இதறகு காரணம 
என்ன? ஆகை புறம்ானமவக-
ம்ளஷோ,ஷவத எதிரப்ம்ஷோ, 
பிராைண வவறுப்ம்ஷோ, 
வடவைாழி வவறுப்ம்ஷோ தருமை 
ஆதீனம என்றும வசயததிலம்ல.
சமஸ்கிருதமும - தமிழும மசவத்-
தின் இரு கணகள் என்று ஷ்ாறறி-
னாரகள். 

இன்றுவமர தமிழ் வழி கும்ாபி-
ஷேகம,ஆகை விஷராத அர்சசக நிே-
ைனஙகள் அமனத்மதயும எதிரப்்து 
அல்லது அமத ஏறகாத நிம்லப்்ா-
டுமடே ்ாராம்ரிே மசவைடம 
தருமை ஆதீனைாகும. எனஷவ,சை-
ேத்மத அரசிே்லாக ஆக்கிே தரப் -

புகளுக்கு, இநத ைடத்தின் மீதான 
வன்ைம வ்ருகிக் வகாணஷடததான் 
ஷ்ாகும. 

 அதுவும,தறஷ்ாது 27 வது சன் -
னிதானைாக ஸ்ரீ்லஸ்ரீ ைாசி்லாைணி 
ஷதசிக ஞானசம்நத ்ரைா்சசாரி-
ோர சுவாமிகள் ்தவிஷேறற பிறகு 
ஷசாழைணட்லத்தில வீழ்நது கிடநத 
புகழ்வ்றற ஷகாவிலகளுக்கு 
ஷவகைாக கும்ாபிஷேகம வசயது 
வருகிறாரகள். 

திருமுலம்லவாயில கும்ாபிஷே-
கத்தில ஆதீனத்மத தஙகள் குருவாக 
ஏறறு மீனவ சமூகைான சிவன் -்
டவரகள் ஷகாயில ்ணி வசயதார-
கள். அதி்த்த நாேனார வமசாவளி 
நீஙகள் என்வறல்லாம ஷ்ாதித்து, 
அவரகம்ள உழவார ்ணிகளில 
ஈடு்டுத்தினார சன்னிதானம. 
ோகசாம்ல அமைக்கப்்டடதில 
இருநது மீன்பிடிக்க ஷ்ாகாைல, 

அமசவத்மத புறக்கணித்து ்க்தி-
ஷோடு வழி்டடாரகள். 

இப்்டி வ்ாதுவவளியில 
இறஙகி, இநது சமூகத்மத தன் தவ -
வலிமைோல உள்ளிழுக்கும குருக் -
கம்ள இஙஷக வசேல்டவிடாைல 
தடுக்கும மிகப் வ்ரிே திடடஷை 
உள்்ளது என்்வதல்லாம ைறுக்க 
முடிோத உணமை. 

அத்ஷதாடு வதன்னிநதிோ முழுக்க 
ஞானரத ோத்திமரமே அறிவித்து 
ஷ்ாயக் வகாணஷட இருக்கிறார 
சன்னிதானம. அஙகிருக்கும எல்லா 
ஷகாவிலுக்கும வசன்று ைக்கம்ள 
சநதித்து அரு்ளாசி வழஙகிே்-
டிஷே இருக்கிறார. இத்தமனயும 
வசயவமத விட நூறறாணடு தரைத்-
திலிருநது வி்லகி இவரக்ளது அரசி-
ேலுக்கு அவர வம்ளநதும வகாடுக்-
கவிலம்ல. 

இவதல்லாம நி்சசேைாக தமிழக 

அரசிேல க்ளத்துக்கு ைடடு -
ைல்ல, ஆன்மீக க்ளத்துக்ஷக 
உறுத்த்லாகத்தான் இருக்கும. 
ஆனாலும எல்லா அரசிேலவா-
திகளும வருகிறாரகள்,எல்லா 
அதிகாரிகளும வருகிறாரகள். 
அஷத ஷ்ா்லத்தான் தமிழக 
ஆளுநரும வருமக புரிநதார. 

 எனஷவ,எப்ஷ்ாது என 
்ாரத்துக் வகாணஷடயிருநத -
வரகளுக்கு இமத அரசிேல 
பிர்சசமனோக ைாறறி தமிழக 
அரமசத் தூணடி நூறறாணடு-
க்ளாக நடக்கும ்டடின பிர -
ஷவசத்துக்கு தமடவாஙகியுள்-
்ளாரகள். 

நான் ஆரம்த்திலிருநஷத 
வசாலவது இதுதான்.த 
மிழ் வழி கும்ாபிஷேகம, 
அமனத்து சாதி அர்சசகர, 
்டடன பிரஷவச தமட. 

இமவ எல்லாஷை ஒன்வறாடு ஒன்று 
வதாடரபு வகாணடமவ. இது 
்க்திமே வ்ளரக்கும என்று புரடசி 
ஷ்சுவவதல்லாம அ்த்தைானது. 
இது சைேத்மத ஷவஷராடு சாயக்கும. 
இமத நாம புரிநது வகாள்்ளவிலம்ல 
என்றால வீழ்வமத ோராலும தடுக்க 
முடிோது. 

ைனிதமன ைனிதன் தூக்குவது 
என்ற ்லாஜிக்ஷக இதில கிமடோது.
மசவ ைரபில குருமவஷே சிவைாக 
்ாரக்கும விஷசே அருள்நிம்லயில 
இருநது நடக்கும நிகழ்வு இது.
ஆதீனஙகம்ள வவறுைஷன ைனிதர 
என்று ைடத்து சிஷேரகஷ்ளா,ைக் -
கஷ்ளா ்ாரக்கவிலம்ல. 

அவருக்குரிே குருைரபு திருக்க-
யி்லாேப் ்ரம்மர ஆகும..சிவத் -
மதஷே குரு வழியில ்ாரக்கும ைரபு 
இது. இமத நம்ாதவரகள் அமத 
ஏறக ஷவணடிேதிலம்ல, இவற-
மற்ச வசயே ஷவணடிேதிலம்ல.
ஆனால நமபுகிறவரகள் இநத 
நிகழ்மவ நடத்தும ஷ்ாது,அமத 
எநத அரசிேல சடடத்தாலும தடுத்து 
நிறுத்த முடிோது.. 

ைடத்மத சுறறிே நான்கு வீதி -
களும ஆதீனத்துக்கு வசாநதைா-
னமவ. அஙஷக ஆதீன சிஷேரக-
ளும,ைக்களும ஷசரநது நடத்தும 
விழாமவ அதுவும நூறறாணடு 
்ாரம்ரிேத்மத ோரால தடுக்க 
முடியும? 

திருச்சிற்றம்பலம. 
சிவசிதம்பரம.
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2022ஆம ஆணடில 
இந தி ே ா வி ன ா ல 

இ்லஙமகக்கு வழஙகப்்டட 3 பில-
லிேன் அவைரிக்க வடா்லருக்கும 
அதிக வ்றுைதிோன வ்ாரு்ளாதார 
உதவிோனது இ்லஙமக ைக்களின-
தும அரசாஙகத்தினதும ்ரநத்ளவி-
்லான ஷதமவகம்ள நிமறஷவறறுவ-
தில மிகவும வலுவான ஆதாரைாக 
காணப்்டுகின்றது. 

 உணவுப் வ்ாருடகள், ைருநது -
கள் ைறறும ஏமனே அத்திோவசிே 
வ்ாருடகம்ள வகாள்வனவு வசய-
வதறகாக ஒதுக்கப்்டட ஒரு பிலலி-
ேன் அவைரிக்க வடா்லர கடனுதவித் 
திடடைானது ஏறகனஷவ நமடமு-
மறயில உள்்ளதுடன், அத்திடடத்-
தின் கீழ் புதுவருடத்மத முன்னிடடு 
வழஙகப்்டட 16000 வைடரிக் 
வதான் அரிசி நாட்ளாவிே ரீதியில 
உள்்ள சஷதாச விற்மன நிம்லேங-
கள் ஊடாக விநிஷோகம வசயேப் -
்டடு வருகின்றது. 

 இ்சசலுமகக் கடன் அடிப் -்
மடயில இநதிோவால வழஙகப்-

்டவுள்்ள வ்ாருடகள் குறித்து 
இ்லஙமக அரசாஙகத்தினால தீர-
ைானிக்கப்்டுகின்றது. அத்துடன் 
இ்லஙமக அரசாஙகத்தின் முன்னு -
ரிமைகளுக்கு முக்கிேத்துவைளித்து 
இநதிே அரசாஙகம இநத விநிஷோ-
கஙகம்ள ஷைறவகாணடு வருகின் -
றது. இவவாறான கடன் உதவித் திட-
டத்தின் கீழ் அரிசி ைறறும உணவுப் 
வ்ாருடகள், ைருநதுகள் ைறறும 
உற்த்தித்துமற சாரநத மூ்லப்வ்ா-
ருடகள் ஷ்ான்றமவயும ஏமனே 
வ்ாருடகளுடன் ஷை்லதிக வதாகுதி -
க்ளாக விநிஷோகிக்கப்்டுகின்றன. 

 அது ைாத்திரைல்லாைல டீசல, 
வ்றஷறால ைறறும விைான எரி-

வ்ாருள் ஷ்ான்ற வ்றஷறாலிே 
வ்ாருடகம்ள வகாள்வனவு வசய -
வதறகு 500 மிலலிேன் அவைரிக்க 
வடா்லர வ்றுைதிோன ைறவறாரு 
கடன் உதவித் திடடம வழிசமைப்்-
துடன் இதன் காரணைாக ்லஷவறு 
வமக எரிவ்ாருடகளுடனான 9 
வதாகுதிகம்ள வழஙகுவதறகு வழி -
ஷகா்லப்்டடுள்்ளது. இவவாறு 
வழஙகப்்டட வ்றஷறால ைறறும 
டீசல ஷ்ான்றமவ நாட்ளாவிே 
ரீதியில உள்்ள 1300 CEYPETCO 
எரிவ்ாருள் நிரப்பு நிம்லேஙகள் 
ஊடாக வழஙகப்்டடு இ்லஙமக-
யின் 25 ைாவடடஙகளிலும உள்்ள 
ைக்களுக்கு விநிஷோகிக்கப்்டுகின்-

றது. இக்கடன் உதவித் திடடத்தின் 
கீழ் கிடடத்தடட 400,000 வைட -
ரிக்வதான் எரிவ்ாருள் இதுவமர 
விநிஷோகிக்கப்்டடிருப்்துடன் 
ஷைலும ்்ல வதாகுதி எரிவ்ாருள் 

விமரவில வநதமடே-
வுள்்ளன. 

 ஆசிே கணக்குத் 
தீரவக ஒன்றிேத்தின் கீழ் 
இநதிே ரிசரவ வஙகிக்கு 
இ்லஙமக ைத்திே வங-
கிோல வசலுத்தப்்ட 
ஷவணடிே நிலுமவத் 
வதாமகோன 1 பிலலி -
ேன் அவைரிக்க வடா்லர 
வகாடுப்்னமவ 2022 

ைார்ச வமரயில ஒத்திமவத்தமை-
யின் காரணைாக இ்லஙமகயின் 
அநநிே வச்லாவணி இருப்்ானது 
ஷைலும வலுவமடநதுள்்ளது. இந-
நிதிசார நடவடிக்மகோனது தற -

ஷ்ாமதே 400 மிலலிேன் அவைரிக்க 
வடா்லர நாணே ்ரிைாறறம ஊடாக 
ஷைலும வலுவூடடப்்டடதுடன் 
2022 ஏப்ரல 18ஆம திகதி முதல 
மூன்று ைாதஙகளுக்கு நீடிக்கப்்ட -
டுள்்ளது. 

 ்லஷவறு வடிவஙகளி்லான 
வ்ாரு்ளாதார உதவிகள் ஏமனே 
ஆதரவுகள் மூ்லைாக ஷைலும வலு-
வாக்கப்்டடுள்்ளன. 2022 ஏப்ரல 
29ஆம திகதி ஒரு வதாகுதி ைருநது-
கள் ைறறும ைருத்துவப் வ்ாருடகள் 
உேர ஸ்தானிகர ஷகா்ால ்ாக்ஷ்ல 
அவரக்ளால சுகாதார அமை்சசர 
வகௌரவ சன்ன ஜேசுைன அவரக-
ளிடம வகாழுமபில மகேளிக்கப்-
்டடது. இத்வதாகுதி ைருநதுப் 
வ்ாருடகள் ஷ்ராதமன ஷ்ாதனா 
மவத்திேசாம்லக்கு வழஙகப் -்
டவுள்்ளன. இ்லஙமக ைக்களின் 
ந்லன்களுக்கு இநதிே அரசாஙகம 
வழஙகும முக்கிேத்துவத்திமன 
இவவாறான ்லஷநாக்கு அடிப் -்
மடயி்லான உதவிகள் நிரூபிக்கின்-
றன. 

ேடடக்க்ளப்பு ைாநகரின் வதன் 
எலம்லக் கிராைைான துமறநீ-

்லாவமணமே ஷசரநத இ்ளம ஊட-
கவிே்லா்ளர, ஆசிரிேர, ்லதுமறக்-
கம்லஞர, துடிப்்ான இம்ளஞர 
்ாக்கிேராஜா ஷைானகதாஸ் தனது 34 
ஆவது வேதில சுகவீனம காரணைாக 
கடநத 23-.04.-2022 அன்று கா்லைா-
னார. 

'ஊடகம என்்து ஒரு வதாழில 
அல்ல, எமமை நமபியிருக்கும ைக்-
களுக்கு இரு்த்து நான்கு ைணி 
ஷநரமும க்ளத்தினின்று திோக 
உணரஷவாடு ஷசமவ வசயே 
ஷவணடிே சமூக ஷசமவோகும. 
கா்லத்திறகு கா்லம சமூகத்தின் பிர்சசி-
மனகம்ள, சமூகம எதிர வகாள்ளும 
சவாலகம்ள, அவரக்ளது உரிமை-
கம்ள தடடிக் ஷகட்வரக்ளாக, எழுத்-
தினூடாக அவரக்ளது உரிமைகம்ள 
வ்றறுக் வகாடுப்்வரக்ளாக, உண-
மைோன பிரதிநிதிக்ளாக இருப் -்
வரகள் கம்லஞரகளும, ்மடப்்ா-
ளிகளும, ஊடகவிே்லா்ளரகளுஷை 

ஆவாரகள். சமூகம சாரநத சிநதமன-
யும, சமூகம சாரநத வசேற்ாடுக-
ளுஷை என்மன ஊடகத்துமறக்குள் 
இழுத்து விடடது' 

 இவவாறு அணமையில ைமறநத 
இ்ளம ஊடகவிே்லா்ளர ்ாக்கிே-
ராஜா ஷைாகனதாஸ் குறிப்பிடடி-
ருநதார. 

2012 ஆம ஆணடு ஊடகத்துமறக்-
குள் நுமழநது வகாணட ஷைாகன-
தாஸ் குறுகிே கா்லத்திறகுள் கம்ல, 
அரசிேல, சமூகம சாரநது 800 இறகும 
ஷைற்டட ்மடப்புக்கம்ள எழுதிக் 
குவித்துள்்ளார. அவர எழுத்மதயும, 
ஊடகத்மதயும உயிராக ைதித்து 
தனது ஷசமவமே வசவவஷன வசயத-
வர. ஷதசிேப் ்த்திரிமககள் ஊடாக 
இ்லஙமகயில பிர்்லைான அரசி-
ேலவாதிகள் முதல, உள்ளூர சமூக 
ஷசமவோரகள் வமர ஷநரகாணல 
வசயது சைகா்ல அரசிேல ைறறும 
ைக்கள் வதாடர்ான பிர்சசிமன-
கள் ்றறி வவளிக்வகாணரநதவர. 
தனது 34 வேதில ைரணிக்கும வமர 

ஓோது எழுத்மதயும, ஊடகத்மதயும 
ஷநசித்து வாழ்நதவர. இவர கடநத 
ைார்ச ைாதம '்மடப்்ாக்க ஆளுமை-
கள்' எனும நூம்ல வவளியிடடிருந-

தார. அநநூலில இ்லஙமகயிலுள்்ள 
்லதுமற சாரநத கம்லஞரகளின் ஷநர-
காணலகள் இடமவ்றறுள்்ளன. 

 ைடடக்க்ளப்பு துமறநீ்லாவமண-
மே்சஷசரநத சிவராணி_ ்ாக்கிே-
ராஜா தம்திகளுக்கு மூத்த ைகனாக 
1988 ஆம ஆணடு ைார்ச ைாதம 30 
ஆம திகதி ஷைாகனதாஸ் பிறநதார. 
இவருக்கு நி்லக்சன் என்ற சஷகாதர-
னும, தவப்பிரிோ என்ற சஷகாதரியும 
இருக்கின்றாரகள். கனிவான ஷ்்சசு, 
்ணிவான ்ணபு தனது துமறயில 
சாதிக்க ஷவணடும என்ற விடமு-
ேறசி வகாணடவர ஊடகவிே்லா்ளர 
்ாக்கிேராஜா ஷைாகனதாஸ். இ்லங-
மகயில வவளிவருகின்ற அமனத்து 
ஷதசிே ்த்திரிமககளிலும பிராநதிே 
நிரு்ராக ஷசமவோறறிேவர, அது 
ைடடுைல்ல ்்ல இமணேத்த்ளஙகளி-
லும தனது ஆறறம்ல வவளிப்்டுத்தி-
ேவர. 

 தரம ஒன்று வதாடக்கம உேரதரம 
வமர துமறநீ்லாவமண ைகா வித்-
திோ்லேத்தில கலவி ்யின்று உேர-

தரத்தில ஷதறி 2008 ஆம ஆணடு 
்லகம்லக்கழகத்திறகு வதரிவாகி, 
கிழக்குப் ்லகம்லக்கழக சுவாமி 
விபு்லானநதா அழகிேற கறமககள் 
நிறுவகத்தில நான்கு வருட நுணக-
ம்லைாணி, நாடகமும, அரஙகிேலும 
கம்லயிமன கறறு நுணகம்ல ைாணி 
்டடத்திமனயும பூரத்தி வசயதவர. 
இவர ்ாடசாம்லயில ்டிக்கும 
கா்லஙகளில தமிழ் மீது வகாணட 
்றறின் காரணைாக நிமறேப் புத்த-
கஙகம்ள வாசிப்்மத ்ழக்கைாக 
வகாணடிருநதார. அதுஷவ அவமர 
எழுத்துத்துமறக்குள் வருவதறகு வித்-
திடடது. 

 கவிமதகள், கடடுமரகள், ஷைமட 
நாடகஙகள், சிறுகமதகள் ஆகி-
ேவறமற எழுதியுள்்ளார. முதன் 
முத்லாக ்த்திரிமகக்காக ்ாரம -்
ரிேக் கடடிேக்காரனின் இன்மறே 
நிம்ல, ்ாரம்ரிேக் கம்லயின் 
இன்மறே நிம்ல, இ்லக்கிே அரஙகப் 
்ாரம்ரிேம எனும மூன்று கடடுமர-
கம்ள வவளியிடடிருநதார.

ஷைாகனதாஸ் ைரணிக்கும வமர 
கடநத ஒன்்து வருடஙக்ளாக 
அவரது ஷ்னா ஓயநததிலம்ல. வார 
இதழ்களிலும சரி, தினசரி இதழ்களி-
லும சரி ஏதாவது ஒரு கடடுமர வவளி-
வநது வகாணஷடயிருநதது. இவரது 
கடடுமரகள் அமனத்தும சமூகத்தில 
கவனிக்கப்்டஷவணடிே ஆனால 
பிறரால கவனிக்கப்்டாத விடேங-
கம்ளஷே வவளிப்்டுத்துகின்றன. 
குறிப்்ாக விளிமபு நிம்ல சமூகத்-
தின் ்ாரம்ரிேக் கம்லயி்லக்கிே 
ஆறறுமககள், வடிவஙகள், முக்கி-
ேத்துவம, இருப்பு, சமூகப்்ண்ாடு, 
்ன்மைத்துவம ஷ்ான்ற விடேங-
கம்ளஷே வவளிப்்டுத்துகின்றன. 
சாதாரண சமூகஙகள், ைக்கள் வாழ்-
கின்ற இடஙகளுக்கு்ச வசன்று அவரக-
ளுடன் வாழ்நது, அவரகளுடன் ஷ்சி 
அவரக்ளது ஆதஙகஙகள், வசேற்ாடு-
கம்ள, சவாலகம்ள, கம்லயி்லக்கிே 
அனு்வஙகம்ள, ்ண்ாடடு ைரபு-
கம்ள தனது கடடுமரகள் ஊடாக 
வவளிப்்டுத்தியிருநதார 

 இன்னும இருநது ்்ல சாதமன-
கம்ளப் ்மடக்கஷவணடிே இ்ளம 
ஊடகவிே்லா்ளர ்ாக்கிேராஜா 
ஷைாகனதாஸ் தனது 34 ஆவது 
வேதில சுகவீனம காரணைாக ைமறந-
தமவ வ்ரும துேரைாகும.

ஊடகத்துறைறை த�ொழிலொகக் தகொள்ொமல்
பணிைொக பபொற்றி வொழ்ந�வர் பமொகன�ொஸ்

ஸ்ரீ்லஸ்ரீ ஆறுமுகநாவ்லர 
வ்ருைான் ஆணடிஷ்ல (2022) 

இ்ளம இநது்ச சிறாரகளிமடஷே 
நாவ்லர வ்ருைான் ்றறிே விழிப் -
புணரமவ ஏற்டுத்துமமுகைாக, 
ோழ்.ைாவடட இநது சைே அறவந-
றிப் ்ாடசாம்லகளில 'வாராநத்ச 
வசாறவ்ாழிவும - ைாதநஷதாறும 
நாேன்ைார குருபூமஜ நிகழ்வும' 
சிவஸ்ரீ ்ா்ல. திருகுணானநதக்குருக்-
கள் (வராறன்ஷரா, கனடா) அவரக -
ளின் அனுசரமணயுடன் சைேஷஜாதி 
கதிரகாைன் நிஜலிஙகம ஒழுஙக -
மைப்பில நமடவ்றறு வருகின்றது. 

 ஷைற்டி நிகழ்்சசித் வதாடர வரி-
மசயிஷ்ல, 18 ஆவது வசாறவ்ாழிவு 
நிகழ்வு வதாலபுரம ஆதிமுத்துைாரி 
அமைன் அறவநறிப் ்ாடசாம்ல 
ைணட்த்தில நாம்ள 06.05.2022 
வவள்ளிக்கிழமை பி.்.3.30 
ைணிக்கு இநது க்லாசார உத்திஷோ-
கத்தர திருைதி அஜிதா ஷகாயிநாத் 
தம்லமையில இடமவ்றவுள்்ளது . 

 நாவ்லர குருபூமஜ ைறறும தம்ல-
மையுமர நிகழ்வுகம்ளத் வதாடரநது, 
'நாவ்லர வ்ருைானின் நூற்ணிகள்' 
எனுந வதானிப்வ்ாருளில மசவப்-
பு்லவர பிரசஙகபூேணம கநத.சத்தி-
ேதாசனின் சிறப்பு்ச வசாறவ்ாழிவு 
நிகழ்வு நமடவ்றும. அதமனத் 
வதாடரநது வசாறவ்ாழிவிலிருநது 

வினாக்கள் வதாடுக்கப்்டடு ைாண -
வரகளுக்கான ்ாராடடுப் ்ரிசிலகள் 
வழஙகப்்டவுள்்ளன. 

நீர்வேலியில் சிறப்புச்சொற்பொழிவு: 
 ோழ்ப்்ாணம நீரஷவலி அருள்-

மிகு கநதசுவாமி ஷதவஸ்தானத்தில 
நடத்தும வாராநத்ச சிறப்பு்சவசாற-
வ்ாழிவு ஆ்லே சணமுக வி்லாச ைண-
ட்த்தில நாம்ள 06.05.2022 வவள் -
ளிக்கிழமை ைாம்ல 5.00 ைணிக்கு 
சைேஷஜாதி கதிரகாைன் நிஜலிஙகத் -
தின் ஒழுஙகமைப்பில நமடவ்றும. 
ஆ்லேத்தின் பிரதை குருக்கள் சிவஸ்ரீ 
இராஷஜநதிர சுவாமிநாதக்குருக்க-
ளின் ஆசியுமரயிமன வதாடரநது 
்ரி்ா்லன சம்த் தம்லவர த.ஷசாதி-
லிஙகம தம்லமையுமர ஆறறுவார. 
சிறப்பு்சவசாறவ்ாழிவிமன இ்ளம-
மசவப்பு்லவர நித்திே்ாபுதரன் 'கந-
தனும விசாகமும' என்னும விட -
ேப்வ்ாருளில நிகழ்த்துவார. 

சரவேணையில் ம்�ொறசவே கொலச சிறப்-
புச்சொற்பொழிவு: 

ோழ்ப்்ாணம நாரநதமன 
சரவமண கரணந ஷதாடடம ஸ்ரீ சிவ-
சுப்பிரைணிே சுவாமி ஷகாவில வரு -
டாநத ைஷ�ாறசவத்மத முன்னிடடு 

நடாத்தப்்டும சிறப்பு்சவசாறவ்ா -
ழிவு ஆ்லேப் பிரதான ைணட்த்தில 
எதிரவரும 07.05.2022 சனிக்கிழமை 
வதாடக்கம 18.05.2022 புதன்கி -
ழமை வமர நமடவ்றும. 

ைாம்ல 6.00 ைணிக்கு்ச சைேஷஜாதி 
கதிரகாைன் நிஜலிஙகத்தின் ஒழுஙக -
மைப்பில 07.05.2022 சனிக்கிழமை  
சிறப்பு்சவசாறவ்ாழிவிமன இ்ளம-
மசவப்பு்லவர ச.நவநீதன் 'திருக்-
ஷகாவில வழி்ாடும ் ேனும' எனும 
வ்ாருளில நிகழ்த்துவார.

08.05.2022 ஞாயிறறுக்கிழமை 
சிறப்பு்சவசாறவ்ாழிவிமன மசவப்-
பு்லவர கநத. சத்திேதாசன் 'ஷகாபுர 
தரிசனம ஷகாடி புணணிேம' எனும 
வ்ாருளிலும 09.05.2022 திஙகடகி-
ழமை சிறப்பு்ச வசாறவ்ாழிவிமன 
மசவப்பு்லவர வ்ான். சநதிரஷவல 
'கிரிமேகள் உணரத்தும வாழ்விேல' 
எனும வ்ாருளிலும நிகழ்த்துவார.

 *  0.05.2022 வசவவாயக்கி -

ழமை_சிறப்பு்சவசாறவ்ாழிவு, 
இ்ளமமசவப்பு்லவர ச.நவநீ -
தன்  (ஷவல உணரத்தும தத்து -
வம) 

*  11.05.2022 புதன்கிழமை சிறப்-
பு்சவசாறவ்ாழிவு, மசவப்பு்ல -
வர கநத. சத்திேதாசன் (நா்லாயி-
ரம கண ்மடத்தி்லஷன) 

*  12.05.2022 விோழக்கிழமை 
சிறப்பு்ச வசாறவ்ாழிவு, மசவப்-
பு்லவர வ்ான். சநதிரஷவல 
(ஈழத்தில முருக வழி்ாடடின் 
சிறப்புக்கள்) 

*  13.05.2022 வவள்ளிக்கிழமை 
சிறப்பு்சவசாறவ்ாழிவு, இ்ளம-
மசவப்பு்லவர நித்திே்ாபுதரன் 
(நக்கீரரும முருகப்வ்ருைா-
னும) 

*   14.05.2022 சனிக்கிழமை சிறப்-
பு்சவசாறவ்ாழிவு, மசவப்பு்ல -
வர கநத. சத்திேதாசன் (நாேன்-
ைார காடடிே நன்வநறிகள்)

* 15.05.2022 ஞாயிறறுக்கிழமை 
சிறப்பு்சவசாறவ்ாழிவு, மசவப் -
பு்லவர ச.முகுநதன் (கநத புராண-
மும ஆறுமுகநாவ்லரும)

* 16.05.2022 திஙகடகிழமை 
சிறப்பு்ச வசாறவ்ாழிவு, இ்ளம-
மசவப்பு்லவர நித்திே்ாபுதரன் 
(முருகப்வ்ருைானும அருணகி -
ரிநாதரும) 

* 17.05.2022 வசவவாயக்கிழமை 
சிறப்பு்சவசாறவ்ாழிவு, இ்ளம-
மசவப்பு்லவர ச.நவநீதன் (கநத 
புராணம உணரத்தும வாழ்வி-
ேல)

* 18.05.2022 புதன்கிழமை சிறப்-
பு்சவசாறவ்ாழிவு, இ்ளமமச-
வப்பு்லவர நித்திே்ாபுதரன் (கந-
தனும விசாகமும) 

வசாறவ்ாழிவில இருநது ைாண -
வரகளிடம வினாக்கள் வதாடுக்கப்-
்டடுப் ்ாராடடுப் ்ரிசிலகள் வழங-
கப்்டவுள்்ளன.   

ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுகநாவலர் ப்பருோன் ஆண்டு;

ைொழ இ்நது அைதெறி பொடசொறலகளில் 
வொரொ்ந� சிைப்புச் தசொற்தபொழிவு

�ருறம ஆதீனத்தின் மீது கொலொகொலமொக
பல சக்திகள தவறுப்பிபலபை உள்ன

இலங்கையின் பரந்தளவான த்த்வகை்ள 
நி்ைதவற்றி வரும் இநதிய உ்தவிகைள்

பெ.துஜியநதன் 
(்பாண்டிருப்பு தினகரன் நிரு்பர்) 
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சடலம் மீட்பு 
மாங்குளம் குரூப் நிருபர்

முல்லைத்தீவு பபாலிஸ் பிரிவுக் -
குடபட்ட முள்ளிவாயக்்ால பகுதி -
யில கிணற்றிலிருந்து ஆபணாருவரின் 
ச்டலைம் மீட்ப்படடுள்ளது. 

மட்டக்்ளப்பு மாவட்டத்திலிருந்து 
்்டற்பறாழில ந்டவடிக்்்க்்ா் 
வந்்த ஒருவரே கிணற்றிலிருந்து ச்டலை -
மா் மீட்ப்படடுள்ள்தா் ப்தரியவரு -
கின்றது. 

இசசம்பவம் ப்தா்டர்பில பபாலி -
ஸாருக்கு ்த்வல வழங்்ப்படடுள் -
ளது. சம்பவி்டத்துக்கு வரு்் ்தந்்த 
முல்லைத்தீவு பபாலிஸார் ரமலைதி் 
விசாே்ண்்ள ரமற்ப்ாண்டு வரு -
கின்றனர்

உயிரிழந்்தவர் திருர்ாணம்லை 
மாவட்டத்்்தச ரசர்ந்்த 37 வயது -
்்டய ர்.பிேதீப் என ப்தரியவருகி -
றது.

வீதியில் மயங்கி வீழ்ந்து 
சிறுவன் மரணம் 

யாழ்.விரச்ட நிருபர் 

யாழ்ப்பாணம் வ்டமோடசி பகுதி-
யில சிறுவன் ஒருவன் வீதியில மயங்கி 
விழுந்து உயிரிழந்துள்ளான். 

துன்னா்லை பகுதி்ய ரசர்ந்்த மகிந் -
்தன் நிரோஜன் (வயது 08) எனும் 
சிறுவரன உயிரிழந்துள்ளான். 

சிறுவன் ரநற்று முன்தினம்  பசவ் -
வாயக்கிழ்ம ்ா்லை வீடடிலிருந்து 
பவளிரய பசன்று  ஆலையபமான்றின் 
அருகிலுள்ள வீதியில மயங்கி விழுந் -
துள்ளான். 

அ்த்ன அவ்தானித்்தவர்்ள் 
சிறுவ்ன மீடடு, பருத்தித்து்ற ஆ்தாே 
்வத்திய சா்லையில அனுமதித்்த 
ரபாதிலும் , சிறுவன் ஏற்்னரவ உயிரி-
ழந்து விட்ட்தா் ்வத்தியர்்ள் அறிக்-
்்யிட்டனர்.  உ்டல கூற்று பரிரசா்த-
்னக்்ா் சிறுவனின் ச்டலைம் ்வத்திய 
சா்லையில ஒப்ப்்டக்்ப்படடுள்ளது. 

(்த்லைமன்னார் விரே்ட நிருபர்) 

மன்னார் பிேர்தச பசயலை்ப் பிரிவில 
ஓயவூதியம் பபறுரவார் இவ்வரு்டத்தில 
உயிர்வாழ்வு நற்சான்றி்தழ் ஒப்ப்்டக்்ப்ப-
்டா்தவி்டத்தில அவர்்ளின் ஓயவூதியம் நிறுத்-
்தப்படும் அபாயம் ர்தான்றும் என மன்னார் 
பிேர்தச பசயலைாளர் எம்.பிேதீபன் இவ்வாறு 
ப்தரிவித்்தார்.

மன்னார் பிேர்தச பசயலை் அேச ரச்வ 
ஓயவூதியவர்்ளின் நம்பிக்்் நிதியத்தின் 
பத்்தாவது ஆண்டு பபாதுக்கூட்டம் மன்னார் 
பிேர்தச பசயலை் ர்டரபார் கூ்டத்தில இ்தன் 
்த்லைவர் சிறீசற்குணநா்தன் ்த்லை்மயில 
ந்்டபபற்றது

இ்தன்ரபாது இதில பிே்தம அதிதியா் ்லைந்-
துப்ாண்்ட மன்னார் பிேர்தச பசயலைாளர் எம்.
பிேதீபன் இங்கு ப்தா்டர்ந்து உ்ேயாற்று் -்
யில   

இக்கூட்டத்தில ்லைந்து ப்ாள்வதில மிக்் 
மகிழ்சசி அ்்டகின்ரறன்.

நாங்்ளும் ஓயவூதியம் பபற்றபின் இவ்வா-
றான கூட்டங்்ளில இ்ணய ரவண்டியவர் -்
ளா்ரவ இருப்ரபாம்.

்தற்பபாழுது இக்கூட்டத்தில அமர்ந்திருக்-
கும் அேச ஓயவூதியர்்ளா் இருக்கும் நீங்்ள் 
பிேசசி்ன ்ாலைங்்ளில யுத்்தக்்ாலைக்்ட்டத்-
திலும்  மக்்ளுக்்ா் ரச்வ பசய்தவர்்ளா் 
இருந்தீர்ப்பீர்்ள்.

இப்படிப்பட்ட உங்்ளின் கூட்டத்தில பங்-
குபற்றுவ்தன் மூலைம் நான் உங்்ளுக்கு ்தரும் 
ஒரு ப்ௌேவமா் நி்னக்கின்ரறன்.

ஒரு அேச ஊழியர் ்தனது பணியிலிருந்து 
ஓயவுபபற்றுச பசன்றதும் இவ்வாறான கூட-

்டங்்ளில ்லைந்து ப்ாள்வது மி் கு்றவா்க் 
்ாணப்படும்.

அப்படியிருந்தும் உங்்ளில பலைர் இவ்வா-
றான கூட்டங்்ளில ்லைந்து ப்ாள்வது பபரு-
்மக்குரியது.

நீங்்ள் இவ்வாறான உங்்ள் கூட்டங்-
்்ள ்வப்ப்தற்கு இ்டவசதி்ள் இலலைாது 
திண்்டாடி வருவது ப்தரிந்்த வி்டயம். உங்்ள் 
்ாலைத்தில ்ட்டப்பட்ட இக்்டடி்டத்தில 
நீங்்ள் கூட்டங்்ள் மற்றும் உங்்ள் பசயற்-
பாடு்்ள ரமற்ப்ாள்வதில எமக்கு எவ்வி்த 
ஆடரசப்னயும் கி்்டயாது.

எமது பிேர்தச பசயலை்ப் பிரிவில 1200 ரபர் 
ஓயவூதியம் பபற்று வருகின்றனர். நான் இங்கு 
பிேர்தச பசயலைாளோ் ப்தவிரயற்றரபாது ஓய-
வூதிய திட்ட அலுவலை்ர் ஒருவர் நியமிக்்ப்ப-
்டாது இருப்ப்்த ்ண்டு ப்ாண்ர்டன்.

எமது பிேர்தச பசயலை்த்தில ஓயவூதியம் 
பபறுவர்்ள் ப்தா்டர்பான பலை பிேசசி்ன்ள் 
அவர்்ளின் ர்ா்வ்ள் சரி பசயயப்ப்டாமல 
இருந்து வந்்த்்தத் ப்தா்டர்ந்து ஒரு உத்திரயா-
்த்்த்ே நியமிப்ப்தற்்ான ந்டவடிக்்்்ய 
ரமற்ப்ாண்டிருந்ர்தன்.

்தற்பபாழுது இேண்டு உத்திரயா்த்்தர்்ள் 
நியமிக்்ப்படடுள்ள்தால மன்னார் ஓயவூதி-
யர்்ளின் கு்ற்ள் இப்பபாழுது தீர்ந்திருக்-
கும் என நம்புகின்ரறன்.

ஓயவூதியரின்  எண்பது ர்ா்வ்ள் பூர்த்தி 
பசயயப்ப்டாது இருந்்தது ்தற்பபாழுது இது 
நாற்ப்தா் கு்றந்து இ்தற்்ான ர்ா்வ்ள் 
எமது ்ணக்்ாளர் மற்றும் ஓயவுதிய உத்தி-
ரயா்த்்தர் இவர்்ளால சரிபார்க்்ப்படடு 
வருகின்றன. ்தற்பபாழுது ஒயவூதியர்்ளின் 
உயிர்வாழ்வு சான்றி்தழ் பிேசச்ன இருந்து 

வருகின்றது. பலைரின் உயிர்வாழ்வு சான்றி்தழ்-
்ள் கி்்டக்்ப் பபற்றிருக்கின்றரபாதும் ஒரு 
சிலைரின் சான்றி்தழ் இன்னும் எமக்கு கி்்டக்-
்ப் பபறாது இருந்து வருகின்றது.

பவளி மாவட்டங்்ளிலிருந்து ப்ாண்டு 
இங்கு ஓயவூதியம் பபறுபவர்்ளின் பிேசச-
்னயும் இருந்து வருகின்றது.

இவர்்ளின் சரியான ்த்வல்ள் எமக்கு 
கி்்டக்்ப் பபறாது இருந்து வருகின்றது.

இவர்்ள் உயிரு்டன் இருக்கின்றார்்ளா 
அலலைது இவர்்ள் இலலைாது இவர்்ளினது 
ஓயவூதியம் அனுப்பப்படடுக் ப்ாண்டு 
இருந்்தால இ்தற்கு நாங்்ள் பபாறுப்பாளி-
்ளா் மாற ரவண்டிய நி்லை ஏற்படும். 
இ்தனால பலை்தேப்பட்ட பிேசச்ன்ள் உருவா-
கும் நி்லை ஏற்படும்.

ஒயவூதியர்்ளின் உயிர்வாழ்வு சான்றி்தழ் 
எமக்கு கி்்டக்்ப்பபறா்தவர்்ளின் அறிக்-
்்்்ள கிோம அலுவலை்ர் ஊ்டா் ர்ட-
டுள்ரளாம். இ்தன் அறிக்்்்ள் கி்்டக்-
்ா்த ரவ்ளயில இவர்்ளின் ஓயவூதியம் 
நிறுத்்தப்படும் அபாயமும் ஏற்ப்டலைாம். 
்்டந்்த ப்ாவிட ்ாலைத்தில இ்வ்ள் 
சரியான மு்றயில ்வனிக்்ப்ப்டா்மயால 
இம்மு்ற ஓயவூதிய தி்ணக்்ளம் இது 
வி்டயத்தில ்டு்மயான ந்டவடிக்்்்்ள 
எடுக்் ரநரிடடுள்ளது.

மன்னார் பிேர்தச பசயலை்ப் பிரிவில 
இதுவ்ே 15 ரபரின் உயிர்வாழ்வு நற்சான்-
றி்தழ் இன்னும் எமக்கு கி்்டக்்ப்பபற-
வில்லை என இவ்வாறு ப்தரிவித்்தார்.

இக்கூட்டத்தில மன்னார் பிேர்தச பசயலை் 
்ணக்்ாளர் எஸ்.அரி்ேன் சிறப்பு அத்தியா் 
்லைந்து ப்ாண்்ட்மயும் குறிப்பி்டத்்தக்்து.

உயிரவவாழ்வு சவான்றிதழ் ஒப்படைக்கப்பைவாவிடைவால் 
ஓய்வூதியம் நிறுததப்படும்  பிரததச சசயலவாளர எம்.பிரதீ்பன்

nj`ptis - fy;fp];ir khefu rig

Nfs;tp mwptpj;jy;
thfdj; jhpg;gplj;ij Nfs;tpaply; - 2022/2023

kw;Wk;
,uj;kyhid Gjpa re;ijf; fl;blj;njhFjpapd; fil miwnahd;wpd; 

tpw;gid chpikia Fj;jiff;F toq;Fjy;

nj`ptis – fy;fp];ir khefu rigf;Fhp;j;jhd gpd;tUk; ,lq;fspYs;s thfd jhpg;gplq;fspy; 

fl;lzq;fis mwtpLtjw;fhf 2022-2023 tUlq;fSf;fhd tpiyfs; kw;Wk; nj`ptis – fy;fp];ir 

khefu rigf;Fhp;j;jhd ,uj;kyhid Gjpa re;ijf; fl;blj;njhFjpapd; 17Mk; ,yf;ff; filapd; 

tpw;gid chpikia Fj;jiff;F toq;Ftjw;fhf tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.thfdj; jhpg;gpl 

fl;lzq;fis mwtpLjy; 2022/2023 tpiykDf;fs; NfhUjy; njhlh;ghd tpguq;fs;

Fiwe;jgl;r 

tUlhe;j Nfs;tp 

(&gh)

Nfs;tpg; 

gpiz Kwp 

(kPsspf;fg;gLk;) 

(&gh)

1 ENfnfhl i`nyty; tPjpapy; Nkk;ghyj;jpw;Ff; fPo; 1>650>000.00 33>000.00

2 nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiy (fSNghtpy 

Nghjdh itj;jparhiy) mUfpy;
1>900>000.00 38>000.00

3 nj`ptis re;jpapYs;s Nkk;ghyj;jpw;Ff; fPo; 1>350>000.00 27>000.00

,uj;kyhid re;ijf; fl;blj;njhFjp fil miwia Fj;jiff;F toq;Ftjw;F ,iaghd ml;ltiz 

kPsspf;fg;glhj tpz;zg;gg; gbtf; fl;lzk; - &gh 1000.00

njh. 
,y.

rJu mb msT fil miw khjhe;j 
thlif

Fiwe;jgl;r 
Nfs;tp (&gh)

Nfs;tpg; gpiz 
Kwp (&gh)

1 (10x14) = 140 17 15000.00 350,000.00 17,500.00

cq;fshy; Nfs;tpg; gbtq;fs; rkh;g;gpf;fg;gLk; NghJ gpd;tUk; epge;jidfSf;F mikthf Nfs;tpg; 

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

01.  nj`ptis – fy;fp];ir khefu rigapdhy; toq;fg;gLk; Nfs;tp Mtzq;fspy; khj;jpuNk 

Nfs;tpfs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;Jtjd; Nghpy; khefu 

rigapd; jiu jsj;jpYs;s fyg;G tUkhdg; gphptpypUe;J 2022-05-18Mk;; jpfjp K.g. 10.00  kzp 

tiu Nfs;tp Mtzq;fisf; nfhs;tdT nra;ayhk;. mt;thNw mt;thtzq;fis mg;gphptpNyNa 

cq;fSf;F ghPl;rpj;Jg; ghh;g;gjw;fhd trjpfs; nra;ag;gl;Ls;sd. xU Nfs;tp Mtzj; njhFjpapd; 

%yk; xU ,lj;jpw;F khj;jpuNk Nfs;tpiar; rkh;g;gpf;fyhk;. 

02.  nj`ptis – fy;fp];ir khefu rigapy; jw;NghJ VjhtJ thfdj; jhpg;gplj;jpd; fl;lzj;ij 

mwtpLtjw;fhf Nfs;tpiag; ngw;Wf;nfhz;Ls;s xUtUf;F Nfs;tpg; gbtq;fs; toq;Ftjdhy; 

thfdj; jhpg;gplj;jpw;fhd epYitj; njhifia KOikahfr; nrYj;jpa gw;Wr;rPl;ilr; rkh;g;gpj;jy; 

kw;Wk; khefu rigf;Fhpj;jhd NtW Mjdq;fis Fj;jiff;F vLj;J mjw;Fhpj;jhd njhifia 

Kiwahfr; nrYj;jpapUe;jhy;  kl;LNk Nfs;tpg; gbtq;fs; toq;fg;gLk;.

03.  nj`ptis – fy;fp];ir khefu rigf;Fhpj;jhd ,uj;kyhid Gjpa re;ijf; fl;blj;njhFjpapd; 

17Mk; ,yf;f fil miwapd; tpw;gid chpikia Fj;jiff;Fg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F 

Nky; khfhzj;jpy; fle;j 03 tUl fhyj;jpy; epue;ju tjptplj;ijf; nfhz;lth;fs; kl;LNk 

tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;fyhk;.

04.  fil miwf;fhd Mff; Fiwe;j Nfs;tpj; njhif ml;ltizapd; fil miwf;F vjpNu 

fhl;lg;gl;Ls;sJ. ntw;wpfukhd tpiykDjhuuhy; me;j Nfs;tpj; njhif xNu Kiwapy; 

nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

05.  Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; KbTWj;jg;gLk; NeukhdJ 2022-05-18Mk;; jpfjp gp.g. 3.00 kzpahFk; 

vd;gJld; Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kbe;j cldLj;J mit jpwf;fg;gLk;. mr;re;jh;g;gj;jpy; 

Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuhy; vOj;J %yk; mjpfhuk; toq;fg;gl;Ls;s gpujpepjpnahUth; 

fye;Jnfhs;syhk;. Fwpj;j Neuj;jpw;Fg; gpd; fpilf;fg;ngWk; midj;Jf; Nfs;tpfSk;; 

epuhfhpf;fg;gLk;.

06.  thfdj; jhpg;gplj;jpy; fl;lzj;ij mstpLtjw;fhd Nfs;tpf; fhyk; 01 tUlkhFk;.

07.  nj`ptis – fy;fp];ir khefu rigapd; 0112 738701 / 0112738702 vDk; njhiyNgrp ,yf;fq;fspd; 

112 vDk; ePbg;gpd; Clhf fyg;G tUkhd gphpitj; njhlh;Gnfhz;L tpiyf;Nfhuy; njhlh;ghd 

jfty;fis tprhhpj;jwpayhk;.

08.  ,J njhlh;gpyhd ,Wjpj; jPh;khdj;ij nj`ptis – fy;fp];ir khefu rig jd;dfj;Nj 

nfhz;Ls;sJ.

vk;.vk;.rP.Nf.Nf. khd;dg;ngUk>

khefu MizahsH> 

nj`ptis - fy;fp];ir khefu rig. 

2022-05-05Mk; jpfjp.

nghUl; nfhs;tdT mwptpj;jy;
murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;

murhq;f mr;Rj; jpizf;fsj;jpd; ngWiff;FOj; jiytH gpd;tUk; gz;lq;fs; 

njhlHgpy; cw;gj;jpahsHfs;, mtHfspd; gpujpepjpfs; my;yJ mtHfsJ 

mq;fPfhuk; ngw;w cs;@H KftHfsplkpUe;J tpiykDf;fis NfhUfpd;whH. 

01.  Item Qty Bid Fee Reference No
Stretch Films 2000 Rolls 2,000.00 SCP02/NCB27/
   Stretch3/2022-18
Thickness - 20 microns (Minimum)
Width - 500 mm
Length - 300 mtrs - per roll
02.     Item - Strapping Rolls For Fully automatic Heavy Duty Strapping  Machines

 Qty Bid Fee Reference No
 700  Rolls 2,000.00 SCP02/NCB26/STR3/2022-17

Length - 2000 mtr - per roll
Thickness - 0.7 mm
Width  - 9 mm

Closing Date of Bid : 20.05.2022 - 2.00 pm.

Nkw;Fwpg;gpl;l tpiykD njhlHgpy; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 

&gh 2>000.00 nfhz;lJk; mj;Jld; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjp 

jpdj;Jf;F Ke;jpa jpdk; 2.00 kzpf;F Kd;djhf fpilf;fg;ngWk; vOj;J 

%ykhd tpz;zg;gj;jpd; Nghpy; murhq;f mr;Rj; jpizf;fs> toq;fy; gphptpy; 

flik ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu tpiykD 

njhlHghd Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;. Nkyjpf tpguq;fs; flik 

ehl;fspy; K.g.8.30 kzp Kjy; gp.g.4.15 kzp tiu vkJ mYtyfj;jpy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

ngWiff;FOj; jiytH.

murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;>

,y. 118> lhf;lH ldp];lH B rpy;th khtj;ij> 

nfhOk;G 08.

2022.05.06

njhiyNgrp : 011-2694898

,izaj;jsk; : www.documents.gov.lk   

N-60

Rfhjhuk;> Ngh\iz kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;R

mNgf;\h itj;jparhiy - k`ufk ,yq;if

ngWif mwptpj;jy;
01.  ,e;j itj;jparhiyf;Fj; Njitahd cUg;gbfisf; nfhs;tdT nra;tjw;fhf jifik 

tha;e;j toq;Feh;fsplkpUe;J tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

Nfs;tp ,yf;fk; cgfuzj;jpd; ngah; kPsspf;fg;gLk; fl;lzk;

1 fhfpjhjpfs; kw;Wk; Rj;jpfhpg;Gg; nghUl;fs; &gh 2>000.00

2 nghypj;jPd; Fg;ig ciwfs; &gh 2>000.00

3 Real Time PCR Machine &gh 2>000.00

4 Ten Colour Flowcytometer &gh 2>000.00

5 Bio Safety Cabiner Class II &gh 2>000.00

6 Fully Automated Cougulometer &gh 2>000.00

7 Slip type Air Conditioner &gh 2>000.00

8 Therapeutic Nutrition Formula &gh 2>000.00

02.  ,yq;if re;ijf;fhf Ma;T$l cgfuzq;fis cw;gj;jp nra;J toq;Ftjw;fhf 

ngahplg;gl;lth;fs; my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l Kfth;fs; kl;Lk; Nkw;gb Nfs;tpf;fhf Kd;tu 

jifik ngWth;.

Nfs;tp khjphpg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;Sk; Ntisapy;

I.  k`ufk mNgf;\h itj;jparhiy gzpg;ghsUf;F mDg;Gk; Ntz;LNfhs; fbjk;

II.  rfy Nfs;tp khjphpapd; nghUl;Lk;  kPsspf;fg;glhj 2000.00 &gh nuhf;fg; gzj;ij k`ufk 

mNgf;\h itj;jparhiy fzf;fhsUf;Fr; nrYj;jg;gl Ntz;Lk;.

III.  tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; rhd;WgLj;jpa gpujpnahd;iwr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

IV.  2022-06-06Mk; jpfjp Kjy; 2022-05-26Mk; jpfjp tiuahd thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 

9.00 kzp Kjy; gp.g. 2.30 kzp k`ufk mNgf;\h itj;jparhiyapd; epjpg; gphptpypUe;J 

Nfs;tp Mtzq;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

Nfs;tpg;gbtq;fisr; rkh;g;gpf;Fk; Ntisapy;

I.  ,yq;ifapDs; Nkw;gb xg;ge;j toq;fYf;fhf nry;YgbahFk; gjpT rhd;wpjopd; gpujpiar; 

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

II.  midj;Jf; Nfs;tpapd; nghUl;Lk; 2% tPjj;Jf;fhd Nfs;tpg; gpiz Kwpiar; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. (Nfs;tpg; gpizf;fhf fhNrhiyfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ) 

III.  Nfs;tpg; gbtq;fSk; ,U gpujpfspy; (%yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpahf) rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; 

vd;gJld; Nfs;tpiaj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ,iaGila 

cUg;gbapd; ngaiu njspthff; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

IV.  midj;Jf; Nfs;tpfSk; toq;fg;gl;Ls;s Nfs;tp Mtzq;fspy; cs;slf;fg;gl;Ls;s 

khjphpapy; g+h;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

V.  2018-05-26Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; Kj;jpiuf; Fwp 

nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfis k`ufk mNgf;\h itj;jparhiyapd; gpuhe;jpa ngWiff; 

FO jiytUf;F gjpTj; jghy; %yk; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ k`ufk mNgf;\h 

itj;jparhiyapd; fzf;fhsh; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; 

Ntz;Lk;. KOikaw;w kw;Wk; jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;.

VI.  Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; tpz;zg;gjhuh;  my;yJ mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; 

kl;Lk; fye;Jnfhs;syhk;.

03.  tpiyfs; rfpjkhd Nfs;tpg; gbtq;fis 2022-05-26Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F k`ufk 

mNgf;\h itj;jparhiy gzpg;ghsh; mYtyfj;jpy; jpwf;fg;gLk;.  Nkyjpf tpguq;fis k`ufk 

mNgf;\h itj;jparhiy fzf;fhshplk; ngw;Wf;nfhs;syhk;. gpuhe;jpa ngWiff; FOtpd; 

jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;.

njhiyNgrp ,y.  : 0112839589/0112840252/0112839589
njhiyefy; : 0112839589

jiyth;>

gpuhe;jpa Nfs;tpr; rig>

mNgf;\h itj;jparhiy>

k`ufk.
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,yq;if rdehaf Nrh\rypr FbauR murhq;fk;

neLQ;rhiyfs; mikr;R

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy;

INVITATION FOR PURCHASING OF TRAILER MOUNTED MOBILE LED SIGN BOARDS FOR 

THE EXPRESSWAY OPEERATION,  MAINTENANCE & MANAGEMENT DIVISION

CONTRACT No.: RDA/EOM&M/PRC/2022/ELE/13

1.  gpd;tUk; mk;rj;jpd; nfhs;tdtpw;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J tPjp mgptpUj;jp 

mjpfhurigapd; rhh;ghf mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghLfs;> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt gphptpd; ngWiff; 

FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis miof;fpd;whh;.

xg;ge;j ,yf;fk;        mk;rk;    msT (vz;zpf;iffs;)
tpiykDg;gpiz 

(&ghtpy;)

RDA/EOM&M
/PRC/2022/ELE/13

Trailer mounted Mobile Led 
Sign Boards               06 150,000.00

2.  Mh;tKk; jFjpAKila tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp 

mgptpUj;jp rig> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt gphpT> mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghL> ngWifg; gphptpypUe;J 

ngw;W (njhiyNgrp: 038-2289122. njhiyefy;: 038-2289560) 2022.05.05 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.05.25 (Nghah 

ehl;fs; kw;Wk; thu ,Wjpfs; ePq;fyhdit) mYtyf Neuq;fspy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ,ytrkhf 

ghPl;rpf;fyhk;. 

3.  2022.05.05 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.05.25 Mk; jpfjp tiuAk; (Nghah ehl;fs; kw;Wk; thu ,Wjpfs; ePq;fyhdit) 

K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 2.30 kzp tiuAk; 3>000 &gh + ngNrt Mfpa kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpa 

gpd;dh;> gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> EOM&M gphpT gzpg;ghsUf;F 

vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; 

Mtznkhd;iw Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;.

4.  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; xd;wpy; gjpTj; jghypy; 2022.05.26 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F 

Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; ,U gpujpfspy; gzpg;ghsh; (EOM&M Division) gzpg;ghsUf;F  mDg;gg;gly; 

Ntz;Lk; my;yJ NeubahfNt xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

jghYiwap;d; ,lJ  gf;f Nky; %iyapy; xg;ge;jg; ngaiu jaT nra;J Fwpg;gplTk;. 

5.  tpiykDf;fs; mitfis gz;lhufk> ty;fk> f`l;;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> EOM&M  
gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; %ba gpd;dh; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; 

mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; jpwf;Fk; Ntisapy; rKfkspf;FkhW Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. 

jiyth;>

EOM&M gphptpd; ngWiff; FO>

gzpg;ghsh; (EOM&M gphpT) Nk/gh>
tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig>

f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk.

rk;gsr; rigfs; fl;lisr; rl;lk;

2022Mk; Mz;L khh;r; khjj;jpw;fhfg; gpd;tUk; 
rk;gsr; rigfspd; KbTfspdhy; Nktg;gl;l 
Ntiyahsh;fSf;F Vw;Gilj;jhd rk;gs 
tpfpjq;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

   gP.Nf.gpughj; re;jpufPh;j;jp
   njhopy; Mizahsh; mjpgjp

njhopy; jpizf;fsk;
nfhOk;G - 05
2022Mk; Mz;L Vg;uy; khjk; 29Mk; jpfjp

nfhf;Nfh> Vyf;fha;> 
kpsF vd;gd tsh;j;jy; 
kw;Wk;    
cw;gj;jp njhopy;     

,jw;F Nkyjpfkhf 2005Mk; Mz;bd; 
36Mk; ,yf;f tuT> nryT jpl;l 
epthuzg;gbr; rl;lj;jpd; epajpfspd; gbAk; 
kw;Wk; 2016Mk; Mz;bd; 04Mk; ,yf;f 
tuT> nryTj;jpl;l epthuzg;gbr; rl;lj;jpd; 
epajpfspd; gbAk; toq;fg;gl Ntz;ba 
nfhLg;gdit xt;nthU njhopy;jUeUk; 
Fwpj;j njhopyhsh;fSf;F toq;f Ntz;Lk;.

Ntiyahs; 
xU ehSf;F 
&.1129.21

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

fkj;njhopy; mikr;R

Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy;

fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lk; (CSIAP)
nraw;wpl;l ,y.: P163742

01.  ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ cyf tq;fp - rh;tNjr mgptpUj;jp rq;fj;jplkpUe;J (IDA) tptrha mikr;rpd; 

fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lj;jpd; fpuar; nrytpw;fhf 125 I.mnk. nlhyh;fs; ngWkjpahd 

flidg; ngw;Ws;sJld; ,f;fld; ngWiffspd; ghfnkhd;iw gpd;tUk; ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s jFjpahd 

gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytpl cj;Njrpj;Js;sJ. 

02.  gpd;tUk; ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;s ngWiff;fhf jFjpAk; jifikAKs;s xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J tptrha 

mikr;rpd; fhy epiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha   nraw;wpl;lj;;jpd; (CSIAP) rhh;ghf> gpuhe;jpa ngWiff; FOj;jiyth; 

(fpof;F khfhzk;) Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ miof;fpd;whh;. 

,y. xg;ge;j ,y. Ntiyapd; tpguk; CIDA gjpT

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(,y. &gh)

tpiyf; Nfhuy; 

gpiz Kwpapd; 

ngWkjp (LKR) 
kw;Wk; nry;Ygbj; 

jpfjp

01 LK-MOA- 251419-CW- RFB /
CSIAP/ EP/Ampara/ Yalpoth /01

mk;ghiw 

khtl;lj;jpYs;s 

ay;nghj nttapd; 

Gduikg;G Ntiyfs;

C 4 my;yJ mjw;F 

Nky; (ePh;g;ghrdk; 

kw;Wk;  fhy;tha; 

tbfhyikg;G)

6>500.00

600>000.00

2022 xf;Nlhgh; 

24Mk; jpfjp tiu

02 LK-MOA- 266364-CW- RFB /
CSIAP/ EP/Am para/
Siyambalagas wewa and Podi 
wewa/03

mk;ghiw 

khtl;lj;jpYs;s 

rpak;gyf]; ntt 

kw;Wk; nghb nttapd; 

Gduikg;G Ntiyfs;

C 4 my;yJ mjw;F 

Nky; (ePh;g;ghrdk; 

kw;Wk; fhy;tha; 

tbfhyikg;G)

6>500.00

280>000.00

2022 xf;Nlhgh; 

24Mk; jpfjp tiu

03 LK-MOA- 266368-CW- RFB /
CSIAP/ EP/Am para/
Ulpassawewa and Maruthanveli 
Tank /04

mk;ghiw 

khtl;lj;jpYs;s 

cy;g];] ntt kw;Wk; 

kUjd;ntsp Fsj;jpd; 

Gduikg;G Ntiyfs;

C 4 my;yJ mjw;F 

Nky; (ePh;g;ghrdk; 

kw;Wk;  fhy;tha; 

tbfhyikg;G)

6>500.00

600>000.00

2022 xf;Nlhgh; 

24Mk; jpfjp tiu

04 LK-MOA-266102-CW-RFB /
CSIAP/ EP/Ampara/ Nelum wewa 
/05

mk;ghiw 

khtl;lj;jpYs;s neYk; 

nttapd;; Gduikg;G 

Ntiyfs;

C 4 my;yJ mjw;F 

Nky; (ePh;g;ghrdk; 

kw;Wk;  fhy;tha; 

tbfhyikg;G)

6>500.00

280>000.00

2022 xf;Nlhgh; 

24Mk; jpfjp tiu

05 LK-MOA-276983-CW-RFB /
CSIAP/ EP/Ampara/
Kirankovai Tank/06

mk;ghiw 

khtl;lj;jpYs;s 

fpuhd;Nfhit Fsj;jpd; 

Gduikg;G Ntiyfs;

C 4 my;yJ mjw;F 

Nky; (ePh;g;ghrdk; 

kw;Wk;  fhy;tha; 

tbfhyikg;G)

6>500.00

480>000.00

2022 xf;Nlhgh; 

24Mk; jpfjp tiu

06 LK-MOA-276979-CW-RFB /
CSIAP/ EP/Ampara/
Wedagama wewa/07

mk;ghiw 

khtl;lj;jpYs;s 

ntjfk nttapd;; 

Gduikg;G Ntiyfs;

C 4 my;yJ mjw;F 

Nky; (ePh;g;ghrdk; 

kw;Wk;  fhy;tha; 

tbfhyikg;G)

6>500.00

500>000.00

2022 xf;Nlhgh; 

24Mk; jpfjp tiu

07 LK-M OA-277000-CW-RFB / 
CSIAP/ EP/Ampara/

Karande
wewa /08

mk;ghiw 

khtl;lj;jpYs;s fue;Nj 

nttapd;; Gduikg;G 

Ntiyfs;

C 4 my;yJ mjw;F 

Nky; (ePh;g;ghrdk; 

kw;Wk;  fhy;tha; 

tbfhyikg;G)

6>500.00

750>000.00

2022 xf;Nlhgh; 

24Mk; jpfjp tiu

03.  Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; eilKiw %yk; tpiykDf;;Nfhuy; eilKiwg;gLj;jg;gLk;.

04.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis jpUNfhzkiy> cg;Gntsp> yt; Nyd;>  fhyepiyf;F rPuikthd 

ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lk; (fpof;F khfhzk;)> gpujp nraw;wpl;l gzpg;ghshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njhiyNgrp: 

026-2054999> njhiyefy;: 026-2054999> kw;Wk;; mNj ,lj;jpy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiuahd Ntiy 

ehl;fspy;; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

05.  xg;ge;jj;ij toq;fg; ngWtjw;Fj; jifik nfhz;l ntw;wpfukhd tpiykDjhuh;fs; mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; 

,lk;ngw;wpUj;jy; $lhJ vd;gJld; tpiykD Mtzj;jpYs;s Njitg;ghLfisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. NkYk; 

rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gLk;; jpfjp tiu nry;Ygbahff; $ba eph;khzf; ifj;njhopy; 

mgptpUj;jp mjpfhu rigapd;  (CIDA)  Nkw;gb ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s ePh;g;ghrdk; kw;Wk;  fhy;tha; tbfhyikg;G 

Jiwapy; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l  juk; kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l jug; gjpitg; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDjhuh;fs; xd;W 

my;yJ xd;Wf;F Nkw;gl;l xg;ge;jq;fSf;F tpiyfisf; Nfhuyhk; Mdhy; xg;ge;jf;fhuh;fs;; epjpapay; kw;Wk; Vida 

nfhs;ssT tiuaiwfspd; gpufhuk; njhpTfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

06.  Nkw;gb ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij (njhiff;F Nkw;Fwpg;gplg;gl;l ml;ltiziag; 

ghh;f;fTk;) 2022 Nk 05Mk; jpfjp Kjy; 2022 Nk 26Mk; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 2.00 

kzp tiuapy; nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;jpa gpd;dh;> Nkw;gb 4Mk; ge;jpapy; jug;gl;Ls;s KfthpapYs;s gpujp nraw;wpl;lg;   

gzpg;ghsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw jFjpAs;s tpiykDjhuh;fs; nfhs;tdT nra;ayhk;. 

07.  tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;Wk; kw;Wk; Ntiyj; js tp[aKk; 2022  Nk 18Mk; jpfjp Nkw;gb 4Mk; ge;jpapy; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kfthpapy; elhj;Jtjw;F Vw;ghLfs; nra;ag;gl;Ls;sd. tsKs;s tpiykDjhuh;fs; ,iaGila 

mjpfhhpfspd; cjtpAld; Ntiyj; jsj;ij jq;fs; nrhe;j nrytpy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

08.  tpiykDf;fSld; tpiykD Mtzj;jpy; jug;gl;Ls;s tpguj;jpd; gpufhuk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l ml;ltizapy; jug;gl;Ls;s 

njhiff;fhd epge;jidaw;w tpiyf;Nfhuy; cj;juthjnkhd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. nry;YgbahFk; cj;juthjkw;w 

ve;jnthU tpiykDTk; gjpyspf;fg;glhj tpiykDthff; fUjg;gLk; vd;gJld; vt;tpj tprhuizfSkpd;wp epuhfhpf;fg;gLk;.

09.  tpiykD Mtzj;jpd; rfy gf;fq;fSk; tpiykDjhuuhy; ifnahg;gkplg;gl;L cj;jpNahfg+h;t Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;.

10.  tpiykDf;fs; %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp vd rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpia ntt;Ntwhd 

ciwfspy; ,l;L gpd; mt;tpU ciwfisAk; NtnwhU ciwapy; ,l;L Kj;jpiuf; Fwp nghwpj;J mjd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy; Ntiyapd; tpguk; kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fk; vd;gd Fwpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;.

11.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis 2022 Nk 30Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; jiyth;> 

gpuhe;jpa ngWiff; FO (fpof;F khfhzk;)> fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lk;> gpujp nraw;wpl;lg; 

gzpg;ghsh; mYtyfk; (fpof;F khfhzk;)> yt; Nyd;> cg;Gntsp> jpUNfhzkiy vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; 

mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ ,e;Nehf;fj;jpw;fhf itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. 

12.  fpilf;fg;ngw;w tpiykDf;fs; 2022-05-30Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F KbTWj;jg;gLk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; my;yJ njhpT nra;ag;gl;l tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; 

KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;. 

lhf;lh; Mh;.vk;. Mhpajhr>

jiyth;>

gpuhe;jpa ngWiff; FO (fpof;F khfhzk;)>

fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lk;>

gpujp nraw;wpl;lg; gzpg;ghshpd; mYtyfk; (fpof;F khfhzk;)>

yt; Nyd;>

cg;Gntsp>

jpUNfhzkiy.

2022-05-05Mk; jpfjp.



அட்டாளைச்சேளை மத்திய நிருபர்

அ ட்டாளைசே்சேளை பிர்ேசே சசேயலகத்திைடால் 
ந்டாத்ேபபட் பிர்ேசேமட் எல்்ல சுற்றுப ்படாடடி-
யில், படாலமுளை டளர ஸ்டார் விளையடாடடுக் கழகம் 
சேம்பியைடாகத் சேரிவு சசேயயபபடடு, அம்படாளை 
மடாவட் ்படாடடிக்குத் சேரிவு சசேயயபபடடுளைது.  
படாலமுளை சபடாது விளையடாடடு ளேமடாைத்தில் நள -்
சபற்ை எல்்ல சுற்றுப ்படாடடியின் இறுதிப ்படாடடி-
யில், படாலமுளை அல்-அைபடா விளையடாடடுக் கழகத்து-
்ன் ்மடாதிய                   டளர ஸ்டார் விளையடாடடுக் 
கழகம் 3:2 என்ை ரீதியில் சவற்றியீடடியது.

அட்டாளைச்சேளை பிர்ேசே சசேயலக விளையடாட-
டுப பிரிவின் ஏற்படாடடில் நள்சபற்ை       எல்்ல 
சுற்றுப ்படாடடிளய பிர்ேசே சசேயலடாைர் எம்.ஏ.சி.
அஹமட சேடாபிரின் ஆ்லடாசேளை, வழிகடாட்லில், 
விளையடாடடு உத்தி்யடாகத்ேர் எம்.எச.அஷவத் சநறிப-
படுத்திைடார்.

மிகவும் விறுவிறுபபடாக நள்சபற்ை எல்்ல இறுதிப 
்படாடடியின் ்படாது, படாலமுளை டளர ஸ்டார் விளை -
யடாடடுக் கழக வீரர்கள சிைபபடாக விளையடாடி ேஙகைது 
திைளமளய சவளிக்கடாடடிைர்.அட்டாளைச்சேளை 
பிர்ேசே கழகஙகளுக்கிள்யிலடாை எல்்ல சுற்றுப 
்படாடடியில் சேம்பியைடாகத் சேரிவு சசேயயபபடடுளை 
படாலமுளை டளர ஸ்டார் விளையடாடடுக்   கழக வீரர்-
களுக்கு கழகத் ேளலவர், உ்ற்கல்வி ஆசிரியர் ஐ.எல்.
படாயிஸ வடாழ்த்துவளேயும், படாரடாடடிளையும் சேரிவித்-
துக் சகடாண்டார்.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022  ேம மா்தம 5ம திைதி விோழக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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2022  ேம 5 விோழக்கிழகம

பஙகைடா்ேஷ அணிக்கு எதிரடாக 
நள்சபைவுளை இரணடு ்படாட -
டிகள சகடாண் ச்ஸட சேடா்ருக்-
கடாை 18 வீரர்கள சகடாண் குழடாத்ளே 
இலஙளக கிரிக்சகட க்நே (4) உத்தி-
்யடாகபூர்வமடாக அறிவித்துளைது.

அறிவிக்கபபடடுளை இலஙளக 
அணியில் கள்சியடாக நள்சபற்ை 
இநதிய அணிக்கு எதிரடாை ச்ஸட 
குழடாத்திலிருநது 7 மடாற்ைஙகள ்மற் -
சகடாளைபபடடுளைை.

உபடாளேக்கு உளைடாகியுளை சபதும் 
நிஸ்ஸஙக அணியிலிருநது நீக்கபபட -
டுளைது்ன், லஹிரு திரிமடான்ை, ஓய-
வுசபற்ை ்வகபபநதுவீசசேடாைர் சுரஙக 
லக்ேடால், சேரித் அசேலஙக, செபரி சவண-
்ர்்சே, லஹிரு குமடார மற்றும் துஷமநே சேமீர 
ஆகி்யடார் நீக்கபபடடுளைைர்.

இநே ஆணடு இறுதியில் நள்சபைவுளை 
ரி 20 உலகக்கிண்ணத்ளே கவைத்திற்-
சகடாணடு துஷமநே சேமீர ச்ஸட ்படாடடிக-
ளில் விளையடா்மடாட்டார் எை ஏற்கை்வ 
அறிவிக்கபபடடிருநேது. எை்வ, இவர் 
விளையடா்மடாட்டார் என்பது்ன், லஹிரு 
குமடாரவுக்கு இநதிய சேடா்ரில் உபடாளே ஏற்-
படடிருநேது. எை்வ, இவரும் அணியில் 
இள்ணக்கபப்வில்ளல.

சவளி்யற்ைபபடடுளை வீரர்களுக்கு 
பதிலடாக, நள்சபற்றுமுடிநே ்ேசிய சுபர் 
லீக்கில் அதீகூடிய ஓட்ஙகளை சபற்றுக்-
சகடாண் கமிநது சமணடிஸ அணியில் இ்ம் -
பிடித்துளைடார். இவரு்ன் கமில் மிஷடார 
மற்றும் ஓசேே சபர்ைடாண்்டா ஆகி்யடார் 
துடுபபடாட் வீரர்கைடாக அணியில் இள்ணக்-
கபபடடுளைடார்கள.

இலஙளக அணியில் ஏற்கை்வ சரடா்ஷன் 
சில்வடா இள்ணக்கபபடடிருநே ்படாதும், 
அவர் அணியில் இள்ணயவில்ளல என்ப-
ேடால், கமிநது சமணடிஸிற்கு வடாயபபு வழங -
கபபடடுளைேடாக இலஙளக கிரிக்சகட  
குறிபபிடடுளைது. அ்ே்நரம், உபடாளேக்கு 
முகஙசகடாடுத்திருநே ர்மஷ சமணடிஸ 
கு்ணமள்நது மீணடும் அணியில் இ்ம்பி-
டித்துளைடார்.

இவரு்ன் சுழல் பநதுவீசசேடாைரடாக, 
புதுமுக இ்துளக சுழல் பநதுவீசசேடாைர் 
சுமிநே லக்டான் ச்ஸட அணியில் இ்ம் -
பிடித்துளைடார். முன்ைணி ்வகபபநதுவீச-
சேடாைர்கள நீக்கபபடடுளை நிளலயில், இைம் 
இ்துளக ்வகபபநதுவீசசேடாைர் டில்ஷடான் 
மதுசேஙகவுக்கு அணியில் வடாயபபு வழங-
கபபடடுளைது. டில்ஷடான் மதுசேஙகவு்ன், 
கசுன் ரடாஜிே மீணடும் அணிக்குள அளழக்-
கபபடடுளைடார்.

இவவடாைடாை மடாற்ைஙகளு-
்ன் திமுத் கரு்ணடாரத்ை ேளல -
ளமயில் கைமிைஙகவுளை 
இலஙளக அணியில், அஞசசே்லடா 
சமதிவஸ, தி்ைஷ சேநதிமடால், 
குசேல் சமணடிஸ, ேைன்ெய டி 
சில்வடா மற்றும் நி்ரடாஷன் டிக் -
சவல்ல ஆகி்யடாரும் அணியில் 
இ்ம்பிடித்துளைைர். அத்து்ன், 
்மற்குறித்ே வீரர்களை ேவிர்த்து 
இநதிய சேடா்ரில் இள்ணக்கப-
படடிருநே ஏளைய வீரர்களும் 
இலஙளக அணியில் இ்ம்பிடித்-
துளைைர்.

பஙகைடா்ேஷ சேடா்ருக்கடாை 
இலஙளக அணி எதிர்வரும் 8ம் 

திகதி புைபப்வுளைது்ன், முேல் ச்ஸட 
்படாடடிக்கு முன்ைர் 2 நடாடகள சகடாண் 
பயிற்சிப்படாடடிசயடான்றில் விளையடா -்
வுளைது. இரணடு அணிகளுக்கும் இள -்
யிலடாை முேல் ச்ஸட ்படாடடி அடுத்ே 
மடாேம் 15ம் திகதியும், இரண்டாவது 
ச்ஸட ்படாடடி 23ம் திகதியும் ஆரம்பமடா-
கவுளைளம குறிபபி்த்ேக்கது.

இலஙளக அணி
திமுத் கரு்ணடாரத்ை (ேளலவர்), கடாமில் 

மிஷரடா, ஓசேே சபர்ைடாண்்டா, அஞசசே்லடா 
சமத்திவஸ, குசேல் சமணடிஸ, ேைஞசேய 
டி சில்வடா, கமிநது சமணடிஸ, நி்ரடாஷன் 
டிக்சவல்ல, தி்ைஷ சேநதிமடால், ர்மஷ 
சமணடிஸ,

சேடாமிக்க கரு்ணடாரத்ை, சுமிநே லக்டான், 
கசுன் ரடாஜிே, விஷவ சபர்ைடாண்்டா, 
அசிே சபர்ைடாண்்டா, டில்ஷடான் மதுசேஙக, 
பிரவீன் ெயவிக்ரம, லசித் எம்புல்சேனிய

ஸ்ரீநகர்/ஐபிஎன்எஸ: சிைப-
புப பரடா-ே்கை வீரர் ரடாஜீநேர் 
சிங, ்ேசிய ்படாசியடா சேம்பி-
யன்ஷிபபில் ்ெ&்க அணிக்-
கடாக ேஙகப பேக்கம் சவன்றுள-
ைடார்.

சபத்கடாம் கடாட்படாரடா டிரடால் 
பகுதிளயச ்சேர்நே ரடாஜிநேர் 
சிங, முதுகுத் ேணடு கடாயம் 
கடார்ணமடாக க்நே 22 ஆண-
டுகைடாக சேக்கர நடாற்கடாலியில் 
சிக்கித் ேவித்து வருகிைடார். 
ந்க்க முடியடாவிட்டாலும், விளையடாடடு 
மற்றும் சேமூகப பணிகளில் ேன்ளை ஈடுபடுத்-
திக் சகடாண்வர் ரடாஜீநேர் சிங.

சேணடிகரில் உளை சிடகடாரடா பல்களலக்க-
ழகத்தில் சேமீபத்தில் நள்சபற்ை ஆைடாவது 
்ேசிய படாரடா ்படாசியடா சேடாம்பியன்ஷிபபில், 
BC5 பிரிவில் ்ெ&்கக்கடாக ரடாஜிநேர் ேஙகம் 

சவன்ைடார்.
“்ேசிய அைவில் ்ெ&்க 

ேஙகப பேக்கம் சவன்ைதில் 
மகிழ்சசி அள்கி்ைன். 
நடான் கடிைமடாக உளழத்து, 
்ெ&்கக்கடாக ஏேடாவது சசேயய 
என்ைடால் முடிநேவளர முயற்சி 
சசேயது வருகி்ைன். நடான் இறு-
தியடாக ேஙகத்ளே சவன்்ைன், 
”என்று ரடாஜீநேர் கூறிைடார்.

"நடான் சேடா்ர்நது கடிைமடாக 
உளழப்பன் மற்றும் சேர்வ்ேசே 

அைவில் ்ெ & ்கக்கு விருதுகளை சகடாணடு 
வர முயற்சிப்பன்," என்று அவர் கூறிைடார். 
ரடாஜிநேர் இேற்கு முன்பு படாரடா சேற்கடாசிய சசேஸ 
சேடாம்பியன்ஷிபபில் இநதியடாளவப பிரதிநிதித்-
துவபபடுத்தியுளைடார், ்மலும் சேமூக ந்வடிக்-
ளகக்கடாக 2014 இல் மடாநில விருளேயும் சபற்-
றுளைடார்.

பலடாஙசகடாள் திைகரன் நிருபர்

இரத்திைபுரி மடாவட் உளேபநேடாட் மத்தியஸேர்கைடாக 
பணியடாற்று்வடாருக்கடாை பயிற்சி சசேயலமர்வு ஒன்று அண-
ளமயில் இரத்திைபுரி சீவலி விளையடாட்ரஙகில் சிைபபடாக 
இ்ம்சபற்ைது.

இநே சசேயலமர்வி்ல இரத்திைபுரி மடாவட்த்தில் உளை 
உளேபநேடாட் மத்தியஸேரடாக க்ளமயடாற்று்வடார் கலநது 
சகடாண்ைர்.

இநே சசேயலமர்வின் பிரேடாை ஆ்லடாசேகரடாக க்ளமயடாற்-
றிய இலஙளகயின் முேல் நிளலயில் உளை உளேபநேடாட் 
மத்தியஸேரடாை ேரஙகவும், உேவியடாைரடாக பணி புரியும் 
மத்தியஸேரடாை ெயலத் ஆகி்யடார் பஙகுசகடாணடு பயிற்சி -
களை அளித்ேளம குறிபபி்த்ேக்கது.

இலஙளக அணிக்கு 
எதிரடாக நள்சபைவுளை 
முேல் ச்ஸட ்படாடடிக்-
கடாை குழடாத்தில் துடுப-
படாட் வீரர் மு்ஸடாசேக் 
ஹுளசேன் ளசேகடாடள் பங-
கைடா்ேஷ கிரிக்சகட சேளப 
இள்ணத்துளைது.

 இலஙளக மற்றும் பஙக-
ைடா்ேஷ அணிகளுக்கு இள்யில் 
நள்சபைவுளை 2 ்படாடடிகள 
சகடாண் ச்ஸட சேடா்ருக்கடாை 

பஙகைடா்ேஷ அணி ஏற் -
கை்வ அறிவிக்கபபட-
டிருநேது.

குறிபபிட் இநே 
அணியில் சுழல் பநதுவீச-
சேடாைர் சமஹிதி ஹடா்ஸன் 
முேல் ச்ஸட ்படாடடி -
யில் விளையடா்மடாட்டார் 
எைவும், இரண்டாவது 

்படாடடியில் விளையடாடுவதும் சேந-
்ேகத்துக்கி்மடாகியுளைது எைவும் 
அறிவிக்கபபடடிருநேது.

அக்களரபபற்று வ்க்கு திைகரன் நிருபர்

அக்களரபபற்று கல்விப பணிமளைக்கு 
டபட் படா்சேடாளலகளில் வலய மட் சமய -
வல்லுநர் மற்றும் சபரு விளையடாடடுக் 
்படாடடிகளை ைமழடான் கடால விடுமுளைளய 

சேடா்ர்நது ந்டாத்துவது சேடா்ர்படாை கலந-
துளரயடா்ல் அணளமயில், அக்களரபபற்று 
கல்வி வலய உ்ற்கல்வி உேவிக்கல்விபப-
ணிபபடாைர் எஸ.எம்.செமீல் ேளலளமயில் 
அக்களரபபற்று வலயக் கல்விபபணிமளை-
யின் ்கட்படார் கூ்த்தில் நள்சபற்ைது.

யடாழ்.விளையடாடடு நிருபர்

யடாழ் பிர்ேசே சசேயலக  பிரிவில் 
பதிவு சசேயயபபட்விளையடாடடுக்-
கழகங்ஙளுக்கு இள்யிலடாை கடால்-
பநேடாட்த் சேடா்ரில் நடாவடாநதுளை 
சசேன்.நீக்கிலஸ விளையடாடடுககழக 
அணி சேம்பியன்ைடாைது .

யடாழ்.துளரயடாபபடா விளையடாடடு 
ளமேடாைத்தில் இ்ம் சபற்ை இறுதி-
யடாட்த்தில் நடாவடாநதுளை சசேன்நீக்கி-
லஸ விளையடாடடுக்கழக அணிளய  

எதிர்த்து  குருநகர் படாடுமீன் விளை -
யடாடடுக் கழக அணி ்மடாதிக்சகடாண-
்து. ஆட் ்நர முடிவில் இரணடு -
அணியிைரும் ேலடா ஒரு ்கடாலிளை 
பதிவு சசேயய ஆட்ம் சேமநிளலயில் 
முடிவள்நேது.

ஆட்ம் சவற்றி ்ேடால்வி தீர்மடா-
னிக்க ேண் உளேகள வழஙகபபட-
்து.இதில் நடாவடாநதுளை   சசேன்நீக்-
கிலஸ விளையடாடடுக்கழக அணி 
4-:2 என்ை ்கடால் க்ணக்கில் சவற்றி 
சபற்ைது

கநேைடாய திைகரன் நிருபர்

திரு்கடா்ணமளல மடாவட் சேடார -
்ணர்களுக்கடாை விளையடாடடு நிகழ்வு 
திரு்கடா்ணமளல மடாவட் திரிசேடார-
்ணர்கைடால் ஒழுஙகளமக்கபபடடு 
ந்டாத்ேபபட்து.

இவ விழடா க்நே சேனிக்கி -
ழளம(30)  திரு்கடா்ணமளல  இநதுக்-
கல்லூரி ளமேடாைத்தில் இ்ம்சபற்ை 
இநநிகழ்வில் பிரேமவிருநதிைரடாகக் 

கிழக்கு மடாகடா்ண சேளப முன்ைடால் 
உறுபபிைர் செைடார்ேைன் கலநது 
சகடாண்டார்.இேன் ்படாது அதிதியி -
ைடால் திரிசேடார்ணர்களுக்கு சவற்றிக்-
கிண்ணஙகளும் வழஙகி ளவக்கப-
பட்ை.

மிக்நர்த்தியடாை ஒழுஙகளமப-
பும் ஏற்படாடுகளும் திரிசேடார்ணர்களின் 
ேளலளமத்துவப பணபிளையும் 
ஆளுளமளயயும் சவளிபபடுத்தி 
நின்ைது.

பங்களாதேஷ் தோடருக்கான 
இலங்்க அணி அறிவிப்பு
8ம் திகதி டாககா பயணம்

பரா தடகள வீரர் ராஜிநதர்
ஜே.ஜக.ககு தஙகம்

மெய்வல்லுநர் ஜபாட்டி நடத்து்வது
மதாடர்பான கலநதுரரயாடல்

இரத்தினபுரி மாவடட உ்ேபநோடட 
மத்தியஸேர்களுககு பயிற்சி தெயலமரவு

பாலமு்ன ட்ர ஸடார வி்ளயாடடுக
கழகம் எல்ஜல சம்பியன்

திருஜகாணெரல ொ்வட்ட 
ொரணர்களுக்கான வி்ளயாடடு நி்கழ்வு

நாவாநது்ை தென். நீககிலஸ வி்ளயாடடு
கழக அணி சம்பியன்னானது

இலஙரகயுடனான மடஸ்ட் மதாடரில்
களமிறஙகும் முஸாமதக ஹுரசன்
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