
நுைரச்ேசாைல அனல்�ன் 
�ைலயத்�ல் �ன் உற்பத்� இயந்-
�ரெமான்று ெசய�ழந்துள்ளதால் 
�ன்தைட அமுலாகும் காலப்ப-
கு�ைய ��க்க ேவண்டு-
ெமன இலங்ைக �ன்சார 

ெதற்கு ��ப்ைபன்�ல் உள்ள 
டாேவா ஓ�யண்டல் மாகாணத்�ல் 
ேநற்று �லநடுக்கம் ஏற்பட்டதாக 
��ப்ைபன்ஸ் எ�மைல மற்றும் 
�ல அ�ர்வு ஆய்வு �றுவ-
னம் ெத��த்துள்ளது.  

உரத்தைட மற்றும் உக்ைரன் 
ேபா�னால் இலங்ைக�ன் 
ேத�ைல ஏற்றும� 23 வருடங்க-
�ல் �கக் குைறந்த மட்டத்�ற்கு 
�ழ்ச்�யைடந்துள்ளதாக உத்�ேயா-
கபூர்வ புள்��பரங்கள் ெத��த்-
துள்ளன.  

நாட்�ன் �கப்ெப�ய 

ஐேராப்�ய நாடுகளுக்கு இந்�-
யப் �ரதமர் ேமா� சுற்றுப் 
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90 ஆண்டுகால பாரம்பரியத்துடன் தமிழ் ேபசும் மக்களின் ேதசிய குரல்

16பக்கங்கள் 1932 - 2022

பிரதி சபாநாயகராக ெதரிவுெசய்யப்பட்ட ரஞ்சித் சாடல்

பலத்ைத காட்டும் சந்தர்ப்பத்ைத

காட்டிக் ெகாடுத்தது எதிர்க்கட்சி

03

கணனி கட்டைமப்பில் மீண்டும் ேகாளாறு

கடவுச்சீட்டு விண்ணப்பங்கைள

ஏற்றுக்ெகாள்வது இைடநிறுத்தம்  டுவிட்டரில் பதிவிைன ெவளியிட்ட சுமந்திரன்

SLFPயும் ஏைனய சில எம்பிக்களும்

அரங்ேகற்றிய நாடகம் அம்பலம்

03

இந்தியா வழங்கிய கடனுதவிைய
அரசு தவறாக பயன்படுத்தவில்ைல

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்,-
ஷம்ஸ் பா�ம்  

அத்�யாவ�ய உணவுப் 
ெபாருட்கைள ெகாள்மு-
தல் ெசய்வதற்காக இந்�யா 
வழங்�ய 750 �ல்�யன் 
அெம�க்க ெடாலர்கைள 
இரும்பு ெகாள்வனவு ெசய்-

வதற்காக ெசல�ட்டதாகப் 
பரப்பப்படும் தகவல் முற்-
�லும் ெபாய்யானெதன 
�� மற்றும் �� அைமச்சர் 
அ� சப்�  ெத��த்தார்.  

�ைல�யற் கட்டைள 
27 (2 ) இன் �ழ் எ�ர்க்கட்-
�த் தைலவர் ச�த் 
�ேரமதாச 

பரப்பப்படும் தகவல் ெபாய் என்கிறார் அலி சப்ரி

இலங்ைக மக்களுக்கு உதவ
திமுக ரூ. 01 ேகாடி நிதியுதவி

�ருச்� எம்.ேக. ஷாகுல் ஹ�து

இலங்ைக மக்களுக்கு உத�டும் 
த�ழக முதல்வர் ெபாது �வாரண 
��க்கு �.மு.க ெபாருளாளர் �.ஆர்.
பாலு, ெபாதுச்ெசயலாளர் துைரமுரு-
கன் ஆ�ேயார் தைலைமச் ெசயலகத்-
�ல் முதலைமச்சர் மு.க.ஸ்டா�ைன 
சந்�த்து �முக சார்�ல் வழங்கப்ப-
டும் ஒரு ேகா� ரூபாய் ��க்-
கான காேசாைலைய 

முதலைமச்சரிடம் வழங்கினார் டி.ஆர்.பாலு

நிைலயியற் கட்டைளக்கு அைமயேவ  
நைடெபற்றதாக சபாநாயகர் அறிவிப்பு  

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம் 
ஷம்ஸ் பா�ம் 

 
ப ா ர ா ளு மன் ற த் � ல் 

�ைல�யற் கட்டைளக்-
கைமயேவ �ர� சபாநா-
யகைர ெத�வு ெசய்யும் 

வாக்க�ப்பு நைடெபற்ற-
தாக சபாநாயகர் ம�ந்த 
யாப்பா அேபவர்தன 
சைப�ல் ெத��த்தார்.  

வாக்குச் �ட்�ல் வாக்-
க � த் து � ட் டு 
ைகெயாப்ப�ட

பிரதி சபாநாயகர் ெதரிவுக்கான வாக்களிப்பு   எரிெபாருளுக்கான விைல   
சூத்திரம் அடுத்தவாரம்   

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்,-
ஷம்ஸ் பா�ம்

எ � ெ ப ா ரு ளு க் க ா ன 
ெவ�ப்பைடயான �ைலச் 
சூத்�ரத்ைத அடுத்த வாரம் 
அைமச்சரைவக்கு அ�முகப்-
படுத்தவுள்ளதாக �ன்சக்� 
மற்றும் எ�சக்� அைமச்சர் 

கஞ்சன �ேஜேசகர ேநற்று 
(�யாழக்�ழைம) பாராளு-
மன்றத்�ல் ெத��த்தார்.   

இந்த �ைலச் சூத்�ரம் 
அ�முகப்படுத்தப்படுவது 
இலாபம் ஈட்டுவதற்காக 
அல்ல என்றும் நட்டத்ைதக் 
குைறப்பதற்காகேவ 
என்றும் அைமச்சர் 

அைமச்சரைவக்கு சமர்ப்பிக்கப்படும்   

எதிர்க்கட்சித் தைலவரது
தவறான ெசயற்பாடு 

 �ர� சபாநாயகர் ெத�வுக்கான 
வாக்க�ப்பு ேநற்று (05) பாராளு-
மன்றத்�ல் இடம்ெபற்றேபாது,  
எ�ர்க்கட்� தைலவர் ச�த் �ேரம-
தாச, தனது வாக்குச்�ட்ைட எ�ர்க்-
கட்� அ��ன் முன்வ�ைச�ல் 
அமர்ந்துள்ளவர்களுக்கு காண்�த்-
தார்.

இதன்ேபாது எ�ர்க்கட்� தைல-
வ�ன் ெசயற்பாடு முற்�லும் தவ-
றானது என சபாநாயகர் ம�ந்த 
யாப்பா அேபவர்தன ெத��த்தார்.  

வாக்க�ப்பவர்க�ன் இரக�யத்-
தன்ைம பாதுகாக்கப்படும். அதற்கு 
பாராளுமன்ற ெசயலாளர் நாயகம் 
ெபாறுப்பு என சபாநாயகர் ெத��த்-
தார்.  

எ�ர்க்கட்� தைலவர் ச�த் �ேர-
மதாச வாக்க�க்கும்ேபாது மு�புர் 
ரஹ்மான், ஹர்ஷன ராஜகருண 

ஆ�ேயார் அதைன ெதாைலேப��ல் 
புைகப்படம் எடுத்தார்கள். சபாநாய-
கர் ஹர்ஷன ராஜகருண�ன் ெபயைர 
கு�ப்�ட்டு புைகப்படம் எடுப்பைத 
த�ர்த்துக் ெகாள்ளுங்கள், இரக�-
யத் தன்ைம பற்� ேப�க் ெகாண்டு 
இவ்வாறு ெசயற்படு�ன்�ர்கள் 
என்றும் சபாநாயகர் ெத��த்தார்.  

இரகசிய வாக்ெகடுப்பு சீட்ைட காண்பித்தைம

கிங்ஸ்லி ரணவக்க ெதரிவிப்பு   

இ.ேபா.சைப பஸ்கள்   
இன்று ேசைவயில் ஈடுபடும்  

அைனத்து இலங்ைக ேபாக்குவரத்து சைப 
பஸ்களும் இன்று வழைம ேபான்று இயங்-
குெமன இலங்ைக ேபாக்குவரத்து சைப�ன் 
தைலவர் �ங்ஸ்� ரணவக்க ெத��த்தார்.  

அைனத்து ெதா�ற்சங்கங்களுட-
னும் கலந்துைரயா�யதன் �ன்னர் 

03 மாதங்களுக்கு ஒத்திைவப்பு - சரித்த ேஹரத் MP

�லங்கன் விமானங்களின்
ெகாள்வனவு நிறுத்தம்!

�லங்கன் எயார்ைலன்ஸ் �றுவனத்-
துக்கு பு�ய �மானங்கைள ெகாள்வனவு 
ெசய்யும் நடவ�க்ைககள் மூன்று மாதங்க-
ளுக்கு ஒத்�ைவக்க �ர்மா�க்கப்பட்டுள்-
ளது.  

பாராளுமன்றத்�ல்  ேநற்று இது ெதாடர்-
பான அ��த்தைல பாராளுமன்ற உறுப்�-
னர் ச�த்த ேஹரத் ெத��த்தார்.  

தற்ேபாைதய ெபாருளாதார சூழ்�ைல-
�ல் இந்த �மானக் ெகாள்வனவுகைள ேமற்ெகாள்ளக்கூடாது 
என்று ஐக்�ய ேத�யக்கட்��ன் தைலவர் ர�ல் �க்�-
ரம�ங்க உட்பட்ட பலரும் ேகா�க்ைகைய �டுத்து 

03 நாட்களில் ெபற்ேறால் வழைமக்கு வரும்

டீசல் விநிேயாகத்தில்  
தாமதம் ஏற்படலாம்  

�சல் ��ேயாகத்�ல் சற்று 
தாமதம் ஏற்படலாம் என வலுசக்� 
மற்றும் �ன்சாரத்துைற அைமச்சர் 
கஞ்சன �ஜயேசகர ெத��த்துள்-
ளார்.  

பாராளுமன்றத்�ல் ேநற்று(05) 
உைரயாற்�ய ேபாேத அவர் 
இவ்வாறு கு�ப்�ட்டார்.  

அத்துடன், ெபற்ேறால் ��ேயாகம் மூன்று நாட்களுக்குள் 
�ராகும் எனவும் அவர் நம்�க்ைக ெவ��ட்டார்.  

அைனத்து கட்சிகளுக்கும் - ரணில் MP அைழப்பு

ெநருக்கடிக்கு தீர்வுகாண்பதற்கு
ஒன்றிைணந்த கலந்துைரயாடல்

 நாட்�ன் தற்ேபாைதய ெநருக்-
க� �ைலக்கு �ர்வுகாண அைன-
வரும் இைணந்து கலந்துைரயா-
டேவண்டும். �ளவுகைள �ட 
ஒன்�ைணந்து ெசயற்படுவேத 
இன்ைறய முக்�ய ேதைவயாக 
உள்ளெதன ெத��த்த முன்னாள் �ரதமர் ர�ல் �க்ரம�ங்க, 
வரவு – ெசலவு �ட்டத்�ல் ெத��க்கப்பட்�ருக்கும் ேதைவ-
யற்ற ெசலவுகைள குைறத்து மக்களுக்கு �வாரணம் வழங்கு-
வது அவ�யம் எனவும் ெத��த்தார்.

பாராளுமன்றத்�ல் ேநற்று (04) இடம்ெபற்ற சர்வ-
ேதச நாணய ��யத்துடனான கலந்துைரயாடல் 

அதன் பின்னேர ெபாது உடன்பாட்டில் குழப்பம்

சஜித்தின் தாயார் நேடசன்  
வீட்டில் யாைர சந்தித்தார்? 

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்,ஷம்ஸ் பா�ம்  

�ருக்குமார் நேடச�ன் �ட்�ல் ச�த் 
�ேரமதாச�ன் தாயார் யாைர சந்�த்தார்? 
இந்த ��ன் �ன்னேர ெபாது உடன்பாடு 
குழம்�யதாக சுயா�ன பாராளு-
மன்ற உறுப்�னர் ெமாஹமட் 

நுைரச்ேசாைல இயந்திர பழுதின் எதிெராலி

மின் துண்டிப்பு ேநரத்ைத
ேமலும் அதிகரிக்க வாய்ப்பு  

06

மக்கள் பக்கம் 65 ேபர் மட்டுேம  

அரசுக்கு ஆதரவாக   
148 MPக்கள் உள்ளனர்  

பாராளுமன்�ல் 65 ேபர் 
மட்டுேம மக்களுக்காக உள்-
ளதாகவும் 148 ேபர் ராஜ-
பக் ஷக்களுடன் அரசுக்கு 
ஆதரவாக தற்ேபாதும் உள்ள-
னர் எனவும் பாராளு-
மன்ற உறுப்�னர் 

30 வருடங்களுக்கு முன்னர் எடுக்கப்பட்டதாம்

இைணயத்தில் உலாவரும்
ேமாடியின் ேபசும் படம்

ேதயிைல ஏற்றுமதியில்

பாரிய வீழ்ச்சி  
அலி சப்ரி ரஹீம் MPயின் 

புத்தளம் மாவட்ட பாராளுமன்ற 
உறுப்�னர் அ�சப்� ர��ன் வாகனத்-
�ல் ேமாதுண்டு நபர் ஒருவர் உ��ழந்-
துள்ளதாக ெபா�ஸார் ெத��த்துள்ள-
னர்.  

பாலா� - கற்�ட்� �ரதான ���ல் 
ேநற்று முன்�ன�ரவு இந்த �பத்து 
இடம்ெபற்றுள்ளதாக ெபா�ஸார் ெத�-
�த்துள்ளனர்.  

உ��ழந்தவர் புத்தளம் பகு�ையச் 
ேசர்ந்த 44 வயதுைடயவர் என ெத�ய-
வந்துள்ளது.  

�பத்து இடம்ெபற்ற சந்-
தர்ப்பத்�ல், பாராளுமன்ற 

பிலிப்ைபன்ஸில்
ேநற்று சக்திவாய்ந்த

புதிய பிரதி சபாநாயகராக    
ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய   

மீண்டும் ெபரும்பான்ைமைய நிரூபித்தது அரசாங்கம்

83 ேமலதிக வாக்குகளால் மீண்டும் ெதரிவானார்

ஏற்றுக்ெகாள்வது இைடநிறுத்தம்  ஏற்றுக்ெகாள்வது இைடநிறுத்தம்  ஏற்றுக்ெகாள்வது இைடநிறுத்தம்  ஏற்றுக்ெகாள்வது இைடநிறுத்தம்  
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A message from

kpd;rhuj;ij Nrkpf;Fk;
xU eguhf khWq;fs;

23 வருடங்களின் பின் குைறந்த மட்டம்

சபாநாயகர் மஹிந்த யாப்பா ெதரிவிப்பு

நிலநடுக்கம்
வாகனத்தில் ேமாதுண்டு
நபர் ஒருவர் பலி!  

எதிர்க்கட்சி கிளப்பிய சர்ச்ைசக்கு பதிலளிப்பு

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்,                 
ஷம்ஸ் பா�ம்

ஒன்பதாவது பாராளுமன்றத்�ன் பு�ய 
�ர� சபாநாயகராக பாராளுமன்ற உறுப்-
�னர் ரஞ்�த் �யம்பலா�ட்�ய 83 

ேமல�க வாக்குகளால் ேநற்று 
(05) �ண்டும் ெத�வுெசய்யப்-
பட்டார்.  

�ர� சபாநாயகைரத் ெத�-
வுெசய்வதற்கான இரக�ய 
வாக்ெகடுப்பு ேநற்று நடத்-

த ப் ப ட் ட து . 
இ�ல் ரஞ்�த் 
�யம்பலா�ட்�யவுக்கு 
ஆதரவாக 148 வாக்-
குகள் அ�க்கப்பட்-
டதுடன், இம்�யாஸ் 

பாக்�ர் மாக்காருக்கு ஆதரவாக 65 வாக்-
குகளும் அ�க்கப்பட்டன. இ�ல் ெசல்-
லுப�யாகாத 03 வாக்குகளும் 
ப�வா��ருந்தன.   

சம்பந்தன், சீ.வி, விேனா, இம்ரான்,ேஜான்,     
விமல், மயந்த, உதித்த  வாக்களிப்பில்
கலந்துெகாள்ளவில்ைல  

ஆதரவாக - 148 எதிர்த்துப் 
ேபாட்டியிட்ட இம்தியாஸுக்கு 65 
03 வாக்குகள் ெசல்லுபடியாகவில்ைல    



ஈராக்கில் கடந்த ஒரு மா்தத்-
தில் ஏழாவது முறையாகவும் 
்தாக்கிய புழுதிப் புயல் காரண -
மாக சுவாசப் பிரச்சிறையால் 
1,000க்கும் அதிகமாைவரகள் 
மருத்துமறையில் அனுமதிக்-
கப்்பட்டுள்்ளைர.   

ஈராக்கின் 18 மாகாணங்-
களில் ்தறைநகர ்பக்்தாத் 
மற்றும் ்பரந்த மமற்குப் 
பிராநதியமாை அல் அன்்பார 
உட்்பட ஆறு மாகாணங்கற்ளச் 
மசரந்த மக்கள் வாைத்ற்த சூழந்த 
அடரந்த தூசி மமகத்்தால் ்பாதிக்கப்-
்பட்டுள்்ளைர.   

மக்கற்ள வீடுகளில் இருக்கும்-
்படி ்தறைநகரின் வடக்கில் உள்்ள 
கிரகுக் மற்றும் அல் அன்்பார 
மாகாண நிரவாகங்கள் ப்பாதுமக்-
கற்ள அறிவுறுத்தியுள்்ளை.   

ஈராக் மமாசமாை காைநிறை மாற் -
ைத்்தால் ்பாதிக்கப்்பட்டு வருகிைது. 
கடந்த சிை ஆண்டுகளில் அங்கு 
குறைந்த மறழவீழச்சி மற்றும் 

அதிக பவப்்பநிறைறய எதிர -
பகாண்டுள்்ளது.  இது ம்பாரால் 
்பாதிக்கப்்பட்ட அந்த நாடு சமூக 
மற்றும் ப்பாரு்ளா்தார ம்பரழிறவ 
எதிரபகாள்ளும் அச்சுறுத்்தறை ஏற்-
்படுத்தி இருப்்ப்தாக அவ்தானிகள் 
எச்சரித்துள்்ளைர.   

காைநிறை மாற்ைத்்தால் 2050 
ஆம் ஆண்டாகும்ம்பாது ஈராக்-
கின் நீர வ்ளங்கள் 20 வீ்தம் வீழச்சி 
அறடய வாய்ப்பு இருப்்ப்தாக 
உைக வங்கி கடந்த நவம்்பரில் எச்-
சரித்திருந்தறம குறிப்பிடத்்தக்கது.     

ஆப்கானிஸ்தானில் ப்பய்்த 
கடும் மறழயால் ப்பருகிய 
பவள்்ளத்தில் 22 ம்பர உயிரி-
ழநதுள்்ளைர. பவள்்ளத்தில் 
நூற்றுக்கணக்காை வீடுகளும் 
விவசாய நிைங்களும் அழிக் -
கப்்பட்டை.   

்தலி்பான் அரசாங்கம் இயற்-
றகப் ம்பரிடரின் பின்விற்ள -
வுகற்ளச் சமாளிப்்பதில் சிர -
மத்ற்த எதிரமநாக்குகிைது. 
அது சரவம்தச நிவாரண அறமப்பு-
களிடமிருநது உ்தவி நாடும் என்று 
அதிகாரிகள் ப்தரிவித்துள்்ளைர.   

பவள்்ளத்தில் ஆப்கானிஸ்தா-
னின் 12 மாநிைங்கள் ்பாதிக்கப்்பட்-
டை. அதில் 40 ம்பர காயமுற்ைைர.   

இதில் 500 வீடுகள் அழிநதிருப்-
்பம்தாடு மமலும் 2,000 வீடுகள் 
மசா்தமறடநதுள்்ளை. சுமார 300 
கால்நறடகள் பகால்ைப்்பட்டு 
3,000 ஏக்கர ்பயிர நிைம் மச்தம-

றடநதிருப்்ப்தாக ஆப்கான் ம்தசிய 
அைரத்்த முகாறமத்துவ அதிகார -
சற்பயின் ்தகவல் ப்தாடர்பாடல் 
்தறைவர ஹசிபுல்ைா பெகானி 
ப்தரிவித்துள்்ளார.   

கடந்த சிை ஆண்டுக்ளாகப் ்பஞ் -
சத்தில் வாடும் ஆப்கானிஸ்தானில் 
்பருவநிறை மாற்ைத்்தால் உணவுப் 
்பற்ைாக்குறை நிைவுகிைது. இந-
நிறையில் அங்கு பவள்்ளமும் 
மசரநது நிறைறமறய மமலும் சிக் -
கைாக்கியுள்்ளது.     

மவகமாை விறை அதிகரிப்ற்ப 
கட்டுப்்படுத்தும் முயற்சியாக 
கடந்த 22 ஆண்டுகளில் இல்ைா்த 
அ்ளவுக்கு அபமரிக்க மத்திய வங்கி 
வட்டி வீ்தத்ற்த அதிகரித்துள்்ளது.   

கடந்த மாரச்சில் சிறிய அ்ளவு 
அதிகரிப்ற்பச் பசய்்த நிறையில் 
முக்கிய வட்டி வீ்தத்ற்த அறரப் 
புள்ளி அதிகரித்திருப்்பம்தாடு 
அது 0.75 மற்றும் ஒரு வீ்தத்துக்கு 
இறடப்்பட்டு இருக்கும் என்று 
மத்திய வங்கி குறிப்பிட்டுள்்ளது.   

அபமரிக்காவில் ்பணவீக்கம் 40 
ஆண்டுகளில் இல்ைா்த உச்சத்ற்த 
ப்தாட்டிருப்்பம்தாடு அது மமலும் 
அதிகரிக்கைாம் என்று எதிர்பாரக் -
கப்்படுகிைது.   

உைபகங்குமுள்்ள வீட்டுறட-
றமயா்ளரகள் பநருக்கடிறய சந -
தித்திருக்கும் வாழக்றகச் பசைறவ 

கட்டுப்்படுத்தும் புதிய முயற்சியா -
கமவ இது உள்்ளது.   

இநதிய மத்திய வங்கி எதிர்பா-
ரா்த வி்தமாக அண்றமயில் வட்டி 
வீ்தத்ற்த அதிகரித்்த அம்த மநரம் 
அவுஸதிமரலிய மத்திய வங்கியும் 
கடந்த ஒரு ்தசாப்்தத்திற்கு மமைாை 
காைத்தில் இந்த நடவடிக்றகறய 
எடுத்்தது.   

இங்கிைாநது வங்கியும் ்தைது 
வட்டி வீ்தத்ற்த அதிகரிக்கும் என்று 
எதிர்பாரக்கப்்படுகிைது.

ம்பரழிறவ சநதித்துள்்ள உக்-
றரனிய நகராை மரியும்பாலில் 
இருக்கும் முற்றுறகயில் உள்்ள 
உருக்காறையில் ரஷயப் ம்பார 
நிறுத்்தம் ஒன்றை அறிவித்துள்-
்ளது.   

இங்கு சிக்கியுள்்ள உக்றர-
னிய ்பறடயிைர ப்தாடரநது 
ம்பாராடப்ம்பாவ்தாக கூறியி-
ருக்கும் நிறையில் ப்பாதுமக்-
கள் பவளிமயறுவ்தற்கு வழிவ-
குக்கும் வறகயிமைமய மநற்று 
ப்தாடக்கம் இந்தப் ம்பார நிறுத்-
்தம் அமுலுக்கு வநதுள்்ளது.   

இந்த அமசாவஸடால் உருக்-
காறையில் மூன்று நாட்களுக்கு 
ரஷயாவின் ்தாக்கு்தல் நிறுத்்தப்்ப-
டும் என்று கூைப்்பட்டுள்்ளது. ரஷய 
எண்பணய் மீது ்தறட விதிப்்பது 
குறித்து ஐமராப்பிய ஒன்றிய உறுப்பு 
நாடுகள் விவாதிக்கும் நிறையி-
மைமய இந்த அறிவிப்பு பவளியாகி-
யுள்்ளது.   

இவவாைாை ஒரு ்தறட ரஷயா-
வுக்கு எதிராக இதுவறர பகாண்-
டுவரப்்பட்ட மிகக் கடுறமயாை 
்தறடயாக அறமயும் என்று கூைப்்ப-
டுகிைது.   

மூமைா்பாயம் மிக்க ப்தற்கு 
துறைமுக நகராை மரியும்பாலில் 

ரஷயா உக்கிர ்தாக்கு்தல்கற்ள 
நடத்தி வரும் நிறையில் ப்பரும் 
உயிரிழப்புகள் மற்றும் அடிப்்பறட 
விநிமயாகங்கள் துண்டிக்கப்்பட்டு 
ப்பரும் அழிறவ சநதித்துள்்ளது.  

இங்கிருக்கும் உக்றரனிய ்பறட -
யிைர அமசாவஸடால் உருக்கா -
றைறய ்தமது கட்டுப்்பாட்டில் 
றவத்துள்்ளைர. இங்கு கடந்த 
பு்தன்கிழறமயும் கடும் சண்றட 
இடம்ப்பற்ை்தாக மரியும்பால் 
மமயர வடிம் ற்பபசன்மகா ப்தரி -
வித்்தார.   

ரஷயா பீரங்கிகள், டாங்கிகள், 
விமாைங்கள் மற்றும் கடற்கறரக்கு 

அப்்பால் இருக்கும் கப்்பல்கற்ளக் 
பகாண்டு கடுறமயாக ்தாக்கு்தல் 
நடத்திய்தாக உக்றரன் ப்தாறைக் -
காட்சி பசய்தி பவளியிட்டுள்்ளது.   

“உள்ளுர குடியிருப்்பா்ளரகள், 
ப்பாதுமக்கள் என்று நூற்றுக்கணக் -
காைவரகள் அங்கு உள்்ளைர. சிறு -
வரகள் மீட்கப்்படும் வறர காத் -
திருக்கின்ைைர. அங்கு 30க்கும் 
அதிகமாை குழநற்தகள் உள்்ளை” 
என்றும் அவர குறிப்பிட்டிருந்தார.   

இநநிறையில் இங்குள்்ள ப்பாது-
மக்கற்ள பவளிமயற்றும் முயற்சி-
யாகமவ ரஷயா மூன்று நாள் ம்பார 
நிறுத்்தத்ற்த அறிவித்திருப்்ப்தாக 

ரஷயப் ்பாதுகாப்பு அறமச்சு 
அறிவித்துள்்ளது.   

எனினும் ரஷயா ம்பார நிறுத்-
்தத்ற்த அறிவித்்த பின்ைரும் 
ப்தாடரச்சியாக ்தாக்கு்தல்கற்ள 
நடத்துவ்தாக அபமரிக்க இரா-
ஜாங்க திறணக்க்ள ம்பச்சா-
்ளர பநட் பிறரஸ குறிப்பிட்-
டுள்்ளார.   

இம்தமவற்ள மரியும்பால் 
நகரில் இருநது பவளிமயற்ைப்-
்பட்ட 300க்கும் மமற்்பட்ட 
உக்றரனியரகள் சம்பாரிஜியா 
நகருக்கு அறழத்துச் பசல்ைப்்ப-
டுவ்தாக அநநாட்டு ஜைாதி்பதி 
பசபைன்ஸகி ப்தரிவித்துள்-
்ளார.  

ரஷயப் ்பறடக்ளால் முற்று-
றகயிடப்்பட்ட மரியும்பாலில் 
உள்்ள உருக்காறையில் ்பதுங்கி 

இருந்த 344 ப்பாதுமக்கள் ்பாதுகாப்-
்பாக மீட்கப்்பட்டைர.  

அங்கு மமலும் ்பைர சிக்கியிருப்-
்ப்தாக கூைப்்படும் நிறையில், மீட்-
கப்்பட்டவரகள் உக்றரனின் கட்டுப்-
்பாட்டில் இருக்கும் சம்பாரிஜியா 
நகருக்கு அறழத்துச் பசல்ைப்்படுவ-
்தாக பசபைன்ஸகி கூறியுள்்ளார.  

அவரகளுக்கு ம்தறவயாை 
அறைத்து உ்தவிகளும் பசய்து ்தரப்-
்படும் எைவும் நாட்டு மக்களிடம் 
நிகழத்திய உறரயில் உக்றரன் ஜைா-
தி்பதி பசபைன்ஸகி ப்தரிவித்துள்-
்ளார.
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பாக். முதலீட்ாளர் அச்சம்
பகாவிட்–19 ப்தாற்று 

மற்றும் உக்றரன்–ரஷயப் 
ம்பாரின் உைக்ளாவிய சவால் -
க்ளால் மமாசமறடந்த ்பாகிஸ-
்தானின் ப்பாரு்ளா்தாரத்தின் 
்பைவீைமறடந்த நீண்டகாை 
கட்டறமப்பு, நாட்டின் மு்த -
லீட்டா்ளரகற்ள அச்சமறட-
யச் பசய்திருப்்ப்தாக கூைப்்ப -
டுகிைது.   

்பாகிஸ்தான் அபிவிருத்தி 
ப்தாடர்பாை உைக வங்கியின் 
அண்றமய அறிக்றகயும், குறைந்த 
மு்தலீடு, குறைந்த ஏற்றுமதி மற்றும் 
குறைந்த உற்்பத்தித் திைன் வ்ளரச்சி 
உட்்பட ்பாகிஸ்தான் ப்பாரு்ளா்தாரத் -
தின் கட்டறமப்பு ்பைவீைம் ்பற்றி 
சுட்டுக்காட்டப்்பட்டுள்்ளது.  

மமலும், உச்ச உள்நாட்டு மகள்வி 
அழுத்்தங்கள் மற்றும் உைக்ளாவிய 
ப்பாருட்களின் விறை அதிகரிப்பு 
நாட்டில் இரட்றட இைக்க ்பணவீக்-

கத்ற்த ஏற்்படுத்தி இருப்்ப்தாகவும் 
கூைப்்படுகிைது.   

இைக்குமதிகளின் மவகமாை 
அதிகரிப்பு ்பாகிஸ்தான் ரூ்பாயில் 
்பாதிப்ற்ப ஏற்்படுத்தும் நிறையில் 
பநருங்கிய எதிரகாைத்தில் நாட்டின் 
வ்ளரச்சி மவகம் அதிகரிக்கும் என்ை 
எதிர்பாரப்பு இன்றி உள்்ளது.  

நிதித் துறையின் ்பற்ைாக்குறைக்கு 
இந்த குறைவாை வ்ளரச்சியும் ஒரு 
காரணம் என்று உைக வங்கி குறிப் -
பிட்டுள்்ளது.   

புழுதிப்புயல் தாக்கி ஈராக்கில்  
1000 பபர் மருத்துவமனையில்

உகண்ா பஸ் விபத்தில்  
இருபது பபர் உயிரிழப்பு
மமற்கு உகண்டாவில் 

்பஸ ஒன்று வி்பத்துக்குள்்ளா-
ைதில் இரு்பது ம்பார ்பலி -
யாகியுள்்ளைர. உயிரிழந்த -
வரகளில் குறைந்தது ஆறு 
சிறுவரகள் இருப்்ப்தாக அதி-
காரிகள் ப்தரிவித்துள்்ளைர.   

ம்பாரட் ம்பாரடல் நகரில் 
இருநது ்தறைநகர கம்்பா -
ைாறவ மநாக்கி பசன்று 
பகாண்டிருந்த இந்த ்பஸ 
வண்டி பநடுஞ்சாறையில் 
இருநது விைகி ம்தயிறை 
ம்தாட்டம் ஒன்றில் வி்பத்-
துக்குள்்ளாகி உள்்ளது.   

இ்தன்ம்பாது ்பஸ வண்டியின் 
முன்்பக்க டயர பவடித்்தற்த அடுத்து 
வீதியில் ்தறிகட்டு ஓட்டிய நிறையில் 
ம்தயிறைத் ம்தாட்டத்துக்குள் 
்பாய்நது ்பைமுறை உருண்ட்தாக சம்-
்பவத்ற்த ்பாரத்்த அந்தத் ம்தயிறைத் 
ம்தாட்டத்தில் ம்தயிறை ்பறிப்்பவர 
ஒருவர கூறியுள்்ளார.   

மச்தமறடந்த ்பஸ வண்டிக்குள் 
இருக்கும் உயிர்தப்பியவரகற்ள 

அவசர மசறவ பிரிவிைர மீட்க 
முயற்சிப்்பது சமூக ஊடகத்தில் 
பவளியாை ்படங்களில் ப்தரிகிைது.   

உகண்டாவில் அண்றமய ஆண்டு-
களில் இடம்ப்பற்ை மிக மமாசமாை 
வீதி வி்பத்துகளில் ஒன்ைாக இது 
உள்்ளது.   

எனினும் குறுகிய மற்றும் 
குழிகற்ள பகாண்ட உகண்டா வீதி-
களில் வி்பத்துகள் இடம்ப்பறுவது 
வழக்கமாை்தாக உள்்ளது.     

சுவீ்னின் மருத்துவனர  
துக்கிலி் ஈரான் திட்ம்

உ்ளவு்பாரத்்த்தாக குற்ைங்கா-
ணப்்பட்ட சுவீடன் மற்றும் ஈரான் 
நாட்டு மருத்துவர மீது ஈரான் மரண 
்தண்டறை நிறைமவற்ை திட்டமிடு-
வது ப்தாடரபில் சுவீடன் பவளியு-
ைவு அறமச்சர கடும் கவறைறய 
பவளியிட்டுள்்ளார.   

50 வய்தாை அஹமது மரசா 
டிஜைாலி மீது வரும் மம 21 ஆம் 
திகதி மரண ்தண்டறை நிறை-

மவற்ைப்்பட வாய்ப்பு இருப்்ப்தாக 
ஈரானின் அரச சாரபு இஸைா பசய்தி 
நிறுவைம் ப்தரிவித்துள்்ளது.   

சுவீடன் மற்றும் ஐமராப்பிய ஒன்-
றியம் இந்த மரண ்தண்டறைறய 
கண்டிப்்ப்தாகவும் டிஜைாலிறய 
உடன் விடுவிக்க மவண்டும் என்றும் 
சுவீடன் பவளியுைவு அறமச்சர ஆன் 
லின்மடா, ட்விட்டரில் குறிப்பிட் -
டுள்்ளார.   

2016 ஆம் ஆண்டு வரத்்தகப் 
்பயணம் ஒன்ைாக ஈரான் பசன்றிருந்த-
ம்பாது அவசர மருத்துவ நிபுணராை 
டிஜைாலி றகது பசய்யப்்பட்டார. 
அவர இஸமரலுக்காக உ்ளவு ்பாரத்்த-
்தாக குற்ைஞ்சாட்டப்்பட்டார.   

படஹரானில் உள்்ள புரட்சிகர 
நீதிமன்ைம் 217ஆம் ஆண்டில் அவர 
மீது மரண ்தண்டறை விதித்்தது.     

22 ஆணடுகளில் முதல்முனை  
அமம. வடடி வீதம் அதிகரிப்பு

மரியுபபால் உருக்கானையில்   
ரஷயா பபார்நிறுத்த அறிவிப்பு  
ப�ொதுமக்கள் தப்பிக்க வொய்ப்பு 

ப்பரு நாட்டில் வீதி வி்பத்தில் உயி -
ரிழந்த்தாக கூைப்்பட்ட ப்பண் ஒருவர 
்தைது இறுதிக் கிரிறயயில் விழித்துக் 
பகாண்டற்த அடுத்து மருத்துவமறை -
யில் அனுமதிக்கப்்பட்ட நிறையில் உயி -
ரிழநதுள்்ளார.   

நம்்பயாகு நகரில் ஏற்்பட்ட வி்பத்தில் 
பராசா அசப்பல் காஸப்பபடஸ கைகா 

உயிரிழந்த்தாக மருத்துவரக்ளாக ்தவறு-
்தைாக கூைப்்பட்டது. இந்த வி்பத்தில் 
அவரது றமத்துைர ஒருவர பகால்ைப்-
்பட்டம்தாடு மமலும் மூவர ்படுகாயம் 
அறடநதிருந்தைர.   

இநநிறையில் கடந்த பசவவாய்க்கி -
ழறம இடம்ப்பற்ை இறுதிக் கிரிறயயில் 
பராசா சவப்ப்பட்டியில் மூடப்்பட்டி-

ருந்தார. எனினும் சவப்ப்பட்டிக்குள் 
இருநது ்தட்டும் சத்்தம் மகட்டு அ்தறை 
திைநது ்பாரத்்த உைவிைரகள் பராசா 
கண்கள் திைநது வியரத்திருந்தற்த கண் -
டைர. 

அவர உடைடியாக மருத்துவமறைக்-
குக் பகாண்டுபசல்ைப்்பட்டார. ஆைால் 
சிை மணி மநரத்திமைமய அவர மீண்டும் 

உயிரிழந்த்தாக மருத்துவரகள் ப்தரிவித்்த-
ைர.  

சம்்பவம் ப்தாடரபில் ப்பாலிஸார 
விசாரறணறய ஆரம்பித்துள்்ளைர.   

சீைாவில் மநாயாளி ஒருவறர பிணப் -
ற்பயில் இட்டது ப்பரும் ்பர்பரப்ற்ப ஏற்-
்படுத்திய நிறையிமைமய இந்த சம்்பவம் 
இடம்ப்பற்றுள்்ளது.     

மபரு நாடடில் இருமுனை மரணித்தவரால் பரபரப்பு

ஒமிக்பரான் துனைரகத்தால்  
மதாற்று ்சம்பவம் அதிகரிப்பு

பகாமராைா ப்தாற்றின் ஒமிக்-
மரான் திரிற்பச் மசரந்த இரண்டு 
துறணரகங்கள் ப்தாடரபில் 
ப்தன்ைாபிரிக்காவில் ப்தாற்றுச் 
சம்்பவங்கள் கணிசமாக அதிகரித்-
துள்்ளை.  

பி.ஏ.4, பி.ஏ.5 ஆகிய துறண-
ரகங்கள் ப்தாடரபில் ப்பரும்-
்பாைாை சம்்பவங்கள் ்பதிவா-
ை்தாகக் கூைப்்பட்டது. மற்ை 
துறணரகங்களுடன் ஒப்பிடுறகயில், 
அவற்றின் ்பாதிப்பு மமாசமாை்தா 
என்்பது குறித்து அவவ்ளவாகத் ப்தரி-
யவில்றை.  

உருமாற்ைம் ப்பற்றுள்்ள துறணர-
கங்களின் ்தன்றமகள் மவறு்படைாம் 
என்று அண்றமயில் ப்தரியவநதுள்-
்ளது.  

இருப்பினும், ்தடுப்புமருநது 
மமாசமாை ்பாதிப்பிலிருநது ்பாது-
காப்ற்ப வழங்கக்கூடும் என்று 
மு்தற்கட்ட ஆய்வுகள் கூறுவ்தாக 
உைக சுகா்தார அறமப்பின் ்தறைவர 
படட்மராஸ மகப்ரிமயசஸ ப்தரிவித்-

்தார. உைக்ளவில் பி.ஏ.2 துறணரகம் 
ப்தாடரபில் ப்பரும்்பாைாை ப்தாற்றுச் 
சம்்பவங்கள் ்பதிவாகின்ைை.  

இநநிறையில் ்பரிமசா்தறைகள் 
மமற்பகாள்்ளப்்படுவதும் மாதிரிகள் 
ஆராயப்்படுவதும் முக்கியம் என்று 
படட்மராஸ வலியுறுத்திைார.  

அ்தன்மூைம் ப்தன்ைாபிரிக்காவில் 
புதிய துறணரகங்கள் அறடயா்ளம் 
காணப்்பட்டுள்்ளற்தச் சுட்டிக்காட்டிய 
அவர, ்பை நாடுகளில் நறடமுறை 
நிறுத்்தப்்பட்டுள்்ள்தாகக் கூறிைார.  

நாடுகளில் றவரஸ ப்பரும் உருமாற்-
ைத்ற்தக் கண்காணிக்கமுடியவில்றை 
என்று படட்மராஸ குறிப்பிட்டார. 

மபண ஓடடுநர் உரிமத்னத  
நிறுத்தியது தலிபான் அரசு
ஆப்கான் ்தறைநகர 

காபுல் மற்றும் ஏறைய நக -
ரங்களில் ப்பண்களுக்கு 
வாகை ஓட்டுநர உரிமம் 
வழங்குவற்த அநநாட்டின் 
்தலி்பான் அரசு நிறுத்தி 
இருப்்ப்தாக பசய்தி பவளி -
யாகியுள்்ளது.   

்தலி்பான் ஆட்சிக்கு 
வரும் முன், காபுல் உட்்பட 
பிர்தாை நகரங்களில் 
ப்பண்கள் வாகைம் ஓட்டுவற்த 
காண முடிந்தது. எனினும் ்தற்ம்பாது 
ப்பண்களுக்கு ஓட்டுநர உரிமம் 
வழங்குவற்த ்தலி்பான்கள் நிறுத்தி 
இருப்்ப்தாக உள்ளுர ஊடகங்கள் 
பசய்தி பவளியிட்டுள்்ளை.   

“ப்பண்களுக்கு ஓட்டுநர உரிமம் 
வழங்குவற்த நிறுத்தும்்படி எமக்கு 
வாய்பமாழி மூைம் அறிவுறுத்்தல் 
வழங்கப்்பட்டது. ஆைால் ப்பண்கள் 
நகரில் வாகைம் ஒட்டுவற்த நிறுத் -
தும்்படி எமக்கு அறிவுறுத்்தப்்பட-

வில்றை” என்று ஒட்டுநர ்பயிற்சி 
கல்லுுௗரிகற்ள மமற்்பாரறவயி-
டும் பஹரட் நகர ம்பாக்குவரத்து 
முகாறம நிறுவைத் ்தறைவர ஜான் 
அகா அசக்சாய் ப்தரிவித்துள்்ளார.   

கடந்த ஓகஸடில் ்தலி்பான்கள் 
மீண்டும் ஆட்சிக்கு திரும்பியது 
ப்தாடக்கம் ஆப்கானில் மனி்த 
உரிறம நிறை மமாசமறடநதிருப்-
்ப்தாக கூைப்்படுகிைது. குறிப்்பாக 
ப்பண்களுக்கு எதிராை உரிறம 
மீைல்கள் அதிகரித்துள்்ளது.     

ஆப்கான் மனழ மவளளத்தில்  
22 பபர் பலி: 40 பபர் காயம்
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022  மே 6 வெள்ளிக்கிழனே

திதி: --சஷ்டி

ராகுகாலம :  ்பகல் :  1.30  -  3.00ெனர
சு்பமேரம : கானல : 10.30  -  12.00ெனர

இன்னறைய சு்பதினமவ�ாழுனக 
மேரம

மயாகம: சித�மயாகம

3

கனடியன் ட�ொலர்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல273.95 285.05

யூர�ொ
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல373.83 383.45

ஐப்ொன் டயன்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல2.7067 2.8119

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல255.10 263.99

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல440.04 455.34

சுவிஸ பி�ொஙக்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல359.43 373.10

அடெரிக்க ட�ொலர்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல350.05 362.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல249.07 260.33

குறித�
வினல

குறித�
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

சு்பகிருது ெருடம -சிததினர 23

சுபஹ்  - 04.37
லுஹர்  - 12.09
அஸர்  - 03.27
மஃரிப்  - 06.19
இஷா  - 07.32

ோட்டின் வேருக்கடி நினலக்கு  

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,  
ஷம்ஸ் போஹிம்  

நோட்டின் சநருககடி நில�ககு 
தீர்வு கோணும் சபோறுபலப அர -
ெோஙகம் ஒரு லபோதும் லகவிட்டு 
விடோசென அலைசெர் ரலைஷ் பத்-
திரண போரோளுைன்்றத்தில செரி-
வித்ெோர்.   அெறகோன சபோறுபலப 
அரெோஙகம் ஏறறுக சகோண்டுள்ளது 
என்றும் அ்வர் லநறறு ெலபயில 

செரிவித்ெோர்.   சநருககடியில 
இருந்து நோட்லட மீட்பெறகு ஜனோ -
திபதி விடுத்ெ அலைபலப குறுகிய 
அரசியல கோரணஙகளுககோகல்வ 
எதிர்ககட்சி ஏறறுகசகோள்ளவிலல� 
என்பலெ சுட்டிககோட்டிய அலைசெர் 
அலன்வரும் இலணந்து பிரசசிலன-
களுககு தீர்வு கோண ல்வண்டியது 
அ்வசியம் என்பலெயும் ெலபயில 
்வலியுறுத்தினோர்.  

போரோளுைன்்றத்தில லநறறு நலட-

சபற்ற நோட்டின் ெறலபோலெய 
சநருககடி நில� செோடர்போன வி்வோ -
ெத்தில உலரயோறறும் லபோலெ அ்வர் 
இவ்வோறு செரிவித்ெோர்.  

அது செோடர்பில அ்வர் லைலும் 
செரிவிகலகயில:  

அரெோஙகம் சகோலரோனோ ல்வரஸ் 
சூழ்நில�யில ைககளுககு ்வைங-
கககூடிய நி்வோரணைோகல்வ ்வரி 
குல்றபலப லைறசகோண்டது. அது-
ைட்டுைன்றி சபருை்ளவு நி்வோரணங-
கல்ள ைககளுககு ்வைஙகிய-
துடன் பலல்வறு கடன்கல்ள

தீர்வு காணும் ப�ாறுப்� அரசு  
ஒருப�ாதும் ்கவிட்டு விடாது  

அனேசசர் ரமேஷ் ்பதிரண 

பிரதி ெபோநோயகர் செரிவு 
விடயைோனது அரெோஙகத்-
தில இருந்து ச்வளிலயறி-
விட்டெோக கூறிய்வர்களின் 
நோடகத்லெ அம்ப�பபடுத்தி-
யுள்ளெோக   ெமிழ்த் லெசியக 
கூட்டலைபபின் போரோளு-
ைன்்ற உறுபபினர் எம்.ஏ.சு -
ைந்திரன் செரிவித்துள்ளோர்.  

லநறறு டுவிட்டரில அ்வர் 
ச்வளியிட்ட பதிவில�லய   
இவ்வோறு குறிபபிட்டுள்ளோர்.  

அந்ெ பதிவில “பிரதி ெபோநோயகர் பெவிககு ஸ்ரீ�ஙகோ 
சுெந்திரக கட்சியினோல முன்சைோழியபபட்டுள்ள 
ரஞ்சித் சியம்ப�ோபிட்டியவுககு ஆெரவு ்வைஙகு்வெோக 
ஸ்ரீ�ஙகோ சபோதுஜன சபரமுன செரிவித்துள்ளது.  

ஸ்ரீ�ஙகோ சுெந்திரக கட்சி ைறறும் ஏலனய சி�ர் அர -
ெோஙகத்திலிருந்து வி�கிவிட்டெோக அண்லைய நோட்க -
ளில அரஙலகறறிய நோடகத்லெ இது அம்ப�பபடுத்தி-
யுள்ளது” எனப பதிவிட்டுள்ளோர்.  

கணனி கட்டலைபபில 
மீண்டும் லகோ்ளோறு ஏறபட்ட -
ென் கோரணைோக கடவுசசீட்டு 
விண்ணபபஙகல்ள ஏறறுக-
சகோளளும் செயறபோடு லநறறு 
(5) ெறகோலிகைோக இலடநி-
றுத்ெபபட்டெோக குடி்வரவு 
ைறறும் குடியகலவு திலணக-
க்ளம் அறிவித்துள்ளது.  

 இலெல்வல்ள, கணனி 
கட்டலைபபில ஏறபட்ட 
திடீர் செயலிைபபு கோரணைோக, 
செவ்வோய்ககிைலை (3)   அத்தியோ-
்வசியைற்ற லெல்வகளுககோக குடி்வ -
ரவு குடியகலவு திலணகக்ளத்துககு 
விஜயம் செய்்வலெ ெவிர்த்து சகோள-
ளுைோறு சபோதுைககளுககு அறிவிக-
கபபட்டிருந்ெது.  

இென் கோரணைோக திலணகக்ளத்-
தின் ஒரு நோள லெல்வயில ெோைெம் 
ஏறபடு்வெோகவும் அறிவிககபபட்-

டது.  
 இருபபினும், இந்ெ திடீர் செய-

லிைபபு ெரிசெய்யபபட்டு ்வைலை -
யோன லெல்வகள முன்சனடுககப-
பட்டு ்வரு்வெோக லநறறுமுன்தினம் 
(4) குடி்வரவு குடியகலவு திலணகக-
்ளம் செரிவித்ெது.  

 இந்நில�யில,லநறல்றய தினம் 
கணனி கட்டலைபபில மீண்டும் 
லகோ்ளோறு ஏறபட்டுள்ளெோக செரிவிக-
கபபட்டுள்ளது.  

கணனி கட்டனேப்பில் மீண்டும மகாளாறு:

ெழனேக்கு திருமபியதும அறிவிப்்ப�ாக வ�ரிவிப்பு

கடவுச்சீட்டு விண்ணப�ஙக்ை
ஏற்றுகபகாள்வது இ்டநிறுத்தம்  

இலங்னக அரசின் மெண்டுமகாள்   

 08 ஆம திகதி 02 ஆெது வ�ாகுதி ெருகிறைது  
இ�ஙலக அரெோஙகத்தின் ல்வண் -

டுலகோளுககிணஙக, இ�ஙலக ைகக-
ளுககோன ைனிெோபிைோன உெவியோக 
1.5 மிலலியன் சடோ�ர் சபறுைதி-
யோன 11 ்வலகயோன ைருந்துகல்ள-
யும் 08 ்வலகயோன ைருத்து்வ உப-
கரணஙகல்ளயும் இந்லெோலனசிய 
அரெோஙகம் நன்சகோலடயோக ்வைங-
கியுள்ளது.   

இென் முெறசெோகுதி கடந்ெ 28 
ஆம் திகதி இ�ஙலகககு அனுபபப-
பட்டுள்ளதுடன் ஏலனய செோகுதி 
ைருந்துபசபோருட்கள நோல்ள ைறு-
தினம் 08 ஆம் திகதி ஞோயிறறுககி-
ைலை இ�ஙலகககு அனுபபில்வக-
கபபடவுள்ளன.   

ைனிெோபிைோன உெவிகள ்வைங -
கும் நிகழ்வு கடந்ெ 28ஆம் திகதி 
லெோகர்லனோ ஹட்டோ ெர்்வலெெ 

விைோன நில�யத்தின் கபுரோ ஏறறு-
ைதி க்ளஞ்சிய கட்டடத்தில நலட-
சபற்றது.   இந்லெோலனசியோ ைறறும் 
ஆசியோன் நோடுகளுககோன இ�ஙலகத் 

தூது்வர் யலெோஜோ குணலெககரவிடம் 
இந்லெோலனசிய  சுகோெோர அலைச-
சின் செய�ோ்ளர் நோயகத்தினோல 
நன்சகோலட லகயளிககபபட்டது.   

மருந்துகள, மருதது்வ உ�கர்ணஙகள;   
இந்ப்தாபேசிய அரசு நனபகா்ட   

SLFPயும் ஏ்ேய சில எம்பிககளும்
அரஙபகற்றிய நாடகம் அம்�லம்

 ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், 
ஷம்ஸ் போஹிம்   

எதிர்கட்சிகளின் ப�த்லெ 
கோட்டும் ெந்ெர்பபத்லெ எதிர் -
கட்சியோன ஐககிய ைககள ெகதி, 
கோட்டிக சகோடுத்து விட்டெோக 
பிரதி ெபோநோயகரோக மீண்டும் 
செரிவுசெய்யபபட்டுள்ள ரஞ்சித் 
சியம்ப�ோபபிட்டிய செரிவித்துள-
்ளோர்.   

லநறறு கோல� ்வலர ெம்லை பிரதி ெபோநோயகரோக செரிவு-
செய்்வது என்்ற முடிவுககு எதிர்ககட்சியும் இணககம் ச்வளி -
யிட்டிருந்ெது   

எனினும் இறுதி லநரத்தில எதிர்கட்சி கோட்டிக சகோடுத்-
துவிட்டெோகவும் இென் மூ�ம் ச்வளியில இடம்சபறும் 
லபோரோட்டஙகல்ள எதிர்ககட்சி கோட்டிகசகோடுத்து விட்டெோ -
கவும் ரஞ்சித் சியம்ப�ோபபிட்டிய குறிபபிட்டோர். அரெோஙக 
கட்சி ெைது செரிவுககு விருபபம் ச்வளியிட்டலபோ-
தும், போரோளுைன்றில சுயோதீனைோக செயறபடும்

�லத்்த காட்டும் சந்்தர்ப�த்்த  
எதிர்ககட்சி காட்டிக பகாடுததுவிட்டது  

டுவிட்டரில் ்பதிவினன 
வெளியிட்ட சுேந்திரன்

 பிரதி ச்பாோயகராக வ�ரிவுவசய்-
யப்்பட்ட ரஞ்சித சாடல்   

வேருக்கடினய தீர்க்கக்கூடிய:   

 முன்னாள் அனேசசர் மராஹி� அம்பகுணெர்�ன சன்பயில் சொல்   
ரவூப் ஹக்கீம எம.பி வ�ரிவிப்பு   ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,   

ஷம்ஸ் போஹிம்   

நோட்டின் ெறலபோலெய அலனத்து 
சநருககடிகளுககும் எம்ைோல தீர்வு 
சபறறுக சகோடுகக முடியும் எனக-
கூறும் முதுசகலும்புள்ள எதிர்ககட் -
சித் ெல�்வர்கள எ்வரோ்வது இருந் -
ெோல முன் ்வரட்டும் என முன்னோள 
அலைசெர் லரோஹிெ அலபகுண -
்வர்ென போரோளுைன்்றத்தில ெ்வோல 
விடுத்ெோர்.   

அடுத்ெ ்வருடம் ஏபரல ைோெத்தி -
ல�லய போரோளுைன்்றத்லெ கல�க -
கக கூடிய அதிகோரம் ஜனோதிபதிககு 
உள்ளது என்பலெ சுட்டிககோட்டிய 
அலைசெர், அெறகு முன்னர் போரோ -
ளுைன்்றத்லெ கல�பபெோனோல 
அெறகோன நட்வடிகலககள எடுக -
கபபடுைோனோல அதில முெ�ோ்வது 

லகசயோபபத்லெ இடு்வ -
ெறகு ெோம் ெயோர் என்றும் 
அ்வர் ெலபயில செரிவித்-
ெோர்.   

நோட்டின் ெறலபோலெய 
சநருககடி நில� செோடர் -
பில லநறறு போரோளுைன்-
்றத்தில நலடசபற்ற வி்வோ -
ெத்தின் லபோலெ அ்வர் 
இவ்வோறு செரிவித்ெோர்.   

ெலபயில செோடர்ந்து 
உலரயோறறிய அ்வர்:   

அரெோஙகமும் சுயோதீனைோக 
செயறபடும் போரோளுைன்்ற குழுவி-
னரும் ெந்தித்து ெர்்வ கட்சி அரெோஙக-
சைோன்ல்ற அலைபபெறகோன லபசசு-
்வோர்த்லெகல்ள லைறசகோண்டனர். 
அெறகு அலனத்து கட்சிக்ளதும் ஒத் -
துலைபபுககள லகோரப பட்டுள்ளன.   

ந ம் பி க ல க யி ல � ோ 
பிலரரலண சகோண்டு 
்வந்து அென் மூ�ம் அர-
ெோஙகத்லெ அலைபப-
ெறகு எதிர்ககட்சியினர் 
எடுத்துள்ள நட்வடிக-
லகககும் நோம் இடை-
ளித்துளல்ளோம்.   

ெ த் ெ ை க கு த் 
லெல்வயோன விடயங-
கல்ள நில்றல்வறறு-
்வது ைறறும் அரசியல 

ரீதியோன குலரோெம் என பல்வலக 
நிகழ்சசி நிரலகள கோணபபடுகின்-
்றன. எனினும் நோட்டுககு ெறலபோது 
அது்வல� அ்வசியம் என்பலெ 
அலன்வரும் உணர்ந்து சகோள்ள 
ல்வண்டும் என்றும் அ்வர் 
லைலும் செரிவித்ெோர்.  

முதுபகலும்புளை எதிர்ககட்சி   
்த்ல்வர்கள இருந்்தால் முன்வரட்டும்   

நாடு எதிர்பகாணடுளை பிரச்சி்ேககு   
தீர்வு கா்ண எந்்த திட்டமும் இல்்ல   
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,ஷம்ஸ் 
போஹிம்   

அரெோஙகம் செய்ெ ெ்வறுககோக 
ைன்னிபபு லகோரிய லபோதும் நோடு 
எதிர்சகோண்டுள்ள பிரசசிலனககு 
தீர்வுகோண எந்ெ ல்வல�த்திட்டமும் 
முன் ல ்வ க க ப ப ட வி ல ல � ச ய ன 
முஸ்லிம் கோஙகிரஸ் ெல�்வர் ரவூப 
ஹககீம் செரிவித்ெோர்.   

ெர்்வலெெ நோணய நிதியத்துடனோன 
க�ந்துலரயோடல செோடர்பில நிதி 
அலைசெரினோல ெைர்பபிககபபட்ட 
அறிகலக மீெோன இரண்டோம் நோள 
வி்வோெத்தில க�ந்துசகோண்டு உலர-
யோறறுலகயில�லய இவ்வோறு குறிப -

பிட்டோர். அ்வர் அஙகு செோடர்ந்து 
செரிவிகலகயில,   

 நோஙகள கடந்ெ 02 ்வருடஙக -
்ளோக செரிவித்து ்வரு்வலெலய நிதி 

அலைசெர் லநறறு ெலபககு அறிவித்-
திருந்ெோர். நோடு எதிர்சகோண்டுள்ள 
பிரசசிலனககு எந்ெ தீர்வும் அ்வரது 
லபசசில இருககவிலல�. இென் 
மூ�ம் நோடு எதிர்சகோண்டுள்ள பிரச-
சிலனககு தீர்வுகோண அரெோஙகத்தி-
டம் எந்ெ ல்வல�த்திட்டமும் இல-
ல�சயன்பது செளி்வோகின்்றது. நிதி 
அலைசெர் ெனது உலரயில அரெோங-
கம் செய்ெ ெ்வறுககோக ைன்னிபபு 
லகோரினோலர ெவிர ல்வறு எெலனயும் 
செரிவிககவிலல�. பிரசசிலனககு 
தீர்வுகோண எதிர்ககட்சி ெோர்பில 
பலல்வறு லயோெலனகள முன்ல்வக -
கபபட்டன. கோலி முகத்திடலிலி -
ருந்து ைககளின் லகோஷம் 
இ்வர்களுககு 

முறிகணடி பசல்்வபுரம் �குதியில் �ாரிய 
வி�தது; ஒரு்வர் ப்தய்வாதீேமாக ்தபபிபபு
பரந்ென் குறூப நிருபர்  

முறிகண்டி திலெயிலிருந்து 
கிளிசநோசசி லநோககி பயணித்ெ 
ஜீப ரக ்வோகனம் கட்டுபபோட்லட 
இைந்து வீதி அருகில உள்ள ைரங-
களுடன் ப�ைோக லைோதியுள்ளது.  

விபத்தில செய்்வோதீனைோக 
ல்வத்தியர் ஒரு்வர் சிறு கோயங-
களுடன் ெபபித்துள்ளோர்.முல-
ல�த்தீவு ைோஙகு்ளம் சபோலிஸ் 
பிரிவிறகுட்பட்ட முறிகண்டி செல -
்வபுரம் பகுதியின் A9 வீதியில இவ 
விபத்து இடம்சபறறுள்ளது.  

்வோகனம் ைரஙகளுடன் லைோதிய -

லையோல ்வர்த்ெக நில�யத்தில சிறு 
சிறு போதிபபுகள ஏறபட்டுள்ளது. 
எனினும் போரிய விபத்திலிருந்து 
ைககள குறித்ெ ைரஙக்ளோல ெபபித்-
துள்ளெோக செரிவிககபபடு -
கி்றது.  

மககளின குர்ல பிரதிநிதிதது்வப�டுததும்   
இடமாக �ாராளுமன்றம் அ்மய ப்வணடும்
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,-
ஷம்ஸ் போஹிம்   

ைககளின் குரல� பிரதிநி -
தித்து்வபபடுத்தும் இடைோக 
போரோளுைன்்றம் அலைய 
ல்வண்டுசைன ஐககிய 
ைககள ெகதி போரோளுைன்்ற 
உறுபபினர் இம்தியோஸ் 
போககிர் ைோககோர் செரிவித்ெோர்.   

பிரதி ெபோநோயகர் செரிவின் 
பின்னர் ெலபயில கருத்துத் செரி-
வித்ெ அ்வர், 

எதிரணி ெோர்பில என்லன பிரதி 
ெபோநோயகர் பெவிககு பிலரரித்ெ -

லைககு நன்றி செரிவிககி-
ல்றன். எனககு ்வோககளித்ெ 
்வோககளிககோெ அலன்வருக-
கும் நன்றி செரிவிககில்றன். 
ைககளின் குரல� பிரதிநி -
தித்து்வபபடுத்தும் இடைோக 
போரோளுைன்்றம் அலைய 
ல்வண்டும்.   

நம்பகத்ென்லைலய போது-
கோகக முடியோைல லபோ்வது சிகக -
�ோனது. ஆட்சிககு எதிரோக ைககள 
வீதியில இ்றஙகியுள்ளனர்.ைககளின் 
கருத்லெ ைதித்து லெரியைோக ்வோக -
களித்ெ அலன்வருககும் 
நன்றி செரிவிககில்றன். 

பிரதி சபாநாயகர் தெரிவு:
ஆளும் ெரப்பு வாழ்த்து
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், 
ஷம்ஸ் போஹிம்   

ஜனநோயக ரீதியோன ்வோக-
சகடுபபினூடோக ரஞ்சித் 
சியம்ப�ோபிட்டிய பிரதி ெபோ -
நோயகரோக செரி்வோகியுள்ளோர். 
அ்வருககு பிரெைர் ைறறும் 
ஆளும் ெரபபு ெோர்பில ்வோழ்த்து-
்வெோக ெலப முெல்வர் அலைசெர் 
திலனஷ் குண்வர்ென செரிவித்ெோர்.   

பிரதி ெபோநோயகர் செரிவு செோடர் -
பில எதிரிணியின் குற்றசெோட்டுககு 
பதி�ளித்ெ அ்வர் கருத்துத் செரிவிக-
லகயில,   

பிரதி ெபோநோயகரோக ரஞ்சித் 
சியம்ப�ோபிட்டிய செரி்வோ -
கியுள்ளோர். அ்வர் எந்ெக 
கட்சிலய லெர்ந்ெ்வர் என்பது 
முககியைல�. இெறகு முன்-
னரும் எதிரணியில இருந்து 
உயர்பெவிகளுககு செரி்வோகி -
யுள்ளனர். ச்வறறி லெோலவி 

இரண்லடயும் ஏறக ல்வண்டும். 
ஜனநோயக ரீதியில ்வோகசகடுபபு 
நடத்ெபபட்டு அ்வர் செரி்வோகியுள-
்ளோர். சபரும்போன்லை ்வோககுகள 
அ்வருககு கிலடத்துள்ளது. ைககள 
லகோரும் ைோற்றஙகளுகக-
லைய ஜனோதிபதியும் 



இலங்கையின் கைட்டுப்பாட்டில் இருக் -
கும் கைச்சதீ்ை மீட்்தறகைபான முயற -
சிகைளில் இந்திய மத்திய அரசு 

தற்்பாது முயறசி ்மற்கைபாண்டு ைருை -
தபாகை இந்திய ஊடகைஙகைள் ்்சய்தி ்ைளியிட் -
டுள்்ளன. ஆனபாலும் உரிய ஆதபாரஙகை்்ள 
்மற்கைபாள் கைபாட்டபாமல் இச்்சய்திகை்்ள 
அந்த ஊடகைஙகைள் ்ைளியிட்டுள்்ளன.

இந்த விடயம் ்தபாடர்பாகை இந்திய ஊட-
கைஙகைளில் ்்சய்தி ஒன்று உலைத் ்தபாடஙகி 
உள்்ளது. 

இலங்கை ்தபாழிலபா்ளர கைபாஙகிரஸ் நடத்-
திய ்மதின விழபாவில் கைலந்து ்கைபாள்ை-
தறகைபாகை தமிழநபாடு ்பா.ஜ.கை த்லைர அண் -
ணபாம்ல கைடந்த 30 ஆம் திகைதி இலங்கை 
ைந்திருந்தபார. இலங்கையில் உள்்ள சீதபா 
்கைபாயில் உட்்ட இந்து ்கைபாயில்கைள் ்லைற -
றில் அண்ணபாம்ல ்சந்திபபுகைள் நடத்தி -
னபார.

இலங்கையில் ம்லயகைத் தமிழரகைள், 
ைட்குதி தமிழ அ்மபபுகைள், மீனைரகைளு-
டன் அண்ணபாம்ல ்சந்திபபுகைள் நடத்தியி -
ருந்தபார. இலங்கையில் இைருக்கு ்்ரிய 
அ்ளவில் ைர்ைறபு ்கைபாடுக்கைப்ட்டது. 
இலங்கையில் ்ல்்ைறு ்குதிகைளில் தமிழர -
கை்்ளச ்சந்தித்து அைரகைளிடம் கு்ைகை்்ளக் 
்கைட்டறிந்தபார. இலங்கை ் தபாழிலபா்ளர கைபாங -
கிரஸ் நடத்திய உ்ழப்பா்ளர தின நிகைழவி-
லும் அண்ணபாம்லக்கு சிைபபு ைர்ைறபு 
்கைபாடுக்கைப்ட்டது. 

்்சன்்னக்குத் திரும்பிய அண்ணபாம்ல 
கைச்சதீவு ்றறி ்்சினபார. யபாழப்பாணத்தில் 
தமிழரகைளுக்கைபாகை பிரதமர ் மபாடி 5 ஆண்டுகை -
்ளபாகை ்்சய்திருக்கும் ்சபாத்ன அ்ளப்ரியது. 

அத்துடன் கைச்சதீவு திருவிழபாவுக்கு ் ்சல்ை -
தறகு தமிழநபாட்்டச ்்சரந்தைரகைளுக்கு 
இலங்கை அரசு இலை்ச வி்சபா ைழஙகை 
்ைண்டும் என்று ் கைபாரிக்்கை விடுத்ததபாகை 
்்சன்்ன திரும்பிய அண்ணபாம்ல 
்தரிவித்தபார. ஆனபால் கைச்ச தீவிறகு 
்்சல்ல தமிழரகைளுக்கு விழபாவின் ்்பாது 
வி்சபா ்கைட்கைப்டுைது இல்்ல என்்து 
குறிபபிடத்தக்கைது. 

இந்த நி்லயில் அண்ணபாம்லயின் 
இந்த ்்ட்டி்யத் ்தபாடரந்து இலங்கை-
யின் கைட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் கைச்சதீ்ை 
மீட்்தறகைபான முயறசிகைளில் மத்திய ்பா.ஜ.கை 
அரசு கை்ளமிைஙகி உள்்ளதபாகை ஊடகைஙகைளில் 
்்சய்தி ஒன்று உலைத் ்தபாடஙகி உள்்ளது. 

கைடந்த 1974- இல் கைச்சதீ்ை மத்திய 
அரசு இலங்கைக்குக் ்கைபாடுத்தது. கைச்ச -
தீ்ை மீட்கை ்ைண்டும் என்று ்ல்்ைறு 

தமிழகை அரசியல் கைட்சிகைள் ்கைபாரிக்்கை முன் -
்ைத்து ைரும் நி்லயில், கைச்சதீ்ை 99 
ைருடஙகைளுக்கு குத்த்கைக்கு எடுக்கை மத்திய 
அரசு முயறசி ்்சய்ைதபாகை இந்திய ஊடகைங -
கைளில் தகைைல் உலவுகின்ைது.  இன்்ைய 
்்பாரு்ளபாதபார ் நருக்கைடி ் ை்்ளயில் இலங -
்கைக்கு ்்சய்யப்டும் ்்பாரு்ளபாதபார உத -
விக்கு ்கைமபாைபாகை கைச்சதீ்ை 99 ைருடங -
கைளுக்கு குத்த்கைக்கு எடுக்கை மத்திய அரசு 
முயறசி ்்சய்யலபாம் என்று ்்சய்திகைள் உல -
வுகின்ைன. ஆனபால் எந்த்ைபாரு உத்தி்யபா-
கைபூரை ஆதபாரஙகைளும் இச்்சய்திகைளுக்கு 
்மற்கைபாள் கைபாட்டப்டவில்்ல என்்து 
குறிபபிடத்தக்கைது. 

அண்ணபாம்லயின் இலங்கை ்யண-
மும் இதறகைபான திட்டமபா இருக்கைலபாம் என்று 
அச்்சய்தியில் குறிபபிடப்ட்டுள்்ளது. சீனபா 
இத்த்ன ஆண்டுகைள் இலங்கைக்கு கைடன் 
்கைபாடுத்து அ்த கைட்டுப்டுத்தி ைந்தது. 
இப்்பாது இலங்கைக்கு உதவுைதன் மூலம் 
இந்தியபா இலங்கை்ய தனது ்க்கைம் இழுக் -
கைப ்பாரக்கிைது. இந்திய ்்ருஙகைடலில் 
அதிகைம் ்்சலுத்த கைச்சதீவு இந்தியபாவிறகு 

்பாதுகைபாபபு ரீதியபாகை உதவியபாகை இருக்கும். 
இ்த கைருத்தில் ்கைபாண்டு கைச்சதீ்ை மீட்கும் 
கைபாரியத்்த இலங்கை ்கையில் எடுக்கைலபாம் 
என்று தகைைல்கைள் ைருகின்ைன. இதன் கைபார-
ணமபாகை்ை இலங்கை ்்சல்லும் முன் அண்-
ணபாம்ல உள்து்ை அ்மச்சர அமித் ஷபா, 
்ைளியுைவுத்து்ை அ்மச்சர ்ஜய்்சஙகைர 
ஆகி்யபா்ர ்சந்தித்தபார என்றும் அச்்சய்தி -
கைளில் ்தரிவிக்கைப்ட்டுள்்ளது.

editor.tkn@lakehouse.lk

தற்்பாது நபாடு ்்பாரு்ளபாதபார ரீதியில் முகைம் 
்கைபாடுத்திருப்து ஒரு ்தசிய ்நருக்கை-
டி்ய அன்றி ்ைறில்்ல. இது மிகைவும் 

்தளிைபான விடயம். இந்்நருக்கைடியின் தபாற்ரி-
யத்்த உணரந்துள்்ள ஜனபாதி்தி ் கைபாட்டபா்ய ரபாஜ-
்க்ஷ த்ல்மயிலபான ஸ்ரீ லஙகைபா ்்பாதுஜன 
்்ரமுன அர்சபாஙகைம், நபாட்டு மக்கைள் அ்்சௌகை-
ரியஙகைளுக்கு உள்்ளபாை்தக் கு்ைப்தறகும் 
தவிரப்தறகும் ்த்ையபான அ்னத்து நடைடிக்-
்கைகை்்ளயும் முன்்னடுத்து ைருகின்ைது. 

அந்த ை்கையில் ்பாரபாளுமன்ைத்தில் மூன்றி-
லிரண்டு ்்ரும்்பான்்ம ்லத்்தக் ்கைபாண் -
டிருந்தும் கூட இப்்பாரு்ளபாதபார ்நருக்கைடிக்கு 
அ்னத்து தரபபின்ரயும் உள்்ளடக்கி தீரவு ்தட 
ைழிை்கை ்்சய்யும் ை்கையில் அ்மச்சர்ை 
அ்மச்சரகைள் தமது ்தவிகை்்ள இரபாஜிநபாமபா 
்்சய்தனர. அத்ன அடிப்்டயபாகைக் ்கைபாண்டு 
அர்சபாஙகைத்தில் இ்ணந்து ்கைபாள்ளுமபாறு ்பாரபா-
ளுமன்ைத்தில் அஙகைம் ைகிக்கும் அ்னத்துக் கைட்-
சிகைளுக்கும் ஜனபாதி்தி  ்கிரஙகைமபாகை அ்ழபபு 
விடுத்தபார. இவை்ழப்் எதிரக்கைட்சித் த்லைர 
்சஜித் பி்ரமதபா்ச மறறும் ஏ்னய எதிரணிக் கைட்சி-
கைளும் நிரபாகைரித்தன. 

இ்டக்கைபால அர்சபாஙகை்மபான்்ை அ்மக்கும் 
ை்ர ஜனபாதி்தி நபால்ை்ர அ்மச்சரகை்ளபாகை 
நியமித்தபார. இச்சந்தரப்த்தில் ஸ்ரீ.்்பா.்்ரமுன 
த்ல்மயிலபான கூட்டணியில் அஙகைம் ைகித்த 
ஸ்ரீ லஙகைபா சுதந்திரக் கைட்சி உள்ளிட்ட சில கைட்சிகைள் 
தபாம் ்பாரபாளுமன்ைத்தில் சுயபாதீனமபாகைச ்்சயற -்
டப ்்பாைதபாகை அறிவித்தன. 

இருபபினும் ஜனபாதி்தியின் அ்ழப்் ஏறறு 
இ்டக்கைபால அர்சபாஙகைத்்த அ்மப்தறகைபான 
்்சசுைபாரத்்த்ய முன்்னடுக்கை இக்கைட்சிகைள் 
இணக்கைம் ்தரிவித்து ்்சசுைபாரத்்தகை்்ளயும் 
முன்்னடுத்து ைந்தன. இவைபாைபான சூழலில் குரு-
நபாகைல் மபாைட்ட ்பாரபாளுமன்ை உறுபபினர ்சபாந்த 
்ண்டபார இரபாஜபாஙகை அ்மசசுப ்தவி்ய ஏறைபார. 

இத்னத் ்தபாடரந்து இ்டக்கைபால அர்சபாங -
கைத்்த அ்மப்தறகைபான ் ்சசுைபாரத்்த்ய இக்-
கைட்சிகைள் இ்டநிறுத்திக் ் கைபாண்டன. இந்நி்லயில் 
ஜனபாதி்தி புதிய அ்மச்சர்ை்ய நியமித்தபார. 
இவைபாைபான சூழலில் பிரதி ்ச்பாநபாயகைர ரன்ஜித் 
சியம்்லபாபபிட்டிய ்தவி விலகைப ்்பாைதபாகை அறி-
வித்தபார. இைர ஸ்ரீ.ல.சு. கைட்சி ்சபாரபு ஸ்ரீ.ல.்்பா. 
்்ரமுனவின் ்கைகைபா்ல மபாைட்ட ்பாரபாளுமன்ை 
உறுபபினர என்்து குறிபபிடத்தக்கைது. 

இந்நி்லயில் சில ்பாரபாளுமன்ை உறுபபினர-
கைள், ஜனபாதி்தி த்ல்மயிலபான அர்சபாஙகைம் 
்பாரபாளுமன்ைத்தில் ்்ரும்்பான்்ம்ய இழந்து 
விட்டதபாகைவும், எதிரணிக்கு 120 ஆ்சனஙகைள் 
கி்டக்கைப ்்றறுள்்ளதபாகைவும் சில தினஙகைளுக்கு 
முன்னர ்ைளிப்்டயபாகைக் கூறினர.  

இவைபாைபான பின்னணியில் ஸ்ரீ.ல.்்பா. ்்ரமு -
னவின் ்பாரபாளுமன்ை ்லத்்த உரசிப ்பாரக்கும் 
ை்கையில் பிரதி ்ச்பாநபாயகைர ்தரிவு ்பாரபாளுமன்-
ைத்தில் ்நறறு இடம்்்றைது. இப்தவிக்கு ஏற -
கைன்ை பிரதி ்ச்பாநபாயகைரபாகை ்தவி ைகித்த ்பாரபா-
ளுமன்ை உறுபபினர ரஞ்ஜித் சியம்்லபாபிட்டிய 
மீண்டும் ்்பாட்டியிட்டபார. இந்நி்லயில் ஆளும் 
ஸ்ரீ.ல. ்்பாதுஜன ்்ரமுன கைட்சியின் ்்சயலபா்ள-
ரபான ்பாரபாளுமன்ை உறுபபினர ்சபாகைர கைபாரியை்சம், 
தமது கைட்சி ஸ்ரீ.ல.சு. கைட்சி ்சபாரபு ்பாரபாளுமன்ை 
உறுபபினரபான ரன்ஜித் சியம்்லபாபபிட்டிய எம்.
பிக்கு ஆதரைளிக்கை தீரமபானித்துள்்ளதபாகை ்நறறுக் 
கைபா்லயில் அறிவித்தபார.

பிரதபான எதிரக்கைட்சியபான ஐக்கிய மக்கைள் ்சக்தி 
்சபாரபில் ்பாரபாளுமன்ை உறுபபினர இம்தியபாஸ் 
்பாக்கீர மபாக்கைபார பிரதி ்ச்பாநபாயகைர ்தவிக்கு ்்பாட்-
டியிட்டபார. இதனடிப்்டயில் ்பாரபாளுமன்ைத்தில் 
ந்ட்்றை இரகைசிய ைபாக்்கைடுபபில் 148 ைபாக் -
குகை்்ள ரன்ஜித் சியம்்லபாபிட்டியவும், 65 ைபாக்-
குகை்்ள இம்தியபாஸ் ்பாக்கீர மபாக்கைரும் ்்றறுக் 
்கைபாண்டனர. இதன் ஊடபாகை ரன்ஜித் சியம்்லபாப-
பிட்டிய மீண்டும் பிரதி ்ச்பாநபாயகைரபானபார. 

இவைபாக்்கைடுபபின் ஊடபாகை ஸ்ரீ.ல.்்பா. ் ்ரமுன 
தமது ்பாரபாளுமன்ை ்்ரும்்பான்்ம்ய மீண்டும் 
உறுதிப்டுத்தியுள்்ளது. நபாடு முகைம் ்கைபாடுத்துள்்ள 
்்பாரு்ளபாதபார ்நருக்கைடிக்கு ஒன்று்ட்டு தீரவு ்தட 
அர்சபாஙகைம் முன்்னடுத்து ைரும் முயறசிகை்்ள 
தைைபாகைவும் பி்ழயபாகைவும் எதிரணியினர புரிந்து 
்கைபாண்டதன் ்ைளிப்பா்ட இது. 

அர்சபாஙகைம் ்லவீனமபாகை இல்்ல. அறுதிப 
்்ரும்்பான்்ம்ய இழக்கைவும் இல்்ல என் -்
தறகு பிரதி ்ச்பாநபாயகைர ்தரிவில் ஸ்ரீ.ல. ்்பா. 
்்ரமுன ஆதரவு நல்கிய ரன்ஜித் சியம்்லபாப-
பிட்டிய எம்.பி ்்றறுள்்ள 148 ைபாக்குகைள் நல்ல 
்சபாட்சியமபாகும். ஆகை்ை மக்கைள் முகைம் ்கைபாடுத்-
துள்்ள ்்பாரு்ளபாதபார ்நருக்கைடிக்கு தீரவு கைபாண 
அர்சபாஙகைம் முன்்னடுக்கும் நடைடிக்்கைகை்்ள 
உரிய மு்ையில் புரிந்து ்கைபாண்டு ஒத்து்ழபபு-
டன் ்்சயற்ட இனியபாைது எதிரணியினர முன்ைர 
்ைண்டும். அது்ை நபாட்டுக்கும் மக்கைளுக்கும் 
அைரகைள் அளிக்கும் ்்ச்ையபாகை இருக்கும்.

35, டி. ஆர. விஜயைரதன மபாைத்்த, ்கைபாழும்பு- - 10

த்பால் ்்ட்டி இலக்கைம் : 834
்தபா்ல்்சி இலக்கைம் : 2429429, 2429272, 2429279

்்க்ஸ் : 2429270, 2429329, வி்ளம்்ர முகைபா்மயபா்ளர : 2429321
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அரசின் அழைபழபை புரிந்து 
க�ொள்ளத் தவறிய எதிரணி

பிறருக்கு உதவி புரியும் பெருமித உணர்வு,
விடாமுயற்சி மேற்பகாள்ளக் கூடிய உயர்்நத
இயல்புடடயவர்களிடம் நிடை பெற்றிருக்கும்.

தபா்ளபாண்்ம என்னும் த்கை்மக்கைண் தஙகிற்ை
்ை்ளபாண்்ம என்னுஞ் ்்சருக்கு

கச்சதீவை மீட்டெடுப்பதற்கு 
முயற்சிக்கின்றதா இந்தியா?

தாயாரின பி்றந்த தினததனறு தனது இலக்கிய நூவல   
்ைளியிடடெ வைததிய கலாநிதி இரா.முரளீஸைரன
தனது தபாயபார திருமதி ்பாலநபாகைம்மபா 

இரபா்ச்ரத்தினம் அைரகை்ளது 75 
ஆைது பிைந்த நபாளில் தனது இலக் -

கிய நூ்ல ்ைளியிட்டு ்ைத்துள்்ளபார 
்ைத்திய கைலபாநிதி இரபா.முரளீஸ்ைரன். 
அதுமட்டுமன்றி தனது முதலபாைது நூ்ல 
அ்னைருக்கும் இலை்சமபாகை அன்்ளிப்பாகை 
ைழஙகி ்ைத்தபார.   

கைல்மு்ன ஆதபார ்ைத்திய்சபா்லயின் 
்ைத்திய அத்தியட்்சகைரபாகைப ்ணியபாறறுகின் -
ைபார ்ைத்திய கைலபாநிதி இரபா. முரளீஸ்ைரன். 
அைர எழுதிய கைன்னி இலக்கியப ்்டப-
்பான 'ஒரு மருத்துைரின் மருத்துைம்ன 
நபாட்கைள்' என்ை கைவி்த நூல் ்ைளியீடு மட்-
டக்கை்ளபபு பிள்்்ளயபாரடி தமிழச்சஙகை கை்ல -
யரஙகைத்தில் ந்ட்்றைது.   

மட்டக்கை்ளபபு தமிழச்சஙகைத்தின் ஏற்பாட்-
டில், தமிழச ்சஙகைத் த்லைர ் ்சைபபுரைலர 
வி.ரஞ்சிதமூரத்தி த்ல்மயில் ந்ட்்றை 

இந்நிகைழவிறகு முன்னி்ல 
அதிதியபாகை கிழக்குப ்ல்கை்லக்-
கைழகை ்மபாழித்து்ைத் த்லைர 
்்ரபாசிரியர ்்ச. ்யபாகைரபா்சபா 
கைலந்து ்கைபாண்டபார.   

முதன்்ம அதிதிகை்ளபாகை மட்-
டக்கை்ளபபு மபாைட்ட அர்சபாஙகை 
அதி்ர கை.கைருணபாகைரன், கிழக்-
குப ்ல்கை்லக்கைழகை ்ைந்தர 
்ைத்திய கைலபாநிதி.்ை.வி்ைகைபா-
னந்தரபாஜபா ஆகி்யபார கைலந்து 
்கைபாண்டனர.   

நூலபாசிரியரின் தபாயபாகிய 
திருமதி ்பாலநபாகைம்மபா இரபா்ச -
்ரத்தினம் அைரகை்ளது 75ைது 
பிைந்த தினத்்த முன்னிட்டு 
அை்ர தமிழச ்சஙகைத்தினர 
்ம்டயில் ்்பான்னபா்ட 
்்பாரத்தி ்கைௌரவித்தனர.   

அறிமுகை உ்ர்ய மு.்்சல்ைரபா்சபா 
நிகைழத்த, நூல் ்ைளியீட்டு உ்ர்ய வி.ரி.
்சகைபா்தைரபாஜபா நிகைழத்தினபார.   

நயவு்ர்ய அருட்தந்்த அ.அ.நை்ரத்-
தினம் நிகைழத்த, ைபாழத்து்ரகை்்ள ்டபாக்டர -
கை்ளபான புஷ்லதபா ்லபாகைநபாதன், ்பா.யூடி 
ர்மஷ ்ஜயகுமபார ஆகி்யபார நிகைழத்தி -
னபாரகைள். ்மலும் இந்நிகைழவின் சிைபபு 
அதிதிகை்ளபாகை மட்டக்கை்ளபபு ்்பாதனபா ்ைத் -
திய்சபா்லப ்ணிப்பா்ளர ்ைத்திய கைலபாநி -
தி.கை.கைலபாரஞ்்சனி, மட்டக்கை்ளபபு பிரபாந்திய 
சுகைபாதபார ்்ச்ைகைள் ்ணிப்பா்ளர ்ைத்திய 
கைலபாநிதி குண.சுகுணன் ஆகி்யபார கைலந்து 
்கைபாண்டனர. இந்நூலின் முதல்பிரதியி்ன 
மட்டக்கை்ளபபு தமிழச ்சஙகை ்்பாரு்ளபா்ளர 
்்சல்ைரபா்சபா ்்றறுக் ்கைபாண்டபார.   

கைதிரைன் த.இன்்ரபா்சபாவின் ஒருஙகி-
்ணபபில் ந்ட்்றை இந்நிகைழவில், உள் -
நபாட்டு இ்ைைரித் தி்ணக்கை்ள சி்ரஷட 

ஆ்ணயபா்ளர ்சட்டத்தரணி மு. 
கை்ண்சரபா்சபாவினபால் ைர்ைறபு-
்ரயும், கை்லக்்கைபாகிலம் நபாட் -
டியப்ள்ளியினபால் ைர்ைறபு 
நடனமும் நிகைழத்தப்ட்டன.   

 ஏறபு்ர்ய நூலபாசிரியர 
்ைத்திய அத்தியட்்சகைர டபாக்டர 
முரளீஸ்ைரன் நிகைழத்த நன்றி 
உ்ர்ய து்ண ்்சயலபா்ளர 
திருமதி பிரியபா கைருணபாகைரன் 
நிகைழத்தினபார.   

 ்ைத்திய கைலபாநிதி இரபா. முர-
ளீஸ்ைரன் சிைந்த மருத்துை 
நிருைபாகி மட்டுமல்லபாமல், ஓர 
உன்னத இலக்கியப ்்டப-
்பாளியுமபாைபார. 1976 இல் 
யபாழப்பாணம், ்நல்லியடியில் 
பிைந்து, 1985 ஆம் ஆண்டு -
கைளின் பின்னர மட்டக்கை்ளபபில் 
ைபாழந்து ைரும் இைர, தனது 

கைல்வி்ய மட்டக்கை்ளபபு புனித மிக்்கைல் கைல் -
லூரியிலும், மருத்துை ்ட்டப்டிப்் யபாழ. 
்ல்கை்லக்கைழகை மருத்துை பீடத்திலும், மருத்-
துை நிரைபாகை முதுமபாணி்ய ்கைபாழும்பு ்ல் -
கை்லக்கைழகைத்திலும் ்்றறுள்்ளபார.   

 மட்டக்கை்ளபபு ்்பாதனபா ்ைத்திய்சபா்ல-
யில் மருத்துைரபாகை 2005 ஆம் ஆண்டிலி -
ருந்து கைட்ம்ய ்தபாடஙகி 2013 ஆம் 
ஆண்டு கைல்மு்ன ஆதபார ்ைத்திய்சபா்ல 
்ைத்திய அத்தியட்்சகைரபாகி தற்்பாதுை்ர 
அஙகு ்தபாடரந்து ்ணிபுரிகின்ைபார. மருத் -
துை அனு்ைஙகைளும் கைவி்த அனு்ைமும் 
இ்ணந்த மருத்துைம்ன நபாள்கை்்ளப 
்றறிய கைவி்தகைள் ்்சரந்த கைவி்தத் 
்தபாகுப்பாகை இந்நூல் ்ைளியிடப்ட்டது.

தண்ணீரும் அருந்தாமல் உண்்ாவிரதம்;
ஐந்தாைது நாள் மயங்கி வீழந்த முருகன!

ன்னபாள் பிரதமர ரபாஜீவ கைபாந்தி 
்கைபா்ல ைழக்கில் ்கைது 
்்சய்யப்ட்ட முருகைன் கைடந்த 

30 ஆண்டுகைளுக்கும் ்மலபாகை சி்ைத் 
தண்ட்ன அனு்வித்து ைருகிைபார. இந்த 
ைழக்கில் ்்ரறிைபா்ளன் உள்ளிட்ட ஏழு ்்ர 
தண்ட்ன அனு்வித்து ைருகின்ைனர. 

்்ரறிைபா்ளனுக்கு '்்ரபால்' ைழஙகி நீதி-
மன்ைம் உத்தரவிட்டது. அ்த்்பால் முருகை-
னின் ம்னவி நளினிக்கும் '்்ரபால்' ைழங -
கைப்ட்டது. நளினிக்கு ்தபாடரந்து 4ைது 
மபாதமபாகை '்்ரபால்' நீட்டிக்கைப்ட்டுள்்ளது. 

இந்நி்லயில், முருகைன் தனக்கு ்்ரபால் 
ைழஙகைக் ்கைபாரி ்ைலூர சி்ையில் உண்-
ணபாவிரதம் இருந்து ைருகிைபார. 5 ஆைது 
நபா்ளபான ்நறறு முருகைன் மயக்கைம்டந் -
துள்்ளபார. 

தனது தபா்யக் கைைனித்துக் ்கைபாள்்ள 30 
நபாட்கைள் ் ்ரபால் ைழஙகுமபாறு தமிழகை முதல்ை-
ருக்கு நளினி கைடிதம் எழுதினபார. அ்த்்பால 
அைரது கைணைர முருகைன், "எனது தந்்த 
்ைறறி்ைல் கைடந்தபாண்டு இைந்த ்்பாது இறு-
திச்சடஙகு ்்சய்ைதறகைபாகை ்்ரபாலில் ்்சல்ல 

அனுமதி ்கைட்டும் ைழஙகைப்டவில்்ல. 
தற்்பாது தந்்த இைந்து ஓரபாண்டு ஆகிைது. 
என்ை அைருக்குச ்சடஙகுகைள் ்்சய்ய 30 
நபாட்கைள் ்்ரபால் ைழஙகை ்ைண்டும்" என 
முதல்ைருக்கு கைடிதம் எழுதினபார. 

ஆனபால், நளினிக்கு மட்டும் ்்ரபால் 
ைழஙகைப்ட்ட நி்லயில், முருகைனுக்கு 
்்ரபால் ைழஙகுைதறகைபான நடைடிக்்கைகைள் 
எடுக்கைப்டவில்்ல. இதனபால் கைடும் விரக் -
தியில் இருந்து ைந்துள்்ளபார முருகைன். இந் -
நி்லயில், தனக்கு 30 நபாட்கைள் ்்ரபால் 
ைழஙகை ்ைண்டும் எனக் ்கைபாரி முருகைன் 
்ைலூர சி்ையில் உண்ணபாவிரதம் இருந்து 
ைருகிைபார. 5 ஆைது நபா்ளபாகை தண்ணீர கூட 
அருந்தபாமல் உண்ணபாவிரதம் இருந்து ைரு -
கிைபார முருகைன். இதனபால் முருகைன் ்நறறுக் 
கைபா்ல மயக்கைம்டந்துள்்ளபார. இத்ன-
யடுத்து மருத்துைரகைள் அைருக்கு உடனடி -
யபாகை ்ரி்்சபாத்ன ்மற்கைபாண்டுள்்ளனர. 
முருகைன் மயக்கைம்டந்ததபால் அைருக்கு 
சி்ை மருத்துைம்னயில் சிகிச்்ச அளிக்-
கைப்ட்டுள்்ளதபாகை அைரது ைழக்கைறிஞர புகை -
்ழந்தி ்தரிவித்துள்்ளபார. 

முருகைன் சி்ையில் உண்ணபாவிரதம் 
இருப்து இது முதல்மு்ை அல்ல. சில 
ஆண்டுகைளுக்கு முன்னர சி்ையில் நடத்திய 
திடீர ்்சபாத்னயில் முருகைன் அ்ையில் 
்்சல்்்பான் கைண்டுபிடிக்கைப்ட்டதபாகை கூைப -
்ட்டு அைர தனி அ்ைக்கு மபாறைப்ட்டபார. 
இதனபால் அைருக்கு சி்ையில் ைழஙகைப -
்டும் ்சலு்கைகைள் ரத்து ்்சய்யப்ட்டன. 
அதறகு எதிரபபுத் ்தரிவித்து, முருகைன் 
16 நபாட்கைளுக்கு ்மலபாகை உண்ணபாவிர -
தப ்்பாரபாட்டம் ்மற்கைபாண்டபார. இதனபால் 
அைரது உடல்நி்ல ்மபா்சமபாகி மயக்கைம -
்டந்தபார. 

2020 இல் தனது குடும்்த்தினருடன் 
'வீடி்யபா  ் கைபால்' ்்்ச அனுமதி அளிக்கைபாத -
தபால் ்தபாடர உண்ணபாவிரதத்தில் இருந்தபார. 
இந்நி்லயில்தபான் தற்்பாது 5-ைது நபா்ளபாகை 
தண்ணீர கூட அருந்தபாமல் ்தபாடர உண் -
ணபாவிரதம் ்மற்கைபாண்டிருந்த நி்லயில் 
்நறறுக் கைபா்ல மயஙகி விழுந்துள்்ளபார. 
அைருக்கு சி்ை மருத்துைம்னயி்ல்ய 
்ரி்்சபாத்ன ்மற்கைபாள்்ளப்ட்டு சிகிச்்ச 
அளிக்கைப்ட்டு ைருகிைது.

வி.ரி.்சகைபா்தைரபாஜபா...?
(�ொழரதீவு குறூப நிருபைர்)

அண்ணாமலையின் இைஙலகை விஜயதலதயடுதது
இந்திய ஊடகைஙகைளில் உைவும் பரபரப்பு செய்திகைள்!

மு



ராஜீவ் காந்தி 
படுககாலை  வழக்கில் 
ஆயுள் தண்டலை அனு -
பவி த்து வருகிறாரகள் 
பபரறிவாளன் உடப்ட 
ஏழு தமிழரகள். ராஜீவ் 
ககாலை வழக்கில் 7 
தமிழரகலள விடுதலை 
கெய்ய பவணடும் 
என்பது தமிழக அரசின் 
நிலைபபாடு. ஆைால் 
தமிழக ஆளுநபரா 
இதலை ஏறக மறுத்து 
ஜைாதிபதியின் பரிந்-
துலரக்கு அனுபபி 
லவத்து விட்டார.

இந்நிலையில் ராஜீவ் 
காந்தி படுககாலை வழக்கில் இருந்து 
தம்லம விடுதலை கெய்யக் பகாரி பபர -
றிவாளன் உசெநீதிமன்றத்தில் மனுத் 
தாக்கல் கெயதிருந்தார. இம்மனு மீது 
நல்டகபறற விொரலையின் பபாது 
பபரறிவாளலை பிலையில் விடுதலை 
கெயதது உசெநீதிமன்றம். இதலைத் 
கதா்டரந்து நல்டகபறற விொரலைக-
ளில் 30 ஆணடுகளுக்கு பமல் சிலறத் 
தண்டலை, நன்ை்டத்லத உள்ளிட்ட -
லவகள் அடிபபல்டயில் பபரறிவா-
ளலை விடுதலை கெய்ய பவணடும் 
என்கிற நிலைபபாடல்ட உசெநீதிமன்ற 
நீதிபதிகள் கதரிவித்துள்ளைர.

ஆைால் பபரறிவாளன் விடுதலைக்கு 
மத்தி்ய அரசு முடடுக்கடல்ட்யாக இருக்-
கிறது. இதலை சுடடிக்காடடி பகள்வி 
எழுபபி்ய நீதிபதிகள், பபரறிவாளன் 
விடுதலை விவகாரத்தில் எதிரவரும் 
10- ஆம் திகதிக்குள் முடிகவடுத்தாக 
பவணடும். இல்லைப்யல் உசெநீதிமன் -
றம் பபரறிவாளலை விடுதலை கெயது 

உத்தரவிடும் எைவும் நீதிபதிகள் திட்ட -
வட்டமாக கதரிவித்தைர. 

பமலும் மாநிை அரசின் முடிவுகலள 
தடுத்து லவக்கும் ஆளுநரின் கெ்யல்-
பாடுகளுக்கு எதிராக முடிவு எடுக்க 
பவணடி்ய தருைம் வந்துள்ளதாகவும் 
நீதிபதிகள் கதரிவித்தைர. இதன் மூைம் 
ராஜீவ் காந்தி படுககாலை வழக்கில் 
இருந்து பபரறிவாளன் விடுதலை கெய -
்யபபடுவது உறுதி்யாகி இருக்கிறது.

இந்த பின்ைணியில் பா.ஜ.க எம்.பி 
சுபபிரமணி்யன் சுவாமி ஒரு டவிட்டர 
பதிலவ இடடுள்ளார. அதில்,   "பபர-
றிவாளனுக்கு உசெநீதிமன்றம் கருலை 

அளித்தால் அவலர இைஙலகக்கு நாடு 
க்டத்த பவணடும். 1999- ஆம் ஆணடு 
உசெநீதிமன்றம் அளித்த தீரபபில் விடு -
தலைப புலிகள் இ்யக்கத்தில் பபரறிவா-
ளன் இலைந்ததாக கூறபபடடுள்ளது. 
ஏறகைபவ தூக்குத் தண்டலை விதிக் -
கபபடடு கருலை காட்டபபடடுள்ளது. 
உசெநீதிமன்றம் பமலும் ஒரு கருலை 
காடடி பபரறிவாளலை விடுதலை 
கெய்யப பபாகிறதா?" எை பகள்வி 
எழுபபியுள்ளார.

சுபபிரமணி்யன் சுவாமி பநறறுக் 
காலை இந்த பதிலவ பபாட்டது 
முதபை கடுலம்யாை விமரெைஙகலள 
அவர எதிரககாணடு வருகிறார. ராஜீவ் 
ககாலை குறித்து விொரித்த கஜயின் 
கமிஷன் ஆலை்யம், சுபபிரமணி்யன் 
சுவாமி மீது ெந்பதகம் எழுபபியிருக்-
கிறது; இஸபரலின் கமாொத் உளவு 
அலமபபுக்கும் சு.சுவாமிக்குமாை 
கதா்டரபு குறித்து பகள்வி பகடடுள்ளது 
எை பதிவி்டபபடடுள்ளது. 
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அந்த வலகயில் அக்கலரபபறறு– கல்முலை 
மாவட்ட ொரைர ெஙகம் மறறும் அம்பாலற 
மாவட்ட ெமாதாை நீதவான் ெஙகம் என்பைவற -
றின் இலை ஏறபாடடில் நல்லிைக்க பநான்பு 
துறக்கும் இபதார நிகழ்வு அக்கலரபபறறில் 
அணலமயில்நல்டகபறறிருந்தது. இந்து, 
இஸைாம், கிறிஸதவம், கபௌத்தம் ஆகி்ய 
நான்கு ெம்யஙகலளச பெரந்த மக்கள் ஒபரகூலர-
யின் கீழ் அமரந்திருந்து, அன்பு பாராடடி்யலம 
காணபவர மைஙகலள கநகிழச கெயதது. 
காைத்தின் பதலவக்பகறறாற பபால் 
நிகழ்லவ வடிவலமத்து, நல்டமுலறபபடுத்-
தி்ய ஏறபாட்டாளரகளும் பாராடடுக்குரி்ய-
வரகள்.  

இந்நிகழ்வில் உலர்யாறறி்ய அக்கலரப-
பறறு– கல்முலை மாவட்ட ொரைர ெஙகத் 

தலைவரும், ெம்மாந்துலற பிரபதெ கெ்யைா -
ளருமாை எஸ.எல்.எம்.ஹனிபா, அக்கலரப-
பறறு – கல்முலை மாவட்ட ொரைர ெஙகம் 
இவ்வாறாை நிகழ்வுகளினூ்டாக இைஉறவுப 
பாைமலமக்கும் எைவும் அதன் எதிரகாைப 
பணிகள் அதறபகறற வலகயில் நன்கு திட்டமி-
்டபபடடுள்ளதாகவும் கதரிவித்தார.   

உ்யர பணபாடடு விழுமி்யஙகளு்டன் 
மிளிரும் அக்கலரபபறறு– கல்முலை மாவட்ட 
ொரைர ெஙகம் க்டந்த காைஙகளில் பல்பவறு 
கபாது நிகழ்வுகலள ந்டத்தி இைஉறலவ 
வலுபபடுத்தி்யலம வரைாறாகும். க்டந்த 
காைஙகளில் நிைவி்ய அொதாரை சூழ்நிலை 
காரைமாக எமது ெஙகத்தின் கெ்யறபாடுகளில் 
ெறறு தளரபவறபட்டது. ஆைால் தறபபாது 
நாம் உத்பவகத்து்டன் ப்யணிபபபாம் என்றார 
அவர.   

அம்பாலற மாவட்ட ெமாதாை நீதவான் 
ெஙகத் தலைவரும், ஓயவுநிலை வை்யக் 
கல்விப பணிபபாளருமாை யூ.எல்.எம்.ஹாசிம் 

தைதுலரயில், "ஒரு இைத்லத மறகறாரு 
இைம் ெந்பதகக் கணககாணடு பாரக்காத இை -
உறபவ காைத்தின் பதலவ்யாக உள்ளது. அதன் 
காரைத்திைாைப்ய இரு ெஙகஙகள் இலைந்து, 
நான்கு ெம்யத்தவரகலள ஒன்றிலைத்து இவ்-
வாறாை நல்லிைக்க நிகழ்லவ ந்டத்தக் கார -
ைமாகும். எதிரகாைத்தில் எஙகளது ப்யைம் 
தல்டயின்றித் கதா்டரும்" என்றார. 

ெம்யஙகள் மக்கலள நல்வழிபபடுத்துகின்-
றை. அந்த வலகயில் இஸைாத்தின் நான்காவது 
க்டலம்யாை றமழானின் உள்ளாரந்த தத்துவங-
கலள பிற ெம்யத்தவரகள் கதளிவாக கதரிந்து 
ககாள்வதறகு இந்நிகழ்வு அடிபபல்ட்யாக  
அலமந்துள்ளது. இபபணி கதா்டர பவணடும் 
என்று நிகழ்வில் உலர்யாறறி்ய கதன்கிழக்குப 
பல்கலைக்கழக உபபவந்தர பபராசிரி்யர றமீஸ 
அபூபக்கர கதரிவித்தார.   

கமௌைவி என்.ரி.ெரஜஜூனின் விபஷ்ட 
றமழான் சிந்தலை, இலற பிராரத்தலை, அதி-
திகள் உலர, பநான்பு துறக்கும் இபதார எை 

நிகழ்வுகள் ஒழுஙகலமக்கபபடடி-
ருந்தை. ொரைர ெஙகப பணியில் 
நீண்டகாைமாக தம்லம அரபபணித்-
துள்ள உதவிப கபாலிஸ அத்தி்யட-
ெகர ஏ.அபதுல் வாஹித், அக்கலரப-
பறறு கபாலிஸ நிலை்ய பதில்   

கபாறுபபதிகாரி எஸ.எம்.
ெதாத் ஆகிப்யார அக்கலரபபறறு – 
கல்முலை மாவட்ட ொரைர ெஙக 
இலைபபாளரகளாக நி்யமிக்கப-

படடு, அவரகளுக்காை நி்யமைக் கடிதஙகலள 
அக்கலரபபறறு – கல்முலை மாவட்ட ொரைர 
ெஙகத் தலைவரும், ெம்மாந்துலற பிரபதெ கெ்ய-
ைாளருமாை எஸ.எல்.எம்.ஹனிபா வழஙகி 
லவத்தார.   

பிடடும், பதஙகாயபபூவும் பபான்று இரண-
்டறக் கைந்து, ஒறறுலம்யாக வாழ்ந்து வந்த 
ெமூகஙகளுக்கில்டயில் திட்டமிடடு அரங-
பகறபட்ட குறித்த சிை அருவருக்கத்தக்க ெம்ப -
வஙகளிைால் ஒரு இைத்லத மறகறாரு இைம் 
ெந்பதகக் கண ககாணடு பாரக்கும் நிலைப்யற-
பட்டலம துரதிஷ்டபம. இந்நிலை மிகவும் 
ஆபத்தாைது. அந்த இருலள ெமூகத்திலிருந்து 
முறறாக அகறறி, இளந்தலைமுலறயிைர மத்தி -
யில் ஒளிப்யறறுவதறகு பமறககாண்ட மு்யறசி 
வரபவறகத்தக்கது எைைாம்.

சீை ஜைாதிபதி ஜி ஜின்பிங 2013- ஆம் 
ஆணடு 'கபல்ட அணட பராட' திட்டத்லத 
கெ்யல்படுத்துவதாக அறிவித்தார. ஆசி்ய 
நாடுகளுக்கும், பமறகத்பத்ய நாடுகளுக்கும் 
வரைாறறு ரீதி்யாக இருந்து வரும் வரத்தக 
பாலதல்ய பமம்படுத்துவபத இந்த திட்டத் -
தின் அடிபபல்ட பநாக்கமாகும் எை சீைாவி-
ைால் கொல்ைபபட்டது.  

இந்தத் திட்டத்தின் மூைம் உைக நாடுகலள 
சீைா தஙகள் நாடடு்டன் பபாக்குவரத்து 
மூைம் இலைக்கும். சீைாவிறகும் பிற நாடடு-
களுக்கும் இல்டயில் வீதிப பபாக்குவரத்லத 
ஏறபடுத்தும். அபதபபால் க்டல் வழிப்ய 
பபாக்குவரத்லத ஏறபடுத்தி சீைாவில் இருக் -
கும் துலறமுகஙகலள உைகில் இருக்கும் பிற 
துலறமுகஙகளு்டன் இலைக்கும். இதுதான் 
'தி கபல்ட அணட பராட இனிஷிப்யடடிவ்' 
(The Belt and Road Initiative) திட்டம் ஆகும்.  

அதாவது துலறமுகஙகள், விமாை நிலை-
்யஙகள், ரயில் நிலை்யஙகள், ெரக்கு முலை -
்யஙகள், பபான்றவறலற வீதி மாரக்கமாக-
வும், க்டல் வழி்யாகவும், வான் வழி்யாகவும் 
இலைபபபத இந்தத் திட்டம். இதன் மூைம் 
எளிதாக கபாருடகள் பபாக்குவரத்து கெய-
்யபபடுவது்டன், உைகம் முழுவதும் உள்ள 

கதாழில் முலை்யஙகள் ஒன்றிலைக்கபப-
டும். நாடுகலள வீதி வழி மூைம் இலைபப -
தால் ெரவபதெ அளவில் ெரக்கு பபாக்குவரத்-
துக்கு வழி ஏறபடும் எை கொல்ைபபட்டது. 

'கபல்ட அணட பராட' என்று இந்தத் 
திட்டம் கபாதுப கப்யரில் கொல்ைபபட்டா-
லும் 3 இைக்குகளு்டன் சீைா இதலை கெ்யல் -
படுத்துகிறது. வீதிகள் மூைம் ஆசி்யாவில் 
உள்ள முக்கால்வாசி நாடுகலள சீைாவு்டன் 
இலைபபதறகாக 'சில்க் பராட எக்கைாமிக் 
கபல்ட' (Silk Road Economic Belt) திட்டம் 
கெ்யல்படுத்தபபடுகிறது. இதன் மூைம் 
உைக நாடுகலள வீதி வழி்யாக இலைபபது 
மடடுமின்றி, அதலை தஙகள் கடடுபபாட -
டில் லவக்கவும் முடியும் என்று சீைா நம்புகி-
றது.  

கிழக்கு ஆசி்யாவில் இருந்து பமறகாசி்யா 
வழி்யாக ஆபிரிக்க நாடுகலளக் க்டந்து 
ஐபராபபி்ய நாடுகலளயும் சீைாவு்டன் 
க்டல் பபாக்குவரத்து மூைம் இலைக்கும் 
'பமரிலரம் சில்க் பராட' (Maritime Silk Road) 
திட்டம் இரண்டாவதாக கெ்யல்படுத்தபபடு -
கிறது. 

அடுத்ததாக ரஷ்யாவு்டன் இலைந்து சீைா 
பமறககாள்வது 'ஐஸ சில்க் பராட' (Ice Silk 
Road) திட்டம். இதன்படி ரஷ்யா வழி்யாக 
ஆரடிக் க்டல் பகுதியில் இருக்கும் நாடுகலள-
யும் இலைக்க முடியும்.  

உைகின் நன்லமக்காக இந்தத் திட்டம் 
கெ்யல்படுத்தபபடுவதாக ஜி ஜின்பிங நம்ப 
லவத்தாலும் அதன் பின்ைணியில் சீைாவின் 
கபாருளாதார மறறும் அரசி்யல் அதிகாரத்லத 
விரிவுபடுத்துவபத முக்கி்ய பநாக்கம் என்ற 
அசெம் அபபபாபத எழுந்தது.  

சீனாவின் இராஜதந்திரம்:  
இந்தத் திட்டத்லத கெ்யல்படுத்த ஆசி்யா, 

ஆபிரிக்கா, ைத்தீன் அகமரிக்கா மறறும் 
ஐபராபபாவில் உள்ள சிை நாடுகளுக்கு க்டன் 
அளிபபதாக சீைா உறுதி்யளித்தது. எடுத்துக் -
காட்டாக இைஙலகயில் வரத்தக ரீதி்யாக 
முக்கி்யத்துவம் வாயந்த துலறமுகஙகலள 
பமம்படுத்தவும், அஙகு உள்கட்டலமபபு 
வெதிகலள ஏறபடுத்தவும், மறலற்ய துலற-
முகஙகளு்டன் வரத்தக ரீதி்யாக இலைக்க-

வும் பதலவபபடும் பைத்லத சீை வஙகிகள் 
க்டைாக வழஙகும்.  

இதறகாக தஙக பத்திர உத்தரவாதத்தில் 
லகக்யழுத்தி்ட பவணடும். இதன் மூைம் 
கபரும் பைம் வழஙகபபடும். இதுபபா-
ைபவ பமறகாசி்ய நாடுகலள இலைக்கும் 
நுலழவு வாயிைாக உள்ள பாகிஸதானுக்கும் 
கபல்ட அணட பராட திட்டத்தில் இலைத்து 
கபரும் கதாலக க்டைாக வழஙகபபட்டது.  

ஆபகானிஸதான், கஜகஸதான் வழி்யாக 
இந்தத் திட்டம் பமறகு பநாக்கியும், 
மபைசி்யா,  கஹாங ககாங, வ்டககாரி்யா 
எை கிழ க்கு பநாக்கியும் விரிவல்டந்தது. 
அதுபபாைபவ கதன்கிழக்கில் இைஙலக 
வழி்யாக ப்யைத்லதத் கதா்டஙகி்யது.  

இந்தத் திட்டத்தில் இலையும் நாடுகளில் 

உள்கட்டலமபபு பணிகலள பமறககாள்வ -
தறகு பதலவ்யாை கதாழில்நுடபம், மனி-
தவளம் பபான்றவறலறயும் சீைா வழஙகி 
வருகிறது. ஆைால் இதில் கெய்யபபடும் ஒப-
பந்தஙகள் எதுவும் கவளிபபல்ட்யாைலவ 
அல்ை. இதறகாை வடடி வீதஙகளும் மிக 
அதிகம்.  

வ�ாமரானாொல் திமைோறிய
வ�ாருளாதாரம்:  

இந்தச சூழலில்தான் உைகம் முழுவதும் 
கபரும் பாதிபலப ஏறபடுத்தி்ய  ககபராைா 
கதாறறு, இந்தத் திட்டத்தில் இலைந்த நாடு-
களிலும் கபரும் கபாருளாதாரச சிக்கல்கலள 
ஏறபடுத்தி்யது. ஏறகைபவ அதிகமாை வட -
டிக்கு க்டன் கபறறு, லகயில் இருந்த அந்நி்ய 
கெைாவணில்யயும் இதுபபான்ற உள்கட்ட-
லமபபு திட்டஙகளுக்கு கெைவிடடு விட்ட 
இைஙலக, பாகிஸதான், பபான்ற நாடுகள் 
கெயவதறி்யாது திலகத்தை. ககாபராைா 
காைத்தில் மருத்துவம், உைவு பபான்ற 
அத்தி்யாவசி்ய பதலவக்பக கபரும் நிதி 
பதலவபபடும் நிலையில் உள்கட்டலமபபு 
பணிகலள கதா்டரந்து கெய்ய கூடுதல் க்டன்-
கள் கபற பவணடி்ய நிலைக்கு இந்த நாடுகள் 
தள்ளபபட்டை. அதிலும் சுறறுைா பபான்ற 
வருவால்ய நம்பியிருந்த இைஙலகக்கு 
ககாபராைா காைத்தில் கபரும் பின்ைல்டவு 
ஏறபட்டது.  

இதைால் க்டன் பமல் க்டன் வாஙக 
பவணடி்ய கட்டா்யமும், அதறகாக வடடி 
கட்ட பவணடி்ய கட்டா்யமும் அந்த நாடுக -
ளுக்கு ஏறபடடுள்ளை.

எதிர்க்கும் இந்தியா:  
கபல்ட அணட பராட திட்டம் அறிவிக் -

கபபட்டது முதபை இந்தி்யாவும், அகம-
ரிக்காவும் கடும் எதிரபபு கதரிவித்து வரு-
கின்றை. அபதெம்யம் ரஷ்யா உள்ளிட்ட 
நாடுகள் சீைாவின் திட்டத்லத ஆதரித்தை. 
சீை அரசு முன்லவத்துள்ள இந்தத் திட்டம் 
பிற நாடுகலள க்டன் வலையில் சிக்க 
லவக்கும் இராஜதந்திர ந்டவடிக்லக எை 
விமரெைஙகள் எழுந்தை. சீைா இந்த முதலீட-
டுத் திட்டஙகள் மூைம் வறி்ய நாடுகலளத் 
கதா்டரந்து சீைா தைது கடடுபபாடடிறகுக் 
ககாணடு வருகிறது எை உைக நாடுகள் 
சீைாலவ குலற கூறி வருகின்றை. வறி்ய 
நாடுகளில் இந்த மாகபரும் கடடுமாைத் 
திட்டஙகலளச கெ்யல்படுத்தும் பபாது அந்த 
நாடுகளின் க்டன் சுலம கபரி்யதாக உ்யரும். 
இதன் மூைம் சீைா பிற நாடுகளில் ஆதிக்கம் 
கெலுத்தத் கதா்டஙகும் எை எசெரிக்லக மணி 
அபபபாபத அடிக்கபபட்டது. இபபபாது 
அது மீணடும் உணலம்யாகி வருகிறது.  

�ாதிக்�ப�ட்டுள்ள நாடு�ள்:
சீைாவி்டம் அதிக வடடிக்கு வாஙகி்ய 

க்டன்களால் சிக்கிக் ககாண்ட இைஙலக 
மறறும் பாகிஸதான் நாடுகளில் தறபபாது 
அரசி்யல் கநருக்கடி ஏறபடடுள்ளது. இருநா -

டுகளிலும் கபாருளாதார கநருக்கடிக்கு மிக 
முக்கி்ய காரைம் சீைாவி்டம் இருந்து அதிக 
வடடிக்கு க்டன் வாஙகி்யதுதான் எைச கொல் -
ைபபடுகிறது.  

பாகிஸதானில் பலுசிஸதானில் உள்ள 
குவா்டர துலறமுகத்லதயும் வலளக்க சீைா 
அந்நாடடுக்கு அதிகளவில் க்டன் வழங -
கி்யது. இபபபாது அந்தத் துலறமுகத்லத 
லவத்து கபரி்ய க்டன் கபறற பாகிஸதானும் 
விழிபிதுஙகி நிறகிறது. கதறகாசி்ய நாடுக-
ளுக்கு சீைா வழஙகியுள்ள க்டன் அளவு 4.7 
பில்லி்யன் அகமரிக்க  க்டாைரிலிருந்து   

40 பில்லி்யன் க்டாைராக உ்யரந்துள்ளது. 
பாகிஸதானின் கவளிநாடடுக் க்டனில் 10 ெத -
வீதத்திறகும் அதிகமாக சீைாவால் ககாடுக்-
கபபடடுள்ளது.  

இைஙலக தறபபாது எரிகபாருள் மறறும் 
மெகு எணகைல்ய வாஙகுவதறகு அந்நி்ய 

கெைாவணி லகயிருபபு இல்ைாமல் கபாரு -
ளாதாரச சிக்கலை ெந்தித்து வருகிறது. உள் -
கட்டலமபபு பமம்பாடு என்ற கப்யரில் சீைா-
வி்டமிருந்து அதிக வடடிக்குக் க்டலைப 
கபறறு நாடல்ட கடுலம்யாை கபாருளாதார 
கநருக்கடிக்குள்  ககாணடு வந்து விட்டதாக 
எதிரக்கடசிகள் புகார கூறுகின்றை.  

இைஙலக மறறும் பாகிஸதானில் ஏற -
படடுள்ள நிலைல்ய புரிந்து ககாணடுள்ள 
பநபாளம், அணலமயில் சீைா கபருந்கதா -
லகல்ய க்டைாக வழஙக முன்வந்த பபாது 
அதலை பவண்டாம் எை மறுத்துள்ளது. 
'உள்கட்டலமபபு திட்டஙகளுக்கு நிதி 
பவண்டாம், மானி்யம் பவணடுமாைால் 
தாருஙகள்' எை பநபாளம் கூறி விட்டது.  

விமரெைஙகள் பை எழுந்தாலும் சீைா 
தைது 'கபல்ட அணட பராட' திட்டத்தின் 
மூைம் பை நாடுகளில் அதிகபபடி்யாை 
முதலீடடில் பை கடடுமாை திட்டஙக-
லளச கெ்யல்படுத்துவதன் மூைம் தைது 
நாடடின் வரத்தகத்லதயும் வருமாைத்லத-
யும் கதா்டரந்து அதிகரித்து கபரி்ய அளவில் 
ஆதிக்கம் கெலுத்த மு்யன்று வருகிறது என்ற 
விமரெைம் தறபபாது உணலம்யாகி வருகி -
றது. 

ேனித ொழ்வில் ஐக்கியம், புரிந்-
துணர்வு, நல்லிணக்�ம் என்�ன 
அெசியம். இனங�ளுக்கிமை-

யில் ஐக்கியம், ைோதானம், புரிந்துணர்வு, 
நல்லிணக்�ம் என்�ெறமறை ஊக்குவிக்கும் 
ெம�யிலான வையற�ாடு�ள், நி�ழ்வு�ள் 
தறவ�ாழுது மீண்டும் துளிர்விைத் வதாைங-
கியுள்ளன. இது ெரமெற�த்தக்�து.

ராஜீவ் �ாந்தி �டுவ�ாமல 
ெழக்கில் ம�ரறிொளமன 
உசைநீதிேன்றைம் விடுதமல 

வையதால், அெமர இலஙம�க்கு நாடு 
�ைத்த மெண்டும் என்று �ா.ஜ.� எம்.
பியான சுபபிரேணியன் சுொமி ெலியு-
றுத்தியுள்ளார். அெரது இந்தப �திமெ 
தமிழ� ேக்�ள் �டுமேயா� விேர்சித்து 
ெருெதுைன், ராஜீவ் �ாந்தி �டுவ�ாமல-
யில் சுபபிரேணியன் சுொமிக்கு உள்ள 
வதாைர்பு குறித்து வஜயின் �மிஷன் 
எழுபபிய ைந்மத�ங�மளயும் �ட்டிய-
லிட்டு விேர்சித்து ெருகின்றைனர்.

இலஙம�, �ாகிஸதான் ம�ான்றை 
நாடு�ளில் ஏற�ட்டுள்ள வ�ாரு-
ளாதாரச சிக்�ல் அந்நாடு�மள 

அரசியல் வநருக்�டிமய மநாக்கிக் வ�ாண்டு 
வைல்லும் நிமலயில், இதன் பின்னணியில் 
சீனாவின் 'வ�ல்ட் அண்ட் மராட்' திட்ைமும், 
அதன் மூலம் வ�ாடுக்�ப�ட்ை �ைன்�ளும் 
மி� முக்கிய �ாரணோ�க் கூறைப�டுகின்-
றைன. பிறை நாடு�மள �ைன் ெமலயில் சிக்� 
மெக்கும் சீனாவின் இராஜதந்திர நைெ-
டிக்ம� உல�ம் முழுெமதயும் தறம�ாது 
திரும்பிப �ார்க்� மெத்துள்ளது.

கடன்பொறியொக உலகினொல் சந்தேகிககபபடும் 
சீனொவின The Belt and Road Initiative திடடம்!

அககரைபபற்றில் நொனகு மதேஙகரைச் ்சரந்தேொரை 
ஒ்ை குரடயின கீழ் ஒனறிரைகக ரைததே நிகழ்வு

இலஙரக, பொகிஸதேொன உடபட பல
நொடுகளில் இனறு நிலவுகின்ற ்பொருைொதேொை 
்நருககடிககொன மர்றமுகக கொைைம்
அதிக ைடடியுடன ்பற்றுக ்கொணட கடன!

படடுபபொரதே திடடததின கீழ் சுமொர 1,872 
கி்லொ மீற்்றர தூைததிற்கு ையில் பொரதேகரை 
அரமபப்தே சீனொவின இலககு!

பிடடும், ்தேஙகொய்பபூவும் ்பொனறு ைொழ்நதே
இனஙகரை மீணடும் ஐககியபபடுததும் முயற்சி

மு�ம்ேட் றிஸான்...?
(அட்டாளைச்சேளை மத்திய நிருபர்)

்பைறிைொைரன நொடு கடததே 
்ைணடும்; சுபபிைமணியன 
சுைொமியின ஆக்ைொஷம்!
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நிமையியற் கட்டமைக்கு... 
வேண்டும் என சபாநாயகர் அறிவித் -
தவபாது அதற்கு எதிராக எதிர்்ககட்-
சியினர் கருத்து்ககளை முனளேத்த 
வபாவத சபாநாயகர் இவோறு ததரி -
வித்தார்.  

பாராளுமன்றம் வநற்று்ககாளை 
10 மணி்ககு சபாநாயகர் மஹிநத 
யாபபா அவபேர்த்தனவின தளை -
ளமயில் கூடியது.   

ேழளமயான பணிகளைத் 
ததாடர்நது புதிய பிரதி சபாநாயகர் 
ததரிவு நளடதபற்்றது.  

 பிரதி சபாநாயகர் பதவி்ககு இரு 
வேட்பாைர்கள் அறிவி்ககபபட்டுள்-
ைளமயால் இரகசிய ோ்கதகடுபபு 
நடத்தபபட வேண்டுதமன சபாநா-
யகர் அறிவித்தார்.அத்துடன ோ்க-
களி்ககும் வபாது, ோ்ககளி்ககும் 
உறுபபினரின தபயளர குறிபபிட்டு 
ோ்ககுச்சீட்டில் ோ்ககளிபவபார் 
ளகதயாபபத்ளத இட வேண்டுதம-
னவும் அேர் அறிவுறுத்தினார்.  

 எனினும் அதளன எதிர்கட்சியினர் 

எதிர்த்தனர்.அரசாஙகத்தில் உள்ைேர்-
கள் பைர் தமது வேட்பாைரு்ககு ோ்க-
களி்கக காத்திருபபதாகவும் அதனால் 
ோ்ககுச் சீட்டில் ளகதயாபபமிடுதல் 
நிறுத்தபபடவேண்டும் எனறும் 
எதிர்்ககட்சியின பிரதம தகாரடா 
ைக்மன கிரிதயல்ை ததரிவித்தார்.  

எனினும் பாராளுமன்ற நிளையி -
யற் கட்டளையினபடி முள்றளய 
மாற்்ற ோய்பபில்ளைதயனறும் 
ோ்ககுச் சீட்டு்ககளின இரகசியம் 
பாராளுமன்ற தசயைாைரால் பாது-
கா்ககபபடுதமனறும் சபாநாயகர் 
உறுதியளித்தார்.

இதனவபாது கருத்து தேளியிட்ட 
ேலுச்கதி மற்றும் மினச்கதி அளமச்-
சர் கஞசன விஜயவச்ககர, கடநத 
2015ஆம் ஆண்டும் இநத முள்றளம-
யிவைவய இரகசிய ோ்கதகடுபபு 
நளடதபற்்றததன சுட்டி்ககாட்டி-
னார்.  

அதனவபாது சளபயில் சிறு சர்ச்ளச 
ஏற்பட்ட து.எனினும் சபாநாயகர் 

அறிவித்ததனபடி ோ்ககுச் சீட்டில் 
ளகதயாபபமிடவேண்டுதமனபது 
முடிோனது.   

 சளப நடுவே ோ்ககுச் சாேடி 
அளம்ககபபட்டு காளை 11 மணி்ககு 
இரகசிய ோ்கதகடுபபு ஆரம்பமா-
னது. பாராளுமன்ற உறுபபினர்க -
ளின தபயர்கள் அளழ்ககபபட்டு 
அேர்களு்ககு ோ்ககுச் சீட்டு்ககள் 
ேழஙகபபட்டு ோ்ககளிபபு ஆரம்ப -
மானதுடன முதல் ோ்களக பிரதமர் 
மஹிநத ராஜபக்ஷ அளித்தார்.  

 எதிர்்ககட்சித் தளைேர் சஜித் பிவர -
மதாஸவின தபயர் அளழ்ககபபட்ட -
வபாது அரச தரபபினர் கரவகாஷம் 
எழுபபி எதிர்்ககட்சித் தளைேர் , 
ரஞசித் சியம்பைாபபிட்டியவு்ககு 
ோ்ககளி்ககபவபாேதாக கூறினர்.  

பிரதமரும் சஜித்திடம் சிரித்த -
ோறு ஏவதா கூறினார். இநநிளையில் 
ோ்ககுச் சீட்டில் புள்ைடி வபாட்ட 
எதிர்்ககட்சித் தளைேர் சஜித் பிவர -
மதாச ோ்ககுச்சீட்ளட பிரதமர் 

மஹிநத ராஜபக்ஷவிடம் காண்பித்து, 
எநத இரகசியமும் இல்ளைதயன -
்றார்.அதளன எதிர்்ககட்சியினர் தமது 
ளகயட்ககத் ததாளைவபசியில் படம் 
பிடித்தனர்.

இதனவபாது ஆளும் தரபபின சிை 
எம்.பி.்ககள் , “எதிர்்ககட்சியினர் இர -
கசியம் பற்றி வபசுகின்றனர் எனினும் 
அேர்களு்ககு இரகசியத்ளத பாது -
கா்கக ததரியவில்ளை” எனறு ததரி -
வித்தனர்.  

முற்பகல் 11 மணி்ககு ஆரம்ப -
மான இரகசிய ோ்கதகடுபபில் 
11.40 மணிேளர 85 எம்.பி ்ககவை 
ோ்ககளித்திருநதனர். அதளனயடுத்-
தது சளப்ககு நடுவே இரண்டாேது 
ோ்ககுச் சாேடி அளம்ககபபட்டு 
ோ்ககளிபபு துரிதபபடுத்தபபட்டது. 
ோ்ககளிபளப எதிர்்ககட்சி எம்.பி.்க -
கள் சிைர் படம்பிடித்த வபாது படம்-
பிடி்கக வேண்டாதமன பளட்ககை 
வசவிதர் அேர்களு்ககு அறிவுறுத் -
தினார்.

புதிய பிரதி சபாநாயகராக...   
சபாநாயகர் மஹிநத யாபபா அவப -
ேர்தன தவிர்நத பாராளுமன்றத்தில் 
அஙகம் ேகி்ககும் 224 எம்பி்ககளு்ககு 
ோ்ககளிபபில் கைநது தகாள்ேதற்-
கான ோய்பபு ேழஙகபபட்டிருநத 
வபாதும் வநற்ள்றய இநத ோ்ககளிப -
பின வபாது பாராளுமன்ற உறுபபி-
னர்கைான இரா. சம்பநதன, சி.வி. 
வி்ககிவனஸேரன, விவனா வநாகரா-
தலிஙகம்,இம்ரான மஹ்ரூப, வஜான 
தசனவிரட்்ண, விமல் வீரேனச, 
மயநத திஸாநாய்கக, உதித்த பிவரம -
ரத்ன ஆகிய 08 வபரும் வநற்று ோ்க-
களிபபின வபாது சளபயில் சமுகம-
ளித்திரு்ககவில்ளை.   

இதற்களமய 83 வமைதிக ோ்க-
குகைால் புதிய பிரதி சபாநாயகராக 
ரஞசித் சியம்பைாபிட்டிய மீண்டும் 
ததரிவுதசய்யபபட்டார். அதளன -

யடுத்து ரஞசித் சியம்பைாபிட்டிய 
பிரதி சபாநாயகராக நியமி்ககபபடுே-
தாகவும் சபாநாயகர் சளபயில் ததரி-
வித்தார்.   

வநற்று பாராளுமன்றம் கூடிய-
வபாது, பாராளுமன்றத்தில் சுயாதீ-
னமாகச் தசயற்படுேதாக அறிவித்த 
பாராளுமன்ற உறுபபினர்கள் குழு 
புதிய பிரதி சபாநாயகர் பதவி்ககு 
ரஞசித் சியம்பைாபிட்டியவின 
தபயளர முனதமாழிநதனர். பாரா -
ளுமன்ற உறுபபினர் நிமல் சிறிபாை.
டி.சில்ோ இதளன முனதமாழிநத-
துடன, பாராளுமன்ற உறுபபினர் 
கைாநிதி சுசில் பிவரமஜயநத இதளன 
ேழிதமாழிநதார். இதற்கு ஆளும் 
கட்சியின ஒத்துளழபளப ேழஙகுே-
தாக தேளிவிேகார அளமச்சர் வபரா-
சிரியர் ஜீ.எல்.பீரிஸ ததரிவித்தார்.  

அவதவநரம், எதிர்்ககட்சி சார்பில் 
பாராளுமன்ற உறுபபினர் இம்தி-
யாஸ பாகீர் மா்ககாரின தபயளர 
பாராளுமன்ற உறுபபினர் ரஞசித் 
மத்தும பண்டார முனதமாழிநதது-
டன, பாராளுமன்ற உறுபபினர் ைக்-
மன கிரியல்ை இதளன ேழிதமாழிந-
தார்.  

பாராளுமன்ற நிளையியற் கட்ட -
ளை்ககளமய இவோறு புதிய பிரதி 
சபாநாயகர் ததரிவு நளடதபற்்றது. 
நிளையியற் கட்டளை 06(1) இற்கு 
அளமய பிரதி சபாநாயகர் பதவி 
அல்ைது குழு்ககளின பிரதித் தவிசா -
ைர் பதவி தேற்றிடம் ஏற்பட்டால் 
அதளனயடுத்து நிகழும் முதைாேது 
கூட்டத்தின தபாது அலுேல்கள் 
ஆரம்பத்தினவபாது, சநதர்பபதத்து்க-
களமய பிரதி சபாநாயகர் ஒருேளர 

அல்ைது குழு்ககளின பிரதித் தவிசா -
ைர் ஒருேளர வதர்வு தசய்ேதற்குப 
பாராளுமன்றம் முற்படும்.   

பாராளுமன்ற உறுபபினர் ரஞசித் 
சியம்பாைபிட்டிய பிரதி சபாநாயகர் 
பதவியிலிருநது விைகுேதாக ஜனா -
திபதி வகாட்டாபய ராஜபக்ஷவு்ககு 
அறிவித்திருநதார். 

இது ததாடர்பில் ஜனாதிபதியின 
பதில் தன்ககு்க கிளடத்திருபபதாக 
ரஞசித் சியம்பைாபிட்டிய வநற்று 
முனதினம் (04) பாராளுமன்றத்தில் 
அறிவித்தார். இதளனயடுத்து புதிய 
பிரதி சபாநாயகளரத் ததரிவு தசய்ே-
தற்கு பாராளுமன்றம் நடேடி்களக 
எடுத்தது. 

இதனவபாவத பிரதி சபாநாயகராக 
ரஞசித் சியம்பைாபிட்டிய மீண்டும் 
ததரிோனார்.

இைஙமக ேக்களுக்கு உதெ...
ேழஙகினர். இைஙளக ம்ககளு்க-
காக தி.மு.க. எம்.பி.்ககள் தஙகள் 
ஒரு மாத ஊதியத்ளத முதைளமச்ச-
ரின தபாது நிோர்ண நிதி்ககு ேழங -
குேதாக திமுக அறிவித்திருநத்து. 
தபாருைாதார தநரு்ககடியால் 
ோடும் இைஙளக ம்ககளு்ககு உதே 
தமிழக சட்டபவபரளேயில் தீர்மா-
னம் நிள்றவேற்்றபபட்டது. இதளன 
ததாடர்நது, இைஙளக ம்ககளு்ககு 
உதே அனுமதி வகாரி, ஒனறிய அர-
சு்ககு தமிழக முதல்ேர் கடிதம் எழு -
தியிருநதார். 
இதற்கு மத்திய தேளியு்றவுத்துள்ற 

அளமச்சர் தஜய்சஙகர் அனுமதிய-
ளித்திருநதார்.  

இதளன ததாடர்நது, தபாருைாதார 
தநரு்ககடியிலுள்ை இைஙளக ம்கக -
ளு்ககு வநச்ககரம் நீட்டும் விதமாக, 
முதற்கட்டமாக, 40,000தம.ததான 
அரிசி, 500 தம.ததான பால் மா 
மற்றும் உயிர்கா்ககும் மருநதுகளைத் 
தமிழநாடு அரசின சார்பில் ஒனறிய 
அரசின அனுமதியுடன விளரவில் 
அனுபபவுள்ைதாக தமிழக முதல்ேர் 
மு.க.ஸடாலின கூறினார்.  

திராவிட முனவனற்்ற்க கழகத் -
தின சார்பில் இைஙளக ம்ககளு்ககு 

உதவிட முதைளமச்சர் தபாது 
நிோர்ண நிதி்ககு 01 வகாடி ரூபா 
ேழஙகபபடதமன மு.க.ஸடாலின 
அறிவித்திருநதார்.   

இத்துடன, திராவிட முனவனற்்ற்க 
கழகச் சட்டமன்ற உறுபபினர்களின 
ஒரு மாத ஊதியமும் முதைளமச்சர் 
தபாது நிோர்ண நிதி்ககு ேழஙகபப-
டதமன திராவிட முனவனற்்ற்க கழ -
கத்தின தளைேர் மு.க.ஸடாலின 
(03) அனறு தேளியிட்ட அறி்களக-
யில் ததரிவித்திருநதார்.  

திராவிட முனவனற்்ற கழக பாராளு-
மன்ற ம்ககைளே – மாநிைஙகைளே 

உறுபபினர்களும் தஙகள் ஒரு மாத 
ஊதியத்ளத முதைளமச்சர் தபாது 
நிோர்ண நிதி்ககு ேழஙகுோர்க-
தைன ததரிவி்ககபபட்டுள்ைது.  

முதல்ேர் தபாது நிோர்ண நிதி்ககு 
திமுக சார்பில் ஒரு வகாடி ரூபாய் 
ேழஙகபபடுதமன அ்ககட்சியின 
தளைேர் முதைளமச்சர் மு.க.ஸ -
டாலின அறிவித்தார். அதனப -
டிவய, டி.ஆர்.பாலு, துளரமுருகன 
ஆகிவயார் முதைளமச்சர் மு.க.ஸடா-
லிளன வநரில் சநதித்து ஒரு வகாடி 
ரூபாய் நிதி்ககான காவசாளைளய 
ேழஙகினர்.

வநருக்கடிக்கு தீர்வுகாணபதற்கு...
ததாடர்பில் நிதி அளமச்சரினால் 
சமர்பபி்ககபபட்ட அறி்களக ததாடர் -
பான விோதத்தில் கைநதுதகாண்டு 
உளரயாற்றுளகயிவைவய அேர் 
இவோறு குறிபபிட்டார்.  

அேர்   ததாடர்நது ததரிவி்களக-
யில், நாடு பாரிய பிரச்சிளன்ககு 
ஆைாகி இரு்ககும் நிளையில் 
இளட்ககாை அரசாஙகமா அல்ைது 
தனியான அரசாஙகத்ளத அளமப-
பதா எனபது ததாடர்பிலும் ஜனா -
திபதியும் பிரதமரும் பதவி விைக 
வேண்டும் எனறும் குரல்கள் எழுப -

பபபட்டு ேருகின்றன. எனினும் 
இத்தளகய சூழநிளையில் வதளே-
யற்்ற தசைவுகள் நிறுத்தபபட்டு 
ம்ககளு்ககு நிோர்ணம் ேழஙகுே-
தில் முனனுரிளம அளி்ககபபட 
வேண்டும்.  

ேஙகிகள் மற்றும் நிதி நிறுேனங -
கள் வீழச்சி அளடயாமல் பாதுகா்கக 
அரசாஙகம் நடேடி்களக எடு்கக 
வேண்டும். அவதவபானறு நட்டத் -
தில் இயஙகும் நிறுேனஙகளை 
இயல்பு நிளை்ககு தகாண்டு ேரு -
ேதற்கான நடேடி்களககள் வமற்-

தகாள்ைபபட வேண்டும்.  
ஸ்ரீைஙகன விமான வசளே 25 

எயார் பஸகள் தகாள்ேனவு தசய்யும் 
நடேடி்களககள் ததாடர்பில் வபசப-
படுகி்றது. எவோத்றனினும் பாரா -
ளுமன்றத்தின அனுமதியினறி எயார் 
பஸகளை தகாள்ேனவு தசய்ய அனு-
மதி்கக வேண்டாம். வகாப குழுவும் 
அது ததாடர்பில் முடிவுகளை 
அறிவித்துள்ைது. அத்துடன ேரவு 
தசைவுத் திட்டத்தின மூைம் அேசிய-
மற்்ற தசைவுகளை நீ்கக வேண்டும். 
நீ்கக்ககூடிய அளனத்ளதயும் நீ்ககி, 

ம்ககளு்ககு நிோர்ணம் ேழஙக முன -
னுரிளம ேழஙகபபட வேண்டும்.  

நம்பி்களகயில்ைா பிவரரள்ண, 
புதிய அரசியைளமபபு ததாடர்-
பில் வபசபபடுகி்றது. அதளனப 
வபசைாம். ஆனால், தற்வபாளதய 
நிளையில் பிைவுகளு்ககு முன 
இள்ணநது தசயற்படுேதிவைவய 
கேனம் தசலுத்த வேண்டியுள்ைது. 
நாட்டின தற்வபாளதய தநரு்ககடி 
நிளை்ககு தீர்வுகா்ண அளனே-
ரும் இள்ணநது கைநதுளரயாட 
வேண்டும் என்றார்.

இந்தியா ெழஙகிய... 
எழுபபிய வகள்வி்ககு பதிைளி்ககும் 
வபாவத அளமச்சர் அலி சபரி வமற்-
கண்டோறு கூறினார். 
இநத தநரு்ககடியான நிளையில் 
ஒருேளரதயாருேர் வநா்ககி விரல் 
நீட்டாது தகாள்ளகதயானறின பிர-
காரம் தசயற்பட வேண்டுதமன 
ததரிவித்த அளமச்சர், சர்ேவதச சந-
ளதயில் எரிதபாருள் விளை 138 
வீதத்தால் அதிகரித்துள்ைதாகவும் 
ததரிவித்தார்.  

 எதிர்்ககட்சித் தளைேர் சஜித் பிவர -
மதாஸ எழுபபிய வகள்வி்ககுப பதிை -
ளித்த அேர், 65,000 தமற்றி்கததான 
யூரியாளே இ்ற்ககுமதி தசய்ேதற்கு 
இநதிய அரசாஙகத்துடன முதல்-
கட்ட  கைநதுளரயாடளை ஆரம்பித்-
துள்ைதாகவும் குறிபபிட்டார்.  

 750 மில்லியன இரும்பு தகாள்ே -
னவு தசய்யப வபாேதாக தபாய்யான 
ேதநதி பரபபபபட்டுள்ைது. ளகத்-

ததாழில்களு்ககு வதளேயான மூைம் -
தபாருட்கள் தபறுேதற்காக உத்வத-
சி்ககபபட்டது. அதில் இரும்பும் 
அடஙகும்.  

 தபாருைாதார தநரு்ககடி இைங-
ளகயில் மட்டுமனறி பை நாடுக-
ளிலும் கா்ணபபடுேதாகத் ததரி -
வித்த அலி சபரி, இது தகாவிட்19 
வநாயுடன இநத நிளை அதிகரித்த்-
ததனறும் ேலியுறுத்தினார்.  

 காைத்ளத வீ்ணடிபபதற்காகவே 
எதிர்்ககட்சித் தளைேர் நிளையியற் 
கட்டளையின கீழ வகள்வி எழுபபுே -
தாகவும் பதிளை தசவிமடு்ககாமல் 
மீண்டும் மீண்டும் வகள்வி எழுபபு -
ேதாகவும் அேர் வமலும் குறிபபிட்-
டார்.  

 எதிர்கட்சித் தளைேரு்ககும் 
அளமச்சரு்ககுமிளடயில் கடுளம-
யாக ோதம் நளடதபற்்றது குறிபபி-
டத்த்ககது.(பா) 

சஜித்தின் தாயார் நம்டசன்...  
முஸம்மில் ததரிவித்தார். பிரதி சபா-
நாயகர் ததரிவின பினனர் கருத்துத் 
ததரிவித்த அேர்,  

02 ோரஙகைாக வபச்சு நடத்தி -
வனாம். எநத வபச்சிலும் இறுதி 
முடிவு எட்டபபடவில்ளை. 
அளனத்து கட்சிகளும் அடஙகிய சர்-
ேகட்சி அரசு அளம்கக வயாசளன 
முனளே்ககபபட்டது. எதிர்்ககட்-
சிவயா அரவசா அதற்கு உடனப -
டவில்ளை. நம்பி்களகயில்ைா 
பிவரரள்ண தகாண்டுேநது அரளச 
கவிழத்தால் ஆட்சிளய ஏற்க ஐ.ம.ச 
தயாரா? இேர்கள் அரசியல் விளை-
யாட்டு விளையாடுகி்றார்கள்.

திரு்ககுமார் நவடசனின வீட்டில் 
வநற்று உஙகள் தயார் யாளர சந-
தித்தாதரன எதிர்்ககட்சித் தளை-
ேரிடம் வினவுகிவ்றாம். எதிர்்க-

கட்சி இள்ணநது உருோ்ககிய 
ஒற்றுளமளய குழபபியது யார்? 
இவோறு டீல் ளேத்து்க தகாண்டு 
தபாதுோன உடனபாடு ஏற்படு-
ேளத ஏன குழபப வேண்டும். 
தபாய்யான எதிரணி, டீல் ளேத்து 
ம்ககளை ஏமாற்்ற முயல்கி்றது. நம்-
பி்களகயில்ைாப பிவரரள்ண்ககு நாம் 
ோ்ககளி்ககிவ்றாம்.ஆனால் அடுத்த 
திட்டம் எனன எனபளத ததளிோக 
தசால்லுஙகள் .நாட்ளட வமலும் 
பள்ைத்தில் தள்ைாதீர்கதைன்றார்.  

இதற்குப பதிைளித்த எதிர்்ககட்சித் 
தளைேர் சஜித் பிவரமதாஸ,  

தபண்வடாரா நவடசளன எனது 
தாய் சநதித்ததாக சளபயில் குறிபபி-
டபபட்டது. அவோறு எதுவும் நட்க -
கவில்ளை. வசறுபூச இடமளி்ககாதீர்-
கள் என்றார். 

பிலிபமபன்ஸில்...
அநநாட்டு நிைேரபபடி வநற்று 
வியாழ்ககிழளம அதிகாளை 5:41 
மணி்ககு பிலிபபினஸின தாவோ ஓரி-
யண்டல் மாகா்ணத்தின தர்வகானா 
நகரத்திலிருநது ததனகிழ்கவக 136 
கிவைாமீற்்றர் ததாளைவில் 96 கிமீ 
ஆழத்தில் நிைநடு்ககம் ஏற்பட்டதாக 
நிை அதிர்வு ஆய்வு நிறுேனம் ததரி-
வித்துள்ைது.  

இநத நிைநடு்ககம் முதலில் 
ரிச்டர் அைவுவகாலில் 6.2 எனறு 
அறிவித்தது, பினனர் 5.7 ஆக்க 
குள்றத்தது.  

இநத நிைநடு்ககம் மிண்டனாவ 

தீவில் அருகிலுள்ை மாகா்ணஙக-
ளிலும் உ்ணரபபட்டது. தட்கவடா-
னி்க நிைநடு்ககம் அதிர்வுகளைத் 
தூண்டும் ஆனால் வசதத்ளத ஏற்ப-
டுத்தாது எனறு நிை அதிர்வு ஆய்வு 
நிறுேனம் கூறியுள்ைது.  

பிலிபளபனஸ பசிபி்க எரிம-
ளைப பகுதியில் (ரிங ஆஃப ஃபயர்) 
அளமநதுள்ைதால் அடி்ககடி நிை 
அதிர்வு நடேடி்களககளைளு்ககு 
உள்ைாகி்றது.  

இநத நிைநடு்ககத்தினால் ஏற்பட்ட 
பாதிபபுகள் குறித்த தகேல் எதுவும் 
இதுேளர தேளியாகவில்ளை.

அரசுக்கு ஆதரொக...  
இரா.சா்ண்ககியன ததரிவித்தார்.  

பாராளுமனறில் வநற்று உளர -
யாற்றிய அேர், பாராளுமனறில் 
நடத்தபபட்ட, நடத்தபபடும் நாட -
கஙகள் இனறு தேளிச்சத்திற்கு ேந -
துள்ைன. 

ஏதனன்றால், ஸ்ரீைஙகா சுதநதிர்க 
கட்சியினர் ரஞசித் சியம்பைாபபிட்-
டியளே ததரிவு தசய்ோர்கதைன 
தான நிளனத்திரு்ககவில்ளை. 

ரஞசித் சியம்பைாபபிட்டியவிற்கு 
ோ்ககளித்து, அேளர பிரதி சபாநா-
யகராக ததரிவு தசய்த 148 வபரும் 
தற்வபாகும் ராஜபக்ஷ்ககளுடவனவய 
இரு்ககின்றனர் என்றார்.  

எனவே, அேளர எதிர்த்து வபாட் -
டியிட்ட இம்தியாஸ பா்ககிர் மார்்கக-
ரு்ககு ோ்ககளித்த 65 வபர் மட்டுவம 
ம்ககள் ப்ககம் உள்ைதாகவும் அேர் 
சுட்டி்ககாட்டினார்.   

இ.மபா.சமப பஸகள்...   
இநதத் தீர்மானம் எடு்ககபபட்டதாக 
அேர் ததரிவித்தார்.  

இதனபடி இனள்றய தினம் 
வசளேயில் ஈடுபடும் இைஙளக 
வபா்ககுேரத்து சளப பஸகளு்ககு 
வதளேயான பாதுகாபளப ேழங-
குமாறு பாதுகாபபு தரபபினரிடம் 
வகாரி்களக விடு்ககபபட்டுள்ைதாக-
வும் அேர் வமலும் ததரிவித்தார்.  

இதனபடி இனறு (06) ேழளம 
வபானறு 5,200 பஸகள் வசளேயில் 
ஈடுபடுத்தபபடுதமன அேர் ததரி-
வித்தார். 

இேற்றில் சுமார் 1,500 தூரவசளே 
பஸகள் உள்ைதாக இைஙளக 
வபா்ககுேரத்து சளபயின தளைேர் 
கிஙஸலி ர்ணே்கக வமலும் ததரிவித்-
தார். 

மின் துணடிபபு மநரத்மத...
சளப தபாறியிைாைர்கள் சஙகம் 
ததரிவித்துள்ைது.  

நாட்டில் தற்வபாது 3 மணித்தி-
யாைஙகளும் 20 நிமிடஙகளு்ககு 
மினதளட அமுல்படுத்தபபடுகின்ற 
நிளையில் , மினதளட அமுைாகும் 
காைபபகுதியிளன 5 மணித்தியா-
ைஙகளு்ககு நீடி்கக வேண்டியுள்-

ைதாகவும் மினசார சளப தபாறி-
யியைாைர்கள் சஙகம் வமலும் 
ததரிவித்துள்ைது.  

நாடைாவிய ரீதியில் வநற்று மூனறு 
மணித்தியாைஙகளும் 20 நிமிடஙக -
ளும் மின விநிவயாகத்தளட அமுல்ப-
டுத்தபபட்டதாக இைஙளக மினசார 
சளப ததரிவித்துள்ைது. 

எரிவபாருளுக்கான விமை...   
ததரிவித்தார்.   தபரும்பாைான 
எரிதபாருளை ரயிலில் தகாண்டு 
தசல்லும் வேளைத்திட்டம் நளடமு-
ள்றபபடுத்தபபட்டு ேருேதாகவும், 
தற்வபாது இைஙளகயில் வபாதிய-

ைவு தபற்வ்றால் இருபபதாகவும் 
அளமச்சர் ததரிவித்தார்.   மூனறு நாட்-
களில் தபற்வ்றால் நிளைளமளய 
ேழளம்ககு தகாண்டுேர முடியும் 
எனவும் அேர் ததரிவித்தார். 

இமையத்தில் உைாெரும்...
பய்ணம் வமற்தகாண்டு இரு்க-
கும் நிளையில் பிரதமர் நவரநதிர 
வமாடியின தஜர்மனியில் சுமார் 
30 ேருடஙகளு்ககு முன எடு்ககப-
பட்ட புளகபபடம் ஒனறு தற்வபாது 
இள்ணயத்தில் ளேரைாகி ேருகி -
்றது.  

இநதப புளகபபடம் 1993ஆம் 
ஆண்டு நவரநதிர வமாடி அதமரி்க -
காவு்ககுப பய்ணம் தசய்துவிட்டுத் 
திரும்பியவபாது தஜர்மனியின 
பிராஙவபர்ட்டில் தஙகியிருநதவபாது 
எடு்ககபபட்டது எனத் தகேல் தேளி-
யாகியுள்ைது.  

ொகனத்தில் மோதுணடு...
உறுபபினர் அலி சபரி ரஹீமும் அநத 
ோகனத்தில் பயணித்ததாக தபாலி-
ஸாரின முதல் கட்ட விசாரள்ணயில் 
ததரியேநதுள்ைது.  இநதநிளையில், 

எம்பியின ோகனத்ளத தசலுத்திய 
சாரதி ளகது தசய்யபபட்டு   விசார-
ள்ணகள் இடம்தபற்று ேருேதாக   
தபாலிஸார் ததரிவித்துள்ைனர். 

மதயிமை ஏற்றுேதியில்...
ஏற்றுமதிப தபாருைாக வதயிளை 
உள்ைது. தற்வபாளதய தபாருைாதார 
வீழச்சி்ககு முன, ஆண்டு்ககு 1.3 பில்-
லியன அதமரி்கக தடாைளர இது 

ஈட்டி ேநதது.  
எனினும் தற்வபாது 1948 இல் சுதந-

திரத்திற்குப பி்றகு மிக வமாசமான 
வீழச்சிளய பதிவு தசய்துள்ைது. 

ஸ்ரீைஙகன் விோனஙகளின்... 
ேநதனர். இதளனயடுத்வத இநத 
முடிவு எடு்ககபபட்டுள்ைதாக பாரா -

ளுமன்ற வகாப குழுவின தளைேர் 
சரித்த வேரத் ததரிவித்தார்.

முறிகணடி வசல்ெபுரம்... (03 ஆம் பக்கத் வதா்டர்)

விபத்துடன ததாடர்புளடய ோக -
னத்தில் இருேர் பயணித்த நிளையில் 
ோகனத்ளத தசலுத்திய ளேத்தியர் 
சிறு காயஙகளிற்குள்ைான நிளையில் 
அேசர உதவி அம்புைனஸ ஊடாக 
கிளிதநாச்சி ளேத்தியசாளையில் 
அனுமதி்ககபபட்டுள்ைார்.  

ளேத்தியரின தனிபபட்ட 
ோகனவம விபத்து்ககுள்ைானது என -
பதுடன, அ்ககராயன பிரவதச ளேத்-
தியசாளையில் கடளமயாற்றி ேருப-
ேர் எனவும் ததரிவி்ககபபடுகி்றது.
சம்பேம் ததாடர்பில் மாஙகுைம் 
தபாலிசார் விசாரள்ணகளை முன -
தனடுத்து ேருகின்றனர்.  

A9 வீதிவயாரஙகளில் ேர்த்தக 
நிளையஙகள் அனுமதியற்்ற நிரந -

தர கட்டடஙகைாக கா்ணபபடுகின-
்றளம ததாடர்பில் பல்வேறு தடளே 
புது்ககுடியிருபபு பிரவதச சளபயின -
ரின கேனத்திற்கு தகாண்டு தசல் -
ைபபட்ட வபாதிலும், ததாடர்ச்சி -
யாக வியாபார அனுமதிகள் பிரவதச 
சளபயினால் ேழஙகபபட்டு ேரு -
கின்றது.  

இவோ்றான விபத்து சம்பேஙகள் 
இடம்தபறுகின்ற தபாழுது ம்ககள் 
உயிர் ஆபத்து்ககளை எதிர்தகாள்ை 
வேண்டிய துர்பபா்ககிய நிளை ஏற்ப-
டின புது்ககுடியிருபபு பிரவதச சளப-
யினரும், வீதி அபிவிருத்தி அதிகார 
சளபயினருவம தபாறுபபுளடயேர்-
கைாேர் என பிரவதச ம்ககள் குறிபபி-
டுகின்றனர்.- 

தீர்வு காணும் வபாறுபமப... (03 ஆம் பக்கத் வதா்டர்)

மீைச் தசலுத்துேதற்கான சலுளகக -
ளையும் ேழஙகியது.  

எமது துரதிஷடம் தகாவரானா 
ளேரஸ சூழநிளை்ககு பினனர் 
ரஷய,- உ்களரன வமாதல் ததாடர்நது 
பல்வேறு தநரு்ககடி நிளை உருோ-
க்க கார்ணமாகியது.  

ஜனாதிபதி பதவிவயற்்ற 
உடவனவய இனிவமல் தேளி-
நாட்டு கடனகளை தபற்று்கதகாள்-

ைப வபாேதில்ளை. வதளேயற்்ற 
விதத்தில் இ்ற்ககுமதிகளை வமற் 
தகாள்ைப வபாேதில்ளை என்ற தீர்-
மானத்ளத வமற்தகாண்டார். 

அதன ஒரு அம்சமாகவே ோகன 
இ்ற்ககுமதிளய நிறுத்த நடேடி்களக 
எடு்ககபபட்டது. 

எனினும் நிளைளம முற்்றாக மாறி 
தநரு்ககடி நிளை அதிகரித்துள்ைது 
என்றார்.

நாடு எதிர்வகாணடுள்ை... (03 ஆம் பக்கத் வதா்டர்)

வகட்பதில்ளை. வீதித்தளடகளை 
ஏற்படுத்தி்கதகாண்டு பதுஙகு 
குழியில் இருநதுதகாண்டு இநத பய-
்ணத்ளத தசல்ை முடியாது.   

 அவதவபானறு எதிர்்ககட்சி்ககும் 
தபாறுபபு இரு்ககின்றது. 20ஆேது 
திருத்தத்ளத ோபஸ தபற்று்கதகாள்-
ளுமாறும் நிள்றவேற்று ஜனாதிபதி 

முள்றளமளய இல்ைாமைா்கக 
வேண்டுதமன நாஙகள் வகாரு்ககின-
வ்றாம். 

எமது நிபநதளனகளை அரசாஙகம் 
ஏற்று்கதகாள்ை வேண்டும். அதன 
பினனர் அடுத்த கட்ட நடேடி்களக-
கள் ததாடர்பாக கைநதுளரயாட 
முடியும்.

முதுவகலும்புள்ை எதிர்க்கடசி... (03 ஆம் பக்கத் வதா்டர்)

அளனத்து ம்ககளும் எதிர்தகாள்-
கின்ற பிரச்சிளனகள்,அத்தியாேசி-
யப தபாருட்கள் விளை அதிகரிபபு 
, எரிோயு பிரச்சிளன என அத்தளன 
பிரச்சிளனகளையும் எம்மால் தீர்்கக 

முடியும் என கூறுகின்ற முதுதகலும்-
புள்ை தளைேர்கள் உள்ைார்கைா? 
அவோ்றானேர்கள் இருநதால் முன 
ேரட்டும் எனறு அேர் வமலும் ததரி -
வித்தார்.  

ேக்களின் குரமை... (03 ஆம் பக்கத் வதா்டர்)

இனியாேது ம்ககளின குரளை 
புரிநது தசயபபடுவோம். சளபயில் 
எத்தளகய நடிபளப தேளிபபடுத்-

தினாலும் ம்ககளின குரளை புரிநது 
தகாள்ைாவிட்டால் பயனில்ளை 
என்றார்.(பா)  

பைத்மத காடடும்... (03 ஆம் பக்கத் வதா்டர்)

ஸ்ரீைஙகா சுதநதிர்ககட்சியின 
நிளைபபாட்டில் மாற்்றம் இல்ளை-

தயனறும் சியம்பைாபபிட்டிய குறிப -
பிட்டார்.  

பிரதி சபாநாயகர்.... (03 ஆம் பக்கத் வதா்டர்)

பிரதமரும் ததரிவித்துள்ை விட - யஙகளை முனதனடு்கக இரு்ககி -
வ்றாம் என்றார்.  

நுளரச்வசாளையில் மினஉற்பத்தி 
நிளையத்தில் ஏற்பட்ட பழுதினால் 
மின உற்பத்தி்ககு டீசல் ேழஙகுே-
தற்கு முனனுரிளம அளி்ககபபட்டுள்-
ைதாக ததரிவித்த  எரிச்கதி அளமச்சர் 
காஞசன விவஜவசகர, வபாதுமான 
ஒ்கதடன 92 தபற்வ்றால் மற்றும் 
சூபபர் டீசல் சநளத்ககு விநிவயாகி்க-
கபபட்டுள்ைதாகவும் ததரிவித்தார்.

வநற்று பாராளுமன்றத்தில் உளர -
யாற்றியவபாவத அேர் இவோறு 
ததரிவித்தார்.

நாட்டு்ககு நாதைானறு்ககு 4000 
தமட்ரி்க டன டீசல் வதளேபபடு-
ேதாகவும் ஆனால் தற்வபாது ஒரு 
நாதைானறு்ககு1000 - 1500 தமட்ரி்க 
டன டீசல் மட்டுவம விநிவயாகி்க-
கபபடுேதாகவும்   மின உற்பத்தி்ககு 

வதளேயான டீசல் ஒது்ககீடுகளை 
ேழஙகுேவத இதற்கு்க கார்ணம் 
எனவும் அேர் ததரிவித்தார்.

 ஒ்கவடன 95 தபற்வ்றாலு்ககு மாத்-
திரம் நாட்டில் சிறியைவு தட்டுப -
பாடு நிைவுகி்றது. ஒட்வடா டீசல் 
ேளரயள்றயுடன விநிவயாகி்ககபப-
டுகி்றது. மசகு எண்த்ணய் மற்றும் 
ஒ்கவடன 95 தபற்வ்றால் துள்றமு-
கத்தில் தளரயி்ற்கக தயார் நிளையில் 
காத்திரு்ககி்றது எனவும் அேர் ததரி -
வித்தார்.

 அடுத்த டீசல் இ்ற்ககுமதி வம 
11 ஆம் திகதி நாட்ளட ேநதளட-
யும் எனறு எதிர்பார்்ககபபடுகி்றது, 
எனினும், அது 2 நாட்கள் தாமதமா -
க்ககூடும் எனறும் அளமச்சர் கஞசன 
விவஜவசகர கூறினார்.  

 நாைாநதம் ஏ்ற்ககுள்றய 3000 
தமட்ரி்க டன தபற்வ்றால் விநிவயா-
கி்ககபபடுேதாக ததரிவித்த அளமச்-
சர் விவஜவசகர, மற்றுதமாரு ததாளக 
தபற்வ்றால் வநற்றிரவு நாட்ளட ேநத-
ளடநததாக ததரிவித்தார்.  

மின் உற்பத்திக்கு டீசல் வழங்கலில் முன்னுரிமை
எரிசக்தி அமேசசர்  கஞசன வதரிவிபபு



 

மாத்தறை தினகரன் நிருபர்

கிராம மட்டததில் இறைஞர், யுவதி-
கறை த்தயிறைச் செயறகயில் ஈடுபடுததி 
த்தயிறைதத்தாட்டச் செயறகறை அபி-
விருததி செயை சிறுத்தாட்ட அபிவிருததி 
அதிகார ெறப ந்டவடிகறக எடுததுளைது. 
த்தயிறைச் செயறகயின் அபிவிருததிககு 
மனி்த வைம் மிகவும் குறைவாகக கிற்டப்-
ப்தால் இந்த ந்டவடிகறக எடுத்த்தாக சிறு-

த்தாட்ட அபிவிருததி அதிகார ெறப ச்தரி-
விககிைது. 

த்தயிறைச் செயறகறை அபிவிருததி 
செயை த்தறவைான பழறம வாயந்த இைந-
திரஙகறை நீககி நவீன இைநதிரஙகறை 
த்தயிறைச் செயறகககு அறிமுகப்படுத்த 
ந்டவடிகறக எடுககப்படடுளைது. 

த்தயிறைச் செயறகயில் கவவாது சவட-
டு்தல்,  பச்றெக சகாழுநது பறித்தல், கான் 
சவடடு்தல் தபான்ை தவறைகளுககு நவீன 

இைநதிரஙகள பைன்படுத்தப்படும். 
த்தயிறைச் செயறகககு திரவ பெறை 

விசுறுவ்தறகாக இைநதிரஙகளும் வழஙகப்-
படும். இந்த இைநதிரஙகளின் சபறுமதி 
05 இைடெம் ரூபா என ச்தரிவிககப்படுகி-
ைது. அதது்டன் இறைஞர்களுககும் யுவ-
திகளுககும் பயிறசிகளும் வழஙகப்படும் 
என்று சிறுத்தயிறைத த்தாட்ட அபிவிருததி 
ெறபயின் மாத்தறை மாவட்ட அலுவைகம் 
தமலும் ச்தரிவித்தது. 
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ஆயிரம் த்தசிை பா்டொறைகறை அபிவி -
ருததி செயயும் தவறைததிட்டததின் கீழ் 
நாடு பூராகவும் உளை ஏறனை பா்டொறைக -
ளின் அபிவிருததிககாக செைறபடுத்தப்படும் 
சகாத்தணி பா்டொறை மறறும் மும்சமாழி 
பா்டொறைகளின் அடிப்பற்ட வெதிகறை 
தமம்படுததுவ்தறகு த்தறவைான பா்டொறை 
உபகரணஙகறை வழஙகும் நிகழ்வு கல்வி 
அறமச்ெர் ்டாக்டர் ரதமஷ் பததிரன ்தறைறம -
யில் கல்வி அறமச்சு வைாகததில் (04) நற்ட -
சபறைது. 

ராஜாஙக அறமச்ெர் பிைல் நிொந்த டி சில்வா, 
கல்வி அறமச்சின் செைைாைர் தபராசிரிைர் 
தக. கபிை சீ.தக. சபதரரா, கல்வி தெறவகள 
ராஜாஙக அறமச்சின் செைைாைர் தக. எம். 
எஸ். டி ஜைதெகர ஆகிதைாரும் கைநது சகாண் -
டுளைற்த காணைாம்.  

1000 பாடசாமை அபிவிருத்தி திடடத்தின் கீழ்; 

பாடசாலைகளின் அபிவிருத்தி 
வசதிகலை மேமபடுத்்த திடடம

புத்தைம் தினகரன் நிருபர்

உைக ஈர வைை தினதற்த முன்னிடடு மததிை சுறைா்டல் 
அதிகார ெறபயின் புத்தைம் மாவட்ட காரிைாைைம் ஏறபாடு 
செய்த கண்்டல் ்தாவர நடுறகயும் கறரதைாரம் சுத்தம் 
பண்ணும் நிகழ்வும் கண்்டககுளி கு்டாவ பிரத்தெததில் 
அண்றமயில் நற்டசபறைது.

கறபிடடி பிரத்தெ செைைாைர் டி.ஏ.பி.்தனன்சூரிை, மததிை 
சுறைா்டல் அதிகார ெறபயின் புத்தைம் மாவட்ட பணிப்பா-
ைர் டி.எம்.தக.திொநாைகக, கறரதைாரம் தபணல் கல்பிடடி 
சபாறுப்பதிகாரி ஏ.ஆர்.எம்.ஹலீம், புத்தைம் மாவட்ட சுற-
ைா்டல் முன்தனாடி ஆறணைாைர் ஏ.எச்.எம்.எம்.ஷாபி, 
புத்தைம் ச்தறகு தகாட்ட சுறைா்டல் முன்தனாடி ஆறண-
ைாைர் ஏ.வரஙகநா்தன், கறபிடடி ச்தறகு தகாட்ட சுறைா்டல் 
முன்தனாடி ஆறணைாைர் எச்.எம்.சுறஹப், கறபிடடி அல் 
அக்ா த்தசிை பா்டொறை சுறைா்டல் முன்தனாடி ்தஙகப் 
ப்தகக்தாரிகள மறறும் மறறும் சவளிநாடடு சுறைா்டல் ஆர் -
வைர்களும் இநநிகழ்வில் கைநது சகாண்்டனர்.

புத்தளததில் கரைய�ோைம் 
சுத்தம் செய்யும் நிகழ்வு

2022 ஆம் ஆண்டு தரம் ஒன்றுக்கு புதிய ோணெர்கமை மசரக்கும் ்கல்வி அமேச்-
சின் மதசிய மெமைத்திடடத்தின் கீழ் வ்கக்கிராெ ்கல்வி ெையத்திலுள்ை ேரதன்்கடெை 
அல் அமீன் முஸ்லிம் வித்தியாையத்தில் தரம் ஒன்றுக்கு புதிய ோணெர்கமை மசரக்கும் 
நி்கழ்வு அதிபர எஸ்.எம்.்கவுஸ் தமைமேயில் மி்கவும் சிறபபா்க நமடவபறறது. இதன்-
மபாது புதிய ோணெர்கமை ெகுபபமறக்கு அமழத்து ெருதல் ேறறும் தரம் இரண்டு 
ோணெர்கள் இமச நி்கழ்ச்சியில் ஈடுபடடிருபபமதயும் படத்தில் ்காணைாம்.
 படம்:- அநுராதபுரம் தின்கரன் நிருபர  

ருற்க பாரூக

சகாழும்பு  ஈரான் கைாொர பிரிவு  
ஒழுஙகு செய்த  ஈரான் திறரப்ப்ட 
விழா பு்தன் கிழறம   4ம் திகதி  
மு்தல் 8ம்  திகதி வறர  சபௌத்தா-
தைாக மாவதற்தயில் உளை த்தசிை 
திறரப்ப்டக கூடடுத்தாபன பிர்தான 
தகடதபார் கூ்டததில் ஏறபாடு செய -
திருந்தது.  ச்தா்டகக விழாவில் 

ஈரான் இஸ்ைாமிை குடிை-
ரசின் தூ்தர் ஹதஷம் அஷ்-
ஜாஸ்ததெ பிர்தம அதிதி -
ைாக கைநது சகாண்்டார்.

ஈரானின் கைாொர 
பிரிவின் கவுன்சி-
ைர்  பஹமான் 
சமா்ாமில், ஈரான் 
தூ்தரகததின் சபாரு-
ைா்தார மறறும் 

தூ்தரகப் பிரிவு சபாறுப்பா-
ைர்  தக. தொறஹல், திறரப் -
ப்டக கூடடுத்தாபனததின் 
பிரதிப் சபாது முகாறம-
ைாைர் மதுர வணிகதெகர, 
சபாது முகாறமைாைர் ஜி. 
ஏ. கிதசிறி மறறும் பணிப்பா-
ைர் ெறப  உறுப்பினர் ்தமித 
சபான்தெகா ஆகிதைாரும் 
கைநது சகாண்்டனர்.

கிைோம மட்ட இரளஞரகள், யுவதிகரள 
ய்தயிரை செய்ரகயில் ஈடுபடுத்த ந்டவடிகரக
சிறுமதாடட அபிவிருத்தி அதி்கார சமப வதரிவிபபு

ஈரான் கைாசார திலரபபட
விழா ககாழுமபில்

mlF jq;f Mguzq;fspd; Vytpw;gid
gpuNjr nrayfj;jpdhy; mlF mDkjpg;gj;jpuj;ijg; 

ngw;Ws;s t/g fSj;Jiw khtl;l $l;LwT fpuhkpa 

tq;fpr; rq;fj;jpd; ,y. 252> fhyp tPjp> fSj;Jiw 

tlf;F> ,y. 111 1/1, gpujhd tPjp> fSj;Jiw njw;F> 

,y. 13> kj;Jfk tPjp> fl;LFUe;j kw;Wk; ,y. 500gP> 

fhyp tPjp> ghze;Jiw vDk; mlF epiyaq;fspy; 

2020-12-31Mk; jpfjp tiu mlF itf;fg;gl;L jw;NghJ 

tiu kPl;fg;glhj mlF jq;f Mguzq;fis 2022-

05-21Mk; jpfjp rdpf;fpoik K.g. 10.00 kzpf;F 

t/g fSj;Jiw khtl;l $l;LwT fpuhkpa tq;fpr; 

rq;fj;jpd; fpis tstpy; gpurpj;j Vyj;jpy; tpw;gid 

nra;ag;gLk;.

gpujhd epiwNtw;W mjpfhhp>

t/g fSj;Jiw khtl;l $l;LwT fpuhkpa tq;fpr; 

rq;fk;>

,y. 252> fhyp tPjp> 

fSj;Jiw tlf;F.

njhiyNgrp: 034-2237462

 034-2237230

 034-2223233

 034-2236711

 038-2245111

Rfjjhr Njrpa tpisahl;Lf; 
fl;blj;njhFjp mjpfhu 

xg;ge;j ,y. SNSCA/PRO/ 371/2022   

01.  Rfjjhr Njrpa tpisahl;Lf; fl;blj;njhFjp mjpfhu rigapd; cs;sf 

tpisahl;luq;fpy; cs;s  ePr;ry; jlhf ePH; Rj;jpfhpg;G trjpfSf;fhd cj;Njr 

Nkk;gLj;jy; Ntiyfs; (Proposed Upgrades for Swimming Pool water Treatment facility 
in Sugathadasa National Sports Complex Authority) njhlh;gpy; 2022-04-10Mk; jpfjpa 

jpdfud;> rpYkpd> Sunday Observer gj;jphpiffspy; gpuRhpf;fg;gl;l tpiyf;NfhuYf;F 

,iaghf 2022-05-02Mk; jpfjp jpwg;gjw;fpUe;j tpiykDf;fs; murhq;fj;jpdhy; 

md;iwa jpdj;ij nghJ tpLKiw jpdkhf gpufldg;gLj;jpajd; fhuzkhf 

kPz;Lk; 2022-05-13Mk; jpfjp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sjhf ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

02.  ,jd; nghUl;L Kd;dh; tpiyf;Nfhuy; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhz;l tpiykDjhuh;fs; 

kPz;Lk; tpiykDf;fis ngw;Wf;nfhs;sj; Njitapy;iy vd;gJld; mt;thW 

ngw;Wf;nfhz;l tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fs; %yk; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;fyhk; 

vd;gNjhL> tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; jpdk;; kl;Lk; khw;wk; nra;ag;gl;Ls;sJ 

vd;gjhf jaTld; mwpaj; jug;gLfpd;wJ.

03.  ,jpy; Mh;tk; fhl;Lgth;fs; vOj;J%y tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; 

tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fis 2022-05-09Mk; jpfjp Kjy; 2022-05-12Mk; jpfjp 

tiuahd mYtyf ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 2.30 kzp tiuapy; 

tUif je;J 16>000.00 &gh kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij mjpfhu rigf;Fr; nrYj;jp 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

04.  ,e;j tpiyf;NfhuYf;F ,iaghd gpd;tUk; jifikfisg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy; 

Ntz;Lk;.

•  EM1 juj;jpd; fPo; kpd;rhuk; kw;Wk; nghwpKiw Nritapd; fPohd gjpT (EM1 
for Electrical and Mechanical Services)

•  C5 my;yJ mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; fl;bl eph;khzj;jpd; fPo; gjpT (C5 or 
above for Building Construc  on)

•  SP1 juj;jpd; fPo; ePr;ry; jlhf eph;khzk; njhlh;gpyhd gjpT (SP1 for Specialized 
Construc  on contractors for swimming pool if preferable) 

• Fiwe;jgl;rk; 06 tUlj;jpw;fhd fk;gdp gjpT

05.  tpiyf;Nfhuy; gpiz 810>000.00 &ghthFk; vd;gJld; ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; 

gjpT nra;ag;gl;l ve;jnthU th;j;jf tq;fpapYk; ngw;Wf;nfhz;l 119 ehl;fSf;Fr; 

nry;YgbahFk; gpiz KwpahftpUj;jy; Ntz;Lk;. (2022-09-08Mk; jpfjp)

06.  tpiykDf;fs; 2022-05-13Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Rfjjhr Njrpa tpisahl;Lf; 

fl;blj;njhFjp mjpfhurigapd; eph;thff; fl;blj;jpy; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; 

md;iwa jpdk; my;yJ mjw;F Kd; ,iaGila tpiykDf;fis gpd;tUk; 

Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ fzf;fply; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;.

07.  ,e;j nraw;wpl;lj;jpw;F ,iaghd tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-05-

09Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Rfjjhf jpwe;jntsp tpisahl;luq;fpd; eph;thff; 

fl;blj;jpy; ,lk;ngw eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.

jiyth;>

ngWiff; FO>

Rfjjhr Njrpa tpisahl;L fl;blj;njhFjp mjpfhu rig>

j.ng. 2211> Mh;jh; b rpy;th khtj;ij> nfhOk;G-13.

njhiyNgrp: 0112384385 (ePbg;G 120)/ njhiyefy;: 0112445675 kpd;dQ;ry;: psnsca@yahoo.com

ngWif mwptpj;jy;

ntypkl gpuNjr rigapd; 2023Mk; Mz;bw;fhd 
tuT nryTj; jpl;l mgptpUj;jp njhlh;ghf 
gpuNjr kf;fSf;F toq;fg;gLk; mwptpj;jy;

,y. 2199/25 vDk; ,yf;fkplg;gl;l 2020 xf;Nlhgh; khjk; 29Mk; 

jpfjpaplg;gl;l ,yq;if Nrh\yprf; FbauR ahg;gpd; mjptpNrl 

th;j;jkhdpapy; gpuRhpf;fg;gl;l mwpTWj;jYk; ,izf;fg;gl;Ls;sJ.

mjpy; 5.1Mk; cWg;Giuf;fika ntypkl gpuNjr rigapd; 

vy;iyf;Fl;gl;l 2023Mk; tUl nrytPdq;fSf;fhd tuT nryTj; 

jpl;lj;ij jahhpg;gjw;F Njitahd mgptpUj;jp MNyhridfis 

2022.05.23Mk; jpfjpf;F Kd;dh; jiyth;> ntypkl gpuNjr rig> 
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(புதுக்குடியிருப்பு விசேட நிருபர்)  

முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பு  
பகுதியில மண் அகழ்வில ஈடுபடும் 
சபோது போரிய த�ோலதபோருள் எச் -
ேஙகள் இனம்கோணப்பட்டுள்்ளன. 
இ�்னயடுத்து த�ோலதபோருள் 
இடத்தி்ன அகழ்ந்து த�ோலதபோ-
ருட்களுக்கு சே�ம் ஏறபடுத்திய குற -
றச்ேோட்டில இருவர் ்கதுதேயயப்-
பட்டுள்்ளனர்.   

முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பு 
பிரச�ேத்துக்குட்பட்ட மனனோ-
கண்டல, வேந்�புரம் கிரோமத்தில 
தெலக்ளஞ்சியேோ்லைக்கோன அடித்� -
்ளத்திறகோன மண் நிரப்பும் ெடவடிக்-
்கக்கோக அருகிலுள்்ள வழிபோட்டு 
இடதமோனறின பகுதிக்்ள கனரக 
இயந்திரம் தகோண்டு ச�ோண்டிய-
சபோது த�ோலதபோருள் சி்�வுகள் 
கோணப்பட்டுள்்ளன. இ�்னயடுத்து 

இவறறுக்கு சே�ம் வி்்ளவித்� குற -
றச்ேோட்டில வேந்�புரம் கிரோம அபிவி-
ருத்தி ேஙக �்லைவர் மறறும் கனரக 
இயந்திரத்தின ேோரதி ஆகிசயோர் 
புதுக்குடியிருப்பு தபோலிஸோரோல 
்கதுதேயயப்பட்டுள்்ளதுடன அப்-
பகுதிக்கு தபோலிஸ் போதுகோப்பும் 
வழஙகப்பட்டுள்்ளது.   

ஓட்டுசுட்டோன பிரச�ேத்துக்குட்-
பட்ட மனனோகண்டல கிரோமத்தில 
வேந்�புரம் கமக்கோர அ்மப்பிற-
கோன தெல கோயவிடும் �்ளம் பிரச�ே 
தேயலைத்திறகு தேோந்�மோன இட-
தமோனறில அ்மத்துக்தகோடுப்ப�ற-
கோன ெடவடிக்்க முனதனடுக்கப்-
பட்டுள்்ளது.  

ஓட்டுசுட்டோன பிரச�ே தேயலைகத் -
திறகு தேோந்�மோன இடம் எனறும் 
விவேோயிகளின தெல கோயவிடும் 
�்ளத்திறகோக இது அ்மத்து தகோடுக்-

கப்பட்டுள்்ளது. அருகிலுள்்ள பகுதி -
யில மண் ச�ோண்டுவ�றகு அனுமதி 
தகோடுக்கப்படவில்லைதயன கிரோம 
சே்வயோ்ளர் தபோலிஸோரிடம் த�ரி -
வித்துள்்ளோர்.  

்கதுதேயயப்பட்ட கிரோம அபிவி-
ருத்தி ேஙக�்லைவர் மறறும் கனரக 
இயந்திரத்தின ேோரதி ஆகிசயோ்ர 
செறறு நீதிமனறில ஆஜர்படுத்தும் 
ெடவடிக்்கயில தபோலிஸோர் ஈடு-
பட்டுள்்ளனர்.   

அப்பகுதி த�ோடர்பில அறிந்� 
வய�ோனவர் ஒருவர் த�ரிவிக்்க-
யில, தெல �்ளம் அ்மந்� பகு-
திக்கு அருகில ஒரு கூழோ மரத்தி்ன 
தகோண்ட சிறு குனறுசபோனற பகுதி 
கோணப்படுகினறது. இதில கோளி 
சகோவில என கிரோமத்தி்ன சேர்ந்� 
ஒருவர் வழிபோடுக்்ள சமற-
தகோண்டு வந்துள்்ளோர்.  

மரத்தின கீழ் கறக்்ள்வத்து 
நீண்டகோலைமோக வழிபோடுகள் சமற-
தகோள்்ளப்பட்டுள்்ளன. மனனோகண்-
டல எனற கிரோமம் தபயர் வர 
கோரணம் மனனர் ஆண்ட பகுதியோக 
கோணப்படுவ�ோல அருகில தகருட-
மடு கிரோமம் கோணப்படுகினறது. 
இப்பகுதியில மனனர்கள் ஆண்ட -
்மக்கோன �டயஙகள் பலை இடஙக-
ளில கோணப்படுகினறன. ஆனோல, 
�றசபோது த�ோலதபோருள் இனம்கோ -
ணப்பட்ட இடம் நீண்டகோலைமோக 
கோளி சகோவில எனறு மரத்தின கீழ் 
கல்வத்து கறபூரம் தகோழுத்தி வழி-
போடுதேயது வந்துள்்ளோர்கள் எனறும் 
அவர் த�ரிவித்துள்்ளோர்.  

இப்பகுதியி்ன த�ோலதபோருள் 
தி்ணக்க்ளம் மறறும் ப்டயினர் 
ஆகிசயோர் போர்்வயிட்டுள்்ள்ம 
குறிப்பிடத்�க்கது.   

இந்தியத் துணைத் தூதுவர் யாழ்.
பல்கணைக்கழ்கத்துககு விஜயம் 

கரதவட்டி தினகரன நிருபர் 

யோழ்ப்போணத்திலுள்்ள இந்தியத் 
து்ணத் தூதுவரோலையத்தின து்ணத் 
தூதுவர் சஜ. ரோசகஷ் ெட்ரோஜ் செறறு 
முனதினம் பு�னகிழ்ம (04) கோ்லை 
மரியோ்� நிமிர்த்�மோக யோழ். பலக-
்லைகழகத்திறகு விஜயதமோனறி்ன 
சமறதகோண்டிருந்�ோர். 

யோழ். பலக்லைக்கழகத் து்ண-
சவந்�ர் சபரோசிரியர் சி. சிறிேறகுண-
ரோஜோ்வ ேந்தித்து நி்லை்மக்்ளக் 
சகட்டறிந்�துடன இந்திய அரேோஙகத்-
தின அனுேர்ணயுடன முனதனடுக்-
கப்படும் திட்டஙகள் மறறும் இந்திய 
அரேோஙகத்தின புலை்மப்பரிசிலகள் 
த�ோடர்பிலும் செற்றய ேந்திப்பின 
சபோது கலைந்து்ரயோடப்பட்டன. 

மண் அகழ்வு மமற்கொள்ளப்பட்ட
இ்டத்தில் ்�ொல்்்பொருள எச்சஙகள

பூநகரியில் முறவகொம்பன் ்பகுதியில் ெொழும ெறுமேக் மகொட்டுக்குட்்பட்்ட வ்பண் தமை -
மேத்துெ குடும்பவேொன்றுக்கு ெொழெொதொரேொக ரூ்பொ 55,000 வ்பறுேதியொன மதயல் 
இயந்திரமும அெரகளது 03 பிள்மளகளுக்கு கற்றல் உ்பகரணஙகளும ெழஙகப்பட்்டன. 
இதறகொன நிதி உதவிமய மெைமணமய பி்றபபி்டேொகவும கன்டொமெ ெசிப்ப்டேொகவும 
வகொண்்ட இரொசொ ்பொமைந்திரனின் நிதிப்பஙகளிபபில் பூேணியமேொ அ்றக்கட்்டமனயின் 
இைஙமகக்கொன தமைெரும யொழ ேொநகரசம்ப உறுபபினருேொன ையன் கைொநிதி நொ. 
தமனந்திரன் தமைமேயில் வசன்்ற குழுவினர இெறம்ற ெழஙகினர. 
 (்ப்டம மெைமண குறூப நிரு்பர)

மினவலு ்காற்ாணை அபிவிருத்தி திட்டத்்ால
மாவட்ட மக்களுககு பயனிலணை
(�்லைமனனோர் விசேட நிருபர்)

மனனோர் உயர் மினவலு 
கோறறோ்லை அபிவிருத்தி திட்டத் -
�ோல ென்மகள் கி்டக்குதமன-
வும் இ�னோல சவ்லை வோயப்புக்கள் 
கி்டக்கும் எனற எண்ணம் கன -
வோகசவ மோறியுள்்ள�ோக அரே ேோர்-
பறற ஒனறியத்தின �்லைவர் சு�ோகர் 
இவவோறு த�ரிவித்�ோர்.

மனனோர் பிர்ஜகள் குழு அலுவ-
லைகத்தில உயர் மினவலு கோறறோ்லை 
த�ோடர்போக மனனோர் பிர்ஜகள் 
குழு ஆளுெர் ே்பயினருடன அண்-
்மயில கலைந்து்ரயோடதலைோனறு 
இடம்தபறறது.

மனனோர் மோவட்ட அரே ேோர்பறற 
ஒனறியத்தின �்லைவர் மறறும் தேய-
லைோ்ளரும் கலைந்து தகோண்டனர்.

இ�னசபோது அரேேோர்பறற ஒன -

றியத்தின �்லைவர் சு�ோகர் இஙகு 
கருத்து த�ரிவிக்்கயில, தவளியி-
லிருந்து ஒரு நிறுவனம் இஙகு வந்து 
இவவோறோன அபிவிருத்தி திட்டங-
க்்ள முனதனடுக்கும்சபோது மோவட் -
டத்்�ச் ேோர்ந்�வர்களுக்கு சவ்லை 
வோயப்புக்கள் கி்டக்கும் என 
எம்மில பலைர் நி்னக்கினறோர்கள். 

ெோம் ஒட்டுதமோத்�மோக போர்க் -
கும்சபோது எந்�வி� ென்மகளும் 
எமக்கு கி்டக்கப்தபறவில்லை. 
இ்� எம் மக்கள் பலைர் இப்தபோ-
ழுது புரிந்து தகோண்டனர்.

ஆகசவ மனனோர் மோவட்டத்தி-
லுள்்ள அ்னத்து அரே ேோர்பறற 
நிறுவனஙகள் ஒனறு சேர்ந்து இ�ற -
கோன ெடவடிக்்க்ய முனதனடுக்க 
ஆவன தேயயப்படும் என த�ரிவித்-
�ோர்.  

குடிவரவு, குடிய்கலவு திணைக்கள
செயறபாடு்கள் இண்டநிறுத்்ம்

ஓமந்்� விசேட நிருபர்

வவுனியோ குடிவரவு மறறும் குடி -
யகலவு தி்ணக்க்ளத்தின முனபோக 
அதிக்ளவோன மக்கள் கூட்டம் கட -
வுச்சீட்டி்ன தபறுவ�றகு செற்ற -
யதினம் (05) கோத்திருப்ப�்ன அவ-
�ோனிக்க கூடிய�ோகவிருந்�து. 

குடிவரவு மறறும் குடியகலவு 
தி்ணக்க்ளம் ெோட்டிலுள்்ள தபோது 
மக்களுக்கு  த�ோழிலநுட்ப சகோ்ளோறு 
கோரணமோக தேயறபோடு ெ்டதப -

றோது என அறிவிப்்ப வழஙகியும் 
மக்கள் கடவுச்சீட்டி்ன தபறுவ-
�றகு வவுனியோ குடிவரவு மறறும் 
குடியகலவு தி்ணக்க்ளத்தின 
முனபோக  வரி்ேயில கோத்திருந்�னர். 

அ�னபடி கணனி கட்ட்மப்பில 
மீண்டும் சகோ்ளோறு ஏறபட்ட�ன கோர-
ணமோக கடவுச்சீட்டு விண்ணப்பங -
க்்ள ஏறறுக் தகோள்ளும் தேயறபோடு 
செறறு �றகோலிகமோக இ்டநிறுத்-
�ப்பட்டு பினனர் வழ்மக்கு திரும்-
பிய�ோகவும் தகோழும்பு �்லை்ம 

குடிவரவு மறறும் குடியகலவு 
தி்ணக்க்ளம் த�ரிவித்�து. இந் -
நி்லையில கணனி கட்ட்மப்பில 
மீண்டும் சகோ்ளோறு ஏறபட்டுள்்ள�ோக 
செற்றயதினம் (05) அறிவிக்கப்பட்-
டுள்்ளது.   இச�சவ்்ள வவுனியோ 
குடிவரவு குடியகலவு தி்ணக்க-
்ளத்தினரோல இச்தேயறபோடு இனறு 
இடம்தபறோது என வோயிலில அறி-
வுறுத்�ல வழஙகியும் மக்கள் கடவுச்-
சீட்டி்ன தபறுவ�றகு கோத்திருப்ப -
�்ன அவ�ோனிக்க முடிந்�து. 

கடவுச்சீட்டினை பெற அதிகளவாை மககள் கூட்டம்

தீர்த்்க்கணர ச்காடடுருடடி 
குளத்தில ஆணின 
ெ்டைம் மீடபு
மோஙகு்ளம் குருப் நிருபர்

முல்லைத்தீவு தபோலிஸ் பிரிவுக் -
குட்பட்ட சிலைோவத்்� கிரோம அலு -
வலைர் பிரிவின  தீர்த்�க்க்ர தகோட்டு -
ருட்டி கு்ளத்தில அழுகிய நி்லையில 
ஆதணோருவரின ேடலைம் மீட்கப்பட்-
டுள்்ளது. 

செறறு கோ்லை கு்ளத்தில ேடலைம் 
கோணப்பட்ட்� அவ�ோனித்� 
கிரோமமக்க்ளோல  தபோலிஸோருக்கு 
�கவல வழஙகப்பட்ட்மயோல 
ேம்பவ இடத்திறகு வரு்க �ந்� 
தபோலிஸோர் சமலைதிக விேோர்ண-
க்்ள சமறதகோண்டு வருகினறனர்.

தரம 05 புைமேப ்பரிசில் ்பரீட்மசயில் சித்தியம்டந்த முல்மைத்தீவு முத்துவிநொயகர தமிழ வித்தியொைய ேொணெரகளுக்கொன வகௌரவிபபு நிகழவு அண்மேயில் நம்டவ்பற்றது. 
 (்ப்டம புதுக்குடியிருபபு விமச்ட நிரு்பர)

கஞ்ாவுடன் னகது 
ப்ய்யபெட்டவர் 
தபபிய்யாட்டம்   
யோழ்ப்போணம் குறூப், யோழ்.விசேட 
நிருபர்கள்  

தபோனனோ்லை ஊடோக கோ்ரெ-
கருக்கு கஞ்ேோ தகோண்டு தேனற-
வ்ர மடக்கிப் பிடித்து தபோலிஸ் 
நி்லையத்திறகு தகோண்டுதேன-
றசபோது கஞ்ேோ்வயும் ்கத்-
த�ோ்லைசபசி்யயும் ்கவிட்டுத் 
�ப்பிச் தேனறோர்.  

இச்ேம்பவம் செறறு முனதினம் 
(04) பு�னகிழ்ம மோ்லை இடம்-
தபறறது.  

கஞ்ேோ தகோண்டு தேலகினறோர் 
என தபோனனோ்லை்யச் சேர்ந்� 
இ்்ளஞர் ஒருவருக்கு கி்டத்� 
�கவ்லையடுத்து அவ்ர வழிம -
றித்� இ்்ளஞர் விேோர்ண ெடத்-
தினோர். இ�னசபோது அவரிடம் 
கஞ்ேோ இருந்�்ம கண்டறியப்பட்-
டது.   அவ்ர வட்டுக்சகோட்்ட 
தபோலிஸோரிடம் ஒப்ப்டப்ப�ற -
கோக தகோண்டுதேனறசபோது திடீ-
தரனறு அவர் கோ்ரெகர் செோக்கி 
சமோட்டோர் ் ேக்கிளில �ப்பிச்தேன-
றோர்.  

இதுத�ோடர்போக வட்டோர உறுப் -
பினர் ெ.தபோனரோேோவுக்கு அறி-
விக்கப்பட்டிருந்�து. அவர் வட் -
டுக்சகோட்்ட தபோலிஸோருக்கு 
அறிவித்�ோர். ேம்பவ இடத்திறகு 
வந்� தபோலிஸோரிடம் கஞ்ேோவும் 
்கத்த�ோ்லைசபசியும் ஒப்ப்டக்-
கப்பட்டுள்்ளது.  

்கத்த�ோ்லைசபசி்ய ்வத்து 
ெப்ரக் ்கது தேயவ�றகோக ெட-
வடிக்்கயில தபோலிஸோர் ஈடு-
பட்டுள்்ளனர்.    இச�சவ்்ள, 
தபோனனோ்லை க்ரசயோர வீதி -
யூடோக கஞ்ேோ பரிமோறறம் இடம்-
தபறுவ�ோக �கவலகள் கி்டத்-
துள்்ள்மயோல ேந்ச�கெபர்க்்ள 
மடக்கிப் பிடிப்ப�றகு எமது 
பிரச�ே இ்்ளஞர்கள் த�ோடர்ந்-
தும் விழிப்புடன தேயறபட்டு வரு-
கினறனர் என பிரச�ே ே்ப உறுப் -
பினர் ெ.தபோனரோேோ த�ரிவித்�ோர்.  

முல்மைத்தீவு புதுக்குடியிருபபு:
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தரம்_5 ெகுப்பு ோணெர்களுக்்கான
Gyikf; fjpu;

புலமேப் பரிசில் பரீடமசை ோதிரி வினாததாள் --– I

எல்லா வினலாக்களுககும் 1 மணி நேரத்தினுள் விடை அளியுங்கள்.  இவ்வினலாக்களுக்கலான விடை்கள் அடுத்்த வலாரம் பு்டமக ்கதிரில  வவளியிைப்படும்.
   ்பகுதி – 2 மலாதிரி வினலாத்்தலாள் அடுத்்த வலாரம் உங்கள் ்கரங்களில!

1 ேணிததியாலம்

(10ஆம் பக்்கம் பாரக்்க)

திருமதி.்பத்மலா சந்திரநமலா்கன்
புனி்த அந்ந்தலானியலார் ்கலலூரி
வ்கலாழும்பு - 13

Gyikg; guprpy; guPl;ir gFjp I 
 
nghUj;jkhd tpilapd; fPo; NfhbLf. 
 
1.  

    i. jhtu cz;zp> rhJ> ,iukPl;ly; 

 ii. jhtu cz;zp> %u;f;fk;> ,iukPl;;ly;  

 iii. Cd; cz;zp> rhJ> ,iukPl;ly;  
 
 
 
2.  

i. nraw;if> Rit> czT                             

ii. ,aw;if> Rit> rj;Jf;fs; 

iii. ,aw;if> Rit> cly; tsu;r;rp 
 
 
 
3. gpd;tUtdtw;Ws; vg;NghJk; cz;ikahd $w;W 

 i. fjpiufs; kuj;jhy; nra;ag;gl;lit 

 ii. ehis milkio nga;Ak; 

 iii. ,yq;if xU jPthFk;. 
 
4. New;W Kd;jpdk; jpq;fl;fpoik vdpy; ehis kWjpdk; vd;d fpoik? 

 i. tpahod;   ii. nts;sp   iii. rdp 
 
5. mk;rd; ghlrhiy Kbe;J tPL jpUk;Gk; NghJ mtdJ epoy; mtDf;F 

gpd;dhy; fhzg;gl;lJ vdpd; mtd; gpuahzk; nra;Ak; jpir ahJ? 

 i. njw;F   ii. fpof;F   iii. Nkw;F 
 
6. mLj;J tUk; ,uz;L ,yf;fq;fisf; $l;Lk; NghJ tpil 7 MFk;. 

,t;tpuz;L ,yf;fq;fisAk; ngUf;Fk; NghJ tpil 12 MFk;. vdNt 
mt;tpuz;L ,yf;fq;fSk; ahit? 

 i. 5> 2   ii. 3> 4   iii. 6> 1 
 
7. ve;j ,yf;fj;jpd; vl;L klq;F 72 MFk;? 

 i. 7    ii. 8    iii. 9 
 
8. ehDk; vdJ ez;gDk; ez;gdpd; jq;ifAk; vdJ ngw;NwhUk; 

flw;fiuf;Fr; nrd;Nwhk; flw;fiuf;F nrd;wtu;fs; nkhj;jk; vj;jid 
Ngu;? 

  i. 4    ii. 5    iii. 6 
 
 
9.  
 
 
   
 

 i. 48    ii. 42    iii. 46 
 

10. 5l nfhs;sT cs;s Fspu;ghdj;ij 250ml cs;s vj;jid Nghj;jy;fspy; 
Cw;wyhk;? 

 i. 10    ii. 15    iii. 20 
 
11. $ilnahd;wpy; 100 goq;fs; ,Ue;jd. 15 goq;fshf 5 jlitfs; 

vLf;fg;gl;ld. kpFjpAs;s goq;fs; vj;jid? 

 i. 15    ii. 20    iii. 25 
 
12. xU ngl;bapy; 5 rptg;G epw Kj;Jf;fs;> 7 gr;ir epw Kj;Jf;fs;> 4 ePy 

epw Kj;Jf;fs; ,Ue;jd. ngl;bapDs; ghu;f;fhky; gr;ir epw Kj;ij 
vLg;gjhapd; Mff; $Ljyhd vj;jid Kiw Kj;Jf;fis vLf;f 
Ntz;Lk;. 

 i. 10    ii. 12    iii. 13 
 
13. xU Gj;jfj;jpd; tpiy &. 175.00. xU Ngdhtpd; tpiy &. 25.00. xU 

Gj;jfk; thq;Fk; gzj;Jf;F vj;jid Ngdhf;fs; thq;fyhk;? 

 i. 6    ii. 7    iii. 8  
 
 
14.     ,q;F mjpfkhf fhzg;gLgit 

     i. xw;iw vz;fs; 

     ii. ,ul;il vz;fs; 

     iii. $wKbahJ 
 
 
 
15. fhiy 6 kzp njhlf;fk; khiy 6 kzptiu fbfhu Kfj;jpy; epkpl Ks; 

vj;jid jilt Rw;wp te;jpUf;Fk; 

 i. 10 jlitfs;  ii. 11 jlitfs;  iii. 12 jlitfs; 
 
 
 
 
 
 
 

5 
15 30 12 24 ? 

3 2 
6 3 

8 
24 

5 
1 

2 
4 

7 
6 

3 

9 

16.  
cUtpy; epow;wg;gl;l gFjpapid gpd;dkhf 
vOjpdhy; 

i. 2/6  
ii. 1/2 
iii. 4/6 

 
 
 
17. kPw;wu; Nfhy; xd;wpd; ePsk; ahJ? 

 i. 100 cm   ii. 100 m   iii. 10 cm 
 
18. 72 ,dpg;Gf;fis ,Utu; rkdhf gfpu;e;jhy; xUtu; ngWk; ,dpg;Gf;fs; 

vj;jid? 

 i. 31    ii. 36    iii. 38 
 
19. &. 60.00 kjpg;Gs;s ehd;F njhg;gpfs; thq;f Njitahd gzk; vt;tsT? 

 i. &. 200.00   ii. &. 220.00   iii. &. 240.00 
 
20. ,q;F fhzg;gLk; jpz;k cUtpd;  

fzpjg; ngauhdJ 

 i. ge;J 
 ii. Nfhsk; 
 iii. tl;lk; 
 
 
21. 4f;F mLj;Js;s ,ul;il vz;iz ehd;Fld; $l;bdhy; tUk; vd;id 

cNuhk vz;zhf vOjpdhy; 

 i. X    ii. XII    iii.XV 
 
22. 8572 vd;gjid tpupj;J vOjpdhy; 

 i. 8000 + 500 +70  + 2 
 ii. 800  + 50   + 70 + 20 
 iii. 8000 + 50   + 7   + 2 
 

23  gq;F epwk; jPl;;lg;gl;l cU vJ? 
 
 
 
 
 

 i.           ii.          iii. 
 

16.  
cUtpy; epow;wg;gl;l gFjpapid gpd;dkhf 
vOjpdhy; 

i. 2/6  
ii. 1/2 
iii. 4/6 

 
 
 
17. kPw;wu; Nfhy; xd;wpd; ePsk; ahJ? 

 i. 100 cm   ii. 100 m   iii. 10 cm 
 
18. 72 ,dpg;Gf;fis ,Utu; rkdhf gfpu;e;jhy; xUtu; ngWk; ,dpg;Gf;fs; 

vj;jid? 

 i. 31    ii. 36    iii. 38 
 
19. &. 60.00 kjpg;Gs;s ehd;F njhg;gpfs; thq;f Njitahd gzk; vt;tsT? 

 i. &. 200.00   ii. &. 220.00   iii. &. 240.00 
 
20. ,q;F fhzg;gLk; jpz;k cUtpd;  

fzpjg; ngauhdJ 

 i. ge;J 
 ii. Nfhsk; 
 iii. tl;lk; 
 
 
21. 4f;F mLj;Js;s ,ul;il vz;iz ehd;Fld; $l;bdhy; tUk; vd;id 

cNuhk vz;zhf vOjpdhy; 

 i. X    ii. XII    iii.XV 
 
22. 8572 vd;gjid tpupj;J vOjpdhy; 

 i. 8000 + 500 +70  + 2 
 ii. 800  + 50   + 70 + 20 
 iii. 8000 + 50   + 7   + 2 
 

23  gq;F epwk; jPl;;lg;gl;l cU vJ? 
 
 
 
 
 

 i.           ii.          iii. 
 
 
24. 3826 vd;w vz;Zld; 3011 vd;w vz;izf;  $l;b tUfpd;w tpilia 

nrhw;fspy; vOjpdhy; 

 i. Mwhapuj;J vz;Z}w;W Kg;gj;NjO 

 ii. Mwhapuj;J vz;Z}w;W Kg;gJ 

 iii. Mwhapuj;J vz;Z}w;W Kg;gj;njhd;W 
 
25. fbfhu Kfj;jpy; nrq;Nfhz Neuj;ijf; fhl;lhj NeunkJ? 

 i. %d;W kzp  ii. %d;W Kg;gJ  iii. xd;gJ kzp 
 

26. 5m Jzpnahd;wpypUe;J 2m 20cm Jzp ntl;b mfw;wg;gl;lhy; kPjkhd 
Jzpapd; msT ahJ? 

 i. 2m 60 cm   ii. 2m 80cm   iii. 2m 90cm 
 
27. rupahd Kiwapy; 300 vd;w vz;iz vOj;jpy; vOjpdhy; 

 i. Ke;E}W   ii. Kd;E}W   iii. Kd;D}W 
 
28. Kw;gfy; 7.25 ,jid 24 kzpj;jpahy fbfhu Kfj;jpy; fhl;bdhy; 

 i. 19:25   ii. 7:25   iii. 07:25 
 
29. nrq;Nfhzk; cs;s cUitj; njupT nra;f. 
  
 
 
 

 i.    ii.    iii. 
 

30. 6 x 4 = 24 ,e;j fzpj nra;iff;F rkdhd nrad;Kiw vJ? 

 i. 15 + 5 + 4   ii. 3 x 8 + 2   iii. 20 + 4 – 2 
 

31. V + T ,e;j ,uz;L cUf;fisAk; xd;wpd; kPJ xd;W nghUj;Jk; 

NghJ ngwg;gLk; cU ahJ? 
 
 

 i.    ii.    iii. 
 
32. ntw;Wf; $l;Lf;F tu Ntz;ba ,yf;fk; vJ? 

 i. 6 
 ii. 7 
 iii. 9 
 
 

V T V T T 

V 

8 4 7 
2 9 8 

6 4 ? 
 
33.  
 
 
 
 
 

 i. 40    ii. 42    iii. 49 
 
34. Kf;Nfhz tbtf; fhzp xd;wpd; xU gf;fj;jpy; ,Ue;J ghu;f;Fk; NghJ 5 

J}z;fs; njupe;jd vdpd; fhzpiar; Rw;wp vj;jidj; J}z;fs; ,Uf;Fk; 

 i. 12    ii. 13    iii. 15 
 
35. 70d; miuthrpAld; 60d; miuthrpiaf; $l;b 10If; fopj;jhy; 

ngwg;gLtJ vt;tsT? 

 i. 75    ii. 95    iii. 130 
 

36. xU vz;zpd; 1/3 gq;F 21 vdpy; mt;ntz; ahJ? 

 i. 42    ii. 63    iii. 65 
 
37. fPjh xU thuk; KOtJk; jpdKk; je;ijaplk; &. 50.00 I ngw;Wf; 

nfhz;L mjpy; &. 30.00 I nryT nra;ths;. xU thu ,Wjpapy; 
mtsplk; kpFjpahf cs;s gzk; vt;tsT? 

 i. &. 140.00   ii. &. 350.00   iii. &. 210.00 
 
38. xU ,yf;fj;ij mNj ,yf;fj;jhy; ngUf;fpdhy; tUk; tpil 36. me;j 

,yf;fj;ij 5 My; ngUf;fpdhy; tUk; tpil ahJ? 

 i. 30    ii. 25    iii. 20 
 
39.  
 
 
 
 
 

 i. 31    ii. 27    iii. 15 
 
40. gpd;tUtdtw;Ws; yPg; tUlk; my;yhjJ vJ? 

 i. 2000   ii. 2018   iii. 2020 
  

2 3 

25 36 

1 5 5 2 

? 

5 

11 

10 

21 

7 

? 
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தரம்_5 ெகுப்பு ோணெர்களுக்்கான
Gyikf; fjpu;

புலமேப் பரிசில் பரீடமசை ோதிரி வினாததாள் -– I(09 ஆம் பக்்கத வதாடர)

I.     1)   மோனலிசைா

       2)    உணமேததனமே

       3)    ்காணப்படுகிறது

       4)    சிததிரங்கள், நிறங்கள்

       5)    வபாய், அெலடசைணோன

       6)    இ்கழப்பறற

II.    7)    ேகிழ்ச்சியமடதல்

       8)    அ்கராதி

       9)    நீர

       10)  வசைால்லும்

III.  11)  அழிநதது

      12)  நாங்கள்

      13) (i) ழு   (ii) ல   (iii) ழி (iv) ண

      14) (i) "நீ இஙம்க ொ" என ஆசிரியர அமழததார.

            (ii) சூரியன, சைநதிரன, அக்கினி எனபன 

    முச்சுடர்களாகும்.

IV.  15) (i) அமெ எனன?

            (ii) நீங்கள் எஙம்க ெசிக்கினறீர்கள்

      16) (i) பிராஸபதிநதா

            (ii) மிரிஸ

V.   17) (i)  2    

            (ii)  

      

 

 

 18)  (i) 3      (ii) 5

      19)  6

வினாததாள் - ii இற்கான விமட்கள் (29.04.2022)

திருமதி.பதமமா சந்திரமமமாகன்
புனித அந்மதமானியமார் கல்லூரி
ககமாழும்பு - 13

      20)  இருசைேபக்்க முக்ம்காணி

      21)  (i) இரணடு தடமெ       (ii) ஐநது தடமெ

      22) 7520

      23) 

      

 24)  81  

      25)  ரூ. 480.00

      26)  30

      27)  6    

      28)  10

      29)  +

 30)  2

 31)  1

 32)  2

 33)  3

 34)  3

 35)  2

 36)  1

 37)  1

 38)  2

 39)  3

 40)  3

 41)  1

 42)  1

 43)  2

 44)  1

 45)  2

 46)  2

 47)  2

 48)  1

 49)  1

 50)  2

 51)  3

 52)  1

 53)  2

 54)  3

 55)  2

 56)  3

 57)  1

 58)  3

 59) 2 

பெரியபெோரதீவு தினகரன் நிருெர் 

நோட்டில் எஙபகஙபகல்்ோம் அநீ-
திகள் இடம்பெறுகின்்றப�ோ அ�ற்கு 
எதிரோக கிறிஸ�வ ம�த் �ல்வர்கள் 
என்்ற ரீதியில் குரல் பகோடுககக கட-
லமபெட்டுள்பளோம்.எனபவ எமது 
நோட்டின் பிரச்சிலனலயத் தீர்கக 
இல்றவழிெோபட ப�லவ என அருட்-
�நல� ப�ோன் ப�ோசம் பமரி ப�ரி -
வித்துள்ளோர்.

எனது குருத்துவப ெணியில் 54 
வருடஙகள் கழிகின்்றன, இககோ்த்-
தில் நோன் ெ் துன்பியல்கலளயும், 
ெ் நல்் விலடயஙகலளயும் கண்-
டுள்பளன். ஈஸட்டர் குண்டுத்�ோக -
கு�லின் பின்னர் கிறிஸத்�வ ம�த் 
�ல்வர்கள் வீதியில் பெரணியோகச் 
பசன்்றோர்கள். 

எமது நோட்டில் இன்று பநற்்றல்் 
ெல்்ோண்டு கோ்மோக அரசியல் 
ரீதியோக பிரச்சிலனகள் இருநது 
வருகின்்றன.�ற்பெோல�ய பநருக-

கடிலயத் தீர்பெ�ற்கோக ம�த்�ல்-
வர்களின் அப்ோசலனகள் எனும் 
ப�ோனிபபெோருளில் மட்டககளபபு 
கல்்டியில் அலமநதுள்ள �னியோர் 
விடுதியில் வியோழககிழலம(05) 
இடம்பெற்்ற ஊடகவிய்ோளர் சந -
திபபின்பெோப� அவர் இவவோறு 
குறிபபிட்டோர். 

இ�ன்பெோது அவர் பமலும் ப�ரி-
விகலகயில்,

அநீதிகளுககு எதிரோக எதிர்த்துப 
பெோரோட பவண்டும் என்ெது எமது 

திருச்சலெயின் பகோள்லக. �ற்பெோது 
அது�ோன் எமது நோட்டில் நலடபெ-
றுகின்்றது. அநீதிகளுககு எதிரோக 
ம�த் �ல்ர்வகள் என்்ற ரீதியில் 
நோஙகளும் அலமதியோன முல்றயில் 
அலனவருககோகவும் குரல்பகோடுகக 
பவண்டும். �மிழர், சிஙகளவர், இஸ-
்ோமியர், கிறிஸவர்கள் உள்ளிட்ட 
அலனவரும் ஒற்றுலமயோக வோழ 
பவண்டும்.எரிபெோருள் இல்ல், 
உண்ெ�ற்கு ஒன்றுமில்ல், ெண-
மில்ல். இநநில்யில் நோட்டில் 
சீனோ பெோன்்ற பவளிநோடுகளின் 
பசல்வோககும் அதிகரித்துள்ளன. 
சீனோ திெத் நோட்லடக லகபபெற்றி 
புத்� ம�த்ல� எடுத்துக பகோண்ட-
துபெோல் இ்ஙலகலயயும் சீனோ 
லகபெறிவிடுபமோ என்்ற ெயம் எனக -
குள்ளது. எனபவ எமது நோட்டின் 
பிரச்சிலனலயத் தீர்கக இல்றவழி -
ெோபட ப�லவ என அவர் இ�ன்-
பெோது ப�ரிவித்�ோர்.

அநீதிகளுக்கு எதிராக கிறிஸ்தவ ம்தத் ்தலைவரகள் 
என்ற ரீதியில் குரல் ககாடுக்கக் கடலமப்பட்டுள்்ளாம்

ஹற்்றன் விபசட நிருெர்   

பெண் �ல்லமத்துவம் குல்றந-
துள்ள�ன் கோரணமோக இன்று 
பெண்களின் உரிலமகள் மற்றும் 
அவர்களின் ப�லவகள் பு்றககணிக-
கபெட்ட நில்பய கோணபெடுகின்-
்றது. குறிபெோக எமது நோட்டில் 55 
ச�வீ� பெண்கள் கோணபெட்டோலும் 
அவர்களின் 5 ச�வீ�பம சட்டமி-
யற்றும் ெோத்திரத்திலன ஏற்றுள்ள-
னர். இவவோறு பசன்்றவர்கள் கூட 
சோ�ோரண குடும்ெஙகளில் இருநது 
பசன்்றவர்கள் அல்் அவர்களின் 
பின்னணி கோரணமோகபவ அவர்கள் 
அந� இடத்திற்கு வநதுள்ளனர்.   

இநநில்யில் மல்யகப ெகு -
தியில் �ல்லமத்துவ ெோத்திரஙக-
ளில் பெண்கலள வலுபெடுத்தும் 
பநோககில் பெண் �ல்லமத்துவ 
ெயிற்சி பசய்மர்வு ஒன்று பிரிபடோ 
நிறுவனத்தின் ஏற்ெோட்டில் பகோட்ட-
கல் பிரிபடோ நிறுவனத்தின் அலு-

வ்க மண்டெத்தில் கடந� இரண்டு 
நோட்களோக நலடபெற்்றது.   

குறித்� பசய்மர்வில் �ல்லமத்-
துவ ெோத்திரஙகலள பெண்கள் ஏற்-
கோ��ன் கோரணமோக இவர்களின் உரி-
லமகள் மறுககபெடுகின்்றன.   

அரசியல் ரீதியோக இவர்களின் 
ெஙகளிபபு குல்றவோக கோணபெ-
டுவ�னோல் இன்று பெண்களுககு 
ஏற்ெடும் அசோ�ோரண நில்களின் 
பெோது அவர்களுககோக பெோதியளவு 
குரல் பகோடுகக முடியோ� நில் 
கோணபெடுவ�ோகவும் இ�னோல் 

மல்யகத்தில் மோத்திரமன்றி நோடு 
முழுவதிலும் பெண்கள் ெல்பவறு 
பிரச்சிலனகளுககு முகம் பகோடுத்� 
வண்ணம் இருபெ�ோகவும் இ�ன் 
பெோது சுட்டிககோட்டபெட்டன.   

பிரிபடோ நிறுவனத்தின் பசயத் -
திட்ட இலணபெோளர் சநதிரபசக -
ரனின் �ல்லமயில் நலடபெற்்ற 
இநநிகழ்வுககு நுவபரலியோ மோவட் -
டத்தில் ெல்பவறு பிரப�சஙகலளச் 
பசர்ந� ப�ரிவு பசயயபெட்ட 
பெண்கள் க்நது பகோண்டிருந� -
னர்.     

தலைலைத்துவ பதவிகளிலுள்ள  
பபணகல்ள வலுபபடுத்தல்

�ம்ெ்கோமம் குறூப நிருெர்

கிழககு மோகோண பெோதுச் பசலவ 
ஆலணககுழுவினோல் சமூக பசலவ 
உத்திபயோகத்�ருககோன தி்றந� 
பெோட்டிபெரீட்லச விண்ணபெம் 
பகோரபெட்டு இது வலர ெரீட்லச 
நலடபெ்றவில்ல் என விண்ணப-
ெ�ோரிகள் ப�ரிவிககின்்றனர். கடந� 
வருடம் (2021) பெோட்டிப ெரீட்லச 
ப�ோடர்பில் விண்ணபெம் பகோரப-
ெட்ட நில்யில் �ற்பெோது வலர ஒரு 
வருடம் கடந� நில்யில் குறித்� 
சமூக பசலவ உத்திபயோகத்�ர் நியம-
னம் ப�ோடர்பி்ோன எவவி� அறிவித்-
�ல்களுபமோ பெோட்டிெரீட்லச நடோத்-
துவது  ப�ோடர்ெோன அறிவித்�ல்கபளோ 
முன்லவககபெடவில்ல் எனவும் 

ெரீட்சோர்த்திகள் ப�ரிவிககின்்றனர். 
உரிய ெரீட்லசககோக விண்ணப-

பித்து சுமோர் ஒரு வருடம் கடநதுள்-
ளது. கிழககு மோகோணத்தில் நி்வும் 
பவற்றிடஙகலள முன்லவத்து விண்-
ணபெம் பகோரபெட்டோலும் ெரீட்லச 
நடத்�பெடவில்ல் .திருபகோண-
மல், மட்டககளபபு, அம்ெோல்ற 
பெோன்்ற மோவட்டஙகளில் தி்றந� 
பெோட்டிப ெரீட்லசகபக இவவோறு 
சமூக பசலவ உத்திபயோகத்�ருககோன 
விண்ணபெம் பகோரபெட்டிருந�து. 
இது ப�ோடர்பில் உரிய அதிகோரி-
கள் கவனத்திற் பகோண்டு குறித்� 
பெோட்டிப ெரீட்லசலய நடோத்தி நியம-
னம் பசயயுமோறும் பகோரிகலக விடுக-
கின்்றனர்.

சமூக ்சலவ உத்தி்�ாகத்்தருக்கான
்்பாட்டிப்பரீட்லச நலடக்ப்றவில்லை

்கல்வி அமேச்சின ெழி்காடடுதல்்களுக்கு அமேொ்க முஸலிம் அரசை பாடசைாமல்களில் 
தரம் -1 க்கு புதிதா்க அனுேதிக்்கப்படடுள்ள ோணெர்களுக்கு ஏடு துடக்கி மெக்கும் விததி-
யாரம்ப விழா மநறறு (05)அக்்கமரப்பறறு அல்-முனவெறா ்கனிஷட ்கல்லூரியில் இடம்-
வபறற மபாது,..  படம் அடடாமளச்மசைமன தின்கரன நிருபர

தி்றபெலன தினகரன் நிருெர்

அநுரோ�புர மோவட்டத்தின்  ெோரிய 
நீர்த்ப�ககஙகளில் ஒன்்றோன நோச்சியோ-
தீவு குளத்தில் நன்னீர் மீன்பிடியில் 
ஈடுெடும் மீனவர்களின் மீன்பிடி 
வல்கலள திட்டமிட்டு திருடிச் 
பசல்லும் இனந ப�ரியோ� கள்வர் 
பகோஷ்டிபயோன்று திருடிவிட்டு பசல்-
வ�ோக இஙகுள்ள மீனவர்கள் கவல் 
ப�ரிவிககின்்றனர்.

ஒவபவோரு நோளும் பி.ெ.6.00 
மணிககு முன்பு மீன்பிடி வல்கலள 
குளத்தில் இட்டு, வல்்ஙகள் பூட்-
டபெட்டு மறுநோள் அதிகோல் 5.00 
மணியளவிப்பய வல்்ஙகள் 
தி்றககபெட்டு பின்னர் மீன்கலள 
பெற்றுக பகோள்வ�ற்கோக இஙகுள்ள 
மீனவர்கள் குளத்துககுச் பசல்வது 

வழககம். இந பநரத்ல� ெயன்ெடுத்-
திபய மீன்பிடி வல்கலள நல்லிரவு 
பநரம் பசன்று இக கள்வர்கள் குழு 
திருடுவ�ோக மீனவர்கள் ப�ரிவிககின்-
்றனர். சி் நோட்களில் வல்களில் 
அகபெட்டுள்ள மீன்கலளயும் திருடிச் 
பசல்லும் கல்வர்களும் இஙகு வநது 
�மது லகவரிலசலய கோண்பிககின்்ற-
னர் எனவும் ப�ரிவிககின்்றனர்.

மிக அண்லமயில் ப�மட்டோகம 
கிரோமிய மீனவர்களின் மீன்பிடி 
வல்கள் திருட்டுப பெோன சம்ெவ-
மும் இப ெகுதியில் இடம் பெற்றுள்-
ளப�ோடு, க்வோடபெடும் மீன்பிடி 
வல்கலள குல்றந� வில்ககு 
பவளியில் பசன்று இவர்கள் 
விற்ெலன பசயவ�ோகவும் மீனவர்கள் 
ப�ரிவிககின்்றனர்.

நாச்சி�ாதீவு குளத்திலுள்ள மீனபிடி 
வலைகள் திருட்டு; மீனவர கவலை

க�ொட்ட�லையில் பயிற்சி

இ்ஙலகயின் நுண், சிறிய 
மற்றும் நடுத்�ர ப�ோழில் முயற்-
சிகள் எமது ப�சத்தின் பெோருளோ-
�ோரத்தின் முதுபகலும்ெோகும். 
அலவ 45% வலரயோன ப�ோழில் 
வோயபபுககலள ப�ோற்றுவிபெ-
துடன், இ்ஙலகயில் கிட்டத்-
�ட்ட 75% வணிகஙகளோக அலவ 
கோணபெடுகின்்றன. அத்துடன், 
பமோத்� உள்நோட்டு உற்ெத்தியில் 
52% வலரயோன ெஙகளிபலெயும் 
ஆற்றி வருகின்்றன. எனினும், 
நுண், சிறிய மற்றும் நடுத்�ர அள-

வி்ோன ப�ோழில் துல்றயோனது 
வஙகிகளிடம் இருநது கடன் வச-
திகலளப பெறும்பெோது அடிக-
கடி சவோல்களுககு முகஙபகோடுக-
கின்்றன. இது பெோதுவோக இந� 
வணிகஙகளுககு பெோதுமோன 
நீண்ட கோ் மற்றும் நம்ெகமோன 
பசயல்ெோட்டு சோ�லனப ெதிவு-
கலள கட்டிபயழுபெ பெோதுமோன 
பநரம் இல்்ோ��ோல், இத்துல்ற-
யில், குறிபெோக பெண்களுககு 
பசோந�மோன மற்றும் அவர்களோல் 
நிர்வகிககபெடுகின்்ற நுண், சிறிய 

மற்றும் நடுத்�ர அளவி்ோன 
ப�ோழில் முயற்சிகள் மத்தியில் 
அவர்களின் பசயல்ெோடுகளில் 
குல்றெோட்டிற்கு வழிவகுககி-
்றது. இந� சவோல்கலளப புரிநது-
பகோண்டு, இ்ஙலகயின் நுண், 
சிறிய மற்றும் நடுத்�ர அளவி-
்ோன ப�ோழில் துல்றககு உ�வ 
முயல்வ�ன் மூ்ம், அலனவ-
ருககும் ஏற்்ற வஙகியோன DFCC 
வஙகி, பெண்களின் �ல்லமத்து-
வத்துடனோன நுண், சிறிய மற்றும் 
நடுத்�ர அளவி்ோன ப�ோழில் 
முயற்சிகளுககு கடன் வசதிகலள 
வழஙகுவ�ற்கோக The Palladium 
Group ஆல் நலடமுல்றபெ-
டுத்�பெடும் வலகயில் USAID 
CATALYZE �னியோர் துல்ற அபி-
விருத்திச் பசயற்ெோட்டுடன் ஒரு 
முககிய கூட்டோண்லமலய ஏற்ெ-
டுத்தியுள்ளது. சமீெத்தில், இரு 
நிறுவனஙகளுககிலடயில் புரிந-
துணர்வு ஒபெந�ம் லகச்சோத்தி-
டபெட்ட�ன் மூ்மோக இந� கூட்-
டோண்லம உத்திபயோகபூர்வமோக 
ஏற்ெடுத்�பெட்டுள்ளது.

DFCC வங்கி, யுஎஸ்எயிட (USAID) இலைந்து

ெோகிஸ�ோனின் நிதித் -
துல்ற சோரோ� நிறுவனங -
கள், எண்பணய வில் 
அதிகரிபபு, உகபரனிய 
யுத்�ம் மற்றும் பகோவிட் 
ெோதிபபு ஆகியவற்றின் 
�ோககம் கோரணமோக �மது 
ஸதிர நில்லய இழகக-
்ோம் என சர்வப�ச நோண-
யசலெ எச்சரித்துள்ளது. கடந� வருடம் மு�ல் ெோகிஸ�ோன் 
பெோருளோ�ோர வளர்ச்சி மந�மலடநதுள்ள�ோல் எரிபெோருட்க -
ளின் வில்யுடன் �ோனியஙகளின் வில்களும் அதிகரிககும் 
எனவும் இச்சலெ ப�ரிவித்துள்ள�ோக ெோகிஸ�ோனின் சோமோ 
ப�ோல்ககோட்சி நில்யம் பசயதி பவளியிட்டுள்ளது.

பெருநப�ோற்றினோல் ஏற்ெட்ட நிதி அழுத்�ஙகள் கோரணமோக 
சிறிய வர்த்�க நிறுவனஙகள் ெோதிககபெடுவ�ற்கோன வோயப -
புகள் உள்ள�ோகவும் இலவ திவோ்ோகக கூடிய சோத்தியஙகள் 
கோணபெடுவ�ோகவும் இது நோடு முழுவதும் ெோதிபலெ ஏற்ெடுத்-
�ககூடும் என்றும் நோணய சலெ பவளியிட்டுள்ள அறிகலகயில் 
ப�ரிவிககபெட்டுள்ளது.

நோட்டுககு உள்பளயும் பவளிபயயும் கோணபெடும் பகோருளோ -
�ோரச் சவோல்கள் தீர்மோனிககபெட முடியோ�லவயோக இருபெ-
�ோகத் ப�ரவித்திருககும் அநநோட்டின் நிதியலமச்சு, ெணவீகக 
அதிகரிெபு, வஙகிகளின் லவபபு நிதியில் கோணபெடும் �ளர்வு, 
நிதித்துல்றயில் கோணபெடும் உயர்மட்ட நிதித்�ளர்வு, பெோரு-
ளோ�ோர வளர்ச்சி மந�ம் கோரணமோக எதிர்கோ்ம் கடினமோக 
இருககும் எனவும் எதிர்வு கூறியுள்ளது.

்மாசமான க்பாருளா்தார 
கநருக்கடியில் ்பாகிஸ்தானபபண தலைலைத்துவ பதொழில் 

முயற்சிகளுக்கு ஆதரவளிபபு சரவதேச நொைய சலப எசசரிகல� சீனோவின் ஸின் -
ஜியோங மோகோணத்-
தில் வோழும் உயகர் 
முஸலிம் சமூகம் 
எ தி ர் ப க ோ ண் டி ரு க -
கும் மனி� உரிலம 
மீ்றல்கள் ப�ோடர்-
பில் ப�ர்மனிய 
அரசு சீனோவின் மீது 
அழுத்�ம் பகோடுகக-
வுள்ள�ோகவும் இநநில்லம ப�ோடர்ெோக ப�ர்மனிய ெோரோளு-
மன்்றத்தில் விவோ�ம் நடத்�பெடும் என்றும் ப�ரிவிககபெட் -
டுள்ளது.

இல�யடுத்து பெர்லினில் உயகர் சோர்ெோன ஒரு ஊடகவிய-
்ோளர் சநதிபபு ஏற்ெோடு பசயயபெட்டிருந�து. இச் சநதிபபில் 
சீனோவின் உயகர் முகோமில் �டுத்து லவககபெட்டிருந� ஒருவர், 
எழுத்�ோளர், ஆயவோளர், அபமரிகக சட்டத்�ரணி என்பெோர் 
க்நதுபகோண்டிருந�னர். ஸின்ஜியோங மோகோணத்தில் உயகர்க-
ளுககு எதிரோன சினோவின் அடககுமுல்றகள் பமோசமலடநது 
வருவ�ோகவும் அம்மகளுககு எதிரோக பமற்பகோள்ளபெட்டு -
வரும் சித்திரவல�, ம� ரீதியோன கட்டுபெோடுகள், க்ோசோர 
அழிபபு, ெ்வந�மோன கருககல்பபு மற்றும் ம்டோககு�ல் 
என்ென நிகழ்நது வருவ�ோகவும் அம்மோநோட்டில் எடுத்துலரக-
கபெட்டது. 

உயகர் முஸலிம் இனககுழு என்ெது துருககிய பின்னணி-
லயகபகோண்ட மத்திய மற்றும் கிழககு ஆசிய பிரோநதியத்தில் 
வசிககும் இனமோகும். இவர்கள் ஸின்ஜியோங மோகோணத்தில் 
பசறிவோக வோழ்நது வருகின்்றனர். இவர்கள் மீப� அடககு-
முல்ற பிரபயோகிககபெடுவ�ோகக கூ்றபெடுகி்றது.

உயகர முஸலிம்கள் மீது 
அடக்குமுல்ற  மேரேனிய பாராளுேனறம் 

சீனா மீது அழுததம்
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ரமழான்- ஓர் மீள்ார்்வை கண்ணாட்டம்

வைாழ்க்கையில் பல துனபஙகை்ையும், 
ச�ோத்ைகை்ையும் எதிர்கைோண்-
டவர தோன இமோம் அஹமது பின 

ஹனபல் (ரஹ) அவரகைள் ஆவோர. அதைோல் 
அவரகைளிடம் ச�ோத்ைகைள் குறித்து விைவப்-
படட �மயம், உஙகைள் வோழ்க்கைப் போ்தயில் 
ச�ோத்ைகைள் த்டகைைோகை இரு்ககைவில்்லயோ?  
எை்கசகைடகைப்படடது. அதற்கு இமோம் ஹனபல் 
(ரஹ) அவரகைள், அல்லோஹவின மீது �த்திய-
மோகை, துனபஙகைள் ஏற்படவில்்ல என்ோல் நோன 
வழியிசலசய �நசதகைப்படடு நினறிருப்சபன. 
அல்லோஹ உம்்ம ஏதோவது ஒன்்்க்கைோண்டு 
ச�ோதிப்பதில்்ல, அது உை்ககு நன்மயோகை 
மோறுவதற்கைோகைசவ தவிர. அ்த நீ எதிரம்்யோ-
கை்க கைருதிைோலும்  �ரிசய. உன உள்ைத்்த அ்ம-
திப்படுத்தி்க ்கைோள்.

நபி யூசுப்(அ்ல) அவரகை்ை எடுத்துப் போருங-
கைள். அவரகைளு்ககு ச�ோத்ை ஏற்படோமல் இருந-
திருநதோல்  அவர  தைது தந்தயின ்�ல்லப்பிள்-
்ையோகை அவரருசகைசய இருநதிருப்போர. யூசுப் 
(அ்ல) அவரகைளு்ககு ஏற்படட ச�ோத்ைகைளின 
கைோரணமோகை அனைோர எகிப்து நோடடின மு்ககிய 
அ்மச�ரோகை மோறிைோரகைள்.

அசதசபோனறு மூஸோ (அ்ல) அவரகைை, தம் 
உயிரு்ககு ஆபத்தோை நி்லயில் உதவி ் �யசவோர 
யோருமினறி நோட்ட விடடு ்வளிசயறிச ்�ன -
்ோரகைள். ஆைோல் தோயகைத்திற்கு திரும்பி வரும் 
சபோது அனைோர நபியோகைசவ வநதோரகைள்.

சமலும் இறுதித் தூதர முஹம்மத் (ஸல்) அவர-
கைள், இ்் நிரோகைரிப்போைரகைளின எதிரப்பு, துன-
புறுத்தல்கைள் கைோரணமோகை தோம் ்பரிதும் சநசித்த 
ம்ககைோ்வவிடடு ்பரும் மைசவத்ையுடன 
மதீைோவு்ககு ஹிஜரத் ்�ன்ோரகைள். என்ோலும் 
்�ோற்ப கைோலத்தில் ம்ககைோ்வ ்வன்்டுத்தவ-
ரோகை ம்ககைோவு்ககுள் அனைோர பிரசவசித்தோரகைள். 

இவவோ்ோை இநநிகைழவுகை்ை எல்லோம் அறிநத 
பினனும் மைஅழுத்தத்துடன இருப்பீரோ? மை 
உறுதியுடன இருஙகைள். உஙகைளின ்போறு்ம்க-
குப்பின அழகைோை பல நற்்�யதிகைள் உஙகைளு்க-
கைோகை கைோத்து்ககிட்ககின்ை. அ்வகைள் இப்-
்போழுது நீஙகைள் அனுபவி்ககும் துனபத்திைோல் 
ஏற்படும் சவத்ைகை்ை ம்்ககைடி்ககைச ்�யயும்' 
எனறுள்ைோரகைகைள்.

ச�ோத்ைகைள் குறித்த இமோம் ஹனபல் (ரஹ) 
அவரகைளின கூற்று்ககைள் முற்றிலும் உண்்மயோை-
்வசய. அல்லோஹ மனித்ை ச�ோதிப்பதோைது 
அவனு்ககு நன்மகை்ை நோடி இருப்பதற்கைோகைசவ 
அனறி சவறில்்ல. அதைோல் ச�ோத்ைகைளு்ககு 
முனபோகை ்போறு்மசயோடும் �கிப்புத்தன்ம-
சயோடும் நபி (ஸல்) அவரகைளின வழிகைோடடல்கை-
ளு்ககு ஏற்ப அல்லோஹ்வ �ோரநதிரு்ககும் சபோது 
அவன நோடி இரு்ககும் நன்மகை்ையும் அருள்கை-
்ையும் மனிதைோல் அ்டநது ்கைோள்ை முடியும்.

அல்லோஹ மூனறு 
வ்கையோை ப்டப்பு-
கை்ை தன ஆற்்லின 

மூலமோகை ப்டத்தோன. அவற் -
றில் முதல் வ்கை ப்டப்புகைைோகை 
சூரியன, �நதிரன, நட�த்திரஙகைள் 
மற்றும் விண்்வளியில் சுற்றிவரும் 
பி் சகைோள்கைள் விைஙகுகின்ை. 
அடுத்து மல்ககுகைளும் ஜினகைளும் 
உள்ைைர. மல்ககுகை்ை ஒளியிைோ-
லும், ஜினகை்ை ்கைோழுநது விடடு 
எரியும் ்நருப்பு சுவோ்லகைைோலும் 
இ்்வன ப்டத்தோன.

மூன்ோவது, உயிரிைஙகைள். இதில் 
மனிதன, விலஙகுகைள், ப்்வ-
கைள், தோவரஙகைள் எை பூமியில் மட-
டுமினறி இநத பூமியில் வோழும் 
அ்ைத்து உயிரிைஙகை்ையும் அவன 
ப்டத்தோன.

இநத மூனறு ப்டப்புகைளும் இ் -்
வனின கைடட்ைப்படி அவ்ை 
வணஙகி, தஙகைள் வோழ்க்கை்ய 
அ்மத்து்க்கைோள்கின்ை. இதனபடி, 
அல்லோஹவின கைடட்ை்ககு அடிப-
ணிநது, அவ்ை எநத நி்லயிலும் 
வணஙகுபவரகைைோகைவும், ்தோடரநது 
அவ்ைப் புகைழநதவரகைைோகைவும் மல்க-
குகைள் உள்ைைர. அநத மல்ககுகைளில் 
சி்நத மல்ககுகை்ை அல்லோஹ சதரந-
்தடுத்து, சில குறிப்பிடட பணிகை்ை 
அவரகைளிடம் ்கைோடுத்து, அத்ை 
்�யயுமோறு கைடட்ையிடடுள்ைோன.

அநத வ்கையில் ஜிப்ரில் (அ்ல) 
அவரகைள் நபிமோரு்ககு வஹி்ய 
(இ்்ச்�யதி்ய) அறிவி்ககும் 
பணி்ய ்�யதோர. மனிதரகைளின 
உயி்ர ்கைப்பற்றுவதற்கைோகை இஸரோ-
யீல் (அ்ல) அவரகைள் நியமி்ககைப்பட-
டுள்ைோர. மறு்மநோள் ஏற்படுவ்த 
அறிவி்ககை சூர என் குழல் ஊதுப -
வரோகை இஸரோபீல் (அ்ல) அவர-
கைள் நியமி்ககைப்படடுள்ைோர. கைோற்று 
ம்ழ்ய கைடடுப்படுத்துபவரோகை மீ்க-
கைோயீல் (அ்ல) அவரகைள் நியமி்ககைப்-
படடுள்ைைர.

அன்ோடம் மனிதன ்�யயும் 
நன்ம தீ்மகை்ை எழுதும் பணி்க-
கைோகை கிரோமுன, கைோத்தீபன என் மல்க-
குகைளும், ஒரு மனிதன மரணித்த பின 
மண்ண்்யில் அவனிடம் சகைள்வி 
சகைடகும் பணி்ககைோகை முன்கர, ந்ககீர 
என் மல்ககுகைளும் நியமைம் ்பற்-
றுள்ைைர. 

மல்ககுகை்ைத் ்தோடரநது 
அல்லோஹ ஜினகை்ை ப்டத்தோன. 
ஜினகைளின த்லவைோகை இப்லீஸ 
என் ஜின்ை நியமித்து, அவனு்ககு 
பல சி்ப்பு அம்�ஙகை்ை்க ்கைோடுத்-
தோன.

ஜினகை்ைத் ்தோடரநது, அவன 
முதல் மனிதரோை ஆத்ம கைளிமண்-
ணிைோல் ப்டத்தோன. அவரின 
வழித்சதோன்லோய ஆண்-் பண் 
்கைோண்ட மனித இைத்்த உருவோ்க -
கிைோன. எல்லோ மல்ககுகை்ையும், 
ஜினகை்ையும் மனிதனு்ககு சிரம் 
பணிநது வணஙகுமோறு அல்லோஹ 
கைடட்ையிடடோன.

அல்லோஹவின ஆடசியின கீழ 
இருநத சபோதிலும், தன கைரவத்தின 
கைோரணமோகை இ்த ஏற்கை இப்லீஸ 
மறுத்தோன. இ்தயடுத்து, அல்லோஹ -
வின சகைோபத்திற்கு ஆைோகி ்�ோர்க-
கைத்்த விடடு தூ்ககி எறியப்பட -
டோன.

இது ்தோடரபில் அல் குரஆன, 
'கைோயநதபின கைன கைன எனறு �ப்தம் 

்கைோடு்ககை்ககூடிய பிசுபிசுப்போை 
கைளிமண்ணோல், நிச�யமோகை நோசம 
உஙகைள் மூலப் பிதோவோகிய முதல் 
மனித்ைப் ப்டத்சதோம்'

(அல் குரஆன 15:26).
'அதற்கு முனைதோகை ஜினகை்ை 

்கைோடிய உஷணமுள்ை ்நருப்பிலி-
ருநது ப்டத்சதோம்'

(அல் குரஆன 15:27)
'அவவோச் வோைவரகைள் அ்ைவ-

ரும் அவரு்ககு மரியோ்த ்�லுத்த 
சிரம் பணிநதோரகைள், இப்லீ்ஸத் 
தவிர. அவன சிரம் பணிநதவரகைளு-
டன ச�ரநது சிரம் பணியோது விலகி்க 
்கைோண்டோன'

(அல் குரஆன 15:30,31).
'அதற்கு உமது இ்்வன 

இப்லீ்ஸ சநோ்ககி, இப்லீசஸ! சிரம் 
பணிநதவரகைளுடன ச�ரநது நீயும் 
சிரம் பணியோத கைோரண்மனை? 
எனறு சகைடடோன'

(அல் குரஆன 15:32)
'அதற்கு அவன, கைோயநத பின 

�ப்தம் ்கைோடு்ககை கூடிய பிசுபிசுப்-
போை கைளிமண்ணோல் நீ ப்டத்த 
மனிதனு்ககு, ்நருப்போல் ப்ட்க-
கைப்படட நோன சிரம் பணிய தயோ-
ரில்்ல. ஏ்ைன்ோல் நோன அவ்ை 
விட சமலோைவன எனறு கூறிைோன. 

(அல் குரஆன 15:33).
தோன என் கைரவம், இப்லீ்ஸ 

அழிவுப் போ்தயில் தள்ளியது. 
இ்்்ககைடட்ை்ககு மோறு ்�யத-
தோல் ்�த்தோன என் ்பயர அவ -
னு்ககு கி்டத்தது. மனிதரகைள் 
சபோனச் ஜின வர்ககைத்திலும் நல் -
லவரகைள், ்கைடடவரகைள் உண்டு. 
மனிதரகைளு்க்கைை பூமி்ய இருப்-
பிடமோகை ப்டத்த இ்்வன ஜின-
கைளு்க்கைை இருப்பிடம் எத்ையும் 
ப்ட்ககைோமல் மரஙகைளிலும், ம்ல-
கைளிலும், வோை்வளிகைளிலும் �ஞ�-
ரி்ககை கூடியதோகை அ்மத்தோன.

அசத �மயம் மனித்ை விட 
ஜினகை்ை அதிகை ஆற்்லும், �்கதி-
யும் ்கைோண்டவரகைைோகை இ்்வன 
ப்டத்தோன. கைோற்று, ஒளி்ய விட 
மிகை வி்ரவில் தோன விரும்பிய 
இடஙகைளு்ககுச ்�ல்லும் ஆற்்்ல 
அவரகைளு்ககு அல்லோஹ அளித்தி-
ருநதோன.

மூஸோ (அ்ல) அவரகைள் கைோலத்தி -
லும், சு்லமோன (அ்ல) அவரகைள் 
கைோலத்திலும் ஜினகைள் மனிதரகைளு்ககு 
கைடடுபடடவரகைைோகைவும், அவரகைள் 
இடும் கைடட்ை்ககு அடி பணிநதவர-
கைைோகைவும் இருநதைர.

மூஸோ (அ்ல) அவரகைள் கைோலத் -
தில் பரவலோகைவும், ்வளிப்ப்டயோ-
கைவும் ஜினகைள் பற்றிய விவரஙகை்ை 
ம்ககைள் அறிநதிருநதைர. ஆைோல், 
ஜினகை்ை பயனபடுத்தி தஙகைள் 
எதிரகைோலத்்த அறிநது ்கைோள்ைசவ 
பலரும் முயன்ைர. இறுதியில் 
அவரகை்ை ்தயவஙகைைோகை வணங -
கைவும் முற்படடைர. இ்் �்க-
தியில்லோத ஒனறு்ககு இ்்வன 
அநதஸ்த ்கைோடுத்து இ்ண ்வத்-
தைர. அத்ை அல் குரஆன மிகை கைடு-
்மயோகை கைண்டித்தது. 

'எஙகைள் இ்்வசை, நீ மிகை பரிசுத்-
தமோைவன. நீதோன எஙகைள் போதுகைோ-
வலன. மோ்ோகை அவரகைள் ஜின்ை 
வணஙகி ்கைோண்டிருநதைர. அவர-
கைளில் ்பரும்போலோைவரகைள், அநத 
ஜினகை்ைசய நம்பி்க்கை ்கைோண்டும் 
இருநதோரகைள் எனறு வோைவரகைள் 
கூறுவர'             (அல் குரஆன 34:41)

ஜினகைளிலும் அல்லோஹ்வ 
அறிநது ்கைோண்ட நல்லவரகைளும், 
மனித இைத்்த ்கைடு்ககும் தீ்மகை-
்ைச ்�யயும் தீயவரகைளும் இருந-

தைர. அநத நல்லவரகைள், திரு்ககுர-
ஆன வ�ைஙகை்ை ்�வியுற்று தன 
இைத்தோரு்ககு அறிவு்ர வழஙகி-
யதோகைவும் திரு்ககுரஆன இவவோறு 
அறிவி்ககி்து:

'நபிசய! இநத குரஆ்ை சகைடகும் 
்போருடடு ஜினகைளில் சில்ர நோம் 
உம்மிடம் வருமோறு ்�யது, அவர-
கைள் வநத �மயத்தில், அவரகைள் 
தஙகைள் ம்ககை்ை சநோ்ககி, நீஙகைள் 
வோய்போத்தி இ்த்க சகைடடு்க-
்கைோண்டு இருஙகைள் எனறு கூறிைோர-
கைள். இது ஓதி முடிவு ்ப்சவ 
தஙகைள் இைத்தோரிடம் ்�னறு 
அவரகைளு்ககு அச�மூடடி எச�ரி்க்கை 
்�யய முற்படடைர.

(அல் குரஆன 46:29)
அதுமோத்திரமல்லோமல், அல் 

குரஆன உண்்மயோை சவதம், 
அதன மீது நம்பி்க்கை ்கைோள்ளுஙகைள் 
எனறு ஜினகைள் தன இைத்தோரு்ககு 
அறிவு்ர வழஙகியுள்ைை. 

'எஙகைள் இைத்தோசர, நிச�யமோகை 
நோஙகைள் ஒரு சவதத்்த ்�வியுற்-
ச்ோம். அது மூஸோவிற்கும் பினைர 
அருைப்படடிரு்ககி்து. அது தை்ககு 
முனனுள்ை சவதத்்தயும் உண்-
்மப்படுத்துகி்து. அது �த்தியத்தி-
லும் சநரோை வழியிலும் ்�லுத்து 
கி்து'                (அல் குரஆன 46:30)

'எஙகைள் இைத்தோசர அல்லோஹ-
வின ப்ககைம் அ்ழப்பவரகைளு்ககுப் 
பதில் அவ்ர நம்பி்க்கை ்கைோள்ளுங-
கைள். உஙகைள் போவஙகை்ை அல்லோஹ 
மனனித்து விடுவோன. துனபுறுத்தும் 
சவத்ையிலிருநது உஙகை்ை கைோப்-
போற்றுவோன'      (அல் குரஆன 46:31)

அல் குரஆ்ை ஏற்று்க்கைோண்டு, 
அதனபடி நடநது, நல்ல ்�யல்-
கை்ைச ்�யயும் ஜினகைள் மற்் 
ஜினகைளு்ககு இநத அறிவு்ரகை்ை 
வழஙகி அல் குரஆ்ை ஏற்று்க-
்கைோண்டு, சநரவழியில் வருமோறு 
சவண்டிை. ஜினகைள் அல்லோஹ்வ 
ஈமோன ்கைோண்ட நிகைழவு சூரோ 
அல்ஜின என் அத்தியோயத்தில் மிகைத் 
்தளிவோகை குறிப்பிடப்படடுள்ைது.

எைசவ அல்குரஆனின ஒளி 
யில் ப்டப்புகை்ை அறிநது 
்கைோள்சவோம். 

ரமழோன மோதத்்த எதிரபோரத்து 
அத்ை அ்டய சவண்டும் 
எனறு ஆசித்து அத்ை பயனப-

டுத்தி நன்மகைள் பலவற்்் அ்டய 
சவண்டும் எனறு சிநதித்து்க ்கைோண்டி -
ருநத சபோசத ரமழோன சவகைமோகை வநது 
ச�ரநதது. அநத ரமழோ்ை பயனப-
டுத்தி சநோனபுகை்ை சநோற்ச்ோமோ? அல் -
குரஆனு்ககு நி்்சவற்் சவண்டிய 
கைட்மகை்ை நி்்சவற்றிசைோமோ? 
போவஙகைளு்ககுரிய மனனிப்்ப சகைோரி 
அ்டநது ்கைோண்சடோமோ? அ்டநது 
்கைோண்ட ரமழோனில் ்பற்று்க்கைோண்ட 
நன்மகை்ை போதுகைோத்து்க ்கைோள் -
வதற்கைோை உபோயஙகை்ை வகுத்து்க 
்கைோண்சடோமோ? இவற்்் மைதைவில் 
நி்ைத்து்க ்கைோண்டிருநத சபோசத வநத 
சவகைத்்தவிட சவகைமோகை அது  எம்்ம 
விடடு ்�னறு விடடது. 

இநத நி்லயில் ரமழோனில் இருநத 
நி்ல்யயும் இப்சபோது உள்ை நி்ல-
்யயும் ஒப்பிடடுப் போரப்சபோம். 
எம்மில் ஏதோவது மோற்்ஙகைள் ஏற்பட-
டுள்ைைவோ எனறு சுய வி�ோர்ண 
்�யசவோம். ்தோழுசதோம், இரவில் 
நினறு வணஙகிசைோம், ்தோழு்கை -
யில் கைண்குளிரசசி்ய கைண்ணுற்-
ச்ோம். அல்குரஆ்ை அதிகைமதிகைம் 
ஓதிசைோம், அதன விை்ககைத்்த ்பற்று 
கைருத்துகை்ை உணர மு்ைநசதோம். 
சநோனபு சநோற்ச்ோம், மனிதரகைளின 
பசி்ய உணரநசதோம். தி்கர அவரோது-
கை்ை ்�யசதோம், அதிகைமோகை துஆ்க -
கைள் ்�யசதோம், ஈமோனின சு்வ்ய 
சு்வ்ககை மு்ைநசதோம். 

வறு்ம்ய அஞ�ோது தரமஙகைள் 
்�யசதோம், உ்வுகை்ை சபணி்க -
்கைோண்சடோம், இ்்கைடட்ைகைளு்ககு 
கைடடுப்படசடோம். ஈமோனிய சு்வ்ய 

சு்வத்சதோம். சநோனபின யதோரத்தத்்த 
உணரநது ்கைோண்சடோம், கைண்ணீர 
வடித்து இ்் ்நரு்ககைத்்த அ்டய 
முயற்சித்சதோம், ஸஹர சநரத்திசல 
இ்்வ்ை ்நருஙகை மு்ைநசதோம், 
அடுத்த மனிதரகைளின பசி்ய உணரந-
சதோம்.

இப்சபோது ரமழோன ்�னறு விடடது. 
்தோழு்கை்ய விடடுவிடடு ்போடு -
சபோ்ககைோகை இருநதவன மீண்டும் 
அத்ை விடடுவிடடோன என்ோல் 
ஏற்கைைசவ பு்கைத்தவன பு்கைத்த்ல 
விடடு ஒதுஙகியிருநது விடடு மீண்டும் 
அத்ை ்தோடஙகியிருநதோல், 
மது அருநதுபவன மீண்டும் தைது 
சவ்ல்ய சநோன்ப ்தோடரநது 
்தோடஙகியிருநதோல், வடடி்ககு �ோப் -
பிடடவன அத்ை மீண்டும் ஆரம்பித் -
திருநதோல், சமோ�மோை, விர�மோை கைோட -
சிகை்ை போரத்து ரசித்தவன அத்ை 
விட்டோதுஙகியிருநது விடடு மீண்டும் 
ஆரம்பித்திருநதோல், எவவித மோற்்ஙகை -
்ையும் ஏற்படுத்தோத சநோனபு பசிசயோ -
டும் தோகைத்சதோடும் இருநத ்வற்று �ம் -
பிரதோய சநோனபோ? இத்த்கைய்தோரு 
சநோனபு சத்வ தோைோ? சநோனபின 
சநோ்ககைஙகை்ை உணரநது அத்ை 
அ்டயும் விதமோை உண்்மயோை 
சநோன்ப நோம் சநோற்ச்ோமோ?

நோம் ரமழோ்ை �ோரநதவரகைைோகை 
இருநசதோமோ? அல்லது ப்டத்த இரட-
�கை்ை �ோரநது இருநசதோமோ?

ரமழோன ்�னறு விடடது, இரட-
�கைன ்தோடரநதிரு்ககி்ோன. அவன 
மரணித்து விடவில்்ல. ரமழோனில் 
்�யத நற்கிரி்யகைள் அஙகீகைரி்ககைப்பட 
சவண்டும் எனறு ஆறு மோதஙகைள் ஸஹோ-
போ்ககைள் ்கைசயநதிைோரகைள். ரமழோனில் 
்�யத்த ்தோடரவது அஙகீகைோரத்தின 

ஒரு அ்டயோைமோகும். இவவ்கையில் 
சிநத்ை்ககைோகை சில மு்ககிய விடயஙகை-
ளின போல் இச�மயம் கைவைத்்த ஈரப்-
பது பயனமி்ககைதோகை இரு்ககும். 

1. ரேழானில் இருந்து வெற்ற 
ெயன்கள் என்ன?

ரமழோனின அழகைோை பகைல் ்போழு-
துகை்ையும் மைமோை இரவுகை்ையும் 
இழநது விடசடோம்.  நோம் அல் குரஆ-
னுடைோை ்தோடரபுகை்ை ரமழோனில் 
வலுப்படுத்தி்க ்கைோண்சடோமோ? இ்் 
்�யதிகை்ை அறிநது உணரநது தோ்ககை-
முற்ச்ோமோ? ்போறு்மயுடன இரு்ககை 
பழகிசைோமோ?  இ்்யச�த்்த ஏற்ப-
டுத்தி்க ்கைோண்சடோமோ?

ஆனமோ்வ பலப்படுத்தி்க 
்கைோண்சடமோ? நோடட�்கதி்ய பலப் -
படுத்தி்க ்கைோண்சடோமோ? சமோ�மோை 
பழ்ககைவழ்ககைஙகை்ை கை்ைநது தூய்ம 
அ்டநசதோமோ? கைரு்ண உணரவி்ை 
ஏற்படுத்தி்க ்கைோண்டு தரமஙகை்ை 
்கைோடுத்சதோமோ? அல்லோஹவின மன-
னிப்்ப ்பற்று்க ்கைோண்சடோமோ? 
நரகை விடுத்ல்ய அ்டநது 
்கைோண்சடோமோ?

இப்படியோை பல சகைள்விகைள் பி்்க-
கின்ை. சநோனபு ஒரு ஈமோனிய 
போ�்். இது ஆனமோ்வ புடம்சபோ-
ட்ககூடிய �நதரப்பம். மினகைலத்திசல 
(Bettary) மினசைற்்ம் (Charge) ஏற்்ப்-
படடு பல மணி சநரஙகைள் பயனபடுத் -
துவது சபோனறு தோன சநோனபும் ஆகும்.  
அது ஏ்ைய மோதஙகைளில் சி்ப்போகை 
்�யற்படுவதற்கைோை சி்நத பயிற்சி்ய 
வழஙகுகி்து. இத்ை நோம் உணரநது 
்கைோள்சவோம், இது மோற்்ஙகை்ை ஏற்ப-
டுத்துவதற்கைோை ஒரு போட�ோ்ல. எமது 
்�யல்போடுகைள், நடத்்தகைள், பழ்ககைவ-
ழ்ககைஙகைள், பண்போடுகை்ை மோற்றி்க-
்கைோள்சவோம்.

2. நூமை நூறறு அது நனகு 
முறுக்ம்கறிய பி்றகு அதம்ன 
துண்டுதுண்்ா்க பிரித்து விட்ெள் 
மொனறு ஆகிவி் மெண்்ாம். 

(சூரா: நஹ்ல் 92)
ரமழோனிலிருநது நோம் உண்்மயோகை 

பயன ்பற்றிருநதோல் சில பண்பு மோற்-
்ஙகைள் எம்மிடம் வநதிரு்ககும். சிரமப்-
படடு நூ்ல நூற்று அது முறு்கசகைறிய 
நி்லயில் அத்ை பிரித்து சித்டித்து 

சினைோபினைமோ்ககுவது புத்தி�ோலியின 
பண்பல்ல.

சநோனபு முடிநத ்கைசயோடு மீைவும் 
போவச்�யல்கை்ை சநோ்ககி ்�ல்வது 
அல்லது நல்ல கைோரியஙகை்ை ்�யயோது 
இ்்கைடட்ைகை்ை பு்த்்தோது்க-
குவது நூற்் நூ்ல பிரித்து விடுவது 
சபோன்து தோன. ரமழோனில் மோத்தி-
ரம் அல்லோஹ்வ அறிநது, புரிநது, 
்நருஙகி, இ்ணநது, பி்ணநது இருந-
துவிடடு அது ்�ன் ்கைசயோடு அல் -
லோஹ்வ ம்ப்பவன எவவைவு சமோ� -
மோைவன. 

ரமழோனில் ஸுனைத்தோை ்தோழு்கை-
கைளு்ககைோகை விளித்திருநது விடடு ரமழோன 
்�ன்வுடன  பரளுகை்ைசய பு்்ககை -
ணிப்பது, ரமழோனில் போவமனனிப்்ப 
சகைோரி அழுது பிரலோபித்து விடடு 
ரமழோன முடிநதவுடன ஏமோற்றுவது, 
சமோ�டி ்�யவது, பது்ககுவது, கைலப் -
படம் ்�யவது, வோ்ககைளித்து விடடு 
சமோ�டி ்�யவது, ்போய சபசுவது, 
ஏமோற்றுவது, மோறு்�யவது... இப் -
படியோை மனிதனு்ககு நி்்சவற்் 
சவண்டிய கைட்மகை்ை சவண்டு -
்மனச் தவிரநது ்கைோள்வது நி்்ய 
நன்மகை்ை இழப்பதற்சகைோ இழப் -
பதற்கு நன்மகைள் இல்லோத சபோது 
்பரும் போவசு்மகை்ை சுமப்பதற்சகைோ 
கைோரணமோய அ்மயலோம்.

3. நீங்கள் ேரணிக்கும் ெமர
அல்ைாஹ்மெ ெணஙகுங்கள்

(சூரா: ஹிஜ்ர் 99)
ஒரு நல்ல முுஃமின ரமழோன என் 

இ்ட்ககைோலத்தில் மோத்திரம் அல்-
லோஹ்வ வணஙகி அதன பினைர விட-
டுவிட மோடடோன. அவன ஒரு நல்ல 
விடயத்்த  ்தோடரோகை ்�யவோன. மர-
ணம்டயும் வ்ர அதில் ்தோடரநதி -
ருப்போன. 

'நீஙகைளும் உஙகைசைோடு போவமன-
னிப்பு ்�யதவரகைளும் உஙகைளு்ககு 
ஏவப்படடது சபோனச் நி்லயோகை 
உறுதியோகை இருஙகைள். வரம்பு மீறிவிடோ-
தீரகைள். அல்லோஹ உஙகை்ை போரத்து்க 
்கைோண்டிரு்ககி்ோன (சூரோ: ஹுத் 112)

'நீஙகைள் அவ்ை சநோ்ககி உறுதியோகை 
இருஙகைள், அவனிடசம மனனிப்பு 
சகைோருஙகைள் (சூரோ: புஸஸிலத் 06)

பரைோை சநோனபுகைள் சபோனறு ஸுன-
ைத்தோை சநோனபுகை்ை  சநோற்கைலோம். 

கைட்மயோை ்தோழு்கைகைள் சபோனறு 
ஸுனைத்தோை ்தோழு்கைகை்ை 
்தோழுது  வரலோம்.

ஸகைோத்துல் பித்ரு்ககு பதிலோகை ஸத-
கைோ்ககைள் ்கைோடு்ககைலோம். அல் குரஆ்ை 
ஓதுவதும், விைஙகுவதும், குரஆனின-
படி வோழ்வ மோற்றிய்மப்பதும், குர-
ஆனினபோல் மனிதகுலத்்த அ்ழப்-
பதும் சநோனபுடன மோத்திரம் சுரு்ககி்க 
்கைோள்ை சவண்டிய்வ அல்ல. 

4. இஸ்திக்ொமர மெணிக் 
வ்காள்மொம், நனறியுணர்வு்ன 
ந்ந்து வ்காள்மொம்

நன்மயோை கைோரியஙகை்ை ்�யயும் 
சபோது விடுபடட கு்்கைளு்ககைோகை மன-
னிப்பு சகைோருவதும் குறித்த நன்மகை்ை 
்�யய அவகைோ�ம் கி்டத்த்ம்ககைோகை 
நனறி போரோடடுவதும் மிகை மு்ககியமோை 
பண்புகைைோகும்.

உமர இப்னு அப்துல் அஸீஸ (ரஹ) 
அவரகைகைள், தைது கைவரைரகைளு்ககு 
கைடிதம் எழுதுவோரகைள். 'சநோனபு முடி -
வ்டயும் சபோது அதிகைமோகை இஸதி்க -
போர ்�யயுஙகைள், நி்்ய ்கைோ்ட 
்கைோடுஙகைள். உஙகைள் மூதோ்தயரகை -
ைோை ஆதம் (அ்ல) 'எைது இ்்வோ 
எம்ககு நோசம அநீதி இ்ழத்து்க 
்கைோண்டு விடசடோம், நீ எம்்ம மன -
னித்து அருள்புரியோ விடடோல் நோம் 
நஷடவோளிகைைோகி விடுசவோம்' என -
்ோரகைள். இப்்ோஹீம்(அ்ல) அவரகைள் 
'மறு்மநோளில் எைது போவஙகைள் மன -
னி்ககைப்படடிருப்பதுதோன எைது ஆ்�' 
என்ோரகைள்.  மூஸோ (அ்ல) அவர -
கைள் 'எை்ககு நோசை அநீதி இ்ழத்து -
விடசடன. என்ை மனனித்துவிடு' 
என்ோரகைள் துனனூன அவரகைள் 'நீ 
தூய்மயோைவன, நோன ஒரு அநியோய்க -
கைோரைோகி விடசடன'என்ோரகைள் என் -
படி கைடிதம் எழுதுவோரகைள்.

ஆகைசவ ரமழோன ்�னறுவிடடது. 
ஆைோல் அல்லோஹ இரு்ககி்ோன. புனி-
தமோை மோதஙகைள், திைஙகைள் வநது 
்கைோண்சட இரு்ககின்ை. புனித இடங-
கைளும் கைோணப்படுகின்ை. அவற்்் 
சி்ப்போகை பயனபடுத்த மு்ைசவோம்.

யூ.ம்க. ரமீஸ்
எம்.ஏ (சமூ்கவியல்)

்�ாத்ைகள
குறித்து

ஹன்்ல் (ரஹ்)
அல் குர்ஆனின் ஒளியில் 
அல்்ாஹ்வின் ்்்டப்புகள

அப்துல்ைாஹ்...

மர்லின் மரிக்கார்

E--−mail:  

ஆலமுல்
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ப�ொத்துவில் நகரில் அரச ஒசுசலவை 
திறக்குமொறு மக்கள் ககொரிக்வக
ஒலுவில் விசேட நிருபர்

பபொத்துவில் நகரில் அரே மருந் -
தொகக கூட்டுத்தொபனத்தின் (அரே 
ஒசுேல) கிளை ஒன்றிளன திறககு -
மொறு பபொது மககள் சகொரிகளக 
விடுத்துள்ைனர்.

அரே ஒசுேல கிளை ஒன்று இல்லொ -
ளமயினொல் தமககுத் சதளையொன 
மருந்துகளை பபற்றுக பகொள்ைதில் 
பபரும் சிரமஙகளை எதிர்பகொண்டு 
ைருைதொக சுட்டிககொட்டுகின்றனர்.

பபொத்துவில், லொகுகல, பொண -
ம,சகொமொரி ஆகிய பிரசதேஙகளில் 
சுமொர் 70 ஆயிரத்திற்கு சமற்பட்ட 
மூவின மககள் ைொழ்ந்து ைருகின்ற -
னர்.

இப்பிரசதேஙகளில் ைொழும் 
மககள் அைர்களுககு சதளையொன 
மருந்து ைளககளை பபருமை -
வில் தனியொர் மருந்து விற்பளன 
நிளலயஙகளிசலசய பகொள்ைனவு 
பேய்து ைருகின்றனர்.

தற்சபொது நொட்டில் ஏற்பட் -

டுள்ை பபொருைொதொர பநருகக -
டிககு முகஙபகொடுகக சைண்டிய 
நிளலககு தள்ைப்பட்டுள்ைசதொடு, 
அைேரத் சதளைகளுககு மருந்து -
களை பபற்றுக பகொள்ை முடியொத 
நிளலககு ஆைொகியுள்ைதொக பதரி -
விககின்றனர்.

சநொயொளிகள் அரே ஒசுேலவில் 
மருந்ளதக பகொள்ைனவு பேய்ை -
தற்கு சுமொர் 40 கிசலொமீற்றருககு 
அப்பொல் உள்ை அககளரப்பற்று, 
நிந்தவூர் ஆகிய பிரசதேஙகளுககுச் 

பேல்ல சைண்டிய துர்ப்பொககிய 
நிளல ஏற்பட்டுள்ைது. 

இதனொல் சநொயொைர்கள் பல 
அபேௌகரிகஙகளை எதிர்பகொள் -
ைசதொடு பபொருைொதொர ரீதியொக 
பொதிககப்படுைதொகவும் பதரிவிக -
கப்படுகின்றது.

கடந்த கொலஙகளில் பல சகொரிக -
ளககள் விடுககப்பட்டிருந்தும் 
பபொத்துவில் பிரசதேத்தில் அரே 
ஒசுேல திறககொளமளயயிட்டு 
மககள் விேனம் பதரிவித்துள்ைனர்.

திருக�ோணமலை மோவட்ட 
அரசோங� அதிபர் பதவிகேற்பு

பரொட்டபைை குறூப் நிருபர் 

திருசகொணமளல மொைட்ட அர -
ேொஙக அதிபரொக நியமிககப்பட்ட 
இலஙளக நிர்ைொக சேளையின் 
விசேட தர அதிகொரியொன பி.எச்.
என்.ஜயவிகரம தமது கடளம-
களை சநற்று உத்திசயொகபூர்ைமொக 
மொைட்ட பேயலகத்தில் பபொறுப்-
சபற்றுக பகொண்டொர்.

திருசகொணமளல மொைட்டம் 
என்பது ைரலொற்று முககியத்துைம் 
ைொய்ந்த மொைட்டமொகும். பல்லினங-
கள் மற்றும் பல பமொழிகளை சபசும் 
மககளை பகொண்ட மொைட்டமொகும். 
நொடு அரசியல் மற்றும் பபொருைொதொர 
ரீதியொக பநருககடிகளுககு முகங -
பகொடுத்துள்ை இந்த ேந்தர்ப்பத்தில் 
தமககு இந்நியமனம் கிளடககப்-
பபற்றுள்ைது. தமககு ைழஙகப்பட்ட 
இந்நியமனத்திற்கொன பபொறுப்புக-
களை இன, மத, பமொழி சைறுபொ -
டின்றி பேயலொற்றவுள்ைதொக இதன்-
சபொது அரேொஙக அதிபர் பதரிவித்தொர்.

சிறிஜயைர்தனபுர பல்களலககழ-
கத்தில் வியொபொர நிருைொகமொணி(Bsc 
Business Administration) விசேட 
பட்டமொக ஆரம்ப பட்டத்ளத 

பூர்த்தி பேய்த இைர்  Master of public 
Management பட்டத்ளத இலஙளக 
நிருைொக அபிவிருத்தி நிறுைனத்தி-
லும்,  Master of Applied Economics 
பட்டப்பின் பட்டத்ளத சபரொதளன 
பல்களலககழகத்திலும் பூர்த்தி பேய்-
துள்ைொர்.

பிரதமர் அலுைலகத்தின் உதவி 
பேயலொைர், குடிைரவு மற்றும் குடி -
யகல்வு திளணககைத்தின் பிரதி 
கட்டுப்பொட்டொைர், ளகத்பதொழில் 
அபிவிருத்தி மற்றும் பதொழில் 
முயற்சிகள் ஊககுவிப்பு திளணக -
கைத்தின் பிரதி பணிப்பொைர், 
மத்திய மொகொண உள்ளூரொட்சி 
திளணககைத்தின் ஆளணயொைர், 
மத்திய மொகொண விைேொயம், சிறிய 
நீர்ப்பொேனம், கொல்நளட ைைர்ப்பு 
அபிவிருத்தி திளணககைத்தின் 
பேயலொைரொகவும் கடளமயொற்றி 
இைர் திருசகொணமளல மொைட்ட 
அரேொஙக அதிபரொக நியமிககப்பட 
முன்னர் மத்திய மொகொண சுகொதொ -
ரம், சுசதே ளைத்தியம்,ேமூக நலன் -
புரி,நன்னடத்ளத மற்றும் சிறுைர் 
பொதுகொப்பு சேளை அளமச்சின் 
பேயலொைரொக கடளமயொற்றியளம 
குறிப்பிடத்தககது.

நிநதவூர் பஸதரிப்பு 
நிலைேத்தின் அவைம்
மொளிளகககொடு குறூப்  நிருபர்

நிந்தவூர் பிரசதே ேளபககுட்பட்ட 
அககளரப்பற்று , கல்முளன பிரதொன 
வீதியில் நிர்மொணிககப்பட்டுள்ை 
பயணிகள் ஓய்வு பஸதரிப்பு நிளல -
யத்ளத சூழ புற்களும் பூண்டுகளும் 
ைைர்ந்து பற்ளறக கொடொக கொட்சிய-
ளிப்பதுடன் அருகில் குப்ளப கூைங -
கள் நிளறந்துள்ைதுடன் துர்நொற்ற-
மும் வீசுகின்றது.

இப் பயணிகள் ஓய்வு பஸதரிப்பு 
நிளலயம் ையசலொரத்திற்கு அண்-
ளமயில் கொணப்படுைதொல் 

பொம்பு பூச்சிகளின் நடமொட்டமும் 
அதிகமொகசை கொணப்படுகின்றது.

மளழயிலும் பையிலிலும் பஸ 
ைரும் ைளர ஒதுஙகும் பயணிகள் 

பயத்தினொல் பஸதரிப்பு நிளலயத்-
திற்கு பைளியிசலசய கொத்திருகக-
சைண்டியுள்ைது. ேம்பந்தப்பட்ட 
அதிகொரிகள் கூடிய கைனம் பேலுத்-
துமொறு பயணிகள் சைண்டுசகொள் 
விடுககின்றனர்.

அட்டாமைசமசேமை அல் முனீரடா வெண்கள் உயர் ெடா்சேடாமையில் வித்தியடாரமெ விழடா 
பிரதியதிெர் ஓ.எல்.எம. றிஸெடான் தமைமேயில் மேற்று (05) ேம்வெற்்றது.விழடாவுக்கு 
அக்்கமரபெற்று ெையக் ்கல்வி அலுெை்கத்தின் பிரதிக் ்கல்விப ெணிபெடாைர் எஸ.அம -
ஜத்்கடான் பிரதே அதிதியடா்கவும, ெடா்சேடாமையின் அதிெர் ஏ.சீ.நியடாஸ ,ஆசிரிய ஆமைடாசே-
்கர்்கைடாை எஸ.எல்.ேன்சூர்,ஏ.எல்.எம.யூசூப ஆகிமயடார் வ்கௌரெ அதிதி்கைடா்கவும ்கைந்து 
வ்கடாண்ைர்.  ெ்ம ெடாைமுமை திை்கரன் நிருெர்

டெங்கு நுளம்பு பரவும் இெங்்களள
துப்புரவு டெய்யும் பணி

மட்டககைப்பு விசேட நிருபர்

மட்டககைப்பில் படஙகின் 
தொககம் அதிகரித்து ைரும் நிளலயில் 
மட்டககைப்பு மொநகரேளபயினரொல் 
படஙகு நுைம்பு பரவும் இடஙகளை 
இனஙகணடு; சுற்றொடளல துப்புரவு 
பேய்யும் பணி சநற்று (05) மட்டகக -
ைப்பின் இதயபமனக கருதப்படும் 
அரேடி ைட்டொரத்தின் பயனியர் வீதி-

யருகில் முகொளமத்துைம் இன்றி 
கொணப்பட்ட கழிவுகள் துப்புரவு 
பேய்யப்பட்டன.

சகொட்ளடமுளன, அரேடி மற்றும் 
தொமளரகசகணி பிரசதே சுகொதொர 
சமற்பொர்ளையொைர் எஸ.மசனொகர-
னின் ைழிகொட்டலில் மட்டககைப்பு 
சுற்றொடல் அதிகொரேளபயின் பிரதிப் 
பணிப்பொைர் எஸ.சகொகுலன், 
சுகொதொர நிளலயியற் குழுவின் உறுப் -

பினர் சிைம் பொககியநொதன், பயனி -
யர் விளையொட்டுக கழகத்தின் உறுப்-
பினர்கள் மற்றும் மொநகரேளபயின் 
சுகொதொரத் பதொழிலொைர்கள் கலந்து 
பகொண்டு சுற்றொடளல துப்பரவு 
பேய்தனர்.

பயனியர் விளையொட்டுக கழ -
கத்தின் ைைொகத்தினுள் ைைர்ந்தி -
ருந்த புற்பேடிகள், வீேப்பட்டிருந்த 
பிைொஸடிக, கண்ணொடிப் சபொத்தல்-
கள், பபொலித்தீன் கழிவுகள் சேகரிக-
கப்பட்டு தரம் பிரிககப்பட்டு கழி -
வுகளை முகொளமத்துைம் பேய்யும் 
திருப்பபருந்துளற நிளலயத்திற்கு 
அனுப்பி ளைககப்பட்டன.

நகரில் உள்ை மககளுககு நொைொந்-
தம் கழிவுகளை முகொளமத்துைம் 
பேய்யும் முளறளம பதரிவிககப்-
பட்டும் அளதக களடப் பிடிககொ -
மல் பதொடர்ந்து எழுந்தமொனமொக 
கழிவுகளை சுற்றொடலில் வீசுைதொல் 
எமது நொைொந்த பணிகளை முகொளம 
பேய்ைது பபரும் ேைொலொக உள்ை -
தொக சுகொதொர சமற்பொர்ளையொைர் 
எஸ. மசனொகரன் பதரிவித்தொர்.

டபொத்துவிலில் ்கஜமுத்துக்களுென் ஒருவர் ள்கது

பபரியநீலொைளண விசேட நிருபர்

அம்பொளற மொைட்டத்தின் பபொத்-
துவில் பபொலிஸ பிரிவுககுட்பட்ட 
அறுகம்ளப பிரசதேத்தில் ேட்டவிசரொ-
தமொன முளறயில் கஜமுத்துககளன 
விற்பளன பேய்ய முற்பட்ட ஒருைர் 
விசேட அதிரடிப்பளடயினரொல் சநற்று 
முன்தினம் இரவு (04) ளகது பேய்யப்-
பட்டுள்ைொர்.

விசேட அதிரடிப்பளடயினருககு 
கிளடத்த இரகசிய தகைலுககளமய 
சநற்று முன்தினம் (04) இரவு அறு-
கம்ளப படொப் பரன் வீதியிலுள்ை 
தனியொர் விடுதி ஒன்றில் விற்பளனக-

கொக எடுத்து ைரப்பட்ட சபொது 
குறித்த பகுதிளய சுற்றி ைளைத்த 
விசேட அதிரடிப்பளடயினர் 
சூட்சுமமொன முளறயில் ேந்-
சதகநபருடன்  உளரயொடி 
ளகது பேய்தனர். விசேட அதி-
ரடிப் பளடயினரின் பிரதிப் 
பபொலிஸ மொஅதிபர் ைருண ஜயசுந்தர,  
அம்பொளற ைலயககட்டளை அதிகொரி 
சிசரஷட பபொலிஸ அத்தியட்ேகர் 
சஜ.ஆர் சேனொதிரொ ஆகிசயொரது அறி-
வுறுத்தலுககளமய மொைட்ட கட்டளை 
அதிகொரி டி.சி சைவிடவிதொன ைழி-
கொட்டலில் சேொதளன நடைடிகளகளய 

சமற்பகொண்டனர். ளகது பேய்யப்-
பட்ட ேந்சதக நபரிடமிருந்து யொளன 
கஜ முத்துககள் (07) சிற்பி முத்து. (06 ) 
என்பன மீட்கப்பட்டு பபொலிஸொரிடம் 
ஒப்பளடககப்பட்டுள்ைன. ேம்பைம் 
பதொடர்பொன சமலதிக விேொரளண-
களை பபொத்துவில் பபொலிஸொர் சமற்-
பகொண்டு ைருகின்றனர்.

கிழககில் முஸ்லிம் 
பொெெொளை்களில் 
மொணவர்்களின் 
வரவில் வீழ்ச்சி
மொளிளகககொடு குறூப் நிருபர்

2022 ஆம் ஆண்டுககொன முதலொம் 
தைளண கல்வி நடைடிகளககளுக -
கொக கடந்த புதன்கிழளம பொடேொளல 
ஆரம்பமொன சபொது கிழககு மொகொ -
ணத்தில் முஸலிம் பொடேொளலகளில் 
மொணைர்களின் ைரவு குளறைொக 
கொணப்பட்டதொக பொடேொளல அதி-
பர்கள் பதரிவித்தனர்.

புனித ரமழொன் சநொன்பு விடுமு -
ளறககொக பபப்ரைரி மொத இறுதி -
யில் முஸலிம் பொடேொளலகளுககு 
விடுமுளற ைழஙகப்பட்டிருந்தது.

பொடேொளலககு ஆசிரியர்கள் ேமுக -
மளித்திருந்த சபொதிலும் மொணைர்க -
ளின் ைரவில் பொரிய வீழ்ச்சி கொணப்-
பட்டதொல் கல்வி நடைடிகளககளை 
பதொடர முடியொமல் சில பொடேொளல-
களிலிருந்து சநரகொலத்துடன் மொண -
ைர்கள் வீடு பேல்ைதளன அைதொ-
னிககக கூடியதொக இருந்தது.

இரொல்குழி பொைத்திலிருந்து 
ஆணின் ெெைம் மீட்பு
கந்தைொய், மூதூர் தினகரன்  நிருபர்கள் 

மூதூர் பபொலிஸ பிரிவிலுள்ை இரொல்குழி பொலத்-
திலிருந்து சுமொர் 100 மீற்றர் பதொளலவிலுள்ை கடற் -
களரசயொரத்தில் மீனைர் ஒருைரின் ேடலபமொன்று  
புதன்கிழளம (04) மொளல மீட்கப்பட்டுள்ைதொக மூதூர் 
பபொலிஸொர் பதரிவித்தனர்.

ேடலமொக மீட்கப்பட்டைர் மூதூர் - இரொல்குழி பகுதி -
ளயச் சேர்ந்த சூேப்பிள்ளை பஜயரொம் ையது (25) என 
பபொலிஸொர் பதரிவித்தனர்.

கடலுககு மீன்பிடிப்பதற்கொக கடந்த திஙகட்கி-
ழளம மொளல பேன்ற குறித்த இளைஞன் வீடு திரும்-
பவில்ளல. இதனொல் அைரது குடும்ப உறவினர்கள் 
மூதூர் பபொலிஸ நிளலயத்தில் பேவைொய்கிழளம (03) 
முளறப்பொடு பேய்திருந்தனர்.

இந்நிளலயில்  கடலுககுச் பேன்சறொர் ேடலபமொன்று 
மிதந்து பகொண்டிருப்பளத கண்டு பபொலிஸொருககும்,-
கிரொம மககளுககும் அறிவித்தளதயடுத்து கொணொமல் 
சபொன இளைஞனின் ேடலம் கண்டறியப்பட்டது.

குறித்த ேடலமொனது உருககுளழந்த நிளலயில் 
கொணப்படுைசதொடு இளைஞன் பகொளல பேய்யப்-
படொனொ? அல்லது இயற்ளக இறப்பொ?  என்பது 
இதுைளர கண்டறியப்படொத நிளலயில் மூதூர் 
பபொலொஸொர் சமலதிக விேொரளணகளை சமற்-
பகொண்டு ைருகின்றனர்.

திருட்டுச் ெம்பவங்்கள் அதி்கரிப்பு, 
மக்களுககு எச்ெரிள்க விடுப்பு
அட்டொளைச்சேளன மத்திய நிருபர்

அம்பொளற மொைட்ட களரசயொரப் பிரசதஙக -
ளில் சிறியைவிலொன திருட்டுச் ேம்பைஙகள் அதிக -
ரித்து ைருைதொக அம்பொளற மொைட்ட களரசயொரப் 
பிரசதே மககள் பதரிவிககின்றனர்.

துவிச்ேககரைண்டி,எரிபபொருள் திருட்டுச் ேம் -
பைஙகள் அதிகம் இடம்பபற்று ைருைதொகவும், 
மககள் அைதொனமொகத் பேயற்பட சைண்டும் 
எனவும் பொதிககப்பட்டைர்கள் ைலியுறுத்து -
கின்றனர்.

வீட்டில் அல்லது வீட்டுச் சூழலில் நிறுத்தி 
ளைககப்படும் துவிச்ேககர ைண்டிகள் நுட்பமொன 
முளறயில் திருடப்பட்டு ைருகின்றன. இரவு, பகல் 
பொரொது இத்திருட்டுச் ேம்பைஙகள் இடம்பபற்று 
ைருகின்றளம குறிப்பிடத்தககது. அசதசபொன்று,எ -
ரிபபொருள் திருட்டும் அதிகரித்துள்ைது. வீடு மற்றும்

ையல்பைளிகளில் நிறுத்தி ளைககப்படும் 
சமொட்டொர் ளேககிள்களிலுள்ை பபற்சறொளல 
உறிஞ்சி, பகொள்கலன்களில் எடுத்துச் பேல்லும் 
திருட்டும் அதிகரித்துள்ைதொக சுட்டிககொட்டப்படு -
கின்றது.

பபற்சறொல் எரிபபொருள் விளலசயற்றத்ளத -
யடுத்து, இவைொறொன திருட்டுச் ேம்பைஙகள் 
பதிைொகி ைருகின்றளமயும் குறிப்பிடத்தககது.

்கொத்்ொன்குடி முள்கதீன் டமத்ள்ப் 
டபரிய ஜும்ஆ பள்ளியில் நள்ளிரவு திருட்டு
புதிய கொத்தொன்குடி தினகரன்  நிருபர்

கொத்தொன்குடி முளகதீன் 
பமத்ளதப் பபரிய ஜும்ஆ பள்ளிைொ-
யல் அலுைலகம்  புதன்கிழளம  நள்-
ளிரவு உளடககப்பட்டு அஙகிருந்த 
பணம் திருடப்பட்டுள்ைதொக கொத்-
தொன்குடி பபொலிேொர் பதரிவித்தனர். 
கொத்தொன்குடி முளகதீன் பமத்ளத 
பபரிய ஜூம்ஆ பள்ளிைொயலுக-
குள்சை பள்ளி ைொயல் அலுைலகம் 
அளமந்துள்ைது.

நள்ளிரவு 12.50 மணியைவில் 
பள்ளி ைொயிலுககுள் புகுந்து பள்ளி-
ைொயல் அலுைலக கதவு உளடககப்பட்டு 
அலுைலகத்துககுள் இருந்த 1,93,000 ரூபொ 
பணம் திருடப்பட்டுள்ைதொக பள்ளி ைொயல் 
நிருைொகம் கொத்தொன்குடி பபொலிஸ நிளல-
யத்தில் முளறப்பொடு பேய்துள்ைனர்.

இளதயடுத்து கொத்தொன்குடி பபொலிஸ 
நிளலய பபொறுப்பதிகொரி துமிந்த நய-
னசிறியின் ஆசலொேளனயின் சபரில் 
பபொலிஸ நிளலய குற்ற தடுப்பு பிரிவு 
பபொறுப்பதிகொரி ளை.விஜயரொஜன் தளல-

ளமயிலொன பபொலிஸொர் விேொரளணகளை 
சமற்பகொண்டு ைருகின்றனர். பள்ளி 
ைொயலுககு பேன்ற குற்ற தடுப்பு பிரிவு 
பபொறுப்பதிகொரி ளை.விஜயரொஜன் தளல-
ளமயிலொன பபொலிஸொர் குறித்த இடத்ளத 
பொர்ளையிட்டு ஆரம்பககட்ட விேொரளண-
களை நடொத்தியதுடன் சி.சி.ரி.விளயயும் 
சேொதளன பேய்துள்ைனர். இது பதொடர்-
பொன விேொரளணகளை கொத்தொன்குடி 
பபொலிஸொர் பதொடர்ந்து சமற்பகொண்டு ைரு-
கின்றனர்.
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சிறந்த கல்வித்திட்டஙகளிலேலே
நாடடின் எதிரகாேம் ்தஙகியுள்ளது

அக்குறணை குறூப் நிருபர்

சிறந்த கல்வித்திட்டஙகளிலேலே 
நாடடின் எதிர்காேம் ்தஙகியுள்ள-
்தாக பபருநல்தாட்டக் ணகத்ப்தாழில் 
மற்றும் கல்வி அணமச்சர் ரலமஷ் பத்-
திரன ப்தரிவித்்தார். 

கண்டியில் நண்டபபற்ற ணைபை-
பமான்றிலேலே அைர் இ்தணனத் 
ப்தரிவித்்தார். அைர் அஙகு லமலும் 
ப்தரிவிக்ணகயில், 

நாம் லமற்பகாளளும் 
சிறந்த கல்வித்திட்டஙக-
ளின் பைற்றியின் அடிப்-
பண்டயில் நாடடின் எதிர்-
காேம் ்தஙகி இருப்ப்தால் 
கல்விக்காக லமற்பகாள-
்ளப்படும் மு்தலீடுகள 
முணறோக நிர்ைகிக்கப்-
ப்ட லைண்டும். க்டந்த 
74 ைரு்ட காே ஆடசியில் 
கல்வியில் பல்லைறு மாற்-

றஙகள ஏற்படடுள்ளன. 
குறிப்பாக பா்ட்சாணேக-
ளின் எண்ணிக்க்ணகணே 
மடடும் எடுத்துக்பகா 
ண்்டால் அணை சுமார் 
3000தில் இருநது இன்று 
10 000 ைணர அதிகரித்துள-
்ளது. லமற்படி ை்ளர்சசி 
பபௌதீகரீதிோன கட்ட-

்டஙகளின் எண்ணிக்ணக மடடுமல்ே, 
அ்தற்கு ்சமாந்தரமாக மானி்ட ை்ளங-
கள உடப்ட, ப்தாழில் நுடபத் துணற 
லபான்ற துணறகள ை்ளர்சசிேண்டந-
துள்ளன. கல்வியில் ப்தாழில் நுடப 
ை்ளர்சசிோனது 4ஆைது ணகத்ப்தா-
ழில் புரடசிக்கு ஈடுபகாடுக்கக் கூடி-
ே்தாக அணமே லைண்டும் என்றும் 
ப்தரிவித்்தார். 

டயகமவிலிருந்து நடடபவனி
ஹற்றன் சுழற்சி 
நிருபர்)

நு ை ப ர லி ே ா 
- ்டேகம ்சநதிரிகா-
மம் ல்தாட்டத்தி-
லிருநது லநற்று 
காணே விணேைாசி 
உேர்வு, எரிபபா-
ருள ்தடடுப்பாடு, 
ல்தாட்ட ப்தாழிோ-
்ளர்களின் ஆயிரம் 
ரூபா ்சம்ப்ளம் உளளிட்ட காரைங-
களுக்கு எதிர்ப்பு ப்தரிவித்து  புஷ் -
பநா்தன் திோகு என்ற இரண்டு 
பிளண்ளயின்  குடும்பஸ்தர் அைரது 
ல்தாட்டத்திலிருநது நண்டபைனிணே 
லநற்று ஆரம்பித்்தார். 

ல்தசிே பகாடிணே ஏநதி நண்ட பே -
ைத்ண்த ஆரம்பித்்தார். இைருக்கு 
ஆ்தரவு ப்தரிவித்்த மக்கள 03 கிலோ -

மீற்றர் தூரம் பகாண்்ட  ்டேகம நகரம் 
ைணர லபரணிோக ைருணக ்தந்தனர்.

பகாழும்பு லநாக்கி பேைம் 
ப்சய்யும் இைருக்கு ஆ்தரைாக நக -
ரத்திலுள்ள ைர்த்்தகர்கள, பிரல்த்ச 
மக்கள அலமாக ைரலைற்பு ைழஙகி-
னார்கள. அல்தலைண்ள இைருக்கு 
மன்றாசி நகரத்திலும் ைரலைற்பு 
ைழஙகப்பட்டது. 

அமேச்சர் ரமேஷ் பத்திரன

அர்சாங்கத்திற்கு எதிர்ப்பு வெரிவித்தும் வபாது ேக்்களால் எம்பிலிபிட்டியவிலிருந்து வ்காழும்பு 
்காலிமு்க திடலுக்கு  பாெயாத்திமரவயானமறை மேற்றுமுனதினம் ேடத்தினர். 
            படம்: ்காெத்மெ தின்கரன விம்சட நிருபர்

நுவரெலியா பிெதேச சடபயில் ஆளும்
ேெப்பு சுயாதீனமாக ரசறபட முடிவு 

நுைபரலிோ பிரல்த்ச ்சணபயில் 
ஆளும் ்தரப்பான இேஙணக ப்தாழி-
ோ்ளர் காஙகிரஸின் உறுப்பினர்கள 
உளளிட்ட ஆளும் ்தரப்புக்கு ஆ்த-
ரைான ஸ்ரீேஙகா பபாது பபரமுன 
கடசி உறுப்பினர்கள ்சணபயில் அல்த 
பேத்து்டன் சுோதீனமாக ப்சேற்-
ப்ட தீர்மானம் நிணறலைற்றப்பட-
டுள்ளது.

நுைபரலிோ பிரல்த்ச ்சணபயின் 
மா்தாந்த அமர்வு நானுஓோவில்  
பிர்தான ்சணபக் காரிோேே கூட்ட 
மண்்டபத்தில் ்தவி்சா்ளர் லைலு 
லோகராஜ் ்தணேணமயில் லநற்று (05) 
காணே இ்டம்பபற்றது.

இ்தன்லபாது ்சணபயில் ஆளும் 
்தரப்பு ்சணப ந்டைடிக்ணககளில் 
சுோதீனமாக ப்சேற்படும் என்ற 
பிலரரணனணே ்சணப உறுப்பினர்களி -
்டத்தில் ்தவி்சா்ளர் லைலு லோகராஜ் 

முன்ணைத்்தார்.
இ்தணன நுைபரலிோ பிரல்த்ச 

்சணபயில் அஙகம் ைகிக்கும் ஆளும்,-
மற்றும் எதிர்கடசிகண்ளச ல்சர்ந்த 
அணனத்து உறுப்பினர்களும் ஏக-
மான்தாக ஏற்றுக்பகாண்டு ்தவி்சா-
்ளர் முன்ணைத்்த பிலரரணைக்கு 

ணககண்ள ்தடடி ஆ்தரவு ைழஙகினர்.
மணேேக மக்கண்ள பிரதிநிதித்து -

ைப்படுத்தும் இேஙணக ப்தாழிோ-
்ளர் காஙகிரஸ மணேேக மக்களின் 
நேணன கருத்திற் பகாண்டு இந்த 
அர்சாஙகத்தின் பஙகாளி கடசியிலி-
ருநதும், அ்தன் ஆ்தரவிலிருநதும் 

விேகியுள்ளது.
அத்து்டன் மணேேக மக்களின் 

்சமகாே ைாழக்ணக மற்றும் எதிர்கா-
ேம் ப்தா்டர்பில் சிநதித்து காஙகி-
ரஸின் பபாது ப்சேோ்ளர் ்தனக்கு 
ைழஙகியிருந்த இராஜாஙக அணமசசு 
ப்தவிணேயும் உ்தறிவிடடு அரசில் 
இருநது பைளிலேறியுள்ளண்த 
மக்கள பாராடடுகின்றனர்.

இநநிணேயில் நுைபரலிோ 
பிரல்த்ச ்சணபயில் இ.ப்தா.கா உறுப்-
பினர்கள மற்றும் பபாது பபரமுன 
உறுப்பினர்கள இணைந்த ஆளும் 
்தரப்பு சுோதீனமாக ப்சேற்ப்ட 
முடிபைடுத்துள்ள்தாக அைர் ப்தரி-
வித்்தார். இண்த ஆ்தரித்்த ஆளும், 
எதிர்க்கடசி உறுப்பினர்கள அர்சாங-
கத்திற்கு எதிரான கருத்துக்கண்ளயும் 
்சணபயில் முன்ணைத்து உணரோற்றி-
னர்.                                   ஆ.ரலமஸ

அரிசி விறபடனயில் தமாசடி 
்தம்புள்ள தினகரன் நிருபர்

ல்தசிே மற்றும் இறக்கு -
மதி ப்சய்ேப்பட்ட அரிசி 
விற்பணன ப்தா்டர்பில் அண்-
ணமயில் பைளியி்டப்படடி-
ருந்த கடடுப்பாடடு விணே 
அர்சாஙக ைர்த்்தமானி அறி -
வித்்தணேேடுத்து ்தம்புள்ள, 
கலேபைே, நாவுே, மற்றும் 
மாத்்தண்ள ஆகிே பிரல்த்சங-
களில் அரிசிகளுக்குத் ்தடடுப்பாடு 
நிேவுை்தாக நுகர்லைார் கைணே 
ப்தரிவிக்கின்றனர். 

 ைர்த்்தமானி அறிவித்்தணேக் கை-
னத்திற் பகாள்ளாது ்தன்னிசண்சோக 
்தான் நிணனத்்தைாறு ைர்த்்தகர்கள 
அரிசி விற்பணனயில் ஈடுபடடு ைரு-
ை்தால் ்தாம் அப்ச்ளகரிேத்திற்கு 

முகங பகாடுக்க லநர்நதிருப்ப்தாக 
மக்கள ப்தரிவிக்கின்றனர்.

்சநண்தயில் நிேவும் அரிசி 
விணேகள ப்தா்டர்பில் அர்சாங-
கம் ஆராோமல் விணேக்கடடுப்-
பாடண்ட ைர்த்்தமானி அறிவித்்தல் 
மூேம் அறிவித்திருப்ப்தால் அரிசி-
களுக்கு ்தடடுப்பாடு நிேவுை்தாக 
மக்கள ப்தரிவிக்கின்றனர்.

எரிரபாருள் தேடவடயப் பூர்த்தி ரசயய  
உேவுமாறு இந்தியாவிடம் இ.ரோ.கா தகாரிகடக!
இேஙணகயில் ஏற்படடுள்ள எரி -

பபாருள ்தடடுப்பாடண்ட முடி-
வுக்குக் பகாண்டு ைருை்தற்கான 
உ்தவிகண்ள ப்சய்ை்தற்கு இநதிோ 
ப்தா்டர்நது முன்ைர லைண்டும் என 
இேஙணக ப்தாழிோ்ளர் காஙகிரஸ 
லகாரிக்ணக விடுத்துள்ளது. 

இேஙணகக்கான விஜேத்ண்த 
லமற்பகாண்டிருந்த இநதிே பாரதிே 
ஜன்தா கடசியின் ்தமிழகத் ்தணேைர் 
லக.அண்ைாமணேயி்டம், இேஙணக 
ப்தாழிோ்ளர் காஙகிரஸின் ்தணேைர் 
ப்சநதில் ப்தாண்்டமான் லகாரிக்ணக 
விடுத்திருந்தார்.

இ்தற்கிைஙக, இநதிேப் பிர்த -
மர் நலரநதிர லமாடி இது ப்தா்டர் -

பில் கேநதுணர-
ோடி, இேஙணகக்கு 
ல்தணைோன எரிபபா-
ருண்ள ைழஙக ந்டை-
டிக்ணக எடுப்ப்தாக 
அண்ைாமணே ப்தரி-
வித்துள்ளார்.

இேஙணகயில் எரி -
பபாருள ்தடடுப்பாட-
்டால் பபாதுமக்கள 
பாரிே சிரமஙகண்ள 
எதிர்பகாண்டு ைரு-
கின்றனர். மின்்சாரத் 
துண்டிப்பும் ஏற்ப-
டுத்்தப்படடு ைரு-
கின்றது. இ்தனால் 

பபாதுமக்கள எதிர்பகாண்டு ைரும் 
பிரசசிணனகளுக்கு தீர்வு காை 
லைண்டுமாயின் இநதிோவின் உ்த-
விகள ப்தா்டர்நது இேஙணகக்கு 
கிண்டக்க லைண்டுபமன்று இ.ப்தா.
கா ்தணேைர் ைலியுறுத்தினார்.

இேஙணக ்தற்லபாது முகஙபகா-
டுத்து ைரும் பபாரு்ளா்தார பநருக் -
கடி காரைமாக ஏற்படடுள்ள பிரச-
சிணனக்ளால் பாதிக்கப்படடுள்ள 
இேஙணகத் ்தமிழ மக்கள ப்தா்டர்-
பில் ஆராய்ை்தற்காக, இநதிே பிர்த-
மர் நலரநதிர லமாடி ்தமிழக பாஜக 
்தணேைர்  லக.அண்ைாமணே நிே-
மிக்கப்படடுள்ளணம என்பது  குறிப்-
பி்டத்்தக்கது.

23 வருடஙகளின் 
பின் தேயிடை 

ஏறறுமதியில் வீழ்ச்சி 
உரத்்தண்ட மற்றும் உக்ணரன் 

லபாரினால் இேஙணகயில் ல்தயிணே 
ஏற்றுமதி குணறந்த மட்டத்திற்கு 
வீழசசிேண்டநதுள்ள்தாக  அண்ணமக்-
காே புளளிவிபரஙகள  ப்தரிவித்-
துள்ளன.

 23 ைரு்டஙகளில் மிக லமா்சமான 
ல்தயிணே ஏற்றுமதி பபாரு்ளா்தார 
வீழசசி இதுபைன ப்தரிவிக்கப்பட-
டுள்ளது. 

உரத்்தண்ட மற்றும் உக்ணரன் 
லபாரினால் இேஙணகயில் ல்தயிணே 
ஏற்றுமதி குணறந்த மட்டத்திற்கு 
வீழசசிேண்டநதுள்ள்தாக ப்தரிவிக்-
கப்படடுள்ளன. 

நாடடின் மிகப்பபரிே ஏற்றுமதிப் 
பபாரு்ளாக ல்தயிணே உள்ளது. ்தற்-
லபாண்தே பபாரு்ளா்தார வீழசசிக்கு 
முன்னர், ஆண்டுக்கு 1.3 பில்லிேன் 
அபமரிக்க ப்டாேணர இது ஈடடியி-
ருந்தது.

எனினும் ்தற்லபாது 1948 இல் சு்தந -
திரத்திற்குப் பிறகு மிக லமா்சமான 
வீழசசிணே பதிவு ப்சய்துள்ளது.

க்டந்த ஆண்டு உர இறக்குமதிக்கு 
்தண்ட விதிக்கப்பட்டது, நைம்பர் 
2021 மு்தல் பிப்ரைரி 2022 ைணரயி-
ோன காேகட்டத்தில் உற்பத்தி 18 
்ச்தவிகி்தம் வீழசசிேண்டநது. இது 
விை்சாயி உற்பத்திகண்ளயும் கடுணம-
ோக பாதித்்தது. 

தோடடரோழிைாளர்களது பிள்டளகளின்
கற்றல் நடவடிகடகககு உேவ தவண்டும் 

பபாரு்ளா்தார பநருக்கடியில் 
பாதிக்கப்படடுள்ள மணேேக ப்தாழி-
ோ்ளர்க்ளது பிளண்ளகளின் கற்றல் 
ந்டைடிக்ணகக்கு உ்தை அணனத்து 
்தரப்பினரும் முன்ைர லைண்டுபமன 
விை்சாேத் ல்தாட்டத் ப்தாழிோ்ளர் 
காஙகிரஸின் ்தணேைர் ஆர்.எம்.
கிருஸை்சாமி லைண்டுலகாள விடுத் -
துள்ளார். இவ்வி்டேம் ப்தா்டர்பாக 
லமலும் கருத்து ப்தரிவிக்ணகயில், 

இதுப்தா்டர்பில் அைர் கருத்து 
ப்தரிவிக்ணகயில், 

நாடடில் ஏற்படடுள்ள ைரோறு 
காைா்த பபாரு்ளா்தார பநருக்-
கடி காரைமாக மத்திே ்தர, ைறிே 
மக்கள அன்றா்ட ைாழக்ணகணே 
பகாண்டு ந்டத்துைதில் பாரிே சிக்-
கல்கண்ள எதிர்லநாக்கி ைருகின்றனர். 
மணேேக பபருநல்தாட்ட மக்களின் 

நிணே பரி்தாபகரமாக மாறி ைருகின்-
றது. உணழப்புக்கு ஏற்ற ஊதிேம் 
இன்றி மா்தாந்தம் 10 ப்தா்டக்கம் 15 
ஆயிரத்திற்கு இண்டப்பட்ட ்சம்ப-
்ளத்ண்த பபற்றுக் பகாண்டு குடும்ப 
ப்சேணையும் கைனிக்க முடிோது. 
பிளண்ளகளின் கல்வி ப்சேவிற்கு 
ைழி ப்தரிோது திைறி ைருகின்றனர். 

ஒரு குடும்பத்தில் இருநது 2,3 பிள -
ண்ளகள பா்ட்சாணேக்கு ப்சல்லும் 
ைாய்ப்புகளும் உள்ளன. அவ்ைா -
றான குடும்பஙகளிலிருநது புதிே 
கல்விோண்டில் பா்ட்சாணே கற்ற -
லுக்குத் ல்தணைோன உபகரைங -
கண்ள பகாளைனவு ப்சய்ே முடிோ்த 
நிணே காைப்படுை்தால் ஒருைர் 
மாத்திரலம பா்ட்சாணேக்கு ்சமூகம் 
்தருை்தாக அதிபர்கள மூேம் அறிே-
முடிகிறது. அத்து்டன் மாைைர்கள 

பா்ட்சாணேணே விடடு இண்டவிே-
கும் வீ்தமும் அதிகரித்துள்ளது. 

அப்பிோ்சக் பகாப்பிகள உடப்ட 
ஏணனே கற்றல் உபகரைஙகளின் 
விணேகள இேஙணக ரூபாவின் 
வீழசசி காரைமாக இரடடிப்பாகி-
யுள்ளன. 

இ்தனால் பபற்லறார் மாைைர்-
கண்ள பா்ட்சாணேக்கு அனுப்பி கல்-
விணேத் ப்தா்டர ணைப்பதில் கடும் 
சிரமஙகண்ள எதிர்லநாக்கி ைருகின்ற-
னர்.

இநநிணேயில் மாைைர்கள இண்ட-
நடுவில்  ைறுணமணே காரைம் 
காடடி கல்விணே ணகவிடுைது 
்சமூகத்தின் எதிர்காே ை்ளர்சசியில் 
பாதிப்ணப ஏற்படுத்தும் என்பண்த 
நாம் வி்ளஙகிக் பகாள்ள லைண்டும் 
என அைர் குறிப்பிட்டார். 

விெ்சாயத் மொட்டத் வொழிலாளர் ்காஙகிரஸின ெமலெர் ஆர்.எம்.கிருஸ்ண்சாமி
கடடுகஸதோடடட சாஹிொ ஆண்கள் கல்லூரியில்  
ேெம் ஒன்றுககு புதிய மாணவர்கடள இடணத்ேல்
மாைத்்தகம தினகரன் நிருபர்

்தரம் ஒன்றுக்கு புதிே 
மாைைர்கண்ள இணைத்துக் 
பகாளளும் ல்தசிே நிகழவு 
கண்டி கல்வி ைேேத்திற்கு 
உடபட்ட கடடுகஸல்தாடண்ட 
்சாஹிரா ஆண்கள கல்லூரியில்  
பா்ட்சாணே அதிபர் கலிலுர்ர -
ஹுமான் ்தணேணமயில் நண்ட-
பபற்றது.

இநநிகழவில் பிர்தம அதிதி -
ோக அகிே இேஙணக ணை.எம். எம். 
ஏ. லபரணையின் ல்தசிேத் ்தணேைர் 
்சஹீட எம். ரிஸமி கேநது பகாண்டு 
சிறப்பித்்தார்.

இ்தன் லபாது அதிபர் அைர்களி -
னால் மாைைர்களுக்கு இேை்சப் 

பா்டப் புத்்தகஙகளும் ைழஙகி ணைக் -
கப்பட்டன.

கண்டி கல்வி ைேே ஆசிரிேர் 
ஆலோ்சகர் எம். ஏ. ஆர். எம். ரிஸனி 
பமௌேவி, எம். இப்றாஹீம், பபற் -
லறார்கள உளளிட்ட பேர் கேநது 
பகாண்்டனர்.

விதசட தேடவயுடடயவர்களுககான கைந்துடெயாடல் 
ல்தர்்தல் ைாக்களிப்பு மத்திே 

நிணேேஙகளில், ைாக்களிப்பின் 
லபாது, வில்ச்ட ல்தணையுண்டே -
ைர்கள எதிர்லநாக்கும் பிரசசிணன -
கள ப்தா்டர்பான கேநதுணரோ்டல் 
லநற்று (5)  கண்டி- அநாகரிக ்தர்ம -
பாே மாைத்ண்தயிலுள்ள ்சர்லைா -
்தே மத்திே நிணேேத்தில் நண்ட -

பபற்றது.
இதில் கண்டி, லககாணே, நுை -

பரலிோ, மாத்்தண்ள, குருநாகல் 
மற்றும் புத்்த்ளம் ஆகிே மாைட -
்டஙகண்ளச ல்சர்ந்த சுமார் 25 
வில்ச்ட ல்தணையுண்டேைர்கள 
கேநதுபகாள்ளவுள்ள்தாக பபப்ரல் 
அணமப்பின் ல்தசிே ஒருஙகிணைப் -

பா்ளர் சுஜீை கோனாத் ப்தரிவித்துள -
்ளார். லநற்று காணே 9.30 ப்தா்டக் -
கம் 12.30 ைணர இ்டம்பபற்றது.  

இக்கேநதுணரோ்டலில் கண்டி 
உ்தவி ல்தர்்தல் ஆணைோ்ளர் ்சம்பத் 
பபர்ைான்ல்டா, பபப்ரல் அணமப் -
பின் உறுப்பினர்கள உளளிட்ட பேர் 
கேநதுபகாள்ளவுள்ளனர். 

மத்திய மாகாணத்தில் ஆசிரிய   
உேவியாளர்களுககு நியமனம் வழஙகல்  
்தம்புள்ள தினகரன், 
மாத்்தண்ள சுழற்சி   
நிருபர்கள   

 
ல்தசிே கல்வியிேற் கல்-

லூரிகளிலிருநது பைளி -
லேறிே டிப்ல்ளாமா்தா-
ரிகள மற்றும் ஆசிரிே 
உ ்த வி ே ா ்ள ர் க ளு க் கு 
நிேமனம் ைழஙகும் 
நிகழவுகள, க்டந்த ப்சவ் -
ைாய்க்கிழணம கண்டி- பல்-
லேகேயிலுள்ள மத்திே 
மாகாை ்சணப பிர்தான 
மண்்டபத்தில் ணைபை 
ரீதிோக இ்டம்பபற்றன.   

மத்திே மாகாை 
ஆளுநர் ேலித் யூ கமலக மற்றும் 
கல்வி மற்றும் பபருநல்தாட்டக் ணகத்-
ப்தாழில் துணற அணமச்சர் ரலமஷ் 
பதிரை ஆகிலோரின் ்தணேணமயில் 
இ்டம் பபற்ற இந நிகழவின் லபாது 
ல்தசிே கல்வியிேற் கல்லூரிகளிலி -
ருநது பைளிலேறிே 544 டிப்ல்ளாமா-
்தாரிகளுக்கும், 357 ஆசிரிே உ்தவி -

ோ்ளர்களுக்கும் இவ்ைாறு 3, -1ஆம் 
்தரத்திற்கான நிரந்தர ஆசிரிே நிேம-
னஙகள ைழஙகப்பட்டன.   

 மத்திே மாகாை ஆளுநர் ேலித் யூ 
கமலக டிப்ல்ளாமா்தாரிகள மற்றும் 
ஆசிரிே உ்தவிோ்ளர்களுக்கான 
நிேமனக் கடி்தஙகண்ள ைழஙகி 
ணைப்பண்த காைோம்.   
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kf;fs; tq;fp - fz;b fpis
1986 d; 32 k; ,yf;f rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;l 1961 d; 29 k; ,yf;f kf;fs; 

tq;fpr; rl;lj;jpd; 29 B (29 D) gpuptpd; fPohd gpNuuiz

gpd;tUk; gpNuuizahdJ 1986 d; 32 k; ,yf;f rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;l 1961 d; 29 k; ,yf;f 

kf;fs; tq;fpr; rl;lj;jpd; 29 B (29 D) gpuptpd; fPo; kf;fs; tq;fpapd; gzpg;ghsu; rigapdhy; 

2021.10.29 e; jpfjp Vfkdjhf epiwNtw;wg;gl;Ls;sJ vd;W ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

fz;b gpurpj;j nehj;jhup]; jpUkjp. N[. uj;dhaf mtu;fshy; 2016.08.01 Me; jpfjp 

cWjpg;gLj;jg;gl;l 5115 Mk; ,yf;f <l;L Kwp> 2017.12.05 Me; jpfjp cWjpg;gLj;jg;gl;l 5613 

Mk; ,yf;f <l;L Kwp kw;Wk; jpUkjp. B.[P.v];.[P. jahuj;d mtu;fshy; 2018.11.21 Me; jpfjp 

cWjpg;gLj;jg;gl;l 6061 Mk; ,yf;f <l;L Kwpfspd; gpufhuk; ,y. 521> Nguhnjdpa tPjp> fz;b 

vDk; Kftupapy; gpujhd fhupahyak; mike;Js;s 2007 k; Mz;bd; 07 k; ,yf;f fk;gdp 

rl;lj;jpd; fPo; PV 104104 vDk; gjptpyf;fk; %ykhf Kiwahf $l;bizf;fg;gl;l l\pd; 

vd;l; xypt; (gpiutl; ypkpll;) jdpahu; fk;gdp> tPuNrfu Kjpad;NryhNf ,e;jpf J\hu kw;Wk; 

tpN[Nfhd; Kjpad;NryhNf mNdhkh Nrh`hdp mtu;fspdhy; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l rfy 

trjpfisAk; nrYj;Jtjw;Fj; jtwpaikahYk;> 5115 Mk; ,yf;f <l;L Kwpapd; gpufhuk; &gh. 

11>787>535.33 (E}w;wpg; gjpNdO ,yl;rj;J vz;gj;J Vohapuj;J Ie;E}w;wp Kg;gj;J Ie;J &gha; 

Kg;gj;J %d;W rjk;) kw;Wk; &gh. 10>120>799.69 (E}w;W xU ,yl;rj;J ,Ugjhapuj;J vOE}w;wp 

njhd;Z}w;wp xd;gJ &gha; mWgj;J xd;gJ rjk;)

njhiff;F 2021.10.05 k; jpfjpapypUe;J 17% tl;bAk; &gh. 2>387>006.19 (,Ugj;J %d;W 

,yl;rj;J vz;gj;J Vohapuj;J MW &gha; gj;njhd;gJ rjk;) kw;Wk; &gh. 2>043>811.98 

(,UgJ ,yl;rj;J ehw;gj;J %thapuj;J vz;Z}w;wp gjpndhU &gha; njhd;D}w;W vl;L rjk;) 

njhiff;F 2021.10.05 k; jpfjpapypUe;J 17% tl;bAk; 5613 Mk; ,yf;f <l;L Kwpapd; gb &gh. 

1>703>758.61 (gjpNdO ,yl;rj;J %thapuj;J vOE}w;wp Ik;gj;J vl;L &gha; mWgj;jp xU rjk;) 

njhif tq;fpf;F mwtplg;gl Ntz;b ,Ug;gjhYk;> mj;njhif kw;Wk; &gh 1>360>000/- (gjpd; 
%d;W ,yl;rj;J mWgjhapuk; &gha;) njhiff;F 2021.10.05 Mk; jpfjpapypUe;J tUlj;Jf;F 

17% tPjg;gb tl;bAk;> Nkw;Fwpg;gpl;l 6061 Mk; ,yf;f <l;L Kwpf;fhf &gh. 10>972>420.20 (E}w;wp 

xd;gJ ,yl;rj;J vOgj;jp ,uz;lhapuj;J ehD}w;wp ,UgJ &gha; ,UgJ rjk;) kw;Wk; &gh. 

9>990>000.00 (njhd;D}w;W xd;gJ ,yl;rj;J njhd;D}whapuk; &gha;) njhiff;F 2021.10.05 k; 

jpfjpapypUe;J AWPLR+3.5% cld; 2% gb mguhj tl;b kw;Wk; Vy tpw;gid jpfjp tiuapyhd 

tl;bAk; tq;fpf;F mwtplg;gl Ntz;b ,Ug;gjdhy;> kf;fs; tq;fpr; rl;lj;jpd; 29 vy; (29 L) 
gpuptpd; fPo; mwtpl;Lf; nfhs;sf; $ba gzk; kw;Wk; fl;lzq;fSld; NtW VjhtJ nrYj;jg;gl;l 

fl;lzq;fs; ,Ug;gpd; mtw;iwf; fopj;J Nkw;gb gzj;ij mwtpl;Lf; nfhs;tjw;fhf cj;juT 

ngw;w Vy tpw;gidahsu; n\hf;kd; kw;Wk; rkutpf;fpuk fk;gdpapdhy; fz;b gpurpj;j 

nehj;jhup]; jpUkjp. N[. uj;dhaf mtu;fshy; 2016.08.01 Me; jpfjp cWjpg;gLj;jg;gl;l 5115 

Mk; ,yf;f <l;L Kwp> 2017.12.05 Me; jpfjp cWjpg;gLj;jg;gl;l 5613 Mk; ,yf;f <l;L Kwp 

kw;Wk; jpUkjp. B.[P.v];.[P. jahuj;d mtu;fshy; 2018.11.21 Me; jpfjp cWjpg;gLj;jg;gl;l 

6061 Mk; ,yf;f <l;L Kwpfspd; gpufhuk; tq;fpapy; mlF itf;fg;gl;Ls;s nrhj;Jf;fSk;> 

cilikfSk; gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gid nra;ag;gl Ntz;Lnkd;W 1986 Mk; Mz;bd; kf;fs; 

tq;fpr; rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;l 1961 Mk; Mz;bd; 29 k; ,yf;f kf;fs; tq;fp rl;lj;jpd; fPo; 

jkf;F mspf;fg;gl;Ls;s jj;Jtq;fSf;F mika kf;fs; tq;fpapd; gzpg;ghsu; rig ,j;jhy; 

jPu;khdpf;fpd;wJ.

mlF itf;fg;gl;Ls;s nrhj;J gw;wpa tpguk;

kj;jpa khfhzj;jpy;> fz;b khtl;lj;jpy; fz;b khefu rig gpuptpy;> fz;b fq;ftl;l Nfhuis 

gpuNjr nrayhsu; gpuptpy;> mdptj;j - Nkw;F fpuhk cj;jpNahfj;ju; gpuptpy; N[hu;[; < B 

rpy;th khtj;ijapy; mike;Js;s> g;upk;Nuh];`py; Njhl;lk; vd;fpd;w fhzpf;F mjpfhuk; ngw;w 

msitahsu; jpU. [P.v];.gP. nydfy mtu;fshy; 21.09.1995 k; jpfjpad;W mse;J tiuag;gl;l 

,yf;fk; 684 cila tiuglj;jpYs;s 11.5 Ngu;r]; (00: V. 00 &. 11.5: Ngu;) (n`f;: 0.0291) 

gug;gsTs;s njhFjp ,yf;fk; 25 ,d; vy;iyfshtd:- tlf;F: njhFjp ,yf;fk; 32 cila 

tPjp> tPjpapd; Rw;W tl;lhuk;> kw;Wk; fhz;> fpof;F : 26 Mk; ,yf;f njhFjp> njw;F : njhFjp 

,yf;fk; 32 cila tPjp> Nkw;F : 24 k; ,yf;f njhFjp Mfpa tuk;GfSf;Fl;gl;l fhzp> 

kuq;fs;> goq;fs; fl;llq;fs; kw;Wk; mjw;Fl;gl;litfs; midj;Jk; cs;slq;fyhf MFk;.

,J fz;b fhzp gjpTf; fhupahyj;jpy; A/585/141 Mk; ,yf;f gf;fj;jpy; gjpag;gl;Ls;sJ.

gzpg;ghsu; rig cj;juTg;gb 

ifnahg;gk; njsptpy;iy 

gpuhe;jpa Kfhikahsu;

gjtp Kj;jpiu : gP.v];. uzJq;fNf 

  gpuhe;jpa Kfhikahsu; 

  fz;b

kf;fs; tq;fp> 

gpuhe;jpa jiyik mYtyfk;> 

17> jsjh tPjp> fz;b.

fz;b gpurpj;j nehj;jhup]; jpUkjp. N[. uj;dhaf mtu;fshy; 2016.08.01 Me; jpfjp 

cWjpg;gLj;jg;gl;l 5115 Mk; ,yf;f <l;L Kwp> 2017.12.05 Me; jpfjp cWjpg;gLj;jg;gl;l 5613 

Mk; ,yf;f <l;L Kwp kw;Wk; jpUkjp. B.[P.v];.[P. jahuj;d mtu;fshy; 2018.11.21 Me; jpfjp 

cWjpg;gLj;jg;gl;l 6061 Mk; ,yf;f <l;L Kwpfspd; gpufhuk; nrYj;Jif kw;Wk; tq;fpf;F 

mlF itf;fg;gl;Ls;s nrhj;Jf;fspd; tpguq;fis guPl;rpj;jjhf ,j;jhy; cWjpg;gLj;JfpNwhk;.

ifnahg;gk; njsptpy;iy gjtp Kj;jpiu : \pahkh jahuj;d

rl;l mjpfhup (fz;b) rl;l mjpfhup - kf;fs; tq;fp
   gpuhe;jpa jiyik mYtyfk;> fz;b.

njhy;ypay; jpizf;fsk;
ghtidapypUe;J mg;Gwg;gLj;jg;gl;l thfdq;fis tpw;gid nra;tjw;fhf 

tpiykDf;fs; Nfhuy; - 2022
01.  gpd;tUk; ghtpf;fg;gl;l thfdq;fis mg;Gwg;gLj;jg;gLtjw;F njhy;ypay; jpizf;fsj;jpd; 

gzpg;ghsh; ehafj;jpdhy; Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

thfdj;jpd; tif gjptpy 

f;fk;

cw;gj;jp 

tUlk;

ghPl;rpj;Jg; 

ghh;f;Fk; 

,lk;

thfd nghWg;G 

mjpfhhp

(A) Bry; nfg; thfdk;

 1. TATA rpq;fs; nfg; 
thfdk;

LB - 7942 2006 Nfhl;Nl 

njhy;ypay; 

E}jdrhiy

cjtpg; 

gzpg;ghsh; 

(eph;thfk;) - 

011-2667113

eph;thf mjpfhhp 

- 011-2667155

(B) Bry; nyhwp thfdk;

 2.  ISUZU nyhwp 
thfdk;

41 = 7178 1987 gz;Lt];Etu 

njhy;ypay; 

mYtyfk;

cjtpg; 

gzpg;ghsh; 

(tlNky;) - 

njh.Ng. 

037-2220475

(C) Bry; nfg; thfdk;

 (fopTg;nghUs; 

kjpg;gPl;L 

mbg;gilapy;)

 3. ISUZU nfg; 
thfdk;

50 - 7673 1988 njhy;ypay; 

jpizf;fs 

jiyik 

mYtyfk;

cjtpg; 

gzpg;ghsh; 

(eph;thfk;) - 

011-2667113

eph;thf mjpfhhp 

- 011-2667155

(E) Nkhl;lhh; irf;fps;fs;;

 (fopTg;nghUs;  

kjpg;gPl;L 

mbg;gilapy;)

 4. TVS Scooty Pept
 5. TVS Victor
 6. TVS Victor

JP - 0320
HR - 2090
HQ - 6130

2004
2003
2003

njhy;ypay; 

jpizf;fs 

jiyik 

mYtyfk;

cjtpg; 

gzpg;ghsh; 

(eph;thfk;) - 

011-2667113

eph;thf mjpfhhp 

- 011-2667155

02.  tpiykDf;fs; Nfhuy; 2022-05-30Mk; jpfjp gp.g. 1.00 kzpf;F epiwTWk;. nfhOk;G-07> Nrh; 

khh;f]; gh;dhe;J khtj;ij> gpujhd mYtyff; fl;blj;jpd; Kjyhk; khbapy; mike;Js;s 

njhy;ypay; jpizf;fsj;jpd; fzf;fhsh; (ngWif) mYtyfj;jpypUe;J my;yJ tlNky; 

gpuhe;jpa njhy;ypay; mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhz;l ngWif khjphpg; gbtq;fspy; kl;Lk; 

tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gLjy; Ntz;Lk; vd;gJld; me;j khjphpg; gbtq;fis 2022-05-

10Mk; jpfjp Kjy; 2022-05-27Mk; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; 

gp.g. 3.00 kzp tiuahd fhyj;jpDs; khjphpg; gbtj; njhFjpnahd;iw kPsspf;fg;glhj 

500.00 &ghitr; nrYj;jpajd; gpd; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

03.  kPsspf;fg;gLk; tpiyf;Nfhuy; fl;lzkhf fopf;fg;gl;l Nkhl;lhh; irf;fps;fSf;F 1000.00 

&ghTk;> Vida thfdq;fSf;F 15>000.00 &ghTkhFk;. me;jj; njhifia jiyik 

mYtyfj;jpd; fzf;fply; gphptpd; rpwhg;gUf;F my;yJ gpuNjr mYtyfq;fspd; rpwhg;gUf;Fr; 

nrYj;Jjy; Ntz;Lk; vd;gJld; ,iaGila gw;Wr;rPl;il tpiykDf;fSld; ,izj;J 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;. (xt;nthU thfdj;jpw;Fk; ntt;Ntwhd tpiykD mDg;Gjy; Ntz;Lk;)

04.  Nkw;gb thfdq;fis 2022-05-10Mk; jpfjp Kjy; 2022-05-27Mk; jpfjp tiuahd fhyj;jpDs; 

K.g. 9.30 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu Nkw;gb ,lg;gug;gpy; ,iaGila njhiyNgrp 

,yf;fq;fSld; njhlh;Gnfhz;L ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

05.  Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis gzpg;ghsh; ehafk;> njhy;ypay; 

jpizf;fsk;> Kjyhk; khb> jiyik mYtyfk;> Nrh; khh;f]; gh;dhe;J khtj;ij> 

nfhOk;G-07 vDk; Kfthpf;F 2022-05-30Mk; jpfjp gp.g. 1.00 kzpf;F Kd; fpilf;Fk; 

tifapy; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ Kjyhk; khbapYs;s fzf;fhsh; 

(ngWiffs;) mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nehpy; nfhz;Lte;J 

cs;sply; Ntz;Lk;;. NkYk; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;Fk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy; ~~ghtidapypUe;J mg;Gwg;gLj;jg;gl;l thfdq;fis tpw;gid nra;tjw;fhf 

tpiykD Nfhuy;|| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

06. eph;zapf;fg;gl;l Neuj;jpw;Fg; gpd; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

07.  2022-05-30Mk; jpfjp gp.g. 1.00 kzpf;F tpiyf;Nfhuy; KbTWj;jg;gLk; vd;gJld; tpiyf;Nfhuy; 

epiwtile;j cldLj;J nfhOk;;G- 07> Nrh; khh;f]; gh;dhe;J khtj;ijapYs;s njhy;ypay; 

jpizf;fsj;jpd; jiyik mYtyfj;jpYs;s Nfl;Nghh; $lj;jpy; jpwf;fg;gLk;. ,e;epfo;tpy; 

tpiykDjhuh; my;yJ mtupd; gpujpepjpnahUth; fye;Jnfhs;syhk;;.

08.  ,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis 0112-694728 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpy; njhy;ypay; 

jpizf;fsj;jpd; fzf;fhsh; (ngWiffs;) mth;fisj; njhlh;Gnfhz;L ngw;Wf;nfhs;syhk;.

njhy;ypay; gzpg;ghsh; ehafk;>

njhy;ypay; jpizf;fsk;>

Nrh; khh;f]; gh;dhe;J khtj;ij> nfhOk;G-07.

njh.Ng. ,y. 011-2694728

tpiyf;NfhuYf;fhd miog;G

`k;ghe;Njhl;il nghJ itj;jparhiyapd; eph;khzk;>  Nrit kw;Wk; guhkhpg;G 

xg;ge;jq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fisf; nfhs;tdT nra;tjw;fhf ngWiff; FOtpdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l epWtdq;fsplkpUe;J tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

njh. 

,y.

tplak; kPsspf;fg; 

glhj 

itg;G 

(&gh)

kPsspf;fg; 

gLk; itg;G 

/ tq;fpg; 
gpiz (&gh)

Nrit kw;Wk; xg;ge;jq;fs;

01 kpd; gpwg;ghf;fp ,ae;jpuk; kw;Wk; mJ njhlh;ghd 

fl;Lg;ghl;L tpirg;gyifahfpa Automatic Transfer 
Switch ,d; tUlhe;j guhkhpg;G Ntiyfs;

1>000.00 50>000.00

02 jPg; ghJfhg;G Kiwikapd; Nrit eltbf;iffs; 1>000.00 50>000.00

03 kpd;rhu Kiwikapd; guhkhpg;G Ntiyfs; 1>000.00 50>000.00

04 kj;jpa ryit myfpy; cs;s 04 ryit 

,ae;jpuq;fs;> 04 Jzp cyh;j;Jk; ,ae;jpuq;fs; 

kw;Wk; mad; xd;Wf;fhd tUlhe;j guhkhpg;G 

Ntiyfs;

1>000.00 50>000.00

eph;khzk;

05 kUe;Jf; fsQ;rparhiyia etPdkag;gLj;Jk; 

Ntiyfs;

1>000.00 50>000.00

kUj;Jt cgfuzq;fs;

06 01 No. Slide Storing Cabinet 1>000.00 20>000.00

ngWif khjphpg; gbtq;fis 2022-05-09Mk; jpfjp Kjy; 2022-05-27Mk; jpfjp tiuahd 

mYtyf Neuq;fspy; `k;ghe;Njhl;il Gjpa khtl;l nghJ itj;jparhiyapy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. cq;fshy; rkh;g;gpf;fg;gL;k; tpiykDf;fs; 2022-05-30Mk; jpfjp 

K.g. 10.00 kzpf;F Kd; rkh;g;gpf;f eltbf;iffis Nkw;nfhs;sTk;. 

tpz;zg;gjhuh;fs; jkJ tpiyfisr; rkh;g;gpf;Fk;   fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy; ,iaGila ngWifapd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L> jiyth;> gpuhe;jpa ngWiff; 

FO. khtl;l nghJ itj;jparhiy> `k;ghe;Njhl;il vDk; Kfthpf;F gjpTj; 

jghypy; mDg;gyhk; my;yJ eph;zapf;fg;gl;l Neuj;jpw;F Kd; Nehpy; nfhz;L te;J 

xg;gilf;fyhk;. Nkw;gb nraw;ghLfs; njhlh;gpy; ngWiff; FOtpd; jPh;khdNk ,Wjpj; 

jPh;khdkhFk;.

Nkyjpf tpguq;fSf;fhd njhiyNgrp ,y. 047-2256417

jiyth;>

ngWiff; FO>

khtl;l nghJ itj;jparhiy>

`k;ghe;Njhl;il.

ngWif mwptpj;jy;
khtl;l nghJ itj;jparhiy - `k;ghe;Njhl;il

kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;nll;
(murhq;f chpikAs;s fk;gdp)

kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;nll;lhdJ Kjw;ju ghw;gz;iz cw;gj;jpfis i`yz;l; 

FwpaPl;L ngahpy; cw;gj;jp nra;jy; kw;Wk; re;ijg;gLj;jy; fUkq;fis Nkw;nfhs;Sk; Xh; 

muRlik epWtdkhFk;.

fPo;f;fhZk; %yg;nghUl;fis nfhs;tdT nra;tjw;fhd toq;Feh;fs;/ 
cw;gj;jpahsh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf; Nfhuy;fis ngw;Wf;nfhs;s 

'kpy;Nfh" epWtdj;jpd; Nfs;tpf;FOtpd; jiythpdhy; miog;G tpLf;fg;gl;Ls;sJ.

njh. 

,y.
%yg;nghUs;

Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;Nfhuy; 

,yf;fk;

jpwf;Fk; jpfjp kw;Wk; Neuk;

01. nfhf;Nfh J}s; SQ/2022/P/156 2022.05.19 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;F

02. ];lgpiyrh; SQ/2022/P/157 2022.05.19 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;F

03. n[ybd; SQ/2022/P/158 2022.05.19 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;F

04. FSf;Nfh]; rpug; SQ/2022/P/159 2022.05.19 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;F

nghJthd epge;jidfs; :

•  tpiykDf;Nfhuy;fSf;fhd tpz;zg;gg; gbtq;fs; kw;Wk; nghUs; tptuf; Fwpg;Gfs;> 

midj;Jk; nfhOk;G-03> ,y. 345/5> fhyp tPjpapy; mike;Js;s ~kpy;Nfh| jiyikafj;jpd; 

nfhs;tdT gphptpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

•  Nkw;$wg;gl;l xt;nthU %yg;nghUSf;fhd &gh 30000.00 ngWkjpAila tpiykD 

cj;juthj gpiznahd;W 90 ehl;fSf;F nry;YgbahdJk;> ,yq;ifapYs;s VNjDk; 

th;j;jf tq;fpapy; ngw;Wf; nfhz;lJkhd gpizkD toq;fg;gly; Ntz;Lk;.

•  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nkw;Gwj;jpy; %yg;nghUspd; ngah; Fwpg;gplg;gLjYld;> 

%lg;gLk; Neuk;> fhyk; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

•  midj;J tpiykD tpz;zg;gq;fs; 19.05.2022 khiy 3.00 kzpf;F Kd;G fpilf;ff;$bajhf 

gjpTj; jghypy; fPo; Fwpg;gplg;gl;ls;s Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. 

•  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 19.05.2022 md;W %lg;ggLtJld;> md;iw jpdk; 

khiy 3.00 kzpastpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kfthpapy; jpwf;fg;gLk;. md;iwa jpdk; 

tpz;zg;gjhhpfs; Rfhjhu xOq;fdikg;Gld; Neubahf gq;Fngw KbAk;.

•  midj;J tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;tjw;Fk;> epuhfhpg;gjw;Fk; Nfs;tpf;FOkj;jpd; 

chpik cz;L.

•  ,t;tpiykD tpz;zg;gjhhpfshf kpy;Nfh Copah;fNsh myh;yJ mth;fspd;  neUq;fpa 

cwtgpdh;fNsh gq;Fngw ,ayhJ. 

011-4500530 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf nfhs;tdT KfhikahshplkpUe;J 

Nkyjpf tpguq;fis> Njitg;gbd;> ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

jiyth; - Nfs;tpf; FO>

kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;nll;>
,y.: 345> 5 Mk; khb> fhyp tPjp> nfhOk;G-03.

`y;JKy;y gpuNjr rig - 

2023Mk; tUlj;jpw;fhd tuT 

nryTj; jpl;lk; efy; tiutpw;F 

%yjd nryT kjpg;gPL kw;Wk; 

mgptpUj;jpj; jpl;lq;fSf;F 

nghJkf;fspd; Kd;nkhopTfisg; 

ngw;Wf;nfhs;sy;

2023Mk; tUlj;jpy; `y;JKy;y gpuNjr 

rigapdhy; jahhpg;gjw;Fs;s tuT 

nryTj; jpl;l efy; tiutpw;F %yjd 

nryT kjpg;gPL kw;Wk; mgptpUj;jpj; 

jpl;lj;jpy; cs;slf;Ftjw;F 

cj;Njrpf;Fk; Kd;nkhopTfis 2022 

[_d; khjk; 30Mk; jpfjpf;F Kd; vdf;Fr; 

rkh;g;gpf;FkhW nghJkf;fSf;F ,j;jhy; 

mwptpj;jy; tpLf;fg;gLfpd;wJ.

v];. mN\hf;Fkhh;> 2022-05-04

jiyth;>

`y;JKy;y gpuNjr rig.

2022/2023 f;fhd fs;S jtwiz tpw;gid
khjk;Ng gpuNjr nrayfj;jpy; 2022.06.01 Kjy; 2023.05.30 tiu 
2022.06.01 Kjy; 2023.05.30 tiuapyhd fhyg;gFjpf;fhd 

fs;;S jtwiz tpw;gidf;fhd nlz;lu;fs; 2022.06.01 

fhiy 10.30 kzp ngwg;gLk;. NkYk; tpguq;fSf;F> 

2022.04.29 md;W ,yq;if [dehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; 

tu;j;jkhdpiag; ghu;f;fTk;.

2022.04.25

gpuNjr nrayfk; 

khjk;Ng

V.vk;.rp.vk;.gpNuk#upa 

gpuNjr nrayhsu; 

khjk;Ng

fy;fKt gpuNjr rigapd; 2023 Mk; Mz;bw;fhd tuT 
nryT mgptpUj;jp jpl;lj;jpid xOq;fikg;gjw;F 

fUj;Jf;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf 
nghJ kf;fSf;F nra;ag;gLk; mwptpj;jy;

fy;fKt gpuNjr rigapdhy; 2023 Mk; Mz;bw;fhf tuT nryT 

jpl;lj;jpid xOq;fikj;jy; ,j; jpdq;fspy; eilngWtJld;> 

Fwpj;j tuT nryT jpl;lj;jpy; %yjd nryT kjpg;gPL kw;Wk; 

vjpu;fhy mgptpUj;jp jpl;lj;jpw;F cs;thq;Ftjw;F ,aYkhd 

tifapy; fy;fKt gpuNjr rig mjpfhug; gpuptpy; tho;fpd;w 

cq;fsJ fUj;Jf;fs; ,Uf;Fkhapd; mtw;iw vOj;J %yk; 2022 

[{d; khjk; 30 Me; jpfjpf;F Kd; Neupy; te;J my;yJ jghy; 

%yk; my;yJ kpd; mQ;ry; %yk; fy;fKt gpuNjr rigf;F 

fpilf;Fk; tifapy; 'jiytu;> gpuNjr rig> fy;fKt" vd;w 

Kftupf;F mDg;GkhW ,j;Jld; njuptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.

vr;.Nf.tpkyuj;d> 

jiytu;> 

gpuNjr rig> fy;fKt.

Kftup   - gpuNjr rig> fy;fKt

njhiyNgrp ,yf;fk;  - 0372254081

kpd; mQ;ry;   - galgamuwaps@yahoo.com

1964 k; Mz;bd; 28k; ,yf;f 

fhzp vLj;jw; (jpUj;jk;) rl;lk; 

(mj;jpahak; 460) 

7k; gpuptpd; fPo; mwptpj;jy;

Fwpg;G ,y: tl/vd;/vy;V/VrpfpA+/vr;Mu;/1
fhzp mikr;rpd; ,y : 4-3/18/2018/FH/413 

fPo; fhZk; ml;ltizapy; tpgupf;fg;gl;Ls;s 

fhzpia xU gfpuq;f Njitf;F 

murhq;fk; vLf;f cj;Njrpj;jpUf;fpwJ. 

Nkyjpf tpguq;fSf;F gFjp -III ,y; 2022 
k; Mz;L rpj;jpiu khjk; 05 k; jpfjp 

gpuRupf;fg;gl;l ,yq;if rdehaf Nrh\

ypr FbauR tu;j;jkhdp gj;jpupif (mjp 

tpN\rkhdJ) ,yf;fk; 2274/11 ghu;f;fTk;

ml;ltiz

khtl;lk; aho;g;ghzk;

gpuNjr nrayhsu; gpupT  tlkuhl;rp tlf;F 

(gUj;jpj;Jiw)

fpuhk mYtyu; gpupT  gUj;jpj;Jiw. 

N[/401

fpuhkj;jpd; ngau; gUj;jpj;Jiw

Muk;g tiugl ,y gpgpah 2909

tp];jPuzk; 0.5840 n`f;lau;

fhzpj; Jz;L ,yf;fk;  1>2>3>4>5>6>7>8>9>10>

11>12>13>14>15>16

Mo;thg;gps;is rpwp 

gpuNjr nrayhsu; 

tlkuhl;rp tlf;F

gpuNjr nrayfk; 

tlkuhl;rp tlf;F 

gUj;jpj;Jiw.



152022  மே 6 வெள்ளிக்கிழமே 6–05–2022

Fspahg;gpl;ba efu rig
ngWif mwptpj;jy;

Fspahg;gpl;ba gpuNjr rigf;Fhpj;jhd mk;gt cf;fpg;Nghfhj Fg;ig 

Kfhikj;Jt Kw;wntspapy; rphpyf; Ruq;f khjphpapy; 100m3 nfhz;l 

caphpay; thA gphpnthd;iw eph;khzpg;gjw;fhf mq;fPfhpf;fg;gl;l 

epWtdq;fsplkpUe;J tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. (Fiwe;jgl;rk; 

cs;@uhl;rp epWtdq;fSf;F rphpyf; Ruq;f khjphpapyhd 50m3 
my;yJ mjw;F Nkw;gl;l mstpyhd 03 caphpay; thA myFfs; 

eph;khzpj;jpUj;jy; Ntz;Lk;)

,e;j tpiyfis vk;khy; toq;fg;gLk; Mtzq;fs; %yk; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk; vd;gJld; me;j Mtzq;fis 2022-05-06Mk; jpfjp Kjy; 

2022-05-20Mk; jpfjp tiuapy; kPsspf;fg;glhj 1000.00 &gh njhifia 

Fspahg;gpl;ba gpuNjr rigapd; gpujhd mYtyf rpwhg;gUf;Fr; 

nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. rfy tpz;zg;gg;gbtq;fSk; 2022-05-

25Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzpf;F Kd; gjpTj; jghypy; my;yJ gpujhd 

mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg;  ngl;bapy; cs;spl;Lr; 

rkh;g;gpf;fyhk;. tpiykDf;fs; 2022-05-26Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F 

Fspahg;gpl;ba gpuNjr rig gpujhd mYtyfj;jpy; jpwf;fg;gLk;. 

Nkyjpf tpguq;fis mYtyf Neuj;jpDs; 037-4947212 vDk; 

njhiyNgrp ,yf;fj;ijj; njhlh;Gnfhz;L ngw;Wf;nfhs;syhk;.

2022-05-06

<.vk;. tp[arphp Vf;fehaf;f>

jiyth;>

Fspahg;gpl;ba gpuNjr rig.

mwptpj;jy;
Muk;gg; ghlrhiyr; Nritj; njhopy;

(136Mk; mj;jpahakhfpa) rk;gsr; rigfs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 33(1)(m)Mk; gphptpd; 

fPo; njhopy; mikr;rH mtHfshy;; Mf;fg;gl;L 2000Mk; Mz;L ngg;uthp khjk; 21Mk; 

jpfjpa 1120/3Mk; ,yf;f mjptpNrl tHj;jkhdpapy; gpuRukhd fl;lisapd; thapyhf 

vdf;fspf;fg;gl;Ls;s mjpfhuj;jpidf; nfhz;L> njhopy; MizahsH> gP.Nf. gpughj; 

re;jpufPHj;jp Mfpa ehd;> Muk;gg; ghlrhiy Nritj; njhopypy; <Lgl;Ls;s MrphpaHfs;>  

cjtpahsHfs; njhlHghf fPo;f; fhzg;gLk; ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s Mff;Fiwe;j 

rk;gs mstpid mf;fl;lisr; rl;lj;jpd; 33(2)Mk; gphptpd; fPo; epHzapg;gjw;F 

cj;Njrpj;Js;Nsd; vd> mf;fl;lisr; rl;lj;jpd; 28Mk; gphptpd; fPo; ,j;jhy; 

mwptpj;Jf;nfhs;fpd;Nwd;.

Nkw;$wg;gl;l cj;Njrj;jpw;fhd Ml;Nrgidfs; 2022Mk; Mz;L Nk khjk; 18Mk; jpfjp 

ez;gfy; 12.00 kzp tiu rigj; jiythpdhy; ngw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

mj;jifa xt;NthH Ml;NrgidAk; vOj;jpy; nra;ag;gLjYk;> mj;jifa Ml;Nrgid ve;j 

VJf;fspd; kPJ nra;ag;gLfpwNjh me;j VJf;fs; gw;wpa $w;nwhd;iwf; nfhz;bUj;jYk; 

Ntz;Lk;.

gP.Nf. gpughj; re;jpufPHj;jp

njhopy; MizahsH ehafk;

~nkn`tugpnar|

njhopy; jpizf;fsk;>

nfhOk;G- 05>

2022Mk; Mz;L 4 khjk; 29Mk; jpfjp

ml;ltiz

Muk;gg; ghlrhiyr; Nritj; njhopYf;fhd rk;gsr; rigapdhyhf;fg;gl;L 2000Mk; Mz;L 

ngg;uthp khjk; 21Me; jpfjpa 1120/3Mk; ,yf;f tHj;jkhdpapy; gpuRukhd mwptpj;jYf;fhd 

ml;ltizapdfj;Nj $wg;gl;Ls;sdTk;> fhyj;jpw;Ff;fhyk; khw;wg;gl;ldTk; 2019Mk; 

Mz;L Xf];l; khjk; 26Me; jpfjpa 2138/3Mk; ,yf;f mjptpNrl tHj;jkhdp mwptpg;gpd; 

%yk; filrpahf khw;wg;gl;ldTkhd KbTfs; gpd;tUkhW NkYk; khw;wg;gLjy; Ntz;Lk;.

KjyhtJ epuy; 

(gpuNjrk;)

,uz;lhtJ epuy; 

(njhopy;)

%d;whtJ epuy; 

(Mff; Fiwe;j khjhe;j rk;gsk;)

khefu rig vy;iyapDs; (m) MrphpaHfs; &gh 16>875.00

(M) cjtpahsHfs; &gh 14>375.00

efu rig vy;iyapDs; (m) MrphpaHfs; &gh 15>937.50

(M) cjtpahsHfs; &gh 13>750.00

gpuNjr rig vy;iyapDs; (m) MrphpaHfs; &gh 14>062.50

(M) cjtpahsHfs; &gh 12>500.00

NkNy (M) FwpaPl;bdhy; fhl;lg;gl;Ls;s NritfSk;. NkNy (m) FwpaPl;bdhy; 

fhl;lg;gl;Ls;s NritfSld; njhlHGila jw;fhypf my;yJ NtW ahjhapDk; Nritfs; 

,Ug;gpd; mitfSk; ,jpy; mlq;Fk;.

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

Mh;t ntspg;ghl;bw;fhd miog;G
,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR

ePh;g;ghrd mikr;R

ePh;g;ghrd jpizf;fsk;
cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s fPo; khtj;J Xa 

nraw;wpl;lj;jpw;fhd Rw;whly; Kfhikj;Jt 

jpl;lj;jpw;fhd crhj;Jiz Nritfis

ngw;Wf; nfhs;sy; (EMP)
Package No.: ID/HO/CT/EMP/2022/02

1.  ,q;Nf tpghpf;fg;gl;Ls;s Nritfis toq;Ftjw;fhf 

mth;fspd; Mh;tj;ij ntspg;gLj;JkhW jFjpAs;s 

crhj;Jizf; fk;gdpfis ePh;g;ghrd jpizf;fsj;jpd; 

rhh;ghf jpizf;fs crhj;Jiz ngWiff; FOthdJ 

miof;fpd;wJ. Mh;tKs;s crhj;Jizahsh;fs; mth;fs; 

Njitg;gLj;jg;gl;Ls;s Nritfis nraw;gLj;Jtjw;fhd 

jifikfisf; nfhz;Ls;sjhf (rpWntspaPLfs;> epfuhd 

gzp xJf;fPLfspd; tpsf;fk;> epfuhd epge;jidfspy; 

gzpahw;wpa mDgtk;> gzpahsh;fspilNa nghUj;jkhd 

jpwd;fs; ,Uj;jy; Nghd;wit) fhl;rpg;gLj;jy; Ntz;Lk;. 

crhj;Jizahsh;fs; mth;fspd; jifikfis 

tYg;gLj;Jtjw;fhd VidNahUld; ,ize;J gzpahw;wyhk;. 

2.  Njrpa ngWif Kftuhd;ikapdhy; gpuRhpf;fg;gl;l 

crhj;Jizahsh;fis njhpT nra;jy; kw;Wk; 

Ntiytha;g;gpw;fhd topfhl;bfspy; toq;fg;gl;Ls;s 

eilKiwfSf;fikthf crhj;Jizf; fk;gdpnahd;W 

njhpT nra;ag;gLk;. 

3.  Mh;tKs;s crhj;Jizahsh;fs; Nkyjpf jftiy 

fPNoAs;s KfthpapypUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

  ePh;g;ghrd gzpg;ghsh; (xg;ge;jq;fs; kw;Wk; ngWif)> xg;ge;jf; 

fpis> 2 Mk; khb> ePh;ghrd jpizf;fsk;> ngsj;jhNyhf;f 

khtj;ij> nfhOk;G-07. (njhiyNgrp ,y.: 011-2582897/ 
011-2583305). (njhiyefy; ,y.: 011-2583305). (kpd;dQ;ry;: 

dictptirrigation2015@gmail.com)

4.  NkYk;> crhj;Jizahsh;fs; ePh;g;ghrd jpizf;fs 

cj;jpNahfg+h;t  www.irrigation.gov.lk  vd;w ,izajsj;jp 

ypUe;J epajpf;Fwpg;Gf;fis ghh;itaplyhk;. 

5.  Mh;t ntspg;ghLfs; gpd;tUk; Kfthpapy; 2022.05.20 Mk; 

jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf 

fpilf;Fk; tifapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

 jiyth;> 

 jpizf;fs crhj;Jiz ngWiff; FO>

 miw ,y.: 311> (gpujhd epjpaply; mYtyfhpd; miw)>

 03Mk; khb> ePh;g;ghrdj; jpizf;fsk;>

 ,y. 230> ngsj;jhNyhf;f khtj;ij>

 nfhOk;G-07. 

jiyth;>

jpizf;fs crhj;Jiz ngWiff; FO>

ePh;g;ghrdj; jpizf;fsk;>

,y. 230> ngsj;jhNyhf;f khtj;ij>

nfhOk;G-07.       

     jpfjp:  06.05.2022 

gz;Lt];Etu gpuNjr rigapd; 

2023Mk; tUlj;jpy; tuT nryTj; 

jpl;lj;ij jahhpj;jy; kw;Wk; tuT 

nryTj;jpl;l Mtzj;jpw;fhd mgptpUj;jp 

Kd;nkhopTfis ngw;Wf;nfhs;tjw;F 

cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. ,jw;fhd 

mgptpUj;jp Kd;nkhopTfis 

rkh;g;gpg;gjhdhy; me;j Kd;nkhopTfis 

2022-06-30Mk; jpfjpf;F Kd; gz;Lt];Etu 

gpuNjr rigf;Fr; rkh;g;gpf;FkhW 

gz;Lt];Etu gpuNjr rig mjpfhug; 

gpuNjr kf;fSf;F ,j;jhy; mwptpj;jy; 

tpLf;fg;gLfpd;wJ.

gP.vk;;. jh;kNrd gKDrpq;f>

jiyth;>

gz;Lt];Etu gpuNjr rig.

2022-05-04.

2023Mk; tUlj;jpy; 
tuT nryTj; jpl;lj;ij 
jahhpg;gjw;F mgptpUj;jp 

Kd;nkhopTfis 
ngw;Wf;nfhs;sy;

mwptpj;jy;
gw;wpf; njhopy;

(136Mk; mj;jpahakhfpa) rk;gsr; rigfs; fl;lisr; 

rl;lj;jpd; 33(1)(m)Mk; gphptpd; fPo; njhopy; mikr;rH 

mtHfspdhy; Mf;fg;gl;L 1979 Mz;L Xf];l; khjk; 03Mk; 

jpfjpa 48Mk; ,yf;f murhq;f tHj;jkhdpapy; gpuRhpf;fg;gl;l 

fl;lisnahd;wpd; thapyhf njhopy; MizahsH ehafk; 

gP.Nf. gpughj; re;jpufPHj;jp Mfpa ehd; Nkw;$wpa fl;lisr; 

rl;lj;jpd; 33(2)Mk; gphptpd; fPo; gw;wpf; njhopypy; <Lgl;Ls;s 

njhopyhsHfSf;F Neu Ntiy njhlHghf ,t;twptpj;jYf;fhd 

ml;ltizapw; $wg;gl;Ls;s Mff; Fiwe;j rk;gs tpfpjq;fis 

epUzapg;gjw;F cj;Njrpj;Js;Nsd; vd mf;fl;lisr rl;lj;jpd; 

28Mk; gphptpd; fPo; ,j;jhy; mwptpf;fpd;Nwd;.

Nkw;$wg;gl;l cj;Njrj;jpw;fhd Ml;Nrgidfs; 2022Mk; Mz;L 

Nk khjk; 18Mk; jpfjp ez;gfy; 12.00 kzp tiu rigj; 

jiythpdhy; ngw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

mj;jifa Ml;Nrgid xt;nthd;Wk; vOj;jpy; nra;ag;gLjYk;> 

mj;jifa Ml;Nrgid ve;j VJf;fspd; kPJ nra;ag;gLfpwNjh 

me;j VJf;fs; gw;wpa $w;nwhd;iwf; nfhz;bUj;jYk; Ntz;Lk;.

gP.Nf. gpughj; re;jpufPHj;jp

njhopy; MizahsH ehafk;

~nkn`tugpnar|

njhopy; jpizf;fsk;>

nfhOk;G- 05>

2022Mk; Mz;L 4 khjk; 29Mk; jpfjp

ml;ltiz

gw;wpf; njhopYf;fhd rk;gsr; rigapdhy; jPHkhdpf;fg;gl;lJk;> 

1979Mk; Mz;L etk;gH khjk; 30Me; jpfjpa 64/22Mk; ,yf;f 

mjptpNrl tHj;jkhdpapy; gpuRhpf;fg;gl;lJk;> fhyj;jpw;Ff; fhyk; 

NtWgLj;jg;gl;Ls;sdTk; 2013Mk; Mz;L rdthp khjk; 03Mk; 

jpfjpa 1791/33Mk; ,yf;f mjptpNrl tHj;jkhdpapy; ,Wjpahfg; 

gpuRhpf;fg;gl;Ls;sdTkhd jPHkhdq;fs; fPNo ml;ltizapy; 

cs;sthW NkYk; NtWgLj;jg;gLk;.

epuy; I epuy; II
rhjhuz Ntiy 

ehnshd;wpw;Fhpa

rk;gs tpfpjk;

(m) rpj;jpuk; tiuNthH> tbTUtq; 

fsikg;NghH

635.00

(M) nts;shtpapLNthH> 

rhakpLNthH

545.00

(,) ,];jphpf;ifapLNthH> cUtg; 

gpujp nra;NthH> nkOfpLNthH

500.00

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

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

mk;gyhe;njhl;l> Yzht njw;F> u[ruzfk> 

fpuhNkhja khtj;ij> 351/V vd;w Kfthpapy; 

trpf;Fk; re;jd jpyf;f fkNf (Nj.m.m. 

,y. 853601667V)  Mfpa ehd; 2018.07.03 Mk; 

jpfjpad;W ep\;ah tpN[#hpa (rl;lj;juzp> 

gpurpj;j nehj;jhup];> rj;jpagpukhz Mizahsh;) 

vd;gthpdhy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 5094 vd;w 

,yf;fj;ijAila tpN\l mw;Nwhzpj;jj;Jtj;jpd; 

%yk; vdf;F toq;fg;gl;l jj;Jtj;ij 

,d;wpypUe;J ,uj;Jr; nra;Js;Nsd; vd ,yq;if 

Fbaurpw;Fk; ,yq;if nghJ kf;fSf;Fk; ,j;jhy; 

mwptpf;fpd;Nwd;.

       re;jd jpyf;f fkNf

2022 Nk khjk; 06 Mk; jpfjpahfpa ,d;W.

2022 ngg;uthp 21 Mk; jpfjpapypUe;J 

nray;tYg;ngWk; tifapy; PV 2045 vd;w fk;gdp 
gjptpyf;fj;ijf; nfhz;l Mde;ja thj;Jt 

(gpiwtl;) ypkpl;ll; MdJ PB 1192 vd;w fk;gdp 
gjptpyf;fj;ijf; nfhz;l yht;]; ny\h; 

ypkpl;ll; cld; xUq;fpizf;fg;gLtjw;F 

cj;Njrpf;fg;gl;Ls;snjd 2007 Mk; Mz;bd; 

07 Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;l 242(3) Mk; 

gphptpd; Vw;ghLfspd; gpufhuk; ,j;jhy; ehk; 

mwptpj;jiy toq;Ffpd;Nwhk;.

xUq;fpizf;fg;gl;l fk;gdpahdJ yht;]; 

ny\h; ypkpl;ll; MFk;.

Vr;.Mh;.v];.v];. `Njnfhl

fk;gdpr; nrayhsh;.

mwptpj;jy;



கள் அடஙகலாக 60 ஓடடஙகளை 
எடுத்திருந்தளை குறிப்பிடத்்தக் -
கது. வ�ாரியர்ஸ் அணியின் பநது -
வீச்சு சார்பில் ஹெய்லி ஹைதிவ்ஸ் 
ைற்றும் ஈஷா ஓசா ஆகிவயார் ்தலா 
ஒரு விக்ஹகடவீ்தம் ளகப்பற்றியி -
ருந்த வபாதும் அ�ர்கைது பநதுவீச்சு 
வீணாகியிருந்தது. வபாடடியின் 
ஆடடநாயகியாகவும் சைரி அத் -
்தபத்து ஹ்தரிவு ஹசய்யப்படடிருந -
்தளை குறிப்பிடத்்தக்கது.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022  ேம மா்தம 6ம திைதி கவளளிக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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சம்பியன்ஸ் லீக் கால்பநது 
ஹ்தாடரின் இரணடா�து ஹலக் அளர-
யிறுதிப் வபாடடியில், ரியல் ைடரிட 
அணி ஹ�ற்றிஹபற்றுள்ைது.

சாணடியாவகா ஹபர்்ாபு விளை-
யாடடரஙகில் நளடஹபற்்ற இப்வபாட-

டியில், ரியல் ைடரிட அணியும் ைன்-
ஹசஸ்டர் சிடடி அணியும் வைாதி். 
பரபரப்பாக நளடஹபற்்ற இப்வபாட-
டியில், ரியல் ைடரிட அணி 3-1 என்்ற 
வகால்கள் கணக்கில் ஹ�ற்றிஹபற்்றது. 
இதில் ரியல் ைடரிட அணி சார்பில், 

ஹ்றாடரிவகா 90ஆ�து நிமிடத்தில் 
ஒரு வகாலும், 91ஆ�து நிமிடத்தில் 
ஒரு வகாலும் அடித்்த்ர்.

வைலும், நடசத்திர வீரரா் கரீம் 
ஹபன்ஸிைா 95ஆ�து நிமிடத்தில் 
கிளடத்்த ஹப்ால்டி �ாய்ப்ளப 

பயன்படுத்தி ஒரு வகால் அடித்்தார். 
ைன்ஹசஸ்டர் அணி சார்பில், றியாட 
ைெஹரஸ் 73ஆ�து நிமிடத்தில் ஒரு 
வகால் அடித்்தார்.

ஹைாத்்தைாக, இரணடு ஹலக் வபாட-
டிகளின் முடிவில், ரியல் ைடரிட 

அணி 6-5 என்்ற வகால் கணக்கில் 
ஹ�ற்றிஹபற்று இறுதிப் வபாடடிக்கு 
முன்வ்றியது.

மு்தல் ஹலக் வபாடடியில், 4-3 என்்ற 
வகால்கள் கணக்கில் ைன்ஹசஸ்டர் 
சிடடி அணி ஹ�ற்றிஹபற்றிருந்தளை 

குறிப்பிடத்்தக்கது. எதி�ரும் வை 
29ஆம் திகதி நளடஹப்றவுள்ை சம்-
பியன்ஸ் லீக் கால்பநது ஹ்தாடரின் 
இறுதிப் வபாடடியில், ரியல் ைடரிட 
அணி, லி�ர்பூல் அணிளய எதிர்-
ஹகாள்ைவுள்ைது.

சம்பியன்ஸ் லீக்: 
இறுதிப்போட்டியில் 
ரியல் மட்ரிட் அணி

ஐக்கிய அரபு இராச்சியத்தின் டு பாய் நகரில் 
நளடஹபற்று முடிநதிருக்கும் ஹபயார்பிவரக் 
(FairBreak) ரி 20 ஹ்தாடரின் மு்தல் வபாடடி -
யில், வ�ாரியர்ஸ் வுைன் (Warriors Women) 
அணியிள் வபல்வகான்ஸ் வுைன் (Falcons 
Women) அணி சைரி அத்்தபத்துவின் அதிரடி 
ச்தத்வ்தாடு 8 விக்ஹகடடுக்கைால் வீழ்த்தியிருக்-
கின்்றது.

பாலி் சைத்து�த்திள் (Gender Equality) 
�லியுறுத்தும் வநாக்வகாடு ஹபயார்பிவரக் 
(FairBreak) ரி 20 ஹ்தாடரா்து ஒழுஙகு ஹசய்-
யப்படடுள்ை நிளலயில், இ்தன் மு்தல் வபாடடி 
வநற்று முன்தி்ம் (04) ஆரம்பைாகியது.

வபாடடியின் நாணயச் சுழற்சியில் ஹ�ற்றி 
ஹபற்்ற வபல்வகான்ஸ் அணியின் ்தளலவி சூஸி 
வபடஸ் மு்தலில் துடுப்பாடும் சந்தர்ப்பத்திள் 
வ�ாரியர்ஸ் வுைன் அணிக்கு �ழஙகி்ார்.

அ்தன்படி வபாடடியில் மு்தலில் துடுப்பாடிய 
வ�ாரியர்ஸ் வுைன் அணி 20 ஓ�ர்கள் நிள்றவில் 
2 விக்ஹகடடுக்களை இழநது 177 ஓடடஙகள் 
எடுத்்தது. வ�ாரியர்ஸ் வுைன் அணியின் துடுப்-
பாடடம் சார்பில் அவுஸ்திவரலிய வீராஙகள்-
யா் வ�ார்ஜியா ஹரடவைய்ன் 61 பநதுகளில் 11 
ஹபௌணடரிகள் அடஙகலாக 80 ஓடடஙகளை 
எடுத்து ஆடடமிழக்காது காணப்பட, ஹெய்லி 
ஹைதிவ்ஸ் 35 பநதுகளில் 2 சிக்்ஸர்கள் ைற்றும் 7 
ஹபௌணடரிகள் அடஙகலாக 58 ஓடடஙகளைப் 
ஹபற்றிருந்தளை குறிப்பிடத்்தக்கது.

அவ்தவநரம் வபல்வகான்ஸ் அணியின் பநது -
வீச்சு சார்பில் ஹசார்்ரின் டிப்வபாச் ைற்றும் 
வைரிவகா ஹில் ஆகிவயார் ்தலா ஒரு விக்ஹகட 
வீ்தம் ளகப்பற்றியிருந்தளை குறிப்பிடத்்தக்கது.

பின்்ர் வபாடடியின் ஹ�ற்றி இலக்காக 
நிர்ணயம் ஹசய்யப்படட 178 ஓடடஙகளை 
அளடய பதிலுக்கு துடுப்பாடிய வபல்வகான்ஸ் 
அணிக்கு இலஙளக வீராஙகள்யா் சைரி அத் -
்தபத்து அதிரடியா் ச்தம் ஒன்றிள்ப் ஹபற்றுக் 
ஹகாடுத்்தார்.

ஹ்தாடர்நது இந்த ச்தத்தின் உ்தவிவயாடு 
வபல்வகான்ஸ் வுைன் அணி வபாடடியின் 
ஹ�ற்றி இலக்கிள் 18.4 ஓ�ர்களில் 2 விக் -
ஹகடடுக்களை ைாத்திரம் இழநது 178 ஓடடங -

களுடன் அளடந்தது. வபல்வகான்ஸ் அணியின் 
ஹ�ற்றியிள் உறுதி ஹசய்்த சைரி அத்்தபத்து 
இறுதி�ளர ஆடடமிழக்காைல் இருந்தவ்தாடு 
ஹ�றும் 55 பநதுகளில் 6 சிக்்ஸர்கள் ைற்றும் 
13 ஹபௌணடரிகள் அடஙகலாக 107 ஓடடஙக -
ளைப் ஹபற்றிருந்தார்.

ைறுமுள்யில் வபல்வகான்ஸ் வுைன் அணித் -
்தளலவி சூஸி வபடஸ் மு்தல் விக்ஹகடடுக் -
காக 133 ஓடடஙகளை சைரி அத்்தபத்துவுடன் 
இளணநது பகிர்நதிருந்த நிளலயில், 43 பந -
துகளுக்கு ஒரு சிக்்ஸர் ைற்றும் 8 ஹபௌணடரி -

டுபாயில் அதிரடி காட்டிய
சமரி அத்தபதது

ஹடஸ்ட, ஒருநாள் ைற்றும் ரி 20 அணிகளுக்-
கா  ்�ருடாந்த ்தர�ரிளசளய சர்�வ்தச கிரிக்-
ஹகட வபரள� (ஐசிசி) கடந்த (04) ஹ�ளியிட-
டுள்ைது.  ஐசிசி ஹ�ளியிடடுள்ை �ருடாந்த 
ஹடஸ்ட ்தர�ரிளசப் படடியலில் அவுஸ்திவர-
லிய அணி 119 புள்ளிகளுடன் மு்தலிடத்ள்தப் 
பிடித்துள்ைது. இரணடா�து இடத்தில் உள்ை 
இநதியாள� விடவும் (111 புள்ளிகள்) அவுஸ்-
திவரலிய அணி 8 புள்ளிகள் கூடு்தலாகப் 
ஹபற்று மு்தலிடத்ள்த ்தக்கள�த்துக் ஹகாண-
டுள்ைது.  ஐநது ஆணடுகளுக்குப் பி்றகு அவுஸ்-
திவரலிய அணி இவ்�ாறு ஹடஸ்ட ்தர�ரிளசப் 
படடியலில் மு்தலிடம் பிடித்்தளை ைற்று-
ஹைாரு சி்றப்பம்சைாகும்.

ஹபட கம்மின்ஸ் ்தளலளையிலா  ் அவுஸ்-
திவரலிய அணி இந்த ஆணடு ஆரம்பத்தில் 
ஆஷஸ் ஹ்தாடளர 4 இற்கு 0 என்்ற கணக்கில் 
ஹ�ற்றி ஹகாணடது. அ்தள்த் ஹ்தாடர்நது 
சமீபத்தில் பாகிஸ்்தாள  ் 1-– 0 எ  ் வீழ்த்தி 
ஹடஸ்ட ஹ்தாடளர ஹ�ன்்றது. இ்த்ால் 
ஹடஸ்ட ்தர�ரிளசயிலும், உலக ஹடஸ்ட சம்பி-
யன்ஷிப் ஹ்தாடரின் புள்ளிகள் படடியலிலும் 
அவுஸ்திவரலிய அணி மு்தலிடத்திற்கு முன்-
வ்றியது.  ஐசிசி ஹ�ளியிடடுள்ை ஹடஸ்ட 
அணிகளுக்கா  ் �ருடாந்த ்தர�ரிளசயில் 
3ஆ�து இடத்தில் நியூசிலாநதும், 4ஆ�து 
இடத்தில் ஹ்தன்்ாபிரிக்காவும், 5ஆ�து இடத்-
தில் பாகிஸ்்தானும் உள்ை். இஙகிலாநது, 
இலஙளக, வைற்கிநதியத் தீவுகள், பஙகைா-
வ்தஷ், ஜிம்பாப்வ� ஆகிய அணிகள் களடசி 

5 இடஙகளில் உள்ை். 2019 வை ைா்தம் மு்தல் 
நளடஹபற்்ற ஹடஸ்ட ஹ்தாடர்களின் அடிப்ப-
ளடயில் இந்தப் புதிய ்தர�ரிளச நிர்ணயிக்கப்-
படடுள்ைது.

 ஒருநாள் வபாடடிக்கா  ் ்தர�ரிளசயில் 
வகன் வில்லியம்சன் ்தளலளையிலா  ் நியூ-
சிலாநது அணி 125 புள்ளிகளுடன் மு்தலி-
டத்தில் உள்ைது. இதில் நடப்பு உலக சம்பிய-
்ா  ்இஙகிலாநது அணி 124 புள்ளிகளுடன் 
2ஆ�து இடத்திலும், அவுஸ்திவரலிய அணி 
(107 புள்ளிகள்) 3ஆ�து இடத்திலும் உள்ை். 
இநதியா, பாகிஸ்்தான், ஹ்தன்்ாபிரிக்கா, பஙக-
ைாவ்தஷ் ஆகிய அணிகள் 4 மு்தல் 7 �ளரயா் 
இடஙகளைப் ஹபற்றுக்ஹகாள்ை, இலஙளக 
அணி 6 வபா்ஸ் புள்ளிகளைப் ஹபற்று 87 புள்-
ளிகளுடன் 8ஆ�து இடத்தில் உள்ைது.

இவ்தவ�ளை, ரி 20 அணிகளுக்கா  ் பட-
டியலில் இநதியா 270 புள்ளிகளுடன் மு்தலி-
டத்தில் நீடிக்கி்றது. இரணடா�து இடத்தில் 
உள்ை இஙகிலாநள்த விட 5 புள்ளிகள் கூடு-
்தலாக அந்த அணி ஹபற்றுள்ைது. 2ஆ�து 
இடத்தில் இஙகிலாநதும், 3ஆ�து இடத்தில் 
பாகிஸ்்தானும் காணப்படுகின்்ற். ்தற்வபாது 
6ஆ�து இடத்தில் உள்ை நியூசிலாநள்த ஹ்தன்-
்ாபிரிக்காவும், அவுஸ்திவரலியாவும் பின்னுக்-
குத் ்தள்ளியுள்ை். அவ்தவபான்று பஙகைா-
வ்தஷ் ைற்றும் இலஙளக அணிகள் முள்றவய 
8ஆ�து ைற்றும் 9ஆ�து இடஙகளைப் ஹபற்-
றுக்ஹகாள்ை, ஆப்கானிஸ்்தான் அணி 10ஆ�து 
இடத்தில் உள்ைது.

 டெஸ்ட் ்தரவரிசச:
 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு
 அவுஸ்திரரலியா மு்தலிெம்
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