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அனைவரும் இணங்கி-
ைால் சிறந்த செயல் திட்டத்து-
்டன் மிகக்குறுகிய காலத்துக்கு 
நாடடின் பிர்தமராகத் ்தயார் 
எை முன்ைாள் ெபாநாயகர் கரு 
ஜயசூரிய ச்தரிவித்துள்்ார்.   
நாடடில் அரசியல், சபாரு-
்ா்தார சநருக்கடி நினல ஏற்-
படடுள்் நினலயில் அனைத்து 

பிரதமர் பதவியை
ஏற்க நான் தைார் 

காலி முகத்தி்டலுக்கு வருனக ்தந்த ஐக்கிய மக்கள் ெக்தி-
யின் ்தனலவரும் எதிர்க்கடசித் ்தனலவருமாை ெஜித் பிரர-
ம்தாெ மீது ரநற்று ்தாக்கு்தல் ரமற்சகாள்்பபடடுள்்து. 
்தாக்கு்தலில் அவரது வாகைமும் ரெ்தமன்டநதுள்்்தாக 
ச்தரிவிக்கபபடுகின்றது.   

காலிமுகத்தி்டலில் ரநற்று இ்டம்சபற்ற கலவரத்ன்தத் 
ச்தா்டர்நது அந்த பகுதிக்கு எதிர்க்கடசித் ்தனலவர் ெஜித் 
பிரரம்தாெ உள்ளிட்ட குழுவிைர் அவெரமாக சென்றிருந-
்தைர்.   

இ்தன்ரபாது, ெஜித் உள்ளிட்டர்டானர அங்கிருந்த ஒரு 
குழு ்தாக்கி விரடடியடித்்தது. கற்க்ாலும் ்தடிக்ாலும் 
்தாக்கு்தல் ந்டத்்தபபட்டது.   

 இந்த ஆர்பபாட்ட க்த்துக்கு எதிர்க்கடசித் 

ரலாரன்ஸ் செல்வநாயகம்  

அனமதியாை ரபாராட்டக்காரர்-
கள் மீது ரநற்று ந்டத்்தபபட்ட ்தாக்-
கு்தனல கண்டிபப்தாக இலங்னகக்காை அசமரிக்க தூதுவர் 
ஜூலி சுங் ச்தரிவித்துள்்ார். ்தாக்கு்தலுக்கு அவர் கடும் 
கண்்டைம் ச்தரிவித்துள்்ார்.  ஜூலி சுங் ்தைது உத்திரயா-
கபூர்வ டுவிட்டர் கணக்கில் இந்த கருத்ன்த ச்தரி-
வித்துள்்ார்.  

ஆர்ப்பாட்டக்பாரர மீதபான  
தபாககுதலுககு அமெரிக்பா   
்டும் ்ண்டனம்  

ரலாரன்ஸ் செல்வநாயகம் 

சகாழும்பு உடப்ட நாடடில் பல்ரவறு பகுதிகளிலும் 
ரநற்று இ்டம்சபற்ற வன்முனறச் ெம்பவங்கள் மற்றும் குழப-
பகரமாை சூழ்நினலனயயடுத்து நா்ட்ாவிய ரீதியில் மறுஅ-
றிவித்்தல் வனர ஊர்டங்குச் ெட்டம் பிறபபிக்கபபட-
டுள்்து. அவெரகாலச் ெட்டம்

நபா்டளபாவிய ரீதியில்
ஊர்டங்குச் சட்டம்  

ஜைாதிபதி மஹிந்த ராஜ -
பக் ஷவுக்கு ஆ்தரவாக சகாழும் -
பிற்கு ஆ்தரவா்ர்கன் 
ஏற்றி வந்த பல பஸ்கள் மீது 
சகாழும்பில் பல இ்டங்களில் 
்தாக்கு்தல் ந்டத்்தபபடடுள்் -
்தாக ச்தரிவிக்கபபடுகிறது.   

மஹரகமவில் இருநது 
திரும்பிக் சகாண்டிருந்த குழு -
விைர் மீது ்தாக்கு்தல் ந்டத்்தப -
படடுள்்து்டன், சகாழும்பு 
நகர மண்்டபத்திற்கு அருகில் 
நிறுத்தி னவக்கபபடடிருந்த 
இரண்டு பஸ்கள் மீதும் ்தாக்கு -
்தல் ந்டத்்தபபடடுள்்து.

சில பகுதிகளில் சபாதுஜை 
முன்ைணி ஆ்தரவா்ர்களின் 
வீடுகள் ்தாக்கபபடடுள்் -
்தாக அறிய வருகிறது. சில 
பஸ்கள் மீது தீனவக்கபபட -
்ட்தாகவும் சபாஜை சபரமுை 
உள்ளூராடசி உறுபபிைர்கள் 
பயணித்்த வாகைங்கள் மீதும் 
சில இ்டங்களில் ்தாக்கபபட -
டுள்்ை.                            (பா)   

வன்முனறகன் கடசி ரப்த -
மின்றி வன்னமயாக கண்டிபப-
்தாகவும் வன்முனறகள் ்தற்ரபா-
ன்தய சநருக்கடிக்கு வன்முனற 
தீர்வாகாது எைவும் ஜைாதிபதி 
ரகாட்டாபய ராஜபக் ஷ ச்தரி-
வித்துள்்ார். 

வன்முனறகன் னகவிடடு 
அனமதியாக செயற்படுமாறு 
ெகல மக்களி்டமும் ரகாரிக்னக 
விடுத்துள்் அவர், இந்த சநருக்-
கடிக்கு தீர்வு காண மக்கள் ஒன்-
றினணநது செயற்படுமாறும் அனழபபு 
விடுத்துள்்ார். ்தைது உத்திரயாகபூர்வ 
டுவிட்டரில் அவர் இவவாறு ச்தரிவித்துள்-

்ார்.   ரநற்று சகாழும்பிலும் 
நாடடின் ஏனைய பகுதிகளிலும் 
ஏற்பட்ட வன்முனறகள் சொத்து 
ரெ்தங்கள் ச்தா்டர்பிரல அவர் 
ரமற்கண்்டவாறு குறிபபிட -
்டார்.  

பிர்தமருக்கு ஆ்தரவாக அலரி 
மாளினகயில் திரண்்ட சிலர் 
அரசுக்கு எதிராக ஆர்பபாட்டம் 
செயரவானர ்தாக்கி அவர்களின் 
கூ்டாரங்கன்யும் சபாருட-
கன்யும் ரெ்தமாக்கிைர். 

இ்தனை ச்தா்டர்நது ரமா்தல்கள் சொத்து 
ரெ்தங்கள் ஏற்பட்டை. அரசுக்கு 
எதிராை ஆர்பபாட்டக்காரர்கள் 

அயைத்து மக்கயையும் அயமதி
பபணுமாறு ஜைாதிபதி பேண்டுப்காள்

ஷம்ஸ் பாஹிம் 

பிர்தமர் மஹிந்த ராஜபக் ஷ ்தைது இராஜிைாமா கடி -
்தத்ன்த ஜைாதிபதி ரகாட்டாபய ராஜபக் ஷவி்டம் ரநற்று 
பிற்பகல் னகயளித்்தார்.இ்தனை ஜைாதிபதி செயலா்ர் 
காமினி செைரத் உறுதி செய்தார். பிர்தமர் ப்தவி விலகிய-
ன்தயடுத்து முழு அனமச்ெரனவயும் இராஜிைாமா செய-
துள்்்தாக ஜைாதிபதி செயலகம் ச்தரிவித்்தது.  

நாடடில் ஏற்படடுள்் அரசியல் சபாரு்ா்தார சநருக்-
கடி நினலனய அடுத்து காலி முகத்தி்டல் உடப்ட நாடு 
முழுவதும் அரசுக்கும் ஜைாதிபதிக்கும் எதிராக ஆர்ப-
பாட்டங்கள் ந்டத்்தபபடடு வருகின்றை.   ஜைாதிப-
திக்கும் பிர்தமருக்கும் ப்தவி விலகுமாறு ரகாரிக்னகக-

ளும் முன்னவக்கபபட்டை.   இந்த நினலயில் பிர்தமர் 
்தவிர்ந்த முழு அனமச்ெரனவயும் இராஜிைாமா செய்த -
ர்தாடு ெர்வகடசி அரொங்கம் அனமக்க ஜைாதிபதி ெகல 
கடசிகளுக்கும் அனழபபு விடுத்்தார். இ்தனை எதிர்க்கட-
சிகள் ஏற்கா்த்தால் ்தற்காலிகமாக நான்கு அனமச்ெர்கள் 
நியமிக்கபபட்டைர். அ்தன் பின்ைர் இ்ம் அனமச்ெர்-
கள் உள்ளிட்ட குனறந்த எண்ணிக்னகயிலாை அனமச்ெ-
ரனவனய ஜைாதிபதி நியமித்்தார்.  

ச்தா்டர்நதும் ெர்வகடசி அரசு உருவாக்குவது 
ச்தா்டர்பாை கலநதுனரயா்டல்களும் ரபச்சுவார்த்ன்த-
களும் நன்டசபற்றை. பிர்தமர் ப்தவி விலக 
ரவண்டும் எைவும், விலகக் கூ்டாது எைவும் 

சர்ே்கட்சி அரசாங்கம் அயமபபதற்கா்க  
பிரதமர் மஹிநத ராஜபக ஷ ராஜிைாமா  

ரலாரன்ஸ் செல்வநாயகம்  

சகாழும்பு காலிமுகத்தி்டலில் ரநற்று 
அரொங்கத்திற்கு எதிராகவும் அரொங் -
கத்திற்கு ஆ்தரவாகவும் ஆர்பபாட்டங் -
கன் ரமற்சகாண்்ட இரண்டு குழுக் -
களுக்கின்டயில் னககலபபு மற்றும் 
குழபபகரமாை சூழ்நினல ஏற்பட்டது. 

இ்தனை ச்தா்டர்நது நா்ட்ாவிய 
ரீதியில் எதிர்பபு ஆர்பபாட்டங்கள் 
இ்டம்சபற்றர்தாடு சொத்துக்களும் 
ரெ்தமாக்கபபட்ட்தாக அறிய வருகி -
றது. இந்த ப்தற்ற நினலனய அடுத்து 

நா்ட்ாவிய ரீதியில் ரநற்று பிற்பகல் 
மு்தல் மறுஅறிவித்்தல் வனர சபாலிஸ் 
ஊர்டங்குச் ெட்டம் பிறபபிக்கபபட -
்டது. 

ரமற்படி ெம்பவங்களில் சுமார் 140 

ற்கும் அதிகமாைவர்கள் காயமன்டநது 
சிகிச்னெக்காக ஆஸ்பத்திரிகளில் அனு -
மதிக்கபபடடுள்்ார்கள்.   பிர்தமருக்கு 
ஆ்தரவாக ரநற்று   ஆர்பபாட்டத்தி -
லீடுபட்டவர்கள், அலரிமாளினகக்கு 

முன்பாகவும் காலிமுகத்தி்டலிலும் 
ரபாராட்டம் ந்டத்துரவார் மீது ்தாக்கு -
்தல் ந்டத்தி அவர்களின் கூ்டாரங்கன் 
ரெ்தமாக்கியன்தயடுத்து வன்முனற 
நினல உருவாைது. இ்தனை ச்தா்டர்நது 
இரு ்தரபபிைரும் காலிமுகத்தி்டலில் 
ரநரடியாக எதிர்சகாண்்ட நினலயில் 
அங்கு குழபபநினல ஆரம்பமாைது.    
குழபபநினலனய கடடுபப -
டுத்துவ்தற்காக 

சஜித் பிபரமதாசயே
தாககுேதறகு முைறசி்கரு ஜயசூரிய செரிவிப்பு

ெமபநெப்படமடவார் மீது பவாரபடெேற்ற நடவடிகம்க

ஆர்பபாட்்டக்காரர்்கள் பைணித்த  
பஸ்கள் மீது தாககுதல், தீயேபபு  

அரசுக்கு எதிராகவும், ஆதரவாகவும் ஆர்ப்ாட்டஙகள்:

ப்பாரபாட்டக்பாரர்ள் மீது அலரிெபாளிக்யிலிருந்து
மசன்ற SLPP ஆதரவபாளர்ள் தபாககுதல்

கைைலப்பு, குழப்்பஙைளால்
சுமார் 140 ப்பர் வகை ைாயம்
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-ஜனவாதிபதியிடம மநறறு ்கடிெம ம்கயளிப்பு  

்பால்ெபாவின விகல   
மீணடும் அதி்ரி்பபு   

இ ற க் கு ம தி 
ச ெ ய ய ப ப டு ம் 
பால்மா வினலகள் 
அதிகரித்துள்்்தாக ச்தரிவிக்கபபடடுள்-
்து.   இ்தன்படி 2,545 ரூபாவாக விற்பனை 
செயயபபட்ட ஒரு கிரலாகிராம் 
பால் மா, ்தற்ரபாது 

சபவாலிஸவாரின் விடுமும்ற்களும ரத்து

08

08

0808

08

01 Kg ேவா ரூ.600ஆல் 
கூடியது

வாகனஙகள், கட்ட்டஙகளுக்கும்
நா்டளாவிய ரீதியில் சேதஙகள்

உடன் அமுலாகும் வகையில் 
நேற்றுமுதல் ோடுபூராைவும்
ஊரடங்குச் சடடம் அமுல்

ரணகளமாகிய
காலிமுகத்திடல்

்கவாலிமு்கத்திடலில்
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ஜனாதிபதி செயலக பிரதேெத்தில் இடமசபற்ற கலவத்தின் தபாது...

படங்கள்: ருவன் டி சிலவவா, விமல ்கருணவாதிலக்க, வவாசித்த படடபபந்தி



ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

சகோழும்பு கோலிமுகத்திடலில 
லநற்று இடம்சபெற்்ற ெம்பெ்வங்-
களின் எதிசரோலியோக நோட்டின் 
பெலல்வறு பெகுதிகளிலும் துபபெோக்-
கிச் சூட்டுச் ெம்பெ்வங்கள் உள்-
ளிட்ட பெலல்வறு ்வன்முற்றகள் 
இடம்சபெற்றுள்்ளன.  

சபெோ�ன்னறுற்வ பெகுதியில 
லநற்று இடம்சபெற்்ற துபபெோக்கிச்-
சூட்டுச் ெம்பெ்வத்தில பெோரோளுமன்்ற 
உறுபபினசரோரு்வர் உயிரிழந்துள்்ள-
தோக சதரிவிக்கபபெடுகி்றது.  

அலதல்வற்ள, நிட்டம்பு்வ நகர 
மத்தியில எதிர்பபு ஆர்பபெோட்டத்-

தில ஈடுபெட்டிருந்த நபெர்கள் மீது 
லமற்சகோள்்ளபபெட்ட துபபெோக்கிச் -
சூட்டில மூ்வர் கோயமறடந்து ஆஸ் -
பெத்திரியில அனுமதிக்கபபெட்டுள்்ள-
தோக சதரிவிக்கபபெடுகி்றது.  

அலதல்வற்ள லநற்று சகோழும் -
பில ஆர்பபெோட்டங்களில ஈடுபெட் -
ட்வர்கள் மீண்டும் ஊர் திரும் -
பும்லபெோது அ்வர்கள் பெயணித்த 
பெஸ்கள் மீது தோக்குதல நடத்தப -
பெட்டுள்்ளது. 

அத்துடன் முன்னோள் அறமச்ெர் 
ல�ோன்ஸ்டன் சபெர்னோண்லடோவின் 
குருநோகற�யிலுள்்ள அலு்வ� -
கம் ஆர்பபெோட்டக்கோரர்களினோல 
லநற்று தீயிடபபெட்டுள்்ளது. 

சமோரட்டுற்வ நகரெறபெத் 
தற�்வர் ெமன்�ோல சபெர்னோண் -
லடோவின் வீட்டின் மீதும் தோக்குதல 
நடத்தபபெட்டுள்்ளது.  

அதறனத்தவிர நோட்டின் 
பெலல்வறு பெகுதிகளிலும் அறமச்-
ெர்கள் மற்றும் அரசியல்வோதிகளின் 
வீடுகளும் ்வோகனங்களும் தோக் -
கபபெட்டுள்்ளதோக சதரிவிக்கபபெடு-
கி்றது.  

அதற்கிணங்க, நிட்டம்பு்வ, 
கட்வத்றத, மினு்வோங்சகோறட, 
பு்ளத்சிங்க்ள ஆகிய பெகுதிகளிலும் 
இவ்வோ்றோன தோக்குதலகள் இடம்-
சபெற்றுள்்ளதோக சதரிவிக்கபபெ-
டுகி்றது.

தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk
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இன்னறைய சு்பதினமச�வாழுனக 
மநரம

மயவாகம: சித்�மயவாகம

3

கனடியன் ட�ொலர்
்வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல280.80 293.66

யூர�ொ
்வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல385.44 400.93

ஐப்ொன் டயன்
்வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல2.7810 2.8886

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
்வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல262.54 271.61

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
்வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல447.93 467.19

சுவிஸ பி�ொஙக்
்வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல367.15 380.95

அடெரிக்க ட�ொலர்
்வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல361.72 374.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
்வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல254.11 270.56

குறித்�
வினல

குறித்�
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 967.44

குவைத் டினொர் 1,188.72

ஓெொன் ரியொல் 947.41

கட�ொர் ரியொல் 99.57

சவூதி ரியொல் 97.24

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 99.30

நாணய
மாற்று

09 மு�ல் 14 ்னர

சுபஹ்  - 04.35
லுஹர்  - 12.08
அஸர்  - 03.28
மஃரிப்  - 06.20
இஷா  - 07.33

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

நோட்டுமக்கள் எதிர் -
சகோள்ளும் சபெோரு்ளோ -
தோர சநருக்கடிக்கு 
விறர்வோன தீர்வு கோணப -
பெடும் என்றும் நோட்டு 
மக்கள் சதோடர்ந்தும் 
எம்முடன் பெ�மோக 
இறணந்திருபபெர் என 
நம்பு்வதோகவும் பிரதமர் 
மஹிந்த ரோ�பெக் ஷ சதரி-
வித்துள்்ளோர். லநற்ற்றய தினம் அ�-
ரிமோளிறகயில நறடசபெற்்ற நிகழ் -
ச்வோன்றில�லய அ்வர் இவ்வோறு 
சதரிவித்துள்்ளோர். நிகழ்வில 
சதோடர்ந்தும் உறரயோற்றிய அ்வர், 

நீண்டகோ�மோக நோட்டில நி�விய 
சபெோரு்ளோதோர சநருக்கடி மற்றும் 

சகோலரோனோ ற்வரஸ் 
சூழ்நிற� கோரண-
மோக நோட்டின் சபெோரு -
்ளோதோரம் சநருக்க -
டி க் கு ள் ்ள ோ கி யு ள் ்ள து 
என்பெறத அறன்வரும் 
அறில்வோம். 

நோட்டின் இந்த நிற� 
தற்லபெோது அரசியல 
மற்றும் ெமூக சநருக் -
கடியோக மோறியுள்்ளது. 
சபெோரு்ளோதோர நிபு -

ணர்களின் கூற்றுக்கிணங்க அன்று 
1930 கோ�ங்களில உ�கில நி�விய 
சநருக்கடிறயப லபெோன்று 30 மடங்-
கோக தற்லபெோறதய சநருக்கடி உரு -
ச்வடுத்துள்்ளது. அதனோல உ�கின் 
அறனத்து நோடுகளும் பெோதிக்கபபெட்-
டுள்்ளன. எரிசபெோருள் விற� அதி-

கரித்துள்்ளது. விநிலயோகம் மற்றும் 
மூ�பசபெோருட்கள் ்வற�யறமபபு 
வீழ்ச்சியறடந்துள்்ளது. உணவு உற்-
பெத்தி சபெரும் சநருக்கடிறய எதிர் -
சகோண்டுள்்ளது. இத்தறகய சூழ்நிற�-
யில�லய அரெோங்கம் புதிய ெ்வோற� 
எதிர்சகோள்்ள லநர்ந்துள்்ளது. கடந்த 
கோ�ங்களில நோன்கு அல�து ஐந்து 
்வருடங்களுக்கு செ�விடும் மருத் -
து்வ செ�வுகள் இம்முற்ற ஒரு 
்வருடத்திற்குள் செ�்வழிக்கபபெட்-
டுள்்ளது. 

சுற்று�ோத்துற்ற மூ�ம் கிறடக்கும் 
்வருமோனம் வி�க்கபபெட்டுள்்ளது. 
மக்களின் உயிர்கற்ள பெோதுகோபபெ-
தற்கு நோம் முதலிடம் ்வழங்கியுள்்ள-
தோல சபெரும்ளவி�ோன்வற்ற்ற நோம் 
வி�க்க லநர்ந்துள்்ளது. இத்தறகய 
சூழ்நிற�யில எமது நோட்டின் 

சபெோரு்ளோதோரம் சபெரும் ெ்வோலுக்குள் -
்ளோகியுள்்ளது. 

சநருக்கடிசயன்பெது தீர்வு இல�ோத 
ஒன்்றல�. ஊர்்வ�ங்கள் ஆர்பபெோட்-
டங்கள் ஹர்த்தோல என்பென கடந்த-
கோ�ங்கற்ளப லபெோல இபலபெோதும் 
்வழக்கமோகிவிட்டது. எனினும் நோடு 
சபெோரு்ளோதோர சநருக்கடிறய எதிர் -
சகோண்டுள்்ள நிற�யில மக்களின் 
இயலபு்வோழ்க்றகறய எமக்கு முக் -
கியமோனலத தவிர குறுகிய அரசியல 
இ�ோபெத்திற்கோக செயற்பெடு்வதல�. 
எதிர்பபுகள் கி்ளம்பெ�ோம் எனினும் 
அ்வற்றுக்கு தீர்வுசபெற்றுக்சகோ-
டுக்க எம்மோல முடியல்வண்டும். 
அவ்வோறு தீர்வு சபெற்றுக்சகோடுக்க 
ல்வண்டுசமன்பெதற்கோக நோட்டின் 
அரசிய�றமபறபெ மீறி செயற்பெட 
எமக்கு உரிறமகிறடயோது. 

நெருக்கடி நிலை விலைவில் தீரக்கப்படும்

இ�ங்றக எதிர் -
லநோக்கும் சபெோரு்ளோதோர 
சநருக்கடிறய முடிவுக்-
குக் சகோண்டு்வர ெர்்வ-
லதெ நோணய நிதியத்தின் 
உதவிறயப சபெறு்வது 
சதோடர்பெோன இரண்டோம் 
கட்ட க�ந்துறரயோடற� 
ஆரம்பிக்க நட்வடிக்றக எடுக்கப -
பெட்டுள்்ளது.  

இதன்பெடி, ெர்்வலதெ நோணய நிதி -
யத்தின் இ�ங்றக பிரதிநிதிகளுக்கும் 
இ�ங்றக தரபபுக்கும் இறடயி�ோன 
சதோழிலநுட்பெ க�ந்துறரயோடல 
லநற்று (09) ஆரம்பெமோனதுடன், 
இது சதோடர்பெோன க�ந்துறரயோடல-
கள் எதிர்்வரும் 23 ஆம் திகதி ்வறர 
நறடசபெ்றவுள்்ளதோக நிதியறமச்சு 
சதரிவித்துள்்ளது.  

 நிதியறமச்ெர்அலி ெபரி, மற்றும் 
நிதி அறமச்சு மற்றும் இ�ங்றக 
மத்திய ்வங்கியின் சிலரஷட அதிகோ-

ரிகள் குழு இறணய்வழி 
க�ந்துறரயோடலில பெங்-
லகற்க உள்்ளனர்.

அ்வெர நிதிக்கோன ெர்்வ -
லதெ நோணய நிதியத்தின் 
லகோரிக்றக குறித்து இதன் 
லபெோது கூடுதல க்வனம் 
செலுத்த எதிர்பெோர்பபெதோக 

ெர்்வலதெ நோணய நிதியம் (IMF) சதரி-
வித்துள்்ளது.  

்வோஷிங்டனுக்கு வி�யம் லமற் -
சகோண்டிருந்த அலி ெபரி தற�றமயி-
�ோன இ�ங்றகப பிரதிநிதிகள் ெர்-
்வலதெ நோணய நிதியத்திடம் அ்வெர 
நிதி உதவி ்வழங்க லகோரிக்றக விடுத்-
துள்்ளனர்.  இலதல்வற்ள, நோட்டின் 
சபெோரு்ளோதோர நிற�றம சதோடர்பில 
க�ந்துறரயோடு்வதற்கோக ஆசிய அபி-
விருத்தி ்வங்கியின் (ADB) பிரதிநி-
திகள் குழுச்வோன்று அடுத்த ்வோரம் 
இ�ங்றகக்கு வி�யம் செயயவுள்-
்ளது.  (பெோ)     

IMF நிதிஉதவி நதொடர்பொன   

இரண்டாம் கட்ப் பேச்சு   
பேற்று ஆரம்ேமடானது  

ேடாடடுமககள் எமககு ேலமடாக த�டா்ர்ந்தும்  
இணைந்திருப்ேர் என்ற ேம்பிகணக எமககுணடு
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நோட்டின் சநருக்கடி நிற�க்கு 
நிற�யோன தீர்வுகோண்பெதற்கு 
சபெோதுத்லதர்தலுக்கு அறழபபு 
விடுபபெலத தீர்்வோக அறமய முடி-
யுசமன ெறபெ முதல்வர் அறமச்ெர் 
திலனஷ குண்வர்தன சதரிவித்துள்-
்ளோர்.  

மக்களின் சபெோரு்ளோதோர சநருக்-
கடிக்கு தீர்வுகோண்பெது மற்றும் அர -
சிய�றமபபில மோற்்றம் சகோண்-
டு்வரு்வலத நோட்டு மக்களின் 
எதிர்பெோர்பபெோகவுள்்ளது என்றும் 
அ்வர் சதரிவித்துள்்ளோர்.  

லநற்ற்றய தினம் 
நோட்டின் சபெோரு்ளோதோரம் 
மற்றும் அரசியல சநருக் -
கடி சதோடர்பில கருத் -
துத் சதரிவித்த லபெோலத 
அறமச்ெர் இவ்வோறு சதரி -
வித்தோர். 

அதுசதோடர்பில அ்வர் 
லமலும் சதரிவிக்றகயில,  

குறித்த கோ�த்தில பெோரோளுமன் -
்றத்றத கற�த்து சபெோதுத் லதர்தற� 
நடத்தினோல நிற�யோன பெோரோளு-
மன்்றத்றத உரு்வோக்கு்வதற்கோன 
்வோயபபு ஏற்பெடும்.  

அரசிய�றமபபில லமற்சகோள் -

்ளபபெடல்வண்டிய மோற்்றங்-
கள் சதோடர்பில மக்கள் 
ஐக்கிய முன்னணி தற்லபெோது 
லயோெறனகற்ள முன்ற்வத்-
துள்்ளது. 

ெபெோநோயகரின் தற�றம-
யில கூடவுள்்ள கட்சித்த-
ற�்வர்களின் கூட்டத்தில 
லமற்சகோள்்ளபபெடும் தீர்மோ-

னத்றத விறர்வோக நறடமுற்றப-
பெடுத்தி �னநோயக பெோரோளுமன்்ற 
முற்றறமறய உரு்வோக்கு்வது நம்-
பிக்றகறய கட்டிசயழுபபெ உதவும் 
என்றும் அ்வர் லமலும் சதரிவித்துள்-
்ளோர். 

தேடாதுத் ப�ர்�லுககடான அணைப்பே  
தேருககடிககு நிணலயடான தீர்வு
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�னோதிபெதி லகோட்டோபெய ரோ�பெக் ஷ-
வின் தற�யீட்டின் கீழ் இன்றும் 
நோற்ளயும் சகோழும்பு மற்றும் 
சகோழும்றபெ அண்டிய பிரலதெங்-
களுக்கு 15,000 ெறமயல எரி்வோயு 
சிலிண்டர்கற்ள பெகிர்ந்தளிபபெதற்கு 
நட்வடிக்றக எடுத்துள்்ளதோக லிற்ல்றோ 
கோஸ் நிறு்வனம் சதரிவித்துள்்ளது.  

அலதல்வற்ள லபெோதிய்ளவு 
ெறமயல எரி்வோயு சிலிண்டர்கற்ள 
விநிலயோகிக்கும் ்வறகயில சபெரும-
்ளவு ெறமயல எரி்வோயு சிலிண்டர்-
கள் இலற�சயன்றும் அதறனக் 

க்வனத்திற்சகோண்டு 
ெறமயல எரி்வோயு 
சிலிண்டர்கற்ளப சபெற்-
றுக்சகோள்்வதற்கு கியூ 
்வரிறெயில நிற்பெறத 
தவிர்த்துக்சகோள்ளுமோறு சபெோதுமக்க-
ளுக்கு லிற்ல்றோ கோஸ் நிறு்வனம் அறி-
வுறுத்திருந்தது.  

அலதல்வற்ள, புதன் மற்றும் வியோ-
ழக்கிழறமகளில�லய ெறமயல 
எரி்வோயு கபபெலகள் நோட்றட ்வந்-
தறடயுசமன்றும் அதற்கிணங்க 
எதிர்்வரும் ச்வள்ளிக்கிழறமய-
்ளவில�லய ெறமயல எரி்வோயு 
சிலிண்டர்கற்ள விநிலயோகிக்கும் 

நட்வடிக்றககள் லமற்-
சகோள்்ளபபெடுசமன்றும் 
அந்த நிறு்வனம் சதரி-
வித்துள்்ளது.  

அ ல த ல ்வ ற ்ள , 
ெறமயல எரி்வோயுற்வ சபெற்றுக்-
சகோள்்வதற்கோக லநற்றும் நோட்ளோ-
விய ரீதியில சபெரும்ளவு மக்கள் 
்வரிறெயில கோத்திருந்ததோகவும் 
அலதல்வற்ள, சபெற்ல்றோல டீெல 
மண்சணண்சணய சகோள்்வனவு 
செய்வதற்கோகவும் எரிசபெோருள் நிற�-
யங்களில லநற்று சபெரும்ளவு மக்கள் 
அணிதிரண்டிருந்ததோகவும் சதரிவிக்-
கபபெடுகி்றது.   

எரிவாயு பிரச்சினைனை
தீர்்க்க நடவடி்கன்க

ென்ப மு�ல்்ர் அனேசெர் திமனஷ் குண்ர்�ன ஜனவாதி்பதி ்பணிப்புனரயில் தீர்வு

அரசுக்கு எதிரோக ஆர்ப-
பெோட்டம் நடத்துல்வோர் மீது 
நடத்தபபெட்ட தோக்குதலுக்கு 
எதிர்க்கட்சித் தற�்வர் 
ெஜித் பிலரமதோெ கண்டனம் 
சதரிவித்துள்்ளோர். கோலி 
முகத்திடலில தோம் தோக் -
கபபெட்டறம சதோடர்பில 
தனது முகநூல பெக்கத்தில 
கோசணோளி ஒன்ற்ற ச்வளியிட்டுள்்ள 
அ்வர் தோன் கஷடபபெட்டு தபபியதோ-
கவும் மக்களுக்கோக வீதியில இ்றங்க 
பின்்வோங்கப லபெோ்வதிலற� எனவும் 
குறிபபிட்டுள்்ளோர்.   

அங்கு அ்வர் கூறியதோ்வது, 
"நோனும் அங்கு சென்ல்றன். அந்த 

லநரத்தில நோன் குண்டர்-
க்ளோல தோக்கபபெட்லடன். 
குண்டர்கள், அரெ பெயங்க-
ர்வோதிகள், அரெ கோட்டுமி-
ரோண்டிகள் லபெோன்ல்றோருக்கு 
பிலரமதோெோக்கள் ஒருலபெோ-
தும் பெயபபெடு்வதிலற� .   

எனது உத்திலயோகபூர்்வ 
்வோகனத்தின் மீதும் தோக்கு-

தல நடத்தபபெட்டது. கஷடபபெட்டு 
தபபி ்வந்லதன். 

கண்ணோடித் துண்டுகள் என்மீது 
பெோயந்தன. மக்களுக்கோகல்வ வீதிக்கு 
்வந்லதன். மக்களுக்கோக வீதிக்கு 
்வர அஞெமோட்லடன் என்றும் அ்வர் 
குறிபபிட்டுள்்ளோர்.   

ம்க்களு்க்கா்க வீதி்ககு   
இறங்க அஞ்சமாட்டன்
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நிட்டம்பு்வ பிரலதெத் -
தில லநற்று இடம்சபெற்்ற 
துபபெோக்கிச் சூட்டுச் ெம்பெ -
்வத்தில சபெோ�ன்னறுற்வ 
மோ்வட்ட பெோரோளுமன்்ற 
உறுபபினர் அமரகீர்த்தி 
அத்துலகோர்ள உயிரிழந்துள் -
்ளோர்.  

இந்த ெம்பெ்வத்தில அ்வரது பிரத் -
திலயக பெோதுகோபபு அதிகோரியும் 
உயிரிழந்துள்்ளதோக சதரிவிக்கபபெ -
டுகி்றது.  

நிட்டம்பு்வ பெகுதியில லநற்று 
நி�விய குழபபெகரமோன சூழ்நி -

ற�யின்லபெோலத இந்த துப -
பெோக்கிச் சூட்டுச் ெம்பெ்வம் 
இடம்சபெற்றுள்்ளதோகவும் 
அந்த ெம்பெ்வத்தில லமற்பெடி 
இரு்வரும் மரணமறடந் -
துள்்ளதோகவும் சதரிவிக்கப -
பெடுகி்றது.  

துபபெோக்கிச் சூட்டில கோய -
மறடந்த மூ்வர் உட்பெட 6 

லபெர் மதுபிடி்வ� ஆஸ்பெத்திரியில 
அனுமதிக்கபபெட்டுள்்ளதோக அந்த 
ஆஸ்பெத்திரி ்வட்டோரங்கள் சதரி -
வித்தன.  அ்வர்களில ஒரு்வரின் 
நிற�றம க்வற�க்கிடமோகவுள்்ள -
தோகவும் அந்த ்வட்டோரங்கள் சதரி -
வித்தன(ஸ)  

நிடடமபு் துப்்பவாக்கிசசூடடில்:

அரசுக்கு எதிரோன நம்பிக்றக-
யில�ோ பிலரரறணயும், �னோதிபெ-
திக்கு எதிரோன நம்பிக்றகயில�ோ 
பிலரரறணயும் பெோரோளுமன்்ற 
ஒழுங்கு பெத்திரத்தில லெர்க்க ெபெோநோ-
யகர் இணங்கியுள்்ளோர்.   

லநற்று இடம்சபெற்்ற கட்சித் தற�-
்வர்கள் கூட்டத்தின் லபெோலத இந்த தீர் -
மோனம் எடுக்கபபெட்டுள்்ளது.   

இதன்லபெோது கடும் ்வோக்கு்வோ -
தங்கள் ஏற்பெட்டதோக பெோரோளுமன்்ற 
உறுபபினர் மலனோ கலணென் சதரி-
வித்துள்்ளோர்.   

லமலும், 6ஆம் திகதி சகோண்டு 

்வரபபெட்ட அ்வெரகோ� விதிகளும் 10 
நோள் அ்வகோெத்துக்குள் ெறபெ வி்வோ -
தத்திற்கு ெமர்பிக்க ்வலியுறுத்தபபெட் -
டது.   

வி்வோதம் நறடசபெறும் திகதி 
குறித்து நோற்ள புதன்கிழறம தீர்மோ-
னிக்கபபெடும் எனவும் இதன்லபெோது 
தீர்மோனிக்கபபெட்டுள்்ளது.   

ெம்பிகல்கயில்ைொ பிரைைலை நதொடர்பொ்க

-�வாக்கு�லுக்கு எதிர்க்கடசித் �னல்ர் கணடனம   

அமரகீர்த்தி அத்துபகடாரள MP ேலி  
அவரது ேடாதுகடாவலரும் உயிரிைப்பு

கடசித் �ணலவர்கள் கூட்த்தில்   
பேற்று கடும் வடாககுவடா�ம்
வி்வா� திகதி குறித்து நவானள தீர்ேவானம

நோட்றட முழுறமயோக சீரழித்த -
பின் சபெோறுபறபெ எம்மிடம் றகய-
ளித்து விட்டு இ�கு்வோக தபபித்து 
விட�ோம் என்று எ்வரும் எண்ண 
கூடோது. இவ்வோ்றோன ெந்தர்பபெ-
்வோத, ெம்பிரதோய அரசியலுக்கு முற்-
றுபபுள்ளி ற்வத்து , அரசியல மறு -
சீரறமபபிற்கு செல� ல்வண்டும் 
என்று பெோரோளுமன்்ற உறுபபினர் இம்-
தியோஸ் பெோகீர் மோக்கோர் சதரிவித்தோர்.

சகோழும்பிலுள்்ள எதிர்க்கட்சி 
தற�்வர் அலு்வ�கத்தில ஞோயிற்-
றுக்கிழறம (8) இடம்சபெற்்ற ஊட -
கவிய�ோ்ளர் மோநோட்டில இவ்வோறு 
சதரிவித்த அ்வர் லமலும் குறிபபிடு -
றகயில ,  

�னோதிபெதி மற்றும் நிதி அறமச்ெர் 
தமது த்வறுகற்ள ஏற்றுக் சகோண்ட-
னர். உண்றமயில அது ்வரல்வற்கத்-
தக்கது. எனினும் தற்லபெோது பெோ்வ 
மன்னிபபு லகட்பெது பிரலயோென -

மற்்றது. மன்னிபபு ்வழங்-
கு்வதில எவவித சிக்கலும் 
இலற�. ஆனோல கடந்த 
இரு ஆண்டுக்ளோக மக்க-
ளின் பெணம் வீண் விரயமோக்-
கபபெட்டுள்்ளது. முழு நோட்-
றடயும் சீர்குற�த்துவிட்டு 
தற்லபெோது எம்றம சபெோறுப-
லபெற்குமோறு கூறுகின்்றனர்.  

நோட்றட தற்லபெோதுள்்ள நிற�றம-
யிலிருந்து கட்டிசயழுபபு்வதற்குச் 
செலலும் பெோறத அழகோனதல�. 
மிகவும் கடினமோனதோகும். எவ்வோறி -
ருபபினும் அந்த ெ்வோற� ஏற்பெதற்கு 
ஐக்கிய மக்கள் ெக்தி தயோரோகல்வ 
உள்்ளது. எனினும் அரெ தற�்வறர 
மக்கள் �னநோயக முற்றறமயில 
லதர்தல ஊடோகல்வ சதரிவு செயய 
ல்வண்டும்.  

இந்த ெந்தர்பபெத்தில ெந்தர்பபெ-
்வோத அரசியலுக்கும் , ெம்பிரதோய 

அரசியலுக்கும் முற்றுப-
புள்ளி ற்வக்க ல்வண்டும். 
ச்வறுமலன பெதவிகளிலி-
ருந்து வி�கி எம்மிடம் 
சபெோறுபறபெ றகயளித்து-
விட்டு இ�கு்வோக தபபித்து 
விட முடியோது. சபெோரு-
்ளோதோர மறுசீரறமபபிற்கு 
முன்னர் அரசியல மறுசீர-

றமபபிற்கு செல� ல்வண்டும்.  
நோம் தற்லபெோது லமற்கு�க 

நோடுகற்ள பெறகத்துக் சகோண்டிருக்-
கின்ல்றோம். இந்தியோ மற்றும் சீனோ 
என்பென எம்றம ெந்லதகத்துடலனலய 
பெோர்க்கின்்றன. 

ெர்்வலதெ நோடுகளுடனோன உ்றற்வ 
சுமூகமோனதோகக் கட்டிசயழுபபெ 
ல்வண்டும். 

நோட்றட கட்டிசயழுபபு்வதற்கு 
ஐக்கிய மக்கள் ெக்தியின் தி்றறம-
யுள்்ள நிபுணர்கள் உள்்ளனர் என்்றோர்.  

ச்பவாறுப்ன்ப எமமிடம ஒப்்பனடத்துவிடடு
சகவாழுமபு ெம்ப்ங்களின் எதிசரவாலி

இலகுவா்க தப்பி விட முடிைாது 
இம்திைாஸ் பாகீர் மா்க்கார்  

பல்வறு பிர்த்சங்களிலும்
வன்முனற வவடிப்பு
சிை ்பகுதி்களில் துப்பொககிச்சூட்டு சம்்பவம்,  
வீடு்கள், வொ்கனங்கள் எரிபபு  
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துரதிஷ்டகரமான நிலைலமக்கு   
காரணமாகியுள்ள செயற்ாடு   
நாட்டில் நிைவி வரும் ச்ாரு்ளாதார சநருக்க-

டியின் வில்ளவாக ததாற்றம் ச்றறுள்ள 
அரசியல் சநருக்கடிக்கு தீர்வு காணும் வலகயில் 
பிரதமலரயும் அரொஙகதலதயும் ்தவி விைகுமாறு 
க்டநத சிை வாரஙக்ளாகக் தகாரிக்லக விடுக்கப்ட்-
டுள்ளன. அதறதகற் பிரதமர் ்தவி விைகவிருநத 
சூழலில் ஸ்ரீ ைஙகா ச்ாதுஜன ச்ரமுன கட்சியின் 
நிர்வாகததிலுள்ள உளளூராட்சி மன்்றஙக்ளது தலை-
வர்களும் உறுபபினர்களும் அவர்க்ளது ஆதரவா -
்ளர்களும் நாட்டின் ்ை பிரததெஙகளில் இருநதும் 
தநறறு சகாழும்புக்கு வருலக தநதனர். பிரதமலர 
அைரி மாளிலகயில் ெநதிதது அவருக்கான தஙகள 
ஆதரலவயும் சவளிப்டுததினர்.   

அதன் பின்னர் அைரி மாளிலகயில் இருநது இவர் -
கள சவளிதயறினர். என்்றாலும் சொற் தநரததில் 
ஊர்வைமாக பு்றப்ட்்ட ஸ்ரீ.ை.ச்ா.ச்ரமுன உளளூ-
ராட்சி மன்்றஙக்ளது தலைவர்களும் உறுபபினர்க-
ளும் அவர்க்ளது ஆதரவா்ளர்களும் ச்ாரு்ளாதார 
சநருக்கடிக்கு தீர்வு தகாரிய்டி அைரி மாளிலகக்கு 
முன்்ாக அலமதியான எதிர்பபு ஆர்ப்ாட்்டததில் சிை 
வாரஙக்ளாக ஈடுப்ட்டிருநதவர்கள மீது தாக்குதல் 
ந்டாததினர். அவர்க்ளது கூ்டாரஙகல்ளயும் தாக்கி 
தெதப்டுததி தீயிட்டு சகாழுததினர். இதலனயிட்டு 
அைரி மாளிலகக்கு முன்்ாக ்தற்றதது்டன் கைவர 
நிலைலம உருவானது.   

அதலனத சதா்டர்நது காலி முகததி்டலில் ச்ாரு -
்ளாதார சநருக்கடிக்கு தீர்வு தகாரி சுமார் ஒரு மாத-
காைமாக முன்சனடுக்கப்டும் அலமதி ஆர்ப்ாட்்ட 
பிரததெததிறகு இவர்கள ஊர்வைமாகப பு்றப்ட்்டனர். 
இதன் வில்ளவாகப பிரததெததில் ்தற்ற நிலைலம 
அதிகரிததன. இவர்கல்ளக் கட்டுப்டுததி பிரதத-
ெததில் அலமதிலய ஏற்டுதத ச்ாலிஸார் முயற -
சிகல்ள தமறசகாண்ட த்ாதிலும் அம்முயறசிகள 
சவறறியளிக்கவில்லை.   

இவவா்றான சூழலில் காலி முகததி்டல் எதிர்பபு 
ஆர்ப்ாட்்ட பிரததெததிறகுள ச்ால்லு, தடிகளு்டன் 
பிரதவசிதத இவர்கள அஙகு அலமக்கப்ட்டிருநத 
கூ்டாரஙகல்ள அடிதது சநாக்கி தீயிட்டு சகாழுததிய-
ததாடு அஙகு சதாஙக வி்டப்ட்டிருநத ்தாலககல்ள -
யும் கிழிதசதறிநதததாடு அவறறுக்கும் தீயிட்்டனர். 
அதததாடு அஙகு ஆர்ப்ாட்்டததில் ஈடு்ட்டிருநதவர்-
கள மீதும் இவர்கள தடிகள, ச்ால்லுகள சகாணடு 
தாக்குதல்கல்ள ந்டாததினர். இநநிலையில் நிலை -
லமலயக் கட்டுப்டுததும் தநாக்கில் ச்ாலிஸார் 
கணணீர் புலகப பிரதயாகம் செயதததாடு நீர் 
தாலரப பிரதயாகதலதயும் தமறசகாண்டனர்.   

இதததவல்ள பிரததெததில் அலமதி, இயல்பு 
நிலைலய ஏற்டுததும் தநாக்கில் சகாழும்பு சதறகு, 
சகாழும்பு மததி, சகாழும்பு வ்டக்கு ஆகிய பிரதத-
ெஙகளுக்கு மறுஅறிவிததல் வரும்வலரயும் உ்டன-
டியாக ச்ாலிஸ் ஊர்டஙகு பி்றபபிக்கப்ட்்டது. என் -
்றாலும் நிலைலம கட்டுக்க்டஙகாத நிலையில் தமல் 
மாகாணததுக்கும் சொற் தநர காை இல்டயில் முழு 
நாட்டுக்கும் ஊர்டஙகு பி்றபபிக்கப்ட்்டது. அதததாடு 
காலிமுகததி்டலில் ்ாதுகாபல் உறுதிப்டுததும் 
தநாக்கில் இராணுவததினரும் வரவலழக்கப்ட்்டனர். 
இருநத த்ாதிலும் ஸ்ரீ.ை.ச்ா. ச்ரமுன கட்சியின் 
உளளூராட்சி மன்்றஙக்ளது தலைவர்களும் உறுபபி-
னர்களும் அவர்க்ளது ஆதரவா்ளர்களும் கைவரமாக 
ந்டநது சகாண்டன் வில்ளவாக 130 க்கும் தமற -
்ட்த்டார் காயமல்டநதுள்ளனர். அவர்கள சகாழும்பு 
ததசிய லவததியொலையில் சிகிசலெக்காக அனும-
திக்கப்ட்டுள்ளனர்.   

அதததநரம் ஸ்ரீ.ை.ச்ா. ச்ரமுன கட்சியின் உள-
ளூராட்சி மன்்றஙக்ளது தலைவர்க்ளதும் உறுப-
பினர்க்ளதும் அவர்க்ளது ஆதரவா்ளர்க்ளதும் 
செயற்ாட்டுக்கு எதிர்பபு சதரிவிக்கும் வலகயில் 
ெட்்டததரணிகள, சகாழும்பு ததசிய லவததியொலை 
ஊழியர்கள, தா்ல் திலணக்க்ள ஊழியர்கள உள-
ளிட்்ட ்ை தரபபினரும் ஆர்ப்ாட்்டஙகளில் ஈடு்ட்-
்டததாடு காலிமுகததி்டல் ஆர்ப்ாட்்டக்காரர்களுக்கு 
ஆதரவும் சதரிவிததுள்ளனர். அதததாடு கணடி, தம்-
புள்ள, காலி உட்்்ட நாட்டின் ்ைதவறு பிரததெஙகளி -
லும் ஆர்ப்ாட்்டஙகள ந்டாததப்ட்டுள்ளன.   

காலி முகததி்டலிலும், அைரி மாளிலகக்கு முன் -
்ாகவும் ச்ாரு்ளாதார சநருக்கடிக்கு தீர்வு தகாரிய 
த்ாராட்்டஙகள ்ை வாரஙக்ளாக அலமதியான 
முல்றயில் இ்டம்ச்றறு வநதன. இபத்ாராட்்டங-
களின் வில்ளவாக ்தற்ற நிலைலமதயா கைவர 
நிலைதயா ஏற்்டவில்லை.   

என்்றாலும் ஸ்ரீ.ை.ச்ா.ச் உளளுராட்சி மன்்ற 
தலைவர்களும் உறுபபினர்களும் அவர்க்ளது ஆதர-
வா்ளர்களும் ச்ாறுப்ற்ற முல்றயில் தநறறு ந்டநது 
சகாண்டதன் வில்ளவாக முழு நாட்டிலும் ஊர்டஙலக 
பி்றபபிக்க தவணடிய துரதிஷ்டகரமான நிலைலமக்கு 
இட்டுச சென்றுள்ளததாடு நாட்டின் ்ை பிரததெஙகளி-
லும் கைவர நிலைலமயும் ஏற்ட்டுள்ளது. அதததாடு 
காலி முகததி்டலில் ஆர்ப்ாட்்டததில் ஈடுப்ட்டுள-
்ளவர்களுக்கு ஆதரவாக அதிக்ளவிைாதனார் கூ்ட 
தவணடிய நிலைலமக்கும் இட்டுச சென்றுள்ளது. 
தறத்ாது நாட்டில் உருவாகியுள்ள துரதிஷ்டகரமான 
நிலைலயயிட்டு அலமதி ெமாதானதலத விரும்பும் 
அலனதது தரபபினரும் கவலைலய சவளிப்டுத -
தியுள்ளனர். தறத்ாது உருவாகியுள்ள துரதிஷ்டகர 
நிலை விலரவாகவும் தவகமாகவும் அலமதிக்கும் 
இயல்பு நிலைக்கும் திரும்் தவணடும் என்்து தான் 
அலமதி ெமாதானதலத விரும்பும் அலனதது மக்க்ள -
தும் எதிர்்ார்ப்ாகும்.  
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்தபால் கபட்டி இலக�ம் : 834
க்தா்லபபசி இலக�ம் : 2429429, 2429272, 2429279

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

குறள் தரும் சிநதனை

மருத்துவ ஆராய்ச்சியாளர்கள் 
கூறுவதென்ன?   
உயர் இரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்-

கள பாரசிட்டம�ால் �ாததி -
ரரரய எடுததுக்காண்டால் 

அவர்களுககு �ாரர்டப்பு �ற்றும் பகக-
வா்தம் ஏற்படும் அபாயம் அதிகரிககும் 
என ஆய்வான்று ்்தரிவிததுள்ளது. 
பல �ா்தஙக்ளாக ்்தா்டர்ந்து, இர்த 
எடுததுக்காளளும் ம�ாயாளிகளுககு 
ஏற்படும் அபாயஙகள �ற்றும் �ன்ர�-
கர்ளப் பற்றி �ருததுவர்கள சிந்திகக 
மவணடும் என்று எடின்பமரா பல்கரலக-
கழக ஆராயச்சியா்ளர்கள ்்தரிவிததுள்ள-
னர்.   

்தரலவலிககும், காயச்்சலுககும் 
எடுததுக்காளளும் வலி நிவாரணி-
கள பாதுகாப்பானரவ என்று அவர்கள 
கூறுகின்்றனர். இககணடுபிடிப்புகர்ள 
உறுதிப்படுத்த நீண்ட காலததிற்கு அதிக-
�ான �பர்கர்ள ரவதது ஆயவு ்்சயய 
மவணடும் என்று ஏரனய நிபுணர்கள 
கூறுகின்்றனர்.   

பாரசிட்டம�ால் �ாததிரரகள உலகம் 
முழுவதும் உ்டல் வலிகளுககான குறுகிய 
கால தீர்வாக பரவலாகப் பயன்படுத்தப் -
படுகின்்றன. நீண்ட காலததுககு பயன்ப -
டுத்தவும் �ாளபட்ட வலிககாகவும் இது 
பரிந்துரரககப்படுகி்றது. இ்தனால் ஏற் -
படும் �ன்ர�கள குறிதது குர்றவான 
ஆ்தாரம� உள்ளது.   

2018 ஆம் ஆணடு, ஸகாடலாந் -
தில் உள்ள ஐந்து லட்சம் �கக -
ளுககு - அ்தாவது அஙகுள்ளவர்களில் 
ஒவ்வாரு 10 மபரில் ஒருவருககு 
- வலி நிவாரணி பரிந்துரரககப்பட -
்டது. அவர்களுககு உயர் இரத்த அழுத -
்தம் இருந்்தால் இந்்த ஆயவின்படி, 
அவர்கள அதிக ஆபத்தான நிரலயில் 
இருககலாம்.இந்்த ஆயவு 110 ்்தாண-
்டர்கர்ளக கணகாணித்தது. அவர்களில் 
மூன்றில் இரணடு மபர், உயர் இரத்த 
அழுத்ததிற்கான �ருந்துகர்ள எடுததுக 
்காண்டனர்.   

இந்்த ஆயவில், அவர்கள இரணடு 
வாரஙகளுககு ஒரு �ார்ளககு �ான்கு 
முர்ற ஒரு கிராம் பாராசிட்டம�ால் 
�ாததிரரகர்ள எடுததுக்காளளு�ாறு 
மகடடுக்காள்ளப்பட்டனர். �ாள-
பட்ட வலி உள்ள ம�ாயாளிகளுககு ஒரு 
்பாதுவான ம்டாஸ �ாததிரர வழஙகப்-
பட்டது. அ்தன் பின்னர், �ாததிரர �ாதி-
ரிகள (dummy pills) அல்லது �ருந்துப் 
மபாலிகர்ள (placebo) அடுத்த இரணடு 
வாரஙகளுககு எடுததுக்காளளு�ாறு 

மகடடுக்காள்ளப்பட்டனர்.   பாரசிட-
்டம�ால் �ாததிரரக்ளால் இரத்த அழுத -
்தம் அதிகரித்தது என்று இந்்த ம்சா்தரன 
மூலம் ்்தரிய வந்்தது. '�ருந்துப்மபா-
லிகர்ள வி்ட, பாராசிட்டம�ால் �ார-
ர்டப்பு �ற்றும் பககவா்தம் ஏற்படுவ -
்தற்கான மிக முககிய�ான ஆபத்தான 
காரணிகளில் ஒன்்றாக இது உள்ளது', 
என்று எடின்பமரா �ருந்தியல் நிபுணர் 
மபராசிரியர் மேம்ஸ டியர் ்்தரிவிககி -
்றார்.   

�ாளபட்ட வலி உள்ள ம�ாயாளிக -
ளுககு முடிந்்தவரர குர்றந்்த அ்ளவு 
பாராசிட்டம�ால் �ாததிரரகர்ள 
உட்காள்ள பரிந்துரரககவும், உயர் 
இரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள �ற்றும் 
இ்தய ம�ாய அபாயததில் உள்ளவர் -

கர்ள உன்னிப்பாகக கணகாணிககவும் 
ஆராயச்சியா்ளர்கள �ருததுவர்களுககு 
அறிவுறுததியுள்ளனர்.   மூடடு வீககம் 
என்பது பிரிட்டனில் �ாளபட்ட வலிககு 
மிகப்்பரிய காரணஙகளில் ஒன்்றாகும். 
வலிககு சிகிச்ர்சயளிப்ப்தற்கு பாதுகாப்-
பான �ருந்துகளும், �ல்ல �ன�லம் 
இருப்ப்தற்கான ஆ்தரவு �ற்றும் உ்டல் 
ரீதியாக சுறுசுறுப்பாக இருகக ஊகக-
�ளிககும் பி்ற உ்தவிகளும் ம்தரவ 
என்று '்வர்்சஸ ஆர்தரிடிஸ' என்்ற ஒரு 
்்தாணடு நிறுவனம் கூறியுள்ளது.   

'வலி நிவாரண �ருந்துக்ளால் ஏற்படும் 
அபாயஙகர்ளப் பற்றி நீஙகள கவரலப்-
படுகிறீர்கள என்்றால், உஙகளின் ்்தரிவு-
கர்ள ஆராய ஒரு சுகா்தார நிபுணரி்டம் 
மப்ச மவணடும்', என்கி்றார் ்வர்்சஸ 
ஆர்தரிடிஸில் வா்தவியல் ஆமலா்சரன 
நிபுணராக உள்ள ்்டாக்டர் ்பஞ்சமின் 
எல்லிஸ.   

�ற்்்றாரு �ருததுவ நிபுணர் அயான் 

்�ககின்்டயர், '்தரலவலி அல்லது 
காயச்்சலுககான பாரசிட்டம�ால் �ாததி-
ரரயின் குறுகிய கால உபமயாகதர்தப் 
பற்றிய விஷயம் அல்ல இது. இ்தற்கான 
�ாததிரரகள நிச்்சய�ாக �ன்ர� ்தரும்.   

லண்டன் பல்கரலககழகததின் 

்்சயின்ட மோர்ஜ்ஸில் உள்ள �ருந்தி -
யல் �ற்றும் சிகிச்ர்ச விரிவுரரயா்ளர் 
்்டாக்டர் திமபந்்தர் கில், �ருததுவ 
ஆயவு இ்தழ் ஒன்று ்வளியிடடுள்ள 
கடடுரரயில், '்வளர்ளநி்ற ஸகாட -
லாந்து �ககளில் இரத்த அழுத்தததில் 
சிறிய அ்ளவிலான, ஆனால், கவனிககத-
்தகக அதிகரிப்பு கண்டறியப்படடுள்ளது 
என்று ்்தரிவிககி்றார். ஆனால் இதில் 
பலவும் அறியப்ப்டா்தரவயாக உள்ளன. 
மு்தலில், பாரசிட்டம�ால் �ாததிரர 
நீண்ட கால�ாக பயன்படுததுவ்தால், 
இரத்த அழுத்தததில் காணப்படும் அதி -
கரிப்பு அப்படிமய நிரலததிருககு�ா 
என்பது ்்தளிவாகத ்்தரியவில்ரல.   

'இரண்டாவ்தாக, பாரசிட்டம�ால் 
�ாததிரரரயப் பயன்படுததி, அ்தன் கார-
ண�ான இரத்த அழுத்தததில் ஏம்தனும் 
அதிகரிப்பு ஏற்படடு, இ்தய ம�ாய அபா -
யததிற்கு வழிவகுககும் என்பர்தயும் 
உறுதியாக ்்தரியவில்ரல' என்று அவர் 

கூறுகி்றார்.   நீண்ட கால�ாக பாரசிட -
்டம�ால் �ாததிரர பயன்பாடடிற்கும், 
அ்தனால் �ாரர்டப்பு ஏற்படும் அபா -
யததிற்கும் இர்டமயயான ்்தா்டர்ரப 
ஒரு ்பரிய அ்�ரிகக ஆயவு கண்ட -
றிந்்தது. ஆனால், இதில் ஒன்று்தான் 
�ற்்்றான்ர்ற ஏற்படுததியது என்பர்த 
நிரூபிகக முடியவில்ரல. ஏரனய 
சிறிய ஆயவுகளும் இந்்த ்்தா்டர்ரப 
உறுதிப்படுத்த முடியவில்ரல.   

பாரசிட்டம�ால் �ாததிரர எவவாறு 
இரத்த அழுத்ததர்த உயர்ததும் 
என்பர்த ்தஙக்ளால் வி்ளகக முடிய -
வில்ரல. ஆனால், ்தஙகளின் கணடுபி -
டிப்புகள நீண்ட கால பாரசிட்டம�ால் 
�ருந்துகர்ள பரிந்துரரககும் மபாகரக 
�றுபரிசீலரன ்்சயய வழிவகுககும் 
என்று எடின்பமரா குழு கூறியுள்ளது.   

ம�லும் இப்யூபுரூூஃபன் (ibuprofen) 
மபான்்ற ஸ்்டராய்டல் அல்லா்த 
அழற்சி உண்டாவர்த ்தடுககும் 
(non-steroidal anti-inflammatory) வலி 
நிவாரணிகர்ள வி்ட இரவ பாதுகாப் -
பான்தாகக கரு்தப்பட்டன. அரவ 
சிலருககு இரத்த அழுத்ததர்த உயர்த -
தின என்று நிரனத்தனர். இந்்த ஆய -
வுககு நிதியளித்த பிரிடடிஷ் ஹார்ட 
ூஃபவுணம்டஷன், 'பாரசிட்டம�ால் 
�ாததிரர மபான்்ற ஒப்பீட்ட்ளவில் 
பாதிப்பில்லா்த �ருந்துகள ம்தரவயா? 
என்பர்த �ருததுவர்களும் ம�ாயாளிக -
ளும் ்்தா்டர்ந்து �றுபரிசீலரன ்்சயய 
மவணடும் என்று கூறியுள்ளது.   

்சா்தாரண�ான, ஆமராககிய�ான 
இரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்களி்டம், 
நீண்ட கால இர்ட்வளியில், 'பார -
சிட்டம�ால் �ாததிரர அதிக அ்ளவில் 
பயன்படுததுவ்தால் ஏற்படும் அபா-
யஙகர்ளயும், அ்தன் �ன்ர�கர்ளயும் 
உறுதிப்படுததுவது அவசியம் என்று 
ஸடமராக அம்சாசிமயஷரனச் ம்சர்ந்்த 
்்டாக்டர் ரிச்்சர்ட பிரான்சிஸ கூறுகி்றார்.   

உலகம் முழுவதும் எண்ணய 
விததுகள உற்பததி பாதிககப் -
படடுள்ள்தால் ்சர�யல் எண-

்ணயககு பற்்றாககுர்ற ஏற்படடுள்ளது. 
இ்தன் விர்ளவாக அ்தன் விரல கடு-
ர�யாக உயர்ந்து வருகி்றது. இ்தனால் 
பல ஐமராப்பிய �ாடுகள ்சர�யல் எண -
்ணயரய �ககளுககு கடடுப்பாடுக -
ளு்டன் விற்பரன ்்சயயும் �்டவடிக -
ரகரய முன்்னடுததுள்ளன.   

்சர�யல் எண்ணயககான ம்தரவ 
உலகலாவிய ரீதியில் அதிகரிததுள்ள 
மபாதிலும் அ்தன் உற்பததி குர்றவர்டந்-
துள்ளது. இ்தனால் ்சர�யல் எண்ண -
யின் விரல க்டந்்த பல �ா்தஙக்ளாக 
உயர்ந்து வருகி்றது. அதிலும் ரஷ்ய – 
உகரரன் மபார் காரண�ாக சூரிய காந்தி 
எண்ணய விரல அதிகரிதது வருகி்றது.   

உலக சூரிய காந்தி எண்ணய உற்-
பததியில் 50 ்ச்தவீ்தப் பஙரக உகரரன் 
வகிககின்்றது. அம்தம�ரம் உகரரன் 
மீது மபார் ்்தாடுததுள்ள ரஷ்யா, உலக 
சூரிய காந்தி எண்ணய வர்த்தகததில் 
25 ்ச்தவீ்ததர்தக ்காணடுள -
்ளது. எனினும் ்தற்மபார்தய 
ரஷ்யா - உகரரன் மபார் காரண-
�ாக சூரிய காந்தி எண்ணய 
உற்பததி ்பரிதும் பாதிககப்-
படடுள்ளது. அதம்தாடு ரஷ்யா 
மீது உலக �ாடுகள விதிததுள்ள 
்தர்டயின் காரண�ாகவும் சூரி -
யகாந்தி ்சர�யல் எண்ணய 
வர்த்தகம் ம�லும் சிககலான 
நிரலரய அர்டந்துள்ளது.   

இம்தமவர்ள ம்சாயா 
அவரர எண்ணயககும் 
உலக ்சந்ர்தயில் பற்்றாககுர்ற 
ஏற்படடு வருகின்்றது. ்்தன் 
அ்�ரிககாவில் நிலவும் வரட-
சியான சூழ்நிரலயும் இ்தற்கு 
ஒரு முககிய காரண�ாகும். 
இ்தனால் பிமரசில், ஆர்ேண-
டீனா, பாராகுமவ ஆகிய �ாடு-
களில் இருந்து ஏற்று�தி ்்சயயப்படும் 
ம்சாயா எண்ணய உற்பததி கடுர�யாக 
பாதிககப்படடு, 9.4 ்ச்தவீ்த�ாகக குர்றந் -
துவர்டந்துள்ளது. இது க்டந்்த ஆறு வரு-
்டஙகளில் மிகவும் குர்றவான உற்பததி-
யாகும்.   

ம�லும் கன்டாவில் முககிய ்தாவர 
எண்ணயயான மரப்சீட எண்ணய உற் -
பததியும் கடுர�யாக பாதிககப்படடுள-

்ளது. இ்தற்கு அஙகு நிலவும் 
காலநிரல �ாற்்றம் ஓர் முககி-
ய�ாக காரண�ாக வி்ளஙகுகி-
்றது. இ்தனால் அஙகு 50 ்ச்தவீ்த 
அ்ளவுககு உற்பததி வீழ்ச்சி ஏற்-
படடுள்ளது.   

இதுமபாலமவ உலக அ்ளவில் 
�ற்்்றாரு முககிய ்சர�யல் 
எண்ணயயாக வி்ளஙகும் 
பாம் எண்ணய உற்பததியி-
லும் வீழ்ச்சி ஏற்படடுள்ளது. 
குறிப்பாக இ்தரன அதிக�ாக 
உற்பததி ்்சயயும் �மலசியா, 
இந்ம்தாமனசியாவில் பற்்றாக-
குர்ற ஏற்படடுள்ளது. இந்-
ம்தாமனசியா வரு்ட்�ான்றுககு 
சு�ார் 30 மில்லியன் ்்தான் 
பாம் எண்ணயரய ஏற்று�தி 
்்சயயககூடிய �ா்டாகும். இது 
உலக அ்ளவில் உற்பததி ்்சய-
யப்படும் ்தாவர எண்ணய உற்பததியில் 
மூன்றில் ஒரு பஙகாகும்.   

எனினும் இந்ம்தாமனஷியா 55 ்ச்தவீ -

்தம், �மலசியா 31.2 ்ச்தவீ்தம், ்�்தர்-
லாந்து 3.7 ்ச்தவீ்தம், ்ேர்�னி 1.2 ்ச்தவீ-
்தம், எஸம்டானியா 0.7 ்ச்தவீ்தம் ஏரனய 
�ாடுகள 8.2 ்ச்தவீ்தம் என்்றபடி உலக்ள -
வில் பாம் எண்ணயரய உற்பததி ்்சய-
யககூடியனவாக உள்ளன.   

இம்தமவர்ள, உலகலாவிய ரீதியில் 
்தாவர எண்ணயககான மகளவி 
்பரிதும் அதிகரிததுள்ள நிரலயில் பாம் 

எண்ணயககான மகளவியும் அதிகரிதது 
வருகி்றது. ஆனால் ம்தரவககு ஏற்ப பாம் 
எண்ணய உற்பததிரய ம�ற்்காளவ-
்தற்கு ்்தாழிலா்ளர் பற்்றாககுர்றயும், 

எண்ணய விதது 
உற்பததி குர்றவும் 
்தர்டயாக உள்ளன.   

இ ்தன் 
விர்ளவாக இந் -
ம்தாமனசியா பாம் 
எண்ணய ஏற்று -
�திககு கடடுப்பா-
டுகர்ள விதிததுள-
்ளது. அதம்தாடு 
அ்தன் விரலரய 
்பரிதும் அதிக -
ரிததுள்ள இந்ம்தா-
மனசியா அ்தன் 
ஏ ற் று � தி ர ய யு ம் 
கணி்ச�ான அ்ளவு 
உ ய ர் த தி ய து . 
இருந்்த மபாதிலும் 
இந் ம ்த ா ம ன சி ய ா 
்பரும் ்�ருகக -

டிககு �ததியில் பாம் எண்ணய ஏற்-
று�திககு க்டந்்த ஏப்ரல் �ா்த இறுதி 
மு்தல் ்தர்ட விதிததுள்ளது. ஏற்கனமவ 
ரஷ்யா - உகரரன் மபாரால் சூரிய-
காந்தி எண்ணய விரல உயர்ந்துள்ள 
நிரலயில் பாம் எண்ணய விரலயும் 
உயர்ந்்தால் ஒடடு்�ாத்த ்சர�யல் 
எண்ணய விரலயும் அதிகரிககும் 
ஆபதது ஏற்படடுள்ளது.   

உலக அ்ளவில் ்சர�யல் எண்ணய 
பற்்றாககுர்றயால் அ்தன் விரல க்டந்்த 
�ார்ச் �ா்தததில் �ாததிரம் 25 ்ச்தவீ்த அ்ள-
வுககு உயர்ந்துள்ளது. அதிலும் குறிப்-
பாக பாம் எண்ணய விரல 50 ்ச்தவீ்தம் 
உயர்ந்துள்ளது.   

இம்தமவர்ள மரப்சீட எண்ணய 
விரல 55 ்ச்தவீ்தமும், ்தாவர எண்ணய 
விரல 23 ்ச்தவீ்தமும் அதிகரிததுள்ளது. 
்சர�யல் எண்ணயககு ஒரு பு்றம் 
விரல உயர்ந்து வருகின்்ற அம்தம�ரம் 
பற்்றாககுர்றயும் ்்தா்டரககூடிய்தாக 
உள்ளது.   

இந்்த நிரலயில் ்ேர்�னி, பிரிட -
்டன், துருககி உளளிட்ட பல ஐமராப் -
பிய �ாடுகள ்சர�யல் எண்ணய 
விற்பரனககு கடடுப்பாடுகர்ள விதித-
துள்ளன. அ்தன் நிமித்தம் மரஷன் முர்ற 
அறிமுகப்படுத்தப்படடு ஒரு குடும்பத -
துககு ஒரு கிமலா என்்றபடி ்சர�யல் 
எண்ணய விநிமயாகிககப்படுகின் -
்றன.   

உலக அ்ளவில் ்சர�யல் எண -
்ணயககு ஏற்படடுள்ள பற்்றாககுர்ற 
இந்தியா, இலஙரக மபான்்ற �ாடுகர்ள -
யும் பாதிககககூடியனவாக உள்ளன.   

்சர�யல் எண்ணய பற்்றாககுர்ற 
உ்டனடியாக தீரககூடிய வாயப்பு 
இல்லா்த்தால் விரல ம�லும் உயரும் 
ஆபதது உள்ளது. அம்தம�ரம் க்டந்்த சில 
�ா்தஙகளில் ்சர�யல் எண்ணயின் 
விரல இரு �்டஙகு விரல உயர்ந்துள்ள-
ர�யும் குறிப்பி்டத்தகக்தாகும்.   
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உல்களாவிய ரீதியில் சமமயல் 
எணதணெய் பற்ாக்கும்  

நீண்ட நாட்களா்க பாரசிட்டமமால் பாவம்ன:  

'வலி நிவாரண மருந்து�ளால் ஏறபடும் 
அபாயங�்ளப் பறறி நீங�ள் 
�வ்லப்படுகிறீர்�ள் எனைால், 
உங�ளின க்தரிவு�்ள ஆராய ஒரு 
சு�ா்தார நிபுணரிடம் பபெ பவண்டும்',

தன்னை ஆட க்ொண்டுள்ள ச�ொம்ப்ை ஒருவன 
அகற்றி விட ொ்ல், அவனைது குடிப்்பரு்ைக்கும, 
ஆண்்ைக்கும சிறபபு தொசனை வந்து ச�ரும.

குடியாணலம யுளவநத குற்றம் ஒருவன்
மடியாணலம மாற்றக் சகடும்
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(அட்டாளைச்சேளை குறூப் நிருபர்)
   
“இனளறைய இளைஞர்்கள் வீண் 

்்களிகள்க்களிலும் ஏளைய ்ேளை-
யறறை ந்ைடிகள்க்களிலும் ஈடுபட-
டுக்்கடாண்டு ேமது ்கடாலதளே வீண-
டிதது ைரும் இக்கடால ்கட்ததில், 
இவைடாறைடாை பயிறசி ைகுப்பு்களில் 
்கலந்து ்்கடாள்ைதும் அைர்்களை 
்கலந்து ்்கடாள்ை ளைப்பதும் மி்கவும் 
பிர்யடாசேைமடாைேடாகும்.   

இனளறைய இளைஞர்்களை ்நறிப் -
படுதே ்மற்்கடாள்ளும் நல்ல ஒரு 
முயறசியடாகும் எை அக்களரப்பறறு 
பிர்ேசே ்சேயலடாைர் ரீ.எம்.முஹம் -
மத அனசேடார் ்ேரிவிதேடார்.   

“வீடடுககு நல்ல பிள்ளை, சேமுேடா -
யததிறகு நல்லமனிேன, நடாடடுககு 
நல்ல பிரளை”’ எனும் ்ேடானிப்்படா-
ருளில் இஸலடாமிய விழுமியங்களுக-
்களமைடா்க அறிவு, ஆளுளம, திறைன 
அபிவிருததி ்படானறை துளறை்களில் 
பதினம ையதிைளர ைலுவூடடும் 
நி்கழ்வில் சிறைப்படா்க பயிறசி்பறறை 
மடாணைர் மடாணவியர்்களுககு சேடான-

றிேழ், விருது ைழஙகும் நி்கழ்வு 
அக்களரப்பறறு பிர்ேசே ்சேயல்க 
்்கட்படார் கூ்ததில் நள்்பறறைது.   

இந்நி்கழ்வில் பிரேம அதிதியடா-
்கக ்கலந்து்்கடாண்டு பயிறசி்பறறை 
மடாணைர் மடாணவியர்்களுககு சேடான-
றிேழ், விருது ைழஙகியேயடுதது 
உளரயடாறறிய்படா்ே அைர் குறிப் -

பிட்டார்.   
அளமப்பின ேளலைர் எம்.எ.உ -

துமடா்லப்ளப ேளலளமயில் நள் -
்பறறை இந்நி்கழ்வில், ்்கௌரை 
அதிதி்கைடா்க உேவி ைலயக ்கல்விப் 
பணிப்படாைர்்கள் எம்.எம்.சிததி 
படாததிமடா எ.ஜி.பஸமில், அக்களரப்-
பறறு ஆேடாரளைததியசேடாளல திட்-

மி்ல் ளைததிய அதி்கடாரி ஆகி்யடார் 
்கலந்து்்கடாண்்ைர்.   

அக்களரப்பறறு பிர்ேசே ்சேயல -
்கம், ைலயக்கல்வி அலுைல்கம் ஆகி-
யளை்களின ைழி்கடாட்லில் ஹிரடா 
அளமப்பின அதிபர் ் மௌலவி எ.ஜி. 
அப்துல் றைஊபடால் ைடிைளமக்கப் -
பட் இந்ே ைலுவூடடும் நி்கழ்வுககு 
இப்பகுதி்களிலுள்ை பல்்ைறு பகு -
தி்களிலுமுள்ை படா்சேடாளல மறறும் 
மேரசேடாவில் பயிலும் மடாணைர்்கள் 
உறசேடா்கமடா்க ்கலந்து ்்கடாண்டு பயிரற -
சிளய ்பறறுக்்கடாண்்ைர்.   

பயிறசிளய பூரணமடா்க நிளறைவு 
்சேயே மடாணைர்்களுககு சேடானறிேழ்-
்கள் ைழங்கப்பட்்ேடாடு, பயிறசி -
யின்படாது வி்சே் திறைளம ்கடாடடிய 
மடாணைர்்களுககு வி்சே் விருது்க-
ளும் ைழங்கப்பட்ை. ்்கௌரை 
அதிதி்கைடா்க உேவி ைலயக ்கல்விப் 
பணிப்படாைர்்கள் எம்.எம்.சிததி 
படாததிமடா எ.ஜி.பஸமில், அக்களரப்-
பறறு ஆேடாரளைததியசேடாளல திட்-
மி்ல் ளைததிய அதி்கடாரி ஆகி்யடா-
ரும் சேடானறிேழ்்களை ைழஙகிைர்.   

இளைஞர்களை வலுவூட்டும்
நி்கழ்வு நல்லத�ொரு முயற்சி   

அக்்கமைப்பற்று பிைமேெ செயலவாளர்   
ச்பவாத்துவில் ஆேவாை ம்த்தியெவாமல ம்த்திய அத்தியடெ்கர் ரீ.எஸ்.ஆர்.ரீ.ஆர். ைஜவாப  
ேமலமேயிலவான ம்த்தியர்்கள், ேவாதியர்்கள், ம்த்தியெவாமல உத்திமயவா்கத்ேர்்கள்,  
ஊழியர்்கள் உள்ளிட்ட குழுவினர் அம்பவாமை ேவா்ட்ட ச்பவாது ம்த்தியெவாமலக்கு  ெனிக் -
கிழமே (07) விஜயம செய்ே ம்பவாது.      (்ப்டம: ்பவாலமுமன விமெ்ட நிரு்பர்) 

நற்பிடடிமுமன சி்ெக்தி வித்தியவாலயத்தில் இ்டமச்பற்ை வித்தியவாைம்ப விழவாவிற்கு, பிைேே 
அதிதியவா்க ்ரும்க ேநே ்பவா்டெவாமல மேம்பவாடடு இமைப்பவாளர் எஸ்.சிைவாஜூதீன் ்கலநது -
ச்கவாண்ட ம்பவாது.           (்ப்டம: நற்பிடடிமுமன தின்கைன் நிரு்பர்)

்கல்முமன அஷைப ஞவா்ப்கவார்த்ே ம்த்தியெவாமலயில் ்க்டமேயவாற்றி இ்டேவாற்ைம ச்பற்றுச் -
செல்லும என்பு முறிவு ம்த்திய நிபுைர் ்டவாக்்டர் ம்க. ்கவாணடீ்பமன ்பவாைவாடடி ச்களைவிக் -
கும நி்கழ்வு, ம்த்திய அத்தியடெ்கர் ்டவாக்்டர் ஏ.எல்.எப.ஏ.ைஹேவான் ேமலமேயில் இ்டம  
ச்பற்ை ம்பவாது.             (்ப்டம: ்கல்முமன குறூப நிரு்பர்)

க்கொப்பிரஸ் நிள்லயங்கைொல த�ொதுமக்களுககு அதி்க நனளம
(அட்டாளைச்சேளை மததிய நிருபர்)

கிழககு மடா்கடாண கூடடுறைவுச சேங்கங-
்களிைடால் திறைந்து ளைக்கப்படடுள்ை 
்்கடாப்பிரஸ பல்்படாருள் விறபளை 
நிளலயங்கள் மூலம் ்படாதுமக்கள் 
அதி்கம் நனளமயள்ந்து ைருைேடா்க-
வும், இப்பணி ்மலும் விரிவுபடுத-
ேப்படும் எைவும் கிழககு மடா்கடாண 
கூடடுறைவு அபிவிருததி ஆளணயடா-
ைர் ஏ.எல்.எம். அஸமி ்ேரிவிதேடார்.

கிழககு மடா்கடாணததில் இதுைளர 
்மடாதேம் 16 ்்கடாப்பிரஸ விறபளை 
நிளலயங்கள் திறைந்து ளைக்கப்-
படடுள்ைை. மடா்கடாண மட்ததில் 
்மலும் 12 ்்கடாப்பிரஸ விறபளை 
நிளலயங்கள் எதிர்்கடாலததில் திறைந்து 
ளைக்கப்ப்வுள்ைேடா்கவும் அைர் 
்மலும் ்ேரிவிதேடார்.

அம்படாளறை மடாைட்ததில் சேடாயந்ே -
மருது, அக்களரப்பறறு, ்கடாளரதீவு, 
நிந்ேவூர், அம்படாளறை, உ்கண, 

்ேஹியதேக்கண்டி பிர்ேசேங்களி -
லும், மட்க்கைப்பு மடாைட்ததில் 
மட்க்கைப்பு, ஏறைடாவூர், ஓட்மடா -
ைடி, ஈசசேந்தீவு - ்கனைஙகு்டா பிர -
்ேசேங்களிலும், திரு்்கடாணமளல 
மடாைட்ததில் திரு்்கடாணமளல, 
்கந்ேைடாய, கிண்ணியடா, மூதூர், 
பேவிசிறிபுர பிர்ேசேங்களிலும் 
்மடாதேம் 16 ்்கடாப்பிரஸ பல் -
்படாருள் விறபளை நிளலயங்கள் 
ஏற்கை்ை திறைந்து ளைக்கப்படடு, 

்சேளை ைழஙகி ைருகினறைை. புதிய 
்்கடாப்பிரஸ பல்்படாருள் விறபளை 
நிளலயங்கள் மூலம் அம்படாளறை, 
மட்க்கைப்பு, திரு்்கடாணமளல 
மடாைட்ங்களிலுள்ை ்படாதுமக -
்கள் உணவு மறறும் அததியைசிய 
படாைளைப் ்படாருட்களை நியடாய 
விளலயில் ்பறறுைருைேடா்கவும், 
இது்ேடா்ர்பில் மக்கள் பிரஸேடாபிப் -
பேடா்கவும் ஆளணயடாைர்  ்மலும்  
்ேரிவிதேடார்.

கிழக்கு மாகாண கூட்டுறவு ஆணணயாளர் அஸ்மி

பிலிப்ள�னஸ் ஜனொதி�தி க�ர�ல நிளைவு
பிலிப்ளபனஸ ைைடாதிபதி ்ேர்ே -

லில் ்நறறு மில்லியன ்கணக்கடாை 
மக்கள் நீண்் ைரிளசேயில் ்கடாததி-
ருந்து ேமது ைடாககு்களை அளிதே-
ைர்.   

நடாடடின முனைடாள் சேர்ைடாதி -
்கடாரியின ம்கன ்பர்டிைனட 
“்படாங்்கடாங” மக்ரடாஸ ைூனிய-
ருககு ைைடாதிபதி ் ேர்ேலில் ் ைறறி 
ைடாயப்பு அதி்கம் இருப்பேடா்க நம் -
பப்படுகிறைது.   

அைருககு ்பரு ்ைறறி ைடாயப்பு 
இருப்பேடா்க ்கருததுக ்கணிப்பு -
்கள் கூறுகினறைை. இேனமூலம் 36 
ஆண்டு்களுககு முனைர் மக்கள் 

எழுசசி மூலம் பேவி ்கவிழ்க்கப்-
பட் மக்ரடாஸ சேந்ேதிளயச ் சேர்ந்ே 
ஒருைர் பிலிப்ளபனஸில் மீண்டும் 
ஆடசிளய பிடிக்க ைடாயப்பு ஏறபட-
டுள்ைது.   

2016 ஆம் ஆண்டு துளண ைைடா -
திபதி ்படாடடியில் மக்ரடாளை 
குறுகிய ைடாககு விததியடாசேததில் 
்ேடாற்கடிதே மிேைடாதியடாை ்லனி 
்ரடாப்்ர்்டா அைரது பிரேடாை 
்படாடடியடாைரடா்க உள்ைடார்.   

பிலிப்ளபனஸின ்ேனபகுதி -
யில் மகிண்்ைடாவ ைட்டாரததில் 
உள்ை ைடாக்களிப்பு நிளலயததில் 
ஏறபட் துப்படாககிச சூடடுச சேம்ப -

ைததில் 3 படாது்கடாைல் அதி்கடாரி்கள் 
்்கடால்லப்பட்ேடா்க ்படாலிைடார் 
்ேரிவிததுள்ைைர்.  

தீவிரைடாே ந்ைடிகள்க்களுககுப் 
்பயர்்படாை மிண்்ைடாவ தீவில் 
ைடாக்களிப்பு ஆரம்பிதது சிறிது 
்நரததில் துப்படாககிச சூடு ந்ந் -
ேது.  

2 ந்கரங்களில் பல ள்க்யறி குண் -
டு்கள் ்ைடிதேளேத ்ேடா்ர்ந்து 
அந்ேச சேம்பைம் ந்ந்ேேடா்கக கூறைப் -
படுகிறைது.  

பிலிப்ளபனஸின ்ேனபகுதி -
யில் ்ேர்ேல் ்ேடா்ர்படாை ைன -
முளறை்கள் ந்ப்பது ைழக்கமடாை 

ஒனறைடா்க உள்ைது. இந்ே ்ேர்ேலில் 
யடார் ்ைறறி்பறறை்படாதும் ்க்ந்ே 
ஆறு ஆண்டு்கள் பிலிப்ளபனஸில் 
ஆடசியில் இருந்ே ்கடும்்படாக -
்கடாைரடாை ைைடாதிபதி ்ரடாடரி்்கடா 
டு்ர்்்வின பேவிக ்கடாலம் முடி -
வுககு ைரும் எனபது குறிப்பி்த -
ேக்கது.  

ைைடாதிபதிளய ்ேர்வு ்சேயைது 
மடாததிரமனறி துளண ைைடாதிபதி, 
்சேைட்ர்்கள், கீழளை உறுப்பிைர் -
்கள் மறறும் நடாடு முழுைதும் ஆயி -
ரக்கணக்கடாை கீழ்நிளல அதி்கடாரி -
்களை ்ேர்வு ்சேயைேற்கடா்கவும் 
மக்கள் ்நறறு ைடாக்களிதேைர். 

இம்ரொன ்கொன த�ொத்து்களை  
ஆரொய மத்திய அரசு முடிவு

படாகிஸேடான முனைடாள் பிரேமர் 
இம்ரடான ்கடானின ்சேடாதது்கள் மறறும் 
ைருமடாை அறிகள்க்களை ஆயவு 
்சேயய மததிய அரசு தீர்மடானிததுள் -
ைது.   

அ்ே்படானறு இம்ரடான ்கடானின 
படாகிஸேடான ேஹ்ரிக்்க இனசேடாப் 

்கடசி மததிய ்சேயல்க ஊழியர்்கள் 
நடால்ைரின ைஙகிக ்கணககு்களை 
்பறுைேறகும் அரசு தீர்மடானிததிருப் -
பேடா்க கூறைப்படுகிறைது.   

இந்ே நடானகு ்கடசி ஊழியர்்களின 
ேனிப்பட் ்கணககுககு ்பரும் 
்ேடாள்க பணம் ைந்திருப்பது பறறி 
படாகிஸேடான மததிய ைஙகியி்ம் 
விைக்கம் ்்கட்கப்படுைேடா்க இது 
்ேடா்ர்படாை ைட்டாரங்களை 
்மற்்கடாள்்கடாடடி ்சேயதி ்ைளியடா -
கியுள்ைது. இந்ே ஆேடாரங்கள் அடிப் -
பள்யில் ள்கதி ந்ைடிகள்க்கள் 
இ்ம்்பறை ைடாயப்பு ஏறபடடுள்-
ைது.     

எரித�ொருள் விள்ல அதி்கரிப்பு:  
ளநஜீரிய விமொன க�ளவ ரத்து

விமடாை எரி்படாருள் விளல 
உயர்வு ்கடாரணமடா்க உள்நடாடடு 
விமடாைச ்சேளை்களை ்நறறு திங-
்கடகிழளம முேல் நிறுததுைேறகு 
ளநஜீரிய விமடாை நிறுைைங்கள் முடி -
வு்சேயதுள்ைை.  

எரி்படாருளின விளல இந்ே 
ஆண்டு மடடும் சுமடார் நடானகு 
ம்ஙகு உயர்ந்துள்ைேடா்க ளநஜீரிய 
விமடாை நிறுைைங்கள் ்ேரிவிதேை.  

்க்ந்ே ்பப்ரைரி மடாே இறுதியில் 
ரஷயடா, உகளரன மீது பள்்யடுத-
ேேன விளைைடா்க எரி்படாருளின 
விளல ்மலும் உயர்ந்துள்ைது.  

ளநஜீரியடாவில் ்க்ந்ே மடார்ச முேல் 

பல விமடாைச ்சேளை்கள் ரததுச ்சேய -
யப்பட்ை அல்லது ேள்ளிப்்படா்ப்-
பட்ை. இேறகு விமடாை எரி்படா-
ருள் பறறைடாககுளறை்ய ்கடாரணமடா்கக 
கூறைப்பட்து.    

உகளரனுககு இந்தியொ  
மனி�ொபிமொன உ�வி்கள்
ேற்படாது இ்ம்்பறறு ைரும் 

உகளரன மறறும் ரஷய ்படாருககு 
மததியில் உகளரனுககு அததியடாை-
சிய மருந்து்கள் மறறும் மருததுை 
உப்கரணங்களைக ்்கடாண்் 7,775 
கி.கி மனிேடாபிமடாை உேவி்களை 
இந்தியடா ைழஙகியுள்ைது.   

புதிேடா்க நியமிக்கப்பட் உகளர-
னுக்கடாை இந்திய தூதுைர் ஹடார்ஷ 
குமடார் ்ையின, உகளரனிய பிரதி 
சு்கடாேடார அளமசசேருககு இந்ே உேவி-
்களை ள்கயளிதேடார்.   

்க்ந்ே மடார்ச மடாேததில் இந்தியடா 
90 ்ேடான நிைடாரண உேவி்களை உக -

ளரனுககு ைழஙகியேடா்கவும் அதி்க 
மருந்து்களை ைழங்க அைேடாைம் 
்சேலுததுைேடா்கவும் இந்திய ்ைளி-
விை்கடார அளமசசேர் எஸ. ்ையசேங்கர் 
்ேரிவிதேடார்.     

அதமரிக்க மு�ல த�ணமணி உகளரனுககு திடீர �யணம்
அ்மரிக்க முேல் ்பண்மணி ஜில் 

ளப்ன முனைறிவிப்பினறி ்க்ந்ே 
ஞடாயிறறுககிழளம உகளரனுககு 
விையம் ்மற்்கடாண்டுள்ைடார்.  

உகளரன மீது ரஷயடா ்படார் ்ேடாடுத-
திருககும் ்ைளையில் உகளரனிய 
மக்களுககு ஆேரைளிக்க அைர் அஙகு 
்சேனறுள்ைடார்.  

உகளரனில் ேற்கடாலி்கத ேஙகுமி-
்மடா்கப் பயனபடுதேப்படும் படா -்
சேடாளலககுச ்சேனறை ஜில் ளப்ன, 
அஙகு உகளரனிய முேல் ்பண்மணி 
ஒ்லைடா ்சே்லனஸ்கடாளைச சேந்-

திதேடார். 47 பிள்ளை்கள் உடப் 
இ்ம்்பயர்ந்ே சுமடார் 163 உகளரனி-
யர்்களுககு அந்ேப் படா்சேடாளல ேஙகு-
மி்மடாயச ்சேயல்படுைேடா்கத ்ேரி-
விக்கப்பட்து.  

அண்ள் நடா்டாை ஸ்லடாைடாககி-
யடாவில் பயணம் ்சேயது்்கடாண்டி-
ருந்ே ஜில் ளப்ன, உகளரனுககுச 
்சேனறு ்சே்லனஸ்கடாவிறகுப் பூக்கள் 
ைழஙகி அைளர அளணததுக்்கடாண்-
்டார்.  

உகளரனுககுப் பயணம் ்மற-
்்கடாள்ை முடிவு்சேயே திருமதி 
ளப்னின துணிளைத திருமதி 
்சே்லனஸ்கடா படாரடாடடிைடார்.  

உகளரனில் பயணதளே முடித-
துக்்கடாண்் ஜில் ளப்ன பினைர் 
ஸ்லடாைடாககியடாவுககுத திரும்பிைடார்.    

ரஷயொவிடம் �ரணளடய  உகளரனிய வீரர மறுப்பு
மரியு்படால் ந்கரின உருககு 

ஆளலயில் உள்ை உகளரனியப் 
பள் வீரர்்கள், ரஷயத ேரப்பி்ம் சேர -
ணள்ய முடியடாது எனறு கூறியுள்ை -
ைர். ்சேயதியடாைர் கூட்்மடானறில் 
அைர்்கள் அேளைத ்ேரிவிதேைர்.  

ரஷயத துருப்பிைர் ்ேடா்ர்ந்து 
உருககு ஆளலளயத ேடாககுைேடா்க 
உகளரனிய வீரர்்கள் குறிப்பிட்ைர். 
அந்ே ஆளலயிலிருந்து அளைைரும் 
்ைளி்யறிவிட்ேடா்க ்மடாஸ்்கடா -
வும் கீவும் கூறியிருந்ேை. உகளர -

னிய வீரர்்கள் அேளை உறுதிப்படுத -
ேவில்ளல.  

்ைடிகுண்டு்களிலிருந்து படாது -
்கடாப்பு ைழஙகும் ்கடாப்பளறை்களைப் 

படார்ளையி் யடாரும் ைரவில்ளல 
எனறு உகளரனியப் பள் கூறியது. 
இந்நிளலயில், ரஷயடா உகளரன 
மீது முழுளமயடா்கப் ்படார் ்ேடாடுக -
்கலடாம் எனறை ஊ்கங்கள் எழுந்துள் -
ைை.  

ேற்படாது உகளரனில் சிறைப்பு 
இரடாணுை ந்ைடிகள்க மடடு்ம 
்மற்்கடாள்ைேடா்க ரஷயடா கூறிைரு -
கிறைது.  

அந்ே ஊ்கங்கள் ்படாயயடாைளை 
எனறு ரஷயடா ்ேரிவிதேது.
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மா தாவின் வணக்க மாதமா்க 
மாதாவுககு அர்ப்பணிக்க்ப -
்பட்டுள்ள மம மாதம் 13ஆம்  

தி்கதி ்கதமதாலிக்கத திருச்சப்ப ்பாததிமா 
அன்பனையின் திருவிழாபவ க்காண்ாடு -
கின்்றது.

ம்பாரததுக்கல் நாட்டில் அன்பனை 
மரியாள வழங்கிய ்காட்சி்கள அவரது 
மதவ  இர்கசியம் மி்கவும் பிரசிததமா -
னைபவ.

திருததநபத இரண்ாம் ம�ான் ம்பால் 
து்ப்பாககியால் சு்்ப்பட்் ்சம்்பவம் 
அன்பனை ்பாததிமாவின் மூன்்றாவது  இர -
்கசியததின் நிப்றமவறுதலா்க ்கருத்ப்படு -
கி்றது.

 புனித ்பாததிமா அன்பனை என்்ற க்பயர  
ம்பாரததுக்கல் நாட்டின் ்பாததிமா ந்கரில் 
1917 மம 13 முதல் 1917 அகம்ா்பர 13 
வபரயானை ்காலததில் மூன்று சி்றார்க -
்ளானை லூசியா ்சான்ட்ம்ாஸ், க�சிநதா 
மாரட்ம்ா, பிரான்சிஸ்ம்கா மாரட்ம்ா  
ஆகிமயாருககு அன்பனை மரியாள அளிதத 
்காட்சியின் அடி்ப்பப்யில் மாதாவுககு 
வழங்்க்ப்பட்் க்பயராகும்.

 உலகின் ்பல்மவறு நாடு்களில் மரி -
யன்பனை அளிதத ்காட்சி்களில் சி்ற்பபு 
வாயநததா்க ்பாததிமா ந்கர ்காட்சி வி்ளங் -
குகி்றது. இரண்ாம் உல்க்ப ம்பார, ரஷய 
நாட்டின் மனைமாற்றம் ஆகியபவ ்பறறி 
்பாததிமா அன்பனை வழங்கிய முன்னைறி -
வி்பபு்கள அ்ப்படிமய ்பலிதததால் ்பாததி -
மாஅன்பனையின்  ்காட்சி மி்கவும் பிர்பல -
மப்நதது.

 ்பாததிமா அன்பனையின் திருவிழா மம 
13ஆந தி்கதி க்காண்ா்்ப்படுகி்றது,

சிறுவர்கள ஆடு மமயததுக க்காணடி -
ருநத ம்காவா ்ா இரியாவின் ஒரு புதர 
க்சடியின் மீது ஒளிமயமானை ஒரு மம்கம் 
வநது இ்றங்கியது அநத மம்கததின் மமல் 
அன்பனை மரியாள மதான்றி ்காட்சியளித -
தார. லூசியா ்சான்ட்ம்ாஸ், க�சிநதா 

மாரட்ம்ா, பிரான்சிஸ்ம்கா 
மாரட்ம்ா ஆகிய மூன்று 
சி்றார்கள  அநதக ்காட்சி-
பயக ்கண்னைர.

மரியன்பனை அவர்களி-
்ம் "நான் க்ச்பமாபல 
அன்பனை" என்று 
தன்பனை அறிமு்கம் 
க்சயது க்காண்ார. 
மமலும், அநத மூன்று 
சிறுவர்களும் கதா்ரநது 
ஒவகவாரு மாதமும் 
13ஆந தி்கதி அமத இ்த -
திறகு வர மவணடும் 
என்று மரியாள ்கட்் -
ப்ளயிட்்ார. �ூபல 
13ஆந தி்கதி அன்பனை 
மரியாள ்காட்சியளிதத -
ம்பாது சிறுவர்களுககு 
நர்கததின் க்காடிய மவத -
பனை்கப்ளக ்காணபித -
தார. "்பாவி்கள மனைம் 
திரும்்ப க்ச்ப, தவ முயற -
சி்கப்ள மமறக்காள்ள 
மவணடும்" என்றும் 
மரியன்பனை அறிவுறுததி -
னைார. மக்கள நர்கததில் 
விழாமல் இருக்க "ஓ 
என் இமயசுமவ! எங்்கள 
்பாவங்்கப்ள மன்னி -
யும். நர்க கநரு்பபிலி -
ருநது எங்்கப்ள மீட்் -
ருளும். எல்லாபரயும் 
விணண்க்ப ்பாபதயில் 
ந்ததியருளும். உமது 
இரக்கம் யாருககு 
அதி்கம் மதபவமயா, 
அவர்களுககு சி்ற்ப்பா்க 
உதவி புரியும்" என்்ற க்ச்பதபத க்சபிக -
குமாறு மரியாள ்கறறுகக்காடுததார.

அக ்காட்சிபய உறுதி்ப்படுததும் 

வப்கயில் அகம்ா்பர 13ஆந தி்கதி சூரி -
யனில் ஓர அதி்சயம் நி்கழும் என்றும் 
அவர முன்னைறிவிததார.

ஆ்கஸ்ட் மாதம் 13ஆந தி்கதி 
லூசியா, க�சிநதா, பிரான்சிஸ்ம்கா 
மூவரும் அதி்காரி்க்ளால் வி்சார -
பணக்கா்க அபழததுச க்சல்ல்ப்பட் -
்னைர. எனைமவ அன்ப்றய தினைததுககு 
்பதிலா்க மரியாவின் விணமணறபு 
நா்ளானை ஆ்கஸ்ட் 15ஆந தி்கதி சிறு -
வர்கள மூவரும் அன்பனையின் ்காட் -
சிபயக ்கண்னைர. மக்கள ்பலரும் 
அன்பனையின் அறபுததபதக ்காண 
இசசிறுவர்கப்ள்ப பின்கதா்ரநதனைர.

 மமலும் அன்பனை தனைது ்காட்சி்க -
ளின்ம்பாது, மனிதரின் தீய ந்தபத -
பயயும் இப்றவனின் ம்கா்பதபத -
யும் கவளி்ப்படுததினைார. மரியாள 
்காட்சி அளிதத மவப்ளயில் நி்கழ்நது 
க்காணடிருநத முதல் உல்க்ப ம்பார 
விபரவில் முடிய்ப ம்பாவதா்கவும் 
மக்கள கதா்ரநது ்பாவம் க்சயதால் 
அபதவி்க க்காடிய உல்க்ப ம்பார 
மூளும் என்றும் அன்பனை எச்சரிகப்க 
க்சயதார. வானில் ்காரணமின்றி 
மதான்றும் ஓர ஒளிமய அநத ம்பாருககு 
அப்யா்ளமா்க இருககும் எனை மரி -
யன்பனை முன்னைறிவி்பபு க்சயதார.

கிறிஸ்தவர்கள க்சபிததால் மக்க -
ளிப்மய (குறி்ப்பா்க ரஷயாவில்) 
மனைமாற்றம் நி்கழும் என்றும், கிறிஸ் -
துபவ அறியாதவர்கள விபரவில் 
மனைம் திரும்புவார்கள என்றும் 
அன்பனை மரியா கமாழிநதார. தபல 
வணங்கி ்க்வுளி்ம் மன்னி்பபுக 
ம்கட்குமாறும்  கிறிஸ்துவின் திருசசி -
லுபவ முன் மணடியிட்டு க்சபிககு -
மாறும் மரியன்பனை அறிவுறுததினைார.

1917 அகம்ா்பர 13ஆந தி்கதி அன்பனை -
யின் ்காட்சிபயக ்காண சுமார 70 ஆயிரம் 
ம்பர கூடி இருநததா்க நம்்ப்ப்படுகி்றது.

அ்பம்பாது வானில் வியததகு அதி்சயங் -
்கள மதான்றினை. வானிலிருநது ்பல வண -
ணங்்கள மதான்றி மக்கள மமல் ஒளிரந -
தனை. ்கடும் மபழ க்பயத மவப்ளயிலும் 
அன்பனை மரியாள ்காட்சியளிதத புதரும் 
3 சிறுவர்கள இருநத இ்மும் மட்டும் 
உலரநமத ்காண்ப்பட்்னை. மக்கள 
்பலரும் அன்பனை மதான்றிய ஒளிரும் 
மம்கதபதக ்கண்னைர. அ்பம்பாது 
அவர சிறுவர்களி்ம், "மக்கள க்சபிக்க 
மவணடும்; ்பாவததினைால் ்க்வுளின் 
உள்ளதபத புண்படுததககூ்ாது" என்று 
மி்கவும் வலியுறுததி கூறினைார. மக்க -
ளின் மனைமாற்றததிற்கா்க க்ச்பமாபல 
க்சபிக்க மவணடுகமன்றும் இறுதியில் 
தனைது மா்சற்ற இதயம் கவறறி க்பறும் 
என்றும் மரியன்பனை கமாழிநதார.

சூரியனின் அறபுதம் நி்கழ்நதம்பாது 
சூரியன் மக்களின் ்கண்களுககு குளிரநத 
நிலவு ம்பான்று மதான்றியது. அது ்பம் -
்பரம் ம்பால சுழன்்றது. இவறப்ற அங் -
கிருநத அபனைவரும் ்பாரததனைர. இநத 
க்சயதி ம்பாரததுக்கல் நாட்டு ்பததிரிப்க்கள 
அபனைததிலும் நிழற்ப்ங்்களு்ன் கவளி -
வநதனை.                                                    (ஸ)

கல்லடியில இறையிரககப் பெருவிழா

இமையிரக்்கப் செருவிழவாம் சிைப்பிக்கும் ்ம்கயில் ேட்டக்்களப்பு ்கல்்லடி ்டசெவார்  புனித இஞ்வாசியவார் ஆ்லய ்ளவா்கத்தில் ஸதவாபிக்்கப்ெட்ட திரு இருதய நவாதர் திருசசுரூெம் ஆசீர்்திக்்கப்ெடடு விமெ்ட திருப்ெலியும் ஒப்புக்ச்கவாடுக்்கப்ெட்டது. அருடதநமத 
சும்க்கீன் சரவாஷவான் அடி்களவாரின் தம்லமேயில் நம்டசெறை விமெ்ட   திருப்ெலியில் ெங்குத்தநமத  அருடெணி ம்லவாரன்ஸ ம்லவா்கநவாதன் அடி்களவார், அருடெணி மேம்ஸ அடி்களவார் இமைநது திருப்ெலியிமை ஒப்புக்ச்கவாடுத்தைர். ெங்கு ேக்்கள் ேறறும் 
உடெ்ட அதி்களவி்லவாை ெக்தர்்கள் ்க்லநது சிைப்பித்திருநதைர்.                                            (ெ்டங்்கள்:்கல்்லடி குறூப் நிருெர்)

மாதாவின் வணகக மாதத்தில
ொத்திமா அன்றனைககு திருவிழா

உல்கததின் பின்னைால் க்சல்்பவர -
்க்ளாய நாம் வாழ்நதால் ்க்வுள 
தரும் ்பாது்கா்பப்ப நம்மால் 

அனு்பவிக்க முடியாது. அவர வழங்கும் 
நிபலவாழ்பவயும் க்ப்ற முடியாது. 
ஆ்கமவ ்க்வுள அருளும் அன்ப்பயும் 
்பாது்கா்பப்பயும் நிபலவாழ்-
பவயும் க்பறறுக்காளவது 
அவசியமாகும்.

்க்நத ஞாயிப்ற நல்லா -
யன் ஞாயிறு என்று நாம் 
அபழககின்ம்றாம். இநத 
நல்லாயன் ஞாயிறு நமக -
க்கல்லாம் ஆயனைா்க வி்ளங்-
கும் ்க்வுளின் மநபதயில் 
இபணநது அவர அளிக -
கும் அன்ப்பயும் ்பாது்கா்ப -
ப்பயும் நிபலவாழ்பவ-
யும் நிப்றவா்க்ப க்பறறி் 
நம்பம அபழககின்்றது.

்க்நத ஞாயிறு நறக்சயதி 
வா்ச்கம் ஆயனுககுரிய 
சி்றநத ்பணபு்கப்ள நமககு 
எடுததுபர்ப்பதா்க உள்ளனை.

முதலாவதா்க அன்பு. என் 
ஆடு்கள எனைது குரலுககுச 
க்சவி்சாயககின்்றனை. எனைக -
கும் அவறப்றத கதரியும்." 
ஒருவரமீது க்காணடுள்ள 
அன்பு அவபர்ப்பறறி அறிநது க்காளவ-
தற்கானை ஆரவதபதத தூணடும். இங்ம்க 
இமயசு "எனைககும் அவறப்றத கதரியும் 
"என்று கூறுவதன் மூலம் கவளி்ப்படுதது-
வது அவர தன் ஆடு்கப்ள எநத அ்ளவுககு 
அன்பு க்சயகி்றார என்்பபதமய.

தாயின் ்கருவிமலமய நான் உன்பனை 
அறிநதிருநமதன் என்்ற யாமவ இப்றவ-

னின் வாரதபத்களின் மறுபிரதியா்க இவ-
வாககு அபமநதுள்ளது.ஆம் நம்பம 
்க்வுள அவருப்ய அன்பின் மிகுதியால் 
க்பயர க்பயராய அறிநதுள்ளார. அவரி -்
மிருநது நாம் எபதயும் மப்றக்க இயலாது. 
அவருப்ய அன்ப்ப நாம் உணரநதிருந-

மதாமமயானைால் நாம் அவருககு க்சவி்சாயக-
கும் மக்க்ளா்க வாழ்மவாம் என்்பதில் ஐய -
மில்பல.

இரண்ாவதா்க ஆயன் தரும் ்பாது -
்கா்பபு. "என்னி்ம் ஒ்ப்பப்க்க்ப்பட்் 
ஆடு்கப்ள என்னி்மிருநது யாரும் ்பறித-
துச க்சல்ல முடியாது எனை இமயசு கூறுகி-
்றார.ஆடு்கப்ள ஓநாய ம்பான்்ற க்காடிய 

விலங்கு்க்களி்மிருநது ்பாது்கா்ப்பமத 
ஒரு ஆயனின் ்க்பம.அபத்பம்பால 
நம் ஆண்வர ்சாததானின் சூழ்சசி்களும் 
உல்க மாயக ்கவரசசி்களும் நம்பம அவ-
ரி்மிருநது ்பறிததுச க்சல்ல இயலாத 
அ்ளவுககு ்காததுகக்காளவார என்்பபத 

உ று தி ்ப ்ப டு த து கி ்ற ா ர . 
அவவாம்ற ்பாவததால் 
நாம் அவரி்மிருநது வில -
கினைாலும் நம்பமத மதடி-
வநது மீட்கும் நல்லாயன் 
அவமர.

மூன்்றாவதா்க நிபல-
வாழ்வு. " நான் அவற -
றிறகு நிபலவாழ்வு அளிக -
கிம்றன்" என்று இமயசு 
கூறுகி்றார. நிபலவாழ்வு 
என்்பது என்னை?

்பாவக்கப்ற்கள நீக்க்ப -
்பட்டு தூய ஆன்மாவு்ன் 
ஆண்வருப்ய பிளப்ள -
்க்ளா்க வாழ்வமத உண -
பமயானை நிபலவாழ்வு. 
தநபதயாம் ்க்வுள நம் 
ஆண்வர இமயசுவின் 
வழியா்க இநத நிபல-
வாழ்பவ உல்கபனைததிற -
கும் வழங்கியுள்ளார.

இவவா்றா்க நல்லாய-
னைாய வி்ளங்கும் நம் ஆண்வர அவருப்ய 
மநபதயாகிய நமககு தன் முழு அன்ப்பயும் 
்பாது்கா்பப்பயும் நிபலவாழ்பவயும் வழங்-
குகி்றார. இபத அனு்பவிதது மகிழ நமககுத 
மதபவயானைது எது? நல்லாயன் ஆண்வ-
ரின் மநபதபயச ம்சரநத ஆடு நான் என்கி்ற 
உள்ளாரநத உணரவும் அனு்பவமும். ஆம் 
்க்வுளுப்ய மக்க்ளா்க நம்பம நாம் 

உணரவில்பல எனில் நம்மால் அவருப்ய 
அன்ப்ப உணரமுடியாது.

உல்கததின் பின்னைால் க்சல்்பவர்க்ளாய 
நாம் வாழ்நதால் ்க்வுள தரும் ்பாது்கா்பப்ப 
நம்மால் அனு்பவிக்க முடியாது. அவர வழங்-
கும் நிபலவாழ்பவயும் க்ப்ற முடியாது. 
ஆ்கமவ ்க்வுள அருளும் அன்ப்பயும் 

்பாது்கா்பப்பயும் நிபலவாழ்பவயும் க்ப்ற 
அவருப்ய மநபதயின் ஆடு்க்ளாய 
மகிழ்வு்ன் வாழத தயாராமவாம்.

 

அருடெணி -
குழநமத இமயசு ெவாபு...

மே 13ஆம் திகதி ககொண்ொ்ப்படுகிறது

கடவுள் அருளும் அன்பையும் பைாதுகாப்பையும்
நி்ைவாழ்வயும் அனுபைவிப்பைாம்

எஸ.சேவாைதன்...
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யாழ்.விசேட நிருபர் 

யாழ்்பபாணம் மற்றும் கிளிந�ாச்சி பகுதிகளில் ச�ற்று -
முன்தினம் ஞாயிற்றுக்கிழமம மூவர் நீரில் மூழ்கி உயிரி-
ழந்துள்ளனர். 

யாழ்்பபாணம் பூம்புகார் கடல் மற்றும் மண்கும்பான் 
ோட்டி கடல் ஆகியவற்றில் மூழ்கி  இருவர் உயிரிழந்துள-
்ளனர். 

அரியாமை பூம்புகார் கடலில் நீராடிய ஞானகாந்்தன் 
நெயம்தன் (வயது 36) என்பவர் கடலில் மூழ்கி உயிரி -
ழந்துள்ளார். அச்தசவம்ள மண்கும்பான் ோட்டி கடலில் 
நீராடிய அரியாமைமய சேர்ந்்த இராேரத்தினம் கசணே -
ராோ (வயது 46) என்பவர் கடலில் மூழ்கி உயிரிழந்துள-
்ளார். 

சமலும் கிளிந�ாச்சி இரமணமடு கு்ளத்தில் மீன்பிடி -
யில் ஈடுபட்டிருந்்த கிளிந�ாச்சி ோந்்தபுரம் பகுதிமய 
சேர்ந்்த கிருஷணமூர்த்தி மயூரன் (வயது 22) என்பவர் 
கு்ளத்தில் ்தவறி விழுந்து நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்துள -
்ளார்.  

நீரில் மூழ்கி மூவர் உயிரிழப்பு

யாழ்.விசேட நிருபர் 

விைங்கு விேர் ச�ாய்த் ்தடு்பபூசி மருந்துக்ளான ஏ.ஆர்.வி மற்றும் 
ஏ.ஆர்.எஸ் சபான்்றவற்றுக்கு யாழ்்பபாணம் சபா்தனா மருத்துவமமன -
யில் ்தட்டு்பபாடு நிைவுவ்தாக அறிவிக்க்பபட்டுள்ளது.

அத்துடன், ஏ.ஆர்.வி மருந்துகள வடக்கு மாகாண மருத்துவமமன-
களில் குறி்பபிட்ட்ளவு உள்ள சபாதும் ஏஆர்எஸ் ்தடு்பபூசி மருந்துகள 
இல்மை என்று மாகாண சுகா்தார சேமவகள பணி்பபா்ளர், மருத்துவர் 
ஆ.சகதீஸ்வரன் ந்தரிவித்்தார்.

�ாய்கம்ளக் கண்டால் விைகிச் நேல்லுங்கள. �ாய்க்கடிக்கு உள்ளாகி -
னால் விைங்கு விேர் ச�ாய் ்தடு்பபூசி மருந்து ்தட்டு்பபாட்டினால் உயிர் -
கம்ளக் கா்பபாற்்ற முடியாதுள்ள்தாக மருத்துவர்கள ந்தரிவித்துள்ளனர்.

�ாய்க்கடிக்கு உள்ளாகியவர்களுக்கு ஏஆர்பி மற்றும் ஏஆர்எஸ் ்தடு்ப-
பூசி மருந்துகள வழங்க்பபடாவிடின் நீர்நவறு்பபு ச�ாய்க்கு உள்ளாகி 
உயிரிழ்பபு ஏற்படும் அபாயம் நிைவுவ்தாக ந்தரிவிக்க்பபட்டுள்ளது. 

விலங்கு விசர் ந�ோய்த் 
தடுப்பூசி தட்டுப்்ோடு

நவாய்்கமைக் ்கண்வால் விலகிச் செல்லுேவாறு அறிவுறுத்தல்

ோவகச்சேரி விசேட நிருபர்

ோவகச்சேரி நபாலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட மீோமை்ப பகுதியில் 
ச�ற்றுமுன்தினம் ஞாயிற்றுக்கிழமம பிற்பகல் இடம்நபற்்ற 
விபத்தில் ஒருவர் படுகாயமமடந்துள்ளார். சமாட்டார் மேக்கி-
ளில் பயணித்்த �பமர உழவு இயந்திரம் சமாதி விட்டு ோரதி 
்த்பபிநேன்றுள்ளார். இச்ேம்பவத்தில் 41 வய்தான கமைக்குமரன் 
என்்ற �பர் படுகாயமமடந்்த நிமையில் ோவகச்சேரி ஆ்தார மவத்-
தியோமையில் அனுமதிக்க்பபட்டுள்ளார்.  இவர் சமைதிக சிகிச்-
மேக்காக யாழ்.சபா்தனா மவத்தியோமைக்கு அனு்பபி மவக்க்ப-
பட்டுள்ளார். விபத்துந்தாடர்பான சமைதிக விோரமணகம்ள 
ோவகச்சேரி்ப நபாலிஸார் முன்நனடுத்து வருகின்்றனர்.

ோவகச்சேரி விசேட நிருபர்

நகாடிகாமம் நபாலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட  
மீோமை்ப பகுதியில் அர்ச்ேகர் (ம்தகுரு) 
ஒருவரின் பணம் மற்றும் நபறுமதியான 
ந்தாமைசபசி ஆகியன திருட்பபட்டுள்ள -
்தாக நபாலிஸ் நிமையத்தில் மும்ற்பபாடு 
பதிவு நேய்ய்பபட்டுள்ளது. மும்ற்பபாட் -
டிமனயடுத்து சமைதிக விோரமணகம்ள 
நகாடிகாம்ப நபாலிஸார் முன்நனடுத்து 
வருகின்்றனர்.

அர்்சசகரின் ்ணம், 
ததோலலந்சி திருட்டு

யாழ். விசேட நிருபர்

யாழ் சபா்தனா மவத்தியோமையில் அத்தியாவ -
சிய சேமவகள ்தவிர்ந்்த அமனத்து சேமவகளும் 
நிறுத்்த்பபட்டுள்ள்தாக யாழ் சபா்தனா மவத்தியோ -
மையின் பிரதி்ப பணி்பபா்ளர்  ஸ்ரீ  பவானந்்தராொ 
ந்தரிவித்்தார்

யாழ்.சபா்தனா மவத்தியோமையின் ்தற்சபா -
ம்தய நிமை ந்தாடர்பில் கருத்து ந்தரிவிக்கும் 
சபாது சமற்கண்டவாறு ந்தரிவித்்தார்.

யாழ் சபா்தனா மவத்தியோமையிமன நபாறுத்-
்தவமர ச�ாயா்ளர்களின்  சிகிச்மேக்குரிய மருந்து 
மற்றும் ேத்திர சிகிச்மேக்கு ச்தமவயான உபகர -
ணங்களுக்கான மருந்துகளுக்கும்  ்தட்டு்பபாடு ஏற்-
பட்டுள்ளது.

்தற்நபாழுது யாழ் சபா்தனா மவத்தியோமையில்  
அத்தியாவசியமாக ச்தமவயான ேத்திரசிகிச்மேகள 
மாத்திரசம சமற்நகாள்ள்பபடுகின்்றது. 

 ஏமனய சேமவகள ்தற்காலிகமாக இமடநிறுத்-

்த்பபட்டுள்ளது அத்துடன் விேர்�ாய் கடிக்கான 
மருந்து ்தட்டு்பபாடாக இருக்கி்றது எனசவ நபாது -
மக்கள கவனமாக மிருகங்களிடம்  கடிபடுவம்த 
்தவிர்த்துக் நகாளளுமாறு சகட்டுக் நகாளகின் -
ச்றாம்.

ஏநனனில்  விேர் �ாய்க்கடி மருந்து என்பது ஒரு 
விமை உயர்ந்்த மருந்து ்தாகும் எனசவ அ்தற்கு ்தட் -
டு்பபாடு ஏற்பட்டுள்ளது நபாதுமக்கள மிக கவன-
மாக இருக்க சவண்டும். அத்துடன் விபத்துக்கள 
மற்றும் ச்தமவயற்்ற பிரச்ேமனகள மூைம்மவத்-
தியோமைக்கு வருவம்த ்தவிர்க்குமாறும் சகாரு -
கின்ச்றாம்.

 சபாதுமான அ்ளவு சேமவயிமன வழங்க முடி-
யாதுள்ளது என்பம்த மன வருத்்தத்துடன் ந்தரிவித்-
துக் நகாளகின்ச்றன்.

 சுகா்தார கட்டமம்பபுகள சீர்குமைந்துள்ளது 
என்பம்த ந்தரிவித்துக் நகாளகின்ச்றாம். எனசவ 
நபாதுமக்களின் ஒத்துமழ்பபு மிக அவசியம் 
எனவும் ந்தரிவித்்தார்.

யோழ்.ந்ோதனோ லவத்தியசோலல; அத்தியோவசிய 
நசலவகள் தவிர்்நத அலனத்து நசலவகளும் நிறுத்தம்யாழ் விசேட நிருபர் 

இைவே சுகா்தார சேமவ கடுமமயாக 
வலுவிழந்து விட்டமமயால் நிச்ேயம் 
உயிரிழ்பபுகள அதிகரிக்கும் என அரே 
மவத்திய அதிகாரிகள ேங்கத்தின் யாழ் 
சபா்தனா மவத்தியோமைக்கிம்ள ந்தரி-
வித்துள்ளது. 

அரே மவத்திய அதிகாரிகள ேங்-
கத்தின் யாழ் சபா்தனா மவத்தியோ-
மைக்கிம்ள ச�ற்று நவளியிட்டுள்ள 
அறிக்மகயிசைசய இவ்விடயம் ந்தரி-
விக்க்பபட்டுள்ளது.

அவ்வறிக்மகயில், 
வடக்கு மாகாண மவத்தியர்கள, ்தாதி-

யர்கள மற்றும் ேக மருத்துவ்ப பணியா-
்ளர்களும், நிர்வாக்ப பணியா்ளர்களும் 
இங்கு இன்று ஒசர ச�ாக்கத்திற்காக 
ஒன்று கூடி இருக்கின்ச்றாம். ்தங்க்ளது 
சுயைாப ச�ாக்கங்களுக்காகவும் அதீ்த 
நோகுசு வாழ்க்மகக்காகவும் �ாட்டு மக்-
களின் வாழ்விமன சீரழித்து பாரிய சமாே-
டிகளில் ஈடுபடும் அரசியல்வாதிகம்ள 
சிம்றக்குத் ்தளளி சுபிட்ேமான இைங்மக-
யிமன கட்டிநயழு்பபுவச்த இங்கு கூடி-
யுள்ள எங்களின் ச�ாக்கமாகும். 

மக்களின் அடி்பபமட ச்தமவக்ளான 
உணவு, கல்வி சுகா்தாரம் என்பமவ 
எட்டாக்கனியாக்கியுள்ளனர்.   ஊழல் 

சமாேடிகளின் மூைம் ்தங்க்ளது வாழ்வும் 
எதிர்காை ்தமைமும்றயும் சீரழிக்க்பபடு-
வம்த உணர்ந்்த மக்கள நபரும் எழுச்சி 
நகாண்டு �ாட்ளாவிய ரீதியில் நபரும் 
சபாராட்டங்கம்ள ந்தாடர்ச்சியாக முன்-
நனடுத்து வருகின்்றனர் மமவத்திய அதி-
காரிகள ேங்கமா னது ஏமனய மவத்திய-
ோமை்ப பணியா்ளர்கம்ளயும் இமணத்து 
மக்களின் எழுச்சிக்கு ஆ்தரவாகக் குரல் 
நகாடுத்து வருகிச்றாம். 

அ்தன் ஒரு பகுதியாக இன்று வடமா-
காணத்ம்த சேர்ந்்த மருத்துவ்ப பணியா-
்ளர்கள இங்கு ஊழல் அரோங்கத்திற்கு 
எதிராகக் குரல்நகாடுக்க ஒன்று திரண்-
டுளச்ளாம். இைவே சுகா்தார சேமவ கடு-
மமயாக வலுவிழந்து விட்டது. இ்தனால் 
நிச்ேயம் உயிரிழ்பபுகள அதிகரிக்கும். 
சிறுவர்களின் கல்வி சீரழிக்க்பபட்டுள-
்ளது, சிறுவர்கள பட்டினியால் வாடுகின்-

்றனர். இ்தற்குரிய தீர்வாக எ்தமனயும் 
வழங்க இன்னமும் பாராளுமன்்றம் 
்தயாரான்தாக ந்தரியவில்மை. இக்கட்-
டான, ஆபத்்தான காைகட்டத்தில் எமக்கு 
உ்தவி புரியும் உள�ாட்டு, நவளி �ாட்டு 
அமம்பபுகள மற்றும் ்தனி�பர்களுக்கும், 
இந்தியா மற்றும் அமனத்து �ாடுகளுக்-
கும் எமது �ன்றியிமனத் ந்தரிவித்துக் 
நகாளகின்ச்றாம். அமனத்து ம்தங்களும், 
இனங்களும் ேம அந்்தஸ்தும், அச்ேமு-
மின்றி வாழும் உரிமமயும், அரசியல் உரி-
மமயும் ேந்ச்தகத்திற்கிடமின்றி உறுதி்ப-
படுத்்த்பபட சவண்டும். சிங்க்ள, ்தமிழ், 
முஸ்லிம் மற்றும் அமனத்து மக்களும் 
இனசப்தமின்றி மனி்தாபிமானத்ம்த 
முன்னிறுத்தி �ாம் கனவு காணும் இைங் -
மகயிமனக் கட்டிநயழு்பப அரசியல் -
வாதிகளுக்கு அழுத்்தம் நகாடு்பசபாம் 
என அவர் ந்தரிவித்்தார். 

இலவச சுகாதார சசவவ 
ச�ாச�ாக பாதிககபபட்டுள்ளது

யவாழ்.ம�வா்தனவா ம்ததியெவாமல 

அரச வைத்திய அதிகாரிகள் சஙகம்

மீசோலலயில் ஒருவர் ்டுகோயம்

்லோப்்ழம் ்றிகக தசன்்றவர் தவறி விழு்நது மரணம்
முளளியவம்ள நபாலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட 

கணுக்சகணி கிழக்கு பகுதியில் வீட்டு காணியிலி-
ருந்்த பைாமரத்தில் பைா்பபழம் பறிக்க ஏறிய முதி -
யவர் ஒருவர் ்தவறி விழுந்து உயிரிழந்துள்ளார். 

கணுக்சகணி கிழக்கு முளளியவம்ள பகுதியில் 
வசித்து வந்்த 72 வயதுமடய ்தம்பா்பபிளம்ள 
கனகராோ என்பவசர இவ்வாறு ்தவறி விழுந்து 
உயிரிழந்துள்ளார். ்தகவைறிந்து ேம்பவ இடத்-
திற்கு வருமக ்தந்்த முளளியவம்ள நபாலிஸார் 
சமைதிக விோரமணகம்ள சமற்நகாண்டு வரு-
கின்்றனர்.

(ஹற்்றன் சுழற்சி நிருபர்)  

மண்நணண்நணய் வாங்குவ்தற்-
காக அட்டன், மல்லிய்பபு பகுதியி -
லுள்ள எரிநபாருள நிர்பபு நிமைய 
வ்ளாகத்ம்த சூழ, மக்கள நீண்ட வரி -
மேயில் காத்திருக்கின்்றனர்.   

சி்றார்கள, யுவதிகள, ்தாய்மார் 
மற்றும் முதியவர்கள என ஆயிரக்க-
ணக்காசனார் ச�ற்று (09.05.2022) 
காமை 6 மணி மு்தல் வரிமேயில் 
நிற்கின்்றனர். சிை ்தாய்மார் மகக்கு -
ழந்ம்தகளுடன் வரிமேயில் நிற்பம்த-
யும் அவ்தானிக்க முடிந்்தது.   

வரிமேயில் நின்்ற முதியவர்களில் 
சிைர் ்தமக்கு மயக்கம் வருவதுசபால் 
இரு்பப்தாகவும், எனசவ, முதியவர்-
களுக்கு முன்னுரிமமயின் அடி்பப-
மடயில் மண்நணண்நணய் வழங்-
குமாறு சகாரிக்மக விடுத்்தனர். 
மகக்குழந்ம்தகளுடன் வந்திருந்்த 
்தாய்மாரும் இச்த சகாரிக்மகமய 
விடுத்்தனர்.  

சி்றார்கள பாடோமைகளுக்கு நேல் -
ைாமலும், ச்தாட்ட மக்கள ந்தாழி-
லுக்கு நேல்ை மண்நணண்மணய் 
வாங்குவ்தற்காக காமை மு்தல் வரி-
மேயில் காத்திருக்கின்்றனர்.  

எரித்ோருலை த்ற்றுகதகோள்ை  
நீண்ட வரிலசயில் மககள்   

வை்பபமன நபாலிஸ் பிரிவுக்குட்-
பட்ட கீர்த்திபண்டாரபுர பகுதியில் ச�ற்-
றுமுன்தினம் (08) மாமை 4.30 மணிய்ள-
வில் இடம்நபற்்ற விபத்தில் ஐந்துமா்த 
குழந்ம்தநயான்று உயிரிழந்துள்ளது. 

வீதி விபத்தில் கண்டியிலிருந்து அதி-
காரகமம வழியூடாக பதும்ள ச�ாக்கி 
எட்டு சபர் பயணித்்த கார் ஒன்று 
பாம்தமய விட்டு விைகி பள்ளத்தில் 
வீழ்ந்து விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளது.

விபத்து ேம்பவத்தில் ஐந்து மா்த 
குழந்ம்த ஸ்்தைத்திசைசய  உயிரிழந்-
்த்தாக வை்பபமன நபாலிஸார் ந்தரி-
வித்்தனர். ்தவிர ஏமனயவர்கம்ள 
காயங்களுடன் பிரச்தேவாசிகள மீட்டு 

மவத்தியோமையில் அனுமதித்துள-
்ளனர். சமலும் விபத்துக்குள்ளான 
கார் சவக கட்டு்பபாட்மட மீறிய்தால் 
விபத்து ேம்பவித்துள்ள்தாக வை்ப-
பமன சபாக்குவரத்து நபாலிஸார் ந்தரி-
வித்்தனர். அச்தச�ரத்தில் இவ்விபத்து 
ேம்பவத்தில் ஒசர குடும்பத்ம்த சேர்ந்்த-
வர்கள காரில் பயணித்துள்ளமம விோர-
மணயில் ந்தரியவந்துள்ளது. இவர்கள 
நகாழும்பிலிருந்து வை்பபமன அதிகா-
ரகமம வழியூடாக பதுமமயாக ச�ாக்கி 
பயணித்்த சவம்ளயில் வை்பபமன கீர்த்-
திபண்டாரபுர நபாலிஸ் சோ்தமன ோவ-
டிக்கு அண்மித்்த பகுதியில் விபத்துக்-
குள்ளாகியுள்ளமம குறி்பபிடத்்தக்கது.

வலப்்லன  வி்த்தில் ஐ்நதுமோத குழ்நலத ்லி

 நாட்வடை பாதா்ளத்திற்கு ககாண்டு கசல்லும்
 தீவிரவாதம் சதாற்கடிககபபடை சவண்டும்

ேவாத்தமை ந்கர ெம�யின் மேயரவா்க �ணியவாற்றி ் ரும் ்கவாங்கிரஸின் உறுப்பினர் பிர்கவாஷின் அமழப்ம�மயற்று செந்தில் ச்தவாண்ேவான் அங்கு சென்றிருந்்தவார்.   ேவாத்தமை 
ேவாந்கர ெம� ஊ்வா்க ்க்ந்்த ்கவாலங்்களில் முன்சனடுக்்கப்�ட்  ம்மலததிட்ங்்கமை இ்தன்ம�வாது ஆய்வு செய்்தவார்.  ்கவாங்கிரஸின் ேவாத்தமை ேவா்ட் மூத்த  ்தமல்ர் சி -்
ஞவானம், ெம� ்தமல்ர் மயவா்கரவாஜவா ேற்றும் ஏமனய பிரம்தெ ெம� உறுப்பினர்்களு்ன் ேவாத்தமை ேக்்கள் எதிர்மநவாக்கும் பிரச்சிமன்கள் குறிததும்  அ்ர்  ்கலந்துமரயவாடி-
னவார்.

ேததிய ேவா்கவாண ்கல்வி திமணக்்கைததின் ஊ்வா்க நு்சரலியவா ்கல்வி ்லய ஆங்கில ஆசிரியர்்க-
ளுக்்கவான ஒருநவாள் செயலேர்வு  நு்சரலியவா ் லய ்கல்வி ்கவாரியவாலததிலும் ்தல்வாக்்கமல ம்தசிய 
�வா்ெவாமலயிலும் நம்ப்ச�ற்்றது. இ்தன்ம�வாது ேததிய ேவா்கவாண ்கல்வி �ணிேமனயின்  ஆங்கில 
�வா் �ணிப்�வாைர் ெவாேரி அன்்தவாஜ், நு்சரலியவா ்கல்வி ்லய ஆங்கில �வா் உ்தவி ்கல்வி �ணிப் -
�வாைர் வி.ெவாந்்தகுேவார் ேற்றும் ்ை்வாைர்்கள் உட�் ஆங்கில ஆசிரியர்்களும் ்கலந்துச்கவாண்னர்.

(�்ம்: ்தல்வாக்்கமல குறூப் நிரு�ர்)

(எம்.ஏ.அமீனுல்ைா)

�ாட்டின் நபாரு்ளா்தார ந�ருக்கடிமய 
அரசியல் ந�ருக்கடியாக மாற்றி �ாட்மட 
பா்தா்ளத்திற்கு நகாண்டு நேல்ை நேயற்ப -
டும் தீவிரவா்தம் ச்தாற்கடிக்க்பபட சவண்-
டுநமன ச்தசிய புத்திஜீவி பிக்கு மன்்றத்தின் 
நேயைா்ளர் கைாநிதி மாதுலுவாசவ ்தம்-
மிஸ்ஸர ச்தரர் ந்தரிவித்துள்ளார். 

பல்சவறு அமம்பபுகளின் பிரதிநிதிகள 
குழுவினர் ச�ற்று (09) மல்வத்து பீடத்தின் 
பீடாதிபதி வண. தி்பபட்டுவாசவ ஸ்ரீ சித் -
்தார்த்்த சுமங்கை ச்தரமர ேந்தித்து கைந்து-
மரயாடினர். இ்தமனந்தாடர்ந்து ஊடகங்க-
ளுக்கு கருத்து ந்தரிவிக்கும் சபாச்த அவர் 
இவ்வாறு ந்தரிவித்்தார்.

இதுந்தாடர்பில் கருத்து ந்தரிவிக்மக -
யில், 

'அங்கீகரி்பசபாம்,  ஒன்றுசேர்சவாம், 
நேயற்படுசவாம் இல்ைாவிட்டால் அழிந் -
துவிடுசவாம்' என்்ற ந்தானி்பநபாருளில்  
61 அம்ேங்கள அடங்கிய ேமூக உடன்ப -
டிக்மகமய எதிர்வரும் 12ஆம் திகதி  துன் -
முல்மை ேந்தியிலுள்ள  ேமூக ெயந்தி  மன்-
்றத்தில் �மடநப்றவுள்ளது. 

இந்ச�ரத்தில் நபாரு்ளா்தார ந�ருக்கடியி-
லிருந்து மீளவச்த மு்தல் படி எனவும், ேமூக 
உடன்படிக்மகயில் உள்ள அறுபத்திநயாரு 
பிசரரமணகள அ்தற்காகசவ ்தயாரிக்க்ப-
பட்டுள்ளது.

்தற்சபாம்தய ந�ருக்கடிமய ேமாளிக்க 
குறுகிய காை அரசியல் ோேன சவமைத்-
திட்டம் ச்தமவ. ்தற்சபாம்தய அமனத்து 
ந�ருக்கடிகளுக்கும் நடாைர் பற்்றாக்கு-
ம்றசய காரணநமனவும் அவர் ந்தரிவித்-
்தார்.

மோத்தலை �கர சல்ககு தச்நதில் ததோண்டமோன் விஜயம்
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நவாட்டுேக்்கள் எேக்கு... (03 ஆம்  பக்்கத் ச�வாடர்)

அந்த வகையில் சவால்ைளுக்கு 
முைங்ைாடுத்து சவால்ைகை ்வற்-
றி்ைாளை முயல்வது எமது ்ைாள-
கையாகும். ஒருப�ாதும் சவால்-
ைகை ைண்டு ்தப்பிபயாடு�வரைள 
நாமல்்ல. 

எதிரக்ைட்சியானது ்தற்ப�ாது 
நாட்டின் ்�ாருைா்தார ்நருக் -
ைடிகய கவத்து ்தமது அரசியல் 
நிைழ்ச்சி நிரக்ல முன்்னடுத்துச் 
்சல்வது இரைசியமல்்ல. அவரை-
ளுக்கு ப்தகவ அதிைாரம் மட்டுபம. 
நாம் ஒன்றிகைநது நாட்கடை ைட்-
டி்யழுப்புபவா்மன அகைப்பு 
விடுத்்தால் அந்த அகைப்க� அவர-
ைள உ்தறித்்தளளுகின்்றனர. 

நாட்டில் நி்லவும் ்நருக்ைடி 
நிக்லக்கு தீரவுைாணும் வகையில் 
மைாநாயக்ை ப்தரரைள, ைரதினால், 
சட்டைத்்தரணிைள சஙைம் உளளிட்டை 
சி்ல அரசியல்வாதிைள மற்றும் 
சிவில் அகமப்புக்ைள சரவைட்சி 
அரசஙை்மான்க்ற உருவாக்குவது 
்்தாடைரபில் பயாசகனைகை முன்-
கவத்துளைன. அந்த பயாசகன-
ைகை முன்கவத்துளை அகனத்து 
்தரப்பினருக்கும் எதிரைா்லத்தில் நாடு 
முைங்ைாடுக்ைவுளை சவால்ைகை 
்�ாறுப்ப�ற்�்தற்கு முற்�டைபவண்-
டும். அப்ப�ாது்தான் ஜனாதி�திக்கு 
்தகடையில்்லாமல் அது்்தாடைர�ான 
தீரமானத்க்த பமற்்ைாளைமுடியும். 

மக்ைளுக்கு எல்்லா ைா்லத்திலும் 
்தக்லவைஙகும் ்தக்லவ்ரன்்ற 
வகையில் நாம் ்தற்ப�ாது என்ன 
்சயயபவண்டு்மன்று மக்ைள கூ்ற-
பவண்டும். மக்ைள பிர்தமர �்தவி 
வி்லைக்கூடைாது என பைாஷமிடுகின்-
்றனர. நான் இராஜிநாமா ்சயய 
ப ்த க வ யி ல் க ்ல ் யன் � க ்த ப ய 
அது ைாட்டுகி்றது. அரசியலில் நான் 
்்தாடைரநது நாடு மற்றும் மக்ைள 
�க்ைபம இருநதுளபைன். 

நாட்டின் எதிரைா்லத்திற்ைாை அன்-
றுப�ா்லபவ நாகையும் மக்ைபைாடு 
இகைநது தீரமானஙைகை பமற்-
்ைாளை நாம் ்தயாராைவுளபைாம். 
அந்த நம்பிக்கையிலிருநது நாம் 
ஒருப�ாதும் மா்றமாட்படைாம். நான் 
எப்ப�ாதும் கூறுவதுப�ால் மு்த்லா-
வதும் இரண்டைாவதும் மூன்்றாவதும் 
எமது ்தாயநாடு என்�து எமது ்தாரை-
மநதிரம். 

அந்தவகையில் மக்ைள எதிரபநாக்-
கும் ்�ாருைா்தார ்நருக்ைடிக்கு 
நாம் விகரவில் தீரவுைாண்ப�ாம். 
நாம் எதிரைா்லத்க்த எதிர்ைாள-
பவாம். நாட்டுக்ைாை பமற்்ைாளை-
பவண்டிய அகனத்க்தயும் நாம் 
நிக்றபவற்றுபவாம். அ்தற்ைாை 
மக்ைள எம்முடைன் ்்தாடைரநதும் 
இகைநதிருப்�ர என்்ற நம்பிக்கை 
எமக்குளைது என்றும் பிர்தமர 
பமலும் ்்தரிவித்துளைார. (ஸ)  

ரண்களேவாகிய ்கவாலிமு்கத்திடல்...
்�ாலிஸார உரிய நடைவடிக் -

கைகய பமற்்ைாண்டை நிக்லயில் 
அ்தகனக் ைட்டுப்�டுத்துவதில் 
்�ாலிஸாரும் இராணுவத்தின-
ரும் விபசடை அதிரடிப்�கடையின -
ரும் ஈடு�ட்டைதுடைன் நிக்லகமகய 
ைட்டுப்�டுத்்த நீரத்்தாகர மற்றும் 
ைண்ணீரப்புகைப் பிரபயாைஙைளும் 
பமற்்ைாளைப்�ட்டைன.   

நிக்லகம பமாசமகடைந்தக்தய -
டுத்து இராணுவத்தினரும் ைாலிமு-
ைத்திடைலுக்கு அகைக்ைப்�ட்டைனர.   

இரு ்தரப்பினருக்குமிகடையி -
்லான குைப்�நிக்ல உக்கிரமகடைந்த 
நிக்லயில் இராணுவத் ்தை�தி 
சபவநதிர சில்வா பநரடியாை ைாலி-
முைத்திடைலுக்கு வருகை ்தநது 
நிக்லகமைகை ைட்டுப்�டுத்துவது 
்்தாடைரபில் �ாதுைாப்புப் �கடையின-
ருக்கு உரிய �ணிப்புகரைகை வைங-
கினார.   

  குைப்�ைரமான சூழ்நிக்லகய 
அடுத்து பநற்று மதியம் ் ைாழும்பின் 
சி்ல �குதிைளுக்கு மட்டும் ்�ாலிஸ் 
ஊரடைஙகுச் சட்டைம் பி்றப்பிக்ைப் -
�ட்டை ப�ாதும் சி்ல நிமிடைஙைளில் 
அது பமல் மாைாைம் முழுவ்தற்கு-
மாை அமுல்�டுத்்தப்�ட்டைது. அ்த -
கனயடுத்து குைப்�ைரமான நிக்ல 
உக்கிரமகடைந்தக்தயடுத்து நாடை -
ைாவிய ரீதியில் ஊரடைஙகுச் சட்டைம் 
பி்றப்பிக்ைப்�ட்டுளை்தாை அரசாங-
ைம் அறிவித்்தது.   

எவவா்்றனினும் பநற்க்றய இந்த 
குைப்�ைரமான நிக்ல எதிர�ாரா்த 
வி்தமாை அரசாஙைத்தினால் பி்றப்பிக் -
ைப்�ட்டை நாடைைாவிய ஊரடைஙகுச் 
சட்டைம் ைாரைமாை மக்ைள ்�ரும் 
அ்சௌைரியஙைகை எதிரபநாக்ை 
பநரந்தது. ்ைாழும்பின் பிர்தான 
வீதிைள �்ல மூடைப்�ட்டும் பமலும் 

�்ல வீதிைளில் ்�ரும் வாைன ்நரி -
சலும் ைாைப்�ட்டைது.   

பநற்று ்�ாதுவான பவக்ல நாள 
என்�்தாலும் �ாடைசாக்ல தினம் 
என்�்தாலும் ்ைாழும்புக்கு ைடை -
கமக்ைாை வருகை ்தநதிருந்தவரைள 
மீண்டும் ்தமது ்சாந்த இடைஙைளுக்-
குச் ்சல்வதில் ்�ரும் அ்சௌை-
ரியஙைகை எதிரபநாக்ை பநரந்தது. 
�ாடைசாக்ல மாைவரைளும் அப்தநி -
க்லகயபய எதிர்ைாளை பநரந்தது.   

எவவா்றாயினும் பநற்று மாக்ல 
வகர இரு்தரப்பு ஆரப்�ாட்டைக்ைா-
ரரைளும் ்தமது ்சயற்�ாடுைகைத் 
்்தாடைரந்தனர. அ்தகனக் ைட்டுப்-
�டுத்துவதில் ்�ாலிஸாரும் இரா-
ணுவத்தினரும் ஈடு�ட்டைதுடைன் 
ப்தகவயான சந்தரப்�த்தில் நீரத் -
்தாகர மற்றும் ைண்ணீரப்புகைப் 
பிரபயாைஙைளும் பமற்்ைாளைப்-
�ட்டைன. குைப்�நிக்லகய ைட்டுப்-
�டுத்்த முடியா்த நிக்லயிப்லபய 
ஊரடைஙகுச் சட்டைம் பி்றப்பிக்ைப்�ட்-
டைது. அப்தபவகை, இரு்தரப்பினருக்-
குமிகடையில் ஏற்�ட்டை கைை்லப்பின் 
ப�ாது அரசாஙைத்திற்கு ஆ்தரவாை 
ஆரப்�ாட்டைத்தில் ஈடு�ட்டைவரைள 
சி்லர ப�கர வாவிக்குள தூக்கி்ய-
றியப்�ட்டைனர. அவரைள �யைம் 
்சய்த �ஸ்ைள சி்லவும் பச்தப்�டுத் -
்தப்�ட்டும் எரிக்ைப்�ட்டுமுளை்தாை 
்்தரிவிக்ைப்�டுகின்்றன.   

ைாலிமுைத்திடைலில் பநற்று எதிர�ா -
ரா்தவி்தமாை ஏற்�ட்டை இந்த குைப்� -
ைரமான சம்�வஙைகையடுத்து அர -
சாஙைத்திற்கு எதிராை நாடைைாவிய 
ரீதியில் பமற்்ைாளைப்�ட்டு வந்த 
ஆரப்�ாட்டைஙைள உக்கிரமகடைந-
்தன. ்ைாழும்பு ப்தசிய கவத்தியசா -
க்லக்கு முன்�ாை சுைா்தாரத் துக்ற 
ஊழியரைள உளளிட்படைார �ாரிய 

ஆரப்�ாட்டை்மான்க்ற பமற்்ைாண்-
டைனர. அப்தபவகை ்ைாழும்பின் 
ஏகனய �குதிைளிலும் அரசாஙைத் -
திற்கு எதிரான ஆரப்�ாட்டைஙைள 
முன்்னடுக்ைப்�ட்டைன.   

அகமதி நிக்லகய ப்தாற்றுவிக்ை   
மக்ைள பூரை ஆ்தர வைஙகுை   
எவவா்்றனினும், அகமதி 

நிக்லகய ப்தாற்றுவிப்�்தற்கு ் �ாது-
மக்ைள பூரை ஒத்துகைப்க� வைங-
ைபவண்டு்மன அரசாஙைம் நாட்டு 
மக்ைளுக்கு அகைப்பு விடுத்்தது.   

அரசாஙை ்தைவல் திகைக்ைைம் 
அது்்தாடைரபில் பநற்று விபசடை 
அறிக்கை்யான்க்ற ்வளியிட்டைது. 
அந்த அறிக்கையில் அகமதிகய 
ைகடைப்பிடிக்குமாறு �ாதுைாப்புப் 
�கடையினர ்�ாதுமக்ைகைக் பைட்-
டுக்்ைாண்டுளைனர.   

அந்த சம்�வம் ்்தாடைரபில் 
பமற்�டி அறிக்கையில் ்்தரிவிக்ைப்-
�ட்டுளை்தாவது, பநற்றுக்ைாக்ல 
பிர்தமர மஹிந்த ராஜ�க் ஷகவ சந -
திப்�்தற்ைாை �ல்பவறு பிரப்தசஙைளி -
லிருநதும் மக்ைள குழுக்ைைாை அ்லரி 
மாளிகைக்கு வருகை ்தந்தனர. அ்த-
கனயடுத்து அஙகு பூரை �ாதுைாப்பு 
நடைவடிக்கைைள பமற்்ைாளைப்�ட்-
டைன. 

பிர்தமருடைனான அந்த கூட்டைத் -
திற்குப் பின்னர, பமற்�டி குழுக்ைள 
அ்லரிமாளிகையின் முன்பு்றமாை 
ைாலி வீதிக்கு வருகை்தநது குைப் -
�ஙைகை ஏற்�டுத்தும் வகையில் 
்சயற்�ட்டைனர. அவரைகை ைட்டுப்-
�டுத்்த ்�ாலிஸார நடைவடிக்கை -
ைகை பமற்்ைாண்டைப�ாதும் அவர-
ைள அ்தகனயும் மீறி ைாலிமுைத் 
திடைல் �குதிக்கு விகரந்தனர. அஙகு 
அவரைகை ்தடுப்�தில் ்�ாலிஸார 
நடைவடிக்கைைகை பமற்்ைாண்டை 

ப�ாதும் அ்தகனயும் மீறி அவரைள 
ஜனாதி�தி ்சய்லைத்துக்கு முன்�ாை 
அரசாஙைத்துக்கு எதிராை ஆரப்�ாட்-
டைம் இடைம்்�ற்்ற �குதிக்கு ்சன்-
றுளைனர. அஙகு ஆரப்�ாட்டைத்தி-
லீடு�ட்டைவரைளுக்கும் பமற்�டி 
்தரப்பினருக்குமிகடையில் பமா்தல்-
ைள ஏற்�ட்டுளைன. அவற்க்றக் 
ைட்டுப்�டுத்துவ்தற்ைான நடைவடிக்-
கைைகை ்�ாலிஸாரும் இராணு-
வத்தினரும் பமற்்ைாண்டைனர.   

எவவா்்றனினும் அ்தகனயும் 
மீறி பமா்தல்ைள உக்கிரமகடைநதுளை 
நிக்லயில் சம்�வத்தில் சுமார 140 
ப�ர ைாயஙைளுக்குளைாகியுளைனர. 
�்ல வாைனஙைள பச்தமாக்ைப்�ட்-
டுளைதுடைன் ைட்டைடைஙைள சி்லவற்-
றுக்கும் பச்தஙைள ஏற்�டுத்்தப்�ட்-
டுளைன.அரசுக்கு ஆ்தரவாை வந்த 
�்லர ்தாக்ைப்�ட்டைப்தாடு உளளூ-
ராட்சி ்தக்லவரைள மற்றும் உறுப்பி-
னரைளின் வீடுைளும் வாைனஙைளும் 
்தாக்ைப்�ட்டைன.   

எவவா்்றனினும்  பமா்தல் சம் -
�வஙைளில் ஈடு�ட்டுளைவரைகை 
இனஙைண்டு அவரைளுக்கு எதிராை 
சட்டைநடைவடிக்கை எடுக்ைப்�டு-
்மன்றும் �ாதுைாப்பு �கடையினர 
்்தரிவித்துளைனர. ஊடைை ைாட்-
சிைள, சாட்சிைளின் வாக்குமூ்லம் 
மற்றும் ஏகனய ஆ்தாரஙைளுடைன் 
வன்முக்ற மற்றும் குைப்�ஙைகை 
ஏற்�டுத்துவதில் சம்�ந்தப்�ட்டை 
ந�ரைள இனஙைாைப்�ட்டு அவர -
ைளுக்கு எதிராை சட்டை நடைவடிக்-
கைகய பமற்்ைாளை ்�ாலிஸார 
நடைவடிக்கை எடுத்துளைனர. 

அ்தற்ைாை விபசடை விசாரகைக்கு-
ழு்வான்று நியமிக்ைப்�ட்டுளை்தா-
ைவும் �ாதுைாப்புப் �கடையினர ்்தரி -
வித்்தனர.

ெர்்்கட்சி அரெவாங்கம் அமேபப�ற்கவா்க...
மாறு�ட்டை பைாரிக்கைைள முன்கவக் -
ைப்�ட்டைன. எதிரப்பு ஆரப்�ாட்டைம் 
்்தாடைரநதும் முன்்னடுக்ைப்�ட்டை 
நிக்லயில் ைடைந்த 6 ஆம் திைதி 
ஜனாதி�தி ்தக்லகமயில் விபசடை 
அகமச்சரகவ கூட்டைம் நகடை்�ற்-
்றது.இ்தன் ப�ாது இகடைக்ைா்ல அரசு 
அகமப்�்தற்ைாை பிர்தமர உளளிட்டை 
அகமச்சரகவ வி்லகுவது குறித்து 
ஆராயப்�ட்டைப்தாடு இந்த வாரம் 
பிர்தமர வி்லகுவார என நம்�ைரமாை 
்்தரிவிக்ைப்�ட்டைது.  

இந்த நிக்லயில் பிர்தமர பநற்று 

விபசடை அறிவிப்்�ான்று ்வளியி-
டுவ்தாை முன்ன்தாை அறிவிக்ைப்�ட் -
டைது. ஆனால் பிர்தமர �்தவி வி்லைக் 
கூடைாது என்று பைாரி ைட்சி ஆ்தரவா -
ைரைள குழு்வான்று அ்லரி மாளி-
கைக்கு அருகில் ப�ாராட்டைம் நடைத்-
தியது. இ்தகன ்்தாடைரநது அரசுக்கு 
எதிராை ஆரப்�ாட்டைம் நடைத்தும் 
ஆரப்�ாட்டைக்ைாரரைள குழுக்ைள 
மீது ்தாக்கு்தல் நடைத்்தப்�ட்டைக்தய -
டுத்து நாடு முழுவதும் குைப்� நிக்ல 
உருவானது.  

இந்த நிக்லயில் பிர்தமர ்தனது 

இராஜினாமாகவ ஜனாதி�தியிடைம் 
கையளித்்த்தாை பிர்தமர அலுவ்லைம் 
உத்திபயாைபூரவமாை அறிவித்்தது.   

அகனத்து ைட்சிைளும் உளைடைங -
கிய சரவைட்சி அரசு உருவாக்குவ-
்தற்கு ஒத்துகைப்பு வைஙகுவ்தற்-
ைாை ்தான் இராஜினாமா ்சயவ்தாை 
பிர்தமர ்தனது ைடி்தத்தில் ்்தரிவித்-
துளைார.  

்தற்ப�ாக்தய ்நருக்ைடி நிக்லக்கு 
சரவைட்சி அரபச உைந்தது என மைா-
சஙைத்தினரும்   சட்டைத்்தரணிைள சங -
ைமும் அரசியல் ைட்சிைளும் சிவில் 

அகமப்புைளும் சுட்டிக்ைாட்டியுள-
ைன. அரசிய்லகமப்பிற்கு உட்�ட் -
டை்தாை அடுத்்த ைட்டை நடைவடிக்கை 
பமற்்ைாளவ்தற்ைாை ்தான் பிர்தமர 
�்தவியில் இருநது வி்லகுவ்தாைவும் 
அவர ்தனது ைடி்தத்தில் ்்தரிவித்துள-
ைார.  

எதிரைா்லத்தில் எந்த அரப்�ணிப்-
பிற்கும் ்தான் ்தயாராை இருப்�்தாை-
வும் சரவைட்சி அகமத்து சவால்ை -
ளுக்கு முைங்ைாடுக்ை அகனத்து 
ைட்சிைளும் முன்வர பவண்டும் 
எனவும் அவர குறிப்பிட்டுளைார. 

பிர�ேர் ப�விமய...
ைட்சிைளும் உளைடைஙகிய சர -

வைட்சி அரசாஙை்மான்க்ற 
அகமக்குமாறு �ல்பவறு ்தரப்பில் 
இருநதும் பைாரிக்கை முன்கவக்ைப்-
�ட்டுளைன.

இந்த நிக்லயில் பிர்தமர �்தவிகய 
ஏற்குமாறு முன்னாள பிர்தமர ரணில் 
விக்கிரமசிஙைவுக்கு அகைப்பு 
விடுக்ைப்�ட்டைப்தாடு முன்னாள 
அகமச்சர டைைஸ் அைைப்்�ரும, 

கமத்திரி�ா்ல சிறிபசன,நிமல்சிறி-
�ா்ல டிசில்வா ஆகிபயாரின் ்�யரை-
ளும் முன்கவக்ைப்�ட்டைன. 

இந்த நிக்லயில் முன்னாள ச�ாநா-
யைர ைரு ்ஜயசூரியவின் ்�யரும் 
�ரிநதுகரக்ைப்�ட்டுளைது.

இது ்்தாடைரபில் ைருத்துத் ்்தரி -
வித்்த அவர சை்ல ்தரப்பும் உடைன்-
�டுவ்தாை இருந்தால் அந்தப் 
்�ாறுப்க� ஏற்ைத் ்தயார என்்றார.  

நவாடளவாவிய ரீதியில்...
நகடைமுக்றயிலுளை நிக்லயில் 

அகனத்து ்�ாலிஸ் உத்திபயாைத்-
்தரைளுக்குமான விடுமுக்றைள ரத் -
துச்்சயயப்�ட்டுளை்தாை ்�ாலிஸ் 
்தக்லகமயைம் ்்தரிவித்துளைது. 
நாட்டின் அகனத்துப் பிரப்தசஙைளி-
லும் அகமதியான சூழ்நிக்லகய 
�ாதுைாத்துக்்ைாளளும் வகையில் 
அகனத்து மக்ைளும் பூரை ஒத்து-

கைப்பு வைஙைபவண்டு்மன்றும் 
்�ாலிஸ் ்தக்லகமயைம் ்்தரிவித் -
துளைது.   

இப்தபவகை ஊரடைஙகுச் சட்டைம் 
அமுலிலுளை ைா்லஙைளில் நாட் -
டிலுளை அகனத்து மது�ானசா-
க்லைளும் மூடைப்�ட்டிருக்கும் என 
ை்லால் வரித் திகைக்ைைம் ்்தரிவித்-
துளைது.

ஆர்பபவாட்டக்்கவாரர் மீ�வான  �வாக்கு�லுக்கு...
"அகமதியான ப�ாராட்டைக்ைா -

ரரைள மீ்தான ்தாக்கு்தக்ல நாஙைள 
வன்கமயாைக் ைண்டிக்கிப்றாம், 
பமலும் இந்த சம்�வம் குறித்து 
முழுகமயான விசாரகை நடைத்தி 
வன்முக்றயில் ஈடு�ட்டை அகன -
வகரயும் கைது ்சயது ்தண்டிக் -

குமாறு அரசாஙைத்க்த பைட்டுக் -
்ைாளகிப்றாம்.  

அகனத்து இ்லஙகையரைளும் 
அகமதியாைவும் நி்தானமாைவும் 
இருக்குமாறு பைட்டுக்்ைாளகி-
ப்றாம் எனவும் அவர சுட்டிக்ைாட்டி-
யுளைார. 

ெஜித் பிமரே�வாெம்...
்தக்லவருடைன் �ாராளுமன்்ற 

உறுப்பினரைைான ைாவிந்த ஜயவர -
்தன, எரான் விக்ரமரத்ன, முஜிபுர 
ரஹமான் ஆகிபயாரும் ்சன்றிருந்த-

னர.  
�ாதுைாப்பு �கடையினர அவர-

ைகை �ாதுைாப்�ாை மீட்டு வாைனங-
ைளில் திருப்பி அனுப்பினர.(�ா) 

பவால்ேவாவின் விமை...   
600 ரூ�ாவினால் அதிைரிக்ைப்�ட்-

டுளைது.   பமலும் 1,020 ரூ�ாவாை 
விற்�கன ்சயயப்�ட்டை 400 கிராம் 

�ால் மாவின் விக்ல ்தற்ப�ாது 230 
ரூ�ாவினால் அதிைரிக்ைப்�ட்டுள-
ைகம குறிப்பிடைத்்தக்ைது. 

அமனத்து ேக்்கமளயும்...
�ல்பவறு �குதிைளில் வன்முக்றை-

ளில் ஈடு�ட்டைப்தாடு வாைனஙைகை-
யும் ்சாத்துக்ைகையும் பச்தப்�டுத் -
திய்தாை அறிய வருகி்றது. 

பஜ.வி.பி.யின் 
்தக்லவர அனுரகு -
மார திஸாநாயக்ை 
உளளிட்டை ைட்சி 
மு க் கி ய ஸ் ்த ர ை ள 
சி்லர பநற்று (09) 
ைாலி முைத்திடை-
லுக்கு வருகை ்தந -
்தனர.   

பஜ.வி.பி.யின் 
்த க ்ல வ ரு டைன் 
ைட்சி முக்கியஸ் -
்தரைைான பை.டி.
்லால்ைாந்த, சுனில் 
ஹந துன் ் ந த் தி , 
நலிந்த ஜயதிஸ்ஸ 
ஆ கி ப ய ா ரு ம் 
சம்�வ இடைத்தில் பிரசன்னமாகியி-
ருந்தனர.   

ைாலிமுைத்திடைலில் உளை ஆரப் -
�ாட்டைக்ைாரரைள மீது ்தாக்கு்தல் 

நடைத்்தப்�ட்டு அஙகு �்தற்்ற நிக்ல 
ஏற்�ட்டை நிக்லயில் அப்�குதியில் 
நி்லவரத்க்த ைண்ைாணிக்ை அவரைள 
அஙகு வந்த்தாை அறிய வருகி்றது.
 (�ா)   

ஜே.வி.பி தலைவர் அநுர   
கைவர இடத்திற்கு விேயம்

புதுக்குடியிருப்பு விபசடை நிரூ�ர    

  ைாலி முைத்திடைல் ப�ாராட்டைத்-
தில் அரச ஆ்தரவு ்தரப்�ால் நடைத்-
்தப்�ட்டை வன்முக்றகய ைண்டித்து 
முல்க்லத்தீவு மாவட்டை ்�ாது 
கவத்தியசாக்ல கவத்தியரைள ஊழி-
யரைள பநற்று ைவனயீரப்பு ப�ாராட்-
டைத்திகன முன்்னடுத்்தனர.

முல்க்லத்தீவு மாவட்டை கவத்தி -
யசாக்லயில் இருநது   ்சன்று முல்-

க்லத்தீவு மு்தன்கம வீதியில் ்தஙைள 
ைவனயீரபிகன முன்்னடுத்்தனர.  

இ்தன்ப�ாது அகிம்கச ப�ாராட் -
டைத்திகன வன்முக்றயால் அடைக்கிய 
அரபச ்வளிபயறு,அரச �யஙைரவா -
்தத்திகன எதிரப்ப�ாம் ப�ான்்ற அர-
சாஙைத்திற்கு எதிரான பைாசஙைகை 
்தாஙகியவாறு ைவனயீரப்பு நடைவடிக்-
கையிகன முன்்னடுத்்தனர.  

நாட்டில் உளை ்�ாருைா்தார 

்நருக்ைடிக்கு எதிராைவும் ஊைல்-
மிக்ை அரசிற்கு எதிராைவும் நடைக்-
கின்்ற மக்ைளின் ்தன்்னழுச்சி 
ப�ாராட்டைத்திற்கு அதில் ை்லநது 
்ைாண்டை அப்�ாவி ்�ாது மக்ைகை 
்தாக்குவது பவ்தகனக்குரிய விடையம் 
்ைாழும்பு ப்தசிய கவத்தியசாக்ல-
யில் �்லர ைாயப்�ட்டு அனுமதிக்க்�-
�ட்டுளைாரைள.  

இவவா்றான சம்�வஙைள அர -

சினால் பமலும் ்்தாடைருமானால் 
�ல்பவறு இடைஙைளில் பம்லதிை-
மான ப�ாராட்டைஙைள தீவிரமகடை-
யும். 

இ்தற்கு ைாரைமானவரைகை 
விகரவில் கைது்சயது நாட்டிற்கு 
்�ாறுப்பு கூ்றக்கூடிய ஆட்சிமுக்ற-
கமயிகன விகரவில் ்ைாண்டுவர-
பவண்டும் என்றும் அவரைள ்்தரி-
வித்்தனர.  

காலிமுகத்திடல் வன்முறைக்கு எதிர்ப்பு

35்யதுக்கு மேறபட்ட உடபபு கிரவாே ேக்்களுக்்கவான இை்ெ ம்த்திய மெம்யின் ஒரு 
்கட்டேவான இரத்�ம், சிறுநீர், சீனி, ச்கவாைவாஸமரவால் மபவான்்ற்றம்ற பரிமெவா�மன செய்்து 
ெம்பந�ேவான ஒரு விமேட ்கைநதுமரயவாடல் ஆண்டிமுமன சபவாது ம்த்தியெவாமையில்  
ச்ள்ளிக்கிழமே, ம்த்திய அதி்கவாரி்கள் �மைமேயில் இடம்சபற்றது. இ�மன உடப-
புப பகுதி ம்த்தியெவாமை ெங்கத் �மை்ர்  என். ்கேமைஸ்ரன் ஆரம்பித்து ம்த்�வார். 
பிரிவு முக்கியேவா்க ஒவச்வாரு ச்ள்ளிக்கிழமே்களிலும் ்கவாமை 7 ேணியளவில் இடம்-
சபறும்.  ேக்்கள் ்கட்டம் ்கட்டேவா்க ் நது பரிமெவா�மன செய்து ச்கவாள்ளைவாம் என  அறிவிக்-
்கபபட்டது. இ�ன் இரத்� ேவாதிரி்கள் புத்�ளம் ேவா்ட்ட ம்த்தியெவாமைக்கு அனுபபபபட்டு 
பரிமெவா�மன செய்யபபடும். பின்னர் அ�ன் சபறுமபறு்கள் உடபபு ம்த்திய ெவாமைக்கு 
அனுபபபபட்டு மநவாயவாளர்்களுக்கு சிகிசமெ அளிக்்கபபட உள்ள�வா்க ம்த்தியர் குறிபபிட்-
டவார். -                                                                             உடபபு குறூப நிருபர்-

முலலைத்தீவில லவத்தியர்கள், 
ஊழியர்கள் கவனயீர்ப்பு ஜ�ோரோடடம்

 முந�ல் ்கருங்கவாலிசமெவாமை கிரவாேத்தில் அமேநதுள்ள ்கல்யவாண முரு்கன் ஆையத்தின் 
்ருடவாந� உறெ்த்ம� முன்னிட்டு ச்கவாடிமயற்றம் ்கடந� ெனிக்கிழமேயன்று (7)நமட-
சபற்ற மபவாது,பக்� அடியவார்்கள் பைர் ்கைநது ச்கவாண்டனர். இ�ன் மபவாது சு்வாமி ச்ளி 
வீதி சுறறு இடம்சபற்ற மபவாது பிடிக்்கபபட்ட படம்.-                       உடபபு குறூப நிருபர்-



(புத்தளம் தினகரன் நிருபர்)

சுற்றா டல் முன்்னறாடி ஜனறாதிபதி 
விரு துககறாக புத்தளம் மறாவடடத -
திலிருந்து இந்்த வருடம் (2022) 11 
மறாணவர்கள் த்தரிவு தெய்யபபட -
டுள்ள்தறாக புத்தளம் மறாவடட சுற -
்றாடல் முன்்னறாடி ஆணண்யறாளர் 
ஏ.எச்.எம்.எம்.ஷறாபி த்தரிவிததுள் -
ளறார். கறபிடடி அல் அக்றா ்்தசி்ய 
பறாடெறாணையிலிருந்து 06 மறாணவர்க -

ளும், பள்ளிவறாெல் துண் முஸ்லிம் 
மகறா விததி்யறாை்யததிலிருந்து 05 
மறாணவர்களும் இ்தறகு த்தரிவறாகி -
யுள்ளறார்.

இவர்களுககறான ்ேர்முகபப -
ரீடணெண்ய அணணமயில் ஜனறாதி -
பதி தெ்யைகம், கல்வி அணமச்சு 
மறறும் சுற்றாடல் அணமச்சு என்பன 
இணணந்து கறபிடடி அல் அக்றா 
்்தசி்ய பறாடெறாணையில் ேடறாததி -
்யணம குறிபபிடத்தககது.   

92022  மே 10 செவ்வாய்க்கிழமே 10–05–2022

(ஏ.எஸ்.எம்.ஜறாவித) 
 
்கஸ் சிலிணடர்கணள உடனடி்யறாக 

தபறறுத ்தருமறாறு ்கறாரி, ஆமர்வீதி 
மககள் ் ேறறு முன்தினம் பறாரி்ய ஆர்ப-
பறாடடததில் ஈடுபடடனர். இந்்தப 
்பறாரறாடடம் ேணபகல் முடிவிறகு வந்-
்த்தது.

கறாணை த்தறாடககம் ஆமர்வீதியின் 
ேறான்கு பகக ் பறாககுவரததுககணளயும் 
வழிமறித்த இவர்கள், ் கஸ் சிலிணடர்-

கணள வீதிகளுககு குறுககறாக அடிககி 
ணவதது மறி்யல் ்பறாரறாடடததில் ஈடு-
படடனர். ்பறாரறாடடதண்த அகறறும் 
வணகயில், கி்ரணடபறாஸ் தபறாலிஸ் 
நிணை்யப தபறாறுபபதிகறாரி ்கஸ் கம்ப-
னியுடன் ்பசி்யண்த்யடுதது, பறார ஊர்-
தியில் ்கஸ் சிலிணடர்கள் தகறாணடு 
வரபபடடன. எனினும், சிலிணடர்க-
ளுககறான ்்தணவகள் இன்னும் அப-
பகுதியில் உள்ள்தறாகத த்தரிவிககபப-
டுகி்து.

எரிவாயு விநிய�ாகிக்குமாறு
ஆமர்வீதியில் ஆர்்ப்ாட்டம்

சுற்ா்டல் முனயனாடி ஜனாதி்தி
விருதுக்்ா் 11 மாணவர்்ள் தெரிவு

புதெளததில் புவிததினம் அனுஷ்டி்பபு
(புத்தளம் தினகரன் நிருபர்)

"எஙகள் கிரகததில் மு்தலீடு தெயயுங-
கள்" எனும் த்தறானிபதபறாருளில் ெர்வ-
்்தெ புவிததினம் புத்தளம் மணல்தீவு 
்ரறாமன் கத்்தறாலிகக ்தமிழ் விததி்யறா-
ை்யததில் அணணமயில் தகறாணடறாடப-
படடது.

புவிததினம் த்தறாடர்பறாக பிர்்தெ 
மககளுககு விழிபபுணர்ணவ  ஏறப-
டுததுவ்தறகறாக மறாணவர்கள் வறாெகங-
கள் தபறாறிககபபடட ப்தறாணககணள  
கறாடசிபபடுததி இருந்்தனர். இததி-
னதண்தத்யறாடடி மறாணவர்களுககறான 
சிததிரப்பறாடடி மறறும் கடடுணரப 
்பறாடடிகளும் பறாடெறாணையின் நூைகத-
தினறால் ஏறபறாடு தெய்யபபடடிருந்து.

பறாடெறாணை அதிபர் ஏ.பீ.என் நிகென் 
தேறாத்யல் ்தணைணமயில் ேணடதபற் 

இந்நிகழ்வு உடறகல்வி ஆசிரி்யர் எம்.
எப.எம். துணபலின் வழிகறாடடலில் 
இடம் தபற்து. புவியின் சுறறுச் 
சூழலின் முககி்யததுவதண்த வலியு-
றுததி, சூழல் மறாெணடணவ ்தடுககும் 
்ேறாக்கறாடு அணனதது ேறாடுகளிலும் 
1970ம் ஆணடு த்தறாடககம் இபபுவித-
தினம் தகறாணடறாடபபடடு வருகின்-
்து.

1969ம் ஆணடு அதம-
ரிககறாவின் தென் பிரறான்-
ஸிஸ்்கறா ேகரததில் ேடந்்த 
யுதனஸ்்கறா மறாேறாடு சுற-
றுபபு்ச் சூழல் பறாதுகறாபபு 
ெம்பந்்தமறாக கைந்துணர்யறா-
டி்யது.

இ்தன்்பறாது, புவியின் 
அழணக சி்பபறாகவும், மறாசு-
படுத்தறாமல் பறாதுகறாககவும் 

மககளிணட்்ய விழிபபுணர்ணவ ஏறப-
டுததுவத்தன்் தீர்மறானததுககி ணஙக 
இததினதண்த தகறாணடறாடுவத்தன தீர்-
மறானிககபபடடது.

அதமரிககறா சுறறுச் சூழல் நிபுண-
ரறான "தகைறார்ட தேல்ஷன்" 1970 ம் 
ஆணடு ஏபரல் (22) சுறறுச்சூழல் பறறி 
அறிணவ பரபபுவ்தறகு ்தகுந்்த ேறாளறாக 

இண்தப பிரகடனபபடுததினறார். அன்-
றிலிருந்து இன்றுவணர வருடந்்்தறா-
றும் ஒரு கருபதபறாருணள ணம்யமறாக 
ணவதது இததினம் தகறாணடறாடபபடடு 
வருகின்்து.

2022ம் ஆணடிறகறான கருப 
தபறாருள் "எஙகள் கிரகததிறகு மு்தலீடு 
தெய்வறாம்" என்ப்தறாகும்.

புதெ�ல் யொண்டி� சநயெ்
ந்ர்்ள் த்ாலிஸாரால் த்து

(அநுரறா்தபுரம் தினகரன் நிருபர்)  
           
புண்த்யல் ்்தறாணடி்ய ெம்பவததுடன் த்தறாடர்புட்ய ெந்்்தக ேபர்கள் 

ேறான்கு ்பணர கவரககுளம் தபறாலி்றார் ணகது தெயதுள்ளனர்.
தபறாலி்றாருககு கிணடத்த ்தகவலுககணம்ய (07)  மறாணை கவரககு-

ளம் தபறாலிஸ் பிரிவிலுள்ள தவல்ைறாரகம கறாடடுப பகுதியில் சுறறிவ-
ணளபபு ்மறதகறாள்ளபபடடது.

இ்தன்்பறாது புண்த்யல் ்்தறாணடிகதகறாணடிருந்்த ெந்்்தக ேபர்கள் 
ேறான்கு ்பர் ணகது தெய்யபபடடதுடன், புண்த்யல் ்்தறாணடுவ்தறகு 
ப்யன்படுததி்ய உபகரணஙகள் சிைவும்  ணகபபற்பபடடன.

ணகது தெய்யபபடடவர்கள் அநுரறா்தபுரம்,கவரககுளம், மிஹிந்்தணை 
பகுதிகணள வசிபபிடமறாக தகறாணட 36,43,56,58 வ்யதுட்யவர்கள் 
என்பது ஆரம்பகடட தபறாலிஸ் விெறாரணணகளில் த்தரி்யவந்துள்ளது.

ngWif mwptpj;jy;
rPkhl;b wp[;Nt rpWth; itj;jparhiy (Nghjdh)

rpw;Wz;br;rhiy kw;Wk; FNuhrhpia 
eilKiwg;gLj;Jjy; - 2022/2023

01.  nfhOk;G - 08> rPkhl;b wp[;Nt rpWth; itj;jparhiyapd; 

gpuhe;jpa ngWiff; FOtpd; jiytuhfpa vd;dhy;> 

,t; itj;jparhiyapd; rpw;Wz;br;rhiy kw;Wk; 

FNuhrhpia 2022 [{d; 01 Kjy; xU tUl fhyj;jpw;F 

eilKiwg;gLj;Jtjw;fhf> 2022 Nk khjk; 23 md;W 

K.g.10.00 tiu Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,t; itj;jparhiyapd; gpujhd 

fzf;fhsh; mYtyfj;jpy;> 2022 Nk khjk; 20 md;W 

gp.g.2.00 tiu ,jw;fhd  khjphpg;gbtq;fis 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

02.  tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; 

ngw;w gpujpepjpfs; tpiykD jpwf;fg;gLk; Ntisapy; 

rKfkspj;jpUf;fyhk;. nfhOk;G - 08> rPkhl;b wp[;Nt 

rpWth; itj;jparhiyapd; gzpg;ghshpd; khehl;L 

kz;lgj;jpy; tpiykD %lg;gl;L cldbahf mit 

jpwf;fg;gLk;.

03.  kPsspf;fg;glhj &gh 2>000.00 ,w;fhd njhifia 

,t; itj;jparhiyapd; gpujhd fzf;fhsh; 

mYtyfj;jpd; rpwhg;ghplk; nrYj;jp> ,jw;fhd 

tpiykD khjphpg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

04.  tpiykDf;fisg; gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; %yk; 

my;yJ fzf;fhsh; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

ngWifg; ngl;bapw; Nrh;g;gjd; %yk; ,jpy; 

gq;Fgw;wyhk;.

05.  tpiykD njhlh;ghd ,Wjpj;jPh ;khdk;> 

,t;itj;jparhiyapd; ngWiff; FOtpw;F 

chpj;jhFk;.

jiyth;>

gpuhe;jpa ngWiff;FO

rPkhl;b wp[;Nt rpWth; itj;jparhiy

nfhOk;G - 08

mlFj; jq;f Mguz Vytpw;gid
tiuaWf;fg;gl;l g+[hgpl;ba gy Nehf;Ff; $l;LwTr; 

rq;fj;jpd;

g+[hgpl;ba

mq;Fk;Gu

Ky;Nyfk

clfk

vDk; fpuhkpa tq;fpf; fpisfspy; 2021-01-31Mk; jpfjp 

cl;gl md;iwa jpdk; Kjy; mlF itf;fg;gl;L 2022-05-

28Mk; jpfjp tiu kPl;fg;glhj jq;f Mguzq;fis 2022-

05-28Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp Kjy; 3.00 kzp tiu 

g+[hg;gpl;ba rq;f mYtyf tstpy; gpurpj;j Vyj;jpy; 

tpw;gid nra;ag;gLk;.

$l;LwT nghJ Kfhikahsh;.

t/g g+[hg;gpl;ba gy Nehf;Ff; $l;LwTr; rq;fk;>

g+[hg;gpl;ba.

2022-05-04Mk; jpfjp.

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR
&.35>000 kpy;ypad; jpiwNrhp Kwpfis toq;fy;

njhlh;fs; 17.00% 2025 ~~A" 18.00% 2027 ~~A||

ISIN* LKB00425F013 LKB00527E019

Kd;itf;fg;gl;l njhif &. 15>000 kpy;ypad; &. 20>000 kpy;ypad;

eWf;F tPjk; 17.00% Mz;nlhd;wpw;F 18.00% Mz;nlhd;wpw;F

toq;fg;gl;l jpfjp 2021 a+d; 01 2022 Nk 01

Kjph;Tj; jpfjp 2025 a+d; 01 2027 Nk 01

eWf;F nfhLg;gdTfs; 

nrYj;jg;gLk; jpfjpfs;
01 a+d; & 01 jpnrk;gH 01 Nk & 01 entk;gH

xd;WNrh;e;j tl;b tPjk; &. 100.00 ,w;F &. 7.7995 &. 100 ,w;F &. 0.7826

Vy tpw;gidj; jpfjp 2022 Nk 12> tpahof;fpoik

tpiyf;Fwpg;gPL 

rkh;g;gpf;fg;gLtjw;fhd 

,Wjpj; jpfjpAk; NeuKk; 

2022 Nk 12> tpahof;fpoik 

K.g. 11.00 kzp 

jPHg;gdTj; jpfjp 2022 Nk 17

tpiyf;Fwpg;gPl;bd; 

Mff;Fiwe;j njhif

Ie;J kpy;ypad; &gha;fs; (&. 5>000>000/-) mj;Jld; 
xU kpy;ypad; &gha;fspd; 

(&. 1>000>000/-) ngUf;fq;fspypUe;J

Kjdpiy tzpfHfsplkpUe;J cz;ikahd tpiyfspd; (eWf;Ff; nfhLg;gdTj; jpfjpapypUe;J 

jPHg;gdT nra;Ak; ehs; tiuahd xd;W NrHe;j tl;b ePq;fyhf) mbg;gilapy; tpiyf;Fwpg;gPLfs; 

Nfhug;gLfpd;wd. tpiyf;Fwpg;gPLfs; ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; toq;fg;gl;l ,yj;jpudpay; 

tpiyf;Fwpg;gPL rkh;g;gpf;fpd;w trjpapD}lhf khj;jpuNk Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;.

xt;nthU njhlH/ ISIN njhlh;gpYk;> re;ij epiyikfSf;fika Kd;itf;fg;gl;l njhifapid 

tpQ;rhj VNjDk; njhifapid ,yq;if kj;jpa tq;fp Vw;Wf;nfhs;syhk;.

 fPo;f;fhZk; Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;Jk; ve;jnthU chpkk; ngw;w 

tHj;jf tq;fpfsplkpUe;Jk; jpiwNrhp Kwpfisf; nfhs;tdT nra;AkhW 

nghJkf;fs; miof;fg;gLfpd;wdh;.

mf;Fapl;b nrf;Fhpl;B]; ypkpll; 2206297

,yq;if tq;fp 2541938

nfg;gpl;ly; viyad;]; ypkpll; 2317777

,yq;if nfhkh;\y; tq;fp gpvy;rp 2332319

g;nt];l; nfg;gpl;ly; nu]hP]; ypkpll; 2639883

vd;v];gP gz;l; kNd[;kd;w; fk;gdp ypkpll; 2425010

kf;fs; tq;fp 2206783

rk;gj; tq;fp gpvy;rp 2305842

nryhd; tq;fp gpvy;rp 2456340

nty;j;w];w; nrf;Fhpl;B]; ypkpll; 2675096

17.00%  2025 ~~A|| njhlh;fspd; fPo; &. 15>000 kpy;ypaidAk;> 18.00%  2027 ~~A||  
njhlh;fspd; fPo; &. 20>000 kpy;ypaidAk; nfhz;l jpiwNrhp Kwpfs; 2022  Nk 12Mk;  
jpfjp ,lk;ngWk;  Vyq;fspd;   mbg;gilapy;   toq;fg;gLfpd;wd.
,j;jpiwNrhp Kwpfspd; tpguq;fs; fPNo jug;gLfpd;wd.

* gd;dhl;L gpizaq;fs; milahs ,yf;fk;

 vk;.,rl;.vk;. Mrpk;
nghJg;gLfldpd;  fz;fhzpg;ghsh; / gjpthsh;

nghJg;gLfld; jpizf;fsk;> 

,yq;if kj;jpa tq;fp>
30> rdhjpgjp khtj;ij> nfhOk;G-1.
njhiyNgrp: +94112477011> njhiyefy;: +94112477687
ntg;jsk; : www.cbsl.gov.lk

(cah;fy;tp> njhopy;El;gk; kw;Wk; Gj;jhf;f mikr;R)

etPd njhopy;El;gj;jpw;fhd 

Mh;jh; rp fpshh;f; epWtdk; (ACCIMT)

gzpg;ghsh; ehafk; kw;Wk; gpujk epiwNtw;W mjpfhhp>

etPd njhopy;El;gj;jpw;fhd Mh;jh; rp fpshh;f; epWtdk;> 

272> gz;lhuehaf;f khtj;ij>

fl;Lngj;j> nkhul;Lit.

njhiyNgrp: 2650838

njhiyefy;: 2650662

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

etPd njhopy;El;gj;jpw;fhd Mh;jh; rp fpshh;f; epWtdj;jpw;F 
n[dpNlhhpay; Nritfis toq;Fjy; - 2022/2023

etPd njhopy;El;gj;jpw;fhd Mh;jh; rp fpshh;f; epWtdj;jpw;F n[dpNlhhpay; Nritia 

toq;Ftjw;fhf nghJj;Jiwapy; Mff; Fiwe;jJ 5 tUl mDgtj;ijf; nfhz;l 

kw;Wk; ghJfhg;G mikr;rpy; gjpT nra;J nfhz;Ls;s mq;fPfhpf;fg;gl;l ghJfhg;G 

Nritfs; toq;Feh;fsplkpUe;J  Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis etPd 

njhopy;El;gj;jpw;fhd Mh;jh; rp fpshh;f; epWtdj;jpd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; 

(DPC) jtprhsh; ,j;jhy; miof;fpwhh;.

1) tpiykDf; Nfhuy; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; %yk; elhj;jg;gLk;.

2)  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; etPd njhopy;El;gj;jpw;fhd Mh;jh; rp fpshh;f; 

epWtdj;jpd; cjtpg; gzpg;ghsh; (eph;thfk;) mth;fsplk; my;yJ 011-5677391 / 2650838 
vDk; njhiyNgrp ,yf;fq;fs; Clhfj;  njhlh;G nfhz;L Nkyjpf tpguq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk; kw;Wk; 2022 Nk 30Mk; jpfjp K.g. 09.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 

kzp tiuahd fhyg;gFjpapy; ve;jnthU Ntiy ehspYk; ,Nj Kfthpapy; tpiykD 

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

3)  xt;nthU tpiykDTf;Fk; kPsspf;fg;glhj tpiykDf; fl;lzkhf %thapuk; &ghit 

(3000.00) etPd njhopy;El;gj;jpw;fhd Mh;jh; rp fpshh;f; epWtdj;jpd; rpNu\;l gzpg;ghsh; 

(epjp;) mth;fSf;Fr; nrYj;jpajw;fhd cj;jpNahfg+h;t gw;Wr;rPl;il cjtpg; gzpg;ghsh; 

(eph;thfk;) mth;fSf;Fr; rkh;g;gpg;gjd; NghpYk; kw;Wk; vOj;J %ykhd Nfhhpf;ifnahd;W 

kw;Wk; njhlh;G nfhs;sf; $ba tpguq;fis (njhiyNgrp> njhiyefy;> kpd;dQ;ry; 

Nghd;wit) cs;slf;fp etPd njhopy;El;gj;jpw;fhd Mh;jh; rp fpshh;f; epWtdj;jpd; 

cjtpg; gzpg;ghsh; (eph;thfk;) mth;fSf;F rkh;g;gpg;gjd; NghpYk;; 2022 Nk 09Mk; jpfjp 

Kjy; 2022 Nk 30Mk; jpfjp tiuahd fhyg;gFjpapy; Mq;fpy nkhopapyhd KOikahd 

tpiykD Mtzj; njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; nfhs;tdT 

nra;ayhk;.

4)  2022 Nk 31Mk;; K.g. 11.00 kzp jpfjp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; etPd 

njhopy;El;gj;jpw;fhd Mh;jh; rp fpshh;f; epWtdj;jpd; ngWiff; FOj; jtprhsUf;F 

xg;gilf;fyhk; my;yJ gjpTj; jghy; %yk; mDg;gyhk;. rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh; 

my;yJ mtuJ gpujpepjpapd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; %lg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;. 

5)  2022 nrg;nlk;gh; 27Mk;; jpfjp tiuapy; nry;YgbahFk; epiyapYs;s etPd 

njhopy;El;gj;jpw;fhd Mh;jh; rp fpshh;f; epWtdj;jpd; gzpg;ghsh; ehafk; kw;Wk; gpujk 

epiwNtw;W mjpfhhp mth;fspd; ngahpy; ngwg;gl;l 80>000.00 &ghtpw;fhd tpiykDg; 

gpiznahd;W midj;J tpiykDf;fSlDk; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

6) tpiykDg; gpizahdJ gpd;tUk; Kftufj;jpdhy; toq;fg;gl;ljhftpUj;jy; Ntz;Lk;:

•  ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l ,yq;ifapy; nraw;gLk; th;j;jf 

tq;fpnahd;wpdhy; my;yJ

•  ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l ,yq;ifapy; nraw;gLk; cj;juthjk; 

cWjp nra;ag;gl;l me;epa ehl;L tq;fpnahd;wpy;.

•  tq;fp tiuT my;yJ Vida tifapyhd gpiz Kwpfs;> cj;juthjq;fs; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ.

Widest reach for your

employment advertisement

Email : info@observerjobs.lk   Hotline: 1949 

For more information

0777270012 / 0112429314
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,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

tptrhaj;Jiwia etPdkakhf;Fk; nraw;wpl;lk; - fkj;njhopy; mikr;R

IDA Credit No.: 5873 LK

ngWif mwptpj;jy;
tlf;F> fpof;F> tlkj;jpa> kj;jpa kw;Wk; Cth khfhzq;fspYs;s tptrhaj; Jiwia etPdkakhf;Fk; nraw;wpl;l 

nfhj;jzpfSf;F (ASMP Clusters) cuq;fis (Urea, TSP, MOP & Ino liquid Fertilizer) toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;
 

1.  fkj;njhopy; mikr;rpd; tptrhaj;Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l (ASMP) fpuar; nrytpw;fhf 58.63 
kpy;ypad; If;fpa mnkhpf;f nlhyUf;F epfuhd njhifia gytpjkhd gzj;njhiffspy; flndhd;iw 
rh;tNjr mgptpUj;jp rq;fj;jplkpUe;J (IDA) ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ ngw;Ws;sJld; 
,f;fldpd; ngWiffspd; gFjpnahd;iw tlf;F> fpof;F> tlkj;jpa> kj;jpa kw;Wk; Cth khfhzq;fspYs;s 
tptrhaj; Jiwia etPdkakhf;Fk; nraw;wpl;l nfhj;jzpfSf;F cuq;fis (Urea, TSP, MOP & Ino liquid Fertilizer) 
toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;  vd;gtw;wpw;F xg;ge;jj;jpd; fPOs;s jFjpAs;s gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf 
nrytpLtjw;F cj;Njrpj;Js;sJ. 

2.  tlf;F> fpof;F> tlkj;jpa> kj;jpa kw;Wk; Cth khfhzq;fspYs;s tptrhaj; Jiwia etPdkakhf;Fk; nraw;wpl;l 
nfhj;jzpfSf;F cuq;fis (Urea, TSP, MOP & Ino liquid Fertilizer) toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;  vDk; 
ngWiff;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwpaplg;gl;l tpiykDf;fis 
fkj;njhopy; mikr;rpd; tptrhaj;Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lj;jpd;> nraw;wpl;l ngWiff; FOtpd; 
jiyth; miof;fpwhh;.

tpguq;fs; xg;ge;j ,yf;fk;
tpiykDg; 

gpiz Kwpapd; 
ngWkjp (&gh)

kPsspf;fg; 
glhj 

fl;lzk; 
(&gh)

tlf;F> fpof;F> tlkj;jpa> kj;jpa kw;Wk; Cth 
khfhzq;fspYs;s tptrhaj; Jiwia etPdkakhf;Fk; 
nraw;wpl;l nfhj;jzpfSf;F (ASMP Clusters) cuq;fis 
(Urea, TSP, MOP & Ino liquid Fertilizer) toq;Fjy; kw;Wk; 
tpepNahfpj;jy;  

LK-MOA-PMU-293845-
GO-RFB 780,000.00 15,000.00

 
3.  tpiykDf;NfhuyhdJ cyf tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; 

eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 

4.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis fkj;njhopy; mikr;R> tptrhaj;Jiw 
etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l> ngWif jpizf;fsj;jpd; ngWifg; gphptpypUe;J  0777419521 vDk; njhiyNgrp 
,yf;fj;jpD}lhf ngw;Wf;nfhs;syhk; kw;Wk; 2022-05-10Mk; jpfjpapypUe;J 2022-05-31Mk; jpfjp tiuapyhd 
fhyg;gFjpapy; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 2.00 kzp tiuapy;; tpiykD Mtzq;fisg; 
ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpa gpd;dh;> gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;JUtpyhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 
rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw 
Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; nfhs;tdT nra;ayhk;. gzf;nfhLg;gdthdJ nraw;wpl;lj;jpd; epjpaply; 
KfhikahsUf;F nuhf;fg; gzj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;. 

6.  2022-05-31Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; gpd;tUk; Kfthpf;F 
tpiykDf;fs; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. ,yj;jpudpay; tpiykDf;fs; mDkjpf;fg;;glkhl;lhJ. jhkjkhd 
tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ. 2022-05-31Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F gpd;tUk; Kfthpapy; jhkhf 
tUif je;Js;s tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

7.    g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis ,U gpujpfspy; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp vd rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 
%yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujp vd;gd jdpj;jdpahd ciwfspy; ,lg;gl;L ~%yg;gpujp| kw;Wk; ~efy;gpujp| vd 
jghYiwfspy; Fwpf;fg;gly; Ntz;Lk;. mjd; gpd;dh; ,t;tpuz;L jghYiwfSk; NtnwhU jghYiwapy; ,l;L 
Kj;jpiuf; Fwp nghwpj;J mjd;  ,lJ gf;f Nky; %iyapy; xg;ge;j ,yf;fk; kw;Wk; ~~tlf;F> fpof;F> 
tlkj;jpa> kj;jpa kw;Wk; Cth khfhzq;fspYs;s tptrhaj; Jiwia etPdkakhf;Fk; nraw;wpl;l nfhj;jzpfSf;F 
(ASMP Clusters) cuq;fis (Urea, TSP, MOP & Ino liquid Fertilizer) toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;|| vdf; Fwpg;gpLjy; 
Ntz;Lk;. 

8.  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l KfthpahdJ:

 jiyth;>

 nraw;wpl;l ngWiff; FO>

 tptrhaj;Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk;>

 ,y. 123/2, gd;dpgpl;ba tPjp> gj;juKy;y. 

 njhiyNgrp: 0112696086 my;yJ 0777419521

 jpfjp: 2021-05-08 

mur eph;thfk;> cs;ehl;lYty;fs;> khfhz rig kw;Wk; cs;@uhl;rp mikr;R

khtl;lr; nrayfk; - nkhduhfiy
ngWif mwptpj;jy;

gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s eph;khz NtiyfSf;fhf jifik tha;e;j Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; 
Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfis nkhduhfiy khtl;lr; nrayf ngWiff; FOtpd; jiytuhy; 2022 [_d; khjk; 01Me; jpfjp 
gp.g. 02.30 kzp tiu Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. eph;khzj;jpw;fhf kjpg;gPL nra;ag;gl;l njhif> Nfs;tpjhuh;fspd; jifik kw;Wk; 
eph;khzf; fhyk; vdgd ml;ltizapy; cs;slf;fg;gl;Ls;sd.

 ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; gpufhuk; kPsspf;fg;glhj Nfs;tp itg;ig nkhduhfiy khtl;lr; nrayfj;jpw;Fr; 
nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l Nfs;tp khjphpg; gbtj;jpy; jahhpj;J g+uzg;gLj;jpa Nfs;tp Mtzq;fis Kj;jpiuf;Fwp nghwpj;J 
eph;zapf;fg;gl;l jpfjp kw;Wk; Neuj;jpw;F Kd; gpd;tUk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;GkhW my;yJ cjtp khtl;lr; 
nrayhshpd; cj;jpNahfg+h;t miwapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spLkhW Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpd;wJ.
 2022-05-11Mk;; jpfjp Kjy; 2022-05-31Mk; jpfjp tiu Nfs;tp khjphpg; gbtq;fis rhjhuz flik ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp 
Kjy; gp.g. 2.30 tiuahd fhyj;jpy; khtl;lr; nrayf fzf;fply; gphptpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;;.
 rhjhuz flik Neuq;fspy; khtl;lr; nrayfj;jpd; fzf;fply; gphptpy; Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; 
ghh;f;fyhk;.
 ngWif Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-05-25Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F khtl;lr; nrayfj;jpy; elhj;Jtjw;F eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.
 ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;sjd; gpufhuk; ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; gjpT nra;ag;gl;l th;j;jf tq;fpnahd;wpy; ~~khtl;lr; 
nrayhsh;> khtl;lr; nrayfk;> nkhduhfiy|| vDk; Kfthpf;F ngw;Wf;nfhz;l nry;YgbahFk; Nfs;tpg; gpiz 
Kwpnahd;iw Nfs;tpg; gbtq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. Fwpj;j ngWkjpia nkhduhfiy khtl;lr; nrayfj;jpw;F 
nuhf;fg; gzkhfTk; itg;Gr; nra;ayhk;.
Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy; %yk; xg;ge;jf;fhuh;fs; njhpT nra;ag;gLth;.
jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpg; gbtq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.
 Nfs;tpg; gbtq;fs; Nfhug;gl;L Kbtile;j cldLj;J> mjhtJ 2022 [_d; khjk; 01Mk; jpfjp  gp.g. 02.30 kzpf;F 
Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; ,r;re;jh;g;gj;jpy; fye;J nfhs;tjw;F Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhug+h;t 
gpujpepjpf;F ,lkspf;fg;gLk;.
 Nfs;tpg;gbtj;jpd; rfy gf;fq;fSk; Nfs;tpjhuhpdhy; xg;gkplg;gl;L cj;jpNahfg+h;t Kj;jpiu nghwpj;jpUj;jy; Ntz;Lk;.
mgfPh;j;jpahsh; gl;bay;gLj;jg;gl;lth;fSf;F Nfs;tpfisr; rkh;g;gpf;f KbahJ.
 xg;ge;jj;ij toq;fg; ngWjYf;Fhpj;jhd tplaq;fs; njhlh;ghd ,Wjpj; jPh;khdk; ngWiff; FOitr; rhh;e;jJ. Nkyjpf 
tpguq;fs; Njitg;gbd; 055-2276067 / 055-2276234 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; Clhf khtl;lr; nrayfj;jpd; fzf;fply; 
gphptpy;  tprhhpj;jwpayhk;. mNjNghy; Nfs;tpg; gbtj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tplaq;fs; njhlh;gpy; njspTgLj;Jtjw;fhf 055-
5674679/ 055-4936438/ 055-2276234 vDk; njhiyNgrp ,yf;fq;fspd;; Clhf khtl;lg; nghwpapayhsiuj; njhlh;G nfhs;syhk;.

ml;ltiz

njhlh;G 
,yf;fk;

nraw;wpl;lj;jpd; ngah; kw;Wk; 
xg;ge;jf; fhyk;

kjpg;gPL 
nra;ag;gl;l 

njhif (&gh) 
(ntl; rfpjk;)

Nfs;tpg; gpiz Kwp 
(&gh) (nry;Ygbf; 

fhyk;)

nghUj;jkhd 
juk;

kPsspf;fg; 
glhj Nfs;tpf; 
fl;lzk; (&gh)

MON/
DS/ENG-
B/C/2022/03

eph;khzpg;gjw;F cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s 
rpak;gyhz;Lt #hpa rf;jp kpd; 
cw;gj;jp epiyaj;jpw;fhd gpuNtr 
ghijia eph;khzpj;jy; (180 ehl;fs;)

37.5 kpy;ypad; 375>125.00
(2022-09-27Mk; jpfjp 
tiu nry;Ygbahjy; 

Ntz;Lk;)

fl;bl 
eph;khzk; 

C3 my;yJ 
C4;

10>000.00

Fzjhr rkurpq;f>
khtl;lr; nrayhsh;>
jiyth;> ngWiff; FO.
khtl;lr; nrayfk;> nkhduhfiy.

fkj;njhopy;; mikr;R

(Nrjdg; gris cw;gj;jp Nkk;ghL kw;Wk; cah; njhopy;El;g fkj;njhopy; ,uh[hq;f mikr;R)

t/g ,yq;if cu epWtdk;
t/g ,yq;if cu epWtdj;jpd; tj;jis> `{Zg;gpl;ba gpujhd cuf; fsQ;rpaj;jpypUe;J 

,yq;if cu epWtdj;jpd; ehnlq;fpYKs;s ehdhtpj gpuNjr cu fsQ;rpaq;fs; kw;Wk; fkey 

Nrit epiyaq;fSf;Fk; kw;Wk; yq;fh ngh];Ngw; epWtdj;jpypUe;J (vg;ghty)> tj;jis 

`{Zg;gpl;bapy; mike;Js;s t/g ,yq;if cu epWtdj;jpw;F 2022/23Mk; tUlq;fspy;  

cuj;ijg; Nghf;Ftuj;J nra;tjw;F Nghf;Ftuj;J Nritfis toq;Ftjw;fhd tpiyf;Nfhuy;

Nfs;tp ,y. 2022/23/CFC/DT/01
tj;jis> `{Zg;gpl;ba t/g ,yq;if cu epWtdj;jpd; gpujhd cuf; fsQ;rpaj;jpypUe;J ehL KOtjpYKs;s 

fPo;f;Fwpg;gplg;gl;Ls;s gpuNjr cuf; fsQ;rparhiyfs; kw;Wk; ,iaGila  fkey Nrit epiyaq;fSf;F 

kw;Wk; yq;fh ngh];Ngw; epWtdj;jpypUe;J (vg;ghty) tj;jis `{Zg;gpl;bapy; mike;Js;s t/g ,yq;if 

cu epWtdj;jpw;F cld;gbf;ifapy; ifr;rhj;jpLk; ehs; Kjy; xU tUl fhyj;jpw;F cuj;ijg; (ciwfspy; 

,lg;gl;l) Nghf;Ftuj;J nra;tjw;F  nghWg;Ngw;gjw;F mq;fPfhpf;fg;gl;l kw;Wk; fPh;j;jp tha;;e;j Nghf;Ftuj;J 

xg;ge;jjhuh;fsplkpUe;J t/g ,yq;if cu epWtdj;jpd; rhh;gpy; mikr;Rg; ngWiff; FOtpd; jiyth; 

tpiykDf;fis NfhUfpwhh;. 

gpuNjr cu fsQ;rparhiyfs;

mk;ghiw

1 mk;ghiw

2 nj`paj;jfz;ba

3 nghj;Jtpy;

mEuhjGuk;

4 n`hut;gj;jhd

5 fpuNyhfk

6 kjthr;rp

7 nehr;rpahfk

gJis

8 gJis

9 ntypkl (mk;ge;Njht)

10 k`paq;fid

kl;lf;fsg;G

11 kl;lf;fsg;G

fhyp

12 nfhf;fy;y

`k;ghe;Njhl;il

13 gl;lmj;j

14 nj`pf`ye;j

15 #hpantt

16 tPutpy

aho;g;ghzk;

17 Nfhz;lhtpy;

fSj;Jiw

18 kj;Jfk 

19 ngytj;j 

20 njhlq;nfhl

fz;b

21 fk;gis

Nffhiy

22 Nffhiy

fpspnehr;rp

23 fpspnehr;rp

FUehfy;

24 khNfh

25 FUehfy;

kd;dhh;

26 KUq;fd; (kd;dhh;)

khj;jis

27 jk;Gs;is

28 khj;jis

29 ehnfhy;y (tpy;fKt)

khj;jiw

30 mf;Fu];]

31 khjtpad;nfhl

nkhduhfiy

32 gpgpiy

33 nkhduhfiy

Ky;iyj;jPT

34 xYkL Ky;iyj;jPT

Etnuypah

35 Etnuypah (t[puGu)

36 hpfpy;yf];fl

nghyd;dWit

37 `pq;Fuf;nfhl

38 nghyd;dWit

39 ntypfe;j

Gj;jsk;

40 MdkLt

41 ehj;jhz;ba

,uj;jpdGhp

42 Gjpa efuk; / aha 4
43 FUtpl;l

jpUNfhzkiy

44 fe;jsha;

45 jpUNfhzkiy

46 fk;g`h khtl;lj;jpd; fkey Nrit 

epiyaq;fs;

47 nfhOk;G khtl;lj;jpd; fkey Nrit 

epiyaq;fs;

48 vg;ghty cu epWtdj;jpypUe;J tj;jis> 

`{Zg;gpl;ba t/g ,yq;if cu epWtdk; 

tiu

tpiyNfhUtjw;fhd mwpTWj;jy;fs; (ITB), mlq;fpa tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fs;> tpiyf;NfhuYf;fhd 

nghJthd tpjpfs; kw;Wk; epge;jidfs;> mjd; ,izg;Gfs; mlq;fpa gbtq;fis tj;jis> `{Zg;gpl;ba 

yf;nghn`hu Rth;z[ae;jp khtj;ij> t/g ,yq;if cu epWtdj;jpd; gjpy; Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; 

,wf;Fkjp) my;yJ ehnlq;fpYKs;s ,yq;if cu epWtdj;jpd; gpuNjr cuf; fsQ;rparhiyfspypUe;J   

ngw;Wf;nfhs;syhk;. ehnlq;fpYKs;s ,yq;if cu epWtdj;jpd; gpuNjr cuf; fsQ;rparhiyfs; my;yJ 

tj;jis> `{Zg;gpl;ba yf;nghn`hu Rth;z[ae;jp khtj;ij> t/g ,yq;if cu epWtdj;jpd; fhrhsUf;F 

kPsspf;fg;glhj tpiyf;Nfhuy; fl;lzkhf xU gpuNjr cuf; fsQ;rparhiyf;fhd xt;nthU tpiykD 

Mtzj; njhFjpf;Fk; Mapuj;J Ie;E}W &ghitr; (1500.00) nrYj;Jtjd; Nghpy; ,iaGila gpuNjr cuf; 

fsQ;rparhiyapd; ifapUg;G mjpfhhp my;yJ gjpy; Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; ,wf;Fkjp) mth;fspdhy; 

2022-05-10Mk; jpfjp Kjy; 2022-05-30Mk; jpfjp tiuahd ve;nthU Ntiy ehspYk; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 

3.30 kzp tiu tpiykD Mtzq;fs; tpepNahfpf;fg;gLk;.

tpiykD mwpTWj;jypd; 01Mk; ,yf;f ml;ltizapd; mwpTWj;jy;fspy; (ITB) Fwpg;gplg;gl;Ls;s ngWkjpf;fhd 
tpiykDg; gpiz cj;juthjnkhd;iw t/g ,yq;if cu epWtdj;jpd; fhrhsUf;F nuhf;fg; gzkhfr; 

nrYj;Jjy; my;yJ ,izg;G II ,y; jug;gl;Ls;s tpguf;Fwpg;Gf;F mikthf tq;fp cj;juthjkhf jdpj;jdpahf 

,iaGila gpuNjr cuf; fsQ;rparhiyf;fhd tpiykDTld;  rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l ciwapy; ,lg;gl;l tpiykDf;fis jiyth;> mikr;Rg; ngWiff; FO 

(MPC), ngWiff; fpis> t/g ,yq;if cu epWtdk;> yf;nghn`hu Rth;z[ae;jp khtj;ij> `{Zg;gpl;ba> 

tj;jis vd Kfthpaplg;gl;L> tpiykDf;fs; %lg;gLk; ,Wjpj; jpdk; kw;Wk; Neuj;jpw;F Kd; fpilf;Fk; 

tifapy; gpd;tUk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ ,e;Nehf;fj;;jpw;fhf ngWifg; 

gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiykDg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. tpiykDf;fisj; jhq;fp tUk; fbj 

ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~2022/23Mk; tUlq;fspy; gpuNjr cu fsQ;rparhiyfSf;F Nghf;Ftuj;J 

nra;tjw;fhd tpiyf;Nfhuy; tpiykD ,y. 2022/23/CFC/DT/01” vdf;  Fwpf;fg;gl;bUj;jy;; Ntz;Lk;.

tpiykDf;fs; 2022-05-31Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F Vw;Wf;nfhs;sy; KbTWj;jg;gl;L mjd;gpd; cld; 

jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; tpiykDjhuh;fs; my;yJ mtuJ mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLk; Ntisapy; fye;Jnfhs;syhk;.

tj;jis> `{Zg;gpl;ba yf;nghn`hu Rth;z[ae;jp khtj;ij> t/g ,yq;if cu epWtdj;jpd; ngWiff; 

fpisapy; 2022-05-19Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; ,lk;ngWk;. tpiyf;Nfhuy; 

Kd;Ndhbf; $l;lj;jpy; fye;Jnfhs;SkhW rfy tpiykDjhuh;fSk; Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpd;wdh;.

,J rk;ge;jkhd Nkyjpfj; jfty;fs;/ tpguq;fs; Njitg;gbd; 0112-947765/077-2069981> vDk; njhiyNgrp 

,yf;fq;fs; my;yJ 0112-930423 vDk; njhiyefypy; t/g ,yq;if cuf; fk;gdpapd; KfhikahsH (ngWif 

kw;Wk; ,wf;Fkjp) mth;fisj; njhlh;G nfhz;L ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

jiyth;>

mikr;Rg; ngWiff; FO> ngWifg; gphpT>

t/g ,yq;if cu epWtdk;>

yf;nghn`hu Rth;z[ae;jp khtj;ij>

`{Zg;gpl;ba> tj;jis

jpfjp: 2022-05-10Mk; jpfjp.

ngWif mwptpj;jy;
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

for 15 Words - Rs. 600/-
For each additional word Rs. 25/-
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இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022  ேம மா்தம 10ம திைதி கெவவாய்க்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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2022  ேம 10 கெவவாய்க்கிழகம

மடரிட ்பகிரஙை க்டன்னிஸ் ே்பாடடி- 

காரைதீவு விவேகானந்ா விரையாட்டு கழகம் வேற்றி
மாளிகைகைாடு குறூப் நிருபர்

அமபாகை மாவட்ட உகைபநைாட்ட  சஙைம  
ந்டாத்தும அமபாகை மாவட்டத்கைச் சசர்நை விகை-
யாடடுக ைழைஙைளுககிக்டயிலான  ” பீ  ” டிவிசன் 
உகைபநைாட்டச் சுற்றுப்  சபாடடியில்  ைாகைதீவு 
விசவைானநைா விகையாடடுக ைழைம 2 − -0 என்ை 
சைால் அடிப்பக்டயில் வவற்றியீடடியது.

ைாகைதீவு ைனைவைட்ணம விகையாடடு கமைானத் -
தில் மருைமுகன ஈஸ்ட லஙைா விகையாடடு ைழைத் -
திற்கு எதிைான சபாடடியிசலசய இவ் வவற்றியிகன 
ைாகைதீவு விசவைானநைா விகையாடடு ைழைம ைன-
ைாககிக வைாண்டு அடுத்ை சுற்றுககு வைரிவானது.

இச் சுற்றுப் சபாடடி அமபாகை மாவட்டத்தின் 
பல்சவறு பிைசைசஙைளிலுமுளை விகையாடடு 
கமைானஙைளில் இ்டமவபற்று வருவைாை அமபாகை 
மாவட்ட உகைபநைாட்ட சஙை வசயலாைர் எம.ஐ.
அப்துல் மனாப் வைரிவித்ைார்.

ஆனமடுே நிவ் டவுன் அணி சம்பியனாக மகுடம் சூடியது
புத்ைைம தினைைன் நிருபர்

புத்ைைம ைகைத்தீவு இகைஞர் ஒன்றியத் -
தினால் சநான்புப் வபருநாகை முன்னிடடு 
ந்டாத்ைப்பட்ட ைைப்பநைாட்ட சுற்றுப் 
சபாடடித் வைா்டரில் ஆனமடுவ நிவ் ்டவுன் 
அணி சாமபியனாை மகு்டம சூடியது.

இப்சபாடடி வைா்டர் ைகைத்தீவு ைைப்பந-
ைாட்ட கமைானத்தில்  அண்கமயில் (7) 
நக்டவபற்ைது.

இத்வைா்டரில் 13 அணிைள பஙகுபற்றி-
யது்டன் இறுதிப் சபாடடிககு குருநாைல் 
வவாரியர்ஸ் மற்றும ஆனமடுவ நிவ் ்டவுன் 
அணிைள ைகுதி வபற்ைன.

நிைழ்வின் பிைைம அதிதியாை புத்ைைம 
நைைபிைா எம.எஸ்.எம.ைபீக ைலநது சிைப்-
பித்ைார். விசே்ட அதிதிைைாை புத்ைைம 
நைைசகப உறுப்பினர் ைனீஸ் பதூர்தீன், 
வண்்ணாத்திவில்லு பிைசைச சகப உப ைவி-
சாைர் ோஜஹான் மற்றும நபீல் ஆசிரியர் 
ஆகிசயார் ைலநதுவைாண்்டனர்.

விறுவிறுப்பான இறுதிப் சபாடடியின் 
நிகைவில் ஆனமடுவ நிவ் ்டவுன் அணி சாம-
பியன் பட்டத்கை சுவீைரித்ைது.

இரு அணிைளிலும இலஙகை சைசிய 
அணிகைாை விகையாடும பல ைகலசிைநை 
வீைர்ைள சபாடடிைளில் ைலநதுவைாண்்டகம 
விசே்ட அமசமாகும.

வண்்ணாத்திவில்லு பிைசைச சகப 
முன்னாள உறுப்பினர் சுல்ைான் மகைகைார் 
சபாடடித் வைா்டகை முன்னின்று முழுகம -
யாை ஒருஙகிக்ணப்புச் வசயைகம குறிப் -
பி்டத்ைகைது. வவற்றி வபற்ை அணிைளுக -
ைான வவற்றிக சை்டயஙைளும அதிதிைைால் 
வழஙகி கவகைப்பட்டன.

பாலமுரன மின்்ாஜ் ம்ா வித்தியாலயம் 
2022ம் ேருடத்திற்கான எலவல சம்பியனாக வ்ரிவு

பாலமுகன கிழககு தினைைன் நிருபர்

பாலமுகன வபாது விகையாடடு கமைா -
னத்தில் (7)  இ்டமவபற்ை அகைகைப்பற்று 
வலய பா்டசாகலைளுககிக்டயிலான 
வபருவிகையாடடுப் சபாடடியான எல்சல 
சபாடடியில் பாலமுகன மின்ஹாஜ் மஹா 
வித்தியாலயம 2022ம வரு்டத்திற்ைான 
எல்சல சமபியனாை வைரிவு வசயயப்பட -
டுளைது.

மின்ஹாஜ் சைசிய பா்டசாகல அணியி -
னருககும ஒலுவில் அல்ஹமைா சைசிய 
பா்டசாகல அணியினருககுமான இறுதிப் 
சபாடடியில்  5:2 என்ை அடிப்பக்டயில் 
வவற்றி வபற்ைகம குறிப்பி்டத்ைகைது.

அகைகைபற்று வலய உ்டற்ைல்வி உைவிக 
ைல்விப் பணிப்பாைர் எஸ்.எம.வஜமில் 
ைகலகமயில் இ்டமவபற்ை இநநிைழ்வில் 
ஆசிரிய ஆசலாசைர் எம.எச்.ஹமமாத்  
ஆசிரியர்ைைான சஜ. பஸ்மிர், எம.எச்.

ைபுைானி, எஸ்.எல்.எம.ஹாஸிக பயிற் -
றுவிப்பாைர்ைைான  சஜ.சபான் ஏ.எம. 
இர்சாத்  எம.சாஜின். மின்ஹாஜ் சைசிய 
பா்டசாகலயயின் வபாறுப்பு  ஆசிரியர்ை -

ைான ஐ.எல்.எம.பாயிஸ் . எம.எம.முபீர் 
உடப்ட ஆசிரியர்ைள மா்ணவர்ைள என 
பலர் ைலநது வைாண்்டகம குறிப்பி்டத்ைக -
ைைாகும.

மட்டக்களப்பு மமதடிஸத மத்திய ்கல்லூரி  
்காலிறுதிப்்பாடடிககு மதரிவு

மடரிட இறுதி சபாட -
டிககுள நுகழவைற்ைாை 
இவர் உலகின் சிைநை 
வீைர்ைைான ைஃசபல் 
ந்டால், சஜாசைாவிச் 
ஆகிசயாகையும வீழ்த்-
தியது குறிப்பி்டத்ைக-
ைது.

ஸ்வபயின் நாடடின் 
மடரிட நைரில் மடரிட 
பகிைஙை வ்டன்னிஸ் 
சபாடடி நக்டவபற்று 
வநைது. 

இதில் ஆண்ைள ஒற் -
கையர் பிரிவில் சநற்று 
நக்டவபற்ை இறுதி சபாடடியில் வஜர்மனிகய சசர்நை 
அவலக்ாண்்டர் ஸ்வவவைவ்கவ வீழ்த்தி ஸ்வபயின் 
வீைர் ைார்சலாஸ் அல்ைாைஸ் பட்டம வவன்ைார். 

 62 நிமி்டஙைள நக்டவபற்ை இநை சபாடடியில் 
ைார்சலாஸ் அல்ைாைஸ் 6-−3, 6-−1 என்ை ை்ணககில் 
அவலக்ாண்்டர் ஸ்வவவைவ்கவ வீழ்த்தினார்.  19 வய-
ைாகும அல்ைாைஸ் வைா்டர்நது 10 சபாடடிைளில் வவன் -
றுளைார். 

சமலும மடரிட இறுதி சபாடடிககுள நுகழவைற்-
ைாை இவர் உலகின் சிைநை வீைர்ைைான ைஃசபல் ந்டால், 
சஜாசைாவிச் ஆகிசயாகையும வீழ்த்தியது குறிப்பி்டத்-
ைகைது.

பட்டம் வேன்்ார் ஸவபயின் 
வீைர் கார்வலாஸ அலகாைஸ

வவல்லாவவளி தினைைன் நிருபர்

2021/2022 ஆம ஆண்டுகைான 
பா்டசாகல வைா்டரில் ைாலிறுதிக-
குள மட்டகைைப்பு வமைடிஸ்ை 
மத்திய ைல்லூரி நுகழநதுளைது.

இலஙகை பா்டசாகல 
கிரிகவைட சஙைம ந்டாத்தும 
2021,2022ம ஆண்டிற்ைான 19 
வ ய தி ற் கு ட ப ட ச ்ட ா ரு க ை ா ன 
கிரிகவைட சுற்றுப்சபாடடி-
யில் மட்டகைைப்பு வமைடிஸ்ை 
மத்திய ைல்லூரி 167 ஓட்டங-
ைகை குவித்து ைாலிறுதிப்சபாட-
டிககுள வைரிவாகியுளைைாை மட-
்டகைைப்பு வமைடிஸ்ை மத்திய 
ைல்லூரி சைசிய பா்டசாகலயின் 
அதிபர் இைாசதுகை பாஸ்ைர் வைரி-
வித்ைார்.

2021-2022ம ஆண்டுகைான 
இப்சபாடடியில் A வைா்டகைம Z 
எனும பிரிவுைளில் ஒரு பிரிவில் 
ஐநது பா்டசாகலைள சமாதிக -
வைாண்்டன.

நா்டாைவிய ரீதியில் 130 
பா்டசாகலைள இத்வைா்ட -
ரில் பஙகுபற்றி இருநைன.
ை்டநை வவளளிககிழகம 
(06.05.2022) கிளிவநாச்சி 
மத்திய மைாவித்தியாலய 
பா்டசாகல விகையாடடு 
கமைானத்தில் நக்டவபற்ை 
சு ற் று ப் ச ப ா ட டி யி ச ல 
ைாலிறுதிககு வைரிவாகும 
சபாடடியில் மட்டகைைப்பு 
வமைடிஸ்ை மத்திய ைல்லூ -
ரியும கிளிவநாச்சி மத்திய 

மைாவித்தியாலயமும சமாதிக 
வைாண்்டது.

நா்ணயச்சுழற்சியில் வவற்-
றிவபற்ை மட்டகைைப்பு 
வமைடிஸ்ை மத்திய ைல்லூரி 
அணியினர் முைலில் துடுப்வப-
டுத்ைாடியசபாது 45 ஓவர்ைளில் 
சைல விகவைடடுகைகையும 
இழநது 167 ஓட்டஙைகை குவித்-
ைார்ைள. இைன்சபாது மட்டக-
ைைப்பு வமைடிஸ்ை  மத்திய 
ைல்லூரி அணியகயச் சசர்நை  
சனுஸ்ைாந மற்றும நிதியசைா-
சன் சிைநை துடுப்பாட்டத்கை 
வவளிகவைா்ணர்நை இருநைனர். 
இதில் வஜயசீலன் சனுஸ்ைாந  
02 ஆறு ஓட்டஙைள, 03 (நான்கு 
ஓட்டஙைள) அ்டஙைலாை 118 

பநதுைகை எதிர் 
வைாண்டு 52 ஓட -
்டஙைகை வபற்று 
அகைச்சைம ை்டந -
ைார். வஜயசிஙைம 
நிதியசைாசன் மிை 
சவைமாை துடுப்வப -
டுத்ைாடி  02  நான்கு 
ஓட்டஙைகையும,03 
ஆறு ஓட்டஙைள 
அ்டஙைலாை 34 
பநதுைகை எதிர் 
வைாண்டு 41 ஓட்டங-
ைகையும,மசைஸ்வ -

ைன் வைௌசிைன்சாந  01  நான்கு 
ஓட்டம அ்டஙைலாை 52 பநது-
ைகை எதிர் வைாண்டு 25 ஓட்டங-
ைகையும வபற்றுக வைாடுத்ைார்.
பநது வீச்சில் கிளிவநச்சி மத்திய 
மைா வித்தியாலயம சார்பாை 
சுைாைைன் சுலகசன்  21 ஓட்டஙை -
ளுககு 05 விகவைடடுகைகையும, 
பாஸ்ைைன் பவான்  22 ஓட்டஙை -
ளுககு 02 விகவைடடுகைகையும  
கைப்பற்றி இருநைனர். பதிலுககு 
துடுப்வபடுத்ைாடிய கிளிவநாச்சி 
மத்திய மைா வித்தியாலயம 25.3 
ஓவர்ைளில் சைல விகவைடடுகை-
கையும, 51 ஓட்டஙைகை மாத்-
திைம  வபற்றுத் சைால்விகயத் 
ைழுவிக வைாண்்டது.

துடுப்பாட்டத்தில் கிளிவநச்சி 

மத்திய மைா வித்தியாலயம 
சார்பாை நநைகுமார் சானுகசன் 
01 நான்கு ஓட்டம அ்டஙைைாை 
41 பநதுைகை எதிர் வைாண்டு 14 
ஓட்டஙைகை வபற்றுக வைாடுத்ை -
னர்.பநது வீச்சில் மட்டகைைப்பு 
வமைடிஸ்ை மத்திய ைல்லூரி 
சார்பாை மிைச்சிைப்பாை உைய-
ைாசா சாருபவன்  07 ஓட்டஙை -
ளுககு 04 விகவைடடுகைகையும, 
மசைஸ்வைன் வைௌைமன் சைன்   
07 ஓட்டஙைளுககு 02 விகவைட -
டுகைகையும கைப்பற்றி இருநை-
னர். இைன் அடிப்பக்டயில் 2019-
−2022 பா்டசாகல கிரிகவைட 
சபாடடியில் மட்டகைைப்பு 
வமைடிஸ்ை மத்திய ைல்லூரி 
ைாலிறுதி சபாடடிககு வைரிவாகி-
யுளைது.

இவர்ைகை வைௌைவிககும 
நிைழ்வு சநற்று திஙைடகிழகம 
மட்டகைைப்பு வமைடிஸ்ை 
மத்திய சைசிய பா்டசாகலயில் 
அதிபர் இ.பாஸ்ைர் ைகலகமயில் 
இ்டமவபற்ைசபாது பிைதியதிபர் 
எஸ்.நநைசைாபால், பா்டசாகல-
ைள அபிவிருத்தி சஙை வசயலா-
ைர் கவ.சைாபிநாத், பகழய  
மா்ணவர் சஙைத்ைகலவர் மற்றும 
விகையாடடு பயிற்றுவிப்பா-
ைர்ைள ப்டத்தில் இருப்பகை 
ைா்ணலாம.
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