
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

நோட்டின் அமைதிச் சூழ்நிம�மய 
போதுகோக்கும் ்வமகயில நோடளோவிய 

ரீதி யில பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்த 
ஊரடங்குச் ெட்டம் இன்று 
கோ ம�  ஏழு ைணியுடன் ்தளர்த்-
்தப்படுகிறது.  லநற்று முன்தினம் 

சகோ ழும்பிலும் 
நோட்டின் பலல்வறு பிர-
ல்தெங்களிலும் நி�விய 
குழப்பகரைோன சூழ்நிம� 
லநற்றும் ச்தோடர்ந்த 
நிம�யில நோட்டின் 
அமைதி சூழ்நிம�மய 

போதுகோக்கும் ்வமகயில ச்தோடர்நதும் ெட்-
டத்துக்கு ைதிப்பளித்து நடநது சகோளள 
ல்வண்டியது ைக்களின் சபோறுப்பு 
எனவும் அரெோங்கம் ச்தரிவித்துளளது.  

லநற்று பிற்பகல மு்தல அ�ரி ைோளி -
மகக்கு முன்போக லைற்சகோளளப் -
பட்ட எதிர்ப்பு ஆர்ப்போட்டங்களின்-
லபோது   அ�ரிைோளிமகயின் 
நுமழ்வோயிம�
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 1932 - 2022

கட்டவிழ்த்து விட்ட பேரழிவுக்கு
ராஜேக் ஷவினபர முழுப் போறுப்பு
டுவிட்டரில் ம்கோபதமத வவளிபபடுததிய சஜித  
கட்டவிழ்த்து விடப்பட்ட 

அழிவிற்கு ரோஜபக் ஷக்கலள 
முழுப் சபோறுப்பு என எதிர்க் -
கட்சித் ்தம�்வர் ெஜித் பிலர -
ை்தோெ ்தனது லகோபத்ம்த 
ச்வளிப்படுத்தியுளளோர்.   

இது ச்தோடர்பில ்தனது உத் -
திலயோகபூர்்வ டுவிட்டர் பக் -
கத்தில லநற்று கோம� அ்வர் பதிவிட்-
டுளளோர்.  

அதில லைலும் கூறப்பட்டுளள்தோ-
்வது,  

அமன்வமரயும் உளளடக்-
கிய, அமைதியோன எதிர்ப்பு 
ஆர்ப்போட்டம் அரெோங்க 
ஆ்தரவு ்வன்முமறயோல முடி-
வுக்குக் சகோண்டு ்வரப்பட் -
டது.  

அ்வர்கள கட்டவிழ்த்து 
விட்ட அழிவிற்கு ரோஜபக் ஷக் -

கள ்தோன் முழுப் சபோறுப்பு.  
அ்வர்கள செய்த குற்றச் செயல-

களுக்கு அ்வர்கலள சபோறுப்லபற்க 
ல்வண்டும் என சுட்டிக் கோட்டியுளளோர்.  

கோலி முகத்திடல 
லபோரோட்ட மை்தோனத்-
தில இடம்சபற்ற ்தோக்கு-
்தல ெம்ப்வம் ச்தோடர்பில 
பக்கச்ெோர்பற்ற விெோர-
மைகமள நடத்துைோறு 
ெட்டைோ அதிபர் ெஞெய 
ரோஜரத்தினம் சபோலிஸ் 
ைோஅதிபருக்கு பணிப்புமர விடுத்துளளோர்.  
்தோக்கு்தலுடன் ச்தோடர்புமடய்வர்கள ைற்றும் 

அ்தற்கோன கோரைங்-
கமள கண்டறிய உட-
னடியோக விெோரமை 
நடத்துைோறு சபோலிஸ் 
ை ோ அ தி ப ரு க் கு 
எழுத்து மூ�ம் 
அ்வர்   அறிவித்துள-
ளோர்.   அமைதியோன 

முமறயில ஆர்ப்போட்டத்தில ஈடுபட்ட்வர்கள 
மீ்தோன ்தோக்கு்தலகமளத் 

ேக்கச்ாரேற்ற வி்ாரணைக்கு
IGPக்கு ்ட்டமா அதிேர ேணிப்பு

்கோலிமு்கததி்டல் ஆரபபோட்டததில் குழபபம்

லைல ைோகோைத்துக்கு சபோறுப்-
போன சிலரஷட பிரதி சபோலிஸ் 
ைோ அதிபர் ல்தெபநது ச்தன்ன-
லகோன், குழுச்வோன்றினோல 
்தோக்கப்பட்டதில கோயைமடந -
துளள்தோக சபோலிஸோர் ச்தரிவித்-
துளளனர்.  

 சகோழும்பு - கங்கோரோை விஹோ -
மரக்கு அருகில லநற்று (10) 
இந்த ெம்ப்வம் இடம்சபற்றுளளது.  

 இ்தன்லபோது, கூட்டத்ம்த கம�க்க சபோலிஸோர் ்வோனத்ம்த 
லநோக்கி துப்போக்கிச் சூடு நடத்தியுளள்தோக ச்தரிவிக்கப்பட் -
டுளளது.   ெம்ப்வம் இடம்சபற்ற ல்வமளயில சிலரஷட 

சிபரஷ்ட பிரதிப்போலிஸ் மாஅதிேர
பே்ேந்து பேனனபகான மீது ோக்குேல்

தீர்ைோனமிக்க ்தருைங்களில 
்வன்முமறயில ஈடுபடோைல 
அமைதியோக இருக்குைோறு சபோது-
ைக்கமள இ�ங்மக ெட்டத்்தரணி-
கள ெங்கம் லகட்டுக் சகோண்டுள -
ளது.

்வன்முமறயில ஈடுபட்ட்வர்களுக்கு எதிரோக ெட்ட 
நட்வடிக்மக எடுக்க இ�ங்மக ெட்டத்்தர-
ணிகள நட்வடிக்மக எடுத்து ்வரு்வ்தோக

அணமதியாக இருக்குமாறு
போதுமக்களி்டம் பகாரிக்ணக
சட்டததரணி்கள் சங்கம் மவண்டும்கோள்

ஆளுங்கட்சியின் 25 
இற்கும் லைற்பட்ட அரசி -
யல பிரமுகர்களின் வீடுகள 
ைக்களோல லநற்று முன்தி-
னம் இரவு அடித்து சநோறுக் -
கப்பட்டு எரியூட் -
டப்பட்டன.   

ேக்களி்டம் ஜனோதிபதி ம்கோட்டோபய மவண்டும்கோள்
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

நபர்களுக்கு எதிரோன ்வன்முமறகள ைற்றும் பழி்வோங்கல நட்வ-
டிக்மககமள நிறுத்துைோறு ஜனோதிபதி லகோட்டோபய ரோஜபக் ஷ நோட்டு 
ைக்களுக்கு ல்வண்டுலகோள விடுத்துளளோர்.  

அத்துடன் ்வன்முமறகளுக்கு இடைளிக்கோ -
ைல அமைதி கோக்குைோறும் ஜனோதிபதி ைக்க-
மளக் லகட்டுக் சகோண்டுளளோர்.  அல்தல்வமள 
ைக்கள ஆமைக்கிைங்க சபோருளோ்தோர சநருக்-
கடிக்கு தீர்வு கோணும் ்வமகயில அரசியல 
ஸ்திரத் ்தன்மைமய நிம�நோட்ட அமனத்து 
நட்வடிக்மககளும் 

வனமுண்ற ேழிவாஙகல்கணை 
ணகவிடடு அணமதியாகுஙகள்

பதவி வில்கமல உறுதிவசயதது வரததேோனி
முன்னோள பிர்தைர் ைஹிந்த ரோஜபக் ஷ 

அ�ரி ைோளிமகயில இருநது ச்வளிலயறியுள -
ளோர்.

இநநிம�யில ைஹிந்த ரோஜபக் ஷ பிர்தைர் 
ப்தவியில இருநது வி�கியமைமய உறுதி 
செயது ்வர்த்்தைோனி அறிவித்்தல ச்வளியிடப் -
பட்டுளளது.

 அ�ரி ைோளிமகக்கு முன்போக   போரிய 
ஆர்ப்போட்டங்கள முன்சனடுக்கப்பட்டு ்வந்த நிம�யில, லநற்று 
அதிகோம�  ப�த்்த போதுகோப்புக்கு ைத்தியில அ்வர் அங்கிருநது 
ச்வளிலயறியுளளோர்.  ்தைது ப்தவி வி�கல 

அலரி மாளிணகயிலிருந்து 
பவளிபயறினார மஹிந்ே

்தனது வீடு எரிக்கப்பட்-
டமை  சபரும் க்வம� ்தரு -
்வ்தோக போரோளுைன்ற உறுப் -
பினர் குைபோ� ரத்னலெகர, 
்தனது லபஸ்புக் பக்கத்தில 
செயதிசயோன்மற ச்வளி-
யிட்டுளளோர்.  

லைோெடி செயயோைல லநர்-
மையோக ெம்போதித்்த செோத்துக்கள ைட்டுலை ்தன் -
னிடம் உளள்தோக அ்வர் ச்தரிவித்துளளோர்.  

பலகம�க்கழக லபரோசிரியரோன அ்வர் 

பேரணமயாக ஈடடிய 
ப்ாத்துக்கள் அழிப்பு
SLPP எம்.பி குணபோல எம்.பி. ்கவமல

வசந்தில் வதோண்்டேோன் ்கண்்டனம்
நோட்டின் நிம�மை சீர்கும�ந -

துளள ெந்தர்ப்பத்தில ைக்களுக்கி -
மடயில� ்வன்முமற தூண்டப் -
பட்டுளளது. ைக்கமள போதுகோக்க 
ல்வண்டிய சபோலிஸோர் ்தன் 
கடமைமய செயய ்த்வறிவிட்டனர் 
என இ.ச்தோ.கோ ்தம�்வர் செநதில 
ச்தோண்டைோன் கண்டனத்ம்த ச்தரி -
வித்துளளோர்.   நோட்டில சபோது ைக்கமளயும்,

ேனது க்டணமயிலிருந்து
முழுணமயாக ேவறியது

ேக்கமை போது்கோக்க மவண்டிய வபோலிஸ்;

கோலிமுகத்திடலில ஏற்பட்ட ்வன்-
முமறமய அடுத்து ்தமரைட்டைோக்-
கப்பட்ட லகோட்டோ லகோ கை மீள 
உரு்வோக்கப்பட்டு லநற்றும் (10) 
லபோரோட்டம் ச்தோடர்கிறது.   கடந்த 

ஏப்ரல ைோ்தம் 9 ஆம் திகதி சகோழும்பு 
கோலிமுகத்திடல பகுதியில அமைதி-
யோன முமறயில ஆரம்பைோன ைக்கள 
எழுச்சிப் லபோரோட்டம் ஒரு 
ைோ்தத்ம்தக் 

வன்முமையில் தமரேட்டேோக்கபபட்ட பின்

நாட்டில் குழபபகரமான
சூழ்நிலல ததாடர்கிறது 

ஊர்டஙகுச் சட்டம் இன்று ்கோமல தைரததபபடும் சோததியம்

IGP, இராணுவத் தளபதிக்கு
மனித உரிமமகளுக்கான
ஆமைக்குழு  அமைப்பு

சபோலிஸ் ைோ 
அதிபர், இரோணு்வத் 
்தளபதி ஆகிலயோமர 
ைனி்த உரிமைகள 
ஆ ம ை க் கு ழு வி ல 
நோமள 12 ஆம் திகதி 
முற்பகல 10 ைணிக்கு 
முன்னிம�யோகுைோறு அமழப்பு விடுக்கப்-
பட்டுளளது.  மைனோ லகோகை, லகோட்டோ லகோ 
கை பகுதிகளில

பிரதமர் மட்டுமல்ல
முழு அரசாங்கமுமம

பிர்தைர் ைட்டு-
ைன்றி முழு அர-
ெோங்கமுலை ப்தவி 
வி�க ல்வண்டும் 
என  ஐக்கிய 
ல்தசியக் கட்சியின் 
்தம�்வர் ரணில 
விக்கிரைசிங்க  ச்தரிவித்துளளோர்.

 லகோட்டோ லகோ கை மீ்தோன ்தோக்கு்த-
ம�க் கண்டித்தும்   ்தற்லபோம்தய லைோ்தல 
நிம�மை ச்தோடர்பிலும்

குமார வெல்கம MP
தீவிர சிகிச்ச
பிரிவில அனுமதி

ைோகும்புர பகு-
தியில ம்வத்து 
்த ோ க் கு ்த லு க் கு 
உளளோன போரோளு-
ைன்ற உறுப்பினர் 
குைோர ச்வலகை 
லஹோைோகை ம்வத்-
தி ய ெ ோ ம � யின் 
தீவிர சிகிச்மெப் பிரிவில சிகிச்மெ 
சபற்று ்வருகின்றோர்.  

இச்ெம்ப்வத்தில கோயைமடந்த அ்வரது 
ஓட்டுநரும் சிகிச்மெ சபற்று ்வருகிறோர்.  

 இந்த ்தோக்கு்தலில குைோர 
ச்வலகைவின் ஒரு மகயில 

இ�ங்மகயில ஏற்பட்டுளள அமைதியின்மை  
க்வம�யளிப்ப்தோக ச்தரிவித்துளள   உ�க ்வங்கி, -
இந்த ்வன்முமறகள அபிவிருத்தி   இ�க்குகமள 

அமடநது சகோளளும் நட்வ-
டிக்மககமள லைலும் கடின -
ைோக்கியுளள்தோகவும் ச்தரிவித்-
துளளது.

 இ�ங்மக, லநபோளம் 
ைற்றும் ைோம�த்தீவு ஆகிய 

நோடுகளுக்கோன உ�க ்வங்கியின் பணிப்போளர் 
ஃபரிஸ் எச்.ஹடட் ்தைது டுவிட்டர் பக்கத்தில 
இ்தமனக் குறிப்பிட்டுளளோர்.  

 இ�ங்மகயின் உடனடி சபோருளோ்தோர

இலஙணகயின நிணலணம
உலக வஙகி கவணல!  
வபோறுபபுககூைல் அவசியம் என்கிைது

அமையப் லபோகும் விளக்கு கமடசி லநரத்தில 
ச்வளிச்ெத்ம்த சகோடுப்பது லபோ� இறுதி லநரத் -
தில ்வன்முமறமய ரோஜபக் ஷவினர் உரு்வோக் -

கியிருக்கின்றோர்கள என 
்தமிழ் ைக்கள ல்தசிய கூட்ட -
ணியின் ்தம�்வரும் போரோ -
ளுைன்ற உறுப்பினருைோன 
க.வி. விக்லனஸ்்வரன் ச்தரி -
வித்்தோர்.  

 ெைகோ� நிம� ச்தோடர் -
போக கருத்து ச்தரிவித்்த 

லபோல்த இவ்வோறு கூறிய அ்வர் லைலும் 
ச்தரிவிக்மகயில, 

இறுதி பேர வனமுண்றக்கு
ராஜேக் ஷவினபர காரைம்
C.V.விகமனஸ்வரன் MP குறைச்சோடடு

இநநோட்டில 2005ம் ்வருடத்தில இருநது 
்தம�விரித்்தோடிய ரோஜபக் ஷ அரெ பயங்கர்வோ-
்தம், உச்ெ கட்டத்ம்த அமடநது, இன்று ்தன் 

செோந்த ைக்கள ைற்றும் 
்வோக்களித்து ஆட்சியில 
அைர்த்திய ைக்கள மீல்த 
அலகோரைோக போயந-
துளளது. அ்தன்மூ�ம் 
ரோஜபக் ஷக்களின் லகோர 
பயங்கர்வோ்த முகம், 
ெலகோ்தர சிங்கள ைக்கள 

ைத்தியில இன்று அம்ப�ைோகியுள-
ளது என ்தமிழ் முற்லபோக்கு

அர் ேயஙகரவாேம் 
அபகாரமாக அம்ேலம்
ேமனோ்கமணசன் எம்பி ்கோட்டம்

வனமுண்றகள் இராணுவ 
ஆடசிக்கு வழிவகுக்கலாம்
முன்னோள் ஜனோதிபதி சந்திரிக்கோ எச்சரிகம்க

்தற்லபோம்தய சூழ்நிம�யில நோட்டில 
இரோணு்வ ஆட்சி அமுலபடுத்்தப்படும் என 

இ�ங்மகயின் முன்னோள 
ஜனோதிபதி ெநதிரிக்கோ பண் -
டோரநோயக்க குைோரதுங்க 
எச்ெரித்துளளோர்.    ஜனோதி-
பதி ைற்றும் அரெோங்கத்திற்கு 
எதிரோக கடந்த சி� ்வோரங்க-
ளோக அ�ரிைோளிமகக்கு அரு-
கோமையிலும், சகோழும்பு 
கோலிமுகத்திடலிலும் அமை-

தியோன முமறயில ஆர்ப்போட்டத்தில ஈடு-
பட்டிருந்த சபோதுைக்கள மீது அரெோங்க 

03 0303

முேல் குற்றவாளி அவபர
அவணர உ்டன ணகது ப்யக

 ஞானக்காவின பகாவில், 
ப�ாட்டல், வீடு தீக்கிணர

58 சிண்றக்ணகதிகணை 
காைவில்ணல என புகார  

SJB  செயலாளர் ரஞ்சித் மத்தும பண்ார நேற்று அதிகாலல மககளால் முற்றுலக சிலைசொலல ஆலையாளர் செரிவிப்பு  

சுமார 25 பிரமுகரகைது
வீடுகள் ோக்கி எரிப்பு

முழுவிபரங்களையும் 
வெளியிட்டு அறிகள்க

பதவி வில்க மவண்டும் -

08

பாதுகாப்பு அமைச்சின் 
விசேட அறிவித்தல் 
நாட்டின் தற்பாதத அசாதாரண 

சூழ்நிதைதை கருத்திற ககாண்டு 
முபபதைகளுக்கு   துபபாக்கி சூடு 
நைத்த அனுமதி வழஙகபபட்டுள்-
ளது. பாதுகாபபு அதமச்சினால் 
குறித்த உத்தரவு பிறபபிக்கப-
பட்டுள்ளது.

கைகத்தில் ஈடுபடு்வார், கபாதுச் 

கசாத்துக்கதளக் ககாள்தளைடிபப-
வர்கள் அல்ைது ்சதம் விதளவிக்-
கும் நபர்கள் மீது துபபாக்கி சூடு 
நைத்த  முபபதையினருக்கு உத்தர-
விைபபட்டுள்ளது. அத்்தாடு, நபர்-
களுக்கு பாதிபதப ஏறபடுத்துவர்கள் 
மீதும் துபபாக்கி சூடு நைத்த முடியு-
கமனவும் அறிவிக்கபபட்டுள்ளது.

துப்பாக்கிச் சூடு நடத்த ஆயு்தப 
்டடகளுக்கு அனுமதி

   அரசியல் பிரமுகரகளின் வீடுகள் மீது நேற்றும் தாக்குதல்

தாக்குதல் வன்முமை சமபவஙகளில் 
இதுவமர 08 பபர் பலி;
219 பபருக்கு காயமபாதுகாப்பு மிகவும பலப்படுத்தப்பட்டிருநத

பபாதிலும  பல்பவறு வன்முமை 
சமபவஙகள் பேற்றும பதிவாகின

அமமதிபபை
ஒத்துமைக்குமாறு

அரசாஙகம மக்களிடம
பவண்டுபகாள்

காலிமுகத்தி்டலில் மீளுருவாகிய
எழுசசிப் போராட்ட பகாஷஙகள் 



உல�ன் �கப்ெப�ய எண்ெணய் 
இறக்கும� நாடான �னா�ல் 
நடப்�ல் உள்ள முடக்க�ைல ஏற்-
படுத்தும் அச்சத்�ன் காரணமாக 
எண்ெணய் �ைல ச�ந்துள்ளது. 

அெம�க்க மத்�ய வங்� அ�-
�த்த �கப்ெப�ய வட்� உயர்-
வும் எண்ெணய்ச் சந்ைத�ல் தாக்-
கத்ைத ஏற்படுத்து�றது. 

�னா கடந்த ஆண்�ன் முதல் 
நான்கு மாதத்ேதாடு ஒப்�டுைக-
�ல் இவ்வாண்�ன் முதல் நான்கு 

மாதத்�ல் வாங்�யுள்ள மசகு 
எண்ெண�ன் அளவு ஐந்து �தம் 
குைறவு.  

சவூ� அேர�யா ஏற்கனேவ 
ஆ�யாவுக்கும் ஐேராப்பாவுக்-
கும் ஜ�ன் மாதம் ��ேயா�க்-
கப் ேபாகும் மசகு எண்ெண�ன் 
�ைலையக் குைறதுள்ளது. �னா 
வாங்கும் எண்ெண�ன் அளவு 
குைறயலாம் என்ற அச்சேம அதற்-
குக் காரணம். 

எ�னும் எண்ெணய் �ைல 
இறக்கம் தற்கா�கேம என்று 
��த்துைற கவ�ப்பாளர்கள் கூறு-
�ன்றனர். 
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��ப்ைபன்ஸ் ஜனா�ப� ேதர்-
த�ல் அந்நாட்�ன் முன்னாள் 
சர்வா�கா��ன் மகன் ெபர்�-
னன்ட் ‘ெபாங்ெபாங்’ மார்ேகாஸ் 
ஜ��யர் அேமாக ெவற்��ட்�-
யுள்ளார்.

கடந்த �ங்கட்�ழைம நைட-
ெபற்ற ேதர்தல் மு�வுக�ன்ப� 
தற்ேபாது ெசனட்டராக இருக்கும் 
மார்ேகாஸ் 55.8 �த வாக்குகைள 
ெவன்�ருப்பேதாடு அவரது ேபாட்-
�யாளரான ெல� ெராப்ேரேடா 
28 �த வாக்குகைள ெபற்றுள்ளார். 

இதன்மூலம் 36 ஆண்டுகளுக்குப் 
�ன்னர் ��ப்ைபன்�ல் �ண்டும் 
மார்ேகாஸ் குடும்பம் ஆட்�க்கு 
வந்துள்ளது.  

முன்னர் அவரது குடும்பம் 
ஆட்��ல் இருந்தேபாது ெபரும் 
ஊழல் இடம்ெபற்றதாகக் கூறு�ன்-
றேபாதும், அவரது ஆதரவாளர்கள் 
அதைன ஒரு ெபாற்காலமாக கு�ப்-
�டு�ன்றனர்.  

அவரது தந்ைதயான முன்னாள் 
ஜனா�ப�  ேபர்�னன்ட் 
மார்ேகாஸ், அவரது ெகா�ய ஆட்-
�யால் ெதாடர்ந்து �ைனவுகூரப்-
படுபவராக உள்ளார். மார்ேகாஸ் 
மற்றும் அவரது மைன� 

இெமல்டா ெபாது ���ல் இருந்து 
10 �ல்�யன் ெடாலர்கைள ெகாள்-
ைளய�த்ததாக குற்றஞ்சாட்டப்ப-
டு�றது. அவர் 1986 இல் மக்கள் 
எழுச்� ேபாராட்டத்�ன் மூலம் 
பத� க�ழ்க்கப்பட்டார்.  

அவரது காலப்பகு��ல் ��ப்-
ைபன்ஸ் ெபரும் கடன் �ரச்�-
ைனக்கு முகம்ெகாடுத்தேதாடு 
சாதாரண மக்கள் ெநருக்க�ைய சந்-
�த்தனர். 

64 வயதான மார்ேகாஸ் ஜ��யர் 
அர�யலுக்கு பு�யவரல்ல. கடந்த 

பல ஆண்டுக�ல் ேதர்தல்க�ல் 
ெவற்��ட்� பல பத�கைள 
வ�த்துள்ளார். எ�னும் 2016 ஆம் 
ஆண்�ல் துைண ஜனா�ப�க்கான 
ேதர்த�ல் ெராப்ேரேடா�டம் 
ேதால்�ைய சந்�த்தார் என்பது 
கு�ப்�டத்தக்கது.  

இந்தத் ேதர்தல் �ரசாரத்�ல் 
தமது குடும்பத்�ன் உண்ைம பற்� 
இைணயத்�ல் ேபா�யான தகவல்-
கைள பரப்�, சுயா�ன �சாரைண-
களுக்கு முகம்ெகாடுப்பைத த�ர்க்-
கும் வைக�ல் �வாதங்கள் மற்றும் 

ஏைனய �டயங்கைள த�ர்த்ததாக 
ேபாட்�யாளர்கள் �மர்�த்தனர். 
இந்தக் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு மத்�-
�லும் மார்ேகாஸ் ஜ��யர் கருத்-
துக் க�ப்புக�லும் முன்�ைல 
ெபற்�ருந்தார். 

இந்�ைல�ல் நாட்�ன் கடும்-
ேபாக்கான தைலவர் என்று அைழக்-
கப்பட்ட முன்னாள் ஜனா�ப� 
ெராட்�ேகா டுெடர்ேடவுக்கு ப�ல் 
பு�ய தைலராக அவர் பத� ஏற்க-
வுள்ளார்.

டுெடர்ேட�ன் ேபாைதக் கடத்-
தல் மற்றும் பயன்பாட்டுக்கு 
எ�ரான கடும் நடவ�க்ைக சர்வ-
ேதச அள�ல் கடும் �மர்சனத்-
துக்கு காரணமாக இருந்தைம 
கு�ப்�டத்தக்கது. அவரது இந்த 
நடவ�க்ைகயால் ெபா�ஸ் �சா-
ரைணகள் இன்� ஆ�ரக்கணக்கா-
ேனார் ெகால்லப்பட்டைம கு�ப்�-
டத்தக்கது. 

அவரது மகள் சாரா டுெடர்ேட, 
இந்தத் ேதர்த�ல் மக்ேராஸ் ஜ��-
யருடன் ேசர்ந்து துைண ஜனா�ப-
�க்காக ேபாட்��ட்டு க�சமான 
வாக்குகைள ெபற்�ருப்பதாக 
ஆரம்பக்கட்ட மு�வுகள் ெத��க்-
�ன்றன. 

�னத் தைலநகர் ��ங்�ல் 
பு�தாக 60க்கும் அ�கமாேனா-
ருக்குக் ெகா�ட்–19   ைவரஸ் 
ெதாற்று ஏற்பட்டுள்ளது.  கடந்த 
�ங்கட்�ழைம எண்�க்ைக-
ையப் ேபால் இது இரண்டு மடங்-
காகும். 

��ங் ெகடு��கைளக் கடுைம-
யாக்� உள்ளது. �ட்��ருந்து 
ேவைல ெசய்யும்ப�யும் நக�ன் 
ஒரு பகு���ருந்து இன்ெனாரு பகு-
�க்குச் ெசல்ல ேவண்டாம் என்றும் 
மக்கள் வ�யுறுத்தப்படு�ன்றனர். 

அந்தக் ெகடு�� முடக்க�ைலக்-
குச்  சமமானது என்று மக்கள் கருது-
�ன்றனர்.  

�� ைமயமான ஷங்ஹா�ல் 
பு�தாக 3.000க்கும் அ�கமாேனா-
ருக்குக் ைவரஸ் ெதாற்று ப�வா�-
யுள்ளது.  ஷங்ஹா�ல் ஆறு வாரத்-
துக்கும் ேமலாக முடக்க�ைல 
நடப்�ல் உள்ளது.

பிலிப்ைபன்ஸ் ஜனாதிபதியாக முன்னாள் 
சர்வாதிகாரியின் மகன் அேமாக ெவற்றி

சீன தைலநகரில் கடும் கட்டுப்பாடு

சீனாவின் முடக்கத்தால் 
எண்ெணய் விைல சரிவு

காஷ்�ரத்து பண்�த �ராமண 
குலத்ைத உயர்த்�ப் ேபசும் ' ஏக் 
அவுர் �ர்பால்' என்ற நாடகம் ஜம்-
மு�ல் அரங்ேகற்றப்பட்டேபாது 
ெகாட்டைக �ைறந்த காட்�-
களாக அந்நாடகத்ைத மக்கள் 
பார்த்து ர�த்தார்கள்.  

1812 ஆம் ஆண்டு காலத்�ல் 
காஷ்�ர் ஆப்கா�ய மன்னரான 
அ�ம்கா�ன் ஆளுைகக்கு உட்-
பட்�ருந்தேபாது அவரது ெகாடுங்-
ேகால் ஆட்�ைய தாழ மு�யாத 
காஷ்�ர் �ராமண சமூகம் அப்�ரேத-
சத்ைத �ட்டு ெவ�ேய�ச் ெசன்ற-

னர். அப்ேபாது �ர்பால் தஹார் என்ற 
பண்�த �ராமணம் லாஹ��ல் 
ஆட்�ெசய்துவந்த அரசர் ரஞ்�த் 
�ங்�டம் ெசன்று அ�ம்பாைன 

�ரட்�ய�க்கும்ப� ேகட்டுக் 
ெகாண்டார். இைதயடுத்து 
காஷ்�ர் �து ரஞ்�த் �ங் பைட-
ெயடுத்து ஆப்கா�ய மன்னைர 
�ரட்�ய�த்தார். காஷ்�ர் அல்-
டலாத �ங் இனத்ைதச் ேசர்ந்தவ-
�டம் காஷ்�ர் ஆட்�ய�காரம் 
ெசன்றைத �ளக்கும் இந்நாடகம் 
ஜம்மு�ல் மக்கள் வரேவற்ைபப் 
ெபற்�ருக்�றது. காஷ்�ரத்து 

பண்�த �ராமண சமூகம் தற்ேபாது 
காஷ்�ைர �ட்டு ெவ�ேய�க்-
ெகாண்�ருப்பதாக இந்நாடகத்�ல் 
கூறப்பட்டுள்ளது.  

காஷ்மீரத்து பண்டித பிராமணர்கைளப் 
பற்றிய நாடகம் ஜம்முவில் பலத்த வரேவற்பு

இந்திய ஐேராப்பிய ஒன்றிய   
சுதந்திர வர்த்தக உடன்படிக்ைக
 இந்�யாவுக்கும் ஐேராப்-

�ய ஒன்�யத்துக்கும் 
இைட�ல் �ைர�ல் 
சுதந்�ர வர்த்தக உடன்ப-
�க்ைக ைகச்சாத்தாகவுள்-
ளது. இைதத் ெதாடர்ந்து 
முத�டு பாதுகாப்பு ஒப்பந்-
தமும் ெசய்துெகாள்ளப்ப-
டும் என்றும் �ல்� �ரதமர் 
அலுவலகம் அ��த்துள்ளது.  

�ரதமர் ேமா� ச�பத்�ல் ஐேராப்-
�ய நாடுகளுக்கான �ஜயத்ைத 
ேமற்ெகாண்�ருந்தார். ெஜர்ம�க்கு 
ஒரு நாள் �ஜயத்ைத ேமற்ெகாண்-

�ருந்த அவர் �ன்னர் 
ெடன்மார்க் பயணமாக 
ேகாபன்ேஹகன் நகருக்கு 
ெசன்�ருந்த இந்�யப் �ரத-
மர் அந்நாட்டு �ரதமர் ெமட் 
�ெரட�க்சைன சந்�த்து 
வர்த்தக நடவ�க்ைகக�ல் 
இரு நாடுகளும் ேமற்-
ெகாள்ளக்கூ�ய பங்க�ப்பு-

கள் பற்� உைரயா�னார். �ைர�-
ேலேய இந்�ய - ஐேராப்�ய ஒன்�ய 
சுதந்�ர வர்த்தக உடன்ப�க்ைகைய 
ெசய்துெகாள்வெதன அங்கு �ர்மா-
�க்கப்பட்டது.  

�ைர�ல் ைகச்சாத்தாகும்   

கலவரத்தில்  எரியூட்டப்பட்ட  வாகனங்கள்...  
படங்கள்: ருக்மல் கமேக, சுேலாச்சன கமேக
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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

குறித்த
வினல

குறித்த
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 முதல் 14 வனர

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

58 சிறைகறகைதிகைறை
கைாணவிலறலை என புகைார்

வட்டரெக்க சிறைச்சாறைககு அறைத்-
துசர்லைப்பட்ட 58 சிறைகற்கதி்கள் 
்கசாணசாமல்்பசாயுள்்ளதசா்க சிறைச்சாறை 
ஆறணயசா்ளர் நசாய்கம் ரதரிவித்துள்-
்ளசார்.  

 ற்கதி்களுக்கசான புனர்வசாழ்வு திட -
்டத்தின் ஒரு அங்கமசா்க இ்டம்ர்பறும் 
ரவளிபபுை ்கடடுமசானப்பணி்களில ஈடு-

்படுத்தப்படடிருநத குறித்த ற்கதி்கள், 
்நற்று முன்தினம் மீண்டும் வட்டெக்க 
சிறைச்சாறைககு அறைத்துவெப்பட்ட-
னர்.  

 அதன்்்பசாது,  ற்கதி்கள் ்பயணித்த 
்்பருநது்கள் மீது, ஆர்ப்பசாட்டக்கசாெர்்கள் 
தசாககுதல ந்டத்தியுள்்ளதசா்கவும், அதறன-
யடுத்து, 58 ற்கதி்கள் ்கசாணசாமல்்பசா -

யுள்்ளதசா்கவும் சிறைச்சாறை ஆறணயசா-
்ளர் நசாய்கம் ரதரிவித்துள்்ளசார்.   இநத 
ற்கதி்கள் ரதசா்டர்்பசான த்கவல்கற்ள 
ரதரிநதிருபபின், சிறைச்சாறை தறை-
றமய்கத்துக்்கசா அலைது அருகில உள்்ள 
ர்பசாலிஸ்நிறையத்துக்்கசா த்கவல 
வைஙகுமசாறு ர்பசாதுமக்களி்டம் சிறைச-
்சாறை தறைறமய்கம் ்்கசாரியுள்்ளது. 

தரம் 05 புலமைப்பரிசில்
வெட்டுபபுள்ளிகள்
20 ஆம் திகதி வெளியீடு

தெம் 05 புைறமப்பரிசில ்பரீட -
ற்க்கசான ரவடடுபபுள்ளி்கள் எதிர் -
வரும் 20ஆம் தி்கதிககு முன்னர் 
ரவளியிடுவதற்கு ்பரீடற்்கள் 
திறணக்க்ளம் தயசாெசாகி வருவதசா்க 
்கலவி அறமசசு அறிவித்துள்்ளது.

இப்பணி்கள் தற்்்பசாது இறுதிக்கட -
்டத்றத எடடியுள்்ளதசா்க ்பசா்ட்சாறை 
விவ்கசாெங்களுக்கசான ்மைதி்க 
ர்யைசா்ளர் ைலிதசா எர்கசா்டரவை 
ரதரிவித்துள்்ளசார். ்பரீடற் ர்பறு -
்்பறு்களின்்படி பிெ்பை ்பசா்ட்சாறை-
்களுக்கசான மசாணவர் ்்ர்கற்கக்கசான 
ரவடடுபபுள்ளி்கள் நிர்ணயிக்கப 
்படுரமன ்கலவி அறமசசு ரதரி -
வித்துள்்ளது. இநத ஆண்டுக்கசான 
தெம் ஐநது புைறமப்பரிசில ஜனவரி 
22ஆம் தி்கதி ந்டத்தப்படடு மசார்ச 
13ஆம் தி்கதி ர்பறு்்பறு்கள் ரவளி-
யி்டப்பட்டன. புைறமப்பரிசில 
்பரீடற்ககு 3,40,508 ்பரீட்சார்த்தி-
்கள் ்தசாற்றியிருநதது்டன் இம்முறை 
2,943 ்பரீடற் நிறையங்களிலும் 
108 வி்்்ட நிறையங்களிலும் நற்ட -
ர்பற்ைது.

SJB  தசயலாளர ரஞ்சித் ேத்துே ்பணடார
அறமதியசான முறையில ஆர்ப்பசாட்டத்-

தில ஈடு்பட்டவர்்கள் மீது தசாககுதல ந்டத்திய 
முதல குற்ைவசாளி முன்னசாள் பிெதமர் மஹிநத 
ெசாஜ்பக ஷ என்்பதசால அவறெ உ்டனடியசா்க 
ற்கது ர்ய்து ்ட்டத்றத நற்டமுறைப்படுத்-
துமசாறு ர்பசாலிஸ் மசா அதி்பரி்டம் ்்கசாரிகற்க 
விடுக்கப்படும் என ஐககிய மக்கள் ்கதியின் 
ர்யைசா்ளர் ெஞ்சித் மத்தும ்பண்்டசாெ ரதரி-
வித்துள்்ளசார்.  

அெ் தறைவர் உள்ளிட்ட அெசு ்பதவி 

விைகும் வறெ ஐககிய மக்கள் ்கதி இனி 
வரும் ்கசாைங்களில எநத ஒரு ்கைநதுறெயசா-
்டல அலைது ் வறைத்திட்டங்களுககும் ஆத-
ெவளிக்கப்்பசாவதிலறை என்றும் ர்யைசா-
்ளர் நசாய்கம் குறிபபிடடுள்்ளசார்.   ர்கசாழும்பில 
உள்்ள எதிர்க்கடசித் தறைவர் அலுவை்கத்-
தில திங்கடகிைறம நற்டர்பற்ை ஊ்ட்கவிய-
ைசா்ளர் ்நதிபபில ்கைநதுர்கசாண்டு ்கருத்துத் 
ரதரிவிகற்கயி்ை்ய அவர் ்மற்-
்கண்்டவசாறு ரதரிவித்தசார்.  

முதல் குற்றவாளி அவரே
அவரே உடன் ரைது செயை

ர்பசாதுஜன ர்பெமுனவின் ஆதெவசா-
்ளரும் அவர்்களின் ஆஸ்தசான ் ்சாதி்ட-
ருமசான அநுெசாதபுெத்திலுள்்ள ஞசானக-
்கசாவின் வீடு, ்்கசாவில, ்�சாட்டல 
என்்பன மக்க்ளசால முற்றுற்கயி்டப-
்படடு தீயிடடு அழிக்கப்படடுள்்ளன.  

முன்னதசா்க அனுெசாதபுெம், இசுரு-
புெ பிெ்த்த்தில உள்்ள ஞசானக்கசா 
என்ை ர்பண்ணின் வீடடின் முன் 
எதிர்ப்பசா்ளர்்கள் ரநருஙகும் அ்பசாயம் 

்கசாெணமசா்க கிட்டத்தட்ட 200 ககும் 
்மற்்பட்ட இெசாணுவத்தினர் குவிக-
்கப்படடிருநதனர்.   எனினும், ்நற்று 
(10) அதி்கசாறை ஒரு மணிய்ளவில 
ஞசானக்கசாவின் வீடு தசாககுதலுககுள்-
்ளசானது.   

அஙகு ்பற்டயினர் முதலில 
வீடற்டப ்பசாது்கசாக்க முயன்ைனர். 
ஆனசால பின்னர் ஞசானக்கசா-
வின் வீடற்டச சுற்றியுள்்ள 

ஞானகைாவின் ரைாவில்,
ரஹாடடல், வீடு தீககிரே

சிர்றசொரை ஆரையாளர் சதரிவிப்பு  

மேறறு அதிகானல ேககளால் முறறுனக

முப்படை மற்றும் ப்பொலிஸொருக்கு

மக்்களிைம் இரொணுவத் தள்பதி க்கொரிக்ட்க
முப்பற்ட்கள் மற்றும் 

ர்பசாலிஸசாருககு ஒத்து -
றைபபுக்கற்ள வைஙகி, 
நசாடடில அறமதிறய 
ஏற்்படுத்த உதவி ர்ய்யு -
மசாறு இெசாணுவத் த்ள்பதி 
்்வநதிெ சிலவசா ர்பசாது -
மக்களி்டம் ்்கசாரிகற்க 
விடுத்துள்்ளசார்.  

நசாடடில அறமதிறய 
ஏற்்படுத்துவதற்கு முப்பற்ட்களும் 
ர்பசாலிஸசாரும் ்தறவயசான ந்டவ -

டிகற்க்கற்ள எடுத்துள்்ள-
தசா்கவும் அவர் ரதரிவித் -
துள்்ளசார்.  

நசாடடில அறமதிறய 
நி ற ை ந சா ட டு வ த ற் ்க சா ்க   
ஊெ்டஙகுச ்ட்டம் அமுல-
்ப டு த் த ப ்ப ட டு ள் ்ள து . 
என்வ இக்கசாைப்பகுதிக-
குள் ்ட்டத்றத மதித்து 
ர்யற்்ப்ட ்வண்டியது 

நசாடடு மக்களின் ர்பசாறுபபு எனவும் 
அவர் ரதரிவித்தசார்.

நாடடில் அரமதிரய
ஏறபடுதத உதவுஙைள்

ைத்திய ெங்கி ஆளுநர், திமைசேரியின் 
வேயலாளருடன் ேஜித் அெேர ேந்திபபு  

இைஙற்க மத்திய வஙகியின் 
ஆளுநர் நநதைசால வீெசிங்கவு்டன் 
எதிர்க்கடசித் தறைவர் ்ஜித் பி்ெ-
மதசா், தற்்்பசாறதய ர்பசாரு்ளசாதசாெ 
ரநருக்கடி மீடசி ரதசா்டர்பில ்கைநது-
றெயசாடியுள்்ளசார்.   இநத ்கைநதுறெ-

யசா்டலில திறை்்ரியின் ர்யைசா்ளர் 
்்க.எம்.எம்.சிறிவர்தனவும் உ்டனி-
ருநததசா்க எதிர்க்கடசித் தறைவர் ்ஜித் 
பி்ெமதசா  ் ரதரிவித்தசார். இது குறித்து 
டுவிட்டர் ்பதிரவசான்றை 
ரவளியிடடுள்்ள

திருசகாணைமல கடற்பமட முகாமை 
முறறுமகயிட்டு வ்பாதுைககள் ச்பாராட்டம்  

திரு்்கசாணமறை ்க்டற்்பற்ட 
மு்கசாறம முற்றுற்கயிடடு ர்பசாது-
மக்கள் ்நற்று ஆர்ப்பசாட்டத்தில ஈடு -
்பட்டனர்.  

்க்டற் ்பற்ட த்ளத்திற்குள் உள்்்ள 
இருககும் முன்னசாள் பிெதமர் 
மஹிநத ெசாஜ்பக ஷ குடும்்பத்தினறெ 
ரவளி்யற்றுமசாறு ஆர்ப்பசாட்டக-
்கசாெர்்கள் ்்கசாரிகற்க விடுத்து ஆர்ப-
்பசாட்டத்தில ஈடு்பட்டனர்.  

ர்பசாலிஸ் ஊெ்டஙகு ்ட்டம் பிைப -
பிக்கப்பட்ட நிறையிலும் கூ்ட 

மக்கள் விெகதியசால வீதிககு இைஙகி-
யுள்்ளனர்.இதன் ்கசாெணமசா்க அஙகு 
்பதற்ை நிறை ஏற்்படடுள்்ளது்டன் 
்பசாது்கசாபபு ்பைப்படுத்தப்படடுள்-
்ளது.  ்மலும், ்நற்று முன்தினம் 
இெவு முதல திரு்்கசாணமறை சீனக-
கு்டசா விமசான நிறையத்றத ்நசாககி 
விமசானங்கள் அதி்கமசா்க ்பைநததசால 
திரு்்கசாணமறைக்்க மஹிநத 
குடும்்பம் தஞ்்ம் அற்டநதிருக-
்கைசாம் எனவும் மக்கள் ்ந்த்கம் 
ரவளியிடடுள்்ளனர்.  

காலிமுகத்திடல் ஆர்ப்பாடடம:
சைாதல்களுககுப பின் சநறறு 
மீண்டும் கூடாரங்கள் அமைபபு
்ைசாென்ஸ் ர்லவநசாய்கம்

்கசாலிமு்கத்தி்டலில இ்டம்ர்பற்று 
வரும் அெ்சாங்கத்திற்கு எதிெசான 
ஆர்ப்பசாட்டங்கள் 32வது தினமசா்க-
வும் ்நற்று நற்டர்பற்ைன.

்நற்றுமுன்தினம் இ்டம்ர்பற்ை 
்ம்்பவங்களில  தசாககுதலுககுள்்ளசாகி 
த்கர்க்கப்படடிருநத  தற்்கசாலி்க கூ்டசா -
ெங்கள், நூை்கம் மற்றும் ரவளியெங்க  

்மற்ட ஆகியவற்றை தற்்கசாலி்க-
மசா்க அறமககும் ந்டவடிகற்க்கள் 
்நற்று ்மற்ர்கசாள்்ளப்பட்டன.

்பல்வறு ்்கசாஷங்களு்டன் 
்நற்றைய தினமும் ஆர்ப்பசாட்டங-
்கள் நற்டர்பற்ைது்டன் ்நற்று முன்-
தினம் அஙகு இ்டம்ர்பற்ை ்ம்்பவங-
்களின் பின்னர் ்நற்று அப்பகுதியில 
அறமதி சூழ்நிறை நிைவிய-
றதக ்கசாணமுடிநதது.

ஜனநசாய்க நற்டமுறை்கள் 
மூைம் ரவளிப்படுத்தப்படும் 
இைஙற்க மக்களின் சிைநத நைன்-
்கற்ள அடிப்பற்டயசா்க ர்கசாண்்்ட 
இநதியசா ர்யற்்படும் என இநதிய 
ரவளிவிவ்கசாெ அறமசசு ரதரிவித்-
துள்்ளது.  

 இைஙற்க ரதசா்டர்்பசா்க ஊ்ட -
்கங்கள் எழுபபிய ்்கள்விககு 
்பதிைளிகற்கயில இநதிய ரவளி-
விவ்கசாெ அறமசசின் ்்பச்சா்ளர் 
அரின்்டம் ்பகசி இதறன ரதரிவித்-
துள்்ளசார்.  

வெைசாற்று ரதசா்டர்பு்கற்ள 
ர்கசாண்்ட இைஙற்கயின் ரநருங-
கிய அயலநசாடு என்ை அடிப்பற்ட-
யில இநதியசா இைஙற்கயின் ஜன-
நசாய்க ஸ்திெதன்றம ர்பசாரு்ளதசாெ 
மீடசி ஆகியவற்றிற்கு முழுறம-
யசா்க ஆதெவளிககின்ைது என அவர் 
ரதரிவித்துள்்ளசார்.  

 அயலநசாடு்களிற்கு முன்னுரிறம 
என்ை அடிப்பற்டயில இநதியசா 
இநத வரு்டம் மசாத்திெம் இைஙற்க 
மக்கள் தங்கள் ர்பசாரு்ளசாதசாெ 
ரநருக்கடியிலிருநது மீள்வதற்்கசா்க 

3.5 பிலலியன் ர்டசாைர்்களிற்கு 
்மல உதவி வைஙகியுள்்ளது என 
அவர் ரதரிவித்துள்்ளசார்.    இதுத -
விெ மருநது உணவு ்்பசான்ை அத்தி -
யசாவசிய ர்பசாருட்களின் ்பற்ைசாககு-
றை்களிற்கு தீர்றவ ்கசாண்்பதற்்கசா்க 
இநதிய மக்கள் உதவி்கற்ள வைங-
கியுள்்ளனர்.   ஜனநசாய்க நற்டமு-
றை்கள் மூைம் ரவளிப்படுத்தப-
்படும் இைஙற்க மக்களின் சிைநத 
நைன்்கற்ள அடிப்பற்டயசா்க 
ர்கசாண்்்ட இநதியசா ர்யற்்படும் 
என அவர் ரதரிவித்துள்்ளசார்.  

ஜனநொய்க நடைமுடை்கள் மூலமொன

இலங்மக ைககளின் சிைந்த நலன்கமள
அடிப்பமடயாக வகாண்சட இந்தியா உதவும்
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நாடு ப�ாருளாதார பநருக்கடிககு மு்கம் 
ப்காடுத்துக ப்காண்டிருககின்ற தற்-
ப�ாததய சூழலில் இநபநருக்கடியின 

விதளவா்கத் பதாற்்றம் ப�ற்றுளள அரசியல் பநருக -
்கடி ப்காதிநிதைதய அதைநதுளளது. 

ப�ாருளாதார பநருக்கடியின தாக்கத்ததயும் 
�ாதிப்புக்கதளயும் நாட்டின அதைத்து மக்களும் 
எதிரப்காண்டுளளைர. இநபநருக்கடிககு தீரவு 
்காணும் வத்கயில் ஜைாதி�தி ப்காட்ைா�ய ராஜ�க ஷ 
ததைதமயில் �ல்பவறு நைவடிகத்க்கள முனபை -
டுக்கப்�டுகின்ற ப�ாதிலும் பநருக்கடியும் பதாைரபவ 
பெய்கின்றை. 

இபதபநரம் இநபநருக்கடி தீரவு ்காணுமாறு ப்காரி 
எதிரப்பு ஆரப்�ாட்ைங்களும் பதாழிற் நைவடிகத்க -
ளும் முனபைடுககின்றை. இநநைவடிகத்க்களில் 
முனதவக்கப்�டும் ப்காரிகத்க்களின ஓரங்கமா்க 
பிரதமர மஹிநத ராஜ�க்ஷ தமது �தவிதய பநற்று 
முனதிைம் (09 ஆம் தி்கதி) இராஜிைாமாச் பெய்தார. 
அவரது இராஜிைாமாதவத் பதாைரநது அதமச்ெர -
தவயும் ்கதைநதுளளது. 

ஆை ப�ாதிலும் நாடு தற்ப�ாது மு்கம் ப்காடுத்-
துளள ப�ாருளாதார பநருக்கடிககு �ாராளுமன -
்றத்தில் அங்கம் வகிககும் அதைத்து அரசியல் 
்கட்சி்கதளயும் உளளைககிய அரொங்கபமானத்ற 
அதமத்து தீரவு பதடும் நைவடிகத்கயின அடிப்�தை-
யில், ்கைநத ஏப்ரல் மாதத்தின ஆரம்�த்தில் ஶ்ரீ -
ைங்கா ப�ாதுஜை ப�ரமுை ்கட்சி ததைதமயிைாை 
அதமச்ெரதவ  இராஜிைாமாச் பெய்தது. ஆைாலும் 
எதிரக்கட்சித் ததைவர ெஜித் பிபரமதாெ உளளிட்ை 
எதிரக்கட்சி்கள இநத பயாெதைதய நிரா்கரித்தை. 
அதைால் நாட்டின அரசியல் நிதைதமதயக ்கருத் -
தில் ப்காண்டு புதிய அதமச்ெரதவபயானத்ற ்கைநத 
ஏப்ரல் மாதம் 18 ஆம் தி்கதி  ஜைாதி�தி நியமித்-
தார. ஆைால் ப�ாருளாதார பநருக்கடிபயா அரசியல் 
பநருக்கடிபயா தணிநததா்க இல்தை. 

இநத நிதையில் பிரதமர மஹிநத ராஜ�க்ஷ தமது 
�தவிதய இராஜிைாமா பெய்தபதாடு அதமச்ெரதவ-
யும் ்கதைநதுளளது. அதன ்காரணத்திைால் நாட்டின 
அரசியல் ப்காதிநிதை மற்றும் ப�ாருளாதார பநருக்க-
டி்களுககு தீரவு பதடும் பநாககில் ெரவமதத் ததைவர-
்களுைனும் அரசியல் ்கட்சி்களுைனும் ஜைாதி�தி ்கைந-
துதரயாைல்்கதள பமற்ப்காண்டுளளார. இபதபவதள 
ெ�ாநாய்கர மஹிநத யாப்�ா அப�வரதை நாட்டின 
தற்ப�ாததய சூழ்நிதைதயக ்கருத்தில் ப்காண்டு �ாரா-
ளுமன்றத்தத விதரவா்கக கூட்டுவதற்கு நைவடிகத்க 
எடுககுமாறு ஜைாதி�திதயக ப்கட்டுளளார. 

நாடு மு்கம்ப்காடுத்துளள ப�ாருளாதார, அரசியல் 
பநருக்கடி்களுககுத் தீரவு ்காண்�தற்்கா்க முனபைடுக -
்கப்�டும் நைவடிகத்க்களுககு ஆதரவும் ஒத்துதழப்பும் 
நல்குவது இநநாட்டு குடிமக்களின ப�ாறுப்�ாகும். 
இருநத ப�ாதிலும் பநற்றுமுனதிைம் (09ஆம் தி்கதி) 
பிரதமருககு ஆதரவு பதரிவிக்க ப்காழும்பு வநத 

ஸ்ரீைங்கா ப�ாதுஜை ப�ரமுை ்கட்சியின உளளூ-
ராட்சி மன்றங்களின ததைவர்களும் உறுப்பிைர்க-
ளும் ஆதரவாளர்களும் அைரி மாளித்கககு முன�ா்க-
வும், ்காலிமு்கத்திைலிலும் ப�ாருளாதார பநருக்கடிககு 
தீரவு ப்காரி எதிரப்பு ப�ாராட்ைத்தில் ஈடு�ட்டிருநதவர -
்கள மீது வனமுத்றயுைன கூடிய ்கைவரத்தில் ஈடு�ட்ை-
தால் நாட்டின �ல்பவறு �குதி்களிலும் ்கைவரங்களும் 
வனமுத்ற்களும் �ரவ வித்திட்டுளளை.  

இதன விதளவா்க 230 ககும் பமற்�ட்ைவர்கள 
்காயமதைநது ப்காழும்பு பதசிய தவத்தியொதையில் 
சிகிச்தெக்கா்க அனுமதிக்கப்�டுளளைர. அத்பதாடு 
ஸ்ரீ.ப�ா.ப�. ்கட்சியின ப�ாைனைறுதவ மாவட்ை 
�ாராளுமன்ற உறுப்பிைர அமரகீரத்தி அத்துப்காரள 
உட்�ை 08 ப�ர உயிரிழநதுளளைர. 

இதவ மாத்திரமல்ைாமல் முனைாள பிரதமர 
மஹிநத ராஜ�க ஷவின இல்ைம், அவரது பமதமுைை 
பூரவீ்க இல்ைம், டி.ஏ. ராஜ�க ஷ அருங்காட்சிய்கம், சிை 
முனைாள அதமச்ெர்களதும், ஸ்ரீ.ை.ப�ா.ப�ரமுை 
்கட்சிதயச் பெரநத முககிய அரசியல்வாதி்களதும், உள-
ளூராட்சி மன்றங்களது முககியஸதர்களதும் வீடு்கள, 
பொத்துக்கள பதெப்�டுத்தப்�ட்டு தீயிட்டு ப்காளுத்-
தப்�ட்டுளளை. அத்பதாடு பிரதமருககு ஆதரவு பதரி-
விக்க அைரி மாளித்கககு அதழத்து வரப்�ட்ைவர்கள 
�யணம் பெய்த �ஸ வண்டி்கள உளளிட்ை வா்கைங-
்கள �ைவும் உளளூராட்சி மன்றங்களது பொத்து்க-
ளும்  பெதப்�டுத்தப்�ட்டு தீககிதரயாக்கப்�ட்டுளளை. 

நாடு ப�ாருளாதார பநருக்கடிககு மு்கம் ப்காடுத்-
துளள இவவா்றாை சூழலில் இவவிதமாை அழிவு்க-
ளும் பெதங்களும் எவவிதத்திலும் நியாயப்�டுத்தக -
கூடியதவ அல்ை. இவவிதமாை அழிவு்களுககும் 
பெதங்களுககும் வித்திட்ை மூை்கரத்தாக்கள உள-
ளிட்ை ெட்ைத்ததக த்கயில் எடுத்து ்கைவரத்தில் ஈடு -
�ட்ை அதைவரும் ெட்ைத்தின முன ஆஜர�டுத்தப்�ை 
பவண்டும். அதுபவ அதமதி, ெமாதாைத்தத விரும் -
பும் அதைத்து மக்களின எதிர�ாரப்�ாகும். 

அபதபநரம் இவவிதமாை அழிவு்களும் பெதங்க-
ளும் நாடு மு்கம் ப்காடுத்துளள ப�ாருளாதார பநருக -
்கடிககு தீரவா்க அதமயாது. அதவ பநருக்கடிதய 
பமலும் அதி்கரிக்கபவ வழிவகுககும். நாட்டின நற்ப�-
யருககும் ்களங்கத்ததயும் ஏற்�டுத்தும்.

ஆ்கபவ நாட்டிைதும் மக்களிைதும் நைன்கதள 
முனனிதைப்�டுத்தி அதைத்து பிரதஜ்களும் 
ப�ாறுப்புைனும் முனைவதாைதுைனும் பெயற்�ை 
பவண்டும். அதுபவ நாடு மு்கம் ப்காடுத்துளள ப�ாரு-
ளாதார மற்றும் அரசியல் பநருக்கடிககு ஆக்கபூரவ -
மாை தீரதவப் ப�ற்றுத்தரககூடியதா்க அதமயும். 
இனத்றய அவரெத் பததவயும் அதுதான.

35, டி. ஆர. விஜயவரதை மாவத்தத, ப்காழும்பு- - 10

த�ால் ப�ட்டி இைக்கம் : 834
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சு�கிருது வருைம் சித்திதர மாதம் 28ஆம் நாள      புதனகிழதம

உக்ரைன் ப�ோரில் அடுத்து என்்ன?

மஸப்கலியா ப�ாலிஸ �குதியில் 
ொமிமதையில் ்கைநத சிை மாதங-
்களா்க ப்காவில்்கள உதைக்கப்-

�ட்டு நத்க்கள, ஆைய உண்டியல் உதைக-
்கப்�ட்டு திருைப்�ட்டு வருகின்றை.

அநத வத்கயில் ்கைநத வருைம் 
ொமிமதை ்கவரவிை பதாட்ை ஸ்ரீ முத்துமா-
ரியம்மன ஆையம் இைம் பதரியாத ந�ர-
்களால் உதைக்கப்�ட்டு  ஆைய உண்டியல் 
நத்க்கள ்களவாைப்�ட்ைை. இது குறித்து 
மஸப்கலிய ப�ாலிஸ நிதையத்தில் 
முத்றப்�ாடு �திவு பெய்ய�ட்டிருநததம 
குறிப்பிைத்தக்கது.

பமலும் இபதப�ான்றபதாரு ெம்�வம் ்கைநத  (28/ 03/ 
2022 )ொமிமதை  �ாகப்றா பதாட்ைத்தில் �திவாகியுளள 
நிதையில்  அனத்றய திைமும் ஆைய நிரவா்க ெத�யிைரால் 
மஸப்கலிய ப�ாலிஸ நிதையத்தில் முத்றப்�ாடு �திவு பெய்யப்-
�ட்டிருநதது.

ஆைால் ெநபத்கத்தின ப�ரில் இதுவதர எவரும் த்கது பெய்-
யப்�ைாத நிதையில்  

(2022.05.07) இரவு ொமிமதை  கிைனுஜி பதாட்ைத்தில்  
அம்மன ஆையம்  உதைக்கப்�ட்டு  அம்மன சிதைககு அணி-
விக்கப்�ட்டிருநத தங்க மாதை உண்டியல் என�ை திருைப்�ட்டி-
ருநதை. 

இது குறித்து இம் மாதம் (8) ்காதை ஆைய நிரவா்க ெத�-
யிைரால் ப�ாலிஸ நிதையத்தில் முத்றப்�ாடு �திவு பெய்யப்-
�ட்ைதமதய பதாைரநது  துரித ்கதியில் பெயல்�ட்ை ப�ாலிஸார 
ஆைய நிரவா்க ெத� மட்டும் ஆைய பூெ்கர ஆகிபயாரிைம் முத்றப்-
�ாடு �திவு பெய்தைர. அதனபி்றகு  ெம்�வ இைத்துககு  ஹற்்றன 

பிரிவு  தையவியல் அதி்காரி்களும் பமாப்� நாயும் ப்காண்டுவரப்-
�ட்ைதம குறிப்பிைத்தக்கது. எனினும் இதுவதர எவரும் த்கது 
பெய்யப்�ைவில்தை, எநத நைவடிகத்கயும் எடுக்கப்�ைவில்தை. 
இநத பதாைரச்சியாை ஆைய உதைப்பு ெம்�வங்கள பி்ற மதங்க-
ளின ப�யரில் இைம்ப�றுவதா்க விெமப்பிரொரங்களும் முனபை-
டுக்கப்�ட்டு பிரபதெ மக்கதள குழப்பும் சிை கூட்ைங்கள கிளம்பி-
ைாலும் அது எடு�ைவில்தை. இவவா்றாை பதாைர ப்காயிதை 
உதைத்து திருைப்�டும் ெம்�வங்கள சிை நாெ்கார குழுக்களால் 
முனபைடுக்கப்�டுவதா்கவும் ஊ்கங்கள பதரிவிக்கப்�டுகின்றை.
ஆைால் இவவா்றாை அதைத்து ப்களவி்களுககும் இதுவதர 
விதைகிதைக்கவில்தை. ெம்�வங்களின மூை பவர்கதள அறுத்-
பதறியும் ப�ாறுப்பு ப�ாலிஸாருககுரியதாகும். ஆைால் மஸப்க-
லியா ப�ாலிஸார பமௌைம் ்காப்�தா்க மக்கள விெைம் பதரிவிக-
கின்றைர.

உகதரன நாட்டில் பதாைஙகிய ப�ார 
2 மாதங்கதளக ்கைநது பதாைரும் 
நிதையில், ரஷய ஜைாதி�தி புடின 

சிை முககிய ்கருத்து்கதளப் �கிரநது ப்காண்-
டுளளார. 

அதமதி ப�ச்சுவாரத்ததயில் இரு தரப்பிற்-
கும் இதைபய உைன�ாடு ஏற்�ட்ை ெமயத்தில் 
ெண்தை ெற்ப்ற ஓய்நதிருநதது. இருப்பினும், 
இநத சிை வாரங்களிபைபய இரு தரப்பிற்கும் 
இதைபய மீண்டும் ப�ார தீவிரமதைநதுவிட்ைது. 

உகதரன நாட்டில் உளள முககிய ந்கரங-
்கதளக குறி தவத்து ரஷயா மீண்டும் தாககு-
தல் நைத்தி வருகி்றது. ஏற்்கைபவ, மரியுப�ால் 
ந்கதர ரஷயா முழுதமயா்கத் தனவெப்�டுத்தி-
யது. அபதப�ாை ெமீ�த்தில் உகதரன கிராமத்-
தில் உளள �ளளி ஒனறில் ரஷய இராணுவம் 
தாககுதல் நைத்தியது. 

இதில் சுமார 60ககும் பமற்�ட்பைார �லியா-
கிைர. இதுப�ான்ற தாககுதல்்கள மீண்டும் தீவி-
ரமதைநதுளள நிதையில், ப�ார முடியாமல் 
பதாைரநது ப்காண்பை இருககி்றது. 

இதனிதைபய ரஷய �ாது்காப்புப் �தை வீரர-
்களிதைபய உதரயாற்றிய ரஷய அதி�ர விளா-

டிமிர புடின, இரண்ைாம் உை்கப் ப�ாரில் 
பொவியத் யூனியன வீரர்களின தியா-
்கத்ததயும் வீரத்ததயும் நிதைவுகூரந-
தார. அபதப�ாை உகதரன ப�ாரிலும் 
ரஷய இராணுவம் பவற்றிதய பநாககி 
முனபை்ற பவண்டும் எை வலியுறுத்தி-
ைார. 

அபதபநரம் உகதரன ப�ாரில் உயிரி-
ழநத ரஷய வீரர்களின வீரத்ததயும் குறிப்-
பிட்ை புடின, உயிரிழநத வீரர்களின குடும்-
�ங்களுககு ரஷய அரசு நிச்ெயம் உதவும் 
எனறு பதரிவித்தார. 

நாஜி பஜரமனிககு எதிராை பவற்றி-
யின 77வது ஆண்டு விழாவில் ரஷயா-
வின பரட் ெதுக்கத்தில் நதைப�ற்்றது. 

அதில் ்கைநது ப்காண்ை ப�ருநதிரளாை �ாது-
்காப்புப் �தையிைருககு மத்தியில் உதரயாற்-
றிய புதின, "ரஷயாதவப் �ைவீைப்�டுத்துவ-

தற்கும் பிளவு�டுத்துவதற்கும் அநநிய ெகதி்கள 
முயனறு வருகின்றை. அது ஒருப�ாதும் இஙப்க 
நித்றபவ்றாது. பநட்பைா �தையிைர நமது எல்-

தைககு அருப்க அச்சுறுத்தல்்கதள புதுப்-
புது அச்சுறுத்தல்்கதள உருவாககுகி்றது. 
அதத முறியடிப்ப�ாம்" என்றார. 

உகதரனின ைான�ாஸ �குதியில் 
ப�ாரிடும் வீரர்களிைம் பநரடியா்கப் ப�சிய 
அவர, 

(உகதரன) ்கட்டுப்�ாட்டில் இருநது 
விதரவில் ைான�ாஸ �குதி விடுவிக்கப்�-
டும். இரண்ைாம் உை்கப் ப�ாரில் ்கற்்றதத 
நாம் ம்றநதுவிைக கூைாது. நாம் அதை-
வரும் தாய்நாட்டிற்்கா்க, அதன எதிர்கா-
ைத்திற்்கா்கப் ப�ாராடுகிப்றாம். இஙகுக 
ப்காதையாளி்கள, வனமுத்றயாளர்கள 
நாஜிக்களுககு இைமில்தை. இநத ப�ாரில் 
உயிரிழநத ரஷய வீரர்களின இழப்பு ஈடு 
பெய்ய முடியாதது" எனறும் அவர பதரி-

வித்தார. 
ப�ார ஆரம்பித்து 75 நாட்்கள ஆகும் 

நிதையில், ரஷய அதி�ர புட்டினின இநத 11 
நிமிை ப�ச்சு முககியமாைதா்க �ாரக்கப்�டுகி-
்றது. இநத ப�ச்சில் புட்டின எநத இைத்திலும் 
உகதரனின ப�யதர பநரடியா்கக குறிப்பிை-
வில்தை. 

தமிழ்க முதல்வரா்க மு.்க. ஸைாலின 
ப�ாறுப்ப�ற்்ற பி்றகு த்கபயழுத்திட்ை 
5 திட்ைங்களில் ஒன்றாை, ொதாரண 

்கட்ைண ந்கரப் ப�ருநது்களில் ம்களிருககு 
இைவெப் �யண திட்ைம் அறிமு்கப்�டுத்தப்�ட்டு 
ஓராண்டு நித்றவு ப�ற்றுளளது.

�ல்பவறு விமரெைங்களுககும் எதிரப்பு்க-
ளுககும் ம்களிரின ஏப்காபித்த ஆதரவுககும் 
இதைபய பதாைங்கப்�ட்ை இநத திட்ைத்தால் 
இதுவதர �யனப�ற்்ற ம்களிரின எண்ணிகத்க 
115 ப்காடி எனகி்றது தரவு்கள.

தமிழ்கத்தில் முதல்வர மு.்க.ஸைாலின 
ததைதமயில்  திமு்க ஆட்சிப் ப�ாறுப்ப�ற்று, 
ஓராண்டு நித்றவதைநது,  இரண்ைாம் ஆண்டில் 
அடிபயடுத்து தவத்துளளது.

2021ஆம் ஆண்டு பம மாதம் 7ஆம் பததி 
தமிழ்க முதல்வரா்க ப�ாறுப்ப�ற்றுக ப்காண்-
ைதும் ததைதமச் பெயை்கம் வநத முதல்வர 
மு.்க. ஸைாலின, திமு்க அளித்த வாககுறுதி-
்கதள நித்றபவற்றும் விதமா்கவும் மக்கள 
நைன ொரநத திட்ைங்கள ஐநதிதைச் பெயல்-
�டுத்தும் விதமா்கவும் ஐநது உத்தரவு்களில் 
த்கபயழுத்திட்ைார. 

அதில் ஒனறுதான ொதாரண ்கட்ைணப் 
ப�ருநது்களில் ம்களிருககு இைவெ �யணம் 
என�தாகும். ம்களிருககு ந்கர ்கட்ைணப் ப�ருந-
து்களில் இைவெ �யணம் பெய்வதற்்காை அர-
ொதணதய தமிழ்நாடு அரசு பம 7ஆம் பததி-
யனப்ற பவளியிட்ைது.  

தமிழ்கம் முழுவதும் உளள அரசுப் ப�ாக-
குவரத்துக ்கழ்கக ்கட்டுப்�ாட்டில் இயஙகும் 
ொதாரண ்கட்ைண ந்கரப் ப�ருநது்களில் 
�யணம் பெய்யும் �ணிபுரியும் ம்களிர, 
உயர்கல்வி �யிலும் மாணவியர உளளிட்ை 
அதைத்து ம்களிரும் ்கட்ைணமில்ைாமலும், 
ப�ருநதுப் �யண அட்தை இல்ைாமலும் 
�யணம் பெய்யைாம் எனறு அநத ஆதணயில் 
கூ்றப்�ட்டிருநதது.

மறுநாபள நதைமுத்றப்�டுத்தப்�ட்ை திட்ைம் 
ம்களிருககு ொதாரண ்கட்ைண ந்கரப் ப�ருநது-
்களில் இைவெ �யண திட்ைம் பம 7ஆம் பததி 
அறிவிக்கப்�ட்டு, அனத்றய நாபள அரொதண 
பவளியிைப்�ட்டு மறுநாபள (பம 8) நதைமு-
த்றககு வநதது. இரபவாடு இரவா்க ப�ருநது்க-
ளில் 'ம்களிர �யணம் பெய்ய ்கட்ைணமில்தை' 
என்ற ஸடிக்கர ஒட்ைப்�ட்டு மி்கபவ்கமா்க �யன-
�ாட்டுககு வநதது இநத திட்ைம்.

பம 8ம் பததி ்காதை ொதாரண ்கட்ைண ந்கரப் 
ப�ருநது்களில் ஏறிய ப�ண்்கள மிகுநத மகிழ்ச்சி 
அதைநதைர. ஏதழ, எளிய ப�ண்்களுககு இநத 
திட்ைம் ப�ருதவியா்க அதமநதது. பவதைககுச் 
பெல்லும் ம்களிரால் ப்காண்ைாைப்�ட்ைது.

ப�ண்்களின இைவெ �யணத்ததயும் ஒரு 

ஒழுஙகுப்�டுத்தி, அதன தரவு்கதள தவத்தி-
ருக்க விரும்பிய தமிழ்க அரசு, தனியா்க ம்க-
ளிருககு இைவெ �யணம் எனறு குறிப்பிட்டு 
டிகப்கட்டு்கதளயும் அச்ெடித்து வழஙகியது �ை-
தரயும் ஆச்ெரியத்தில் ஆழ்த்தியது.

இநத திட்ைம் பதாைங்கப்�ட்டு ஓராண்டு 
நித்றவதைநதிருககும் நிதையில் அநத திட்ைம் 
எவவாறு பெயல்�டுத்தப்�ட்ைது. அதைால் 
�யனப�ற்ப்றார எத்ததை ப�ர என்ற தரவு்கள 
கிதைத்துளளை.

2022-ஆம் ஆண்டு ஜைவரி மாத நிைவ-
ரப்�டி, தமிழ்நாட்டில் இயக்கப்�டும் பமாத்த 
ப�ருநது்களின எண்ணிகத்க 32 ஆயிரத்து 
876. அதில், மாநிை அரசு ொரபில் இயக்கப்-
�டும் ப�ருநது்கள 20 ஆயிரத்து 926. தனி-
யாரால் இயக்கப்�டு�தவ 7 ஆயிரத்து 858. 
சிறிய ப�ருநது்கள 4 ஆயிரத்து 92.

அதன�டி, இைவெ �யணத் திட்ைத்துக்கா்க 7 
ஆயிரத்து 321 ொதாரண ப�ருநது்கள இயக-
்கப்�ட்ைை. இதில், நாபளானறுககு 36 இைட்-
ெம் ப�ண்்கள �யணம் பெய்துளளைர. ஏப்ரல் 
மாதம் இறுதி வதரயில் சுமார 115 ப்காடி 
ப�ண்்கள �யணித்துளளைர. இநதத் திட்ைத்-
துக்கா்க ஆண்டுககு ரூ.1,500 ப்காடி அளவில் 
பெைவிைப்�டுகி்றது எனகி்றது புளளிவிவரங-
்கள. இைவெ �யணம் ஏன?

2021-ஆம் ஆண்டு ப�ாதுத் பதரதலுக்காை 
முதல்வரின பதரதல் அறிகத்கயில், தமிழ்கம் 
முழுவதும் இைவெமா்க உளளூரப் ப�ருநது-
்களில் ப�ண்்களுககு ்கட்ைணமில்ைா �யண 
வெதி அளிக்கப்�டும் எை வாககுறுதி வழங்கப்-
�ட்டுளளது.

ஒரு மாநிைத்தின ஒட்டுபமாத்த வளரச்சிககுப் 
ப�ண்்களின �ங்களிப்பு இனறியதமயாததா-
கும். தற்ப�ாது மாறி வரும் ெமூ்க, ப�ாருளா-

தார சூழலில், ப�ண்்கள உயா்்கல்வி ப�றுவதற்-
கும், குடும்�த்தின ப�ாருளாதார பததவதய 
நித்றபவற்றும் ப�ாருட்டு �ணி்களுககுச் பெல்-
வதற்கும், சுயபதாழில் புரிவதற்கும் ப�ாககுவ-
ரத்துத் பததவ இனறியதமயாததாகும்.

உயர்கல்வி ்கற்�தற்்கா்கவும், �ணிநிமித்த-
மா்கவும், �யணம் பமற்ப்காளளும் ப�ண்்க-
ளுககு �ாது்காப்�ாை �யணங்கதள அதமத்-
துக ப்காடுப்�தும், ப�ாதுப் ப�ாககுவரத்து 
�யணங்கதள ஊககுவிப்�தும், ப�ண்்களின 
ெமூ்கப் ப�ாருளாதாரத் பததவககு உ்கநததா்க 
அதமயும்.

குற்றவாளிகள் ககது செய்யப்படுவாரகளா?

ஞாைராஜ்...?

சோமிம்ை �குதியில் த�ோடர் 
ப�ோவில் உ்டப்பு சம�வங�ள்

ம�ளிருககு இைவசப்
�யண திடடம

தமிழக முதலவரின் 
ஓராண்டின் நிக்றவில
115 ககாடி ச்பண்கள் 
்ப்யன்ச்பறறுள்ளனர

ரஷ்ய ஜனாதி்பதி புடின் சில முக்கி்ய கருத்து

ப�ொருளொதொர பெருக்கடிககு 
்கலவரம், வன்முறை தீரவொ்கொது

எல்லை கடந்த செலைவு இலலைலாமல
இருக்குமமயலானலால வரவு, கு்ைவலாக
இருப்ப்தலால மகடு எதுவும் வி்ைவதில்லை.

ஆ்காறு அளவிட்டி தாயினுங ப்கடில்தை
ப�ா்காறு அ்கைாக ்கதை
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இலக்கியத்தால், சமூகமேம்தாட்டுக்கதான  
்ணிகளை முன்னடுக்க முடியு்ேன்ற 
நமபிக்ளகயில் இவரது எழுததுக்கள் ்டம 
்திதது வருகின்றன.

புத்சதாசன ேற்றும சேய கலதாசதார அலு -
வல்கள் அளேச்சின ம்சிய ரீதியதான ஆக்க 
இலக்கியப் ம்தாட்டிகளில் (2021) இவரது 
கவிள், சிறுகள் என்ன மு்னளேப் ்ரி-
சுகளை ்வனறு சதா்ளன ்ளடததுள்ைது.
அரசதாஙக ஊழியர் ேற்றும ஓய்வு்்ற்்ற அரசு 
ஊழியர்களுக்கிளடயில் இப்ம்தாட்டிகள் 
நடத்ப்்ட்டன. இதில், ஓய்வு்்ற்்ற அரசுப்-
்ணியதாைரதான அக்களரப்்ற்று நஜுமுக்கு 
கடந் 23.03.2022 இல் ்ணடதாரநதாயக்க சர்-

வம்ச ேதாநதாட்டு ேணட்ததில் விருதுகள் 
வழஙகப்்ட்டதுடன, நற்சதானறி்ழகளும, 
ரூ்தா ஐம்தினதாயிரம ்ணப்்ரிசில்களும 
வழஙகப்்ட்டு ்கௌரவம வழஙகப்்ட்டது.
இ்னதால், இவரது பி்றப்பிடேதான அக்களரப்-
்ற்று ்்ருேயளடவ்தாக இலக்கிய ஆர்வ-
லர்கள் ்்ரிவிக்கின்றனர்.

 பிர்ல்யததில் அதிக அக்கள்ற ் கதாள்ைதாது  
்னது இலக்கிய முயற்சிகளை அளேதியதாக 
முன்னடுக்கும இவரது ்ளடப்புக்கள், 
இளைய ்ளலமுள்றயினரிடததிலும வர -
மவற்பு ்்ற்று வருகி்றது.18ஆவது வயதில் 
தின்தியிலும அ்ளனத ்்தாடர்நது தினக -
ரன, சிந்தாேணி ஆகிய ்ததிரிளககளிலும 
அக்களரப்்ற்று நஜ்முவின ்ளடப்புக்கள் 
்வளிவநதுள்ைன. 

1980 இல் நடதாத்ப்்ட்ட அம்தாள்ற 
ேதாவட்ட வைர்நம்தாருக்கதான சிறுகள்ப்-
ம்தாட்டி, நீதி அளேச்சின ேததியஸ் சள் 
உததிமயதாகத்ர்கள் ேததியில் நடதாத்ப்-
்ட்ட ம்சிய ரீதியதான கவிள்ப்ம்தாட்டி, 

ேலர் சஞ்சிளக நடதாததிய சிறுகள்ப்-
ம்தாட்டி ேற்றும அஷரரஃப் ஞதா்கதார்த் 
ம்சிய ரீதியதான கவிள்ப் ம்தாட்டிகளிலும 
இவரது ்ளடப்புக்கள் மு்ன மூன்றதாமிடங-
களைப் ்்ற்றுக்்கதாணடன.   

இலஙளக இஸலதாமிய இலக்கிய ஆய்-
வகம நடதாததிய (2016) உலக இஸலதாமிய 
்மிழ இலக்கிய ஆய்வு ்்தானவிழதா ேதாநதாட் -
டில்,அக்களரப்்ற்று நஜுமுவின இலக்கி -
யப்்ணிகள் ்கௌரவிக்கப்்ட்டு நிளனவுச் 
சினனமும வழஙகப்்ட்டது. இ்ற்கதாக இவ -
ருக்கு அக்களரப்்ற்று ேணணில் “உயர்ந் 
ேண” விருதும வழஙகப்்ட்டது.   

அக்களரப்்ற்று ேதாநகரின நுளழவதாயி-
லில் கமபீரேதாக எழுநது நிற்கும வரமவற்பு 
ம்தாரணததில் (Gate Way) இடம ்்ற்றிருக்-
கும உயிர்ப்பு மிக்க ்சம்ேதாழி வசனஙக-
ளும இவரது ளகவணணஙகமை.

ஓய்வு ்்ற்்ற ம்தாதும சமூகமேம்தாட்டுக்-
கதாக உணர்வுபூர்வேதாக உளழததுவரும ேனி-
்மநய களலஞரதான அக்களரப்்ற்று நஜ்மு, 

அக்களரப்்ற்றின பிர்ல்ய சமூகமசளவ 
இயக்கேதான ஏ,எஸ. கழகததின ஆயுட்கதால 
உறுப்பினரதாகவும, ேததியஸ் ஓய்வூதிய 
சஙகத ்ளலவரதாகவும, கலதாசதார ேததிய 
நிளலய உ் ்ளலவரதாகவும அம்தாள்ற 
ேதாவட்ட ்மிழ எழுத்தாைர் மேம்தாட்டுப் 
ம்ரளவயின உயர்பீட உறுப்பினரதாகவும 
்ணியதாற்றிக்்கதாணடிருக்கி்றதார்.   

இலக்கியததிற்கதான அரச ம்சிய விரு்தான 
‘கலதாபூஷணம’விருள் 2016ல் ்்ற்றுக்-
்கதாணட இவரது ்ளடப்புக்கள் ,ஜனரஞ்ஜ -
கேதானது்தான. ேனி்னின ஆழேதான உணர்-
வுகளையும அ்ன ்வளிப்்தாடுகளையும 
புரிநது்கதாள்ளும ஒரு களலஞன, ்னது 
ஆளுளேயுடன அவற்ள்ற இலக்கியேதாக்கு-
கின்றதான. இளவ, கதாலம கடநதும வதாழு-
்ேன்ம் களலஞர்களின எதிர்்தார்ப்்தா -
கும.

நடந் வனமுள்றயில் ஆளுஙகட்சி எம.பி. 
ஒருவர், ்்தாலிஸதார் உட்்ட 8 ம்ர் ்கதால் -
லப்்ட்டனர். 235 ம்ர் கதாயேளடந்னர். 
முனனதாள் பிர்ேர் ேஹிந் ரதாஜ்க் ஷவின 
வீடு உள்ளிட்ட அரசியல்வதாதிகளின வீடுகள் 
்லவும ் தாக்கு்லுக்கு உள்ைதாகி தீக்கிளரயதாக் -
கப்்ட்டுள்ைன.  

திஙகள் இரவு, அரசுக்கு எதிரதாக ம்தாரதாடிய 
ேக்கள் ்கதாழுமபில் உள்ை பிர்ேரின அதி-
கதாரப்பூர்வ இல்லதள் சூழநது ்கதாணடு 
முற்றுளகயிட முயன்ற்தால் ்்ற்்றம ஏற்்ட் -
டது. அவர்கள் அஙமகயிருந் வதாகனஙகளை 
எரித்னர்.  

வனமுள்ற ஆரம்ேதான சந்ர்ப்்ததில் 
அலரி ேதாளிளக, கதாலி முகததிடல், யூனியன 
பிமைஸ, ்கதாம்னித ்்ரு, கஙகதாரதாேதா 
விகதாளர ஆகிய ் குதிகளில் ஆமவசேளடந் 
கும்ல்கள் குழுமியிருந்ன.  

அலரி ேதாளிளக அளேநதிருக்கும வீதியில் 
மகதாசஙகளை எழுப்பிய்டி ்லர் கமபுகளு -
டன வதாகனஙகளை ேறிததுக் ்கதாணடிருந் -
னர்.  

அரசுத ் ரப்பு ஆ்ரவதாைர்கள், எதிர்ப்்தாைர்-
கள் என இரு ்ரப்புக்கும இளடமய நடந் 
மேதா்ளல ்ல ்குதிகளில் கதாண முடிந்து.   

்ல ம்ருநதுகள் அடிதது உளடக்கப்்ட் -
டிருந்ன. வதாகனஙகள் தீளவதது எரிக்கப்-
்ட்டன. ்ளலயிலும முகததிலும இரத்க் 
கதாயஙகளுடன ்லளர கதாணக்கிளடத்து.  

்ல ்சதாகுசு கதார்கள் ேற்றும ்கப் வணடி -
களை ேக்கள் சிலர் கஙகதாரதாேதா ேகதாவிகதாளர 
ஒட்டி அளேநதிருக்கும ஏரிக்குள் ்ள்ளினர்.
ஒரு ம்ருநள்யும ்ள்ளுவ்ற்கு முயற்சி 
்சய்்தார்கள். சுற்றிலும கதாவல்துள்றயினர் 
இருந்ம்தாதும அவர்கைதால் ஏதும ்சய்ய 
இயலதா் அைவுக்கு ்்ருமகூட்டம அந்ப் 
்குதியில் ஆமவசேதாக நினறு ்கதாணடிருந -
்து.  

கமபுகளை ளவததிருந்வர்கள், சதாளலயில் 
்சல்லும கதார்களை ேடக்கி, யதார் எனறு விசதா -
ரிதது அறிந் பி்றமக ்்தாடர்நது ம்தாக அனு-
ேதித்னர். வதாகனததுக்குள் இருந்்டிமய 
புளகப்்டம எடுப்்ள்மயதா, வதாகனதள்-
விட்டு இ்றஙகுவள்மயதா அவர்கள் அனுே-
திக்கவில்ளல. இ்னதால் அமனக அசம்தாவி-
்ஙகள் ்்ரியவரவில்ளல.  

கதாலி முகததிடலில் பிர்ேர் ேஹிந் ரதாஜ-
்க் ஷவின ஆ்ரவதாைர்கள் எனறு கூறிக்-
்கதாணடு புகுந்வர்கள் நடததிய ்தாக்கு் -
ளலத ்்தாடர்நம் இந் வனமுள்றயதானது 
்கதாழுமபு நகர் ேதாததிரேல்லதாேல், நதாட்டின 
பி்ற ்குதிகளுக்கும ்ரவியது.  

திஙகட்கிழளேயனறு கதாளலயில் பிர் -
ேரின அதிகதாரப்பூர்வ இல்லேதான அலரி 
ேதாளிளகயில் அவரது ஆ்ரவதாைர்கள் ஆயி -
ரததுக்கும மேற்்ட்மடதார் கூடி அவருக்கு 
ஆ்ரவதான முழக்கஙகளை எழுப்பினதார்கள்.  

பினனர் அலரி ேதாளிளகக்கு ்வளிமய 
வநது அரசுக்கு எதிரதான ம்தாரதாட்டம நடக்-
கும கதாலி முகததிடல் ்குதிக்கு ்தாஙகள் 
்சல்லப் ம்தாவ்தாக அறிவிதது அள் 
மநதாக்கிச் ்சன்றனர்.   

வழியிமலமய அவர்களைத ்டுப்்்ற்கு 
கதாவல்துள்றயினர் முயன்றதாலும, ்டுப்புக -
ளையும ்தாணடி அவர்கள் ம்தாரதாட்டம நடக்-
கும கதாலி முகததிடல் ்குதிக்கு வநது அஙகு 
ம்தாரதாட்டக்கதாரர்கள் அளேததிருக்கும கூடதா-
ரஙகள் மீது ்தாக்கு்ல் நடததி கூடதாரஙகளை 
உளடதது தீயிட்டு ்கதாளுததினர்.  

அந்த ்ருணததில் இரு்ரப்பு மேதா்ல் ஏற் -
்ட்டு ம்தாரதாட்டக்கதாரர்களும அலரி ேதாளி -
ளகயில் இருநது வந்வர்களும ஒருவளர-
்யதாருவர் ்தாக்கிக் ்கதாணடனர்.அப்ம்தாது 
்்தாலிஸதார் கணணீர்ப்-
புளகக் குணடுகளை 
வீசி நீளர்தாளர அடிதது 
ஆர்ப்்தாட்டக்கதாரர்களை 
களலக்க முற்்ட்டனர். 
சுேதார் இரணடு ேணி 
மநரம வளர கதாலி முகத-
திடல் ்குதி வனமுள்ற 
கைேதாகக் கதாட்சியளித்து. 
அப்்குதிக்கு வருளக ்ந் 
மஜ,வி.பி ்ளலவர் அனு -
ரகுேதாரதிசதாநதாயக்கவுக்கு 
ஆர்ப்்தாட்டக்கதாரர்கதாைதால் 
எதிர்ப்பு ்்ரிவிக்கப்்ட்-
டம்தாதும அஙகு வந் 
எதிர்க்கட்சி ்ளலவர் சஜித 
பிமரே்தாசவுக்கும ்தாக்கு-
்ல் நடத்ப்்ட்டது.  

மகதால்ம்ஸ ்குதியில் 
்்ற்்றம ்ணிந்ம்தாதும 
்கதாழுமபு நகரின பி்ற 
்குதிகளிலும நதாட்டின 

பி்ற ்குதிகளிலும கலவ -
ரம ்வடிதது ்்தாதுஜன 
்்ரமுன கட்சி அளேச்சர்-
கள், எம.பிக்கள், பிரம்ச, 
ேதாகதாண சள் உறுப்பி-
னர்களின வீடுகள் ேற்றும 
்சதாததுகளுக்கு ஆர்ப்்தாட் -
டக்கதாரர்கைதால் ்்ரும 
மச்ம விளைவிக்கப்்ட் -
டது.  

்்தாதுஜன ்்ரமுன 
கட்சி ்்தாலனனறுளவ 
ேதாவட்ட எம.பியதான அே-
ரகீர்ததி அதுமகதாரைதாளவ 
நிட்டமபுளவயில் ம்தாரதாட்-
டக்கதாரர்கள் சூழநது 
்கதாணடனர்.அப்ம்தாது, 
அதுமகதாரைவின வதாகனத-
தில் இருநது துப்்தாக்கிச்-
சூடு நடத்ப்்ட்ட்தாகவும, 
இ்னதால் மகதா்ேளடந் 
ம ் தா ர தா ட் ட க் க தா ர ர் க ள் 
அவரது வதாகனதள் ்தாக்கி 

கவிழத்்தாகவும கூ்றப்்டுகி்றது.
ம்தாரதாட்டக்கதாரர்களிடம இருநது ்ப்-

பிக்க அதுமகதாரைதாவும அவரது ்தாதுகதா -
வலரும அருமக உள்ை கட்டடததில் ்ஞ் -
சேளடந்்தாகவும, அந்க் கட்டடதள் 
ம்தாரதாட்டக்கதாரர்கள் சூழந் நிளலயில் 
அதுமகதாரைதாவும அவரது ்தாதுகதாவலரும 
துப்்தாக்கியதால் சுட்டு ்ற்்கதாளல ்சய்து 
்கதாணடுள்ைனர். ஆனதால் அவர்கைது சட -
லஙகளை கூட ம்தாரதாட்டக்கதாரர்கள் எடுக் -
கவிடவில்ளல. ்ல ேணி மநரஙகளுக்கு 
பினனமர ்்தாலிஸதார் சடலஙகளை எடுததுச் 
்சனறுள்ைர்.  

்ஙகல்ளலயில் அளேக்கப்்ட்டுள்ை 
அேரர் டி.ஏ.ரதாஜ்க் ஷவின தூ்னசதாளல 
உளடக்கப்்ட்டு எரியூட்டப்்ட்டுள்ைது.
அதம்தாடு ேஹிந் ரதாஜ்க் ஷவின ்ே்மு-
லன வீட்டுக்கும தீ ளவக்கப்்ட்டுள்ைது.
இ்னதால் நதாட்டுக்கு ்்ரும நட்டம ஏற்்ட் -
டுள்ைம்தாடு ேக்களின இயல்பு வதாழக்ளகக்-
கும ்தாதிப்ள் ஏற்்டுததியுள்ைது.  

ஆனதால் இந் வனமுள்ற, கதாட்டுமீரதாணடி 

்சயல்கைதால் எந் பிரச்சிளனளயயும தீர்க்க 
முடியதாது என்ம் ய்தார்த்பூர்வேதான உண-
ளேயதாகும. ேக்கள் பிரச்சிளனகளை சுமுக-
ேதாக தீர்தது ்கதாள்வம் சி்றந் நளடமுள்ற-
யதாகும.  

இதுவளர எரிக்கப்்ட்டளவயின வி்ரம...  
1. சனத நிஷதாந்வின வீடு  
2. திஸஸ குட்டி ஆரதாச்சியின வீடு  
3. குருநதாகல் மேயர் ேதாளிளக  
4.  மஜதானஸடன வீடு ேற்றும அலுவலகம  
5. ்ேதாரட்டுளவ மேயர் ேதாளிளக  
6. எம.பி அனுஷதா ்தாஸகுவலின- வீடு  
7. பிரசனன ரணதுஙகவின - வீடு  
8. ரமேஷ ்ததிரனவின - வீடு  
9. சதாந் ்ணடதாரவின - வீடு  
10. ரதாஜ்க் ஷ ்்ற்ம்றதாரின நூ்னசதாளல  
11. நீர்்கதாழுமபில் உள்ை அ்வனரதா 

கதார்டன ம�தாட்டல்  
12. அருநதிகதாவின - வீடு  
13. கனக ம�ரததின - வீடு  
14. கதாமினி ்லதாகுமகவின - வீடு  
15. கதாலியில் உள்ை ரமேஷ ்ததிரனவின 

- வீடு  
16. லதானசதாவின 2 வீடுகள்  
17. ்வனனப்புவ ளநனதாேடம ட்்ரவின 

்்ர்னதாணமடதா - வீடு  
18. ்நதுல குணவர்்ன - வீடு  
19. வீர்கட்டிய ்ே்முலன - வீடு  
20. மககல்ல ேஹி்தால ம�ரத - வீடு  
21. ்கதாட்டிகதாவதள் மரணுகதா ்்மரரதா - 

இல்லம   
22. கம்�தா நதாலக ்கதாடம�வதா - வீடு  
23. விேல் வீரவனசவின - வீடு   
24. அமசதாசிமயட் சூப்்ர் ்சனடர் கதாலி   
25. சிறி்தாலகமலத - வீடு   
26. ்க�லிய ரபுக்்வல்ல - வீடு   
27. மரதாஹி் அம்குணவர்்னவின - வீடு  
28. நீர்்கதாழுமபு குரதான கிரதாணடீசதா 

ம�தாட்டல்   
29. கஞ்சன விமஜமசகர இல்லம   
30. துமிந் திசதாநதாயக்கவின வீடு   
31. அலி சப்ரி ரஹீமின வீடு- புத்ைம  
32. வீரசிஙகவின வீடு அம்தா ள்ற  
33. சேல் ரதாஜ்க் ஷவின வீடு-்்்ர்வவ  
34. எஸ.பி.திஸதாநதாக்கவின- நுவ்ரலியதா 

வீடு  
35. விதுர விக்கிரேநதாயக்கவின வீடு  
36. கபில அததுமகதாரலவின -திருமகதாண-

ேளல வீடு

'அக்கமைப்பற்று நஜுமு’ எனும் 
ப்பயரில் ்கடநத ஐம்்பது
வருடங்களுககு மேலா்க

ப்காழும்பு ம்கால்ம்பஸ் 
்பகுதியில் மநற்றுமுன்-
தினம் எதிர்பாைாத 

வன்முமை சம்்பவங்களால் நாடு ப்பரும் 
அழிமவ சநதித்துளளதா்க பதரிவிக்கப்படுகி-
ைது. ப்பாது பசாத்துக்கள ேற்றும் தனியார 
பசாத்துக்கள, வா்கனங்களுககு ப்பரும் 
்பாதிபபும் அழிவும் ஏற்்படுத்தப்பட்டுளளது.
்பாது்காபபு பிரிவினைால் ்கட்டுப்படுத்த 
முடியாத அளவுககு ேக்களின் அத்துமீைல்-
்கள நடநதுளளது. நாட்டில் ஏற்்பட்டுளள 
ப்பாருளாதாை சிக்கல் ேற்றும் ்கட்டுக்கடங-
்காத நிமல உயரநது பசல்லும் விமலவா-
சி,எரிப்பாருள, சேயல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு,-
இவற்றுக்கா்க நீணட மநைம் வரிமச்களில் 
்காத்திருப்பது ம்பான்ை ்பல ்காைணங்கள 
இவவாைான வன்முமை்களுககு ்காைண-
ோ்க அமேநதிக்கலாம்.

க�ோலகபேஸில க�ோழுந்து விடகடெரிந்்த
தீ முழு நோட்டெயும் நோசபபேடுத்தியது

இலக்கியபபேரபபில சமூ� கேம்பேோடடு 
பேணி�ளுக்�ோ� உ்ைக்கும் �்லஞன்
இலககியப ்பணியாற்றிவரும்,
்கலாபூஷணம் எம். ஏ. நஜுமுதீன்,
ஆளுமேயுளள ்பமடபபிலககிய்கரத்தா.
இவர ஆத்மீ்க தத்துவங்களின்
நிழலா்கவும், இலககியப ்பைபபில்
சகதிமிக்கவைா்கவும் தி்கழ்பர.

கபேோரோடடெக்�ோரர�ளோல கபேோது, 
்தனியோர உடெ்ே�ளுக்கு பேோரிய 
கச்தம்; இயலபு வோழக்்�க்கு 
கபேரும் பேோதிபபு, ஊரடெங�ோல 
�லவரங�ள் ்தணிவு

த்கவல்: அக்கமையூைான்...?
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அசாதாரண சூழ்நிைலயினால் 

அத்தியாவசிய ெபாருட்கள் 
வருவதில் தாமதம் ஏற்படலாம்

யாழ். �ேசட �ருபர்

ெதன்�லங்ைக�ல் ஏற்பட்டுள்ள 
அசாதாரண �ைல காரணமாக அத்-
�யாவ�ய ெபாருட்கைள எடுத்து 
வருவ�ல் தாமதங்கள் ஏற்படலாம். 
எனேவ  யாழ்.வர்த்தகர்கள் மற்றும் 
கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் ெபாறுப்பு-
டன் ெசயற்பட்ட ேவண்டும் என 
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டச் ெசயலா-
ளர் கணப�ப்�ள்ைள மேகசன் வ�-
யுறுத்�யுள்ளார்.  

தற்ேபாைதய �ைல�ல் ெபாருட்-

கைள பதுக்குதல் மற்றும் அ�க 
�ைலக்கு �ற்பைன ெசய்வதைன 
வர்த்தகர்கள் மற்றும் கூட்டுறவுச் 
சங்கங்கள் த�ர்க்கேவண்டும் என 
அவர் ேகட்டுள்ளார். 

“�ல இடங்க�ல் வர்த்தகர்கள் 
ெபாருட்கைள பதுக்குதல் மற்றும் 
அ�க �ைலக்கு �ற்பைன ெசய்வ-
தாக முைறப்பாடுகள் �ைடக்�ன்-
றன. அைவ ெதாடர்�ல் பாவைன-
யாளர் அலுவல்கள் அ�கார சைப 
கண்கா�ப்புகைள ேமற்ெகாள்-
ளும். ெதன்�லங்ைக��ருந்து அத்-

�யாவ�யப் ெபாருட்கைள எடுத்து 
வருவது ஒரு வாரம் தாமதமாகலாம் 
என எ�ர்பார்க்கப்படு�றது. 

எனேவ ெபாதுமக்கள் அத்�-
யாவ�ய ெபாருட்கைள ப�ர்ந்து 
�ற்பைன ெசய்வது ெதாடர்�லும் 
தற்ேபாைதய �ைலைய எவ்வாறு 
எ�ர்ெகாள்வது ெதாடர்�லும் 
யாழ்ப்பாணத்�லுள்ள வர்த்தக சங்-
கங்கள் மற்றும் கூட்டுறவு சங்கங்க-
ளுடன் ேபச்சுவார்த்ைத நடத்தப்பட-
வுள்ளதாக யாழ்ப்பாணம் மாவட்டச் 
ெசயலாளர் க.மேகசன் ெத��த்தார். 

மாவட்டச் ெசயலாளர் கணபதிப்பிள்ைள மேகசன்

முல்ைலத்தீவு மின்சார சைப 
ஊழியர் மீது தாக்குதல் 

மு ல் ை ல த் � வு 
�ன்சார சைப ஊ�யர் 
ஒருவர் உட்பட மூவர் 
�து மாமூைல பகு�-
�ல் தாக்குதல் நடத்தப்-
பட்டுள்ளது.   

மு ள் � ய வ ை ள 
ெபா�ஸ் ��வுக்குட்-
பட்ட மாமூைல பகு�-
�ல் ேநற்றுமுன்�னம் 
மாைல �ன்பட்�யல் 
வழங்கும் நடவ�க்-
ைக�ல் ஈடுபட்�ருந்த 
�ன்சார சைப ஊ�யர் 
ஒருவர் �து மூர்க்கத்தன-
மான தாக்குதல் ேமற்-
ெகாள்ளப்பட்டுள்ளது.   

இதைனயடுத்து தாக்குதலுக்குள்-
ளான �ன்சார சைப ஊ�யர் தன்-
னுைடய அலுவலகத்துக்கு தகவல் 
வழங்� முல்ைலத்�வு முள்�ய-
வைள ெபா�ஸ் �ைலயத்�ல் 
முைறப்பாடு ப�வு ெசய்துள்ளார். 

பா�க்கப்பட்டவர் முல்ைலத்-

�வு மாவட்ட ைவத்�யசாைல�ல் 
அனும�க்கப்பட்டுள்ளார்.  

இவ்�டயம் ெதாடர்�ல் முள்-
�யவைள ெபா�ஸ் �ைலயத்�ல் 
முைறப்பாடுகள் ப�வு ெசய்யப்-
பட்டுள்ளன.

இந்�ைல�ல் இச்சம்பவத்துடன் 
ெதாடர்புைடய ஒருவர் ேநற்று 

காைல (10-.05.-2022) ைகது ெசய்-
யபட்டுள்ளதாக ெபா�ஸார் ெத�-
�த்தனர்  

ெதாடர்ச்�யாக பல்ேவறு குற்றச் 
ெசயல்களுடன் சம்பந்தப்பட்ட 
பல வழக்குகள் ��மன்றத்�ல் 
�லுைவ�ல் உள்ளதாகவும் அ�ய 
மு��ன்றது.  

கீரி கடித்தைமயால் 
வேயாதிப ெபண் மரணம்
(நாகர்ேகா�ல் �ேஷட �ருபர்)

�� க�த்தைமயால் வேயா�ப 
ெபண்ெணாருவர் உ��ழந்துள்ளார். 

பருத்�த்துைற ஆதார ைவத்�ய-
சாைல�ல் ��ச்ைசக்காக அனும-
�க்கப்பட்�ருந்த �ைல�ல் இவர் 
உ��ழந்துள்ளார். இதுெதாடர்�ல் 
அவரது மரண �சாரைண�ல் ெத�-
�க்கப்பட்டுள்ளது.

உ��ழந்தவர் பருத்�த்துைற 
ெபா�ஸ் ���ற்கு உட்பட்ட 
புற்றைள, புேலா� ெதற்ைகச் 
ேசர்ந்த பாலசுந்தரம் மங்ைகயர்கர� 
(வயது- 60) என்பவராவர்.

வேயா�ப ெபண்ணுக்கு கடந்த 
ெபப்ரவ� மாதம் 23 ஆம் �க� ��-
ெயான்று �ட்டுக்குள் புகுந்து க�த்-

துள்ளது.  இதைனத் ெதாடர்ந்து 
அவ�ன் உட�ல் ஏற்பட்ட மாற்றத்-
ைதயடுத்து கடந்த மாதம் 30ஆம் 
�க� பருத்�த்துைற ஆதார ைவத்-
�யசாைல�ல் ��ச்ைசக்காக இவர் 
அனும�க்கப்பட்டார்.

 இருந்தும் அவர்  ேநற்று முன்�-
னம் �ங்கட்�ழைம (09) ��ச்ைச 
பல�ன்�  உ��ழந்துள்ளார்.

மரணம் ெதாடர்�ல் கரெவட்� 
மரண �சாரைண அ�கா� ேவ. 
பாஸ்கரன் �சாரைணகைள ேமற்-
ெகாண்டார். இதன்ேபாது இரண்டு 
முைற �� க�த்ததற்கு தடுப்பூ� 
ெபற்றுக் ெகாண்டதாகவும் மூன்-
றாவது தடுப்பூ� ெபற்றுக் ெகாள்ள-
�ல்ைல என மரண �சாரைண�ல் 
ெத��க்கப்பட்டுள்ளது. 

ஊரடங்கு சட்டத்தினால் மக்களின் 
இயல்பு வாழ்க்ைக ெபரிதும் பாதிப்பு
வவு�யா �ேசட �ருபர்

நாடு  பூராகவும் அர-
சாங்கத்தால் அமுல்படுத்-
தப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு 
சட்டம் காரணமாக  வவு-
�யா�லும் மக்க�ன் 
இயல்பு �ைல பா�க்கப்-
பட்டுள்ளது. 

அ ர ச ா ங் க த் � ற் கு  
எ�ராக ேபாராட்டங்-
கைள முன்ெனடுத்தவர்களுக்கு 
எ�ராக அரச ஆதரவாளர்களால்  
ேநற்று (10.05) ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
தாக்குதைலயடுத்து வன்முைறகள்  
ஏற்பட்�ருந்தன. இதைனயடுத்து 
உடன�யாக அமுலுக்கும வரும் 
வைக�ல் நாடு  முழுவதும் இன்று 
(11.05) புதன்�ழைம காைல 7 ம� 

வைர ெபா�ஸ் ஊரடங்கு சட்டம்  
அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

கு�த்த ஊரடங்கு சட்டம் கார-
ணமாக  வவு�யா�ல் வங்�கள், 
அரச �றுவனங்கள், வர்த்தக �ைல-
யங்கள் என்பன  பூட்டப்பட்டுள்ள-
துடன், ேபாக்குவரத்து ேசைவயும் 
ஸ்தம்�தமைடந்துள்ளது.  அத்து-

டன்,  வவு�யா ெமாத்த மரக்க� 
�ற்பைனயகம் மற்றும் ெமாத்த 
�யாபா�கள் �லர் தமது  �யாபார 
�ைலயங்கைள �றந்து �யாபாரம் 
ெசய்வைதயும், ஊரடங்கு சட்டத்ைத-
யும்  �� கு�த்த �யாபார �ைலயங்-
களுக்கு மக்கள் ெசல்வைதயும் அவ-
தா�க்க  மு��றது. 

ஆெணாருவரின் 
சடலம் மீட்பு 
சாவகச்ேச� �ேசட �ருபர்

ெகா�காமம் ெபா�ஸ் ��வுக்-
குட்பட்ட வர� காட்டுப்பகு�-
�ல் ேநற்றுமுன்�னம் �ங்கட்�-
ழைம மாைல ஆண் ஒருவ�ன் 
சடலம் �ரேதச மக்களால் இனங்-
காணப்பட்டுள்ளது. சடலம் 
ெதாடர்பான ேமல�க �சாரைண-
கைள ெகா�காமப் ெபா�ஸார் 
முன்ெனடுத்து வரு�ன்றனர்.

ெசம்மைல கடலில் 
நீராடச் ெசன்ற 
மூவர் மாயம்

முல்ைலத்�வு மாவட்டத்�ன் 
ெசம்மைல கடற்கைர�ல் �ராடச் 
ெசன்ற பத்து ேப�ல் மூவர் மாயமா-
�யுள்ளனர். அளம்�ல் பகு�ையச் 
ேசர்ந்த 3 ேபர் ெசம்மைல கட�ல் 
கு�க்கச் ெசன்ற ேவைள�ேலேய  
கட�ல் இழுத்துச் ெசல்லப்பட்-
டுள்ளனர்.

சேகாதரர்கள் மூவேர இவ்வாறு 
இழுத்துச் ெசல்லப்பட்டுள்ளனர். 
மூவைரயும் ேதடும் ப��ல் கடற்-
ெதா�லாளர்கள், உற�னர்கள் ஈடு-
பட்டுள்ளனர். 

வன்முைறயில் ஈடுபடாது 
அைமதியாக ெசயற்படவும் 
(தைலமன்னார் �ேஷட 
�ருபர்

நாட்டு மக்க�ன் உணர்-
வுகைளயும் எ�ர்பார்ப்-
புகைளயும் ம�க்காது 
ெதாடர்ச்�யாக ெசயற்-
பட்ட அர�யல்வா�க-
ளுக்கு வலுேசர்க்கும்  
�தத்�ல் ெசயற்பட்டவர்-
கள் இ�யாவது மக்க�ன் 
உணர்வுகைளப் பு�ந்து 
ம�த்து ெசயற்பட ேவண்டும் என 
முன்னாள் வன்� பாராளுமன்ற 
உறுப்�னரும் மன்னார் �ேரஷ்ட சட்-
டத்தர�யுமான ஹ�ைனஸ் பாறூக் 
ெத��த்துள்ளார். 

இதுெதாடர்�ல் அவர் ெவ��ட்-
டுள்ள ஊடக அ�க்ைக�ல் ெத��த்-
�ருப்பதாவது,

இன்று நாடானது அசா-
தாரண சூழ்�ைலக்கும் 
பதற்றமான �ைலக்கும் 
ஆளா�யுள்ளது.

இந்�ைல�ல் வன்மு-
ைற�ல் ஈடுபடாது ெபாறு-
ைமயாகவும் அைம�-
யாகவும் �தானமாகவும் 
நாட்�ன் சட்டத்ைத 
ம�த்து ம�தா�மானத்-
துடன் ெசயற்படேவண்-

டும். 
�கவும் அைம�யான முைற�ல் 

கா�முகத்�ட�ல் நாட்டு மக்க-
�ன் உ�ைமக்காகவும் அைம�ப் 
ேபாராட்டத்�ல் ஈடுபட்ட மக்க�ன் 
�து  வன்முைற தாக்குதல் ேமற்-
ெகாள்ளப்பட்டுள்ளது. இது  வன்ைம-
யாக கண்�க்கத்தக்கது. 

ஒட்டுசுட்டான் பிரேதச இைளஞர் 
கழகத்துக்கு புதிய நிர்வாக ெதரிவு
மாங்குளம் குரூப் �ருபர்

ேத�ய இைளஞர் ேசைவகள் மன்றத்-
�ன் �ழ் இயங்� வரு�ன்ற இைளஞர் 
கழகங்கைள ஒன்�ைணத்த �ரேதச�-
�யான அைமப்பா�ய ஒட்டுசுட்டான் 
இைளஞர் கழக �ரேதச சம்ேமளனத்-
�ன்  2022 ஆம் ஆண்டுக்கான �ர்வாகத் 
ெத�வு �றப்பாக இடம்ெபற்றுள்ளது. 

ஒட்டுசுட்டான் �ரேதச இைளஞர் 
கழக �ர்வாக ெத�வு கூட்டமானது, 
ஒட்டுசுட்டான் �ரேதச ெசயலக 
மாநாட்டு மண்டபத்�ல் ஒட்டுசுட்-
டான் இைளஞர் கழக �ரேதச சம்ேமள-
னத்�ன் தைல� ெஜ.தனு�யா  தைல-
ைம�ல் இடம்ெபற்றது. 

இந்�கழ்�ல் ஒட்டுசுட்டான் 
�ரேதச உத�ப் �ரேதச ெசயலாளர் 
இ.ரேமஷ், முல்ைலத்�வு மாவட்ட 

ேத�ய இைளஞர் ேசைவகள் மன்-
றத்�ன் உத�ப்  ப�ப்பாளர் நா. 
குேகந்�ரா, ஒட்டுசுட்டான் �ரேதச 
இைளஞர் ேசைவ அ�கா� மற்றும் 
ஒட்டுசுட்டான் �ரேதச ெசயலாளர் 
��வுக்குட்பட்ட இைளஞர் கழகங்-
கைள ேசர்ந்த இைளஞர் யுவ�கள் என 
பலரும் கலந்து ெகாண்�ருந்தனர். இந்-

�கழ்�ல்  கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு 
ஒட்டுசுட்டான் �ரேதச இைளஞர் 
கழக சம்ேமளனத்�ன் உறுப்�னர்கள், 
ஆேலாசகர்கள், இைளஞர் ேசைவ 
அ�கா� உள்�ட்டவர்கள் ெகௗர�க்-
கப்பட்டதுடன்  2022 ஆம் ஆண்டுக்-
கான பு�ய �ர்வாகத் ெத�வு இடம்-
ெபற்றது. ச.ெதா.சவில் பால்மா பதுக்கல்; நுகர்ேவார் 

பாதுகாப்பு அதிகாரிக்கு எதிராக முைறப்பாடு
ஓமந்ைத �ேஷட �ருபர்

வவு�யா செதாச �ற்பைன �ைல-
யத்�ல் �ற்பைன ெசய்வதற்காக 
ெகாண்டுவரப்பட்ட பால்மா உத� 
முகாைமயாள�ன் அலுவலகத்�ல் 
பதுக்� ைவக்கப்பட்டுள்ளதாக 
முைறப்பாடு ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 
இதுெதாடர்�ல் நுகர்ேவார் பாதுகாப்பு 
ெபாறுப்ப�கா��டம் முன்ைவக்-
கப்பட்ட  முைறப்பாட்ைட செதாச 
�ற்பைன �ைலய உத� முகாைமயா-
ளருக்கு அவர் ெத�யப்படுத்�யுள்ளார். 
எனேவ ெபாறுப்ப�கா�க்கு எ�ராக 
நடவ�க்ைக எடுக்குமாறு வவு�யா  
மாவட்ட அரசாங்க அ�ப�டம் ேநற்று-
முன்�னம் (09) சாந்தேசாைல �ராம 
மக�ர் அைமப்�னால் மகஜர் ஒன்று 

ைகய�க்கப்பட்டுள்ளது.  அந்த 
மகஜ�ல் ேமலும் ெத��க்கப்பட்-
டுள்ளதாவது,

ேநற்று முன்�னம் ச.ெதா.ச�ல் 
பால்மா �ற்பைனக்கு வழங்கப்பட-
�ல்ைல. எ�னும் உத� முகாைம-
யாள�ன் அலுவலகத்�ல் மைறத்து 
பதுக்� ைவக்கப்பட்டுள்ளதாக ெபாது-
மக்க�னால் �ைடத்த முைறப்பாடு 
ெதாடர்பாக வவு�யா மாவட்ட நுகர்-
ேவார் பாதுகாப்பு ெபாறுப்ப�கா�க்கு 
இரக�யத் தகவைல வழங்��ருந்-
ேதன். எ�னும் �ல ��டங்க�ல் 
பால்மா உட்பட பதுக்� ைவக்கப்பட்ட 
உணவுப் ெபாருட்கள் �ல உடன�யாக 
உத� முகாைமயாள�ன் அலுவலகத்-
��ருந்து �ற்பைன ெசய்வதற்காக 
செதாச�ற்கு ெவ�ேய எடுத்துவரப்-

பட்டுள்ளது .  எனேவ நுகர்ேவார் பாது-
காப்பு ெபாறுப்ப�கா�க்கு வழங்கப்-
பட்ட இரக�யத்தகவல் எவ்வாறு 
உத� முகாைமயாளருக்கு �ைடத்-
தது? இவ்�டயத்�ல் ெதாடர்புபட்ட 
இரு உத்�ேயாகத்தர்களுக்கு எ�ராக-
வும் முைறப்பாடு ப�வுெசய்யப்பட்-
டுள்ளது.  தற்ேபாது மக்களுக்கு ஏற்-
பட்டுள்ள ெபாருளாதார சுைம�னால் 
பா�க்கப்பட்ட ெபண்தைலைம குடும்-
பங்கள், �றுவர்கள் ெசால்ெலண்ணா 
துயரங்கைளயும் அனுப�த்து வரு-
�ன்றனர். எனேவ இவ்வாறான உத்�-
ேயாகத்தர்களுக்கு எ�ராக கடுைமயான 
நடவ�க்ைக�ைன எடுக்க   மாவட்ட 
அரசாங்க அ�பர் உடன் நடவ�க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளுமாறு அவர் ேகட்டுக்-
ெகாண்டுள்ளார். 

முல்ைலத்தீவு மாவட்ட ைவத்தியசாைல
ைவத்தியர்கள், ஊழியர்கள் ேபாராட்டம் 
(புதுக்கு��ருப்பு �ேசட �ருபர்)

கா� முகத்�ட�ல் ேமற்ெகாள்-
ளப்பட்ட வன்முைற சம்பவத்துக்கு 
எ�ர்ப்பு ெத��த்து முல்ைலத்�வு 
மாவட்ட ைவத்�யசாைல ைவத்�யர்-
கள், ஊ�யர்கள் ேநற்று கவன�ர்ப்பு 
ேபாராட்டத்�ல் ஈடுபட்டனர். 

இதன் ேபாது அ�ம்ைச ேபாராட்டத்-
�ைன அராஜகமாக்�ய  பயங்கரவாதத்-
�ைன எ�ர்ப்ேபாம் ேபான்ற ேகாஷங்-
கைள எழுப்�யவாறு கவன�ர்ப்பு 
ேபாராட்டத்�ைன ேமற்ெகாண்டனர். 

கா� முகத்�ட�ல் தன்ெனழுச்�-
�ல் ேபாராட்டத்�ல் ஈடுபட்ட மக்க-
ளுக்கு வன்முைற�ைன ைகயாண்ட-

ைமக்கு எ�ர்ப்பு ெத��க்கும் முகமாக 
இந்த கவன�ர்ப்பு ேபாராட்டம் முன்-
ெனடுக்கப்பட்டுள்ளது.

நாட்�ன் ெபாருளாதார ெநருக்க-
�க்கு எ�ராகவும் ஊழல்�க்க தைல-
வர்களுக்கு எ�ராகவும் நடக்�ன்ற 

மக்க�ன் தன்ென-
ழுச்� ேபாராட்டத்�ற்-
கும் அ�ல் கலந்து 
ெகாண்ட அப்பா� 
ெபாது மக்கைள தாக்கு-
வது ேவதைனக்கு�ய 
�டயம் என ெத��க்-
கப்பட்டது. இவ்வாறான 
சம்பவங்கள் அர�னால் 
ேமலும் ெதாடருமா-

னால் பல்ேவறு இடங்க�ல் ேபாராட்-
டங்கள் ��ரமைடயும். இதற்கு  காரண-
மானவர்கைள �ைர�ல் ைகதுெசய்து 
நாட்�ற்கு ெபாறுப்பு கூறக்கூ�ய ஆட்-
�முைறைம�ைன �ைர�ல் ெகாண்-
டுவரேவண்டும் என ெத��த்தார். 
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60 வயதுக்கு ேமற்பட்ேடாருக்கு ெகாவிட்
04வது தடுப்பூசி ஏற்றும் பணி ஆரம்பம்

(ஒலு�ல் �ேசட �ருபர்)  

கல்முைன �ராந்�ய சுகாதார 
ேசைவகள் ப�ப்பாளர் ���ல் 
ெகா�ட்-19 மூன்றாவது தடுப்பூ� 
ெபற்ற 60 வயதுக்கு ேமற்பட்டவர்-
களுக்கு, 04வது ைபசர் தடுப்பூ� 
ஏற்றும் நடவ�க்ைக எடுக்கப்பட்-
டுள்ளதாக, கல்முைன �ராந்�ய 
சுகாதார ேசைவகள் ப�ப்பாளர் 
ைவத்�ய கலா�� டாக்டர் ஐ.எல்.
எம். �பாஸ் ெத��த்தார்.  

60 வயதுக்கு ேமற்பட்டவர்க-
ளுக்கு ெகா�ட்- ெதாற்று ேவகமாக 
பரவக்கூ�ய வாய்ப்புகள் அ�க-
மாக காணப்படுவதால் உடன�-
யாக 04வது ைபசர் தடுப்பூ��ைன 
ெபற்றுக் ெகாள்ளுமாறு ேகட்டுள்-
ளார்.  

ஏற்கனேவ 60 வயதுக்கு ேமற்பட்-
டவர்களுக்கு முதலாவது, இரண்-
டாவது தடுப்பூ�யாக �ேனாபாம் 
ஏற்றப்பட்டுள்ளது. மூன்று, நான்கா-
வதாக ைபசர் தடுப்பூ� வழங்கும் 
நடவ�க்ைக முன்ெனடுக்கப்பட்-
டுள்ளதாக ெத��த்தார்.  

சுகாதார ைவத்�ய�கா� அலுவல-
கங்க�ல் அல்லது சுகாதார ைவத்�-
ய�கா� அலுவலகத்�னால் ெத�வு 
ெசய்யப்பட்டுள்ள தடுப்பு மருந்து 
வழங்கும் இடங்களுக்குச் ெசன்று 
தடுப்பூ��ைன ஏற்�க்ெகாள்ளு-
மாறு அ��த்துள்ளார்.  

கல்முைனப் �ராந்�ய சுகாதார 
ேசைவகள் ப�ப்பாளர் ���ல் 
உள்ள 13 சுகாதார ைவத்�ய�கா� 
அலுவலகங்க�லும் இத் தடுப்பூ� 
ஏற்றும் நடவ�க்ைக முன்ெனடுக்-

கப்பட்டுள்ளதாக ெத��த்தார்.   
இேதேவைள பாடசாைல மாணவர்-
களுக்கு ெகா�ட்-19 இரண்டாவது 
ைபஸசர் தடுப்பூ� ஏற்றும் நடவ-
�க்ைக முன்ெனடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

சகல பாடசாைல�லும் 12 

ெதாடக்கம் 15 வயது வைர�லான 
முதலாவது தடுப்பூ�ையப் ெபற்றுக் 
ெகாண்ட மாணவர்களுக்கு ைபஸசர் 
தடுப்பூ� ஏற்றும் நடவ�க்ைக முன்-
ெனடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ெத�-
�த்தார்.  

ஏற்கனேவ 16 ெதாடக்கம் 19 
வயதுக்குட்பட்டவர்கள் முதலா-
வது, இரண்டாவது தடுப்பூ��ைன 
ெபற்றுக் ெகாள்ளாதவர்கள் தடுப்பூ-
��ைன ெபற்றுக் ெகாள்ளலாெமன 
அ��க்கப்பட்டுள்ளது.  

ெவ�நாடு ெசல்பவர்களுக்கு 
ெகா�ட்-19 ைபசர் தடுப்பூ��ைன 
கட்டாயம் ெபற்றுக் ெகாள்ள ேவண்-
டுெமனவும், ெபாதுச் சுகாதார ப�-
ேசாதகர்கைள ெதாடர்பு ெகாண்டு 
தமக்கான தடுப்பூ��ைன ெபற்றுக் 
ெகாள்ளுமாறும் ேகட்டுள்ளார்.  

அக்கைரப்பற்று நக�ல்  (படம்; அக்கைரப்பற்று வடக்கு �னகரன் �ருபர்)  

கல்முைன சுகாதார ேசைவகள் பணிப்பாளர்   

மூதூ�ல் (படம்; மூதூர் �னகரன் �ருபர்)

கல்முைன�ல் படம்; நற்�ட்�முைன �னகரன் �ருபர்----------------------------------------------------------

 மட்டக்களப்�ல்  (படம்;ெப�யேபார�வு �னகரன் �ருபர்) 

பு�ய காத்தான்கு� �னகரன் �ருபர்

முன்னாள்  அைமச்சர் கலா�� 
எம்.எல்.ஏ.எம்.�ஸ்புல்லாஹ்-
�ன் காத்தான்கு��லுள்ள  
�ட்�ன் �து  �ங்கட்�ழைம (09) 
மாைல கல் �ச்சு சம்பவம் ஒன்று  
இடம்ெபற்றுள்ளது.

காத்தான்கு�  3ஆம் கு�ச்� ஊர்-
���லுள்ள முன்னாள் அைமச்சர்   
எம்.எல்.ஏ.எம்.�ஸ்புல்லாஹ்-
�ன் �ட்�ன் �து  �ன்சாரம்  துண்-

�க்கப்பட்�ருந்த ேபாது இந்த கல் 
�ச்சு சம்பவம் இடம்ெபற்றுள்-
ளது.

இந்த சம்பவத்�னால் �ட்�ன் 
முற்பகு��லுள்ள ஜன்னல் 
கண்ணா� உைடந்து ேசதமைடந்-
துள்ளது.

 சம்பவத்ைதயடுத்து ெபா�ஸ் 
பாதுகாப்பு அ�க�க்கப்பட்டுள்ள-
துடன்,   சம்பவம் ெதாடர்�ல் காத்-
தான்கு� ெபா�ஸார் �சாரைண-
கைள நடாத்� வரு�ன்றனர்.

புதிய உறுப்பினராக சத்திய பிரமாணம்
(சவளக்கைட 
குறூப் �ருபர்)

ச ம் ம ாந் -
துைற  �ரேதச 
சைப�ன் �-
லங்கா சுதந்�ர 
கட்��ன் பு�ய 
உ று ப் � ன ர ா க  
அப்துல்  ஹ�ட் 
அன்வர்  �ங்-
க ட் � ழ ை ம 
(09)  சம்மாந்-
துைற �ரேதச  
சைப�ன் த�சாளர் ஏ.எம்.முஹம்-
மட் ெநௗஷாட்  முன்�ைல�ல் 
த�சாளர்  அலுவலகத்�ல் சத்�யப் 
�ரமாணம் ெசய்து  ெகாண்டார்.

இந் �கழ்�ல்  சம்மாந்துைற 
�ரேதச சைப உப த�சாளர் ஏ.அச்சு 
முஹம்மட், சம்மாந்துைற �ரேதச  
சைப ெசயலாளர் எம்.ஏ.ேக.முஹம்-

மட் உள்�ட்ேடாரும் பங்ேகற்�-
ருந்தனர். சம்மாந்துைற  �ரேதச 
சைப ேதர்த�ல் �லங்கா சுதந்�ர 
கட்� சார்பாக ெத�வு  ெசய்யப்-
பட்டு  உறுப்�னராக பத� வ�த்து 
வந்த ைவ.�.முஹம்மட் முஸம்�ல்   
இரா�னாமா ெசய்தைதயடுத்து ஏற்-
பட்ட ெவற்�டத்�ற்ேக   இவர் �ய-
மனம்  ெசய்யப்பட்டுள்ளார். 

பிறப்பு,  இறப்பு பதிவாளர் 
இல்லாைமயினால் மக்கள் அவதி 
(ஆலம்குளம் �னகரன்  �ருபர்)

அட்டைளச்ேசைன �ரேதச 
ெசயலக ��வுக்குட்பட்ட ஆலம்-
குள �ரேதசத்துக்கு இதுவைரயும்  
�றப்பு, இறப்பு மற்றும் �வாக ப�-
வாளர் இல்லாைம�னால் இங்கு 
உள்ள மக்கள் பல கஷ்டங்கைள 
அனுப�க்�ன்றனர்.

 �வாக மற்றும் இறப்பு, �றப்பு 
ேபான்ற �கழ்வுகைள முைறயாக 
ப�வு ெசய்வதற்கு இங்�ருந்து 15 
ைம-�ல்களுக்கு அப்பால் ெசன்று 
அந்தப் பகு��லூள்ள ப�வாள�-
டம்

 ப�வு ெசய்யும் துர்ப்பாக்�யா 
�ைலக்கு இப்�ரேதச மக்கள் 
முகங்ெகாடுக்க ேவண்� உள்ளனர்.

 இதனால் ப�வுகைள முைறயாக 
உ�ய ேநரத்�ற்கு ப�வு ெசய்ய  
மு�யாமலும் �ல ேவைள 
காலம் தாழ்த்� ப�வுகைள ப�ய 
ேவண்�ய �ைலயும்  ஏற்படு�றது, 
இதனால் சமூக மற்றும் சட்ட �க்கல்-
களால் ெபரும்  அெசௗக�யங்களுக்-
கும் இம்மக்கள் முகம் ெகாடுக்�ன்-
றனர். இது சம்மந்தமாக மாவட்ட 
அரசாங்க அ�பருக்கும், �ரேதச  
ெசயலாளருக்கும் பல முைற முைற-
�ட்டும் எவ்�த  நடவ�க்ைகயும் 
எடுக்கப்பட �ல்ைல. 

 இம்மக்க�ன் கஷ்டங்கைள கருத்-
�ல் ெகாண்டு சம்மந்தப்பட்ட  அ�-
கா�கள் உடன் இதற்கான நடவ�க்-
ைககைள ேமற்ெகாண்டு உதவுமாறு 
�ரேதச  மக்கள் ேவண்டு�ன்றனர்.

ெபரியநீலாவைண
கடற்கைரயில் மீன்பிடி 
உபகரணத்துக்கு தீைவப்பு

(ெவல்லாெவ� �னகரன் �ருபர்-)

ெப�ய�லாவைண கடற்க-
ைரப் பகு��ல் �றுத்� ைவக்-
கப்பட்ட  கைரவைலத்ேதா� 
ஒன்று இனந்ெத�யாத நபர்களால் 
� ைவத்து எ�க்கப்பட்டுள்ளதாக  
கைரவைல உ�ைமயாளார் ெத�-
�த்தார். 

அம்பாைற மாவட்டம் ெப�-
ய�லாவைண ெபா�ஸ் ��வுக்-
குட்பட்ட  ெப�ய�லாவைண 
1� ேசர்ந்த �வ�ங்கம் -தனுஜன் 
என்பவருக்கு உ�த்தான  கைரவ-
ைலத்ேதா�ேய இனந்ெத�யாத 
சந்ேதக நபர்களால் �ைவத்து 
எ�த்து  ேசதமாக்கப்பட்டுள்ளது.

இச்சம்பவம்  �ங்கட்�ழைம 
(9) இரவு 11.00 ம�யள�ல்  
நைடெபற்றுள்ளதாக �னவர்கள் 
ெத��க்�ன்றனர்.

�றுத்� ைவக்கப்பட்ட கைர-
வைலத்ேதா�யானது �ப்பற்-
�க்ெகாண்டைத  கண்டவர்கள் 
அதைன ேதா� உ�ைமயாள�ன் 
�ட்டுக்கு ெசன்று தகவைல  ெத�-
�த்தனர். இவ்�டயமாக ேதா� 
உ�ைமயாளர் தனது உற�னர்க-
�ன் உத�யுடன்  கடற்கைரக்கு 
�ைரந்து ெசன்று பார்ைவ�ட்ட-
துடன், �ப்பற்�க்ெகாண்ட  கைர-
வைலத்ேதா�ைய �ர் ஊற்� 
�ைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்-
டுவந்ததுள்ளனர்.

இவ்வாறு �க்�ைரயாக்கப்-
பட்ட கைரவைலத் ேதா��ன் 
ெபறும� சுமார் பத்து இலட்சம் 
ரூபா  என உ�ைமயாளர் ெத��த்-
தார்.

மாணவர்களின் ேபாஷாக்குணவு
ெகாடுப்பனைவ அதிகரிக்க ேகாரிக்ைக
(அட்டாைளச்ேசiைன மத்�ய �ருபர்)

கல்� அைமச்�னால், ெத�வு 
ெசய்யப்பட்ட பாடசாைல மாண-
வர்களுக்கு வழங்கப்படும் 30 ரூபா 
ேபாஷாக்குணவுக்கான ெகாடுப்-
பனவு ெதாைகைய அ�க�த்து 
வழங்குவதற்கு, அரசாங்கம் நடவ-
�க்ைக ேமற்ெகாள்ள ேவண்டும் 
என ஒப்பந்தகாரர்கள் ேகா�க்ைக 
�டுக்�ன்றனர்.

 உணவுப் ெபாருட்க�ன் தற்-
ேபாைதய அ�க�த்த �ைலேயற்-
றம் காரணமாக, பாடசாைல 
மாணவர்களுக்கு ேபாஷாக்குணவு 
வழங்குவ�ல் ஒப்பந்தகாரர்கள் 

பல்ேவறு �க்கல்,  �ரமங்கைள 
எ�ர்ெகாண்டு வருவதாக  சுட்�க்-
காட்டு�ன்றனர்.

 நாெளான்�ற்கு, ஒரு மாணவ-
னுக்கு ரூபா 30 ெபறும�யான 
உணவு வழங்கப்பட ேவண்டும் 
என கல்� அைமச்�னால் வ�-
யுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மாணவர்க-
ளுக்கு  வழங்கப்பட ேவண்�ய 
உணவு வைகயறாக்கள் ெதாடர்-
�ல் கல்� அைமச்சு ஏற்கனேவ 
சுற்று�ருபம் மூலம் அ�வுறுத்தல் 
வழங்�யுள்ளது.

 ேபாஷாக்குண�ன் தரம், 
அளவு, வழங்கும் ேநரம், 
ெபறும� உள்�ட்ட இதர �டயங்-

கள் ெதாடர்�லும் கல்� அைமச்-
�னால் ெத�வாக எழுத்து மூலம் 
�ரஸ்தா�க்கப்பட்டுள்ளது. 

ெத�வு ெசய்யப்பட்ட ஓப்பந்தக்-
காரர்க�னால் இப்ப� நைடமு-
ைறப்படுத்தப்பட்டு வரு�ன்றது.

 தற்காலத்�ல் உணவு மற்றும் 
அத்�யவ�ய பாவைனப் ெபாருட்-
க�ன் �ைலகள் �னச� அ�க-
�த்துச் ெசல்வ�னால், கு�த்த 
ேபாஷாக்குணவுக் ெகாடுப்பனவு 
30 ரூபாைவ அ�க�த்து வழங்குவ-
தற்கான அவசர நடவ�க்ைககைள 
அரசாங்கம் ேமற்ெகாண்டு உதவ 
ேவண்டும் என ஒப்பந்தகாரர்கள் 
ேகாரு�ன்றனர்.

�ருேகாணமைல மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்�னர்  க�ல நுவன் அத்துேகாரல�ன் 
கந்தளா�லுள்ள �டு மற்றும் கந்தளாய் �ரேதச  சைப உறுப்�னர்கள் பல�ன் �டுகள் 
�து ேநற்றுமுன்�னம் (10) ஒரு குழு�னர்  தாக்குதல் நடத்�யுள்ளனர். இராஜாங்க 
அைமச்சர் க�ல நுவன் அத்துேகாரல�ன் இல்லத்�ல்  தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளைத 
படத்�ல் காணலாம்.  படம்;முள்�ப்ெபாத்தாைன குறூப் �ருபர் 

ஆலம்குளம்  
சம்புநகர் �ர-
ேதசத்��ருந்து  
அட்டாைளச்-
ேசைன  பாட-
சாைலகளுக்கு  
ெசல்லும்  
மாணவர்க-
ளுக்கு,  அப்ப-
கு��னூடாக  
ேபாக்குவரத்து 
ேசைவ  இல்-
லாததால்,  
பாைதயால் 
ெசல்லும்   
உழவு இயந்-
�ர   ெபட்��ல்  
மாணவர்கள் 
பாடசாைலக்கு  
ெசல்லுவைத 
படத்�ல் 
காணலாம். 

(படம்; ஆலம்கு-
ளம் �னகரன்   
�ருபர் )

ெஹேராயினுடன்
இைளஞன் ைகது
(ெராட்டெவவ குறூப் �ருபர்)

�ருேகாணமைல -��ந்தபுர   பகு-
��ல் ெஹேரா�ன் ேபாைதப் 
ெபாருைள தம்வசம் ைவத்�ருந்த குற்-
றச்சாட்�ன்  ேப�ல் இைளஞெராரு-
வைர  ஞா�ற்றுக்�ழைம (08) ைகது 
ெசய்துள்ளதாக ெபா�ஸார்  ெத��த்-
தனர். ெபா�ஸ்  ேபாைதப் ெபாருள் 
தடுப்புப் ���ன் �ருேகாணமைல 
���னருக்கு  �ைடக்கப்ெபற்ற இர-
க�ய தகவைலயடுத்து கு�த்த சந்ேத-
கநபைர ேசாதைன�ட்டேபாது  அவ�-
ட�ருந்து 10 �ராம் 550 �ல்��ராம் 
ெஹேரா�ன் ேபாைதப் ெபாருள்  
ைகப்பற்றப்பட்டதாகவும் ெபா�சார் 
ெத��த்தனர்.

இவ்வாறு ைகது ெசய்யப்பட்-
டவர் �ண்�யா -அண்ணல் நகர் 
பகு�ையச் ேசர்ந்த 30 வயதுைடய 
இைளஞன் என ெபா�ஸார் 
கு�ப்�ட்டனர். �ண்ட  நாட்க-
ளாக �ண்�யா �ரேதசத்�ல் 
ெஹேரா�ன் ேபாைதப் ெபாருைள 
�ற்பைன ெசய்து  வந்த �ைல�ல் 
கு�த்து நபைர �ன்ெதாடர்ந்த 
ெபா�சார் ேசாதைன�ட்டேபாது  
அவ�ட�ருந்து ெஹேரா�ன் 
ேபாைதப் ெபாருள் ைகப்பற்றப்பட்-
டுள்ளது.

ஹிஸ்புல்லாஹ்வின் 
வீட்டுக்கு கல் வீச்சு

ேநற்ைறய ெபாலிஸ் ஊடரங்கால்
ெவறிச்ேசாடிக் காணப்படும் நகரங்கள்
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ஞானக்ாவின்... (03  ஆம் பக்த் ததாடர்)

சுவர் உடைக்கப்படைதால் ஆர்ப -
்பாடைத்தில் ஈடு்படைவர்்கள் உள்நு -
டைநதனர்.  

பின னர் ப்பாராடைக்காரர்்கள் 
ஞானக்காவின உடைடை்களில் சில -
வறடறை கிராை ைக்களுககு விநிப�ா-
கித்ததுைன வீடடிறகு தீ டவத்து எரித்-
தனர்.  அதனபினனர் ஞானக்காவின 
ப்காவில் தாக்கப்படைது. பைலும் 
நவநுவர வீதியிலுள்்ள ஞானக்கா-

வின ப�ாடைடல முறறுட்கயிடை 
ப்பாராடைக்காரர்்கள், அங்கிருநத 
அடனத்து ச�ாத்துக்கட்ளயும் அழித் -
ததுைன தீயிடடு எரித்தனர்.  

 வீடடிறகு தீ டவக்கப்படைடத -
�டுத்து, ஞானக்காவின வீடடை 
விடடு ்பாது்காபபு ்படையினர்   
சவளிப�றியுள்்ளதா்க அங்கிருநது 
கிடைககும் ச�ய்தி்கள் சதரிவிக-
கினறைன. 

மோதல்ளுககுப்... (03  ஆம் பக்த் ததாடர்)

பநறடறை� தினம் அங்கு விப�ை 
ஊை்க �நதிபச்பானறு ஏற்பாடு ச�ய்-
�ப்படடிருநதது.அநத ஊை்க �நதிப-
பில் ்கலநதுச்காணை �டைத்தரணி -
்கள்:

அடைதி�ா்க முனசனடுக-
்கப்படை ஆர்ப்பாடை பூமியில் 
பைறச்காள்்ளப்படை தாககுதல் 
�ம்்பவம் சதாைர்பில் முனனாள் 
பிரதைர் ைஹிநத ராஜ்பக்ஷ ைறறும் 
முனனாள் அடைச�ர் பஜான்ஸைன 
ச்பர்னாணபைாவுககு எதிரா்க �டை 
நைவடிகட்க பைறச்காள்்ளப்பை 
பவணடும் என சதரிவித்துள்்ளனர்.

அத்துைன �டைத்டத நடைமு -
டறைப்படுத்த தவறி� ச்பாலி்ஸ உ�-
ரதி்காரி்கள் உள்ளிடை ்பாது்காபபு 
்படையினர் சதாைர்பிலும் �டைம் 
நிடலநாடைப்பை பவணடும் 
எனறும் அவர்்கள் சதரிவித்-
துள்்ளனர்.

அபதபவட்ள, வனமுடறைககுப 
்பதிலா்க அடைதி�ான ஆர்ப்பாட-
ைங்்கள் மூலம் ைடடுபை சவறறி 
ச்பறை முடியும் எனறும் ்பல்்கடலக-
்கை்க விரிவுடர�ா்ளர்்கள் �ங்்கம் 
அடனத்து ைக்கட்ளயும்   ப்கடடுக 
ச்காணடுள்்ளது.  (ஸ)

முதல குற்றவாளி... (03  ஆம் பக்த் ததாடர்)

அடைதி�ான முடறையில் ஆர்ப-
்பாடைத்தில் ஈடு்படை இட்ளஞர்-
்கள் மீதும் எதிர்க்கடசித் தடலவர் 
மீதும் தாககுதல் நைத்தி� ப்பாது 
ஏன �டைத்டத நடைமுடறைப்ப-
டுத்தவில்டல எனறு ச்பாலி்ஸ ைா 
அதி்பரிைம் ப்கள்வி எழுப்பப்படும் 
எனறும் ச��லா்ளர் நா�்கம் சதரி-
வித்துள்்ளார்.  

ராஜ்பக� அரசுககு எதிரா்க நாடடு 
ைக்கள் வீதியில் இறைங்கி ப்பாராட -
ைம் நைத்துவார்்கள் எனறு  கூறி� 
அவர், ராஜ்பக�க்கட்ள மீட்பதற-
்கா்கப ்ப�ன்படுத்தப்படும் அவ�ர-
்காலச �டைம் ைறறும் ஊரைங்குச 
�டைத்திறகு ைக்கள் ச�வி �ாய்க்க 
பவணைாம் எனறும் ப்கடடுக 
ச்காணைார்.

ேத்திய வங்கி ஆளுநர்,... (03  ஆம் பக்த் ததாடர்)

எதிர்க்கடசித் தடலவர் �ஜித் 
பிபரைதாஸ,   இநத சநருக்கடிட� 
�ைாளிக்க தனது ்கடசி எபப்பாதும் 
ஆதரடவ வைங்கும். இலங்ட்க 
ைத்தி� வங்கியின ஆளுநர் ைறறும் 
திடறைப�ரியின ச��லா்ளருைன ஒரு 
்ப�னுள்்ள �நதிபட்ப நைத்துவது 
நல்லது. எநதசவாரு சநருக்கடிட�-
யும் தூணடு்பவர்்களுைன பவடல 

ச�ய்வதில் ஈடு்பைாத வடர, எநத -
சவாரு ச்பாறுபட்பயும் நாங்்கள் ஏற -
றுகச்காள்பவாம் என எதிர்க்கடசித் 
தடலவர் தனது டவிடைர் ்பதிவில் 
சுடடிக்காடடியுள்்ளார்.   இதனப்பாது 
ஐககி� ைக்கள் �கதியின �ார்பில் 
�ர்்ா டி சில்வா, எரான விககிரை-
ரத்ன உள்ளிடபைார் ்கலநதுச்காணடி-
ருநதடை குறிபபிைத்தக்கது. 

ேத்திய வங்கி ஆளுநர்,... (03  ஆம் பக்த் ததாடர்)

எதிர்க்கடசித் தடலவர் �ஜித் 
பிபரைதாஸ,   இநத சநருக்கடிட� 
�ைாளிக்க தனது ்கடசி எபப்பாதும் 
ஆதரடவ வைங்கும். இலங்ட்க 
ைத்தி� வங்கியின ஆளுநர் ைறறும் 
திடறைப�ரியின ச��லா்ளருைன ஒரு 
்ப�னுள்்ள �நதிபட்ப நைத்துவது 
நல்லது. எநதசவாரு சநருக்கடிட�-
யும் தூணடு்பவர்்களுைன பவடல 

ச�ய்வதில் ஈடு்பைாத வடர, எநத -
சவாரு ச்பாறுபட்பயும் நாங்்கள் ஏற -
றுகச்காள்பவாம் என எதிர்க்கடசித் 
தடலவர் தனது டவிடைர் ்பதிவில் 
சுடடிக்காடடியுள்்ளார்.   இதனப்பாது 
ஐககி� ைக்கள் �கதியின �ார்பில் 
�ர்்ா டி சில்வா, எரான விககிரை-
ரத்ன உள்ளிடபைார் ்கலநதுச்காணடி-
ருநதடை குறிபபிைத்தக்கது. நாட்டில குழப்ப்ரோன...

உடைத்துகச்காணடு உடபிரபவ-
சிக்க முற்படை ஆர்ப்பாடைக்காரர்-
்கட்ள ்கடடுப்படுத்தும் வட்கயில் 
்கணணீர்ப புட்க பிரப�ா்கம் 
ப ை ற ச ்க ா ள் ்ள ப ்ப ட டு ள் ்ள து ைன 
நிடலடைட� ்கடடுப்பாடடுககுள் 
ச்காணடு வருவதற்கா்க முப்படை -
யினரும் அங்கு அடைக்கப்படடு  
வான பநாககி� துப்பாககி பவடடுக -
்களும் பைறச்காள்்ளப்படடுள்்ளன.
நிடலடைட� ்கடடுப்படுத்துவதற-
்கா்க பநறறு அதி்காடல 2 ைணி�்ள-
வில் பைலதி்க இராணுவ ச��லணி -
்களும் அங்கு அடைக்கப்படைன.  

அபதபவட்ள பநறறு அதி்காடல 
முனனாள் பிரதைர் ைஹிநத ராஜ்பக� 
அலரி ைாளிட்கயில் இருநது சவளி-
ப�றி�தா்கவும் அர�ாங்்க வடைாரங்-
்கள் சதரிவித்தன.  

பநறடறை� தினம் மிரி�ாடனயி-
லுள்்ள ஜனாதி்பதி ப்காடைா்ப� ராஜ -
்பக�வின இல்லத்திறகு முன்பா்க 
்பாரி� எதிர்பபு ஆர்ப்பாடைம் 
ஒனறு பைறச்காள்்ளப்படடுள்்ள-
துைன ைல்வாடன ்பகுதியிலுள்்ள 
முனனாள் அடைச�ர் ்பசில் ராஜ -
்பக ் வின இல்லத்தின மீதும் தாககு -
தல் நைத்தப்படடுள்்ளது.   

அத்துைன ச்காழும்பிலும் 
்பல்பவறு பிரபத�ங்்களிலும் அடைச-
�ர்்கள் உள்ளிடை சிலரின வீடு்கள் 
மீது பநறறும் தாககுதல் நைத்தப்பட-
டுள்்ளன.  

 நாடடின தறப்பாடத� சூழ்நிடல 
சதாைர்பில் பநறறு ்கருத்து சதரிவித்-
துள்்ள ்பாது்காபபு அடைசசின ச�� -
லா்ளர் சஜனரல் ்கைல் குணரத்ன;  

அடைதி�ான முடறையில் ச��ற-
்படுைாறு நாடடு ைக்கள் அடன -
வடரயும் ப்கடடுக ச்காள்வதா்க 
குறிபபிடடுள்்ளார். அடுத்த்கடை நை -
வடிகட்க்களுககு நாடடின அடை-

திசசூைல் மி்கவும் முககி�ைானது 
எனவும் அவர் குறிபபிடடுள்்ளார்.

்பாரி� அழிவு்கள் இபப்பாடதககு 
இைம்ச்பறறு முடிநதுள்்ளதா்க சதரி-
வித்துள்்ள அவர் ச்பாரு்ளாதார 
ரீதியில் அடனவரும் ்பாதிக்கப்பட-
டுள்்ள இத்தட்க� தருணத்தில் குைப-
்பங்்களும் வனமுடறை்களும் எநதவித 
்ப�டனயும் தராது எனறும் குறிபபிட-
டுள்்ளார்.  

அபதபவட்ள,்பாது்காபபு நை -
வடிகட்க்களில் ஈடு்படடுள்்ள 
ச்பாலி�ார் ைறறும் இராணுவத்தின -
ருககு பூரண ஒத்துடைபட்ப வைங்கி 
நாடடில் அடைதிச சூைடலட� 
நிடலநாடடுவதறகு பூரண ஒத்து-
டைபபு வைங்குைாறு இராணுவத் 
த்ள்பதி �பவநதிர சில்வா நாடடு 
ைக்கட்ள ப்கடடுக ச்காணடுள்்ளார்.  

அடைதி சூழ்நிடலட� நிடல -
நாடடுவதிலும் நாடடின ்பாது-
்காபபு சதாைர்பிலும் பைறச்காள்்ள 
பவணடி� அடனத்து நைவடிகட்க-
்கட்ளயும் ச்பாலி�ாரும் முப்படை-
யினரும் முனசனடுத்துள்்ளதா்கவும் 
அவர் சதரிவித்துள்்ளார்.  

அபதபவட்ள   ்காலிமு்கத்திைலில் 
இைம்ச்பறறை தாககுதல் �ம்்பவங்-
்கள் சதாைர்பில் ்பார்பட�ைறறை வி�ா -
ரடண்கட்ள பைறச்காள்ளுைாறு 
�டை ைாஅதி்பர் �ஞ�ய் ராஜரத்னம் 
ச்பாலி்ஸ ைா அதி்பருககு ்பணிப -
புடர விடுத்துள்்ளார். அவர் ்கடிதம் 
மூலம் ச்பாலி்ஸ ைா அதி்பருககு 
அநத ்பணிபபுடரட� விடுத்துள்-
்ளார்.  

ச்காழும்பிலும் நாடடின ்பல்பவறு 
்பகுதி்களிலும் பநறறு முனதினம் 
இைம்ச்பறறுள்்ள வனமுடறைச �ம்்ப-
வங்்களில் 8ப்பர் உயிரிைநதுள்்ளனர்.  

 பைலும் 209 ப்பர் ்கா�ங்்களுககுள் -
்ளாகி டவத்தி��ாடல்களில் சிகிசட� 

ச்பறறு வருகினறைனர். உயிரிைநதவர்-
்களில் இரணடு அரசி�ல்வாதி்களும் 
இரணடு ்பாது்காபபுத்துடறை அதி்காரி -
்களின உள்்ளைங்குகினறைனர் .

அத்துைன ்கா�ைடைநது டவத்தி -
��ாடல்களில் சிகிசட� ச்பறறு வரு -
பவாரில் ஐநது ப்பர் தீவிர சிகிசட�ப 
பிரிவில் சிகிசட� ச்பறறு வருவதா்க 
ஆ்ஸ்பத்திரி வடைாரங்்கள் சதரிவித்-
தன.  

உயிரிைநதுள்்ள அரசி�ல்வாதி்க-
ளில் நிடைம்புடவயில் இைம்ச்பறறை 
துப்பாககிச சூடடுச �ம்்பவத்தில் 
உயிரிைநதுள்்ள ச்பாது ஜன ச்பரமுன-
வின ச்பாலநறுடவ ைாவடை எம்பி 
பிபரைகீர்த்தி அத்துப்கார்ள ைறறும் 
இைதுவ பிரபத��ட்பயின தடலவ-
ரும் உள்்ளைங்குகினறைனர். இைதுவ 
பிரபத� �ட்பத் தடலவரின வீடடின 
மீது பநறறு முனதினம் இரவு ஆர்ப -
்பாடைக்காரர்்கள் தாககுதல் நைத்தி�-
தில் அவர் உயிரிைநதுள்்ளார்.   

அத்துைன குைப்ப்கரைான சூழ் -
நிடலயின ப்பாது இைம்ச்பறறை 
பைாதல்்களில் இரணடு ்பாது்காபபு 
அதி்காரி்களும் உயிரிைநதுள்்ளனர்.  

பநறறு முனதினம் நிலவி� குைப -
்ப்கரைான சூழ்நிடலயின ப்பாது 
முனனாள் பிரதைரின சைதமுலன 
இல்லத்தின மீதும் டி.ஏ.ராஜ்பக� 
நிடனவுத் தூபி மீதும் தாககுதல்-
்கள் நைத்தப்படைதுைன வீடு தீககி-
டர�ாக்கப்படடுள்்ளது.அடைச�ர் -
்கள் ்பலரது வீடு்கள் தாக்கப்படடு 
பைலும் சில அடைச�ர்்கட்ள ்பாரா-
ளுைனறை உறுபபினர்்கள் ைறறும் 
்பல அரசி�ல்வாதி்களின வீடு்களும் 
தாக்கப்படடு தீககிடர�ாக்கப்பட-
டுள்்ளன.   

அநத வட்கயில் முனனாள் அடைச-
�ர்்க்ளான ்பசில் ராஜ்பக�, ்பநதுல 
குணவர்தன, ரபைஷ் ்பதிரண, 

பஜான்ஸைன ச்பர்னாணபைா, பிர -
�னன ரணதுங்்க ,ச்கச�லி� ரம்-
புகசவல்ல உள்ளிடை முனனாள் 
அடைச�ர்்கள் சிலரது வீடு்களும் 
முனனாள் இராஜாங்்க அடைச�ர் 
�னத் நி�ாநத உள்ளிடை இராஜாங்்க 
அடைச�ர்்கள் எம்பிக்கள் சிலரது 
வீடு்களும் தாக்கப்படடும் தீககிடர-
�ாக்கப்படடுமுள்்ளன.  

 பநறறு முனதினம் இைம்ச்பறறை 
வனமுடறை ைறறும் தாககுதல் �ம்்ப-
வங்்களின ப்பாது ்ப்ஸ்கள், அடைச-
�ர்்களின ச�ாகுசு வா்கனங்்கள் உள்-
ளிடை ச்பருை்ளவு வா்கனங்்கள் 
அடித்து சநாறுக்கப்படடும் தீககிடர-
�ாக்கப்படடுமுள்்ளன. ச்காழும்பில் 
்பல்பவறு வீதி்களிலும் அவவாறு 
தாக்கப்படை ைறறும் எரிக்கப்படை 
வா்கனங்்கட்ள ்காண முடிநதது. 
ச்காழும்பு ்கங்்காராை வாவி ்பகுதி-
யில் ச்பருை்ளவு வா்கனங்்கள் எரிக -
்கப்படை நிடலயிலும் வாவிககுள் 
தள்்ளப்படடிருநத நிடலயிலும் 
்காண முடிநதது   

ச்காழும்பில் பநறறு ்பலத்த ்பாது -
்காபபு நைவடிகட்க்கள் பைற-
ச்காள்்ளப்படைதுைன ச்பாலி�ாரும் 
இராணுவத்தினரும் இடணநது 
்பாது்காபபு ்கைடை்கட்ள பைற-
ச்காணைதுைன வா்கனங்்கட்ள ப�ாத-
டனயிடும் நைவடிகட்க்களில் ஈடு -
்படைடதயும் ்காண முடிநதது.  

ஊரைங்குச �டைம் பிறைபபிக்கப-
்படடிருநத நிடலயில் வா்கன ப்பாக -
குவரத்துக்கள் மி்கவும் குடறைவா்க 
்காணப்படைதுைன ச்பாலி்ஸ 
ைறறும் இராணுவ வா்கனங்்கள் ்கை-
டை்களில் ஈடு்படடிருநதடதக ்காண-
முடிநதது. 

சதாைர்நதும் ்பாது்காபபு நைவடிக -
ட்க்கள் ்பலப்படுத்தப்படடுள்்ளன. 
(ஸ) 

்ாலிமு்த்திடலில மீளுருவாகிய...
்கைநத நிடலயில், ்பல எதிர்பபு்க -

ட்ளயும் மீறி முனசனடுக்கப்படடு 
வருகினறைது.   

ஜனாதி்பதி ப்காடைா்ப� ராஜ-
்பக ்  உள்ளிடை அர�ாங்்கத்டத 
்பதவி விலகுைாறு ப்காரி ஆரம்பிக -
்கப்படை இநத ஆர்ப்பாடைம் பநற-
றுமுனதினத்துைன ஒரு ைாதத்டத 
பூர்த்தி ச�ய்திருநதது.   

இநத நிடலயில், பநறறுமுனதி -
னம் அலரிைாளிட்கயில் ைஹிநத 
ராஜ்பக ் டவ ்பாது்காபப்பாம் எனறை 
பதாரடணயில் ச்பாதுஜன ச்பரமு-
னவின ஆதரவா்ளர்்கள் ்பலர் ஒனறு -
கூடி கூடைசைானடறை ஏற்பாடு ச�ய்-
ததுைன, ஆர்ப்பாடைசைானடறையும் 

பைறச்காணைனர்.   
இதன பினனர் அலரிைாளிட்கககு 

முனனால் இைம்ச்பறறை டைனா ப்கா 
்கை ப்பாராடைக்க்ளத்திறகுச ச�னறை 
முனனாள் பிரதைர் ைஹிநத ராஜ -
்பக ் வின ஆதரவா்ளர்்கள் தாககுதல் 
பைறச்காணைனர். இதன ்காரண-
ைா்க கூைாரங்்கள் அடனத்தும் தடர -
ைடைைாக்கப்படடிருநதன.   

இடத�டுத்து அங்கிருநது ்காலி -
மு்கத்திைல் ்பகுதியில் இைம்ச்பறறை 
ப்காடைா ப்கா ்கைவிறகுச ச�னறை 
ைஹிநதவின ஆதரவா்ளர்்கள் அங்கு 
ப்பாராடைக்காரர்்கள் மீது தாககுதல் -
்கட்ள பைறச்காணைதுைன, அங்கி -
ருநத கூைாரங்்கட்ளயும் எரித்தனர். 

இதன்காரணைா்க ப்காடைா ப்கா ்கை 
ப்பாராடைக ்க்ளம் ்கலவரபூமி�ா்க 
ைாறி�து. தாககுதல்்கள் எல்டல 
மீறி� பினனர் ச்பாலி்ஸ விப�ை 
அதிரடிப்படையினர் ப்காடைா ப்கா 
்கை ்பகுதியில் நீர்த்தாடர பிரப�ா-
்கம் ைறறும் ்கணணீர் புட்க பிரப�ா -
்கத்டத பைறச்காணைனர்.   

இதடன�டுத்து அடைதி ப்பாராட-
ைத்தில் ஈடுப்படடிருநதவர்்களும் 
தம்மீதான தாககுதல்்களுககு ்பதிலடி-
ச்காடுககும் வட்கயில் எதிர்த்தாககு-
தல் நைத்தியிருநதனர்.   

அத்பதாடு, குறிபபிடை சிறிது 
பநரத்திபலப� ச்காழும்பு ்காலிமு-
்கத்திைல் ைக்கள் கூடைத்தால் நிரம்பி -

�து. இதடன�டுத்து, ஆளுங்்கடசி 
ஆதரவா்ளர்்களுககும் ப்பாராடைக-
்காரர்்களுககும் இடையில் பைாதல் 
இைம்ச்பறறிருநதது. இநதத் தாககு-
தலில் ்கா�ைடைநத 229 ப்பர் வடர 
டவத்தி��ாடலயில் அனுைதிப்பட-
டுள்்ளனர்.

எவவாறிருபபினும் அழித்சதாழிக-
்கப்படை கூைாரங்்கள் பநறடறை�தி-
னபை சிறிது சிறிதா்க மீ்ள உருவாக-
்கப்படடிருநதன.   

இநநிடலயில், ப்காடைா்கை 
மீளுருவாக்கப்படடு ஒரு ைாதத்-
டதக ்கைநத நிடலயில்,  மீணடும் 
ப்பாராடைம் முனசனடுக்கப்படடு 
வருகினறைது.  

இறுதி மநர வன்மும்றககு...
ராஜ்பக ் வினர் பநர்டை�ான 

விதத்தில் தைது ்பதவிட� விடடு 
விலகுவதறகு த�ாரில்டல. இநத 
்பதவி மூலைா்க ப்காைான ப்காடிட� 
�ம்்பாதித்து இருககினறைார்்கள். 
அடண�ப ப்பாகும் வி்ளககு ்கடைசி 
பநரத்தில் சவளிச�த்டத ச்காடுப்பது 
ப்பால இறுதி பநரத்தில் வனமுடறை 
உருவாககியிருககினறைார்்கள்.

 �ார் பைல் குறறைத்டத சுைத்தப-
ப்பாகினறைார்்கள் என்பது தான முக -
கி�ம். ்கைநத 70 வருைங்்க்ளா்க 

தமிைர்்களுககு நடைச்பறறைது சிங் -
்க்ளவர்்களுககு நடைச்பறுகிறைது. 
அடத நாம் முககி�ைா்க நிடனவில் 
டவத்திருக்க பவணடும்.  

 பிரதைர் ்பதவி விலகி� பினனர் 
பதசி� அர�ாங்்கம் சதாைர்்பா்க 
ப்கள்விச�ழுபபி�ப்பாது, பதசி� 
அர�ாங்்கசைானறு ப்காடைா்ப� 
ராஜ்பக ் வினுடை� தடலடையில் 
நடைச்பறுைா என்பது ப்கள்விக-
குறி. ஏசனனறைால் அவருடை� ஆட-
சிட�த்தான பவணைாம் என ைக்கள் 

ப்கடடுக ச்காணடிருககினறைார். அவ-
வாறைான ஒருவடர தடலவரா்க டவத்-
துகச்காணடு பதசி� அர�ாங்்கத்டத 
நிறுவ முடியுைா எனறை ப்கள்வி இருக -
கிறைது.  

 அவவாறு உருவானாலும் நாம் 
எநதவிதைான ்பதவி்கட்ள ஏற்பதா்க 
இல்டல. எங்்கட்ள ச்பாறுத்தவடர 
சில முககி�ைான விை�ங்்கள் ்கருத்-
தில் எடுக்கப்பை பவணடும். தமிழ் 
அரசி�ல் ட்கதி்கட்ள உைனடி�ா்க 
விடுவிக்கப்பை பவணடும். சதால் -

லி�ல் திடணக்க்ளம் �ம்்பநதைான 
ஆடணககுழு வா்ப்ஸ ச்பறைப்பை 
பவணடும். வை,கிைககு ைா்கா-
ணங்்களில் இருககும் இராணுவத்தி-
னடர நனறைா்கக குடறைக்க வழிவட்க 
ச�ய்தல் ப்பானறை ப்காரிகட்க்கட்ள 
ராஜ்பக ்  அல்லாத அரசி�ல் 
தடலவர் எழுத்து மூலைா்க உத்தரவா-
தம் தருவரா்க இருநதால் நாங்்களும் 
்பங்கு ச்பறை முடியுைா என்பது ்பறறி 
அநத பநரத்தில் ப�ாசித்து முடிசவ -
டுக்க முடியும் எனறைார். 

சுோர் 25 பிரமு்ர்்ளது...
‘டைனா ப்கா ்கை’, ‘ப்காடைா ப்கா 

்கை’ அறைவழிப ப்பாராடைக்காரர்-
்கள் மீதும், அவர்்கள் அடைத்திருநத 
கூைாரங்்கள் மீதும் ஆளுங்்கடசி�ான 
ஸ்ரீலங்்கா ச்பாதுஜன முனனணியின 
ஆதரவா்ளர்்கள்  தாககுதல் பைற-
ச்காணைடத�டுத்து, அதறகு எதிர்ப -
புத் சதரிவித்து நாை்ளாவி� ரீதியில் 
ைக்களின ப்பாராடைங்்கள் சவடித்-
தன.   

ைக்களின ப்கா்பாபவ�த்தின 
சவளிப்பாைா்க வீரச்கடடி� - சைத-
முலனவில் உள்்ள ராஜ்பக� குடும் -
்பத்தின பூர்வீ்க இல்லமும் ச்காளுத்-
தப்படைது. ராஜ்பக�க்களின 
ச்பறபறைாரின ்கல்லடறையும் அடித்து 
சநாறுக்கப்படைது.   

பஜான�ன ச்பர்னாணபைா, 
்பநதுல குணவர்தன, ச்க�லி� ரம்-
புகசவல, �னத் நி்ாநத, தி்ஸஸ 
குடடி�ாராசசி, விைல் வீரவன�, பிர -
�னன ரணதுங்்க, ரபைஷ் ்பத்திரண, 
�ாநத ்பணைார, அருநதிக்க ச்பர்-
னாணபைா, ்கன்க ப�ரத், ைஹி்பால 

ப�ரத், ்காமினி சலாககுப்க, நிைல் 
லான�ா, பிர�னன ரணவீர, பராஹித 
அப்பகுணவர்தன, எ்ஸ.எம். �ந-
திரப�ன, �னன ஜ�சுைன, குருநா -
்கல் பை�ர், சைாரடடுவ பை�ர் 25 
இறகும் பைற்படை ஆளுங்்கடசி அர-
சி�ல் பிரமு்கர்்களின வீடு்கள் ப�த-
ைாக்கப்படடு எரியூடைப்படைன. 
அவர்்களுககுச ச�ாநதைான சில 
விடுதி்களும் அடித்து சநாறுக்கப்பட-
ைன.   

ச்காழும்பு - ்காலிமு்கத்திை -
லுககு அர� வனமுடறை�ா்ளர்்கட்ள 
அடைத்து வநத ப்பருநது்கள் ைறறும் 
அரசி�ல் பிரமு்கர்்கள், ச்பாலிஸார் 
ஆகிப�ாரின வா்கனங்்களும் ைக்க-
்ளால் ப�தைாக்கப்படடு எரியூடைப-
்படைன.   

அநுராதபுரத்தில் உள்்ள ராஜ்பக -
�க்களின ைநதிரவாதி�ான 'ஞான 
அக்கா' எனறைடைக்கப்படும் ஞான-
வதியின வீடு ைறறும் அவருககுச 
ச�ாநதைான விடுதியும் தீயிடடுக 
ச்காளுத்தப்படைது.  

அரச பயங்்ரவாதம்...
கூடைணி தடலவர் ைபனா 

்கபண�ன கூறியுள்்ளார்.  
இது்பறறி ைபனா ்கபண�ன 

பைலும் கூறியுள்்ளதாவது, உலகின 
மி்க அடைதி�ான 31-நாள் ச்காழும்பு 
்காலிமு்க திைல் ப்பாராடைம், பிர -
தைரின அதி்காரபூர்வ இல்லைான 
அலரி ைாளிட்கயில் இருநது கி்ளம்பி 
வநத அர� ்ப�ங்்கரவாதி்க்ளால் தாக -
்கப்படைது. இதனால், இனி இலங் -
ட்க�ர்்களின ப்கா-ப�ாம்-ப்காதா, 
ப்கா-ப�ாம்-ராஜ்பக� (GoHomeGota 
& GoHomeRajapaksasa) எனறை 
ப்கா்ங்்கள், இலங்ட்கட� 
பநாககி� �ர்வபத� �மூ்கத்தின 

ப்கா்ைா்கவும் ைாறை பவணடும்.  
 ச்காழும்பில் இருககினறை மி்கப-

்பல அல்லது அடனத்து சவளி-
நாடடு ராஜதநதிரி்களும், ச்காழும்பு 
்காலிமு்கதிைல் ப்பாராடைத்டத, �ை-
்காலத்தில் உலகில் நடைச்பறறை மி்க 
அடைதி�ான, ஒழுக்கைான ப்பாராட -
ைம் என தனிப்படை முடறையிலும், 
்பகிரங்்கைா்கவும் கூறி இருநதார்்கள். 
இநநிடலயில் இபப்பாராடைம் 
மீது தாககுதல் நைத்தி�தன மூலம், 
இனறு இலங்ட்கயின சவட்கைறறை 
அர� ்ப�ங்்கரவாதம் மீணடுசைாரு -
முடறை அம்்பலைாகி உள்்ளது என 
சதரிவித்துள்்ளார்.

அலரி ோளிம்யிலிருந்து... 
்கடிதத்டத அவர் பநறறு ஜனாதி்பதி 
ப்காடைா்ப� ராஜ்பக ் வுககு அனுப -
பியிருநதார்.

இநநிடலயில் ைஹிநத ராஜ்பக ்  
பிரதைர் ்பதவியில் இருநது விலகி� -
டைட� உறுதி ச�ய்து வர்த்தைானி 
அறிவித்தல் சவளியிைப்படடுள்-
்ளது. ஜனாதி்பதியின உத்தரவுககு 
அடை� ஜனாதி்பதி ச��லா்ளர் 
்காமினி ச�னரத்தின ட்கச�ாப்பத்-
துைன சவளியிைப்படடுள்்ள இநத 
வர்த்தைானி அறிவித்தலில் அரசி�-
லடைபபின 47 - 2 - (ஆ) �ரத்துககு 
அடை� பிரதைர்ைஹிநத ராஜ்பக ்  
பநறறு முனதினம் முதல் அமுலாகும் 
வட்கயில் ்பதவியில் இருநது விலகி-
யுள்்ளதா்க குறிபபிைப்படடுள்்ளது.

 ைஹிநத ராஜ்பக ்  பிரதைர் ்பத-
வியிலிருநது விலகுவதற்கான ்கடி-
தத்டத ஜனாதி்பதி ப்காடைா்ப� 
ராஜ்பக ் வுககு பநறறுமுனதினம் 
ைாடல அனுபபியிருநதார்.  

 ச்பாது நலனுக்கா்க அர்ப்பணிபபு -
ைன இருப்பதா்கவும் எதிர்்காலத்தில் 
பைலும் ்பாரி� தி�ா்கங்்கட்ள ச�ய்� 
தாம் த�ாரா்கவுள்்ளதா்கவும் அவர் 
தைது ்பதவி வில்கல் ்கடிதத்தில் 
குறிபபிடடுள்்ளார்.  

 முனசைாழி�ப்படடுள்்ள எநத -
சவாரு நைவடிகட்கயின மூலமும் 
நாடும் ைக்களும் எதிர்பநாககும் இன-
னல்்களுககு தீர்வு ்காண்பபத தைது 
ஒபர பநாக்கைாகும் எனவும் குறித்த 
்கடிதத்தில் குறிபபிைப்படடுள்்ளது. 

சிமரஷட பிரதிப்தபாலிஸ் ோஅதிபர்...
பிரதி ச்பாலி்ஸைா அதி்பர் பத�-
்பநது, சிவில் உடையில் இருநதுள்-
்ளார். தாககுதலில் இருநது தபபிப -
்பதற்கா்க, அங்கிருநது அவர் ஓடி 
தப்ப மு�னறைப்பாதிலும், தாககுதல் 
நைத்தி� குழுவினர் பின சதாைர்நது 
அவடர தாககியுள்்ளனர்.

 எனினும், தாககுதல் �ம்்பவத்திலி -
ருநது  ச்பாலிஸார்  அவடர மீடடு 
்பாது்காப்பா்க, அங்கிருநது அனுபபி -

டவத்துள்்ளனர்.  
  ச்காழும்பு ்காலி மு்கத்திைலில் 

பநறறுமுனதினம் இைம்ச்பறறை 
ஆர்ப்பாடைத்தின மீது முனனாள் 
பிரதைர் ைஹிநத ராஜ்பக ் வின ஆத -
ரவா்ளர்்கள் நைத்தி� தாககுதடல ்கட-
டுப்படுத்த சிபரஷ்ை பிரதி ச்பாலி்ஸ 
ைாஅதி்பர்  சதனனப்கான, உரி� 
நைவடிகட்க எடுக்கவில்டல என 
குறறைம் சுைத்தப்படடுள்்ளது. 

பாராளுேன்ம்ற விமரவில...
�்பாநா�்கர் ைஹிநத �ாப்பா அப்ப -

வர்தன ஜனாதி்பதி ப்காடைா்ப� ராஜ -
்பக ் விைம் ப்காரிகட்க விடுத்துள்-
்ளார்.  

 தறப்பாடத� அரசி�லடைபபின 
பிர்காரம் ்பாராளுைனறைத்டத கூடடு-
வதறகு ஜனாதி்பதி அல்லது பிரதை -
ருககு ைாத்திரபை அதி்காரம் உள்்ளதா-
்கவும், அதடன ்கருத்திறச்காணபை 
�்பாநா�்கர் அநத ப்காரிகட்கட� 
விடுத்துள்்ளார்.  

 அதன்படி, புதி� பிரதைர், அடைச-
�ரடவ ைறறும் அடவத்தடலவர் நி�-
ைனத்துககு முனனுரிடை வைங்்கப்ப-

ைவுள்்ளது.  
 இபதபவட்ள, �்பாநா�்கர் தடல-

டையில் இனறு (11) ்கடசித் தடல -
வர்்களின விப�ை கூடைசைானறு 
கூடைப்படடுள்்ளதா்க சதரிவிக-
்கப்படுகிறைது. ்கடசித் தடலவர்்க-
ளின கூடைம் இனறு பிற்ப்கல் 3.00 
ைணிககு ்பாராளுைனறை ்கடடிைத் 
சதாகுதியில் நடைச்பறைவுள்்ளதா்க 
சதரிவிக்கப்படடுள்்ளது.  

 நாடடில் தறப்பாது ஏற்படடுள்்ள 
சநருக்கடி நிடல குறித்து ்கலநதுடர-
�ாடுவதற்கா்க ்கடசித் தடலவர்்க -
ளின கூடைம் கூடைப்படடுள்்ளது. 

வன்மும்ற்ள் இராணுவ...
ஆதரவா்ளர்்கள்   தாககுதல் 

நைத்தி�டத அடுத்து  அடைதி-
யினடை ஏற்படைது. இநநிடல-
யிபலப� முனனாள் ஜனாதி்பதி 
�நதிரிக்கா குைாரதுங்்க டவிடைர் 
ச�ய்திச�ானடறை ்பதிவிடடுள்்ளார்.  

 "நீதி ைறறும் ஜனநா�்க ஆட -
சிக்கா்க மி்கவும் அடைதி�ான 
முடறையில் ப்பாராடைத்டத நைத்தி� 
நைது குடிைக்கள் அடனவரிைமும், 
இராணுவ ஆடசிககு வழி வகுககும் 

வட்கயில் வனமுடறை்களில் ஈடு்பை 
பவணைாம் என்படத ்கவனத்தில் 
ச்காள்ளுைாறு ப்கடடுகச்காள்கி-
பறைன" என அவர் டவீட ச�ய்துள் -
்ளார்.  

 இநத ஆ்பத்டத தடுத்து நிறுத்துவ-
தறகு, ச்பாதுைக்கள் ஒனறிடணநத 
ச��ற்பாடு்கட்ள முனசனடுககு-
ைாறு முனனாள் ஜனாதி்பதி �நதி-
ரிக்கா ்பணைாரநா�க்க குைாரதுங்்க 
ப்கடடுக ச்காணைார். 

வன்மும்ற பழிவாங்்ல்மள...
பைறச்காள்்ளப்படடு வருவதா்க -

வும் ஜனாதி்பதி சதரிவித்துள்்ளார்.  
ஜனாதி்பதி ப்காடைா்ப� ராஜ -

்பக ்  பநறறு தினம் அவரது டுவிட -
ைர் ்பதிவில் இவவாறு குறிபபிட -
டுள்்ளார்.  

பநறறு முனதினம் ச்காழும்பு 
்காலி மு்கத்திைலில் இைம்ச்பற -
றுள்்ள �ம்்பவங்்கட்ள�டுத்து 
ச்காழும்பிலும் நாடடின ்பல்பவறு 
்பகுதி்களிலும் குைப்ப்கரைான 

சூழ்நிடல சதாைர்நதும் நிலவு -
கினறைன. முனனாள் அடைச�ர்்கள் 
ைறறும் அரசி�ல் முககி�்ஸதர்்கள் 
்பலரது வீடு்களும் தாககுதலுககு 
உள்்ளாக்கப்படடுள்்ளன.  

இத்தட்க� சூழ்நிடலயிபலப� 
வனமுடறை்கள் ்பழிவாங்்கல்்கட்ள 
நிறுத்தி ைக்கட்ள அடைதி ்காக -
குைாறு ஜனாதி்பதி ப்காடைா்ப� 
ராஜ்பக ்  தனது டவிடைர் ்பதிவின 
மூலம் சதரிவித்துள்்ளார்.(ஸ) 

இலங்ம்யின் நிமலமே உல் வங்கி...
மீடசியின ்பாடதயில் இடவ 

தாக்கம் ச�லுத்துவதா்கவும் அவர் 
தைது ்பதிவில் சதரிவித்துள்்ளார்.  

 இலங்ட்கயில் ஏற்படடுள்்ள 

அடைதியினடை ்கவடல�ளிப்பதா-
்கவும் இலங்ட்கக்கான உல்க வங் -
கியின ்பணிப்பா்ளர் ஃ்பரி்ஸ எச.
�ைட குறிபபிடடுள்்ளார்.

தனது ்டமேயிலிருந்து...
�ம்்பவ இைத்திறகு விஜ�ம் 

பைறச்காணை எதிர்்கடசி தடலவடர-
யும் ்பாது்காக்க முடி�ாத ச்பாலி்ஸ 
அதி்காரி்கள் பவறு �ாடர ்பாது்காக்க 
ப்பாகிறைார்்கள்  என ப்கள்வி எழுபபி-
யுள்்ளார்.  

 ்காலிமு்கத்திைலில் அடைதி�ான 
முடறையில் முனசனடுக்கப்படை 
ஆர்ப்பாடைம்   வனமுடறை�ா்க ைாறி-
யுள்்ளது. �ம்்பவத்திறகு ச்பாலி்ஸ 

ைா அதி்பர் முழுபச்பாறுபபு கூறை 
பவணடும்.  

 நாடடின �டை ஒழுங்ட்கயும், 
ைக்கட்ளயும் ்பாது்காக்கபவணடி� 
ச்பாறுபபில் உள்்ள ச்பாலி்ஸ அதி்கா-
ரி்கள் ைக்கட்ள ்பாது்காக்க தவறியுள்-
்ளனர். எனபவ இச�ம்்பவத்துைன 
சதாைர்பு்படைவர்்கள் மீது ்பார்பட-
�ம் இனறி �டை நைவடிகட்க எடுக்க 
பவணடும் என சதரிவித்துள்்ளார். 

்ாலிமு்த்திடல ஆர்ப்பாட்டத்தில...
தடுப்பதறகு ச்பாறுப்பான தரபபி-
னர் நைவடிகட்க எடுக்க பவணடும் 
எனவும், அநதப ச்பாறுபபு்கட்ள 
புறைக்கணிக்கக கூைாது எனவும் 
�டைைா அதி்பர் சதரிவித்துள்்ளார்.  

 அலரிைாளிட்கககு ச�னறை குழு -
சவானறின வனமுடறை  நைவடிகட்க 

சதாைர்பில் உைனடி�ா்க வி�ார -
டண்கட்ள ஆரம்பித்து �டை நை-
வடிகட்க எடுககுைாறு  ச்பாலி்ஸ 
ைாஅதி்பர், குறறைப புலனாய்வுப பிரி-
வினருககு ்பணிபபுடர விடுத்துள்்ள -
தா்க ச்பாலி்ஸ ஊை்கப பிரிவு பநறறு 
(10) பிற்ப்கல்   சதரிவித்தது. 

IGP, இராணுவத் தளபதிககு...
அடைதி�ான ஆர்ப்பாடைத்தில் ஈடு-
்படைவர்்கள் மீது ஆளுநதரபபு ஆதர-
வா்ளர்்கள் தாககுதல் நைத்தினர்.  

இதடன�டுத்து எழுநத அ�ா-
தாரண நிடலடை்களினப்பாது 
ச்பாலிஸார் ைறறும் இராணுவத்தினர் 
நைநது ச்காணை விதம் சதாைர்பில் 

்பல்பவறு குறறைச�ாடடு்கள் முனடவக-
்கப்படடிருநதன.  

இநத நிடலயிபலப�, ச்பாலி்ஸைா 
அதி்பர், இராணுவத் த்ள்பதி 
ஆகிப�ாடர இலங்ட்க உரிடை்கள் 
ஆடணககுழுவில் ஆஜராகுைாறு 
அடைபபு விடுக்கப்படடுள்்ளது. 

பிரதேர் ேட்டுேலல முழு...
விப�ை அறிகட்கச�ானடறை  சவளி-

யிடடு  அவர்  தனது ்கணைனத்டத 
சதரிவித்துள்்ளார்.

  பைாதல்்கள் சதாைருைானால் 
அது ச்பாரு்ளாதாரத்துககு பைலும் 

்பாதிபட்ப ஏற்படுத்தும் எனவும், 
அடனவரும் அடைதி�ா்க இருககு-
ைாறும் ரணில் விககிரைசிங்்க விடுத்-
துள்்ள விப�ை அறிகட்கயில் பவணடு-
ப்காள் விடுத்துள்்ளார்.

மநர்மேயா் ஈட்டிய...
ச்பாதுஜன ச்பரமுன �ார்பில் பதசி -

�ப்படடி�ல் மூலம் ்பாராளுைன-
றைத்திறகு சதரிவு ச�ய்�ப்படைார்.   

இராஜாங்்க அடைச�ரா்க ச��ற்பட-
டுவநத அவர், ்கைநத வாரம் ்பதவி 
விலகியிருநதடை குறிபபிைத்தக்கது. 

குோர தவல்ே MP...
்கா�ம் ஏற்படடுள்்ளது.   எவவாறைா-

யினும், குைார சவல்்கை தாககுதலுககு 
உள்்ளானதன பினனர் சு்கவீனமுறறை-

தன ்காரணைா்க தீவிர சிகிசட� பிரிவில் 
சதாைர்நதும் சிகிசட� ச்பறறு வருகி-
றைார். 

அமேதியா் இருககுோறு...
சதரிவித்துள்்ள ஜனாதி்பதி �டைத்த-

ரணி �ாலி� பீரி்ஸ தீர்ைானமிக்க இத்-
தருணத்தில் ைக்கள் அடைதி்காக்க 
பவணடுசனவும் ப்காரியுள்்ளார்.
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திடீர் ஊரடங்கு அறிவிப்பால்
சிவெனாளிபாதமைல
யாத்திரிகர்கள் நிர்க்கதி

இரத்�னபு� சுழற்� �ருபர்

ஊரடங்குச் சட்ட அ��ப்பால் �வெனா�பாத மைல யாத்�ைர 
ெசன்�ருந்த ெபரும் எண்�க்ைகயான யாத்��கர்கள் �ர்க்க� 
�ைலைய அைடந்துள்ளனர்.

ெபாதுப் ேபாக்குவரத்து வாகனங்க�ல் பயணம் ேமற்ெகாண்�-
ருந்த இவர்கள் ஊரடங்குச் சட்டத்ேதாடு அைவ ேபாக்குவரத்துச் 
ேசைவைய �றுத்�யைமயால் ெபரும் கஷ்டங்கைள எ�ர்ெகாண்-
டுள்ளனர். ேபாக்குவரத்து வச�கைள இழந்த தமக்கு உணவு தங்கு�-
டம் ேபான்ற வச�கள் கூட இல்லாத �ைல�ல் தாம் கால் நைடயாக 
�ண்ட தூரம் நடந்து ெசன்று தமது இருப்�டங்கைள அைடய ேவண்-
�யுள்ளதாக இவர்கள் ெத��த்தனர்.

இரத்�னபு� குரு�ட்ட வ�யாகவும் பலாங்ெகாைட வ�யாகவும் 
�வெனா�பாத மைல யாத்�ைர ெசன்றவர்கள் இவ்வாறு பா�க்கப்-
பட்டுள்ளனர். இேதேவைள இவர்கள் தமக்கு ேபாக்குவரத்து வச� 
ேகா� �ரேதச ேபாக்குவரத்து �ப்ேபாக்க�டம் உத� ேகா�யுள்ளதா-
கவும் ெத��த்தனர்.

இேதேவைள  ஹற்றன் நல்லதண்� வ�யாக இந்த யாத்�ைரைய 
ேமற்ெகாண்ட பய�களும் இவ்வாறாகேவ பா�க்கப்பட்டுள்ளதாக 
ெத��க்கப்படு�றது.

கிளி/ேசாறன்பற்று கேணசா வித்தியாலயம் 
விைளயாட்டு ைமதானம் தனியாருக்கு விற்பைன
கரெவட்� �னகரன் �ருபர் 

��/ேசாறன்பற்று கேணசா �த்�யாலயத்-
�ன் பாவைன�ல்  100 வருடங்களாக இருந்த 
�ைளயாட்டு ைமதானத்ைத த�யார் ஒருவ-
ருக்கு �ற்பைன ெசய்தைமக்கு எ�ர்ப்பு ெத�-
�த்து அப்பகு� மக்கள் புதுக்காட்டுச் சந்�- 
தாைழய� ��ைய ம�த்து ேபாராட்டத்�ல் 
ஈடுபட்டனர்.

 கேணசா �த்�யாலயத்�ற்கு அருகாைம-
�ல் உள்ள த�யார் கா��ைன பாடசாைல 

�ர்வாகம் சுமார் 100 வருடங்களாக �ைள-
யாட்டு ைமதானமாக பா�த்து வருவதாக 
ேபாராட்டத்�ல் ஈடுபட்டவர்கள் ெத��த்த-
னர். அக்கா��ைன ெபற்றுக் ெகாள்வதற்கு 
பாடசாைல �ர்வாகம் தயாராக�ருந்தது. 
அதற்கு கா� உ�ைமயாளரும் ஒப்புக்-
ெகாண்�ருந்தார்.

இந்�ைல�ல் அக்கா� த�நபர் ஒருவ-
ருக்கு �ற்கப்பட்டதாக ெத��த்து புதுக்-
காட்டு சந்�- தாைளய� �ரதான ��ைய 
ம�த்து ேபாராட்டத்�ல் ஈடுபட்டனர். 

பண்டாரவைளயில் அரசியல்வாதிகளின் 
வீடுகள் மீது தாக்குதல்

ஹா�எல �ேசட �ருபர் 

ெகாழும்�ல் அைம�யான ேபாராட்டக்கா-
ரர்கள் �து நடத்தப்பட்ட தாக்குதலால் ஆத்-
�ரமைடந்த ெபரும் எண்�க்ைக�லான 
மக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்�ல் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

பண்டாரவைள, ஹா�எல மற்றும் 
பதுைள ஆ�ய இடங்க�ல் அரச ைவத்�ய-
சாைல அலுவலகங்கள், த�யார் �றுவன 
ஊ�யர்கள் உட்பட ெபருமள�லான மக்கள் 
ேபாராட்டக்காரர்கள் �தான அடக்குமு-
ைறக்கு எ�ராக ஆர்ப்பாட்டத்�ல் ஈடுபட்ட-

னர். அவர்கள் கடும் எ�ர்ப்பு ெத��த்தனர். 
பதுைள மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்�னர் 
ஜானக �ஸ்ஸகுட்�யாராச்� மற்றும் பண்-
டாரவைள ேமயர் ஜானக �ஷாந்த ரத்நாயக்க 
ஆ�ேயா�ன் பண்டாரவைள�லுள்ள �டுக-
ளும் தாக்கப்பட்டுள்ளன.

புைதயல் ேதாண்டிய இராணுவ
அதிகாரி உட்பட 10 ேபர் ைகது
இரத்�னபு� சுழற்� �ருபர்

எம்��ப்�ட்�ய உடவளவ �ரேதசத்�ல் புைதயல் 
ேதாண்�ய இராணுவ அ�கா� ஒருவர் உட்பட 10 
சந்ேதக நபர்கைள உடவளவ ெபா�ஸார் ேநற்று 
ைகது ெசய்துள்ளனர்.

உடவளவ மலெபாட்டுஆர �ரேதசத்�ல் �ேராைட-
ெயான்�ன் அரு�ல் இவர்கள் புைதயல் ேதாண்�ய 
ேபாது ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளனர்.

உடவளவ ெபா�ஸ் �ைலய புலனாய்வுப் ��வுக்-
குக் �ைடத்த தகவைலயடுத்து இவர்கள் ைகது ெசய்-
யப்பட்டுள்ளனர்.

புைதயல் அகழும் ப��ல் ஈடுபட்�ருந்தவர்-
கைள வ�நடத்�ய இராணுவ அ�கா� நாரேஹன்-
�ட்�ய இராணுவ �டைமப்பு �ட்டத்�ல் வ�க்கும் 
இராணுவ ைவத்�யசாைல�ல் ப�யாற்றுபவர் என 
ெபா�ஸார் ெத��த்தனர்.

இவர்க�ட�ருந்து ைகப்பற்றப்பட்ட �ர் இைறக்கும் 
இயந்�ரம் உட்பட புைதயல் ேதாண்டுவதற்காக பயன்-
படுத்தப்பட்ட உபகரணங்கள், தடயப்ெபாருட்கள் ��-
மன்றத்�ல் முன்ைவக்கப்பட்டுள்ளதுடன்,  சந்ேதக 
நபர்கைளயும் ஆஜர் ெசய்யவுள்ளதாக ெபா�ஸார் 
ெத��த்தனர்.

இராகைல ெபா�ஸ் ��வுக்குட்-
பட்ட சூ�யகாந்� ேதாட்டத்�ல் இலக்-
கம் 25 லயன் கு��ருப்�ல்  �ெடான்-
��ருந்து ெபண் ஒருவ�ன் சடலம் 
ெபா�ஸாரால் �ட்கப்பட்டுள்ளது. 

இவ்வாறு சடலமாக �ட்கப்பட்டவர் 
நான்கு �ள்ைளக�ன் தாயான எம்.�வ-
ம�யம்மா வயது (71)  என அைடயா-
ளம் காணப்பட்டுள்ளது.

உ��ழந்தவர் சுக�னமுற்ற 
�ைல�ல் இைளய மக�ன் அரவ-
ைணப்�ல் இருந்ததாக �சாரைண�ல் 
ெத�யவந்துள்ளது.

ேம (08) காைல தாைய உடல் நலகு-
ைற�னால் இராகைல �ரேதச ைவத்�-
யசாைலக்கு ெசன்று மருந்து எடுத்துள்ள-
தாகவும் ெத�யவந்துள்ளது.

இந்�ைல�ல் (08) �ற்பகல் மருந்து 
ெபற்றுக்ெகாண்டு �டு �ரும்�ய தாய் 
தனது �ட்டுக்கு முன்னால் அைமக்கப்-
பட்டுள்ள த� அைற�ல்  இரவு உணவு 
சாப்�ட்டு�ட்டு வழைமப் ேபால  த� 
யாக �த்�ைரக்கு ெசன்றுள்ளார்.

�ன்னர் (09) காைல ஏழு ம�வைர 

�த்�ைர�ல் இருந்து எழும்பாைம-
யால் இைளய மகள், அயலவர்கைள 
அைழத்து கதைவ உைடத்து உள்ேள 
ெசன்றுள்ளார். இதன்ேபாேத அவர் சட-
லமாக அைற�ல் �டந்துள்ளார். 

இதைனயடுத்து இராகைல 
ெபா�ஸார் சம்பவ இடத்�ற்கு 
�ைரந்து �சாரைணகைள முன்ென-
டுத்துள்ளனர். 

அத்துடன் நுவெர�யா தடய�யல் 
ெபா�ஸாருக்கு அ��க்கப்பட்டு ப�-
ேசாதைனகளும் முன்ெனடுக்கப்பட்-
டது.

�ன்னர் வலப்பைன �தவா�ன் 
மரண �சா-
ர ை ண �ன் 
�ன்னர் நுவ-
ெ ர � ய ா 
மாவட்ட ைவத்-
� ய ச ா ை ல க் கு 
ெ க ா ண் டு 
ெசல்ல நடவ-
�க்ைக எடுக்கப்-
பட்டது.  

ெபண் ஒருவரின் சடலம் மீட்பு

tpN\l ml;Nlhzp jj;Jtg; gj;jpuk; 
kPsg;ngwy; njhlHghd mwptpj;jy;

,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; kj;jpa khfhzk;> 

khj;jis khtl;lk; khj;jis> nkyJk;nghj;j tPjp> ,y. 

3,y; trpf;Fk; m];tHBd; rpj;jp ,\hlh (Nj.m.vz;. 

685542153 tp) Mfpa ehd;> ,yq;if rdehaf Nrh\

ypr Fbaurpd; midj;J gpui[fSf;Fk; ,j;jhy; 

mwptpg;gJ ahnjdpy;> gpurpj;j nehj;jhhp]; uh[Nrfud; 

kzptd;dd; vd;gtuhy; ,uz;lhapuj;J gjpdhwhk; 

Mz;L [dthp khjk; 08k; jpfjp Kbf;fg;gl;l ,yf;fk; 

7814 - 08.01.2016 tpN\l ml;Nlhzp jj;Jtg; gj;jpuk; 

%yk; vd;dhy;> khj;jis> nkyJk;nghj;j tPjp> ,y. 

3 ,y; trpf;Fk; nkhi`Bd; rpj;jp ciruh (flTr;rPl;L 

,y. vz;  3895391) vd;gtUf;F toq;fpa Nkw;gb 

tpN\l ml;Nlhdp jj;Jtg; gj;jpuj;ij ,uz;lhapuj;J 

,Ugj;jp ,uz;lhk; Mz;L khHr; khjk; 31k; jpfjp 

njhlf;fk; nry;Ygbaw;wnjd;Wk; me;ehs; Nkw;$wpa 

jj;Jtg;gj;jpuj;ij kPsg;ngWtjhfTk; mwptpf;fpd;Nwd;.

NkYk; ,uz;lhapuj;J ,Ugj;jp ,uz;lhk; Mz;L khHr; 

khjk; 31k; jpfjp Kjy; Nkw;gb jj;Jtg;gj;jpuk; %ykhf 

Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;jnthU eltbf;iffSf;Fk; ehd; 

nghWg;G $w khl;Nld; vd;Wk; mwptpj;jy; tpLf;fpd;Nwd;.

m];tHBd; rpj;jp ,\hlh.

,y. 3> nkyJk;nghj;j tPjp>

khj;jis.

vhprf;jp mikr;R

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;
      ePbg;G mwptpj;jy;

B/26/2022 -  CPC tsTfspYs;s Split tifahd 

tspr;rPuhf;fpfis Nrh;tp]; nra;jy; 

(jiyik mYtyfk;> gpsth; tPjp> 

Njh;];ld; tPjp kw;Wk; nfhyd;dht 

tptrha ,urhad gphpT)

B/27/2022 -  mEuhjGuk; kw;Wk; rPdf;Flh tpLKiw 

tpLjpfs;> mEuhjGuk; kw;Wk; 

kl;lf;fsg;gpy;; mike;Js;s CPC 
gpuhe;jpa mYtyf tsTfspYs;s 

Split tifahd tspr;rPuhf;fpfis 

Nrh;tp]; nra;jy;

B/28/2022 -  khj;jiw tpLKiw tpLjp kw;Wk; 

fhypapy; mike;Js;s CPC gpuhe;jpa 

mYtyf tsTfspYs;s Split tifahd 

tspr;rPuhf;fpfis Nrh;tp]; nra;jy;  

B/29/2022 -  FUehfy;> gJis> Nguhjid kw;Wk; 

Nffhiyapy; mike;Js;s CPC 
gpuhe;jpa mYtyf tsTfspYs;s 

Split tifahd tspr;rPuhf;fpfis 

Nrh;tp]; nra;jy;  

Nkw;gb jiyg;gpd; fPo; ,e;jg; gj;jphpifapy; 

gpuRukhd tpsk;guj;jpd; gpufhuk; Vw;fdNt Fwpj;j 

tpiykDf;fis ngw;Wf;nfhz;l tsKs;s 

kw;Wk;  ,e;j tpiyf;Nfhuy; nraw;ghLfspy; 

gq;Fgw;w Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 

ftdj;jpw; nfhs;SkhW  ,yq;if ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdk; ,j;jhy; miog;G tpLf;fg;gLfpd;wJ.

,e;j tpiykDf;fisr; rkh;g;gpg;gjw;F 

jPh;khdpf;fg;gl;bUe;j ,Wjp KbTWj;jy; Neukhd 2022-

05-09Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpahdJ ,g;NghJ 2022-05-

17Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ.

NkYk; tpiykDf;fspd; nry;Ygbf; fhyk; 

tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gLk; ehs; Kjy; 63 

ehl;fSf;Fr; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk; (2022-07-19Mk; 

jpfjp tiu) kw;Wk; tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwpapd; 

nry;Ygbf; fhyk; tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gLk; 

ehs; Kjy; 91 ehl;fSf;Fr; nry;Ygbahjy; 

Ntz;Lk;. (2022-08-16Mk; jpfjp tiu)

Kd;ida tpsk;guj;jpy; cs;s Vida midj;J 

epge;jidfSk; khw;wkpd;wp mt;thNwapUf;Fk;.

Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; 

fsQ;rparhiyfs;;)>

ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiy nraw;ghLfs;>

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;>

1Mk; khb> ,y: 609> fyhepjp ldp];lu; b rpy;th 

khtj;ij> nfhOk;G-09>

njhiyNgrp: 011-5455331 

njhiyefy;: 011-5455424

yf;YD tpepNahfpf;Fk; Kfth;fis kPz;Lk; gjpT nra;jy; 
kw;Wk; ehL KOtjw;Fkhd yf;YD tpepNahfpf;Fk; Kfth;fspd; 

FOkj;ij mikg;gjw;fhf tpz;zg;gk; Nfhuy;

     Njitahd jifikfs;

     epge;jidfs;

     Nkyjpf tpguq;fSf;F

,yq;ifapd; cg;G cw;gj;jpapy; Kd;Ndhbahd yq;fh Nrhy;l; epWtdk; (Ltd) kpfTk; cah;thd kw;Wk; 
Kd;Ndw;wfukhd njhopy;El;gj;ijg; gad;gLj;jp Rfhjhug; ghJfhg;Gld; SLS, ISO 9001, 22000 vDk; rh;tNjr epiy 
juj;jpd; gpufhuk; ~~yf;YD|| vDk; th;j;jf ehkj;jpd; fPo; ,yq;ifapd; cg;Gj; Njitg;ghl;by; 60% tPjj;jpw;Fk; 
Nky; cw;gj;jp nra;J tpepNahfpf;fpd;wJ.

ePq;fs;.....

jw;NghJ yf;YD tpepNahfpf;Fk; KjyPl;lhsuhf nraw;gLgtuhdhy; my;yJ NtW Efh;Tf;fhd czTg; 

nghUl;fis tpepNahfpf;Fk; Kftuhf nraw;gLgtuhdhy; my;yJ yf;YD tpepNahfpf;Fk; Kftuhf Gjpa 

tpahghunkhd;iw Muk;gpg;gjw;F tpUk;gpdhy; ,jd;nghUl;L tpz;zg;gpf;fyhk;.

 tpz;zg;gjhuh; tpz;zg;gpf;Fk; tpw;gid mjpfhug; gpuNjrj;jpDs; epue;ju tjptplj;ijf; nfhz;ltuhftpUj;jy; 
Ntz;Lk;.

kPs; tpepNahf eltbf;iffSf;fhf thfdnkhd;W ,Uj;jy;

tpz;zg;gpf;Fk; mjpfhug; gpuNjrj;jpDs; NghJkhd fsQ;rpa trjpfs; ,Uj;jy;

kPs; tpepNahf eltbf;iff;fhf CopanuhUtiu gzpf;fkh;j;Jk;; ,aYik

epjp trjpfs; ,Uj;jy; (2>000>000.00 tq;fpg; gpiz Kwpnahd;iw epWtdj;jpw;F toq;Fjy; Ntz;Lk;;)

NtW cw;gj;jpfis tpepNahfpf;Fk; mDgtk; ,Uj;jy; Nkyjpf jifikahFk;.

 jw;NghJ epakpf;fg;gl;Ls;s Kfth;fSf;F Kd;Dhpik toq;fg;gLk; vd;gJld; ntw;wplk; epyTk; tpw;gid 
mjpfhug; gpuNjrj;jpw;Fk; kw;Wk; jw;NghJ epakpf;fg;gl;Ls;s Mdhy; chpa tpw;gid ,yf;if vl;lhj tpw;gid 
Kfth;fspd; tpw;gid mjpfhug; gpuNjrj;jpw;F kl;Lk; FOkj;jpYs;s mjp$ba jifikiaf; nfhz;Ls;s 
Gjpa tpz;zg;gjhuh;fs; Kd;Dhpik mbg;gilapd; fPo; (Priority list) ,izj;Jf; nfhs;sg;gLthh;fs;.

 Gjpa tpz;zg;gjhuh;fs; NtW Nghl;bhPjpapyhd cg;G cw;gj;jpia tpw;gid nra;gth;fs; my;yJ cg;G 
cw;gj;jp nraw;ghLfis Nkw;nfhs;Sk; epWtdq;fs; / egh;fSf;F tpw;gid Kfth; gjtpia toq;ff;$lhJ.

 xt;nthU khtl;lj;jpw;Fk; ntt;Ntwhd tpw;gid mjpfhug; gpuNjrk; xJf;fg;gl;Ls;sJ vd;gJld; me;j mjpfhug; 
gpuNjrj;jpy; khjhe;j cg;G Nfs;tpia mbg;gilahff; nfhz;L Kiwahd tpz;zg;gg;gbtk; epWtdj;jpdhy; 
jahhpf;fg;gl;Ls;sJ vd;gJld; me;j tpz;zg;gg; gbtj;ij (kPsspf;fg;glhj) 5000.00 &ghit epWtdj;jpw;Fr; 
nrYj;jp 2022 Nk khjk; 12Mk; jpfjp Kjy; 2022 Nk khjk; 25Mk; jpfjp tiuapy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 
4.00 kzp tiuapy; `k;ghe;Njhl;il gpujhd mYtyfj;jpypUe;J my;yJ ,y. 44/5, ehuhn`d;gpl;b> ehty 
vDk; Kfthpapy; mike;Js;s nfhOk;G mYtyfj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

 xt;nthU tpw;gid mjpfhug; gpuNjrj;jpw;Fk; ntt;Ntwhd tpz;zg;gq;fs; mDg;Gjy; Ntz;Lk; vd;gJld; 
mjp$ba tpw;gid ,yf;if milaf;$ba tpz;zg;gq;fSf;F Kd;Dhpik toq;fg;gLk; vd;gJld; xUtUf;F 
mjpfgl;rkhf 02 Kfth; gjtpfs; kl;LNk toq;Ftjw;F eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLk;. mJ cah;epiy 
Kfhikj;Jtj;jpd; rpghhprpd; mbg;gilapy; kl;LNk jPh;khdpf;fg;gLk;. ,J njhlh;gpy; jPh;khdj;ij Nkw;nfhs;Sk; 
KOikahd chpikia epWtdk; jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

 03 khj jFjpfhz; fhyj;jpd; fPo; ,e;j tpw;gid Kfth; gjtpfs; toq;fg;gLk; vd;gJld; Fwpj;j tpw;gid 
,yf;if miltJ njhlh;gpy; 03 khjq;fspd; gpd; gFg;gha;T nra;ag;gl;L vjph;fhyj;jpw;fhf cld;gbf;if 
nra;J nfhs;tjw;fhd eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

,jd; gpufhuk;> 2022 Nk 31Mk; jpfjpf;F Kd; Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg; gbtj;ij gpd;tUk; 
Kfthpf;Ff; fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J xg;gilf;fyhk; vd;gJld; fbj 
ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~yf;YD tpepNahf Kfth; FOkj;jpw;F tpz;zg;gpj;jy;|| vdf; Fwpg;gpLjy; 
Ntz;Lk;.

gpujhd epiwNtw;W mjpfhhp>
yq;fh Nrhy;w; ypkpnll;> k`Nytha> `k;ghe;Njhl;l.

njhiyNgrp : 047-2220847 (gpujhd mYtyfk;)

  011-2369053 (nfhOk;G mYtyfk;)

njhiyefy; : 047-2220340

kpd;dQ;ry; : lankasaltsales@gmail.com
,izajsk; : www.lankasalt.lk 

ngWif mwptpj;jy;
fhry; tPjp kfsph; kUj;Jtkid - nfhOk;G - 08

fhry; tPjp kfsph; kUj;Jtkid tshfj;jpy; cs;s rfy fl;blq;fspdJk; 

kpd;rhu mikg;G guhkhpg;G kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy; - 2022 Mz;bw;fhf 

fPo;f;fhZk; jifikfisg; g+h;j;jp nra;Js;s epWtdq;fspypUe;J tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

,t; itj;jparhiyapd; fhrhsh; gphptpw;F kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzj;njhif 

&.1500.00 nrYj;jpa gpd;G jiyikafj;jpy; 2022.05.12 Kjy; 2022.06.01 tiu 

K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 tiu thu ehl;fspy; Nfs;tp Mtzq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Fwpj;jthW g+h;j;jpnra;ag;gl;l Nfs;tp Mtzq;fis nghwpaplg;gl;l ciwfspy; 

,l;L mjd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; fPo;f;fhZkhW Ntiy tplaj;jpd; 

ngaiuf; Fwpg;gpl;L 2022.06.02 K.g.10.00 ,w;F Kd;G fPo;f;fhZk; Kfthpf;Fg; 

gjpTj;jghypy; mDg;gyhk; my;yJ fzf;fhsh; miwapy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;Sk; fhyk; 

Kbtile;j clNdNa tUif jUtjw;F Mh;tk; fhl;Lfpd;w xg;ge;jf;fhuh;fs; 

my;yJ mth;fsJ mjpfhuk; mspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs; 

jpwf;fg;gLk;.

Kfthp : gzpg;ghsh;> fhry; tPjp kfsph; kUj;Jtkid> nfhOk;G - 08

Ntiy tplak; jifikfs;
kPsspf;fg;gLk; 

Nfs;tpg; gpiz

nry;Ygb 

ahFk; 

fhyk;

fhry; tPjp kfsph; 

kUj;Jtkid 

tshfj;jpy; cs;s rfy 

fl;blq;fspdJk; kpd;rhu 

mikg;gpd; ghuhkhpg;G 

kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy; - 

2022

,f;lhl; gjpTj;juk; 

EM 05, Electrical 
Instalation -Low 
Voltage (EI-Lv)

&.30>000.00 120 ehl;fs;

jiyth;>

gpuNjr ngWiff;FO>

fhry; tPjp kfsph; kUj;Jtkid> nfhOk;G - 08
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,yq;if  rdehaf Nrh\ypr FbauR 
neLQ;rhiyfs; mikr;R

tpiykDf;Nfhuy;
tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd;> mjpNtf neLQ;rhiy ,af;Fjy;> guhkhpj;jy;> 
eph;tfpj;jw; gphptpw;Fg; ghJfhg;Gr; Nritia toq;Ftjw;fhf tpiykDf;Nfhuy;

01.  tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd;> neLQ;rhiy ,af;Fjy;> guhkhpj;jy; kw;Wk; eph;tfpj;jw; gphptpd; (m.ne.,.g 

kw;Wk; ep.gphpT) ngWiff;FOtpd; jiythpdhy;> mg;gphptpd; gpd;tUk; nraw;wpl;lj;jpw;fhf> ghJfhg;G mikr;rpy; 

gjpT nra;ag;ngw;Ws;s> Kd;dzp Nrit toq;Fk; jFjpAk; jifikAk; ngw;Ws;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

xg;ge;j 

,yf;fk;
nraw;wpl;lj;jpd; ngah;

Nritfs; toq;fg;gl 

Ntz;ba miktplk;

xg;ge;jf; 

fhyk;  

(ehl;fs;)

tpiykDg; 

gpizak; 

&gh

RDA/EOM&M/
GOSL/Sec.ser/
CEP/202148

mjpNtf neLQ;rhiy ,af;Fjy; 

kw;Wk; eph;tfpj;jw; gphpTf;Fg; ghJfhg;Gr; 

Nritia toq;fy; kj;jpa mjpNtf 

neLQ;rhiy

kPhpfk jk;nghf;f 

ehfyfKt FUzhfy; 

af;fgpl;ba

365 150>000.00

02. tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; m.ne.,.g. kw;Wk; ep.gphpthdJ nraw;ghl;L Kfth; epWtdkhFk;.

03. tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;NfhUk; Kiwikapd; mbg;gilapy; Nkw;nfhs;sg;gLk;

04.  xg;ge;jj;ijg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd jifikiag; ngw;Wf;nfhs;tjw;F tpiykDjhuh;> ,jw;F epfuhd 

vz;zpf;ifahd Copah;fis toq;Fjy; njhlh;ghd mDgtk; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

05.  tpiykD %lg;gLk; jpdj;jpypUe;J ehl;fhl;b ehl;fs; 91 (2022.09.02) tiu tpiykD nry;YgbahFjy; 

Ntz;Lk;.

06.  Nkw;gb ml;ltizapy; fhzg;gLk; ngWkhdj;jpw;fhd> tpiykDg; gpizankhd;W> tpiykDf;fSld; 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. (2022.09.30) tiu nry;YgbahFjy; Ntz;Lk;. nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s 

tpiykDg;gpizankhd;W ,izf;fg;gl;buhj tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

07.  tpiykDjhuhpdhy;> tpiykDtpd; midj;Jg; gf;fq;fspYk; ifnahg;gkpl;L mYtyf Kj;jpiu ,lg;gly; 

Ntz;Lk;.

08.  2022.05.27 md;W 11.30 ,w;F tPjp mgptpUj;jp mjpfhurigapd;> mjpNtf neLQ;rhiy ,af;Fjy;> guhkhpj;jy;> 

eph;tfpj;jw; gphptpd; FUzhfy; ,ilkhwy; mYtyfj;jpy; tpiykD Kd;Ndhbf;$l;lk; eilngWk;. 

,f;$l;lj;jpy; fz;bg;ghff; fye;Jnfhs;sy; Ntz;Lnkd;gJld;> mt;thwpd;Nwy; me;epWtdj;jpd; tpiykD> 

nry;Ygbaw;wjhtjw;F  my;yJ ngWiff;fhd jifikia ,og;gjw;F ,lKz;L

09.  ,jw;fhf Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs;> rpq;fs nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;s KOikahd tpiykDg; gbtj; 

njhFjpnahd;iw> kPsspf;fg;glhj &gh 5>000.00+400.00(VAT) ,w;fhd fl;lzj;ijf; fhrhfr; nrYj;jp> 

f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk vd;w Kfthpapyike;Js;s> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurigapd;> mjpNtf 

neLQ;rhiy ,af;Fjy;> guhkhpj;jy; kw;Wk; eph;tfpj;jw; gphptpd; gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; vOj;JUt 

tpz;zg;gnkhd;iw rkh;g;gpj;J> 2022.05.11 Kjy; 2022.06.02 kzptiu K.g.9.00 kzpKjy; gp.g.2.30 kzp 

tiuahd fhyg;gphptpy;  ngw;Wf;nfhs;syhk;. 1987 Mk; Mz;bd; 03 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

gpufhuk; Kftuhz;ik/gpujpepjp kw;Wk; tpiykDtpd; rpj;jpfukhd ntw;wpahsh;fs; fk;gdpfs; gjpthsh; 

jpizf;fsj;jpy; tpiykDj; njhlh;ghfg; gjpT nra;ag; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. 2022.06.03 md;W gp.g.2.00 ,w;F 

tpiykD %lg;gLk;.

10.  2022.06.03 md;W gp.g.02.00 ,w;F Kd;dh;> Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykD kw;Wk; gpujpnahd;W> 'jiyth;> mjpNtf 

neLQ;rhiy ,af;Fjy;> guhkhpj;jy;> eph;tfpj;jy; gphpT> f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk" vd;w 

Kfthpf;F gjpTj;jghypy; my;yJ Neubahf xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDf;fis mlf;Fk; jghYiwfspd; 

,lJgf;f Nky; %iyapy; 'ghJfhg;G Nritia toq;fy; - kj;jpa mjpNtf neLQ;rhiy" vdf; Fwpg;gpLjy; 

Ntz;Lk;.

11.  Nkw;gb Kfthpapd; gzpg;ghsh; gzpkidapy; tpiykDf;fs; %lg;gl;lJk; cldbahfNt mit jpwf;fg;gLk;. 

mt;Ntisapy; tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

12.  Nkyjpf tpguq;fspw;fhf njhiyngrp ,yf;fk; nghwpapayhsh; (m.ne.,.g.kw;Wk; eph;tfpj;jw; gphpT) tPjp 

mgptpUj;jp mjpfhu rig> njh.Ng - 0113047806

jiyth;

mjpNtf neLQ;rhiy ,af;Fjy; guhkhpj;jy; kw;Wk; eph;tfpj;jw; gphptpd; ngWiff;FO> 

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

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

= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;

Nfs;tp jpwj;jy; xj;jp itj;jYf;fhd 

mwptpj;jy;

2022.03.31Mk; jpfjp gpuRukhd> = [ath;jdGu 

gy;fiyf;fofk;> nghwpapay; gPlj;jpw;F fy;tprhh; 

nkd;nghUis toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;> epWTjy; 

kw;Wk; tbtikj;jYf;fhd ngWif Nfs;tp 

,y:MOE/STHRD/SJ-BSWl cld; rk;ge;jg;gl;lJ.

= [ath;jdGu> nghwpapay; gPlj;jpw;fhd fy;tprhh; 

nkd;nghUis toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;> epWTjy; 

kw;Wk; tbtikj;jy; Nfs;tp ,y MOE/STHRD/
SJ-BSWl ,w;fhf gpuRhpf;fg;gl;l Nfs;tp jpwj;jiy 

xj;jpitg;gjhf ngWiff;FO jPh;khdpj;Js;sJ

Gjpa jpfjp kw;Wk; Nfs;tp jpwf;fg;gLk; Neuk;> 

2022.05.13Mk; jpfjp 14.30 kzp MFk;.

jiyth;

jpizf;fs ngWiff;FO>

= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;>

ENfnfhil

jpfjp - 11.05.2022

fe;jnfl;ba gpuNjr rig
2023 Mk; Mz;bw;fhf fe;jnfl;ba gpuNjr 

rigapdhy; rkh;g;gpf;fg;gLfpd;w tuTnryTjpl;l 

mwpf;ifia jahhpg;gjw;F 2023 Mk; Mz;bd; 

%yjd nryT kjpg;gPl;bw;F kw;Wk; mgptpUj;jp 

jpl;lkplYf;F cl;gLj;Jtjw;F cj;Njrpf;fg;gLfpd;w 

MNyhridfis ngw;Wf;nfhs;sy;

fe;jnfl;ba gpuNjr rigapdhy; 2023 Mk; 

Mz;bw;fhf rkh;g;gpf;fg;gLfpd;w tuTnryTjpl;l 

mwpf;ifia jahhpg;gjw;F 2023 Mk; Mz;by; 

%yjd nryT kjpg;gPl;bw;F kw;Wk; mgptpUj;jp 

jpl;lkplYf;F cl;gLj;Jtjw;F cj;Njrpf;fg;gLk; 

MNyhridfis 2022.06.30k; jpfjpf;F Kd;dh; 

vdf;F rkh;g;gpf;FkhW rfy gpui[fSf;Fk; 

,j;jhy; miog;G tpLf;fpd;Nwd;.

(Mh;.vk;.fky; uh[gf;\) 

jiyth;

fe;jnfl;ba gpuNjr rig

2022.05.05

tpN\l ml;Nlhzp jj;Jtg; gj;jpuk; 
kPsg;ngwy; njhlHghd mwptpj;jy;

,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; kj;jpa khfhzk;> 

khj;jis khtl;lk; cf;Fnty> fyy;gpba gioa nfhyzp> 

,y. 1 ,y; trpf;Fk; khpf;fhH jk;gp rpj;jp [hpdh (Nj.m.vz;. 

625751055 tp) Mfpa ehd;> ,yq;if rdehaf Nrh\ypr 

Fbaurpd; midj;J gpui[fSf;Fk; ,j;jhy; mwptpg;gJ 

ahnjdpy;> gpurpj;j nehj;jhhp]; mrq;f jpyfuj;dtpdhy; 

,uz;lhapuj;J gjpndohk; Mz;L etk;gH khjk; 27k; jpfjp 

Kbf;fg;gl;l ,yf;fk; 4766 - 27.11.2017 tpN\l ml;Nlhzp 

jj;Jtg; gj;jpuk; %yk; vd;dhy;> cf;Fnty> fyy;gpba 

gioa nfhyzp> ,y. 1 ,y; trpf;Fk; nkh`kl; fhrpk; 

rpj;jp ghj;jpkh (Nj.m. vz;. 878060261tp) vd;gtUf;F 

toq;fpa Nkw;gb tpN\l ml;Nlhzp jj;Jtg; gj;jpuj;ij 

,uz;lhapuj;J ,Ugj;jp ,uz;lhk; Mz;L khHr; khjk; 24k; 

jpjfp njhlf;fk; nry;Ygbaw;wnjd;Wk; me;ehs; Nkw;$wpa 

jj;Jtg;gj;jpuj;ij kPsg;ngWtjhfTk; mwptpf;fpd;Nwd;.

NkYk; ,uz;lhapuj;J ,Ugj;jp ,uz;lhk; Mz;L khHr; 

khjk; 24k; jpfjp Kjy; Nkw;gb jj;Jtg;gj;jpuk; %ykhf 

Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;jnthU eltbf;iffSf;Fk; ehd; 

nghWg;G $w khl;Nld; vd;Wk; mwptpj;jy; tpLf;fpd;Nwd;.

khpf;fhH jk;gp rpj;jp [hpdh>.

,y. 1> fyy;gpba gioa nfhyzp>

cf;Fnty.

gpuNjr rig tuT nryTj; 
jpl;lk; jahhpj;jy; kw;Wk; 

nraw;gLj;Jtjw;fhd rl;lj; 
njhFg;gpd; 6(1) mj;jpahaj;jpd; 

gpufhuk; mjpfhug; gpuNjr 
gpui[fSf;F tpLf;fg;gLk; 

mwptpj;jy;

2023Mk; tUlj;jpw;fhd Fspahg;gpl;ba 
gpuNjr rigapdhy; jahhpg;gjw;F 
cj;Njrpj;Js;s tuT nryTj; jpl;lk; 
Mtzj;jpd; %yjd nryT kw;Wk; 
kjpg;gPl;bw;F kw;Wk; mgptpUj;jpj; 
jpl;lq;fSf;F VNjDk; fUj;J 
Kd;nkhopTfs; ,Ue;jhy; 2022-06-30Mk; 
jpfjpf;F Kd; vdf;Fr; rkh;g;gpf;FkhW 
jaTld; mwptpf;fpd;Nwd;.

2022-05-11Mk; jpfjp
Fspahg;gpl;ba gpuNjr rig 
mYtyfj;jpy;.

<.vk;. tp[arpwp Vf;fehaf;f>
jiyth;>
gpuNjr rig> Fspahg;gpl;ba.
njhiyNgrp: 0374947212
kpd;dQ;ry;: kuliyaps@yahoo.com

,yq;if [dehaf Nrh\yprf; FbauR

neLQ;rhiyfs; mikr;R

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
nfhOk;G fl;Lehaf;f mjpNtf neLQ;rhiyapd; Gjpa fsdp ghyk; nraw;wpl;lk; gphptpd; guhkhpg;G eltbf;iffs; 
rhHghf njhopyhsHfis toq;Fjy; kw;Wk; mjpNtf neLQ;rhiyapd; nraw;ghl;L guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt 

gphptpd; jfty; njhopy;El;g tplaq;fs; (nfydpfk> ,kJt kw;Wk; ngypmj;j cs;sf ,ilkhw;w mYtyfk;) 
rhHghf gapw;rp ngw;w njhopyhsHfis toq;Ftjw;fhf tpiykDf;Nfhuy;

01. mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghLfs;> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt gphptpd; (ne.nr.guh kw;Wk; nr. gphpT) 

ngWiff; FOtpd; jiytuhy;> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig rhHghf mjpNtf neLQ;rhiy gphptpd; 

fPo;f;fhZk; nraw;wpl;lq;fSf;fhf jifikAk; jFjpAKila Nfs;tpjhuHfsplkpUeJ nghwpaplg;gl;l 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

xg;ge;j 

,yf;fk;
nraw;wpl;lj;jpd; ngah;

xU 

ehisf;fhd 

njhopyhsh; 

vz;zpf;if

xg;ge;j 

fhyk; 

(khjk;)

KOj; 

njhopyhsh; 

ehl;fs; 

vz;zpf;if

kPsspf;fg; 

glhj 

njif 

(&)

Nfs;tp 

gpiz 

(&)

01. RDA/
EOM&M/GOSL/ 
MNT/
NKB/2022/02

nfhOk;G fl;Lehaf;f mjpNtf 

neLQ;rhiyapy; Gjpa fsdp 

ghyk; nraw;ghl;Lg; gphptpd; 

guhkhpg;G tplaq;fSf;fhf 

njhopyhsHfis xg;ge;j 

mbg;gilapy; toq;Fjy;

njhopyhsH 

fs; 15

12 4500 5000.00 + 
400.00 

(VAT)

250>000.00

gapw;rp 

ngw;wtHfs; 

03

12 900

02. RDA/
EOM&M/GOSL/
IT/TECH/2022/23

mjpNtf neLQ;rhiyapd; 

jfty; njhopy;El;g tplaq;fs; 

rhHghf jifikahd 

gapw;rpngw;w njhopyhsHfis 

xg;ge;j mbg;gilapy; 

toq;Fjy; (nfydpfk> ,kJt 

kw;Wk; ngypmj;j cs;sf 

,ilkhw;W mYtyfj;jpw;F)

06 12 1800 5000.00 + 
240.00 

(VAT)

110>000.00

02. tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; ne.nr.guh.kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphptpd; nraw;ghl;L KftuhFk;.

03. tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd  tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;

04.  xg;ge;jj;ij ngWtjw;fhd jifikf;fhf> tpiykDjhuh; ,t;thwhd kw;Wk; epfuhd vz;zpf;ifahd 

mstpy; njhopyhsh;fis toq;Ftjpy; mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy; jifikahff; ftdj;jpw; nfhs;sg;gLk;.

05.  tpiykDf;fspd; rkh;g;gpj;jypd; ,Wjpj; jpfjpapypUe;J 91 ehl;fhl;b ehl;fs; (2022-09.02) tiu tpiykDf;fs; 

nry;YgbahFk; tifapypUj;jy; Ntz;Lk;.

06.  tpiykDf;fs; NkNyAs;s ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;s tpiykDg;gpiz KwpAld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. (2022.09.02Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;) Fwpg;gpl;Ls;s 

tpiykDg;gpizKwpAld; ,izf;fg;glhj tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

07.  midj;J tpiykDf;Nfhuy; Mtz gf;fq;fSk; tpiykDjhuhpdhy; ifnahg;gkpl;L mYtyf 

Kj;jpiuaplg;gly; Ntz;Lk;

08.  Nkw;gb xg;ge;j ,y 01 ,w;F tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022.05.25Mk; jpfjp 14.00 kzpf;F rPJt> 

Nkyjpf gzpg;ghsH mYtyfj;jpy; mike;Js;s tPjp mgptpUj;jpf;F chpj;jhd mjpNtf neLQ;rhiy 

nraw;ghL. guhkhpg;G  kw;Wk; Kfhikj;Jt  mikg;gpd; ngWifg; gphpT mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk; kw;Wk; 

xg;ge;j ,y 02 ,w;F Fwpj;j $l;lk; 2022.05.26 K.g. 11.00 ,w;F f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufktpy; 

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigf;Fr; nrhe;jkhd mjpNtf tPjp nraw;ghLfs;> guhkhpg;G Kfhikj;Jtg; gphptpy; 

eilngWk; ,jpy; fye;Jnfhs;sy; fl;lhakhtJld;> ,y;iynadpy; me;epWtdj;jpd; Nfs;tp ,uj;Jr; 

nra;ag;gLtjw;F VJthFk;.

09.  ,J njhlh;gpy; Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; xU tpiyf;Nfhuy; Mtzj;jpw;F NkNy Fwpg;gpl;Ls;s 

kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij  nuhf;fg; gzkhf nrYj;jp f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk vd;w 

,lj;jpyike;Js;s tPjp mgptpUj;jp mjpfhurigf;Fhpj;jhd neLQ;rhiy nraw;ghL. guhkhpg;G kw;Wk; 

Kfhikj;Jt mikg;gpd; gzpg;ghsh; mYtyfj;jpw;F vOj;J %y tpz;zg;gnkhd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk; 

2022.05.11Mk; jpfjp Kjy; 2022.06.02Mk; jpfjp tiuAk; K.g 9.00 kzpapypUe;J gp.g 3.00 kzp tiuAk; 

rpq;fs nkhopapyhd tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; njhFjpnahd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;. 1987Mk; 

Mz;bd; 03Mk; ,yf;f  nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk;   Kfth;/ gpujpepjp kw;Wk; ntw;wpfukhd 
Nfs;tpjhuh; fk;gdp gjpthsh; jpizf;fsj;jpy; ,iaGila Nfs;tpf;F gjpT nra;J nfhz;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. 2022.06.03Mk; jpfjp gp.g 2.30 kzpf;F tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;Sk;  epfo;T KbTWk;.

10.  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; 2022.06.03Mk;;; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F Kd;duhf fpilf;Fk; 

tifapy; jiyth;> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd;; ngWiff;FO> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig> 01Mk; 

khb> kfneFk kfnkJu> ,y. 216> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> nfh];tj;j> gj;juKy;y vd;w 

Kfthpf;F  gjpTj;jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ Neubahf xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

tpiykDf;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~~Fwpj;j nraw;wpl;lj;jpd; 

ngaiu Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

11.  tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig> gz;lhufk ty;fk f`l;lf`N`d vDk; ,lj;jpYs;s  gzpg;ghsh; 

ehafj;jpd; mYtyfj;jpy; tpiykDf;fs; ngw;Wf;nfhs;Sk; epfo;T  Kbe;jTld; cldbahfNt 

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; mt;Ntisapy; tpiykDjhuh; my;yJ mth;fspd; mjpfhukspf;fg;gl;l 

gpujpepjpfs; rKfkspf;fyhk;.

12. Nkyjpf tpguq;fSf;fhd njhiyNgrp vz;fs; gpd;tUkhW.

 nghwpapayhsh; - (guhkhpg;G - m.ne.nr.g. kw;Wk; K. gphpT)

 tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig. njhiyNgrp  011 3047806

 nghwpapayhsH (fzdp) - m.ne.nr.g. kw;Wk; K. gphpT

 tPjp mgptpUj;jp - mjpfhu rig> njhiyNgrp - 0774777689

jiyth;

mjpNtf tPjp nraw;ghLfs;. guhkhpg;G kw;Wk; 

Kfhikj;Jt gphptpd; ngWiff; FO

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig>

f`l;lf`N`d> ty;fk> 

gz;lhufk.

1.  gpsh];bf; Foha; Kiwikf;fhd  (Plastic Piping System) - ePh; 

toq;fYf;fhd nghypaj;jPd; (PE) Foha;fs; kw;Wk; nghUj;jy;fSf;fhd 

,yq;if fl;lisfs; tpguf;Fwpg;G tiuT - nghJ

 SLS 1497: Part 1: 2022 (Kjyhk;; jpUj;jk;)

 (SLS ISO 4427: Part 1: 2019)

2.  gpsh];bf; Foha; Kiwikf;fhd  (Plastic Piping System) - ePh; 

toq;fYf;fhd nghypaj;jPd; (PE) Foha;fs; kw;Wk; nghUj;jy;fSf;fhd 

,yq;if fl;lisfs; tpguf;Fwpg;G tiuT 

 SLS 1498: Part 2: 2022 (Kjyhk;; jpUj;jk;)

 (SLS ISO 4427: Part 2: 2019)

3.  gpsh];bf; Foha; Kiwikf;fhd  (Plastic Piping System) - ePh; 

toq;fYf;fhd nghypaj;jPd; (PE) Foha;fs; kw;Wk; nghUj;jy;fSf;fhd 

,yq;if fl;lisfs; tpguf;Fwpg;G tiuT

 SLS 1499: Part 3: 2022 (Kjyhk;; jpUj;jk;)

 (SLS ISO 4427: Part 3: 2019)

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l fl;lisfs; tiuTfSf;fhd nghJkf;fs; kw;Wk; Vida 

Mh;tKila FOf;fsplkpUe;J fUj;Jf;fis ,yq;if fl;lisfs; epWtdk; 

miof;fpd;wJ.

,e;j fl;lis tiuTfs; ,Wjpahf;fg;gLtjw;F Kd; ,yq;if fl;lisfs; 

epWtdj;jpd; ,iaGila FOtpdhy; fpilf;fg;ngw;Ws;s fUj;Jf;fs; ftdj;jpw; 

nfhs;sg;gLk;.

,yq;if fl;lisfs; epWtdj;jpd; E}yfj;jpy; Nkw;gb fl;lisfs; tiutpd; 

gpujpfisg; ghh;itaplyhk; my;yJ ngw;Wf;nfhs;syhk;.

rfy fUj;Jf;fisAk; 2022-07-11Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; gzpg;ghsh; 

ehafj;jpw;Ff; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;.

gzpg;ghsh; ehafk;>

,yq;if fl;lisfs; epWtdk;>

,y. 17> tpf;Nlhhpah gpNs];>

vy;tpl;bfy khtj;ij>

nfhOk;G - 08.

njh.Ng. 011-2671567-72

kpd;dQ;ry;: dg@slsi.lk
,izajsk;: www.slsi.lk

nghJkf;fs; fUj;Jf;fSf;fhd ,yq;if 
fl;lisfs; tiuT

,yq;if fl;lisfs; tiuT epWtdk;

njhopy;El;g mikr;R



112022  மே 11 புதன்கிழமே 11–05–2022

(புத்தளம் தினகரன் நிருபர்)

கட்டாரில் வடாழும் புத்தளம் 
உறவினர்கள் ஏறபடாடு செய்த 
ஒன்றுகூ்ல் அண்மையில் இ்ம் -
சபறறது. 

கட்டாரிலுள்ள லக்பிமை உணவ -
கததில் இந்த ஒன்றுகூ்ல் இ்ம் -
சபறறது.ஊரின் முக்கிய த்த்வ -
களுக்கடாக பல வழிகளிலும் 
உ்தவி செயயும் இந்த அ்மைப் -
புக்கு புத்தளததில் சபரும் வர -
தவறபுள்ளது.இரணடு வரு்ங் -
களடாக சகடாவிட சகடாதரடானடா 
பிரச்சி்னயடால் இந்த அ்மைப்பு 
இயங்கடாதிருந்தது. இநநி்ல -
யிதல,

இக்கூட்ம் கட்டாரில் இ்ம் -
சபறறுள்ளது.

இதிதல, அவவ்மைப்பின் 

க்ந்த கடால செயறதிட்ங்கள் 
மைறறும் நிதி அறிக்்ககள்  ெமைர்ப் -
பிக்கப்பட்த்தடாடு புதிய நிர்வடாக 
ச்தரிவும் சிறப்பு உ்ரயும் ந்் -
சபறறது.  

இந்த நிகழ்வில் அவவ்மைப் -
பின் உறுப்பினர்கள் மைறறும் 
செடாந்தங்கள் பலர் கலநதுசகடாண -
்னர்.       

க்ல் க்நது வடாழும் புத்த -
ளதது செடாந்தங்கள் மைததியில் 
இயங்கும் மிக முக்கியமைடான 
அ்மைப்பு்தடான் கட்டார் வடாழ் 
புத்தளம் அ்மைப்பினரடாவர்.

புத்தளம் நகரில் வடாழும் 
மைக்களின் அதிகப்படியடான 
த்த்வக்ள பூர்ததி செயது 
சகடாடுக்கின்ற சவளிநடாடடில் 
இயங்கும் ஒதர அ்மைப்பு இது 
என்பதும் குறிப்பி்த்தக்கது.

ஞானக்ாவின் வீடு முற்றுக்; உடகை்கை எரித்து ஆவேசம்

்டடாரில் ோழும் புத்்தைம்
அகைப்பினரின் ஒன்றுகூடல்

(அநுரடா்தபுரம் தமைறகு தினகரன் 
நிருபர்)

பதிநடான்கு இலடெம் ரூபடா 
சபறுமைதிமிக்க 13 எரு்மை 
மைடாடுக்ள க்ததிச் சென்று 
இ்றச்சிக்கடாக விறப்ன செய்த 
மூவ்ர,  ்கது செயதுள்ள்தடாக 
்தநதிரிமை்ல சபடாலிஸடார் ச்தரி -
வித்தனர்.

்தநதிரிமை்ல சகடா்கஹசவவ, 
இரடாஜடாங்க்ன மைறறும் கருவ -
லகஸசவவ பகுதி்யச் தெர்ந்த  
41,39 மைறறும் 40 வயது்்ய 
மூவதர ்க்தடானவர்களடாவர்.

்தநதிரிமை்ல சகடா்கஹ -
சவவ பகுதி்யெச் தெர்ந்த நபர் 
ஒருவர் ்தனது 21 கடால்ந்்கள் 
கடாணடாமைல் தபடாயுள்ள்தடாக கூறி 
இ்தறகு முன்னர் ்தநதிரிமை்ல 

சபடாலிஸ நி்லயததில் மு்றப் -
படாடு செயதிருந்த்தடாகவும் 
சபடாலிஸடார் ச்தரிவித்தனர்.

பின்னர் மு்றப்படாட்டாளர் 
கடாணடாமைல் தபடாயிருந்த ்தனது 08  
கடால்ந்்கள் உரிய இ்ததுக்கு 
வநதுள்ள்தடாகவும்  மிகுதி 13  கடால்-
ந்்க்ள இதுவ்ரக்கும் கடாண-
வில்்ல எனவும் மு்றப்படாடு 
செயதிருந்தடார்.

இந்த மு்றப்படாடடிறகு 
அ்மைய தமைறசகடாள்ளப்பட் 
விெடார்ணகளின் மூலம் ெநத்தக 
நபர்க்ள ்கது செயய முடிநதுள்-
ள்தடாக சபடாலிஸடார் ச்தரிவித்தனர்.

்தநதிரிமை்ல சபடாலிஸ நி்லய 
சபடாறுப்பதிகடாரி நிலங்க சபனடாந-
துவின் ஆதலடாெ்னப்படி ெநத்தக 
நபர்க்ள சபடாலிஸடார் ்கது செய-
துள்ளனர்.

எருகை ைாடு்கை ்டத்திச் சசன்று
இகைச்சியா் விற்்பகன சசயவ்தார் க்து

(ஹம்படாநத்தடாட்் குறூப் நிருபர்)

வீரக்சகடடிய சமை்தமுலன பிரத்த-
ெத்்த தெர்ந்த பிரத்தெவடாசிகளடால் 
(09) தமைறசகடாள்ளப்பட் ஆர்ப்-
படாட்ததின்தபடாது,ஜனடாதிபதியின் 
சபறதறடார்கள் நி்னவடாக அ்மைக்கப்-
படடிருந்த நி்னவுததூபி  தெ்தமைடாக்-
கப்பட்து.

இததூபி, சமை்தமுலன கிரடாமைததில் 
நிர்மைடாணிக்கபபடடிருந்தது.

அதது்ன், இக்கிரடாமைததில் இருந்த 
ரடாஜபக்ஷ குடும்பததின் பரம்ப்ர 
வீடடிறகும் தெ்தம் வி்ளவிக்கப்-
பட்து.

பின்னர்,வீரக்சகடிய பிரத்தெ ெ்ப  
்த்லவரின் வீடடிறகு முன்னடாலும் 
ஆர்ப்படாட்ம் தமைறசகடாள்ளப்பட-
்து.இதில், துப்படாக்கிப்பிரதயடாகம் 
தமைறசகடாள்ளப்பட்தில் இருவர் 
உயிரிழந்தது்ன் தமைலும் எடடுப் -
தபர் படாரிய கடாயங்களுக்கு உள்ளடா -

கினர்.இவர்கள், ்தங்கடா்ல ்வத -
தியெடா்லயில் சிகிச்்ெ சபறறு 
வருகின்றனர்.

சமை்தமுலன கிரடாமைததில் வசிதது 
வந்த முன்னடாள் ச்தன் மைடாகடாண 
ெ்ப உறுப்பினர் கபில திஸடாநடாயக்-
கவின் வீடடிறகும் ஆர்படாட்க்கடாரர்-
கள் தெ்தம் வி்ளவிதது தீ ் வத்தனர்.
முன்னடாள் அ்மைச்ெர் ெமைல் ரடாஜபக் ஷ-
வின் ச்தபரசவௌ இல்லததிறகும் 
தெ்தம் வி்ளவிக்கப்பட்து.

வீரச்டடிய பிரவ்தசத்தில் நிலவிய 
்ப்தற்ைத்தில் நிகனவுத்தூபி வச்தம்

(திறப்ப்ன தினகரன் நிருபர்)

அநுரடா்தபுரம் ஒருங்கி்ணந்த நகர 
அபிவிருததித திட்ததின் 12 பிரிவு -
களின் கீழுள்ள 24 உப திட்ங்க்ள 
ந்்மு்றப்படுத்த திட்மி்ப்-
படடுள்ளது.இ்தன் கீழ் ்தறெமையம் 11 
து்ண திட்ங்கள் ந்்மு்றப் 
படுத்தப்படடு வருகின்றன. மீ்த-
முள்ள திட்ங்க்ளயும் வி்ரவில் 
ந்்மு்றபடுத்தப்படுவ்தறகடான 
ஏறபடாடுகள் தமைறசகடாள்ளப்படடு 
வருகின்றன.

இந்த திட்ங்களுக்கடான பூர்-
வடாங்க பணிகள் முடிவ்்நது, 
விரிவடான திட்ங்கள், வி்ல மைதிப் -
பீடுகள் மைறறும் சகடாள்மு்தல் ஆவ-
ணங்கள் ்தறதபடாது ்தயடாரிக்கப்படடு 
வருகின்றன.இ்தன்பிரகடாரம், வ -்
மைததிய மைடாகடாண பிர்தமை செயலடா -
ளர் மைறறும் அநுரடா்தபுரம் மைடாவட் 

செயலடாளர் ஜனக 
ஜயசுந்தர ்த்ல்மை-
யில் விதஷ் கலந-
து்ரயடா்ல் ஒன்று 
அண்மையில் அநு-
ரடா்தபுரம் மைடாவட் 
செயலக வளடாகத-
தில் இ்ம்சபறறது.

அ நு ர டா ்த பு ர ம் 
ஒ ரு ங் கி ் ணந ்த 
நகர அபிவிருததித 
திட்ததின் கீழ் 
நகர அபிவிருததி 
அதிகடார ெ்பயி-
னடால் அ்்யடாளம் 
கடாணப்பட் 12 உப 
திட்ங்க்ள ந்்மு்றப்படுத-
துவ்தறகு த்த்வயடான ஏறபடாடுகள் 
தமைறசகடாள்ளப்படடு வருகின்றன. 
கும்மிச்ெங்குளம் குளக்க்ர்ய 
நிர்மைடாணித்தல், தீவுச் சுவர்க்ளப் 

படாதுகடாத்தல் மைறறும் குளத்்தச் சுற -
றியுள்ள படா்்த்ய புனர்மைத்தல்,-
மைறறும்

(க்ப்பனஹ) க்் 50 பகுதியில் 
அ்மைநதுள்ள குளத்்தச் சுறறிய 
நிலப்பரப்பு மைறறும் ந்்படா்்த -

க்ள அபிவிருததி செய்தல்,  
கும்பிச்ெங்குளம் ்மைததிரி-
படால தெனடாநடாயக்க மைடாவத்்த 
ஊ்டாக நிலத்தடி சுரங்கப்படா-
்்த்ய நவீனப்படுதது்தல் 
உடப் பல திட்ங்கள் ந் -்
மு்றப்படுத்தப்படடு வருகின்-
றன.

 இக்கூட்ததில் அநுரடா்த-
புரம் மைடாநகர ெ்ப ஆ்ண -
யடாளர், வலய நீர்ப்படாெனப் 
பணிப்படாளர், மைடாகடாண நீர்ப்-
படாெனப் பணிப்படாளர், ச்தடால்-
லியல் தி்ணக்களததின் 
உ்தவிப் பணிப்படாளர், பிர்தமை 
அ்மைச்சின் பணிப்படாளர் (திட-

்மி்ல்) மைறறும் அநுரடா்தபுரம் 
ஒருங்கி்ணந்த நகர அபிவிருத-
தித திட்ததின் தமைலதிக திட்ப் 
பணிப்படாளர் ஆகிதயடார்  கலநது-
சகடாண்னர்.

அநுராதபுரம் நகர அபிவிருத்தி திட்டத்தில்
24 திட்டஙகளை முன்னெடுகக தீர்ானெம்

அநுரா்தபுரம் அரசியல்ோதி்ளின்
வீடு்ள், சசாத்துக்ள் தீககிகர

(அநுரடா்தபுரம் தமைறகு தினகரன் நிருபர்)        

அநுரடா்தபுரம் மைடாவட்த்்த பிர-
திநிதிததுவப்படுததும் முன்னடாள் 
அ்மைச்ெர்களடான  எஸ.எம்.ெநதிர-
தென, ென்ன ஜயசுமைன, செஹடான் 
தெமைசிங்க, பிரதிஅ்மைச்ெரடான 

துமிந்த திஸடாநடாயக்க படாரடாளு -
மைன்ற உறுப்பினர் உததித்த தபமை -
ரதன,  வ் மைததிய மைடாகடாண 
முன்னடாள்  மு்தல்மைச்ெர் எஸ.
எம்.ரஞ்ஜித ெமைரதகடான் மைறறும் 
நகர , பிரத்தெ ெ்ப உறுப்பினர் -
கள் பலரின் வீடுகள் , அலுவல -

கங்கள் மைறறும் தஹடாட்ல்கள் 
தநறறு முன்தினம் (09)  முறறு -
்கயி்ப்பட்ன.

இவற்ற முறறு்கயிட் 
ஆர்ப்படாட்க்கடாரர்கள் அவற்ற 
தீயிடடு எரித்தது்ன்,உ்்மைக -
்ளயும் தெ்தமைடாக்கினர்.

(அநுரடா்தபுரம் தமைறகு தினகரன் நிருபர்)  

ஜனடாதிபதியின் ஆஸ்தடான தெடாதி்-
ரடான அநுரடா்தபுரததில் அ்மைநதுள்ள 
ஞடானக்கடாவின் வீடு,த்தவடாலயம் மைறறும் 
தஹடாட்ல் என்பனவற்ற தநறறு 
(10) முறறு்கயிட் எதிர்ப்படாளர்கள் 
அவற்ற தீயிடடு அழிததுள்ளனர்.  

அநுரடா்தபுரம் இசுருபுர பகுதியில் 
அ்மைநதுள்ள ஞடானக்கடாவின் வீட -
டுக்கு முன்னடால், 200 க்கும் அதிக -
மைடான இரடாணுவததினர் குவிக்கப்பட -
டிருந்தனர். எனினும், இவற்ற மீறி 
ஞடானக்கடாவின் வீடு ்தடாக்கு்தலுக்குள் -
ளடானது. வீட்் படாதுகடாக்க ப்் -

யினர் மு்னந்த தபடாதும்,  வீட்்ச் 
சுறறியுள்ள சுவர் உ்்க்கப்பட்்தடால் 
ப்்யினர் அங்கிருநது விலகிக் -
சகடாண்னர்.பின்னர் தபடாரடாட்க்கடா -
ரர்கள் ஞடானக்கடாவின் உ்்மைகளில் 
சிலவற்ற கிரடாமை மைக்களுக்கு விநி -
தயடாகித்தது்ன் வீடடிறகு தீ்வதது 
எரிததுள்ளனர்.  

பின்னர் ஞடானக்கடாவின் த்தவடாலயம் 
்தடாக்கப்பட்து.  

பின்னர் புதிய கணடி வீதியில் அ்மைந -
துள்ள ஞடானக்கடாவின் தஹடாட்்ல 
முறறு்கயிட் தபடாரடாட்க்கடாரர்கள் 
அங்கிருந்த அ்னதது உ்்மைகளுக் -
கும் தீ்வதது எரிததுள்ளனர்.  

நாடு முழுவதும் மநற்றுமுன்தினம் (09) திடீரென ஊெடங்குச்சடடம் அமுல்படுததப்படடதால, ர�ாழும்பிலிருந்து ரவளிமேற ்பலர் முண்-
ேடிததுக் ர�ாண்டனர். இதனால,ர�ாழும்பில ர்பரும் வா�ன ரநரி்சல ஏற்்படடது.                                            (ஏ.எஸ்.எம்.ஜாவித)



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022  ேம மா்தம 11ம திைதி பு்தன்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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இலங்கை − பாகிஸ்ான் அணிகைள்
ம�ா்விருந் ஒருநாள் த்ாடர் இரத்து
சு ற்றுலா பாகிஸ்ான் மற்றும் 

இலங்கை அணிகைளுக்கு இ்ையி -
லான இரண்டு பபாட்டிகைள் ககைாண்ை 
கைஸட் க்ாைர் மற்றும் 3 பபாட் -
டிகைள் ககைாண்ை ஒருநாள் க்ாைர் 
என்பன எதிர்்வரும் ஜூ்ல மா்ம் 
ந்ைகபறவிருந்ன.

இலங்கைக்கு சுற்றுபபயணம் 
பமற்ககைாள்்ளவுள்்ள பாகிஸ்ான் 
அணி வி்்ளயாைவுள்்ள கைஸட் 
க்ாைர் ஐசிசி கைஸட் சம்பியன்-
ஷிபபுக்கைான்ாகை இருந்ாலும், 
ஒருநாள் க்ாைர் ஐசிசி சுபர் லீக்கில் 
இைம்கபறவில்்ல.

அப்பநரம், இலங்கை அணி 
ஜூன் மா்த்தில் அவுஸதிபரலியா-
வுக்கு எதிரான க்ாைரில் வி்்ளயாை-
வுள்்ளதுைன், ஆகைஸட் மா்ம் லஙகைா 
பிரீமியர் லீக் ந்ைகபறவுள்்ளது. 
இ்்னத்க்ாைர்நது ஆசியக்கிண்-
ணம் மற்றும் ரி 20 உலகைக்கிண்ணம் 
பபான்ற க்ாைர்கைள் க்ாைர்ச்சியாகை 
ந்ைகபறவுள்்ளன.

ஐசிசி சுபர் லீக் அல்லா் பாகிஸ்ா-
னுக்கு எதிரான ஒருநாள் க்ாை்ர 

்ஙகைளு்ைய பபாட்டி அட்ை்வ-
்ணயிலிருநது நீக்கு்வ்ற்கு திட் -
ைமிட்டிருபப்ாகை இலங்கை கிரிக்-
ககைட் ச்பயின் பிர்ம நி்றப்வற்று 
அதிகைாரி அஷ்லி டி சில்்வா குறிபபிட் -
டுள்்ளார்.

இ்ன்கைாரணமாகை மூன்று ஒருநாள் 
பபாட்டிகைள் இல்லாமல், இரண்டு 
கைஸட் பபாட்டிகைளுக்கைான 
க்ாைரில் பாகிஸ்ான் அணி வி்்ள-

யாடும் என அறிவிக்கைபபட்டுள்்ளது. 
இலங்கை கிரிக்ககைட் அணி இறு -
தியாகை 2019ம் ஆண்டு பாகிஸ்ா -
னுக்கு சுற்றுபபயணம் பமற்ககைாண்-
டிருந்துைன், க்ாை்ர 1-0 என 
இழநதிருநது. இலங்கை கிரிக்ககைட் 
அணியானது, இம்மா்ம் 15ம் திகைதி 
பஙகை்ளாப்ஷ் அணிக்கு எதிரான 
கைஸட் க்ாைரில் வி்்ளயாைவுள்-
்ள்ம குறிபபிைத்்க்கைது.

க�ோலூன்றிப் போய்தலில் 
யோழ் மோணவி அபிலோஷினி 

புதிய சோ்தனை
ககைாழும்பு சுகை்்ாச 

வி்்ளயாட்ைரஙகில் 
பநற்றுமுன்தினம் (09) 
ஆரம்பமாகிய ப்சிய 
கைனிஷ்ை ப்சிய கமய்-
்வல்லுநர் சம்பியன்-
ஷிப க்ாைரின் 18 
்வயதின்கீழ் கபண்கை-
ளுக்கைான பகைாலூன்றிப 
பாய்்லில் சா்வகைச் -
பசரி இநதுக் கைல்லூரி 
மாணவி பரந்ாமன் 
அபிஷாலினி புதிய 
கைனிஷ்ை ப்சிய சா -்
்னயுைன் ்ஙகைப ப்க் -
கைம் க்வன்றுள்்ளார்.

ப்சிய மட்ைப பபாட்டியில் 
மு்ல் ்ை்்வயாகை பஙகுபற்-
றும் 16 ்வய்ான அபிலாஷினி, 
3.15 மீற்றர் உயரம் ்ாவி அப் 
பாைசா்லயின் முன்னாள் 
மாணவியான என். ைக்சி்ா -
வினால் கைைந் 2019ஆம் 
ஆண்டு நி்லநாட்டிய ப்சிய 
சா்்ன்ய இவ்வாறு முறிய-
டித்்ார்.

 அ்வருைன் குறித்் பபாட் -
டியில் பஙகுககைாண்ை மதி்வா -

ணன் ஷாலினி 2.80 
மீற்றர் உயரம் ்ாவி 
க்வள்ளிப ப்க்கைத்் -்
யும், க்ல்லிபப்ழ 
மகைாஜனா கைல்லூரி 
மாணவி சி்வபா்ம் 
சு்வர்ணா 2.70 மீற்றர் 
உயரம் ்ாவி க்வண்-
கைலப ப்க்கைத்்்யும் 
க்வன்கறடுத்்னர்.

இந்ப பபாட்டி-
யில் ்ஙகைம் மற்றும் 
க்வள்ளிப ப்க்கைங-
கை்்ள க்வன்ற மாணவி -
கைளுக்கு கைனாதீபனும், 
க்வண்கைலப ப்க்கைம் 

க்வன்ற சு்வர்ணாவுக்கு சுபாஷ்கை-
ரனும் பயிற்சி அளித்து ்வருகின் -
ற்ம குறிபபிைத்்க்கைது.

 18 ்வயதின்கீழ் கபண்கைளுக்-
கைான நீ்ளம் பாய்்லில் கமான -
ராகைல நன்னாபுர்வ மகைா வித்தி -
யாலயத்்்ச் பசர்ந் கநத்மிகைா 
மதுஷானி பேரத் புதிய 
பபாட்டிச் சா்்னயுைன் ்ஙகைப 
ப்க்கைம் க்வன்றார். குறித்் 
பபாட்டியில் அ்வர் 5.98 மீற்றர் 
தூரத்்்ப பதிவுகசய்்ார்.

்தனலவர் ப்தவியில் 
சோ்தனை  பனைத்த 

எம் எஸ் கைோனி
கைல்லி அணி 

க்கு எதிரான 
ப ப ா ட் டி யி ல் 
கசன்்ன சூபபர் 
கிஙஸ அணியின் 
்்ல்வர் எம் 
எஸ பைானி 
இரண்டு சா்்ன-
கை்்ள ப்ைத்-
துள்்ளார்.  

க ை ல் லி 
அணிக்கு எதிரான பநற்றுமுன்தினம் நைந் 
ஆட்ைத்தில் கசன்்ன சூபபர் கிஙஸ ் ்ல்வர் 
பைானி 8 பநதில் 21 ஓட்ைஙகைள் எடுத்்ார். 
இ்ன் மூலம் 20 ஓ்வர் பபாட்டிகைளில் ்்ல்வர் 
ப்வியில் அ்வர் 6 ஆயிரம் ஓட்ைஙகை்்ள 
எடுத்து சா்்ன புரிந்ார். விராட்பகைாலிக்கு 
அடுத்்படியாகை பைானி 6 ஆயிரம் ஓட்ைங-
கை்்ள ்்ல்வர் ப்வியில் எடுத்்ார். விராட் 
பகைாலி பகைபைன் ப்வியில் 6,451 ஓட்ைஙகைள் 
எடுத்துள்்ளார். பராகித் சர்மா 4764 ஓட்ைஙகைளு-
ைன் 3்வது இைத்தில் உள்்ளார்.  

பமலும் 20 ஓ்வர் பபாட்டிகைளில் 200 
பிடிகை்்ள பிடித்் மு்ல் விக்ககைட் கைாபபா்ளர் 
என்ற சா்்ன்யயும் பைானி ப்ைத்்ார். 
ஷர்துல் ்ாகூரின் பிடி்ய பிடித்்்ன் மூலம் 
இந் ்மல்கைல்்ல க்ாட்ைார். 

திபனஷ் கைார்த்திக் 182 பிடிகைளுைன் 2்வது 
இைத்தில் உள்்ளார்.    

மகிழடிததீவு மகினழ இனைஞர் 
வினையோட்டு �ழ�ம் சம்பியன்
கைல்லடி குறூப நிருபர்

மட்ைக்கை்ளபபு - வி்ளா்வட்ை்வான் ராஜா 
வி்்ளயாட்டுக் கைழகைம் ்னது 52 ்வது 
ஆண்டு  நி்றவி்ன முன்னிட்டு 'வி்ளாவூர் 
யுத்்ம்'எனும் க்ானிபகபாருளில் நைாத் -
திய  உ்்பந்ாட்ை சுற்றுப பபாட்டியில் 
மகிழடித்தீவு மகி்ழ இ்்ளஞர் வி்்ள -
யாட்டு கைழகைம்  சம்பியனாகை மகுைம் சூடி -
யுள்்ளது.

37 ஆணிகைளின் பஙகுபற்றலுைன் கைைந் 
06 ஆம் திகைதி வி்ளா்வட்ை்வான் ராஜா 
வி்்ளயாட்டு ்ம்ானத்தில் ஆரம்பமாகிய 
விலகைல் மு்றயிலான குறித்் உ்்பந -
்ாட்ை சுற்று பபாட்டியின் இறுதி நிகைழ்வு 
பநற்று மா்ல (08.05.2022) ராஜா வி்்ள -
யாட்டுக்கைழகை ்்ல்வர் சி.பகைதீஸரன் ்்ல -
்மயில் இைம்கபற்றது.

பநற்று பிற்பகைல் இைம்கபற்ற அ்ரயி -
றுதிச் சுற்றின் மு்லா்வது பபாட்டியில் 
மு்னக்கைாடு இராமகிருஸணா அணியும், 
குருந்்யடிமுன்மாரி கரன்ஸைார் அணி 
யும்  பமாதியிருந்னர். குறித்் பபாட்டியில் 
்ண்ை உ்்  மூலம் மு்னக்கைாடு இராமகி -
ருஸணா அணி க்வற்றிகபற்று இறுதிச் சுற் -
றுக்குள் நு்ழந்து.

க்ாைர்நது இைம்கபற்ற அ்ரயிறுதிச் 
சுற்றின் இரண்ைா்வது பபாட்டியில் முகைத் -
து்வாரம் ்லற்ேவுஸ அணியும், மகி -
ழடித்தீவு மகி்ழ இ்்ளஞர் அணியும் 
பலபபரீட்்ச நைத்தியிருந்னர். இதில் 
்ண்ை உ்் மூலம் மகிழடித்தீவு மகி்ழ 
இ்்ளஞர் அணி க்வற்றி கபற்று இறுதிச் 
சுற்றுக்கு முன்பனறியது.

க்ாைர்நது மூன்றாம் நான்கைாம் இைங -

கை்்ள தீர்மாணிக்கும் பபாட்டி ்ண்ை உ்் 
மூலமான  பபாட்டியாகை இைம்கபற்றது.

குறித்் பபாட்டியில் க்வற்றிகபற்ற முகைத் -
து்வாரம் ்லற்ேவுஸ அணி மூன்றாம் 
இைத்தி்ன கபற்றுக்ககைாள்்ள  குருந்் -
யடிமுன்மாரி கரன்ஸைார் அணி நான்கைாம் 
இைத்தி்ன கபற்றுக்ககைாண்ைது.

அடுத்து வி்ளாவூர் யுத்்ம்  உ்்பந்ாட்ை 
சுற்றுப பபாட்டியின் இறுதி பபாட்டியில் 
மு்னக்கைாடு இராமகிருஸணா அணியும், 
மகிழடித்தீவு மகி்ழ இ்்ளஞர் அணியும் 
பமாதியிருந்னர். 

இதில் ்ண்ை உ்் மூலம் 04:02 என்ற 
பகைால்கைள் அடிபப்ையில் மகிழடித்தீவு 
மகி்ழ இ்்ளஞர் அணி மு்லாம் இைத் -
தி்ன கபற்றுக்ககைாள்்ள இைண்ைாம் இைத் -
தி்ன மு்னக்கைாடு இராமகிருஸணா அணி 
கபற்றுக்ககைாண்ைது.

 உ்்பந்ாட்ை சுற்றுப பபாட்டியின் 
சிறந் வீரனாகை மகிழடித்தீவு மகி்ழ 
இ்்ளஞர் அணியின் ்யானந்னும், சிறந் 

பநதுக் கைாபபா்ளராகை மு்னக்கைாடு இராமகி -
ருஸணா அணியின் பநது கைாபபார் குமணன் 
க்ரிவு கசய்யட்ைனர்.

 இறுதியில் க்வற்றிகபற்ற கைழகைஙகைளுக்கு 
க்வற்றிக்கிண்ணம் மற்றும்  பணபபரிசில் -
கைள் அதிதிகைளினால் ்வழஙகைபபட்ைது.

நிகைழ்வில் பிர்ம விருநதினராகை மட் -
ைக்கை்ளபபு மா்வட்ை பமலதிகை அரசாஙகை 
அதிபர் திருமதி என்.முகுந்னும், ககைௌர்வ 
விருநதினராகை மண்மு்ன பமற்கு பிரப்ச 
ச்பயின் ்விசா்ளர் எஸ.சண்முகைராஜாவும் 
கைலநதுககைாண்ைனர்.

அத்ப்ாடு மட்ைக்கை்ளபபு மா்வட்ை 
வி்்ளயாட்டு உத்திபயாகைத்்ர் வீ.ஈஸ்வரன், 
மட்ைக்கை்ளபபு மா்வட்ை உ்்பந்ாட்ை 
சம்பம்ளன ்்ல்வர் எம்.உ்யகுமார், 
மண்மு்ன பமற்கு பிரப்ச வி்்ளயாட்டு 
உத்திபயாகைத்்ர் பி.ரூபராஜ், மு்்லக் -
குைா மகைா வித்தியாலய அதிபர் ரி.பகைாபா -
லபபிள்்்ள உள்ளிட்ை அதிதிகைள் கைலநது -
ககைாண்டு சிறபபித்திருந்னர்.

அம்போனை மோவட்ை போைசோனல�ள் 
�டிைபந்து கிரிக்�ட் அணியில் 

ஸோஹிைோ க்தசியக�ல்லூரி 
மோணவர்�ள் நோன்கு கபர் இைம்பிடிப்பு
மாளி்கைக்கைாடு குறூப நிருபர்

இலங்கை பாைசா்லகைள் 
கிரிக்ககைட் சம்பம்ளனம் நாடு 
்ழுவிய ரீதியில் மா்வட் -
ைஙகைளுக்கி்ையில் பாை -
சா்லகைளுக்கி்ையில் 19 
்வயதிற்குட்பட்ை கிரிக்ககைட் 
சுற்றுப பபாட்டிகயான்றி்ன 
நைாத்தி ்வருகின்றது.

இச் சுற்றுப பபாட்டிக்கு 
அம்பா்ற மா்வட்ைத்தி-
லுள்்ள பாைசா்லகைளிலி-
ருநது கிரிக்ககைட் வீரர்கை்்ள 
க்ரிவு கசய்யும் நிகைழ்வு அண்-
்மயில் இைம்கபற்று ்வந்து.

இதில் ஸாஹிரா ப்சியக் கைல்லூரி்யச் பசர்ந்  அபதுல்-
லாஹ் அத்பி , அஸமத் ஸஹி , முேம்மட் ஸஹீம் , பர்ேத் 
பறாஸ ஆகிய நான்கு  மாண்வர்கைள் அம்பா்ற மா்வட்ை 
அணியில் இைம்பிடித்துள்்ளனர்.

இலங்கை பாைசா்லகைள் கிரிக்ககைட் சம்பம்ளனம் அண்-
்மயில் நைாத்திய பாைசா்லகைளுக்கி்ையிலான கிரிக் -
ககைட் சுற்றுப பபாட்டியில் கைல்மு்ன ஸாஹிறா ப்சியக் 
கைல்லூரி கிரிக்ககைட் அணி அம்பா்ற டீ.எஸ.பசனநாயகை 
ப்சியக் கைல்லூரி அணியின்ரயும் , மட்ைக்கை்ளபபு இநதுக் 
கைல்லூரி அணியின்ரயும் ப்ாற்கைடித்து இரண்ைாம் சுற் -
றுக்கு க்ரிவு கசய்யபபட்டிருந்்ம குறிபபிைத்்க்கை விை -
யமாகும்.

இம் மாண்வர்கைளுக்கு கைல்லூரியின் உைற்கைல்வித்து்ற 
ஆசிரியர்கை்ளான ஏ.எம்.அபராஜ் றிலா, முேமட் றஜீப 
மற்றும் வி்்ளயாட்டு பயிற்றுவிபபா்ளரான ஏ.எம்.ஜபரான் 
ஆகிபயார் பயிற்சியி்ன ்வழஙகி இருந்னர்.

திருக�ோணமனல ஜமோலியோ 
வினையோட்டுக �ழ�ம் சம்பியைோ� ்்தரிவு

கைந்்ளாய் தினகைரன் நிருபர் 

திருபகைாணம்ல அருணகிரி 
இ்்ளஞர் கைழகைத்தின் ஏற்பாட்டில் 
நைாத்்பபட்ை உ்்பந்ாட்ைப 
சுற்றுபபபாட்டிகயான்று திருபகைா-
ணம்ல ஏகைாம்பரம் வி்்ளயாட்டு 
்ம்ானத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழ்ம 
(8)ந்ைகபற்றது.

இச் சுற்றுபபபாட்டியின் இறுதிப -
பபாட்டிக்கு ஜமாலியா வி்்ளயாட்-
டுக் கைழகைமும்,ஈஸைன் ஈகில் வி்்ள-
யாட்டுக் கைழகைமும் க்ரி்வாகின.

இறுதிப பபாட்டியில் இரண்டு கைழ -
கைஙகைளும் பமாதி இறுதியில் 2:0என்ற 
பகைால் கைணக்கில் ஜமாலியா வி்்ள-
யாட்டுக் கைழகைம் க்வற்றிக்கிண்ணத்-
தி்ன ்ன்ாக்கியது.

இ்ன் பபாது இ்்ளஞர் பச்்வ 
அதிகைாரியினால் க்வற்றிக்கிண்ணம் 
மற்றும் அதிகை பகைால்கை்்ள அடித்் 
வீரருக்கும் க்வற்றிக்கிண்ணமும் 
்வழஙகி ்்வக்கைபபட்ைன. அரு -
ணகிரி இ்்ளஞர் கைழகை  ்்ல்வர் 
மற்றும் உறுபபினர்கைள் எனப பலரும் 
கைலநது சிறபபித்்ார்கைள்.


	tkn-05-11-pg01-R2
	tkn-05-11-pg02-R1
	tkn-05-11-pg03-R1
	tkn-05-11-pg04-R1
	tkn-05-11-pg05-R1
	tkn-05-11-pg06-R1
	tkn-05-11-pg07-R1
	tkn-05-11-pg08-R1
	tkn-05-11-pg09-R1
	tkn-05-11-pg10-R1
	tkn-05-11-pg11-R1
	tkn-05-11-pg12-R1

