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90 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

 1932 - 2022

சில ஊடக செய்திகள் குறித்து மறுப்பு:

"நாட்டின் இந்த நிலை-
லைக்கும் ்தமிழ்த் த்தசத்தின் 
அவைத்திற்கும்   ்தமிழ்த் 
த்தசியம் தேசும் கட்சிகளுக்-
குள் ைலைநதிருநது அரச 
நிகழ்ச்சி நிரலைக் கனகச்சி்த-
ைாக நகர்த்துேவர்-
களும் 

ப�ோலி தமிழ் பதசியவோதிகளை
பதோறகடிகக ச�தமெடுபப�ோம்

இறுதி யுத்்தம் இடம்்ேற்ை முள்ளிவாய்க்-
கால் ேகுதி ைற்றும் அ்தலனச்சூழ இராணுவத் -
தினரின் கணகாணிப்பு நடவடிக்லக-
கள் ்தற்தோது

முள்ளிவோயககோலில் 
கணகோணிபபு தீவிரம்

சஜித் பிதரை்தாச பிர்தைர் 
ே்தவிலய ஏற்கத் ்தயாராக 
இருந்தால் அவருக்கு ஆ்தர-
வளிக்க தீர்ைானித்துள்்ள்தாக 
ோராளுைன்ைத்தில் சுயாதீன -
ைாக ்சயற்ேடும் ்தரப்பு அறி-
வித்துள்்ளது.    ஸ்ரீ-
ைஙகா 

சஜித் பிரதெரோவதறகு
SLFP ஆதரவளிககும்

ேைத்்த ைலழயி -
னால் 4 ைாவட்டங-
களின் ேல்தவறு 
ேகுதிகளுக்கு ைணச-
ரிவு அோயம் விடுக்-
கப்ேட் -
டுள்்ளது.   

04 ெோவட்டஙகளுககு
ெணசரிவு அ�ோயம்

்சாத்துக்களுக்கு தச்தம் 
வில்ளவிப்ேவர்கள் மீது 
முப்ேலடயினர் துப்ோக்கிச்-
சூடு நடத்்தைாம் என்கிை உத் -
்தரவு சட்டவிதரா்தைானது 
என ்தமிழ் த்தசியக் கூட்ட-
லைப்பின் தேச்சா-
்ளரும்

துப�ோககி சூடடு உத்தரவு
சட்டவிபரோதெோன ஒன்று

2021 ஆம் கல்வி ஆணடுக்-
கான, கல்விப் ்ோதுத் ்தரா்தர 
சா்தாரண ்தரப் ேரீட்லசலய 
பிற்தோடப்ேடுவது ்்தாடர்-
பில் எந்தவி்தைான தீர்ைான-
மும் எடுக்கப்ேடவில்லை எனவும் அவவாறு ேரப் -
ேப்ேடும் ்தகவல்களில் உணலை இல்லை 
எனவும் ேரீட்லசகள் திலணக்க்ளம்

GCE (O/L) �ரீடளசகள்
திட்டமிட்டவோறு நள்டம�றும்

தைாரன்ஸ் ்சல்வநாயகம்

நாட்டில் நிைவும் அரசியல் 
முடக்கம் ைற்றும் அராஜகத்ல்த 
தீர்ப்ே்தற்கு ஏலனய கட்சிகள் 
ஆ்தரவு வழஙகினால் ஆறு ைா்த 
காைத்திற்கு இலடக்காை அரசாங-
கத்ல்த அலைத்து அ்தலன தீர்க் -
கும் ்ோறுப்லே ஏற்க 

த்தசிய ைக்கள் சக்தி ்தயாராக இருப்ே்தாக

இள்டககோல நிரவோகத்ளத
ஏற�தறகு பத.ெ.ச தயோர

வன்முலையால் நாடு அழிலவ 
தய அலடவாகப் ்ேறும் எனவும், 
ேை ்தசாப்்தஙக்ளாக நாடு இத்்த -
லகய அழிலவ அனுேவித்்தது 
எனவும் எதிர்க்கட்சித் ்தலைவர் 
சஜித் பிதரை்தாச ்்தரிவித்்தார்.  

எதிர்க்கட்சித் ்தலைவர் 
அலுவைகத்தில்   தநற்று 

வன்முளைககுப �திலோக 
அளெதி கோபப�ோம்

ஊரடஙகு சட்டம் அமுலில் 
உள்்ள காைப் ேகுதியில் ்ோது 
இடஙகளில் ஒன்று கூடுவது குற்-
ைைாகும் என காலிமுகத்திடலி -
லுள்்ள தகாட்டா தகா கைவுக்கு 
்ோலிஸார் ஒலி்ே-
ருக்கி ஊடாக

ஊரடஙகு சடடம் அமுலிலுள்்ளது:

்காழும்பு நகரம் உள்ளிட்ட நாட்டின் 
ஏலனய ோகஙகளில் இராணுத்தினரால் 
விதசட ோதுகாப்பு ஏற்ோடுகள் தைற்-
்காள்்ளப்ேட்டுள்்ளன.  

 கவச வாகனஙகளுடன் தநற்று காலை 
மு்தல் ்காழும்பு நகரில், கணகாணிப்பு 
நடவடிக்லக ஆரம்பிக்கப்ேட்ட்தாக 
இராணுவம் ்்தரிவித்்தது.   

 அத்துடன், விதசட 

நோடடின் �ல �ோகஙகளிலும்
முப�ள்டயினர �ோதுகோபபில்

நாட்டில் சட்டம் ஒழுஙகு 
முலையாக ்சயற்ேடுத்்தப்ேடாவி -
டின் ்ோரு்ளா்தார ்நருக்கடிலய 
சைாளிக்க முடியாது என ைத்திய 
வஙகியின் ஆளுநர் கைாநிதி நந்த -
ைால் வீரசிஙக ்்தரிவித்துள்்ளார்.  

ஊடகவியைா்ளர் சநதிப்பில் 
கைநது ்காணடு தநற்று கருத்து 
்்தரிவிக்கும் தோத்த ைத்திய 

வஙகியின் ஆளுநர் இவவாறு 
்்தரிவித்துள்்ளார்.  

பிர்தைதரா, நிதியலைச்சதரா 
இல்லை, ் சயற்ேடா்த நிலையில் 
ோராளுைன்ைம் , நிலைதவற்று 
அதிகாரம் ்காணட ஜனாதிேதி 
ைாத்திரம் உள்்ள ஒரு ்சயலிழந்த 
நிலை காணப்ேடுவ்தாக அவர் சுட் -
டிக்காட்டியுள்்ளார்.

 நிலையான அரசாஙக்ைான்று 
விலரவில் அலைக்கப்ேட 
தவணடும் எனவும் இது 225 
ைக்கள் பிரதிநிதிகள் ைற்றும் ஜனா -
திேதியின் முக்கிய ்ோறுப்பு 
எனவும் ைத்திய வஙகியின் ஆளுநர் 
சுட்டிக்காட்டினார்.

நாட்டில் சட்டம் ைற்றும்

நிமலயான அரசாங்கம் விமரவில் அமேக்கபபட மவண்டும்

ஸாதிக் ஷிஹான்

ைக்க்ளால் ்்தரிவு ்சய்யப்-
ேட்ட ்தலைவரான முன்னாள் 
பிர்தைர் ைஹிந்த ராஜேக் ஷலவ 
ோதுகாப்ேது அரசியைலைப்பின்-
ேடி முப்ேலடயினருக்கு உரித் -
்தாக்கப்ேட்டுள்்ள கடலையாகும் 
என இராணுவத்்த்ளேதி 
்ஜனரல்

ேக்க்ளால் தெரிவான ெமலவர் எனபொல்  

ஸாதிக் ஷிஹான்  

முன்னாள் பிர்தைர் 
ைஹிந்த ராஜேக் ஷ திருதகா-
ணைலையிலுள்்ள கிழக்கு 
கடற்ேலடக் கட்டல்ளத் 
்தலைலையகத்திற்கு அலழத்-
துச் ்சல்ைப்ேட்டு ோதுகாப்-
ோக ்தஙகலவக்கப்ேட்டுள்்ள-
்தாக ோதுகாப்புச் ்சயைா்ளர் 
்ஜனரல் கைல் குண-
ரட்ண ் ்தரிவித்்தார். 

ெஹிநத ரோஜ�க ஷ திருெளல   
க்டற�ள்ட முகோமில்!  

ஜனாதிேதி ே்தவி விைகி-
னால் ைாத்திரதை சஜித் பிதரை -
்தாச பிர்தைர் ே்தவிலய ஏற்ோர் 
என ோராளுைன்ை உறுப்பினர் 
ைக்ைன் கிரி்யல்ை ்்தரிவித் -
துள்்ளார்.   

இவவிடயம் ்்தாடர்பில் 

தநற்று (11) ஊடகஙகளுக்கு 
கருத்து ்்தரிவிக்கும் தோத்த 
இவவாறு ்்தரிவித்துள்்ளார்.   

ஜனாதிேதி உடனடியாக 
ே்தவி விைக தவணடும் 
எனவும், அ்தன் 
பின்னர்

இைஙலகக்கான சீனத் தூதுவர் 
கீய் ்ஸன்்ஹான் (Qi Zhenhon) 
ைற்றும் எதிர்க்கட்சித் ்தலைவர் சஜித் 
பிதரை்தாச ஆகிதயார்களுக்கு இலட-
யிைான சநதிப்்ோன்று தநற்று (11) 

காலை எதிர்க்கட்சித் ்தலைவர் அலு-
வைகத்தில் இடம் ்ேற்ைது.   

இ்தன்தோது இைஙலக ்தற்தோது 
எதிர்்காள்ளும் நிலைலை 
்்தாடர்பில் விரிவாக 

சபகோதரத்துவத்தின் பிரகோரம்
உதவிககரம் நீட்டபவணடும்

இலஙளகயில் அளெதி நிலவ
இநதிய களலஞரின் முயறசி  

ெணலில் ஓவியம் மசதுககி கவனயீரபபு

0808

சீனத்தூதுவரிடம் சஜித் பிமரேொச ம்காரிகம்க

பரபபபபடும் தசய்தி்களில் உண்மேயில்மல
தலைவர் அனுரகுமார திஸாநாயக்க ததரிவிப்பு

SJB ஊட்க ோநாடடில் லக ஷேன கிரிதயல்ல

சஜித் பிரரமதாச ர்காரிகல்க  

ெ.மெ.ே.மு ஊட்க மபசசா்ளர் சு்காஷ எம்.ஏ. சுேந்திரன MP தெரிவிபபு தயாசிறி ஜயரச்கர ததரிவிப்பு
இராணுவத்தினர் உஷார்  நிலையில்

சடடம, ஒழுங்கு சீர்குலலநதால்
பமலும பபாருளாதார பெருககடி பாது்காபபுச தசயலா்ளர் உறுதிபபடுத்தினார்   

ோராளுைன்ைத்தில் ்ேரும்ோன்லையி-
னரின் நம்பிக்லகலயப் ்ேற்றுக் ்காணட 
அத்ததோல் நாட்டு ைக்களின் நம்பிக்ல-
கலய உறுதிப்ேடுத்திக்்காள்்ளக்கூடிய 
பிர்தை்ராருவலரயும் அலைச்சரலவ ஒன்-
லையும் இவவாரத்திற்குள் நியமிப்ே்தற்கு 
நடவடிக்லக்யடுப்ே்தாக ஜனாதிேதி 
தகாட்டாேய ராஜேக் ஷ  ் ்தரிவித்்தார். 

நாட்டில் ஏற்ேட்டு ள்்ள ்நருக்கடி 
நிலைலை ்்தாடர்பில் ஜனாதிேதி தகாட்-
டாேய ராஜேக் ஷ தநற்று நாட்டு ைக்க-
ளுக்கு ஆற்றிய விதசட உலரயின் தோது 
இவவாறு ்்தரிவித்்தார். 

அவர் இஙகு தைலும் ் ்தரிவித்்த்தாவது, 
நியமிக்கப்ேடும் புதிய அரசாஙகத்தின் 

பிர்தைர் புதிய தவலைத்திட்ட்ைான்லை 
சைர்ப்பித்து நாட்லட முன்தனாக்கிக் 
்காணடு்சல்வ்தற்கு வாய்ப்பு ஏற்ேடுத்-
திக்்காடுப்ே்தாகவும் ஜனாதிேதி குறிப்-
பிட்டார். 

நாடாளுைன்ைத்துக்கு அதிகாரம் கிலடக்-
கும் வலகயில் 19 ஆவது திருத்்தம் உள்-
்ளடக்கப்ேட்டு அரசியல் திருத்்தம் 
தைற்்காள்்ளப்ேடு்ைனவும் ஜனாதிேதி 
்்தரிவித்்தார். 

அணலைக்காை சம்ேவஙகள் ்்தாடர்-
பில் திட்டமிட்ட ஒத்துலழப்பு வழஙகிய, 
பிரசாரம் ்சய்்த அலனவருக்கும் எதிராக 
சட்ட நடவடிக்லக எடுக்கப்ேடு்ைன்-
றும் அவர் ்்தரிவித்்தார். இன்று நாஙகள் 

நாட்டின் வரைாற்றில் மிகவும் ோரிய 
்நருக்கடிக்கு முகங்காடுத்துள்த்ளாம். 
இந்த நிலைலை த்தான்றுவ்தற்கு மு்தல் 
காரணம் ்ோரு்ளா்தார ்நருக்கடியினால் 
ைக்கள் முகங்காடுத்்த பிரச்சிலனயால் 
சமூக அரசியல் ஸ்திரைற்ை நிலை த்தான்-
றியத்தயாகும். இந்தப் பிரச்சிலனக்குத் 
தீர்வாக ேல்தவறு ்தரப்பினரும் முன்-
லவத்்த ்ோது தயாசலனயானது ோராளு-
ைன்ைத்ல்த பிரதிநிதித்துவப்ேடுத்துகின்ை 
்ேரும்ோன்லை கட்சிகல்ளச் தசர்த்து 
புதிய அரசாஙக்ைான்லை அலைப்ேத்த-
யாகும்.  கடந்த காைஙகளில் நான் இ்தற்காக 
ேல்தவறு கட்சிகள் ைற்றும் குழுக்களின் 
்தலைவர்களுடன் கைநதுலரயாடிதனன். 

இவ்ாரத்துககுள் பிரதமலரயும
அலமசசரல்யும நியமிகக முடிவு

ெஹிநதளவ �ோதுகோப�து   
முப�ள்டயினரதும் க்டளெ   
இராணுவத்தளபதி ததரிவிப்பு

இலங்லக அரசியல்்ாதிகள்
எ்ரும இநதியா பசல்லவில்லல
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்ன்முலைகளுககு காரணமாக
இருநபதாருககு பயணத்தலட

விதிக்கக க்கோருகிறது சட்டத்தரணி்கள் சங்கம்

இநதிய  பலடகலள இலங்லகககு
அனுப்பும எண்ணம இல்லல 03

்கடடட ஆய்வு நிறுவ்கம் எசசரிகம்க

பநறறிரவு நோடடு ெககளுககு ஆறறிய விபச்ட உளரயில் ஜனோதி�தி மதரிவிபபு

ஜனோதி�தி �தவி விலகினோபலபய
பிரதெர �தவிளய சஜித் ஏற�ோர

ம�ோது இ்டஙகளில் கூட்டெோக
இருப�து குறைச் மசயலோகும்

்கவச வா்கனங்களில் மராந்து நடவடிகம்க
்காலிமு்கத்திடலில் தபாலிஸார் அறிவிபபு



ஆக்கிரமிக்்கப்பட்ட மேற்குக் 
்கரர ந்கரான ஜெனினில் இஸமர-
லிய ்பாது்காபபுப ்பர்டயின் சுற்றிவ-
ரைபபு மேடுேலில் ஜெய்தி மெ்கரித்-
துக் ஜ்காண்டிருநே அல் ெசீரா ஜ்பண் 
ஜெய்தியாைர் ஜெரீன் அபூ அக்மலே, 
இஸமரலிய ்பர்டயால் சுடடுக் -
ஜ்கால்லேப்படடுளைார். 

51 வயோன அபூ அக்மலே, மவண் -
டுஜேன்று ்பழிவாங்கும் மநாக்்கத்-
து்டன் இஸமரலிய துருபபு்கைால் 
சு்டப்படடிருக்கிறார் என்று ்கட்டா-
ரரத் ேைோ்கக் ஜ்காண்்ட அல் ெசீரா 
ஜெய்தி நிறுவனம் குறிபபிடடுள-
ைது. 

ஜெய்தியாைரர ேேது ்பர்ட 
இலேக்கு ரவக்்கவில்ரலே என்று 
இஸமரலிய இராணுவம் ேறுத்துள-
ைது. 

்பலேஸதீன துப்பாக்கிோரி்களு்ட-
னான ெண்ர்டயின்ம்பாது அவர் 
மீது துப்பாக்கி குண்டு ்பாய்நதிருக்்க 
வாய்பபு இருப்போ்க அது குறிபபிட-
டுளைது. 

அபூ அக்மலேவின் ேரணம் ்கவரலே 
அளிப்போ்கவும் ்பலேஸதீன அதி்கார 
ெர்பயு்டன் இரணநது கூடடு 
விொரரண ந்டத்துவேற்கும் இஸமர-
லிய ஜவளிவிவ்கார அரேசெர் யயிர் 
லேபிட அரைபபு விடுத்ோர்.

‘மோேல் வலேயங்்களில் ஊ்ட-
்கவியலோைர்்கள ்பாது்காக்்கப-
்ப்ட மவண்டும் என்்பமோடு 
உண்ரேரய ்கண்்டறிவேற்கு நாம் 
அரனவரும் ்க்டப்பாடு ஜ்பற்றிருக் -
கிமறாம்’ என்றும் அவர் மேலும் 
ஜேரிவித்ோர். 

ஊ்ட்கவியலோைர்்களுக்்கான அங்கி 
ேற்றும் ேரலேக்்கவெத்ரே அணிநதி-
ருநே மவரையிமலேமய அபூ அக்மலே-
வின் மு்கத்தின் மீது சு்டப்படடிருக்கி-
றது என்று ்கட்டார் பிரதி ஜவளியுறவு 
அரேசெர் ஜலோல்வா அல் ்கட்டர் 
ஜேரிவித்துளைார். 

அபூ அக்மலேவின் ேரணத்ரே 

உறுதி ஜெய்திருக்கும் ்பலேஸதீன 
சு்காோர அரேசசு துப்பாக்கிச-
சூடடுக்கு இலேக்்கானரே அடுத்து 
ஆ்பத்ோன நிரலேயில் அவர் ேருத்-
துவேரனக்கு அரைத்துச ஜெல்லேப-
்பட்டோ்க குறிபபிட்டது. 

அல் ெசீரா அரபுச மெரவயில் 
முக்கிய புளளியா்க அபூ அக்மலே 
இருநது வநோர். ்க்டநே 15 ஆண்டு-
்கைா்க இஸமரல் ேற்றும் ்பலேஸதீன 
பிரசசிரன ்பற்றி அவர் ஜெய்தி மெ்க -
ரித்து வநதுளைார்.  

இஸமரலில் ்பலேஸதீனர்்கள 
ேற்றும் இஸமரலிய அரபி்களின் 
ோக்குேல் அரலே அண்ரேக் ்காலேத்-

தில் தீவிரம் அர்டநதுளைது. இநேத் 
ோக்குேல்்களில் 17 இஸமரலியர்்கள 
ேற்றும் இரு உக்ரரன் நாட்டவர்்கள 
ஜ்கால்லேப்படடுளைனர். 

ேறுபுறம் இஸமரலிய ்பர்டயின் 
சுற்றிவரைபபு மேடுேல்்கள 
அல்லேது ோக்குேல்ோரி்கள மீோன 
துப்பாக்கிச சூடு்களில் குரறநேது 

26 ்பலேஸதீனர்்கள அண்ரேய வாரங் -
்களில் ஜ்கால்லேப்படடுளைனர். 

இஸமரல் மீோன ோக்குேல் -
்களுக்கு வநேவர்்களில் நால்வர் 
ஜெனின் ந்கரரச மெர்நேவர்்கள 
என்்போல் அநே ந்கரில் இஸமரலில் 
மேடுேல்்கள தீவிரம் அர்டநதுள-
ைது.   
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ஜ்காமரானா ஜோற்று ்பரவல் ்கார -
ணோ்க சீனாவின் ெங்்ாய் ோந்கர 
அரசு ்கல்லூரி ேற்றும் சிமரஷ்ட 
உயர் ்பா்டொரலே நுரைவுப ்பரீட -
ரெ்கரை ஒரு ோேத்திற்கு பிற் -
ம்பாடடுளைது. 

வரும் ெூரலே 7 ஜோ்டக்்கம் 9 
ஆம் தி்கதி வரர நர்டஜ்பறும் 
்கல்லூரி நுரைவு ்பரீடரெ்களுக் -
்கா்க 50,000க்கும் அதி்கோனவர்்கள 
மோற்றுகின்றனர். அமேம்பான்று 
வரும் ெூரலே 11 ேற்றும் 12 ஆம் 
தி்கதி்களில் நர்டஜ்பறும் சிமரஷ 
உயர் ்பா்டொரலே நுரைவு ்பரீடரெ -
யில் 110,000 ோணவர்்கள மோற் -

றுகின்றனர். சீனாவின் வர்த்ே்க 
ரேயோ்க இருக்கும் ெங்்ாய் ந்கர் 
நாடடின் ஜ்காமரானா ஜோற்றின் 
ரேயப புளளியா்க உளைரே குறிப -
பி்டத்ேக்்கது.  

சீன ்கம்யூனிெ ்கடசியின் ேரலேவர் 
ோமவா மெதுங் ோய்வான் மீது 
உரிரே ம்காருவரே ேறுத்ோர் என்று 
ஜநேர்லோநது முன்னாள இராெேநதிரி 
ஒருவரான ஜ்கரிட வான் ஜ்டர் வீஸ 
ஜேரிவித்துளைார். 

ோய்வான் நிரலே குறித்து ்காலேப -
ம்பாக்கில் சீனாவின் நிரலேப்பாட-
டில் ஜவளிப்பர்டயான வரலோற்று 
முரண்்பாடு ஏற்்பட்டரேரய அவர் 
சுடடிக்்காடடியுளைார். 1937 இல் 
அஜேரிக்்க ஊ்ட்கவியலோைர் எட்கர் 
ஸமொவுக்கு அளித்ே ம்படடியில் 
ோமவா மெதுங் கூறியோவது, ‘அவர்-
்களின் (ஜ்காரியர்்கள) சுேநதிரப 

ம்பாராட்டத்திற்கு உேவுவதில் நாம் 
உற்ொ்கேர்டகிமறாம். ோய்வானுக்-
கும் அமே நிரலே ஜ்பாருநதும்’ என்று 
அவர் கூறியிருநோர் என்்பரே ஜ்டர் 
வீஸ குறிபபிடடு கூறியுளைார்.   

ரஷய ெனாதி்பதி விைாடிமிர் 
புடடின் உக்ரரனில் அநநாடடின் 
கிைக்கில் ஜவற்றி ஜ்பற்றம்பாதும் 
கூ்ட நீண்்ட ்காலே ம்பார் ஒன்றுக்கு 
ேயாராவோ்க அஜேரிக்்க உைவுப 
பிரிவு எசெரிக்ர்க விடுத்துளைது.   

கிைக்கு உக்ரரரன ரஷயா ர்கப-
்பற்ற முயற்சிக்கும் நிரலேயில் அங்கு 
உக்கிர மோேல்்கள இ்டம்ஜ்பற்று 
வரும் சூைலிமலேமய இநே எசெ-
ரிக்ர்க விடுக்்கப்படடுளைது. 

உக்ரரன் ேரலேந்கர் கிமயரவ 
ர்கப்பற்றும் முயற்சிக்கு உக்ரர-
னிய ்பர்டயி்டம் இருநது ்கடும் 
எதிர்பபு வநேரே அடுத்மே 
ஜ்டான்்பாஸ பிராநதியத்ரே ர்கப -
்பற்றுவதில் ரஷயத் துருபபு்கள அவ -
ோனம் ஜெலுத்தியுளைன.  

இநே சூைலில் ரஷயத் துருபபு்கள 
முடடுக்்கடர்டரய ெநதித்திருப்ப -
ோ்க அஜேரிக்்க உைவுப பிரிவு குறிப-
பிடடுளைது.

்க்டநே ஜெவவாய்க்கிைரே இ்டம் -
ஜ்பற்ற அஜேரிக்்க ஜெனட குழு 
விொரரணயில் ்கருத்துக் கூறிய 

மேசிய உைவுத் துரற ்பணிப்பாைர் 
அவரில் ஜ்ய்னஸ கூறியோவது, 
‘ஜ்டான்்பாசுக்கு அப்பாலும் ஜெயற் -
்ப்ட புடடின் திட்டமிடடுளைார். 
ஆனால் அவரது எதிர்்பார்பபுக்கும் 
ரஷய இராணுவத்தின் ேற்ம்பாரேய 
திறனுக்கும் இர்டமய முரண்்பாடு 
உளைது’ என்றார். 

்பண வீக்்கம், உணவு ்பற்றாக்கு-

ரற்கள ேற்றும் எரிெக்தி விரலே 
மோெேர்டேல் உக்ரரனுக்்கான 
அஜேரிக்்கா ேற்றும் ஐமராபபிய 
ஒன்றியத்தின் உேவி ்பலேவீனேர்ட -
வேற்கு ்காரணோ்க இருக்கும் என்று 
ரஷய ெனாதி்பதி ்கணித்திருப்போ்க 
அவர் மேலும் ஜேரிவித்ோர்.     

எவவாறாயினும் ம்பார் ஜோ்டர் -
வோல் ரஷய ெனாதி்பதி ்கடுரே -

யான வழிமுரற்களுக்கு திரும்்பக் 
கூ்டம் என்றும் ரஷயாவின் இருபபு 
ஜோ்டர்பில் புடடின் அசசுறுத்ேரலே 
உணர்நோல் ோத்திரமே ரஷயா 
அணு அயுேத்ரே ்பயன்்படுத்ேக் 
கூடும் என்றும் அவர் குறிபபிட்டார்.  

இமே விொரரணயில் ்கருத் -
துக் கூறிய ்பாது்காபபு புலேனாய்வு 
நிறுவன ்பணிப்பாைர் ஸஜ்காட 
்பரிர், ரஷயர்்கள ேற்றும் உக்ரரனி -
யர்்கள இழு்பறிரய ெநதித்திருப்ப -
ோ்கக் கூறினார்.  

புதிய ம்பார் ந்டவடிக்ர்க்களில் 
வ்ட கிைக்கு ்கார்கிவ பிராநதியத் -
தில் நான்கு குடியிருபபுப ்பகுதி -
்கரை மீட்டோ்க உக்ரரன கூறியுள -
ைது. 

ம்பார் ஆரம்பித்ேது ஜோ்டக்்கம் 
்கடும் குண்டு ோக்குேலுக்கு இலேக் -
்காகி வரும் ்கார்கிவ ந்கரில் இருநது 
ரஷய துருபபு்கரை உக்ரரன் ஜவற் -
றி்கரோ்க ்படிப்படியா்க பின்வாங் -
்கச ஜெய்து வருவோ்க உக்ரரன் 
ெனாதி்பதி ஜவாமலோடிமிர் 
ஜெஜலேன்ஸகி ஜேரிவித்துளைார். 

்கன்டாவில் ்பாராளுேன்ற 
உறுபபினர் ஒருவர், ்கழிப்ப -
ரறயிலிருநது ்பாராளுேன்றச 
ெநதிபபில் ்கலேநதுஜ்காண்்டேற் -
்கா்க ேன்னிபபுக் ம்கடடுக் -
ஜ்காண்டுளைார்.

ெப்கத் அலி ்காஜணாளி 
அரைபபு மூலேம் ெநதிபபில் 
்கலேநதுஜ்காண்்டம்பாது, ெ்க 
உறுபபினர்்கள நன்கு ்பைக் -
்கப்பட்ட ்கழிப்பரறச சுவரர 
அர்டயாைம் ்கண்டுளைனர்.

அரே அடுத்து அரனத்து உறுப-
பினர்்களும் ேங்்கள ்கருவி்கரைக் 
்கவனத்து்டன் ்பயன்்படுத்துோறும் 
்காஜணாளி அரைபபின்ம்பாது எங்கு 
இருக்கின்மறாம் என்்பரே நிரனவு-
கூருோறும் ம்கடடுக்ஜ்காளைப்பட-
்டனர்.

 அலி ந்டநே ெம்்பவத்திற்கு ேன் -
னிபபுக் ம்கடடுக்ஜ்காண்்டார். அநேத் 
ேவறு மீண்டும் நி்கைாது என்று அவர் 
உறுதி அளித்ோர்.

55 வயது அலி ்க்டநே ஆண்டு 
லி்பரல் ்கடசி ொர்பில் ்பாராளுேன்ற 
உறுபபினரா்கத் மேர்நஜேடுக்்கப்பட-
்டார்.

லி்பரல் எம்.பி ஒருவர் சூம் 
ஜோழில்நுட்பத்தின் வழியான 
ெநதிபபில் ேர்ேெங்்க்ட சூைரலே 
ெநதிப்பது ்க்டநே இரண்டு ஆண் -
டு்களில் இது இரண்்டாவது 
முரறயாகும். 

்க்டநே ஆண்டு ஜேய்நி்கர் 
வடிவில் இ்டம்ஜ்பற்ற ்பாராளு-
ேன்ற அேர்வில் சிறுநீர் ்கழித்ே-
்படி ்பங்ம்கற்ற லி்பரல் எம்.பி 
வில் அமோஸ ேனது ஜெயலுக் -
்கா்க ேன்னிபபுக் ம்கட்டார். 

இநே ெம்்பவம் நி்கழவேற்கு ஒரு 
ோேத்திற்கு முன் அவர் ெ்காக்்கலு்ட-
னான ்காஜணாளி அரைபபில் நிர் -
வாணோ்க மோன்றினார். ஜோ்டர்நது 
அவர் மீண்டும் மேர்ேலில் ம்பாடடி-
யி்டவில்ரலே என்்பது குறிபபி்டத் -
ேக்்கது.  

முன்னாள அஜேரிக்்க ெனாதி-
்பதி ஜ்டானால்ட டிரம்ப மீோன 
டவிட்டர் ேர்டரய நீக்்கபம்பா-
வோ்க ஜெல்வநேர் இமலோன் 
ேஸக் ஜேரிவித்துளைார்.

ோம் டவிட்டர் நிறுவனத்ரே 
வாங்கிய பின் அநே ோற்றத் -
ரேக் ஜ்காண்டு வரவிருப்போ்க 
ேஸக் குறிபபிட்டார்.

உலேகின் மி்கபஜ்பரிய ஜெல்-
வநேரான ேஸக், 44 பில்லியன் 
ஜ்டாலேருக்கு டவிட்டர் நிறுவ-
னத்ரே வாங்்க ஒப்பநேம் ஜெய் -
துளைார்.

ஒப்பநேம் நிரறவர்டநேதும் 
ேஸக் டவிட்டர் நிறுவனத்தின் ேற்்கா-
லி்க ேரலேரே நிர்வா்க அதி்காரியா-
்கப ஜ்பாறுபம்பற்்பார் என்று கூறப்ப-
டுகிறது.

டவிட்டர் ்கணக்கு்கரை நிரநே -
ரோ்கத் ேர்டஜெய்வது அரியோ்க  
இருக்்க மவண்டும் என்று 
ர்பனான்ஸ ர்டம்ஸ ோநாடடில் 
ேஸக் குறிபபிட்டார். டவிட்டரின் 
இரண நிறுவனரான மெக் ம்டார்சி-

யும் அமே ்கருத்ரேக் ஜ்காண்-
டுளைோ்க அவர் கூறினார்.

டவிட்டர் ேைத்திலிருநது 
டிரம்பர்பத் ேர்ட ஜெய்ேது 
ேவறு என்றும் அறிவற்ற முடிவு 
என்றும் ேஸக் ஜேரிவித்ோர்.

்க்டநே ஆண்டு ெனவரியில் 
அஜேரிக்்க ்பாராளுேன்றம் 
ோக்்கப்பட்டரே அடுத்து, 
டிரம்பபின் டவிட்டர் ்கணக்கு 
நிரநேரோ்கத் ேர்ட ஜெய்யப -
்பட்டது.

யாமரனும் ெட்டவிமராே -
ோன அல்லேது உலேகுக்கு அழிரவ 
ஏற்்படுத்தும் ஏரனய ்பதிவு்கரை 
டவிட்டரில் இட்டால் ேற்்காலி்க 
இர்டநிறுத்ேம் அல்லேது அநேப 
்பதிவு ேரறக்்கப்ப்ட மவண்டும் 
என்று ேஸக் குறிபபிட்டார். 

ெப்பானிய ந்கரம் ஒன்று 
அங்குளை குடியிருப்பாைர் 
ஒருவருக்கு 360,000 ஜ்டாலேர் 
நிதி உேவிரய ேவறுேலோ்க 
அளித்ே நிரலேயில் அேரன 
திருபபித்ேர அவர் ேறுத்ேோல் 
ெட்ட ந்டவடிக்ர்க எடுக்்க திட -
்டமிடடுளைது. 

‘குடியிருப்பாைருக்கு ஏற் -
்பட்ட பிரசசிரனக்்கா்க நாம் 
வருநதுகிமறாம். இநே குடியி -
ருப்பாைருக்கு எதிரா்க நாம் 
வைக்குத் ஜோடுக்்கவுளமைாம்’ 
என்று அபு ந்கர அதி்காரி ஒருவர் 
ஏ.எப.பி ஜெய்தி நிறுவனத்துக்கு 
ஜேரிவித்துளைார். வியாைக்கிைரே 
(இன்று) நர்டஜ்பறும் ோந்கர ெர்ப 
கூட்டத்தில் இேற்்கான ஒபபுேல் 
கிர்டக்கும் என்று எதிர்்பார்ப்போ்க 
அவர் குறிபபிட்டார். 

மேற்கு யேகுசசி ோ்காணத்தில் 
்க்டநே ோேம், ஜ்பருநஜோற்றினால் 
்பாதிக்்கப்பட்ட குரறநே வருோ -
னம் உர்டய 463 ம்பரில் ஒவஜவாரு -
வருக்கும் 100,000 ஜயன் வைங்்கப -
்படடுளைது. 

ஆனால் இநே நர்டமுரறயின் -
ம்பாது, அவர்்கள ஒரு குடியிருப்பா -

ைருக்கு ோத்திரம் ேவறுே -
லோ்க 46.3 மில்லியன் ஜயன் 
்பணத்ரே அளித்துளைனர். 
பின்னர் அவர் உ்டன் அர்ட -
யாைம் ்காணப்படடு அநேப 
்பணத்ரே திரும்்ப அளிக்கும் -
்படி ம்காரப்படடுளைார்.  

இது ்பற்றி ்பலே ்கடிேங்்கள 
ேற்றும் அரைபபு்கள விடுக் -
்கப்பட்டம்பாதும் அநேப 
்பணம் திரும்்பக் கிர்டக்்க -
வில்ரலே. 

பின்னர் மநரடியா்க அநே குடி -
யிருப்பாைரர அதி்காரி்கள ெநதித் -
ேம்பாது அநேப ்பணத்ரே எடுத் -
ேரே ஒபபுக்ஜ்காண்டிருக்கும் அவர் 
அேரன திரும்்பத் ேரமுடியவில்ரலே 
என்றும் அேற்கு ்பரி்காரம் ஜெய்யத் 
ேயாரா்க இருப்போ்கவும் குறிபபிட -
டுளைார்.  

நியுசிலோநது அேன் 
ெர்வமேெ எல்ரலே்கரை 
ெூரலே ோே இறுதியில் 
மீண்டும் முழுரேயா்கத் 
திறக்்கவுளைது.

அமே நாளில் 
ஜொகுசுக் ்கப்பல் மெரவ -
்களும் ஆரம்பிக்்கப்படும் 
என்று அநநாடடின் பிரே-
ேர் ெசிண்்டா ஆர்்டன் 
ஜேரிவித்ோர்.

இேற்கு முன்னோ்க 
வரும் ஜெப்டம்்பர் ோே 
இறுதியிமலேமய நியுசி -
லோநதின் எல்ரலே்கரை மீண்டும் 
திறப்பேற்குத்  திட்டமி்டப்படடிருந-
ேது. ஆனால் அவற்ரற முன்கூட-
டிமய திறக்்க ேற்ம்பாது அறிவிபபு 
வநதுளைது.

விொ அனுேதி ஜ்பறத் மேரவப -
்படுமவார் அங்கு மீண்டும் ஜெல்லே -
லோம்.

எல்ரலே்கரை மீண்டும் திறப்ப -
ோல் உ்டனடித் திறன்்களுக்்கான 

்ப ற் ற ா க் கு ர ற ்க ள 
தீரும் என்று ஆர்்டன் 
கூறினார்.

ஒக்லோநதில் வர்த்ே -
்கச ெநதிபபு ஒன்றில் 
்கலேநதுஜ்காண்்ட அவர் 
அவவாறு ஜேரிவித்ோர்.

நியுசிலோநதின் சுற் -
றுப்பயணத்துரறக்குப 
புத்துயிரூடடுவமோடு, 
குடிமயறி்களின் விவ -
்காரத்ரேயும் வலுப்ப -
டுத்ே முடியும் என்றார் 
ஆர்்டன்.

நாடடில் ஜ்பாருைாோர எதிர்்கா -
லேத்ரே உறுதிஜெய்ய, ஏற்்கனமவ 
ஜவற்றி்கரோ்கச ஜெயல்்படுத்ேப -
்பட்ட திட்டங்்கள மேம்்படுத்ேப்ப -
டும் என்று அவர் கூறினார்.

உக்ரைனில் நீண்ட ப�ோருககு
தயோரைோகும் விளோடிமிர் புட்டின்

அமெரிக்க உளவுப் பிரிவு த்கவல்

குடியிருப�ோளருககு 360,000 ட்டோல்ரை
தவறுதலோக வழங்கிய ஜப�ோன் நகரைம்

ஷங்்ோயில் நு்ழவு
�ரீட்்சை ஒத்தி்வபபு

தோயவோன் குறித்து
மோபவோவின் கருத்து

கழிப�்ையிலிருந்து �ோரைோளுமன்ை
அமர்வில் �ங்பகறை எம்.பி மன்னிபபு

டிரைம்பின் ட்விட்்டர் த்்ட்ய
நீகக இபலோன் மஸ்க திட்்டம்

இஸ்பரைலியப �்்டயோல் ‘அல் ஜசீரைோ’
ட�ண டசையதியோளர் சுட்டுக டகோ்ல

ஜூ்ல இறுதியில் எல்்ல்ய
திைப�தறகு நியுசிலோந்து முடிவு



ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம் 
 
நாட்�ல் நைடமுைற-

�ல் உள்ள ஊரடங்குச் 
சட்டம் இன்று காைல 
தளர்த்தப்படும் சாத்-
�யம் காணப்படுவது-
டன் ெகாழும்பு உட்பட 
நாட்�ன் பல்ேவறு பகு-
�க�லும் பாதுகாப்பு 
பலப்படுத்தப்பட்டுள்-
ளது.   

ெபா�சாருடன் முப்பைட�-
னரும் பாதுகாப்புக் கடைம�ல் 
ஈடுபட்டு வருவதுடன் �� ேசாத-
ைனகள் �ேசட ெசயல��ன் 
பாதுகாப்பு உள்�ட்ட பாதுகாப்பு 
நடவ�க்ைககள் பலப்படுத்தப்பட்-
டுள்ளன.  

அேதேவைள, நாட்�ல் கடந்த 

�ல �னங்களாக �ல�ய குழப்-
பகரமான சூழ்�ைல கட்டுப்-

பாட்டுக்குள் ெகாண்டுவரப்-
பட்டுள்ளதாக இராணுவத் 
தளப� சேவந்�ர �ல்வா 
ெத��த்துள்ளார்.  

 அைம� சூழ்�ைலைய 
பாதுகாப்பதற்கு ெதாடர்ந்-

தும் முப்பைட�னரும் கட-
ைம�ல் ஈடுபடுத்தப்பட்-
டுள்ளதாகவும் இராணுவத் 
தளப� ெத��த்துள்ளார்.  

அேதேவைள ேநற்ைறய �னம் 
ெகாழும்பு உட்பட நாடளா�ய 
பல்ேவறு �ரேதசங்க�லும் பாது-
காப்பு பலப்படுத்தப்பட்�ருந்தது.  

ெபா�சாரும் இராணுவத்�ன-
ரும் பாதுகாப்பு கடைம�ல் ஈடுபட்-
�ருந்ததுடன் ெகாழும்பு உட்பட 
�ல �ரேதசங்க�ல் இராணுவ 

கவச வாகனங்களும் பாதுகாப்பு 
கடைம�ல் ஈடுபடுத்தப்பட்�-
ருந்தன. கு�ப்பாக ெகாழும்பு 
நக�ன் பல்ேவறு பகு�க�லும் 
இராணுவ �ேசட ெசயல��ன-
�ன் ேமாட்டார் ைசக்�ள் ���னர் 
பாதுகாப்பு கடைம�ல் ஈடுபடுத்-
தப்பட்�ருந்ததுடன் முக்�ய நக-
ரங்க�ல் ேசாதைனச் சாவ�கள் 
உருவாக்கப்பட்டு இராணுவத்�னர் 
வாகனங்கைள ேசாதைன�டும் நட-
வ�க்ைககளும் ேநற்று பலப்படுத்-
தப்பட்�ருந்தன.  

ேநற்ைறய �னம் கு�ப்�டத்தக்க 
வன்முைறச் சம்பவங்கள் இடம்-
ெபறாத ேபாதும் �ர்ெகாழும்பு உள்-
�ட்ட �ல பகு�க�ல் அவ்வாறான 
சம்பவங்கள் இடம்ெபற்றுள்ளதாக 
ெத�யவரு�றது.  

அத்துடன் ெகாழும்�ல் 

எ�ெபாருள் ��ேயா-
கத்ைத இலங்ைக ெபற்-
ேறா�ய கூட்டுத்தாபனம் 
(CPC) தற்கா�கமாக 
இைட�றுத்�யுள்ளது.   

நாட்�ல் அமுல்-
ப டு த் த ப் ப ட் டு ள் ள 
ஊரடங்குச் சட்டம் 
மற்றும் தற்ேபாைதய 
பாதுகாப்பு �ைலைமைய 
கருத்�ற்ெகாண்டு இந்த �ர்மானம் 
எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக இலங்ைக 
ெபற்ேறா�ய கூட்டுத்தாபனம் 
ெத��த்துள்ளது.   

கடந்த �ங்கட்�ழைம அைம�-
�ன்ைம ஏற்பட்டைதத் ெதாடர்ந்து 
இன்று (12) காைல 07 ம� வைர 
நாடளா�ய ���ல் ஊரடங்குச் 

சட்டம் அமு�ல் உள்ளது. 
�ைலைமையக் கட்டுப்-

படுத்த ெபா�ஸாரும் 
இ ர ா ணு வ த் � ன ரு ம் 
க ள � ற க் க ப் ப ட் ட 
ேபா�லும் பல பகு�-
க�ல் அவ்வப்ேபாது 

வன்முைறச் சம்பவங்க-
ளும் பதற்றமான சூழ்�ைல-

களும் ப�வா� வரு�ன்றன.   
ஏற்கனேவ எ�ெபாருள் பற்-

றாக்குைறைய எ�ர்ெகாண்டுள்ள 
�ைல�ல், தற்ேபாது நாட்�ன் 
�ைலைமைய கருத்�ற்ெகாண்டு 
எ�ெபாருள் ��ேயாகத்ைத தற்கா-
�கமாக �றுத்துவதற்கு இலங்ைக 
ெபற்ேறா�ய கூட்டுத்தாபனம் �ர்-
மா�த்துள்ளது.   

இலங்ைக 
அரசியல்வாதிகள்
எவரும் இந்தியா 
ெசல்லவில்ைல

கு�ப்�ட்ட 
�ல அர�யல்-
வ ா � க ளு ம் 
அ வ ர் க �ன் 
குடும்பத்�னரும் இந்�யா-
வுக்கு ெசன்�ருப்பதாக ஊட-
கங்கள் �லவற்�லும், சமூக 
ஊடகங்க�லும் ப�ரப்படும் 
ெசய்�கைள அவதா�த்துள்ள-
தாக இந்�ய உயர் ஸ்தா�கரால-
யம் ெத��த்துள்ளது.   

உயர்ஸ்தா�கரகத்�ன் உத்�-
ேயாகபூர்வ ட்�ட்டர் தளத்�ல் 
இந்த �டயம் ெத��க்கப்பட்-
டுள்ளது.   

அந்த ெசய்�கள் முற்�லும் 
ெபாய்யானைவ என்றும் எந்த�-
தமான உண்ைமகேளா அல்லது 
அர்த்தங்கேளா இல்லாதைவயா-
கும் எனவும் அ�ல் ெத��க்கப்-
பட்டுள்ளது.   

இவ்வாறான ெசய்�கைள 
மறுக்கும் அேதேவைள, வன்-
ைமயாக கண்�ப்பதாகவும் 
இந்�ய உயர்ஸ்தா�கராலயம் 
ெத��த்துள்ளது.  

வன்முைற 
நீடித்தால்  
சுகாதார ேசைவ 
சிக்கல்  

ந ா ட் � ல் 
வன் மு ை ற 
� ை ல ை ம 
� � க் கு -
ம ா �ன் , 
சு க ா த ா ர 
கட்டைமப்-
�ன் ெகாள்-
ளளவுக்கு அப்பால், நபர்கள் 
ைவத்�யசாைலக�ல் அனும-
�க்கப்படக்கூ�ய அபாய �ைல 
உள்ளதாக இலங்ைக மருத்துவ 
சங்கம் எச்ச�த்துள்ளது.   

மருந்துகள் மற்றும் சத்�ர 
��ச்ைச உபகரணங்களுக்கு 
தட்டுப்பாடு �லவு�ன்ற �ைல-
ைமக்கு மத்��ல் இந்த 
அபாயம்   

அைமச்சுகளுக்கான   
ெசயலாளர்களாக 
மீண்டும் நியமனம்

பாதுகாப்பு, ெபாதுப் பாது-
காப்பு மற்றும் �� அைமச்-
சுகளுக்கான ெசயலாளர்கள் 
�ண்டும் அேத பத�களுக்கு 
�ய�க்கப்பட்டுள்ளதாக ஜனா-
�ப� அலுவலகம் �டுத்துள்ள 
அ�க்ைக�ல் ெத��க்கப்பட்-
டுள்ளது.   

இதன்ப�, பாதுகாப்பு 
அைமச்�ன் ெசயலாளராக 
ஓய்வு ெபற்ற ேமஜர் கமல் 
குணரத்னவும், ெபாதுமக்கள் 
பாதுகாப்பு அைமச்�ன் ெசய-
லாளராக ஓய்வுப்ெபற்ற ேமஜர் 
ெஜனரல் ஜகத் � அல்�ஸ�ம், 
��யைமச்�ன் ெசயலாள-
ராக ம�ந்த ��வர்தனவும் 
ெதாடர்ந்தும் ெசயற்படவுள்ள-
னர்.   

�னகரன் �ளம்பரம்
0112429367

�ற்பைன ��வு 
0112429444, 
0112429378

ஆ��ய�டம்  
editor.tkn@lakehouse.lk

 2022    ேம   12   �யாழக்�ழைம 

��: --ஏகாத�

ராகுகாலம் :  பகல் :  1.30  -  3.00வைர
சுபேநரம் : காைல : 10.30  -  12.00வைர
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இன்ைறய சுப�னம்ெதாழுைக 
ேநரம்

 ேமஷம்  - ெபாறுைம

�ஷபம்  - - நன்ைம

�துனம் - - தனம்

கடகம் - - ேபாட்�

�ம்மம் - - ெசலவு

கன்� - - முயற்�

துலாம்  - ேகாபம்

�ருச்�கம் - - �ைறவு

தனுசு  - ெவற்�

மகரம் - - பாராட்டு

கும்பம் - மற�

�னம் - - சுகம்

ேயாகம்: மரண-�த்த ேயாகம்

3

இரா� பலன்கள்

கலா�� இராமச்சந்�ரகுருக்கள்
(பாபு சர்மா)

0808

08

08

08

08

கன�யன் ெடாலர்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல279.08 291.91

யூேரா
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல385.89 401.40

ஐப்பான் ெயன்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல2.7810 2.8886

�ங்கப்பூர் ெடாலர்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல262.54 271.61

ஸ்ேட�ங் பவுன்ஸ்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல448.89 468.16

சு�ஸ் �ராங்க்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல365.24 379.01

அெம�க்க ெடாலர்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல361.72 374.99

அவுஸ்�ேர�யா ெடாலர்
வாங்கும்
�ைல

�ற்பைன
�ைல251.46 267.85

கு�த்த
�ைல

கு�த்த
�ைலமத்�ய �ழக்கு

பஹ�ன் �னார் 967.44

குைவத் �னார் 1,188.53

ஓமான் �யால் 947.41

கட்டார் �யால் 99.83

சவூ� �யால் 97.24

ஐ.அ. இராச்�யம் �ர்ஹாம் 99.30

நாணய
மாற்று

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

இந்�யப் பைடகைள 
இலங்ைகக்கு அனுப்-
பும் எண்ணம் எதுவும் 
இந்�யாவுக்கு இல்ைல 
என்றும், இது ெதாடர்-
பாக பல்ேவறு ஊட-
கங்க�ல் ெவ�யாகும் 
ெசய்�கைள �பந்தைன-
�ன்� �ராக�ப்பதாக-
வும் இலங்ைகக்கான இந்�ய உயர்ஸ்-
தா�கரகம் ெத��த்துள்ளது.   

இந்�ய உயர்ஸ்தா�கராலயத்�ன் 
உத்�ேயாகபூர்வ ட்�ட்ட�ன் ஊடாக 
இவ்�டயத்ைத ெத��த்துள்ளது.   

இலங்ைக�ன் ஜனநாயகம், ஸ்-
�ரத்தன்ைம மற்றும் ெபாருளாதார 
�ட்� ஆ�யவற்றுக்கு இந்�யா பூர-
ணமாக ஆதரவ�ப்பதாக இந்�ய 
ெவ�யுறவு அைமச்�ன் ஊடகப் 

ேபச்சாளர் ேநற்றுமுன்-
�னம் ெத�வாக கு�ப்-
�ட்�ருந்தார்.   

சமூக ஊடகங்க�ல் 
பரப்பப்படும் ெசய்�-
களும் ேநாக்குகளும் 
இந்�ய அரசாங்கத்�ன் 
� ை ல ப் ப ா ட் � ை ன 
அ � ப் ப ை ட ய ா க க் 

ெகாண்டைவ அல்லெவன இந்�ய 
உயர்ஸ்தா�கரகம் ெத��த்துள்ளது.   

இேதேவைள, பார�ய ஜனதா கட்-
��ன் �ேரஷ்ட தைலவரான சுப்ரம-
�யன் சுவா� ேநற்று ட்�ட்டர் ப�-
ெவான்ைற இட்�ருந்தார்.   

இலங்ைக�ல் தற்ேபாது �லவும் 
அைம��ன்ைமையத் த�க்க இந்�-
யப் பைட�னர் கள�றங்க 
ேவண்டும் என அவர் 

�ல ஊடக ெசய்�கள் கு�த்து மறுப்பு

அல� மா�ைக��ருந்து வன்-
முைறகைள கட்ட�ழ்த்து�ட 
தூண்�யவர்கள், ச� ெசய்த-
வர்கள் ைகது ெசய்யப்-
பட ேவண்டும் எனவும் 
அவர்களுக்கு எ�ராக 
ப ய ண த் த ை ட க ை ள 
ெபா�ஸார் ெபற்றுக்-
ெகாள்ள ேவண்டும் 
எனவும் இலங்ைக சட்டத்தர-
�கள் சங்கம் ேகா�யுள்ளது.   

�ங்கட்�ழைம (09) அல� மா�-
ைகக்கு அரு�லும் கா�முகத் �ட-

�லும் ஆர்ப்பாட்டங்கள் �து 
அல� மா�ைக��ருந்து 

கட்ட�ழ்த்து�டப்பட்ட 
வன் மு ை ற க ை ள 

தான் கண்�ப்பதாக 
இலங்ைக சட்டத்-
தர�கள் சங்கம் 
அ � க் ை க ெ ய ான் -
�ல் கூ�யுள்ளது.   

ஆர்ப்பாட்டக்களங்கள் 
�தான தாக்குதல்களானைவ, ஆட்-
களுக்கும் பாராளுமன்ற உறுப்�னர்-
கள், உள்ளூராட்� அ�கார சைப 

உறுப்�னர்கள் உள்�ட்ட பலருக்-
குச் ெசாந்தமான ெசாத்துகள் �தான 
முன்ெனப்ேபாது�ல்லாத வைக�-
லான தாக்குதல்கைள கட்ட�ழ்த்து-
�டப்படுவதற்கும் தூண்�யுள்ளது. 
இதனால் மரணங்கள், காயங்கள், 
அரச மற்றும் த�யார் ெசாத்துக்க-
ளுக்குச் ேசதங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன 
என இலங்ைக சட்டத்தர�கள் 
சங்கம் கு�ப்�ட்டுள்ளது.   

ெபாதுமக்க�ன் நம்�க்ைகைய 
�ள ஸ்தா�ப்பதற்கும் 
அைம�ைய 

வன்முைறகளுக்கு காரணமாக
இருந்ேதாருக்கு பயணத்தைட

பாப்பரசர் �டுத்துள்ள அைழப்பு

மக்களின் ேகாரிக்ைககளுக்கு   
ெசவி சாய்க்கவும்  

இலங்ைக�ல் அைம�க்கு பாப்-
பரசர் �ரான்�ஸ் அைழப்பு �டுத்-
துள்ளார்.

ஆளும் அர�யல் தைலவர்கள் 
ெபாது மக்க�ன் ேகா�க்ைககளுக்கு 
ெச�சாய்க்க ேவண்டுெமன்றும் 
அவர் வ�யுறுத்�யுள்ளார்.  

ெபாதுமக்க�ன் அ�லாைஷக-
ளுக்கு ெச�சாய்த்து, ம�த உ�-
ைமகள் மற்றும் கு��யல் உ�-
ைமகளுக்கு முழு ம�யாைதைய 
உறு�ப்படுத்தேவண்டும் என்று 
ெபாறுப்புகள் உள்ள அைனவைரயும் 
தாம் ேகட்டுக்ெகாள்வதாக பாப்பர-
சர் ேகா�யுள்ளார்.  

வன்முைறக்கு அ�ப�யாமல், 
அைம�யான அணுகுமுைறையப் 
ேபணுமாறு அைனத்துத் தரப்�ன-
ைரயும் வ�யுறுத்துவதாகவும் அவர் 
கு�ப்�ட்டுள்ளார்.  

��க்கக் ேகாரு�றது சட்டத்தர�கள் சங்கம்

நாட்டில் சுமுக நிைலைமைய ஏற்படுத்த 
மக்களின் பூரண ஒத்துைழப்பு ேதைவ

ஊடக ெசய்திகளுக்கு தூதரகம் மறுப்பு

இலங்ைக மருத்துவ சங்கம் எச்சரிக்ைக  

இந்திய பைடகைள இலங்ைகக்கு
அனுப்பும் எண்ணம் இல்ைல
இந்�ய உயர்ஸ்தா�கர் டு�ட்ட�ல் ெத��ப்பு

மறு அறிவித்தல்வைர எரிெபாருள்
விநிேயாகம் தற்காலிக இைடநிறுத்தம்

ெதாழிற்சங்க ேவைல நிறுத்தம்
ேநற்று ைகவிடப்பட்டது

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்
  
கா�முகத்�டல் ேமாதல் சம்பவங்-

கைள கண்�த்து நாட்�ன் அைனத்து 
ெதா�ற்சங்கங்களும் ேமற்ெகாண்-
�ருந்த ெதாடர் ேவைல �றுத்தப் 
ேபாராட்டம் ேநற்று ைக�டப்பட்-
டுள்ளது.  

நாட்டு மக்க�ன் அத்�யாவ�ய 
ேசைவகைள கருத்�ற் ெகாண்டு 
தாம் தமது ெதாடர் ேவைல �றுத்தப் 
ேபாராட்டத்ைத இன்றுடன் (ேநற்று) 
ைக�டத் �ர்மா�த்துள்ளதாக 
ேமற்ப� ெதா�ற்சங்கங்கள் ெத�-
�த்தன.  

ெதா�ற்சங்கங்கள் அைனத்தும் 
ஒன்�ைணந்து ேநற்ைறய �னம் 
ெகாழும்�ல் ஊடக சந்�ப்-
ெபான்ைற ேமற்ெகாண்டதுடன் ஊர-
டங்குச் சட்டம் தளர்த்தப்பட்டதும் 
வழைமயான ேசைவகைள ெதாடர-
வுள்ளதாகவும் அவர்கள் ெத��த்த-
னர். அதற்�ணங்க துைறமு-
கம், சுகாதாரம், கல்�, 

இலங்ைக ெபற்ேறாலிய கூட்டுத்தாபனம் அறிவிப்பு

ஊரடங்குச்சட்டம் தளர்த்தப்படும் சாத்�யம் பிரதிப் ெபாலிஸ் மாஅதிபர் மீதான 
தாக்குதல்; இருவருக்கு விளக்கமறியல்
ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம் 

  
ெகாழும்பு கங்காராம பகு��ல் 

ேநற்று முன்�னம் இடம்ெபற்ற சம்-
பவம் ஒன்�ன் ேபாது ேமல் மாகா-
ணத்�ற்கு ெபாறுப்பான �ேரஷ்ட 
�ர�ப்ெபா�ஸ் மாஅ�பர் ேதச-
பந்து ெதன்னக்ேகாைன தாக்�ய-
தாக ைகது ெசய்யப்பட்�ருந்த இரு 
சந்ேதக நபர்களுக்கும் ெகாழும்பு 
�தவான் ��மன்றம் �ளக்கம�யல் 
தண்டைன வழங்�யுள்ளது.   

 ேமற்ப� சந்ேதக நபர்கள் இரு-
வரும் ேநற்று ெபா�சாரால் ைகது 
ெசய்யப்பட்டு ெகாழும்பு �தவான் 
��மன்றத்�ல் ஆஜர் படுத்தப்பட்ட-
ேபாது �தவான் அவர்கைள இன்று 
12 ஆம் �க� வைர �ளக்கம�ய-
�ல் ைவக்குமாறு உத்தர�ட்டார்.   

�ர�ப் ெபா�ஸ் மா அ�பர் 
�தான தாக்குதல் ேநற்று முன்�-
னம் காைல இடம்ெபற்றுள்ளதுடன் 
ேநற்றுக் காைல ேமற்ப� இரண்டு 
சந்ேதக நபர்கைளயும் ெகாள்ளுப்-

�ட்� பகு��ல் ைவத்து ைகது 
ெசய்ததாக ெபா�ஸார் ெத��த்த-
னர்.   

ேநற்று முன்�னம் ெகாழும்பு 
கங்காராம பகு��ல் கூ��ருந்த 
சனக் கூட்டத்ைத கைலப்பதற்காக 
ெபா�சார் ேமல் ேநாக்� துப்பாக்-
�ச் சூடு நடத்�யுள்ளதாகவும் 
அதன்ேபாது அங்�ருந்த �ர�ப் 
ெபா�ஸ் மா அ�பர் ேதசபந்து 
ெதன்னக்ேகான் குழுெவான்�னால் 
தாக்கப்பட்டு காயமைடந்துள்ளதாக-
வும் ெபா�சார் ெத��த்தனர்.   

அதன்ேபாது ��ல் உைட�ல் 
இருந்துள்ள �ேரஷ்ட �ர�ப் 
ெபா�ஸ் மா அ�பர், தப்�ேயாட 
முயன்ற ேபா�லும் ேமற்ப� குழு-
�னர் அவைரப் �ன் ெதாடர்ந்து 
தாக்குதல்கைள ேமற்ெகாண்டதாக-
வும் ெத��க்கப்படு�றது.   

எ�னும் �ன்னர் அங்�ருந்து 
அவைர ெபா�சார் பாதுகாப்பாக 
அவரது கா�ல் அனுப்� ைவத்தைம-
யும் கு�ப்�டத்தக்கது (ஸ)   

வன்முைறகைள ைகவிட்டு அைமதிைய
கைடப்பிடிக்குமாறு அரசு ேவண்டுேகாள்  
ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம் ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம் 

நாட்�ல் நைடமுைற-
�ல் உள்ள ஊரடங்குச் 
சட்டம் இன்று காைல 
தளர்த்தப்படும் சாத்-
�யம் காணப்படுவது-
டன் ெகாழும்பு உட்பட 
நாட்�ன் பல்ேவறு பகு-
�க�லும் பாதுகாப்பு 
பலப்படுத்தப்பட்டுள்-

�ல �னங்களாக �ல�ய குழப்-
பகரமான சூழ்�ைல கட்டுப்-

பாட்டுக்குள் ெகாண்டுவரப்-
பட்டுள்ளதாக இராணுவத் 
தளப� சேவந்�ர �ல்வா 
ெத��த்துள்ளார்.  

 அைம� சூழ்�ைலைய 
பாதுகாப்பதற்கு ெதாடர்ந்-

தும் முப்பைட�னரும் கட-
ைம�ல் ஈடுபடுத்தப்பட்-
டுள்ளதாகவும் இராணுவத் 

அல� மா�ைக��ருந்து வன்-
முைறகைள கட்ட�ழ்த்து�ட 
தூண்�யவர்கள், ச� ெசய்த-
வர்கள் ைகது ெசய்யப்-

எனவும் இலங்ைக சட்டத்தர-

�லும் ஆர்ப்பாட்டங்கள் �து 
அல� மா�ைக��ருந்து 

கட்ட�ழ்த்து�டப்பட்ட 

��க்கக் ேகாரு�றது சட்டத்தர�கள் சங்கம்

பாதுகாப்புச் ெசயலாளர் மற்றும் இராணுவத் தளப� கூட்டாக ேவண்டுேகாள்

ஸா�க் �ஹான்  

நாட்�ல் அைம� மற்றும் சுமுக-
�ைலைமைய ஏற்படுத்தவும் முப்ப-
ைட�னர் மற்றும் ெபா�ஸார் தமது 
கடைமகைள உ�யமுைற�ல் �ைற-
ேவற்றவும் பூரண ஒத்துைழப்ைப 
வழங்குமாறு பாதுகாப்புச் ெசய-
லாளர் ெஜனரல் கமல் குணரட்ண 
மற்றும் பாதுகாப்புப் பைடக�ன் 
�ரதம அ�கா�யும் இராணுவத் 
தளப�யுமான ெஜனரல் ஷேவந்�ர 
�ல்வா ஆ�ேயார் ெபாதுமக்க�-
டம் கூட்டாகேவண்டுேகாள் �டுத்-
துள்ளனர்.   

நாட்�ல் ெதாடர்ந்தும் வன்முைற 

மற்றும் அராஜகத்ைத ஏற்படுத்த 
ஒருேபாதும் அனும�க்க மு�யாது 
என்றும் ெபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு 
சட்டத்�ன் �ழ் வழங்கப்பட்டுள்ள 
அ�காரங்கள் கடுைமயாக அமுல்ப-
டுத்த நடவ�க்ைக எடுக்கப்பட்டுள்-
ளது என்றும் அவர்கள் ேமலும் ெத�-
�த்தனர்.  

அல�மா�ைக, கா�முகத்�டல் 
பகு��ல் இடம்ெபற்ற துர�ஷ்ட-
வசமான சம்பவத்ைதயடுத்து கடந்த 
�லநாட்களாக �கவும் ேமாசமான 
�தத்�ல் நாடளா�ய ���ல் 
வன்முைறச் சம்பவங்கள் ப�வா-
�ன. இவ்வாறு வன்முைற�ல் 
ஈடுப்பட்டவர்கள், வன்முைறைய 

தூண்�யவர்கள், உ�ர் ப� ஏற்ப-
டுத்�யவர்கள், பாதுகாப்பு தரப்�-
னர் �துதாக்குதல் நடத்�யவர்கள், 
ெபாது மற்றும் த�யார் ெசாத்துக்-
களுக்கு ேசத�ைழத்தவர்கள் ேத� 
ைகது ெசய்யப்பட்டு சட்டத்�ற்கு 
முன்னர் �றுத்தப்படுவர் என்று 
அவர்கள் சுட்�க்காட்�னர்.   

நாட்�ன் தற்ேபாைதய பாது-
காப்பு �ைலைமகள் ெதாடர்பாக 
நாட்டுமக்களுக்கு ெத�வுபடுத்தும் 
�ேஷட ஊடக�யலாளர் மாநாடு 
பாதுகாப்புச் ெசயலாளர் தைலைம-
�ல் �ஜயவர்தனபுர ேகாட்ேட�-
லுள்ள பாதுகாப்பு அைமச்-
�ன் தைலைமயக 



வாழைச்சேழை ்ேசிய கடோசி 
ஆழையில் ஏ4 கடோசி உற்-
பத்திகள் ஆரம்பிககபபட்டுள்-

ளோக வாழைச்சேழை கடோசி ஆழையின் 
பபாது முகாழையாளர் சுேர்ைசிறி சூரியோசே 
பேரிவித்ோர்.  

ஜைாதிபதியின் ஆ்ைாசேழைககழைய 
்ேசிய கடோசி கம்பனியின் ேவிசோளர் விைல் 
ரூபசிஙகவின் வழிகாட்டலில் வாழைச்சேழை 
்ேசிய கடோசி ஆழையில்  ஏ4 கடோசி உற்-
பத்திகள் ஆரம்பிககபபட்டு ்வழைத் திட்டஙகள் 
இடம்பபற்று வருகின்்றை.  

ேற்்பாது நாட்டில் கடோசி ேட்டுபபாடு நிை-
வியுள்ள நிழையில் ேட்டுபபாட்டிழை நிவர்த்தி 
பசேய்யும் வழகயில் வாழைச்சேழை ்ேசிய 
கடோசி ஆழையில் இரவு பகைாக இருபத்து 
நான்கு ைணித்தியாைய ்வழை மூைம் ஒரு 
நாழளககு பதிழைந்து பைற்றிக போன் 
கடோசி உற்பத்தி பசேய்யபபடுவோகவும் இது 
எதிர்காைத்தில் இன்னும் அதிகரிககும் என்றும் 
வாழைச்சேழை ்ேசிய கடோசி ஆழையின் 
உற்பத்தி முகாழையாளர் வ.சிவாகர் பேரிவித்-
ோர்.  

வாழைச்சேழை ்ேசிய கடோசி 
ஆழையின் உற்பத்தி மூைம் 
கடோசி ஒரு ைாேத்திற்கு சுைார் 
300 பைற்றிக போன் உற்பத்தி 
பசேய்யபபடுவோகவும், இஙகு 
நூற்று ஐம்பது ஊழியர்கள் 
்வழை பசேய்வோகவும், உற்பத்தித் 
தி்றன் அதிகரிககும் பட்சேத்தில் ஊழி-
யர்கள் எண்ணிகழக அதிகரிககப-
படும் என்றும் வாழைச்சேழை 
்ேசிய கடோசி ஆழையின் பபாது 
முகாழையாளர் சுேர்ைசிறி சூரிய-
ோசே பேரிவித்ோர்.  

வாழைச்சேழை கடோசி 
ஆழையில் கடோசி உற்பத்திழய 
அதிகரிககும் ்நாககில் ேற்்பாது 
அரசே திழைககளஙகள், பல்-
கழைககைகஙகள், பரீட்ழசேத் 

திழைககளம், ்ைாட்டார் ்பாககுவரத்-
துத் திழைககளம் உட்பட்ட பல்்வறு 
திழைககளஙகள் மூைம் கிழடக-
கப பபறும் கழிவுக கடோசிகழள 
பகாண்டு உற்பத்தி இடம் பபற்று வரு-
கின்்றது.  

"திழைககளஙகள் மூைம் அதிக 
கழிவுக கடோசிகள் பப்றபபடும் பட்-
சேத்தில் ்ைலும் கடோசி உற்பத்திழய 
அதிகரிகக சேந்ேர்பபம் உள்ளதுடன், 
கிைககு ைாகாைத்திலுள்ள போழிற்-
சோழை என்்ற வழகயில் இபபகுதியில் 
உள்ள ைககளுககு போழில் வைஙக 
்வண்டும் என்்ற ்நாககத்தில் பபாது-

ைககளிடம் இருந்து பயன்படுத்ோே 
காட்்பாட் அட்ழடகழள பகாள்மு-
ேல் பசேய்கின்்்றாம். பபாதுைககள் 
ேஙகள் வீட்டில் ்சேகரிககபபடும் 
காட்்பாட் பபட்டிகள், கடோசிக கழி-
வுகள் என்பவற்றிழை ஆழைககு 
வைஙகுவேன் மூைம் ேஙகளுககு 
வருைாைத்ழே பபற்றுக பகாள்வ-
துடன் ஆழையின் உற்பத்திழய 
அதிகரிபபேற்கும் உேவியாக இருக-
கும்" என்று பபாது முகாழையாளர் 
பேரிவித்ோர்.  

வாழைச்சேழை ்ேசிய கடோசி 
ஆழையில் ்வழை பசேய்பவர்க-
ளுககு திழ்ற்சேரி மூைம் சேம்பளம் 

வைஙகுவேற்கு ஆரம்பத்தில் நிதி வைஙகபபட்டு 
வந்ே நிழையில், ேற்்பாது ஆழையின் உற்-
பத்தி மூைம் கிழடககும் வருைாைத்தில் இருந்து 
்வழை பசேய்பவர்களுககு சேம்பளம் வைஙகப-
பட்டு வருவதுடன், பாரிய சேவால்களுககு ைத்-
தியில் ்ேசிய கடோசி கம்பனியின் ேவிசோளர் 
ைற்றும் துழ்றசோர்ந்ே உயர் அதிகாரிகள் உட்-
பட்ட பைரின் ஆ்ைாசேழைககு அழைய பாரிய 
்வழைத் திட்டஙகள் மூைம் உற்பத்திகள் தி்றம்-
பட ்ைற்பகாள்ளபபட்டு வருகின்்றை.  

வாழைச்சேழை ்ேசிய கடோசி ஆழையின் 
உற்பத்தி பசேய்யபபடும் ஏ4 கடோசி உற்பத்தி-
யாைது 70 ஜி.எஸ்.எம் முேல் 80 ஜி.எஸ்.எம் 
வழர ேரத்திைாை கடோசியாக உற்பத்தி பசேய்-
யபபடுவதுடன், நாட்டில் விற்பழையில் உள்ள 
ஏ4 கடோசியின் விழையிழை விட குழ்றவாக 

விழையில் விற்பழை பசேய்யபபடும் என்று 
்ேசிய கடோசி ஆழையின் பபாது முகாழையா-
ளர் சுேர்ைசிறி சூரியோசே ்ைலும் பேரிவித்ோர்.  

வாழைச்சேழை ்ேசிய கடோசி ஆழையின் 
உற்பத்திகள் அதிகரிககபபடும் சேந்ேர்பபத்தில் 
இழளஞர், யுவதிகளுககு ்வழைவாய்பபு 
கிழடககும் நிழைழை உருவாக ்வண்டு-
ைாக இருந்ோல் பபாதுைககள் சுற்றுசசூைல் 
பாதுகாபபு கருதி ேஙகள் வீடுகளில் ்சேகரிக-
கபபடும் கழிவுக கடோசிகழள எரிககாைல் 
அேழை ்சேகரித்து ஆழைககு விற்பழை 
பசேய்ய முடியும். அத்்ோடு ஆழையில் கடோசி-
கழள அழரபபேற்கு நீராவிழய பபறுவேற்கு 
வி்றகுகள் ்ேழவபபடுகின்்றை. அேழையும் 
ைககள் ஆழைககு ்சேகரித்து விற்பழை பசேய்ய 
முடியும்.

"இேன் காரைைாக பபாதுைககளுககு 
அதிக வருைாைம் கிழடபபதுடன், ேஙகளது 
குடும்ப உ்றவிைர்களுககும் போழில்வாய்பபு 
கிழடபபேற்கு வழிவகுககபபடுகின்்றது. 
இேைால் பவளிநாடுகளுககு யாரும் ் வழை 
நிமித்ேம் பசேல்ை ்வண்டிய ்ேழவபபாடு 
இடம்பப்றாே வண்ைம் காைபபடும். நைது 
பிர்ேசேத்தி்ை நைககு போழில் வைஙகிய 
ஆழையில் மீண்டும் நாம் போழில் பசேய்வ -
ேற்கு வழி கிழடத்துள்ளது" என்று போழிைா -
ளர்கள் பேரிவித்ேைர்.

editor.tkn@lakehouse.lk

கடந்ே 09ஆம் திகதி உருபவடுத்ே வன் -
முழ்றக கைவரத்தின் விழளவாக 
நாட்டின் இயல்பு நிழை ்நற்று மூன்-

்றாவது நாளாகவும் பாதிககபபட்டிருந்ேது. இேன் 
காரைைாக நாட்டில் ்நற்று மூன்்றாவது நாளா-
கவும் ஊடரஙழக அமுல்படுத்ே ்வண்டிய 
நிழைழை ஏற்பட்டது.  

அைரி ைாளிழகககு முன்பாகவும் காலிமுகத்தி-
டலிலும் இடம்பபற்்ற வன்முழ்றகள் காரைைாக 
நாடு ஒருவிே பேற்்ற நிழைழைககு உள்ளாகியுள்-
ளது. இேன் விழளவாக பாராளுைன்்ற உறுபபி-
ைர் ஒருவர் உட்பட 09 ்பர் பகால்ைபபட்டுள்ள -
ைர். அத்்ோடு வாகைஙகளுககு தீ ழவத்ே 41 
சேம்பவஙகளும், வாகைஙகழள ்சேேபபடுத்திய 
61 சேம்பவஙகளும், பசோத்துகழள ்சேேபப -
டுத்திய 136 சேம்பவஙகளும் பதிவாகியுள்ளை 
என்று பபாலிஸ் ேரவுகள் பேரிவிககின்்றை. 

வன்முழ்றயுடன் கூடிய கைவரத்தின் 
விழளவாக முன்ைாள் பிரேைரின் இல்ைம், 
அவரது பூர்வீக இல்ைம் ைற்றும் பை அழைசசேர்க-
ளதும் பபாதுஜை பபரமுை முககியஸ்ேர்களதும் 
இல்ைஙகளும் பசோத்துககளும் ்சேேபபடுத்ேப-
பட்டு தீககிழரயாககபபட்டுள்ளை. பபாருட்கள் 
பகாள்ழளயிடபபட்ட சேம்பவஙகளும் பதிவாகியுள்-
ளை. அழவ ைாத்திரைல்ைாைல் முன்ைாள் பிரே-
ைரது ேந்ழேயாை டி.ஏ. ராஜபக ஷவின் உருவச 
சிழை ைற்றும் அவரது அரும்பபாருட்காட்சியகம் 
என்பைவும் ்சேேபபடுத்ேபபட்டுள்ளை. 

இககைவரத்தின் விழளவாக பபாருளாோர 
பநருககடிககு ைத்தியிலும் நாடு ்காடிகக -
ைககாை பபறுைதி மிகக பசோத்து இைபபுககு 
முகம் பகாடுத்துள்ளது. இது முற்றிலும் ஏற்றுக 
பகாள்ள முடியாேதும், நியாயபபடுத்ே முடியாே-
துைாை கண்டிககத்ேகக இைபபாகும். 

வன்முழ்றச சேம்பவஙகள் காரைைாக நாட்டுக-
கும் ைககளுககும் மிக ்ைாசேைாை பாதிபபுகள் 
ஏற்பட்டுள்ளை. அேன் காரைத்திைால் வன்மு -
ழ்றயில் ஈடுபட்்டாருககு எதிராக உரிய சேட்ட நட -
வடிகழக எடுககபபட ் வண்டும் என்று பரவைாக 
வலியுறுத்ேபபட்டு வருகின்்றது. 

இந்ே நிழையில் சேட்ட ைாஅதிபர் சேஞஜய் ராஜ -
ரத்திைம், 'காலிமுகத் திடல் ் பாராட்ட ழைோைத்-
தில் இடம்பபற்்ற ோககுேல் சேம்பவம் போடர்பில் 
பககசசோர்பபற்்ற விசோரழைழய ்ைற்பகாள் -
ளுைாறும், அேன் அடிபபழடயில் சேட்ட நடவ -
டிகழககழள முன்பைடுககுைாறும் பபாலிஸ் 
ைாதிபருககு எழுத்து மூைம் பணிபபுழர விடுத்-
திருககின்்றார்.   

இவவன்முழ்றயுடன் கூடிய கைவரச  சேம்பவம் 
குறித்ே விசோரழைகழள குற்்றப புைைாய்வு 
திழைககளத்திைரும் பபாலிஸாரும் ஆரம்பித் -
துள்ளைர். அந்ே வழகயில் முன்ைாள் பிரே-
ைரின் பாதுகாபபுககு பபாறுபபாை பிரிவின் 
ேழைவர், குறித்ே திைத்ேன்று அைரி ைாளிழக -
யில் நிகழழவ ஏற்பாடு பசேய்ே ஒருஙகிழைப -
பாளர், பகாள்ளுபபிட்டி பபாலிஸ் நிழையப 
பபாறுபபதிகாரி ஆகி்யாரிடம் வாககுமூைஙகள் 
பப்றபபட்டுள்ளை. இச சேம்பவம் போடர்பில் 
முன்பைடுககபபடும் விசோரழைகள் ைற்றும் நட -
வடிகழககழள பைரும் வர்வற்றுள்ளைர். 

இசசேம்பவத்துடன் சேம்பந்ேபபட்டவர்கள் 
அழைவழரயும் சேட்டத்தின் முன் பகாண்டு வர 
்வண்டும். அது்வ அழைதிழயயும் சேைாோ -
ைத்ழேயும் விரும்புகின்்ற ைககளின் விருப -
பைாக உள்ளது. வன்முழ்றகள் எந்ேபவாரு 
வடிவில் இடம்பபற்்றாலும் அழவ கண்டிககப -
பட ்வண்டியழவயாகும். வன்முழ்றகள் ஒரு -
்பாதும் அழைதிழய ஏற்படுத்தி விடப ்பாவ -
தில்ழை என்பழே சேம்பந்ேபபட்டவர்கள் முேலில் 
உைர்ந்து பகாள்ள ்வண்டும்.

இவவா்றாை சேம்பவஙகள் இந்ே ைண்ணில் 
எதிர்காைத்தில் இனிபயாரு ்பாதும் இடம்பப -
்றாே வழகயில், இசசேம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்-
களுககு எதிராக உரிய சேட்ட நடவடிகழககள்  
எடுககபபட ்வண்டும். அது்வ இவர்கள் ்ோற் -
றுவித்ே வன்முழ்றயின் விழளவாகப பாதிக-
கபபட்டுள்ளவர்களுககு நம்பிகழக ேரும் நிவா -
ரைைாக அழையும் என்பதுோன் ைககளது 
கருத்ோக உள்ளது. 

ஏபைனில் வன்முழ்றகள் காரைைாக ைககள் 
ைத்தியில் அசசேம் நிைவுகின்்றது. அழைதி 
ஏற்பட ்வண்டுபைன்ப்ே ைககளின் ்வண்டு-
ேைாக இருககின்்றது. ஆக்வ நாட்டின் சேட்டம், 
ஒழுஙழக எவரும் ேைது இஷடபபடி ழகயில் 
எடுத்து பசேயற்படக கூடாது. அேற்காை முயற்-
சியிலும் கூட ஈடுபடைாகாது. அவற்ழ்ற ைதித்து 
பகௌரவித்து பசேயற்படுவ்ே  குடிைககளின் 
பபாறுபபும் கடழையுைாகும். இேழை ஒவபவா-
ருவரும் உைர்ந்து பகாள்வது இன்றியழையாே 
விடயம்.
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ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ஷவவால் பிழ்ற 10
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வாழைச்சேழை காகித ஆழையில் 
ஏ 4 கடதாசி உற்பத்தி ஆரம்பம

உள்ளூராட்சி சேழ்பகளின் ப்பண் உறுப்பிைரகழை
நல்லிணகக, சேமாதாை முயறசிகளில் வழிப்்படுத்தல்

இந்தியா ப்பாருைாதார உதவிகழை்ய வைங்கும;  
அரசியல்ரீதியில் ஆதரவு வைங்கப் ்்பாவதில்ழை

'உள்ளூராட்சி சேழபகளில் உறுப-
பிைர்களாகவுள்ள பபண்கழள 
நல்லிைககம் ைற்றும் சேைாோை 

முயற்சிகளில் வழிபபடுத்ேல்’ எனும் திட்டத்-
தின் கீைாை பயிற்சிப பட்டழ்றபயான்று கடந்ே 
2022.04.08 ஆம் திகதி ஒலுவில் ‘கிறீன் வில்-
ைா’வில் இடம்பபற்்றது.   

சேைாோைம் ைற்றும் நல்லிைகக முயற்சி-
கழள பபண்கள் சுயைாக ் ைற்பகாள்வேற்கும், 
அவற்றுககுரிய பிரசசிழைகழள அழடயாளம் 
கண்டு – தீர்வுகழள வகுத்து, நழடமுழ்றப-
படுத்துவேற்குைாை திட்ட வழரழப எவவாறு 

ேயாரித்ேல் என்பது போடர்பாை பயிற்சிப பட்ட-
ழ்ற்ய அன்ழ்றய திைம் நடத்ேபபட்டது.  

‘்சேர்ச ஃ்பார் பகாைன் கிரவுன்ட்’ அனுசேர-
ழையுடன், பாதிபபுற்்ற பபண்கள் அரஙகத்-
தின் ஊடாக இந்ே பசேயற்றிட்டம் நழடமுழ்றப-

படுத்ேபபட்டு வருகி்றது. ‘்சேர்ச ஃ்பார் பகாைன் 
கிரவுன்ட்’ நிகழசசித் திட்டஙகளுககாை ஆ்ைா-
சேகர் நளினி ரட்ைராஜா ேழைழையில் நழட-
பபற்்ற இந்ே நிகழவில் அம்பாழ்ற ைாவட்ட 
உள்ளூராட்சி சேழபகளின் பேரிவு பசேய்யபபட்ட 

பபண் உறுபபிைர்கள் கைந்து பகாண்டைர். 
உள்ளூராட்சி அதிகாரி அன்பைகன் குரூஸ், இப-
பயிற்சிப பட்டழ்றயில் வளவாளராகக கைந்து 
பகாண்டார்.  

இத்திட்டத்தின் முேைாம் கட்டப பயிற்சி ஏற்-
கை்வ வைஙகபபட்ட நிழையில், ேற்்பாது 
பபண் உள்ளூராட்சி உறுபபிைர்களின் கிரா-
ைஙகளில் இது போடர்பாை திட்டஙகழள 

முன்பைடுபபேற்குரிய பயிற்சி வைஙகபபட்டுள்-
ளது. திட்டஙகழள வகுத்ேல், எழுதுேல், வரவு 
– பசேைவுத் திட்டத்ழேத் ேயாரித்ேல் ஆகியழவ 
போடர்பாை விளககஙகள் இேன் ்பாது வைங-
கபபட்டை. இத்திட்டத்துககாை உள்ளூர் வளங-
கழள அழடயாளம் காணுேல் போடர்பாகவும் 
்ைற்படி பயிற்சிப பட்டழ்றயின் ்பாது விளகக-
ைளிககபபட்டது.   

அம்பாழ்ற ைாவட்டத்திலுள்ள 05 கிராைஙக-
ழளத் ்ேர்ந்பேடுத்து இந்ேத் திட்டம் முன்பை-
டுககபபடவுள்ளது.  

அடுத்ேவழர எதிர்பாராைல் ேைது வளங-
கழள ோ்ை பயன்படுத்தி பயன்கழளப 
பபற்றுக பகாள்ேல் இத்திட்டத்தின் ்நாககங-
களில் ஒன்்றாகும். இந்ேப பயிற்சிபபட்டழ்ற-
யிழை பாதிபபுற்்ற பபண்கள் அரஙகின் திட்ட 
இழைபபாளர் கைைவாணி சுோகரன் பநறிப-
படுத்திைார்.

இைஙழகயின் இன்ழ்றய நிழைழை 
போடர்பாக இந்திய பவளியு்றவுத் 
துழ்ற அழைசசேகம் சிை முககிய 

கருத்துகழளத் பேரிவித்துள்ளது. இன்ழ்றய 
சூைலில் பிரேைர் ைஹிந்ே ராஜபக்ஷவின் 
பேவி விைகல் குறித்தும் அஙகு ஏற்பட்டுள்ள 
வன்முழ்றச சேம்பவஙகள் குறித்தும் இந்திய 
ைத்திய அரசு முேன் முழ்றயாக சிை கருத்துக-
ழளப பகிர்ந்து பகாண்டுள்ளது.   

இைஙழக ைககளின் நைன்கழளக கருத்-
தில் பகாண்டு இந்தியா முடிவு எடுககும் என்று 
இந்தியா கூறியுள்ளது. இந்திய ைத்திய அரசு 
பவளியிட்டுள்ள அறிகழகயில், இைஙழகககு 
இந்தியா போடர்ந்து பபாருளாோர உேவிக-
ழளச பசேய்யும் என்றும் அ்ே்நரம் அரசி-
யல் ரீதியிைாை ஆேரழவ வைஙகாது என்றும் 
கூ்றபபட்டுள்ளது.   

இது போடர்பாக இந்திய ைத்திய பவளியு-
்றவுத் துழ்ற பசேய்தித் போடர்பாளர் அரிந்ேம் 
பாகசி கூறுழகயில், "அண்ழட நாடாை இைங-
ழகயுடன் இந்தியா பநருககைாை வரைாற்று 
உ்றவுகழளக பகாண்டுள்ளது. இைஙழகயின் 
ஜைநாயகம், ஸ்திரத்ேன்ழை ைற்றும் பபாரு-
ளாோர ரீதியிைாை மீட்படடுபபிற்கு இந்தியா 
முழுழையாக ஆேரவளிககி்றது. இைஙழக 
ைககளின் நைன்களுககு முன்னுரிழை அளிக-
கபபட்டு முடிவுகள் எடுககபபடும்" என்று பேரி-
வித்துள்ளார்.   

கடந்ே சிை ைாேஙகளாக்வ இைஙழகககு 
இந்தியா பசேய்துள்ள உேவிகழள விபரித்ே 

அவர், "3.5 பில்லியன்  படாைர் ைதிபபிைாை 
உேவிகழள இந்தியா இ ைஙழகககு வைஙகி-
யுள்ளது. உைவு,  ைருந்து ்பான்்ற அத்தியா-
வசியப பபா ருட்களின் பற்்றாககுழ்றழயப 
்பாகக இந்திய ைககள் உேவி வைஙகியுள்-
ளைர்" என்று பேரிவித்ோர். அத்தியாவசிய 
பபாருட்கழள இ்றககுைதி பசேய்வேற்காை 
கடன், கடழை பசேலுத்தும் காைம் நீடிபபு எை 
பைாத்ேம் ஒரு பில்லியன்  படாைர் ைதிபபிைாை 
உேவிகழளச பசேய்துள்ளது.   

இந்திய ைத்திய அரசு ைட்டுைன்றி, ேமிைக 
அரசும் கூட இைஙழக ைககளுககு உேவும் 
வழகயில் அரிசி ைற்றும் பி்ற பபாருட்கழளயும் 
அனுபபியுள்ளது. உைக வஙகியின் உேவியுடன் 
இைஙழகககு உேவுவோக இந்தியாவும் உறுதி-

யளித்துள்ளது, இது போடர்பாக நிதியழைசசேர் 
நிர்ைைா சீோராைன் இைஙழகயின் முன்ைாள் 
நிதி அழைசசேர் அலி சேபரிழய கடந்ே ஏபரல் 
ைாேம் சேந்தித்து ஆ்ைாசேழை நடத்தி இருந்-
ேழை குறிபபிடத்ேககது.சேர்வ்ேசே நிதியத்தின் 
குழு ஒன்று இப்பாது பகாழும்பில் உள்ள 
அதிகாரிகளுடன் நிதி உேவி திட்டம் குறித்-
தும், அேற்கு இைஙழக அரசு ்ைற்பகாள்ள 
்வண்டிய கடுழையாை சீர்திருத்ேஙகள் குறித்-
தும் ்பசசுவார்த்ழே நடத்தி வருகி்றது.   

பபாருளாோர வீழசசி ைற்றும் உகழரன் 
்பார் உள்ளிட்ட பல்்வறு காரைஙகளால் 
இைஙழகயில் அத்தியாவசிய பபாருட்க-
ளின் விழை உயர்ந்துள்ளது. இேைால் 
விவசோயம், ஏற்றுைதி ைற்றும் சுற்றுைா எை 
இைஙழகயின் அழைத்து முககிய துழ்றக-
ளும் பாதிககபபட்டுள்ளோல் பபாருளாோர 
பநருககடி ஏற்பட்டுள்ளது.   

இந்நிழையில் அரசியல் ரீதியாக எவவிே 
ஆேரவும் பகாடுகக முடியாது என்பதில் 
இந்திய ைத்திய அரசு திட்டவட்டைாக்வ 
உள்ளது. இது போடர்பாக மூத்ே அதிகாரி 

ஒருவர் கூறுழகயில், "அஙகு அரசியல் 
சூைல் போடர்ந்து ைாறிக பகாண்்ட இருக -
கி்றது. இந்ே நிழையில் ைககளுககு உேவு -
வ்ே அர்த்ேமுள்ளோக இருககும்" என்று 
கூறிைார்.   

்ைலும் இைஙழக நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள 
நிழை காரைைாக அஙகிருந்து பவளி்ய -
றும் அகதிகளின் எண்ணிகழக அதிகரிககக 
கூடும் என்று இந்திய ைத்திய அரசு கவழை 
பகாண்டுள்ளது.

எஸ்.எம்.எம்.முர்ஷித்...?
(கல்குடா தினகரன் நிருபர்)

றிசோத் ஏ. காேர்...?
(ஒலுவில் மத்திய விசேட நிருபர்)

ஒலுவிலில் பயிற்சிப் பட்டறை

இலஙறகை நிறலவரம் த�ா்டரபாகை மத்திய 
தவளியுைவுத்துறை அறமச்சு அறிவிப்பு

அமமதிமய விரும்பும் மககளுககு
சேதமன அளிககும் ேம்பேஙகள்!

தன்னலம் விரும்்பாமல், தபான மமற்கபாண்ட ்ெயலல நிலைமேறை
விரும்புகினைேன தனல்னச் சூழ்ந்துள்ள சுறைததபார், நண்ர்கள, நபாட்டு மககள
ஆகிய அல்னேரின துன்ம் துல்டதது, அேர்கல்ளத தபாங்குகிை தூணபாேபான.

இன்பம் விழையான் விழைவிழைவான் ேன்்களிர்
துன்பம் துழடத்தூன்றும் தூண்



மர்ஹும் பாக்கீர மாக்்ார, ்ளுத்துறை மாவட்-
டத்தின் பிரபல சட்டத்்தரணியா்த் தி்ழ்ந்தார. இன, 
ம்த பப்தமின்றி ஏறை்ளுக்கு இலவசமா் நீதிமன்-
ைங்ளில் ஆஜராகி நீதிறயப் பபற்றுக் ப்ாடுத்்தார. 
இவரது இ்ந்தப் பணி இவருக்கு மாவட்ட மக்்ள் மத்-
தியில் அபிமானத்ற்த பவன்பைடுக்் உ்தவியது.  

சட்டக்்ல்லூரி மாணவரா் இருக்கும் பபாப்த 
1947 இல் பபருவறை ந்ரசறபயில் சுபயசறச 
அபபட்ச்ரா்ப் பபாட்டியிட்டு ப்தால்வியுற்ைார. ப்தால்-
விறயக் ்ண்டு மனம் ்தைரா்த அவர, 1950 இல் 
நறடபபற்ை ப்தர்தலில் பபாட்டியிட்டு ந்ரசறபத் 
்தறலவர ப்தவிறய ்தனது வசம் ஆக்கிக் ப்ாண்டார. 
பபருவறை ந்ர சறபயூடா் இ்நந்ரத்தில் புரட்சி்ர-
மான மாற்ைங்றை அறிமு்ப்படுத்தினார.  

பாக்கீர மாக்்ார, முன்னாள் பிர்தமர டட்லி 
பசனநாயக்்ாவினால் பபருவறைத் ப்தாகுதிக்கு 
ஐ.ப்த.். பிர்தம அறமப்பாைரா் நியமிக்்ப்பட்டார. 
இத்ப்தாகுதிக்கு முஸ்லிம் ஒருவர அறமப்பாை-
ரா் நியமிக்்ப்பட்ட மு்தல் ச்ந்தரப்பம் இதுவாகும். 
இ்தன் மூலம் ்ளுத்துறை மாவட்டத்தில் வாழும் 
முஸ்லிம்்ளுக்கு பாராளுமன்ை பிரதிநிதித்துவம் 
கிறடப்ப்தற்கு வழி பிை்ந்தது. 

1960ஆம் ஆண்டு பபாதுத் ப்தர்தலில் பபாட்-
டியிட்ட பாக்கீர மாக்்ார, அபமா் பவற்றி பபற்று 
பாராளுமன்ை உறுப்பினரானார. 1960 ஜூறல 
மா்தம் நறடபபற்ை பபாதுத் ப்தர்தலில் ப்தால்வி-
யுற்ை அவர, 65ஆம் ஆண்டு நறடபபற்ை பபாதுத் 
ப்தர்தலில் மீண்டும் பவற்றி பபற்ைார. 1970 

ப்தர்தலில் ப்தால்வியுற்ை அவர, 1977 இல் 
பபாட்டியிட்டு இலஙற்யிபல ஆ்க் கூடு்த-
லான பபரும்பான்றம வாக்கு்றைப் பபற்று 
பவற்றி பபற்ைார. பஜ.ஆர.பஜயவர்தன-
வின் அரசில் சபாநாய்ரா்த் ப்தரிவானார. 
1978ஆம் ஆண்டு புதிய அரசியலறமப்பின்-
படி சபாநாய்ரா்த் ப்தரிவானார. 

இக்்ால்ட்டத்தில் பிரித்்தானியாவின் இை-
வரசர சாரள்ஸின் திருமணம் நறடபபற்ைது. 
ஜனாதிபதி பஜ.ஆர.பஜயவர்தனவும் பிர்தமர 
ஆர.பிபரம்தாசவும் திருமண நி்ழவில் ்ல்நது 
ப்ாள்வ்தற்கு லண்டன் பசன்ை பபாது, இலங-
ற்யின் பதில் ஜனாதிபதியா் பணிபுரியும் 
வாய்ப்பு பாக்கீர மாக்்ாருக்குக் கிறடத்்தது. 
இலஙற்க்கு பதில் ஜனாதிபதியா் ப்தவி 
வகிப்ப்தற்குக் கிறடத்்த மு்தல் ச்ந்தரப்பம் இது-
வாகும். 

பாராளுமன்ை அமரவு நாட்்ளில் மட்டும் 
சபாநாய்ர பாராளுமன்ைத்துக்கு பசல்லும் 
சம்பிர்தாயத்ற்த மாற்றி, சபாநாய்ர அலுவ-
ல்த்ற்த முழுபநர அலுவல்மா் மாற்றிச 
பசயற்பட்டார. பாராளுமன்ை வரவு-பசலவு-

்றை ்ணக்்ாய்வு அதிபதி மூலம் ்ணக்்ாய்வு 
பசய்யும் முறையிறன இவர அறிமு்ப்படுத்தினார. 
்ாலிமு்த்திடல் பாராளுமன்ைத்தின் ்றடசி சபா-
நாய்ரா்வும் இவரது பபயர வரலாற்றில் பதிவா-
கியுள்ைது. மா்ாண சறப உருவாக்்ப்பட்ட பபாது, 
அ்தன் ஆளுநர்ைா் மூத்்த அரசியல்வாதி்ள் நிய-

மிக்்ப்பட்டனர. 1978 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மா்தம் 
31ஆம் தி்தி இவர ப்தன் மா்ாணத்தின் ஆளுந-
ரா் நியமிக்்ப்பட்டார.

மர்ஹும் பாக்கீர மாக்்ார, இலஙற் முஸ்லிம்-
்ளின் அரசியல் சமூ் எழுசசிக்கு பபரும் பங-
்ாற்றியவராவார. ்ளுத்துறை மாவட்டத்தில் முஸ்-

லிம்்ளுக்்ா் பபருவறை ப்தாகுதி இவரது 
பவண்டுப்ாளின் பபரிபலபய உருவாக்்ப்பட்-
டது. விகி்தாசாரத் ப்தர்தல் முறை ப்ாண்டு 
வரப்பட முன்னர பபருவறைத் ப்தாகுதியில் 
இரு்நது ஐ.ப்த.். சாரபில் மர்ஹும் பாகீர 
மா்ாரும் ஸ்ரீ லங்ா சு்த்நதிரக் ்ட்சி சாரபில் 
மர்ஹும் ஐ.ஏ.்ா்தரும் மாறி மாறி ப்தரிவா-
னார்ள். அஙகு மாவட்ட முஸ்லிம் பிரதிநிதித்-
துவம் உறுதிப்படுத்்தப்பட்டது குறிப்பிடத்்தக்்து.  

முஸ்லிம்்ைது பாராளுமன்ை பிரதிநிதித்து-
வத்ற்தப் பாது்ாப்பதில் இவர தீவிர அக்்றை 
்ாட்டினார. இவர ஒருமுறை இலஙற் முஸ்-
லிம்்ளுக்்ா் புைம்பான ப்தர்தல் ப்தாகுதி 
முறை ஒன்று உருவாக்்ப்பட பவண்டும் என்று 
பாராளுமன்ை ப்தரிவுக் குழுவுக்கு பிபரரறண 
ஒன்றை முன்றவத்்தார. 

முஸ்லிம்்ளுக்்ான அரசியல் ்ட்சி்ள் 
உருவாகு முன்னர அரசியல் உரிறம்றை 
பவன்பைடுக்கின்ை அறமப்பா் முஸ்லிம் லீக் 
வாலிப முன்னணி பசயற்பட்டது. ்லாநிதி ரீ.பி.
ஜாயா, டாக்டர எம்.சீ.எம்.்லீல் பபான்ை ்தறல-
வர்ைால் வழிநடத்்தப்பட்ட்தா் இ்ந்த இயக்-
்ம் உள்ைது. இ்ந்த அறமப்பின் உப்தறல-
வர்ளில் ஒருவரா் இரு்ந்த பாக்கீர மாக்்ார, 
அ்தன் இறைஞர அறமப்பிறன புைம்பான, 
சு்த்நதிரமான ஓர அறமப்பா் பசயற்படுத்்த 
விரும்பினார.   

அ்தன்படி முஸ்லிம் லீக் வாலிப முன்னணி -்
ளுக்கு புதிய யாப்பபான்றைத் ்தயாரித்து அ்தறன 
்தனியா் இயஙகுவ்தற்கு நடவடிக்ற் எடுத்்தார. 
1978 மு்தல் நாடைாவிய ரீதியில் முஸ்லிம் லீக் 
வாலிப முன்னணி்றை உருவாக்கி, பலம்பபறும் 
சக்திமிகு வாலிப அறமப்பா் உருவாக்கினார. 

சபாநாய்ரா் இருக்கும் பபாது முஸ்லிம் கிராமங-
்ளுக்கு மக்்ளின் குறை்றைக் ப்ட்டறி்நது அவ்-
வப்பகுதி பாராளுமன்ை உறுப்பினர்ள் ஊடா்வும், 
அரசு மூலமும் தீரவு்றைப் பபற்றுக் ப்ாடுத்்தார.  

இலஙற்யில் ஆ்க் கூடு்தலான முஸ்லிம் கிரா-
மங்ளுக்கு விஜயம் பசய்்த அரசியல்வாதியா் 
இவர தி்ழகிைார. இவர வாலிப முன்னணி்ளின் 
சம்பமைனத்தின் ்தறலவரா் இருக்கும் பபாது 
600 க்கும் பமற்பட்ட கிராமங்ளில் முன்னணி்ள் 
அறமக்்ப்பட்டன. முஸ்லிம் இறைஞர்ள் இ்தன் 
மூலம் ப்தசிய நீபராட்டத்தில் இறண்நது பசயற்படு-
வ்தற்கு ஊக்குவிக்்ப்பட்டனர. 

மக்்ள் துன்பம் துயரங்றை எதிரப்ாள்-
ளும் பபாது அவர்றைத் ப்தடிச பசன்று உ்தவு-
வது பாக்கீர மாக்்ாரிடம் ்ாணப்பட்ட ஒரு விபசட 
குணாம்சமாகும். ்்ந்தைாய் குைத்தின் உறடப்பின் 
பபாது பாதிக்்ப்பட்ட மக்்ளுக்கு முஸ்லிம் லீக் 
வாலிப முன்னணி மூலம் பபரு்நப்தாற்யான 
பபாருட்்றைத் திரட்டி எடுத்து வ்நது பகி்ந்தளித்்தார. 

சபாநாய்ரா், ஆளுநரா், அறமசசரா் 
நிறை்ந்த பங்ளிப்புச பசய்்த ஒரு ்தறலவரா் 
எமது ்த்நற்தயார பாக்கீர 
மாக்்ார அவர்றை நான் 
்ாணுகிபைன். அரசியலில் 
ஊைல் பமாசடி இல்லா்த 
அவர, பநரறமயான, ்ைங-
்மற்ை ஒரு ்தறலவரா் ச -்
லராலும் இன்றும் மதிக்்ப்ப-
டுகிைார.

அஙகு மூன்று ஆண்டு்ள் ்டறமயாற்றிய்தன் 
பின்னர இடமாற்ைம் பபற்று 1985ஆம் ஆண்டிலிரு்நது 
்ண்டி ரஜவறல ்தமிழ ம்ாவித்தியாலயத்தில் ்டறம-
யாற்றினார. 1986 ஆம் ஆண்டு ப்தாடக்்ம் 1988 
ஆம் ஆண்டு வறர ்தலவாக்்றல ஆசிரியர பயிற்சிக் 
்லாசாறலயில் ஆரம்பக் ் ல்வித்துறையில் பயிற்சிறய 
நிறைவு பசய்்த்தன் பின்னர, 1988 ஆம் ஆண்டு நாவ-
லப்பிட்டி ்திபரசன் ்னிஷட வித்தியாலயத்தில் ஆரம்பப் 
பிரிவில் பயிற்ைப்பட்ட ஆசிரிறயயா் நியமிக்்ப்பட்டார.  

்திபரசன் ்னிஷட வித்தியாலயத்தில் இவரது வழி-
்ாட்டலின் கீழ பல மாணவர்ள் அகில இலஙற் 
ரீதியா் நடத்்தப்பட்ட ்தமிழத்தினப் பபாட்டி்ளில் பஙகு-
பற்றி விருது்றை பபற்றுள்ைார்ள். இவரின் ்ற்பித்-
்தலின் மூலம் 1991 ஆம் ஆண்டு நறடபபற்ை புல-
றமப்பரிசில் பரீட்றசக்கு ப்தாற்றிய மாணவர்ளில் 22 
பபர சித்தியறட்நது, நாவலப்பிட்டி ்திபரசன் ்னிஷட 
வித்தியாலயத்ற்த ்ம்பறை ப்ாட்டத்தில் மு்தலிடத்ற்த-
யும் ்ண்டி மாவட்ட ்தமிழ பாடசாறல்ளில் மூன்ைாம் 
இடத்ற்தயும் அறடயச பசய்்த பபருறமயும் இவறரச 
பசரும். 

அதுமட்டுமன்றி இம்மாணவர்ளில் அதிகூடிய புள்ளி-
்றைப் பபற்ை மாணவன் பசல்வன் அபசாக் ராஜப்ா-
பாலன் ஜப்பான் நாட்டிற்கு பசல்வ்தற்்ா் இலஙற் 
அரசாங்த்்தால் ப்தரிவு பசய்யப்பட்டு அனுப்பி றவக்-
்ப்பட்டார. அ்ந்த வற்யில் மு்தலாவது மறலய் 
மாணவறன ஜப்பான் நாட்டுக்கு அனுப்பி றவத்்த சிைப்-
பும் இவருக்குரிய்தாகும். 

இவர திருமணத்தின் பின்னர பமல் மா்ாணத்தில் 
பம்பலப்பிட்டி இராமநா்தன் இ்நது ம்ளிர ்ல்லூரிக்கு 
இடமாற்ைம் பபற்றுச பசன்ைார. அஙகும் ஆரம்பப் 
பிரிவு மாணவர்ளின் திைன்்றையும், ஆற்ைல்்றை-
யும் இனங்ண்டு ்தமிழத் தினப் பபாட்டி்ள் பபான்ை 
பல்பவறு பபாட்டி்ளிலும், விறையாட்டுப் பபாட்டி்ளி-

லும் பஙகுபபைச பசய்து பரிசில்்றை பவன்பைடுக்்ச 
பசய்்தார. புலறமப்பரிசில் பரீட்றசயிலும் வலய மற்றும் 
மா்ாண மட்டத்தில் பல மாணவர்றை மு்தலிடம் பபறு-
வ்தற்கும் வழி்ாட்டியுள்ைார. இறணப்புப்பாடமா் சிங-
்ைப் பாடத்ற்த இறடநிறல மாணவர்ளுக்கு ்ற்பித்து 
அவர்றையும் அப்பாடத்தில் சிைப்புத் ப்தரசசி அறடயச 
பசய்்தார.  

2002 ஆம் ஆண்டில் ்ல்விமாணிப் பட்டத்ற்த 
பபற்ைார. பமல்மா்ாண ஆசிரிய ஆபலாச்ர்ள் நிய-
மனத்திற்்ான பபாட்டி பரீட்றசயிலும் சித்தியறட்நது 
2004ஆம் ஆண்டு ப்ாழும்பு வலயத்தில் ஆரம்பப் பிரி-
வுக்்ான ஆசிரிய ஆபலாச்ரா் நியமனம் பபற்ைார. 
பமல்மா்ாண ்ல்வித் திறணக்்ைத்்தால் நி்ழநிறல 
மூலமா் பயிற்சி்றை வைஙகிய பசயற்திட்டத்தில் சிை்ந-
்தப்தார வைவாைரா் பஙகுபற்றினார. 

பமல்மா்ாண ்ல்வித் திறணக்்ைத்தினால் வருட்ந-
ப்தாறும் பவளியிடப்பட்டு வருகின்ை '்தரம் 5 புலறமப்ப-
ரிசில் இலக்கு ்தவைாதிருக்் ்ரம் ப்ாடுத்்தல்' எனும் 
புத்்த்த்தில் உள்ைடக்் பவண்டிய விடயங்றை பமாழி-
பபயரத்தும், பசயலட்றட்ள், வினாத்்தாள்்றை ்தயா-
ரித்தும் பங்ாற்றி வருகின்ைார.  

உ்தவிப்பரீட்ச்ர, ்ட்டுப்பாட்டு விறடத்்தாள் புள்ளியி-
டல் குழு உறுப்பினர, பிர்தம பரீட்ச்ர என பல ப்தவி-
்றையும் ஏற்று பசயற்பட்டு வருகிைார. திருமதி சா்நதி 
விஸ்வநா்தன் ஆசிரிறய ்ல்விச பசறவயில் நாற்பது 
ஆண்டு்றை நிறைவு பசய்வற்தயிட்டு பலரும் பாராட்-
டுத் ப்தரிவித்துள்ைனர.
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பபராசிரியர சிவத்்தம்பிறய மு்தன் மு்தலில் 
ப்ாழும்பு விபவ்ான்ந்தா வித்தியாலயத்தில் 1972 
இல் நட்ந்த 'பூரணி' ்ாலாண்டி்தழ பவளியீட்டு நி்ழ-
வில்்தான் ச்நதித்ப்தன். அ்ந்த நி்ழவிற்கு அவர்தான் 
்தறலறம ்தாஙகினார. அப்பபாழுது அவர ்தமது 
குடும்பத்தினருடன் பபாரறை ப்ாட்டா பராட்டில் 
முன்னாள் நிதியறமசசர என். எம். பபபரராவின் 
வீட்டுக்கு அருகில் வசித்து வ்ந்தார.   

யாழப்பாணத்தில் பல்்றலக்்ை் வைா்ம் உரு-
வானதும் அ்தற்குத் ்தறலவரா் நியமிக்்ப்பட்ட 
பபராசிரியர ற்லாசபதி 1976 இல் ்தமிழநா-
வல் நூற்ைாண்டு ஆய்வரஙற் இரண்டு நாட்்ள் 
ஒழுஙகு பசய்திரு்ந்தார. அசசமயம் ஆய்வரஙகு 
நி்ழசசி்ளுக்குச பசன்பைன்.   

சிவத்்தம்பியுடன் ்ல்நதுறரயாடுவ்தற்கு அ்ந்த 
ச்ந்தரப்பம் உ்தவியா்விரு்ந்தது. ஆய்வரஙகு-
்ள் முடி்ந்த பின்னரும் நான் யாழப்பாணத்-
தில் நிற்் பநர்ந்தது. ஒருநாள் மாறல யாழ. 
பஸ்நிறலயத்தில் பூபாலசிங்ம் புத்்த்சா-
றலக்கு முன்பா் நின்ை பபாழுது - சிவத்்தம்பி 
வல்பவட்டித்துறையிலிரு்நது வ்ந்த பஸ்ஸில் 

வ்நதிைஙகினார. அவர அன்று பவட்டி அணி்நது 
பமதுவா் நட்நது புத்்த்க்்றடப் பக்்ம் வ்ந்தவர, 
அஙகு நின்ை என்றனக் ்ண்டு விட்டு, “என்ன-
டாப்பா, இன்னும் ஊருக்குத் திரும்பவில்றலயா?" 
எனக் ப்ட்டார. அவரது அ்ந்த 'என்னடாப்பா' என்ை 
உரிறமயும் உைவும் ்ல்ந்த குரறல 2011 இல் 
அவர மறையும் வறரயில் அவறர ச்நதிக்கும் ச்ந-
்தரப்பங்ளிபலல்லாம் ப்ட்் முடி்ந்தது.   

யாழ. பல்்றலக்்ை்த்தில் விரிவுறரப்பணி 
மற்றும் இலக்கிய விமரசனத்துறை சார்ந்த அயரா்த 
எழுத்துப்பணி்ளுக்கு அப்பால், ்தனது உடல் உபா-
ற்த்றையும் பபாருட்படுத்்தாமல் வல்பவட்டித்துறை 
பிரறஜ்ள் குழு மற்றும் வடபிரப்தச பிரறஜ்ள் குழு, 
யுத்்தநிறுத்்த ்ண்்ாணிப்புக்குழு மு்தலானவற்றில் 
மிகு்ந்த அரப்பணிப்புடன் இயஙகியற்த 1983_ 
-1987 ்ளில் அவ்தானித்திருக்கின்பைன். பபராசிரி-

யர பாதிக்்ப்பட்ட மக்்ளின் பக்்பம நின்ைார. 
அ்தனால், இரண்டு ்தரப்பினதும் ்ண்்ாணிப்-
புக்கும் ஆைானார. பபாறுப்பான மக்்ள் 
நலன் சார்ந்த பிரறஜ்ள் குழு ப்தவியிலி-
ரு்நதுப்ாண்டு சாதுரியமா் இயஙகினார. 
அவரது சாதுரியங்ள் ்டும் விமரசனங -்

ளுக்கும் உட்பட்டன. ்தமிழ மக்்ளுக்கு நட்ந்த பல 
ப்ாடுறம்றை பபராசிரியர ஆவணப்படுத்தி ஊட-
்ங்ளுக்குத் ்த்ந்தார. மக்்ளுக்கு இறைக்்ப்படும் 
அநீதி்றை அரசுக்கும் ஆயு்தப்பறட அதி்ாரி்ளுக்-
கும் உடனுக்குடன் எடுத்துறரத்்தார.   

சிவத்்தம்பி அவர்ள் பபராசிரியரா்வும் இரு்ந்த-
றமயால் அவருக்கு இரண்டு ்தரப்பிலும் ஒரு ் னவா-
னுக்குரிய மதிப்பும் மரியாற்தயும் இரு்ந்தன. பபரா-
சிரியர கூரிய ்த்தியின் பமல் நடக்கும் நிறலக்கு 
ஆைானார. அக்்ாலப்பகுதியில் நான் பத்திரிற -்
யில் பபார சம்ப்ந்தப்பட்ட பசய்தி்றை பச்ரித்து 
எழுதிக் ப்ாண்டிரு்ந்த பபாது, யாழ.மாவட்ட நிருபர-
்ள் ஊடா் கிறடத்்த பல பசய்தி ஆவணங்ளுக்குப் 
பின்னால் சிவத்்தம்பி அவர்பை இயஙகியிரு்ந்தார. 
சிவத்்தம்பி அவர்ளின் ஆ்தாரங்ளுடனான ஆவ-
ணங்பை ்தமிைரின் துயரங்றை நாடாளுமன்ைத்-
தில் ்தமிைர ்தரப்பில் பசால்வ்தற்கு உ்தவின.   

அவருக்கு 1992 ஆம் ஆண்டு மணிவிைா நட்ந்த 
பபாது நான் 'பாரிஸ் ஈைநாடு' இ்தழில் அவறரப் 
பற்றி எழுதி அ்தன் பிரதிறய பிை்ந்தநாள் வாழத்து 
மடலுடன் அவருக்கு அனுப்பியிரு்நப்தன். அ்தறனப் 
பாரத்து உள்ைம் பூரிக்் ்தனது நன்றிறயச 

பசான்னார. அவுஸ்திபரலியா ப்தசிய வாபனாலி 
SBS ்தமிழ ஒலிபரப்பில் அவரது விரிவான பநர்ா-
ணல் இடம்பபை பவண்டும் என்று அ்ந்த வாபனாலி 
ஊட்வியலாைர பரய்சலிடம் நான் ப்ட்டுக் 
ப்ாண்ட பபாது அவர அ்தற்கு ஏற்பாடு பசய்து 
்த்ந்தார. பமல்பன் ஒலிப்பதிவு கூடத்திலிரு்நது சிவத்-
்தம்பிறய ப்தறலபபசி ஊடா் பபட்டி ்ண்படன். 
இரண்டு வாரங்ள் அ்ந்த பநர்ாணல் SBS ்தமிழ 
ஒலிபரப்பில் ஒலித்்தது.   

அவுஸ்திபரலியாவிலும் 
நியூசிலா்நதிலும் அ்தறன 
பசவிமடுத்்த பபராசிரியரின் 
பல மாணவர்ள் அவருக்கு 
ப்தாறலபபசி ஊடா் வாழத்-
துத்ப்தரிவித்்தனர என்ை 
்த்வறல பின்னர எனக்குச-
பசால்லி அ்ம் மகிழ்ந்தார.   

(08ஆம் பக்்ம் பாரக்்)

நம்மட, பறையாப்த, மாறு, பபாயிட்டு வரட்பட, 
அவளின்ர, பமாபை, என்ர குட்டியல்பல... இது-
பபான்ை வாரத்ற்த்ள் இலஙற்யிலும், இ்நதிய 
மாநிலங்ளில் ஆய்வறிவு ப்ாண்ட மறலயாை 
பமாழி பபசும் ப்தன்பகுதிக் ப்ரைத்திலும் உச-
ச்ரிக்்ப்படும் பபாழுது,இலஙற்த் ்தமிைரின் 
பபசசுத் ்தமிழ இனிறமறயக் ்ண்டு பரவசமா-
பனன்.  

அது மட்டுமா? பால் அப்பம், பிட்டு, இடியப்-
பம், ்றி, பசாறு, பால் ப்ாப்பி - இறவ எல்லாம் 
இலஙற்யில் மறலயாை மக்்ளின் பசல்-
வாக்ற் பவளிப்படுத்தும். இன்னும் பல. அது-
வல்ல, இஙகு எனது பநாக்்ம்.  

திருவன்ந்தபுரம் ஒரு பபரிய பட்டணமும், பட்-
டினமுமாகும். ப்தற்கில் நா்ரப்ாவில் ஊடா் 
்ன்னியாகுமரி மாவட்டம் ஈைா்வும், ்தமிை்த்-
தின் திருபநல்பவலி மு்தலாமிடங்ளில் ப்ாஞ்சு 
்தமிழ பபசப்படும் வண்ணமும் இனிறம பசாரி-
கிைது.  

ப்ரை அரசின் பண்பாட்டு அலுவல்்ள் 
திறணக்்ைத்தின் சாரபா் ஆண்டுப்தாறும் 
அறனத்துல்த் திறரப்பட விைாறவ, அஙகுள்ை 
ப்ரை மாநிலத்தின் சலனசசித்திர அப்டமி 
ஒழுஙகு பசய்து வருகிைது. 21ஆவது விைாவில் 
பின்வரும் படங்ள் இடம்பபற்-
ைன.  

உலகின் 65 நாடு்ளிலிரு்நது 
ப்தரிவு பசய்யப்பட்ட 185 படங-
்ள் திறரயரஙகு்ளில் தினமும் 
மூன்று நான்கு ்தடறவ ்ாட்டப்பட்டன. மாந்ரத்-
திலுள்ை திறரயரஙகு்ளின் பபயர்ள் ்தங்ள் 
்த்வலுக்்ா்: ்லாபவன், ற்ரளி, ஸ்ரீ நிலா, 
்தன்யா, பரம்யா, நியூ திபயட்டர ஸ்கிறீன், 1,2,3, 
்தாகூர, ஸ்ரீ பத்மநாபா, அஜ்ந்தா, நிஸா்நதி, 
ஏரிஸ் பிபைக்ஸ்.  

இ்ந்தத் திறரப்பட விைாவிபல அடஙகியி-
ரு்ந்தறவ அறனத்துல்ப் பபாட்டிப் படங்ள், 
இன்றைய மறலயாை சினமா, இ்நதிய சினமா, 

பால் சார்ந்த படங்ள், புலம்பபயர்ந்தவர்ளின் 
படங்ள், பிரிட்டிஷ பநறியாைர ப்ன்பலாசசி 
படங்ளின் மீள்பாரறவ, திறரயுல்க் ்றலஞர-
்ளின் வாழக்ற்ச சித்திரங்ள், அதியுன்ன்த 
பறைய படங்ள் ஆகியனவாகும்.  

பமலும் உடன்நி்ழ்ால (Contemporary) 
திறரப்பட பநறியாைர மா ்ன்ஸன் லவ் படம், 
பறைய ்றலஞர்றை ப்ௌரவிக்கும் மு்மா் 
அவர ்தம் படங்ளின் மீள்பாரறவ, ஜூரியினர 
ப்தர்நப்தடுத்்த படங்ள், பசக்்ஸ்பலாவாக்கியா, 
ஸ்பலாவாக்கியா நாடு்ளின் முன்றனய சிைப்-
புப் படங்ள், மறலயாை பநறியாைர ப்.எஸ்.
பசதுமா்தவனின் படங்ள் என்ை வற்்ளுக்-
குள் சலன சி்நதிரங்ள் ்ாட்டப்பட்டன.  

திறரப்படத்துறைறய ஆராயும் 
மாணவர்ளுக்கும் ஏறனபயா-
ருக்கும் இ்ந்த விைா அரிய ச்ந்தரப்-
பத்ற்த அளித்்தது. பபாதுவா் 
ப்ரை மக்்ளுள் பலர இடதுசாரித் 
சி்ந்தறனயுறடயவர்ள். ஆ்தலால், 
அத்்தற்ய படங்ளின் ்ாட்சி்பை 
பமபலாஙகி நின்ைன.  

இ்ந்தத் திறரப்பட விைாவிற்கும் 

ப்ாவாவில் நறடபபறும் அறனத்துல்த் திறரப்-
பட விைாவிற்கும் இ்நதிய ஏறனய அறனத்துல-
்த் திறரப்பட விைாக்்ளுக்கும் 1990 மு்தல் 
்தவைாது நான் பபாய் வருவது வைக்்ம். ்ட்ந்த 
சில வருடங்ைா் உடல்நலம் குன்றியது ்ார-
ணமா் நான் பபாய் வருவதில்றல.  

இ்ந்த ஆண்டிலாவது (2016) பபாய் வரலாம் 
என்று தீரமானித்து மூன்று நாள் ்ழித்து, டிபசம்-
பர 12ஆம் தி்தி மு்தல் 16ஆம் தி்தி வறர ஒரு 
சில படங்றைப் பாரத்ப்தன்.  

11ஆம் தி்தி எனது புத்்த்ம் ஒன்று மணி-
பம்றல பிரசுரத்தினால் ப்ாழும்பில் அறிமு-
்ம் பசய்யப்பட்டு இரு்ந்தது. அ்தனால்்தான் 
12ஆம் தி்தி அஙகு பபா் பநர்ந்தது. பபான 

பவறையில் ் பம், மாரபுச சளி, 
இருமல், ப்தாண்றடப் புண் 
ஆகியன ப்தா்ந்தரவு ்த்ந்தன. 
12ஆம் தி்தி முழுநாளும் 
திபயட்டர அனுமதிச சீட்டுக்்ா் 

்ாத்திருக்் பவண்டியிரு்ந்தது.  
இறடயில் மருத்துவமறனயில் 

4 மணித்தியாலங்ள் பரிபசா்த-
றனக்கு உட்பட்டு, இன்பஜக்ஸன், 
இரத்்தப் பரிபசா்தறன, இரத்்த அழுத்-
்தம், நீராவி சுவாசித்்தல், மரு்நது 
வற்்ள் ஆகியன ்தரப்பட்டு, சிறிது 
சு்மாபனன்.

(ப்தாடரும்)

"நாங்ள் சமூ்த்துக்கு எவ்வ -
ைறவ ப்ாடுக்கின்பைாபமா 
அவ்வைறவத்்தான் நாங்ள் 

பபற்றுக் ப்ாள்ை முடியும்" எனச பசால்லி 
வ்ந்தவர்தான் பபராசிரியர ்ாரத்திப்சு 
சிவத்்தம்பி. அவர ்தமது இறுதிக் ்ாலத்தி-
லும், உடல் உபாற்த்றையும் பபாருட்படுத்-
்தாமல் அயராமல் இயஙகிய ஆளுறம.   

்ண்டிறய பிைப்பிடமா்க் ப்ாண்ட 
திருமதி சா்நதி விஸ்வநா்தன் ்தனது 
மு்தன்றமநிறலக் ்ல்விறய ்ண்டி 

அபசா்ா வித்தியாலயத்திலும், அ்தன் பின்னர 
ஆரம்பக் ்ல்வி மு்தல் உயர்தரம் வறர ்ண்டி 
பபண்்ள் உயர்தரப் பாடசாறலயிலும் ்ற்ைார. 
1981ஆம் ஆண்டு பபரா்தறனப் பல்்றலக்்ை-
்த்தின் ்றலப்பிரிவிற்கு ப்தரிவு-பசய்யப்பட்டார. 
1982 ஆம் ஆண்டு மா்ாண மட்டத்தில் ஆசிரி-
யர நியமனத்திற்்ா் நடத்்தப்பட்ட பபாட்டிப் பரீட்-
றசயில் சித்தியறட்நது, மத்திய மா்ாணத்தில் 
புசல்லாறவ சி.சி ்தமிழ ்லவன் பாடசாறலயில் 
ஆசிரியரா் நியமனம் பபற்ைார.

ஆசிரியர் சேவையில் நாற்பது ைருடங்கவை
பூர்த்தி சேய்யும் திருமதி ோந்தி விஸைநாதன்

இலஙற் அரசியல் சமூ்ப் பரப்பில் 
என்றும் நிறனவுபடுத்்தக் கூடிய 
ஒரு ம்ானா் பாக்கீர மாக்்ார 

தி்ழகிைார. 1917 பம மா்தம் 12ஆம் 
தி்தி பபருவறை மரு்தாறனயில்
றவத்தியப் பரம்பறரயில் பிை்ந்த பாக்கீர 
மாக்்ார, 1997 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பர 
மா்தம் 10ஆம் தி்தி இவ்வுலற் விட்டுப் 
பிரி்ந்தார.

ப்ரை மாநிலத் ்தறலந்ர 
திருவன்ந்தபுரம். டிபசம்பர 
12.16.2016. அ்ந்த 8 

நாட்்ள், ்தள்ைா்த வயதில் மாரபுசசளியுடன் 
ஜனசமுத்திரத்திறடபய உயரமட்ட உல்த் 
திறரப்படங்றைப் பாரத்து மகிழ்ந்த விமர-
ச்ர ஒருவரின் மனப்பதிவு்ள்.

உலகின் உயர்மடட திவைப்படங்கள்;
விமர்ே்கர் ஒருைரின் மனப்பதிவு்கள்

தமிழர்்களின் உரிவம்களுக்கா்க தனது ்கருத்து்கவை   
சதளிைா்க எடுத்துக கூறியைர் ச்பைாசிரியர் சிைத்தம்பி

முஸலிம்்களின் அைசியல் பிைதிநிதித்துைத்வத 
்பாது்காப்பதறகு ்பாடு்படடைர் ்பாககீர் மாக்கார்

சதேமான்ய எம்.ஏ. ்பாககீர் மாக்காரின் 105ஆைது பிறந்த இன்று

சநறறுமுன்தினம் அன்னாரின்
90 ஆைது பிறந்த தினம் பல.முரு்பூபதி...?

(அவுஸ்திரேலியா)

ப்.சுப்பிரமணியம்...?
முன்ாள் அதிபர்  

க/கதிரேசன கனிஷ்ட வித்தியாலயம்

எழுதுைது ச்க.எஸ.சிைகுமாைன்

இம்தியாஸ் பாக்கீர மாக்்ார...?
(பாோளுமன்ற உறுப்பி்ர், முன்ாள் அமமசசர்)
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வன்முறை ஊடாக தீர்விறை பெைமுடியாது
யாழ்.விசேட நிருபர் 

 எம து நாடு எதிர்்காண்டுள்ள 
்பாரு்ளாதார ்நருககடிகளுககான 
தீர்வினன காண்சபாம். எததனகய 
பிரச்சினனகன்ளயும் வன்முனைக-
ளுககூடாக தீர்கக முடியாது  என ஈழ 
மககள ஜனநாயகக கட்சியின் ்ேய-
லா்ளர் நாடாளுமன்ை உறுப்பினரும் 
முன்னாள அனமச்ேருமான டக்ளஸ் 
சதவானநதா ஊடகஙகளுககு அனுப்-
பியுள்ள ்ேய்தி குறிப்பில் குறிப்பிட்-
டுள்ளார். 

அதில் சமலும் குறிப்பிடப்பட்-
டுள்ளதாவது, 

  உஙகளின் உணர்வுகன்ளயும் 
அதில் இருககின்ை நியாயஙகன்ளயும் 
நாஙகள புரிநது ்காளளுகின்சைாம். - 
அதற்கு மதிப்பளிககின்சைாம்.

நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள 
்பாரு்ளாதார சிககல்கள  
தீர்ககப்பட சவண்டும் 
- மககளுககு ஏற்பட்-
டுள்ள அ்ே்ளகரியஙகள 
கன்ளயப்பட சவண்டும் 
என்பசத எமது எதிர்பார்ப்-
பாகவும் இருககின்ைது.

ஆனால் எததனகய 
பிரச்சினனகன்ளயும் வன்-
முனைகளுககூடாக தீர்கக 
முடியாது  என்பனத 
நீண்ட காலமாகசவ வலியுறுததி வரு-
கின்ைவர்கள நாம்.

இதன்காரணமாக புலிகள எம்மில் 
பலனர ்கானல ்ேய்திருககின்ைார்-

கள. என்னன ்கானல 
்ேய்வதற்கு பல்சவறு 
முயற்சிகளிலும் ஈடுபட்டி-
ருநதனர். எனினும் ்தன்-
னிலஙனகயில் வாழ்நது 
வருகின்ை சிஙக்ள மகக-
ளுடன் சதசிய நல்லிணக-
கததினனயும் நல்லுைனவ-
யும் வலுப்படுததுவதன் 
மூலசம, பிரச்சினனகன்ள 
தீர்கக முடியும் என்பனத 
உறுதியுடன் ்தரிவிதது 

வநதுளச்ளாம்.
அதனடிப்பனடயிசலசய எமது 

அரசியல் ்ேயற்பாடுகளும், ்தன்னி-
லஙனக மககளுடனும் அரசியல் கட்-

சிகளுடனான எமது உைவும் இருநது 
வருகின்ைது.

இநத அணுகுமுனையினனசய 
உஙகளுடனும் பகிர்நது ்காள்ள 
விரும்புகின்சைன். வன்முனைகள 
ஊடாக எமது பிரச்சினனகன்ள தீர்கக 
முடியாது.

எனசவ, எமககினடயில் இருக-
கின்ை அரசியல் சவறுபாடுகளுககு 
அப்பால், கலநதுனரயாடல்கன்ள 
சமற்்காண்டு எமது நாடு எதிர்-
்காண்டுள்ள ்பாரு்ளாதார ்நருகக-
டிகளுககான தீர்வினன காண்சபாம். 
எமது எதிர்காலததினனயும் எமது 
தாய்நாட்டினனயும் பாதுகாப்சபாம் 
என அவர் ்தரிவிததார்.  

காதர் மஸதான் எம்.பிக்கு இராணுவ, ப�ாலிஸ �ாதுகாப்பு
வவுனியா விசேட நிருபர்  

வவுனியாவில் வசிககும் முன்னாள இராஜாஙக அனமச்ேர் 
காதர் மஸ்தான் மற்றும் மாவட்ட அபிவிருததிக குழுத தனலவர் 
கு.திலீபன் ஆகிசயாரது வீடுகளுககு இராணுவ மற்றும் 
்பாலிஸ் பாதுகாப்பு வழஙகப்பட்டுள்ளது.  

பிரதமர் மஹிநத ராஜபக ஷவின் ஆதரவா்ளர்கள ,அரோஙகத-
திற்கு எதிராக சபாராட்டம் சமற்்காண்டவர்கள மீது ்காழும்-
பில் சமற்்காண்ட தாககுதனலயடுதது நாடு பூராகவும் அர-
ோஙகததிற்கு எதிராகவும், அனமச்ேர்கள மற்றும் அரே தரப்பு 
பாராளுமன்ை உறுப்பினர்களுககு எதிராகவும் வன்முனைகள 
ஏற்பட்டதுடன், பலரது வீடுகள, அலுவலகஙகள, வாகனஙகள 
இரவிரவாக தீயிட்டு எரிககப்பட்டன.  

இதனனயடுதது வவுனியாவில் வசிதது வரும் ்பாதுஜன 
்பரமுன கட்சினயச் சேர்நத முன்னாள கிராமிய அபிவிருததி 
மற்றும் பயிர்்ேய்னக இராஜாஙக அனமச்ேர் காதர் மஸ்தான் 
மற்றும் ஈ.பி.டிபினயச் சேர்நத பாராளுமன்ை உறுப்பினரும், 
மாவட்ட அபிவிருததிக குழுத தனலவருமான கு.திலீபன் 
ஆகிய இருவரதும் வீடுகள மற்றும் அவர்க்ளது அலுவலகஙகள 
என்பவற்றுககு ஏற்கனசவ வழஙகப்பட்ட ்பாலிஸ் பாதுகாப்-
புககு சமலதிகமாக, இராணுவப் பாதுகாப்பு வழஙகப்பட்டுள-
்ளது.  

இராணுவததின் 561 ஆவது பனடப் பிரிவினர் இருவரதும் 
வீடுகள மற்றும் அலுவலஙகளுககான பாதுகாப்பு கடனமயில் 
ஈடுபட்டுள்ளனர்.  

வடக்கு, கிழக்கு வாழ் தமிழ் மக்கள் 
அவதானமாக இருக்க வவண்டும்
மன்னார் குறூப்  நிருபர்

வடககு, கிழககு தமிழ் மககள மிக 
அவதானமாக இருகக சவண்டும். 
இவ்விடயஙகளில் தமிழ் மககளின் 
பஙகளிப்பு இருககின்ை சபாது அனவ  
தினே திருப்பப்படலாம் என பாராளு-
மன்ை உறுப்பினர் ்ேல்வம் அனடகக-
லநாதன் ்தரிவிததார். 

மன்னாரில் னவதது சநற்று  (11) 
அவர் ஊடகஙகளுககு கருதது ்தரி-
விகனகயிசலசய இவ்வாறு ்தரிவித-
தார்.

அவர் சமலும் ்தரிவிகனகயில்,
நாடு மிகவும் ்காநதளிப்பான 

நினலயில் இருநது வருகின்ைது. 
சபாராட்ட வடிவில் பல விடயஙகள 
நிகழ்நது ்காண்டு இருககின்ைன. 
மஹிநத ராஜபகேவின் ஆரம்ப பிரச்சி-
னனசய இன்று பாரிய்ளவில் ்வடித-
துள்ளது. ்பாரு்ளாதார பிரச்சினன 
பின்தஙகிய நினலயிசல இவ்வாைான 
ஒரு சூழனல உருவாககி மஹிநத ராஜ-
பகே,ஜனாதிபதி சகாட்டபாய ராஜ-
பகே மற்றும் அவருனடய அரோங-
கம்  மிக சமாேமான ஒரு சூழனல 
உருவாககியுள்ளது.  வடககு, கிழககு 
தமிழ் மககள மிக அவதானமாக 

இருகக சவண்டும். இவ்-
விடயஙகளில் தமிழ் மக-
களின் பஙகளிப்பு இருக-
கின்ை சபாது அனவ  தினே 
திருப்பப்படலாம் 

இதனன நாஙகள அனு-
மதிககககூடாது.

காலச்ேககரம் சுழன்று 
்காண்டு இருப்பனத 
பார்ககின்ை சபாது இநத 
சம மாதததில் தான் தமிழ் 
மககள பல்சவறு பிரச்சி-
னனகன்ள ேநதிததார்கள.

உயிர் அவலம் ஏற்பட்டது. சம-18 
இல் எமது மககள படு்கானல ்ேய்-
யப்பட்டார்கள.

அவர்களின் ேடலஙகள புனதககப்-
பட முடியாத நினலயில் அநானத-
யாக னகவிடப்பட்டது. தனது தநனத 
உயிரிழநது ேடலமாக கிடககும் 
சபாது அதனன தாண்டி வருகின்ை 
அவலமான சூழ்நினல ஏற்பட்டது. 

சம மாதம் என்பது எமது மககளின் 
மனஙகளில் நினலதது நிற்கின்ைது. 
எஙகளுனடய மககளுககு எதிராக 
்ேயற்பட்டவர்களுககு இநத சம 
மாதததிசலசய நிலனமகள மாறி 

இருப்பது கவனல தரு-
கின்ை விடயமாக இருந-
தாலும், இனைவன் 
ஒரு நியாயமான ்ேயற்-
பாட்னட சமற்்காண்-
டுள்ளதாக நாஙகள கருத 
முடியும்.

சிஙக்ள மககள மத-
தியில் நாஙகள வருத-
ததனத ்தரிவிததுக 
்காளகிசைாம். அவர்க-
ளுககும் பாரிய பிரச்சி-
னனகள ஏற்பட்டுள்ளன.

எனசவ தமிழர்க்ளாகிய நாஙகள 
முழுனமயாக சபாராட்டஙகளில் 
இனணநது ்காண்டிருநசதாம் 
என்ைால் எமது பககம் தினே திருப்பி 
எஙகளுககு எதிராக ஒரு வன்மு-
னைனய தூண்டி விடுகின்ை வாய்ப்பு-
கள இருககின்ைது.

ஊரடஙகு ேட்டம் அமுல் படுததப்-
பட்டுள்ள நினலயில் நாடு முழுனம-
யாக ஸ்தம்பிதம் அனடநதுள்ளது.
அன்ைாடம் உனழதது உண்ணுகின்ை 
மககள தற்சபானதய சூழலில் கஷ்-
டதனத எதிர்சநாககி வருகின்ைனர் 
என அவர் சமலும் ்தரிவிததார்.

பவறுமவன �தாததகதை எரித்து வீர 
வரலாதை பகாசதசைப்�டுத்தாதீர்கள் 

யாழ். விசேட நிருபர்  

்வறுமசன பதானதகன்ள எரிதது 
எம் வீர வரலானை ்காச்னேப்படுத-
தாதீர்கள என யாழ். மாவட்ட பாரா -
ளுமன்ை உறுப்பினர் அஙகஜன் இரா -
மநாதன் ்தரிவிததுள்ளார்.   

யாழ்ப்பாணம் ேண்டிலிப்பாய் 
பகுதியிலுள்ள நாடாளுமன்ை உறுப்-
பினரின் மககள ்தாடர்பு அலுவ-
லக வாயிலில் இருநத பாராளுமன்ை 
உறுப்பினரின் பதானகககு சநற்னைய 
தினம் ்ேவ்வாய்ககிழனம இரவு 
இனம்்தரியாத நபர்க்ளால் தீ னவக-
கப்பட்டது. அதனால் பதானக சிறு 
சேதஙகளுககுள்ளானது.   

இச்ேம்பவம் ்தாடர்பில் ஊடகங -
களுககு பாராளுமன்ை உறுப்பினர் 
அனுப்பி னவததுள்ள ்ேய்தி குறிப்-
பிசலசய அவர் அவ்வாறு குறிப்பிட் -
டுள்ளார்.   

அதில் சமலும் குறிப்பிடப்பட்டுள-
்ளதாவது,  

யாழிலும் கலவரதனத ஏற்படுதத 
முனனகின்ைனர். தமது அரசியல் 
சதனவககாக உசுப்சபற்றுபவர்கள 
்தாடர்பில் மககள எச்ேரிகனகயுடன் 

இருஙகள.  
இஙகு வன்முனைகள 

இடம்்பற்ைால் பாதிக-
கப்படுவது எஙகள 
மககச்ள. நிதானிதது சிந-
திதது ்ேயற்படுஙகள.   

யாழில் எனது அலுவல-
கம் எரிககப்பட்டது என 
பரவும் தகவல்கள தவைா-
னனவ என்பசதாடு, அலு -
வலக பதானதயிலும் சிறு 
பகுதி மாததிரசம வன்மு-
னைனய தூண்டும் சிலரால் தீ னவக-
கப்பட்டுள்ளது. இச்்ேயலூடாக 
யாழில் வன்முனைனய தூண்டி குளிர் -
காய நினனப்பவர்கள தமது அரசி -
யல் சகானழததனதனத னகவிட 
சவண்டும்.  

வரலாறு ்ோல்லும் தமிழர் வீரங -
கள இநத சகானழததனதனத ஏற்-
றுக்காள்ளாது.  

நாட்டில் அனமதிவழி சபாராட் -
டஙகளில் ஈடுபட்ட மககளுககு 
எதிராக முன்்னடுககப்பட்ட வன் -
முனைகன்ள நாம் கண்டிததுள-
ச்ளாம். எம்மீது தாககுதல் நடாததி 

தமது அரசியல் சிறுபிள-
ன்ளததனதனத ஒரு தரப்பு 
்வளிப்படுததியுள்ளது.  

இருப்பினும் இதனன 
க ா ட் டி க ் க ா டு த து 
எஙகள இன்ளஞர்கன்ள 
நாம் எப்சபாதும் ்நருக -
கடிககுள சிககனவகக 
மாட்சடாம். ஆனால் 
கீழ்ததரமான அரசியல் 
வனலககுள சிககிக-
்காள்ள சவண்டாம் என 

யாழ் மாவட்ட மககன்ள முதலில் 
சகட்டுக்காளகின்சைன்.  

கடநத ்பாதுஜன ்பரமுன அர -
ோஙகததில், ்பாதுஜன ்பரமுன 
அல்லாத உறுப்பினரும், அவர்களின் 
சின்னததில் சபாட்டியிடாத உறுப்-
பினருமான நான் எனது மககளுக-
கான அபிவிருததிகன்ள ்வன்்ை-
டுப்பதில் எததனனசயா தனடகன்ள 
எதிர்்காண்சடன். அவற்னை்யல்-
லாம் ்பாறுனமசயாடும், சநர்னம -
சயாடும் னகயாண்டு கடநத காலஙக-
ளில் மககள சேனவயாற்றியுளச்ளன் 
என அவர் ்தரிவிததார்.   

உழவு இயந்திரத்துடன் 
வமாதி ஒருவர் �டுகாயம்

ோவகச்சேரி விசேட நிருபர்

ோவகச்சேரி நகர் பகுதியில் சநற்று 
புதன்கிழனம கானல கழிவகற்றும் 
உழவியநதிரததுடன் சமாதி ஒருவர் 
படுகாயமனடநதுள்ளார். துவிச்ேகக -
ரவண்டியில் ்ேன்ைவசர இவ்வாறு 
காயமனடநதுள்ளார்.  ோவகச்சேரி-
உதயசூரியன் பகுதினயச் சேர்நத 38 
வயதான நபசர இவ்வாறு உயிரிழந-
துள்ளார். உழவு இயநதிரததுடன் 
சமாதி படுகாயமனடநத நினலயில் 
ோவகச்சேரி ஆதார னவததியோ-
னலயில் அனுமதிககப்பட்டுள்ளார். 
இவ்விபததுத ்தாடர்பான சமலதிக 
விோரனணகன்ள ோவகச்சேரிப் 
்பாலிஸார் முன்்னடுதது வருகின்-
ைனர். 

தஙகச சைஙகிலி  
அ�கரிப்பு

ோவகச்சேரி விசேட நிருபர்

்காடிகாமம் ்பாலிஸ் பிரிவுக-
குட்பட்ட தான்ளயடி அம்மன் 
சகாவிலடிப் பகுதியில் சநற்று 
கானல வீதியால் நடநது கனடககு 
்ேன்ை ்பண்்ணாருவரின் ஒன்ை-
னரப் பவுண் ேஙகிலி திருடப்பட்-
டுள்ளது.  

சமாட்டார் னேககிளில் வநத 
இருவர் அறுததுக்காண்டு தப்பித -
துச் ்ேன்றுள்ளனர். அததுடன் அப் -
்பண்ணின் னகப் னபயினனயும் 
பறிததுக்காண்டு ்ேன்றிருப்பதாக 
்தரிவிககப்படுகிைது. 

இது ்தாடர்பாக ்பண் ்காடிகா-
மம் ்பாலிஸ் நினலயததில் முனைப்-
பாடு பதிவு ்ேய்யப்பட்டனத 
்தாடர்நது ்பாலிஸார் சமலதிக 
விோரனணகன்ள முன்்னடுதது வரு -
கின்ைனர்.

முன்ாள் அமேச்சர் டக்்ளஸ் மேவா்நோ

வனனி ோவடட பாராளுேன்ற உறுப்பி்ர் ச்சலவம் அமடக்்கலநாேன யாழில அமேதிமய குழப்ப சில தீய ்சக்தி்கள் முயற்சி

பகாதல பசையயப்�ட்டு
புததக்கப்�ட்ட ந�ர்
நாகர்சகாவில் 
விசஷட  நிருபர் 

வ ட ம ர ா ட் சி 
கிழககு ்வற்றி -
னலகசகணி பகுதி -
யில் குடும்பஸ்தர் 
ஒருவர் ்கானல 
்ேய்யப்பட்டு புனதக-
கப்பட்டதாக ்தரி -
வி க க ப் ப ட் ட ன த 
்தாடர்நது சநற்று  
பு தன் கி ழ ன ம ( 1 1 ) 
கிளி்நாச்சி நீதவான் 
முன்னினலயில் அப் -
பகுதியில் சதடுதல் 
ந ட வ டி க ன க க ள 
சமற்்காள்ளப்பட் -
டது. 

இதன்சபாது  சதாண்டப்பட்ட 
பகுதியிலிருநது குடும்பஸ்தர் ேடல-
மாக மீட்கப்பட்டார்.

முளளியான், ்வற்றினலகசகணி -
னயச்  சேர்நத தாேன் சிவஞானம் 
(வயது- 42) என்ை குடும்பஸ்தசர 
இவ்வாறு ்கானல ்ேய்யப்பட்டு 
வீட்டுககு அருகிலுள்ள காணி 
ஒன்றில் புனதககப்பட்டுள்ளார். 

 கடநத திஙகட்கிழனம (09) அன்று 
அவர் ்கானல ்ேய்யப்பட்டு அரு -
கிலுள்ள காணியில் புனதககப்பட்-
டுள்ளதாக மருதஙசகணிப் ்பாலி-
ஸாருககு  இரகசிய  தகவல் ஒன்று 
கினடககப்்பற்ைது.

இதனனத ்தாடர்நது ்பாலிஸார் 
சநற்று முன்தினம்  ்ேவ்வாய்ககி-
ழனம(10) மானல அப்பகுதிககு 
்ேன்று புனதககப்பட்டதாக  ்தரி-

விககப்படும் இடதனத அனடயா-
்ளப்படுததியுள்ளனர். அதனன்தா-
டர்நது சநற்று  புதன்கிழனம(11) 
கிளி்நாச்சி நீதிமன்ை உததரவு 
்பைப்பட்டு நீதவான் நீதிமன்ை 
நீதவான்  இஸ்மயில் ்ஜமில், 
ேட்டனவததிய அதிகாரி, தடயவி-
யல் ்பாலிஸார் முன்னினலயில் 
சதடுதல் சமற்்காள்ளப்பட்டது. 
இதன்சபாது முற்பகல் 10.00 மணி-
ய்ளவில் அப்பகுதி சதாண்டப்-
பட்ட சபாது கால்கள கட்டப்பட்ட 
நினலயில் குடும்பஸ்தர் ேடலமாக 
மீட்கப்பட்டார்.

இச்ேம்பவததில் உயிரிழநதவரின் 
மனனவி ேநசதகநபராக இனம்கா -
ணப்பட்டுள்ளதாக ்பாலிஸார் ்தரி -
விததனர். 

இது ்தாடர்பில் மருதஙசகணிப் 
்பாலிஸார் சமலதிக விோரனண-
கன்ள சமற்்காண்டுள்ளனர்.

மனநலம் �ாதிக்கப்�ட்ட மகன் 
தள்ளியதமயால் தாயார் மரணம் 
ோவகச்சேரி   
விசேட நிருபர்

்காடிகாமம் ்பாலிஸ் 
பிரிவுககுட்பட் மீோனல 
வடககு பகுதியில் மன-
நலம் பாதிககப்பட்ட 
மகன் தளளியனமயால் 
தாயார் உயிரிழநதுள்ளார். 

கடநத 08/05/2022 
அன்று வீட்டுப் படியால் 
ஏறிய தானய மனநலம் பாதிககப்-
பட்ட மகன் தளளியதில் கீசழ 
விழுநது படுகாயமனடநதிருந-
தார். இநநினலயில் யாழ் சபாதனா 
னவததியோனலயில் அனுமதிக-
கப்பட்டு சிகிச்னே ்பற்று வநத 
தாயார் சநற்றுமுன்தினம் புதன்கி-
ழனம அதிகானல சிகிச்னே பல -

னின்றி உயிரிழநதிருப்பதாக ்தரி -
விககப்படுகிைது. 

மீோனல வடககு பகுதினயச் 
சேர்நத 62 வயதான தாயாசர 
இவ்வாறு உயிரிழநதுள்ளார். இச் -
ேம்பவம் ்தாடர்பான சமலதிக 
விோரனணகன்ள ்காடிகாமப் 
்பாலிஸார் முன்்னடுதது வரு-
கின்ைனர்.  

ேம்வி மீது ்சநமே்கம் 

்கண்டி ேர்ேராஜ ்கலலூரியின 
பமழய ோணவர் ரவி ராஜ-
பக் ஷவின ேமலமேயில 
110  ோணவர்்களுக்்கா் 
பாேணி்களும் எடடு ஆசிரியர் -
்களுக்கு பண வவுச்சர்்களும்  
அனபளிப்பா்க வழங்கப்படட 
நி்கழ்வு ேன்ார் ந்கர ்சமப 
ேண்டபத்தில  இடம்சபற்்றது.  
ேன்ார் ்கலவி வலயத்துக் -
குடபடட ேன.சிறுத்மோப்பு 
ம்றாேன  ்கத்மோலிக்்க ேமிழ் 
்கலவன பாட்சாமலயின 110 
ோணவர்்களுக்கு பாேணி்கள்  
வழங்கப்படடதுடன எடடு ஆசி -
ரியர்்களுக்கு ேலா ஆயிரம் 
ரூபா சபறுேதியா்  வவுச்சர் -
்களும் வழங்கப்படட்.  

(படம்: ேமலேன்ார் 
விமஷட நிருபர்)  
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பெரியநீலாவணை விசேட நிருெர்   

அமொணை  மாவடடத்தின் பெரிய 
நீலாவணை பொலிஸ் பிரிவுக்குட -
ெடட மருதமுணை கடறகணையில் 
சேறறு முன்திைம மாணல (10) ேண்-
ெர்கள் இருவருடன் சேர்ந்து 4 இணை -
ஞர்கள் குளித்துக் பகாண்டிருந்த 
நிணலயில் இரு இணைஞர்கள் நீரில் 
அடித்துச் பேல்லபெடடதாக ேமெ-
வத்ணத சேைடியாக ொர்த்துக் பகாண்-
டிருந்த இணைஞர்கள் பதரிவித்தைர். 

கடல் அணலயில் இவர்கள் சிக்-
குண்ட காடசிணய ணகயடக்க 
பதாணலசெசியில் ெதிவு பேய்திருந் -
தைர்.   

இதணை அடுத்து பொதுமக்கள் 
குறித்த இணைஞர்கணை காபொறை 
முயறசிகள் சமறபகாள்ைபெடட 
சொதிலும இரு இணைஞர்கணையும 
காபொறை முடியவில்ணல. கடல் 
நீரில் குளித்த மறை இரு இணைஞர்-
களில் ஒருவர் ணவத்தியோணலயில் 
அனுமதிக்கபெடடுள்ைார்.   

பதாடர்ந்தும சதடுதல் ேடவடிக்-
ணககளில் பொதுமக்கள் ஈடுெடடு 
வருகின்ைைர். சேறறு (11)காணல 
குறித்த ெகுதிக்கு கடறெணடயிைர் 
வருணகதந்து சதடுதல் முயறசிகளில் 
ஈடுெடடைர். 

எனினும இதுவணை காைாமல் 
சொை இணைஞர்கள் கண்டுபிடிக்-

கபெடவில்ணல.   
பதாடர்ந்தும சதடுதல் ேடவடிக்-

ணககள் தறசொது முன்பைடுக்கப-
ெடடுள்ை நிணலயில் குறித்த கடற-
கணைப ெகுதியில் அதிகைவிலாை 
பொதுமக்கள் ஒன்று கூடியுள்ைைர். 
தறசொது மருதமுணை பிைசதேம 
சோகத்தில் ஆழ்ந்துள்ைணதயும 
காைக்கூடியதாக உள்ைது.   

இவவாறு காைாமல் சொயுள்ை, 
ெயறூஸ் யஸீத், உணெதுல்லாஹ் 
அதீப என்ை இரு இணைஞர்களும 
உயர்தைப பிரிவில் முதலாம வருடத் -
தில் கல்வி கறகும 17 வயது நிைமபிய 
மாைவர்கள் என்ெது குறிபபிடத்தக்-
கது.     

ேருதமுமை கடறகமையில்   

அடடாணைச்சேணை திைகைன் நிருெர் 

அக்கணைபெறறு கடறகணைப 
ெகுதியிணை அண்டிய மக்கள் குடி-
யிருபபுப ெகுதிக்குள் சேறறு(11) 
அதிகாணல சவணை கடல் நீர் புகுந் -
தணமயால் மக்கள் மத்தியில் சுைாமி 
அச்ேம ஏறெடடதுடன் அபெகுதி -
யில் ெதறை நிணலயும ஏறெடடது 
எை பொதுமக்கள் பதரிவித்தைர். 

அக்கணைபெறறு மீைாேகர்ப பிை -
சதேத்தில் வழணமக்கு மாைாக 
கடல் அணலகளின் தாக்கம அதி-
கரித்து கடல் நீர் கடறகணையில் 
இருந்து சுமார் 100 மீறைர் தூைத்திறகு 
அபொல் உள்ை நிலபெகுதிக்குள்-
ளும மக்கள் குடியிருபபுப பிைசதேத்-
திறகுள்ளும புகுந்தணமயால் அப -
ெகுதியில் ெதடட நிணல ஏறெடடு 
இந்நிணலணமயிணைப ொர்ணவயிட 
பெருந் பதாணகயாை பொதுமக்கள் 
அபபிைசதேத்திணை சோக்கிப ெணட-
பயடுத்தைர். இச்ேமெவம சேறறு 
அதிகாணல 4.30 மணியைவில் 
நிகழ்ந்ததாக பொதுமக்கள் பதரிவிக்-
கின்ைைர். 

சுைாமி வதந்தி மக்கள் மத்தியில் 
கிழபெபெடடு அக்கணைபெறறு 
பிைசதே மக்கள் மத்தியில் பீதியுட-
ைாை நிணல சதான்றியணத அவ -

தானிக்கக் கூடியதாய் இருந்தது. 
கடல் நீர்; கடறகணைப பிைசதேத்தில் 
அணமக்கபெடட பிைதாை காெட வீதி-
யிணையும தாண்டி நிலபெைபபில் 
புகுந்தணமயிைால் கடறகணையில் 
தரித்து ணவக்கபெடட ெடகுகள், சிறி-
யைக வள்ைஙகள் மறறும கடறபைா-
ழில் உெகைைஙகள் சொன்ைை கடல் 

நீரில் அடித்துச் பேல்லபெடடதாக-
வும மீைவர்கள் பதரிவிக்கின்ைைர். 

கடறெகுதியில் இருந்து இவவாறு 
அணலகள் நிலபெகுதிக்கு உடபுகுந்த-
ணமயால் கடலில் இருந்து ெல்சவறு 
கடற தாவைஙகளும குபணெ கூைங-
களும நிலத்திணை சோக்கி அள் -
ளுண்டு கணைசயாைபமஙகும சிதறிக் 
காைபெடுகின்ைை.  

நிலத்துக்கு வந்த கடல் நீர்   
அக்கரைப்பற்றில் ்ப்தற்்றம்  

ஊைடங்கு சடடம் காைணோக கல்முமை நகைக்கமட, இஸ்ாோபாத் பிைமதச வீதிகளில் 
திணேக்கழிவு அகற்றபபடாத நிம் காணபபடுவமத படத்தில் காண்ாம்.
 படம்: நறபிடடிமுமை திைகைன் நிருபர்

கல்லடி குறூப நிருெர்  

ோடு முழுவதும ஊைடஙகுச் 
ேடடம இன்று (12) காணல 7.00 
மணிவணை அமுல்ெடுத்தபெடடிருக்-
கின்ை நிணலயில் மடடக்கைபபில் 
வழணமக்கு மாைாக சொக்குவைத்து 
பேய்சவார் குணைவாக காைபெ -
டுவதுடன், ேகர்ப ெகுதி முறைாக 
பவறிச்சோடிக் காைபெடுகிைது.  

இருந்த சொதிலும ஒரு சில இடங -
களில் பொலிஸார் வாகைஙகணை 
நிறுத்தி சோதணை ேடவடிக்ணக-
யில் ஈடுெடுவதுடன், சதணவயறை 

முணையில் ெயணிபெவர்கணை 
திருபபி அனுபபும ேடவடிக்ணகயி-
ணையும முன்பைடுத்து வருகின்ை-
ைர். அத்தியாவசிய சேணவ நிணலயங-
களில் கடணமக்கு பேல்சவாணையும, 
ணவத்தியோணல உள்ளிடட, அவேை 
சதணவகளுக்காகப ெயணிபசொணை 
மாத்திைம வீதிகைால் ெயணிபெதறகு 
பொலிஸார் அனுமதிக்கின்ைைர்.   

மடடக்கைபபு ேகர் ெகுதிக்குள் 
பிைசவசிக்கும எல்ணலப ெகுதிகளில் 
பொலிஸாரும, இைாணுவத்திைரும 
ொதுகாபபு கடணமகளில் ஈடுெடுவ-
ணதயும காை முடிகின்ைது.    

மடடக்களபபில் வீதி  
ச�ோ்தரை �ோவடிகள்

மாளிணகக்காடு குறூப நிருெர்  

அக்கணைபெறறில் முன்ைாள் திகா -
மடுல்ல மாவடட ொைாளுமன்ை 
உறுபபிைர் பொடியபபு பியசேை-
வின் வீடடுக்கு முன்ைால் டயர் 
எரிபபு ேமெவம கடந்த திஙகடகி-
ழணம (9) இைவு இடமபெறைது.   

அக்கணைபெறறு ோகாம வீதியி -
லுள்ை முன்ைாள் திகாமடுல்ல 
மாவடட ொைாளுமன்ை உறுபபிை -
ரும பொதுஜை பெைமுை கடசியின் 
அணமபொைருமாை பொடியபபு 
பியசேைவின் வீடடிறகு முன்ைால் 
ேமெவதிைமாை திஙகள் இைவு ஒன்று 
திைண்ட இணைஞர்கள் வீதியில் டயர் -
கணை சொடடு தீயிடடணதயடுத்து 
அஙகு ெதறைமாை நிணல ஏறெட-
டது.  

இதணையடுத்து அக்கணைபெறறு 
பொலிஸார் தீணய அணைத்து கட-
டுபொடடிறகுள் பகாண்டுவந்தது-
டன் அஙகு ொதுகாபபு ேடவடிக்ணக-
யில் ஈடுெடடுவருகின்ைைர்.    

ப�ொடியப்பு பியசேனவின்   
வீட்டிற்கு முன்னொல் டயர் எரிப்பு

புதிய காத்தான்குடி திைகைன் நிருெர்  

மடடக்கைபபு மாவடடத்தில் 
உள்ை இைண்டு முன்ைாள் இைா -
ஜாஙக அணமச்ேர்கள் உடெட அைே 
ஆதைவு அைசியல்வாதிகளின் இல் -
லஙகள் மறறும அலுவலகஙகளுக்கு 
ொதுகாபபு ெலபெடுத்தபெட-
டுள்ைது.  

மடடக்கைபபு வாவிக்கணை 
வீதியில் உள்ை முன்ைாள் இைா -
ஜாஙக அணமச்ேர் சிவசேேதுணை ேந்தி-
ைகாந்தன் மறறும மன்சைோ, வீதியில் 
உள்ை முன்ைாள் இைாஜாஙக அணமச்-
ேர் ேதாசிவம வியாசழந்திைன் 
ஆகிசயாரின் இல்லஙகள் மறறும 
அலுவலகஙகளில் ொதுகாபபு ெலப -
ெடுத்தபெடடுள்ைதுடன் மடடக் -
கைபபு மாவடடத்தில் உள்ை அை -
ோஙக ஆதைவு அைசியல்வாதிகளின் 
அலுவலகஙகள் இல்லஙகளின் ொது-
காபபும ெலபெடுத்தபெடடுள்ைதாக 
பதரிவிக்கபெடுகின்ைது.  

ஊைடஙகு ேடடம காைைமாக 
மடடக்கைபபு மாவடடத்தின் ேகர் 
உடெட ெல ெகுதிகளில் காவல்துணை-
யிைர் வீதி சோதணை ேடவடிக்ணக-
கணை முன்பைடுத்து வருவதுடன் 
மாவடடம முறைாக பேயலிழந்த 
நிணலயில் காைபெடடது.   

மட்டு. மொவட்ட அரே ஆதரவு   
அரசியல்வொதிகளின்   
பேொத்துகளுக்கு �ொதுகொப்பு

அடடாணைச்சேணை திைகைன் நிருெர்  

ோடடில் ேமாதாைத்திணைப 
செணி நீதியிணை நிணல நிறுத்து -
மாறும மக்களின் ொதுகாபபிணை 
உறுதிபெடுத்துவதறகு ேமெந்தப-
ெடட தைபபிைர் முன்வை சவண்டும 
எைவும ேமாதாை நீதவான்கள் 
செைணவ வலியுறுத்தியுள்ைது. 

ேமாதாை நீதவான்கள் செைணவ -
யின் சதசிய ெணிபொைர் கலாநிதி 
ெஹத் ஏ மஜீத் இக்சகாரிக்ணகயிணை 
ஜைாதிெதி சகாடடாெய ைாஜெக் ஷ-
விடம முன்ணவத்துள்ைார். 

அமொணை மறறும யாழ்பொைம 
ஆகிய பிைசதேஙகளில் சேறறு(11) 
இடமபெறை விசஷட ஊடகவிய-
லாைர் ேந்திபபின்சொசத சமறகு -
றித்த சகாரிக்ணக முன்ணவக்கபெட -
டுள்ைது. ோடடின் தறசொணதய 
நிணல குறித்து, ேமாதாை நீதவான்கள் 

செைணவயின் நிருவாகிகள் மூலமாக 
இவவூடகவியலாைர் மாோடு 
ஒழுஙகு பேய்யபெடடிருந்தது. 

இதன்சொது ேமாதாை நீதவான் -
கள் செைணவயின் சதசிய ெணிபொ-
ைர் கலாநிதி ெஹத் ஏ மஜீத் பதாடர்ந் -
தும கருத்துத் பதரிவிக்ணகயில், 

ோடடில் தறசொது நிலவி வரும 
பொருைாதாை பேருக்கடி மிக 
விணைவில் ேரி பேய்து மக்களுக்கு 
சுணமயறை நிணலயாை சூழல் 
ஏறெடுத்துவதறகு ஏதுவாை ேட -
வடிக்ணககள் சமறபகாள்ைபெட 
சவண்டும. 

பொருைாதாைச் சுணம மக்கள் மீது 
கடடவிழ்த்து விடபெடடசொது 
அதணை தாஙகிக்பகாள்ை இய -
லாமல் மக்கள் ஜைோயக ரீதியில் 
வீதியில் இைஙகி சொைாடடஙகணை 
ேடத்துகின்ைசொது அமமக்களுக்கு 
வழிவிடடு அவர்களுக்காை ொது-

காபபிணை உறுதிபெடுத்தவும ஆட -
சியாைர்கள் முணைய சவண்டும. 

தறகால சூழ்நிணலயில் ேம 
ோடடில் மனித உரிணமயும நீதியும 
நிணலோடடபெட சவண்டிய கால 
கடடபமான்றில் ோமிருக்கின்சைாம. 

ோத்வீகமாை முணையில் மக்கள் 
முன்பைடுக்கும சொைாடடங-
கணை கைஙகபெடுத்தாது, அமமக்-
கணை சீண்டிபொர்க்காது இருக்க 
சவண்டும. 

மக்கள் ஜைோயக வழியில் ேடத் -
தும சொைாடடஙகணையும அவர்க -
ளின் எதிபபு ேடவடிக்ணககணையும 
மலிைபெடுத்தாது அவர்களுக்காை 
ொதுகாபபிணை, ொதுகாபபுத் தைப-
பிைைால் வழஙகுவதறகாை முறறு 
முழுதாை ேடவடிக்ணககணையும 
ஆடசியாைர்கள் சமறபகாள்ை 
சவண்டும எை சவண்டுசகாள் 
விடுக்கபெடடுள்ைது.  

�மோ்தோைத்ர்த ச்பணி, மக்கள்   
்போதுகோபர்ப உறுதிப்படுத்்தவும்

குளித்துக்பகொண்டிருநத   
இரண்டு இளைஞர்கள் மொயம்   

சோதாை நீதவான்கள் மபைமவ

காணைதீவு குறூப நிருெர்  

காணைதீவில் திடிபைை சேறறு முன் -
திைம (10) மாணல கடல் பகாந்த-
ளிபபு ஏறெடடது. 

இதைால் கடல்நீர் பெருக்பக-
டுத்து கணையிலிருந்த சதாணிகணை 
சேதபெடுத்தியுள்ைது. மீைவர்கள் 
உோைாக பேயறெடடு சதாணிகணை 
நீண்டதூைம கணைக்கு பகாண்டு-
வந்து ணவத்துள்ைைர்.  கடல்நீரும 

பெருக்பகடுத்ததால் கணையிலிருந்த 
ெள்ைத்திறகுள் நீர்நிணைந்தது. அதற-
குள் சதாணிகணை ஓடடி சிறுவர்கள் 
மக்கள் குதூகலித்தைர்.  

இசதசவணை கடறபகாந்தளிப-
ொல் மீைவர்கள் கடலுக்குச் பேல்-
லவில்ணல. ஆழ்கடல் மீன்பிடிசயா 
கணைவணல மீன்பிடிசயா எதுவுசம 
இடமபெைவில்ணல. அதைால் 
சேறறு (11) மீனுக்கு தடடுபொடு 
நிலவியது.

கொளரதீவில் கடல் பகொநதளிப்பு:  
மீனவர் பதொழில் �ொதிப்பு  

புதிய காத்தான்குடி திைகைன் நிருெர்  

ஏைாவூரிலுள்ை முன்ைாள் அணமச்ேர் 
ஹாபிஸ் ேசீர் அகமடடின் காரியாலயம, 
வீடு மறறும அவைது தமபியின் சஹாடடல் 
என்ெை உணடக்கபெடடு தீ ணவத்து எரிக்-
கபெடடுள்ைை.  

சேறறு முன்திைம (10) பேவவாய்க்கி -
ழணமயன்று மாணல இச் ேமெவம இடம-
பெறறுள்ைது.  

அவைது ஏைாவூரிலுள்ை அலுவலகத்துக்கு 
முன்ைால் சொடபெடிருந்த ஜைாதிெதி 
சகாடடாெய ைாஜெக் ஷ மறறும முன்ைாள் 
பிைதம மந்திரி மஹிந்த ைாஜெக் ஷ ஆகிசயா-

ரின் புணகபெடஙகள் பொறிக்கபெடடிருந்த 
ெதாணககள் உணடக்கபெடடு தீ ணவத்து 
எரிக்கபெடடணத பதாடர்ந்து முன்ைாள் 
அணமச்ேர் ஹாபிஸ் ேசீர் அகமடடின் காரி-
யாலயம, வீடு மறறும அவைது தமபியின் 
சஹாடடல் என்ெை உணடக்கபெடடு தீ 
ணவத்து எரிக்கபெடடுள்ைை.  

இதன் சொது இஙகு ெதறை நிணலணம 
காைபெடடது. இணதயடுத்து அஙகு 
விணைந்த பொலிஸார் மறறும இைாணுவத்-
திைர் நிணலணமணய கடடுபொடடுக்குள் 
பகாண்டு வந்தைர். இச் ேமெவம பதாடர்-
ொக ஏைாவூர் பொலிஸார் விோைணைகணை 
சமறபகாண்டு வருகின்ைைர்.    

முனைோள் அரமச�ர் ஹோபிஸ் நசீரின   
வீடு, அலுவலகம், சஹோடடல் தீக்கிரை

ொண்டிருபபு திைகைன் நிருெர்  

மடடக்கைபபு, அமொணை ஆகிய 
மாவடடஙகளின் சகாணடகால 
தாகம தணிக்கும ெழமாை பவள்-
ைரிபெழச் பேய்ணகயில் ஈடுெடடு 
வரும சதாடடச் பேய்ணகயாைர்-
கள் கடந்த மூன்று திைஙகைாக 
ோடடில் ஏறெடடுவரும அோதாைை 
சூழ்நிணல காைைமாக பெரும ேட-
டஙகளுக்கு முகமபகாடுத்துள்ைதாக 
கவணல பதரிவிக்கின்ைைர்.  

தறசொது கிழக்கில் கடும 
பவபெம நிலவிவரும நிணலயில் 
இஙகுள்ை பிைதாை வீதிகளின் ஓைங-
களில் தாகம தீர்க்கும சகாணடகாலப-

ெழமாை பவள்ைரிபெழம அசமாக 
விறெணை பேய்யபெடடுவந்தை. 
இஙகுள்ை விவோயிகளும பவயில் 
காலத்ணத ேமபிசய பவள்ைரிபெழச் 
பேய்ணகயிணையும பேய்து வருகின்-

ைைர். திைமும சதாடடத்தில் 
பவள்ைரிபெழஙகள் ெழுத்து 
வருவதிைால் அவறணை 
உடசை ெறித்து வியாொரிக-
ளுக்கு பகாடுத்து விறெணை 
பேய்துவந்தைர்.  இந்நிணல-
யில் தறசொது கடந்த மூன்று 
திைஙகைாக ோடடில் நிலவிய 
அைசியல் அோதாைை நிலணம 
காைைமாக ெயிரிடபெடட 
பவள்ைரிபெழஙகள் அணைத்-
தும சதாடடஙகளில் பவடித்-

துச் சிதறி, அழுகிய நிணலயில் கிடக்-
கின்ைை. இதைால் பவள்ைரிபெழச் 
பேய்ணகயாைர்கள் பெரும ேடடஙக-
ளுக்கு முகம பகாடுத்துள்ைைர்.    

அ�ோ்தோைண சூழ்நிரலயோல்   
வவள்ளரிப்பழ வ�யரகயோளர்கள் ்போதிபபு  

ஏ்றாவூரில் அமேயபபறறிருக்கும் கிழக்கு புறறுமநாயாளர் பைாேரிபபு நிம்யத்துக்கு 
பகாழும்பு மிட - டவுன் (Colombo Mid Town ) மைாடடரிக் கழகத்திைால்  அணமேயில் 
(7) ஒடசிசன் பசறிவாக்கி இயந்திைபோன்று அன்பளிபபாக வழங்கிமவக்கபபடட மபாது...
 படம்: ோளிமகக்காடு குறூப நிருபர்
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தமிழர்களின் உரிமே்களுக்்கா்க... (05ம் பக்்கத் ததாடர)

சிவத்தம்பி அவர்கள் நீணட ்காலோ்க 
ப லமவறு உடல உபாமத்களுடன் மபாரா-
டினாலும் அவரது சிநதமன்கள் மி்கவும் 
கூரமேயுடன் பதிவாகிக் த்காணடிருநதன. 
அநதிே ்காலத்தில ்கணபாரமவ குமைநத 
மபாதிலும் எதுவித தடுோறைங்களும் 
இன்றி தனது ்கருத்து்கமை ததளிவா்கச் 
த�ாலலி ேறைவர்கமைக் த்காணடு எழுத்-
தில பதிய மவத்தார. அநத வம்கயில 
அவரது சுறுசுறுபபான இயக்்கம் அமனவ-
ருக்கும் முன்னுதாரணோனது.   

ஈழத்து இலக்கிய வைரச்சிமய குறிப-
பா்கவும் தமிழ் இலக்கியத்மத தபாதுவா-

்கவும் ம�ாக்குமிடத்து மபராசிரியர சிவத்-
தம்பியின் பஙகும் பணியும் விரிவானது, 
ஆழோனது. அவரது வாழ்வும் பணி்களும் 
தமிழர �லன் �ாரநமத விைஙகின. அவர 
விேர�னங்களுக்கும் ஆைானார. அதற-
்கா்க அவர தமிழ் ஆய்வுத்துமைக்்கா்க 
மேறத்காணட ்கடின உமழபமப குமைத்து 
ேதிபபிட முடியாது. அவரது வாழ்வு இலங-
ம்கயில வடேராட்சியில ்கரதவட்டியில 
ததாடஙகி, �ரவமத�ரீதியா்க வியாபித்து 
வைரநது படரநதிருநதது. மபராசிரியர 
சிவத்தம்பி அவர்கைால ஏறபட்டுள்ை தவற-
றிடம் நிரபபபபட முடியாதது.

மபாலி தமிழ் மதசியவாதி்கமை...
காரணமென்பதில் ொற்றுக் கருத்துக்க-
ளுக்கு இடமில்்லை" என தமிழ்த் ததசிய 
ெக்கள் முனனணியின ஊடகபத்பச்ா-
ளர் க.சுகாஷ் மதரிவித்துள்ளார்.   

அவர் இது மதாடர்பில் தெலும் மதரி-
விக்்கயில்,   

"தமிழர் தாயகத்தில் அவர்க்ளத் 
தாக்குவ்ததயா அல்லைது அவர்களது 
அலுவலைகஙகளுக்குத் தீ ் வப்ப்ததயா 
ஜனநாயக அரசியலில் ஏற்றுக்மகாள்ள 
முடியாது. இவர்களுக்கான ்ரியான 
தணட்ன அடுத்த ம்பாதுத் ததர்தலில் 
இவர்களுக்கு வாக்களிக்காது முற்்ாகப 
பு்க்கணித்து இவர்க்ள அரசியல் அநா-
்தகளாக்குவதத, சிஙகள தத்த்தின 
ம்பாருளாதார தொதலில் தமிழ்த் தத்ம் 
சிக்குப்படாது அ்ெதியாக இருப்பதத 
உசிதொனது.   

தமிழர் தாயகத்திலிருந்து சிஙகளக் 
கட்சிகளுக்கு ஆதரவளித்த ெக்களில் 
ஒரு்ாராருக்குத் திருந்துவதற்குச ்ந்தர்ப-

்பமொன்  ் வழஙகி அவர்க்ளயும் 
தமிழ்த் ததசியத்தின்பால் ஈர்ப்பதற்கான 
நடவடிக்்கக்ளயும் கருத்து உருவாக்-
கத்்த முனமனடுப்பதத தமிழினத்தின 
தத  ்விடுத்லைக்கு வழிவகுக்கும், வலு 
த்ர்க்கும் எனறு உறுதியாக நம்புகின-
த்ாம்.   

கடந்த காலைத்தில் தமிழ்த்ததசியத்-
திற்கு ஊறு வி்ளவித்து சிஙகளத்தின 
நிகழ்சசி நிர்லைத் திட்டமிட்டு முனமன-
டுத்த  அரசுடன இ்ணந்திருந்தவர்கள்   
ெற்றும் த்பாலித் தமிழ்த் ததசியவாதிகள் 
த்பானத்ா்ர எதிர்காலைத்தில் அரசியல் 
ரீதியாகத் ததாற்கடித்து தமிழ்த் தத  ்விடு-
த்லைக்கு வலுத்ர்க்க அ்னவரும் ்்பத-
மெடுபத்பாம்.   

அரசியல் தீர்வற்  ் அபிவிருத்திமயன-
்பது மவறும் ொ்ய என்ப்த உணர்ந்து 
விடுத்லை தநாக்கிய ்பா்தயில் விசுவா-
்ொகப ்பயணிபத்பாொக'' இவவாறு 
குறிபபிட்டுள்ளார்.  

இமடக்்கால நிரவா்கத்மத...
ததசிய ெக்கள் முனனணியின 

த்லைவர் அனுரகுொர திஸநாயக்க 
மதரிவித்துள்ளார்.   

எனினும் ஜனாதி்பதி உடனடியாக 
்பதவி விலைக தவணடும், தற்த்பாது 
பிரதெர் இல்லைாத நி்லையில் ்்பாநா-
யகர் ்பதில் ஜனாதி்பதியாக ம்யற்-
்பட தவணடும் என்பதத தெது 
முதன்ெயான நி்பந்த்ன எனறு 
அவர் ம்ய்தியாளர் ்ந்திபபு ஒனறில் 
மதரிவித்தார்.   

இ்டக்காலை அர்ாஙகத்்த 
அ்ெப்பதற்கு ஆதரவளிக்க ஏ்னய 
கட்சிகள் தயாரில்்லை என்ால், 
இ்டக்காலை அர்ாஙகத்தில் அஙகம் 
வகிக்காெல் எதிர்க்கட்சியில் இருந்து-
மகாணடு ஏ்னய கட்சிகளுக்கு ஆத -

ரவளிக்கவும் தாம் தயார் என அனுர-
குொர குறிபபிட்டுள்ளார்   

்பாராளுென்த்தில் தெது கட்சிக்கு 
மூனறு உறுபபினர்கள் ெட்டுதெ உள் -
ளனர்.   

எவவா்ாயினும், இந்த அரசி -
யல் முடக்கத் தன்ெ்ய த்பாக்கி 
ஸதிரத்தன்ெ்ய நி்லைநாட்டும் 
வ்ரயில் கு்்ந்தது ஆறு ொதஙக-
ளுக்கு இ்டக்காலை அர்ாஙகத்்த 
அ்ெக்க தாம் தயாராக உள்ளதாக 
அவர் கூறியுள்ளார்   

ெக்களின விருப்பத்துடன புதிய 
அர்ாஙகத்்த அ்ெப்பதற்கு ஆறு 
ொதஙகளுக்குப பினனர் ம்பாதுத் 
ததர்த்லை நடத்த தவணடும் எனறும் 
அனுரகுொர மதரிவித்துள்ளார்.  

துபபாக்கி சூட்டு உத்தரவு...
்பாராளுென் உறுபபினருொன 

எம்.ஏ.சுெந்திரன மதரிவித்துள்ளார்.   
ம்பாது ம்ாத்துக்கள் அல்லைது 

தனிப்பட்ட ம்ாத்துக்களுக்கு 
த்தம் வி்ளவிப்பவர்கள் மீது 
துப்பாக்கிபபிரதயாகம் தெற் -
மகாள்ள முப்ப்டயினருக்கு ்பாது -
காபபு அ்ெசசின ம்யலைாள -
ரால் அனுெதி வழஙகப்பட்டதாக 
இராணுவ ஊடகப த்பச்ாளர் மலைப-

டினனட் தகணல் நலின தேரத் 
மதரிவித்தார்.   

இந்நி்லையில் இது மதாடர்்பாக 
தனது டுவிட்டர் தளத்தில் கருத்து 
மதரிவித்த எம்.ஏ. சுெந்திரன, அர-
சியலை்ெபபின 52(3) பிரிவின்படி 
அ்ெச்ர்வ க்லைக்கப்படும் 
த்பாது அ்னத்து அ்ெசசின ம்ய-
லைாளர்களும் ்பதவி வகிப்ப்த நிறுத் -
துவார்கள் என குறிபபிட்டுள்ளார்.  

�ம்காதரத்துவத்தின் பிர்காரம்...
கலைந்து்ரயாடப்பட்டததாடு, இந்-

தபத்பரழிவு தருணத்தில் இலைங்கக்கு 
்தகாதரத்துவத்தின பிரகாரம் உதவிக்-
கரம் நீட்ட தவணடும் என எதிர்க்-
கட்சித் த்லைவர் சீனத் தூதுவரிடம் 
தகாரிக்்க விடுத்தார்.   

ம வ ளி ப ்ப ் ட த் தன ் ெ யு டன 
நாட்்ட ஆட்சி ம்ய்தல்,இலைஞ் -
்ம்,ஊழல் ெற்றும் அடக்குமு்் -
கள் ஒழிபபு என்பனதவ தனது 
நிர்வாகத்தில் முதன்ெயான அம் -
்ொக இருக்கும் என எதிர்க்கட்சித் 

த்லைவர் இதன த்பாது மதரிவித்-
தார்.   இலைங்க்ய தற்த்பா்தய 
நி்லையில் இருந்து மீட்கும் முகொக 
சீனாவின ம்பருந்தன்ெயான 
ஆதரவு மிகவும் அவசியொனது என 
மதரிவித்த எதிர்க்கட்சித் த்லைவர், 
இது மதாடர்பில் த்லையிடுொறும் 
தூதுவரிடம் அவர் தகாரிக்்கயும் 
விடுத்தார்.   

இந்நிகழ்வில் ்பாராளுென் உறுப-
பினர் கலைாநிதி ேர்்ஷ டி சில்வாவும் 
கலைந்து மகாணடார்.  

ேஹிநத ராஜபக்க்ஷ திருேமல...   
்பாதுகாபபு காரணஙகளுக்காக 

இந்த நடவடிக்்க தற்காலிகொக 
தெற்மகாள்ளப்பட்டதாக மதரிவித்த 
அவர் நாட்டில் தற்த்பாதுகாணப-
்படும் நி்லை்ெ இயல்பு நி்லை-
்ெக்கு திருபபியதும் முனனாள் பிர-
தெர் விரும்பும் இடத்திற்கு அனுபபி 
்வக்க ந்டவடிக்்க தெற்மகாள்-
ளப்படும் என்ார்.  

நாட்டின தற்த்பா்தய ்பாதுகாபபு 
நி்லை்ெகள் மதாடர்்பாக நாட்டு ெக்-
களுக்கு மதளிவு்படுத்தும் வித்ஷட 
ஊடகவியலைாளர் ொநாடு ்பாதுகாப-
புச ம்யலைாளர் த்லை்ெயில் முப்ப-
்டதள்பதிகளின ்பஙகு்பற்றுதலுடன 
ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர தகாட்தடயிலுள்ள 
்பாதுகாபபு அ்ெசசு த்லை்ெயக 
தகட்த்பார் கூடத்தில் தநற்று (11) 
இடம்ம்பற்்து.   

இதனத்பாது ஊடகவியலைாளர்கள் 
எழுபபிய தகள்விக்கு ்பதிலைளிக்கும் 
த்பாதத ்பாதுகாபபுச ம்யலைாளர் 
மஜனரல் கெல் குணரட்ன ெற்றும் 
கடற்்ப்டத் தள்பதி ் வஸ அட்மிரல் 
நி்ஷாந்த உலுதகமதனன இத்ன உறு-
திப்படுத்தினர்.  

்பாதுகாபபுச ம்யலைாளர் இஙகுதெ-
லும் விளக்கெளிக்்கயில் :- 

நாட்டின த்லைவர் மதாடக்கம் 
முனனாள் த்லைவர்கள் ெற்றும் ்கலை 
ம்பாதுெக்களின ்பாதுகாப்்ப உறுதி  
ம்ய்ய தவணடியது ்பாதுகாபபு தரப-
பினரது ம்பாறுபபு. ெஹிந்த ராஜ-
்பக்ஷ முனனாள் ஜனாதி்பதி ெற்றும் 
முனனாள் பிரதெர் ஆவார்.  அவர் 
முனனர் இருந்த இடத்தில் ்பல்லைாயி-
ரக் கணக்காதனார் கூடியிருந்தனர். 
அஙகு சிலைர் தீ்வத்தனர். எனதவ 
அபத்பா்தய நி்லை்ெ ெற்றும் 
அவரது ்பாதுகாப்்ப கருத்திற் 
மகாணதட நாஙகள் அஙகிருந்து திரு-
தகாணெ்லை கடற்்ப்ட முகாமிற்கு 
அ்ழத்துச ம்னத்ாம். இது நிரந்த-
ரொனது அல்லை, தற்காலிகொனதத 
என்ார்.  

எவர் தவறி்ழத்தாலும் அவர்-
கள் ்ட்டத்தின முன நிறுத்தப்பட்டு 
அ்வ உறுதிப்படுத்தப்படும் ்பட்-
்த்தில் தணட்ன வழஙக முடியும். 
ொ்ாக தணட்னக்ள நாம் வழஙக 
முடியாது எனறும் ்பாதுகாபபுச ம்ய-
லைாளர் சுட்டிக்காட்டினார்.

தபாது இடங்களில கூட்டோ்க...
அறிவித்துள்ளனர். ்ட்டத்துக்கு 

முரணாக ம்யற்்படும் தரபபினருக்கு 
எதிராக நடவடிக்்க முனமனடுக்கப்ப-
டும் அஙகு அறிவிக்கப்பட்டது.  

 ஜனாதி்பதி ம்யலைகத்தில் இருந்து 
ஒலிம்பருக்கி மூலைம் உ்ரயாற் -
றிய ம்பாலிஸார், நாட்டில் கடந்த 
6ஆம் திகதி முதல் அவ்ரகாலைச 
்ட்டமும் திஙகட்கிழ்ெ முதல்   
ஊரடஙகுச ்ட்டமும் அமுல்்படுத் -
தப்பட்டுள்ளது. 

இந்தக் காலைப்பகுதியில் 
்ெதானம், கடற்க்ர உள்ளிட்ட  

்பகுதிகளில் ஒனறுகூடுவது ்ட் -
டவிதரதொகும். எனதவ,ம்பாது 
இடஙகளிதலைா ் ெதானஙகளிதலைா 
கடதலைாரஙகளிதலைா ெக்கள் 
கூடுவ்த உடனடியாக நிறுத்துொ -
றும் அவவாறு கூடி இருப்பவர்கள் 
உடனடியாக அஙகிருந்து ம்ல்லு -
ொறும் ம்பாலிஸார் ஒலிம்பருக்கி 
மூலைம் அறிவித்தனர். இ்த மீறும் 
்பட்்த்தில் அவர்களுக்கு எதிராக 
்ட்ட நடவடிக்்க எடுக்கப்ப -
டும் எனவும் ம்பாலிஸார் அறி -
வித்தனர்.

04 ோவட்டங்களுக்கு ேண�ரிவு அபாயம்...
அதனடிப்ப்டயில் களுத்து்், 

ொத்த்், நுவமரலியா ெற்றும் இரத்-
தினபுரி ஆகிய ொவட்டஙகளுக்கு 
ெண்ரிவு அ்பாய எச்ரிக்்க விடுக்-
கப்பட்டுள்ளதாக ததசிய கட்டட 
ஆய்வு நிறுவகம் மதரிவித்துள்ளது.   

்பலைத்த ெ்ழ ம்பய்யும் ்ந்தர்ப்பங-
களில், ெ்லைப்பாஙகான ்பகுதிகளில் 
வசிக்கும் ெக்க்ள எச்ரிக்்கயுடன 
ம்யற்்படுொறும் ததசிய கட்டட 
ஆய்வு நிறுவகம் தகட்டுக்மகாண-
டுள்ளது.  

�ட்டம், ஒழுஙகு சீரகுமலநதால...
ஒழுங்க சி்ந்த மு்்யில் 

த்பணக்கூடிய அர்ாஙகமொன்் 
நியமிப்பது இனறிய்ெயாதது. 
குறுகிய காலைத்தில் இவவா்ான ஸ-
திரொன நி்லை்ெ்ய ஏற்்படுத்த 
முடியாவிட்டால் நாடு தெலும் சீர்கு -
்லையும். இந்த நி்லை இனனும் சிலை 
நாட்களுக்கு நீடித்தால் 10 ெணித்-
தியாலைஙகளுக்கு தெலைான மின-
மவட்டு ெற்றும் எரிம்பாருள் தட் -

டுப்பாடு ஏற்்படலைாம்  எனவும் அவர் 
எச்ரித்தார்.

 அ்ெதியான மு்்யில் த்பாராட் -
டத்தில் ஈடு்பட்டவர்கள் மீது நடத் -
தப்பட்ட தாக்குத்லை கணடிப்ப-
தாக மதரிவித்த ெத்திய வஙகியின 
ஆளுநர்  , நாட்டில் அரசியல் ஸதிரத்-
தன்ெ ஏற்்படுத்தப்படாவிட்டால் 
தாம் ்பதவியில் இருந்து விலைகுவதாக -
வும்  மதரிவித்துள்ளார்.

ேஹிநதமவ பாது்காபபது...   
்தவந்திர சில்வா மதரிவித்துள் -

ளார்.   
நாட்டின  ்பாதுகாபபு நி்லை்ெ -

கள் மதாடர்்பான   வித்ஷட ஊட -
கவியலைாளர் ொநாடு முப்ப்டத் 
தள்பதிகளின ்பஙகு்பற்றுதலுடன   
்பாதுகாபபு அ்ெசசு த்லை்ெ -
யக தகட்த்பார் கூடத்தில் தநற்று 
(11) இடம்ம்பற்்  த்பாதத அவர்  
இவவாறு  மதரிவித்தார்.

 தெலும் ெக்களின ்பாதுகாப -
பிற்காகதவ இராணுவத்தினர் 

களத்தில் இ்க்கப்பட்டுள்ளனர் 
எனறும் எனதவ அவர்களுக்கு ஒத் -
து்ழபபு வழஙகுொறும் அவர் 
தகாரிக்்க விடுத்துள்ளார்.

அத்ததாடு, நாட்டில் வனமு்் -
கள் ்பாரதூரொனால் அவற்்் 
கட்டுப்படுத்தும் அதிகாரம் 
இராணுவத்திற்கு வழஙகப்ப -
டுதெ தவிர, அது ஒருத்பாதும் 
இராணுவ ஆட்சியாக ொ்ாது 
எனவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள் -
ளார்.  

முள்ளிவாய்க்்காலில ்கண்காணிபபு தீவிரம்...
அதிகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
முள்ளிவாய்க்காலில் 13வது வருட 

நி்னதவந்தல் எதிர்வரும் 18ம் திகதி 
வடக்கு கிழக்கு ொகாணஙகளின 
்பலை ்பகுதிகளில் க்டபபிடிக்கப்ப-
டவுள்ளது. இந்நி்லையில் தமிழ்த் 
ததசிய ம்யற்்பாட்டாளர்களின வீடு-

களுக்குச ம்னறும் அவர்க்ள 
வீதிகளில் ்வத்து ெறித்தும் இரா -
ணுவப புலைனாய்வுத் து்்யினர் 
‘முள்ளிவாய்க்காலுக்கு எனன ம்ய்-
யபத்பாகிறீர்கள்’ என வி்ாரிக்கும் 
ம்யற்்பாட்டிலும் ஈடு்பட்டுள்ளதாக 
தகவல்கள் மவளியாகி வருகின்ன. 

ஜனாதிபதி பதவி விலகினாமலமய...
்ஜித் பிதரெதா் பிரதெர் ்பதவி்ய 

ஏற்கத் தயார் எனவும் லைக்ென கிரி-
மயல்லை மதரிவித்துள்ளார்.   

"இந்த ஜனாதி்பதி உள்நாட்டில் 
அல்லைது ்ர்வதத் அளவில் ஏற்றுக்-
மகாள்ளப்படவில்்லை," என மதரிவித்த 

அவர், ஸ்ரீலைஙகா ம்பாதுஜன ம்பரமு-
னவின அரசியல்வாதிகளின உயிர்-
க்ளயும் உட்ெக்ளயும் ்பாது-
காக்க முடியாத ஜனாதி்பதி ஒருவரின 
இருப்்ப ெக்கள் தகள்விக்குள்ளாக்-
குகின்னர் எனவும் மதரிவித்தார். 

இலஙம்கக்கு உதவும் த�யறபாடு்கள்...
இலைங்கயில் ஏற்்பட்டுள்ள தற் -

த்பா்தய நி்லை்ெ்ய உனனிப்பாக 
அவதானித்து வருவதாகவும் ்மூக 
்பதற்்ஙகள் ெற்றும் வனமு்்கள் 
மதாடர்பில் அக்க்் மகாணடுள்ள-
தாகவும் ்ர்வதத் நாணய நிதியம் 
கூறியுள்ளது.   

தெது நிதியக் மகாள்்ககளுக்கு 

இணஙக இலைங்கக்கு உதவ தாம் கட-
்ெப்பட்டுள்ளதாக ்ர்வதத் நாணய 
நிதியம் மதரிவித்துள்ளது.   

முனனதாக ்பாகிஸதானில் ஆட்சி 
ொற்்ம் ஏற்்பட்டத்பாது ஆட்சி 
ொறும்வ்ர தெது ம்யற்்பாடுக்ள 
்ர்வதத் நாணய நிதியம் ஒத்தி்வத்-
த்ெ குறிபபிடத்தக்கது. 

GCE (O/L) பரீட்ம�்கள்...
மதரிவித்துள்ளது.   
 கல்விப ம்பாதுத் தராதர ்ாதாரண -

தரப ்பரீட்்், எதிர்வரும் 23 ஆம் 
திகதி முதல், ஜுன ொதம் முதலைாம் 
திகதிவ்ர இடம்ம்ப்வுள்ளது. 
இந்த நி்லையில், ்பரீட்்் பிற்த்பா -

டப்பட்டுள்ளதாக இ்ணயத்தளஙக-
ளிலும், ்மூக வ்லைத்தளஙகளிலும் 
தகவல்கள் ்பரப்படுகின்ன.  

அந்த தகவல்களில் எவவித உண -
்ெயும் இல்்லை என ்பரீட்்்கள் 
தி்ணக்களம் மதரிவித்துள்ளது. 

வன்முமைக்குப பதிலா்க... 
முனதினம்(10) ஊடகஙகளுக்கு 

கருத்துத் மதரிவிக்கும் த்பாதத எதிர்க்-
கட்சித் த்லைவர் தெற்கணடவாறு 
மதரிவித்தார்.  

எனதவ இந்த இக்கட்டான தருணத்-
தில் அ்னவரும் அ்ெதியாகவும் 
நிதானொகவும் ம்யற்்பட தவணடும் 

எனவும் ஜனநாயகத்துக்காக 
த்பாராடும் இ்ளஞர்கள் ெற்றும் 
ெக்கள் மீது தாக்குதல் நடத்திய   ஆட் -
சியிலுள்ள எவருக்கும் எவவ்க-
யிலும் தபபிக்க முடியாது எனவும் 
எதிர்க்கட்சித் த்லைவர் ்ஜித் பிதரெ -
தா் மதரிவித்தார். 

�ாட்டின் பல பா்கங்களிலும்...
்ப்டயணியின தொட்டார 

்்க்கிள் பிரிவு, மகாழும்பு, பு்க்-
தகாட்்ட, மிரிோன, கிருலைப்ப்ன, 

மகாள்ளுபபிட்டி முதலைான ்பகுதிகளில் 
கணகாணிபபு ்பணிகளில் ஈடு்பட்டுள்-
ளதாகவும் மதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

�ஜித் பிரதேராவதறகு...
சுதந்திரக் கட்சியின ம்பாதுச ம்யலைா-

ளர் தயாசிறி ஜயத்கர தநற்று இத்ன 
அறிவித்துள்ளார்.  

இதற்க்ெய ்ஜித் பிதரெதா்வுக்கு 

ஆதவளிக்க ஸ்ரீலைஙகா சுதந்திரக் கட்சி 
ெற்றும் ்பாராளுென்த்தில் சுயாதீன-
ொக ம்யற்்படும் தரபபு தயாராக உள்ள-
தாக அவர் குறிபபிட்டுள்ளார். 

தீரவு ்காண ஒன்றிமணய ஜனாதிபதி...
தூணடப்படுவ்த பு்ந்தள்ளி -

விட்டு, ்கவாழ்வு ெற்றும் ்ெத் -
துவத்திற்கு முனனுரி்ெயளித்து 

ம்யற்்படுொறு ஜனாதி்பதி தனது 
ட்விட்டர் ்பதிவினூடாக குறிபபிட்-
டுள்ளார்.

வன்முமை நீடித்தால... 03ஆம் ்பக்கத் மதாடர் 
ஏற்்படக்கூடும் என அந்த ்ஙகம் 
குறிபபிட்டுள்ளது.   

எனதவ, எதிர்பபு நடவடிக்்க-
க்ள அ்ெதியான மு்்யில் முன -
மனடுக்குொறு இலைங்க ெருத்துவ 
்ஙகம் அறிக்்க ஒனறின மூலைம் 
ம்பாதுெக்க்ளக் தகாரியுள்ளது.   

 இதததவ்ள, அர் ெருத்துவ 
அதிகாரிகள் ்ஙகம் தற்்ெயம் முன-
மனடுத்து வரும் ்பணி ்பகிஸக-

ரிப்்ப இனறு வ்ர நீடித்துள்ளதாக 
அதன ெத்திய குழு ெற்றும் ஊடகக் 
குழு உறுபபினர் வா்ன ரட்ணசிங-
கம் மதரிவித்துள்ளார்.   

 மகாழும்பில் தநற்று இடம்ம்பற்் 
ம்ய்தியாளர் ்ந்திபபில் கலைந்து -
மகாணடு ஊடகஙகளுக்கு கருத்து -
்ரத்த அவர் சுகாதார த்்வயாளர்க-
ளுக்கு உரிய ்பாதுகாபபு வழஙகப்பட 
தவணடும் எனறும் வலியுறுத்தினார். 

ததாழிற�ங்க மவமல நிறுத்தம்... 03ஆம் ்பக்கத் மதாடர்

த்பால், ரயில்தவ உள்ளிட்ட 
அ்னத்து மதாழிற்்ஙகஙகளும் 

கட்ெக்குத் திரும்்பவுள்ளதாகவும் 
அவர்கள் மதரிவித்தனர்.(ஸ) 

�ாட்டில சுமு்க நிமலமேமய... 03ஆம் ்பக்கத் மதாடர் 
தகட்த்பார் கூடத்தில் தநற்று (11) 
இடம்ம்பற்்து.   

கடற்்ப்டத் தள்பதி ்வஸ அட் -
மிரல் நி்ஷாந்த உலுதகமதனன, 
விொனப ்ப்டத் தள்பதி எயார் 
ொர்்ஷல் சுதர்்ஷன ்பத்திரன ஆகி -
தயாரும் கலைந்துமகாணட இந்த 
ம்ய்தியாளர் ொநாட்டில் அவர்கள் 
தெலும் உ்ரயாற்று்கயில் :-  

கடந்த 9ஆம் திகதி முதல் இடம்-
ம்பற்் வனமு்்ச ்ம்்பவஙக-
ளில் இதுவ்ர 136 ம்ாத்துக்கள் 
(வீடுகள்), 61 வாகனஙகள் த்தொக்-
கப்பட்டுள்ளன (அர் வாகனஙகள் 
உள்ளடஙகளாக), 41 வாகனஙகள் 
தீக்கி்ரயாகியுள்ளன,இரு ம்பாலிஸ 
அதிகாரிகள் உட்்பட 9 த்பர் உயிரி -
ழந்துள்ளதுடன 219 த்பர் காயெ -
்டந்துள்ளனர். அத்துடன தெல் 
ொகாணத்திற்கு ம்பாறுப்பான 
சிதரஷ்ட பிரதிப ம்பாலிஸ ொஅதி-
்பர் தத்்பந்து மதனனதகான ெற்றும் 
ம்பாலிஸ அதிகாரி ஒருவர் மிகவும் 
தொ்ொக தாக்கப்பட்டனர். அத் -
துடன எதிர்கட்சித் த்லைவர் ்ஜித் 
பிதரெதா் ஆகிதயார் மீதும் தாக் -
குதல் தெற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 
இது த்பான் ்ம்்பவஙக்ள ஒரு-
த்பாதும் அனுெதிக்க முடியாது. 
எனதவ, அந்த அ்னத்து ்ம்்பவங-
கள் மதாடர்பில் காணப்படும் வீடி-
தயாகாட்சிகள், ்மூகவ்லையத்தள 
்பதிவுகள் கணகாணிக்கப்பட்டு 
அவர்களுக்கு எதிராக உரிய ்ட்டந-
டவடிக்்க எடுக்கப்படும் என்னர்.  

இதததவ்ள,சிலைர் திட்டமிட்ட 
அடிப்ப்டயில் வனமு்்களி-
லும் மகாள்்ளச ்ம்்பவஙகளிலும் 
ஈடுப்பட்டுள்ளனர்.தெலும் சிலைர் 
்ட்டத்்த தெது ்கயில் எடுத் -
துள்ளனர். இந்நி்லையிதலைதய 
நி்லை்ெ்ய கட்டுப்பாட்டிற்குள் 
மகாணடுவரும் ம்பாருட்டு ம்பாது-
ெக்கள் ்பாதுகாபபு்ட்டத்தின பிரகா -
ரம் அவ்ரகாலை ் ட்டமும், ஊரடஙகுச 
்ட்டமும் அமுல்்படுத்தப்பட்டுள்-
ளது. இது மதாடர்்பான ்ட்டஙகள் 
விரும்பிதயா விரும்்பாெதலைா கடு்ெ-
யாக அமுல்்படுத்தப்படும்.  

ம்பாதுெக்களுக்கு இ்டயூறு ஏற்-
்படுத்ததவா,தத்வயற்் மு்்யில் 
தாக்குதல் நடுத்ததவா ்பாதுகாபபுத் 
தரபபினர் ்பலைத்்த ்பயன்படுத்-
ததவா துப்பாக்கிச சூட்்ட தெற்-
மகாள்ளதவா எந்தமவாரு தத்வயும் 
எெக்கு இல்்லை. ம்பாலிஸாருக்கு 
உதவியாகதவ முப்ப்டயினர் ஈடுப-
்படுத்தப்பட்டனர். ்கலை ்ந்தர்்பஙக-
ளிலும் கு்்ந்த அளவு ்பலைத்்ததய 
்பயன்படுத்தினர். என்ாலும் மிதலைச-
்னத்தனொன தாக்குதல்க்ள எெக்கு 
்பார்த்துக் மகாணடு இருக்கமுடியாது. 
எனதவ இது மதாடர்பில் ஜனாதி்ப-
திக்கும். ்பாதுகாபபு அ்ெசசு ெற்றும் 
ம்பாதுெக்கள் ்பாதுகாபபு அ்ெச-
சுக்கு ்பாரியம்பாறுபபு உள்ளது. அரசி-
யலை்ெபபின பிரகாரம் ்பாதுகாபபுச 
ம்யலைாளர் என் அடிப்ப்டயில் 
எனக்கு வழஙகப்பட்டுள்ள உத்திதயா-
கபூர்வ அதிகாரத்திற்கு அ்ெயதவ 

்கலை உத்தரவுகளும் பி்பபிக்கப்பட்-
டுள்ளன என்ார்.  

இதததவ்ள, இந்திய இராணு-
வம் இலைங்கக்கு அனுபபி்வக்கப-
்பட தவணடும் எனறு இந்தியாவின 
முக்கிய அரசியல் பிரமுகர் ஒருவர் 
குறிபபிட்டுள்ளார். இது மதாடர்பில் 
எனன கூ் விரும்புகினறீர்கள் என 
ஊடகவியலைாளர் ஒருவர்   எழுபபிய 
தகள்விக்கு ்பதிலைளித்த ்பாதுகாப-
புச ம்யலைாளர் ெற்றும் இராணுவத் 
தள்பதி : -   

இந்தியா எெது ்தகாதர நாடு. எெக்-
கும்பாருளாதார ரீதியில் ஏற்்பட்டுள்ள 
்பாதிபபிற்கு தஙகளால் முடியுொன 
ஒத்து்ழப்்ப வழஙகினார்கள். 
அதற்கு நாஙகள் நனறிக்ள மதரிவித்-
துக் மகாள்கினத்ாம். என்ாலும் 
நாட்டில் தற்த்பாது ஏற்்பட்டுள்ள 
நி்லை்ெ்யஉள்நாட்டுவிவகாரத் -
்தஎதிர் மகாள்ள எெது முப்ப்ட -
யினரும் ம்பாலிஸாரும் த்பாதுொ -
னவர்கள் அதற்குரிய ்பலைம் எெது 
தரபபிகருக்கு உள்ளது. இந்நி்லை-
யில் மவளிநாட்டு இராணுவத்்த 
அ்ழக்கதவா,மவளிநாட்டு இரா -
ணுவத்தின த்லையீதடா தத்வயற்-
்து என்னர்.  

நாட்டில் இராணுவ ஆட்சி ஏற்்ப -
டக்கூடிய வாய்பபு உள்ளதாக ்பர-
வலைாக த்ப்ப்படுகின்து. அதன 
உண்ெத் தன்ெ எனன என ெற்று -
மொரு ஊடகவியலைாளர் எழுபபிய 
தகள்விக்கு ்பதிலைளித்த ்பாதுகாபபுச 
ம்யலைாளர் :-  

நாட்டில் இராணுவஆட்சி்ய 
ஏற்்படுத்தும் எந்ததத்வயும் 
எெக்கு இல்்லை, இந்தநாட்டில் 
இராணுவஆட்சிவாய்பபு இல்்லை. 
இராணுவஆட்சி்ய ஏற்்படுத்தும் 
தநாக்கம் ்பாதுகாபபுச ம்யலைாளர் 
என் அடிப்ப்டயில் எனக்தகா 
முப்ப்டத் தள்பதிகளுக்தகா 
ஒருத்பாதும் கி்டயாது. எெது -
நாட்டின வரலைாற்றில் 1960களில் 
இராணுவ ஆட்சிக்கான முயற்சி 
தெற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் 
அதுததால்வியில் முடிந்ததாகவும் 
வரலைாறு கூறுகின்து. எனதவ இரா -
ணுவஆட்சி ஒருத்பாதும் ஏற்்படாது 
எனறு ்பாதுகாபபுச ம்யலைாளர் திட் -
டவட்டொக ெறுத்தார்.  

தற்த்பாது நாட்டில் அமுலிலுள்ள 
ஊரடஙகுச்ட்டம் மதாடரப்படுொ 
என எழுபபிய தகள்விக்கு ்பதிலை -
ளித்த ்பாதுகாபபுச ம்யலைாளர் :-  

ம்பாதுெக்கள் ்பாதுகாபபுச 
்ட்டத்தின கீழ் அவ்ரகாலை்ட் -
டமும் பினனர் ஊரடஙகுச ்ட்ட -
மும் அமுல்்படுத்தப்பட்டு அது 
நா்ள 12ஆம் திகதி (இனறு) 
கா்லைவ்ர நீடிக்கப்பட்டுள்ளது. 
வனமு்்ச ்ம்்பவஙகள் ்பதிவு -
ம்ய்யப்படாத்பட்்த்தில் நாட்டில் 
சுமுகொனநி்லை மதாடரும் ்பட் -
்த்தில் ஊரடஙகு ்ட்டம் சிறிது-
தநரம் தளர்த்தப்பட்டு சிலைதவ்ள 
மீணடும் அமுல்்படுத்தப்படலைாம் 
எனறும் ்பாதுகாபபுச ம்யலைாளர் சுட்-
டிக்காட்டினார்.

வன்முமை்கமை ம்கவிட்டு... 03ஆம் ்பக்கத் மதாடர் 
முனனாள் அ்ெச்ரும் ்பாராளு-
ென் ்்்ப முதல்வருொன திதனஷ் 
குணவர்தனவின வீட்டின மீது தாக்-
குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளதாக அவர் 
்்பாநாயகரிடம் தநற்று மு்்ப்பாடு 
ம்ய்துள்ளார்.  

 கடந்த இரணடு தினஙகளுக்கு 
முனனர் நாட்டில் இடம்ம்பற்் குழப-
்பகரொன சூழ்நி்லை காரணொக 
தநற்றுவ்ர 9 த்பர் உயிரிழந்துள்ளது-
டன 234 த்பர் காயெ்டந்துள்ளனர். 
அவர்களின 86 த்பர் மதாடர்ந்தும் 
மகாழும்பு ததசிய ்வத்திய்ா்லை-
யில் சிகிச்் ம்பற்று வருவதாகவும் 
அவர்களில் மூவர் தீவிர சிகிச்்ப 
பிரிவில் சிகிச்் ம்பற்று வருவதாக-
வும் ஆஸ்பத்திரி வட்டாரஙகள் மதரி-
வித்தன.

அத்துடன தெற்்படி வனமு்்ச 
்ம்்பவஙகளில் 136 வீடுகள் தாக்கப-
்பட்டும் தீக்கி்ரயாக்கப்பட்டுமுள்-
ளதுடன 41 வாகனஙகள் தீ ்வத்து 
மகாளுத்தப்பட்டுள்ளன. தெலும் 61 
வாகனஙகள் தாக்கப்பட்டு த்தொக்-
கப்பட்டுள்ளன.  

நாட்டில் தநற்்்ய தினம் குறிப-
பிடத்தக்க வனமு்்ச ்ம்்பவஙகள் 
எதுவும் இடம்ம்ப்வில்்லை என 
்பாதுகாபபு அ்ெசசு மதரிவித்துள்ளது-
டன நாட்டில் தற்த்பாது ந்டமு்்யி-
லுள்ள ஊரடஙகுச ்ட்டத்்த இனறு 
கா்லை 6.00 ெணிக்கு தளர்த்த முடியும் 
எனறும் ்பாதுகாபபு அ்ெசசு மதரி-
வித்துள்ளது. வனமு்்கள் அதிகரிக்-

குொனால் உரிய நடவடிக்்கக்ள 
தெற்மகாள்வதற்கு தயாராகவுள்ளதாக 
மதரிவித்துள்ள ்பாதுகாபபு அ்ெசசு 
தத்வப்பட்டால் இன்்ய தினம் 
தளர்த்தப்படும் ஊரடஙகுச ்ட்டத்்த 
தெலும் சிலை தினஙகளுக்கு மீணடும் 
ந்டமு்்ப்படுத்தவும் முடியும் 
எனறும் மதரிவித்துள்ளது.  

அதததவ்ள நாட்டில் ்ட்டம், 
ஒழுஙகு உரிய விதத்தில் ம்யற்்ப-
டுத்தப ்படாவிட்டால் ம்பாருளா-
தார மநருக்கடியிலிருந்து நாடு மீள 
முடியாது த்பாகும் என ெத்திய 
வஙகி மதரிவித்துள்ளது. நாட்டின 
நி்லை்ெ்ய கவனத்திற்மகாணடு 
மிக வி்ரவாக நி்லையான ஆட்சி 
மு்்்ெ ெற்றும் நி்லையான 
அர்ாஙகத்்த உருவாக்குவது 
அவசியம் எனறும் ெத்திய வஙகி 
மதரிவித்துள்ளது.   அதத தவ்ள, 
வனமு்்க்ளக் ்கவிட்டு அ்ெதி 
காக்குொறு கல்விொனகள் நாட்டு 
ெக்க்ள தகட்டுக் மகாணடுள்ளனர்.  

மதாடர்ந்தும் முனமனடுக்கப்ப-
டும் வனமு்்யானது அ்ெதியான 
த்பாராட்டத்திற்கு ்பாதிப்்பதய ஏற்-
்படுத்தும் எனறும் அவர்கள் மதரிவித்-
துள்ளனர்.  

அதததவ்ள வனமு்்கள் 
மதாடர்ந்தும் இடம்ம்பற்்ால் 
நாட்டில் ெருந்து தட்டுப்பாடு 
தெலும் உக்கிரெ்டயும் எனறும் 
ெருத்துவத்து்் நிபுணர்கள் மதரி-
வித்துள்ளனர். 
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நி்லைநாட்டுவதற்கும் அதிகாரி -
கள் தரபபில் உடனடி நடவடிக்்க 
தெற்மகாள்ளப்பட தவணடியுள் -
ளது என இலைங்க ்ட்டத்தரணிகள் 
்ஙகம் கூறியுள்ளது. இது மதாடர் -
்பாக இலைங்க ்ட்டத்தரணிகள் 
்ஙகத்தின ்ார்பில் 4 தயா்்னகள் 
முன்வக்கப்பட்டுள்ளன.   

1)  அலைரி ொளி்கயிலிருந்து 
வனமு்்க் கூட்டத்்த 
க ட் ட வி ழ் த் து வி டு வ த ற் கு த் 
தூணடிய, ்தி ம்ய்த அ்னவ -
்ரயும் அர்ாஙகத்தில் அவர் -
கள் வகித்த ்பதவிகள் ெற்றும் 
அவர்களின குடும்்ப மதாடர்பு -
க்ள கருத்திற்மகாள்ளாெல் 
உடனடியாக ்கது ம்ய்ய 
தவணடும். அத்த்கய ந்பர்க -
ளுக்கு எதிராக உடனடி ்பயணத் 
த்டக்ள ம்பாலிஸார் ம்பற் -
றுக்மகாள்ள தவணடும்.   

2)  அலைரி ொளி்கக்கு எதிரிலும் 
காலிமுகத்திடலிலும் அ்ெ -

தியான ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் 
மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் -
கள் மதாடர்பில் முழு்ெயான 
வி்ார்ணகள் நடத்தப்பட 
தவணடும்.   

3)  ஆட்கள், தனிந்பர்கள், அர் 
ம்ாத்துகளுக்கு எதிரான வன -
மு்்கள் உடனடியாக நிறுத் -
தப்பட தவணடும். அத்த்கய 
வனமு்்களில் ஈடு்பட்டு குற் -
்ம்புரிந்தவர்களும் வி்ாரிக்கப -
்பட்டு, ்கது ம்ய்யப்பட்டு 
்ட்டத்தின்படி நடவடிக்்க 
தெற்மகாள்ளப்பட தவணடும்.   

4)  அலைரி ொளி்கயிலிருந்து கட் -
டவிழ்த்துவிடப்பட்ட வனமு -
்்்கள் உட்்பட வனமு்்க் 
கூட்டத்்த தடுக்கத் தவறி -
ய்ெ மதாடர்பில் இலைங்க 
ம்பாலிஸார் உட்்பட அதிகா -
ரிகளுக்கு எதிராக சுயாதீன 
வி்ார்ண நடத்தப்பட 
தவணடும்.   

இநதிய பமட்கமை... 03ஆம் ்பக்கத் மதாடர் 
அந்தப ்பதிவில் மதரிவித்திருந்தார்.   

அத்துடன, இந்திய எதிர்பபு குழு-
வினர் இலைங்கயில் அதிகாரத்்த 

்பலைப்படுத்துவதற்கான வாய்பபுகள் 
அதிகம் எனவும் அவர் அதில் மதரி-
வித்திருந்தார்.   
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tpiykDf; Nfhuy;

1 2 3 4 5 6

gpuhe;jpak;
Nfs;tp  ,y. 

nghUl;fsJ tpguk; - njhif

tpiykD Nfhuy; 

KbTj; jpfjp

tpiykD Mtzk; 

ngWk; ,lKk;

 njh.Ng. ,yf;fKk;

tpiykD Mtz 

tpiy

(&gh)

Nfs;tp tpguk; 

 ICB/NCB

Nritfs;

gpuhe;jpak;-02
fpof;F

DGM(E)/QPPC/22/070
thliff;F lgps; fg;
kpd;  mj;jpal;rfh; (tpepNahf guhkhpg;G gphpT) mk;ghiw
(,uz;L tUl fhyk;)

01.06.2022 k; jpfjp 
gp.g.2.00 kzp

tpepNahf guhkhpg;G kpd; nghwpapayhsh;  mYtyfk;> mk;ghiw
063-2223299  my;yJ

gpujpg; nghJKfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;>jpUNfhzkiy
026-2222666> 026-2221030

1000.00 NCB

Nkw;Fwpj;j nghUl;fs; toq;fg;gly; njhlh;ghf toq;Fjhuh;fsplkpUe;J ,yq;if gpuhe;jpak;-02 kpd;rhu rig rhh;ghf nfhs;tdTf;FOtpd; jiyth; rh;tNjr/ Njrpa Nghl;bj;jd;ikAld;  $bajhd tpiykDf;fisf; 
NfhUfpd;whh;. ,yq;if kpd;rhu rigapypUe;J nfhs;tdT nra;ag;gl;l Mtzq;fspy; khj;jpuNk tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

tpiykDf;Nfhu cj;Njrpj;jpUg;gth; my;yJ mtuJ mq;fPfhuk; ngw;w Kfth;fSf;F khj;jpuNk tpiykD Mtzq;fs; tpepNahfpf;fg;gLk;. Njitf;Nfw;g mth;fs; 1987Mk; Mz;bd; 3Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jr; rl;lj;jpw;Nfw;g 
gjpT nra;J nfhs;sy; Ntz;Lk;. 

tpiykDf;Nfhuy; KbTj;jpfjpf;F ,uz;L jpdq;fs; ,Uf;Fk; tiu tpiykD Mtzq;fs; tpiykDf;Nfhu cj;Njrpj;jpUg;gth;fs; my;yJ mth;fsJ Kfth;fs; %yk; chpj;jhd Kiwapy; ,yq;if kpd;rhu rigapd; gpujpg; 
nghJ KfhikahsUf;F/ gpujk nghwpapayhsUf;F vOj;J%ykhf tpz;zg;gpj;J 5Mk; $l;by;  Fwpg;gplg;gl;Ls;s njhifia toq;Ftjd; %yk; flik ehl;fspy; 09.00 kzp Kjy; 15.00 kzp tiuapyhd fhyg;gFjpf;Fs; 
Mtzq;fs; ngw;Wf;nfhs;syhk;. gzkhfNth ,yq;if kpd;rhu rig nghJ Kfhikahsh; rhh;ghf tiuag;gl;l tq;fp tiuTg; gj;jpuk; xd;wpd; %ykhfNth nfhLg;gdTfs; Nkw;nfhs;sg;glyhk;.

vOj;J%ykhd tpz;zg;gnkhd;wpd; mbg;gilapy; ntspehl;Lj; J}jufq;fs;/th;j;jf Mizf;FOf;fs; vd;gd ,ytrkhd Kiwapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,.kp. rigapd; chpj;jhd gp.ngh.K/
gpujk nghwpapayhsh;fsJ mYtyfq;fspy; itj;J cj;Njr tpiykDjhuh;fspdhYk; mth;fsJ Kfth;fspdhYk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; ,ytrkhfg; ghprPypf;fg;glyhk;.

4Mk; $l;by; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,lj;jpy; itj;J tpiykDjhuh;fs; kw;Wk; mth;fsJ Kfth;fs; Kd;ghf tpiykDf;Nfhuy; Neuk; Kbe;jTlNdNa tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. fhyk; gpe;jp tUk; kDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 
tpiykD Mtzq;fs; tpepNahfpg;gth;fshd   ,.kp.rig> ngh.K/ gpujk nghwpapayhsh; MfpNahh;fsplkpUe;J tpiykDf;Nfhuy; KbTj; jpfjpf;F ,uz;L thuq;fSf;F Kd;ghf midj;J tpsf;fq;fSk; ngw;Wf;nfhs;sg;gly;  

Ntz;Lk;.

nghJ Kfhikahsh;

tskhd tho;tpw;F kpd;rhuk;
                                             

tpiykD Mtzj;jpd; jfty; gpujpahdJ www.ceb.lk vd;w
,.kp.r. $l;LU ,izajsj;jpypUe;J gjptpwf;fk; nra;ag;glyhk;.

FUzhfy; gpuNjr rigapd; 2023 tUlj;jpd; tuT nryT 

mgptpUj;jpj; jpl;lk; jahupj;jYf;fhf gupe;Jiug;Gf;fis 

ngw;Wf; nfhs;sy; rk;ge;jkhf nghJ kf;fSf;fhf 

tpLf;fg;gLk; mwptpj;jy;

FUzhfy; gpuNjr rigapd; 2023 tUlj;jpd; tuT nryT 

mwpf;iff;fhf jahupf;fg;gLfpd;w %yjd nryT njhlu;ghd kjpg;gPL 

kw;Wk; mgptpUj;jpj; jpl;lj;jpw;F cl;gLj;jYf;fhd gupe;Jiug;Gf;fis 

gpuNjr rig vy;iy FbapUg;ghsu;fsplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;s 

jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sJ.

mjd;gb> cq;fshy; Kd;itf;fg;gLk; gupe;Jiug;Gf;fis vOj;J 

%ykhf 2022 [_d; khjk; 30 Mk; jpfjpf;F Kd;> ifaspg;G %ykhf> 

jghy; %ykhf> kpd;dQ;ry; %ykhf my;yJ njhiyefy; %ykhf 

FUzhfy; gpuNjr rigf;F fpilf;fg; ngWk; tifapy;

mDg;gp itf;FkhW md;Gld; mwpaj; jUfpNwd;. gupe;Jiug;Gf;fis 

Kd;itj;jy; njhlu;ghf Nkyjpf tpguq;fis mYtyf Neuq;fspy; 

gpuNjr rigapd; fzf;Fg; gpuptpy; ngw;Wf; nfhs;s KbAk; vd;gjid 

Nkyjpfkhf mwpaj; jUfpNwd;.

gpuNjr rig vy;iy mgptpUj;jp njhlu;ghf cq;fs; gq;fspg;G kw;Wk; 

xj;Jiog;ig kpfTk; ngUkpjkhf kjpf;fpNwd;.

mry epke;j tpf;fpukjpyf>

jiytu;>

FUzhfy; gpuNjr rig

Kftup cljpfd> FUzhfy;

njhiyNgrp ,yf;fk; 0372222551

njhiyefy; ,yf;fk; 0372228197

kpd;dQ;ry; kurunegalaps@gmail.com

2023 Mz;bw;fhf tuT nryTj;jpl;l 
MNyhridfisg; ngw;Wf;nfhs;sy;

Gj;jsk; gpuNjr rig
Gj;jsk; gpuNjr rigapd; 2023 Mz;Lld; rk;ge;jg;gl;l tuT 

nryTj;jpl;l mwpf;ifia jahhpg;gjw;fhf Gj;jsk; gpuNjr rig 

mjpfhug; gpuNjrj;Jld; rk;ge;jg;gl;l mgptpUj;jp jpl;lkplYf;F 

cl;gLj;Jtjw;F cj;Njrpj;Js;s MNyhridfs; 2022 [{d; 30k; 

jpfjpf;F Kd; jiytH> Gj;jsk; gpuNjr rig> kJuq;Fsp vd;w 

Kfthpf;F rkHg;gpf;FkhW mjpfhug; gpuNjrj;jpd; gpui[fSf;F 

kw;Wk; rKf rq;fq;fSf;F ,j;jhy; mwptpj;jy; tpLf;fg;gLfpwJ.

MH.vk;. mq;[d re;jUtd; uj;dhaf;f>

jiytH

Gj;jsk; gpuNjr rig

Rw;Wyhj;Jiw mikr;R

,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhu rig (SLTDA)
tpiyf;Nfhuy; miog;G – Njrpa Nghl;b hPjpapyhd 

tpiyf;Nfhuy; (NCB)
1.  gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;lthwhd ngWiffSf;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,yq;;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurigapd; jpizf;fs 

ngWif FOj; jiyth; NfhUfpd;whh;. 

,y. tplak; kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fk;

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(&gh)

tpiykDg; 

gpizj; 

Njitg; 

gLj;jy;fs; 

(&ghtpy;)

tpiykD 

Kd;Ndhbf; $l;lk;
%Lk; jpfjp 

kw;Wk; Neuk;
jpfjp kw;Wk; Neuk;

Nrit

1 mEuhjGuk;> gz;lhutis> fjph;fhkk;> 

Etnuypah> ghrpf;Flh> fy;gpl;b Njrpa 

tpLKiw tpLjp kw;Wk; u#y; Njhl;lk; 

fhzpfSf;F ghJfhg;G Nritfis 

toq;Fjy;

SLTDA/RM/NC/NCB/Security-NHR/2022/12

7>500 165>000 23 Nk - 10.00 

kzpf;F (1Mk; 

khb) SLTDA 
gzpg;ghsh; rig 

miwapy; 

2022 [_d; 

02Mk; jpfjp 

gp.g. 2.00 

kzpf;F

2 nge;Njhl;l Njrpa tpLKiw 

tpLjpapYs;s nraw;ghLfs; kw;Wk; 

nghJthd rhf;fil Rj;jpfhpg;G 

nghwpj; njhFjpf;fhd guhkhpg;G Nrit 

toq;Feh;fisj; njhpT nra;jy;

SLTDA/RM/NC/NCB/O&M-
Benthota/2022/13

7>500 240>000 24 Nk - 10.00 

kzpf;F 

nge;Njhl;il 

Njrpa tpLKiw 

tpLjpapy;

2022 [_d; 

02Mk; jpfjp 

gp.g. 3.00 

kzpf;F

3 nge;Njhl;l Njrpa tpLKiw tpLjpf;F 

ghJfhg;G Nritfis toq;Fjy; 

SLTDA/RM/NC/NCB/Security-
NHR/2022/12-B

5>000 155>000 24 Nk - 11.00 

kzpf;F 

nge;Njhl;il 

Njrpa tpLKiw 

tpLjpapy;

2022 [_d; 

02Mk; jpfjp 

gp.g. 2.30 

kzpf;F

2.  xg;ge;jj;ij ifaspf;fg; ngWtjw;fhd jifikiag; ngWtjw;F tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; 

cs;slf;fg;glhjtuhfTk; Nkw;gb jifik jfTj; jpwd;fspd; gpufhuk; ,iaGila tpahghug; gjpitAk; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

3.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy 0112426800  (ePbg;G 305> 277) vDk; njhlh;ngz;zpYk;> 

ngWiff;fhd cjtpg; gzpg;ghshpd; amilam@srilanka.travel kpd;dQ;ry;; Kfthpapy;  ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw 

mjpfhu rig ngWiff;fhd cjtpg; gzpg;ghshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 2022 Nk 12Mk; jpfjp Kjy; 2022 [_d; 02Mk; jpfjp tiuapy; kPsspf;fg;glhj 

fl;lzj;ijr; nrYj;jpajw;fhd gw;Wr;rPl;Lld; vOj;J %ykhd Ntz;LNfhs; xd;iw (tpz;zg;gjhuhpd; 

fbjj; jiyg;gpy;) amilam@srilanka.travel / sltdaproc@srilanka.travel vDk; kpd;dQ;ry; Kfthpfs; Clhf 

rkh;g;gpj;jjd; gpd;dh; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W 

kpd;dQ;ry; Clhf toq;fg;gLk;.
 

5.  kPsspf;fg;glhj fl;lzq;fis  ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mjpfhu rigapdhy; ,yq;if tq;fpapd; Nfhg;gNul; 

fpisapy; Ngzg;gLk; 7119413 vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;F itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;. (Fwpg;G: tuTj; Jz;by; 

itg;ghsh;fspd; tpguk; kw;Wk; itg;gpw;fhd fhuzk; vDk; ,lj;jpy; ~~kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzk;|| 

vdf; Fwpg;gpl;L tpiykDTld; %yg; gpujpia ,izf;fTk;) nfhLg;gdTfis nuhf;fg; gzj;jpNyNa 

Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk; vd;gJld; Vida nfhLg;gdT Kiwfs; mDkjpf;fg;gl khl;lhJ.

6.  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; efy; gpujpAld; tpiykDf;fis %Lk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F 

Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO> ,yq;if Rw;Wyhj;;Jiw mgptpUj;jp 

mjpfhu rig> ,y.: 80> fhyp tPjp> nfhOk;G-03 vDk; Kfthpf;F xd;wpy; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; 

Ntz;Lk; my;yJ Neubahf xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; xg;ge;jg; 

ngah; kw;Wk; ,yf;fk; Mfpad Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

7.  midj;J tpiykDf;fSk; mitfis %ba gpd;dh;> ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurig> 

jiu khbapYs;s Kff;$l ,lg;gug;gpy; (Lobby area) rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; 

Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gp mDg;gg;gLk;.

8.  midj;J tpiykDf;fSk; ,yq;if murhq;fj;jpdhy; toq;fg;gl;Ls;s 1987 Mk; Mz;bd; ,yq;ifapd; 

nghJ xg;ge;jq;fspd; gjpthshpdhy; toq;fg;gl;lJk; kw;Wk; ,jw;Fg; gpd;dh; ntspte;j th;j;jkhdp 

mwptpj;jypd; gpufhuk; (PCA3 gbtk;) gjpTr; rhd;wpjOld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

9.  tpiykDg; gpizahdJ ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; fPo;;;;;;;;;;;;;;;; nraw;gLk; mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf 

tq;fpnahd;wpypUe;J toq;fg;gl;bUg;gJld; tpiykDtpd; nry;YgbahFk; jpfjpapypUe;J 28 ehl;fSf;F 

mg;ghy; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

10.  tpiykD Mtzq;fspy; Fwpg;gplg;gl;bUf;Fk; jpfjp gpufhuk; tpiykDf;fs; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; 

Ntz;Lk;.

11.  Rw;Wyhj;Jiw mikr;R> ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurig kw;Wk; mikr;rpd; fl;Lg;ghl;bd; 

fPOs;s NtNwJk; epWtdj;jpndhU Copah; my;yJ xU fk;gdp kw;Wk; my;yJ jdpegnuhUth; neUq;fpa 

tpahghuk; my;yJ cwT Mfpatw;iwf; nfhz;bUg;gpd;> xg;ge;jj;ij toq;Fk; jFjpia ,oe;J tpLthh;.

12.  jpizf;fs ngWiff;; FOtpd; jPh;khdNk ,Wjpahd jPh;khdkhFk;. NkYk;> ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw 

mgptpUj;jp mjpfhurigahdJ vt;tpj fhuzq;fisAk; Kd;itf;fhky; ve;jnthU tpiykDitAk; 

Vw;Wf; nfhs;tjw;Fk; my;yJ epuhfhpg;gjw;fhd chpikiaf; nfhz;bUg;gJld;> ve;jnthU tsKs;s 

tpiykDjhuUf;Fk; tpiykDf;fis jahhpg;gjw;Fk;; my;yJ mtw;iw xg;gilg;gjpYKs;s ve;jnthU fpuar; 

nrytpw;Fk; my;yJ ve;jnthU nrytpdq;fSf;Fk; ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurigahdJ 

nghWg;Ngw;f khl;lhJ. 

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurig.

www.
observerjobs.

lk

Breaking
boundaries

For
jobseekers

The Country’s
largest

recruitment
database
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,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; 

jtprhsh; NfhUfpwhH.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah; Nfs;tpg; 

gpizj; 

njhif 

(&gh)

Mtzf; 

fl;lzk; (VAT 
cs;slf; 

fg;gl;Ls;sJ)

KbTWj;jy; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CMS/LP/21/
PT/04/056

 Shirts Short / Long 
Sleeves  - 2500 Nos 
-2022

25,000.00 1,000.00 06-06-2022

gp.g. 1.30 

kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; 

rl;lj;jpd; Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. 

,jw;fika rfy jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; 

fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ 

tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ 

ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth my;yJ toq;FeNuh jk;ik 

nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL Kiwahfg; 

g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; 

Fiwe;jJ Ie;J (5) tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; 

Kfhikj;Jt gpujhd KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tp;iykD 

Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; 

nrYj;jpajd; gpd; 2022 Nk 13Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 

3.00 kzp tiuahd Neuj;jpy; KbTWj;jg;gLk;; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F 

vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD 

Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; 

fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; 

Kfthpapy; KbTWj;jg;gLk;; Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; 

gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l 

tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKf mjpfhu rig>

,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

njhiyNgrp vz;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638 

njhiyefy; ,y. 2381652> 2470443

,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; 

NfhUfpwhH.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah; Nfs;tpg; 

gpizj; 

njhif 

(&gh)

Mtzf; 

fl;lzk; (VAT 
cs;slf; 

fg;gl;Ls;sJ)

KbTWj;jy; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CMS/LP/22/PT/09/020 MS ‘ I ‘ Beam 300 X 150MM 
32 KG/M 12M Length      

60,000.00 1,000.00 02-06-2022

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/22/PT/02/051 Lubricant (HC 46 Lanka ) – 
12,600 Liters  

47,600.00 1,000.00 02-06-2022

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/22/PT/07/052 4992 Liters, Transynd 
Synthe  c Fluid Tes 295 (AN – 
011001 )

162,500.00 3,500.00 02-06-2022

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/22/PT/02/054 Lubricants ( 12600 Liters DS 
SAE 40 )

125,000.00 3,500.00 03-06-2022

gp.g. 1.30 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy 

jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij 

fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> 

xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth 

my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL 

Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 

Ie;J (5) tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 

KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tp;iykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; 

mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; 

nrYj;jpajd; gpd; 2022 Nk 13Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp 

tiuahd Neuj;jpy; KbTWj;jg;gLk;; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd 

njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; 

KbTWj;jg;gLk;; Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; 

jpwf;fg;gLk;. midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; 

Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKf mjpfhu rig>

,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

njhiyNgrp vz;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638 

njhiyefy; ,y. 2381652> 2470443

,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; 

NfhUfpwhH.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah; Nfs;tpg; 

gpizj; 

njhif 

(&gh)

Mtzf; fl;lzk; 

(VAT cs;slf; 

fg;gl;Ls;sJ)

KbTWj;jy; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CMS/LP/22/PT/12/051 Spares for UNIC URV 340 
(3 Ton) Boom Trucks – 03 Nos.   

16,000.00 1,000.00 03-06-2022

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/22/PT/07/051 Spares for Caterpillar C – 15 
Engines of ZPMC 41T RTGC at 
JCT

30,000.00 1,000.00 03-06-2022

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/PT/10/060 Sensors for Caterpillar C32 
Diesel Engines of Pilot 16,17 
& 18 

25,000.00 1,000.00 06-06-2022

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/PT/17/058 20 Nos. Roller Chain Super 160 
102L for Gantry Travel 

27,000.00 1,000.00 06-06-2022

gp.g. 1.30 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy 

jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij 

fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> 

xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth 

my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL 

Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 

Ie;J (5) tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 

KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tp;iykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; 

mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; 

nrYj;jpajd; gpd; 2022 Nk 13Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp 

tiuahd Neuj;jpy; KbTWj;jg;gLk;; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd 

njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; 

KbTWj;jg;gLk;; Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; 

jpwf;fg;gLk;. midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; 

Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKf mjpfhu rig>

,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

njhiyNgrp vz;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638 

njhiyefy; ,y. 2381652> 2470443

,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; 

jtprhsh; NfhUfpwhH.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah; Nfs;tpg; 

gpizj; 

njhif 

(&gh)

Mtzf; 

fl;lzk; (VAT 
cs;slf; 

fg;gl;Ls;sJ)

KbTWj;jy; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CES/FP/03/
PT/6305(MP)

Spares for Grove AMZ 131 
XT – Aerial Work Pla  orm 

30,000.00 1,000.00 09-06-2022

K.g. 10.00 kzp

CES/FP/05/
PT/6307(MP)

Spares for Caterpillar C – 
15 Engine of RTG Cranes 
at JCT 

120,000.00 3,500.00 09-06-2022

K.g. 10.00 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika 

rfy jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l 

rl;lj;ij fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> 

cg KftuhfNth> xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; 

ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT 

nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp 

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

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; 

Fiwe;jJ Ie;J (5) tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt 

gpujhd KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tp;iykD Mtzq;fis gpd;tUk; 

Kfthpapy; mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; 

nrYj;jpajd; gpd; 2022 Nk 13Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 

kzp tiuahd Neuj;jpy; KbTWj;jg;gLk;; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J 

%ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; 

KOikahd njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; 

Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; 

Kfthpapy; KbTWj;jg;gLk;; Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; 

gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; 

gpiznahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKf mjpfhu rig>

,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

njhiyNgrp vz;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638 

njhiyefy; ,y. 2381652> 2470443
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ஹற்றன் விசேட நிருபர்

மத்திய மழை நாட்டில் கடந்த சில 
தினஙகளாக கடும் மழை பபய்து 
வருகி்றது. ஹற்றன், சநாட்டன் சநார்-
வூட்,பபாகவந்தலாழவ உள்ளிட்ட 
பகுதிகளில் கடந்த சில தினஙகளாக 
கனத்்த மழை பபய்து வருகி்றது.

சநாட்டன் பகுதியில் சநறறு 
இரவு பபய்்த கடும் மழை காரண-
மாக சநறறு (11) அதிகாழல மூன்று 
மணியளவில் சநாட்டன் எணபணய் 
நிரப்பு நிழலயபமான்றுக்கு சமலி-
ருநது பாரிய கட்டடம் ஒன்று ேரிநது 
வீழ்நது எணபணய் நிரப்பு நிழலயத்-
தின் கட்டடம் ஒன்று பகுதியளவில் 
சே்தமாகியுள்ளது.

கட்டடத்தினுள் நிறுத்்தப்பட்டி-
ருந்த இரணடு சமாட்டார் ழேக்கிள்-
கள் மறறும் ஒரு முசேக்கரவணடி,ஒரு 
சவன் ஆகியன சே்தமழடநதுள்ளன.

மணேரிவு ஏறபடும் சபாது அதில் 
எவரும் இல்லாழமயால் உயிர்சே்தங-
கள் ஏறபடவில்ழல. 

இச்தசநரம் சநாட்டன் தியகல 
பிர்தான வீதிகளில் மணேரிவு ஏறபட்-
ட்தன் காரணமாக அவ்வீதியூடான 
சபாக்குவரத்து பல மணித்தியாலங-
கள் ்தழடப்பட்டிருந்தன. 

சநறறுக் காழல வீதி சபாக்குவ-
ரத்து அதிகார ேழபயினால் வீதியில் 
பகாட்டிக்கிடந்த பாரிய கறகள் 
மறறும் மணழண அகறறிய்தன் கார-
ணமாக சபாக்குவரத்து வைழமக்கு 
திரும்பியுள்ளன. வீதியில் சமலும் 
பல இடஙகளில் மணேரிவு ஏறபட்-

டுள்ளழமயால் அவ்விடஙகளில் ஒரு 
வழி சபாக்குவரத்ச்த இடம்பபறறு 
வருகின்்றது. 

இச்த சநரம் ஹற்றன் காேல் ரி 
ஊடான சநாட்டன் வீதியிலும் 
பல இடஙகளில் மணேரிவு ஏறபட்-
டுள்ளன.

்தறசபாது மாழல சவழளயில் 
மழையுடனான காலநிழல காணப்ப-
டுவ்தனாலும் பல இடஙகளில் மணே-
ரிவு அவ்தானம் காணப்படுகின்்றழம-
யாலும் இவ்வீதிகழள பயன்படுத்து 
வாகன ோரதிகள் மிகவும் அவ்தான-
மாக வாகனஙகழள பேலுத்துமாறு 
சபாக்குவரத்து பபாலிஸார் வாகன 
ோரதிகளிடம் சகட்டுக்பகாணடுள்ள-
னர்.  இச்தசவழள நீசரநது பிரச்தேங-
களில் பபய்்த கடும் மழை காரண-
மாக நீர்த்ச்தக்கஙகளின் நீர் மட்டம் 
உயர்நது வான்க்தவுகள் தி்றக்கப்பட்-
டுள்ளன.   

கடந்த இரணடு தினஙகளாக 
பபய்்த கடும் மழை காரணமாக 
லக்ஸபான மறறும் விமலசுசரநதிர 
உள்ளிட்ட நீர்த்ச்தக்கஙகளின் வான்க-
்தவுகள் தி்றக்கப்பட்டுள்ளன.   

இ்தனால் நீர்த்ச்தக்கஙகளின் கீழ் 
்தாழ்நிலப்பகுதியில் வாழும் மக்கள் 
மிகவும் அவ்தானமாக இருக்குமாறு 
மின்ோரேழப அதிகாரிகள் சகட்டுக்-
பகாணடுள்ளனர்.   

கடந்த காலஙகளில் நீர்வறறிய-
்தன் காரணமாக ப்தன்பட்ட பழைய 
கட்டஙகள் மறறும் சிறிய தீவுகள் 
ஆகியன ்தறசபாது படிப்படியாக 
நீரில் மூழ்கி வருகின்்றன.  

மலையகத்தில் கடும் மலை;
பை இடஙகளில் மண்சரிவு அபாயம்

ஊரடங்கு சடடத்தினை மீறிைால் னைது;
பல இடங்ைளில் ைடும் சசாதனை 

ஹற்றன் விசேட நிருபர்

நாட்டில் அமுல்படுத்்தப்பட்டுள்ள 
ஊரடஙகு ேட்டத்திழன மீறுபவர்கழள 
ழகது பேய்ய ஹற்றன் பபாலிஸ் பிரி-
வுக்குட்பட்ட பல இடஙகளில் வீதி 
்தழடகழள ஏறபடுத்தி சோ்தழன நடவ-
டிக்ழகயில் ஈடுபட்டுவருகின்்றனர்.

அ்தறகழமய ஹற்றன் மல்லிழக 
பூ ேநதி, மணிகூட்டு சகாபுரம் அரு-
காழமயில் மறறும் எம்.ஆர்,டவுன், 
டிக்சகாயா உள்ளிட்ட பல இடஙகளில் 
பபாலிஸாரும் இராணுவத்தினரும் 
இழணநது சோ்தழன நடவடிக்ழகயில் 
ஈடுபட்டு வருகின்்றனர்.

இ்தன்சபாது  உரிய அனுமதிபத்திர-

மின்றி பயணம் பேய்்த வாகன ோரதிகள் 
ழகது பேய்யப்பட்டதுடன் அவர்களின் 
வாகனஙகளும் பபாலிஸாரால் ்தடுத்து 
ழவக்கப்பட்டன.

ஒரு சில ோரதிகள் கடுழமயாக எச-
ேரிக்கப்பட்டு திருப்பி அனுப்பப்பட்-
டனர். ஊரடஙகு ேட்டம் காரணமாக 
மழலயக நகரஙகள் பவறிசசோடி கிடந-
்ததுடன் அத்தியாவசிய சேழவயில் ஈடு-
படும் வாகனஙகள் மாத்திரம் வீதியில் 
பயணிப்பழ்த காணக்கூடிய்தாகவிருந-
்தது.  எனினும் ச்தயிழல ச்தாட்டங-
களில் ச்தயிழல பகாழுநது பறித்்தல் 
உள்ளிட பபருநச்தாட்டம் ோர்ந்த 
ப்தாழில்கள் வைழம சபாலசவ இடம்-
பபறறு வருகின்்றன. 

சேைக் ைடடுபபாடடு முனை இனனமையால் விபத்துக்ைள் அதிைரிபபு
(இரத்தினபுரி சுைறசி,  
பலாஙபகாழட தினகரன் நிருபர்கள்)

பலாஙபகாழட கல்ச்தாட்ழட 
வீதியின் பல இடஙகளில் முழ்றயான 
வாகன சவகக் கட்டுப்பாடு முழ்ற 
நழடமுழ்றப்படுத்்தப்படாழமயி -
னால் பல இடஙகளில் விபத்துகளும் 
உயிர்சசே்தஙகளும் அதிகரித்து வருவ-

்தாக பிரச்தே பபாதுமக்கள் புகார் ப்தரி-
விக்கின்்றனர். இவ்வீதியின் ப்தஹி-
கஸ்்தலாவ மு்தல் பலாஙபகாழட 
நகரம் வழரயிலான பகுதியிசலசய 
இநநிழல அதிகமாக காணப்படுவ்தாக 
சுட்டிக்காட்டப்படுகி்றது. இப்பிரச்த-
ேத்தில் அதிகமான  குடியிருப்புகள் 
ேனபநரிேல் அதிகமாக காணப்படுவ-
துடன் வாகனஙகளின் சவகக்கட்டுப்-

பாட்ழட கட்டுப்படுத்துவ்தறகும் 
முழ்றயான ப்தாடர் பேயறபாடுகள் 
காணப்படாழம இ்தறகு காரணபமன 
ப்தரிவிக்கப்படுகி்றது.  இப்பிரச்தேத்-
தில் 4 பாடோழலகள் உட்பட ்தனியார் 
கல்வி நிழலயஙகள், ம்தஸ்்தலங-
கள் காணப்படுவ்தால் அதிகமான 
பாடோழல மாணவர்கள், சிறுவர்கள் 
சபாக்குவரத்து பேய்யும் இடமாகும். 

அரச வெசாக் விழா நமைவெறவுள்ள ெலாங் -
வ�ாமை குர�ல ரஜேஹா வி�ாமரயில் ம�ாபுரத்தில் 
புனித நிமைவுச்சினைங்�ள அைக்�ம் வசயதல் 
ேற்றும் ஜய ஸ்ரீ ேஹா மொதி கிம்ள நடும� விழா 
அணமேயில் நிமறவுவெற்றது.
தம்ொமை ெழங்குடி இைத்தமலெர் உருெரிம� 
ெனனிலத்மதா தம்ொமையிலிருந்து குர�ல புனித 
பிரமதசத்திற்கு ெந்தார். சேயச் சைங்கு�ம்ளச் 
வசயது அசாதிசா சாக்கியர் சு�த ே�ா மசத்தியத்மத -
யும் ெணங்குகிறார்.
 (ஹாலிஎல விமசை நிருெர் )

வ�ாழும்பு ேற்றும் அதமை சூழலுள்ள ெகுதி�ளில் மநற்று விமசை இராணுெ ொது�ாப்பு ஏற்ெடுத்தப்ெட்டிருந்தது.இராணுெ �ெச ொ�ைங்�ள வ�ாழும்பு துமறமு� சுற்றுெட்ைாரத்தில் நிறுத்தி மெக்�ப்ெட்டிருப்ெமத �ாணலாம்.....ெைங்�ள ருக்ேல் �ேம�  

நெருக்கடியான சூழல் நிலவினாலும் அனனவரும் ஒரே
ந்காடியின் கீழ் இனைந்திருப்பரே புதிய மாற்றமாகும்
மாவத்்தகம தினகரன் நிருபர்

நாட்டில் பநருக்கடியான சூைல் 
ப்தன்பட்டாலும் மிகவும் அைகான 
காட்சி ப்தன்படுகின்்றது. மீணடும் 
நாஙகள் எல்சலாரும் ஒரு பகாடியின் 
கீழ் வநதிருக்கின்ச்றாம்.ச்தசிய 
பகாடிழய தூக்கிக் பகாணடு சிஙகள, 
்தமிழ், முஸ்லிம், கிறிஸ்்தவர் என 
அழனவரும் ஒன்்றாக இழணநதுள் -
சளாம். இது்தான் நாட்டினுழடய 
புதிய மாற்றமும் புதிய எழுசசியுமா-
கும் என்று  வயம்ப பல்கழலக்கைகத் -
தின் பபாருளியல் துழ்றத் ்தழலவர் 
சபராசிரியர் அமின்்த பபசரரா ப்தரி-
வித்்தார்.

ேமா்தானத்ழ்தக் கட்டிபயழுப்பு -
்தல் மறறும் நல்லிணக்கத்திறகான  
ழமயத்தின்   அனுேரழணயுடன் 
பல்லின மக்கள் கலநது பகாணட 
சநான்புப் பபருநாள் ேமூக கலாோர 
நிகழ்வு குருநாகல் சியாம்பலகஸ் -
பகாட்டுவ அந நூர் அரபுக் கல்லூரி 
மறறும் சியம்பலகஸ்பகாட்டுவ 
ேமூக அழமப்புக்களின்  ஏறபாட்டில்  
சியம்பலாகஸ்பகாட்டுவ ரிசவி ரிேப் -
ேன் மணடபத்தில்  அரபுக் கல்லூரி -
யின் அதிபர் பமௌலவி பேகு்தாவூத் 
முனவ்வர் ்தழலழமயில் இடம்பபற-
்றது. இநநிகழ்வில் சி்றப்புழர நிகழ்த்-
திய வயம்ப பல்கழலக்கைகத்தின் 

பபாருளியல் துழ்றத் ்தழலவர் சபரா -
சிரியர் அமின்்த பபசரரா இவ்வாறு 
ப்தரிவித்்தார்.

அவர் ப்தாடர்நதும் சபசுழகயில்,..
30 வருடம் யுத்்தத்்தால் நாம் 

பபரிதும் பாதிக்கப்பட்சடாம்.அ்தற-
குப் பின்னர் 2015 களில் சில ச்தழவ-
களுக்காக இன ஒறறுழம சீர்குழலக்-
கப்பட்டது.

ப ப ா து ப ல ச ே ன ா , சி ங க ள 
மாசேனா பலகாய உள்ளிட்ட பல 
அழமப்புக்கள் ்தத்்தம் ச்தழவக்காக  

ச்தாற்றம் பபற்றது. அ்தன்  நடவடிக் -
ழகயின் காரணமாக நாஙகள் எல்-
சலாரும் அ்தறகுள் சிக்குணடு பின் 
்தள்ளப்பட்சடாம். அ்தறகுப் பின்னர் 
உயிர்த்்த ஞாயிறு ்தாக்கு்தல் நழட-
பபற்றது.

்தறசபாது நாட்டில் மிகவும் 
அைகான சூைல் உருவாகியுள்ளது. 

பபாருளா்தார பநருக்கடி அல்லது 
சவறு  பிரசசிழனகள் வந்தாலும் 
நாம் ஒன்றிழணநது பேயறபடு-
சவாம். சகால்சபல்ஸ் சபாராட்டத்-

தில் இருக்கும் ஒறறுழம மறறும் 
ஒழுக்கத்ழ்த நாம் எல்சலாரும் முன்-
பனடுத்துச பேல்சவாம். ்தறசபாது 
எமக்கிழடசய காணப்பட்ட இன-
சவறுபாடு சபாதும்.  சிஙகளம், 
முஸ்லிம், ்தமிழ் எனப்படுசவார் 
அழனவரும் ஒன்று.நாஙகள் எல் -
சலாரும் ஒரு ்தாய் நாட்டின் பிரழை -
கள் என்்ற அடிப்பழடயில் ஒன்று 
சேர்சவாம்.எதிர்காலச ேந்ததியின-
ரின் நலன்கருதி நாஙகள் எல்சலாரும் 
ஒன்றுபடுசவாம். 

ெயம்ெ ெல்�மலக்�ழ� மெராசிரியர்

அலி சபரி ரஹீமின வீடு, ைாரியாலயம் 
தீக்கினர; புத்தளம் நைர பிதா ைணடைம்
புத்்தளம் தினகரன் நிருபர்

புத்்தளம் மாவட்ட பாரா-
ளுமன்்ற உறுப்பினர் அலி 
ேப்ரி ரஹீமின் இல்லம் 
மறறும் காரியாலயம் ்தாக்கி 
தீக்கிழரயாக்கப்பட்டழம  
மனி்தாபிமானமற்ற பேயலா-
கும் என புத்்தளம் நகர பி்தா 
எம்.எஸ்.எம்.ரபீக் ப்தரிவித்-
்தார். மக்களின் அ்றவழிப் 
சபாராட்டஙகழள ஒடுக்க முழனவது 
எவ்வழகயிலும் ஏறறுக் பகாள்ள 
முடியா்த விடயமாகும்.

விழலவாசி உயர்வுக்கு எதிர்ப்புத் 
ப்தரிவித்து சபாராட்டஙகழள முன்-
பனடுத்து வருகின்்ற பபாது மக்கள் 

மீது குணடர்கள் ்தாக்கு்தல் 
சமறபகாணட ேம்பவமா-
னது மிகவும் கணடிக்கத்்தக்க 
காட்டுமிராணடித்்தனமான 
பேயலாகும். ்தறசபாது 
நாட்டில் ஏறபட்டிருக்கின்்ற 
பாரிய பபாருளா்தார பநருக்-
கடியால் மக்கள் கடுழம-
யாக பாதிக்கப்பட்டிருக்-
கின்்றசவழள வாழ்க்ழகச 
சுழமழய ்தாஙகிக் பகாள்ள 

முடியாமல் திணடாடும் மக்கள் ்தமது 
பிரசசிழனகளுக்கு தீர்வு சகாரி அ்றவ-
ழிப் சபாராட்டஙகழள நடாத்தும்-
சபாது அ்தறபகதிராக வன்முழ்றழயக் 
கட்டவிழ்த்து விட்டழ்த நாம் வன்-
ழமயாகக் கணடிக்கின்ச்றாம்.

ஊரைங்கு சட்ைம் அமுல்ெடுத்தப்ெட்ை நிமலயில் வ�ாழும்பு ேட்ைக்குளி எரிவொருள 
விற்ெமை நிமலயத்தில் ேணவணணவணய ெழங்குோறு ேக்�ள மநற்று ஆர்ப்ொட்ைத் -
தில் ஈடுெட்ைமொது.    ெைம் ெைவ�ாழும்பு திை�ரன நிருெர்    
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(சவளக்கடை குறூப் நிருபர்)

மஜீட்புர ம் இம்ைடாட் விடள-
யடா ட்டுக ்கழ்கத்தினடால் ந�டான்பு 
பபரு�டாடள முன்னிட்டு 25வரு-
ைங்களுககு பிறகு முதல்முடற-
யடா்க ஏறபடாடு பசயயப்பட்ை 
விடளயடாட்டு விழடா மஜீட்புரம் 
படாைசடாடை டமதடானத்தில் அண் -
டமயில் சிறப்படா்க இைம்பபறறது.

மஜீட்புரம் இம்ைடாட் விடள-
யடாட்டுக ்கழ்கத்தின் 
தடைவர் ஏ.எம்.
பிநறடாஸ் தடை-
டமயில் �டை -
பபறற இந்நி்கழ்-
வுககு அம்படாடற 
மடாவட்ை இரடாணுவ 
்கட்ைடளத் தளபதி 
நமஜர் பஜனரல் 
எஸ்.வீ.அமுனு்கம 
பிரதம அதிதியடா்க 
்கைந்துப்கடாண்ைடார்.

இதில்  பைப்டி-
னன் ந்கணல் அனஸ் 
அஹம்மட், GAFSO நிறுவனத்தின் திட்ை பணிப்-
படாளர் ஏ.நஜ.்கடாமில் இம்ைடாட், மஜீட்புரம் ம்கடா 
வித்தியடாையத்தின் அதிபர் எம்.முஸ்்ஸமில், 
மஜீட்புரம் ஜூம்ஆ பள்ளிவடாசல் தடைவர் எஸ்.
எச்.ஆரிப்பின், மஜீட்புரம் ஜூம்ஆ பள்ளிவடா-

சல் பமௌைவி எம்.எச்.எம்.சரூக, 
மஜீட்புரம் அஷரப் சனசமூ்க நிடை-
யத்தின் தடைவர் எம்.எம்.பதௌபீக, 
கிரடாமநசடவ உத்திநயடா்கத்தர் எம்.
சப்றடாஜ், பபடாருளடாதடார அபிவிருத்தி 
உத்திநயடா்கத்தர் எஸ்.்கபீர், சமுர்த்தி 
அபிவிருத்தி உத்திநயடா்கத்தர் ஏ.எம்.
அப்துல் மஜீட், வர்த்த்கள், விடள-
யடாட்டுக ்கழ்கத்தின் முககியஸ்தர்்கள் 
உள்ளிட்ை பைர் ்கைந்துப்கடாண்ைனர்.

மரதன் ஓட்ைம், முட்டி உடைத்-
தல், ்கயிறு இழுத்தல், பமதுவடான 
டசககிள் ஓட்ைம், நபடாத்தலில் நீர் 

நிரப்புதல், சஙகீத ்கதிடர, படாரம்பரிய விடள -
யடாட்டு்கள் உள்ளிட்ை பை நபடாட்டி்களில் 
பவறறியீட்டிய வீரர்்களுககு பபறுமதிமிக்க பரி -
சில்்களும் நிடனவுச்சின்னமும் வழஙகி ப்கௌர -
விக்கப்பட்ைனர்.

ந�ோன்பு பெரு�ோள் விளையோட்டு விழோ

திருந்கடாணமடை குறூப் நிருபர் 

விடளயடாட்டு சங்கங்களின் பதவிக ்கடாைம் 
மறறும் பபடாதுக கூட்ைங்கடள �ைத்துவதற-
்கடான ்கடாைகப்கடுடவ நமலும் மூன்று மடாதங-
்களுககு நீடிப்பதற்கடான விநசை வர்த்தமடானி 
அறிவித்தல் தயடாரிக்கப்பட்டு வருகின்றது. 
விநசை வர்த்தமடானி அறிவித்தலின் பிர்கடாரம் 
நதர்தடை �ைத்துவதறகும் பபடாதுக கூட்ைங-
்கடள �ைத்துவதறகும் ஆ்கஸ்ட் 31ஆம் தி்கதி 
்கடைசி �டாளடாகும்.

இைஙட்கயில் �டைமுடறயில் உள்ள 
விடளயடாட்டு விதிமுடற்களின்படி, விடள-
யடாட்டு சங்கங்கள் ஒவபவடாரு வருைமும் 
நம 31 அல்ைது அதறகு முன்னர் வருைடாந்த 
பபடாதுக கூட்ைத்டத �ைடாத்த நவண்டும் 
மறறும் உறுப்பினர்்களுககு வருமடானம் 
மறறும் பசைவு்கடள ஒப்புதலுக்கடா்க சமர்ப்-
பிக்க நவண்டும் மறறும் ஏற்கனநவ உள்ள 
ஊழியர்்கடள நீககி புதிய அதி்கடாரி்கடள நிய-
மிக்க நவண்டும். அந்தத் தி்கதி, இது ஒரு ்கட்-
ைடாயப் பணி என்று குறிப்பிைப்பட்டிருந்தது.

�டாட்டிலுள்ள 26 பதிவு பசயயப்பட்ை 
விடளயடாட்டுச் சங்கங்கள் ஊழியர்்கடள நீககி-
விட்டு புதிய அதி்கடாரி்கடள இந்த ஆண்டு நம 
31ம் தி்கதிககுள் நியமிக்க நவண்டும் என்று 

விடளயடாட்டு அடமச்சு உத்தரவு பிறப்பித்தி-
ருந்தது.எவவடாறடாயினும் தறநபடாது நிைவும் 
சூழ்நிடையில் புதிய அதி்கடாரி்கடள நிய-
மித்து வருைடாந்த பபடாதுககூட்ைத்டத நம 31 
ஆம் தி்கதிககு முன்னர் �ைடாத்துவது ்கடினம் 
எனவும் இைஙட்க உடதபந்தடாட்ை சம்நமள-
னம் உட்பை பை விடளயடாட்டு ்கழ்கங்கள் 
விடளயடாட்டுத்துடற அடமச்சரிைம் பதரி-
வித்துள்ளதடா்க விடளயடாட்டு அபிவிருத்தி 
திடணக்களம் பதரிவித்துள்ளது. பதவிக்கடா-
ைம் மறறும் பபடாதுககூட்ைத்டத நீட்டித்துள்-
ளது.அந்த வர்த்தமடானி அறிவித்தல் தயடாரிக-
்கப்பட்டு ்கைந்த (8) இறுதி பசயயப்பட்ைது.

இந்த விநசை வர்த்தமடானி அறிவித்தடை 
பவளியிடுவதறகு முன்னடாள் விடளயடாட்-
டுத்துடற அடமச்சர் நதனு்க விதடான்கமந்க 
ட்கபயடாப்பமிைவுள்ளதடா்க விடளயடாட்டு 
அபிவிருத்தி திடணக்களத்தின் நபச்சடாளர் 
ஒருவர் பதரிவித்தடார்.

“விடளயடாட்டுச் சங்கங்களின் நதர்தல் 
்கடாைத்டதயும், பபடாதுக கூட்ைங்கடள �ைத்து-
வதற்கடான ்கடைசி �டாடளயும் நீடித்து சிறப்பு 
வர்த்தமடானி அறிவித்தடை முன்னடாள் அடமச்-
சர் தயடாரித்து வழஙகினடார். அதில் அடமச்சர் 
ட்கபயழுத்திட்டு பவளியிை நவண்டும்.

ட்கபயடாப்பமிைவில்டை என்றடால், 

தறநபடாது அடமச்சரடவ ்கடைக்கப்பட்-
ைதடால் புதிய அடமச்சர் ட்கபயழுத்திை 
நவண்டும். இந்த வர்த்தமடானி அறிவித்-
தல் அடனத்து விடளயடாட்டு சங்கங்களுக-
கும் பவளியிைப்படும் ”என்று நபச்சடாளர் 
கூறினடார். ்கைந்த ஆண்டு, ப்கடாநரடானடா ப�ருக-
்கடி ்கடாரணமடா்க, பை நதர்தல்்கடள �ைத்த 
முடியவில்டை.

பின்னர், பதவிக ்கடாைத்டத நீடித்த உத்தர-
வில் திருத்தம் பசயது, நம 31ம் தி்கதி அல்ைது 
அதறகு முன் �ைக்க நவண்டும் என வர்த்த-
மடானி அறிவிப்டப பவளியிட்ைடார்.

ப்கடாநரடானடா டவரஸ் பரவியதன் பின்னர் 
விடளயடாட்டு விதிமுடற்கள் திருத்தப்படு-
வது இது �டான்்கடாவது முடறயடாகும், ்கைந்த 
ஆண்டு நதசிய விடளயடாட்டு சங்க தடைவர்-
்களின் பதவிக்கடாைம் மறறும் சிறப்பு பபடாதுக 
கூட்ைங்கள் சிறப்பு வர்த்தமடானி அறிவித்தல் 
மூைம் மூன்று மடாதங்களுககு நீடிக்கப்பட்ைது. 
அப்நபடாது,   விடளயடாட்டு சங்கங்களின் வரவு 
பசைவு அறிகட்க்கள் நிதியடாண்டு முடிந்து 
இரண்டு மடா தங்களுககுள் சமர்ப்பிக்கப்பை 
நவண்டிய நிடையில், ஆறு மடாதங்களடா்கவும், 
்கண ககு தணிகட்கயடாளரிைம் வரவு பசைவு 
அறிகட்கடய சமர்பிப்பதற்கடான ்கடாை அவ்கடா-
சம் ஆறு மடாதங்களடா்கவும் நீடிக்கப்பட்ைது.

(ஆைஙகுளம் தின்கரன் , மடாளிட்கக்கடாடு 
குறூப் நிருபர்்கள்)

அட்ைடாடளச்நசடன நதசிய படாைசடாடை 
மடாணவரும் அட்ைடாடளச்நசடன ைககி 
விடளயடாட்டுக ்கழ்கத்தின் ்கடின பந்து 
கிரிகப்கட் வீரருமடான  நஜ.எம்.ஷககிப்  
அம்படாடற மடாவட்ை 19 வயதுககுட்பட்ை 
கிரிகப்கட் அணிககுத் பதரிவு பசயயப்பட்-
டுள்ளடார்.

அட்ைடாடளச்நசடன நதசிய படாைசடாடை 
கிரிகப்கட் அணிக்கடா்க விடளயடாடி வரும் 
நஜ.எம்.ஷககிப்  ைககி விடளயடாட்டுக ்கழ-
்கத்தின் மூன்றடாம் நிடை துடுப்படாட்ை வீரரடா்க 
தனது திறடமடய பதடாைர்ந்தும் நிருபித்து 
வருகின்றடார்.

16 வயதுடைய நஜ.எம்.ஷககிப் கிரிக-
ப்கட் விடளயடாட்டில் இளம் வயதிலிருந்நத 
ஆர்வமுள்ளவரடா்க  இருந்துள்ளதுைன்  
ப்கடாழும்பு டி. எஸ் நசனடா�டாயக்க வித்தியடாை-
யத்தில் ்கல்வி ்கறற ்கடாைங்களில் ்கடின பந்து 

கிரிகப்கட்டில் சிறப்படா்க 
விடளயடாடியுள்ளடார்.

சிறப்படான, எடுப்படான 
துடுப்படாட்ை வீரரடா்க ்கடாணப்-
படும் ஷககிப் சிறந்த 
விகப்கட் ்கடாப்படாளரடா்கவும் 
பசயல்பட்டு வருகின்றடம 
குறிப்பிைத்தக்கதடாகும்.

ப்கடாழும்பு டி .எஸ். நசனடா-
�டாயக்க ்கல்லூரியில் ்கல்வி 
்கறற நிடையில் சிை ்கடாரணங-
்களுக்கடா்க ஷககிப் அக்கல்லூ -
ரியிலிருந்து விைகியடம மி்க 
்கவடையடான விையமடாகும்.

இருந்தநபடாதிலும் ைககி 
விடளயடாட்டுக ்கழ்கம் இவரது திறடமடய 
இனம்்கண்டு சிநரஷை அணியில் 
வடாயப்டப வழஙகியதுைன் அதற்கடா்க ்கழ -
்கத்தின் தடைவர் எஸ்.எம்.அறூஸ் அவர்்கள் 
பல்நவறு ஏறபடாடு்கடளயும் பசயது ப்கடாடுத்-
தடார்.

அட்ைடாளச்நசடன நதசிய 
படாைசடாடையில் விடளயடாட்டு 
பயிறறுவிப்படாளரடா்க பணி-
யடாறறிவரும் மி்கச்சிறந்த கிரிக -
ப்கட் வீரர் றஸ்படாஸ் அவர்்கள் 
்கடின பந்து கிரிகப்கட்டை 
ஆரம்பித்து டவத்ததுைன் 
சிறந்த பயிறசி்கடளயும் வழங-
கியுள்ளடார்.

அவரது பயிறறுவிப்பின் கீழ் 
அட்ைடாடளச்நசடன நதசிய 
படாைசடாடை பை நபடாட்டி்க-
ளில் ்கைந்துப்கடாண்டு பவற -
றி்கடள பபறறுள்ளது. அதில் 
நஜ.எம்.ஷககிப்  சிறப்படா்க 

விடளயடாடி கூடுதைடான ஓட்ைங்கடள பபற-
றுள்ளதுைன், விக்கட் ்கடாப்பில் சிறந்த பிடி்க-
டளயும் எடுத்துள்ளடார்.

அம்படாடற மடாவட்ை 19 வயதுககுட்பட்ை 
அணிககு பதரிவு பசயயப்பட்டுள்ள 13 வீரர்-
்களில் ஷககிப் உள்வடாங்கப்பட்டுள்ளடார்.

அட்டாளைச்சேளை ்ேசிய படா்சேடாளை மடாணவன் 
ஷக்கிப் அமபடாளை மடாவட் கிரிக்்கெட அணிக்கு ்ேரிவு

(யடாழ்.விடளயடாட்டு நிருபர்)

வல்டவ விடளயடாட்டுக்க-
ழ்கத்தின் 60 ஆவது ஆண்டு 
நிடறவிடன டவரவிழடாடவ   
முன்னிட்டும் மடறந்த வீரர்-
்கள் ஞடாப்கடார்த்தமடா்கவும்  
�ைடாத்தும் வைமடா்கடாண ரீதியி-
ைடான அணிககு 9  �பர் பஙகு 
பறறும்  உடதபந்தடாட்ை சுற -
றுப்நபடாட்டித் பதடாைரில்  பஜ்க-
மீட்பர் விடளயடாட்டுக்கழ்க 
அணி,பைடாலி விண்மீன் அணி 
பவறறி பபறறு லீக சுறறுககுள் 
நுடழந்தன.

வல்டவ தீருவில் விடள-
யடாட்டுக்கழ்க டமதடானத்தில். 
(05/05/2022) தி்கதி இைம் -
பபறற முதைடாவது ஆட்ைத்-
தில் வடைப்படாடு பஜ்கமீட்பர்  
விடளயடாட்டுக்கழ்க அணிடய  

எதிர்த்து பபடாலிட்க ஒறறுடம விடளயடாட்-
டுக்கழ்க அணி நமடாதியது. 

இதில் பஜ்கமீட்பர் விடளயடாட்டுக்கழ்க 
அணி   4:0 என்ற ந்கடால்்கணககில்   பவறறி 
பபறறு  லீக  சுறறுககு தகுதிபபறறது.

வடைப்படாடு பஜ்கமீட்பர் விடளயடாட் -

டுக்கழ்க அணி சடார்படா்க ைதீஸ்ைஸ், டிந் -
துஜன், பஜனிஸ்ரன் , தஷமைகசன் தைடா 
ஒவபவடாரு  ந்கடாலிடன  பபறறுகப்கடாடுத் -
தனர். 

 ஆட்ை�டாய்கனடா்க  வடைப்படாடு பஜ்க-
மீட்பர்   அணி வீரடார்  டிந்துஜன் பதரிவு பசய -

யப்பட்டு  பதக்கம் அணிவித்து 
ப்கௌரவிக்கப்பட்ைடார்.

பதடாைர்ந்து இைம்பபறற 
இரண்ைடாவது ஆட்ைத்தில் 
பைடாலி விண்மீன் விடளயடாட்-
டுக்கழ்க அணிடய  எதிர்த்து 
அண்ணடாசிடையடி விடளயடாட்-
டுக்கழ்க அணி நமடாதியது. 

பரபரப்படா்க இைம்பபறற 
இந்த ஆட்ைத்தில்  பைடாலி 
வீண்மீன் விடளயடாட்டுக்கழ்க 
அணி

2:1 என்ற ந்கடால்்கணககில் 
பவறறி பபறறு லீக சுறறுககு 
தகுதி பபறறது..

பைடாலி விண்மீன் அணி -
சடார்படா்க  இருந்கடால்்கடளயும் 
நஜடான்விஜித் பபறறுகப்கடாடுத்-
தடார்..

அண்ணடாசிடையடி அணி -
சடார்படா்க பபறப்பட்ை ஒரு ந்கடாலிடனயும் 
ஆ்கடாஸ் பபறறுகப்கடாடுத்தடார்.. நபடாட்டி -
யின் ஆட்ை�டாய்கனடா்க பைடாலி வீண்மீன்  
விடளயடாட்டுக்கழ்க அணி வீரடார் நஜடான்வி -
ஜித் பதரிவு பசயயப்பட்டு பதக்கம் அணி -
வித்து ப்கௌரவிக்கப்பட்ைடார்.

்ெகெமீடபர் விளையடாடடுக்கெழகெ அணி,பைடாலி 
விண்மீன் அணி லீக் சுற்றுக்குள் நுளழவு

மஜீடபுரம இம்டாட விக்ளோடடுக் ைழைத்தின் ஏற்பாடடில்

விளையடாடடு சேஙகெஙகெளின் 
்ேர்ேல் 3 மடாேஙகெளுக்கு நீடிப்பு
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