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90 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

 1932 - 2022

இறந்தவங்கள நினைவு கூரலாம்,  
ஆைா அந்த  ஆத்ாக்கள னவச்சு அர 
சியல் நடத்த கூடாது எண்டு ரணில் ஐயா 
கூறியிருககிறாரர...

அவர் த்தளிவாத்தான் கூறியிருக 
கிறார், எங்கட ்தமிழ் அரசியல்வாதி்கள் 
அ்த எப்படி த்ாழித்பயர்தது ன்கயாள 
ர்பாகிைர்ா த்தரியல...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

 தமிழ் முற்போக்கு 
கூட்டணியின் போரோளு-
மன்்ற உறுப்பினர் ம்னோ 
க்ேசனின் வீடடிற-
குச் சசன்்ற போதுகோப்பு 
உத்தி்�ோகத் -
தர்களை அவர்

எனக்கு எதற்கு 
பாதுகாப்பு?

்�ோரன்ஸ் சசலவநோ�கம்

எதிர்க்கடசித் தள�வர் சஜித் 
பி்ரமதோச தள�ளமயி�ோன 
ஐக்கி� மக்கள் கடசி அரசோங்-
கத்திறகு தமது பூரே ஆதரளவ 
வழங்குவதறகு தீர்மோனித்துள்ைது. 
அரசோங்கத்தில எநதசவோரு பதவி -
ள�யும் ஏறறுக்சகோள்ைப் ்போவ-
திலள�ச�ன்றும்

அமேசெர் பதவி்கள் மதமவயிலமல;

ப�ொதுச் பெயலொளர் ரஞ்சித் மத்தும �ண்ொர 

க்டநத 9ஆம் திகதி உடப்ட நோடு முழுவதும் 
நி�வி� அளமதியின்ளமக்கு மத்தியில ரோஜ-
பக் ஷவின் சமதமு�ன வீடடின் மீது தோக்குதல 
ந்டத்தப்பட்ட்வளை அங்கிருநத நோய்க்குடடிகள் 
கோேோமல ்போயிருநதன.

கோேோமல ்போன நோய்க்குடடிகளில ஒன்று 
ஐக்கி� மக்கள் சக்திள�ச் ்சர்நத வீரசகடடி� 
பிர்தச சளப உறுப்பினரின் மகளி்டத்தில கோேப்-
பட்ட்போது அதளன  சபோலிஸோர் கண்டுபிடித்-
்தோடு குறித்த  பிர்தச சளப

மஹிநத வீட்டு நாய் 
பிரததச சபபயின் 
உறுப்பினர் வீட்டில் 

அசமரிக்க ச்டோ�ரின் 
மதிப்பு இரண்டு தசோப்-
தங்களில இல�ோத 
அைவுக்கு உ�ர்நதுள்ை 
நிள�யில தங்கத்தின் 

விள� குள்றவள்டநது வருவதோக சதரிவிக்கப்ப-
டுகின்்றது.

இதன்படி, ஒரு அவுன்ஸ் தங்கத்தின் விள� 
1,810 அசமரிக்க ச்டோ�ர்கைோக 
்நறள்ற� தினம் பதிவோகியுள்ைது.

தஙகத்தின் விபையில் 
ஓரளவு வீழ்ச்சி

்�ோரன்ஸ் சசலவநோ�கம்  

இ�ங்ளகக்கு ஒரு சதோளக 
எரிவோயுளவ சகோண்டு வர 
்தளவ�ோன  ச்டோ�ளர  அர-
சோங்கம் வழங்கியுள்ைதோக பிரத-
மர் ரணில விக்ரமசிங்க சதரிவித்துள்ைோர்.   

எரிவோயுளவ இ்றக்கப்பட்ட பின்னர் 

ச�வாலர் செலுததபபட்டுள்்ளது;

ந்டமோடும் சபோலிஸ் ்ரோநதுப் 
பணிள� அதிகரிக்குமோறு அளனத்து 
சபோலிஸ் நிள��ங்களுக்கும் சபோலிஸ் 
மோ அதிபர் அறிவுறுத்தியுள்ைோர்.

அவர் அனுப்பிளவத்துள்ை சுற்றறிக்-
ளகயி்� ்மறகண்்டவோறு சதரிவிக் -
கப்படடுள்ைது.  அளனத்து சபோலிஸ் 
நிள��ங்களுக்கும்

நடமாடும் பபாலிஸ் 
தராநதுப் பணிகள் 

போரோளுமன்்றம் சபோநோ�கர் 
மஹிநத �ோப்போ அ்பவர்த -
னவின் தள�ளமயில இன்று 
கோள� 10.00 மணிக்கு கூடு -
கி்றது. நோடடில ஏறபட்ட 
வன்முள்ற மறறும் 
அரசி�ல

பாராளுமன்்ற ஆசன 
ஒதுக்கீட்டில் மாற்்றம்

எரிசபோருள் மறறும் எரிவோயு உள்ளிட்ட 
அத்தி�ோவசி� சபோருடகளுக்கோன கட்ட -
ேத்ளத சசலுத்துவதறகோக தி்றநத சநளத-
களில அசமரிக்க ச்டோ�ளர சகோள்வனவு 
சசய்வதறகு அளமச்சரளவ அனுமதி�ளித்-
துள்ைது.

தி்றநத சநபதகளில் 
படாைர் பகாள்்வனவு

அத்தி�ோவசி� உேவுப் 
சபோருடகள், மருநதுப் சபோருட -
கள், உரங்கள் மறறும் சபற -
்்றோலி� வைம் சதோ்டர்போன 
சநருக்கடிகள் குறித்து ஆரோ� 
நி�மிக்கப்பட்ட வி்ச்ட குழுக்-
களின் அறிக்ளகள� பிரதமர் 

ரணில விக்கிரமசிங்கவி்டம் சமர்ப்பிக்கவுள்ை-
தோக ஐக்கி� ்தசி�க் கடசி அறிவித்துள்ைது.

பிரதமர் நியமித்த 
4 விதசட குழுக்களின் 

அறிக்பக தயார்
அண்ளமயில கோலிமுகத்தி்ட-

லில அளமதி வழியில ்போரோடிக் 
சகோண்டிருநதவர்கள் மீது தோக்கு-
தல ந்டத்தி� குண்்டர் கூட்டத்திறகு 
எதிரோக ்போரோட்டக்கோரர்கைோல 
்மறசகோள்ைப்பட்ட பதில தோக்கு-
தல சதோ்டர்போன மதிப்பீடுகளையும் 
நிவோரேங்களையும் வழங்க அர -
சோங்கம் உ்டனடி�ோக அறிவித்துள்ை 
நிள�யில, இதுகோ�ம்

தமிழருக்கும் நி்வாரணம் 
்வழஙகக் தகாருகி்றார் சுதரஷ் 

டீசல பற்றோக்குள்ற�ோல 
நோ்டைோவி� ரீதியில பஸ் 
்சளவகளை 10 வீதத்தோல 
குள்றக்க ்வண்டியுள்ைதோக 
இ�ங்ளக தனி�ோர் பஸ் உரிளம-
�ோைர்கள் சங்கத்தின் தள�வர் 
சகமுனு வி்ஜரத்ன சதரிவித்-
துள்ைோர்.

்மலும் எரிசபோருள் இல�ோத

எரிபபாருள் இல்பை 
எனில் பஸ் தசப்வ 
முற்்றாக ஸ்தம்பிதம் 

கோலி முகத்தி்டல, சகோள்-
ளுப்பிடடி� மறறும் நோ்ட-
ைோவி� ரீதியில நபர்களைத் 
தோக்கி சபோது மறறும் தனி�ோர் 
சசோத்துக்களுக்கு ்சதம் 
விளைவித்த குற்றச்சோடடில 

இதுவளர 398 ்பர் ளகது 
சசய்�ப்படடுள்ைனர்.

சந்தகநபர்கள் ்நறறு முன்-
தினம் (15) ளகது சசய்�ப்பட-
்டதோக சபோலிஸ் ஊ்டகப் ்பச்-
சோைர் 

முக்கிய பிரமுகர்களது வீடுகளுக்கு 
தீயிட்ட 398 தபர் இது்வபர பகது 

்�ோரன்ஸ் சசலவநோ�கம்  

 எரிசபோருளு்டன் ்மலும் 3 கப்பலகள் விளரவில நோட-
டுக்கு வரவுள்ைதோக சதரிவித்துள்ை மின்சக்தி, எரிசக்தி 
அளமச்சர் கஞசன வி்ஜ்சகர, இன்னும் மூன்று தினங்க-
ளுக்கு சபோதுமக்கள் எரிசபோருள் நிள��ங்களில வரிளச -
யில நிறக ்வண்்டோம் எனவும் ்கடடுக் சகோண்டுள்ைோர்.  

்தளவ�ோன அைவு எரிசபோருள் ளகயிருப்பில உள்-
ைதோக குறிப்பிடடுள்ை அவர், அளனத்து எரிசபோருள் 
நிள��ங்களுக்கும் எரிசபோருள்

எதிர்வரும் மூன்று நவாட்்களுககு ேட்டும்

எரிெகதி அமேசெர் ்கஞென ேக்களி�ம் ம்கவாரல 

்�ோரன்ஸ் சசலவநோ�கம்  

போரோளுமன்்றத்தில சு�ோ-
தீனமோக சச�றபடும் கட-
சிகள் அரசோங்கத்திறகு ஒத் -
துளழப்பு வழங்குவதறகு 
தீர்மோனித்துள்ைன.  

புதி� அரசோங்கத்தில 
அளமச்சுப் பதவிகளை 

ச ப ோ று ப் ் ப ற க ப் ் ப ோ வ -
திலள� என சதரிவித் -
துள்ை அநத 10 கடசிகள், 
அளனத்து கடசித் தள�-
வர்களின் சி்றநத ்�ோசளன -
களு்டனோன ்தசி� சளப 
மறறும் உருவோக்-
கப்ப்டவுள்ை 

ேக்கள் பிரசசிமன்கம்ள தீர்ககும் குழுக்களில பஙம்கற்பு;

SLPPயிலிருந்து சவளிமேறிே 10 ்கட்சி்கள் தீர்ேவானம் 

கலவிப் சபோதுத் தரோதர சோதோரே 
தரப் பரீடளசக்கோக எதிர்வரும் 20ஆம் 
திகதி முதல சக� போ்டசோள�களுக்-
கும் விடுமுள்ற வழங்கப்படுகின்்ற 
நிள�யில ஜூன் மோதம் 2ஆம் திகதி 
மீை ஆரம்பிக்கப்படும் என கலவி 

அளமச்சு அறிவித்துள்ைது.
க.சபோ.த. சோதோரே தரப் பரீட -

ளசள� திட்டமிட்டவோறு எதிர்வரும் 
23ஆம் திகதி ஆரம்பிப்பதறகு பரீடளச -
கள் திளேக்கைத்தின் ஊ்டோக 
ஏறபோடுகள்

O/L பரீட்மெக்கவா்க பவா�ெவாமல்களுககு

இலஙம்கககு அனுபபுவதற்்கவா்க அண்வாந்கர் ேருந்துெவாமலயில சபவாதி செய்து 
மவக்கபபட்டுள்்ள ேருந்து சபவாருட்்கம்ள தமிழ்க சு்கவாதவாரத துமை அமேசெர் ேவா.சுப-
பிரேணிேன், சு்கவாதவாரததுமை செேலவா்ளர் �வாக�ர் ரவாதவாகிருஷ்ன் ஆகிமேவார் ஞவாயிற் -
றுககிழமே பவார்மவயிட்�மபவாது பிடிக்கபபட்� ப�ம்.

(ப�ம்: திருசசி எம்.ம்க. ஷவாகுல ஹமீது)  

எரிபபாருள் பபறு்வதற்காக   
்வரிபசயில் நிற்க த்வணடாம்   

அபமச்சரப்வயில் இடம்பப்றாது
புதிய அரசாஙகத்திற்கு ஆதரவு 

Gas விநிதயாகம் 
விபரவுபடுத்தப்படும் 
பிரதேர் நம்பிகம்க சதரிவிபபு 

அரசிற்கு SJBயும் 
ஆதர்வளிக்க முடிவு 

தம 20 இல் விடுமுப்ற 
ஜூன் 02 இல் ஆரம்பம்

அதி்கரிககுேவாறு IGP ம்கவாரிகம்க 

சதன்பகுதி மபவான்று 

சபவாலிஸ் ஊ�்கபமபசெவா்ளர் நிஹவால தலதுவ பிரதமருக்கு ஆளும் தரப்பில் ஆெனம்  அமேசெரமவ அனுேதி வழஙகிேது 
இரவாணுவதமத திருபபி 
அனுபபிமவதத ேமனவா

மேலும் குமைவம�யும் வவாய்பபு 
ஐக்கி� மக்கள் சக்தியின் 

இரு முக்கி� போரோளுமன்்ற 
உறுப்பினர்கள் கடசியின் 
தீர்மோனத்திலிருநது வி�கி 
பிரதமர் ரணில விக்கிரம -
சிங்கவின் சபோருைோதோர 
யுத்த அளமச்சரளவயில 
இளே� தீர்மோனித்துள்ைனர் என கடசித் தக -
வலகள் சதரிவித்தன என

ெஜித தரபபிலிருந்து 

இரு்வர் பிரதமரின் 
அபமச்சரப்வயில்?

நாட்டின் ப�ாருளாதாரம் மிக ம�ாச�ான நிலையில்!  

உயிரர பணயம ரைத்து அரைத்து 
சைால்களுககும முகங்காடுபபபன்   

"உங்கள் அனைவரதும் ஒத்துனைபனபை எைக்கு தாருங்கள்"   
நாட்டு �ககளுககான   

விமசட உலரயில்  பிரத�ர் ரணில்   
விகர�சிஙக மேண்டுமகாள்   

ஜனவாதிபதியின் அமழபபின் 
மபரிமலமே பிரதேர் 
சபவாறுபமப ஏற்மைன்  

ஒரு நவாம்ளககு மபவாதுேவான 
சபற்மைவால ேட்டுமே ம்கயிருபபில  

எவர் விரும்பவாவிடினும் 
ப்தமத அசசிடும் 
மதமவ எேககுள்்ளது 

எரிசபவாருள் ேற்றும் 
எரிவவாயு பிரசசிமனககு 
மி்க விமரவில தீர்வு

நட்�ததில இேஙகும் �லங்கன் 
விேவான நிறுவனதமத 
தனிேவார்ேேபபடுதத மவணடும்

உணமேேவான நிமலமே 
ேமைதது ேக்களுககு 
சபவாய்யுமரக்க விரும்பவிலமல  

மலவாரன்ஸ் செலவநவாே்கம்

பிரதேரின் முழுமேேவான உமர 6ஆம் பக்கததில...



ஆந்திரா மற்றும் ஒடிசாவின் 
எல்லைப்  பகுதியில வசிக்கும் 
மாலி ஸ்  எனும் பழங்குடியினரி-
்ையே ஒரு விய�ாதமான திருமண 
மரபு உள்ளது. 

இந் த இனத்தில பிறந்த 
ஒவ்வாரு ்பண்ணும் 3 மு்ற 
திருமணம் ்சய்து்�ாளவார�ள. 
அவர�ளுக்கு ஐந்து வேது ஆவ -
தற்கு முன்பு ஒருமு்றயும் பருவம் 
அ்ைந்தவுைன் ஒரு மு்றயும் திரு -
மணம் �ைக்கும்.

ஆனால, இந்த இரண்டு திரும-
ணங்�ளும் மணம�ன் இலலைாமல 
�ைக்கும். இருப்பினும் அவற்்ற 
மாலிஸ் பழங்குடி�ள அவற்்ற 
திருமணங்�ள என்று கூறியே �ைத் -
துகின்றனர.

மூன்றாவது மு்ற �ைக்கும் 
திருமணத்தில தான் மாப்பிள்்ள 
இருப்பார. இந்தத் திருமணத்திற்-
குப் பிறகு மணப்்பண் மாமிோர 
வீட்டுக்கு அனுப்பப்படுவார. 
்தாடிபுட்டு என்ற இந்த கிராமத் -

தில 5 வேதுக்கு உட்பட்ை 50 சிறு -
மி�ள ஒயர ய�ரத்தில முதல திரும -
ணத்்தச் ்சய்து்�ாண்ைனர.

உறவினர�ள, விருந்து�ள, 
திருமண விழாக்�ள என கிராமம் 
முழுவதும் பண்டி்� சூழல இருக்-
கும். இதுயபான்ற ஒவ்வாரு 
திருமணத்திற்கும் கிட்ைத்தட்ை 
ஒரு இலைட்சம் ரூபாய் ்சலைவா -
கும் என்று இதுவ்ர இதுயபான்ற 
20 திருமணங்�்்ளப் பாரத்துள்ள 
பாரவதி கூறினார.

இந்திோ ய�ாது்ம 
ஏற்றுமதிக்கு த்ை விதித் -
த்த அடுத்து சரவயதச சந்-
்தயில ய�ாது்ம வி்லை 
அதி�ரித்துள்ளது.

சிக்�ாய�ாவில உள்ள 
முக்கிே ய�ாது்ம 
குறியீடு 5.9 வீதமா� 
உேரந்திருப்பயதாடு இது 
�ைந்த இரண்டு மாதங்�-
ளில உச்ச அ்ளவா� பதிவா-
னது. 

இந்திோவில ்வப்ப அ்லை �ார -
ணமா� ய�ாது்ம பயிரச் ்சய்்�-
யில பாதிப்பு ஏற்பட்டு உள�ாட்டு 
வி்லை சாத்ன அ்ளவுக்கு உச்சம் 
்தாட்ை்த அடுத்யத இந்தத் 

த்ை விதிக்�ப்பட்டுள்ளது. உலை� 
்பாருட்�ள சந்்தயில ய�ாது்ம 
வி்லை உேரந்ததால அண்்மே 
மாதங்�ளில ்ராட்டி, ய�க்கு-
�ள ்தாைக்�ம் நூடுலஸ் வ்ர 
அ்னத்தினதும் வி்லை அதி�ரித்-
த்ம குறிப்பிைத்தக்�து. 

வை ்�ாரிோவில ்�ாவிட் 
்தாற்று தீவிரம் அ்ைந்திருக்கும் 
நி்லையில அந்�ாட்டு த்லைவர கிம் 
்�ாங் உன் சு�ாதார அதி�ாரி�்்ள 
சாடியிருப்பயதாடு மருந்து விநியோ-
�த்திற்கு உதவ இராணுவத்திற்கு 
உத்தரவிட்டுள்ளார. 

ஒரு மிலலிேனுக்கு அதி�மான-
வர�ள சு�வீனம் உற்றிருப்பயதாடு 
இத்ன வை ்�ாரிே அரச ஊை�ம் 
‘�ாய்ச்சல’ என்யற கூறி வருகிறது.  

சுமார 50 யபர உயிரிழந்துள்ள -
னர. எனினும் இதில எத்த்ன 
யபரிைம் ்�ாவிட் ்தாற்று அ்ை -
ோ்ளம் �ாணப்பட்டுள்ளது என்பது 
உறுதி ்சய்ேப்பைவில்லை. 

வை ்�ாரிோவில ்வரஸ் 
யசாத்ன திறன் மட்டுப்படுத்தப் -
பட்ைதா�யவ இருப்பயதாடு, ஒரு 
சிலை சம்பவங்�ய்ள உறுதி ்சய்ேப் -
பட்டுள்ளன. 

்பாதிே அ்ளவு தடுப்பு மருந்து 
யபாைாதது மற்றும் யமாசமான 
சு�ாதாரக் �ட்ை்மப்பு �ாரணமா� 
்�ாயரானா ்தாற்று வை ்�ாரிோ -
வில ்பரும் பாதிப்்ப ஏற்படுத் -
தக் கூடும் என்று அஞசப்படுகிறது. 
தனி்மப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் 
அந்த �ாட்டில ஏற்�னயவ முைக்� 
நி்லை அமுலபடுத்தப்பட்டுள்ளது. 

வை ்�ாரிோவுக்கு �ைந்த 
ஆண்டில மிலலிேன் �ணக்�ான 

தடுப்பு மருந்து�்்ள வழங்� சர -
வயதச சமூ�ம் முன்வந்தயபாதும் 
தாம் ்�ாவிட் ்தாற்்ற �ட்டுப் -
படுத்தி இருப்பதா� அந்த உத -
வி�்்ள மறுத்தது. அந்த �ாடு 
்�ாவிட் ்தாற்று ஆரம்பித்த 2020 
ஆம் ஆண்டு ஆரம்பத்தியலையே 
எல்லை�்்ள மூடிே்ம குறிப்பி -
ைத்தக்�து.  

வை ்�ாரிோ தனது எல்லை -
�்்ள பகிரந்து்�ாளளும் ்தன் 
்�ாரிோ மற்றும் சீனாவிலும் 
ய�ாய் ்தாற்று அதி�ரித்துள்ளது. 
சீனா ஒமிக்யரான் திரிபின் �ாரண -
மா� மி�ப் ்பரிே ��ரங்�ளில 
்பாது முைக்�த்்த அமுலபடுத்தி -
யுள்ளது.   

ய�ாரிக்்� விடுக்கும் பட்சத் -

தில வை ்�ாரிோவுக்கு தடுப் -
பூசி, சு�ாதார பணிோ்ளர�ள 
மற்றும் மருத்துவ உப�ரணங்�்்ள 
வழங்� தோரா� இருப்பதா� ்தன் 
்�ாரிோ ்தரிவித்துள்ளது. 

யவ�மா� பரவி வரும் ்�ாவிட்-
19 ்தாற்று ஒரு “யபரழிவு” என்று 
கிம் ்�ாங் உன் �ைந்த சனிக்கி -
ழ்ம குறிப்பிட்டிருந்தார.
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ய ச ா ம ா லி ே ா வி ல 
பாராளுமன்ற உறுப்பி-
னர�ளுக்கு மாத்திரம் 
தி ற க் � ப் ப ட் டி ருந் த 
வாக்்�டுப்பின் மூலைம் 
அந்�ாட்டின் முன்னாள 
த்லைவர ஹசன் 
்ெய்க் மஹ்மூத் �னா -
திபதிோ� ்தரிவு ்சய்-
ேப்பட்டுள்ளார. 

2017 ஆம் ஆண்டு 
முதல பதவியில இருக்-
கும் தற்யபா்தே �னா -
திபதி முஹமது அபூதலலைாஹி பரமா -
ய�ா்வ அவர யதாற்�டித்தார. 

பரந்த அ்ளவிலைான யதரதல 
ஒன்்ற �ைத்துவதில பாது�ாப்பு 
பிரச்சி்ன இருப்பதால யசாமாலி-
ோவின் 328 எம்.பிக்�ள மாத்திரயம 

இந்தத் யதரதலில பங்ய�ற்றயதாடு 
அதிலும் ஒருவர தமது வாக்்� 
அளிக்�வில்லை.

இதன்படி மஹ்மூத் 214 வாக்கு -
�்்ள ்வன்றயதாடு பரமாய�ா 110 
வாக்கு�்்ள ்பற்றார.

ய�ட்யைா அ்மப்பின் அங்-
�த்துவத்திற்கு விண்ணப்பிப்ப-
தா� சுவீைன் மற்றும் பின்லைாந்து 
உறுதி ்சய்துள்ளன. உக்்ரன் 
மீது ரஷோ ப்ை்ேடுத்திருக்-
கும் நி்லையியலையே இந்த வர-
லைாற்று ��ரவு இைம்்பற்றுள-
்ளது. 

இந்த யமற்�த்திே பாது�ாப்பு 
கூட்ை்மப்பில இ்ணவதற்கு 
ஆதரவா� தமது �ாடு விண்ணப்பிக் -
கும் என்று சுவீைனின் சமூ� �ன�ா-
ே� அரசு கூறியுள்ளது. இந்த கூட்-
ை்மப்பில இ்ணேவிருப்பதா� 
பின்லைாந்து உத்தியோ�பூரவமா� 

அறிவித்த நி்லையியலையே சுவீைனின் 
இந்த அறிவிப்பு ்வளிோகியுள்ளது.

ய�ட்யைா்வ பாது�ாப்பு அச்-
சுறுத்தலைா� பாரக்கும் ரஷோ, 
இதனால ஏற்படும் வி்்ளவு�ள 
பற்றி எச்சரிக்்� விடுத்துள்ளது.

அ்மரிக்�ாவின் ்ைக்சஸ் 
மாநிலைத்தில �ைந்த துப்பாக்கிச் 
சூட்டில இருவர ்�ாலலைப்பட் -
ைனர. 

அ்மரிக்�ாவில ்தாைரந்து 
இைம்்பறும் மூன்றாவது துப்-
பாக்கிச் சூட்டு சம்பவமா� இது 
உள்ளது.

�ைந்த சனிக்கிழ்ம நியூ-
யோரக்கில �்ைத் ்தாகுதி 
ஒன்றில இைம்்பற்ற துப்பாக்-
கிச் சூட்டில 10 யபர ்�ாலலைப்-
பட்ையதாடு, �ைந்த ஞாயிறன்று  
�லியபாரனிோவிலுள்ள யதவாலை-
ேத்தில இைம்்பற்ற துப்பாக்கிச் 
சூட்டில ஒருவர பலிோனார.

இரு குழுவினருக்கி்ையே 
சண்்ை மூண்ையபாது,  துப்பாக்கி-

�ள பேன்படுத்தப்பட்ைதா�த் ்தரி-
கிறது. சம்பவத்தில �ாேமுற்ற மூவர 
மருத்துவம்னக்கு அனுப்பப்பட்ை -
னர. துப்பாக்கிச் சூடு �ைந்தயபாது 
மலிவு விற்ப்னச் சந்்தயில ஆயி-
ரக்�ணக்�ாயனார இருந்ததா� �ம்பப்-
படுகிறது.

ஆ ப் � ா னி ஸ் த ா -
னுைனான எல-
்லைக்கு அருகில 
வையமற்கு பாகிஸ் -
தானில இராணுவ 
வா�னம் ஒன்றுக்கு 
அருகில இைம்்பற்ற 
தற்்�ா்லை தாக்குதல 
ஒன்றில மூன்று சிறு-
வர�ள மற்றும் மூன்று 
ப்ையினர ்�ாலலைப் -
பட்டுள்ளனர. 

வைக்கு வசிரிஸ் -
தானின் பழங்குடி 
மாவட்ைத்தில உள்ள மிர அலி 
சிறு ��ரித்துக்கு அருகில இருக்-
கும் கிராமம் ஒன்றில பாது�ாப்பு 
யராந்து பணியில ஈடுபட்டிருந்த 
வா�னத்திற்கு அருகில குண்டுதாரி 

தற்்�ா்லை அங்கி்ே ்வடிக்�ச் 
்சய்ததா� பாகிஸ்தான் இராணுவம் 
்வளியிட்ை அறிக்்�யில கூறப் -
பட்டுள்ளது.    இந்தத் தாக்குதலுக்கு 
இதுவ்ர எந்தத் தரப்பு ்பாறுப்-
யபற்�வில்லை.

சீன கிரிமினல கும்பல�ளினால 
வழி�ைத்தப்படும் குற்றச்்சேல 
நி்லைேங்�ள ்தன்கிழக்�ாசிே �ாடு-
�ளின் �ாடுசாரந்த எல்லைப்புறங்� -
ளில இேங்கி வருவதா�வும் இந்நி -
்லைேங்�ளில ஆயிரத்து 500க்கும் 
யமற்பட்ை தாய்லைாந்து கிராமவாசி-
�ள பணிோற்றி வருவதா�வும் தாய்-
லைாந்து த�வல�ள சுட்டிக்�ாட்டியுள-
்ளன. 

2021ம்ஆண்டு முதல �ம்யபாடிே 
்பாலிஸார யமற்்�ாண்ை சுற்றிவ-
்்ளப்பு �ைவடிக்்��ளில 800 தாய் -
வாசி�ள மீட்�ப்பட்டுள்ளதா�வும் 
்தரிவிக்�ப்பட்டுள்ளது. �ம்யபா-
டிே த்லை��ரான யபா ்�ாம்்பன்-
னில �்ை்பற்ற சுற்றிவ்்ளப்பில 
99 தாய்லைாந்துவாசி�ள �ைந்த �வம்-
பரில மீட்�ப்பட்ைனர.  

�ம்யபாடிோவுக்கும் தாய்லைாந்-
துக்கும் இ்ையிலைான யமற்கு 
�ம்யபாடிே சிோனுக்வில ��ரம், 
யபா்னாம்்பன், விோட்�ா்ம 
ஒட்டிே கு்ராம்பா்வட் ஆகிே 
இைங்�ளில சீன மு�வர�்ளால �ைத்-
தப்படும் சட்ைவியராத கிரிமினல 
நி்லைேங்�ள இேங்குவதா� புலை -

னாய்வுத்த�வல�ள மூலைமா� ்தரிே-
வந்துள்ளது.  

இத் ்தன்கிழக்�ாசிே �ாடு�ளில 
்�ாவிட் அ்ைப்புக்�ளினால 
்பரும்ளவிலைா்னார ்தாழில 
இழந்து வறு்மயில வாடுவதா� -
வும் இச் சந்தரப்பத்்தப் பேன்ப -
டுத்திக்்�ாளளும் இக்கிரிமினல 
கும்பல�ள வாழ வழியின்றித் 
தவிப்யபாருக்கு ஆ்சவாரத்்தக் 
�ாட்டியும் அவசிேமானால ஆள -
�ைத்தல யமற்்�ாண்டும் தமது 
நி்லைேங்�ளு�கு அ்ழத்து வரு -
வதா�வும் ்தரிகிறது. இச்சீனக் 

குழுக்�ளின் த்லைவர�ள இவர -
�்்ள ்தா்லையபசி வாயிலைா� 
யபசி தமக்கு யத்வோன �ாரிேங் -
�்்ள ்சய்விப்பதா�வும் இத்த� -
வல�ள கூறுகின்றன.  

கிழக்கு மிேன்மாரில �்ை்ப -
றும் பாரிே யபா்தப் ்பாருள 
�ைத்தல வலைேத்தில இவர�ள ஈடு -
படுத்தப்படுவதா�வும், ஏ்னே 
குற்றச்்சேல�ளில ஈடுபடும்படி 
ய�ட்�ப்படுவதா�வும் தவறும பட் -
சத்தில �டு்மோ�த் தண்டிக்�ப்ப -
டுவதா�வும் இத்த�வல�ள மூலைம் -
அறிே முடிகிறது.  

தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் ப�ாதெ வர்தெகம்;
சீன கிரிமினல் கும்�ல்கள் மீது குற்றச்ாட்டு 

வடதகாரியாவில் தகாவிட் ்ம்�வஙகள்
ஒரு மில்லியதன ொண்டியொக அச்ம்

அதெரிக்காவில் ெறறுதொரு
துப�ாக்கிசசூடு: இருவர �லி

சுவீடன், பின்்ாந்து பநட்படா
அதெபபில் இதைவது உறுதி

தெவாதன சீனா இராணுவ ரீதியாக 
தகப�றறும் வாய்பபுகள் உள்்ளன  

ரஷே--, உக்்ரன் யுத்தத்-
தின் சாத�, பாத� பலைன் -
�்்ள சீனா ்வகு உன் -
னிப்பா� அவதானித்து 
வருவதா�வும் தாய்வா்ன 
�பளீ�ரம் ்சய்யும் 
வ்�யில ஒரு ப்ை -
்ேடுப்்ப யமற்்�ாண் -
ைால யமற்�த்திே மற்றும் 
தாய்வான் ஆதரவு �ாடு�ள 
அ்த எவவாறு எடுத்துக் 
்�ாளளும் என்ப்தயும் 
மதிப்பிட்டு வருவதா�வும் 
யமற்கித்திே அரசிேல அவ -
தானி�ள ்தரிவித்துள்ளனர.  

ரஷோ்வ விை பலைம் குன்றிே 
�ாைான உக்்ரனால ரஷே ப்ை�-
ளுக்கு பலைத்த யசதத்்த வி்்ளவிக்� 
முடிந்திருப்பயதாடு இரண்டு மாதங்-
�்ளா� தாக்குப்பிடிக்�வும் முடிந்துள-
்ளது என்ப்த சுட்டிக்�ாட்டும் அவர -
�ள, உக்்ரனின் எல்லை �ாடு�ள 
ய�ட்யைா உறுப்பு �ாடு�்ளா�த் 
தி�ழவதால யமற்கு �ாடு�ளினால 
உக்்ரனுக்கு இராணுவ உதவி�்்ள 

்சய்ேவும் முடிந்தது. என்ப்தயும் 
குறிப்பிடுகின்றார.  

இயத சமேம் சீனாவுக்கு அருகில 
குட்டித்தீவா� வி்ளங்கும் தாய்வான் 
மீது மின்னல யவ�த் தாக்குதல 
�ைத்தி அ்த குறுகிே �ாலைத்தில 
தன்வசப்படுத்திக்்�ாள்ளலைாம் என 
சீன இராணுவம் �ம்யூனிஸ்ட் �ட்சித் 
த்லை்மயிைம் யோச்ன முன்-
்வத்திருப்பயதாடு ஒரு தீவா�த் 

தி�ழும் ்தவானுக்கு 
அ்மரிக்�ா மற்றும் அதன் 
ய�ச �ாடு�ளினால �ைல 
வழிோ� மட்டுயம ஆயுத 
விநியோ�ங்�்்ள யமற் -
்�ாள்ள யவண்டியிருக்கும் 
என்ப்தயும் �ைல முற்று-
்�்ே சீனக் �ைற்ப்ை 
யமற்்�ாளவதன் மூலைம் 
்தவானுக்�ான ஆயுத விநி-
யோ�த்்தத் தடுத்துவிை-
லைாம் என்று யோச்ன ்தரி -
விக்�ப்பட்டிருப்பதா�வும் 
விமரச�ர�ள சுட்டிக்�ாட்டி -
யுள்ளனர.  

தாய்வான் சீனாவின் பிரிக்�மு -
டிோத ஒரு பகுதி என்ற சீன �ம்யூ-
னிஸ்ட் �ட்சியின் ்�ாள்�யில 
எந்த மாற்றமும் கி்ைோது. ஆப்�ா-
னிஸ்தான் மற்றும் உக்்ரன் அனு-
பவங்�ள ்தவான் மீது இராணுவ 
�ைவடிக்்��்்ள யமற்்�ா்ளவதற்-
�ான வாய்ப்பு�்்ள அதி�ரித்திருப்ப-
தா�யவ சீனா �ம்புவதா� விமரச�ர-
�ள �ருதுகின்றனர.    

மேற்கத்திய அவதானி்கள் எச்சரிக்்க  

ப்ாொலிய ஜனாதி�தி 
327 வாக்குக்ளால் பெரவு

உ்கக் பகாதுதெ 
வித் அதிகரிபபு

�ாகிஸொன் ெறதகாத்
ொக்குெலில் அறுவர �லி

ஈரானில் ெக்கள் கி்ளரசசி
இலைங்்�்ேப் யபாலை ஈரானி -

லும் வி்லைவாசி உேரவுக்கு எதிரான 
மக்�ள கி்ளரச்சி ்வடித்துள்ளது. 
இந்த யபாராட்ைம் ஈரான் அரசிேலி-
லும் குழப்பத்்த ஏற்படுத்தி வருகி-
றது. ஈரானின் மத த்லைவர ்�ாயம-
னிக்கு எதிரான கி்ளரச்சிோ�வும் 
இது உரு்வடுத்துள்ளது.

ஈரானில �ைந்த சிலை �ாட்�்ளா� 
மக்�ள வீதி�ளில இறங்கி கி்ளரச் -
சி�ளில ஈடுபட்டு வருகின்றனர. 
அதி�ரித்து வரும் வி்லைவாசி 

உேர்வ �ட்டுப்படுத்த ய�ாரி இந்த 
கி்ளரச்சி �்ை்பற்று வருகிறது. 
சமூ� வ்லைத்ளங்�ளில ஈரானின் 
அத்த்ன ��ரங்�ளிலும் மக்�ள 
புரட்சி ்வடித்திருப்பதா� வீடி-
யோக்�ள பதிவிைப்பட்டு வருகின்-
றன. ஆனால இந்த வீடியோக்�ளின் 
உண்்ம தன்்ம என்ன என்பது 
்தரிேவில்லை.

இருந்தயபாதும் ஈரானில மக்�ள 
கி்ளரச்சி ஏற்பட்டிருப்பது அங்கு அர -
சிேலிலும் எதி்ராலித்து வருகிறது. 

இத்த்ன ஆண்டு�ாலைம் தங்�்ளது 
யபாற்றுதலுக்குரிே மத த்லைவ-
ரா� மதிக்�ப்பட்ை ்�ாயமனியின் 
பைங்�்்ளயும் தீயிட்டு கி்ளரச்சி-
ோ்ளர�ள எரித்தனர. யமலும் �ாட்-
்ைவிட்டு ்வளியேற்றப்பட்டு 
ம்றந்த மன்னர யரொ ப�லைவிக்கு 
ஆதரவான முழக்�ங்�ளும் எழுப்-
பப்பட்டு வருகின்றன. இதனால 
ஈரானில பதற்றமான சூழநி்லை நிலை-
வுவதா� த�வல�ள ்தரிவிக்கின்-
றன.

ொலிஸ �ழஙகுடியின த�ண் குழந்தெகளுக்கு 5 வயதில் திருெைம்
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இன்னறைய சு்பதினமச�வாழுனக 
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 ஐக்கிய அரபு இரவாச்சியததின் ஜனவாதி்பதி மேக் கலீ்பவா பின் ெயீத அல் ேஹயவா-
னின் ேனறைவுக்கவாக திறைந்து ன்க்கப்படட இரஙகல் புத�கததில் ச்ளிேவாடடு அலு-
்ல்கள் அனேச்ெர் ம்பரவாசிரியர் ஜி.எல். பீரிஸ் சகவாழுமபில் உள்ள ஐக்கிய அரபு 
இரவாச்சியததின் தூது்ரின் இல்லததில் ன்தது னகசயவாப்பமிடடவார்.
மேக் கலீ்பவா பின் ெயீத அல் ேஹயவானின் ேனறைவுக்கவாக, இலஙனக ஜனவாதி்பதி   
மகவாடடவா்பய ரவாஜ்பக்ஷ, இலஙனக அரெவாஙகம ேறறும ேக்களின் ஆழந்� அனு�வா-
்பஙகனள அனேச்ெர் பீரிஸ் ச�ரிவித�வார்.

ஐக்கிய அரபு இரவாச்சியததின்  �னல்ர் மெக் கலீ்பவா பின் ஸவாஇத அல் ேயவாயவா-
னின் ேனறைன்சயவாடடி அனு�வா்பம ச�ரிவிப்ப�றகவாக தூது்ரின் இல்லததிறகுச் 
சென்றை இலஙனக ேஹம்பவாதி ெஙக �னல்ர் ்பவானகல உ்பதிஸ்ஸ ம�ரர் ேறறும 
உலேவா ென்ப ச்பவாதுச்செயலவாளர் அஷசேய்க் அர்கம நூர் ஆமீத ேறறும உ�வி 
ச்பவாதுச் செயலவாளர் சேௌலவி எம.எஸ்.எம.�வாஸிம ஆகிமயவார் தூது்ருடன் உனர-
யவாடு்ன� கவாணலவாம.

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

ஸ்ரீ�ஙகோ சுதந்திரககட்சி அரெோங-
கத்துககு முழுமையோன ஆதரவு 
்வழஙகபலபோ்வதோக அந்தக கட்சி -
யின் தம�்வரும் முன்னோள் ஜனோதி-
பதியுைோன மைத்திரிபோ� சிறிலென 
சதரிவித்துள்்ோர்.

தைது கட்சி புதிய அரெோஙகத்தில 
அமைச்சுபபதவிகம் சபோறுப-
லபறகோது என ஏறகனல்வ ஸ்ரீ�ஙகோ 
சுதந்திரககட்சி சதரிவித்து ்வந்த 
நிம�யில அது சதோடர்பில லைலும் 

ஒரு லபச்சு்வோர்த்மத நடத்தி இறுதித் 
தீர்ைோனம் லைறசகோள்்பபடும் என 
சதரிவிககபபட்டுள்்து.

அலதல்வம் லநறமறைய தினம் 
போரோளுைன்றைத்தில சுயோதீனைோக 
செயறபடும் 10 கட்சிகள் பிரத -
ைர் ரணில விககிரைசிஙகவுடன் 
லபச்சு்வோர்த்மத நடத்தியுள்் 
நிம�யில,

அந்த ெந்திபபில ஸ்ரீ�ஙகோ சுதந்தி -
ரக கட்சியின் சபோதுச் செய�ோ்ர் 
தயோசிறி ஜயலெகர, முன்னோள் பிரதி 
ெபோநோயகர் 

அரசு மமற்காள்ளும் நல்ல 
விடயஙகளுக்கு SLFP ஆதரவு ஆர்பபோட்டத்மத சதோடர்ந் -

தும் முன்சனடுத்துச் செல்வதற -
கோன லதம்வகம் பூர்த்தி செய் -
்வதறகோக முன்னோள் அமைச்ெர் 
ரு்வன் விலஜ்வர்தன நியமிககப -
பட்டுள்்ோர்.

குறித்த ஆர்பபோட்டத்தி -
லுள்் இம்ஞர்கள் முன் -
ம்வத்துள்் லயோெமனகள் 
சதோடர்பில அ்வர்களுடன் 
க�ந்துமரயோட  தோன் தயோரோக -
வுள்்தோகவும் அ்வர்கம் அர -
ெோஙகம் ைறறும் போரோளுைன்றை 
செயறபோடுகளில இமைத்துக 
சகோள்்வது சதோடர்பில அ்வதோ -
னம் செலுத்தபபட்டுள்்தோக -
வும் பிரதைர் ரணில விககிரை -
சிஙக சதரிவித்துள்்ோர்.

ப�ோரோட்டக்ோரர்ளு்டன் 
ப�சத் தயோர: 
பிரதமர அறிவிப்பு

சு.கட்சித் தலைவர் லைத்திரிபாை சிறிசேன திட்்டவட்்டைாக அறிவிப்பு

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், 
ஷம்ஸ் போஹிம்

போரோளுைன்றைம் இன்று 
கோம� 10 ைணிககு ெபோநோயகர் 
ைஹிந்த யோபபோ அலப்வர்தன 
தம�மையில கூடவுள்்து.

அலதல்வம் இன்று கோம� 
8.30 ைணிககு போரோளுைன்றை கட் -
டிடத்தில விலெட கட்சித் தம�-
்வர்கள் கூட்டம் ஒன்றும் நமடசபறைவுள் -்
தோக போரோளுைன்றை சதோடர்போடல பிரிவு 
சதரிவித்தது. 

இந்த கட்சித் தம�்வர்கள் கூட்டத்தின்-
லபோது பிரதி ெபோநோயகர் சதரிவு ைறறும் புதிய 
பிரதைரோக ரணில விகரைசிஙக பதவி ஏற-
றுள்் நிம�யில போரோளுைன்றை நட்வடிக-

மககள் சதோடர்பிலும் விரி்வோக 
க�ந்துமரயோடபபடவுள்்தோக 
சதரிவிககபபடுகின்றைது.

பிரதி ெபோநோயகர் பதவிககோக 
சபோதுஜன சபரமுன ைறறும் 
ஐககிய ைககள் ெகதி ஆகிய 
இரண்டு கட்சிகளிலும் இரு்வர் 
லபோட்டியிடவுள்்துடன் அதற-
கோன ்வோககளிபபும் நமடசபறை -
வுள்்து.

 சபோதுஜன சபரமுன கட்சியின் ெோர்பில 
அம்போந்லதோட்மட ைோ்வட்ட போரோளுைன்றை 
உறுபபினர் அஜித் ரோஜபகெவும் ஐககிய 
ைககள் ெகதியின் ெோர்பில போரோளுைன்றை 
உறுபபினர் லரோஹிணி குைோரி விலஜரத்ன -
வும் பிரதி ெபோநோயகர் பதவிககோக லபோட்டி -
யிடவுள்்னர்.

பாராளுமன்றம் இனறு கூடுகி்றது 
பிரதி சபாநாயகர் ்தரிவும் இடம்்பறும்

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

டீெல தட்டுபபோடு கோரைைோக 80 வீதைோன தனியோர் லபோககு -
்வரத்து பஸ்கள் லெம்வயிலிருந்து இமடநிறுத்தபபட்டுள்்தோக 
தனியோர் பஸ் ெஙகஙகள் ெம்லை்னத்தின் சபோதுச் செய�ோ்ர் 
அஞென பிரியஞசித் சதரிவித்துள்்ோர்.

அந்த்வமகயில, அண்மைககோ�ைோக 20 வீத பஸ் ்வண்டிகல் 
லெம்வயிலீடுபடுத்தபபட்டு ்வரு்வதோகவும் அ்வர் சதரிவித் -
துள்்ோர்.

ஒட்லடோ டீெல தட்டுபபோடு கோரைைோக அண்மைககோ�ைோக 
சுபபர் டீெல மூ�லை பஸ் லெம்வகம் முன்சனடுத்துச் சென்றை-
தோகவும் சதோடர்ந்தும் அவ்வோறு செயறபட முடியோது என சதரி-
வித்துள்் அ்வர், தறலபோமதககு 20 வீதைோன பஸ்கல் லெம்வயி-
லீடுபடுத்தபபட்டுள்்தோகவும் அ்வர் சதரிவித்துள்்ோர். 

டீெல தட்டுபபோட்டுககு நி்வர்த்தி கோணும் ்வமர இந்த நிம�லய 
சதோடருசைன்றும் அ்வர் சதரிவித்துள்்ோர்.      

டீெல் �டடுப்பவாடு;

கடந்த 9ஆம் திகதி சகோள்-
ளுபபிட்டி ைறறும் கோலி 
முகத்திடல பகுதிகளில 
இடம்சபறறை ்வன்முமறைச் 
ெம்ப்வஙகளுடன் சதோடர்-
புமடய ெந்லதகநபர்கம் 
அமடயோ்ம் கோண்பதறகோக 
சபோலிஸோர் சபோதுைககளின் 
உதவிமய நோடியுள்்னர்.   

அதறகமைய, அ்வர்களின் புமகப-
படஙகம் சபோலிஸோர் ஊடகஙக-
ளுககு ச்வளியிட்டுள்்னர். இது 
சதோடர்போன தக்வலகம் குறறைப-
பு�னோய்வுப பிரிவினருககு(CID) 

அறிவிககுைோறு சபோலிஸ் 
ஊடகபபிரிவு சதரிவித்-
துள்்து. இது சதோடர்போன 
விபரஙகம் 071 859 4901 
/ 071 859 4915 / 071 859 
2087 ைறறும் 011 242 2176 
ஆகிய சதோம�லபசி இ�க-
கஙகளுககு அறிவிககுைோறு 
சபோலிஸ் ஊடகபபிரிவு அறி-

வித்துள்்து.   
இலத ல்வம் எம்.பிகளின் வீடு-

களுககு லெதம் ஏறபடுத்திய ப�ர் 
கடந்த தினஙகளில மகதோகியிருந்த-
னர்.   

�வாக்கு�லுடன் ச�வாடர்புள்மளவானர

அட்டயோளங்ோடடுமோறு   
ப�ோலிஸோர ப்ோரிகட்

80 வீதமோன தனியோர �ஸ்ள் 
பசடையிலிருந்து நீக்ம்

கறபிட்டி தினகரன் 
விலஷட நிருபர்

போ�ோவி - கற-
பிட்டி பிரதோன 
வீதியின் குறிஞ-
சிபபிட்டி பகுதி-
யில லநறறு (16) 
இடம்சபறறை வீதி 
விபத்தில சீன 
நோட்மடச் லெர்ந்த 
ஒரு்வர் உயிரிழந்-
துள்்ோர். இ�ஙமகயில தஙகியிருந்த சீனோம்வச் லெர்ந்த 45 
்வயதுமடய நபர் ஒரு்வலர இவ்வோறு உயிரிழந்துள்்தோக 
சபோலிஸோர் சதரிவித்தனர்.

சகோழும்பில இருந்து வியோபோர லநோககத்திறகோக புத்த்ம் 
- கறபிட்டி பகுதிககு ்வருமக தந்த சீனோம்வச் லெர்ந்த சபண் 
ஒரு்வர் உட்பட இரு்வர் பயைம் செய்த செோகுசு கோர் விபத்-
துககுள்்ோகியுள்்தோக சதரிவிககபபடுகிறைது.

சீன தம்�தி்ள் �யணம் 
பசயத ்ோர ப்ோர வி�த்து

ஐக்கிய அரபு இரவாஜ்ஜிய ஜனவாதி்பதியின் ேனறைன் முன்னிடடு ்பவாரவாளுேன்றை உறுபபினர் 
இமதியவாஸ் ்பவாக்கிர் ேவாக்கவார் ஐக்கிய அரபு இரவாஜ்ஜிய தூ�ரகததில் �னது அனு�வா்பங-
கனள ச�ரிவிததுக் சகவாணட ம்பவாது...

ஒருவர் உயிரிழப்பு; பபண் காயம்

லநறறு முதல மீண்டும் எரிசபோருள் 
விநிலயோகத்மத ்வழமைககு சகோண்-
டு்வரு்வதோக இ�ஙமக சபறலறைோ-
லிய கூட்டுத்தோபன தனியோர் தோஙகி 
(சபௌஸர்) உரிமையோ்ர்கள் ெஙகம் 
சதரிவித்துள்்து.

அதன் செய�ோ்ர் ெோந்த சில்வோ 
சதரிவிகமகயில, விெோக பூரமை 
தினம், விடுமுமறை தினம் என்பதோல 
லநறறு எரிசபோருள் விநிலயோக நட்வ-
டிகமக முன்சனடுககபபடவிலம�.

இந்த நிம�யில, இன்மறைய தினம் 
எரிசபோருள் நட்வடிகமககள் ்வழ-
மைககு திரும்பும்.

லைல ைோகோைத்தில உள்் எரிசபோ-
ருள் நிரபபு நிம�யஙகளுககு கோம� 

ல்வம்யில எரிசபோருள் கிமடக-
கபசபறும் என்பதுடன், ஏமனய 
ைோகோைஙகளுககு ைதிய ல்வம்யில 
எரிசபோரும் விநிலயோகிகக நட்வ-
டிகமக எடுககபபடும் என இ�ஙமக 
சபறலறைோலிய கூட்டுத்தோபன தனியோர் 
தோஙகி (சபௌஸர்)  உரிமையோ்ர்கள் 
ெஙகத்தின் செய�ோ்ர் ெோந்த சில்வோ 
குறிபபிட்டுள்்ோர்.

இலதல்வம், இந்திய கடன் 
எலம� ்வெதி திட்டத்தின் கீழ் 
லைலும் ஒரு சதோகுதி டீெல தோஙகிய 
கபபல ஒன்று லநறறு நோட்மட ்வந்த-
மடந்துள்்து. சடோம் எலவின் நிறு்வ-
னத்தின் ஊடோக குறித்த டீெல சதோமக 
இ�ஙமகககு 

எரி்பாருள் விநிமயாகம் 
மநறறு முதல வழமமக்கு
�னியவார் ச்பௌஸர் உரினேயவாளர் ெஙகம நோடு முழு்வதும் 

சதன்லைறகு பரு்வப 
சபயர்ச்சி நிம�மை 
படிபபடியோக தோபிக-
கபபட்டு ்வருகின் -
றைது.லைல, ெபரக -
மு்வ, ைத்திய ைறறும் 
்வடலைல ைோகோைஙகளிலும் கோலி ைறறும் ைோத்தமறை 
ைோ்வட்டஙகளிலும் அவ்வபலபோது ைமழலயோ அல�து இடி -
யுடன் கூடிய ைமழலயோ சபய்யக கூடிய ெோத்தியம் கோைபப -
டு்வதோக கோ�நிம� அ்வதோன நிம�யம் அறிவித்துள்்து.  

ெபரகமு்வ ைோகோைத்திலும் கண்டி, நு்வசரலியோ, கோலி 
ைறறும் ைோத்தமறை ைோ்வட்டஙகளிலும் 

இடியு்டன் கூடிய மடை  
சில தினங்ள் பதோ்டரும்

பிரதைர் ரணில விககிரைசிஙக உள்்டஙக�ோன புதிய 
அரசில இமைந்து, எவவித பதவிகம்யும் ஏறகோதிருகக 
ைம�யக ைககள் முன்னணி தீர்ைோனித்துள்்து. அரசில 
இமையுைோறும், அமைச்சு பதவிமய ஏறகுைோறும் ைம�யக 
ைககள் முன்னணிககு அமழபபு விடுககபபட்டிருந்தது.  

இந்நிம�யில இவவி்வகோரம் சதோடர்பில ஆரோய்ந்து முடி-
ச்வோன்மறை எடுபபதறகோக முன்னணியின் ைத்திய குழுக 
கூட்டம், ஹட்டனில உள்் கட்சி தம�மையகத்தில, முன்-
னணியின் தம�்வர் வீ. இரோதோகிருஷைன் தம�மையில 
லநறறு முன்தினம் (15) நமடசபறறைது.  

 தமிழ் முறலபோககு கூட்டணியோக, ஐககிய ைககள் ெகதியு-
டன் சதோடர்ந்து பயணிகக ல்வண்டும் எனவும் புதிய அரசில 
எவவித பதவிகம்யும் ஏறைககககூடோசதனவும் தீர்ைோனிககப-
பட்டது.  ்வன்முமறையில ஈடுபட்ட அமன்வமரயும் உடனடி-
யோக மகது செய்து முமறையோன விெோரமை முன்சனடுககப-
பட ல்வண்டும். அகிம்மெ லபோரோட்டத்தில 

அனேச்சு ்ப�வி ஏறகவாது   

புதிய அரமச ஆதரிக்க   
ம.ம.மு தீர்மானம்  
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அரசியல் கட்சிகளின் அறிவிப்பு
ஏற்படுத்திய புதிய நம்பிக்ைககள்

'அடம்்பன் ககொடியும் திரணடொல் மிடுக்கு'. 
கடந்த சில வொரஙகளொக இப்்பழக�ொழி ்பல 
�ட்டஙகளிலும் அதிகளவில் வலியுறுத்்தப்-

்படுகின்்றது. அ்தொவது ்தற்்பொது நொடு எதிரககொண -
டுள்ள க்பொருளொ்தொர கநருக்கடிைய கவறறி ககொள்-
வ்தறகு கட்சி அரசியல் ்்ப்தஙகளுக்கு அப்்பொல் 
ஒன்று்பட்டு கெயற்படுவது அவசியம். இநநிைலயில்-
்தொன் ்தற்்பொது இப்்பழக�ொழி அதிக முக்கியத்துவம் 
க்பறறு இருக்கின்்றது. 

நொடு முகம் ககொடுத்துள்ள க்பொருளொ்தொர கநருக்க -
டியின் விைளவொக நொட்டின் எல்லொ �ட்ட �க்களும் 
்பல்்வறு வி்த�ொன ்பொதிப்புகைளயும் ்தொக்கஙக-
ைளயும் எதிரககொணடுள்ளனர. இநகநருக்கடிகளும் 
அகெௌகரியஙகளும் விைரவொகவும் ்வக�ொகவும் 
தீரத்து ைவக்கப்்பட ்வணடும். அ்தறகொன ்கொரிக்-
ைககளும் �க்களொல் முன்ைவக்கப்்பட்ட வண்ண-
முள்ளன.  

இவவொ்றொன சூழலில் ரணில் விக்கிர�சிஙக பிர்த-
�ர ்ப்தவிைய ஏறறுள்ளொர. இவர ஏறகன்வ நொடு 
முகம் ககொடுத்்த க்பொருளொ்தொர கநருக்கடிகளுக்கு 
கவறறிகர�ொகத் தீரவு கணட ்பரந்த அனு்பவத்ை்த -
யும் அறிைவயும் க்பறறு இருப்்பவரொவொர. இப்-
்ப்தவிைய அவர ஏற்ற்்தொடு இப்்ப்தவிைய நொடு 
முகம் ககொடுத்துள்ள க்பொருளொ்தொர கநருக்கடிக்கு 
தீரவு கொண்ப்தறகு ்்தைவயொன நடவடிக்ைககைள 
விரிவொன அடிப்்பைடயில் ஆரம்பித்துள்ளொர.  

கடந்த க்பொதுத்்்தர்தலில் ஐக்கிய ்்தசியக் கட்சிக்கு 
கிைடக்கப் க்பற்ற ஒ்ரகயொரு ்்தசியப் ்பட்டியல் ஆெ-
னத்தின் ஊடொகப் ்பொரொளு�ன்்ற உறுப்பினரொன பிர -
்த�ர ரணில் விக்கிர�சிஙக, நொடு எதிரககொணடுள்ள 
க்பொருளொ்தொர கநருக்கடியிலிருநது �க்கைள விடு-
விப்்ப்்த ஒ்ர இலக்கொக உள்ளது என்று கூறியுள் -
ளொர. ்தற்்பொை்தய சூழலில் அவர பிர்த�ர ்ப்தவிைய 
ஏறறு இருப்்பது �க்கள் �த்தியில் புதிய நம்பிக்ைக-
ையயும் எதிர்பொரப்ை்பயும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.  

இந்த நிைலயில், நொடு எதிரககொணடுள்ள க்பொரு -
ளொ்தொர கநருக்கடிக்குத் தீரவு கொ்ணகவன கட்சி அர-
சியல் ்்ப்தஙகளுக்கு அப்்பொல் ஒன்று்பட்டு கெயற -
்பட முன்வரு�ொறு அவர அைழப்பு விடுத்துள்ளொர. 
அத்்்தொடு அரசியல் கட்சிக்ளொடு ்்பச்சுவொரத்ை்த-
கைளயும் முன்கனடுத்துள்ளொர. இது கொலத்திறகு 
மிகவும் அவசிய�ொன அைழப்பும் நடவடிக்ைகயும் 
ஆகும்.

 இந்த அைழப்பின் முக்கியத்துவத்ை்தயும் கட்சி 
அரசியல் ் ்ப்தஙகளுக்கு அப்்பொல் ஒன்று்பட்டு கெயற-
்படுவ்தன் ்்தைவையயும் உ்ணரநதுள்ள அரசியல் 
கட்சிகள், அவருக்கு ஆ்தரவும் ஒத்துைழப்பும் நல்க 
முன்வநதுள்ளன.

அந்த வைகயில் ஸ்ரீ லஙகொ க்பொதுஜன க்பரமுன, 
இலஙைக க்தொழிலொளர கொஙகிரஸ், ஸ்ரீ லஙகொ சு்தநதி-
ரக் கட்சி ஆகிய கட்சிகள் பிர்த�ர ரணில் விக்கிர�சிஙக-
வுக்கு ஆ்தரவு நல்க முன்வநதுள்ளன. அத்்்தொடு ஸ்ரீ.
ல.க்பொ. க்பரமுனவில் அஙகம் வகித்து அணை�யில் 
அக்கூட்டணியில் இருநது கவளி்யறி சுயொதீன�ொகச் 
கெயற்படும் 10 கட்சிகளின் கூட்டை�ப்பு, ஐக்கிய 
�க்கள் ெக்தி, ்தமிழ் ்்தசியக் கூட்டை�ப்பு ஆகிய கட்-
சிகளும் பிர்த�ர ்தைலை�யிலொன அரெொஙகத்தின் 
நல்ல திட்டஙகளுக்கு ஆ்தரவு நல்குவ்தொக அறிவித்து 
இருக்கின்்றன.  

பிர்த�ரின் அைழப்புக்கு இக்கட்சிகள் அளித்தி -
ருக்கும் ெொ்தக�ொன ்பதில், நொட்டில் புதிய அரசியல் 
கலொெொரம் உருவொக வழிவகுக்குக�ன அரசியல் 
வி�ரெகரகள் க்தரிவிக்கின்்றனர. நொடு எதிரககொண-
டுள்ள ்்தசிய முக்கியத்துவம் மிக்க இப்க்பொருளொ-
்தொர கநருக்கடிைய ஒன்று்பட்டு கவறறி ககொள்ளும் 
்்பொது அது நொட்டின் க்பொருளொ்தொர ்�ம்்பொட்டுக்கும் 
அடித்்தள�ொக அை�ய முடியும் எனவும் அவரகள் 
கருத்துத் க்தரிவித்துள்ளனர. 

நொடு முகம் ககொடுத்திருக்கும் க்பொருளொ்தொர கநருக் -
கடிைய அைனத்துத் ்தரப்பினரும் ஒன்று்பட்்ட 
கவறறி ககொள்ள முடியும். அது ்பரவலொக ஏறறுக் 
ககொள்ளப்்பட்டுள்ள உணை�யொகும். அ்தைன அடிப் -
்பைடயொகக் ககொணட வலியுறுத்்தல்களும் ்பரவலொக 
எழுநதுள்ளன. 

அரசியல் ்்ப்தஙகளுக்கு அப்்பொல் ஒன்று்பட்டு 
கெயற்படும் ்்பொது விைரவொகவும் ்வக�ொகவும் இந-
கநருக்கடிைய கவறறி ககொள்ளக் கூடிய்தொக இருக்-
கும். அது்வ �க்களின் ்்தைவயும் எதிர்பொரப்பும் 
ஆகும். இநகநருக்கடிைய கவறறி ககொள்ளும் ் ்பொது 
எரிவொயு �றறும் எரிக்பொருட்கைளப் க்பறறுக் ககொள்-
வ்தறகொக நீணட ்நரம் வரிைெயில் கொத்திருக்கும் 
நிைலை� முடிவுக்கு வநது விடும். க்பொருட்களின் 
விைலகளும் குை்றவைடயும். இைவ �க்களுக்கு 
க்பரிதும் நன்ை�கைளப் க்பறறுக் ககொடுக்கும். 

ஆக்வ �க்களினதும் நொட்டினதும் நலன்கைள 
முன்னிைலப்்படுத்தி க்பொருளொ்தொர கநருக்கடிைய 
கவறறி ககொள்வ்தறகொக பிர்த�ர ்தைலை�யில் 
முன்கனடுக்கப்்படும் ்வைலத்திட்டஙகளுக்கு ஆ்த -
ரவும் ஒத்துைழப்பும் நல்குவது இன்றியை�யொ்த-
்தொகும். அது நொட்டின் எல்லொ �ட்ட �க்களும் முகம் 
ககொடுத்திருக்கும் க்பொருளொ்தொர கநருக்கடியின் 
்தொக்கஙகளுக்கும் ்பொதிப்புகளுக்கும் நிவொர்ண�ொக 
அை�யும். அது்வ இன்ை்றய உடனடித் ்்தைவ 
என்்றொல் மிைகயொகொது.        

35, டி.ஆர்.விஜயவர்்தன மாவத்்த, க�ாழும்பு- - 10

்தபால் கபட்டி இலக�ம் : 834
க்தா்லபபசி இலக�ம் : 2429429, 2429272, 2429279

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

விதிப்பயனால் ்பழி ஏற்படும் என்பது தவறு, 
அறிய வவண்டியவற்றை அறிந்து செயல்்படா-
மல் இருப்பவத ச்பரும்்பழியாகும்.

கபாறியின்ம யார்ககும் பழியனறு அறிவறிந்து
ஆள்வி்ன இன்ம பழி 

குறள் தரும் சிநதனை
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யாழ் மாநகர முன்ாள் முதல்வர் 
சரராஜினி ரயாரகஸ்வரனின 
24 ஆ்வது நின்வு தி்ம் இனறு
யா ழ். மாநகர முனனாள் 

முதல்வர் அமரர் திருமதி 
ெவராஜினி வயாவகஸவரன 

அவர்களின 24ஆவது ஆண்டு நி்னவு 
தினம் இனறைாகும். யாழ். மாநகர வமய-
ராகப ்பணியாறறிய திருமதி ெவராஜினி 
வயாவகஸவரன கடந்த 1998 ஆம் 
ஆண்டு வம மாதம் 17 ஆம் திகதி ஆயுத -
தாரிகளால் சுட்டுக் சகா்ை செயயப்பட்-
டார்.

 மாநகர ெ்்பயில் முதல்வராகப ்பணி-
யாறறிய காைத்தில் மிகுந்த ஆளு்ம 
மிக்கவராக அவர் செயற்பட்டார். நிரு -
வாகத் திறைனும், துணிசெலும் சகாண்ட 
ச்பண்மணியாக அவர் திகழ்ந்தார். 
யுத்தம் நிைவிய அக்காைத்தில் மிகுந்த 
சநருக்கடியான சூழலில் ்பணியாறறிய 
முதல்வராக அவர் விளங்கினார்.

 இந்நி்ையில் 17. 05.1998 அனறு 
ஆயுததாரிகளால் அவர் சுட்டுக் சகால்-

ைப்பட்டார். முனனாள் யாழ் மாநகர 
முதல்வர் திருமதி ெவராஜினி வயாவகஸ -
வரன அவர்களின 24ஆவது ஆண்டு 
நி்ன்வ முனனிட்டு தமிழர் விடுத-
்ைக் கூட்டணியின யாழ் அலுவைகத்-
தில் இன்றைய தினம் நி்னவு அஞெலி 
நிகழ்வு ஏற்பாடு செயயப்பட்டுள்ளது.   

  இவதவவ்ள சகாழும்பில் முனனர் 
அமரர் ெவராஜினி வயாவகஸவரன அவர் -
களின இறுதி நிகழ்வு ந்டச்பறறை 

வவ்ளயில் முனனாள் அ்மசெரும் 
முஸலிம் காங்கிரஸ கட்சியின த்ை -
வருமான மர்்ஹும் அஷரப மறறும் 
எம். எல்.எல். ஏ.எம். ஹிஸபுல்ைாஹ் 
ஆகிவயாரும் ்பங்குசகாண்டு அனு -
தா்பத்்த சதரிவித்துக் சகாண்ட்ம 
குறிபபிடத்தக்கது எனறு யாழ். மாநகர 
ெ்்ப முனனாள் உறுபபினர் தங்க 
முகுந்தன தனது நி்ன்வப ்பகிர்ந்து 
சகாண்டார்.     

மாததனை பிரரதச சமூகரச்வகர்
னைனுதீன மாஸ்டர் காலமா்ார்

னனாள் ஆசிரியரும், முஸலிம் 
விவாகப ்பதிவாளரும், ெமூக 
வெ்வயாளருமான அகிை 
இைங்்க ெமாதான நீதவான  

மு்மட் ்னி்பா ்ைனுதீன மாஸடர் 
அண்்மயில் காைமானர். அனனாரின 
ஜனாொ கடந்த 07.05.2022 மா்ை 
மாத்த்ள சகாங்காவை முஸலிம் ்மய-
வாடியில் நல்ைடக்கம் செயயப்பட்டது.  

  கடந்த 06.05.2022 திடீர் சுகவீன -
முறறு மாத்த்ள ஆதார ் வத்தியொ்ை-
யில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த ் ைனுதீன 
மாஸடர் சிகிச்ெ ்பைனினறி மாத்த்ள 
ஆதார ்வத்தியொ்ையில் காைமா -
னார். இறைக்கும் வ்பாது இவருக்கு வயது 
85 ஆகும். 1936 ஆம் ஆண்டு நவம்்பர் 
மாதம் 14 ஆம் திகதி மு்மட் ்னி்பா 
தம்்பதிகளின புதல்வராகப பிறைந்த இவர், 
மாத்த்ள விஜயா கல்லூரியில் கல்வி 
கறறு  விஞ்ான ஆசிரியராக கட்ம -
யாறறினார்.

    அங்கு ஆங்கிை சமாழி மூைம் 
கல்வி கறறு அவர் விஞ்ான ஆசிரிய-
ரானார். இனங்களி்டவய நல்லுறை்வ 
ஏற்படுத்த அவர் அயராது ்பாடு்பட்டார். 

மாத்த்ளயில் இயங்கும் ்பை ெமூக 
அ்மபபுகளில் இவரது ்பங்களிபபு 
அளப்பரியதாகும். 

  ்பைாலி ஆசிரியர் ்பயிறசிக் கல் -
லூரியில் அவர் விஞ்ான ்பாட 
்பயிறசி ச்பறறைார். இரண்டு வருட 
ஆசிரியர் ்பயிறசியின பினனர் 
்ைனுதீன மாஸடர் விஞ்ான 
ஆசிரியராக 1962 ஆம் ஆண்டு 
கம்்ப்ா மாவட்ட திகாரிய கை-
சகடிவ்ன தாருஸ முஸலிம் மகா -
வித்தியாைத்திறகு நியமிக்கப்பட்-
டார். 1968 ஆம் ஆண்டு  மாத்த்ள 
ைாஹிரா ஆண்கள் கல்லூரிக்கு இட -
மாறறைம் செயயட்டார்.  

 மாணவர்களின உள்ளங்களின 

எனறும் மறைக்க முடியாத ஆொனகளின 
்பட்டியலில் ்ைனுதீன மாஸடரும் 
இடம்ச்பறறுள்ளார்.  

 1977 ஆம் ஆண்டு செபடம்்பர் மாதம் 
16 ஆம் திகதி வ்ர மாத்த்ள ைாஹிரா 
கல்லூரியில் ஆசிரியராக ்பணிபுரிந்த 
இவர் 1977 ஆம் ஆண்டு ஓட்டமாவடி 
முஸலிம் ்பாடொ்ைக்கு இடமாறறைப -
்பட்டார். இவரது ஜனாொ நல்ைடக்கத்-
தில் தமிழ், முஸலிம் சிங்கள பிரமுகர்கள் 
்பைர் கைந்து சகாண்டனர்.

  

எம்.எஸ்.எம் மஸாஹிம்
(மாத்த்ள நிருபர்)  
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இமயம்ை மாநிைத்துடனான 
ச்பௌத்த மதத் சதாடர்்்ப 
வலுப்படுத்தவும், இந்தியாவின 

சமன்மயான ெக்தி்ய வமம்்படுத்தவு -
சமன சவொக் தினமான வநறறு (வம 16) 
பிரதமர் நவரந்திர வமாடி, வந்பாளத்தில் 
புத்தர் ச்பருமான பிறைந்த இடமான லும் -
பினிக்கு விஜயம் செயதார். வந்பாள பிர-
தமர் வேர் ்பகதூர் தியூ்பாவின அ்ழப -

பின வ்பரில் வந்பாளம் செனறை பிரதமர் 
வமாடிக்கு அங்கு மகத்தான வரவவறபு 
அளிக்கப்பட்டது. 

  2014 ஆம் ஆண்டுக்குப பினனர் 
பிரதமர் வமாடி வமறசகாள்ளும் ஐந்தா-
வது வந்பாள ்பயணம் இதுவாகும். புத் -
தரின பிறைபபு, ்ாவனாதயம், புத்தரின 
இறைபபு ஆகிய மூனறுவம வம மாதம் 
ச்பௌர்ணமி நாளில் சவொக் தினமாக 
ச்பளத்தர்களால் சகாண்டாடப்படு-
கினறைன. சவொக்்க முனனிட்டு 
புத்தர் பிறைந்த இடத்தில் தரிெனம் செய-
வதறகாக வந்பாளம் செனறை பிரதமர் 
வமாடி்ய  வந்பாள பிரதமர் வேர் 
்பகதூர் தியூ்பா விமான நி்ையத்திறகு 
வநரில் செனறு வரவவறறைார்.

  பினனர் இருவரும் லும்பினியில் 
புத்தர் ச்பருமான பிறைந்த இடத்தில் 
உள்ள மாயாவதவி வகாவிலில் தரிெனம் 
செயதனர். வந்பாள அரசின கீழ் உள்ள 
லும்பினி வளர்சசி அறைக்கட்ட்ள 
ஏற்பாடு செயதுள்ள புத்த பூர்ணிமா 
நிகழ்சசியில் கைந்து சகாண்டு பிரதமர் 
வமாடி உ்ரயாறறினார்.சதாடர்ந்து 
புத்த துறைவிகள் மடத்தில் புத்த கைாொர 

்பாரம்்பரிய நி்ைய அடிக்கல் நாட்டு 
விழாவில் வமாடி ்பங்வகறறைார். இ்த-
யடுத்து வந்பாள பிரதமருடன பிரதமர் 
வமாடி இருதரபபு வ்பசசுவார்த்்த நடத்-
தினார். 

 கல்வி, கைாொரம் உறை்வ வலுப்படுத் -
தும் வ்கயில் இரு நாடுகள் இ்டவய 
5 ஒப்பந்தங்கள் ்கசயழுத்தாகின. 
வந்பாளத்துக்கு வமாடி செல்வ்த முன-

னிட்டு, இந்திய-_வந்பாள எல்்ையில் 
்பைத்த ்பாதுகாபபு வ்பாடப்பட்டிருந் -
தது.  

 பிரதமர் நவரந்திர வமாடி வநறறுக் 
கா்ை உத்தரப பிரவதெத்தின குஷிநகர் 
விமான நி்ையத்தில் இருந்து புறைப-
்பட்டு வந்பாளம் செனறை்டந்தார். பிரத -
மருடன வந்பாள பிரதமர் வேர் ்பகதூர் 
தூ்பாவும் அவரது ம்னவி டாக்டர் 
அர்சு ராணா தூ்பாவும் மாயாவதவி 
ஆையம் செனறிருந்தனர். வகாவில் 
வளாகத்தின உட்்பகுதியில் உள்ள குறி-
யீட்டுக் கல்லுக்கு இருநாட்டு த்ைவர்-

களும் மரியா்த செலுத்தினர். இது 
்பகவான புத்தரின மிகசெரியான பிறைபபி-
டம் என்ப்தச சுட்டிக்காட்டுவதாகும். 
புத்த ெமய மு்றைகளின்படி ந்டச்பறறை 
பூ்ஜயில் அவர்கள் ்பங்வகறறைனர். ஆை-
யத்திறகு அருவக அ்மக்கப்பட்டுள்ள 

அவொகர் ஸதூபி அருவக இரு பிரதமர்க -
ளும் விளக்குகள் ஏறறி ்வத்தனர்.

 இந்தத் தூண் கி.மு. 249- இல் அவொக 
ெக்கரவர்த்தியால் நிறுவப்பட்டது. 
்பகவான புத்தரின பிறைபபிடம் என்ப-
தறகான முதல் கல்சவட்டு ஆதாரமாக 
லும்பினியில் இது உள்ளது. இதன 
பிறைகு புத்தகயாவில் இருந்து சகாண்டு 
வரப்பட்டு 2014- இல் லும்பினிக்குப 

பிரதமர் வமாடியால் அன்பளிப்பாக 
வழங்கப்பட்ட வ்பாதி மரக்கனறுக்கு 
இரு பிரதமர்களும் நீர் வார்த்தனர். ஆை-
யத்தின வரு்கயாளர் ்பதிவவட்டிலும் 
்கசயழுத்திட்டனர். வமலும் இந்திய 
ெர்வவதெ ்மயத்தில் பூமி பூ்ஜ நிகழ்ச -

சிகளிலும் பிரதமர் நவரந்திர 
வமாடி கைந்து சகாண்டார்.

  கடந்த சிை மாதங்களுக்கு 
முன வந்பாளத்துடன ஏற -
்பட்ட கெப்பான வமாதல்கள் 
குறித்தும் பிரதமர் வமாடி 
ஆவைாெ்ன செயததாக 
இந்திய செயதிகள் சதரிவித் -
தன.  

  சீனா எப்படியாவது 
வந்பாளத்்த தன ்பக்கம் 
சகாண்டு வர முயறசிக்கி -
றைது. 'வராட் அண்ட் ச்பல்ட்' 
திட்டம் மூைம் வந்பாளத்தில் 
நைத்திட்டங்க்ள செயய 
சீன முயனறு வருகிறைது. 
இந்த நி்ையில்தான பிரத -
மர் வமாடியின வநற்றைய 
்பயணம் அதிக முக்கியத்து -
வம் ச்பறுகிறைது.

 வந்பாளத்தின லும்பி -
னியில் புத்தமத கைாொர 

்பாரம்்பரிய நி்ையம் கட்டுவதறகு 
பிரதமர் வமாடியும், வந்பாள பிரத -
மரும் இ்ணந்து வநறறு அடிக்கல் 
நாட்டினர். இதுதவிர வமலும் சிை 
நிகழ்சசிகளில் வமாடி ்பங்வகறறைார்.   
குறிப்பாக வந்பாள அரசின கீழ் இயங் -
கும் லும்பினி வளசசி அறைக்கட்ட்ள 
ொர்பில் ந்டச்பறறை புத்த சஜயந்தி 
விழாவில் உ்ரயாறறினார். அதனபின -

னர் இரு நாட்டு பிரதமர்கள் இ்டயி -
ைான வ்பசசுவார்த்்த ந்டச்பறறைது. 

அக்வடா்பர் 2021 இல், பிரதமர் 
நவரந்திர வமாடி கிழக்கு உத்தர பிர -
வதெத்தில் குஷிநகர் ெர்வவதெ விமான 
நி்ையத்்த திறைந்து ்வத்த்ம குறிப -
பிடத்தக்கது. சவளிநாட்டு சுறறுைாப 
்பயணிகள் மறறும் புத்த யாத்திரிகர்கள் 
ம்ா்பரிநிர்வாண வகாயிலின முக்கி -
யமான தளத்்த அ்டய வெதியாக 
அந்த விமான நி்ையம் திறைந்து ்வக் -
கப்பட்டது. அது ஒரு முக்கிய நிகழ்வா -
கும்.

பிரதமர் வமாடி தனது இராஜதந்திர 
்பயணங்களில் ச்பௌத்த மதத்துக்கு 
மிகுந்த முக்கியத்துவமும் சகௌரவ -
மும் வழங்குவது வழக்கமாகும். 

  சவளிநாடுகளுக்கான ்பயணங்க -
ளில், பிரதமர் நவரந்திர வமாடி முடிந் -
தவ்ர ச்பௌத்த வகாவில்களுக்குச 
செல்வது வழக்கம். இந்தியா மறறும் 
உைகம் ஆகிய இரண்டின வளர்சசிக் -
கும் ச்பௌத்த மதத்தின முக்கியத்து -
வத்்த பிரதமர் வமாடி ்பாராட்டிப 
வ்பசுவதுண்டு.  

கி.மு 3 ஆம் நூறறைாண்டின நடுப்பகுதி -
யில் ச்பௌத்தம் சமௌரிய வம்ெ மனனர் 
அவொகரின ஆதர்வப ச்பறறைது, அவர் 
வடக்வக இமயம்ையிலிருந்து சதறவக 
இைங்்க வ்ர செல்வாக்குச செலுத்-
திய ெக்கரவர்த்தி ஆவார். அவரது காைத் -
திவைவய ச்பௌத்தம் உைகின ்பை நாடுக -
ளுக்கும் ்பரவியது.  

ரநபாைததில புததர் பபருமான அ்வதரிதத
லும்பினிக்கு பிரதமர் ரமாடி ரநற்று விஜயம்

மாயாதேவி ஆலயத்தில் சிறப்பு வழிபாடு; 
இருேரப்பு நட்புறவில் புதியதோரு ஆரமபம

புத்ே கலாசார பாரமபரிய நிலலயம 
நிரமாணிப்பேற்கு தநற்று அடிககல்   
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சம்ஸ் பாஹிம்

 க�ொழும்பு  மற்றும் இலங்�யின் பிற -
பகுதி� ளில் இடம் கபற்றவன் மு்ற 
மற்றும் அதனொல் ஏற்படட உயிர்சேதம் 
துரதிர்ஷடவசேமொனது மற்றும் ஆழ்நத 
வ ருதத மளிக்கிறது.மக்�ளின் வொழக்்� 
மற்றும் வொழவொதொரங�ளில் கபொருளொ -
தொர கெருக்�டியின் அசேொதொரணமொன பொத -
�மொன தொக்�ம் குறிதது மக்�ளின் துயரம் 
குறிததும் ெொங�ள் அனுதொபம் க�ொள்கி -
்றொம். எவவொறொயினும், வி்லமதிப் -
பற்ற மனித உயிர�்ள பலிவொஙகும் 

வன்மு்றயொனது வன்்மயொன �ணட -
னததிற்குரியது. ெொடு முழுவதும்அரசியல் 
ஸ்திரததன்்ம்ய உடனடியொ� மீடகட -
டுக்குமொறு அதி�ொரி�்ளயும் ்�டடுக் -
க�ொள்கி்றொம். இ்நத�டினமொன கெருக்� -
டியின் மூலம் ெொம் கூடடொ�இ்ண்நது 
கசேல்லும்்பொது, அ்னதது மக்�ளுக்கும் 
பொது�ொப்பொன வொழக்்� மற்றும் பணிச்சூ -
ழ்ல அவர�ள் உறுதி கசேயய்வணடும்.

அ்தவ்�யில், அ்மதியொன, ஜனெொ -
ய� ரீதியிலொன அதி�ொரமொற்றத்த உறுதி 

கசேயவதற்�ொ� இலங்� சேடடததரணி�ள் 
சேங�ம் எடுக்கும் முயற்சி�ளுக்கு ெொங�ள் 
வலுவொ� ஆதரவளிக்கி்றொம். தற்்பொ்தய 
அரசியல் கவற்றிடத்த நிரப்புவதற்கு புதிய-
அரசேொங�ம் அவசேரமொ� நியமிப்பது மி�வும் 
முக்கியமொனதொகும்.

கெருக்�டிக்கு முற்றுப் புள்ளி, சேொததியமொன 
வன்மு்றயற்ற  மற்றும் அரசியல் ஸ்திரததன்-
்மக்கு திரும்புதல்  ஆகிய முடி்வத ் தடும் 
ஏ்னய அ்னதது நிறுவனங�ளின் முயற்சி -
�்ளயும் ெொங�ள் ஆதரிப்்பொம்.

அரசியல் ஸ்திரத்தன்மை்ய ஏற்படுத்த கூட்டு ஆ்ைச் சங்கங்களின மைன்றம் ஆ்தரவு

கபொருளொதொர மற்றும் அரசியல் 
கெருக்�டிக்கு சிற்நத தீரவு ெொடடின் 
கபொருளொதொர  �டட்மப்்ப  முன்்ப 
விட ்வ�மொ�வும் நி்லயொனதொ�வும் 
கசேயல்படுதத ்வணடும் என தனியொர 
து்ற ்�ொரியுள்ளது .

இது கதொடரபில் இலங்� கபொருள்  
தயொரிப்பு�ள் உற்பததியொளர�ள் மற்றும் 
ஏற்றுமதியொளர�ள் சேங�ம்,க�ொழும்பு 
றப்பர வியொபொரி�ள் சேங�ம்,சுங� உற்பத-
தியொளர சேங�ம்,  க�ொள்�லன் ்பொக்குவ-
ரதது சேங�ம்,இலங்� கமன்கபொருள் 
மற்றும் ்சே்வ நிறுவனங�ள் சேங�ம்,-
இலங்� ஏற்றுமதியொளர�ள் சேங�ம்,  
இலங்� இறக்குமதி,ஏற்றுமதி �ப்-
பல்்பொக்குவரதது சே்ப என்பன கூடட-
றிக்்� ஒன்்ற கவளியிடடுள்ளது.

ஒரு ெொடு என்ற வ்�யில் தடுக்�க்-

கூடிய மற்றும் �டடுப்படுதத முடியொத 
�ொரணி�ளொல் ெொம் எதிரக�ொள்ளும் 
கபொருளொதொர கெருக்�டி தற்்பொது அர-
சியல் மற்றும் சேமூ� கெருக்�டியொ� மொறி 
உயிர�்ளயும் உ்ட்ம�்ளயும் 
அழிக்கிறது. இ்நத ஆபததொன மற்றும் 
பொது�ொப்பற்ற நி்ல்ம இலங்�-
யின் கமொதத உள்ெொடடு உற்பததியின் 
உ்நது சேக்தியொன தனியொர து்ற்ய 
இக்�டடொன நி்லக்குத தள்ளியுள்ளது, 
ஆனொல் இ்வ அ்னததிற்கும் மததியி-
லும், இலங்� கபொருளொதொர ஓடடததின் 
கபொறிமு்ற்யத தக்�்வக்� தனியொர 
து்ற தீவிர முயற்சி�்ள ்மற்க�ொணடு 
வருகிறது.

நிச்சேயமற்ற தன்்ம மற்றும் பொது�ொப்-
பின்்ம ஆகியவற்றிலிரு்நது ெொட்ட 
விடுவிப்பதற்�ொ� ெொம் எதிரக�ொள்ளும் 

கபொருளொதொர பிரச்சி்ன�ளுக்கு கபொருளொ-
தொர தீரவு�்ள வழஙகுவதற்�ொன அவசேரத 
்த்வ்ய    முன்கனடுக்� ் வணடும் .  

அததியொவசிய உணவுப் கபொருட�ள், 
அததியொவசிய மரு்நது�ள் மற்றும் எரிகபொ-
ருள் தடடுப்பொடு அதி�ரிததுள்ள்தொடு, 
அ்நநியச் கசேலொவணி மற்றும் சுற்றுலொ 
மூலம் கி்டக்கும் அ்நநியச் கசேலொவணி-
யின் பஙகு �ட்நத மூன்று ஆணடு�ளொ� 
படிப்படியொ�க் கு்ற்நது வருகிறது. 
இலங்� இறக்குமதியில் அதி�ம் தஙகியி-
ருப்பதொல், அததியொவசியப் கபொருட�்ள 
இறக்குமதி கசேயவதற்கு வருடொ்நதம் ெமது 
கவளிெொடடு வருமொனததில் �ணிசேமொன 
சேதவீதம் ெொடடுக்கு ்த்வப்படுகிறது. 
்மலும், இலங்�யின்   விகிதம் 2022 
ஆம் ஆணடளவில் 7.1 பில்லியன் அகம-
ரிக்� கடொலர�்ள தொணடும்.   

ப�ொருளொதொர கட்டமைபம� முனம� வி்ட 
வேகைொக, நிமையொக பெயல�டுதத வேண்டும்

- தனியவார் துமை அரசிடம் ம�வாரிக்ம�

க�ொமர்ஷல் வஙகியின் 
பிரதொன கசேயற்பொடடு அதி�ொ -
ரியொ� இரு்நத சேனத மனதுங� 
வஙகியின் புதிய மு�ொ்மதது-
வப் பணிப்பொளரொ�வும் பிரதம 
நி்ற்வற்று அதி�ொரியொ�வும் 
நியமிக்�ப்படடுள்ளதொ� வஙகி 
அறிவிததுள்ளது. 2022 ்ம 12 
முதல் இ்நநியமனம் அமுலுக்கு வருகின்றது. சேனத 
மனதுங�வின் பதவி உயரவின் கதொடரொ� கசேல்லத -
து்ர பிரபொ�ர வஙகியின் பிரதொன கசேயற்பொடடு 
அதி�ொரியொ�வும் நியமிக்�ப்படடுள்ளொர.

2022 ்ம 11ல் ஓயவு கபற்ற 
சிவகிரு்ஷணரொஜொ கரங�ெொத -
னின் பதவிக்்� சேனத மனதுங� 
நியமிக்�ப்படடுள்ளொர. கரங� -
ெொதன் க�ொமர்ஷல் வஙகியில் 
41 வருட �ொல கீரததிமிக்� 
்சே்வ்ய நி்றவு கசேயகின் -
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வருடங�ளொ� வஙகியில் பணியொற்றி வருகின்றொர. 
இதில் �ட்நத ெொன்கு வருடங�ளொ� நி்ற்வற்-
றுப் பணிப்பொளரொ�வும் வஙகியின் பிரதம கசேயற் -
பொடடு அதி�ொரியொ�வும் அவர பணிபுரி்நதுள்ளொர.  

க்கொமைர்ஷல் வஙகி மு்கொ்மைததுவப் 
்பணிப்்பொளரொ்க சனத நியமைனம்

சிங�ர ஸ்ரீலங�ொ 
பிஎல்சி, Dell 
T e c h n o l o g i e s 
ஏற்பொடு கசேயத 
ஆசியொவிலுள்ள 
வளர்நது வரும் 
சே்ந ் த � � ளின் 
வி நி ் ய ொ � ஸ் -
த ர � ளு க் � ொ ன  
விருது�ள் 2022 
(AEM) நி�ழவில், 
தனக்்� உரிய 
அஙகீ�ொரத்தச் 
சேம்பொதிததுள்ளது. 
ெொடடில் �ணி-
னி�ள் மற்றும் 
�ணினி து்ணச் சேொதனங�்ள வழஙகுவதில் 
முன்னணி நிறுவனமொ�, தனது ஸ்தொனத்த 
மீணடும் உறுதிபட வலியுறுததி, சிங�ர 
கதொடர்நது இரணடொவது ஆணடொ� வரதத�ப் 
பிரிவில் ஆணடின் மி�ச் சிற்நத விநி்யொ�ஸ்-
தர விரு்த கவன்றுள்ளது.

சேமீபததிய சேொத்ன குறிதது சிங�ர ஸ்ரீலங�ொ 
பிஎல்சியின் சே்ந்தப்படுததல் து்ற பணிப்-
பொளரொன ்ஷனில் கப்ரரொ அவர�ள் �ருததுத 
கதரிவிக்்�யில், “எங�ள் நீணட�ொல கூடடொ-
ளரொன Dell இடமிரு்நது இ்நத மதிப்புமிக்� 

விரு்த ெொம் பணிவுடனும், க�ௌரவததுட-
னும் ஏற்றுக்க�ொள்கின்்றொம். இ்நத அஙகீ�ொர-
மொனது சிங�ரின் ஈடு இ்ணயற்ற விற்ப்ன 
பலம், வொடிக்்�யொளர�ளுக்கு வழஙகும் 
்சே்வ�ள் மற்றும் சே்ந்தப்படுததல் ஆகிய-
வற்றுக்கு சேொன்றொகும். Dell உடனொன எங�-
ளது கூடடொண்ம �ட்நத சில ஆணடு�ளில் 
்மலும் வலுப்கபற்றுள்ளதுடன், இரு நிறு-
வனங�ளுக்கும் பரஸ்பரம் கவற்றியளிக்கும் 
சூழநி்ல்ய ஏற்படுததியுள்ளது,” என்று 
குறிப்பிடடொர.  

சிங்கர நிறுவனம், ஆண்டின மி்கச் சி்றந்த 
விநியயொ்கஸ்்தர விரு்்த கவனறுளளது

கிரிக்க�டடின் சிலிரப்்பயும் உற்சேொ�த-
்தயும் முன்கனடுததுச் கசேல்லும் இலங -
்�யின் இள்ம மற்றும் ெவெொ�ரி� ஆ்ட 
வரதத� ெொமமொன மூஸ் ஆ்ட நிறுவனம், 
இலங்�யின் பங�ளொ்த்ஷ சுற்றுப்பயணத-
தின் கடஸ்ட கதொடரில் ்தசிய கிரிக்க�ட 
அணியின் உததி்யொ�பூரவ அனுசேர்ணயொ-
ளரொ� இலங்� கிரிக்க�டடுக்கு கதொடர்நது 
ஆதரவளிக்கும். முதல் கடஸ்ட ் ம 15 முதல் 
19 வ்ர ெ்டகபறுவ்தொடு 2வது கடஸ்ட 

்பொடடி ்ம 23 முதல் 27 வ்ர கதொடஙகுகி-
றது.  

இலங்� கிரிக்க�டடின் பிரதம நி்ற-
்வற்று அதி�ொரியொன ஆ்ஷலி டி சில்வொ �ருத-
துத கதரிவிக்்�யில், “பங�ளொ்த்ஷக்கு 
எதிரொன எதிரவரும் கடஸ்ட கதொடர இலங -
்�க்கு ஒரு முக்கியமொன ்பொடடியொகும், 
ஏகனனில் ெொங�ள் ஐ.சி.சி உல� கடஸ்ட சேம் -
பியன்ஷிப் தரவரி்சேயில் முன்்னறுவதற்கு 
தயொரொகி வருகி்றொம். இ்நத முயற்சியில் 

மூஸ் க்்ளொதிங-
கின் கூடடொண-
்மயின் ஒதது-
்ழப்்ப வர்வற்கி்றன்.''  

வி்ளயொடடின் மீது மிகு்நத விருப்பத-
துடன், மூஸ் ஆ்ட நிறுவனம், ்தசிய 
கிரிக்க�ட அணிக்கு அனுசேர்ண வழங� 
பல்்வறு திறன்�ளில் இலங்� கிரிக்க�ட-
டுடன் கதொடரச்சியொ� பல சே்நதரப்பங�ளில் 
கூடடு ்சேர்நதுள்ளது.   

இலங்்க கிரிகக்கட் அணியின உததியயொ்கபூரவ 
அனுசர்ையொளரொ்க  மூஸ் ஆ்ை நிறுவனம்  

�ொ்ரதீவு குறூப்நிருபர   

முள்ளிவொயக்�ொல் நி்ன்வ்நதல் 
நி�ழவு ்ெற்று (16) திங�டகிழ்ம 
�ல்மு்ன மொெ�ரில் ெ்டகபற்றது.  

�ல்மு்ன மொெ�ர சே்ப உறுப்பி -
னர சே்நதிர்சே�ரன் ரொஜன் த்ல்ம-
யில் நி�ழவு இடம்கபற்றது .  

அஙகு மடடக்�ளப்பு மொவடட 
முன்னொள் பொரொளுமன்ற உறுப்பி-
னர�ளொன ஜீ.சிறி்ெசேன், பொ.அரி-
ய்ெததிரன் மடடக்�ளப்பு மொெ�ர 
சே்ப முதல்வர ்மயர தி.சேரவணப-
வொன், அம்பொ்ற மொவடட பொரொ-

ளுமன்ற உறுப்பினர த.�்லயரசேன், 
முன்னொள் பொரொளுமன்ற உறுப்பினர 
ஏ.்�.்�ொடீஸ்வரன், முன்னொள் 
மொ�ொண சே்ப உறுப்பினர மு.இரொ-
்ஜஸ்வரன் உள்ளிடட பல அதிதி -
�ள் �ல்நது க�ொணடனர.  

முள்ளிவொயக்�ொல் நி்ன்வ்நதல் 
�ஞ்சி �ொயச்சி அஙகு கபொது மக்� -
ளுக்கு வழங�ப்படடது.   

முதலி்ல கெய விளக்கு ஏற் -
றப்படடு அ்நத மக்�ளுக்�ொ� ஆத -
மொரதத அஞ்சேலி கசேலுததப்பட -
டது.    

 கபரிய்பொரதீவு தின�ரன் நிருபர  

அரசிடம் தமிழர�ள் எ்நத நீதி நியொ-
யத்தயும் எதிரபொரக்� முடியொது. 
இது �ட்நத 75 ஆணடு�ளொ� ெொம் 
�ணட உண்ம. ெொங�ள் நீதி ் �டடு 
நிற்பது சேரவ்தசேததிடம்தொன் என 
அருடபணி �்ந்தயொ கஜ�தொஸ் 
கதரிவிததொர.  

கபொததுவில் இரு்நது முள்ளி-
வொயக்�ொல் வ்ரயிலொன பயணத-
தின் ் ம18 இன விடுத்ல ் தடி முள்-
ளிவொயக்�ொல் ்ெொக்கிய பயணம்” 
ஞொயிற்றுக்கிழ்ம(15) மொ்ல 
�ளுவொஞ்சிகுடி்ய வ்நத்ட்நதது. 

இதன்்பொது அக்குழுவொல் வீதியில் 
கசேன்ற மக்�ளுக்கு �ஞ்சி வழஙகி 
'சேரவ்தசே்ம எமக்கு நீதி்யப் கபற்-
றுததொ' என ்�ொசேமிடடனர. இதன் -
்பொது �ல்நது க�ொணடு �ருததுத கதரி-
விக்்�யி்ல்ய அவர இவவொறு 
குறிப்பிடடொர.   

இதன்்பொது அவர ்மலும் குறிப் -
பிடு்�யில்...  

2009 ஆம் ஆணடு முள்ளிவொயக்-
�ொலில் ்வதது கசேயத இனப்படு-
க�ொ்லக்�ொ� ெொம் கபொததுவில் 
இரு்நது முள்ளிவொயக்�ொல் வ்ரக்-
கும் நீதி ்வணடி ெ்டபவனியொ�ச் 
கசேல்கின்்றொம். ெொங�ள் இனப்படு -

க�ொ்லக் -
�ொ� 13 வரு-
ட ங � ள ொ � 
நீதி்�ட்டொம், வலி்நது �ொணொம-
லொக்�ப்படவர�ள் எங்� என்று 
ெொம் ்�ட்டொம், ்�யளிக்�ப்பட -
டவர�ள் எங்� என்று ்�ட்டொம், 
எதுவும் இதுவ்ரயில் கி்டக்� -
வில்்ல.  

கதொடரச்சியொ� 13 வருட�ொலமொ� 
�டட்மக்�ப்படட இனப்படுக�ொ -
்ல்ய தமிழர தொய�ததில் நி்ற-
்வற்றி வ்நதது. என்வ வருகின்ற 
புதன்கிழ்ம(18) தமிழின அழிப்பு 
ெொளொ� இருக்கின்றது.   

நொங்கள நீதி ய்கட்்பது  
சரவய்தசததிையமை
- அருட்பணி செ�தவாஸ்

முளளிவொயக்கொல் நி்னயவந்தலில்  

விளகய்கறறி அஞசலி  

ம ட ட க் � ள ப் பு 
� ல் ல டி ் ய ச் 
்சேர்நத உதயகு -
மொர உதய�ொ்நத 
ம ட ட க் � ள ப் பு 
மொவடட எல் -
் ல க் கு ட ப ட ட 
சேமொதொன நீதவொ -
னொ� மடடக்�ளப்பு நீதவொன் நீதி -
மன்றில் சேததியபிரமொணம் கசேய -
துள்ளொர.  

இவர மடடக்�ளப்பு �ல்லடி 
- உப்்பொ்ட வி்வ�ொன்நதொ �ல் -
லூரியில் ஆரம்பக் �ல்வி்யயும், 
க�ொழும்பு - மொதம்பிடடி புனித 
அ்ந்தொனியொர விததியொலயததில் 
�.கபொ.த சேொதொரண தரக் �ல்வி-
்யயும், �ல்லடி மு�ததுவொரம் விபு-
லொன்நதொ விததியொலயததில் தனது 
உயரதரக் �ல்வி்யயும் �ற்று குறிதத 
பொடசேொ்ல�ளின் ப்ழய மொணவரு-
மொவொர.  

சமாதான நீதவானாக 
சத்தியப்பிரமாணம்  

தி�ொமடுல்ல மொவடட பொரொளுமன்ற உறுப்பினர 
சேடடததரணி எச்.எம்.எம்.ஹ ரீஸ் 20க்கு ஆத ரவ -
ளிதத து ப த விக்கு ஆ்சேப்ப டட ல்ல  என்ப ் த ெொம் 
அறி்வொம். 

� ட ்நத  ஆடசியில் முஸ்லிம் அ்மச்சே ர� ள், 
ஆளுன ர� ள் இரொஜினொமொ கசேயய  ்வணடும் 
என  இன வொத ்ெொக்குடன் ர தன ் தர ர உண -
ணொவிர த ம் இரு்நத  ்பொது அ்னவ ரும் இரொ -
ஜினொமொ கசேயது பின் அ்மச்சே ர� ள் மீணடும் 
ப த வி கபற்ற  ்பொது எச்.எம்.எம். ஹ ரீஸ் 
ம டடும் அ்மச்சு ப த வி்ய நிரொ� ரிததொர. 

அது ்பொன்று  20க்கு ்� உயரததிய்மக் -
�ொன  �ொர ண ம் � ல்மு்ன பிர ச்சி்னயொகும் 
என ஐக்கிய �ொஙகிரஸ் �டசியின் த்லவர 
கமௌலவி �லொபூசேணம் முபொரக் அப்துல் 
மஜீத கதரிவிததொர. 

அவர கவளியிடடுள்ள அறிக்்�யில் 

்மலும்  கதரிவிக்�ப்படடுள்ள விடயமொனது, 
எச்.எம்.எம். ஹ ரீஸ் 20க்கு ்� உயரததிய -
்மக்�ொன  ஒ்ர �ொர ண ம் � ல்மு்ன பிர ச்சி -
்னயொகும். இத னொல் ஐக்கிய  �ொஙகிர ஸ் � டசி -
யின ரொகிய  ெொம் அவ ் ர வொழததியிரு்ந்தொம். 
� ல்மு்ன முஸ்லிம்� ளில் 90 வீத மொ்னொர எச்.
எம்.எம். ஹ ரீசின் இ்நத  கசேய ் ல உள்ளொர்நத 
ரீதியொ� பொரொடடின ர என்ப ் த உண்ம.

ஆனொலும் ர ணில் ஆடசியில் � ல்மு்ன 
பிர ச்சி்ன தீருமொ அல்ல து இன்னும் க�ொதிப் -
ப ் டயுமொ என்ப கதல்லொம் அடுதது வ ரும் 
்சேொடொப்்பொதத ல் அர சிய லொகும் என்று கதரி -
விததுள்ளொர.

கிழக்கில் 
கடும் வவப்்பம்   
பொணடிருப்பு தின�ரன் நிருபர  

கிழக்கில் அதி� கவப்பம் நிலவி வருவத -
னொல் மக்�ள் பல்்வறு அகசேௌ�ரியங�ளுக்கு 
மு�ம் க�ொடுததுள்ளனர. மடடக்�ளப்பு, 
அம்பொ்ற, திரு்�ொணம்ல மொவடடங�-
ளில் அதி� கவப்பததினொல் சிறுவர�ள் முதிய -
வர�ள் உடபட பலரும் கதொற்று ்ெொய�ளுக்-
கும் ஆளொகிவருகின்றனர.  

இஙகு வயிற்்றொடடம், ்தொல்்ெொய�ள், 
த்லயிடி, �ொயச்சேல், மஞ்சேள்�ொம்ல ்பொன்-
வற்றொல் பொதிக்�ப்படும் மக்�ள் பிர்தசே ்வத-
தியசேொ்ல�ளில் சிகிச்்சே கபற்றுச்கசேல்கின்-
றனர. இக் �ொலப்பகுதியில் மின் கவடடும் 
அமுலில் இருப்பதினொல் ப�ல், இரவு ்ெரங-
�ளில் வீடு�ளுக்குள் இருக்�முடியொது மக்�ள் 
மரநிழல்�்ளயும், �டற்�்ர ்பொன்ற கபொது 
கவளி்யயும் ெொடிச்கசேல்கின்றனர.  

இ்த்வ்ள இ்டயி்ட்ய ம்ழயு-
டன் கூடிய �ொலநி்லயும் நிலவிவருகின்றது. 
இதனொல் கடஙகு நுளம்பு கபருகும் அபொயம் 
இருப்பதொ�வும் கபொதுமக்�ள் தங�ள் சுற்றுப்-
புறங�்ள சுததமொ� ்வததிருக்குமொறும் சு�ொ-
தொரப் பிரிவினர அறிவுறுததல் விடுததுள்ளனர.   

ஐக்கிய �வாங்கிரஸ்

ஹரீஸ் 20க்கு ஆதரவளித்த ந�ாக்கத்்த
கல்மு்ன மக்கள் அறிவர் 

ச்பரிய�ல்வாறு �டல்வாச்சி அம்ேன் ஆ்ய ்ருடவாநத திருச்ெடங்ம� முன்னிடடு ச்பரிய-
�ல்வாறு ஸ்ரீ ெர்்வார்்தத சி்ததி வி்வாய�ர் ஆ்ய்ததில இருநது �டல்வாச்சி அம்ேன் ஆ் -
யய்ததிற்கு சுேவார் ஒரு கிம்வா மீற்ைர் நீளேவான ்ப் ச்பண�ள் �்நது ச�வாணட ்பவாற்குடப் 
்ப்னி இடம்ச்பற்ை ம்பவாது,...                               (்படம்: �ல்வாறு தின�ரன் நிரு்பர்)    
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இராணுவத்தினரால் உலருணவுப் 
ப�ாதிகள் வழங்கி வவப்பு

பரந்தன் குறுாப் நிருபர்

இராணுவத்தினரால் வவசாக் 
தினத்்்த முன்னிட்டு உலருணவுப் 
வபாதிகள் வழங்கி ்வக்கப்பட்்டது-
்டன் ஐஸ்கிறீமும் வழங்கப்பட்்டது. 

குறித்்த நிகழ்வு நேற்று முற்பகல் கிளி-
வோச்சி காமினி வசன்்டர் வளாகத்-
தில் இ்டம்வபற்்றது.   

இ்தன்நபாது வ்தரிவு வசய்யப்பட்்ட 
1500 நபருக்கு உலருணவு வபாதிகள் 

இராணுவத்தினரால் பகிர்ந்தளிக்கப்-
பட்்டன. வ்தா்டர்நது ஏ 9 வீதியில் 
வவசாக் தின வகாண்டாட்்டத்தி்ன-
வ்யாட்டி ஐஸ் கிறீமும் வழங்கப்பட்-
்டது.   குறித்்த நிகழ்வில் முல்்லத்-

தீவு கிளிவோச்சி மாவட்்ட இராணுவ 
்த்ல்ம்யக கட்்ட்ள அதிகாரி 
நமஜர் வஜனரல் வணசிங்க உள்-
ளிட்்ட இராணுவ உ்யர் அதிகாரிகள் 
கலநது வகாண்டனர்.

கிளிவோச்சி கருணா நி்ல்யத்-
தில் ்்த்யல் பயிற்சியி்ன நி்்றவு 
வசய்த 11ஆவது அணியினருக்கு 
நேற்று சான்றி்தழ் வழங்கி ்வக்கப்-
பட்டுள்ளது.    

ஆறு மா்த இலவச ்்த்யல் பயிற்-
சியி்ன நி்்றவு வசய்த மாணவர்க-
ளுக்கு சான்றி்தழ்கள் வழங்கி ்வக்-
கப்பட்டுள்ளந்தாடு, அவர்களினால் 
வடிவ்மக்கப்பட்்ட   ஆ்்டகளும் 

கணகாட்சிக்கு ்வக்கப்பட்டிருந-
்தன.    கருணா நி்ல்யம் கிளி-
வோச்சியில் கல்விப் பணி, சம்யப் 
பணிக்ளயும் பல்நவறு சமூகப் 
பணிக்ளயும் ஆற்றிவருகின்்றது. 
அந்த வ்கயில் வ்தாழிற் பயிற்சி-
்யாக    ்்த்யல் பயிற்சியி்னயும் 
வ்யது நவறுபாடின்றி அ்னவருக்-
கும் வழங்கி வருகின்்ற்ம    குறிப்-
பி்டத்்தக்கது.

தையல் பயிற்சியிதை நிதைவு செயை 
அணியிைருக்கு  ொன்றிைழ் வழங்கல்

பமை இமைஞர் அணியினரவால் பமை பிரமேெத்தில் மேற்று முன்தினம் (15) முள்ளி -
்வாய்க்்வால் நிமனவு ்ஞ்சி ்ழங்பபட்டது.    ்ரச்டடி தின்ரன் நிருபர்  

யவாழில் ச்ெவாக் தினேவான மேற்றுமுன்தினம் பவாது்வாபபுத் ேரபபினரவால் சபவாதுேக்்ளுக்கு 
உணவு ேற்றும் குளிர்பவானங்ள் ்ழங்பபட்டன. ேவானிபபவாய் சபவாலிஸவாரவால் குளிர்பவா -
னம் ்ழங்பபட்டது்டன் இரவாணு்த்தினரவால் பருத்தித்துமைப பகுதியில் ்வாமை உணவு 
்ழங்பபட்டது.   (்ரச்டடி தின்ரன் நிருபர்)

முள்ளி்வாய்க்்வால் நிமனவு ் வாரம் அனுஷ்டிக்்பபடடு ் ரும் நிமையில் மேற்று ் வுனியவா 
ேவா்ட்டத்தில் ்லிந்து ்வாணவாேல் ஆக்்பபடம்டவாரின் உைவினர்்ளினவால் ்ஞ்சி ்ழங்ப -
பட்டது.   ஓேந்மே விமே்ட நிருபர்  

நலாரன்ஸ் வசல்வோ்யகம்

”உயி்ரப் பண்யம் ்வத்து இந்த 
சவாலுக்கு ோன் முகம் வகாடுப்-
நபன். அந்த சவா்ல வவற்றி 
வகாள்நவன். அ்தற்கு உங்கள் 
அ்னவரினது ஒத்து்ழப்்பயும் 
எனக்கு வபற்றுத் ்தாருங்கள்.”

இவவாறு பிர்தமர் ரணில் விக்ரம 
சிங்க ோட்டு மக்களுக்கு ஆற்றி்ய 
உ்ரயின்நபாது வ்தரிவித்்தார். 
அவர் நமலும் கூறி்ய்தாவது ,

க்டந்த வி்யாழக்கிழ்ம ோன் 
பிர்தமர் ப்தவி்்ய வபாறுப்நபற்-
ந்றன். அந்தப் ப்தவி்்ய ோன் 
நகட்கவில்்ல. ோட்டில் ஏற்பட் -
டிருந்த வேருக்கடி நி்ல்்ய கருத்-
தில் வகாணடு இந்தப் ப்தவி்்ய 
ஏற்றுக்வகாள்ளுமாறு ஜனாதிபதி 
எனக்கு அ்ழப்பு விடுத்்தார். ோன் 
அரசி்யல் ்த்லவராக மட்டுமின்றி, 
இலவசக் கல்வி்்ய அனுபவித்து 
வகாழும்பு சட்்டக் கல்லூரியில் 
சட்்டத்து்்றயில் பட்்டம் வபற்்ற 
உ்யர்ந்த ந்தசி்யத் ்த்லவர் என்்ற 
வ்கயிநல இந்தப் வபாறுப்்ப 
ஏற்றுக் வகாணந்டன்.

இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இலங்-
்கயின் வபாருளா்தாரம் மிகவும் 
நமாசமான நி்லயிநலந்ய 
உள்ளது. 2022 ஆரம்பத்தில் க்டந்த 
அரசாங்கத்தின் வரவுவசலவு திட் -
்டத்தில் 2.3 ட்ரில்லி்யன் ரூபாயகள் 
வருமானமாக உள்ளன என காட்்டப்-
பட்்டாலும் இந்த வரு்டத்திற்கான 
உண்ம்யான வருமான எதிர்வு 
கூ்றல் 1.6 ட்ரில்லி்யன் ரூபாயகளா-
கநவ உள்ளன. 

2022 ஆம் ஆணடிற்கான அரசின் 
வசலவு 3.3 ட்ரில்லி்யன் ரூபாயகள். 
எவவா்றாயினும் க்டந்த அரசில் 
வட்டி விகி்தம் அதிகரித்்த்ம 
மற்றும் நமலதிக வசலவுகள் கார-
ணமாக 2022 ஆம் ஆணடிற்கான 
அரசின் வமாத்்த வசலவு 4 ட்ரில்லி -
்யன் ரூபாயகளாகும். வரு்டத்திற்-
கான வரவுவசலவு பற்்றாக்கு்்ற 
2.4 ட்ரில்லி்யன் ரூபாயகளாக உள்ள 
அந்தநவ்ள அது சராசரி ந்தசி்ய 
உற்பத்தியில் நூற்றுக்கு 13 வீ்தமா-
கும் .

அந்தநபான்று அங்கீகரிக்கப்பட்்ட 
க்டன் எல்்ல 3200 பில்லி்யன் 
ரூபா்யாகும். ோம் நம மா்தத்தின் 
இரண்டாம் வாரம் ஆகும்நபாது 
1950 மில்லி்யன் ரூபாயக்ள 
வசலவு வசயதிருநந்தாம். அ்தன்-
படி அணணளவான மிகுதி 1250 
மில்லி்யன் ரூபாயகள். ோம் நேற்று 
அ்மச்சர்வயில் தி்்றநசரி 
முறிக்ள வழங்கும் அனுமதிக்கப்-

பட்்ட எல்்ல்்ய 3000 பில்லி்ய-
னில் இருநது 4000 பில்லி்யன் வ்ர 
அதிகரிக்கும் ந்யாச்ன ஒன்்்ற 
பாராளுமன்்றத்தில் முன்்வக்க ஒரு 
தீர்மானத்்்த எடுத்ந்தாம்.

2019 ேவம்பர் மா்தத்தில் எமது 
அநநி்யச் வசலாவணி ்கயிருப்பு 
7.5 பில்லி்யன் அவமரிக்க வ்டாலர்-
கள் இருந்தன. ஆனால் இன்று 
தி்்றநசரி்யால் ஒரு மில்லி்யன் 
வ்டாலர்க்ளக்கூ்ட ந்தடிக்வகாள்ள 
முடி்யா்த நி்ல ஏற்பட்டுள்ளது. 
எரிவாயு்வ கப்பலில் ஏற்றும் 
வபாருட்டு வசலுத்்தத் ந்த்வ்யான 
5 மில்லி்யன் அவமரிக்க வ்டாலர்-
க்ளக்கூ்ட இந்த நேரத்தில் நிதி்ய-
்மச்சினால் ந்தடிக்வகாடுக்க முடி-
்யாதுள்ளது.

இவவ்னத்து வேருக்கடிகளுக்கு 
மத்தியில் ோம் முகம் வகாடுக்கும் 
மிகநமாசமான சில சிக்கல்கள் 
உள்ளன. எதிர்வரும் சிலோட்க-
ளில் வரி்சக்ள கட்டுப்படுத்தும் 
வபாருட்டு மிகவி்ரவில் சுமார் 75 
மில்லி்யன் அவமரிக்க வ்டாலர்க்ள 
ந்த்டநவணடி்ய உள்ளது. இப்நபாது 
ேமது ் கயிருப்பில் ஒரு ோ்ளக்குத் 
ந்த்வ்யான வபற்ந்றால் மட்டுநம 
உள்ளது. நேற்று வந்த டீசல் கப்ப-
லால் இன்றில் இருநது உங்களின் 
டீசல் பிரச்சி்னக்கு ஓரளவு தீர்வு 
கி்்டக்கும். இநதி்ய க்டனு்தவி திட் -
்டத்தின் கீழ் நம 19 மற்றும் ஜூன் 01 
ஆகி்ய திகதிகளில் நமலும் இரணடு 
டீசல் கப்பல்களும் நம 18 மற்றும் 
நம 29 இரணடு வபற்ந்றால் கப்-
பல்கள் வரவுள்ளன. இன்றுவ்ர 
40 ோட்களுக்கு நமலாக இலங்்க-
யின் க்டற்பரப்பில் வபற்ந்றால், 
மசவகணவணய, எணவணய ஏற்றி-
வந்த கப்பல்கள் 3 நிறுத்தி ்வக்கப்-
பட்டுள்ளன. அவற்றுக்கு வசலுத்-
தும் வபாருட்டு தி்றந்த சந்்தயில் 
வ்டாலர்க்ள வபற்றுக் வகாள்ள 
ே்டவடி்க எடுக்கப்படும்.

மின்சாரத் ந்த்வயில் ோன்கில் 
ஒன்்்ற உற்பத்தி வசய்ய எரிவபா-
ருநள ப்யன்படுத்்தப்படுகி்றது. 
இ்தனால் ோளாந்த மின்வவட்டு 
இன்னும் சில ோட்களில் 15 
மணித்தி்யாலங்களாக மா்றவும் 
இ்டமுணடு. ஆனால் ோம் இ்தற்கு 
ந்த்வ்யான நிதி்்ய ந்தடிக்வகாண-
டுள்நளாம். அந்தநபான்று முடிந்த-
ளவு நுகர்நவாருக்கு எரிவாயு்வ 
வபற்றுக் வகாடுக்கும் வபாருட்டு 
20 மில்லி்யன் அவமரிக்க வ்டாலர்-
க்ள கூடி்ய வி்ரவில் ந்த்டநவண-
டும். மணவணணவணய மற்றும் 
சம்பந்தமான நி்ல்ம இ்த்ன 

வி்டப் ப்யங்கரமானது. இந்த நேரம் 
வ்ர இலங்்க மத்தி்ய வங்கி, 
அரச வங்கிகள், ்தனி்யார் வங்கிகள், 
இலங்்கயில் உள்ள வவளிோட்டு 
வங்கிகள் அ்னத்தும் வ்டாலர் 
இல்லா்த சிக்கலுக்கு முகம் வகாடுத்-
துள்ளன. ேம்மி்டம் ்கயிருப்பில் 
உள்ள வ்டாலர்களின் அளவு மிகவும் 
சிறி்யது என்ப்்த நீங்கள் அறிவீர்-
கள். ஆனால் இவவ்னத்து சிரமங்-
களுக்கு மத்தியில் நேற்று ஒரு டீசல் 
ஏற்றி்ய கப்ப்ல நேற்று வகாணடு 
வநந்தாம். அ்தனால் இன்று மு்தல் 
அந்த டீச்ல உங்களால் வபற்றுக்-
வகாள்ள முடியும். அ்தன்வபாருட்டு 
இநதி்யாவின் ஒத்து்ழப்பு ேமக்கு 
கி்்டத்்தது. அந்தநபான்று வந -
துள்ள எரிவாயு கப்பலுக்கான கட்-
்டணத்்்த வசவவாயக்கிழ்மக்கு 
முன்னர் வசலுத்்த ோம் ே்டவடிக்்க 
எடுப்நபாம். அ்தன் மூலம் உங்க-
ளின் எரிவாயு பிரச்சி்னகளுக்கு 
ஏந்தாவவாரு தீர்வு கி்்டக்கும்.

இ்தற்கு இ்்டயில், மற்றுவமாரு 
உ்தாரணம் மருத்துவ மருநதுக-
ளுக்கான ்தட்டுப்பாடு. இரு்த்ய 
நோ்யாளிகளுக்குத் ந்த்வ்யான 
மருநதுகள், சத்திர சிகிச்்சக்குத் 
ந்த்வ்யான சிகிச்்ச உபகரணங் -
கள் உட்ப்ட பல மருத்துவ மருநது 
வ்ககளுக்கான ்தட்டுப்பாடு நில-
வுகி்றது. மருத்துவ மருநதுகள், 
சத்திர சிகிச்்ச உபகரணங்கள் 
மற்றும் ந்த்வ்யான உணவுக்ள 
வழங்கும் வழங்குேர்களுக்கு 04 
மா்தங்களாக கட்்டணம் வசலுத்்தப்-
ப்டவில்்ல. அவர்களுக்கு வழங் -
கநவணடி்ய நிலு்வ வ்தா்க 34 
பில்லி்யன் ரூபாயகளாகும். அந்த-
நபான்று அரச ஔ்ட்தக் கூட்டுத்்தா-
பனம் இ்றக்குமதி வசய்த மருத்துவ 
மருநதுகளுக்கு 04 மா்தங்களாக 
கட்்டணம் வசலுத்்தப்ப்டவில்்ல. 
அ்தனால் அவர்க்ள கறுப்புப் பட் -
டி்யலில் நசர்க்க வவளிோட்டு மருத்-
துவ நிறுவனங்கள் ே்டவடிக்்க 
எடுத்து வருகின்்றன. 14 அத்தி்யா-
வசி்ய மருத்துவ மருநதுகள் ்தட்-
டுப்பா்டாக உள்ள்மயும், அதில் 
இரண்்ட்யாவது வழங்க இந்த 
நேரத்தில் எமது மருத்துவ வழங்-
கள் பிரிவிற்கு இ்யலாது உள்ள்ம 
மிகவும் வருந்தத்்தக்க வி்ட்யமாக 
உள்ளது. இரு்த்ய நோயகளுக்கு 
ப்யன்படுத்்தப்படும் மருநது மற்றும் 
விசர் ோயக்கடி எதிர்ப்பு மருநது 
ஆகி்ய்வந்ய அந்த இரணடு மருந-
துகளாகும். ஆனால் விசர் ோயக்கடி 
எதிர்ப்பு மருநதிற்கு மாற்று மருநது 
எதுவும் இல்்ல.

இ்தற்கி்்டயில் 2022 ஆணடிற்-
காக முன்்வக்கப்பட்்ட அபிவி -
ருத்தி வரவுவசலவு திட்்டத்திற்கு 
பதிலாக புதி்ய வரவுவசலவு திட்்ட -
வமான்்்ற முன்்வக்க திட்்டமி-
்டப்பட்டுள்ளது. அ்த்ன சலு்க 
வரவுவசலவு திட்்டமாக முன்-
்வக்கநவ ோன் திட்்டமிடு-
கிந்றன்.

அந்தநபால், இதுவ்ர ேட் -
்டத்தில் இ்யங்கிக் வகாணடி -
ருக்கும் ஸ்ரீலங்கன் விமான 
நச்வ்்ய ்தனி்யார் ம்யப்-
படுத்துமாறு ோன் முன் -
வ ம ா ழி கின் ந ்றன் . 
2020 – 2021 ல் 
மட்டும் ஸ்ரீலங்-
கன் விமான 
நச்வ 45 
பி ல் -

லி்யன் ரூபாயகள் ேட்்டம்்டந-
துள்ளது. 2021 மார்ச் 31 ஆகும் 
நபாது இ்தன் வமாத்்த ேட்்டம் 372 
பில்லி்யன்களாக இருந்தது. ோம் 
இ்த்ன ்தனி்யார் ம்யப்படுத்தினா -
லும் இந்த ேட்்டத்்்த ோநம ஏற்க 
நேரிடும். இந்த ேட்்டத்்்த வாழ் -
்கயில் ஒருமு்்ற்யாவது விமானத்-
தில் ப்யணிக்கா்த இந்த ோட்டின் 
ஏ்ழ எளி்ய மக்களும் அனுபவிக்க 
நவணடி்ய நி்ல ஏற்பட்டுள்ளது 
என்ப்்த நீங்கள் வ்தரிநது வகாள்ள 
நவணடும்.

குறுகி்ய காலத்திற்கு ோம் இ்த்ன 
வி்ட நமாசமான காலத்திற்கு முகம் 
வகாடுக்கப் நபாகின்ந்றாம். பண-
வீக்கம் நமலும் அதிகரிக்க இ்டமுள்-
ளது.

அரசாங்கம் ்தற்நபாது 92 
வபற்ந்றால் லீட்்டர் ஒன்றில் ரூ. 
84.38, 95 வபற்ந்றால் லீட்்டர் 
ஒன்றில் ரூ. 71.19 , டீசல் லீட்்டர் 
ஒன்றில் ரூ. 131.55 சுப்பர் டீசல் 
லீட்்டர் ஒன்றில் ரூ. 136.31 மற்றும் 
மணவணணவணய லீட்்டர் ஒன்றில் 
ரூ. 294.50 என ேட்்டம்்டகின்்றது. 
வபற்ந்றாலி்யக் கூட்டுத்்தாபனத்-
தினால் இந்த ேட்்டத்்்த நமலும் 
்தாங்கிக் வகாள்ள முடி்யாது. 
அந்தநபால இலங்்க மின்சார-
ச்ப மின் அலகு ஒன்றிற்காக உங்-

களி்டம் ரூ. 17 ஐ அ்றவிட்்டாலும் 
அ்தன் வபாருட்டு 48 ரூபாயகள் 
வ்ர வசலவு வசயகி்றது. அ்தன்படி 
ஒரு அலகிற்கு 30 ரூபாயகள் ேட்்டம் 
ஏற்படுகி்றது. அதுவும் நமாசமான 

சிக்கலாகும்.
ோன் இந்த நேரத்தில் 
விருப்பப்ப்டாவிட்்டா 
லும் பணத்்்த அச்ச-
டிப்ப்தற்கு அனுமதி 
வழங்க நேரிடும். 
அரச ஊழி்யர்க-
ளின் இந்த மா்த சம் -

ப ள த் ் ்த 
வ ழ ங் -

கவும், உங்களுக்கு ந்த்வ்யான 
வபாருட்கள் நச்வகளின் 
வபாருட்ந்ட அ்த்ன வசய்யவுள்-
ளது. எவவா்றாயினும் பணத்்்த 
அச்சடிப்ப்தால் ரூபாவின் வபறுமதி 
கு்்றயும் என்ப்்த ோம் நி்னவில் 
்வக்க நவணடும். ்தற்நபா்்த்ய 
நி்லயில் வபற்ந்றாலி்யக் கூட்டுத் -
்தாபனம் மற்றும் மின்சாரச்பக்குத் 
ந்த்வ்யான நிதி்்யக்கூ்ட ந்த்ட-
முடி்யாதுள்ளது. எவவா்றாயினும் 
எதிர்வரும் சில மா்தங்களுக்கு 
நீங்களும் ோனும் வாழ்க்்கயில் 
நமாசமான காலகட்்டத்்்த க்டக்க 
நேரிடும். அ்தற்கு ோம் அ்னவரும் 
அர்ப்பணிப்பு்டன் முகம் வகாடுக்க 
நவணடும்.

ோன் மக்களுக்கு வி்ட்யங்க்ள 
ம்்றத்து வபாய வசால்வ்தற்கு எந்த 
வ்கயிலும் விரும்பவில்்ல. 
ப்யங்கரமாக இருந்தாலும் அசிங்க-
மாக இருந்தாலும் இது்தான் உண-
்ம்யான நி்ல்ம. குறுகி்ய காலத் -
திற்கு ோம் க்டந்த காலத்்்தவி்ட 
மிகவும் கஸ்்டமான காலத்திற்கு 
முகம் வகாடுக்க நபாகின்ந்றாம். 
இந்த நேரத்தில் ேமக்கு கவ்லப்-
ப்ட மட்டுநம முடியும். ஆனால் 
இது குறுகி்ய காலத்திற்கு மட்டுநம. 
எதிர்வரும் சில மா்தங்களில் எமது 
ேட்பு ோடுகளின் உ்தவிகள் மற்றும் 

ஒத்து்ழப்பு எமக்கு கி்்டக்கும். 
அவர்கள் எமக்கு உ்தவி வசயவ-
்தாக உறுதி்யளித்துள்ளனர். அ்தன் 
வபாருட்டு எதிர்வரும் சில மா்தங்-
கள் ோம் வபாறு்மயு்டன் இருக்க 
நவணடும். ஆனால் இதில் இருநது 
ோம் மீள முடியும். அ்தன்வபா-
ருட்டு ோம் புதி்ய வழிக்கு வசல்ல 
நேரிடும்.

இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ்தற்நபா்்த்ய 
நி்ல்ம சம்பந்தமாக எதிர்கட்சி 
்த்லவர் உட்ப்ட கட்சித் ்த்லவர்-
களுக்கு அனுப்பி்ய கடி்தங்களுக்கு 
பதிலளித்்த்ம குறித்து அவர்க-
ளுக்கு ேன்றி கூறுகிந்றன்.

்தற்நபாது நிலவும் இந்த சிக்கல்-
களுக்கு தீர்வு காணும் வபாருட்டு 
ந்தசி்ய ச்ப அல்லது அரசி்யல் 
ச்ப ஒன்்்ற அ்னத்து கட்சிக-
ளினதும் பங்நகற்பு்டன் உ்டனடி-
்யாக அ்மக்க ே்டவடிக்்க எடுக்க 
நவணடி உள்ளது.

அ்தன் மூலம் அ்னத்து ்தரப்பி -
னரு்டனும் கலந்தாநலாசித்து எட்-
்டப்படும் தீர்மானத்திற்கு அ்ம்ய 
நிச்சயிக்கப்பட்்ட காலப்பகுதிக்குள் 
வபாதுவான குறுகி்ய கால- மத்தி்யக் 
கால – மற்றும் நீண்ட கால வச்யற்-
திட்்டங்க்ள ே்்டமு்்றப்படுத்தி 
ோட்்்ட மீணடும் உ்யர்ந்த நி்லக்கு 
இட்டுச் வசல்ல எம்மால் முடியும். 
மணவணணவணய, எரிவாயு, எரி-
வபாருள் வரி்ச இல்லா்த ோடு, 
மின்சாரம் துணடிக்கப்ப்டா்த ோடு, 
விவசா்யத்்்த சு்தநதிரமாக நமற்-
வகாள்ளக் கூடி்ய வசதிகள் உள்ள 
ோடு, இ்ளஞர் யுவதிகளின் ோ்ள-
்யதினம் பாதுகாக்கப்பட்்ட ோடு, 
மனி்த வளம் நபாராட்்டக் களத்தில் 
மற்றும் வரி்சயில் வீணடிக்கத் 
ந்த்வ இல்லா்த ோடு, எல்நலாரும் 
சு்தநதிரமாக வாழ்க்்க்்ய முன்-
வனடுத்துச் வசல்லக் கூடி்ய ோடு, 
மற்றும் மூன்று நவ்ளயும் உணவு 
உணணக் கூடி்ய ோட்்்ட ோம் கட்-
டிவ்யழுப்புநவாம்.

ோன் வபாறுப்நபற்்றது மிகவும் 
அபா்யகரமான சவால். கத்தியின் 
நமல் ே்டப்ப்்தவி்ட இது ப்யங்க-
ரமான சவால் மிகுந்தது. மிகவும் 
ஆழமானது. அடிந்ய வ்தரி்ய-
வில்்ல. பாலங்கள் வமல்லி்ய கண-
ணாடி்யால் அ்மக்கப்பட்டுள்ளன. 
்கப்பிடி இல்்ல. என்னு்்ட்ய 
கால்களில் கலற்்ற முடி்யா்த பா்த-
ணிகள் நபா்டப்பட்டுள்ளன. அ்தன் 
அடியில் கூர்்ம்யான இரும்பு 
ஆணிகள் வபாருத்்தப்பட்டுள்-
ளன. குழந்்த்்ய பாதுகாப்பாக 
அடுத்்த பக்கம் வகாணடு வசல்ல 
நவணடி உள்ளது. இந்த சவா்ல 
ோன் ோட்டிற்காகநவ வபாறுப்-
நபற்ந்றன். எனது நோக்கமும் 
அர்ப்பணிப்பும் ஒரு ்தனிமனி்தன், 
ஒரு குடும்பம், அல்லது ஒரு கூட் -
்டத்்்த பாதுகாப்பது அல்ல முழு 
ோட்டினதும் மக்க்ள காப்பாற்-
றுவந்த, இ்ளஞர்களின் எதிர்கா-
லத்்்த காப்பாற்றுவந்த. உயி்ர 
பண்யம் ்வத்து இந்த சவாலுக்கு 
ோன் முகம் வகாடுப்நபன். அந்த 
சவா்ல வவற்றி வகாள்நவன். 
அ்தற்கு உங்கள் அ்னவரினதும் 
ஒத்து்ழப்்பயும் எனக்கு வபற்றுத் 
்தாருங்கள். ோன் எனது க்ட்ம்்ய 
ோட்டிற்காக வசயது முடிப்நபன். 
அது ோன் உங்களுக்கு அளிக்கும் 
உறுதி்யாகும் என்்றார் பிர்தமர்.

சவாவல பவற்றிபகாள்்ள 
அனைவரதும் ஒத்துனைப்பு அவசியம்
நாட்டு மக்களுக்கான உரையில் பிைதமர் ைணில் வேண்டுவ்காள்  
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-அருட்திரு முமை்ர் அருள் ...

 கருமை ேமழமே கனிவின் உரும்
அரும்பும் ேலரின் அழமக - திரும்
உருகி அமழதமதேன் உயிரவாய் உமைமே
்ருததேம் விலக்கிட ்வா .

ஞவாை ்டிம் நலேருள் ரவாணிமே
்வாை ஒளிமே! ்ரு்வாமே  - மேவாை
தே்மே சதேளிவிமைத தேந்து ேைததின்
க்மல துமடப்வாய் கனிந்து .

ேரிமேயுன் நவாேம் ேகிமேப ்டுததிப
்ரி்ளிக்க கணகள் ்னிக்கும் - திரியில்
சுடசரை மின்னும்! சுகம்பிறக்கும்! எங்கும்
்டர்ந்திடும் ம்ரன்ம்ப ்வார் .

அன்பின் சிகரம் நீ அன்மைேர்க்கன்மை நீ

 தேன்னிக ரில்லவாத தேேவா்ரி நீ - ச்வான்சைழில்நீ
மகவிேழும் மெய்குரல் மகட்டு விமரந்து ்ந்து
இப ்வாவிக்குத தேவாலவாட்டு ்வாடு .

மதே்ரீர் அன்மைமே மதேடி்ந்மதேன் உன்மைமே
ஆ்லுடன் நம்பிமைன் ஆட்சகவாள்்வாய் - ்வா்தமதேப
ம்வாக்கிடும் மதே்ேரி  புணணிே பூமியில்
நீக்கேற என்னுள் நிமற.

ேன்றவாடு கின்மறமை ேவாதேவா இரங்கவாமேவா
ேன்னிபம் நீயும் ்ழங்கவாமேவா - ேணணுயிர்
கவாக்கும் புனிமதேமே மககூபபும் மெசேன்மைத
தூக்கி ேமைததேவால் சுகம் .

நிததிமர இல்மலேம்ேவா நிம்ேதியும் ம்வாைதேம்ேவா

இததேரணி ்வாழம்வா எரிக்குதேம்ேவா - ெததிேததின்
ம்சரவாளிமே கன்னிமகமே 
பிள்மளைசேமைக் கண்வார்ததுச்
சீசரவாடு ்வாழந்திடச் செய்.

ேவாதேவாவுன் ம்ரருமளை ேவாரிேவாய்ப ச்ய்கிறவாய்
நீதேவான் ்ழிததுமைேவாய் நிற்கிறவாய் - ்வாதேவார
விந்தேம் ்ணிந்மதேன் விேனுல(கு) ஏகிடச்செய்
ெந்தேதே முன்நிமைபம் ெவால்பு .

ஊைமுற்ற சநஞெததிற்(கு ஊன்றுமகவால் நீதேவாமை
மதேைமுதே ்வாக்களைவால் மெவிபம்ன் - ்வாைரசி
மதேவாளி சலமைச்சுேப்வாய் தூே்மளை ேவாதேவாவுன்
தேவாளிமைப ்ற்றிமைன் தேவாங்கு.

சேழுகு்ர்ததி ஏற்றிம்தது சேய்விதிர்க்க நின்று
சதேவாழுதிடும்ன் உன்்வாதேம் சதேவாட்டு - முழுேைதேவாய்
நீமே கதிசேை சநஞசுருகி ம்ணடிடும்ன்
தேவாமேசேன் நற்றுமைநீ தேவான் .

புல்லுமலை புனித செபமாலை அனலனை திருவிழா

கிழக்கிலங்கையின் வரலாற்று 
சிறப்புமிகு  ஆலயஙகைளில் 
ஒன்றான மட்டக்கைளப்பு 

பெரிய புல்லும்ல புது்ம மிகு 
புனித பெெமா்ல அன்்ன திருத்-
தல ்வகைாசித் திருவிழா ம்றமா-
வட்ட ஆயர் பெரருடதிரு  ப�ாெப் 
பொன்்னயா ஆண்ட்கையின் த்ல-
்மயில் ந்்டபெற்றது.

அன்்னயின் திருத்தல ்வகைாசித் 
திருவிழாவானது கை்டநத 6 ஆம் திகைதி  
மா்ல   ெஙகுத்தந்த  அருடெணி 
பெதுரு ஜீவராஜ் அடிகைளார் த்ல்ம-
யில்   பகைாடிபயற்றத்து்டன் ஆரம்ெ-
மாகி நவநாள் ஆராத்ன  வழிொடுகைள் 
பதா்டர்ச்சியாகை இ்டம்பெற்றன. 

அத்னத் பதா்டர்நது கை்டநத 13ஆம் 
திகைதி கைா்ல 6.30 மணிக்கு கித்துள் 
புனித மார்டின் பத பொரஸ் ஆலயத்-
தில் இருநது  பெரிய புல்லும்ல 
தூய பெெமா்ல அன்்ன திருத்தலம் 
பநாக்கிய யாத்தி்ர ஆரம்ெமாகியது-
்டன் மறுநாள் 14 ஆம் திகைதி அன்்ன-
யின் திருச்சுரூெ ெவனி  திருத்தலத்்த 
வநத்்டநததும் விபெ்ட திருப்ெலி ஒப்-
புக்பகைாடுக்கைப்ெட்டது. கை்டநத 15 ஆம் 
திகைதி ஞாயிற்றுக்கிழ்ம கைா்ல 7.30 
மணியளவில் திருவிழா கூடடுத் திருப்-
ெலி ம்றமாவட்ட ஆயர் பெரருடதிரு 
ப�ாெப் பொன்்னயா ஆண்ட்கையின் 
த்ல்மயில் ஒப்புக்பகைாடுக்கைப்ெட-
்டது. அத்னத் பதா்டர்நது பகைாடியிறக்-

கைத்து்டன்  ஆலய  திருவிழா  இனிபத 
நி்றவு பெற்றது.

மட்டக்கைளப்பு மாவட்டத்தின் ெல 
ொகைஙகைளில் இருநதும் ெல்லாயிரக்கை-
ணக்கைான ெக்தர்கைள் திருவிழா திருப்-
ெலியில் கைலநதுபகைாணடு அன்்ன-

யின் ஆசீ்ரப் பெற்றுக்பகைாண்டனர்.  
அருடதந்தயர்கைள் அருடெபகைாதரிகைள் 
மற்றும் பொதுநி்லயினர் என பெருந-
திரளாபனார் திருவிழா நிகைழ்வுகைளில் 
கைலநதுபகைாணடிருநத்ம குறிப்பி்டத்-
தக்கைது.

தேக்ல்,்டங்கள்;கல்லடி குறூப நிரு்ர்
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இபயசு நமக்கு கைற்றுக் பகைாடுத்தி -
ருக்கும் ொ்டஙகை்ள எல்லாம் 
கூடடி, வகுத்து, கைழித்துப் 
ொர்த்தால் மிஞ்சுவது அன்பெ.

தனது ெணி வாழ்வில் நிெநத்னயில்-
லாமல் மனித குலத்்தபய பநசித்தார் 
இபயசு. அன்பென்னும் பெருண்ம்ய 
்மயமாகை ்வத்பத பொதித்தார். கை்ட -
வுளின் அன்பும், பிறர் அன்பும் ஒன்-
பறாப்டான்று இ்ணநது பின்னிக் கி்டக் -
கின்றன. பிறரன்பு இல்லாத இ்றயன்பு 
இல்்ல.

 கைற்கைால மனிதன் முதல் பொற்கைால 
மனிதன் வ்ர அ்னவரும் பதடுவது 
அன்பெ. அன்்ெக் பகைாடுப்ெவனுக்கு 
நணெர்கைள் அதிகைம் என்ொர்கைள். அன்புக்கு 
அச்ெமில்்ல. அதற்கு ெ்கைவர் இல்்ல. 
அன்பு கைாற்்றப்பொல எஙகும் நி்றந-
தது. பமடடிலும், ெள்ளத்திலும், கைல்லி -
லும், முள்ளிலும், பகைாடடும் ம்ழ்யப் 
பொன்று உறவிலும், நணெனிலும், ெ்கை -
வனிலும் நறுமணம் வீசும்.

அன்பு ஒரு ெஙகிலி, அது ஒரு பதா்டர்-
கை்த பொன்றது. இத்த்கைய இ்ற அன்-
்ெயும் பிறரன்்ெயும் நமது உறவுகை -
ளில் நி்றவு பெய்து வாழ  திருவழிொடு 
நம்்ம அ்ழக்கின்றது.

கை்டநத ஞாயிறு  நற்பெய்தியில் இபயசு 
பிற்ர அன்பு பெய்யுஙகைள் என்று மூன்று 
மு்ற கூறுகிறார். ஒன்று, இது இபய-
சுவின் அன்புக் கைட்ட்ள. இரண்டா -
வது, இபயசுபவ அன்புக்கு வழிகைாடடி, 
முன்பனாடி. மூன்றாவது, நாம் அ்னவ-
ரும் அவரின் ொடசிகைளாய் இருக்கிபறாம் 
என்ெதாகும்.

அன்பு எஙகுள்ளபதா அஙபகை இ்றவன் 
இருக்கிறார். இ்றவன் எஙகு இருக்கின்-
றாபரா அஙபகை மகிழ்ச்சி இருக்கின்றது. 
மகிழ்ச்சி எஙகுள்ளபதா அஙபகை அன்பு 
நி்றவாக்கைப்ெடுகிறது.

இன்று ஒவபவாரு மனித இதயமும் 
அன்புக்கைாகை, ொெத்துக்கைாகை, இதமான 
உறவுக்கைாகை ஏஙகுவது உண்மபய. தனி 

மரமாகை வாழ்வதில் யாருக்கும் உ்டன்-
ொடு இல்்ல. அன்பு பெய்யும் உள்ளங-
கைபள உறவுகை்ளத் பதடிச் பெல்கின்றன. 
அன்புக்கு மகைத்தான ஆற்றல் உணடு.புது-
்மகை்ளயும், புரடசிகை்ளயும் உருவாக்-
கும் மாபெரும் ெக்தி, இநத ஆற்ற்ல -
யும் ெக்தி்யயும் ெகிர்நதுபகைாள்ளபவ 
ஒவபவாரு மனிதனும் அ்ழக்கைப்ெடு -
கிறான்.

தாய் தன் பிள்்ளயி்டம் கைாடடும் அள -
வில்லாத அன்்ெப் பொல, சிலு்வ -
யின் பநரம் பநருஙகை பநருஙகை இபய -
சுவின் உள்ளம் அன்ொல் உருகியது. 
விவிலியத்தில் பவறு எஙகும் இப்ெடி 
அ்ழக்கைாத இபயசு அன்புக் குழந்த -
கைபள என்று அ்ழத்து புதிய கைட்ட்ள -
கை்ளயும் தருகிறார்.

 ஆயிரமாயிரம் கைட்ட்ளகைள், ெட -
்டதிட்டஙகைள் இருநதாலும்கூ்ட அ்த 
ந்்டமு்றப்ெடுத்த அன்பு இல்்ல -
பயல் எநத மனித்னயும் கைடடுப்ெ -
டுத்த முடியாது. 

திருச்ெட்டத்தின் நி்றவு அன்பெ. 
அன்்ெச் பெயலாக்கைம் பெறச் பெய்ய 
பவணடுமானால் தன்்னப்பொல 
பிற்ரயும் பநசிக்கை பவணடும் என்ற 
வார்த்்தகைள் நம்மில் உயிர் பெற 
பவணடும்.

தனது கு்றகைள், நி்றகைள், 
இல்லா்ம, திற்மகைள் இ்வகை்ள 
அறிநதிருநதால் மடடுபம, அடுத்தவரின் 
இயலா்ம, கு்றகை்ள நம்மால் புரிநது-
பகைாணடு அன்பு பெய்ய முடியும்.

அன்புக்கு இலக்கைணம் வகுத்தவர் 
இபயசு. அன்ொல் மனித குலத்்த ஒன்-
றுப்ெடுத்தத் தன்்னபய சிலு்வயில் 
அர்ப்ெணித்தவர்.

கைாடடிக் பகைாடுத்தவ்னபய தடடிக்-
பகைாடுத்தது அவர் அன்பு.

மனதார மறுதலித்தவ்ரபய மன்னித்து 
த்லவராக்கியது அன்பு.

விடடுப் பிரிநதவர்கைபளாடு ஒடடி 
உறவாடி உயிரூடடியது அன்பு.

நம்ெ மறுத்தவர்கை்ளயும் நம்பி நற்பெய்-
தியின் தூதுவர்கைளாக்கியது அன்பு.

அழிக்கைத் துடித்தவர்கை்ளயும் அரவ-
்ணத்து ஆக்கைப் ெணிக்கு அனுப்பியது 
அன்பு.

கைல்லூரி பென்ற மாணவி்யப் பின் 
பதா்டர்நத வாலிென், நான் உன் மீது 
அளவில்லாத அன்பு ்வத்துள்பளன் 
என்றான். ெநபதகைப்ெட்ட அவள், என்்ன-
வி்ட அழகைான ஒருத்தி பின்னால் வநது 
பகைாணடிருக்கிறாள். அவ்ள அன்பு பெய் 
என்றாள். அவன் திரும்பிச் பென்றான். 
ெற்று தூரத்தில் அருவருப்ொன பதாற்றத்-
தில் ஒரு பெண வநது பகைாணடிருநதாள். 
பகைாெப்ெட்ட அவன், முதலில் பெசியவ-
ளின் முன்பன பென்று ஏன் என்்ன ஏமாற் -
றினாய்? என்றான். அதற்கு அவள் நீ 
மடடும் உண்மயா பொல்லி விட்டாய். 
உனக்கு என் மீது உண்மயான, எல்்ல -
யில்லாத அன்பு இருநதால் இன்பனா -
ருத்திக்கைாகை ஏன் கைாத்திருநதாய் என்றாள். 
அவன் த்லகுனிநது பென்றான்.

இன்்றய ெமூகைத்தில் நிலவும் 
பொறா்ம, சுயநலம், ஆதிக்கைப் 
பொக்கு, மனத்தளர்வு இ்வகைளுக்கு மத் -
தியில் அன்்ெ ெ்றொற்ற முடிகிறதா? 
குடும்ெத்தில் அன்பு, அ்மதி, ெமாதானம் 
இல்்லபயன்றால், ெமுதாயத்தில் நாம் 
இ்வகை்ள எதிர்ொர்க்கை முடியாது.

அன்பு பெற்பறார்கைளின் கைடடுப்ொட்்ட 
இழநது தி்ெமாறி பென்றுபகைாணடிருக்கும் 
பிள்்ளகைள் எத்த்ன பெர்? அன்புக்கைாகை 
ஏஙகி ஏஙகி தற்பகைா்லக்குத் தள்ளப்ெ-
டும் இ்ளஞர்கைள் எத்த்ன பெர்? அன்பு, 
ொெம் இல்லாத பெற்பறார்கை்ள விடடு 
விடடு ஓடும் பிள்்ளகைள் எத்த்ன பெர்? 
உண்ம அன்புக்கைாகை ஏஙகி நான்கு சுவருக்-
குள்பள விரதத்தில் கைாலம் கை்டத்தும் உள்ளங-
கைள் எத்த்ன- எத்த்ன?

இதற்பகைல்லாம் ஒபர வழி இபயசு 
கைாடடும் அன்பு வழி மடடுபம. நான் 
உஙகைளி்டம் அன்பு பெலுத்தியதுபொல 
நீஙகைளும் மற்றவரி்டம் அன்பு பெலுத்துங-

கைள் (பயாவா. 13:34).இபயசுவின் அன்பு 
மன்னித்து ஏற்றுக்பகைாள்ளும் அன்பு. பிற-
ரு்்டய நலனில் அக்கை்ற பகைாள்ளும் 
அன்பு. 

இநத அன்்ெ முதலில் குடும்ெத்தில் 
உள்ளவர்கைள் உள்வாஙகி அ்த மற்றவர்-
கைளி்டம் முழு்மயாகை பவளிப்-
ெடுத்தும்பொது அஙகு அன்பு 
சூழல் உருவாகிறது. அஙகு 
புதிய மணணகைம் உதயமாகி -

யது. இபயசுவின் இலடசியக் கைனவு நன-
வாகிறது.இபயசுவின் அன்பு கைட்ட்ளகை்ளக் 
கை்ட்மக்கைாகைவும், கைட்டாயத்தின பெரிலும் 
கை்்டப்பிடிக்கைாமல் அன்பில் ந்டமாடும் விளம்-
ெரமாகை, அன்புச் சீ்டர்கைளாகை, அன்பின் ொடசி -
கைளாகை வாழ முன்வருபவாம்.

நாம் அன்பில் இணைந்து வாழவதே
இதேசுவின் இலட்சிேக் கனவு

வ த்திக்கைானின் புனித பெதுரு வளாகைத்தில் 
திருத்தந்த பிரான்சிஸ் த்ல்மபயற்று 
நி்றபவற்றிய கூடடுத்திருப்ெலியில் ம ற்-

ொடசி அருளாளர் பதவெகைாயம் உள்ளிட்ட ெத்து அருளாளர்கைள் 
புனிதர்கைளாகை அறிவிக்கைப்ெட்டனர்.

திருத்தந்த பிரான்சிஸ் நி்றபவற்றிய ொஸ்கைா 
கைால 5ஆம் ஞாயிறு திருப்ெலியில், திருத்தந்தபயாடு  
இ்ணநது இநதியாவின் கைத்பதாலிக்கை ஆயர் பெர் வத் 
த்லவரான மும்்ெ பெராயர் கைர்தினால் ஒஸ்பவால்ட கிபர-

சியஸ், தமிழகை ஆயர் பெர் வத் த்லவரான பென்-
்ன-மயி்ல ப�ார்ஜ் அநபதானிொமி உடெ்ட 
இநதியாவின் ெல்பவறு ம்றமாவட்டஙகைளின் 
ஆயர்கைள் என இருெதுக்கும் பமற்ெட்ட இநதியத் 
திருஅ்வத் த்லவர்கைள் உடெ்ட ெல்பவறு நாடு-
கைளின் ஐம்ெது கைர்தினால்கைள், 150 ஆயர்கைள், 150 
அருள்ெணியாளர்கைள் இக்கூடடுத் திருப்ெலி்ய 
நி்றபவற்றினர்.

அருளாளர்கைள் ்்டட்டஸ் பிரான்டஸ்மா; 
லாெருஸ் பதவெகைாயம்; சீெர் பத புஸ்; லூயிஜி 
மரியா ெலாஸ்பஸாபலா; �ூஸ்தீபனா மரியா 
ருபொலில்பலா; ொர்ல்ஸ் து ஃபுக்கு; மரிய 
ரிவிபயர்; மரிய இபயசுவின் பிரான்பெஸ்கைா 
ருொத்பதா; இபயசுவின் மரிய ொநபதாகைனாபல; 
மரிய பதாபமனிக்பகைா மாநபதாவானி ஆகிபயா-

ர்ப் புனிதர்கைளாகை திருத்தந்த பிரான்சிஸ் அவர்கைள் அறி-
வித்தார்.  திருப்ெலியிலும், அது பதா்டர்பு்்டய ஏ்னய 
பகைாண்டாட்டஙகைளிலும் இநதியா, பிரான்ஸ், பிரிட்டன், 
சுவிடெர்லாநது உடெ்ட ெல நாடுகைளிலிருநது, ஆயிரக்கைணக்-
கைான தமிழர்கைள் உடெ்ட இநதியர்கைளும் கைலநதுபகைாண்டனர்.

முதலில் திருப்ெலியில் 10 அருளாளர்கை ள புனிதர்கைளாகை 
அறிவிப்ெதற்கைான ெரிநது ர், கைர்தினால் மர்ச்பெல்பலா 
பெமராபரா அவர்கைளால் திருத்தந் தயி்டம் முன்்வக்கைப்-
ெட்டது. புதிய புனிதர்கைளின் வாழ்க் கை குறிப்பும் அ்னவ-

ருக்கும் வாசிக்கைப்ெட்டபின் புனிதர்கைளின் ெரிநது ர்் யக் 
பகைடகும் மன்றாடடும் இ்டம்பெற்றது. அதன் பின் திருத்-
தந் த பிரான்சிஸ் அவர்கைள், இநத 10 அருளாளர்கை-
்ளயும் புனிதர்கைளாகை அறிவித்தார்.   திருப்ெலியின் 
இறுதியில் புனித பெதுரு வளாகைத்தில் குழுமியிருநத 
ெல்லாயிரக்கைணக்கைான மக்கைபளாடு இ்ணநது அல்-
பலலூயா வாழ்த்பதாலி பெெத்்தயும் பெபித்த்து்டன் 
அஙகு குழுமியிருநத அ்னவருக்கும் தன் அப்பொஸ்-
தலிக்கை ஆசீ்ரயும் வழஙகினார் திருத்தந்த பிரான் -
சிஸ். 

இந்திோவின் அருளாளர் தேவசகாேம் உட்்பட
்பத்து அருளாளர்கள் புனிேர்களாக அறிவிப்பு

திருத்தந்்த பிரான்சிஸ் ்த்ை்ையில்
வததிக்ானில் சிறப்புத திருப்்பலி

்ரு்ை ை்ையே...!
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அரசு மேறசகவாள்ளும்... (03 ஆம் பக்கத் ச�வாடர்)

ரஞ்சித் சியம்பலவாபிட்டிய, பவாரவாளு-
ேன்ற உறுப்பினர் துஷேந� மித்ரபவால 
ஆகிமயவார் கலநது சகவாண்டுள்்ளனர்.

இந� கூட்டத்தின மபவாது புதிய அர-
ெவாஙகத்துக்கு முழுமேயவான ஆ�ரவு 

்ழஙகு்து எனவும் எனினும் அமேச்-
சுப் ப�விகம்ள சபவாறுப்மபறறுக் 
சகவாள்்ளப் மபவா்திலமல எனறும் 
இணக்கம் கவாணப்பட்டிருந�மே குறிப்-
பிடத்�க்கது.  (ஸ)

சீன �ம்பதிகள் பயணம்... (03 ஆ ம் பக்கத் ச�வாடர்)

ெம்ப்ம் இடம்சபற்ற மபவாது, பவாலவாவி 
பகுதியிலிருநது கறபிட்டி பகுதிமய 
ம�வாக்கி சீனர்கள் பயணித்� செவாகுசு 
கவார், ம்கக் கட்டுப்பவாட்மட இழநது வீதி -
மயவாரத்தில இருந� ம்கத்ம� குறித்-
துக் கவாட்டும் இரும்புக் கம்பி ஒனறின 
மீது மேவாதியுள்்ளது எனத் ச�ரிவிக்கப்-
படுகி்றது.

பினனர், விபத்துக்குள்்ளவான கவார் 
வீதியில கவிழ்நது சுேவார் 50 மீற்றர் 
்மர இழுத்துச் செவாலலப்பட்டு, வீதி-
மயவாரத்தில உள்்ள ச�வாமலமபசி தூண் 
ஒனறின மீதும் மேவாதி கடுமேயவாக 
மெ�ேமடநதுள்்ள�வாகவும் கறபிட்டி 
சபவாலிஸவார் ச�ரிவித்�னர்.

இ�னமபவாது அஙகிருந�்ர்்ர்கள் 
உடனடியவாக அந� செவாகுசு கவாரில 
பயணம் செய்� சபண் உட்பட இரு -்

மரயும் கறபிட்டி ம்த்தியெவாமலயில 
அனுேதிக்கப்பட்ட மபவாதிலும், குறித்� 
்வாகனத்ம� செலுத்தி சென்ற சீனரவான 
45 ்யதுமடய �பர் உயிரிழநதுள்்ளவார் 
என சபவாலிஸவார் குறிப்பிட்டனர்.

மேலும், கவாயேமடந� சீன �வாட்டு 
சபண் ச�வாடர்நதும் கறபிட்டி ேவா்ட்ட 
ம்த்தியெவாமலயில சிகிச்மெ சபறறு 
்ருகின்றவார்.

விபத்தில உயிரிழந� �பரின ெடலம், 
பிமர� பரிமெவா�மனக்கவாக புத்�்ளம் 
�்ள ம்த்தியெவாமலக்கு சகவாண்டு 
செலலப்பட்டு அஙகு பிமர� பரிமெவா-
�மன மேறசகவாள்்ளப்படும் எனவும் 
சபவாலிஸவார் கூறினர். இந� விபத்-
துச் ெம்ப்ம் ச�வாடர்பில கறபிட்டி 
சபவாலிஸவார் மேலதிக விெவாரமணகம்ள 
மேறசகவாண்டு ்ருகின்றனர்.

எரிசபவாருள் விநிமயவாகம்... (03 ஆம் பக்கத் ச�வாடர்)

அனுப்பி ம்க்கப்பட்டுள்்ள�வாக 
இலஙமகக்கவான இநதிய உயர்்ஸ�வானி-
கரவாலயம் ச�ரிவித்துள்்ளது.

இ�னபடி, இது்மரயில 4 இலட்ெம் 
சேட்ரிக் டன எரிசபவாருள் இநதியவாவிடம் 
இருநது இலஙமகக்கு ்ழஙகப்பட்டுள்-
்ள�வாக இநதிய உயர்்ஸ�வானிகரவாலயம் 

�ேது டுவிட்டர் கணக்கில குறிப்பிட்-
டுள்்ளது.

இம�ம்ம்ள, எரிசபவாருள் கிமடக்கப்-
சப்றவாமே கவாரணேவாக, ம�றறு �வாட்ளவா-
விய ரீதியில ேக்கள் நீண்ட ்ரிமெயில 
கவாத்திருந��வாக எேது செய்தியவா்ளர்கள் 
ச�ரிவித்�னர்.

இடியுடன கூடிய ேமழ... (03 ஆ ம் பக்கத் ச�வாடர்)

சில இடஙகளில 100 மி.மீ க்கும் 
அதிகேவான பலத்� ேமழவீழ்ச்சி எதிர்-
பவார்க்கப்படுகின்றது.்டக்கு ேவாகவாணத்-
திலும் அனுரவா�புரம் ேறறும் ஹம்-
பவாநம�வாட்மட ேவா்ட்டஙகளிலும் பல 
�டம்கள் ேமழ சபய்யும் என எதிர்-
பவார்க்கப்படுகின்றது. 

ேத்திய ேமல�வாட்டின மேறகு ெரிவுப் 
பகுதிகளிலும் ்டக்கு, ்டேத்திய 
ேறறும் ்டமேல ேவாகவாணஙகளிலும் 
ஹம்பவாநம�வாட்மட ேவா்ட்டத்திலும் 
கவாறறின ம்கேவானது அவ்ப்மபவாது 
ேணித்தியவாலத்துக்கு 40-50 கிமலவா 
மீற்றர் ்மர அதிகரிக்கக் கூடிய ெவாத்தி-
யம் கவாணப்படுகின்றது. 

இடியுடன கூடிய ேமழ சபய்யும் 
ம்ம்ளகளில அப் பிரம�ெஙகளில 
�றகவாலிகேவாக பலத்� கவாறறும் வீெக்-
கூடும். மினனல �வாக்கஙகளினவால ஏற-
படக்கூடிய பவாதிப்புகம்ள கும்றத்துக்-
சகவாள்்ள ம�ம்யவான முனசனச்ெரிக்மக 
�ட்டிக்மககம்ள எடுத்துக் சகவாள்ளு-

ேவாறு சபவாதுேக்கள் அறிவுறுத்�ப்படு-
கின்றவார்கள். 

கவாஙமகெநதும்றயிலிருநது புத்� -
்ளம், கவாலி ேறறும் ஹம்பவாநம�வாட்மட 
ஊடவாக சபவாத்துவில ்மரயவான கடறப-
ரப்புகளில கவாறறின ம்கேவானது அவ -
்ப்மபவாது ேணித்தியவாலத்துக்கு 60 
கிமலவா மீற்றர் ்மர அதிகரிக்கக் கூடிய 
ெவாத்தியம் கவாணப்படுகின்றது. இந� 
கடறபரப்புகளில கடல அமலகள் 20 
– 2-5 மீற்றர் உயரம் ்மர மேசலழும்-
பக் கூடிய ெவாத்தியம் கவாணப்படுகின்றது.
எனம் கடலில பயணம் செய்ம்வாரும் 
மீன் ெமூகமும் இவவிடயம் ச�வாடர்-
பவாக ்ளிேண்டலவியல திமணக்க்ளத்-
�வால ்ழஙகப்படும் எதிர்கவால ஆமலவா-
ெமனகள் ச�வாடர்பவாக அ்�வானேவாக 
இருக்குேவாறு மகவாரப்பட்டுள்்ளது. 

சீரற்ற கவாலநிமலயவால ேண்ெரிவு 
அபவாயம் ஏறபட்டுள்்ளம�வாடு சிலபகு -
திகளில ச்ௌ்்ள பவாதிப்பு ஏறபட்டுள் -
்ளது. 

புதிய அரமெ ஆ�ரிக்க... (03 ஆம் பக்கத் ச�வாடர்)

ஈடுப்பட்ட்ர்கம்ள �வாக்க திட்டமிட்ட 
அமன்மரயும் அ்ர்களுமடய �னிப்-
பட்ட �குதி �ரவா�ரம் பவார்க்கவாது மகது 
செய்து ெட்டத்தின முன சகவாண்டு 
செலல ம்ண்டும்.சபருநம�வாட்ட ேக்க-
ளின சபவாரு்ளவா�வாரத்ம� கட்டிசயழுப்ப 
உடனடியவாக விமெட ம்மலத்திட்டம் 
ஒனம்ற உரு்வாக்க ம்ண்டும். 

கவாலி முகத்திடல மபவாரவாட்டகவாரர்க -
ளின நியவாயேவான மகவாரிக்மககளுக்கு 
செவி ெவாய்க்க ம்ண்டும். இலஙமக ெட் -

ட�ரணி ெஙகத்தின பரிநதுமரகளுக்கு 
முக்கியத்து்ம் சகவாடுக்க ம்ண்டும்.
ஜனவாதிபதி மும்றமேமய ஒழிக்க உடன 
�ட்டிக்மக எடுக்கப்பட ம்ண்டும். 
சபவாலிஸவாமர �வாக்கிய்ர்கள் உடனடி -
யவாக மகது செய்யப்படு்தும் ஆனவால 
அகிம்மெ மபவாரவாட்டத்தில ஈடுப்பட்ட்ர் -
கள் �வாக்கிய்ர்கள் இனனும் சு�நதிர-
ேவாகவும், ச்ளியில உலவா ்ரு்தும் 
ஒரு ெட்டம் ஒரு �வாடு மகள்விக்குறியவாக் -
கியுள்்ளது. 

�மிழருக்கும் நி்வாரணம்... 
வரை தமிழ் மக்கள் மீது மமற்-

க்கொள்்ளப்பட்ட தொககுதல்களுககு 
உரிய மதிபபீடு்கம்ளொ, விசொைரை-
்கம்ளொ, நிவொைைங்கம்ளொ வழங்கப-
்பட்டதொ? என்று ஈழ மக்கள் புைடசி்கை 
விடுதரை முன்்னணியின் தரைவர் 
சுமைஷ் பிமைமசசந்திைன் ம்கள்வி 
எழுபபியுள்்ளொர்.

இது குறித்து அவர் விடுத்துள்்ள 
ஊ்ட்க அறிகர்கயில மமலும் குறிப-
பிடடுள்்ளதொவது:

இைஙர்கயில 1956ஆம் ஆண்டு 
சிங்க்ளம் மடடும் அைச ்கரும கமொழி 
சட்டம் க்கொண்டுவைப்பட்டக்பொழுது 
அதர்னத் தமிழர்்கள் எதிர்த்த்னர். 
இதற்கு எதிர்விர்னயொ்க இைஙர்க 
அைசொங்கம் தமிழ் மக்களின் நூற்றுக-
்கைக்கொ்ன ம்கொடி ரூ்பொ கசொத்து்கர்ள 

அழித்தது்டன் ்பைநூறு தமிழர்்கர்ள-
யும் க்கொன்று குவித்தது. ஆ்னொல, 
இன்றுவரை இது கதொ்டர்்பொ்ன விசொ-
ைரை்களும் நர்டக்பறவிலரை, 
நிவொைைமும் கிர்டக்கவிலரை.

1977ஆம் ஆண்டு மீண்டும் 
1983ஆம் ஆண்டும் தமிழர்்கள்மீது 
்பொரிய ஒரு வன்முரறத்தொககுதல 
்கட்டவிழ்த்துவி்டப்பட்டது. இதில 
்பலைொயிைக்கைக்கொ்ன தமிழர்்கள் 
க்கொலைப்பட்டது்டன், திட்டமிட்ட 
வர்கயில அவர்்க்ளது வீடு்களும், 
வியொ்பொை நிறுவ்னங்களும் க்கொள்-
ர்ளயி்டப்படடு தீயூட்டப்பட்ட்ன.

இந்த வன்முரற்களிலிருந்து தமி-
ழர்்கள் தம்ரமத் தற்்கொத்துகக்கொள்்ள 
தனிநொடு ம்கொரி இைஙர்கப ்பர்டயி-
்னருககு எதிைொ்க நீண்்ட ஆயுதபம்பொ-

ைொட்டத்ரத ந்டத்தி்னர். அன்ரறய 
்கொை்கட்டங்களில வ்டககு- கிழககில 
்பலைொயிைக்கைக்கொ்ன மக்கள் க்கொல-
ைப்படடு அவர்்களின் கசொத்து்கள் 
சூரறயொ்டப்படடு, அவர்்களின் 
குடும்்பங்கள் ஏதுமற்றவர்்க்ளொ்க, எஞ்-
சியவர்்களின் உயிரைக ர்கயில பிடித்-
த்படி நிற்்கதியொகி நடுத்கதருவுககு 
வந்த்னர். 

இறுதியில, 2009இல ்பலைொயிைக-
்கைக்கொ்னவர்்கள் க்கொலைப்பட்ட-
து்டன், முள்ளிவொயக்கொலில விவசொ-
யி்களின் நூற்றுக்கைக்கொ்ன உழவு 
இயந்திைங்கள், ்க்னை்க வொ்க்னங்கள், 
இயந்திைங்கள், மகிழூந்து்கள், உந்-
துருளி்கள், துவிசசக்கை வண்டி்கள் 
என்்ப்ன ர்கவி்டப்படடு மக்கள் இைொ-
ணுவத்தி்னரின் ்கடடுப்பொடடிற்குள் 

க்கொண்டுவைப்பட்ட்னர். அவர்்கள் 
மீண்டு வந்தக்பொழுது அவர்்களுககுச 
கசொந்தமொ்ன வொ்க்னங்கள் மற்றும் 
உர்டரம்கள் எதுவும் அவர்்களுக-
குக கிர்டக்கவிலரை.

இந்த நொடு ஒரு ்பலலி்ன மக்கள் 
வொழ்கின்ற நொடு என்்பரதயும், 
்பைகமொழி, ்பை்கைொசொைங்கர்ளயும் 
்பண்்பொடு்கர்ளயும் பின்்பற்றுகின்ற 
மக்கள் இஙகு வொழ்கின்ற்னர் என்்ப-
ரதயும், அவர்்க்ளது உரிரம்கள் மதிக-
்கப்படடு அர்னவருககும் சம நீதி 
வழங்கப்ப்டமவண்டும் என்்பரத-
யும் ஏற்றுகக்கொள்்ளொதவரை இந்த 
நொடடில க்பொரு்ளொதொை எழுசசியும் 
வைொது. இந்த நொடடிற்கு விமமொச்ன-
மும் ஏற்்ப்டொது என்று கதரிவித்துள்-
்ளொர்.

அரசிறகு SJBயும் ஆ�ர்ளிக்க...
அைசொங்கம் மமற்க்கொள்ளும் சிறந்த 

கசயற்்பொடு்களுககு பூைை ஆதைரவ 
வழஙகுவதொ்கவும் அந்தக ்கடசி கதரி -
வித்துள்்ளது.

மநற்ரறய தி்னம் எதிர்க்கடசி 
தரைவரின் தரைரமயில க்கொழும்-
பிலுள்்ள எதிர்க்கடசி அலுவை்கத் -
தில நர்டக்பற்ற விமச்ட கூட்டத்-
தின் ம்பொமத இந்தத் தீர்மொ்னம் 
மமற்க்கொள்்ளப்படடுள்்ளது.

பிைதொ்ன எதிர்க்கடசி என்ற 
வர்கயில நொடு தற்ம்பொது எதிர் -
க்கொண்டுள்்ள கநருக்கடியொ்ன சூழ்-
நிரையிலிருந்து நொடர்ட மீடக்ட-
டுககும் க்பொறுபபு ஐககிய மக்கள் 
சகதிககு உண்டு எ்னத் கதரிவித்-
துள்்ள அந்த ்கடசியின் க்பொதுச 
கசயைொ்ளர் ைஞ்சித் மத்தும்பண்்டொை 
அதற்கிைங்க அைசொங்கத்திற்கு ஆத -
ைவளிப்பகத்ன தமது ்கடசி ஏ்கம்ன-
தொ்க தீர்மொனித்துள்்ளதொ்கவும் கதரி-
வித்துள்்ளொர்.

மநற்ரறய தி்னம் தமது ்கடசி -
யின் முககியஸதர்்களுககிர்டயில 
விமச்ட ம்பசசுவொர்த்ரதகயொன்று 
இ்டம்க்பற்றதொ்கவும் அதன்ம்பொது 

தற்ம்பொரதய அைசொங்கம் நொடடின் 
க்பொரு்ளொதொைத்ரத ்கடடிகயழுபபு-
வதற்்கொ்க மமற்க்கொள்ளும் மவரைத்-
திட்டங்களுககும் நொடடிற்கு நன்ரம 
்பயககும் சிறந்த கசயற்்பொடு்களுக-
கும் பூைை ஆதைவளிக்க இைக்கம் 
்கொைப்பட்டதொ்கவும் அவர் கதரிவித்-
துள்்ளொர்.

எனினும் அைசொங்கத்தின் எந்த -
கவொரு ்பதவிரயயும் க்பொறுபம்பற்-
்கப ம்பொவதிலரைகயன்ற தீைமொ்னம் 
மமற்க்கொள்்ளப்படடுள்்ளதொ்க அவர் 
கதரிவித்துள்்ளொர்.

அமதமவர்ள, ஐககிய மக்கள் சக -
தியில அங்கம் வகிககும் உறுபபி்னர்-
்கர்ள ்பைத்திற்கு வொஙகுவதற்கும் 
ஐககிய மக்கள் சகதியின் அடிப்பர்ட 
க்கொள்ர்கககு மொறொ்க ்பொைொளுமன்ற 
உறுபபி்னர்்கர்ள அைசொங்கத்தில 
இரைத்துகக்கொள்்ள ந்டவடிகர்க-
கயடுக்கப்படுமொ்னொல தமது ்கடசி 
அைசொங்கத்திற்கு வழஙகும் ஒத்து-
ரழபர்ப நி்பந்தர்னயின்றி விைக -
கிகக்கொள்ளும் என்ற தீர்மொ்னமும் 
மமற்க்கொள்்ளப்படடுள்்ளதொ்க அவர் 
கதரிவித்துள்்ளொர். 

அமேச்ெரம்யில இடம்சப்றவாது...
்பொைொளுமன்ற குழுக்களுககும் 

தமது ஆதைரவ வழஙகுவதொ்க அந்த 
்கடசியி்னர் கதரிவித்துள்்ள்னர். 

மநற்ரறய தி்னம் பிைதமர் ைணில 
விககிைமசிங்கவு்டன் ந்டத்தியுள்்ள 
ம்பசசுவொர்த்ரதயின் பின்்னர் அவர்-
்கள் இந்த இைக்கப்பொடர்ட கவளி-
யிடடுள்்ள்னர். பிைதமர் ைணில 
விகைமசிங்கவுககு மமற்்படி 10 ்கடசி-
்களின் தரைவர்்களுககும் இர்டயில 
மநற்ரறய தி்னம் பிைதமர் அலுவை்கத்-
தில இந்த ம்பசசுவொர்த்ரத நர்டக்பற்-
றுள்்ளது. எவவொறொயினும் இஙகு 
்கருத்து கதரிவித்துள்்ள அவர்்கள் அை-
சொங்கத்தின் அரமசசுப ்பதவி்கர்ள 
ஏற்்கபம்பொவதிலரை என்்பரத உறுதி-
யொ்கத் கதரிவித்துள்்ள்னர். 

சர்வ ்கடசி அைசொங்ககமொன்ரற 
அரமப்பதற்்கொ்க பிைதமர் ைணில 
விககிைமசிங்க விடுத்த மவண்டு-
ம்கொர்ள அைசொங்கத்திலிருந்து விைகி 
சுயொதீ்னமொ்க கசயற்்பட்ட ்பத்து 

்கடசி்களும் ஏற்றுகக்கொண்டு மமற்-
க்கொள்்ளப்படும் சிறந்த மவரைத் திட-
்டங்களுககு ஆதைவு வழஙகுவது 
கதொ்டர்பில மநற்று ம்பசசுவொர்த்ரத 
ந்டத்தியுள்்ள்னர். 

்பொைொளுமன்றத்தில 15 துரறசொர்-
மமற்்பொர்ரவ குழுக்கர்ள நியமிக்க 
பிைதமர் முடிவு கசயதுள்்ளமதொடு 
அவற்றில தரைரம க்பொறுபபு-
்கர்ள ஏற்்க தயொர் எ்ன உதய ்கம்மம்-
பிை எம்.பி கதரிவித்தொர். 

அமதமவர்ள புதிய அைசொங்கத்-
தில தற்ம்பொது நொன்கு அரமசசர்்கள் 
்பதவிப பிைமொைம் கசயது க்கொண்-
டுள்்ள நிரையில மமலும் 14 அரமச-
சர்்கள் சத்தியப பிைமொைம் கசயது 
க்கொள்்ளவுள்்ளதொ்க அைசொங்க வட்டொ-
ைங்கள் மநற்று கதரிவித்த்ன. 

இம்முரற அரமசசைரவயில 
ஜ்னொதி்பதி மற்றும் பிைதமர் உட்ப்ட 
20 அரமசசர்்கள் இ்டம் க்பறவுள்-
்ளரம குறிபபி்டத்தக்கது. (ஸ) 

பவாரவாளுேன்ற ஆென... 
மொற்றத்தின் பின்்னர் முதன்மு -

ரறயொ்க கூடும் நிரையில ஆச்ன 
ஒதுககீடடிலும் மொற்றம் கசயயப்பட-
டுள்்ளதொ்க ்பர்டக்க்ள மசவிதர் அலு-
வை்கம் கதரிவித்தது.

இதற்்கரமய ஆளும் தைபபில 
ஜ்னொதி்பதியின் ஆச்னத்திற்கு 
அருகில புதிய பிைதமர் ைணில விக -
கிைமசிங்கவிற்கு ஆச்னம் ஒதுக்கப -
்படடுள்்ளமதொடு முன்்னொள் பிைதமர் 
மஹிந்த ைொஜ்பக ஷவிற்கு முன்வரி-
ரசயில மவகறொரு ஆச்னம் ஒதுக்கப -
்படடுள்்ளதொ்க அறிய வருகிறது. இது 
தவிை புதி அரமசசர்்களுககும் முன்-
வரிரசயில ஆச்ன ஒதுககீடு கசய-

யப்படடுள்்ளமதொடு அடுத்த வரிரச -
்களில முன்்னொள் அரமசசர்்களுககு 
ஆச்னம் ஒதுக்கப்படுவதொ்க அறிய 
வருகிறது.

இமத மவர்ள சுயொதீ்னமொ்க கசயற் -
்படுவதொ்க அறிவித்த க்பொதுஜ்னக்பை-
மு்ன பின்வரிரச எம்பி்கள் 10 ம்பரும் 
இன்று ஆளும் தைபபில அமை உள்்ள -
தொ்கவும் அறிய வருகிறது.

எதிைணி ஆச்ன ஒதுககீடடில 
க்பரிய அ்ளவில மொற்றம் கசயயப-
்ப்டொத ம்பொதும் எதிைணி எம்.பி்கள் 
அரமசசுப ்பதவி்கர்ள ஏற்கும் ்பட-
சத்தில சிறிய மொற்றம் வைைொம் எ்ன 
அறிய வருகிறது.(்பொ)

Gas விநிமயவாகம் விமரவுபடுத்�ப்படும்... 
மூன்று நொட்களில விநிமயொ்கம் 

கசயய முடியும் என்றும் பிைதமர் நம்-
பிகர்க கதரிவித்துள்்ளொர். 

உை்க வஙகி மற்றும் ஆசிய அபிவி -
ருத்தி வஙகி என்்ப்ன மருந்து, உைவு 
மற்றும் உைம் என்்ப்ன க்கொள்வ்னவு 
கசயவதற்்கொ்ன உதவி்கர்ள வழங -
குவதற்கும் இைக்கம் கதரிவித்துள்-
்ளதொ்க பிைதமர் மமலும் குறிபபிட -
்டொர். 

 பிைதமர் ைணில விககிைமசிங்க 
த்னது டவிட்டர் ்பதிவில மமற்்படி 
த்கவரை மநற்று கவளியிடடுள் -
்ளொர். 

சரமயல எரிவொயு சிலிண்்டர்்களு-
்டன் இைண்டு ்கப்பல்கள் இந்த வொைத் -

திற்குள் நொடர்ட வந்தர்டயும் எ்ன 
லிற்மறொம்கஸ நிறுவ்னம் கதரிவித்-
துள்்ளது. 

அதில ஒரு ்கப்பல 3700 கமடரிக 
கதொன் சரமயல எரிவொயுவு்டன் 
மநற்ரறய தி்னம் நொடர்ட வந்த-
ர்டந்துள்்ளதொ்கவும் அந்த நிறுவ்னம் 
கதரிவித்துள்்ளது. 

அடுத்த ்கப்பல எதிர்வரும் 19ஆம் 
தி்கதி நொடடிற்கு வைவுள்்ளதொ்க கதரி-
வித்துள்்ள அந்த நிறுவ்னம் சரமயல 
எரிவொயு ர்கயிருபபில இலைொத 
நிரையில அதற்்கொ்க மக்கள் வரிரச-
யில ்கொத்திருக்க மவண்டிய அவசி-
யம் இலரை என்றும் அறிவுறுத்தி-
யுள்்ளது.(ஸ) 

பிர�ேர் நியமித்� 4 விமெட குழுக்களின...
அதன் கசயைொ்ளர் நொய்கம் ்பொலித 

ைஙம்க ்பண்்டொை ர்ககயொப்பமிட்ட 
அறிகர்கயில, பிைசசிர்ன்களுக்கொ்ன 
்கொைைங்கள் மற்றும் அவற்ரறத் தீர்ப -
்பதற்கு எத்தர்கய ந்டவடிகர்க்கர்ள 
எடுக்க மவண்டும் என்்பது குறித்து, 
நியமிக்கப்படடுள்்ள குழுக்களு்டன் 
ஆமைொசிககும் வர்கயில முன்்னொள் 
அரமசசர்்கள் மற்றும் தரைவர்்க -
ளு்டன் கூட்டகமொன்ரறக கூடடி 
ஏற்்க்னமவ அதற்்கொ்ன அறிகர்க்கள் 
கதொகுக்கப்படடுள்்ளதொ்க குறிபபி -

்டப்படடுள்்ளது.
அதற்்கரமய நியமிக்கப்பட-

டுள்்ள குழுக்களின் கசயற்்பொடு்கள் 
கதொ்டர்ந்தும் இ்டம்க்பறும் என்றும் 
மக்களுககு நிவொைைம் வழஙகுவ -
தற்்கொ்ன விரிவொ்ன கசயற்்பொடு்கர்ள 
முன்க்னடுக்க ந்டவடிகர்க எடுக்கப -
்படடுள்்ளதொ்கவும், இதன் சொத்கத்தன் -
ரமரய மக்கள் விரைவில அனு்ப -
விப்பொர்்கள் எ்னவும் ஐககிய மதசியக 
்கடசியின் க்பொதுச கசயைொ்ளர் அந்த 
அறிகர்கயில கதரிவித்துள்்ளொர்.

�டேவாடும் சபவாலி்ஸ... 
இந்த அறிவித்தல அனுபபி ரவக -

்கப்படடுள்்ளது. நொ்ட்ளொவிய ரீதியில 
சட்டம் ஒழுஙர்க நிரைநொட்ட ந்ட -
வடிகர்க எடுககுமொறு க்பொலிஸ மொ 
அதி்பர் ்பணிபபுரை விடுத்துள்்ளொர்.

சமூ்க ஊ்ட்கங்கள் மூைம் ்பலமவறு 
குற்றச கசயல்களில ஈடு்ப்டவும், 
வன்முரறச கசயல்களில ஈடு்ப்ட-
வும் மக்கள் தூண்்டப்படடு வரு -
வதொ்க புை்னொயவு பிரிவி்னர் ஏற்்க-
்னமவ கதரிவித்துள்்ள்ன.

எ்னமவ, குறிபபிட்ட இ்டங்க-
ளில மக்கள் கூடுவரதத் தடுக்க 
மதரவயொ்ன ந்டவடிகர்க்கர்ள 
எடுககுமொறு க்பொலிஸ மொ அதி்பர் 
அர்னத்து க்பொலிஸ நிரையங்க -
ளுககும் குறித்த சுற்றறிகர்க மூைம் 
அறிவித்துள்்ளொர். ஏமதனும் ்கைவை 
சூழ்நிரைரய ்கடடுப்படுத்த 
மதரவப்பட்டொல துப்பொககிச சூடு 
ந்டத்துவதற்்கொ்ன உத்தைவு்கர்ளயும் 
அவர் வழஙகியுள்்ளொர்.

எனக்கு எ�றகு...
திருபபி அனுபபியுள்்ளதொ்க கதரி-

விக்கப்படுகின்றது.
அவைது மு்கநூல ்பதிவில, 

இைொணுவ மு்கொமில இருந்து வீைர்-
்கள், ஸ்ரீம்கொவிஹொை சொரையில உள்்ள 
எ்னது வீடடிற்கு வந்து, 'எ்னது ்பொது-
்கொபபுக்கொ்க' என்று கூறி்னர். சற்று 
முன்ம்னொககி; வழக்கமொ்ன எம்.எஸ.
டி க்பொலிஸ , மமலும் மூவர் வந்த-

்னர். “நன்றி சம்கொதைர்்கம்ள, இலரை” 
என்று கசொலலி திருபபி அனுபபிவிட-
ம்டன். 2005-, 2009 கவள்ர்ள வொன் 
கநருக்கடி, ்க்டத்தல மற்றும் ்படுக்கொ-
ரை்களின் ம்பொது நொன் க்கொழும்பில 
அமத வீடடில இருந்மதன். இனி-
கயன்்ன, இப்படிமய இருககும்வரை 
இருபம்பொம் எ்ன அப்பதிவில குறிப-
பிடடுள்்ளொர்.

தி்றந� ெநம�களில...
ஐககிய மதசிய ்கடசியின் தரைவர் 

ைணில விகைமசிங்க பிைதமைொ்க நிய-
மிக்கப்பட்டதன் பின்்னைொ்ன முதைொ -
வது அரமசசைரவ மநற்று இ்டம்-
க்பற்றது.

மநற்ரறய கூட்டத்தில பிைதமர் 
முன்ரவத்த இந்த மயொசர்னககு 
அனுமதி வழங்கப்படடுள்்ளதொ்க த்க-
வல்கள் கதரிவிககின்ற்ன.

இமதமவர்ள நொடு முழுவதும் 
உள்்ள எரிக்பொருள் நிைபபு நிரையங-
்களுககு டீசரை ்பகிர்ந்தளிககு ந்டவ-
டிகர்க இன்று முற்்ப்கல முதல மீ்ள 
ஆைம்பிக்கப்பட்டது.

எனினும் எரிக்பொருள் நிைபபு 
நிரையங்களில மக்கள் நீண்்ட வரி -
ரசயில ்கொத்திருப்பதொ்க எமது கசய-
தியொ்ளர்்கள் குறிபபிட்ட்னர்.

முக்கிய பிரமுகர்க்ளது வீடுகளுக்கு... 
சிமைஷ்்ட க்பொலிஸ அத்தியடச்கர் 

நிஹொல தலதுவ கதரிவித்துள்்ளொர். 
்க்டந்த சிை நொட்க்ளொ்க இ்டம்க்பற்ற 
்கைவைம் கதொ்டர்பில இதுவரை 398 
ம்பர் ர்கது கசயயப்படடுள்்ளதொ்க 
க்பொலிஸொர் கதரிவித்துள்்ள்னர்.

்க்டந்த 9ஆம் தி்கதி முதல 
்பலமவறு குற்றசசொடடு்களின் கீழ் 

சந்மத்கந்பர்்கள் ர்கது கசயயப -
்படடுள்்ளதொ்க க்பொலிஸ ஊ்ட்கப 
ம்பசசொ்ளர் சிமைஷ்்ட க்பொலிஸ அத் -
தியடச்கர் நிஹொல தலதுவ கதரி -
வித்துள்்ளொர். 

இவர்்களில 159 ம்பர் வி்ளக்கமறிய -
லில ரவக்கப்படடுள்்ளதொ்க நிஹொல 
தலதுவ மமலும் கதரிவித்தொர்.

எரிசபவாருள் சபறு்�றகவாக... 
விநிமயொ்கம் மமற்க்கொள்்ளப்படும் 

என்றும் அதற்்கொ்க மக்கள் வரிரச-
யில ்கொத்திருக்க மவண்டிய அவசி-
யம் கிர்டயொது என்றும் ம்கடடுக 
க்கொண்டுள்்ளொர். 

மநற்ரறய தி்னம் டீசல ்கப்பல 
ஒன்று நொடர்ட வந்தர்டந்துள்்ளது-
்டன் விரைவில மமலும் 3 எரிக்பொ-

ருள் ்கப்பல்கள் நொடடிற்கு வைவள்்ள-
தொ்கவும் அவர் கதரிவித்துள்்ளொர். 

இந்திய ்க்டன் உதவித் திட்டத் -
தின் கீழ் இைஙர்கககு கிர்டக -
்கவுள்்ள மூன்று எரிக்பொருள் ்கப -
்பல்கம்ள விரைவில நொடடுககு 
வைவுள்்ளதொ்கவும் அவர் கதரிவித் -
துள்்ளொர்.(ஸ) 

ேஹிந� வீட்டு �வாய்... 
உறுபபி்னரின் ம்கர்ள க்பொலிஸொர் 

ர்கது கசயதுள்்ள்னர்.
்க்டந்த 9ஆம் தி்கதி இைவு ம்பொைொட -

்டக்கொைர்்க்ளொல வீடு தொககி மசதப-
்படுத்தப்பட்ட ம்பொது,   வீடடின் 
பின்்பகுதியில கூண்டில அர்டத்து 

ரவக்கப்படடிருந்த ்பை நொயககுடடி-
்கள் ்கொைொமல ம்பொயிருந்த்ன.

வீைக்கடடிய க்பொலிஸொருககு 
கிர்டத்த இை்கசியத் த்கவரைய-
டுத்து இவர் ர்கது கசயயப்பட-
டுள்்ளொர்.

இரு்ர் பிர�ேரின அமேச்ெரம்யில?...
ஏஎவபி கசயதி கவளியிடடுள்-

்ளது. க்பொரு்ளொதொை கநருக்கடி்க -
ளிற்கு தீர்ரவ ்கொண்்பதற்்கொ்ன நியொ-
யபூர்வமொ்ன முயற்சி்கர்ள ்கடசி 

தடுக்கொது எ்ன ஐககிய மக்கள் சகதி-
யின் தரைவர் சஜித் பிமைமதொச கதரி-
வித்துள்்ளொர் எ்னவும் ஏஎவபி கசயதி 
கவளியிடடுள்்ளது.

மே 20 இல விடுமும்ற... 
கசயயப்படடுள்்ள்ன. இதற்்கரமய 

விண்ைப்பதொரி்களுக்கொ்ன அனுமதி 
அடர்ட மற்றும் ்பரீடரச நிரையங்க-

ளுககு வி்னொத்தொள்்கர்ள ்பகிர்ந்தளிக-
கும் கசயற்்பொடு தற்ம்பொது முன்க்னடுக-
்கப்படுவதொ்க அறிவிக்கப்படடுள்்ளது.

எரிசபவாருள் இலமல எனில...
்படசத்தில ்பஸ மசரவ்கர்ள 

முற்றொ்க நிறுத்த மவண்டிய நிரை ஏற்-
்படும் என்றும் அவர் கூறி்னொர்.

இமதமவர்ள, இைஙர்க ம்பொககுவ-

ைத்து சர்பயின் ்பஸ்கள் வழரமயொ்க 
இயஙகும் எ்ன இைஙர்க ம்பொககுவ-
ைத்து சர்பயின் தரைவர் கிஙஸலி 
ைைவக்க கதரிவித்துள்்ளொர்.

�ஙகத்தின விமலயில... 
அமதசயம், இைஙர்கயில 24 

்கைட தங்கப ்பவுண் ஒன்றின் விரை 
185,850 ரூ்பொவொ்க ்பதிவொகியுள்்ளது.

அத்து்டன் 22 ்கைட தங்கப ்பவுண் 
ஒன்றின் விரை 170,400 ரூ்பொவொ்க 
்பதிவொகியுள்்ளது.

க்கொழும்பு - க்கொட்டொஞ்மசர்ன 
பிைமதசத்தில கூரிய ஆயுதத்தொல தொக -
்கப்படடு ந்பர் ஒருவர் க்கொரை கசய-
யப்படடுள்்ளொர். 

இந்தச சம்்பவம் மநற்று முன்தி்னம் 
(15) இ்டம்க்பற்றுள்்ளதொ்க க்பொலிஸ 
ஊ்ட்கபபிரிவு கதரிவித்துள்்ளது.

க்கொட்டொஞ்மசர்ன க்பொலிஸ பிரி -
வுககு உட்பட்ட ஆமர் வீதி பிைமத -
சத்தில உள்்ள வீடடுத் கதொகுதி பூங-
்கொவிற்கு  அருகில இரு ந்பர்்களுககு 

இர்டயில இ்டம்க்பற்ற மமொதல 
்கொைைமொ்க ஒருவர் கூரிய ஆயுதத் -
தொல தொக்கப்படடு க்கொரை கசயயப-
்படடுள்்ளொர்.

இதன் ம்பொது உயிரிழந்தவர் 42 வய -
துர்டய ஆமர் வீதி பிைமதசத்ரதச 
மசர்ந்தவர் என்றும் சம்்பவம் கதொ்டர்-
பில க்கொட்டொஞ்மசர்ன க்பொலிஸொர் 
மமைதி்க விசொைரை்கர்ள முன்க்ன-
டுத்துள்்ளதொ்கவும் க்பொலிஸ ஊ்ட்க 
பிரிவு  மமலும் கதரிவித்துள்்ளது.

க�ொட்ொஞ்சேனையில் 
ஒருவர் தொக்கி க�ொனை

க்பொது மக்களி்டம் க்பொலிஸொர் 
முககிய ம்கொரிகர்ககயொன்ரற முன் -
ரவத்துள்்ள்னர். 

அதொவது, ்க்டந்த 9ஆம் தி்கதி நொ்ட -
்ளொவிய ரீதியில நிைவிய கநருக்கடி-
யொ்ன சூழ்நிரையில வீடு்கள் மற்றும் 
வணி்க நிறுவ்னங்களில க்கொள்ர்ளய-
டித்தவர்்கள் மற்றும் கசொத்துக்கர்ள 
திருடியவர்்கள் குறித்த த்கவல்கர்ள 
க்பற்றுத்தருமொறு க்பொலிஸொர் ம்கொரி-

யுள்்ள்னர்.
த்கவல கதரிவிக்க விரும்பு-

மவொர் 1997 மற்றும் 119 என்ற 
கதொரைம்பசி இைக்கங்களின் 
ஊ்டொ்க கதரியப்படுத்த முடியும் எ்ன 
அறிவிக்கப்படடுள்்ளது. 

எனினும் த்கவல வழஙகுமவொ-
ரின் இை்கசியம் ்பொது்கொக்கப்படும் 
எ்னவும் க்பொலிஸொர் கதரிவித் -
துள்்ள்னர்.

க�ொதுமக்�ளி்ம் க�ொலிஸொர்
விடுத்துள்ள ்�ொரிக்ன�

நொடு முழுவதும் கதன்மமற்கு 
்பருவப க்பயர்சசி நிரைரம ்படிப-
்படியொ்க தொபிக்கப்படடு வரும் 
நிரையில  நொடடின் ்பை்பகுதி-
்களிலும் கதொ்டர்சசியொ்க மரழ -
வீழ்சசி ்பதிவொகி வருகிறது. இந்த 
நிரையில நீமைந்து ்பகுதி்களில 
நீர்மட்டம் மவ்கமொ்க உயர்ந்துவரு -
வதொ்க அறிய வருகிறது.மவுசொக்க -
மை,்கொசலரீ,ைக ஷ்பொ்ன, மற்றும் 
சம்னைகவை நீர்த்மதக்கங்களின் 
நீர்மட்டம் மற்றும் மத்திய மரை -
நொடடில விகம்டொரியொ,ைந்கதனி்கை, 
மற்றும் க்கொத்மரை நீர்த்மதக்கங -

்களின் நீர்மட்டங்கள் அதி்கரித்துள்-
்ள்ன.

இந்த நிரையில நீர்மின்உற்்பத்தி 
60 வீதமொ்க அதி்கரித்துள்்ளதொ்க 
மின்சொை சர்ப அறிவித்துள்்ளது.

்க்டந்த ்கொைங்களில நீர்மின்உற் -
்பத்தி குரறந்த நிரையில கூடுதல 
மநைம் மின்கவடடு அமுல்படுத்தப -
்பட்டமதொடு தற்க்பொழுது 3 மணி 20 
நிமி்டங்கள் மின்கவடடு அமுல்ப-
டுத்தப்படுகிறது. மநற்று முன்தி்ன -
மும் மநற்றும் மின்கவடடு அமுல-
்படுத்தப்ப்டொதது குறிபபி்டத்தக்கது. 
 (்பொ)

நீர்த்ம�க்கஙகளின நீர்ேட்டம் உயர்வு

நீர் மின் உற�த்தி
60 வீதமொ� அதி�ரிப்பு

மன்னாரில் 125 குடும்பங்களுக்கு 
உலர் உணவுப் ப்பனாதி்கள்

தரைமன்்னொர் விமஷ்ட நிரு்பர்   

நொடடில நிைவி வரும் இந்த ்கடி -
்னமொ்ன க்பொரு்ளொதொை சிக்கலில 
மன்்னொர் பிைமதச கசயை்கப பிரிவில 
மி்கவும் வறுரம ம்கொடடுககுள் 
வொழ்ந்து க்கொண்டிருககும் கதரிவு 
கசயயப்பட்ட 125 குடும்்பங்க-

ளுககு அத்தியொவசிய உைர் உைவுப 
க்பொதி்கள் வழங்கப்பட்ட்ன. சிங-
்கபபூரில உள்்ள ஒரு நிறுவ்னத்தொல 
மன்்னொர் மொவட்டத்திலுள்்ள 543 
வது இைொணுவ பிரிம்கட ஊ்டொ்க 
இவ உைர் உைவுப க்பொதி்கள் வழங -
்கப்பட்ட்ன.   



92022  மே 17 செவ்வாய்க்கிழமே 17–05–2022

வெலிகம பலான பகுதியில்
சூட்டுச் சமபெம; இருெர் காயம 
வெலிகம தினகரன் நிருபர்

வெலி கம, பலான பகுதியில் 
இடமவபற்ற வெடிச்சமபெத்தில் 
இருெர் காயமடடந்த நிடலயில் 
மாத்்தட்ற அரசினர் டெத்திய்சாடல-
யில் அனுமதிககபபட்டுள்ள்தாக 
வெலிகம வபாலிஸார் (14)  வ்தரி-
வித்்தனர். 

பலான பகுதிடயச ச்சர்ந்த 40, 
43 ெயது மதிககத்்தகக இருெசர 
இவொறு சூட்டுச ்சமபெத்தில் காய-
மடடநது டெத்திய்சாடலயில் அனு-
மதிககபபட்டெர்க்ளாெர். எனினும 
இருெரதும நிடல பாரதூரமான்தா-
கயில்டலவயன வ்தரிவிககபபடு-
கின்்றது.

பலான பகுதியில் இடமவபற்ற 
ட ெ ப ெ வ ம ான் றின் ச ப ா ச ்த  
சமாட்டார்  ட்சககிளில் ெந்த 
இருெர் குறிபபிட்ட நபர்களுககு 
வெடிடெத்து விட்டு ்தபபிச வ்சன்-
றுள்ளனர். சூட்டுச ்சமபெத்திறகான 
காரணம இதுெடர கணடறியபபட -
வில்டல. ்சநச்தக நபர்கள இதுெடர 
அடடயா்ளம காணபபடவில்டல -
வயனவும வ்தரிவிககபபடுகின்்றது.

இது விடயமாக மாத்்தட்ற ெலய 
சிசரஷட வபாலிஸ் அதிகாரி நிஷாந்த 
டி வ்சாயஸாவின் பணிபபுடரயின் 
சபரில் வெலிகம வபாலிஸ் நிடலய 
வபாறுபபதிகாரி டி. எம. அசபச்ச -
கர வி்சாரடணகட்ள சமறவகாணடு 
ெருகின்்றார்.

கல்சநெ தினகரன் விச்சட நிருபர்

அநுரா்தபுரம மாெட்டத்தில் 
ப்தவிய, கஹட்டகஸ்திகிலிய, வகக-
கிராெ, ்தமபுத்ச்தகம,  வநாசசியா-
கம ஆகிய ஐநது  டெத்திய்சாடலக-
ளுககும  ஐநது நவீன அமபுலன்ஸ் 
ெணடிகள அணடமயில் ெடமத்திய 
மாகாண சுகா்தார ச்சடெ திடணக-
க்ளத்தினால்  ெழங்கி டெககபபட்-

டது. ஜபபான் உ்தவி திட்டத்தின் 
கீழ் இலங்டகககு 50 அமபுலன்ஸ் 
ெணடிகள கிடடககப வபறறுள-
்ளன. இ்தடன  ெடமத்திய மாகாண 
சுகா்தாரப பணிபபா்ளர் சிசிர சிறிபத் -
்தன, பிராநதிய சுகா்தாரப பணிபபா-
்ளர்  டெத்தியர் சிந்தக விசஜெர்்தன 
ஆகிசயார் உரிய  டெத்திய்சாடலக-
ளுககு ெழங்கி டெத்்தடம குறிபபி-
டத்்தககது. 

அநுரவாதபுரம் ேவா்ட்டத்தில்   

அநுரா்தபுரம சமறகு தினகரன் நிருபர்   

அநுரா்தபுரம மாெட்ட பாராளு -
மன்்ற உறுபபினர்கள நால்ெர்கள 
மறறும அநுரா்தபுரம நகராதிபதி 
உளளிட்ட மாநகர ்சடப உறுபபினர் -
களினதும இல்லங்களுககு தீயிட்டு 
உடடமகளுககு ச்ச்தம விட்ளவித்்த 
்சமபெத்துடன் வ்தாடர்புடடய 22 
்சநச்தக நபர்கட்ள சநறறு முன்தினம 
(15) காடல டகது வ்சயதுள்ள்தாக 
வபாலி்சார் வ்தரிவித்்தனர்.   

அநுரா்தபுரம மிகுதுபுர, ்தஹியயா -
கம, மாத்்தட்ள ்சநதி, வநாசசியாகம, 
்தமபுத்ச்தகம மறறும கல்கிரியாகம 
பகுதிடயச ச்சர்ந்த 20 -− 53 ெயது-
டடய நபர்கச்ள அவொறு டகது 
வ்சயயபபட்டுள்ளனர்.   

டகது வ்சயயபபட்டுள்ள ்சநச்தக 
நபர்களினுள அநுரா்தபுரம குருந -
்தங்கு்ளம பகுதியில் அடமநதுள்ள 
விஹாடர ஒன்றின் ச்தரர் ஒருெரும 
அநுரா்தபுரம புதிய நகர பகுதிடயச 
ச்சர்ந்த பிரபல ெர்த்்தகர் ஒருெரும 
அடங்குெ்தாக வபாலி்சார் வ்தரிவித்-

்தனர்.   
சமறபடி நகரில் கலெரத்தில் 

ஈடுபட்ட குழுவினர் கடந்த 09 
இரவு வ்தாடககம மறுநாள காடல 
ெடர முன்னாள அடமச்சர்க்ளான 
வ்சஹான் ச்சமசிங்க, ்சன்ன ஜயசு-
மன, எஸ்.எம.்சநதிரச்சன, துமிந்த 
திஸாநாயகக, நகராதிபதி எச.பீ. 
ச்சாம்தா்ச மறறும மாநகர ்சடப 
உறுபபினர்களினதும இல்லங்க-

ளுககு தீயிட்டு ்தாககி உடடமக-
ளுககு ச்ச்தம விட்ளவித்்த்தன் ்சந-
ச்தகத்தின் சபரில் இெர்கட்ள டகது 
வ்சயதுள்ளனர்.   

டகது வ்சயயபபட்டுள்ள ்சநச்தக 
நபர்கள அனுரா்தபுரம நீதி மன்றில் 
ஆஜர்படுத்்தபபட்டசபாது எதிர்ெ -
ரும 19ஆம திகதி ெடர வி்ளககமறி-
யலில் டெககுமாறு சகட்டுகவகாள-
்ளபபட்டுள்ளது.   

தமிழக முதலமமச்சர் மு.க.ஸ்ாலினுக்கு   
அ.இ. கிறிஸதெ அபிவிருத்தி ஒன்றியம நன்றி  

நாட்டில் ஏறபட்டுள்ள 
வபாரு்ளா்தார வநருககடி -
டயச ்சமாளிகக முடியாமல் 
பல பிரசசிடனகட்ள எதிர்-
சநாககி வகாணடிருககின்்ற 
எமது இலங்டக திருநாட்டில் 
மககள படும அெஸ்ட்த -
கட்ள கெனத்தில் வகாணடு 
இன, ம்த, ஜாதி, சப்தங்கள 
பாராது உ்தவிகட்ள ெழங்கி 
இருககின்்ற ்தமிழக மு்தல -
டமச்சர் மு.க. ஸ்டாலினுககு 
கிறிஸ்்தெ மககள ்சார்பாக 
மனமார்ந்த நன்றிகட்ள வ்தரி -
வித்துக வகாளகின்ச்றாம என 
அகில இலங்டக கிறிஸ்்தெ 
அபிவிருத்தி ஒன்றியம விடுத்துள்ள அறிகடக-
யில் வ்தரிவிககபபட்டுள்ளது.  

அகில இலங்டக கிறிஸ்்தெ அபிவிருத்தி 
ஒன்றியத்தின் ்தடலெரும ்சர்ெச்த்ச இட்சக 
கல்விககான பயிறசி நிடலயத்தின் இலங்டக 
தூதுெருமான அதிெண/ பி்தா அருட்கலாநிதி 
எஸ். ்சநரு வபர்னாணசடா விடுத்துள்ள அந்த 
அறிகடகயில் சமலும வ்தரிவிககபபட்டுள்ள -
்தாெது,  

கடந்த பல மா்தங்க்ளாக எமது இலங்டகத் 
திருநாட்டில் வபாரு்ளா்தார வநருககடி கார -
ணமாக ்சடமயல் எரிொயுப பிரசசிடன, 
வபறச்றால், டீ்சல், மணவணணவணயப 
பிரசசிடன, வபாருட்கள மீ்தான விடலொசி 

உயர்வு உட்பட பல இன் -
னல்கட்ள எமது நாட்டின் 
அடனத்து இன மககளும 
அனுபவித்துக வகாணடிருக-
கின்்றார்கள. இநநிடலடய 
்சா்தாரண நிடலககு வகாணடு 
ெர முடியாது, மககளின் 
சுடமடய குட்றகக முடியாது 
இலங்டக அர்சாங்கம கூட 
திணடாடிக வகாணடிருக-
கின்்றது. இச்சந்தர்பபத்தில் 
மனி்தாபிமான அடிபபடட-
யில் ்தானாக முன்ெநது மக-
களுடடய குட்றகளில் பங்-
வகடுத்து அெர்களுடடய 
குட்றகட்ளத் தீர்பப்தறகாக 

முடியுமான உ்தவிகட்ள வ்சயெ்தறகாக ்தமிழ -
கத்திலிருநது அத்தியாெசிப வபாருட்க்ளான 
அரிசி, பருபபு மறறும உயிர் காககும மருநது-
கட்ள எமது நாட்டுககாக ெழங்கியிருககின்றீர் -
கள. அது மட்டுமல்லாது, உங்கள கட்சி ்சார்ந்த 
ஒவவொரு ்சட்ட மன்்ற உறுபபினரும ்தனது 
ஒரு மா்த ்சமப்ளத்ட்த ெழங்கும படியும அது -
மட்டுமன்றி, எதிர்ககட்சியில் இருநதும எதிர்க-
கட்சி ்சட்ட மன்்ற உறுபபினர்களும ்தமது ஒரு 
மா்த ்சமப்ளத்ட்த ெழங்கமுன் ெநதிருபபதும 
மிகுந்த மகிழ்சசிடய ்தரும அச்தசெட்ள, 
அடனெருககும எனது உ்ளம நிட்றந்த நன்றி -
கட்ளத் வ்தரிவித்துக வகாளெதில் மகிழ்சசி 
அடடகின்ச்றாம என வ்தரிவித்துள்ளார்.  

புத்தளம; புளிச்சாக்குளம நகரில் 
இன நல்லிணக்க தன்சல் 

கறபிட்டி தினகரன் விசஷட நிருபர்

முந்தல் பிரச்த்ச வ்சயலகத்திற -
குட்பட்ட புளிச்சாககு்ளம புதுககு-
டியிருபபு முடஹதீன் ஜூமஆப 
மஸ்ஜித் நிர்ொகமும  ஊர் மககளும 
இடணநது வெ்சாக தினத்ட்த முன்-
னிட்டு சகாபபி ்தன்்சல் ெழங்கி 
டெத்்தனர். இனங்களுககிடடயில் 
ஒறறுடமயும நல்லிணககத்ட்தயும 
ெலியுறுத்தி  (15) மாடல புத்்த்ளம 
- வகாழுமபு பிர்தான வீதியின் புளிச-
்சாககு்ளம நகரில் சகாபபி ெழங்கும 

்தன்்சல் ஆரமபமானது.
இந்த நிகழ்வில் ்சர்ெ ம்தத் ்தடல -

ெர்களும கலநது வகாணடு நல்லி -
ணககம வ்தாடர்பாக உடரயாறறினர்.

இ்தன்சபாது முந்தல் வபாலிஸ் 
நிடலயப வபாறுபபதிகாரி உள-
ளிட்ட அர்ச அதிகாரிகளும கலநது 
வகாணடிருந்தனர்.

இ்தன்பின்னர் வீதியில் பயணம 
வ்சய்த ொகன ்சாரதிகள, வபாதுமகக-
ளுககும சகாபபி , பழங்கள மறறும 
பலகாரங்களும ெழங்கபபட்டடம 
குறிபபிடத்்தககது.

நீர்வகாழுமபு தினகரன் நிருபர் 

ஊரடங்குச ்சட்டம காரணமாக நீர்வகாழுமபு மாநகர 
்சடபயின் வபாதுச சுகா்தாரப பிரிவினர் நீர்வகாழுமபு மாநகர 
்சடபககுட்பட்ட வீதிகளில் ச்சருகின்்ற திணமக கழிவுகட்ள 
அகறறுெதில் உரிய கெனம வ்சலுத்துெதில்டல என பிரச்த்ச-
ொசிகள வ்தரிவிககின்்றனர்.

இ்தனால் நீர்வகாழுமபு லாஸரஸ் வீதியில் ச்சருகின்்ற  
திணமக கழிவுகள அகற்றபபடாமல் மிக நீணட நாட்க்ளாக 
அசிங்கமான காணபபடுகின்்றன. இ்தனால் ஏறபடுகின்்ற 
துர்நாற்றம  குறித்்த வீதியின் இரு மருங்குகளிலுள்ள குடும-
பங்கள பாரிய சுகா்தார சீர்சகடுகளுககு முகங்வகாடுத்து ெரு-
கின்்றனர் . இது வ்தாடர்பாக நீர்வகாழுமபு மாநகர ்சடபயின் 
வபாதுச சுகா்தாரப பராமரிபபு அதிகாரிகள  உரிய கெனம 
வ்சலுத்்த செணடும எனவும பிரச்த்சொசிகள செணடிக 
வகாளகின்்றனர் . 

ெவுதி அமரபியவாவின் தமைநகரிலுள்ள உைக இஸைவாமி ரவாபிதவா அமேப்வால் ஏற்வாடு 
செய்யப்ட்ட கருத்தரங்கில் முதன் முமையவாக கைந்து சகவாண்ட இைங்மக ேஹவாம்வாதி 
ெங்க தமை்ர் ்வானகை உ்திஸ்ஸ  மதரரினவால் ரவாபிதவா செயைவா்ளர் ச்டவாக்்டர் முஹம்ேது 
பின் அபதுல் கரீம்அல் ஈ்ஸவாவுக்கு நிமனவுச்சின்னம் ்ழங்கு்மத கவாணைவாம்.

எம்.பிகளின் வீடுகளை தாக்கிய பிக்கு 
உட்பட 22 ப்பருக்கு விைக்கமறியல்

SP CBJ-6355 Zotye Z100,  
2019,  Car கூடிய விமைக் 
மகவாரிக்மகக்கு,  ச்லி்ல் 
பினவான்ஸ    பிஎல்சி,  
இை.310,  கவாலி வீதி,  
சகவாழும்பு - 03. சதவாமைம்சி 
- 0714542958. 030641

WP NA - 0491 Ashok Ley-
land Viking 2005,  WP 
HL-9571 Ashok Ley-
land Viking,  2003,  bus. 
கூடிய விமைக்   மகவாரிக்மக-
க்கு,  ச்லி்ல் பினவான்ஸ 
பிஎல்சி,  இை.310,  கவாலி வீதி,  
சகவாழும்பு - 03. சதவாமைம்சி - 
0714542958. 030643

SG YN - 4574 Bajaj,  2011,  
WP ABA-5452 Bajaj,  
2015,  WP QT-7049 B ajaj,  
2009,  SP AAY-6996 
Bajaj,   2015,  threewheel. 
கூடிய விமைக் மகவாரிக்மக-
க்கு ,  ச்லி்ல் பினவான்ஸ 
பிஎல்சி,  இை.310,  கவாலி வீதி,  
சகவாழும்பு - 03. சதவாமைம்சி - 
0711210810. 030648

நீர்சகவாழும்பு ேவாநகர ெம்;

வீதிகளில் சசருகின்்ற கழிவுகள் 
அகற்றபப்ாமமயால் துர்நாற்றம

ஐந்து அமபுலன்ஸ ெண்டிகள் அன்பளிபபு

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

rq;fj;jpd;

g+[hgpl;ba

mq;Fk;Gu

Ky;Nyfk

clfk

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

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

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

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

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

tpw;gid nra;ag;gLk;.

$l;LwT nghJ Kfhikahsh;.

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

g+[hg;gpl;ba.

2022-05-04Mk; jpfjp.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

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

100 ML, 200 ML kw;Wk; 500 ML 
WINCHESTER fz;zhb 

Nghj;jy;fspd; toq;fy;

B/32/2022
100 ML, 200 ML kw;Wk; 500 ML WINCHESTER 
fz;zhb Nghj;jy;fspd; toq;fYf;fhf jFjpAila 

toq;Feu;fsplk; ,Ue;J ,yq;if ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; (CPC) rhu;gpy; jpizf;fs 

ngWiff; FO> jiytupdhy; Kj;jpiu 

nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

xg;ge;jk; toq;fg;gLtjw;fhd jFjpf;F> 

ntw;wpfukhd tpiykDjhuu; mgfPu;j;jpahNdhu; 

gl;baypy; ,lk;ngwhjtuhfTk;> tpiykD 

Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gl;l jFjp kw;Wk; jifik 

msTNfhy;fSld; nghUe;JgtuhfTk; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.

nfhtpl;-19 ngUe;njhw;W fhuzkhf> http://
ceypetco.gov.lk/public-tenders/ vd;w ,.ng.$ 

,izajs Kftupapy; ,Ue;J tpiykD 

Mtzj;ij tpiykDjhuu;fshy; jutpwf;fk; 

nra;a KbAk;. tpiykDjhuu; kf;fs; tq;fpapd; 

(jiyik mYtyfk;) ,yq;if ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; 004100110208633 vd;w fzf;F 

,yf;fj;jpw;F &gh 1>000.00 (&gh 925.83 + 8% VAT) 
kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;j Ntz;Lk; 

vd;gNjhL fl;lzk; nrYj;jpa gw;Wr;rPl;il 

tpiykDTld; Nru;j;J rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

midj;J tpiykDf;fSk; 50>000.00 &gh 

tpiykD gpiz njhif xd;iw nfhz;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

tpiykDf;fis Vw;gJ 2022.06.15 Mk; jpfjp 1400 

kzpf;F KbTWk; vd;gNjhL fPo; jug;gl;Ls;s 

Kftupapy; tpiykDf;fis Vw;Fk; Neuk; KbTw;w 

gpd; ,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgd> 

Kfhikahsupd; mYtyfj;jpy; (ngWif kw;Wk; 

fsQ;rpaq;fs;) cld; jpwf;fg;gLk;. 

jiytu;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

C/o Kfhikahsu; (ngWif kw;Wk; fsQ;rpaq;fs;)>

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

,y. 609> nlhf;lu; ldp];lu; b rpy;th khtj;ij>

nfhOk;G 09> ,yq;if.

njhiyNgrp: 0094-11-5455332

njhiyefy;: 0094-11-5455424
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kjpg;Gkpf;f tzpfr; nrhj;jpd; Vyk; nfhOk;gpy; cs;s tu;j;jf 

cau; ePjpkd;wj;jpy;> rptpy; mjpfhu tuk;igg; gad;gLj;JfpwJ 

kf;fs; tq;fp 
tof;F vz;  : HC269/2013MR
   ,yf;fk; 75> Nrh; rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; khtj;ij nfhOk;G - 02

   thjp

bA+Nuh igg; ,d;l];l;uP]; (gpiuNtl;) ypkpnll;

,y> 307> N[hu;[; Mu;. b rpy;th khtj;ij> 

nfhOk;G - 13> uhk; gpuju;]; (gpiuNtl;) ypkpnll;> 

,y.140> gpujhd tPjp> nfhOk;G 11 

gpujpthjpfs; 

khh;r; 14> 2017 Njjpapl;l tof;F vz; 14 ,y; cs;s rkurj; jPu;g;gpd;gb GfhUf;F 

164>129>708.02 - 07.05.2013 Kjy; mwptpf;fg;gl;l Njjp tiu &. 138>158>145.71 njhifapy; 

Mz;Lf;F 15%tl;b kw;Wk; mjd; gpwF KOj; njhifAk; nrYj;jg;gLk; tiu KbTfspd; 

gpufldk; $l;Lj;njhiff;F Mz;Lf;F 15% vd;w tpfpjj;jpy; $Ljy; tl;bNkNy 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kjy; kw;Wk; ,uz;lhtJ gpujpthjpfSf;F vjpuhf $l;L kw;Wk; 

jdpj;jdpahd jPu;g;G kw;Wk; jPu;g;G toq;fg;gl;Ls;sjhy;> NkYk; tl;b t#ypf;fg;gl 

Ntz;Lk;> NkYk; ,q;F tptupf;fg;gl;Ls;s epyj;jpd; KO epyj;ijAk;> mjd; kPJs;s 

fl;blq;fs; kw;Wk; mjDld; njhlu;Gila midj;J cupikfs;> rhiyfs;> rYiffs; 

kw;Wk; epyk; kw;Wk; tshfj;jpd; me;jg; gFjpf;fhd 2tJ gpujpthjpapd; rpwg;Gupikfs; 

kw;Wk; gpw cupikfs;> cupikfs; kw;Wk; flikfs; mNj njhifia kPl;nlLf;f 

Ntz;Lk; kw;Wk; 26.09.2008 Njjpapl;l Nehl;lup gg;spf; IDM yhydp ngNuuh vz;. 1427 

kw;Wk; nghJ Nehl;lup %yk; rhd;wspf;fg;gl Ntz;Lk;. VbMu; nkz;b];My; 

rhd;wspf;fg;gl;l 11.03.2011 Njjpapl;l 5264 Mk; ,yf;f mlkhdg; gj;jpuj;ij 

eilKiwg;gLj;Jtjw;F gpizg;G kw;Wk; gj;jpug;gLj;jiy mwptpf;Fk; mlkhdg; 

gpufldj;ij eilKiwg;gLj;jyhk; me;jj; jPu;g;Gf;F ,zq;f gpujpthjpfs; nray;glj; 

jtwpaik my;yJ/kw;Wk; Njhy;tp Fwpj;J nfhOk;G tu;j;jf cau; ePjpkd;wj;jpd; gp];fy; 

gpd;tUk; jil ml;ltizapy; NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s nfhOk;G khefu rig / gpuNjr 
nrayf vy;iyf;Fs; nfhOk;G Nfhl;il fpuhk Nritahsu; gpuptpy; kjpg;gPL vz;. 140> 

gpujhd tPjp> ngl;lhtpy; mike;Js;sJ.

Ngh;r;rh;]; 12.01(A: 00 R: 00P: 12.01)

ngupa KOikahd epyk; kw;Wk; uhk; gpuju;]; tzpfk; mike;Js;s %d;W khb 

fl;blk; kw;Wk; mjw;F nrhe;jkhd midj;Jk;.

khz;GkpF tzpf cau; ePjpkd;wj;jhy; vdf;F toq;fg;gl;l mjpfhuj;jpd; mbg;gilapy; 

Nkw;$wpa midj;J nrhj;Jf;fSk;

[_d; 10> 2022 fhiy10:30 kzpf;Fnrhj;J mike;Js;s ,lj;jpy;>                

nghJ Vyj;jpy; tpw;fg;gLfpwJ. 

nrhj;Jf;fhd mZfy;:

nfhOk;G Nfhl;il Gifapuj epiyaj;jpypUe;J xy;fhl; tPjpapy; ngl;lh kj;jpa NgUe;J 

epiyaj;ij Nehf;fp ,lJ Gwk; ,uz;lhtJ FWf;Fj; njUtpy; Rkhu; 300 kPw;wu; 350 kP 

njhiytpy; cs;s gpujhd njUtpy; Eioe;J ,lJ Gwk; (fbfhuf; NfhGuj;ij Nehf;fp) 

kw;nwhU 60 kP jpUk;gpdhy; ,lJ Gwj;jpy; cs;s uhk; gpuju;]; %d;W khb tzpff; 

fl;blj;ij milayhk;. Nfhl;il Gifapuj epiyaj;jpw;F Kd;dhy; cs;s ky;tj;ij 

tpjpapy; (JiwKf Eiothapy;) kzpf;$z;L NfhGuj;jpw;F te;J tyJ Gwk; Neuhf 

tPjpapy; ,Ue;J tUtjd; %yKk; ePq;fs; ,e;j ,lj;ij milayhk;.

gzk; nrYj;Jk; Kiw: 

tpiy KbT nra;ag;gl;lTld;> ntw;wpfukhd thq;Fgtu; Vyj;jpd; Kbtpy; gpd;tUk; KOj; 

njhifiaAk; gzkhfr; nrYj;j Ntz;Lk;.

1.  nfhs;Kjy; tpiyapy; 25% (,Ugj;J Ie;J rjtPjk;) 

2.  khfhz mjpfhurigf;F nrYj;j Ntz;ba 1% (xU rjtPjk;) tpw;gid tup 

3.  Vyjhuu; fkp\d; 2 1/2% (,uz;liu rjtPjk;) kw;Wk; me;j fkp\d; njhlu;ghd 

midj;J tupfSk;

4. 2500 &gh vOJtpidQu; kw;Wk; ntspapll; fl;lzk; 

5. Vyk;nryT VNjDk; ,Ue;jhy;> kw;Wk; gpw nfhLg;gdTfs; mlq;Fk; 

6. tpw;gid rhd;wpjopd; Kj;jpiu tup 

7. Nehl;lup fl;lzk;

Vyk; tplg;gl;l 30 ehl;fSf;Fs;> nfhOk;G tu;j;jf cau; ePjpkd;wj;jpd; CHC269/2013MR 
vd;w tof;fpy;> nfhs;Kjy; tpiyapy; 75% (vOgj;jp Ie;J rjtPjk;) kPjpahdJ tzpf 

cau; ePjpkd;wj;jpy; nlghrpl; nra;ag;gl Ntz;Lk;.

NkNy Fwpg;gpl;Ls;sgb 30 ehl;fSf;Fs; Nkw;fz;l njhif nrYj;jg;glhtpl;lhy;> 

Vw;fdNt nrYj;jg;gl;l tpw;gid tpiyapy; 25% kw;Wk; kPjKs;s gzk; jpUg;gpj; 

jug;glhJ> NkYk; nrhj;J Vyj;jpy; kPz;Lk; tpw;fg;gLk;.

Nkyjpf tpguq;fis kf;fs; tq;fpapd; jiyikafj;jpd; fld; kPl;Gg; gpuptpy; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

NkNy cs;s ml;ltiz

Nky; khfhzj;jpd; nfhOk;G khtl;l khefu rigfs;> ngl;lh gpujhd tPjp> kjpg;gPLfs; 

106 kw;Wk; 107 kw;Wk; jw;NghJ kjpg;gPl;L ,yf;fk; 140 ,y; cs;s KO tPL kw;Wk; 

fhzpf;fhd vy;iyfs;: tlf;F: gpujhd tPjpapy; murhq;f ,Ug;G> fpof;F: tPL vz;. 105> 

I.vy;. Kfk;kJ nyg;ig kupf;fhu; `h[pahUf;Fr; nrhe;jkhdJ> njw;F: Kd;G b.vy;. 

nrha;rh kw;Wk; tpjitahd my;ypnldp]; my;yJ ,g;NghJ NrJ jha; nyg;igapd; tPL> 

Nkw;F: kjpg;gPl;L vz;. 108 ,y; /ngu;bdhz;bd; tPL

19.02.1891 Njjpapl;l fzf;nfLg;G kw;Wk; mlkhdj;jpd; gb 12.8/100 Ngu;r;r]; (m: 1> 

&.Ng.12.8 / 100) msTs;s KO tPL kw;Wk; epyk; kw;Wk; fl;blq;fs;> Njhl;lq;fs; kw;Wk; 

mjpYs;s midj;Jk;

NkNy tptupf;fg;gl;l epyj;jpd; gFjp rkPgj;jpa mstPl;bd;gb fPNo tptupf;fg;gl;Ls;sJ.

Nky; khfhzj;jpd; nfhOk;G khtl;l khefu rigfs;> ngl;lh gpujhd tPjp> kjpg;gPLfs; 

106 kw;Wk; 107 kw;Wk; jw;NghJ kjpg;gPl;L ,yf;fk; 140 ,y; 27.08.1990 Njjpapl;l 27.08.1484 

,y; fhl;lg;gl;Ls;sgb nyhl; 1 Mf xJf;fg;gl;l KO epyKk; mq;fPfupf;fg;gl;l ru;Ntau; 

Nf.eluh[hthy; xJf;fg;gl;l epyk; KOtjw;Fkhd vy;iyfs; tlf;F: Neuhd njU 

kw;Wk; Neuhd njU kjpg;gPL vz;.136 ,y; tshfk;> fpof;F: Neuhd njU kjpg;gPL vz;.144 

,y; tshfk;> njw;F : Neuhd njU kjpg;gPL vz; 144 ,y; tshfk; kw;Wk; kjpg;gPl;L vz;. 

79 ,y; rPru; njU tshfk;> Nkw;F: Neuhd njU kjpg;gPL vz; 136 ,y; tshfk;

vy;iyf;Fs; mike;Js;s jpl;lk; vz; 1484 ,d; gb12.01 Ngu;r;fisf; nfhz;l nkhj;j 

epyk; (m: 0> &. 0 Ng.12.1)kw;Wk; fl;blq;fs;> Njhl;lq;fs; kw;Wk; mjpYs;s midj;Jk;

'ePjpkd;w cj;jutpd;gb Kd; mwptpg;G ,y;yhky; Nkw;fz;l Vyj;ij epWj;jyhk; my;yJ 

uj;J nra;ayhk;."

gpNukrpwp tLNf 

rkhjhd ePjthd;(midj;J jPTfSk;) Xa;Tngw;w cau;ePjpkd;w gjpthsu;

mq;fPfupf;fg;gl;l Vyjhuu;> ePjpkd;w Mizahsu;

'cj;gyh" rz;lfpuptj;j> fk;g`h 

njhiyNgrp:- 0777003939> 0716172804> 0711659616

iftplg;gl;;l nrhj;Jfspd; mwpf;if

ngau; Kftup fpis

cupikahsu; 

milahs ,y. 

,Ug;gpd; (Nj.m.m. 

tpkhdr; rPl;L ,y. 

gpwe;j jpfjp NkYk;)

nrhj;J 

gw;wpa 

tpguk;

nrhj;jpd; 

milahs 

,yf;fk;

Interest 
bearing 
Mk;/ 
,y;iy

,Wjp 

nraw;ghl;L 

jpfjp

nraw; 

ghl;bd; 

jd;ik

gzg; 

ngWkjp

epYitj; 

njhif

mwtplg; 

gLk; 

njhif

mwtply; 

gw;wp 

tpguk;

nkhj;j 

njhif

Nkyjpf 

msT

nkhj;j 

njhif 

&ghapy;

cld; gbf;ifapd; 

epge;jidfs; kw;Wk; 

cupikahsu; fspd; 

mwpTWj;jy;

vk; v]; l;Nubq; Nfh
,y. 68-F2/1> 3Mk; FWf;Fj;njU> 

nfhOk;G 11 
PETTAH BR NO. WA50433 eil Kiw 

fzf;F
001-0000095962 ,y;iy 02.01.2011 N/A LKR 770>754.64 N/A N/A 770>754.64 1 770>754.64 N/A

tpd;jd ,k;ngf;];
,y. L G 109 PEOPLES PARK 
COMPLEX> nfhOk;G 11 PETTAH BR NO. WA69285 eil Kiw 

fzf;F
001-0000099768 ,y;iy 02.01.2011 N/A LKR 396>994.57 N/A N/A 396>994.57 1 396>994.57 N/A

gP v]; v]; fhu;kd;l;
,y. 685/2 A> N[j;jtd;d 

khtj;ij> nfhOk;G 15
PETTAH BR NO. WA75897 eil Kiw 

fzf;F
011-0000100107 ,y;iy 02.01.2011 N/A LKR 181>151.60 N/A N/A 181>151.60 1 181>151.60 N/A

n\u;kPd; n\u;
Nehu;j; nfhOk;G nkbf;fy; 

nfhNy[;> uhfk  
PETTAH PP NO. AJ707002 Nrkpg;G 

itg;G
001-0005105165 Mk; 01.01.2011 N/A LKR 138>296.27 N/A N/A 138>296.27 1 138>296.27 N/A

`[Pf; vk; %rh iedh 114> nkypgd; tPjp> nfhOk;G 11 PETTAH Nrkpg;G 

itg;G
001-0005032406 Mk; 01.01.2011 N/A LKR 158>331.17 N/A N/A 158>331.17 1 158>331.17 N/A

gP A tpf;ukNrfu
AU/1/2> ila]; gpNs];> 

Fzrpq;fGu> nfhOk;G 12
PETTAH 447961784V Nrkpg;G 

itg;G
001-0005034412 Mk; 01.01.2011 N/A LKR 42>075.04 N/A N/A 42>075.04 1 42>075.04 N/A

nfs]; nkh`pjPd; ,]jPd;
81> tpNtfhde;jh NkL> nfhOk;G 

13
PETTAH Nrkpg;G 

itg;G
001-0005047313 Mk; 01.01.2011 N/A LKR 773>545.64 N/A N/A 773>545.64 1 773>545.64 N/A

b vy; FzNrfu
,y. 14/2> rhu;y]; b nrha;rh 

gpNs]; ,lk;> nkhul;Lit 
DMB 576820020X eilKiw 

fzf;F
002-0000404594 ,y;iy 01.01.2011 N/A LKR 19>627.25 N/A N/A 19>627.25 1 19>627.25 N/A

v];vy; ypgpahvf;u p 

ypt;];nlhf; btyg;kd;l;

3Mk; khb> yd;ypg; fl;llk;> ,y. 

46/56> etk; khtj;ij> nfhOk;G 

2

DMB eilKiw 

fzf;F
002-0000405470 ,y;iy 01.01.2011 N/A LKR 7>741.88 N/A N/A 7>741.88 1 7>741.88 N/A

nkh`kl; V vk; v]; 

my;]{tpnyk;

jghy; ngl;b ,y. 6623> gad; 

43758 Fitl;
DMB 1066685 eilKiw 

fzf;F
002-0000407462 ,y;iy 01.01.2011 N/A LKR 763>278.86 N/A N/A 763>278.86 1 763>278.86 N/A

rd;Lfy; gpu; ngsd;Nlrd; ,y. 12> FIFE tPjp> nfhOk;G 05 DMB eilKiw 

fzf;F
002-0000407567 ,y;iy 21.07.2011 N/A LKR 212>641.77 N/A N/A 212>641.77 1 212>641.77 N/A

FspaJy; Fu;Md; mugpf; 

nfhNy[;
33A> 5Mk; xOq;if> nfhOk;G 3 DMB eilKiw 

fzf;F
002-0000410233 ,y;iy 01.01.2011 N/A LKR 307>907.35 N/A N/A 307>907.35 1 307>907.35 N/A

j;uP iyl;]; fhu;kd;l;]; 94/2/4> Nahf; tPjp> nfhOk;G-1 DMB BR NO. WA85464 eilKiw 

fzf;F
002-0000412627 ,y;iy 01.01.2011 N/A LKR 42>000.00 N/A N/A 42>000.00 1 42>000.00 N/A

`gPg; tq;fp ypkpl;ll; - ,yq;if

mwpf;ifapLk; fhyk;: 31.12.2021

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;
      (tYrf;jp mikr;R)

Kj;Juh[ntytpy; krF vz;nza; 

fplq;fpw;fhd jpUj;jg;gzp

B/30/2022
1.  kjpg;gplg;gl;l (Njhuhakhd) 2.8 kpy;ypad; &gh 

nryitf; nfhz;l Kj;Juh[ntytpy; krF vz;nza; 

fplq;fpw;fhd jpUj;jg; gzpf;F nghUj;jkhd kw;Wk; 

jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk; ,Ue;J ,yq;if 

ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; rhu;gpy; jpizf;fs 

ngWiff; FO (DPC)> jiytupdhy; Kj;jpiu 

nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

2.  ,e;jg; gzpapd; epu;khzf; fhyk; xU (01) khjk;.

3.  Njrpa Nghl;b uPjpahd tpiykD eilKiw %yk; 

tpiyNfl;G elj;jg;gLk;.

4.  xg;ge;jk; toq;fg;gLtjw;fhd jFjp kw;Wk; jifikf;F> 

ntw;wpfukhd tpiykDjhuu; mgfPu;j;jpahNdhu; 

gl;baypy; ,lk;ngwhjtuhfTk; C8 my;yJ C7 CIDA 
gjpit nfhz;ltuhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

5.  nfhtpl;-19 ngUe;njhw;W fhuzkhf> http://
ceypetco.gov.lk/public-tenders/ vd;w ,.ng.$ 

,izajs Kftupapy; ,Ue;J tpiykD 

Mtzaj;ij tpiykDjhuu;fshy; jutpwf;fk; 

nra;a KbAk;. tpiykDjhuu; kf;fs; tq;fpapd; 

(jiyik mYtyfk;) ,yq;if ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; 004100110208633 vd;w fzf;F 

,yf;fj;jpw;F &gh 2>000.00 (&gh 1>851.85+8% VAT) 
kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;j Ntz;Lk; 

vd;gNjhL fl;lzk; nrYj;jpa gw;Wr;rPl;il 

tpiykDTld; Nru;j;J rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

6.  tpiykDf;fis Vw;gJ 2022.06.17 Mk; jpfjp 1400 

kzpf;F KbTWk; vd;gNjhL ,y. 609> nlhf;lu; 

ldp];lu; b rpy;th khtj;ij> nfhOk;G 09 ,y; 

mike;Js;s ,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgd> 

Kfhikahsupd; mYtyfj;jpy; (ngWif kw;Wk; 

fsQ;rpaq;fs;) gq;Nfw;gjw;F tpUk;Gk; tpiykDjhuu;fs; 

gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; Vw;Fk; 

Neuk; KbTw;w gpd; mit cld; jpwf;fg;gLk;. 

jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. 

7.  tpiykDf;fis rku;g;gpg;gjw;fhd ,Wjpj; jpfjpapd; 

gpd; Kg;gJ (30) ehl;fs; tiu tpiykDf;fs; 

nry;Ygbahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

8.  midj;J tpiykDf;fSk; ,yq;ifapd; tu;j;jf tq;fp 

xd;wpy; ,Ue;J ngwg;gl;l 28>000.00 &gh ngWkjp 

xd;Wf;F tpiykD gpiz xd;iw ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. 

tpiykD gpizahdJ 2022.08.14Mk; jpfjp tiu 

nry;Ygbahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

Nky; Fwpg;gplg;gl;l KftupahdJ:

jiytu;> jpizf;fs ngWiff; FO>

C/o Kfhikahsu; (ngWif kw;Wk; fsQ;rpaq;fs;)>

ngWif kw;Wk; fsQ;rpa nraw;ghL>

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

1Mk; khb> ,y. 609> nlhf;lu; ldp];lu; b rpy;th 

khtj;ij> nfhOk;G 09.

njh.: 011-5455331> njhiyefy;: 011-5455424    

ngWif mwptpj;jy;
(tYrf;jp mikr;R)

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;
''07 kbf;fzpdpfis toq;Ftjw;fhd"" tpiykD

B/31/2022
“07 kbf;fzpdpfis toq;Ftjw;fhd” jFjpAila 

toq;Feu;fsplk; ,Ue;J ,yq;if ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; (CPC) rhu;gpy; jpizf;fs 

ngWiff; FO jiytupdhy; Kj;jpiu 

nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

xg;ge;jk; toq;fg;gLtjw;fhd jFjpf;F> 

ntw;wpfukhd tpiykDjhuu; mgfPu;j;jpahNdhu; 

gl;baypy; ,lk;ngwhjtuhfTk;> tpiykD 

Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gl;l jFjp kw;Wk; 

jifik msTNfhy;fSld; nghUe;JgtuhfTk; 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.

nfhtpl;-19 ngUe;njhw;W fhuzkhf> http://
ceypetco.gov.lk/public-tenders/ vd;w ,.ng.$ 

,izajs Kftupapy; ,Ue;J tpiykD 

Mtzj;ij tpiykDjhuu;fshy; jutpwf;fk; 

nra;a KbAk;. tpiykDjhuu; kf;fs; tq;fpapd; 

(jiyik mYtyfk;) ,yq;if ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; 004100110208633 vd;w fzf;F 

,yf;fj;jpw;F &gh 1>000.00 (&gh 925.93 + 8% VAT) 
kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;j Ntz;Lk; 

vd;gNjhL fl;lzk; nrYj;jpa gw;Wr;rPl;il 

tpiykDTld; Nru;j;J rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

midj;J tpiykDf;fSk; 15>000.00 &gh tpiykD 

gpiz njhif xd;iw nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

tpiykDf;fis Vw;gJ 2022.06.17 Mk; jpfjp 

1400 kzpf;F KbTWk; vd;gNjhL 

tpiykDf;fis Vw;Fk; Neuk; KbTw;w gpd; 

cldbahf> fPo; jug;gl;Ls;s Kftupapy; 

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

Kfhikahsupd; mYtyfj;jpy; (ngWif 

kw;Wk; fsQ;rpaq;fs;) jpwf;fg;gLk;. 

tpiykDf;fis jpwf;Fk; re;ju;g;gj;jpy; 

tpiykDjhuu;fs; my;yJ mtu;jk; mjpfhuk; 

ngw;w gpujpepjpfs; gq;Nfw;fyhk;.

jiytu;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

C/o Kfhikahsu; (ngWif kw;Wk; 

fsQ;rpaq;fs;)>

ngWif kw;Wk; fsQ;rpa nraw;ghL>

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

1Mk; khb> ,y. 609> nlhf;lu; ldp];lu; b 

rpy;th khtj;ij> nfhOk;G 09.

njh.: 011-5455331> njhiyefy;: 011-5455424  

ngWif mwptpj;jy;
Cth khfhz ifj;njhopy;  mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpw;Fj; 

Njitahd ifj;jwp E}iyf; nfhs;tdT nra;jy; - 2022
Cth khfhzj;jpd; ifj;njhopy; mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpd; ngWiff; FOj; 

jiytuhfpa vd;dhy; Cth khfhz ifj;njhopy;  mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpw;F 2022Mk; 

tUlj;jpw;Fj; Njitahd gpd;tUk; ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s nghUl;fs; kw;Wk; 

cgfuzq;fisf; nfhs;tdT nra;tjw;fhf cs;ehl;L cw;gj;jpahsh;fs;> toq;Feh;fs; 

kw;Wk; ,wf;Fkjpahsh;fsplkpUe;J ,j;jhy; tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

njh. 

,y.
tif

nfhs;tdT 

nra;a 

cj;Njrpf;Fk; 

msT

kPsspf;fg; 

gLk; tpiyf; 

Nfhuy; itg;G 

(&gh)

kPsspf;fg; 

glhj tpiyf; 

Nfhuy; itg;G 

(&gh)

01 2/30 fpNw E}y; (ifj;jwp ,ae;jpuq;fSf;F) 3,000 kg 50>000.00 3>000.00

02 16 fpNw E}y; (ifj;jwp ,ae;jpuq;fSf;F) 3,000 kg 50>000.00 3>000.00

 

02.  tpiykDf;fisr; rkh;g;gpg;gjw;Fj; Njitahd khjphpg; gbtq;fis Nkw;gb  

ml;ltizapy; jug;gl;Ls;s fl;lzq;fis Cth khfhz ifj;njhopy; mgptpUj;jpj; 

jpizf;fsg; gzpg;ghsUf;Fr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il rkh;g;gpj;jjd; gpd; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

03.  tpiykDf;fis toq;Fjy;> Vw;Wf;nfhs;sy; kw;Wk; jpwf;fg;gLjy; vd;gd gpd;tUk; 

jpfjp kw;Wk; Neuq;fspy; ,lk;ngWk;.

 tpiykDf;fs; toq;Fjy; -  2022-05-17Mk; jpfjp Kjy; 2022-06-07Mk; jpfjp 

tiuahd thu ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; 

gp.g. 3.00 tiu Cth khfhz ifj;njhopy;  

mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpy;

 tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;sy; -  2022-06-08Mk; jpfjp tiu  gp.g. 2.00 kzpf;F 

tiu Cth khfhz ifj;njhopy;  mgptpUj;jpj; 

jpizf;fsj;jpy;

 tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLjy; -  2022-06-08Mk; jpfjp tiu  gp.g. 2.00 kzpf;F 

Cth khfhz ifj;njhopy;  mgptpUj;jpj; 

jpizf;fsj;jpy;

04.  ,J njhlh;gpyhd Nkyjpf tpguq;fis Cth khfhz ifj;njhopy;  mgptpUj;jpj; 

jpizf;fsj;jpw;F tUif je;J my;yJ 055-2222607 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;Jld; 

njhlh;G nfhz;L ngw;Wf;nfhs;syhk;.

2022-05-17Mk; jpfjp vr;.vk;. [Pte;j N`uj;>

Cth khfhz ifj;njhopy;  mgptpUj;jpj; jpizf;fsk;> ngWiff; FOtpd; 

Cth khfhz rig> jiyth;.

gJis.

N`hkhfk gpuNjr rig

Nfs;tp miog;Gf;fhd mwptpj;jy;
2022 – 2023 Mk; Mz;Lf;fhf N`hkhfk gpuNjr rig mjpfhu vy;iyf;Fs; 

Nrfupf;fg;gLfpd;w cf;fhj fopTfis> ,Wjpahf mfw;Wk; ,lk; (nfutyg;gpl;b) tiu 

vLj;Jr; nry;tjw;F jpwd; kw;Wk; jifik nfhz;l epWtdk; kw;Wk; egu;fsplk; ,Ue;J 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

Nfs;tpkD ntspaPL  -   2022.05.17 Mk; jpfjp njhlf;fk; mYtyf 

Neuq;fspy; K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 3.00 tiu.

         (jiyik mYtyfk;> N`hkhfk gpuNjr rig> 

ePjpkd;w tPjp> N`hkhfk)

Nfs;tpkD toq;fg;gLtij 

epiwT nra;jy;   - 2022.05.30 Mk; jpfjp gp.g. 3.00f;F

Nfs;tpkDf;fis Vw;gJ  - 2022.05.31 Mk; jpfjp gp.g. 2.15 tiu

Nfs;tpkDf;fis jpwg;gJ  - 2022.05.31 Mk; jpfjp gp.g. 2.30f;F

Nfs;tpkD tpz;zg;gq;fs; ntt;Ntwhf 02 gpujpfisf; nfhz;ljhf (%yg; gpujp/ efy; 
gpujp) toq;fg;gLtNjhL me;j gpujpfis %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp vd ,U 

ciwfspy; ,l;L Kj;jpiu ,l;L fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “%yg; gpujp/ 
efy; gpujp Fg;igfis vLj;Jr; nry;Yk; Nrit toq;fy;” vd;W Fwpg;gpl;L jiytu;> 

N`hkhfk  gpuNjr rig> ePjpkd;w tPjp> N`hkhfk vd;w Kftupf;F gjpTj; jghypy; 

Fwpj;j Neuj;jpw;F mDg;Gtjw;F my;yJ ,e;j nrayhsupd; cj;jpNahfg+u;t miwapy; 

itf;fg;gl;l tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bf;F ,Ltjw;F KbAk;. 

rku;g;gpf;fg;gLfpd;w Nfs;tpkD njhlu;gpy; ,Wjp KbT N`hkhfk gpuNjr rig trkhdJ 

vd;gNjhL ,J njhlu;gpy; Nkyjpf tpguq;fis N`hkhfk gpuNjr rigapy; ,Ue;J 

ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

Nfs;tpkD tpz;zg;gf; fl;lzk;  - &gh 2000.00

kPsspf;fg;gLk; itg;Gj; njhif  - &gh 200>000.00

njhiyNgrp ,yf;fk;   - 0112855230

njhiyefy;    - 0112857169

jiytu;

gpuNjr rig>

N`hkhfk.
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ஹற்றன் விசேட நிருபர்  

ச�ோடடன் பபோலிஸ் பிரிவிறகுட-
படட ச�ோடடன் தியகல பிரதோன 
வீதியில் போரிய கல்பலோன்று ேரிந்து 
வீழந்ததில் வீதி உடடந்து சபோக்கு-
வரத்து முற்றோக துண்டிக்கபபடடுள்-
ளதோக பபோலிஸோர் பதரிவித்தனர்.  

இசேமபவம ச�றறு முன்தினம 
15 ஆம திகதி கோடல 2 மணியள -
வில் 5ம கடடடக்கு அருகோடமயில் 
இடமபபறறுள்ளது.ேமபவத்திடன 
பதோடர்ந்து இரண்டு பக்கஙகளிலும 
வீதி முழுடமயோக மூடபபடடுள்-
ளது.  

இவ்வீதியிடன பயன்படுத்தும 
வோகன ேோரதிகள் மோறறு வீதிகடள 
பயன்படுத்துமோறு பபோலிஸோர் சகட-
டுக்பகோண்டுள்ளனர்.  

கடந்த சில தினஙகளோக மத்திய 
மடல�ோடடில் கன மடை பபய்து 
வருகி்றது. இபபிரசதேத்துக்கு 
பபய்த கடும மடை கோரணமோகசவ 
இந்த கறகள் ேரிந்து வீதி சேதமடடந்-
துள்ளன.  

இசதசவடள பகனிபயோன், லக்-
ஸபோன, சமல்பகோத்மடல ஆகிய 
நீர்சதக்கஙகளின் நீர்மடடம உயர்ந்து 

வோன்போயும அளவிடன எடடியுள்-
ளன. கோேல்ரி, மவுேோகடல ஆகிய 
நீர்சதக்கஙகளிலும நீர்மடடம கணி-
ேமோன அளவு உயர்ந்துள்ளதோக 
நீர்சதக்கஙகளுக்கு பபோறுபபோன 
மின்ேோர ேடப பபோறியியலோளர்கள் 
பதரிவிக்கின்்றனர்.  

நீர்த்சதக்கஙகளின் நீர் உயர்ந்துள்-
ளதன் கோரணமோக நீர் மின் உறபத்தி-
யும அதிகரிக்கபபடடுள்ளன.  

நுவபரலியோ மோவடடத்தில் பல 
பிரசதேஙகளுக்கு பதோடர்சசியோக 

மடையுடனோன கோலநிடல நிலவி 
வருவதனோல் ஹற்றன் பகோழுமபு,-
ஹற்றன், நுவபரலியோ பிரதோன வீதி-
களில் பல இடஙகளில் மண்திடடு 
ேரிந்து விழுந்துள்ளன.  

இந்த மடையுடன் பனிமூடடம 
கோணபபடுவதனோல் இந்த வீதிகடள 
பயன்படுத்தும வோகன ேோரதிகள் 
மிகவும அவதோனமோக தஙகளது 
வோகனஙகடள பேலுத்துமோறு சபோக் -
குவரத்து பபோலிஸோர் ேோரதிகடள 
சகடடுக் பகோண்டுள்ளனர். 

மஸ்பகலியோ தினகரன்                    
விசேட நிருபர்

மத்திய மடல�ோடடில் பபய்த 
கனமடையோல் மவுேோகல நீர் சதக்-
கத்தின் பல பகுதிகளில் நீர் வரத்து 
அதிகரித்த சபோதும குபடப 
கூளஙகளும அதிகரித்துள்ளன.

ேோமிமடல ஓயோ, �ல்லதண்ணி 
ஓயோ, மச்ற ஓயோ, கோடசமோர் ஓயோ 
மறறும சிற்றோறுகளினோல் பபருக்-
பகடுத்த நீரில் அடித்து வரபபடட 
குபடப கூளஙகள் நீர் சதஙகளில் 
நிரமபி கோணபபடுகி்றது.

குபடப கூளஙகடள ேரியோன 
முட்றயில் பவளிசயற்றோத கோர -
ணத்தோல் மடை பவள்ளத்தில் 
இடவ அடித்து பேல்லபபடடு நீர் 
சதக்கஙகளில் சதஙகுகின்்றன.
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பிரதமர் ரணிலுக்கு ஆதரவு வழங்காவிட்கால் 
நகாடு மமலும் அதல பகாதகாளத்த மநகாக்கிச் செல்லும்

அக்கு்றடண குறூப நிருபர் 

தறசபோது ஏறபடடுள்ள ப�ருக்கடி 
நிடலயில் புதிய பிரதமர் ரணில் விக்-
ரமசிஙகவிறகு யோரும உதவி பேய்ய 
முறபடோ விடடோல் �ோடு சமலும 
அதல போதோளத்டத ச�ோக்கிச பேன்று-
விடும.

�ோடு இக்கடடோன நிடலயில் இருக்-
கும சபோது பிரதமர் பபோறுபடப 
ஏறக யோரும முன்வரோத நிடலயில் 
ரணில் விக்ரமசிஙக முன் வந்து ஏறறுக் 
பகோண்டடத தமது அடமபபு போரோட-
டுவதோக சுயோதீன ஐக்கிய பதோழிறேங-
கம (சுவோதீன எக்ேத் வுருத்திய எக்க-
முத்துவ) பதரிவிக்கி்றது.  

கண்டியில் �டடபபற்ற ஊடக  மகோ-
�ோடடில் இவ்வோறு பதரிவிக்கபபட-
டுள்ளது.   

அதன் நிட்றசவறறு அஙகத்தவர் ேட-
டத்தரணி திலோனி அமரசிஙக சமலும 
கூறியதோவது,  

புதிய பிரதமர் ஒரு ஆேனத்டத 
மடடும பகோண்ட அதி குட்றந்த பலத்-
துடன் உள்ள ஒருவர் என்்ற சபோதும, 

அரசியல் அடமபபின் படி அது ஏற-
புடடயது. போரோளுமன்றின் �மபிக்-
டகடய பவன்்றவர் என்று ஜனோதிபதி 
கருதும ஒருவடர ஜனோதிபதியோல் நிய-
மிக்க முடியும. பலரும நிபந்தடனகள் 
விதித்த சபோதும, ரணில் விக்ரமசிஙக 
முன் வந்த விடயம போரோடடத்தக்கது.

அவர் பூரணமோன ஒரு பிரதமரோக 
இல்லோத சபோதும அவர் பதவி ஏற்ற 

மறு தினசம படோலரின் பபறுமதி 
குட்றந்ததுடன் பஙகுச ேந்டதயில் 
போரிய முன்சனற்றம ஏறபடடது. பங-
குசேந்டத ஊடோக பவளி�ோடடு முதலீ-
டுகள் வரத் பதோடஙகி விடடன. அசத 
ச�ரம பல �ோடுகள் உதவி பேய்ய 
முன் வந்துள்ளன. எனசவ பிரதமரின் 
குறிக்சகோடள அடடய ேகலரும ஒத்த-
டைக்க சவண்டும.

நீதிக்்வான மெம்யவாளர் ஒன்றியம் 
  அக்கு்றடண குறூப நிருபர்   

�ோடடின் வளஙகடள விறபடன 
பேயதல் என்்ற பகோள்டகடய புதிய 
பிரதமர் மோறறி அடமபபோர் என்்ற �ம-
பிக்டக உண்டு. படோலர் பிரசசிடன 
அண்டமயில் ஏறபடட ஒன்்றல்ல,-
அது நீண்டகோல தவ்றோன பபோருளோ-
தோர பேயறபோடடின் விடளவோக 
ஏறபடட ஒன்்றோகும என நீதிக்கோன 
சேடவயோளர் ஒன்றியம பதரிவித்-
தது.   

கண்டி படசவோன் சஹோடடலில் 
இடம பபற்ற ஊடக ேந்திபபில் 
இவ்வோறு பதரிவிக்கபபடடது.   

அதன் உபதடலவர் மஞ்சுல 
வீரசகோன் பதரிவித்ததோவது-   

கடந்த கோலஙகளில் �ோடடு 
வளஙகள் விறகபபடடு வருவதோக 
பரவலோகப சபேபபடடு வந்தது. 
அக்பகோள்டக தறசபோடதய புதிய 
பிரதமரோல் மோற்றபபட சவண்டும. 
அதிலிருந்து �ோம மீள சவண்டும. 
அதறகோக புதிய முதலீடுகடள 

பகோண்டு வரும முயறசிகள் சதடவ.    
படோலர் பிரசசிடனக்கோன துரித தீர்வு 
சுறறுலோத் துட்றடய உடன் முன்-
சனறறுவதோகும. ஏபனனில் சுறறு-
லோப பயணிகள் விருமபும எந்த ஒரு 
கோல நிடலடயயும இரண்டு அல்லது 
மூன்று மணித்தியோலஙகளில் இலங-
டகக்கு பயணம பேய்வதன் மூலம 
பபறறுக் பகோள்ளலோம. 

இலஙடகயின் இயறடக கோலநிடல 
அபபடியோனது. கண்டியில் இருந்து 
2 மணித்தியோலத்தில் நுவபரலியோ 
பேன்று ஐசரோபபிய �ோடுகளின் 
கோநிடலடய அடடயலோம. மோ்றோக 
2 மணித்தியோலத்தில் தமபுள்டள 
பேன்்றோல் பவபப வலயத்டத அடட-
யலோம. மத்திய பவபபமோ? மித 
பவபபமோ? எதறகும தயோர் நிடலயில் 
இலஙடக உள்ளது. இந்த இயறடக 
வளத்டத �ோம பயன்படுத்தலோம.   

எமது �ோடடில் இல்லோத ஒன்றும 
இல்டல. அடனத்தும ேர்வசதே அதி 
உயர்ந்த தரத்தில் இயறடக தந்த 
வரபபிரேோதமோக உள்ளது என்்றோர்.     

சுயாதீன ஐக்கிய த�ாழிற்சங்கம் த�ரிவிப்பு  

மநகாட்ன் திய்ல வீதியில் பகாரிய   
பகா்ை ெரிநததில் பகா்த மெதம்  

நகாடடின் வளங்்ள விறப்ை செயத்ல 
புதிய பிரதமர் ரணில் மகாறறிய்மபபகார்   

ஐ.எம்.எப் மேச்சு்வார்்தமதை்ளில்

அக்கு்றடண குறூப நிருபர்  

ேர்வசதே �ோணய நிதியத்தின் உதவி-
டயப பப்ற அரசினோல் சபசசுவோர்த்-
டதகள் �டக்கும இவ்சவடளயில் 
பதோழிலோளர்கடளப போதிக்கும நிபந்-
தடனகடள விதித்தோல் அதடன ஏற-
றுக்பகோள்வதில் இருந்து அரசு தவிர்ந்-
துபகோள்ள சவண்டும என இலஙடக 
பதோழிலோளர் பேஙபகோடிசேஙகம 
பதரிவிக்கி்றது.   

�ோடடின் பபோருளோதோரப பிசசி-
டனக்கு ேர்வசதே �ோணய நிதியத்டத 
�ோடுவது பதோடர்போக இலஙடக 
பதோழிலோளர் பேஙபகோடிசேஙகம 
கண்டியில் ச�றறு முன்தினம �டத்-
திய ஊடக ேந்திபபிசல இவ்வோறு 
பதரிவித்துள்ளது.இலஙடக பதோழி-
லோளர் பேஙபகோடிச ேஙகத்தின் 
பேயலோளர் திருமதி. ஆனந்தி சிவ-
சுபரமணியம இது பறறி சமலும கூறு-
டகயில், -  

பபருந் சதோடடத்துட்றத் பதோழி-
லோளர்கள் உடபட �ோடடில் உள்ள 

ஏடனய பதோழிலோளர்களுக்கு 
போதிபபு ஏறபடும வடகயில் 
ேர்வசதே �ோணய நிதியம 
ஏதும நிபந்தடனகடள முன் 
டவத்தோல் அதடன ஏறறுக் 
பகோள்ளக் கூடோது. இலஙடக-
யில் தறசபோது ஏறபடடுள்ள 
பபோருளோதோர ப�ருக்கடிக்கு 
ேர்வசத �ோணய நிதியம 
(ஐ.எம.எப) மடடுமதோன் 
தீர்வு என்்ற நிடலபபோடடில் 
இல்லோது சவறு மோறறுவ-
ழிகடளயும பறறி சிந்திக்க 
சவண்டும.

ஏபனனில் எபசபோதும ஒரு 
நிறுவனம கடன் அல்லது 
உதவிகள் வைஙகும சபோது 
நிபந்தடனகடள விதிபப-
துண்டு. அந்த அடிபபடடயில் ேர்வ-
சதே �ோயண நிதியமும நிபந்தடன-
கடள விதிபபது ேோதோரண விடயம. 
அது பதோழிலோளர் வர்க்கத்டத 
போதிக்கும வடகயில் அடமயக் 
கூடோது.  அபபடி பதோழிலோளர்கடள 

போதிக்கும வடகயில் நிபந்தடனகள் 
விதிக்கபபடின் அவறட்ற ஏறறுக் 
பகோள்ளக் கூடோது. மோ்றோக அத்த-
டகய நிபந்தடனகள் முன்டவக்கப-
படடோல் பதோழில் ேஙகஙகளுடன் 
கலந்துடரயோட சவண்டும எனவும 

அவர் பதரிவித்தோர். 
கடந்த கோல அனுபவங-
கடளப பபோருத்த வடர 
ேர்வசதே �ோணய நிதியம 
அவ்வோறு நிபந்தடன-
கள் விதிக்கபபடட ேந்-
தர்பபஙகள் இல்லோமல் 
இல்டல. அசதச�ரம 
�ோடடில் தறசபோடதய 
பகோந்தளிபடப தனிக்க 
முறபடும சபோது பதோழி-
லோளர் உரிடமகடள 
போதுக்கோக்கும ஆடசியோ-
ளர்கள் வேம நிர்வோகம 
மோ்றசவண்டும.  

ஒரு �ோடடட நிர்வ-
கிக்க பல்சவறு வரிகள் 
சதடவ. அதறகோக 

பேல்வந்தர்களிடம வரி விதிபபது 
தவறில்டல. அதறகோக மட்றமுக 
வரிகடளக் பகோண்டு வந்து ேோதோரண 
பபோதுமக்கடளசயோ பதோழிலோளர்க-
டளசயோ போதிக்கும வடகயில் அது 
அடமயக் கூடோது என்்றோர். 

சதகாழிலகாளர்்்ளப பகாதிக்கும் நிபநத்ை்்ள 
ஏறறுக்ச்காளள மவண்காம் த�ாழிலாளர் த்சஙத்காடிச்சங்கம்  

திய்்ல வீதியில் மபகாக்குவரதது வழ்மக்கு  
கினிகத்சதடன தினகரன் நிருபர்  

தியகடலக்கும ச�ோடடன் வீதிக்கி-
டடயில் படபசலோ என்்ற இடத்தில் 
ச�றறு முன்தினம போரிய கல் ஒன்று 
வீதியின் குறுக்சக விழுந்ததோல் ஏறபட-
டிருந்த சபோக்குவரத்து தடட தறசபோது 
வைடமக்கு திருமபியது.  

தறசபோது மடலயகத்தில் சீரற்ற 
கோலநிடல நிலவுவசதோடு இடடயி -
டடசய கன மடையும பபய்து பகோண் -
டிருக்கின்்றது.  

வீதியின் குறுக்சக போரிய குழி ஒன்று 
ஏறபடடிருந்ததோசல கனரக வோகனங -
களும ஏடனய சிறிய வோகனஙகளும 
பேல்ல முடியோதிருந்தது.  

இருபபினும தறசபோது போரிய குழி 
விழுந்த அந்த பகுதிடய வீதி அபிவி -
ருத்தி அதிகோர ேடபயினரோல் நிரபபப -
படடு சீர் பேய்யபபடடுள்ளது.  

இருபபினும அபபகுதியில் விழுந்த 
கல்லினோல் மின்ேோர கமபஙகளுக்கு 
சேதம ஏறபடடுள்ளதோல் அடவ 
இன்னும சீர் பேய்யபபடவில்டல.    

சவெகாக் சபௌர்்ணமி திைத்த முன்னிடடு   
தலவகாக்்்ல ந்ரில் (தன்ெல்) அன்ைதகாைம்  

ஹற்றன் விசேட நிருபர்
  
பவேோக் தினத்திடன முன்னிடடு 

பபோருளோதோர ப�ருக்கடிக்கு மத்தியி -
லும �ோடடில் பல்சவறு நிகழவுகள் 
இடமபபறறு வருகின்்றன.இந்த 
பவேோக் தினத்திடன முன்னிடடு 
மடலயகபபகுதிகளின் புண்ணிய 
தோனஙகள் மறறும பல்சவறு நிகழ -
வுகள் ஒழுஙகு பேய்யபபடடுள்ளன.  

பவேோக் பபௌர்ணமி தினத்டத 
முன்னிடடு தலவோக்கடல சபோலிஸ் 
நிடலய அதிகோரி ேமிந்த பபசரரோ 
தடலடமயில் ச�றறு முன்தினம 
(15) தன்ேல் வைஙகபபடடது.  

தலவோக்கடல பிரதோன வீதியில் 
அடனத்து பபோலிஸ் உத்திசயோகத்தர்-
களும இடணந்து இந்த அன்னோதோன 
நிகழவிடன ஏறபோடு பேய்திருந்த-
னர்.    

்ை ம்ழ ்கார்ணமகா் 

நீர்த மதக்்ங்ளில் 
்ழிவு்ள மதக்்ம்

ம்காைபபிடடிய, ்ைசபகாரஸ்ட   
பகுதி்ளுக்்காை மபகாக்குவரதது பகாதிபபு
நுவபரலியோ மறறும 

இரோகடல �கரஙகளில் 
இருந்து இரோகடல -புரூக் -
டேட ேந்தி ஊடோக சகோனப -
பிடடிய, டஹபபோரஸ்ட 
பகுதிகளுக்கு பேல்லும 
பயணிகள் சபோக்குவரத்து 
சேடவ கடந்த ஒருவோரத் -
திறகு சமலோக சீரோக இயங -
குவதில்டல என பிரசதே 
மக்கள் பதரிவிக்கின்்றனர்.  

இபபகுதிக்கோன பயணிகள் 
சபோக்குவரத்து சேடவகளில் 
ஈடுபடும தனியோர் மறறும 
இலஙடக சபோக்குவரத்து 
சேடவ பஸ்கள் என்பன 
எரிபபோருள் இன்டமயோல் 
சேடவயில் ஈடுபடவில்டல 
என பஸ் ேோரதிகள் பதரிவிபப-

தோக மக்கள் சுடடிக்கோடடியுள்-
ளனர். இதனோல் இப பகுதிக-
ளிலிருந்து இரோகடல மறறும 
நுவபரலியோ ஆகிய பிரதோன 
�கரஙகளுக்கு அன்்றோட கட -
டமகளுக்கோக பேல்சவோர் 
போரிய அபேௌகரிகஙகளுக்கு 
ஆளோகியுள்ளனர்.  

இதனோல் �ோளோந்தம சுமோர் 
1,000 ரூபோய் வடர ஓடசடோக்-
களுக்கு  பேலவு பேய்யும 
நிடல ஏறபடடுள்ளதோகவும 
பிரசதேவோசிகள் பதரிவித் -
துள்ளனர்.  

எனசவ, ேமபந்தபபடட 
அதிகோரிகள் இந்த விடயம 
பதோடர்பில் கவனம பேலுத்து -
மோறும சவண்டுசகோள் விடுத் -
துள்ளனர்.    

பிரதைேர் ரணிலினவால் ேட்டுமே

இநத இக்்ட்காை நி்ல்மக்கு 
தீர்்வ சபறறுக் ச்காடுக்் முடியும்
நுவபரலியோ தினகரன் நிருபர்

�ோடு இன்று எதிர்ச�ோக்கியுள்ள பபோரு -
ளோதோர பிரசசிடன உடபட ஏடனய 
பிரசசிடனகளுக்கு பிரதமர் ரணிலோல் 
மோத்திரசம தீர்டவ பபறறுக் பகோடுக்க 
முடியும.

�ோடு எதிர்ச�ோக்கியுள்ள இக்கடடோன 
நிடலயில் பிரதமரின் பதரிவு சி்றந்ததோ -
கும. ரணில் விக்ரமசிஙகவின் அரசியல் 
ேோணக்கியம பவளிபபடுகின்்றது.தனி 
ஒரு மனிதனோக போரோளுமன்்றத்திறகு 
வருடக தந்து பிரதமரோகியிருக்கின்-

்றோர் என முன்னோள் அடமச-
ேர் வடிசவல் புத்திரசிகோமணி 
பதரிவித்துள்ளோர்.

சமலும கடந்த கோலஙகளில் 
இந்த பபோருளோதோர ப�ருக் -
கடி நிடலடம ஏறபடடவு-
டன் அவர் போரோளுமன்்றத்தில் 
ஆறறிய உடரகள் அடனத்தும 
சிந்தித்து போர்க்க சவண்டியடவ -
களோகசவ இருக்கின்்றது.

பிரதமர் பதவிசயற்ற சில நிமிடஙக-
ளில் அவருக்கு ேர்வசதே ரீதியோக பல 
தரபபினரிடம இருந்தும போரோடடுகள் 

பதரிவிக்கபபடடிருக்கின்்றது.
இதன் மூலம ேர்வசதேத்துடன் 
இவர் பகோண்டுள்ள பதோடர்பு-
கடள பதளிவோக �ோம புரிந்து 
பகோள்ள முடியும.

குறிபபோக அபமரிக்கோ, 
இந்தியோ, ஜபபோன் சபோன்்ற 
�ோடுகடள குறிபபிடலோம.
அதறகு கோரணம அவர் ஜன�ோ-

யக �ோடுகளுடன் பகோண்டுள்ள மிகவும 
ப�ருக்கமோன உ்றவு. இந்த �ோடுகளின் 
ஜன�ோயகத்டத நிடல�ோடடுகின்்ற 
அடமபபுகளின் தடலவரோகவும பிரதித் 

தடலவரோகவும அவர் பேயறபடடுள் -
ளோர். இதன் கோரணமோக ேர்வசதேம 
அவடர மதிக்கின்்றது.

இந்த ேந்தர்பபத்தில் அடனவரும அவ-
ருக்கு ஒத்துடைபபு வைஙக சவண்டுசம 
தவிர. அவடர விமர்ேனம பேய்வதோல் 
எதுவும �டக்கோது. எனசவ அடுத்து வரு -
கின்்ற ஆறு மோதத்தில் பிரசசிடனகளுக்கு 
ஒரளவு தீர்வு கண்டு ஒரு சதர்தடல 
ச�ோக்கி பேல்ல சவண்டுமோக இருந்தோல் 
நிசேயமோக பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிஙக-
வுடன் அடனவரும இடணந்து பேயற -
பட சவண்டும.



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022  ேம மா்தம 17ம திைதி கெவவாய்க்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.

12

2022  ேம 17 கெவவாய்க்கிழகம

2020-21 க�ோவிட்-19 த�ோற்றுக�ோய�ளின் 
க�ோது �டையின்றி �ைந� ஒகே 19 வயதுக்-
குட்�ட்ை �ோைசோடை�ளுக்கு இடைகயயோன 
கிரிக்த�ட் சநதிப்பு - ப்ளூஸ் கேோயல்- க�ோமியன் 
க�ோர், இந� ஆண்டு ஜூடை 7 மு�ல் 9 வடே 
இைமத�றும.

இப்க�ோது த�ோற்றுக�ோயோல் முன்டவக்-
�ப்�ட்ை அச்சுறுத�ல் �டிப்�டியோ� இஙக� 
மடைநது வருவ�ோல், கூட்டு ஏற்�ோட்டுக் 
குழு ஒரு சிைந� கூட்ைதட� எதிர்�ோர்க்கிைது. 
எனகவ, சமீ� �ோைங�ளில் ப்ளூஸ் கமோ�டை 
�ைததிய அழகிய SSC டம�ோனம பிே�ைமோன 
இைமோ� இருக்கும.

இேண்டு ஆண்டு�ளுக்கு முன்பு மூன்ைோவது 
�ோளுக்குப் பிைகு உைனடியோ� த�ோவிட் -19 
த�ோற்றுக�ோயோல் �ோடு பூட்ைப்�ட்ை�ோல், 2020 
ப்ளூஸ் க�ோட்டிக்கு த�ருக்�மோன அடழப்பு 
இருந�து.

கேோயல் எதிர் எஸ் க�ோமஸ்’, தசயின் 
கஜோசப்ஸ் எதிர் தசயின்ட் பீட்ைர்ஸ் மற்றும 
ஆனந�ோ எதிர் �ோைந�ோ ஆகிய மூன்று முக்கி-
யமோன க�ோட்டி�டைத �விே, கிட்ைத�ட்ை 
அடனதது �ோேம�ரிய த�ரிய க�ோட்டி�ளும 
இந� ஆண்டு நிடைவடைநதுவிட்ைன. புனி�ர்-
�ளின் க�ோர் கஜோ-பீட் த�ரிய க�ோட்டி அடுத� 
மோ�ம திட்ைமிைப்�ட்டுளைது, ஆனோல் தி�தி-
�ள உறுதி தசயயப்�ைவில்டை.

�ைந� ஆண்டு மட்டுப்�டுத�ப்�ட்ை 
ஓவர்�ள ஆட்ைததில் மட்டுப்�டுத�ப்�ட்ை 
ஆனந�ோ மற்றும �ோைந�ோ அணி�ளுக்கிடை-
யிைோன மரூன்ஸ் க�ோர் இறுதி உறுதிப்�டுத-
�லுக்கு உட்�ட்டு ஜூன் 25 மற்றும 26 ஆம 
தி�தி�ளில் SSC டம�ோனததில் �டைத�றும. 
ஆனந�ோ-�ோைந�ோ ஒரு �ோள க�ோட்டி ஜூடை 
10ஆம தி�தி SSC டம�ோனததில் �டைத�ை 
உளைது.

இ�ற்கிடையில், 44வது ஒப்சர்வர்-SLT 
தமோபிதைல் ஸ்கூல் கிரிக்த�ட்ைர்ஸ் ஒஃப் தி 

இயர் மி�வும பிே�ைமோன க�ோட்டியோனது 
அ�ன் இேண்ைோவது மோ�மோ� உளைது. 
ஆனோல் ஊேைஙகு உத�ேவு மற்றும தவசோக் 
�ண்டிட�க்கு முநட�ய விடுமுடை �ோேண-
மோ� மீண்டும வோக்�ளிப்பு மந�நிடை ஏற்�ட்-
ைது. இருந�க�ோதிலும, சிறுவர் மற்றும சிறு-
மியர் க�ோட்டி�ள சிைப்�ோன முன்கனற்ைதட� 
தவளிப்�டுததியுளைன, குறிப்�ோ� �ைோ மு�ல் 
ஐநது இைங�ளில்.

இப்க�ோது ஐசிசி �டைடம க�ோட்டி �டுவ-
ேோ� இருக்கும ேஞசன் மடு�ல்ை, 1978/1979 
ஆம ஆண்டு கேோயல் �ல்லூரிக்கு �டைவ-
ேோ� இருந�க�ோது,   மதிப்புமிக்� ஒப்சர்வர்- 

தமோபிதைல் � கிரிக்த�ட்ோைசோடைைர் விருட� 
தவன்ை மு�ல் த�ருடமக்குரியவர். அப்க�ோதி-
ருநது, ரீட் அதவன்யூ �ோைசோடையில் இருநது 
மற்தைோ ரு பு�ழத�ற்ை �ோைசோடை கிரிக்த�ட் 
வீேடே க�ர்வு தசயய எட்டு ஆண்டு�ள ஆனது.

விரும�த�க்� �ட்ைதட� மு�ன்மு�லில் 
த�ற்ைவர், ேஞசன் மடு�ல்ை இைஙட�யின் 
க�ப்ைனோ� இருநது கிரிக்த�ட் வீேேோ� �னது 
த�ோழில் வோழக்ட�யின் உச்சதட� எட்டியது 
மட்டுமல்ைோமல், ஐசிசியின் �டைடம க�ோட்டி 
�டுவேோ� ஆன�ன் மூைம ஒரு அதி�ோரியோ�வும 
உயர்ந� இைதட� அடைந�ோர்.

மடு�ல்ை (1979), அர்ஜஜுனோ ேணதுங� 
(ஆனந� - 1980 மற்றும 1982), தேோஹோன் 
புல்ட்தஜன்ஸ் (தசயின் பீட்ைர்ஸ்), தேோஷோன் 
மஹோ�ோம (1983 மற்றும 1984) மற்றும அசங� 
குருசின்ஹ   (1985) ஆகிகயோருக்குப் பிைகு 1986 
இல் கேோயல் �ல்லூரிக்கு மற்தைோரு சிைந� கிரிக்-
த�ட் வீ ேர் பு�டழக் த�ோண்டு வந�ோர். அவர் 
கவறு யோருமல்ை, �ோைசோடை அேஙகில் ஒரு 
ஆ க்கேோ ஷமோன துடுப்�ோட்ை வீேேோ� திைடம-

யோன ஓஃப் ஸ்பின்னேோ�வும அந� க�ேததில் 
த�ரிய த�யடேப் த�ற்ை கேோஷன் ஜஜுேம�தி.

த�ோைர்ச்சியோ� இேண்டு சந�ர்ப்�ங�ளில் 
த�ரிய விருட� தவன்ை அசைங�ோ இந� 
ஆண்டின் த�ோைக்�ததில் �ல்கை�ைவில் இங-
கிைோநது ையன்ஸ் அணிக்கு எதிேோ� இைஙட� 
‘ஏ’ அணிடய பிேதிநிதிததுவப்�டுததினோர். 
�ைந� வருைம, �ோலி மஹிந� �ல்லூரியின் 
�கவோத �ேணவி�ோன 2020 மற்றும 2021 ஆம 
ஆண்டு�ளுக்�ோன பிே�ோன �ட்ைங�டை தவன்-
ை�ன் மூைம இக�க�ோன்ை சோ�டனடய நி�ழத-
தினோர்.

சஞசீவ ேணதுங�வும தைஸ்ட் கிரிக்த�ட்-
டில் இைஙட�டய பிேதிநிதிததுவப்�டுததி-
னோர். ஒன்�து க�ோட்டி�ளில் இேண்டு ச�ங�-
ளுைன் 531 ஓட்ைங�ள குவிததுளைோர். அவர் 
இைஙட�க்�ோ� 13 ஒரு�ோள க�ோட்டி�ளில் 
விடையோடி இேண்டு அடே ச�ங�டையும 
அடிததுளைோர்.

இைஙட�டயப் பிேதிநிதிததுவப்�டுததிய 
மற்ை முன்னோள ஒப்சர்வர் �ோைசோடை  கிரிக்-
த�ட் வீேர் விருது தவன்ைவர்�ளில், ஃ�ர்வீஸ் 
மஹரூப் (22 தைஸ்ட் மற்றும 109 ஒரு�ோள 
க�ோட்டி�ள), முததுமு�லிக� புஷ�குமோே 
(மூன்று ஒரு�ோள க�ோட்டி�ள), �வீத �வோஸ் 
(ஒரு தைஸ்ட், மூன்று ஒரு�ோள க�ோட்டி�ள), 
த�ௌசல். தைோகுஆேோச்சி (�ோன்கு தைஸ்ட் 
மற்றும 21 ஒரு�ோள க�ோட்டி�ள) மற்றும 
த�ௌசல்ய வீேேதன (15 ஒரு�ோள மற்றும ஐநது ரி 
20 க�ோட்டி�ள).

ப்ளூஸ், செயிண்ட்ஸ், செரூன்ஸ் 
பிக் செச் ப�ோட்டிக்கு தயோர் 

இைஙட� க�சிய �ோல்�நது அணிக்கு 
புதி�ோ� நியமிக்�ப்�ட்ை �டைடமப் �யிற்-
றுவிப்�ோைர் அண்ட்ரூ தமோர்ரிஸன் மற்றும 
த�யத ஸ்டீவன்ஸ் ஆகிகயோர் க�சிய அணி -
யுைனோன �ைடம�டை ஆேமபிக்கும க�ோக்-
குைன் க�ற்று (15) இைஙட�டய வந�டைந-
துளைனர்.

இைஙட� �ோல்�நது சமகமைனம, 
இைஙட� ஆைவர் �ோல்�நது அணிக்கு புதிய 
�டைடமப் �யிற்றுவிப்�ோைேோ� அண்ட்ரூ 
தமோர்ரிஸடனயும, உ�விப் �யிற்றுவிப்�ோ-
ைேோ� த�யத ஸ்டீவன்ஸிடனயும நியமனம 
தசய� ��வடை �ைந� வோேம உததிகயோ� -
பூர்வமோ� அறிவிததிருந�து.

 இைஙட� அணி ஏஎப்சி கிண்ண �குதி -
�ோண் க�ோட்டி�ளுக்�ோ� �யோர்�டுத�ப்� -
ைவுளை நிடையில், குறித� புதிய �யிற்று-

விப்�ோைர்�ள விடேவில் க�சிய அணியுைன் 
இடணநதுத�ோளவோர்�ள எனவும இைஙட� 
�ோல்�நது சமகமைனம குறிப்பிட்டிருந�து.

 �யிற்றுவிப்�ோைர்�ள இருவரும 
க�ற்று இைஙட�டய வந�டைந-
துளைனர். இவர்�ள இருவடே-
யும இைஙட� க�சிய �ோல்�நது 
அணியின் மு�ோடமயோைர் ஹிேோன் 
ேதனோயக்� மற்றும இைஙட� �ோல்-
�நது சமகமனததின் க�ோட்டித 
த�ோைர்�ளுக்�ோன த�ோறுப்�ோைர் 
ஆசிப் அன்சோர் ஆகிகயோர் �ண்-
ைோேனோயக்� சர்வக�ச விமோன 
நிடையததில் டவதது வேகவற் -
ைடம குறிப்பிைத�க்�து.  புதிய 
�யிற்றுவிப்�ோைர்�ள இருவரும 
இைஙட� �ோல்�நது சமகமைனத -

தின் �டைவர் ஜஸ்வர் உமருைன் இன்று 
விகஷை �ைநதுடேயோைல் ஒன்றிலும �ங -
க�ற்�வுளை�ோ�த த�ரிவிக்�ப்�டுகின்ைது.

இலங்கை வந்த்ைந்த த்தசிய கைால்பநது அணியின் புதிய ்பயிற்றுவிப்பாளரகைள்

�ங�ைோக�ஷ அணியின் 
�யீம 6 விக்த�ட்டை ட�ப்-

�ற்ை, இைஙட� அணி சோர்�ோ� 
தமதயூஸ் இேட்டை ச�தட� �வ-

ைவிட்ைோர், இைஙட� அணி 397 ஓட்-
ைங�ளுக்கு ச�ை விக்த�ட்டையும இழநது ஆட்-
ைமிழந�து. இைஙட� -�ங�ைோக�ஷ அணி�ள 
கமோதும மு�ல் தைஸ்ட் க�ோட்டி க�ற்றுமுன்தி-
னம சிட்ைத�ோங ��ரில் ஆேம�மோனது.

இைஙட� அணி சோர்�ோ� தைஸ்டில் 199 ஓட்ைங-
�ளில் ஆட்ைமிழந� இேண்ைோவது வீேர் தமதயூஸ் 
ஆவோர். இைஙட� அணி சோர்�ோ� சநதிமோல் 66 
ஓட்ைங�டையும குசோல் தமண்டிஸ் 54 ஓட்ைங�-
டையும த�ற்ைக� அதிகூடிய ஓட்ைமோகும.

அந� ஸ்க�ோரில் வீழந� மு�ல் இைஙட� வீேர் 
அஞசகைோ தமதயூஸ் 199 ஓட்ைங�ளில் வீழந-
�ட� அடுதது இைஙட�யின் இன்னிஙஸ் அதிர்ச்-
சியில் முடிந�து. ஆனோல் இேண்டு �ோட்�ளில் 
ஒன்�து மணி 38 நிமிைங�ள துடுப்த�டுத�ோடிய  
அவர் �ோர்டவயோைர்�டை 397 ஓட்ைங�ளுக்கு 
இழுத�ோர். இேட்டை ச�தட� எட்ைக்கூடிய தூேத-

தில் இருந� நிடையில், அவவணியின் �டைவர்  
தமோமினுல் ஹக் ஒரு டமல்�ல்டை த�ருஙகிய 
ஒரு துடுப்�ோட்ை வீேேோன வழக்�மோன �ைத�டுப்-
பில் மோற்ைங�டைச் தசய��ோல், தமதயூஸ் சிறிது 
க�ேம �ோததிருக்� கவண்டியிருந�து.

அடுத� �நதில் �யீம ஹசனுக்கு எதிேோ� 
தமதயூஸ் கசோர்வோ� ஆட்ைமிழந�ோர், அது அவேது 
உள விளிமபின் த�ரும�குதிடய எடுத�து, 
கமலும மிட்விக்த�ட்டில் ஷோகிப் அல்- ஹசடன 
க�ோக்கி ைோப் தசய�ோர். அவர் மி�வும ஏமோற்ைத-
துைன் �னது மட்டைடய அவருக்குப் பின்னோல் 
த�ோங�விட்ைோர், ஆனோல் �ங�ைோக�ஷ �ைத-
�டுப்�ோைர்�ள அவடே சிைந� இன்னிஙஸஜுக்கு 
வோழததினோர்�ள.

�யீமின் தமதயூஸின் விக்த�ட், அவருக்கு 6-105 
ஓட்ைங�டை எடுத�து, தைஸ்டில் அவேது மூன்-
ைோவது ஐநது விக்த�ட்டு�டையும, த�ப்ேவரி 
2021 க்குப் பிைகு அவர் �னது மு�ல் தைஸ்டில் 
விடையோடுவ�ோல் அணியில் ஒரு �ல்ை வருவோ-
டயயும த�ோடுத�ோர்.

தமதயூஸ் 397 �நது�ளில் 19 �வுண்ைரி�ள 

மற்றும ஒரு சிக்சருைன் 199 ஓட்ைங�ள எடுத-
�ோர். இேண்ைோவது �ோளில் அணி சிக்�லில் 
இருந� நிடையில், தமதயூஸ் �னக்குளகைகய 
விடையோடி ஐநது �வுண்ைரி�டை மட்டும 
அடித�ோர். தமதயூஸ் ஏற்�னகவ இேண்டு முடை 
இேண்டு விக்த�ட்டு�டை இழந�க�ோது மு�ல் 
�ோளில் இேண்டு �டினமோன சூழநிடை�ளில் 
199 ஓட்ைங�டைப்  த�ற்றிருந�ோர்.  நிகேோஷன் 
டிக்தவல்ை வீழவ�ற்கு முன், ரிவர்ஸ் ஸ்வீப்ட� 
�வைவிட்ை திகனஷ சண்டிமோடை எல்பிைபிளயூ 
மூைம தவளிகயற்றினோர் �யீம.

மதிய உணவு இடைகவடைக்கு 18 நிமிைங�-
ளுக்கு முன்பு. அ�ற்கு முன், சண்டிமோல், குறிப்-
�ோ� இைது ட� சுழற்�நது வீச்சோைர் ட�ஜஜுல் இஸ்-
ைோமுக்கு எதிேோ�, �நட� சிைப்�ோ�ச் சமோளித�ோர். 
அவர் அக� ஓவரில் ஒரு �வுண்ைரி மற்றும ஒரு 
சிக்ஸரும அடித�ோர். ஆனோல் 66 ஓட்ைங�ளில், 
அவர் ரிவர்ஸ் ஸ்வீப் மூைம �வைோன �ோட�யில் 
விடையோடினோர், �யீம �னது மூன்ைோவது விக்-
த�ட்டைக் த�ற்ைோர். �ங�ைோக�ஷ சற்று திருப்-
தியுைன் மதிய உணவிற்குச் தசன்ைக�ோது,   டிக்-

தவல்ை அக� �நதுவீச்சோைரிைமி ருநது க�ேோ� 
ஒரு �நட�த �வைவிட்ைோர்.  இடைகவடைக்குப் 
பிைகு மூன்று �நது�ளுக்குள ஷகிப் கமலும 
இேண்டு விக்த�ட்டு�டை வீழததினோர், ேகமஷ 
தமண்டிடஸ ஒரு ட�-�நதின் மூைம ஆட்ைமிழக்-
�ச் தசய�ோர். �ங�ைோக�ஷ முடிடவ விடேவு�-
டுததும க�ோக்கில், அடுத� �நதில் ஓவர் விக்த�ட்-
டில் இருநது ைசித எமபுல்த�னிய க�ேோ� ஒரு 
�நட�த �வைவிட்ைோர். 

ஆனோல் தமதயூஸ் முன்னணியில் இருந�ோர், 
மு�லில் விஷவோ த�ர்னோண்கைோவுைன்  �டிப்�-
டியோ� �ம�ர் 10 இல் �மபிக்ட�டயக் �ண்ைோர். 
தமதயூஸ் தைஸ்டில் �னது �ோன்�ோவது 150-க்கும 
கமற்�ட்ை ஸ்க�ோடே எட்டினோர், ஆனோல் விஷவோ 
த�ர்னோண்கைோ �ோன் உயிர் பிடழததிருப்�து �ண்-
�டைக் �வரும. அவர் 77 �நது�ளில் 17 ஓட்ைங-
�டை எடுக்�, மூன்று �வுண்ைரி�ள, இேண்டு 
முடை ஸ்லிப்ஸ் மற்றும ஒரு முடை பிைோட்-க�ட் 
ஸ்வோட் மூைம அடித�ோர்.அது அச்சுக்கு க�ோகும 
வடேயோன ��வகை இடவ இன்று க�ோட்டியின் 
மூன்ைோவது �ோைோகும.

�ங்களோபதஷுக்கு எதிரோன முதல் செஸ்ட்
இரட்்ெ ெதத்த தவறவிட்ெ செதயூஸ்
இலங்்க அணி 397 ஓட்ெங்கள் குவிப்பு
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