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90 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

 1932 - 2022

சிலாபத்-
தில் நிறுத்தி 
வைக்கபபட்-
டிருந்த ரயில் 
என்ஜினில் 
இருநது 
டீசவல திருடிய குற்றசசாட்டில் 
புவ்கயிர்த ஊழியர் 
ஒருைவர நேறறு ்காவல 

ரயில் என்ஜினில் இருந்து   
டீசலை திருடியவர் லைது

பமபலபபிட்டி சநதியில் பயணித்்த 
முசசக்கர ைண்டி ஒன்றில் தீ பரவி 
முற்றா்க எரிநது ோசமாகியுள்ளது.   

முசசக்கரைண்டியின் இயநதிரப பகு-
தியில் பரவிய தீ பின்்னர் முழுவமயா்க 
பரவிய்தால் இவ்விபத்து ஏறபட்்டது.  

பபாலிஸாரு்டன் இவைநது அப-
பகுதியில் இருந்த மக்களும 
தீவய ்கட்டுபபடுத்்த

எரிப�ொருள் ைசிந்து
தீக்கிலரயொன ஆட்டொ

ோட்டு மக்கள 
அரசாங்கத்தின் 
மீது ்கடும ந்காபம 
ப்காண்டுள்ள்னர். 
பபாறுவமயிழந-
துள்ள மக்கள 
எடுககும தீர்மா-
்னங்க-
்ளால் 

மீண்டுப�ொரு ைறுப்பு 
ஜூலை ஏற�டைொம்

ோட்டில் 
அரிசி ்தட்டுப-
பாடு ஏறப்டாது 
எ்ன ைர்த்்த்கம, 
ைணி்கம மறறும 
உைவு பாது-
்காபபு அவமசசு ப்தரிவித்துள்ளது.   

்க்டந்த 25ஆம தி்கதி ைவர 47 
ஆயிரம பமட்ரிகப்தான் 
அரிசி இ்றககுமதி

நொடடில் ஒரு்�ொதும்
அரிசி தடடுப்�ொடு   

ஏற�ட வொய்ப்பில்லை

யாழ்.விநச்ட நிருபர்   

யாழ். ேல்லூர் ்கந்தசுைாமி ஆலய ைரு -
்டாந்த மந�ாறசைத்வ்த மூன்று ைரு்டங-
்களின் பின்்னர் இமமுவ்ற மி்கச சி்றபபா்க 
ே்டத்்த திட்்டமிட்டுள்ள்தா்க யாழ் மாே்கர 
மு்தல்ைர் சட்்டத்்தரணி வி.மணி -
ைண்ைன் ப்தரிவித்்தார்.  

மூன்்ாண்டு்களின் பின்்னர்

இநதியாவிலிருநது ்காஙந்கசன்து -
வ்றககு பபாருட்்கவ்ள  ப்காண்டு ைரு -
ை்தறகு ோைய மாறறு வி்டயத்தில் 
மாத்திரநம சிக்கல் ்காைபபடுை்தா்க -
வும, பபாருட்்கவ்ள ஏறறி ைர ப்டகு்கள 
்தயாரா்க உள்ள்தா்கவும அவமச-
சர் ்டக்ளஸ் ந்தைா்னந்தா

இந்தியாவிலிருந்து பபாருட்கமை 
ப்காண்டுவருவதில்

ோட்டுககு அடுத்்த எரிபபாருள 
்கபபல்   ைருமைவர எரிபபாருவ்ள 
சிக்க்னமா்க பாவிககுமாறு அவ்னத்து 
்தரபபி்னரி்டமும - அரசாங்கம நைண்டு -
ந்காள விடுத்துள்ளது.

அத்தியாைசிய நசவை்களுககு மாத்தி -
ரம எரிபபாருவ்ள விநிநயாகிககும பசயறபாடு்கள 
28 ஆம தி்கதி பசவ்ைாய்ககிழவம மு்தல்

அடுத்த ்கபபல் நாடடுககு வருமவமை

அம்னதது ்தைபபி்னரிட-
மும -அைசு க்காரிகம்க

இலஙவ்க மக்களின் நபாராட்-
்டங்க்ளால் சர்ைந்தச ோைய நிதி-
யத்து்ட்னா்ன நபசசுைார்த்வ்த்கள 
பாதிக்கபப்டபநபாைதில்வல.  
ஏப்னனில் இவ்வி்டயத்-
தில் இரு்தரபபி்னரதும 

IMF உட்னா்ன கபச்சுவார்தம்த்கமை

சிகைஷட பபாருளியலாைர் 
க்தவைாஜன் ்கருதது

நலாரன்ஸ் பசல்ைோய்கம, 
நபருைவ்ள விநச்ட நிருபர்   
பீ.எம. முக்தார்

எரிபபாருள ைரிவசயில் நின்்ற 
மறறுபமாருைர் மரைமவ்டநதுள-
்ள்தா்க பபாலிஸார் ப்தரிவித்்த்னர். 
இரண்டு பிளவ்ள்களின் ்தநவ்தயா்ன 
அைர் பலாறிபயான்றில் நமாதுண்டு 
நேறறு அதி்காவல உயிரி -
ழநதுள்ள்தா்கவும 

வரிலசயில் நின்்றவர்   
மீது பைொறி ்�ொதி �லி   

நலாரன்ஸ்   
பசல்ைோய்கம  

ோட்டில் நிலவும எரி-
பபாருள பேருக்கடிவய 
்கை்னத்தில் ப்காண்டு 
நேறறு மு்தல் நூறறுககு 
10 வீ்தமா்ன பஸ்்கவ்ள 
மட்டுநம நசவையில் 
ஈடுபடுத்்த தீர்மானித்்த்தா்க ்தனியார் 

பஸ் உரிவமயா்ளர் 
சங்கம ப்தரிவித்துள -
்ளது.  ்தனியார் பஸ் ைண் -
டி்களுககு இலஙவ்க 
நபாககுைரத்து சவப 
டிபநபாக்கள மூலம எரி-
பபாருள ைழங்கபபடு -
பம்ன அறிவித் -

திருந்த நபாதும அவ்ைாறு 

10 வீ்தைா்ன பஸ்ககை கேமவயில்:  

பபறந்றாலியம மறறும எரிைாயு விநிநயா்கத்துக-
்கா்ன சாத்தியமா்ன ்க்டன் இவைபபு ைசதி பறறி, 
அபிவிருத்திக்கா்ன ்கட்்டார் நிதியத்தின் பிரதிப 
பணிபபா்ளர் ோய்கத்து்டன் ்கலநதுவரயா்டபபட்்ட-
்தா்க மின்சகதி மறறும எரிசகதி அவமசசர் ்கஞச்ன 
விநேநச்கர ப்தரிவித்துள்ளார்.   

்த்னது டுவிட்்டர் பக்கத்தில் பைளியிட்டுள்ள 
பதிவில் நமறகுறிபபிட்்ட வி்டயத்வ்த அவமசசர் 
குறிபபிட்டுள்ளார். மருத்துைப பபாருட்்க-
ளுககு நிதி ஒதுக்கபபட்டுள்ள்தா்கவும 

ைடடொரில் அல�சசர் ைஞசன முக்கிய �ை சந்திப்புைளில்   

இலஙவ்கக்கா்ன 
ேபபான் தூதுைர் 
மிசுந்காஷி ஹிந்டகி 
நேறறுமுன்தி்னம ்தமிழ் 
ந்தசியக கூட்்டவமபபின் 
பிரதிநிதி்கவ்ள ப்காககுவி-
லிலுள்ள ்தனியார் விருநதி-
்னர் விடுதியில் சநதித்்தார்.   

இந்த சநதிபபில் 
இலஙவ்க ்தமிழரசுக ்கட்-
சியின் ்தவலைர் மாவை 
நச்னாதிராோ, 
புப்ளாட்டின்

“ஒநர ோடு - ஒநர சட்்டம” ப்தா்டர் -
பா்ன ே்னாதிபதி பசயலணியின் 
அறிகவ்க பசயலணியின் ்தவலைர் 
்கலாநிதி ைை. ்கலப்கா்ட அத்ந்த 
ஞா்னசார ந்தரரி்னால் நேறறு(29) 
ப்காழுமபு, ந்காட்வ்ட ே்னாதிபதி 
மாளிவ்கயில் ே்னாதிபதி ந்காட்-
்டாபய ராேபக ஷவி்டம வ்கயளிக -
்கபபட்்டது. இலஙவ்கயில் "ஒநர 
ோடு - ஒநர சட்்டம" என்்ற 
்கருத்வ்த 

‘ஒரு நாடு, ஒகை ேடடம’

ஷமஸ் பாஹிம   

 இலஙவ்கககு ஒரு பில்லியன் அபமரிக்க ப்டாலர் 
்க்டன் வ்கயிருபவப ைழங்க சர்ைந்தச ோைய நிதியம 
்தயாரா்கவுள்ள்தா்க ேமப்கரமா்க ்த்கைல்்கள ப்தரிவித் -
துள்ள்ன.   அரசியல், பபாரு்ளா்தார பேருக்கடிவய 

எதிர்ப்காண்டுள்ள இலஙவ்கககு உ்தவுைது ப்தா்டர்பில் 
ஆராய சர்ைந்தச ோைய நிதியத்தி்னால் இலங -

வ்கக்கா்க நியமிக்கபபட்டுள்ள பிரதிநிதி்கள

IMF இடமிருந்து இைஙலைக்கு   
01 பில்.படொைர் ைடன் லையிருப்பு   

நலாரன்ஸ் பசல்ைோய்கம  

பைலிக்கநவ்த, ்கந்தக்காடு பு்னர்-
ைாழ்வு மத்திய நிவலயத்தில் 
பு்னர்ைாழ்வு  பபறறு ைந்த 500 
சிவ்றகவ்கதி்கள நேறறு அஙகிருநது ்தப -
பிநயாடியுள்ள்னர்.  

எவ்ைாப்றனினும ்தபபிச பசன்்ற-
ைர்்களில் 248 நபர் நேறறு பிறப்கல் 
பபாலிஸாரால் மீண்டும வ்கது பசய்யப -
பட்டுள்ள்தா்க பபாலிஸ் ஊ்ட்கப நபச -
சா்ளர் சிநரஷ்ட பபாலிஸ் அத்தியட்ச்கர் 
நி�ால் ்தல்துை ப்தரிவித்்தார்.   

நேறறுக ்காவல 8.00 மணிய்ளவில் 
நமறபடி பு்னர்ைாழ்வு மத்திய நிவலயத்-
தின் இரண்டு பிர்தா்ன ைாயில் -
்கவ்ளயும உவ்டத்துக ப்காண்டு

03

நடபபு  

விவ்காைங்கள் 

குறிதது கபச்சு

ஜப்�ொன் தூதுவருடன் 
TNA குழுவினர் சந்திப்பு ஜனாதிபதி செயலணியின்

இறுதி அறிக்கை ்கையளிப்பு

நொணய �ொறறு விடயத்தில்   
�டடு்� இதுவலர சிக்ைல்   
தீர்வு கிடடியதும KKSககு ்கபபல் வரும

எரிப�ொருலை சிக்ைன�ொை  
�ொவிக்கு�ொறு ்வண்டு்ைொள்

�க்ைள் ்�ொரொடடஙைள் 
எவவலையிலும் �ொதிக்ைொது கபருவமை ்தர்்காந்கரில் ேமபவம   

இலஙம்க வந்துள்ை IMF குழுவுட்னா்ன
கபச்சுவார்தம்தயில் ோ்த்கம

மூன்று தினஙைளில் முற்றொை
ஸதம்பிக்கும் நிலை வரும்

்தனியார் பஸ 
உரிமையாைர் 

ேங்கம ப்தரிவிபபு
சிலாபததில் ையில் 

ஊழியர் ம்கவரிமே
பமபலபபிடடியில் 

ப்கல்கவமை ேமபவம
SJB நளின் பண்டாை 

எதிர்வுகூ்ல்   

ஷமஸ் பாஹிம  

 இலஙவ்கயிலிருநது பசன்்ற 50 
நபர் ப்காண்்ட மு்தலாைது �ஜ் குழு 

மக்காவை பசன்்றவ்டந்தது. இைர்-
்கவ்ள சவூதி அநரபியாவுக-
்கா்ன 

முதலாவது ஹஜ் குழு  
மககைா சென்்ற்ைவு  

விரைவில் சீருரைகள் வழஙகவும் ஏற்பாடு

ப்பாருளபாதபாை பெருககடிககபான தீர்வு ;பாைொ்ல சி்றாரகைளுககு
சீனா அரிசி நன்சகைா்ை
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யொழ். நல்லைக் ைந்தன் �்�ொறசவம்  
இம்முல்ற சி்றப்�ொை நடத்த ஏற�ொடு  

ஜூமல 22 வமை பபறக்ால் கிமடபபதில் ேந்க்த்கம; 

ம்கயிருபபிலுள்ை டீேல் அததியாவசிய க்தமவ்களுககு ைடடுகை  

விசெை சவ்லத்திடைம் வி்ைவில்

பாைாளுமன்றில் ெமரப்பிககைப்படும்

தூதுவர் �ம்சொ வர்வற்றொர்  
(படம: அஷைப ேைத)

கநதககாட்டில் பயஙகரம  
புனர்வொழ்வு ப�றறு வந்த 

்�ர் தப்பி்யொடடம்  500

248 ்�ர் �டக்கிப் பிடிப்பு   
252 ்�லர ைொணவில்லை  
ப�ொலிஸொரும் �லடயினரும் 
தீவிர ்தடுதல் ்வடலடயில்! 

எரிெபாருளை ெபற  
அரசு கடும முயற்சி  

ஊடை பிரதொனிைளுடனொன சந்திப்பில் 
பிரத�ர் ரணில் விக்ர�சிஙை பதரிவிப்பு  

  மூன்று வொர ைொைக்பைடுவுக்குள் நொடு  

  அடுத்த �ொதம்  முதல் �ணம் அசசிடுவது நிறுத்தம்

 இந்தியொவிடம் ்�லும் உதவிைள் ்ைொரியுள்்ைொம்  
 Gas தடடுப்�ொடடுக்கு விலரவில் தீர்வு  

 ப�ொது�க்ைலை ப�ொறுல� ைொக்ை ்ைொரிக்லை

நலாரன்ஸ் பசல்ைோய்கம

ோட்டுககு பபறந்றாவல  
விவரைா்க ப்காளை்னவு 

பசய்ை்தற்கா்ன அவ்னத்து 
ே்டைடிகவ்க்கவ்ளயும அர-
சாங்கம நமறப்காண்டு ைரு-

ை்தா்க ப்தரிவித்்த பிர்தமர் 
ரணில் விகரமசிங்க, ப்காள-
ை்னவு பசய்்த பபறந்றால் 
்கபபல் எதிர்ைரும 
ேூவல 22 ஆம தி்கதிநய   
ோட்வ்ட ைந்தவ்டயும 
எ்னவும ப்தரிவித்்தார். 
எனினும ேூவல 10 ஆம 
தி்கதிய்ளவில் நைறு ைழி -

்களூ்டா்கவும பபறந்றாவல 
பபறறுக ப்காளை-
்தற்கா்ன



மனிதகுலத்தின் பழமம-
யான சில மூதாமதயரின் 
புமதபடிவ எச்சங்கள் விஞ் -
ஞானி்கள் நம்பியமத விடவும் 
மி்க பழமமயானது என்று 
புதிய ஆய்வு ஒன்று ததரிவித்-
துள்்ளது.   

இநத புமதபடிவங்கள் மனி -
தகுலத்தின் ததாட்டில் என்று 
அமழக்கபபடும் ததன்னா-
பிரிக்க கும்க்களில் பல்லாயிரம் 
ஆண்டு்களுககு முன்னர் புமதக்கப-
பட்ட மனிதர்்களுமடயது.   

நவீன ச்சாதமன முமை்கம்ள 
பயன்படுத்தி சமறத்காள்்ளபபட்ட 
ஆய்வின்படி 3.4 மறறும் 3.7 மில்-
லியன் ஆண்டு்களுககு முன்னர் 
ஆரம்ப மனிதர்்கள் பூமியில் 

உலாவி இருபபதா்க கூைபபட்டுள்-
்ளது. முன்னதா்க இமவ 2.6 மில்-
லியன் ஆண்டு்கள் பழமமயாது 
என்சை நம்பபபட்டது.   

இது மனித பரிணாம வ்ளர்ச-
சியின் ்கால அ்ளவு பறறிய 
தபாதுவான புரிதலில் மாறைத்மத 
ஏறபடுத்தக கூடியதா்க உள்்ளது.     

அதமரிக்காவின் புச்ளாரிடா மாநி-
லத்தில் தனது தநமதயின் துபபாக-
கியுடன் விம்ளயாடிய எட்டு வயது 
சிறுவன் ஒருவன் குழநமத ஒன்மை 
சுட்டுக த்கான்று மறதைாரு குழந-
மதககு ்காயம் ஏறபடுத்தியுள்்ளான்.   

45 வயதான தநமத தராட்ரிக 
ரன்டல், அலட்சியம், ்சட்டவிசரா-
தமா்க துபபாககி மவத்திருத்தல் 
மறறும் ஆதாரங்கம்ள மமைத்தல் 
ஆகிய குறைச்சாட்டு்களில் ம்கது 

த்சய்யபபட்டுள்்ளார். இதில் ரன்ட-
லின் ்காதலியின் ஒரு வயது தபண் 
குழநமதசய சுட்டுக த்கால்லபபட்-
டிருபபசதாடு இரண்டு வயதான 
குழநமதககு ்காயம் ஏறபட்டுள்்ளது.   

அதமரிக்காவில் தறத்காமல 
உட்பட துபபாககியால் ஓர் 
ஆண்டில் சுமார் 40,000 சபர் 
உயிரிழநதிருபபதா்க துபபாககி 
வன்முமை ததாடர்பான இமணயத-
்ளம் குறிபபிட்டுள்்ளது.     

த்சவவாய் கிர்கத்தில் தமர -
யிைக்கபபட்டுள்்ள நா்சாவின் 
கியூரிசயாசிட்டி மறறும் தபர் -
த்சர்வன்ஸ் சராவர் விண்்க -
லன்்கம்ள த்காண்டு அககிர்கத் -
தின் நிலபபகுதிமய சமலும் 
ஆழமா்க சதாண்டி பரிச்சா -
திக்க முடிவு த்சய்யபபட்டுள் -
்ளது.  

தறசபாது ்கண்டுபிடிக்கப -
பட்டுள்்ள அமிசனா ஆசிட் 
படிமங்கள் த்சவவாயில் உயிர் -
்கள் வாழநதனவா என்பமத 
்கண்டுபிடிக்க உதவும் என்று 
நா்சா விஞ்ஞானி்கள் ததரிவித் -
துள்்ளனர்.   

புரதங்கள் உறபத்திககு 
அமிசனா ஆசிட் மி்கவும் முக -
கியமானது என்றும் அதன்மூ -
லம் என்ம்சம்்கள் உருவாகி 
உயிர்்களுககு வடிவம் ஏறபடும் 
என்றும் விஞ்ஞானி்கள் ததரி -
வித்துள்்ளனர்.

ததன்னதமரிக்க நாடான 
த்காலம்பியாவின் துலுவா ந்கரில் 
உள்்ள சிமையில் இடம்தபறை ்கல -
வரத்தின்சபாது ஏறபட்ட தீயில் 51 
ம்கதி்கள் உயிரிழநதிருபபசதாடு 
சமலும் 30 சபர் ்காயமமடநதுள்்ள -
னர்.   

்கடநத த்சவவாய்ககிழமம 
்காமலயில் ம்கதி்க்ளால் சிமைக -
குள் தீ மவக்கபபட்டதா்க சதசிய 
ம்கதி்கள் நிர்வா்கம் குறிபபிட் -
டுள்்ளது.   

்கலவரத்மத நிறுத்துவதறகு ்காவ -
லர்்கள் நடவடிகம்க எடுத்துசபா -
தும் ம்கதி்கள் தமத்மத்களுககு 
தீ மவத்திருபபதா்க அதி்காரி்கள் 
குறிபபிட்டுள்்ளனர்.   

தீ ்கட்டுபபாட்டுககுள் த்காண்டு -
வரபபட்டதா்கவும் எநதக ம்கதியும் 
தபபிச த்சல்லவில்மல என்றும் 
அவர்்கள் குறிபபிட்டுள்்ளனர்.   

இநத ்சம்பவத்தால் சினமுறை 
ம்கதி்களின் உைவினர்்கள் சிமைச -
்சாமலககு தவளிசய பாது்காபபு 
பிரிவினருடன் சமாதலில் ஈடுபட் -
டனர். அவர்்கள் சிமைக ்கதவு்கம்ள 
அடித்து தநாறுககினர். சிலர் அன் -
புககுரியவர்்கள் பறறித் த்கவல் 
ச்கட்டு அழுது புலம்பினர்.  

சிமையில் தமாத்தம் 1,267 
ம்கதி்கள் இருநதனர். தீ மூண்ட 
பகுதியில் 180 ம்கதி்கள் இருநததா -
்கத் ததரிவிக்கபபட்டது.  

த்காலம்பியச சிமை்களில் நடக -
கும் வன்முமைச ்சம்பவங்கம்ளப 
தபாறுத்தவமர இநத ்சம்பவம் மி்க 
சமா்சமானதா்கக ்கருதபபடுகிைது.   

அநதச சிமை்களில் தபாதுவா -
்கசவ அதி்கமான ம்கதி்கள் இருப -
பது வழக்கம். த்காலம்பியாவில் 
உள்்ள 132 சிமை்களில்் 81,000 
ம்கதி்களுககு மட்டுசம இடமுள் -

்ளது. ஆயினும் 97,000 ம்கதி்கள் 
வமர அமடக்கபபடுவதா்க அதி்கா -
ரபூர்வப புள்ளிவிபரங்கள் ்காட்டு -
கின்ைன.  

எனினும் லத்தீன் அதமரிக்கா -
வில் த்காடிய சிமைக ்கலவரங்கள் 
அ்சாதாரணமானது அல்ல. த்காலம் -
பியாவின் அண்மட நாடான ஈக -
வசடாரில், 2021ஆம் ஆண்டின் 
ஆரம்பத்தில் இருநது ஆறு ்கல -
வரங்களில் கிட்டத்தட்ட 400 
ம்கதி்கள் த்கால்லபபட்டுள்்ளனர்.
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ஒமிக்ரோனை குறினைத்து  
தனித் தடுப்பூசி அைசியம்

ஒமிகசரான் த்காசரானா மவரஸ் 
திரிமப குறிமவககும் சிைபபுத் தடுப -
பூசி உருவாக்கபபடுவது அவசியம் 
என்று மருத்துவ நிபுணர்்கள் கூறியுள் -
்ளனர்.  

அதமரிக்காவின் உணவு, மருநது 
நிர்வா்கத்தின் நிபுணர் குழு நடத்-
திய ஆய்வில் அது பரிநதுமரக்கப -
பட்டது.  

்சளிக்காய்ச்சல் மவரமை விட 
த்காசரானா மவரஸ் அதி்க சவ்கத்-
தில் உருமாறைம் தபறும் நிமலயில், 
வருங்காலத்தில் அது எவவாறு 
இருககும் என ்கணிபபது அவசியம். 
அபசபாது தான் அதறகு ஏறைவம்க-
யில் தடுபபுமருநமத உருவாக்க 
முடியும்.  

ஆல்பா, தடல்டா ஆகிய திரிபு்கள் 
தறசபாது பரவலா்கத் ததன்படுவ-
தில்மல.   

உலத்கஙகும் ஒமிகசரானும் அதன் 
துமணர்கங்களும் இவவாண்டு முழு-
வதும் ஆதிக்கம் த்சலுத்தியுள்்ளன.  

எனசவ, த்காசரானா மவரஸ், 
ஒமிகசரான் ர்கத்தின் வழியா்கசவ 

வருங்காலத்தில் உருமாறைம் தபறும் 
என்று நிபுணர்்கள் ்கருதுகின்ைனர்.  

இநநிமலயில், ஒமிகசராமனயும் 
அதன் துமணர்கங்கம்ளயும் குறி -
மவககும் சிைபபுத் தடுபபுமருநமத 
உருவாக்க சவண்டும் என்று பல நிபு-
ணர்்கள் ்கருதுகின்ைனர்.   

அத்துடன், புதிய தடுபபுமருநது 
ஒமிகசரானுககும் ஆரம்பக்கட்ட 
த்காசரானா மவரைுககும் எதிரா -
்கச த்சயல்படும் வம்கயில் இருக்க 
சவண்டும் என்று தபரும்பாலான 
நிபுணர்்கள் கூறினர்.  

அதன்வழி, உடலின் தடுபபாற-
ைமல விரிவுபடுத்தமுடியும் என்று 
கூைபபட்டது.    

மின்ோர பற்ோககுன்யோல்  
போகிஸதோனில் ்போரோட்டம்

நிதி தநருக்கடியில் சிககித் தவிக -
கும் பாகிஸ்தானில் ்கடும் மின் 
பாறைககுமை நிலவி வருவதால், 
ஆத்திரமமடநத மக்கள் வீதி்களில் 
டயர்்கம்ள தீ மவத்து த்காளுத்தி 
சபாராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.  

நாட்டின் பல்சவறு பகுதி்களில் 14 
முதல் 16 மணி சநரம் ததாடர் மின்-
தவட்டு ஏறபட்டு வருகிைது.  

ததாடர் மின்தவட்டு ்காரணமா்க 
ஆத்திரமமடநத ்கராசசி ந்கர மக்கள் 
முககிய வீதியில் சபாராட்டத்தில் 
ஈடுபட்டனர். சபாராட்டத்தில் 

ஈடுபட்டவர்்கம்ள ்கண்ணீர் பும்க 
குண்டு்கம்ள வீசியும், ரபபர் குண்டு-
்க்ளால் சுட்டும் தபாலிைார் விரட்டி-
யடித்தனர்.    

க�ோலம்பிய சின்யில்  
�லைரம்: 51 ்பர் பலி

க்வைோயில் 
ஆழமோ� ஆரோய 
நோ்ோ முடிவு

ஜப்போனில் 150 ஆண்டு  
இல்லோத �டும் கைப்பம்
ஜபபானில் 150 ஆண்டு்கள் 

இல்லாத அ்ளவு தவபப அமலயின் 
தாக்கம் பதிவாகியுள்்ளதா்க விஞ்ஞா-
னி்கள் ததரிவித்துள்்ளனர்.  

்காலநிமல மாறைத்தின் ்காரண-
மா்க தவபப அமல்களின் தாக்கம் 
முன்தனபசபாதும் இல்லாத அ்ளவு 
பதிவாகி வருகிைது. அதன் ஒரு-
பகுதியா்க ஜபபானில் பல்சவறு 
ந்கரங்களில் தவபபநிமலயானது 
உயர்நதுள்்ளதா்க அநநாட்டு அரசு 
ததரிவித்துள்்ளது.  

ஜபபான் தமலந்கர் சடாககிசயா-
வில் சநறறு புதன்கிழமம 37 டிகிரி 
த்சல்சியஸ் பதிவாகியுள்்ளது. இது 
்கடநத 150 ஆண்டு்களில் இல்லாத 
அ்ளவு ஜூன் மாதத்தில் பதிவான 
அதி்கபட்்ச தவபபநிமலயாகும். 
ததாடர்நது வியாழன் மறறும் தவள்-
ளிககிழமம முமைசய 36 டிகிரி 
த்சல்சியஸ் மறறும் 35 டிகிரி த்சல்-
சியஸ் தவபபநிமல பதிவாகும் 

எனக ்கணிக்கபபட்டுள்்ளது. அதி்க-
்ளவு தவபபநிமல பதிவாகிவருவது 
ந்கரின் மின் சதமவமய அதி்கரித்துள்-
்ளதா்கவும், இதனால் மக்கள் தங்க-
்ளது மின் பயன்பாட்மட சிக்கனமா்க 
ம்கயா்ளவும் அநநாட்டு அரசு வலியு-
றுத்தியுள்்ளது.  

இதற்கா்க மாமல 3 மணி முதல் 
சதமவயறை வி்ளககு்கம்ள அமணக-
குமாறு அறிவுறுத்தியுள்்ள ஜபபான் 
அரசு அநசநரங்களில் குளிர்்சாதனக 
்கருவி்கம்ள மட்டும் பயன்படுத்த 
வலியுறுத்தியுள்்ளது.     

சுவீ்டன, பினலோந்தின ்நட்்டோ  
விண்்ணப்பம்: துருககி ஆதரவு
பின்லாநதும் சுவீடனும் 

சநட்சடா கூட்டணியில் 
இமணவமத ரத்து அதி -
்காரத்தால் தடுக்கப சபாவ -
தில்மல என்று துருககி 
ததரிவித்துள்்ளது.   

4 மணி சநரப சபசசு-
வார்த்மதககுப பின், 3 
நாடு்களும் ஒன்று மறை-
தன் பாது்காபமப உறு-
தித்சய்ய ஒபபுகத்காண்-
டன.  

அமத அடுத்து, பின் -
லாநதும் சுவீடனும் 
சநட்சடாவில் ச்சருவதற-
்கான தங்கள் விண்ணப-
பத்மதத் ததாடரலாம்.  

அமவ சநட்சடாவில் 
இமணவதறகுத் துருக-
கியின் ஆதரமவ உறு-
திபபடுத்தும் இணக்கக 
குறிபபில் 3 நாடு்களின் தவளியுைவு 
அமமச்சர்்களும் ம்கதயழுத்திட்ட-
னர்.  

அடுத்த்கட்ட நடவடிகம்க்கள் 
குறித்து இரு நாளும் முடிதவடுக-

கும் என்று பின்லாநது ஜனாதிபதி 
கூறினார்.  

துருககி தீவிரவாதி்க்ளா்கக ்கருதும் 
குர்திஷ் சபாராளி்களுககு பின்லாநது 
மறறும் சுவீடன் அமடக்கலம் 

வழஙகி வருவது ததாடர்பிசலசய 
இநத இரு நாடு்களுககும் துருககி 
எதிர்பமப தவளியிட்டு வநதது. 
துருககியின் ஆதரவு இன்றி இநத 
இரு நாடு்க்ளாலும் சநட்சடாவில் 

இமணய முடியாது என்பது 
குறிபபிடத்தக்கது.   

சுவீடன் மறறும் பின்லாந -
திடம் தமககுத் சதமவயா -
னது கிமடத்துவிட்டது 
என்று துருககிய ஜனாதிபதி 
ரி்சப மதயிப எர்துவானின் 
அலுவல்கம் ததரிவித்துள்-
்ளது.   

சநட்சடாக கூட்டணி 
ரஷ்யாமவப பாது்காபபு 
அசசுறுத்தலா்கக ்கருது -
கிைது. உகமரன் மீதான 
ரஷ்யப பமடதயடுபபுக-
குப பின் பின்லாநதும் 
சுவீடனும் சநட்சடாவில் 
ச்சருவதற்கான தங்கள் 
விருபபத்மத அதி்காரபூர்வ-
மா்க அறிவித்திருநதன.   

இதன்படி ்சநசத்கத்திற-
குரிய குர்திஸ் தீவிரவாதி-

்கம்ள துருககியிடம் ஒபபமடக்க 
சுவீடன் ஒபபுகத்காண்டுள்்ளது. 
இரண்டு சநார்டிக நாடு்களும் துருக-
கிககு ஆயுதங்கம்ள விறபதற்கான 
தங்கள் ்கட்டுபபாடு்கம்ள நீககும்.    

8 ையது சிறுைைோல் குழந்னத சுடடுகக�ோனல னப்டனின மனைவி, ம�ளுககு ரஷயோ தன்ட
அதமரிக்க ஜனாதிபதி சஜா 

மபடனின் மமனவி மறறும் 
ம்கள் ரஷ்யாவுககுள் நுமழவ-
தறகு தமட விதிக்கபபட்டுள்்ளது. 
ரஷ்யாவுககு எதிரான அதமரிக்கா -
வின் தமட்கள் விரிவுபடுத்தபபட் -
டதறகு பதில் நடவடிகம்கயா்க 
இநத தமட த்காண்டுவரபபட் -
டுள்்ளது.   

இவவாறு தமடத்சய்யபப-
டும் 25 அதமரிக்கர்்களின் தபயர் 
பட்டியமல ரஷ்யா தவளியுைவு 

அமமசசு தவளியிட்டுள்்ளது. 
இதில் நான்கு த்சனட் உறுபபினர்-
்களின் தபயர்்களும் அடஙகும். 
இவர்்கள் ரஷ்யாவுககு எதிரான பிர -
்சாரங்கம்ளச த்சய்ததா்கக குறைம் 
்சாட்டபபட்டுள்்ளது.  

தவிர பல்்கமலக்கழ்க விரிவுமர-
யா்ளர்்கள், ஆய்வா்ளர்்கள் மறறும் 
அதமரிக்க அரசின் முன்னாள் 
அதி்காரி்களுககும் ரஷ்யாவுககுள் 
நுமழய தமட விதிக்கபபட்டுள்-
்ளமம குறிபபிடத்தக்கது.

அனமதிக�ோை ்நோபல் கைன்  
கர்ோவின ஊ்ட�த்துககு பூடடு
அமமதிக்கான சநாபல் 

பரிசு தவன்ை தமரியா 
தர்சாவினால் நிறுவப-
பட்ட புலனாய்வு த்சய்தித் 
த்ளம் ஒன்மை மூடும்படி 
பிலிபமபன்ஸ் நிர்வா்கம் 
உத்தரவிட்டுள்்ளது.   

ரபதலர் என்ை அநத 
த்ளம் பிலிபமபன்ஸின் 
தராட்ரிச்கா டுதடர்சட-
வின் அரம்ச விமர்சிககும் 
ஒருசில ஊட்க நிறுவனங-
்களில் ஒன்ைா்க உள்்ளது.   

டுதடர்சட பதவியில் இருநது 
தவளிசயறி அவரது கூட்டாளியான 
தபர்டினன்ட் மார்ச்காஸ் ஜூனியர் 
ஜனாதிபதியா்க பதவி ஏற்கவுள்்ள 
நிமலயிசலசய நிர்வா்கம் இநத உத்-
தரமவ தவளியிட்டுள்்ளது.   

அதமரிக்க பிரமஜயா்கவும் இருக -
கும் தர்சா ்கருத்துச சுதநதிரத்மத 
பாது்காபபதறகு எடுத்த முயறசிக-
்கா்க ரஷ்ய ஊட்கவியலா்ளர் டிமிட்ரி 
முரசடாவ உடன் ச்சர்நது 2021 ஆம் 
ஆண்டு சநாபல் பரிம்ச தவன்ைார்.     

அகமரிக�ோவில் ‘குரங�ம்னம’  
தடுப்பூசி உ்டைடி விநி்யோ�ம்
அதமரிக்க சு்காதார அதி்கா-

ரி்கள், உடனடியா்க 56,000 
முமை சபாடககூடிய குரங்கம் -
மமத் தடுபபூசிமய விநிசயா-
கிபபதா்கத் ததரிவித்துள்்ளனர்.  

குரங்கம்மமப பரவல் அதி்க-
மா்க உள்்ள பகுதி்களுககு அநத 
தடுபபூசி வழங்கபபடும்.  

குரங்கம்மமத் ததாறைால் 
ப ா தி க ்க ப ப ட் ச ட ா ரு டன் 
தநருஙகிய ததாடர்பில் இருந-
தவர்்களுககும் குரங்கம்மமயால் 
பாதிக்கபபட்டிருக்கலாம் என்று 
நம்பபபடுசவாருககும் தடுபபூசி 
சபாடத் தறசபாது பரிநதுமரக்கபப-
டுகிைது.  

்கடநத மாதம் ததாடக்கம் உல-
த்கஙகும் 4,700 குரங்கம்மமச ்சம்-
பவங்கள் ்கண்டறியபபட்டுள்்ளன. 

அவறறில் 306 ்சம்பவங்கள் அதம-
ரிக்காவில் அமடயா்ளம் ்காணபபட்-
டன.  

குரங்கம்மம தடுபபூசிமய 28 நாள் 
இமடதவளியில், இரு முமை சபாட 
சவண்டும். இரு முமை சபாட்டு 
2 வாரங்க்ளாகிய பின் தான், அது 
த்சயல்பட ஆரம்பிககும்.    

பண்ன்டய மனித எச்ம் 
நம்பியனத வி்ட பனழயது



ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம் 
 
ச�ோரட்டுவ்வ பிரலேெத்தில 

லநற்று நண்பகல இடம்ச்பற்்ற துப்-
்போக்கிச் சூட்டுச் ெம்்ப்வத்தில இரு்வர் 
்பலியோகியேோக ச்போலிஸ் ஊடகப் 
ல்பச்ெோளர் சிலரஷட ச்போலிஸ் அத்-
தியட்ெகர் நிஹோல ேலது்வ சேரிவித்-
துளளோர்.  

ச�ோரட்டுவ்வ கட்டுச்பத்ே ்பண-
டோரநோயக்க ெந்திக்கு அருகோவ�-
யில  இத்துப்்போக்கி சூட்டுச்ெம்்ப்வம் 
இடம்ச்பற்்றேோக சேரிவித்துளள 

அ்வர், துப்்போக்கிச் சூட்டுச் ெம்்ப-
்வத்தில லீ�ந்ே கு�ோர சில்வோ என 
அவைக்கப்்படும் உக்கு்வோ என்்ப்வ-
ரும் ச�ோஹ�ட் உவ்வஸ் ச�ோக�ட் 
ெஹுட் அர்போத் என்்ற ந்பரும் �ரண-
�வடந்துளளேோக அ்வர் சேரிவித்-
துளளோர்.  

ல்வன் ஒன்றில ்பயணித்ே இ்வர்-
கள மீது, ல�ோட்டோர் வெக்கிளில 
்வந்ே இனம் சேரியோே ந்பர்கள துப்-
்போக்கிச் சூடு நடத்தியுளளேோகவும் 
ச்போலிஸ் ஊடகப் ல்பச்ெோ-
ளர் சேரிவித்துளளோர்.  

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்
  
நோட்டில ேற்ல்போது நி�வும் 

ச்போருளோேோர சநருக்கடிவய 
ச்வற்றிசகோளளும் ்வவகயில 
முன்சனடுக்கப்்படவுளள விலெட 
ல்வவ�த்திட்டத்வே விவரவில 
்போரோளு�ன்்றத்தில ெ�ர்ப்பிக்க தீர் -
�ோனித்துளளேோக பிரே�ர் ரணில 
விக்கிர�சிஙக சேரிவித்துளளோர்.  

ேற்ல்போவேய ச்போருளோேோர 
சநருக்கடி நிவ� சேோடர்பில ்போரோ -
ளு�ன்்ற உறுப்பினர்கள குழுவின -
ருடன் நடத்திய ல்பச்சு்வோர்த்வே -
யின் ல்போலே பிரே�ர் இேவனத் 

சேரிவித்துளளோர். அது-
சேோடர்பில ல�லும் 
சேரிவித்துளள அ்வர், 
்போரோளு�ன்்ற உறுப்பி-
னர்களின் கருத்துக்கவள 
ச ்ப ற் று க் ச க ோ ண ட 
பின்னர் ல�ற்்படி 
ச்போருளோேோர ல்வவ�த்-
திட்டத்தின் ேயோரிப்பு 
நட்வடிக்வககள நிவ்ற-
வுச்பறும் என்றும் 
அேவனயடுத்து அேவனப் ்போரோ -
ளு�ன்்றத்தில ெ�ர்ப்பிப்்பேற்கு தீர்-
�ோனித்துளளேோகவும் பிரே�ர் சேரி -
வித்துளளோர்.  

நிதியவ�ச்ெர், முக் -
கியஸ்ேர்கள ்ப�ரும் 
க�ந்துசகோணட இந்ே 
நிகழ்வில நிதியவ�ச்-
சின் செய�ோளர் �ஹிந்ே 
சிறி்வர்ேன, நோட்டின் 
ேற்ல்போவேய ச்போரு-
ளோேோர சநருக்கடிவய 
ச ்வ ற் றி ச க ோ ள ்வ ே ற் கு 
அரெோஙகத்தினோல முன்-
ச ன டு க் க ப் ்ப ட வு ள ள 

குறுகிய கோ� �ற்றும் நீணடகோ� 
இ�க்கு சேோடர்பில கருத்துக்கவள 
முன்வ்வத்துளளோர். 

அந்ே விடயஙகவளயும் அடிப்்ப-

வடயோகக் சகோணடு ்போரோளு�ன்்ற 
உறுப்பினர்களின் கருத்துக்கள 
�ற்றும் லயோெவனகள ச்ப்றப்்பட் -
டுளளேோக பிரே�ர் சேரிவித்துள -
ளோர்.  

ல�ற்்படி ல்பச்சு்வோர்த்வேயில 
்போரோளு�ன்்ற உறுப்பினர்களோன 
ஹர்்ஷ டி சில்வோ, எரோன் விக்கி -
ர�ரத்ன, கு�ோர் ச்வலக�, ரவூப் 
ஹக்கீம், ரி்ஷோத் ்பதியுதீன், அலி-
ெப்ரி, அவ�ச்ெர் அநுரபிரியேர்ென 
யோப்்போ, ல்பரோசிரியர் ெரித்ே லஹரத் 
உளளிட்ட ்போரோளு�ன்்ற உறுப்பி -
னர்கள ்ப�ரும் க�ந்துசகோணடவ� 
குறிப்பிடத்ேக்கது.
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 ஜூன் 30 வியாழக்கிழனை

திதி: --துவிதினய

ராகுகாலம :  ்பகல் :  01.30  -  03.00வனர
சு்பநேரம : கானல : 10.30  -  12.00வனர
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இன்னறைய சு்பதினமத�ாழுனக 
நேரம

 நைஷம  - ேன்னை

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - �னம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமைம - - நகா்பம

கன்னி - - முயறசி

துலாம  - சுகம

விருச்சிகம - - நினறைவு

�னுசு  - தவறறி

ைகரம - - தெலவு

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - த்பாறுனை

நயாகம: அமிர� நயாகம

3

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராைச்ெந்திரகுருக்கள்
(்பாபு ெரைா)

26 மு�ல் 30 வனர

சுபஹ்  - 04.34
லுஹர்  - 12.15
அஸர்  - 03.42
மஃரிப்  - 06.30
இஷா  - 07.47

பஸ் கட்டண அதிகரிப்பு;  
அமைச்சுக்கு இன்று பரிந்துமை

்பஸ் கட்டணத்வே 30 ெேவீேத்தி -
னோல அதிகரிக்க ல்பருந்து ெஙகஙகள  
முன்வ்வத்ே லகோரிக்வக  சேோடர் -
்போன ்பரிந்துவரகவள, இன்வ்றய 
தினம் ல்போக்கு்வரத்து அவ�ச்சுக்கு 
அறிவிக்கவுளளேோக லேசிய ல்போக்கு -
்வரத்து ஆவணக்குழு சேரிவித்துள -
ளது.

ல்போக்கு்வரத்து அவ�ச்சு, லேசிய 
ல்போக்கு்வரத்து ஆவணக்குழு 
�ற்றும் ல்பருந்து சேோழிற்ெஙக பிர -
திநிதிகளுக்கு இவடயில ல்பருந்து 
கட்டண திருத்ேம் சேோடர்பில 
ல்பச்சு்வோர்த்வே இடம்ச்பற்றிருந் -
ேது. இேன்ல்போது, ல்பருந்து கட்ட -
ணத்வே 30% ஆலும், ஆக குவ்றந்ே 
கட்டணத்வே 40 ரூ்போ்வோக உயர்த் -
ேவும் இணக்கம் கோணப்்பட்டேோக 

அகி� இ�ஙவக ேனியோர் ல்பருந்து 
ெஙக ெம்ல�ளனத்தின் செய�ோளர் 
அஞென பிரியஞசித் சேரிவித்தி -
ருந்ேோர்.

எனினும், அவ்வோ்றோன இணக் -
கம் ஏற்்படவிலவ� என்றும், 
உடன்்போடு எட்டப்்படோ�ல ல்பச் -
சு்வோர்த்வே நிவ்றவுற்்றேோகவும் 
லேசிய ல்போக்கு்வரத்து ஆவணக்கு -
ழுவும், இ�ஙவக ேனியோர் ல்பருந்து 
உரிவ�யோளர் ெஙகமும் சேரிவித்தி -
ருந்ேன.   

இந்ே நிவ�யில, சேோழிற்ெஙகங -
கள லகோரிய கட்டண அதிகரிப்பு 
சேோடர்்போன தீர்�ோனத்வே இன்று 
ல்போக்கு்வரத்து அவ�ச்சு அறிவிக் -
கவுளளேோக லேசிய ல்போக்கு்வரத்து 
ஆவணக்குழு சேரிவித்துளளது.   

தேசிய த�ோக்குவரத்து ஆணைக்குழு தேரிவிப்பு

பா்டசாமை சிறாரகளுக்கு   
சீனா அரிசி நன்்காம்ட  
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம் 

  
நோட்டில நி�வும் உணவு சநருக்-

கடி சூழ்நிவ�வய க்வனத்திற் 
சகோணடு ்போடெோவ�யில கலவி 
கற்கும் சிறு்வர்களுக்கு ்பகிர்ந்ேளிப்-
்பேற்கோக, சீனோ ஆயிரம் ச�ற்றிக் 
சேோன் அரிசிவய இ�ஙவகக்கு 
நன்சகோவடயோக ்வைஙகியுளளது.   

நன்சகோவடயோக ்வைஙகப்-
்பட்ட அரிசித்சேோவக 44 சகோளக-
�ன்களில சீனோவிலிருந்து இ�ங-
வகக்கு சகோணடு்வரப்்பட்டு கலவி 

அவ�ச்சிடம் லநற்று உத்திலயோ-
கபூர்்வ�ோக வகயளித்துளளேோக 
சகோழும்பிலுளள சீனத் தூேரகம் 
சேரிவித்ேது.   

நோடுமுழு்வதுமுளள 7, 900 
்போடெோவ�களில கலவி ்பயிலும் 
11 இ�ட்ெம் ்போடெோவ� சி்றோர்க-
ளுக்கு அ்வற்வ்ற ்வைஙகு்வேற்கு 
தீர்�ோனிக்கப்்பட்டுளளதுடன் ஆறு 
�ோே கோ�த்துக்கு அந்ே அரிசிவய 
்பகிர்ந்ேளிக்கவுளளேோகவும் சீனத் 
தூேரகம் சேரிவித்துள-
ளது.   

விணரவில் சீருணைகள் வழஙகவும் ஏற�ோடு  

்பாருளாதாை ்நருக்கடிக்கான தீரவு
விசச்ட சேமைத்திட்டம் விமைவில்

 �ோரோளுமன்றில் சமர்ப்பிக்கப்�டுதமன பிரேமர் தேரிவிப்பு

இலஙனக வந்துள்ள உலக வஙகியின் இலஙனகக்கான ்பணிப்பாளர Faris H. 
Hadad-Zervos ஜனாதி்பதி நகாட்டா்பய ராஜ்பக் ஷனவ நேறறு ெந்தித�ார. ஜனாதி்பதி 
ைறறும ்பணிப்பாளர குழுவுடனான கலந்துனரயாடல் நேறறு தகாழுமபு நகாட்னட ஜனா-
தி்பதி ைாளினகயில் ேனடத்பறறைது. 

ஆயுரநவ�ம, சித�ைருததுவ துனறைகளில்

ஆயுஷ பு�வ�ப்்பரிசில திட்டத் -
தின்கீழ் 2022, -2023 கலவியோணடில 
ஆயுர்ல்வேம், லயோகோ, யுனோனி, 
சித்ே �ருத்து்வம் �ற்றும் லஹோமி -
லயோ்பதி ஆகிய துவ்றகளில ்பட் -
டப்்படிப்பு / ்பட்டப்பின்்படிப்பு / 
க�ோநிதி ஆகிய கற்வக சநறிகவள 
சேோடர விரும்பும் இ�ஙவக பிர -
வைகளுக்கு, சகோழும்பிலுளள 
இந்திய உயர் ஸ்ேோனிகரோ�யம் 
பு�வ�ப் ்பரிசிலகவள அறிவித்துள -
ளது.   

கலவி அவ�ச்சின் ஆல�ோெவன -
யுடன் தி்றவ�்வோயந்ே இ�ஙவக 
பிரவைகவள சேரிவு செயது 

இந்திய அரெோஙகம் இப்பு�வ�ப்்ப -
ரிசிலகவள ்வைஙகுகி்றது.   

இப்பு�வ�ப்்பரிசில திட்டங -
கள முழுவ�யோன கற்வகசநறி 
கட்டணம் �ற்றும் கற்வகசந -
றிக் கோ�ம் முழு்வேற்கு�ோன 
�ோேோந்ே செ�வின சகோடுப்்பன -
வுகள அவனத்வேயும் உளளடக் -
கியதுடன், இேற்கோக ேஙகுமிட 
சகோடுப்்பனவு, ்வருடோந்ே உேவித் -
சேோவக �ற்றும் சுகோேோர ந�ன்புரி 
லெவ்வகள ல்போன்்றவ்வயும் ்வைங -
கப்்படுகின்்றவ� குறிப்பிடத்ேக்கது.   

இவவிடயம் சேோடர்்போன 
ல��திக ேக்வலகவள கலவிய -

வ�ச்சின் www.mohe.gov.lk. என்்ற 
இவணயேளத்தில கோணமுடியும். 
இேற்கோன விணணப்்பஙகவள 
ICCR A2A ேளம் ஊடோக (www.
a2ascholarships.iccr.gov.in) ்பதி -
ல்வற்்றம் செய்வேற்கோன இறுதி திக -
தியோன 2022 ைூவ� 15ற்கு முன்ன -
ேோக அனுப்பிவ்வக்கவும். ல��திக 
ேக்வலகவள ச்பற்றுக்சகோளள 
விரும்பும் விணணப்்பேோரிகள 
சகோழும்பிலுளள இந்திய உயர் ஸ் -
ேோனிகரோ�யத்வே சேோடர்பு சகோள -
ள�ோம் (E-mail- eduwing.colombo@
mea.gov.in /0112421605, 
0112422788 ext-605).   

இைஙமக ைாணேரகளுக்கு   
இந்தியாவில் புைமைப்பரிசில்

இந்திய உயர் ஸேோனிகரோலயம் அறிவிப்பு  

்ைாைடடுே கடடு்பத்த சந்தியில்  
பட்டப்பகலில் துப்பாக்கிச் சூடு இருேர பலி  

இைஙமகயமை திருைணம் ்சயதால் 5 ேரு்ட விசா
இ�ஙவகயவர திரு�ணம் செயயும் 

ச்வளிநோட்ட்வருக்கு ்வைஙகப்்படும் 
்வதிவிட விெோ 05 ்வருட கோ�த்துக்குரி-
யேோக அதிகரிக்கப்்படுச�ன அவ�ச்-
ெர் ேம்மிக ச்பலரரோ சேரிவித்துளளோர். 
ேற்ல்போது ஒரு ்வருட கோ�த்துக்கு 

இத்ேவகய விெோ ்வைஙகப்்படுகி்றது. 
இது 05 ்வருட கோ�த்துக்கு அதிகரிக்-
கப்்படும் எனவும், எதிர்்வரும் ைூவ� 
04 ஆம் திகதி திஙகட்கிைவ� முேல 
அமுல்படுத்ேப்்படுச�ன -
வும் அ்வர் சேரிவித்துளளோர்.  

நந்தைால் வீைசிஙகமே மீண்டும் ஆளுநைாக 
நியமிக்க பிைதைர ஜனாதிபதிக்குப் பரிந்துமை

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்
  
�த்திய ்வஙகியின் ஆளுநரோக மீணடும் நந்-

ே�ோல வீரசிஙகவ்வ நியமிக்கு�ோறு ்பரிந்துவர 
செயது பிரே�ர் ரணில விக்ர�சிஙக ைனோதி்பதி 
லகோட்டோ்பய ரோை்பக் ்ஷவிடம் கடிேம் மூ�ம் 
ல்வணடுலகோள விடுத்துளளோர்.  

�த்திய ்வஙகியின் ஆளுநரோக ்பணிபுரிந்ே 
நந்ே�ோல வீரசிஙகவின் ்பேவிக்கோ�ம் இன்று 
ைூன் 30ஆம் திகதியுடன் நிவ்றவு ச்பறு்வவே-

யடுத்து மீணடும் அ்வவர அந்ேப் ்பேவிக்கு 
நியமிக்கு�ோறு பிரே�ர் கடிேம் மூ�ம் லகட்டுக் 
சகோணடுளளோர்.  

�த்திய ்வஙகியின் ஆளுநரோக நந்ே�ோல 
வீரசிஙகவ்வ மீணடும் நியமிப்்பேற்கு நிதிய-
வ�ச்ெரின் ்பரிந்துவர லேவ்வப்்படு்வேோல 
நிதியவ�ச்ெர் என்்ற ்வவகயில பிரே�ர் ரணில 
விக்ர�சிஙக, நந்ே�ோல வீரசிஙகவ்வ மீணடும் 
�த்திய ்வஙகியின் ஆளுநரோக நியமிக்கு�ோறு 
ைனோதி்பதியிடம் ்பரிந்துவர செயதுளளோர்.



editor.tkn@lakehouse.lk

இளம் பராயத்தினர் நலன்களில்   
கூடுதலான அக்கறை அவசியம்
நாடு மு்கம் க்காடுத்துளள கபாருளாதார 

கநருக்கடியின தாக்கங்கள மக்களுககு 
சுறமயா்கவும் பாதிபபா்கவும் அறமவறதத் தவிர்ப-
பதற்கா்கப பரநத அடிபபறையில் வவறலத்திடைங-
்கள முனகனடுக்கபபடடு வருகினை வபாதிலும், 
இபகபாருளாதார கநருக்கடி, எல்லா மடை மக்கள 
மத்தியிலும் தாக்கங்கறளயும் பாதிபபு்கறளயும் 
ஏறபடுத்தவவ கெய்திருககினைது.   

 அநத வற்கயில் இபகபாருளாதார கநருக்கடி-
யின விறளவா்க இநநாடடின சிறுவர்்கள உளளிடை 
இளம் பராயத்தினர் வபாஷாககு ரீதியிலான பாதிப -
பு்களுககு மு்கம் க்காடுக்கககூடிய அச்சுறுத்தறல 
எதிர்க்காண்டுளளனர். யுனிகெப நிறுவனமும் வலடி 
ரிட்ஜவவ சிறுவர் றவத்தியொறலயில் வமறக்காள-
ளபபடை ஆய்கவானறும் இது கதாைர்பில் சுடடிக்காட-
டியுளளன.   

சிறுவர்்கள உளளிடை வளரிளம் பராயத்தின-
ருககு வபாஷாக்கான உணவு இனறியறமயாததா-
கும். இபபருவத்றதச் வெர்நதவர்்களுககு உரிய 
வபாஷாககு கிறைக்கப கபைவில்றலயாயின அவர்-
்கள வபாஷாககினறமககு உளளாவறதத் தவிர்க்க 
முடியாது. அத்வதாடு அவர்்களது ஆறைல்்களும், 
திைறம்களும் மாத்திரமல்லாமல் ஆளுறமயும் கூை 
பாதிக்கபபடும். இது உல்களாவிய ரீதியில் மருத்துவ 
நிபுணர்்களால் உறுதிபபடுத்தபபடடுளள உண்றம-
யாகும்.   

இவவாைான நிறலயில் இளம் பராயத்தினரின 
வபாஷாககின முககியத்துவம் குறித்து அதி்க வலி-
யுறுத்தல்்கள முனறவக்கபபடுவவதாடு கூடுதலான 
்கவனமும் கெலுத்தபபைவவ கெய்கினைது. குறிப-
பா்க உல்க சு்காதார ஸதாபனம், யுனிகெப வபானை 
ெர்வவதெ அறமபபு்களும் இதன நிமித்தம் அதி்க 
அக்கறையுைன கெயறபடடுக க்காண்டிருககினைன.   

இநத அடிபபறையில் இலஙற்க எதிர்க்காண்-
டுளள கபாருளாதார கநருக்கடியின விறளவா்க 
இநநாடடின எதிர்்கால ெநததியினர் தாக்கங்களுக-
கும் பாதிபபு்களுககும் உளளாவறத தவிர்பபதில் 
அதி்க ்கவனம் கெலுத்தபபடை வண்ணமுளளது.   

இநநிறலயில், 'இலஙற்கயின உணவு பாது்காப-
றபப பலபபடுத்துவதற்கான வமலதி்க உதவியா்க 
20 மில்லியன அகமரிக்க கைாலர்்கள வழங்கபப -
டும்' எனறு அகமரிக்க ஜனாதிபதி வஜா றபைன ஜி 
7 மாநாடடில் அறிவித்திருககினைார்.   

இது கதாைர்பில் இலஙற்கக்கான அகமரிக்க 
தூதுவர் ஜுலி ெங, 'இலஙற்கக்கான வமலதி்க 
உதவியா்க 20 மில்லியன கைாலர்்கறள வழங-
குவதா்க அகமரிக்க ஜனாதிபதி விடுத்துளள இநத 
அறிவிபபு, உணவுப பாது்காபபு, கபாது சு்காதாரம் 
மறறும் அறனத்து இலஙற்க மக்களதும் கபாரு-
ளாதார நல்வாழ்வு எனபன கதாைர்பில் அகமரிக்கா 
க்காண்டுளள கதாைரான உறுதிபபாடறை கவளிபப-
டுத்தி நிறுகினைது' எனறும் 'கபாருளாதார ஸதிரத்-
தனறமறய வமம்படுத்துவதறகு இலஙற்க வமற-
க்காளளும் முயறசி்களுககு அகமரிக்க கதாைர்நதும் 
உதவி கெய்யும். அநத உதவி்கள மி்கவும் வதறவப-
படும் ெமூ்கங்களுககும் குறிபபா்க சிறுவர்்களுக-
கும் கெனைறைவறத அகமரிக்கா உறுதி கெய்யும்' 
எனறும் குறிபபிடடு இருககினைார்.   

 அகமரிக்க ஜனாதிபதியின அறிவிபபும் தூதுவ -
ரின ்கருத்துக்களும் கபரிதும் வரவவற்கபபை வவண்-
டியறவயாகும். இநநாடு கபாருளாதார கநருக்க-
டிககு உளளாகியுளள தறவபாறதய சூழலில் இஙகு 
வாழும் மக்களினதும் குறிபபா்க இளம் பராயத்தின-
ரதும் நலன்களில் ்கவனம் கெலுத்திவய அகமரிக்கா 
இத்தீர்மானத்றத எடுத்திருககினைது எனபதில் ஐய-
மில்றல.   

 அகமரிக்கா அளிககினை இநநிதியுதவி வதறவ-
யுறைவயாருக்கா்க கெலவிைபபை உளளது. அநத 
வற்கயில் எதிர்வரும் 15 மாதங்களுககு இநநாடடி-
லுளள 08 இலடெம் சிறுவர்்களுககு பாைொறல்கள 
ஊைா்க ஊடைச்ெத்து உணவு வழக்கபபை எதிர்பார்க-
்கபபடடுளளது. அத்வதாடு 27 ஆயிரம் பாலூடடும் 
மறறும் ்கர்பபிணித் தாய்மாருககு உணவு வவுச்ெர்்க-
ளும் வழங்கபபை உளளன.   

 அவதவநரம், இலகுவில் பாதிக்கபபைக கூடிய 
இலஙற்க ெமூ்கங்களில் உணவு உறபத்திறய அதி-
்கரிபபதற்கா்க விவொயத்துறைககு நிதி மறறும் உத -
வி்கள 30 ஆயிரம் விவொயி்களுககு வழங்கபபை 
இருககினைன.   

தறவபாது அகமரிக்க ஜனாதிபதி அறிவித்துளள 
இநத 20 மில்லியன அகமரிக்க கைாலர்்கள உதவி -
யானது, கபாருளாதார மறறும் மனிதாபிமான உத -
வி்களா்க அண்றமயில் அகமரிக்கா உறுதியளித்த 
சுமார் 12 மில்லியன அகமரிக்க கைாலர்்களுககு 
வமலதி்கமா்கவவ வழங்கபபடுகினைது.   

 ஆ்கவவ இநத மனிதாபிமான நிதியுதவி உரிய 
முறையில் பயனபடுத்தபபடடு உச்ெ பிரதிபலன்கள 
அறைநது க்காளளபபை வவண்டும். அது கதாைர்-
பில் அதிகூடிய ்கவனம் கெலுத்தபபடுவது அவசி -
யம். அவதவநரம் சிறுவர்்கள உளளிடை இளம் பரா -
யத்தினரின வபாஷாகற்க பாது்காத்து பலபபடுத்திக 
க்காளவதிலும் கபறவைாரும் ்கவனம் கெலுத்தத் 
தவைக கூைாது. அது எதிர்்கால ெநததியினருக்கான 
இனறைய முதலீடு்களா்க இருககும்.     
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்தபால் கபட்டி இலக�ம் : 834
க்தா்லபபசி இலக�ம் : 2429429, 2429272, 2429279

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

வேண ட்ா என்று உயர வ்் டார விலக்கிய செயல்களைத் 
ட்ாமும் விலக்்கடாது, ச�டாருள் வெரக்்க எணணிச் செய்ேரக்கு, 

அச்செயல்கள் நிளைவேறினடாலும் துன்�த்ள வ்ய ் ரும்.

�டிந்த �டிநக்தாரார் கெய்தார்ககு அ்வ்தாம்
முடிந்தாலும் பீ்ை ்தரும்

குறள் தரும் சிநதனை

எந்தவ�ொரு நொட்டினதும் ஜனநொயகத்தின்
அடையொளமொக விளங்கு�து பொரொளுமன்்றம்
தேசிய திட்ங்கள், உத்தி்கள் 

மற்றும் வ்சிய மற்றும் உல்க-
ைடாவிய மட்ங்களில அதி்க 

சேளிப�ள்த்்ன்ளம மற்றும் ச�டாறுப-
புணரளே உறுதி செயேதில �டாரடாளுமன்-
ைத்தின் �ஙள்க அஙகீ்கரிக்கும் ெரேவ்ெ 
�டாரடாளுமன்ைேடா் தினத்ள் இன்று 
(ஜூன் 30, 2022) ச்கடாண்டாடுகின்வைடாம். 
இ்் நடாள் மு்ன் மு்லில ஐ.நடா ச�டாதுச் 
ெள�யடால 2018 இல ஏற்றுக் ச்கடாள்ைப-
�ட் தீரமடானத்தின் மூலம் பிர்க்னப -
�டுத்்ப�ட்து. இது வ்சிய �டாரடாளு-
மன்ைங்களின் உல்கைடாவிய அளமபபின் 
(I.P.U) 129 ஆேது ஆணடு நிளைளேக் 
குறிக்கின்ைது. 1889 ஆம் ஆணடில இவ் 
தினத்தில மு்ன்மு்லில நிறுேப�ட் 
I.P.U ஆனது, ‘ஜனநடாய்க ஆடசி, மனி் 
பிரதிநிதித்துேம், ஜனநடாய்க விழுமியங-
்கள் மற்றும் ஒரு ெமூ்கத்தின் சிவில அபி-
லடாளை்களை’ வமம்�டுத்துே்ற்்கடா்க 
செயல�டும் ஒரு உல்கைடாவிய அளமப -
�டாகும்.  

 இ்்த் தினமடானது அரசியல பிரதிநி-
தித்துேத்திற்்கடான ்ரநிளலயடா்க �டாரடாளு -

மன்ை ஜனநடாய்கத்தின் ்னித்துேமடான 
மற்றும் நீடித்் அளமபள� வமலும் 
உறுதிப�டுத்துகின்ைது. ்க்்் ஆணடு, 
2021 இல, இ்்த் தினத்தில �டாரடாளு-
மன்ைமடானது 'இளைஞர ேலுவூட்ல' 
மீது ்கேனம் செலுத்தியது, அவ்ெமயம் 
2022 ஆம் ஆணடின் ெரேவ்ெ �டாரடா-
ளுமன்ைேடா் தினத்தின் ்கருபச�டாருள் 
'ச�டாதுமக்்கள் ஈடு�டாடு' என்�்டாகும். 
சேளிப�ள்யடா்க, ‘�டாரலிசமன்ட’ 
என்ை ேடாரத்ள் பிசரஞ்சு ேடாரத்ள்யடான 
‘�டாரலர’ என்�திலிரு்து உருேடானது, 
அ்டாேது ‘வ�சுேது’ என்று ச�டாருட�டு-
கின்ைது. இவேடாறு, ச�டாது உளரயடா்ல 
மற்றும் ஈடு�டாடு ஆகியளே �டாரடாளு-
மன்ை ஆடசி முளையின் அடித்்ைத்ள் 
அளமக்கின்ைன.  

  ஜனநடாய்க செயற்�டாடடில ச�டாது -
மக்்களின் ஈடு�டாடு எலலடா வநரத்திலும் 
உச்ெத்தில இருக்கும் ஒரு ்ருணத்தில, 
ெரேவ்ெ �டாரடாளுமன்ை தினத்திற்்கடான 
்கருபச�டாருள் ெமூ்கத்தில ்ற்வ�டாள்ய 
ஜனநடாய்க மற்றும் ச�டாருைடா்டார உளர-
யடா்லுக்கு மி்கவும் ச�டாருத்்மடானது.  

   “�டாரடாளுமன்ை முளைளமயடானது மக் -
்களின் இளையடாணளமயின் அடிப�ள் -
யில நிறுேப�டடுள்ைது. எனவே, �டாரடா-
ளுமன்ை முளைளமயின் சேற்றியடானது 
ஜனநடாய்க செயற்�டாடடில ச�டாதுமக்்கள் 
ஈடு�டுேள்யும், அத்்ள்கய ச�டாது ஈடு -

�டாடடிற்கு �டாரடாளுமன்ை அளமப�டானது 
எவேைவு சிைப�டா்க �திலளிக்கின்ைது 
என்�ள்யும் ச�டாறுத்்து” என �டாரடாளு -
மன்ை ச�ண உறுபபினர்களின் ஒன்றி -
யத்தின் உ� ்ளலேர திருமதி வரடாஹினி 
குமடாரி விவஜரத்ன குறிபபிட்டார.  

 “இலஙள்கப �டாரடாளு -
மன்ைத்தின் மீதும், வமலும், 
�டாரடாளுமன்ை உறுபபினர-
்களின் மீதும் ச�டாதுமக்்கள் 
நம்பிக்ள்களய இழ்துள்-
ைனர என்�ள்ப �டாரடாளு-
மன்ை உறுபபினர்கைடாகிய 
நடாம் மை்துவி்க் கூ்டாது. 
இலஙள்கப �டாரடாளுமன்ை-
மடானது அ்ன் முக்கிய வநடாக்-
்கங்களில ஒன்ளைத் திைம்�் 
உணர்து ச்கடாள்ைத் ்ேறி 
விட்து என்ை ேலுேடான 
ேடா்ம் முன்ளேக்்கப�டுகின்-
ைது. அ்ன் முக்கிய வநடாக்்கங-
்கள், அளனத்து மக்்களுக்கும், 
குறிப�டா்க மி்கவும் �டாதிக்-
்கப�்க்கூடியேர்களுக்கும் 

நன்ளம �யக்கும் ச்கடாள்ள்க்கள் மற்றும் 
ெட்ங்களை ேகுத்து அேற்ளை செயற் -
�டுத்து்ல. அ்் முடிளே அள்்து 
ச்கடாள்ே்ற்கு, நடாம் ச�டாது உளரயடா-
்ல மற்றும் ஈடு�டாடள்ப �யன்�-
டுத்் வேணடும்” என்ைடார �டாரடாளுமன்ை 
ச�ண உறுபபினர்களின் ஒன்றியத்தின் 
உறுபபினர  ்கலடாநிதி  ஹரிணி அமரசூ-
ரிய.  

 �டாரடாளுமன்ை ச�ண உறுபபினர்க -
ளின் ஒன்றியத்தின் உறுபபினர  திருமதி 
மஞ்சுைடா திஸடாநடாயக்்க ்கருத்துத் ச்ரி-
விக்ள்கயில “திைளமயு்னும் சேற்றியு-
்னும் இருக்்க, �டாரடாளுமன்ை அளமபபு 
ச�டாதுமக்்கள் ஈடு�டாடள் ஊக்குவிக்்க 
வேணடும், வமலும் ச�டாது மக்்களின் 
வ்ளே்களை நன்கு புரி்து ச்கடாள்ே்ற்-
கும் மற்றும் அேற்றுக்கு முன்னுரிளம 
அளிப�்ற்கும் ெமத்துேம் மற்றும் உள் -
ை்க்கிய ச்கடாள்ள்க்களின் அடிப�ள் -
யில இருக்்க வேணடும்” எனக் குறிபபிட -
்டார.  

 எ்்சேடாரு ஜனநடாய்கத்தினதும் அடிப-
�ள்யடா்கப �டாரடாளுமன்ைம் உள்ைது. 
எனவே குரல அற்ைேர்களுக்கு குரல 
ச்கடாடுக்கும் அ்ன் அடிப�ள் ேகி-
�ஙள்க அது நிளைவேற்ை வேணடும். 
நடாடடினுள்ய முன்வனற்ைம் மற்றும் 
ஸ்திரத்்ன்ளமக்கு நிளலயடான மற்றும் 
முக்கியமடான ெட்ங்கள் மற்றும் ச்கடாள் -

ள்க்களை உருேடாக்குே்ல, இயற்று்ல, 
மற்றும் அளே செயற்�டுத்்ப�டுேள் 
வமற்�டாரளே செய்ல ஆகியளே �டாரடா-
ளுமன்ைத்தின் முக்கிய ச�டாறுபபு்களில 
அ்ஙகும். நடாடடின் நிளைவேற்று அதி-
்கடாரத்ள்வயடா அலலது அரெடாங்கத்ள்வயடா 

ச�டாறுபபுக்கூை ளேக்்க வேணடிய 
்க்ளமயும் �டாரடாளுமன்ைத்திற்கு 
உள்ைது. அ்ன்�டி, ச�டாதுமக்்களின் 
நலன்்களைப பிரதிநிதித்துேப�டுத்தி, 
நிளைவேற்று அதி்கடாரி ளேத்திருக்கும் 
அதி்கடாரத்ள் 'ெமநிளலப�டுத்்' ஒரு  ெரி-
�டாரப�டா்கவும் செயல�டும் �டாத்திரத்ள் 
நிளைவேற்ை வேணடும். அரெடாங்க செல -
வினங்களுக்்கடான ேரவு செலவுத் திட்ங -
்களுக்கு ஒபபு்ல அளிக்கும் ச�டாறுபள� 
�டாரடாளுமன்ைம் ச்கடாணடிருப�்டால, அர-
ெடாங்க செலவினங்களில 'ெரி�டாரபபுக்்கள்' 
மற்றும் 'ெமநிளலப�டுத்்ல்கள்' என்�-
ேற்ளைப �டாரடாளுமன்ைம் வமற்ச்கடாள்ை 
வேணடும். இவேடாைடா்க, இ்் ச�டாரு-
ைடா்டார சநருக்்கடியின் வ�டாது, இலஙள்க 
�டாரடாளுமன்ைம் அத்்ள்கய �டாத்திரங்க-
ளையும் ச�டாறுபபு்களையும் ஆற்றுே -
்ற்கும், திைம்�் நிளைவேற்றுே்ற்கும் 
ஒரு முக்கிய ேகி�ஙகிளனக் ச்கடாண -
டுள்ைது. அள் அரத்்முள்ை ேள்கயில 
செயய, ச�டாதுமக்்கள் ஈடு�டாடு அேசிய -
மடான்டாகும்.  

  “�டாரடாளுமன்ை அளமபபு ஒன்றின் 
ச�டாறுபபுக்கூைல மற்றும் சேளிப�-
ள்த்்ன்ளமயின் முக்கியத்துேத்ள் 
நிளனவுகூருே்ற்கு இ்் நடாளை நடாம் 
ஒரு ெ்்ரப�மடா்க மடாற்ை வேணடும் 
என்று நடான் நம்புகின்வைன். ச�டாதுச் 
செடாற்ச�டாழிவு்கைடால ச�ைப�ட் ்கருத் -
துக்்களைப �யன்�டுத்தி �டாரடாளுமன்ைம் 
சுய மதிபபீடு செயயக் கூடிய ஒரு செயன் -
முளைளய உணர்து ச்கடாள்ே்ற்்கடான 

உளரயடா்ளலத் ச்டா்ஙகுே்ற்கு �டாரடா-
ளுமன்ை ச�ண உறுபபினர்களின் ஒன் -
றியத்திற்குப �ஙகு உள்ைது என்�ள் 
அது அஙகீ்கரிக்கின்ைது. இது �டாரடாளு-
மன்ைம் அள்்துள்ை முன்வனற்ைத்ள் 
அைவிடுே்ற்கும், ெேடால்களை அள -்

யடாைங ்கணடு, மக்்களின் 
குரல்களின் பிரதிநிதியடா்க 
இருக்்க, அத்்ள்கய ெேடால -
்களை ெமடாளிப�்ற்்கடான 
உத்தி்கள் மற்றும் ேழிமு -
ளை்களை ேகுப�்ற்கும் 
இது இன்றியளமயடா்்டா்க 
இருக்கும்” என்ைடார �டாரடா -
ளுமன்ை ச�ண உறுபபி-
னர்களின் ஒன்றியத்தின் 
்ளலவி ச்டாக்்ர சு்ர -
ஷினி ச�ரனடாணவ்டா -
புள்வை.  

“சநருக்்கடிக்கு மு்கங -
ச்கடாடுக்கும் வ�டாது, எமது 
�டாரடாளுமன்ை முளைளம 
அ்ன் வநடாக்்கத்ள் 
உணரத் ்ேறினடால, எமது 
�டாரடாளுமன்ைத்தின் நள்-

முளை்களை நடாம் மீள்�ரிசீலளன செயய 
வேணடும். எனவே, இலஙள்கப �டாரடா-
ளுமன்ைத்தின் சேளிப�ள்த்்ன்ளம 
மற்றும் ச�டாறுபபுக்கூைளல வமம்�டுத் -
துே்ற்கு �யனுள்ை மூவலடா�டாயத்ள் 
உருேடாக்குே்ற்்கடான ஒரு ேடாயப�டா்க 
இ்் தினம் �யன்�டுத்்ப�டும் என 
நடான் நம்புகின்வைன்” என �டாரடாளுமன்ை 
ச�ண உறுபபினர்களின் ஒன்றியத்தின் 
உறுபபினர ்ல்டா அத்துவ்கடாரை ச்ரி-
வித்்டார.  

  திருமதி ்யடானடா ்கமவ்க, (�டாரடாளு -
மன்ை ச�ண உறுபபினர்களின் ஒன்றி -
யத்தின் உறுபபினர) கூறுள்கயில “இ்் 
தினத்தில, இலஙள்க மக்்களுக்கு, குறிப -
�டா்க மி்கவும் �டாதிக்்கப�்க் கூடிய மக்்க-
ளுக்கு குரல ச்கடாடுப�்டா்கவும், நடாங்கள் 
பிரதிநிதித்துேப�டுத்தும் இலஙள்க 
மக்்களின் ்ற்வ�டாள்ய வ்ளே்களைப 
பிரதி�லிக்கும் ச�டாறிமுளை்களை உரு -
ேடாக்குேதிலும், மற்றும் ெட்ங்களை 
ேகுப�திலும் எனது �ஙள்க ஆற்று-
வேன் என்று உறுதியளிக்கிவைன்” எனக் 
குறிபபிட்டார.  

 �டாரடாளுமன்ைமடானது செயற்�டும் 
ஜனநடாய்கத்தின் அடித்்ைமடாகும். இலங-
ள்கயில, அரசியற் பிரதிநிதித்துேத்தின் 
்ரத்ள், அ்டாேது �டாலின ெமத்துேம் 
மற்றும் ெமூ்க உள்ை்க்்கத்ள் உறுதிப -
�டுத்துே்ற்கு எ்் முயற்சி்களையும் 
விடடுவி்டாது, அளனத்து இலஙள்க-
யர்களுக்கும் இ்் இலக்ள்க நனேடாக்கு-
வேடாம்.   

ெர்வப்தெ பாராளுமன்றவா்த தினம் இனறு 

லளலத்தீவு_ திருவ்கடாணமளல 
மடாேட்ங்களை இளணக்கும் 
பிர்டான �டாள்யில ச்கடாக்கிைடாய 

்க்லநீவரரிக்்கடான �டாலம் அளமப�்ற்-
்கடான �ணி கி்பபில வ�டா்ப�டடுள்ை-
்டால இரணடு மடாேட்ங்களிலும் உள்ை 
எலளலக் கிரடாம மக்்கள், �டா்ெடாளல 
மடாணேர்கள் எனப �லரும் தினமும் 
�லவேறு சிரமங்களை எதிரச்கடாணடு 
ேருகின்ைனர   

 ே்க்கு மடா்கடாணத்ள்யும் - கிழக்கு 
மடா்கடாணத்ள்யும் பிரித்து நிற்கும் ச்கடாக்-
கிைடாய ்க்லநீவரரி ஊ்டா்க �டாலம் நிர-
மடாணிக்கும் செயல திட்ம் �ல ஆண-
டு்கைடா்க வ�ச்ெைவிவலவய உள்ைது. 
அ்ற்்கடான ஆரம்� ்கட் ந்ேடிக்ள்க-
்கள் எதுவுவம முன்சனடுக்்கப�்டா் 
நிளலளம ்கடாணப�டுகிைது.   

 முலளலத்தீவு மடாேட்த்தின் ச்கடாக்-
கிைடாய �குதிளயயும், திருவ்கடாணமளல 
மடாேட்த்தின் புலவமடாடள் �குதிளய-
யும் ஊ்றுத்துள்ை ச்கடாக்கிைடாய ்க்லநீ-
வரரிளய இளணத்து �டாலம் ஒன்றிளன 
அளமப�்ற்்கடான வ்கடாரிக்ள்க்கள் 
ச்டா்ரச்சியடா்க முன்ளேக்்கப�டடு ேரு-
கின்ைன.   

 முலளலத்தீவு மடாேட-
்த்ள்யும், திருவ்கடாண-
மளல மடாேட்த்ள்யும் 
இளணக்கும் மு்கமடா்க 
முலளலத்தீவு_ - ச்கடாக்கி-
ைடாய வீதிளயயும் (டீ 297), 
புலவமடாடள் - திருவ்கடா-
ணமளல வீதிளயயும் (டீ 
424) இளணத்து ச்கடாக்கி-
ைடாய ்க்லநீவரரி ஊ்டா்க 
சுமடார ஒரு கிவலடா மீற்ைர 
தூரத்திற்கு �டாலம் ஒன்று 
அ ள ம க் ்க ப � டு ம டா யின் 

இரணடு மடாேட்த்திற்கும் இள்யி-
லடான பிரயடாண தூரம் சுமடார 60 கிவலடா 
மீற்ைர ேளர குளைேள்யும்.   

 ்க்்் 2017.09.04 ஆம் ஆணடு 
அபவ�டாள்ய வ்சிய ஒருஙகி-
ளணபபு மற்றும் நலலிணக்்க 
அளமச்சினடால சேளியி்ப�டடி-
ரு்் ஊ்்க அறிக்ள்கயில, நலலி-
ணக்்க வேளலத்திட்த்தில ே்க்கு 
கிழக்கு மடா்கடாணங்களில முன்னுரி-
ளமயளிக்்கப�ட் வீதி்கள் மற்றும் 
�டாலங்களை புனரளமபபு செயே-
்ற்கு அளமச்ெரளே அஙகீ்கடாரம் 
ேழஙகியுள்ை்டா்கவும், அதில முல-
ளலத்தீளேயும் திருவ்கடாணமளல-
ளயயும் இளணக்கும் 
ச்கடாக்கிைடாய ்கைபபு 
�டாலமும் புனரளமக்-
்கப�டும் எனவும் 
ச ் ரி வி க் ்க ப � ட டி -
ரு்்ளம குறிபபி்த்-
்க்்கது.   

 பின்னர மீணடும் 
்க்்் 2018.07.-10 
ஆம் தி்கதியன்று 

நள்ச�ற்ை அளமச்-
ெரளேக் கூட்த்தின் 
வ�டாது கூ் �டாலம் 
அ ள ம ப � ் ற் ்க டா ன 
அளமச்ெரளே அங-
கீ்கடாரம் ேழங்கப�ட-
்து. ச்கடாக்கிைடாய 
�டாலம் அளமப�்ற்-
்கடா்க ச�றுள்க ச்டா்ர-
�டான ச�றுள்க குழு 
2016 ஆம் ஆணடில 
வமற்ச்கடாண் தீரமடா-
னத்ள் அளமச்ெரளே 
அஙகீ்கரித்திரு்்து.   

 செக் குடியரசின் Bilfingrmceslanysto 
என்ை நிறுேனத்தி்ம் 48 மிலலியன் 
யூவரடாக்்களுக்கு ேழஙகுே்ற்்கடா்க 
வ்சிய ச்கடாள்ள்க மற்றும் ச�டாருைடா்டார 
அலுேல்கள் அளமச்ெர என்ை ரீதியில 
அன்ளைய பிர்மரும் ்ற்வ�டாள்ய பிர -்
மருமடான ரணில விக்கிரமசிங்க மற்றும் 
அன்ளைய ச�ரு்ச்ருக்்கள் மற்றும் 
வீதி அபிவிருத்தி அளமச்ெர ்கபீர ஹடாசிம் 
ெமரபபித்் கூடடு �ரி்துளரக்கு அளமச்-
ெரளே அஙகீ்கடாரம் ேழஙகியிரு்்து   

 பின்னர மீணடும் 2019. -02. -12 அன்று 
அபவ�டாள்ய மீள்குடிவயற்ை அளமச்சு, 
ச்கடாக்கிைடாய �டாலம் அளமப�்ற்கு 

09 பிலலியன் ரூ�டா செலேடாகும் என 
மதிபபீடு செயயப�டடுள்ை்டா்கவும் , 
அவ்வேளை 41.5 மிலலியன் யூவரடா ்க -்
னு்விளய செக் குடியரசின் ஏற்றுமதி 
ேஙகி ேழங்கவுள்ை்டா்கவும் அறிவித்-
திரு்்து .    அபவ�டாது ச்கடாக்கிைடாய 
�டாலம் அளமப�்ற்்கடான வேளல்களை 
வீதி அபிவிருத்தி அதி்கடார ெள� ஆரம்-
பித்து உள்ை்டா்கவும், �ணி்களை மூன்று 
மடா் ்கடாலத்திற்குள் நிளைவு செயே்ற்கு 
எதிர�டாரப�்டா்கவும் வீதி அபிவிருத்தி 
அதி்கடார ெள�யின் அபவ�டாள்ய திட்ப 
�ணிப�டாைர அத்்ப�த்து குறிபபிடடி-
ரு்்டார. இதுேளரயில �டாலம் அளமப-
�்ற்்கடான ந்ேடிக்ள்க்கள் எதுவும் 
ஆரம்பிக்்கப�்விலளல. இ்னடால ஒரு 
கிவலடா மீற்ைர தூரத்ள்க் ்க்்து செலல 
வேணடிய �டா்ெடாளல மடாணேர்கள், 
ச�டாதுமக்்கள் எனப �லரும் சுமடார 60 
கிவலடா மீற்ைர தூரத்ள் சுற்றிச் சென்று 
்க்்து செலல வேணடிய நிளலயிலும் 
ஆ�த்்டான ்க்ற் �யணத்ள்யும் வமற்-
ச்கடாணடு ேருகின்ைனர.    குறிப�டா்க ச்கடாக்-
கிைடாய, ச்கடாக்குத்ச்டாடுேடாய, ்கருநடாட-
டுக்வ்கணி வ�டான்ை �குதி்களில உள்ை 
மக்்கள் ்ங்களுள்ய வ்ளே்களுக்்கடா்க 
செலே்ற்கும் ்க்ல உணவு்களை 
ஏற்�து ஏற்றுமதி செயேதிலும் ்ற்வ�டா-
ள்ய எரிச�டாருள் சநருக்்கடி்களில மி்க 
நீண் தூரம் �யணித்து ்ங்களுள்ய 
வ்ளே்களை ச�ற்றுக் ச்கடாள்ை வேண-
டியுள்ை நிளலளம உள்ைது. அவ் 
வநரம் �டா்ெடாளல மடாணேர்கள் ஆ�த்-
்டான �யணங்களை வமற்ச்கடாணடு ேரு -
கின்ைளம இஙகு குறிபபி்த்்க்்கது-.   
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பரந்தன குறூப் நிருபர்   -

ஹிஜ்ரி வருடம் 1442 துல்்ா்தா 30
சுபகிருது வருடம் -ஆனி 16ஆம் நாள்  வியாைககிை்ம

வகொக்கிளொய் பொலம் நிரமொணிக்கபபைொ்த்தொல்  
மக்கள் அறுபது கி.மீ தூரம் வீணொன பயணம்! 

முல்்லததீவு- திருப�ாணம்ல 
மாவட்டங�்ள இ்ணககும்   
உதப்தெ �டல்நீபரரி பாலம் 
அ்மக�ப்படுவது எப்பபாது
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இராமநாதன் சியாமளாததவி...?

வரலாற்றுத் த�ான்மைமிகு 
திருக்கேதீச்சரநா�ர் ஆலய 
மைஹாகும்ாபி்ேகே விழா 

க ம்பர் இராமாயணத்தில் இலங்-
கைகய 'ப்பான் பைாண்டு 
இகைத்்த பூமி' என்று வர்ணிக்கின்-

றார். இலங்கை சிவபூமி என்்பது திருமூல 
நாயனாரின் ைருத்்தாகும.இலங்கைக்கும, 
்பார்த நாட்டின் மமருமகலக்கும இகைப்-
்பட்ை பூமி பிரம்தசம முழுவக்தயும 
'சிவபூமி' என்று இன்கறக்கு 8000 ஆண்-
டுைளுக்கு முன் வாழ்ந்த திருமூலநாயனார் 
திரும்நதிரத்தில் குறிப்பிடுகின்றார். இலங் -
கைகயயும, மமருமகலகயயும இகணத்து 
பசல்லும நடுக்மைாடு தில்கலச்சிறறம்பலத்-
துக்கும, ப்பாதிமகலக்கூைாைவும பசல்கின்-
றது. இ்தனாமலமய மமருவுக்கும, இலங்கைக்-
கும இகைப்்பட்ை பூமிகய சிவபூமி என்றார் 
திருமூலர். 

இலங்கை ப்தாண்டீஸ்-
வரம, நகுமலஸ்வரம, 
முன்மனஸ்வரம, திருக்-
மைாமணஸ்வரம, திருக்மை-
தீச்சரம என ்பஞசசிவ ஈஸ்-
வரங்ைகைக் பைாண்ை 
திவ்விய பூமியாகும. 
இலங்கைக்கூைாை விராட்-
புருைனின் நாடி பசல்வ-
்தாை ஞானிைள் இயமபி-
யுள்ைார்ைள்.   

சி வ ப ்ப ரு ம ா க ன 
'ஈஸ்வரப்தயமயா' என 
ப்தன்னிலங்கைவாசிை -
ளும வணங்குகின்றனர். 
ஈஸ்வரகன வை இலங்-
கையில் சிறப்்பாைவும, 
ப ்தன் னி ல ங் க ை யி ல் 
ப்பாதுவாைவும வழி்பாடு 
பசயகின்றனர். ப்தன்னி-
லங்கையில் ஈஸ்வரங்ைள் 
மலி்நதிரு்ந்தன என்று 
மைாவமசம குறிப்பிடு-
கின்றது. சிங்ைை மன்னர்-
ைளில் ்பலர் சிவபநறிகய 
சி்நக்தயிற பைாண்டு, அரசு பசய்தம்தாடு 
்தமக்கு சிவன் என்ற ப்பயகரயும (மூத்்தசி-
வன்) சூடிக் பைாண்ைனர்.

இலங்கையின் வரலாறகறக் கூறும ப்பரும-
்பான்கம இனத்்தவரின் மைாவமசம கூறும 
பசயதிைள், விஜயன் ைாலத்திறகு முன்மன 
ஈைத்தில் சிவாலய வழி்பாடு இரு்ந்தகமக்கு 
்பல எடுத்துக்ைாட்டுைகை உள்ைைக்கியுள்-
ைகம மநாக்ைத்்தக்ைது. உலகிலுள்ை வரலாற-
றுச் சிறப்புமிக்ை சிவாலயங்ைளில் பைௌரி-
யம்பாள் சமம்த திருக்மைதீச்சரநா்தர் ஆலயம 
்தகலசிற்ந்த்தாகும. இவ்வாலயம ்பாைல் 
ப்பறற ்தலமாகும. திருஞானசம்ப்ந்தர், சு்ந்த-
ரர் உட்்பை மசக்கிைாரின் ப்பரியபுராணத்தி-
லும இவ்வாலயச் சிறப்பிகன ்பாைலாை ்பாடி-
யிருப்்பக்த அறிகின்மறாம.   

மசாை, ்பாண்டிய மன்னர்ைள் உட்்பை இலங்-
கையின் ைகைசித் ்தமிழ மன்னன் சங்கிலியன் 
வகர இவ்வாலயத்திறகு  திருப்்பணிைள் பசய-

துள்ைார்ைள். கி.பி.1505 இல் ைாலியில் வ்ந-
திறங்கிய ம்பார்த்துக்மையர் பின்னர், ப்பரும 
வணிைத்துகறயாைவும, ்பட்டினமாைவும 
விைங்கிய மாம்தாட்ைத்திறகும வ்நது பிரம-
மாண்ைமான திருக்மைாயிலாை விைங்கிய 
திருக்மைதீச்சர சிவாலயத்க்தப் ்பார்த்து அதிச-
யித்து விய்ந்தது   

மட்டுமல்ல, அவ்வாலயத்திலிரு்ந்த விக்கிர-
ைங்ைள், இரத்தினங்ைள், ப்பான், ்பவைங்ைள், 
ப்பாருள்   

ஆ்பரணங்ைகைபயல்லாம பைாள்கை-
யடித்்ததுைன், ஆலயத்க்தயும இடித்து 
்தகரமட்ைமாக்கினர். இப்ப்பரும மைாயில் 
மண்ணுள் புக்த்நது, ைாடுைள் அைர்்நது, 
்தன்ப்பாலிகவ இை்நது, ைண்ணுக்குப் புலப்-
்பைாமல் மகற்நது ம்பானது. இப்்பகுதியில் 
்பல வருைங்ைளின் பின்னர் விவசாயம பசயய 
முகன்ந்த விவசாயிைளின் ைலப்க்பயில் சில 
விக்கிரைங்ைள் கிகைக்ைப் ப்பறறன. கசவ-
மக்ைள் மு்நநூறு வருைங்ைளுக்கு மமலாை 

மனதிமல கவத்து பூஜித்்த 
ஆலயத்க்த மீண்டும 
ப்பற வழிபிற்ந்தது.   

 இச்பசயதிகய அறி்ந்த 
நல்கலநைர் ஆறுமுைநா-
வலர் ப்பருமான், ைல்லுக்-
குவியலாைவும, மணல், 
மண் மமகையாைவும 
பு்தர் மண்டிக் கிை்ந்த 
இவ்விைம்தான் மாம்தாட்-
ைம என்ற வாணி்பத்து-
கறக்ைருகில் அகம்நதி-
ரு்ந்த திருக்மைதீச்சரமம 
என்்பக்த உணர்்நது 
மு்நநூறு ஆண்டுைளுக்கு 
முன்னர் நாம இை்ந்த 
்பகைகமயும ப்பருகம-
யும மிக்ை திருக்மைதீச்ச-
ரம ஆலயம என அறி்நது 
'கசவ மக்ைமை ம்தன்-
ப்பா்நது ஒன்று கிகைத்து 
விட்ைது. அக்தக் ைாப்-
்பாறற புறப்்படுங்ைள்' 
என்று கசவ மக்ைளுக்கு 

அகறகூவல் விடுத்்தார். அப்ம்பாது அர -
சாங்ை அதி்பராை இரு்ந்த துகவயினர் துகர-
யிைம மைாயிகலயும ைாணிகயயும கசவ 
மக்ைளிைம ஒப்்பகைக்கும்படி மவண்டு-
மைாள் விடுத்்தார். 

  அக்மைாரிக்கை ஏறறுக் பைாள்ைப்்பை -
வில்கல. நாவலர் அவர்ைள் இகறவனடி 

மசர்்ந்த பின்னர் அவருகைய எண்ணம நிகற -
மவறியது. கசவமக்ைள் 46 ஏக்ைர் நிலத்க்த 
பிரித்்தானிய அரசிைம இரு்நது ஏலத்தில் 
வாங்கி நாட்டுக்மைாட்கை நைரத்்தாரின் உ்த-
விமயாடும ைாகரக்குடி வமசத்்தாரின் அனுச -
ரகணமயாடும நிலத்க்த மைாயில்   

பசாத்்தாக்கினர். பின்னர் யாழப்்பாணத்து 
கசவமக்ைளும இலங்கை கசவமக்ைளும 
மமலசியா உட்்பட்ை நாட்ைவர்ைளும 
பைாடுத்்த நிதி இவர்ைளுகைய ்பணிைளுக்கு 
ஊக்ைமளிப்்ப்தாை விைங்கியது.   

பின்னர் 1894 ஆம ஆண்டு நகைப்பறற 
அைழவாராயச்சியின் ்பயனாை இவ்வால -
யம ைண்டுபிடிக்ைப்்பட்ைது. இவ்வாலயத்-
தின் இைப்்பரப்க்ப கசவமக்ைள் மீண்டும 
ப்பறும வகையில் நாவலர் அவர்ைளின் 
ைனகவ நனவாக்ை அப்புக்ைா்நது நாைலிங்-
ைம, ்பசு்பதி பசட்டியார் மு்தலாமனார் யாழப் -
்பாணத்திலும, பைாழுமபிலும கசவமக்ைளி-
ைம நிதி திரட்டி நாற்பத்்தாறு ஏக்ைர் நிலத்க்த 
மீட்பைடுத்்தனர். பைாழுமபு நைரத்்தார் எனப்-
்படும வர்த்்தைப்ப்பருமக்ைளும, ்பைனியப்-
்பன் பசட்டியார் உட்்பை யாழப்்பாண கசவ-
மக்ைளும இத்திருப்்பணிக்பைல்லாம துகண 

நின்று ப்பரும ப்தாண்ைாறறினர்.   
 இத்திருப்்பணிைகைத் ப்தாைர்்நது 

1903.06.28 மு்தலாவது கும்பாபிமேைம 
நகைப்பறற்தாை அறியக் கிகைக்கின்றது. 
இவ்வாலய ்பரி்பாலனத்திறைாை பைாழும-
பில் திருப்்பணிச்சக்ப அகமக்ைப்்பட்ைது. 
அ்தன் அயரா முயறசியினாலும, ்தன்ன-

லமறற மசகவயினாலும இவ்வாலயம 
்பரிணாம வைர்ச்சி ைண்டு சிறப்புறறு விைங்ை 
்பல கும்பாபிமேைங்ைள் ைாலத்துக்கு ைாலம 
நகைப்பறறன.   

 இவ்வாலயத்தில் ்தறம்பாது நகைப்பறறு 
வரும திருப்்பணியில் இ்நதிய அரசின் 
்பங்கும, ்பணியும மைத்்தானகவ. முழுக்ை 
முழுக்ை ைறமைாயிலாைவும, ைகலப்ப்பாக்-
கிேமாைவும நிர்மாணிக்ைப்்பட்டுள்ை ஆல-
யத்திறைான ைறதூண்ைள் வரலாறகறயும, 
சிற்பக்ைகலயின் சிறப்க்பயும உணர்த்தும 
வண்ணம இ்நதியாவிமல வடிவகமத்து 
ப்பாலியப்்பட்டு, அகவ ைப்்பலில் ஏறறிக் 
பைாண்டு இங்கு பைாண்டு வ்நது ஆலயத் -
தில் அகமத்துள்ைார்ைள். இலங்கைக்கும 
இ்நதியாவுக்குமான ைலாசார உறவுைள் 
ப்தான்கமயானகவ. இ்நதிய அரசினால் 
310 மில்லியன்   

பசலவு பசயயப்்பட்டுள்ைது. உலை பிர -
சித்தி ப்பறற ைண்பதி ஸ்்த்பதியும அவரது 
பிள்கைைளும இப்்பணியில் ்தமகம அர்ப் -
்பணித்து மசகவயாறறியுள்ைனர். மாமல்ல -
புரத்திலிரு்நது அகைத்து வரப்்பட்ை சிறபிை-
ளும இலங்கை சிறபிைளும இகண்நது ்தம 
கைவண்ணத்க்த ைாட்டியுள்ைார்ைள்.   

 ஆலயத்தின் ைருவகற விமானமும, 
ஏகனய ச்நநிதிைளின் விமானங்ைளும ்தனிக்-
ைருங்ைல்லினால் அகமக்ைப்்பட்டிருப்்பது 
்தனிச்சிறப்்பாகும. உட்பிரவாைமும ைருங்-
ைல்லினால் புனரகமக்ைப்்பட்டுள்ைது.   

இவ்வாலயத் திருப்்பணியில் ைாலத்திற -
குக் ைாலம ்பல கசவத்ப்தாண்ைர்ைளும, 
பமயயடியார்ைளும ்பங்கு்பறறி திருப்்பணிச் -
சக்பக்கூைாை மசகவயாறறுகின்றனர். இவர் -
ைளில் ்பைனியப்்பச் பசட்டியார், ப்பரியார் 
நமசிவாயம, கைலாசபிள்கை. ை்நக்தயா 
நீலைண்ைன், மசாமசு்ந்தரம, சிவ்பா்தசு்ந்த-
ரம, கைலாசபிள்கை, ஆறு திருமுைன், ்தற-
ம்பாக்தய திருப்்பணிச்சக்பயின் ்தகலவர் 
பசல்வரத்தினம இராைவன், இகணச்பசய-
லாைர் சிவசமபு   

இராமகிருஷணன் ஆகிமயார் உட்்பை ்பல 
சமயப் ப்பரியார்ைள் அருஞமசகவயாறறி-
யுள்ைனர்.   

  எதிர்வரும 6 ஆம திைதி பு்தன்கிைகம 
ைாகல 9.00 மணிமு்தல் 10.30 மணி 
வகரயான உத்்தர நட்சத்திரம சிமமலக்-
கின நன்முகூர்த்்தத்தில் கும்பாபிமேைம 
நகைப்பற திருவருள் கூடியுள்ைது. இவ்வா-
லயத்தின் கும்பாபிமேைத்க்த சிறப்பிக்ை 
மதுகர ஆதீனம, ்தருமபுர ஆதீனம, திரு -
வாவடுதுகர ஆதீனம, நல்கல ஆதீனம 
உட்்பை ்பல ஆதீனங்ைளின் இகைய ்பட்-
ைங்ைள் வருகை ்த்நது வரமவறகும ்பணிைளி -
லும, சமய ்பணிைளிலும முன்னிற்பது ப்பரு-
கமக்குரியது. 

இந்தியாவிலிருந்து இலங்கேககு த்ாருடகே்ை
தகோண்டு வரும ்ணிகேள் இறுதிக கேட்டத்தில்

்நதியாவிலிரு்நது ப்பாருட்ைகைக் 
பைாண்டு வருவ்தறைான இறுதிக்ைட்-
ைப் ்பணிைள் நகைப்பறறு வருவ்தாை-

வும ப்பாருட்ைகை ஏறறி வருவ்தறைான ்பைகு-
ைள் ்தயார் நிகலயில் இருப்்ப்தாைவும 
அகமச்சர் ைக்ைஸ் ம்தவான்ந்தா ப்தரிவித்துள்-
ைார்.  

  கிளிபநாச்சி மாவட்ை பசயலைத்தில் மநற-
றுமுன்தினம (28.06.2022) இைமப்பறற அத்-
தியாவசிய மசகவைகை ஒழுங்கு்படுத்துவது 
ப்தாைர்்பான ைல்நதுகரயாைலின் பின்னர் 
ஊைைவியலாைர் எழுப்பிய மைள்விக்கு ்பதில-
ளிக்கையிமலமய அவர் இவ்விையத்க்த குறிப்-
பிட்டுள்ைார்.  

மமலும, "எரிப்பாருள் ்பறறாக்குகற நாட்டில் 
நிலவுவ்தால், அத்தியாவசிய மசகவைகை 
மாத்திரம எதிர்வரும 10 ஆம திைதி வகர முன்-
பனடுப்்பது என்ற தீர்மானம மநறகறய அகமச்-
சரகவ கூட்ைத்தில் எடுக்ைப்்பட்ைது. அ்தன் 
பின்னர் நாடு வைகமக்கு திருமபிவிடும எனும 
அடிப்்பகையில்்தான் அ்ந்தத் தீர்மானம எடுக்ைப்-
்பட்ைது. ப்பாருைா்தார பநருக்ைடிகயத் தீர்ப்்ப-
்தறகு, நான் கூறிவருவது ம்பான்று இ்நதியாவிலி-
ரு்நது அத்தியாவசிய ப்பாருட்ைகை இறக்குமதி 
பசயவ்தன் ஊைாை வைக்கு மாைாணம அ்தறகு 
மமலாை வைமத்திய மாைாணம நன்கமகயப் 
ப்பறும. அது விகரவில் நகைப்பறும என நமபு-
கிமறன்" என அகமச்சர் ப்தரிவித்்தார்.  

 "இ்நதியாவிலிரு்நது ப்பாருட்ைகை ஏறறி 
வருவது ப்தாைர்பில் அகமச்சரகவயில் 
ஆ்தரவு கிகைத்துள்ை்தா?" என ஊைைவிய-

லாைர் வினவினார்.    அ்தறகுப் ்பதிலளித்்த 
அகமச்சர் கூறுகையில் "அதில் எவ்வி்தமான 
்தகையும இல்கல. ைகைசியாை ்பாதுைாப்பு 
அகமச்சின் அனுமதி ம்தகவ என்று கூறப்்பட்-
ைது. அதுவும ப்பறப்்பட்டுள்ைது. ஆனால், 
நாணய மாறறு விையத்தில் மாத்திரமம சில 
நகைமுகறைகை மமறபைாள்ை மவண்டியுள்-
ைது. அகவ நிகறவகை்ந்ததும எமது மக்ை-
ளுக்கு ம்தகவயான ப்பாருட்ைகை ஏறறிய 

்பைகு இ்நதியாவில் இரு்நது ைாங்மைசன்து-
கறகய மநாக்கிப் புறப்்படும" என்று குறிப்பிட்-
ைார்.    அத்துைன், கிளிபநாச்சி மாவட்ைத்தில் 

அத்தியாவசிய மசகவைகை சீராை மமறபைாள்-
வது ப்தாைர்்பாை மாவட்ை அதிைாரிைளுைன் 
ைல்நதுகரயாடிய அகமச்சர் ைக்ைஸ் ம்தவா-
ன்ந்தா, "அரசாங்ைத்தின் மவகலத் திட்ைங்ைள் 
அகனத்தும எமது மக்ைளின் ம்தகவைளுக்கு 
ஏறற வகையிலும, எமது பிரம்தசங்ைளின் ்தன்-
கமைளுக்கு ஏறற்பவும ஒழுங்ைகமக்ைப்்பை 
மவண்டும" என அ்தாைாரிைகைக் மைட்டுக் 
பைாண்ைார்.  

மதுரை ஆதீனம், தருமபுை ஆதீனம், 
திருவாவடுதுரை ஆதீனம், நலரலை ஆதீனம் 
உட்பட ்பலை ஆதீனங்களின் இரைய 
்படடங்கள் வருர்க தந்து ்பங்்கற்பு

'்காங்்கசன்துரைக்கான ்படகுச் ்சரவ எந்்நைத்திலும் 
ஆைம்பிக்கப்படலைாம்' என்கிைார் அரமச்சர் டகைஸ் ்தவானந்தா

2021 வ ரு ை ா்ந ்த 
்பாங்ைசூரன்ஸ் 
வி ரு து ை ள் 

வைங்கும நிைழவில் சிறப்்பாை பசயலாற -
றியிரு்ந்தவர்ைளுக்கு யூனியன் அஷயூரன்ஸ் 
விருதுைள் வைங்கி பைௌரவித்திரு்ந்தது. 
இ்ந்த நிைழவுக்கு 'மு்தல் வகுப்பு சிறப்பு' 
என ்தகலப்பிைப்்பட்டிரு்ந்தது. ைை்ந்த 
மம மா்தம 21ஆம திைதி இ்ந்த நிைழவு 
இைமப்பறறதுைன், துகறயில் நிறுவனம 
எயதியிரு்ந்த சிற்ந்த வைர்ச்சிகய பைாண் -
ைாடியிரு்ந்தது. இ்ந்த நிைழவில் மஜான் 
கீல்ஸ் குழுமத்தின் ்தகலவர்/யூனியன் 
அஷயூரன்ஸ் நிகறமவறறு அதிைாரமறற 
்பணிப்்பாைர் சுமரஷ ராமஜ்நதிரா மறறும 
யூனியன் அஷயூரன்ஸ் பிர்தம நிகறமவறறு 
அதிைாரி ஜுட் மைாமஸ் ஆகிமயார் ைல்நது 
பைாண்ைனர்.  

 2021 ஆம ஆண்டில் யூனியன் அஷயூ -
ரன்ஸ் சிறப்்பாை பசயலாறறியிரு்ந்ததுைன், 
இலங்கையின் மு்தல் ்தர ்பாங்ைசூரன்ஸ் 
மசகவ வைங்குநராைவும ப்தரிவாகியி -
ரு்ந்தது. ரூ. 1 பில்லியனுக்கு அதிைமான 
ANBP ப்பறுமதிகயயும, 618 இறகு அதி -
ைமான வங்கிக் கிகைைகை ஏழுக்கு அதிை -
மான முன்னணி வங்கி ்பங்ைாைர்ைகையும 
்தம வசம பைாண்டிரு்ந்தது. 

இலங்கையர்ைளின் ைனவுைளுக்கு வலு -
வூட்டுவது எனும நிறுவனத்தின் உறுதி -
பமாழிக்கு மமலும ்பக்ை்பலமாை இது 
அகம்நதிரு்ந்தது.  

 யூனியன் அஷயூரன்ஸ் பிர்தம நிகற -
மவறறு அதிைாரி ஜுட் மைாமஸ் ைருத் -
துத் ப்தரிவிக்கையில், “்பாங்ைசூரன்ஸ் 
பிரிவில் சிற்ந்த சா்தகனயாைர்ைளுக்கு 
வாழத்துைள். சவால்ைள் நிகற்ந்த ஆண்டி -
லும ்பாங்ைசூரன்ஸ் பிரிகவச் மசர்்ந்தவர் -
ைள் சிறப்்பாை பசயலாறறியிரு்ந்தக்த நான் 
அவ்தானித்ம்தன்” என்றார்.  

மைாமஸ் மமலும குறிப்பிடுகையில், 

நிறுவனத்தின் ்பாங்ைசூரன்ஸ் பசயற்பாடு -
ைளினூைாை இலாைாப் ப்பறுமதி ப்பரும -
ைவு அதிைரித்திரு்ந்ததுைன், நிகலம்பறான 
வியா்பார வைர்ச்சிக்கும வழிமைாலியிரு்ந -
்தது என்றார்.  

 யூனியன் அஷயூரன்ஸ் பிர்தம ்பாங்ைசூ -
ரன்ஸ் அதிைாரி வி்நதியா கூமர குறிப்பிடு -

கையில், “சிறப்்பாை பசயலாறறியிரு்ந்த 
அகனவருக்கும ்பாராட்டுைள். ்தமது நிபு -
ணத்துவம மறறும அர்ப்்பணிப்பு ம்பான் -
றவறறினூைாை இவர்ைள் அகனவரும 
சிற்ந்த ப்பறும்பறுைகை பவளிப்்படுத்தியி -
ரு்ந்தனர்” என்றார்.  

 ்பாங்ைசூரன்ஸ் வருைா்ந்த விருது -

ைள் வைங்கும நிைழவில், 
யூனியன் அஷயூரன்சினால் 
சிற்ந்த பசயற்பாட்ைாைர்ைள் 
்பலருக்கு பைௌரவிப்புைள் 
வைங்ைப்்பட்டிரு்ந்தன. 

விருதுைள் வைங் -
கும இரவின் மாப்பரும 
விரு்தான, சமபியன் ஒஃவ் 
சமபியன்ஸ் 2021 விருக்த, 
மநேன்ஸ் ட்ரஸ்ட் வங்கி 
நாளிகையின் நிமமோ பசவ் -
வ்நதி வீரவரண ஜயமசைர 
பவறறியீட்டியிரு்ந்தார்.  

 விருதுைள் வைங்கும 
நிைழவில், சிறப்பு விருது -
ைகை மநேன்ஸ் ட்ரஸ்ட் 
வங்கி நாளிகைகயச் மசர்்ந்த 
ஹர்ே சு்தர்ேன விமஜசிங்ை 
மறறும நிமமோ பசவ் -
வ்நதி வீரவரண ஜயமசைர 
ஆகிமயார் பவறறியீட்டியி -
ரு்ந்தனர். 

இவர்ைள் இருவருக்கும 
ப்தாழில்நிகல மமம்பாட்டுக் ைல்வி -
கயத் ப்தாைர்வ்தறைான புலகமப்்பரிசில் 
வைங்ைப்்படும என்்பதுைன், பவளிநாட்டு 
சுறறுலா, ைம்பனியினால் நிர்வகிக்ைப்்ப -
டும பசாகுசு வாைனம ம்பான்றன வைங் -
ைப்்படும.  

 பைாழுமபுப் ்பங்குப்்பரிவர்த்்தகன -
யில் ்பட்டியலிைப்்பட்ை இலங்கையின் 
மாப்பரும நிறுவனமான மஜான் கீல்ஸ் 
மஹால்டிங்சின் அங்ைத்துவ நிறுவன -
மாை யூனியன் அஷயூரன்ஸ் திைழகின்றது. 
துகறயில் மூன்று ்தசாப்்த ைால பவறறிை -
ரமான மசகவகய யூனியன் அஷயூரன்ஸ் 
பூர்த்தி பசயதுள்ைதுைன் ச்நக்த மூல்தன -
வாக்ைமாை ரூ. 17.9 பில்லியகனக் பைாண் -
டுள்ைது. 

ஆயுள் நிதியமாை ரூ. 49.7 பில்லியகன -
யும, 2022 மார்ச் மா்தமைவில் மு்தலீட்டு 
இலாைாவாை ரூ. 58.5 பில்லியகனக் 
பைாண்டிரு்ந்தது. 

இலங்கையர்ைளின் ைனவுக்கு வலுச்மசர்க் -
கும வகையில் இயங்கும யூனியன் அஷயூ -
ரன்ஸ், ைல்வி, ஆமராக்கியம, ்பாதுைாப்பு, 
ஓயவூதியம மறறும மு்தலீடு ம்பான்ற 
ஆயுள் ைாப்புறுதியுைன் ப்தாைர்புகைய 
தீர்வுைகை இலங்கையர்ளுக்கு வைங்குகின் -
றது. 

ப்தாைர்ச்சியான ்தனது ஊழியர்ைள், தீர் -
வுைள் மறறும பசயன்முகறைள் ம்பான்ற-
வறறில் வாடிக்கையாைர்ைகை கமயப்்ப-
டுத்திய முன்மனறறங்ைகை மமறபைாள்ளும 
வகையில் மு்தலீடுைகை மமறபைாண்ை 
வண்ணமுள்ைதுைன், இலங்கையில் மில்-
லியன் பைாலர் வட்ை மமகசயில் (MDRT) 
மு்தல்்தரத்தில் திைழகின்றது.  

சிறப்ாகே த்சயலாற்றியவர்கே்ை ்ாராடடி தகேௌரவித்து 
யூனியன அஷ்யூரனஸ் ்ாஙகேசூரனஸ் விருதுகேள்
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பாடசாமை சிறார்களுக்கு... 03ஆம் பக்கத் த�ொடர்   
அத்துடன் மேலும் இரு த�ொகுதி-

்களொ்க அரிசியை தபற்றுகத்கொடுபப-
�ற்கு சீன அரசொங்கம் தீர்ேொனித்துளள-
�ொ்கவும் எதிர்்வரும் ்வொரங்களில் அது 
இலஙய்கககு கியடககுதேன்றும் 
சீன தூ�ர்கம் த�ரிவித்துளளது.   

அ�ற்கு மேலதி்கேொ்க பொடசொயல 
ேொண்வர்்களுக்கொன சீருயட்கயள 
நன்த்கொயடைொ்க ்வழஙகு்வ�ற்கும் 
்கல்வி அயேச்சுடன் மபச்சு ்வொர்த்ய� 
நடத்�பபட்டு ்வரு்வ�ொ்கவும் சீன தூ�-
ர்கம் த�ரிவித்துளளது. (ஸ)  

இைஙம்கயமை திருைணம்... 03ஆம் பக்கத் த�ொடர்

இம�ம்வயள ்கடவுச்சீட்டு தபறு்வ-
�ற்்கொன ஒருநொள மசய்வ்கள ்கண்டி, 
ேொத்�யை, ்வவுனிைொவிலும் எதிர்்வ-

ரும் திங்கட்கிழயே மு�ல் ஆரம்பிக-
்கபபடுதேனவும் அ்வர் த�ரிவித்துள-
ளொர்.  

மைாைட்டுவ ்கட்டுமபத்த... 03ஆம் பக்கத் த�ொடர் 
ேரணேயடந�்வர்்களின் ஒரு்வர் 

சியைத் �ண்டயன அனுபவித்து 
விட்டு ்கடந� ஒரு ேொ� ்கொலத் -
திற்கு முன் விடு�யலைொகிை்வர் 
என்றும் அ்வர் த�ரிவித்துளளொர்.   
அம�ம்வயள ்கடந� சில ்வொரங-
்களில் இனநத�ரிைொம�ொரின் துப -

பொககிச் சூட்டில் 10 மபர் பலிைொகி-
யுளள�ொ்கவும் மபொய�ப தபொருள 
்வர்த்�்கம் சம்பந�ேொன மேொ�ல்்க-
ளில் மேற்படி துபபொககிச் சூட்டு 
ேரணங்கள இடம் தபற்றுளளன 
என்றும் தபொலிசொர் த�ரிவிககின்ை -
னர். (ஸ)  

ஜபபான் தூதுவருடன் TNA...
�யல்வர் �ர்ேலிங்கம் சித்�ொர்த்-

�ன் தரமலொவின் �யல்வர் தசல்்வம் 
அயடக்கலநொ�ன் ஆகிமைொர் பஙம்கற்-
ைனர்.    ைொழபபொணத்திற்கு விஜைம் 

தசய� ஜபபொன் தூது்வர் சே்கொல நியல-
யே்கள த�ொடர்பில் பல்ம்வறுபட்ட 
�ரபபுக்களுடனும் சநதிபபுக்கயள 
மேற்த்கொண்டயே குறிபபிடத்�க்கது.  

வரிமசயில் நின்றவர...   
தபொலிஸொர் த�ரிவித்�னர்.  இந� 

சம்ப்வத்தில் அளுத்்கே �ர்்கொந்கர் பு்வக-
்வத்ய� பிரம�சத்ய� ்வசிபபிடேொ-
்ககத்கொண்ட 53 ்வை�ொன சிங்கபபுலி 
மே்வம்க ஆனந� என்ை இரு பிளயள-
்களின் �நய�மை ேரணேயடநதுளள-
�ொ்க தபொலிஸொர் த�ரிவித்�னர்.   

மபரு்வயள , �ர்்கொந்கர் எரிதபொருள 
நியலைதேொன்றில் டீசயல தபற்-
றுகத்கொள்வ�ற்்கொ்க அ்வர் ்வரியசயில் 

்கொத்திருந��ொ்கவும் அளுத்்கே பகுதியி-
லிருநது ேத்து்கே மநொககி பைணித்� 
தலொறிதைொன்று அ்வர் மீது மேொதிை-
�ொல் சீன்வத்� ஆஸபத்திரியில் அனு-
ேதிக்கபபட்ட பின்னர் அ்வர் ேரண-
ேயடநதுளள�ொ்கவும் தபொலிஸொர் 
த�ரிவித்�னர்.    விபத்ய� ஏற்படுத்திை 
சொரதி �பபிச்தசன்று மநற்றுக்கொயல 
தபொலிஸில் சரணயடநதுளள�ொ்கவும் 
தபொலிஸொர் த�ரிவித்�னர். 

மு்தைாவது ஹஜ் குழு...  
இலஙய்கத் தூது்வர் பி.ேம்சொ 

ேற்றும் ்கவுன்சிலர் தஜனரல் பலொஹ் 
தேௌலொனொ ஆகிமைொர் ஜித்�ொ விேொன 
நியலைத்தில் ்வரம்வற்ைனர். ேொஜி்கள 
தசவ்வொயககிழயே அதி்கொயல 
்கட்டுநொைக்க விேொன நியலைத்திலி-

ருநது ஜித்�ொ புைபபட்டுச் தசன்ைனர்   
இம்முயை இலஙய்கயில் இருநது 
968 ேஜ் ைொத்திரி்கர்்கள புனி� ேஜ் 
்கடயேயை நியைம்வற்ை  தசல்கின்ை-
னர். இறுதி ேஜ் குழு ஜூயல 03 ஆம் 
தி்கதி சவுதி அமரபிைொ தசல்ல உளளது.

 ்கட்டாரில் அமைசசர ்கஞசன முக்கிய...
்கடன் ்வசதிக்கொன ம்கொரிகய்கயை 

பரிசீலித்து சர்்வம�ச நொணை நிதிை திட்-
டத்துககு ஆ�ர்வளிபப�ொ்கவும் த�ரி-
விக்கபபட்டது என்று அயேச்சர் த�ரி-
வித்துளளொர்.    இம�ம்வயள, ்கட்டொர் 
எரிசகதி துயையின் உ�விமைொடு 
இலஙய்கயின் எரிசகதி தநருக்கடியை 

சேொளிக்க அநநொட்டின் எரிசகதி வி்வ-
்கொரங்களுக்கொன இரொஜொங்க அயேச்ச-
ரும், ்கட்டொர் எரிசகதியின் �யல்வரும் 
பிர�ே நியைம்வற்று அதி்கொரியுேொன 
ஷொட் தஷரிடொ அல் ்கொபியையும் 
அயேச்சர் மநற்று முன்தினம் ேொயல 
சநதித்திருந�ொர். 

மூன்று தினங்களில் முறறா்க...
எரிதபொருள கியடபபதில்யல 

என்றும் அ�ற்்கொன முயைைொன 
ம்வயலத் திட்டம் எ�யனயும் சம்பந-
�பபட்ட அதி்கொரி்கள முன்தனடுக-
்கவில்யல என்றும் அ�னொல் பஸ 
மபொககு்வரத்து மசய்வ்கள �ற்மபொது 
சீர்குயலநதுளள�ொ்கவும் அந� சங்கம் 
த�ரிவித்துளளது.   மநற்று 10 வீ�ேொன 
பஸ்கமள மசய்வயில் ஈடுபடுத்�பபட்-

ட�ொ்கவும் எதிர்்வரும் இரண்டு மூன்று 
தினங்களில் �னிைொர் பஸ மசய்வயை 
முற்ைொ்க நிறுத்� மநரலொம் என்றும் அந� 
சங்கம் த�ரிவித்துளளது.   எரிதபொருள 
தநருக்கடி ்கொரணேொ்க மநற்யைை தினம் 
அதிம்வ்க தநடுஞசொயலயில் �னிைொர் 
மபொககு்வரத்து மசய்வ்கள சீர்குயலநது 
்கொணபபட்ட�ொ்கவும் அந� சங்கம் த�ரி-
வித்துளளது. 

ையில் என்ஜினில் இருந்து...   
சிலொபம் தபொலிஸொர் ய்கது தசய-

துளளனர்.    சிலொபம் புய்கயிர� நியல-
ைத்தில் ்கடயேைொற்றும் உ�வி புய்க-
யிர� த�ொழில்நுட்ப உத்திமைொ்கத்�ர் 
ஒரு்வயரமை தபொலிஸொர் இவ்வொறு 
ய்கது தசயதுளளனர். சநம�்கநபரி-
டம் இருநது 15 லீற்ைர் டீசயலயும் 
தபொலிஸொர் ய்கபபற்றியுளளனர்.   

மநற்று ்கொயல த்கொழும்பு மநொககிச் 
தசல்லும் புய்கயிர�த்தின் இைநதி-
ரம் சிலொபம் புய்கயிர� நியலைத்தில் 

நிறுத்தி ய்வக்கபபட்டிருந� மபொது, 
இன்ஜினில் இருந� எரிதபொருயள 
சநம�்க நபர் திருடிச் தசன்றுளள�ொ்க 
தபொலிஸொர் த�ரிவித்�னர்.    புய்கயிர� 
பொது்கொபபு உத்திமைொ்கத்�ர்்கள தபொலி-
ஸொருககு ்வழஙகிை முயைபபொட்டின் 
பிர்கொரம் மேற்த்கொளளபபட்ட விசொர-
யண்கயள அடுத்து சநம�்கநபர் ய்கது 
தசயைபபட்டுளளொர். மேலும் ய்க�ொன 
சநம�்க நபர் சிலொபம் நீ�்வொன் நீதிேன்-
றில் ஆஜர்படுத்�பபடவுளளொர்.  

எரிமபாருள் ்கசிந்து தீக்கிமையான...
முைற்சித்� மபொதிலும் அது சொத்திை-

ேொ்கவில்யல.    முச்சக்கர ்வண்டியில் 
ஏற்பட்ட எரிதபொருள ்கசிவு ்கொரண-
ேொ்க தீ விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலொம் என 

தபொலிஸொர் சநம�கிககின்ைனர். தீ பர-
வும்மபொது முச்சக்கர ்வண்டியின் சொரதி 
ேொத்திரமே இருந��ொ்க தபொலிஸொர் 
த�ரிவித்�னர்.  

நாட்டில் ஒருபபாதும் அரிசி ்தட்டுபபாடு...
தசயைபபட்டுளள�ொ்க அந� 

அயேச்சின் தசைலொளர் எஸ.டி.த்கொ-
டி்கொர த�ரிவித்துளளொர்.    இநதிை 
்கடன் திட்டத்தின் கீழ நொடு, சம்பொ, 
த்வளயள அரிசி உளளிட்ட 25 
ஆயிரம் தேட்ரிகத�ொன் அரிசி இந� 

ேொ�த்தில் ேொத்திரம் நொட்டிற்கு இைக-
குேதி தசயைபபட்டுளள�ொ்க அ்வர் 
குறிபபிட்டுளளொர்.    எரிதபொருள 
தநருக்கடி ்கொரணேொ்க அரிசி விநிமைொ-
்கம் �யடபபட்டுளள�ொ்கவும் அ்வர் 
சுட்டிக்கொட்டியுளளொர்.  

எரிமபாருமை சிக்்கனைா்க...  
ஆரம்பேொகின. அரசொங்கத்திட-

முளள மி்கக குயைந�ளவிலொன 
எரிதபொருள இருபபியன அடுத்� 
்கபபல் ்வரும் ்வயர சிக்கனேொ்க 
மு்கொயேத்து்வம் தசயை ம்வண்டும் 
என்ப�ற்்கொ்கம்வ இந� தீர்ேொனம் 
எடுக்கபபட்டுளள�ொ்க அரசொங்கம் 
அறிவித்துளளது.

இ�ன் ்கொரணேொ்க அத்திைொ்வசிை 
மசய்வ்கள �விர்நது ஏயனை துயை்க-
யளச் மசர்ந� ேக்கள தபரும் அதசௌ-
்கரிைங்கயள எதிர்த்கொண்டுளளனர்.   

அ�ற்்கயே எரிதபொருயளப 
தபற்றுக த்கொளளக கூடிை அத்தி-
ைொ்வசிை மசய்வ்களொ்க மபொககு்வ-
ரத்து, சு்கொ�ொரம், விேொன நியலைம், 
புய்கயிர�ம், துயைமு்கம் ேற்றும் 
முபபயட உளளிட்டய்வ அரசொங-
்கத்தினொல் தபைரிடபபட்டுளளன.   

இ்வற்றில் ஊட்கம், ்வஙகி, வி்வ-
சொைம், மீன்பிடித்துயை ேற்றும் 
த�ொயல த�ொடர்பு நிறு்வனங்கள 
உளளிட்டய்வ உளளடக்கபபட -
வில்யல.   

நொட்டு ேக்களுககு 24 ேணித்திைொ-
ளங்களும் தசயதி்கயள உடனுககு-
டன் ்வழஙகும் இலத்திரனில் ேற்றும் 
அச்சு ஊட்கங்களும் இ�னொல் பொதிப-
பயடநதுளளன.   

எனம்வ மின் துண்டிபபு நயடமு-
யைபபடுத்�பபடும் மநரங்களில் 
மின் பிைபபொககி்கயள இைககு்வ�ற்-
்கொன எரிதபொருயளைொ்வது ்வழஙகு-
ேொறு ஊட்க நிறு்வங்கள ம்கொரிகய்க 
விடுத்துளளன.   

இது த�ொடர்பில் தபற்மைொலிை 
கூட்டுத்�ொபனத்துடன் மபச்சு்வொர்த்-
ய�்கள முன்தனடுக்கபபட்டு ்வரு-
்வ�ொ்க ஊட்கத்துயை அயேச்சின் 
தசைலொளர் அனுஷ தபல்பிட்ட 
த�ரிவித்துளளொர்.   

இநநியலயில் �னிைொர் பஸ்கள 
ேொத்திரமின்றி முச்சக்கர்வண்டி 
மசய்வ்களும் மநற்யைை தினத்தில் 
்வழயேககு ேொைொ்க ஸ�ம்பி�ே-
யடநதிருந�ன.   

புய்கயிர�ங்கள ேற்றும் இலஙய்க 
மபொககு்வரத்து மசய்வககு தசொந�-

ேொன மபருநது்கள ்வழயே மபொன்று 
மசய்வயில் ஈடுபடுத்�பபட்ட 
மபொதிலும் , புய்கயிர�ங்களில் தபரு-
ேள்வொன பைணி்கள தநறிசலுடன் 
பைணிபபய� அ்வ�ொனிக்கக கூடிை -
�ொ்க இருந�து.   

பதிவு தசயது சிட்யட்கயள 
்வழஙகி, அந� ஒழுஙகுமுயையின் 
அடிபபயடயில் தபொது ேக்களுககு 
எரிதபொருள விநிமைொகிக்கபபடும் 
என்று ்கடந� ஞொயிைன்று அறிவிக -
்கபபட்டது. 

அ�ற்்கயேை 27 ஆம் தி்கதி திங்கட்-
கிழயே மு�ல் சிட்யட்களும் ்வழங-
்கபபட்டன.   

ஆனொல் அ�ன் பின்னர் அத்திைொ-
்வசிை மசய்வ்களுககு ேொத்திரமே 
எரிதபொருள விநிமைொகிக்கபபடும் 
என்று அறிவிக்கபபட்டது. இ�னொல் 
்கடந� சில தினங்களொ்கம்வ எரிதபொ-
ருள கியடககும் என்ை எதிர்பொர்ப-
பில் ்கொத்திருந� ேக்கள ஏேொற்ைே -
யடநதுளளனர்.   

அரசொங்கத்தின் இந� திடீர் அறி -

விபயப அடுத்து குருணொ்கல், ்கந-
�ளொய, அம்பொநம�ொட்யட, �ம்ப-
த�னிை பிர�ொன ய்வத்திைசொயல, 
தேொர்வதபொத்�ொன உளளிட்ட பல 
பகுதி்களிலும் ேக்களொல் ஆர்பபொட்-
டங்கள முன்தனடுக்கபபட்டன.   

எவ்வொறிருபபினும் இந� தநருக -
்கடி்கள ்கொரணேொ்க �யலந்கர் 
த்கொழும்பில் ்வொ்கன மபொககு்வரத்து 
்வழயேயை விட மி்கக குயைந-
�ளவிமலமை ்கொணபபட்டது. 
புைகம்கொட்யட �னிைொர் மபருநது 
�ரிபபிடத்தில் மி்கக குயை்வொன 
மபருநது்கமள ்கொணபபட்டன.   

மசய்வயில் ஈடுபட்ட மபருநது -
்களிலும் ்வழயேககு ேொைொ்க மி்கக 
குயைந�ளவிமலமை பைணி்கள பை-
ணித்��ொ்க சொரதி்கள த�ரிவிககின்-
ைனர். 

மசய்வயில் ஈடுபடும் மபருநது -
்களின் எண்ணிகய்க குயை்வொ்கக 
்கொணபபட்டயேயினொல், தபரும்-
பொலொமனொர் புய்கயிர�ங்களில் பை -
ணித்�யே குறிபபிடத்�க்கது.  

ைக்்கள் பபாைாட்டங்கள் எவவம்கயிலும்...
எதிர்பொர்பபுக்கள ஒத்�ய்வைொ -

்கம்வ ்கொணபபடுகின்ைன என்று சுட் -
டிக்கொட்டியிருககும் த�ற்்கொசிைொ, 
ஆபிரிக்கொ, ேத்திை கிழககு ேற்றும் 
்வட ஆபிரிக்கப பிரொநதிைங்களுக -
்கொன உல்க ்வஙகியின் முன்னொள 
சிமரஷட தபொருளிைலொளர் சொந� 
ம�்வரொஜன், �ற்மபொது நொடு மு்கங -
த்கொடுத்திருககும் பொரிை தபொரு -
ளொ�ொர தநருக்கடிககும், அரசொங -
்கத்தினொல் பின்பற்ைபபட்டு்வந� 
தபொருளொ�ொரக த்கொளய்க்களுககும் 
இயடயிலொன தநருஙகிை த�ொடர்பு 
குறித்து ேக்கள நன்கு அறிநதிருக -
கின்ைொர்்கள என்றும் த�ரிவித்திருக -
கின்ைொர்.

�ற்மபொது நொடளொவிை ரீதியில் 
தபொதுேக்களொல் முன்தனடுக்கப -
பட்டு்வரும் ஆர்பபொட்டங்கள சர் -
்வம�ச நொணை நிதிைத்துடனொன 

மபச்சு்வொர்த்ய�்களில் �ொக்கத்ய� 
ஏற்படுத்தும் என்று கூைபபடும் 
்கருத்து சரிைொன�ொ என்பது குறித்து 
விளக்கேளிகய்கயிமலமை அ்வர் 
மேற்்கண்ட்வொறு த�ரிவித்துளளொர்.   

இதுகுறித்து அ்வர் மேலும் கூறியி -
ருபப�ொ்வது:   

ேக்களின் மபொரொட்டங்கள சர் -
்வம�ச நொணை நிதிைத்துடனொன 
மபச்சு்வொர்த்ய�்கயளப பொதிககும் 
என்று கூைபபடும் ்கருத்து ஏற்பு -
யடை�ன்று. உண்யேயில் அ�ற்கு 
ேொைொன விடைங்கமள இடம்தப -
றும்.    ஏதனனில் எகிபது, துருககி 
மபொன்ை நொடு்கயளப தபொறுத்�ேட் -
டில், அநநொடு்களின் அரசொங்கங -
்கள உ�விம்கொரி சர்்வம�ச நொணை 
நிதிைத்ய� நொடிை�ன் பின்னமர 
அ�ற்கு எதிரொ்க ேக்கள வீதி்களில் 
இைஙகிபமபொரொடினொர்்கள. ஆனொல் 

இஙகு சர்்வம�ச நொணை நிதிைத்தின் 
எதிர்பொர்பபும் ேக்களின் எதிர்பொர்ப -
பும் ஒத்�ய்வைொ்கக ்கொணபபடுகின் -
ைன.   

அம�மபொன்று இன்ைளவிமல நொட -
ளொவிை ரீதியில் வீதி்களில் இைங -
கிபமபொரொடும் ேக்கள அத்திைொ்வசி -
ைபதபொருட்்களுக்கொன �ட்டுபபொடு 
உளளடங்கலொ்க நொடு மு்கஙத்கொ -
டுத்திருககும் பொரிை தபொருளொ�ொர 
தநருக்கடிககும், அரசொங்கத்தினொல் 
பின்பற்ைபபட்டு்வந� தபொருளொ -
�ொரகத்கொளய்க்களுககும் இயடயி -
லொன தநருஙகிை த�ொடர்பு குறித்துத் 
த�ளி்வொ்க அறிநதிருககின்ைொர்்கள.   

்கடந� 2020 ஆம் ஆண்டில் ்வரி 
அளவீடு த�ொடர்பில் மேற்த்கொள -
ளபபட்ட தீர்ேொனம், மபொதிை 
த்வளிநொட்டுகய்கயிருபபு இல்லொ -
�மபொதிலும் த்வளிநொட்டுக்கடன் -

்கயள த�ொடர்நது தசலுத்து்வ�ற்கு 
மேற்த்கொண்ட தீர்ேொனம், அதி்கள -
விலொன நொணைத்�ொள்கயள அச்சிட் -
ட�ன் மூலம் பணவீக்கம் ேற்றும் 
பணபதபறுேதி வீழச்சி என்ப்வற் -
றுககு ்வழிம்கொலிையே என்பனம்வ 
�ற்மபொய�ை அத்திைொ்வசிைபதபொ -
ருள �ட்டுபபொட்டு தநருக்கடிக்கொன 
பிர�ொன ்கொரணங்களொகும்.   

ஆ்கம்வ �ற்மபொது மபசபபடும் 
சர்்வம�ச நொணை நிதிைத்தின் தசைற் -
திட்டேொனது இந�க த்கொளய்க -
்கயள மீளபதபறு்வ�ற்்கொன தசைற் -
திட்டேொகும். அதுேொத்திரேன்றி 
பொரிை தநருக்கடிககு மு்கஙத்கொ -
டுத்திருககும் தபொருளொ�ொரத்ய� 
மீட்தடடுபப�ற்கு அ்வசிைேொன 
த்கொளய்க்கயள உள்வொஙகு்வ�ற்கு 
மி்கச்சரிைொன �ருணம் இது்வொகும் 
என்று சுட்டிக்கொட்டியுளளொர்.  

யாழ். நல்மைக் ்கந்்தன் ைபஹாறசவம்...  
திருவிழொ ஏற்பொடு்கள த�ொடர்-

பொன ்கலநதுயரைொடல் மநற்று பு�ன் -
கிழயே ைொழ ேொந்கர சயபயின் 
சு்கொ�ொர ய்வத்திை அதி்கொரி பணிே-
யனயில் நயடதபற்ைது.  

 உயிர்த்� ஞொயிறு குண்டு 
த்வடிபபு, த்கொமரொனொ த�ொற்று 
பர்வல் ்கொரணேொ்க ்கடந� மூன்று 
்வருடங்களொ்க ேட்டுபபடுத்�பபட்-
டளவில் நயடதபற்ை நல்லூர் ஆலை 
ேமேொற்ச்வம் 2018 ஆம் ஆண் -
டுககு முன்பு எவ்வொறு நடந�பபட்-
டம�ொ அம�மபொன்று இம்முயையும் 
நயடதபறுதேன ைொழ ேொந்கர மு�ல்-
்வர் சட்டத்�ரணி வி.ேணி்வண்ணன்  
த�ரிவித்�ொர். அ்வர் மேலும் த�ரி -
விகய்கயில்,   

எதிர்்வரும் ஒ்கஸட் 01ஆம் தி்கதி 
்கொயலயிலிருநது நல்லூர் ஆலை 

சுற்று வீதி்களில் மபொககு்வரத்து 
�யட தசயைபபட்டு ஒ்கஸட் 29 ஆம் 
தி்கதி ய்வர்வர் சொநதி நியை்வயடந� 
பின்னமர திைநது விடபபடும்.  

 ஆலை த்வளி வீதியைச் சூழ 
ஆலை நிர்்வொ்கத்தினரொல் சி்வபபு, 
த்வளயள ்வர்ணக த்கொடி்களொல் 
எல்யலயிடபபடும் வீதித்�யட பகு-
தி்களினுள ேொந்கர சயபயின் நீர் 
விநிமைொ்க ்வண்டி ேற்றும் ்கழி்வ்கற்-
றும் ்வண்டியை �விர எக்கொரணம் 
த்கொண்டும் ்வொ்கனங்கள உட் தசல்ல 
முடிைொது.   

அம�மபொன்று த்வளயள ்வர்ணக 
த்கொடி்களொல் எல்யலயிடபபடும் 
வீதித்�யட பகுதி்களினுள எந�வி-
�ேொன விைொபொர நட்வடிகய்க்க-
யளயும் மேற்த்கொளள முடிைொது. 
ட்மரொன் ்கேரொக்கயள பைன்படுத்தி 

்கொதணொளி பதிவுதசயை முடிைொது. 
்கொலணி்களுடன் ஆலை ்வளொ்கத்துக-
குள பிரம்வசிக்க முடிைொது.  ஆல-
ைத்துககு மநர்த்திக்கடன்்கயளக 
்கழிபப�ற்்கொ்க ்வருகின்ை தூககு்கொ்வ-
டி்கள அயனத்தும் ஆலைத்தின் முன்-
பக்க பருத்தித்துயை வீதி ்வழிைொ்க 
ேட்டுமே உளநுயழை முடியும். 
அவ்வொறு ்வருகின்ை ்கொ்வடி்கள இைக -
்கபபட்டதும், ்வொ்கனங்கள அயனத்-
தும், தசட்டித்த�ரு வீதி ்வழிைொ்க 
த்வளிமைறு்வ�ற்்கொன ஒழுஙகு்கள 
தசயைபபட்டுளளன.  

 வீதி மூடபபட்டிருககும் சேைங -
்களில் பருத்தித்துயை வீதி ்வழிைொ்க 
்வரும் ்வொ்கனங்கள ைொழ ேொந்கர 
சயபககு முன்பொ்க உளள வீதிைொல் 
பைணித்து ைொழ ந்கயர அயடை 
முடியும். ஆனொல் இரம�ொற்ச்வம் 

ேற்றும் சபபர திருவிழொக்களின் 
மபொது ்கச்மசரி நல்லூர் வீதிைொமலமை 
பைணிக்க முடியும்.    இம்முயை 
திருவிழொவின் மபொது ஒவத்வொரு 
�னி ேனி�னும் �ங்களது சு்கொ�ொ-
ரத்தில் ்க்வனம் எடுத்து தசைல்பட 
ம்வண்டும்.  இய்வ �விர எதிர்்வ-
ரும் ்கொலங்களில் ம�ய்வபபடும்-
மபொது ்கட்டுபபொடு்கள த�ொடர்பொன 
அறிவிபபு்கயள த்வளியிடும்வொம் 
என்ைொர்.    இந�க ்கலநதுயரைொட-
லில் ைொழ. ேொந்கர மு�ல்்வர், ேொந்கர 
ஆயணைொளர், ேொந்கர பிரதிமு�ல்-
்வர், நல்லூர் ஆலை பரிபொல்கரின் பிர-
திநிதி்கள, ேொந்கர சயப உறுபபினர்-
்கள, ேொந்கர அதி்கொரி்கள, தபொதுச் 
சு்கொ�ொரப பரிமசொ�்கர்்கள உட்பட 
சம்பந�பபட்ட துயைசொர் அதி்கொரி-
்கள பலரும் ்கலநது த்கொண்டனர். 

ஜனாதிபதி மசயைணியின்...
நயடமுயைபபடுத்து்வது த�ொடர்-

பில் பல்ம்வறு �ரபபினரின் ்கருத்-
துக்கள ேற்றும் ஆமலொசயன்கயள 
்கருத்திற்த்கொண்டு இக ்கருத்திையல 
ஆயவு தசய��ன் பின்னர் அ�ற்-
்கொ்க இலஙய்கககு �னித்து்வேொன 
்கருத்திைல் ்கட்டயேபதபொன்யை 
உரு்வொககு்வது த�ொடர்பில் 
ஆமலொசயன்கயள முன்ய்வபப -
�ற்கு 2021ஒகமடொபர் 26 ேற்றும் 
2021ந்வம்பர் 06 ஆகிை தி்கதி்களில் 
அதிவிமசட ்வர்த்�ேொனி அறிவித்�ல் 
மூலம் ஜனொதிபதி தசைலணி நிறு்வப -

பட்டது.    மபரொசிரிைர் சொநதி நந�ன 
விமஜசிங்க, சிமரஷட விரிவுயரைொ-
ளர் வீர்வர்�னலொம்க சுமே� ேஞசுள, 
ய்வத்திைர் என்.ஜி. சுஜீ்வ பண்டி�-
ரத்ன, சட்டத்�ரணி இமரஷ தசனவி-
ரத்ன, சட்டத்�ரணி டபிளயூ.பி.மஜ.
எம்.ஆர். சஞசை பண்டொர ேொரம்மப, 
ஆர்.ஏ. எரந� குேொர ந்வரத்ன, பொனி 
ம்வ்வல, தேௌலவி எம். ஏ.எஸ. 
தேொேேட் (பொரி), மைொம்கஸ்வரி 
பற்குணரொஜொ ேற்றும் ஐைம்பிளயள 
�ைொனந�ரொஜொ ஆகிமைொர் தசைல-
ணியின் ஏயனை உறுபபினர்்களொ்வர். 

ஜனொதிபதியின் சிமரஷட உ�விச் 
தசைலொளர் ஜீ்வநதி மசனொநொைக்க, 
தசைலணியின் தசைலொளரொ்க தசைற் -
பட்டொர்.    

த�ொழில் ்வல்லுநர்்கள, அரச சொரொ 
அயேபபு்கள, ே�க குழுக்கள, 
பல்ம்வறு இனககுழுக்கள, பல்்க -
யலக்கழ்க சமூ்கம் ேற்றும் சட்ட 
்வல்லுநர்்கள உட்பட நொட்டின் 
அயனத்துப பிரம�சங்கயளயும் உள-
ளடககிை 1,200 ககும் மேற்பட்ட்வர்-
்களின் சொட்சி்கயள உளளடககிை 43 
பரிநதுயர்கள ேற்றும் 2 பிற்மசர்க-

ய்க்களுடன் இந� அறிகய்க 8 அத்தி-
ைொைங்கயளக த்கொண்டு �ைொரிக்கப -
பட்டுளளது.    இந� அறிகய்கயை 
அயேச்சரய்வககும் பொரொளுேன்ைத்-
திற்கும் சேர்பபிககுேொறு ஜனொதிபதி 
பணிபபுயர விடுத்துளளொர்.   

ஜனொதிபதியின் தசைலொளர் 
்கொமினி தசனரத், ஜனொதிபதியின் 
�யலயே ஆமலொச்கர் லலித் வீர-
துங்க ேற்றும் ஜனொதிபதி பணிககு-
ழொம் பிர�ொனி அனுர திஸொநொைக்க 
ஆகிமைொரும் இச்சந�ர்பபத்தில் 
்கலநதுத்கொண்டனர்.

IMF இடமிருந்து இைஙம்கக்கு...   
குழு அண்யேயில் இலஙய்க 

்வந�து.    இந�க குழு ஜனொதிபதி 
ம்கொட்டொபை ரொஜபக ஷ, பிர�ே�ர் 
ரணில் விககிரேசிங்க ேற்றும் நிதி 
அயேச்சு அதி்கொரி்கள, எதிர்க்கட்சி 
�யல்வர்்கயள சநதித்�னர்.   

 ஒரு ்வொர ்கொலம் இநநொட்டில் 
�ஙகியிருககும் இப பிரதிநிதி்கள 
குழு நியைம்வற்று பணிககுழொம் 
ேட்டத்திலொன உடன்படிகய்கயை 
எட்டு்வது த�ொடர்பொ்கவும் ேற்றும் 
த்கொளய்க ரீதிைொன விடைங்கள 
த�ொடர்பிலும் விரி்வொன ஆயவு-
்கயள மேற்த்கொண்டு ்வருகிைது. பிர -
�ேர், நிதி அயேச்சு, ேத்திை ்வஙகி 

ேற்றும் ஏயனை தபொருளொ�ொர அதி -
்கொரி்கள, நிபுணர்்களுடனொன ்கலநது-
யரைொடல்்கள ேற்றும் �ற்மபொய�ை 
நியலயே குறித்து அ்வர்்கள ஜனொதி-
பதிககு விளக்கேளித்�னர்.   

 சர்்வம�ச நொணை நிதிைத்தின் 
த்கொளய்க்களுகம்கற்ப இந� இக -
்கட்டொன சூழநியலயில் இலங -
ய்கககு உ�்வ எதிர்பொர்த்துளள�ொ்க 
தூதுககுழு த�ரிவித்துளளதுடன் 
இலஙய்கககு 01 பில்லிைன் ்கடன் 
ய்கயிருபயப ்வழங்க சர்்வம�ச 
நொணை நிதிைம் திட்டமிட்டுளள-
�ொ்க அரசொங்க �்க்வல்்கள த�ரிவித்-
�ன. ்கடனொ்க அன்றி ய்கயிருபபொ்க 

அந� நிதி ய்வபபுச் தசயைபபடவுள-
ளம�ொடு இ�ன் மூலம் த்வறுயே-
ைொ்க உளள இலஙய்க ய்கயிருபபு 
ஒரு பில்லிைன் தடொலர்்களொ்க உைர 
இருககிைது. இ�னூடொ்க ம்வறு நொடு-
்களின் உ�வி்கயள தபை ்வொயபபொ்க 
அயேயுதேன அரசொங்க �்க்வல்்கள 
த�ரிவிககின்ைன.   

 சர்்வம�ச நொணை நிதிைத்தின் 
சிமரஷட தசைற்பொட்டுத் �யல்வர் 
(Peter Breuer), தசைற்பொட்டுத் 
�யல்வர் (Masahiro Nozaki), ்வதி-
விடப பிரதிநிதி ்கலொநிதி (Tubagus 
Feridhanu setyawan), ஆசிை பசுபிக 
தியணக்களத்தின் பிரதி பணிபபொ-

ளர் (Anne Marie Gulde) குழும்வ 
இலஙய்க ்வநதுளளம�ொடு இந�க 
குழுவின் பரிநதுயரககு அயேை 
்கடன் ய்கயிருபபு எதி்வரும் நொட்்க -
ளில் கியடககும் என எதிர்பொர்க்கப-
படுகிைது.   

 நிதி அயேச்சரொ்க அலி சபரி தசைற் -
பட்ட ்கொலத்தில் சர்்வம�ச நொணை 
நிதிைத்துடனொன மபச்சு்வொர்த்ய�-
்கள ஆரம்பிக்கபபட்டம�ொடு மபச்-
சு்வொர்த்ய� ்கொலங்கடநது ஆரம்பிக -
்கபபட்டது த�ொடர்பில் பல்ம்வறு 
குற்ைச்சொட்டு்கள அரசொங்கத்திற்கு 
முன்ய்வக்கபபட்டு ்வரு்வது த�ரிந -
�ம�.  

நாணய ைாறறு விடயததில்...   
த�ரிவித்துளளொர். கிளிதநொச்சி -

யில் இடம்தபற்ை ்கலநதுயரைொ -
டலின் பின்னர் ஊட்கவிைலொளர் 
எழுபபிை ம்களவிககு பதிலளிக -
ய்கயிமலமை அ்வர் இவவிட -
ைத்ய� குறிபபிட்டுளளொர். எரி -
தபொருள பற்ைொககுயை நொட்டில் 
நிலவு்வ�ொல், அத்திைொ்வசிை 
ம�ய்வ்கயள முன்தனடுபபது 
என்ை தீர்ேொனம் அயேச்சரய்வ 
கூட்டத்தில் எடுக்கபபட்டது.   

 எதிர்்வரும் ேொ�ம் 10ம் தி்கதிககு 
பின்னர் ்வழயேககு திரும்பிவிடும் 
எனும் அடிபபயடயில்�ொன் அந� 
தீர்ேொனம் எடுக்கபபட்டது.   

 தபொருளொ�ொர தநருக்கடியை 
தீர்பப�ற்கு நொன் கூறி்வரு்வது 
மபொன்று இநதிைொவிலிருநது அத் -
திைொ்வசிை தபொருட்்கயள ்கொஙம்க -
சன்துயை ஊடொ்க இைககுேதி தசய -
்வ�ன்  மூலம் ்வடககு ேொ்கொணம் 
ேட்டுமின்றி ்வடேத்திை ேொ்கொ -

ணமும் நன்யே  தபறும். அது 
வியரவில் நயடதபறும் என நம்பு -
கிமைன் என த�ரிவித்�ொர்.     

இநதிைொவிலிருநது ்கொஙம்கசன் -
துயைககு தபொருட்்கயள ஏற்றி 
்வரு்வது த�ொடர்பில் அயேச்சர -
ய்வயில் ஆ�ரவு கியடத்துளள�ொ 
என ஊட்கவிைலொளர் வினவினொர். 

பதிலளித்� அயேச்சர் கூறுய்க -
யில் அதில் எவவி�ேொன �யடயும் 
இல்யல. ்கயடசிைொ்க பொது்கொபபு 

அயேச்சின் அனுேதி ம�ய்வ 
என்று கூைபபட்டது. அதுவும் 
தபைபபட்டுளளது.     

ஆனொல், நொணை ேொற்று விடைத் -
தில் ேொத்திரமே இழுபறி நியல 
்கொணபபடுகின்ைது. 

அ�யன சீர்தசயம்வொேொ்க 
இருந�ொல் எந� மநரத்திலும் சரி -
்வரும். அ�ற்்கொ்க படகு்கள �ைொர் 
நியலயில் உளள�ொ்க அ்வர் த�ரி -
வித்�ொர்.  

மீண்டுமைாரு ்கறுபபு ஜூமை...
மீண்டுதேொரு ்கருபபு ஜூயல பதி்வொ்கக கூடிை ்வொயபபு 

்கொணபபடுகிைது.   
அவ்வொைொனத�ொரு நியலயேககு இடேளித்து விட 

ம்வண்டொம் என்று அரசொங்கத்ய� ்வலியுறுத்து்வ�ொ்க ஐககிை 
ேக்கள சகதியின் பொரொளுேன்ை உறுபபினர் நளின் பண்டொர 
த�ரிவித்�ொர்.   

த்கொழும்பிலுளள எதிர்க்கட்சி �யல்வர் அலு்வல்கத்தில் 
நயடதபற்ை ஊட்கவிைலொளர் ேொநொட்டில் இ�யனத் த�ரி-
வித்� அ்வர் மேலும் குறிபபிடுய்கயில்,   

ம்கொட்டொபை ரொஜபக்ஷ ப�வி விலகினொல் ேொத்திரமே நொட்-
டுககு விடுக்கபபட்டுளள சொபம் நீஙகும். �ற்மபொது கிணற்றுக-
குள ்வசிபபது எவ்வொறு என்பய� அரசொங்கம் கூறிக த்கொண்-
டிருககிைது.   

ஆனொல் ேக்களின் ம�ய்வ அது்வல்ல. கிணற்றுககுளளிலி-
ருநது த்வளிமைை ம்வண்டும் என்பம� ேக்களின் எதிர்பொர்ப-
பொகும். அ�ற்கு ம்கொட்டொபை �யலயேயிலொன அரசொங்கம் 
ப�வி விலகி ம�ர்�யல நடத்� ம்வண்டும். அவ்வொறில்யல 

எனில் சர்்வ்கட்சி அரசொங்கத்ய� அயேக்க ம்வண்டும்.   ரணில் 
விககிரேசிங்க பிர�ேரொ்க ப�விமைற்று ஒன்ையர ேொ�ங -
்கள ்கடநதுளள மபொதிலும் , எவவி� சர்்வம�ச உ�வி்களும் 
கியடக்கப தபைவில்யல. ேக்கள தபொறுயேயிழநதுளளனர். 
ே�த் �யல்வர்்களுககு கூட ்கட்டுபபடும் நியலயேயில் அ்வர்-
்கள இல்யல. ஆட்சிைொளர்்கள மீது ்கடும் ம்கொபத்திலுளளனர்.  

ேக்கள அடுத்து என்ன தீர்ேொனத்ய� எடுபபொர்்கள என்று 
கூை முடிைொது. அடுத்� ேொ�ம் ்கருபபு ஜூயலைொ்க பதி்வொ்கக 
கூடிை நியலயேமை ்கொணபபடுகிைது. இ�ற்கு இடேளித்து 
விட ம்வண்டொம் என்று அரசொங்கத்ய� ்வலியுறுத்துகின்மைொம்.   

 மே 9 ஆம் தி்கதி இடம்தபற்ை சம்ப்வங்களிலிருநதும் கூட 
இந� அரசொங்கம் பொடத்ய�க ்கற்றுக த்கொளளவில்யல. இந� 
ஆட்சிைொளர்்கயள ப�வி விலககு்வ�ற்கு அயனத்து எதிர்க்கட்-
சி்களும் ஒன்றியணநது தசைற்பட ம்வண்டும். ேத்திை கிழககு 
நொடு்கள இலஙய்கயுடனொன நட்புைவில் இல்யல. அ�யன 
மீண்டும் புதுபிக்க ம்வண்டும். அ�ற்்கொன இைலுயே இந� அர -
சொங்கத்திடமில்யல என்ைொர். 

்கந்்தக்்காட்டில் பயங்கைம்...
சியைக ய்கதி்கள �பபிமைொடியுளளனர்.   ்கந�க்கொடு 

புனர்்வொழவு ேத்திை நியலைத்தில் மநற்று முன்தினம் 
இடம்தபற்ை மேொ�ல் சம்ப்வத்தின் மபொது புனர்்வொழவு 
தபற்று ்வந� ய்கதி ஒரு்வர் சநம�்கத்துககிடேொன 
முயையில் உயிரிழநதுளளொர்.   அ�யனைடுத்து அஙகு 
அயேதியின்யே ஏற்பட்டுளளதுடன் அஙகு குழபப்கர-
ேொன சூழநியலதைொன்யை ஏற்படுத்தியுளளனர். ஏயனை  
ய்கதி்கள அ�யன �ேககு ்வொயபபொககிக த்கொண்டு 
மநற்றுக ்கொயல அஙகிருநது �பபிச் தசன்ைனர்.  மநற்று 
முன்தினம் இரவு மு�ல் அஙகு குழபப்கரேொன சூழநியல 
நிலவிை�ொ்கவும் பொது்கொபபு பலபபடுத்�பபட்டிருந�-
மபொதும் அ�யனயும் மீறி மநற்று ்கொயல 8.00 ேணிைள-
வில் ்வொயில்்கயள உயடத்துகத்கொண்டு 500 ய்கதி்களும் 
ஒமர சேைத்தில் அஙகிருநது �பபிச் தசன்றுளளனர்.   �ப-
பிமைொடிை சியைகய்கதி்களில் 248 மபர் மநற்று மீண்டும் 
தபொலிசொரொல் ய்கது தசயைபபட்டுளள�ொ்க த�ரிவித்� 
தபொலிஸ ஊட்கப மபச்சொளர் சிமரஷட தபொலிஸ அத்தி-

ைட்ச்கர் நிேொல் �ல்து்வ, தபொலிசொரும் இரொணு்வத்தின-
ரும் இயணநது ஏயனமைொயர ம�டி ய்கது தசயயும் நட்வ-
டிகய்க்களில் ஈடுபட்டுளள�ொ்கவும் அ்வர் த�ரிவித்�ொர். 
ேொலிஎல த�மேொ�ர பகுதியைச் மசர்ந� 37 ்வைதுயடை 
நபர் ஒரு்வமர மேற்படி சம்ப்வத்தில் ேரணேயடநதுளள-
�ொ்கவும் சம்ப்வம் த�ொடர்பில் பொரபட்சேற்ை விசொரயண 
மேற்த்கொளளபபட்டு ்வரு்வ�ொ்கவும் புனர்்வொழவு 
ஆயணைொளர் நொை்கம் மேஜர் தஜனரல் �ர்ஷன தேட்டி-
ைொரச்சி த�ரிவித்துளளொர்.  

இ்வரதுடி ேரணம் த�ொடர்பில் அதி்கொரி்கமளொ அல்லது 
ம்வறு எ்வருமேொ குற்ை்வொளிைொ்க ்கொணபபட்டொலும் அ்வ-
ருககு உரிை �ண்டயன ்வழங்கபபடும் எனவும் அ்வர் 
த�ரிவித்துளளொர்.   தபொலநறுய்வ ேற்றும் த்வலிக்கநய� 
தபொலிஸ நியலை தபொறுபபதி்கொரி்களின் �யலயேயில் 
விசொரயண்கள ஆரம்பிக்கபபட்டுளள�ொ்கவும் அ�ற்்கொ்க 
விமசட குழுத்வொன்று நிைமிக்கபபட்டுளள�ொ்கவும் 
தபொலிஸ ஊட்கப மபச்சொளர் மேலும் த�ரிவித்�ொர். 

எரிமபாருமை மபற...  
நட்வடிகய்க்கயள அரசொங்கம் தீவி-

ரேொ்க மேற்த்கொண்டுளள�ொ்கவும்     
அ்வர் த�ரிவித்துளளொர். பிர�ேர் ரணில் 
விகரேசிங்கவுககும் பத்திரிய்க ஆசிரி-
ைர்்களுககுமியடயில் மநற்று த்கொழும்-
பிலுளள பிர�ேர் அலு்வல்கத்தில் 
நயடதபற்ை விமசட சநதிபபின்மபொம� 
பிர�ேர் இ�யனத் த�ரிவித்துளளொர்.

  தபற்மைொல் த்கொள்வனவு தசய்வது 
த�ொடர்பில் இநதிை அரசொங்கத்துடன் 
மபச்சு்வொர்த்ய� நடத்�பபட்டு ்வரு-
்வ�ொ்கவும்  அத்துடன்  ஒரு இலட்சம் 
தேட்ரிக த�ொன் சயேைல் எரி்வொயு 
ஜூயல ேொ�த்தில் நொட்டுககு கியடக்க-
வுளள�ொ்கவும்   பிர�ேர் த�ரிவித்துள-
ளொர். அ�ன்பின்னர் எரி்வொயுவுக்கொன 
�ட்டுபபொடு முற்ைொ்க தீர்வுககு ்வரு-
தேனவும் அ்வர் த�ரிவித்�ொர். ய்கயி-

ருபபிலுளள டீசயல அத்திைொ்வசிை 
மசய்வ்களுக்கொ்க ேொத்திரம் ்வழஙகு்வ-
�ற்கு நட்வடிகய்க்கள மேற்த்கொளளப-
பட்டுளள�ொ்க த�ரிவித்துளள பிர�ேர், 
�ொன் ஏற்்கனம்வ த�ரிவித்�து மபொல் 
நொடு �ற்மபொது மூன்று ்வொர ்கொலகத்க-
டுவில் உளள�ொ்கவும், தபொதுேக்கள 
அது்வயர தபொறுயே ்கொக்க ம்வண்டும் 
என்றும் ம்கட்டுக த்கொண்டுளளொர்.
அத்துடன் எதிர்்வரும் ்வருடம் மு�ல் 
பணம் அச்சடிபபய� நிறுத்�ப மபொ்வ-
�ொ்கவும் த�ரிவித்துளளொர்.

மேற்படி சநதிபபில் முன்னொள 
அயேச்சரும் எரிதபொருள தநருக்கடி 
த�ொடர்பில் ஆரொய்வ�ற்்கொ்க பிர�ேரி-
னொல் நிைமிக்கபபட்டுளள குழுவின் 
�யல்வருேொன சொ்கல ரத்நொைக்கவும் 
்கலநது த்கொண்டுளளொர்.
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கிழக்கு மாகாண ஆசிரியரகள் 
பாடசாலை பகிஷகரிப்பு பபாராடடத்தில்

பெரியநீலாவணை விசேட நிருெர்

எரிபொருள்கணைப் பெற்றுக் 
ப்காளை வழி பேய்தல் மற்றும் 
கிழக்கு மா்காைத்திற்ப்கன 
்தனியான ொடோணல அறிவிப்புக்கு 
எதிர்ப்புத் ப்தரிவித்்தல் உளளிடட 
ச்காரிக்ண்க்கணை முனணவத்து 
அம்ொணை மாவடட ஆசிரியர்்கைால் 
முனபனடுக்்கப்ெடும் ொடோணல 
ெகிஷ்கரிப்பு சொராடடம் இனறும் 
நாணையும்  ( 30.06.2022 - 01.07.2022 
- வியாழன மற்றும் பவளளி ) இடம்-
பெறும் என இலஙண்க இஸலாமிய 
ஆசிரியர் ேங்கத்தினர் சநற்று நடத்-
திய ஊட்கவியலாைர் ேந்திப்பில் 
ப்தரிவித்்தனர். 

இந்்த ஊட்கவியலாைர் ேந்திப்பில் 
்கலந்து ப்காண்டு ஊட்கங்களுக்கு 
்கருத்து ப்தரிவித்்த  இலஙண்க இஸ-
லாமிய ஆசிரியர் ேங்கத்்தணலவர் 
பெஸமி மூஸா ப்தாடர்ந்தும் ்கருத்து 
ப்தரிவிக்ண்கயில், 

இந்்த ொடோணல ெகிஷ்கரிப்பு 
ப்தாடர்ொன அறிவிப்ணெ கிழக்கு 
மா்காை ்கல்வி ெணிப்ொைருக்கு 

ேங்கம் அறிவித்திருப்ெ்தா்கவும், 
அவர்்களின அறிவித்்தல் ்கடி்தத்-
தில் எரிபொருள பிரச்சிணனயிணன 
ணமயமா்கக் ப்காண்டு ெுணல 10 
ஆம் தி்கதி வணர ொடோணல்கணை 
மூடுமாறு ்கல்வியணமச்சு அறிவித்-
துளை்தணனத் சுடடிக்்காடடியுளை-
்தாவும் ப்தரிவித்்தார்.

சமலும்,  இக்்காலப்ெகுதிக்-
குள ஆசிரியர்்களுக்்கான போந்்த 
விடுமுணை ப்தாடர்பிலும் 
ப்தளிவான அறிவித்்தல் விடுக்்கப்-
ெடடுளைது. இந்நிணலயில் கிழக்கு 
மா்காைத்திலுளை ொடோணல்கணை 
நடத்துமாறு விடுக்்கப்ெடடுளை அறி-
விப்பினால் மாைவர்்களின நலன 
்கருதி ஆசிரியர்்கள அ்தணன சமற்-
ப்காண்ட நிணலயில் சில வலயங்க-
ளில் ொடோணல மூடல் ப்தாடர்ொன 
அறிவிப்பு ஆசிரியர்்களுக்கிணடசய 
ெல்சவறு ச்களவி்கணை எழுப்பி 
வருகினைது.எனசவ, எரிபொருள 
பெற்றுக் ப்காளளும் ேந்்தர்ப்ெ-
பமானறு உருவாகும் வணர ்கல்வி-
யணமச்சின அறிவித்்தலிணன மா்கா-
ைத்திற்கு அறிவிக்்க சவண்டும். 

அலியானஸ லங்கா ொங்கசூரனஸ 
சேணவ்கணை வழஙகுவ்தற்்கா்க சநஷனஸ 
டரஸட வஙகியுடன ண்கச்கார்த்துளை-
்தா்க அறிவித்துளைது. அலியானஸ லங-
்காவுக்கு ்தனது பேனைணடணவ விரிவாக்-
்கம் பேயவ்தற்்கான ஒரு வாயப்ொ்க இது 
அணமந்திருப்ெதுடன, சநஷனஸ டரஸட 
வஙகிக்கு ்தனது சேணவ வழங்கல்்களில் 
பெறுமதி சேர்ப்ெ்தற்கும் இந்்தப் ெங-
்காண்ணம ஏதுவா்க அணமந்திருக்கும். இரு 
்தரப்புக்கும் இந்்தப் ெங்காண்ணம பவற்றி-
யீடடக்கூடிய வண்கயில் அணமந்திருக்கும். 
3ஆண்டு ்கால ெங்காண்ணம ெயைத்தில், 
இலஙண்கயின மாபெரும் ொங்கசூரனஸ 

ெங்காண்ணமயா்க அணமந்திருக்கும். இந்்தப் 
ெங்காண்ணமயினூடா்க, சநஷனஸ டரஸட 
வஙகி வாடிக்ண்கயாைர்்களுக்கு சமாடடார் 
மற்றும் சமாடடர் ோரா்த ்காப்புறுதித் தீர்-
வு்கணைப் பெற்றுக் ப்காடுக்்கக்கூடிய்தா்க 
இருக்கும். வாடிக்ண்கயாைர்்களுக்கு விசேட 
ப்ரீமியம் ்கடடைங்கணை அனுெவிக்்க 
முடியும் எனெது-
டன, பெருமைவான 
இ்தர அனுகூலங்கள 
மற்றும் பவகுமதி்கள 
சொனைன இந்்தப் 
ெ ங ்க ா ண் ண ம யி ல் 
அடஙகியுளைன.    

பபாதுநைவாய நாடுகளின் பவளிவிவகார   
அலமசசரகளுடன் அலமசசர ஜீ.எல். சந்திப்பு   

-----------------------------------------------------------------------பொதுநலவாய நாடு்களின பவளிவிவ-
்கார அணமச்ேர்்களுடன அண்ணமயில் பவளி-
விவ்கார அணமச்ேர் செராசிரியர் ஜீ.எல்.
பீரிஸ இரு்தரப்பு ்கலந்துணரயாடல்்கணை 
நடத்தியுளைார்.   

ருவாண்டாவின கி்காலியில் நணடபெற்ை 
பொதுநலவாய நாடு்களின ்தணலவர்்கள 
மாநாடணட (CHOGM 22) முனனிடடு நணட-
பெற்ை, இரு்தரப்பு கூடடத் ப்தாடரிசல, 
அணமச்ேர் செராசிரியர் ஜி.எல். பீரிஸ, 

பொதுநலவாய நாடு்களின பவளியுைவு 
அணமச்ேர்்கள மற்றும் பிரதிநிதி்கள குழுத் 
்தணலவர்்கணைச் ேந்தித்்தார்.    இலஙண்க 
எதிர்ப்காளளும் ்தற்சொண்தய பொருைா்தார 
பநருக்்கடிணய ேமாளித்்தல் மற்றும் பொதுந-
லவாய நாடு்கள உடெட ெல்தரப்பு மனைங-
்கள மூலம் ஒத்துணழப்ணெ சமம்ெடுத்்தல், 
அரசியல் மற்றும் பொருைா்தார முக்கியத்து-
வம் வாயந்்த ெல்சவறு பிரச்சிணன்கள குறித்-
தும் இஙகு விவாதிக்்கப்ெடடது.   

அபமரிக்்க ெனாதிெதி சொ ணெட-
னுக்கு ெனாதிெதி ச்காடடாெய ராெ-
ெக்ஷ நனறி ப்தரிவித்துளைார்.   

800,000 இற்கு சமற்ெடட 
இலஙண்க சிைார்்களுக்கும், 27,000 
க்கும் சமற்ெடட ்கர்ப்பிணிப் 
பெண்்கள மற்றும் ொலூடடும் ்தாய-
மார்்களுக்கு உைவளிப்ெ்தற்்கா்க 
20 மில்லியன அபமரிக்்க படாலர்-

்கணை வழஙகுவ்தா்க அபமரிக்்க 
ெனாதிெதி சொ ணெடன அறிவித்-
திருந்்தார்.   சநற்று முனதினம்(28) 
இடம்பெற்ை ஜி7 உச்சி மாநாடடில் 
்கலந்து ப்காண்டு உணரயாற்றுண்கயி-
சலசய அபமரிக்்க ெனாதிெதி சொ 
ணெடன இவ்விடயத்ண்த ப்தரிவித்-
்தார்.   

இது ப்தாடர்பில் ெனாதிெதி 

ச்காடடாெய ராெெக்ஷ சொ ணெட-
னுக்கு நனறி ப்தரிவித்துளைார். 
ெனாதிெதி ச்காடடாெய ராெெக்ஷ 
இது குறித்து ெதிவிடடுளை டவிட-
டர் குறிப்பில், 800,000 க்கும் சமற்-
ெடட இலஙண்க சிைார்்களுக்கும், 
27,000 க்கும் சமற்ெடட ்கர்ப்பிணிப் 
பெண்்கள மற்றும் ொலூடடும் ்தாய-
மார்்களுக்கு உைவளிப்ெ்தற்்கா்க 20 

மில்லியன அபமரிக்்க படாலர்்கணை 
வழஙகுவ்தா்க அபமரிக்்க ெனாதி-
ெதி சொ ணெடன அறிவித்துளை-
ணமக்கு நனறிணய ப்தரிவித்துக்-
ப்காளகிசைன. இந்்த பநருக்்கடியான 
சநரத்தில் அபமரிக்்கா வழஙகிய உ்த-
வி்களுக்கு இலஙண்க மக்்கள நனறி-
யுளைவர்்கைா்க இருப்ெர் என ப்தரி-
வித்துளைார்.   

20 மில்.ட�ாலர் வழங்கிய அடைரிக்்ா:  

மபைஷிய பபௌத்்த அலமப்புகளால்  மருந்து அன்பளிப்பு  
மசலசியாவில் உளை ெல பெௌத்்த 

மற்றும் ம்த அணமப்புக்்கள இலங-
ண்கக்கு அவேர மருந்து மற்றும் மருத்-
துவப் பொருட்கணை நனப்காணட-
யா்க வழஙகியுளைன.   

சி ஹூய டாங - ச்காலாலம்பூணரப் 
பிரதிநிதித்துவப்ெடுத்தும் ்கரீன 
கிசயாங, மசலசியாவின யயாேன 
சின பேவ் மற்றும் பெஸட விஷஸ 
அைக்்கடடணைணயப் பிரதிநிதித்து-
வப்ெடுத்தும் திருமதி சிவ் நிசயாக் 
பேவ் மற்றும் ப்லியா மற்றும் 
சொ குவாங ஷான மசலசியாவின 
்தணலணம மடாதிெதியான பவன 
ெூ பேஙக் ஆகிசயார் 54,046  அபம-
ரிக்்க படாலர் பெறுமதியான மருந்-

துப் பொருட்கணை மசலசியாவுக்-
்கான இலஙண்க உயர்ஸ்தானி்கரிடம் 
ண்கயளித்்தனர்.  

இந்்தப் பொருட்கணை எயார் சீஃப் 
மார்ஷல் (ஓயவு பெற்ை) சுமங்கை 
டயஸிடம் (14) ோனேரி வைா்கத்-
தில் ணவத்து ண்கயளித்்தார். இந்்தப் 
பொருட்கள ்கடந்்த 20ஆந் தி்கதி 
ச்காலாலம்பூரிலிருந்து இலஙண்க்கு 
அனுப்ெப்ெடடது.   

இக் ண்கயளிக்கும் நி்கழ்வில் பிரதி 
உயர்ஸ்தானி்கர் திருமதி. டிலானி 
வீரச்கான மற்றும் இரண்டாம் பேய-
லாைர் (வர்த்்த்கம்) பேல்வி. சம்கலா 
அசெச்கான ஆகிசயாரும் ்கலந்து-
ப்காண்டனர்.  

அமெரிக் ஜனாதிபதிககு   
ந்ாடடாபய ேன்றி மெரிவிப்பு

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
murhq;f jfty; jpizf;fsk; 

xspa+l;ly; mikg;ig toq;Fjy; epWTjy;> 
ghPl;rpj;jy; kw;Wk; Muk;gpj;jy; 

tpiykD ,y : DGI/PRO/01/29/2021

xspa+l;ly; mikg;ig toq;Fjy;> epWTjy;> ghPl;rpj;jy; kw;Wk; Muk;gpj;jYf;fhf 

jifikAk; jFjpAk; cs;s tpiykDjhuHfsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis 

murhq;f jfty; jpizf;fsj;jpd; rhHghf jpizf;fs ngWif FOtpd; jiytH 

,g;NghJ miof;fpd;whH. 

Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy; Kiwikapd; Clhf tpiykDf;fs; elj;jg;gLk;. 

1.  2022.07.19k; jpfjp K.g. 9.00 ,w;Fk; gp.g. 3.00 ,w;Fk; ,ilapy; rhjhuz Ntiy 

ehl;fspy; fhrhf XH kPsspf;fg;glhj fl;lzk; &. 3>300/- nrYj;Jtjd; Nghpy; 

murhq;f jfty; jpizf;fsk;> gpujk fzf;fhsUf;F XH vOj;J%y 

tpz;zg;gj;ij rkHg;gpg;gjd; Nghpy; MHtKs;s tpiykDjhuHfshy; Mq;fpy 

nkhopapyhd XH KOikahd njhFjp tpiykD Mtzq;fis nfhs;tdT 

nra;ayhk;.

2.  MHtKs;s jifikahd tpiykDjhuHfs; Nkyjpf jfty;fis murhq;f 

jfty;  jpizf;fsk;> gpujk fzf;fhshplkpUe;J Nkyjpf jfty;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. mj;Jld; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu epjpg;gphptpy; 

my;yJ www.news.lk vd;w ,izajsj;jpw;F tp[ak; nra;J tpiykD 

Mtzq;fisg; ghprPypf;fyhk;. ,e;jg; ngWifAld; rk;ge;jg;gl;l VNjDk; 

khw;wq;fs; (,Ug;gpd;). www.news.lk Mk; gpuRhpf;fg;gLk;. 

3.  Njitg;gLk; jifikfs; kw;Wk; Vida Nkyjpf tpguq;fs; tpiykD 

Mtzq;fspy; jug;gl;Ls;sd. 

4.  efy;fSldhd nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; fPNo jug;gl;Ls;s Kfthpf;F gjpTj; 

jghypy; tpepNahfpf;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ 2022 [{iy 20Mk; jpfjp gp.g. 1.30 

f;F %lg;gLk; Neuj;jpw;F Kd;dH nfhOk;G 5> fpUyg;gid mntdpa+> 163> 

murhq;f jfty; jpizf;fs> epjpg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

itg;gpyply; Ntz;Lk;. 

5.  2022.07.20k; jpfjp gp.g. 1.30 ,w;F murhq;f jfty; jpizf;fs rpwpa Nfl;NghH 

$lj;jpy; rKfkspf;Fk; tpiykDjhuHfspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; 

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. 

vy;yh tpiykDTlDk; &gh 150>000/- nfhz;l XH tpiykDg; gpizia ,izj;jy; 

Ntz;Lk;. 

jiytH> 

ngWiff; FO> 

murhq;f jfty; jpizf;fsk;> 

163> fpUyg;gid mntdpa+> 

nfhOk;G-05. ,yq;if. 

njhiyNgrp  :  +94718859889> +94112514759
ngf;]; ,yf;fk;  :  +94112514286

2011 ,yf;fk; 40 rl;lj;jpd; jpUj;jg;gl;l 

2006 ,y 5 epjp Nkhrbia jtpHf;Fk; 

rl;lj;jpd; 8(3)Mk; gphptpd; gpufhuk; 

Nkw;nfhs;sg;gLk; mwptpj;jy;

g`yfuk;Ng> tPunghf;Fd vd;w Kfthpapy; trpf;Fk; 

#hpan`l;b Kjpad;NryhNf fahd; Gj;jpf;f vd;gtUf;F 

nrhe;jkhd NW CAT-6045 vDk; Suzuki tif DAA-MH448 
WAGON-R fhhpid rl;ltpNuhj nrhj;Jf;fs; tprhuiz 

gphptpdhy; 2006 ,y 5 epjp Nkhbia jtpHf;Fk; rl;lj;jpd; 

khdpaj;jpd; mbg;gilapy;> rl;lj;jpd; 7(1) gphptpd; gpufhuk; 

2021.10.07k; jpfjp Kjy; 07 ehl;fs; nfhz;l fhyj;ij 

nraw;ghlw;w jhf;Fk; fl;lisnahd;W gpwg;gpf;fg;gl;ljd; 

gpd;G ,r;rl;lj;jpd; 8(2) gphptpd; gpufhuk;> fhy 

vy;iyia ePbg;gjw;fhf tpLf;fg;gl;l Ntz;LNfhis 

Vw;Wf;nfhz;L Fspahg;gpl;ba caHePjpkd;wj;jpdhy; 

tof;F ,y. HCC/139/2021 ,d; fPo;> epjp Nkhrbia 

jtpHf;Fk; rl;lj;jpd; 8(2)(M) gphptpd; gpufhuk; 

2022.04.07k; jpfjp Kjy; vjpHtUk; 03 khj fhyj;jpw;F 

mKyhf;fg;gl;L nraw;ghlw;w jhf;Fk; fl;lisnahd;W 

tpepNahfpf;fg;gLtJld; %d;whk; jug;gpdUf;F trjpfis 

toq;Fk; Kfkhf> njhpe;J nfhs;tjw;fhf gpuRhpf;fpNwd;. 

mwptpj;jiy gpuRhpg;gjw;fhf Nkw;gb tiuit cWjp 

nra;J rkHg;gpf;fpNwd;.

gjpthsH

caHePjpkd;wk;

Fspahg;gpl;b

nghJkf;fspd; Kd;nkhopTfs; kw;Wk; 

MNyhridfisg; ngw;Wf;nfhs;sy;

gJis gpuNjr rig

2023Mk; Mz;bw;fhd gJis gpuNjr rigapd; tuT 

nryT mwpf;ifiaj; jahhpg;gjw;fhf> nghJ kf;fspd; 

MNyhridfs; kw;Wk; Kd;nkhopTfs; 2022.08.15 tiu 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. ePq;fSk; cq;;fs; MNyhridfs; 

kw;Wk; Kd;nkhopTfis 2022.08.15 md;W gp.g. 04.30 ,w;F 

Kd;dH gJis gpuNjr rigapd; jiytUf;F Kd;itf;FkhW 

my;yJ bdpradeshsabha@gmail.com ,w;F kpd;dQ;ry; %yk; 
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கல்வியமைச்சின் சுற்றுநிருபம் கிழக்கிலுள்ள
ஆசிரியரகளுக்கு அமுலாக்கபபடாதது ஏன்?
பெரியபெோரதீவு தினகரன் நிருெர்   

நோட்டில் ஏறெட்டுள்ள அசோதோ-
ரண சூழ்நிலையில் கிழக்கு மோகோண 
ஆசிரியர்களுக்கு கல்வி அலமச்சின் 
தீர்மோனத்திறகலமவோன சுற்றறிக்-
லகயிலன முல்றயோக அமுல்ெடுத்த 
பவண்டும் என இைஙலக அரசோஙக 
ஆசிரியர்களின் சஙகம் பகோரிக்லக 
விடுத்துள்ளது. இைஙலக அரசோஙக 
ஆசிரியர்களின் சஙகத்தின் பிரதோன 
பசயைோ்ளர் பசஹோன் திஸோநோயக்க 
மறறும் கிழக்கு மோகோண பசயைோ்ளர் 
பகோெோைசிஙகம் சுஜிகரன் ஆகிபயோர் 
இலணந்து கிழக்கு மோகோண ஆளுந-
ருக்கு அனுப்பி லவத்துள்ள கடிதத்-
திபை இக்பகோரிக்லகயிலன விடுத் -
துள்ளனர்.   

அதில் பமலும் குறிப்பிடப்ெட்டுள-
்ளதோவது,   

நோட்டில் இன்று ஏறெட்டிருக் -
கின்்ற அசோதோரண சூழ்நிலையோல் 
அலனத்துப் பிரலைகளும் தினசரி 
உணவு மறறும் பெோக்குவரத்துப் 
பிரச்சிலனக்கு முகஙபகோடுத்து வரு-
கின்்றனர். இதில் ஆசிரியர்களும் 
விதிவிைக்கல்ை. இன்ல்றய எரிபெோ -
ருள தட்டுப்ெோடோனது கிழக்கில் வழ-
லமக்கு மோ்றோக ெோரிய வரிலசகல்ள 
ஏறெடுத்தியுள்ளது. நளளிரவில் வரி -

லசயில் நின்றும் மதியம் எரிபெோ-
ருள கிலடக்கோது ஏமோற்றத்துடன் 
வீடுபசன்று அன்ல்றய நோளில் வரு-
மோனத்லதயும் அன்ல்றய நோளின் 
பெோன்னோன பநரத்லதயும் இழந்து 
தவிக்கும் நிலை இன்று உருவோகியுள-
்ளது. நிலைலம இவவோறு இருக்க 
ஆசிரியர்களும் இவவரிலசயில் 
நின்று எரிபெோருள பெறறு தினமும் 
ெோடசோலை பசன்று எவவோறு உ்ளம -
கிழ்வுடன் கறபிக்க முடியும் என்ெது 
சிந்திக்கபவண்டிய விடயம். அத்-
துடன் ஆசிரியர்களுக்பகன எரி -
பெோருல்ள பெறறுக்பகோளவதறகு 
மோவட்ட ரீதியோக தனியோன எரி-
பெோருள நிரப்பு நிலையம் மறறும் 
குறித்த கோை அவகோசம் என்ென இது-
வலரயில் பெறறுக்பகோடுக்கப்ெட-
வில்லை.   

நிலைலம இவவோறு இருக்க 
கிழக்கு மோகோணத்தில் ஐந்து நோட் -
களும் ெோடசோலை வழலமபெோல் 
இயஙகும் என தோஙகள விடுத்த 
அறிக்லக ஆசிரியர்கள, மோணவர்கள 
மறறும் பெறப்றோரது மனநிலைலய 
குழப்பும் ஒரு பசயைோகும். கிழக்கு 
மோகோணத்லதப் பெோறுத்தவலர அது 

கிரோமப் ெோடசோலையோக இருப்பி-
னும் அதிக ஆசிரியர்கள தூர இடமி -
ருந்து பசல்ெவர்க்ளோகபவ இருக்கின்-
்றனர்.    அவவோறு இருக்க கிழக்கில் 
எரிபெோருள தட்டுப்ெோடு இல்லை 
என தோஙகள நிலனப்ெதுவும் ஆசி -
ரியர்கள மறறும் மோணவர்கள இை-
குவோக ெோடசோலை வரமுடியும் என 
தோஙகள நிலனப்ெதுவும் பவடிக்-
லகயோன விடயமோக இருக்கின்்றது. 
பமலும் கல்வியலமச்சின் சுற்றறிக்-
லகலய அமுல்ெடுத்தோது கிழக்கு 
மோகோணத்தில் பிரத்திபயகமோக தனி 
ஒரு சுற்றறிக்லகயிலன ெயன்ெடுத்-
துவதன் மூைம் ஆசிரியர்கல்ள அர -
சோஙகத்திறகு எதிரோக பகோந்தளிக்கத் 
தூண்டும் ஒரு பசயறெோடோகபவ 
இது வழிசலமக்கும் என்ெது எமது 
கருத்து.   

கல்வியலமச்சின் சுற்றறிக்லக-
யிலன முழுலமயோக அமுல்ெடுத்த 
பவண்டும் எனவும் இந்நோட்களில் 
ெோடசோலை பசல்ை இயைோதவர்க-
ளுக்கு விபசட விடுமுல்ற வழஙக 
பவண்டும் எனவும் வினயமோக பகட்-
டுக்பகோளகின்ப்றோம். என குறிப்பிட்-
டுள்ளனர்.     

மட்டு.மமதடிஸத மத்திய கல்லூரியின்   
208 ஆவது ஆண்டு நிறைவு விழா  

பவல்ைோபவளி தினகரன் நிருெர்  

மட்டக்க்ளப்பு பமதடிஸத மத்திய 
கல்லூரியின் (பதசிய ெோடசோலை) 
208 ஆவது ஆண்டு நில்றவு விழோ 
பநறறு புதன்கிழலம (29) கோலை 
8.30 மணிய்ளவில் கல்லூரியின் 
முதல்வர் இரோைதுலர ெோஸகர் தலை-
லமயில் நலடபெற்றது.  

இந்நிகழ்வில் மதப்பெரியோர்க -
்ளோன மட்டு.புளியந்தீவு பமதடிஸத 
திருச்சலெயின் பசகர முகோலமக்குரு 
வண.ஏ.சோம் சுபெந்திரன், நோவட்-
குடோ பமதடிஸத திருச்சலெக்குரு 

வண.எஸ.முருகுப்பிளல்ள, கல்லூ-
ரியின் முன்னோள அதிெர் பக.ஜீ.அரு-
்ளோனந்தம், ெோடசோலை அபிவிருத்தி 
சஙக பசயைோ்ளர் எந்திரி லவ.பகோ -
பிநோத், பிரதியதிெர் எஸ.நந்தபகோ-
ெோல்,  ெலழய மோணவர் சஙகத்தலை-
வர் எஸ.ெகீரதன், குருல்ளச்சோரண 
தலைவர் ந.பிரதீென், ஆசிரியர்கள, 
குருல்ளச்சோரண ஆசிரியர்கள, மோண-
வர்கள, சோரண மோணவர்கள, கைந்து 
பகோண்டோர்கள.    

ஆளுநரிடம் புகார்

திருக�ாணைமை ைாவட்டம் படடினமும் சூழலும் பிரகேச சசயை�ப் பிரிவுக்குடபட்ட 
ைமனயாசவளி பகுதியில் சபாருளாோர செருக்�டியால் பாதிக்�ப்பட்டவர�ளுக்�ான 
உைர உணவுப் சபாதி�ள் கெற்று முன்தினம் (28) திருக�ாணைமை புளூ கவாட்டர 
�ழ�ம் ஏற்பாடடில் அேன் ேமைவர ஆ.சஜயசீைன் ேமைமையில் வழங்கி மவக்�ப்பட்ட 
கபாது,  ப்டம் ேம்பை�ாைம் குறூப் நிருபர   

'என் இனிய பட்டாம் பூச்சிக்கு'

கவிறத நூல் மவளியீட்டு விழா  

கல்ைடி குறூப் நிருெர்  

பெௌர்ணமி கலை இைக்கிய நிகழ் -
வுத் பதோடரின் 43ஆவது நிகழ்வோக 
மகுடம் கலை இைக்கிய வட்டம் 
நடோத்தும் வி. லமக்கல் பகோலினின் 
'என் இனிய ெட்டோம் பூச்சிக்கு' 
கவிலதத் பதோகுப்பு பவளியீட்டு 
விழோ கடந்த ஞோயிறறுக்கிழலம 
மோலை 4.00 மணிக்கு மட்டக்க -
்ளப்பு பெோது   நூைக பகட்பெோர் 
கூடத்தில் இடம்பெற்றது.   

மட்டக்க்ளப்பு தமிழ்ச் சஙகத்தின் 

தலைவர் வி.ரஞ்சிதமூர்த்தியின் 
தலைலமயில் நலடபெற்ற குறித்த 
நிகழ்விறகு யோழ். மோவட்ட பசயைோ -
்ளர் க.மபகசன், கிழக்கு ெல்கலைக் -
கழக பவந்தர் பெோரோசிரியர் எம்.
பசல்வரோசோ மறறும் கிழக்குப் ெல்க -
லைக்கழக உெபவந்தர் பெரோசிரியர் 
வ.கனகசிஙகம் ஆகிபயோர் பிரதம 
விருந்தினர்க்ளோக கைந்துபகோண்டு 
விழோலவ சி்றப்பித்திருந்தனர்.  

மட்டக்க்ளப்பு மோநகர முதல்வர் 
தியோகரோைோ சரவணெவன் சி்றப்பு 
விருந்தினரோக கைந்து பகோண்ட 

நிகழ்வில் நூலின் முதற பிரதிலய 
மட்டக்க்ளப்பு மோவட்ட பிரோந்திய 
சுகோதோர பசலவகள திலணக்க்ளப் 
ெணிப்ெோ்ளர் லவத்திய கைோநிதி 
குணசிஙகம் சுகுணன் பெறறுக் 
பகோண்டோர்.  

குறித்த நூல் பதோடர்ெோன நயவு -
லரயிலன கிழக்குப் ெல்கலைக்கழக 
சுவோமி விபுைோனந்தோ அழகியற கற -
லககள நிறுவக சிபரஷட விரிவுலர -
யோ்ளர் க.பமோகனதோசன் ஆறறியது -
டன்,  

பவளியீட்டுலரலய எழுத்தோ -

்ளர் ச.மணிபசகரனும், வரபவறபு -
லரலய மட்டக்க்ளப்பு மோவட்ட 
தமிழ் எழுத்தோ்ளர் சஙக பெோரு்ளோ -
்ளர் கதிரவன் த.இன்ெரோசோவும், நன் -
றியுலரலய மகுடம் வி.லமக்கல் 
பகோலினும் நிகழ்த்தியிருந்தலம 
குறிப்பிடத்தக்கது.  

இந் நூல் பவளியீட்டு நிகழ்வில் 
தினகரன் ஆசிரிய பீடத்லதச் பசர்ந்த 
பைோரன்ஸ பசல்வநோயகம் உள -
ளிட்ட பமலும் ெைருக்கு நூலின் 
முதற பிரதிகள வழஙகி லவக்கப் -
ெட்டன.    

திருககாணைமல ைாவடட 
மீனவரகளின் வாழவாதாரம் பாதிபபு
கந்த்ளோய் தினகரன் நிருெர் 

திருபகோணமலை மோவட்ட மீன -
வர்களின் வோழ்வோதோரம் பெரிதோக 
ெோதிப்ெலடந்துள்ளது.எரிபெோருள 
தட்டுப்ெோட்டோல் கடலுக்கு பதோழி-
லுக்குச் பசல்வதில் மீனவர்கள சிர -
மஙகல்ள எதிர்பநோக்கி வருகின்்ற-
னர்.

இம்மோவட்டத்தின் திருக்கடலூர், -
புல்பமோட்லட, நிைோபவளி மறறும் 
ைமோலியோ பெோன்்ற பிரபதசஙகளில் 
உள்ள மீனவர்களின் ெடகுகள, வள-
்ளஙகள கலரபயோரஙகளில் நிறுத்தி 
லவக்கப்ெட்டுள்ளன.

மீனவர்களுக்கு நீண்ட வரிலசக -
ளில் எரிபெோருளுக்கோக கோத்திருந்தோ-

லும் எரிபெோருல்ள பெறறுக்பகோள-
வதில் சிரமமோக உள்ளது.

இதனோல் மீனவர்களின் கடறப்றோ-
ழில் வோழ்வோதோரம் ெோதிப்ெலடந்-
துள்ளது. மீனவர்களுக்கு எரிபெோ-
ருல்ள பெறறுக் பகோளவதறகோக 
மீன்பிடி திலணக்க்ளம் இைகுவோன 
வழிமுல்றகல்ள பெறறுக்பகோ-
டுக்க நடவடிக்லக பமறபகோள்ள 
பவண்டும்.

ைடடு. ஐ.ஓ.சி.யில் ஊடகவியலா்ளர,  
பபாலிஸாருக்கு பபடகரால் விநிகயாகம்

மட்டக்க்ளப்பு குறூப் நிருெர்  
மட்டக்க்ளப்பு ைஙகோ ஐ.ஓ.சி.

எரிபெோருள நிரப்பு நிலையத்தில் 
பிரோந்த்திய ஊடகவியைோ்ளர்கள,-
பெோலிசோர், அரச ஊழியர்களுக்கு 
பெட்பரோல் விநிபயோகிக்கப்ெட்டன.  

எரிபெோருள நிரப்பு நிலைய 

உரிலமயோ்ளர் பக.பசல்வரோசோ-
வின் பமறெோர்லவயில் மோவட்ட 
சிபரஷட பெோலிஸ அத்தியட்ச-
கர் சுதத் மோசிஙக முன்னிலையில் 
பெோலிஸ உத்திபயோகத்தர்களுக்கு 
பெறப்றோல் விநிபயோகிக்கப்ெட்டன.  

மோவட்டத்திலுள்ள பிரோந்திய 
ஊடகவியைோ்ளர்கள எரிபெோருள 
நிரப்பு நிலைய உரிலமயோ்ளரிடம் 
விடுத்த பவண்டுபகோளின் பெரில் 
பிரோந்திய ஊடகவியைோ்ளர்களுக்கும் 
பெட்பரோல் வழஙகப்ெட்டன.    

முன்னுரிறம அடிபபறடயில்
வவளாண்றம அறுவறட  
ஒலுவில் விபசட நிருெர்  

அம்ெோல்ற மோவட்டத்தில் 
சிறுபெோக பவ்ளோண்லம 
அறுவலட பமறபகோளவதறகு 
முன்னுரிலம அடிப்ெலடயில் 
பவ்ளோண்லம அறுவலட இயந்-
திரஙகள மறறும் உழவு இயந்தி-
ரஙகளுக்கோன எரிபெோருள விநி-
பயோகிக்கப்ெட்டு வருவதோக, 
அக்கலரப்ெறறு விவசோய பெரும்-
ெோக உத்திபயோகத்தர் யூ.எல்.ஏ. 
ஹமீட் பதரிவித்தோர்.  

அக்கலரப்ெறறு பமறகு கமநை 
பசலவ நிலையத்திறகுட்ெட்ட 
விவசோய கோணிகளில் பசய்லக ெண்-
ணப்ெட்ட பவ்ளோண்லம அறுவலட 
பசய்வதறகு அறுவலட இயந்திரஙக-
ளுக்கும், அறுவலட பசய்யப்ெட்ட 
பநல்லை பகோண்டு பசல்வதறகோன 
உழவு இயந்திரஙகளுக்கும் அம்ெோல்ற 
மோவட்ட அரசோஙக அதிெர் பை.எம்.ஏ. 
டக்்ளஸின் அறிவுறுத்தலுக்கலமய 

அக்கலரப்ெறறு பிரோந்திய விவசோயிக-
ளுக்கு எரிபெோருள ெஙகீட்டு அட்லட 
மூைம் விநிபயோகிக்கப்ெட்டு வருவ-
தோக பதரிவித்தோர்.  

அக்கலரப்ெறறு பமறகு கமநை 
பசலவ மத்திய நிலையத்திறகுட்ெட்ட 
சுமோர் 24 ஆயிரம் ஏக்கர் கோணிகளில் 
பநறபசய்லக பமறபகோள்ளப்ெட்டு 
அறுவலட ஆரம்பிக்கப்ெட்டுள்ளது.   

எரிபெோருள தட்டுப்ெோடு இல்-
ைோமல் பநல் அறுவலட சீரோக 
நலடபெ்ற பவண்டுபமன்ெதற-
கோக சகை விவசோயிகளுக்கும் 
ஏக்கர் ஒன்றுக்கு 20 லீட்டர் டீசல் 
கிரமமோன முல்றயில் வழஙகுவ-
தறகு எல்ைோ எரிபெோருள நிரப்பு 
நிலையஙகளுக்கும் அறிவுறுத்தல் 
வழஙகப்ெட்டுள்ளதோக பதரிவித்-
தோர்.   விவசோயிகள தஙகளுக்கு 
கமநை பசலவ மத்திய நிலையத்-
தினூடோக வழஙகப்ெட்டுள்ள எரி-
பெருள ெஙகீட்டு அட்லடயுடன் 
உரிய எரிபெோருள நிரப்பு நிலை-

யஙகளில் எரிபெோருட்கல்ள பெறறுக் 
பகோளளுமோறு பகட்டுள்ளோர்.   எரிபெோ-
ருள தட்டுப்ெோடு நிைவி வருகின்்ற 
பெோதிலும் விவசோயிகளுக்கு எவவித 
ெோதிப்பும் ஏறெடோத வலகயில் எரி-
பெோருல்ள வழஙகுவதறகு அரசோஙகம் 
நடவடிக்லக எடுத்துள்ளதோகவும் பதரி-
வித்தோர்.    

சிவபபு அறிவித்தறை மீறியவர்கள் மீது வழக்கு தாக்கல்  
ஒலுவில் விபசட நிருெர்  

அக்கலரப்ெறறு சுகோதோர லவத்தியதி-
கோரி பிரிவுகளில் படஙகு நு்ளம்பு ெரவக் 
கூடிய இடஙகல்ள லவத்திருந்து துப்-
புரவு பசய்யுமோறு சிவப்பு அறிவித்தல் 

விடுக்கப்ெட்டிருந்தும், அதலன மீறி-
யவர்களுக்பகதிரோக வழக்குத் தோக்கல் 
பசய்யவுள்ளதோக, அக்கலரப்ெறறு 
சுகோதோர லவத்தியதிகோரி டோக்டர் எப்.
எம்.ஏ. கோதர் பதரிவித்தோர்.  

கல்முலனப் பிரோந்திய சுகோதோர 

பசலவகள ெணிப்ெோ்ளர் லவத்திய 
கைோநிதி டோக்டர் ஐ.எல்.எம். றிெோஸின் 
ஆபைோசலனக்கலமய பெோதுச் சுகோதோர 
ெரிபசோதகர்கள, பெோலிஸோர், இரோணு-
வத்தினர் மறறும் விபசட படஙபகோ-
ழிப்பு பசயைணியினர் இலணந்து வீடு 

வீடோகச் பசன்று படஙபகோழிப்பு நட-
வடிக்லக பமறபகோள்ளப்ெட்டு வருவ-
பதோடு, படஙபகோழிப்பு பதோடர்ெோன 
ஆபைோசலனகளும் வழஙகப்ெட்டு வரு-
வதோகவும் பதரிவித்தோர்.  

படஙபகோழிப்பு ெரிபசோதலன-

யின் படஙகு நு்ளம்பு ெரவக் கூடிய 
இடஙகல்ள லவத்திருந்து துப்புரவு 
பசய்யுமோறு சிவப்பு அறிவித்தல் 
விடுக்கப்ெட்டிருந்தும், அதலன மீறி-
யவர்க்பகதிரோகபவ வழக்குத் தோக்கல் 
பசய்யவுள்ளதோகவும் பதரிவித்தோர்.    
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ஜப்பான் தூதுவர் வடக்கில் ்ல்்வறு   
தரபபினருடனும் கலந்துரரயபாடல்  

பருத்தித்துறை விசேட,   
யாழ். விசேட நிருபர்கள்   

வடக்கிற்கு விஜயம் சேற்்்காண்-
டுள்்ள இலஙற்கக்்கான ஜபபான் 
தூதுவர மிசுச்காஷி ஹிசடகி 
ேே்கால நிறலறே்கள் ்�ாடரபில் 
பல்சவறுபடட �ரபபுக்்களுடனும் 
ேந்திபபுக்்கற்ள சேற்்்காண்டு வரு -
கின்ைறே குறிபபிடத்�க்்கது.   

சேற்றைய தினம் பு�ன்கிழறே 
யாழ் ோே்கர மு�ல்வர ேடடத்�ரணி 
விஸவலிங்கம் ேணிவண்்ணறன 
யாழ் ோே்கர ேறபயில் றவத்து ேந்-
தித்து ்கலந்துறரயாடினார. இசேந்-
திபபில் யாழ்.ோே்கர ஆற்ணயா்ளர 

இ.�.்ஜயசீலனும் உடனிருந்�ார. 
இ�ன்சபாது ோே்கர மு�ல்வரால் 
ஜபபான் தூதுவருக்கு நிறனவுபபரி-
சும் வழங்கபபடடது. 

இசேந்திபபின்சபாது பல்சவறு 
விடயங்கள் ஆராயபபடடன, 
ஜபபான் ்கடந்� ்காலங்களில் யாழ் 
ோே்கர ேறபயின் எல்றலக்குள் 
்ேய்துவந்� ்பாரு்ளா�ார ேற்றும் 
அபிவிருத்தி பணி்களுக்கு யாழ் 
ோே்கர மு�ல்வர என்ை வற்கயி-
லும் ோே்கர ேக்்கள் ோரபிலும் 
ேன்றி ்�ரிவிக்்கபபடடது. அத் -
துடன் இலஙற்கயில் ேோ�ானம் 
நிலவிய ்காலத்தில் ஜபபானால் 
ேோ�ான சபசசுவாரத்ற�க்கு ்காத்தி -

ரோன பங்களிபபு ்ேய்யபபடடது 
குறிபபா்க இலஙற்கக்்கான விசேட 
தூதுவர யசுசி அ்காஷி அந்� பணி்க-
ளிசலசய ஈடுபடடிருந்�ார. அச�-
சபான்று நிரந்�ர அரசியல் தீரவுக்கு 
ஜபபானிய அரசு பங்களிபபு ்ேய்ய 
சவண்டும் என்றும் ேேஷ்டி அடிப -
பறடயிலான அரசியல் தீரவு வழங-
்கபபட சவண்டும் என்ை ச்காரிக்ற்க -
றயயும் ஜபபான் தூதுவரிடம் யாழ்.
ோே்கர மு�ல்வர விஸவலிங்கம் 
ேணிவண்்ணன் ஜபபானிய தூதுவரி -
டம் ச்கடடுக்்்காண்டார. 

இலஙற்கக்்கான ஐபபானிய 
தூதுவர H.E. Mr.MIZUKOSHI 
Hideaki  முல்றலத்தீவு விசுவே-

டுக்கு்ளம் பறன ்�ன்றனவ்ள 
அபிவிருத்தி கூடடுைவு ேங்கத்திற்கு 
விஜயம் சேற்்்காண்டு அஙகிருந்து 
ஐபபானிய உ�வியில் இயஙகிவ-
ரும் ச�ங்காய் எண்்்ணய் உற்பத்தி 
்ேயற்பாடு்கற்ள பாரறவயிட -
டுள்்ளார.

சேற்று ஐபபான் ோடடின் நிதி-
யு�வியில் 2 மில்லியன் ரூபா 
்ேலவிலான ேவீன இயந்திரங்கள் 
ச�ங்காய் எண்ற்ண உற்பத்திக்்கா்க 
வழஙகிறவக்்கபபடடுள்்ளன.

இலஙற்கக்்கான ஜபபான் தூதுவர 
மிசுச்காஷி ஹிசடகி சேற்று முன் -
தினம் ்ேவவாய்க்கிழறே இரவு  
�மிழ் ச�சியக் கூடடறேபபின் 

பிரதிநிதி்கற்ள ்்காக்குவிலிலுள்்ள 
�னியார விருந்தினர விடுதியில் ேந் -
தித்�னர. 

இசேந்திபபில் இலஙற்க �மிழ-
ரசுக் ்கடசியின் �றலவர ோறவ 
சேனாதிராஜா, பு்்ளாடடின் 
�றலவர �ரேலிங்கம் சித்�ாரத்�ன், 
்ரசலாவின் �றலவர ்ேல்வம் 
அறடக்்கலோ�ன் ஆகிசயார பங-
ச்கற்ைனர. யாழ்பபா்ணத்திற்கு 
விஜயம் ்ேய்துள்்ள ஜபபான் 
தூதுவர ேே்கால நிறலறே்கள் 
்�ாடரபில் பல்சவறுபடட �ரப -
புக்்களுடனும் ேந்திபபுக்்கற்ள 
சேற்்்காள்்ளவுள்்ளறே குறிபபி-
டத்�க்்கது.  

பெற்றோல் திருட்டு 
யாழ். விசேட நிருபர

யாழ்.ே்கர பகுதியில் யாழ். ோே்க -
ரேறப ்பண் உறுபபினர உள்ளிடட 
இருவரின் சோடடார றேக்கிளில் 
இருந்து ்படசரால்  திருடபபடடுள்-
்ளது.

அரே ோரபற்ை நிறுவனம் ஒன்றின் 
ஒழுங்கறேபபில் உள்ளூராடசி 
ேறப ்பண் உறுபபினர்களுக்்கான 
்ேயலேரவு சேற்றைய தினம் ்ேவ-
வாய்க்கிழறே யாழிலுள்்ள �னியார 
விடுதி்யான்றில் ேறட்பற்ைது.

அதில் பஙச்கற்்க ்ேன்ை ்பண் 
உறுபபினர்களின் சோடடார றேக் -
கிளில் இருந்ச� ்பற்சைால் திருடப-
படடுள்்ளது.

எரிப�ாருள் தட்டுப�ாடு 

யாழ். விசேட நிருபர

்பற்சைால் வழங்க 
ச்காரி யாழ். ோவடட 
் ே ய ல ்க த் தி ற் கு 
முன்பா்க சிலர சபாராட-
டத்திறன முன்்னடுத்-
துள்்ளனர.

யாழ்.ோவடட ்ேய-
ல்கத்திற்கு அருகிலுள்்ள 
ஐ.ஓ.சி எரி்பாருள் 
நிரபபு நிறலயத்தில் 
சடாக்்கன் ்பற்ைவர்க-
ளுக்கு ்பற்சைால் வழங்கபபடவுள்-
்ள�ா்க   ்�ரிவிக்்கபபடடறேயால் 
சேற்றைய தினம் பு�ன்கிழறே 
அதி்காறல ்�ாடக்்கம் பலர நீண்ட 
வரிறேயில் ்காத்திருந்�னர.

இந்நிறலயில் ்காறல 09 ேணி 
ய்ளவில் எரி்பாருள் நிரபபு நிறல-
யத்தில் அத்தியாவசிய சேறவயில் 
ஈடுபடுபவர்களுக்ச்க எரி்பாருள் 
வழங்கபபடும் என அறிவித்�றே-
யால் நீண்ட சேரம் வரிறேயில் ்காத்-
திருந்�வர்கள் ேத்தியில் குழபபம் 
ஏற்ைபடடது. அ�றனயடுத்து வரி-
றேயில் ்காத்திருந்� பலரும் ோவடட 
்ேயல்கம் முன் கூடி சபாராடடத்தில் 
ஈடுபடடனர.

அ�ன் சபாது அஙகு வந்தி-
ருந்� ்பாலிஸாரிடம் “ ஐ. ஓ. சி 

்பற்சைால் நிரபபு நிறலயத்தில் ேட-
டுபபடுத்�பபடட அ்ளவில் ்பாது 
ேக்்களுக்்கான ்படசரால் வழங-
்கபபடும் என ஊட்கங்களில் ்ேய்-
தி்கள் ்வளிவந்�ற�யடுத்து ோம் 
்படசராறல ்பை நீண்ட சேரம் வரி-
றேயில் ்காத்திருந்ச�ாம்” என கூறி 
பத்திரிற்க ்ேய்தி்கற்ள ்பாலிஸாரி-
டம் ்காடடினார.

அச�சவற்ள சபாராடடம் 
ேடாத்தியவர்களுடன் சேலதி்க 
ோவடட ்ேயலா்ளர ே. பிரதீபன் 
சபசசுவாரத்ற� ேடாத்திய சபாது, 
அத்தியாவசிய சேறவயா்ளர்க-
ளுக்ச்க எரி்பாருள் விநிசயாகிக்்க 
எேக்கு அறிவுறுத்�பபடடறேக்கு 
அறேயசவ �ாம் எரி்பாருள் நிரபபு 
நிறலயத்தினருக்கு அவவாறு அறிவு-
றுத்திசனாம் என அவர ்�ரிவித்�ார.

கிடப்பில் ்ெோடப்ெட்ட ப�ோக்கிளோய் 
�டல் நீ்ேரிக்�ோன ெோலம் �ட்டும் ெணி

பரந்�ன் குறூப நிருபர

்்காக்கி்ளாய் ்கடல்நீசரரிக்்கான 
பாலம் அறேக்கும் பணி்கள் கிடப-
பில் சபாடபபடடுள்்ளறேயால் 
இரண்டு ோவடடங்களின் எல்-
றலக்கிராே ேக்்கள், பாடோறல 
ோ்ணவர்கள் பல்சவறு சிரேங்கற்ள 
எதிர்்காண்டு வருகின்ைனர. வடக்கு 
ோ்கா்ணத்ற�யும் - கிழக்கு ோ்கா்ணத்-
ற�யும் பிரித்து நிற்கும்  ்்காக்கி்ளாய் 
்கடல் நீசரரி ஊடா்க பாலம் நிரோ-
ணிக்கும் ்ேயற்திடடம் பல  ஆண்-
டு்க்ளா்க  சபசே்ளவிசலசய உள்்ளது. 
அ�ற்்கான ஆரம்ப ்கடட ேடவடிக்-
ற்க்கள் எதுவுசே முன்்னடுக்்கபபட-
வில்றல. 

முல்றலத்தீவு ோவடடத்தின் 
்்காக்கி்ளாய் பகுதிறயயும், திரு-
ச்கா்ணேறல ோவடடத்தின் புல்-
சோடறட பகுதிறயயும் ஊடறுத்-
துள்்ள ்்காக்கி்ளாய் ்கடல்நீசரரிறய 
இற்ணத்து பால்ோன்றிறன 
அறேபப�ற்்கான ச்காரிக்ற்க்கள் 
்�ாடரசசியா்க முன்றவக்்கபபடடு 
வருகின்ைன. முல்றலத்தீவு ோவட-
டத்ற�யும், திருச்கா்ணேறல ோவட-
டத்ற�யும் இற்ணக்கும் மு்கோ்க 
முல்றலத்தீவு - ்்காக்கி்ளாய் வீதிறய-
யும் (டீ 297), புல்சோடறட - திரு-
ச்கா்ணேறல வீதிறயயும் (டீ 424) 

இற்ணத்து ்்காக்கி்ளாய் ்கடல்நீசரரி 
ஊடா்க சுோர ஒரு கிசலா மீற்ைர 
தூரத்திற்கு பாலம் ஒன்று அறேக்்கப-
படுோயின் இரண்டு ோவடடத்திற்-
கும் இறடயிலான பிரயா்ண தூரம் 
சுோர 60 கிசலாமீற்ைர வறர குறைவ-
றடயும். ்கடந்� 2017.09.04 ஆண்டு 
அபசபாற�ய ச�சிய ஒருஙகி-
ற்ணபபு ேற்றும் ேல்லி்ணக்்க அறேச-
சினால்  ்வளியிடடிருந்� ஊட்க 
அறிக்ற்கயில், வடக்கு கிழக்கு ோ்கா-
்ணங்களில் முன்னுரிறேயளிக்்கப-
படட வீதி்கள் ேற்றும் பாலங்கற்ள 
புனரறேபபு ்ேய்வ�ற்கு அறேசே-
ரறவ அஙகீ்காரம் வழஙகியுள்்ள�ா-
்கவும், அதில் முல்றலத்தீறவயும் 
திருச்கா்ணேறலறயயும் இற்ணக்-
கும் ்்காக்கி்ளாய் ்க்ளபபு பாலமும் 

புனரறேக்்கபபடும் எனவும் ்�ரி-
விக்்கபபடடிருந்�றே குறிபபிடத்�க்-
்கது. பின்னர ்கடந்� 2018.07.-10 ஆம் 
தி்கதியன்று ேறட்பற்ை அறேச-
ேரறவ கூடடத்தின் சபாதும் கூட 
பாலம் அறேபப�ற்்கான அறேசே-
ரறவ அஙகீ்காரம் வழங்கபபடடது. 
்்காக்கி்ளாய் பாலம் அறேபப�ற்கு 
2016ஆம் ஆண்டில் சேற்்்காண்ட 
தீரோனத்ற� அறேசேரறவ அஙகீ்க-
ரித்திருந்�து. 

்ேக் குடியரசு.  . Bilfingrmceslanysto  
என்ை நிறுவனத்திடம் 48 மில்லியன் 
யூசராக்்களுக்கு வழஙகுவ�ற்்கா்க 
ச�சிய ்்காள்ற்க ேற்றும் ்பாரு்ளா-
�ார அலுவல்்கள் அறேசேர என்ை 
ரீதியில் அன்றைய பிர�ேரும் �ற்-
சபாற�ய பிர�ேருோன  ரணில் விக்-
கிரேசிங்க ேற்றும் முன்னாள் ்பருந்-
்�ருக்்கள் ேற்றும் வீதி அபிவிருத்தி 
அறேசேர ்கபீர ஹாசிம் ேேரபபித்� 

கூடடு பரிந்துறரக்கு அறேசேரறவ 
அஙகி்காரம் வழஙகியிருந்�து      

பின்னர மீண்டும் 2019. -02. -12 
அன்று அபசபாற�ய மீள்குடிசயற்ை 
அறேசசு, ்்காக்கி்ளாய் பாலம் 
அறேபப�ற்கு 09 பில்லியன் ரூபாய் 
்ேலவாகும் என ேதிபபீடு ்ேய்யப-
படடுள்்ள�ா்கவும் , அச�சவற்ள 
41.5 மில்லியன் யூசரா ்கடனு�விறய 
்ேக் குடியரசின் ஏற்றுேதி வஙகி 
வழங்கவுள்்ள�ா்கவும் அறிவித்தி-
ருந்�து. 

எனினும் இதுவறரயில் பாலம் 
அறேபப�ற்்கான ேடவடிக்ற்க்கள் 
எதுவும் ஆரம்பிக்்கபபடவில்றல. 
இ�னால் ஒரு கிசலா மீற்ைர தூரத்-
ற�க் ்கடந்து ்ேல்ல சவண்டிய 
ோ்ணவர்கள், ்பாதுேக்்கள் எனப-
பலரும் சுோர 60 கிசலா மீற்ைர 
தூரத்ற� சுற்றிச ்ேன்று ்கடந்து 
்ேல்ல சவண்டிய நிறலயிலும் 
ஆபத்�ான ்கடற்பய்ணத்ற�யும் 
சேற்்்காண்டு வருகின்ைனர

குறிபபா்க ்்காக்கி்ளாய் ்்காக்கு, 
்�ாடுவாய் ்கருோடடுக் ச்கணி  
சபான்ை பகுதி்களிலுள்்ள ேக்்கள் மீன-
வர்கள் இ�னால் பாதிக்்கபபடடுள்்ள-
னர. அச� சேரம் பாடோறல ோ்ண-
வர்கள் ஆபத்�ான பய்ணங்கற்ள 
சேற்்்காண்டு வருகின்ைறே இஙகு 
குறிபபிடத்�க்்கது. 

அச்சத்தில் 
�யணிக்கும் 

ைக்்கள் 

யோழ். மோவட்ட பெயல�த்துக்கு
முனெோ� மக்�ள் ்ெோேோட்டம்

வடமேோட்சி கிழக்கிலிருந்து மடுமோதோ 
திருத்தலத்துக்�ோன ெோதயோத்திரே

புதுக்குடியிருபபு விசேட நிருபர

யாழ்பபா்ணம் வடேராடசி கிழக்கிலிருந்து 
ேன்னார ேடு திருத்�லத்திற்்கான பா�யாத்திறர 
்கடந்� 27ஆம் தி்கதி ஆரம்போனது. 

ோடடில் ஏற்படடுள்்ள ்பாரு்ளா�ார ்ேருக்்க-
டிக்கு ேத்தியிலும் ேடு அன்றனயின் பக்�ர்கள் 
�ங்கள் சேரத்திக்்கடன்்கற்ள நிறைவு்ேய்வ�ற் -
்கான பா�யாத்திறரயிறன சேற்்்காண்டுள்்ள-
னர. 

அந்�வற்கயில் யாழ்பபா்ணம் வடேராடசி 
கிழக்கு ்கடறடக்்காடு ்கபபசலந்தி ோ�ா ஆலயத் -
திலிருந்து ்கடந்� 27ஆம் தி்கதி ஆரம்போனது. 

இவர்கள் ஏ 9 வீதி வழியா்க  பற்ள கிளி்ோசசி 

முறி்கண்டியிலிருந்து ்்காக்்காவில் வீதி வழியா்க 
ஐயன்்கன்கு்ளம் வறர ்ேன்று ேல்லாவி வழியா்க 
ேடடாங்கண்டறலச ்ேன்ைறடந்�து, சேற்று 
புனி� ேடு திருத்�லத்ற� ்ேன்ைறடந்துள்்ளனர. 
ோடு எதிர்்காண்டுள்்ள ்பாரு்ளா�ார பிரசசிறன -
்கள் நீங்கவும் , ோடடு ேக்்கள் அறனவரும் சுபீட-
ேோ்க வாழவும் பிராரத்�றன ்ேய்வ�ா்க பா� 
யாத்திறரயில் ஈடுபடடவர்கள் ்�ரிவித்�னர. 
வடேராடசி கிழக்கு ்கடறடக்்காடு ்கபபசலந்தி 
ோ�ா ஆலயத்திலிருந்து வருடம் ச�ாறும் பா� 
யாத்திறர சேற்்்காள்ளும் பக்�ர்கள் ேடு திருத்-
�லத்தில் ஆடிோ�ம் 2ஆம் தி்கதி இடம்்பறும் 
உற்ேவத்தில் ்கலந்து்்காள்்ளவுள்்ளறே குறிபபி-
டத்�க்்கது.

ஒட்டுசுட்்ான் தான்்தான்றீஸ்வரர் ஆலய ்வரு்ாநத உற்ச்வம் ப்காடி்யற்றத்து்ன் 
ஆரம்�ைானது.         �்ம்: உற்ச்வம் ைாங்குளம் குறூப நிரு�ர்

வோள் பவட்டுச் ெம்ெவத்தில் 
இரளஞர் ெடு�ோயம்
ோவ்கசசேரி விசேட நிருபர

ோவ்கசசேரிப ்பாலிஸ பிரிவுக் -
குடபடட ேடத்�டிப பகுதியில் சேற்-
றுமுன்தினம் இடம்்பற்ை வாள் 
்வடடுச ேம்பவத்தில் இற்ளஞர 
ஒருவர ற்கயில் படு்காயேறடந்-
துள்்ளார. ேதுசபாற�யில் வந்� 
இற்ளஞன் �னது வீடடிலிருந்� 
்பாருட்கற்ள உறடத்துள்்ளார. 
அவவிடத்திற்கு வந்� ேற்்ைாரு 
இற்ளஞன் அவர மீது வாள் வீசசு 
சேற்்்காண்ட�ா்கத் ்�ரிவிக்்கப-
படுகிைது.இதில் ேடத்�டிப பகுதி-
றயச சேரந்� 31வய�ான இற்ளஞன் 
ஒருவசர ற்கயில் படு்காயேறடந்� 
நிறலயில் ோவ்கசசேரி ஆ�ார றவத் -
தியோறலயில் அனுேதிக்்கபபடடு 
பின்னர சேலதி்க சிகிசறேக்்கா்க 
யாழ் சபா�னா றவத்தியோறலக்கு 
அனுபபி றவக்்கபபடடுள்்ளார. 



 

அரச காலத்தில் நிர்ாணிககப்பட்ட 
கனேவல்்்பால குளத்தினூ்டாக  
சிறுன்பாகத்திற்கு னேவவயாே 
நீவரப ்்பற்று,காலாகால்ாக கனே-
வல்்்பால ்ககள் சு்ார  150 ஏககர-
களுககும் அதிக்ாே நிலப்பரபபில் 
விவசாயம் ்சய்துவநேேர.  இநநி-
வலயில்,மிக நீண்டகால்ாக இககு-
ளம் புேரநிர்ாணம் ்சய்யப்ப்டாே-
ோல்  அபபிரனேச விவசாயம் ்பாரிய 
அளவில் ்பாதிப்பவ்டநதுள்ளோக 
பிரனேசவாசிகள்  ்ேரிவிககின்றேர. 
்பயிற்்சய்வககவள ன்ற்்காள்ள 
அரசாஙகம் ஊககுவிககும்  இநநி-
வலயிலா வது இககுளத்வே புேர-
வ்த்து ேரு்ாறு அவரகள் னகாரி-
யுள்ளேர.  

கனேவல்்்பால க்நல சஙகத்தில் 
குளத்திற்கு ்்பாறுப்பாக இருககும் 
விோவேயார இது ்ோ்டரபில் ்ேரி-
விகவகயில்,  

முஹம்்து முேவ்பர (விோவே-
யார- கனேவல்்்பால க்நல சஙகம்):  

“ இ க கு ள ம் 
அரச காலத்தில் 
நிர்ாணிககப -
்ப ட டி ருந ே ா -
லுஙகூ்ட க்டநே 
க ா ல ங க ளி ல்  
எ து வி ே ் ா ே 
அ பி வி ரு த் தி -
கனளா, புேரநிர-

்ாணஙகனளா ன்ற்்காள்ளப்ப்ட-
வில்வல. இேோல்  இககுளத்தில் 
்பல குவ்ற்பாடுகள் நிலவுகின்றே. 
இதில் காணப்படும் பிரோே  குவ்ற-
்பாடுகளில் ஒனறுோன, ்ேகிோல் 
நீர கசிவோகும். ்ேகில்  ஏற்்படடி-
ருககின்ற ்வடிபபுககள், னேய்வு-
கள் காரண்ாகனவ ்ேகிலிருநது 
நீர  கசிகி்றது. ேற்ன்பாது ்வை 
நீரிோல் நிரம்பிவழியும் இககுளத்து 
நீர, இனனும்  ஓரிரு ்ாேஙகளில் 
முற்்றாக வடிநதுவிடும். விவசாயத்-
திற்காக  ்பயன்படுத்ேப்ப்டனவண-
டிய நீர வீணாக கசிநது ்சனறுவிடு-
கின்றே. அனேன்பாலனவ,  இககுளம் 

புேர நிர்ாணம் ் சய்யப்ப்டாேோல் 
னசறு நிவ்றநது குளத்தின  ்காள்ள-
ளவு குவ்றநது, காடுகளும் ்்பரிேள-
வில் வளரநதுள்ளே. இவவா்றாே  
குவ்ற்பாடுகள் நிவரத்தி ்சய்யப்ப-
டுமி்டத்து இநே 150 ஏககர விவசாய  
நிலத்திற்கும் சிறுன்பாகத்திற்கு ்ட-
டு்ல்லா்ல் இரணடு ன்பாகஙக-
ளுககும்  னேவவயாே நீவர இககு-
ளத்தின ஊ்டாக ்்பற்றுக்காள்ள 
முடியும் என்றார.  

அனேன்பால் கனேவல்்்பால 
கிரா் விவசாயியாே எம்.எச். 
முஹம்்து நசீம், இககுளம் ்ோ்டர-
பில் கருத்து ்ேரிவிகவகயில்,  

“ இ ப ்ப கு -
தி யி ன ல ன ய 
மிகப்பவைவ் 
வாய்நே இககுள-
்ாேது ஆரம்்ப 
க ா ல ங க ளி ல் 
விவசாயத்திற்கு 
் ட டு ் ல் ல ா -

்ல், குடிநீருககாகவும்  ்பயன்படுத்-
திேர. நாஙகள் சிறுன்பாகத்தில் விவ-
சாயம் ்சய்வோயின இககுளத்வே 
நம்பினய இருநனோம். இககுளம் 
்பாைவ்டநேோல், க்டநே சில வரு-
்டஙகளாக இபபிரனேச  விவசாயிகள் 
எவருன் சிறுன்பாக விவசாயத்வே 
ன்ற்்காள்ளவில்வல. அரச அதி-
காரிகள்,  அரசியல் பிரமுகரகளின 
்பராமுகஙகளானல, இககுளம் புேர-
நிர்ாணம்  ்சய்யப்ப்டவில்வல.
இநநிவலவ் ்ோ்டரு்ாயின, 
இககுளம் ்வறுந ேவரயாகத்ோன  
விளஙகும் என்றார.  

இககுளம் சம்்நே்ாக ்்பாறுபபு 
கூ்றனவணடிய க்நல அபிவிருத்தி 
திவணககளத்தின அநுராேபுர 
்ாவட்ட துவண ஆவணயாளர 
சமிநே ஏககநாயககவி்டம் விேவிய-
ன்பாது, 

சமிநே ஏககநாயகக (துவண 
ஆவணயாளர, க்நல அபிவிருத்தி 
திவணககளம், அநுராேபுரம்)  

“குளஙகளின 
அ பி வி ரு த் தி க -
ளுககாக இவ-
வரு்டம் ‘வாரி 
் ச ௌ ்ப ா க ய ா ’ 
் ச ய ற் றி ட ்ட த் -
தின கீழ் ்ாத்-
திரன் நிதி-
் ய ா து க கீ டு 

்சய்யப்படடுள்ளது. 75 மில்லியன 
ரூ்பா ்ாத்திரன் இச்்சயற்றிட்டத்-
தின கீழ் நுனுராேபுர  ்ாவட்டத்-
திற்கு கிவ்டத்ேது. இத்்ோவகயில் 
23 குளஙகவள புேரநிர்ாணம்  
்சய்வேற்காே சகல ஏற்்பாடுகவள-
யும் ்சய்துவிடன்டாம். எதிரவரும் 
காலஙகளில்  குளஙகளின அபிவி-

ருத்திககாக ஒதுககப்படுகின்ற நிதி-
நிதிகளிலிருநது  இககுளத்வே புேர-
நிர்ாணம் ்சய்வேற்காே சகல 
ஏற்்பாடுகவளயும்  ்சய்து்காடுப-
ன்பன” எே ்ேரிவித்ோர.

(அநுராேபுரம் திேகரன நிரு்பர)

   
ஹ்பவண நகரிலுள்ள ்சாஜ் 

நிவலய்்ானறுககுள் அனு்தி-
யினறி உடபுகுநே சிலர, அஙகுள்ள 
ஊழியரகவள ்்பால்லால் ோககி 
காயப்படுத்திவிடடு ்சாஜ் நிவலய 
்்பண உரிவ்யாளவர தீவவத்து 
்காவல ்சய்துள்ளேர. இக-
்காடிய சம்்பவம் (23) அதிகாவல 
இ்டம்்்பற்்றோக ஹ்பரவே 
்்பாலிஸார ்ேரிவித்ேேர.  

்ாத்ேவள வீதி, ்துரா்கா்ட 
்பகுதிவய வசிபபி்ட்ாக ்காண்ட 

28 வயது்டய உரிவ்யாளராே 
இளம்்்பணனண தீ மூட்டப்படடு 
உயிரிைநதுள்ளார. சம்்பவம் ்பற்றி 
ன்லும் ்ேரியவருவோவது, 
்சாஜ் நிவலயத்தில் னசவவ்யான-
றிவே ்்பற்றுக ்காள்வேற்காக, 
வருவக ேநேவரகளுககும் நிவலய 
ஊழியரகளுககுமிவ்டயில் முறுகல் 
நிவல ஏற்்பட்டது. இவேயடுத்னே, 
இச்சம்்பவம் இ்டம்்்பற்றுள்ளோக 
்்பாலிஸார நம்புகின்றேர. ்பலத்ே 
எரிகாயஙகளுககுள்ளாே ்சாஜ் 
நிவலய ்்பண உரிவ்யாளர 
சிகிச்வச ்பலனினறி உயிரிைநோர.

்வளிவிவகார அவ்ச்சின 
்சயலாளர அருணி வினேவரேே 
னநற்றுமுனதிேம் (28) ்சவவாய்க -
கிைவ்    ்வளிநாடுகளின நிதிநி -
புணத்துவர குழுவிேரு்டன ன்பச்சு 
வாரத்வே ந்டாத்திோர. ்காழும் -
பிலுள்ள ்வளிநாட்டலுவல்கள் 
அவ்ச்சில் நவ்ட்்பற்்ற இபன்பச் -
சுவாரத்வேயில்,  

ஆசியாவின திவ்றனசரி துவணச் 
்சயலாளர ்ரா்பரட கபனராத் 
்ற்றும் ்ேற்கு, ்த்திய ஆசியா -
வின துவண இராோஙகச் ்சய -
லாளர ்கல்லி ்கய்்டரலிங 
்ற்றும் அ்்ரிககாவின திவ்ற -
னசரித் திவணககளம், இராோஙக 
திவணககளத்வே பிரதிநிதித்துவப -

்படுத்தும் சினரஷ்ட பிரதிநிதிகள் 
கலநது்காண்டேர.இலஙவகய -
ரின நல்வாழ்வு னநாககிய நகரவு -
களுககு இநநாடுகள் வைஙகும் 
ஒத்துவைபபுககவள ்பாராடடிய 
அருணிவிேயரேே, இலஙவக 

எதிர்காணடுள்ள ்்பாருளாோர 
சவால்கவள ச்ாளிப்பேற்கு, 
அ்்ரிகக உேவிகள் வைங -
கும் முககியத்துவம் ்பற்றியும் 
கவேம் ்சலுத்ேப்பட்டது. இலங -
வகககாே அ்்ரிககத் தூதுவர 

ேூலிசங, அ்்ரிகக திவ்றனசரித் 
திவணககளம், அ்்ரிகக இரா -
ோஙகத் திவணககளம் ்ற்றும் 
்காழும்பிலுள்ள அ்்ரிககத் தூே -
ரகம் ஆகியவற்றின அதிகாரிகளும் 
இச்சநதிபபில் ்பஙனகற்றிருநேேர.  

இககுழுவிேர, ேோதி்பதி னகாட -
்டா்பய ராே்பக்ஷ, பிரே்ர ரணில் 
விககிர்சிஙக, ்வளிநாடடு அலு -
வல்கள் அவ்ச்சர ன்பராசிரியர 
ஜி.எல். பீரிஸ், மினசகதி ்ற்றும் 
எரிசகதி அவ்ச்சர காஞசே வினே -
னசகர, இலஙவக ்த்திய வஙகி -
யின ஆளுநர கலாநிதி பி. நநேலால் 
வீரசிஙக ்ற்றும் திவ்றனசரியின 
்சயலாளர ்ஹிநே சிறிவரேே 
ஆகினயாவரயும் சநதித்ேேர.   
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வெளிநாடுகளின்நிதிநிபுணத்துெரகளுடன்
அமைச்சின்வெயலாளரஅருணிவிஜேெர்தனெந்திப்பு

ப�ாலன்்னறுமை ைாைட்டத்திலுள்ள அப�யபுர ைகபப�ற்று ைருத்துைைம்னயில், 
ைாதாநத சிகிசமசைக்காக ைநத, கர்பபிணித்தாயைார்களுக்கு ஊட்டசசைத்துணவுகள ைழங்-
கப�ட்ட்ன. இ்ளம் ப�ணகள அமைபபின் தமலவி, பதசைைான்ய �ைாஸா தாஹாவின் 
ஏற்�ாடடில் ப�ாலன்்னறுமை ஹனி�ா ஹாஜியாரின் கணகாணிபபில் இநநிகழ்வு ந்டந-
தது. க்னடியன் இலங்மக முஸ்லிம் ப�ணகள அமைபபும் இத்திட்டத்துக்கு அனுசைரமண 
ைழங்கியிருநதது.  (�்டம்: ஏ.எஸ்.எம்.ஜாவித்)

ப�ாரு்ளாதார பநருக்கடிக்கு தீர்வுப�றும் பநாக்கில், புத்த்ளம் பிரபதசை பசையலா்ளர் 
ரங்க்னா ஜயதிலக்கவின் எணணக்கருவில் வீடடுத்பதாட்டப �யிர்சபசையமக ஊக்குவிக்-
கப�டுகிறது. இதற்கமைய, அலுைலர்களுக்கு விமத ைற்றும் ைரக்கன்றுகள ைழங்கப -
�ட்ட்ன. புத்த்ளம் பிரபதசை பசையலகத்தில் ந்டநத இநநிகழ்வில், அலுைலகர் ஒருைர் இைற்-
மறப ப�றுைமதக் காணலாம்.  (�்டம்: புத்த்ளம் தி்னகரன் நிரு�ர்)        

ஜ�ாம்தப்�ழககமுளஜளாருககுபுனரொழெளித்து
ெமூகத்துடன்இமணககெகலரும்முன்ெரஜெண்டும்
(புத்ேளம் திேகரன நிரு்பர)  

ன்பாவேப்பாவவேயாளரகளுககு 
புேரவாழ்வளித்து, அவரகவள நற்-
பிரவேகளாககி மீணடும்  சமூகத்து-
்டன இவணககும் ்சயற்திட்டத்தின 
மூலன், சி்றநே ்பலனகவளப ்்ப்ற 
முடியு்்னறு புத்ேளம் நகரபிோ 
எம்,எஸ்,எம்,ரபீக ்ேரிவித்ோர.

புத்ேளம் முககூடடுத் ேவலவ -்
கள் ஒனறிவணநது ஏற்்பாடு ்சய்ே 
ன்பாவே ஒழிபபு  ்ற்றும் விழிபபு-
ணரவு நிகழ்ச்சித் திட்டத்தில் கலநது 
்காணடு உவரயாற்றுவகயினல 
அவர இவவாறு குறிபபிட்டார.

்ரஹூம் னக.ஏ.்பாயிஸ் ஞா்ப-
காரத்ே ்ாநாடடு ்ண்ட்பத்தில் 

ந்டநே இநநிகழ்வில் 
(24) ன்பசிய நகர பிோ, 
ன்பாவேககு அடிவ்யாே-
வரகளுககு புேரவாழ்வளிக 
கும் திட்டத்துககு நான, 
ேவலவ் ோஙகவுள்னளன.

நகரசவ்ப உறுபபிேரகள் 
அ்டஙகலாக ்்பரிய்பள்ளி-
வாசல் ்ற்றும் ேம்இய்ய-
துல் உல்ா ஆகிய சமூக 
இயககஙக ளின ்பஙகளிபபும் இேற்கு 
அவசியம். இேற்காக அரப்பணி 
ககவும் ேயாராக னவணடும்.  இவவா-
்றாே னவவலத் திட்டஙகளுககு ்பாது-
காபபு ேரபபிேரின ஒத்துவைபவ்ப  
்்ப்றவுள்ளோகவும் அவர ன்லும் 
்ேரிவித்ோர. சரவ்ே ேவலவ்க-

ளின ்ேளிவூட்டல் உவரக-
ளும் இஙகு இ்டம்்்பற்்றே.
நிகழ்வில், வினே்ட வளவா-
ளரகளால் ன்பாவே மீடபு 
விழிபபுணரவுச் ்சாற்்்பா-
ழிவுகளும் நிகழ்த்ேப்பட-
்டே.  

சரவனேச ன்பாவே ஒழிப-
புத்திேத்வே முனனிடடு 
நகர சவ்பயால் ேயாரிககப-

்பட்ட விழிபபுணரவு கா்ணாளியும் 
்வளியி்டப்பட்டது.  

அேவேத் ் ோ்டரநது ேற்காலத்தில் 
இவளய ேவலமுவ்றயிேரிவ்டனய 
புவரனயாடிபன்பாயுள்ள ன்பாவேப 
்பாவவேயின அவல நிவலவ்கள் 
குறித்து ேயாரிககப்பட்ட "்்த்" 

(METH) எனும் விழிபபுணரவு குறுந-
திவரப்ப்டமும் ன்வ்டயில் திவரயி-
்டப்பட்டது.

குறுநதிவரப்ப்ட ேயாரிப்பாளர-
கவளப ்பாராடடி ்பணப ்பரிசும், 
நிவேவுச்சினேமும் வைஙகப்பட-
்டே. நகரசவ்ப உறுபபிேரகளு்டன 
இவணநது, நகரபிோ இவற்வ்ற 
வைஙகிோர. இநநிகழ்வில் உல்ாக-
கள், சரவ்ே ேவலவ்கள், ்்பரிய-
்பள்ளிவாசல் ்ற்றும் ேம்இய்யதுல் 
உல்ா சவ்ப பிரதிநிதிகள், நகர சவ்ப 
உறுபபிேரகள், ்பல்துவ்றசார அரச 
திவணககள அதிகாரிகள், ்பாதுகாபபு 
உயரதிகாரிகள், சமூக ஆரவலரகள் 
உள்ள்டஙகலாக ்்பாது ்ககளும் 
கலநது்காண்டேர.

வீட்டுத்ஜ்தாட்டஉற�த்திகமள
ஊககுவிகககலந்துமரயாடல்

நாடடின, ்பல்னவறு இ்டஙகளில் 
வீடடுத்னோட்ட ்பயிர்சய்வகவய 
ஊககுவிப்பது சம்்பநே்ாே கலந-
துவரயா்டல் னநற்றுமுனதிேம் (28) 
புத்ேசாசே ்ற்றும் கலாசார விவகார 
அவ்ச்சர விதுர விகர்நாயகக-
வு்டன அவ்ச்சு அலுவலகத்தில் 
இ்டம்்்பற்்றது.   

 இரா்கிருஷணன சுவாமி, சின்ய 
மிேன சுவாமி, கலாநிதி ரா்சநதிர 
குருககள் ்பாபுசர்ா, அவ்ச்சின 
்சயலாளர னசா்்ரடே, ்ாவிட்ட-
புரம் ஐயா சாமி ஐயர, இநது கலாசார 

திவேககள ்பணிப்பாளர உ்ா 
்னகஷவரன, இநது ்ா்ன்ற உ்ப 
ேவலவர எஸ். ேே்பாலா, முனோள் 
ன்லதிக ்பணிப்பாளர உடுவவ 
தில்வல ந்டராோ ்ற்றும் இநது 
கலாசார திவணககள உேவி நிரவாக 
பிரிவு திரு்தி ேயா ஆகினயார கலந -
து்காண்டேர.   

இவனவவலத்திட்டம் ்ோ்டர -
்பாே ஆனலாசவேகள் அ்டஙகிய சுற் -
றுநிரு்பம் அவ்ச்சரிோல் கலாநிதி 
ரா்சநதிர குருககள் ்பாபுசர்ாவி்டம் 
வகயளிககப்பட்டது.   

தீமூட்டப்�ட்டு
வகாடூரகவகாமல

கஜனெல்வ�ாலகுளம்புனரநிரைாணம்
வெயயப்�டாமையால்,விெொயம்�ாதிப்பு

சைாரணர் இயக்கத்தில் ஈடு�டடுள்ள ைாணைர்களுக்கு விநிபயாகிப�தற்காக, ைபலசிய 
சைாரணர் சைங்கம் அன்�ளிபபுச பசையத �ால்ைாக்கள அணமையில் விநிபயாகிக்கப�ட -
்ட்ன. ைாத்தமற புனித பதாைஸ் கல்லூரியில் நம்டப�ற்ற இநநிகழ்வில், பிரதை சைாரணர் 
ஆமணயா்ளர் ஜ்னா�ரித் ப�ர்்னாணப்டா இமைகம்ள மகயளித்தார். ைாத்தமற ைாைட -
்டத்திற்கா்ன �ால் �க்கடடுகம்ள ைாத்தமற ைாைட்டத்தின் உதவி ைாைட்ட ஆமணயா்ளர் 
ப�றுைமத காணலாம்.

ெடைத்தியைாகாணத்தில்�ச்மெப்�யறுஉற�த்தி
(அநுராேபுரம் ன்ற்கு திேகரன 
நிரு்பர)

வ்ட்த்திய ்ாகாணத்தில் ்பச் -
வசப்பயறு ்சய்வகயின மூலம் 
அதிக விவளச்சவல எதிர்பாரப்போக 
ஆளுநர ்ஹி்பால னஹரத் ்ேரிவித்-

ோர. ஒனறு னசரநது வளரபன்பாம் 
நாடவ்ட்வல்னவாம் உணவுப்பயிர  
னேசிய உற்்பத்தி திட்டத்தின வ்ட்த்-
திய ்ாகாண கூட்டத்்ோ்டர னநற்று 
முனதிேம் (28) நவ்ட்்பற்்ற ன்பானே 
ஆளுநர இவவாறு ்ேரிவித்ோர.

அவர அஙகு கருத்து ்ேரிவிகவக -

யில்:- ்பருபபு இ்றககு்தி ்சய்வ-
தில் நிவ்றய ்்டாலர ்சலவாகி்றது. 
இேற்கு ்ாற்றீ்டாக ்பச்வசப்பயறு 
உற்்பத்திவய ன்ற்்காணடு, உண -
விற்காக ்பயன்படுத்ே னவணடும். 
வ்ட்த்திய ்ாகாணத்தினுள் 
இனனும் 30,000 ஆயிரம் ்ஹகன்ட-

யரில் ்பச்வசப்பயறு ்பயிரி்டப்படும். 
அறுவவ்டககு பிநதிய காலத்தில், 
உற்்பத்தி ்சய்யப்பட்ட ்பயவ்ற, 
அவரத்துப்பச்வசப்பயறு ்பருபவ்ப 
உற்்பத்தி ்சய்து ்காள்வேற்கு 
வாய்பபுககள் உள்ளோகவும் அவர 
்ேரிவித்ோர. 

ஐ.எம்.மிதுன் கான்  
(பகக்கிராை குறூப நிரு�ர்) 
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உலகளாவிய ரீதியில் ஏற்பட்டுளள ப்பாருளா-
தார பெருககடியின் விளளவாக சரவததச வாடிக -
ளகயாளரகளின் ததளவ குளைந்து வரும் 
நிளலயில் இலஙளகயின் கூட்டு ஆளைகள 
சஙகஙகளின் மன்ைம் (JAAF) தனது ஸ்திரத் -
தன்ளமளய மீண்டும் நிளலொட்ைவும் உள -
ொட்டிலும் உலக அளவிலும் ெம்பிகளகளய 
மீண்டும் கட்டிபயழுப்ப ப்பாருளாதார 
மறறும் அரசியல் சீரதிருத்தஙகள பதாைரபில் 
தனது தவண்டுதகாளள மீண்டும் வலியுறுத்தி -
யுளளது.

இத்துளை எதிரபகாளளும் ஸ்திரமறை தன்ளம 
குறித்து கவனம் பசலுத்தும் JAAF, இலஙளக -
யில் ஆளைத் துளையானது, முன்பனபத்பாது-
மில்லாத வளயில் பெருககடிகளுககு முகங-
பகாடுத்து அளனத்து ஆரைரகளளயும் உற்பத்தி 
அட்ைவளைகளளயும் பதாைரச்சியாக பூரத்தி 
பசய்து அதன் பெருககடிகளள எதிரபகாளளககூ-
டிய தன்ளமளய நிரூபித்துளளது.

இருபபினும், உலகளாவிய வாடிகளகயா-
ளர ெம்பிகளக ்பலவீனமளையும் என்று எதிர -

்பாரககப்படும் தெரத்தில், அடுத்த காலாண்டில் 
(ஜூன் முதல் ஆகஸ்ட் வளர) ஆரைரகளில் 20% 
குளைபபுககு பதாழில்துளையில் ்பலர அழுத்-
தம் பகாடுத்து வருகின்ை நிளலயில், இலங-
ளகளய மீளக கட்டிபயழுபபு-
வதறகு ததளவயான விரிவான 
சீரதிருத்தஙகளள பகாளளக 
வகுப்பாளரகள பதாைரந்தும் 
தாமதப்படுத்துவாரகள என 
பதாழிறசஙகம் எச்சரிகளக விடு-
தத்துளளன.

அதன்்படி, இலஙளக-

யின் ப்பாருளாதாரத்ளத உயரத்துவதறகான 
ெளைமுளை மறறும் அரசியல் சாராத திட்ைத்ளத 
விளரவாக அமுல்்படுத்துவதறகு ெம்்பகமான 
பகாளளககள மறறும் துளைசார நிபுைரகளுைன் 
கலந்துளரயாைல்களள உைனடியாக ஆரம்பிககு-
மாறு JAAF அரசாஙகத்திைம் தகாரிகளக விடுத்-
துளளது.எதிரகாலத்தில் வரவிருககும் உலகப 
ப்பாருளாதார பெருககடிககு முகஙபகாடுத்து 
இலஙளக அதன் பகாளவனவாளரகளின் ெம்-
பிகளகளயப த்பணுவளத உறுதிப்படுத்துவது 
காலத்தின் ததளவளய JAAFஇன் பசயலாளர 
ொயகம் பயாஹான் தலாரன்ஸ் வலியுறுத்தினார.

ஆடைத் த�ொழில்துடையின் நன்்மதிபடபைப 
பைொதுகொகக முன்னுரிட்ம அளிகக வேண்டும்

இலஙளகயிலுளள முன்னணி நிறுவன -
மான DIMO, கைல் சூழல் ்பாதுகாபபுத் திட் -
ைஙகள பதாைரபில் அதிக கவனம் பசலுத்தி 
வருகிைது. இது ‘Life Below Water’ (நீருககு 
அடியில் வாழகளக) மறறும் 'Life on Land' 
(நிலத்தில் உளள உயிரகள) ஆகியவறறில் 
கவனம் பசலுத்தும், ஐ.ொ. நிளலத்பைான 
அபிவிருத்தி இலககுகளுைன் (SDGs) ஒன்றி -
ளைந்ததாகும்.   

DIMO வின் தளலவரும் அதன் முகாளமத்-

துவப ்பணிப்பாளருமான ரஞ்சித் ்பண்டிததக 
இது பதாைரபில் பதரிவிகளகயில், “சூழல் 
மறறும் உயிரப்பல்வளகளம ்பாதுகாபபு 
த்பான்ை திட்ைஙகள பதாைரபில் மிகுந்த 
ஆரவம் பகாண்டுளள DIMO, இந்த திட் -
ைஙகளில் முன்னணியில் இருப்பதில் 
ப்பருமிதம் பகாளகிைது. கைல் சூழளலப 
்பாதுகாப்பதறகும் எதிரகால சந்ததியின -
ருககாக அதளன த்பணுவதறகும் DIMO 
பதாைரந்தும் அதன் உறுதிப்பாட்ளை 

வழஙகுகிைது.   DIMO முதன்முளையாக 
2012 இல் ஆளம காபபு ெைவடிகளக 
பதாைரபில் தனது கவனத்ளத பசலுத்தி 
‘்பாைளம திட்ைத்துைன்’ இளைந்ததன் 
மூலம் இத்தளகய கைல் சூழல் ்பாதுகாபபு 
ெைவடிகளகயில் களமிைஙகியது. அழிந்து 
வரும் கைலாளமகள த்பான்ை உயிரினங -
கள மறறும் அவறறின் வாழவிைஙகளளப 
்பாதுகாகக உைனடி ெைவடிகளககள எடுக -
கப்பைாவிட்ைால் அளவ அழியும் அ்பா -

யத்ளத அளையும்.   குறிப்பாக, 
அழிவளையும் நிளலயில் உளள 
Olive Ridley (90%), ்பச்ளச 
ஆளம (5%) மறறும் Loggerhead 
(5%) ஆளமகளின் பிர்பல்யம -
மான வாழவிைஙகளாக, ்பாை -
ளமயிலிருந்து உகந்ளத வளரயிலான ்பகு -
திகள காைப்படுகின்ைன. DIMO நிறுவனம் 
150,000 இறகும் அதிக ஆளமக குஞ்சுகளள 
விடுவித்துளளது. இயறளகயாக தவட்ளை -

யாைப்படும் நிளலளமகளிலிருந்து முட்ளை-
களளப ்பாதுகாப்பதறகாக, ஆளம கூடுகளின் 
தமல் கூண்டுகள அளமத்து ்பாதுகாப்பளித் -
தது.   

 உலகச் சுறைாைல் தினம் மறறும்  
உலக கைல் தினத்ளத முன்னிட்டு, 
இலஙளகயின் மிகபப்பரிய பிளாஸ்டிக 
மறுசுழறசி நிறுவனமான Eco Spindles 
(Pvt) Ltd,பதாழில் நுட்்பத்ளதப ்பயன்்ப -
டுத்தி இலஙளக  நுகரதவார மத்தியில் 
மிகவும் ்பயனுளள கழிவு நிரவகிபபு 
ெளைமுளைகளளப பின்்பறறுவதற -
கான தனது முயறசிகளள விரிவு்படுத் -
தியுளளது.

உலகளாவிய மறுசுழறசி தினத்துைன் 
இளைந்து - மாரச் 18, 2020 நிறுவனம் 
‘Waste 2 Value’ பசயலிளய அறிமுகப -
்படுத்தியது, இளத Google Play Store 

மறறும் Apple (iOS) App Store மூலம் ்பதிவி -
ைககம் பசய்யலாம். இந்தஅபளிதகஷன் ்பாவ -
ளனயாளரகள தமல்மாகாைத்தில் 400ககும் 
தமற்பட்ை குபள்பககூலஙகளளயும், இலங -
ளகயின் பிை்பகுதிகளில் 100ககும்தமற்பட்ை 
குபள்பககூலஙகளளயும் கண்டுபிடித்து, சுற -
றுச்சூழலுககு தீஙகுவிளளவிககாமல் தஙகள 
பிளாஸ்டிக கழிவுகளள ப்பாறுபபுைன் அகறை 
வழியளமககும். இந்த குபள்பத் பதாட்டிக -
ளில் பகாட்ைப்படும் பிளாஸ்டிக கழிவுகள 
Eco Spindles மூலம்மறுசுழறசி பசய்யப்பட்டு 
ப்பறுமதி கூட்ைப்பட்ை ஏறறுமதி மூலம்ொட் -
டிறகு அந்நிய பசலாவணிளய ஈட்ைமுதன்ளம -
யாக ்பயன்்படுத்தப்படுகிைது.

கழிவு நிரேகிபபு திடைத்ட� வ்மலும் ேலுபபைடுத்தும் Eco Spindles

கட்டுமானப ்பணிகளில் 
கு றி ப பி ை த் த க க து . முன் -
தனறைத்துைன்   '400 மில்-
லியன் பைாலரகளுககும்   
அதிகமான பசலவில் ITC 
One Colombo, 2023 ஆம் 
ஆண்டில் நிளைவளையும் 
்பயைத்தினில் முககிய 
ளமல்கறகளள பவறறிக -
ரமாக கைந்துளளது. இந்-
தியாவின் ITC Limited   இறகு முறறி-
லும் பசாந்தமான துளைநிறுவனமான 
Welcom Hotels Lanka (Private) Limited   
இன் இலஙளகயின் முதலாவது திட்ை-
மாக இந்த முககியமான கட்டுமானம் 
இைம்ப்பறுகிைது.

நிளலத்தன்ளமளய ளமயமாகக  
பகாண்ை இந்த அதிெவீன  ITC hotel கட்-
டுமானம் ஆனது 352 அளைகள மறறும் 
சரவததச மறறும் இந்திய உைவுவளகக-

ளின் சிைபபு உைவுத் 
பதரிவுகளளயும் உள-
ளைககிய அதிசிைந்த 
பசாகுசு வசதிகளள 
உளளைககியுளளது. 
தமலும்  Sapphire 
Residences  132 வானு-
யரந்த பசாகுசு மாளி -
ளககளளக பகாண் -
டுளளது. இளவ 

சராசரியாக 5500 சதுரஅடி அளவிலான 
வணிக மறறும் விற்பளனத் தளஙகளளக 
பகாண்டுளளன. 

உலகில் புகழப்பறை ்பலமுன்னணி 
ப்பயரகள இந்த கட்டுமானத்தின் கட்ை-
ைக களலமறறும் வடிவளமபபின் பின்  
உளளன. மதிபபிறகுரிய உளொட்டு 
கட்ைைக களலஞர சுரத் விககிரமசிஙக-
வுைன் இளைந்து வடிவளமபபு தமற -
பகாளளப்பட்டுளளது  குறிபபிைத்தககது.

2023 ஆம் ஆண்டில் நிடைேடைய உள்ள 
ITC One Colombo த�ொகுசு ்மொளிடக

 2022 ஆம் ஆண்டு பர்மிங்ாமில்   நமைபபறவுள்ள பபாது நலவாய விம்ளயாட்டுப் பபாட்டிகளுக்-
கான இலஙமக ரக்பி ஆண்கள ைற்றும் பபண்கள பேசிய பெவன்ஸ் அணிகளின் உத்திபயாகபூர்வ 
ஆமைப் பஙகாளியாக Signature, நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜூமல 28 முேல் ஆகஸ்ட் 8வமர நமைபப-
றவுள்ளது. Signature வர்த்ேக நாைமுகாமையா்ளரான அம்ஜத் ைரிக்கார், ரிஸ்லி இலியாஸ் - இலஙமக 
ரக்பியின் ேமலவர், நிைநே அபபசிங் ஆகிபயார் உத்திபயாகபூர்வ Rugby jersey  உைன் காணப்படு-
கின்றனர்.

சூழலியல் நிடைவபைைொன �ன்ட்ம ்மற்றும் கைல் உயிரினஙகட்ள   
பைொதுகொபபைதில் த�ொைரந்தும் உறுதிபூண்டுள்ள DIMO நிறுேனம்

காளரதீவு குறூப நிரு்பர   

கல்முளன வைககு பிரததச பசயலக 
எல்ளலககுட்்பட்ை அரச காணிளய 
தனியார ஒருவர அத்துமீறி நுளழந்து கட்-
டுமான தவளலகளள பசய்து அ்பகரிக-
கும் முயறசிளய கண்டித்து தெறறு (29) 
புதன்கிழளம ப்பாதுமககள ஆரப்பாட்-
ைம் ெைத்தினர.  

ப்பாது மககளின் தவண்டுதகாளுக -
கிைஙக கல்முளன பிராந்திய தமிழ 
இளளஞர தசளன மகளிர கிராம அபி-
விருத்தி சஙகத்தினர மறறும் ப்பாது 
மககளால் ஆரப்பாட்ைம் முன்பனடுக-

கப்பட்ைது.  குறித்த 
அரச காணியில் 
தனியார ஒருவர 
தனககு உரிளம தகாரி கட்ைைம் கட்டும் 
்பணியில் ஈடு்பட்டு வந்திருந்தளம குறிப-
பிைத்தககதாகும்.  

ஆரப்பாட்ைத்திளன அடுத்து சம்்பவ 
இைத்துககு வந்த ப்பாலிஸார தறகாலி-
கமாக கட்ைைம் அளமககும் ்பணிளய 
நிறுத்தியதுைன் நீதிமன்ைத்துககு இவ் 
விையத்திளன எடுத்து பசல்வதாகக 
கூறியளத பதாைரந்து மககள களலந்து 
பசன்ைனர.  

பதாைரச்சியாக இவ்வாைான சம்்பவங-

கள இைம்ப்பறறு வருவது இனஙகளுக-
கிளையில் முரண்்பாடுகளள ததாறறுவிக-
கும் என கூைப்படுகிைது.  

கல்முளன வைககு பிரததச பசயலக 
எல்ளலககுட்்பட்ை கல்முளன 01 C 
பிரிவில் உளள குறித்த அரச காணியான 
இஙகு மளழ காலத்தில் பவளளம் 
ததஙகி நிறகும். காணியில் தனியார 
ஒருவர கட்ைைம் கட்ை முற்பட்ை 
தவளளயில் முன்பும் அஙகு முறுகல் 
நிளல ஏற்பட்ைளம குறிபபிைத்தககது.    

பபாதுைக்கள ஆர்ப்பாட்ைம்

புதிய காத்தான்குடி தினகரன் நிரு்பர  

ொட்டில் ஏற்பட்டுளள ப்பாருளாதார பெருக-
கடி மறறும் எரிப்பாருள தட்டுப்பாட்டிறகு மத்தி-
யில் மட்ைககளபபு மககளின் இயல்பு வாழகளக-
யிளனப ்பாதிககாத வளகயில் ்பல திட்ைஙகளள 
ெளைமுளைப்படுத்தும் பசயற்பாடுகளள ்பாராளு-
மன்ை உறுபபினரும் மாவட்ை அபிவிருத்திககுழு-
வின் இளைத்தளலவருமான சிவதெசதுளர சந்தி-
ரகாந்தன் முன்பனடுத்து வருகின்ைார.  

ொட்டில் ஏற்பட்டுளள இககட்ைான சூழநிளல-
யில் அத்தியாவசிய ததளவயான சுகாதார தசளவகள 
தளையின்றி மட்ைககளபபு மககளுககு வழஙகப-
்படுவதறகுரிய ெைவடிகளககளள சிவதெசதுளர 
சந்திரகாந்தன் தமறபகாண்டுளளதுைன் சுகாதாரத்-
துளையினருககான எரிப்பாருளிளன தளையின்றி 
வழஙகுவதறகுரிய ெைவடிகளககளளயும் முன்பன-
டுத்துளளார.  மட்ைககளபபு மாவட்ை பசயலகத்தில் 
சிவதெசதுளர சந்திரகாந்தன் தளலளமயில் துளைசார 
அதிகாரிகளுககிளையில் இைம்ப்பறை விதசை கலந்-

துளரயாைலில் ொட்டில் ஏற்பட்டுளள ப்பாருளாதரா 
பெருககடியான சூழலில் மட்ைககளபபு மாவட்ைத்-
தில் சுகாதாரத்துளையின் தசளவகளள தளையின்றி 
மககளுககு வழஙகுவதறகுரிய ெைவடிகளககள 
பதாைரபில் விரிவாக கலந்துளரயாைப்பட்டுளளது.  

சுகாதாரத்துளையில் ்பணிபுரி்பவரகளுககு தளை-
யின்றி எரிப்பாருளிளள ஒழுஙகு்படுத்தப்பட்ை 
முளையினூைாக வழஙகுவதறகுரிய ெைவடிகளக-
கள பதாைரபில் ஆராயப்பட்டு தீரவுகளும் எட்-
ைப்பட்டுளளன.    

்மடடு.்மககளின் இயல்பு ேொழகடகடய   
பைொதிககொ� ேடகயில் பைை திடைஙகள  

ொவலபபிட்டி சுழறசி நிரு்பர 
ொனுஓயாவிலிருந்து கண்டிளய தொககி 

காளல வரும் ரயிலில் ப்பட்டிகளள அதிகரிககு-
மாறு மககள தகாரிகளக விடுககின்ைனர.  

இந்த புளகயிரதம் காளல 6.35 மணிககு ொவ-
லபபிட்டிககும் 7.10ககு கம்்பளளககும் வரு-
கின்ைது. இந்த புளகயிரதத்தில் தான் அரசாஙக, 
தனியாரதுளை உத்திதயாகஸ்தரகள, ்பல்களலக-
கழக மாைவரகள, தொயாளரகள என ்பல பிரிவு-
களள தசரந்தவரகள பிரயாைம் பசய்கின்ைனர.
இன்று ொட்டில் ஏற்பட்டுளள ப்பாருளாதார 

பிரச்சிளனககு முகம் பகாடுகக முடியாத மககள 
குளைந்த பசலவிலான பிரயாைஙகளள ்பயண்்ப-
டுத்த பதாைஙகியுளளதால் ரயிலில் ்பயணிபத்பா-
ரின் பதாளகயும் ப்பருமளவு அதிகரித்துளளது.  

ஆனால் இன்றும் குளைந்தளவு எண்ணிகளக-
யிலான ப்பட்டிகளிதல பிரயாணிகள ்பல்தவறு 
சிரமத்திறகு மத்தியில் தமறபகாளள தவண்டியுள-
ளது. ஆகதவ இது சம்்பந்தமாக புதிய த்பாககுவ-
ரத்து அளமச்சர ெைவடிகளக எடுத்து அதிகளவு 
ப்பட்டிகளள தசளவயில் ஈடு்படுத்த ெைவடிகளக 
எடுகக தவண்டும்.  இன்ளைய ப்பாருளாதார 

பெருககடி காரைமாக ொவலபபிட்டியிலிருந்து 
கண்டிககு ்பஸ் வண்டியில் பிரயாைச்சீட்டு 178 
ரூ்பாவும் கம்்பளளயிலிருந்து கண்டிககு 116 
ரூ்பாவும் பகாடுகக தவண்டியிலுளளது.ஆனால் 
புளகயிரதத்தில் ொவலபபிட்டியிலிருந்து கண்-
டிககு 45 ரூ்பாவும் கம்்பளளயிருந்து கண்டிககு 
25 ரூ்பாவாக காைப்படுகிைது.இதனால் அதிகமா-
தனார ரயிலில் பிரயாைம் பசய்ய விரும்புகின்ை-
னர.  ஆகதவ இது சம்்பந்தமாக தீரககமான ெை-
வடிகளக எடுகக தவண்டியுளளது என ப்பாது 
மககள பதரிவிககின்ைனர.    

நொனுஓயொ - கண்டி ரயில் வ�டேயில்
தபைடடிகட்ள அதிகரிககக வகொரிகடக

 காளரதீவு குறூப நிரு்பர   

வரலாறறுப பிரசித்தி ப்பறை உகந்ளத 
மளல முருகன் ஆலய வருைாந்த ஆடி தவல் 
விழா உறசவம் ஜூளல மாதம் 29 ஆம் தததி 
பகாடிதயறைத்துைன் ஆரம்்பமாகின்ைது.  
பதாைரந்து 13 ொட்கள திருவிழாககள இைம்-
ப்பறறு ஆகஸ்ட் 11-ஆம் தததி தீரத்த உறசவத்-
துைன் நிளைவளைய இருப்பதாக ஆலய ்பரி-
்பாலன சள்ப தளலவர சுதநிலதம திசாொயகக 
பதரிவித்தார.  

ஆடிதவல் விழா உறசவத்ளத முன்னிட்டு 
தறப்பாழுது நீரப்பாசன திளைககளம் சிவ-
பதாண்ைன் அளமபபு உட்்பை ்பல அளமப-

புகள ஆலய வளாகத்தில் சிரமதானத்தில் ஈடு-
்பட்டு வருகின்ைன.  

விளரவில் உறசவத்திறகான ஆலய ்பரி்பா-
லன சள்ப கூட்ைம் ெளைப்பைவிருப்பதாக 
தளலவர தமலும் பதரிவித்தார.    

உகந்ட�்மடை முருகன் ஆைய   
ஆடிவேல் விழொ யூடை 29 இல் ஆரம்பைம்

பராட்ைபவவ குறூப நிரு்பர 

திருதகாைமளல உபபுபவளி ப்பாலிஸ் 
பிரிவிறகுட்்பட்ை ்பகுதியில் தீககாயஙகளு -
ைன் ளவத்தியசாளலயில் தசரககப்பட்ை 
ப்பண்பைாருவர உயிரிழந்துளளார.இச்-
சம்்பவம் தெறறு (29) காளல இைம்ப்பற -
றுளளது.

குறித்த ப்பண்ணின் வீட்டில் மளைத்து 
ளவககப்பட்டிருந்த ப்பட்தரால் மூலம் 
தீ ்பரவியிருககலாபமன ப்பாலிஸாரின் 
விசாரளையில் இருந்து பதரிவந்துளளது.
இவ்வாறு உயிரிழந்தவர அதத  ்பகுதிளயச் 

தசரந்த மூன்று பிளளளகளின் தாயாரான 
ரவீந்திரன் சுதாசினி (47வயது) எனவும் 
ப்பாலிஸார பதரிவித்தனர. சம்்பவம் 
குறித்து பதரியவருவதாவது- 

உயிரிழந்த ப்பண் கைந்த ொன்கு வருை -
மாக மனெலம் ்பாதிககப்பட்ை நிளலயில் 
மாத்திளரகள ்பாவித்து வருவதாகவும் 
தெறறுக காளல சாமி அளைககு பசன்று  
விளகதகறறிவிட்டு தீககுச்சிளய கீதழ 
வீசிய த்பாது தீ ்பறறியதாகவும் சாமி 
அளைககுள அளர த்பாத்தல் ப்பட்தரால் 
இருந்ததாகவும் இதனால் தீப்பறறி இருகக-
லாம் எனவும் சந்ததகிககின்ைனர.

வீடடில் டேத்திருந்� தபைடவரொல் 
தீப பைற்றியதில் தபைண் ்மரணம்

தம்்பலகாமம் குறூப நிரு்பர

திருதகாைமளல, கிண்ணியா  
ெகர சள்பயின்  சுகாதார ஊழியர -
கள ்பல்தவறு தகாரிகளககளள 
முன்ளவத்து தெறறு (28) காளல 
9 மணி அளவில் கிண்ணியா 
ெகர சள்பககு முன்னால் ்பணிப 
்பகிஷகரிபபில் ஈடு்பட்ைனர.

ொட்டில் ஏற்பட்டுளள ப்பாரு -
ளாதார பெருககடி காரைமாக 
தாம் எதிரதொககும் எரிப்பா -
ருள பிரச்சிளன, தூர இைஙக -
ளிலிருந்து துவிச்சககர வண்டி 
மூலம் வருவதனால் ஏற்படும் 
பிரச்சிளன அவறறுககான 

தீரளவப ப்பறறுத்தருமாறு 
தகாரிதய ்பணிப ்பகிஷகரிபபு  
ெளைப்பறைது

சுமார 50ககும் தமற்பட்ை 
சுகாதார ஊழியரகள கலந்து 
பகாண்டிருந்தனர. 

பின்னர சுகாதார ஊழியரக -
ளில் குறிபபிட்ை சிலளர ெகர 
சள்ப தவிசாளர அளழத்து 
அவரகளுைன் கலந்துளரயாடி 
உஙகளுககான பிரச்சிளனளய 
சுமுகமான முளையில் தீரத்து 
தருவதாக கூறியளத அடுத்து 
சுகாதார ஊழியரகள மீண்டும் 
தமது கைளமகளில் ஈடு்பட்ை -
னர.

பைணிப பைகிஷகரிபபில் ஈடுபைடை கிண்ணியொ நகர�டபை சுகொ�ொர ஊழியரகள

கல்முனையில் தமிழ்ப் பிரததச   
அரச காணி அபகரிப்பா?  
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ஹற்றன் விசேட நிருபர்

நாட்டில் ஏறபட்டுள்ள எரிபபா-
ருள தட்டுபபாட்டினை பதாடர்ந்து 
கடந்த சில நாட்க்ளாக மனலயகத்-
தில் எரிபபாருள நிரபபு நினலயங்-
கள மூடபபட்டுள்ளை. இதனைபதா-
டர்ந்து தபால் சேனைகளும் நான்ள 
மறறும் நான்ள மறுதிைம் ைனர 
இனடநிறுத்தபபட்டுள்ளதாக அறி-
விககபபட்டுள்ளை.

மனலயகத்திலுள்ள பல தபால் 
நினலயங்கள மூடபபட்டுள்ளை.

இசத சநரம் மனலயகத்திலுள்ள 
எரிபபாருள நிரபபு நினலயங்களில் 

எரிபபாருள இன்னமயால்  மூடப -
பட்டுள்ள சபாதிலும் ைாகைங்கள 
பதாடர்ந்து எரிபபாருள பபறறுக-
பகாளைதறகாக ைரினேயில் நிறுத்தப-
பட்டு பலர் பல நாட்க்ளாக காத்திருக -
கின்்றைர். எரிபபாருள தட்டுபபாடு 
காரணமாக சநறறு மனலயகத்தில் 
பபாது சபாககுைரத்தும் மட்டுபப -
டுத்தபபட்ட அ்ளவிசலசய இடம் -
பபற்றை. இதைால் சநறறு கானல 
சைனலககு பேல்லும் பாடோனல 
ஆசிரியர்கள மறறும் அரே ஊழியர் -
கள பபரும் சிரமங்களுககு முகம் 
பகாடுத்தைர். பஸ் சபாககுைரத்து 
குன்றைனடந்தனமயால் பபரும்பா-

லாை பபாதுமககள புனகயிரதங்-
கன்ள தங்களுனடய சதனைகன்ள 
பூர்த்தி பேய்து பகாளைதறகு பயன்ப -
டுத்தி ைருைதாக புனகயிரத நினலய 
அதிகாரிகள பதரிவிககின்்றைர். 

இதைால் மனலயக புனகயிரத பய-
ணிகளின் எண்ணிகனகயும் அதிகரித்-
துள்ளை. 

எரிபபாருள தட்டுபபாடு காரண-
மாக மனலயக விைோயத்துன்றயும் 
பாரிய்ளவில் பாதிககபபட்டுள்ளது. 
டீேல் தட்டுபபாடு காரணமாக தங் -
க்ளது உறபத்திகள ேந்னதபபடுத்து-
ைதில் பபரும் சிககல்கள ஏறபட்-
டுள்ளை.  எரிபபாருள தட்டுபபாடு 

காரணமாக அந்நியச் பேலைாணி-
யினை பபறறுத்தரும் சதயினல 
உறபத்தி  பாதிககபபட்டுள்ளதாக 
பபருந்சதாட்ட நிர்ைாகங்கள பதரி-
விககின்்றை.

எைசை இதுகுறித்து கூடிய அக-
கன்றயுடன் பேயறபட சைண்டும். 
இல்லாவிட்டால் பல்சைறு 
துன்றகள முற்றாக ஸ்தம்பிதமனட-
யும் எை பலரும் சுட்டிககாட்டுகின்்ற-
ைர். இசதசநரம் ஒருசில எரிபபாருள 
நிரபபு நினலயங்களில் இரானுைத்தி-
ைரால் நிறுத்தபபட்டுள்ள ைாகைங்க-
ளுககு சடாககன்களும் பபறறுகபகா-
டுககபபட்டனம குறிபபிடத்தககது.

எரிப�ொருள் தட்டுப�ொடு; மலையகத்தில் 
�ல்்வேறு துலைகளில் �ொதிபபு 

அக்கரப்பத்தனை கினைஸ்டல் த்தோட்டததில் 
சிறுவர் ்பரோமரிபபு நினையம் திறந்து னவபபு

மஸ்பகலியா திைகரன் விசேட நிருபர்
அககரபபத்தனை பபல்சமாரல் 

சதாட்ட கின்ளஸ்டல் பிரிவில் 80 
இலட்ேம் ரூபா பபறுமதியாை 
சிறுைர் பராமரிபபு நினலயம் உத்தி -
சயாகபபூர்ைமாக தி்றந்து னைககப-
பட்டது.

முன்ைாள இராஜாங்க அனமச்ேர் 
ஜீைன் பதாண்டமானின் நிதிபயா -
துககீட்டில் பபருந்சதாட்ட மனித-
ை்ள அபிவிருத்தி நிதியத்தின் கண்கா-

ணிபபில் இந்த சிறுைர் பராமரிபபு 
நினலயம் தி்றந்து னைககபபட்டது. 

இதன்சபாது இ.பதா.கா உபத் -
தனலைர் ேச்சுதாைந்தன் ,சதாட்ட 
முகானமயா்ளர்,பபருந்சதாட்ட 
மனிதை்ள அபிவிருத்தி நிதிய உத்தி-
சயாகத்தர்கள,சதாட்ட பைளிகக்ள 
உத்திசயாகத்தர்கள,ஆரம்ப பளளி 
மாணைர்கள, சதாட்ட பபாதுமககள 
எை பலரும் கலந்துகபகாண்டிருந்-
தனம குறிபபிடத்தககது.

வெறிச்சோடிய இரத்தினபுரி
மோெட்ட நகரஙகள் 

காைத்னத திைகரன் விசேட 
நிருபர் எரிபபாருள  தட்டுபபாடு 
காரணமாக  சநறன்றய திைம் இரத்தி-
ைபுரி மாைட்டத்தில் பல்சைறு  பகு-
திகளில்  சபாககுைரத்து சேனைகள 
மிக வு ம்  குன்றைாகசை காணபபட்-

டை.  சநறறு  இரத்திைபுரி நகரில் 
பபா து  மககளின் நடமாட்டம் 
மிகவும் குன்றந்த்ளவில்   காணபபட்-
டதுடன், இரத்திைபுரி பிரதாை பஸ்-
த ரிபபு நினலயமும்  பைறிச்சோடி  
காணபபட்டது.

திரு்டர்்கள் எடுததுச் செனற ச்பறுமதியோை 
ச்போருட்கள் ச்போலிஸோரோல் மீடபு
(ஹாலிஎல விசேட நிருபர்)

பதுன்ள பபாலிஸ் பிரிவுககுட்-
பட்ட கிராமங்களில் வீடுகள, கனடக-
ளில் திருடபபட்ட சுமார் 2.5 மில்லி-
யன் ரூபா பபறுமதியாை பபாருட்கள 
பபாலிஸாரால் மீட்கபபட்டுள்ளை.

அதுமட்டுமின்றி அந்த பபாருட்க-
ளுடன் பல்சைறு குற்றச் பேயல்களு-
டன் பதாடர்புனடய  ஒரு சஜாடினய 
ேந்சதகத்தின் சபரில் னகது பேய்துள-
்ளைர். பதுன்ள சிசரஸ்ட பபாலிஸ் 
அத்தியட்ேகர் சுஜித் பைதமுல்லவின் 
பணிபபுனரயின் சபரில் பதுன்ள 
பபாலிஸ் தனலனமயக அதிகாரிகள 
குழுவிைால் இந்த சுறறிைன்ளபபு 
சமறபகாள்ளபபட்டுள்ளது.

பபாலிஸாரின் தகைலின்படி, அப-
பகுதியில் சபானதபபபாருள கடத்த-
லில் ஈடுபட்டதாக ேந்சதகிககபபடும் 
தம்பதிகளிடம் இந்த பபாருட்கள 
கண்டுபிடிககபபட்டுள்ளை.

கணிணி துனணககருவிகள, 
எரிைாயு சிலிண்டர்கள மறறும் மின்-
ோதைங்கள உட்பட சுமார் 2.5 மில்லி-
யன் ரூபா பபறுமதியாை பபாருட்கள 
பபாலிஸாரால் கண்டுபிடிககபபட்-
டுள்ளை. திருட்டுச் ேம்பைங்களுடன் 
பதாடர்புனடயைர்கள எை ேந்சதகிக-
கபபடும் ஏனைய ேந்சதக நபர்கன்ள 

னகது பேய்ைதறகாக பபாலிஸார் 
சமலதிக விோரனணகன்ள சமற-
பகாண்டு ைருகின்்றைர். பதுன்ள தனல-
னமயக பபாலிஸ் அத்தியட்ேகர் சுஜித் 
பைதமுல்லவின் பணிபபுனரயின் 
சபரில் பதுன்ள பபாலிஸார் சமலதிக 
விோரனணகன்ள சமறபகாண்டு ைரு-
கின்்றைர். 

்கர்பபிணி ்தோயமோர்்களுக்கோை 
த்போஷோககு கூப்பன இன்டநிறுத்தம்
மஸ்பகலியா திைகரன் விசேட நிருபர்

நாட்டின் பபாரு்ளாதார பநருக -
கடினய காரணங்காட்டி மககள 
நலன் ோர்ந்த பல திட்டங்கள அர -
ோங்கத்தால் இனடநிறுத்தபபட்டுள-
்ளை. இதில் கர்பபிணி தாய்மார்க-
ளுககு ைழங்கபபட்ட சபாஷாககு 
கூபபன் இனடநிறுத்தபபட்டுள-
்ளனம எதிர்கால ேந்ததியிைனரசய 
பாதிபபனடய பேய்யும். எைசை 
உடைடியாக மீண்டும் கர்பபிணி 
தாய்மார்களுககாை சபாஷாககு 
கூபபனை ைழங்க அரோங்கம் 
முன்ைர சைண்டும். இல்னலபயன்-
்றால் பாரிய அ்ளவில் சபாராட்டம் 
பைடிககுபமை மனலயக பதாழிலா-

்ளர் முன்ைணி நிதிச்பேயலா்ளரும் 
பகாட்டகனல ைர்த்தக ேங்கத்தின் 
தனலைருமாை புஸ்பா விஸ்ைநாதன் 
பதரிவித்துள்ளார்.

இது பதாடர்பில் அைர் பதரி-
விகனகயில், நாட்டில் அனைத்து 
பபாருட்களுககுமாை வினலகள 
மனலசபால உயர்ந்து நிறகின்்றை. 
இதைால் பணம் பகாடுத்து ைாங்க 
முடியாத நினல காணபபடுகின்்றது. 
குறிபபாக மனலயகத்தில் பபாரு -
்ளாதாரம் பாரிய அ்ளவில் பாதிககப-
பட்டுள்ளது. கர்பபிணி தாய்மார்கள 
சபாஷாககாை உணவுபபாருட்கன்ள 
பபறறுகபகாளைதில் பபரும் சிக -
கல்களுககு உள்ளாகியுள்ளைர். இந்-
சநரத்தில் சபாஷாககு கூபபனை 

இனடநிறுத்தியுள்ளனம பபரும் சிக-
கல்கன்ள கர்பபிணி பபண்களுககு 
ஏறபடுத்தியுள்ளது.

இந்நினல பதாடர்ந்து நீடிககுமா -
ைால் சபாஷாககு அற்ற குழந்னத -
கள பி்றபபதறகாை சூழல் உருைா -
கும். அசதசநரத்தில் குன்றமாத 
பிரேைங்களும் பிரேவிகக சநரலாம். 
இதைால் எதிர்காலத்தில் பி்றககும் 
பிளன்ளகளின் ை்ளர்ச்சியில் பாதிபபு 
ஏறபட ைாய்பபுகள அதிகமாகவுள-
்ளது. எைசை இனடநிறுத்தபபட்ட 
கர்பபிணி பபண்களுககாை மாதந் -
சதாறும் ைழங்கும் சபாஷாககு 
கூபபனை ைழங்க அரோங்கம் துரித 
நடைடிகனகனய எடுகக சைண்டும் 
எை அைர் பதரிவித்துள்ளார். 

ைாத்தமை ைாவட்ட பிரத்தச சசயலாைர் காரியாலயம், கிராமிய மவததியசாமலயும் 
இமைந்து ஏற்ாடு சசய்த இலவச ைருததுவ முகாசைான்று தேறறு (28) நிகசகாளை 
ஜூம்ைா ்ளளிவாயல் பிர்தான ைண்ட்ததில் இ்டம்ச்ற்றது. இ்தன்த்ாது தோயாளி 
ஒருவமர மவததிய ்ரிதசா்தமன சசயது சிகிசமசயளிப்ம்தயும் கலந்து சகாண்ட ைக்-
களின் ஒரு ்குதியினமரயும் ்்டததில் காைலாம்.
 ்்டம் ைாத்தமை சுழறசி நிரு்ர் ைாத்தமை

பலாங்பகானட திைகரன் நிருபர்)

பைளிநாட்டில் பணிபுரியும் 
னைத்தியர்களின் அனமபபாை  
"heal Lanka" அனமபபின் மூலம் 
அண்னமயில் கலைாை ஆதார 
னைத்தியோனலககு 2,50,000/- 
ரூபா பபருமதிமிகக அத்தியாை -
சிய மருந்து ைனககள அன்பளிபபு 
பேய்யபபட்டை.

கலைாை அதார னைத்தியோ -
னலயில் நிலவும் இன்புளுைன்ஸா 
அச்சுறுத்தல் காரணமாக னைத் -
தியோனலகளில் மருந்து பற்றாக -
குன்ற நிலவுைதால் இச்ேந்தர்ப -

பத்தில் இந்த நன்பகானடயாைது 
னைத்தியோனலககு கினடத்தனம 
மாபபரும் ைரபபிரோதம் எை 
கலைாை ஆதார னைத்தியோனல -
யின் நிர்ைாகம் பதரிவித்துள்ளது.

மருந்து பதானககளின் அன்ப -
ளிபபினை கலைாை ஆதார னைத் -
தியோனலயின் னைத்திய அதிகாரி 
ோந்தை முருசக மறறும் னைத்திய 
அதிகாரி அனுரகுமார திலகக 
சிறுைர் சநாய் பிரிவின் விசேட 
னைத்திய அதிகாரி சிங்கபாஹு 
ஆகிசயாரிடம் னகயளிககபபட் -
டனம குறிபபிடத்தககது.

வலப்மன கல்வி வலயததுக்குட்ட்ட இராகமல கிருஸைன் ஜூனியர் ்ா்டசாமலயில் க்டந்்த 2020 ைறறும் 2021 ஆம் ஆணடுகளில் ்தரம் ஐந்து வகுபபுகளில் கல்வி கற்ற 250 
ைாைவர்கமை ஊக்கப்டுததி அவர்கமை சகௌரவிக்கும் நிகழ்வு தேறறு (29) காமல இராகமல சந்திரைா்தா ஆலய ைண்ட்ததில் இ்டம்ச்ற்றது. அதி்ர் ஆர்.விஜயகுைார் ்தமலமை -
யில் இ்டம்ச்ற்ற இந்நிகழ்வில்  ைாைவர்கமை சகௌரவப்டுததி ் ரிசில்கள ைறறும் ் ்தக்கஙகள வழஙகப்ட்டது்டன்,கல்வி முதுைாணி ் ட்டம் ச்ற்ற ஆசிரியர்கள உளளிட்ட சிதரஷ்ட 
ஆசிரியர்கள ைறறும் அதி்ர்களும் சகௌரவிக்கப்ட்டனர்.  ஆ.ரதைஸ.இராகமல

்கைவோை ஆ்தோர னவததியெோனைககு 
மருந்து்கள் அன்பளிபபு

யோனை்களின அவயவங்கள்
்க்டத்தப்படுவ்தோ்க பு்கோர்
(இரத்திைபுரி சுழறசி நிருபர்)

காட்டு யானைகன்ள பகானல 
பேய்து அைறறின் அையைங்கள 
பைளிநாட்டைருககு விறபனை 
பேய்யபபடுைதாக புகார் பதரிவிக-
கபபடுகி்றது. இரத்திைபுரி மாைட்-
டத்தின் எல்னலப பகுதிக்ளாை சிங் -
கராஜ ஹம்சபகமுை, கல்சதாட்னட 
உட்பட சமலும் சில எல்னலபப-
குதிகளில் யானைகள இ்றபபதும் 
பகானல பேய்யபபடுைதுமாை 
பல தகைல்கள கடந்த காலங்களில் 
பைளியாகியிருந்தை. 

இலங்னகயின் காட்டுப பகுதி 
யானைகளின் அையைங்கள விறகப-
படுைது அல்லது கடத்தபபடுைது 

பதாடர்பாை பல தகைல்கள பைளி-
யாகியுள்ள நினலயில் யானைகளின் 
அசநகமாை உயிரிழபபுகள அையை 
கடத்தலுககாை மனித பேயறபாடுக-
்ளாக இருககலாபமை ஜீைகாருண்ய 
மறறும் சுற்றாடல் நல அனமப-
புககள குற்றஞோட்டுகின்்றை. 
இவைாறு பகானல பேய்யபபடும் 
அல்லது பகானலயுண்ட யானைக -
ளின் அையை கடத்தல் நடைடிகனக-
ககள, விறபனைகள பின்ைணியில் 
ைைங்களுககுள அத்துமீறி பிரசை-
சிககும் கிராமைாசிகள மட்டுமன்றி 
ஆதிைாசிகளின் பதாடர்புகளுமிருப-
பதாக பரந்த்ளவில் ேந்சதகம் நிலவு-
ைதாக ஜீைகாருண்ய அனமபபுகள 
சுட்டிககாட்டுகின்்றை.

புதிய நிரெோகிகள் வெரிவு

நாைலபபிட்டி சுழறசி நிருபர் 

இலங்னக சதாட்டசேனையா்ளர் 
சேமலாப நிதி நிறுைைத்தின்     ைரு-
டாந்த பபாதுககூட்டம் பகாழும்பு 
பண்டாரநாயகக ஞாபகார்த்த ேர்ைசதே 
மாநாட்டு மண்டபத்தில் நனடபபற-
்றது. இதன்சபாது புதிய நிர்ைாகிக-
்ளாக பதரிவு பேய்யபபட்டைர்களின் 
விபரம்  பின்ைருமாறு, இலங்னக 
சதாட்டசேனையா்ளர் ேங்கத்தின் 

பபாதுச்பேயலா்ளர் பராபட் பிரான்சீஸ்  
சேமலாப நிதி நிறுைைத்தின் தனலை-
ராகவும் பாலித்த ைன்சேகர, ேன்ஜயவி-
யதுங்க ஆகிசயார் அங்கத்திைராகவும் 
உத்திசயாகபூர்ைமாக பதரிவுபேய்-
யபபட்ட பின்ைர் எடுத்துகபகாண்ட 
படத்தினை சமசல காணலாம்.  இலங்-
னகசதாட்டசேனையா்ளர் ேங்கத்தின் 
தனலைர் நிோந்தைண்ணியராச்சியும் 
படத்தில் காணபபடுகி்றார்.
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திருப்பத்தூர் ைாவட்டத்தில் நம்டப்பற்ற அரசு விழாவில் 
புதிதாக கட்டப்படடுள்ள திருப்பத்தூர் ைாவட்ட ஆடசியர் அலுவ-
லக ப்பருந்திட்ட வ்ளாகத்மததமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் 
தி்றந்து மவத்த ப்பாது....    

சென்னையில் வாகனைஙகளில் 
செல்்பவரகள் அதிக ஒலி எழுப்பு-
வ்ை கட்டுப்்படுதை ப்பாக்குவரதது 
ச்பாலிொர புதிய நடவடிக்்க்ய 
பேறசகாள்்ள உள்்ளனைர. 

சென்னை ோநகர ொ்ைகளில் 
செல்்பவரகள் அதிக ஒலி எழுப்பு-
வ்ை கட்டுப்்படுதை கமிஷனைர ெஙகர 
ஜிவால், ப்பாக்குவரதது கூடுைல் கமி-
ஷனைர கபில்குோர ெரதகர ஆகிபயா-
ரது பேற்பார்வயில் விழிப்புணரவு 
பேற சகாள்்ளப்்பட்டு வருகிறது. 

பநறறு முனதினைம் சைாடங -
கிய இநை விழிப்புணரவு நிகழ்ச்சி 
வருகிற 3-நபைதி வ்ர ந்டச்பறும். 
சென்னை முழுவதும் ப்பாக்குவரதது 
ச்பாலிஸ் இனஸ்ச்பக்டர தீவிரோக 
விழிப்புணரவு செய்து ்கசயழுதது 
இயக்கத்ையும் நடததி வருகிறார-
கள்.

வாகனஙகளில் அதிக 
ஒலி எழுப்புவதை 
கட்டுப்்படுதை நடவடிகதக

சகாபரானைா சைாறறு அதிகரிதைாலும் 5% 
ப்பர ேட்டுபே ேருததுவே்னையில் சிகிச்-
்ெயில் உள்்ளைால், தீவிர கட்டுப்்பாடுக்்ள 
விதிக்க பவண்டிய பை்வயில்்ை” எனை 
அ்ேச்ெர ோ.சுப்பிரேணியன சைரிவிததுள்-
்ளார.  

சென்னை ேயிைாப்பூர ைஸ் காரனைரில், 
முகக்கவெம் அணிய பவண்டியைன அவ -
சியத்ை ேக்களுக்கு விழிப்புணரவு ஏற்ப-
டுததும் வ்கயில், 50 ஆயிரம் ப்பருக்கு 
முகக்கவெம் வழஙகும் நிகழ்ச்சி, அ்ேச்ெர 
ோ.சுப்பிரேணியன ை்ை்ேயில் ந்டப் -
ச்பறறது. சுோர 100 செவிலியர ோணவி -

கள் ைஸ் காரனைர ேறறும் அ்ைச் சுறறியுள்்ள 
முக்கிய ொ்ைகளில் முகக்கவெம் ேறறும் 
விழிப்புணரவு துண்டு பிரசுரஙக்்ள வழங-
கினைர.  பினனைர செய்தியா்ளரக்்ள ெநதிதை 
அ்ேச்ெர சுப்பிரேணியன கூறியைாவது,   

ைமிழக்தில் சகாபரானைா ்பரவல் அதிகரித-
துள்்ளது. ைமிழகததில் பநறறுக் கா்ை வ்ர 
8,970 ப்பருக்கு சகாபரானைா சைாறறு ஏற்பட் -
டுள்்ளது. சைாறறு ்பரவ்ை கட்டுப்்படுதை 
சைாடர நடவடிக்்ககள் பேறசகாள்்ளப் -
்பட்டு வருகிறது. ்பாதிக்கப்்பட்டவரகளுக்கு 
ைரப்்படும் சிகிச்்ெக்்ள ஆய்வு செய்து வரு -
கிபறாம்.  ைடுப்பூசி செலுததுவது, முகக்கவ-

ெம் அணிவது ேட்டுபே பநாய் ைடுப்பு மு்ற. 
ேக்கள் ைடுப்பூசி முகா்ே மு்றயாக ்பயன -
்படுததிக்சகாள்்ள பவண்டும்.  

கல்வி நி்ையஙகளில் சைாறறு அதிகரிதது 
வரும் நி்ையில், வகுப்்ப்றகளில் முகக்கவ-
ெம் அணிநது ைனி ேனிை இ்டசவளி விட்டு 
ோணவரகள் அேர ்வக்க பவண்டும் எனை 
சுகாைாரத து்ற ொரபில் கல்வித து்றக்கு 
அறிவுறுதைல்கள் வழஙகப்்பட்டுள்்ளனை.  

சசகாபரானைா சைாறறு அதிகரிதைாலும் 5% 
ப்பர ேட்டுபே ேருததுவே்னையில் சிகிச்-
்ெயில் உள்்ளைால், தீவிர கட்டுப்்பாடுக்்ள 
விதிக்க பவண்டிய பை்வயில்்ை.    

தமிழகத்தில் ககொர�ொனொ அதிகரிப்பு;  
தீவி� கட்டுப்்ொடுகள் அவசியமில்்லை

-அமைச்சர் சுபபிரைணியன் 

ராஜஸ்ைான ோநிைம் உைய்பூ-
ரில் ்ையல்காரர ஒருவ்ர சகாடூ-
ரோனை மு்றயில் கழுதைறுதது 
சகா்ை செய்ை ெம்்பவததில் 
சைாடரபு்டய இருவருக்கும் 
்பாகிஸ்ைான தீவிரவாை அ்ேப்பு-
டன சைாடரபு இருப்்பது உறுதியா-
கியுள்்ளது. இநநி்ையில் இச்ெம்்ப-
வம் சைாடர்பாக பைசிய புைனைாய்வு 
முக்ே (எனஐஏ) விொர்ண 
பேறசகாள்்ள உதைரவிடப்்பட்டுள்-
்ளது. இைறகாக எனஐஏ குழு ஒனறு 
உைய்பூர செனறுள்்ளது. 

உைய்பூரில் பநறறு முனதினைம் இரவு 
முைல் 144 ை்ட உதைரவு பிறப்பிக்-
கப்்பட்டுள்்ளது. கூடுைைாக ச்பாலிஸ் 
்ப்டகள் அனுப்பி்வக்கப்்பட்-
டுள்்ளனை.  

்பாகிஸ்ைானின கராச்சி நக்ர ை்ை-

்ேயிடோகக் சகாண்டு செயல்்ப-
டும் ெனனி முஸ்லிம்களின அடிப்-
்ப்டவாை அ்ேப்்பானை ைாவத இ 
இஸ்ைாமி குழுவுடனும், சைஹ்ரிக் இ 
ைப்்்பக் எனற ்பயஙகரவாை அ்ேப்-
புடனும் சகா்ையாளிகளுக்கு 
சைாடரபு இருப்்பது உறுதி செய்யப்-
்பட்டுள்்ளது. அை்னை பநாக்கி விொர-
்ணகள் முடுக்கிவிடப்்பட்டுள்்ளனை.    

பாகிஸ்ான் தீவிரவா்   
அமைப்பின் த்ாடர்பு உறுதி

உதய்பூரில் மதயல்காரர் பகாடூர பகாமல;  

நடி்க மீனைாவின கணவர விதயா-
ொகர(48) உடல்நைக் கு்றவால் 
சென்னையில் காைோனை நி்ையில் 
நடிகர ரஜினிகாநத, பிரபுபைவா, 
பெரன, ரம்்பா உள்ளிட்ட ்பை 
தி்ரப்பிர்பைஙகள் பநரில் செனறு 
அவரது உடலுக்கு அஞெலி செலுத -
தினைர.  

ைமிழ் சினிோவில் குழந்ை நட் -
ெததிரோக அறிமுகோகி பினனைா -
ளில் முனனைணி நடி்கயாக திகழ்ந -
ைவர மீனைா. ரஜினி, கேல், அஜித 
உள்ளிட்ட உச்ெ நட்ெததிரஙகளு -
டன பஜாடி பெரநது நடிதை இவர, 
ே்ையா்ளம், சைலுஙகு உள்ளிட்ட 
சோழிகளிலும் கைாநாயகியாக 
நடிததுள்்ளார. இவர கடநை 2009ம் 
ஆண்டு ச்பஙகளூரு்வ பெரநை 

ஐ.டி.,யில் ்பணிபுரிநை விதயா -
ொகர என்பவ்ர திருேணம் 
செய்து சகாண்டார. இவரக -
ளுக்கு ்நனிகா எனற ேகள் 
உள்்ளார.   

்நனிகா சைறி ்படததில் 
விஜய்யின ேக்ளாக நடிதைார.< -
கடநை ஆண்டு, மீனைா ேறறும் 
அவரது கணவருக்கு சகாபரானைா 
்பாதிப்பு ஏற்பட்டது. சிகிச்்ெக்குப் -
பின அவரகள் மீண்ட நி்ையில், 
சகாபரானைா ்பக்கவி்்ளவுக்கு 
ஆ்ளானை விததியாொகர, சைாடரநது 
சிகிச்்ெ எடுதது வநைார. அவரது 
நு்ரயீரல் ்பாதிக்கப்்பட்டு அைற-
காக சென்னையில் உள்்ள ேருதது-
வே்னை ஒனறில் சிகிச்்ெ எடுதது 
வநைார. இநநி்ையில் விதயாொகர 

சிகிச்்ெ ்பைனினறி பநறறு முனதி -
னைம் இரவு உயிரிழநைார.  

இது தி்ரயுைக வட்டாரததில் 
கடும் அதிரச்சி்ய ஏற்படுததி -
யது. மீனைாவின கணவர ே்ற -
வுக்கு தி்ரதது்றயினைர, ரசிகரகள் 
்பைரும் ைஙக்ளது ஆழ்நை இரஙகல் -
க்்ள சைரிவிதது வருகினறனைர. 
விதயாொகரின உடல் சென்னையில் 
உள்்ள மீனைாவின ்ெைாப்ப்பட்்ட 
இல்ைததில் அஞெலிக்காக ்வக்கப்-
்பட்டது.    

மீனாவின் கணவர் வித்ாசாகர்   
நேற்று காலைானார்  

சிைம்்பரம் திருக்பகாயிலில் ெட்டததிறகு புறம்-
்பாக நடநது சகாண்டிருக்கும் நடவடிக்்ககள், 
அரசின அனுேதி ச்பறாேல் பேறசகாள்்ளப்்பட்டி-
ருக்கும் ்பணிகள் குறிதது ஆயிரக்கணக்கானை புகார -
கள் வநதுள்்ளனை எனறு இநது ெேய அறநி்ையத 
து்ற அ்ேச்ெர பெகர்பாபு சைரிவிததுள்்ளார.   

சென்னை வ்ளெரவாக்கம் ்பகுதியில் உள்்ள அகத-
தீஸ்வரர ேறறும் பவள்விஸ்வரர திருக்பகாயில் 
திருக்கு்ளஙகளில் ந்டச்பறறு வரும் சீர்ேப்பு 
்பணிக்்ள இநது ெேய அறநி்ையத து்ற 
அ்ேச்ெர பெகர்பாபு சநறறு பநரில் ்பார்வ-
யிட்டு ஆய்வு செய்ைார.   

பினனைர செய்தியா்ளரக்்ளச் ெநதிதை அவர 
கூறியது:   

ஏறசகனைபவ சிைம்்பரம் திருக்பகாயிலில் ெட்-
டததிறகு புறம்்பாக நடநது சகாண்டிருக்கும் 
நடவடிக்்ககளும், அரசின அனுேதி ச்பறாேல் 
பேறசகாள்்ளப்்பட்டிருக்கும் ்பணிகள் குறிததும் 
ஆயிரக்கணக்கானை புகாரகள் வநதுள்்ளனை.   

இைட்ெக்கணக்காபனைார ்கசயழுததிட்டு 
ேனுக்க்ளாகவும் சகாடுததுள்்ளனைர. இது சைாடர -
்பாக ஏறசகனைபவ அ்ேக்கப்்பட்டுள்்ள குழு, 
ஆய்வு பேறசகாண்டு வருகிறது.   

அநை ஆய்வு முடிவின அறிக்்க வநைவுடன, 
ெட்ட வல்லுநரகளுடன கைநைாபைாசிதது ைமிழக 
முைல்வரின கவனைததுக்கு எடுததுச் செனறு அடுத-
ைக்கட்ட நடவடிக்்கக்கு செல்ை இருக்கின-
பறாம்.     

சடடததிற்கு புறமபான தச்ற்பாடுகள்   
ஆயிரககணககான புகார்கள்   

ப்பச்சுவாரத்ையில் உடன்பாடு ஏற்பட்-
டைால் 7 நாட்க்ளாக நடநை ப்பாராட்டம் 
முடிவுக்கு வநை்ையடுதது பிஆரடிசி 
ஊழியரகள் ்பணிக்குத திரும்பி ேதியம் 
முைல் அரசு ்பஸ்கள் இயஙகத சைாடங-
கினை.  புது்வ அரசு ப்பாக்குவரததுக்கழ -
கோனை பிஆரடிசி டி்ரவரகள், கண்டக் -
டரகள் ைாக்கப்்படுவ்ை கண்டிததும், 
்பணி ்பாதுகாப்பு பகாரியும் கடநை 23ம் 
பைதி முைல் பவ்ைநிறுதை ப்பாராட்டம் 
நடததினைர. 

நிரவாகம் நடததிய ப்பச்சுவாரத்ையில் 
உடன்பாடு ஏற்படாைைால் ப்பாராட்டம் 
சைாடரநைது. கிராேப்புற ்பகுதியில் ்பஸ் 
வெதியினறி ேக்கள் அவதிப்்பட்டனைர. 
ப்பாராட்டத்ை முடிவுக்கு சகாண்டுவர 
அ்ேச்ெர ெநதிரபிரியஙகா ை்ை்ே-

யில் ப்பாராடக் குழுவினைருடன ப்பச்சு-
வாரத்ை நடநைது.  ப்பச்சுவாரத்ையின 
ப்பாது ஊழியரக்்ள ்பணிநிரநைரம் 
செய்ய பவண்டும். ்பணிப் ்பாதுகாப்பு 
வழஙக பவண்டும். ்பணி நீக்கம் செய்யப் -
்பட்ட 12 ப்பருக்கு மீண்டும் ்பணி வழஙக 
பவண்டும் எனை பகாரிக்்க ்வதைனைர. 

இது குறிதது முைல்வருடன ப்பசி 
முடிசவடுப்்பைாக சைரிவிக்கப்்பட் -
டது. பகாரிக்்க நி்றபவறும் வ்ர 
ப்பாராட்டம் சைாடரும் எனை சைாழிைா -
்ளரகள் அறிவிதைனைர. இைனைால் பநறறும் 
7வது நா்ளாக பிஆரடிசி ஊழியரகளின 
ப்பாராட்டம் சைாடரநைது.  

இநை நி்ையில், முைல்வர ரஙகொமியு -
டன மீண்டும் ப்பச்சுவாரத்ை நடநைது. 
எதிரக்கட்சி ை்ைவர சிவா, ெம்்பத எம்.

எல்.ஏ ேறறும் ப்பாராட்ட குழுவினைர ்பங -
பகறறனைர. அப்ப்பாது, '்பணிக்கு திரும்பி 
்பஸ்க்்ள இயக்குஙகள். பகாரிக்்க -
க்்ள ்பரிசீலிதது நி்றபவறறுகிபறன' -
எனறு முைல்வர உறுதியளிதைார.

இை்னையடுதது ப்பாராட்டத்ை ைற -
காலிகோக ்கவிட்டு ஊழியரகள் பிற்ப-
கலில் ்பஸ்க்்ள இயக்கினைர.    

ஏழு ோடகள் நபாராடடம முடிவுககு வந்து  
அரசு ்பஸகள பநறறு முதல் இயஙகத் பதா்டஙகின  

இநதிய முஸ்லிம்கள் ைலி்பான ேனைநி-
்ை்ய அனுேதிக்க ோட்டாரகள் எனறு 
கூறி உைய்பூர ெம்்பவத்ை கண்டிததுள் -
்ளார ஆஜ்மீர ைரகாவின ை்ைவர தீவான 
்ஜனுல் அப்தீன அலி கான.  

இது சைாடர்பாக அவர கூறியைாவது,..   
'ேனிைரகளுக்கு எதிராக எநை ேைமுபே 

வனமு்ற்ய ப்பாதிக்கவில்்ை. குறிப்-
்பாக இஸ்ைாம் ேைம் அ்ேதி்யபய 
வலியுறுததுகிறது. இ்ணயததில் 
சவளியானை மிக போெோனை வனமு்ற 
வீடிபயா ்பைற்வக்கிறது. அ்ைச் செய் -
ைவரகள் எவ்விை பநர்ேயுமில்ைாைவர-
கள். ஏ்ழ ந்பர மீது மிகக் சகாடூரோனை 
ைாக்குை்ை நடததியுள்்ளனைர. அவரகள் 
வனமு்ற்ய ்பா்ையாகக் சகாண்ட -
வரகள். இநை ெம்்பவத்ை நான வன -
்ேயாகக் கண்டிக்கிபறன. இநதியாவில் 
ைலி்பான ேனைநி்ை ஓஙக இநதிய முஸ்-
லிம்கள் அனுேதிக்க ோட்படாம். எஙகள் 
ைாய்நாட்்ட ்பாதுகாப்ப்பாம்' எனறார.  

ஜோத உபைோ இநத ச்பாதுச் செய-

ைா்ளர ேவுைானைா ஹகிமுதீன காஸ்-
மியும் இநை ்படுசகா்ை்ய கண் -
டிததுள்்ளார. இநை ெம்்பவத்ை யார 
செய்திருநைால் அ்ை எநை வ்கயி-
லும் நியாயப்்படுதை முடியாது எனறு 
அவர கூறியுள்்ளார. நாட்டில் ெட்டம் 
இருக்கிறது. ெட்டத்ை யாரும் ்கயில் 
எடுக்கமுடியாது எனறு கூறியுள்்ளார.  

ச்பாது இடததில் ்படுசகா்ை:   
ராஜஸ்ைான ோநிைம் உைய்பூர நகரி-

லுள்்ள ோல்ைாஸ் ்பகுதியில் கன்னையா 
ைால் என்பவர ்ையல் க்ட நடததி 
வநைார. அவரது க்டயில் பநறறு 
முனதினைம் அததுமீறி புகுநை 2 ப்பர 
அஙகு பவ்ை செய்து சகாண்டிருநை 
கன்னையா ைா்ை வலுக்கட்டாயோக 
இழுததுச்செனறு ச்பாது இடததில் 
்வதது அவரது ை்ை்ய துண்டிதை -
னைர. இநை ெம்்பவத்ை வீடிபயா எடுதது 
ெமூக வ்ைை்ளஙகளில் அவரகள் சவளி-
யிட்டனைர. பேலும் பிரைேர போடிக்கும் 
சகா்ை மிரட்டல் விடுதைனைர.  

இது ெமூக வ்ைை்ளங-
களில் ்வரைாக ்பரவிய -
ைால் அப்்பகுதியில் ச்பரும் 
்பைறறம் ஏற்பட்டது. 
ச்பாலுஸார விொர்ண-

யில்,   
முஸ்லிம்களின இ்றதூைர நபிகள் 

நாயகம் குறிதது ைவறாக கருதது சைரி-
விதை ்பாஜக செய்தித சைாடர்பா்ளர நுபுர 
ெரோவுக்கு ஆைரவாக ெமூக வ்ைை்ளஙக -
ளில் கருதது சவளியிட்டைால் கன்னையா 
ைால் ்படுசகா்ை செய்யப்்பட்டைாக 
சைரியவநதுள்்ளது. கன்னையா ைா்ை 
்படுசகா்ை செய்ைவர அபை ்பகுதி்யச் 
பெரநை ரியாஸ் என்பது கண்டறியப்்பட்-
டுள்்ளது. ேறசறாரு ந்பர கவுஸ் முகேது 
என்பதும் கண்டறியப்்பட்டுள்்ளது. இவர-
கள் இருவருபே ்கது செய்யப்்பட்டுள்்ள -
னைர.  

இநை ெம்்பவததின எதிசராலியாக 
ை்ைநகர சடல்லியில் ச்பாலிஸ் ்பாது -
காப்பு ்பைப்்படுதைப்்பட்டுள்்ளது.    

இநதி் முஸலிமகள் ்லிபான் ைனநிமலம் 
அனுைதிகக ைாடடார்கள்  

உதய்பூர் ்படுபகாமல; 

 ஜனைாதி்பதி ராம்நாத பகாவிநதின ்பை-
விக்காைம் அடுதை ோைம் 24-நபைதியுடன 
முடிவ்டகிறது. 

இ்ையடுதது புதிய ஜனைாதி்பதி்ய 
பைரவு செய்வைறகானை பைரைல் அடுதை 
ோைம் (ஜூ்ை) 18-நபைதி நடக்கிறது. 
ஜனைாதி்பதி பைரைலில் ்பா.ஜனைைா ை்ை-
்ேயிைானை பைசிய ஜனைநாயக கூட்டணி 
பவட்்பா்ளராக திரவு்பதி முரமு ப்பாட்டி-
யிடுகிறார. 

அவர ஏறகனைபவ பவட்புேனு ைாக்கல் 

செய்துவிட்டார. ஜனைாதி்பதி பைரைலில் 
எதிரக்கட்சிகளின ச்பாது பவட்்பா்ளராக 
யஷவநத சினகா பைரவு செய்யப்்பட்டுள்-
்ளார. 

ேனுைாக்கல் செய்துள்்ள யஷவநத 
சினகா பநறறு முைல் ்பை ோநிைஙகளின 
ை்ைநகரஙகளுக்கு செனறு பிரொரத்ை 
சைாடஙகினைார. 

்பல்பவறு முக்கியத ை்ைவரக்்ள 
ெநதிதது ஜனைாதி்பதி பைரைலில் ஆைரவு 
பகட்டு வருகிறார. 

இநநி்ையில், ைமிழக முைல்வர 
மு.க.ஸ்டாலி்னை ெநதிதது யஷவநத 
சினஹா ஆைரவு பகட்கவுள்்ளார. 

இைறகாக இனறு அண்ணா அறிவாை-
யததில் முைல்வர ஸ்டாலி்னை குடியரசுத 
ை்ைவர பவட்்பா்ளர யஷவநத சினஹா 
ெநதிக்கிறார. 

இனறு ோ்ை 5 ேணிக்கு முைல்வர 
ஸ்டாலி்னை ெநதிதது குடியரசுத ை்ைவர 
பைரைலில் திமுகவின ஆைர்வ யஷவநத 
சினஹா பகாருகிறார.

ஜனாதிபதித ந்ர்்லில் எதிர்ககடசிகளின் நவடபாளர்- ்மிழக மு்ல்வர் சநதிப்பு

ைமிழகததில் எதிரக்கட்சி்ய குறறம்ொட்டி, 
அகிை இநதிய அரசியலுக்கு ைாவ திமுக முயறசிக் -
கிறது எனை, ேது்ரயில் ைோகா ை்ைவர ஜிபக.
வாென கூறினைார.

ேது்ர ோநகர ைோகா ை்ைவராக இருநை 
பெது ராேன ெமீ்பததில் உயிரிழநைார. அவருக்கு 
்பதிைாக புதிய ோநகர ை்ைவராக ராஜாஙகம் 
நியமிக்கப்்பட்டார. இ்ைதசைாடரநது காே -
ராெர ொ்ையில் செயல்்பட்ட ைோகா ோநகர 
ோவட்ட அலுவைகம் ்்ப்பாஸ் பராடு குரு 
திபயட்டர அருபக ோறறப் ்பட்டது. இநை அலு -
வைகததில் கட்சியின ை்ைவர ஜி.பக.வாென 
பநறறு திறநது ்வதைார.

இைனபின, அவர செய்தியா்ளரகளிடம் கூறிய -
ைாவது: 

அரசியலுக்கு முக்கியததுவம் வாய்நைது 
ேது்ர ோநகரம். இநை கட்சி அலுவைகம் மூைம் 
ோநகரததில் நாஙகள் வலுப்ச்பறும். காேரா -
ஜர பிறநைநா்்ளசயாட்டி ஜூ்ை 17-ல் ேது்ர 
்பழஙகாநதைம் ்பகுதியில் ச்பாதுக்கூட்டம் நடத -
ைப்்படும். ேது்ர உட்்பட சைனோவட்ட நிரவா -
கிகள், சைாண்டரகள் ்பஙபகறகினறனைர. அதிமுக 
உட்கட்சி விவகாரததில் ஒதுப்பாதும் ை்ையி -
டோட்படாம். அது மு்றயுேல்ை. அதிமுக 

்பைோனை கட்சி. பேலும், வ்ளரபவண்டும். அக் -
கட்சி்ய ்பாஜக பிரிதைா்ள முயறசிக்கிறது என்ப -
சைல்ைாம் ஆளுஙகட்சி, எதிரகட்சிகள் ்பயததில் 
கூறுவது. ேக்களின எண்ணஙக்்ள ்பாஜக பிரதி -
்பலிதது சிறப்்பாக செயல்்படுகிறது. எம்.பி பைரை -
லுக்கானை ்பணி்ய ைறப்பாது முைபை சைாடஙகு -
கிபறம். ஒபர நாடு, பைரைல் என்பது மு்றயானை 
அறிவிப்பு வநைால் ேட்டுபே நம்்ப முடியும்.

ைமிழகததில் அதிமுகபவ வலுவானை எதிரக் -
கட்சி. அதிமுக, ்பாஜகவிறகுள் பகா்பம், 
ைா்பமில்்ை. ஒவ்சவாரு கட்சியும் ைனைது 
்பைத்ை நிரூபிக்க முயறசிப்்பர. திமுகவின 
ஓராண்டு ஆட்சியில் ேக்கள் ஏோநதுள்்ளனைர. 
முக்கிய வாக்குறுதிக்்ள நி்றபவறற முடி -
யவில்்ை. எதிரக்கட்சிக்்ள குறறம்ொட்டி, 
அகிை இநதிய அரசியலுக்கு திமுக முயறசிக் -
கிறது. 

பிரச்சி்னைக்்ள தி்ெ திருப்புகிறது. ச்பண் -
களுக்கு ரூ.1000 வழஙகுவைாக வாக்குறுதி 
அளிதை திமுக, ைறப்பாது நிதி்ய காரணம் 
காட்டுகிறது. இது ப்பானற ்பல்பவறு பிரச்சி -
்னைக்்ள ஆளுஙகட்சிக்கு எதிராக அடுக்கைாம். 
்பாஜக ்பறறிய ப்பசும் திமுக, காஙகிரஸ் ைவறு -
க்்ள சுட்டிக்காட்டுவதில்்ை எனறார.

தமிழகத்தில் எதிர்க்கடசிமய குற்றம்சாடடி,

அகில இநதி் அரசி்லுககு 
தசல்ல தி.மு.க மு்ற்சி

்மிழகததின் 5 ைாவடடஙகளில்  இன்று கனைமழ
ைமிழகததின 5 ோவட்டஙகளில் இனறு 

கனைே்ழ ச்பய்ய வாய்ப்பு உள்்ளைாக சென்னை 
வானி்ை ஆய்வு ்ேயம் சைரிவிததுள்்ளது.

பேறகு தி்ெ காறறின பவக ோறு்பாடு காரண -
ோக பநறறு ைமிழ்நாடு, புது்வ ேறறும் கா்ரக் -
கால் ்பகுதிகளில் ஒருசிை இடஙகளில் இடி மின -
னைலுடன கூடிய மிைோனை ே்ழ ச்பய்யக்கூடும் 
எனறு சென்னை வானி்ை ஆய்வு ்ேயம் சைரி -
விததுள்்ளது.

பேலும் நீைகிரி, பகாயம்புததூர, திருப்பூர, 
பைனி, திண்டுக்கல், ஈபராடு கிருஷணகிரி ஆகிய 

7 ோவட்டஙகளில் ஓரிரு இடஙகளில் கனைே்ழ 
ச்பய்ய வாய்ப்புள்்ளைாகவும் சென்னை 
வானி்ை ஆய்வு ்ேயம் சைரிவிததுள்்ளது.

இனறு ைமிழ்நாடு, புது்வ ேறறும் கா்ரக் -
கால் ்பகுதிகளில் ஒரு சிை இடஙகளில் இடி 
மினனைலுடன கூடிய பைொனை முைல் மிைோனை 
ே்ழயும், நீைகிரி, பகாயம்புததூர, திருப் -
பூர, பைனி, திண்டுக்கல் ஆகிய 5 ோவட் -
டஙகளில் கனைே்ழ ச்பய்யக்கூடும் எனறு 
சென்னை வானி்ை ஆய்வு ்ேயம் சைரிவித -
துள்்ளது.
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2022/ 2023Mk; Mz;Lf;fhf ,yq;if Rq;f jiyikafj;jpd; (fPo; jsk; kw;Wk; 9 tJ khb) cztfj;jpidg; 

guhkupg;Gr; nra;tjw;fhf> ,yq;if Rq;fg; gzpg;ghsu; ehafk; rhu;gpy;> jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsupdhy; 

jFjpahd tpiykD NfhUgtu;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;Nfhuy;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

xg;ge;j ,y. ngWifapd; ngau;

tpiykD Nfhuy; 

gpizg; gzk; 

(&gh)

tpiykDf;Nfhuy; 

KbtilAk; fhyk;

jpfjp Neuk;

Log/S/12/
catering / 2022

2022/2023 Mk; Mz;Lf;fhf ,yq;if 

Rq;f jiyikafj;jpd; 

cztfj;jpidg; guhkhpj;jy;

50>000.00 

(Ik;gjhapuk; &gh)
2022.07.21

gp.g. 

2.00 kzp

1. cj;Njr Nritf; fhyk; Ke;E}w;W mWgj;ije;J (365) ehl;fs; MFk;. 

2.  Njrpa Nghl;bj; jd;ikkpf;f tpiykDf;Nfhuy; eilKiwf;fika ,J elhj;jg;gLk;.

3.  mf;fiwAs;s> jFjpahd tpiykDjhuu;fs; Nkyjpf jfty;fis Rq;fj; jpizf;fsj;jpd; nghUs; tpepNahfg; 

gzpg;gfj;jpd; gzpg;ghsuplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. tpiykDf; Nfhuy; njhlu;gpyhd Mtzq;fis 

2022.07.01 Mk; jpfjp Kjy; 2022.07.20 Mk; jpfjp tiuapy; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kftupapy; mYtyf 

ehl;fspy; fhiy 9.00 kzp Kjy; gpw;gfy; 3.00 kzp tiuapy; ghu;itaplyhk;. 

4.  mf;fiwAs;s tpiykDjhuu;fs; mYtyf ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 tiuapy; kPsspg;Gr; 

nra;ag;gl Kbahj &gh 2>500 ,id> 2022.07.20 md;W my;yJ mjw;F Kd;du; nrYj;jp> fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

Kftupf;F vOj;J%yf; Nfhupf;ifapidr; rku;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapy; jahupf;fg;gl;Ls;s 

tpiykDf;Nfhuy; njhlu;gpyhd Mtzj;jpd; KOikahd gpujpnahd;wpidg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,jw;fhf 

fhRf; fl;lzk; khj;jpuNk Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. 

5.  G+u;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis 2022.07.21 Mk; jpfjp gpw;gfy; 2.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;du; 

fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kftupf;F rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. fhyjhkjkhfp fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; 

epuhfupf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; ahTk; 2022.07.21 Mk; jpfjpad;W gpw;gfy; 2.00 kzpf;F fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

Kftupapy; jpwf;fg;gLk;. ,jpy; tpiykDjhuu; my;yJ mtu; gpujpepjp gq;Nfw;fyhk;. midj;J 

tpiykDjhuu;fSk; &.50>000.00. ,idg; gpizg; gzkhf nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. 

Rq;fg; gzpg;ghsH (nghUs; tpepNahfk;) 

nghUs; tpepNahfg; gzpg;gfk;> 

6 Mk; khb> ,yq;ifr; Rq;fk;> 

,y.40> gpujhd tPjp> nfhOk;G-11. 

6.  Rq;fj; jiyikafj;jpYs;s cztfj;jpid guhkupg;G nra;tjw;fhf ,yq;if Rq;fj;jpdhy; khj thlifahf 

&gh 15>000.00 mwtplg;gLk;. 

7.  xg;ge;jj;ij toq;FtJ njhlu;gpy; Rq;f gzpg;ghsu; ehafj;jpd; jPu;khdNk ,WjpahdjhFk;. 

jtprhsu;> 

jpizf;fs ngWiff; FO> 

,yq;if Rq;fk;> 

,y: 40> gpujhd tPjp> nfhOk;G-11. 

njhiyNgrp 011-2221680 / njhiyefy;: 011-2436096

1964 Mk; Mz;bd; 28Mk; ,y. 

fhzp vLj;jy; (jpUj;jr;) rl;lg;gb 

jpUj;jg;gl;lthwhd fhzp vLj;jw; 

rl;lk; (460 MtJ mj;jpahak;) 

7Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;jy;. 

,yf;fk;. :- 4/31/119(iv)

xU gfpuq;f Njitf;F Ntz;bajhd fPo;f;fhZk; 

fhzpia / Ml;rp chpikia vLj;Jf;nfhs;s 

murhl;rpahsH vz;zpapUf;fpwhHfs;. Nkyjpf 

tpguq;fSf;F 2266/75 ,yf;fKila kw;Wk; 2022.02.12 

jpfjpAila ,yq;if rdehaf Fbaurpd; mjptpN\l 

tHj;jkhdpia ghHf;fTk;. 

ml;ltiz

khfhzk; : Nky; khfhzk; 

khtl;lk; : fSj;Jiw

gpuNjr nrayhsh; gphpT :  fSj;Jiw

fpuhk NrtfH gphpT : 729 rP Gyld; 

fpuhkk;  :  ehnfhil

fhzpapd; ngaH : nfhignfyFGu 

tiugl ,yf;fk; :  nfl];ju tiugl 

,y. 530001

fhzpj;Jz;L ,yf;fk; :  621 Kjy; 634 tiu

gpukhzk; : n`f;lahH 0.0167

v];. jphpkhd;d

gpuNjr nrayhsH

fSj;Jiw

Kfthp  : gpuNjr nrayfk;> fSj;Jiw

jpfjp : 2022.06.06

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR murhq;fk;

neLQ;rhiyfs; mikr;R

tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig

 tpiykDf;fSf;fhd miog;G

Njrpa Nghl;b uPjpahd tpiyf;Nfhuy;

mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghLfs; guhkhpg;G kw;Wk; 

Kfhikj;Jt gphptpw;F ,U tuk;Gfisf; nfhz;l 

mr;rbf;fg;gl;l ntg;g fhfpj RUs;fis (Two Borders Printed 
Thermal Paper Rolls) toq;Ftjw;fhd miog;G

xg;ge;j ,y. RDA/EOM&M/PRC/2022/TOLL/10

1.  Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuypd; Clhf 200>000 vz;zpf;ifahd ,U tuk;Gfisf; 

nfhz;l mr;rbf;fg;gl;l ntg;g fhfpj RUs;fis toq;Ftjw;fhf jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis tPjp mgptpUj;jp mjpfhu 

rigapd; rhh;gpy; mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghLfs; guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphptpd; ngWiff; 

FOj; jiyth; miof;fpd;whh;.

2.  Mu;tk; nfhz;l jFjp tha;e;j tpiykDjhuu;fs; gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp 

mjpfhurig> mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghL> guhkupg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt gpupT> ngWifg; gpuptpy; 

,Ue;J Nkyjpf tpguq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk; (njhiyNgrp: 038-2289122> njhiyefy;: 038-2289560) 

vd;gJld fl;lzk; ,d;wp tpiykD Mtzq;fis ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

3.  tpiykDf;fSld; 350>000.00 &gh njhiff;fhd tpiykDg; gpiz Kwpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. tpiykDg; gpiz KwpahdJ gj;juKy;y> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> ,y. 216> 

~~kfneLk k`nkJu|| tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; gzg;ghshpd;  ngahpy; Gfo;ngw;w tq;fpnahd;wpy; 

ngwg;gl;l epge;jidaw;w tq;fp cj;juthjkhftpUj;jy; Ntz;Lk;. ve;jnthU nry;YgbahFk; tpiykDg; 

gpiz Kwp ,izf;fg;gl;lhj tpiykDTk; epuhfhpf;fg;gLk;. 

4.  xt;nthU tpiykD Mtzj;jpw;fhfTk; kPsspf;fg;glhj 2>500.00 &gh + ntl; fl;lzj;ij nrYj;jp 2022-

06-30Mk; jpfjp Kjy; 2022-07-22Mk; jpfjp tiuapy; (thu ,Wjp ehl;fs; kw;Wk; Nghah ehl;fs; jtph;e;j) 

09.00 kzpj;jpahyk; 13.30 kzpj;jpahyk; tiuapy; gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp 

mjpfhurig> gzpg;ghsUf;F (EOM&M gpupT) vOj;J%y tpz;zg;gk; xd;iw rku;g;gpj;J Mu;tKila 

tpiykDjhuu;fs; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjp xd;iwf; 

nfhs;tdT nra;ayhk;. 

5.  Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis 2022.07.26Mk; jpfjp 14.30 kzpj;jpahyk; my;yJ mjw;F 

Kd;du; xd;wpy; gzpg;ghsu; (EOM&M gpupT)> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> f`l;lf`N`d> ty;fk> 

gz;lhufk vd;w Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J 

xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. tpiykDf;fisj; jhq;fp tUk; fbj 

ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; “RDA/EOM&M/PRC/2022/TOLL/10” vdj; jaT nra;J Fwpg;gplTk;.
 

6.  gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> (EOM&M gpupT) gzpg;ghsh; 

mYtyfj;jpy; tpiyf;Nfhuy;fs; KbTWj;jg;gl;L mjd;gpd; tpiykDf;fs; cld; jpwf;fg;gLk;. 

,e;epfo;tpy; tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; fye;Jnfhs;syhk;.

jiytu;

EOM&M; gphptpd; ngWiff; FO> 

C/O gzpg;ghsu; (EOM&M gpupT)>

tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig>

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

ngaH khw;wk;

kd;dhH khtl;lj;jpd; 

kd;dhH gpuNjr 

nrayhsH gphptpy; 

,y. 132> cg;Gf;Fsk;> 

kd;dhH vDk; Kfthpapy; 

trpf;Fk; Thiruchelvam 
Nisanthan vd;w ngahpy; 
mwpag;gl;l ehd; ,g;NghJ 

Kjy; Thiruchelvam 
Kisanthan vd;w ngahpy; 

mwpag;gLtjhf ,yq;if 

rdehaf Nrh\ypr 

Fbaurpw;Fk; nghJ 

kf;fSf;Fk; ,j;jhy; 

mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.

- Thiruchelvam Kisanthan

       

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

fkj;njhopy; mikr;R

Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy;

fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lk; (CSIAP)
nraw;wpl;l ,y.: P163742

1.  ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ cyf tq;fp - rh;tNjr mgptpUj;jp rq;fj;jplkpUe;J (IDA) 
tptrha mikr;rpd; fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lj;jpd; fpuar; nrytpw;fhf flidg; 

ngw;Ws;sJld; ,f;fld; ngWiffspd; ghfnkhd;iw gpd;tUk; ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s jFjpahd 

gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytpl cj;Njrpj;Js;sJ. 

2.  gpd;tUk; ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;s ngWiff;fhf jFjpAk; jifikAKs;s xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J 

tptrha mikr;rpd; fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha   nraw;wpl;lj;;jpd; (CSIAP) rhh;ghf> gpuhe;jpa 
ngWiff; FOj; jiyth; (njd; khfhzk;) Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ miof;fpd;whh;.  

,y. xg;ge;j ,y. Ntiyapd; tpguk;
CIDA 
gjpT

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(,y. &gh)

tpiyf; 

Nfhuy; 

gpiz 

Kwpapd; 

ngWkjp 

(,y. &gh)

tpiyf; 

Nfhuy; 

gpiz 

Kwpapd; 

nry;Ygbf; 

fhyk;

1 LK-MOA-293618-
CW-RFB/SP/ DPDO/
Rehb.T(21)/2022/018

YZfk;ntn`u gp.nr.> 

glt;fk fp.Nr. gphpT> tPutpy 

fkeyNrit epiyak;> tPutpy 

mLf;ifapYs;s ghj;jnttapd;; 

Gduikg;G Ntiyfs;

C6
Kjy; 

Nky;

3,000.00 130,000.00 6/10/2022

2  LK-MOA-293614-
CW-RFB/SP/ DPDO/
Rehb.T(23)/2022/019

jp];]> fphpe;j fp.Nr. gphpT> 

Nahjfz;ba fkey Nrit 

epiyak;> tpfhukfhNjt 

GuapYs;s xUnfnkunttapd;;  

Gduikg;G Ntiyfs;

C5 
Kjy; 

Nky;

3,000.00 500,000.00 07 /12/2022

3 LK-MOA-251335-
CW-RFB

YZfk;ntn`u gp.nr.> 

uztudht fp.Nr. gphpT tPutpy 

fkey Nrit epiyak;> ENf 

mLf;ifapYs;s fy;gpa];]

nttapd; Gduikg;G Ntiyfs; 

C5 
Kjy; 

Nky;

3,000.00 430,000.00 07 /12/2022

4 LK-MOA-251331-
CW-RFB

Ge;jy fp.Nr. gphpT> glfphpa 

fkey Nrit epiyaj;jpYs;s 

tpy;kd;d mLf;ifapYs;s 

Cudpanttapd; Gduikg;G 

Ntiyfs;

C5 
Kjy; 

Nky;

3,000.00 600,000.00 07 /12/2022

5 LK-MOA-293609-
CW-RFB/SP/ DPDO/
Rehb.T(25)/2022/020

 jp];] gp.nr.> fphpe;j fp.Nr. 

gphpT> fhtd;jp];]Gu> 

Nahjfz;ba fkey Nrit 

epiyaj;jpd; nfhr;rpgj;jht  

mLf;ifapYs;s nfhr;rpgj;jht 

nttapd;; Gduikg;G Ntiyfs;

C5 
Kjy; 

Nky;

3,000.00 590,000.00 07 /12/2022

3. Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; eilKiw %yk; tpiykDf;;Nfhuy; eilKiwg;gLj;jg;gLk;.

4. Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis `k;ghe;Njhl;il> eph;thff; fl;blj;njhFjp> 3Mk; khb> 

fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lk; (njd; khfhzk;)> gpujp nraw;wpl;l gzpg;ghshplkpUe;J 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njhiyNgrp: 047-2256304> njhiyefy;: 047-2256303) kw;Wk;; mNj ,lj;jpy; 2022 [_d; 30Mk; 

jpfjp K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiuahd Ntiy ehl;fspy;; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis 

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

5. xg;ge;jj;ij toq;fg; ngWtjw;Fj; jifik nfhz;l ntw;wpfukhd tpiykDjhuh;fs; mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; 

,lk;ngw;wpUj;jy; $lhJ vd;gJld; tpiykD Mtzj;jpYs;s Njitg;ghLfisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

NkYk; rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gLk;; jpfjp tiu nry;Ygbahff; $ba eph;khzf; 

ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rigapd;  (CIDA)  Nkw;gb ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s ePh;g;ghrdk; kw;Wk; 

fhy;tha; tbfhyikg;G Jiwapy; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l  juk; kw;Wk; mjw;F Nkw;gl;l jug; gjpitg; ngw;wpUj;jy; 

Ntz;Lk;. tpiykDjhuh;fs; xd;W my;yJ xd;Wf;F Nkw;gl;l xg;ge;jq;fSf;F tpiyfisf; Nfhuyhk; Mdhy; 

xg;ge;jf;fhuh;fs;; epjpapay; kw;Wk; Vida nfhs;ssT tiuaiwfspd; gpufhuk; njhpTfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

6. Nkw;gb ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij (njhiff;F Nkw;Fwpg;gplg;gl;l 

ml;ltiziag; ghh;f;fTk;) 2022 [_iy 06Mk; jpfjp Kjy; 2022 [_iy 27Mk; jpfjp tiuahd Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 2.00 kzp tiuapy; nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;jpa gpd;dh;> Nkw;gb 4Mk; 

ge;jpapy; jug;gl;Ls;s KfthpapYs;s gpujp nraw;wpl;lg;   gzpg;ghsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iw 

rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw 

jFjpAs;s tpiykDjhuh;fs; nfhs;tdT nra;ayhk;. 

7. tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;Wk; kw;Wk; Ntiyj;js tp[aKk; 2022  [_iy 22Mk; jpfjp K.g. 10.00 

kzpf;F Nkw;gb 4Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kfthpapy; elhj;Jtjw;F Vw;ghLfs; nra;ag;gl;Ls;sd. 

tsKs;s tpiykDjhuh;fs; ,iaGila mjpfhhpfspd; cjtpAld; Ntiyj; jsj;ij jq;fs; nrhe;j nrytpy; 

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

8. tpiykDf;fSld; tpiykD Mtzj;jpy; jug;gl;Ls;s tpguj;jpd; gpufhuk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l ml;ltizapy; 

jug;gl;Ls;s njhiff;fhd epge;jidaw;w tpiyf;Nfhuy; cj;juthjnkhd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

nry;YgbahFk; cj;juthjkw;w ve;jnthU tpiykDTk; gjpyspf;fg;glhj tpiykDthff; fUjg;gLk; vd;gJld; 

vt;tpj tprhuizfSkpd;wp epuhfhpf;fg;gLk;.

9. tpiykD Mtzj;jpd; rfy gf;fq;fSk; tpiykDjhuuhy; ifnahg;gkplg;gl;L cj;jpNahfg+h;t Kj;jpiu 

nghwpf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

10. tpiykDf;fs; %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp vd rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpia 

ntt;Ntwhd ciwfspy; ,l;L mjpy; ~~%yg; gpujp|| kw;Wk; ~~efy; gpujp|| vdf; Fwpg;gpl;L gpd; mt;tpU 

ciwfisAk; NtnwhU ciwapy; ,l;L Kj;jpiuf;Fwp nghwpj;J mjd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; Ntiyapd; 

tpguk; kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fk; vd;gd Fwpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;.

11. g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis 2022 [_iy 27Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; 

tifapy; jiyth;> gpuhe;jpa ngWiff; FO> fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lk;> gpujp 

nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh; mYtyfk; (njd; khfhzk;)> 3Mk; jsk;> eph;thff; fl;blj;njhFjp> `k;ghe;Njhl;il 

vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ ,e;Nehf;fj;jpw;fhf itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. 

12. fpilf;fg;ngw;w tpiykDf;fs; 2022 [_iy 27Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F KbTWj;jg;gLk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; 

tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; my;yJ njhpT nra;ag;gl;l tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; 

Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;.

jiyth;>

gpuhe;jpa ngWiff; FO (njd; khfhzk;)>

fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lk;>

gpujp nraw;wpl;lg; gzpg;ghshpd; mYtyfk; (njd; khfhzk;)>

3Mk; jsk;>

eph;thff; fl;blj;njhFjp>

`k;ghe;Njhl;il.

2022-06-30Mk; jpfjp.

2022 Mk; Mz;L Vg;gpuy; khjj;jpw;fhfg; gpd;tUk; 

rk;gsr; rigfspd; KbTfspdhy; Nktg;gl;l 

Ntiyahsu;fSf;F Vw;Gilj;jhd rk;gs tpfpjq;fs; 

fPNo jug;gl;Ls;sd.

gP. Nf. gpughj; re;jpufPu;j;jp

njhopy; Mizahsu; mjpgjp 

njhopy; jpizf;fsk; 

nfhOk;G - 05 

2022 Mk; Mz;L A+d; khjk; 21Me; jpfjp.

nfhNfh> Vyf;fha;> kpsF

vd;gd tsu;j;jy; kw;Wk;

cw;gj;jpj; njhopy;

,jw;Fk; Nkyjpfkhf> 2005 Mk; Mz;bd; 36 Mk; 

,yf;f tuT nryTj;jpl;l epthuzg;gbr; rl;lj;jpd; 

epajpfspd; gbAk; kw;Wk; 2016 Mk; Mz;bd; 04 

Mk; ,yf;f tuT nryTj;jpl;l epthuzg;gbr; 

rl;lj;jpd; epajpfspd; gbAk; toq;fg;gl Ntz;ba 

nfhLg;gdit xt;nthU njhopy; jUeUk; Fwpj;j 

njhopyhsu;fSf;F toq;f Ntz;Lk;.

rk;gsr; rigfs; fl;lisr; rl;lk;

Ntiyahs; xU 

ehSf;F &gh 1162.37
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rk;gsr; rigfs; fl;lisr; rl;lk;
mwptpj;jy; 

G+f;fs;> moFj;jhtuq;fs;> kuf;fwpfs; kw;Wk; goq;fs; 

Nghd;wtw;iwg; gapu; nra;tjw;Fk; Vw;Wkjp nra;tjw;Fkhd njhopy;

njhopy; mikr;ru; mtu;fspdhy; (136 Mk; mj;jpahakhfpa ) rk;gsr; rigfs; fl;lisr; 

rl;lj;jpd; 33 (1)(m) Mk; gpuptpd; fPo; Mf;fg;gl;L 2015 Mz;L Nk khjk; khjk; 27 

Mk; jpfjpa 1916/12 Mk; ,yf;f mjptpNrl murhq;f tu;j;jkhdpapy; gpuRupf;fg;gl;l 

fl;lisnahd;wpd; thapyhf vdf;F mspf;fg;gl;l mjpfhuj;jpdhy; njhopy; Mizahsu; 

ehafk;> gp. Nf. gpughj; re;jpufPu;j;jp Mfpa ehd; Nkw;$wpa fl;lisr; rl;lj;jpd; 33(2) 

Mk; gpuptpd; fPo; G+f;fs;> moFj;jhtuq;fs> kuf;fwpfs; kw;Wk; goq;fs; Nghd;wtw;iwg; 

gapu; nra;tjw;Fk; Vw;Wkjp nra;tjw;Fkhd njhopypy; <Lgl;Ls;s njhopyhsu;fSf;F 

ehshe;j Ntiy njhlu;ghf ,t;twptpj;jYf;fhd ml;ltizapw; $wg;gl;Ls;s Mff; 

Fiwe;j rk;gs msT tpfpjq;fis epUzapg;gjw;F cj;Njrpj;Js;Nsd; vd mf; 

fl;lisr; rl;lj;jpd; 28 Mk; gpuptpd; fPo; ,j;jhy; mwptpf;fd;Nwd;. 

Nkw;$wg;gl;l cj;Njrj;jpw;fhd Ml;Nrgidfs; 2022 Mk; Mz;L 07 khjk; 15Me; jpfjp 

ez;gfy; 12.00 kzp tiu rigj; jiytupdhy; ngw;Wf;nfhs;sg;gLk;. 

mj;jifa Ml;Nrgid xt;nthd;Wk; vOj;jpy; nra;ag;gLjYk;> mj;jifa Ml;Nrgid 

ve;j VJf;fspd; kPJ nra;ag;gLfpwNjh me;j VJf;fs; gw;wpa $w;nwhd;iwf; 

nfhz;bUj;jYk; Ntz;Lk;.

gp. Nf. gpughj; re;jpufpu;j;jp> 

njhopy; Mizahsu; ehafk; 
~~nkn`tugpnar" 

njhopy; jpizf;fsk;> 

nfhOk;G 05> 

2022 Mk; Mz;L 06 khjk; 20 Me; jpfjp

ml;ltiz

G+f;fs; moFj;jhtuq;fs; kuf;fwpfs; kw;Wk; goq;fs; Nghd;wtw;iwg; gapu; nra;tjw;Fk; 

Vw;Wkjp nra;tjw;Fkhd njhopYf;fhd rk;gsr; rigapdhy; jPu;khdpf;fg;gl;lJk;> 2012 

Mk; Mz;L khu;r; khjk; 09 Me; Njjpa 1748/16 Mk; ,yf;f mjptpNrl tu;j;jkhdpapy; 

gpuRupf;fg;gl;lJk;> 2017 Mk; Mz;L A+iy khjk; 17 Mk; Njjpa 2028/6 Mk; ,yf;f 

mjptpNrl tu;j;jkhdpapy; ,Wjpahfg; gpuRupf;fg;gl;Ls;sdTkhd jPu;khdq;fs; fPNo 

ml;lizapy; cs;sthW NkYk; NtWgLj;jg;gLk;.

1 Mk; epuypw; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s njhopyhsu;fSf;Fg; nghUe;Jtjhd rhjhuz 

Ntiy ehnshd;wpw;fhd fPnoy;iy jpul;ba rk;gs tPjk; mtu;fSf;nfjpNu 11 Mk; 

epuypw; $wg;gl;Ls;sthwhditahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

gFjp I
Ntiyahsu; tFg;G

Nju;r;rpAilNahu;

tpij kw;Wk; ,ioak; tsu;g;Nghu;fs;> jhtug;gFjpfis xl;Lk; Ntiyapy; <Lgl;Ls;s 

Ntiyahl;fs;> G+j;jhtuq;fs;> G+f;fs; kw;Wk; fpisfis tpw;gjw;fhfTk; Vw;Wkjp 

nra;tjw;fhfTk; xOq;FgLj;Jtjpy; <Lgl;Ls;s Ntiyahl;fs;> moFj;jhtuq;fs; kw;Wk; 

jhtug;gFjpfis xOq;FgLj;Jtjpy; <Lgl;Ls;s Ntiyahl;fs;> juf;fl;Lg;ghl;lhsu;fs;> 

gq;fRf; nfhy;ypfs;> G+r;rpnfhy;ypfs; njspj;jy; kw;Wk; grisapLk; Ntiyfspy; 

<Lgl;Ls;s Ntiyahl;fs;> nghjp nra;Nthu;fs;> fsQ;rpaf; fhg;ghsu;fs;> epu;thf 

Ntiyahl;fSf;Fg; nghWg;ghd Ml;;fs;> gapw;rp Njitg;gLk; eltbf;iffspy; <LgLk; 

Ntiyahl;fs;.

XusT Nju;r;rpAilNahu;

ehw;WNkiliaj; jahupg;gjpy;> tpijfis ehl;Ljy; kw;Wk; guhkupj;jy; Nghd;w 

Ntiyfspy; <Lgl;Ls;s Ntiyahl;fs; cw;gj;jpia mWtil nra;gtu;fs; kw;Wk; 

Nrfupg;gtu;fs; fsQ;rpa cjtpahsu;fs;> XusT Nju;r;rpAila gpw Ntiyahl;fs;.

Nju;r;rpaw;Nwhu;

jhtuq;fs; ehl;Lk; epyj;ijj; jahupg;gjpy; cs;s Ntiyahl;fs;> nghjpfis Vw;Wk; 

kw;Wk; ,wf;Fk; njhopyhsu;fs;> gapw;rp Njitg;glhj NtW eltbf;iffspy; <Lgl;Ls;s 

Ntiyahl;fs;.

gFjp II 
Mff;Fiwe;j rk;gs tpfpjq;fs;

Ntiyahsu; tFg;G Mff; Fiwe;j ehl;rk;gsk;

Nju;r;rpAilNahu; &gh. 500.00

XusT Nju;r;rpAilNahu; &gh. 575.00

XusT Nju;r;rpAilNahu; &gh. 625.00

rk;gsr; rigfs; fl;lisr; rl;lk;
mwptpj;jy; 

fWthj; njhopYf;fhd rk;gsr; rig

fWthj; njhopYf;fhd rk;gsr; rigahdJ> rk;gsr; rigfs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 30Mk; 

gpuptpd; thapyhfj; jdf;fspf;fg;gl;Ls;s jj;Jtq;fisf nfhz;L ,t;twptpj;jYf;fhd 

ml;ltizapdfj;Nj Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s rigapd; jPu;khdq;fis mt;tl;ltizapw; 

$wg;gl;Ls;sthW khw;Wtjw;F cj;Njrpj;Js;snjd Nkw;$wpa fl;lisr;rl;lj;jpd; (136 

- Mk; mj;jpahak;) 28-Mk; gpuptpd; Vw;ghLfSf;fpzq;f ,j;jhy; mwptpf;fpd;wJ.

Nkw;$wg;gl;Ls;s cj;Njrj;jpw;fhd Ml;Nrgidfs; 2022 Mk; Mz;L 07 khjk; 15Me; 

jpfjp ez;gfy; 12.00 kzp tiuf;Fk; rigapd; jiytuhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk;.

mj;jifa xt;Nthu; Ml;NrgidAk; vOj;jpy; nra;ag;gLjYk;> mj;jifa Ml;Nrgid 

ve;j VJf;fspd; kPJ nra;ag;gLfpd;wNjh me;j VJf;fs; gw;wpa $w;nwhd;iwf; 

nfhz;bUj;jYk; Ntz;Lk;.

gP. Nf. gpughj; re;jpufPu;j;jp> 

jiytu; 

fWthj; njhopYf;fhd rk;gsr; rig.

~~nkn`tugpnar"> 

nfhOk;G 05> 

2022-Mk; Mz;L 06 khjk; 15Mk; jpfjp.

ml;ltiz

fWthj; njhopYf;fhd rk;gsr; rigapdhy; Mf;fg;gl;litAk;> 1959> Vg;uy; khjk; 29 

Mk; jpfjpa 11732 Mk; ,yf;f ,yq;if murhq;fj;jpd; mjptpNrl tu;j;jkhdpapy; 

ntspaplg;gl;l mwptpg;Gf;fhd ml;ltizapy; jug;gl;Ls;sitAk;> fhyj;jpw;Ff; fhyk; 

NtWgLj;jg;gl;litAk;> 2014 - Mk; Mz;L A+iy khjk; 24-Me; jpfjpa 1872/31Mk; 

,yf;f tu;j;jkhdpapy; ntspaplg;gl;l mwptpg;gpdhy; filrpahf NtWgLj;jg;gl;litAkhd 

KbTfs;> mt;tl;ltizapd; 11 Mk; ghfj;jpy;> Vw;fdNtAs;s ghfj;Jf;Fg; gjpyhfg; 

gpd;tUk; Gjpa ghfj;ij ,Ltjd; %yk;> NkYk; NtWgLj;jg;gLjy; Ntz;Lk;.

11Mk; ghfk;

1k; epuypw; Fwpg;gplg;gl;Ls;s NtiyahsUf;F ,iaGila Neu Ntiyf;Fhpa 

Mff;Fiwe;j rk;gs tPjk; 11k; ge;jpapy; mt;NtiyahsHf;F vjpNu Fwpf;fg;gl;Ls;s 

tPjkhFk;.

epuy; 1

tpguk;

epuy; 11

Mf;Fiwe;j rk;gs tPjk;

&.r.

Neu tPjq;fs; - xU ehisf;F

fpisfs; ntl;Ljy;> fhz; ntl;Ljy;> gb fl;Ljy;> fis 

gpLq;Fjy;> ,Yf;Fg;Gy;iy mfw;Wjy;> vy;iyfis 

Jg;GuT nra;jy;

xU Mz;/ ngz; Ntiyahspf;F

fWth chpj;jy; - xU ehisf;F

xU Mz;/ ngz; Ntiyahspf;F

Jz;L tPjk;

fpis ntl;Ljy; - xU n`f;laUf;F

fhz; ntl;Ljy; - 18"x18" nfhz;l 10 kPl;lH fhZf;F

tUlhe;jk; fis gpLq;Fjy; - xU n`f;laUf;F

730.00

782.00

16>511.00

312.00

14>773.00www.observerjobs.lk
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1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf 

mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; NfhUfpwhh;.

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

gpizj; 

njhif (&gh)

Mtzf; fl;lzk; 

(VAT cs;slf; 

fg;gl;L;s;sJ)

KbTWj;jy; jpfjp 

kw;Wk; Neuk;

CES/FP/07/PT/6333(MP) Engine Spares for Terberg YT 220 Terminal 
Tractors at JCT

20,000.00 1,000.00 02-08-2022

K.g. 10.00 kzp

CES/FP/06/PT/6326(MP) 40 Nos. Heavy Duty Double Strand, 160,88 
Links Roller Chains for ZPMC 41T RTGS 

93,000.00 1,000.00 02-08-2022

K.g. 10.00 kzp

CES/FP/02/PT/6328(MP) Spares for 40T Terex  FDC500 – G4 Top Li   
Trucks – 14 

95,000.00 1,000.00 02-08-2022

K.g. 10.00 kzp

CES/FP/06/PT/6320(EL) Wheel Assembly for Cable Carries 55,000.00 1,000.00 04-08-2022

K.g. 10.00 kzp

CES/FP/02/PT/6334(MP) 08 Nos. Tyre Sets ( Size 1400 X24 – 24 PR) 
with Tube & FLAP for the TCM 25 Ton Fork 
Li   

35,000.00 1,000.00 04-08-2022

K.g. 10.00 kzp

CES/FP/05/PT/6337(MP) Engine Spares for Terberg YT 220 Terminal 
Tractors at JCT 

80,000.00 1,000.00 04-08-2022

K.g. 10.00 kzp

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

162,500.00 3,500.00 22-07-2022

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/22/PT/16/054 100 Nos. MS Box Bars 40 X 40 X 3.0MM ( 
5.5MTR PER Length) 

20,000.00 1,000.00 22-07-2022

gp.g. 1.30 kzp

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

vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  

xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> 

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

my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL Kiwahfg; g+h;j;jp 

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

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ Ie;J (5) tUlq;fs; 

<Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

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

ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tp;iykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; gpd; 2022 [_iy 

01Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd Neuj;jpy; KbTWj;jg;gLk;; jpfjpf;F 

Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD 

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

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

tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; KbTWj;jg;gLk;; Ntisapy; Neubahfr; 

rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l 

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

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

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKf mjpfhu rig>

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

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

njhiyefy; ,y. 2381652> 2470443

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

,yq;if JiwKf mjpfhu rig

rk;gsr; rigfs; fl;lisr; rl;lk;
mwptpj;jy; 

Nghwizj; njhopYf;fhd rk;gsr; rig

Nghwizj; njhopYf;fhd rk;gsr; rigahdJ> rk;gsr; rigfs; fl;lisr; 

rl;lj;jpd; 30Mk; gpuptpd; thapyhfj; jdf;fspf;fg;gl;Ls;s jj;Jtq;fisf nfhz;L 

,t;twptpj;jYf;fhd ml;ltizapdfj;Nj Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s rigapd; jPu;khdq; 

fis mt;tl;ltizapw; $wg;gl;Ls;sthW khw;Wtjw;F cj;Njrpj;Js;snjd Nkw;$wpa 

fl;lisr;rl;lj;jpd; (136 - Mk; mj;jpahak;) 28-Mk; gpuptpd; Vw;ghLfSf;fpzq;f ,j;jhy; 

mwptpf;fpd;wJ.

Nkw;$wg;gl;Ls;s cj;Njrj;jpw;fhd Ml;Nrgidfs; 2022 Mk; Mz;L 07 khjk; 15Me; 

Njjp ez;gfy; 12.00 kzp tiuf;Fk; rigapd; jiytuhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk;.

mj;jifa xt;Nthu; Ml;NrgidAk; vOj;jpy; nra;ag;gLjYk;> mj;jifa Ml;Nrgid 

ve;j VJf;fspd; kPJ nra;ag;gLfpd;wNjh me;j VJf;fs; gw;wpa $w;nwhd;iwf; 

nfhz;bUj;jYk; Ntz;Lk;.

gP. Nf. gpughj; re;jpufPu;j;jp> 

jiytu; 

Nghwizj; njhopYf;fhd rk;gsr; rig.

~~nkn`tugpnar"> 

nfhOk;G 05> 

2022-Mk; Mz;L 06 khjk; 15Mk; jpfjp.

ml;ltiz

Nghwizj; njhopYf;fhd rk;gsr; rigapdhy; Mf;fg;gl;L 1958-Mk; Mz;L etk;gu; 

khjk; 29-Me; Njjpa 11605-Mk; ,yf;f mjptpNrl tu;j;jkhdpapy; gpuRupf;fg;gl;Ls;s 

mwptpg;gpw;fhd ml;ltizapw; jug;gl;Ls;sitAk;> fhyj;jpw;Ff; fhyk; 

NtWgLj;jg;gl;lthwhditAk;> 2018 - Mk; Mz;L A+iy khjk; 16-Me; jpfjpa 2080/21-
Mk; ,yf;f mjptpNrl tu;j;jkhdpapy; ntspaplg;gl;l mwptpg;gpd; %yk; filrpahf> 

NtWgLj;jg;gl;Ls;sthwhditAk; KbTfs;> fPNo fhl;lg;gl;Ls;sthW ml;ltizapd; 

epuy; 11f;Fg; gjpyhfg; gpd;tUk; Gjpa epuypid ,Ltjd; %yk; NkYk; NtWgLj;jg;gly; 

Ntz;Lk;.

gFjp II
Ntiyahsu; tFg;G

m tFg;G Ntiyahl;fs; 

Kfhup (Foreman)> gpujhd Nghuizahsu;> gpujhd ~gh];| khu;> rikayhsu;fs;> rpW 

czTfs; jahupg;Nghu;> Ng];l;uP (Pastry) nra;gtu;fs;> Nff; myq;fupg;gtu;fs;.

M tFg;G Ntiyahl;fs; 

khitf; fyg;gtu;fs;> msg;gtu; kw;Wk; epWg;gtu;> jl;Lf;fspy; mLf;Fgtu;> 

czTg;gz;lj;ij KWf;fpa tbtkhf;Fgtu;> ig (Pie) jahupg;gtu;> Ng];l;uP (pastry ) 
nra;gtu;fs;> ig (Pie ) jahupf;Fk; ,ae;jpuj;ij ,af;Fgtu;> nghupg;gtu;> gl;lu; kw;Wk; 

Irpq; rPdp fyg;gtu;> nghjp nra;Ak; ,ae;jpuk; ,af;Fgtu;.

, tFg;G Ntiyahl;fs;

kh nfhl;Lgtu;> kh rypg;gtu;. cUl;ly; ,ae;jpuk; ,af;Fgtu;> rPdp miug;gtu;>. 

jl;Lf;fSf;F vz;nza; G+Rgtu;> gdpau;]; (Panniers)> jl;Lf;fspy; Ntfitf;fhj 

ghiz mLf;Fgtu;> jl;Lf;fspy; Ntfitf;fhj gzp];fis mLf;Fgtu;> jl;Lf;fspy; 

Ntfitf;fhj Nff;Ffis mLf;Fgtu;> ghz; ntl;Lgtu;> kuf;fwpfs; kw;Wk; 

gotiffisr; Rj;jg;gLj;Jgtu;fs;> ,dpg;Gf; $o; epug;Ggtu; (cream  ller)> Nghuiz 

cjtpahsu;fs;> Nghuizapy; Vw;Wgtu;fs;> jl;Lfis mLf;Fgtu;> ghz; kw;Wk; 

gzp]; mLf;Fgtu;fs;> ntl;Lgtu;fs;> ghzpd; Nkw;gFjpapid ePf;Fgtu; {crust cleaner}> 
nghjpfisf; ifahy; Rw;Wgtu; { hand wrappers)> nghjp nra;gtu;fs;> nghJ cjtpahsu; 

kw;Wk; tpepNahfk; nra;gtu;.

khjnkhd;Wf;Ff; nfhLgl Ntz;ba Mff;Fiwe;j rk;gs tPjq;fs;

Copa Mz;L "V" tFg;G &.r "gP" tFg;G &.r "rP" tFg;G &.r

1 Mk; Mz;L 21,166.00 19,333.00 17,500.00
2 Mk; Mz;L 21,316.00 19,458.00 17,600.00
3 Mk; Mz;L 21,466.00 19,583.00 17,700.00
4 Mk; Mz;L 21,616.00 19,708.00 17,800.00
5 Mk; Mz;L 21,766.00 19,833.00 17,900.00
6 Mk; Mz;L 21,916.00 19,958.00 18,000.00
7 Mk; Mz;L 22,066.00 20,083.00 18,100.00
8 Mk; Mz;L 22,216.00 20,208.00 18,200.00
9 Mk; Mz;L 22,366.00 20,333.00 18,300.00
10 Mk; Mz;L 22,516.00 20,458.00 18,400.00
11 Mk; Mz;L 22,666.00 20,583.00 18,500.00

18-8542  Mazda 
Mister,  1994,  car 
கூடிய விமைக் க�ாரி-
க்ம�க்கு. வெலிபல் 
பினான்ஸ் பிஎல்சி,  
இை. 310,  �ாலி வீதி,  
வ�ாழும்பு- 03.  வ�ா.கப 
0714542 958 .
 038663

NW LI-1884   Mazda 
Titan,  2006,  lorry 
கூடிய விமைக் க�ாரி-
க்ம�க்கு. வெலிபல்   
பினான்ஸ் பிஎல்சி,  
இை. 310,  �ாலி வீதி,  
வ�ாழும்பு- 03.  வ�ா.கப 
0714542 958 .
 038660

WP LN-5 578 Isuzu,  
2007,  lorry  கூடி ய 
விமைக்  க�ாரி -
க்ம� க்கு. வெலிபல் 
பி னான்ஸ்   பிஎல்சி,  
இை. 310,  �ாலி வீதி,  
வ�ாழும்பு- 03. வ�ா.கப 
0714 5 42 958.
 038662

WP AAB-9416 
Bajaj,  2012,  NW 
YK-0110  Bajaj,  
2011,  Threewh e el 
கூடிய விமைக் க�ாரி -
க்ம�க்கு. வெலிபல் 
பி னான்ஸ் பிஎல்சி,  
இை. 310,  �ாலி வீதி,  
வ�ாழும்பு-03. வ�ா.கப. 
0711 2 10 810 .
 038657

WP B H E- 7306 TVS 
NTOR Q ,  motor 
cycl e  கூடிய விமைக் 
க � ா ரி க் ம � க் கு . 
வெலி ப ல் பினான்ஸ் 
பிஎல்சி,  இை. 310,  
�ா லி வீதி,  வ�ாழும்பு-
03 . வ�ா. கப. 
07 11210810.
 038658



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஜூன் மா்தம 30ம திைதி விோழக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.

16

2022 ஜூன் 30 விோழக்கிழகம

அவுஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிோன முதல் 
டெஸ்ட் ர�ாட்டியில் முதலில் துடுபட�டுத் -
தாடிய இலங்கை அணி சகைல விக்டகைட்டுக்கை -
்ையும் இழந்து 212 ஓட்ெஙகை்ை குவித்தது. 
முேளி- - ர�ார்ன் கிண்ணமாகை ந்ெட�றும் 
இந்த டதாெர். இலங்கை அணி சார்�ாகை 
பின்�ரி்ச வீேோகை கைைமிஙகிய நிரோஷன் 
திக்ட�ல்ல 59 �ந்துகை்ை எதிர்டகைாணடு 
58 ஓட்ெஙகை்ை ட�ற்றரத அதிகூடுதலான 
ஓட்ெமாகும்.அஞசரலா டமத்திவ்ஸ் 39 
ஓட்ெஙகை்ையும் அணியின் த்ல�ர் கைரு -
்ணாேத்ன 28 ஓட்ெஙகை்ையும் இலங்கை 
அணிக்கு நம்பிக்்கை நட்சத்திேமாகை 
ஆடு�ார் என்்ற நி்லயில் அ�ர் ஓட்ெம் 
எதுவும் ட�்றாமல் ஆட்ெமிழக்கை தனஞ -
சய டி சில்�ா 14 ஓட்ெஙகை்ையும் ேரமஷ் 
டமன்டிஸ் 22 ஓட்ெஙகை்ையும் தனது 
கைன்னி ர�ாட்டியில் கைைமி்றஙகிய ட�ன் -
ெர்ரச 6 ஓட்ெஙகைளுெனும் லசித் எம்புள் -

டதனிய 6 ஓட்ெஙகைளுெனும் ஆட்ெமிழக்கை 
அசித்த ட�ர்னாணரொ இேணடு ஓட்ெஙகை -
்ையும் ட�றறு ஆட்ெமிழக்கைாமல் இருக்கை 
இலங்கை அணி 59 ஓ�ர்கைள் நி்்றவில் 
சகைல விக்டகைட்டுக்கை்ையும் இழந்து  212 

ஓட்ெங்ை ட�ற்றது.அத்துென் தனது இன் -
னிங்ஸை ஆேம்பித்த அவுஸ்திரேலிய அணி 
முதல் நாள் ஆட்ெ ரநே முடிவில் 98 ஓட் -
ெஙகைளுக்கு 3 விக்டகைட்டுக்கை்ை இழந்து 
இலங்கை அணி்ய விெ 114 ஓட்ெஙகைள் 
பின்தஙகியுள்ைது.

அவுஸ்திரேலிய அணி சார்�ாகை உஸ்மான் 
கை�ாஜா ஆட்ெமிழக்கைாமல் 47 ஓட்ெஙகைளு -
ெனும் ேவிஸ் டெட் 6 ஓட்ெஙகைளுெனும் 
கைைத்தில் உள்ைனர்.ரெவிட் ர�ர்னர் 25 
ஓட்ெஙகை்ையும் மார்னஸ் லபுரகைன்ஸ் 13 
ஓட்ெஙகை்ையும் ஸ்டிவ் ஸ்மித் 06  ஓட் -
ெஙகைள் ட�ற்ற நி்லயில் ஆட்ெமிழந்து 
டசன்்றார்.

�ந்துவீசசல் ேரமஷ் டமன்டிஸ் 2 விக் -
டகைட்டுக்கை்ையும் �தம் �ார்த்தனர்.

�ந்து வீசசில் அவுஸ்திரேலிய அணி 
சார்�ாகை அணியின் த்ல�ர் �ட் கைமின்ஸ் 
ஒரு  விக்டகைட்்ெயும்  மிசசல் ஸ்ரொர்க் 
ஒரு விக்டகைட்்ெயும் நதன் லயன் 5 விக் -
டகைட்டுக்கை்ையும் மிட்டசல் ஸ்ட�பசன் 3 
விக்டகைட்டுக்கை்ையும் �தம் �ார்த்தனர்.

இபர�ாட்டியில் இலங்கை அணியின் 
த்ல�ர் திமுத் கைரு்ணாேத்தன நா்ணயச 
சுழறசியில் ட�றறி ட�றறு தனது அணி 
முதலில் துடுபட�டுத்தாடு என அறிவித் -
தார். 

அழகிய கைாலி சர்�ரதச ்மதானத்தில்  
மதிய உ்ணவின் ர�ாது �ந்துவீசசாைர்கைளின் 

்கைரயாஙகை 2 விக்டகைட் இழபபுக்கு 68 ஓட் -
ெஙகைள் எடுத்திருந்தனர், இலங்கை அணி 
வீேர்கைள்.

 கைா்லயில் சிறிது ரநேம் ம்ழ ட�யதது.
இ்ெர�்ையின் ர�ாது அணியின் 

த்ல�ர்  திமுத் கைரு்ணாேத்ன 25 ஓட்ெஙகை -
ளிலும், அஞசரலா டமத்யூஸ் 15 ஓட்ெஙகை -
ளுெனும் இருந்தனர்.

இெது ்கை ஆட்ெக்கைாேோன கைரு்ணாேத்ன 
டதாெக்கை ஆட்ெக்கைாேோன ட�த்தும் நிஸ் -
ஸைஙகைவுென் எசசரிக்்கையுென் டதாெஙகி -
னார், ஆனால் அவுஸ்திரேலிய அணியின் 
த்ல�ர் கைம்மின்ஸ் ஐந்தா�து ஓ�ரில்  ஒரு 
கூர்்மயான ஸ்ட�ல்்ல முறியடித்தார்.

ஓஃப ஸ்ெம்புக்கு ட�ளிரய ஒரு ர�க்-

ஓஃப-டலன்த் �ந்து வீச்ச விக்டகைட் கைாப -
�ாைர் அடலக்ஸ் ரகைரியின் ்கையு்்றக்குள் 
நிஸ்ஸைஙகை எட்ஜ் டசயதார். அ�ர் 23 ஓட்ெங -
கைள் ட�றறிருந்த ர�்ை ஆட்ெமிழந்தார்.

ஆ்றா�து ஓ�ரில் கைம்மின்ஸ்  நதன் 
லய்ன  ஸ்பினுக்கு அறிமுகைப�டுத்தினார்.

ஸ்ொர்க், இெது ்கை ர�கைப�ந்து வீசசா -
ைர், குசல் டமணடி்ஸை 3 ஓட்ெஙகைள் ட�ற்ற  
நி்லயில் திருபபி அனுபபினார், இலங்கை 
�ழக்கைமாகை சுழல்�ந்து வீசசுக்கு  ஆதிக்கைம் 
டசலுத்தும் ஒரு ஆடுகைைத்தில் 42-/2 என தடு-
மாறியது.

ஆஸி வீேர் லயன் தனது ஓஃப-ஸ்பின் மூலம் 
அழுத்தத்்தத் டதாெர்ந்தார் மறறும் டலக்-ஸ் -
பின்னர் மிட்டசல் ஸ்ட�பசனும் தனது சுழல் 
�ந்து வீசசின மூலம் அழுத்தத்்த டகைாடுத் -
தார்.கைெந்த மார்ச மாதம் �ாகிஸ்தானுக்கு 
எதிோன டதாெ்ே 1--0 என ்கைப�றறிய 
அரத அவுஸ்திரேலிய அணியில்  மாற்ற-
மில்்ல.

2016 ஆம் ஆணடில் அவுஸ்திரேலிய 
அணி்ய  3--0 என ட� ள்்ைடிபபு டசயத 
இலங்கை, டலக் ஸ்பின்னர் டஜஃபரி ட�ண-
ெர்ரச தனது முதல் கைன்னி டெஸ்ட் ர�ாட்டி-
யில் கைைமி்றஙகினார்.அ�ர் இலங்கை அணி 
சார்�ாகை �ஙரகைற்ற 158 ஆ�து வீேர் ஆ�ார்.

முன்னதாகை ந்ெட�ற்ற ஒருநாள் சர்�ரத-
சப ர�ாட்டித் டதாெ்ே 3--2 என்்ற கை்ணக்கில் 
ட�ன்்ற இலங்கை , �ேலாறு கைா்ணாத ட�ாரு-
ைாதாே டநருக்கைடியுென் ர�ாோடி �ருகி்றது, 
ரமலும் கைாலியில் உள்ை மக்கைள் எரிட�ாருள் 
மறறும் பி்ற அத்தியா�சியப ட�ாருட்கை்ை 
�ாஙகு�தறகு கூெ சிேமப�டுகின்்றனர்.

இன்று ர�ாட்டியின் இேணொ�து 
நாைாகும்.

சுனாமி உதவிக்ா் இலங்்யர்ள் 
வ�ார்ன இதயத்தில் ்�த்துள்்ளனர 
2004 ஆம் ஆணடு சுனாமிக்குப பி்றகு 

நாட்டிறகு உதவியதறகைாகை இலங்கை ேசி -
கைர்கைளின் இதயஙகைளில் சுழற�ந்து வீசசா -
ைர் ரஷன் ர�ார்ன் ஒரு இெத்்தப பிடித் -
தார் என்று முன்னாள் இலங்கை அணியின் 
த்ல�ர் அர்ஜஜுன ே்ணதுஙகை புதன்கிழ்ம 
அவுஸ்திரேலிய ஜாம்��ான் ரஷன் ர�ார் -
னுக்கு அஞசலி டசலுத்தினார்.

ர�ார்ன் தனது 500�து டெஸ்ட் 
விக்டகைட்்ெ வீழ்த்திய இெம் - - கைாலி  
்மதானம் ஆகும்.அவுஸ்திரேலியாவுக்கு 
எதிோன முதல் டெஸ்ட் ர�ாட்டி ஆேம் -
பிப�தறகு முன்னதாகை, மார்ச மாதம் சந் -
ரதகைத்திறகிெமான மாே்ெப�ால் 52 
�யதில் இ்றந்த, ம்்றந்த அவுஸ்திரேலிய 
வீேருக்கு இலங்கை அஞசலி டசலுத்தி -
யது.

ட�ாக்ஸிங  ரெ நாள் சுனாமியின் ர�ே -
ழி்�த் டதா ெர்ந்து கைாலிக்கு நி�ாே்ண 
சுறறு ப�ய்ணத்தில் டதறகைாசிய நாட்்ெ 
ட�ன்்றார்.

அ�ர் ஒரு சி்றந்த வீேர் என்�து அ்ன -
�ருக்கும் டதரியும், ஆனால் குறிப�ாகை 
சுனாமிக்குப பி்றகு அ�ர் இலங்கை மக்கை -
ளின் இதயஙகைளுக்கு மிகைவும் டநருக்கைமா -
கிவிட்ொர்' என்று ே்ணதுஙகை டசயதியாைர் -
கைளிெம் கூறினார்.

'நாஙகைள் டசயதி்யக் ரகைட்ெதும் 
அ்ன�ரும் உ்ெந்து ர�ானதறகு 
அதுவும் ஒரு கைாே்ணம்.'

உலடகைஙகிலும் 200,000 க்கும் அதிகை -
மான மக்கை்ைக் டகைான்்ற சுனாமியால் 
அழிக்கைப�ட்ெ கைாலி சர்�ரதச ்மதா -
னத்்த மீணடும் கைட்டிடயழுப� ர�ார்ன் 
$1 மில்லியனுக்கும் அதிகைமான நிதி 
திேட்ெ உதவினார். அ�ர்கைளில் 31,000 
ர�ர் இலங்கையில் இ்றந்தனர்.

ர�ார்னுென் கைைத்தில் �ல ஓட்ெஙகைள் 
எடுத்த ே்ணதுஙகை, அவுஸ்திரேலிய வீேர் 
'ஒரு அறபுதமான வீேர் மறறும் கைடு்ம -
யான ர�ாட்டியாைர்' என்்றார்.

இலங்கையின் மிகைசசி்றந்த கிரிக்டகைட் 
நட்சத்திேஙகைளில் ஒரு�ோன இெது ்கை 
துடுப�ாட்ெ வீேர், லாகூரில் அவுஸ்திரே -
லியா்� ஏழு விக்டகைட் வித்தியாசத்தில் 
ரதாறகைடித்தர�ாது,   1996 50 ஓ�ர் உலகைக் 
ரகைாப்� �ட்ெத்திறகு அணி்ய �ழிந -
ெத்தினார்.

அவுஸ்திரேலியர்கைளிெமிருந்து ஸ்டலட் -
ஜிங கை்ல்ய தானும் தனது குழுவின -
ரும் கைறறுக்டகைாணெதாகைவும், அத்ன 
முழு அைவில் அ�ர்கைளுக்கு திருபபிக் 
டகைாடுத்ததாகைவும் ே்ணதுஙகை கூறினார்.

நீஙகைள் அவுஸ்திரேலியாவுக்குச டசல் -
லும்ர�ாது அ�ர்கைள் மிகைவும் கைடினமாகை 
இருப�ார்கைள், எனர� நாஙகைள் அ�ர்கை -
ளிெமிருந்து கைறறுக்டகைாணரொம்' என்று 
58 �யதான அ�ர் கூறினார். 

'துேதிர்ஷ்ெ�சமாகை அவுஸ்திரேலியா -
்�ப ட�ாறுத்த�்ே நான் அ்த 1996 
உலகைக் ரகைாப்� இறுதிப ர�ாட்டியில் 
�யன்�டுத்திரனன்.'

இந்தியாவின் அனில் கும்பரை மறறும் 
�ாகிஸ்தானின் முஷ்ொக் அகைமது 
உட்�ெ அ�ேது கைாலத்தின் டலக் ஸ்பின் -
னர்கைளில் ர�ார்ரன கிரிக்டகைட் �ந்தின் 
மிகைபட�ரிய ெர்னர் என்று ே்ணதுஙகை 
மதிபபிட்ொர்.

ர�ார்ன் 708 டெஸ்ட் விக்டகைட்டுகைளு -
ென் தனது புகைழ்ட�ற்ற �ாழ்க்்கையில் 
்கைடயழுத்திட்ொர், இலங்கை சுழற -

�ந்து வீசசாைர் முத்்தயா முேளிதேனின் 
800விக்டகைட்டுக்கைளுக்கு அடுத்த�டி -
யாகை இேணொ�து இெத்தில் இருந் -
தார்.

இேணடு சுழல் ஜாம்��ான்கைளுக்கு 
இ்ெயிலான ர�ாட்டி குறித்து ே்ண -
துஙகை கூறு்கையில், ஒரு�ருக்டகைாரு�ர் 
எதிோகை வி்ையாடியர�ாது அ�ர்கைள் 
ட�றறி்ய அனு�வித்தனர்.

'முேளி்ய அறிந்தால், அ�ர் ரஷ்ன 
விெ ஒரு விக்டகைட்்ெ அதிகைம் எடுக்கை 
விரும்பினார் என்று நான் நி்னக்கி -
ர்றன், அதுவும் (ரஷனுென்) இருந்தி -
ருக்கைலாம் என்று நான் நம்புகிர்றன். 

நாஙகைள் அவுஸ்திரேலியாவில் வி்ை -
யாடும் ர�ாது முேளியிெம் இருந்து 
சி்றந்த்த என்னால் ட�்ற முடியும்.' -
அேவிந்த டி சில்�ா, முேளிதேன் மறறும் 
டோரமஷ் கைளுவிதாே்ண உள்ளிட்ெ இலங -
்கையின் முன்னாள் கிரிக்டகைட் நட்சத்திேங -
கைளும் ர�ார்ரனவுக்கு அஞசலி டசலுத்தும் 
நிகைழ்வில் கைலந்துடகைாள்�தறகைாகை கைாலிக்கு 
�ந்தனர்.

முரளி- - ேவார்ன் கிண்ணக்டஸ்ட

இலங்கை அணி 212 ஓட்டஙகைள்
அவுஸ்திரேலியா 98/3 

- அர்ஜஜுன ர்ணதுஙை
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,yhg el;lf; $w;W

2022 khu;r; 31Mk; jpfjp Kbtile;j Mz;Lf;fhdJ

fk;gdp FOkk;

2022 

&. '000 
fzf;fha;T 

nra;ag;gl;lJ

2021 

&. '000 
fzf;fha;T 

nra;ag;gl;lJ

khw;wk; % 2022 

&. '000 
fzf;fha;T 

nra;ag;gl;lJ

2021 

&. '000 
fzf;fha;T 

nra;ag;gl;lJ

khw;wk; %

nkhj;j tUkhdk; 969,469 629,491 54.0 969,469 629,491 54.0 
tl;b tUkhdk; 794,219 470,977 68.6 794,219 470,977 68.6 
fop: tl;br; nrytpdk; 300,022 237,591 26.3 300,022 237,591 26.3 
epfu tl;b tUkhdk; 494,197 233,386 111.8 494,197 233,386 111.8 
fl;lzk; kw;Wk; juF tUkhdk; 19,238 11,001 74.9 19,238 11,001 74.9 
FVTPL ,y; cs;;s epjpr; nrhj;Jf;fspypUe;J epfu tUkhdk; 28,367 43,995 (35.5) 28,367 43,995 (35.5)
Vida nraw;ghl;L tUkhdk; 127,645 103,518 23.3 127,645 103,518 23.3 
nkhj;j nraw;ghl;L tUkhdk;; 669,447 391,900 70.8 669,447 391,900 70.8 
fop: fld;fs;> Kw;gzq;fs; kw;Wk; tUkjpfSf;fhd ngWkjp Fiwg;G 40,914 41,803 (2.1) 40,914 41,803 (2.1)
epfu nraw;ghl;L tUkhdk; 710,361 433,703 63.8 710,361 433,703 63.8 
fop: Mszpr; nryTfs; 260,703 174,111 49.7 260,703 174,111 49.7 
nrhj;J> ,ae;jpuk; kw;Wk; cgfuzq;fspd; Nja;khdk; 9,731 4,267 128.0 9,731 4,267 128.0 
Gydhfhj nrhj;Jfspd; ngWkjp Fiwg;G kw;Wk; fld; jPh;g;gdT 501 392 27.9 501 392 27.9 
gad;ghl;Lr; nrhj;Jf;fspd; fld; jPh;g;gdT 42,897 35,085 22.3 42,897 35,085 22.3 
Vida nraw;ghl;L nryTfs; 195,103 119,297 63.5 195,276 119,374 63.6 
epjpr; Nritfspy; thpf;FKd;du; nraw;ghl;L ,yhgk;/ (el;lk;) 201,426 100,550 100.3 201,253 100,473 100.3 
fop: epjpr; Nritfs; kPjhd thpfs; 61,252 33,148 84.8 61,252 33,148 84.8 
tupf;F Kd;du; ,yhgk;/ (el;lk;) 140,174 67,402 108.0 140,001 67,325 107.9 
fop: tUkhd thp (nryTfs; / xJf;fq;fs;) 51,626 397 12,891.3 51,626 397 12,891.3 
fhyg;gFjpf;fhd ,yhgk;/ (el;lk;) 191,800 67,799 182.9 191,627 67,722 183.0 
rhjhuz gq;F xd;Wf;F mbg;gil ,og;G 0.55 0.32 0.55 0.32 

milg;Gf;Fs; ,Uf;Fk; ,yf;fq;fs; fopg;gijf; Fwpf;Fk;

tpupthd tUkhd mwpf;if

 2022 khu;r; 31Mk; jpfjp Kbtile;j Mz;Lf;fhdJ

fk;gdp FOkk;

2022 

&. '000 
fzf;fha;T 

nra;ag;gl;lJ

2021 

&. '000 
fzf;fha;T 

nra;ag;gl;lJ

khw;wk; % 2022 

&. '000 
fzf;fha;T 

nra;ag;gl;lJ

2021 

&. '000 
fzf;fha;T 

nra;ag;gl;lJ

khw;wk; %

fhyg;gFjpf;fhd ,yhgk;/ (el;lk;) 191,800 67,799 182.9 191,627 67,722 183.0
Vida tpupthd tUtha;/(nryT) (epfu tupapy;) 
eyd;Ghpj; jpl;lq;fs; kPjhd cz;ikahd tUtha; 3,764 1,656 127.3 3,764 1,656 127.3
cz;ikahd tUtha;; kPjhd xj;jpitf;fg;gl;l tup (903) (397) (127.3) (903) (397) (127.3)
fhyg;gFjpf;fhd Vida tpupthd tUtha;/(nryT)- epfu tupapy;) 2,861 1,259 127.2 2,861 1,259 127.2
fhyg;gFjpapy; epWtdj;jpd; chpikahsh;fSf;F 

gfph;e;jspf;fj;jf;f nkhj;j tpupthd tUkhdk; / (el;lk;)
194,661 69,058 181.9 194,488 68,981 181.9

milg;Gf;Fs; ,Uf;Fk; vz;zpf;if fopg;gijf; Fwpf;Fk;

epjp epiyf; $w;W

2022 khh;r; 31Mk; jpfjpapy;; cs;sthW

fk;gdp FOkk;

2022 

&. '000 
fzf;fha;T 

nra;ag;gl;lJ

2021 

&. '000 
fzf;fha;T 

nra;ag;gl;lJ

khw;wk; % 2022 

&. '000 
fzf;fha;T 

nra;ag;gl;lJ

2021 

&. '000 
fzf;fha;T 

nra;ag;gl;lJ

khw;wk; %

nrhj;Jfs;

gzk;/ gzj;jpw;F rkkhdJ 660,873 707,190 (6.5) 661,116 707,437 (6.5)
tq;fpfs; kw;Wk; epjp epWtdq;fspYs;s epYitfs; 410,942 5,126 7,917.2 410,942 5,126 7,917.2 
epahag; ngWkjpapd; mstplg;gl;l epjpr; nrhj;Jf;fs;  9,245 647,840 (98.6) 9,245 647,840 (98.6)
fld; jPh;g;gdtpy; mstplg;gl;l epjpr; nrhj;Jfs;; - Fj;jif 

thlif kw;Wk;; thliff; nfhs;tdT ngwj;jf;fitfs;

3,148,864 1,618,719 94.5 3,148,864 1,618,719 94.5 

fld; jPh;g;gdtpy; mstplg;gl;l epjpr; nrhj;Jfs;; - fld;fs; 

kw;Wk; Vida thbf;ifahsh;fsplkpUe;J ngwj;jf;fitfs;

3,527,744 1,537,849 129.4 3,527,744 1,537,849 129.4 

nrhj;J> ,ae;jpuk; kw;Wk; cgfuzq;fs; 82,027 24,879 229.7 82,027 24,879 229.7 
mUtr; nrhj;Jfs; 9,760 6,590 48.1 9,760 6,590 48.1 
gad;ghl;Lr; nrhj;Jf;fspd; chpik 123,822 68,787 80.0 123,822 68,787 80.0 
xj;jpitf;fg;gl;l thpr; nrhj;Jf;fs; 50,722 -  50,722 -  
Vida nrhj;Jfs; 255,817 86,872 194.5 255,817 86,872 194.5 
nkhj;jr; nrhj;Jfs; 8,279,816 4,703,852 76.0 8,280,059 4,704,099 76.0 
nghWg;Gfs;

tq;fpfSf;F nrYj;jNtz;baJ 1,842,767 - 100.0 1,842,767 - #DIV/0!
fld; jPh;g;gdtpy; cs;s epjpr; nrhj;Jfs; thbf;ifahsu;fSf;F 

nrYj;jNtz;ba itg;Gfs;

3,228,866 2,289,491 41.0 3,228,866 2,289,491 41.0 

toq;fg;gl;l fld; gpizaq;fs; 17,200 16,600 3.6 17,200 16,600 3.6 
Fj;jif nghWg;Gfs; 136,450 80,424 69.7 136,450 80,424 69.7 
xj;jpitf;fg;gl;l thp nghWg;Gfs; - -  - -  
Copah; eyd;Ghp nfhilfs; 13,378 18,360 (27.1) 13,378 18,360 (27.1)
VidanghWg;Gfs; 207,460 167,776 23.7 208,062 168,208 23.7 
nkhj;jg;nghWg;Gfs; 5,446,121 2,572,651 111.7 5,446,723 2,573,084 111.7 
gq;Filik

mwpKfg;gLj;jg;gl;l %yjdk; 3,762,054 3,252,159 15.7 3,762,054 3,252,159 15.7 
mwpKfg;gLj;jg;gl;l %yjdk; kPjhd Kw;gzk; 20,239 10,649 90.1 20,239 10,649 90.1 
epajpr;rl;l xJf;f epjp (948,598) (1,131,607) 16.2 (948,957) (1,131,793) 16.2 
jpul;ba ,og;Gfs; 2,833,695 2,131,201 33.0 2,833,336 2,131,015 33.0 
epWtdj;jpd; chpikahsh;fSf;F gfph;e;jspf;fj;jf;f nkhj;j gq;Filik 8,279,816 4,703,852 76.0 8,280,059 4,704,099 76.0 
nkhj;j fld; nghWg;G kw;Wk; gq;Filik 3,762,054 3,252,159 15.7 3,762,054 3,252,159 15.7 
vjpu;ghuhj nryTfs; kw;Wk; flg;ghLfs; 131,700 81,260 62.1 131,700 81,260 62.1 
rhjhuz gq;F xd;Wf;fhd epfu nrhj;Jfspd; ngWkjp (&.) 6.99 6.52  6.99 6.52  

njhpT nra;ag;gl;l nraw;ghl;Lf; Fwpfhl;bfs; fk;gdp

2022.03.31,y; 

cs;sthW

2021.03.31,y; 

cs;sthW

nrhj;Jf;fspd; juk; (&. |000)

nkhj;j KO fld;trjpfs; 7,061,666 3,569,929 
epfu nkhj;j fld;trjpfs; (Nkhrkhd kw;Wk; re;Njfkhd fld;fSf;fhf epfu Vw;ghL) 6,676,608 3,156,568 
nkhj;j nraw;ghlw;w fld; trjpfs; 441,951 496,167 
nkhj;j nraw;ghlw;w fld; trjpfspd; tpfpjhrhuk; % 6.26% 13.90%
jputepiy (&. |000)

Njitahd Mff; Fiwe;j jputr; nrhj;Jf;fs; 330,053 138,682 
ifapUg;gpYs;s jputr; nrhj;Jfs; 1,070,031 739,867 
Njitahd Fiwe;jgl;r mur gpizaq;fs; 164,423 116,536 
ifapUg;gpYs;s mur gpizaq;fs; 205,859 663,288 
%yjdg; NghJik*
ika %yjdk; (mLf;F 1- %yjdk;) - &. '000 2,833,695 2,131,201 
nkhj;j %yjd mbj;jsk; - &. '000* 2,822,703 2,123,555 
,lHNeHT epiwNtw;wg;gl;l nrhj;Jf;fspd; % Mf nkhj;j %yjd NghJik tpfpjk; (Fiwe;jgl;rj; Njitg;ghL 7%) 37.71% 44.39%
,lHNeHT epiwNtw;wg;gl;l nrhj;Jf;fspd; % Mf nkhj;j %yjd NghJik tpfpjk; (Fiwe;jgl;rj; Njitg;ghL 11%) 37.71% 44.38%
nkhj;j itg;G nghWg;Gfs; tpfpjj;jpw;fhf %yjd epjpfs; (Fiwe;jgl;rk; 10%) 87.42% 92.75%
kj;jpa tq;fpapdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;l nraw;ghLfs;

,yq;if kj;jpa tq;fpapd; ehzar; rig 2011Mk; Mz;bd; 42Mk; ,;yf;f epjp tzpfr; rl;lj;jpd; 12Mk; gphptpd; fPo; nkhj;j itg;Gj; njhif kw;Wk; 

fld; nghWg;Gfis (jpul;lg;gl;l tl;bAld;) 3>500 kpy;ypad; &gh kw;Wk; 2.5 kpy;ypadhf tpjpj;jJ. Kiwahf 2017Mk; Mz;bd; epjp tzpfr; rl;lk; 

2Mk; ,yf;fj;jpd; gpufhuk; Fiwe;jgl;r Kf;fpa %yjdj;ijr; re;jpf;Fk; tiu ,e;jr; nraw;ghLfs; eilKiwapy; ,Uf;Fk;. vt;thwhapDk; epWtdk; 

Njitahd Fiwe;jgl;rj; ika %yjdj;ij 2022 khh;r; 31Mk; jpfjpapy; g+h;j;jp nra;Js;sJ. 

2017Mk; Mz;bd; epjp tzpfr; rl;lk; (Fiwe;jgl;r Kf;fpa %yjdk;) 2.2Mk; ,yf;fj;jpd; gpufhuk; Nkw;Nfhs; fhl;lg;gl;l topfhl;LjYld; 

,zq;Ftijf; fUj;jpw; nfhz;L 2021 brk;ghpy; chpikfs; ntspaPl;il ntw;wpfukhf epiwT nra;jijj; njhlh;e;J 2022 [dthp 19Mk; jpfjp 

,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; itg;Gfs; kPJ tpjpf;fg;gl;l 3>500 kpy;ypad; &gh mfw;wg;gl;lJ.

,yhgj;jd;ik

tl;b vy;iy 9.06% 7.22%
ruhrup nrhj;Jfs; kPjhd jpUk;gy;fs; (tupf;F Kd;) 2.16% 1.59%
ruhrup gq;Filik kPjhd jpUk;gy;fs; 7.73% 3.68%
tpQ;Qhgdj; jfty;fs;

Copau;fspd; vz;zpf;if 217 168 
fpisfspd; vz;zpf;if 11 11 
Nrit ikaq;fspd; vz;zpf;if - -
mlF ikaq;fspd; vz;zpf;if 1 1 
cWjpg;gLj;jy;

2007Mk; Mz;bd; 07Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; Njitg;ghLfSf;F ,zq;f ,e;j epjpf; $w;Wfs; jahhpf;fg;gl;Ls;sd.

eypd; tpN[Nfhd;   Nfhfpyh ngNuuh

gpujhd epiwNtw;W mjpfhup   gpujhd Kfhikahsh; - epjp

,e;j epjpf; $w;Wfisj; jahhpj;jy; kw;Wk; rkh;g;gpj;jy; vd;gtw;Wf;F gzpg;ghsh; rig nghWg;Ngw;fpd;wJ.

gzpg;ghsu; rigapd; rhu;gpy; mq;fPfhukspj;J ifnahg;gkplg;gl;lth;fs;

rd;Jy mNgtpf;uk   rd;d kNdhfud;

jiytu;     gzpg;ghsh;

jpfjp: 2022 [_d; 29Mk; jpfjp

nfhOk;G

gpg;gps;]; NkHr;rd;l; gpdhd;]; gpvy;rp
epjpf; $w;W

2022 khu;r; 31Mk; jpfjp Kbtile;j Mz;Lf;fhdJ
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இப்பத்திரிமை அேஸாஸிேயட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனியரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜயவர்்தன ைாவத்ம்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஜூன் ைா்தம 30ம திைதி வியாழக்கிழமை அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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