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90 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

 1932 - 2022

ரலொ�ன்ஸ்   நசல்ெ�ொயகம்,                             
ஷம்ஸ் �ொஹிம்

�ொட்டில் இ�த்த ஆறனை ஓ்ட-
விட்டு ஆட்சிக்கு ெருெதறகு எதி�ணி 
முயறசி நசய்ெதொகவும் ஆைொல் 

மக்கள் அதறகு ஏமொை மொட்்டொர்-
கள் எைவும் நெளி�ொட்டு 
ரெனலெொய்பபு மறறும்

நாட்டுக்கு மூன்று பவுஸர்களை 
க்காண்டு வாருங்கள் பார்பபாம்

03 எரிபபொருள் ்கபபல்களலல; முடிநதொல

துருக்கி விமொை ரசனெக்கு நசொநத -
மொை ச�க்கு விமொைநமொன்று கட்டு�ொ -
யக்க விமொை நினலயத்தில் நகொள்கலன் 
ஒன்று்டன் ரமொதி வி�த்துக்குள்்ளொகி-

யுள்்ளது.  
துருக்கியின் இஸ்தொன்பூலிலி-

ருநது ந�ொருட்களு்டன் 330 �க 
ச�க்கு விமொைம் ர�றறு முன்திைம் 
இ�வு 09.00 மணிய்ளவில் கட்டு-
�ொயக்க விமொை நினல-
யத்னத ெநதன்டநதது.  

விபத்துக்குள்ைான துருக்கி 
சரக்கு விமானம் பசதம் 

்கட்டுநொயக்க விைொன நிலலயத்தில   

அநுரகுமார எம்.பியிடம் நாட்ளட 
ஒ்பளடக்்க தயாரா்க உள்பைன்

பொரொளுைன்றில பிரதைர் ரணில பதரிவிபபு 

06 ைொதங்களில நொட்லடை மீட்கும் சகதியிருநதொல

ரலொ�ன்ஸ் நசல்ெ�ொயகம், ஷம்ஸ் �ொஹிம்  

 ஆட்சினய ந�ொறுபர�றறு 06 மொதங் -
களில் �ொட்ன்ட மீட்ந்டடுக்கும் அநு� 
குமொ� திஸொ�ொயக்க எம்.பியின் திட்்டம் 
நெறறிக�மொைதொக இருக்கு -
மொக இருநதொல் பி�தமர் 

ஜனாதிபதி தளைளமயில் 
வாழக்ள்கச் கசைவுக் குழு  
அமைச்சரமை உபகுழு மீண்டும் நியைனம்
ஜைொதி�தி ரகொட்்டொ�ய �ொஜ�க் ஷவின் 

தனலனமயில் ெொழக்னகச் நசலவு நதொ்டர்-
�ொை அனமச்ச�னெ உ�குழு மீண்டும் நிய -
மிக்கப�ட்டுள்்ளது. ஜைொதி�தி தனலனம -
யிலொை அனமச்ச�னெ இதனை மீண்டும் 
நியமித்துள்்ளது.  ெொழக்னகச் நசலவுக் 
குழு, அனமச்ச�னெயின் ஒபபுதலுக்கொக 
நினலயொை ெொழக்னகச் நசலனெப 
ர�ணுெது நதொ்டர்�ொை 

நாட்டில் 10 சதவீத தனியார 
பஸ்கபை பசளவயில் ஈடுபாடு

டீசலுககு பதொடைர்நதும் தட்டுபபொடு;

�ொட்டில் தறர�ொது நிலவும் டீசல் ந�ருக்க-
டிக்கு மத்தியிலும் �ொடு முழுெதும் சுமொர் 10 
வீதம் தனியொர் �ஸ்கர்ள இயங்கியதொக இலங்னக 
தனியொர் �ஸ் உரினமயொ்ளர்கள் சங்கம் 
நதரிவித்துள்்ளது.  

IMF உடனான பபச்சுவாரத்ளத 
கவற்றி்கரமா்க முடிந்துள்ைது

சிரைங்களுககு ைத்தியில ்கடின தன்லையுடைன்

பொரொளுைன்றில பிரதைர் ரணில பதரிவிபபு
ரலொ�ன்ஸ் நசல்ெ�ொயகம், 
ஷம்ஸ் �ொஹிம் 

ந�ொரு்ளொதொ� ந�ருக்க-
டிக்கு தீர்வு கொண்�தறகொக 
சர்ெரதச �ொணய நிதியத்து-
்டைொை ர�ச்சுெொர்த்னதனய 
நெறறிக�மொக நினைவு 

நசய்ய முடிநததொக பி�தமர் 
�ணில் விக்கி�மசிங்க ர�றறு 
�ொ�ொளுமன்ைத்தில் நதரிவித் -
தொர். சர்ெரதச �ொணய நிதியத்-
து்டைொை ர�ச்சுெொர்த்னதக-
ளின் முன்ரைறைம் 
நதொ்டர்பில் அெர் 

நீதிைன்றால் தி்ந்த பிடியறாமை பி்ப்பிக்கப்பட்ட நிமையில்

02 ைறா்தங்களின பின பபறாலிஸறாரறால் ம்க்தறானறார்
�ொலியல் துஷ்பி�ரயொக குறைச்-

சொட்டில் இ�த்திைபுரி ரமல் நீதிமன் -
ைத்திைொல் திைநத பிடியொனண பிைப -
பிக்கப�ட்்ட சநரதக ��ர் ஒருெர் 
கொலிமுகத்தி்டல் ர�ொ�ொட்்ட க்ளத்தில் 
மனைநதிருநதர�ொது னகது நசய்யப-
�ட்்டதொக ந�ொலிஸ் ஊ்டகப பிரிவு 
நதரிவித்துள்்ளது.  

இ�த்திைபுரி ரமல் நீதிமன்ைத்தில் 
நிலுனெயிலுள்்ள �ொலியல் துஷ்பி -

�ரயொக ெழக்நகொன்றின் பி�தொை 
சநரதக ���ொை இெர், நீதிமன்ைத்தில் 
ஆஜ�ொகத் தெறியதன் கொ�ணமொக 
திைநத பிடியொனண பிைபபிக்கப�ட்டி-
ருநதது.   

இச் சநரதக ��ர் கொலி முகத்தி-
்டல் �குதியில் மனைநதிருநதர�ொது 
ரகொட்ன்ட ந�ொலிஸொ�ொல் னகது நசய்-
யப�ட்்டதொகவும் சநரதக ��ர் 
சுமொர் இ�ண்டு மொதங்க்ளொக 

ஜனொதிபதி க்கொட்டைொபய ரொஜபக ஷ,  கநற்று (05) முற்ப்கல பொரொளுைன்்ற அைர்வில பங-
க்கற்்றொர். பொரொளுைன்்ற ்கட்டைடைத் பதொகுதிககு வருல்க தநத ஜனொதிபதிலய, சலப முதல-
வர் திகனஷ் குணவர்தன ைற்றும் ஆளும் ்கட்சிலய பிரதிநிதித்துவபபடுத்தும் பொரொளுைன்்ற 
உறுபபினர்்கள் வரகவற்்றனர். தற்கபொலதய பபொருளொதொர பிரச்சிலனககு முன்பைொழியப -
பட்டை தீர்வு்கள் அடைஙகிய வழி்கொட்டைல்கலள பிரதைர் ரணில விககிரைசிங்க பொரொளுைன் -
்றத்தில சைர்பபித்துகப்கொண்டிருநத சநதர்பபத்தில, ஜனொதிபதி அலவககுள் பிரகவசித்து 
பிரதைரின் உலரலய பசவிைடுத்தொர்.

 ரலொ�ன்ஸ் நசல்ெ�ொயகம்,                   
ஷம்ஸ் �ொஹிம்  

தன்ட நசய்யப�ட்்ட கட்்டொர் 
நதொ ண்டு  நிறுெைத்தின் தன்ட நீக்-
கப�ட்்டது ர�ொன்று புலம்ந�யர் 
அனமபபுகளின் தன்டகன்ளயும் அ�-
சொங்கம் நீக்க ரெண்டுநமை தமிழத் 
ரதசிய கூட்்டனமபபு எம்.பி நசல்ெம் 
அன்டக்கல�ொதன் எம்.பி நதரிவித் -
தொர். ர�றறு �ொ�ொளுமன்ைத்தில் உன� -
யொறறிய அெர் ரமலும் குறிபபிட்்டதொ -
ெது,   

தன்டநசய்யப�ட்்ட கட்்டொர் 
நதொண்டு நிறுெைத்தின் தன்ட நீக்-
கப�ட்டுள்்ளது. ந்டொலர் அதிகமொக 

ெருெதறகொக தன்ட நீக்கப�ட்டுள்-
்ளது. அரத ர�ொன்று புலம்ந�யர் 
அனமபபுகளின் தன்டகன்ளயும் நீக்க 
ரெண்டும். எமது �ொட்டில் முதலீடு 

நசய்ய புலம்ந�யர் உைவுகள் 
தயொ�ொக உள்்ளைர். இைெொத 
ரீதியொை தன்டகள் நீக்கப�்ட 

ரெண்டும்.  
 கரும்புலி திைத்தில் தொக்குதல் �்டத்-

தப�்டலொநமை கூைப�ட்டுள்்ளது. 
ஜைொதி�தினய து�த்தும் ர�ொ�ொட் -

்டத்னத மொறறுெதறகொக இநதப பு�ளி 
முன்னெக்கப�ட்டுள்்ளது. இ�ொணு -
ெத்திைர் முடுக்கி வி்டப�டுெொர்கள்.
ர�ொ�ொட்்டம் புலிகள் இயக்கத்தின் 
மீள்உருெொக்கமொைது தொக்குதல் �்டத் -
தும் ர�ொக்கிலன்றி ஜை�ொயக 
நீர�ொட்்டத்து்டைொை 

புலம்பயர் அமமப்புகளின்  
தமடகமையும நீககுஙகள்   

அரசாங்கத்திடம் சசல்வம் அடடக்கலநாதன் MP வ்வண்டுவ்காள்

்கட்டைொர் பதொண்டு நிறுவன தலடைலய நீககியது கபொன்று  

�மது �ொட்ன்ட பிச்னசக்கொ� 
�ொ்டொக மொறறிய ந�ருனம தற-
ர�ொனதய ஆட்சியொ்ளர்கன்ளரய 
சொருநமை யொழ. மனை மொெட்்ட 
ஆயர் ஜஸ்டின் ர�ர்ைொட் ஞொைபி-
�கொசம் ஆண்்டனக நதரிவித்துள் -
்ளொர்.  

தறர�ொனதய ந�ொரு்ளொதொ� -
ந�ருக்கடி நினலனமகள் நதொ்டர்பில் ஊ்டகங்களுக்கு 
கருத்து நதரிவிக்கும் ர�ொரத ரமறகண்்டெொறு அெர் 
நதரிவித்தொர்.  

நதொ்டர்நது கருத்து நதரிவித்த அெர், “74 
ஆண்டுகள் இநத �ொட்ன்ட ஆண்்டெர்கள்

நாடு இன்று பிச்ளசக்்கார 
நாடா்க மாறியுள்ைது
யொழ். ஆயர் ஜஸ்டின் கபர்னொட்

 இலங்னகக்கு இன்று (06) ெ�விருநத 3,700 நமறறிக் 
நதொன் சனமயல் எரிெொயு கப�ல் �ொட்ன்ட ெநதன்டய 
ரமலும் 03 �ொட்கள் தொமதமொகுநமை லிட்ர�ொ நிறுெைம் 
அறிவித்துள்்ளது.  

அதன்�டி எதிர்ெரும் 09ஆம் திகதி கப�ல் இலங்னகக்கு 
ெ�வுள்்ளதொக அநத நிறுெைம் குறிபபிட்டுள்்ளது.  

இதறகு ரமலதிகமொக எரிெொயு அ்டங்கிய ரமலும் இ�ண்டு 
கப�ல்கள் எதிர்ெரும் 11 மறறும் 16 ஆம் திகதிகளில் இலங் -
னகக்கு ெ�வுள்்ளதொக லிட்ர�ொ நிறுெைம் நதரிவித்துள்்ளது.  

லிட்ர�ொ நிறுெைம் உலக ெங்கியு்டன் 1,00,000 நமறறிக் 
நதொன் எரிெொயுனெ இைக்குமதி நசய்ெதறகொை ஒப�நதத்-
தில் னகச்சொத்திட்டுள்்ளது்டன், அதறகனமய, இநத சனமயல் 
எரிெொயு இலங்னகக்கு ெ�வுள்்ளை.  

Gas ஏற்றிய ்க்பல்   
வந்தளடவதில் தாமதம்

3,700 பை. ப்தறானனு்டன இனறு ைரவிருந்த

யொழ.விரச்ட நிரு�ர்   

ய ொ ழ ப � ொ ண ம் 
ெல்நெட்டித்துனை 
�குதினய ரசர்நத 
08 ர�ர் அகதிக்ளொக 
தமிழ �ொட்டில் தஞச -
மன்டநதுள்்ளைர்.   

ெ ல் ந ெ ட் டி த் -
துனையிலிருநது �்டகு மூலம் தமிழகம் தனுஷ்ரகொடிக்கு 
நசன்ை ர�ொது இ�ொரமஸ்ெ�ம் க்டரலொ� �ொதுகொபபு �ன்ட-
யிைர் இெர்கன்ள மீட்டு ந�ொலிஸ் நினலயம் 
நகொண்டு நசன்று விசொ�னணகன்ள 

சு்கறா்தறார ச்சமை்கள் 
மு்டஙகும் அபறாயம்

தமிழ்கத்தில் பமலும் 08 பபர 
அ்கதி்கைா்க தஞசமளடவு

யறாழ். ைல்பைடடித்தும்யிலிருநது ப்சனறு

எ ரி ந � ொ -
ருள் நி�பபு 
நினலயத்தில் 
ெ ரி ன ச யி ல் 
க ொ த் தி ருந த 
ர ம லு ம் 
ஒருெர் உயிரி-
ழநதுள்்ளொர்.  

நகொழும்பு, ந�ொ�ன்ள டிகல் வீதியில் எரி-
ந�ொருள் ெரினசயில் நிறுத்தி னெக்கப�ட் -
டிருநத கொரில் இருநத 60 ெயதுன்டய ��ர் 
ஒருெர� இவெொறு உயிரிழநதுள்்ளொர்.   

எரிகபாருள் வரிளசயில் 
பமலும் ஒருவர மரணம்!   

பபொரலளயில 60 வயது நபர் பலி

குருணொகல், யக்க-
பிட்டியவிலுள்்ள எரி-
ந�ொருள் நி�பபு நினல-
யத்தில் ஒருென� எட்டி 
உனதத்த இ�ொணுெ 
அதிகொரி அனைத்து 
க்டனமகளிலிருநதும் 
இன்டநிறுத்தப�ட் -
டுள்்ளதொக  
இ�ொணுெ

எட்டி உளதத்த இராணுவ
அதி்காரி இளடநிறுத்தம்
அலனத்து ்கடைலை்களிலிருநதும் நீக்கம்

-இரொணுவ த லலலைய்கம் அறிவிபபு

ந�ற நசய்னகக்கொக விெசொயிகள் ந�றறுக் 
நகொண்்ட க்டனை தள்ளு�டி நசய்ெதறகு அ�-
சொங்கம் தீர்மொனித்துள்்ளது. இதறநகை அனமச்ச-
�னெ அங்கீகொ�ம் ெழங்கியுள்்ளதொக அ�சொங்கம் 
அறிவித்துள்்ளது.  

ர�றறு நசவெொய்க்கிழனம �ன்டந�றை 
அனமச்ச�னெ முடிவுகன்ள அறிவிக்கும் ஊ்டக 
சநதிபபிரலரய அனமச்ச�னெயின் ர�ச்சொ்ளர் அனமச்சர் �நதுல 
குணெர்தை நதரிவித்தொர்.  

உ�ப பி�ச்சினை மறறும் அதைொல் ந�றறுக்நகொண்்ட 
க்டனை மீ்ள நசலுத்துெதறகு இயலொனம கொ�ணமொக 

விவசாயி்கள் கபற்்ற ்கடளன 
தள்ளுபடி கசயய அரசு முடிவு 
அலைச்சரலவயின் அஙகீ்கொரமும் கிலடைத்தது

�ொன் மீண்டும் அ�சியல் �்டெடிக்னக -
கன்ளத் நதொ்டங்குரென். எதறகும் �யப-
�்ட ரெண்்டொநமை முன்ைொள் பி�தமர் 
மஹிநத �ொஜ�க் ஷ நதரிவித்துள்்ளொர்.  

உ்டல்நினல ரமொசமொகி தீவி� சிகிச் -
னசப பிரிவிலுள்்ளதொகத் நதரிவிக்-
கப�ட்்ட முன்ைொள் பி�தமர் மஹிநத 
�ொஜ�க் ஷ, தைது பி�தமர் �தவினய 
இ�ொஜிைொமொச் நசய்ததன் பின்ைர் ர�றறு முதல் த்டனெ -
யொக �ொ�ொளுமன்ைக் குழுக் கூட்்டத்தில் �ங்ரகறைொர்.  

இதன் ர�ொது கருத்து நெளியிட்்ட மஹிநத �ொஜ -
�க் ஷ,  தைது மீள் அ�சியல் பி�ரெசம் குறித்து 

நான் மீண்டும் அரசியல் 
கசயற்பாடு்களில் ஈடுபடுபவன்
எைரும் பயப்ப்ட சைண்்டறாம் எனகி்றார் ைஹிந்த

சபறாககுைரத்து ச்சமை சைறா்சம்;

ந�ொதுப ர�ொக்கு-
ெ�த்து ரசனெனய 
ெலுப�டுத்தொவிட் -
்டொல், அடுத்த ெொ�த்திலிருநது னெத்தி-
யசொனல �்டெடிக்னககள் �ொதிப�ன்டயு-
நமை சுகொதொ�பபிரிவு எச்சரித்துள்்ளது.   

ந�ொதுப ர�ொக்குெ�த்து ரசனெகன்ள 
�யன்�டுத்தி னெத்தியசொனல க்ட-
னமக்கு சமுகமளிப�தறகு சுகொதொ� 
ஊழியர்கள் தயொ�ொகவிருப�-
தொக ந�ொ�ன்ள ரலடி ரிஜரெ 

தனியொர் 
பஸ் உரிலையொளர் 

சங்கம் த்கவல
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்காலிமு்கத்திடலில் மள்றந்திருந்த 
பாலியல் துஷ்பிரபயா்க நபர 

இநதிய பபொலிஸொரொல 
விசொரலண 

சு்கொதொர தரபபு 
்கடும் எச்சரிகல்க 

திருக்கொணைலல, லிங்கந்கர் ஐ.ஓ.சி. நிரபபு நிலலயத்தில பபற்-
க்றொலுக்கொன வரிலசயில கநற்று பபொம்லைக்கொபரொன்றும் லவக-
்கபபட்டிருநதலை அலனவரது  ்கவனத்லதயும் ஈர்த்தது. இநத 
பபொம்லைக்கொருடைன் வநத ்கொர் உரிலையொளர் தனது ்கொலர வரி-
லசககு ப்கொண்டு வரும் வலர இடைத்லத ஒதுககுவதற்்கொ்க இதலன 
பசயததொ்க ஏலனய ்கொர் உரிலையொளர்்கள் பதரிவித்தனர். 
    (படைம் : திருக்கொணைலல விகசடை நிருபர் ஏ,டி,எம் குணொனநத)  

்சட்டவிசரறா்தைறா்க 
ப்கறாண்டுைரப்பட்ட 
2000 Kg. 
ைஞ்சள் மீடபு   

ஜனொதிபதி பொரொளுைன்்றத்துககு விஜயம்...

பபறச்றால் ைரிம்சயில் பபறாம்மைக்கறார்

 பவளிநொட்டு பசலொவணிச் சட்டைத்தின் கீழ் 
ஒழுஙகுவிதி்கள் உள்ளிட்டை ்கட்டைலள்கலள 
அஙகீ்கரிபபது பதொடைர்பொன விவொதத்தில 
உலரயொற்றுல்கயில பகிரங்க க்கொரிகல்க

06

சஜித்திற்கு அலைச்சர் 
ைனுஷ சலபயில சவொல
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அமெரிக்காவுககு இந்தியகா
ம்காவிட் தடுப்பூசி ஏற்றுெதி

32.4 இலட்சம் ட�ோஸ் க�ோட�ோ-
�க்ஸ் க�ோவிட–19 தடுப்பூசியை 
நு�க்ட்சோவிட என்ற �ர்தத�க் 
குறியின கீழ் அகெரிக்�ோவுக்கு ஏற்று -
ெதி க்சயை இந்திை சீரம் நிறு�ன்த-
துக்கு இந்திை அரசு ஒப்புதல் அளி்த -
துள்ளது.   

இந்திை உற்்ப்ததிைோ்ளர ஒரு�ரோல் 
அகெரிக்�ோவுக்கு ஏற்றுெதி க்சயைப்-
்படும் முதல் தடுப்பூசிைோ� இது ்பதி-
�ோ�வுள்ளது.   

��ந்த ஜூன 29 அனறு அர்சோங்-
�்ததுக்கு எழுதிை �டித்ததில், சீரம் 
நிறு�ன ்பணிப்்போ்ளர பிர�ோஷ் 
குெோர சிங், அகெரிக்�ோவிற்கு 
க�ோட�ோ�க்ஸ் தடுப்பூசியை ஏற்று -
ெதி க்சயை அனுெதி ட�ோரியிருந்தோர 

என்பது குறிப்பி�்ததக்�து.   க�ோ�ோ-
�க்ஸ் கதோழில்நுட்ப்ததின மூலம் 
க�ோட�ோ�க்ஸ் தடுப்பூசி தைோரிக்�ப்-
்படடிருப்்படதோடு ்சந்யதப்்படு்ததல் 
அங்கீ�ோர்ததிற்�ோன நி்பந்தயனயு-
�ன ஐடரோப்பிை ெருந்து நிறு�னம் 
ஒப்புதல் அளி்ததுள்ளது.     

ெக்காவில் 'அரஃபகா' உரர
தமிழிலும் மெகாழிமபயர்ப்பு

ஹஜ் புனித ைோ்ததியரயின முக்கிை 
அம்்செோன அரஃ்போ உயர இனி தமிழ-
லும் �ரும் எனறு ்சவூதி அடரபிை அரசு 
அறிவி்ததுள்ளது.   அரஃ்போ தினம் இஸ்-
லோமிை �ோட�ோடடியில் ்பனனிகரண்-
�ோ�து ெோதெோன துல் ஹஜ் ெோத்ததின 
9ஆம் தி�திைனறு �ய�ப்பிடிக்�ப்-
்படுகி்றது.    இந்த �ோள க்சோற்க்போழி-
வின கெோழிக்பைரப்பு ஏற்�னட� 10 
கெோழி�ளில் இ�ம்க்பறுகி்றது. இந்-
நியலயில் தமிழ் உளளிட� �ோனகு 
கெோழி�ளுக்கும் அது விரிவு்படு்ததப்-
்படடுள்ளது எனறு ்சவூதி ஊ��ங்�ள 
கதரிவிக்கின்றன.   ெக்�ோவில் உள்ள 
அல் நிம்ரோ ்பளளி�ோ்சலில் நி�ழ்்ததப்-
்படும் அரஃ்போ �ோள க்சோற்க்போழிவு 
��ந்த ஐந்தோண்டு�்ளோ� அரபு தவிர்தத 

உலகின க�வட�று கெோழி�ளில் 
கெோழிக்பைர்தது ஒலி்பரப்்பப்்படடு 
�ருகி்றது.  

இந்த கெோழிக்பைரப்பு 20 ட�ோடிப் 
ட்பருக்கு ்பைனளிக்கும் எனறும் ெக்�ோ 
ெற்றும் ெதீனோவில் உள்ள இரு புனித 
்பளளி�ோ்சல்�ளுக்�ோன க்போது தயல-
யெயின தயல�ர அப்துல் ரகுெோன 
அல்–சுயதஸ் கதரிவி்ததோர.     

ஆஸி. ெரை, மெள்ளததகால்
பலர் மெளியயற எச்சரிகர்

அவுஸ்திடரலிைோவின சிடனி ��ரில் 
க்பயத அய�ெயழைோலும் க�ள்ள்த-
தோலும் சுெோர 50 ஆயிரம் குடியிருப்-
்போ்ளர�ள தங்�ள வீடு�ய்ளவிடடு 
க�ளிடை்ற ட�ண்டிை நியல ஏற்்ப�க்-
கூடும் எனறு கதரிவிக்�ப்்படடுள்ளது.  

நியூ க்ச்ள்த ட�ல்ஸ் ெோநில்ததில் 
உள்ள 23 ்பகுதி�ளில் ��ந்த திங்�டகி-
ழயெ இரவு இைற்ய�ப் ட்பரி�ர எச்ச-
ரிக்ய� விடுக்�ப்்பட�து.  

க�ள்ள்ததோல் ்போதிக்�ப்்பட� குடும்-
்பங்�ளுக்குப் பிளய்ளப் ்பரோெரிப்புக் 
�ட�ணம், ்சம்்ப்ள்தது�ன கூடிை ஓயவு 
ஆகிை நிதியுதவி �ழங்�ப்்படும்.  

�ன்தத ெயழைோலும் அயணக்�ட-
டு�ள ட��ெோ� தி்றக்�ப்்பட�தோலும் 
சிடனி ஆறு�ளின நீரெட�ம் அ்போை�ர-
ெோன அ்ளவுக்கு உைரந்துள்ளன.  

65 மில்லிமீற்்றர �யரயிலோன ெயழ 
க்பயயும் எனறும் ெணிக்கு 90 கிடலோ-
மீற்்றர ட��்ததில் �ோற்று வீசும் எனறும் 
எதிரவுகூ்றப்்படடுள்ளது.   

�ோர�ளிலும் வீடு�ளிலும் சிக்கியி-
ருப்ட்போயர க�ளிடைற்்ற மீடபுக் குழு-
வினர மும்முரெோ�ச க்சைல்்படுகின்ற-
னர. 19 ஆயிரம் வீடு�ளில் மின்சோரம் 
துண்டிக்�ப்்படடுள்ளது.     

அமெரிக்க சுதந்திர பேரணியில்
துபேபாககிச் சூடு: அறுவர் ேலி
அகெரிக்�ோவின இல்லி -

கனோயஸ் ெோநில்ததில் ��ந்த திங் -
�டகிழயெ இ�ம்க்பற்்ற சுதந்திர 
தின ட்பரணியில் இ�ம்க்பற்்ற துப் -
்போக்கிச சூடடில் ஆறு ட்பர க�ோல் -
லப்்படடுள்ளனர.   

இந்த்த தோக்குதயல ��்ததிைதோ� 
்சந்டதகிக்�ப்்படும் 22 �ைதோன 
கரோ்பரட ஈ கிரிடெோ என்ற 
இய்ளஞயர க்போலிஸோர சிறிது 

ட�ர டதடுதலின பின ய�து க்சய -
துள்ளனர.   

கூயர மீது ஏறி இருக்கும் துப் -
்போக்கிதோரி, அதி� ்சக்தி�ோயந்த 
சுழல் துப்்போக்கி ஒனய்ற ்பைன்ப -
டு்ததி ்போரய�ைோ்ளர�ய்ள �ண்மூ -
டி்ததனெோ� சுடடுள்ளோர.   

அகெரிக்�ோவில் இ�ம்க்பற்று 
�ரும் துப்்போக்கிச சூடடு ்சம்்ப -
�ங்�ளின கதோ�ரசசிைோ�ட� 

இது நி�ழ்ந்துள்ளது. 2022 ஆம் 
ஆண்டின ஒவக�ோரு �ோர்ததிலும் 
இவ�ோ்றோன ஒரு ்சம்்ப�ம் இ�ம் -
க்பற்று �ரு�தோ� கூ்றப்்படுகி்றது.  

இந்த �னமுய்றைோல் அதிரசசி 
அய�ந்திருப்்பதோ� அகெரிக்� 
ஜனோதி்பதி டஜோ ய்ப�ன கதரிவி்த -
துள்ளோர.   

்சம்்ப� இ�்ததில் ஐந்து க்பரி -
ை�ர�ள க�ோல்லப்்படடிருப்்ப -

டதோடு ெற்றுகெோரு�ர அரு�ோயெ -
யில் இருக்கும் ெரு்தது�ெயனயில் 
ய�்தது உயிரிழந்ததோ� உளளூர 
ெரண வி்சோரயண அதி�ோரி கதரி -
வி்ததுள்ளோர. குய்றந்தது இரண்டு 
�ஜன ட்பர �ோைெய�ந்துள்ளனர.   

ய�து க்சயைப்்படடிருக்கும் 
கிரிடெோ மீது எந்தக் குற்்றச்சோட -
டும் ்பதிவு க்சயைப்்ப�வில்யல. 
இந்த்த தோக்குதலுக்�ோன �ோரணம் 

்பற்றிை எந்த வி்பரமும் க�ளிைோ� -
வில்யல.   

கிரிடெோவுக்கு க்சோந்தெோன 
�ணக்கு�ய்ள ்சமூ� ஊ��ங்�ள 
நீக்கியுள்ளன. அ�ர ெோற்றுப் 
க்பைர�ளில் ்சமூ� ஊ��ங்�ளில் 
கரப் ்போ�ல்�ய்ள க�ளியிடடுள -
்ளோர.   

அகெரிக்�ோவின உ�ல்ட�, 
க�க்்சோஸ் ெற்றும் நியுடைோர, ்ப்ப -

டலோவில் இ�ம்க்பற்்ற உயிரப் -
்பலி க�ோண்� துப்்போக்கிச சூடடு 
்சம்்ப�ங்�ளின ஒரு ெோத்ததின 
பினனடர இந்த ்சம்்ப�ம் இ�ம் -
க்பற்றுள்ளது.   

துப்்போக்கிக் �டடுப்்போடு�ய்ளக் 
�டுயெைோக்கும் முக்கிை ்சட�மூ -
லங்�ளுக்கு, அகெரிக்� ்போரோளு -
ென்றம் ��ந்த ெோதம் ஒப்புதல் 
அளி்ததது.     

ெரட்சியகால் இததகாலியில்  
அெ்சரநிரலப் பிர்டனம்

இ்ததோலியில் 70 ஆண்டு�ளில் 
இல்லோத டெோ்செோன �ரடசிைோல் 
்போதிக்�ப்்படடிருக்கும் ட்போ �தியைச 
சூழவுள்ள ஐந்து ��க்கு பிரோந்திைங்�-
ளில் அ�்சரநியல அறிவிக்�ப்்படடுள-
்ளது.   

நீர ்பற்்றோக்குய்றயை ய�ைோள�-
தற்�ோ� இந்தப் பிரோந்திைங்�ளுக்கு 
38 மில்லிைன க�ோலர அ�்சர நிதி 
�ழங்�ப்்படு�தோ�வும் இ்ததோலி அரசு 

குறிப்பிடடுள்ளது.    இந்த �ரடசி 
இ்ததோலியின 30 வீத்ததுக்கும் அதி�-
ெோன வி�்சோை உற்்ப்ததி�ளுக்கு அச-
சுறு்ததயல ஏற்்படு்ததி இருப்்பதோ� 
அந்�ோடடு வி�்சோை ்சங்�ம் குறிப்பிட-
டுள்ளது.   

்பங்கீடடு முய்றயில் நீயர விநிடைோ-
கிப்்பது குறி்தது ்பல ெோ��ர ்சய்ப�ளும் 
ஏற்�னட� அறிவிப்பு�ய்ள க�ளியிட-
டுள்ளன.   

குளிர ெற்றும் �்சந்த �ோல்ததில் �ழக்-
�்ததிற்கு ெோ்றோன சூ�ோன க�ப்்பநியல 
ெற்றும் குய்றந்த ெயழவீழ்சசி ��க்கு 
இ்ததோலியில் நீர ்பற்்றோக்குய்றயை ஏற்-
்படு்ததியுள்ளது. தற்ட்போயதை சூழயல 
அ்சோதோரண முய்றயிலும் அதி�ோரங்�-
ய்ளக் க�ோண்டும் நிர�கிப்்பதற்�ோ�-
வுடெ அ�்சர நியல அறிவிக்�ப்்பட�-
தோ� இ்ததோலி அரசு குறிப்பிடடுள்ளது.     

லிபிய வீதி்ளில் ெக்ள  
மதகாடர்ந்தும் ஆர்ப்பகாட்டம்

லிபிைோவில் உணவு வியல அதி�-
ரிப்பு, நீண்� ட�ர மின க�டடு ெற்றும் 
அரசிைல் இழு்பறிக்கு எதிரோ� ��ந்த 
திங்�டகிழயெ இரவு கதோ�ரந்து ஆரப்-
்போட�ங்�ள இ�ம்க்பற்றுள்ளன.   

மு�்தயத மூடிை இய்ளஞர�ள 
ெ்ததிை திரிட்போலி ெற்றும் அதன 
டெற்கு பு்ற��ர ்பகுதி�ளுக்கு இய�-
யிலோன பிரதோன �யரடைோர க�டுஞ்-
்சோயல உட்ப� வீதி�ய்ள மு�க்கி, 
�ைர�ய்ள எரி்தது ஆரப்்போட�்ததில் 
ஈடு்பட�னர.   

க்பனி �லி்த ெற்றும் துய்றமு� 
��ரோன மிஸ்ரோட�ோவிலும் ஆரப்்போட-
�ங்�ள இ�ம்க்பற்்றது ்சமூ� ஊ�� 
வீடிடைோக்�ள �ோடடுகின்றன.   

�ோடடின இரு ட்போடடி அரசுய�ளின 

்போரோளுென்றங்�ய்ளயும் �யல்தது 
புதிை டதரதல்�ய்ள ��்தத ஆரப்்போட-
�க்�ோரர�ள ட�ோரி �ருகின்றனர.   

ஆபிரிக்�ோவின மி�ப்க்பரிை 
எண்கணய இருப்ய்பக் க�ோண்� 
�ோ�ோ� இருந்தட்போதும் லிபிைோவில் 
ஒரு �ோய்ளக்கு 18 ெணி ட�ரம் �யர 
மின க�டடு நீடிப்்பது ெக்�ளின 
ட�ோ்ப்தயத அதி�ரி்ததுள்ளது.    

யபகாரதப் மபகாருள ்டததும்
ஆளில்லகா நீர்மூழ்கி பறிமுதல்

கெோடரோக்ட�ோவில் இருந்து ��ல் 
�ழிைோ� ட்போயதப் க்போருள ��்த-
து�தற்கு �ட�ப்்பட� ��லுக்�டி-
ைோல் க்சல்லும் மூனறு டடரோன�ய்ள 
ஸ்க்பயின க்போலிஸோர ்பறிமுதல் க்சய-
துள்ளனர.   

இந்த ஆளில்லோ நீரமூழ்கி�ளில் 200 
கிடலோ ்சரக்கு�ய்ள எடு்ததுச க்சல்ல 
முடியுெோ� உள்ளன.   

இது கதோ�ரபில் 14 ெோதங்�ள இ�ம்-
க்பற்்ற வி்சோரயண�ளில் �ோரடிஸ், 
ெல�ோ ெற்றும் ்போரசிடலோனோ ��ரங்�-
ளில் எடடுப் ட்பர ய�து க்சயைப்்பட-
டுள்ளனர.   

இந்த �ோ�னங்�ய்ள �டடிைதோ� ்சந்-
டதகிக்�ப்்படும் கும்்பயல தோம் பிடி்த-
ததோ� க்போலிஸோர குறிப்பிடடுள்ளனர. 

இ�ர�ள ஐடரோப்்போ எங்கும் ட்போயதக் 
��்ததல்�ோரர�ளுக்கு ட்போயதப் 
க்போருட�ய்ள �ழங்கு�தோ� குறிப்பி-
�ப்்படடுள்ளது.   

ஸ்க்பயினில் இருந்து கெோடரோக்-
ட�ோய� பிரிக்கும் குறுகிை ��ல் ்பகுதி-
ைோன ஜிப்ரோல்�ர நீரியணயில் இந்த 
ஆளில்லோ நீரமூழ்கி�ள ்பைன்படு்ததப்-
்படடுள்ளன.     

ஆபிரிக் நதரதயினகால்  
அமெரிக்காவில் முடக்ம்

அகெரிக்�ோவின புட்ளோரி�ோ ெோநி-
ல்ததில் உள்ள ்போஸ்ட�ோ �ட�ோர்ததில் 
இரோட்சத ஆபிரிக்� �்தயத�ள �ண்டு-
பிடிக்�ப்்படடுள்ளன. அதனோல் அந்த 
�ட�ோர்ததில் மு�க்�நியல அறிவிக்-
�ப்்படடுள்ளது.  

20.3 க்சனடிமீற்்றர �யர �்ளரக்கூ-
டிை இரோட்சத ஆபிரிக்� �்தயத�ள 
வியரவில் க்பருகி�ரும் நியலயில் 
அந்���டிக்ய� எடுக்�ப்்படடுள்ளது.  

அய� ஆண்டுக்கு 2,500 முட-
ய��ள �யர ட்போ�க்கூடிைய� 
என்பதோல் �்தயத�ய்ளக் �டடுக்-
குள ய�ப்்பது சிரெம். அ்தது�ன 
அவ�ய� �்தயத�ள ெனிதர�ளுக்குச 
சு�ோதோர அ்போை்தயத ஏற்்படு்ததக்கூடி-
ைய�.  

அ�ற்றி�ம் உள்ள ஒடடுண்ணி, 
ெனிதர�ளுக்கு மூய்ளக்�ோயச்சயல 

ஏற்்படு்ததக்கூடும் எனறு அதி�ோரி�ள 
கூறுகின்றனர.  ்சட� விடரோதெோன 
க்சல்லப்பிரோணி விற்்பயனயின �ழி 
இரோட்சத ஆபிரிக்� �்தயத�ள �ட-
�ோர்ததில் �ந்திருக்�லோம் எனறு �ம்-
்பப்்படுகி்றது. �்தயத�ய்ள �ோங்கிை 
சிலர அ�ற்ய்ற க�ளிடை ட�ண்டு-
கெனட்றோ கதரிைோெடலோ விடடுச 
க்சனறிருக்�லோம் எனறு அகெரிக்� 
ஊ��ங்�ள க்சயதி க�ளியிடடுள-
்ளன.  

புர்கினகா பகாய்சகா கிரகாெங்ள மீது
ம்காடூர தகாககுதல்: 34 யபர் பலி

புரகினோ ்போட்சோ கிரோெங்�ளில் 
ஜிஹோதிக்�ள என ்சந்டதகிக்�ப்்ப -
டுட�ோர ��்ததிை தோக்குதல்�ளில் 
குய்றந்தது 34 ட்பர க�ோல்லப்்பட -
டுள்ளனர.   

��டெற்கு க�ோசி ெோ�ோண்த -
தின ்பல கிரோெங்�ளில் ��ந்த 
திங்�டகிழயெ பினடனரம் 
“ட�ோயழ்ததனெோ� ெற்றும் �ோடடு -
மிரோண்டி்ததனெோன” தோக்குதல்�ள 
இ�ம்க்பற்றுள்ளதோ� அந்தப் பிரோந் -
திை ஆளு�ர ்பட்போ பீடர ்பசிங்�ோ 

குறிப்பிடடுள்ளோர.    க�ோல்லப் -
்பட��ர�ளில் சிறு�ர�ளும் இருப் -
்பதோ� அ�ர கூறினோர.   ��க்கு 
புரகினோ ்போட்சோவில் ��ந்த ்சனிக் -

கிழயெ இ�ம்க்பற்்ற ெற்க்றோரு 
தோக்குதலில் 12 ட்பர க�ோல்லப்்பட -
டுள்ளனர.    தோக்குதல் இ�ம்க்பற்்ற 
்பகுதி�ளில் இரோணு�ம் நிறு்ததப் -
்படடிருப்்படதோடு, அரு�ோயெ ��ரங் -
�ளுக்கு தப்பிச க்சனறிருக்கும் ெக்� -
ளுக்�ோன உதவி�ள �ழங்�ப்்படடு 
�ரு�தோ� ஆளு�ர குறிப்பிடடுள -
்ளோர.    உலகின �றிை �ோடு�ளில் 
ஒன்றோன புரகினோ ்போட்சோ ஜிஹோதிக் -
�ளுக்கு எதிரோ� ட்போரோடி �ருகின -
்றயெ குறிப்பி�்ததக்�து.     

உகரரன் யபகார்: உலகில்
எரிெகாயு பயன்பகாடு வீழ்சசி

உக்யரன மீதோன ரஷ்ைோவின ்பய�-
கைடுப்்போல் உல�்ளவில் எரி�ோயு 
்பைன்போடு குய்றயும் எனறு ்சர�டத்ச 
எரி்சக்தி அயெப்பு குறிப்பிடடுள்ளது.   

ரஷ்ைோ, ஐடரோப்பிை �ோடு�ளுக்கு 
ஏற்றுெதி க்சயயும் எரி�ோயுவின 
அ்ளய�க் குய்ற்ததுள்ளது. அ்தது�ன 
எரி�ோயுவின வியலயும் ஏற்்றம் �ண்-
டுள்ளது.  

அதன �ோரணெோ�ப் ்பைனீட�ோ்ளர-
�ள எரி�ோயுவுக்குப் ்பதிலோ� ெோற்று�-
ழி�ளில் எரி்சக்தியைப் க்ப்ற ஆரம்பி்த-
துள்ளனர எனறு அயெப்பு கூறிைது.  

உக்யரனிைப் பூ்சல், உல�்ளவிலோன 
எரி�ோயு வியலயைப் ்போதி்ததிருப்்பது-
�ன, விநிடைோ�்த கதோ�ரில் க�ருக்குத-
யலயும் உரு�ோக்கியுள்ளது எனறு அது 
சுடடிக்�ோடடிைது.   

இைற்ய� எரி�ோயு, �டடுப்்படிைோன, 

�ம்்ப�ெோன எரி்சக்திைோ�க் �ருதப்்படு-
�யதயும் அது ெோற்றிையெக்�க்கூடும் 
எனறும் அயெப்பு குறிப்பிட�து.   

ரஷ்ைோ, ஐடரோப்்போவுக்கு ஏற்றுெதி 
க்சயயும் எரி�ோயுய�க் குய்ற்ததிருக்-
கும் ட�ய்ளயில், ஐடரோப்பிை �ோடு�-
ளும் அதனி�மிருந்து எரி�ோயு க்பறு�-
யதக் குய்ற்ததுக்க�ோள்ளப்ட்போ�தோ�க் 
கூறியுள்ளன. அதன தோக்�ம் உலக�ங்-
கும் எதிகரோலிக்கி்றது.    

ஐமெகாரி ய்காஸ்டில் ய்காதுரெககு  
பதிலகா் ெரெளளிககிைஙகில் ெகா

உக்யரன ட்போரினோல் ட�ோதுயெ 
வியல அதி�ரி்ததிருக்கும் நியலயில் 
டெற்கு ஆபிரிக்� �ோ�ோன ஐக�ோரி 
ட�ோஸ்ட ட்பக்�ரி உற்்ப்ததிைோ்ளர�ள 
உளளூர ெர�ளளிக்கிழங்கு ெோய� 
்பைன்படு்தத ஆரம்பி்ததுள்ளனர.   

ஐக�ோரி ட�ோஸ்ட ட�ோதுயெ உற்-
்ப்ததி க்சய�தில்யல என்படதோடு அது 
ஆண்டுடதோறும் ்பல மில்லிைன கதோன 
ட�ோதுயெயை இ்றக்குெதி க்சயது 
�ருகி்றது. பிரதோனெோ� பிரோனஸில் 
இருந்டத இ்றக்குெதி க்சயைப்்படுகின-
்றது.   

உலகின மி�ப்க்பரிை ட�ோதுயெ 
உற்்ப்ததி �ோடு�்ளோ� உக்யரன ெற்றும் 
ரஷ்ைோ இருப்்படதோடு ட்போர �ோரணெோ� 
அந்த �ோடு�ள அறு�ய�யை இழந்-

துள்ளன. இது உல�்ளோவிை ரீதியில் 
முக்கிை க்போருட�ளின வியல உைர-
வுக்குக் �ோரணெோகியுள்ளது.   

இந்நியலயில் ஐக�ோரி ட�ோஸ்டின 
மி�ப்க்பரிை உற்்ப்ததி�ளில் ஒன்றோ� 
இருக்கும் ெர�ளளிக்கிழங்ய� ்பைன்ப-
டு்தத ட்பக்�ரி உற்்ப்ததிைோ்ளர�ள திட�-
மிடடுள்ளனர.     

உணெ்ததுககு ெந்த மபண்ள மீது   
்ணமூடிததனெகான தகாககுதல்  

சீனோவின தோங்்ோன ��ர உண��ம் 
ஒனறில் ெ�ளிர குழுக�ோனறின மீது 
��்ததப்்பட� �ண்மூடி்ததனெோன தோக்-
குதலோனது அந்�ோடடில் க்பண்�ள மீது 
ஆண்�ள க�ோண்டிருக்கும் டெோ்செோன 
அபிப்பிரோை்தயதடை க�ளிப்்படு்தது-
�தோ� சீன ஊ��ங்�ளில் �ரு்தது�ள 
க�ளிைோகியுள்ளன.   

��ந்த ஜூன ெோதம் இந் ��ரில் 
அயெந்திருக்கும் '்போர்பகியூ' உண�-
�்ததுக்கு �ந்திருந்த ெ�ளிர குழு �தி-
யர�ளில் அெரந்திருந்த ட்போது சீன 
க்பண்ணின முதுகில் ய�ய�்ததட்போது 

ஏற்்பட� �ோக்கு�ோத்ததில் அம் ெனிதர 
அப்க்பண்யணக் �னன்ததில் அய்றந்-
தடதோடு, கூந்தயலப் ்பற்றிப் பிடி்தது 
கதருவுக்கு அ�ய்ள தரதரக�ன இழு்த-
துச க்சனறு �ண்மூடி்ததனெோ� தோக்கி-
ைதோ�வும் இச்செை்ததில் அங்கிருந்த 
ஏயனை ஆண்�ள ஏயனை க்பண்�ய்ள 
வீதிக்கு இழு்தது தோக்கிைதோ�வும் இச-
்சம்்ப�ம் குறி்தது க�ளிைோன க்சயதி-
�ள கதரிவிக்கின்றன. இச ்சம்்ப�்ததில் 
�டுயெைோ�ப் ்போதிக்�ப்்பட� இரு 
க்பண்�ள அதிதீவிர சிகிசய்சப் பிரிவில் 
ட்சரக்�ப்்படடுள்ளனர.    இது கதோ�ர-

பில் க்போலி்சோருக்கு அறிவிக்�ப்்பட�-
ட்போதும் இச்சம்்ப�ம் கதோ�ரபிலோன 
�ோகனோளி�ள ்சமூ� �யலத்ளங்�ளில் 
ட��ெோ� ்பரவிை பினனடரடை, 15 
ெணி்ததிைோலங்�ளின பினனர ்சம்்பந்-
தப்்படட�ோர ய�து க்சயைப்்படு�ோர-
�ள என க்போலி்சோர அறிவி்தததோ� ஊ�-
�ங்�ள க்சயதி க�ளியிட�ன . 



அமைச்சர் ஹரீன் பெர்்னாண்டனா ்சமெயில் பெரிவிப்பு  

ஆர்ப்ெனாடடங்கமை ப்சய்வென் மூலம் தீர்வு ்கனாண முடியனாது  
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இன்னறைய சு்பதினமததாழுனக 
நேரம

நயாகம: சித்தநயாகம

3
01 முதல் 06 வனர

சுபஹ்		-	 04.35
லுஹர்		-	 12.16
அஸர்		-	 03.43
மஃரிப்		-	 06.31
இஷா		-	 07.47

ஓமான்	தூதுவர்	
சபாநாயகர்	சந்திப்பு

சேவைக்காலதவதை முடிததுக -
க்காண்டு நகாடவடைவிடடு கைளிசே-
றும் இலஙவ்க்கான ஓமகானிேத 
தூதுைர்  ஜூமகா ஹம்தைகான் ஹேன் 
அலமலிக அலசஷேஹி (Juma 

Hamdan Hassan AlMalik Alshehhi) 
(04) ேபகாநகாே்ர் மஹிநதை ேகாபபகா 
அசபைர்ததைனவை ேநதிததைகார்.   

எரிகபகாருள், எரிைகாயு 
மற்றும் முதைலீடடு 

ப்வளிநனாடடு ்்வமல்வனாயப்பு ஊக்குவிப்பு  

கைளிநகாடடைவமசேர் சபரகாசிரிேர் ஜீ.எல. 
பீரிஸ் மற்றும் கதைகாழிலகாளர் மற்றும் கைளி-
நகாடடு சைவலைகாய்பபு அவமசேர் மனுஷே 
நகாணேக்கார ஆகிசேகாருககிவடையில கைளி-
நகாடடைவமசசில (04) நவடைகபற்்ற ேநதிப-
பில, நகாடடின் தைற்சபகாவதைே சூழலில 
இன்றிேவமேகாதை கைளிநகாடடு சைவல-
ைகாய்பவப சமம்படுததுைதைற்்கான ேகாததிே-
மகான ைழி்ள் மற்றும் கைளிநகாடடு சைவல-
ைகாய்பவப ஊககுவிபபதிலுள்ள 
இவடையூறு்வள நிைர்ததி 

பிர்ெ்ச ப்சயல்க 
நிர்்வனா்க அதி்கனாரி
ப்வடடிக் ப்கனாமல

லங்காபுர பிரசதைே கேேல்ததின் 
பிரதைம நிர்ைகா் அதி்காரி சநற்று 
முன்தினம் (04) கைடடிக க்காவல 
கேய்ேபபடடுள்ளகார். க்காவலேகாளி 
அைரது குடும்பததுடைன் கதைகாடைர்பு-
வடைே நபரகா் இருக்லகாம் என்்ற ேந-
சதை்ம் எழுநதுள்ளது.   

 சைவல இன்னும் முடிைவடை -
ேகாதை இரண்டு மகாடி வீடடின் சமல 
தைளததில உள்ள படுகவ்ேவ்றயில 
அைரும் அைரது ்ணைர் மற்றும் 
இரண்டு குழநவதை்ளும் உ்றஙகிக 
க்காண்டிருநதை சபகாது சநற்று (04) 
அதி்காவல இகக்காவல இடைம்கபற்-
றுள்ளது.   

க்காலலபபடடை எம்.எல. ேமுனகா 
பதமினி (42) என அவடைேகாளங 
்காணபபடடுள்ளது. ்ணைனும் 
இவளே ம்ளும் அவ்றயில ஒரு ்ட-
டிலில உ்றஙகிக க்காண்டி-
ருநதைதைகா்வும், 

வெளிவிெகார அமைச்சருக்கும்  
வெமைொய்ப்பு அமைசசுக்கும்  
இமைவே விவ்சை ்சந்திப்பு   

நனாடடின் பநருக்்கடியனா் சூழ்நிமலயில்,  

சலகாரன்ஸ் கேலைநகாே்ம், ஷேம்ஸ் 
பகாஹிம்  

நகாடு எதிர்க்காண்டுள்ள கநருக -
்டிேகான சூழ்நிவலயில எதிர்க்ட -
சியினரின் கேேற்பகாடு்ள் அதைவன 
சமலும் உககிரமவடைே கேய்ைதைகா-
்சை அவமநதுள்ளது என அவமச-
ேர் ஹரீன் கபர்னகாண்சடைகா பகாரகாளு-
மன்்றததில கதைரிவிததைகார்.  

நகாடடில ஐநது விடைேங்வள 
வைதசதை ஆர்பபகாடடைங்ள் சமற்-
க்காள்ளபபடுகின்்றன. அைற்றுககு 
பகாரகாளுமன்்றததில உள்ள 225 
சபரும் கபகாறுபபுக கூ்ற சைண்டும் 
என்றும் அவமசேர் கதைரிவிததைகார்.  

எரிகபகாருள் கநருக்டி, எரிகபகா-

ருள் கதைகாடைர்பகான ஊழல சமகாேடி, 
2019ஆம் ஆண்டுககு முற்படடை 
சூழல மற்றும் சதைர்தைல ஆகிேவைசே 
அவை என்றும் சுடடிக ்காடடிே 
அவமசேர், 225 பகாரகாளுமன்்ற உறுப -
பினர்்ளும் சநரடிேகா்வும் மவ்றமு -
்மகா்வும் இைற்றுககுபகபகாறுபபுக 
கூ்ற சைண்டும் என்றும் அவமசேர் 
கதைரிவிததைகார்.  

அசதைசைவள, ்தசதைகாலிக் ேமூ-
்ததினரின் பிரதைகான குற்்றைகாளிேகா் 
்ருதைபபடும் தைரபபினருடைன் எதிர்க-
்டசி தைவலைர் திருமண பநதைததில 
இவணநது க்காள்ள முேற்சிதது 
ைருைதைகா்வும் அைர் கதைரிவிததைகார்.   
நகாடடின் தைவலைர் சதைகாலவிேவடைந -

துள்ளகார் என்பதைற்்கா் நகாடு சதைகால-
விேவடைே இடைமளிக் முடிேகாது 
என்பதைற்்கா்சை மூன்று மகாதை ்கால 
அடிபபவடையில அவமசசுப பதை -
வி்வள தைகாம் கபகாறுபசபற்றுள்ள -
தைகா்வும் அவமசேர் கதைரிவிததைகார்.  
கநருக்டிேகான சூழ்நிவல-
யிலிருநது மீள்ைதைற்கு 

எதிர்க்்கடசிதெமல்வர் ்சஜித எச்சரிக்ம்க

்சந்ெ்க நெர் பெனாலிஸனாரனால் அமடயனாைம் 

ஒன்றிணைந்து	சசயறபடாவிடில்
நாடு	சபரும்	அதளபாதாளத்திறகு

நகாடடின் ஆடசிேகாளர்்ள் ்டைநதை 
03 ஆண்டு்ளில மற்்றைர்்ள் கேகால-
ைவதைக ்காதில ைகாங்காமல, தைகாங்ள் 
மடடும் தைகான் ேரிகேன்று எண்ணிச 
கேேற்படடைவமேகால நகாடு தைற்சபகாது 
அதைள பகாதைகாளததுககு தைள்ளபபடடுள்-
ளதைகா்வும் இதிலிருநது மீள்ைதைற்கு 
அவனைரும் ஒன்றிவணநது ேமூ-
்,கபகாருளகாதைகார மற்றும் அரசிேல 
மறுசீரவமபபுககுச கேலல சைண்டு-
கமன எதிர்க்டசித தைவலைர் ேஜித 
பிசரமதைகாஸ கதைரிவிததைகார்.  

ேர்ைகாதி்காரமின்றி அவனைரது 
்ருததுக்ளுககும் கேவிேகாய்க-
கும் ேமூ் சீர்திருததைததின் மூலம் 
நகாடவடை ்டடிகேழுபப முடியு-

கமனவும், அதைற்்கா் முற்சபகாககுக 
்டசி்ளின் முன்கமகாழிவு்வள-
யும் சேகாேவன்வளயும் கேவிம -
டுபபதைகா்க கூறிே எதிர்க்டசித 
தைவலைர், பன்மு்பபடுததைபபடடை 
சேகாேவன்வள ஒன்றிவணக்ககூ-
டிே கபகாதுைகான சதைசிே நி்ழ்சசி 
நிரலின் மூலம் இறுதியில நகாடவடை 
மீளக ்டடிகேழுபபுைசதை எதிர்க-
்டசியின் சநகாக்மகாகுகமனவும் 
அநதை நி்ழ்சசி நிரலினூடைகா் நகாடடு 
மக்ள் இழநதை மூசவே மீண்டும் 
ைழங் முடியுகமனவும் எதிர்க்ட-
சித தைவலைர் சமலும் கதைரிவிததைகார்.  

பகாரிே வீழ்சசிேவடைநதுள்ள 
நகாடவடைக ்டடிகேழுபபுைதைற்்கான 

“சதைசிே மறுசீரவமபபு மற்றும் அடுத-
தைக்டடை பேணம்” என்்ற சைவலத-
திடடைததின் தீர்மகானமிக் கூடடைம் 
(04) க்காழும்பிலுள்ள எதிர்க்டசித 
தைவலைர் அலுைல்ததில 
நவடைகபற்்றது.  

எதிர்்ககட்சியினரது	சசயறபாடுகள்		
உ்ககிரமணடயவவ	வழிவகு்ககும்

குழந்ணதயுடன்	சசன்்ற	தாய்	
வீதியில்	சவட்டி்க	சகாணை:	

தைனது குழநவதையுடைன் வீதியில 
கேன்று க்காண்டிருநதை கபண் 
ஒருைர் ஆயுதைததைகால தைகாக்பபடடு 
க்காவல கேய்ேபபடடுள்ளகார். 
இநதைச ேம்பைம் கபகாலபிதி்ம 
க்காலம்பஎல பிரசதைேததில  (04) 
இடைம்கபற்றுள்ளதைகா் கபகாலிஸகார் 
கதைரிவிததைனர்.

இது கதைகாடைர்பில கபகாலிஸகார் 
கதைரிவிகவ்யில,  குறிததை கபண் 
வைததிேேகாவல ஒன்றுககுச கேன்று 
விடடு தைனது சிறிே ைேது குழநவதை -

யுடைன் வீடு திரும்பிக ்காண்டிருநதை -
சபகாசதை அைர் கூரிே ஆயுததைதைகால 
தைகாக்பபடடு உயிரிழநதுள்ளதைகா் 
கதைரிவிததைனர்.

ேம்பைததில 35 ைேதைகான 
கபண்சண உயிரிழநதைைரகாைகார். 
குறிததை கபண் க்காவல கேய்ேபபட -
டுக கீசழ கிடைநதை நிவலயில அைரது 
குழநவதை அருகில ்காணபபடடைதைகா் -
வும் கதைரிவிததை கபகாலிஸகார்,   குழந -
வதைககு ் காேம் ஏதும் ஏற்படைவிலவல 
என கபகாலிேகார் கதைரிவிததைனர்.

ேடைலம் கபகாலபிததி்ம  வைத -
திேேகாவலயின் பிசரதை அவ்றயில 
வைக்பபடடுள்ளது. க்காவலக -
்கான ்காரணம் இதுைவர கதைரிேைர -
விலவல என கபகாலிஸகார் கதைரிவித -
தைனர். க்காவலவே கேய்தைகார் எனக 
கூ்றபபடும் ேநசதை் நபர் அவடை -
ேகாளம் ்காணபபடடுள்ளதுடைன், 
அைவர வ்து கேய்ே கபகாலபித -
தி்ம கபகாலிஸகார் சமலதி் விேகார -
வண்வள சமற்க்காண்டு ைருகின் -
்றனர்.

எரிசபாருள்	சநரு்ககடி்ககு	தீர்வு	காை		
எதிர்்ககட்சி	ஒத்துணழப்பு	அவசியம்

சலகாரன்ஸ் கேலைநகாே்ம், ஷேம்ஸ் 
பகாஹிம்  

நகாடடின் எரிகபகாருள் கநருக் -
டிககு தீர்வு ்காண்பதைற்கு பூரண ஒத-
துவழபவப ைழஙகுமகாறு அவமசேர் 
்ஞேன விசஜசேக்ர எதிர்க்டசியி-
னருககு அவழபபு விடுததைகார்.  

பகாரகாளுமன்்றததில 225 சபரும் 
பிரிநது நின்று ஒருைவரகேகாருைர் 
விரல நீடடி கேேற்படடு மக்ள் 
எதிர்பகார்ககும் எதைவனயும் சமற்-
க்காள்ள முடிேகாகதைன்றும் அைர் கதைரி-
விததைகார்.  

எரிகபகாருள் க்காள்ைனவு கபரும் 
ேைகாலகாகியுள்ள நிவலயில மகாதைகாந-
தைம் எரிகபகாருள் க்காள்ைனவுக -
்கா் 500 மிலலிேன் கடைகாலர் நிதி 
சதைவைபபடுைதைகா் கதைரிவிததை 

அவமசேர், எதிர்ைரும் 8ஆம் தி்தி 
நகாடடிற்கு ைரவுள்ள எரிகபகாருள் 
்பபலுக்கான நிதிவே கபற்றுக 
க்காள்ளும் நடைைடிகவ்்ள் 
தைற்சபகாது சமற்க்காள்ளபபடடுள்ள-

தைகா்வும் அைர் கதைரிவிததைகார்.   பகாரகா -
ளுமன்்றததில சநற்று நவடைகபற்்ற 
நகாடடின் தைற்சபகாவதைே கநருக்டி 
நிவல கதைகாடைர்பகா் உவரேகாற்றும்-
சபகாசதை  அவமசேர் இவைகாறு கதைரி-
விததைகார்.  

ேவபயில கதைகாடைர்நதும் உவரேகாற் -
றிே அவமசேர்,  

கநருக்டி நிவலவமககு ேம்பநதைப -
படடை அதி்காரி்ளும் கபகாறுபபுககூ்ற 
சைண்டிேைர்்ள். உரிே தீர்வு்வள 
உரிே ்காலததில எடுக்காவமயும் 
இநதை கநருக்டிககு ்காரணமகாகும்.  

எரிகபகாருவள ஆடைர் கேய்ை -
தும் அவமசேர் அலலது பிரதைமரின் 
சைவலகேன அைர்்ள் நிவனககின்-
்றனர்.  

தைற்சபகாவதைே எரிகபகாருள் கநருக் -
டிககு தீர்வு ்காணும் ைவ்யில எதிர் -
ைரும் 08ஆம் தி்தி முதைல ஆ்ஸ்ட 
மகாதைம் ைவர எரிகபகாருள் க்காள்ை-
னவு கேய்ைதைற்்கான நடைைடிகவ்்ள் 
சமற்க்காள்ளபபடடுள்ளன.  

எரிகபகாருள் சுததி்ரிபவப நிறுத -
துைது எமது சநகாக்மலல. அசதை-
சபகான்று எதிர்்காலததில 
திருச்காணமவலயிலுள்ள

எரித்பாருள் தகாள்வனவுக்கு  
500 மில்.தடா. நதட நவண்டும  
129 மில். தடாைரகநள னகயிருப்பில்  
அனைசசர கஞசன விநஜநசக்கர ததரிவிப்பு   
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கடற்றொழிலை பொதுகொபபதில்
விசேட அககலற அவசியம்

இைஙலக முகம் ்கொடுத்துள்ள ்பொரு்ளொதொர 
ரீதியிைொன ்ெருககடிச் சூழலில் எரி்பொருள 
தட்டுபபொடு ்பரும் பிரச்சிலனயொக உரு்வ -

டுத்துள்ளது. இது ெொட்டில் எல்ைொ மட்டஙகல்ளயும் 
சேர்நத எல்ைொ வலகயொன மககல்ளயும் அ்ேௌகரி-
யஙகளுககும் பொதிபபுகளுககும் உள்ளொககி உள்ளது. 
அசதசெரம் எரி்பொருல்ள அடிபபலடயொகக ்கொணட 
்தொழில் துலறகளில் ஈடுபட்டுள்ளவரகளும் பைவி-
தமொன தொககஙகளுககும் பொதிபபுகளுககும் முகம் 
்கொடுத்த வண்ணமுள்ளனர. அவரகளில் கடற்றொ -
ழில் துலறயினரும் குறிபபிடத்தககவரக்ளொக வி்ளஙகு-
கினறனர.  

 எரி்பொருள தட்டுபபொடு கொர்ணமொக கடற்றொழிைொ்ளர-
க்ளொல் வழலம சபொனறு கடற்றொழிலில் ஈடுபட முடியொத 
நிலைலம ஏறபட்டுள்ளது. இதன வில்ளவொக பை தொக-
கஙகளும் பொதிபபுகளும் செரடியொகவும் மலறமுகமொக-
வும் ஏறபட்டுள்ளன. அவறறில் கடற்றொழிைொ்ளரக்ளது 
குடும்பஙகள ்பொரு்ளொதொர ரீதியில் முகம் ்கொடுத்துள்ள  
அ்ேௌகரியஙகள குறிபபிடத்தககலவயொகும். 

எரி்பொருள தட்டுபபொட்டு கொர்ணமொக வழலம 
சபொனறு எரி்பொருல்ளப ்பறறுக ்கொளவதில் கடும் 
அ்ேௌகரியஙகளுககு கடற்றொழிைொ்ளரகள முகம் 
்கொடுத்துள்ளனர. இ்ந்ெருககடியின வில்ளவொக 
இ்நத அ்ேௌகரியஙகல்ள எதிர்கொளகினற கடற்றொ-
ழிைொ்ளரகள, ெொட்டுககுத் சதலவயொன கடலு்ணலவ-
யும் இ்நெொட்டு கடற்றொழில் துலறயினரொல் முனபு 
சபொனறு வழஙக முடியொத நிலையும் ஏறபட்டுள்ளதொ-
கச் சுட்டிக கொட்டபபட்டுள்ளது. 

ஆனொல் கடலு்ணவு மூைமொன சபொஷொககு ஒவ்வொரு 
மனிதனுககு இனறியலமயொததொகும். அதலனப 
்பறறுக ்கொளவதறகு வழலம சபொனறு கடலு்ணலவ 
மககள ்பறறுக ்கொள்ள ஏறபொடுகள ்ேயயபபட 
சவணடும். 

இது ்தொடரபில் விசஷட கவனம் ்ேலுத்தியுள்ள 
கடற்றொழில் அலமச்ேர டக்ளஸ் சதவொன்நதொ, மீனவர-
களுககுத் சதலவயொன எரி்பொருல்ள இம்மொத இறுதிக-
குள ்பறறுக ்கொடுகக ெடவடிகலக எடுத்து வருவதொ -
கக குறிபபிட்டுள்ளொர. 

இது ்பரிதும் வரசவறகபபட சவணடிய ெடவடிக -
லகயொகும். இதன ஊடொக ெொட்டின கடற்றொழில் 
துலறலயப பொதுகொககவும் கடற்றொழிைொ்ளரகள 
்பொரு்ளொதொர ரீதியில் எதிர்கொணடுள்ள அ்ேௌக-
ரியஙகல்ள தணித்து கட்டுபபடுத்தவும் ெொட்டுககுத் 
சதலவயொன கடலு்ணலவ ்பறறுக ்கொடுககவும் 
வொயபபு ஏறபடுத்திக ்கொடுககபபடும். தறசபொலதய 
சூழலில் இவவிதமொன ெடவடிகலககள இனறியலமயொ -
தலவயொகும்.

அசதசெரம், குருெொகல் பொரொளுமனற உறுபபி-
னர தயொசிறி ஜயசேகர, 'இைஙலகயின கடறபரபபுக-
குள இ்நதிய கடற்றொழிைொ்ளரகள ேட்டவிசரொதமொன 
முலறயில் பிரசவசித்து கடற்றொழிலில் ஈடுபடுவது 
அதிகரித்துள்ளசதொடு கடல் வ்ளத்லதயும் சேதபபடுத்தி 
வருவதொகக குறிபபிட்டு செறறுமுனதினம் பொரொளுமன-
றத்தில் சகளவி எழுபபியுள்ளொர. 

 இகசகளவிககு பதிைளித்துள்ள அலமச்ேர டக்ளஸ் 
சதவொன்நதொ, 'இ்நதிய மீனவரகள இைஙலக கடறப-
ரபபுககுள அத்துமீறிப பிரசவசித்து கடற்றொழிலில் 
ஈடுபடுவதும் கடல் வ்ளஙகல்ள சேதபபடுத்துவதும் 
நீணட கொைமொக இடம்்பறறு வருகினறன. இது செறறு 
இனறு இடம்்பறும் விடயமல்ை. இ்நதியக கடற்றொழி -
ைொ்ளரகளின இ்நத அத்துமீறலைக கட்டுபபடுத்துவதற-
கொன ெடவடிகலககல்ள கடறபலடயினர சமற்கொண-
டுள்ளனர. இ்நத  நிலையில் கட்நத ஞொயிறனறு 12 
கடற்றொழிைொ்ளரகளுடன ஒரு இ்நதியப படலக கடறப-
லடயினர லகபபறறியுள்ளனர. ்தொடர்நதும் அவரகள 
அத்துமீறும் ்ேயறபொடுகளில் ஈடுபடுவொரக்ளொயின 
அவரகளுககு எதிரொக ேட்ட ரீதியிைொன ெடவடிகலககள 
முன்னடுககபபடும்' எனறுள்ளொர.  

 இ்நதிய மீனவரகள இைஙலகக கடறபரபபுககுள ேட்-
டவிசரொதமொன முலறயில் அத்துமீறி கடற்றொழிலில் 
ஈடுபடுவசதொடு கடல் வ்ளஙகல்ளயும் சேதபபடுத்தும் 
்ேயறபொடுகள செறறு இனறு முதல் ஆரம்பமொன 
்ேயறபொடு அல்ை. இது பை வருடஙக்ளொக இடம்்பறறு 
வரும் ஒரு ்ேயறபொடொகும். இதலனக கட்டுபபடுத்தும் 
செொககில் இைஙலக, இ்நதிய மீனவச் ேஙகஙகஙக-
ளின பிரதிநிதிகளுககு இலடயில் மொத்திரமல்ைொமல் 
இரொஜத்நதிர மட்டத்திலும் கூட ே்நதிபபுகளும் சபச்சு-
வொரத்லதகளும் முன்னடுககபபட்டுள்ளன. 

இரு்நதும் இ்நதிய மீனவரகளின அத்துமீறி கடற்றொ-
ழிலில் ஈடுபடும் ெடவடிகலக ்தொடரசவ ்ேயகினறது. 
இதலனக கட்டுபபடுத்தும் செொககில் கடறபலடயினரும் 
லகதுகல்ளயும் சமற்கொளகினறனர. 

இ்நநிலையில், 'இைஙலகக கடறபரபபுககுள எல்லை 
தொணடி மீனபிடியில் ஈடுபட்ட குறறச்ேொட்டில் லகது ் ேய-
யபபட்டுள்ள 12 மீனவரகல்ளயும் எதிரவரும் 08 ஆம் 
திகதி வலர வி்ளககமறியலில் லவகக பருத்தித்துலற 
நீதவொன நீதிமனறம் உத்தரவிட்டிருககினறது'. 

 இ்நெடவடிகலக, இ்நதிய கடற்றொழிைொ்ளரகள 
இ்நெொட்டின கடறபரபபுககுள அத்துமீறி பிரசவசித்து 
ேட்டவிசரொதக கடற்றொழிலில் ஈடுபடுவலதத் தவிரகக 
வழிவகுககும். அத்சதொடு இவவொறொன ஏறபொடுகல்ள 
முன்னடுபபதன ஊடொக இ்நெொட்டு கடல் வ்ளம் சேதப-
படுத்தபபடுவலதயும் மீனவ்ளம் சுரணடபபடுவலதயும் 
குலறத்துக கட்டுபபடுத்துக ்கொள்ளவும் முடியும். 

 ஆகசவ கடற்றொழிலைப பொதுகொபபதன அவசிய -
மும் மககளுககு கடலு்ணலவப ்பறறுக ்கொடுபபதன 
முககியத்துவமும் கடற்றொழிைொ்ளரகளின ்பொரு்ளொ-
தொர ்ெருககடிகல்ள தணிபபதன சதலவயும் உ்ண -
ரபபட்டு ெடவடிகலககள முன்னடுககபபடுகினறன. 
அ்நெடவடிகலககளுககு ஆதரவும் ஒத்துலழபபும் இன-
றியலமயொததொகும். அதலன அளிபபது கடற்றொழிைொ-
்ளரக்ளதும் ்பொதுமகக்ளதும் ்பொறுபபு எனறொல் அது 
மிலகயொகொது.  

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

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

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

பழுதுபடும் செயல்களைச் செயயயாது இருபபது, பழுதுபட்யாலும்  
மனம் தைரயாமல இருபபது இவ்விரண்டும் நீதிநூல பல 
ஆய்நதவர்களின் க்கயாடபயாடு  என்று கூறுவர.

ஊக�ாரால் உற�பின் ஒல்�ா்ம இவ்விரண்டின்  
ஆக�ன்பர் ஆய்ந்தவர் ப�ாள்  

குறள் தரும் சிநதனை

கதிரககாமம் யகாத்திரிகரகளுகககான ககாட்டுப்காதை 
ஜூதை 22 முைல் ஓகஸ்ட் 05 வதை திறந்திருககும்
�திர்�ாமம் ஆடிபவல்விழாவிறகுச் 

கெல்லும் பா்தயாததிரி�ர்�ளுக-
�ான �ாட்டுபபா்்த எதிர்வரும் 

22ஆம் தி�தி   தி�க�பபடும். மீண்டும் அது 
ஓ�ஸ்ட் மா்தம் 05ஆம் தி�தி மூடபபடும். 
இவ்வாறு அம்பா்� மாவட்ட அரொங� 
அதிபர் பஜ.எம்.ஏ.டகளஸ் ்த்ல்மயிலான 
மாநாட்டில் தீர்மானிக�பபட்டது.  

 உ�்ந்தம்ல முரு�ன் ஆலய வருடா்ந்த 
ஆடிபவல் விழா உறெவம் மறறும் �ாட்டுப 
பா்்த தி�பபு க்தாடர்பிலான முன்பனாடிக 
கூட்டம் உ�்ந்்த முரு�ன் ஆலய வளா�த-
தில் ந்டகபற�பபாப்த பமறபடி தீர்மானம் 
நி்�பவற�பபட்டது.  

  எதிர்வரும் 22 ஆம் தி�தி உ�்ந்்த 
முரு�ன் ஆலயததில் �ா்ல 6 மணிககு 
இடம்கபறும் பூ்ெ வழிபாடு�்ளத 
க்தாடர்்நது �ா்ல 7 மணிககு உததிபயா� 
பூர்வமா� �ாட்டுவழிபபா்்த யாததிரி�ர்�-
ளுக�ா� தி�்நது விடபபட இருககின்�து. 
அன்்�ய தினம் பி.ப 3 மணிககு மூடபப-
டும் பா்்த க்தாடர்்நது வரும் 14 நாட்�ள் 
அ்தாவது ஓ�ஸ்ட் மா்தம் 5 ஆம் தி�தி வ்ர 
�ா்ல 6 மணிககு தி�க�பபட்டு மா்ல 3 
மணிககு மூடபபடுகமன க்தரிவிக�பபட்டுள்-
ளது.  

  �திர்�ாமம் முரு�ன் ஆலயததின் வரு-
டா்ந்த ஆடிபவல் விழா உறெவம் இம்மா்தம் 

29 ஆம் தி�தி க�ாடிபயற�ததுடன் ஆரம்-
பமாகி ஓ�ஸ்ட் மா்தம் 12ஆம் தி�தி தீர்த-
ப்தாறெவததுடன் நி்�வ்டயவிருககி�து. 
அப்தபவ்ள உ�்ந்்தம்ல முரு�ன் ஆல-
யததின் வருடா்ந்த ஆடிபவல் விழா உறெவம் 
இம்மா்தம் 29 ஆம் தி�தி க�ாடிபயற�த-

துடன் ஆரம்பமாகி ஓ�ஸ்ட் மா்தம் 11ஆம் 
தி�தி தீர்தப்தாறெவததுடன் நி்�வ்டயவி-
ருககி�து.  

 பமறபடி கூட்டததில் அம்பா்� அரெ 
அதிபர் பஜ.எம்.ஏ.டகளஸ், அம்பா்� 
மாவட்ட பமலதி� அரொங� அதிபர் பவ.கஜ-
�தீென், ஆலய பிர்தமகுரு சிவஸ்ரீ சீ்தாராம் 
குருக�ள், பாண்ம வி�ாராதிபதி வண.ெ்ந-
திரரதன ஹிமி, ஆலய பரிபாலனெ்பத 
்த்லவர் சுதுநிலபம திொநாய� மறறும் 
கபாததுவில், லாஹூ�ல, ஆலயடிபவம்பு 
ஆகியவறறின் பிரப்தெ கெயலாளர்�ள், 

முபப்ட�ளின் பிரதிநிதி�ள், கபாலிஸ் பிர-
திநிதி, வன இலா�ாவின் பிரதிநிதி, கபாதது-
வில் பிரப்தெ சு�ா்தார ்வததிய அதி�ாரி, 
லாஹூ�ல பிரப்தெ ெ்பயின் பிரதிநிதி, 
நீர் வழங�ல் மறறும் வடி�ால் அ்மபபு 
ெ்பயின் பிரதிநிதி, கமான�ா�்ல மாவட்ட 

கெயல�ததின் பிரதிநிதி ஆகிபயார் உட்பட 
பலரும் �ல்நது க�ாண்டிரு்ந்தனர்.  

 �ல்நது்ரயாடலின் பின்னர் ஊட�ங-
�ளுககு �ருததுத க்தரிவித்த பமலதி� 
அரொங� அதிபர் கஜ�தீென், நாட்டின் 

்தறபபா்்தய இக�ட்டான சூழ்நி-
்லயில், எரிகபாருள் மறறும் 
வளபபற�ாககு்��ள் இருக-
கின்�பபாதும் யாததிரி�ர்�ளின் 
ப்த்வ�்ள பூர்ததி கெயகின்� 
வ்�யில் தி்ணக�ளங�ள் 
அர்பபணிபபான பெ்வ்ய 
வழங� முன்வ்நதிருபப்தா�-
வும், யாததிரி�ர்�ள் குடிநீர் 
பபான்�வற்� சிக�னமா�ப 
பயன்படுததி அதி�ாரி�ளுககு 
ஒதது்ழபபு வழங�பவண்டு-
கமனவும் ப�ட்டுக க�ாண்டார்.   
அஙகு பமறக�ாள்ளபபட்ட தீர்-
மானங�ள் வருமாறு:  

  �ாட்டுபபா்்த இம்மா்தம் 
22ஆம் தி�தி மு்தல் 14நாட்�ள் 

தி�்நதிருககும். அக�ாலப பகுதியில் �ாட்டுப 
பா்்தயால் பயணிபபபார் கபாலிததீன் 
பாவ்ன்ய முற�ா�த ்த்டகெயய 
பவண்டும். அன்ன்தானம் வழஙகுபவார் 
பார்ெலில் வழங� முடியாது. மா�ா� ஆலய 
அனுமதியுடன் பீங�ானில் வழங�பவண்-

டும்.  ஆலயததிறகு வரும் அடியார்�ள் பா்த-
யாததிரீ�ர்�ள் அ்னவருககுமா� 31 ்தண்-
ணீர்த ்தாஙகி�ள் ்வக�பபட பவண்டும்.
இராணுவம் விபெடஅதிரடிபப்ட இ்தறகு 
கபாறுபபாக�பபட்டுள்ளது. திருகப�ாவில், 

ஆ்லயடிபவம்பு மறறும் லாகு�ல பிர-
ப்தெெ்ப�ள் ்தண்ணீர்பவுெர்�்ள வழங-
கும். அம்பா்� �ச்பெரியும் ஒரு  வவுெ்ர 
வழஙகும்.    விபெடஅதிரடிபப்ட இராணு-
வம் ்தண்ணீ்ர நிரபபி ்வககும். �ாட்டுப 
பா்்தயால் கெல்லும் யாததிரி�ர்�ளுக-
�ான பாது�ாப்ப கபாலிஸ், வனஜீவரா-
சி�ள் தி்ணக�ளம், இராணுவம் என்பன 
இ்ண்நது வழஙகும். உ�்ந்த்ய அடுத-
துள்ள குமண ப�்வ�ள் ெரணாலய முன்-
�லில் யாததிரி�ர்�ள் �ணகக�டுபகபான்-
றுககு உள்ளாக�பபடுவார்�ள். இறுதியா� 
2020 ஆம் ஆண்டில் சுமார் 25 ஆயிரம்  

பா்தயாததிரி�ர்�ள் பயணிததுள்ளனர். 
எனினும் க�ாபரானா �ாரணமா� �ட்ந்த 
இரண்டு வருடங�ளா� இக�ாட்டுப பா்்த தி�க-
�பபடவில்்ல.  

  ஆ்தலால் பா்்த �ாடு மண்டிக �ாணபப-
டும். அததுடன் மிரு�ங�ளின் நடமாட்டமும் 
அதி�மா� இருககும் என எதிர்பார்க�பபடுகி-
�து. எனபவ வனஜீவராசி�ள் தி்ணக�ளம் 
மறறும் இராணுவ பாது�ாபபு பமறக�ாள்ளப 
படவுள்ளது. இப்தபவ்ள இவ்வாண்டு பமலும் 
ஆயிரக�ணக�ான அதி� அளவான பக்தர்�ள் 
பா்தயாததி்ரயில் பயணிக�லாம் என்று எதிர்-
பார்க�பபடுகின்�து.   

இராணுவமும் வனஜீவராசி�ள் தி்ணக-
�ளமும் இ்ண்நது இக�ணகக�டுப்ப 
எவ்வி்த க�டுபிடியுமின்றி நடததும். உ�்ந-
்்தம்ல முரு�ன் ஆலய வளா�ததில் 
மின்ொர வெதி, சு�ா்தார வெதி யாததிரி�ர்�-
ளுககு நி்�வா�  ஏறபடுததிக க�ாடுக�ப-
படும். மலெலகூடவெதியும் வழங�பபடும்.
பபாககுவரதது வெதியும் கெயயபபட்டுள்-
ளது.

�ண்டி மாந�ர ெ்பயின் சில அதி-
�ாரி�ள் முன்கனடுதது வருகின்�  
்தவ�ான அணுகுமு்��ள் �ார-

ணமா� ந�ர்பபு� மக�ள் பல அகெௌ�ரி-
யங�ளுககு உள்ளாகி வருவ்தா� குற�ம் 
ொட்டபபடுகின்�து. �ண்டி மாந�ர ெ்ப 
பிரிவுககுள் ெரியான அஙகீ�ாரம் கபறறு 
�ட்டடங�்ள அ்மபபது மு்தல் பல்பவறு 
ப்த்வ�்ள நி்�பவற�  ந�ர்பபு� 
மக�ள் விரும்பினாலும், சில அதி�ாரி�ளின் 
்தான்ப்தான்றித்தனங�ள் �ாரணமா� அவர்-
�ளது முயறசி வீணாகுவ்தா�வும் சுட்டிக 
�ாட்டபபடுகின்�து .

  அண்்மயில் ஒரு �ர்பபிணித்தாய 
மாெ�ர ெ்பககு வ்ந்தார். அவரது நீர் விநி-
பயா�ப பிரச்சி்ன்யத தீர்தது ்வககும்-
படி ப�ாரி மூன்று மா்த �ாலமா� அஙகு 
வ்நதுள்ளார். அவரது �டி்தக ப�ா்வ 
�ாணாமல் பபாயுள்ளது என்று அதி�ாரி�ள் 
கூறியுள்ளனர். 

  �டி்தக ப�ா்வ �ாணமல் பபான்தறகு 
அவர் கபாறுபபல்ல எனத க்தரிவிககும் 
�ண்டி மாந�ர ெ்பயின் உறுபபினர் எம். 

சிராஜ் ஹென், பபரா்த்னப பா்்தயில் 
உள்ள ந்டபா்்த�ள் சீராக�பபட 
பவண்டும். அ்வ கபாதுமக�ள் பயணிக-
�முடியா்தவாறு �ாணபபடுகின்�ன என்று 
குறிபபிட்டார்.

 �ண்டி மாந�ர ெ்பயின் மா்தா்ந்தக 
கூட்டததில் உ்ரயாறறும் பபாப்த அவர் 

இவ்வாறு க்தரிவித்தார். அவர் பமலும் க்தரி-
வித்தாவது:-

    "திட்டகமான்்�  அஙகீ�ரிதது ெட்ட-
ரீதியா� வீகடான்்� நிர்மாணிக�, �ண்டி 
மக�ள் விரும்பினாலும் திட்டமிடல் பிரிவில் 
உள்ள சில அதி�ாரி�ளின் க�டுபிடி�ளால் 
அவர்�ளது �னவு�ள் சி்்த்நது வருகின்� 
ஒரு துரதிர்்ஷட பபாக்� மக�ள் அனுப-
விதது வருகின்�னர். ஆ�பவ, பணக�ாரர்�-
ளுககு ஒரு �ரண்டியாலும், ஏ்ழ�ளுககுக 

மறக�ாரு �ரண்டியாலும் வழஙகுவது 
உடன்நிறுத்தபபடல் பவண்டும் .

 �ண்டி மாந�ர ெ்ப்ய சிலர் சிறு-
்மபபடுத்த முயறசிககின்�னர் என்ப்்த 
இச்ெ்ப உணர பவண்டும்.

 ெமீபததில் ஒரு �ர்பபிணித ்தாய ்தண்-
ணீர்ப பிரச்ெ்ன பறறி பபெ வ்ந்தார். நான் 

ப�ட்ட பபாது, ்தண்ணீர்ப பிரச்-
சி்னககுத தீர்வு �ாண மூன்று 
மா்தங�ளா� மாந�ெ்பககு 
வருவ்தா�க கூறினார். அபகபண்-
ணின் ப�ாபபு க்தா்ல்நது 
விட்டது என்று கூ�பபடுகின்�து. 

ஏன் இபபடி மக�்ள சீரழிககின்�னர்? 
மாந�ர ெ்பயில் ஒபப்டக�பபட்ட ப�ாபபு 
�ாணாமல் பபானது அபகபண்ணின் ்தவறு 
அல்ல.

  பபரா்த்ன வீதியில் உள்ள ந்டபா்்த 
பல்��ள் ்தரமற�்வ. �ர்பபிணித ்தாய-
மார்�ள் மறறும் பாடொ்லக குழ்ந்்த�ள் 
இவற்�க �ட்நது கெல்கின்�னர். இவ்வீதி 
கவறுமபன வீதி அபிவிருததி அதி�ார ெ்ப-
யினால் ஒருவர் கெல்லக கூடிய வ்�யில் 

அ்மக�பபட்டுள்ளது. ஆ�பவ �ாலததிறகு 
ஏறப நி்ல்ம�்ளயும் நி்லபபாடு�்ள-
யும் �ண்டறி்நது பணி�ள் முன்கனடுக�ப-
பட பவண்டும். ஆ�பவ மி�வும் ஆபத்தான 
நி்ல்மயில் உள்ள இ்த்ன �ண்டறி்நது 
உரிய நடவடிக்��ள் பமறக�ாள்ள ந�ர 
ெ்பயிலிரு்நது ஒரு க்தாழில்து்� கபாறி-
யாள்ர நியமிக� பவண்டியது �ாலததின் 
�ட்டாய  ப்த்வயா� நான்  �ருதுகிப�ன். 
ஆ�பவ �ண்டி வாழ் மக�ளின்  வரிதக்தா-
்��்ள கபரும் �ண்டி மாந�ர ெ்ப, 
அம்மக�ளின் �ட்ம�்ள மு்�யா�வும் 
திருபதியா�வும் முன்கனடுததுச் கெல்ல 
அ்னவரும் ஒன்றி்ணய பவண்டும் 
எனவும் ப�ட்டுக க�ாண்டார். 

நல்்ல திருஞானெம்ப்ந்தர் ஆதீனம் 
இ்நது ெமய, �லாொர அலுவல்�ள் 
தி்ணக�ளததின் அனுெர்ண 

மறறும் ஏறபாட்டுடனும் அகில இலங்� 
இ்நதுமாமன்�ததின் இ்ண அனுெர-
்ணபயாடும் முன்கனடுதது வரும் க்தய-
வீ�த திருககூட்டத க்தாடர் நி�ழ்வின் எட்-
டாவது நி�ழ்வு �ட்ந்த கவள்ளிககிழ்ம 
(01.07.2022) மா்ல 4.00 மணிககு 
திருகநல்பவலி, ்த்லயாழி ஞான்வரவர் 
அ�கநறிப பாடொ்லயின் நி�ழ்வு ஏறபாட்-
டில் நல்்ல திருஞானெம்ப்ந்தர் ஆதீனக 
�லா மண்டபததில் சி�பபு� இடம்கபற�து.  

  நல்்ல திருஞானெம்ப்ந்தர் ஆதீனத-
தின் இரண்டாவது குரும�ா 
ெ்நநி்தானம் வணக�ததிற-
குரிய ஸ்ரீலஸ்ரீ பொமசு்ந்தர 
ப்தசி� ஞானெம்ப்ந்த பரமா-
ொர்ய சுவாமி�ள் திருமுன்-
னி்ல வகிக�, ஜபபான் 
�கசுயின் பல்�்லக�-
ழ� ஓயவுநி்ல ஆயவுப 
பபராசிரியர் மு்னவர் ெ. 
மபனான்மணி ்த்ல்ம-
யில் நி�ழ்வு�ள் இடம்கபற-
�ன.  மங�ல விளகப�ற-
�பலாடு ஆரம்பமாகிய 
இ்நநி�ழ்வில், வரபவற-

பு்ரயி்ன ்த்லயாழி ஞான்வரவர் 
அ�கநறிப பாடொ்லயின் கபாறுபபா-
சிரியர் பா. �ாசிநா்தன் வழஙகினார். 
அ்த்னத க்தாடர்்நது ்த்லயாழி ஞான-
்வரவர் அ�கநறிப பாடொ்ல மாண-
வர்�ளின் �்ல நி�ழ்வு�ளும், அ்த்னத 
க்தாடர்்நது நி�ழ்வின் ்த்லவர் மு்னவர் ெ. 
மபனான்மணி அவர்�ளின் ்த்ல்மயு்ர-
யும், ‘ஆர்க�ாபலா ெதுரர்’ என்னும் விடயத 
்த்லபபில், ஆன்மி�ப பிரொர�ரும் யாழ். 
பல்�்லக�ழ� மாணவனுமாகிய கெல்வன். 
�லாபமா�ன் பிர�ான் அவர்�ளின் பபச்சு 
நி�ழ்வும் இடம்கபற�ன.   சி�பபு நி�ழ்வா�, 
யாழ்.பல்�்லக�ழ�, இ்நதுக �ற்��ள் 

பீட, இ்நதுநா�ரி�தது்�, சிபர்ஷட விரிவு-
்ரயாளர் சி. ரமணராஜா அவர்�ளின் ‘ெமூ� 
வழி�ாட்டலில் ஆறுமு�நாவலர்’ என்னும் 
க்தானிபகபாருளில் சி�பபு்ர நி�ழ்வும் இடம்-
கபற�து.   நி�ழ்வின் நி்�வில் நல்லூர் 
உறெவ �ாலத்்த முன்னிட்டு 2021 ஆம் 
ஆண்டு இ்நது ெமய, �லாொர அலுவல்�ள் 
தி்ணக�ளத்தால் நடத்தபபட்ட நூலறிவுப 
பபாட்டியில் கவறறியீட்டிய மாணவர்�ளில் 
ஒரு க்தாகுதியினருக�ான பாராட்டுச் ொன்றி-
்தழ் வழஙகும் ்வபவமும், நி�ழ்வில் �்ல 
நி�ழ்வு�்ள வழஙகிய மாணவர்�ளுக�ான 
பாராட்டுப பரிசில்�ள் வழஙகும் நி�ழ்வும் இடம்-
கபற�ன. ்த்லயாழி ஞான்வரவர் அ�கந-
றிப பாடொ்லயின் ஆசிரியர் திருமதி ்த. 
ஜீவராணி அவர்�ளின் நன்றியு்ரபயாடு 
நி�ழ்வுநி்�வுகபற�து.  
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ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 துல்ஹிஜ்ஜஹ் பி்� 06
சுபகிருது வருடம் ஆனி மா்தம் 22ஆம் நாள்              பு்தன்கிழ்ம

வி.ரி. ெ�ாப்தவராஜா  
(�ா்ரதீவு குறூப நிருபர்)  

எம்.ஏ.அமீனுல்லா  

அ.�ன�சூரியர்

உ�்ந்்தயில் அம்பா்� அரெ 
அதிபர் மாநாட்டில் தீர்மானம்

தைய்வீக திருககூட்்டத் தைகா்டர நிகழ்வின் 
எட்்டகாவது நிகழ்வு நல்தை ஆதீனத்தில்

கண்டி மகாநகை சத்யின் அதிககாரிகள் சிைைது
ைவறகான அணுகுமுதறகளகால் மககள் ்காதிபபு

மாந�ர ெ்பயின் உறுபபினர் 
எம். சிராஜ் ஹென் பவ்த்ன!
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பேத்தாழை பேதாதுநூலகம், விபுலதாநந்ர் வதாசகர் வட்டம்   
ஏறேதாடடில் ZOOM பசயலி ஊ்டதாக 15 ஆவது நிலதாமுற்றம்   

பே தததாலழ ப�தாதுநூைகமும், விபுைதா-
நநதர் வதாசகர் வட்டமும் இலைநது 
ப�ௌர்ைமி தினம் தததாறும் ைதாலை 

தவலையில் 'நிைதா முற்றம்' எனும் இைக்கியக் 
கருதததா்டல் நிகழலவ ZOOM பசயலி ஊ்டதாக 
ந்டததி வருகின்்றன. இநநிகழவு ஆரம்பிக்கப்-
�டடு க்டநத ைதாத ப�ௌர்ைமியு்டன் �திலனநது 
ைதாதஙகள் க்டநதுள்ைன. க்டநத ைதாதம் �தி -
லனநததாவது நிைதா முற்றம் நல்டப�ற்றது.   

 இநத நிைதாமுற்றம் ைல்றநத முதுப�ரும் 
எழுதததாைர் வ.அ.இரதாசரததினம் ைறறும் 
வைர்நதுவரும் எழுதததாைர் வதாலழ வதாணிக -
ரன் ஆகிதயதாரின் �ல்டப்�தாளுலைகள் பததா்டர் -
�தானததாக அலைநதிருநதது. இைஙலகயின் 
�ை �தாகஙகளில் இருநதும் இைக்கிய ஆர் -
வைர்கள் �ைரும் ைதாைவர்களும் கைநது 
பகதாண்ட இநநிகழவில் வதாலழசதசலன கல் -
ைடுலவ தசர்நத வதாசகர் வட்ட உறுப்பின -
ரும் கவிஞருைதான த.கி.ஷர்மிதன் ைறறும் 
த�தததாலழ விபுைதானநததா கல்லூரி ைதாைவி 
பசல்வி. தி.யதுர்ஷிகதா ஆகிதயதார் கருததுலர 
வழஙகியிருநதனர்.   

 நிகழவின் முதல் அஙகைதாக நிைதா முற்றத -
தின் பநறியதாைரதான த�தததாலழ ப�தாதுநூை -
கததின் ப�தாறுப்�தாைர் ைரகதம் பிரகதாஷ் வர -
தவறபுலர நிகழததினதார்.   

 அதன் பின்னர் எழுதததாைர் வதாலழ வதாணி -
கரன் �றறிய அறிமுக உலரலய கிழக்குப் 
�ல்கலைக்கழக ைதாைவி தயதா.சிவநநதினி 
நிகழததினதார். 'வதாலழ வதாணிகரன்' எனும் 
ப�யரிைதான ஆசிரியர் நல்ைபரடைம் விஜித -
ரன் 'நிர்வதாை எழுததுக்கள்' எனும் கவிலதத 
பததாகுப்ல� பவளியிடடிருநததார்.   

 'நிர்வதாை எழுததுக்கள்' கவிலத நூல் 
பததா்டர்�தான வதாசிப்பு அனு�வதலத வதாசகர் 
வட்ட உறுப்பினரும் கவிஞருைதான த.கி.ஷர் -
மிதன் இைக்கிய வதாசகர்களு்டன் �கிர்நது 
பகதாண்டதார். அவர் தன்னுலரயில், 66 

கவிலதப் பூக்கலைக் பகதாண்ட இநநூலில், 
கதாதல், கல்வி, அன்பு, ஆசிரியம், ப�ணணி -
யம், வீரம், தமிழ, உ்றவு எனப் �ல்தவறு �ரி -
ைதாைஙகலைக் கதாடடும் கவிலதகள் எளிலை -
யதாகவும் எடுப்�தாகவும் அலைநதுள்ைன என்று 
குறிப்பிட்டதார்.   

 அதலனத பததா்டர்நது முதுப�ரும் எழுத -
ததாைர் அைரர் வ.அ.இரதாசரததினம் அவர்க -
ளின் �ல்டப்�தாளுலை பததா்டர்�தாகக் கருதததா -
்டல் இ்டம்ப�ற்றது. எழுதததாைர் பததா்டர்�தான 
அறிமுகததிலன பசல்வி.பஜ.அனுசதுர்ததிகதா 
நிகழததினதார். அவர் தனது உலரயில், "ஈழதது 
இைக்கிய ஆளுலைகளுள் வ.அ மிகவும் சி்றப் -
�தானவர். அவருல்டய எழுததுக்கள் மிகவும் 
ஆழைதானலவ" எனக் குறிப்பிட்டதார்.   

 உலரயதாைர் அறிமுகததிலன ஆசிரிலய 
திருைதி விஜிததா முருகதவள் நிகழததினதார். 
"உலரயதாைர் பசல்வி. தி.யதுர்ஷிகதா சிறுவ -
யது முதல் இைக்கியததுல்றயில் ஆர்வம் 
பகதாண்டவர். வைர்நது வரும் இைஙகவிஞர். 
எதிர்கதாைததில் நன்னிலை ப�றறி்ட வதாழதது-
கித்றன்" என அவர் பதரிவிதததார்.     அதலனத 
பததா்டர்நது யதுர்ஷிகதாவினதால் வ.அ வின் 'ததாய்' 
சிறுகலத மீததான வதாசிப்பு அனு�வம் �கிரப்�ட்டது. 
வ.அ வின் �ல்டப்�தாளுலைக்கு இக்கலதயும் ஒரு 
தகுநத எடுததுக்கதாடடு என அவர் கூறினதார்.   

 அதலனத பததா்டர்நது ZOOM வதாயிைதாக நிைதா-

முற்றம் நிகழவில் இலைநதிருநத வதாசகர் வட்ட 
உறுப்பினர்கள் ைறறும் சல�தயதார் ஆகிதயதாரும் 
தைது கருததுக்கலைப் �கிர்நது பகதாண்டனர். 
ஆசிரியரும் வதாசகர் வட்ட உறுப்பினருைதான எ.த.
பஜயரஞ்சித "வ.அ வின் �ல்டப்�தாளுலைலய 
நன்கு அறிதவன். இவரது �ல்டப்புகள் க.ப�தா.த 
உயர்தரததில் கலைப்பிரிவு ைதாைவர்களுக்கதான 
�தா்டததிட்டததில் உள்வதாஙகப்�டடுள்ைலை குறிப்பி-
்டததக்கது. 

அதது்டன் வதாலழசதசலன பிரததசததில் வதாணி-
கரனின் �ல்டப்பு தனிததுவைதானது. அவரது 
நூலுக்கதான நயவுலரலய பவளியீடடின் த�தாது 
நதாதன வழஙகியிருநதலை பநகிழசசி அளிக்கின்-
்றது" என்று குறிப்பிட்டதார்.   

 கணடிலயச தசர்நதவரும் ஆசிரியருைதான ரதி 
நிைதா முற்றம் நிகழவுக்கு வதாழததுகள் கூறியது-
்டன், புதிய எழுதததாைர்கலையும் புதிய உலரயதா-
ைர்கலையும் பவளியுைகிறகு பகதாணடு வருவது 
�தாரதாடடுக்குரியது எனக் கூறினதார்.    அதன் 
பின்னர் ைதாைவர்கள் �ைரும் நிைதா முற்றம் 
பததா்டர்�தான தைது கருததுக்கலைப் �கிர்நது 
பகதாண்டது்டன், ஒருஙகிலைப்�தாைரின் நன்றியு-
லரயு்டன் �திலனநததாவது நிைதா முற்றம் முறறுப் 
ப�ற்றது.   

சு�தாஷினி ஜயரதனக...?
தமிழில்: -வீ.ஆர் வயைட  

த.கி.ஷர்மிதன் ...?

   எம்.எப். றிபாஸ் ...?
(�தாைமுலன தினகரன் நிரு�ர்)

 இவவதாறு முதலீடடு ஊக்குவிப்பு அலைசசர் 
தம்மிக்க ப�தரரதா எைக்கு வழஙகிய த�டடியின் 
த�தாது பதரிவிதததார்.   

 தகள்வி: உஙகளுல்டய அரசியல் பிரதவசம் 
அலழப்�தா அல்ைது தகடடு வதாஙகியததா?   

 �தில்: அது அலழப்பின் த�ரிதைதய நல்ட -
ப�ற்றது. நதான் தகடடு வதாஙகி வநதது அல்ை. 
இரணடு ைதாத கதாைைதாக என்லன தில்றதசரியின் 
பசயைதாைரதாக �தவி வகிக்க அலழப்பு விடுததி-
ருநததார்கள். பின்னர் அலைசசரதாக வருைதாறு 
தவணடுதகதாள் விடுததிருநததார்கள். தறத�தா-
துள்ை நிலைலையில் நதாடல்ட மீடக தவணடும். 
அதலன தநதாக்கைதாகக் பகதாணத்ட நதான் இநத 
இ்டததிறகு வநதுள்தைன்.அதலன நில்றதவற்ற 
முடியதாபதன்்றதால் நதான் ஒரு த�தாதும் வநதிருக்க 
ைதாடத்டன்.   

 தகள்வி: உஙகளுக்கு அலழப்பு விடுக்கப்-
�ட்டது இநதப் பிரசசிலன தததான்றுவதறகு 
முன்னரதா?   

�தில்: பிரசசிலன தததான்றிய பின்னதர 
எனக்கு அலழப்பு விடுக்கப்�ட்டது. ஜனதாதி�-
திதய அநத அலழப்ல� விடுததிருநததார்.   

தகள்வி: யதாரும் மூழகும் கப்�லில் ஏறுவ -
தறகு விரும்� ைதாட்டதார்கள். ஆனதால் நீஙகள் 
சுயவிருப்�ததின் த�ரில் மூழகும் கப்�லில் ஏறி -
யுள்ளீர்கள். உஙகளுல்டய ஆளுலைக்கு இது 
அசசுறுததைதாக அலையதாததா?   

 �தில்: நதாஙகள் கப்�ல்களுக்கு பசதாநதக்கதா -
ரர்கள். கப்�ல் ஒன்று மூழகும் நிலைலையில் 
இருநததால் அதன் கப்்டலன கப்�லில் இருநது 
பவளிதய்ற பசதால்தவதாம். எனக்குத பதரியும் 
சூ்றதாவளியின் த�தாதும் கப்�ல் தவகைதாக தள் -
ைதாடும். அவதவலையில் 
நதாம் பிரததான கதாரியதாையததி-
லிருநது அனு�வம் வதாய்நத 
இன்பனதாரு கப்்டலன அநதக் 
கப்�லின் கப்்டனுக்கு உதவி-
யதாக ப�றறுக் பகதாடுப்த�தாம். 
கப்�லுக்கு பசதாநதக்கதாரர்கள் 
என்�ததால் எைக்கு அநத அனு-
�வம் உணடு.   

தகள்வி: அப்�டியதானதால் 
நீஙகள் இது மூழகும் கப்�ல் அல்ை, தள்ைதாடும் 
கப்�ல் என்று கூறுகிறீர்கைதா?   

 �தில்: தள்ைதாடும் கப்�லில் அவததானம் 
உள்ைது. மூழகும் கப்�ல் என்்றதால் அது முறறி-
லுைதாக மூழகி விடும் மீடப்டடுப்�து சிரைைதாகும். 
தள்ைதாடும் கப்�லை சரியதாக ஓடடிச பசல்ைதா 
விட்டதால் அதுவும் மூழகி விடும். தள்ைதாடும் 
நிலைலைலய சரி பசய்யதவ நதான் முன்வந -
துள்தைன்.   

 தகள்வி: அணலையில் கல்விச தசலவ 

ஒன்ல்ற ஆரம்பிதது அதிகைதாதனதாலர பநருஙகி-
யுள்ளீர்கள் அதன் தநதாக்கம் எதிர்கதாை அரசியல் 
பிரதவசதலத ப�றுவததா?   

 �தில்: ஒருத�தாதும் இல்லை. அதலன 2016 
ஆம் ஆணடிதைதய �ரீடசதார்தத ரீதியதாக ஆரம்-
பிதததன். அதன் பின்னதர DP Education ஐ 
நதானும் எனது ைலனவியும் இலைநது ஆரம்-
பிததததாம். தறத�தாது எம்மி்டம் 11 இைடசம் 
ைதாைவர்கள் கறகி்றதார்கள்.   

தகள்வி: எவவதாறு நீஙகள் நதாடல்ட மீடபீர்-

கள்? உஙகளி்டம் உள்ை திட்டம் என்ன?   
�தில்: நதான் 2019 ஆம் ஆணடு புததகம் 

ஒன்ல்ற எழுதிதனன். அதில் அதறகதான தீர்வுக-
லைக் குறிப்பிடடுள்தைன். இநத ப்டதாைர் பிரசசி-
லனலய நதான் முன்னதர கூறியிருநததன்.   

தகள்வி: நீஙகள் ஏறகனதவ இது �றறி 
கணிததிருநதீர்கைதா?   

 �தில்: ஆம், 2010 இல் இருநது நதான் 
இதலன அவததானிதததன். எைது வர்ததகம் 
�றறி நதாம் எசசரிக்லக விடுததிருநததன். நதாம் 

இ்றக்குைதிக்கதாக பசை -
விடும் ஒவபவதாரு ப்டதாை-
ருக்கும் ஏறறுைதி பசய்ய 
தவணடும் என அறி-
விததிருநததன். அதன் 
பின்னதர எைது கம்�னி-
கள் அலனததும் அதிக-
ைதாக ஏறறுைதி பசய்யத 
பததா்டஙகின. நதான் 
முதலீடடு சல�யின் 
தலைவரதாக இருநத 
தவலையில் 24 ைணி 
தநரமும் முதலீடடுக்கதான 
அனுைதி வழஙகிதனன்.
பின்னர் அது நிறுததப்�ட்டது. 
அதனதால் நதாடடிறகு கம்�னி-
கள் வரவில்லை. அதன் கதார-
ைைதாக நதாடடிறகுள் ப்டதாைர் 
வருவது குல்றநது விட்டது.   

 தகள்வி: ஒரு ைதாதத-
திறகு 50 மில்லியன் 
ரூ�தாலவ நீஙகள் 
த�தாட்டது �ை எதிர்�தார்ப்பு-
களு்டன் இநத �தவியில் 
அைர்நதததால் என கூறு-
கி்றதார்கள். உஙகளின் 
பசதாநதப் �ைததிலிருநது 

நதாடல்ட மீட�தத உஙகள் எதிர்�தார்ப்�தா?   
�தில்: எனது பசதாநதப் �ைததில் இருநதுததான் 

50 மில்லியன் ரூ�தாலவ த�தாடத்டன். அரசதாஙகத-
தி்டம் நதான் அதலனக் தகடடிருநததால் குல்றநத�ட-
சம் ஆறு ைதாதஙகைதாவது பசன்றிருக்கும். அநத 
ஆறு ைதாத கதாைம் வலர தம்மிக்கவதால் �தார்ததுக் 
பகதாணடிருக்க முடியதாது. ஏபனன்்றதால் நதான் 
கதாலையில் முடிவு எடுதததால் அதலன ைதாலையில் 
பசயல்�டுதத தவணடும். அரசதாஙகததி்டமிருநது 
எனக்கு அவவைவு விலரவதாக �ைம் கில்டக்கதாது. 

அதனதாதை நதான் எனது பசதாநதப் 
�ைதலத எடுதது வநததன்.   

 தகள்வி: ைக்கள் எதிர்�தார்ததது 
வீழசசியல்டநத ப�தாருைதாததாரத-
திறகு நீஙகள் ப்டதாைலர பகதாணடு 
வருவீர்கள் என்்றல்ைவதா?   

�தில்: என்லன அப்�டியதான 
திடீர்த தீர்வதாக எடுக்கக் கூ்டதாது. இது 
த�தான்்ற பிரசசிலன எதிர்கதாைததில் 
ஏற�்டதாதிருக்க தவலை பசய்தவன் 

என எணணினதால் த�தாதும். எவவதா்றதாவது நதாடல்ட 
மீடக தவணடும் என்த்ற எணணுகித்றன். ைக்க-
ளுக்கு ப�றத்றதால், எரிவதாயு,டீசல், ைருநது வலககள் 
த�தான்று உரப் பிரசசிலனயும் உள்ைது. ப்டதாைரின் 
ப�றுைதியும் கூடியததால் உைவுப் பிரசசிலனயும் 
கதாைப்�டுகின்்றது. இன்று ைக்கள் �டடினியு்டன் 
இருக்கின்்றதார்கள்.   

தகள்வி: பசதாநதப் �ைதலத ப�றறுக் பகதாடுப்-
�தறகு உஙகைது ைலனவியும் பிள்லைகளும் 
எதிர்ப்பு பதரிவிக்கவில்லையதா?   

�தில்: ைலனவியும் பிள்லைகளும் நன்பகதால்ட 
அளிப்�தறகு விருப்�ம் என்்றதால்ததாதன கைவர் 
நன்பகதால்டலய அளிப்�தார்.   

தகள்வி: இவதவலையில் நதாடு மிகவும் 
தைதாசைதான நிலைக்கு தள்ைப்�டடுள்ைது 
என்�லத நீஙகள் ஏறறுக் பகதாள்கிறீர்கைதா?   

�தில்: ஆம், நதான் ஏறறுக் பகதாள்கின்த்றன் 
.உல்ைதாசப் �யணிகள் நதாடடிறகு வரதாவிட்டதால். 
பவளிநதாடடு �ணியதாைர்கள் தவலை ப�றறு 
பசல்ை முடியதாவிட்டதால் இநத பிரசசலன தைலும் 
அதிகரிக்கும்.   

தகள்வி: இநத நிலைலை எஙதக உருவதாகி-
யது? நீஙகள் அறிநதவலர இதறகு ப�தாறுப்புக் 
கூ்ற தவணடியவர்கள் யதார்?   

�தில்: இன்று அதலனக் கூ்ற முடியதாது. ஆனதால் 
திருப்புமுலனயதாக மீணடும் தவறு �க்கம் திருப்�-

வதறகு எனக்கு 90 நதாடகதை ததலவ. நதான் 90 
நதாடகளில் நதாடல்ட மீடப்டடுப்�லத ைக்கள் கதாண-
�தார்கள்.   

தகள்வி: இன்று நதாடடில் �ைரும் விலரவதாக 
தவலை இழநது வருகின்்றதார்கள். அவவதா்றதான 
நிலைலையில் நீஙகள் எவவதாறு ஒரு இைடசம் 
தவலைவதாய்ப்பிலன வழஙகுவீர்கள்?   

�தில்: நதான் இரணடு வதாரஙகளில் தவலை-
வதாய்ப்பு வஙகி ஒன்ல்ற அலைப்த�ன். சிை இ்டங-
களில் தவலைவதாய்ப்புகள் உள்ைன. தவலை 
இழப்த�தாருக்கு தவலைவதாய்ப்பு உள்ை இ்டஙக-
ளிலிருநது அவறல்றப் ப�றறுக் பகதாடுப்த�ன். 
பவளிநதாடடு தவலைவதாய்ப்புகள் �றறிய தரவு-
களும் இநத தரவு வஙகியில் உள்ை்டக்கப்�டும். 
ைக்கள் இலையதைம் மூைம் தகவல்கலை 
ப�றறுக் பகதாள்ைைதாம். அது ைதாததிரைல்ை 
ததாஙகள் வசிக்கும் இ்டஙகளுக்கு அணலையில் 
உள்ை தவலைவதாய்ப்புகலை அவர்கள் அறியும் 
விதததில் முல்றகலை தயதாரிப்த�தாம்.   

தகள்வி: அநத தவலைவதாய்ப்புகள் உஙகளின் 
நிறுவனஙகளினததா?   

�தில்: எனக்கு �ஙகுகள் இருநததாலும் நதான் 
இப்த�தாது அநத இ்டஙகளில் இல்லை இதுவும் 
சரியதாக அரசதாஙகதலத த�தான்்றது தறத�தாது 
எனக்கு அவறல்ற முகதாலைததுவம் பசய்யும் அதி-
கதாரம் இல்லை என்�ததால் அவறறில் தலையி்ட 
அதிகதாரம் இல்லை. தகவல் பததாழில்நுட�ம் ததான் 
வருைதானம் ப�்றக்கூடிய சரியதான வழி. நதாம் dP 
education பைதா்றடடுலவ �ல்கலைக்கழகதது்டன் 
இலைநத open.uom.lk பசன்்றதால் சதாததாரை 
தர ைதாைவருக்கு கூ்ட தகவல் பததாழில்நுட-
�தலத கறறு 60,000 ரூ�தா வலர ப�்றக்கூடிய 
தவலைவதாய்ப்பிலன ப�்றைதாம். இதலன ஆரம்-
பிதது நதான்கு ைதாதஙகதை ஆகின்்றன இன்று 
ஒரு ைடசம் ைதாைவர்கள் கறகி்றதார்கள். நீஙகள் 
ஆஙகிைம் கறக தவணடும் என்்றதால் dpielts.com 
பசல்ை முடியும்.   

தகள்வி: க்டவுசசீடடு கட்டைததில் திருததஙகள் 
பசய்யப்�டுைதா?   

�தில்: இசசநதர்ப்�ததில் பசய்யப்�்ட ைதாட்டதாது.   
தகள்வி: இநநிலைலையிலிருநது விடு�்ட 

தவணடும் என்்றதால் நதாம் அலனவரும் தவலை 
பசய்ய தவணடும் என்று கூறியிருநதீர்கள். நதாம் 
என்று குறிப்பிட்டது ைக்கலையதா அல்ைது ஆடசி-
யதாைர்கலையதா?   

�தில்: இரு தரப்�தாரும் தவலை பசய்ய 
தவணடும். சும்ைதா இருநததால் �ைம் கில்டக்கதாது. 
சிைர் விைர்சனம் பசய்து பகதாணடிருக்கி்றதார்கள். 
சிைர் அரசதாஙகததுக்கு ஆதைதாசலன வழஙகிக் 
பகதாணடிருக்கி்றதார்கள். இவர்களி்டம் எநத ஆவ-
ைஙகளும் இல்லை. தவலை பசய்ய சிறு பிரி-
வினதர உள்ைதார்கள். ஒவபவதாருவரும் ததாஙகள் 
எவவைவு ப்டதாைலர சம்�தாதிக்க முடியும் என 

எணணுஙகள்.நதாம் ப்டதாைலர உணணும் இனம். 
அதனதால் த�தாதுைதான அைவு தவலை பசய்ய 
தவணடும்.   

தகள்வி: நீஙகள் த�தாரதாட்டததில் ஈடு�்டதாைல் 
தவலை பசய்தவதாம் என்று கூறுகின்றீர்கைதா?   

�தில்:. நதானும் த�தாரதாடிதய இநத இ்டததுக்கு 
வநதுள்தைன். அநதப் பிள்லைகளின் எரியும் 
பிரசசிலனகலை நதான் அறிதவன். நதானும் 
அநத எரியும் பிரசசிலனகளுக்கதாக த�தாரதாட-
்டததில் ஈடு�டடுள்தைன். நதான் சம்�தாதிக்கும் 
தவலையில் த�தாரதாட்டததிலும் ஈடு�டத்டன். 
த�தாரதாட்டதலத வதாழக்லகயின் ஒரு �குதியதாக 
பகதாள்ை தவணடும்.   

தகள்வி: எதிர்�தார்க்கும் ைதாற்றதலத ஏற� -
டுதத முடியதாவிட்டதால் நீஙகள் மீணடும் வீடடுக்கு 
பசல்ைத தயதாரதா?   

�தில்: ஆறு ைதாதஙகள்ததான் எனக்கு வீடடில் 
அனுைதி அளிததுள்ைதார்கள். அததாவது இன்னும் 
960 ைணிததியதாைஙகள் ததான். ஆறு ைதாதஙக -
ளில் என்லனப் த�தான்்ற ஒருவரதால் தீர்வு கதாை 
முடியதாவிட்டதால் எனது பிள்லைகள் வீடடிறகு 
முன்னதால் வநது "தநலததய கம் த�தாம்" என 
�ததாலககலை ததாஙகுவதார்கள் என்்ற உறுதிபைதா-
ழியு்டன்ததான் இஙகு வநதுள்தைன்.   

தகள்வி: ைக்கள் "தம்மிக்க தகதா த�தாம்" 
என்று கூறுவதார்கைதா?அல்ைது "ஸத்ட தம்மிக்க" 
என்று கூறுவதார்கைதா?   

�தில்: சரியதாக பசய்ததால் அலனவரும் இருக்-
குைதாறு கூறுவதார்கள். பசய்ய முடியதாது என்்றதால் 
ைக்கள் கூறுவதறகு முன்னதால் பிள்லைகதை 
வநது என்லன வீடடிறகு அலழதது பசன்று விடு-
வதார்கள். எனக்கு ப�ரும் நம்பிக்லக உள்ைததால்-
ததான் நதான் வநததன்.   

 நதாடடில் எரியும் பிரசசிலனக்கு 
தீர்வு கதாைைதாபைன்்ற 

நம்பிக்லகயிதைதய வநதுள்தைன்  

அலைசசர் தம்மிக்க ப�தரரதா த�டடி  

எல்பலதாரும் ஏப்தாபவதாரு ப்தாழில் பசயய பவண்டும்;  
விமர்சிததுக் பகதாண்டிருபே்தால் ேயன் ஏறே்டதாது!  

'எல்தைதாரும் ஏதததாபவதாரு பததாழில் 
பசய்ய தவணடும். சும்ைதா இருநததால் 
�ைம் கில்டக்கதாது. சிைர் விைர்சனம் 
பசய்து பகதாணடிருக்கி்றதார்கள். சிைர் 
அரசதாஙகததுக்கு ஆதைதாசலன வழங-
கிக் பகதாணடிருக்கி்றதார்கள். இவர்களி்டம் 
எநத ஆவைஙகளும் இல்லை. தவலை 
பசய்ய சிறு பிரிவினதர உள்ைதார்கள். 
ஒவபவதாருவரும் ததாஙகள் எவவைவு 
ப்டதாைலர சம்�தாதிக்க முடியும் என எண-
ணுஙகள்.நதாம் ப்டதாைலர உணணும் 
இனம். அதனதால் த�தாதுைதான அைவு 
தவலை பசய்ய தவணடும்.அரசதாஙகம் 
நிதி தரும் வலர இநத தம்மிக்கவதால் 
�தார்ததுக் பகதாணடிருக்க முடியதாது'.   

 நிந்வூரில் முழ்றபகடுகள் எதுவுமின்றி மக்களுக்கு 
 பசழவயதாறறும் எரிபேதாருள் நிரபபு நிழலயம்

நி நதவூர் அட்டப்�ள்ைம் ஒஷதாகதா ைஙகதா 
(ஐ.ஓ.சீ) எரிப�தாருள் நிரப்பு நிலையைதா-
னது எரிப�தாருள் பநருக்கடி நிலையி-

லும் ப�தாதுைக்களுக்கு சி்றப்�தான தசலவயிலன 
வழஙகி வருவததாக ைக்கள் �தாரதாடடு பதரிவிக்-
கின்்றனர். நதாடடில் தறத�தாது நிைவுகின்்ற �தாரிய 
எரிப�தாருள் தடடுப்�தாடல்டயடுதது, ப�தாதுைக்-
கள் எரிப�தாருலை ப�றறுக் பகதாள்வதறகதாக 
ஒவபவதாரு எரி ப�தாருள் நிரப்பு நிலையஙகளி-
லும் வரிலசயில் கதாததிருப்�தலன நதாைந-
தம் அவதனிக்கித்றதாம்.   

 இநநிலையில் நிநதவூர் ஒஷதாகதா 
ைஙகதா (ஐ.ஓ.சீ) நிறுவனைதானது ப�தாது-
ைக்கலை அபசௌகரியப்�டுதததாது சி்றநத 
தசலவயிலன வழஙகி வருவததாக �தாரதாட-
டுத பதரிவிக்கப்�டுகின்்றது. க்டநத ைதாதம் 
எரிப�தாருள்களுக்கதான விலை அதிகரிக் -
கப்�ட்ட தவலையில் தைற�டி நிறுவனம் 
முநதிய விலையதான ரூ�தா 420 இறதக 
ப�றத்றதால் வினிதயதாகிததலத அவதனிக்க 
முடிநதது.  

 அன்ல்றய தினம் தைது நிறுவனததி-
னதால் ப�றறுக் பகதாள்ைப்�ட்ட 6600 

லீட்டர் ப�றத்றதால் முழுவதும் 
தீர்நது த�தாகும் வலர முறறுமு-
ழுததாக ப�தாதுைக்களுக்கு �லழய 
விலையிதைதய விநிதயதாகிக்கப்�ட-
்டதறகதாக �ைரும் �தாரதாடடுத பதரி-
விததனர். 

 க்டநத �ை வரு்டஙகைதாக எரி-
ப�தாருள் ைறறும் எரிவதாயு விநி-
தயதாகம் ஆகிய தசலவகலை 
ப�தாதுைக்களுக்கு வழஙகி வரு-
கின்்ற இநநிறுவனததில் க்டலை-
யதாறறும் ஊழியர்கள் ைக்களின் 
ததலவ, கஷ்்டஙகலை உைர்நது   

�ணியதாறறி வருவது �தாரதாட்டததக்கது.     வரிலச-
யில் �தாகு�தாடு கதாட்டதாது, அறிநதவர்கள் அறியதாத-
வர்கள் என்்ற தவறு�தாடுயின்றி வரிலச ஒழுஙகு 
முல்றப்�டி எரிப�தாருள், எரிவதாயு என்�வறல்ற விநி-
தயதாகிப்�ததாக ைக்கள் பதரவிக்கின்்றனர். நிநதவூர் 
பிரததச ைக்கள் ைதாததிரைல்ைதாது,அம்�தால்ற ைதாவட-
்டததிலுள்ை அலனததுப் பிரததச ைக்களும் இநநிறு-
வனததின் தசலவலய ப�றறுக் பகதாள்கின்்றனர்.  

  நிறுவனததின் உரிலையதாைர்கைதான சதகதாதரர்-
கள் அஸவதகதான் ைறறும் அலிகதான் ஆகிதயதார், எரி-
ப�தாருள் பநருக்கடியினதால் எரிப�தாருலை ப�றறுக் 
பகதாள்ை தவணடுபைன்்ற எதிர்�தார்ப்த�தாடு தைது 
நிறுவனதலத நதாடி வரும் ைக்களுக்கு கைததில் நின்-

றுபகதாணடு எரிப�தாருள் தடடு�தாடடு நிைலைகலை 
விைக்குவதததாடு,தைது நிறுவனததிலுள்ை எரிப�தா-
ருள்,ைறறும் எரிவதாயுவிலன சி்றநத முல்றயில் �ங-
கிடடு வருவலத ப�தாதுைக்கள் �தாரதாடடுகின்்றனர்.  

 அம்�தால்ற ைதாவட்டததிலுள்ை ைருதமுலன 
முதல் ப�தாததுவில் வலரயதான பிரததசஙகளிலுள்ை 
ஆயிரக்கைக்கதான ைக்கள் இநநிறுவனததிலிருநது 
எரிவதாயு தசலவயிலன ப�றறு வருவது குறிப்பி -
்டததக்கது.  
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IMF உடனான பேச்சுவார்தலத...
நேற்று பாராளுமன்றத்தில் விநேட உரர-

ய�ானர்ற�ாற்றினார்.
ேர்்வநேே ோண� நிதி�த்துடன ோங்கள் 

ேடத்தி� நபச்சு்வார்த்ரே்கரை ய்வற்றி்க-
ரமா்க முனயனடுத்துச் யேல்்ல முடிநேது. 
்வஙகுநராத்ோன ோடா்கந்வ நபச்சு்வார்த்ரே -
யில் பஙந்கற்கிந்றாம். எனந்வ, ோோரண 
அைவி்லான நபச்சு்வார்த்ரே்கரை விட ்கடி-
னமான மற்றும் சிக்க்லான சூழர்ல எதிர்-
ய்காள்ை ந்வண்டியுள்ைது. இநேப் ப�ணம் 
முனபு நபால் எளிரம�ான நேரி�ல் ப�ணம் 
அல்்ல. ஆனால் அநே சிரமங்களுககு மத்தி-
யில் நபச்சு்வார்த்ரேர� நிர்றவு யேயேது 
மகிழ்ச்சி அளிககி்றது. ேர்்வநேே ோண� நிதி -
�த்தின உத்திந�ா்கபூர்்வ அறிவிப்பினபடி, 
யபாருைாோரக ய்காள்ர்க்கள் மற்றும் ஆே-
ரிக்கப்பட ந்வண்டி� சீர்திருத்ேங்கள் குறித்து 
நேர்மர்ற�ான மற்றும் ஆக்கபூர்்வமான 
வி்வாேம் ேரடயபற்்றது. அடுத்ே ்கடடமா்க 
்கடன மறுசீரரமப்பு மற்றும் ்கடன நிர்லத் -
ேனரம யோடர்பான திடட அறிகர்கர� 
அ்வர்்களுககு ்வழங்க ந்வண்டும். ஓ்கஸ்ட 
மாேத்துககுள் ோங்கள் ஊழி�ர் மடட ஒப்பந-
ேத்ரே எடட முடியுயமனவும் யேரிவித்ோர்.  

ேர்்வநேே ோண� நிதி�த்துடனான நபச் -
சு்வார்த்ரே்கரை எங்கைால் ய்வற்றி்கரமா்க 
இடம்யபறு்வோ்க குறிப்பிடட அ்வர் 2026 
ஆம் ஆண்டைவில் நிர்ல�ான யபாருைாோர 
அடித்ேைத்ரே ஏற்படுத்து்வநே எமது எதிர் -
பார்ப்பாகும் எனறும் அ்வர் யேரிவித்ோர்.  

ேமது யபாருைாோரம் ேற்நபாது சுருஙகி 

்வருகி்றது. ோங்கள் அரே மாற்்ற மு�ற்சிக -
கிந்றாம். மத்தி� ்வஙகி புள்ளிவி்வரங்க-
ளினபடி, ேமது ேற்நபாரே� யபாருைாோர 
்வைர்ச்சி விகிேம் எதிர்மர்ற ோனகு மற்றும் 
எதிர்மர்ற ஐநது இரடந� உள்ைது. இநேச் 
ோர்ல ்வரரபடத்தில் உறுதி�ான ப�ணத்ரே 
நமற்ய்காண்டால், 2023ஆம் ஆண்டு இறுதிக-
குள் எதிர்மர்ற�ான யபாருைாோர ்வைர்ச்சி 
விகிேத்ரே எடட முடியும்.  

 யபாருைாோர ்வைர்ச்சி விகிேத்ரே 
நிர்ல�ான நிர்லககு உ�ர்த்தி 2026 ஆம் 
ஆண்டைவில் நிர்ல�ான யபாருைாோர 
அடித்ேைத்ரே ஏற்படுத்து்வநே எமது எதிர்-
பார்ப்பாகும்.    2021 ஆம் ஆண்டின இறுதி-
யில் அரோங்கத்தின யமாத்ேக ்கடன சுரம 
17.5 டிரில்லி�னா்க இருநேது, மார்ச் 2022 
இல் அது 21.6 டிரில்லி�னா்க அதி்கரித்துள்-
ைது.  

 2023ஆம் ஆண்டிலும் ோம் சிரமங்கரை 
எதிர்நோக்க ந்வண்டியிருககும். இது ோன 
உண்ரம. இதுோன �ோர்த்ேம். மக்களுககு 
யபாய�ான பிம்பத்ரேக ்காடடி இநே �ோர்த் -
ேத்ரே மர்றக்க சி்லர் மு�ற்சிக்க்லாம். பண -
வீக்கத்ரேக ்கடடுப்படுத்து்வநே எங்கள் 
திடடம். இநே ஆண்டு இறுதிககுள் பணவீக-
்கம் 60% ஆ்க உ�ரும். எதிர்்கா்லத்தில் பணம் 
அச்சிடு்வரே மடடுப்படுத்தும் திடடத்ரே 
யே�ல்படுத்தியுள்நைாம்.  

 2023ல், ப்ல ேநேர்ப்பங்களில் ்கடடுப்பாடு்க -
ளுடன பணத்ரே அச்சிட ந்வண்டியிருககும். 
ஆனால், 2024-ம் ஆண்டு இறுதிககுள், பணம் 

அச்சிடு்வரே முற்றிலுமா்க நிறுத்ே ந்வண்டும் 
எனபநே எங்கள் எதிர்பார்ப்பாகும்.  

 2025ஆம் ஆண்டுககுள் பணவீக்க விகி-
ேத்ரே 04 முேல் 06 ேேவீேம் ்வரர குர்றக்க 
இ்லககு ர்வத்துள்நைாம்.  

 ்வாழ்ோளில் இது்வரர விமானத்தில் ப� -
ணிக்காே்வர்்கள் ஸ்ரீ்லங்கன எ�ார்ர்லனஸ் 
நிறு்வனத்தின இழப்பால் பாதிக்கப்படடுள்-
ைனர்.    ோடடுககும் மக்களுககும் சுரம�ா்க 
மாறியுள்ை இவ்வா்றான நிறு்வனங்கள் 
யோடர்பில் ோம் புதிோ்க சிநதிக்க ந்வண்டும். 
இப்படி முப்பது ோற்பது ்வருடங்கைா்க 
மக்கள் மீது சுரமர� ஏற்று்வது நி�ா�மா? 
யோடர்நது மக்கள் மீது சுரமர� ஏற்றி இநே 
நிறு்வனங்கரை மறுசீரரமக்க உடனடி�ா்க 
ேட்வடிகர்க எடுத்து ்வருகிந்றாம்.     உ்ல்க 
உணவுத் திடடத்துடன இரணநது உணவு 
கிரடப்பரே அதி்கரிககும் திடடத்ரேத் 
யோடஙகியுள்நைாம். ேற்நபாது, அ்வர்்கைது 
பிரதிநிதி்கள் குழு இ்லஙர்கயின உணவு 
யேருக்கடி குறித்து ஆயவு யேயது ்வருகி்றது. 
எனது அரழப்பின நபரில் உணவு மற்றும் 
வி்வோ� அரமப்பின ேர்ல்வர் அடுத்ே 
்வாரம் இ்லஙர்க ்வரவுள்ைார்.  

 இநேச் ே்வார்ல முறி�டிக்க இச்ேரபயில் 
உள்ை அரனத்துக ்கடசிப் பிரதிநிதி்களும் ஒன-
றிரணயுமாறு மீண்டும் ஒருமுர்ற ந்கடடுக-
ய்காள்கிந்றன.    ேமது இ்லககு்கரை அரட� 
குறுககு்வழி்கள் எதுவும் இல்ர்ல. இேற்கு மந-
திரநமா, பரி்காரநமா இல்ர்லய�னறும் பிரே-
மர் யேரிவித்ோர்..  

அநுரகுைார எம்.பியிடம் நாடலட...
பேவிர� இராஜினாமா யேயது அ்வருககு 

்வழங்க ே�ாரா்க இருப்போ்க பிரேமர் ரணில் 
விககிரமசிங்க நேற்று பாராளுமன்றத்தில் யேரி-
வித்ோர்.  

யபாருைாோர ்வைர்ச்சி எதிர்மர்ற ஆறு 
அல்்லது ஏழா்க வீழ்நதுள்ை ஒரு ோடடின யபாரு-
ைாோர ்வைர்ச்சி நமம்படுத்து்வது உ்லகில் எநே 
ோடடிலும் ேடக்காே விட�யமன யேரிவித்-
துள்ை அ்வர், அநுர குமார ேனது திடடத்ரே 
ஜனாதிபதிகந்கா பாராளுமன்றத்துகந்கா ்வழங்க 
ந்வண்டுயமனறும் குறிப்பிடடார்.  

 ஆடசிர� ஒப்பரடத்ோல் ஆறு மாேங்களில் 
ோடரட மீடயடடுப்போ்க மக்கள் விடுேர்ல 
முனனணி ேர்ல்வர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் 
அனுரகுமார திஸாோ�க்க யேரிவித்துள்ைார்.   

உண்ரமயில், அரேச் யேய� முடிநோல் அது 
மி்கவும் ேல்்ல விட�ம். யபாருைாோர ்வைர்ச்சி 
எதிர்மர்ற ஆறு அல்்லது ஏழா்கச் ேரிநே ஒரு 
ோடரட ஆறு மாேங்களில் நேர்மர்ற�ான 

யபாருைாோர ்வைர்ச்சி விகிேத்துககுக ய்காண்டு 
யேல்்வது உ்லகில் எநே ோடடிலும் ேடக்காே 
விட�மாகும்.   அனுரகுமார திஸாோ�க்கவின 
்கருத்ரே ோம் நிரா்கரிக்க முடி�ாது. ஆறு மாேங-
்களுககுள் ோடரட மீடயடடுககும் திடடம் 
அ்வரிடம் இருநோல் ேல்்லது. அத்ேர்க� 
திடடத்ோல், குறுகி� ்கா்லத்தில் யபாருைாோ-
ரத்ரே மீடயடடுக்க முடியும். அதுமடடுமினறி 
உ்லகுககு ஒரு ேல்்ல முனனுோரணமா்கவும் 
அரமயும்.அத்ேர்க� திடடம் யபாருைாோரத்-
துக்கான நோபல் பரிரே ய்வல்லும் அைவுககு 
சி்றநேோ்க இருககுயமன்றார்.  

ேனது திடடத்ரே ஜனாதிபதியிடம் ேமர்ப்பிக-
குமாறு அனுரகுமார திஸாோ�க்கவிடம் ந்கட-
டுகய்காள்கினந்றன. அல்்லது அேரன பாராளு-
மன்றத்தில் முனர்வயுங்கள். அநேத் திடடம் 
இப்நபாது யே�ல்படுத்தும் திடடத்ரே விட 
சி்றப்பா்கவும் ப�னுள்ைோ்கவும் இருநோல் 
அரேச் யே�ல்படுத்துந்வாம் என்றார். 

நாடடுக்கு மூன்று ேவுஸர்கலை...
யோழில் அரமச்ேர் மனுஷ ோண -

�க்கார யேரிவித்ோர். 3 எரியபாருள் 
்கப்பல்்கரை ய்காண்டு ்வர முடியும் 
எனறு  எதிர்க்கடசித்  ேர்ல்வர் அறி -
வித்ோலும் குர்றநேபடேம் 3 எரி -
யபாருள் பவுேர்்கரை�ா்வது ோட-
டுககு ய்காண்டு்வநது ்காடடுமாறும் 
அ்வர் ே்வால் விடுத்ோர்.

பாராளுமன்றத்தில் நேற்று  உரர -
�ாற்றி� அ்வர்,

எமககு யபாதுஜன யபரமுனவு -
டன பிரச்சிரன உள்ைது. ஆனால் 
ோடடு நிர்லரமர� சீராககு்வ -

ேற்்கா்க அரமச்சு யபாறுப்ரப ஏற் -
றுள்நைன. இதுவும் ேர்்வ ்கடசி அர-
ோங்கமாகும். எரியபாருள், ந்கஸ் 
மற்றும் மருநது இனறி மக்கள் 
்கஷடப்படுகின்றனர். மக்கள் ்கஷ-
டப்படும் நிர்லககு ேள்ைப்படு்வ-
ேற்கு எதிரணி ோன யபாறுப்புக கூ்ற 
ந்வண்டும். உ்கண்டார்வ நபானறு 
8000 நபர் ய்கால்்லப்படடு ோடடில் 
இரத்ே அறு ஓடு்வரே ோன எதிரணி 
எதிர்பார்ககி்றது. மக்கரை பலிய்கா -
டுத்து ஆடசிககு ்வர எதிரணி மு�ல்-
கி்றது என்றார்.

சு்காதார பேலவ்கள்...
சிறு்வர் ர்வத்தி�ோர்ல பணிப்பா-

ைர், ர்வத்தி�ர் ஜீ.விநஜசூரி� யேரி -
வித்துள்ைார்.   எனந்வ, இேரன 
்கருத்திற்ய்காண்டு நபாதுமானைவு 

பஸ் நேர்வ்கரை ேடத்துமாறு நபாக-
கு்வரத்து அரமச்சிடம் ந்காரிகர்க 
விடுக்கப்படடுள்ைோ்க அ்வர் யேரி-
வித்துள்ைார். 

நாடடில் 10 ேதவீத தனியார...
இ்லஙர்க நபாககு்வரத்து டிப்-

நபாவினூடா்க ேனி�ார் பஸ்்களுககு 
எரியபாருரை ்வழங்காமல் ேனி�ார் 
பஸ் யோழிற்துர்றர� அழிககும் 
ேதித்திடடம் முனயனடுக்கப்படு-
்வோ்க அநேச் ேங்கத்தின ேர்ல்வர் 
ய்கமுனு விநஜரத்ன யேரிவித்துள்-
ைார்.   

எனினும் இ்லஙர்க நபாககு்வ -
ரத்து ேரபயின ேர்ல்வர் ேடடத்-
ேரணி கிஙஸ்லி ரண்வக்க யேரி-
விகர்கயில், நபாககு்வரத்து ேரப 
டிப்நபாவிலிருநது எரியபாருள் 
யபறும் சி்ல ேனி�ார் பஸ்்கள் அநே 
எரியபாருரை விற்பரன யேய்வதில் 
ஈடுபடடுள்ைோ்க யேரிவித்துள்ைார்.

ேடடவிபராதைா்க க்காண்டுவரபேடட...
ே்க்வலின அடிப்பரடயில் 66 ஆ்வது 
பரடமு்காம்்களின இராணு்வத்தின-
ரால் மீட்கப்படடு பூே்கரி யபாலிஸா-
ரிடம் ஒப்பரடக்கப்படடுள்ைது.  

இேனநபாது, 65 பாரி� ரப்களில் 
மர்றத்து ர்வக்கப்படடிருநே சுமார் 
2,000 கிந்லா விரலி மஞேளும், 03 
ரப்களிலிருநே பூச்சிகய்கால்லி மருந-
து்களும் ர்கப்பற்்றப்படடுள்ைன.  

இம் மஞேள் மற்றும் பூச்சிக-
ய்கால்லி மருநது்களும் இநதி�ாவிலி-
ருநது இ்லஙர்கககு ய்காண்டு ்வரப் -
படடிருக்கைாயமன யபாலிஸார் 
ேநநேகிக்கப்படு்வதுடன, ேநநே்க-
ேபர்்கரை ர்கது யேய்வேற்்கான 
நம்லதி்க விோரரண்கரை பூே்கரி 
யபாலிஸார் நமற்ய்காண்டு ்வருகின-
்றனர். 

விவோயி்கள் கேற்ற ்கடலன...
வி்வோயி்கள் யபரும் யேருக்க -

டிர� எதிர்ய்காண்டுள்ைனர்.  
இேனால் அ்றவிட முடி�ாே 

்கடனா்க அ்வற்ர்ற ்வஙகியும் அறி-
வித்துள்ைரமயினால் வி்வோ�த்ரே 
நமற்ய்காள்ை நம்லதி்க ்கடரன 

யபற்றுகய்காள்ை முடி�ாே ஒரு 
நிர்ல அ்வர்்களுககு ஏற்படடுள்ைது.  

இேரன ்கருத்திற்ய்காண்டு வி்வோ -
யி்கள் யபற்றுக ய்காண்ட ்கடரனத் 
ேள்ளுபடி யேய்வேற்கு அரோங்கம் 
தீர்மானித்துள்ைது.

நான் மீண்டும் அரசியல்...
ே்க்வல் ய்வளியிடடுள்ைார்.   
ஜனாதிபதி ந்காடடாப� ராஜபக ஷ 

ேர்லரமயில் பிரேமர் ரணில் விக-
கிரமசிங்கவின பஙகுபற்றுேலுடன 
நேற்று பாராளுமன்ற ேரப அமர்வு்கள் 
ேரடயபற்்றன.  

நம மாேம் 09ஆம் தி்கதி ோடடில் ஏற்-
படட ்க்ல்வரத்தின பினனர் மஹிநே 
ராஜபக்ஷ பிரேமர் பேவிர� இராஜி-
னாமா யேயது அரசி�ல் ேட்வடிகர்க-
யிலிருநது ஒதுஙகியிருநோர். எனினும் 
மீண்டும் அரசி�ல் பணி்கரை ஆரம்-
பித்துள்ைோ்க அ்வர் நேற்று யேரிவித்-
துள்ைார்.  

ஆளும் ்கடசி உறுப்பினர்்கள் 

குழு கூடடத்துககு ்வநே யபாதுஜன 
யபரமுன பாராளுமன்ற உறுப்பினர்-
்கள், மஹிநே ராஜபக்ஷவின உடல் 
ே்லம் குறித்து ந்கடடறிநேனர். மஹிநே 
ர்வத்தி�ோர்லயில் அனுமதிக்கப்-
படடோ்க அண்ரமயில் ய்வளி�ான 
யேயதி்கள் குறித்தும் வினவியுள்ை-
னர்.   “ோனும் வீடடிலிருநது அநே 
யேயதி்கரைப் பார்த்நேன.

அர்வ அப்படடமான யபாய. ோன 
ே்லமா்க உள்நைன. அரசி�ல் பணி்கள் 
்வழக்கம் நபால் யோடஙகுந்வன. 
எேற்கும் ப�ப்பட ந்வண்டாம்” என 
முனனாள் பிரேமர் மஹிநே ராஜபக்ஷ 
யேரிவித்துள்ைார். புைம்கேயர அலைபபு்களின்...

்வாயப்பா்க இருககும்.புலி்கள் 
பற்றி புரளி எடுபடாது. புரளிர� 
ர்வத்து புலி்கரை நேடு்வரே 
விடுத்து கியூவில் நமாேடி 
யேயந்வாரர பிடிக்க ந்வண்டும்.  

 நபாககு்வரத்தினறி மக்கள் 
அயேௌ்கரி�ங்களுககு மு்கம்ய்கா -
டுத்துள்ைனர்.

இ.நபா.ே. நிரப்பு நிர்ல�ங்க -
ளில் ேனி�ார் பஸ்்களுககு எரியபா -
ருள் ்வழங்கப்படாேோல் குழப்ப 
நிர்ல உரு்வாகியுள்ைது.

இேரன அரமச்ேர் தீர்வு ்காண 
ந்வண்டும். எரியபாருள் நிரப்பு 
நிர்ல�ங்களில்  

 ்வடககு, கிழககிலுள்ை பு்ல -
னாயவு துர்ற்கரையும் முடககி 
விடடு கியூவிலிருநது எரியபாருள் 
யபற்று அதி்க விர்லககு விற் -

ப்வர்்கரை பிடிக்க ந்வண்டும். 
எரியபாருள் மாபி�ார்வ நிறுத்ே 
ந்வண்டும். 

ேனி�ார் நிரப்பு நிர்ல�ங்க -
ளுககு மாோநேம் ப்ல எரியபாருள் 
ய்காள்்க்லன்கள் ்வருகின்றன. 

ஆனால் கூடடு்றவு எரியபாருள் 
நிர்ல�ங்களுககு ஓரிரு ேடர்வ 
ோன எரியபாருள் ்வருகி்றது. 
இேனால் மீன்வர்்களும் வி்வோயி்க -
ளும் பாதிக்கப்படடுள்ைனர். 

யபற்ந்றாலி�க கூடடுத்ோபனம் 
அரமச்ேருககு ஒத்துரழப்போ்க 
யேரி�வில்ர்ல.

எரியபாருள் ்வராயேன அரமச் -
ேர் அறிவித்ே மறுோள் எரியபாருள் 
்வருகி்றது. 

இேனால் ேம்ப்கத்ேனரம இல்்லா -
மல் நபாகி்றயேன்றார். 

்காலிமு்க்ததிடலில் ைல்றந்திருந்த ...
நபாராடட ்கைத்தில் ேஙகியிருநே -

ோ்கவும் யபாலிஸார் யேரிவித்ேனர்.  
இரத்தினபுரி பகுதிர�ச் நேர்நே 

25 ்வ�துரட� ேபர் ஒரு்வநர 
இவ்வாறு ர்கது யேய�ப்படடுள் -
ைார். 

தமிழ்க்ததில் பைலும் 08 பேர...
முனயனடுத்துள்ைனர்.    விோ -

ரரண்களின பினனர் அ்வர்்கரை 
மண்டபம் அ்கதி்கள் மு்காமில் ேங்க 
ர்வக்க ஏற்பாடு யேய�ப்படுயமன 
்கடந்லார பாது்காப்பு பிரிவினர் யேரி-

வித்ேனர்.   இ்லஙர்கயிலிருநது 
்கடநே மார்ச் மாேம் முேல் நேற்று 
்வரரயில் 103 நபர் ேமிழ்கத்துககு 
அ்கதி்கைா்க யேனறுள்ைரம குறிப்பி-
டத்ேக்கது. 

ஜனாதிேதி தலைலையில்...
ய்காள்ர்க முடிவு்கள் மற்றும் 

ேரடமுர்ற தீர்வு்கரைத் ோக்கல் 
யேய்வேற்குப் யபாறுப்பாகும்.   
ஜனாதிபதி ேர்லரமயி்லான 
அரமச்ேரர்வ உபகுழுவில் பிரே -
மர் ரணில் விககிரமசிங்க, ்கடற் -
ய்றாழில் அரமச்ேர் டகைஸ் நே்வா -
னநோ, நபாககு்வரத்து மற்றும் 
யேடுஞோர்ல்கள் அரமச்ேர் 
பநது்ல குண்வர்த்ேன, வி்வோ� 
அரமச்ேர் மஹிநே அமரவீர, 
யபருநநோடட ர்கத்யோழில் 
அரமச்ேர் ரநமஷ பத்திரன, மின -
ேகதி மற்றும் எரிேகதி அரமச் -

ேர் ்கஞேன விநஜநேக்கர மற்றும் 
்வர்த்ே்கம் மற்றும் உணவு பாது -
்காப்பு அரமச்ேர் ேளின யபர் -
னாண்நடா ஆகிந�ார் உள்ை -
னர்.  

்வாழ்கர்கச் யே்லவுக குழு -
வுககு உேவு்வேற்்கா்க ேம்பநேப் -
படட அரமச்சுக்களின யே� -
்லாைர்்களின பங்களிப்புடன 
அரமச்ேர் ேளின யபர்னாண்நடா 
ேர்லரமயில் உணவுப் பாது்காப் -
புக குழுய்வானர்ற அரமப்ப -
ேற்கும் அரமச்ேரர்வ அஙகீ்காரம் 
்வழஙகியுள்ைது. 

விே்ததுக்குள்ைான...
இவ விமானம் 45 யமற்றிக யோன எரட-

யுள்ை ஆரட்கரை ஏற்றிகய்காண்டு நேற்று 
முனதினம் இரவு 11.30 மணி�ைவில் ்கடடு-
ோ�க்க விமான நிர்ல�த்திலிருநது மீண்டும் 
துருககியின இஸ்ோனபுல் ே்கருககு பு்றப்படு்வ-
ேற்கு ே�ாராகிக ய்காண்டிருநேது.  இநே விமா-
னத்தில் ஏற்று்வேற்்கா்க ய்காண்டு ்வரப்படட 
ய்காள்்க்லன ேரி�ா்க பிநரக நபாடாமல் விமா-
னத்தின அருகில் நிறுத்ேப்படடோல், விமானத்-

தின இ�நதிரத்துடன ய்காள்்க்லன நமாதி�தில் 
இநே விபத்து ஏற்படடுள்ைது. இேனால் விமா-
னத்திற்கு சிறிைைவு நேேம் ஏற்படடுள்ைது.  

நேேமரடநே விமானத்ரே மீட்கந்வா 
அல்்லது ்கடடுோ�க்க விமான நிர்ல�த்ரே 
விடடு ய்வளிந�்றந்வா துருககி விமான அதி்கா-
ரி்கள் நேர்வ�ான ேட்வடிகர்க்கரை எடுக்க -
வில்ர்லய�ன விமான நிர்ல� அதி்காரி்கள் 
யேரிவித்துள்ைனர்.  

நாடு இன்று பிச்லேக்்கார...
மக்கரை ேம்முரட� ்வாககு்களுக-

்கா்க உபந�ாகித்துகய்காண்டார்்கள். 
ஆனால் இநே ோடடிலிருநே ்வைத்ரே 
எல்்லாம் சுரண்டி விடடனர். ஒருவிே-
மா்க ்கரடசியில் மி்க பாரதூரமான சுரண்-
டல்்களுடன ோடு பிச்ரே எடுககின்ற 
ோடா்க ்வநதுவிடடது.  

இநது ேமுத்திரத்தின முத்து எனறு 
யோல்்லப்படட இநே ோடு இனறு 
பிச்ரே எடுககின்ற ோடா்க மாறியுள்ைது. 
இேற்கு ்காரணமான அரன்வருநம 
பதில் யோல்்ல ந்வண்டி�்வர்்கைா்க 
இருககின்றார்்கள்.  

ஏயனன்றால் மக்கரை இநே ோடடின 
குடிமக்கைா்க பார்க்கவில்ர்ல. ஆனால் 
ேமது ்வாககுக்கா்க உபந�ாகித்துக-
ய்காண்டனர். இநே ோடடின பிரதி்கள் 
எனறு கூறினால் எங்களுரட� பிரச்சி-
ரனய�ல்்லாம் தீர்ப்பேற்கு ்வழிமுர்ற 
உள்ைது. 

அ்வற்ர்ற யேய�ாமல் மக்கரை 
்வாககு்களுக்கா்க உபந�ாகித்துள்ைனர்.  
மக்கரை ஏமாற்றி ்வாககு்கரை யபற்-
றிருககின்றார்்கள். அவ்வாறு ோடடு 
மக்கரை ஏமாற்றி ்வாககு்கரை யபற்று 

ோடு சுரண்டப்படு்வோல் இனறு ோடு 
இவ்வாறு படுகுழியில் விழுநதுள்ைது.  

அண்ரமயில் ேர்்வநேே ோண� 
நிதி�ம் நிறு்வனம் ப்ல ந்கள்வி்கரை 
ந்கட்க இருநேது.  முனனாள் பிரேமரி-
டம் 37 ந்கள்வி்கள் அ்வர்்கைால் ந்கட-
்கப்படவிருநேது. அோ்வது ஊழல் 
மற்றும் நமாேடி்கள் யோடர்பில் ந்கட்க 
விருநேனர்.  ஆனால் அ்வர் ர்வத்தி�ோ-
ர்லயில் அனுமதிக்கப்படடுவிடடார். 
அேனால் அ்வர்்கள் ந்கட்க ந்வண்டி� 
ந்கள்விர� ந்கட்காது யேனறு விடட-
னர்.  எநே ோடும் எமககு உேவி யேய�த் 
ே�ாரா்க இருககின்றன. ஆனால் இநே 
ஊழல், நமாேடி நிர்றநே அரோங்கத்ரே 
ேம்பி எநே ோடும் ேமககு உேவு்வேற்கு 
ே�ாரா்க இல்ர்ல.   அேரன முேலில் 
நி்வர்த்தி யேயோல் மாத்திரநம எமககு 
ஏரன� ோடு்களின உேவி கிரடககும். 

ஆனால் அேற்கு யபாறுப்பான்வர்்கள் 
ஓடி ஒளிநது விடடனர். இநே ோடடின 
ேற்நபாரே� ஆடசி�ாைர்்களின 
யபருநேனரம�ால் இநே ோடு ஒரு பிச்-
ரேக்கார ோடா்க மாறிவிடடது” எனறும் 
அ்வர் யேரிவித்ோர். 

எரிகோருள் கநருக்்கடிக்கு... (03 ஆம் ேக்்க்த கதாடர) 
எண்யணய ோஙகி்கள் அரமந -

துள்ை பகுதியில் புதி� சுத்தி்கரிப்பு 
நிர்ல�ம் ஒனர்ற அரமப்பேற்கும் 
உத்நேசிக்கப்படடுள்ைது.  

மாோநேம் எரியபாருரை ய்காள் -
்வனவு யேய்வேற்்கா்க ோம் 500 மில் -
லி�ன யடா்லரர நேட ந்வண்டியுள்-
ைது. 

இம்மாேம் எரியபாருளுக்கா்க 129 
மில்லி�ன யடா்லர்்கநை ர்கயிருப்-
பில் உள்ைது. நிதிர�ப் யபற்றுக 

ய்காள்ளும் ்வர்கயில் ்வஙகி்களுடன 
நபச்சு்வார்த்ரே ேடத்ேப்படடு ்வரு -
கி்றது.   

வீதி்களில் இ்றஙகி நபாராடடம் 
யேய்வோல் பிரச்ேரன்களுககு தீர்வு 
்காண முடி�ாது.  அண்ரமயில் ேர்-
்வநேே ோண� நிதி�த்தின பிரதிநிதி-
்கள் ோடடுககு ்வருர்க ேநே நபச்சு 
்வார்த்ரே்கள் நமற்ய்காண்ட ேநேர்ப்-
பத்திலும் ஆர்ப்பாடடங்கள் ேடத்ேப்-
படடன. 

ஒன்றிலைந்து... (03 ஆம் ேக்்க்த கதாடர)

இநநி்கழ்வுககு முனனாள் ஜனாதி-
பதி ரமத்திரிபா்ல சிறிநேன, எதிர்க-
்கடசித் ேர்ல்வர் ேஜித் பிநரமோஸ, 
ஐககி� மக்கள் ேகதியின யபாதுச் யே�-
்லாைர் ரஞசித் மத்தும பண்டார, ேவி-
ோைர் ேரத் யபானநேக்கா, ர்வத்தி�ர் 
ராஜிே நேனாரத்ன, மநனா ்கநணேன, 

ரவூப் ஹககீம், சி.வி.விககிநனஸ்்வ-
ரன, பி.தி்காம்பரம் உடபட அரசி�ல் 
ேர்ல்வர்்கள், சிநரஷட ஊட்கவி�-
்லாைர் விகடர் ஐ்வன, ஜனரஞேன, 
்காமினி வி�ஙய்காட, யராஹான ேம-
ரஜீ்வ உடபட சிவில் யே�ற்பாடடா-
ைர்்கள் ப்லரும் ்க்லநது ய்காண்டனர். 

எதிரக்்கடசியினரது... (03 ஆம் ேக்்க்த கதாடர)

எதிர்ேரப்பினர் ஒத்துரழப்புக-
்கரை ்வழங்காமல் குறுகி� அரசி-
�ல்நோக்கத்துடன யே�ற்படு்வது 
ய்வறுக்கத்ேக்கது எனறும் அ்வர் யேரி-
வித்ோர்.   பாராளுமன்றத்தில் நேற்று 
விநேட கூற்ய்றானர்ற முனர்வத்து 
உரர�ாற்றுர்கயிந்லந� அரமச்ேர் 
இவ்வாறு யேரிவித்ோர்.   ேரபயில் 
யோடர்நதும் உரர�ாற்றி� அ்வர்,  

ோடடின ேற்நபாரே� நிர்லரம-
யில் 225 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்்க-
ளும் ந்வண்டாயமன மக்கள் எதிர்ப்-
பில் ஈடுபடு்வது நி�ா�மானது.
நமாேமான யேருக்கடியிரன எதிர்க-
ய்காண்டுள்ை ந்வரையில் எதிர்ேரப்-
பினரின யே�ற்பாடு்கள் ோடரட 
யமனநமலும் பாதிப்பிற்குள்ைாககும் 
்வர்கயிந்ல� அரமநதுள்ைது.  

ோம் தூயரம�ான்வர்்கள் என 
்காடடிக ய்காள்ை எதிர்ேரப்பினர் 
மு�ற்சிககின்றனர்.  

எதிர்க்கடசித் ேர்ல்வர் ேஜித் பிநர-
மோஸ பிரேமர் பேவி யோடர்பில் 
ஜனாதிபதி ந்காடடாப� ராஜபக்ஷ-
விற்கு அனுப்பி ர்வத்துள்ை ்கடிேத்-
தில், ஜனாதிபதி ந்காடடாப� ராஜ-
பக்ஷ பேவி வி்லகினால் மடடுநம 

பிரேமர் பேவிர� ஏற்்கத் ே�ார் என 
அதில் எநே இடத்திலும் அ்வர் குறிப்-
பிடவில்ர்ல.    குறுகி� அரசி�ல் 
நோக்கத்திற்்கா்க யே�ற்படு்வது நி�ா-
�மற்்றது. ேஜித் பிநரமோஸ ேரப்பினர் 
முனனாள் ஜனாதிபதி ரமத்திரிபா்ல 
சிறிநேனவுடன திருமண பநேத்தில் 
இரண்வேற்்கான நபச்சு்வார்த்ரே்கள் 
முனயனடுக்கப்படுகின்றன.   ்கத்-
நோலிக்க ேமூ்கத்தினரது பிரோன குற்-
்ற்வாளி�ா்க ்கருேப்படும் ேபருடன 
திருமண பநேத்தில் இரண� முற்ப-
டும் நபாது அநே 52 ோள் அரசி�ல் 
டீல் யோடர்பான ேநநே்கம் எழு்வது 
நிச்ே�ம்.   

ேற்நபாரே� யேருக்கடி�ான சூழ்-
நிர்லயில் எதிர்க்கடசி ஆடசிப்யபா-
றுப்ரப ஏற்்றாலும் நிர்லரம்கள் 
மாற்்றமரட�ப்நபா்வதில்ர்ல.  

அவ்வா்றானால் ஐககி� மக்கள் 
ேகதியினர் மக்கள் விடுேர்ல முனன-
ணிர�யும்,ஸ்ரீ ்லங்கா சுேநதிரக ்கட-
சிர�யும் இரணத்துக ய்காண்டு 113 
என்ற யபரும்பானரம ப்லத்ரே நிரூ-
பித்து அரோங்கத்ரே யபற்றுகய்காள்-
ை்லாநம  எனறும் அரமச்ேர் நமலும் 
யேரிவித்ோர். 

கவளிவிவ்கார... (03 ஆம் ேக்்க்த கதாடர)

யேய்வேற்்கா்க அறிமு்கப்படுத்ேப்ப-
டககூடி� ்வழிமுர்ற்கள் குறித்து ்க்லந-
துரர�ாடப்படடது.    இநே ேநதிப்-
ரபத் யோடர்நது, யோழி்லாைர்்கரைப் 
யபற்றுகய்காள்ளும் ோடு்களிலுள்ை 
இ்லஙர்கத் தூேர்கங்களின ேர்ல்வர்்கள் 
மற்றும் யோழி்லாைர் மற்றும் ய்வளி-
ோடடு ந்வர்ல்வாயப்பு அரமச்சு 
மற்றும் இ்லஙர்க ய்வளிோடடு ந்வர்ல-
்வாயப்புப் பணி�்கத்தின அதி்காரி்களின 
பஙந்கற்புடன, இரு அரமச்ேர்்களும் 
ேடத்தி� யமயநி்கர் ேநதிப்பு ேரடயபற்-

்றது.   ஆரம்ப உரரர� ஆற்றி� ய்வளி-
ோடடரமச்ேர் பீரிஸ், இ்லஙர்கத் 
யோழி்லாைர்்களுககு ந்வர்ல ்வாயப்புக-
்கரைப் யபற்றுக ய்காடுப்பதில் ய்வளி-
ோடு்களிலுள்ை இ்லஙர்கத் தூேர்கங்கள் 
முககி� பங்காற்று்வோ்க ்வலியுறுத்தி�-
துடன, யபாருைாோர இராஜேநதிரக ்கட-
டரமப்புககுள் தூேர்கங்களின முககி� 
முனனுரிரம�ா்க உள்ை ோத்தி�ககூ-
று்கரை முனகூடடிந� ஆராயுமாறு 
அரனத்து தூேர்கங்கரையும் ஊககுவித்-
ோர்.   

ஓைான் தூதுவர... (03 ஆம் ேக்்க்த கதாடர)

்வாயப்பு்கள் யோடர்பா்க இரு ோடு-
்களுககும் இரடயி்லான இருேரப்பு 
உ்றவு்கரை ்வலுப்படுத்து்வேற்கு 
ஆேர்வளிப்போ்க ஓமான தூது்வர் 
யேரிவித்ோர். அத்துடன, இ்லஙர்க 
- ஓமான பாராளுமன்ற ேடபு்றவுச் ேங-
்கத்தின ஊடா்க இரு ோடு்களுககும் 
இரடயி்லான உ்றவு்கரை ்வலுப்ப-
டுத்ே ந்வண்டி�ேன அ்வசி�ம் குறித்-

தும் இஙகு ்க்லநதுரர�ாடப்படடது.  
இ்லஙர்கக்கான ஓமானி�த் தூது்வ-
ரின 08 ்வருட நேர்வக்கா்லத்தில் 
்வழஙகி� அரனத்து ஒத்துரழப்புக-
்களுககும் ேபாோ�்கர் ேனறிர�த் 
யேரிவித்ோர். இநேச் ேநதிப்பில் பாரா-
ளுமன்ற யே�்லாைர் ோ�்கம் திரு. 
ேம்மி்க ேேோ�க்கவும் ்க்லநதுய்காண்-
டார். 

பிரபதே கேயை்க... (03 ஆம் ேக்்க்த கதாடர)

அ்வரும் மூத்ே ம்களும் மற்ய்றாரு 
படுகர்கயில் உ்றஙகிக ய்காண்டிருந -
ேோ்கவும் யபாலிஸ் விோரரண்க -
ளில் யேரி�்வநதுள்ைது.   

அ்வைது ேர்லயில் ்வாைால் கூர் -

ரம�ான அடி அல்்லது அத்ேர்க� 
ேடரட�ான ஆயுேத்தின மழுஙகி� 
பக்கத்ோல் அ்வள் மரணம் ஏற் -
படடோ்க யபாலிஸார் யேரிவித்ே -
னர். எடடி உலத்தத இராணுவ...

ேர்லரம�்கம் நேற்றுறு (05) யேரி-
வித்துள்ைது. இச்ேம்ப்வம் யோடர்-
பி்லான விோரரண்கள் முடியும் 
்வரர ய்லப்டினண்ட ந்கர்ணல் 
அரனத்துப் யபாறுப்பு்களிலிருந-
தும் இரடநிறுத்ேப்படடுள்ைோ்க 
இராணு்வ ேர்லரம�்கம்  ய்வளி-
யிடடுள்ை அறிகர்கயில் குறிப்பிடப்-
படடுள்ைது.

இராணு்வத் ேைபதி ய்லப்டி -
னண்ட யஜனரல் விககும் லி�னந்க-
வின பணிப்புரரக்கரம� இநே தீர்-
மானம் எடுக்கப்படடுள்ைது.

05 நபர் ய்காண்ட விோரரண 
நீதிமன்றத்தின பரிநதுரர்கள் 
்வரும் ்வரர குற்்றம் ோடடப்படட 
இராணு்வ அதி்காரி அரனத்துப் 
பணி்களிலிருநதும் உடனடி�ா்க 
இரடநிறுத்ேப்படடுள்ைார்.

இராணு்வ அதி்காரி ஒரு்வர், யபாது -
ம்கன ஒரு்வரர எடடி உரேத்ே 
வீடிந�ா ேமூ்க ஊட்கங்களில் பரவி-
�ரே அடுத்து விோரரண்கள் ஆரம்-

பிக்கப்படடிருநேன. எரியபாருள் 
நிரப்பு நிர்ல�த்திலிருநே ஒரு குழு 
நிர்ல�த்தின ேட்வடிகர்க்களுககு 
இரடயூறு யேயேோ்க எரியபாருள் 
நிரப்பு நிர்ல�த்தின உரிரம�ாைர் 
மற்றும் அதி்காரி்களின கூற்றுப்படி 
யேரி�்வநதுள்ைோ்க இராணு்வப் 
நபச்ோைர் யேரிவித்திருநோர்.

பணியில் ஈடுபடடிருநே இரா -
ணு்வம் மற்றும் யபாலிஸாரின 
்கடரம்களுககு இரடயூறு விரை -
வித்ேோ்கவும் அ்வர்்கரை ே்காே 
்வார்த்ரே்கைால் திடடி�ோ்கவும் 
யேரிவிக்கப்படடுள்ைது.

இநே குழு ந்வண்டுயமனந்ற எரி -
யபாருள் நிர்ல�த்தில் அரமதியின-
ரமர� உரு்வாககி நமாேலுககு 
அரழப்பு விடுத்திருக்க்லாயமன 
அதி்காரி்கள் ேநநேகிககின்றனயரன-
றும் ேம்ப்வம் யோடர்பில் இரு்வர் 
ர்கது யேய�ப்படடுள்ைோ்கவும் 
நபச்ோைர் யேரிவித்திருநேரம 
குறிப்பிடத்ேக்கது.

இநே ்வருடத்துக்கான ்கல்விப் 
யபாதுத்ேராேர உ�ர்ேர, ோோரண -
ேர மற்றும் பு்லரமப்பரிசில் பரீட -
ரே்கள் ேரடயபறும் தி்கதி்கள் 
யோடர்பான அறிவிப்ரப ்கல்வி 
அரமச்சு ய்வளியிடடுள்ைது.

அேனபடி, 2022 ஆம் ஆண் -
டுக்கான உ�ர் ேரப்பரீடரே்கள் 
எதிர்்வரும் ே்வம்பர் 28 முேல் 
டிேம்பர் 23 ஆம் தி்கதி ்வரர�ான 
்கா்லப்பகுதியில் ேடத்து்வேற்கு 

்கல்வி�ரமச்சு தீர்மானிக்கப்பட -
டுள்ைது. அத்துடன, இவ்வருடத் -
துக்கான பு்லரமப்பரிசில் பரீட -
ரேர� எதிர்்வரும் ே்வம்பர் 27 
ஆம் தி்கதி ேடத்து்வேற்கும், 2022 
ஆம் ஆண்டு ோோரண ேரப் பரீட -
ரேர�, 2023 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 
மற்றும் நம ஆகி� மாேங்களில் 
ேடத்து்வேற்கும் தீர்மானிக்கப்பட-
டுள்ைோ்க ்கல்வி�ரமச்சு யேரிவித் -
துள்ைது.

'வேலுகுமார'ோக மாறிய
வேலு குமார் எம்.பி
(ந்லாரனஸ் யேல்்வோ�்கம், ஷம்ஸ் பாஹிம்)

ஐககி� மக்கள் ேகதி பாராளுமன்ற 
உறுப்பினர் ந்வலு குமாரின யப�ரர 
ேரபககு ேர்லரம ்வகித்ே சுநரன 
ரா்க்வன எம்.பி ே்வ்றா்க அறிவித்ேோல் 
நேற்று ேரபயில் குழப்ப நிர்ல உரு்வா-
னது. நேற்று பாராளுமன்றத்தில்  யேல்-
்வராோ ்கநஜநதிரன உரர�ாற்றினார். 
அ்வரர யோடர்நது ந்வலு குமார உரர-
�ாற்று்வார் என ேரபககு ேர்லரம 

்வகித்ே சுநரன 
ரா்க்வன எம்.
பி அறிவித்ோர். 
ேனது யப�ர் ந்வலு 
குமார அல்்ல என ந்வலு குமார் எம்.பி யேரி-
வித்ோர். இேரன�டுத்து  அ்வரின யப�ரர 
திருத்தி அறிவித்ே சுநரன ரா்க்வன எம்.பி, 
'ய்கௌர்வ  ந்வலுகுமார் எம்.பி' என உச்ே-
ரித்ோர்.  அேரன யோடர்நது ந்வலு 
குமார் எம்.பி உரர�ாற்றினார். (பா)

G.C.E OL/AL,புைலைபேரிசில்   
ேரீடலே தி்கதி்கள் அறிவிபபு  
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கூரிய ஆயுதத்தினால் பெண் 
ஒருவர் குத்திகபகாலை 

ப�ொைன்்னறுலையில் சம�ைம
அநுராதபுரம் தினகரன் நிருபர்                                     

பபாலன்னறுவ புலஸ்திபுர பகுதியில் 
கூரிய ஆயுதம் ஒன்றினால் பவட்டிக் 
பகாலல பெயயபபட்டிருநத பபண் ஒருவரு-
லைய ெைலத்திலன  புலஸ்திபுர பபாலிஸார் 
மீட்டுள்ளனர்.

பபாலிஸாருக்கு கிலைத்த தகவலுக்-
கலைய ெம்பவயிைத்திற்கு விலரநத 
பபாலிஸார்,  வீபைான்றின் மைல் ைாடியில் 
பலத்த  பவட்டுக்காயஙகளுைன் உயிரிழந-
திருநத பபண் ஒருவருலைய ெைலத்திலன 
பிரமதெ வாசிகளின் உதவியுைன் மீட்டுள்ள -
னர். இசெம்பவம் 04 ஆம் திகதி  அதிகாலல 
புலஸ்திபுர பகுதியிலுள்ள வீபைான்றின் 
மைல் ைாடியில் இைம்பபற்றுள்ளது என 

விொரலைகல்ள மைற்பகாண்டு வரும் 
பபாலிஸார் குறிபபிட்ைனர். ெம்பவத்தில் 
உயிரிழநத பபண் புலஸ்திபுர,தல்பபாத்த 
பகுதிலய வசிபபிைைாக பகாண்ை  45 வய-
துைய பபாலன்னறுவ பிரமதெ பெயலா்ளர் 
அலுவலகத்தில்   பிரதான நிருவாக உத்தி-
மயாகத்தராக கைலை பெயயும் பபண் உத்-
திமயாகத்தர் என்பது பதரியவநதுள்ளது. 
உயிரிழநத பபண்ணுைய ெைலம் பபாலன்-
னறு லவத்தியொலலயின் பிமரத அலையில் 
லவக்கபபட்டுள்ளது. இக்பகாலலயிலன 
யார் எதற்காக மவண்டி பெயதிருக்கலாம் 
என கண்ைறியபபைாத நிலலயில் புலஸ் -
திபுர பபாலிஸ் நிலலய பபாறுபபதிகாரி  
உளளிட்ை பபாலிஸ் குழுவினர் தீவிர விொர-
லைகல்ள மைற்பகாண்டு வருகின்ைனர்.

கஹட்டகஸ்திகிலிய பிரதேச
சசயலாளரின் முன்்ாதிரி  

அநுராதபுரம் மைற்கு தினகரன் நிருபர்

தற்மபாது நிலவும் எரிபபாருள பெருக்கடி 
காரைைாக கஹட்ைகஸ்திகிலிய பிரமதெ 
பெயலா்ளர் ஆர்.பெநதில் தனது அதிகார -
பூர்வ வாகனத்லத பாவிக்காைல் துவிசெக்கர 
வண்டியில் கைலைக்கு பெல்வதற்கு தீர்ைா -
னித்துள்ளார்.

ொை்ளாவிய ரீதியில் எரிபபாருளுக்கு 
பெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ள நிலலயில் அவரது 
அதிகாரபூர்வ வாகனத்லத பாவலனக்கு 
எடுக்காைல் எரிபபாருள சிக்கலுக்கு எதிர் -

பகாண்டுள்ள ைக்களுக்கு ஒரு உதாரைைாக 
பிரமதெ பெயலா்ளர் துவிசெக்கர வண்டியில்  
கைலைக்கு பெல்ல தீர்ைானித்துள்ளதாக 
பதரிவித்தார்.

கஹட்ைகஸ்திகிலிய பிரமதெ ைக்கள 
பிரசசிலன இல்லாைல்  எரிபபாருல்ள 
பபற்றுக் பகாளவது பதாைர்பில் பெயலா்ள -
ரின் தலலயீட்டில் சிைபபு திட்ைபைான்லை 
அலைத்துள்ளதுைன் பபாலிொரும் இராணு -
வத்தினரும் அதலன வழிெைத்திச பெல்ல -
வுள்ளதாகவும் அவர் பதரிவித்தார்.

ேண்ணீர் வாளிக்குள் விழுந்து சிசு ்ரணம்
 யாழ்.விமெை நிருபர்   

யாழ்பபாைம் பபான்னாலல பகுதியில் 
திஙகட்கிழலை (04)  தண்ணீர் வாளிக்குள 
தவறி விழுநத குழநலத உயிரிழநதுள்ளது.   

பபான்னாலல சுழிபுரம் பகுதிலய மெர்நத 
யமொதரன் யஸ்மிகா (வயது 1வருைம் 10 
ைாதம்) எனும் குழநலதமய உயிரிழநதுள-
்ளது.குறித்த குழநலத வீட்டு முற்ைத்தில் 
வில்ளயாடிக்பகாண்டு இருநத மவல்ள , 
அருகில் இருநத 20 லீட்ைர் பகாளவனவு 

உலைய தண்ணீர் வாளிக்குள இருநத கரண்டி 
ஒன்றிலன எடுக்க முற்பட்ை மவல்ள , 
வாளிக்குள தலல கீழாக விழுநது நீரில் 
மூழ்கியுள்ளதாக அறிய வருகிைது.    அலத 
அவதானித்த வீட்ைார் குழநலதலய மீட்டு 
லவத்தியொலலயில் அனுைதித்த நிலலயில் 
லவத்திய ொலலயில் சிறுமி சிகிசலெ பல -
னின்றி உயிரிழநதுள்ளது.    பிமரத பரிமொத-
லனயின் பின்னர் ெைலம் உைவினர்களிைம் 
ஒபபலைக்கபபைவுள்ளது.   



2022 ஜூலை 6

புதன்கிழலை

8

வட்டுவாகல் சப்த கன்னிமார் ஆலயம்;   
தீர்்த்தம் எடுகக சசல்லும் வீதி மறிபபு

மாங்குளம் குறூப் நிருபர்  

முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் 
வரலைாற்று சிறப்புமிக்க வடடுவா-
்கல சப்்த ்கன்னிமார் ஆலையத்தின் 
வரு்டாந்த உற்சவத்்்த முன்னிடடு 
நேற்று முன்தினம் மா்லை ஐநது 
முப்பது மணி அளவில ஆலையத்-
திலிருநது தீர்த்்தம் எடுப்ப்தற்்கா்க 
முல்லைத்தீவு பபருங்்க்ட்லை 
நோககி அடியவர்்கள் பசன்றநபாது 
தீர்த்்தக்க்ர வீதி்ய மறித்து 591 
ஆவது ப்்டப்பிரிவின் 12 S L L 
I ப்்டப்பிரிவு இராணுவத்தினர் 
தீர்த்்தம் எடுப்ப்்த ்த்்ட பசய்துள் -
ளனர்.  

குறித்்த வீதி ஊ்டா்க இராணுவத் -
தினர் தீர்த்்தம் எடுக்க பசலலை வி்டா -
்த்தன் ்காரணமா்க குழப்ப நி்லை 
ஏற்பட்டது. ஒன்பது முப்பது மணி 

வ்ர அவர்்கள் தீர்த்-
்தம் எடுக்க சம்மதிக-
்கா்த நி்லையிநலை 
அந்த இ்டத்தில 
ஒன்றுகூடி இருந்த 
மக்கள் முல்லைத்-
தீவு பரந்தன் பிர்தான 
வீதியில வடடுவா-
்கல பாலைத்திற்கு 
அ ரு ்க ா ் ம யி ல 
வடடுவா்கல சப்்த 
்கன்னிமார் ஆலையத்-
திற்கு பசாந்தமான 
்காணி்ய அப்கரித்து வீதி ்த்்ட ஏற் -
படுத்தியிருந்த இ்டத்திற்கு வரு்்க 
்தநது இராணுவத்தின்ர ஆலைய 
்க்ட்ம்களுககு ஒத்து்ழக்கா்த 
்காரணத்தினால ஆலைய ்காணியில 
இருநது பவளிநயறுமாறு மக்கள் 

வீதி்ய மறித்து ஆர்ப்பாட்டத்தில 
ஈடுபட்டனர்  

மக்கள் வீதிககிறங்கி நபாரா்ட 
முற்பட்ட நவ்ளயிநலை சுமார் 50-
ககும் நமற்பட்ட இராணுவத்தினர் 
ஆயு்தம் ்தாங்கிய நி்லையில குறிப் -

பிட்ட பகுதிககு ப்காண்டுவரப் -
படடு குறிப்பிட்ட இ்டத்திநலை சிலை 
மணி நேரமா்க ப்தற்ற நி்லை்ம 
ஏற்படடிருந்தது.  

இ்தன் பின்னணியில ்தங்்களு-
்்டய ஆலைய ்க்ட்மககு ஒத்து -
்ழக்கா்த இராணுவம் ஆலைய 
்காணியில இருநது பவளிநயற 
நவண்டும் என்ற மக்களு்்டய 
ப்தா்டர்ச்சியான ந்காரிக்்க்ய 
அடுத்து குறித்்த பகுதியில இருந்த 
ஆலைய ்காணியில இருநது இராணு -
வத்தினர் ்தங்்களு்்டய பபாருட -
்க்ள அ்கற்றி குறித்்த இ்டத்திலி-
ருநது பவளிநயறுவ்தா்க உறுதி 
அளித்து பவளிநயறினர்  

நேற்று முன்தினம் இரவு இ்டம்-

பபற்ற இந்த சம்பவங்்களின் பின் -
னணியில நேற்று அதி்கா்லை அந்த 
இ்டத்தில மக்கள் பசன்ற நபாது 
அந்த இ்டத்திநலை நபா்டப்படடு 
இருந்த தூண்்கள் ்க்தவு முற்று 
முழு்தா்க இடித்து அ்கற்றப்படடு 
தூண்்கள் நபா்டப்படடு முள்ளு 
்கம்பி இழுத்து நவலி அ்்டக்கப் -
படடுள்ளது இ்தனால இந்த திரு -
விழாவினு்்டய இறுதி ோளான 
வருகிற திங்்கடகிழ்ம அந்த நி்கழ் -
வி்ன பசய்ய முடியா்த அளவிற்கு 
இராணுவம் மீண்டும் ்த்்ட்க்ள 
ஏற்படுத்தியுள்ளது இ்தனால மக்கள் 
ஆத்திரம்்டநதுள்ளன.   

ஆலைய சம்பிர்தாய ்க்ட்ம்க-
ளில இராணுவத்தின் இவவாறான 
்த்லையீடு ப்தா்டர்பில பலநவறு 
விமர்சனங்்கள் பவளியி்டப்பட -
டுள்ளந்தாடு இந்த ஆலைய தீர்த்்தம் 
எடுககின்ற வீதி மற்றும் பரியழம் 
வழி விடுகின்ற ்க்ட்ம்களுககுரிய 
இ்டங்்களில இருநது இராணுவத் -
தினர் முற்று முழு்தா்க பவளிநயற 
நவண்டும் எனவும் குறிப்பா்க 
இந்த ஆலையத்தின் உ்்டய தீர்த்்த 
வீதி ்தற்நபாது 12 S L L I இராணுவ 
மு்காம் வீதி என பபயர் மாற்றப் -
படடு பபயர்ப்பலை்்க நபா்டப்பட -
டுள்ளது.

இ்தற்கு எதிரா்க பிரந்தச ச்ப-
யினர் உ்டனடியா்க ே்டவடிக்்க 
எடுக்க நவண்டும் எனவும் மக்கள் 
ந்காரிக்்க விடுககின்றனர்.    

பரந்தன் குறுாப் நிருபர்  

சட்டவிநரா்தமா்க இலைங்்்கககு 
ப்காண்டு வரப்பட்ட 2000 கிநலைா 
மஞசள் மற்றும் 03 ்ப்களில இருந்த 
பூச்சிகப்காலலி மருநது்களும் இரா-
ணுவத்தினரால மீட்கப்படடுள்ளன.  

நேற்று முன்தினம் இரவு பூே்கரி 
பவட்டக்காடு பகுதியில சட்டவிநரா-
்தமான மு்றயில இலைங்்்கககுள் 
ப்காண்டுவரப்பட்ட மஞசள் ஒரு 
ப்தா்்கநய இவவாறு மீட்கப்படடுள்-
ளது.   

இராணுவப் புலைனாய்வுப் பிரிவின-
ருககுக கி்்டத்்த இர்கசிய ்த்கவலின் 
அடிப்ப்்டயில இ்வ மீட்கப்பட-
்டது.  

்க்டல மார்க்கமா்க சட்டவிநரா-
்தமான மு்றயில பபாருட்கள் 
ப்காண்டு பசலலைப்படுவ்தா்க 
இராணுவ புலைனாய்வுப் பிரிவின-
ருககு கி்்டத்்த ்த்கவலின் அடிப்ப்்ட-
யில நமற்ப்காள்ளப்பட்ட இந்த சுற்-
றிவ்ளப்பில 65 பபரிய ்ப்களில 
ம்றத்து ்வக்கப்படடிருந்த 2000 
கிநலைா மஞசள் மற்றும் 03 ்ப்களில 
இருந்த பூச்சிகப்காலலி மருநது்களும் 
்்கப்பற்றப்படடுள்ளன.   

இந்த மஞசள் ப்தா்்க இநதியா-
வில இருநது இலைங்்்கககு ப்காண்டு 
வரப்பட்ட்தா்க சநந்தகிக்கப்படுவது-
்டன், சநந்த்க ேபர்்க்ள ்்கது பசய்-
வ்தற்்கான நமலைதி்க விசார்ண்க்ள 
பூே்கரி பபாலிஸார் நமற்ப்காண்டு 
வருகின்றனர்.    

பூநகரி பகுதியில்

2000 கில�ோ மஞ்சள்   
பூச்சிக்கோல்லி மருந்துகள்   
இரோணுவத்தினரோல் மீட்பு   

கிளிநநொச்சி முரசுமைொடலடை மேற்று கண்டி அருள்மிகு ஸ்ரீ முத்துைொரியமைன் ஆையத்தின் 
வருடைொநத மதர் திருவிழொ மநற்று நவகு சிறபபொக நலடைநபற்றுள்்ளது.    
            படைம: பரநதன் குறுொப நிருபர்

எரி்�ோருள் கறுப்பு ்சந்்தை்ை தைமமோல் 
கட்டுப்�டுத்தை முடிைோதை நி்�்ம  
யாழ். விநச்ட நிருபர்  

எரிபபாருள் ்கறுப்பு சந்்த்ய 
்தம்மால ்கடடுப்படுத்்த முடியா்த 
நி்லை்ம ்காணப்படுவ்தா்க யாழ்.
மாவட்ட பசயலைர் ்க.மந்கசன் ்்கவி-
ரித்துள்ளார்.   

யாழில ஐ.ஓ.சி எரிபபாருள் விநி-
நயா்கஸ்தர் பபாதுமக்களுககு ்தாம் எரி-
பபாருள் வழங்குநவாம் என அறிவித்-
துள்ள்ம ப்தா்டர்பில ந்கட்ட நபாந்த 
அவவாறு ப்தரிவித்்தார்.   

அவர் நமலும் ப்தரிவிக்்கயில ,   
அரசாங்்கத்தின் அறிவுறுத்்தல்க-

ளுககு அ்மவா்க யாழ். மாவட-
்டத்தில அத்தியாவசிய நச்வயில 
ஈடுபடுபவர்்களுககு எரிபபாருள் விநி-

நயா்கம் நமற்ப்காள்ளப்படடு வருகி-
றது.   யாழில ஐஓசி நிறுவனம் பபாது 
மக்களுககு எரிபபாரு்ள வழங்கு-
நவாம் என ஊ்ட்க சநதிப்பு ே்டத்திய-
்தா்க அறிகிநறன்.  

அவர்்கள் ்தமது எரிபபாருள் விநி-
நயா்கம் ப்தா்டர்பில மாவட்ட பசய-
லை்கத்திற்கு எவவி்தமான எழுத்து 
மூலைமா்க அறிவித்்தல எ்த்னயும் 
விடுக்கவில்லை.  

வரி்சயில நிற்பவர்்களுககு எரி-
பபாருள் வழங்்க குறித்்த நிறுவ-
னம் ே்டவடிக்்க எடுககுமானால 
மு்றயான ஒரு ே்்டமு்ற பின்பற்-

றப்ப்ட நவண்டும்.  
அவவாறிலலைாமல வரி்சயில நிற்-

பவர்்களுககு எரிபபாரு்ள வழங்கும் 
நபாது அருகில உள்ளவர்்கள் ப்தா்டர்ச்-
சியா்க எரிபபாரு்ள பபறககூடிய 
சந்தர்ப்பம் உருவாகும் நி்லையில 
்கறுப்புச் சந்்த்ய ்கடடுப்படுத்்த 
முடியாதுநபாகும்.  

ஆ்கநவ எரிபபாருள் விநிநயா-
்கத்்்த சிறப்பா்க நமற்ப்காள்வ-
்தற்கு மாவட்ட பசயலை்கம் மடடும் 
்தனித்து பசயற்படுத்தி வி்ட முடியா்த 
நி்லையில அ்னவரு்்டய ஒத்து-
்ழப்பும் அவசியம் என ப்தரிவித்்தார்.    

யொழ்.ைொவடடை நேயைர் க.ைமகேன்

அககரோ்சன்   
மன்னனுககு  
நி்னலவந்தைல்  
முல்லைத்தீவு குறூப் நிருபர்   

கிளிபோச்சி அக்கராயனில வர-
லைாற்று மன்னன் அக்கராசனு்்டய 
நி்னநவந்தல நி்கழ்வு நேற்று 
(05) ே்்டபபற்றுள்ளது. முற்ப -
்கல 10.00 மணியளவில ்க்ரச்சி 
பிரந்தச ச்பயின் உறுப்பினர் சு.்த-
யாபரன் ்த்லை்மயில ே்்டபபற்ற 
நி்கழ்வில மு்தன்்ம விருநதினரா்க 
்க்ரச்சி பிரந்தச ச்பயின் ்தவிசா-
ளர் அ.நவழமாலிகி்தன் ்கலைநது 
ப்காண்டு மன்னனின் சி்லைககு 
மு்தலைாவது மா்லையி்ன அணிவித்-
்தார். இநநி்கழ்வில ்க்ரச்சி பிரந்தச 
ச்பயின் உப ்தவிசாளர், உறுப்பினர்-
்கள், பிரந்தச ச்பயின் உத்திநயா்கத்-
்தர்்கள் மற்றும் பபாது மக்கள் ்கலைநது 
ப்காண்்டனர்.    

மன்னோரில் தைனிைோர் �ஸ், முச்்சககர வண்டி ்சோரதிகள் எரி்�ோருளுககோக ல�ோரோட்்டம  
மன்னார் குறூப் நிருபர்   

மன்னாரில நேற்று ்கா்லை மு்தல 
மன்னார் ்தனியார் பஸ சங்்கத்தினர் 
மற்றும் முச்சக்கர வண்டி சாரதி்கள் 
்தனித்்தனியா்க எரிபபாருள் ந்காரி 
முன்பனடுக்கப்பட்ட நபாராட்டம் 
்காரணமா்க மக்கள் பாரிய அளவில 
பாதிக்கப்படடுள்ளனர்.  

அரச பஸ நச்வ்ய முன்பன-
டுக்க முடியா்த வ்்கயில ்தனியார் 
பஸ உரி்மயாளர்்கள் வீதி்ய 
மறித்து நபாராட்டத்தில ஈடுபட்டனர்.
இ்தனால நபாககுவரத்்்த நமற்-
ப்காள்ள ்காத்திருந்த மக்கள் பலநவறு 
அபசௌ்கரியங்்களுககு மு்கம் ப்காடுத்-
்தனர்.  

மன்னார் டிப்நபாவுககு வழங்்கப்-
பட்ட 13200 லீற்றர் டீசலில மன்னார் 

மாவட்ட ்தனியார் நபாககுவரத்துச் 
சங்்க நபருநது்களுககும் வழங்குமாறு 
உரிய ்தரப்பினால ந்காரிக்்க விடுக-
்கப்படடிருந்தது.  

எனினும் வழங்்கப்பட்ட 13200 
லீற்றர் டீசலில ்தற்நபாது வ்ர 2413 
லீற்றர் டீசல மாத்திரநம ்தனியார் 
நபருநது்களுககு வழங்்கப்பட்டது.
எனினும் அ்த்ன ப்தா்டர்நது டீசல 

எ்வயும் ்தனியார் நபருநது்களுககு 
வழங்்கவில்லை.  

இந்த நி்லையில நேற்று ்கா்லை 
10 மணியளவில மன்னார் மாவட-
்டச் பசயலை்கத்தில அரசாங்்க அதிபர் 
திருமதி ஏ.ஸரான்லி டி நமல ்த்லை்ம-
யில அரச மற்றும் ்தனியார் நபாககுவரத்-
துச் சங்்க பிரதிநிதி்களுககும் இ்்டயில 
விநச்ட ்கலைநது்ரயா்டல இ்டம் 

பபற்றது.   இ்தன்நபாது இலைங்்்க 
நபாககுவரத்து ச்பயின் எண்்ணக 
கு்தங்்களில இருநது ்தனியார் பஸ 
நச்வ்களுககு டீசல வழங்குவது 
என்ற அரச நி்லைப்பாடடிற்கு அ்மய 
மன்னார் சா்லைககு 6600 லீற்றர் டீசல 
வருமா்க இருந்தால அவற்றில 2500 
லீற்றர் டீச்லையும்,13,200 லீற்றர் டீசல 
வருமா்க இருந்தால 5000 லீற்றர் டீசல 
்தனியார் நபருநது நச்வ நபருநது்க-
ளுககு வழங்குவது என குறித்்த ்கலைந-
து்ரயா்டலின் நபாது இணக்கம் 
ப்தரிவிக்கப்பட்டது.   இந்தநவ்ள 
மன்னாரில நச்வயில ஈடுபடும் முச்-
சக்கர வண்டி சாரதி்கள் ்தமககு உரிய 
மு்றயில எரிபபாரு்ள வழங்்க 
ந்காரி நபாராட்டத்தில ஈடுபட்ட்ம-
யும் குறிப்பி்டத்்தக்கது.    

மகொபபொ பிரமதே ேர்மவொதய மதேமதொய ேலபயொல் புத்தூர் வீரவொனி ேனேமூக நிலையப 
பகுதியில் நதரிவு நேயயபபடடை 69 குடுமபஙகளுக்கு உைர் உணவு நபொதிகள், விமேடை 
மதலவயுலடைமயொருக்கொன உபகரணஙகள் வழஙகும நிகழ்வு அதன் தலைவர் இ.ையில்-
வொகனம தலைலையில் நலடைநபற்ற மபொது.    

மோங்குளம மகோ வித்திைோ�ைத்திற்கு   
அதி�்ர நிைமிகக லகோரிக்க  

முல்லைத்தீவு குறூப் நிருபர்   

மாங்குளம் ம்கா வித்தியாலையத்திற்கு ்க்டந்த ஒன்ற்ர 
ஆண்டு்களா்க அதிபர் நியமிக்கப்ப்டாமல இருப்ப்தா்க பபற்-
நறார்்களினால ப்தரிவிக்கப்படுகின்றது. துணுக்காய் ்கலவி 
வலையத்தில 1ஏபி பா்டசா்லையான இப்பா்டசா்லையில 600 
இற்கு நமற்பட்ட மாணவர்்கள் ்கலவி பயிலகின்றனர். இப்பா-
்டசா்லையில பணியாற்றிய அதிபர் 2020 புரட்டாதி மா்தத்தில 
ப்தவி உயர்வு பபற்றுச் பசன்ற்்த அடுத்து இதுவ்ர நிரந்தர 
அதிபர் நியமிக்கப்ப்டவில்லை. பா்டசா்லைககு அதிப்ர 
நியமியுங்்கள் என பபற்நறார்்களும் ப்ழய மாணவர்்களும் 
ப்தா்டர்ச்சியா்க ந்காரிக்்க விடுத்து வரும் நி்லையிலும் 
இதுவ்ர அதிபர் நியமிக்கப்ப்டவில்லை.    

பரந்தன் குறூப் நிருபர்  

்தமிழ்க அரசின் இரண்்டாம் ்கட்ட 
நிவாரண பபாருட்கள் துணுக்காய் 
பிரந்தச பசயலை்கத்திற்குடபட்ட 572 
குடும்பங்்களுககும் மாந்்த கிழககு 
பிரந்தச பசயலை்கத்திற்குடபட்ட 417 
குடும்பங்்களுககும் பகிர்ந்தளிக்கப் -
படடிருந்தது.  

இநதியாவின் ்தமிழ் ோடடு அரசி-

னால இலைங்்்க மக்களுககு ேன்ப்கா-
்்டயா்க வழங்்கப்படடுள்ள நிவாரண 
பபாருட்கள் நேற்்றயதினம் முல-
்லைத்தீவு மாவட்ட பசயலை்கத்திற்கு 
கி்்டக்கப்பபற்ற்்தயடுத்து மாவட-
்டத்தின் பிரந்தச பசயலை்கங்்களுககு 
அ்வ நேற்று மா்லை பகிர்ந்தளிக்கப்-
படடிருந்தன.   

அ்தன் ப்தா்டர்ச்சியா்க நேற்று (05) 

துணுக்காய் மற்றும் மாந்்த கிழககு 
பிரந்தச பசயலை்கங்்களிற்கு இரண் -
்டாம் ்கட்டமா்க கி்்டக்கப்பபற்ற 989 
குடும்பங்்களுக்கான 10 கிநலைா நி்ற 
ப்காண்்ட அரிசி ்ப்கள் பிரந்தச பசய -
லைாளர் மற்றும் உ்தவி பிரந்தச பசயலைா-
ளர், கிராம அலுவலைர்்கள், சமுர்த்தி 
உத்திநயா்கத்்தர்்கள் முன்னி்லையில 
மக்களுககு வழங்்கப்படடுள்ளன.    

தைமிழக அரசின் இரண்்டோம 
கட்்ட நிவோரணம வழங்கல்
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ப�ொதுச் சேவை உத்திச�ொகஸ்தரகளின்
இடமொற்றத்திறகொன விண்ணப�ம் சகொரல்

ஒலுவில் விசேட நிருபர்  

கிழக்கு மாகாண பபாதுச் சேவை 
உத்திச�ாகஸ்தர்களின் 2023ம் 
ஆண்டு ைருடாந்த இடமாற்றத்திற-
கான விண்ணபபம் சகாரபபட்டுள்ள-
்தாக, கிழக்கு மாகாண பிரதிப பிர்தம 
பே�லா்ளர் (நிருைாகம்) ஏ. மன்சுர் 
ப்தரிவித்்தார்.

பகாவிட்-19 ப்தாறறு காரணமாக 
2022 ஆம் ஆண்டிறகான ைருடாந்த 
இடமாற்ற பே�றபாடுகள முன்பன-
டுக்கபபடவில்வல.   

புதி� இடமாற்றஙகள அவனத்தும் 
2023 ஜனைரி மு்தலாம் திகதி மு்தல் 
பே�றபடும். அ்தறசகற்ற ைவகயில் 
இடமாற்ற உத்திச�ாகஸ்தர்கள விடு-
விபபுச் பேய�பபட சைண்டுபமன 
திவணக்க்ளஙகள மறறும் நிறுைனத் 
்தவலைர்களுக்கு அறிவிக்கபபட்-
டுள்ளது.   

இது ப்தாடர்பில் விபரமடஙகி� 
சுறறுநிரூபம் கிழக்கு மாகாணத்தி-
லுள்ள ேகல அவமச்சுக்களின் பே�-
லா்ளர்கள, பிரதிப பிர்தம பே�லா-
்ளர்கள, திவணக்க்ளத் ்தவலைர்கள, 
நிறுைனத் ்தவலைர்கள ஆகிச�ா-
ருக்கு அனுபபி வைக்கபபட்டுள்ளது.   

அம்பாவ்ற, மட்டக்க்ளபபு மறறும் 
திருசகாணமவல ஆகி� மாைட்டங-
களிள ஒரு நிவல�த்தில் ப்தாடர்ச்சி-
�ாக பல ைருடஙக்ளாக சேவை�ாற-
றிைருகின்்ற அரே முகாவமத்துை 
உ்தவி�ா்ளர் சேவை, அபிவிருத்தி 
உத்திச�ாகஸ்தர், பமாழி பப�ர்பபா-
்ளர் சேவை, ோரதிகள சேவை, அலு-
ைலகப பணி�ா்ளர் சேவை, ப்தாழில்-
நுட்ப உத்திச�ாகஸ்தர் சேவை, 
்தகைல் ப்தாடர்பாடல் ப்தாழில்நுட்ப 
உ்தவி�ா்ளர் சேவை என்பைறவ்றச் 
சேர்ந்த உத்திச�ாகஸ்தர்கச்ள இட-
மாற்றத்திறகு விண்ணபபிக்க முடியு-

பமனவும் ப்தரிவித்்தார்.   
திவணக்க்ளஙகளில் காணபபடும் 

அனுமதிக்கபபட்ட ஆ்ளணியின-
ருக்கு சமலதிகமாக ஆ்ளணியினர் 
கைனத்தில் பகாள்ளபபட்டு இட-
மாற்றத்திறகு உள்ளாக்கபபடுைர், 
எனினும் இைர்களுக்கான பதிலீடு-
கள ைழஙகபபடமாட்டாது எனவும் 
அச் சுறறு நிரூபத்தில் சுட்டிக்காட்டப-
பட்டுள்ளது.   

பதிவு பேய�பபட்ட ப்தாழிறேங-
கஙகளின் ்தவலைர், பே�லா்ளர், 
பபாரு்ளா்ளர் மறறும் மத்தி� குழு 
உறுபபினர்கவ்ள இடமாற்றம் பேய-
ை்தாயின் ப்தாழிறேஙக பே�லா்ளரின் 
சிபாரிசு கைனத்தில் பகாள்ளபபடும், 
இது ப்தாடர்பான விபரஙகவ்ளயும் 
ப்தாழிறேஙகஙகள எதிர்ைரும் ஜுவல 
31ம் திகதிக்கு முன்னர் அனுபபி 
வைக்க சைண்டுபமனவும் சகட்கப-
பட்டுள்ளது.   

இடமாற்ற விண்ணபபஙகவ்ள 
எதிர்ைரும் ஜுவல 31ம் திகதிக்கு 
முன்னர் பிரதிப பிர்தம பே�லா்ளர்(நி-
ருைாகம்), பிரதிப பிர்தம பே�லா்ளர் 
அலுைலகம், கன்னி�ா வீதி ைசரா்த� 
நகர், திருசகாணமவல எனும் முகை-
ரிக்கு அனுபபி வைக்குமாறு சகட்கப-
பட்டுள்ளது.   

இடமாற்றத் தீர்மானஙகவ்ள 
அவமச்சு, திவணக்க்ளஙகளுக்கு அறி-
விக்கபபடவுள்ளச்தாடு, நைம்பர் 05 
திகதி இடமாற்ற சமன்முவ்றயீடுகள 
ஏறறுக் பகாள்ளபபடவுள்ளதுடன் 
டிேம்பர் 01ம் திகதி சமன் முவ்றயீடு-
கள ப்தாடர்பான இறுதித் தீர்மானங-
கள அறிவிக்கபபடுபமனவும் அறி-
விக்கபபட்டுள்ளது.   ஓகஸட் மா்தம் 
18ம் திகதி மு்தல் டிேம்பர் 31 காலப-
பகுதிக்குள உள்ளக இடமாற்றஙகள 
எதுவும் சமறபகாள்ளபபடமாட்டா-
ப்தனவும் அறிவிக்கபபட்டுள்ளது.   

திருமலை ந�ொச்சிக்குளம் மக்்கள்  
சுத்தமொன குடிநீரின்றி அவதி  
பராட்டபைை குறூப நிருபர் 

திருசகாணமவல- பமாரபைை 
பிரச்தே பே�லா்ளர் பிரிவு உட்பட்ட 
பநாச்சிக்கு்ளம் பிரச்தே மக்கள சுத்்த -
மான குடிநீரின்றி அைதியுறறு ைருை-
்தாக ப்தரிவிக்கின்்றனர்.   

சுத்்தமான குடிநீவர பபறறுக் 
பகாளை்தறகு திரி�ாய ேநதி மறறும் 
ோநதிபுரம் பகுதிக்கு பேல்ல சைண் -
டியுள்ள்தாகவும் எரிபபாருள இன் -
வம�ால் தூர இடத்திறகுச் பேல்ல 
முடி�ா்த நிவல ஏறபட்டுள்ளதுடன், 
சுத்்தமான குடிநீருக்கு பதிலாக சுத் -
்தமற்ற கிணறறு நீவர ப�ன்படுத்்த 
சைண்டி� நிவல ஏறபட்டுள்ள்தாக-
வும் இ்தனால் சிறுைர்களுக்கு ேலக் 
கடுபபு சநாய ஏறபடுை்தாகவும் 
அைர்கள ப்தரிவிக்கின்்றனர்.   

சுத்்தமான குடிநீவர பபறறுக் 
பகாளை்தறகு ஒரு கிசலாமீட்டர் 
தூரத்திறகு நடநது பேல்ை்தாகவும், 

எைருவட� உ்தவியும் கிவடபப-
தில்வல எனவும் பாதிக்கபபட்ட 
்தாப�ாருைர் குறிபபிட்டார். பநாச்-
சிக்கு்ளத்தில் இரண்டு பபாதுக்கி-
ணறுகள காணபபடுை்தாகவும், 
சகாவட காலஙகளில் கூட இக்கி -
ணறு ைறறுைதில்வல எனவும் இக் 
கிணறறிவன சுத்்தம் பேயது சுத்்த -
மான குடிநீவர பபறறுக்பகாள்ள 
நடைடிக்வக எடுக்குமாறும் ேம்பந-
்தபபட்ட அதிகாரிகளிடம் மக்கள 
சகாரிக்வக விடுக்கின்்றனர்.  

இச்தசைவ்ள சுத்்தமான குடிநீர் 
இல்லாவமயினால் அதிக்ளவிலான 
மக்களுக்கு சிறுநீரக சநாய ஏறபட்-
டுள்ள்தாகவும் எதிர்ைரும் காலஙக-
ளில் சி்றார்கவ்ள பாதுகாத்துக் பகாள-
ை்தறகாக அரோஙகம் சுத்்தமான 
குடிநீவர பபறறு ்தருை்தறகுரி� நட-
ைடிக்வகயிவன எடுக்க சைண்டும் 
எனவும் பநாச்சிக்கு்ளம் மக்கள 
சகாரிக்வக விடுக்கின்்றனர்.   

வொலைச்்சேலன ல்கைொயப்பிள்லளயொர்
ஆைய ்்தர்ததிருவிைொ 

கல்குடா தினகரன் நிருபர்  

ைாவழச்சேவன பிரச்தேத்தின் 
நூ்றாண்டுகள பழவம ைாயந்த பிர -
சித்தி பபற்ற ஆல�மான ைாவழச்-
சேவன ஸ்ரீ வகலா�பபிளவ்ள�ார் 
ஆல�த்தின் ைருடாந்த மச�ாறே-
ைத்தின் ச்தர் திருவிழா சநறறு பேவ் -
ைாயக்கிழவம நவடபபற்றது.  

ைாவழச்சேவன ஸ்ரீ வகலா�ப -
பிளவ்ள�ார் ஆல�த்தின் ைருடாந்த 
மச�ாறேைம் கடந்த மா்தம் 27ம் 
திகதி பகாடிச�ற்றத்துடன் ஆரம்ப -
மாகி பூவேகள இடம்பபறறு ைந்த 
நிவலயில் சநறறு பேவ்ைாயக்கி-
ழவம ச்தர் திருவிழா இடம்பபற்ற-
துடன்,  இன்று பு்தன்கிழவம பாசிக்-
குடா கடலில் தீர்த்்த உறேைத்துடன் 

இனிச்த நிவ்றைவட�வுள்ளது.  
ைேந்த மண்டப பூவே இடம் -

பபறறு சுைாமி ச்தரில் அமர்நது மக் -
களுக்கு அருளபாலிக்கும் முகமாக 
ஆல� முன்்றலில் இருநது பபருந-
திர்ளான பக்க்தர்கள ைடம் பிடித்து 
ஆரம்பமான ச்தர் பைனி கல்குடா 
வீதி ைழி�ாக, சபச்சி�ம்மன் ஆல� 
வீதி, சேர்மன் கனகபரத்தினம் வீதி, 
கல்குடா வீதி, பிர்தான வீதி, விபுலா-
னந்தர் வீதி, கல்குடா வீதி ைழி�ாக 
ஆல�த்திவன பேன்்றவடந்தது.  

  நாட்டின் ஏறபட்ட அோ்தாரண 
நிவலவம காரணமாக சில ஆண்-
டுகளுக்கு பின் ஆல� உறேைம் 
இடம்பபற்ற நிவலயிலும் பக்்தர்கள 
அதிகம் ைருவக ்தந்தவம குறிபபி-
டபபிடத்்தக்கது.

்கொத்தொன்குடியில் பூங்கொவுக்கு அடிக்்கல்
புதி� காத்்தான்குடி தினகரன் நிருபர்  

காத்்தான்குடி நகர ேவபயினால் 
சுமார் 2 சகாடி பேலவில் காத்-
்தான்குடி ஆற்றஙகவர பகுதியில் 
அவமக்கபபடவுள்ள மஹ்மூது 
ஆலிம் பலபவப பூஙகாவுக்கான 
அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்வு (03) 
ஞாயிறறுக்கிழவம மாவல இடம் -
பபற்றது.  

காத்்தான்குடி நகர ேவப ்தவிோ்ளர் 
எஸ.எச்.எம்.அஸபர் ்தவலவமயில் 
இடம்பபற்ற நிகழ்வில் முன்னாள 
கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் கலாநிதி 
எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸபுல்லாஹ் 
பிர்தம அதிதி�ாக கலநது பகாண்டு 
அடிக்கல்வல நாட்டி வைத்்தார்.  

இந்த நிகழ்வில் காத்்தான்குடி 
நகர ேவபயின் பிரதி ்தவிோ்ளர் 
எஸ.ஐ.எம்.பஜஸீம், முன்னாள 
மாகாண ேவப உறுபபினர் யு.எல்.

எம்.என்.முபீன் உட்பட காத்்தான்-
குடி நகர ேவப உறுபபினர்கள உல-
மாக்கள, முக்கி�ஸ்தர்கள, பிரமுகர்-
கள கலநது பகாண்டனர்.  

இப பூஙகா ேகல ைேதிகவ்ளயும் 
பகாண்ட்தாக இருக்குபமன காத்-
்தான்குடி நகர ேவப ்தவிோ்ளர் எஸ.
எச்.அஸபர் ப்தரிவித்்தார். 

்தமிை்க நிவொரண 
ந�ொதி்கள் வைஙகி லவப்பு
்தம்பலகாமம் குறூப நிருபர் 

 
்தமிழக அரசின் இரண்டாம் கட்ட 

மனி்தாபிமான உ்தவி ைழஙகும் திட்-
டத்தின் கீழ் சநறறு (05) ்தம்பலகாமம் 
பிரச்தே பே�லா்ளர் பிரிவுக்குட்பட்ட 
புதுக்குடியிருபபு கிராம சேவை�ா்ளர் 
பிரிவில் உள்ள ப்தலுஙகு நகர் பகுதி-
யில் நிைாரணப பபாருட்கள ைழங-
கபபட்டன.  

்தம்பலகாமம் பிரச்தே பே�லா்ளர் 
பஜ.ஸ்ரீபதியின்   ைழிகாட்டலுக்க-
வம� இவ் நிைாரணப பபாதிகள 
ப்தரிவு பேய�பபட்ட ப�னாளிக-
ளுக்கு ைழஙகி வைக்கபபட்டன.   

பபாரு்ளா்தார பநருக்கடி காரண-
மாக பாதிக்கபபட்ட விைோயிகள, 
அன்்றாட கூலித் ப்தாழிலாளிகள 
மறறும் ைறுவமயில் ைாழ்பைர்களும் 
இவ்ைாறு ப்தரிவு பேய�பபட்டு இவ் 
நிைாரணப பபாதிகள ைழஙகி வைக்-
கபபட்டன. இந நிகழ்வு பபாரு்ளா்தார 
அபிவிருத்தி உத்திச�ாகத்்தர் அனஸ 
்தவலவமயில் இடம் பபற்றது.  

கிண்ணியா தள வைத்துசாவையில் 

கிண்ணி�ா மத்தி�, கிண்ணி�ா  தினக-
ரன், ்தம்பலகாமம் குறூப நிருபர்கள

கிண்ணி�ா ்த்ள வைத்தி�ோவல 
ஒரு ைருட காலமாக ேத்திர சிகிச்வே 
வைத்தி�ர் ஒருைர் இல்லாமல் இ�ங-
கிக் பகாண்டு பகாண்டு ைருகின்்றது. 
இ்தன் காரணமாக சநா�ாளிகள 
பல்சைறு அபேௌகரி�ஙகளுக்கு 
முகம் பகாடுத்து ைருகின்்றனர் என 
கிண்ணி�ா நகர ேவப உறுபபினர் 
எம். எம். நசூர்தின் ப்தரிவித்துள-
்ளார்.   

இந்த விட�ம் ப்தாடர்பாக அைர், 
சநறறு ஊடகஙகளுக்கு விடுத்துள்ள 
அறிக்வகயிசல இவ்ைாறு ப்தரிவித்-
துள்ளார். அதில் சமலும் ப்தரிவிக்-
கபபட்டிருபப்தாைது,   

இந்த வைத்தி�ோவல ப்தாடர்ச்சி -
�ாக பல்சைறு ைவகயிலும் பபௌதீக 
மறறும் ஆ்ளணி ரீதி�ான பற்றாக்கு-
வ்றவுடன் இ�ஙகிக் பகாண்டிருக்-
கின்்றது. 

இஙகு கடவம�ாறறிக் பகாண் -
டிருந்த ேத்திர சிகிச்வே வைத்தி�ர் 
ஒருைர் கடந்த 2021 07. 21  இல் 

வைத்தி�ோவலயில் இருநது 
எவ்வி்த பதில் நி�மனமும் இன்றி, 
அைரது உ�ர் கல்விக்காக விடுவிப -
புச் பேய�பபட்டார் .

அன்றிலிருநது இன்று ைவர  
சுமார் ஒரு ைருட காலமாக ேத்திர 
சிகிச்வே வைத்தி�ர் ஒருைர் நி�மிக்-
கபபடவில்வல. இது மிகப பபரி� 
கைவல�ளிக்கும் பே�லாகும்.   
ேத்திர சிகிச்வே வைத்திர் ஒருைவர 
நி�மித்து ்தருகிச்றாம் என உரி� 
அதிகாரிகள பலமுவ்ற ைாக்குறுதி 
அளித்தும் கால இழுத்்தடிபபு பேய-
�பபட்சட ைநதுள்ளது.   

ேத்திர சிகிச்வேக்காக 15 கிசலா 
மீட்டருக்கு அபபால் உள்ள மூதூர் 
வைத்தி�ோவலக்கும் 20 கிசலா 
மீட்டருக்கு அபபால் உள்ள திரு -
சகாணமவல ஆ்தாரவைத்திோவல-
களுக்கும் பல ஆயிரம் ரூபாயகள 
பேலைழித்து பேல்ல சைண்டி� ஒரு 
அைல நிவலக்கு கிண்ணி�ா மக்கள 
்தள்ளபபட்டுள்ளார்கள.

்தறசபாது எமது நாடும் நாட்டு மக் -
களும் முகம் பகாடுத்துள்ள பாரி� 
பபாரு்ளா்தார பநருக்கடி, ்தாஙக 

முடி�ா்த ைாழ்க்வகச் பேலவு எரி-
பபாருள ்தட்டுபபாடு இவைகளுக்கு 
மத்தியில் கிண்ணி�ாவில் இருநது 
திருசகாணாமவல மூதூர் வைத்தி-
�ோவலகளுக்கும் ேத்திர சிகிச்வேக் -
காக பேன்று ைருைது என்பது மிகப 
பபரி� ேைாலாக மாறி உள்ளது.
சநா�ாளிகள உரி� சநரத்துக்கு 
சிகிச்வேகவ்ளப பபறறுக் பகாள்ள 
முடி�ா்த நிவலவமக்கு முகம் 
பகாடுபபச்தாடு சமலும் அைர்க்ளது 
உயிருக்கும் ஆபத்து ஏறபடக்கூடி� 
நிவலயும் காணபபடுகி்றது.

 இனிசமலும்  கால இழுத்்தடிப-
புகவ்ள பேய�ாமல் மக்களின் நல -
னுக்காக உடனடி�ாக ஒரு ேத்திர 
சிகிச்வே வைத்தி�வர நி�மிபப -
்தறகு கிழக்கு மாகாண சுகா்தார 
பணிபபா்ளர், கிழக்கு மாகாண 
ஆளுநர் மறறும் பிராநதி� சுகா்தார 
திவணக்க்ள அதிகாரிகள ஆகிச�ார் 
நடைடிக்வக எடுக்க சைண்டுபமன 
மக்கள ோர்பாக மக்கள பிரதிநிதி 
என்்ற ைவகயில் சகட்டுக்பகாளகின்-
ச்றன் என்றும் ப்தரிவிக்கபபட்டு 
இருக்கின்்றது.   

்கல்முலன மொ�்கர சேல�க்கு எதிரொ்க
�ொலள ்வலை நிறுத்த ்�ொரொட்டம்
(கல்முவன மத்தி� தினக-
ரன் நிருபர்)

 கல்முவன மாநகர 
ேவப நிர்ைாகத்துக்கு 
எதிராக நாவ்ள 07 ஆம் 
திகதி அகில இலஙவக 
அரோஙக பபாது ஊழி�ர் 
ேஙகம் சைவல நிறுத்்த 
சபாராட்டம் நடத்்த தீர்மா -
னித்துள்ளது. கல்முவன 
மாநகர ேவப நிர்ைாகத் -
்தால் ஊழி�ர்கள மீது கட்-
டவிழ்த்து விடபபட்டு 
ைருகின்்ற பகடுபிடிகவ்ள ஆட்சே-
பித்து சபாராட்டத்வ்த முன்பனடுக்க 
தீர்மானித்துள்ள்தாக இத்ப்தாழிறேங-
கத்தின் ்தவலைர் எஸ. சலாகநா்தன் 
ஊடகஙகளுக்கு   ப்தரிவித்்தார்.  

ஊழி�ர்கள மீ்தான பகடுபிடிகவ்ள 
தீர்த்து வைக்க மூன்று நாட்கள அை-
காேம் ைழஙகபட்ட்தாகவும் உரி� 
தீர்வு கிவடக்க ்தைறுகின்்ற பட்ேத்-
தில் சபாராட்டம் நிச்ே�ம் இடம்பப-
றும் என்றும் அைர்   குறிபபிட்டார். 
அகில இலஙவக அரோஙக பபாது 
ஊழி�ர் ேஙகத்தின் உ�ர் பீடம் கல் -
முவனயில் உள்ள ்தவலவம�கத்-
தில் கூடி இத்தீர்மானத்வ்த எடுத்்தது 
என்றும் ப்தரிவித்்த அைர் இதில் 

எடுக்கபபட்ட ஏவன� 
தீ ர் ம ா ன ங க வ ்ள யு ம் 
அறி� ்தந்தார்.  

அ ்த ன டி ப ப வ ட யி ல் 
அத்தி�ாைசி� சேவைகள 
ைழஙகுனர்க்ளாக ஊடக-
வி�லா்ளர்கள, நீர் ைழங-
கல் ைடிகால் ேவபயினர் 
ஆகிச�ாவரயும் பிரகட-
னபபடுத்தி முன்னுரிவம 
அடிபபவடயில் எரிபபா-
ருள உளளிட்டைறவ்ற 
ைழஙக சைண்டும், உரி� 

மாைட்ட அரோஙக அதிபர்களின் 
அறிவுறுத்்தல்களுக்கு அவம� அந்த 
அந்த பிரச்தே பே�லா்ளர்களின் கண்-
காணிபபில் எரிபபாருள விநிச�ா-
கம் சமறபகாள்ளபபட சைண்டும்.  

ப்தவி காலம் முடிைவடந்த பின் -
னரும் சமலும் ஒரு ைருடத்துக்கு 
உளளூராட்சி ேவபகளின் காலம் 
நீடிக்கபபட்டு உள்ள்தால் பபாதுமக்-
களின் பல சகாடி ரூபாய ைரிபபணம் 
விர�ம் பேய�பபடுகி்றது. இவ்த 
்தவிர்பப்தறகாக இச்ேவபகளுக்கு 
விசேட ஆவண�ா்ளர்கள நி�மிக்-
கபபட சைண்டும் என்்ற தீர்மானங-
கள உட்பட பல்சைறு விட�ஙகள 
ப்தாடர்பில் கருத்து ப்தரிவித்்தார்.  

ஒரு வரு்ட ்கொைமொ்க சேததிர சிகிச்லசே
லவததியர் இன்றி ்�ொயொளி்கள் அவதி  அரசாங்க ப�ாது ஊழியர் சங்கம் முடிவு

இரசேொயன �சேலள 
இன்லமயொல் வளர்ச்சி 
குன்றிய ந�ற�யிர்்கள்  
மூதூர் தினகரன் நிருபர் 

மூதூர் கமநலசேவைகள பிரிவில் 
இவ்ைருட சிறுசபாக பநறபேயவக 
சமறபகாண்ட விைோயிகளின் பநற-
பயிர்கள ை்ளர்ச்சி குன்றி� நிவலயி-
லும் மஞேள நி்றமாகவும் காணபப -
டுைது கண்டு விைோயிகள பபரும் 
கைவல ப்தரிவிக்கின்்றனர்.  

இவ்ைருட சிறுசபாக பநறபேய -
வக�ாக எரிக்கிலஙகாடு, ோராட-
சேவன, 15ம் ைாயக்கால், கினாந-
திமுவன, ேம்மாநதுவ்ற மறறும் 
பபரும்பத்து உளளிட்ட பல பிரச்த -
ேஙகளிலும்  பநறபேயவக சமற-
பகாண்டனர்.  

இநநிவலயில் பபரும் பராமரிப -
புக்களுடனும் பாரி� பணச் பேலவி-
லும் பயிரிடபபட்டுள்ள பநறபயிர்-
கள இரோ�ன பேவ்ள இடாபபடா்த 
காரணத்தினால் ஒரு மா்த காலத்-
திறகு சமறபட்ட நிவலயில் இபபயி-
ரினஙகள ை்ளர்ச்சி குன்றியும் மறறும் 
மஞேள நி்றமாகவும் காணபபடுை்தா-
கவும் கைவல ப்தரிவிக்கின்்றனர்.  

விைசாயிகள் பெரும் கைவை  

்தம்�ை்கொமததில் இைவசே ஆயுர்்வ்த �்டமொடும் ்சேலவ ஆரம்பிதது லவப்பு
நிந்தவூர் குறூப நிருபர் 

நாட்டில் ஏறபட்டுள்ள பபாரு்ளா்தார 
பநருக்கடி மறறும் எரிபபாருள ்தட்டுப-
பாடு காரணமாக ்தம்பலகாமம் பிரச்தே 
மக்கள ஆயுர்சை்த வைத்தி� சேவைகவ்ள 
பபறறுக்பகாளைதில் பாரி� இன்னல்-
கவ்ள எதிர்சநாக்கி ைந்தவ்த�டுத்து, அப-
பிரச்தே மக்கள ப�னவடயும் ைவகயில் 
முறறிலும் இலைே ஆயுர்சை்த நடமாடும் 
சேவை ஒன்றிவன கிழக்கு மாகாண சுச்தே 
மருத்துைத் திவணக்க்ள மாகாண ஆவண-
�ா்ளர் வைத்தி� கலாநிதி  திருமதி  இ.ஸ்ரீ-

்தரின்  ஆரம்பித்து வைத்்தார்.
கபபல்துவ்ற ்த்ள ஆயுர்சை்த வைத்தி-

�ோவலயின் வைத்தி� அத்தி�ட்ேகர் 
வைத்தி�ர் அன்ரன் அபனஸரினின் ஒழுங-
கவமபபில், கடந்த (29) ஆரம்பித்து வைக்-
கபபட்ட இந்த நடமாடும் சேவையில், 
்தம்பலகாமம் பிரச்தே ேவப ்தவிோ்ளர் 
ஏ.ஜி.ேம்பிக்க பண்டார மறறும் பிரச்தே 
ேவப உறுபபினர்கள, சுச்தே மருத்துைத் 
திவணக்க்ளத்தின் நிருைாக உத்திச�ா-
கத்்தர் (திருமதி) எஸ.நசைநதிரராஜா 
உளளிட்ட பலர்   கலநதுபகாண்டனர்.  
கடந்த பல ைருடஙக்ளாக ்தம்பலகாமம் 

பிரச்தே மக்கள ஆயுர்சை்த வைத்தி� சிகிச்-
வேயிவன பபறறுக்பகாளை்தறகாக பல 
கிசலா மீற்றர் தூரமுள்ள கந்த்ளாய பிரச்த-
ேத்திலுள்ள பைண்டராேபுர  அல்லது திரு-
சகாணமவல கபபல்துவ்ற ஆயுர்சை்த 
வைத்தி�ோவலக்சகா பேன்றுைர சைண்-
டி�ப்தாரு   நிவலவமக்குள்ளாகி ைந்தனர்.  

குறிபபாக, இன்று நாடு எதிர்சநாக்கி-
யுள்ள பாரி�ப்தாரு பபாரு்ளா்தார ேைால் 
நிவலவமக்கு மத்தியில் ஆயுர்சை்த 
மருத்துை சிகிச்வேவ� பபறறுக்பகாள்ள 
முடி்தாைர்க்ளாக இருந்த அம்மக்களுக்கு 
இவ்ைா்றானப்தாரு நிவலவமவ� உரு-

ைாக்கிக்பகாடுத்்த கிழக்கு மாகாண சுச்தே 
மருத்துைத் திவணக்க்ள மாகாண ஆவண-
�ா்ளருக்கும், ்தம்பலகாமம் ்தவிோ்ளருக்-
கும் அபபிரச்தே மக்கள நன்றிகவ்ளத் ப்தரி-
விக்கின்்றனர்.  

குறித்்த ஆயுர்சை்த நடமாடும் வைத்தி� 
சேவையில் வைத்தி�ர்க்ளான ேமில் கரு-
ணாரத்ன, ரீ.பகௌரிஸைரன், எ.ரி.எப.
முஸாபி்றா  ஆகிச�ார்கள கலநதுபகாண்டு 
வைத்்த� சிகிச்வேகவ்ள ைழஙகி�துடன் 
அைர்களுக்குத் ச்தவை�ான மருநதுக-
வ்ளயும் ைழஙகி வைத்்தவம குறிபபிடத்-
்தக்கது.  
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சட்டவிர�ோத மருநதகம்,   
ஆய்வுகூ்டம் சுற்றிவளைப்பு
லிந்துலை, மஸ்கெலியா தினகெரன் விசேட 
நிருபரகெள்  

லிந்துலையில் ேடடவிசராதமாகெ நடாத்-
தி்ேல்ைபபடட மருந்தகெம் மற்றும் ஆய்-
வுகூடம் பிரசதே சுகொதார அதிகொரிகெளி-
னால் சுற்றிவலைககெபபடடுள்ைது.   

லிந்துலை பிரசதே சுகொதார லவத்திய பிரி-
வுககுடபடட ்மராயா நகெரில் கெடந்த சிை 
மாதஙகெைாகெ இயஙகி வந்த ேடடவிசராத 
ஆய்வுகூடம் மற்றும் பாமஸிசய சுகொதார 
அதிகொரிகெளினால் இவவாறு சுற்றிவலைக-
கெபபடடுள்ைது. இதன்சபாது கெருத்து ்தரி -
வித்த ்பாது சுகொதார லவத்திய அதிகொரி 
சரஷ்னி துலரராஜ் , மருந்தகெம் மற்றும் 
ஆய்வுகூடஙகெலை நடத்துவதற்கு சுகொதார 
அலமச்சின் அனுமதி கெடடாயம் ்பற்றி-

ருககெ சவண்டும். அசதசபால் ஆய்வுகூ-
டஙகெலை நடத்தி ்ேல்லும்சபாது அஙகு 
பயிற்சி ்பற்்ற அனுபவம் வாய்ந்த அதிகொ-
ரிகெள் பணியில் ஈடுபடுத்தபபடுவாரகெள்.  

ஆனால் அந்நிலையத்தில் சுகொதார 
அலமச்சின் எவவிதமான அனுமதிகெளும் 
்பற்றிருககெவில்லை. ஆய்வு கூட பரிசோ -
தலனகெளில் ஈடுபடுவதற்கு சதலவயான 
தகெலமகெலை ்கொண்டிராத ஊழியரகெ -
லையும் பயன்படுத்திசய இந்நிலையம் 
இயஙகி வந்துள்ைதாகெ அவர ்தரிவித் -
தார.   ோதாரண நபரகெலை ்கொண்டு 
இவவா்றான ஆய்வுகூடஙகெள் நடாத்த 
முடியாது என்றும் அதன் அடிபபலடயி -
சைசய அந்நிலையத்லத முற்றுலகெயிடடு 
அதலன மூடுவதற்கு நடவடிகலகெ எடுத்த -
தாகெ சுகொதார அதிகொரிகெள் ்தரிவித்தனர.  

ந�ோய்களை குணப்படுத்துவதோ்க கூறி 
18வயது யுவதி ்போலியல் துஷ்பிரநயோ்கம் 
(இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர)

இரத்தினபுரி குருவிடட பிரசத -
ேத்தில் தியான நிலையம் ஒன்ல்ற 
நடத்தி பல்சவறு சநாய்கெளுககு 
சிகிச்லே வழஙகுவதாகெ ்பாதுமக-
கெலை ஏமாற்றி வந்த பிககு ஒருவலர 
்பாலிஸார லகெது ்ேய்துள்ைனர.

இரத்தினபுரி குடுகெல்வத்லத 
பிரசதேத்லதச் சேரந்த ்பண் ஒரு-
வருககு சிகிச்லே வழஙகுவதாகெ 
நடித்து  18 வயதான இைம் யுவதி -
லயப பைமுல்ற பாலியல் துஷ்பிர-
சயாகெத்துககு உடபடுத்தியுள்ைதாகெ 
்பாலிஸ நிலையத்தில் முல்றப -
பாடு ்ேய்யபபடடுள்ைது.  அதற்-

கிணஙகெ இவர லகெது ்ேய்யபபட-
டுள்ைார. ேந்சதகெ நபர ்கொசரானா 
்தாற்று சநாய் நிைவிய கொைபபகு-
தியில் அதற்கொன சிகிச்லே வழஙகு-
வதாகெ ்தரிவித்து மககெலை ஏமாற்-
றியுள்ைார. குழந்லத சபறு இல்ைாத 
்பண்கெளுககு குழந்லத கிலடககெ 
சிகிச்லே வழஙகுவதாகெவும் கெடந்த 
கொைஙகெளில் பைலர ஏமாற்றியுள்ை-
தாகெ விோரலணகெள் மூைம் ்தரிய 
வந்துள்ைது. 

பாதிககெபபடட ்பண் ்ேய்த 
முல்றபபாடலடயடுத்து யுவதி 
லவத்திய பரிசோதலனககு உடப -
டுத்தபபடடுள்ைதாகெ ்பாலிஸார 
்தரிவித்தனர. 

ச்டலம் மீடபு 
சநாடடன் பிரிடஜ்  நிருபர 

வடடவலை, அககெரவத்லத  
சதாடடத்தில் கெடந்த 3 ஆம் திகெதி 
கொணாமல் சபான நிலையில், 
சதடபபடடு வந்த இரண்டு பிள் -
லைகெளின் தாய் ேடைமாகெ மீடகெப-
படடுள்ைார.

அககெரவத்லத சதாடடத்லதச் 
சேரந்த  54 வயதுலடய  பி.விஜய -
்ைச்சுமி என்்ற  தாசய இவவாறு  
ேடைமாகெ மீடகெபபடடுள்ைார.

வடடவலை ்பாலிஸ பிரிவுக -
குடபடட பகுதியில் சநாடடன் 
ஆற்றுடன் இலணயும் அககெ -
ரவத்லத  ஆற்றுபபகுதியில் 
இருந்சத இவர 04/07 பிற்பகெல்  
ேடைமாகெ மீடகெபபடடுள்ைார.

அவரது வீடடிலிருந்து சுமார 
ஒன்்றலர கிசைாமீற்்றர தூரத்தில் 
உள்ை ஆற்றுபபகுதியிலிருந்சத 
மீடகெபபடடுள்ைதாகெத் ்தரியவரு-
கி்றது.

 மீடகெபபடட ேடைம் ஹற்்றன் 
நீதவான் நீதிமன்்ற நீதவான் பார-
லவயிடட பின்னர பிசரத   பரி-
சோதலனககொகெ வடடவலை  
லவத்தியோலைககுச் ்கொண்டு 
்ேல்ைபபடடதுடன் சமைதிகெ 
விோரலணகெலை ்பாலிஸார 
சமற்்கொண்டு வருகின்்றனர.

இச்ேம்பவம் ்தாடரபான 
விோரலணகெலை வடடவலை 
்பாலிஸார சமற்்கொண்டுள்ைனர.

நுவரரலியோவில் மட்டுப்படுத்தப்பட்்ட
எரிர்போருள் விநிநயோ்கம் 

தி ரு ச கெ ா ண ம ல ை யி லி ருந் து 
நுவ்ரலியா ஜ.ஒ.சி எரி்பாருள் 
நிலையத்திற்கு சநற்ல்றய தினம் 
எரி்பாருள் ்கொண்டுவரபபடடு 
விநிசயாகிககெபபடடது.

இதன்சபாது இராணுவத்தினரின் 
பைத்த பாதுகொபபுடன் சமாடடார 

லேககிளுககு இரண்டாயிரம் ரூபா -
விற்கும் முச்ேககெர வண்டிககு 2200 
ரூபாய்ககும் கொர சபான்்ற வாகெ -
னஙகெளுககு ஜந்தாயிரம் ரூபாய்க -
கும் சநற்ல்றயதினம் எரி்பாருள் 
விநிசயாகிககெபபடடலம குறிபபி -
டத்தககெது.

சீரற்ற வோனிளை
ந்போக்குவரத்து ்போதிபபு

கெம்பலை நிருபர

சீரற்்ற வானிலை கொரணமாகெ 
மரஙகெள் முறிந்து பிரதான வீதியில் 
விழுந்து கிடககின்்றன.

கெம்பலை நகெரிலிருந்து ேககெரான் 
்கொடடுவ பிரசதேத்திற்கு ்ேல்லும் 
பிரதான வீதியிசைசய  மரம் முறிந்து 
வீழ்ந்து கிடந்துள்ைது. சநற்று இரவு 
்பய்த கெடும் மலழ கொரணமாகெ 

பிரதான வீதியில் மரம் முறிந்து 
வீழ்ந்துள்ைலமயால் சபாககுவரத்து 
பாதிபபு ஏற்படடுள்ைது.   இதனால் 
மின்ோர வயரகெள் கெழன்று மின்ோர 
தூண்கெளும் உலடந்து வீழ்ந்துள்ைன.

இதனால்  சபாககுவரத்து பாதிபபு 
ஏற்படடுள்ைலமயால் மககெள் 
பல்சவறு சிரமஙகெளுககு முகெம்்கொ-
டுத்தனர. 

சீரற்ற ்கோைநிளை: ந்போக்குவரத்து 
ரெயற்போடு்களுக்கு இள்டயூறு

கினிகெத்சதலன தினகெரன் நிருபர

மலையகெத்தில் நிைவும் சீரற்்ற 
கொைநிலை கொரணமாகெ மூடுபனி நிை-
வுகின்்றது. இதனால் சபாககுவரத்து 

்ேயற்பாடுகெளுககு இலடயூறு ஏற் -
படுத்துகி்றது. இதனால் வாகென ோர-
திகெள் வாகெனத்லத மிகெ அவதானத் -
துடன்  ்ேலுத்துமாறு ்பாலிஸார 
்தரிவிககின்்றனர. 

ரதயவோதீனமோ்க உயிர் தபபிய இளைஞர்்கள் 
கெண்டி மாவடடத்தில் கெடந்த 

சிை தினஙகெைாகெ ்பய்து வரும் 
கெடும் மலழகொரணமாகெ, ்பால் -
்கொல்ை நீரசதககெத்தின் நீரமட -
டம் அதிகெரித்துள்ைது. இதனால் 
சிை வான்கெதவுகெள் தி்றககெபபட -
டுள்ைன. 

இந்நிலையில் விகசடாரியா 
நீரத்சதககெம் அலமந்துள்ை பாரகெம 
பிரசதேத்தில் நீர வற்றியிருந்த 
மண்சமடடில் நின்று ்கொண்டி -
ருந்த இரண்டு இலைஞரகெள் நீரில் 
அ டி த் து ் ே ல் ை ப ப ட டு ள் ை ன ர . 
இதலனயடுத்து ்பாலிஸ உயிர 
பாதுகொபபு பிரிவினரால் கெடும் 

பிரயத்தனஙகெளுககு மத்தியில் 
இவரகெள் கொபபாற்்றபபடடுள்ை -
னர. இது ்தாடரபில் தைாதுஓயா 
்பாலிஸாரால் தைதா மாளிலகெ 
்பாலிஸ பிரிவின் உயிர பாதுகொபபு 
பிரிவினருககு அறிவிககெபபடடுள்ை-
துடன், ேம்பவ இடத்துககு விலரந்த 
்பாலிஸார 45 நிமிடஙகெள் சபாராடி 
இலைஞரகெலை மீடடுள்ைனர.

இவவாறு கொபபாற்்றபபடட 
இலைஞரகெள் இருவரும் 28,30 
வயதுலடய குரு்தனிய மற்றும் 
நுவ்ரலியா பிரசதேஙகெலைச் சேரந்-
தவரகெள் என்றும் ்பாலிஸார ்தரி -
வித்துள்ைனர.

பசலை கமைவெை மதோட்டத்தில் ெசிக்கும் ெறுலைக்மகோடடுக்குடபட்ட ஊனமுறை இலைஞர் 
ஒருெருக்கு பதுலை பிரண்டலிசிப் அறிவெோளி ெைய நண்பர் அலைப்பு அண்லையில் 
(03) சக்கர நோறகோலிவயோன்லை அன்பளிப்பு வசய்துளைனர்.  லுணுகை நிருபர்

டி.எஸ்.ஐ. நிறுெனத்தினோல் பதுலை ைோெட்டத்தில் போ்டசோலைகளுக்கில்டயில் ந்டோத்தப்-
பட்ட கரப்பநதோட்ட சுறறுப்மபோடடியில் 19 ெயதுக்குடபட்ட ைோணெர்களுக்கோன மபோடடி -
யில்  ப/அப்புத்தலை தமிழ் ைத்திய கல்லூரி  முதைோம் இ்டத்லத வபறறு மதசிய ைட்ட 
மபோடடிக்கு வதரிெோகியுளைது. பயிறறுவிப்போைர்  எஸ்.வசல்மெநதிரன்  அணியின் 
தலைெர் யுமகநதிரன் அெர்களு்டன் மபோடடியில் பங்குபறறிய மபோடடியோைர்கலையும் 
ப்டத்தில் கோணைோம்.   (ப்டம் ஹோலி எை விமச்ட நிருபர்)

ந்கோங் ்பழத்தின் விளத
ரதோணள்டயில் சிக்கி சிறுவன் ்பலி 

்மானராகெலை- சுதுவத்துபார -
யில் வசித்து வந்த சிறுவன் ஒருவன் 
சகொங பழத்தின் விலத ்தாண் -
லடயில் சிககி உயிரிழந்துள்ைான்.

சிறுவன் கெடந்த 28ஆம் திகெதி  
வீடடுககு அருகிலிருந்த சகொங 
எனபபடும் மரத்திலிருந்து பழத் -
லதப  பறித்து ோபபிடட சபாது, 
அதன் விலத ்தாண்லடயில் சிக -
கியுள்ைது.

இதலனயடுத்து சிறுவன் உடன -
டியாகெ  ்மானராகெலை லவத்தி -
யோலையில் அனுமதிககெபபடடு 

தீவிர சிகிச்லேப பிரிவில் சிகிச் -
லேப ்பற்று வந்த நிலையில், 
சிகிச்லே பைனின்றி உயிரிழந்துள் -
ைதாகெ ்மானராகெலை ்பாலிஸார 
்தரிவித்தனர.

ெட்்டவிநரோத எரிர்போருள் விற்பளன நிளையம் சுறறிவளைபபு 
மாத்தலை சுழற்சி நிருபர

மாத்தலை ்பாலிஸ பிரிவுககுட -
படட வரகொமு்ற பகுதியில் ேடடவி -
சராதமாகெ எரி்பாருலை பதுககி 
லவத்து கூடுதைான விலைககு 
விற்பலன ்ேய்த இட்மான்ல்ற 
்பாலிஸார சுற்றிவலைத்துள்ை -
னர.  சோதலன நடவடிகலகெகெ -

ளின் சபாது  ்பாலிஸாரின் கெட -
லமககு குந்தகெம் விலைவித்த 
குற்்றச்ோடடின் சபரில் ஆறு 
சபலரயும் ேந்சதகெத்தின் சபரில் 
மாத்தலை ்பாலிஸார லகெது 
்ேய்துள்ைனர வரககொமுர பகுதி -
யில் எரி்பாருலை ேடடவிசராத -
மாகெ பதுககி லவத்து கூடுதைான 
விலைககு விற்பலன ்ேய்யப -

படடு வருவதாகெ ்பாலிஸாருககு 
கிலடககெப்பற்்ற இரகெசிய தகெவல் 
ஒன்றின் அடிபபலடயில் குறித்த 
இடத்லத ்பாலிஸார சுற்றிவ -
லைத்துள்ைனர இதன் கொரணமாகெ 
நபர ஒருவர தீககொயஙகெளுககு 
உள்ைானசதாடு அவவிடமும் 
சேதமலடந்துள்ைதாகெ மாத்தலை 
்பாலிஸ நிலைய குற்்றப புை -

னாய்வு பிரிவு ்பாறுபபு அதிகொரி 
திைகெவரத்தன ்தரிவித்தார. இச் -
ேம்பவம் ்தாடரபாகெ ்பாலி -
ஸாரினால் லகெது ்ேய்யபபடட 
ேந்சதகெ நபரகெள் ஆறு சபலரயும் 
மாத்தலை மாவடட நீதிமன்்றத் -
தில் ஆஜர்ேய்யபபடடு விைககெ -
மறியலில் லவககெபபடடுள்ைதாகெ 
்பாலிஸார ்தரிவித்தனர.

விைங்கு்களை நவட்ள்டயோ்ட முயறசித்த 6 ந்பர் ள்கது 
இரத்தினபுரி சிவ்னாளிபாத-

மலை வீதியில் ேமனை வனத்தில் 
மிருகெஙகெலை சவடலடயாடும் 
முயற்சியில் ஈடுபடடிருந்த 6 ேந்சத-
கெநபரகெலைப ்பாலிஸார லகெது 
்ேய்துள்ைனர. இரத்தினபுரி சவவல்-
வத்லத மூககுவரத்லத பிரசதேத்தில் 
சிறிய ்ைாறி்யான்ல்ற நிறுத்தி-
விடடு கொடடினுள் நுலழந்த இவர-
கெள் மிருகெஙகெலைத் துபபாககியால் 

சுடடு அவற்ல்றத் சதடி அலைந்த 
திரிந்த சபாது பிரசதேவாதிகெள் 
இவரகெள் ்தாடரபில் ்பாலிஸா -
ருககு அறிவித்துள்ைனர.  இதலன-
யடுத்து ்ைாறியில் தபபி ்ேல்லும் 
சபாது லகெது ்ேய்யபபடடதாகெ 
்பாலிஸார சநற்று ்தரிவித்தனர 
லகெது ்ேய்யபபடட ஆறு சபரும் 
நிவித்திகெலை பிரசதேத்லத சேரந்த 
25-–35 வயலதச் சேரந்தவரகெைாவர.
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மஞ்சள் உற்பத்தி அறுவடை
மமற்கொள்்ளவதில் சிககல்

( திறப்பனை திைகரன் நிரு்பர்  

கடிைமாை ப்பாருளாதார பெருககடிககு 
மத்தியில் உற்பத்தி பெய்யப்பட்ட மஞெள் 
உற்பத்தியின் அறுவன்டன்ய மமறபகாள்ள 
வாயபபில்்ாமல் கடுனம்யாக ்பாதிக -
கப்படடு வருவதாக ப்பா்ன்ைறுனவ 
மாவட்ட மஞெள் உற்பத்தி்யாளர்கள் பதரி -
விககின்றைர்.  

எ்கர பிரமதெ பெ்ய்க பிரிவின் தி்யப்ப-
தும, கடடுபகலி்யாவ, ்பககமுை ஆகி்ய 
பிரமதெஙகளில் உள்ள விவொயிகமள 
க்டநத வரு்டஙகளில் அதிகளவில் மஞெல் 
உற்பத்தியில் ஈடு்படடிருநதைர். எதிர்கா-
்த்தில் ொடடிறகுள் மஞெளுககாை தட -
டுப்பாடு நி்வ்ாம் எை பதரிவிககப்பட -
்டனத பதா்டர்நமத இவறனற நிவர்த்தி 
பெயயும் எண்ணத்தில் மஞெள் உற்பத்தி -
யில் ஈடு்படடிருநதைர். இவர்கள் தமது 
தஙக ஆ்பர்ணஙகனள வஙகிகளில் அ்டகு 
னவத்மத விவொ்ய ெ்டவடிகனககளில் ஈடு-
்படடு அறுவன்ட மெரத்தில் தமது உற்பத்தி 
ப்பாருடகனள உரி்ய வின்ககு விற்பனை 
பெய்ய முடி்யாமல் விவொயிகள் கடுனம-
்யாக ்பாதிககப்படடுள்ளைர்.  

க்டநத கா்ப பிரிவுகளில் ஒரு கிம்ா 
மஞெள் 07 ஆயிரம் பதா்டககம் 08 ஆயிரம் 
ரூ்பா வனரயில் விற்பனை பெய்யப்பட -
்டை. ஆைால் இககா்ப ்பகுதியில் ்பசனெ 
மஞெளாைது கிம்ா 60 ரூ்பாவுககும் 
70 ரூ்பாவுககும் இன்டயில் விற்பனை 
பெயவது கூ்ட கஷ்டமாை நின்னம 
இருப்பதாக இவர்கள் பதரிவிககின்றைர்.  

இது ெம்்பநதமாக மதனவ்யாை ெ்டவடிக -
னககனள மமறபகாள்ளுமாறு ப்பா்ன்ை-
றுனவ மாவட்ட மஞெள் உற்பத்தி்யாளர்-
கள் மகாரிகனக விடுககின்றைர்.   

(ம்பருவனள விமெ்ட நிரு்பர்)   

ம்பருவனள சீைன் மகாடன்ட பிட்ட -
வனள  ப்பாது ம்யாைத்திறகு முன்்பாக 
ஜாமி்யா ெளீமிய்யா வீதி்யருமக வனகபதா -
னகயின்றி குபன்ப கூளஙகள் ்பாரி்யளவில் 
வீெப்படுவதால் பிரமதெத்தின் சுகாதாரத்திற -
கும் சுறறா்டலுககும் ்பாதிபபு ஏற்படுவதாக 
பிரமதெவாசிகள் விெைத் பதரிவிககின்ற -
ைர்.   

ஜாமி்யா ெளீமிய்யா க்ாபீ்டம், இகரா 
பதாழில்நுட்பககல்லூரி, சீைன் மகாடன்ட 
ஆரம்்பப ்பா்டொன் ஆகி்யவறறிறகு இநத 
வீதியூ்டாகமவ பெல்் மவணடும். ப்பாது 
ம்யாைத்திறகு உடபெல்லும் வீதின்யககூ்ட 
கருத்திறபகாள்ளாது குபன்ப பகாடடுவத -
ைால் ம்யாைத்திறகு இறுதிககிரினககனள 
மமறபகாள்ள வருமவாரும் ப்பரும் தர் -
மெஙக்டத்திறகு உள்ளாகி வருகின்றனம 
குறிபபி்டத்தககது.   

இரவு மெரஙகளில் இவ்வீதியூ்டாக ்ப்ய -
ணிபம்பார் வீடடுக கழிவுபப்பாருடகனள -
யும் இதர கழிவுகனளயும் கள்ளத்தைமாக 
பகாடடி விடடுச பெல்கின்றைர். இச 
பெ்யல் ொளுககு ொள் அதிகரித்து வரு -
கிறது. இரவு மெரஙகளில் கட்டாககாளி 

ஏ.எஸ்.எம்.ஜாவித்   

பதன்கிழககு ஆசி்ய உ்மாக -
களின் ெர்வமதெ மாொடு  மம -்
சி்யாவின் மகா்ா்ம்பூர் ென்மவ 
பகாலிம்ட றிமொர்ட ம�ாட்டலில் 
மம்சி்யப பிரதமர் இஸ்மாயில் 

ெபரி ்யாகூப தன்னமயில் அண-
னமயில் ென்டப்பறறது.  

ெவூதி அமரபி்யாவின் உ்க 
முஸ்லிம் லீக ஏற்பாடு பெயத இநத 
மாொடடில் ெவுதி அமரபி்யா உட்ப்ட 
ஆசி்யாவின் 16 ொடுகனளச மெர்நத 
சுமார் 2000 பிரதிநிதிகள் க்நது 

சிறபபித்தைர்.   உ்க முஸ்லிம்கள் 
ஏனை்ய ெம்ய மககளு்டன் எவ்வாறு 
ஒறறுனம்யாக இை ெல்லி்ணககத்து-
்டன் வாழவது என்ற பதாணிபப்பா-
ருளில் இம்மாொடு ென்டப்பறறது.   

 இம்மாொடடில் ம்பசி்ய பிரமு -
கர்கள் முஸ்லிம்கள் ஏனை்யவர்-

களு்டன் ெமாதாைமாகவும் ெமூக 
ஒறறுனமயு்டனும் வாழ மவணடும் 
என்்பதனை வலியுறுத்திைர். 

இநநிகழவில் மககா உ்க 
முஸ்லிம் லீககின் பெ்ய்ாளர் 
ொ்யகம் க்ாநிதி மு�மட பின் 
அபதுல் கரீம் அல்-ஈஸா உட்ப்ட 
்ப்ர் க்நது பகாண்ட இநநிகழ -
வில் இ்ஙனையின் பிரதிநிதிகளாக 
்பாராளுமன்ற உறுபபிைர் மர்ஜான் 
்பளீல் தன்னமயில் முஸ்லிம் ெம்ய 
்பண்பாட்டலுவல்கள் தின்ணககளப 

்பணிப்பாளர் இபராஹிம் அன்ஸார், 
�ஜ் குழுத் தன்வர் அர்ககம் 
உனவஸ், அகி் இ்ஙனக ஜம்-
இய்யதுல் உ்மா ென்பயின் பிரதி-
நிதிகளாை அஷபஷெயக பமௌ்வி 
அர்ககம் நூராமித், அஷபஷெயக எம்.
ரி.எம். தாஸிம், பகாழும்பு ன்டம்ஸ் 
பிரதம ஆசிரி்யர் பமா�மட ரசூல்-
தீன் ஆகிம்யாரும் க்நது பகாண்ட-
ைர்.  

நிகழவில் மம்சி்யப பிரதமர் 
இஸ்மாயில் ெபரி ்யாகூப, மககா 
உ்க முஸ்லிம் லீககின் பெ்ய்ா-
ளர் ொ்யகம் க்ாநிதி மு�மடபின் 
அபதுல் கரீம் அல்-ஈஸா, மம்சி்ய 
முஸ்லிம் விவகார அனமசெர் 
அ�மட இத்ரீஸ் மறறும் இ்ஙனக 
ொர்்பாக முஸ்லிம் ெம்ய ்பண்பாட்ட -
லுவல்கள் தின்ணககளப ்பணிப்பா-
ளர் இபராஹிம் அன்ஸார் உள்ளிட்ட 
்ப் பிரமுகர்களும் உனர்யாறறிைர்.  

இதன்ம்பாது ஐககி்ய ொடுகள் 
ென்பயின் தன்வர் அபதுல்்ா 
ெஹீட அவர்களின் விமெ்ட பெயதி-
யும் வாசிககப்பட்டனம குறிபபி்டத்-
தககது.  

தென் கிழக்காசிய உலமகாக்ளின்   
சர்வதெச மகாநகாடு மதலசியகாவில்   

இலஙடக பிரதிநிதிகள் உட்பை 16 நொடுகட்ளச் ம்சர்ந்த 2000 ம்பர ்பஙமகறபு

பிட்ட்வளை த�காதுமயகானத்திற்கு முன்னகால்   
இரவில் குபள� த்காடடும் விசமி்ள்   

ைஞ்சள் உற்பத்தியாளர்கள் 
்கடும் ்பாதிப்பு   

நடவடிகல்க எடுககுைாறு பிரதத்சவாசி்கள் த்காரிகல்க   
ொயகள், பூனைகள் இநதக கழிவுப 
ப்பாருடகனள வீதிககு இழுத்து 
விடுவதைால் ம்பாககுவரத்திறகும் 
இன்டயூறு ஏற்படுகிறது.    ப்பரும் 
பதானக்யாை குபன்ப கூளஙகள் 
இவ்வி்டத்தில் மதஙகி இருப்பதால் 
துருவான்ட வீசுவமதாடு சுகாதாரத் -

திறகும் சுறறா்டலிறகும் ப்பரும் 
இன்டயூறு ஏற்படடுள்ளது. இவ் -
வி்டத்தில் 'குபன்ப பகாட்டாதீர் 
' என்ற ப்ப்யர் ்ப்னகன்யயும் 
ப்பாருட்படுத்தாது கள்ளத்தைமாக 
குபன்பகனள பகாடடிவருவது கவ -
ன்ககுரி்யதாகும்.   

tlkj;jpa khfhz rig
khfhz Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsk;

Rj;jpfhpg;Gr; Nritf;fhd njhopyhsh; tYit toq;Fjy; - 2022/2023
tlkj;jpa khfhzj;jpd; Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsj;jpd; fPo; cs;s mEuhjGuk; Nghjdh itj;jparhiy 

kw;Wk; nghyd;dWit khtl;l  nghJ itj;jparhiy jtph;e;j Vida itj;jparhiyfs; kw;Wk; gpuhe;jpa Rfhjhu 

Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfq;fSf;fhd njhopyhsh; tYit toq;Ftjw;fhf nghUj;jkhd toq;Feiuj; 

njhpT nra;Ak; nghUl;L tlkj;jpa khfhz nfsut MSeuhy; epakpf;fg;gl;l ngWiff; FOtpd; jiyth; / 
jiyikr; nrayhsuhfpa vd;dhy; 2022-07-06Mk; jpfjp Kjy; 2022-07-27Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzp tiu Kj;jpiuf; 

Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tp Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.
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ngw;Wf;nfhz;l tq;fpg; gpiz 

Kwp (&gh)

nghJ 170 

gpufhuk; 

nrhj;Jr; 

rhd;wpjo; 

(&gh)

mEuhjGuk; khtl;lj;jpd; Nghjdh 

itj;jparhiy jtph;e;j Vida gpuhe;jpa 

Rfhjhu Nrit gzpg;ghsh; mYtyfq;fs;

Rj;jpfhpg;G Nritf;fhd 

njhopyhsh; tYit 

toq;Fjy;

5>000.00 370>000.00 800>000.00

nghyd;dWit khtl;lj;jpd; Nghjdh 

itj;jparhiy jtph;e;j Vida gpuhe;jpa 

Rfhjhu Nrit gzpg;ghsh; mYtyfq;fs;

Rj;jpfhpg;G Nritf;fhd 

njhopyhsh; tYit 

toq;Fjy;

5>000.00 200>000.00 500>000.00

02.  nghJ 170 %yk; nrhj;Jr; rhd;wpjo; rkh;g;gpf;ftpy;iyahapd; mjw;Fr; rkkhd ngWkjpahd gzj; njhifia 

tlkj;jpa khfhz Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfj;jpy; itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;.

03.  Nkw;gb toq;fy;fSf;Fhpj;jhd jFjpfisg; g+h;j;jp nra;Js;s tpz;zg;gjhuh;fs; Nkw;gb ml;ltizapy; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s tifapy; kPsspf;fg;glhj Nfs;tpg;; gbtf; fl;lzj;ij tlkj;jpa khfhz Rfhjhu Nritfs; 

gzpg;ghsh; mYtyfj;jpd; fzf;fhsUf;Fr; nrYj;jp 2022-07-06Mk; jpfjp Kjy; 2022-07-26Mk; jpfjp tiuahd 

thu ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu Fwpj;j Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

Fwpj;j Neuj;jpDs; Nfs;tpg; gbtq;fs; kw;Wk; mwpTWj;jy; gbtq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;f KbAk; 

vd;gJld; Nkyjpf tpguq;fs; Njitahapd; 025-2050718/070-7126088 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; Clhfg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

04.  ,yq;ifapd; tpahghug; ngah; gjpTr; rl;lj;jpd; fPo; 2007 07Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; fPo; Rj;jpfhpg;G 

Nritia toq;Ftjw;fhf gj;jphpif mwptpj;jy; gpuRhpf;fg;gl;l jpdk; Kjy; Fiwe;jgl;rk; xU tUlj;jpw;F 

Kd; gjpT nra;ag;gl;l epWtdkhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

05.  Nritapy; <LgLj;Jk; rfy Copah;fSf;Fk; Copah; Nrkyhg epjpf;Fk; kw;Wk; Copah; ek;gpf;if nghWg;G 

epjpaj;jpw;Fk; gq;fspg;Gj; njhif nrYj;jg;gl;Ls;sJ vd;gjw;fhf ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; / Copah; 

ek;gpf;if nghWg;G epjpaj;jpdhy; toq;fg;gl;l gw;Wr;rPl;L kw;Wk; Copah; ngahpy; me;je;j fzf;FfSf;F 

tuT itf;fg;gl;likf;fhf toq;fg;gl;l rP mwpf;if my;yJ ,yj;jpudpay; Clhd nfhLg;gdT 2021-12-31Mk; 

jpfjpiaAk; cs;slf;fpa nfhLg;gdT Mtzj;ijr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. (2021-2022 tUlj;jpw;F ,iaghd 

fle;j 12 khjq;fSf;fhd)

06.  cq;fshy; Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpg;; gbtq;fis xt;nthU khtl;lj;jpw;Fk; ntt;Ntwhfj; 

jahhpj;J %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad ntt;Ntwhd ciwfspy; ,l;L kPz;Lk; mt;tpU ciwfisAk; 

NtnwhU ciwapy; ,l;L Kj;jpiuf;Fwp nghwpj;J 2022-07-27Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzpf;F Kd; fpilf;Fk; 

tifapy; gjpTj; jghy; %yk; ~~jiyikr; nrayhsh; / jiyth;> MSeuhy;; epakpf;fg;gl;l ngWiff; FO> 

jiyikr; nrayfk;> tlkj;jpa khfhz fl;blj; njhFjp> 4tJ khb> khfhz rig eph;thff; fl;blj; 

njhFjp> tlkj;jpa khfhzk;> mEuhjGuk;|| vDk; Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ mt;tYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nehpy; nfhz;L te;J cs;sply; Ntz;Lk;. xt;nthU epWtdk; kw;Wk; 

Nritf;fhf ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; gpufhuk; Nfs;tpg; jpwf;fg;gLk; ehs; Kjy; 91 ehl;fs; 

tiuapy; (2022-07-27Mk; jpfjp Kjy; 2022-10-29Mk; jpfjp tiu) nry;YgbahFk; Nfs;tpg;  gpiz Kwpia 

ntt;Ntwhfr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

07.  Nfs;tpg; gbtq;fs; Vw;Wf;nfhs;tJ epiwTw;w cldLj;J Nfs;tpg;; gbtq;fs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; 

eph;zapf;fg;gl;l Neuj;jpw;Fg; gpd;dh; fpilf;fg;ngWk; ve;jnthU Nfs;tpg; gbtq;fSk; Vw;Wf;nfhs;sg;gl 

khl;lhJ vd;gJld;  Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; cq;fshy; ngahplg;gl;l gpujpepjpnahUth; fye;J 

nfhs;syhk;.

08.  ,e;j ngWif njhlh;ghf tlkj;jpa khfhz rigapd; nfsut  MSehpdhy; epakpf;fg;gl;l FOtpd; jPh;khdNk 

,Wjpj; jPh;khdkhFk;.

jiyth; / jiyikr; nrayhsh;>

nfsut MSeuhy; epakpf;fg;gl;l ngWiff; FO>

jiyikr; nrayfk;> tlkj;jpa khfhz rigf; fl;blj;njhFjp>

4tJ khb B> `hp];re;jpu khtj;ij> tlkj;jpa khfhz rig> mEuhjGuk;.

2022-07-04.

ngWif mwptp;j;jy;

kf;fs; tq;fp - `l;ld; fpis
nld;lu; tpjpKiwfs; kw;Wk; epge;jidfs;  

kj;jpa khfhzj;jpd; Etnuypah khtl;lj;jpy; mk;gfKt Nfhuisapy; 

mk;gfKt gpuNjr rigf;Fl;gl;l tpJypGu njw;F (Nehu;ld; gpupl;[;) 

fpuhkj;jpy; mike;Js;s kjpg;Gkpf;f epyk; kw;Wk; fl;blj;ij tpw;gid 

nra;tjw;fhd Kj;jpiuaplg;gl;l nld;lu;fis rku;g;gpf;f ,j;jhy; 

miof;fg;gLfpd;wPu;fs;. kf;fs; tq;fpapd; trk; cs;s thbaf;fLy;yfiy 

vdg;gLk; ,e;j fhzp jw;NghJ `hjNd\; Njhl;lk; vd 

miof;fg;gLtJld;> ,J 00 Vf;fu; 01 &l; 36.67 (0.1940 n`f;lau;) 

gug;gsitf; nfhz;Ls;sJld; ,J jpl;l tiugl vz;. 15042A ,y; 
fhzpj;Jz;L vz;. 01 Mff; fhl;lg;gl;Ls;sJ.

01.  Kfhikahsu;> kf;fs; tq;fp> jpk;Gy;y tPjp> `l;ld; vd;w 

Kftupapy; ngwg;gl;l tpz;zg;gg; gbtj;jpd; Clhf ,e;j nld;lu; 

rku;g;gpf;fg;gl Ntz;Lk;.

02.  &.3>000/- jpUg;gpr; nrYj;j Kbahj fl;lzj;ijr; nrYj;Jtjd; 

%yk; 15.07.2022 tiu thu ehl;fspy; K.g 9.00 kzp Kjy; gpg 

2.00 kzp tiuapy;> nld;lu; tpz;zg;gg;gbtj;Jld;> nld;lu; 

njhlu;ghd tpjpKiwfs; kw;Wk; epge;jidfis kf;fs; tq;fp> 

`l;ld; fpis Kfhikahsuplk; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

03.  xt;nthU nld;lUf;Fk; &.100>000/- MdJ VNjDk; xU kf;fs; 

tq;fpapd; fpisapy;> kf;fs; tq;fp `l;ld; fpisapd; Nrfupg;G 

fzf;F ,yf;fk; 1861001-58375122 vd;w Nrkpg;Gf; fzf;fpy; tuT 

itf;fg;gl Ntz;Lk;. ngwg;gl;l nld;lu; tpz;zg;gq;fis 

kjpg;gpl;L Njhy;tpaile;j Vyjhuu;fSf;F ,e;j itg;Gj; njhif 

jpUg;gp mspf;fg;gLk;. mjp$ba Vyjhuu; Nju;e;njLf;fg;gl;lhy;> 

nld;lu; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;ljhf mwptpf;fg;gl;l ehspypUe;J 10 

ehl;fSf;Fs; xg;Gf;nfhs;sg;gl;l njhifapy; 25% ,id 

Kd;gzkhf nrYj;j Ntz;Lk;. nld;lu; Vw;fg;gl;ljhf mwptpg;G 

fbjk; te;j ehspypUe;J 30 ehl;fSf;Fs; kPjKs;s njhifia 

nrYj;j Ntz;Lk;. midj;J nfhLg;gdTfSk; Nrfupg;G fzf;F 

,yf;fk; 186-1001-5-8375122> kf;fs; tq;fp> `l;ld; fpisf;F tuT 

itf;fg;gl Ntz;Lk;.

04.  xg;ge;jg; gbtj;ij Kiwahfg; G+u;j;jp nra;J> ifnahg;gkpl;L 

ciwapd; Nky; ,lJ %iyapy; 'tpJypGu nrhj;J" vd 

Kj;jpiuaplg;gl;l ciwapy;> Kfhikahsu;> kf;fs; tq;fp> jpk;Gy;y 

tPjp> `l;ld; vd;w Kftupf;F 15.07.2022 gpw;gfy; 2.00 kzpf;F 

my;yJ mjw;F Kd; fpilf;ff; $bathW gjpTj; jghypy; mDg;g 

Ntz;Lk; my;yJ 15.07.2022 gpw;gfy; 2.00 kzpf;F Kd; Nkw;fz;l 

Kftupapy; itf;fg;gl;Ls;s nld;lu; ngl;bapy; itg;gpyplr; nra;a 

Ntz;Lk;. nld;lu; tpz;zg;gj;Jld; njhlu;Gila 

itg;Gj;njhiff;fhd urPJfspd; mry;fis ,izj;J ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. 

05.  kf;fs; tq;fpapd; Etnuypah gpuhe;jpa Kfhikahsuhy; 

epakpf;fg;gl;l nld;lu; kjpg;gPl;L rigf;F Kd;ghf nld;lu;fs; 2022 

[_iy 15 Mk; jpfjp gpw;gfy; 2.30 kzpf;F `l;ld; jpk;Gy;y 

tPjpapy; cs;s kf;fs; tq;fpapy; jpwf;fg;gLk;. nld;lu; jpwg;gpd; 

NghJ nld;lu; Vyjhuu;fs; my;yJ mtu;fspd; mq;fPfupf;fg;gl;l 

gpujpepjpfs; ,Uf;f mDkjpf;fg;gLthu;fs;.

06.  nrhj;J mjd; jw;Nghija epiyapNyNa tpw;fg;gLk;. Mjyhy; 

nld;lu;jhuu;fs; jw;Nghija epiyapy; nrhj;jpidf; nfhs;tdT 

nra;tjw;F tq;fpAld; cld;gl Ntz;Lk;. 

07.  NkNy Fwpg;gpl;Ls;s tpjpKiwfs; kw;Wk; epge;jidfis G+u;j;jp 

nra;ahj ve;jnthU nld;lu; tpz;zg;gq;fSk; ntwpj;jhdjhff; 

nfhs;sg;gLk;. VjhtJ my;yJ midj;J nld;lu; Nfhupf;iffisAk; 

Vw;Wf; nfhs;tjw;F my;yJ epuhfupg;gjw;fhd cupikia nld;lu; 

kjpg;gPl;L rig nfhz;Ls;sJ.

08.  nld;lu; tpz;zg;gq;fis kjpg;gha;T nra;j gpwF> Njhy;tpAw;w 

tpz;zg;gjhuu;fSf;F kPs toq;fg;glf; $ba gzk; jpUk;g 

toq;fg;gLk;. ntw;wpfukhd Vyjhuu; Nju;e;njLf;fg;gl;lhy;> 

nld;liu Vw;Wf;nfhz;ljhf mwptpf;fg;gl;l ehspypUe;J 10 

ehl;fSf;Fs; nfhLg;gdtpd; 25% ,id Kd;gzkhf nrYj;j 

Ntz;Lk;. kPjpj; njhifia me;jf; fbjk; fpilj;j ehspypUe;J 30 

ehl;fSf;Fs; nrYj;j Ntz;Lk;. 

09.  NkNy cs;s vz;. 8 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s epge;jidfspd; fPo; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s fhyj;jpw;Fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l mjpfgl;r 

Vyj;ij rku;g;gpj;j tpz;zg;gjhuu; KOj; njhifiaAk; nrYj;jj; 

jtwpdhy; kPs toq;ff;$ba &.100>000/- itg;G kw;Wk; nrYj;jg;gl;l 

Kd;gzj;ij ifafg;gLj;Jk; cupik tq;fpf;F cz;L. 

10.  midj;J nld;lu;jhuu;fSk; nrhj;jpd; cupik njhlu;gpy; 

KOikahf jpUg;jp miltJld;> nrhj;ij jw;Nghija epiyapy; 

mg;gbNa Vw;f xg;Gf;nfhs;s Ntz;Lk;.

11.  ,e;jr; nrhj;J njhlu;ghd cWjpg; gj;jpuq;fs; kw;Wk; Vida 

Mtzq;fis `l;ld;> kf;fs; tq;fp fpis KfhikahsUld; 

Kd;dNu jPu;khdpf;fg;gl;l Neuj;jpy; rupghu;f;f KbAk;. nld;liur; 

rku;g;gpf;Fk; Kd;> nld;lu; tpz;zg;gjhuu;fs;> rk;ge;jg;gl;l 

nrhj;jpd; cupik njhlu;gpy; KOikahf jpUg;jp mile;jpUf;f 

Ntz;Lk;.

Kfhikahsu; kf;fs; tq;fp> 

jpk;Gy;y tPjp> `l;ld;

njhiyNgrp vz;: 051-2222262 

njhiyefy;: 051-2222262/051-2224955
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புத்தளததில் கலை கைாசார நிகழ்வு 
புத்தளம் தினகரன் நிருபர்

    
புத்தளம் ஸாலிஹீன் பள்ளி நிர்்ாகததின் 

மூலமாக சிறு்ர்களுககான இஸலாமிய கலாசார 
விழுமியஙகளள ்லுபபடுததும்  களல கலாசார 
நிகழ்ச்சிகள் ஏறபாடு சசயயபபட்டுள்ளன. களல 
நிகழ்ச்சியில் கிராஅத, பபச்சு பபாட்டி, அரபு 
எழுத்தணி, அ்தான்,  நபிமார்களின் ்ரலாறு, 

அல் ஹதீஸ உள்ளிட்்ட பல்ப்று பபாட்டிகள் 
இ்டம்சபறவுள்ளன. இந்த நிகழ்வில் மு்தலாம்,  
இரண்டாம்,  மூன்றாம் இ்டம் சபறககூடிய 
மாண்ர்களுககான சான்றி்தழ் மறறும் நிளனவு 
சின்னஙகளும்  ் ழஙகபபடும். நிகழ்வில் கலநது 
சகாள்ளககூடிய அளனதது மாண்ர்களுககும் 
ஆறு்தல் பரிசாக சான்றி்தழ் ் ழஙகு்்தறகான ஏற-
பாடுகளும்  சசயயபபட்டுள்ளன.

எரிப�ொருள் விநிய�ொகம் பதொடர்பில்;

எரிசபாருள் சகாள்்னவு மறறும் விநிபயாகததில் 
முன்னுரிளம அளிககபபடும் துளறகள் ச்தா்டர்பான 
ச்தௌி்ான அறிகளக ஒன்ளற ்தயாரிதது எதிர்்ரும் 
12ஆம் திகதிககு முன்னர் நீதிமன்றில் சமர்பபிககுமாறு 
உயர் நீதிமன்றம்  திஙகட் கிழளம  (04) சட்்டமா அதிப -
ருககு உத்தரவிட்டுள்ளது.  சட்்டத்தரணிகள் சஙகததினால் 
்தாககல் சசயயபபட்்ட 02 அடிபபள்ட உரிளம மீறல் 
மனுககளள பரிசீலித்தபபாப்த உச்ச நீதிமன்றம் இந்த உத -
்தரள் பிறபபிததுள்ளது.   விஜித மலல்சகா்ட, மஹிந்த 
சமய்ர்்தன மறறும் அர்்ஜுன ஒபபபசகர ஆகிய மூ்ர்டங -
கிய உச்ச நீதிமன்ற நீதியரசகர்கள் முன்னிளலயில் இந்த 
மனு பநறறு விசாரிககபபட்்டது. எரிசபாருள் விநிபயாகத -
தில் குறிபபிட்்ட சில துளறகள் மாததிரம் அததியா்சிய 
பசள்களாக அறிவிககபபட்்டது ச்தா்டர்பில இந்த மனு 
்தாககல் சசயயபபட்்டது. (பா)  

தலைலை ைாறினால் இைஙலகைக்கு   
உதவ அரபு நாடுகைள் தயார்  
புதிய காத்தான்குடி தினகரன் நிருபர்   

எத்தளன பகாடிககணககான அசமரிகக 
ச்டாலர்களளயும் இலஙளக அரசுககு அள்-
ளிகசகாடுகக பல அரபு நாடுகள் ்தயாராக 
இருககிறது. ஆனால், எமது நாட்டின் ்தளல-
ளமதது்ஙகளுககு உ்தவி சசயய அ்ர்கள் 
ஆயத்தமாக இல்ளல. ஒரு்ருள்டய ப்தவிளய 
வி்ட நாட்டில் ்ாழும் ஏறத்தாழ இரணடு 
பகாடி மககளின் ்ாழ்களக மறறும் எதிர்காலம் 
இஙகு க்னிககபப்ட ப்ணடியது ஒன்று என 
முன்னாள் கிழககு மாகாண ஆளுநர் கலாநிதி 

எம்.எல்.எம்.ஏ.ஹிஸபுல்லாஹ் ச்தரிவித்தார். 
சிகரம் பிரப்தசததில் ஞாயிறறுககிழளம மாளல 
இ்டம்சபறற ள்ப்சமான்றில் உளரயாறறு-
ளகயிபலபய அ்ர் பமறகண்ட்ாறு கூறினார்.   

அ்ர் அஙகு ச்தா்டர்நதும் உளரயாறறுளக-
யில், க்டனுககு பமல் க்டன். க்டனுககு ்ட்டி 
ப்று. இநதிய அரசு சபறபறாளல ரஸயாவி-
்டமிருநது சகாள்்னவு சசயது 40 வீ்த இலா-
பதள்த ள்தது நமது நாட்டுககு ்தருகிறார்கள்.   

இபபபாது நாஙகள் அனுபவிததுகசகாண-
டிருபப்தல்ல கஷ்டம். இனித்தான் நாம் அதிக 
கஷ்டஙகளள அனுபவிககப பபாகின்பறாம். 

இன்னும் இரணடு, 
மூன்று மா்தஙக-
ளுககு இந்த அரசாங-
கம் ச்தா்டர்ந்தால் 
விளளவு மிகபமாச-
மாக இருககும். இந்த 
அரசாஙகம் நாட்டின் 
நிளலளயக கருததிற-
சகாணடு உ்டனடியாக ப்தவிகளள இராஜினா-
மாச்சசயது, இந்த நாட்ள்டக கட்டிசயழுபபும் 
திறளமயான்ர்களி்டம் நாட்ள்டக ளகயளிதது 
விட்டு ஒதுஙக ப்ணடும் என்றார்.   

முன்னுரிலை அளிததுளள 
துலைகள எலை?  
அறிகலக சைர்ப்பிகக AGககு உசசைன்று �ணிப்பு

உள்்ொட்டு வர்்ததகர்கலை உள்ைடககி� இைஙலகயின் விசொைைொன அலைப்�ொன 
இைஙலக வர்்ததக சல�யின் தலைவர் ய�ொஷண வடுயக ஜப்�ொன் ்ொட்டின் முன்னணி 
வர்்ததகரும் அந்ொட்டின் நிப்ப�ொன் ்ன்பகொலட ைன்்ற்ததின் சர்வயதச ஒருஙகிலணப்பு 
�ணிப்�ொைருைொன கைொநிதி ருவன் ப�ய���ொவிடம் விடு்தத யவண்டுயகொளுககு அலை� 
தறய�ொலத� சூழலில் இைஙலகககு உதவி�ளிகக நிப்ப�ொன் ்ன்பகொலட அலைப்பு 
முன்வநதுள்ைது. இதன் நிமி்ததம் அவவலைப்பின் தலைவர் யூைொ மு�னுசி, சர்வயதச 
ஒருஙகிலணப்பு �ணிப்�ொைர் கைொநிதி ருவன் ப�ய��ொ உள்ளிட்ட ஜப்�ொன் ்ொட்டு பி� -
திநிதிகள் இைஙலகககு வருலக தநதுள்ையதொடு பகொழும்பு சினைன் கி�ொண்ட் ய�ொட்ட -
லில் ்லடப�ற்ற ஜப்�ொன் இைஙலக வர்்ததக சமூக சநதிப்பின் ய�ொது முதறகட்டைொக 
10 மில்லி�ன் ரூ�ொலவ யதசி� லவ்ததி�சொலைககு அன்�ளிப்�ொக வழஙகியுள்ைனர்.    

,y. xg;ge;jj;jpd; ngau; kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fk; 

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(&gh)

Njitahd 

tpiy kD 

gpiz

Njitahd jifik

VAT cl;gl

kjpg;gPl;Lr;

nryT (&gh)

njhlu;Gnfhs;s Ntz;ba egu; kw;Wk; 

Mtzq;fs;

toq;fg;gLk; ,lk;

,Wjpj; jpfjp

kw;Wk;

Neuk;

toq;fy; Nfs;tpfs;

01
mk;gj;jiy gpuhae;jpaj;jpw;F  Aggregate Base Coarse (ABC)  kw;Wk; fw;Jfs;fis 

toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

xg;ge;j ,y: RPC/WP/G/AMB/CIVIL/O&M/2022/55

4,000/-
+VAT

&gh  

41,000/-

,jidnahj;j 

xg;ge;jq;fspy; 

mDgtKs;s 

epWtdq;fs;

4.1

kpy;ypad;

gpnghK> (Nkw;F – cw;gj;jp) mYtyfk;> Nfs;tpfs; kw;Wk; 

xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> cLKy;y tPjp> Ky;Nyhpah 

Gjpa efuk;.

Tele:0112418532 Fax:0112549199

27/07/2022

gp.g. 2.00

Nritf;; Nfs;tpfs;

02
gz;lhutis gpuhe;jpa mYtyfj;jpYs;s gz;lhutis ePh; toq;fy; jpl;lk; 

kw;Wk; gpuhe;jpa mYtyfj;jpw;F Njh;r;rpaw;;w njhopyhsh; Nritfis toq;Fjy;

xg;ge;j ,y: RSC(UVA)/DGM(UVA)/ O&M(BAN)/AE(BAN)/2022/152

12,500/-+ 
VAT

&gh  

188,250/- Mtzj;jpd; gpufhuk; -

gp.x.ep. (Cth)> Nfs;tpg; gphpT> NjePttr> 

nkjphpa tPjp> gJis.

Tele: 0552230934 
Fax: 0552230974/0552222448

20/07/2022
gp.g. 2.00 

03

gz;lhutis gpuhe;jpa mYtyfj;jpYs;s jpaj;jyht> jptpnjhl;lnty kw;Wk; 

ml;lhk;gpl;ba ePh; toq;fy; jpl;lq;fSf;F Njh;r;rpaw;w njhopyhsh; Nritfis 

toq;Fjy; 

xg;ge;j ,y:  RSC (UVA)/DGM (UVA)/ O&M (BAN)/AE (BAN)/2022/153

12,500/-+ 
VAT

&gh  

203,750/- Mtzj;jpd; gpufhuk; -

gp.x.ep. (Cth)> Nfs;tpg; gphpT> NjePttr> 

nkjphpa tPjp> gJis.

Tele: 0552230934 
Fax: 0552230974/0552222448

20/07/2022
gp.g. 2.00 

04

gz;lhutis gpuhe;jpa mYtyfj;jpYs;s ntspkil> mk;gf];Njht kw;Wk; 

nfg;ngl;bnghy ePh; toq;fy; jpl;lq;fSf;F Njh;r;rpaw;w njhopyhsh; Nritfis 

toq;Fjy; 

xg;ge;j ,y:  RSC (UVA)/DGM (UVA)/ O&M (BAN)/AE (BAN)/2022/154

12,500/-+ 
VAT

&gh  

178,750/- Mtzj;jpd; gpufhuk; -

gp.x.ep. (Cth)> Nfs;tpg; gphpT> NjePttr> 

nkjphpa tPjp> gJis.

Tele: 0552230934 
Fax: 0552230974/0552222448

20/07/2022
gp.g. 2.00 

05
gz;lhutis gpuhe;jpa mYtyfj;jpYs;s gJis ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F 

Njh;r;rpaw;w njhopyhsh; Nritfis toq;Fjy; 

xg;ge;j ,y:  RSC(UVA)/DGM(UVA)/O&M(BAN)/ AE(BADULLA) /2022/157

12,500/-+ 
VAT

&gh  

300,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk; -

gp.x.ep. (Cth)> Nfs;tpg; gphpT> NjePttr> 

nkjphpa tPjp> gJis.

Tele: 0552230934 
Fax: 0552230974/0552222448

20/07/2022
gp.g. 2.00 

06

gz;lhutis gpuhe;jpa mYtyfj;jpYs;s gJis ePh; toq;fy; jpl;lj;jpd; 

gz;lhuGu tpepNahf tyak;> gk;gp ,y;yq;fs; kw;Wk; cs;sPh;g;GfSf;F ntspkil> 

mk;gf];Njht kw;Wk; nfg;ngl;bnghy ePh; toq;fy; jpl;lq;fSf;F Njh;r;rpaw;w 

njhopyhsh; Nritfis toq;Fjy; 

xg;ge;j ,y: RSC(UVA)/DGM(UVA)/O&M(BAN)/ AE(BADULLA)/2022/158

12,500/-+ 
VAT

&gh  

300,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk; -

gp.x.ep. (Cth)> Nfs;tpg; gphpT> NjePttr> 

nkjphpa tPjp> gJis.

Tele: 0552230934 
Fax: 0552230974/0552222448

20/07/2022
gp.g. 2.00 

07

kfpaq;fid> uj;fpe;j kw;Wk; fpuhe;JUNfhl;Nl ePh; toq;fy; jpl;lq;fSf;F 

Njh;r;rpaw;w njhopyhsh; Nritfis toq;Fjy; 

xg;ge;j ,y: RSC(UVA)/DGM(UVA)/O&M(BAN) /AE(BADULLA)
/2022/159

12,500/-+ 
VAT

&gh  

220,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk; -

gp.x.ep. (Cth)> Nfs;tpg; gphpT> NjePttr> 

nkjphpa tPjp> gJis.

Tele: 0552230934 
Fax: 0552230974/0552222448

20/07/2022
gp.g. 2.00 

08
`hypvy kw;Wk; njNkhju ePh; toq;fy; jpl;lq;fSf;F Njh;r;rpaw;w njhopyhsh; 

Nritfis toq;Fjy; 

xg;ge;j ,y: RSC(UVA)/DGM(UVA)/O&M(BAN) /AE(BADULA)/2022/160

12,500/-+ 
VAT

&gh  

185,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk; -

gp.x.ep. (Cth)> Nfs;tpg; gphpT> NjePttr> 

nkjphpa tPjp> gJis.

Tele: 0552230934 
Fax: 0552230974/0552222448

20/07/2022
gp.g. 2.00 

09

nkhduhfiy gpuhj;jpYs;s nts;stha  ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F Njh;r;rpaw;w 

njhopyhsh; Nritfis toq;Fjy; 

xg;ge;j ,y: RSC(Uva)/DGM(Uva)/O&M/ Monaragala/2022/161

12,500/-+ 
VAT

&gh  

246,300/- Mtzj;jpd; gpufhuk; -

gp.x.ep. (Cth)> Nfs;tpg; gphpT> NjePttr> 

nkjphpa tPjp> gJis.

Tele: 0552230934 
Fax: 0552230974/0552222448

20/07/2022
gp.g. 2.00 

10

nkhduhfiy gpuhj;jpYs;s gly;Fk;Gu> xf;fk;gpl;ba ePh; toq;fy; jpl;lk; kw;Wk; 

Fk;Gf;fd ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpf;F Njh;r;rpaw;w njhopyhsh; Nritfis 

toq;Fjy; 

xg;ge;j ,y: RSC(Uva)/DGM(Uva)/O&M/ Monaragala/2022/162

12,500/-+ 
VAT

&gh  

246,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk; -

gp.x.ep. (Cth)> Nfs;tpg; gphpT> NjePttr> 

nkjphpa tPjp> gJis.

Tele: 0552230934 
Fax: 0552230974/0552222448

20/07/2022
gp.g. 2.00 

11
nkhduhfiy gpuhj;jpYs;s nrtdfy> #hpaMu kw;Wk; jdky;tpy  ePh; toq;fy; 

jpl;lq;fSf;F Njh;r;rpaw;w njhopyhsh; Nritfis toq;Fjy; 

xg;ge;j ,y: RSC(Uva)/DGM(Uva)/O&M/ Monaragala/2022/163

12,500/-+ 
VAT

&gh  

164,500/- Mtzj;jpd; gpufhuk; -

gp.x.ep. (Cth)> Nfs;tpg; gphpT> NjePttr> 

nkjphpa tPjp> gJis.

Tele: 0552230934 
Fax: 0552230974/0552222448

20/07/2022
gp.g. 2.00 

12

nkhduhfiy gpuhj;jpYs;s kLy;y kw;Wk; rpak;gyhz;Lt  ePh; toq;fy; 

jpl;lq;fSf;F Njh;r;rpaw;w njhopyhsh; Nritfis toq;Fjy; 

xg;ge;j ,y: RSC(Uva)/DGM(Uva)/O&M/ Monaragala/2022/164
12,500/-+ 

VAT
&gh  

166,750/- Mtzj;jpd; gpufhuk; -

gp.x.ep. (Cth)> Nfs;tpg; gphpT> NjePttr> 

nkjphpa tPjp> gJis.

Tele: 0552230934 
Fax: 0552230974/0552222448

20/07/2022
gp.g. 2.00 

13

nkhduhfiy gpuhj;jpYs;s mYtyfq;fs;> Ntiyj; jsq;fs;> jiuf;fPo; ePh; 

mYtyfk; kw;Wk; nkjfk> gpgpiy  ePh; toq;fy; jpl;lq;fSf;F Njh;r;rpaw;w 

njhopyhsh; Nritfis 

xg;ge;j ,y:RSC(Uva)/DGM(UVA)/O&M/ Monaragala/2022/165

12,500/-+ 
VAT

&gh  

212,350/- Mtzj;jpd; gpufhuk; -

gp.x.ep. (Cth)> Nfs;tpg; gphpT> NjePttr> 

nkjphpa tPjp> gJis.

Tele: 0552230934 
Fax: 0552230974/0552222448

20/07/2022
gp.g. 2.00 

14 nkhduhfiy gpuhj;jpw;F Njh;r;rpaw;w njhopyhsh; Nritfis toq;Fjy; 

xg;ge;j ,y: RSC(Uva)/DGM(Uva)/O&M/ Monaragala/2022/166
12,500/-+ 

VAT
&gh  

215,250/- Mtzj;jpd; gpufhuk; -

gp.x.ep. (Cth)> Nfs;tpg; gphpT> NjePttr> 

nkjphpa tPjp> gJis.

Tele: 0552230934 
Fax: 0552230974/0552222448

20/07/2022
gp.g. 2.00 

thfdq;fis thliff;fkh;j;Jjy;

15
fk;g`h gpuhe;jpj;jpYs;s fl;lhd ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F Ntd; xd;W kw;Wk; f;W} 

nfg; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC(W/N)/SS/HIRING/ GAM(O&M)/2022/35R  

2,000/- +  
VAT

&gh  

5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)  mYtyfk;> ,y. 433/4A, 
fNzKy;y tPjp> fltj;ij. 

Tele: 0112922129  Fax: 0112922146

27/07/2022
 K.g   10.00

16
Nfhl;Nl Kfhikahsh; gpuNjrj;jpd; Nfhl;Nl nghWg;gjpfhhp mYtyfj;jpw;F 

ngf;Nfh Nyhliu thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: WC/M&E/2022/11

2,000/- +  
VAT
 

&gh  

5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gp.x.ep (W-C),
,y. 175A,  fYnjhl;l fl;blk;> ehty tPjp> ENfnfhl.

Tele:/Fax: 011- 2856421/ 0112856420-2

20/07/2022
K.g. 10.00

jaT nra;J PCA 3 gbtj;ijg; ngw;Wf;nfhs;s ,izajsj;jpy; epfo;epiy (online) Clhf fk;gdp gjpthsUld; gjpT nra;J nfhs;sTk;. (“**” vdf; FwpaPL ,lg;gl;l Nfs;tpfSf;F kl;Lk;) gjpT nra;J nfhs;tjw;F gmail 
gad;gLj;j Ntz;Lnkd NkYk; jaTld; njhptpj;Jf; nfhs;sg;gLfpd;wJ.

KbTj; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzk; kw;Wk; tpahghuf; fbjj; jiyg;gpyhd Ntz;LNfhs; fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; 

Nghpy; Nfs;tp Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.

rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; Mtzq;fs; toq;fg;gLk; ,lj;jpNyNa Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

rKfk; je;Js;s Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs;; KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gpaDg;gg;gLk;.

jiyth;> Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig.

 ePh; toq;fy; mikr;R

               Njrpa ePh; toq;fy; tbfhyikg;Gr; rig

tpiyf;Nfhuy; mwptpj;jy;
gpd;tUk; Ntiyfs; / toq;fy;fSf;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplkpUe;J Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig rhu;gpy; ngWiff; FOj; jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy
Nfs;tpapd; jpUj;jk; gw;wpa mwptpj;jy;

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiyapy; jw;NghJs;s 

nkd;nghUs; mikg;Gf;fis Ma;T nra;jy; kw;Wk; ehsJ 

tiuf;Fk; Nkk;gLj;Jtjw;fhd MNyhrid Nritfis 

ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd xg;ge;jk;

xg;ge;j ,y. Q-239/22
2022-06-13Mk; jpfjp ,e;jg; gj;jphpifapy; gpuRhpf;fg;gl;l Nkw;$wg;gl;l Nfs;tp mwptpj;jy; 

njhlh;ghdJ.

tpiykDf;fis KbTWj;jg;gLk;> jpwf;Fk; jpfjp kw;Wk; tpiykD Mtzq;fis 

toq;Fk; jpfjp vd;gtw;wpy; gpd;tUkhW jpUj;jq;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd vd;gij 

jaT nra;J ftdj;jpw;nfhs;sTk;.

tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gLk; kw;Wk; jpwf;fg;gLk; jpfjpahdJ 2022-07-21Mk; jpfjp 

K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ.

tpiykDf;fs; toq;fg;gLk; jpfjp 2022-07-20Mk; jpfjp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ.

Vida tpjpfs; kw;Wk; epge;jidfs; tpsk;guj;jpy; $wg;gl;lthW khwhky; 

mt;thNwapUf;Fk;.

jiyth; - ngWiff; FO>

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy>

jygj;gpl;ba.
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mw;Nwhzpj;jj;Jtj;ij 
,y;yhnjhopj;jy;

Switzerland, CH - 2363 Les Enfers, Village 22  
vd;w KfthpiaAk; ,yq;if> ,e;JUt 

80510> iff;fhts> fhyp tPjp> gpshf; 

Xh;fpl;> gPr; N`hl;ly; vd;w Kfthpiar; 

Nrh;e;jtUk; Celine Ariane Dirlewanger 
Gunsch Von Aarau  Mfpa ehd; nfhOk;G 

gpurpj;j nehj;jhhp]; [p.&grpq;` 

vd;gthpdhy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;lJk; 

2022 ngg;Uthp 21 Mk; jpfjpaplg;gl;lJk; 

54 Mk; gf;fj;jpYk; 07 Mk; ghfj;jpYk; 

fSj;Jiw fhzp gjptfj;jpy; gjpT 

ngw;wJk; ,yq;if> jh;fh efuk;> kPfk> 

Eff`hfe;j> 53 Mk; ,yf;fj;ijr; 

Nrh;e;j mdfphpGu mNdhkh [hdfp 

mNgth;jd vd;gtUf;F (785370465V  vd;w 
Njrpa milahs ml;il ,yf;fj;ijf; 

nfhz;lth;) vd;gtUf;F toq;fg;gl;l 

ntspehL mw;Nwhzpj;jj;JtkhdJ 

2022 [_iy 01 Mk; jpfjpapypUe;J 

,j;jhy; ntwpjhf;fg;gLfpd;wJ vd 

mwptpf;fpd;Nwd;. 

2022 [_d; 30 Mk; jpfjpad;W  

Celine Ariane Dirlewanger Gunsch Von Aarau

mw;Nwhzpj;jj;Jtj;ij ,y;yhnjhopj;jy;

,yq;if> fy;fpir> N`d tPjp> 51/2, vd;w 
Kfthpiar; Nrh;e;jtUk; jw;NghJ United 
Kingdom, HAO 2TS Middlesex, Wembley, 
Fernbank Avenue, 106 vd;w Kfthpapy; 

jw;NghJ trpg;gtUkhfpa (755051454V  vd;w 
Nj.m.m. ,yf;fj;ijf; nfhz;lth;) IDy; 

up];thdh eh$h; jp.K. nuay;  Mfpa 

ehd; United Kingdom HA6  1AW Middx, 
Northwood, 116 Green Lane vd;w Kfthpiar; 

Nrh;e;jtUk; 2013 [_d; 25 Mk; jpfjpad;W 

nrhyprpl;lh; kw;Wk; rj;jpagpukhzq;fSf;fhf 

Mizahsh; rp. Njtpfh [arpq;` 

vd;gthpdhy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;lJk; 2013 

Xf];l; 15 Mk; jpfjpad;W vOj;J%y 

mjpfhuk; nfhz;lth;fspd; gjpNtL kw;Wk; 

mw;Nwhzpj;jj;Jtf;fhuh;fspd; gjpNtl;bd; 

4980 Mk; ,yf;f ehl;Gj;jf gjptpyf;fk; 

4980> 28 Mk; gf;fj;jpy; 125 Mk; ghfj;jpy; 

gjpT ngw;wJk; nkh`nkl; rgPf; nkh`nkl; 

gap]; (Mohamed Shafeek Mohamed 
Faiz)  vd;gtUf;F toq;fg;gl;lJkhd 

ntspehl;L mw;Nwhzpj;jj;JtkhdJ 

vd;dhy; ,y;yhnjhopf;fg;gl;Ls;sJ. vdNt 

,d;wpypUe;J vdJ rhh;ghf Nkw;$wg;gl;l 

Mohamed Shafeek Mohamed Faiz  vd;gthpdhy; 
vd;gthpdy; Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;jnthU 

nraYf;Fk; ehd; nghWg;G Vw;f khl;Nld; vd 

nghJ kf;fSf;F ,j;jhy; mwptpf;fpd;Nwd;. 

     

IYNUL RIZWAN NAGOOR  nee REYAL

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr;nra;jy;
khnfhy> khnfhy njw;F> rg;Gf];fe;j 

tPjp> ,y.10/gP/4 kw;Wk; jw;NghJ ,y.4> 

Media Crescent, Banksiagrove 6031 Western 
Australia tpy; trpf;Fk; N`uj; 

Kjpad;NryhNf urpjh byhdp 

(Nj.m.m.,y.836301315V kw;Wk; flTr;rPl;L 
,yf;fk; N3608601) Mfpa ehd; fk;g`h 

gfpuq;f nehj;jhhpR jpU.Mh;.V.gP.vk;. 

ngNuuhtpdhy; cWjp nra;ag;gl;l ,y.424 

kw;Wk; 2019 brk;gh; 27Mk; jpfjpa tpNrl 

mw;Nwhzp mjpfhuj;jpd; %yk; nfhOk;G 

- 03> 5Mk; Nyd;> ,y.96 ,y; trpf;Fk; 

N`uj; Kjpad;NryhNf xkhyp rKj;uh 

(Nj.m.m.,y.967173010V kw;Wk; flTr;rPl;L 
,y N7783070) vd;gtUf;F toq;fg;gl;l 

mw;Nwhzp mjpfhuk; 2022.03.31k; jpfjp 

Kd; ,uj;Jr; nra;ag;gLtjhfTk;> mtuhy; 

,jd; gpwF Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;j 

nraw;ghl;bw;Fk; ehd; nghWg;G$w 

khl;Nld; vdTk; ,yq;if [dehaf 

Nrh\ypr Fbaurpd; rfyUf;Fk; ,j;jhy; 

mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.

N`uj; Kjpad;NryhNf urpjh byhdp 

vd;gthpd; mw;Nwhzp mjpfhhp

,yq;if murhq;fk;
ePh; toq;fy; mikr;R

ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;il Nkk;gLj;Jk; nraw;jpl;lk;
fld; ,y. Cr. 5685 lk kw;Wk; 9255-lk

tpiykD mwptpj;jy;
1.  ,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR murhq;fk; cyf tq;fpapd; rh;tNjr mgptpUj;jp Kftufj;jplkpUe;J ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;il Nkk;gLj;Jk; nraw;jpl;lj;jpw;fhf 

flndhd;iwg; ngw;Ws;sJld; ,;f;fldpd; xU gFjpia gpd;tUk; xg;ge;jq;fSf;F nfhLg;gdthfr; nra;aTs;sJ.

2.  gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;s nraw;jpl;lq;fSf;fhf jifik kw;Wk; jFjp tha;e;j Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfis ngWiff; FOtpd; jiyth; 

,j;jhy; miof;fpd;whh;.

xg;ge;jg; ngah; kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fk;

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(&gh)

Njitg;gLk; 

Nfs;tpg; 

gpiz Kwp

jifik Njitg;ghLfs;
Mtzq;fs; toq;Fkplk; kw;Wk; njhlh;G nfhs;s 

Ntz;ba egh;

%lg;gLk; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

nraw;wpl;lg; ngWiff; FO (Nky;epiy)

Ntiyf; Nfs;tpfs;

,uj;jpdGhp khtl;lj;jpy; gk;g`pd;d 

ePh; toq;fy; jpl;lj;jpd; fl;likg;ig 

eph;khzpj;jy;

xg;ge;j ,y. 

MWS/WaSSIP/Ratnapura/BW/NCB/
Pambahinna 2/2020/10R

&gh 

12,500/-
&gh 

804,000/-
C4   juj;jpy; CIDA epWtdj;jpy; 
fl;bl eph;khzj; Jiwapd; 

gjpT kw;Wk; ,yq;if nghJ 

xg;ge;jq;fs; gjpthshpd; 1987,d; 

3Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; gpufhuk; 

,yq;if murhq;fj;jpd; rhd;wpjo; 

kw;Wk; mLj;jLj;j th;j;jkhdp 

mwptpj;jy; kw;Wk; 2018-10-16Mk; 

jpfjp rpNyhd; nla;yp epa+rpy; 

gpuRukhd gj;jphpif tpsk;guk;

nraw;jpl;l gzpg;ghsh; mYtyfk;>

ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL Nkk;gLj;jy; 

nraw;jpl;lk;>

,y. 230> <.lgps;a+. ngNuuh khtj;ij> 

[_gpyp Ngh];l;> ENfnfhil.

njhiyNgrp/ njhiyefy;: 011-2890943/ 
011-2890941 

2022 Mf];l;  

03Mk; jpfjp

e.g. 12.00 

kzpf;F

nraw;wpl;l ngWiff; FO (fPo;epiy)

thfdq;fis thliff;fkh;j;Jjy;

ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL 

Nkk;gLj;jy; nraw;jpl;lk;> nraw;wpl;l 

gzpg;ghsh; mYtyfj;jpw;F Ntd; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y. MWS/WaSSIP/PDO/NCB/ 
IOC/Hiring Van - PDO/2022/19

&gh 2,000/- &gh 60,000/- thfd chpikahsh;fs; my;yJ 

thfdq;fis thliff;fkh;j;Jk; 

epWtdq;fs;

nraw;jpl;l gzpg;ghsh; mYtyfk;>

ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL Nkk;gLj;jy; 

nraw;jpl;lk;>

,y. 230> <.lgps;a+. ngNuuh khtj;ij> 

[_gpyp Ngh];l;> ENfnfhil.

njhiyNgrp/ njhiyefy;: 011-2890943/  011-2890941 

2022 [_iy  

21Mk; jpfjp

K.g. 10.00 

kzpf;F

ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL 

Nkk;gLj;jy; nraw;jpl;lk;> nraw;wpl;l 

gzpg;ghsh; mYtyfj;jpw;F Ntd; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y. MWS/WaSSIP/PDO/NCB/ 
IOC/Hiring Van - PDO/2022/20

&gh 2,000/- &gh 60,000/- thfd chpikahsh;fs; my;yJ 

thfdq;fis thliff;fkh;j;Jk; 

epWtdq;fs;

nraw;jpl;l gzpg;ghsh; mYtyfk;>

ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL Nkk;gLj;jy; 

nraw;jpl;lk;>

,y. 230> <.lgps;a+. ngNuuh khtj;ij> 

[_gpyp Ngh];l;> ENfnfhil.

njhiyNgrp/ njhiyefy;: 011-2890943/  011-2890941 

2022 [_iy  

21Mk; jpfjp

K.g. 10.30 

kzpf;F

ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL 

Nkk;gLj;jy; nraw;jpl;lk;> nraw;wpl;l 

gzpg;ghsh; mYtyfj;jpw;F Ntd; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y. MWS/WaSSIP/PDO/NCB/ 
IOC/Hiring Van - PDO/2022/21

&gh 2,000/- &gh 60,000/- thfd chpikahsh;fs; my;yJ 

thfdq;fis thliff;fkh;j;Jk; 

epWtdq;fs;

nraw;jpl;l gzpg;ghsh; mYtyfk;>

ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL Nkk;gLj;jy; 

nraw;jpl;lk;>

,y. 230> <.lgps;a+. ngNuuh khtj;ij> 

[_gpyp Ngh];l;> ENfnfhil.

njhiyNgrp/ njhiyefy;: 011-2890943/  011-2890941 

2022 [_iy  

21Mk; jpfjp

e.g. 12.00 

kzpf;F

NjePtt rigapd; jpl;lkply; kw;Wk; 

tbtikj;jy; (ePh; kPl;G) gphptpw;F Ntd; 

xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y. MWS/WaSSIP/PDO/NCB/ 
IOC/Hiring Van –P&D(W/R)/2022/26

&gh 2,000/- &gh 60,000/- thfd chpikahsh;fs; my;yJ 

thfdq;fis thliff;fkh;j;Jk; 

epWtdq;fs;

nraw;jpl;l gzpg;ghsh; mYtyfk;>

ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL Nkk;gLj;jy; 

nraw;jpl;lk;>

,y. 230> <.lgps;a+. ngNuuh khtj;ij> 

[_gpyp Ngh];l;> ENfnfhil.

njhiyNgrp/ njhiyefy;: 011-2890943/  011-2890941 

2022 [_iy  

21Mk; jpfjp

gp.g. 12.30 

kzpf;F

ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL 

Nkk;gLj;jy; nraw;jpl;lk;> nraw;wpl;l 

gJis khtl;l xj;Jiog;Gg; gphptpw;F 

nfg;  xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y. MWS/WaSSIP/DSU/
Badulla/NCB/ IOC/Vehicle Hiring 
(Cab)/2022/01

&gh 2,000/- &gh 63,000/- thfd chpikahsh;fs; my;yJ 

thfdq;fis thliff;fkh;j;Jk; 

epWtdq;fs;

nraw;jpl;l gzpg;ghsh; mYtyfk;>

ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL Nkk;gLj;jy; 

nraw;jpl;lk;>

,y. 230> <.lgps;a+. ngNuuh khtj;ij> 

[_gpyp Ngh];l;> ENfnfhil.

njhiyNgrp/ njhiyefy;: 011-2890943/  011-2890941 

2022 [_iy  

21Mk; jpfjp

gp.g. 1.00 

kzpf;F

ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL 

Nkk;gLj;jy; nraw;jpl;lk;> nraw;wpl;l 

gJis khtl;l xj;Jiog;Gg; gphptpw;F 

Ntd;;  xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y. MWS/WaSSIP/DSU/
Badulla/NCB/ IOC/Vehicle Hiring 
(Van)/2022/02

&gh 2,000/- &gh 30,000/- thfd chpikahsh;fs; my;yJ 

thfdq;fis thliff;fkh;j;Jk; 

epWtdq;fs;

nraw;jpl;l gzpg;ghsh; mYtyfk;>

ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL Nkk;gLj;jy; 

nraw;jpl;lk;>

,y. 230> <.lgps;a+. ngNuuh khtj;ij> 

[_gpyp Ngh];l;> ENfnfhil.

njhiyNgrp/ njhiyefy;: 011-2890943/  011-2890941 

2022 [_iy  

21Mk; jpfjp

gp.g. 1.30 

kzpf;F

3. nraw;wpl;l gzpg;ghsh; mYtyfj;jpw;F tpz;zg;gjhuhpd; fbjj; jiyg;gpy; Mtzq;fSf;fhd Ntz;LNfhs; fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; Nfs;tp Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.

4. rhjhuz Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.30 kzpf;Fk; gp.g. 3.30 kzpf;Fkpilapy; Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

5.  Mh;tKs;s Nfs;tpjhuh;fs; Nkyjpf tpguq;fis ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL Nkk;ghl;L nraw;jpl;lj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; 

Mtzq;fs; toq;fg;gLkplq;fspy; Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

6. Nfs;tpfis xd;wpy; Neubahff; ifaspf;fyhk; my;yJ gjpTj; jghy; %yk; my;yJ J}jQ;ry; %yk; mDg;gyhk;.

7.  rfy Nfs;tpfSk; rKfkspj;jpUf;Fk; Nfs;tpjhuh;fspd; mjpfhug+h;t gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gp 

mDg;gg;gLk;.

nraw;jpl;lg; gzpg;ghsh;>

ePH; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;il Nkk;gLj;Jk; nraw;jpl;lk;.

ePH; toq;fy; njhlh;ghd mtru miog;GfSf;fhf 1939 vDk; ,ytr ,yf;fk; 24 kzp NeuKk; cq;fSf;fhf nraw;gLk;.

r%f ePh; jpl;lq;fspd; rpf;fy;fSf;F 1914 vDk; vz;izj; njhlh;G nfhs;sTk;.

Nfs;tpg; gj;jpuk;
fe;jsha; js itj;jparhiyapd; 

rpw;Wz;br;rhiy Nrit elj;Jjy; -2022/2023
,y 385> rq;iff;Fupa gj;Njfk tpkytq;r NjNuh khtj;ij> 

nfhOk;G 10 Rfhjhu mikr;rpd; mikr;R nrayhsu; %yk; ,t; 

itj;jparhiyf;F toq;fg;gLk; mjpfhuj;jpd; gb 2022/2023 
Mz;bw;fhd ,e;j itj;jparhiyapd; rpw;Wz;br;rhiy Nrit 

elhj;Jtjw;fhd jifikAilatu;fsplkpUe;J Nfs;tpg; 

gj;jpuj;jpw;fhd tpz;zg;gk; Nfhug;gLfpwJ.

1.  2020-07-06 Kjy; 2022-07-26k; jpfjp tiu cs;s toikahd 

Ntiy ehl;fspy; K.g 9.00 kzp Kjy; gp.g 15.00 kzp tiu 

gpd;tUtdtw;iw rku;g;gpj;J ,e;epWtdj;jpypUe;J 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

 i.    nghJ 170 gbtj;jpy; Fwpg;gpl;Ls;sgb &gh 300>000/- 
ngWkjpahd mj;jhl;rpia rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

  ii    mur itj;jparhiyfspy; my;yJ NtW mur jpizf;fsq;fspy; 

rpw;Wz;br;rhiy nra;J te;jjw;fhd Nrit mDgtr;rhd;wpjo; 

my;yJ tpahghuk; nra;tjw;fhd gjptpd; ngaUldhd 

rhd;wpjo; tpahghuj;jpd; jd;ik> czTg; gz;lq;fs; toq;FtJ 

gw;wpa tpguk; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

 iii  tpiykDj;njhif &gh1000/-I nrYj;jp gw;Wr;rPl;il ngwy; 

Ntz;Lk;. 

 iv.  tpiykD gpiz &gh 20>000/-nrYj;jpa gw;Wr;rPl;il ngwy; 

Ntz;Lk;.

2.  Nfs;tpg; gj;jpuj;jpw;fhd tpz;zg;g gbtj;jpd; %yg; gpujp kw;Wk; 

Nghl;Nlh gpujpfs; 2 ,id NtW Ntwhf fbj ciwapDs; 

,l;L. me;j ciwfspuz;ilAk; jdpahd ciwapDs; ,l;L 

toq;fg;gly; Ntz;Lk;.

3.  Nfs;tpg;gj;jpu fbj NkYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

2022/2023k; Mz;Lf;fhd rpw;Wz;br;rhiy Nrit toq;Fjy; 

vd Fwpg;gpl;L 2022.07.26k; jpfjpNah my;yJ mjw;F 

Kd;djhfNth fpilf;ff; $bajhf jiytu;> ngWiff;FO> 

js itj;jparhiy> fe;jsha; vDk; Kftupf;F NeubahfNth 

my;yJ gjpTj; jghy; %ykhfNth mDg;gp itf;f KbAk;. 

my;yJ Neupy; te;J tpiykD ngl;bf;Fs; ,lKbAk;. 

Fwpg;gpl;l jpfjpapd; gpd;dh; fpilf;fg; ngWk; tpz;zg;gq;fs; 

epuhfupf;fg;gLk;. 

4.   2022-07-26k; jpfjp gpg 2f;F itj;jpa mj;jpal;rfu; fhupahyj;jpy; 

Nfs;tp gj;jpuf;fbjq;fs; jpwf;fg;gLk;. 

5.  Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;L Kbtile;jTld; 

Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLk; NghJ Nfs;tp tpz;zg;gjhup 

my;yJ mr;re;ju;g;gj;jpy; mtuhy; mq;fPfupf;fg;gl;l KftUf;F 

gq;Fgw;w mDkjp toq;fg;gLk;. 

6.   cupa Nfs;tpg;gj;jpuj;ij KOikahfNth my;yJ gFjpahfNth 

Vw;Wf;nfhs;sNth my;yJ epuhfupf;fNth ngWiff;FOTf;F 

mjpfhuk; cz;L.

7.  Nkyjpf jfty;fs; Fwpj;J fe;jsha; js itj;jparhiy 

epu;thf cj;jpNahfj;jiu mZfTk;.

njhiyNgrp ,yf;fk; - 026-2234948

jiytu;> 

itj;jpa mj;jpal;rfu;>  gpuNjr ngWiff;FO> 

js itj;jparhiy> fe;jsha;

1) rl;dpf;fhd ,yq;if fl;lisfs; tpguf;Fwpg;Gf;fs; tiuT

 (DSLS…………: ………….)

2) njU czTfSf;fhf rpwe;j jahhpg;G KiwfSf;fhd nra;tpjp

 (DSLS………..: ……………)

3) gl;bf; ifj;njhopYf;fhd rpwe;j jahhpg;G KiwfSf;fhd topfhl;bfSf;fhd 

 ,yq;if fl;lisfs; tiuT

 (DSLS……………..: ………)

4) jpUj;j tiuT ,y. 01 ,ypUe;J ,. fl;lisfs; 591:2014 tiuAk;.

 bd;dpy; milf;fg;gl;l kPDf;fhd ,yq;if fl;lisfs; tiuT

NkNyAs;s fl;lisfs; kw;Wk; jpUj;jq;fSf;fhd fUj;Jiufis nghJ kf;fs; kw;Wk; Vida 

Mh;tKs;s FOf;fsplkpUe;J ,yq;if fl;lisfs; epWtdkhdJ NfhUfpd;wJ. 

,e;j tiuT fl;lisfs; kw;Wk; jpUj;jq;fs; ,Wjp tbtk; ngWtjw;F Kd;duhf ,yq;if 

fl;lisfs; epWtdj;jpd; chpj;jhd FOf;fspdhy; ngw;Wf;nfhz;l fUj;Jiufs; ghprPyid 

nra;ag;gLk;. 

NkNyAs;s jpUj;j fl;lisfs; kw;Wk; jpUj;jq;fspd; gpujpfs; ,ytrkhf tpQ;Qhd hPjpapyhd fl;lisahf;fy; 

gphptpypUe;J my;yJ ,yq;if fl;lisfs; epWtd Mtzkhf;fy; kw;Wk; jfty; gphptpypUe;J ngw;Wf; 

nfhs;syhk; vd;gJld; www.slsi.lk  vd;w ,izaj;jpypUe;Jk; gjptpwf;fk; nra;ayhk;. 

2022.09.06 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf fUj;Jiufs; vd;id te;jiljy; Ntz;Lk;. 

 gzpg;ghsh; ehafk;>

 ,yq;if fl;lisfs; epWtdk;>

 ,y. 17> tpf;Nlhhpah ,lk;> vy;tpl;bfy khtj;ij> nfhOk;G-08.

 njhiyNgrp:  011-2671567-72

 njhiyefy;:  011-2671579

 kpd;dQ;ry;: dg@slsi.lk
 ,izak;: www.slsi.lk
 KfE}y;: https://www.facebook.com/of cialSLSI

nghJkf;fspd; fUj;JiufSf;fhd 

,yq;if fl;lisfs; kw;Wk; jpUj;jq;fs; tiuT

,yq;if fl;lisfs; epWtdk;

njhopy;El;gtpay; kw;Wk; KjyPl;L Cf;Ftpj;jy; 

mikr;R
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tpiykD Mtzk;
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

tdrPtuhrpfs; kw;Wk; tdg; ghJfhg;G mikr;R

Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiyfs; jpizf;fsk;
hpjpafk rthhp ghh;f;fpw;F rthhp [Pg;f;fis 

toq;Ftjw;fhd tpiykD 2022/2024
DNZG/A/10/22/07

xg;ge;j ,y. DNZG/A/10/22/07
1.  ,uz;L tUl fhyj;jpw;F `k;ge;njhl;l rthhp ghh;f;fpw;F [Pg; Nritia 

toq;Ftjw;fhf jFjp kw;Wk; jifikAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; 

Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiyfs; jpizf;fsj;jpd; 

rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiyth; ,j;jhy; miof;fpd;whh;.

2. 2.1. toq;fYf;fhd miktplk; : mk;gyhe;njhl;l> upjpafk> rthhp g+q;fh.

 2.2. [Pg;Gf;fs; toq;fg;gly; Ntz;Lk;.

Nritapd; tif Njitahd 

[Pg;fspd; 

vz;zpf;if

Njitg;gLk; 

tpiykDg; gpiz 

Kwp (&gh)

hpjpafk rthhp g+q;fhtpw;F  rthhp 

[Pg; Nritf;F ghtpg;gjw;fhd 6 

Kd;gf;fkhf ghh;f;ff;$ba ,Uf;iffs; 

nfhz;ljhf tbtikf;fg;gl;l rpq;fs; 

nfg;fs;

tUlj;jpd; xU 

khjj;jpw;Fk; 06 

[Pg;Gfs;

10>000.00

3. Njrpa Nghl;b hPjpahd tpiyf;Nfhuy;fs; %yk; tpiyf;Nfhuy;fs; Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

4.  toq;fg;gLk; Nritf;fhf Nrit toq;Feh;fshy; gazpfSf;F xU gazj;jpw;fhd  

mbg;gilapy; fl;lzk; mwtpLjy; Ntz;Lk; vd;gJld; bf;fl; tpiyapypUe;J 

xU njhifia Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiyfs; jpizf;fsj;jpw;Fr; nrYj;Jjy;  

Ntz;Lk;. toq;fg;gl;l gzpg;Giu kw;Wk; mwpTWj;jy;fikthf toq;Feh; Nritia 

toq;Ftjw;fhf mk;gyhe;njhl;l> upjpafk> rthhp ghh;f;fpw;F cl;gpuNtrpg;gjw;F 

mDkjpf;fg;gLthh;. toq;Feh;fs; rhujp kw;Wk; vhpnghUs; rfpjk; ,r;Nritia 

NgZtjw;fhf ,e;Nehf;fj;jpw;fhf tpN\lkhf tbtikf;fg;gl;l rthhp [Pg;Gfis 

toq;Ftjw;fhf cWjpg;gLj;jg;gl;l epjpaply; Mw;wiy nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk; 

vd;gJld; tpiykDjhuh; ,jidnahj;j Nritapy; xU tUl mDgtj;ijf; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

5.  fzprkhf gjpyspf;ff;$ba cr;r vy;iyapyhd tpiykDjhuUf;Nf xg;ge;jk; 

toq;fg;gLk;.

6.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis nj`ptis mdfhhpf jh;kghy 

khtj;ij> Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiyfs; jpizf;fs jiyikf; fzf;fhshplkpUe;J 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. njhiyNgrp: 0112896779 kpd;dQ;ry;: zoosl@slt.lk  kw;Wk;  2022 
[{iy 06Mk; jpfjp Kjy; 2022 [_iy 26Mk; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; 

K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiu gpd;tUk; Kfthpapy; ,ytrkhf 

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

7.  kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf ,uz;lhapuk; &ghitr; (2000.00) nrYj;jpa gpd;dh; 

fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpf;F vOj;JUtpyhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; 

%yk; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd 

njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; nfhs;tdT nra;ayhk;. 

gzf;nfhLg;gdT nuhf;fg; gzj;jpNyNa mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

8.  tpiykDthdJ 10>000.00 &gh ngWkjpahd ,yq;ifapy; nraw;gLk; th;j;jf 

tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;L 2022 etk;gh; 22Mk; jpfjp tiu nry;YgbahFk; 

jd;ikapYs;sthwhd tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk; 

my;yJ jiyikaf rpwhg;ghplk; Njrpa kpUff;fhl;rprhiyfs; gzpg;ghsh; ehafj;jpd; 

ngahpy; itg;Gr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

9.  tpiykDf;fs; 2022 [{iy 27Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;duhf 

fpilf;Fk; tifapy; gpd;tUk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; Kj;jpiuf; Fwpaplg;gl;L 

mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ mNj mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiykDg; 

ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

tpiykDf;fis %baTlNdNa 2022 [{iy 27Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F 

gpd;tUk; Kfthpapy; Neubahf rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; 

Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. midj;J tpiykDf;fSk; tpiykDg;gpiznahd;Wld; 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

10.  jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;.

jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO>

Njrpa kpUff;fhl;rprhiyfs; jpizf;fsk;>

mdfhhpf jh;kghy khtj;ij> nj`ptis.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpll;
(muRhpik njhopy;Kaw;rp)

,yq;ifapy; ~~i`yz;l;|| vd;w tHj;jf ehkj;jpd; fPo; ghy; cw;gj;jpfis jahhpj;jy;> ghy; 

gjdpLjy; kw;Wk; re;ijg;gLj;jy; Mfpatw;wpy; muR chpikAs;s Kjw;ju epWtdkhd 

kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpll; toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpg;gjw;fhf cw;gj;jpahsHfs;/ 
toq;FeHfsplkpUe;J kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpll;bd; Nfs;tpf; FOtpd; jiythpdhy; 

Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; ,j;jhy; Nfhug;gLfpd;wd. 

 

nghUs; / tpguk;

Kj;jpiuf;Fwp 

nghwpff;g;gl;l 

tpiyf;Nfhuy; 

,y.

KbTWj;jy; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

1 mYtyf Copah;fSf;F 330 vz;zpf;if 

rg;ghj;Jfis toq;Fjy; kw;Wk; 

tpepNahfpj;jy; - (msTfs; Sizes: 6" - 12")

SQ/2022/P/208 25.07.2022

 gp.g. 3.00 kzp

2 cw;gj;jpg; gphptpw;F 84 vz;zpf;ifahd 

nts;is epw fk; g+l;];fis toq;Fjy; 

kw;Wk; tpepNahfpj;jy; (msTfs;: 6" - 12")

SQ/2022/P/209 25.07.2022

gp.g. 3.00 kzp

3 nghwpapay; gzpahsh;fSf;F 86 

vz;zpf;ifahd ghJfhg;G rg;ghj;Jfis 

(Safety Shoes) toq;Fjy; kw;Wk; 

tpepNahfpj;jy;

(msTfs;:  6" - 12")

SQ/2022/P/210 25.07.2022

gp.g. 3.00 kzp

4 fWg;G kw;Wk; nts;is epwq;fspy; 

Ma;T$lk; kw;Wk; cw;gj;jpf;Fg; 

gad;gLj;Jtjw;F  89 vz;zpf;ifahd 

ghJfhg;G rg;ghj;Jfis (Safety Shoes 
[Clog]) toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;
(msTfs;:  4" - 11")

SQ/2022/P/211 25.07.2022

gp.g. 3.00 kzp

nghJ epge;jidfs; 

1)  Kj;jpiuaplg;gl;l KOikahd Nfs;tpg;gj;jpu Mtzq;fs;/ tpguq;fs;> Mfpatw;iw 

kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpll;bd; nfhs;tdTg; gphpthd Ie;jhk; khb> ,y. 345> fhyp tPjp> 

nfhOk;G-3> vd;w Kfthpapy; 2022-07-22Mk; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; fhiy 

9.30 Kjy; khiy 4.00 kzp tiu ngw;Wf;nfhs;syhk;. tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fs; 

my;yJ NtW Mtzq;fs; vd;gd Nfhhpf;iff; fbjk; ,y;yhky; toq;fg;glkhl;lhJ. 

2)  Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiyf;Nfhuy;fs; kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;ll;bd; 

nfhs;tdTg; gFjpapy; 2022-07-25Mk; jpfjpad;W gp.g. 3.00 kzpf;F KbTWj;jg;gl;L 

jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuHfs; my;yJ mtHfsJ gpujpepjpfs; tpiykDf;fisj; 

jpwf;Fk; Ntisapy;; mq;F rKfkspj;jpUf;fyhk;.

3)  Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpg;gj;jpu Mtzq;fis nfhs;tdTg; gphptpy; ,ytrkhfg; 

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

4)  vt;tpjf; fhuzKk; fhl;lhky; Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfis 

Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpikia Nfs;tpf; FO jd;dfj;Nj 

nfhz;Ls;sJ.

5)  kpy;Nfh epWtdj;jpd; Copah;fs; kw;Wk; mth;fsJ fpl;ba cwtpdh;fs; ,e;j Kj;jpiu 

nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpapy; gq;Fgw;w KbahJ.

,e;j tpiyf;Nfhuy; gw;wpa Nkyjpf jfty;> tpguk; my;yJ tpsf;fk;> Njitg;gbd; 

kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpll;bd;  nfhs;tdT KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

njhiyNgrp ,yf;fq;fs; - 011-4500530-4.

jiytH - Nfs;tp Nfhuy; FO

kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpll;
Ie;jhk; khb>

,y. 345> fhyp tPjp> nfhOk;G-03.
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tdrPtuhrpfs; kw;Wk; tdg; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;R

Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiy jpizf;fsj;jpd; 
tpw;gid epiyaq;fis xU tUl fhyj;jpw;F 

Fj;jiff;F tpLjy; - 2022/2023

Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiy jpizf;fsj;jpw;Fhpj;jhd epWtdj;jpw;Fs; cs;s tpw;gid epiyaq;fis   xU 

tUl fhyj;jpw;F (2022/2023) elhj;jpr; nry;tjw;fhf xg;ge;jf;fhuh;fisj; njhpT nra;Ak; nghUl;L Njrpa 

kpUff;fhl;rpr;rhiyj; jpizf;fsj;jpd; ngWiff; FOj; jiythpdhy; 2022 [_iy 06Mk; jpfjp Kjy; 2022 [_

iy 27Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzp tiu jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwpnghwpf;fg;gl;l 

Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

 

ml;ltiz-1

,yf;fk; tpw;gid epiyaq;fspd; tpguk; tpiykDg; 

gpiz Kwp 

&gh

1 Qhgfhh;j;j tpw;gid epiyak;; - gpd;dty ahidfs; ruzhyak; 5>000.00

2 Qhgfhh;j;j tpw;gid epiyak; - nj`ptis EiothapYf;F mUfpy; 5>000.00

3 jd;dpaf;f Gifg;gl epiyak; - nj`ptis kpUff;fhl;rpr;rhiy 5>000.00

4 nghg; Nfhh;d;/];tPl; Nfhh;d; tpw;gid epiyak; - nj`ptis kpUff;fhl;rpr;rhiy 5>000.00

5 Qhgfhh;j;j tpw;gid epiyak;; ,y. 01 - `k;ghe;Njhl;il rghhp g+q;fh 5>000.00

6 Qhgfhh;j;j tpw;gid epiyak;; ,y. 02 - `k;ghe;Njhl;il rghhp g+q;fh 5>000.00

7 Qhgfhh;j;j tpw;gid epiyak;; ,y. 04 - `k;ghe;Njhl;il rghhp g+q;fh 5>000.00

8 czT tpw;gid epiyak;; ,y. 01 - `k;ghe;Njhl;il rghhp g+q;fh 5>000.00

9 czT tpw;gid epiyak;; ,y. 02 - `k;ghe;Njhl;il rghhp g+q;fh 5>000.00

10 czT tpw;gid epiyak;; ,y. 03 - `k;ghe;Njhl;il rghhp g+q;fh 5>000.00

11 czT tpw;gid epiyak;; ,y. 04 - `k;ghe;Njhl;il rghhp g+q;fh 5>000.00

12 fpuhkpa cw;gj;jp tpw;gid epiyak;; ,y. 01 - `k;ghe;Njhl;il rghhp g+q;fh 2>500.00

13 fpuhkpa cw;gj;jp tpw;gid epiyak;; ,y. 02 - `k;ghe;Njhl;il rghhp g+q;fh 2>500.00

14 fpuhkpa cw;gj;jp tpw;gid epiyak;; ,y. 03 - `k;ghe;Njhl;il rghhp g+q;fh 2>500.00

15 fpuhkpa cw;gj;jp tpw;gid epiyak;; ,y. 04 - `k;ghe;Njhl;il rghhp g+q;fh 2>500.00

16 fpuhkpa cw;gj;jp tpw;gid epiyak;; ,y. 05 - `k;ghe;Njhl;il rghhp g+q;fh 2>500.00

17 fpuhkpa cw;gj;jp tpw;gid epiyak;; ,y. 06 - `k;ghe;Njhl;il rghhp g+q;fh 2>500.00

18 fpuhkpa cw;gj;jp tpw;gid epiyak;; ,y. 07 - `k;ghe;Njhl;il rghhp g+q;fh 2>500.00

19 fpuhkpa cw;gj;jp tpw;gid epiyak;; ,y. 08 - `k;ghe;Njhl;il rghhp g+q;fh 2>500.00

20 fpuhkpa cw;gj;jp tpw;gid epiyak;; ,y. 09 - `k;ghe;Njhl;il rghhp g+q;fh 2>500.00

21 fpuhkpa cw;gj;jp tpw;gid epiyak;; ,y. 10 - `k;ghe;Njhl;il rghhp g+q;fh 2>500.00

22 fpuhkpa cw;gj;jp tpw;gid epiyak;; ,y. 11 - `k;ghe;Njhl;il rghhp g+q;fh 2>500.00

23 fpuhkpa cw;gj;jp tpw;gid epiyak;; ,y. 12 - `k;ghe;Njhl;il rghhp g+q;fh 2>500.00

2. ,e;j tpiy$wy;fs; Njrpa kl;l Nghl;b Nfs;tp (NCB) Nfhuy; eilKiwapd; fPo; ,lk;ngWk;.

3.  Nfs;tpjhuh;fSf;F ,Uf;f Ntz;ba jifikfs; gpd;tUkhwhFk; vd;gJld; jifikfis cWjp nra;Ak; 

Mtzq;fis Nfs;tpfSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

• tpahghug; gjpTr; rhd;wpjo; (tpw;gid epiyaj;jpw;F ,iaghd Jiwapyhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;)

4.  Nfs;tpg; gbtq;fs;> epge;jidfs; kw;Wk; Vida tpguq;fis  nj`ptis> mdfhhpf;f jh;kghy khtj;ij>  
Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiyj; jpizf;fsj;jpd; kpUff;fhl;rpr;rhiyj; jpizf;fs jiyik mYtyfj;jpy; 

2022 [_iy 06Mk; jpfjp Kjy; 2022 [_iy 26Mk; jpfjp tiu mYtyf Neuj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

,jd; nghUl;L vOj;J %y Ntz;LNfhnshd;Wld; xt;nthU tpw;gid epiyaj;jpw;fhfTk; ntt;Ntwhf 

1000.00 &ghit Nfs;tpg; gbtf; fl;lzkhf nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

5.  Nfs;tpfisr; rkh;g;gpf;Fk; khjphpfis 02 gpujpfspy; g+h;j;jp nra;J (%yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpahf) ,U 

ciwfspy; ,l;L rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; tpiykDf;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; jpwf;Fk; 

,lq;fspy; ,wg;gh; Kj;jpiuf;Fwp nghwpj;J> muf;F Kj;jpiuf;Fwp nghwpj;jy; fl;lhakhFk;. mt;thNw fbj 

ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiyj; jpizf;fsj;jpd; tpw;gid epiyaq;fis 

xU tUl fhyj;jpw;F Fj;jiff;F toq;Fjy; - 2022/2023|| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. %yg; gpujpia ,l;L 

mDg;Gk; fbj ciwapd; Kd;Gwk; ~~%yg; gpujp|| vdj; njspthff; Fwpg;gpl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

6.  Nfs;tpg; gbtq;fis ~~jiyth;> ngWiff; FO> Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiyj; jpizf;fsk;> mdfhhpf 

jh;kghy khtj;ij> nj`ptis vDk; Kfthpf;F 2022 [{iy 27Mk;; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F Kd; 

fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. my;yhtpby; Nehpy; nfhz;L te;J jpizf;fsj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpz;zg;gg; gbtq;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;.

7.  Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy;; epiwtile;j cldLj;J Nfs;tpr; rigapd; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. 

,e;epfo;tpy; Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; fye;J nfhs;syhk;.

8.  xt;nthU tpw;gid epiyaj;jpd; nghUl;lhd Nfs;tp Mtzq;fSld; 2Mk; gf;fj;jpy; 1Mk; ,yf;f  

ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Nfs;tpg; gpiz Kwpia murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l tq;fpnahd;wpy; 

ngw;W 2022 etk;gh; 22Mk; jpfjp tiuapy; nry;YgbahFk; tq;fpg; gpiz Kwp my;yJ Nkw;gb 

ngWkjpf;Fr; rkkhd nuhf;fg; gzj;ij kpUff;fhl;rpr;rhiyj; jpizf;fsj;jpd; rpwhg;gh; gphptpw;Fr; nrYj;jpg; 

ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;ilr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. mt;thW gpiz Kwpfs; rkh;g;gpf;fg;glhj Nfs;tpfs; 

ftdj;jpw; nfhs;sg;glhky; epuhfhpg;gjw;fhd eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

9.  jifik tha;e;j Nfs;tpjhuiuj; njhp;T nra;jy; njhlh;gpy; KOikahd chpikia ngWiff; FO jd;dfj;Nj 

nfhz;Ls;sJ. ,jd;nghUl;L vt;tifapNyDk; mOj;jj;ijg; gpuNahfpj;jy; njhpT nra;ag;gLtjw;fhd 

jifikaPdkhff; ftdj;jpw; nfhs;sg;gLk;. ,e;j Nfs;tp Nfhuy; mwptpj;jy; kw;Wk; Nfs;tp Mtzq;fspy; 

njhptpf;fg;glhj tplaq;fs; njhlh;gpy; jPh;khdj;ij Nkw;nfhs;tjw;fhd KOikahd chpikia Njrpa 

kpUff;fhl;rpr;rhiyj; jpizf;fsj;jpd; gzpg;ghsh; ehafk; jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh;. ,J njhlh;gpyhd 

Nkyjpf tpguq;fs; Njitahapd; 0112896779 vDk; njhiyNgrp ,yf;fq;fs; Clhf jpizf;fsj;jpd; gpujhd 

fzf;fhsiuj; njhlh;Gnfhz;L ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiyj; jpizf;fsk;>

mdfhhpf jh;kghy khtj;ij>

nj`ptis. 

,yf;fk; 01 fs;Sj; jtwiz
Fj;jif tpw;gid

`k;ghe;Njhl;il khtl;lk; 2023

`k;ghe;Njhl;il khtl;l vy;iyf;Fs; Kjyhk; 

,yf;f fs;Sj; jtwizapy; rpy;yiwahf fs;S 

tpw;gjw;fhd Nfs;tpg; gj;jpuk; 2022.08.12Mk; jpfjp 

K.g. 10.30 kzp tiu `k;ghe;Njhl;il gpuNjrr; 

nrayhshpdhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk;.

Nkyjpf tpguq;fSf;F 2022.06.24k; jpfjpad;iwa 

2286 ,yf;f th;j;jkhdpg; gj;jphpifiag; ghh;f;fTk;.

nfsry;ah fyg;gj;jp

gpuNjr nrayhsh;>

`k;ghe;Njhl;il.

gpuNjrr; nrayhsh;>

gpuNjr nrayhsh; fhhpahyak;>

`k;ghe;Njhl;il.

2022.06.29

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

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

162 Nrhb fk;g+l;];fis toq;Fjy;

B/38/2022
162 Nrhb fk;g+l;];fis toq;Ftjw;fhf 

ek;gfkhd toq;Feh ;fsplkpUe;J 

nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis ,yq;if 

ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;> jpizf;fs 

ngWiff;FO jiyth; ngw;Wf;nfhs;thh;

kPsspf;fg;glhj fl;lzk; &gh 1000.00 

(&gh892.86+12% VAT- xt;nthU 

njhFjpf;Fk;) nrYj;jpa gpd;dh;> Xh; vOj;J 

%y Ntz;Ljypd; Nghpy;> nfhOk;G 09> 

nlhf;lh; nldp];lh; b rpy;th khtj;j> 

,y.609> 1Mk; khb> ,yq;if ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdk; Kfhikahsh;(ngWif kw;Wk; 

fsQ;r paq ;fs;) Kfhikahshpd ; 

mYtyfj;jpy; ,Ue;J 2022.07.26Mk; jpfjp 

tiu 09.00 kzp Kjy; 15.00 kzptiu 

Ntiy ehl;fspy; tpiykD Mtzq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. my;yJ CPC ,izaj; 

jsk; - http://ceypetco.gov.lk/publictenders/ 
,ypUe;J gjptpwf;fk; nra;J nfhs;syhk;.

Mtzq;fis gjptpwf;fk; nra;J nfhs;Sk; 

tpiykDjhuh;fs; ,yq;if ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; kf;fs;tq;fp (jiyikafk;) 

fzf;F ,y.004100110208633 ,w;F Mtzf; 

fl;lzj;ij nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. nrYj;jpa 

gw;Wr;rPl;il tpiykDTld; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; 2022.07.27k; jpfjp 

1400 kzpf;F %lg;gLk; mj;Jld; fPNo 

jug;gl;Ls;s Kfthpapy; cs;s ,yq;if 

ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;> Kfhikahsh; 

(ngWif kw;Wk; fsQ;rpaq;fs;) mYtyfj;jpy; 

%lg;gl;l gpd;G cldbahf jpwf;fg;gLk;.

njspTgLj;jy;fs; (,Ug;gpd;) fPNo 

Fwpg ;g plg ;gLk; njhiyNgrp /ngf;]; 

,yf;fj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;

jpizf;fs ngWiff;FO>

Nk/gh Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; fsQ;rpaq;fs;)

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;> 01Mk; 

khb> ,y.609>  nlhf;lh; nldp];lh; b rpy;th 

khtj;ij> nfhOk;G - 09

njh.Ng - 5455335> ngf;]; - 5455424
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2022 ஜூக� 6 பு்தன்கிழகம

அவுஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிோக 
நடைபெறவுள்ள இேணைாவது 
பைஸ்ட் ரொட்டிக்கான இலஙடக 
குழாத்தில் இ்ளம் வீேர் துனித் பவல் -
லாலரக பெயரிைபெட்டுள்ளார்.

துனித் பவல்லாலரகவுைன், 
ஒருநாள மற்றும் ரி 20 ரொட்டிக -
ளில் மாத்திேம் விட்ளயாடிவந்த 
மஹீஷ் தீக்ஷன மற்றும் புதுமுக 
சுழல் ெநதுவீச்ா்ளர் லக்ஷி்த மான -
சிஙக ஆகிரயாரும் இேணைாவது 
பைஸ்ட் ரொட்டிக்கான இலஙடக 
குழாத்தில் இடைக்கபெட் -
டுள்ளனர்.

ரமற்குறிபபிட்ை மூவரும் இது -
வடேயில் பைஸ்ட் ரொட்டிகளில் 
விட்ளயாடியதில்டல என்ெதுைன், 
மஹீஷ் தீக்ஷன இ்தற்கு மு்தல் 3 
மு்தற்்தே ரொட்டிகளில் மாத்தி -
ேரம விட்ளயாடியுள்ளார். லக்ஷி்த 
மானசிஙக அவுஸ்திரேலிய ஏ 
அணிக்கு எதிோன 2 நான்கு நாட்கள 
பகாணை ரொட்டிகளில் விட்ளயா -
டியதுைன், 13 விக்பகட்டுகட்ளயும் 
வீழ்த்தியிருந்தார்.

 அவுஸ்திரேலிய அணிக்கு 
எதிோன ஒருநாள ப்தாைரில் அறி -
முகமாகி சிறந்த பிேகாசிபபுகட்ள 
பவளிபெடுத்தியிருந்த துனித் 
பவல்லாலரக, எதிர்வரும் பவள -
ளிக்கிழடம (08) நடைபெறவுள்ள 
இேணைாவது பைஸ்ட் ரொட்டி -
யில் அறிமுகமாவார் என எதிர் -
ொர்க்கபெடுகின்றது. 

அவுஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிோக 

நடைபெறவுள்ள இேணைாவது 
பைஸ்ட் ரொட்டிக்கான இலஙடக 
குழாத்திலிருநது சுழல் ெநதுவீச்ா -
்ளர் லசித் எம்புல்ப்தனிய விடுவிக் -

கபெட்டுள்ளார். இலஙடக பைஸ்ட் 
அணியின் முன்னணி சுழல் ெநது -
வீச்ா்ளர்களில் ஒருவோன லசித் 
எம்புல்ப்தனிய அவுஸ்திரேலிய 

அணிக்கு எதிோன மு்தல் பைஸ்ட் 
ரொட்டியில் சிறபொக ெநதுவீசியி -
ருக்கவில்டல.

 லசித் எம்புல்ப்தனியவுக்கு 
ஓய்வு வழஙகபெட்டுள்ளதுைன், 
மற்றுபமாரு இைதுடக சுழல் 
ெநதுவீச்ா்ளர் பிேவீன் ஜயவிக்ே -
மவுக்கு பகாவிட்-19 ப்தாற்று ஏற் -
ெட்டுள்ளது. இவர்கள இருவரும் 
குழாத்திலிருநது நீக்கபெட்டுள்ள 
நிடலயில், துனித் பவல்லாலரக -
வுக்கு பைஸ்ட் ரொட்டியில் அறி -
முகமாகும் வாய்பபு அதிகமாகி -
யுள்ளது.

அவுஸ்திரேலிய அணிக்கு 
எதிோன மு்தல் பைஸ்ட் ரொட் -
டியில் ேரமஷ் பமணடிஸ் 4 விக் -
பகட்டுகட்ள வீழ்த்தியிருந்ததுைன், 
பஜபரி பவணைர்ர் 2 விக்பகட்டு -
கட்ள வீழ்த்தியிருந்தார். எனரவ, 
இவர்கள இருவரும் இேணைாவது 
பைஸ்ட் ரொட்டியில் விட்ளயா -
டுவார்கள என எதிர்ொர்க்கபெ -
டுகின்றது.

2022 ஆம ஆண்டிறைான ேமல் மாைாண ேமகைப ்பந்தாட்ட ்தரப்படுத்்தல் ைமபிேன்ஷிப ே்பாட-
டியில் 19 வேதுக்குட்படே்டார் பிரிவில் புனி்த பீற்றர் ைல்லூரி மாணவன் மு்ப்டல் முஸ்்த்பா 
அகரயிறுதிச் சுறறுக்கு முன்ேனறி இருந்தது்த்டன், புனி்த பீற்றர் ைல்லூரியின் ந்டபபு ஆண்டின் 
்தக�வர் எடேவட ரவீநதிரராஜா ஸ்ேரட ேவாைன் ைாலிறுதிச் சுறறுக்கு முன்ேனறி இருந்தார். 
இவர் 2017 ஆம ஆண்டிறைான 15 வேதுக்குட்படே்டார் பிரிவில் அகி� இ�ஙகை ேமகைப-
்பந்தாட்ட ்தர வரிகை வீரர் என்்பது குறிபபி்டத்்தக்ைது. ேமற்படி சுறறுப ே்பாடடி ஆனது ை்டந்த 2ம 
திைதி ே்தாமஸ் ைல்லூரி உள்ளை விக்ளோட்டரஙகில் இ்டமக்பறறிருந்தது.

்ம்பியன்ஸ் லீக் கால்ெநது ப்தாைரின் 
ஐந்தாவது வாேத்திற்கான இேணைாவது 
நாள ரொட்டிகளில் ப்ன் ரமரிஸ், ஜாவா 
ரலன், மாத்்தடற சிடி மற்றும் கிறிஸ்ைல் 
பெலஸ் அணிகள பவற்றிகட்ளப பெற்றுள -
்ளன.

யாழ்பொைம் துடேயபொ விட்ளயாட் -
ைேஙகில் இைம்பெற்ற இந்தப ரொட்டி -
யின் 16ஆவது நிமிைத்தில் பவளிநாட்டு 
வீேர் ஒலவாரல பெற்ற ரகாலினால் 
மு்தல் ொதியில் ப்ன் ரமரிஸ் வீேர்கள 
முன்னிடல பெற்றனர்.

இந்தப ரொட்டியின் 31ஆவது நிமிைமா -
கும்ரொது ப்ன் ரமரிஸ் அணியின் பின்க்ள 
வீேர் ரஜசுோஜ் இேணடு மஞ்ள அட்டை -
கட்ளப பெற்றடமயினால், சிவபபு அட் -
டையுைன் டம்தானத்தில் இருநது பவளி -
ரயறியடமயினால் ப்ன் ரமரிஸ் வீேர்கள 
எஞசிய முழு ரநேத்ட்தயும் 10 வீேர்களுை -
ரனரய விட்ளயாடினர்.

இேணைாம் ொதி ஆேம்ெமாகி 10 நிமி -
ைஙகளில் பெலிகன்ஸ் அணிக்கான ஆடும் 
யாழ் வீேோன ேஜிகுமார் ்ான்்தன் பெற்ற 
ரகாலினால் ரொட்டி ்மநிடலயடைந -
்தது.

ரொட்டியின் 70 நிமிைஙகள கைந்த 
நிடலயில் ப்ன் ரமரிஸ் அணிக்கு 
கிடைத்்த பெனால்டி வாய்படெ பெற்ற 
ஞானரூென் வீரனாத் அ்தடன ரகாலாக்க, 
ஆட்ை நிடறவில் 2-1 என பவற்றி பெற்ற 
ப்ன் ரமரிஸ் வீேர்கள ப்தாைரில் ்தமது 
இேணைாவது பவற்றிடய ெதிவு ப்ய்்த -
னர்.

ப்ன் ரமரிஸ் வீேர்கள ஏற்கனரவ இர்த 
அேஙகில் சுெர் ்ன் அணிடயயும் 4-2 என்ற 
ரகால்கள கைக்கில் வீழ்த்தியிருந்தடம 
குறிபபிைத்்தக்கது.

சுக்த்தா் அேஙகில் இைம்பெற்ற இந்தப 
ரொட்டியின் மு்தல் ொதியில் 5 நிமிை 
இடைபவளியில் அபனாத் இேணடு ரகால் -
கட்ளயும், இேணைாம் ொதியில் பிரேம் 

குமார் இேணடு ரகால்கட்ளயும் பெற, 
ரொட்டி நிடறவில் 4-0 என்ற ரகால்கள 
கைக்கில் கிறிஸ்ைல் பெலஸ் அணி 
பவற்றி பெற்றது. இந்த பவற்றியினால் 
கிறிஸ்ைல் பெலஸ் அணி ்ம்பியன்ஸ் லீக் 
ப்தாைரில் ்தமது மு்தல் பவற்றிடய ெதிவு 
ப்ய்்தது. இர்தரவட்ள, பொலிஸ் விட்ள -
யாட்டுக் கழகம் ்தாம் விட்ளயாடிய 5 
ரொட்டிகளிலும் ர்தால்வியடைநதுள்ளது.

காலி மாவட்ை விட்ளயாட்டு ப்தாகுதி 
டம்தானத்தில் இைம்பெற்ற இந்தப ரொட் -
டியின் மு்தல் ொதியில் மாலக பெரேோ 
மற்றும் பவளிநாட்டு வீேர்க்ளான பிேன் -
சிஸ், ஒலவாரல ஆகிரயார் பெற்ற ரகால் -
களினால் ஜாவா ரலன் அணி 3-0 என்ற 
ரகால்கள கைக்கில் பவற்றி பெற்றது.

இந்த ப்தாைரில் ஜாவா ரலன் அணி ்தமது 
நான்காவது பவற்றிடயப ெதிவு ப்ய்து 

மாத்்தடற சிடி அணியுைன் ர்தால்வி 
காைா்த அணியாக வலம்வருகின்றது. 
இதுவடே 3 பவற்றிகட்ளப பெற்றுள்ள 
சுபெர் ்ன் அணிக்கு இது இேணைாவது 
ர்தால்வியாகும். குருநாகல் மாலிகாபிடிய 
அேஙகில் இைம்பெற்ற இந்தப ரொட் -
டியின் மு்தல் ொதியில் பவளிநாட்டு 
வீேர்கள மூலம் இேணடு ரகால்கட்ளப 
பெற்ற மாத்்தடற சிட்டி வீேர்கள இேண -
ைாம் ொதியில் ரமலும் நான்கு ரகால்க -
ட்ளப பெற்றனர்.  லார்பி பிரின்ஸ் ்தனது 
பெட்ரிக் ரகாடலயும் ெதிவு ப்ய்ய, 
மாத்்தடற சிடி கழகம் 6-0 என இலகுவாக 
பவற்றி பெற்று, ்தமது ஐந்தாவது பவற்றி -
டயப ெதிவு ப்ய்்தது.  அடனத்துப ரொட் -
டிகளிலும் பவற்றி பெற்ற அணியாக 
புளளிப ெட்டியிலில் மு்தல் இைத்தில் 
மாத்திடற சிட்டி கழகம் உள்ளது.

மேசைப்பந்தாட்டம் ம�தாகன் மு்ப்டல் ைதா்சைஇலங்கை டெஸ்ட் அணியில்
திடீடென பல மாற்றஙகைள்

ைம்பியன்ஸ் லீக் கதால்்பநது த்தா்டர்:
10 வீரர்களுடன் பெலி்கன்்ஸை 
வீழ்த்திய பென் மேரிஸ்

ெஙக்ளார்தஷ் கிரிக்பகட் 
அணிக்பகதிோன இேணைாவது 
ரி-20 ரொட்டியில், ரமற்கிநதிய 
தீவுகள அணி 35 ஓட்ைஙகள 
வித்தியா்த்தில் பவற்றிபெற்-
றுள்ளது.

 ரைாமினிகா டம்தானத்தில் 
கைந்த (ஞாயிற்றுக்கிழடம) 
நடைபெற்ற இபரொட்டியில், 
நாையச சுழற்சியில் பவற்றி-
பெற்ற ரமற்கிநதிய தீவுகள 
அணி மு்தலில் துடுபபெ-
டுத்்தாை தீர்மானித்்தது.

இ்தன்ெடி மு்தலில் துடுபபெ-
டுத்்தாடிய ரமற்கிநதிய தீவுகள 
அணி, நிர்ையிக்கபெட்ை 20 ஓவர்கள 
நிடறவில் 5 விக்பகட்டுகள இழபபுக்கு 195 
ஓட்ைஙகட்ள பெற்றுக்பகாணைது.

இதில் அணியின் அதிகபெட்் ஓட்ைஙக-
்ளாக, போவமன் ெவல் ஆட்ைமிழக்காது 61 
ஓட்ைஙகட்ளயும் பிபேணைன் கிங 57 ஓட் -
ைஙகட்ளயும் பெற்றுக்பகாணைனர்.

ெஙக்ளார்தஷ் கிரிக்பகட் அணியின் ெநது-

வீசசில், ப்ாரிபுல் இஸ்லாம் 2 விக்பகட்டு -
கட்ளயும் பமயிடி ெ்ன், ்கிப அல் ெ்ன் 
மற்றும் பமா்பைக் பொட்ன் ஆகிரயார் 
்தலா 1 விக்பகட்டிடனயும் வீழ்த்தினர்.

இ்தடனத்ப்தாைர்நது 196 என்ற பவற்றி 
இலக்டக ரநாக்கி ெதிலுக்கு க்ளமிறஙகிய 
ெஙக்ளார்தஷ் அணியால், நிர்ையிக்கப -
ெட்ை 20 ஓவர்கள நிடறவில் 6 விக்பகட் -

டுகள இழபபுக்கு 158 ஓட்-
ைஙகட்ள மட்டுரம பெற 
முடிந்தது. இ்தனால், ரமற்கிந-
திய தீவுகள அணி 35 ஓட்ைங-
கள வித்தியா்த்தில் பவற்றி-
பெற்றது.

இ்தன்ரொது அணியின் 
அதிகபெட்் ஓட்ைஙக்ளாக, 
்கிப அல் ெ்ன் 68 ஓட்ைங-
கட்ளயும் அபீப பொட்ன் 
34 ஓட்ைஙகட்ளயும் பெற் -
றுக்பகாணைனர். ரமற்கிந-
திய தீவுகள அணியின் ெநது-
வீசசில், ஒபெட் பமக்பகாய் 
மற்றும் போமாறிரயா ப்ப -

ெர்ட் ஆகிரயார் ்தலா 2 விக்பகட்டுகட்ளயும் 
அகீல் பொட்ன் மற்றும் ஒடியன் ஸ்மித் 
ஆகிரயார் ்தலா 1 விக்பகட்டிடனயும் வீழ்த்-
தினர். இபரொட்டியின் ஆட்ைநாயகனாக, 
28 ெநதுகளில் 6 சிக்்ஸர்கள 2 ெவுணரிகள 
அைஙக்ளாக ஆட்ைமிழக்காது 61 ஓட்ைங-
கட்ள பெற்றுக்பகாணை போவமன் ெவல் 
ப்தரிவுப்ய்யபெட்ைார்.

பஙகைளாதேஷ் கிரிகடகைட் அணிகடகைதிொன 
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