
இ ம ் மா த ம 
23 ஆம திகதி 
ஆ ர ம ்ப ் மா க -
வுள்ள கல்விப் 
ப்பமாதுத் தரமாதர 
சமாதமாரண தரப் 
்ப ரீ ட ் ச யு டன் 

பதமாடர்பு்டய தனியமார் வகுப்புகக்்ள 
நடத்த எதிர்வரும 17 ஆம திகதி நளளிரவுடன் 
த்ட விதிககப்்படடுள்ளது.   

ஜனமாதி்பதி ககமாடடமா்பய ரமாஜ -
்பக ஷ ்ற்றும பிரத்ர் ரணில் 
த்ை்்யிைமான அரசமாஙகத்தில் 
எநதபவமாரு அ்்ச்சுப் ்பதவி -
்யயும ஐககிய ்ககள சகதியின் 
்பமாரமாளு்ன்்ற உறுப்பினர் எவரும 
ஏற்க ்மாடடமார்கள என கடசியின் பசயைமா்ளர் நமாயகம ரஞ்சித் 
்த்து் ்பணடமார கநற்று (13) பதரிவித்தமார். 

ரணில் விககிர்சிஙகவுககு பிரத்ர் ்பதவி்ய

புதிய பிரத்ரமாக ்பத-
விகயற்றுள்ள ரணில் 
விககிர்சிஙகவுககு 
அப்ரிகக தூதுவர் 
ஜூலி சுங வமாழ்த்து பதரி-
வித்துள்ளமார்.   ரணில் 
விககிர்சிஙக சி்றப்்பமாக 
பசயற்்படுவமார் என எதிர்-
்பமார்ப்்பதமாகவும 
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 1932 - 2022

புதிய பிரதமருக்கு EPDP டக்்ளஸ் ததவானநதா வாழ்த்து

ப�ொருளொதொர பெருக்கடி்களள   
பிரதமர் ரணில் பெற்றிப்கொளெொர்   03

SLPP ப�ொதுசபசெயலொளர் செொகர கொரியவசெம் அறிவிப்பு

அடுதத்கட்ட அரசியல் தீர்மொனம் 
எதிர்ெரும் 21ஆம் தி்கதிககு பின்� 03

மின்னிதழ்

கைமாரன்ஸ்   
பசல்வநமாயகம  

ஜனமாதி்பதி ககமாடடமா-
்பய ரமாஜ்பக ஷவுககும, 
அரசமாஙகத்்த பிரதி-
நிதித்துவப்்படுத்திய 
்பமாரமாளு்ன்்ற உறுப்பி-
னர்களுககும இ்டயில் 
இன்்்றய

தற்போததய நிதை குறித்து ஆரோய

கைமாரன்ஸ் பசல்வநமாயகம  
்பமாரமாளு்ன்றில் த்ககு ப்பரும்பமான்்் ்பைம 

உள்ளதமாக பதரிவித்துள்ள புதிய பிரத்ரமாக நிய -
மிககப்்படட ரணில் விககிர்சிஙக, அவசிய்மான 
தருணத்தில் அத்ன நிரூபிககத் தயமார் என்றும 
குறிப்பிடடுள்ளமார்.

புதிய பிரத்ரமாக கநற்றுமுன்தினம ்பதவிகயற்்ற -
தன் பின்னர் பகமாளளுப்பிடடி - வமாலுகமாரமா் விகமா -
்ரயில் வழி்பமாடுகளில் ஈடு்படடதன் பின்னர் 

ஊடகஙகளிடம கருத்து பவளியிடடக்பமாது அவர் 
இவவமாறு பதரிவித்துள்ளமார். 

அகதகநரம, கமாலிமுகத்திடல் க்பமாரமாடடத் -
திற்கு ப்பமாலிஸமாரமால் இ்டயூறு ஏற்்படுத்தப்்பட 
்மாடடமாது என புதிய பிரத்ர் ரணில் விககிர் -
சிஙக இதன்க்பமாது உறுதியளித்துள்ளமார். 

நமாடடின் ப்பமாரு்ளமாதமாரத்்தக கடடிபயழுப்்ப 
கவணடும. அடுத்துவரும ்மாதஙகளில் இ்தவிட 
நி்ை்் க்மாச்மாகும. 

அவசியமான தருணத்தில் பபருமபான்்ம 
பலத்்த நிரூபிகக புதிய பிரதமர் தயார்

GCE (O/L) பரீடதசை 23இல்!

ஸமாதிக ஷிஹமான் 

நமாடடில் எநதபவமாரு ்பகுதியிலும வன்-
மு்்றச் பசயற்்பமாடுகள இடமப்பற்்றமால் 
அது பதமாடர்பில் தகவல் பதரிவிகக புதிய 
பதமா்ைக்பசி இைககஙக்்ள ்பமாதுகமாப்பு 
அ்்ச்சு அறிமுகப்்படுத்தியுள்ளது.   

 ்பல்கவறு தரப்பினரமால் ப்பமாது அல்ைது தனியமார் பசமாத்துககளுககு 
கசதம வி்்ளவித்தல், தீ ்வத்தல், பசமாத்துககள 

ெனமுளை பெயற்�ொடு்களள அறிவிக்க 
வி்ெ்ட பதொளை்�சி இைக்கங்கள

இைங்கயில் ரணில் 
விககிர்சிஙக த்ை்்-
யிைமான புதிய அரசமாங-
கத்துடன் இ்ணநது 
்பணியமாற்்ற ஆர்வ்மாக 
உள்ளதமாக பகமாழுமபில் 
உள்ள இநதிய தூதரகம 
பதரிவித்துள்ளது.  

இைங்கயின் புதிய பிரத்ரமாக ரணில் விக -
கிர்சிஙக கநற்றுமுன்தினம ்பதவிகயற்்ற்த-
யடுத்து இைங்கயின் புதிய அரசமாஙகத்திற்கு 
இநதியமா ஆதரவு பதரிவித்துள்ளது. 

"ரணில் விககிர்சிஙக 
தனிந்பரமாக ச்்பககு 
வநதமார். இப்க்பமாது 
பிரத்ர். எதிர்வரும 
தினஙகளில், அவர் ஆட-
சிய்்த்து, கபினட 
அ்்த்தமால், அவருககு 
113+ கி்டககைமாம. 
அப்க்பமாது அவர் தனிந-

்பர் அல்ை. ஆககவ அவர் ஆ்ளடடும. அவ -
ருககு எ்து ்பண்பமான வமாழ்த்துகள..!" என 
தமிழ் முற்க்பமாககு கூடடணியின் த்ைவர், 
்பமாரமாளு்ன்்ற உறுப்பினர் 

கைமாரன்ஸ் பசல்வநமாயகம  

்பமாரமாளு்ன்்ற உறுப்பி-
னர்களின் ்பமாதுகமாப்்்ப 
அதிகரிப்்பதற்கு தீர்்மானிக-
கப்்படடுள்ளது. அதற்கி-
ணஙக ஒரு ்பமாரமாளு்ன்்ற 
உறுப்பினருககு ஆறு 
ப்பமாலிஸ் உத்திகயமாகத்தர்-
க்்ள வழஙகுவதற்கு தீர்்மானிககப்்படடுள்ள-
தமாக ப்பமாலிஸ் ்மாஅதி்பர் பதரிவித்துள்ளமார்.

ஏற்கனகவ ்பமாரமாளு்ன்்ற உறுப்பினர்க -
ளுககு இரணடு ்பமாதுகமாப்பு 

எம்.பி ஒருெருககு ஆறு
ப�ொலிஸொர் �ொது்கொப்பு  

புதிய பிரதமருககு   
ம்னொ MP ெொழ்தது  

புதிய பிரதமருககு  
இந்தியொ ெொழ்தது

ரணிலு்டன இளைந்து   
�ணியொற்ை USA விருப்�ம்

 ்பமாரமாளு்ன்்றம கடநத 6ஆம திகதி இறுதி-
யமாக கூடி நி்்றவ்டயுமக்பமாது, எதிர்வரும 
17ஆம திகதி பசவவமாய்ககிழ்் கமா்ை 
10.00 ்ணி வ்ர ஒத்தி்வககப்்படடது.   

அதன் பிரகமாரம எதிர்வரும 17ஆம திகதி 
்பமாரமாளு்ன்்றம கூடுவதில் எநத ்மாற்்றமும 
இல்்ை என ச்பமாநமாயகர் ்ஹிநத யமாப்்பமா 
பதரிவித்துள்ளமார்.  ச்பமாநமாயகர் ஊடக பிரிவு 
விடுத்துள்ள அறிக்கயிகைகய இவவமாறு 
பதரிவிககப்்படடுள்ளது.  

�ொரொளுமனைம் பெவெொய்ககிழளம 
கூடுெதில் எந்த மொற்ைமும் இல்ளை

இைங்கயருககு இநதியமாவுககமான வீசமா வழங-
குவது நிறுத்தப்்படவில்்ைபயன இநதிய உயர் 
ஸ்தமானிகரமாையம பதரிவித்துள்ளது.   

இைங்கயிலுள்ள உயர் ஸ்தமானிகரமாையம இது 
பதமாடர்பில் கநற்று அறிக்கபயமான்்்ற விடுத் -
துள்ளது. அநத அறிக்கயிகைகய இவவமாறு 
குறிப்பிடப்்படடுள்ளது. அறிக்கயில் க்லும பதரிவிககப்்படடுள்ள -
தமாவது,  

எ்து உயர் ஸ்தமானிகரமாையம அல்ைது இைங்கயிலுள்ள இநதிய 
உதவி உயர் ஸ்தமானிகரமாையஙகள விசமா வழஙகுவ்த 

இைஙள்கயருககு வீெொ ெழஙகும் 
பெயற்�ொடு நிறுததப்�்டவில்ளை  

SJBயில் எெரு்ம அளமச்சு
�தவி்களள ஏற்்க மொட்டொர்்கள

நமாடடில் ஏற்்படடுள்ள அரசியல் 
்மாற்்றஙக்்ள சமாதக்மாகப் ்பயன்்ப -
டுத்திக பகமாளளும அ்ளவுககு எந -
தபவமாரு தமிழ் அரசியல் கடசியும 
வஙகுகரமாத்து நி்ைககுச் பசல்ை -
வில்்ை என தமிழ்த் கதசியக கூட -
ட்்ப்பின் த்ைவர் இரமா.சம்பந-
தன் பதரிவித்துள்ளமார்.  

சர்வகதச ஊடகவியைமா்ளர் ஒரு-
வருககு கருத்து பவளியிடட அவர் 
இத்ன குறிப்பிடடுள்ளமார்.  

பதன்னிைங்கயில் அரசியல் 
தீப்்பற்றி எரிநது பகமாணடிருககும 
இவகவ்்ளயில் தமிழ் அரசியல் 
கடசிகள கசற்றில் மீன்பிடித்து 
கடசி அரசியலில் 

அரசியல் ோற்றங்கமை சாத்கோ்க பயன்படுதத

இைங்கயில் உரி்ம ப்பற்்ற வர்த்-
தக வஙகிகளில் அப்ரிகக படமாைரின் 
விற்்ப்ன வி்ை கு்்றநதுள்ளது. 
அதன்்படி, இைங்கயில் ்பை உரி்ம 
ப்பற்்ற வர்த்தக வஙகிகள அப்ரிகக 
படமாைர் ஒன்றின் விற்்ப்ன வி்ை 
கநற்று 365 ரூ்பமாயமாக ்பதிவமாகியுள-
்ளது.  

கநற்றுமுன்தினம படமாைரின் வி்ை 380 ரூ்பமாவமாக இருநத்் 
குறிப்பிடத்தககது. ரணில் விககிர்சிஙக பிரத்ரமாக 

நீண்ட ெொட்களின பின 
ப்டொைரின விளை குளைவு

திருச்சி ஷமாஹுல் ஹமீட  

இைங்கககு தமிழகத்தி-
லிருநது எதிர்வரும 16ஆம 
திகதி அரிசி ்ற்றும ்ருநது 
வ்ககள அனுப்்பப்்படவுள-
்ளன. தற்க்பமாது இ்வ ப்பமாதி 
பசய்யும நடவடிக்ககள 
ஆரமபிககப்்படடுள்ளதமாக 
இநதிய பசய்திகள 

தமிழ்கததிலிருந்து நிெொரை
ப�ொருட்கள 16இல் ெருகிைது

இலஙம்கக்கான இந்திய உயர்ஸதானி்கர ம்காபால் பாகமல, மேறறு பிரதேர ரணில் விக-
ரேசிங்கமவ சந்திததிதது வாழ்தது ததரிவிததார. அமனதது ேக்களினதும் ேல்வாழ்மவ 
மோககிய ஜனோய்க தசயன்மும்ற ஊடான இலஙம்கயின் தபாருைாதார மீட்பு ேறறும் ்ஸ-
திரததன்மேக்கா்க இந்தியா ததாடரந்து ஒததுமழபமப வழஙகுதேன அவர ததரிவிததார.

பிரதேர ரணில் விககிரேசிங்க மேறறு (13)  பிரதேர அலுவல்கததில் தனது ்கடமே்கமை உததிமயா்கபூரவ-
ோ்க தபாறுபமபறறுக த்காணடார.

கைமாரன்ஸ் பசல்வநமாயகம  

பிரத்ர் ரணில் விகர்சிஙக த்ை்்யிைமான புதிய அ்்ச்சர்வ 20 
அ்்ச்சர்களுககு ்டடுப்்படுத்தப்்படவுள்ளதமாக அரசமாஙக வடடமாரஙகள 
பதரிவிககின்்றன.  

ஜனமாதி்பதி ்ற்றும பிரத்ர் உட்பட 20 அ்்ச்சர்க்்ளக பகமாணடதமாக 
புதிய அ்்ச்சர்வ அ்்யும என்றும அநத வடடமாரஙகள பதரிவித்தன. 
அதற்கு க்ைதிக்மாக அதிக்ளவு எணணிக்கயிைமான நிறுவனஙக்்ளக 
பகமாணட அ்்ச்சுககளுககு ்மாத்திரம பிரதிய்்ச்சர்க்்ள 

புதிய அ்மச்சர்வ வி்ரவில்!  
20 அ்மச்சர்களுகபக இடம
போரோளுமன்றம் கூடுவதறகு
முன்னர் அதமசசைரதவதய 
நியமிக்கும் வதையில்
அதமசசைர்ைளது சைத்திய
பிரமோணத்துக்கும்  ஏறபோடு

பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிஙை ததைதமயிைோ்ன அரசைோஙைத்தின

பிரதியதமசசைர்ைள் சிைர்; 
இரோஜோஙை அதமசசைர்ைள் இல்தை?
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நோடடின பபோருளோதோரத்தத மீடபடெடுபப்த இைக்கு எ்னவும் பதரிவிபபு- 
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திடடெமிடடெபடி கூடும் எனகி்றோர் சைபோநோயைர்  தூதுவர் ஜூலிசுங டுவிடடெரில் பதிவு

ஜனொதி�தி-அரெ எம்.பிக்கள
இனறு வி்ெ்ட ெந்திப்பு

எநதபவாரு தமிழ் கட்சியும 
வங்குபராத்து நி்லயிலில்்ல
TNA ததைவர் இரோ.சைம்பநதன பதரிவிபபு

ைடசியின பபோதுசபசையைோளர் ்நறறு அறிவிபபுபோதுைோபபு அதமசசு பபோதுமக்ைளுக்கு அறிவித்தல் முதறைடடெமோை அரிசி மறறும் மருநது வதைைள்

சுமோர் 15 ரூபோவோல் ்நறறு சைரிவு

IGP அதிரடி ேடவடிகம்க

TPA தமலவர ேமனா அறிகம்க

இமைந்து பணியாற்ற விருபபம்தனியொர் ெகுப்புக்களுககு
17ஆம் தி்கதி முதல் தள்ட இநதிய தூதரைம் அறிவிபபு
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ஜனாதிபதி ோளிமையில் மேற்று முன்தினம் புதிய பிரதேராை சத்தியப்பிரோணம் சசய்து சைாண்ட ரணில் விக்கிரேசிஙை பின்னர் ஆசிர்்ாதம் சபற்றுக் சைாள்தற்ைாை ைஙைார விஹாமரக்கு சசன்்ார். அஙகு ேம்டசபற்் சேய நிைழ்வுைளிலும் ைலநத சைாண்டார். மேற்று 
பிரதேர் தனது அலு்லைத்தில் ை்டமேைமை சபறுப்மபற்றுக் சைாண்ட மபாது பிடிக்ைப்பட்ட ப்டஙைள. ப்டஙைள ஹிநத குணதிலக்ை                                                                                                                                                   

பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க சமய வழிபாட்டின் பின் ்கடமமயயற்பு



ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

அத்தியோ்வசியப் ச�ோருடக-
ளின் தடடுப்�ோட்டை வி்ர்வோக 
நி்வர்த்தி செயயவும் மககளுககு 
நி்வோரணஙக்ை ச�ற்றுக சகோடுக-
கவும் லயோெ்ைக்ைப் ச�ற்-
றுகசகோள்ளும் ்வ்கயில பிரதமர் 
ரணில விககிரமசிஙக விலெடை குழு-
ச்வோன்்றை நியமித்துள்ைோர்.  

அத்தியோ்வசிய உணவுப்ச�ோ-
ருடகள் தடடுப்�ோடு, எரிச�ோ-
ருள் தடடுப்�ோடு மருந்து மற்றும் 
உரத் தடடுப்�ோடு சதோடைர்பில 
ெம்�ந்தப்�டடை தரப்பிைருடைன் 
ல�ச்சு்வோர்த்்த நடைத்தி நி�வும் 
சிககலக்ை தீர்ககும் ்வ்கயில 
லயோெ்ைக்ை ச�ற்றுகசகோள்-
ளும் ச�ோறுப்பு அந்த குழுவுககு 
்வழஙகப்�டடுள்ைது.  

அதற்கோக ஐககிய லதசியக கட-

சியின் முககிய �தவிகளில உள்ை-
்வர்கள் நியமிககப்�டடுள்ைைர்.  
அத்தியோ்வசிய ச�ோருடக்ைத் 
தடடுப்�ோடின்றி மககளுககு ச�ற்-
றுகசகோடுப்�தற்கோக அதனுடைன் 
சதோடைர்பு �டடை து்றையிைருடைன் 
ல�ச்சு்வோர்த்்த நடைத்தி லயோெ-
்ைக்ை ச�ற்றுக சகோள்ளும் 
்வ்கயில ஐககிய லதசியக கடசி-
யின் தவிெோைர் ்வஜிர அல�்வர்தை 
மற்றும் அககடசியின் ச�ோதுச் செய-
�ோைர் �ோலித ரஙலக �ணடைோரவும் 
நியமிககப்�டடுள்ைைர்.  

அலதல்வ்ை மருந்து தடடுப்-
�ோடடுககு தீர்வு கோணும் ்வ்கயில 
அது சதோடைர்�ோை தக்வலக்ைப் 
ச�ற்றுக சகோள்்வதற்கோக ஐககிய 
லதசியக கடசியின் பிரதித் த்�்வர் 
ரு்வன் விலே்வர்தை நியமிககப்-
�டடுள்ைதுடைன் உரத்தடடுப்�ோடு 
சதோடைர்பில ஆரோயந்து அது சதோடைர்-

பில அறிக்க ெமர்ப்பிப்�தற்கோக 
ஐககிய லதசியக கடசியின் உ�த்�-
்வர் அகி� விரோஜ் கோரிய்வெம் பிரதம-
ரிைோல நியமிககப்�டடுள்ைோர்.

அத்துடைன் நோடடில நி�வும் 
எரிச�ோருள் தடடுப்�ோடு சதோடைர் -
பில ஆரோய்வதற்கோக அதற்கோை 
ச�ோறுப்பு ஐககிய லதசியக கடசி -
யின் லதசிய அ்மப்�ோைர் ெோக� 
ரத்நோயககவுககு ்வழஙகப்�டடுள் -
ைது.  

லமற்�டி குழு மூ�ம் ெம்�ந்தப் -
�டடை து்றையின் அ்ைத்து தரப்பி-
ை்ரயும் ெந்தித்து நி�வும் உண்ம -
யோை சிககலக்ை இைஙகணடு 
ெம்�ந்தப்�டடை்வர்களின் லயோெ -
்ைக்ையும் ச�ற்றுகசகோணடு 
பிரதமருககு அது சதோடைர்பில அறிக -
்கக்ை ச�ற்றுக சகோடுககும் 
ச�ோறுப்பு ்வழஙகப்�டடுள்ைது.
(ஸ)  

ச்வெோக ச�ௌர்ணமி திைத்தில 
மின்ச்வடடு அமுல�டுத்தப்�-
டைோது எை ச�ோதுப் �யன்�ோடுகள் 
ஆ்ணககுழு அறிவித்துள்ைது.  

அறிக்க ஒன்்றை ச்வளியிடடு-
அதன் த்�்வர் இவ்விடையத்்த 
சதரிவித்தோர். இதன்�டி நோ்ை 
15ம் திகதி ச்வெோக ச�ௌர்ணமி 
திைத்தில மின்ச்வடடு அமுல�-
டுத்தப்�டை மோடடைோது எை சதரி-
விககப்�டடுள்ைது.

ம்றைந்த க்�ஞர் மோஸ்டைர் சி்வ-
லிஙகத்துககு சகோழும்புத் தமிழ்ச்-
ெஙகம் தைது இரஙக்� சதரிவித்-
துள்ைது.

அச்ெஙகம் ச்வளியிடடுள்ை  
அனுதோ� செயதியில சதரிவிககப்-
�டடுள்ைதோ்வது,

அ்ரநூற்றைோணடுககு லம�ோக, 
நம்நோடடுச் சிறு்வர்களின் அன்புக-
குரிய்வரோக விைஙகிய   மோஸ்டைர் 
சி்வலிஙகம் அ்வர்கள் கோ�மோை 

செயதி அறிந்து மிகவும் க்வ்�-
யுற்லறைோம். இரணடு மூன்று த்�-
மு்றைகைோக அ்வரது அற்புதமோை 
க்த செோலலும் �ோணியிைோல க்வ-
ரப்�டடு, இ�ங்க மககள் அ்வ்ர 
மதித்தும் லநசித்தும் ்வந்த்ம 
நோம் அறிந்தலத. சிறு்வர்கள் க்த 
லகடடு, அதன்மூ�ம் ்வோசிப்்� 
லநோககி ஈர்ககப்�டு்வதற்கும், 
தமிழின் சு்்வ்ய எளி-
்மயோை மு்றையில

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

ெர்்வலதெ நோணய நிதியம், உ�க 
்வஙகி மற்றும் நடபு நோடுகளின் 
உதவி ஒத்து்ழப்புகக்ை ச�ற் -
றுகசகோணடு நோடடின் ச�ோருைோதோ -
ரத்்த கடடிசயழுப்� ல�ோ்வதோக 
பிரதமர் ரணில விகரமசிஙக சதரி -
வித்துள்ைோர்.  

நோடடின் தற்ல�ோ்தய சநருக -
கடி நி்�ககு தனிலய தீர்வு கோண 
முடியோது என்�்த சுடடிககோடடிய 
புதிய பிரதமர், �ோரோளுமன்றைத்தில 
அ்ைத்து கடசிகளுடைனும் க�ந் -
து்ரயோடி ச�ரும்�ோன்்ம ��த் -
்தப் ச�ற்றுகசகோள்ை முடியும் 
என்றும் நம்பிக்க ச்வளியிடடைோர்.  

புதிய பிரதமரோக ெத்தியபிரமோ -
ணம் செயது சகோணடை்தயடுத்து 

சகோள்ளுப்பிடடி ்வோலுக -
கோரோம விகோ்ரயில 
ச�ௌத்த மத த்�்வர் -
க்ை ெந்தித்து ஆசி 
ச�ற்றை பின்ைர் ஊடைகவி -
ய�ோைர்களுககு கருத்து 
சதரிவிககும் ல�ோலத 
புதிய பிரதமர் ரணில விக -
ரமசிஙக இவ்்வோறு சதரி -
வித்துள்ைோர்.  

அது சதோடைர்பில அ்வர் லமலும் 
சதரிவிக்கயில:  

�ோரோளுமன்றைத்தில எமககு 
ச�ரும்�ோன்்ம ��ம் உள்ைது 
லத்்வப்�டும்ல�ோது அத்ை நிரூ -
பிககவும் தயோர்.  

அடுத்து ்வரும் மோதஙகளில 
நோடடில சநருககடி நி்� தற்ல�ோ -
்தய நி்�்ம்ய விடை லமோெ -

மோகல்வ இருககும் அந்த 
நி்�யிலிருந்து நோட்டை 
மீடசடைடுகக ல்வணடும்.  

அத்துடைன் நோடடின் 
ச�ோருைோதோரத்்த கட -
டிசயழுப்� ல்வணடும் 
இத்ை எம்மோல தனித்து 
லமற்சகோள்ை முடியோது. 
ெர்்வலதெ நோணய நிதியம், 
உ�க ்வஙகி மற்றும் நடபு 

நோடுகளுடைன் ல�ச்சு்வோர்த்்த 
நடைத்தி அதன் மூ�ம் உதவிக்ை -
யும் ஒத்து்ழப்புக்ையும் ச�ற் -
றுகசகோள்்வது அ்வசியமோகும்.  

அதற்கிணஙக புதிய பிரதமருககு 
அசமரிகக மற்றும் இந்தியத் தூது -
்வர்கள் தமது ்வோழ்த்துகக்ை சதரி -
வித்துள்ைதுடைன் புதிய பிரதமரோக 
நியமிககப்�டடுள்ை ரணில விகரம -

சிஙகவுடைன் இ்ணந்து �ணியோற்று -
்வதற்கு எதிர்�ோர்ப்�தோகவும்  சதரி -
வித்துள்ைைர்.  

கோலிமுகத்திடைலில ஒரு மோதத் -
திற்கும் லம�ோக சதோடைர்ச்சியோக 
ந்டைச�ற்று ்வரும் அரெோஙகத் -
திற்கு எதிரோை ஆர்ப்�ோடடைம் 
சதோடைர்பில ஊடைகவிய�ோைர்கள் 
எழுப்பிய லகள்விககு �தி�ளித்த 
பிரதமர் ரணில விககிரமசிஙக:  

கோலிமுகத்திடைலில லமற்சகோள் -
ைப்�டும் ல�ோரோடடைத்தில ்க 
்்வககப் ல�ோ்வதில்� என்றும் 
அ்வர்களுககு எந்த இ்டையூறுக -
ளும் ஏற்�டுத்தப்�டை மோடடைோது 
எை சதரிவித்துள்ை அ்வர், அந்தப் 
ல�ோரோடடைம் அவ்்வோலறை நடைககட -
டும் என்றும் சதரிவித்துள்ைோர்.
(ஸ)  
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022  மே 14 சனிக்கிழனே

திதி: --சஷ்டி

ராகுகாலம :  ்பகல் :  1.30  -  3.00வனர
சு்பமேரம : கானல : 10.30  -  12.00வனர

இன்னறைய சு்பதினமத�ாழுனக 
மேரம

மயாகம: சித�மயாகம
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சுபஹ்  - 04.35
லுஹர்  - 12.08
அஸர்  - 03.28
மஃரிப்  - 06.20
இஷா  - 07.33

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல279.08 291.91

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல385.89 401.40

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல2.7810 2.8886

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல262.54 271.61

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல448.89 468.16

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல365.24 379.01

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல361.72 374.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல251.46 267.85

குறித�
வினல

குறித�
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 967.44

குவைத் டினொர் 1,188.53

ஓெொன் ரியொல் 947.41

கட�ொர் ரியொல் 99.83

சவூதி ரியொல் 97.24

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 99.30

நாணய
மாற்று

IMF ேறறும ேட்பு ோடுகளின் உ�வியுடன்

நாட்டின் ப�ாருளாதாரத்த
கட்டிபெழுப� நடவடிக்க  

பாராளுமன்றத்தில் பபருமபான்மயும நிரூபிக்கபபடும  

அரசின் சிறநத பெெற�ாடுகளுககு
த.தத.கூட்ட்ைபபு ஒதது்ைககும் 
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

புதிய பிரதமரோக 
ரணில விகரமசிஙக �த -
விலயற்றுள்ை நி்�யில 
எதிர்ககடசியில இருந்து -
சகோணலடை புதிய அரெோங -
கத்தின் சிறைந்த செயற்�ோ -
டுகளுககு ஒத்து்ழப்பு 
்வழஙகப் ல�ோ்வதோக தமிழ் 
லதசிய கூடடை்மப்பு சதரிவித்துள் -
ைது.  

அலதல்வ்ை, புதிய அரெோஙகத் -
தில அ்மச்சுப் �தவிகள் எத்ை -
யும் ச�ோறுப்ல�ற்கப் ல�ோ்வதில்� 
என்றும் அந்த கடசியின் ல�ச்ெோைர் 
�ோரோளுமன்றை உறுப்பிைர் எம்.ஏ.  
சுமந்திரன் சதரிவித்துள்ைோர்.  

எவ்்வோசறைனினும் �ோரோளுமன் -

றைத்தில சுயோதீைமோக 
செயற்�டும் முன்ைோள் 
அ்மச்ெர்கைோை விமல 
வீர்வன்ெ,்வோசுலத்வ நோண -
யககோர,உதய கம்மன்பி� 
ஆகிலயோர் பிரதிநிதித்து -
்வப்�டுத்தும் 10 கடசி -
களின் கூடடைணியோைது 
புதிய அரெோஙகத்தில 
அ்மச்சுப் �தவிக்ை 

ஏற்றுக சகோள்ைப் ல�ோ்வதில்� 
எை தீர்மோனித்துள்ைதோகவும் அந்தக 
கடசி ்வடடைோரஙகள் சதரிவித்தை.  

லமற்�டி 10 கடசிகளின் கூடடைணி 
விலெடை க�ந்து்ரயோடைலக்ை 
லமற்சகோணடு இந்த தீர்மோைத்்த 
எடுத்துள்ைதோக �ோரோளுமன்றை உறுப் -
பிைர் வீரசுமை வீரசிஙக சதரிவித் -
துள்ைோர். (ஸ)  

அ்மச்சுப பதவி்ை ஏற்கப பபாவதில்்லை  

ச�ோருைோதோர சநருகக-
டிகளிலிருந்து இ�ங்க 
மகக்ை மீட�தற்கு 
லத்்வயோை நடை்வடிக்க-
க்ை எடுகக முன்்வந்தி-
ருககும் பிரதமர் ரணில 
விககிரமசிஙகவுககு ்வோழ்த்-
துகக்ை சதரிவிப்�தோக 
ஈழ மககள் ேைநோயகக கட-
சியின் செய�ோைர் நோயகம் டைகைஸ் 
லத்வோைந்தோ எம்.பி சதரிவித்துள்-
ைோர்.

நோடடுககும் தமிழ் மககளுககும் 
நன்்மக்ை உரு்வோககக கூடிய 
பிரதமரின் செயற்�ோடுகளுககு முழு-
்மயோை ஒத்து்ழப்்� ்வழஙகத் 
தயோரோக இருப்�தோகவும் டைகைஸ் 
லத்வோைந்தோ எம்.பி சதரிவித்துள்-
ைோர்.  

ஆறைோ்வது தடை்்வயோகவும் 
நோடடின் பிரதமரோக �தவிலயற்றி-
ருககும் ரணில விககிரமசிஙகவுககு 

இருககின்றை அனு�்வமும் 
ெர்்வலதெ உறைவுகளும் நோடு 
எதிர்சகோணடுள்ை ச�ோரு-
ைோதோர சநருககடிகளிலி -
ருந்து மீள்்வதற்கு ேைோதி-
�தி லகோடடைோ�ய ரோே�க்ஷ 
லமற்சகோணடு ்வருகின்றை 
முயற்சிக்ை இ�கு�டுத்து-
சமைவும் அ்வர் நம்பிக்க 

ச்வளியிடடுள்ைோர்.  
அத்துடைன், குறுகிய அரசியல 

லநோககஙகளுககோக ந்டைமு்றைச் 
ெோத்தியமற்றை விடையஙக்ை ல�சிக-
சகோணடிருககோமல, ேைோதி�தி லகோட-
டைோ�ய ரோே�க்ஷ மற்றும் பிரதமர் 
ரணில விககிரமசிஙக த்�்மயில 
உரு்வோகவுள்ை புதிய அரெோஙகத்-
துககு ஏ்ைய தமிழ் தரப்புககள் 
ஒத்து்ழப்புகக்ை ்வழஙக ல்வண -
டுசமைவும்   டைகைஸ் லத்வோைந்தோ 
எம்.பி ல்வணடுலகோள் விடுத்துள் -
ைோர்.  

ப�ாருளாதார பநருககடிக்ள   
பிரதைர் ரணில் பவறறிபகாளவார்

ஸ்ரீ�ஙகோ ச�ோதுேை ச�ரமுை-
வின் அடுத்தககடடை அரசியல தீர்மோ-
ைம் எதிர்்வரும் 21 ஆம் திகதிககு 
பின்ைர் உத்திலயோகப்பூர்்வமோக அறி -
விககப்�டும். ச�ோதுேை ச�ரமுை 
த்�்மயி�ோை அரெோஙகம் ��வீ-
ைம்டை்வதற்கு அரெோஙகத்தின் ஒரு 
தரப்பிைரது மு்றையற்றை செயற்�ோ-
டுகள் பிரதோை கோரணியோக அ்மந்-
தது எை ச�ோதுேை ச�ரமுைவின் 
ச�ோதுச்செய�ோைர் ெோகர கோரிய்வெம் 
சதரிவித்தோர். 

ஸ்ரீ�ஙகோ ச�ோதுேை ச�ரமுை 
த்�்மயி�ோை அரெோஙகத்திற்கு 
எதிரோக மககள் மத்தியில ஏற்�டடை 

ச்வறுப்பு, கடசியின் அடுத் -
தககடடை நடை்வடிக்க 
சதோடைர்பில விைவிய 
ல�ோது லமற்கணடை்வோறு 
குறிப்பிடடைோர். அ்வர் 
லமலும் குறிப்பிடு்கயில,   

ஸ்ரீ �ஙகோ ச�ோதுேை 
ச�ரமுை த்�்மயி�ோை 
அரெோஙகம் ��வீைம்டை -
்வதற்கு ஸ்ரீ �ஙகோ சுதந்திர ச�ோதுேை 
ச�ரமுை கூடடைணியில அஙகம் 
்வகித்த 11�ஙகோளி கடசிகள் மூ�கோ -
ரணியோக அ்மந்துள்ைை.   

அரெோஙகத்தில இருந்துகசகோணடு 
அரெ செயற்�ோடுக்ை விமர்சித்து 

மககள் மத்தியில த்வறைோை 
நி்�ப்�ோட்டை லதோற் -
றுவித்தோர்கள். கோலி 
முகத்திடைல அ்மதி்வழி 
ல�ோரோடடை கைத்தில 
கடைந்த திஙகடகிழ்ம 
இடைம்ச�ற்றை தோககுதல 
சதோடைர்பில மு்றையோை 
விெோர்ணகள் முன்சை -

டுககப்�டுகின்றைை. இச்ெம்�்வத்்த 
சதோடைர்ந்து �லல்வறு �குதிகளில 
இடைம்ச�ற்றை ்வன்மு்றை ெம்�்வங-
கள் திடடைமிடடை ்வ்கயில முன்சை-
டுககப்�டுகிறை்த அ்வதோ-
னிகக முடிகிறைது.  

அடுததகட்ட அரசிெல் தீர்ைானம்
எதிர்வரும் 21ஆம் திகதிககு பின்த� 

புதிய பிர�ேருக்கு EPDP டக்ளஸ் ம�வானந�ா வாழ்தது

SLPP பபாதுச்பசெைலைாளர் சொ்கர ்காரிைவசெம அறிவிபபு

வெசாக் தினத்தில் 
மினவெட்டு இல்்லை  

பிரதைர் ரணிலுககு 
SLPP பூரண ஆதரவு  
ஸ்ரீ �ஙகோ ச�ோதுேை 

ச�ரமுைவின் ச�ரும்�ோ-
�ோை உறுப்பிைர்கள் பிர-
தமர் ரணில விககிரமசிங-
கவிற்கு ஆதரவு ்வழஙக 
கடசியின் உயர் பீடைம் 
தீர்மோனித்துள்ைதோக சதரிவிககப்�டு-
கின்றைது.   

இலதல்வ்ை, பிரதமர் ரணில விக-
கிரமசிஙகவிற்கு ஆதரவு ்வழஙகும் 
லயோெ்ை்ய எதிர்்வரும் செவ்்வோயக-

கிழ்ம �ோரோளுமன்றில 
ெமர்ப்பிகக ச�ோதுேை 
ச�ரமுைவின் ஒரு தரப்பி-
ைர் தீர்மோனித்துள்ைதோக 
சதரிவிககப்�டுகின்றைது.   

அத்துடைன் முன்ைோள் 
பிரதமர் மஹிந்த ரோே�கெவிற்கு 
எதிர்ககடசி த்�்வர் �தவி்ய 
்வழஙக ச�ோதுேை ச�ரமுை கடசி 
மடடைத்தில ஆல�ோெ்ை நடைத்தி ்வரு-
்வதோக தக்வலகள் சதரிவிககின்றைை.   

ப�ாழும்புத தமிழ்செஙகம்
அனுதா�ம் பதரிவிபபு

தமிழ நாட்டு அரொல் நான்கு
அதிகாரிகள குழு நிெைனம்

இ�ங்கககு நி்வோரண ச�ோருட-
க்ை அனுப்பும் �ணிககு 4 அதி-
கோரிகள் சகோணடை குழு்்வ 
அ்மகக தமிழக அரசு உத்-
தரவிடடுள்ைது.   

ச�ோருைோதோர சநருக-
கடியோல �ோதிககப்�ட -
டுள்ை இ�ங்கககு 
தமிழக அரசின் ெோர்பில 
அத்தியோ்வசியப் ச�ோருட-
க்ை அனுப்� இந்திய 
மத்திய அரசு அனுமதியளித்-
துள்ைது.   

 இதன்�டி, 80 லகோடி ரூ�ோ மதிப்-
பி�ோை 40,000 சதோன் அரிசி, 28 
லகோடி ரூ�ோ மதிப்பி�ோை 137 
மருந்து ச�ோருடகள், 15 லகோடி ரூ�ோ 
மதிப்பில குழந்்தகளுககு ்வழஙக 
500 சதோன் �ோலமோ ஆகிய்வற்்றை 
இ�ங்க மககளுககு தமிழக 
அரசின் ெோர்பில அனுப்பி ்்வககப்�-
டைவுள்ைை.   

சென்்ை, தூத்துககுடி து்றைமு-

கஙகளில இருந்து ச�ோருடக்ை 
அனுப்பி ்்வகக குறித்த குழுவிைர் 

நடை்வடிக்க எடுப்�ோர்கள் 
எைவும், இந்த மோதம் இறு -

திககுள் ச�ோருடக்ை 
அனுப்பு்வதற்கோை நடை-
்வடிக்ககள் தீவிரப்�-
டுத்தப்�டடுள்ைதோகவும் 
சதரிவிககப்�டடுள்ைது.   

இலதலநரம், இ�ங-
்கககு ்வழஙகு்வதற்கோக 

அதிக வி்�ககு 40,000 
சமடரிக சதோன் அரிசி்யக சகோள்-
முதல செயய ஒப்புதல அளித்த அர -
ெோ்ணககு த்டை விதிகக சென்்ை 
உயர் நீதிமன்றைம் மறுத்து உத்தரவிட-
டுள்ைது.   

ஒரு கில�ோகிரோம் அரிசி 33 ரூ�ோ 50 
ெதம் என்றை அடிப்�்டையில 40,000 
சமடரிக சதோன் அரிசி்யக சகோள்-
முதல செயய 134 லகோடி ரூ�ோ்்வ 
ஒதுககி அரெோ்ண பிறைப்பிககப்�ட -
டுள்ைது.   

இந்திய உணவுக கழகம் ஒரு 
கில�ோகிரோம் அரிசி்ய 20 ரூ�ோ 
என்றை வி்�யில விற்�்ை செயது 
்வருகிறைது. எைல்வ, இந்திய உணவுக 
கழகத்திடைமிருந்து அரிசி்யக சகோள்-
முதல செயயும் �டெத்தில 54 லகோடி 
ரூ�ோ்்வ மீதப்�டுத்த முடியும்.  

இதுசதோடைர்�ோக ெமூக ஆர்்வ -
�ர்கள் லகள்வி எழுப்பிய ல�ோது, 
இந்திய உணவுக கழகத்தின் அரிசி 
தரமற்றைது எைவும், அரிசி்யக 
சகோள்முதல செய்வது சதோடைர்-
�ோை தக்வலக்ை �ரப்புல்வோருககு 
எதிரோக நடை்வடிக்க எடுககப்�டும் 
எை தமிழக அரசு சதரிவித்துள்ைது.   

 இது சதோடைர்�ோை ்வழககு லநற்று -
முன்திைம் விெோர்ணககு அ்ழக-
கப்�டடைல�ோது தமிழக அரசு தரப் -
பில முன்னி்�யோை த்�்ம 
்வழககறிஞர், மத்திய அரசின் அனு-
மதியுடைன்தோன் அரிசி அனுப்�ப்�-
டு்வதோக சதரிவித்துள்ைோர். 
அத்துடைன், அ்வெர

இலைங்்கககு நிவாரண பபாருட்க்ள அனுபபும பணி

மஹிநதவுககு எதிர்க்கடசித் த்லைவர் பதவி?   

ோஸ்டர் சிவலிங்கததுக்குமீண்டும் இெல்பு நி்ைககு
பகாழும்பு �ஙகு்ச ெந்த

சகோழும்பு �ஙகுச் ெந்்த லநற்று 
முதல மீணடும் இயலபு நி்�ககு 
திரும்புகிறைது. 

அ்ைத்து �ஙகுகளின் சமோத்த 
வி்� சுடசடைண 343.79 புள்ளிக -
ைோலும், S&P SL 20 - 139.56 புள்ளி -
கைோலும் அதிகரித்துள்ைது. இது 
5.52% ்வைர்ச்சியோகும். அத்துடைன், 
லநற்்றைய ்வர்த்தக நோள் நி்றைவில 
சுமோர் 2.18 பிலலியன் ்வர்த்தகம் 
ந்டைச�ற்றுள்ைது. 

ரணிலின அரசாங்கத்தில் 
அ்ைச்சு பதவி்க்ை 
ஏற்கைாட்்டாம் 

பிரதமர் ரணில 
வி க கி ர ம சி ங -
கவின் த்�-
் ம யி � ோ ை 
அரெோஙகத்தில 
அஙகம் ்வகிகக -
வும் அ்மச்சுப் 
�தவிக்ை ஏற் -
கவும் ல�ோ்வ -
தில்� எை ஸ்ரீ�ஙகோ சுதந்திரக 
கடசி சதரிவித்துள்ைது.  

 சகோழும்பில லநற்று (13) ந்டை-
ச�ற்றை ஊடைகவிய�ோைர் ெந்திப்-
பில�லய கடசியின் த்�்வரோை 
முன்ைோள் ேைோதி�தி ்மத்திரி�ோ� 
சிறிலெை இத்ை சதரிவித்தோர்.

அததிொவசிெப ப�ாருட்கள, தெ்வகளின்  
தட்டுப�ாட்்ட நிவர்ததிகக பெெறறிட்டம்  

தனித்தனி பபாறுபபு்களுடன விபசெடகுழு்வ நிைமித்தார் பிரதமர் ரணில் 



கிழக்கு மாகாண கூட்டுறவு அபிவிருத்தித் 
திணணக்களம் புதிய பரிணாமத்துடன் 
அபரிமித வளர்ச்சி கண்டு வருகின்றது 

என்றால் அதணை யாரும் மறுக்காது ஏற்றுக் 
ககாளவர். கபாதுமக்கள நலணை இலக்காகக் 
ககாண்ட திணணக்களத்தின் அண்ணமக்கால 
பணிகள பாராட்டத்தக்கணவயாக உளளை.

இலஙணக நிர்வாக சேணவ (முதலாந் தரம்) 
சிசரஷட உத்திசயாகத்தர் ஏ.எல்.எம்.அஸ்மி, 
கிழக்கு மாகாண கூட்டுறவு அபிவிருத்தி ஆணண-
யாளராகவும், பதிவாளராகவும் கடணம கபாறுப்-
சபற்றுக் ககாண்டணதயடுத்து, கூட்டுறவு அபிவி-
ருத்தித் திணணக்களத்தின் கபாதுமக்களுக்காை 
பணிகள மற்றும் சேணவகள அதிகரிக்கப்பட்டு 
வருகின்றை.

அம்பாணற, மட்டக்களப்பு, திருசகாணமணல 
மாவட்டஙகணள உளளடக்கிய கிழக்கு மாகா-
ணத்தில் கபாதுமக்களுக்கு அதிகம் நன்ணம 
பயக்கும் கமாத்தம் 16 சகாப் பிறஸ் (Coop 
fresh) பல்கபாருள விற்பணை நிணலயஙகள 
இதுவணர திறந்து ணவக்கப்பட்டுளளை. சமலும் 
12 சகாப்பிறஸ் விற்பணை நிணலயஙகள 
விணரவில் திறந்து ணவக்கப்படவுளளதாகத் 
கதரிவிக்கப்படுகின்றது.

புதிய சகாப் பிறஸ் விற்பணை நிணலயங-
கள உணவு மற்றும் அத்தியாவசிய பாவணைப் 
கபாருட்கணள கபாதுமக்களுக்கு தட்டுப்பா-
டின்றி, நியாய விணலயில் விற்பணை கேய்து 
வருகின்றை. கபாருட்களுக்கு கேயற்ணகத் 

தட்டுப்பாட்டிணை ஏற்படுத்தி, ககாளணள இலா-
பமீட்டும் தற்காலத்தில் சகாப் பிறஸ் பல்கபா-
ருள விற்பணை நிணலயஙகளின் உதயமாைது 
கபாதுமக்கள மத்தியில் கபரும் வரசவற்ணபப் 
கபற்றுளளது.

இத்திட்டத்தின்கீழ், அம்பாணற மாவட்டத்தி-
லுளள அக்கணரப்பற்று, காணரதீவு, நிந்தவூர், 
ோய்ந்தமருது, அம்பாணற, உகண, கதஹியத்-
தக்கண்டி பிரசதேஙகளும், மட்டக்களப்பு மாவட்-
டத்திலுளள மட்டக்களப்பு, ஏறாவூர், ஓட்டமாவடி, 
ஈச்ேந்தீவு கன்ைஙகுடா பிரசதேஙகளும், திரு-
சகாணமணல மாவட்டத்திலுளள திருசகாண-
மணல, கந்தளாய், கிண்ணியா, மூதூர், பதவிசி-
றிபுர பிரசதேஙகளும் நன்ணமயணடந்துளளை.

கிழக்கு மாகாணத்தில் கமாத்தம் 45 கூட்டு-
றவுச் ேஙகஙகள கதாழிற்பட்டு வருகின்றை. 
இவற்றில் 25 ேஙகஙகளிைால் சுமார் 27 
எரிகபாருள விற்பணை நிணலயஙகள நிர்வகிக்-
கப்பட்டு வருகின்றை. இந்நிணலயஙகள நாடு 
எதிர்ககாண்டுளள கநருக்கடி சநரஙகளில் 

இரவு, பகல் பாராது கபாதுமக்களுக்கு சேணவ 
வழஙகி வருகின்றணம குறிப்பிடத்தக்கது. 
கபாதுமக்கள கநருக்கடிகளின்றி, மிக இல-
குவாக எரிகபாருணள கபற்றுக் ககாண்டணம 
கடந்தகால வரலாறாகும். அது மாத்திரமன்றி, 
சுமார் எட்டு எரிகபாருள விற்பணை நிணலயங-
கணள நவீைப்படுத்தும் சவணலத்திட்டமும் 
தற்கபாழுது முன்கைடுக்கப்பட்டு வருகின்றது. 
இதற்கு சமலதிகமாக கிண்ணியா பலசநாக்குக் 
கூட்டுறவுச் ேஙகம் 'ஒசுேல' மூலம் கபாதுமக்க-
ளுக்கு சேணவ வழஙகி வருகின்றது.

நாட்டின் சதசிய உற்பத்திக்கு பஙகளிப்பு 
நல்கும் வணகயிலும், எதிர்காலத்தில் உண-
வுத்தட்டுப்பாட்ணட நிவர்த்திக்கும் சநாக்கிலும் 
கிழக்கு மாகாண கூட்டுறவுச் ேஙகஙகள அரிசி, 
பால், உப-உணவு உற்பத்திகளில் ஈடுபடவுள-
ளணம இனிப்பாை கேய்தியாகும். இதற்காை 
விரிவாை சவணலத்திட்டம் நணடமுணறப்படுத்-
தப்படவுளளதாக கிழக்கு மாகாண கூட்டுறவு 
அபிவிருத்தி ஆணணயாளர் ஏ.எல்.எம்.அஸ்மி 

கதரிவித்தார். இவசவணலத்திட்டத்தின் கீழ், 
அம்பாணற மாவட்டம், ஆணலயடிசவம்பு பிரசதே 
கேயலாளர் பிரிவில் புதிய மரக்கறி விற்பணை 
நிணலயம் (Fresh Vegetable Centre) விணரவில் 
திறந்து ணவக்கப்படவுளளது. அத்துடன், இப்-
பணிக்கு பிரசதேத்திலுளள உற்பத்திச் ேஙகங-
கள, மகாேக்தி சிக்கை கடனுதவி கூட்டுறவுச் 
ேஙகம் என்பை நிணறவாை ஒத்துணழப்பு நல்க-
வுளளை. சுமார் 05 ஏக்கர் காணியும் இதற்காக 
அணடயாளப்படுத்தப்பட்டுளளது.

இசதசபான்று, திருசகாணமணல மாவட்டத்-
திலுளள தம்பலகாமம் பிரசதேத்தில் கதஙகு 
உப-உணவுப் பயிர்ச் கேய்ணகணய ஊக்குவிக்-
கும் பசுணம சவணலத்திட்டம் ( Green Garden 
Project) நணடமுணறப்படுத்தப்படவுளளது.

கிழக்கு மாகாண கூட்டுறவு அபிவிருத்தித் 
திணணக்களத்தின் மக்கணள சநாக்கிய அபி-
விருத்திப் பணிகளுக்கு, கிழக்கு மாகாண 
ஆளுநர் அநுராதா யஹம்பத், பிரதம கேய-
லாளர் துசித பீ வணிகசிஙக, கூட்டுறவு அபி-
விருத்தி அணமச்சின் கேயலாளர் ஐ.சக.ஜி.மு-
துபண்டா ஆகிசயார் நிணறவாை ஒத்துணழப்பு 
வழஙகி வருகின்றணம குறிப்பிடத்தக்கது.

அத்துடன், கிழக்கு மாகாணத்திலுளள கூட்-
டுவுச் ேஙகஙகளின் இயக்குைர் ேணபகளும் 
உத்சவகத்துடன் பணியாற்றி வருகின்றணம 
நிணைவு கூரத்தக்கது. மாகாணத்திலுளள 45 
கூட்டுறவுச் ேஙகஙகள புதிய உற்பத்தி சவணலத்-
திட்டஙகணள நணடமுணறப்படுத்த சவண்டும் 
என்ற சவண்டுசகாளும் ஆணணயாளரிைால் 
முன்ணவக்கப்பட்டுளளது.

பிறக்கின்ற ஒவகவாரு உயிருக்கும் மரணம் 
நிச்ேயமாைதுதான். இம்மாதம் 03 ஆம் 
திகதி லண்டனில் தமது 87  வயதில் 

இயற்ணக எய்தியிருக்கும் மூத்த கதாழிற்ேங-
கவாதியும், தமிழ் உணர்வாளரும்,  ேமூகச் 
கேயற்பாட்டாளரும், எழுத்தாளரும், ஆவணப் 
பதிவாளருமாை ஐ.தி. ேம்பந்தன் அவர்களின் 
மணறவு தமிழுலகில் மிகுந்த துயரத்ணத ஏற்ப-
டுத்தியுளளது.

அவர் 1985 ஆம் ஆண்டு கேப்கடம்பர் 
மாதம் 02 ஆம் திகதி முன்ைாள மானிப்பாய் 
நாடாளுமன்ற உறுப்பிைர் வி. தருமலிங-
கம்  மற்றும் ஆலாலசுந்தரம் ஆகிசயாருடன் 
ஒன்றாக மரணமணடயும் ஆபத்தில் இருந்து 
தப்பிக் ககாண்டவராவார்.

அவர்களுடன், இவணரயும் ககாணல கேய்வ-
தற்ககை வந்த தமிழ் இணளஞர்களிடமிருந்து 
கதய்வாதீைமாக உயிர்தப்பியவர். அக்காலப் 
பகுதியில் அத்தணகய ககாணலகணளச் கேய்ப-
வர்கணள இைந்கதரியாதவர்கள என்றுதான் 
பத்திரிணக ஊடகஙகள பதிவு  கேய்தை.

ஐ.தி. ேம்பந்தன் அவர்கள,  தான் ஆழமாக 
சநசித்த  இலஙணகத் தமிழ் மக்களுக்கு 
சநர்ந்த அணைத்து அவலஙகணளயும்,  அவர் 
கநருஙகிப் பழகிய பல தமிழ்த் தணலவர்களின் 
மரணஙகணளயும் பார்த்து விட்சட  இம்மாதம் 
நிரந்தரமாக கண்ணயர்ந்து விட்டார்.

காணரநகர் பூமியில் 
26.06.1935 ஆம் திகதி மத்திய-
தர குடும்பத்தில் பிறந்த ேம்பந்தன் 
அவர்கள, தமது இளணமக்காலம் 
முதசல தமிழர் உரிணம ோர்ந்து 
இயஙகிய ேமூகப் சபாராளி.

அவணர ககாழும்பில் துணறமுக 
அதிகார ேணபயில் பணியாற்றிய 
எழுத்தாளரும், நாவலர் ேணப, முற்-
சபாக்கு எழுத்தாளர் ேஙகம் ஆகிய-
ைவற்றில் முக்கிய கபாறுப்புகளி-
லிருந்த (அமரர்) சோமகாந்தணை 
ேந்திக்கச் கேல்லும்  ேந்தர்ப்பஙக-
ளில் பார்த்து சபசியிருக்கின்சறன்.

வருடத்தில் வரும் கேப்கடம்பர் 
மாதஙகணள தன்ைால் மறக்க 

முடியாது என்றும், அத்தணகய ஒரு மாதத்தில் 
1985 ஆம் ஆண்டு,   தான் எவவாறு உயிர்-
தப்பிசைன் என்பணத விரிவாக ஒரு சநர்காண-
லில் கதரிவித்துளளார்.

ேம்பந்தன், இலஙணகத் தமிழ் மக்கள 
ோர்ந்து ஆவணப்படுத்தல் பணிகளிலும் ஆக்-
கபூர்வமாக உணழத்திருப்பவர். அவர் எழுதிய 
நூல்கள அதற்குச்  சிறந்த ோன்று.

1985 இல் அவர் உயிர்தப்பியிருந்தாலும், 
அதற்கு முன்சப 1958 இல் ககாழும்பில் 
நடந்த கலவரத்தின் சபாதும் எவவாறு கதய்வா-
தீைமாக உயிர் தப்பிைார் என்ற கணதணயயும் 
2009 இல் எழுதி கவளியிட்ட Black July 83 
: Indictment  கறுப்பு யூணல 83 : குற்றச்ோட்டு 

என்ற ஆஙகில – தமிழ் நூலிலும் விரிவாக 
பதிவு கேய்துளளார்.

இந்த நூல் இலஙணக அரசியல் வரலாற்ணற 
படிக்க விரும்பும் மாணவர்களுக்கும், அரசி-
யல் விமர்ேகர்களுக்கும் உோத்துணணயாகவும் 
விளஙகுகிறது.

தான் எழுதும் ஆவணஙகளில் அவர் முக்கி-
யமாை அரிய ஒளிப்படஙகணளயும் தவறாமல் 
பதிசவற்றி ஆதாரம் காண்பிப்பதிலும் அக்கணற 
ககாண்டிருந்தவர்.  அத்தணகய ஆவண ஏடு-
களுக்காக அவர் கேலவிட்ட சநரம் அதிகம். 
இதுவிடயத்தில் அவர் அயராத உணழப்பாளியா-
கசவ திகழ்ந்தார்.

2008 ஆம் ஆண்டு ஜைவரி மாதம் 01 
ஆம் திகதி காணல,  ககாழும்பு 
கபான்ைம்பலவாசணஸ்வரர் ஆல-
யத்திற்கு வணஙகச் கேன்ற சபாது 
சுட்டுக் ககால்லப்பட்ட தமது ஊணரச் 
சேர்ந்தவரும் முன்ைாள நாடாளு-
மன்ற உறுப்பிைரும் முன்ைாள 
அணமச்ேருமாை தியாகராோ மசகஸ்-
வரன் அவர்கணளப் பற்றியும் ேம்பந்-
தன் ஒரு விரிவாை நூணல எழுதியி-
ருக்கிறார்.

கமாழிவழி கதாழிற்ேஙகளின் 
சதணவணய கதாடர்ந்து வலியுறுத்தி 
வந்திருக்கும் ேம்பந்தன், இதுகதாடர்-
பாக விரிவாை சபட்டிணயயும் வழங-
கியிருந்தார்.

1985 ஆம் ஆண்டிற்குப்பின்ைர் 
கேயல் இழந்து விட்ட தமிழ் கதாழிற்-

ேஙக கூட்டணிக்கு மீண்டும் புத்துயிர்ப்பு 
வழஙக சவண்டும் என்பதும் ேம்பந்தனின் 
சவண்டுசகாளாகவிருந்தது.

தன்ைால் இயன்றவணரயில் இலஙணகத் 
தமிழ் இைத்திற்காக பல்சவறு வழிகளில் குரல் 
ககாடுத்துவந்த ஐ. தி. ேம்பந்தன், இம்மாதம் 
03 ஆம் திகதியுடன் சபசுவணதயும் எழுதுவணத-
யும் நிறுத்திக் ககாண்டார்.  அன்ைாருக்கு எமது 
இதய அஞேலி.

editor.tkn@lakehouse.lk

இலஙணகயில் ககாவிட் கபருந்கதாற்ணறத் 
கதாடர்ந்து உருகவடுத்த கபாருளாதார 
வீழ்ச்சி காரணமாக சதாற்றம் கபற்ற அரசி-

யல் கநருக்கடிக்கு மத்தியில், நாட்டின் புதிய பிரதமராக 
சநற்றுமுன்திைம் பதவிசயற்றிருக்கின்றார் ரணில் விக்-
கிரமசிஙக. ஜைாதிபதி சகாட்டாபய ராஜபக்ஷ முன்னி -
ணலயில் சநற்றுமுன்திைம் ரணில் விக்கிரமசிஙக பிரத -
மராக ேத்தியப்பிரமாணம் கேய்து ககாண்டு பதவிணயப் 
கபாறுப்சபற்றுக் ககாண்டார்.

பிரதமராகப் பதவி வகித்த மஹிந்த ராஜபக்ஷ அரசி -
யல் கநருக்கடிகள, ஆர்ப்பாட்டஙகள மற்றும் அழுத்தங-
கள காரணமாக தைது பதவிணய துறந்தணதயடுத்து 
இலஙணக அரசியலில் ஓரிரு நாட்களாகப் கபரும் பர -
பரப்பு நிலவி வந்தது. புதிய பிரதமராகப் பதவிசயற்-
கப் சபாவது யாகரன்பது குறித்து அரசியல் களத்தில் 
எதுவுசம புரியாத நிணலயில் கபரும் எதிர்பார்ப்பு நில -
வியது.

எக்கட்சிணயச் சேர்ந்தவர் பிரதமர் பதவிணய ஏற்கப் 
சபாகின்றார்? அப்பதவிணய ஏற்கப் சபாகின்றவர் யார்? 
புதிய அணமச்ேரணவயில் அக்கட்சிணயச் சேர்ந்தவர்-
கள மாத்திரம் இடம்கபறப் சபாகின்றார்களா அல்லது 
கூட்டுக் கட்சிகணளச் சேர்ந்தவர்கள அஙகம் வகிக்கப் 
சபாகின்றார்களா? புதிய பிரதமராகப் சபாகின்றவருக்கு 
மக்களின் அஙகீகாரம் இருக்கப் சபாகின்றதா? புதிய 
பிரதமராக நியமிக்கப்படுபவணர தற்சபாது சபாராட்டம் 
நடத்துகின்றவர்கள ஏற்றுக் ககாளவார்களா?

இவவாகறல்லாம் பலவிதமாை விணட புரியாத 
விைாக்கள கடந்த சில திைஙகளாக மக்கள மத்தியில் 
பரபரப்பாக நிலவி வந்தை. சுருஙகக் கூறுவதாயின் 
இலஙணகயின் தற்சபாணதய அரசியல் களநிணலவர-
மாைது அடுத்த நிமிடத்தில் எவவாறு மாற்றமணடயப் 
சபாகின்றகதன்பசத எவருக்கும் புரியாமலிருந்தது. 
அரசியல் களத்தில் உளள அரசியல்வாதிகளால் கூட 
இதணை   ஊகிக்க முடியாதிருந்தது.

இவவாறாை நிணலயிசலசய புதிய பிரதமராக சநற்-
றுமுன்திைம் பதவிணயப் கபாறுப்சபற்றுளளார் ரணில் 
விக்கிரமசிஙக. நாட்டின் அரசியல் களத்தில் ேமீப 
திைஙகளாக நிலவி வந்த பரபரப்ணபயும், எதிர்பார்ப்பு-
கணளயும் தற்காலிகமாக தணிக்கும் வணகயில் ரணில் 
விக்கிரமசிஙகவின் நியமைம் அணமந்திருக்கின்றது 
என்பதுதான் உண்ணம. ஆைாலும் அவரது பிரதமர் 
நியமைத்துடன் நாட்டில் அரசியல் பதற்றம் ஓய்ந்து 
விடுமா என்பணத இப்சபாணதக்கு அறுதியிட்டுக் கூற 
முடியாதிருக்கின்றது.

அரசியல் பதற்றம் முற்றாகத் தணிய சவண்டுமா-
ைால் அதற்காை சூழல் கதாணலவிசலசய உளளதா -
கத் கதரிகின்றது. அரசியல் கநருக்கடி கதாடருவதற்-
காை அறிகுறிகசள தற்சபாதும் கதன்படுகின்றை. 
ஆைாலும் தற்சபாணதய அரசியல் கநருக்கடியாைது 
விணரவில் முடிவுக்கு வந்து, நாட்டில் மீண்டும் சுமுக 
நிணலணம சதான்ற சவண்டுகமன்பசத மக்களின் 
ஆதஙகம் ஆகும்.

ஆைாலும் இன்று எமது நாட்டுக்குத் சதணவயாக 
உளளது கவறுமசை அரசியல் மாத்திரமல்ல. வீழ்ச்சிய-
ணடந்து சபாயுளள கபாருளாதாரத்ணத துரித கதியில் 
மீளக்கட்டிகயழுப்புவதற்காை கேயல்திட்டஙகசள 
மிகவும் அவசியமாகவுளளை. கபாருட்கள மற்றும் 
சேணவகளுக்காை விணலசயற்றம், எரிகபாருட்க-
ளுக்காை நீண்ட கியூ வரிணே சபான்றைகவல்லாம் 
விணரவில் முடிவுக்கு வந்து தாஙகள கநருக்கடியற்று 
நிம்மதியாக வாழும் சூழல் உருவாக சவண்டுகமன்பசத 
ோதாரண மக்களின் ஏக்கம் ஆகும்.

புதிய பிரதமர் நியமைத்துடன் நாட்டில் துரித கபாரு-
ளாதார முன்சைற்றத்துக்காை வாய்ப்புகள உருவாக 
சவண்டுகமன்பதுதான் மக்கள உளளத்தில் உளள 
பிரதாை ஆதஙகமாக உளளது. இன்று எமது நாட்டுக்கு 
அரசியலுக்கு அப்பால் துரிதமாை கபாருளாதார அபி -
விருத்திசய மிக அவசியமாக இருக்கின்றது. இன்ணறய 
வீழ்ச்சியில் இருந்து எமது நாடு எவவாறாவது உடை-
டியாக மீண்கடழ சவண்டும். இல்ணலசயல் மக்களின் 
இன்ணறய  கநருக்கடிகள சமலும் தீவிரமணடவதற்-
காை ஆபத்சத கதன்படுகின்றது. மக்கள இதணை விட 
சமலும் கநருக்கடிணயத் தாஙகிக் ககாளவகதன்பது 
இயலாத காரியமாகும்.

ஜைாதிபதி சகாட்டாபய ராஜபக்ஷ, பிரதமர் ரணில் 
விக்கிரமசிஙக தணலணமயிலாை அரோஙகம் மிகுந்த 
புரிந்துணர்வுடனும் நல்லிணக்கப்பாட்டுடனும் கேயற்-
பட்டு இன்ணறய கபாருளாதார கநருக்கடியில் இருந்து 
மக்கணள முதலில் மீட்கடடுக்க சவண்டுகமன்பதுதான் 
மக்களின் இன்ணறய எதிர்பார்ப்பு ஆகும். அதற்காை 
ஆற்றலும் நம்பிக்ணகயும் இரு தணலவர்களுக்கும் 
உண்கடன்று மக்கள நம்புகின்றைர்.

ஆசிய பிராந்திய நாடுகணளப் கபாறுத்தவணர 
ரணில் விக்கிரமசிஙக மிகுந்த அனுபவமும், ஆற்ற-
லும் வாய்ந்த அரசியல் தணலவர்களில் ஒருவராகக் 
கணிக்கப்படுகின்றார். எமது அயல்சதேமாை இந்தி-
யாவுடனும், சமற்குலகுடனும் மிகுந்த கநருக்கமும் 
நட்புறவும் ககாண்ட அரசியல் தணலவர் அவகரன்பது 
கவளிப்பணடயாை உண்ணம. பிரதமராக அவர் பதவி-
சயற்றிருப்பதால் இலஙணகயின் கபாருளாதார கநருக்-
கடிணய விணரவில் முடிவுக்குக் ககாண்டு வருவதற்கு 
ேர்வசதேம் கபருமளவில் உதவிகள புரியுகமன்ற நம் -
பிக்ணகயும் மக்கள மத்தியில் நிலவுகின்றது.

எது எவவாறாயினும், எமது நாட்டில் நிலவிய அரசி-
யல் ேர்ச்ணேக்காை தற்காலிக முற்றுப்புளளியாகவாவது 
இன்ணறய மாற்றத்ணதக் கருதிக் ககாண்டு நாட்ணட அத-
லபாதாளத்திலிருந்து மீட்கடடுப்பதில் அணைத்து தரப்பி-
ைரும் ஒத்துணழப்பு நல்க சவண்டியசத அவசியமாகும். 
அரசியல் கநருக்கடிகயன்பசத கமன்சமலும் கதாடரு-
மாைால் நாடு எதிர்காலத்தில் மீண்கடழ முடியாத வீழ்ச்-
சிக்குச் கேல்வது தவிர்க்க முடியாததாகி விடும்.
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புதிய பிரதமர் ரணிலின் நியமனமும்,
மக்களின் நம்பிக்்க எதிர்்பார்ப்பு்களும்

காலம் உணர்ந்து அதற்கற்பச் செயல்படுதல, 
அந்த நறசெயலின் செறறியய நழுெவிடாமல
கட்டிப்பிணிக்கும் கயிறாக அயமயும்.

பருவத்சதாடு ஒட்ட ஒழுகல் திருவிணைத்
தீராணம ஆர்க்குங கயிறு

ஐ.தி. சம்பந்தன் வாழ்வும ்பணிகளும;

ம�ொழிவழித் ம�ொழிற்சங்கங்களை
உயிர்ப்பிக்க ஒலித்� குரல் ஓய்ந�து!

்சமூ்கத்ள� விழிப்பூட்டும் ்க�ொப்பிர்சங்கங்கள்
ஆலயங்களில் முனமனெடுக்கப்்பட வவண்டும்

வைர்ச்சிப் ்பொள�யில் கிழககு �ொ்கொண
கூட்டுறவு அபிவிருத்தித் திளணக்கைம்

ஒவகவாரு ஆலயத்திற்கும் கேன்று முன்-
கைடுக்கும் கூட்டுப் பிரார்த்தணை வழி-
பாடுகணள மைதார பாராட்டுகின்சறன். 

அது சபால் ேமூகத்ணத விழிப்பூட்டக் கூடிய 
ேமய கதாப்பிரேஙகஙகணளயும் ஒவகவாரு 
ஆலயத்திலும் முன்கைடுத்துச் கேல்லுஙகள 
எனும் பணிவாை சவண்டுசகாணளயும் முன்-
ணவக்கின்சறன் எை தமிழ் சதசியக் கூட்டணமப்-
பின் பாராளுமன்ற உறுப்பிைர் தவராோ கணல-
யரேன் கதரிவித்தார்.

அக்கணரப்பற்று சகாளாவில் ஸ்ரீ அறுத்த-
நாக்ககாட்டீஸ்வரர் கூட்டுப் பிரார்த்தணை ேணப 
யின் முதலாவது ஆண்டு நிணறவு விழாவில் 
பிரதம அதிதியாக கலந்து ககாண்டு உணரயாற்-
றும் சபாசத அவர் இவவாறு கூறிைார்.

ேணபயின் தணலவர் கப.ேண்முகம் தணல-
ணமயில் இடம்கபற்ற நிகழ்வில் முன்ைாள 
பாராளுமன்ற உறுப்பிைர் கவீந்திரன் சகாடீஸ்-
வரன் பிரதம அதிதிகளின் ஒருவராக கலந்து 
ககாண்டதுடன், அருளாளராக ேணபயின் 
ஆசலாேகரும் சகாளாவில் ஸ்ரீ விக்சைஸ்வரர் 

ஆலய பிரதமகுருவுமாை சிவஸ்ரீ சீ.கு.ககௌரி-
ேஙகர் குருக்கள,

சகாளாவில் ஸ்ரீ கண்ணகிஅம்மன் ஆலய கப்பு-
கைார் பூபாலபிளணள ஆகிசயார் கலந்து ககாண்-
டைர். விசேட அதிதிகளாக கதன்கிழக்கு பல்க-
ணலக்கழக சிசரஷட விரிவுணரயாளர் அனுசியா 
சேைாதிராஜா, கலாோர உத்திசயாகத்தர் நிோந்-
தினி சதவராஜ், பிரசதே ஊடகவியலாளர் வி.சு-
கிர்தகுமார், ஆலய தணலவர் நா.ஏரம்பமூர்த்தி, 
கிராம உத்திசயாகத்தர் இ. சுமணாரதி, கபாரு-
ளாதார அபிவிருத்தி உத்திசயாகத்தர் ட. ோமினி, 
ஓய்வுநிணல அதிபரும் ேணபயின் முன்ைாள 
தணலவருமாை கப.தணிகாேலம், பாராளுமன்ற 
உறுப்பிைரின் கேயலாளர் க.கண்ணதாேன், 
ஆணலயடிசவம்பு வர்த்தக ேஙகத் தணலவர் 
ஆர்.கஜகநாதன், நான்கு குடி வண்ணக்குமார், 
கூட்டுப் பிரார்த்தணை ேணப உறுப்பிைர்கள, 
மாணவர்கள எை பலரும் கலந்து ககாண்டைர்.

வருணக தந்த அதிதிகள கூட்டுப் பிரார்த்-
தணை ேணபயிைரால் வரசவற்கப்பட்டைர். 
பின்ைர் மஙகள விளக்சகற்றலும் இணறவழி-

பாடும் தமிழ் கமாழி வாழ்த்துப்பாவும் பாடப்-
பட்டை. இதன் பின்ைர் வரசவற்புணரயிணை 
ேணபயின் உதவிச் கேயலாளர் சவ.சிவபாக்கி-
யம் வழஙக தணலணமயுணரயிணை கேயலாளர் 
கேௌ.மிதுர்ஷன் ஆற்றிைார்.

கதாடர்ந்து அதிதிகளிைது உணர இடம்கபற்-
றதுடன் அணைவரும் கூட்டுப்பிரார்த்தணை 
ேணபயின் இணறபணி கதாடர்பில் பாராட்டி 
சபசிைர். இச்ேணபயிணை முணறயாக வழிந-
டத்த பல்சவறு உதவிகணள வழஙகுவதாகவும் 
அவர்கள உறுதி அளித்தைர்.

இசதசநரம் நிகழ்வில் புலணமப் பரிசில் 
பரீட்ணேயில் சித்தியணடந்த மாணவர்களுக்-
காை ோன்றிதழ் மற்றும் பரிசுப்கபாதிகளும் 
சகாளாவில் கணலவாணி கல்லூரியின் முகாணம-
யாளர் டிசலாஜனின் ஏற்பாட்டில் வழஙகி ணவக்-
கப்பட்டை. இதன் சபாது ேணபயின் தணலவர் 
சேணவணய பாராட்டி கலாோர உத்திசயாகத்தர் 
நிோந்தினி சதவராஜிைால் அப்பர் சுவாமிகளின் 
உருவப்படம் வழஙகி ணவக்கப்பட்டணம சிறப்பம்-
ேமாக அணமந்தது. இஙகு கதாடர்ந்தும் உணர-

யாற்றிய தவராோ கணலயரேன் எம்.பி, "இந்த 
நாட்டிசல பாரம்பரியமாக வாழ்கின்ற எமது 
இைத்திற்குரிய அந்தஸ்து இதுவணர கிணடக்க-
வில்ணல. ஆலயஙகளின் வரலாறுகள அழிக்-
கப்படுகின்றை. இதுசவ இஙகு நணடகபற்றுக் 
ககாண்டிருக்கின்றது" எைத் கதரிவித்தார்.

இஙகு உணரயாற்றிய முன்ைாள பாராளு-
மன்ற உறுப்பிைர் கவீந்திரன் சகாடீஸ்வரன், 
"இன்று பிளணளகள பல்சவறு ேமூக சீர்சகடாை, 
ேட்டத்திற்கு விசராதமாை கேயல்களில் ஈடுபட்டு 
வருகின்றைர். இச்ேந்தர்ப்பத்தில் இதுசபான்ற 
கூட்டுப் பிரார்த்தணை ேணபகளின் இணறசேணவ 
அளப்பரியது. இதன் மூலம் ேமூகத்ணத ஒழுக்-
கமுளள ேமூகமாக மாற்ற முடியும். கபற்சறார் 
தமது பிளணளகணள ேரியாை வழியில் 
ககாண்டு கேல்லவும் இச்ேணப உதவுகின்றது. 
இச்ேணபயிணை வழிநடத்த முடிந்த உதவிகள 
கபற்றுக் ககாடுக்கப்படும்" எைக் கூறிைார்.

இசதசநரம் கடந்த சதர்தலில் திட்டமிடப்-
பட்டு சதர்தல் களத்தில் சில நபர்கள இறக்-
கப்பட்டைர். அதன் காரணமாக அம்பாணற 
மாவட்டத்தின் தமிழ் பிரதிநிதித்துவம் இல்லா-
மல் கேய்யப்பட்டது. ஆயினும் தமிழ்த் சதசிய 
கூட்டணமப்பின் தணலணம அம்பாணற மாவட்ட 
மக்கள மீது ககாண்ட பற்று காரணமாக 
சதசியப் பட்டியல் உறுப்புரிணமணய வழஙகி 
மாவட்ட மக்கணள காப்பாற்றியது. அதற்காக 
தமிழ்த் சதசிய கூட்டணமப்பிற்கு நன்றி கோல்-
கின்சறன். ஆைாலும் இந்த வரலாற்று தவணற 
எதிர்காலத்தில் விடாமல் ஒன்றாக பயணித்து 
தமிழர்கள உரிணமணய பாதுகாப்பது இஙகு 
வாழும் மக்களின் கடணம" எைத் கதரிவித்தார்.

முகம்மட் றிஸான்...?
(அட்பா்ைச்சே்ன மத்திய நிரு்ர்)

கல.முருகபூபதி...?
(எழுத்தபாைர், ஊ்்கவியலபாைர்)

அவுஸ்தி்ரலியபா

(வாச்சிக்குடா விசஷட நிருபர்)
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அரசியலில் தூரம�ோக்கு சிந்தமை க�ோண்ட ரணில் 
விக்கிரேசிங�, 2001 ஆம் ஆணடு சநதிரி�ோ குேோர-
துங� ஜைோதிபதியோ� இருந்த �ோலத்தில் அரச திமை-
மசரியின் இருப்பு குமைநது �ோடு இக்�ட்டோை நிமல-
யிலிருந்த ்தருணத்தில் பிரே்தரோ� ப்தவி வகித்து 
சவோல்�மை கவற்றி க�ோண்ட அனுபவமிக்�வர்.

�்டந்த �ோலத்தில் ஐநது ்த்டமவ�ள் பிர்தேர் ப்தவி 
வகித்துள்ைோர். 20 வரு்டங�ளுக்கு மேலோ� எதிர்க்-
�டசித் ்தமலவர் ப்தவி வகித்்தவர். 17 வரு்டங�ள் 
அமேச்சுப் ப்தவி, 43 வரு்டங�ளுக்கு மேலோ� போரோ-
ளுேன்ை உறுப்பிைர் ப்தவி, 28 வரு்டங�ைோ� ஐக்கிய 
ம்தசிய �டசியின் ்தமலமேப் ப்தவி ஆகியவற்மை 
வகித்து  சோ்தமை�ளுக்கு கசோந்தக்�ோரர்.

1993ம் ஆணடு முன்ைோள் ஜைோதிபதி ரணசிங� 
பிமரே்தசவின் ேமைவின் பின்ைர் டி.பி. விஜயதுங� 
இம்டக்�ோல ஜைோதிபதியோ� க்தரிவு கசயயப்பட்டோர். 
அப்மபோது அமேச்சரமவயில் அமேச்சரோ� இருந்த 
ரணில் விக்கிரேசிங�, 1993 ஆம் ஆணடு மே ேோ்தம் 
ஏழோம் தி�தி புதிய பிர்தேரோ� நியமிக்�ப்பட்டோர்.

44 வயதில் இலஙம�யின் பிர்தேரோ� ரணில் விக்-
கிரேசிங� க்தரிவு கசயயப்பட்டவர். இலஙம� அரசி-
யல் வரலோற்றில் ரணில் விக்கிரேசிங� ஏமைய அர-
சியல்வோதி�ள்,அரசியல் ்தமலவர்�மை இழிவுபடுத்தி 
மபசும் சுபோவம் அற்ைவர். அவர்�ளின் �ற்கபயருக்கு 
�ைங�ம் ஏற்படுத்தும் வம�யில் அவர் மபசியது 
கிம்டயோது. ஆைோல் அவமர இழிவுபடுத்தி மபசியவர்-
�ள் அம��ர். அவற்மை அமேமயோடு ம�டடுக் க�ோண-
டிருக்கும் சுபோவம் உம்டயவர்.

்தைது ப்தவிப் பிரேோணத்தின் பின்ைர் �ங�ோரோே 
விஹோமரயில் ஊ்டங�ளுக்கு �ருத்துத் க்தரிவிக்-
கும் மபோது, �ோடடில் ஏற்படடிருக்கும் எரிகபோருள், 
சமேயல் எரிவோயுவுக்கு ஏற்படடிருக்கும் ்தடடுப்போட-
டுக்கு தீர்வு கபற்றுத் ்தருவ்தோ� கூறிைோர்.

பிரித்்தோனிய ஊ்ட�வியலோைர் ஒருவர், “்தனிகயோரு 
எம்.பியோ� எவவோறு நீங�ள் பிர்தேரோ� வநதீர்�ள்?” 
என்று ம�ட்ட மபோது “1939 ஆம் ஆணடு பிரிடடிஷ் 
போரோளுேன்றில் வின்்ஸ்டன் சர்ச்சிலுக்கு  கவறும் 
4 மபர் ேடடுமே ஆ்தரவளித்்தோர்�ள். ஆைோல் அவர் 
எப்படி பிர்தேரோைோர்? அப்படிமய �ோனும் கசயம்தன்” 
எைப் பதிலளித்்தோர்.

பிர்தேர் ரணில் விக்கிரேசிங� உணமேயிமலமய 
அரசியல் சோணக்கியம் மிகுந்தவர். எந்தகவோரு எதிர்-
ேமை விேர்சைங�ள் குறித்தும் அவர் அலடடிக் 
க�ோண்டதில்மல. ேைம் வருநதியதுமில்மல. அவற்-
மைகயல்லோம் ்தைது அரசியல் பயணத்துக்�ோை 
கவற்றிப் படி�ைோ�மவ அவர் எடுத்துக் க�ோள்வது 
வழக்�ம். அவரது அரசியல் பயணத்தின் கவற்றிக்கு 
இவவோைோை சுபோவமே �ோரணம் எைலோம்.

அவவோைோை கபோறுமே, சகிப்புத் ்தன்மே �ோரண-
ேோ�மவ 6வது முமையோ� பிர்தேரோ� ப்தவிமயற்று 
உல� சோ்தமை பம்டத்துள்ைோர் பிர்தேர் ரணில் விக்-
கிரேசிங�. �்டந்த கபோதுத் ம்தர்்தலில் ரணில் விக்கிர-
ேசிங� 20000 வோக்கு�ள் கபற்று ம்தோல்வியம்டந-
்தோர். எனினும் அவர் ம்தசியப்படடியல் உறுப்பிைரோகி 
�ோ்டோளுேன்ைத்தில் க்தரிவோைோர். அப்மபோதும் அவர் 
க்தோ்டர்போை விேர்சைங�ள் முன்மவக்�ப்பட்டை. 

எனினும் அரசியல் ரீதியோை விேர்சைங�மை ்தைது 
பயணத்துக்�ோை சவோல்�ைோ�மவ அவர் எடுத்துக் 
க�ோண்டோர். அதுமவ அவரது கவற்றிக்�ோை �ோரணம் 
எைலோம்.

அவர் ஆசியோவிமலமய ேதிக்�ப்படுகின்ை ்தமலவர் 
ஆவோர். ஆசிய �ோடு�ளில் விரல் விடடு எணணக் 
கூடிய அரசியல் ்தமலவர்�ளில் ரணிலும் ஒருவர் 

ஆவோர். ்தமலமேத்துவ ஆற்ைல் மிக்�வர் அவர். அர-
சியல் அனுபவம் க�ோண்டவர் ரணில். அரசியலில் 
மிகுந்த முதிர்ச்சி க�ோண்டவரோ�ப் மபோற்ைப்படுகின்-
ைோர்.

ம்தசியப்படடியலில் போரோளுேன்ைம் கசன்று பிர்தே-
ரோை்தன் மூலம் ரணில் வரலோறு பம்டத்்தோர். இலங-
ம�மயத் ்தவிர உலகில் யோரும் அப்படி ஆடசிக்கு 

வரவில்மல என்பது க்தரியவநதுள்ைது.  அ்தைோல்ஆ-
ைோவது முமையோ� பிர்தேரோ� ப்தவிமயற்ைோர். இதுமவ 
உல� சோ்தமை�ளில் ஒன்ைோ�வும் போர்க்�ப்படுகின்-
ைமே குறிப்பி்டத்்தக்�து.

இலஙம� வரலோறு �ோணோ்த அரசியல் கபோரு-
ைோ்தோர சிக்�லில், நிச்சயேற்ை நிமலயில் ்தவிக்கும் 
மபோது ஆைோவது முமையோ� பிர்தேர் ப்தவி ஏற்-

றுள்ை ரணில் விக்கிரேசிங� இலஙம� அரசியலில் 
என்றுமே ்தவிர்க்� முடியோ்த ஒரு ஆளுமேயோ� 
தி�ழ்நது வருகின்ைோர்.

�்டந்த �ோ்டோளுேன்ை ம்தர்்தலில் ம்தோல்விமய 
ரணில் விக்ரேசிங� ேற்றும் அவரது �டசியோை 
ஐக்கிய ம்தசியக் �டசி ஆகியை சநதித்திருந்தை. ம்தர்-
்தலின் ஊ்டோ� ஒரு �ோ்டோளுேன்ை ஆசைத்ம்த கூ்ட 

ஐக்கிய ம்தசியக் �டசியிைோல் கபற்றுக் க�ோள்ை முடி-
யவில்மல.

எனினும், இலஙம�யில் �ோணப்படுகின்ை ம்தசியப் 
படடியல் �ோ்டோளுேன்ை உறுப்பிைர் ப்தவியின் 
ஊ்டோ�, ஐக்கிய ம்தசிய �டசிக்கு ஒரு �ோ்டோளுேன்ை 
ஆசைம் கிம்டத்்தது.

இந்த ஒரு �ோ்டோளுேன்ை ஆசைத்தின் ஊ்டோ�, 
�ோ்டோளுேன்ை பிரமவசத்ம்த கபற்ை ரணில் விக்கிரே-
சிங�, �ோ்டோளுேன்ைத்திலுள்ை 225 மபருக்கு ேத்தி-
யில் ்தனிகயோருவரோ� அேர்நது, ்தைது அரசியமல 
�்டத்தி வந்தோர்.

இவவோறு ்தனிகயோருவரோ� �ோ்டோளுேன்ைத்தில் 
அேர்நதிருக்கும் ரணில் விக்கிரேசிங�, இன்று பிர்த-
ேர் என்ை அஙகீ�ோரத்ம்த கபற்றுள்ைோர். எைமவ்தோன் 
இலஙம� அரசியலில் ்தவிர்க்� முடியோ்த ஆளுமே-
யோ� பரிேோணம் கபற்றுள்ைோர் ரணில் விக்கிரேசிங�.

பிர்தேர்  ப்தவியிலிருநது ேஹிந்த ரோஜபக்ஷ 
விலகி, இரு �ோட�ள் �்டநதிருநதும் புதிய பிர்தேரின்-
கீழ் ஆடசி அமேயவில்மல. இநநிமலமே நீடித்தி-
ருந்தோல் இலஙம�யின் கபோருைோ்தோரம் மேலும் 
வீழ்ச்சியம்டயும் நிமலமே உருகவடுக்கும். சர்வ-
ம்தச உ்தவி�ளும் ்தம்டப்ப்டக் கூடும்.  

பிர்தேர் ப்தவிமய ஏற்ப்தற்கு எதிர்க்�டசித் 
்தமலவர் என்ை அடிப்பம்டயில் சஜித் பிமரே்தோச-
வுக்கு ஜைோதிபதி அமழப்பு விடுத்திருந்தோர். அந்த 
அமழப்மப ஏற்ப்தற்கு, ‘ஜைோதிபதி ப்தவி வில� 
மவணடும்’ என்ை நிபந்தமை சஜித் ்தரப்பில் இருநது 
விடுக்�ப்பட்டது.  

இநநிமலயில் ஜைோதிபதி ம�ோட்டோபய ரோஜபக்ஷ-
வுக்கும், ரணில் விக்கிரேசிங�வுக்கும் இம்டயில் 
விமச்ட சநதிப்கபோன்று இ்டம்கபற்ைது. �ோடடில் அர-

சியல் உறுதிப்போடம்ட ஏற்படுத்துவ்தற்கு பிர்தேர் 
ப்தவிமய ஏற்குேோறு ரணில் விக்கிரேசிங�வுக்கு 
அமழப்பு விடுக்�ப்பட்டது. 19 ஆவது திருத்்தத்ம்த 
மீை கசயற்படுத்தும் நிபந்தமையு்டன்- �ோடடின் 
நிமலமே �ருதி, ப்தவிமய ஏற்ப்தற்கு ரணில் சம்ே-
்தம் க்தரிவித்திருந்தோர்.

ரணில் விக்கிரேசிங�வின் அரசியல் வோழ்க்ம� 
ஏற்�ைமவ இலஙம� அரசியலில் ஆழேோ�ப் பதிந-
திருக்கிைது. அவர் ்தற்மபோது இலஙம� அரசியலில் 
அதிமுக்கிய போத்திரேோ� ேோறியிருக்கின்ைோர்.

1949 ேோர்ச் 24 அன்று எ்ஸேணட விக்கிரேசிங� 
்தம்பதியருக்கு ே�ைோ�ப் பிைந்தோர் ரணில். ்தோயோர் 
ேோலினி விக்கிரேசிங�. மூன்று சம�ோ்தரர்�ள், ஒரு 
சம�ோ்தரி. ரணில் இரண்டோவது ே�ன் ஆவோர்.

க�ோழும்பு மரோயல் �ல்லூரியில் ஆரம்பக் �ல்வி-
மயயும், க�ோழும்பு பல்�மலக்�ழ�த்தில் சட்டத்து-
மையும் பயின்ைவர் அவர்.

ஐ.ம்த.�வின் இமைஞர் முன்ைணி ஊ்டோ� அரசி-
யல் பயணத்ம்த அவர் ஆரம்பித்்தோர். 1970 இல் 
�ைனி க்தோகுதி அமேப்போைரோ� நியமிக்�ப்பட்டோர்.  

1977 இல் �ம்டகபற்ை போரோளுேன்ைத் ம்தர்்த-
லில் �ம்பஹோ ேோவட்டத்தில் பிய�ே க்தோகுதியில் 
மபோடடியிடடு 22 ,045 வோக்கு�மைப் கபற்று 
கவற்றி கபற்ைோர். 28 ஆவது வயதில் பிரதி கவளி-
விவ�ோர அமேச்சரோ� நியேைம் கபற்ைோர்.

1977 ஒக்ம்டோர் 05 ஆம் தி�தி இமைஞர் 
விவ�ோர ேற்றும் க்தோழில் அமேச்சரோ� நியமிக்�ப்-
பட்டோர். 1980 கபப்ரவரி 14 அன்று �ல்வி அமேச்-
சரோைோர்.  9 ஆணடு�ள் அப்ப்தவியில் நீடித்்த அவர், 
�ல்வித்துமையில் �வீை யு�த்துக்ம�ற்ப பல ேறுசீ-

ரமேப்பு�மை மேற்க�ோண்டோர். 1993 மே 17 
ஆம் தி�தி ரணில் விக்கிரேசிங� பிர்தேரோ� ப்தவி-
மயற்ைோர். 1994 இல் ஐ.ம்த.�. ்தமலவரோ� அவர் 
நியேைம் கபற்ைோர். �டசியிலிருநது கவளிமயறி 
மீணடும் �டசிக்குத் திரும்பிய �ோமினி திஸோ�ோயக்� 
பிர்தோை எதிர்க்�டசித் ்தமலவரோைோர்.�ோமினி திஸோ-
�ோயக்� க�ோல்லப்பட்ட பின்ைர் எதிர்க்�டசி ்தமலவ-
ரோ�வும் ரணில் கசயற்பட்டோர். 1995 ஆம் ஆணடில் 
�ைனிப் பல்�மலக்�ழ� ஆஙகிலப் மபரோசிரிமய-
யோை மேத்திரி விக்கிரேசிங�மவ �ரம்பிடித்்தோர்.

1999 இல் �ம்டகபற்ை ஜைோதிபதித் ம்தர்்தலில் 

ரணில் விக்கிரேசிங� மு்தன்முமையோ� மபோடடியிட-
்டோர். அத்ம்தர்்தலில் சநதிரி�ோமவ கவற்றி கபற்ைோர். 
ரணிலுக்கு 42.71% வோக்கு�ள் கிம்டத்்தை.

2000 ஒக்ம்டோபர் 10 இல் �ம்டகபற்ை கபோதுத்-
ம்தர்்தலில் சநதிரி�ோ ்தமலமேயிலோை ேக்�ள் 
கூட்டணி கவற்றி கபற்ைது. ஓரோணடுக்குள் போரோளு-
ேன்ைம் �மலக்�ப்படடு மீணடும் 2001 டிசம்பர் 
05 ஆம் தி�தி ம்தர்்தல் �்டத்்தப்பட்டது. ரணில் விக்-
கிரேசிங� ்தமலமேயிலோை ஐக்கிய ம்தசியக்�டசி 
ஆடசிமயக் ம�ப்பற்றியது.

2001 டிசம்பர் 09 ஆம் தி�தி ரணில் பிர்தேரோ-
ைோர். 2004 ஏப்ரல் 2 ஆம் தி�திவமர ப்தவியில் 
நீடித்்தோர். ஆைோல் �ோ்டோளுேன்ைத்தில் ஆயுட�ோ-
லம் முடிவம்டவ்தற்குள்மைமய நிமைமவற்று அதி-
�ோரத்ம்தப் பயன்படுத்தி சநதிரி�ோ �ோ்டோளுேன்-
ைத்ம்தக் �மலத்்தோர். 2004 ஏப்ரல் 2 ஆம் தி�தி 

ம்தர்்தல் �்டத்்தப்பட்டது. ஐ.ம்த.�. ஆடசி �விழ்ந்தது. 
க�ோழும்பு ேோவட்டத்தில் மபோடடியிட்ட ரணில் விக்கிர-
ேசிங� 3 இலடசத்து 29 ஆயிரத்து 524 விருப்பு 
வோக்கு�மைப் கபற்ைோர்.

2005 �வம்பர் 17ம் தி�தி �ம்டகபற்ை ஐந்தோவது 
ஜைோதிபதித் ம்தர்்தலில் ஐக்கிய ம்தசியக் �டசியின் 
சோர்பில் ரணில் விக்கிரேசிங�மவ மபோடடியிட்டோர். 47 
இலடசத்து 6 ஆயிரத்து 366 வோக்கு�மைப் கபற்ைோர். 
இத்ம்தர்்தலில் ேஹிந்தமவ கவற்றி கபற்ைோர்.

2010 ஜைவரி 26 ஆம் தி�தி ஆைோவது ஜைோதி-
பதித் ம்தர்்தல் �ம்டகபற்ைது. ஐக்கிய ேக்�ள் சு்தந-
திர முன்ைணியின் சோர்பில் ேஹிந்த ரோஜபக்ஷ �ை-
மிைஙகிைோர். அவருக்கு எதிரோ� எதிரக்�டசி�ளின் 
சோர்பில்  இறுதிப்மபோமர வழி�்டத்திய இரோணுவத்்த-
ைபதி சரத் கபோன்மச�ோ �ைமிைக்�ப்பட்டோர்.

ஜைோதிபதித் ம்தர்்தல் வரலோற்றில் மு்தன் 
முமையோ� ஐக்கிய ம்தசியக் �டசி மவடபோைர் �ைமி-
ைங�வில்மல என்பது்டன், யோமை சின்ைத்துக்கு 
பதிலோ� அன்ைப்பைமவ சின்ைமே முன்னிமலப்-
படுத்்தப்பட்டது. இத்ம்தர்்தலில் ேஹிந்தமவ கவற்றி 
கபற்ைோர்

2010 ஏப்ரல் 4 ஆம் தி�தி �ம்டகபற்ை கபோதுத்-
ம்தர்்தலில் ரணிலின் ்தமலமேத்துவத்தின் கீழ் 
யோமை சின்ைத்திமலமய ஐக்கிய ம்தசியக் �டசி 
மபோடடியிட்டது. ஆைோலும் ம்தர்்தலில் ம்தோல்விய-
ம்டந்தது. க�ோழும்பு ேோவட்டத்தில் மபோடடியிட்ட 
ரணில் விக்கிரேசிங� 2 இலடசத்து 32 ஆயிரத்து 
957 வோக்கு�மைப் கபற்ைோர். 2015 ஜைவரி 8 
ஆம் தி�தி �ம்டகபற்ை ஜைோதிபதித் ம்தர்்தலிலும் 
விடடுக்க�ோடுப்பு�மை கசயய மவணடியநிமல 

ரணில் விக்கிரேசிங�வுக்கு ஏற்பட்டது. ேஹிந்த 
அரசிலிருநது கவளிமயறிய சு்தநதிரக்�டசியின் 
கபோதுச்கசயலோைர் மேத்திரிபோல சிறிமசைவுக்கு 
கபோதுமவடபோைரோ� �ைமிைஙகும் வோயப்பு வழங-
�ப்பட்டது.

மேத்திரி ஜைோதிபதி, ரணில் பிர்தேர் என்ை 
க்தோனியிமலமய பரப்புமர�ள் முன்கைடுக்�ப்பட-
்டை. 62 இலடசத்து 17 ஆயிரத்து 162 வோக்கு�-
மைப் கபற்று மேத்திரி கவற்றி கபற்ைோர். ேஹிந்த 
ம்தோல்வியுற்ைோர்.  

2015 ஜைவரி 9 ஆம் தி�தி பிர்தேரோ� ரணில் 
ப்தவிமயற்ைோர். 2015 ஓ�்ஸட ேோ்தம் �ம்டகபற்ை 
கபோதுத்ம்தர்்தலிலும் ஐக்கிய ம்தசியக் �டசி 106 
ஆசைங�மைக் ம�ப்பற்றி அறுதிப்கபரும்போன்மே 
இல்லோவிட்டோலும் ம்தசிய அரசமேத்து ஆடசிமய 
்தக்�மவத்துக் க�ோண்டது.

க�ோழும்பு ேோவட்டத்தில் மபோடடியிட்ட ரணில் விக்-
கிரேசிங� 5 இலடசத்து 566 வோக்கு�மைப் கபற்று 
மீணடும் வரலோற்று கவற்றிமய பதிவு கசய்தோர்.

2018 ஒக்ம்டோபர் ேோ்தம் ேஹிந்த ரோஜபக்ஷமவ, 
ஜைோதிபதி மேத்திரி பிர்தேரோக்கிைோர். எனினும், நீதி-
ேன்ைத்ம்த �ோடி சவோல்�மைகயல்லோம் சேோளித்து 
மீணடும் பிர்தேரோைோர் ரணில். �ம்பிக்ம�யில்லோப் 

பிமரரமண�மை ்தமிழ்த் ம்தசியக் கூட்டமேப்பின் 
உ்தவியு்டன் ேண�வவச் கசய்தோர்.

2019 �வம்பர் 16 ஆம் தி�தி �ம்டகபற்ை  
இலஙம�யின் 8 ஆவது ஜைோதிபதித் ம்தர்்தலில் �ை-
மிைங� மவணடும் என்பதில் பிர்தேர் ரணில் விக்கிர-
ேசிங� குறியோ�மவ இருந்தோர். எனினும், �டசிக்குள் 
எதிர்ப்பு�ள் வலுத்்த்தோலும், பங�ோளி�ள் வி்டோப்பிடி-
யோ� நின்ை்தோலும், �ோடடு ேக்�ள் சஜித்ம்த ம�ோரி-
ய்தோலும் மூன்ைோவது முமையும் தியோ�ம் கசயய 
மவணடிய நிமலக்கு அவர் ்தள்ைப்பட்டோர்.

எனினும், 1994 ஆம் ஆணடுக்கு பிைகு ஐக்கிய 
ம்தசியக் �டசிமய சோர்ந்த உறுப்பிைர் ஒருவமர 
மவடபோைரோ� �ைமிைக்கும் வோயப்பு உ்தயேோைது. 
2019 ஜைோதிபதித் ம்தர்்தலில் ஐக்கிய ம்தசியக் �டசி 
ம்தோல்வியம்டந்தது. அ்தன் பின்ைர் ஐக்கிய ம்தசியக் 
�டசி இரண்டோ� உம்டந்தது. சஜித் ்தமலமேயில் 
ஐக்கிய ேக்�ள் சக்தி உய்தேோைது.

2020 கபோதுத்ம்தர்்தலில் இரு அணி�ளும் ்தனி-

யோ�ப் மபோடடியிட்டை. ஐக்கிய ேக்�ள் சக்தி 54 
ஆசைங�மைக் ம�ப்பற்றியது. ஐக்கிய ம்தசியக் 
�டசிக்கு �ோடு முழுவதும் 2.15% வோக்கு�மை 
கிம்டக்�ப் கபற்ைை.  ஆைோல் ரணில் விக்கிரேசிங�-
வுக்கு ம்தசியப்படடியல் ஊ்டோ� வோயப்புக் கிம்டத்்தது.

�ோ்டோளுேன்ை அரசியலுக்கு வந்த பிைகு ரணில் 
எந்தகவோரு கபோதுத்ம்தர்்தலிலும் ம்தோற்ைதில்மல. 
42 வரு்டங�ைோ� க்தோ்டர்ச்சியோ� �ோ்டோளுேன்ை 
உறுப்பிைரோ� ப்தவி வகித்து சோ்தமையும் பம்டத்-
துள்ைோர். 2020 இல் ம்தோல்விமயத் ்தழுவிைோர். 
எனினும், ம்தசியப்படடில் ஊ்டோ� சமபக்கு �ோ்டோளு-
ேன்ைம் வந்தோர்.

42 ஆசைங�மை மவத்துக் க�ோணடு ஆடசி-
மயப் பிடித்்தது்டன், அரசியலமேப்பிலும் ேோற்ைங-
�மை ஏற்படுத்திைோர். ்தற்மபோது ஒரு ஆசைத்ம்த 
மவத்துக் க�ோணடு பிர்தேரோகியுள்ைோர்.

அம்தமவமை, ஐக்கிய ேக்�ள் சக்தி இரண்டோ� 
பிைவுபடும் அறிகுறி�ள் க்தன்படுகின்ைை. அரசி-
யல் பயணத்ம்தப் கபோறுத்்தவமர ரணில் கவற்றி 
�ோய�ன் என்பதில் ேோற்றுக் �ருத்துக்கு இ்டமில்மல.

போரோளுேன்ைத்தின் இமைப்போறிய பணி -
யோைர் சங�ம் ஓயவுகபற்ை பணியோைர்�ளின் 
ஓயவூதியம் ேற்றும் அவர்�ளின் �லமைோம்பு 
வி்டயங�ளிலும் அக்�மையு்டன் கசயல்படடு 
வருவ்தோ�வும் சங�த்தின் ்தமலவர்   இரத்ை -
ரோஜோ மேலும் க்தரிவித்்தோர்.

போரோளுேன்ைத்தின் இமைப்போறிய பணி -
யோைர் சங�த்தின் 2022/23 ஆம் நிதி ஆண-
டுக்�ோை வரு்டோந்த கபோதுக் கூட்டம் க�ோழும்பு 

விமஜரோே ேோவத்ம்தயில் அமேநதுள்ை 
கஹக்்டர் க�ோப்மப�டுவ �ே�ல ஆரோயச்சி 
ேற்றும் பயிற்சி நிமலயத்தில் அணமேயில் 
இ்டம்கபற்ைது. முன்ைோள் போரோளுேன்ை கசய-
லோைர் �ோய�ங�ைோை எ்ஸ.நிஹோல் கசனிவி-
ரத்ை ேற்றும் பிரியோணி விமஜமச�ர, முன்ைோள் 
போரோளுேன்ை பணிப்போைர் எம்.ம�.ரோகுலன், 
முன்ைோள் பம்டக்�ல மசவி்தர் விஜய பள்ளி -
யகுரும� உள்ளிட்ட முன்ைோள் உயரதி�ோரி-

�ள் பலரும் கூட்டத்தில் �லநது க�ோண்டைர். 
முன்ைோள் சபோ�ோய�ர் �ரு ஜயசூரிய பிர்தே 
மபோஷ�ரோ�வும், போரோளுேன்ை கசயலோைர் 
�ோய�ம் ்தம்மி� ்தச�ோய�, மபோஷ�ரோ�வும் 
க்தரிவோகிைர். எம்.ம�.ரோகுலன், பீ.ஏ.ஜயதில�, 
டீ.எ்ஸ.ச�லசூரிய, டீ.எ்ஸ.எல்.ஜயக்க�ோடி, எச்.
எல்.ஆரியரத்ை, ஏ.ஏ.மஜ.குலதில� ஆகிமயோர் 

ஆமலோச�ர்�ைோ�வும் க்தரிவு கசயயப்பட்ட-
ைர். சங�த்தின் புதிய ்தமலவரோ� எ்ஸ.இரத்ை-
ரோஜோ, கசயலோைரோ� ம�.ஏ.டீ.ஆர்.மசபோலி�ோ, 
கபோருைோைரோ� ம�.டீ.ஜயவர்்தை க்தரிவோகி-
ைர். மேலும் உ்தவி உத்திமயோ�த்்தர்�ளு்டன் 
பதிமைநது நிர்வோ�க் குழு உறுப்பிைர்�ளும் 
க்தரிவு கசயயப்பட்டைர். சங�த்ம்தச் மசர்ந்த 
எழுபத்ம்தநது வயது நிரம்பிய உறுப்பிைர்�ள் 
விமஷ்ட பரிசில்�ள் வழஙகி க�ௌரவிக்�ப்பட்ட-
ைர். நி�ழ்வில் �லநது க�ோண்ட போரோளுேன்ை 
முன்ைோள் கசயலோைர் �ோய�ங�ைோல் இவர்� -
ளுக்�ோை பரிசில்�ள் வழஙகி மவக்�ப்பட்டை.

இந்தச் சங�ம் 'ஓயவு கபற்ை முன்மைய 
போரோளுேன்ை ஊழியர்�ளின் சங�ம்' என்ை 
கபயரில் 2003 ஆம் ஆணடில் ஆரம்பிக்�ப்-
படடுள்ைது. �்டந்த 2010 ஆம் ஆணடில் சங-
�த்தின் கபயர் 'போரோளுேன்ைத்தின் இமைப்போ-
றிய பணியோைர் சங�ம்' எை கபயர் ேோற்ைம் 
கபற்று மசமவ�மை க்தோ்டர்கின்ைை. சங�த்-
தின் ஆரம்ப �ோல உறுப்பிைர்�ள் பலர் இயற் -

ம�கயயதிய நிமலயில், ்தற்மபோது 185 உறுப்-
பிைர்�ளு்டன் சங�ம் இயஙகி வருவ்தோ�வும் 
்தமலவர் க்தரிவித்்தோர்.

சங�த்தின் உறுப்பிைர்�ள் பலர் கபோருைோ -
்தோர ரீதியிலும் ேற்றும் நீண்ட �ோல சு�வீைம் 
�ோரணேோ�வும் வீடடிமலமய �ஷ்்டத்து்டன் �ோலத் -
ம்தக் �்டத்துகின்ைைர். இவவோைோை உறுப்பி-
ைர்�மையும் அவர்�ளின் குடும்பத்திைமரயும் 
கசன்று போர்மவயிடடு அவர்�ளுக்கு ஆறு்தல் 
கூறி, நிதியு்தவி ேற்றும் கபோருட�மை வழஙகி 
உபசரிப்பது சங�த்தின் முக்கிய ம�ோக்�ங�-
ளில் ஒன்ைோகும். உறுப்பிைர்�ளின் பிள்மை�-
ளின் �ல்வித் ்தம�மே�ள் க்தோ்டர்பில் �வைம் 
கசலுத்தி உ்தவி, ஒத்்தோமச�மை வழஙகுவதும் 
சங�த்தின் ம�ோக்�ேோகும் எை அவர் மேலும் 
க்தரிவித்்தோர்.

இலஙம� பல்மவறு சவோல்�-
ளுக்கு மு�ம் க�ோடுத்திருக்கின்ை 
நிமலயில் போரோளுேன்ைத்தில் 

மிகுந்த அனுபவத்ம்தக் க�ோணடிருக்கின்ை 
ரணில் விக்கிரேசிங� 6 ஆவது பிர்தேரோ� 
ப்தவிமயற்றுள்ைோர். அவரின் ப்தவிப் பிரேோ-
ணம் க்தோ்டர்போ� ஆ்தரவோ�வும் எதிரோ�வும் 
விேர்சைங�ள் இல்லோேலில்மல.

்தைது அரசியல் வோழ்வில் ்தம்டக்-
�ற்�மைகயல்லோம் படிக்�ற்�ைோ� 
ேோற்றி, சவோல்�மை முறியடித்து 

மசோ்தமைமயக் கூ்ட சோ்தமையோ� ேோற்றி-
யமேக்கும் அரசியல் வல்லமே கபற்றுள்ை  
ரணில் விக்கிரேசிங�, ஆைோவது ்த்டமவ-
யோ� பிர்தேரோ�ப் ப்தவிமயற்றுள்ைோர்.

சவால்களை முறியடித்து வவற்றிப் பயணம்
மேற்வ்காள்ளும் ஆற்்றலமிகு தளைவர் ரணில

அரசோங� மசமவ�ளில் பல்லோணடு�ைோ� பணியோற்றி விடடு ஓயவு கபறுமவோர்,
ஏ்தோவக்தோரு அமேப்பு ரீதியோ� ஒன்றுகூடி �லநதுமரயோ்டல் ேற்றும்
பணி�ளில் ஈடுபடுவ்தன் மூலம் வோழ்க்ம�யில் முதுமேக் �ோலத்திலும்

உைவை ேற்றும் உ்டல் ரீதியிலோை வலிமேமயப் கபற்றுக் க�ோள்ளும் வோயப்பு
ஏற்படுகின்ைது என்று இலஙம� போரோளுேன்ை இமைப்போறிய பணியோைர் சங�த்தின்
புதிய ்தமலவர் எ்ஸ.இரத்ைரோஜோ க்தரிவித்்தோர்.

பாராளுேன்றத்தின இளைப்பாறிய பணியாைர்
சங்கம் வகுத்துள்ை எதிர்்காைத் திட்டங்கள்

இைஙள்கயின அரசியலில தவிர்்க்க
முடியாத தளைளேத்துவ ஆளுளே!

இைஙள்க அரசியல வரைாற்றில ரணில வி்ககிரேசிங்க 
ஏளைய அரசியலவாதி்கள், அரசியல தளைவர்்களை
இழிவுபடுத்தி மபசும் சுபாவம் அற்்றவர். ேற்ள்றய அரசியல
வாதி்களின நற்வபயரு்ககு ்கைங்கம் ஏற்படுத்தும் வள்கயில
அவர் மபசியது கிள்டயாது. ஆைால அவளர இழிவுபடுத்தி
மபசியவர்்கள் அமந்கர். அவற்ள்ற அளேதிமயாடு ம்கடடு்க 
வ்காண்டிரு்ககும் சுபாவம் உள்டயவர் ரணில

ரோ�வன்...?

-எ்ஸ.ஸ்ரீ...?

அரசியலில ரணில வி்ககிரேசிங்க
்க்டந்து வந்த நீண்்ட பாளத (1970-2022)

இைஙள்க அரசியல வரைாற்றில ஐ.மத.்க 
தற்மபாது பள்டத்திருப்பது புதிய சாதளை!

எம்.எ்ஸ.எம்.முன்்தஸிர்...?
(பாணந்துறைமத்திய குறூப் நிருபர்)
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SJBயில் எவருமே அமேச்சு...
வகிக்கும் பெரும்ெபான்மை ெபாரபா -

ளுமைன்றத்தில் இல்்லை எனவும், 
முடிந்பால் ெபாரபாளுமைன்றத்தில் அவர் 
பெரும்ெபான்மை்ை கபாட்டுமைபாறு 
சவபால் விடுவ்பாகவும் அவர் ப்ரி-
வித்துள்பார். 

ஐக்கிை மைக்கள சக்தியின கட்சி 
்்லை்மை அலுவலைகத்தில் ந்ை-
பெற்ற ஊைகவிைலைபா்ர் சநதிப்பில் 
கலைநதுபகபாண்டு கருத்து ப்ரிவிக்-
கும் பெபாப் அவர் இவவபாறு ப்ரி-
வித்்பார். 

தனியார் வகுப்புக்்களுக்கு...
 அத்துைன, ெபாைஙகள ப்பாைர் -

ெபான ஆபலைபாச்னகள, கருத்்ரஙகு-
கள எனெனவற்்ற நைத்்வும் ்்ை-

விதிக்கப்ெட்டுள்்பாக ெரீட்்சகள 
ஆ்ைைபா்ர் நபாைகம் எல்.எம்.டி 
்ர்மைபசன அறிவித்துள்பார்.   

இலஙம்கயருக்கு வீசா வழஙகும் ...
நிறுத்திவிட்ை்பாக பவளிவநதுள் 

பசய்திக்் இநதிை உைர் ஸ்பானி-
கரபாலைைம் திட்ைவட்ைமைபாக மைறுக்கி-
்றது.  

கைந் சிலை நபாட்களுக்கு முன, 
எமைது விசபா பிரிவு ஊழிைர்கள, 
பெரும்ெபாலைபான இலைங்கப் பிர்ை-
கள, அலுவலைகத்துக்கு  வர முடிைபா -்
்பால், வீசபா வழஙகல் பசைல்ெபாட்டில் 
சிக்கல்கள இருந்ன. எமைது அலு-
வலைக பசைல்ெபாட்்ை வி்ரவில் 

இைல்பு நி்லைக்கு பகபாண்டு வர 
முைறசி பசய்து வருகிப்றபாம்.  

இலைங்கைருக்கு இநதிைபாவுக்-
கபான ெைைத்்் எளி்பாக்குவதில் 
நபாம் உறுதிைபாக இருக்கிப்றபாம். 
இநதிைர் இலைங்கயில் இருப்ெது 
பெபானறு இலைங்கைரும் இநதிைபா-
வில் வரபவறகப்ெடுகி்றபார்கப்ன-
றும் இநதிை உைர் ஸ்பானிகரபாலைைம் 
்னது அறிக்்கயில் ப்ரிவித்துள-
்து.  

நீண்ட நாட்களின் பின்...
நிைமிக்கப்ெட்டுள் நி்லையில், 

பெபாரு்பா்பாரத்தின சரிவு நிறுத்்ப்-
ெடும் எனறு ெரவலைபாக நம்ெப்ெடுகி-
்றது.அத்துைன, ைப்ெபானிைமிருநது 2 
பில்லிைன பைபாலைர்க்்ப் பெறுவ-

்றகபான பெச்சுக்களும் ஆரம்பிக்கப்-
ெட்டுள்ன. இந் நி்லையில், ரூெபா-
விறகு எதிரபான அபமைரிக்க பைபாலைரின 
பெறுமைதி சரிை ஆரம்பித்துள்்் 
அவ்பானிக்க முடிகி்றது.

தமிழ்கத்திலிருந்து நிவாரண...
ப்ரிவிக்கின்றன.  இலைங்க மைக்க -

ளுக்கு மைனி்பாபிமைபான உ்விைபாக ்மி -
ழகத்திலிருநது அனுப்ெப்ெைவுள் 
நிவபாரைப் பெபாருட்கள மு்ல் கட் -
ைமைபாக எதிர்வரும் 16 ஆம் திகதி 
திஙகட்கிழ்மை ்மிழகத்தில் இருநது 
இலைங்க வருகின்றன. பசன்ன 
து்்றமுகத்திலிருநது கப்ெலில் 
அரிசி மைறறும் மைருநது வ்ககள 
அனுப்பி ்வக்கப்ெடுகின்றன.   

இலைங்கயில் ்வ்றபான பெபாரு-
்பா்பார பகபாள்க முடிவுக்பால் 
கடு்மைைபான பெபாரு்பா்பா சீரழிவு 
ஏறெட்டுள்து. இஙகு அத்திைபாவ-
சிைப் பெபாருட்கள வி்லை கடு்மை-
ைபாக உைர்நது விட்ைது. இ்னபால் 
பெபாதுமைக்கள கைந் ஒரு மைபா்த்-

துக்கு பமைலைபாக பெபாரபாட்ைம் நைத்தி 
வருகின்றனர்.   இந் நி்லையில் 
இலைங்க மைக்களுக்கு அத்திைபாவசி -
ைப் பெபாருட்கள பகபாடுத்து உ்வுவ-
்றகு ்மிழக மு்லை்மைச்சர் மு.க.ஸ -
ைபாலின முன வந்பார். இலைங்க 
மைக்களுக்கு ரூ. 80 பகபாடி மைதிப்புள் 
40 ப்பான அரிசி, ரூ. 28 பகபாடி மைதிப் -
புள் 137 வ்க மைருநதுகள, ரூ. 15 
பகபாடி மைதிப்புள் 500 ப்பான ெபால் 
மைபா ஆகிை்வ வழஙகப்ெடுபமைனறு 
அறிவிக்கப்ெட்ைது.   

இ்றகபாக ்மிழக சட்ைச்ெயில் 
தீர்மைபானம் நி்்றபவற்றப்ெட்ைது. 
அ்றகு மைத்திை அரசும் இ்றகு 
அனுமைதி வழஙகிைது.   

இ்்ைடுத்து இலைங்க மைக்க -

ளுக்கு நிவபாரைப் பெபாருட்க்் 
வழஙக 04 ஐ.ஏ.எஸ. அதிகபாரிகள 
பகபாண்ை குழு்வ ்மிழக அரசு 
அ்மைத்துள்து. அைலைகத் ்மிழர் 
நலைன மைறறும் மைறுவபாழ்வுத் து்்ற 
ஆ்ைைர் பைசிந்பா லைபாசரஸ, 
நுகர்பெபாருள வபாணிெ கழக நிர்வபாக 
இைக்குனர் எஸ.பிரெபாகர், ஆவின 
நிர்வபாக இைக்குநர் சுப்்ெைன, 
மைருத்துவப் ெணிகள கழக நிர்வபாக 
இைக்குநர் தீெக் பைபாசப் ஆகிபைபார் 
இந் குழுவில் இைம்பெறறுள்-
னர்.   

இந் குழு இலைங்கக்கு ்மிழக 
அரசு சபார்பில் நிவபாரைப்பெபாருட்-
க்் அனுப்பும் ெணி்ை பமைற-
பகபாண்டு வருகி்றது. ் றபெபாது நிவபார -

ைப் பெபாருட்க்் பெபாதி பசய்யும் 
ெணிகள தீவிரமைபாக ந்ைபெறறு 
வருகின்றன.    இந் ெபார்சலில் 
'்மிழ்நபாட்டு மைக்களிைமிருநது அன-
புைன' எனறு அச்சிைப்ெட்டுள்து.   

மு்ல் கட்ைமைபாக 16 ஆம் திகதி 
(திஙகட்கிழ்மை) ்மிழகத்தில் 
இருநது நிவபாரைப் பெபாருட்கள 
இலைங்க வருகி்றது.   

மு்ல் கட்ைமைபாக 10 ஆயிரம் 
ப்பான அரிசி மைறறும் ெபால் மைபா, 
மைருநது வ்ககள உள்ன. அ்ன 
பினனர் மீண்டும் எதிர்வரும் 22 
ஆம் திகதி 02ஆவது கட்ைமைபாக 
இலைங்கக்கு நிவபாரைப் பெபாருட் -
கள அனுப்பி ்வக்கப்ெடும் எனறு 
ப்ரிை வநதுள்து.   

அவசியோன தருணத்தில்...
இதிலிருநது மீ் பவண்டும். 

இ்்ன எம்மைபால் ்னித்து பசைற -
ெடுத்் இைலைபாது. ஏ்னை நபாடுகள 
மைறறும் சர்வப்ச நபாைை நிதிைம் 
எனெனவறறின உ்வி அவசிைமைபா -
கும் எனவும் பிர்மைர் ரணில் விக்ரமை -
சிஙக ப்ரிவித்துள்பார்.

 ஐக்கிை ப்சிைக் கட்சியின 
்்லைவர் ரணில் விக்ரமைசிஙக, 
பகபாழும்பு பகபாட்்ையில் உள் 
ைனபாதிெதி மைபாளி்கயில், ைனபாதி -
ெதி பகபாட்ைபாெை ரபாைெக்ஷ முனனி -
்லையில் பநறறுமுனதினம் மைபா்லை 
புதிை பிர்மைரபாக சத்திைப்பிரமைபா -
ைம் பசய்து பகபாண்ைபார். 

 அவர் பிர்மைரபாக ெ்விபைறகும் 

ஆ்றபாவது சந்ர்ப்ெம் இதுவபாகும்.  
இந் நி்லையில், புதிை பிர்மைரபாக 
நிைமிக்கப்ெட்ை ரணில் விக்ரமைசிங-
கவுக்கு, முனனபாள பிர்மைர் மைஹிந் 
ரபாைெக்ஷ ட்விட்ைரில் வபாழ்த்து ப்ரி-
வித்துள்பார். 

 இப்பநரம், புதிை பிர்மைர் ரணில் 
விக்ரமைசிஙகவுைன இ்ைநது ெணி-
ைபாற்ற எதிர்ெபார்ப்புைன உள்்பாக 
இலைங்கக்கபான அபமைரிக்க தூதுவர் 
ைுலி சங ப்ரிவித்துள்பார். அவர் 
பிர்மைரபாக நிைமிக்கப்ெட்ை்மை 
மைறறும் அ்னவ்ரயும் உள்ைக் -
கிை அரசபாஙகத்்் வி்ரவபாக உரு -
வபாக்கு்ல் எனென பநருக்கடி்ை 
எதிர்பகபாளவ்றகும், ஸதிரத்்ன-

்மை்ை பமைம்ெடுத்துவ்றகும் 
மு்ல் ெடிைபாகும் எனறும் அபமைரிக்க 
தூதுவர் குறிப்பிட்டுள்பார். 

இலைங்கயின பிர்மைரபாக ரணில் 
விக்ரமைசிஙக ெ்விப்பிரமைபாைம் 
பசய்துபகபாண்ை்ன அடிப்ெ்ை-
யில், ைனநபாைக ந்ைமு்்றகளுக்கு 
இைஙக அ்மைக்கப்ெட்ை இலைங்க 
அரசபாஙகத்துைன இ்ைநது ெணி-
ைபாற்ற எதிர்ெபார்த்துள்துைன, அர -
சிைல் ஸதிரத்்ன்மை குறித்தும் 
நம்பிக்்க பகபாளவ்பாக பகபாழும்-
பிலுள் இநதிை உைர்ஸ்பானிகரபா-
லைைம் ட்விட்ைர் ெதிவில் குறிப்பிட் -
டுள்து. 

 புதிை பிர்மைரபாக நிைமிக்கப்ெட்ை 

ரணில் விக்ரமைசிஙகவுக்கு முனனபாள 
இரபாைபாஙக அ்மைச்சர் ஜீவன ப்பாண்-
ைமைபான ைவிட்ைரில் வபாழ்த்து ப்ரி-
வித்துள்பார். நபாட்்ை ஸதிரப்ெடுத்-
துவ்றகபான அவரின முைறசிகளுக்கு 
இலைங்க ப்பாழிலைபா்ர் கபாஙகிரஸ 
முழு்மைைபான ஆ்ரவளிக்கும் 
எனறும் அவர் குறிப்பிட்டுள்பார். 
புதிை பிர்மைர் ரணில் விக்கிரமைசிங-
வுக்கு இலைங்க ப்பாழிலைபா்ர் கபாங-
கிரஸின ்்லைவர் பசநதில் ப்பாண்ை-
மைபான வபாழ்த்து ப்ரிவித்துள்பார்.

 ்மிழ் முறபெபாக்கு கூட்ைணியின 
்்லைவர் மைபனபா கபைசனும், புதிை 
பிர்மைருக்கு ்மைது ட்விட்ைர் ்்த்-
தில் வபாழ்த்து ப்ரிவித்துள்பார். 

புதிய பிரதேருக்கு ேமனா MP...  
மைபனபா கபைசன ்னது வபாழ்த் -

தி்ன புதிை பிர்மைர் ரணில் விக்ரமை -
சிஙகவுக்கு ப்ரிவித்்பார். "ரணிலுக்கு 
இழக்க எதுவுமில்்லை" என்ற கருத் -
்்யும் மைபனபா கபைசன பமைலும் 
கூறியுள்பார்.   

"எமைது ஐக்கிை மைக்கள கூட்ைணி, 
ஆட்சி பெபாறுப்்ெ ஏறகபா்மைக்கு 
கபாரைம், பிர்பான எதிரணிைபான 

எமைது பகபாள்க பகபாட்ெபாடுகள. 
நமைது கட்சி, ்மிழ் முறபெபாக்கு 
கூட்ைணி. நபாம், எமைது ்மிழ் மைக்-
களின ்னித்துவமைபான அரசிைல் 
அணி. எமைது மைக்க்் நபாம் பநரடி-
ைபாக பிரதிநிதித்துவம் பசய்கிப்றபாம் 
என ெபாரபாளுமைன்ற உறுப்பினர் 
மைபனபா கபைசன ப்ரிவித்துள் 
அப்பவ்்   

இந் நிமிைம்கூை, எமைது அரசிைல்-
குழு முடிவு பசய்்பால், மிக பிரெலை -
மைபான அ்மைச்சு ெ்விக்் பெறறு 
ஆட்சியில் நபாம் ெஙகு பெ்றலைபாம். 
இ்றகபான அ்ழப்பு எமைக்கு எப்பெபா -
தும் இருக்கி்றது. இ்் அ்னத்து 
்ரப்பினரும் மைனதில் பகபாள் 
பவண்டும். ஆனபால், அ்் நபாம் 
பசய்ைவில்்லை. 

மைபா்றபாக பவளியிலிருநது பிர் -
மை்ர, எமைது "முனனபாள பிர்மை்ர" 
வபாழ்த்துகிப்றபாம். ்றசமைைம், ்மிழ் 
முறபெபாக்கு கூட்ைணிைபாக, நபாம் 
எதிரணியில் இருக்கிப்றபாம். நைப்பு -
க்் அவ்பானித்து பெபாறுப்புைன 
கட்சிைபாக ெைணிக்கிப்றபாம்" என 
்மைது கட்சியின நி்லைப்ெபாட்டி்ன 
பவளிப்ெடுத்தியுள்பார்.   

புதிய பிரதேருக்கு இந்தியா ....
இது ப்பாைர்ெபாக தூ்ரகத்தின 

பவளியிட்ை டுவிட்ைர் ெதிவில்,  
“இலைங்க பிர்மைரபாக ரணில் 

விக்ரமைசிஙக ெ்விப்பிரமைபாைம் 

பசய்துபகபாண்ை்ன அடிப்ெ்ை-
யில், ைனநபாைக ந்ைமு்்றகளுக்கு 
இைஙக அ்மைக்கப்ெட்ை இலைங்க 
அரசபாஙகத்துைன இ்ைநது ெணி-

ைபாற்ற எதிர்ெபார்த்துள் இநதிை உைர் 
ஸ்பானிகரபாலைைம் அரசிைல் ஸதிரத்-
்ன்மை குறித்தும் நம்பிக்்க பகபாள-
வ்பாக குறிப்பிட்டுள்து.  

பமைலும் இலைங்க மைக்களுக்கபான 
இநதிைபாவின உ்விகள ப்பாைரும் 
எனவும் தூ்ரகம் ப்ரிவித்துள்து.  

வன்முமை சசயற்ாடு்கமை அறிவிக்்க ...
பகபாள்்யிடு்ல், ்பாக்கு்ல் 

நைத்து்ல் பெபான்ற ெல்பவறு வனமு-
்்றச் பசைறெபாடுகள பமைறபகபாள்ப்-
ெட்டு வருகின்றன.  அவறறிலிருநது 
ெபாதுகபாப்பு பெறுவ்றகும், வனமு-
்்றைபா்ர்க்் அ்ைைபா்ம் கபாண்-
ெ்றகபாகவும் இந் திட்ைம் அறிமு-
கப்ெடுத்்ப்ெட்டுள்்பாக ெபாதுகபாப்பு 
அ்மைச்சு குறிப்பிட்டுள்து.  இ்ன-

ெடி, 076 739 39 77 அல்லைது 011 244 
11 46 ஆகிை இலைக்கஙகளுக்கு வனமு-
்்றச் சம்ெவஙகள ப்பாைர்பில் ் கவல் 
வழஙக முடியும் என ெபாதுகபாப்பு 
அ்மைச்சு ப்ரிவித்துள்து.   

 பமைலும், 118 என்ற அவசர 
ப்பா்லைபெசி இலைக்கத்திறகும் வன-
மு்்றச் பசைறெபாடுகள ப்பாைர்பில் 
அறிவிக்க முடியும் எனவும் ப்ரிவிக்-

கப்ெட்டுள்து.     அப்பவ்், 
கைந் 9ஆம் திகதி கபாலி முகத்திைல் 
மைறறும் அலைரி மைபாளி்கக்கு அருகில் 
ஏறெட்ை அ்மைதியின்மையின-
பெபாது, இைம்பெற்ற ்பாக்கு்ல்கள 
மைறறும் பசபாத்துக்களுக்கு பச்ம் 
வி்்வித்்வர்கள ப்பாைர்ெபான ்க-
வல்க்் வழஙகுமைபாறு குற்றப் புலை-
னபாய்வுப் பிரிவினர் பெபாதுமைக்களிைம் 

பகபாரிக்்க விடுத்துள்னர்.    இ்ன-
ெடி, 011 24 22 176, 011 23 20 145, 
071 85 92 087, 071 85 94 942 மைறறும் 
071 85 94 901 ஆகிை ப்பா்லைபெசி 
இலைக்கஙகளுக்கு ப்பாைர்பு பகபாண்டு 
இது ப்பாைர்ெபான ்கவல்க்் 
குற்றப்புலைனபாய்வுப் பிரிவினருக்கு 
வழஙக முடியும் என ப்ரிவிக்கப்ெட்-
டுள்து.   

ஜனாதி்தி- – அரச எம்.பிக்்கள்...
 தினம்  விபசை சநதிப்பு ஒனறு இைம்-

பெ்றவுள்து.  முறெகல் 10 மைணிக்கு 
இந  ் சநதிப்பு இைம்பெ்றவுள்்பாக 
ப்ரிவிக்கப்ெடுகி்றது.  நபாட்டின ்ற-

பெபா்்ை நி்லை்மை மைறறும் ெபாரபாளு-
மைன்றத்தில் அடுத்்க்கட்ை நைவடிக்்க-
க்  ்முனபனடுத்்ல் எனென குறித்து 
இ்னபெபாது கலைநது்ரைபாைப்ெை 

உள்்பாக அரசிைல் வட்ைபாரத் ்கவல்-
கள ப்ரிவிக்கின்றன.    கைந  ்9 ஆம் 
திகதி நபாட்டில் ஏறெட்ை அ்மைதியின-
்மை்ை அடுத்து, ைனபாதிெதிக்கும், 

அரசபாஙகத்்்ப் பிரதிநிதித்துவப்ெடுத்-
திை ெபாரபாளுமைன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் 
இ்ைபை இைம்பெ்றவுள  ் மு்லைபா-
வது சநதிப்பு இதுவபாகும்.   

்ாராளுேன்ைம் சசவவாய்க்கிழமே...
அதில் பமைலும் ப்ரிவிக்கப்ெட்டுள-

்்பாவது,  
நபாட்டின ்றபெபா்்ை அரசிைல் 

நி்லை்மை ப்பாைர்ெபாக ஆரபாயும் 
முகமைபாக ெபாரபாளுமைன்றம் கூட்ைத்-
ப்பாை்ர ப்பாைர்நது நைத்துவ்ன 

முக்கிைத்துவம் கட்சித் ்்லைவர்க-
்பால் ெபாரபாளுமைன்ற நைவடிக்்ககள 
ப்பாைர்ெபான பசைறகுழுவினபெபாது 
சுட்டிக்கபாட்டி இருந்து.   

அ்ன பிரகபாரம் ெபாரபாளுமைன்றம் 
17ஆம் திகதி பசவவபாய்க்கிழ்மை 

கபா்லை 10.00 மைணிக்கு கூடுவதில் 
எந் மைபாற்றமும் இல்்லை.  

இப்பவ்், எதிர்வரும் 17ஆம் 
திகதி ெபாரபாளுமைன்றம் கூடிை பினனர், 
விபசை அனுமைதிபைபான்்ற பெற-
றுக்பகபாண்ை பினனர் ைனபாதிெதிக்கு 

எதிரபாக சமைர்ப்பிக்கப்ெட்டிருக்கும் 
நம்பிக்்கயில்லைபா பிபரர்ை்ை 
விவபா்த்துக்கு எடுத்துக்பகபாளவ்றகு 
12ஆம் திகதி இைம்பெற்ற கட்சித் 
்்லைவர் கூட்ைத்தினபெபாது தீர்மைபா-
னிக்கப்ெட்டுள்து.  

ரணிலு்டன் இமணந்து...
அவர் ்னது டுவிட்ைர் ெதிவில் 

குறிப்பிட்டுள்பார். அவரது நிை -
மைனம் மைறறும் அ்னவ்ரயும் 
உள்ைக்கிை அரசபாஙகத்தின 

வி்ரவபான உருவபாக்கம் பநருக்க -
டி்ைச் சமைபாளிப்ெ்றகும் ஸதிரத் -
்ன்மை்ை பமைம்ெடுத்துவ்றகும் 
மு்ல் ெடிைபாகும் என்றபார்.   

சர்வப்ச நபாைை நிதிைத்துைன 
இ்ைநது நிரந்ர தீர்வுக்் 
பெறறுக்பகபாளவ்றகும், முக்கிை 
நைவடிக்்கக்் எடுப்ெ்ற -

கும் இலைங்க மைக்களுக்கு ்னது 
ஒத்து்ழப்்ெ வழஙகுவ்பாக 
அவர் ்னது வபாழ்த்துச் பசய்தியில் 
பமைலும் ப்ரிவித்துள்பார்.   

புதிய அமேச்சரமவ...
நிைமிக்கவும் தீர்மைபானிக்கப்ெட்டுள-

்்பாக அந் வட்ைபாரஙகள ப்ரிவித்-
்ன.  

அப்பவ்் இரபாைபாஙக அ்மைச்-
சர்க்் நிைமிப்ெ்பா இல்்லைைபா 

எனெது ப்பாைர்பில் பெச்சுவபார்த்்் 
நைத்்ப்ெட்டு வரும் நி்லையில் அ்ற -
கபான இறுதித் தீர்மைபானம் இதுவ்ர 
பமைறபகபாள்ப்ெைவில்்லை எனறும் 
அந் வட்ைபாரஙகள ப்ரிவித்்ன.  

அடுத்் வபாரம் ெபாரபாளுமைன்றம் 
கூைவுள் நி்லையில் அ்றகு முன -
ெ்பாக அ்மைச்சர்வ நிைமிக்கப்-
ெட்டு அ்மைச்சர்களுக்கபான சத்திைப் 
பிரமைபாைம் வழஙகப்ெடும் எனறும், 

எனினும் அ்மைச்சர்களுக்கபான விை -
ைஙக்் ஒழுஙகுெடுத்துவ்றகு 
இரண்டு வபாரஙகள ப்்வப்ெடும் 
எனறும் அந் வட்ைபாரஙகள ப்ரி-
வித்்ன.(ஸ)  

எந்தசவாரு தமிழ்...
ஈடுெை பவண்டிை அவசிை-

மில்்லை என இரபா.சம்ெந்ன குறிப் -
பிட்டுள்பார்.  

ப்பாைர்நதும் கருத்து பவளி -
யிட்ை அவர், நபாட்டில் இைம்பெ-
றும் ஒவபவபாரு நைவடிக்்ககளும் 
நிகழ்வுகளும் அரசிைல் தீர்மைபானஙக -

ளும் ைனநபாைகம், சட்ைம் ஒழுஙகு 
எனெவறறுக்கு அ்மைவபாக அ்மைை 
பவண்டும்.   பெபாரபாட்ைஙகளின 
பெபாது பகபா்லைகள, தீ ்வப்பு, 
பசபாத்து பச்ம் எனென இைம்பெ்றக்-
கூைபாது என ப்ரிவித்துள்பார்.  

2009ம் ஆண்டு யுத்்ம் முடிவ -

்ைந் பெபாது ப்னனிலைங்க 
மைக்க்பால் மைகத்்பான மைனி்ர் என 
பெபாற்றப்ெட்ை மைஹிந் ரபாைெக்-
ச்வ ெ்வியில் இருநது தூக்கி 
எறிை பவண்டும் என்ற பகபாெத்தில் 
்றபெபாது ப்னெகுதி மைக்கள உள் -
னர்.  

்மிழ் மைக்கள பவறுப்பு அரசி -
ை்லை விரும்ெவில்்லை எனறும் 
்மிழ் மைக்களின உரி்மைக்் ெபாது -
கபாக்கும் மைறறும் அவர்களின பிரச்சி -
்னகளுக்கு தீர்வு கபாணும் அரசிைல் 
கட்ை்மைப்்ெபை விரும்புவ்பாக-
வும் அவர் குறிப்பிட்டுள்பார்.  

எம்.பி ஒருவருக்கு ஆறு...
உத்திபைபாகத்்ர்கள வீ்ம் வழங-

கப்ெட்டுள் நி்லையில் ்றபெபாது 
உெ பெபாலிஸ ெரிபசபா்கர் ஒருவர் 
உளளிட்ை ஆறு ெபாதுகபாப்பு உத்தி-
பைபாகத்்ர்கள பச்வயில் ஈடுெடுத் -
்ப்ெைவுள்னர்.  

பிரப்ச பெபாலிஸ நி்லைைஙகளில் 

்றபெபாது கை்மைைபாறறும் பெபாலிஸ 
உத்திபைபாகத்்ர்களில் ்மைக்கு விருப் -
ெமைபானவர்க்் அ்மைச்சர்களுக்-
கபான ெபாதுகபாப்புப் பிரிவில் இ்ைத்-
துக்பகபாண்டு ்மைது ெபாதுகபாப்பு 
பச்வகளுக்கு அவர்க்் ஈடுெ -
டுத்திக் பகபாள் கூடிை வபாய்ப்பு 

ெபாரபாளுமைன்ற உறுப்பினர்களுக்கு 
வழஙகப்ெட்டுள்து.   கைந் சிலை 
தினஙகளுக்கு முன நபாட்டில் ஏற-
ெட்ை வனமு்்ற சம்ெவஙகளின-
பெபாது ெபாரபாளுமைன்ற உறுப்பினர்கள 
மீதும் அவர்களின வீடுகளின மீதும் 
்பாக்கு்ல் நைத்்ப்ெட்ைதுைன ெபாரபா-

ளுமைன்ற உறுப்பினர் ஒருவரும் மைர-
ைமை்ைநதுள்பார்.  

 அ்்னக் கவனத்திற பகபாண்பை 
ெபாரபாளுமைன்ற உறுப்பினர்களின ெபாது-
கபாப்்ெ அதிகரிப்ெ்றகு பெபாலிஸ 
மைபாஅதிெர் நைவடிக்்க எடுத்துள-
்பார். (ஸ)  

அடுத்த்கட்ட அரசியல்... 03ஆம் ெக்கத் ப்பாைர் 
அரசிைல் ஸதிரமைற்ற ்ன்மை 

தீவிரமை்ைநதுள்து. பெபாரு்பா-
்பார மீட்சிக்கு நபாட்டில் ஸதிரமைபான 
அரசிைல் கட்ை்மைப்பு கபாைப்ெை 
பவண்டும்.நபாட்டின எதிர்கபாலைத்்் 
கருத்திறபகபாண்டு ைனபாதிெதி முன-
பனடுக்கும் தீர்மைபானத்்் ஏறறுக் -
பகபாள் கூடிை்பாக அ்மையும்.    ஸ்ரீ 

லைஙகபா பெபாதுைன பெரமுனவின 
அடுத்்க்கட்ை அரசிைல் குறித்து 
இவவபாரகபாலைத்திறகுள உறுதிைபான 
தீர்மைபானம் எடுக்கப்ெடும்.நபாட்டு மைக்-
களும் ்வ்றபான மு்்றயில் வழிநைத் -
்ப்ெட்டுள்பார்கள.பவகுவி்ரவில் 
அ்னத்து உண்்மைக்்யும் ெகிரங -
கப்ெடுத்துபவபாம் என்றபார்.   

தமிழ் நாடடு அரசால்... 03ஆம் ெக்கத் ப்பாைர் 
நி்லையினபெபாது, பகபாளமு்ல் 

பசய்ை வி்லைமைனு பவளிப்ெ்ைத்-
்ன்மை சட்ைத்தில் விலைக்களிப்பு 
உள்்பாகவும் ப்ரிவித்்பார்.  

அரசுத் ்ரப்பு வபா்த்்் ஏறறுக் -

பகபாண்ை நீதிெதிகள, வழக்கில் எந் 
உத்்ர்வயும் பி்றப்பிக்க முடிைபாது 
எனக் கூறி, விசபார்ை்ை ஒத்தி -
்வத்்்பாக இநதிை ஊைகபமைபானறு 
ப்ரிவித்துள்து.  

ச்காழும்பு தமிழ்ச் சங்கம்... 03ஆம் ெக்கத் ப்பாைர்

புரிநதுபகபாளவ்றகும் அவர் 
ஆறறிை ெணி மிகச் சி்றப்ெபானது. ெலை 
வருைஙகளுக்கு முனனர், பகபாழும்-
புத் ்மிழ்ச் சஙகத்தில் அவர் நிகழ்ச்-
சிகள சிலைவற்்ற நைத்தியிருந்பார். 
அவறறுக்கு சிறுவர்கள மைட்டுமைனறி, 
பெரிபைபாரும் திரண்டு வநது இரசித்-
்்மை எம்மைபால் மை்றக்கமுடிைபா்து.  

வில்லுப்ெபாட்டு எனகின்ற, ்மி-
ழரது அருஙக்லை்ை மிகவும் 
சு்வைபாக, மைக்க்்க் கவரும் 
மு்்றயில் ஆறறுவதிலும் அவர் 
தி்ற்மை பெறறிருந்பார். ெபாைசபா்லைக-
ளில், மைபாைவர்களுக்கு அ்்னக் கற-
பிக்கவும் அவர் பினனிறகவில்்லை. 
அவரது குரல், முகெபாவஙகள, 

சிறுவ்ரக் கவரும் வி்த்திலைபான 
க்் பசபால்லைல் எனெ்வ எனறும் 
இலைங்க மைக்களின நி்ன்வ 
விட்டு அகலைபாது. அவர், ஏ்றத்்பாழ 
அறுெது ஆண்டுகள ்னது து்்றயில் 
ஒப்ெபாரும் மிக்கபாரும் இல்லைபா்வரபாக 
வலைம் வந்பார்.  

அைக்கம் மிக்க ஓர் ஒப்ெற்ற க்லை-
ஞரபாக வபாழ்நது மை்்றந் திரு. 
மைபாஸைர் சிவலிஙகம் அவர்களுக்கு 
பெபாழும்புத் ்மிழ்ச்சஙகம் ்னது 
அஞசலி்ைத் ப்ரிவிப்ெதுைன, 
அவரது குடும்ெத்்பாருக்குத் ்னது 
ஆழ்ந் அனு்பாெத்்்த் ப்ரிவிக்-
கின்றது  என அந் அனு்பாெ பசய்தி-
யில் ப்ரிவிக்கப்ெட்டுள்து.

வன்முறைகளுக்கு உதவிய 

59 சமூக வலைத்தளஙகளுக்கு
எதிராக சட்டந்டவடிக்லக
(பலைபாரனஸ பசல்வநபாைகம்)  

பகபாழும்பு மைறறும் நபாட்டின சிலை 
பிரப்சஙகளில் கைந் 9 ஆம் திகதி 
இைம்பெற்ற வனமு்்றச் சம்ெவங-
கள மைறறும் குற்றச்பசைல்களுக்கு 
சமூகவ்லைத்்்ஙகள மூலைம் உ்வி, 
அனுசர்ைகள வழஙகிைவர்கள 
ப்பாைர்பில் கடும் நைவடிக்்க எடுக்-
கப்ெடுபமைன பெபாலிஸ ்்லை்மைை-
கம் ப்ரிவித்துள்து.  

அவவபாறு பசைறெட்ை 59 சமூக 

வ்லைத்்்ஙகளின நிர்வபாகி-
கள இதுவ்ர இனஙகபாைப்-
ெட்டுள்்பாகவும் பெபாலிஸ 
ஊைகப் பெச்சபா்ர் சிபரஷை 
பெபாலிஸ அத்திைட்சகர் 
நிஹபால் ்ல்துவ ப்ரிவித்துள-
்பார்.  

அவர்களுக்கு எதிரபாக சட்-
ைநைவடிக்்க எடுக்கப்ெடு-
பமைன ப்ரிவித்துள் அவர், அவர்கள 
நபாட்டிறகு பவளிபை வசித்்பாலும் 
பமைறெடி குற்றச்பசைல்கள ப்பாைர்பில் 

அவர்களுக்பகதிரபாக சட்ை 
நைவடிக்்க பமைறபகபாள-
்ப்ெடும் எனறும் பெபாலிஸ 
ஊைகப் பெச்சபா்ர் ப்ரிவித்-
்பார். அவவபா்றபானவர்களுக்கு 
எதிரபாக கைனி குற்றவிைல் 
சட்ைத்தின கீழ் நைவடிக்்க-
க்் பமைறபகபாளவ்றகும் 
அ்னமூலைம் 5 வருைத்திறகு 

கு்்றைபா் சி்்றத்்ண்ை்ன்ை 
வழஙகுவ்றகும் வபாய்ப்புகள உள -்
்பாக அவர் பமைலும் ப்ரிவித்துள்பார்.   

இரத்தினபுரி மாவட்டம் உட்ப்ட 6 மாவட்டங்களுக்கு 
மண்சரிவு அ்பாய எச்சரிக்்்க!
கபாவத்்  ்தினகரன விபசை நிருெர் 

நபாட்டில் ப்பாைரும் சீரற்ற கபாலைநி்லை-
ைபால்  6 மைபாவட்ைஙகளுக்கு மைண்சரிவு 
அெபாை எச்சரிக்்க விடுக்கப்ெட்டுள-
்து.

 ப்சிை கட்ைை ஆரபாய்ச்சி நிறுவனம் 
பவளியிட்டுள  ் அறிக்்கயில் இந் 
விைைம் குறிப்பிைப்ெட்டுள்து.

 இ்றக்மைை இரத்தினபுரி மைபாவட்-
ைத்தில் குருவிட்ை, கிரிபைல்லை, எலை-
ெபாத்், அைபாகமை, நிவித்திகலை, எபஹ-
லிைபகபாை, கலைவபான, ெலைபாஙபகபா்ை, 
இம்புல்பெ,  மைறறும் இரத்தினபுரி 
ஆகிை பிரப்ச பசைலைபா்ர் பிரிவுகளுக்-

கும் மைஞசள நி்ற மைண்சரிவு அெபாை எச்ச-
ரிக்்க விடுக்கப்ெட்டுள்து.

 பமைலும், பககபா்லை மைபாவட்ைத்தின 
ப்ரணிைகலை, ைட்டிைபாநப்பாட்்ை, 
அரநபாைக்க, ப்ஹிபைபாவிட்ை மைறறும் 
பு்த்பகபாஹுபிட்டிை ஆகிை பிரப்ச 
பசைலைபா்ர் பிரிவுகளுக்கும்,   களுத்-
து்்ற மைபாவட்ைத்தின பு்த்சிஙஹ் 
மைறறும் இஙகிரிை ஆகிை பிரப்ச பசை-
லைபா்ர் பிரிவுகளுக்கும், நுவபரலிைபா 
மைபாவட்ைத்தின பகபாத்மை்லை, அம்ெ-
கமுவ மைறறும் நுவபரலிைபா ஆகிை 
பிரப்ச பசைலைபா்ர் பிரிவுகளுக்கும் 
மைஞசள நி்ற மைண்சரிவு அெபாை எச்ச-
ரிக்்க விடுக்கப்ெட்டுள்து.

 பமைலும், மைபாத்்்்ற மைபாவட்ைத்தின 
பிட்ைபெத்்ர மைறறும் பகபாட்ைபெபாலை 
ஆகிை பிரப்ச பசைலைபா்ர் பிரிவுகளுக்-
கும் மைஞசள நி்ற மைண்சரிவு அெபாை எச்ச-
ரிக்்க விடுக்கப்ெட்டுள்து.

 கண்டி மைபாவட்ைத்தின கஙக இஹலை 
பகபாரலை மைறறும் ெஸெபாபக பகபார்் 
ஆகிை பிரப்ச பசைலைபா்ர் பிரிவுகளுக்-
கும் மைஞசள நி்ற மைண்சரிவு அெபாை எச்ச-
ரிக்்க விடுக்கப்ெட்டுள்து.

புதிய பிரதமர் ரணிலுக்கு சுயயட்்சச 
குழுவினர்  நி்பநத்னயற்ற ஆதரவு

பிர்மைர் ரணில் விக்கிரமைசிஙகவுக்கு நிெந்்னைற்ற 
ஆ்ரவளிப்ெ்பாக மைஹிந் அரசில் இருநது விலைகிை 10 
கட்சிகளின சுபைட்்சக் குழுவினர் அறிவித்துள்னர்.  

இது ப்பாைர்ெபாக சிஙக் வபாபனபாலி ஒனறுக்கு சுபைட் -
்சக் குழுவின உறுப்பினரபான வீரசுமைை வீரசிஙக ப்ரி-
விக்்கயில், “எந்பவபாரு சலு்கக்்யும் பெ்றபாமைல் 
நபாட்டின சபார்ெபாக பிர்மைரின பவ்லைத்திட்ைத்திறகு நிெந-
்்னைற்ற ஆ்ரவளிக்கவுளப்பாம்” எனறு ப்ரிவித்துள-
்பார்.  

15, 16ம் தி்கதி்களில் அ்னத்து 
மது்பான ்சா்ை்களுக்கும் பூடடு  
கலால் வரி திறைக்களம் அறிவிப்பு
பலைபாரனஸ பசல்வநபாைகம்  

பவசபாக் ெண்டி்க தினத்் -்
பைபாட்டி நபா்் ஞபாயிறறுக்கிழ்மை 
15ஆம் திகதியும் 16 ஆம் திகதி திங-
கட்கிழ்மையும் நபாை்பாவிை ரீதியில் 
உள் அ்னத்து மைதுெபான சபா்லைக-
ளும் மூைப்ெைவுள்ன.  

அது ப்பாைர்பில் பநறறு கலைபால் 
வரி தி்ைக்க்ம் விபசை அறி-
விப்பெபான்்ற விடுத்துள்து.  

அ்றகிைஙக பவசபாக் ெண்டி்க 
தினஙகளில் மைதுெபான விறெ்ன 
நைவடிக்்கக்் பமைறபகபாளபவபா-
ரின அனுமைதிப்ெத்திரஙகள இரத்துச் 

பசய்ைப்ெடும் எனறும் நிெந்்ன-
க்் மீறி பசைறெடும் மைதுெபான 
சபா்லைகளுக்கு எதிரபாக கடும் சட்ை 
நைவடிக்்க எடுக்கப்ெடும் எனறும் 
கலைபால்வரி தி்ைக்க் ஆ்ைைபா-
்ர் நபாைகம் கபிலை குமைபாரசிஙக ப்ரி-
வித்துள்பார்.(ஸ)  
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(தலைமன்னார் விஷேட நிருபர்)   

மன்னாரில் ஒரு வனாரத்துக்குப் பின்ர் 
ஷேற்று மண்ணெண்ணெய் மனாநலத 
ஷமற்கு பை ஷேனாக்கு கூட்டுறவு சங்கத் -
திற்கு கிலடத்துள்ளலமயனால் நீணட 
வரிலசயில் நினற நு்கர்ஷவனார் தங்கள 
ஷதலவ்கல்ள பூர்த்தி ்சய்வலத ்கனாணெக்கூ-
டியதனா்கவிருநதது. மன்னார் எரி்பனாருள 
நிலையங்களில் தற்்பனாழுது டீசலுக்கு 
்கடும் தட்டுபனாடு நிைவி வநதது. எனினும் 
்பற்ஷறனால் தற்்பனாழுது இஙகுள்ள 
எரி்பனாருள நிலையங்களில் விநிஷயனா-
கிக்்கப்பட்டு வருவதுடன தங்கள வனா்க-

்ங்களுக்கு ஷதலவயனா் எரி்பனாருல்ள 
்பற்றுச் ்சல்வலதயும் ்கனாணெக்கூடியதனா்க-
விருநதது.   மண்ணெண்ணெய் ஒரு குடும்-
பத்துக்கு இரு வனாரங்களுக்கு ஒரு முலற 
ஐநது லீற்றர் மண்ணெண்ணெய் வழஙகு-
வதற்்கனா் ேடவடிக்ல்க ஷமற்்்கனாள்ளப்-
பட்டிருநத ்பனாழுதும் மண்ணெண்ணெய் 
குலறவனா்கஷவ வநதுள்ளலமயனால் ஒரு ேப-
ருக்கு 200 ரூபனாவுக்கு மட்டுஷம வழங்கப்-
பட்டு வருகினறது.   

மீ்வர்்களுக்கு ஏற்்க்ஷவ மன்னார் 
மனாவட்ட ் சயை்கத்தில் ேலட்பற்ற தீர்மனா-
்த்துக்கு ஏற்ப எரி்பனாருல்ள ஒவ்வனாரு 

மீ்வ சங்கங்களுக்கும் பகிர்நது அளிக்்கப்-
பட்டு வருகினற்.   

இவவனாறனா் நிலையில் மண்ணெண-
்ணெய் மற்றும் டீசல் தட்டுப்பனாட்டனால் 
தனியனார் ஷபனாக்குவரத்து ஷசலவயனா்ளர்்கள 
மற்றும் ்கடற்்தனாழிைனா்ளர்்கள ்பரிதும் 
பனாதிக்்கப்பட்டுள்ள்ர்.   

மன்னார் மனாவட்ட ்சயை்கத்தில் எடுக்-
்கப்பட்ட தீர்மனா்த்துக்கு அலமவனா்க 
எரி்பனாருள நிலையங்களுக்கு எரி்பனா-
ருட்்கள வநததும் ்பனாலிஸனாரின பனாது்கனாப்-
பிஷைஷய வழங்கப்பட்டு வருகினறலம 
குறிப்பிடத்தக்்கது.   

(மன்னார் குறூப்  நிருபர்)

ேனாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள எரி்பனா -
ருள பற்றனாக்குலற மற்றும் மின -
்வட்டு ்கனாரணெமனா்க மன்னார் ே்கர 
பகுதி்களில் ஷதசிய நீர் வழங்கல் 
வடி்கனாைலமப்புச் சலபயி்னால் 
ப்கல் ஷேரங்களில்  வழங்கப்ப -
டும் நீர் வழங்கலின அழுத்தம் 
குலறவனா்க ்கனாணெப்படும் எ் 
மன்னார் ஷதசிய நீர் வழங்கல் வடி -
்கனாைலமப்புச் சலப ்பனாறுப்பதி -
்கனாரி அறிவித்துள்ளனார். 

இத்னால் ப்கல் ஷேரங்களில் 
எமது பனாவல்யனா்ளர்்கள துரித்க -
தியில் நீலர ்பற்றுக் ்்கனாள்ள முடியனாத நிலை 
ஏற்படும்.

்தனாடர்ச்சியனா் மின்வட்டு மற்றும் எரி்பனா -
ருள பற்றனாக்குலற எனப் இதற்்கனா் ்கனாரணெ -
மனா்கவுள்ளது. எ்ஷவ முருங்கனிலிருநது மன -
்னாருக்கு நீலர விலரவுப்படுத்துவதில் தனாமதம் 

ஏற்பட்டுள்ளது. மன்னார் ே்கர பகுதி்களில் நீர் 
இலணெப்பு ்பற்றுள்ள பனாவல்யனா்ளர்்கள 
ேனா்ளனாநதம் இரவு ஷேரங்களில்   தமது வீடு்களி -
லுள்ள நீர் தனாஙகி்கள அல்ைது ்்கனாள்கைன்களில் 
நீரில் ஷசமித்து லவத்து்்கனாளளுமனாறு அறிவு -
றுத்தப்பட்டுள்ள்ர். 

வவுனியனா விஷசட நிருபர்   

வவுனியனாவில் தங்கசஙகிலி 
திருட்டில் ஈடுபட்ட இரு இல்ள -
ஞர்்கல்ள ்ெஷரனாயினுடன 
்பனாலிஸனார் ல்கது்சய்துள்ளது-
டன அவர்்களிடமிருநது அறுக் -
்கப்பட்ட சஙகிலி்கல்ளயும் மீட்-
டுள்ள்ர்.

இரு இல்ளஞர்்களும் ம்கனாறம்-
லபக்கு்ளம் பகுதியில் லவத்து 
ல்கது ்சய்யப்பட்டுள்ள்ர். 
இது்தனாடர்பில் ஷமலும் ்தரிய -
வருவதனாவது,

வவுனியனா இரணடனாம் குறுக் -
குத் ்தரு பகுதியில் அண-
லமயில் ஷமனாட்டர் லசக்கிள 
ஒனறு திருடப்பட்டுள்ளதனா்க 
வவுனியனா குற்றத்தடுப்பு 
பிரிவில் ்பனாலிஸனார் முலறப்-
பனாடு ்சய்துள்ள்ர். அதனபின-
்ர் சிை ேனாட்்களில் திருேனாவற் -
கு்ளம், லவரவபுளியஙகு்ளம், 
யனாழ் வீதி, பூநஷதனாட்டம் சநதி, 
அணணெனாே்கர் ஆகிய பகுதி்க -
ளில் வீதியனால் ்சனற ்பண-
்கல்ளப் பின ்தனாடர்நது ்சனறு 
அவர்்களிடம் மு்கவரி விசனாரிப்பது 
ஷபனாை வநது அணிநதிருநத சஙகி -
லி்கள அறுத்துச் ்சல்ைப்பட்டதனா்க 
வவுனியனா குற்றத்தடுப்பு பிரிவு 
்பனாலிஸ் நிலையத்தில் தனித் தனி 
முலறப்பனாடு்கள ்கடநத ஒரு மனாதத் -
திற்குள  கிலடக்்கப்்பற்றிருநத்.

6 இடங்களில் இருநதும் கிலடக்-
்கப்்பற்ற முலறப்பனாட்டுக்கு 
அலமவனா்க வவுனியனா ்பனாலிஸ் 
நிலைய ்பனாறுப்பதி்கனாரி ஷே.ஏ.
எஸ்.்ேயக்்்கனாடியின வழி்கனாட்ட-
லில், வவுனியனா குற்றத்தடுப்பு பிரிவு 
உப ்பனாலிஸ் பரிஷசனாத்கர் கியனான 
தலைலமயில் ்பனாலிஸ் சனார்ேனடு-

்க்ளனா் திசனாேனாயக்்கனா 
(37348), விக்கிர-
மசூரிய (36099), 
டிலீபன (61461), 
உபனாலி (60945) 
்பனாலிஸ் ்கனானஸ்ட -
பிள்க்ளனா் சங்கய -
்ரனா்கனான (31043), 
தயனா்ளன (91792), 
திசனாேனாயக்்கனா (18219) 
ஆகிஷயனார் அடஙகிய 

்பனாலிஸ் குழுவி்ர் தீவிர விசனார-
லணெ்கல்ள முன்்டுத்திருநத்ர்.

இதனஷபனாது ம்கனாறம்லபக்கு-
்ளம் பகுதியில் இரணடு கிரனாம் 
்ெஷரனாயின ஷபனாலதப் ்பனாருளு-
டன இல்ளஞர்்கள இருவர் ல்கது 
்சய்யப்பட்டதுடன, அவர்்களிடம் 
ஷமற்்்கனாள்ளப்பட்ட விசனாரலணெ்க-

ளில் ஷமனாட்டனார் லசக்கிள திருட்டு 
மற்றும் 5 இடங்களில் சஙகிலி 
அறுப்பு சம்பவங்கள உளளிட்ட சம்-
பவங்களுடன ்தனாடர்பு இருநதலம 
்தரியவநதது. 

இதல்யடுத்து இரு இல்ளஞர்-
்களும் ல்கது ்சய்யப்பட்டதுடன, 
அவர்்களிடமிருநது இரணடு கிரனாம் 
்ெஷரனாயின, அறுக்்கப்பட்ட 
ஐநது சஙகிலி்கள, திருடப்பட்ட 
ஷமனாட்டனார் லசக்கிள எனப் மீட் -
்கப்பட்டுள்ள்.  சநஷத்கேபர்்கள 
பூநஷதனாட்டம் மற்றும் மதீ்னா ே்கர் 
பகுதி்கல்ளச் ஷசர்நத 19 மற்றும் 22 
வயதுலடய இல்ளஞர்்க்ளனாவர். 
ஷமைதி்க விசனாரலணெ்களின பின்ர்  
இருவலரயும் நீதிமனறில் ஆேர்ப்ப-
டுத்த வவுனியனா ்பனாலிஸனார் ேடவ-
டிக்ல்க எடுத்துள்ள்ர்.  

ப�ொலிஸொரின் சுற்றிவளைப்பில்
பெர�ொயினுடன் சிக்கிய இளைஞர்கள்

 ஐந்து இடங்களில் சஙகிலி அறுப்பு: 

யனாழ். விஷசட நிருபர்  

முளளிவனாய்க்்கனால் இ்ப்படு-
்்கனாலை வனாரத்தின இரணடனாம் ேனாள 
நில்ஷவநதல் தமிழ் ஷதசிய மக்்கள 
முன்ணியனால் யனாழ்ப்பனாணெத்தில் 
ஷேற்று அனுஷ்டிக்்கப்பட்டது.  

யனாழ்ப்பனாணெம் ்சம்மணியில் 
ஷேற்று ்கனாலை 11 மணிய்ளவில் தமிழ் 
ஷதசிய மக்்கள முன்ணியின உறுப்-
பி்ர்்க்ளனால் ஈல்கச்சுடர் ஏற்றப்பட்டு 
அஞசலி ்சலுத்தப்பட்டது.  

இதனஷபனாது அக்்கட்சியின பனாரனாளு-
மனற உறுப்பி்ர் ்சல்வரனாேனா ்கஷேந-
திரன உட்பட ்கட்சியின உறுப்பி்ர்-
்கள பைரும் ்கைநது ்்கனாணட்ர்.  

யொழில் முள்ளிவொயக்்கொல் நிளைரவந்தல்  

முள்ளிவாயக்்கால் நிமைமவந்்தல் வாரதம்த முன்னிட்டு வலிந்து ்காணாேல் ஆக்்கப்்பட்-
டவர்களின் உறவு்களிைால் முள்ளிவாயக்்கால் ்கஞ்சி வழஙகும் நி்கழ்வு மேற்று வல்்வட் -
டிததுமறயில் இடம்்்பற்றது. வல்்வட்டிததுமற சல்லியாவதம்த அம்ேன் ம்காவிலடியில் 
மேற்று ்காமல 10.30 ேணியளவில் முள்ளிவாயக்்கால் ்கஞ்சி ்தயாரிக்்கப்்பட்டு ்்பாது 
ேக்்களுக்கு ்கஞ்சி வழங்கப்்பட்டது.                              (்படம்: யாழ். விமசட நிரு்பர)

அங்கஜன்  எம்.பி
அலுவல்க பதாக்கக்கு 
தீ கவதத குற்றச்ாட்டில் 
ஒருவர் க்கது
யனாழ்.விஷசட நிருபர் 

யனாழ்.மனாவட்ட பனாரனாளுமனற 
உறுப்பி்ர் அங்கேன இரனாமேனா-
தனின சணடிலிப்பனாய் ்தனாகுதி 
அலுவை்க பதனால்கக்கு தீ லவத்த 
குற்றச்சனாட்டில் ஒருவர் மனானிப் -
பனாய் ்பனாலிஸனாரி்னால் ல்கது 
்சய்யப்பட்டுள்ளனார். 

சுழிபுரத்லதச் ஷசர்நத 33 வயது -
லடய ஒருவஷர ஷேற்று முனதி்ம் 
வியனாழக்கிழலம ல்கது ்சய்யப் -
பட்டனார்.

பனாரனாளுமனற உறுப்பி்ர் அங-
்கேன இரனாமேனாதனின சணடிலிப் -
பனாய் ்தனாகுதி அலுவை்கத்தின 
முன ்கனாட்சிப்படுத்தப்பட்டிருநத 
பதனால்கக்கு ்கடநத ்சவவனாய்க்கி -
ழலம இரவு தீ லவக்்கப்பட்டது. 
எனினும் பகுதிய்ளவில் மட்டுஷம 
பதனால்க ஷசதமலடநதது. 

இது்தனாடர்பில் விசனாரலணெ-
்கல்ள முன்்டுத்த மனானிப்பனாய் 
்பனாலிஸ் நிலைய ்பனாறுப்பதி -
்கனாரி ்ேயநத குணெதிை்க, சுழிபு-
ரத்லதச் ஷசர்நத ஒருவலர ல்கது 
்சய்தனார்.

சநஷத்க ேபர் ஷவலைவனாய்ப்புப் 
்பற்றுத்தரவில்லை எனற விரக் -
தியில் அலுவை்கப் பதனால்கக்கு தீ 
லவத்ததனா்க ்பனாலிஸனார் ்தரிவித்-
த்ர்.

இகைஞன் ஒருவர் க்கது
யனாழ்.விஷசட நிருபர் 

யனாழ்ப்பனாணெத்தில் 2 கிரனாம் 
்ெஷரனாயின ஷபனாலதப்்பனாருள 
மற்றும் ஷபனாலதயூட்டும் 300 மனாத் -
திலர்களுடன இல்ளஞன ஒருவர் 
்பனாலிஸனாரி்னால் ல்கது ்சய்யப் -
பட்டுள்ளனார். 

மல்ைனா்கம் பகுதிலய ஷசர்நத 22 
வயதுலடய இல்ளஞன ஒருவஷர 
ல்கது ்சய்யப்பட்டுள்ளனார். 

்தல்லிப்பலழ ்பனாலி-
ஸனாருக்கு கிலடத்த இர்கசிய 
த்கவலின அடிப்பலடயில் 
இல்ளஞல் ல்கது ்சய்த 
்பனாலிஸனார் , அவரது உலடலம-
யில் இருநது ஷபனாலத ்பனாருட் -
்கல்ள ல்கப்பற்றியுள்ள்ர். 

ல்கது ்சய்யப்பட்ட 
இல்ளஞல் ்தல்லிப்பலழ 
்பனாலிஸ் நிலையத்தில் தடுத்து 
லவத்து ்பனாலிஸனார் விசனாரலணெ -
்கல்ள முன்்டுத்து வருகினற-
்ர். 

முள்ளிவாயக்்கால் ்கஞ்சி வழஙகுகின்ற நி்கழ்வு முள்ளிவாயக்்கால் ்்பாதுசசந்ம்த வளா்கததிற்கு அருகில் மேற்று வழஙகி மவக்்கப்்பட்-
டது. வடக்கு கிழக்கு வலிந்து ்காணாேல் ஆக்்கப்்பட்டவர்களின் உறவிைர்கள் ்்பாது அமேப்பு்கள் இமணந்து முன்்ைடுக்கும் இந்்த 
்கஞ்சி வழஙகும் திட்டோைது மேற்று இரணடாவது ோளா்க முல்மலததீவு ோவட்டததின் புதுக்குடியிருப்பு ே்கர ்பகுதியில் முன்்ைடுக்்கப்-
்பட்டமே குறிப்பிடத்தக்்கது.                                                                         (்படங்கள்: ோஙகுளம் குரூப் நிரு்பர)

்கர்வட்டி தி்்கரன நிருபர் 

யனாழ்.ஷபனாத்னா மருத்துவம-
ல்யில் நீணட ்கனாைமனா்க ல்கய -
டக்்க்தனாலைஷபசி்கல்ளத் திருடி 
வநத ஒருவர் ல்கது ்சய்யப்பட்-
டுள்ளனார். 

சந ஷ த ்க ே ப ரி ட மி ருந து 
்பறுமதி வனாய்நத ல்கயடக்்க -
்தனாலைஷபசி்கள ல்கப்பற்றப்-
பட்டுள்ளதனா்க ்பனாலிஸனார் ்தரி-
வித்த்ர். 

மனானிப்பனாய் சனாவற்்கட்டுப் பகு -
திலயச் ஷசர்நத 24 வயதுலடய 
ஒருவஷர இவவனாறு ல்கது ்சய் -
யப்பட்டுள்ளனார். யனாழ். ஷபனாத்னா 
மருத்துவமல்யில் நீணட ேனாள-
்க்ளனா்க ஊழியர்்கள, ஷேனாயனாளி்க -
ளின ல்கயடக்்க்தனாலைஷபசி்கள 
திருட்டுப்ஷபனாயிருநத்.

்கலதத்துவிட்டுத் தருவதனா்க 
்தரிவித்துவிட்டு அப்கரித்துச் 
்சல்வது, சனார்ஜ் ஷபனாடும்ஷபனா-
தும் மற்றும் ஷேனாயனாளி்கள மைசை 
கூடங்களுக்கு ்சல்லும் ஷபனாதும் 
ல்கயடக்்க்தனாலைஷபசி்கள திரு -
டப்பட்டுவநதுள்ள். 

அலவ ் தனாடர்பில் ் பனாலிஸில் 
முலறப்பனாடு்கள ்சய்யப்பட்-
ட்.

யனாழ்ப்பனாணெம் தலைலமய்க 
்பனாலிஸ் நிலைய குற்றத் தடுப்பு 
்பனாலிஸ் பிரிவி்ர் ஷமற்-
்்கனாணட விசனாரலணெயிஷைஷய 
ஒருவர் ல்கது ்சய்யப்பட்-
டுள்ளனார்.

யொழப்�ொண  ர�ொ்தைொ 
மருத்துவமளையில்
ள்கயடக்்க ப்தொளைர�சி்கள் 
திருடிய ஒருவர ள்கது

(தலைமன்னார் விஷேட நிருபர் )

ஷபனாலதப் ்பனாருல்ள தடுப்பலத 
ஷேனாக்்கமனா்கக் ்்கனாணடு மன்னாரில் 
16 ஷசனாதல் சனாவடி்கல்ள நிலை-
ேனாட்டி வருவதனால் ்பனாது மக்்கள 
அ்சௌரியங்களுக்கு உள்ளனாகி வரு-
கினற்ர். குறிப்பனா்க மன்னார் நுலழ -
வனாயில் உள்ள ஷசனாதல் சனாவடியனால் 
சனாதனாரணெ ் பனாதுமக்்கள மற்றும் அரசு 
அரச சனார்பற்ற ஊழியர்்களும் பனாதிப் -
பு்களுக்குள்ளனாகி வருவதனா்க மன்னார் 
மனாவட்ட ்பனாது அலமப்புக்்களின 
ஒனறியம் 54 ஆவது பலடப்பிரி -
வின உயர் அதி்கனாரி ஷமேர் ்ே்ரல் 

தர்ச் விேயஷச்கரலவ சநதித்து 
்கருத்லத முனலவத்துள்ளது. இச்சந -
திப்லபத் ்தனாடர்நது ்பனாது அலமப்-
புக்்களின ஒனறியத்தின தலைவர் 
வி.எஸ்.சிவ்கரன ்தரிவிக்ல்கயில்,

மன்னார் மனாவட்டத்தில் யுத்தம் 
முடிவலடநது 13 ஆணடு்கள ஆகி -
விட்ட ஷபனாதும் மன்னாரில் 13 
ஷசனாதல்ச்சனாவடி்கள  ஷபனாலதப்-
்பனாருள தடுப்பு எனும் ஷபனார்லவயில் 
மக்்கல்ள அடக்குமுலறக்கு உட்ப -
டுத்துகினற். 

இவற்லற அ்கற்றுமனாறு பை முலற 
ஷ்கனாரிக்ல்க விடுத்தும்  தீர்வினறி 
்தனாடர்கினற். அரச உயர் அதி்கனா -

ரி்களும் அரசியல்வனாதி்களும் எநத 
தலடயும் இனறி பயணிப்பதனால்  
மக்்களின அவை நிலை புரியனாதவர்-
்க்ளனா்க இவர்்கள இருநது வருகினற-
்ர்.

ஷபனாலதப்்பனாருள தடுப்பு எனும் 
்கனாரணெத்லத   லவத்து  மன்னார் 
நுலழவனாயில் உள்ள  ஷசனாதல்ச்-
சனாவடி  சனாதனாரணெ ்பனாதுமக்்களின 
அனறனாட வனாழ்வியல் ்சயற்பனாட்-
டில் ் பரும் பின்லடலவ ஏற்படுத்-
துவதுடன அரச தனியனார் பணியனா்ளர்-
்கள ஷேரத்திற்கு ்கடலமக்கு ்சல்ை 
முடியனாத துர்ப்பனாக்கிய நிலை்கனா -
ணெப்படுகினறது. 

மன்ைொரில் 16 ர�ொ்தளை �ொவடி்கள்

மன்ைொரில் 
எரிப�ொருள் விநிரயொ்கம்

சிரமங்களுக்கு மத்தியில்மன்ைொரில் �்கல் ரே�ங்களில்
நீர வழங்கலில் அழுத்்தம் குளைவு
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ப�ொருட்களை �துக்குதல், அதி்க   
விளைக்கு விற�ளத தவிரக்்கவும்

ஒலுவில் விசேட நிருபர்  

தறசபோததய நிதையில் பபோருட்-
கதை பதுக்குதல் மறறும் அதிக 
விதைக்கு விறபதை பேய்வததை 
்வர்்ததகர்கள் தவிர்க்க ச்வண்டுபமை 
அம்போதை மோ்வட்ட சமைதிக அர-
ேோஙக அதிபர் வீ. பெகதீஸன் பதரிவி்த-
தோர்.  

இக்கட்டோை கோை கட்ட்ததில் 
அம்போதை மோ்வட்ட்ததிலுள்ை ்வர்்த-
தகர்கள் பபோறுப்புடன் பேயறபட்டு 
பபோது மக்களுக்கு சதத்வயோை அ்த-
தியோ்வசியப் பபோருட்கதை ்வழஙக 
ச்வண்டுபமை சகட்டுள்ைோர்.  

சிை பிரசதேஙகளில் ்வர்்ததகர்கள் 

பபோருட்கதை பதுக்குதல் மறறும் 
அதிக விதைக்கு விறபதை பேய்வ-
தோக முதைப்போடுகள் கிதடக்கப் பபற-
றுள்ைை. அத்வ பதோடர்பில் போ்வதை-
யோைர் அலு்வல்கள் அதிகோர ேதபயின் 
புைைோயவு உ்ததிசயோக்ததர்கள் பரிசேோ-
ததை நட்வடிக்தககதை முன்பைடுக்-
கவுள்ைதோக பதரிவி்ததோர்.  

திடீர் சுறறி்வதைப்பின் சபோது 
அேோதோரண சுழல் நிதைதயப் 
பயன்படு்ததி ேநததயில் பபோருட்-
களுக்கு தட்டுப்போடு நிைவு்வதோக 
பதரிவி்தது அ்ததியோ்வசியப் பபோருட்-
கதை கூடுதல் விதைக்கு விறபதை 
பேயதல், பபோருட்கதை பதுக்கி 

த்வ்ததல், பபோருட்கதை தன்்வேம் 
த்வ்ததுக் பகோண்டு தட்டுப்போடு நிை-
வு்வதோக பதரிவி்தது நுகர்ச்வோதர 
திருப்பி அனுப்புதல் சபோன்ைத்வ 
கண்டு பிடிக்கப்படும் பட்ே்ததில் நீதி-
மன்றினூடோக ேட்ட நட்வடிக்தக 
எடுக்கப்படுபமைவும் குறி்தத ்வர்்ததக 
நிதையம் மூடப்படுபமைவும் பதரி-
வி்ததோர்.  

எைச்வ, இக் கோைகட்ட்ததில் பபோது 
மக்களுக்கு்த சதத்வயோை அ்ததியோ்வ-
சியப் பபோருட்கதை ்வழஙகு்வதறகு 
ேகை ்வர்்ததக நிதைய உரிதமயோைர்க-
ளும் முன்்வர ச்வண்டுபமை சகட்டுள்-
ைோர்.    

வாக்களிப்பதை ைவிர்த்து தைசிய நீத�ாட்டத்தில்   
இதைந்து நாடத்ட ்கடடியயழுப்ப தவண்டும்
மோளிதகக்கோடு குறூப் நிருபர்  

முஸ்லிம்கள் எதிர்்வரும் சதர்தல்க -
ளில் இை ரீதியிைோை அரசியல் கட்சி -
களுக்கு ்வோக்களிப்பததை தவிர்்தது 
சதசிய நீசரோட்ட்ததில் இதணநது 
இைஙகளுக்கு இதடயிைோை இை 
ஒறறுதமதயயும் ஐக்கிய்ததத 
உறுதிப்படு்தத முன்்வர ச்வண்டும் 
எை ேமோதோை ஊடக அதமப்பின் 
ததை்வர் எம்.எம்.பெஸ்மின் பதரி-
வி்ததோர்.  

ேமகோை அரசியல் நிைதம குறி்தது 
ப்வளியிட்டுள்ை அறிக்தகயிசைசய 
அ்வர் இவ்வோறு பதரிவி்ததோர்.  

கடநத 25 ்வருடஙகளுக்கு முன்ைர் 
முஸ்லிம்கள் இைஙதகயிலுள்ை 
சதசிய கட்சிகளுக்சக ்வோக்களி்தது 
்வநதைர். அப்சபோது ஏதைய ேமூ-
கஙகளுக்கதடயில் முஸ்லிம்கதைப் 

பறறிய எநதவிதமோை ேநசதகப் போர்-
த்வயும் இருக்கவில்தை. ஐக்கியமோ-
கவும் ஒறறுதமயோகவும் ்வோழ்நது 
்வநதோர்கள். எல்சைோரும் இதணநது 
நமது சதே்ததத கட்டிபயழுப்புதற -
கோை ேகைவிதமோை நிகழ்வுகளிலும் 
பஙசகறைைர்.  

1989 ஆம் ஆண்டுக்கு பின்ைர் 
மதைநத ததை்வர் மர்்ஹும் எம்.
எச்.எம்.அஷரப் ஸ்ரீைஙகோ முஸ்லிம் 
கோஙகிரஸ் எனும் கட்சியிதை ஆரம்-
பி்தததிலிருநது முஸ்லிம் மக்கள் 
சதர்தல்களின் சபோது சதசியக் கட்சி-
களுக்கு ்வோக்களிப்பததை தவிர்்தது 
முஸ்லிம் கோஙகிரசுக்கு ்வோக்களிக்க 
ஆரம்பி்ததைர். 

அன்றிலிருநது பபரும்போன்தம 
மக்களிதடசய முஸ்லிம் மக்கதைப்-
பறறிய ேநசதகமும் அ்வர்கள் மீது 

ப்வறுப்பும் ஆரம்பிக்க்த பதோடஙகி 
அது விஸ்்வருபம் எடுக்க்த பதோடங-
கியது.   

சதர்தல் கோைஙகளில் மோறிமோறி 
சதசிய கட்சிகளுக்கு சபரிை்வோத 
கட்சிபயன்று ்வதேபோடி்த திரிநது 
முஸ்லிம் மக்களின் ்வோக்குகைோல் 
ப்வறறியதடநத பின்ைர் தோம் ஏசி்த-
தீர்்தத கட்சிகளிடசம மநதிரி பத -
விக்கும் சுகசபோக ்வோழ்க்தகக்கும் 
தஞேமதடநது ்வோக்களி்தத மக்கதை 
நடு சரோட்டில் விட்டுச் பேன்ை ேரி்ததி -
ர்ததத எ்வரோலும் மைக்க முடியோது.  

எைச்வ நோட்டில் சின்ைோபின்ை-
மோய சபோயுள்ை இைஙகளுக்கிதடயி-
ைோை ஒறறுதமதய கட்டிபயழுப்ப 
அதை்வரும் ஒன்று திரைச்வண்டும் 
எை தைது அறிக்தகயில் குறிப்பிட் -
டுள்ைோர்.    

அம்பாமை ேபாவட்ட மேலதிக அரசபாஙக அதி்ர்  

முஸ்லிம ேக்கள் இன ரீதியிலபான கடசிகளுக்கு   

புதிய பிரதேரபாக மேற்று முன்தினம (12) ்தவிப்பிரேபாணம சசய்துசகபாண்ட ரணில் விக்-
கிரேசிஙகவுக்கு வபாழ்த்துத் சதரிவிக்கும முகேபாக ேட்டக்களப்பு ேகர ேணிக்கூடடுக் மகபாபு-
ரத்தின் அருகில் மேற்று (13) வபாழ்த்துப் ்தபாமதகமள கபாடசிப் ்டுத்தியமதபாடு ்ட்டபாசுக் -
கமள சகபாளுத்தி ேகிழ்சி ஆரவபாரம சசய்தனர்.  ஐக்கிய மதசியக் கடசியின் ேட்டக்களப்பு 
ேபாவட்ட அமேப்்பாளர் மக.வி. லிஙமகஸ்வரன் தமலமேயில் ேம்டச்ற்ை இந்நிகழ்வில் 
ேபாவட்ட முகபாமேயபாளர் எல்.பிரதபாப், ேபாேகரசம் ேற்றும உள்ளுரபாடசி ேன்ைஙகளின் 
உறுப்பினர்கள் ்லர் கலந்து சகபாண்டனர்.                ்்டம: ேட்டக்களப்பு விமச்ட நிரு்ர்  

சுனபாமியினபால் ் பாதிக்கப்்ட்ட ேக்களுக்சகன இஸ்லபாேபா்பாத் வீடடுத்திட்டத்தில் அமேக்கப்-
்ட்ட சிறுவர் விமளயபாடடு பூஙகபா ்பாவமனக்குதவபாத நிமலயில் கபாணப்்டுகிைது. 

்்டம: ேற்பிடடிமுமன தினகரன் நிரு்ர்   

கிழககு ்பா்டசாதை்களில்   
மாைவர்்களின் வ�வு குதைவு  
மோளிதகக்கோடு குறூப் நிருபர்  

ஊரடஙகு ேட்டம் சநறறு கோதை 
6 மணிக்கு தைர்்ததப்பட்டததை 
பதோடர்நது கோதை 7 மணிமுதல் 
போடேோதைகளுக்கு அதிபர்களும் 
ஆசிரியர்களும் ்வருதக தநதிருநத 
சபோதிலும் போடேோதைக்கு மிக 
அண்தமயில் இருக்கும் மோண்வர் -
கள் ஒரு சிைசர போடேோதைக்கு 
்வருதக தநதிருநதைர்.  

கிழக்கு மோகோண கல்விப் பணிப் -
போைர் திருமதி நகுசைஸ்்வரி புள் -
ைநோயக்ததின் பணிப்புதரயின் 
சபரில் கிழக்கு மோகோண்ததிலுள்ை 
ேகை போடேோதைகளின் கல்வி 

நட்வடிக்தககதையும் சநறறு 
ப்வள்ளிக்கிழதம கோதை 7 மணி 
பதோடக்கம் 12.30 மணி்வதர 
சமறபகோள்ளுமோறு ்வைய கல்விப் 
பணிப்போைர்களினூடோக ேகை 
போடேோதை அதிபர்களுக்கும் அறி -
விக்கப்பட்டிருநதது.  

்வருதக தநதிருநத மோண்வர் -
கதை ஒரு ்வகுப்பதைக்குள் 
த்வ்தது ்வருதக தநதிருநத ஆசி -
ரியர்கதைக் பகோண்டு கறபி்ததல் 
நட்வடிக்தக சமறபகோள்ைப்பட்ட -
தோக ேோயநதமருது ஜீ.எம்.எம்.எஸ்.
போடேோதை அதிபர் எம்.ஐ.எம்.
இல்யோஸ் பதரிவி்ததோர்.    

யவல்ைாயவளி பி�தைசத்தில் ்கசிபபு   
்காய்ச்சுைல், விற்பதை அதி்கரிபபு  
ப்வல்ைோப்வளி திைகரன் நிருபர்  

ப்வல்ைோப்வளி பிரசதே்ததில் 
கசிப்பு கோயச்சி விறபதை பேயச்வோர் 
அதிகரி்ததுள்ைதோக பிரசதே மக்கள், -
பபோது அதமப்புகள் விேைம் பதரி-
விக்கின்ைைர்.  

மட்டக்கைப்பு மோ்வட்ட்ததில் 
உள்ை ப்வல்ைோப்வளி பிரசதே்த-
தில் கசிப்பு கோயச்சும் பதோழிதை 
சமறபகோள்ளுச்வோர்,  விறபதை  
பேயச்வோர் அதிகரி்ததுள்ைைர்.  

ப்வல்ைோப்வளி பபோலிஸ் பிரிவி-
லுள்ை பக்கிபயல்ை, 35, 36, 37, 38, 
39, 40 ஆம் பகோைணி,சின்ை்வ்ததத,-
ஆதைகட்டியப்வளி,கல்ப்வட்தட, -
மோதையர்கட்டு,்வம்மியடியூறறு, -
சபோன்ை்வறறில் இவ்வோறு ேமுர்்ததி 
அட்தட பகோடுப்பைவு பபறும் 
குடும்பஙகசை இவ்வோறு கசிப்பு 
கோயச்சும் பதோழிதையும், விறபதை 
பேயயும் பதோழிதையும் சுமோர் 10 
்வருடகோைமோக சமறபகோண்டு ்வரு-
கின்ைோர்கள்.  

இதன் கோரணமோக பிரசதே்ததில் 
சபோக்கு்வர்தது பேயயும் ஊடகவிய -

ைோைர்கள்,பபோதுமக்கள், பபண்கள்,-
போடேோதை மோணவிகள், அரேோஙக 
உ்ததிசயோகஸ்தர்கள், பபோலிேோர், 
இரோணு்வ்ததிைர் மிகுநத சிரம்ததத 
எதிர்பகோள்கின்ைோர்கள்.

இ்வர்களின் பேயறபோடு கோர -

ணமோக பிரசதே்ததில் பை ்வன்மு-
தைகள், டயர்சபோட்டு எரி்ததல், 
போலியல் ரீதியோை ்வன்முதைகள், 
்வன்மப்சபச்சுக்கள், ேமோதோை்த-
திறகு குநதகம் விதைவிக்கும் ்வக்-
குசரோ்தது பேயறபோடுகள், குடும்ப 

்வன்முதைகள்,பிரசதே இை்ததுச்வ-
ேம், குைறுபடிகள் உள்ளிட்ட பை 
விடயஙகள் நோைோநதம் பதி்வோகின்-
ைது. அண்தமயில் போதையடி்வட்-
தடயில் சமோட்டோர் தேக்கிளுக்கு 
கோறறு நிரப்பபேன்ை ஊடகவிய-
ைோைர் ஒரு்வதர பட்டப்பகலில் 
கசிப்பு குடி்தத மூன்று இதைஞர்கள் 
ஊடகவியைோைரின் ஊநதுருளிதய 
தீத்வ்தது எரிக்க முறபட்டுள்ைோர்-
கள். இரோணு்வ்ததின் உதவியுடன் 
போதுகோ்தத ்வரைோறும் இருக்கின்ைது.  

எைச்வ மட்டக்கைப்பு மோ்வட்ட்த-
தில் உள்ை அரேோஙக அதிபர், மட்டக்-
கைப்பு மோ்வட்ட மது்வரி்ததிதணக்-
கை அ்ததியட்ேகர், மட்டக்கைப்பு 
மோ்வட்ட பபோலிஸ் அ்ததியட்ேகர்,-
மோ்வட்ட ேமுர்்ததி உதவிப்பணிப்போ-
ைர்,கிழக்கு மோகோண பபோலிஸ்மோ 
அதிபர், பிரசதே பேயைோைர்கள், 
ேமுர்்ததி உ்ததிசயோகஸ்தர்கள்,  கோ்த -
திரமோை நட்வடிக்தகதய எடு்தது 
கசிப்பு்தபதோழிதை நிறு்தது்வதறகு 
முழுதமயோை நட்வடிக்தக எடுக்க 
சகோரிக்தக விடுக்கின்ைைர்.    

ேக்கள், ச்பாது அமேப்புகள் விசனம  

சீைா யுைான் மா்காைத்திலிருந்து   
உைர் உைவுப ய்பாதி்கள்  

கிண்ணியோ திைகரன் நிருபர்  

சீைோவின் யுைோன் மோகோண்ததி-
லிருநது அன்பளிப்போக கிதடக்கப்-
பபறை உைர் உணவுப் பபோருட்கள்  

கிண்ணியோ பிரசதே பேயைோைர் 
பிரிவில் பதரிவு பேயயப்பட்ட பய-
ைோளிகளுக்கு கிண்ணியோ பிரசதே 
பேயைக்ததில் த்வ்தது வியோழக்கி-
தழதம(12) ்வழஙகப்பட்டை. இந -
நிகழ்வு கிண்ணியோ பிரசதே பேயைோ-

ைர் எம்.எச்.எம்.கனி ததைதமயில் 
நதடபபறைது.  

அசதச்வதை கிண்ணியோ பிரசதே 
பேயைக உதவிப் பிரசதே பேயைோைர் 
பஹீமோ றிஷவி, பதில் திட்டமிடல் 
பணிப்போைர் ஐ. முஜீப் ஆகிசயோ-
சரோடு பதரிவு பேயயப்பட்ட கிரோம 
சே்வகர் பிரிவின் கிரோம உ்ததிசயோ-
க்ததர்களும் கிண்ணியோ பிரசதே 
பேயைக உ்ததிசயோக்ததர்கள் சிைரும் 
கைநது பகோண்டைர்.    

யவல்ைாயவளி வயல் ்பகுதியில்   
வதயாதி்பரின் ச்டைம் மீடபு  
மணல்சேதை நிருபர்  

ப்வல்ைோப்வளி பபோலிஸ் பிரி-
விறகுட்பட்ட பநல்லிக்கோட்டு பிர-
சதே்ததில் உள்ை ்வயல் பிரசதே்த-
தில் இருநது குடும்பஸ்தர் ஒரு்வர் 
சநறறுக் கோதை (13) ேடைமோக மீட் -
கப்பட்டுள்ைதோக ப்வல்ைோப்வளி 
பபோலிஸோர் பதரிவி்ததுள்ைைர்.  

பநல்லிக்கோட்டு பிரசதே்தததச் 
சேர்நத (73) ்வயதுதடய நோன்கு பிள்-
தைகளின் தநததயோை அழகிப் -
சபோடி   தஙகரோேோ என்ப்வசர ேடை-
மோக மீட்கப்பட்ட்வரோ்வோர்.  

களு்வோஞசிகுடி நீதிமன்ை நீத்வோ-
னின் உ்ததரவிறகதம்வோக ேம்ப்வ 
இட்ததிறகுச் பேன்ை மண்டூர் பிரசதே 
திடீர் மரண விேோரதண அதிகோரி    
தம்பிப்பிள்தை- த்வக்குமோர் ேட-
ை்ததத போர்த்வயிட்டதுடன் ேட-
ை்ததத பிசரத பரிசேோததைக்கு உட்-
படு்தது்வதறகு உ்ததரவிட்டுள்ைோர்.

சமைதிக விேோரதணகதை ப்வல் -
ைோப்வளி பபோலிஸோர் சமற-
பகோண்டு ்வருகின்ைைர்.    

மாறைங்கள் என்்பது வன்முதை 
இல்ைாமல் நி்கழ தவண்டும் 
பகோக்கட்டிச்சேோதை நிருபர் 

மோறைஙகள் என்பது ்வன்முதை 
இல்ைோமல் நிகழ ச்வண்டும் எை 
கிழக்கு மோகோணேதப முன்ைோள் 
உறுப்பிைர் இரோ.துதரபர்ததிைம் 
பதரிவி்ததோர்.

இன்தைய நிதை பதோடர்பில் ஊட-
கஙகளுக்கு கரு்தது பதரிவிக்தகயி-
சைசய இவ்வோறு குறிப்பிட்டோர்.

இது பதோடர்பில் சமலும் கூறுதக-
யில், 

முழு இைஙதகயிலும் அதை்தது 
இை ேமூகமும் எதிர் சநோக்கிய 
பபோருட்களுக்கோை விதைசயறைம், 
அ்ததியோ்வசிய பபோருட்களுக்கு 
தட்டுப்போடு முழு இைஙதகக்கும் 
ஆறு மோதமோக ஏறபட்ட விடயமோ-
கும். ஆைோல் கடநத முப்ப்தததநது 

்வருடஙகைோக ்வடக்கு, கிழக்கில் 
ஒரு பபோருைோதோர்த ததட அரேோல் 
ஏறபடு்ததப்பட்டதத தமிழ் மக்கள் 
இன்னும் மைநது சபோகவில்தை.
மூவிை மக்களும் ஆறுமோதகோை-
மோக சநரடியோகப் போதிக்கப்பட்ட-
தோல் மோறை்ததிறகோை ெைநோயகப் 
சபோரோட்டஙகள் எழுச்சி  பபறைது.

எது எப்படிசயோ ்வடக்கு கிழக்கு 
மக்களும்  பபோருைோதோர்தததட 
அரசியல் பிரச்சிதைகள் 19ஆ்வது,  
20ஆ்வது  ேட்டப் பிரச்சிதைகள் 
பதோடர்போக ஒவப்வோரு தமிழர்களும் 
தஙகைோல் இயன்ை ்வன்முதையறை 
மோைசிகமோை உதவிகதை பேயது 
்வநதது குறிப்பிட்ததக்கதோகும்.

ஆைோல் இசத சபோரோட்ட்ததத 
தமிழர்கள் மட்டும் பேயதிருநதோல் 

பயஙகர்வோதிகள் எை மு்ததிதர 
கு்ததப்படும், பைர் கோணோமலும், 
அதடயோைம் பதரியோமலும் பதரு்த-
பதரு்வோக உைவிைர்கதை்த சதட 
ச்வண்டிய நிதை எமது ேமூக்ததிறகு 
ஏறபட்டிருக்கும்.

இனிசமைோ்வது திருநதி நடநது 
பகோள்ை ச்வண்டுபமை சகட்டுக் 
பகோள்்வசதோடு,  பகோழும்பில் 
சதசிய ரீதியோக நிகழப் சபோகும் மோற-
ைஙகள் பபோருைோதோர விடயம், அரசி-
யல் ேோர்நத விடயஙகள்,  19ஆ்வது, 
20ஆ்வது திரு்ததச் ேட்டம் இ்தசதோடு 
தமிழர்களின் அரசியல் உரிதம 
பதோடர்போகவும் அமுல்படு்தது்வ-
தறகு தமிழ்்த ததைதமகள் சபச்சு 
்வோர்்தததயில் ஈடுபட ச்வண்டு-
பமன்ைோர்.

்கல்முதை மாந்க� சத்பயின் புதிய   
உறுபபிை�ா்க ்பதுர்தீன் நியமைம்  

பபரியநீைோ்வதண   
விசேட நிருபர்  

கல்முதை மோநகர 
ேதபயின் ஸ்ரீைஙகோ சுதந-
திரக் கட்சி ேோர்போை 
புதிய உறுப்பிைரோக நிய -
மிக்கப்பட்டுள்ை மருத-
முதைதய சேர்நத பதுர்-
தீன் ஷர்மில் ெ்ோன் 
சநறறு(12) தைது ே்த-
தியப்பிரமோண ப்ததி-
ர்ததத மோநகர முதல்்வர் 
சிசரஷட ேட்ட்ததரணி ஏ.எம்.ைகீ-
பிடம் தகயளி்தது, பதவிசயறறுக் 
பகோண்டோர். இநநிகழ்வில் ேதபச் 
பேயைோைர் ஏ.எம்.ஆரிப், கட்சி ஆத -
ர்வோைர்கள் உள்ளிட்சடோரும் பங -
சகறறிருநதைர்.  

ஸ்ரீைஙகோ சுதநதிரக் கட்சியின் 
கல்முதை மோநகர ேதப உறுப்பி -
ைர் ஏ.எல் ைபீக் ஒழுக்கோறறு நட்வ-
டிக்தக மூைம் உறுப்பிைர் பதவியில் 

இருநது நீக்கப்பட்டதத அடு்தது 
அவவிட்ததிறகு ஸ்ரீைஙகோ சுதநதி-
ரக் கட்சியின் அம்போதை மோ்வட்ட 
அதமப்போைரும் ேமூக சே்வகரும் 
்வர்்ததகருமோை பதுறுதீன் ேர்மில் 
ெ்ோன் புதிய உறுப்பிைரோக நிய-
மிக்க ஸ்ரீைஙகோ சுதநதிரக் கட்சியின் 
பேயைோைரும் முன்ைோள் இரோெோஙக 
அதமச்ேருமோை தயோசிறி ெயசேகர-
்வோல் நியமை கடிதம் அண்தமயில் 
்வழஙகி த்வக்கப்பட்டது.    

ேபாகபாண சம் முன்னபாள் உறுப்பினர் இரபா.துமரசரத்தினம

கல்முமன ேபாேகர சம்யின் புதிய உறுப்பினரபாக ்துர்தீன் நியேனம  
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ேமையக பெருநமதோட்டப் ெகுதிகளில் ெோ்டசோமைகளில் ேோணவரகளின் வருமக மிகவும் குமைநத அளவிமைமய கோணப்ெட்டது. நோடடில் ஊர்டங்குச் சட்டம் சிை ேணித்தியோைங்கள் தளரத்தப்ெட்ட மெோதிலும், ேமையகத்தில் நிைவிய சீரறை கோைநிமை கோரணேோகவும் ேோணவர -
களின் வருமக மிக குமைவோகமவ மநறமைய தினம் கோணப்ெட்டது.                      ெ்டங்கள்: தைவோக்கமை குறூப் நிருெர

காவத்தை தினகரன் விசேட நிருபர் 

நாட்டி ல் ததைாடர்ச்சியாக இடம் -
தபற்று வரும் சீரற்்ற காலநி-
்லயால்  6 மாவட்டஙகளுக்கு 
மணேரிவு அபாய எச்ேரிக்்க 
விடுக்கபபட்டுள்ளது.

சதைசிய கட்டட ஆராய்ச்சி நிறு-
வனம் தவளியிட்டுள்ள அறிக்-
்கயில் இவ்விடயம் குறிபபிடப-
பட்டுள்ளது.

இதைற்க்மய இரததினபுரி 
மாவட்டததின் குருவிட்ட, கிரி -
தயல்ல, எலபாததை, அயாகம, 
நிவிததிகல, எதெலியதகாட, 
கலவான, பலாஙதகா்ட, இம் -
புல்சப,  மற்றும் இரததினபுரி 
ஆகிய பிரசதைே தேயலா்ளர் பிரி-
வுகளுக்கு மஞேள நி்ற மணேரிவு 
அபாய எச்ேரிக்்க விடுக்கபபட்-
டுள்ளது.

சமலும், சககா்ல மாவட்-
டததின் ததைரணியகல, யட்டி -
யாநசதைாட்்ட, அரநாயக்க, 
ததைஹிசயாவிட்ட மற்றும் பு்ளத-
தகாெுபிட்டிய ஆகிய பிரசதைே 
தேயலா்ளர் பிரிவுகளுக்கும், களுத-
து்்ற மாவட்டததின் பு்ளதசிங-

ெ்ள மற்றும் இஙகிரிய ஆகிய 
பிரசதைே தேயலா்ளர் பிரிவுகளுக் -
கும், நுவதரலியா மாவட்டததின் 
தகாதம்ல, அம்பகமுவ மற்றும் 
நுவதரலியா ஆகிய பிரசதைே தேய-
லா்ளர் பிரிவுகளுக்கும் மஞேள 
நி்ற மணேரிவு அபாய எச்ேரிக்்க 
விடுக்கபபட்டுள்ளது.

சமலும், மாததை்்ற மாவட்டத-
தின் பிட்டதபததைர மற்றும் தகாட்-
டதபால ஆகிய பிரசதைே தேய-
லா்ளர் பிரிவுகளுக்கும் மஞேள 

நி்ற மணேரிவு அபாய எச்ேரிக்்க 
விடுக்கபபட்டுள்ளது.

கணடி மாவட்டததின் கஙக 
இெல சகாரல மற்றும் பஸபாசக 
சகார்்ள ஆகிய பிரசதைே தேய-
லா்ளர் பிரிவுகளுக்கும் மஞேள 
நி்ற மணேரிவு அபாய எச்ேரிக்்க 
விடுக்கபபட்டுள்ளது.

அததுடன் சமற்படி மாவட்டஙக -
ளில் நீர்தசதைக்கஙகளின் நீர்மட்டம் 
அதிகரிதது காணபபடுவதைாகவும் 
ததைரிவிக்கபபடுகி்றது.

இரத்தினபுரி மாவட்டத்திற்கு 
மண்சரிவு அபாய எச்சரிக்கை

புதிய பிரதமருக்கு செந்தில் வாழ்த்து 
இலங்க ததைாழிலா்ளர் காஙகிரஸ 

புதிய பிரதைமரின் எதிர்கால திட்டங -
க்்ள அவதைானிதது வருகின்்றது.

ஜனாதிபதி சகாட்டாபய ராஜபக் -
ஷ்வ வீட்டுக்கு அனுபபும் மக்க -
ளின் உணர்வுபூர்மான சகாரிக்்க 
மற்றும் தபாரு்ளாதைார மீட்சி குறிதது 
புதிய பிரதைமர் ரணில் விக்கிரம-
சிஙகவிடததிலுள்ள திட்டஙக்்ள 
தவளிபபடுததை சவணடும் என 
இலங்க ததைாழிலா்ளர் காஙகிரஸ 
ததைரிவிததுள்ளது. 

பிரதைமர் ரணில் விக்கிரமசிஙக 
அ்னததுக்கட்சிகளின் ஒதது-
்ைப்ப சகாரியுள்ள நி்லயில் 
இ.ததைா.க.வின் நி்லபபாடு 
ததைாடர்பில் கருதது தவளியிட்ட 
அதைன் தை்லவர் தேநதில் ததைாணட -

மான் இவ்வாறு ததைரிவித-
தைார்.  

ஜனாதிபதி சகாட்டா-
பய ராஜபக் ஷ்வ பதைவி 
விலகுமாறு மக்கள 
உணர்வுபூர்வமாக சகாரி -
யுள்ளனர். தபாரு்ளாதைார 
தநருக்கடிகள அதிகரித-
தைதைன் காரணமாக நாம் 
அரோஙகததிற்கு வைங-
கிய ஆதைர்வ வாபஸ 
தபற்ச்றாம் என்றும் அவர் 
சுட்டிக்காட்டினார். 

தைற்சபா்தைய நி்லயில், புதிதைாக 
பிரதைமர் பதைவி்ய ரணில் விக்கிரம-
சிஙக ஏற்றுக்தகாணடுள்ளார். அவ-
ருக்கு ேம்பிரதைாய ரீதியாக வாழ்த-
துக்க்்ள ததைரிவிததுளச்ளாம். நாம் 

அ ர ே ா ங க த தி லி ருந து 
விலகிய்மக்கான  கார -
ணஙகள ததைாடர்பில் 
அவரு்டய அடுததை 
கட்டச் தேயற்பாடுகள 
ததைாடர்பில் கரிே்னக-
்்ளக் தகாணடுளச்ளாம் 
என அவர் கூறினார். 

குறிததை விடயஙகள 
ததைாடர்பில் பிரதைம-
ரின் அறிவிபபுக்கள 
தவளியான பின்னசர 

இ.ததைா.கா கூடி ஆராய்நது உரிய 
தீர்மானததி்ன எடுக்கும் என்றும் 
அவர் ததைரிவிததைசதைாடு என்றுசம 
மக்களின் சகாரிக்்கக்கு ஏற்்ற 
நி்லபபாட்டில் இ.ததைா.கா உறுதி-
யாக நிற்கும் என்றும் ததைரிவிததைார்.

ஹற்றனில் ம.ம.முன்னணியின 
முக்கிய கலந்துரரயாடல்

நாட்டில் நிலவும் அரசியல் சூழ் -
நி்லயில் தைமிழ் முற்சபாக்கு கூட் -
டணியின் பஙகாளி கட்சியான 
ம்லயக மக்கள முன்னணி ெற் -
்றனில் முக்கிய கலநது்ரயாட -
தலான்று இடம்தப்றவுள்ளதைாக 
அறிவிததுள்ளது.

ம்லயக மக்கள முன்னணியின் 
தை்லவரும் பாராளுமன்்ற உறுப -

பினருமான சவலுோமி இராதைாகி -
ருஷணன் தை்ல்மயில் இக்கலநது -
்ரயாடல் முன்னணியின் ெற்்றன் 
தை்ல்ம காரியாலயததில் நா்்ள 
ஞாயிற்றுகிை்ம (15) கா்ல 10 
மணிய்ளவில் நடததைபபடவுள்ள -
தைாக முன்னணி உறுபபினர்கள ததைரி -
விததைனர்.

அசதைசநரததில் இக்கலநது்ரயா -

டல் சநற்்்றய அரசியல் நி்லயும், 
எதிர்காலததில் ம்லயக மக்கள 
முன்னணியின் தேயற்பாடும் 
எனும் ததைானியில் இடம்தப்றவுள -
்ளது. சமலும் இது ததைாடர்பான 
அ்ைபபு சநற்றுமுன்தினம் விடுக் -
கபபட்டுள்ளதைாகவும் முன்னணி -
யின் உறுபபினர்கள ததைரிவிததைனர்.          
                ஆ.ரமேஸ்

ஊரடங்கு ெடடம்: பஸ் பபாக்குவரத்து இனரமயால் மக்கள் அவதி
இரததினபுரி நிருபர்

ஊரடஙகு ேட்டம் தை்ளர்ததைபபட்டு 
மீணடும் 2.00 மணிய்ளவில் அமுல்ப-
டுததைபபடுகின்்ற்மயால் பஸ  சபாக்-
குவரதது இன்றி இரததினபுரி மாவட்-
டததில் ததைாழிலுக்கு தேல்லும் அரே 
உததிசயாகததைர்கள மற்றும் ஆசிரி-
யர்கள, மாணவர்கள உட்பட அததி-
யாவசிய சதை்வகளுக்கு தேல்சவார் 
பல்சவறு சிக்கல்களுக்கு முகம்தகா-
டுக்க சவணடிய நி்ல ஏற்பட்டது.

இரததினபுரி மாவட்டததில் 
அ்னதது பகுதிகளிலும் மு்்றயான 
சபாக்குவரதது இன்்மயால் அரே 
நிறுவனஙகளில் வரவு மிகவும் 
கு்்றவ்டநது காணபபட்டதுடன் 
பாடோ்லகளிலும் மாணவர்களின் 
வரவும்  வீழ்ச்சிய்டநதைது காணப-
பட்டது. அததுடன் ஆசிரியர்களின் 
வரவும் மிகவும் கு்்றவாக காணப-
பட்ட்தையும் அவதைானிக்க முடிநதைது.

இரததினபுரி, மாவட்டததில் 
சநற்்்றய தினம் கட்மகளுக்கு 

தேன்்ற அரே உததிசயாகததைர்-
கள மற்றும்  பாடோ்லகளுக்கு 
தேன்்ற ஆசிரியர்கள, மாணவர்கள 
பஸ சபாக்குவரதது இன்்மயால் 
மிகவும் அவதியுற்்ற்தை அவதைானிக்க 
முடிநதைது.

ததைாடர்நது இவ்வாறு ஊரடஙகு 
உததைரவு ததைாடருமாயின் அரே உததி-
சயாகததைர்கள மற்றும்  ஆசிரியர்கள, 
மாணவர்கள உட்பட அததியாவசிய 
சதை்வகளுக்கு தேல்சவார் சபாக்கு-
வரதது இன்்மயால் பல்சவறு சிக்-

கல்க்்ள ேநதிக்க சநரிடும். 
எனசவ ஊரடஙகு ேட்டம் அமுல்-

படுததி தை்ளர்ததைபபடும் காலஙகளில் 
கட்மகளுக்கு தேல்லும் அரே உத-
திசயாகததைர்கள மற்றும்  ஆசிரியர்-
கள, மாணவர்கள உட்பட அததியா-
வசிய சதை்வகளுக்கு தேல்சவாரின் 
நலன் கருதி மு்்றயாக பஸ சபாக்-
குவரதது சே்வக்்ள அமுல்படுததை 
சவணடும். அல்லது சவறு மாற்று 
வழிமு்்ற்ய ந்டமு்்றபடுதது-
மாறு சகாரிக்்க விடுக்கின்்றனர்.

மஸதகலியா தினகரன்   
விசேட நிருபர்

மஸதகலியா பிரசதைே ே்பக் -
குட்பட்ட பகுதிகளிலுள்ள 
காட்சமார் சதைாட்ட கல்கநதை 
பிரிவில் சநற்று முன்தினம் முதைல் 
தபய்தை கனம்ையால்  பாரிய 
மண சமடு ேரிநது வருகி்றது. 
காட்சமார் சதைாட்ட  கல்கநதை 
பிரிவில் இநதை அனர்ததைம் இடம் -
தபற்றுள்ளது. அதசதைாட்டம் 
தைனியார் து்்றக்கு தோநதைமா-
னது. 

இதைனால் அபபகுதியில் உள்ள 
குடியிருபபு தைாழ் இ்றஙகும் 
நி்ல ஏற்பட்டுள்ளது. இதைனால் 
அபாயம் காணபபடுகின்்றது. பல 
வருடஙகளுக்கு முன்னர் இஙகு 
தைாழ் இ்றக்கஙகள காணபபட்ட-
்மயால் அஙகு குடியிருக்கும் 
மக்க்்ள சவறுபகுதிகளில் குடி-
சயற்்ற நடவடிக்்க எடுதது வநதை 
சபாதிலும் அவர்கள அஙகு தேல்-
லவில்்ல என கிராம உததிசயா-
கததைர் ததைரிவிததைார்.

வனமுர்ற கலாசொரத்ரத 
வனரமயாகக் கண்டிக்கினப்றாம்  

கண்டி ேோவட்ட சரவேத 
அமேப்பு பதரிவிப்பு

அக்கு்ற்ண குறூப நிருபர்    

ேகல ேமூகஙகளும்  அ்மதி -
யாக இருநது,  தவறுபபுப சபச்சுக் -
க்்ள தைவிர்நதுதகாளளும்படியும், 
இனஙகளுக்கு உளச்ளயும் தவளி -
சயயும் ஒற்று்ம்யப பாதுகாக்-
கும் படியும் கணடி மாவட்ட ேர்வ -
மதை அ்மபபு ததைரிவிததுள்ளது. 

கணடி தடசவான் சொட்டலில் 
இடம்தபற்்ற ஊடக ேநதிபபின் 
சபாசதை இவ்வாறு ததைரிவிக்கபபட்-
டது. அஙகு சமலும் ததைரிவிக்கப -
பட்டதைாவது, 

கணடி மாவட்ட ேர்வமதை 
அ்மபபின் அஙகததைவர் எஸ. 
ரிஸவான் தமௌலவி இஙகு ததைரி -
விக்்கயில்,

ஆர்பபாட்டம் தேய்சவார், ஆர்ப-
பாட்டத்தை மட்டுசம தேய்யமு -
டியும். அ்மதியான மு்்றயில் 
ஆர்பபாட்டததில் ஈடுபடுவது அவ-
ரவர் உரி்ம. 

ஆனால் அது வன்மு்்றயாக 
மா்றக்கூடாது. எபசபாதும் 
வன்மு்்ற கலாோரததிற்கு எதிராக 
குரல் தகாடுக்கும் கணடி மாவட்ட 
ேர்வமதை அ்மபபு கடநதை 9ஆம் 
திகதி இடம்தபற்்ற அ்னதது வன் -
மு்்றகளுக்கும் தைமது அதிருபப -
தி்ய ததைரிவிபபதுடன் அதை்ன 
வன்்மயாகக் கணடிக்கி்றது. 

 இக்கட்டான இச்ேநதைர்பபததில் 
அரசியல், இன, மதை பிரசதைே சவறு -
பாடுகள அ்னத்தையும் ம்றநது, 
அ்னவரும் ஒன்றி்ணநது 

நாட்்ட முன்சனற்்ற நடவடிக்்க 
எடுக்க சவணடும். 

அரசியல்ரீதியாக எதிர்கட்சிக -
ளும் தைமது பஙகளிப்ப நி்்ற -
சவற்்ற சவணடும் என்்றார். 

 கணடி மாவட்ட ேர்வமதை 
அ்மபபின் அ்மபபா்ளர் 
காமினி ஜயவீர ததைரிவிக்்கயில், 

இலங்கயில் ஏற்பட்டு வரும் 
பிரச்சி்னக்்ள ேட்டவாக்கததிற்-
கும் நி்்றசவற்று அதிகாரததிற்-
கும் இ்டசய ஏற்பட்டுவரும் ஒரு 
முரணபாடாகசவ நாம் பார்க்கி -
ச்றாம். 

இனவாதைத்தை ் கயில் எடுக்கும் 
முயற்சிகளுக்கு ேர்வமதை அ்மபபு 
இடமளிக்காது. அவ்வாறு யாரும் 
இனச்ோயம் பூசி பிரச்சி்ன்ய 
மூடி ம்்றக்க முற்பட சவணடாம். 
ஏதனனில் அண்மயில் நீர்தகா-
ழும்பில் அவ்வா்றான ஒரு முயற்சி 
இடம் தபற்்றதைாக அறிய முடிகி -
்றது.  எனசவ இனரீதியாக அதை்ன 
அணுக சவணடாம் எனக் சகட்டுக் 
தகாளகிச்றாம். 

தைனிநபர் விருபபு தவறுபபுக் -
கச்ள பல்சவறு பிரச்சி்னக்்ள 
உருவாக்கி வருகி்றது. தபாது -
மக்களின் ஆதிக்கம் அல்லது 
சமலாண்மசய மற்த்றல்லா அதி-
காரஙக்்ளயும் விட முதைன்்ம 
தப்றசவணடும். 

ேகல ேமூகஙகளும்  அ்மதியாக 
இருக்குமாறும்  தவறுபபுப சபச்-
சுக்க்்ள தைவிர்நதுதகாளளும்படி-
யும் அவர் சகட்டுக் தகாணடார். 

அ்னகாடபமார் பதாடடத்தில் 
மண்ெரிவு அ்னர்த்தம் சபாதுமக்கள் விழிப்புடன 

எந் பநரமும் செயறபடவும்  
ொலிஎல விசேட நிருபர் 

முக்கியமான தைருணததில் குறுகிய 
சநாக்கஙக்்ள நாடாமல்  விழிபபு -
டன் தேயற்படுமாறும் நாடு ேரியான 
பா்தையில் பயணிக்க சவணடிய 
சவ்்ளயில்  சில குழுக்கள பல்சவறு 
சநாக்கஙக்்ள முன்தனடுததுச் தேல்-
வதைால் குைபபமான  சூழ்நி்ல உரு -
வாகும் என மல்வதது மகா விகா்ர 
பிரிவின் அனுநாயக்க சதைரர்  திம்புல் -
கும்புசர விமலதைம்ம சதைரர் தபாது -
மக்க்்ள சகட்டுக்தகாணடுள்ளார்.   

மல்வதது மகா விகா்ரயில் 
்வதது சநற்று ஊடகஙகளுக்கு 
கருதது  ததைரிவிக்கும் சபாசதை அனு-
நாயக்க சதைரர் திம்புல்கும்புசர விமல-
தைம்ம சதைரர்  ததைரிவிததுள்ளார். அவர் 
ததைாடர்நது கருதது ததைரிவிக்்கயில்,   

ே மீ ப க ா ல ம ா க 
நாட்டில் சில மாற்-
்றஙகள, இன்னல்கள, 
ததைால்்லகள,  இ்ட-
யூறுகள ஏற்பட்டா-
லும், நாடு கலஙகா-
மல், தபாறு்மயுடன் 
வாழ்வது சி்றபபான  
வாழ்க்்கக்கு வழிவ -
குக்கும். சிலர் சவறு 
பா்தையில் தேன்று 
நாட்்ட குைபபலாம்.  
அவ்வா்றானததைான்்்ற 
தைான் எதிர்பார்க்க-
வில்்ல எனவும் ததைரிவிததைார்.  

சிஙக்ள, இநது மற்றும் முஸலிம் 
மக்கள நல்லிணக்கததுடன் தேயற்-
பட சவணடுதமன எதிர்பார்பபதைாக-
வும் அனுநாயக்க சதைரர் ததைரிவிததுள-

்ளார்.   இநதை காலததிலும், 
எதிர்காலததிலும் கரு-
்ணயுடன் மற்்றவர்க-
ளிடம்  கரு்ண காட்ட 
சவணடும் என்றும், 
மற்்ற தைரபபினருக்கு எநதை 
தைவறும்  தேய்யக்கூடாது. 

சமலும் சி்றபபாக 
பணியாற்றுபவர்களுக்கு 
உதைவி தேய்ய சவணடும்.  

நாடு எதிர்சநாக்கும் 
தபாரு்ளாதைார தநருக்-
கடி்ய சபாக்க இன, 
கட்சி,  மதை சபதைமின்றி 

அ்னதது குழுக்களும் ஒன்றி்ணய 
சவணடும் என மல்வதது பிரிவின்  
அனுநாயக்க வண.திம்புல்கும்புசர 
விமலதைம்ம சதைரர் சமலும் வலியுறுத-
தினார்.  

ேல்வத்து ேகோ விகோமர பிரிவின் 
அனுநோயக்க மதரர திம்புல்கும்புமர விேைதம்ே மதரர  
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பயணத்தை துவக்கி்வததை
சில நாளில்
ஒரு நிறுததைததில்
அபபா இறங்கிக் க�ாண்ார்
அது எங்�ளுக்குள்
கபரும் க�ா்்்ய விட்டுசகசெனற
ஒரு ம்ை நாளாயிருநதைது

அம்மாவுக்கு பிள்்ளபபாசெம்
கூ்வவ இருநதுக�ாண்ாள்
நாங்�ள் ஏறியிருநதை
நாள்வணடி
24,48,72 எனறு மிதைவவ�ததில்
பல..365 ்மல்�ல்�்ள
பசிப பிரவதைசெங்�ளின
கநருக்குவார கதைருக்�்ள
பல.. ம்லதகதைா்ர்�்ள
க�ாண்் ஊசி வ்ளவு�்ளததைாணடி
ஓடிக்க�ாணடிருநதைது.......,

பினகனாருநாள் அசெதியில்
இனி என்ன எழுபபவவண்ாகமன
அம்மாவும்
நீள் துயில்க�ாண்ாள்
அக்�ணவம
எனது பயணத்தை முடிவாக்� வயாசிததும்
முடியாமல் வபானது
தைனக்கும் ஏறபட்் பிள்்ளபபாசெம்

எனக்�ான நா்ள்ய
நிசசெயமறறதைாக்கி
இன்ற இழுததுக்க�ாணடு
ஒரு ம்லயுசசி்ய தைாணடிய பள்ளததில்
ஓடிக்க�ாணடிருக்கிறது
மீணடும் நாள்வணடி...

இதைனால் என பிள்்ள�ளி்ம்
கசொல்லவருவது யாகதைனில்;
நான தூங்கினால் எழுபப வராதீர்�ள்
பயணிததுக் க�ாணடிருக்கிவறன
நிரநதைரமா�!

பயணம்

ம�ோஷோன் ஏ.ஜிப்ரி
வோங்ோேம், இறக்்ோேம்.

மேய்யன் நட�ோஜ்

உயிர்�ள் உள்ளிழுக்கும் சுவாசெக் �ாற்ற
ஒட்டு கமாததைமாய் உள்ளிழுக்கும்

ஓவசொன பா்ையில்
மரம் நான வபசுகிவறன.

அழுகினற என வனங்�ளின �ழுததைறுதது
அடுக்குமாடிக் �ட்டிக் குடியிருக்கும்

உங்�ள் ம்ன�ளில் சுைலும்
மின விசிறியில் கவளிவருவது �ாறறல்ல

அது எங்�ளின உஷண கபருமூசசு.

வி்ள நிலங்�ளில் மு்ளவிடும்
விததுக் குைந்தை�ள் குடிக்�ச சுரக்கும்

மண மாதைாவின மார்புக்கு பாலாய்
நீவரா்்�ள் பரிசெளிக்� முடியா

நி்லயில் நிறகுகமங்�ள்
�ணணீ்ரக் �ண்துண்ா .

 வனக் கூட்டுக் குடும்பம் சி்தைதது
வானுயர் �ட்டி் சிறபம் கசெதுக்கிய உங்�ள்
�்லக் �ணவணாட்்ததில் உங்�ளுக்�ான
க�ா்ல வ்ல பினனியிருபப்தைச செறறு

உறறுப பாருங்�ள்

வன நாக்கு�ள் திறநது
அருவி�ளாய் செலசெலததும்

நதி�ளாய் வ்ளநதும் கநளிநதும்
பசு்மயாய் வபசியிருநதும் புரியாதை

உங்�ளால் வரட்சி நாக்கு�ளால்
வபசெத கதைா்ங்கிவிட்்து எங்�ள் இனம்.

இன சுததி�ரிபபு கசெய்யும் மானு்வம
செறவறனும் இதைய சுததி�ரிபபு கசெய்ய

�றறுக் க�ாள்ளா விட்்ால்
இனியும் அழியும் எங்�ள் இனம்பறறி

வபசொதை உங்�ளி்ததில்
இன அழிப்பப பறறி தீகமாழியில்

வபசுகமங்�ள் வபச்செக் வ�ட்�
உங்�ளுக்கு �ாது�ள் மட்டுமல்ல
நீங்�வள இருக்�வபாவதில்்ல,

இறுதி 
மூச்சும் நீயே...!

இறுதி மூச்சும் நீம்ய...!
எழுதி மவதமதேன் இதே்யததிமே
என்னில் போதி நீம்ய...!
எஙகுமே உன்னிமைவு உயிம�
இது ஓர் அதிச்யமே...!
எைக்குமே இன்மைோரு
இதே்யம் வந்து துடிக்கிறமதே...!
இது எப்படி சோததி்யமேோ...!
இமைந்தேதேோல் விமேந்தே
இனி்ய இன்பத மதேமைோ?
துமை்யோ் என் மதேசேதில்
மதேோடர்கிறோய நிழல் மபோமே...
்ோற்றில் ்ேந்தே
சு்ந்தேம் ஆைோய
்ோேததீ பற்றி முடிந்தேோலும்
முடிவில்ேோ ்ோதேல் தீ்யோய
வருமவன் நோமை!

பததிரமா� இ௫நது
க�ாள்ளுங்�ள் இது
பதது ரூபாய்
இல்லாதை �ாலம்.

பட்்னியாய் இ௫நதிட்டு
பக்குவமாய் வபாகும்
வநரம் இது
எனறு வாய்ய்்ததுப
வபாய் ௨ள்ளனர்
சிலர்.

செததைமாய் வபசி
வி்ாதீர்�ள் ௨ங்�ள்
குரல் வ்ள
நசிங்கிப வபாய்
வி்லாம் இங்கு.

வீதியில் இரங்கி
வி்ாதீர்�ள் இ௫�ால்�ளும்
துணடிநது வி்பப்லாம்
இனறு.

தைனி்மயா� கசெனறுவி்ாதீர்�ள்
சீர்கு்லநது வபான
அரக்�ன எழுநதுள்ளான
உறங்� வவணடும்
எனபதைற�ா� �ளவு
கசெய்வதை ஆ�வவணடும்
எனறு.

சிரிதது வி்ாதீர்�ள்
இனி வ௫ம்
�ாலததில் அதுவாவது
மிஞ்சி்ட்டும்.

மறநது வி்ாதீர்�ள்
இங்கு ௮்னத்தையும்
இைநது வபாய்
வாழ்கிவறாம் எனறு.

மபோததுவில் அஜ்ேல்்ோன்... 

வறுமையின் பிறந்த காலம்
ப�ாறுமை ைமறந்த நேரம்

பேசுகிபேன்
மரம்

மதைம் இனம்
கமாழி என
நாங்�ள் நி்னக்�வில்்ல....

இனறு நிறகினவறாம்
ஆர்பபாட்் �ளததில்
ஒனறாய் ஒறறு்மயா�
மனிதைாபிமான செ�
மனிதைனா�....

சில முட்்ாள்�ளின
கசெயலால் இனறு
நாங்�ள் �ஷ்ங்�்ள
நி்னதவதை வாழும்
வாழ்க்்�யாகி
விட்்து...

பல ஏமாறறங்�ள்
சில வபாராட்்ங்�ள்
சினன சினன
இனபத்தை கூ்
கதைா்லதது
நிறகினவறாம்....

எங்�ள் உ்ைபபின
வியர்்வ துளி
மதிபபில்லாதைது
என நி்னக்�
வவண்ாம்
அ்தை வீண
அடிததைபின வவதை்ன படுவீர்�ள்....

நாங்�ள் கசெய்யும்
இநதை ஆர்பபாட்்ம்
சில ஆட்சியாளர்�ளுக்கு
புரியவும் இல்்ல
புரிய்வக்� முடியவும் இல்்ல ....

இவதை வபால் எனறு
அ்மயாது மாறறங்�ள் வாரும்
என �ாததிருக்கினவறாம்
இனறு ஆர்பபாட்் �லததில்...

மாற்றம்மாற்றம்

அருேோைந்தேம் பி�்ோஷ் (கிமசோ)...  

ஜலீேோ முஸம்மில்
ஏறோவூர்

திக்கித திக்கி �்தை பைகும் குைந்தையானது
முதைலில் வாய் பார்தது திரிகிறது

பினனர் அவர்�ளி்மிருநது உதிரும்
சிறியதும் கபரியதுமான கசொற�்ள
தீரா தைா�கமடுததை்லநது திரியும்
ஒரு பற்வ்யப வபால்
ஒவகவானறா� கிளிறிக் கிளறி
தைானியகமன கபாறக்குகிறது

அதில் ஒழுக்�மான கசொற�களது
ஒழுக்�மறற கசொற�களதுகவனறு
அதைனால் இனம் �ாணவவா
உய்ததுணரவவா முடியவில்்ல

நாள்்வில் கசொற�ள்
துளிர்தது செ்்தது
�்தை�ளின மரமாகிறது குைந்தை

இதில் எனன ஆசசெர்யகமனறால்
குைந்தை பாரதூரமான கசொற�்ள
 உதிர்ததும் வபாதுதைான
�்தை கபாறக்கித திரிநதை கசெய்திவய
கபறவறார்�ளுக்கு கதைரிய வருகிறது
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அமெரிக்காவில் குழந்தைப் 
பகால் ெகாவுககுப் பற்காககு்் ஏற -
பட்டுள்ளது.

்டநதை வகாரம் குழந்தைப் பகால் 
ெகாவின் இருப்பில்  சரகாசரியகா் 43 
வீதைம் கு்்வகா் இருநதைது என 
டடடகாசம்பிலி கூறியது.

பற்காககு்்்யச் செகாளிக்ப் 
பகால் ெகா்வ இ்ககுெதி மசயவது 
குறித்து ஆட�காசித்து வருவதைகா் 
ஜனகாதிபதி டஜகா ்படனின் நிரவகா -
்ம் மதைரிவித்தைது.

அமெரிக்காவில் பயன்படுத்தைப் -
படும் குழந்தைப் பகால் ெகாவில் 98 
வீதைம் உளளூரில் உறபத்தி மசய -
யப்படுப்வ.

வசதி கு்்நதை குடும்பங்ள அர -
சகாங்ச் சலு்்யில் பகால் ெகா்வ 
வகாஙகும் மசயல்மு்்்ய எளி -

்ெப்படுத்துவது மதைகாடரபில் 
ெகாநி�ங்ளுடன் மசயல்பட்டு 
வருவதைகா்வும் அதி்காரி்ள 
கூறினர.

பகால் ெகா்வ இ்ையத்தில் 
அதி் வி்�ககு விறபவர்்்ளக 
்ண்காணிககுெகாறும் ்படன் 
அதி்காரி்்்ளக ட்ட்டுகம்காண -
டுள்ளகார.

எனினும், நி்�்ெ எப்டபகாது 
சீரகாகும் எனக கூ் அதி்காரி்ள 
ெறுத்துவிட்டனர.

குழந்தை பி்நதை முதைல் 6 
ெகாதைங்ளுககுத் தைகாயப் பகால் 
ெட்டும் ம்காடுககும்படி அறிவு -
றுத்தைப்படுகி்து. ஆனகால் தைகாயப் -
பகால் ம்காடுப்பது தைகாயின் ெருத் -
துவ நி்�்யயும் சூழ்�யும் 
மபகாறுத்துள்ளது.

மசவவகாயகட்காளின் டெறபரப் -
பில் 700 மில்லியன் ஆணடு்ளுககு 
முன்னர வ்ர தைணணீர இருநதைதைகா-
்த் மதைரியவநதுள்ளது.

சீனகாவின் சுமரகாங விண்�ம் டச் -
ரித்துள்ள ெகாதிரி்ளில் அது ்ணடுபி-
டிக்ப்பட்டதைகா்ச் சீன விஞ்கானி-
்ள கூறினர.

இதைறகு முன்னர, சுெகார 3 பில்-
லியன் ஆணடு்ளுககு முன்புவ-
்ரதைகான் மசவவகாயகட்காளின் 
டெறபரப்பில் தைணணீர இருநதைதைகா் 
நம்பப்பட்டது. இநநி்�யில் இநதை 
புதிய ்ணடுபிடிப்பு மசவவகாயில் 
முன்னர நம்பப்பட்ட்தை விடவும் 
நீரின் இயக்ம் அதி்ம் இருக்�காம் 

என்் எதிரபகாரப்்ப அதி்ரித்துள-
்ளது. தைறடபகாது அதைன் டெறபரப்பில் 
தைணணீர இல்்�.

மசவவகாயகட்கா்்ள ஆரகாயந-
தும்காணடிருககும் சுமரகாங விண-
்�ம் ்டநதை ஆணடு டெ ெகாதைம் 
அஙகு மசன்்்டநதைது. இதுவ்ர 
அநதை விண்�ம் மசவவகாய டெறப-

ரப்பில் சுெகார 2,000 மீற்ர உ�காவி 
ஆயவு்்்ள டெறம்காணடுள்ளது. 

மசவவகாயகட்காளின் நி�த்தைடி-
யில் தைணணீர ்ணடுபிடிக்ப்பட்-
டகால்தைகான், அஙகு உயிர வகாழும் 
சகாத்தியத்்தை நிரையிக் முடியும்; 
ெனிதைர்ள அஙகு மசன்று ஆரகாய-
வும் முடியும்.

வட ம்காரியகா, அதைன் கிழககுக 
்்ரடயகாரத்திலிருநது புவியீரப்பு 
ஏவு்்ை்்்ள மீணடும் டசகாதை்ன 
மசயதுள்ளது.

ஜப்பகான் ்ட்� டநகாககி வட 
ம்காரியகா 3 ஏவு்்ை்்்ளப் பகாயச்-
சியதைகா்த் மதைன் ம்காரிய இரகாணு-
வம் மதைரிவித்தைது. அ்வ குறுந-
மதைகா்�வு ஏவு்்ை்ள என்று 
கூ்ப்பட்டது.

அதில் ஒன்று, அதைன் சி்ப்புப் 
மபகாரு்ளகாதைகார வட்டகாரத்திறகு 
மவளிடய விழுநதைதைகா் ஜப்பகான் 
்்ரடயகாரக ்காவறப்ட மதைரிவித்-
தைது.

வட ம்காரியகா இவவகாணடில் 
இதுவ்ர 10ககும் டெறபட்ட ஏவு-
்்ைச் டசகாதை்ன்்்ள நடத்தி-
யுள்ளது.

வட ம்காரியகா 2017 ஆம் ஆணடு 
இ்ட நிறுத்திய அணு ஆயுதை 
டசகாதை்ன்ய மீணடும் ஆரம்பிப்-

பது பறறிய சநடதை்ங்ளுககு ெத்-
தியிட�டய இநதை புதிய ஏவு்்ை 
டசகாதை்ன இடம்மபறறுள்ளது.  வட 
ம்காரியகாவில் முதைல் மு்்யகா் 
ம்காடரகானகா ்வரஸ் மதைகாறறு 

உறுதிப் படுத்தைப்பட்டிருககும் 
நி்�யில் அஙகு ஊரடஙகு பிர -்
டனப்படுத்தைப்பட்டதைன் ெத்தியில், 
இநதை ஏவு்்ை டசகாதை்ன நடத்தைப்-
பட்டிருப்பதும் குறிப்பிடத்தைக்து.
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டபகாரட்டடகா ரிகட்கா-
வின் ்டட�காரப் பகுதி-
யில் படகு ஒன்று ்விழ்ந -
தைதில் கு்்நதைது 11 டபர 
உயிரிழநதைதைகா் அமெரிக -
்க ்டட�காரக ்காவற -
ப்ட ்டநதை வியகாழ -
னன்று மதைரிவித்தைது.

படகில் இருநதை 
31 டபர ்காப்பகாற்ப் -
பட்டதைகா்வும் அது 
டுவிட்டரில் குறிப்பிட்டது. 
அவர்ளில் 11 டபர மபண்ள, 20 
டபர ஆண்்ளகாவர.

உயிரிழநதை 11 டபரின் சட�ங்ள 
மீட்்ப்பட்டுள்ளன. மடசிசிடயகா 
தீவிலிருநது வடகட் 16 கிட�காமீற-
்ர மதைகா்�வில் படகு ்விழ்நதைதைகா் 
அமெரிக்ச் சுங்த்து்், எல்்�ப் 
பகாது்காப்புப் டபச்சகா்ளர ஒருவர 
கூறினகார.

் கா ப் ப கா ற ் ப் ப ட் ட வ ர ் ளி ல் 
மபரும்பகாட�கார மெயிட்டி அல்�து 
டடகாமினிக்ன் குடியர்சச் டசரநதை-

வர்ள என்று அவர குறிப்பிட்டகார. 
்விழ்நதை படகு சட்டவிடரகாதைப் 
பயைத்தில் ஈடுபட்டதைகாயச் சநடதை -
கிக்ப்பட்டதைகா் அமெரிக்க ்ட-
ட�காரக ்காவறப்ட முன்பு கூறியி-
ருநதைது.

்டலில் உயிரக்காப்புக ்வசம் 
அணியகாதை ப�்ரயும் ்விழ்நதை பட-
்்யும் மெலிம்காப்டர ஒன்று ்ண-
டுபிடித்தைதைகா்த் மதைரிவிக்ப்பட்டது.

டதைடல், மீட்புப் பணி்ளுக்கா்ப் 
ப� மெலிம்காப்டர்ள அனுப்பப்-
பட்டன.

வட ம்காரியகாவில் ம்காடரகானகா 
மதைகாறறினகால் கு்்நதைது ஒருவர 
உயிரிழநதிருப்பதைகா் மசயதி மவளி -
யகாகியுள்ளது.

இதைறகு முன்னதைகா் அஙகு ் வரஸ் 
மதைகாற்கால் சி�ர பகாதிக்ப்பட்டிருப் -
பதைகாய அறிவிக்ப்பட்டிருநதைது.

ஏப்ரல் ெகாதை இறுதியிலிருநது 
சுெகார 187,000ககும் டெறபட்டடகார 
அஙகு தைனி்ெப்பட்டிருப்பதைகா் 
அநநகாட்டின் அதி்காரபூரவ மசயதி 
நிறுவனெகான ட்.சி.என்.ஏ மதைரி -
வித்தைது.

அ்டயகா்ளம் மதைரியகாதை ்காயச் -
சட�காடு இதுவ்ர 350,000ககும் 
டெறபட்டடகார அ்டயகா்ளம் 
்காைப்பட்டுள்ளனர என்றும் அவர -
்ளில் 162,000ககும் அதி்ெகாடனகா -
ருககுச் சிகிச்்ச அளிக்ப்பட்டது 
என்றும் அநதை மசயதி நிறுவனம் 
கூறியது. இருப்பினும் அவர்ள 
ம்காவிட்–19 மதைகாற்கால் பகாதிக்ப்-

பட்டவர்்ளகா என்ப்தை அது குறிப்பி-
டவில்்�. 

்காயச்ச�கால் பகாதிக்ப்பட்டவர-
்ளில் 6 டபர உயிரிழநதைதைகா்வும் 
அவர்ளில் ஒருவர ஒமிகடரகான் 
ம்காடரகானகா திரிபினகால் பகாதிக்ப்-

பட்டு உயிரிழநதைதைகா்வும் மதைரிவிக-
்ப்பட்டது. ்வரஸ் மதைகாறறுககு 
எதிரகான நி்�யத்்தைப் பகார்வயி-
டச் மசன்் வட ம்காரியத் தை்�வர 
கிம் மஜகாங உன் டதைசிய அ்ளவி�கான 
முடக்நி்�்ய அறிவித்துள்ளகார.

இநதியகாவின் உத்தை-
ர்காணட் ெகாநி�த்தில் 
ஒரு தைம்பதி, திருெை-
ெகாகி 6 ஆணடு்ள 
ஆகியும் டபரககுழந-
்தை்யப் மபறம -்
டுக்காதைதைற்கா் தைங -்
ளின் ஒடர ெ்ன் மீதும் 
அவரின் ெ்னவி 
மீதும் வழககு மதைகாடுத்-
துள்ளனர.

சஞசீவ பிரசகாத், 
சகாதைனகா பிரசகாத் என்் அநதைத் தைம்பதி, 
தைங்ளின் ெ்்ன வ்ளரப்பதைற்கா-
்ச் டசமித்து ்வத்திருநதை எல்�காப் 
பைத்்தையும் பயன்படுத்தியதைகா்க 
கூறினர.

ஓரகாணடிறகுள டபரககுழந்தை 
பி்க்வில்்�. எனடவ சுெகார 
650,000 மடகா�ர  ெதிப்பி�கான 
இழப்பீடு ட்காருகின்்னர அநதைத் 
தைம்பதி.

அநதை விடனகாதைெகான வழககு ‘ென-
ரீதியகான துன்புறுத்தைல்’ என்னும் 

அடிப்ப்டயில் தைகாக்ல் மசயயப்-
பட்டது.

ஓயவுமபறும் ்கா�த்தில் டபரக-
குழந்தையுடன் வி்்ளயகாட�காம் 
என்் நம்பிக்்யில் 2016ஆம் 
ஆணடில் சுபகாஙகி சின்ெகா என்னும் 
மபண்ைத் தைெது ெ்னுககு ெை-
முடித்து ்வத்தைதைகா் அநதைத் தைம்பதி 
கூறினர.

ெரித்வகார ந்ரில் தைகாக்ல் மசயயப்-
பட்ட அநதைத் தைம்பதியின் ெனு்வ 
டெ 17ஆம் தி்தி நீதிென்்ம் விசகாரிக-
கும் என்று எதிரபகாரக்ப்படுகி்து.

பகால்வீதியின் நடுடவ 
இருப்பதைகா் கூ்ப்படும் 
இரகாட்சதை ்ருநது்்ள்ய 
விணமவளி வீரர்ள பட-
மெடுத்துள்ளனர.

அவர்ளின் பல்�காணடு 
ஆயவின் ப�னகா் அது 
ச கா த் தி ய ெ கா கி யு ள ்ள து . 
அநதைக ்ருநது்்ள ‘சகிட்-
டகாரியஸ் ஏ ஸ்டகார’ என்று 
அ்ழக்ப்படுகி்து. இது 
சூரிய்னவிட 4 மில்லி-
யன் ெடஙகு மபரியது.

்ருநது்்ள சகாதைகாரைெகா்க 
்ணணுககுத் மதைரியகாது. ஆனகால் 
து்்ள்யச் சுறறிப் பளிச்மசன்று 
மிளிரும் அதி்ெகான மவப்பவகா-
யுக்ளின் உதைவிடயகாடு ்ருநது்்ள-
யின் நிழ்� அ்டயகா்ளங்காை 
முடியும்.

ஒரு இருணட ்ெயத்்தைச் சுறறி 
சிவப்பு, ெஞசள, மவள்்ள நி்ங் -
ளின் மதைளிவற் ஒளிரும் வடிவத்்தை 
இநதைப் பு்்ப்படம் ்காட்டுகி்து. 

நி்ழ்மவல்்� என்னும் 8 
மதைகா்�டநகாககி்ள அடஙகிய உ�் -
்ளகாவிய ்ட்ட்ெப்்ப உருவகாககிக 
்ருநது்்ள்ய விணமவளி வீரர்ள 
படமெடுத்தைனர.

இநதை முயறசியில் 80 அ்ெப்பு -்
்்ளச் டசரநதை 300ககும் டெறபட்ட 
ஆயவகா்ளர்ள பஙம்டுத்துள்ளனர.

இதுடபகான்று சி� ஆணடு்ளுககு 
முன்னர ்ருநது்்ள்ளின் பு்்ப்-
படங்்்ள பிடிக் விஞ்கானி்ள 
பல்டவறு முயறசி்்்ள டெறம்காண-
டனர.  ஆனகால் அநதை ்ருநது்்ள 
ஒரு இடத்தில் நி்�யகா் இல்�கா-
ெல் உள்ளது. இதைனகால் அவர்்ளகால் 
படத்்தை மதைளிவகா் பிடிக் முடியகா-
ெல் டதைகால்விய்டநதைனர.

டெலும் இது ்ருநது்்ளயின் 
முதைல் பு்்ப்படெல்�.  முன்ன-
தைகா், இடதை குழு 2019இல் 53 மில்லி-
யன் ஒளி ஆணடு்ள மதைகா்�வில் 
உள்ள ஒரு விணமீன் ெணட�த்தி-
லிருநது ்ருநது்்ளயின் படத்்தை 
மவளியிட்டது.

நட்சத்திரங்ள இ்ககும்டபகாது 
்ருநது்்ள்ள உருவகாகின்்ன. 
இதைன் ஈரப்பு வி்ச மி் அதி்ெகா-
கும். ஒளி உட்பட எதுவும் ்ருநது-
்்ளயில் இருநது  தைப்ப முடியகாது.

டுவிட்டர நிறுவ-
னத்்தை 44 பில்லி-
யன் மடகா�ருககு 
வகாஙகும் ஒப்பநதைம் 
தைற்காலி்ெகா் நிறுத் -
தி்வக்ப்பட்டுள்ள -
தைகா் இட�கான் ெஸ்க 
கூறியுள்ளகார.

டுவிட்டர தை்ளத்தில் 
உள்ள டதை்வயற், 
மபகாயக ்ைககு் -
ளின் எணணிக்் 5 
வீதைத்திறகும் கு்்வு 
என்் தை்வலுககு 
ஆதைகாரங்ள இன்னும் அளிக்ப்பட-
வில்்� என அவர மதைரிவித்தைகார.

அநதைத் தை்வ்� டுவிட்டர 
இம்ெகாதை ஆரம்பத்தில் அறிவித்திருந-
தைது. ஆதைகாரங்ள ம்காடுக்ப்படகாதை-
தைகால் தைகான் ஒப்பநதைம் தைற்காலி்ெகா் 
நிறுத்தி்வக்ப்பட்டுள்ளதைகா் அவர 
குறிப்பிட்டகார.

ட்விட்டர நிறுவனத்்தை வகாஙகிய 
பின், அதில் உள்ள டதை்வயற் 

்ைககு்்்ள நீககுவது தைெது முன்-
னுரி்ெ்ளில் ஒன்று என ெஸ்க கூறி-
யிருநதைகார.

இநதை விவ்காரம் மதைகாடரபகா் 
டுவிட்டர நிறுவனம் உடனடியகா் 
பதி�ளிக்வில்்�. எனினும் 
ெஸ்கின் இநதை அறிவிப்பு ் காரைெகா் 
பஙகுச்சந்தையில் டுவிட்டர நிறு -
வனத்தின் பஙகு்ள ்டு்ெயகா்ச் 
சரியும் என எதிரபகாரக்ப்படுகி்து.

ஸ்மபயின் நகாட்டில் மபண்ள 
ந�னில் அக்்் ம்காணடு, 
மபண்ள தைங்ள ெகாதைவிடகாய நகாட்-
்ளில் விடுமு்் எடுத்துகம்காள்ள 
அனுெதி அளிக்ப்பட்டுள்ளது.

ஸ்மபயின் நகாட்டில் வசிககும் 
மபண்ள, தைங்ள ெகாதைவிடகாயின்-
டபகாது ெகாதைத்தில் 3 நகாட்்ளுககு 
விடுமு்் எடுத்துக ம்காள்ள�காம் 
என்் சி்நதை அறிவிப்பி்ன அந-
நகாட்டு அரசு மவளியிட்டுள்ளது. 

மபண்ளின் ெகாதைவிடகாய ஆடரகாக-
கியத்்தை டெம்படுத்துவதைற்கான 
பி் நடவடிக்்்்்ள உள்ளடககிய 
இநதை சீரதிருத்தைம், வரும் மசவவகாய-
கிழ்ெ அன்று ந்டமப்வுள்ள 
அ்ெச்சர்வ கூட்டத்தில் நி் -்
டவற்ப்படும் என மதைரிகி்து. 

டெலும், அஙகு சமூ்த்தில் தைகாழ்த் -
தைப்பட்ட பிரி்வச் டசரநதை மபண் -
ளுககு, சகானிட்டரி நகாப்கின் டபட்்ள 
இ�வசெகா் வழங்ப்படும் என்றும் 
பகாடசகா்�்ளில் டதை்வப்படும் 
மபண்ளுககு சகானிட்டரி டபடு்ள 
வழங் டவணடும் என்று மதைரிவிக -
்ப்பட்டுள்ளது.

ஸ்மபயின் நகாட்டு மபண்ளின் 
நீணட்கா� ட்காரிக்்யகான, 
சகானிட்டரி டபட்்ள ெறறும் டம் -
பன்்ளின் விறப்ன வி்�யில் 
இருநது வட் வரி்ய நீக் 
டவணடும் என்பதும் நி்்டவற்ப் -
பட வகாயப்புள்ளது.  

இநதை முடி்வ இதுவ்ர எநதை 
ஐடரகாப்பிய நகாடு்ளும் எடுத்தை -
தில்்� என்பது குறிப்பிடத்தைக்து. 

வட க�ொரியொ மீண்டும்
ஏவு�ணைச் ச�ொதணை

700 மில். ஆண்டு�ளுக்கு
முனைர் க�வவொயில் நீர்

வடக�ொரியொவில் க�ொச�ொைொ
கதொற்ொல் ஒருவர் உயிரிழப்பு

ச�ொர்்சடொ ரிக்ச�ொவில் �டகு 
�விழ்ந்து �திகைொருவர் �லி

டுவி்டண� வொங்கும் மஸ்க்
தி்டத்தில் மு்டுக்�்ணட

ச��க் குழந்ணத க�்ொததொல்
ம�னின மீது தம்�தி வழக்கு

�ொல்வீதியில் இருக்கும் இ�ொ்�த 
�ருந்துணையின �டம் கவளியீடு

ஸ்க�யின: மொதவிடொயில் 
க�ண்�ளுக்கு விடுமுண்

அகமரிக்�ொவில் குழந்ணத
�ொல் மொவுக்கு த்டுப்�ொடு
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சம்பியன்ஷ் லீக் கால்பந்து 
த�ாடர் மற்றும் த�சிய கரப்பந்-
�ாடட சம்பியன்ஷிபபின் சு்பர் 
லீக் த்பாடடிகள் திகதிகள் அறி -
விக்கப்படாமல ஒத்திவைக்கப்பட-
டுள்்ள�ாக உத்திதயாகபூர்ைமாக 
அறிவிக்கப்படடுள்்ளது.

 இலஙவக கால்பந்�ாடட சம்தம-
்ளனத்தின் �வலைர் ஜஸைர் உமர் 
மற்றும் இலஙவக கரப்பந்�ாடட 
சம்தம்ளனத்தின் தசயலா்ளர்  

நாலக்க ஆகிதயார் த�ரிவித்�னர். 
மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் 
14 அணிகள் தமாதும் சம்பியன்ஷ் 
லீக் த�ாடர் எதிர்ைரும் 13ம் திகதி 
ஆரம்்பமாகவிருந்�து. 

எனினும், த�ாடர் ஒத்திவைக் -
கப்படடவம த�ாடர்பில குறிப -
பிடட ஜஸைர் உமர், “நாம் 
குவைந்�து இம்மா� இறுதியி -
லாைது சம்பியன்ஷ் லீக்வக 
ஆரம்பிக்க எதிர்்பார்க்கிதைாம். 

தைற்றிகரமான த�ாடராக 
அவமய அவனத்து ஏற்்பாடுக -
ளும் தமற்தகாள்்ளப்படடுள்்ளன. 
நாடடின் �ற்த்பாவ�ய சூழ்நிவல 
விவரவில சரியாகும் என நம்புகி -
தைன்” என்ைார்.

 மன்சி த�சிய கரப்பந்�ாடட 
சம்பியன்ஷிப த�ாடர் கடந்� 
9ம் திகதி நவடத்பைவிருந்� 
த்பாதும், நாடடின் �ற்த்பாவ�ய 
சூழ்நிவலவய கருத்திற்தகாண்டு 

த�ாடர் ஒத்திவைக்கப்படடது. 
இதுத�ாடர்பில குறிபபிடட  
நாலக்க, “நாம் த�ாடவர ஆரம் -
பித்த�ாம்.  எனினும் நாடடின் 
�ற்த்பாவ�ய சூழ்நிவலயால 
த�ாடவர ஒத்திவைத்துள்த்ளாம். 
அத�தநரம், விவரவில நிர்ைாகக் -
குழு சந்திபவ்ப தமற்தகாண்டு, 
நாடடின் சூழ்நிவலவய அறிந்து 
எதிர்கால திகதிகவ்ள அறிவிப -
த்பாம்” என்ைார்.

கால்பந்து சம்பியன்ஷ் லீக், தேசிய கரப்பந்ோட்ட 
சம்பியன்ஷிப தோ்டரகள் ஒத்திவைபபு

்பஙக்ளாத�ஷ் கிரிக்தகட 
அணியின் சுழல்பந்து வீச்சுப ்பயிற்-
றுவிப்பா்ளர் ரஙகன தேரத் எதிர்ை-
ரும் ஜுன் மா�ம் நவடத்பைவுள்்ள 
தமற்கிந்திய தீவுகள் சுற்றுப்பய-
ணத்தில ்பஙதகற்கமாடடார் என 
த�ரிவிக்கப்படுகிைது.

குறித்� விடயத்திவன ரஙகன 
தேரத்  கடந்� 12 Cricbuzz இவண-
யத்�்ளத்துக்கு ைழஙகிய தசவ்-
வியில உறுதிப்படுத்தியுள்்ளார். 
இதில �னது குடும்்பத்துடன் 
சிறிது காலத்வ� தசலவிடுை�ற்கு 
விடுமுவை ைழஙகுமாறு தகடடு 
அந்நாடடு கிரிக்தகட சவ்பக்கு 
வி ண் ண ப பி த் தி ரு ப ்ப � ா க வு ம் 
அைர் குறிபபிடடுள்்ளார்.

 ரஙகன தேரத்தின் இந்�க் 
தகாரிக்வக த�ாடர்பில ்பஙக்ளா-
த�ஷ் கிரிக்தகட அணியின் இயக்-
குனர் காலித் மஹ்முத் கருத்து 
தைளியிடுவகயில,

ரஙகன தேரத் �னது குடும்்பத்-
துடன் சில காலம் கழிக்க அனுமதி 
தகாரியிருந்�ார். எனதை, அைர் 
தமற்கிந்திய தீவுகள் சுற்றுப்பய-
ணத்தில ்பஙதகற்க மாடடார் என்று 
அைர் உறுதிப்படுத்தியுள்்ளார்.

இலஙவகயில �ற்த்பாது அர-
சியல மற்றும் த்பாரு்ளா�ார ஸத்-
திரமின்வம காணப்படடாலும், 
இலஙவகக்கு எதிரான இரண்டு 
தடஸட த்பாடடிகள் தகாண்ட 
த�ாடரில ்பஙக்ளாத�ஷ் அணியு-
டன் ரஙகன தேரத் த�ாடர்ந்து 
்பணியாற்றுைார் என அந்நாடடு 
கிரிக்தகட சவ்ப உறுதிப்படுத்தி-
யுள்்ளது.

சிம்்பாபதை சுற்றுப்பயணத்-
தின் த்பாது ரஙகன தேரத் ்பஙக-
்ளாத�ஷ் அணியின் சுழல்பந்து 
வீச்சுப ்பயிற்சியா்ளராக இவணந்து 

தகாண்டார், பின்னர் அைரது ஒப-
்பந்�ம் இந்� ஆண்டு இறுதியில 
அவுஸதிதரலியாவில நவடத்பை-
வுள்்ள ரி 20 உலகக் கிண்ணம் ைவர 
நீடிக்கப்படடது.

 தமற்கிந்திய தீவுகள் சுற்றுப்ப-
யணத்தில ரஙகன தேரத்துக்குப 
்பதிலாக யார் சுழல்பந்து வீச்சுப 
்பயிற்சியா்ளராக இவணந்து 
தகாள்ைார் என்ை விடயத்வ� 
்பஙக்ளாத�ஷ் கிரிக்தகட சவ்ப 
இன்னும் முடிவு தசயயவிலவல. 
எனினும், ்பஙக்ளாத�ஷ் அணியின் 
முன்னணி சுழல்பந்து வீச்சுப ்பயிற்-
சியா்ளர் தசாேல இஸலாம் ்பதில 
்பயிற்சியா்ளராக நியமிக்கப்படவுள்-
்ள�ாக த�ரிவிக்கப்படுகின்ைது.

தமற்கிந்திய தீவுகள் மற்றும் ்பங-
க்ளாத�ஷ் அணிகளுக்கு இவடயி-
லான த�ாடரில இரண்டு தடஸட 
த்பாடடிகள், மூன்று ஒருநாள் 
த்பாடடிகள் மற்றும் மூன்று ரி 20 
த்பாடடிகள் உள்்ளடஙகும். ்பஙக-
்ளாத�ஷ் அணி எதிர்ைரும், ஜூன் 
6 ஆம் திகதி தமற்கிந்திய தீவுகள் 
தநாக்கி புைப்பட உள்்ளது. இதில 
மு�ல தடஸட த்பாடடி ஜூன் 16 
மு�ல 20 ைவர அன்டிகுைாவிலும், 
இரண்டாைது தடஸட த்பாடடி 
தசயின்ட லூசியாவில ஜூன் 24 
மு�ல 28 ைவரயிலும் நவடத்ப-
ைவுள்்ளது. இ�வனத்த�ாடர்ந்து 
மு�லிதரண்டு ரி 20 த்பாடடிகள் 
முவைதய ஜூவல 2 மற்றும் 3 ஆம் 
திகதிகளில தடாமினிகாவிலும், 
மூன்ைாைது ரி 20 த்பாடடி ஜூவல 
7 ஆம் திகதி கயானாவிலும் நவட-
த்பைவுள்்ளது. இறுதியாக, மூன்று 
த்பாடடிகள் தகாண்ட ஒருநாள் 
த�ாடர் ஜூவல 10, 13 மற்றும் 16 
ஆகிய திகதிகளில கயானாவில 
நவடத்பை உள்்ளன.

மேற்கிந்திய சுற்றுப் 
பயணத்திலிருந்து 

விலகும் ரங்கன மேரத்

(அடடாவ்ளச்தசவன மத்திய நிரு்பர்)

அக்கவரப்பற்று கலவி ைலய 
எலதல சுற்றுப த்பாடடியில, அட-
டாவ்ளச்தசவன, அக்கவரப்பற்று, 
த்பாத்துவில பிரத�ச ்பாடசாவல-
கவ்ளச் தசர்ந்� தமாத்�ம் ஆறு 
மாணைர் அணிகள் ்பஙகு்பற்றிய�ாக 
அக்கவரப்பற்று கலவி ைலய உடற்-
கலவி உ�விக் கலவிப ்பணிப்பா-
்ளர் எஸ.எம்.தஜமீல த�ரிவித்�ார்.
அக்கவரப்பற்று ைலயக் கலவிப 
்பணிப்பா்ளர் அஷ்-தெயக் ஏ.எம்.
ைஹ்மத்துலலாஹ் (நழீமி) யின் 
ஆதலாசவன, ைழிகாடடலில, அக்க-
வரப்பற்று ைலயக் கலவி அலுைலக 
விவ்ளயாடடுப பிரிவு இச்சுற்றுப 
த்பாடடிவய தைற்றிகரமாக ஏற்்பாடு   
தசயதிருந்�து.

அக்கவரப்பற்று கலவிக் தகாட -
டத்திலிருந்து, அக்கவரப்பற்று 
அஸ-ஸிராஜ் மகா வித்தியாலயம், 
முகம்மதியாபுரம் ்பாயிொ மகா 
வித்தியாலயம், அடடாவ்ளச்-

தசவன கலவிக் தகாடடத்திலிருந்து 
்பாலமுவன மின்ோஜ் மகா வித்-
தியாலயம், ஒலுவில அல-ேம்ைா 
மகா வித்தியாலயம், த்பாத்துவில 
கலவிக் தகாடடத்திலிருந்து   த்பாத் -
துவில மத்திய கலலூரி, த்பாத்து-
வில அல-கலாம் மகா வித்தியாலயம் 
ஆகிய ்பாடசாவலகளின் மாணைர் 
அணிகள் எலதல சுற்றுப த்பாட-
டியில ்பஙதகற்ைன  ்பாலமுவன 
த்பாது விவ்ளயாடடு வம�ானத்தில 
்பாலமுவன மின்ோஜ் மகா வித்-
தியாலயம்,   ஒலுவில அல-ேம்ைா 
மகா வித்தியாலயம் ஆகிய மாணைர் 
அணிகளுக்கிவடயில நவடத்பற்ை 
இறுதிப த்பாடடியில, ்பாலமுவன 
மின்ோஜ் மகா வித்தியாலய 
மாணைர் அணியினர் 5:2 என்ை 
புள்ளி அடிப்பவடயில தைற்றிசூ-
டினர்.   ஒலுவில அல-ேம்ைா மகா 
வித்தியாலய மாணைர் அணி இரண்-
டாமிடத்வ�ப த்பற்றுக் தகாண்டது. 
தைற்றி அணியினர் மாகாணமடடப 
த்பாடடியில ்பஙகு்பற்ைவுள்்ளனர்.

அக்கரரப்பற்று ்கல்வி வலய எல்மல 
சுற்றுப் மபோட்டியில் ஆறு அணி்கள் 

்கரவவட்டி வரலப்பந்்ோட்்டத்தில்
நவஜீவன்ஸ் அணி சம்பியன்

கிளி.முக்கொம்பன் ம.வி மூன்று பிரிவுகளில் சமபியன்

(அக்கவரப்பற்று ைடக்கு 
தினகரன் நிரு்பர்)

இ ல ங வ க 
தசக்தைால  சம்தம்ள-
னத்தினால நடாத்�ப-
்படட        2022ஆம் 
ஆண்டின் தசக்தைால 
த�சிய அணிக்கு 11 
வீரர்கவ்ள இவணத்து தகாள்ை-
�ற்கு நடாத்�ப்படட ்பரீடவசயில 
அக்கவரப்பற்வைச் தசர்ந்� எம்.எச்.
சபீர் அலி த�ரிவு தசயயப்படடுள்-
்ளார். அக்கவரப்பற்று முஸலிம் 

மத்திய கலலூரியில 
(த�சிய ்பாடசாவல) 
விவ்ளயாடடு ்பயிற்று-
விப்பா்ளராக கடவம-
யாற்றும் இைர், இவ்-
ைணியில இவணந்து 
தகாள்ை�ற்கு நவட-
த்பற்ை அவனத்து 
்பலப்பரீடவசகளிலும் 

சிைந்� புள்ளிகவ்ள த்பற்று ஆசிய 
்பசுபிக் சம்பியன் �ரப்படுத்�லில 
ஆைாம் இடத்வ� பிடித்து இலஙவக-
யின் த�சிய அணிக்குத் த�ரிவு தசய-
யப்படடுள்்ளார்.

இலஙர்க வசகமவோல் ம்சிய 
அணிககு சபீர் அலி வ்ரிவு

(யாழ். விவ்ளயாடடு நிரு்பர்)

கரதைடடி பிரத�ச தசயலகத்திற்-
குட்படட ்பதிவு தசயயப்படட கழகங-
களுக்கிவடயிலான த்பண்களுக்கான 
ைவலப்பந்�ாடடப த்பாடடியில உடுப-
பிடடி நைஜீைன்ஸ அணி சம்பியன் 
ஆனது.

அண்வமயில    ைதிரி வடமன்ஸ 
விவ்ளயாடடு வம�ானத்தில நவட-
த்பற்ை. இறுதியாடடத்தில உடுபபிடடி 
நைஜீைன்ஸ அணிவய எதிர்த்து சிைகு-

மரன் அணி தமாதியது.  ஆடடம் ஆரம்-
்பம் மு�ல இறுதி ைவர இரு அணிக-
ளும் ஒன்றுக்தகான்று சவ்ளத்�ைர்கள் 
அலல என்்பவ� நிரூபிக்கும் ைவகயில 
விவ்ளயாடிக் தகாண்டிருந்�னர். 

இ�னால இரு அணிகளும் மாறி 
மாறி புள்ளிகவ்ளப த்பற்று சம்பலத்து-
டன் தமாதினர். இருபபினும் ஆடட 
தநர முடிவில உடுபபிடடி நைஜீைன்ஸ 
அணி 14:11 என்ை புள்ளிகள் வித்தி-
யாசத்தில தைற்றி த்பற்றுச் சம்பியன் 
ஆனது.

வ்ட கிழககு ேோ்கோணங்களுககிர்டயிலோன 
்கரோத்ம் சுற்றுப்மபோட்டி இர்டநிறுத்்ம்
(மாளிவகக்காடு குறூப நிரு்பர்)

ைட மாகாணத்துக்கும், கிழக்கு மாகா-
ணத்துக்கு இவடயிலான ைரலாற்றுச் 
சிைபபுமிக்க கராத்த� த்பாடடி கடந்� 
சனிக்கிழவம திருதகாணமவலயில 
தமக்தகயசர் உள்்ளக அரஙகில இடம்-
த்பற்ைது.  இந்� த்பாடடிவய ஸ்ரீ லஙகா 
கராத்த� சம்தம்ளனத்தின் கிழக்கு 

மாகாணம் அ�ன் �வலைர் ஏ.ஆர்.
இக்்பால �வலவமயில ஏற்்பாடு தசய-
திருந்�து. 

இந்� த்பாடடியில 90 வீ�மான 
த்பாடடி நிகழ்ச்சிகள் நிவைைவடந்� 
நிவலயில நாடடில திடீதரன அமுல்ப-
டுத்�ப்படட ஊரடஙகு நிவலவமயால 
ஏவனய த்பாடடிகளும் ்பரிசளிபபு 
நிகழ்வுகளும் பிற்த்பாடப்படடுள்்ளன.

(யாழ்.விவ்ளயாடடு நிரு்பர்)

கிளிதநாச்சி பூநகரி தகாடட த்பரு-
விவ்ளயாடடுப த்பாடடிகளில 16, 
18, 20 ையதுபபிரிவு த்பண்களுக்-
கான ைவலப்பந்�ாடடபத்பாடடி -
களில கிளிதநாச்சி முக்தகாம்்பன் 

மகா வித்தியாலய அணி சம்பியனா-
னது.  பூநகரி மத்திய கலலூரியில 
நவடத்பற்ை  இறுதியாடடத்தில 
மு�லில இடம் த்பற்ை  16 ையதுப 
பிரிவு த்பண்களுக்கான இறுதியாட-
டத்தில கிளிதநாச்சி முக்தகாம்-
்பன் மகாவித்தியாலய அணிவய 

எதிர்த்து கிளிதநாச்சி ஞானிம-
டம் அ.�.க.்பாடசாவல அணி 
தமாதியது. 

இதில கிளிதநாச்சி முக்தகாம்்பன் 
மகாவித்தியாலய அணி 8:2 என்ை 
புள்ளி அடிப்பவடயில தைற்றி 
த்பற்ைது. த�ாடர்ந்து இடம் த்பற்ை 

18 ையதுபபிரிவு த்பண்களுக்கான 
இறுதியாடடத்தில கிளிதநாச்சி  
முக்தகாம்்பன் மகாவித்தியாலய 
அணிவய எதிர்த்து குமுழமுவன 
அ.�.க. ்பாடசாவல அணிதமாதி-
யது. இதில கிளிதநாச்சி  முக் -
தகாம்்பன் மகாவித்தியாலய அணி 

8:7 என்ை புள்ளி அடிப்பவடயில 
தைற்றி த்பற்ைது. 

மூன்ைை�க இடம் த்பற்ை 20 
ையதுபபிரிவு த்பண்களுக்கான 
இறுதியாடடத்தில கிளிதநாச்சி  
முக்தகாம்்பன் மகாவித்தியாலய 
அணிவய எதிர்த்து, பூநகரி சிறிவிக் -

கிதனஸைரா வித்தியாலயம் அணி 
தமா�விருத்�து. இதில பூநகரி 
சிறிவிக்கிதனஸைரா வித்தியால -
யம் அணி இறுதியாடடத்திற்கு 
சமூகம் �ரா�தினால கிளிதநாச்சி  
முக்தகாம்்பன் மகாவித்தியாலய 
அணிக்கு தைற்றி ைழஙகப்படடது.
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