
மே 09   காலிமுகத்-
திடல் ஆர்ப்ாடடககா-
ரரகள் மீதான அரசாஙக 
ஆ த ர வ ா ள ர க ளின் 
தாககுதல்கள் ததாடர-
பிலான விவகாரத்தில் 
முன்னாள் அமேசசர 
ம�ான்்ஸடன் த்ர -
னாணமடாவிடம் சி.ஐ.டி.யினர மேற்று 
(24) ோன்கு ேணி மேரம் விசாரமைகமள 
ேடத்தினர. குற்்ற்ப புலனாய்வு திமைககள 
த்ாலி்ஸ அத்தியடசகர �யதிலக

 யாழ்.விமசட நிரு்ர  

காஙமகசன்தும்ற – தகால்லஙகலடடி 
்குதியில் குடிமசதயான்றில் தனிமேயில் 
வாழ்்நத மூதாடடி கழுத்து தவடட்ப்டடு 
மேற்று (24) தவள்ளிககிழமே சடலோக 
மீடக்ப்டடுள்ளார.  

இவர அணி்நதிரு்நத ேமககள் தகாள்மள-
யடிகக்ப்டவில்மல. எனினும் கழுத்தில் 
தவடடுககாயஙகளுடன் இரத்த தவள்ளத்-
தில் இவரது சடலம் கணடு பிடிகக்ப்ட-
டுள்ளது. இதுவமர தகாமலககான காரைம் 
கணடறிய்ப்டவில்மலதயன 
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பி ரி ட ட னு க -
கான ோைவர 
விசா விணை்ப-
்ஙகமள துரி -
தோக சேர்ப-
பி க கு ே ா று 
தகாழும்பிலுள்ள 
பிரிடடன் உயர்ஸ-
தானிகராலயம் அறிவித்துள்ளது.  

ோைவரகள் தேது விசாவுககான விணை்ப -
்ஙகமள துரிதோக சேர்பபிககுோறு ்ரி்ந -
துமர்ப்தாகவும் விணை்ப்ஙகள் ஆராய்ப-
்டடு முடிவுகள் தவளியாக 

மாணவர் விசாவுக்ான
விணணப்பங்ளை
விளைவா் சமர்பபிக்வும்

ஐ்நது வயது சிறுமிமய 
கடத்திச தசன்று ்ாழமட்நத 
வீதடான்றினுள் இரணடு 
ச்நதர்ப்ஙகளில் ்ாலியல் 
வல்லு்றவுககு உட்டுத்தி 
அசசிறுமி அணி்நதிரு்நத காத-
ணிகமளயும் தகாள்மளயிடடுள்ளார.

எடடு வருடஙகளுககு முன்னர இடம்த்ற்்ற இக குற்்றச 
தசயல் காரைோக சமூகத்தில் ்ல அவோனத்துககுள்ளா -
னதால் குற்்றவாளிககு ேரை தணடமன வழஙகுஙகள் என 
்ாதிகக்ப்டட சிறுமிதயாருவர நீதிேன்்றத்மத 

05 வயதா்க தானிருநதபபாது தன்மனைக் ்கடத்தி

யாழ்.்ாங்்சன்துளையில்   
வவட்டுக ்ாயங்ளுடன்   
மூதாட்டி சடலமா் மீட்பு

்�ான்்ஸடன் MPயிடம்
04 மணி்ேை வாககுமூலம்

யாழ்.விமசட நிரு்ர 

யாழ். ோேகர ேகாத்ோ கா்நதி ேணிககூடடு வீதியிலமே்ந -
துள்ள எரித்ாருள் நிர்பபு நிமலயத்தில் மவத்து தாகக்ப -
்டட இமளஞர சிகிசமச ்லனின்றி உயிரிழ்நதுள்ளார.

எரித்ாருள் நிர்பபு நிமலயத்திலுள்ள சிலமர இமளஞர 
மீது தாககுதல் ேடத்தியதாக அவரது ேண்ரகள் குற்்றஞசாட -
டியுள்ளனர. 

கட்நத ஞாயிற்றுககிழமே இரவு 8.30 ேணியளவில் 
இமளஞர மீது தாககுதல் ேடத்த்ப்டடு உடனடியாக அவர 
யாழ்்ப்ாைம் ம்ாதனா ேருத்துவேமனயில் மசரகக்ப்ட -
டதுடன் மேற்று முன்தினம் இரவு சிகிசமச ்லனின்றி உயி -
ரிழ்நதுள்ளார. 

ளவத்தியசாளலயில் அனுமதித்த
22 வயது இளைஞன் மைணம்

ஆ ட ் தி வு 
தி ம ை க க ள த் -
தின் ஒரு ோள் 
ம ச ம வ யின் 
கீழ் ஆள் 
அ ம ட ய ா ள 
அ ட ம ட க ம ள 
த்ற்றுக தகாள் -
வதற்கு மேற்று திகதி வழஙக்ப்டடம்ாதும் 
அமடயாள அடமடகமள வழஙக அதிகாரிகள் 
இல்லாத காரைோக ஆட்திவு திமைககளத்-
துககு முன்்ாக மேற்று (24) ்தற்்றம் ஏற்்ட-
டது.

தி்தி ஒதுக்ப்பட்டும் 
அதி்ாரி்ள் வைவில்ளல

பை 09 ்காலிமு்கத்திடல் சமபவம;

கஞசா விற்்மன தசய்-
தாதரன்்ற ச்நமதகத்தில் 
மகது தசய்ய்ப்டட தனது 
கைவருககு எதிராக நீதி-
ேன்்றத்தில் வழககு தாககல் 
த ச ய் ய ா தி ரு ்ப ் த ற் க ா க 
அவிசாவமள குற்்றத் தடு்பபு்ப பிரிவு த்ாலி்ஸ த்ாறு்ப்தி-
காரிககு ஒன்்றமர இலடசம் ரூ்ாமவ இலஞசோக வழஙக 
முயற்சித்த த்ணதைாருவர மகது தசய்ய்ப்டடுள்ளார.  

இ்ப த்ணமை இலஞச, ஊழல் ஒழி்பபு்ப பிரிவினமர 
மகது தசய்துள்ளனர. மகது தசய்ய்ப்டட 

அவிசாவமை குற்றத் தடுப்பு பிரிவின்  

இலஞச ஒழி்பபு ஆமைக-
குழுவினால் தாககல் தசய்-
ய்ப்டட வழககிலிரு்நது 
்ாராளுேன்்ற உறு்பபி-
னர குோர தவல்கேமவ 
விடுதமல தசய்யுோறு 
தகாழும்பு நீதவான் நீதிேன்-
்றம் மேற்று உத்தரவிடடுள்-
ளது.

இவவழககு மேற்று தகாழும்பு பிரதான 
நீதவான் ே்நதன அேரசிஙக முன்னிமலயில் 
எடுத்துக தகாள்ள்ப்டட ம்ாமத இவ உத்தரவு 
பி்ற்பபிகக்ப்டடுள்ளது.

இலஞச ஊழல் வழக்கு;

ச.ததா.ச ஊழியரகமள அரசியல் 
ேடவடிகமககளுககு ்யன்்டுத்திய-
தாக இலஞச ஊழல் ஆமைககுழுவி-
னால் தாககல் தசய்ய்ப்டட வழககு 
ததாடர்ான விசாரமைகளுககாக 
்ாராளுேன்்ற உறு்பபினர ம�ான்்ஸடன் 
த்ரனாணமடா உள்ளிடட இருவருககு 
எதிரவரும் �ூமல ோதம் 04ஆம் திகதி 
ஆ�ராகுோறு அறிவித்தல் விடுகக்ப-
்டடுள்ளது. 

இமதமவமள, தகாழும்பில் மே ோதம் 09ஆம் திகதி 
ேமடத்ற்்ற சம்்வம் ததாடர்ாகவும் ம�ான்்ஸடன் த்ர -
னாணமடா மீது குற்்றம் சுேத்த்ப்டடுள்ளது.

சததாச ஊழியரகளை
அரசியலுககு பாவித்தார

கிரமன அதேரிக-
கன் ்ல்கமலககழ-
கம் Girne American 
University ஸ்ரீலஙகா 
மு்ஸலிம் காஙகி-
ர்ஸ தமலவர ரவூ்ப 
ஹககீம் எம்.பிககு 
தகௌரவ டாகடர 
்டடம் வழஙகியுள்-
ளது.  

ைவூப ஹககீம் எம்.பிககு  
வ்ௌைவ டாகடர் ்பட்டம்  

சமேயல் எரிவாயு சிலிண-
டரகமள �ூமல ோதம் 06 
ஆம் திகதி வமர தகாள்வனவு 
தசய்வதற்காக வரிமசகளில் 
காத்திருகக மவணடாதேன 
லிடமரா நிறுவனம் த்ாது 
ேககளுககு அறிவித்துள்ளது. 

எதிரவரும் �ூமல 05 ஆம் 

திகதி முதல் 12 ஆம் திகதி 
வமரயான கால்ப்குதியில் 
இரணடு க்ப்ல்களில் 7,000 
தேற்றிக ததான் சமேயல் 
எரிவாயு ோடமட வ்நதமடய-
வுள்ளது.  

அ்நதக க்ப்ல்களிலுள்ள 
எரிவாயு கிமடககும் 

ஜூளல 06 வளர எரிவாயு   
கிளடபபதற்கு வாய்பபில்ளல  

அரச ஊழியரகள் அதிகள -
வில் எரித்ாருளுககாக வரிமச-
களில் காத்திரு்ப்தாக த்ாது 
நிரவாக அமேசசின் சிமரஷட 
ம்சசாளர ஒருவர ததரிவித்-
துள்ளார.  

இதனால் அமேகோன 
அரசாஙக நிறுவனஙகளின் 

்ணிகமள உரிய மும்றயில் 
முன்தனடுகக முடியாத நிமல 
காை்ப்டுவதாகவும் ததரிவித் -
துள்ளார.

அமேகோன அரசாஙக நிறுவ -
னஙகளில் வரவு்ப ்திவுககாக 
மகவிரல் அமடயாளம் ்யன்-
்டுத்தாத 

அதிகைவு அரச ஊழியரகள்
எரிதபாருள் வரிளசகளில்

முதலில் த்ாருளாதாரம் ்ஸ -
திர்ப்டுத்த்ப்ட மவணடும். 
அதன் பின்னமர மதரதமல 
ேடத்த முடியுதேன பிரதேர 
ரணில் விககிரேசிஙக ததரி-
வித்துள்ளார.

ோடு எதிரமோககியுள்ள 

தற்ம்ாமதய த்ாருளாதார 
பின்னமடவுககு ேத்தியில், 
அரசாஙகம் உறுதியான 
த்ாருளாதார அடித்தளத்மத 
ஏற்்டுத்தினால் ேடடுமே 
புதிய மதரதமல ேடத்த 
முடியும் என்்றார. 

முதலில் தபாருைாதார ஸ்திரம
அதன் பின்்னபர புதிய பதரதல்

தமிழ்ோடடின் ்ாணடிசமசரி, 
காமரககால் ம்ான்்ற தும்றமு -
கஙகளுககும் காஙமகசன்தும்ற 
தும்றமுகத்துககும் இமடயி-
லான சரககு ்டகுச மசமவ 
ேடத்துவதற்கு ்ாதுகா்பபு 
அமேசசின் அனுேதி வழஙக்ப-

்டடுள்ளதாக அமேசசர 
டகள்ஸ மதவான்நதா ததரி -
வித்துள்ளார. 

மிக விமரவில் சரககு 
்டகுச மசமவ ஆரம்பிக-
க்ப்டுதேனவும் ததரிவித்-
தார.  

யாழ்.- ்பாணடிச்சரி ்படகுச ்சளவ   
்பாது்ாபபு அளமசசு ்ேற்று அனுமதி

ஆழ்கடல் மீன்பிடி ்டகு மூலம் சடடவிமரா-
தோக அவு்ஸதிமரலியா தசல்ல முற்்டட 35 
ம்மர கடற்்மடயினர மேற்குக கடற்்குதி-
யில் மகது தசய்துள்ளனர.   

அவரகள் ்யணித்தஆழ்கடல் மீன்பிடி 
்டகும் கடற்்மடயினரால் மக்ப்ற்்ற்ப்ட-
டுள்ளது.   ்ாை்நதும்ற கடற்்குதியில் மேற்று 
முன்தினம் ோமல கடற்்மடயினர 

படகு மூலம அவுஸ்திபரலியா   
தசல்ல முயன்்ற 35 பபர ளகது  

யாழ். விமசட நிரு்ர

21 ஆவது திருத்தச சடடம் ்ாராளுேன்்றத்தில் 
நிம்றமவற்்ற்ப்டடதும் ோடடிலுள்ள அமனத்து 
இன ேககளுககும் இன, ேத, தோழி மவறு்ாடின்றி 
சேோன ்லமன அனு்விகக முடியுதேன்று நீதி 
அமேசசர விம�யதாச ரா�்க ஷ மேற்று யாழ்்ப்ா -
ைத்தில் ததரிவித்தார.

காைாேல் ஆகக்ப்டமடார அலுவலகம், ேடட-
ஈடு வழஙகல் ேற்றும் ேல்லிைகக அலுவலகஙகளூ -
டாக சில மவமலத்திடடஙகமள முன்தனடுககவுள்-
ளதாகவும் ததரிவித்தார. இது ததாடரபில் விமசட 
கவனம் தசலுத்தி வருவதாகவும் அவர ததரிவித் -
தார.

21 ஆவது திருத்தம நிள்றபவறியதும
சகல மககளுககும சமமா்ன பலன்

தமிழக ேககளால் அன்்ளி்ப்ாக வழஙக்ப்டட 
14,700 தேற்றிக ததான் அரிசி, 250 தேற்றிக ததான் 
்ால் ோ ேற்றும் 38 தேற்றிக ததான் ேரு்நது்பத்ா-
ருடகளடஙகிய ்ாரிய ேனிதாபிோன உதவி்பத்ா-
ருள் ததாகுதிமய இ்நதிய உயர்ஸதானிகர மகா்ால் 
்ாகமல மேற்று மகயளித்தார.  

நிகழ்வில் சுகாதார அமேசசர தகஹலிய ரம் -
புகதவல்ல, வரத்தக, வாணி் ேற்றும் உைவு்ப 
்ாதுகா்பபு அமேசசர ேளின் த்ரனாணமடா, 
்ாராளுேன்்ற உறு்பபினரகளான எம்.ஏ.சுே்நதிரன், 
வி.இராதாகிருஷைன், எம்.உதயகுோர 

14,700 மெ.ம�ொன் அரிசி, 250 மெ.ம�ொன் பொலெொ, 38 மெ.ம�ொ. ெருந்துப் மபொருட்கள்; 

அமெரிக்க பல்கலை வழங்கி ம்கௌரவிப்பு
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யொழப்பொணத்தில நீதியலெச்சர் விஜேய�ொ்ச ரொேபக ஷ ம�ரிவிப்பு

்கணவலை விடுவிக்க ெலைவியின் ம்சயல   

வரில்சயில ்கொத்திருக்க ஜவண்ொம் -லிடஜரொ நிறுவைம்

ஜேொன்்ஸ்னுககு நீதிென்்றம் அலழப்பு
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விஜ்ச் அறிகல்கயில பிர�ெர் ரணில அறிவிப்பு

அலெச்சர் ்க்ள்ஸ ம�ரிவிப்பு

தமிழகத்தின் இரண்டாம கடட  
உதவிப தபாருடகள் வநதளடவு  

தூதுவர் ்்ா்பால் ்பாக்லயினால் துளைமு்த்தில் ளவத்து ள்யளிபபு

துஷ்பிரபயாகம தசய்தவருககு
மரண தண்டள்ன விதியுஙகள்
பொதிக்கப்பட் சிறுமி நீதிபதியி்ம் ஜ்கொரிகல்க

OIC ககு இலஞசம் வ்ாடுக்   
முயற்சித்த வ்பண ள்து  

அர்ச நிர்வொ்கம் சீர்குலைந்துள்்ள�ொ்க குற்றச்சொடடு

ஆடபதிவு திலணக்க்ளத்தில ப�ற்ற நிலை

பொணந்துல்ற ்க்லில ்க்றபல் அதிரடி
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எரிமபொருள் நிலையத்தில �ொககு�ல;

குமாை வவல்்மவுககு  
விடுதளல கிளடத்தது

்ாராளுேன்்ற உறு்பபினர 
தம்மிகக த்மரரா முதலீடடு 
ஊககுவி்பபு அமேசசராக 
மேற்று �னாதி்தி மகாடடா-
்ய ரா�்க ஷ முன்னிமலயில் 
்தவிமயற்றுக தகாணடார. 

முன்னாள் நிதி அமேசசர 
்சில் ரா�்க ஷ ்ாராளுேன்்ற 
உறு்பபினர ்தவியிலிரு்நது 
விலகியமதயடுத்து, அ்நத 
தவற்றிடத்துககு ஸ்ரீலஙகா 
த்ாது�ன த்ரமுன மதசிய்ப 
்டடியல் மூலம் பிர்ல வரத்-
தகர தம்மிகக த்மரரா நிய -
மிகக்ப்டடார.  

கட்நத 22 ஆம் திகதி அவர 
ச்ாோயகர முன்னிமலயில் 
்ாராளுேன்்ற உறு்பபினராக 
்தவிமயற்றிரு்நதார.  

முதலீட்டு ஊககுவிபபு அளமசசைா் தம்மிக் வ்ப்ைைா   



க�ொவிட்-19 தடுப்புமருந்து-
�ள் அறிமு�மொன முதலொண்-
டிலலலே 20 மில்லிேன் உயிரி-
ழப்பு�ளைத் தடுத்திருப்்பதொய்ப் 
க்பரிே அைவில் நடத்தப்்பட்ட 
ஆய்வின்மூலம் கதரிேவந்-
துள்ைது. 

“தி லொன்கசெட் இன்க்பகசென் 
டிசீஸ்” மருத்துவச் செஞ்சிள�-
யில்  ஆய்வறிகள� கவளியி-
டப்்பட்டது. 185 நொடு�ளிலிருந்தும் 
எல்ளல�ளிலிருந்தும் லசெ�ரிக�ப்-
்பட்ட தரவு�ளின் அடிப்்பளடயில் 
இந்த ஆய்வு நடத்தப்்பட்டது. 

இது 2020ஆம் ஆண்டு டிசெம்-
்பர் 8ஆம் தி�திககும் 2021ஆம் 
ஆண்டு டிசெம்்பர் 8ஆம் தி�திககும் 
இளடப்்பட்ட �ொலத்தில் நடத்தப்-
்பட்டது. 

லநரடிேொ�லவொ, மளைமு�மொ-

�லவொ தடுக�ப்்பட்ட லநொய்த்-
கதொற்று உயிரிழப்பு�ளின் எண்ணிக-
ள�ளேக �ணிககும் முதல் முேற்சி 
இதுவொகும்.

தடுப்புமருந்து�ள் இல்லொவிட்-
டொல் 31.4 மில்லிேன் உயிரிழப்பு-
�ள் ஏற்்பட்டிருக�ககூடும் என்று 
�ணிக�ப்்பட்டது. இதில் 63 வீதம் 
அதொவது 19.8 மில்லிேன் உயிரி-
ழப்பு�ள் தடுக�ப்்பட்டன என்று 
ஆய்வின் மூலம் கதரிேவந்தது. 

கமகசில�ொவின் லமற்கு மொநி-
லமொன ஜலிஸ்ல�ொவில் க்பொலி-
ஸொருககும் குண்டர் கும்்பளலச் 
லசெர்ந்தவர்�ள் எனச் செந்லதகிக�ப்்ப-
டுலவொருககும் இளடயில் துப்்பொக-
கிச் செண்ளட இடம்க்பற்றுள்ைது. 

அதில் 4 க்பொலிஸ் அதி�ொரி�ளும் 
9 செந்லத� ந்பர்�ளும் க�ொல்லப்்பட்-
டனர். 

�டந்த புதன்கிழளம இரவு 
லவளையில் குவொடலஹொரொ ந�ரின் 
புைந�ர்ப் ்பகுதியில் உள்ை ஒரு 
வீட்டில் அந்தச் செண்ளட இடம்-
க்பற்ைது. அது 1 மணி லநரத்துககு 
லமல் நீடித்தது என்று கூைப்்பட்டது.

துப்்பொககிச் செண்ளடககுப் பின்னர் 
ஒரு க்பண்ணின் செடலம் உட்்பட, 9 
ல்பரின் செடலங�ள் அந்த இடத்தில் 
�ொணப்்பட்டதொ�க கூைப்்படுகிைது. 
அந்த வீட்டில் சிளைபிடிக�ப்்பட்ட 

இருவர் �ொப்்பொற்ைப்்பட்டனர் 
என்றும் கதரிவிக�ப்்பட்டது. 

துப்்பொககிதொரி�ள் வொளே �ட்டிே 
சிலளர அந்த வீட்டுககுள் க�ொண்டு-
கசென்ைதொ� க்பொலிஸொருககு அளிக-
�ப்்பட்ட பு�ொளர அடுத்து அந்தத் 
துப்்பொககிச் செண்ளட இடம்க்பற்-
ைது. 

செம்்பவத்தில் சிலர் ள�துகசெய்ேப்-
்பட்டனர்; ்பல கவடிக்பொருட்�ள் 
்பறிமுதல் கசெய்ேப்்பட்டன. 

இஸ்லரலில் உள்ை கநல�வ் 
்பொளலவனத்தில் நடத்தப்்பட்ட 
அ�ழவொரொய்ச்சியில் ஆரம்்பக 
�ொல ்பள்ளிவொசெல் ஒன்று �ண்டு-
பிடிக�ப்்பட்டுள்ைது. இது அப்்ப-
குதி மக�ள் கிறிஸ்தவ மதத்தில் 
இருந்து இஸ்லொம் மதத்திற்கு 
மொறியிருப்்பளத கவளிச்செம்-
ல்பொட்டுக �ொட்டும் வள�யில் 
இருப்்பதொ� ஆரொய்ச்சிேொைர்�ள் 
கூறியுள்ைனர்.

க்பலடொயின் அரபு ்பழஙகு-
டியின மக�ள் அதி�ம் வசிக-
கும் ரஹொட் ந�ரத்தில் கநல�வ் 
்பொளலவனம் அளமந்துள்ைது.

மொக�ொவின் திளசெளே ்பொர்த்த 
வள�யில் அளரவட்ட சுவருடன் 
செதுர அளை மற்றும் சுவர்�ளை 
க�ொண்டதொ� இந்த ்பள்ளிவொசெல் 
�ொணப்்படுகிைது. 

இந்த ்பள்ளிவொசெல் 1,200 
ஆண்டு�ளுககு லமல் ்பளழ-
ளமேொனது என்று நம்்பப்்படுகி-
ைது. �ட்டட நிர்மொணப் ்பணி 
ஒன்றின்ல்பொது ்பள்ளிவொசெல் 
இடி்பொடு�ள் �ண்டுபிடிக�ப்்பட்-
டுள்ைன.   

ஏழொம் நூற்ைொண்டின் முதல் 
்பொதியில் முஸ்லிம்�ள் இந்தப் 
்பகுதிளே ள�ப்்பற்றிேளம குறிப்-
பிடத்தக�து. 

பூ�ம்்பத்தொல் அவ திககு உள்ைொ-
கி யிருககும் ஆப்�ொ னிஸ்தொ னில் 
செரி ேொன கதொடர் பு �ள் இல்லொ தது, 
ஒழுங�ொன வீதி �ள் ல்பொடப்்படொ-
தது ஆகிே �ொர ணங�ைொல் நிவொ ர-
ணப் ்பணி � ளுககு இளட யூறு ஏற்-
்பட் டுள்ைது.

�டந்த புதன்கிழளம 6.1 ரிகடர் 
அை வி லொன பூ�ம்்பம் ஆப்�ொனிஸ்-
தொளன உலுககி ேது. 1000ககும் 
அதி�மொலனொர் உயிரிழந்துள்ைனர். 
சுமொர் 1,500 ல்பர் �ொே ம ளடந்த னர். 
3,000ககும் அதி � மொன வீடு �ள் லசெத-
ம ளடந்தன.

தனது உல� உண வுத் திட்டத் தின்  
கீழ உணவு மற் றும் தை வொடங�ளை 
ஆப்�ொ னிஸ்தொ னின் ்பொதிக�ப்்பட்ட 
்பகு தி � ளுககு அனுப்பி வரு வ தொ� 
ஐக கிே நொடு�ள் செள்ப கதரி வித்தது. 
முத லில் 3,000 குடும்்பங� ளுககு 
உதவ இலககு ளவக�ப்்பட்டுள்ைது.

அதி � மொ� ்பொதிக�ப்்பட்ல டொ-
ருககு உத வு மொறு அகம ரிக� ஜனொதி-
்பதி லஜொ ள்படன் உத்த ர விட்டுள்ை-
தொ� அந்நொட் டின் லதசிே ்பொது �ொப்பு 
ஆலலொ செ �ர் லஜக செலி வன் அறிகள� 
ஒன் றில் கூறினொர். ஐலரொப்பிே ஒன்-
றிேமும் உடனடிேொ� உதவி வழங-
�ப்ல்பொவதொ�த் கதரிவித்தது.

ஜப்்பொன், கதன்க�ொரிேொ, ஆப்-
�ொனிஸ்தொனின் அண்ளட நொடொன 
்பொகிஸ்தொன் ஆகிேளவயும் உதவி 
வழங� முன்வந்துள்ைன.

தனது அண்ளட நொடொன ஆப்�ொ-
னிஸ்தொனுககு உதவிளேயும் ஆத-
ரளவயும் வழங� இந்திேொ உறுதி-
யுடன் இருப்்பதொ� அந்நொட்டின் 
கவளியுைவு அளமச்சின் கசெய்தித் 
கதொடர்்பொைர் கதரிவித்தொர்.

இலதலவளை ஆப்�ொனிஸ்தொனில் 
ஏற்்பட்ட பூ�ம்்பத்ளதத் கதொடர்ந்து, 
அஙகு வொந்தில்பதி லநொய் ்பரவலொம் 
என்று ஐககிே நொடு�ள் செள்பயின் 
மனிதொபிமொனப் பிரிவு எச்செரித்-
துள்ைது.

அஙகு வொந்தில்பதி லநொய் ்பரவு-
வளதத் தடுப்்பதற்�ொன ஆேத்த நட-
வடிகள��ள் லமற்க�ொள்ைப்்படு-
கின்ைன.

2 2022 ஜூன் 25 சனிக்கிழமை25–06–2022

செர்வலதசெ அ�தி�ள் தினத்ளத 
ஒட்டி தமககு ஆதரவு அளிககும்்ப-
டியும், சீனொவுககு எதிரொ� கூட்டு 
நிளலப்்பொட்ளட எடுககுமொறும் 
திக்பத்திேளர மைக� லவண்டொம் 
என்றும் செர்வலதசெ செமூ�த்ளத திக்பத்-
திேர்�ள் வலியுறுத்தி உள்ைனர். 

மனித உரிளம கசெேற்்பொட்டொைர் 
மற்றும் எழுத்தொைருமொன க்பன-
டிகட் கரொஜர்ஸ், திக்பத்திேர்�ள் 
மீதொன சீனொவின் அடககுமுளைளே 
சுட்டிக�ொட்டி, ரிச்செட் க�லர, பிலரட் 
பிட் மற்றும் பீஸ்டி ல்பொய்ஸ் ல்பொன்ை 
பிர்பலங�ளின் ஆதரவுடன் தலொய் 

லொமொவின் துணிச்செலொன முேற்சி�-
ைொல் திக்பத்திேர்�ள் ்பல ஆண்டு�-
ைொ� உல� மக�ளின் அவதொனத்ளத 
ஈர்த்து வருவதொ� குறிப்பிட்டுள்ைொர்.    

சீனொளவ விஞ்சி இந்திேொவின் 
மி�ப்க்பரிே வர்த்த� கூட்டொளி-
ேொ� அகமரிக�ொ உருகவடுத்திருப்-
்பளத புதிே தரவு�ள் �ொட்டுவதொ� 
இந்திே வர்த்த� மற்றும் கதொழில்-
துளை அளமச்சு குறிப்பிட்டுள்ைது. 
இந்த இரு நொடு�ளுககும் இளடயி-
லொன வர்த்த�ம் 119.4 பில்லிேன் 
கடொலளரத் கதொட்டுள்ைது.

இந்த செொதளன தரவு�ளின்்படி, 
அகமரிக�ொவுக�ொன இந்திேொ-
வின் வர்த்த� ஏற்றுமதி �டந்த நிதி 
ஆண்டில் 51.62 பில்லிேன் கடொல-
ரிலிருந்து 76.11 பில்லிேன் கடொலர்-

�ைொ� அதி�ரித்திருப்்பலதொடு இைக-
குமதி�ள் 29 பில்லிேன் கடொலரில் 
இருந்து 43.31 பில்லிேன் கடொலர் 
வளர உேர்ந்துள்ைது.  

சீனொ தளலளமயின் முககிே 
வருடொந்த கூட்டம் வரும் ஜூளல 
முதலொம் தி�தி கதொடக�ம் இரண்டு 
மொதங�ள் இடம்க்பறுவதொல் சீனத் 
துளைமு� ந�ரொன க்பய்கடய்லஹ-
வுககு கடஸ்லொ �ொர்�ள் நுளழே 
தளட விதிக�ப்்பட்டுள்ைது.   

க்பய்கடய்லஹ ல்பொககுவரத்துப் 
க்பொலிஸ் ்பளடேணி இதளன உறுதி 
கசெய்தலதொடு இது்பற்றிே உத்திலேொ-
�பூர்வ அறிவிப்பு விளரவில் கவளி-
யிடப்்படும் என்று கதரிவித்தது. 

கடஸ்லொ �ொரில் க்பொருத்தப்்பட்-
டிருககும் க�மரொக�ள் ்பொது�ொப்பு 

அச்சுறுத்தளல அதி�ரித்திருப்்பதொ� 
அச்செம் நிலவுவதற்கு மத்தியிலலலே 
இந்தத் தளட விதிக�ப்்பட்டுள்ைளம 
குறிப்பிடத்தக�து.  

வர்த்த�ம், க்பொருைொதொரம் 
உள்ளிட்ட பிை விடேங�ளில் 
தனது கசெொந்த நலன்�ளைப் 
்பொது�ொத்துக க�ொள்வதற்�ொ�, 
உகளரன் மீதொன ல்பொரில் ஈடு-
்பட்டுள்ை ரஷேொவுககு அதி� 
ஆதரளவ வழஙகுவதில் சீனொ 
மீண்டும் மீண்டும்  தேக�ம் 
�ொட்டி வருவதொ� சுட்டிக�ொட்-
டப்்பட்டுள்ைது. 

இது கதொடர்பில் ‘கஹொஙக�ொங 
ல்பொஸ்ட்’ குறிப்பிட்டிருப்்பதொவது, 
உகளரனுடன் ல்பொரில் ஈடு்பட்டுள்ை 
ரஷேொவுககு அதி� ஆதரளவ வழங� 

சீனொ கவளிப்்பளடேொ� மறுத்துள்-
ைது. இதளனயிட்டு ரஷே அதி�ொரி-
�ள் க்பரும் ஏமொற்ைமளடந்துள்ை-
னர்’ என்று குறிப்பிடப்்பட்டுள்ைது.   

ஐலரொப்பிே ஒன்றிேத்தில் உகளர-
னும் லமொல்லடொவொவும் லவட்்பொைர் 
என்ை நிளலயில் லசெர்ந்துக�ொள்ை, 
ஒன்றிேத் தளலவர்�ள் ஒப்புதல் 
வழஙகியுள்ைனர். 

அந்த முடிளவத் தனித்துவமொன, 
வரலொற்றுச் சிைப்புமிக� தருணம் 
என்று உகளரன் ஜனொதி்பதி கவொலலொ-
டிமிர் கசெகலன்ஸ்கி ்பொரொட்டினொர்.

ரஷேொவின் ்பளடகேடுப்பிலிருந்து 
தன்ளனத் தற்�ொத்துகக�ொள்ைவும் 
ஐலரொப்்பொவில் இடம்பிடிக�வும் 
உகளரன் முேன்றுவருகிைது.

உகளரனின் எதிர்�ொலம், ஐலரொப்-
பிே ஒன்றிேத்துடன் இருப்்பதொ� 
அவர் குறிப்பிட்டொர்.

ஒன்றிேத்தின் ்பொரொளுமன்ைக �ட்-
டடத்தின் முன்புைத்தில் 30 மீற்ைர் 

உேரமுள்ை �ம்்பத்தில் உகளரனிேக 
க�ொடி நிறுவப்்பட்டுள்ைது. 

உகளரன் ஐலரொப்பிே ஒன்றிேத்-

தில் அதி�ொரபூர்வமொ� இளணே 
இன்னும் ்பல ஆண்டு�ள் ஆ�லொம். 
ஆனொல் ரஷேொவின் நடவடிகள�-

ளேக �ண்டிப்்பதற்�ொ�, ஒன்றிேத்-
தில் உகலரளனச் லசெர்த்துகக�ொள்வது 
துரிதப்்படுத்தப்்படலொம் என்று கூைப்-
்படுகிைது. இந்த லவட்்பொைர் அந்-
தஸ்து என்்பது ஐலரொப்பிே ஒன்றிேத்-
தில் உகளரளன இளணத்துவிடொது 
லமலும் ்பொது�ொப்பு உத்தரவொதங�-
ளையும் இதன் மூலமொ� உகளரனொல் 
க்பை முடிேொது. 

அலத லநரம் இந்த அந்தஸ்து 
க�ொண்ட நொட்டுககு கதொழில்நுட்்ப 
மற்றும் க்பொருைொதொர உதவி�ளை 
ஐலரொப்பிே ஒன்றிேத்தொல் வழங� 
முடியும். இந்த அந்தஸ்து வழங�ப்-
்பட்டதற்�ொன லநொக�ம் நிளைலவற்-
ைப்்படொவிட்டொல் லவட்்பொைர் அந்-
தஸ்ளத திரும்்பப்க்பைவும் செட்டம் 
வள� கசெய்வது குறிப்பிடத்தக�து.

கஜர்மனிககு எரிக்பொ-
ருள் விநிலேொ�த்ளத 
ரஷேொ குளைத்துவிட்ட-
தொல் அஙகு எரிவொயுளவ 
்பஙகீடு முளையில் வழங� 
அந்த நொடு தேொரொகி வருகி-
ைது. 

உகளரன் விவ�ொரத்தில் 
ரஷேொ மீது ஐலரொப்பிே 
ஒன்றிேம் �டுளமேொன 
க்பொருைொதொரத் தளட�ளை 
விதித்ததொல் ்பல்லவறு 
ஐலரொப்பிே நொடு�ளுக�ொன 
எரிக்பொருள் விநிலேொ�த்ளத 
ரஷேொ குளைத்தது. இதனொல், 
எரிக்பொருள் லதளவககு 
ரஷேொளவ செொர்ந்துள்ை 
கஜர்மனி �டுளமேொ� ்பொதிக-
�ப்்பட்டுள்ைது. 

நிளலளமளே செமொளிக� 
்பல்லவறு �ட்ட அவசெர 
நிளல�ளை அறிவித்து வந்த 

அந்த நொடு, ‘எச்செரிகள�’ �ட்ட 
அவசெர நிளலளே �டந்த விேொ-
ழககிழளம அறிவித்தது. இது, 
எரிவொயு ்பஙகீடு முளையில் 
விநிலேொகிப்்பதற்கு முந்ளதே 
�ட்டம் என்று கூைப்்படுகிைது.

ஐலரொப்பிே ஒன்றிேத்தின் 
தளடககு எதிரொ� எரிவொ-
யுளவ ரஷேொ ஆயுதமொ� 
்பேன்்படுத்துவதொ� கஜர்மனி 
க்பொருைொதொர அளமச்செர் 
கரொ்பர்ட் ஹக்பக குறிப்பிட்-
டுள்ைொர்.

அகமரிக�ொவின் புலைொரிடொ மொநிலத்தி-
லுள்ை எவர்கிலைட்ஸ் பின் பிைட்வுட்ஸ் 
வனத்தில் ஆரொய்ச்சிக குழுகவொன்று 97.5 
கிலலொகிரொம் எளடக�ொண்ட  மளலப்-
்பொம்ள்பக �ண்டுபிடித்துள்ைது. 

புலைொரிடொவில் �ண்டுபிடிக�ப்்பட்ட 
்பர்மிே ர� மளலப்்பொம்பு இதுவொகும். 
அந்தப் ்பொம்பின் உடலில் 122 ்பொம்பு முட்-
ளட�ள் இருந்ததொ� நியுகேொர்க ளடம்ஸ் 
குறிப்பிட்டிருந்தது. 

ஆரொய்ச்சிக குழு லவகைொரு ஆண் 
்பொம்பின் உடலில் தடம்லதடும் செொதனத்-
ளதப் க்பொருத்தி அளதப் பின்கதொடர்ந்தது. 
அதன் மூலம் 97.5 கிலலொகிரொம் எளட-
க�ொண்ட ்பொம்பு �ண்டுபிடிக�ப்்பட்டது. 

அந்த மளலப்்பொம்பு ஆரொய்ச்சிேொைர்�-
ளில் ஒருவரின் மு�த்ளத வொலொல் தொககிே-
தொ�க கூைப்்பட்டது.

்பர்மிே மளலப்்பொம்பு�ள் கதன்கிழக�ொசி-
ேொளவச் லசெர்ந்தளவ. அத்தள�ே ்பொம்பு�ள் 
புலைொரிடொ சுற்றுச்சூழலில் விடுவிக�ப்-

்பட்டொல் அஙகு வைரும், வொழும் பூர்வி�த் 
தொவரங�ள், விலஙகினங�ள் ஆகிேவற்றின் 
வொழவு க்பரிே அைவில் ்பொதிக�ப்்படக-
கூடும்.

குறிப்்பொ� அகமரிக�ொ முழுவதும் உள்ை 
வனப்்பகுதி�ளில் வொழும் கவள்ளை-வொல் 
மொன்�ளை ்பர்மிே மளலப்்பொம்பு�ள் 
அதி�மொ� லவட்ளடேொடித் தின்கின்ைன. 
அதனொல் அந்த வள� மொன்�ளின் எண்-
ணிகள� குளைந்து வருகின்ைது.

கிழககு உகளரனில் லமலும் இரு 
கிரொமங�ளைக ள�ப்்பற்றி ரஷேப் 
்பளட முன்லனற்ைம் �ண்டுள்ைது. 

இது குறித்து உகளரன் இரொணு-
வம் கவளியிட்டுள்ை அறிகள�யில் 
கதரிவிக�ப்்பட்டுள்ைதொவது:

லிசிசெொன்ஸ்க ந�ளரகேொட்டிே 
இரு கிரொமங�ளிலிருந்து உகளரன் 
்பளடயினர் பின்வொஙகியுள்ைனர். 
கூடுதல் ்பளடயினளரத் திரட்டி 
வரும் ரஷே இரொணுவத்தொல் 
உகளரன் ்பளடயினர் சுற்றுவளைக-
�ப்்படுவளதத் தவிொ்ப்்பதற்�ொ� 
இந்த முடிவு எடுக�ப்்பட்டது. 
அந்தப் ்பகுதியில் ரஷேொ தனது முழு 
திைளனயும் ்பேன்்படுத்தி தொககுதல் 

நடத்தி வருகிைது என்று குறிப்பிடப்-
்பட்டுள்ைது.

இதற்கிளடலே, கதற்கு திளசெயிலி-
ருந்து லிசிசெொன்ஸ்க ந�ளர லநொககி 
ரஷேப் ்பளடயினர் 5 கி.மீ. லமல் 
முன்லனறியுள்ைதொ� பிரிட்டன் கூறி-
யுள்ைது.

ஆப்கான் பூ்ம்பம 

ஐர�காபபிய ஒன்றியத்தில் 
ரேட்பகாள�கானது உக்�ன்

நிேகா�ண ்பணியில் இ்ையூறு

கிழககு உக்�னில்
�ஷயகா முன்ரனற்றம

டைஸ்கா ்காருககு
சீன ந்ரில் த்ை

இஸர�லில் ஆ�ம்பக ்கா்
்பள்ளிேகாசல் ்ண்டுபிடிபபு

டெகசிர்கா: துப்பகாககி
ரெகாதலில் 13 ர்பர் ்பலி

திட்பத்தியர் சர்ேரதச 
சமூ்த்துககு அ்ழபபு

அடெரிக்கா, இந்தியகாவின்
ட்பரும ேர்த்த் கூடைகாளி

�ஷயகாவுககு ஆத�்ே
ேழங் சீனகா தயக்ம

தடுபபுெருந்தகால் 20 மில்லியன்
ட்காவிட ெ�ணங்ள் தவிர்பபு

டெர்ெனில் ்பஙகீடு 
மு்்றயில் எரிேகாயு

97 கிர்கா எ்ை ெ்்ப்பகாமபு
புடளகாரிைகாவில் ்ண்டுபிடிபபு



யாழ். விசேட நிருபர்
 
சபாக்குவரத்து த�ாடர்பில் 

�மக்கு முறையான அறிப்பு 
இல்றலைதயனைால் திங்கள் 
மு�ல் பாடோறலைக்குச் தேல்லை 
முடியாது என இலைஙற்கத் 
�மிழர் ஆசிரியர் ேங்கம் அறி-
வித்துள்்ளது. 

இது த�ாடர்பில் ேங்கத்தின 
தபாதுச் தேயலைா்ளர் ேரா.புவ-
சனஸவரன ஊட்கங்களுக்கு 
அனுப்பிய தேய்தி குறிப்பி-
சலைசய அவவாறு குறிப்பிடப்-
பட்டுள்்ளது. 

அதில் சமலும் குறிப்பிடப்-
பட்டுள்்ள�ாவது, 

ஆசிரியர்்களின சபாக்குவ -
ரத்திற்கு ஏ�ாவது தபாறிமு-
றைறய உருவாக்குமாறு பலை 
�டறவ்கள் அரசிடம், அறமச்-
சிடம் ச்காரிக்ற்க முனறவத் -
ச�ாம்.

அ�ற்கு இதுவறர ோ�்க -
மான பதில் கிறடக்்கவில்றலை. 
நாளுக்குநாள் தநருக்்கடி்கள் 
அதி்கரித்ச� தேல்கினைன. 
தபாது மக்்களுக்கும் ஆசிரி-
யர்்களுக்கும் முரணபாடு்கள் 
உருவா்க ஆரம்பித்துவிட்டன.

இந� நிறலையில் எமது சபாக் -
குவரத்திற்்கான தபாறிமுறை 
உருவாக்்கப்படாவிட் -
டால் திங்கள் மு�ல்

தோந� ்காணி்கள் மற்றும் வீடு்க -
ளுக்்கான பத்திரம் இல்லைா� இலைட் -
ேக்்கணக்்கான மக்்களுக்கு ்காணி 
மற்றும் வீட்டுரிறமறய ேட்ட 
ரீதியா்க வழங்க நடவடிக்ற்க எடுக்-
்கப்படுதமன பிர�மர் ரணில் விக்ரம-
சிங்க த�ரிவித்துள்்ளார்.  

'அறனவருக்கும் ்காணி' திட்டத்-
தின கீழ் ்காணியற்ை குடும்பங்க-
ளுக்கு ்காணி உரிறமறய வழஙகும் 
நி்கழ்ச்சி பிர�மர் அலுவலை்கத்தில் 
சநற்றுக் ்காறலை ஆரம்பமானது.  

இத்திட்டம் சுற்றுலைா மற்றும் 
்காணி அறமச்சினால் ்காணி சீர்தி-
ருத்� ஆறணக்குழு மற்றும் ்காணி 
ஆறணயா்ளர் நாய்கம் திறணக்்க்ளத்-
தின ஊடா்க நறடமுறைப்படுத்�ப்ப -
டுகிைது.  

நாடு முழுவதிலுமுள்்ள ்காணிக் -
்கான ேட்டபூர்வ உரிறம இல்லைா� ே்க-
லைருக்கும் ்காணி உரிறமறய வழஙகு-
வ�ற்்கான மு�ற்்கட்ட நடவடிக்ற்க 
சநற்று மு�ல் சமற்த்காள்்ளப்பட்-
டுள்்ள�ா்க சுற்றுலைா மற்றும் ்காணி 
அறமச்ேர் ஹரின தபர்னாணசடா 
த�ரிவித்துள்்ளார்.  

்காணி்கற்ள இழந�வர்்களுக்கு 
ேட்டப்பூர்வ உரிறம வழஙகும் 
சநாக்கில் �யாரிக்்கப்பட்ட இந� 

சவறலைத்திட்டத்தின கீழ் ஒவதவாரு 
வாரமும் 1,000 மு�ல் 3,000 வறர -
யிலைான உறுதிப்பத்திரங்கற்ள 
இவவாறு வழஙகுவ�ற்கு ஏற்பாடு-
்கள் தேய்யப்பட்டுள்்ள�ா்க அறமச்-
ேர் சமலும் த�ரிவித்�ார்.   

இந� சவறலைத்திட்டத்திற்கு ேமாந -
�ரமா்க புத்�்ளம் மற்றும் குருநா-
்கல் பிரச�ே தேயலை்கப் பிரிவு்களில் 

சநற்று உரிறமப் பத்திரங்கள் வழங -
்கப்பட்டன. உரிறமப் பத்திரங்கள் 
வழஙகும் நி்கழ்வில், த�ாழிலைா்ளர் 
மற்றும் தவளிவிவ்கார அறமச்ேர் 
மனுஷ நாணயக்்கார, ்காணி சீர்தி-
ருத்� ஆறணக்குழுவின �றலைவர் 
மற்றும் ்காணி ஆறணயா்ளர் நாய்கம் 
மற்றும் அதி்காரி்கள் ்கலைநது த்காண-
டனர்.  

ஹற்றனில் 20 எரிவாயு 
சிலிண்டர்கள் க்கப்பற்றல்

ஹற்ைனில் இருநது த்காழும்-
புக்கு தபாதிச் சேறவ நிறுவ-
னத்தின ஊடா்க அனுப்பப்பட 
இருந� 20 எரிவாயு த்காள்்கலைன-
்கள்   ற்கப்பற்ைப்பட்டுள்்ளன.

நு்கர்சவார் விவ்கார அதி்கார 
ேறபயினால் சமற்த்காள்்ளப்-
பட்ட விசேட சுற்றிவற்ளப்பின 
சபாச� இறவ ற்கப்பற்ைப்பட்-
டுள்்ளன.

ஹற்ைனிலுள்்ள தபாதிச் 
சேறவ நிறுவனத்தின ்க்ளஞ்சி-
யோறலையில் இருநது குறித்� 
எரிவாயு த்காள்்கலைன்கள் மீட்-
்கப்பட்டுள்்ள�ா்க அதி்கார ேறப 
த�ரிவித்துள்்ளது.
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 ஜூன் 25 சனிக்கிழனை

திதி: --சஷ்டி

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

இன்னறைய சு்பதினமத�ாழுனக 
நேரம

 நைஷம  - தசலவு

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - �னம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமைம - - நகா்பம

கன்னி - - முயறசி

துலாம  - ேன்னை

விருச்சிகம - - நினறைவு

�னுசு  - தவறறி

ைகரம - - த்பாறுனை

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - சுகம

நயாகம: சித�நயாகம

3

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராைச்சந்திரகுருக்கள்
(்பாபு சரைா)

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல273.07 285.76

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல375.29 389.89

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல2.6188 2.7267

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல255.44 266.18

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல435.14 451.89

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல368.98 385.23

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல356.67 367.39

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல244.15 255.48

குறித�
வினல

குறித�
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 957.25

குவைத் டினொர் 1,176.45

ஓெொன் ரியொல் 937.39

கட�ொர் ரியொல் 98.79

சவூதி ரியொல் 96.05

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 98.25

நாணய
மாற்று

சு்பகிருது வருடம -ஆனி 11

சுபஹ்  - 04.33
லுஹர்  - 12.14
அஸர்  - 03.41
மஃரிப்  - 06.29
இஷா  - 07.45 

காணி, வீட்டுரிமை இல்ாத�ாருக்கு  
சட்்ட ரீதியான உறுதி வழஙக ஏற்ாடு  

பிரதமர் ரணில் விகரமசிங்க ததரிவிப்பு

திஙகள் மு�ல ்ா்டசாம்கமை
மீை ஆரம்பிப்து த�ா்டர்பில கவனம்

பாடோறலை ்கல்வி நடவடிக்ற்க-
்கற்ள எதிர்வரும் திங்கட்கிழறம 
மு�ல் மீ்ள ஆரம்பிப்பது த�ாடர்பில் 
்கவனம் தேலுத்�ப்பட்டுள்்ள�ா்க 
்கல்வி அறமச்ேர் சுசில் பிசரமஜயந� 
த�ரிவித்துள்்ளார்.  

இது த�ாடர்பில் அவர் சமலும்  
கூறிய�ாவது, 

பாடோறலை்கள் நடத்�ப்படும் 

முறை த�ாடர்பில் சநற்று மா்காண 
மட்டத்தில் ்கலைநதுறரயாடல்்கள் 
நறடதபற்ைன. இந�ப் சபச்சுவார்த்-
ற�யின பினனர் எதிர்வரும் திங்கட்-
கிழறம மு�ல் வழறம சபானறு 
பாடோறலை ்கல்வி நடவடிக்ற்க்கற்ள 
முனதனடுப்பது குறித்து பரிசீலிக்்கப்-
படும். அத்துடன பலை பகுதி-
்களிலுள்்ள பாடோறலை்களில் 

்கல்வியமமச்சர் சுசில் பிரரம ஜயநத அறிவிப்பு

மூன்று சட்்டமூ்ஙகளுக்கு 
ச்ாநாயகர் மகதயாப்ம்

பாராளுமனைத்தில் 
அணறமயில் நிறை-
சவற்ைப்பட்ட ற்கத்-
த�ாழிற் பிணக்கு்கள் 
(விசேட ஏற்பாடு்கள்) 
ேட்டமூலைம், குற்ை-
வியல் நடவடிக்ற்க 
முறைச் ேட்டக்-
ச்காறவ (திருத்�ச்) ேட்-
டமூலைம் மற்றும் குடி -
யியல் நடவடிக்ற்க 
முறைச் ேட்டக்-
ச்காறவ (திருத்�ச்) ேட்ட-
மூலைம் ஆகியவற்றில் 
ேபாநாய்கர் மஹிந� 
யாப்பா அசபவர்த்�ன 
�னது ற்கதயாப்பத்-
ற�யிட்டு (23) ோனறு-
றரப்படுத்தினார்.   

ற்கத்த�ாழிற் பிணக்கு்கள் தீர்ப்-
பதில் நீ�வான நீதிமனைங்களில் 
்காணப்படும் தநரிேறலைக் குறைப்ப-
�ற்கு த�ாழில் நியாய ேறப்களின 
�றலைவர்்கற்ள சமலைதி்க நீ�வான-

்க்ளா்க ்கருதுவ�ற்கும் அ�னுடன 
த�ாடர்புபட்ட விடயங்களுக்கு 
ஏற்பாடு்கற்ள சமற்த்காள்வ�ற்கும் 
ற்கத்த�ாழிற் பிணக்கு்கள் (விசேட 
ஏற்பாடு்கள்) ேட்டமூலைத்தினால் 
எதிர்பார்க்்கப்படுகினைது.  

விவசாய அனைச்சின் கீழியங்கும 

சலைாரனஸ தேல்வநாய்கம்

விவோய அறமச்சின கீழியஙகும் 
அறனத்து நிறுவனங்களின ஊழியர்்களி-
னதும் விடுமுறை்கள் அறனத்தும் எதிர்வ-
ரும் ஜூறலை 06ஆம் தி்கதி மு�ல் இரத்துச் 

தேய்யப்படுவ�ா்க விவோய அறமச்ேர் 
மஹிந� அமரவீர த�ரிவித்துள்்ளார்.  

இநதியாவிடமிருநது இலைஙற்கக்கு 
கிறடக்்கவுள்்ள 60,000 தமற்றிக் த�ான 
யூரியா உரத்ற� ்காலைக்கிரமத்தில் 
முறையா்க பகிர்ந�ளிக்கும் சவறலைத்-

திட்டத்ற� முனதனடுப்ப�ற்கு வேதியா-
்கசவ அறனத்து ஊழியர்்களினதும் விடு-
முறை்கள் இரத்துச் தேய்யப்படுவ�ா்க 
அறமச்ேர் த�ரிவித்துள்்ளார்.  

இநதிய அரோங்கம் இலைஙற்கக்கு 
வழஙகுவ�ற்கு இணக்்கம் த�ரிவித்-

துள்்ள 65,000 தமற்றிக் த�ான யூரியா 
உரம் எதிர்வரும் ஜூறலை 06ஆம் தி்கதி 
்கப்பல் மூலைம் நாட்டுக்கு கிறடக்்க-
வுள்்ளது.  

அ�றன பயிர்ச்தேய்ற்கக்்கா்க விவ-
ோயி்களுக்கு பகிர்ந�ளிக்கும் நடவடிக்-

ற்க்களுக்்கா்க முறையான சவறலைத் 
திட்டதமானறு நறடமுறைப்படுத்�ப்ப-
டவுள்்ளது.  

யூரியா உரம் நாட்டுக்கு கிறடத்�தும் 
அது ்கப்பலிலிருநது இைக்்கப்-
பட்டு ஜூறலை ஏழாம் தி்கதி 

அமனத்து நிறுவன ஊழியர்களின் விடுமுமைகள் ஜூம் 6 மு�ல இரத்து

யாழ். ந்கரில் எரிதபாருள் �ட்டுப்பாடு 
்காரணமா்க அருட்�நற�யர் ஒருவர் 
குதிறர வணடியில் �னது பயணத்ற� 
சமற்த்காணடு வருகினைார்.  

நாடு முழுவதும் எரிதபாருள் �ட்டுப்-
பாடு ்காரணமா்க யாழ்ப்பாணத்ற�ச் 

சேர்ந� அருட்�நற� ஒருவர் �னக்குத் 
ச�றவயான எரிதபாருற்ள தபற்றுக்-
த்காள்வதில் இடர்பாடு்கள் ்காணப்படுவ-
�ன ்காரணமா்க குதிறர வணடியில் �னது 
வழறமயான தேயற்பாடு்கற்ள சமற்-
த்காள்வ�ா்க த�ரிவித்�ார். 

எரித்ாருள் �ட்டுப்ாட்டினால  
குதிமர வண்டியில ்யணம்

இலங்னகயின் த்பாருளா�ார தேருக்கடிக்கான தீரவு

ருவாணடாவின கி்காலியில் 
நறடதபற்று வரும் தபாது-
நலைவாய நாடு்களின அரே 
�றலைவர்்கள் மாநாட்டில் ்கலைந-
துத்காள்்ளச் தேனறுள்்ள தவளி-
நாட்டலுவல்்கள் அறமச்ேர் 
சபராசிரியர் ஜீ.எல். பீரிஸ, 
இநதிய தவளிவிவ்கார அறமச்-
ேர் ்கலைாநிதி எஸ. தஜய்ேங்கரு-
டன (23) இரு�ரப்பு ்கலைநதுறர-
யாடல்்களில் ஈடுபட்டார்.   

இந� இக்்கட்டான சநரத் -
தில் இநதியா, இலைஙற்கக்கு 
நல்கிய விரிவான ஆ�ரவுக்கு 
அறமச்ேர் பீரிஸ அனபான 
பாராட்டுக்்கற்ளத் த�ரிவித்-
�ார். மி்கவும் ேவாலைான இந�க் 
்காலை்கட்டத்ற� எதிர்த்காள்வ-
�ற்கு இந� உ�வி இலைஙற்கக்கு 
மி்கவும்  சபருவியா்க அறமந-
துள்்ள�ா்க தவளி-
நாட்டு அலுவல்்கள் 

யாழில் அருட்தந்்த 
ஒருவரின் முன்்ாதிரி

ருவாண்்டாவில இ்ஙமக, இந்திய
தவளியுைவு அமைசசர்கள் த்சசு

தஜய்சங்கர் தனது டுவிட்டரில் பதிவு

சலைாரனஸ தேல்வநாய்கம்  

தநருக்்கடியான சூழ்நிறலையில் 
இலைஙற்கறய ற்கவிடாது த�ாடர்ச்-
சியான ஒத்துறழப்றப தபற்றுக்-
த்காடுப்பது த�ாடர்பில் ஐசராப்பிய 
நாடு்களின தூதுவர்்கள் ஜனாதிபதி 
ச்காட்டாபய ராஜபக்ஷவிடம் சநற்று 
உறுதியளித்�னர். ஐசராப்பிய 
நாடு்கற்ள இலைஙற்கயின நணபர்்க -
்ளா்க 

்கருத்திற்த்காள்ளுமாறும் அவர் -
்கள் ஜனாதிபதியிடம் த�ரிவித்�னர்.  

ஜனாதிபதி ச்காட்டாபய ராஜபக்-

ஷவுக்கும் ஐசராப்பிய 
நாடு்களின தூதுவர் 
குழுவினருக்குமிறட -
யில் சநற்றைய தினம் 
த்காழும்பு ச்காட்றட-
யிலுள்்ள ஜனாதிபதி மாளிற்கயில் 
விசேட ேநதிப்தபானறு நறடதபற் -
ைது.  

இ�னசபாது, நாட்டின தபாரு்ளா-
�ாரத்ற� ்கட்டிதயழுப்பும் எதிர்்கா -
லைத் திட்டம் த�ாடர்பில் ஸதிரமான 
�்கவறலை தபற்றுக் த்காடுத்�ால் ேர்-
வச�ே ேமூ்கத்தின உ�விறய இலைகு-
வா்க தபற்றுக்த்காள்்ள முடியுதமன-

றும் அவர்்கள் ஜனாதிபதியிடம் 
த�ரிவித்�னர்.  

அ�னசபாது ்கருத்துத் த�ரிவித் -
துள்்ள ஜனாதிபதி ச்காட்டாபய ராஜ-
பக்ஷ, 

விவோயத்தில் ஈடுபட்டுள்்ள மக்்க-
ளுக்குத் ச�றவயான உரம் மற்றும் 
எரிதபாருற்ள தபற்றுக் 
த்காடுப்ப�ன மூலைம் பலை 

நெருக்கடியான சூழ்நிலையில்

இலங்கை்ை ்கைவிடாது  
த�ாடர்ச்சிைான ஒத்து்ைப்பு
ஜனாதிபதியிடம் ஐர�ாப்பிய தூதுவர்கள் உறுதி

ஐர�ோப்பிய நோடுகளை இலஙளகயின் 
நண்பரகைோக கருதுஙகளைன்றும் ளெரிவிப்பு
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இலங்கையில் பாடசா்லகைள் மற்றும் பல்கை்லக்-
கைழகைஙகைளில் கைல்வி பயில்கின்ற மாணவரகை-
ளின கைல்வி நடவடிக்்கைகைள் நீணட கைாலமாகைப் 

பாதிக்கைப்பட்டுள்்ளன. கைடந்த 2019 ஆம் ஆணடு த்தாடக்-
கைம் இப்பாதிப்பு அவவப்்பாது த்தாடரநது தகைாண்ட வரு-
கின்றது. மாணவரகை்ளால் இனனு்ம ்தஙகை்ளது கைல்வி்ை 
உரிைபடி த்தாடர முடிைாமல் இருக்கின்றது.

2019 ஆம் ஆணடு புனி்த ஈஸடர பணடி்கைைனறு 
பைஙகைரவா்தக் கும்பல் நடத்திை ்தற்தகைா்லக் குணடுத் 
்தாக்கு்த்லைடுத்து நிலவிை அசசம் கைாரணமாகை பாடசா -
்லகைள் சில கைாலமாகை மூடப்பட்டிருந்தன. பாடசா்ல -
கைள் மீணடும் இைஙகைத் த்தாடஙகிை ்வ்்ளயில் உலகைப் 
தபருநத்தாற்்றான தகைாவிட் ்தாக்கைம் இலங்கையிலும் பர-
விை்்தைடுத்து கைல்வி நடவடிக்்கைகைள் பாதிக்கைப்பட்டன.

ஆனாலும் ‘ஒன்லன’ ஊடாகைவும், அ்தன பினனர பாட-
சா்லகை்்ள மீ்ள ஆரம்பித்தும் கைல்வி நடவடிக்்கைகைள் 
முனதனடுக்கைப்பட்ட்்தைடுத்து தபாதுப் பரீட்்சகைளும் 
நடத்்தப்பட்டன. ஆனாலும் மாணவரகை்ளால் முழு்ம-
ைான ்தைாரபடுத்்தலுடன பரீட்்சக்குத் ்்தாற்்ற முடிைா-
திருந்தது. ஆனாலும் கைல்வி நடவடிக்்கைகை்்ள இ்டயூ-
றினறித் த்தாடரவ்தற்கு ்வறு வழி்ை இருக்கைவில்்ல.

எமது நாடு கைடு்மைான ்பாராட்டஙகைளுக்குப் 
பினனர தகைாவிட் த்தாற்று பரவு்த்ல தவற்றி தகைாண -
ட்்தைடுத்து பாடசா்லகைள் மீணடும் ஆரம்பிக்கைப்பட்-
டன. பாடசா்லகைள் சீராகை இைஙகிக் தகைாணடிருந்த 
்வ்்ளயில், மற்த்றாரு ்தடஙகைல் ்தற்்பாது உருவா -
கியுள்்ளது. அது்தான இனறு எமது நாட்டில் நிலவு -
கின்ற தபாரு்ளா்தார தநருக்கைடி ஆகும். இலங்கையில் 
்தற்்பாது எரிதபாருளுக்கு நிலவுகின்ற கைடும் ்தட்டுப்பாடு 
கைாரணமாகை ்பாக்குவரத்து ்ச்வகைள் ்மாசமாகைப் 
பாதிக்கைப்பட்டுள்்ளன.

எரிதபாருள் நி்லைஙகைளில் தபற்்்றால், டீசல் தபறு-
வ்தற்கைாகை வாகைனஙகைள் நீணட தூரத்துக்கு வரி்சயில் 
கைாத்து நிற்கின்றன. என்வ மாணவரகைளுக்கைான ்பாக் -
குவரத்து ்ச்வ்ை ்தனிைார வாகைனஙகைள் தபரும்பா-
லும் நிறுத்திக் தகைாணடு விட்டன. அ்்தசமைம் தபாதுப் -
்பாக்குவரத்து ்ச்வ்ையும் பைனபடுத்திக் தகைாள்்ள 
முடிைா்த நி்ல்மக்கு மாணவரகைள் உள்்ளாகியுள்்ள-
னர. என்வ மாணவரகை்்ளப் தபாறுத்்தவ்ர பாடசா -
்லக்கு சமுகைமளிப்பத்தனபது இலகுவான கைாரிைமல்ல.

ஆசிரிைரகைளின நி்ல்மயும் அவவா்றானது-
்தான. தபரும்பாலான ஆசிரிைரகைள் தூர இடஙகைளில் 
இருந்்த ்தமது பாடசா்லக்குச தசல்ல ்வணடி -
யுள்்ளது. இன்்றை ்பாக்குவரத்து தநருக்கைடி்ைப் 
தபாறுத்்தவ்ர தூர இடஙகைளில் இருநது அன்றாடம் 
பாடசா்லக்குச தசல்வத்தனபது இைலா்த கைாரிைம். 
ஆசிரிைரகைளுக்கு முடிந்தவ்ர அருகைா்மயிலுள்்ள பாட-
சா்லகைளுக்கு இடமாற்்றம் வழஙகும்படிைான ந்டமு-
்்றதைான்்ற அமுல்படுத்தினால் இப்பிரசசி்ன்ை 
ஓர்ளவாவது ்தவிரக்கை முடியும்.

ஆனால் ஆசிரிைர இடமாற்்றம் எனபது கைல்வி அலுவ-
லகைஙகைளுடன மாத்திரம் சம்பந்தப்பட்ட விடைம் அல்ல. 
இடமாற்்ற ச்பயின தசல்வாக்கு்தான அங்கை அதிகை -
மாகை உள்்ளது. இடமாற்்ற ச்பயில் அஙகைம் வகிக்கின்ற 
த்தாழிற்சஙகைப் பிரதிநிதிகைள் சம்ைாசி்தமாகைவும், தி்றந்த 
மனதுடனும் சிநதித்துச தசைற்பட்டால் இடமாற்்ற விட-
ைத்தில் ஆசிரிைரகைள் தகைாணடுள்்ள துனபத்்்தயும் 
விரக்தி்ையும் ்பாக்கை முடியும். ஆசிரிைர இடமாற்்ற 
ச்பயிலுள்்ள உறுப்பினரகைள் பாரபட்சமாகைவும், ஆசி-
ரிைரகைளின கைஷடஙகைள் புரிைாமலும் தசைற்படுவ்தாகை 
த்தாடரசசிைாகை குற்்றசசாட்டுகைள் தவளிவருவ்்தயும் 
இவவிடத்தில் குறிப்பிட ்வணடியுள்்ளது.

இ்வதைல்லாம் ஒருபு்றமிருக்கை, இன்்றை தபாரு-
்ளா்தார தநருக்கைடியினால் உருவான ்பாக்குவரத்து 
பிரசசி்ன கைாரணமாகை பாடசா்லகைளுக்கு அடிக்கைடி 
விடுமு்்ற வழஙகைப்படுகின்றது. இ்தனால் மாணவரகைள் 
மீணடும் பாடசா்லச சூழலில் இருநது அநநிைப்பட்டுப் 
்பாகின்ற நி்ல்மதைானறு உருவாகி வருகின்றது. 
கைற்பித்்தல், கைற்்றல் ்நரம் தபரும்ளவு கு்்றவ்டநது 
தகைாணடு ்பாகின்றது. இ்தன கைாரணமாகை மாணவரகை-
ளின கைல்வி பாதிக்கைப்படுகின்றத்தனபது புலனாகின்றது.

்பாக்குவரத்து தநருக்கைடி தீவிரம்டவ்தால் பாடசா -
்லகை்்ள வழ்ம்ைப் ்பானறு சுமுகைமாகை இைஙகை 
்வப்பத்தனபது இைலுமான கைாரிைமல்ல. அ்தற்கைாகை 
மாணவரகைளின கைல்வி பாதிக்கைப்படுவ்தற்கும் இடமளிக்கை 
முடிைாது. என்வ ‘ஒன்லன’ எனப்படுகின்ற நிகைழ்நி -
்லக் கைற்பித்்தல் மூல்ம மாணவரகைளுக்கைான கைல்வி 
நடவடிக்்கைகை்்ளத் த்தாடரவ்தற்கு வழியுணடு.  

தகைாவிட் த்தாற்று கைாரணமாகை பாடசா்லகைள் மூடப்பட் -
டுக் கிடந்த கைாலப் பகுதியிலும்  ஒன்லன ஊடாகை்வ 
கைல்வி நடவடிக்்கைகைள் முனதனடுக்கைப்பட்டன. ஆனால் 
கிராமப் பகுதிகை்்ளச ்சரந்த மாணவரகைள் அ்னவரா-
லும் அ்த்ன சீராகைத் த்தாடர முடிைாதிருந்தது. ‘ஸமாரட் 
்பான’ வசதி்ைக் தகைாணடிருக்கைா்த வறிை மாணவர-
கைள் முற்்றாகை்வ ‘ஒன்லன’ ஊடான கைல்வி்ைப் தப்ற 
முடிைா்த நி்ல்மக்கு உள்்ளாகினர. ஆசிரிைரகைள் பலர 
ஒன்லன ஊடான கைற்பித்்தலில் முற்்றாகை்வ ஈடுபடவில்-
்லதைன்ற குற்்றசசாட்டுகைளும் தபற்்்றாரால் த்தரிவிக் -
கைப்பட்டிருந்தன.

நிகைழ்நி்லக் கைல்வி்ைப் தபாறுத்்தவ்ர இப்பாதிப்பு-
கைள் குறித்து பிர்தானமாகைக் கைவனத்தில் தகைாள்வது அவ -
சிைம். இல்்ல்ைல் வறிை மற்றும் கிராமஙகைளிலுள்்ள 
மாணவரகைளுக்கு கைல்வி வாய்ப்பு கி்டக்கைாமல் ்பாவ -
்தற்கு இடமுணடு. கைல்வி வாய்ப்பு அ்னத்து மாணவர -
கைளுக்கும் சமமாகைக் கி்டப்ப்தற்கு இடமளிக்கைப்படுவது 
மிகை முக்கிைம்.

எவவா்றாயினும் இன்்றை எரிதபாருள் தநருக்கைடிைா-
னது குறுகிை கைாலத்தில் முடிவுக்கு வரக் கூடிை பிரசசி்ன-
ைல்ல. தீரவு வரும்வ்ர மாணவரகைளின கைல்வி்ை ஒத் -
தி்வக்கை முடிைாது. ்தகைவல் த்தாழில்நுட்பம் அபாரமாகை 
வ்ளரசசிை்டநதுள்்ள இன்்றை யுகைத்தில் ஒன்லன 
ஊடான கைற்பித்்தலில் ஆசிரிைரகைள் அ்னவரும் ஈடுப -
டக் கூடிை வ்கையில் ஏற்பாடுகைள் தசய்ைப்பட ் வணடும்.

35, டி. ஆர. விஜைவர்தன மாவத்்்த, தகைாழும்பு- - 10

்தபால் தபட்டி இலக்கைம் : 834
த்தா்ல்பசி இலக்கைம் : 2429429, 2429272, 2429279

தபக்ஸ : 2429270, 2429329, வி்ளம்பர முகைா்மைா்ளர : 2429321
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இன்றைய நெருக்கடியில் மாணவர்களின
்கல்வி பாதிக்கபபட இடமளிக்கலா்காது!

எரிப�ொருள் நிலையங்களில் இடமப�றுகின்ற
முல்றக்கடு்களுக்கு எதிரொ்க நடவடிக்ல்க கேலவ!

குடும�தலேகய குட்டிச்சுவரொக்கி சீரழிதது விடும
க�ொலேவஸ்து �ொவலைலய இல்ைொபேொழிபக�ொம!

அத்தியாவசிய சேவவக-
ளுககாக தெரிவு தேயயப்-
பட்ட எரிதபாருள் நிரப்பு 

நிவையம் உள்ளிட்ட சிை எரிதபாருள் 
நிரப்பு நிவையஙகளினால் உருவாககப்-
படும் ‘எரிதபாருள் மாபியா’ தொ்டர்-
பில் மககள் அதிருப்தி தவளியிடடு 
வருகின்றனர்.

இென காரணமாக  அவைககழிக-
கப்படும் அரே ஊழியர்கள் மற்றும்  
ோொரண தபாதுமககள் தொ்டர்பில் 
யாரும் கவனம் தேலுத்ெசவா அல்ைது 
ேம்பநெப்பட்டவர்களுககு எதிராக 
ந்டவடிகவக எடுககசவா அல்ைது 
தபாறிமுவ்ற ஒனவ்ற உருவாககுவது 
தொ்டர்பாகசவா இதுவவர ந்டவடிகவக 
எடுககப்ப்டவில்வை எனபசெ மககளின 
கருத்ொக உள்்ளது.

இசெசநரம் நாடடில் அரோஙகம் மீது 
குற்்றம் சுமத்தும் நாம் நமது பிரசெேத்தில் 
இ்டம்தபறும் முவ்றசகடுகவ்ள ெடடிக 
சகடகினச்றாமா? என ஒரு முவ்ற சிந-
தித்துப் பார்கக சவண்டும்.  

அப்படியான ஒரு அநீதியான நிவை-
யில்ொன இனவ்றய சிை எரிதபா-
ருள் நிவையஙகளின தேயற்பாடுகள் 
அவமநதுள்்ளன. சிை தபற்ச்றால் 
நிவைய உரிவமயா்ளர்களும் ஊழியர்-
களும் இவணநசெ இனறு தபற்ச்றால் 
மாபியாவவ உருவாககியுள்்ளனர் 
எனபது எத்ெவன சபருககுத் தெரியும்?

மககளுககு வழஙக சவண்டிய 
தபற்ச்றாவை பதுககும்  இவர்கள், 
முகவர்கள் மூைம் 1500 வவரயில் 
விற்பவன தேயது தகாள்வ்ள இைாபம் 
ஈடடி வருவவெ பைர் அறிவதில்வை.  
இநநிவை தபற்ச்றாலுககு மாத்திரமனறி 
அவனத்திலும் இ்டம்தபறுகின்றது. 
இெவன சகடபெற்சகா பார்ப்பெற்சகா 

யாரும் இல்ைாெ நிவையில் 
அவர்களின அட்டகாேம் அதிக -
ரித்துள்்ளது.

ஆனாலும் இவவா்றானவர்-
கள் இனறு  மககளுககு பதில் 
தோல்ைாவிட்டாலும் எனச்றா 
ஒரு நாள் இவ்றவனுககு பதில் 
தோல்லிசய ஆக சவண்டும்.  
இதுசவ எரிதபாருளுககாக காத் -
திருககும் மககளின கருத்து ஆகும்.

அது அவவாறிருகக அத்தியாவசிய 
சேவவகளுககாக மாவட்ட தேயைகத் -
ொல் தெரிவு தேயயப்பட்ட தபரிய எரி-
தபாருள் நிரப்பு நிவையத்தில் கூ்ட தென -
சரட்டர் இல்ைாெ நிவையில் மினோரம் 
துண்டிககப்பட்டால் பை மணிசநரம் உத்-
திசயாகத்ெர்களும் அப்பாவி மககளும் 
காத்திருகக சவண்டிய நிவை உள்்ளது. 
அவவா்றான எரிதபாருள் நிவையத்வெ 
அத்தியாவசிய சேவவககாக சிபாரிசு 
தேயெவர்கள் யார்?  

அது அவவாறிருகக ச்டாககன சிஸ்-
்டத்வெ அறிமுகப்படுத்தும் சபாது கூ்ட 
அவர்களுககு சவண்்டப்பட்டவர்க -

ளுகசக முனனுரிவம வழஙகப்படுகின-
்றது. இெற்குள் வனமுவ்றத்ெனமும் 
பணமும் உள்்ளவர்கள் உள்்ள்டககப்-
படடு விடுவர். இெற்கிவ்டசய அரசியல் 
மற்றும் தேல்வாககு மிககவர்களின 
தோகுசு வானஙகள் எவவிெ ெவ்டயு -
மினறி தபற்ச்றால் நிவையத்தினுள் 
நுவழயும். அவர்க்ளது வாகத்திற்கு முன-
னுரிவம அளிககப்படடு வாகத்திற்குத் 
செவவயான அ்ளவு எரிதபாருள் நிரப்-
பப்படும்.

அது சபாொதெனறு வாகனத்தில் 
உள்ச்ள உள்்ள தகாள்கைனகளும் நிரப் -
பப்படும்.  அது சபாகடடும் என பார்த் -
ொல் எரிதபாருள் நிரப்பு நிவையத்-

தின உரிவமயா்ளர்கச்ள ெஙகளுககு 
செவவயானவர்களின தகாள்கைன -
கவ்ள தபற்று எரிதபாருவ்ள நிரப்பிக 
தகாடுப்பர்.

இநநிவையில் பாதுகாப்பு வழஙக 
சவண்டிய பாதுகாப்பு ெரப்பில் 
இருநதும் சிை வாகனஙகள் உள்ச்ள 
நுவழநது எரிதபாருவ்ள தபற்றுக 
தகாள்ளும்.

இத்ெவ்டகவ்ள எல்ைாம் ொண்டிய 
பினசப வரிவேயில் நாடகணககாக 
மணிககணககான காத்து நிற்கும் 
அப்பாவி மககளுககும் ஏன அரே 

உ த் தி ச ய ா க த் ெ ர் க ளு க கு ம் 
வழஙகப்படும். இநநிவை-
யில் இவ்டநடுவில் எரிதபா-
ருள் முடிவவ்டநது விட்ட -
ொக ெகவல் வரும்.  இதுசவ 
இனவ்றய சிை எரிதபாருள் 
நிரப்பு நிவையஙகளின 
நிவைவம. குறிப்பாக அத்தி-
யாவசிய சேவவகளுககாக 
தெரிவு தேயயப்பட்ட எரிதபா-
ருள் நிரப்பு நிவையம் எனும் 

சபார்வவயில் நா்ளாநெம் எரிதபாருவ்ள 
தபற்ச்றாலிய கூடடுத்ொபனத்தில் 
இருநது தபற்றுக தகாள்ளும் எரிதபா -
ருள் நிரப்பு நிவையஙகளில் இவவா்றான 
முவ்றசகடுகள் தொ்டர்கின்றன.  

 ஆகசவ குறித்ெ வி்டயஙகள் தொ்டர்-
பில் அரோஙகமும் அதிகாரிகளும்   உரிய 
ந்டவடிகவக விவரவாக எடுககவில்வை-
யாயின அம்பாவ்ற மாவட்ட மககள் 
பாதிககப்படுவர் எனபது நிெர்ேனமான 
உண்வம.

அண்வமக காைமாக இவ்ளஞர்-
கள் மத்தியில் சபாவெப்தபா-
ருள் பாவவன அதிகரித்திருப்-

பொகவும், ெற்சபாது மதுபானஙகளின 
விவை அதிகரித்துள்்ளொல் கஞோ கைநெ 
சபாவெவய தூண்டும் சபாவெவஸ்துக-
ளின பயனபாடு அதிகரித்திருப்பொகவும் 
ஸ்ரீ ெயவர்ெனபுர பல்கவைககழகத்தின 
சிசரஷ்ட சபராசிரியர் ஞானொே தபசரரா 
எசேரிகவக விடுத்துள்்ளார்

எனசவ அத்ெவகய சபாவெவஸ்து-
கவ்ள கடடுப்படுத்துவெற்குரிய ந்டவடிக-
வககவ்ள உ்டனடியாகசவ முனதனடுகக 
சவண்டும் எனறும் ஸ்ரீெயவர்ெனபுர பல்-
கவைககழகத்தின சிசரஷ்ட சபராசிரியர் 
ஞானொே தபசரரா தெரிவித்துள்்ளார்.  

2022 ஆம் ஆண்டு ெூன மாெம் 26 
ஆம் திகதி(நாவ்ள) அனுஷடிககப்ப்டவி-
ருககும் சபாவெவஸ்து ஒழிப்பு ேர்வசெே 
தினத்தின தொனிப்தபாரு்ளாக ‘ஆசராக-
கியம், மனிொபிமானம் ஆகியவற்றுககு 
ேவால் விடுககும் சபாவெப் பாவவன’ 
(Addressing drug challenges in health and 
humanitarian crises) அவமகி்றது.  

சபாவெப் தபாருடகள் பண்வ்டககா-
ைம் முெல் பாவவனயில் இருநது வந-
துள்்ளன. அபின, கஞோ, கள், ோராயம், 
கசிப்பு, பீடி, சிகதரட, சுருடடு எனபன 
மகக்ளால் பாவிககப்படடு வநென. 
விஞஞான வ்ளர்சசி காரணமாக பண்-
வ்டககாை சபாவெவஸ்துககள் நவீன 
உருவிலும் இைகுவான ெனவமயிலும் 
ெயாரிககப்படடுள்்ளன. மிகச சிறிய்ளவு 
சபாவெவஸ்வெ பாவிப்பென மூைம் 
அதிக்ளவு சபாவெ ெரக கூடியொக ெயா-
ரிககப்படுகின்றன. இென காரணமாக 
சபாவெவஸ்துககள் இைகுவாக க்டத்ெ-
வும் பரிமாற்்றம் தேயயவும் வாயப்பாக 
உள்்ளது.

நவீன உைகில் பண்வ்டக காைத்து 
சபாவெவஸ்துககள் மாதிரி அல்ைாது 
சமற்கத்செய நாடுக்ளால் தெசராயின, 
தகாசகயன, சகாடீன, சமார்பீன, 
கனபிஸ், மர்ெஜுவானா, ெஸீஸ், ஐஸ், 
கஞோ கைநெ சபாவெவஸ்து சபான்ற 
நவீன சபாவெவஸ்துககளும் மற்றும் 
மாத்திவர வடிவில் ெயாரிககப்படும் மாத்-
திவரகளும் ேர்வசெே ரீதியில் பை நாடு-
களுககும் க்டத்ெப்படுகின்றன. உைகில் 
சிை நாடுகளின தபாரு்ளாொரம் சபாவெ-
வஸ்துககள் வர்த்ெகத்திசை ெஙகியுள்்ளது.

தீவிர சபாவெவஸ்து பாவவனயா-
்ளர்களிவ்டசய ஊசி மூைம் சபாவெ 
தபாருவ்ள உ்டலில் தேலுத்திக 
தகாள்ளும் பழககமும் உள்்ளது. இத்ெ-
வகய சபாவெவஸ்து பாவவனயா்ளர்க-
ளிவ்டசய இைகுவாக எயடஸ் வவரஸ் 
தொற்றிக தகாள்ளும் வாயப்பு ஏற்படுகி-
்றது. அதமரிககாவில் எயடஸ் சநாயா்ளர்-
களில் 26 ேெவீெமாசனார் இத்ெவகயவர்-
கச்ள என ஆயவுகள் குறிப்பிடுகின்றன.

இவ்ளஞர்கள் குறுககு வழியில் 
இனபம் அனுபவிகக சபாவெப் தபாருட-
கவ்ள உடதகாள்கின்றனர். இைஙவக-
யில் ெற்சபாது இைடேககணககாசனார் 
சபாவெவஸ்துககு அடிவமயாக உள்்ள-
னர் எனறு ஒரு ெகவல் தெரிவிககின்றது.

சபாவெவஸ்து பாவவன உைவக 
நீண்்ட காைமாக அசசுறுத்தி வருகின-
்றது. இவற்வ்றப் பாவிப்பொல் மககள் 
பல்சவறு சநாயகளுககு உடபடுவசொடு 
ெனது குடும்பத்துககு தகட்ட தபயர் உண்-
்டாககுவதும் பி்றருககு தீஙகு விவ்ளவிப்-
பவராகவும் மாறுகின்றனர்.

இைஙவகயின தி்றநெ தபாரு்ளாொர 

தகாள்வக, உல்ைாேப் பயணிகளின 
வருவக எனபனவற்்றால் நவீன 
சபாவெவஸ்துககள் நாடடினுள் பிர-
சவசிகக வழிவகுத்ென. இைஙவகவய 
தபாறுத்ெவவரயில் நவீன சபாவெ-
வஸ்துககள் 1980 ஆம் ஆண்்ட்ளவில் 
பரவத் தொ்டஙகின. இைஙவகயில் 
முெைாவது தெசராயின விற்பவன-
யா்ளர் 1981 ஆம் ஆண்டு சம மாெம் 
26ஆம் திகதி 270 கிராம் தெசராயினு-
்டன களுத்துவ்ற மாவட்டத்திலுள்்ள 
ஒரு ஊரில் வகது தேயயப்பட்டார்.

சபாவெவஸ்து தபாருடகள் பாவிப்-
பது, க்டத்துவது, வவத்திருப்பது சபான்ற-
வற்றுககு எதிராக கடுவமயான ேட்டஙகள் 
அமுல்படுத்ெப்படடுள்்ளன. அசநகமான 
நாடுகளில் இவற்றுககு மரண ெண்்டவன 
விதிககப்படுகி்றது. இைஙவகயிலும் 
சபாவெவஸ்து க்டத்ெலில் ஈடுபடுபவர்-
களுககு கடும் ெண்்டவன அளிப்பென 
மூைசம சபாவெவஸ்து பாவிப்பெனால் 
ஏற்படும் தீஙகுகளில் இருநது எமது 
நாடடு ேமுொயத்வெ பாதுகாகக முடியும்.

குடும்ப வாழவவ சீரழிககும், நாடவ்ட 
குடடிச சுவராககும் சபாவெவஸ்து 

பாவவனவய சவசராடு கவ்ளய ஒவ-
தவாருவரும் தி்டேஙகற்பம் பூணுெல் அவ-
சியம். இெற்காக சபாவெப் தபாருள் கட-
டுப்பாடடுச ேவப சபாவெப் தபாருள் 
பாவவனககு எதிரான விழிப்புணர்வவ 
ஏற்படுத்துவதில் 1984 ஆம் ஆண்டு 
தொ்டககம் அககவ்றயு்டன தேயற்படுகி-
்றது.

நாம் ஒவதவாருவரும் சபாவெப் 
தபாருள் கடடுப்பாடடுச ேவபககு ஒத்-
துவழப்பு நல்குெல் அவசியம். சபாவெ-
வஸ்து பாவிப்பவர்கள், விற்பவன தேயப-
வர்கள், நாடடுககுள் க்டத்தி வருபவர்கள் 
யாராக இருநொலும் எமககுத் தெரிநதி-
ருககும் படேத்தில் சபாவெப் தபாருள் 
கடடுப்பாடடுச ேவபககு தெரிவிப்பது 
நாம் எமது நாடடுககும் எமது ேமுொயத்-
துககும் தேயயும் சபருெவியாகும்.

'சபாவெவஸ்து பாவவனககு அடிவம-
யாசனாவர அதிலிருநது மீடத்டடுப்பது, 
புதிொக சபாவெவஸ்து பாவவனககு அடி-
வமப்ப்டாமல் இ்ளம் ேநெதியினவர பாது-
காப்பது' என்ற இைககில் அரோஙகம் பை 
சவவைத் திட்டஙகவ்ள முனதனடுத்து 
வருகின்றது பாராட்டத்ெககது. அசெ-
சநரம் இனறு இைஙவகயில் சபாவெ-
வஸ்து பாவிப்பது, விற்பவன தேயவது, 
நாடடிற்குள் தகாண்டு வருவது ஆகிய 
நவ்டமுவ்றயில் உள்்ள ேட்டஙகவ்ளப் 
தபாறுத்ெவவரயில் ெண்்டவன திருப்திக-
ரமாக இல்வை.இைஙவகயில் சபாவெப் 
தபாருள் ெடுப்பு ந்டவடிகவககளின கீழ 
திடீர் திடீர் சுற்றிவவ்ளப்புகள் இ்டம்தப-
றுகின்றன. பை ஆயிரம் கிசைா கஞோ, 

தெசராயின சபாவெவஸ்துககள் வகப்-
பற்்றப்படடு தீயிடடு தகாளுத்ெப்படுகின-
்றன. இவவாறு அககவ்றயு்டன தேயற்படு-
வது பாராட்டத்ெககது.

சபாவெவஸ்து பாவவனவய இல்-
ைாதொழிகக சிை நாடுக்ளால் சபாவெ 
குவ்றநெ சிை தபாருடகவ்ள அறிமுகப்-
படுத்தும் ந்டவடிகவககள் சமற்தகாள்-
்ளப்படடு வருகின்றன. சபாவெவஸ்து 
பாவவனவய சபாவெப் தபாருவ்ள 
வவத்செ ெடுகக முயற்சிப்பது முவ்றயான 
தீர்வல்ை என ேமூக ஆர்வைர்கள் எதிர்ப்பு 

தெரிவிககின்றனர்.
சபாவெவஸ்து பாவவனயானது 

தபாதுவாக சிறுவர் பராயத்தில் ஏற்படடு 
விடுவொக சிை அறிகவககள் குறிப்பி-
டுகின்றன. பா்டோவைக காைத்தில் தீய 
நண்பர்களின ேகவாேம் காரணமாக இது 
ஏற்படுவொக கூ்றப்படுகின்றது. உொ-
ரணமாக பா்டோவையில் ஆ்றாம் ெரம் 
மாணவர்கள் ஆ்றாம் ெரம் மாணவர்களு-
்டசனசய பழகுெல் சவண்டும். ஏழாம் 
ெரம் மாணவர்கள் ஏழாம் ெரம் மானவர்-
களு்டசனசய பழக சவண்டும். வித்தி-
யாேமாக சவறு வகுப்பு மாணவர்களு-
்டன நண்பர்க்ளாக பழகுவது நல்ைெல்ை 
எனறு சமற்கத்செய சபராசிரியர் ஒருவர் 
தெரிவிககி்றார்.

அப்படிப் பழகும்சபாதுொன தகட்ட 
வி்டயஙகள் ஏற்ப்ட வாயப்புகள் உள்்ளன. 
இநெ வி்டயத்தில் தபற்ச்றார் ெஙக்ளது 
பிள்வ்ளகள் ேக வகுப்பு மாணவர்களு-
்டன பழகுகி்றார்க்ளா அல்ைது வகுப்பு 
கூடிய மாணவர்களு்டன பழகுகி்றார்-
க்ளா எனபவெ அவொனிகக சவண்டும். 
பா்டோவைப் பருவத்தில் தீய நண்பர்க-
ளின ேகவாேம் காரணமாக ஆரம்பத்தில் 
புவகபிடித்ெலில் இருநது சபாவெவஸ்து 
பாவவன வவர வ்ளர்வொக கூ்றப்படுகி-
்றது. தபற்ச்றார் இவவி்டயத்தில் ெமது 
பிள்வ்ளகள் புவகபிடித்ெல், மது அருநது-
ெல், சபாவெவஸ்துககு அடிவமயாகுெல் 
சபான்ற வி்டயத்தில் தொ்டர்பில் இருக-
கி்றார்க்ளா எனபெவன அவொனித்துக 
தகாண்ச்ட இருகக சவண்டும்.

தகட்ட பழககஙகவ்ள முவ்ளயி-

சைசய கிள்ளி விடுவது இைகுவான 
காரியமாகும். தபற்ச்றார் ெஙக்ளது 
பிள்வ்ளகளின மீது மிகுநெ அவொ-
னம் இருப்பின இவவா்றான தகட்ட 
வி்டயஙகளில் இருநது ெஙக்ளது 
பிள்வ்ளகவ்ள காப்பாற்்ற முடியும். 
தபற்ச்றார் அ்ளவுககதிகமாக சுெநதி-
ரமும் பணமும் அளிப்பென மூைசம 
பிள்வ்ளகள் தகடுவெற்கு வாயப்பு 
அதிகமாக காணப்படுகி்றது. எனசவ 
தபற்ச்றார் பிள்வ்ளகள் மீது மிகுநெ 
கவனம் தேலுத்துெல் மூைம் இவவா-
்றான தகட்ட தேயல்களில் இருநது 

பிள்வ்ளகவ்ள நாடடின நற்பிரவெக்ளாக 
உருவாகக முடியும்.

சபாவெவஸ்து பாவவன இனறு புதிய 
வடிவத்தில் மாணவர்கள் மத்தியில் 
பரவி வருவதும் சுடடிக காட்டப்படடுள்-
்ளது. அொவது சிை மருநது வவககவ்ள 
மாணவர்கள் சபாவெககாக பயனப -
டுத்தி வருவொக கண்டுபிடிககப்படடுள்-
்ளது. சபாவெவஸ்துககவ்ள தபற்றுக 
தகாள்வவெ வி்ட மருநது வவககவ்ள 
தபற்றுக தகாள்வது எளிொனது என -
பெனால் இென மூைம் சபாவெவய 
ஏற்படுத்ெ முயற்சி தேயகி்றார்கள். 
மருத்துவர்க்ளால் மனநைம் குனறிய 
சநாயா்ளர்களுககு பரிநதுவரககும் 
மருநவெ சபாவெப்தபாருள் பாவவன-
யா்ளர்கள் அதிகமான அ்ளவில் பாவிப்-
பது அதிகரித்திருப்பொக கூ்றப்படுகி்றது. 
எனசவ தபற்ச்றார் ெஙக்ளது பிள்வ்ளகள் 
சமற்படி மருநது வவககள் அதிகமாக 
பயனபடுத்துகி்றார்க்ளா எனறும் அவொ-
னிகக சவண்டும்.

ெஙக்ளது பிள்வ்ளகளி்டத்தில் ெனனம்-
பிகவக குவ்றெல், படிப்பில் ஆர்வம் 
குவ்றெல், விவ்ளயாடடுககளில் ஆர்வம் 
குவ்றெல், சோம்பல், ேற்று ஆர்வம் 
குவ்றநெ சொற்்றம், தபற்ச்றாரி்டம் வாக-
குவாெம் தேயவது, ஆசிரியரி்டம் அதிக 
வாககுவாெம் தேயவது காணப்பட்டால் 
தபற்ச்றார் கூடிய விழிப்புணர்வு்டன 
இருகக சவண்டும் எனத் தெரிவிககப்ப-
டுகி்றது. இப்படிப்பட்ட நிவையில் மருத்-
துவர்க்ளால் பரிநதுவரககப்படும் மருநது-
கச்ளயாயினும் அ்ளவுககு மீறி எடுத்துக 
தகாள்வது ஆபத்தில் முடியும் எனபவெ 
பிள்வ்ளகளுககு தபற்ச்றார்  வி்ளககம-
ளிகக சவண்டும்.  

ெஙக்ளது பிள்வ்ளகள் யாராவது 
சபாவெவஸ்து பாவவனககு அடிவம-
யாகி இருப்பது தெரிநொல் உ்டனடியாக 
மருத்துவமவன, சபாவெப் தபாருடகள் 
அடிவமத்ெனத்வெ சபாககும் இ்டஙக-
ளுககு அவழத்துச தேனறு தீவிர சிகிசவே 
அளிப்பது முககியமானதும் அவசியமா-
னதுமான வி்டயமாகும்.

சபாவெவஸ்து பாவவனவய முற்்றாக 
ஒழிப்பெற்கு முெைாவது அரோஙகம் 
சபாவெவஸ்து க்டத்ெல்காரர்களுககு 
உ்டனடி கடும் ெண்்டவன அளிகக 
சவண்டும். இரண்்டாவது தபற்ச்றார் 
ெஙக்ளது பிள்வ்ள-
கவ்ள தீய நண்பர்க-
ளின ேகவாேத்திலி-
ருநது பாதுகாத்து 
அ வ ெ ா ன த் து ்டன 
வ ்ள ர் த் த ெ டு க க 
சவண்டும்.

கைலாபூஷணம் 

பரீட் இக்பால்...?
(யாழபபாணம்)

வி. சுகிர்தகுமார...?
(வாச்சிககுடா விஷேட நிருபர)

எரிப�ொருள் மொபியொக்கள் 
ப�ருகியுள்்ளதொ்க அம�ொறை 
மொவட்ட மக்கள் வவதறை!

தகாடுவமகவ்ளக கண்டும்கூ்ட உறுதி பவ்டத்ெவர்கள் அவமதியாக இருப்பது
அசேத்தினால் அல்ை; அது ஆடடுகக்டா ஒனறு ெனது பவகவயத்
ொககுவெற்குத் ென கால்கவ்ளப் பினனுககு வாஙகுவவெப் சபான்றொகும்.

ஊக்கை மு்டைான ஒடுக்கைம் தபாரு்தகைர
்தாக்கைற்குப் ்பருந ்த்கைத்து



நாட்டின் கிராமப்புறங்-
களில் சிறுநீரக நநாயால் 
(Chronic Kidney Disease) 
பாதிககப்பட்்ட நநாயாளரக-
ளுககு இரத்த ந�ாககககு 
சிகிசக� யளிப்ப்தன் அவ-
சியம் குறிதது சுகா்தார 
அகமசசு விடுத்த அவ�ர 
நகாரிகககககு இணங்க, 
ரூபா 40 மில்லியன் 
பபறுமதியான இந்த 
நன்பகாக்ட இலங்கக 
INSEE Cement நிறுவனத-
தின் ்தாய் நிறுவனமான 
Siam City Cement Public 
Limited நிறுவனத்தால் பகாளவனவு 
ப�ய்து வழங்கப்பட்டுளளது.

சுகா்தார அகமசசின் சுகா்தார 
ந�கவகள பணிப்பாளர நாயகம் கவத-
தியர அந�ல குணவர்தன, மருததுவ 
ப்தாழில்நுட்ப ந�கவகள பணிப்பாள-
ரான கவததியர அன்வர ஹம்்தானி, 
இலங்ககககான ்தாய்லாநது தூதுவ -
ரான நபாஜ் ஹாரன்பபால், ்தாய்லாநது 
தூ்தரகததின் பிர்தம ப�யலாளரான 

பீரபட் ந்டாங்நராட் மற்றும் INSEE 
Cement நிறுவனததின் �ாரபில் அ்தன் 
பணிப்பாளர �கபத ்தகலவரும், 
பிர்தம நிகறநவற்று அதிகாரியுமான 
நந்தன ஏககநாயகக,  பவளிவிவகா-
ரங்கள மற்றும் வியாபார நமம்பாட்டுக-
கான ்தகலகம அதிகாரியான �ந்தன 
நாணயககார ஆகிநயார இந்த ககய-

ளிப்பு நிகழ்வில் கலநது பகாண்டனர.  
“பபாறுப்புணரவுக்டய மற்றும் எடுத -

துககாட்்டான ஒரு நிறுவனம் என்ற 
வககயில், INSEE Cement நிறுவனம், 
எங்களின் வணிக நநாககுககு அப்பாற்-
பட்்ட புதிய வழிமுகறகள மற்றும் முயற்-
சிககள ப்தா்டரநது கண்டறிநது, உ்தவி 
ந்தகவப்படும் நநரங்களின் நபாது �க 
இலங்ககப் பிரகைகளுககு ஆ்தரவ-
ளிதது  வருகிறது" என INSEE Cement 

நிறுவனததின் பணிப்பாளர �கபத 
்தகலவரும், பிர்தம நிகறநவற்று அதி-
காரியுமான நந்தன ஏககநாயக கருத-
துத ப்தரிவித்தார.

  “்தாய்லாநதின் Siam Bioscience 
Company நிறுவனததி்டமிருநது 
10,000 ்தடுப்பூசிககளப் பபற்றுக 
பகாளவ்தற்கு உ்தவிய ்தாய்லாநதின் 

Siam City Cement Public Company 
நிறுவனததின் ஆ்தரகவ நாங்கள 
பாராட்டுகிநறாம். சுகா்தார அகமசசின் 
அவ�ர நகாரிகககககு எங்களின் உ்ட-
னடியான மற்றும் ்தகக ்தருணததில் 
ப�யற்படுவது முககியமான மருநது பற்-
றாககுகறகய நிவரததி ப�ய்து உயிர-
ககளக காப்பாற்ற உ்தவுகிறது என்று 
நம்புகிநறாம்” என்று அவர நமலும் 
குறிப்பிட்்டார.
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284 பககங்களில் மகலயக வராலாற்று ஆய் -
வாளர எச. எச. விககிரமசிங்க ப்தாகுதது பதிப்-
பிததிருககும் இநநூலுககு ‘ககலமகள’ ஆசிரியர 
கிழாம்பூர �ங்கரசுப்பிரமணியம் அணிநதுகர -
யும், தினககுரல் வாரபவளியீட்டின் முன்னாள 
பிர்தம ஆசிரியர பாரதி இராைநாயகம் முன்னு-
கரயும் எழுதியுளளனர.

1960 மு்தல் அமரர காரநமகதது்டன் பநருங் -
கிப் பழகிய 45 நபரின் காததிரமான கட்டுகர -
கள இநநூலில் இ்டம்பபற்றுளளன. 'நிகனவில் 
வாழும் என் இனிய ்தநக்த' என்ற ்தகலப்பில் 
அவுஸ்திநரலியாவில் வசிககும் அவரது பு்தல்வி 
கனகா கநணஷ், அமரர காரநமகததின் துகண -
வியார ராைாம்பாள காரநமகம் ஆகிநயார நன்றி -
யுகர எழுதியுளளாரகள.

வீரநக�ரியில் அவரு்டன் பணியாற்றிய அன்-
னலட்சுமி இராைதுகர, ்தற்நபாது லண்டனில் 
வாழும் �நதிரந�கரன், வி. ்தனபாலசிங்கம், வி. 
்தம்கபயா, நக. வி. எஸ். நமாகன், நக. நிததியா -
னந்தன், மு. சிவலிங்கம், கநக்தயா �ற்குணம், 
ஏ. நக. விையபாலன், எஸ். பையபாலன்,  நக. 
நகாவிந்தராஜ்,  எச. எச. விககிரமசிங்க,

ஏ. நக. எம். பிளகள, சிவாசிவப்பிரகா�ம் 
(கன்டா), பல. முருகபூபதி, கன்டா மூரததி, சிவ-
லிங்கம் சிவகுமாரன் ஆகிநயாரது கட்டுகரகளு-
்டன்

மு. நிததியானந்தன், ப்தளிவதக்த நைா�ப், 
எம். வாமந்தவன், ஏ. நக. சுப்கபயா, எஸ். திருச-
ப�ல்வம் (கன்டா), மல்லிகக சி. குமார, நபராசி -
ரியர ந�ா. �நதிரந�கரன், நபராசிரியர ஸ்ரீ. பிர-
�ாந்தன், மனா. மககீன், அருள �ததியநா்தன், 
எம். என். அமீன், பி. எம். லிங்கம், முன்னாள 
ப�ய்தி ஆசிரியர ராமு நாகலிங்கம் மற்றும் 
மாத்தகளகயச ந�ரந்த மலரன்பன், மாத்தகள 
ந�ாமு, மாத்தகள காரததிநகசு, எஸ். கிருஷ்-

ணன், பப. வடிநவலன், அல்-அஸ்மத, பததிரிகக -
யாளர நக. நவலாயு்தம் உட்ப்ட பலரது காததிர -
மான ஆககங்கள இந்த இரண்டாவது பதிப்பில் 
இ்டம்பபற்றுளளன.

இநநூலின் மு்தலாவது பவளியீட்டு விழா கம் -
நபாடியாவில் நக்டபபற்ற உலகத்தமிழ் மாநாட்டில் 
முன்னாள அகமச�ரும், மகலயக மககள முன்-
னணியின் ்தகலவருமான நவ. இரா்தகிருஷ்-
ணன் அவரகளாலும், டில்லியிலுளள பிரவாசி 
பாரதிய யுகநகநதிர நிகலயததில் நகாபிநயா 
அகமப்பின் �ரவந்த� மாநாட்டில் மநலசியா 
்தகலவர ப�ல்வராஜ் ்தகலகமயிலும் பவளி -
யீட்டு கவககப்பட்்டகம குறிப்பி்டத்தகக்தாகும்.

இன்கறய பவளியிட்டு நிகழ்வில் அமரர 
காரநமகததின் பு்தல்வியான அவுஸ்திநர-
லியாவில் வாழும் கனகா கநணஷ் சிறப்பு 
விருநதினராக கலநது பகாளவது குறிப்பி்டத -
்தகக்தாகும்.

பகாட்்டககல கல்மதுகர ந்தாட்்டததில் 
பிறநது பகாழும்பு, ப�ன்கன, புதுடில்லி 
நபான்ற இ்டங்களில் வீரநக�ரி, தினமணி 
பததிரிகக ஆசிரியர பீ்டங்களில்  பணியாற்றிய 
கல்மதுகர காரநமகம் பற்றிய இந்த நூல் கம்-
நபாடியாவில் பவளியி்டப்பட்்டதில் ஒரு ்தனிசசிறப்-
புணடு. அந்தநபால் இவவாறு நநாககினால், அம -
ரரின் புகழ் கல்மதுகரயிலிருநது கம்நபாடியா 

வகர ப�ன்று ்தற்நபாது லண்டன் மாநகர வகர 
பயணிததிருப்பது சிறப்பம்�மாகும்.

இவவாறு காகரதீவில் நக்டபபற்ற �ரவந்த� 
நயாகா தினததில் கலநது பகாண்ட இநது ஸ்வயம் 
ந�வக �ங்க பாணடிருப்பு பபாறுப்பாளர பிஆர .்தர-
மராைா குறிப்பிட்டுளளார.

�ரவந்த� நயாகா தினம் காகரதீவு லட்சுமி 
அம்பாள மண்டபததில் அம்பாகற மாவட்்ட இநது 
ஸ்வயம் சிவ�ங்கர பபாறுப்பாளர இரா. குணசிங்-
கம் ஜி ்தகலகமயில் நக்டபபற்றது .

கல்முகனயிலும், காகரதீவிலும் 
�ரவந்த� நயாகா தினம் இவவாரம் 
மிகவும் சிறப்பாக நக்டபபற்றது. 
அங்கு அவர உகரயாற்றுககயில் 
குறிப்பிட்்ட்தாவது:

“பணதக்த கமயமாக கவதது 
பபாருளா்தார ரீதியில் அபிவிருததி-
கயக காண மனி்தன் முற்பட்்டான். 
அ்தனால் மனி்த குலம் இன்று சீர-
ழிநது பகாணடிருககிறது. மனி்த 
மனதக்த  சிநதிககத ்தவறி விட்்டான். 
பவளிநாடுகளில் இயநதிரதக்த 
கமயமாக கவதது ஆராய்சசி ப�ய்ய,  
கீகழதந்தய நாடுகளில் மனி்தனுக்டய 
மனதில் நுகழநது ஆராய்சசி ப�ய்ய முற்பட்்டன.

மனி்தனுககு �ாநதிததியம் ந்தகவ. �ாநதிததிய-
மில்லா்த  இ்டதது அவநரா �மூகநமா நிம்மதியாக 
நிகலயாக வாழ முடியாது. மனி்தகுலம் இன்று 
அகமதிகய இழநது நிற்கிறது. இநது ்தரமம் ்தனக-
பகன்று கணடுபிடித்த ்தததுவங்கள மாரககங்ககள 
எல்லாம் உலகிற்கு வழங்கி வருகின்றது. அ்தனால் 
இன்று இநது �மூகததின்பால் பவளகளககாரரக-
ளும் கூ்ட ஈரககப்பட்டுக பகாணடிருககிறாரகள.

உ்டகலயும் உளளதக்தயும் கட்டுப்படுததும் 
ஒருவர்தான் உலகக பவல்கிறார. அவரால்  ்தான் 
உலகு பயன்படுகின்றது. மூ்டநம்பிகககயும் ம்தபவ-
றியும்  உலகக அழிதது விடும் என்று கூறுகின்றார 
பகவான் இராமகிருஷ்ண பரமஹம்�ர . உ்டகல வலி-
கமயாககுவது நயாகா�னம், மனக்த வலிகமயாக-
குவது தியானம். உ்டல் இரும்பு நபான்ற வலிகம 
உக்டய்தாக இருகக நவணடும் என்று சுவாமி விநவ-
கானந்தர கூறுகின்றார.

அந்தக காலததில் சித்தரகள இந்த மனக்தத 
ந்தடி அகலந்தாரகள. அவரகளுககுளநளநய 
அந்த நிம்மதி ந்தடி வந்தது. இநது ்தரமத-
தின் ்தனிததுவமானது இந்த நயாகா�னம். 
அ்தகன உலகிற்கு அளிகக நவணடிய ்தருணம் 
வநது விட்்டது. இநது ம்தம் உலகததிற்கு இந்த 
நயாகாகவ அறிமுகப்படுததியது.  அ்தனால் �ர-
வந்த� நயாகா தினம் ைூன் மா்தம் 21ஆம் திகதி 
உலகளாவிய ரீதியில் பகாண்டா்டப்பட்டு வருகின்-
றது.

உ்டகலயும் உளளதக்தயும் கட்டுப்படுததுகின்ற 

சிறந்த பயிற்சி நயாகா. மகாபார்தததில் கிருஷ்ண 
பரமாதமாவி்டம் நகளவி வருகின்றது.  ஒருவர ்தனது 
உளளதக்த  கட்டுப்படுததுவ்தானால் ப்தா்டர பயிற்-
சியும் பற்றற்ற நிகலயும் நவணடும் என்று பதில் 
வருகிறது.

அந்த வககயிநல இந்த நயாகாகவயும் தியா-
னதக்தயும் ஒருங்கிகணககும் பபாழுது எங்ககள 
நாங்கநள கட்டுப்படுததிக பகாளளலாம். அது மாத-
திரமல்ல நநாயற்ற வாழ்கககககு அது இட்டுச 
ப�ல்லும் என்பதில் மாற்றுககருதது இல்கல .

இன்று மனி்தன் ஒழுங்கற்ற வாழ்ககக முகற,  
ஒழுங்கற்ற உணவு முகற, ஒழுங்கான நநர முகா-
கமததுவம் இல்லாமல் ்தனது வாழ்ககககய சீர-
ழிதது வருகின்றான். அ்தன் பலனாகநவ நிம்மதி 
இழககப்பட்டு இருககின்றது. ஆகநவ அதிலிருநது 
நாங்கள விடுப்ட நவணடுமாக இருந்தால் நயாகா-
கவயும் தியானதக்தயும் ப�ய்து நாங்கள சிறப்புற 
வாழ நவணடும்.”

இவவாறு அவர ப்தரிவித்தார.
நமற்படி நிகழ்வில், நயாகா�னப் 

பயிற்சி, அ்தன் முககியததுவம் பற்றிய ப�ாற்பபா-
ழிவு, அமு்த கானம் நபான்றன இ்டம்பபற்றன. நிகழ்-
வில், காகரதீவு பிரந்த� �கப ்தவி�ாளர கிருஷ்ண-
பிளகள பையசிறில், காகரதீவு பிரந்த� ப�யலாளர 
சிவ. பைகராைன், உ்தவி கல்விப் பணிப்பாளர வி.ரி.
�காந்தவராைா உளளிட்்ட பலர கலநது பகாண்டார-
கள. அகககரப்பற்று, பாணடிருப்பு, கல்முகன 
நபான்ற பகுதிகளிலிருநது இந்த நிகழ்விற்கு மாண-
வரகளும், பபரிநயாரகளும் வருகக ்தநதிருந-
்தாரகள.

இந்தநவகள �ரவந்த� நயாகா தினதக்த முன்-
னிட்டு இநது �மய கலா�ார திகணககளததின் 
ஏற்பாட்டில் கல்முகன வ்டககு பிரந்த� ப�யலகத-
தினால் நயாகா  தின நிகழ்வு ப�வவாய்ககிழகம  
நக்டபபற்றது.

கல்முகன உபவஸ்லி உயர்தர ந்தசிய பா்ட�ாகல 
கம்தானததில் கல்முகன வ்டககு பிரந்த� ப�ய-
லாளர ரி.நை அதி�யராஜ் ்தகலகமயில் திருமுன்-

னிகல அதிதி ஸ்ரீமத சுவாமி ்தக்ஷைானந்தா ஜீ  
(இராமகிருஷ்ண மிஷன் மட்்டககளப்பு) முன்னிகல-
யில் நிகழ்வு சிறப்பாக இ்டம்பபற்றது.

“இநதும்தம் உலகததிற்கு அளித்த பபரும் 
பபாககிஷம் நயாகா. மனக்த கட்டுப்படுத்தவும், 
உ்டகல ஆநராககியமாக கவததிருககவும் நயாகா 
அவசியமாகின்றது. நயாகா ப�ய்்தவன் உலகக 
பவல்வான்” என்று அம்பாகற மாவட்்ட அர�ாங்க 
அதிபர பை. எம்.்டகளஸ் அங்கு ப்தரிவித்தார.

கல்முகனயில் நக்டபபற்ற �ரவந்த� நயாகா 
தின கவபவததில் பிர்தம அதிதியாகக கலநது-
பகாணடு உகரயாற்றுககயில் அவர நமற்கண்ட-
வாறு கூறினார.

அங்கு அவர நமலும் உகரயாற்றுககயில் “சிறு 
பிளகளகள ப்தா்டககம் முதியவரகள வகர 1500 
இற்கும் நமற்பட்்டவரகள கலநது பகாண்ட ஆன்மிக 
நிகழ்வில் காகலப் பபாழுதில் நபசுவதில் பபரு-
கமயக்டகிநறன். அம்பாகற மாவட்்டததில் இநது 
�மயம் �ாரந்த நிகழ்வுகள மிகவும் சிறப்பாக ந்டநது 
வருவதில் �நந்தாஷம் அக்டகிநறன்” என்றார.

இராம கிருஷ்ண மிஷன் மட்்டககளப்பு மாநில 
்தகலவர ஸ்ரீமத சுவாமி ்தக்ஷயானந்த ஜீ மகராஜ் 
ஆசியுகர ஆற்றுககயில் “எமது உ்டல் ஆநராககி-
யமாகவும், எமது என்பு வலிகமயாகவும் இருகக 
நவணடும் என்று சுவாமி விநவகானந்தர அன்நற 
ப�ான்னார. மனக்தக கட்டுப்படுததுவ்தற்கு 
நயாகா�னம் மிகவும் பயனுளளது.  நயாகாகவப் 
பயின்றவரகள மனக்தக கட்டுப்படுததி உலககநய 
பவல்வாரகள என்றால் மிககயல்ல.

அறபநறி மாணவரகள சிறுவயதிலிருநந்த 
நயாகாகவ பயின்று பகாண்டால் வாழ்கககயில் 
சிறககும். ஆநராககியமாக நிம்மதியாக வாழ்வ்தற்கு 
இது உ்தவும்” என்றார.

இநநிகழ்விற்கு திருமுன்னிகல அதிதியாக இரா-
மகிருஷ்ண மிஷன் மட்்டககளப்பு ஆசசிரம பபாது 
முகாகமயாளர ஸ்ரீமத சுவாமி ்தட்ஷைானந்தஜீ 
மகராஜ், பிர்தம அதிதியாக அம்பாகற மாவட்்ட அர-
�ாங்க அதிபர பை.எம்.ஏ.்டகலஸ், பகௌரவ அதிதி-
யாக அம்பாகற மாவட்்ட நமலதிக அர�ாங்க அதிபர 
நவ .பைகதீ�ன், சிறப்பு அதிதிகளாக நாவி்தன்பவளி 
பிரந்த� ப�யலாளர ந�ா. ரங்கநா்தன், காகரதீவு 
பிரந்த� ப�யலாளர சிவ. பைகராைன், ஆகலயடி-
நவம்பு பிரந்த� ப�யலாளர வி.பபாகரன், நாவி்தன்-
பவளி உ்தவி பிரந்த� ப�யலாளர நப.பிரணபரூபன் 
ஆகிநயார கலநது பகாண்டனர.

இததிட்்டததின் கீழ் ந்டத்தப்பட்்ட நபாட்டியில் 
2019 – 2020 ஆம் ஆணடுகளில் பவளியாகி  
்தலா ஐம்ப்தாயிரம் ரூபா பரிசு பபற்ற  நான்கு 
நூல்கள பற்றிய வாசிப்பு அனுபவப்பகிரவு நிகழ்சசி  
இன்று 25 ஆம் திகதி �னிககிழகம  பமய்நிகரில் 
நக்டபபறுகின்றது.

எழுத்தாளர  காப்பியகநகா ஜின்னா ஷரிபுததீன்  
எழுதிய  கமவணணன்  இராம காவியம் (கவிக்த) 
நூல் பற்றிய வாசிப்பு அனுபவதக்த அவுஸ்திநர-
லியா பமல்பனில் வதியும் வா�கி  திருமதி விஜி 
இராமச�நதிரனும், எழுத்தாளர

நக. ஆர. ந்டவிட் எழுதிய ‘நக. ஆர. ந்டவிட் சிறு -
கக்தகள’ நூல் பற்றிய வாசிப்பு அனுபவதக்த 
அவுஸ்திநரலியா பிறிஸ்நபரனில் வதியும் எழுத-
்தாளர திருமதி ்தாமகரசப�ல்வியும், எழுத்தாளர 
சீமான் பததிநா்தன் பரணாநது எழுதிய ‘குஞ�ரம் 
ஊரநந்தார’ (நாவல்) பற்றிய வாசிப்பு அனுப -
வதக்த கிளிபநாசசியில் வதியும் எழுத்தாளர கரு -
ணாகரனும், எழுத்தாளர எம். வாமந்தவன் எழுதிய 
‘குன்றிலிருநது நகாட்க்டககு’ (கட்டுகர) நூல் 
பற்றிய வாசிப்பு அனுபவதக்த பகாழும்பிலிருநது 
எழுத்தாளரும் முன்னாள நா்டாளுமன்ற உறுப்பி-
னருமான மல்லியப்பு திலகரும் �மரப்பிதது உகர-
யாற்றுவர.

இந்த பமய்நிகர நிகழ்வில் இகணநது பகாளளுமாறு 
எழுத்தாளரகளும் ககல, இலககியவாதிகளும் வா�கரகளும் 
அன்பு்டன் அகழககப்படுகின்றனர.

*நிகழ்சசி ஒருங்கிகணப்பு :  பல. முருகபூபதி
*நநரம்:  அவுஸ்திநரலியா: இரவு 7-00 மணி,  இலங்கக 

– இநதியா: மாகல 2-30 மணி, இங்கிலாநது: முற்பகல் 10 
– 00 மணி,  ஐநராப்பா: முற்பகல்  11.00 மணி, நியூசி-
லாநது:  இரவு 9-00 மணி

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88435805663?pwd=

OS9tNTh6MTVaWXFtOCtaRnpBNms0UT09
Meeting ID: 884 3580 5663
Passcode: 353292

இயற்கக எப்நபாதுநம அகமதியா-
னது. ஆனால் உலகில் இயற்கக
கயக குழப்பும் காரியததில் 

மனி்தன் ஈடுபட்டு பகாணடிருககின்றான். 
அ்தனால் நிம்மதி இல்கல, அனரத்தங்கள 
சூழ்கின்றன. நிம்மதியாக வாழ்வ்தற்கு உ்டல், 
உள வலிகம அவசியம். அ்தகன வழங்கி 
நநாயற்ற வாழ்கககககு இட்டுச ப�ல்வது 
நயாகா�னம் ஆகும். இநதும்தததின் ்தனித-
துவமான நயாகா�னம் இன்று உலகிநல 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு இருககின்றது.

பததிரிககயாளர S. M. காரநமகம் 
'வாழ்வும் பணியும்' என்ற நூலின் 
இரண்டாவது பதிப்பின் பவளியீட்டு 

விழா லண்டனில்  இன்று �னிககிழகம 
(25.06.2022) மு. நிததியானந்தன் 
்தகலகமயில் நக்டபபறுகின்றது.

பத்திரிகையாளர் ைார்்மேைம்
'வாழ்வும் பணியும்' நூல்
லண்டனில் இன்று வவளியீடு

அவுஸ்திநரலியத ்தமிழ் இலககிய 
ககலச�ங்கம், இலங்கக ்தமிழ் 
எழுத்தாளரகளின் நூல்களுககு 

பரி�ளிககும் திட்்டததிகன க்டந்த 2021 ஆம் 
ஆணடு மு்தல் நக்டமுகறப்படுததி
வருகின்றது. இலங்ககயின் சீபமநது 

உற்பததியாளரான INSEE 
Cement, இலங்கக-

யின் ்தற்நபாக்தய பபாருளா்தார 
பநருககடியின் விகளவாக ஏற்பட்-
டுளள மருநதுப் பற்றாககுகறகய 
நிவரததி ப�ய்வ்தற்காக 10,000 
Erythropoietin (EPO) 
்தடுப்பூசிககள சுகா்தார 
அகமசசி்டம்

எச.எச.விககிரமசிங்க...?

வி.ரி. �காந்தவராைா...?
(காரைதீவு குறூப் நிருபர்)

்தகவல்: பல.முருகபூபதி...?

அவுஸ்தி்ேலிய தமிழ் இலக்கிய ைகலச்சஙைத்தின்
வாசிப்பு அனுபவப் பகிர்வு இன்று வமேய்நிைரில்

சுகா்தார அகமசசு விடுத்த அவ�ர நகாரிககககயயடுதது

10,000 தடுப்பூசிைகள வழஙகி
உதவிய தனியார் நிறுவனம்

மேனிதனின் மூ்டநம்பிக்கையும் மேதவவறியும்  
உலகை அழிகவ ்நாக்கி்ய இட்டுச வ்சல்லும்!

இந்து மேதம் உலகுக்கு வழஙகிய ்யாைா 
உ்டகலயும் உளளத்கதயும் பக்குவ-
நிகலயில் என்றும் கவத்திருக்கும்
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படகு மூலம் அவுஸ்திரேலியா... த�ொடர்...

சத�ாச ஊழியர்கமை...த�ொடர்...

அதி்கைவு அேச ஊழியர்கள்...த�ொடர்...

ேவூப் ஹக்கீம் எம்.பிக்கு...த�ொடர்...

ைாணவர விசாவுக்்கான...த�ொடர்...

21 ஆவது திருத�ம்...த�ொடர்...ஜூமல 06 வமே...த�ொடர்...

யாழ்.- பாண்டிசரசரி...த�ொடர்...

OIC க்கு இலஞசம் த்காடுக்்க ...த�ொடர்...

தி்கதி ஒதுக்்கப்பட்டும்...த�ொடர்...

குைாே தவல்கைவுக்கு  ...த�ொடர்...

ரஜான்ஸ்டன் MPயிடம்...த�ொடர்...

மு�லில தபாருைா�ாே... த�ொடர்...

மவததியசாமலயில அனுைதித�...த�ொடர்...

�மிழ்கததின் இேண்டாம்... த�ொடர்...

யாழ்.்காஙர்கசன்துமையில...த�ொடர்...

ருவாண்டாவில இலஙம்க... 03ஆம் பக்கத் த�ொடர் 

திங்கள் மு�ல... 03ஆம் பக்கத் த�ொடர்

திங்கள் மு�ல... 03ஆம் பக்கத் த�ொடர் 

அமனதது நிறுவன... 03ஆம் பக்கத் த�ொடர் 

இலஙம்கமய ம்கவிடாது... 03ஆம் பக்கத் த�ொடர்  

துஷ்பிேரயா்கம் தசய�வருக்கு...த�ொடர்...

்கண்கொணிப்பு நடவடிக்்க-
த�ொன்றை முனதனெடுத்�பபொது, 
சநப�்கத்துககிடமொனெ மு்றையில் 
ப�ணித்� ஆழ்கடல் மீனபிடி பட-
த்கொன்றை அவ�ொனித்� பினனெர் சுற்றி-
வ்ைத்து பசொ�்னெயிடடனெர்.   

இ�னபபொது இலங்்கயிலிருநது 
ஆழ்கடல் வழி�ொ்க அவுஸ்திபேலி�ொ-
வுககு சடடவிபேொ�மொனெ மு்றையில் 
படகில் தசல்ல மு�ற்சித்� ஆட்கடத்-
�ல் ்கொேர்்கள் 05 பபர், 25 ஆண்கள், 
04 தபண்கள் மற்றும் 06 சிறுவர்்க்ை 
்கடற்ப்டயினெர் ்்கது தசய�னெர்.   

்கடற்ப்டயினெேொல் ்்கப்பற்றைப்-
படட ஆழ்கடல் படகின இ�நதி-
ேத்தில் த�ொழில்நுடபக ப்கொைொறு 
ஏற்படடிருந��ொ்கவும், படகு நீணட 
்கடல் ப�ணத்துககு தபொருத்�மற்றை 
வ்்கயில் இருந��ொ்கவும் ்கடற்ப-
்டயினெரின பமலதி்க ஆயவு்களின 
பபொது த�ரி�வநதுள்ைது.   

திருப்கொணம்ல, மனனெொர், மட-
டக்கைப்பு, நீர்த்கொழும்பு, ்கற்பிடடி 
மற்றும் நுவதேலி�ொ பபொனறை பகுதி-
்க்ைச் பசர்ந� 06 மு�ல் 56 வ�து்க-
ளுககி்டப்படடவர்்கபை இவவொறு 

சடடவிபேொ� ்கடல் ப�ணத்்� 
பமற்த்கொணடுள்ை�ொ்க ்கடற்ப்ட 
ஊட்கப்பிரிவு த�ரிவித்துள்ைது.   

சநப�்க நபர்்கள், அ்ட�ொைம் 
்கொணப்படடு பமலதி்க சடட நடவடிக-
்்க்களுக்கொ்க த்கொழும்பு து்றைமு்க 
தபொலிஸொரிடம் ஒப்ப்டக்கப்பட-
டுள்ைனெர்.   

மக்க்ை ஏமொற்றி பணம் சம்பொதிக-
கும் பநொககில் ஆட்கடத்�ல்்கொேர்்கள் 
ஏற்பொடு தசயதுள்ை இவவொறைொனெ 
ஆட ்கடத்�லில் சிககி சடடவிபேொ�-
மொனெ மு்றையில் தவளிநொடு பிேபவ-

சிக்க மு�ற்சித்து சடடத்தின முன 
சிககுவ்� �விர்ககுமொறு ்கடற்ப்ட 
தபொதுமக்க்ை ப்கொரியுள்ைது.   

ப்ை� மற்றும் நீணட ்கடல் ப�-
ணத்துககு தபொருத்�மற்றை ஆழ்கடல் 
மீனபிடிக படகு்கள் த�ொடர்நதும் 
இவவொறைொனெ ஆட்கடத்�லுககுப் 
ப�னபடுத்�ப்படுவ�ொ்கவும், அவ-
வொறைொனெ படகு்களில் சடடவிபேொ�க 
குடிப�ற்றைத்்� பமற்த்கொள்ை முற்-
படடொல் உயிருககுப் பொரி� ஆபத்து 
ஏற்படுதமனெவும் ்கடற்ப்ட எச்சரித்-
துள்ைது.   

இ�்னெ�டுத்து, �ம்்ம 
்்கது தசயவ்�த் �விர்ககுமொறு 
ப�ொனஸ்டன தபர்னெொணபடொ 

விடுத்� ப்கொரிக்்க்�யும் நீதிமன -
றைம் நிேொ்கரித்துள்ை்ம குறிப்பிடத் -
�க்கது.  

்கொேணத்தினெொல் இவவொறு பணி பநேத்-
தில் எரிதபொருள் வரி்ச்களில் ்கொத்தி-
ருப்ப�ொ்க த�ரிவித்துள்ைொர். பமலும் 
சிலர் ்கொலம் �ொழத்திப� பணிககு சமு-
்கமளிப்ப�ொ்கவும் குறிப்பிடடுள்ைொர்.  

சம்பைத்துடன விடுமு்றை தபற்றுக-
த்கொணடு எரிதபொருள் நிேப்பு நி்ல�ங-
்களில் எரிதபொருளுக்கொ்க ்கொத்திருககும் 
சந�ர்ப்பங்களும் அதி்கரித்துள்ை�ொ்க 
த�ரிவித்துள்ைொர்.

�மககு வைஙகி� த்கௌேவத் -
துக்கொ்க ஸ்ரீ லங்கொ முஸ்லிம் ்கொங-
கிேஸின �்லவர் பொேொளுமனறை 
உறுப்பினெர் ேவூப் ஹககீம் �னெது நன-
றி்�யும் த�ரிவித்துள்ைொர்.  

 ‘இக த்கௌேவ படடத்துககு �ொன 
�குதி�ொனெவதேனறு ்கருதுவ்�-
யிடடு மி்கவும் �ொழ்ம�ொ்க உணர்கி-

பறைதனெனெ த�ரிவித்துள்ைொர்.  
எவவொறைொயினும், �னெககு வைங்கப் -

படட த்கௌேவப் படடத்்�ப் ப�ன-
படுத்� பவணடொதமனறும் அது 
்கலொநிதிக்கொனெ சரி�ொனெ ்கற்்்க்� 
நி்றைவு தசய� பின தபறைப்படவில்-
்லத�னெ ேவூப் ஹககீம் �னெது மு்க-
நூலில் பதிவிடடுள்ைொர்.  

05 வொேங்கள் தசல்லும் எனபப� 
இ�ற்குக ்கொேணதமனெ பிரிடடன 
உ�ர்ஸ்�ொனி்கேொல�ம் �னெது டுவிட -
டர் பக்கத்தில் பதிவிடடுள்ைது.  

எதிர்வரும் ஆ்கஸ்ட மொ�ம் அதி்க-
ைவிலொனெ விணணப்பங்கள் கி்டப்-

ப�ொ்கவும் எனெபவ உடனெடி�ொ்க 
விணணப்பப்படிவங்க்ை பூர்த்தி 
தசயது சமர்ப்பிக்க ஆேம்பிககுமொ-
றும் பிரிடடன உ�ர்ஸ்�ொனி்கேொல-
�ம் இலங்்க மொணவர்்களிடம் 
ப்கொரியுள்ைது. 

த்கொழும்பு – �ொழ. ்கடு்கதி ேயிலில் 
தசனறை அ்மச்சர் விப���ொச ேொ�-
பக்ஷ, �ொழப்பொண ேயில் நி்ல�த் -
தில் ஊட்கவி�லொைர்்களுககு ்கருத்து 
த�ரிவிககும் பபொப� இவவொறு த�ரி-
வித்�ொர்.  

இநது தபௌத்� ்கலொசொே பபே -
்வயின அ்ைப்பில் �ொழப்பொ-
ணத்துககு வி��ம் தசயதுள்ை நீதி 
அ்மச்சர் �ொழப்பொணத்தில் சில 
தினெங்கள் �ஙகியிருநது பல்பவறு 
நி்கழச்சி்களில் பஙப்கற்்கவுள்ைொர்.  

அவர் பமலும் உ்ே�ொற்று்்க -
யில்,...

21 ஆவது திருத்�ச் சடடம் பொேொளு-
மனறைத்தில் நி்றைபவற்றைப்படடதும் 
நொடடிலுள்ை அ்னெத்து இனெ மக்க -
ளுககும் இனெ, ம�, தமொழி சமனெொனெ 
பல்னெ அனுபவிக்க முடியுதமனறு 
த�ரிவித்� அ்மச்சர் அ�ன பினனெர் 
நொடடுககு ப�்வ�ொனெ புதி� அேசி-
�ல்மப்பு உருவொக்கம் த�ொடர்பில் 
நடவடிக்்க எடுக்கப்படுதமனறும் 
த�ரிவித்�ொர்.

வ்ே ்்கயிருப்பில் கு்றைந�ை -
பவனும் எரிவொயு இல்்லத�னெ 
லிடபேொ நிறுவனெத்தின �்லவர் 
முதித்� பீரிஸ் த�ரிவித்துள்ைொர்.  

அத்துடன அடுத்� மொ�ம் 10 ஆம் 
தி்கதியின பினனெர் 25,000 தமற்றிக 
த�ொன எரிவொயு �ொஙகி� பொரி� -
த�ொரு ்கப்பல் மொ்லத்தீவு ்கடற்பகு-
தி்� அணமிக்கவுள்ைது.  

அஙகிருநது சிறு ்கப்பல்்கள் 

ஊடொ்க த�ொடர்ச்சி�ொ்க எரிவொயு்வ 
நொடடுககு த்கொணடு வே திடடமிடப்-
படடுள்ைது. 

இ�னபடி, அடுத்� மொ�ம்  05 ஆம் 
தி்கதியின பினனெர் நொைொந�ம் 12.5 
கிபலொ 80,000 ச்ம�ல் எரிவொயு 
சிலிணடர்்க்ை விநிப�ொகிக்க திட -
டமிடடுள்ை�ொ்க லிடபேொ நிறுவனெத் -
தின �்லவர் முதித்� பீரிஸ் பமலும் 
த�ரிவித்துள்ைொர்.  

இப் படகு பச்வ மூலம் 
ப�்வ�ொனெ மணதணணதணய, 
டீசல் பபொனறை எரிதபொருட்க்ை-
யும், உேம், பொல் மொ, மருநதுப் 
தபொருட்கள் உடபட அத்தி�ொவ-
சி�ப் தபொருட்க்ை நி�ொ�மொனெ 
வி்லயில் ப�்வ�ொனெைவு எடுத்-
துவே முடியுதமனறு வலியுறுத்தி 
வருகினறை அ்மச்சர் டகைஸ் ப�வொ-
னெந�ொ, இப் படகு பச்வ்� ஆேம்-

பிப்ப�ற்்கொனெ பூர்வொங்க மு�ற்சி்க-
ளிலும் த�ொடர்ச்சி�ொ்க ஈடுபடடு 
வருகினறைொர்.  

அப�பவ்ை, பலொலி, - திருச்சி, 
தசன்னெககி்டயிலொனெ விமொனெ 
பச்வ்�யும் திடடமிடடபடி 
�ூ்ல 01 ஆம் தி்கதியிலிருநது 
ஆேம்பிப்ப�ற்்கொனெ ஏற்பொடு்களும் 
தீவிேமொ்க பமற்த்கொள்ைப்படடு வரு -
கினறைனெ.  

தபணணின ்கணவர் த�ொடர்பில் 
தபொலிஸொருககு கி்டத்� �்கவலின 
படி சூடசுமொனெ மு்றையில் அவ்ேக 
்்கது தசய�னெர்.   

சநப�்க நப்ேக ்்கது தசயயும் 
பபொது அவர் ்கஞசொ விற்ப்னெ 
தசயது த்கொணடிருநதுள்ை�ொ்கவும் 
அவரிடமிருநது ்கஞசொ விற்ப்னெ 
மூலம் கி்டத்��ொ்கக கூறைப்படும் 
27,000 ரூபொ பணமும் ஒரு த�ொ்்க 
்கஞசொவும் ்்கப்பற்றைப்படடுள்ைனெ.   

இ�்னெ�டுத்து சநப�்க நப்ே 
தபொலிஸொர் தபொலிஸ் �டுப்பில் 
்வத்து விசொே்ண்க்ை பமற்-
த்கொணடனெர். இ�னபபொப� அவ்ே 
தபொலிஸொர் நீதிமனறைத்தில் ஆ�ர் 
தசய�ொதிருப்ப�ற்்கொ்க அவேது 
ம்னெவி அவிசொவ்ை குற்றைத் �டுப்-
புப் பிரிவு தபொலிஸ் தபொறுப்பதி்கொ-
ரிககு ஒனறை்ே இலடசம் ரூபொ்வ 
இலஞசமொ்க வைங்க மு�ற்சித்துள்-
ைொர்.   

ஒரு நொள் பச்வயின கீழ 
அ்ட�ொை அட்ட்க்ை தபற்-
றுகத்கொள்ை பநற்று தி்கதி ஒதுக்கப் -
படட மக்கள் அ்ட�ொை அட்ட-
்க்ை தபற்றுக த்கொள்வ�ற்்கொ்க 
வரு்்க �ந�னெர்.  

இருப்பினும் அட்ட்க்ை வைங-
குவ�ற்கு அதி்கொரி்கள் ்கட்மககுச் 
சமு்கமளிக்கவில்்லத�னெ த�ரிவிக-
்கப்படடது. இ�ன ்கொேணமொ்கபவ 
பநற்று அஙகு ஒரு ப�ற்றைமொனெ நி்ல 
்கொணப்படடது.

்கடந� நல்லொடசி அேசின பபொது 
இலங்்க பபொககுவேத்து ச்பயில் 
இல்லொ� பிேதித் �்லவர் ப�வி்� 
உருவொககி அேசொங்கத்துககு சுமொர் 03 

மில்லி�ன ரூபொ நடடத்்� ஏற்படுத்-
தி��ொ்க, இலஞச ஒழிப்பு ஆ்ணக-
குழு இந� வைக்்க �ொக்கல் தசயதி-
ருந�து.  

�்ல்மயிலொனெ குழுவினெர் அவ -
ரிடம் விசொே்ண்க்ை நடத்தி� -
�ொ்க குற்றைப் புலனெொயவு தி்ணக்கை 
�்கவல்்கள் த�ரிவித்�னெ.  

பநற்று முற்ப்கல் 9.00 மணிககு 
குற்றைப் புலனெொயவு தி்ணக்கைத் -
துககுச் தசனறை ப�ொனஸ்டன தபர் -
ணொனபடொவிடம் நணப்கல் 1.00 
மணி வ்ேயிலும் விசொே்ண நடத் -

�ப்படடு வொககுமூலம் தபறைப்படட -
�ொ்கவும், இ�னபபொது அலரி மொளி -
்்கயில் �ொன ஆற்றி� உ்ேயின 
முழு்ம�ொனெ வடிவம் எனெக கூறி 
ஒரு இறுதவட்டயும் ப�ொனஸ் -
டன தபர்ணொனபடொ குற்றைப் புல -
னெொயவு தி்ணக்கைத்தினெரிடம் 
்்க�ளித்��ொ்கவும் அறி� முடிகி -
றைது.   விபசட அறிக்்க மூலம் பநற்று 

முனதினெம் பிே�மர் இவவொறு த�ரி -
வித்துள்ைொர். 

மி்க முககி�மொனெ பிேச்சி்னெ்க-
ளுககுத் தீர்வு ்கொணப்படடவுடன, 
தபொருத்�மொனெ 225 பிேதிநிதி்க்ை 
பொேொளுமனறைத்துககு த�ரிவு தசய-
வ�ற்கு தபொதுமக்களுககு வொயப்-
பு்கள் வைங்கப்பட பவணடுதமனெ-
வும், அவர்்க்ை த�ரிவு தசயயும் 
தபொறுப்பும் அதி்கொேமும் தபொது 
மக்களுககுள்ைது எனெவும் பிே�மர் 
ேணில் விககிேமசிங்க குறிப்பிட -
டுள்ைொர்.  

 நொடு முழுவதும் எதிர்த்கொண-
டுள்ை நிதி தநருக்கடி்�ச் சமொளிக்க 
நொடடின பிே்� ஒவதவொருவரும் 
ஒனறுபட பவணடி��ன முககி�த் -
துவத்்� வலியுறுத்தி கூறியுள்ைது-

டன, அேசி�ல்வொதி்கள் மற்றும் மக -
்களிடமிருநது அர்ப்பணிப்்ப 
எதிர்பொர்த்துள்ை�ொ்கவும் த�ரிவித் -
துள்ைொர்.  அவவொறு ்கொணப்படடொல் 
மடடுபம உல்க நொடு்கள் இலங -
்்கககு உ�வ முனவருதமனெ பிே� -
மர் பமலும் கூறினெொர்.  

 அத்துடன நொட்ட மீைக ்கட -
டித�ழுப்புவதில் நொம் உறுதி�ொ்க 
உள்பைொம் எனப்� அேசி�ல்வொதி-
்களும், ஒடடுதமொத்� மக்களும் உல -
குககு நிரூபிக்க பவணடுதமனெவும் 
பிே�மர் த�ரிவித்துள்ைொர்.  

 எனெபவ நொடு எதிர்பநொககும் பிேச் -
சி்னெ்களுககுத் தீர்வு ்கொணப�ற்்கொ்க 
முனதனெடுக்கப்படும் பவ்லத்திட-
டத்துககு    அ்னெத்து �ேப்பினெரும் 
ஆ�ேவு வைஙகுமொறு பிே�மர் அ்னெ-
வரிடமும் ப்கடடுக த்கொணடுள்ைொர்.  

�ொழ. உடுவில் - தசப்பொ்ல 
ப்கொயிலடி்�ச் பசர்ந� தசல்வேத்தி -
னெம் பிேசொநத் (வ�து 23) எனபவபே 
உயிரிைந�வேொவொர். 

நணபர் ஒருவருடன எரிதபொருள் 
நிேப்பு இ்ைஞர் தசனறுள்ைொர். 
அப்பபொது இ்டயில் புகுநது வந-
�வர்்கள் எரிதபொருள் நிேப்ப முற்-
படடபபொது நணபர் ்கொதணொளி 
பதிவு தசயதுள்ைொர். ்கொதணொளிப் 
பதி்வத் �டுக்க எரிதபொருள் நிேப்பு 
நி்ல� மு்கொ்ம�ொைர் நணபரின 
்்க்� முறிககியுள்ைொர். 

அ�னபபொது நி�ொ�ம் ப்கட்க முற்-
படட இ்ைஞ்ே எரிதபொருள் 
நி்ல�த்திலுள்ை மூவர் �்லக்கவ-

சத்�ொல் �ொககியுள்ைனெர். 
அ�னெொல் இ்ைஞருககு வொய, 

மூககு வழி�ொ்க இேத்�ம் தபரு-
கி�து. அஙகிருநது வீடு தசனறை 
இ்ைஞர் மறுநொள் மதி�ம் தநஞ-
சுவலி மற்றும் உடல் பசொர்வ்ட� 
�ொழப்பொணம் பபொ�னெொ மருத்துவம-
்னெயில் பசர்க்கப்படடொர். 

இேணடு நொட்களின பின அவர் 
சிகிச்்ச ப�னினறி உயிரிைநதுள்-
ைொதேனெ மேண விசொே்ணயில் 
த�ரிவிக்கப்படடது. �ொழப்பொணம் 
பபொ�னெொ மருத்துவம்னெ திடீர் 
மேண விசொே்ண அதி்கொரி நமசிவொ-
�ம் பிபறைம்குமொர் முனனி்லயில் 
விசொே்ண ந்டதபற்றைது. 

மற்றும் அங்க�ன இேொமநொ�ன, 
தசநதில் த�ொணடமொன உள்ளிடட 
ஏ்னெ� பலரும் பநற்று ்கலநது 
த்கொணடனெர்.   

த்கொழும்பு து்றைமு்கத்்� வந�-
்டந� மனி�ொபிமொனெ உ�விப்தபொ-
ருட த�ொகுதி 03 பில்லி�ன இலங்்க 
ரூபொவுககும் அதி்க தபறுமதியு்ட�-
த�னபது குறிப்பிடத்�க்கது.   

இந� பொரி� மனி�ொபிமொனெ 

உ�வித்த�ொகுதி இநதி�ொவுககும் 
இலங்்கககுமி்டயிலொனெ மக்கள் 
பி்ணப்்ப சுடடிக்கொடடும் அப�-
பநேம், இலங்்கயிலுள்ை �மது 
சப்கொ�ே உறைவு்களின நலன்களில் 
இநதி� மக்கள் த்கொணடிருககும் 
அக்க்றை்�யும் பிேதிபலிககினறைது. 
எதிர்வரும் நொட்களில் இந� தபொருட-
்கள் இலங்்க அேசொங்கத்�ொல் ப�-
னெொளி்களுககு பகிர்ந�ளிக்கப்பட-

வுள்ைனெ.   
�மிை்க அேசினெொல் வைங்கப்படும் 

40,000 தமற்றிக த�ொன அரிசி, 500 
தமற்றிக த�ொன பொல் மொ மற்றும் 
மருநதுப்தபொருட்கள் உள்ைடஙகி� 
பொரி� உறுதிப்பொடடின இேணடொம் 
்கடடமொ்க இந� உ�விப்தபொருட 
த�ொகுதி அ்மகினறைது.   

 முனதனெொருபபொதும் இல்லொ� 
வ்்கயில் இலங்்க மக்களுக்கொ்க 

இநதி�ொவினெொல் வைங்கப்படும் 
தபொருைொ�ொே, நிதி மற்றும் மனி�ொ-
பிமொனெ உ�வி 2022 ஆம் ஆணடில் 
3.5 பில்லி�ன அதமரிக்க தடொலருக-
கும் அதி்க தபறுமதி்� த்கொணடுள்-
ைது. அநநி�ச்தசலொவணி ஆ�ேவொனெ 
02 பில்லி�ன அதமரிக்க தடொலர் 
மற்றும் 1.5 பில்லி�ன அதமரிக்க 
தடொலருககும் அதி்கமொனெ மூனறு ்கட-
னு�வித் திடடங்களும் அடஙகும்.   

்கொஙப்கசனது்றை தபொலிஸொர் 
த�ரிவித்�னெர். அப்பகுதி்� பசர்ந� 
சொ்ண �வமணி (78) எனறை மூ�ொட-
டிப� சடலமொ்க மீட்கப்படடொர்.  

தபணணின வீடடு வைொ்கத்தி-
லுள்ை ப�ொடடத்துககு பநற்று தவள்-
ளிககிை்ம ்கொ்ல �ணணீர் இ்றைப்-

ப�ற்கு தசனறை உறைவினெர் ஒருவர் 
மூ�ொடடி இேத்�க ்கொ�ங்களுடன சட-
லமொ்க ்கொணப்படட்� அறிநது ்கொங-
ப்கசனது்றை தபொலிஸொருககு �்கவல் 
வைஙகியுள்ைொர். சம்பவம் த�ொடர்பில் 
்கொஙப்கசனது்றை தபொலிஸொர் விசொே-
்ண்க்ை முனதனெடுத்துள்ைனெர்.  

அ்மச்சர் குறிப்பிடடொர்.   பல்பவறு 
து்றை்களிலொனெ எதிர்்கொல ஒத்து்ைப்பு 

குறித்தும் இரு அ்மச்சர்்களும் 
இ�னபபொது ்கலநது்ே�ொடினெர்.   

 மொணவர்்கள் மற்றும் ஆசிரி�ர்்க-
ளின வரு்்க 65 ச�வீ�மொ்க பதிவொ-
கியுள்ை�ொ்க சுடடிக்கொடடியுள்ைொர்.  

நிலவும் எரிதபொருள் தநருக்க -
டி்�க ்கருத்தில்த்கொணடு நொட-
டிலுள்ை பல அேச மற்றும் அேச 

அனுமதிதபற்றை �னி�ொர் பொடசொ -
்ல்களுககு விடுமு்றை வைங்கப்-
படடுள்ைது.  அத்துடன, இ்ண� 
வழியில் ்கற்பித்�ல் தச�ற்பொடு்கள் 
முனதனெடுக்கப்படடு வருகினறை்ம-
யும் குறிப்பிடத்�க்கது.

பொடசொ்ல்களுககுச் தசல்ல 
முடி�ொது எனப�்னெ ்கல்வி அ்மச் -
சிற்கும் தபற்பறைொருககும் த�ரிவித் -
துக த்கொள்கினபறைொம்.

இது த�ொடர்பில் வடமொ்கொண 
்கல்வி அ்மச்சின தச�லொைருடன 
்கலநது்ே�ொடி�பபொது வடமொ்கொ-
ணத்தில் விபசடமொ்க தூே இடங்க-
ளுககு பணிககுச் தசல்லும் ஆசிரி�ர்-
்களின நி்ல குறித்து பபசி�பபொது, 

அவர்்கள் பொடசொ்ல அதிபருககு 
மு்றைப்படி அறிவிககுமொறும் 
அ�்னெ ஏற்றுக த்கொள்ைொ� அதி-
பர்்கள் த�ொடர்பொ்க �மககு �்கவல் 
�ருமொறு கூறியுள்ைொர். 

ஆ்்க�ொல் தூே இடங்களுககுப் 
பணிககுச் தசல்பவொர் பபொககுவ-
ேத்து இடர்ப்பொடு த�ொடர்பொ்க அதி -
பருககு அறிவிககுமொறு ப்கடடுக 
த்கொள்கினபறைொம்.  

மு�ல் �ூ்ல 15ஆம் தி்கதி வ்ே 
அவற்்றை பபொககுவேத்து தசயயும் 
நடவடிக்்க்கள் பமற்த்கொள்ைப்பட 
வுள்ைனெ.  

விவசொ� அ்மச்சு, ்கமநல 
பச்வ்கள் தி்ணக்கைம், ப�சி� உேச் 
தச�ல்கம், இலங்்க உே நிறுவனெம், 
த்கொமர்்ஷல் உே நிறுவனெம் ஆகி� நிறு-

வனெங்களின அ்னெத்து ஊழி�ர்்களினெ-
தும் ஒத்து்ைப்புடபனெப� பமற்படி 
நடவடிக்்க்கள் முனதனெடுக்கப்பட-
வுள்ை�ொ்கவும் த�ரிவித்துள்ை அ்மச்-
சர், அ�்னெ ்கருத்திற்த்கொணபட 
அ்னெத்து ஊழி�ர்்களினெதும் விடுமு-
்றை்கள் இேத்துச் தசய�ப்படவுள்ை�ொ-
்கவும் த�ரிவித்�ொர். 

சிக்கல்்களுககு தீர்வு தபற்றுக 
த்கொள்ை முடியுதமனப்�யும் சுடடிக-
்கொடடினெொர்.  

விவசொ� நடவடிக்்க்களுககு 
ப�னபடுத்�ப்படொ� அேசொங்கத்தின 
்கொணி்க்ை விவசொ� நடவடிக்்க்க-
ளுக்கொ்க மக்களுககு தபற்றுக த்கொடுப்-
ப�ற்கு நடவடிக்்க எடுக்கப்படடுள்-
ை�ொ்க த�ரிவித்துள்ை �னெொதிபதி, 
யுத்�த்தின பினனெர் மனி�ொபிமொனெ 
நி்ல்� ்கருத்திற்த்கொணடு மக்க-
ளுககு நீணட்கொல தீர்்வப் தபற்றுக 
த்கொடுப்ப�ற்்கொனெ நடவடிக்்க்கள் 
முனதனெடுக்கப்படடு வருவ�ொ்கவும் 
த�ரிவித்துள்ைொர்.  

அப�பவ்ை, சடடத்்� ந்ட-
மு்றைப்படுத்தும் பபொது எந� வி�த்-
திலும் அதில் �்லயிடொமல் ்கடசி 
பப�மினறி நீதி்� தபற்றுக த்கொடுப்-
ப�ற்குரி� நடவடிக்்க்கள் பமற்-
த்கொள்ைப்படடு வருவ�ொ்கவும் அவர் 

த�ரிவித்துள்ைொர்.  
மு�லீடு, சுற்றுலொத்து்றை, ்கல்வித்-

து்றை உள்ளிடட பல்பவறு து்றை்கள் 
த�ொடர்பில் இஙகு விரிவொ்க ஆேொ�ப்-
படடுள்ை்மயும் குறிப்பிடத்�க்கது.  

பமற்படி பபச்சுவொர்த்்�யில் 
ஐபேொப்பி� யூனி�னின தூதுவர் 
தடனிஸ் சொயபி, பிேொனஸ் தூதுவர் 
எரிக லபவர்ட, இத்�ொலியின தூதுவர் 
ரீடடொ தமதனெல்லொ, பநொர்பவயின 
தூதுவர் டரிபனெ த�ொேொனலி, தந�ர்-
லொநது தூதுவர் டஞசொ த்கொஙகிரிஜ்ப், 
த�ர்மனி� தூதுவர் பஹொல்்கர் பலொ�ர் 
ஸ்யூதபர்ட, த�ர்மனி� தூதுவர் 
்கலொநிதி விகடர் சியூடி�ொ, துருககி 
தூதுவர் ேககிபப த்ஷ்கர்ஜ் ஒகழு, ஸ்-
விடசர்லொநது தூதுவர் தடொமினிக பர்க-
தலர், �னெொதிபதி ஆைணி பிே�ொனி 
அனுே திசொநொ�க்க மற்றும் ��நொத் 
த்கொலம்பப்க ஆகிப�ொரும் இந� சந-
திப்பில் ்கலநதுத்கொணடுள்ைனெர்.(ஸ) 

ப்கடடுக த்கொணட சம்பவதமொனறு 
த்கொழும்பு பமல் நீதிமனறைத்தில் இடம்-
தபற்றுள்ைது. 

 சம்பவம் பற்றி பமலும் த�ரி�வரு-
வ�ொவது,

இேவு பநேத்தில் �நதிேமொனெ 
மு்றையில் வீடடுககுள் நு்ைந� நபர் 
�ொய மற்றும் மூத்� சப்கொ�ரி்களுககி-
்டப� ்கடடிலில் உறைஙகிக த்கொணடி-
ருந� ஐநது வ�து சிறுமி்� ்கடத்திச் 
தசனறு பொை்டந� வீதடொனறினுள் 
இேணடு சந�ர்ப்பங்களில் சிறுமி்� 
பொலி�ல் வல்லுறைவுககு உடபடுத்தி-
யுள்ைொர்.  

அத்துடனஅச்சிறுமி அணிநதிருந� 

்கொ�ணி்க்ைக த்கொள்்ையிடடுள்-
ைொர். இந� ஐநது குற்றைங்களுக்கொ்க 
இவருககு சி்றைத் �ணட்னெ விதிக-
்கப்படடுள்ைது. குற்றைவொளி�ொ்க உறு-
திதசய�ப்படட 40 வ�து்ட� ஒரு-
வருகப்க த்கொழும்பு பமல் நீதிமனறை 
நீதிபதி நவேத்னெ மொேசிங்கவினெொல் 60 
வருட ்கடூழி�ச் சி்றைத்�ணட்னெயு-
டன 95,000 ரூபொ அபேொ�மும் விதித்து 
தீர்ப்பளித்துள்ைொர்.  

சநப�்க நபர் மு�ல் �ட்வயிபலப� 
குற்றைத்்� ஒப்புக த்கொணட�ொல் குற்றை-
வொளி�ொனெ நபருககு, பொதிக்கப்படட 
சிறுமிககு நொனகு இலடசம் ரூபொ்வ 
தசலுத்துமொறும் உத்�ேவிடட நீதிபதி, 

இவவொறு அபேொ�த்்� தசலுத்� 
�வறினெொல் பமலும் நொன்க்ே வருட 
சி்றைத்�ணட்னெ விதித்�ப�ொடு, 
சி்றைத் �ணட்னெ ்கொலத்்� ஒபே�-
டி�ொ்க அ�ொவது ஒரு வருட ்கொலத்தில் 
நி்றைவு தசயயும் வ்்கயில் வைஙகு-
வ�ற்கும் உத்�ேவிடடொர்.  

குற்றைவொளிககு �ணட்னெ்� 
விதிப்ப�ற்கு முனனெர் நீதிமனறைத்-
துககு அ்ைக்கப்படட பொதிக்கப்-
படட சிறுமியிடம் நீதிமனறைத்தில் 
கூறுவ�ற்கு ஏப�னும் உள்ை�ொ? எனெ 
வினெவி�பபொபபொப� சிறுமி பமற்-
்கணடவொறு த�ரிவித்�ொர்.  சிறுமி 
நீதிமனறைத்தில்  கூறி��ொவது,..

எடடு வருடங்களுககு முனனெர் 
பொலி�ல் வல்லுறைவுககுடபடுத்�ப்-
படட இந�க குற்றைச் தச�லின ்கொே-
ணமொ்க �ொன சமூ்கத்தில் அபந்க 
அவமொனெத்துககுள்ைொனெ�ொல் குற்றை -
வொளிககு மேண �ணட்னெ வைங-
குங்கள் எனெ நீதிமனறைத்்� ப்கடடுக 
த்கொணடொர்.  

�ற்பபொதுள்ை சடடங்களின அடிப்-
ப்டயில் குற்றைவொளிககு குற்றைச்-
சொடடு்களுக்கொ்க மேண �ணட்னெ 
விதிக்க முடி�ொத�னெ பொதிக்கப்படட 
சிறுமிககு த�ளிவுபடுத்தி� நீதிபதி 
குற்றைவொளிககு ்கடூழி� சி்றைத் �ணட-
்னெ்� விதித்து தீர்ப்பளித்�ொர்.  

பஞ்சிகாவத்தையில் வீதி மறியல் பபாராட்டம்

ஏ.எஸ். ஏம்.�ொவித் 

பஞசி்கொவத்்�யில் ்கடந� 5 நொட-
்கைொ்க எரிதபொருளுககு வரி்ச்களில் 
்கொத்திருந� பபொதிலும் எரிதபொருள் 
கி்டக்கொ��ொல் பநற்றுக ்கொ்ல 

பஞசி்கொவத்்� சீதபற்ப்கொ எரிதபொ-
ருள் நிேப்பு நில�த்திற்கு முனபொ்க  
வீதி்� மறித்து முச்சக்கே வணடிச் 
சொேதி்கள், பமொடடொர் ்சககிள் ஓட-
டுனெர்்கள் மற்றும் ்கொர் சொேதி்கள் வீதி 

மறி�ல் பபொேொடடத்தில் ஈடுபடடிருந-
�னெர்.

இ�னபபொது �மக்கொனெ எரிதபொ-
ரு்ை உடனெடி�ொ்க �ருமொறும், 
அதுவரும் வ்ேயில் வீதிமறி�ல் 
பபொேொடடம் இடம்தபறும் எனெவும் 
ப்கொசமிடடு ஆர்ப்பொடடத்தில் ஈடு-
படடனெர். இது விட�மொ்க த்கொழும்பு 
சிற்றி தபொலிஸ் உ�ர் அதி்கொரி சம்பவ 
இடத்திற்கு வரு்்க �நது எரிதபொ-
ருள் நிேப்பு நி்ல� அதி்கொரி்களுடன 

்க்�த்து எரிதபொரு்ை தபற்றுத் 
�ருவ�ொ்க வொககுறுதி�ளித்��ன 
பினனெபே வீதி மறி�ல் பபொேொடடம் 
்்கவிடப்படடது. சுமொர் 3 மணி 
பநேம் வீதி்� மறித்து பபொேொடடம் 
நடத்தி�தில் பபொககுவேத்து  �்டப்-
படடிருந�து.

நணப்கல் 1 மணி�ைவில் 
தபற்பறைொல் பவுசர் வரு்்க �ந�துடன 
்கடந� 5 நொட்கைொ்க ்கொத்திருந�வர்்க-
ளுககு தபற்பறைொல் வைங்கப்படடது.

சீடடு பணம் பிரச்சி்ையில்   
மூவருக்கு வவடடுகாயஙகள்   
தேொடடதவவ குறூப் நிருபர்   

திருப்கொணம்ல உப்புதவளி 
தபொலிஸ் பிரிவுககுடபடட ்கனனி�ொ 
பகுதியில் சீடடு பணம் குறித்� 
பநேத்தில் வைங்கப்படொ்மயினெொல் 

சப்கொ�ேர்்கள் இருவருககி்டயில் 
ஏற்படட ்்க்கலப்பில் மூவர் ்கொ�ம-
்டந� நி்லயில் திருப்கொணம்ல 
தபொது ்வத்தி�சொ்லயில் அனும -
திக்கப்படடுள்ைனெர்.   



முல்லைத்தீவு குறூப் நிருபர் 

கிளிந�ொச்சி அக்கரொயன் ஆறு துப்-
புரவொககும் வவ்லைத்திட்டத்தின் 
முதற்கட்டம் முடிவ்்டந்துள்ளதொ்க 
கிளிந�ொச்சி வேறகு நீர்ப்பொசனப் 
நபொறியியலைொ்ளர் ரி.ரிஜியந்தன் நதரி-
வித்தொர். அவர் வேலும் நதரிவிக்்க-
யில. அக்கரொயன் விவசொயி்களின் 
முககிய வ்கொரிக்்க தறவபொது நி்ை-
வவறைப்படடுள்ளது.  அக்கரொயன் 
கு்ளத்திலிருந்து மூன்று கிவலைொமீறைர் 

வ்ரயொன ஆறு துப்புரவு நசயயப்-
படடுள்ளது.  மிகுதி �ொன்கு கிவலைொ-
மீறைர் வ்ரயொன ஆறறி்ன கு்டமு-
ருடடி வ்ர துப்புரவு நசயவதறகு 
ேொவட்டச் நசயலை்கத்தின் இ்டர் 
மு்கொ்ேத்துவப் பிரிவின் ஊ்டொ்க 
ரூபொ.3.5 மிலலியன் நிதிக்கொன திட-
்டங்கள ்்கயளிக்கப்படடுள்ளன.  
நிதி கி்்டககும் நி்லையில அக்கரொ-
யன் ஆறறி்ன முழு்ேயொ்க துப்பு-
ரவு நசயய முடியும். தறவபொது ஆறு 
துப்புரவு நசயயப்படடிருப்பதன் 

்கொரணேொ்க வயல நிலைங்களுககுள நீர் 
பரவுகின்ை நி்லை்ே ேொறறிய்ேக-
்கப்படடுள்ளது. 

அக்கரொயன் கு்ளத்தின் நபருே்ள-
விலைொன நவள்ளம் வொன் பொயகின்ை 
வபொதும் ஆறு வழியொ்க நவள்ளம் 
்க்டலி்னச் நசன்ை்்டயக கூடிய 
நி்லை்ே ஏறபடடுள்ளது.  அக்க-
ரொயன் ஆறு முழு்ேயொ்க துப்புரவு 
நசயயப்படும் வபொது நபருே்ளவு 
�ன்்ே்கள விவசொய முயறசி்களுககு 
ஏறபடும் எனவும் அவர் நதரிவித்தொர். 
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த்லைேன்னொர் விவே்ட நிருபர்

ேடுநபருவிழொவுககு வருவவொ -
ரின் பொது்கொப்பு ்கருதி �ொய்கள அப்-
பகுதிககுள உலைொவுவ்த தடுத்து 
நிறுத்த �்டவடிக்்க வேறந்கொளளு-
ேொறு ேன்னொர் பிரொந்திய சு்கொதொர 
வச்வ்கள பணிப்பொ்ளர் ரி.விவனொ -
தன் நதரிவித்தொர். 

்வத்தியசொ்லை்களில தறநபொ-
ழுது விலைஙகு ேறறும் விசர் �ொய்கடி -
்களுக்கொன தடுப்பு ேருந்து வ்்க்கள 
இன்்ேயொல ேடுநபருவிழொவுககு 
வருவவொரின் பொது்கொப்பு ்கருதி 
�ொய்கள அப்பகுதிககுள உலைொவு-

வ்த தடுத்து நிறுத்த �்டவ-
டிக்்க வேறந்கொளளுேொறு 
ேன்னொர் பிரொந்திய சு்கொதொர 
வச்வ்கள பணிப்பொ்ளர் 
ரி.விவனொதன் நதரிவித்தொர்.

ேடு நபருவிழொ நதொ்டர் -
பொ்க ேன்னொர் ேொவட்ட 
நசயலை்கத்தில அரச அதிபர் 
த்லை்ேயில அண்ேயில 
�்்டநபறை ்கலைந்து்ரயொ்டலின் 
வபொவத ேன்னொர் பிரொந்திய சு்கொதொர 
வச்வ்கள பணிப்பொ்ளர் ரி.விவனொ -
தன் இவவொறு நதரிவித்துள்ளொர். 
இதுநதொ்டர்பில அவர் வேலும் 
வி்ளக்கேளிக்்கயில, எதிர்வரும் 

யூ்லை ேொதம் ேடு அன்்ன 
நபருவிழொவுககு அதி்க-
்ளவில பகதர்்கள வரு்்க 
தருவொர்்கள. இப்பகுதியில 
்கட்டொக்கொலி �ொய்களின் 
எணணிக்்க அதி்கேொ்கவுள-
்ளன. 

ஆ்கவவ தறநபொழுது 
் வ த் தி ய ச ொ ் லை ்க ளி ல 

விலைஙகு ேறறும் விசர் �ொய ்கடி்க-
ளுக்கொன தடுப்பு ேருந்து வ்்க்கள 
இன்்ேயொல �ொய நதொல்லை்க-
ளிலிருந்து ேக்க்்ள பொது்கொக்க 
வவணடிய வத்வ ஏறபடடுள்ளதொ்க 
அவர் இவவொறு நதரிவித்தொர்.

விசர் நாய்க்கடி தடுப்பு 
மருந்து்களு்ககு தட்டுப்்ாடு 

ேன்னொர் குறூப் நிருபர் 

ேன்னொரில ்க்ட்ேயொற-
றும் சு்கொதொர ஊழியர்்களுககு 
எரிநபொருள வழஙகும் நசயற -
பொடு வ�றறு நவளளிககிழ்ே 
(24) அதி்கொ்லை நதொ்டக்கம் 
முன்நனடுக்கப்படடு வருகின் -
ைது. ேன்னொர்- த்லைேன்னொர் 
பிரதொன வீதியிலுள்ள IOC எரி -
நபொருள நிரப்பு நி்லையத்தில 
அனுேதி நபறை சு்கொதொர ஊழி -

யர்்களுககு எரிநபொருள வழங-
்கப்படடு வருகிைது.   

நூறறுக்கணக்கொன சு்கொதொர 
ஊழியர்்கள வரி்சயில நின்று 
எரிநபொரு்்ள நபறறு நசல-
கின்ைனர். அவதவ�ரம் தி்ணக-
்க்ள த்லைவர்்கள ேறறும் அர -
சஉத்திவயொ்கத்தர்்கள, கிரொே 
வசவ்கர்்களுக்கொன விவச்ட எரி 
நபொருள விநிவயொ்க �்டவடிக -
்்கயும் வேறந்கொள்ளப்ப்ட -
வுள்ள்ே குறிப்பி்டத்தக்கது.   

சுகாதார ஊழியரகளுக்கு எரிப�ாருள்   
வழங்கும் பெயற�ாடு முனபனெடுப்பு

மடு ஆலய வளாகத்துக்குள் நாயகள் உலாவுவதறகு கட்டுப்�ாடு

சொவ்கச்வசரி விவே்ட நிருபர்

சொவ்கச்வசரி நபொதுச்சந்்தயில வொ்கனங-
்களுக்கொன நு்ழவு பறறுச்சீடடு வழஙகும் 
�்டவடிக்்க்களில மு்ைவ்கடு இ்டம்நபறு-
வதொ்க �்கரச்ப உறுப்பினர்்கள சுடடிக்கொடடி-
யுள்ளனர். �்கரச்பயின் ேொதொந்த அேர்வில 
இதுநதொ்டர்பில சுடடிக்கொட்டப்பட்டது. 
வேொட்டொர் ் சககிள நு்ழவுக ்கட்டணேொன 
10 ரூபொ்வ 20 ரூபொவொ்க அதி்கரித்து வரி வசூ-
லிப்பொ்ளர்்கள பணம் அைவிடுவதொ்கவும்,அதற-
்கொ்க பறறுச்சீடடில 10 ரூபொ என்ை நதொ்்க்ய 
வபனொவொல 20 ரூபொ என ேொறறி எழுதி 
வழஙகுவதொ்கவும் குறைஞசொடடியுள்ளனர். 
இத்னயடுத்து �்கரச்ப நிர்வொ்கம் சந்்த 
வ்ளொ்கத்தில வொ்கனங்களுக்கொன நு்ழவுக 
்கட்டணப்நபறுேதி்ய ்கொடசிப்படுத்த �்டவ-
டிக்்க எடுத்துள்ளனர். அத்து்டன் பறறுச்சீட-
டிலுள்ள நதொ்்க்ய வபனொவொல ேொறறி வரி 
அைவிட்டொல அத்ன வழங்க வவண்டொம் 
என �்கரச்ப நதரிவித்துள்ளது. 

வாகனெ நுழழவு �றறுச்சீட்டு
வழங்குவதில் முழைககடு

�டவழர கழலஞரகளின 
தவைால் ப�ாதுமக்கள் �ாதிப்பு

காழரநகரில் காணி 
அளவீடு இழடநிறுத்தம்

அதிக விழலக்கு அரிசி விற�ழனெ
பெயதவருக்கு அ�ாரதம்

சொவ்கச்வசரி விவே்ட நிருபர்

்கட்ட்ட அனுேதி வி்டயத்தில ஒருசிலை 
ப்டவ்ரஞர்்களின் தவைொல நபொதுேக்கள 
பொதிக்கப்படுவதொ்க சொவ்கச்வசரி �்கர-
ச்ப உறுப்பினர்்கள சிலைர் சுடடிக்கொடடி-
யிருந்தனர்.

்கட்ட்டங்களுக்கொன அனுேதி வி்டயத்தில 
நதொ்டர்ந்தும் இழுபறி நி்லை ்கொணப்படு-
கிைது. இழுபறி நி்லைககு ப்டவ்ரஞர்்க-
ளின் தவைொன ப்டமும் ஓர் ்கொரணேொகும். 
இதனொல நபொதுேக்கள மீணடும் ஒரு 
்கட்ட்ட வ்ரப்ப்டத்்த வ்ரவதறகு பணம் 
நசலைவழிக்க வவணடியுள்ளது.இது நதொ்டர்-
பொ்க �்கரச்ப நிர்வொ்கம் �்கரச்ப பதிவி-
லுள்ள ப்டவ்ரஞர்்க்்ள அ்ழத்து அவர்-
்களுககு நதளிவூட்டல வழங்க வவணடும். 
ேக்களின் பணம் ேறறும் வ�ரம் விரயேொவ-
்தயும்,்கட்ட்ட அனுேதி தொேதேொவ்தயும் 
ஏறறுகந்கொள்ள முடியொது எனவும் சுடடிக-
்கொட்டப்படடுள்ளது. 

யொழ்.விவச்ட நிருபர் 

யொழ்.்கொ்ர�்கரில நபொதுேக்கள,நபொது 
அ்ேப்பு்களின் எதிர்ப்பொல ்கொணி சுவீ்கரிப்-
பிற்கொன அ்ளவீடு இ்்டநிறுத்தப்பட்டது. 
்கொ்ர�்கர் நதறகு j/44 கிரொே அலுவலைர் 
பிரிவிலுள்ள ே்டத்துநவளியில அ்ேந்-
துள்ள ்க்டறப்்ட த்ளம் விஸதரிப்புக்கொ்க 
்கொணியி்ன அ்ளவீடு நசயவதறகு வ�றறு 
முன்தினம் வியொழககிழ்ே நிலை அ்ள்வத் 
தி்ணக்க்ளத்தினர் வரு்்க தந்தனர். இந்நி-
்லையில நபொதுேக்கள சிலைரின் எதிர்ப்பொல 
அது இ்்டநிறுத்தப்பட்டது. எதிர்ப்பு நதரி-
வித்தவர்்களின் எழுத்து மூலைேொன ஆவ-
ணத்தி்ன நபறறுகந்கொணடு் அ்ளவீடு 
தி்ணக்க்ளத்தினர் திரும்பிச் நசன்ைனர்.   

யொழ்.விவச்ட நிருபர் 

யொழில ்கடடுப்பொடடு வி்லை்ய வி்ட 
அதி்க வி்லைககு அரிசி்ய விறப்ன 
நசயத வர்த்த்கருககு நீதிேன்ைம் ஒரு இலைட-
சம் ரூபொய தண்டம் விதித்துள்ளதொ்க யொழ்.
ேொவட்ட நசயலைர் ்க.ேவ்கசன் நதரிவித்துள-
்ளொர். 

அது நதொ்டர்பில நதரிவிக்்கயில, 
 யொழில பொவ்னயொ்ளர் அலுவல்கள 

அதி்கொரச்ப உத்திவயொ்கத்தர்்க்ளொல வேற-
ந்கொள்ளப்பட்ட விவச்ட சுறறிவ்்ளப்பு 
�்டவடிக்்கயின் வபொது, அதி்க வி்லைககு 
அரிசி விறை வர்த்த்கர் ஒருவருககு எதிரொ்க 
நீதிேன்றில வழககு நதொ்டரப்படடு ேன்றி-
னொல ஒரு இலைடச ரூபொய தண்டம் அைவி-
்டப்படடுள்ளதொ்க அவர் நதரிவித்தொர். 

முல்லைத்தீவு குறூப் நிருபர்   

எரிநபொருள ந�ருக்கடி ்கொரண-
ேொ்க பச்சி்லைப்பளளியின் குடிநீர் 
விநிவயொ்கம், ்கழிவு அ்கறைல நசயற-
பொடு்கள பொதிக்கப்படடுள்ளதொ்க 
அப்பகுதி பிரவதச ச்ப தவிசொ்ளர் 
சுப்பிரேணியம் சுவரன் நதரிவித்தொர். 
அவர் வேலும் நதரிவிக்்கயில, தற-
வபொ்தய வைடசியொன சூழலில பச்சி-
்லைப்பளளியின் பலை கிரொேங்களுககு 

குடிநீர் விநிவயொ்கம் �்்டநபறறு வரு-
கின்ைது. எனினும் எரிநபொருள தட-
டுப்பொடடினொல பிரவதச ச்ப வொ்க-
னங்கள எரிநபொருளி்னப் நபறறுக 
ந்கொளவதில ந�ருக்கடி ஏறபடடுள-
்ளது. ்கொரணம் நீண்ட வரி்சயில ்கொத்-
திருககும் ேக்க்்ள மீறி பிரவதச ச்ப 
வொ்கனங்களுககு எரிநபொருளி்ன 
நிரப்புங்கள என கூை முடியொது. 
அதனொல பிரவதச ச்பயின் நசயறபொ-
டு்க்்ள எரிநபொருள ந�ருக்கடியொல 

பொதித்துள்ளது. வேலும் ்கழிவு அ்கற-
ைல நசயறபொடு்கள தறவபொது பொதிக-
்கப்படடுள்ளன. பிரவதச ச்பககு 
எரிநபொருள நபறறுக ந்கொளவதறகு 
அதி்கொரி்கள �்டவடிக்்க எடுத்து 
பச்சி்லைப்பளளியில எதிர்்கொலைத்தில 
நிரந்தர குடிநீர் வழங்க்லை வேற-
ந்கொளவதன் மூலைம் இவவொைொன 
ந�ருக்கடியொன ்கொலைங்களில நபொது 
ேக்கள பயன்நபை முடியும் என 
பிரவதச ச்ப தவிசொ்ளர் நதரிவித்தொர்.  

எரிப�ொருள் பெருக்்கடி 

பிரகதெ ெழ� குடிநீர விநிகயாகம், கழிவு அகறைல் �ாதிப்பு

புதுககுடியிருப்பு விவச்ட நிருபர்

முல்லைத்தீவில சு்கொதொர 
து்ையினருககு ஒதுக்கப்பட்ட 
நபறவைொல ேக்கள வபொரொட்டத்-
தொல ேக்களுககு வழங்கப்பட-
டுள்ளது. முல்லைத்தீவு முளளிய-
வ்்ள பகுதியில அ்ேந்துள்ள 
தனியொர் எரிநபொருள நிரப்பு 
நி்லையத்திறகு ேொவட்ட அர-
சொங்க அதிபரின் அனுேதியு்டன் 
சு்கொதொர பிரிவு ்வத்தியர்்கள, 
உத்திவயொ்கத்தர்்களுககு வழஙகு-
வதற்கொ்க ்க்டந்த ஒரு வொரத்தின் 
பின்னர் 6600 லீறைர் எரிநபொ-
ருள வ�றறு கி்்டக்கப்நபறைது. 
எனினும் முதற்கட்டேொ்க ்க்டந்த 

சிலை �ொட்க்ளொ்க ேக்கள நீண்ட 
வரி்சயில நின்ை்ேயொல ேட -
டுப்படுத்தப்பட்ட அ்ளவில 
நபறவைொல வழங்கப்பட்டது. 

ஏ்னய ேக்களுககு வழங -
்கொத ்கொரணத்தினொல ேக்கள 

வீதியி்ன ேறித்து ஆர்ப்பொட்டத்-
தில ஈடுபடடுள்ளனர். இதனொல 
வீதியூ்டொன வபொககுவரத்து சுேொர் 
இரு ேணிவ�ரம் த்்டப்பட்டது. 

அரச உத்திவயொ்கத்தர்்களுககு 
நபறவைொல, அத்ன ேக்களுககு 

வழஙகுங்கள என்று வ்கொே -
மிட்டவொறு வீதியி்ன ேறித்த 
இ்்ளஞர்்க்ளொல அஙகு பரபரப்பு 
ஏறபட்டது. இத்னநதொ்டர்ந்து 
நபொலிஸொரொல சிைப்பு அதிரடிப் -
ப்்டயினர் அப்பகுதிககு வரவ-

்ழக்கப்படடு பொது்கொப்பு பலைப்-
படுத்தப்பட்டது. 

இந்நி்லையில எரிநபொருள 
நிரப்பு நி்லையத்தில வ�றறு 
சு்கொதொர பிரிவினருககு வழஙகு-
வதற்கொ்க ஒதுக்கப்படடிருந்த 
எரிநபொருளி்ன ேக்களுககு 
வழங்க ேொவட்ட அரசொங்க அதி-
பரு்டன் நதொ்லைவபசியில ்கலைந்-
து்ரயொடிய, எரிநபொருள நிரப்பு 
நி்லைய உரி்ேயொ்ளர் ேடடுப்ப-
டுத்தப்பட்ட அ்ளவில ேக்களுககு 
வழங்க தீர்ேொனித்தொர். இத்ன-
யடுத்து நபொலிஸொர் த்லையிடடு 
சிைப்பு அதிரடிப்ப்்டயினரின் 
பொது்கொப்பு்டன் நபறவைொல வழங-
்கப்பட்டது. 

முல்லைத்தீவில சு்காதார து்ையினரு்ககு ஒது்க்கப்்ட்்ட 
ப்ற்ைால ம்க்கள் ்்ாராட்்டத்தால நிறுத்தம் 

வவுனியொ விவச்ட நிருபர்

வவுனியொ ேொவட்டத்தில நபறவைொல 
விநிவயொ்கத்தில முதற்கட்டேொ்க அரச உத்-
திவயொ்கத்தர்்களுகவ்க எரிநபொருள அட்்ட 
விநிவயொகிக்கப்ப்டவுள்ளது்டன், ஒன்்லைன் 
பதிவு்கள முழு்ேயொ்க இ்டம்நபறும் என 
ேொவட்ட நசயலை்க அதி்கொரி்கள நதரிவித்துள-
்ளனர். 

எரிநபொருள விநிவயொ்க �்்டமு்ை 
குறித்து வ�றறு 24.06) வ்கட்ட வபொவத அவர்-
்கள இவவொறு நதரிவித்தனர். அவர்்கள 
வேலும் நதரிவிக்்கயில, 

வவுனியொ ேொவட்டத்தில சீரொன 
மு்ையில எரிநபொருள விநிவயொ்கம் இ்டம்-
நபறுவதற்கொன வழிவ்்க்கள குறித்து 
்கவனம் நசலுத்தப்படடுள்ளது. அதன-
டிப்ப்்டயில முதற்கட்டேொ்க அ்னத்து 
அரச உத்திவயொ்கத்தர்்களுககும் எரிநபொருள 
அட்்ட்கள வழங்கப்படடு அதன் ஊ்டொ்க 
நபறவைொல விநிவயொ்கம் வேறந்கொள்ளப்-
ப்டவுள்ளது. அதற்கொன �்டவடிக்்க்கள 
தறவபொது ஆரம்பிக்கப்படடுள்ளன.

நபறவைொல நபறும் அ்னத்து வொ்கனங-
்களும் ஒன்்லைனில பதிவு நசயயப்படுவ-
து்டன் நபறவைொல கி்்டப்பனவு ேறறும் 
வத்வப்பொடு என்பவறறுககு ஏறப எரிநபொ-
ருள விநிவயொ்க அ்ளவு்களில ேடடுப்பொடு-
்கள ந்கொணடு வர தீர்ேொனிக்கப்படடுள்ளது. 

அத்து்டன் முச்சக்கர வணடி சொரதி்களின் 
வொழ்வொதொரத்்த பொதிக்கொத வ்்கயில 
அவர்்களுககு வழஙகுவதற்கொன புதிய 
�்்டமு்ைநயொன்று அமுலபடுத்தப்ப்ட-
வுள்ளது. 

அத்து்டன், சிறுவபொ்க அறுவ்்ட 

தறவபொது ஆரம்பிக்கப்படடுள்ள்ேயொல, 
டீசல விநிவயொ்கம் நதொ்டர்பில அவசர 
்கவனம் நசலுத்தப்படடுள்ளது. தறவபொது 
இரவசந்திரஙகு்ளத்தின் கீழொன பகுதி்களில 
அறுவ்்ட ஆரம்பித்துள்ள்ேயொல அவர்-
்க்ளது அறுவ்்டககு வத்வயொன 3000 
லீறைர் டீசல விநிவயொ்கம் வ�றறு (24.06) 
முதல இ்டம்நபறும். வவுனியொவில சிறு-
வபொ்கத்தில 12 ஆயிரத்து 238 ஏக்கர் ந�ற-
நசய்்க பணணப்படடுள்ளது. வருகின்ை 
யூ்லை முதல கிழ்ேயிலிருந்து ஆ்கஸட 
்க்்டசிககிழ்ே வ்ர இந்த அறுவ்்ட 
இ்டம்நபறும் என எதிர்பொர்கின்வைொம். 
இதற்கொ்க கிட்டத்தட்ட 3 இலைடசத்திறகும் 
வேலைதி்கேொன டீசல எரிநபொருள வத்வப்-
படுகிைது. இத்ன ஒழுஙகுபடுத்தி வழங்க 
�்டவடிக்்க எடுக்கப்படடுள்ளது. 

டிப்பர் முதலைொன ்கனர்க வொ்கனங்களுக-
்கொன டீசல விநிவயொ்கத்தில ேடடுப்பொடு-
்கள ந்கொணடு வரப்ப்டவுள்ளது. வவுனியொ 
ேொவட்டத்தில பதிவு நசயயப்பட்ட 
நதொழிலரீதியொன நசயறபொட்்ட முன்-
நனடுககும் ்கனர்க வொ்கனங்களுககு டீசல 
விநிவயொ்கத்தில முன்னுரி்ே வழங்கவுள-
்ளது்டன், ஏ்னய ேொவட்ட டிப்பர் வபொன்ை 
்கனர்க வொ்கனங்களுககு சிலை ்கடடுப்பொடு்க-
ளும் ந்கொணடு வரப்ப்டவுள்ளது. 

வவுனியொ ேொவட்டத்தில எரிநபொருள 
விநிவயொ்கம் சீரொ்க இ்டம்நபறுவது குறித்து 
நதொ்டர்ந்தும் பரிசீலித்து வருவது்டன், எரி-
நபொருள வத்வ குறித்து அரசொங்கத்திறகு 
நதரியப்படுத்தப்படடுள்ளதொ்க ேொவட்ட 
நசயலை்க அதி்கொரி்கள வேலும் நதரிவித்துள-
்ளனர்.  

முல்லைத்தீவு  குறூப் நிருபர்   

முல்லைத்தீவு அம்பலைப்நபருேொள கு்ளம் 
கிரொே அலுவலைர் பிரிவிலுள்ள வதககு ேரக 
்கொடடிலிருந்து வதககு ேரங்கள வத்வயறை 
மு்ையில நவட்டப்படுவதொ்க ேக்கள நதரி-
விககின்ைனர். 1996ஆம் ஆணடு தமிழீழ விடு-
த்லைப் புலி்களினொல வதக்கங்கொடு 600 ஏக்கர் 
வ்ரயொன நிலைப்பரப்பில உருவொக்கப்பட்டது. 
கு்ைந்தது 35 ஆணடு்களுககு பின்னர் தொன் 
வதககு ேரங்கள நவட்டப்ப்ட வவணடும். 
தறவபொது கிரொே ேட்ட நபொது அ்ேப்பு்களின் 
இணக்கப்பொடு்கள இன்றி வதககு ேரங்கள 
வ்ளர்ச்சிய்்டவதறகு முன்வப அழிக்கப்படடு 

வருவதொ்க நதரிவிக்கப்படுகின்ைது. கிரொே ேட்ட 
சிவில பொது்கொப்புக கூட்டங்களில நபொலிஸொர் 
்கொ்டழிப்பு �்்டநபறைொல உ்டன் த்கவல வழங-
குேொறு கூறி வருகின்ைனர். எனினும்  ஒரு கிரொ-
ேத்தின் இயற்்க வ்ளம் அதன் வ்ளர்ச்சிககு 
முன்னவர அழிக்கப்படடு வருவதொ்க ேக்கள 
நதரிவிககின்ைனர். அதி்கொரத்தி்ன ்வத்திருக-
கும் தி்ணக்க்ளங்கவ்ள தேது அதி்கொரங்க்்ள 
தவைொ்கப் பயன்படுத்தி வதககு ேரங்க்்ள 
நவளியி்டங்களுககு ந்கொணடு நசலவதொ்கவும் 
இத்ன தடுத்து நிறுத்துவதறகு முல்லைத்தீவு 
ேொவட்டச் நசயலை்கம், துணுக்கொய பிரவதச நசய-
லை்கம் �்டவடிக்்க எடுக்க வவணடும் எனவும் 
நதரிவிககின்ைனர்.  

யொழ்.விவச்ட நிருபர் 

எரிநபொருள கி்்டப்பதறகு ஒத்து்ழக்கொ -
விடின் அத்தியொவசிய  வச்வ்களின் ஒன்ைொ-
கிய சு்கொதொர வச்வ ஸதம்பிக்கப்படுவதறகு 
நபொறுப்புககூை வவணடிய நி்லை்ே ஏற-
படுநேன யொழ்.வபொதனொ ்வத்தியசொ்லை 
நதொழிறசங்கங்களின் கூட்ட்ேப்பு அறிவித் -
துள்ளது.

யொழ் வபொதனொ ் வத்தியசொ்லையின் நதொழிற-
சங்கங்களின் கூட்ட்ேப்பு நவளியிடடுள்ள 
ஊ்ட்க அறிக்்கயிவலை இந்த வி்டயம் நதரிவிக-
்கப்படடுள்ளது. அந்த அறிக்்கயில, 

வ்ட ேொ்கொணத்திலுள்ள ேக்கள அ்னவருக-
குேொன ஒவர ஒரு வபொதனொ ்வத்தியசொ்லை -
யில   ஆ்ளணிப் பறைொககு்ை  இருந்தவபொதும் 

சிைப்பொ்க வச்வயொறறி வருவது அ்னவருக-
கும் நதரிந்தவத. 

ஆனொல  அண்ேக்கொலைேொ்க �ொடடில ஏற -
படடுள்ள ந�ருக்கடி நி்லை்ேயொனது எல -
வலைொ்ரயும் வபொல எம்்ேயும் நவகுவொ்கப் 
பொதித்துள்ளது. அதிலும் எரிநபொருள   இன்்ே 
்கொரணேொ்கவும், அதன் சீரறை வழங்கல ்கொரண-
ேொ்கவும் ்வத்திய வச்வ மு்டஙகும் ஆபத்து 
உருவொகியுள்ளது. 

இ்த அ்னவரும் உணரத் த்லைப்பட-
டுள்ளனர். ஆனொலும் சிலை குறுகிய வ�ொக்கம் 
உள்ள, ேனிதவ�யம் அறை சிலைர் எரிநபொருள 
நிரப்பு  நி்லையங்களில  குழப்பங்க்்ள  உரு -
வொககி ்வத்தியசொ்லை ஊழியர்்கள எரிநபொ-
ருள நபறுவ்த தடுப்பதன் மூலைம் இன்பம் 
்கொணகின்ைனர். 

சுகாதார துழையினெருக்கு எரிப�ாருள்
கிழடப்�தறகு ஒத்துழழப்பு வழங்குங்கள்

அக்கராயன ஆறறுப்�குதியில் துப்புரவு �ணிகள் 

வவுனியொ ைொவட்டத்தில்  

அரெ உத்திகயாகத்தரகளுக்கு எரிப�ாருள் 
அட்ழட விநிகயாகத்தில் முனனுரிழம ்ைத்திய ்ச்ை மு்டங்கும் ஆ்த்து உருைாகும்  

்ைத்தியசா்லை பதாழிறசங்்கங்்களின் கூட்்ட்மப்பு

வளரச்சியழடவதறகு முனனெகர அழிக்கப்�டும் கதக்கு மரங்கள்
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ைட்டு. முகத்துவாரம் வவட்்டப்படுவதனால்   

கல்லடி குறூப் நிருபர்  

மட்டககளப்பு முகத்து -
வாரத்்தை வவடடி வயற்-
காணிகளில மம்லதிகமாக 
மதைங்கியுளள நீரி்ை வவளி -
மயற்றுவதைற்குரிய ந்டவடிக -
்ககள மநற்று மமற்வகாளளப்-
பட்டை.  

மட்டககளப்பு மாவட்டத் -
தின் சி்ல பகுதிகளில ஆற்று 
வவளளப் வபருககிைால வயற் -
காணிகளில மம்லதிகமாை 
வவளளம் மதைங்கியுளளதைைால 
மம்லதிக நீ்ர வவளிமயற்றும் 
ந்டவடிக்ககள எடுககப்படடுள-
ளை.   

அண்மயில மட்டககளப்பு 
மாவட்ட வெய்லகத்தில பாராளு-
மன்்ற உறுப்பிைரும் மாவட்ட 
அபிவிருத்திககுழுவின் இ்ைத் 
தை்்லவருமாை சிவமநெது்ர ெந்தி-
ரகாந்தைனின் தை்்ல்மயில இ்டம்-
வபற்்ற விமெ்ட க்லந்து்ரயா்டலில 
மட்டககளப்பு மாவட்டத்தில ஆற்று 
வவளளம் வபருகவகடுத்துளளதை-

ைால 5000 ஏககருககு மமற்பட்ட 
வயலகள வவளளத்தில மூழ்கியுள-
ளது்டன் ஆற்றுவவளளத்்தை அகற் -
்றாவிடின் விவொயிகள பாரிய நட -
்டத்தி்ை எதிர்மநாகக மவணடிய 
நி்்லயில உளளைர் எை மாவட்ட 
விவொயிகள   

சி.ெந்திரகாந்தைனின் கவைத்திற்கு 
வகாணடு வந்திருந்தைைர்.  

இவ்வி்டயம் வதைா்டர்பில 
ஆராய்ந்து உரிய ந்டவடிக்கக்ள 

எடுககும்படி சிவமநெது்ர 
ெந்திரகாந்தைன் உரிய அதிகாரிக -
ளுககு அன்்்றயதிைம் பணித் -
திருந்தைார்.   

இவ்வி்டயம் வதைா்டர்பில 
உரிய அதிகாரிகள கள விஜ-
யங்க்ள மமற்வகாணடு இவ்-
வி்டயம் வதைா்டர்பில துரிதை 
ந்டவடிக்கக்ள மமற்-
வகாணடு மநற்று (24) மட்டக-
களப்பு முகத்துவாரப் பகுதிக-
குச் வென்று முகத்துவாரத்்தை 
வவடடி வயற்காணிகளில 
மம்லதிகமாக மதைங்கியுளள 

நீரி்ை வவளிமயற்றுவதைற்குரிய ந்ட -
வடிக்ககள எடுககப்படடுளளை.  

வயற்காணிகளில மம்லதிகமாக 
மதைங்கியுளள நீரி்ை வவளிமயற்-
்றாவிட்டால 5000 ஏககருககு மமற்-
பட்ட வநல வயலகளிலிருந்து 
அறுவ்்டயி்ை வப்ற முடியா-
மல மபாவது்டன் விவொயிகள 
பாரிய நட்டத்திற்கு முகங்வகாடுகக 
மநரிடும் எை விவொயிகள வதைரிவித்-
துளளைர்.    

மட்டு.மாவட்்டத்தில் ட்டங்குந�ாய்   
படிபபடியாக குறைவற்டவு  
புதிய காத்தைான்குடி திைகரன் நிருபர்  

மட்டககளப்பு மாவட்டத்தில 
வ்டங்குமநாய் பரவல தைற்வபாழுது 
படிப்படியாக கு்்றவ்்டந்து வரு-
கின்்றது. இதைைடிப்ப்்டயில க்டந்தை 
ஜுன் 11 ஆந் திகதி வதைா்டககம் ஜுன் 
17 ஆந் திகதி வ்ரயாை கா்லப்பகு-
தியில 20 மபர் வ்டங்குமநாய் தைாககத் -
திற்குளளாகியுளளைர்.  

இந்தைவாரம் வ்டங்குதைாககத்திைால 
பாதிப்புககுளளாை மட்டககளப்பு 
சுகாதைார ்வத்திய அதிகாரி பிரிவில 
6 மநாயாளர்களும், ஏ்றாவூர் சுகாதைார 
்வத்திய அதிகாரி பிரிவில 4 மநாயா-
ளர்களும், களுவாசிககுடி சுகாதைார 
்வத்திய அதிகாரி பிரிவில 3 மநாயா-
ளர்களும், வெங்க்லடி சுகாதைார 

்வத்திய அதிகாரி பிரிவு மற்றும் 
மகார்ளப்பற்று மத்தி சுகாதைார 
்வத்திய அதிகாரி பிரிவுகளில தை்லா 
2 மநாயாளர்களும், படடிப்ப்ள, 
ஓட்டமாவடி, ஆ்ரயம்பதி சுகாதைார 
்வத்திய அதிகாரி பிரிவுகளில தை்லா 

1 மநாயாளருமாக வமாத்தைம் 20 மபர் 
இைங்காைப்படடுளளைர்.   

இருப்பினும் காத்தைான்குடி, 
வா்ைச்மெ்ை, வவுைதீவு, 
வாக்ர, வவல்லாவவளி, கிரான் 
ஆகிய சுகாதைார ்வத்திய அதிகாரி 
பிரிவுகளில வ்டங்கு மநாயாளர்கள 
எவரும் இைங்காைப்ப்டவில்்ல.  

மமலும் மட்டககளப்பு மாவட-
்டத்தில இவ் வரு்டத்தில இதுவ்ர 
583 மபர் வ்டங்குமநாய்த் தைாககத்திற் 
குளளைதைாகவும் இதுவ்ர மூவர் 
வ்டங்கு மநாயிைால மரைம்்டந்-
துளளதைாகவும் பிராந்திய சுகாதைார 
மெ்வகள பணிப்பாளர் ்டாக்டர் 
ஜீ. சுகுைன் மாவட்ட ஊ்டகப் பிரி -
விற்கு தைகவல வதைரிவித்துளளார்.    

திருநகாணமறையில் எரிடபாருட்கறை   
டபறுவதற்கு புதிய �ற்டமுறை  
கிணணியா மத்திய நிருபர்   

திருமகாைம்்ல மாவட்டத்தில 
எரிவபாருள நிரப்பு நி்்லயங்கள 
மூ்லம் விநிமயாகிககப்படும் எரி-
வபாரு்ள வபற்றுகவகாளவதைற்கு 
ஒழுங்குபடுத்தைப்பட்ட வபாது மு்்ற-
்மவயான்று மாவட்டம் முழுவதும் 
அறிமுகப்படுத்தைப்ப்ட தீர்வு எட-
்டப்படடுளளதைாக அரொங்க அதிபர் 
பி.எச்.என்.ஜயவிகரம வதைரிவித்தைார்.  

எரிவபாருள விநிமயாகத்தில எதிர்-
மநாககப்படும் பிரச்சி்ைகள குறித்து 
ஆராயும் விமெ்ட கூட்டம் மநற்று (23) 
மாவட்ட வெய்லகத்தில அரொங்க 

அதிபர் தை்்ல்மயில ந்்டவபற்்ற-
மபாமதை இத்தீர்வு எட்டப்படடுளளது.  

அதைன்படி வி்ரவில வாகைங்க-
ளின் வ்ககமகற்ப இந்தை கூப்பன் 
வைங்க ந்டவடிக்க மமற்வகாளளப்-
ப்டவுளளது. 

குறித்தை எரிவபாருள கூப்பைாைது 
உரிய பிரமதைெ வெய்லகங்கள மூ்லம் 
விநிமயாகிககப்படும்.   

இது குறித்து பிரமதைெ வெய்லகங்கள 
மூ்லம் மககளுககு அறிவுறுத்தைப்ப-
டும்.  தைற்மபாது எரிவபாருள வபறு-
கின்்ற வெயற்பாடடில சி்ல நபர்கள 
மதை்வககதிகமாக வவளியில உயர்வி-

்்லககு விற்ப்ை வெய்யும் மநாககில 
எரிவபாரு்ள வதைா்டராக மெகரித்து 
வருகின்்றைர்.

இதைைால வரி்ெ வதைா்டராக நீணடு 
வகாணம்ட வெலகின்்றது. எரிவபா-
ருள வபறுவதைற்கு கூப்பன் மு்்ற்ம 
வெயற்படுத்தைப்படும்மபாது எரிவபா-
ருள வபறுவதில ஒழுங்குமு்்ற ஏமதைா 
ஒரு வ்கயில பின்பற்்றப்படும்.
எைமவ கூப்பன் மு்்ற்ய வெயற்-
படுத்தை மவணடியதைன் அவசியத்்தை 
இதைன்மபாது க்லந்து வகாண்ட அதி-
காரிகள கவைத்திற்கு வகாணடு வந்தை-
ைர்.    

உைக சூழல் தினத்தில் இைாநைாற்டக்   
க்டற்கறைறய சுத்தமாக்கும் பணிகள்  

வபரியமபாரதீவு   
திைகரன் நிருபர்   

உ்லக சூைல திைத்்தை 
அமு்லாககும் விதைமாக மட -
்டககளப்பு வாக்ர பிரமதைெ 
வெய்லாளர் பிரிவிலுளள 
இ்றாம்லா்்டக க்டற்க -
்ரமயாரவமங்கும் சுத்தை-
மாககும் பணிகள பிரமதைெ 
வெய்லாளர் ஜி. அருைன் 
தை்்ல்மயில முன்வைடுக -
கப்படடு வருகி்றது.  

சுவீ்டன் ெர்வமதைெ அபி -
விருத்திககாை ஒத்து்ைப்பு (வீ 
எவபகற்), வகாகாமகா்லா பவுணம்ட-
ஷன், இ்ளஞர் அபிவிருத்தி அகம் 
ஆகிய்வ கூடடி்ைந்து இந்தை 
திட்டத்்தை முன்வைடுத்துளளதைாக 

இ்ளஞர் அபிவிருத்தி அகம் நிறுவ -
ைத்தின் திட்ட முகா்மயாளர் தைங்க-
ராஜா திலீப்குமார் வதைரிவித்தைார்.  

பிரமதைெ மககள, மீைவர்கள 
மற்றும் சூைல மநய வெயற்பாட்டா-
ளர்கள ஆகிமயாரின் பங்குபற்றுதை-

லு்டன் வியாைககிை்ம 
க்டற்க்ர சுத்தைமாககும் 
பணிகள துவககி ்வககப்-
பட்டை.  

மமலும், சி்றந்தை மீன் 
வளத்்தைக வகாணடுளள 
மட்டககளப்பு வாக்ரப் 
பிரமதைெ க்டல வளம் பாது -
காககப்ப்ட மவணடும் 
க்ட்்ல மாசுபடுத்துவதில 
குடடித் தீவாை இ்லங்்கத் 
மதைெம் 10வது இ்டத்்தைப் 
பிடித்திருககி்றது என்பது 

கவ்்லககுரிய வி்டயம். இதைற்கு 
நாம் அ்ைவரும் வபாறுப்புக கூ்ற 
மவணடும். எங்களது வெயற்பாம்ட 
எங்களது எதிர்கா்லமாக அ்மயும்” 
எை அவர் வதைரிவித்தைார்.    

எரிபவ்பாருள் இன்மையால் காத்தான்குடியில்  

புதிய காத்தைான்குடி திைகரன் நிருபர்  

காத்தைான்குடியில பாதைணி உற்பத் -
தியாளர்களுககு எரிவபாருள வைங் -
கப்ப்டாதைதைால அவர்களின் பாதைணி 
உற்பத்தி வதைாழில கடு்மயாக 
பாதிககப்படடுளளதைாக காத்தைான் -
குடி பாதைணி உற்பத்தி வதைாழி்லாளர்-
கள கவ்்ல வவளியிடடுளளைர்.  

காத்தைான்குடி பாதைணி உற்பத்தியா-
ளர்களின் வதைாழி்லாளர் ெங்கத்தின் 
தை்்லவர் எம்.பி.எம்.்பெர் இது 
வதைா்டர்பாக கருத்து வதைரிவிக்க-
யில,   

காத்தைான்குடி பிரமதைெ வெய்லாளர் 
பிரிவில மாத்திரம் 40ககு மமற்பட்ட 
சிறியளவி்லாை மற்றும் வபரியளவி-
்லாை பாதைணி உற்பத்தி நி்்லயங்கள 
மூ்டப்படும் நி்்ல ஏற்படடுளளது-
்டன் 400 பாதைணி உற்பத்தி வதைாழி்லா-

ளர்களின் வாழ்வாதைாரம் பாதிககப்-
படடுளளது.  

இது வதைா்டர்பாக காத்தைான்குடி 
பிரமதைெ வெய்லாளரின் கவைத்துககு 
வகாணடு வரப்படடுளளது்டன் 
அவர் மட்டககளப்பு மாவட்ட அர -
ொங்க அதிபரு்டன் மபசி இதைற்கு 
தீர்்வ வபற்றுத்தைருவதைாக கூறியுள -
ளார்.  

க்டந்தை இரணடு வாரங்களாக 
பாதைணி உற்பத்தி நி்்லயங்கள எரி-
வபாருள இல்லாதைதைால மூ்டப்பட -
டுளளது்டன் மமலும் சி்ல உற்பத்தி 
நி்்லயங்களும் மூ்டப்படும் நி்்ல -
யிலுளளை.  

இந்தை நி்்லயில எரி வபாரு்ள 
வபற்றுத்தைருமாறு நாம் மவணடு-
மகாள விடுககின்ம்றாம் எை அவர் 
மமலும் வதைரிவித்தைார்.    

அட்்டாறைசநசேறனயில் உணவகங்கள் 
திடீர் பரிநசோதறனக்கு  
ஒலுவில விமெ்ட நிருபர்  

அ ட ்ட ா ் ள ச் ம ெ ் ை 
சுகாதைார ்வத்தியதிகாரி 
அலுவ்லகத்திற்குடபட்ட 
பிரமதைெங்களிலுளள உைவு 
்கயாளும் நி்்லயங்கள 
மற்றும் விற்ப்ை நி்்ல -
யங்களில, பரிமொதை்ை 
மமற்வகாளளப்ப்டவுளள -
தைாக, அட்டா்ளச்மெ்ை 
சுகாதைார ்வத்தியதிகாரி ்டாக்டர் 
ஏ.எம்.எம். இஸமாயில வதைரிவித்-
தைார்.  

சுகாதைார அ்மச்சிைால வவளியி -
்டப்படடுளள விமெ்ட அறிவுறுத்தை -
லுகக்மய ஒருங்கி்ைந்தை சுகாதைார 
அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் கீழ் உை -
வகங்கள, உைவு ்கயாழும் நி்்ல-
யங்கள, மபககரிகள மபான்்ற்வ 
பரிமொதிககப்படடு உைவுப் பாது -
காப்பு வதைா்டர்பாை விழிப்புைர்வும் 
தைரச்ொன்றிதைழ் வைங்கும் திட்டம் 
ந்்டமு்்றப்படுத்தைப்ப்டவுளளதைாக -
வும் வதைரிவித்தைார்.  

கலமு்ைப் பிராந்-
திய சுகாதைார மெ்வகள 
பணிப்பாளர் ்வத்திய 
க்லாநிதி ்டாக்டர் ஐ.எல.
எம். றிபாஸின் ஆம்லா-
ெ்ைகக்மய வபாதுச் 
சுகாதைார பரிமொதைகர் குழு -
விைரால உைவகங்கள 
மற்றும் உைவு ்கயாளும் 
நி்்லயங்கள, மபககரிகள 
என்பை திடீர் பரிமொதை -

்ைகள மமற்வகாளளப்ப்டவுளளதைா-
கவும் வதைரிவித்தைார்.  

பரிமொதை்ையின் மபாது விற்-
ப்ைககாக ்வககப்படடிருந்தை 
பாவ்ைககுதைவாதை உைவுப் பண -
்டங்கள, வபாருடகள, கா்லவதியாை 
வபாருடகள என்பை கணடுபிடிககப்-
படும் படெத்தில அதைன் உரி்மயா-
ளருகவகதிராக உைவு பாதுகாப்பு 
ெட்டத்திட்டத்திற்க்மய ெட்ட ந்ட -
வடிக்க எடுககப்படுவமைவும், 
குறித்தை உைவகங்கள மற்றும் உைவு 
்கயாளும் நி்்லயங்கள மூ்டப்படு -
வமைவும் வதைரிவித்தைார்.    

்பாம்பு தீண்டிய ந்பமர காப்பாற்றிய  

மணடூர் நிருபர்  

வவல்லாவவளி வபாலிஸ-
பிரிவிற்குடபட்ட பா்்ல -
யடிவட்்ட பிரமதைெத்தில 
பாம்பு தீணடி உயிரிருககு 
மபாராடிய வமயாதிப்ர 
காப்பாற்றிய ெம்பவம் 
மநற்று முன்திைம் நளளிர-
வில (23) இ்டம் வபற்றுளள -
தைாக வபாலிஸார் வதைரிவித் -
துளளைர்.  

பாம்பு தீணடி ஆபத்தைாை 
நி்்லயில ்வத்தியொ்்லககு 
வகாணடு வெலலும் மபாது வபண 
வெலுத்திச் வென்்ற முச்ெககரவண-
டியில எரிவபாருள இன்்மயால 
வீதியில உயிருககாக மபாராடிக 
வகாணடிருந்தை நப்ர வவல்லா-
வவளி எரிவபாருள நி்்லயத்தில க்ட -
்மயில இருந்தை வபாலிஸ உத்திமயா-
கத்தைர் ெம்பவத்்தை மநரில கணடு 

பின்ைர் தைைது மமாட்டார் 
்ெககிளில குறித்தை 
நப்ர ஏற்றிகவகாணடு 
களுவாஞ்சிகுடி ்வத்-
தியொ்்லயில இரணடு 
நிமி்டங்களுககு முன்ைர் 
அனுமதித்தைைால அவரின் 
உயிர் காப்பாற்்றப்பட்ட -
தைாக அங்கு க்ட்மயில 
இருந்தை ்வத்தியர் வதைரி -
வித்தைதைாக வதைரியவந்துள-
ளது.  

வவல்லாவவளி வபாலிஸ நி்்ல -
யத்தில க்ட்மயாற்றும் வபாலிஸ 
உத்திமயாகத்தைராை என்.எம்.கசீன் 
(PC-92643) என்பவமர இந்தை நபரின் 
உயி்ர காப்பாற்றிவர் என்பது 
குறிப்பி்டத்தைககது அவரின் நற்வெய-
லி்ை கணடு நி்்லய வபாறுப்பதி-
காரி வபாலிஸ உத்திமயாகத்தைர்கள 
பிரமதைெ வாசிகள இவருககு பாராட-
டுகக்ள வதைரிவித்துளளைர்.    

பிள்மளைகளின் கல்வி வி்டயத்தில்   

அட்டா்ளச்மெ்ை குறூப் நிருபர்  

வபற்ம்றார்கள தைமது குைந்்தைக-
ளின் கலவி வி்டயத்தில மிகவும் எச்ெ-
ரிக்கயாகவும் விழிப்பாகவும் இருக-
கமவணடும். 

இது மபான்்ற இ்ளமயார்க்ள 
வலுவூடடும் வதிவி்ட பயிற்சி வநறிக-
ளில அவர்க்ள முழு்மயாகப் பங்-
குபற்்ற ஊககுவிகக மவணடும். 

இது அவர்களது எதிர்கா்ல 
வாழ்க்கககு வபரும் து்ையாக 

அ்மயும் எை அகக்ரப்-
பற்று பிரமதைெ வெய்லாளர் 
ரீ.எம்.முஹம்மத் அன்ொர் 
வதைரிவித்தைார்.  

அகக்ரப்பற்று மன்-
பஉல ்ஹராத் அரபிக-
கலலூரி அகக்ரப்பற்று 
பிரமதைெ வெய்லகத்து்டன் 
இ்ைந்து ந்டாத்திய 
'இ்ளஞர் யுவதிக்ள 
வலுவூடடும்' திட்டத்-
திற்கு அ்மவாக ஒழுங்கு 
வெய்யப்பட்ட பத்து நாள 

வதிவி்ட வெய்லமர்்வ பூர்த்திவெய்தை 
மாைவிகளுககு ொன்றிதைழ் வைங்கும் 
்வபவம் மநற்று முன்திைம் அரபிக-
கலலூரி மண்டபத்தில ந்்டவபற்-
்றது.  

இந் நிகழ்வில பிரதைம அதிதியா-
கக க்லந்து வகாணடு உ்ரயாற்றிய 
மபாமதை பிரமதைெ வெய்லாளர் ரீ.எம்.
முஹம்மத் அன்ொர். மமற்கண்டவாறு 
வதைரிவித்தைார்.    

கல்்லடி - ்டச்பார் ்பங்கின் சிற்்ா்லயைான கல்்லடி புனித அந்தானியார் ஆ்லய திருவிழா வகாடி்யற்்ைானது  ்நற்று 
முன்தினம் ைாம்ல 5.30 ைணிக்கு ்பங்குத்தநமத இ்யசு சம்பத்து்வி அருட்்பணி ்்லாரன்ஸ் ்்லாகநாதன் அடிக-
ளைார் தம்லமையில் வகாடி்யற்்த்து்டன் ஆரம்்பைானமதத் வதா்டர்நது வச்பைாம்லயும், அதமனத் வதா்டர்நது முத-
்லாவது நவநாள் திருப்பலியும் ஒபபுக் வகாடுக்கப்பட்்டது.      ்ப்டம்: புதிய காத்தான்குடி தினகரன் நிரு்பர்

5000 ஏக்கர் நெல் வயல்்கள்   
அழிவவ தடுக்க முடியும்  

400 பாதணி உற்பத்தி டதாழிைாைர்களின்   
வாழவாதாைம் பாதிபபு  

்டாக்்டர் ஏ.எம்.எம்.இஸ்ைாயில்
 வதரிவிபபு டபாலிஸ் உத்திநயாகத்தர்  

டவல்ைாடவயில் சேம்பவம்  
டபற்நைார்கள் எசசேரிக்றகயாகவும்   
விழிபபாகவும் இருக்க நவண்டும்  

ஈ.பி.ஆர்.எல்.எபபின் 32ஆவது தியாகிகள் தினம்  
வாச்சிககு்டா விமஷ்ட நிருபர்  

ஈைமககள புரடசிகர விடுதை்்ல 
முன்ைணியின் 32ஆவது தியாகிகள 
திைம் நி்ைமவந்தைல நிகழ்வு அக -
க்ரப்பற்று பாமவந்தைர் ெைெமூக 
நி்்லய மண்டபத்தில (19) மா்்ல 
ந்்டவபற்்றது.  

முன்ைாள மாகாை ெ்ப உறுப்-
பிைரும் அகக்ரப்பற்று மணணின் 
்மந்தைனும் ஈைமககள புரடசிகர 
விடுதை்்ல முன்ைணியின் முககியஸ-

தைருமாை மக.சின்்ையா தை்்ல்ம -
யில இ்டம்வபற்்ற தியாகிகள திை 
நி்ைமவந்தைல நிகழ்வில கடசியின் 
சிமரஸ்ட உறுப்பிைர்களாை வி.வஜ-
யமகாபன், ஏ.எம்.ெலீம், முத்துலிங்-
கம் வரதைராஜன் எை ப்லரும் க்லந்து 
வகாண்டைர்.  

நி்ைமவந்தைல நிகழ்வில ஈ்கச்-
சு்டர் ஏற்்றப்பட்டது. வதைா்டர்ந்து 
ஈைமககள புரடசிகர விடுதை்்ல முன்-
ைணியின் தை்்லவர் மதைாைர் பத்மநா -

பாவின் உருவப்ப்டத்திற்கு ம்லரஞ்-
ெலி வெலுத்தைப்பட்டது.  

இதில கடசியின் முககியஸதைர்கள 
உளளிட்டவர்கள க்லந்து வகாணடு 
ம்லரஞ்ெலி வெலுத்திைர்.  

பின்ைராக ஈைமககள புரடசிகர 
விடுதை்்ல முன்ைணியின் உறுப் -
பிைர்கள உளளிட்ட உயிர் நீத்தை 
அ்ைத்து உ்றவுகள ொர்பாக ஒரு 
நிமி்ட வமௌை அஞ்ெலி வெலுத்தைப்-
பட்டது.    
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பிட்ராத்மலை இந்திய பரால்மரா
விநியயராக ய்மராசடி
ஹப்புதளை பிரததச சசயலகத்-

துக்குட்பட்ட பிடரராத்்மளல ததராட-
்டத்தில் இந்தியரா அரசினரால் நிவரார-
ண்மராக வழஙகப்்பட்ட ்பரால்்மராளவ 
்பகிரந்தளிக்கும் சசயற்பராடடில் 
முளைக்தகடுகள் இ்டம்ச்பறறுள்ை-
தராக தகவல்கள் கிள்டத்துள்ைன. 
இதறகு எதிரராக ஆளுநரின் சசயலரா-
ைரி்டம் உ்டனடியராக சட்ட ந்டவ-
டிக்ளககளை த்மறசகராள்ளு்மராறு 
இ.சதரா.கரா தளலவர சசந்தில் சதராண்-
்ட்மரான் வலியுறுத்தியுள்ைரார.   

த்பராக்குவரத்து சசலவுக்சகன 
பிரததச சள்பளய தசரந்த சிலரரால் 50 
ரூ்பரா ச்பராது்மக்களி்டம் அைவி்ட்படு-

கிைது.   
இது சதரா்டரபில் ்பது 

ளை ்மராவட்ட சசயலரா-
ைர அப்புத்தளை பிரததச 
சசயலராைர ்மறறும் உள்ளூ-
ரராடசி ஆளணயராைரி்டம் 
விசராரளண அறிக்ளகயும் 
தகராரியுள்ைரார.   

இந்திய அரசினரால் 
வழஙகப்்பட்ட நிவரார-
ணப் ச்பராருடகள் உணவு 
ஆளணக்குழுவின் ஊ்டராக   

்மராவட்டஙகளுக்கு ்பகிரந்தளிக்-
கப்்படடு அந்ததந்த ்மராவட்டஙக-
ளில் ததராட்ட நிரவராகத்தின் ஊ்டராக 

்மக்களை சசன்ைள்டய 
இ.சதரா.கராவரால் ஏற்பராடு-
கள் சசயயப்்படடுள்ைன. 
இந்தியரா அரசின் அனுசர-
ளனயில் வழஙகப்்பட்ட 
நிவராரணப் ச்பராருட-
களை இலஙளக துளை-
முகத்திறகு வந்தள்டயும் 
வளர ததளவயரான ஏற-
்பராடுகள் இந்திய அரசு 
வழஙகி இருந்தது. துளை-
முகத்தில் இருந்து நிவரா-

ரணப் ச்பராருடகளை விடுவித்து 
(clearness) ஒவசவராரு ்மராவட்டஙக-
ளுக்கும் ்பகிரந்தளிப்்பதறகராக  400 

மில்லியன் ரூ்பராவிறகு த்மலதிக்மரான 
சசலவுகள் திளைதசரியின் ஊ்டராக 
ஏற்பராடு சசயயப்்படடுள்ைது.  

இந்த நிவராரணப் ச்பராருடகள் ்மக்-
களின் வீடடு வராசல் வளர சகராண்டு 
தசரக்கப்்பதறகரான அளனத்து ந்டவ-
டிக்ளககளும் இலவச்மராக வழஙக 
ஏற்பராடுகள் சசயயப்்படடுள்ைது. 
இதறகராக த்மலதிக்மராக நிதி வசூலித்-
தரால் எவரும் சகராடுக்க தவண்்டராம் 
எனவும், அவவராறு நிதி வசூலிப்்ப-
வரகளுக்கு எதிரராக ்பரார்படசமின்றி 
கடுள்மயரான சட்ட ந்டவடிக்ளக 
எடுக்கப்்படும் என்றும் சசந்தில் 
சதராண்்ட்மரான் சதரிவித்துள்ைரார.  

விறகு தேடச் செனறவர் தேயிலை
மலையில் ெடைமாக மீட்பு 
்மஸசகலியரா தினகரன் விதச்ட நிரு்பர 

வட்டவளை ச்பராலிஸ பிரிவுக்குட -
்பட்ட விக்ட்டன் த்மறபிரிவு ததராட-
்டத்தில் தநறறு ்மராளல தவளையில் 
ஆசணராருவரின் ச்டலம் மீடகப்்பட-
டுள்ைது. 42 வயதுள்டய குடும்்பஸ-
தர ஒருவதர இவவராறு ச்டல்மராக மீட-
கப்்படடுள்ைரார. வீடடு்பராவளனக்கு 
விைகு ததடிச் சசன்று மீண்டும் வீடு 
திரும்்பராள்மயரால் ததராட்ட ்மக்கள் 
ஒன்று கூடி ததடிப் ்பராரத்த த்பராது 
ச்டலத்ளத கண்டுள்ைனர. இதளன-
யடுத்து வட்டவளை ச்பராலிஸ 

நிளலயத்திறகு தகவல் வழஙகி-
னர. அதளன சதரா்டரந்து வட்ட-
வளை ச்பராலிஸ நிளலய ச்பராறுப் -
்பதிகராரி இைந்த ந்பரின் ச்டலத்ளத 
சசன்று ்பராரளவயிட்டனர.  தநறறு 
ஹறைன் நீதி்மன்ை நீதி்பதி சம்்பவ 
இ்டத்திறகு சசன்று ்பராரத்த பின்னர 
ச்டலம் டிக்தகராயரா கிைஙகன் ஆதரார 
ளவத்தியசராளலக்கு எடுத்து சசல்-
லப்்படடு சட்ட ளவத்திய அதிகராரி-
யின் முன்னரால் பிதரத ்பரிதசராதளன 
த்மறசகராள்ைவுள்ைதராக வட்ட-
வளை ச்பராலிஸ நிளலய ச்பராறுப்்ப-
திகராரி சதரிவித்தரார. 

இரத்தினபுரி மாவட்ட பிரோன  
நகரஙகளில் சடஙகு அபாயம்  
இரத்தினபுரி சுழறசி நிரு்பர  

இரத்தினபுரி ்மராவட்டத்தின் 
பிரதரான நகரஙகள் உட்ப்ட அண் -
மித்த பிரததசஙகளில் ச்டஙகு தநராய 
அவதரானம் அதிக்மராக கராணப்்படுவ-
தராக இரத்தினபுரி ்மராவட்ட சதராறறு 
தநராய பிரிவின் ளவத்திய நிபுணர 
அஜித் தகராணரார சதரிவித்தரார.  

இரத்தினபுரி ்மராவட்டத்தில் 
ச்டஙகு தநராய அவதரானம் அதிக-
ரித்து வருவது குறித்த தகவல் குறிப்-

புக்களில் இத்தகவல்கள் சவளியராகி-
யுள்ைன.  

 இம்்மராவட்டத்தின் இரத்தினபுரி, 
்பலராஙசகராள்ட, எம்பிலிப்பிடடி, 

குருவிட்ட, எல்பராத்த சுகராதராரப் பிரி -
வுகளின் நகர ்மறறும் சுறறுப் பிரதத-
சஙகளில் இந்நிளலள்ம அதிக்மராக 
கராணப்்படுகிைது. இவவி்டயத்தில் 
ச்பராது ்மக்களின் அவதரானம் அதிக-
்மராக ததளவப்்படுவதராக அறிவுறுத் -
தப்்படடுள்ைது.

ச்பராது ்மக்கள் இவவி்டயத்தில் 
த்மது ச்பராறுப்புக்கள் க்டள்ம -
களை நிளைதவறறினரால் ்மடடுத்ம 
இதளன கடடுப்்படுத்த முடியும் 
எனவும் அறிவுறுத்தப்்படடுள்ைது. 

நுவசரலியா- பதுலை பிரோன வீதியில் 
விபத்து: இலைஞன, மட்டக்குதிலர படுகாயம் 

நுவசரலியரா- ்பதுளை பிரதரான 
வீதியில் நரானுஓயரா சந்திக்கு அருகில் 
இ்டம்ச்பறை வி்பத்தில் ்மட்டக்குதி-
ளரசயரான்றுக்கு கராயஙகள் ஏற்பட-
டுள்ைது்டன் இதில் ்பராதிக்கப்்பட்ட 
இளைஞர நுவசரலியரா ளவத்தியசரா-
ளலயில் அனு்மதிக்கப்்படடுள்ைரார.

நுவசரலியரா ஸகிரராப் ததராட்ட ்பகு-
தியிலிருந்து நுவசரலியரா தநராக்கி ்பய-
ணித்த முச்சக்கர வண்டி ஒன்றில் ்மட-

்டக்குதிளர ஒன்று பிரதரான வீதியில் 
த்மராதுண்்ட த்பராதத வி்பத்து சம்்பவித்-
துள்ைது. இச்சம்்பவத்தில் வீதியில் 
ஓடிக்சகராண்டிருந்த முச்சக்கர வண்டி 
இரண்டு ்மட்டக் குதிளரகள் தநருக்கு 
தநரராக த்மராதுண்டுள்ைது.

முச்சக்கர வண்டியில் த்மராதுண்்ட 
்மட்டக்குதிளரக்கு முகப்்பகுதியில் 
கராயஙகள் ஏற்படடு மூக்கில்  இரத்தம் 
வடிந்துள்ைள்மயரால் குதிளரளய ்மர-

ச்மரான்றில் கயிறைரால் கடடிளவத்துள்-
ைனர. அதததநரத்தில் ்மட்டக்குதிளர 
முச்சக்கர வண்டியின் முற்பகுதியில் 
த்மராதுண்்டதரால் முச்சக்கர வண்டி-
யின் முகப்்பகுதி கண்ணராடி உள்டந்து 
தசதத்ளத ஏற்படுத்தியுள்ைது்டன் முச்-
சக்கர வண்டி ஓடடுனரரான ஊ்டகவி-
யலராைர ஒருவருக்கு சிறு கராயஙகள் 
ஏற்படடு நுவசரலியரா ளவத்தியசரா-
ளலயில் அனு்மதிக்கப்்படடுள்ைரார.

உணவு உறபத்தி சோடர்பான செயைமர்வு

்மராத்தளை சுழறசி நிரு்பர

அரசராஙகத்தினரால் முன்சனடுக்-
கப்்படும் உணவு ்பராதுகராப்பு குறித் 
விழிப்புணரவு நிகழ்ச்சித் திட்டத் -
தின் கீழ் ்மராத்தளை ்மராவட்டத்தில் 
க்மநல தசளவ பிரிவுகள் ததராறும் 

த்மலதிக உணவு ச்பராருடகளை தயரா-
ரித்து சந்ளதப்்படுத்துவது சதரா்டர-
்பராக சசயல்மரவுகள் நள்டமுளைப்்ப-
டுத்தப்்படடு வருகின்ைன. 

இதறகள்மய ய்டவத்த க்மநல  
நிளலயத்தினரால் உணவு உற்பத்-
திளய நராத்ம உற்பத்தி சசயதவராம் 

எனும் சதரானிப்ச்பராருளில் ்பயிறசி 
சசயல்மரவு ஒன்று நிகசகராள்ளை 
கிரரா்மத்தில் (23) தநறறுமுன்தினம் 
இ்டம்ச்பறைது.

இதன்த்பராது ்பலராக்கராளய ்பயன்-
்படுத்தி உற்பத்தி சசயயக்கூடிய ்பல 
வளகயரான உணவு சசயல்முளை 

்பயிறசி விவசராய அதிகராரிகளினரால் 
ச்பராது்மக்களுக்கு வழஙகப்்பட்டது. 
ய்டவத்த க்மநல  அதிகராரி அத்ப -
ரத்ன, விவசராய ஆதலராசகரகள், 
உட்ப்ட இப்பிரததசத்தில் உள்ை 
்மகளிர அள்மப்ள்பச் தசரந்த ்பலரும் 
கலந்துசகராண்்டனர. 

திருட்டுசபாருட்களுடன
ேம்பதியினர் லகது 
்பதுளை தினகரன் விதச்ட நிரு்பர 

்பதுளை, ்பஹலவத்ளதயில் 20 
இலடசம் ரூ்பராய ச்பறு்மதியரான 
திருடடுச்பராருடகளு்டன் கணவ-
னும் ்மளனவியும் ச்பராலிஸராரரால் 
தநறறு அதிகராளல ளகது சசயயப்-
்படடுள்ைனர.

60 வயதுள்டய கணவனும் 
அவரின் 57 வயதரான ்மளனவியும் 
இவவராறு ளகது சசயயப்்படடுள்ை-
தராக ்பதுளை ச்பராலிஸரார சதரிவித் -
துள்ைனர.

சந்ததக ந்பரகள் வீடுகளை 
உள்டத்து திரு்டப்்பட்ட ச்பராருட-

கைரான சள்மயல் எரிவராயு சிலிண்-
்டரகள், சள்மயல் எரிவராயு அடுப்பு -
கள்,மின்சரார உ்பகரணஙகள், சஙகீத 
உ்பகரணஙகள், கராலணிகள் உள்-
ளிட்ட ச்பராருடகள் ச்பராலிஸராரரால் 
மீடகப்்படடுள்ைன.

த்பராளதக்கு அடிள்மயரான 
இளைஞர ஒருவளர ்பயன்்படுத்தி, 
திருடடுசம்்பவஙகளில் ஈடு்படடு 
வந்துள்ைள்ம ச்பராலிஸராரின் விசரார-
ளணகளில் சதரியவந்துள்ைது. இத -
னு்டன் சதரா்டரபுள்டய இளைஞளர 
ளகது சசயவதறகரான ந்டவடிக்ளக-
களை ச்பராலிஸரார முன்சனடுத்துள் -
ைதராக சதரிவித்துள்ைனர.

− உடன் நடவடிக்மக

்பதுளை தினகரன் விதச்ட நிரு்பர 

்பசளை, சுகராதரார பிரிவில் 19 த்பர 
ச்டஙகு தநராயரால் ்பராதிக்கப்்பட-
டுள்ைனர.

ஜுன் முதலராம் திகதி முதல் 23ஆம் 
திகதி வளரயரான கராலப்்பகுதியில் 

்பசளை நகர ்பகுதியில் 17 ச்டஙகு 
தநராயராைரகளும், ககட்டறுப்்ப ்பகு-
தியில் இரண்டு தநராயராைரகளு்மராக 
ச்மராத்த்மராக 19 ச்டஙகு தநராயராைர-
கள் அள்டயராைம் கராணப்்படடுள்-
ைதராக சுகராதராரப்்பரிதசராதகரகளின் 
த்மற்பராரளவயராைர எஸ. சஜயகு-

்மரார சதரிவித்தரார. த்மலும் ச்டஙகு 
ஒழிப்பு சசயற்பராடுகளும் துரித்மராக 
முன்சனடுக்கப்்படடு வருவது்டன் 
விழிப்புணரவு தவளலத்திட்டஙக-
ளும் த்மறசகராள்ைப்்படடு வருவ -
தராக, சுகராதராரப் ்பரிதசராதகரகளின் 
த்மற்பராரளவயராைர குறிப்பிட்டரார.

சரவதேச த�ோக தினதமே முன்னிட்டு கண்டியில் இ�ங்கும் பிரம்ைகுைோரிகள் ரோஜத�ோக நிமை� தி�ோன நிகழ்வோன்றிமன ஏற்ோடு 
்சய்திருநேது. கண்டி ்்ோலிஸ் மைேோனததில் இடம்்்ற்ற இநநிகழவில் கண்டி உேவி இநதி�த தூதுவர டோக்டர எஸ். ஆததிரோ பிரேை 
அதிதி�ோகக் கைநது்கோண்டோர.                 ்டம்: அக்கு்றமை குறூப் நிரு்ர

்து/்சம்ற ேமிழ தேசி� ் ோடசோமையில் எழுநேருளியிருக்கும் தேவி சரஸ்வதி 
அம்்ோள் ஆை�ததின் ைஹோ கும்்ோபிதேக ்்ருஞசோநதி பூமஜ நிகழவுகள் 
மிகவும் சி்றப்்ோன மும்றயில் இடம்்்ற்றது.           

பெலற, சுகாோர பிரிவில் 19 சடஙகு தநாயாைர்கள்

கைநை நிமை�ததின் ஏற்ோட்டில்

சடம்தமரியா தோட்ட மக்களின 
பிரச்சிலனக்கு தீர்வு

இந்திய அரசரால் வழஙகப்்படடு 
வரும் நிவராரணப்ச்பராருடகளுக்கு 
்பசளை ச்டம்த்மரியரா ததராட்ட  முகரா-
ள்மயராைரரால் த்பராக்குவரத்து சசல-
வுக்சகன  50 ரூ்பராய ்பணம் வசூ-
லிக்கப்்படடு வருவதராக இ.சதரா.கரா 
தளலவர சசந்தில் சதராண்்டரான் கவ-
னத்திறகு சகராண்டுவரப்்படடுள்ைது.

அதளனயடுத்து சசந்தில் சதராண்-
்ட்மரான் அவரகள் ததராட்ட நிரவராக 
இயக்குனளர சதரா்டரபு சகராண்டு 
வசூலிக்கப்்பட்ட ்பணத்ளத உ்டனடி-
யராக அந்தந்த ததராட்டத்ளத தசரந்த 
்மக்களி்டம்  திருப்பி வழஙகுவதற-
கரான உ்டனடி ந்டவடிக்ளக த்மற-
சகராண்டுள்ைள்ம குறிப்பி்டத்தக்கது.

காட்டு விைஙகு இலறச்சிகள் 
விறபலன, அதிகாரிகள் தேடுேல்
இரத்தினபுரி சுழறசி நிரு்பர

சரணராலயஙகள் ்மறறும் கராடடு்ப-
குதிகளில் தவடள்டயராடி இளைச்சி-
யராக்கப்்பட்ட பிரராணிகளின் இளைச்சி 
வளககளை எம்பிலிப்பிடடிய ்பகு-
தியில் ்பகிரஙக்மராக விற்பளன சசய-

யப்்படுவதராக புகரார சதரிவிக்கப்்ப-
டுகிைது. இப்்பகுதியில் உ்டவைவ 
சரணராலயம் உட்ப்ட ்பல கராடடுப்்பகு-
திகளில் தவடள்டயராடிய விலஙகுகள், 
பிரராணிகளின் இளைச்சி வளககள் ்பல 
உணவகஙகள் விறகப்்படுகின்ைது. 

்டம்: ைடுல்சீமை, லுணுகமை நிரு்ரகள்
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உணமை இலமலை
நீதி இலமலை
பணமும் இலமலை
குணமும் இலமலை

அரிசி இலமலை
சீனி இலமலை
ைாவும் இலமலை
தீப்பட்டியும் இலமலை

்பற்றால இலமலை
டிசல இலமலை
கரணடும் இலமலை
ைண்ணண்ணய்யும் இலமலை

ைனிதம் இலமலை
புனிதம் இலமலை
உறவும் இலமலை
உணர்வும் இலமலை

ைருந்தும் இலமலை
வாகனமும் இலமலை
பருபபும் இலமலை
அஙகரும் இலமலை

சேற்றில் ஒன்றுகிணற்றில் ஒன்று...!!
அன்று
வித்தியா வித்தியா என்று
விடிய விடிய கத்தி்னாம்
ஆஷிபா வந்ததும் அமத அடி்யாடு
ைறந்து விட்்டாம்..!!

நாளும் ்பாக நாஙகளும் ைறந்தாச்சி
நாசைா ்பானவனுகளும்
நாளுக்கு நாள் வளர்ந்தாச்சி....!!

இன்று
அட்டுலுகைவில
்சறறிலும்
வவுனியாவில
கிணறறிலும்
சடலைஙகளாக மீட்க
சஙகடைாய் இருக்குது ைனசு...!!

்பமதகள் எலலைாம்
்பாமதக்கு  இமறயா  -இங்க
்ைமதகள்  எலலைாம்
அநீதியின் விமலையா..??

நாட்டுக்கு நாஙகள்
்தாலமலையாகிப ்பானதனாலைா
்காமலைகளும், ்காள்மளகளும்
விமலைகளின்  கூட்வ
விமரவாக உயருது...??

குறறஙகமள குமறபப்தன்றால
தணடமனகமள கடுமையாக்கு...!!
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புன்னகைக்கும் வத்னஙைளில்
பளபளக்கும் பறைளளோடு
ஒட்டியிருக்கும்
ஊதகதப் பறைகளப்ளபோல,

மனிதக்ைோடுைள் நிகைநத
வவளியில்
ம்னக்ைகைைளளோடு
பருவம் போர்ததுப் ளபசும்
தநதிர நரிைள்

இகைநது இருக்கும்
இதயஙைகள நிர்வோைப்படுததி
எரிவநருப்பின குழம்புைகள
எப்படிளயோ
பருகிடக் வைோடுததுவிட்டு
போதிைளோக்கி விடத துடிக்கும்
பசளசோநதிக் கூட்டஙைள்

உயர்பவக்ன ளபோறறி
வலுக்ைட்டோயச சிலுகவயில்
ஏறறி
கீைல்ைளோல் பயமுறுததி
ஆழக்குளிக்குள் புகதக்கும்
அர்ததமில்லோத நடதகதைள்

இளம் பிஞ்சுைகளக் கிள்ளிக்
ைோயைனிைள் தரமுடியோத
பட்ட மரஙைளோக்கி விட்டு
ளசறறினுள் சமோதிைட்டி
ளசறு பூசி விடும்
பலிவயடுக்கும் போம்புைள்

பூக்ைகள முைர்நதபடிளய
மைததினில் விருப்புறறு
அகவைகள உதிர்தது
போலியல் கபைளுக்குள்
ைசக்கி விடும்
ளதோட்டததுக் ைோவலோளிைள்

இருள் சூழ்நதிருநத
ைருமுகில் வோனில்,
மகழவய்ன அறிகுறிைள்
வதரிநதிருநதும்
போர்கவயறை குருடக்ன
நக்னதது விட ளவண்டுவமனறு
போர்ததபடி நிறகும் ைழுகுைள்

மருத நிலததினில்
கிகள விட்ட மரஙைளில்
வதோஙகிக் வைோண்டிருக்கும்
தூக்ைைங குருவிக் கூடுைகள
ைழட்டி எடுததுத
துவம்சம் வசயயத துடிக்கும்
மோர்பு தட்டும் விவசோயிைள்

ஒளியில் ஒழிநதிருநது
கும்மிருட்டு ளவண்டி
அலைவலோலியோல் குரவலழுப்பும்
ஆநகதைகள
 வவளிசசததிறகு வைோண்டு வநது
ளவடிக்கை போர்க்கும்
போவிைள்

மனிதோபிமோ்னக் ளைோட்போவட்ன
வவண்ணிை மசசுைஙைளோய
நினறு விட்டு
தக்ைவதோரு தருைமதில்
மீனைகளக் வைோததும்
இவர்ைள் யோர்?

மனிதர்ைள் தோள்னோ?
இல்கலளயல்
மனிதச சோயலில் மநகதைளோ?
இல்கலவயனில்
யோர் இவர்ைள்?

 

இவர்கள் 
யார ?

"ஏரூர்க்கவி"

எச்.எம்.எம்.றசீம்
கிழக்குபபலகமலைக்கழகம்.
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ஜலீலைா முஸம்மில
ஏறாவூர்

பாரதி மைந்தன்
ைந்துவில

புதுக்குடியிருபபு

ஒவ்வாரு விடியலும்
உன் ்தாள் சுமை
கனக்க மவத்்த விடியி்த...
என் அன்பின் தந்மத்ய...!

எத்தமன முயறசிகமள ்சய்து விட்்டன்
உன் ்தாளில கனத்மத இறக்க -
ஆனால
அதறகான தருணம் இன்னும் இலமலை..
என் அன்புத் தந்மத்ய...!
காமலை கதிரவன் விழிக்கும் முன்
்வளி்யறும் பறமவ்பால;
எஙகளுக்கான ்தமவகமள
 ்சய்ய ்வணடும் என பறக்கிறாய்...!
ஒவ்வாரு நாளும்..

காலைம் ஓடி விட்டது
கமறபடிந்த உடன்
்வமலை ்சய்யும் நாளும்
்வகு சீக்கிரம் ைாறிவிடும்...
என் அன்புத் தந்மத்ய...!
்வளி உலைகம் உன்மன
்வதமனபபடுத்தி விட்டது.
வீணான வார்த்மதகமள ்பசி..
கூட பிறந்தவர்க்ள
்வறறுமை படுத்தி விட்டன

என் அப்பாக்களே..

உந்தன் 'அமைதியினாலும்
 நைது எளிமையினாலும்'
்வணடு்ைன்ற உற்வலலைாம்
்வணடாத உறவாய் ைாறிவிட்டன
 இத்தமனயும் அழகான
அமைதியாய் கடக்கிறாய்
கவமலை ்காள்ளா்த...!
என் அன்புத் தந்மத்ய...!
' இயலைாமை' என்று வந்தால
 'இரும்பாய்' நின்று
நாஙகள் தாஙகு்வாம்...
'்காமழ' என்று ்சான்னவர்கமள
 ்காடுக்கும் கரம் ்காணடு
 நாஙகள் தூக்கு்வாம்...
உன்மன ்வதமனபபடுத்தியவர்களுக்கு பதிலைாய்
"வாழக்மக வளமுடன்" வாழந்து தமலைதூக்கும்...
என் அன்புத் தந்மத்ய...!
கவமலை ்காள்ளா்த
்வறறுப பூமிமய நிரபபி நிறகும்
கட்டடம் ்பால; எைது நிலைமை
சீக்கிர்ை  நிமறந்த உயர்வுடன்...
"குமறவின்றிய வளஙகளுடம்" பார்பபவர்
அதிசயிக்கும் அளவு ைாறிடு்ை...
கவமலை ்காள்ளா்த
என் அன்புத் தந்மத்ய...!

ஆ
ல

ம் வி
த

ைய
ாக வி

ழு
ந்தீ ஆ

சானே
!

ஆசிரியத்துவம்......
்வறும் ்தாழிலைலலை - அது ஒரு
்பருந்்தாணடு!
சமூக ைாறறஙகள்
தருவிக்கும்
கருவி!
எதிர்பார்பபுகள்
இலலைா
அரும்பணி!
ஆசான்க்ள...
உஙகளின் ஒரு விமதயில
ஓராயிரம் ஞான நந்தவனஙகள்
உருவாகும்!
ைாணவர் ஏற ைட்டும்
உதவும் ஏணி நீஙகள்...
ைாணவரின்
ைறறு்ைார் ்பற்றார்
ஆகினீர்கள்...
பாடபபுத்தகஙகள் ைட்டுைலலை
உஙகள் பணி..
உலைக உணமைகமள
ஒரு்சரக்்காடுபபது்வ
உஙகள் பணி!
வரலைாறுகமள உருவாக்கும்
உந்துசக்தி நீஙகள்...
அறவழிமய அன்புட்னவும்
ஏவுகமணகளும் நீஙகள்!
வாழவியலின்
அடிபபமடத்்தமவ - நீஙகள்...
அறிவியலும் உளவியலும்
ஒன்று ்சர்ந்த
ஔடதம் - நீஙகள்!
ைாணவர்க்கு நம்பிக்மகயுரம் தந்து
அவர்களின் அறிவுக்கணகமளத்
திறக்கும் திறவு்காலகள்
நீஙகள்!
சமூகச்சிகிச்மச ்சய்யும்
சிறந்த மவத்தியர் - நீஙகள்...
நாகரிக முன்்னறறத்திறகான
நாயகர்களும் - நீஙகள்!
்பற்றார் உலைகிறகீந்த குழந்மதக்கு
அந்த உலைமக்ய பரிசாய்
வழஙகுபவர் - நீஙகள்...
்பாதமனகள் மூலைம்
சாதமனபமடத்தவர் நீஙகள்...
விழுமியஙகள் ்பணும் - ஆலைம்
விழுது நீஙகள்!
்வணகட்டி எடுத்து அறியாமையிருளுக்கு
்வள்மள பூசியவர் - நீஙகள்
ஈரைான ்பாதிைரஙகள் நீஙகள்
உஙகள் ஞானம் ்பறறுப
பறந்த பறமவகள் எத்தமன?
அறிவுபபுமதயல நீஙகள்...
அள்ள அள்ளக் குமறயாச்
்சலவமும் - நீஙகள்!
ைனிதமன ைனிதனாக்கும்
ைாைனிதர் நீஙகள்....
அர்பபணிபபும்
அக்கமறயும் உஙகளிரு கணகள்!
்தசத்மத வாகாய் வடிவமைபபவர்
நீஙகள்...
்தசஎலமலை கடந்து
உலைக உணர்மவ வளர்பபவர் நீஙகள்!
நீஙகள் இலலைாத கலவி...
ஆன்ைா இலலைாத உயிர்!
உயிர் இலலைாத உடல!
ஞான ஒளி ஏறறும்
தீபஙகள் - நீஙகள்...
சிந்தமனமயக்கிளறி விடும்
சீர்திருத்தவாதிகள் நீஙகள்!
சமூகப்பாறியாளர் நீஙகள்...
சமூக முன்்னாடியும் நீஙகள்!
களநிபுணர் நீஙகள்...
காவலகாக்கும் ்தாட்டக்காரரும் நீஙகள்!
உஙகள் ்சமவ ....
நாட்டின் - அத்தியாவசியத்்தமவ!
வாழக வளமுடன்....
வளர்க பணிபபறறுடன்!

அலைஙகார ்தாரணஙகளால
காறறு ைணடலைத்தில
கவிமத சிமலைகமள
அைரமவத்து அழகு பார்க்கும்
நந்தவன ்தர்

புத்தகத் தீவுகளில
அடிமைகளாகிக் கிடந்த வரிகமள
விடுதமலையாக்கி
்தன்றல சாகர வீதிகளின் வழி்ய
கமர்யறறும் படகு.

துயிலும் வாத்தியஙகளின்
தூக்கம் கமளமகயில
எழும்பும் ஈனஸவரஙகள்

வாத்திய கிமளகளில
அைர்ந்திருக்கும்
உருவமிலலைா பறமவகள்
இமச்வடர்களின்
விரலைம்புகள் பட்டதும்
சிறகடித்து பறந்து ைனித ைரத்து
்சவிக்கூட்டுக்குள் ஒளிந்து்காள்கின்றன

கவிமத நிலைவுக்கு
வானவிலமலை அணிவித்து
்தன்றலின் வீதியில
ஊர்வலைம்்பாகும்
மின்மினிகள்
அடஙகாத இதயத்மதயும்
அடக்கிக் கட்டிப்பாடும்
அன்புமிக்க காதலி தன் .
கவிமதக் காதலைமன  கரம்பிடித்து
முன்னால அவன் ்சலலை
பின்னால நாணிச் ்சலலும்
புதுப்பணணாய் ஊர்வலைம் ்பானமவ
்நறமறய காறறுகளில
கவிமதகள் சாபபிட்டு
ஏபபம்விடும் முதமலைகளாய் இன்றுகளில

தன்னுமடய ைமழயில
கவிமதகள் நமனயாைல
குமடபிடித்த இமச்ைகம்
தன்னால நமனந்த இதயஙகளில
சுரைாய் இருந்த்பாதும்
ஜுரைாய் இருந்ததிலமலை

நவீனத்துவத்துள் புகுந்த
ஆரவாரஙகளால
ஆர்பபாட்டஙகளின்
அழகிய வாள்்காணடு
கவிதா விலைாசத்தின் கழுத்தறுதக்கும்
வாத்திய கருவிகளிலைாலைான
கசாபபுக் கமட

்தாமலைந்து ்பாவதறகான
துணிச்சலகளுடன்
திருவிழாவுக்குச் ்சலலும்
குழந்மதயாய்
எழுதபபடுகின்ற வரிகளுக்கு
இமரச்சலகளால இரதமிழுக்கும்
இமசக்கரஙகள் அறிவதிலமலை
ைாறறஙகளால ஏறபடப்பாகும்
ஏைாறறஙகள்..

கவிமத காதலிமய கரம்பிடித்து
காலைஙகள் தாணடி வாழ்வணடிய
இமசக்கணவன்
இம்மச கணவனாகுவதில
தீர்க்க சுைஙகலியாதலைான
பாடலின் வாழக்மக
விவாகரத்துக்களில முடியும்
விவகாரஙகளுக்குள் முடிகின்றன ..

ஒலிகள் இலலைா உலைகில
ஜனிபபதறகான ஆமசகளுக்கு
உயிரூட்டும் பிரம்ைத்துவத்தால
இமசகளாய் பிறப்படுத்து
ைரணிக்கின்ற பாடலகளுக்கு

சவப்பட்டியாகி
்சவிகளுள்  நலலைடக்கம்  காணும்
சைகாலை சஙகீதத்தின் ஆத்ைா
ஆவியாய் அமலைகின்ற வானத்தில
இதயத்மத வருடும் எளிய ரீஙகாரம்
்தன்றலில தவழவதறகான சாத்தியம்
நமடமுமறகளில சாத்தியைான பூகம்பைாய்...

தன்னுமடய சாகரத்திலிருந்து
முத்துக்களும்
முன்பின்னறியா வணண வணண
மீன்களு்ைன அள்ளித்தந்த
அட்சய பாத்திரம்
பிச்மசக்காரனின் ்தரு்வாடாகியதில
்பய்யும் கணணீர் ைமழக்கு
உபபாகி ்பானது மிக
தபபாகிப ்பான்த.

புமதந்து ்பானமத ்தாணடும்
அகலவாராச்சிகளில எங்கனும்
ஒரு பூஙகாறறு புறபபடும் என்னும்
நம்பிக்மககள் தாஙகி இருபபதாலதான்
நாமளய ரசமனக்காய் ்சவிக்ளாடு
பிறக்கின்ற குழந்மதகளுக்காக இனியும்
்தன் சிந்து்ைா வானம் ?

இசை

காகிதமும் இலமலை
படிபபும் இலமலை
பாடசாமலையும் இலமலை
்வமலையும் இலமலை

ஜனநாயகம் இலமலை
சைத்துவம் இலமலை
உணமை இலமலை
ஆட்சியும் இலமலை

இரக்கம் இலமலை
உறக்கம் இலமலை
உரமும் இலமலை
உணவும் இலமலை

காடும் இலமலை
வீடும் இலமலை
வாழவும் இலமலை
எதுவும் இலமலை
நாட்டில இலமலை



வட க�ொழும்பு தின�ன் நிருபர்

மேல் ேொ�ொணத்தின் க�ொழும்பு, 
�ம்பஹொ, �ளுத்துறை ேொவடடங் -
�ளில் �டந்த மே ேொ்தம் இறுதி 
வறையொன �ொல எல்றலக்குள் 
1050 கடங்கு ம�ொயொளர்�ள் இனங் 
�ொணபபடடுள்ள்தொ� சு�ொ்தொைப 
பிரிவு க்தரிவித்துள்ளது.

�ொய்ச்சல் உடல் உபொற்த�ள் ஏற்-
படும் பட்சத்தில் �ொலம் ்தொழத்்தொது 
உடனடியொ� ேருத்துவேறனறய 
�ொடி சிகி்சற்சப கபறுேொறு சு�ொ்தொை 

பிரிவினர் க்தரிவித்துள்ளர். 
உடனடி சிகி்சற்சகபறுவ்தன் 

மூலம் ம�ொய அைகுறி�றளயும் 
அநம�ொயொளிக்�ொன றவத்திய பரி -
ம்சொ்தறன�றளயும் மேற்க�ொள்ள 
ஏதுவொ� இருக்குகேனவும் க்தரி-
விக்�பபடடுள்ளது.

கடங்கு நுளம்பு கபருக்�ம் ஏற்-
படொ்த வற�யில் ேக்�ள் ்தங்�ளின் 
சுற்ைொடறல சுத்்தேொ� றவத்திருப-
பதுடன், நீர் ம்தங்கும் வற�யில் 
சிைடறட, மபொத்்தல்�ள், டயர் 
வற��றள அபபுைபபடுத்துவது-

டன் குழி�றள மூடிவிடுேொறும், 
கூறை வடி�ொன்�றள சுத்்தேொ� 
றவத்திருக்குேொறும் குளிர்்சொ்தனப 
கபடடி�ளில் நீர் ம்தங்கி இருக்�ொது 
சுத்்தபபடுத்துேொறும் க்தரிவித்துள்-
ளது.

குறிபபொ� வணக்�ஸ்தலங்�ள், 
அை்ச அலுவல�ங்�ள், க்தொழிற்்சொ-
றல�ள், பொட்சொறல�ள், மஹொட-
டல்�ள் என ேக்�ள் அதி�ேொ� 
கூடும் பிை்தொன இடங்�றள்ச சுத்-
்தேொ� றவத்துக் க�ொள்ளுேொறும் 
அறிவுறுத்தியுள்ளது.
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்தற்மபொது   �ொடடில் பொரிய பிை்ச -
சிறனயொ� உருகவடுத்திருக்கும் 
மபொற்தப கபொருள் பொவறன  
ேற்றும் விற்பறனறயக் �டடுபபடுத்-
துவ்தற்�ொன பொரிய மவறலத்திடடங்-
�றள, புத்்தளம்  ��ை்சறப, கபரிய 
பள்ளி, ஜம்இயயதுல் உலேொ, பொது-
�ொபபு ்தைபபுக்�ள், ்சமூ�  அறேப-
புக்�ள் ஒன்றிறணநது முன்கனடுக்� -
வுள்ளன. 

இவமவறலத்திடடம்  ்சம்பந்த -
ேொன �லநதுறையொடல் (20) புத்்த-
ளம் ��ைபி்தொ எம்.எஸ.எம்.ைபீக்  
்தறலறேயில் ��ை்சறப ம�டமபொர் 
கூடத்தில் இடம்கபற்ைது.

புத்்தளம்  ம�.ஏ.பொயிஸ ஞொப -

�ொர்த்்த ேொ�ொடடு ேணடபத்தில் 
இது ்சம்பந்தேொன  விழிபபுணர்வு 
க்சயற்திடடகேொன்றை �டொத் -
்தத் தீர்ேொனிக்�பபடடு அ்தற்�ொன  
பணி�ளும் முடுக்கி விடபபடடுள் -

ளன.
இநநி�ழவில் ��ை்சறப உறுபபி-

னர் ைனீஸ பதூர்தீன், உலேொக்�ள் 
உள்ளிடட ேற்றும் பல ்தைபபினரும் 
�லநதுக�ொணடனர்.

புத்்தளத்தில் முக்கூட்டு ்தலைலேயின் 
ம�ால்த ஒழிப்பு டெயற்திட்ெம

சீனன்்கோடமடை ஜோமிஅதுல் போஸிய்ோ கலோபீடை 4ஆம், 5ஆம் தமலபபோமக சூடும் நிகழ்வு சீனன்்கோடமடை போஸி்ோ பபரி் பள்ளிவோசலில் அணமையில் நமடைபபற்றது. 131ஆவது வருடை ைனோகிபுஷ் ஷோதுலி தைோம் ைஜ்லிஸும் இடைம்பபற்றது. கலோபீடை பணிபபோளர் முகதத -
முஷ் ஷோதுலி பைௌலவி அல்்ோஜ் பஸலோன் அஷ்்ரபியின் பநறிபபடுததலில் பள்ளி சஙக தமலவர் முக்தோர் ்ோஜி்ோர், இமைச் பச்லோளர் சி்ோப ்ோஜி்ோர், கலோபீடை தமலவர் சடடைதத்ரணி ்ம்ஸோ ்ோஜி்ோர், கலோபீடை ஸதோபக பபோருளோளர் அதோவுள்ளோஹ் ்ோஜி்ோர் 
ஆகி்்ோர் முன்னிமலயில் இந்நிகழ்வு இடைம் பபற்றது. கலீபதுஷ் ஷோதுலி அஸபஸயயித அல்்ோஜ் அலவி ைவலோனோ (முர்ஸி), ைோததம்ற மின்னதுல் போஸிய்ோ அ்ரபுக் கல்லூரி அதிபர் உஸதோத கலீபதுஷ் ஷோதுலி இஸதிகோர் (போரி), கலீபதுஷ் ஷோதுலி ்ரபீக் (பஹ்ஜி), கலீப-
துஷ் ஷோதுலி மபரூஸ (பஹ்ஜி), கோலி பஹ்ஜதுல் இப்ரோஹிமிய்ோ அ்ரபுக் கல்லூரி அதிபர் உஸதோத ைவலவி ்ரஸூக் (பஹ்ஜி), பவலிகை கபபுவதத ரிபோயி்ோ அ்ரபுக் கல்லூரி அதிபர் உஸதோத ைவலவி அல்்ோஜ் அபதுல்லோஹ் (்ரவழி), கோலி ைக்கிய்ோ அ்ரபுக் கல்லூரி உப 
அதிபர் உஸதோத ்ரயீஸுததீன் (ைக்கி), பவலிகை முர்ஸிய்ோ அ்ரபுல் கல்லூரி உப அதிபர் உஸதோத ைவலவி முகததமுஷ் ஷோதுலி அஸகீன் (முர்ஸி), கலோபீடை அதிபர் உஸதோத ்ரோஸிக் (முயயிதி) ஆகி்்ோர் ைோைவர்களுக்கு தமலபபோமக அணிவிததோர்கள். ்பருவமள நக்ரபிதோ 
ைஸோஹிம் மு்ம்ைத, முன்னோள் ைோகோைசமப உறுபபினர் எம்.எம்.எம். அம்ஜோத உடபடை பள்ளிச்சஙக உறுபபினர்கள், சீனன்்கோடமடை ஜோமிஅதுல் போஸிய்ோ கலோபீடை உறுபபினர்கள், உலைோக்கள், இஹ்வோன்கள் நிகழ்வில் பஙகுபறறினர்.   
 (படைஙகள்: ்பருவமள குறூப நிருபர் )

 அநுைொ்தபுைம் தின�ைன் நிருபர்     

திரும�ொணேறலயிலிருநது புத் -
்தளம் பகுதிக்கு நிலக்�ரி எடுத்து்ச 
க்சன்ை றபமேொர் �னை� வொ�ன-
கேொன்று மேொதி இடம்கபற்ை ம�ொை 
விபத்தில் 19 வயதுடய இறளஞ-
கனொருவர் ்சம்பவ இடத்திமலமய 
பரி்தொப�ைேொன முறையில் உயிரிழந-
துள்ள்தொ� அநுைொ்தபுைம் கபொலிஸொர் 
க்தரிவித்்தனர்.

புத்்தளம் அநுைொ்தபுைம் பிை்தொன 
வீதியின் பணடுள�ே ஆரியவங்்ச 
விஹொறைக்கு முன்னொல் ம�ற்று 
அதி�ொறல 4.30 ேணியளவில் 
இடம்கபற்றுள்ள்தொ� வி்சொைறண-
�றள மேற்க�ொணடு வரும் மபொக்-
குவைத்து கபொலிஸொர் குறிபபிடட-
னர். ்தலொக�ொளகவவ, கிைமளொ�ே, 

்தமுத்ம்த�ே பகுதிறய வசிபபிட -
ேொ� க�ொணட 19 வயதுடய நிேல் 
பணடொைம� ைவி்சொன் ேதுைங்� எனப-
படும் இறளஞமன ்சம்பவத்தில் 
உயிரிழநதுள்ளொர் என்பது க்தரிய-
வநதுள்ளது. ்சம்பவம் பற்றி மேலும் 
க்தரியவருவ்தொவது. எரிகபொரு-
ளிறன கபற்றுக் க�ொள்வ்தற்�ொ� 
மவணடி வரிற்சயில் நின்று க�ொண -
டிருந்த இறளஞன் மீது �னை� 
வொ�னம் மேொதியதில் இவவனர்த்-
்தம் இடம்கபற்றுள்ளறே மேலும் 
க்தரியவநதுள்ளது. விபத்தில் உயிரி-
ழந்த இறளஞனின் ்சடலம் அநுைொ்த-
புைம் மபொ்தனொ றவத்திய ்சொறலயின் 
பிமை்த அறையில் றவக்�பபடடுள்-
ளது. விபத்துடன் க்தொடர்புடய 
வொ�ன ்சொைதிறய கபொலிஸொர் ற�து 
க்சயதுள்ளனர்.

அநுரா்தபுரத்தில் மகார வி�த்து
வடக�ொழும்பு தின�ைன் நிருபர்

க�ொழும்பு ேடடக்குளி பொலத்-
துறை ்சநற்தயில் ்தற்மபொது பலொக் -
�ொய விற்பறன அதி�ரித்துள்ளது. 
ேைக்�றி வற��ளின் விறலமயற்ைம் 
�ொைணேொ� ேக்�ள் கபொலஸ எனப-
படும் பலொக்�ொய வற��றள ்சறே-
யலுக்�ொ� க�ொள்மு்தல் க்சயவற்தக் 
�ொணக்கூடிய்தொ� உள்ளது. 

அரிசி, ம�ொதுறே ேொ விறலமயற் -
ைத்தினொல் ேக்�ள் பலொக்�ொய வற�-
��றள உணவொ� பொவிக்�த் க்தொடங்-
கியுள்ளனர். 

ஈைபபலொக்�ொய ஐம்பது ரூபொய 
வறை விற்பறன க்சயயபபடடிருந்த 
நிறலயில் எரிகபொருள் ்தடடுபபொட-
டொல் கவளியூர் வர்த்்த�ர்�ளொல் ேைக்-
�றி வற��ள் பொலத்துறை ்சநற்தக்கு 
விற்பறனக்கு வருவது கவகுவொ� 
குறைநதுவிடடது. 

இ்தன் �ொைணேொ� ஈைபபலொக்ற� 
100 ரூபொய மு்தல் 150 ரூபொய விறல 

அதி�ரித்துள்ளது.
கபொலஸ எனபபடும் பலொக்�ொய 

இருபத்ற்தநது சுறள�ள் ஐம்பது 
ரூபொயக்கு விற்பறன க்சயயப-
படடு வந்த நிறலயில் ்தற்மபொது 
பதிறனநது சுறள�ள் நூற்றி இருபத் -
ற்தநது ரூபொயக்கு விற்பறன க்சய-
யபபடுகிைது. 

அரிசி, ம�ொதுறேேொ விறல -
மயற்ைத்தினொல் ேக்�ள் பலொ சுறள 
ேற்றும் ஈைபபலொக்�ொய மூலமும் 
கைொடடி வறட உள்ளிடட பல்மவறு-
உணவு வற��ள் ்தயொரித்து வருகின்-
ைனர்.

இநநிறலயில் ேணகணணகணய 
்தடடுபபொடடொல் பொலத்துறை ்சந-
ற்தயில் விைகின் விறலயும் அதி�-
ரித்துள்ளது. ஒரு அடி நீளம் க�ொணட 
பத்து விைகு துணடு �டடு முபபத்-
ற்தநது ரூபொயக்கு விற்பறனயொகி-
யது. ்தற்மபொது எடடு விைகு துணடு 
�டடு ஒன்றின் விறல ஐம்பது 
ரூபொவொ� உயர்வறடநதுள்ளது.

�ாைத்துலை ெநல்தயில் 
�ைாக்காய் விற்�லன அதிகரிப்பு

வட க�ொழும்பு தின�ைன் நிருபர்

�ொடடில் ்தற்மபொது ஏற்படடுள்ள 
கபொருளொ்தொை க�ருக்�டியொல் 
ேக்�ள் பல்மவறு வற��ளிலும் 
கபரும் க�ருக்�டியுடன் வொழகின்ை-
னர். இவவொைொன நிறலறேயில் ேட-
டக்குளி ஐக்கிய மு்ச்சக்�ை ்சொைதி�ள் 
்சங்�ம் இனம், ே்தம், கேொழி பொைொது 
அறனத்து ேக்�ளுக்கும்   உலர் 
உணவுப கபொதி�றள வழங்கியறே 
கபரும் புணணியேொன க்சயலொகும். 
இநநி�ழவு எேது �ொடடின் அறனவ-
ருக்கும் ்சமூ� ஒற்றுறேக்�ொன உ்தொை-
ணமுேொகும் என கேௌலவி பொரூட 
பொரூக் க்தரிவித்்தொர்.

க�ொழும்பு ேடடக்குளி மபர்கு -
்சன் வீதியில் இயங்கும் ேடடக்குளி 
மு்ச்சக்�ை வணடி ்சொைதி�ள் ்சங்�ம், 
13ஆவது வருடேொ� கபொ்சன் 
கபௌர்ணமி தினத்்தன்று இபபிை -
ம்த்ச வறிய ேக்�ளுக்கு உலர் உணவு 
கபொதி�றள வழங்கியது. இவ 
றவபவத்தில் விம்சட அதிதியொ� 
�லநது  க�ொணட க�ொழும்பு 12 
இ்சொனியயொ அைபிக் �ல்லூரியின் 
உப அதிபர் கேௌவி பரூட பொரூக் 
விம்சட உறையொற்றுற�யிமலமய 
மேற்�ணடவொறு க்தரிவித்்தொர்.

க்தொடர்நது அவர் க்தரிவிக்ற� -
யில், இன்று �ொடடில் எரிவொயு, எரி-
கபொருட�ள், ேணகணணகணய 
்தடடுபபொடு நிலவுவதுடன் அத்தி-
யொவசிய உணவுப கபொருட�ளின் 
விறல�ளும் அதி�ரித்துள்ளன. 
உணவுத் ்தடடுபபொடும் நிலவுகிைது. 
ேக்�ளின் பசிறயத் தீர்பப்தற்�ொ� 
இன்று இ்ச்சங்�ம் இனம், ே்தம், 

கேொழி மவறுபொடு�றள எல்லொம் 
துைநது அறனவறையும் ஒரு ்தொய ேக்-
�ளொ� பொர்றவறய க்சலுத்தி அறன-
வருக்கும் உலர் உணவுப கபொருட-
�றள வழங்� முன் வநதுள்ளது. 
ேக்�ள் ேத்தியில் கபரும் �ஷடம் 
நிலவும் நிறலயில் இக் �ொரியம் 
கபரும் பயறனக் க�ொணட்தொகும்.

�ஷடேொன, துன்பேொன நிறலயில் 
வொழும் ேக்�ளுக்கு வழங்கும் இவ 
உ்தவிறய இறைவன் அங்கீ�ரிப-
பொன். இ்ச ்சங்�ேொனது பல ்தனவந-
்தர்�ளின் உ்தவியுடன் பதின்மூன்ைொ-
வது வருடேொ� இன்றைய நி�ழறவ 
�டொத்துகிைது. ேக்�ள் �ஷடபபடு -
ற�யில் உ்தவுவது ேனி்த ம�யேொ-
கும். இன்று இ்ச ்சங்�ம் முன்கன-
டுக்கும் இநநி�ழவொனது பலருக்கும் 
�ல்லம்தொர் உ்தொைணேொகும்.

�ொம் அறனவரும் இலங்ற�யர் 
என்ை உணர்வுடன் அறனத்து இனத்-
்தவறையும் இறணத்து ஐக்கியேொ� 
கபொ்சன் தினத்தில் இபபுணணிய 
க்சயல் �டத்்தபபடடது. இ்ச ்சங்�ம் 
�ொடு மி� சிக்�லொன நிறலயில் 
�ொணபபடும் ்தருணத்தில் உலர் 
உணவுப கபொதிறய வழங்குகிைது. 
இ்தனொல் பலரின் பசி நீங்குகிைது. 
இற்த பலரும் உணை மவணடும். 
பலரும் ேக்�ளுக்கு உ்தவ முன்வை 
மவணடும்.

அறனவரும் இன �ல்லிணக்�த் -
துடன் வொழமவொம். எல்லொ �ஷ-
டங்�ளும், துன்பங்�ளும் நீங்� 
மவணடும். �ொடு க்சழிபபுடன் 
ேக்�ள் க்சௌபொக்கியத்துடன் வொழ 
இறைவனிடம் அறனவரும் பிைொர்த்-
திபமபொம் எனவும் க்தரிவித்்தொர்.

ேட்ெக்குளி முசெக்கர ொரதிகள் ெங்கம 
உைர உணவுப் ட�ாதி வழங்கல்

 திைபபறன தின�ைன் நிருபர்
   
வட ேத்திய ேொ�ொண ஒலி ஊன -

முற்மைொர் ்சங்�த்தின் அநுைொ்தபுை 
ேொவடட  ம்தர்்தல் அணறேயில் 
அநுைொ்தபுைத்தில் �றடகபற்ைது. 
இ்தன்மபொது அநுைொ்தபுைம்  ேொவடட 
மேலதி� க்சயலொளர் விஜய வன-
சிங்� இதில் �லநது க�ொணடு 
இவவொறு  க்தரிவித்்தொர்.

இவர்�ள் அறனவரும் ்சமூ�த் -
தின்  பங்கு்தொைர்�ள் �ொடடின் வளர்்ச-
சிக்கு பங்�ளிக்கும் கபொறுபபும் உரி-
றேயும்  இவர்�ளுக்கும் உணடு. 
இவர்�ள் அறனவரினதும் பிை்சசி-
றன�ள் குறித்து �ொம்  விவொதிக்� 
்சமூ� ம்சறவ அதி�ொரி�ள் ேற்றும் 
கேொழி கபயர்பபொளருடன் ேொ்தம் 
ஒரு  முறையொவது �லநதுறையொ-
டல் ஒன்றை �டொத்்த மவணடும். 
இதில் க்தொடர்பொடல் ்தறட�றள  
மீறி �ம்ப�ேொன ம்சறவறய வழங் -

குவ்தற்கு ்சமூ� ம்சறவ உத்திமயொ-
�த்்தர்�ளுக்கு ற்சற�  கேொழிறய 
பயிற்றுவிக்�வுள்ள்தொ�வும், பயிர்்ச -
க்சயற�, சுயக்தொழில், வியொபொைம்  
மபொன்ை பல்மவறு கபொருளொ்தொை 
�ன்றே�றளக் க�ொணட திடடங்-
�ளுக்கு இம் ேக்�றள  ஈடுபடுத்்த 
முடியும் என அநுைொ்தபுைம் மேலதி� 
ேொவடட க்சயலொளர் விஜய வன-
சிங்�  இ்தன்மபொது க்தரிவித்்தொர். 

இலங்ற� க்சவித்திைன்  குறைபொ -
டுள்மளொர் ேத்திய ்சம்மேளனத்தின் 
்தறலவர் பிறையன் சு்சந்த  உறையொற்-
றுற�யில், �ொது ம�ளொம்தொர் ்சமூ� 
ஊட�ங்�றள ்தறட�றள மீறி எ்ச்ச-
ரிக்ற�யுடன்  ்தேது ்தனியுரிறேறய 
பொது�ொக்கும் வற�யில் பயன்ப-
டுத்துவது அவசியம்  எனவும்  �ொம் 
பல்மவறு துறை�ளிலும் கவற்றி 
கபை முயற்சிக்� மவணடும் எனவும்  
இ்தன்மபொது க்தரிவித்்தொர்.

வெேத்திய ோகாண ஒலி ஊனமுற்மைார 
ெங்கத்தின் அநுரா்தபுர ோவட்ெ ம்தர்தல்

அநுைொ்தபுை ேொவடட �லொகவவ 
ம்தர்்தல் க்தொகுதியில் அறேநதுள்ள 
அழ�பகபருேொ�ே  கிைொேத்தின் 
நீணட �ொள் ம்தறவயொ�விருந்த 
ஜும்ேொப பள்ளிக்�ொன புதிய வுழு்ச  
க்சயயும் பகுதி முன்னொள் இறளஞர் 
பொைொளுேன்ை உறுபபினர், நிறுவனத்-
தின்  ஒருங்கிறணபபொளர் ஏ.ஆர்.
வசீம் எடுத்்த துரி்த முயற்சியொல் 
Global Ehshan  Relief  நிறுவனத்தின் 
மூலம் வுழு க்சயயும் பகுதி புணை -
றேக்�பபடடு ேக்�ள்  பொவறனக்கு 

அணறேயில் திைநது றவக்�பபட-
டுள்ளது.

அ்தனடிபபறடயில் அழ�பகபரு-
ேொ�ே ஜும்ேொப பள்ளிக்�ொன புதிய 
வுழு்ச  க்சயயும் பகுதி ேக்�ளின் 
பயன்பொடடுக்கு வழங்கிறவக்�ப-
படட நி�ழவில்  ஒருங்கிறணபபொ-
ளர் ஏ.ஆர். வசீம்  உடபட பள்ளி நிறு -
வொகி�ள்,கபொது ேக்�ள் என பலர் 
�லநது க�ொணடனர்.

படம்: திைபபறன தின�ைன் 
நிருபர்

அலகப்பெருமாகம கிராமத்தின் 
நீண்ட நாள் தேவை பூர்த்தி

-புததளம், பளிச்சோக்குளம் கி்ரோைததில் உள்ள எரிபபோருள் நிமல்ம் புதன்கிழமை (22) 
நீணடை வரிமசயில், ைக்கள் தைது எரிபபோருமளப பபறறுக் பகோள்வதறகோக முணடி்டித-
துக் பகோணடிருந்த ்போது பிடிக்கபபடடை படைஙகளோகும். உடைபபு குறூப நிருபர்- 



சாய்ந்தமருது 
விசசட நிருபர் 

கிழக்கு மாகாண 
சதுரஙகப் சபாட்டி-
யில் சம்பியனான 
சாய்ந்தமருது சஹி-
ரியன் நைட்ஸ் சது-
ரஙக அணி ச்தசிய 
மட்டப் சபாட்-
டிக்கு த்தரிவு தசய-
யப்பட்டனர்.

கிழக்கு மாகா-
ணவிநையாட்டுத் -
துநை அநமச்சின் ஏறப்பாட்டில் 
திருசகாணமநை சுகா்தார திநணக்-
கை பிரா்நதிய பயிறசி நிநையத்தில் 
அணநமயில் ைநடதபறை மாவட்-
டஙகளுக்கிநடயிைான மாகாண 
சதுரஙக சபாட்டியில் அம்பாநை 
மாவட்டத்ந்த பிரதிநிதித்துவப்ப-
டுத்தி விநையாடிய சாய்ந்தமருது 
பிரச்தச தசயைகப் பிரிவில் பதிவு 
தசயயப்பட்ட சஹிரியன் நைட்ஸ் 
சதுரஙக அணியினர் (Zahirian Knights 
Chess Club)கிழக்கு மாகாண சதுரங-
கப் சபாட்டியில் தவறறி தபறறு  
மாகாண சம்பியனாக த்தரிவு தசயயப்-
பட்டு சா்தநன பநடத்துளைதுடன் 
ச்தசிய மட்டப் சபாட்டிக்கு த்தரிவு 
தசயயப்பட்டுளை்தாக சாய்ந்தம-
ருது பிரச்தச தசயைக விநையாட்டு 

உத்திசயாகத்்தர் எஸ்.எல்.சபூர்தீன் 
த்தரிவித்்தார். மாகாண மட்ட குறித்்த 
சதுரஙக இறுதி சபாட்டியில்  மட்டக்-
கைப்பு மாவட்ட அணிநய வீழ்த்திய 
நிநையில் அம்பாநர மாவட்ட அணி-
யினர் சம்பியனாக த்தரிவானநம 
குறிப்பிடத்்தக்கது.

குறித்்த சதுரஙகப் சபாட்டியில் 
அம்பாநை மாவட்டத்ந்த சசர்்ந்த 
ஏ.எம்.ஷகீர் அஹமட் (அணி 
்தநைவர்), எஸ்.எல்.எம்.சுஹூ்தான்,-
எப்.எம்.பமிஹாத், எம் எச் எம். நுஸ்-
ரத்,ஐ.சக.எம்.ஆக்கில் கான், எம் 
ஸட் எம்.ஷனிப், ஆகிசயார் கை்நது 
தகாணடனர். இவர்களின் இ்ந்த 
தவறறி மூைம் சாய்ந்தமருது பிரச்தசத்-
துக்கும் அம்பாநர மாவட்டத்துக்கும் 
தபருநம சசர்்நதுளைனர்.

பைாஙதகாநட 
தினகரன் நிருபர்

இ ர த் தி ன பு ரி 
ம ா வ ட் ட த் தின் 
பாடசாநை கிநட-
யிைான சதுரஙக 
விநையாட்டு சுற-
று ப் ச ப ா ட் டி யி ல் 
பைாஙதகாநட கன-
கைாயகம் ச்தசிய 
ப ா ட ச ா ந ை யின் 
தசல்வி கிருஷா்ந-
தினி மாணவி  
ச்தசிய மட்ட 
சபாட்டிக்கு த்தரிவுதசயயப்பட்டுள-
ைார்.

கட்ந்த 18-19 ஆகிய திகதிகளில் 
இரத்தினபுரி படுசஹன ச்தசிய பாட-
சாநையில் இைஙநக பாடசாநை 
சதுரஙக சஙகத்தினால் ஏறபாடு தசய-
யப்பட்ட இ்ந்த சதுரஙக சுறறுப்சபாட்-
டியில் பைாஙதகாநட கனகைாயகம் 
ச்தசிய பாடசாநையில் இரு்நது 29 
மாணவர்கள பஙகுதகாணடனர்.

மு்தற்தடநவயாக எமது மாணவர்-

கள இ்ந்த சதுரஙக விநையாட்டுப் 
சபாட்டியில் பஙகுபறறிய சபாதிலும் 
ச்தசிய மட்டத்திறகு த்தரிவாகியது 
எமது பாடசாநையின் ஒரு சா்தநன-
யாகும் என அதிபர் த்தரிவித்்தார்.

இம் மாணவர்கநை சரியாக 
வழி ைடத்தி ச்தசிய மட்டத்திறகு 
தவறறிநய தபறறுக்தகாடுத்்த 
பயிறசி ஆசிரியர் அகில் அவர்கநை 
பாடசாநை நிர்வாகம் ைன்றியுடன் 
பாராட்டுகிைது.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஜூன் மா்தம 25ம திைதி சனிக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.

2022 ஜூன் 25 சனிக்கிழகம
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இைஙநக-அவுஸ்திசரலிய 
அ ணி க ளு க் கி ந ட யி ை ா ன 
ஐ்ந்தாவதும் இறுதியுமான 
மட்டுப்படுத்்தப்பட்ட 50 
ஓவர் கிரிக்தகட் சபாட்டியில் 
அவுஸ்திசரலிய அணி 4 விக்த-
கட்டுகைால் தவறறி தபறைது. 
இப்சபாட்டி தகாழும்பு தகத்-
்தாராம சர்வச்தச கிரிக்தகட் 
நம்தானத்தில் பகலிரவு ஆட்-
டமாக சைறறு ைநடதபறைது.

ைாணயச் சுழறசியில் தவறறி தபறை இைஙநக 
அணி மு்தலில் துடுப்தபடுத்்தாடி 43.1 ஓவரில் 
சகை விக்தகட்டுகநையும் இழ்நது 160 ஓட்டங-
கள தபறைது. அதிக பட்சமாக சமிக கருணா-
ரட்ன 75 ப்நதுகளில் 8 தபௌணடரி, 2 சிக்ஸர் 
அடஙகைாக 75 ஓட்டஙகள தபறைார்.

பதிலுக்கு துடுப்தபடுத்்தாடிய அவுஸ்திசர-
லிய அணி 39.3 ஓவரில் 164 ஓட்டஙகநை 
எடுத்து 4 விக்தகட்டுகைால் தவறறி தபறைது. 
இதில் த்தாடநர இைஙநக அணி 3-2 என்ை 
விகி்தத்தில் நகப்பறறியது குறிப்பிடத்்தக்கது.

மு்தலில் துடுப்தபடுத்்தாடிய
இைஙநக அணி
இைஙநக அணிக்கு மீணடும் அநழக்கப்-

பட்ட ்தனுஷக குணதிைக்க 8 ஒட்டஙகநையும் 
தபத்தும் நிசஙக 2 ஓட்டஙகளுடனும் ஆட்ட-
மிழக்க இைஙநக அணிக்கு ைம்பிக்நக ைட்சத்-

திரமாக ஆடுவார் என 
ஆடிய குசல் தமன்டிஸ் 
26 ஓட்டஙகள தபற-
றிரு்ந்த சவநை கிட் 

விக்தகட் முநையில் 
ஆ ட் ட மி ழ்ந து 
தசன்ைார். பின்னர் 

நீன்ட இநடசவநை-
யின் பின்னர் அணிக்கு 
அ ந ழ க் க ப் ப ட் ட 

திசனஷ ச்நதிமால் அவரும் வ்ந்த சவகத்-
தில் 6 ஓட்டஙகளுக்கு ஆட்டமிழக்க பின்னர் 
அணியின் ்தநைவர் ்தசுன் சானக்க ஒரு ஓட்-
டத்துடனும் துனித் தவைைாைசக 4 ஓட்டங-
களுடன் ஆட்டமிழக்க பின்னர் இநண்ந-
்தார் சாமிக்க கருணரத்்தன அவருடன் 
இநண்ந்தார் தெப்ரி தவன்டர்சச அவரும் 
வ்ந்த சவகத்தில் 4 ஓட்டஙகள தபறறிரு்ந்த 
தவநை ரன் அவுட் முநையில் ஆட்டமி-
ழ்நது தசன்ைார்.பின்னர் இன்று ்தனது கன்னி 
சபாட்டி வரத்ந்த தபறை பிரசமாத் மதுசான் 
அவரும் சமிக்க கருணாரத்னவும் 8 ஆவது 
விக்தகட்டுக்காக 58 ஓட்டஙகள குவித்திரு்ந்த 
சவநை மதுசான் 15 ஓட்டஙகளுக்கு ஆட்டமி-
ழ்நது தசன்ைார். பின்னர் இநண்ந்தார் கருணாரத்-
னவுடன தீக்ஷன இநண்ந்தார்.அவரும் ைன்ைாக 
ஆடிய சவநை பின்வரிநசயில் இைஙநக 
அணிக்கு ைம்பிக்நக ைட்சத்திரமாக ஆடிய கரு-

ணாரத்ன 75 ப்நதுகநை எதிர்தகாணடு 8 ைான்கு 
ஓட்டஙகள அடஙகைாக 75 ஓட்டஙகள  தபறை 
சவநை ஆட்டிழ்நது தசன்ைார். இது அவரது 
அதிகூடிய ஓட்டம் என்பது குறிப்பிடத்்தக்கது. 
இைஙநக 43.1 ஓவர்கள நிநைவில் சகை விக்-
தகட்டுக்கநையும் இழ்நது 160 ஓட்டஙகநை 
தபறைது. தீக் ஷன இரணடு ஓட்டஙகளுடன் 

கைத்தில் இரு்ந்தார். ப்நது வீச்சில் அவுஸ்தி-
சரலிய அணி சார்பாக சஹசல்வூட், தமத்திவ் 
குன்சமன்,பட்கமின்ஸ், ்தைா இரணடு விக்தகட்-
நடயும் தமக்ஸ்தவல், கமரூன் கிரீன் ்தைா ஒரு 
விக்தகட்நடயும் ப்தம் பார்த்்தனர்.

காயம் காரணமாக கட்ந்த இரணடு சபாட்டிக-
ளில் விநையாடா்த ்தனுஷக குணதிைக மறறும் 

திசனஷ ச்நதிமால் அணியில் இநணக்க-
பட்ட அச்த சைரம் சவகப்ப்நது வீச்சாைர் 
பிரசமாத் மதுஷான் ஒருைாள சபாட்டியில் 
அறிமுகமானார். இைஙநக அணிக்காக 
ஒருைாள சபாட்டியில் அறிமுகம் தபறை 205 
ஆவது வீரர் என்ை தபருநமநய மதுஷன் 
தபறைார். இரு அணிகள இநடயிைான ஐ்ந-
்தாவதும் இறுதியுமான ஒருைாள சபாட்டி  
தகாழும்பு ஆர். பிசரம்தாச நம்தானத்தில் 
ஆரம்பமானது.

சபாட்டியின் ைாணயச் சுழறசியில் தவன்ை 
இைஙநக கிரிக்தகட் அணியின் ்தநைவர் 
்தசுன் ஷானக்க மு்தலில் துடுப்பாட்டத்-
திநன ச்தர்வு தசய்தார். இப்சபாட்டிக்கான 
இைஙநக அணியில் மூன்று மாறைஙகள 
சமறதகாளைப்பட்டுளைன.

அ்தன்படி திசனஷ ச்நதிமால், ்தனுஷக 
குணத்திைக்க மறறும் அறிமுக சவகப்ப்நது-
வீச்சாைர் ப்ரசமாத் மதுஷான் ஆகிசயாருக்கு 
அணியில் வாயப்பு வழஙகப்பட ்தனஞ்-
சய டி சில்வா, வனி்நது ஹஸரஙக மறறும் 

நிசராஷன் டிக்தவல்ை ஆகிசயாருக்கு ஓயவு 
வழஙகப்பட்டிருக்கின்ைது.

மறுமுநனயில் இ்ந்த ஒருைாள த்தாடரிநன 
ஏறகனசவ இைஙநக 3-1 எனக் நகப்பறறிய 
நிநையில், த்தாடரின் இறுதிப் சபாட்டியில் 
ஆறு்தல் தவறறிதயான்றிநன எதிர்பார்த்து 
அவுஸ்திசரலிய அணி கைமிைஙகியது.

கிழக்கு மாைாண சதுரஙைப ே்பாடடியில்

்ப�ாஙகைாக்ட

சாய்ந்தமருது சஹிரியன் நைட்ஸ்
த்தசிய மட்்டப் த�ாட்டிக்கு த்தரிவு

கனகைாயகம் த்தசிய �ா்டசாநை சதுரஙக
விநையாட்டு சுற்றுப் த�ாட்டியில் சா்தநன

அக்கநரப்�ற்று மாைகர சந�யினால் உளைக
உந்த�்ந்தாட்்ட அரஙகு திற்நதுநைப்பு

இைஙநக மகளிர் மறறும் 
இ்நதிய மகளிர் அணிகளுக்கு 
இநடயில் ்தம்புளை ரஙகிரி சர் -
வச்தச கிரிக்தகட் நம்தானத்தில் 
ைநடதபறை மு்தல் ரி 20 சபாட் -
டியில் இ்நதிய அணி 34 ஓட்டங -
கைால் அணி தவறறிநய பதிவு -
தசயதுளைது.

சபாட்டியின் ைாணயச் சுழறசி-
யில் தவறறிதபறை இ்நதிய மகளிர் 
அணி மு்தலில் துடுப்தபடுத்்தாடு-
வ்தறகு தீர்மானித்்தது. அ்தன்படி 
கைமிைஙகிய இ்நதிய அணிக்கு, 
இைஙநக மகளிர் அணி ஆரம்பத்-
திலிரு்நது அழுத்்தம் தகாடுத்்தது.

இ்நதிய அணியின் ஆரம்ப துடுப்-
பாட்ட வீராஙகநன ஸ்மிர்த்தி 
ம்ந்தனா மறறும் சப்பிசனனி 
சமகனா ஆகிசயார் ஆரம்பத்தி-
சைசய ஆட்டமிழ்ந்தனர்.

த்தாடர்்நது ஷப்பாலி வர்மா 
மறறும் ஹர்மன்பிரீட் சிங 
ஆகிசயார் மத்திய ஓவர்களில் 
ஓட்டஙகநை குவித்து இ்நதிய 
அணியின் ஓட்ட எணணிக்நகநய அதிகரித்்த-
னர். ஓட்டஙகள அதிகரித்்தசபாதும், ஓட்டசவகம் 
குநைவாகசவ ைகர்த்்தப்பட்டது.

ஷப்பாலி வர்மா 31 ஓட்டஙகநையும், ஹர்-
மன்பிரீட் சிங 22 ஓட்டஙகநையும் தபறறுக்தகா-
டுத்து ஆட்டமிழ்ந்தனர். ஒருகட்டத்தில் இ்நதிய 
அணி 130 ஓட்டஙகநை கடப்ப்தறகான வாயப்-
புகள இல்ைா்த சபாதும், கவீஷா டில்ஹாரியின் 
இறுதி ஓவரில் ஒரு சிக்ஸர் மறறும் 3 தபௌணடரி-

கநை தீப்தி ஷர்மா மறறும் தெமிமா தராட்ரிகஸ் 
ஆகிசயார் விைாசி அணியின் ஓட்ட எணணிக்-
நகநய 138/6 ஆக உயர்த்தினர்.

தெமிமா தராட்ரிகஸ் அதிகபட்சமாக 36 ஓட்டங -
கநை ஆட்டமிழக்காமல் தபை, தீப்தி ஷர்மா 8 ப்ந -
துகளில் 17 ஓட்டஙகநை விைாசினார். இைஙநக 
அணியின் ப்நதுவீச்சில் இசனாகா ரணவீர 3 விக்-
தகட்டுகநையும், ஓசதி ரணசிஙக 2 விக்தகட்டுக-
நையும் அதிகபட்சமாக வீழ்த்தினர்.

பின்னர் பதிலுக்கு துடுப்தப -
டுத்்தாட கைமிைஙகிய இைஙநக 
மகளிர் அணி ஆரம்பம் மு்தல் 
்தடுமாைத்த்தாடஙகியது. இைம் 
வீராஙகநன விஷமி குணரத்ன, 
சமரி அ்தபத்து மறறும் ஹர்ஷி்தா 
மா்தவி சபான்ை முன்னணி வீராங-
கநனகள விக்தகட்டுகநை பறி-
தகாடுக்க 27 ஓட்டஙகளுக்கு 
இைஙநக மகளிர் அணி ்தஙகளு -
நடய மு்தல் மூன்று விக்தகட்டுக -
நையும் இழ்ந்தது.

இ்தநனத் த்தாடர்்நது கவீஷா 
டில்ஹாரி இைஙநக அணிக்காக 
ஓட்டஙகநை குவித்்தசபாதும், ஓட்-
டசவகம் இ்நதிய அணியின் தவற-
றியிைக்நக எட்டுவ்தறகு சபாதுமா-
ன்தாக இருக்கவில்நை. எனசவ, 
இைஙநக அணியானது 20 ஓவர்-
கள நிநைவில் 5 விக்தகட்டுகநை 
இழ்நது 104 ஓட்டஙகநை மாத்தி-
ரசம தபறறுக்தகாணடது.

இைஙநக அணிக்காக அதிகபட் -
சமாக கவீஷா டில்ஹாரி ஆட்ட-

மிழக்காமல் 47 ஓட்டஙகநை தபறறுக்தகாடுக்க, 
சமரி அ்தபத்து 16 ஓட்டஙகநை தபறறுக்தகாடுத்-
்தார். இ்நதிய அணியின் ப்நதுவீச்சில் ரா்தா யா்தவ் 
2 விக்தகட்டுகநை வீழ்த்தினார்.

மூன்று சபாட்டிகள தகாணட ரி 20 த்தாடரின் 
மு்தல் சபாட்டியில் தவறறிதபறறுளை இ்நதிய 
மகளிர் அணி த்தாடரில் 1-0 என முன்னிநை வகிப் -
பதுடன், இரணடாவது ரி 20சபாட்டி இன்று 25ம் 
திகதி ைநடதபைவுளைது.

ஒலுவில் மத்திய விசசட, அக்கநரப்பறறு மத்திய, 
அக்கநரப்பறறு வடக்கு தினகரன் நிருபர்கள

அக்கநரப்பறறு மாைகர சநபயினால் உளைக 
காறப்ந்தாட்டஅரஙகு  திகாமடுல்ை ைாடாளுமன்ை 
உறுப்பினரும் ச்தசியகாஙகிரஸ் கட்சியின் ச்தசியத் 
்தநைவரும், முன்னாளஅநமச்சருமான ஏ.எல்.எம்.
அ்தாஉல்ைாவின் பஙகுபறறு்தலுடன்மாைகர மு்தல்வர் 
அ்தாஉல்ைா அஹமட் சக்கீயினால் திை்நதுநவக்கப்-
பட்டது. 

அக்கநரப்பறறு மாைகர சநபயின் பன்முகப்படுத்-
்தப்பட்ட நிதி ஒதுக்கீட்டின் மூைம் நிர்மாணிக்கப்பட்ட 

உந்தப்ந்தாட்ட உளைகஅரஙகு 2022.06.19ஆ்ந 
திகதி ஞாயிறறுக்கிழநம இரவு மாைகரமு்தல்வரி-
னால் திை்நதுநவக்கப்பட்டது. 

அக்கநரப்பறறு மாைகர சநபயின் ஏறபாட்டில் 
இடம்தபறைஇ்நநிகழ்வில் மாைகர சநப உறுப்பினர்-
கள, அக்கநரப்பறறுபிரச்தச சநபயின் ்தவிசாைர், 
உறுப்பினர்கள மறறும் அநனத்து நிறுவனஙகளின் 
்தநைவர், தசயைாைர் உட்பட முன்னாளஉந்தப்ந-
்தாட்ட வீரர்கள என பைரும் கை்நதுதகாணடனர். 

அக்கநரப்பறறு உந்தப்ந்தாட்ட லீக்கின் ்தநைவ-
ரும், மாைகரசநப உறுப்பினருமான அஸ்மி ஏ கபூர், 
தசயைாைரும், விநையாட்டுஉத்திசயாகத்்தரும் 

எம்.எச்.அஜவத் ஆகிசயாருடன் லீக்கின் உயர்-
பீட உறுப்பினர்கள என பைரும் கை்நதுதகாண-
டனர்.  

அக்கநரப்பறறு உந்தப்ந்தாட்ட லீக்கில் 
அஙகத்துவம் தபறறுளை உந்தப்ந்தாட்ட கழ-
கஙகளுக்கிநடயிைான சிசைகபூர்வ சபாட்-
டிகள இடம்தபறைது. கை்நதுதகாணட 
கழகஙகளுக்கு நிநனவுப்பரிசில்கள வழஙகி-
நவக்கப்படதும் குறிப்பிடத்்தக்கது. அக்கநரப்-
பறறு பிரச்தசத்தில் உந்தப்ந்தாட்ட விநை-
யாட்டிறகாக ்தஙகநை அர்ப்பணிப்பு தசய்த 
மூத்்த வீரர்களும் தகைரவிக்கப்பட்டனர்.

5 ஆைது ஒருைாள த�ாட்டி

அவுஸ்திரேலிய அணி
4 விக்ெகட்டுகளால் ெெற்றி

மு்தைாைது 20க்கு20 த�ாட்டியில் 
இ்நதிய மகளிர் அணிக்கு தைற்றி
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