
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

எம்பிலிப்பிட்டிய பகுதியில தோய் 
ஒரு்வர் தமது இரு பிள்ளைகளுடன் 
ஆற்றில குதித்து தற்சகோ்� செய்து 
சகோளளை முயற்சி செய்துளளை ெம்ப்வ-
சமோன்று  லநற்று இடம்சபற்றுளளை -
துடன் ெம்ப்வத்தில 32 ்வயது  தோயும்  
5 ்வயது மகளும் மரணம்டந்துளளை-
துடன் 11 ்வயது மகன் கோப்போற்்றப்-
பட்டுளளைோர். 

தோயும் மகளும் ஆஸ்பத்திரியில 

அனுமதிககப்பட்டு சிகிச்ெ ப� -
னின்றி மரணம்டந்துளளைனர்.

எம்பிலிப்பிட்டி ெந்திரிகோ -
ச்வ்வ  குளைத்தில�லய   லமற்படி 
தோய் தமது இரு பிள்ளைகளுடன் 
தற்சகோ்� செய்து சகோள்வதற் -
கோக குதித்துளளைதுடன் சபோலிஸோ -
ரும் பிரலதெ்வோசிகளும் இ்ணந்து  
அ்வர்க்ளை மீட்டு ஆஸ்பத்திரியில 
லெர்த்துளளைனர்.

குறித்த 32 ்வயது தோய் சூரியச்வ்வ 
பகுதி்ய 
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மின்னிதழ்

E- Paper

இ�ங்க கிரிகசகட் 
அணியின் ெக�து்்ற ஆட் -
டககோரர் ஏஞெல�ோ சமத்-
யூஸுககு  சகோலரோனோ 
்்வரஸ் சதோற்று உறுதியோ -
கியுளளைது.

அ்வருககு லமற்சகோள-
ளைப்பட்ட சரப்பிட் அன்டி -
ஜன் 

ஏஞ்சல�ோ மெத்யூஸுக்கு  
ம�ோல�ோனோ ம�ோற்று

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

அரெோஙக அசெகககூட்டுத்தோபனம் அரெோஙகத்தின் 
அனுெர்ணயுடன் புதிய நோன்கு ்வர்ண நவீன அசசு 
இயந்திரசமோன்்்ற சகோள்வனவு செய்துளளைது. அதன் 
மூ�மோன உற்பத்தி நட்வடிக்ககள எதிர்்வரும் ஜூ்� 
04 ஆம் திகதி ஆரம்பமோகவுளளைது.  

கலவி அ்மசசின் செய�ோளைர் நிஹோல ரணசிஙகவின் 
த்�்மயில அன்்்றய தினம் முற்பகல 

அரச அசசக கூட்டுத்தாபனத்தில்  
நவீன அசசு இயந்திரம

லம மோதம் 9ஆம் திகதி இடம்சபற்்ற ்வன்மு்்ற 
மற்றும் க�்வரச ெம்ப்வஙகள சதோடர்போக கடந்த 24 
மணி லநரத்துள லமலும் 14 லபர் ்கது செய்யப்பட்டுள -
ளைதோக சபோலிஸ் த்�்மயகம் சதரிவித்துளளைது.   

இதன்படி, 857 ெம்ப்வஙகள சதோடர்போக இது்வ்ர 03 
ஆயிரத்து 56 ெந்லதக நபர்கள ்கது செய்யப்பட்டுளளை-
தோகவும் சபோலிஸ் த்�்மயகம் லமலும் சதரிவித்துள-
ளைது.  

பம 9 ஆம திகதி வன்முறை  
பமலும 14 பபர் றகது  
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ச்வளிநோட்டு அ்மசசின் கீழ் செயற்படும் சகோன்சியூ-
�ர் பிரி்்வ எதிர்்வரும் திஙகட்கிழ்ம முதல ்வோரத்தின் 
அ்னத்து நோட்களிலும் தி்றந்து லெ்்வக்ளை ்வழஙக தீர்-
மோனிககப்பட்டுளளைதோக ச்வளிவி்வகோர அ்மசசு ்வட்-
டோரஙகள சதரிவித்தன.

சகோன்சியூ�ர் லெ்்வ சதோடர்பில நி�வும் அதிகரித்த 
ல்வண்டுலகோ்ளை க்வனத்தில சகோண்டும் சபோது மகக-
ளுககு அ்வசியமோன  லெ்்வக்ளை 

மெளிநோட்டமெச்சின் ம�ோன்சியூ�ர் பிரிவு
திங�ள் மு�ல் தினமும் திறக்� தீர்ெோனம்
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அ்னத்து கட்சிகளின் த்�்வர்களுடனும் லபச -
சு்வோர்த்்த நடத்தி ெர்்வ கட்சி அரெோஙகத்்த உரு -
்வோககு்வதற்கோன நட்வடிக்கக்ளை எடுககுமோறு 
மகோநோயகக லதரர்கள ஜனோதிபதி லகோட்டோபய 
ரோஜபக ஷவுககு கடித மூ�ம் ல்வண்டுலகோள விடுத் -
துளளைனர்.

அஸ்கிரிய, மல்வத்து, அமரபுர மற்றும் ரோமோன்ய 
பீடஙகளின்  மகோநோயகக லதரர்கலளை  ஜனோதிப -
திககு லநற்று அது சதோடர்பில கடிதசமோன்்்ற 
அனுப்பியுளளைனர்.

அ்னத்துக கட்சிகளின் த்�்வர்க்ளை மீண்டும் 
அ்ழத்து ெர்்வ கட்சி அரெோஙகத்்த உரு்வோககு்வ -
தற்கோன நட்வடிக்கக்ளை எடுககுமோறு 

்சர்ெ�டசி அ�்சோங�த்ம� அமெக்குெோறு 
ெ�ோநோயக்� ல��ர்�ள் ஜனோதிபதிக்கு �டி�ம்
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நோட்டில நி�வும் எரிசபோருள 
சநருககடி கோரணமோக இம்மு்்ற 
போரோளுமன்்ற அமர்வுக்ளை 
மூன்று தினஙகளுககு மட்டுப்ப-
டுத்து்வதற்கு தீர்மோனிககப்பட்-
டுளளைது.

ெபோநோயகர் மகிந்த யோப்போ அலப்வர்தனவின் 
த்�்மயில லநற்று முன்தினம் கூடிய போரோளு -
மன்்ற வி்வகோரஙகள சதோடர்போன சதரிவுககுழு -

வின் அமர்வின் லபோலத இந்த 
தீர்மோனம் லமற்சகோளளைப்பட்-
டுளளைது.

அதற்கிணஙக போரோளுமன்்ற 
அமர்வுகள எதிர்்வரும் ஐந்தோம் 
திகதி செவ்வோய்ககிழ்ம ஆரம் -
பமோகவுளளை நி்�யில எதிர்்வ-

ரும் 7ஆம் 8 ஆம் திகதிகளில போரோளுமன்்ற அமர் -
வுக்ளை நடத்து்வதில்� என்்ற தீர்மோனம் அந்த 
கூட்டத்தின் லபோது எடுககப்பட்டுளளைது.

போ�ோளுென்ற அெர்வு�ள் மூன்று தினங�ளுக்கு ெடடுபபடுத்�ல்

ெர்்வலதெ நோணய நிதியத்துடனோன 
ல்வ்�த்திட்டம் மற்றும் இ�ங்க-
யின் அபிவிருத்தி நட்வடிக்ககளுக-
கோக இருதரப்பு உ்றவுக்ளை ்வலுப்-
படுத்தி சதோடர்ந்தும் ஒத்து்ழப்பு 
்வழஙகு்வதோக ஜப்போன் தூது்வர் 
ஹிலடககி மிசுலகோஷி (Hideaki 
Mizukoshi) சதரிவித்துளளைோர்.   

சகோழும்பு, லகோட்்டயிலுளளை 
ஜனோதிபதி மோளி்கயில 

IMF உடனான வவலலத்திடடம், அபிவிருத்தி  
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ரயில ெோரதிகள மற்றும் கட் -
டுப்போட்டோளைர்கள ஆரம்பித்த 
ல்வ்� நிறுத்தப் லபோரோட்-
டம் லநற்று மோ்� ்கவி-
டப்பட்டுளளைது. அத்னய-
டுத்து ்வழ்ம லபோன்று ரயில 
லெ்்வகள ந்டசபறு்வதோக 

ரயிலல்வ சபோது முகோ்மயோ-
ளைர் தம்மிகக ஜயசுந்தர சதரிவித்-
துளளைோர்.  

அத்துடன் ரயில லெ்்வக்ளை 
சதோடர்ந்தும் ்வழ்ம லபோன்று 
முன்சனடுத்துச செல்வதற்கு 
நட்வடிக்க எடுககப்பட்டுளளை-
தோகவும் அ்வர் 

பநற்று காறல ஆரமபித்த ரயில்பவ   
பவறல நிறுத்தம மாறலயில் நிறைவு   

மோத்த்்ற, ்வவுனியோ மற்றும் கண்டி 
ஆகிய பிரலதெஙகளில ஒலர நோளில கட -
வுசசீட்்டப் சபற்றுக சகோளளும் நி்�-
யஙக்ளை எதிர்்வரும் திஙகட்கிழ்ம 
முதல தி்றககவுளளைதோக முதலீட்டு ஊக -
குவிப்பு அ்மசெர் தம்மிகக சபலரரோ 
சதரிவித்துளளைோர். சகோழும்பில ந்ட -
சபற்்ற நிகழ்ச்வோன்றில உ்ரயோற்றிய 
அ்வர், 

ைாத்தலை, வவுனியா, ்கண்டியில்
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கந்தககோடு புனர்்வோழ்வு 
மத்திய நி்�யத்தில 
இடம்சபற்்ற ெம்ப்வங-
கள சதோடர்பில ஆரோய்்வ -
தற்கோக இ�ங்க மனித 
உரி்ம ஆ்ணககுழுவின் பிரதிநி -
திகள லநற்று அஙகு சென்றுளளைதோக-
வும் ெம்ப்வஙகள சதோடர்பில விெோர -

்ணக்ளை உடனடியோக 
ஆ ர ம் பி த் து ள ளை த ோ க வு ம் 
ஆ்ணககுழு ்வட்டோரங-
கள சதரிவித்தன.  

ஆ ் ண க கு ழு வின் 
த்�வி ஓய்வுசபற்்ற உயர்-

நீதிமன்்ற நீதிபதி லரோஹினி மோரசிஙக, 
அது சதோடர்பில லநற்று சதரிவிக்க-
யில, 

்கநதக்்காடு புனரவாழ்வு நிலலய சம்பவம்:

இந்தியோவுககோன வீெோ 
சபற்றுக சகோள்வதற்கோன 
விண்ணப்பஙகள ஏற்றுக 
சகோளளும் தினஙகள 
சதோடர்போக இ�ங்கயி-
லுளளை இந்திய உயர்ஸ்-
தோனிகரோ�யம் அறிவித்தல விடுத் -
துளளைது.

இதன்படி எதிர்்வரும் 04 ஆம் திகதி 
திஙகள முதல புதிய ந்டமு்்ற 
அமுல படுத்தப்படு்வதோக அறிவிககப்-
பட்டுளளைது. 

விெோ விண்ணப்ப முக்வர் நி்�யம் 
IVS ்வோரத்தில மூன்று நோட்கள மோத்-

திரலம விெோ விண் -
ணப்பஙக்ளை ஏற்-
று க ச க ோ ள ளு ச மன் று ம் 
உ ய ர் ஸ் த ோ னி க ர ோ � ய ம் 
சதரிவித்துளளைது. 

இதற்க்மய எதிர்்வ-
ரும் 04 ஆம் திகதி முதல செவ்வோய்க-
கிழ்ம, வியோழககிழ்ம மற்றும் 
ச்வளளிககிழ்ம ஆகிய நோட்களில 
மோத்திரம் விண்ணப்பஙகள ஏற்றுக 
சகோளளைப்படும்.  

அத்துடன் 04ஆம் திகதி திஙகட்கி-
ழ்மயும் எந்த விதமோன முன்பதிவுக-
ளும் ஏற்றுகசகோளளைப்பட 

இநதிய வீசா விண்்ணபபம்:

எம்பிலிப்பிட்டியவில் இரு பிள்ளைகளுடன் குளைத்தில் குதித்்த ்தாய்;

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

நோட்டில சபோருளைோதோர 
ரீதியோக போதிககப்பட்டுளளை 
32 இ�ட்ெம் குடும்பஙக-
ளுககு நி்வோரணஙக்ளை 
சபற்றுக சகோடுப்பதற்கு அர -
ெோஙகம் திட்டமிட்டுளளைதோக 
அ்மசெர் ரலமஷ் பத்திரண 

சதரிவித்துளளைோர்.
அடுத்த மோதம் முதல அதற்-

கோன செயற் திட்டம் ந்ட-
மு்்றப்படுத்தப்படு்வதுடன் 
ஒரு குடும்பத்திற்கு 7,500 
ரூபோ வீதம் நிதி ்வழஙகு்வ -
தற்கு தீர்மோனிககப்பட்டுளளை-
தோகவும் அ்மசெர் 

மபோருளோ�ோ� ரீதியில் போதிக்�பபட்ட  
32 இ�ட்சம் குடும்பங�ளுக்கு நிெோ�ணம்

ெவூதி அலரபியோவுடனோன எரிெகதி ஒத்து-
்ழப்்ப மிகவும் அ்வெரமோன விடயமோ-
கக கருதி, இன்று 02ஆம் திகதி முதல 05 
்வ்ர ஜனோதிபதியின் விலெட தூது்வரோக 
சுற்்றோடல அ்மசெர் நஸீர் அஹமட் ெவூதி 
அலரபியோவுககு விஜயம் செய்்வதற்கு ்வெ-
திக்ளை ்வழஙகுமோறு ச்வளிநோட்ட்மச-
ெர் பீரிஸ், ெவூதி அலரபியத் தூதரகத்தின் 
சபோறுப்போளைர் அப்துல�ோ ஏ. ஓர்லகோபிககு 
லகோரிக்க விடுத்துளளைோர்.   ெவூதி அலரபி-
யத் தூதரகத்தின் சபோறுப்போளைர் 

எரிசக்தி ஒத்துலழபலப பபறும் வ�ாக்கில்  

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

எரிசபோருள வி்� 
கடந்த 26 ஆம் திகதி நள-
ளிரவு முதல அதிகரிககப்-
பட்டலதோடு 28 ஆம் திகதி 
மதியம் 12 மணி முதல பஸ் 
லெ்்வக்ளை நிறுத்தப்லபோ-
்வதோக சதரிவித்த பஸ் ெங-
கசமோன்று ்வருடோந்த பஸ் 
கட்டண திருத்தத்்த லமற்சகோண்ட -
தன் பின்னர் அது நியோயமற்்றசதன 
சதரிவித்திருப்பது ல்வடிக்கயோன -
சதன லதசிய லபோககு்வரத்து ஆ்ணக -
குழுவின் பணிப்போளைர் நோயகம் 
க�ோநிதி நி�ோன் மிரோண்டோ சதரிவித் -
தோர்.  

2001 ஆம் ஆண்டு அனுமதிககப்-
பட்ட பஸ் கட்டண அதிகரிப்பு லதசிய 
சகோள்கககிணஙக இந்த ்வருடத்திற் -

குரிய ்வருடோந்த பஸ் கட் -
டணத்திருத்தம் லநற்று 
முத�ோம் திகதி ந்டமு-
்்றககு ்வரும் ்வ்கயில 
லமற்சகோளளைப்பட்டுள -
ளைது. ஆகக கு்்றந்த பஸ் கட்டணம் 
40 ரூபோ்வோகவும் ஏ்னய கட்டணங-
கள 22 வீதத்தோலும் அதிகரிககப்பட்-
டுளளைது. யோப்பில உட்படுத்தப்பட்-
டுளளை பரிந்து்ரகக்மயல்வ இந்த 
கட்டண அதிகரிப்பு லமற்சகோளளைப்-

பட்டுளளைதோகவும் அ்வர் 
சதரிவித்தோர்.  

தக்வல தி்ணககளைத்-
தில லநற்று ந்டசபற்்ற 
விலெட ஊடகவிய�ோளைர் 
ெந்திப்பின்லபோது லதசிய 
லபோககு்வரத்து தி்ணக-
களைத்தின் பணிப்போளைர் 
நோயகம் இவ்வோறு சதரி-
வித்தோர்.  

அ து ச த ோ ட ர் பி ல 
லமலும் சதரிவித்த அ்வர், 

லநற்று முன்தினம் 
நளளிரவு முதல இ�ங்க லபோககு-
்வரத்துச ெ்ப மற்றும் தனியோர் பஸ் 
கட்டணஙகள 22 வீதமோக அதிகரிக-
கப்பட்டுளளைது. அதற்கிணஙக 32 
ரூபோ்வோக இருந்த ஆகககு்்றந்த கட்ட-
ணம் 40 ரூபோ்வோக 

28 ஆம் திகதிக்கு முன் பஸ் கட்டணம் அதிகரிக்க வேண்டுமென  

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,   
மடுலசீ்ம நிருபர்

க�ன்பிந்துனுச்வ்வ பிரலதெத்தில 
லநற்று இடம்சபற்றுளளை விபத்து 
ஒன்றில 13 போடெோ்� மோண்வர் -
கள கோயம்டந்து ஆஸ்பத்திரிகளில 
சிகிச்ெ சபற்று ்வருகின்்றனர். இந்த 
ெம்ப்வம் லநற்றுககோ்� இடம்சபற்-

றுளளைது.   
லபோககு்வரத்து ்வெதிகள இல�ோத 

கோரணத்தோல ச�ோறிசயோன்றில பய-
ணித்துளளை போடெோ்� மோண்வர்-

கலளை ச�ோறியின் பின்பகக கதவு 
உ்டந்து விழுந்ததில விபத்துககுள-
ளைோகியதோக சபோலிஸோர் சதரிவித்த-
னர்.  

மாணவர்கறை ஏற்றி   
சசன்ை சலாறி விபத்து

யோழ்ப்போணத்துககோன அத்தியோ்வசிய உணவு மற்றும் மருந்துப் -
சபோருள விநிலயோகத்துககோக ரயில லெ்்வ்ய பயன்படுத்த உரிய ஏற்-
போடுக்ளை செய்து தருமோறு லபோககு்வரத்து அ்மசெர் பந்து� குண-
்வர்த்தனவிடம் அஙகஜன் இரோமநோதன் லகோரிக்க விடுத்துளளைோர்.  

தற்லபோ்தய சூழ்நி்�யில யோழ். சகோழும்புககி்டயில அத்தி -
யோ்வசிய உணவு மற்றும் மருந்துப்சபோருள 

அத்தியாவசிய உ்ணவு, ைருநது விநிவயா்கம்;

அரசுககு அழுத்தம சகாடுத்த சஙகம   
நியாயமற்ைசதன கூறுவது பவடிகறக
வத.வபா ஆல்ணக்குழு பணிபபாளர �ாய்கம்

“யாப்பில் உட்படுத்்தப்பட்ட 
பரிந்து்ைக்க்ெயவே   

பஸ் கட்டணத்தில் 
திருத்்தம் மெய்யப்பட்டது”  

கலன்பிந்துனுமேேவில் ெம்பேம்
13 பபர் காயம  

ஜனோதிபதியின் வில்ச்ட தூதுெ�ோ�   
அமெச்்சர் நஸீர் இன்று ்சவூதி பயணம்WB, ADB நிதிப பங்களிபபுடன்

06 ைாதங்கள் வழங்க அரசு தீரைானம்
அ்ெசெர் ைவெஷ் பத்திைண ம்தரிவிப்பு   

இலஙறகககு ஜபபான் ஒத்துறைபபு   
வைஙகுசமன தூதுவர் சதரிவிபபு

யாழ். - சகாழுமபு சரககு ரயில் பசறவறய  
பயன்படுத்த உதவுமாறு பகாரிகறக

அஙகஜன் M.P அ்ெசெர் பந்துலவுக்கு கடி்தம்

06

06

0606

06

06

06

06

06

பசயறபாடு்கள் 4ஆம் தி்கதி ஆரம்பம்  

சசவவாய், புதன் வியாைன்
தினஙகளில் மட்டுபம ஏற்பு

06

06

06

06 06

�ோயும் ெ�ளும் பலி; 11 ெயது 
ெ�ன் �ோபபோற்றபபடடுள்ளோர்

�்டவுச்சீடடு ஒல� நோள் ல்சமெ   
திங�ள் மு�ல் ஆ�ம்பம்  

மனித உரிறம ஆறணககுழு   
விசாரறணகளுககாக விறரவு

அவ�்க வசலவ்கள் இரத்து



பாகிஸ்ானில் பபாருளா்ார 
பெருக்கடி, அதி்கரித்திருககும் பண-
வீக்கம் மற்றும் அதி்க வரியால் 
்காகி் இறககுமதிககு பெருக்கடி 
ஏற்பட்டிருககும் சூழலில் அது 
மாணவர்களுக்கான பாடப் புத்்்கங்-
்களள அச்சிடுவதிலும் பாதிப்ளப 
ஏற்படுத்தியுளளது. 

புதிய ்கல்வி ஆண்டுக்கா்க மில்லி-
யன் ்கணக்கான மாணவர்கள பாடப் 
புத்்்கங்்களள பபறா் நிளையில் 
அவசர ெடவடிகள்க எடுக்கா் பட்சத்-
தில் சிந்த், பஞசாப் மற்றும் ள்கபர பக-
துங்்கவா மா்காணங்்களின் பாடசாளை 
நிரவா்கங்்களால் புதிய புத்்்கங்்களள 
அச்சிட முடியா் நிளை ஏற்படும் 
என்று பாகிஸ்ானின் பதிப்பாளர்கள 
மற்றும் புத்்்க விற்பளனயாளர்கள 
சங்்கம் ப்ரிவித்துளளது.  

ஒரு கிலைா உளளூர ்காகி்ம் 100 
ரூபாவா்க அதி்கரித்திருப்பது அச்சு 

மற்றும் பபாதியிடல் துளற்கள வீழ்ச்-
சிளய லொககிச் பசல்ைக ்காரணமா-
கியுளளது என்று அந்் சங்்கத்தின் 
்ளைவர அசீஸ ்காலித் ப்ரிவித்துள-
ளார. 

பாக. அரசு ்கடும் வரி விதிககும் 
நிளையில் பதிப்பாளர்கள இறககு-
மதி ்காகி்ங்்களின் பற்றாககுளறளய 
எதிரப்காண்டுளளனர. உளளூர 
்காகி்ங்்கள ஒப்பிட்டளவில் விளை 
குளறவா்க இருந்்லபாதும் அது 
இந்் ஆண்டு சுமார 200 வீ்ம் விளை 
உயரளவ ்கண்டுளளது. 

உகளரனில் ரஷயாவின் ள்கவசம் உளள பபர-
டியான்ஸக துளறமு்கத்திலிருந்து 7,000 ப்ான் 
்ானியங்்கள ப்காண்ட ்கப்பல் புறப்பட்டுளளது. 
இந்்ப் பகுதியில் ரஷயா நியமித்திருககும் அதி்காரி 
இ்ளனத் ப்ரிவித்்ார.

ரஷயா- உகளரன் லபார ஆரம்பித்் பின் அங்கி-
ருந்து புறப்பட்டிருககும் மு்ல் ப்ாகுதி  ்ானி-
யங்்கள இளவயாகும். ்கருங்்கடலில் உளள ரஷய 
்கப்பல்்கள, பயணத்ள் உறுதிபசய்யும் என்று  ப்ரி-
விக்கப்பட்டது. எனினும் ்கடந்் வியாழககிழளம 
புறப்பட்ட இந்்க ்கப்பல் எங்கு பசல்கிறது என்பது 
உறுதி பசய்யப்படவில்ளை.

உகளரனியத் துளறமு்கங்்களில் ்ானியக ்கப்-
பல்்கள முடங்கிய்ால், உைப்கங்கும் உணவுப் 
பற்றாககுளற ஏற்பட்டது. ரஷயாவும் அ்ன் ெட்பு 
ொடு்களும் ்ங்்கள ்ானியங்்களளக ்களவாடுவ்ா்க 
உகளரன் குற்றம்சாட்டுகிறது. 

மறுபுறம் உைகின் மி்கப்பபரிய ல்காதுளம ஏற்று-
மதி ொடா்க உளள ரஷயா, லமற்்கத்திய ்ளட்களி-
னால் ்மது பசாந்் ஏற்றுமதி்களள லமற்ப்காளவ-
தில் சிக்கல்்களள எதிரப்காண்டு வருகிறது. 

இந்் சூழலில் பாதிக்கப்படககூடிய ொடு்களில் 
பஞசம் ஏற்படக கூடிய சாத்தியம் பற்றி எச்சரிகள்க-
்கள விடுக்கப்பட்டுளளன. குறிப்பா்க உகளரனிய 

ஏற்றுமதி்களில் அதி்கம் ்ங்கி உளள ஆபிரிக்க பிராந்-
தியம் அதி்க பெருக்கடிககு உளளாகி உளளது.  

உகளரன் மீ்ான ரஷய பளடபயடுப்பு உைப்கங்-
கும் உணவு விளை அதி்கரிக்கக ்காரணமாகியுளளது.
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ஈகவலடாரில் ்கடந்் இரண்டு வாரங்்க -
ளுககு லமைா்க இடம்பபற்ற ஆரப்பாட்-
டங்்களள ள்கவிடுவ்ற்கு அந்ொட்டு 
பழங்குடி ்ளைவர்கள அரசாங்்கத்து-
டன் ஒப்பந்்ம் ஒன்றில் ள்கச்சாத்திட்-
டுளளனர. 

அதி்கரித்துளள எரிபபாருள மற்றும் 
உணவு விளை்களள ்கட்டுப்படுத்் ெடவ -
டிகள்க எடுககும்படி ல்காரி ஆரப்பாட்டக-
்காரர்கள வீதி்களள முடககியல்ாடு லபர -
ணி்களள ெடத்தினர. 

சிை ஆரப்பாட்டங்்களில் வன்முளற 

பவடித்் நிளையில் பாது்காப்பு பளட-
யினருடனான லமா்ல்்களில் குளறந்்து 
ஆறு லபர உயிரிழந்்னர. 

இந்நிளையில் இந்் உடன்படிகள்க-
யின் ஓர அங்்கமா்க, எரிபபாருள ்கைன் 
ஒன்றின் விளைளய 15 வீ்ம் குளறப்ப -
்ற்கு ஈகவலடார அரசு இணங்கியுளளது. 

எண்பணய் உற்பத்தி ொடான ஈகவலடா -
ரில் ்கடந்் 2020ககுப் பின் டீசல் விளை 
கிட்டத்்ட்ட இரட்டிப்பாகி உளளல்ாடு 
பபட்லரால் விளை லவ்கமா்க அதி்கரித்-
துளளது. 

ஆரப்பாட்டக்காரர்கள ல்காரிய்ன் 
பாதி அளவு சலுள்களய வழங்்கலவ அரசு 
இணங்கியலபாதும், அது ஆண்டு ஒன்றில் 
ொட்டுககு 340 மில்லியன் படாைர 
இழப்ளப ஏற்படுத்தும் என்று ஈகவலடார 
நிதி அளமச்சு குறிப்பிட்டுளளது.  

எதிர்காை சுரங்்கம் மற்றும் எண்பணய் 
அபிவிருத்தி லவளை்கள மற்றும் ஏளனய 
விரிவாக்க பணி்களில் பழங்குடி்களின் 
ஆலைாசளனளய பபறுவ்ற்கும் அரச 
லபச்சுவாரத்ள்யாளர்கள இணக்கம் 
ப்ரிவித்துளளனர.

்க ா ண ா ம ல் ல ப ா யு ள ள 
கிரிப்லடா ராணி என்று 
அறியப்படும் ருஜா இக -
னலடாவா என்ற பபண் 
அபமரிக்கா புைனாய்வுப்  
பிரிவான எப்.பி.ஐயினால் 
ல்டப்பட்டு வரும் முககிய 
10 லபர பட்டியலில் லசரக -
்கப்பட்டுளளார. 

்னது 40 வயது்களில் 
இருககும் பல்ல்கரியாளவச் 
லசரந்் அவர ‘ளவன்ப்கா-
யின்’ என்று அளழக்கப் -
படும் கிரிப்லடா ொணய 
லமாசடியில் ஈடுபட்டவர 
என ல்டப்பட்டு வருகி -
றார. இவர பாதிக்கப்பட்ட-
வர்களிடம் இருந்து 4 பில்-
லியன் படாைருககு லமல் 
லமாசடி பசய்து ்ளைமளறவாகி 
இருப்ப்ா்க எப்.பி.ஐ ப்ரிவித்துள-
ளது.   

அபமரிக்கா பிடியாளண பிறப்-

பித்் 2017 ஆம் ஆண்டு ப்ாடக்கம் 
அவர ்காணாமல்லபாயுளளார. 

கிரிப்லடா ்கரன்சி என்று அளழத்-
துக ப்காண்ட வன்ப்காயின், 

2014இல் அதி்க ெபர்களுககு 
ொணயத்ள் விற்றால் 
வாங்குபவர்களுககு ்ரகுப் 
பணம் வழங்்க ஆரம்பித்-
்து. எனினும் இந்் முளற 
பாது்காப்பு அற்றது என்று 
எப்.பி.ஐ குறிப்பிட்டது.   

இந்நிளையில் இகனலடா-
வாளவ ள்கது பசய்வ்ற்கு 
துப்பு வழங்குபவருககு 
100,000 படாைர சன்மானம் 
அளிப்ப்ா்க அறிவிக்கப்பட்-
டுளளது. எப்.பி.ஐயினால் 
ல்டப்படும் மு்ல் பத்துப் 
லபரில் இருககும் மு்ல் 
பபண் இவராவார. 

2017இல் பல்ல்கரியாவில் 
இருந்து கிலரக்கத்துககு 
பசல்லும் விமானம் ஒன்றி -

லைலய அவர ்களடசியா்க ்காணப்-
பட்டுளளார. அது ப்ாடக்கம் அவர 
ப்ாடரந்து ்காணாமல்லபானவரா்க 
உளளார. 

ஹ�ொஙஹகொஙகின் ஆட்சி முறைறை
ஹ�ொடர்வ�ற்கு சீன ஜனொதிபதி உறுதி

அஹெரிககொவின் முககிை த�டபபடுத்வொர
பட்டிைலில் ‘கிரிபதடொ ரொணி’யின் ஹபைர

ப�ாங்ப்காங்கில் ஆட்சி புரியும் 
சீனாவின் “ஒரு ொடு இரு ஆட்சி-
முளற” அந்் ெ்களர பாது்காப்பதில் 
பவற்றி ்கண்டிருப்ப்ா்கவும் நீண்ட 
்காைத்துககு அது ப்ாடரும் என்றும் 
சீன ஜனாதிபதி ஷி ஜின்பிங் ப்ரிவித்-
துளளார. 

ப�ாங்ப்காங் பிரிட்டனிடமிருந்து 

சீனாவிடம் ஒப்பளடக்கப்பட்டு 25 
ஆண்டு நிளறளவ அனுசரிக்க அவர 
ப�ாங்ப்காங்கிற்குச் பசன்றுளளார.

ப�ாங்ப்காங் பிரிட்டனிடமிருந்து 
சீனாவிடம் ஒப்பளடக்கப்பட்ட 
பின்னலர, ெ்கரின் உண்ளமயான ஜன-
ொய்கம் ஆரம்பித்்து என்று ஷி குறிப்-
பிட்டார.

“்ாய்கத்துடன் இளணந்் 
பின்னலர ப�ாங்ப்காங்வாசி்கள 
பசாந்் ெ்கரின் ஆட்சியாளர்களா்க 
மாறினர. ெ்கரின் உண்ளமயான ஜன-
ொய்கம் இங்கிருந்து ஆரம்பித்்து,” 
என்று அவர கூறினார.

ப�ாங்ப்காங்கின் ென்ளமக்கா்கச் 
சீனா பசயல்பட்டுளள்ா்கச் பசான்ன 
அவர ப�ாங்ப்காங்கின் திறந்் வரத்-
்்கச் சூழலுககு ஏதுவா்க மத்திய அர-
சாங்்கம் பசயல்படும் என்று அவர 
ப்ரிவித்்ார.

சீன ஜனாதிபதி ஷி ்ளை நிைத்தில் 
இருந்து ்கடந்் இரண்டு ஆண்டு்க-
ளில் மு்ல் முளற பவளிலய பயணித்-
திருககும் இந்் விஜயத்ள் ஒட்டி 
ப�ாங்ப்காங்கில் பாது்காப்பு பைப்-
படுத்்ப்பட்டுளளது. 

அண்ளமய ஆண்டு்களில் 
ப�ாங்ப்காங்கில் சீனா ்னது ்கட்-
டுப்பாடு்களள பைப்படுத்தி சட்டங்-
்களள இறுககி இருப்பது ்கடும் விமர-
சனத்திற்கு உளளாகி வருகின்றளம 
குறிப்பிடத்்க்கது.

உகறரனுககு அஹெரிககொ தெலும்
800 மில். ஹடொலர இரொணு்வ உ�வி

இஸதரலின் புதிை பிர�ெரொக 
ப�வி ஏற்ைொர ையிர லபபிட்

ஹ�ொற்றுத�ொய் �டுபபுககு
உலக ்வஙகிைொல் நிதிைம்

பொகிஸ�ொனில் கொகி� ஹ�ருககடி:
பல மில்லிைன் ெொண்வர பொதிபபு

உகளரனுககு 800 மில்லி-
யன் படாைர மதிப்புளடய 
இராணுவ உ்வி வழங்்கப்ப-
டும் என்று அபமரிக்கா அறி-
வித்துளளது.

உகளரனுககு அபமரிக்கா 
ஒதுககியுளள 40 பில்லியன் 
படாைர மதிப்புளடய உ்வித்-
திட்டத்தில் ஓர அங்்கமா்க இந்் 
அறிவிப்பு பவளியாகியுளளது. 

உகளரனில் லபார ஆரம்பித்-
்தில் இருந்து 6.1 பில்லியன் 
படாைர மதிப்புமிக்க ஆ்ரளவ வழங்்க 
அபமரிக்கா உறுதியளித்துளளது.

“லபார எவவாறு முடிவுககு வரும் 
என்பது எனககுத் ப்ரியவில்ளை. 
ஆனால் உகளரனின் ல்ால்வியுடன் 
அது நிளறவளடயாது,” என்று அபம-
ரிக்க ஜனாதிபதி லஜா ளபடன் குறிப்-
பிட்டார. எவவளவு ்காைம் எடுத்்ா-
லும் அபமரிக்காவும் அ்ன் ல்ாழளம 
ொடு்களும் உகளரனுககு ஆ்ரவு அளிக-
்கவுளள்ா்க அவர கூறினார.

இந்் புதிய அறிவிப்பின் மூைம் 
அடுத்் சிை வாரங்்களுககு உகளர-
னுககு ்டங்்கல் இன்றி ஆயு்ங்்கள 

பசல்வது உறுதி பசய்யப்பட்டுளளது. 
இதில் பீரங்கி, ப�ாவிட்்ஸர்கள, 
பவடிமருந்து்கள மற்றும் மூலைாபாய 
ஆளில்ைா விமானங்்கள அடங்கு-
கின்றன. ்விர, உகளரன் பபாருளா-
்ாரத்தின் ஸதிரத்்ன்ளமககு உ்வும்  
வள்கயில் அபமரிக்கா 500 மில்லியன் 
படாைர லெரடி பபாருளா்ார உ்விளய 
வழங்்கவுளள்ா்கவும் ளபடன் அறி-
வித்துளளார.  

லமலும் பை பில்லியன் படாைர 
உ்விளய வழங்்க ப்காங்கிரஸின் அனு-
மதிளய ல்காரவிருப்ப்ா்கவும் அவர 
குறிப்பிட்டார.

இ ஸ ல ர லின் 
பிர்மர ப்வி ஓர 
ஆண்டு ்காைத்திற்-
குள ெப்டாலி பனட்-
டிடம் இருந்து யயிர 
ைப்பிட்டிடம் வழங்-
்க ப் ப ட் டு ள ள து . 
அவர ஓர இளடக-
்காை பிர்மரா்கலவ 
நி ய மி க ்க ப் ப ட் -
டுளளார. 

ள ம ய வ ா ் க 
்கட்சி ஒன்றின் 
்ளைவரான ைபிட் 
வரும் ெவம்பர 1 ஆம் தி்கதி ெளடபப-
றவுளள பபாதுத் ல்ர்ல் வளர அந்்ப் 
ப்வியில் நீடிக்கவுளளார. 

பனட்டுடன் இளணந்து உருவாக-
்கப்பட்ட கூட்டணி அரசு ்கடந்் வாரம் 
உளடந்்ள் அடுத்ல் இந்் முடிவு 
எடுக்கப்பட்டுளளது. இ்ன்படி இஸ-
லரலில் ்கடந்் ொன்கு ஆண்டு்களுககு 
குளறவான ்காைத்தில் ஐந்்ாவது 
ல்ர்ல் ெடத்்ப்படவுளளது. இந்நிளை-
யில் ைபிட்டுககு முன்னாள பிர்மர 
பபன்ஜமின் பெ்ன்யாகு ்கடும் சவாைா்க 
உளளார. ்ாம் மீண்டும் ப்விககு வருவ-
்ா்க அவர சூளுளரத்துளளார. 

பைஸதீனத்துடனான பிரச்சிளனககு 
இரு ொட்டு தீரவு ஒன்றுககு முன்னர 

உறுதி அளித்திருந்் புதிய பிர்மர, 
்ற்லபாள்ய சூழலில் அ்ற்்கான 
வலுவான ெடவடிகள்க்களள எடுப்ப-
்ற்கு வாய்ப்பு இல்ளை என்று கூறப்ப-
டுகிறது. 

சுழற்சி முளறயில் பிர்மர ப்விளய 
வகிககும் முந்ள்ய உடன்படிகள்க-
யின் கீழ் ்கடந்் வியாழககிழளம 
பன்னட் ்னது ப்விளய ைப்பிட்டிடம் 
வழங்கினார. 

இஸலரலில் ஆட்சி அளமப்ப்ற்கு 
எந்்க ்கட்சியும் லபாதுமான பபரும்-
பான்ளமளய பவல்ை ்வறி வரும் 
சூழலில் 2019 ப்ாடக்கம் அங்கு அடிக-
்கடி ல்ர்ல் ெடத்்ப்பட்டு வருகின்-
றளம குறிப்பிடத்்க்கது.

ப்ாற்று லொய்்களுககு எதிரான 
லபாராட்டத்ள் வலுப்படுத்துவ்ற்-
்கா்க மு்லீடு்களுககு நிதி அளிககும் 
நிதியம் ஒன்ளற உருவாக்க உை்க வங்-
கியின் நிரவா்க சளப ஒப்பு்ல் அளித்-
துளளது.    

இந்் நிதியம் கீழ் மற்றும் ெடுத்்ர 
வருவாய் ப்காண்ட ொடு்களில் லொய் 
்டுப்பு, ்யாரநிளை மற்றும் பதில் ெட-
வடிகள்க்களுககு உ்வும் என்று உை்க 
வங்கி பவளியிட்ட அறிவிப்பில் கூறப்-
பட்டுளளது. 

‘ப்காவிட்-19 மனி், பபாருளா்ார 
மற்றும் சமூ்க இழப்பு்களள ஏற்ப-
டுத்திய நிளையில் அது வலுவான 
சு்கா்ார முளற்களள ்கட்டிபயழுப்-
புவது மற்றும் லமைதி்க வளங்்களள 
குவிப்ப்ற்கு கூட்டு ெடவடிகள்கயின் 
ல்ளவளய ்காட்டுவ்ா்க உளளது’ 
என்று ்கடந்் வியாழககிழளம பவளி-
யிட்ட அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுளளது.     

இந்் ஆண்டு இறுதியில் திறப்ப-
்ற்கு திட்டமிடப்பட்டிருககும் இந்் 

நிதியம் ஜி20 ொடு்களின் ்ளைளமத்-
துவத்தின் ஓர அங்்கமா்க அபமரிக்கா, 
இத்்ாலி மற்றும் இந்ல்ாலனசியாவின் 
்ளைளமயில் உருவாக்கப்படவுளளது.  

ஏற்்கனலவ 1 பில்லியன் படாைருக-
்கான உறுதிபமாழி இந்் நிதியத்திற்கு 
கிளடத்திருப்பல்ாடு அந்்ப் பணம் 
லொய் ்கண்்காணிப்பு உட்பட பை விட-
யங்்களுககு பயன்படுத்்ப்படவுளளது.   

இந்்த் திட்டத்திற்கு ஒரு பங்்காளி-
யா்க உளள உை்க சு்கா்ார அளமப்பு 
ப்ாழில்நுட்ப நிபுணர்களள வழங்கும் 
என்று அந்் அளமப்பின் ்ளைவர 
படட்லராஸ அ்பனாம் ப்கப்ரிலயசஸ 
குறிப்பிட்டார.  

ரஷைப பறடஹைடுபபுககுப பின்:

உக்ரைனில் இருந்து முதல்
தானிய கப்பல் புறப்பட்டது

ஈக்வதடொரில் தபொரொட்டதற� றகவிட அரசுடன் உடன்பொடு
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2022 ஜூனை 2 சனிக்கிழனை

திதி: --அதிதி

ராகுகாைம :  ்பகல் :  9.00  -  10.30வனர
சு்பநேரம : கானை : 7.30  -  09.00வனர

சு்பகிருது வருடம - ஆனி  18

இன்னறைய சு்பதினமத�ாழுனக 
நேரம

நயாகம: ைரண-அமிர� நயாகம

3

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினை

விற்பனன
வினை274.28 287.13

யூர�ொ
வாங்கும
வினை

விற்பனன
வினை370.41 385.18

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினை

விற்பனன
வினை2.5919 2.7006

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினை

விற்பனன
வினை254.57 265.09

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினை

விற்பனன
வினை430.03 447.02

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினை

விற்பனன
வினை371.37 387.81

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினை

விற்பனன
வினை355.76 367.12

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
வினை

விற்பனன
வினை243.44 255.14

குறித�
வினை

குறித�
வினைமத்திய கிழக்கு

்ஹ்�ன் டினொர் 954.54

கு்ைத் டினொர் 1,173.57

ஓெொன் ரியொல் 934.73

கட�ொர் ரியொல் 97.98

சவூதி ரியொல் 95.91

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்்ொம் 97.97

நாணய
மாற்று

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

அரலகங்வில வலமண்டிய 
காட்டுப் பகுதியில் யானை தாக்கிய-
தில் இராணுவ வீரர் ஒருவர் உயிரிழந்-
துள்ார்.  

உயிரிழந்தவர் 19 வயதுனைய 
இராணுவ வீரர் எை ததரியவந்-
துள்து. இராணுவ பயிற்சி குழு-
தவான்று பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்த 
வவன்யில் இந்த காட்டு யானை 
தாக்குதல் இைமதபற்றுள்து.
காயமனைந்த இராணுவ சிப்பாய் 
அரலகங்வில னவத்தியசானலயில் 
அனுமதிக்கப்பட்ைதன் பின்ைர் உயி-
ரிழந்துள்தாக தபாலிஸார் ததரிவித் -
தைர்.  

உயிரிழந்த இராணுவ சிப்பாய் 
மாதுரு ஓயா இராணுவ சிறப்புப் 
பனைப் பயிற்சிப் பாைசானலயில் 
பயிற்சி தபற்று வந்தவராவார். அவர் 
அமபகஸ்துவ தங்கமுவ பிரவதசத்-
தில் வசிப்பவர் எை தபாலிஸார் ததரி-
வித்தைர்.    

நாட்டில் விபத்துக்க்ால் வரு -
ைாந்தம 12,000 வபர் உயிரிழப்ப -
தாக தபாலிஸார் ததரிவித்துள் -
ைர்.  

இதில் சுமார் 3,000 வபர் வீதி 
விபத்துக்களிைால் உயிரிழப்ப -
தாக வபாக்குவரத்து, கட்டுப் -
பாடு மற்றும வீதி பாதுகாப்புக்கு 
தபாறுப்பாை பிரதி தபாலிஸ் 
மாஅதிபர் இந்திக்க ஹப்புதகாை 
ததரிவித்துள்ார்.  

வமலும, தபருமபாலாை வவயா -
திபர்கள கீவழ விழுவதனூைாக 
விபத்துக்களுக்கு உள்ாகின்ற -
ைர் என்று சுகாதார அனமச்சின் 
இன்ஞர், முதிவயார் மற்றும 
ஊைமுற்வறார் பிரிவின் பிரதாை 
விவசை னவத்திய நிபுணர் ஷிவராமி 
மதுவவக கூறியுள்ார்.    

கட்டுகஸ்ததாட்ை பிரவதசத்தில் இருவனர 
ஏமாற்றி அவர்களின் தனிப்பட்ை தகவல் -
கன் தபற்று அவர்களின் வங்கிக் கணக்கில் 
இருந்து ஒரு இலட்சத்து பத்தாயிரம ரூபானவ 
வமாசடி தசய்துள்தாக கட்டுகஸ்ததாட்ை 
தபாலிஸார் ததரிவித்துள்ைர்.  

பிறவியிவலவய அங்கவீைமுற்ற தைது 
மகளுக்கு சத்திர சிகிச்னச வமற்தகாள் 
வவண்டும என்றும அதற்காக 62 இலட்சம 
ரூபா வதனவப்படுவதாகவும முடிந்தால் 
அதற்கு உதவுமாறும வகாரி, குறித்த குழந்னத-
யின் தந்னத முகப்புத்தகத்தில் வகாரிக்னக 
விடுத்திருந்தார்.  

அதன் படி ஒருவர் ததானலவபசி அனழப்பு 
ஏற்படுத்தி பண உதவி தசய்வதற்காக அவ-
ருனைய வங்கிக் கணக்கு இலக்கம மற்றும 
அனையா் அட்னை இலக்கத்னதயும அனுப்-
புமாறு கூறியுள்ார். 

பின்ைர் அந்த நபருக்கு வங்கி கணக்கு 
இலக்கம மற்றும அனையா் அட்னை இலக்-
கம என்பவற்னறயும அனுப்பியுள்ார்.  

குறித்த வமாசடியா்ர் அந்தத் தரனவப் 
பயன்படுத்தி க்யூஆர் (QR) குறியீட்னை உரு-
வாக்கி, வமற்கூறிய கணக்கில் இருந்து ஒரு 
இலட்சம ரூபாய் தபற்றுள்ார்.  

இ வ த வ வ ன ் , ந ா ய் க் கு ட் டி க ன ் 
விற்பனை தசய்யும நபர் ஒருவர், நாய்க்குட் -
டிகன் விற்பனை தசய்வதற்கு முகப்புத்த-
கத்தில் வி்மபரம தசய்துள்ார். 

ஒரு குறிப்பிட்ை நபர், அவரிைமி-
ருந்து வங்கிக் கணக்கு இலக்கம மற்றும 
அனையா் அட்னை இலக்கம ,கணக்கு எண் 
மற்றும அனையா் எண்னணப் தபற்று, 
அவரது கணக்கில் இருந்து பத்தாயிரம 
ரூபானவ தபற்றுள்ார் என்றும ததரிவிக்கப்-
பட்டுள்து.    

கட்டுகஸ்தொட்்டையில் தனிப்பட்டைவரகளின்   
வங்கி கணக்குகளில் ்பணம் திருட்டு

விபத்துக்களால் 
12,000 பபர் வருடாந்தம் 
உயிரிழப்பு

வை மாகாண பாைசானலகன் ததாைர்ந்து நைாத்திச் 
தசல்வது ததாைர்பில் வைமாகாண ஆளுநருைன் கலந்து-
னரயாடி தீர்மாைங்கள எடுக்கப்பட்ைதாக வைமாகாண 
கல்வி அனமச்சின் தசயலா்ர் வரதீஸ்வரன் ததரிவித் -
தார்.  

அந்த வனகயில் கிராமப்புற பாைசானலகன் வருனக 
தரக்கூடிய குனறந்தபட்ச ஆசிரியர்கன்க் தகாண்டு 
ததாைர்ந்து நைாத்துதல்.  

ஏனைய அனைத்துப் பாைசானலகளிலும இவவாண்டு 
க.தபா.த சா/த மற்றும உ/த பரீட்னசகளுக்கு வதாற்றும 
மாணவர்களுக்காை வகுப்புக்கன் சமுகமளிக்கக் 
கூடிய ஆசிரியர்களின் ஒத்துனழப்புைன் நைாத்துதல்.  

இவவிையம ததாைர்பில் பாைசானல தமது வலயக் 
கல்விப் பணிப்பா்ருைன் கலந்துனரயாடி தபாருத்த -
மாை முடிவுகன் எடுக்கலாம என்றார்.  

ஆகவவ மாணவர்களின் கல்விக்காக தமமால் இயன் -
ற்வு ஒத்துனழப்புக்கன்யும உதவிகன்யும தன் -
ைார்வமாக வழங்குமாறு அனைத்து தரப்பிைனரயும 
வகட்டுக் தகாளகிவறன் எை அவர் வமலும ததரிவித் -
துள்ார்.  

கிரொமபபுற ்பொடைசொ்ைக்ை வரு்க
தரக்கூடிய ஆசிரியரகளுடைன் நடைொத்துதல்  
வடைாகாண கல்வி அனைச்சின் தசயைாளர

கலாநிதி நந்தலால் வீரசிங்க எதிர்-
வரும 04 ஆம திகதி முதல் நனைமு-
னறக்கு வரும வனகயில் வமலும 06 
வருைங்களுக்கு மத்திய வங்கியின் 
ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்ைார்.  இதற்-

காை நியமைக் கடிதம ஜைாதிபதி 
வகாட்ைாபய ராஜபக் ஷவிைால் (30) 
பிற்பகல் தகாழுமபு, வகாட்னை ஜைா-
திபதி மாளினகயில் னவத்து நந்தலால் 
வீரசிங்கவிைம னகயளிக்கப்பட்ைது.  

முன்னாள் பிரதி அனைச்சர நைரவின் சில்வா ஸ்ரீைங்கா சு�ந்திரக்கட்சியில் 
இனணந்து தகாணடார. கட்சி �னைனையகததில் முன்னாள் ஜனாதி்பதியும 
கட்சியின் �னைவருைான னைததிரி்பாை சிறிநசனவிடமிருந்து கட்சியின் 
உறுப்புரினை அட்னடனய த்பறறுக்தகாணடந்பாது பிடிக்கப்்பட்ட ்படம.  

விவசாயிகளின் உற்-
பத்திக்கு வலுச் வசர்க்-
கும வனகயில் வன்னி 
மாவட்ை விவசாயிகளின் 
சிறுவபாக அறுவனைக்-
குத் வதனவயாை எரிதபா-
ருன் வினரவாக விநிவயா-
கிப்பது ததாைர்பாக வன்னி 
மாவட்ை  பாராளுமன்ற 
உறுப்பிைர் காதர் மஸ்தான், 
விவசாய அனமச்சர் 
மஹிந்த அமரவீர , அனமச்-
சின் தசயலா்ர் புஷப 
குமார ஆகிவயாருைைாை 
கலந்துனரயாைதலான்று 
(30) விவசாய அனமச்சில் நனைதபற்றது.

இதன்வபாது இராணுவ மற்றும ஏனைய 
எரிதபாருள நிரப்பு நினலயங்களூைாக 
விவசாயிகளின் சிறுவபாக அறுவனைக்கு 
வதனவயாை எரிதபாருன் அவசரமாக 
விநிவயாகிப்பதற்காை முயற்சிகள முன்-

தைடுக்கப்பட்டுள்ை.   இக் கலந்துனரயா-
ைலின் வபாது வை மாகாண அரிசி ஆனல 
உரினமயா்ர்கள அண்னம காலமாக 
எதிர்வநாக்கும பிரச்சினைகள மற்றும 
சவால்கள சமபந்தமாகவும கூடுதல் 
கவைம தசலுத்தப்பட்ைது.   

வன்னி விவசொயிகளுக்கு எரி்்பொருள்   

விநியயொகம் ்தொடைரபில் கைந்து்ரயொடைல்

கண்டி வதசிய னவத்தியசானல வ்ாகத்-
துக்குள நிறுத்தி னவக்கப்பட்டிருந்த னவத்தி-
யர் ஒருவரின் வமாட்ைார் னசக்கிளிலிருந்து 
எரிதபாருன்த் திருடிய ஒருவர் னகது தசய்-
யப்பட்டுள்ார்.  

எரிதபாருள தநருக்கடியால் குறித்த 

னவத்தியர் வமாட்ைார் னசக்கிளில் னவத்தி-
யசானலக்கு வருவதுைன் அன்னறய திைம 
வழனம வபால 28ஆம இலக்க வார்டுக்கு 
அருகில் வமாட்ைார் னசக்கின் நிறுத்தி 
விட்டு னவத்தியசானலக்குள தசன் -
றுள்ார்.  

ஆைமடுவ, இஹல திவுல்தவவ 
பிரவதசத்னத அண்மித்த திவுல்தவவ 
பிரவதசத்தில் வசித்து வந்த நான்கு 
வயது குழந்னததயான்று புத்த்ம 
னவத்தியசானலயில் அனுமதிக்கப்-
பட்ை பின்ைர் உயிரிழந்துள்தாக 
ததரிவிக்கப்படுகின்றது.   

துவஷன் சஞ்சித என்ற தமது 
குழந்னதவய உயிரிழந்துள்தாக 
தபற்வறார் ததரிவித்தைர்.   

ஆைமடுவ னவத்தியசானலயில் 
அனுமதிக்கப்பட்டு ஆபத்தாை 
நினலயில் உள  ் குழந்னதனய 
வவறு னவத்தியசானலக்கு மாற்று-
வதில் தாமதம ஏற்பட்ைதன் காரண-
மாக குழந்னத உயிரிழந்துள்தாக 
தபற்வறார் குற்றம சுமத்துகின்றைர்.  
இது ததாைர்பில் ஆைமடுவ 
ஆதார னவத்தியசானலயின் 

வவத்தியசாவைககு 
மாற்றுவதில் ஏற்படட ்தாம்தம்;   
நான்கு வயது   
குழந்தை பலி  

இைங்னகக்கு கடத�விருந்�  

இலங்னகயில் ஆனைத் ததாழிற்-
சானலகள மூைப்படும அபாயத்னத 
எதிர்வநாக்கி வருவதாகத் ததரிவிக்கப்ப -
டுகின்றது.  

சுமார் 200 சிறிய மற்றும நடுத்தர 
ஆனைத் ததாழிற்சானலகள இவவாறு 
மூைப்படும அபாயத்னத எதிர்வநாக்கி -
யுள்து.   

எரிதபாருள பற்றாக்குனற மற்றும 
மின்சாரத் தனை காரணமாக இவவாறு 
ஆனைக் னகத்ததாழிற்சானலகள 
மூைப்படும அபாயத்னத தகாண்டுள -
்து.  

தபரிய ஆனைத் ததாழிற்சானலகள 
ஐ.ஓ.சீ நிறுவைத்திைமிருந்து எரிதபா -
ருள தபற்றுக் தகாண்ை வபாதிலும, 
சிறிய மற்றும நடுத்தர ஆனைத் ததாழிற் -
சானலகள எரிதபாருள தபற்றுக் தகாள -
வதில் சிரமங்கன் எதிர்வநாக்கி வருவ -
தாகத் ததரிவிக்கப்படுகின்றது.

ஆனைத் ததாழிற்சானலகளில் பணி -
புரிவவார் வபாக்குவரத்து பிரச்சினை -
கன் எதிர்வநாக்கி வருவதாகவும ததரி-
விக்கப்படுகிறது.    

ஆவடத் த்தாழிற்சாவை்கள்   
மூடப்படும் அபாயத்தில்  

தபரியவபாரதீவு திைகரன் நிருபர்   

மட்ைக்க்ப்பு, வவுணதீவு வனலயிறவுப் பாலத்தருகில் 
கைரக  தலாறிதயான்று வீதினயவிட்டு விலகி வனலயி -
றவு ஆற்றுக்குள வீழ்ந்துள்து. இச் சமபவம தவளளிக்கி -
ழனம(01) கானல இைமதபற்றது.  

இவவீதியால் இரண்டுதலாறிகள பயணித்த வபாது ஒரு 
தலாறினய மற்னறய தலாறி முந்திச் தசல்ல முற்பட்ை 
வபாவத இச்சமபவம இைம தபற்றதாக ததரியவருகின் -
றது.   

வீதினய விட்டு விலகி ஆற்றுக்குள குனைசாய்ந்த வாக -
ைத்துக்கு வசதம ஏற்பட்டுள்துைன் வாகைத்தின் சாரதி -
யும நைத்துைரும ததய்வாதிைமாக உயிர் தப்பியுள்ைர்.   

சமபவம ததாைர்பில் வவுணதீவு தபாலிஸார் விசார -
னணகன் வமற்தகாண்டு வருகின்றைர்.  

எரிதபாருள, எரிவாயு, வலுசக்தி, 
வவனலவாய்ப்பு மற்றும முதலீட்டு 
வாய்ப்புகள ததாைர்பில் இரு நாடு -
களுக்குமினையிலாை இருதரப்பு 
உறவுகன் வலுப்படுத்துவதற்கு 
ஒத்துனழப்பு வழங்குவதாக ஓமான் 
தூதுவர் அஹமத் அலி சயீத் அல் 
ரஷதி (Ahmed Ali Saeed Al Rashdi) 
ஜைாதிபதியிைம ததரிவித்தார்.   

தைது வசனவனய முடித்துக் 
தகாண்டு நாட்னை விட்டு தவளி -
வயறவுள் ஓமான் தூதுவர் வநற்று 
(01) முற்பகல் தகாழுமபு, வகாட்-
னையிலுள் ஜைாதிபதி மாளினக-
யில் ஜைாதிபதி வகாட்ைாபய ராஜ -
பக் ஷனவ சந்தித்த வபாவத இவவாறு 
ததரிவித்தார்.   

ஓமானில் தற்வபாது சுமார் 25,000 
இலங்னகயர் பணிபுரிகின்றைர். பயிற்சித் 
துனறயில் ததாழில் வாய்ப்புகன் அதி-

கரிப்பதற்கும உதவுமாறு ஜைா-
திபதி தூதுவரிைம வகட்டுக் 
தகாண்ைார்.   சயீத் அல் ரஷதி-
யின் 08 வருை பதவிக் காலத் -
தில் இலங்னகக்கு வழங்கிய 
ஆதரனவப் பாராட்டிய ஜைா-
திபதி, இந்நாட்டின் வர்த்தகம 
மற்றும முதலீட்டு வாய்ப்புக-
ளுக்காை பரந்த வாய்ப்புகள 
குறித்தும கலந்துனரயாடிைார்.   

தான் ஓமான் தவளிவிவ-
கார அனமச்சில் வசனவபுரிய 
தசல்லவிருப்பதாகவும இரு 
நாடுகளுக்குமினையிலாை உற-
வுகன் வலுப்படுத்துவதற்கு 

அங்கிருந்து நைவடிக்னக எடுப்ப -
தாக ரஷதி ஜைாதிபதியிைம 

இலங்கைக்கு ஒத்து்ைப்பு வைஙகுவதாகை
ஓமான் தூதுவர் ஜனாதிபதியிடம் உறுதி

வலுசக்தி, நவனைவாய்ப்பு, மு�லீடு

யாழ். விவசை நிருபர்  

தமிழ்த் வதசிய பண்பாட்டு 
வபரனவயின் ஒருங்கினணப்பா-
்ர் நிஷாந்தனின் மீது இைந்ததரி-
யாத மர்ம நபர்க்ால் சரமாரியாக 
வாளதவட்டுத் தாக்குதல் நைத்தப்-
பட்டுள்து.  

யாழ்ப்பாணம கச்வசரி எரிதபா-
ருள நினலயத்துக்கருகில் வநற்று 
தவளளிக்கிழனம காத்திருந்த-
வபாது பின்ைால் வந்த இருவர் 
இவர் மீது வாளதவட்டுத் தாக்குதல் 
நைத்தியுள்ைர்.  படுகாயமனைந்த 
அவர் யாழ். வபாதைா னவத்தியசா-
னலயில் அனுமதிக்கப்-
பட்டுள்ார்.  

யாழ்.எரித்பாருள் நினையத�ருநக

கைாநிதி ேந்�ைால் வீரசிங்க  நைலும 06 வருடங்கள் 
ைததிய வங்கி ஆளுேராக நியைனம  
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்த.ப்தசிய பணபாடடு 
பபரவவயின்    
நிஷாந்தன் மீது 
வாள் தவடடு  

பயிற்சியில் ஈடுபடடிருந்த 
இராணுவ  வீரர் ்காடடு 
யாவை ்தாககி பலி  

வவுணதீவு, வ்ையிறவு ஆற்றுக்குள்  
கு்டைசொயந்த ்ைொறி  

த்பாலிஸார எச்சரிக்னக  

இலங்னகக்கு கைத்துவதற்காக பதுக்கி 
னவக்கப்பட்டிருந்த 480 கிவலா கைல் அட்-
னைகள தமிழகத்தில் உள் மண்ைபம 
முகாம அருவக வநற்று முன்திைம (30) 

மானல மீட்கப்பட்டுள்து.  மண்ைபம 
அருவக வவதான் கைற்கனர பகுதியில் 
இருந்து இலங்னகக்கு கைத்துவதற்-
காக கைல் அட்னைகள 

தபாரு்ாதார தநருக்கடியாை நினலயில் சாதாரண துவிச்சக்க -
ரவண்டி ஒன்றின் வினல, 50 ஆயிரம ரூபானவக் கைந்துள்தாக 
விற்பனையா்ர்கள ததரிவிக்கின்றைர்.  

அத்துைன், புதிய வடிவிலாை மற்றும தவவவவறு ததாழில் -
நுட்பங்களுைன் தயாரிக்கப்பட்ை துவிச்சக்கர வண்டிகள, 
ஒரு இலட்சம ரூபா வனரயாை வினலயில் காட்சிப்படுத்தப் -
பட்டுள்ை.  

அவதவநரம, துவிச்சக்கர வண்டி உதிரிப்பாகங்களின் விற்ப -
னையும அதிகரித்துள்தாக விற்பனையா்ர்கள ததரிவிக் -
கின்றைர். இதன் காரணமாக, உதிரிப்பாகங்களின் வினலயும 
அதிகரித்துள்தாக ததரிவிக்கப்பட்டுள்து.  

எரிதபாருள தநருக்கடிக்கு மத்தியில், கிராமங்களிலும, 
நகரங்களிலும உள் மக்கள துவிச்சக்கர வண்டிகன் -
யும, அதன் உதிரிப்பாகங்கன்யும தகாளவைவு தசய்யும 
வபாக்கு குறிப்பிைத்தக்க அ்வு அதிகரித்துள்தாக ததரிவிக் -
கப்பட்டுள்து.  

துவிச்சகர வண்டிகன்க் தகாளவைவு தசய்வதற்காக, 
நாட்டின் பல பாகங்களிலும உள் துவிச்சக்கரவண்டி விற்பனை 
நினலயங்கன் மக்கள அதிக்வில் நாடுவதாகவும ததரிவிக்கப் -
படுகின்றது.    

துவிசசக்கரவண்டி ஒன்றின் வி்ை  

50 ஆயிரம் ரூ்பொ்வக் கடைந்துள்ைது  

்வத்தியரின் யமொட்டைொர ்சக்கிளில்  
்்பட்யரொல் திருடியவர ்கது  

480 கியைொ கடைல் அட்்டைகள்   
தமிழகத்தில் ்கப்பற்றல்

கணடி ந�சிய னவததியசானையில்  
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நாட்டில் தற்பாது நிலவுகின்ற பபாருளாதார 
பநருக்கடியானது வறிய மக்கள் பதாடக-
்கம் பெல்வநதர்கள் வரர மி்க ்மாெமான 

பாதிப்பு்கரள ஏறபடுத்தியுள்ளது. பாதிப்புற்ற மக்களில் 
வறிய மக்களின நிரலரமதான பரிதாபமா்க உள்ளது. 
நிரநதர வருமானம் இல்லாத அவர்கள் இனர்றய 
விரலவாசி அதி்கரிப்ரப ெமாளிக்க முடியாமல் திணடா-
டுவது ்வதரனககுரியதாகும்.

நாட்டில் இரு வருட ்காலமா்க நிலவிய ப்காவிட் 
பதாறறு ்காரணமா்க பபாருளாதார வருமானங்கள் அத்-
தரனயும் முடஙகிப் ்பானதாலும், ப்காவிட் பதாறர்ற 
்கட்டுப்பாட்டுககுள் ப்காணடு வருவதற்கா்க அரொங்கம் 
பபருமளவு நிதிரயச் பெலவிட்டதாலு்ம பபாருளாதா-
ரம் இத்தரன ்மாெமா்க முடஙகிப் ்பாயுள்ளதா்கக 
கூ்றப்பட்டாலும், அது விடயத்தில் ஏரனய சில ்கார-
ணங்கரளயும் பு்றக்கணித்து விட முடியாது.

நாட்டின பபாருளாதாரத் திட்டங்களில் ்கரடப்பிடிக்கப்-
பட்ட தவ்றான விடயங்களா்ல்ய நிரலரம இனறு 
இத்தரன ்மாெமாகியுள்ளபதனபதுதான பலரதும் 
்கருத்தா்க இருககின்றது. ஆனாலும் இனர்றய வீழ்ச் -
சிரய உடனடியா்க நீககிவிட முடியாது. அது ஓரிரு நாட் -
்களில் ொதிக்கக கூடிய விடயமல்ல. எமது நாடு பபாரு-
ளாதார வீழ்ச்சியிலிருநது மீள்வதாயின, அதறகு நீணட 
்காலம் பெல்லக கூடுபமனபதுதான பபாருளாதார 
நிபுணர்களின ்கருத்தா்க உள்ளது. அதுவரர மக்கள் 
அரனவரும் பபாறுரம ்காப்ப்த முககியமாகும்.

மக்கள் ஆங்காங்்க ஆரப்பாட்டம் நடத்துகின்றார-
்கள். ஊட்கங்கள் அநத ஆரப்பாட்டங்கரள ெறறு 
மிர்கப்படுத்திக ்காணபிககின்றன. எரிபபாருளுக்கா்க 
ஆரப்பாட்டம் நடத்து்வாரதான அதி்கம். டீெல், மண-
பணணபணய், பபற்்றால், ெரமயல் எரிவாயு ஆகி-
யவறறுக்கா்க்வ அதி்கமான ்பாராட்டங்கள் நரட-
பபறுகின்றன. எரிபபாருள் இல்லாது ்பானால் நா்ட 
ஸதம்பித்து விடுபமனபது இப்்பாதுதான நனகு பதரி-
கின்றது. மக்களின பெயறபாடு்கரள அன்றாடம் இயக -
கிக ப்காணடிருப்ப்த எரிபபாருள்தான.

நாட்டு மக்கள் பயனபடுத்துகின்ற பமாத்த மினொ-
ரத்தின பபரும் பகுதியும் எரிபபாருரளக ப்காண்ட 
தயாரிக்கப்பட்டுக ப்காணடிருககின்றது. என்வதான 
எமது நாட்டுக்கான எரிபபாருளின ்தரவ மி்கவும் அதி -
்கமானதா்க இருககின்றது. எத்தரன எரிபபாருள் ்கப்-
பல்்கள் நாட்ரட வநதரடநத ்பாதிலும், எரிபபாருள் 
நிரப்பு நிரலயங்களில் எவ்வரளயிலும் கியூவரிரெ 
முடிவினறித் பதாடரநது ப்காண்டயிருககின்றது. எதிர -
்காலத்திலும் இநதக கியூவரிரெ முடிவினறித் பதாடரப் 
்பாகின்ற்தா எனறுதான நிரனக்கத் ்தானறுகின-
்றது.

எமது நாட்டில் எரிபபாருள் பற்றாககுர்ற ஏறபடு-
பமன்்றா அல்லது மினொரத்துக்கான பநருக்கடிரய 
எதிரப்காள்்வாபமன்்றா நாம் ஒரு்பாது்ம நிரனத்-
தும் பாரக்கவில்ரல. எமது ்கடநத்கால ஆட்சியாளர்க -
ளும் அதுபறறி சிநதித்துப் பாரக்கவில்ரல. எதிர்கால 
பநருக்கடி்கள் குறித்து ்கடநத ்கால ஆட்சியாளர்கள் 
சிநதித்துத் திட்டமிட்டு பெயறபட்டிருநதால் இனறு எமது 
நாட்டுககு இநநிரலரம ஏறபட்டிருக்க மாட்டாது.

எரிபபாருள் எனபது எதிர்காலத்தில் என்்றா ஒரு 
நாள் முடிவுககு வரப் ்பாகின்ற வளமாகும். புவியில் 
எரிபபாருள் வளம் படிப்படியா்க குர்றநது ப்காண்ட 
்பாகின்றது. உலகில் மக்கள் பபருக்கம் அதி்கரித்தபடி 
பெல்கின்றது. மக்களின ்தரவ்கள் அதி்கரித்துச் பெல்-
கின்றன. மக்கள் தங்களது வாழ்கர்க வெதி்களுக்கா்க 
நவீன ொதனங்கரள வாஙகிக குவிககின்றனர. என்வ 
மினொரத்தின ் தரவயும் நாளாநதம் அதி்கரித்தபடி்ய 
பெல்கின்றது. அதி்களவு மினொரத்ரத உறபத்தி பெய்ய 
்வணடிய ்தரவயும் ஏறபடுகின்றது. அது முடியாமல் 
்பாகின்ற ்பாது மினொர விநி்யா்கத்தில் பநருக்கடி 
ஏறபடுகின்றது.

எரிபபாருள் விடயத்திலும் இனறு ஏறபட்டுள்ள பிரச்-
சிரன இதுதான. எமது வாழ்வில் அத்தரன விடயங்க-
ளும் இயநதிரமயமாகி விட்டன. பபாதுப்்பாககுவரத்து 
வா்கனங்கரளப் பயனபடுத்துகின்ற பழக்கம் மக்க-
ளிடம் இல்லாமல் ்பாயுள்ளது. ஒவபவாருவரும் தத்-
தமகப்கன தனியான வா்கனங்கரள பயனபடுத்தத் 
பதாடஙகி விட்டனர. வெதி பரடத்தவர்கள் ஆடம்பர வா்க-
னங்கரள வாஙகிக குவித்து விட்டனர. வீதி்கள் யாவும் 
பநருக்கடிககுள் சிககித் தவிககின்றன. நாட்டில் எரிபபா-
ருளின ்தரவ அதி்கமாகிச் பெல்லும் ்பாது அவறறின 
விரல்களும் அதி்கரித்தபடி்ய பெல்கின்றது.

விவொயச் பெய்ர்கரய எடுத்துக ப்காள்்வாமா -
னால் எமது நாட்டுககுரிய பாரம்பரியங்கள் யாவும் 
வழகப்காழிநது ்பாய் விட்டன எனப்த உணரம. 
மாடு்கள் மூலம் வயல் உழுது, சூடு மிதித்து, மாட்டு 
வணடி்களில் அறுவரட பநல்ரல வீட்டுககு ஏறறி 
வநது விவொயி்கள் ்கரடப்பிடித்த வாழ்கர்க முர்ற 
முற்றா்க்வ இல்லாமல் ்பாய் விட்டது. பநறபெய்ர்க-
யில் அத்தரன ்வரல்களுககும் இனறு நாம் இயநதி-
ரங்கரள்ய நம்பியுள்்ளாம். டீெல் இல்ரலபயனில் 
அறுவரட்ய ஸதம்பித்துப் ்பாய் விடுகின்றது.

எரிபபாருள் வளத்ரதயும் நவீனத்ரதயும் ்கணமூ-
டித்தனமா்க நம்பியதால் வநதுள்ள விரன எனறுதான 
இதரனக கூ்ற ்வணடியுள்ளது. பரம்பரர பரம்பரர -
யா்க தங்களது ்காணி்களில் கிரடககின்ற வி்றகு்கரளக 
ப்காணடு ெரமத்து உணட கிராமத்து மக்கள், இனறு 
எரிவாயுவுக்கா்க ்பாராட்டம் நடத்துகின்றனபரன்றால் 
அம்மக்கள் எத்தரன தூரம் மாற்றமரடநதுள்ளனர 
எனபரத சிநதித்துப் பாரக்க ்வணடும்.

இனர்றய எரிபபாருள் பற்றாககுர்றயும் பநருக-
்கடியும் ஒரு பதளிவான பெய்திரய எமககுச் பொல்-
கின்றன. 'நவீனம் எனபது ஒரு எல்ரல வரர வரரய-
றுக்கப்பட்டதுதான. அதறகு அப்பால் எம்மால் பெல்ல 
முடியாது' எனபதுதான அச்பெய்தி!

35, டி. ஆர. விஜயவரதன மாவத்ரத, ப்காழும்பு- - 10

தபால் பபட்டி இலக்கம் : 834
பதாரல்பசி இலக்கம் : 2429429, 2429272, 2429279

பபகஸ : 2429270, 2429329, விளம்பர மு்காரமயாளர : 2429321

குறள் தரும் சிநதனை

4 2022 ஜூரல 2 ெனிககிழரம2–07–2022

தேசிய வைத்தியசாவையின் தீவிர சிகிசவசப் பிரிவுக்கு
மருந்துகள், உபகரணஙகவை ைழஙகிய ேனியார் நிறுைனம்

உலகின பல நாடு்களில் ப்கா்ரானா 
மூன்றாவது அரல நிர்றவரடந-
துள்ள நிரலயில் தற்பாது உல-

ப்கஙகும் சுமார 110 நாடு்களில் ப்கா்ரானா 
பாதிப்பு மீணடும் அதி்கரித்து வருவதா்கவும், 
ப்கா்ரானா பிஏ4, பிஏ5 ்பான்ற உருமாறிய 
ரவரஸ்களால் இநத எணணிகர்க பதாடரநது 
உயரநது வருவதா்கவும் உல்க சு்காதார நிறுவ-
னம் எச்ெரித்துள்ளது.

இநதியாவில் ்கடநத சில நாட்்களா்க 
ப்கா்ரானா பாதிப்பின அளவானது மீணடும் 
உச்ெத்ரத பதாட்டு வருகி்றது. 10 ஆயிரத்துக-
குள் இருநத பாதிப்பு ்கடநத ஒரு வாரமா்க அதி-
்கரித்து 20 ஆயிரத்ரத பநருஙகி வருகி்றது.

ஒமிக்ரான பிஏ4, பிஏ5 வர்க மாறுபாடு 
்காரணமா்க அபமரிக்கா உள்ளிட்ட பவளிநா-
டு்களில் ப்கா்ரானா பரவல் மீணடும் ்கடுரம-
யா்க அதி்கரிக்கத் பதாடஙகியுள்ளது.

இநதியாவில் விரரவில் நான்காம் அரல 
உருவா்கலாம் என விஞ்ானி்கள் ்கணித்-
துள்ள சூழ்நிரலயில், ்கடநத சில நாட்்களா்க 

்தசிய அளவில் ப்கா்ரானா தினெரி பரவல் 
விகிதம் பராகப்கட் ் வ்கத்தில் அதி்கரித்துள்ளது.

இநதியாவில் ப்கா்ரானா பரவரல ்கட்டுப்ப-
டுத்த தடுப்பூசி நடவடிகர்க்கரள தீவிரப்படுத்த, 
மாநில அரசு்கரள மத்திய சு்காதாரத்துர்ற 
்்கட்டுக ப்காணடுள்ள நிரலயில், தற்பா-
ரதய சூழ்நிரலயில் பபாது இடங்களில் மு்கக-
்கவெம் அணிநது ப்கா்ரானா தடுப்பு வழி்காட்டு 
பநறிமுர்ற்கரள பினபறறுவது மட்டு்ம, இந-
தியாவில் ப்கா்ரானா 4 ஆம் அரல உருவா்கா-

மல் தடுப்பதறகு சி்றநத தீரவாகும் என மருத்-
துவ நிபுணர்கள் கூறியுள்ளனர.

இநதியாவில் மட்டுமல்லாது உல்க நாடு்க-
ளிலும் ப்கா்ரானா பாதிப்பு அதி்கரித்து வரும் 
நிரலயில் தற்பாது உலப்கஙகும் சுமார 110 
நாடு்களில் ப்கா்ரானா பாதிப்பு மீணடும் அதி்க-
ரித்து வருவதா்கவும், ப்கா்ரானா பிஏ4, பிஏ5 
்பான்ற உருமாறிய ரவரஸ்களால் இநத எண-
ணிகர்க பதாடரநது உயரநது வருவதா்கவும் 
உல்க சு்காதார நிறுவனம் எச்ெரித்துள்ளது. இது 

குறித்து ்பசிய உல்க சு்காதார நிறுவனத்தின 
தரலவர படட்்ராஸ அதா்னாம்," ப்கா்ரானா 
பதாறறு்நாய் மாறுகி்றது, ஆனால் அது முடிவ-
ரடயவில்ரல” என்றார

ப்கா்ரானா ரவரரைக ்கண்காணிப்பதற-
்கான எங்கள் தி்ற்ன அச்சுறுத்தலுககு உள்-
ளாகியிருககி்றது. ்மலும் மரபணு வரிரெ்கள் 
குர்றநது வருவதால், ஒமிக்ராரன ்கண்கா-
ணிப்பது ்கடினமாகி வருகி்றது. ப்காவிட்19, பல 
இடங்களில் பிஏ4, பிஏ5 ்பான்ற உருமாறிய 

ரவரஸ்களால் இயக்கப்படுகி்றது, 110 நாடு்க-
ளில் ப்கா்ரானா பதாறறு்கள் அதி்கரித்து வரு-
கின்றன, இதனால் ஒட்டுபமாத்த உல்களாவிய 
பதாறறு்கள் 20 ெதவீதம் அதி்கரித்துள்ளன.

உல்க சு்காதார நிறுவனத்தில் 6 பிராநதியங-
்களில் 3 இல் இ்றப்பு்கள் அதி்கரித்துள்ளன. 
அரனத்து நாடு்களும் தங்கள் மக்கள்பதார்க-
யில் குர்றநதது 70 ெதவீதத்திறகு தடுப்பூசி 
்பாடுமாறு  அரழப்பு விடுத்துள்ளன, ஆனால் 
நூறறுக்கணக்கான மில்லியன மக்கள் தடுப்-
பூசி ்பாடப்படாமல் உள்ளனர. அவர்கள் 
ரவரஸின எதிர்கால அரல்களால் மி்கவும் 
பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது எனக கூறினார.

இலஙர்க ்தசிய ரவத்தியொரல-
யின மருத்துவ தீவிர சிகிச்ரெப் 
பிரிவினால் விடுக்கப்பட்டிருநத 

மனிதாபிமான உதவிக ்்காரிகர்கரய 
ஏறறு இலஙர்கயின  INSEE Cement நிறு-
வனம் அதறகு உதவியுள்ளது. noradrenaline 
குப்பி்கள், CRRT ்கருவி்கள், இரத்த வாயு 
cartridges, பெனொர ்காரடு்கள், nasogastric 
குழாய்்கள், சிறுநீர வடிகுழாய்்கள், 10 மிலீ 
syringes, பதாறறுநீககிய அறுரவச் சிகிச்ரெ 
ர்கயுர்ற்கள், பரி்ொதரன ர்கயுர்ற்கள் 
மறறும் உறிஞசும் ொடி்கள் அடங்கலா்க, அவ-
ெரமா்கத் ்தரவப்படும் அத்தியாவசிய மருந-
து்கள் மறறும் உப்கரணங்கரள இநநிறுவ-
னம் வழஙகியுள்ளது.

இலஙர்க ்தசிய ரவத்தியொரலயின 
மருத்துவ தீவிர சிகிச்ரெப் பிரிவுககு INSEE 
Cement வழஙகியுள்ள மருத்துவப் பபாருட்-
்கள் தற்பாரதககு அதன பெயல்பாடு்க-
ரளத் தரடயினறி பதாடரநது முனபனடுக்க 
உதவுகின்றன.

இநத நி்கழ்ரவக குறிககும் வர்கயில் 
இடம்பபற்ற எளிரமயான ரவபவத்தில்,   
நிறுவனத்தின பணிப்பாளர ெரபத் தரலவ -
ரும், பிரதம நிர்ற்வறறு அதி்காரியுமான 
நநதன ஏக்கநாயக்க மறறும்   நிறுவனத்தின 
பவளிவிவ்காரங்களுக்கான தரலரம அதி-
்காரியான ெநதன நாணயக்கார ஆகி்யார 

இரணநது இலஙர்க ்தசிய ரவத்தியொ-
ரலயின ொரபில் ்கலநது ப்காணட ரவத்தி-
யர டில்்ான பிரியங்கர, ரவத்தியர ெஜீவ்க 
மறறும் தாதிய பபாறுப்பதி்காரியான திருமதி 
ஷி்ராமி ஆகி்யாரிடம் மருத்துவப் பபாருட்-
்கரள உத்தி்யா்கபூரவமா்க ர்கயளித்தனர.

“இநதச் ெநதரப்பத்தில் எங்கள் உதவி -
ரயக ்்காருவதற்கா்க இலஙர்க ்தசிய 
ரவத்தியொரல எங்கள் மீது நம்பிகர்க 
ரவத்துள்ளது எனபரத அறிநது ப்காள் -
வதில் நாங்கள் பபருரமயரடகி்்றாம்.  

இநத ரவத்தியொரல மு்கஙப்காடுககும் 
சிரமங்கரள அறியப் பபற்ற உட்ன்ய, 
்தரவயான மருத்துவப் பபாருட்்கரளப் 
பபறறுக ப்காள்ளும் பணிரய நாம் மி்க 
விரரவா்க முனபனடுத்திருந்தாம். எவவா-
்றாயினும், எங்களால் ்பாதுமான மருத்-
துவப் பபாருட்்கரளப் பபறறுகப்காள்ள 
முடிநததறகு நாங்கள் நனறியுள்ளவர்களா்க 
இருககி்்றாம். அரவ தற்பாது ரவத்தி -
யொரலககு வழங்கப்பட்டுள்ளன. உயிர்க -
ரளக ்காககும் முயறசிக்கான உதவியில் 

பங்களிக்க முடிநததில் நாங்கள் மகிழ்ச்சிய-
ரடகி்்றாம். தற்பாரதய பநருக்கடியில் 
எங்களால் இயன்றரதச் பெய்ய நாங்கள் 
ஆவலுடன உள்்ளாம்” எனறு குறிப்பிட்டார.  

இநநிறுவனம் ெமூ்கங்களின நல்வாழ்வு 
மறறும் நாட்டின தற்பாரதய சூழ்நிரலககு 
உதவுவதில் உறுதிபூணடுள்ளதுடன, பல்்வறு 
ெமூ்க மறறும் சுறறுச்சூழல் நிரல்பறறி-
யல் பெயறதிட்டங்கரள முனபனடுத்துள் -
ளது. உல்களாவிய பதாறறு்நாயின உச்-
ெத்தின ்பாது, இநநிறுவனம் ்பாதுமான 
்நாயாளர படுகர்க்கரள வழஙகியிருநத 
அ்த ெமயத்தில் மருத்துவமரன்கள் மறறும் 
முன்களப் பணியாளர்களுககு அத்தியாவசிய 
பபாருட்்கரள நனப்காரடயா்க வழஙகும் 
ஒரு விரிவான திட்டத்ரதயும் அறிமு்கப்படுத்-
தியது.   ்கணடி ்தசிய ரவத்தியொரலயு-
டன இரணநது 150 படுகர்க்கள் ப்காணட 
ரவத்தியொரல சிகிச்ரெப் பிரிரவ நிரமா-
ணிப்பதறகு சீபமநரத நனப்காரடயா்க 
அளித்து ்தரவயான பதாழில்நுட்ப உதவி -
்கரளயும் வழஙகியது. பவலிெர்ற, ரா்கரம 
சுவாெ ்நாய்்களுக்கான ்தசிய ரவத்திய -
ொரல, ப்காழும்பு பதறகு ்பாதனா ரவத் -
தியொரல மறறும் திவுலப்பிட்டிய ஆதார 
ரவத்தியொரல உட்பட ஏரனய ரவத்தியொ-
ரல்களுககும் ் மலும் பல சீபமநது நனப்கா -
ரட்களும் உதவி்களும் வழங்கப்பட்டன.

பணம் பணத்்தாடுதான ்ெரும் எனபார-
்கள். அ்த்பாலத்தான ்்காடீஸவரர்கள் 
்மலும் ்்காடீஸவரர ஆகிக ப்காண்ட 

பெல்கி்றார்கள். ஏரழ்கள் ்மலும் ஏழ்ரம 
நிரலககு தள்ளப்படுகின்றனர.

இதரன ்கடநத ப்கா்ரானா ்காலத்தி்ல்ய 
்காண முடிநதது. ொமானிய மக்கள் தங்கள் 
வாழ்வாதாரத்திரன இழநது, அடிப்பரட 
்தரவ்களுக்்க கூட ்கஷடப்பட்டனர. ஆனால் 
இநத ்கால்கட்டத்திலும் பில்லியனர்கள் பொத்து 
பபரும் ஏற்றம் ்கணடதா்க ்கடநத ஆணடு ஆய்-
வறிகர்க ஒனறு சுட்டிக ்காட்டியது.

பில்லியனர்கள் பல்்வறு ்காரணங்களுககு 
மத்தியில் பில்லியனர்களா்க்வ வாழ்கின்றனர. 
அவர்களின வீடு, பயனபடுத்தும் ்கார்கள் என 
எல்லா்மா பொகுொ்க இருககும். ஆனால் மற-
்றவர்க்ளா பரழய வணடியிரன டயரர கூட 
மாற்ற முடியாமல் ் பருநதில் பெல்ல ் வணடிய 
நிரல. இநத ஏற்றத்தாழ்வு்கள் குர்றய்வ 
குர்றயாதா? எப்படி பணக்காரர்கள் மட்டும் 
ெம்பாதிககி்றார்கள். எப்்பாது என என்்றனும் 
்யாசித்திருககிறீர்களா?

நாம் முதலில் பாரக்கவிருப்பது மாரக ஜுக-
்கரபபரக. ்பஸபுக நிறுவனத்தின தரலவரான 
இவரின ெம்பளம் 1 படாலராகும். எனினும் 

பனமு்கப்படுத்தப்பட்ட பஙகு்கரள ்கணக-
கில் எடுத்துக ப்காணடால் அவரின ஒரு மாத 
வருமான, 74.6 பில்லியன படாலராகும்.  

பஙகுச் ெநரதயின தநரத எனறு உல்கம் 
முழுக்க அறியப்படும் வாரன பஃபபட், பஙகு 
ெநரத முதலீட்டில் பிரபலமானவர. முதலீட்டா-
ளர எனப்தாடு மட்டும் அல்ல, சி்றநத பதாழி-
லதிபர. பல புத்த்கங்கரள எழுதியவர. இப்படி 
பனமு்கத்தனரம ப்காணட இவரின மாத வரு-
மானம் எணணிகர்கயற்றது.

ெரவ்தெ ஈ-ப்காமரஸ நிறுவனத்தின தரலவ-
ரான பஜஃப் பப்ொஸ, அபமரிக்காவின மி்கப்-
பபரிய பதாழிலதிராவர. ஊட்க உரிரமயாளர 
ஆவார. அ்தாடு ெரவ்தெ அளவில் முதலீடு 
பெய்யும் மி்கப்பபரிய முதலீட்டாளர ஆவார. 
பஜப் பப்ொஸ ப்ளூ ஆரிஜின மறறும் ஒரு 

விணபவளி நிறுவனம் மறறும் வாஷிஙடன 
்பாஸடிரனயும் ரவத்துள்ளார. இவரின மாத 
வருமான 6.54 பில்லியன படாலர.

ரமக்ராபொப்ட் நிறுவனத்தின நிறுவன-
ரான பில்்்கட்ஸ, மி்கப்பபரிய பதாழிலதிபர 
ஆவார. எம்.எஸ-வின்டாஸ எனனும் இயஙகு-
தள அரமப்பானது இநத நிறுவனத்தின மி்க 
பவறறி்கரமான பமனபபாருளாகும். இவரின 
மாத வருமானம் 330 படாலர.

இநதியாவின பிரபல பதாழிலதிபதிரான குமார 
மங்கலம் பிரலா, ஆதித்யா பிரலா குழுமத்தின 
தரலவராவர. இவரின நிறுவனம் தற்பாது ெர-
வ்தெ அளவில் 36 நாடு்களில் தனது வணி்கத்-
திரன பெய்து வருகின்றது. இவரின மாத வரு-
மானம் சுமார 250 ்்காடி ரூபா.  

(06ஆம் பக்கம் பாரக்க)

தமிழ்நாட்டின எஸ. ஆர. எம். வள்ளி-
யம்ரம பபாறியியல் ்கல்லூரியின 
இயககுனர முரனவர பா.சிதம்பரராஜன 

மறறும் ்கல்லூரியின ்கணினி அறிவியல் 
பபாறியியல் துர்றயின உதவிப் ்பராசிரியர 
்க.ெணமு்கம் ஆகி்யார இரணநது எழுதிய 
‘எல்லாம் இரணய மயம்’(Internet of things 
concepts in Tamil) என்ற ்கணினித் பதாழில்-
நுட்பத் தமிழ் நூரல எஸ.ஆர.எம் ்கல்வி 
குழுமங்களின தரலவரும், எஸ.ஆர.எம் அறி-
வியல் பதாழில்நுட்ப நிறுவனத்தின இரண 
்வநதருமான ரவி பச்ெமுத்து அணரமயில் 
பவளியிட்டு தனது வாழ்த்து்கரளத் பதரிவித்-
துக ப்காணடார.

இநநூலில் பபாருட்்களின இரணயம் 
பறறிய த்கவல் அடஙகிய பதாழில்நுட்பத் 
தமிழ் நூல் ஆகும்.இநநூலில் பபாருட்்களின 
இரணயத்ரத எப்படி உருவாககுவது?, இதன 
முககியத்துவம், பெயறபாடு்கள், வனபபாருள், 
பமனபபாருள் மறறும் இதன பயனபாடு்கள் 
பறறி பதளிவா்க விளக்கமா்க எடுத்துரரக்கப்-
பட்டுள்ளது.

பபாருட்்களின இரணயமானது, ெட்ட அமு-
லாக்க பெயறபாடு்கள், தி்றன மிகுநத வீடு்கள் 
உருவாக்கம், ்வளாணரம, உடல்நல ்கவ-
னிப்பு, ஊட்கம், ெநரதயிடுதல் மறறும் விளம்-
பரம் பெய்தல், சுறறுச்சூழல் ்கண்காணிப்பு, 
்கல்வி, மருத்துவம் ஆகியவறறில் எவவாறு 
பயனபடுகி்றது எனபரதப் பட விளக்கத்துடன 
நூல் ஆசிரியர்கள் குறிப்பிட்டு எழுதியுள்ளனர.

இநத பதாழில்நுட்ப தமிழ் நூரல ரவி பச்ெ-

முத்து பவளியிட்டு, தனது வாழ்த்து-
ரரயில் பதரிவித்ததாவது;

“இவர்கள் இருவரும் இரணநது 
முனன்ர சி்றப்பா்க எழுதிய ‘வரல-
வாெல் வரு்க’ பதாழில்நுட்பத் தமிழ் 
நூல் மணரவ முஸதபா நிரனவு 
அறிவியல் பதாழில்நுட்ப நூலுக-
்கான விருரதப் பபறறுள்ளது. இதன 
பதாடரச்சியா்க நிர்றய தமிழில் 
பதாழில்நுட்ப நூல்்கள் உருவா்க 
்வணடும் என்ற எணணத்ரத  எண-

ணியவாறு பெய்து முடிககும் வர்கயில் இவர-
்களின அடுத்த நூலா்க ‘எல்லாம் இரணய 
மயம்’ என்ற தரலப்பில் பபாருட்்களின 
இரணயம் பதாடரபா்க சி்றப்பா்க பதாழில்நுட்-
பத் தமிழ் நூரல எழுதி உள்ளனர.

இது்பான்ற தமிழுக்கான முயறசிரய  
்மறப்காணட நூலாசிரியர்களான எஸ.ஆர.
எம் வள்ளியம்ரம பபாறியியல் ்கல்லூரி 

இயககுனர மறறும் ்பராசிரியர 
அவர்களுககு தனது மனமாரநத 
வாழ்த்து்கரளயும் பாராட்டு்கரள-
யும் பதரிவித்துக ப்காள்கின்்றன” 
என்றார.

இநத நூலானது மாணவர்களுககு 
மட்டுமல்லாது, அரனவரும் எளிதில் 
புரிநது ப்காள்ளும் வர்கயில் வடிவ-
ரமக்கப்பட்டிருககி்றது எனவும் தனது 
வாழ்த்துரரயில் அவர பதரிவித்-
துக ப்காணடதுடன, இது ்பான்ற  
பதாழில்நுட்ப தமிழ் நூல்்கள் நிர்றய 
உருவா்க ்வணடும் எனறு தனது 
மனமாரநத வாழ்த்துக்கரளயும் 

பாராட்டு்கரளயும் பதரிவித்துக ப்காணடார.
இநநி்கழ்வில் எஸ.ஆர.எம் வள்ளியம்ரம 

பபாறியியல் ்கல்லூரியின முதல்வர முரனவர 
முரு்கன உட்பட பலரும் ்கலநது ப்காணடு நி்கழ்-
ரவச் சி்றப்பித்தார்கள்.

ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 துல்ஹிஜ்ஜஹ் பிர்ற 02
சுபகிருது வருடம் ஆனி மாதம் 18ஆம் நாள்             ெனிககிழரம

மக்கள் வாழ்வில் புகுந்து க்காண்ட
நவீனத்தின் எல்்லை இதுதான்!

உைகின் 110 நாடுகளில் மீண்டும்
கால்பதித்துள்ை ககாவிட் கோற்று

அருள்்நென...?

ஆபத்து நிலைலைக்குள் பிரவேசிக்கின்றதா இந்தியா?

முதகஷ் அம்பானியின்
மாோந்ே ைருமானம்

பக்ககை வீழ்த்திட அ்கத்தில் சினங்்காணடாலும்
அதகன ்ெளிபபடுத்தாமல் இடம் ்காலம்
இரணடுககும் ்காத்திருபபதத அறிவுகடைார ்ெைல்

பபாள்பளன ஆங்்க பு்றம்்வரார ்காலம்பாரத்து   
உள்்வரப்பர ஒள்ளி யவர

மாணைருக்கு மிகுந்ே பயன் ேரும்
கணினி கோழில்நுட்பத் ேமிழ் நூல்
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கனடா, பிரான்ஸ், ஜஜரைனி, இத்ாலி, ஜப்ான், 
பிரிடடன், அஜைரிக்கா ஆகிய 7 நாடுகலைக் 
ஜகாணட ஜி7 கூடடலைபபின் ைாநாடு ஆணடுத்ா-
றும் நடத்ப்டடு வருகின்்றது. இதில் ஜி7 நாடுகள் 
ைற்றும் இந்தியா, ஜ்ன்னாபிரிக்கா உள்ளிடட நடபு 
நாடுகள் கைந்து ஜகாள்வது வழக்கம்.

ஜஜரைனியின் ஸ்க்தைாஸ் எல்ைாவில் ஜி7 நாடு-
களின் ைாநாடு கடந்் வாரம் நலடஜ்ற்்றது. இ்ற்-
காக கடந்் ஜூன் 26 ஆம் திகதி ஜஜரைனி ஜசன்்ற 
பிர்ைர நதரந்திர தைாடி ஜி7 நாடுகளின் ைாநாடடில் 
கைந்து ஜகாணடார. இந்்க் கூடடததில் சு்ந்திரம், 
ஜனநாயகம் ைற்றும் கருததுரிலைலய ்ாதுகாக்-
கும் வலகயில் ‘2022 உறுதியான ஜனநாயக 
அறிக்லக’ ்ாக்கல் ஜசயயப்டடது.      

இந்் 4 ்க்க அறிக்லகயில், 'ஒடுக்குமுல்ற 
ைற்றும் வன்முல்றலய எதிரதது நிற்கும் ஜனநாயக 
்ாதுகாவைரகலை வாழ்ததுகித்றாம். உைகைவில் 
ஜனநாயக சக்திகள் தைம்்ட சரவத்ச அைவில் 
ஒததுலழபல் வழங்கும் ்ணிகலை ஜ்ாடங்கு-
தவாம். தநரடியாகவும், இலையத்ை வாயிைாக-
வும் கருதது சு்ந்திரதல்ப ்ாதுகாபத்ாம். ஜனநா-
யகதல்யும், சு்ந்திரதல்யும் காபத்ாம். ்கவல் 
உரிலை ஜனநாயகததில் ஜவளிப்லடயான விவா-
்ங்களும், சு்ந்திரைான ்ன்லைததுவ ஊடகமும் 
அடங்கும் அலனதது ்கவல்களும் சடடபபூரவைா-
கவும், ஜவளிப்லடத ்ன்லைதயாடும், ஜ்ாறுபபு-
ைரவுடனும் ஒன்லைனிலும், ஜவளியிலும் ஜ்ாது-
ைக்கள் ைற்றும் ைக்கைால் த்ரந்ஜ்டுக்கப்டட 
பிரதிநிதிகளுக்கு கிலடக்க தவணடும்.

சு்ந்திரைாக ஊடகங்கள் ஜசயல்்டுவல் உறுதிப -்
டுத் தவணடும். ்லடயற்்ற, ்ாதுகாப்ான, இைவச 
இலைய்ை தசலவகள் கிலடக்கச் ஜசயய தவணடும். 
லச்ர குற்்றங்கள் இல்ைா் டிஜிடடல் கடடலைபல் 
உருவாக்குவதுடன், லச்ர குற்்றங்கள் ஜ்ாடர-
்ான விழிபபுைரலவ ைக்கள் ைததியில் ஏற்்டுத் 
தவணடும். ைனி் உரிலை ஆரவைரகள், ஊழல்கலை 
அம்்ைப்டுதது்வரகலை ்ாதுகாக்க தவணடும்’ 
என்்ன த்ான்்ற ்ை தீரைானங்கள் உள்ைன.

இந்் அறிக்லகலய ஜஜரைனி, ஆரஜஜணடீனா, 
கனடா, பிரான்ஸ், இந்தியா, இந்த்ாதனசியா, 
இத்ாலி, ஜப்ான், ஜசஜனகல், ஜ்ன்னாபிரிக்கா, 
பிரிடடன், அஜைரிக்கா, ஐதராபபிய யூனியன் 
ஆகியலவ கூடடாக ஜவளியிடடுள்ைன.

ஜி7 உச்சி ைாநாடடில் ்ங்தகற்க ஜஜரைனி ஜசன்-
றிருந்் பிர்ைர தைாடி, அஜைரிக்க ஜனாதி்தி தஜா 
ல்டலன சந்திததுப த்சினார. அத்தவலை ஜஜர-
ைனியின் முனிச் நகரில் இந்திய வம்சாவளியினர 
ைததியில் பிர்ைர தைாடி உலரயாற்றினார.

பிரான்ஸ் ஜனாதி்தி இைானுதவல் தைக்ரான், 
கனடா பிர்ைர ஜஸ்டின் டரூதடா ஆகிதயாலரயும் 
சந்திதது சிறிது தநரம் உலரயாடினார. இ்ன்பி்றகு 
ஜி 7 நாடுகளின் ்லைவரகள் குழு புலகப்டமும் 
எடுததுக் ஜகாணடனர.

கடந்் தை ைா்ம் ஜப்ானில் நலடஜ்ற்்ற 
குவாட ைாநாடடிற்குப பி்றகு பிர்ைர தைாடியும் தஜா 
ல்டனும் சந்திததுததுக் ஜகாள்வது இதுதவ மு்ல் 
முல்றயாகும்.

இம்ைா்ம் காஜைாலி வாயிைாக 
I2u2 -உச்சி ைாநாடடிலும் இரு 
்லைவரகளும் சந்திக்க உள்ைனர. 
I2u2- காஜைாலி உச்சி ைாநாட-
டில் இந்தியா, இஸ்தரல், ஐக்கிய 
அரபு அமீரகம் ைற்றும் அஜைரிக்கா 
ஆகிய நான்கு நாடுகள் ்ங்தகற்-
கின்்றன.

ஜஜரைனியில் நலடஜ்ற்்ற ஜி7 
ைாநாடடில் சி்றபபு அலழப்ாைராக 
பிர்ைர நதரந்திர தைாடி ்ங்தகற்றி-
ருந்்ார. ஜஜரைனியின் ஸ்க்தைாஸ் 
எல்ைாவ் நகரில் 2 நாடகள் ஜி7 
ைாநாடு நலடஜ்ற்்றது.

இந்் உச்சிைாநாடடில் சி்றபபு 
அலழப்ாைராக கைந்து ஜகாள்ை 
பிர்ைர நதரந்திர தைாடிக்கு 
அலழபபு விடுக்கப்டடிருந்்து. ஜஜரைனி பிர்ைர 
ஒைாப ஸ்கால்ப அந்நாடடின் ்ாரம்்ரிய முல்றப்டி 
தைாடிலய வரதவற்்றார. இத்த்ால் பி்ற நாடடுத 
்லைவரகளும் வரதவற்கப்டடனர. முன்ன்ாக 
குழு புலகப்டததின் த்ாது அஜைரிக்க ஜனாதி்தி 
தஜால்டன் பிர்ைர நதரந்திர தைாடிலய தநாக்கி 
நடந்து வந்்ார. பி்றகு பிர்ைர நதரந்திர தைாடியின் 
த்ாலை ்டடி அலழத்ார. நதரந்திர தைாடி திரும்-
பிப ்ாரக்கதவ லகலய நீடடி தஜால்டன் பிர்ைர 
நதரந்திர தைாடிக்கு வாழ்ததுத ஜ்ரிவித்ார. பிர-

்ைர நதரந்திர தைாடியும் தஜால்டனின் த்ாலை 
்டடி வாழ்ததுத ஜ்ரிவித்ார.

இந்் ைாநாடடில் ஜ்ாருைா்ார வைரச்சி, ் ைவீக்-
கம், உைவுப ஜ்ாருடகளின் ்ற்்றாக்குல்ற உட்ட 
நாடுகள் சந்திக்கும் சவால்கள் ்ற்றி விரிவாக விவா-
திக்கப்டடது. தைலும், இந்்ப பிரச்சிலனலய அலன-
வரும் ஒன்றிலைந்து எதிரஜகாள்ை தவணடும். 
இந்் விஷயததில் அலனவரும் இலைந்து ஒதர 
குழுவாக ஜசயல்்ட தவணடும் என ்லைவரகள் 
த்சிக் ஜகாணடனர. தைலும் இந்தியா-ஜஜரைனி 
இலடதய வணிகம், எரிசக்தி ஒப்ந்்ம் குறிததும் 
த்சப்டடது. இத்த்ால் பிர்ைர நதரந்திர தைாடி 
ஜி7 நாடுகளின் ்லைவரகலை சந்திதது  நாடுகள் 

இலடதயயான உ்றவு குறிதது விவாதித்ார.
உைவுப ்ாதுகாபல் உறுதிப்டுத் இைங்-

லகக்கு இந்தியா உ்வுவ்ாக தைாடி கூறிய்ாகவும் 
குறிபபிடப்டடுள்ைது.G7 உச்சிைாநாடடில் கைந்-
துஜகாணட ைற்்ற நாடடு ்லைவரகளுக்கு பிர்ைர 
தைாடி இந்தியாவின் கலைநயதல் ஜவளிப்டுத-
தும் வி்ைாக ஒவ்ஜவாருவருக்கும் ்னித்னியாக 
அன்புப ்ரிசுகலை வழங்கினார.

இந்தியாவிதைதய ்யாரிக்கப்டட ்ல்தவறு 
கலை ைற்றும் லகவிலனப ஜ்ாருடகலை ்ரிசாக 

வழங்கினார. ஜி7 ைாநாடடின் 
2-வது நாள் நிகழ்ச்சிகளில் பிர -்
ைர நதரந்திர தைாடி  ்ங்தகற்்றார. 
பிற்்கல் 4 ைணிக்கு நலடஜ்ற்்ற 
்ருவநிலை ைாறு்ாடு, எரிசக்தி, 
சுகா்ாரம் ஜ்ாடர்ான அைரவில் 
அவர கைந்து ஜகாணடார. பின்னர 
ைாலை 6.30 ைணிக்கு நடந்் 
உைவுப ்ாதுகாபபு, ்ாலின 
சைநிலை குறித் அைரவிலும் 
அவர ்ங்தகற்்றார.

இந்் அைரவுகளில் பிர்ைர 
நதரந்திர தைாடி த்சிய்ாவது:

“உைகின் ைக்கள் ஜ்ாலகயில் 17 
ச்வீ்ம் த்ர இந்தியாவில் வசிக்கின்-

்றனர. எனினும் கரியமிை வாயு ஜவளிதயற்்றததில் 
இந்தியாவின் ்ங்கு 5 ச்வீ்ம் ைடடுதை. வைரும் 
நாடுகள் சுற்றுச் சூழலுக்கு ்ாதிபல் ஏற்்டுததுகின்-
்றன என்று குற்்றம் சாடடப்டுகி்றது. இந்தியாலவப 
ஜ்ாறுத்வலர ஆயிரம் ஆணடுகளுக்கும் தைைாக 
இயற்லகலய த்ணிப ்ாதுகாதது வருகித்றாம்.

இந்் ்சுலை முயற்சி ்ற்த்ாது தைலும் தீவிரை-
லடந்துள்ைது. இந்தியாவின் அலனதது வீடுகளுக்-
கும் சலையல் எரிவாயு இலைபபு வழங்கப்டடுள்-
ைது. மின்சாரதல் தசமிக்க எல்.இ.டி விைக்குகள் 

்யன்்டுத்ப்டுகின்்றன. உைகின் மு்ல் சூரியசக்தி 
விைான நிலையம் இந்தியாவில் உள்ைது. ்ருவ-
நிலை ைாறு்ாடலட ்டுதது சுற்றுச்சூழலைப ்ாது-
காப்தில் இந்தியா முன்தனாடியாக இருக்கும்”.

இவ்வாறு அவர த்சினார.
இந்் ைாநாடடின்த்ாது ஜஜரைனி பிர்ைர ஒைாப 

ஸ்கால்லஸை, பிர்ைர நதரந்திர தைாடி சந்தித்ார. 
இரு ்லைவரகளும் அலர ைணி தநரம் முக்கிய 
த்ச்சுவாரதல் நடததினர. உக்லரன் விவகாரம், 
இருநாடடு ஜ்ாருைா்ார உ்றலவ தைம்்டுததுவது 
குறிதது இருவரும் த்சினர.

ஜி7 ைாநாடடில் உக்லரன் ஜனாதி்தி ஜஜைன்கி 
காஜைாலி வாயிைாக ்ங்தகற்்றார. உக்லரனுக்கு 
்ாை்மின்றி ஆயு்ங்கலை வழங்க தவணடும். 
ரஷயா மீது மிகக் கடுலையான ஜ்ாருைா்ார 
்லடகலை விதிக்க தவணடும். அபத்ாது்ான் 
த்ாலர முடிவுக்கு ஜகாணடுவர முடியும் என்று 
ஜஜைன்கி கூறிய்ாக ்கவல்கள் ஜவளியாகி 
உள்ைன.

ஜஜரைனியில் இருந்து ஜடல்லி திரும்பும் வழியில் 
பிர்ைர நதரந்திர தைாடி   ஐக்கிய அரபு அமீரக 
்லைநகர அபு்ாபிக்கு ஜசன்்றார. அங்கு நலடஜ -்
றும் ைல்றந்் முன்னாள் அதி்ர தஷக் கலீ்ா பின் 
சயீத அல் நஹயானின் இரங்கல் நிகழ்ச்சியில் 
அவர ்ங்தகற்்றார.

இைங்லகயின் அருங்காடசியகத 
துல்றயில் ஜ்ாழில்சார தைம்்ாடடிற்கான 
நிைப்ரபல்ப ்ற்றிய ஆயஜவான்ல்ற, 
2021ஆம் ஆணடில்  இைங்லகயில் 
உள்ை ஜந்ரைாந்து தூ்ரகததின் நிதியு-
்வியுடன், இைங்லக MMCA நடததியது. 
கணகாடசியின் வடிவலைபபு, ஜ்ாது 
நிகழ்ச்சிகள் ைற்றும் சமூக ஊடகங்கள் 
எவ்வாறு ்ாரலவயாைரகளின் அனு்வத-
திற்கு ்ங்களிக்கின்்றன என்்ல் இந்் 
ஆயவு எடுதது காடடியது.

இைங்லகயில் உள்ை அருங்காடசிய-
கங்கள் ைற்றும் கலை ஜ்ாகுபபு சாரந்் 
கைாசார நிறுவனங்களில் உள்ை நிபு-
ைரகளுக்காக, ‘Museum Intensives’ 
(MI) என்்ற ஆழ்ந்் ்யிற்சி ஜ்ாடலர 
இைங்லக MMCA ஏற்்ாடு ஜசயதுள்-
ைது. ஜந்ரைாந்து தூ்ரகததின் ஜ்ாடரச்-
சியான நிதியு்வியின் ஆ்ரவினால், 

இைங்லக MMCAயானது  இரணடு மு்ன்லை 
்ங்காளிகளுடன் ஜந்ரைாந்தின் கைாசார ைரபு 
நிறுவனம் (Cultural Heritage Agency of the 
Netherlands-RCE), ைற்றும் ரயின்வாரட கலைக்-
கூடம் (Reinwardt Academy) இலைந்து, மு -்
ைாவது MI ்யிற்சிலய நடத்வுள்ைது.

இைங்லகயில் உள்ை ஜந்ரைாந்து இராச்சி-
யததுக்கான தூதுவர  டானியா ஜகான்கில்றப, 

இந்் நிகழ்ச்சிலயப ்ற்றிப த்சுலகயில், 
“இந்் முன்ைாதிரியான முயற்சியில் 
இைங்லக MMCAயுடன் கூடடாைராக 
ஜசயற்்ட தூ்ரகம் ைகிழ்ச்சி அலடவ-
த்ாடு, ஜ்ருமி்ம் ஜகாள்கி்றது. வரைாறு, 
்ாரம்்ரியம் ைற்றும் சைகாை,  நவீன 
கலைப்லடபபுகள் நில்றந்் ஒரு சி்றப-
்ான கைாசாரதல் இைங்லக ஜகாண-
டுள்ைது. MI ்யிற்சியானது, இந்் இரண-
லடயும் ஒன்றிலைப்துடன், இைங்லக 
ைற்றும் ஜந்ரைாந்திலுள்ை ஜ்ாழில்-
முல்ற நிபுைரகலை இவற்றில் ஈடு்டுத -்
வும் உ்வும்” என்்றார.

ஜ்ாழில்முல்ற நிபுைரகள் இலைந்து, 
பி்றரிடமிருந்து கற்றுக்ஜகாணடு, 
ஜ்ாதுவான சவால்களுக்கான தீரவுக-
லைக் கணடறிவ்ற்காக அறிலவ தைம்-
்டுத்க்கூடிய, ்ாரம்்ரிய ஜசாததுக-
ளுக்கான ஒரு உைகைாவிய சமூகதல் 
உருவாக்குவத், சரவத்ச ்ாரம்்ரிய 
ஜசாததுகளுக்கான ஒததுலழபபுத திடடத-
தின் தநாக்கைாகும்.  "MI ஆனது, நீணட 
காை ஒததுலழபபின் ஜ்ாடக்கைாக இருக்-

கும் என்று நாங்கள் எதிர்ாரக்கித்றாம்," என கலைத 
ஜ்ாகுபபுக்களுக்கு ்லைவரான தயாைணடா 
எஜஸைணடாம் குறிபபிடடார.

ஜந்ரைாந்தில் உள்ை ஆம்ஸ்டரடாம் கலை ்ல்-
கலைக்கழகைானது, உைகில் அருங்காடசியகம் 
ைற்றும் ்ாரம்்ரிய ஜசாததுக்கள் சம்்ந்்ைான 
சரவத்ச துல்றயில் ஈடு்டும் மிகப ்ழலையான 
்ல்கலைக்கழகங்களில் இரணடாவ்ாக உள்ைது. 
இப ்ல்கலைக்கழகததில், கைாச்சார ்ாரம்்ரிய 
ஜசாததுக்களுக்கான பீடததிதைதய ரயின்வாரட 
கலைக்கூடம் அலைந்துள்ைது. ரயின்வாரட கலைக்-
கூடததின் சிதரஷட விரிவுலரயாைரும் சரவத்ச 
நிகழ்ச்சிகளுக்கு முகாலையாைருைான ரூ்ன் 
ஸ்மிட, இைங்லக MMCAயின் முயற்சிகலைக் 
குறிதது பின்வருைாறு கூறினார: “நாம் இன்று 
வாழ்கின்்ற காைங்களுக்கு ஏற்்றவாறு ஒரு அருங்-
காடசியகதல் நடததுவதில் இைங்லக MMCAயின் 
அணி  சி்றந்் நிபுைததுவம் ஜ்ற்றுள்ைது. அவர-
களின் அரப்ணிபபு, அறிவு, உற்சாகம் ஆகியன 
மிகச் சி்றப்ானலவ. ்யிற்சித திடடம் மிகவும் ஜவற்-
றிகரைாக இருக்கும் என்று நான் உறுதியாக நம்பு-
கித்றன்.”

மு்ைாவது  ஆழ்ந்் அருங்காடசியக ்யிற்சிலய 

(MI), ஜகாழும்பில் (இைங்லக) 2022 ஆம் ஆணடு 
ஒக்தடா்ர ைா்ம்  நடத் திடடமிடப்டடுள்ைது. 
இைங்லக MMCAயின் ்லைலைக் கணகாணிப்ா-
ைர, ஷாரமினி ஜ்தரரா கருதது ஜ்ரிவிக்லகயில், 
“புதி்ாக உருஜவடுக்கும் ஒரு அருங்காடசியகம் 
என்்ற வலகயில், நாம் எவ்வாறு எம்லைச் சூழ்ந்-
துள்ை சமூகங்களுக்குப ஏற்புலடய்ாக இருக்க-
ைாம் என்று ்ாரததுக் கற்றுக்ஜகாள்வதில் எங்களு-
லடய மு்ல் சிை வருடங்கலை ஜசைவிடடுள்தைாம்” 
என்்றார.  

இைங்லக MMCAயானது, ஜ்ாகுக்கப்டட கண-
காடசிகள் ைற்றும் கல்வி நிகழ்ச்சிகலை வழங்குவ-
்ன் மூைம், இைங்லகயில் ஜ்ாதுைக்கள் அணுகக் 
கூடிய மு்ல் மும்ஜைாழி அரங்கைாகும். தைைதிக ் க-
வலுக்கு, இலைய்ைம் மூைம் www.mmca-srilanka.
org; அல்ைது முகநூலில் (Facebook) www.
facebook.com/mmcasrilanka; ைற்றும் ்டவரி-
யில் (Instagram)  https://www.instagram.com/
mmcasrilanka; இைங்லக MMCAஐப பின்ஜ்ாடர 
முடியும்.

ஆழ்ந்் அருங்காடசியகப ்யிற்சி ஜ்ாடலரப 
(MI) ்ற்றிய ்கவலுக்கு, info@mmca-srilanka.org 
என்்ற மின்னஞசல் முகவரிக்கு எழு்ைாம்.

ைரக்கறிகளின் விலைகள் என்றுமில்ைா-
்வாறு அணலைக் காைததில் அதிகரிததுக் 
காைப்டுகின்்றன. விலை அதிகரிபபுக் கார-
ைைாக நாடடு ைக்கள் ஜ்ரும் சிரைங்கலை 
எதிரஜகாணடு வருகின்்றனர. எரிஜ்ாருள் 
விலைதயற்்றம் நிலைலைகலை தைலும் தைாச-
ைாக்கியுள்ை்ாக அவரகள் கவலை ஜ்ரிவிக்-
கின்்றனர.

ைலைநாடடு காயகறிகைான 
த்ாஞசி, கரட, பீற்றூட, உருலைக்-
கிழங்கு, கறிமிைகாய, த்சிக்-
காய, ்க்காளி என்்னவற்றின் 
விலைகள் என்றுமில்ைா்வாறு 
உயரந்துள்ைன. ஒரு கிதைாகிராம் 
ஆங்கிை ைரக்கறி 600 ரூ்ா 
வலர அதிகரிததுள்ைது.

உள்ளூரில் உற்்ததி ஜசயயப்டும், கத்ரி, 
ஜவணடி, ்யற்ல்ற, அவலர, ்ாகல், புதடால், 
பீரக்கு, கீலர, இலைக்கறி வலககள் என்்னவும் 
அதிகரித் விலையில் விற்்லன ஜசயயப்டடு 
வருகின்்றன. அணலைய விலை அதிகரிபபுக் கார-
ைைாக நுகரதவார காயகறிகளின் ஜகாள்வனலவ 
ஜ்ருைைவு ்விரதது ஜகாணடுள்ைதுடன், ஜகாள்வ-
னவின் அைலவயும் கணிசைானைவு குல்றததுள்ை-
்ாகத ஜ்ரிவிக்கின்்றனர. இது மிகவும் ஆ்த்ான 
நிலையாகும். த்ாஷாக்குக் குல்றவுக்கு வழிவகுக்-
கும் என்்தில் சந்த்கமில்லை.

ைரக்கறி விற்்லன வீழ்ச்சி காரைைாக, ைரக்க-

றிகலை ஊருக்குள் ைக்கள் காைடிக்கு ஜகாணடு 
வந்து, வீதி, வீதியாக கூவி விற்்லன ஜசயயும் சிறி-
யைவிைான வியா்ாரிகள் வியா்ாரதல் முழுலை-
யாக லகவிடடுள்ை்ாகத ஜ்ரிவிக்கின்்றனர.

ஜ்ாருைா்ார ஜநருக்கடி, திடீர வாழ்க்லகச் 
ஜசைவு அதிகரிபபு, எரிஜ்ாருள் விலைதயற்்றம் 
ைற்றும் ்டடுப்ாடு, அதிகரித் உற்்ததிச் ஜசைவு, 
்ற்த்ாது நாடைாவிய ரீதியில் நிைவும் ைலழக்கா-
ைநிலை என்்ன விலை ஏற்்றததிற்குக் காரைம் 
எனத ஜ்ரிவிக்கப்டுகின்்றது. எதிரகாைததில் 
ஜ்ாருடகளின் விலைகள் தைலும் அதிகரிக்கும் என 
வரத்கரகள் அச்சம் ஜ்ரிவிக்கின்்றனர.

ஆலகயால், தைடடுநிைப 
்யிரச் ஜசயலக ைற்றும் 
வீடடுத த்ாடடச் ஜசயலகலய 
ஊக்குவிக்க தவணடிய அவசர 
த்லவ எழுந்துள்ைது. இ்ன் 
மூைம் குடும்்ங்களின் தினசரி 

உைவுத த்லவலய ஓரைவுக்தகனும் நிவரததிக்க-
ைாம் என்்து அதிகைானவரகளின் எதிர்ாரப்ாக 
உள்ைது.

உ -்உைவு ்யிரச் ஜசயலக மிகவும் இைா்ம் 
நில்றந்்து. ஒன்றுக்கு மூன்று ைடங்கில் இைா்மீடட 
முடியும் என விவசாயத திலைக்கை உததிதயாகத-
்ரகள் ஜ்ரிவிக்கின்்றனர. அம்்ால்ற ைாவடடததில் 
கடந்் காைங்களில் தைடடுநிை ்யிரச் ஜசயலகயா-
ைரகள் அறுவலடயின் த்ாது, அதைாக விலைச்சல் 
ஜ்ற்றுக் ஜகாணடதுடன் சி்றந்் இைா்மீடடியலை-
யும் வரைா்றாகும்.

்ல்தவறு ைகுட வாசகங்களின் கீழ், நாடைா-

விய ரீதியில் வீடடுத த்ாடட உ்உைவு ்யிரச் 
ஜசயலகலய ஊக்குவிக்கும் தவலைததிடடங்கள் 
நலடமுல்றப்டுத்ப்டடு வருகின்்றலை ஜ்ரிந்-
்த். இ்னால், சிறியைவில் வீடடுத த்ாடடச் 
ஜசயலகயில் ஈடு்டடுவந்் ைக்களில் ்ைர இன்று 
்ாரியைவிைான ஜசயலகயில் ஆரவம் ஜசலுததி 
வருகின்்றலையும் குறிபபிடத்க்கது.

நாடைாவிய ரீதியில் 10 இைடசம் வீடடுத த்ாட-
டங்கலை உருவாக்கும் அரசின் 'ஜசௌ்ாக்கியா' 
தவலைததிடடததின் கீழ், அம்்ால்ற ைாவடட ைக்-
களுக்கு வீடடுத த்ாடடப ்யிரச் ஜசயலகக்கான 
வில்கள் கடந்் காைங்களில் வழங்கப்டடலை-
யும் இங்கு குறிபபிடத்க்கது.

ைகாவலி, கைதஜ்ாழில், நீரப்ாசன ைற்றும் 
கிராமிய அபிவிருததி அலைச்சு, விவசாயத 
திலைக்கைம், ைகாவலி அதிகார சல் என்்ன 
இலைந்து எதிரகாைததில் ஏற்்டவுள்ை உைவுத 
த்லவலய ஜவற்றி ஜகாள்ைல், எதிரகாைததிற்குத 

த்லவயான வில்கலை ்ாங்கதை உற்்ததி 
ஜசயது ஜகாள்ைல், தைைதிக வருைானதல்ப 
ஜ்ற்றுக் ஜகாள்ைல் த்ான்்ற இைக்குகலை 
அடிப்லடயாகக் ஜகாணடு இவ்தவலைததிடடம் 
நலடமுல்றப்டுத்ப்டடது.

இததிடடததின் மூைம் ைரக்கறி ைற்றும் உ் 
உைவுப ்யிர வில்கள் விநிதயாகிக்கப்ட-
டன. விவசாய விரிவாக்கல் நிலையங்கள் 
இப்ணிலய பிரத்ச ரீதியாக ஜவற்றிகரைாக 
முன்ஜனடுதது வந்்ன. வீடடுத த்ாடடப ்யிரச் 
ஜசயலகயாைரகள் ைற்றும் ஜநற்காணி வரம்புக-
ளில் ைரக்கறிச் ஜசயலகயில்ஆரவமுள்ைவரகள் 
ஆகிதயார இ்ன் மூைம் ஜ்ருைைவில் நன்லை-
யலடந்்னர.

்ற்காைததில், வீடடுத த்ாடடப ்யிரச் ஜசய-
லகயாைரகள் ்ங்களுக்குத த்லவயான ்யிர 
வில்கள், ்யிரச் ஜசடிகலைப ஜ்ற்றுக் ஜகாள்-
வதில் சிரைங்கலை எதிரஜகாள்வ்ாக ஜ்ரிவிக்-

கின்்றனர. விவசாய விரிவாக்கல் நிலையங்களில் 
இ்ற்கான ்டடுப்ாடு நிைவுவ்ாக சுடடிக்காடடப-
்டுகின்்றது. இ்னால், ைக்கள் ்னியாலர நாடி, 
்ரக்குல்றவான வில்கள், நாற்றுக்கலை ஜ்்ற 
தவணடிய த்லவதயற்்டடுள்ைது.

அம்்ால்ற ைாவடடததின் அலனததுப பிரத்சங்-
களிலும் காயகறி, கிழங்கு, ்ழச்ஜசயலகயில் விவ-
சாயிகள் ஈடு்டடு வருகின்்றனர. ஆலகயால், ஆர-
வமுள்ை உற்்ததியாைரகளுக்கு ்யிர வில்கள், 
நாற்றுக்கலை விவசாயத திலைக்கைததினூடாகப 
ஜ்ற்றுக் ஜகாடுப்தில் சம்்ந்்ப்டடவரகள் ஒரு 
த்ாதும் பின்னிற்காது, உததவகததுடன் ஜ்ாழிற்்ட 
தவணடும். இதுதவ வீடடத த்ாடடச் ஜசயலகயாைர-
களின் எதிர்ாரப்ாக உள்ைது.

நவீன ைற்றும் சைகாைக்கலைக்-
கான இைங்லக அருங்காடசியகம் 
(இைங்லக MMCA), கல்விலய 

மு்ன்லைப்டுததும் ஒரு முன்முயற்சியா-
கும். ஜ்ாதுைக்கள், ்ாடசாலைகள் ைற்றும் 
சுற்றுைா ்யணிகளின் நைன் ைற்றும் 
ைகிழ்ச்சிக்காக, நவீன ைற்றும் சைகாை 
கலைகளின் காடசி, ஆராயச்சி, தசகரிபபு 
ைற்றும் ்ாதுகாபபிற்காக அரப -்
ணிக்கப்டட ஜ்ாது அருங்காடசிய-
கதல் நிறுவுவத் இ்ன் தநாக்க-
ைாக உள்ைது.

ஜஜரைனியில் நலடஜ்ற்்ற ஜி 
7 நாடுகளின் ைாநாடடில் 
்ததிரிலக, கருததுச் சு்ந்தி-

ரதல்ப ்ாதுகாக்கும் வலகயில் ஜகாணடு 
வரப்டட 2022 உறுதியான ஜனநாயக 
அறிக்லகயில் இந்தியப பிர்ைர நதரந்திர 
தைாடி லகஜயழுததிடடுள்ைார.

ஜெர்மனியில் நடைஜெற்ற ஜி-7 நாடுகள் ்மாநாட்டில்
சி்றப்பு அடைப்ொளராக ெங்கற்ற பிரத்மர ்்மாடி

நாடு ்ற்த்ாது எதிரஜகாணடுள்ை 
ஜ்ாருைா்ார ஜநருக்கடி நிலை
காரைைாக ைக்கள் அதிகம் 

சிரைங்கலை எதிரஜகாணடு வருகின்்றனர. 
ஜசைவுக்தகற்் த்ாதியைவு வருைானமின்றிப 
்ாதிக்கப்டடுள்ை ைக்கள் அன்்றாட உை-
வுக்கு வழியின்றி சிரைம், அவைங்கலை 
எதிரஜகாணடு வருகின்்றனர. ்ற்த்ால்ய 
நிலைலய விடவும் தைாசைான நிலைலை-
கலை எதிரவரும் காைங்களில் எதிர-
ஜகாள்ை தநரிடும் என்று ஜ்ாருைா்ார 
வல்லுனரகள் எச்சரிதது வருகின்்றனர. 
ஆலகயால், நாங்கள் எதிரகாைம் குறிதது 
அவசரைாக சிந்திதது, ்ணிகலை முன்ஜன-
டுக்க தவணடியது அவசியைாகும்.

ஜெயடகயாளரகடள ஊக்குவிப்ெதில் 
அக்கட்ற ஜெலுத்துவது அவசியம்

--முகம்ைட றிஸைான்...?
(அட்டாளைச்சேளை மத்திய நிருபர்)

உணவு ஜநருக்கடிடய ஜவறறி ஜகாள்வதாயின்
வீட்டுத் ்தாட்ைச் ஜெயடக்ய சி்றநத தீரவு

இலஙடகயில் உள்ள அருஙகாட்சியகஙகள்,
கடலக்கூைஙகளின் நிபுணரகளுக்கு ெயிறசி
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முகேஷ் அம்பானியின்... (04ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

இந்தியொவின் மருத்துவத் 
துறையின் முன்்னணி த�ொழிலதி-
பதிரொ்ன றைரஸ் பூன்வலலொ, சீரம் 
இன்ஸ்டிடியூட்டின் �றலவரொவர். 
த்கொரரொ்னொவின் வருற்கககு பிைகு 
இவரின் வருவொய் இன்னும் ்கணி-
ைமொ்க உயர்ந்துள்ளது எ்னலொம். 
இவரின் மொ� வருமொ்னம் சுமொர் 
2000 ர்கொடி ரூபொய்ககு ரமல.

இந்தியொவின் வ்ளர்ந்து வரும் 
மி்கபதபரிய த�ொழிலதிபரொ்ன 
த்க்ள�ம் அ�ொனி, பலரவறு வணி -
்கங்கற்ள தைய்து வருகின்ைொர். இந்-
தியொவின் தபரும் பணக்கொரர்்களில 
ஓருவரொ்ன அ�ொனி, அ�ொனி குழு -

மத்தின் �றலவரொவர். ஃரபொர்பஸ் 
பத்திரிகற்கயின் ரியல றடம் பிலலி-
ய்னர் பட்டியலின்படி, 5வது மி்கப-
தபரிய பிலலிய்னர் ஆவொர். இவரின் 
மொ� வருமொ்னம் சுமொர் 15,000 ர்கொடி 
ரூபொ.

ஆசியொவின் மு�ல பணக்கொரரும், 
இந்தியொவின் சிைந்� த�ொழிலதிப -
ரொ்ன முர்கஷ் அம்பொனி ரிறலயன்ஸ் 
இணடஸ்ட்ரீஸ் நிறுவ்னத்தின் �றல-
வரொவர். �றரபொது �்னது வணி -
்கத்திற்ன �்னது வொரிசு்கள ற்கககு 
மொறை த�ொடஙகியுள்ள நிறலயில 
முர்கஷ் அம்பொனியின் மொ� வருமொ 
்னம் சுமொர் 4000 ர்கொடி ரூபொ.

இைஙலேக்கு ஒத்துலழப்பு... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)
த�ரிவித்�ொர்.  ஜ்னொதிபதி பணிக -

குழொம் பிர�ொனி அநுர திஸொநொயக -
்கவும் இசைந்�ர்பபத்தில ்கலந்து-
த்கொணடொர்.  

த.கதசிய ்ண்பாட்டு ...  (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

அணறமயில முலறலத்தீவில 
இடம்தபறை பொலியல குறைங்க -
ளுககு �ணடற்ன்கள வழங்கபபட்ட 
ரவணடுதமன்பது த�ொடர்பிலும் 
பொரொளுமன்ை உறுபபி்னர்்கள மக்கள 
மத்தியில தையறபடொறம த�ொடர் -
பிலும் அணறமயில அவர் ்கருத்து 

த�ரிவித்��ொல இது திட்டமிட்டு 
நடத்�பபட்ட �ொககு�லொ்க இருக-
்கலொதம்ன �ொன் ைந்ர�கிபப�ொ்க 
�மிழ்த் ர�சிய பணபொட்டு ரபரறவ-
யின் ஒருஙகிறணபபொ்ளர் நிஷொந்�ன் 
ஊட்கங்களுககுத் த�ரிவித்�ொர். 

நபான்கு வயது  குழநலத... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

றவத்திய அத்தியட்ை்கர் றவத்தி -
யர் பத்மினி அரபசிங்க த�ரிவிக -
ற்கயில, ரநொயொளிககு சிகிசறை 

அளிபபதில எவ்வி� �ொம�மும் ஏற-
படவிலறல எ்ன த�ரிவித்துள்ளொர்.    

லவத்தியரின் கைபாட்்பார்... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)  
இந்நிறலயில ைந்ர�்கநபர் 

ரபொத்�ல ஒன்றில ரமொட்டொர் றைக-
கிளிலிருந்� எரிதபொருற்ள நிரபபிக 
த்கொணடிருந்� ரபொது, றவத்திய -
ைொறல ்கொவலர்்களிடம் ற்கயும் ்க்ள-
வுமொ்க சிககியுள்ளொர்.  

ைந்ர�்க நபர் ்கணடி தபொலிஸொரி-
டம் ஒபபறடக்கபபட்டுள்ளதுடன், 
அவர் இ�றகு முன்்னரும் பல �ட-
றவ்கள இவ்வொைொ்ன எரிதபொருள 
திருட்டில ஈடுபட்டுள்ளறம த�ரிய -
வந்துள்ளது.   

480 கிகைபா ே்ல்  ... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

பதுககி றவக்கபபட்டுள்ள�ொ்க 
வ்னத்துறை அதி்கொரி்களுககு இர்க -
சிய �்கவல கிறடத்துள்ளது.  

இற�யடுத்து அபபகுதிககு 
விறரந்து தைன்ை வ்னத்துறையி -
்னர் இலஙற்கககு ்கடத்துவ�ற்கொ்க 
பதுககி றவக்கபபட்டிருந்� சுமொர் 

480 கிரலொ எறட த்கொணட ்கடல 
அட்றடறய பறிமு�ல தைய்து 
விைொரறண நடத்தி வருகின்ை்னர்.  

ரமலும் பறிமு�ல தைய்யபபட்ட 
்கடல அட்றடயில ைர்வர�ை மதிபபு 
50 இலட்ைம் எ்ன வ்னத்துறை த�ரி -
வித்துள்ளது.   

முல்லைத்தீவு நேர் ்குதியிலுள்ள ேலைத்துலை்ற்று ்ை கநபாக்கு கூட்டுைவு சஙே எரிப்பாருள நிைப்பு நிலையத்துக்கு ப்ற்கைபால் வருவதபாே கில்த்த தேவலையடுத்து ப்ற்கைபால் 
ப்ற்றுக் பேபாள்ள ைக்ேள மிே நீண் வரிலசயில் ேபாத்திருநத க்பாது,..  ்்ம: ைபாஙகு்ளம குறூப் நிரு்ர்

சைக்கிள் திருட்டு அதிகரிப்பு  
மக்களுக்கு ப�ொலிஸொர் எசைரிக்சக  
ஒலுவில விரைட நிருபர்  

அக்கறரபபறறு தபொலிஸ் பிரி-
வுககுட்பட்ட பிரர�ைங்களில அண -
றமக்கொலமொ்க துவிசைக்கரவணடி 
திருட்டுச ைம்பவங்கள அதி்கரித்து 
்கொணபபடுவ�ொல தபொது மக்கள 
அவ�ொ்னமொ்க இருககுமொறு அக-
்கறரபபறறு தபொலிஸ் நிறலய 
தபரும் குறைபபிரிவு தபொறுபபதி-
்கொரி பிர�ொ்ன தபொலிஸ் பரிரைொ�்கர் 
எம்.எஸ். அபதுல மஜீட் த�ரிவித் -
�ொர்.  

நொட்டில ஏறபட்டுள்ள எரிதபொ-
ருள �ட்டுபபொடு ்கொரணமொ்க மக்கள 
மத்தியில �றரபொது துவிசைக்கர-
வணடியின் பொவற்ன அதி்கரித்துக 
்கொணபபடுகின்ைது.  

பொற� ஓரங்கள, தபொது இடங்கள 
மறறும் வியொபொர நிறலயங்களில 

நிறுத்தி றவக்கபபடும் துவிசைக்கர 
வணடி்கற்ள அ�ன் உரிறமயொ்ளர்-
்கள பொது்கொபபொ்ன முறையில றவக-
குமொறு ர்கட்டுள்ளொர்.  

அக்கறரபபறறு, அட்டொற்ளச-
ரைற்ன, ஒலுவில, பொலமுற்ன, 
ஆறலயடிரவம்பு ஆகிய பிரர�ைங-
்களில துவிசைக்கரவணடி திருட்டுச 
ைம்பவங்கள அதி்கரித்து ்கொணபபடு-
வ�ொ்க தபொலிஸ் நிறலயத்தில அதி-
்கமொ்ன முறைபபொடு்கள பதிவு தைய்-
யபபட்டுள்ள�ொ்க த�ரிவித்�ொர்.  

இர�ரவற்ள துவிசைக்கரவணடி 
்கொணொமல ரபொ்னொல உட்னடியொ்க 
தபொலிஸ் நிறலயத்தில முறைப-
பொடு தைய்யும் பட்ைத்தில திருடற்ன 
உட்னடியொ்க ற்கது தைய்வ�றகு நட-
வடிகற்க எடுக்கபபடுதம்னவும் 
த�ரிவித்�ொர்.    

நபாட்டுக்கு வருலே தரும விைபானஙேள:  
மீள புறப்�டுவதறகொன எரிப�ொருசள எடுத்துவருமொறு  
ைர்வததை விமொன நிறுவனஙகளுக்கு அறிவுறுத்தல்  
ரலொரன்ஸ் தைலவநொய்கம்  

நொட்டில நிலவும் எரிதபொருள 
தநருக்கடி நிறலறய ்கருத்திற-
த்கொணடு நொட்டுககு வருற்க �ரும் 
விமொ்னங்கள இலஙற்கயிலிருந்து 
மீணடும் பயணத்ற� ஆரம்பிபப�ற-
்கொ்க ரபொதிய எரிதபொருற்ள எடுத்து 
வருமொறு ைர்வர�ை விமொ்ன நிறுவ-
்னங்களுககு அறிவுறுத்�பபட்டுள்ள-
�ொ்க விமொ்ன நிறலய மறறும் விமொ்ன 
ரைறவ்கள நிறுவ்னத்தின் �றலவர் 
ஜீ.ஏ. ைந்திரசிறி த�ரிவித்துள்ளொர்.  

அது த�ொடர்பில அவர் ரமலும் 
த�ரிவிகற்கயில, எரிதபொருள 
தநருக்கடி நிறலவும் இத்�ற்கய 
சூழ்நிறலயிலும் தி்னமும் சுமொர் 105 
விமொ்னங்கள நொட்டுககு வருவதுடன் 

அறவ நொட்டிலிருந்து புைபபடுவ�ொ-
்கவும் அவர் த�ரிவித்துள்ளொர். அ�ற-
கிணங்க தி்னமும் குறைந்�பட்ைம் 
10,000 விமொ்னப பயணி்கள நொட்-
டுககு வருற்க �ருவதும் நொட்டிலி-
ருந்து புைபபடுவதும் இடம்தபறறு 
வருவ�ொ்க அவர் த�ரிவித்துள்ளொர்.  

அர�ரவற்ள நிலவும் எரிதபொருள 
தநருக்கடி ்கொரணமொ்க ரைறவககு 
அறழககும் ஊழியர்்களின் எண-
ணிகற்க மட்டுபபடுத்�பபட்டுள-
்ள�ொ்கவும் த�ரிவித்துள்ள அவர், 
நொட்டில �றரபொது ற்கயிலிருப-
பிலுள்ள விமொ்னங்களுக்கொ்ன எரி-
தபொருள 800 தமறறிக த�ொன்்னொ்க 
குறைவறடந்துள்ள�ொ்கவும் அவர் 
த�ரிவித்துள்ளொர்.    

பசவவபாய், புதன் வியபாழன்...
மொட்டொத�ன்பது குறிபபிடத்�க-

்கது.    �றரபொற�ய சூழ்நிறலறய 
்கவ்னத்தில த்கொளளும் அர�ரநரம், 
எமது விைொ ரைறவறய தபறறுக-
த்கொளளும் இலஙற்க மறறும் ஏற்னய 
நொடு்கற்ளச ரைர்ந்� பிரறஜ்களின் 
தைௌ்கரியங்களுககு முககியத்துவம-
ளித்தும், இபபுதிய நறடமுறை முன்-
த்னடுக்கபபடுவ�ொ்க அறிவிக்கபபட்-
டுள்ளது.   

இத் தி்னங்கள உயர் ஸ்�ொனி்கரொல-

யத்தி்னொல அறிவிக்கபபட்டிருககும் 
விடுமுறை நொட்்க்ளொ்க இருந்�ொல அத்-
தி்னங்களிலும் எதுவி�மொ்ன ரைறவ்க-
ளும் நறடதபைமொட்டொது.   

ை்கல விைொ விணணபப�ொரி்களும் 
முறகூட்டிரய பதிவு்கற்ள ரமற-
த்கொளளும்படி ரவணடபபடுவதுடன் 
மறு அறிவித்�ல வறரயில விைொ விண-
ணபபங்கற்ள ரமரல கூைபபட்ட 
தி்னங்களில மொத்திரம் IVS நிறலயத்-
தில ைமர்பபிக்கவும்.   

தபாயும ைேளும ்லி; 11 வயது...
ரைர்ந்�வர் என்றும் எம்பிலிபபிட்டிய 

றவத்தியைொறலயின் தீவிர சிகிசறைப 
பிரிவில அவர் அனுமதிக்கபபட்டு 
சிகிசறை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளொர். 
அவரது  11 வயது ம்கன் சிைந்� உடல 
நிறலயுடன் ்கொணபபடுவ�ொ்கவும் 
எனினும் ஐந்து வயது சிறுமி மரணம-
றடந்துள்ள�ொ்கவும் றவத்தியைொறல 
அதி்கொரி ஒருவர் த�ரிவித்துள்ளொர்.

ரமறபடி தபணணின் ்கணவர் 
அம்ரப்கமுவ பிரர�ைத்திறகு த�ொழி-

லுக்கொ்க தைன்றுள்ள நிறலயில   
�றத்கொறல முயறசிக்கொ்ன  ்கொரணம் 
இதுவறர ்கணடறியபபடவிலறல  
என்றும் தபொலிைொர் த�ரிவித்துள்ள்னர்.

மரணமறடந்துள்ள குறித்� தபண-
மணியின் தபயர் சுரஙகி்கொ மதுமொலி 
என்றும் ்கொபபொறைபபட்டுள்ள 11 
வயது ம்கனின் தபயர் ைொம் துஷ்மந்� 
என்றும் மரணமறடந்துள்ள சிறுமி 
தநதும் தநத்மொலி என்றும் தபொலிைொர் 
த�ரிவித்துள்ள்னர்.

சர்வ ேட்சி அைசபாஙேத்லத அலைக்குைபாறு...
ர்கொரிரய ம்கொநொயக்க ர�ரர்்கள 

ற்கதயழுத்திட்ட ்கடி�ம் ஜ்னொதிப-
திககு அனுபபி றவக்கபபட்டுள்ளது.

அ�றகிணங்க ைர்வ ்கட்சி அரைொங-
்கத்ற� உருவொககும் ரபொது ஜ்னொதிபதி 
மறறும் அற்னத்து ்கட்சித் �றலவர்-
்களும்  இணக்கம் ்கொண ரவணடிய 
விடயங்கள அடஙகிய ம்கஜர் ஒன்றும்  

ம்கொநொயக்க ர�ரர்்க்ளொல ைமர்பபிக்கப-
பட்டுள்ளது.

அரசியல மறறும் தபொரு்ளொ�ொர ஸ்தி-
ர�ன்றமறய நொட்டில ஏறபடுத்தி மக்க-
ளின் இயலபு வொழ்கற்கறய பொது்கொப-
ப�றகு உட்னடி நடவடிகற்க எடுக்க 
ரவணடும் என்றும் அந்� ்கடி�த்தில 
வலியுறுத்�பபட்டுள்ளது.(ஸ)

்பாைபாளுைன்ை அைர்வுேள மூன்று...
அர�ரவற்ள எரிதபொருள தநருக்கடி 

நிறலறய ்கருத்திறத்கொணடு ்கடந்� 
பொரொளுமன்ை அமர்வு்களும் இரணடு 

தி்னங்களுககு மட்டுபபடுத்�பபட்டி-
ருந்�றம குறிபபிடத்�க்கது.    

பவளிநபாட்்லைச்சின் பேபான்சியூைர் பிரிவு...
தபறறுக த்கொடுககும் ரநொககிரலரய 

ரமறபடி தீர்மொ்னம் எடுக்கபபட்டுள்ள-
�ொ்க அந்� வட்டொரங்கள த�ரிவித்�்ன.

அ�றகிணங்க யொழ்பபொணம்,்கணடி,-
திருர்கொணமறல, மொத்�றை மறறும் 

குருணொ்கல பிரர�ைங்களில தையலப-
டும் த்கொன்சியூலர் அலுவல்கங்களும் 
வொரத்தின் அற்னத்து நொட்்களும் திைக-
்கபபடவுள்ள�ொ்கவும் அந்� வட்டொரங-
்கள த�ரிவித்�்ன.

கை  9 ஆம திேதி வன்முலை...
அவர்்களில 1,150 ரபர் வி்ளக்கம- றியலில றவக்கபபட்டுள்ள�ொ்கவும் 

தபொலிஸொர் த�ரிவித்துள்ள்னர்.  

அைச அச்சே கூட்டுத்தபா்னத்தில்...
10 மணிககு இந்� உத்திரயொ்கபூர்வ 

நி்கழ்வு நறடதபைவுள்ள�ொ்க கூட்-
டுத்�ொப்னத்தின் �றலவர் ரஜ.எம்.
யூ.பி. ஜயரைக்கர த�ரிவித்துள்ளொர்.  

அரைொங்க அசை்கக கூட்டுத்�ொப்னம் 
்கடந்� 54 வருடங்க்ளொ்க பொடைொறல 
புத்�்கங்கற்ள அசசிட்டு வருவது-
டன் 4.2 மிலலியன் பொடைொறல 

மொணவர்்களுக்கொ்க ர�றவயொ்ன 
பொடநூல்கற்ள அசசிட்டு வழஙகி 
வருகிைது. அந்� நடவடிகற்க்கற்ள 
விறரவுபடுத்தும் வற்கயிரலரய 
அரைொங்கத்தின் அனுைரறணயுடன் 
ரமறபடி நவீ்ன அசசியந்திரம் த்கொள-
வ்னவு தைய்யபபட்டுள்ள�ொ்கவும் 
அவர் த�ரிவித்துள்ளொர்.   

அைசுக்கு அழுத்தம...
அதி்கரிக்கபபட்டுள்ளது. உசை பஸ் 

்கட்டணம் 2,417 ரூபொவிலிருந்து 2,948 
ரூபொவொ்க அதி்கரிக்கபபட்டுள்ளது. 
ரமறபடி தையறபொடு்கற்ள முன்த்ன-
டுக்கொ� பஸ் வணடி்கள ஒழுக்கொறறு 
நடவடிகற்க்களுககு உட்படுத்�பபட-
வுள்ள்ன. அர�ரவற்ள, திருத்�பபட்ட 
்கட்டணத்துககு ரமலதி்கமொ்க பணம் 
அைவிடபபட்டொல பயணி்கள 1955 
என்ை த�ொறலரபசி இலக்கத்துடன் 
த�ொடர்புத்கொணடு முறைபபொடு்கற்ள 
ரமறத்கொள்ள முடியும்.  

எரிதபொருள விறல அதி்கரிபபு ஊழி-

யர்்களின் ைம்ப்ளம், மைகு எணதணய் 
�ட்டுபபொடு திருத்� நடவடிகற்க்கள 
உளளிட்ட 12 விடயங்களின் கீழ் வரு-
டொந்� தைலவு்கற்ள ்கணிபபிட்ரட 22 
வீ�மொ்ன ்கட்டண அதி்கரிபபு ரமற-
த்கொள்ளபபட்டுள்ளது. இந்� வருடத்தில 
நொன்கு �டறவ்கள எரிதபொருள விறல 
அதி்கரிக்கபபட்டுள்ள நிறலயில அ�ற-
கிணங்க பஸ் ்கட்டணங்களும் அதி்கரிக-
்கபபட்டுள்ள்ன. 

அர�ரவற்ள, ்கட்டணங்கற்ள 
்கொட்சிபபடுத்�ொ� பஸ்்களுகத்கதிரொ்க 
நடவடிகற்க ரமறத்கொள்ளபபடும். 

அ�ற்ன ஆரொய்வ�ற்கொ்க பரிரைொ�்கர்-
்கள நியமிக்கபபடுவொர்்கள. ரமறபடி 
பஸ் ்கட்டண அதி்கரிபபு த�ொடர்பில 
த�ொழிறைங்கங்களின் ்கருத்துக்கள 
தபறறுக த்கொள்ளபபட்ட ரபொது, ஒரு 
பஸ் ைங்கம் மொத்திரம் 20 வீ� அதி்க-
ரிபறப ரமறத்கொளளுமொறும் ஏற்னய 
ைங்கங்கள 30 வீ� அதி்கரிபறப ரமற-
த்கொளளுமொறும் ர்கொரிகற்க விடுத்�்ன. 
அஙகு ைங்கங்களுககிறடயில சிக்கல-
்கள ஏறபட்ட்ன. ஒரு ைங்கம் மொத்திரம் 
28 ஆம் தி்கதி மதியத்துககு முன் பஸ் 
்கட்டண அதி்கரிபபு ரமறத்கொள்ளப-

படொவிட்டொல பஸ்்கற்ள ரைறவயி-
லிருந்து விலககிகத்கொளவ�ொ்க த�ரி-
வித்�து. அர�ரவற்ள மு�லொம் தி்கதி 
மு�ல பஸ் ்கட்டண  திருத்�ம் நறட-
முறைபபடுத்�பபட்டரபொது, அ�ற்ன 
�வதை்ன அந்� ைங்கம் �றரபொது கூறி-
வருகின்ைது.   எவ்வொைொயினும் இந்� 
பஸ் ்கட்டண திருத்�ம் வருடொந்�ம் 
ரமறத்கொளளும் திருத்�மொகும். மக்க-
ளுககு குறைந்�்ளவு அழுத்�ம் த்கொடுக-
கும் வற்கயிரலரய இந்� ்கட்டண 
அதி்கரிபபு ரமறத்கொள்ளபபட்டுள்ளது 
என்றும் அவர் த�ரிவித்துள்ளொர்.   

யபாழ். - பேபாழுமபு சைக்கு...
விநிரயொ்கத்துக்கொ்க மொறறு 

வழி்கற்ள ஏறபொடு தைய்து �ருமொறு 
யொழ். வணி்கர் ்கழ்க பிரதிநிதி்கள 
பொரொளுமன்ை உறுபபி்னர் அங்கஜன் 
இரொமநொ�னிடம் ர்கட்டுகத்கொணட -
�றகிணங்க ரபொககுவரத்து அறமச -
ைர் பந்துல குணவர்த்�்னவிடம் 
்கடி�ம் மூலம் இந்� ர்கொரிகற்கறய 
அவர் முன்றவத்துள்ளொர்.  

அறமசைருககு அனுபபி றவத்� 
்கடி�த்தில,  

யொழ்.மொவட்டத்திலுள்ள வர்த்� -

்கர்்கள இதுவறர ்கொலமும் த்கொழும் -
பிலிருந்து யொழ்பபொணத்துககும், 
யொழ்பபொணத்திலிருந்து த்கொழும் -
புககும் அத்தியொவசிய உணவுப 
தபொருட்்கற்ள ஏறறிச தைலவ�ற -
்கொ்க ஏரொ்ளமொ்ன தலொறி்கற்ள பயன் -
படுத்தி்னர்.  

துரதிஷ்டவைமொ்க �றரபொற�ய 
தபொரு்ளொ�ொர தநருக்கடியின் கீழ் 
எரிதபொருள விநிரயொ்கம் முறைொ்க 
நிறுத்�பபட்டுள்ள�ொல யொழ்.
மொவட்ட வர்த்�்கர்்கள தலொறி்கற்ள 

பயன்படுத்� முடியொ� நிறலயிலுள -
்ள்னர்.  

�றரபொற�ய தநருக்கடி நிறல 
ரமலும் ரமொைமறடந்து, அத்தியொ -
வசியப தபொருட்்களின் �ட்டுபபொடு 
ஏறபட்டுள்ளதுடன் இ�்னொல தபொது-
மக்கள ்கடும் சிரமத்திற்கொ்ளொகி -
யுள்ள்னர்.  

யொழ்.மொவட்டத்திலுள்ள வர்த் -
�்கர்்களுககு ரபொககுவரத்துக்கொ்க 
சுமொர் பத்து அலலது பன்னிதரணடு 
ரயில்கள ர�றவபபடுவ�ொல அ�ற-

்கொ்ன தைலறவ அவர்்கள தைலுத்� 
�யொரொ்க உள்ள்னர்.  

எ்னரவ இபபிரசசிற்னயின் 
அவைரத் ர�றவறயக ்கருத்தில 
த்கொணடு, அத்தியொவசியப தபொருட்-
்கற்ள ரயில்கள மூலம் ைலுற்க 
விறலயில த்கொணடு தைலவ�றகுத் 
ர�றவயொ்ன ஏறபொடு்கற்ள உட்ன-
டியொ்கச தைய்யுமொறு �ொழ்றமயுடன் 
ர்கட்டுகத்கொளகிரைன் என்றும் 
அவர் அந்� ்கடி�த்தில த�ரிவித்துள-
்ளொர். 

கநற்று ேபாலை ஆைமபித்த...
த�ரிவித்துள்ளொர்.   ரயில ைொரதி்கள 

மறறும் ்கட்டுபபொட்டொ்ளர்்கள ரநற-
றுக்கொறல மு�ல ரவறலநிறுத்�ப 
ரபொரொட்டத்தில ஈடுபட்டிருந்�்னர்.  

ரயிலரவ ஊழியர்்கள ்கடறமககு 
ைமு்கமளிபப�ற்கொ்க எரிதபொருள 
தபறறுகத்கொள்ள முடியொறமககு 
எதிர்பபு த�ரிவித்ர� ரமறபடி 
ரவறலநிறுத்�ப ரபொரொட்டம் 

ரமறத்கொள்ளபபட்ட�ொ்க ரயிலரவ 
த�ொழிறைங்கங்கள த�ரிவித்�்ன.  

அர�ரவற்ள, அற்னத்து ரயில -
்களும் �ொம�மொகும் அலலது ரயில 
ரைறவ்கள இரத்துச தைய்யபபடும் 
என்றும் ரயிலரவ திறணக்க்ள உய -
ரதி்கொரிதயொருவர் ரநறறுக்கொறல 
த�ரிவித்�ொர். அ�ன்படி ரநறறு 
முறப்கல ரைறவயில ஈடுபடவி-

ருந்� 20ககும் ரமறபட்ட ரயில்கள 
ரைறவயில ஈடுபடவிலறலதயன்-
றும் அவர் த�ரிவித்�ொர்.  

 இரத்துச தைய்யபபட்டிருந்� 
ரயில ரைறவ்களில அலுவல்க ரயில 
ரைறவ்கள சிலவும் உள்ளடஙகுவ�ொ-
்கவும் ரநறறைய தி்னம் மட்டுமன்றி 
ரநறறு முன்தி்னமும் இவ்வொறு சில 
ரயில ரைறவ்கள இரத்துச தைய்யப -

பட்டிருந்��ொ்கவும் அவர் த�ரிவித்-
�ொர்.   

எவ்வொதைனினும் ரயிலரவ 
த�ொழிறைங்கங்களின் ரவறல நிறுத் -
�ப ரபொரொட்டம் நிறைவறடந்துள -
்ளதுடன் ரநறறு பிறப்கல ரயில 
ரைறவ்கள வழறமககுத் திரும்பி-
யுள்ள�ொ்கவும் அவர் ரமலும் த�ரி -
வித்துள்ளொர்.  

ே்வுச்சீட்டு ஒகை நபாள...
”தவளிநொடு்களுககு பணிக்கொ்க 

தைலரவொரின் நலன் ்கருதி, ஒரர நொளில 
்கடவுசசீட்றட வழஙகும் நிறலயங-
்கற்ள பல இடங்களில �றரபொது நொம் 
திைந்துளர்ளொம்.  

எதிர்வரும் திங்கட்கிழறம மு�ல 
மொத்�றை, வவுனியொ, ்கணடி ரபொன்ை 

பகுதி்களில இந்� நிறலயங்கற்ள திைக-
்கவுளர்ளொம். எ்னரவ, தூர பிரர�ைங்க-
ளிலிருந்து பத்�ரமுலறலககு எவரும் 
வரரவணடியத் ர�றவககிறடயொது.  

எமது துயரங்கற்ள நொம் �ொன் 
ரபொககிக த்கொள்ள ரவணடும். நொம் 
அற்னவரும் ஒன்றிறணந்து இந்� 

நொட்றட முன்ர்னறை முடியுதம்ன 
நிற்னத்�ொல அற்னத்ற�யும் தவறறிக 
த்கொள்ள முடியும்.  

இன்று நொட்டில ஏறபட்டுள்ள 
வரிறை யு்கத்தி்னொல சுறறுலொபபய-
ணி்கள வருற்கத் �ரும் வீ�ம் தவகு-
வொ்கக குறைவறடந்துள்ளது. இந்� 

நிறலறமறய நொம் மொறறியறமக்க 
ரவணடியது எமது ்கடறமயொகும். 
நொம் மு�லீடு்கற்ள மீணடும் நொட்டுக-
குள ஈர்க்க ரவணடும்.   நொன் அறமச-
ைரொ்கப தபொறுபரபறறுள்ள நிறலயில 
இன்்னமும் எ்னது பணி்கற்ள முழுறம-
யொ்க ஆரம்பிக்கவிலறல என்ைொர்.  

ைனித உரிலை ஆலைக்குழு...
அஙகுள்ள �றரபொற�ய நிறலறம-

்கற்ள ஆரொய்வ�ற்கொ்க ரநறறைய 
தி்னம் குழுதவொன்று அஙகு தைன்ை-
�ொ்கவும் அவர்்கள விைொரறண்கற்ள 
நடத்தி வழஙகும் அறிகற்கயின்படி 
ைம்பவங்கள த�ொடர்பில முழுறம-
யொ்ன சுயொதீ்னமொ்ன விைொரறண-

்கற்ள நடத்�வுள்ள�ொ்க அவர் த�ரி-
வித்துள்ளொர்.  

்கந்�க்கொடு பு்னர்வொழ்வு மத்திய 
நிறலயத்தில ்கடந்� சில தி்னங்க-
ளுககு முன் ற்கதிதயொருவர் ைந்ர�-
்கத்திறகிடமொ்ன வற்கயில மரண -
மறடந்துள்ளற�யடுத்து அஙகு 

குழபப்கரமொ்ன சூழ்நிறல ஏறபட்-
டதுடன் பு்னர்வொழ்வு மத்திய நிறல-
யத்தில பு்னர்வொழ்வு தபறறு வந்� 
700 ககும் ரமறபட்ட ற்கதி்கள 
அஙகிருந்து �பபிசதைன்றுள்ள்னர். 
அ�ற்னயடுத்து தபொலிஸொரும் இரொ-
ணுவத்தி்னரும் ரமறத்கொணட நட-

வடிகற்க்களின் பய்னொ்க சுமொர் 600 
ற்கதி்கள மீணடும் ற்கது தைய்யப-
பட்டதுடன் ஏற்னரயொறர ர�டும் 
நடவடிகற்க்கள முன்த்னடுக்கப-
பட்டு வருவ�ொ்க தபொலிஸ் ஊட்கப-
ரபசைொ்ளர் நிஹொல �லதுவ த�ரிவித்-
துள்ளொர்.   

ப்பாரு்ளபாதபாை ரீதியில் ்பாதிக்ேப்்ட் .்..
த�ரிவித்துள்ளொர்.    உல்க வஙகி 

மறறும் ஆசிய அபிவிருத்தி வஙகி 
ஆகியவறறின் மூலம் கிறடககும் உ�-
வி்கற்ள பயன்படுத்தி ரமறபடி 32 
இலட்ைம் குடும்பங்களுககும் நிவொர-
ணங்கற்ள வழஙகுவ�றகு அரைொங்கம் 
தீர்மொனித்துள்ள�ொ்கவும் அறமசைர் 
த�ரிவித்துள்ளொர்.  

அர�ரவற்ள ரமறபடி தையறதிட்-
டம் த�ொடர்பில ரநறறு ்கருத்து த�ரி-

வித்துள்ள அறமசைர் மஹிந்� அமர-
வீர,..  ரமறபடி தையறதிட்டத்திற்கொ்க 
200 பிலலியன் ரூபொறவ ஒதுககுவ-
�றகு தீர்மொனித்துள்ள�ொ்கவும் பிர�ம-
ரின் �றலறமயில இடம்தபறறுள்ள 
வொழ்கற்கச தைலவு த�ொடர்பொ்ன குழு 
கூட்டத்திலும் அது த�ொடர்பில ்கலந்து-
றரயபபட்ட�ொ்கவும் த�ரிவித்துள்ளொர்.   

தபொரு்ளொ�ொர ரீதியில பொரிய பொதிப-
பு்கற்ள எதிர்ரநொககியிருககும் த�ரிவு 

தைய்யபபட்ட 32 இலட்ைம் குடும்பங-
்களுகர்க அந்� நிவொரணங்கள வழங-
்கபபடும் என்றும் ஜூறல மொ�ம் மு�ல 
எதிர்வரும் ஆறு மொ�ங்களுககு அ�ற-
்கொ்ன தையறதிட்டம் நறடமுறைபபடுத்-
�பபடும் என்றும் அவர் த�ரிவித்துள-
்ளொர்.  

அ�ற்கறமய ஒரு குடும்பத்திறகு 
ஆ்கக குறைந்�து 7,500 ரூபொ வீ�ம் 
நிதிறய தபறறுக த்கொடுக்க திட்டமி-

டபபட்டுள்ள�ொ்கவும் அவர் த�ரிவித்-
துள்ளொர்.   உல்க வஙகியொ்னது 200 
மிலலியன் தடொலர் நிதிறயயும் ஆசிய 
அபிவிருத்தி வஙகி ரமலும் 200 மிலலி-
யன் தடொலர்்கற்ளயும் அரைொங்கத்திறகு 
தபறறுக த்கொடுத்துள்ளதுடன் அந்� 
நிதிறயயும் பயன்படுத்தி ரமறபடி 
நிவொரண தையற திட்டம் முன்த்னடுக-
்கபபட்டவுள்ளது என்றும் அறமசைர் 
ரமலும் த�ரிவித்துள்ளொர்.  

ஏஞசகைபா பைத்யூஸுக்கு...
பரிரைொ�ற்னயில த்கொரரொ்னொ 

த�ொறறு உறுதிதைய்யபபட்ட�ொ்க ஸ்ரீ 
லங்கொ கிரிகத்கட் த�ரிவித்துள்ளது.

இ�ற்னயடுத்து அவர் �னிறமபப -
டுத்�பபட்டுள்ளதுடன், த்கொரரொ்னொ 
விதிமுறை்கற்ளப பின்பறறி வருவ-
�ொ்க ஸ்ரீலங்கொ கிரிகத்கட் ைறப த�ரி -
வித்துள்ளது.

்கொலியில இடம்தபறறுவரும் 
அவுஸ்திரரலிய – இலஙற்க அணி -
்களுககு இறடயிலொ்ன தடஸ்ட் 

த�ொடரில அவர் விற்ளயொடியிருந்-
�ொர். ரநறறு முன்தி்னம் இலஙற்க 
அணி �்னது மு�லொவது இன்னிங-
ஸுக்கொ்க துடுபபொடியரபொது, 
ஏஞைரலொ தமத்யூஸும் அணியில 
இடம்தபறறிருந்�ொர்

இந்� நிறலயில, �றரபொது அவ -
ருககு பதிலொ்க ஓஷ� தபர்்னொணரடொ 
அணியில இறணத்துக த்கொள்ளப-
பட்டுள்ள�ொ்க ஸ்ரீ லங்கொ கிரிகத்கட் 
த�ரிவித்துள்ளது.

இைஙலேக்கு ஜப்்பான் ஒத்துலழப்பு...
ஜ்னொதிபதி ர்கொட்டொபய ரொஜபக்ஷ-

வுடன் ரநறறு நறடதபறை ைந்திபபின் 
ரபொர� அவர் இவ்வொறு த�ரிவித்-
�ொர்.    இலஙற்கயுட்னொ்ன தபொரு-
்ளொ�ொர, ைமூ்க மறறும் ்கலொைொர உைவு-

்கற்ள த�ொடர்ந்து ரபணுவ�ொ்கவும் 
ஹிரடகி மிசுர்கொஷி த�ரிவித்�ொர்.   

இலஙற்கககு ஜபபொன் வழஙகிய 
ஆ�ரவுககு ஜ்னொதிபதி தூதுவருககு 
�மது நன்றிறயத் த�ரிவித்�ொர்.   

ஜனபாதி்தியின் விகச்...
அபதுலலொஹ் ஏ.ஏ. ஓர்ர்கொபி, 

தவளிநொட்டறமசைர் ரபரொசிரியர் 
ஜீ.எல. பீரிறஸ ரநறறு அறமசசு 
அலுவல்கத்தில ைந்தித்�ொர். 
இ�ன்ரபொர� இவ்வொறு அவர் 
ர்கொரிகற்க விடுத்துள்ளொர்.   

இசைந்திபபில, எரிதபொருள 
�ட்டுபபொடு உளளிட்ட �றரபொ -
ற�ய தபொரு்ளொ�ொர நிறலறம 
மறறும் இலஙற்கயின் அற்னத்து 
துறை்களிலும் அ�ன் பொ�்கமொ்ன 

பொதிபபுக்கள குறித்தும் தவளி -
நொட்டறமசைர் பீரிஸ் அவருககு 
வி்ளக்கமளித்�ொர்.   

இலஙற்க - ைவூதி இரு�ரபபு 
உைவு்களுககு முககியத்துவம் 
அளித்து, இந்� ரநரத்தில இலங -
ற்கககு ைொத்தியமொ்ன அற்னத்து 
ஆ�ரவு்கற்ளயும் நலகுவ�ொ்க 
ைவூதி அரரபியத் தூ�ர்கத்தின் 
தபொறுபபொ்ளர் ஒர்ர்கொபி உறுதிய -
ளித்�ொர்.  

ைபாைவர்ேல்ள ஏற்றிச்பசன்ை ...
விபத்துககுள்ளொ்ன தலொறியில 

37 பொடைொறல மொணவர்்கள பய -
ணித்துள்ள நிறலயில அவர்்களின் 
13 ரபர் ்கொயமறடந்துள்ள�ொ்கவும் 
தபொலிைொர் த�ரிவித்துள்ள்னர்.  

பிரர�ைவொசி்களின் ஒத்துறழப-
புடன் ்கொயமுறை சிறுவர்்கள ்கலன்-
பிந்துனுதவவ ரபொ�்னொ றவத்திய-
ைொறலயில அனுமதிக்கபபட்டுள்ள 
நிறலயில அ�ற்னயடுத்து மூன்று 
மொணவர்்கள ரமலதி்க சிகிசறை்க -
ளுக்கொ்க அனுரொ�புரம் றவத்திய-
ைொறலககு மொறைபபட்டுள்ள்னர்    

என்றும் தபொலிைொர் த�ரிவித்துள்ள-
்னர்.  

்கொயமறடந்துள்ள பொடைொறல 
மொணவர்்கள த�ொடர்பில த�ரிவித்-
துள்ள ்கலன்பிந்துனுதவவ றவத்தி -
யைொறலயின் அதி்கொரி:  

்கொயமறடந்துள்ள ஒரு மொணவ-
ரின் ்கொல தபரும் பொதிபபுககுள்ளொ-
கியுள்ள�ொ்கவும் த�ரிவித்துள்ளொர்.
ரமறபடி விபத்து ைம்பவம் த�ொடர்-
பில ்கலன்பிந்துனுதவவ தபொலிைொர் 
ரமலதி்க விைொரறண்கற்ள ரமற-
த்கொணடு வருகின்ை்னர்.   
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இலடசம் லீற்றர் மண்ணெண்ணெய் தேடவ

யாழ் மாவட்ட விவசாய அறுவ-
ட்டக்கு தேடவயான மண்ணெண-
்ணெடய ்ெற்றுதேருமாறு இலங்-
டைக்ைான இந்திய உயர்ஸோனிைர 
தைாொல் ொக்தலவி்டம் ொராளு -
மன்ற உறுப்பினர அங்ைஜன இராம-
நாேன விதச்ட தைாரிக்டை விடுததுள்-
ளார. 

யாழ் மாவட்டததில் விவசாய 
ந்டவடிக்டைைளுக்கு 1,655,202.84 
லீற்்றர மண்ணெணடணெ தேடவப் -
ெடுவோைவும் அவற்ட்ற ்ெற்றுதே-

ருமாறும் அவர குறிப்பிடடுள்ளார.  
யாழ் மாவட்டததில் சிறுதொை 
ெயிர்ச்சயடையில் ஈடுெடடுள்ள 
விவசாயிைள், அறுவட்டடய தமற்-
்ைாள்வேற்கு எதிரொரததுள்ளனர. 
எனினும் நீரப்ொசன ந்டவடிக்டை-
ைளுக்ைான 1,655,202.84 லீற்்றர 
மண்ணெண்ணெய அவசரமாைத 
தேடவப்ெடுகி்றது.

இவ்வி்டயம் ் ோ்டரபில் மாவட்ட 
விவசாயிைள் ்ோ்டர்சசியாை தைாரிக் -
டைைடள முனடவதது வரும்நி-
டலயில், இலங்டைக்ைான இந்திய 
உயர்ஸோனிைர தைாொல் ொக்தலவி -
்டம் அங்ைஜன இராமநாேன விதச்ட 
தைாரிக்டை்யானட்ற முனடவத -
துள்ளார.

அதது்டன மினசாரம் மற்றும் எரி -
சக்தி அடம்சசர ைஞசன விதஜதசைர, 
விவசாய அடம்சசர மஹிந்ே அம-
ரவீர ஆகிதயாரின ைவனததிற்கும் 
இவ்வி்டயதடே அங்ைஜன இராமநா-
ேன எடுதது்ச ்சனறுள்ளார.

குறிப்ொை, இந்தியாவிலிருந்து 

300,000 ெரல்ைள் மண்ணெண -
்ணெய இ்றக்குமதி ்சயய அரசு 
ந்டவடிக்டை எடுததுள்ளது, அவற் -
றில் யாழ் மாவட்ட விவசாயிை-
ளுக்கு முனனுரிடம அடிப்ெட்ட-
யில் வழங்ை ந்டவடிக்டை எடுக்ை 
தவணடும் என அங்ைஜன இராமநா -
ேன வலியுறுததியுள்ளார. 

இது்ோ்டரபில் அவர 
(28.06.2022, 30.06.2022 தினங்ை-
ளில்) அனுப்பி டவதே ைடிேங்ைளில்,

ஆறுைள் மற்றும் நீரததேக்ைங்ைள் 
இனடமயால் யாழ்ப்ொணெ மாவட்ட 
விவசாயிைள் நிலதேடி நீடரப் ெயன-
ெடுததிதய விவசாயததில் ஈடுெடு -
கின்றனர. எனதவ ெயிரைளுக்ைான 
நீரப்ொசன ்சயற்ொடுைளுக்ைாை 
யாழ்ப்ொணெததில் 49% விவசாயிைள் 
இனனமும்  எரி்ொருளுக்ைாை ைாத-
திருக்கின்றனர. 

யாழ் மாவட்ட சிறுதொை அறுவ -
ட்டக்கு 1,655,202.84 லீற்்றர  மண -
்ணெண்ணெய மற்றும் 84,728.46 
லீற்்றர டீசல் உ்டனடியாை தேடவப் -

ெடுகின்றது. விவசாயிைளின நலன-
ைருதி அவற்ட்ற உ்டனடியாை 
வழங்ை ஏற்ொடுைடள ்சயயுமாறு 
தைாரிக்டை விடுததுள்ளார.

இதேதவடள இவ்வி்டயம் 
்ோரொை விவசாய அடம்சசின 
்சயலாளருக்கும் யாழ் மாவட்ட 
அரசாங்ை அதிெர ை. மதைசனி்டமும் 
தைாரிக்டை ைடிே்மானட்றயும் 
அனுப்பி டவததுள்ளார. 

இந்தியாவிடம் உதவி க�ாருகின்ார் அங�ஜன எம்.பி

எரிப�ாருள் தட்டுப�ாடு; பதாற்று 
க�ாய�ள் �ரவும் அ�ாயம்
முல்டலததீவு குறூப் நிருெர 

முல்டலததீவில் ைழிவு அைற்்றல் 
இ்டம்்ெ்றாடமயினால் ்ோற்று-
தநாயைள் ஏற்ெ்டக்கூடிய அொய 
நிடல ஏற்ெடடுள்ளோை ைடரதுட்ற-
ெற்று பிரதேச சடெ ேவிசாளர ை.வி -
ஜிந்ேன ்ேரிவிதோர. 

அவர தமலும் ்ேரிவிக்டையில், 
ை்டந்ே மூனறு நாடைளாை எரி்ொ -
ருள் கிட்டக்ைாடமயினால் பிரதே-
சசடெ ைழிவு அைற்்றல் ்சயற்ொ-
டுைள் இ்டம்்ெ்றவில்டல.  இேன 
ைாரணெமாை ைழிவுைள் தேங்கி கி்டக்-
கின்றன. தேங்கும் ைழிவுைளினால் 
்ோற்றுதநாயைள் ஏற்ெ்டக் கூடிய 
அொய நிடல உருவாகியுள்ளது. 
இேனால் எரி்ொருளிடன ்ெற்றுத-

ேருவேற்கு அதிைாரிைள் ந்டவடிக்டை 
எடுக்ை தவணடும். அததியாவசிய 
தசடவைளில் எமது தசடவைளும் 
அ்டங்குவோை அவர ்ேரிவிதோர. 
இதேதவடள எரி்ொருள் ்நருக்ை-
டியினால் புதுக்குடியிருப்பு பிரதேச 
சடெ, துணுக்ைாய பிரதேச சடெ, 
மாந்டே கிழக்கு பிரதேச சடெ ஆகி-
யவற்றின ைழிவு அைற்்றல் ்சயற்ொ-
டுைள் ொதிக்ைப்ெடடுள்ளோை ்ேரி -
விக்ைப்ெடுகின்றது.  

இது  மாவட்ட மட்டததில் ்ெரும் 
பிர்சசிடனயாை உருவாகியுள்ளது. 
ைழிவு அைற்்றல் ்சயற்ொடுைள் 
இ்டம்்ெ்றாவிட்டால் ்ெருமளவு 
்ோற்றுதநாயைள் ஏற்ெ்டக்கூடிய 
அொயநிடல முல்டலததீவு மாவட-
்டததில் ஏற்ெடடுள்ளது. 

குருநகர் மீனவர் ஊர்ககாவற்துறை
கடலில் சடலமகாக மீட்பு
யாழ்.விதச்ட நிருெர 

யாழ்ப்ொணெம் ஊரைாவற்துட்ற 
ை்டற்ெகுதியில் ஆ்ணொருவரின 
ச்டலம் மீடைப்ெடடுள்ளது. 

தநற்று ்வள்ளிக்கிழடம ைாடல 
ச்டலம் மீடைப்ெடடுள்ளது.  
இவ்வாறு ை்டற்ெகுதியில் மீடைப் -
ெட்ட ஆணின ச்டலம் மீனவர ஒருவ-
ட்டயது என ் ேரியவந்துள்ளது.  குரு-
நைர ஐ்ஸெழ வீதிடய தசரந்ே திைாரி 

டநனா்ஸ என்ற 57 வயதுட்டயவதர 
இவ்வாறு ச்டலமாை மீடைப்ெட -
டுள்ளார.  மரணெததுக்ைான ைாரணெம் 
இதுவடர  ்வளிவராே நிடலயில் 
ச்டலம் பிதரே ெரிதசாேடனக்ைாை 
யாழ்.தொேனா டவததியசாடலயில் 
ஒப்ெட்டக்ைப்ெடடுள்ளது. இ்சசம்-
ெவம் ்ோ்டரபில் ஊரைாவற்துட்ற 
்ொலிஸார விசாரடணெைடள முன-
்னடுததுள்ளனர. 

மன்ார் மாவட்ட சு�ாதார கேவவயாளர்�ளுக்கு
எரிப�ாருள் விநிகயாகிக்�ப�டவிலவலை
(மனனார குறூப் நிருெர)

மனனார மாவட்ட டவததியசா -
டலைளில் ை்டடமயாற்றும் சுைாோர 
உததிதயாைதேரைள் மற்றும் ெணியா-
ளரைள் தநற்று ்வள்ளிக்கிழடம(1) 
ைாடல 9 மணி முேல் 11.30 மணி 
வடர ெணிப்ெகிஷைரிப்பு தொராட-
்டதடே முன்னடுதேனர.

சுைாோர தசடவயாளரைளுக்ைான 
பிரததிதயை எரி்ொருள் விநிதயா -
ைம் வாராந்ேம் ்வள்ளிக்கிழடம-
ைளில் வழங்ைப்ெடுகின்ற தொதும் 
மனனார மாவட்டததிலுள்ள 
சுைாோர உததிதயாைதேரைள் மற்றும் 
ெணியாளரைளுக்கு உரிய முட்றயில் 
எரி்ொருள் வழங்ைப்ெ்டாடமடய 
ைணடிததே தநற்று ெணிப்ெகிஷை -
ரிப்பு தொராட்டம் முன்னடுக்ைப் -
ெட்டது. 

மனனார மாவட்ட சுைாோர 
திடணெக்ைளததில் சுமார 1200 வடர-
யிலான ெணியாளரைள் மற்றும் உத-
திதயாைதேரைள் ை்டடமயாற்றி வரு-
கின்றனர.

இவரைளில் அதிைமானவரைள் 
தூர இ்டங்ைளிலிருந்து வந்து ேமது 
நிடலயங்ைளில் ை்டடமயாற்றி வரு -

கின்றனர. எரி்ொருள் ேடடுப்ொடு 
ைாரணெமாை அரச ெணியாளரைடள 
சுழற்சி முட்றயில் ை்டடமயாற்றுவ-
ேற்கும்,வீடுைளிலிருந்து ை்டடமயாற்-
றுவேற்கும் வசதிைள் ்சயது ்ைாடுக்-
ைப்ெடடுள்ளது.

ஆனால் ஜனாதிெதியினுட்டய 
வரதேமானி அறிவிதேல் மற்றும் 
ஏடனய சுற்று நிரூெங்ைளின ெடி 
சுைாோர திடணெக்ைளதடே்ச தசரந்ே 
அடனவரும் 7 நாடைளும், 24 மணி -
தநரமும் ை்டடமயாற்்ற தவணடிய 
சூழ்நிடலயில் இருக்கின்றனர. 
ஆனால் டவததியசாடலைளில் 

ை்டடமயாற்றுகின்ற ெணியாளர-
ைள் மற்றும் உததிதயாைதேரைள் 
ேற்தொது வரிடசைளில் நினறு எரி-
்ொருடள ்ெற்றுக்்ைாள்வதில் 
ெல்தவறு சிரமங்ைளுக்கு முைம் 
்ைாடுதது வருகின்றனர.

இேடன ைருததிற்்ைாணடு வழங் -
ைப்ெட்ட சுற்றுநிரூெங்ைளின ெடி 
்வள்ளிக்கிழடம தினங்ைளில் 
சுைாோர திடணெக்ைளதடே்ச தசரந்ே 
ெணியாளரைள் மற்றும் உததிதயாைத-
ேரைளுக்கு ஒதுக்ைப்ெட்ட எரி்ொ-
ருள் விற்ெடன நிடலயங்ைளில் எரி -
்ொருள் வழங்ைப்ெ்ட தவணடும்.

வவுனியா ��ரப �குதியிலிருந்து
முதியவர் ஒருவரின ேடலைம் மீட்பு
வவுனியா விதச்ட நிருெர

வவுனியா நைரப் ெகுதியிலிருந்து 
முதியவர ஒருவரின ச்டலம் மீட -
ைப்ெடடுள்ளோை ்ொலிஸார ்ேரி -
விதேனர. வவுனியா, மில் வீதியில் 
தநற்றுமுனதினம் (30.06) இரவு 7.30 
மணியளவில் ச்டலம் மீடைப்ெட -
டுள்ளது. வவுனியா, மில் வீதி ெகுதி-
யில் அடமந்துள்ள வியாொர நிடல-
ய்மானறின ்வளிப்பு்றததிலுள்ள 
ஒதுக்குபு்றமான இ்ட்மானறில் 
முதியவர ஒருவரின ச்டலம் மீடைப் -
ெடடுள்ளது. வரதேைரைள் உ்டனடி -
யாை வவுனியா ்ொலிஸாருக்கு இது-
்ோ்டரபில் ேைவல் வழங்கினர.

சம்ெவ இ்டததிற்கு இரவு ்சன்ற 
வவுனியா குற்்றதேடுப்பு பிரிவு 
்ொறுப்ெதிைாரி ைதஜந்திரா ேடல -
டமயிலான ்ொலிஸார ச்டலதடே 
ொரடவயிட்டது்டன, ே்டவியல் 
்ொலிஸாரின உேவியு்டன விசார-
டணெைடள தமற்்ைாணடிருந்ேனர. 
ச்டலதடே மீடடு வவுனியா டவததி-
யசாடலயில் ஒப்ெட்டதேனர.

உ்டற்கூற்று ெரிதசாேடனக்கு 

பினனதர இ்றப்புக்ைான ைாரணெம் 
்ேரியவரும் என ்ொலிஸார 
்ேரிவிததுள்ளனர.  உயிரிழந்ே-
வர வவுனியா நைரப்ெகுதியில் 
ந்டமாடித திரிெவர எனவும், நீலப் -
்ெடடி தசடடும், சாரமும் அணிந்-
துள்ளார. முதியவரது ச்டலதடே 
்ொறுப்தெற்ை அல்லது அட்டயா-
ளம்ைாணெ அவரது உ்றவினரைள் 

அல்லது நணெரைள் இருந்ோல் உ்ட -
னடியாை ்ோ்டரபு ்ைாள்ளுமாறும் 
்ொலிஸார தமலும் தைாரியுள்ளனர. 

இதேதவடள, வவுனியா நைரப்ெ-
குதியில் உள்ள மரக்ைறி விற்ெடன 
நிடலயததிற்கு பினபு்றமாை ை்டந்ே 
புேனகிழடம 38 வயதுட்டய குடும் -
ெ்ஸேர ஒருவரின ச்டலம் மீடைப்ெட -
டிருந்ேடம குறிப்பி்டதேக்ைது.  

எரிப�ொருள் தட்டுப�ொடு

தனியார் �ஸ் கேவவ�ள் 
இவடநிறுததம் 
யாழ்.விதச்ட நிருெர 

த ை ா ண ்ட ா வி ல் 
சாடலயில் நீண்ட 
நாடைளாை ைாததிருந்ே 
தொதிலும், ேமக்ைான 
எரி்ொருடள உரிய 
முட்றயில் வழங்ைா-
டமயால் ோம் தசடவ -
யிலிருந்து விலகியுள்ளோை அ்சசுதவலி ேனியார ெ்ஸ 
சாரதிைள் ்ேரிவிததுள்னர. 

யாழ்ப்ொணெம் - அ்சசுதவலிக்கு இட்டயிலான 
ேனியார ெ்ஸ தசடவைள் இ்டம்்ெ்றாடமயால்  ெயணி -
ைள் ்ெரும் ொதிப்பிடன எதிர்ைாணடுள்ளனர. 

டீசல் ேடடுப்ொடு மற்றும் ேமக்ைான டீசடல உரிய 
முட்றயில் வழங்ைாடம ஆகியடவ ைாரணெமாை ெ்ஸ 
தசடவைள் இட்டநிறுதேப்ெடடுள்ளோைவும் அேனால்  
ொ்டசாடல தொக்குவரதது தசடவ, அததியாவசிய 
தசடவைளிலிருந்து ோம் விலகியுள்ளோை ேனியார ெ்ஸ 
வாைன சாரதிைள் ்ேரிவிக்கின்றனர. 

தசடவைடள இட்டநிறுததியுள்ளடமயால், சாரதி, 
ந்டததுனரைள் ்ொருளாோரரீதியாை ்ெரும் ொதிப் -
புக்கு முைம் ்ைாடுதது வருகின்றனர. அ்சசுதவலி 
ேனியார ெ்ஸ தசடவயில் 60 ெ்ஸைள் தசடவயில் ஈடு-
ெடுதேப்ெடடுள்ள தொதிலும் ேற்தொது ஆறு ெ்ஸைள் 
மாததிரதம தசடவயில் ஈடுெடுவோை சங்ைததின பிரதி-
நிதி ்ேரிவிதோர. 

எரிப�ாருள் விநிகயா�ததில ஒழுஙகுமுவ் 
இனவமயால ப�ாது மக்�ள் அவதி
(ேடலமனனார விதே்ட நிருெர)

மனனார மாவட்டததுக்கு எரி்ொருள் 
வருகின்றதொதும் இங்கு விநிதயாகிக்கும் 
முட்றயில் சரியான ஒழுங்கு முட்றைடள 
டையாளப்ெ்டாடமயால் மக்ைள் அவதிை -
ளுக்கு உள்ளாகி வருவோை மாவட்ட ்ொது 
அடமப்புக்ைளின ஒனறியத  ேடலவர 
வி.எ்ஸ.சிவைரன அரசாங்ை அதிெருக்கு 
அனுப்பியுள்ள அவசர ைடிேததில் இவ்வாறு 
்ேரிவிததுள்ளார.

மனனார மாவட்டம் ்ொது அடமப்புக்ை -
ளின ஒனறியத  ேடலவர வி.எ்ஸ.சிவைரன 
மனனார மாவட்ட அரசாங்ை அதிெருக்கு 
தநற்று ்வள்ளிக்கிழடம (01.07.2022) 
அனுப்பிடவததுள்ள ைடிேததிதலதய 
இவ்வாறு ்ேரிவிததுள்ளார. 

மனனார மாவட்டததின புள்ளி விெரங்ை -
ளினெடி ை்டந்ே சில வாரங்ைளாை  சாோரணெ 
நிடலடமடய வி்ட ெல ம்டங்கு எரி்ொருள் 
வந்துள்ளன. ஆனால் வாைனததிற்கு எரி்ொ -
ருள் ேடடுப்ொடு நீடிக்கின்றது.  ஒழுங்கு 
முட்றயாை எந்ேவிே ஒழுங்கும் இங்கு உரு -
வாக்ைப்ெ்டவில்டல. 

மிைக்குட்றந்ே சனத்ோடை ்ைாண்ட 
மாவட்டததில் ஒழுங்கு முட்றைடள உருவாக் -
குவது ஓரளவு இலகுவானது. அசாோரணெ 
சூழ்நிடலயில் ெணி ்சயவது எனெது சவா -
லுக்குரியதே எனெடே நாம் புரிந்து்ைாள் -

ளாமல் இல்டல. எனதவ மீனவரைளும், 
விவசாயிைளும் மிைக் ைடுடமயாை ொதிக்ைப் -
ெடுகின்றனர.

அரச ஊழியரைள் அலுவலை அட்டயாள 
அடட்ட டவததிருப்ெவரைளுக்கு எரி்ொ -
ருள் வழங்கும் முட்றடம முற்றிலும் முரணொ -
னது. 

30.06.2022 ஒரு த்டாக்ைன ஆயிரம் ரூொ -
விற்கு விற்ெடனயாகியது. அததியாவசிய 
தேடவயுள்ள திடணெக்ைளங்ைளுக்கு ஒதுக்கீடு 
்சயயுங்ைள். குறிதே திடணெக்ைளங்ைள் இவர -
ைளுக்கு ெகிரவு ்சயயடடும்.

ஒழுங்குமுட்ற இனடமயால் அவசியம் எரி -
்ொருள் தேடவப்ெடுகி்றவரைளும் ொதிக் -
ைப்ெடுகின்றனர. இேனால் புதிய எரி்ொ -
ருள் மாபியா முைவரைள் உருவாகி விட்டனர. 

மனனார பிராந்திய சுைாோர தசடவைள் 
ெணிப்ொளரைளுக்கு எதிராை ்ொலி்ஸ 
முட்றப்ொடு ்சயே சம்ெவங்ைளும் நிைழ்ந் -
துள்ளன. ஒதர நெரைள் மாறி,மாறி எல்லா 
எரி்ொருள் நிரப்பு நிடலயங்ைளிலும் ெயன -
்ெறுகின்றனர. 

மனனார. மாவட்டததில் மிைப்்ெரும் 
வனமுட்ற தோனறுவேற்ைான வாயப்புக் -
ைள் உள்ளன. இடே ேடுப்ெேற்ைான ோரமீை 
்ொறுப்பும் ை்டடமயும் ேங்ைளுக்குரியது 
எனெடே ேயவு்டன ்ேரிவிததுக்்ைாள் -
கினத்றாம்.

திணமககழிவு அகற்ைல் 
சசயற்்காடுகளில் சநருககடி
யாழ்.விதச்ட நிருெர 

எரி்ொருள் ்நருக்ைடி ைாரணெமாை 
யாழ்.மாநைர சடெயில் முன்னடுக்-
ைப்ெடுகின்ற திணமக்ைழிவு அைற்்றல் 
்சயற்ொடுைளில் ்நருக்ைடி நிடல ஏற்-
ெடடுள்ளோை மாநைர சடெ சுைாோர 
குழு ேடலவர வ.ொரததீென ்ேரிவித-
துள்ளார. 

திணமக்ைழிவு அைற்்றல் ்சயற்ொடு 
்நருக்ைடி நிடல ்ோ்டரொை அவர 
தமலும் ் ேரிவிக்டையில், 

்ொருளாோர ்நருக்ைடி எனெது 
மக்ைடள ொதிக்கின்ற அளவிற்கு 
யாழ்ப்ொணெ மாநைர சடெயினுட்டய 
்சயற்ொடுைடளயும் ொதிததுள்ளது. 
இேனால் யாழ் மாநைரசடெ முன்ன-
டுக்கின்ற திணமக்ைழிவு அைற்்றல் 
்சயற்ொடு மிைவும் சவாலான ஒன்றாை 
மாறியுள்ளது.  

2021 ஆம் ஆணடு ஜூன மாேம் புதிய 
திணமக்ைழிவைற்்றல் ்ொறிமுட்ற உரு-
வாக்ைப்ெட்டது. இேற்ைடமய யாழ் 
மாநைரசடெக்கு உடெ்ட்ட 27 வட்டா-
ரங்ைளுக்கும் ஒரு உழவு இயந்திரம் 
என்ற அடிப்ெட்டயில் வழங்ைப்ெடடு 
ைழிவைற்்றப்ெட்ட தொதும், ேற்தொது 
ஏற்ெடடுள்ள எரி்ொருள் ்நருக்ைடியி-
னால் 9 உழவு இயந்திரங்ைதள திணமக் 
ைழிவைற்்றல் ்சயற்ொடுைளில் ஈடுெடு-

கின்றன. இது இ்டர ைால ைழிவைற்்றல் 
முைாடமததுவததிடன உருவாக்கியுள்-
ளது. வாரததிற்கு ஒரு முட்றயாவது ஒரு 
வீடடிற்கு ்சல்லதவணடும் எனகி்ற 
மாநைர முேல்வரின தைாரிக்டைக்தைற்ெ 
புதிய தநர அட்டவடணெைள் ேயாரிக்-
ைப்ெடடுள்ளன. எரி்ொருள் ்நருக்-
ைடியால் திணமக் ைழிவைற்்றலில் 
ஏற்ெடடுள்ள ்நருக்ைடிைடள மக்ைள் 
்ொறுததுக் ் ைாள்ள தவணடும்.

ைழிவுைடள அைற்்ற முடியாே தநரங்-
ைளில் யாழ் மாநைர சடெக்குடெட்ட 9 
இ்டங்ைளில் மக்ைள் ைழிவுைடள ேரம் 
பிரிததுக் ்ைாணடு ஒப்ெட்டக்கின்ற 
இ்டங்ைளாை பிரை்டனப்ெடுததி இருக்-
கினத்றாம். ஏதோ்வாரு வடையில் 
ேங்ைளுக்கு அருகில் இேற்்ைன ஒதுக்-
ைப்ெட்ட இ்டங்ைளில் ைழிவுைடள 
்ைாடுக்ைமுடியும்.

இேடன சில நாடைளில் ெததிரிடை 
வாயிலாை ெகிரங்ைப்ெடுததுதவாம். 
ைாடல 6 மணி ்ோ்டக்ைம் மாடல 
6 மணி வடர நட்ட்ெறுவேற்ைான 
ஒழுங்குைள் ்சயற்ெடுதேப்ெ்டவுள்-
ளன. எனதவ இந்ே இ்டரைால ைழி-
வைற்்றல் முைாடமததுவததிற்ைாை 
மக்ைள் பூரணெ ஒததுடழப்பிடன ேர 
தவணடும். அதது்டன இயலுமான 
அளவிற்கு ைழிவுைடள குட்றயுங்ைள் 
என்றார.
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யானை தாக்குதலில் 
வயயாதிப பபண்  பலி
(மண்டூர்   நிருபர்)  

கரடியனாறு பபாலிஸ்பிரிவிற்-
குடபட்ட ஈரளக்குளம் கு்டா-
பெட்்ட பகுதியில் நேற்று முன் -
தினம் யா்னயின் தாக்குதலுக்கு 
இலக்காகி ெநயாதிபபபண் பலி -
யானதாக பபாலிஸார் பதரிவித் -
துளனர்.  

ஈரளக்குளம் கு்டாபெட்்ட 
பிரநதசத்்தசநசர்்நத 5 பிள -
்ளகளின் தாயான (62) குஞ் -
சித்தம்பி நதெராணி என்பெநர 
இ்நத தாக்குதலில் அகபபடடு 
மரணமானெராொர்.  

சம்பெ தினத்தன்று மா்ல 
நெ்ளயில் தனது வீடடிலி -
ரு்நது ெழிபாடடிற்காக ஈரளக்கு -
ளம் சிென்நகாயிலுக்கு பசன்று 
கா்லயில் வீடு திரும்பிக் -
பகாண்டிருக்கும் நபாது ப்ன -
மரஙகள நி்ை்நத காடடுக்குள 
ம்ை்நதிருே்நத யா்ன அெ்ர 
தாக்கியுளளது.  

படுகாயம்்ட்நத அெ்ர 
பிரநதசொசிகளின் உதவியு -
்டன் மாெடிநெம்பு ்ெத்திய -
சா்லக்கு பகாண்டு பசன்று 
அனுமதித்த நபாதும் சிகிச்ச 
பலனின்றி அெர் உயிரிழ்நததாக 
பபாலிஸாரின் ஆரம்பகட்ட விசா -
ர்ணகளின் நபாது பதரியெ்ந -
துளளது.

யதாட்டக்்ாரர்ளின் 
உப்ரணங்ள் திருடடு  
(மூதூர் தினகரன் நிருபர்)  

மூதூர் பிரநதச பசயலக பிரி -
வுக்கு உடபட்ட எல்்லக் கிராம -
மான சாபிேகர், உபபுக்காசசிமடு 
ஆகிய பிரநதச இரு நதாட்டக் 
காணிகளில் பபாருத்தபபடடி -
ரு்நத நீர் இ்ைக்கும் மின் இய்ந -
திரம், நீர் பாய்சசும் குழாய், 
முடகம்பி உளளிட்ட விெசாய 
உபகரணஙகள என பபாருடகள 
திரு்டபபடடுளளன.  

நமலும் க்ட்நத ஒரு ொர 
காலத்திற்குள இவ்விரு திருட -
டுக்களும் இ்டம்பபற்றுளளது. 
பல்நெறு பபாருளாதார கஸ் -
்டஙகளுக்கு மத்தியில் பல்லின 
மரக்கறிப பயிர்க்ள உற்பத்தி 
பசய்து தனது குடும்ப ஜீெ -
நனாபாயத்்த க்டத்திெரும் 
இத்நதாட்டக்காரர்களின் நதாட -
்டஙகளில் ்ெக்கபபடடிரு்நத 
பபாருடகநள திரு்டபபடடுள -
ளன.

மட்டக்களபபு குறூப நிருபர்   

சட்டவிநராதமான மு்ையில் பபற்நைா-
்லப பதுக்கி ்ெத்து வியாபாரம் பசய்த ெர்த்-
தகர் ஒருெ்ர காத்தான்குடி பபாலிசார் நேற்று 
முன்தினம் மா்ல ்கது பசய்துளளது்டன் 
அெரி்டமிரு்நது ஒரு பதா்க பபற்நைா்லயும் 
மீடடுளளதாக காத்தான்குடி பபாலிஸ் நி்லய 
குற்ைத்தடுபபு பபாலிஸ் பபாறுபபதிகாரி எம்.
எஸ்.ஏ.ைஹீம் பதரிவித்தார்.   

 மட்டக்களபபு மாெட்ட சிநரஸ்்ட பபாலிஸ் 
அத்தியடசகர் சுதத் மாசிஙகவின் ெழிகாட்ட-
லில் காத்தான்குடி பபாலிஸ் நி்லய பபாறுபப-
திகாரி துமி்நத ேயணசிறியின் பணிபபு்ரயின் 
கீழ் குற்ைத்தடுபபு பபாறுபபதிகாரி ைஹீம் த்ல-
்மயிலான பபாலிசார் ே்டாத்திய திடீர் சுற்றிெ-
்ளபபின்நபாது காத்தான்குடி பிரநதச ெர்த்தக 
நி்லயபமான்றிலிரு்நது இெர் ்கது பசய்-
யபபடடுளளார்.   

பெற்றோலை ெதுக்கிலைத்து  
வியோெோரம் பெய்தைர் லைது  

பாலமு்ன தினகரன் நிருபர்  

அக்க்ரபபற்று பிரநதசத்தில் 
காலாெதியான பபாருடக்ள விற்-
ப்னக்கு காடசிபபடுத்திய்ம,மற்-
றும் விற்ப்ன பசய்த்ம ஆகிய 
குற்ைஙகளுக்காக இரு ெர்த்தகர்க -
ளுக்கு அக்க்ரபபற்று நீதொன் நீதி-
மன்ைத்தினால் அபராதம் விதிக்கப -
படடுளளது.  

அக்க்ரபபற்று பிரநதசத்தில் 
நுகர்நொர் அலுெல்கள பாதுகாபபு 
அதிகார ச்பயினால் நமற்பகாள -
ளபபட்ட திடீர் நசாத்னயின் 
நபாது இரு இ்டஙகளில் இனம் 
காணபபட்ட க்்ட உரி்மயாளர்-
களுக்நக 8000 ரூபா மற்றும் 5000 
ரூபா அபராதம் விதிக்கபபட்டது.  

 அக்க்ரபபற்று பிரதான வீதியி -
லுளள க்்டபயான்றின் உரி்மயா-
ளர் ஒருெர் பட்டர் மற்றும் ரஸ்க் பக் -
கடடுக்களில் பபாறிக்கபபடடிரு்நத 
வி்ல்ய து்்டத்தழித்த்ம, கால-
ெதியான சிபஸ் பக்கட்்ட ஏ்னய 
பபாருடகளு்டன் நசர்த்து விற்ப்ன 
பசய்த்ம என்பெற்றுக்காக 5000 
ரூபாவும், வி்ல காடசிபபடுத்தபப-
்டாத லாம்பு ொல்வுக்காக 3000 ரூபா-
வுமாக பமாத்தமாக 8000 ரூபா அப -
ராதம் விதிக்கபபட்டது.

பளளிக்குடியிருபபு பிரநதசத்தில் 
இன்னுபமாரு க்்ட உரி்மயாளர் 
ஒருெருக்கு காலெதியான நபபி 
கிரி்ம விற்ப்னக்கு காடசிபபடுத்-
திய்மக்காக 5000 ரூபா அபராதம் 
விதிக்கபபட்டது.  

ைோைோைதியோன பெோருடைள் விறெலன;
அ'ெறறு வியோெோரிைளுக்கு அெரோ்தம்

மட்டக்களபபு விநச்ட நிருபர்   

ோடு எதிர்பகாண்டுளள 
உணவுப பிரசசி்ன்ய ஓரள -
விற்கு தீர்க்கும் முகமாக மட -
்டக்களபபு மாெட்டத்தில் 
சிறுநபாக பேற்பசய்்கயின் -2022 
அறுெ்்ட விழா நேற்று முன்தி -
னம் (30) கிரான் தெ்ணக்கண் -
்டத்தில் ே்்டபபற்ைது.   

மட்டக்களபபு மாெட்டத்தில் 
36,000 பெக்்டரில் சிறுநபாக 
நெளாண்்ம பசய்யபபடடிரு்ந -
தது. மட்டக்களபபு ொகநனரி 
நீர்பபாசனத் திட்டத்தில் உளள 
ெயலில் நெளாண்்ம அறுெ்்ட 
ஆரம்பிக்கபபட்டது.   

ொகநனரி திட்ட முகா்மத் -
துெக்குழுவின் த்லெர் சி.புஸ் -
பாகரன் த்ல்மயில் ஆலய 

ெழிபாடுக்ளத் பதா்டர்்நது 
அறுெ்்ட விழா இ்டம்பபற்ைது -
்டன் நிகழ்விற்கு பிரதம விரு்நதி -

னராக மட்டக்களபபு மாெட்ட 
அரசாஙக அதிபர் நக.கருணாக -
ரன் கல்நது பகாண்டு பாரம்ப -
ரிய மு்ைபபடி அறுெ்்ட்ய 
ஆரம்பித்து ்ெத்தார்.   

இ்நத அறுெ்்ட விழாவில் 
மட்டக்களபபு நீர்பபாசனப 
பணிபபாளர் எ்நதிரி.ே.ோக -
பரத்தினம், மட்டக்களபபு 
மாெட்ட கமேல அபிவிருத்தி 
உதவி ஆ்ணயாளர் நக.பெ -
கன்ோத், விெசாய அ்மபபுக் -
களின் பிரதிநிதிகள உளளிட்ட 
கிரான் தெ்ண கண்்டத்தில் 

நெளாண்்ம பசய்துளள விெசா -
யிகள உளளி்ட பலர் இதன் நபாது 
கல்நது சிைபபித்தனர்.   

மட்டக்ைளப்பு மோைட்ட சிறு்ெோை 
்ைளோணலம அறுைல்ட விழோ

(கல்மு்ன மத்திய தினகரன் 
நிருபர்)  

எரிபபாருள பிரசசி்ன ோ்ட-
ளாவிய ரீதியில் காணபபடும் 
இன்்ைய சூழலில் எரிபபாருள 
இல்லாமல் ஆறுநபர் பயணிக்-
கக்கூடிய   ரிக் ஷா ெண்டி ஒன்று 
சாய்்நதமருதில் உருொக்கபபட-
டுளளது.  

 சாய்்நதமரு்த நசர்்நத முெம்-
மது நிஸார் என்ை ேபநர எரிபபா -
ருள இல்லாமல் ஆடக்ளச 
சும்நது பசல்லும் ெ்கயில் 
்சக்கி்ள பகாண்டு ரிக் ஷா்ெ 
உருொக்கியுளளார். 

 ஒநர நேரத்தில் 6 பா்டசா்ல 

மாணெர்கள அமர்்நது பயணம் 
பசய்யக்கூடிய ெசதிக்ள இ்நத 
ரிக்சா பகாண்டுளளது. எரிபபாருள 
இன்்மயால் பா்டசா்ல மாணெர்-
கள  நபாக்குெரத்துக்கு கஷ்டபப-
டும் நி்ல்ய கருத்தில் பகாண்ந்ட 
இத்ன பசய்ததாகவும் முெம்மட 
நிஸார் பதரிவிக்கின்ைார்.

மிக நீண்்டகாலமாக பெல்டிங 
நெ்லகள பசய்து ெரும் இெர் 
இவ்ொைான ெண்டிக்ள பதா்டர்ச-
சியாக பசய்து   ெழஙகப நபாெ-
தாகவும், தற்நபாது இரண்்டா -
ெது ெண்டி்ய பசய்ெதற்கான 
நெ்லக்ள ஆரம்பித்துளளதாக-
வும் அெர் பதரிவித்தார்.  

ெோய்ந்தமருதில் ரிக்ோ ைணடி உருைோக்ைம்

புதிய காத்தான்குடி தினகரன் நிருபர்  

க்லமாமணி மாஸ்்டர் சிெலிங-
கத்தின் உருெச சி்ல மஞ்ச்நபதா-
டுொய் ெ்டக்கு கிராமத்தின் அபி -
விருத்தி சஙகத்தின் ஏற்பாடடில் 
மஞ்ச்நபதாடுொய் பதாழில்நுடப 
கல்லூரி முன்பாக நேற்று முன்தினம்  
(30) திை்நது ்ெக்கபபட்டது.  

மட்டக்களபபு சிொன்நதா நதசிய 
பா்டசா்லயின் 2001 ம் ஆண்டு 
உயர்தர ப்ழய மாணெர்களினால் 
இ்நத உருவுருெச சி்ல அன்னாரின் 
பசா்நத ஊரான மஞ்ச்நபதாடுொ-
யில் மட்டக்களபபு மாேகர முதல் -
ெர் தியாகராொ சரெணபெனினால்   
திை்நது ்ெக்கபபட்டது.  

இ்ந நிகழ்வில் விபுலான்நதா 
அழகியற் கற்்ககள நிறுெகத்தின் 
பணிபபாளர் திருமதி பாரதி பகனடி, 
மஞ்ச்நபதாடுொய் பதாழில்நுடப 
கல்லூரியின் அதிபர் மற்றும் சிெ-

லிஙகம் ஐயாவின் பாரியார், புதல் -
ெர் ்ெத்தியர் விநெகான்நதன் 
உளளிட்ட ஆலய நிர்ொக ச்ப 

உறுபபினர்கள என பபருமளொ-
நனார் கல்நதுபகாண்டு நிகழ்்ெ 
சிைபபித்தனர்.  

மோஸ்டர் சிைலிஙைத்துக்கு 
மஞெ்நப்தோடுைோயில் சிலை

 குட நியூஸ் - சர்ெநதச பல் -
க்லக்கழகம் - மனித நேய-
மிக்க பணிகளுக்காக சில்ர 
பதரிவு பசய்து அெர்களுக்கு 
கலாநிதி பட்டம் ெழஙகி 
பகௌரவித்த நிகழ்வு க்ட்நத 
21 ஆம் திகதி பகாழும்பில் 
ே்்டபபற்ைது.  

நிகழ்வில் பிரதம அதி-
தியாக இ்நதியா, குட 
நியூஸ் சர்ெநதச பல்க-
்லக்கழக பணிபபாளர் 
நபராசிரியர் கலாநிதி 
ெநகாப சிபமன் கல்நது 
பகாண்்டார். பகௌரெ அதி -
தியாக முன்னாள அ்மச-
சர் பீளிக்ஸ் பபநரராவும் 
கல்நதுபகாண்்டார். இஙகு- 
முஸ்லிம் காஙகிரஸ் பிரதிப பபாரு-
ளாளரும் யஹியாகான் பபௌண்-
ந்டஷன் த்லெருமான ஏ.சி. 

யஹியாகானுக்கும் பகௌரெ கலாநி -
திப பட்டம் ெழஙகி பகௌரவிக்கப -
பட்டது.

மு.ைோ பிரதிப் பெோருளோளர்  
ஏ.சி.யஹியோைோனுக்கு   
பைௌரை ைைோநிதி ெட்டம்  

 மட்டக்களபபு விநச்ட நிருபர்  

தற்நபாது நிலவும் எரிபபாருள 
பற்ைாக் கு்ை காரணமாக நேற்று 
முன்தினம் (30) கிழக்கின் மட -
்டக்களபபு மற்றும் அம்பா்ர 
மாெட்டஙகளுக்கு பத்திரி்க-
கள விநிநயாகம் த்்டபபடடி -
ரு்நதது. எனினும் நேற்று (01) 
மட்டக்களபபில் அது ெழ்மக் -
குத் திரும்பிரு்நதது. ொசகர்கள ஆர் -
ெத்நதாடு   ெ்நது பத்தி்கக்ள 
பகாளெனவு பசய்தத்தக் காண 
முடி்நதது.  

 இதுபற்றி விநிநயாகிஸ்தரி்டம் 
வினவியநபாது பகாழும்பிலிரு்நது 
பத்திரி்கக்ள பகாண்டு ெரும் 
தனியார் ொகனம் நேற்று முன்தி-
னம் (30) நச்ெயில் ஈடுப்டாத -
தால்   பத்திரி்க  விற்ப்ன ே்்ட -
பபைவில்்ல.  

பத்திரி்ககளின் விநிநயாகபபி-

ரிவு, பகாழும்பிலிரு்நது தனியார் 
ொகனத்தில் அனுபபமுடியாதவி-
்டத்து இலங்க நபாக்குெரத்து 
பஸ்  மூலம் பத்திரி்கக்ள 
அனுபபுொர்கள எனத் பதரிவித் -
துளளதாகவும் ொசகர்கள ஏமா -
ைத்நத்ெயில்்ல எனவும் அெர் 
பதரிவித்தார். நூலகஙகள மற்றும் 
ெழ்மயான ொடிக்்கயாளர்க -
ளுக்கு பத்திரி்கக்ள அெர்களின் 
இ்டத்திற்நக   விநிநயாகித்ததாகத் 
அெர் நமலும் பதரிவித்தார். 

(ஒலுவில் விநச்ட நிருபர்)  

அம்பா்ை மாெட்டத்-
தில் சுற்றுலாத்து்ைக்கு 
புகழ்பபற்றுக் காணப-
படுகின்ை பபாத்துவில் 
அறுகம்்ப பிரநதசத்தில் 
பெளிோடடு சுற்றுலா  
பயணிகள மாடடு ெண்-
டியில் பிரயாணம் பசய்து 
ெருகின்ைனர்.  

ோடு பபாருளாதார 
பேருக்கடிக்கும், எரிபபா-
ருள தடடுபபாடடிக்கும் 
முகம் பகாடுத்துளள இக்-
கட்டான கால கட்டத்தில் பபாத்துவில் அறுகம்்ப 
பிரநதசத்துக்கு சுற்றுலா பயணிகளின் ெரு்கயும் 
அதிகரித்துக் காணபபடுகின்ைது.  

எரிபபாருள பற்ைாக்கு்ை காரணமாக சுற்றுலா 
பயணிக்ள ஏற்றிச பசல்லும் முசசக்கர ெண்டி சார-
திகள பாதிக்கபபடடுளளனர்.    

அறுைம்லெயில் சுறறுைோ ெயணிைள் 
மோடடு ைணடில்ைளில் ெைோரி

தம்பலகாமம் குறூப, கிண்ணியா மத்திய 
நிருபர்கள

திருநகாணம்ல பபாது ்ெத்திய -
சா்லயில் புனர்நிர்மாணம் பசய்யப -
பட்ட நபாசனசா்ல நதசிய உணவு 
உற்பத்தி நி்லயமாக நேற்று (01) 
மாெட்ட அரசாஙக அதிபர் பி.எச.
என்.ெயவிக்ரமவினால் திை்நது ்ெக் -
கபபட்டது.   

இது மாெட்டத்தில் திை்நது ்ெக் -
கபபட்ட 04 ெது நதசிய உணவு உற் -
பத்தி நி்லயமாகும். இதற்கு முன்னர் 
க்நதளாய், கிண்ணியா, திருநகாண -
ம்ல ஆகிய பிரநதசஙகளில்    திை்நது 
்ெக்கபபடடுளளன.   

 ்ெத்தியசா்லக்கு ெரும் பபாது -
மக்களுக்கு தரமான, தூய்்மயான 

உணவுக்ள ெழஙகும் நோக்கில் இவ் -
வுணெகம் ஏற்படுத்தபபடடுளளது. 
உணவு பசய்்க மு்ை பதா்டர்பில் 

இரண்டு ெரு்டம் பயிற் -
சிக்ள பபற்ைெர்கநள 
இத்ன முன்பனடுத்து 
ெருகின்ைனர். 

பு ன ர் நி ர் ம ா ண 
நெ்லக்ள இலங்க 
இராணுெத்தின் 22 ெது 
ப்்டபபிரிவினர் நமற் -
பகாண்்டனர்.   

இ்ந நிகழ்வில் திரு -
நகாணம்ல பபாது 
் ெ த் தி ய ச ா ் ல யின் 
பணிபபாளர், 22ெது 
ப ் ்ட ப ப பி ரி வின் 

கட்ட்ள அதிகாரி, ்ெத்திசா்ல 
உத்திநயாகத்தர்களும் கல்நது பகாண் -
்டனர்.   

திரு்ைோணமலை லைத்தியெோலையில்  
்்தசிய உணவு நிலையம் அஙகுரோர்ப்ெணம்

ெத்திரிலை விநி்யோைம் ைழலமக்கு

 
க்நதளாய் தினகரன் நிருபர்  

திருநகாணம்ல நபரமடு காட -
டுபபகுதியில் சட்டவிநராதமாக  உள-
ோடடு துபபாக்கிக்ள ்ெத்திரு்நத 
ோன்கு நபர் புதன்கிழ்ம (29) இரவு 
்கது பசய்யபபடடுளளனர்.  

க்நதளாய் அக்நபாகம பகுதி்யச நசர்்நத 
இருெ்ரயும், க்நதளாய் அக்நபாபுர பகுதி்யச 
நசர்்நத இருெ்ரயும் தமக்கு கி்்டத்த இரகசிய 
தகலின் அடிபப்்டயில்   ்கது பசய்ததாக ென -
ஜீெராசி அதிகாரிகள பதரிவிக்கின்ைனர்.

ச்நநதக ேபர்களி்டமிரு்நது 
உளோடடு துபபாக்கி, கத்தி, -
துபபாக்கி குண்டுகள,மரு்ந-
துகள,மற்றும் ்லட நபான்-
ைனவும் ்கபபற்றியுளளதாக  
பபாலிஸார் பதரிவிக்கின்-

ைனர்.  
ச்நநதக ேபர்க்ள தடுத்து ்ெத்து விசார்ண -

க்ள நமற்பகாண்டு ெருெநதாடு க்நதளாய் 
நீதிமன்ை நீதிொன் முன்னி்லயில் ஆெர்படுத்த 
ே்டெடிக்்க எடுக்கபபடடுளளதாக பபாலிஸார் 
பதரிவிக்கின்ைனர்.

உள்்ோடடு துப்ெோக்கியு்டன் ை்ந்தளோயில் ்ோல்ைர் லைது



மரக்கறி உற்பத்தி்களை க்கொழும்பு
க்கொண்டு கெல்ல அரசு ஏற்பொடு
மஸ்கெலியா தினகெரன் விசேட நிருபர் 

நுவ்ரலியா மாவடடத்திலிருந்து 
்கொழும்புக்கு மரக்கெறி வககெகெகை 
்கொண்டு ்ேலவதற்கு, சேற்று 
முதல விசேட ேடவடிக்ககெ முன்-
்னடுக்கெபபடடுளைதாகெ நுவ்ர-
லியா மாவடட ்ேயலாைர் ேந்தன 
கெல்கொட ்தரிவித்துளைார்.  

ோடடில ஏற்படடுளை எரி்பா-
ருள தடடுபபாடடால, நுவ்ர-
லியா மாவடட விவோயிகெள, தமது 
விகைசேலகெகை ்வளிமாவடடஙகெ-
ளுக்கு ்கொண்டு ்ேலலமுடியாமல 
உளைனர்.  

இந்நிகலயிசலசய நுவ்ரயா-
விலிருந்து ்கொழும்புக்கு அத்தி -
யாவசிய ்பாருடகெகை ்கொண்டு 

்ேலவதற்கு இராணுவத்தினூடாகெ 
எரி்பாருகை வழஙகும் புதிய ேடவ-
டிக்ககெ சேற்றிலிருந்து ஆரம்பிக்கெப-
படடுளைது.  

நுவ்ரலியா மாவடடத்தில அதிகெ-
மான மக்கெள, மரக்கெறி ்ேயககெயில 
ஈடுபடடுளைனர். அசதசவகை, 
இந்த அத்தியாவசிய சதகவக்கொகெ 
ஒரு வாரத்திற்கு மாத்திரம் எரி்பா-

ருள இருபபதாகெவும் அவர் சமலும் 
குறிபபிடடார்.

92022 ஜூலை 2 சனிக்கிழலை 2–07–2022

நுவரெலியா மாவட்ட ரெயலாளர் ரெரிவிப்பு

தைவாக்்கலை ந்கரிலுள்ள ஐஒசி எரிப�ாருள நிலையத்திற்கு மி்க நீண்ட நாட்களின் 
பின்்னர் நநற்று (1) ப�ற்நறால்   வநதலதயடுத்து அதல்ன ப�ற்றுக்ப்காளவதற்்கா்க 
முசசக்்கர வணடி்கள ைற்றும் நைாட்டார் லசக்கிள்கள வரிலசயில் நின்ற்ன. இதன்ந�ாது 
்காலையிலிருநது வரிலசயில் நின்றவர்்களுக்கு பிரநதச ைக்்க்ளால் நதநீர் வழங்கப�ட -
்டது. (தைவாக்்கலை குறூப நிரு�ர்)

நநார்வூடடில் ந்கரில்

சோடடன் பிரிடஜ், ஹற்்றன் விசேட, 
ஹற்்றன் சுழற்சி நிருபர்கெள

சோர்வூட ேகெரிலுளை தஙகெ ேககெ 
அடகு பிடிக்கும் நிகலய்மான்க்ற 
உகடத்து, சுமார் 3 சகொடி 15 இலட -
ேம் ்பறுமதியுகடய 177 பவுண் -
கெகை ்கொளகையிடட ோன்கு 
ேந்சதகெ ேபர்கெள, ேம்பவம் இடம்-
்பற்று ஆறு மாதஙகெளுக்கு பின்னர் 
சேற்றுமுன்தினம் (30) ககெது ்ேய -
யபபடடுளைனர்.   

சோர்வூட ேகெர் பகுதிகய சேர்ந்த 
மூன்று ஆண்கெளும், ்பண்்ணா -
ருவருசம இவவாறு ஹற்்றன்  
்பாலிஸின், ஊழல ஒழிபபு பிரிவு 
அதிகொரிகெைால  ககெது ்ேயயபபட -
டுளைனர்.

2021 டிேம்பர் 09 ஆம் திகெதியன்று 
ேககெ அடகுக்கெகட உகடக்கெபபடடு  
தஙகெ ேககெகெள கெைவாடபபடடிருந்-
தன. இது ்தாடர்பில ்பாலிஸில 
முக்றபபாடு ்ேயயபபடடது.   

இதகனயடுத்து, அந்த அடகுக்-

கெகடயில சுமார் 10 வருடஙகெைாகெ 
சவகல ்ேயத ்பண்்னாருவர் 
ேந்சதகெத்தின் சபரில ககெது ்ேயயப -
படடு விோரகணகெள சமற்்கொள -
ைபபடடதுடன் அவரது ககெசரககெ 
அகடயாைஙகெளும் பதிவு ்ேயயப -
படடது.   

இவவாறு ககெது ்ேயயப-
படடு விோரகணக்குடபடுத்திய 
்பண்ணின் ககெசரககெயும் மீட-
கெபபடட ்பாருடகெளில உளை 
ககெசரககெயும் ஒசர மாதிரியானகவ 

எனவும் ்பாலிஸார் ்தரிவித்துளை-
னர்.    இதகனயடுத்து விோரகண   
ஆரம்பமானது. கெைவாடபபடட 
ேககெகெகை விற்பகன ்ேயவதற்கு 
ஏற்பாடு ்ேயயபபடடிருந்த சவகை-
யிசலசய, சூத்திரதாரிகெள அதிரடியா -
கெக் ககெது ்ேயயபபடடுளைனர்.   

54 தஙகெ ேஙகிலிகெள, 757 
சதாடுகெள, 177 ்பன்டண்கெள, 18 
வகலயலகெள, 1 தஙகெ ்ேக்லஸ 
உடபட சமலும் சில தஙகெ ேககெகெசை 
்கொளகையடிக்கெபபடடிருந்தன.   

க்கொளளையிடப்படட 177 ்பவுண் நள்க
06 மொதங்களுககு பின் மீடபு; நொல்வர் ள்கது

நகெ ெபை ஊழியர்களுக்கு எரிரைாருள்
ககாரி கமைபள நகரில் ஆர்ப்ைாட்டம

கெம்பகை ேகெர ேகப ஊழியர்கெள தங-
கெளுக்கும் எரி்பாருள வழஙகெலில 
முன்னுரிகம சகொரி சேற்று கொகல 
ஆர்பபாடட்மான்றில ஈடுபடடனர்.

 கெம்பகை ேகெர ேகப கொரியாலயத்-
தில இருந்து கெம்பகை ோவலபபிடடி 
பிரதான வீதியில அகமந்து இருக்கும் 
்பற்ச்றால நிகலயம் வகர சபரணி-
யாகெ ்ேன்று அவர்கெள ஆர்பபாடடம் 
்ேயதனர்.

குபகபகெள சேகெரிக்கும் வாகெனஙகெ-
ளுக்கு எரி்பாருள சதகவ என ்தரி-
வித்த அவர்கெள ்பற்ச்றால நிரபபு 
நிகலயம் முன்பாகெ ்ேன்று பதாகத-
கெகை மற்றும் உபகெரணஙகெகை ஏந்தி-
யவாறு   ஆர்பபாடடத்தில ஈடுபடட-
னர்.

 கெம்பகை ோவலபபிடடி பிரதான 
வீதிகய மக்றத்து ஆர்பபாடடம் 

்ேயத  அவர்கெள,கெம்பகை ேகெர ேகப 
ஊழியர்கெளுக்கு எரி்பாருள வழங-
கொவிடடால ேகெரில இருக்கும் குப-
கபகெகை அகெற்்றபசபாவதிலகல 
என சகொஷம் எழுபபினர். இதனால 
வாகென ்ேரிேல ஏற்படடு சபாக்குவ-
ரத்து தகடபடடது.  

ஆ ர் ப ப ா ட ட க் கெ ா ர ர் கெ ளு டன் 
கெம்பகை ்பாலிஸார் சபசசு-
வார்த்கத ேடத்தி அவர்கெளுக்கு எரி-
்பாருள வழஙகெபபடு்மன உறுதிய-
ளித்த பின்னர்  ஆர்பபாடடக்கொரர்கெள 
கெகலந்து ்ேன்்றனர்.  

 கெம்பகை ோவலபபிடடி பிரதான 
வீதியில அகமந்திருக்கும் ் பற்ச்றால 
நிகலயத்தில ்பாலிஸார், இரா-
ணுவம், கெடற்பகட   ஆகிசயார் 
பாதுகொபபு கெடகமயில ஈடுபபட-
டுளைனர்.

பலாங்காடையில் இன ஐக்கியதடதை
வலியுறுததும் டவபவ நிகழ்வு 
பலாங்கொகட தினகெரன் நிருபர் 

பலாங்கொகடப பகுதியில உளை 
பதினாறு பளளிவாேலகெளின் பரிபா -
லன ேகபயின் தகலவராகெ பல வருட 
கொலம் சி்றபபாகெ பணியாற்றி வந்த 
எம்.சே. எம். மஹ்தூன் ஹாஜியாரின் 
மக்றவிகன்யாடடி பலாங்கொகடப 
பகுதி ்பௌத்த மக்கெள அவரது இலலத் -
தில மத வழிபாடுகெகை ேடத்தி அன் -
னதானம் வழஙகும் நிகெழ்வு ஒன்றிகன 
ஏற்பாடு ்ேயதிருந்தனர்.  

இன ஐக்கியத்கத வலியுறுத்தும் 
நிகெழ்வாகெ இது அகமந்திருந்ததுடன் 
இந்த நிகெழ்வில பலாங்கொகட பகுதி 
ேகெல மதகுருமார்கெள பளளிவாேல பரி -
பாலன ேகப உறுபபினர்கெள சமலும் 

பல பிரமுகெர்கெள கெலந்து சி்றபபித்த -
னர்.  கவபவத்தில கெலந்து ்கொண்ட 
்பௌத்த மதகுருமாருக்கு அன்னதானத் -
திகன பலாங்கொகட ்பரிய பளளி -
வாேல சபஷ் இமாமும் இரத்தினபுரி 
மாவடட ேம்யதுல உலமா ேகபயின் 
அஙகெத்தவருமான அஷ்-சேயக் ரோதி 
ஸமானி அளித்தார்.  

மக்றந்த பளளிவாேலகெளின் பரிபா -
லன ேகப தகலவர் மஹ்தூன் ஹாஜி -
யாரின் ேலல பணிகெகை முன்னிடடு 
அவரது சேகவயிகன பாராடடி ்கெௌர -
விக்கும் முகெமாகெ ்பௌத்த மக்கெைால 
இந்த கவபவ நிகெழ்வு ஏற்பாடு ்ேயயப -
படடிருந்ததாகெ தற்சபாகதய பளளிவா -
ேலகெளின் ேகப தகலவராகெ பணியாற் -
றும்  ஏ.எல.ோேுபுதீன் ்தரிவித்தார்.  

இந்திய நிவாெண ரைாருடகள் வழங்குவதில்
இெத்தினபுரி  சில கொட்ட மக்கள் புறக்கணிப்பு  
(இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்)  

இந்தியாவால இலஙககெக்கு 
வழஙகெபபடட   நிவாரணப ் பாருட -
கெள  விநிசயாகிபபதில இரத்தினபுரி 
மாவடடத்தின் ஹுனுவல சதாடட 
மக்கெள பு்றக்கெணிக்கெபபடடுளைதாகெ 
அத்சதாடட ்தாழிற்ேஙகெப பிரதி -
நிதிகெள மற்றும் ேமூகெ ஆர்வலர்கெள 
பலரு ம் ்தரிவிக்கின்்றனர்.  

இரத்தினபுரி மாவடடத்தின் 
ஏகனய பல சதாடடஙகெளுக் -
கும் இந்த உதவி கிகடத்துளை 
சபாதிலும் இத்சதாட ட மக்கெளுக்கு 
மடடும் இந்த உதவிகெ ள இதுவகர 
கிகடக்கொகம பலத்த ேந்சதகெத்கத 
ஏற்படுத்துவதாகெ இபபிரசதே ேமூகெ 
்ேயற்பாடடாைர் ோமஸ்ரீ ேமூகெ 
சோதி சகெ.தியாசகெஸவரன்  ்தரி -
வித்தார்.  

இதற்கு அதிகொரிகெைால தகெவல -

கெள வழஙகுவதில ஏற்படட தாமதங -
கெள அலலது சவறு ஏதும் விடயங -
கெள கொரணஙகெைாகெ இருக்கெலாம் என 
இம்மக்கெள மத்தியில ேந்சதகெத்கத 
வலுபபடுத்தி உளைதாகெத் ்தரிவிக் -
கெபபடுகி்றது.  

இந்திய மத்திய அரசு மற்றும்  
தமிழ்ோடு இகணந்து வழஙகிய 
இந்த நிவாரண உதவி இம்மக்கெ -
ளுக்கு கிகடக்கொகமக்கு அரே 
அதிகொரிகெளின் அேமந்த சபாக்கு 
கொரணமா அலலது இன பாகுபாடா 
என்பது ்தாடர்பில இத்சதாடட 
மக்கெள ேந்சதகெஙகெகை ்வளிப -
படுத்துகின்்றனர்.   இபபிரசதே 
மக்கெள அகனவருக்கும் தாமத -
மின்றி இந்திய நிவா ரண ்பாருட -
கெள கிகடபபதற்கு வ ழி ்ேயயபப -
டல சவண்டும் எனவும் இம்மக்கெள 
சவண்டுசகொள விடுபபதாகெவும் 
அவர் ்தரிவித்தார்.  

பதுடை பகுதியில் திருைபபடை
்பாருடகள் மீடபு; நால்வர் டகது
 பதுகைதினகெரன் விசேட நிருபர்  

பதுகை ் பாலிஸ பிரிவுக்குடபடட கிராமங-
கெளில வீடுகெள, கெகடகெளில திருடபபடட சுமார் 
2.5 மிலலியன் ரூபா ்பறுமதியான ்பாருட-
கெள ்பாலிஸாரால மீடகெபபடடுளைன.  

அதுமடடுமின்றி அந்த ்பாருடகெளுடன் 
பலசவறு குற்்றச ்ேயலகெளுடன் ்தாடர்பு-
கடய ஒரு சோடிகய ேந்சதகெத்தின் சபரில 
்பாலிஸார் ககெது ்ேயதுளைனர்.  சிசரஸட 
்பாலிஸ அத்தியடேகெர் சுஜித் ்வதமுல-
லவின் பணிபபுகரயின் சபரில பதுகை 
்பாலிஸ தகலகமயகெ அதிகொரிகெள குழுவி-
னால இந்த சுற்றிவகைபபு சமற்்கொளைபபட-
டுளைது.  

்பாலிஸாரின் தகெவலின்படி  அபபகுதி-

யில சபாகதப்பாருள கெடத்தலில ஈடுபடட-
தாகெ ேந்சதகிக்கெபபடும் தம்பதிகெளிடம் இந்த 
்பாருடகெள கெண்டுபிடிக்கெபபடடுளைன.  

கெணினி துகணக்கெருவிகெள, எரிவாயு சிலிண்-
டர்கெள மற்றும் மின்ோதனஙகெள உடபட 
சுமார் 2.5 மிலலியன் ரூபா ்பறுமதியான 
்பாருடகெள ்பாலிஸாரால கெண்டுபிடிக்கெப-
படடுளைன. திருடடுச ேம்பவஙகெளுடன் 
்தாடர்புகடயவர்கெள என ேந்சதகிக்கெபபடும் 
ஏகனய ேந்சதகெ ேபர்கெகை ககெது ்ேயவதற்-
கொகெ ்பாலிஸார் சமலதிகெ விோரகணகெகை 
சமற்்கொண்டு வருகின்்றனர். பதுகை தகல-
கமயகெ ்பாலிஸ அத்தியடேகெர் சுஜித் ்வத-
முலலவின் பணிபபுகரயின் சபரில பதுகை 
்பாலிஸார் சமலதிகெ விோரகணகெகை சமற்-
்கொண்டு வருகின்்றனர்.  

உணவுப் ையிர்கபள
அழிக்கும குெங்குகள்

(இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்)  

பலாங்கொகட பிரசதேத்தில  பல 
விவோய கொணிகெளில குரஙகுகெள 
உணவுபபயிர்கெகை அழித்து வருவ -
தாகெ கெவகல ்தரிவிக்கெபபடுகி்றது. 
இம்புலசப, அலுத்நுவர ,்பலி-
ஹுலஓய, பம்பஹின்ன ்தன்ன, 
தியவின்ன ்வலிஓய, கெலசதாடகட 
உடபட பல பி ரசதேஙகெளிலும்   மரக் -
கெறி, பழவககெ,சேகனபபயிர்்ேய-
ககெகெகை குரஙகுகெள அழித்து வரு-
வதாகெ  ்தரிவிக்கும் கிராம மக்கெள 

இது ்தாடர்பில வனஜீவராசி அதி-
கொரிகெள உரிய ேடவடிக்ககெ எடுக்கெ 
சவண்டு்மனவும் சகொரிக்ககெ  
விடுக்கின்்றனர். குரஙகுகெள உணவுப -
பயிர்கெகை ோேம் ்ேயவது மடடு-
மன்றி இவற்றின் ்ேயற்பாடுகெள மக்-
கெளின் அன்்றாட ேடவடிக்ககெகெகை 
பாதிபபகடயச ்ேயவதுடன் இகவ 
வீடுகெகை ஆக்கிரமித் து உணவு 
்பாருடகெள மற்றும் உபகெரணஙகெ -
ளுக்கும் சேதத்கத விகைவிபபதாகெ-
வும் பிரசதே மக்கெள ்தரிவிக்கின்்ற-
னர்.  

வ்னஜீவராசி அதி்காரி்கள
ந்டவடிக்ல்க எடுக்்க ந்காரிக்ல்க
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( காரைதீவு குறூப் நிருபர் சகா)

இந்துசமய கலாசாை அலுவலகள் திரைக்-
களத்தின் ஏறபாட்டில கலமுரை வடக்கு 
பிைதேச சசயலகம்  நடாத்திய சர்வதேச 
தயாகாசை திை நிகழ்வு  கலமுரை உசவஸ்லி 
உயர்ேை  தேசிய பாடசாரல ரமோைத்தில  
அணரமயில   கலமுரை வடக்கு பிைதேச 
சசயலாளர்.ரி.செ. அதிசயைாஜ்       ேரலரம-
யில இடம்சபற்றது.

இந்நிகழ்விறகு      திரு முன்னிரல அதிதி-
யாக  இைாமகிருஷை மிஷன் மட்டக்களப்பு 
ஆச்சிைம சபாது முகாரமயாளர்  ஸ்ரீமத்  
சுவாமி ேட்ஷொைந்ேஜீ மகைாஜ்   ,           பிைேம 

அதிதியாக அம்பாரை மாவட்ட  அைசாஙக 
அதிபர்  செ.எம்.ஏ.டக்லஸ்  ,   சகௌைவ அதிதி-
யாக  அம்பாரை மாவட்ட  தமலதிக அைசாஙக 
அதிபர் தவ .செகதீசன் , சி்றப்பு அதிதிகளாக   
நாவிேன்சவளி பிைதேச சசயலாளர்  தசா. ைங-
கநாேன், காரைதீவு  பிைதேச சசயலாளர் சிவ. 
செகைாென், ஆரலயடிதவம்பு பிைதேச சசய-
லாளர்  வி.பபாகைன், நாவிேன்சவளி  உேவி 
பிைதேச சசயலாளர்  . தப.பிைைபரூபன் 
ஆகிதயார் கலந்து சகாணடைர்.

விதசட  அதிதிகளாக கலமுரை வடக்கு 
தகாட்டக்கலவிப்  பணிப்பாளர்  எஸ்.லக்கு-
ைம்,    கார்தமல பறறிமா தேசிய பாடசாரல 

அதிபர் அருட்ேந்ரே சந்தியாகு,   உசவஸ்லி  
உயர்ேை தேசிய பாடசாரல அதிபர் எஸ். 
கரலயைசன், கலமுரை வடக்கு  ேரல-
ரமப்பீட  சமுத்தி முகாரமயாளர் தக.இே-
யைாஜ், நிருவாக கிைாம உத்திதயாகத்ேர் .எ.  
அமலநாேன், கலமுரை வடக்கு  கலாசாை 
உத்திதயாகத்ேர் .ே.பிைபாகைன் ,கிைாம  அபி-
விருத்தி உத்திதயாகத்ேர் திருமதி. வசந்தினி 
தயாதகஸ்வைன்,  இந்துசமய கலாசாை  அலு-
வலகள் திரைக்கள கறரக நிரலய வளவா-
ளர்களாை தக.சந்திைலிஙகம்  தக.குமாைோசன், 
பிைதீபன் , எஸ்.சிறிக்காந்ேன் , மாவட்ட இந்து 
கலாசாை  அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்ேர்களாை  

கு.செயைாஜி,  ந.பிைோப், கலமுரை வடக்கு  
பிைதேச சசயலக இந்து கலாசாை அபிவிருத்தி  
உத்திதயாகத்ேர் திருமதி.  க.சிறிப்பிரியா, நிந்-

ேவூர் பிைதேச சசயலக  இந்து கலாசாை 
அபிவிருத்தி  உத்திதயாகத்ேர்  திருமதி. பா.சு-
ஜிவினி, நாவிேன்சவளி பிைதேசசசயலக 
இந்து  கலாசாை அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்ேர்  
க.நிதலாந்திைன்,மறறும்  ஆலய பரிபாலை 
சரபயின் பிைதிநிதிகள், இந்து இரளஞர் 
மன்்ற உறுப்பிைர்கள்,  இந்து மகளிர் மன்்ற 
உறுப்பிைர்கள், மாேர் சஙகத்தின் உறுப்பிைர்-
கள் ,  மறறும் அ்றசநறிப்பாடசாரல ஆசிரி-
யர்கள்,மாைவர்கள்,பாடசாரல மாைவர்-

கள்,கிைாம  அபிவிருத்தி சஙகஙக உறுப்பிைர்கள், 
சபறத்றார்கள், உட்பட 1500 க்கும்  தமறபட்-
தடார் கலந்து சகாணடைர். 

அநுைாேபுைம் திைகைன் நிருபர்                                          

சோல சபாருள் சபறுமதிமிக்க ேஙகம் 
எை சந்தேகிக்கப்படும் புத்ேர் சிரலசயான்-
றிரை நாலு தகாடி ரூபாவிறகு  விறபரை 
சசயவேறகு முயறசித்ே சந்தேக நபர் 
ஒருவரை கலன்பிந்துனுசவவ சமா்றசகாட 
பகுதியில ரவத்து   விதசட சபாலிஸ் அதிை-
டிப்பரடயிைர் ரகது சசயதுள்ளைர்.

விதசட சபாலிஸ் அதிைடிப்பரட-
யின் வவுனியா முகாம் அதிகாரிகளுக்கு 
கிரடத்ே புலைாயவுத்  ேகவசலான்றுக்க-
ரமய 29 ஆம் திகதி இைவு  சமா்றசகாட 
சபாலிஸ் பிரிவின் சமசகாடசவவ பகுதி 
வீசடான்றில நடத்திய சுறறிவரளப்பின் 

தபாது சந்தேக நபரை ரகது சசயதுள்ளது -
டன் சபறுமதிமிக்க புத்ேர் சிரலசயான்ர்ற-
யும் தபாை 12 துப்பாக்கிக்கு பயன்படுத்தும் 
தோட்டாக்கள் சிலவறர்றயும் சபாலிஸ் 
விதசட அதிைடிப்பரடயின் வவுனியா 
முகாம் அதிகாரிகள் ரகப்பறறியுள்ளைர். 
ரகது சசயயப்பட்டவர் 38 வயதுடய உை-
சகாள்ளாவ, சமசகாடசவவ, சமா்றசகாட 
பகுதிரய வசிப்பிடமாக சகாணடவர் என்பது 
ஆைம்பகட்ட விசாைரைகளில இருந்து சேரிய-
வந்துள்ளது. சம்பவம் பறறி தமலும் சேரியவ-
ருவோவது. புத்ேர் சிரலயிரை சகாள்வைவு 
சசயவோக   விதசட சபாலிஸ் அதிைடிப்ப-
ரடயிைதை மாறுதவடம் பூணடு சசன்றுள்-

ளைர் என்பது தமலும் சேரியவந்துள்ளது. 
தமலதிக விசாைரைகரள தமறசகாள்வேற-
காக தவணடி சந்தேக நபரையும் ரகப்பறறிய 
புத்ேர் சிரலயயும் சமா்றசகாட சபாலிஸ் 
நிரலயத்தில அதிைடிப்பரடயிைர் ஒப்பரடத்-
துள்ளைர். சம்பவம் சோடர்பாை தமலதிக 
விசாைரைகரள சமா்றசகாட சபாலிஸ் 
நிரலய சபாறுப்பதிகாரி பிைோை சபாலிஸ் 
பரிதசாேகர் மஹிந்ே குைைத்ை ேரலரமயி-
லாை சபாலிஸ் குழுவிைர் தமறசகாணடுவரு-
கின்்றைர். விசாைரைகளின் பின்ைர் சந்தேக 
நபர் கஹட்டகஸ்திகிலிய நீேவான் நீதிமன் -
றில ஆெர்படுத்ேப்படவுள்ளார் என்பது 
குறிப்பிடத்ேக்கோகும்.

( தி்றப்பரை திைகைன் நிருபர்  )

 "எக்வ வவமு - ைட்ட திைவமு" என்்ற 
விவசாய அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் வட 
மத்திய மாகாை விவசாய நடவடிக்ரகக -
ளின் முன்தைற்றம் சம்பந்ேமாை விதசட 
கலந்துரையாடல ஒன்று அநுைாேபுைத்தில 
இடம் சபறறுள்ளது.

 வட மத்திய மாகாை ஆளுநர் மகிபால 
தஹைத் ேரலரமயில மாகாை சரப 
தகட்தபார் கூடத்தில இது சம்பந்ேமாை 
கூட்டம் அணரமயில இடம் சபற்றது.

 உைவு சநருக்கடிக்கு முகம் சகாடுக்கும் 
வரகயில மாகாைத்தில உள்ள அரைத்து 
பூமிரயயும் ஒரு அஙகுல நிலத்ரேக் கூட 
விட்டு ரவக்காது விவசாய  நடவடிக் -
ரககளில ஈடுபடுத்துவேறகுரிய நடவ -
டிக்ரகரய எடுப்பது தேசிய சபாறுப்பு 
வாயந்ே விடயமாகும் எை வட மத்திய 
மாகாை ஆளுநர் இேன் தபாது அதிகாரிக -
ளிடம் சேரிவித்ோர்.

அநுைாேபுைம் மறறும் சபாலன்ைறுரவ 
மாவட்டஙகள் நாட்டில கூடுேலாை 
உைவுப் சபாருட்கரள உறபத்தி சசயயும் 
இைணடு முக்கிய மாவட்டஙகள் எை கரு -
ேப்படுகின்்றது.இேன் கீழ் உைவு சநருக்க -
டிக்கு முகம் சகாடுக்க அநுைாேபுை மாவட் -

டம் ேயார் நிரலயில இருப்போக இக் 
கூட்டத்தில கலந்து சகாணட மாவட்ட 
சசயலாளர் ெைக ெயசுந்ேை இேன் தபாது 
சேரிவித்ோர்.

   விவசாயிகளின் பிைச்சிரைகரள தீர்த்து 
ரவப்பேறகு கூடுேலாை நடவடிக்ரக -
கள் எடுக்கப் படவுள்ளதோடு தமலதிக 
உைவுப் பயிர் உறபத்தி மறறும் வீட்டுத் 
தோட்ட பயிர் உறபத்தி பறறி சபாது மக் -
களுக்கு அறிவுறுத்ேப்பட்டுள்ளதோடு, 
இதில கூடுேலாை பஙகளிப்ரப தமற 
சகாள்ளுமாறும் தகட்டுக்சகாள்ளப்பட் -
டுள்ளது.

சபாலன்ைறுரவ மாவட்டத்தில 
இம்முர்ற இப் தபாகத்தின் தபாது சநல 
உறபத்தியாைது சவறறியளித்துள்ளோக -
வும்,வீட்டுத் தோட்டம் மறறும் அலுவலக 
பூமியின் உறபத்தி இது வரையில இடம் 
சபறறு வருவோகவும் மாவட்ட சசயலா -
ளர் சேரிவித்ோர்.

 இக் கலந்துரையாடலின் தபாது விவ -
சாயப் பணிப்பாளர் மாலா ைம்மியலத்ோ, 
மாகாை விவசாயப் பணிப்பாளர் பிரியஞ் -
சனி மாேவ,அநுைாேபுை மாவட்ட விவசாயப் 
பணிப்பாளர் லலிோ தேனுவ உட்பட அதி -
காரிகள் பலர் இதில கலந்து சகாணடிருந்ே -
ைர்.  

புத்ேளம் திைகைன் நிருபர்

புத்ேளம் மன்ைார் வீதி  
நான்காம் ரமலகல தவப் -
பமடு அர்ைஹமா முஸ்லிம் 
பாடசாரலக்கு தேரவயாக 
கருேப்பட்ட கைனி சபற-
றுக்சகாடுக்கப்பட்டுள்ள -
தோடு பாடசாரல திருத்ே 
தவரலகளுக்கும் நிதி ஒதுக் -
கீடு சசயயப்பட்டுள்ளது.

பாடசாரல அதிபர் எம்.
டீ.எம்.மைாஸின் தவண-
டுதகாளின் தபரில, சமூக 
ஆர்வலரும், அதமசன் 
உயர் கலவி நிறுவைத்தின் 

பணிப்பாளருமாை கலாநிதி 
இலஹாம் மரைக்கார் இவ்வு-
ேவிகரள வழஙகியுள்ளார்.

பாடசாரலயில அண-
ரமயில நரடசபற்ற 
நிகழ்சவான்றில கலாநிதி 
இலஹாம் மரைக்கார், 
அதிபர் எம்.டீ.எம். மைாஸி -
டம் இரவகரள அன்பளிப்-
புச் சசயோர்.

இந்நிகழ்வில பாடசாரல-
யின் உேவி அதிபர் எஸ்.ஏ.சீ.
எம். பாசீர், சிதைஷட ஆசி -
ரியைாை அஷசஷயக் ஏ.ஓ. 
கஹஹார் ஆகிதயாரும்  
கலந்துசகாணடைர்.

  ( தி்றப்பரை திைகைன் நிருபர் ) 

நாட்டில ஏறபடப்தபாவோகக் கூ்றப்ப-
டும் உைவுத் ேட்டுப்பாட்ரட தபாக்கும் 
தநாக்கில முன் ரவக்கப்பட்டுள்ள 
வீட்டுத் தோட்டப் பயிர்ச் சசயரக 
திட்டம் சவறறியளித்து வருவோக அதி -
காரிகள் சேரிவிக்கின்்றைர். குறிப்பாக 
சபணகள் இத் துர்றயில அதிக அக்க -
ர்றயுடன் சசயலபட்டு வருவோகவும் 
சேரிவிக்கப்படுகின்்றது.

அநுைாேபுை மாவட்டத்தில உள்ள             

அதைகமாை கிைாமிய பிைதேசஙகளில 
இச் சசயரகயில சபணகளின் பஙக -
ளிப்பு அதிகம் காைப்படுகின்்றது. 

ேம்மிடம் உள்ள இருக்கும் சிறிேளவு 
நிலத்தில பசரள உரைகரள பயன்ப -
டுத்தி பயிர் சசயரகயில பலர் ஈடுபட்டு 
வருவதும், அரவ நன்்றாக வளர்ந்து 
வருவதும், இயறரக பசரளகரள 
மாத்திைம் பாவித்தே இவ் உறபத்தியில 
பலர் ஈடுபட்டு வருவதும், பல இடங -
களில இரவ சவறறியளித்துள்ளோக -
வும் சேரிவிக்கப்படுகின்்றது. கத்ேரி,  

ேக்காளி, மைவள்ளி, பணடக்காய,கறி 
மிளகாய, பீர்க்கு, மிளகாய தபான்்ற 
நாட்டு மைக்கறி வரககதள இத் திட் -
டத்தின் கீழ் வீட்டுத் தோட்டஙகளில 
நடப்பட்டுள்ளதோடு, இது சபணகளின் 
சபாழுது தபாக்கு காைணியாகவும் ேறச -
மயம் காைப்படுகின்்றரம இஙகு குறிப் -
பிடத்ேக்கது.

இது ேவிை வீட்டு முற்றஙகளில 
முருஙரக இரல உறபத்தியிலும் பல 
சபணகள் ஈடுபட்டு சவறறி கணடும் வரு-
கின்்றைர். 

அநுைாேபுைம் தமறகு திைகைன் நிருபர்

ேறதபாது நிலவும் எரிசபாருள் சநருக்கடி காைைமாக கஹட்-
டகஸ்திகிலிய பிைதேச சசயலாளர் ஆர்.சசந்தில அவைது அதி-
காைபூர்வ வாகைத்ரே பாவிக்காமல துவிச்சக்கை வணடியில 
கடரமக்கு சசலவேறகு தீர்மானித்துள்ளார்.

நாடளாவிய ரீதியில எரிசபாருளுக்கு சநருக்கடி ஏறபட்டுள்ள 
நிரலயில அவைது அதிகாைபூர்வ வாகைத்ரே பாவரைக்கு 
எடுக்காமல எரிசபாருள் சிக்கலுக்கு எதிர்சகாணடுள்ள மக்க -
ளுக்கு ஒரு உோைைமாக பிைதேச சசயலாளர் துவிச்சக்கை வண-
டியில  கடரமக்கு சசலல தீர்மானித்துள்ளோக சேரிவித்ோர்.

 வட்டக்கச்சி, சந்ரேயடி, விநா-
யகர் வீதியில வசிக்கும் புதலந்தி-
ைைாசா சிறுநீைக தநாயிைால பாதிக்-
கப்பட்டு ரவத்தியசாரலயில 
சிகிச்ரச சபறறு வருகி்றார். இவ-
ருக்கு மூன்று பிள்ரளகள். அவர்-
கள் மூவரும் பாடசாரலயில கலவி 
கறறு வருகின்்றைர். குடும்ப சசல -
வுகள், பிள்ரளகளின் படிப்பு சசல -
வுகள், தபாக்குவைத்து சசலவுகள், 
ரவத்தியசாரல சசலவுகள் எை 
பலதவறு சசலவுகள் ஏறபட்டுள் -
ளை. இவறர்ற ேன்ைால ேனியாக 
சமாளிக்க முடியாது இருப்போ-

கவும் நாளாந்ேம் இரு தவரள 
ரவத்தியசாரலக்கு சசன்று வருவ-
ோல கூலி தவரலக்கும் ேன்ைால 
சசலல முடியாது இருப்போகவும் 
இவைது மரைவியாை திருமதி 
புதலந்திைைாசா குகதைஸ்வரி சேரி-
வித்துள்ளார். இவர் ேைது சசலவு-
கரள சமாளிக்க பதைாபகாரிகளின் 
உேவிரய தகாரியுள்ளார். நிதியு -
ேவிகரள கிளிசநாச்சியில உள்ள 
தேசிய தசமிப்பு வஙகிக் கிரளயின் 
048-2-001-6-0061349 என்்ற கைக்கி-
லத்தில ரவப்பிடுமாறு இவர் தகட்-
டுள்ளார்.   

புத்தளம் சசன்ைரிஸ் ்தமிழ் ைகா விததியாையததின 150 வது ஆண்டு நிலைலவ முனனிட்டு அதிபர் அருட் -
ச்கா்தரி சஜனட் ச�ாட்ரி்கா புள்ள ்சலவ நைன பா�ாட்டு நிலனவுச் சினனசைானலை சமூக ஆர்வைர் 
ஆசிரியர் எஸ்.ஆர்.எம்.முஹ்சியிடம் லகயளிபபல்த காணைாம்.         (படம் : புத்தளம் தினக�ன நிருபர்)

ைடவள பஸார் ஜாமிஉல் லக�ாத ஜும்ஆப பளளி   வாயல் வருடாந்த சபாதுக் கூட்டம் கடந்த 22.02.07   01ந திகதி பளளிவாசல் ைண்-
டபததில்  நலடசபறைது. இதில் ்தலைவர்   ஹாஜி  ஹில்மி உல� நிகழததுவல்தயும் கைநது சகாண்ட   பி�்்தச(ஜைாஅத) ைக்கலளயும் 
படஙகளில் காணைாம்.                                        (படம்: பாத்ததும்ப� வி்ேட நிருபர்)

முந்தல் ஸ்ரீதிச�ௌபதியம்ைன  ஆையததின வருடாந்த ை்ஹாறசவததில் வியாழக்கிழலை (30)சவளிக்சகாடி்யறை  நிகழ்வு இடம்சபறைது. இ்தன ்பாது பைர் கைநது சகாண்டனர். (படம் :உடபபு குறூப நிருபர்) -

வீட்டுத் த�ோட்்டப் பயிர்ச் செய்கை செற்றி 
அளித்திருப்ப�ோகை அதிகைோரிகைள் ச�ரிவிப்பு

வட மத்திய மாகாண விவசாய நடவடிக்ககளின் 
முன்்னேற்றம் சம்்பந்தமானே வி்சட கலநது்ையாடல்

புத்்தர் சி்லயயான்்்ற ரூ. 4 ்காடி விறக முயன்்றவர் ்கது

சிறுநீ�க ்நாயாளர் உ்தவி ்கா�ல்

்வப்பமடு அர்ைஹமா முஸ்லிம் ்பாடசா்லககு கணனி

துவிசசககை வண்டியில் 
கட்மககு யசல்ல திடடம்

கஹட்டகஸ்திகிலிய பி�்்தச சசயைர்  சசநதில்

     கல்மு்னேயில் ்யாகாசனே தினே நிகழ்வு



இலங்கை – அவுஸ்திரேலிய 
அணிகைளுக்கு இ்ையிலான முதல் 
டைஸ்ட் ர�ாட்டியில் அவுஸ்தி-
ரேலிய அணி 10 விக்டகைட்டுகைள் 
வித்தியாசத்தில் மிகை இலகுவான 
டவற்றி்ய �திவுடசயதது.

அவுஸ்திரேலிய அணியானது 
ரேற்்றைய ஆட்ைரேே நி்றைவில் 313 
ஓட்ைஙகைளுக்கு 8 விக்டகைட்டுகை்ை 
இழநத நி்லயில் ரேற்று கைைமிறைஙகி-
யதுைன், தஙகைளு்ைய கை்ைசி 2 விக்-
டகைட்டுகை்ையும் 8 ஓட்ைஙகைளுக்குள் 
இழநதது.

இதன்கைாேணமாகை 321 ஓட்ைஙகை-
ளுக்கு தஙகைளு்ைய அ்னத்து விக்-
டகைட்டுகை்ையும் இழநத அவுஸ்திரே-
லிய அணியானது 109 ஓட்ைஙகைைால் 
முன்னி்லபட�ற்றுக்டகைாணைது. 
அவுஸ்திரேலிய அணிசார்பில் அதிகை-
�ட்சமாகை கிரிஸ் கிரீன் 77 ஓட்ைஙகை-
்ையும், உஸ்மான் கைவாஜா 71 ஓட்-
ைஙகை்ையும் ட�ற்றுக்டகைாணைனர். 
�நதுவீச்சில் ேரமஷ் டமணடிஸ் 4 
விக்டகைட்டுகை்ை வீழ்த்தினார்.

அவுஸ்திரேலிய அணியின் ஓட்ை 
முன்னி்ல்ய ரவகைமாகை கைைப�-
தற்கு முற்�ட்ை இலங்கை அணி-
யானது ஆேம்�த்தில் மிகைச்சிறைநத 
ஆட்ைத்்த டவளிப�டுத்தியது. 
குறிப�ாகை திமுத் கைருணாேத்ன 
மற்றும் ட�தும் நிஸ்்ஸஙகை ஆகிரயார் 
ரவகைமாகை ஓட்ைஙகை்ை குவித்தனர்.

முதல் விக்டகைட் 37 ஓட்ைஙகைளுக்கு 
வீழ்த்தப�ை, அத்னத்டதாைர்நது 
இலங்கை அணியானது டதாைர்ச்சி-

யாகை விக்டகைட்டுகை்ை �றிடகைாடுக்கை 
டதாைஙகியது. குறிப�ாகை ரவகைமாகை 
ஓட்ைஙகை்ை குவிக்கும் முயற்சியி-
லிருநத இலங்கை அணியின் துடுப-
�ாட்ை வீேர்கைள் ரத்வயில்லாத 
துடுப�ாட்ைஙகை்ை ்கையாணடு விக்-
டகைட்டுகை்ை �றிடகைாடுத்தனர்.

குறிப�ாகை இன்்றைய தினம் டேதன் 
்லரயானின் �நதுவீச்சுக்கு மாத்தி-
ேம் அல்லாமல் �குதிரேே சுழல் �ந-
துவீச்சாைோன டிோவிஷ் டெட்டின் 
�நதுவீச்சுக்கும் தடுமாறிய இலங்கை 

அணியானது டவறும் 22.5 ஓவர்கைள் 
மாத்திேரம துடுபட�டுத்தாடியது-
ைன், 113 ஓட்ைஙகைளுக்கு சகைல விக்-
டகைட்டுகை்ையும் இழநதது.

இலங்கை அணியின் துடுப�ாட்-
ைத்தில் அதிகை�ட்சமாகை திமுத் கைரு-
ணாேத்ன 23 ஓட்ைஙகை்ை ட�ற்-
றுக்டகைாள்ை, �நதுவீச்சில் டேதன் 
்லரயான் 4 விக்டகைட்டுகை்ையும், 
டிோவிஷ் டெட் 4 விக்டகைட்டுகை்ை-
யும் ்கைப�ற்றினர். 

இதில் டிோவிஷ் டெட் தன்னு-

்ைய கைன்னி டைஸ்ட் விக்டகைட்-
டி்ன �திவுடசயதிருநதது மாத்தி-
ேமின்றி, 2.5 ஓவர்கைள் �நதுவீசி 10 
ஓட்ைஙகைளுக்கு இநத 4 விக்டகைட்டுகை-
்ையும் ்கைப�ற்றியிருநதார்.

இலங்கை கிரிக்டகைட் அணியின் 
டைஸ்ட் வேலாற்்றை ட�ாருத்தவ்ே 
கு்றைநத �நதுகைளுக்கு (137) தஙகைளு-
்ைய அ்னத்து விக்டகைட்டுகை்ை-
யும் இலங்கை அணி ரேற்று இழநது 
ரமாசமான சாத்ன்ய �திவுடசய-
ததுைன், கைாலி சர்வரதச கிரிக்டகைட் 
்மதானத்தில் தஙகைளு்ைய இேண-
ைாவது கு்றைநத ஓட்ை எணணிக்்கை-
்யயும் ரேற்று (01) �திவுடசயதிருந-
தது.

 அவுஸ்திரேலிய அணிக்கு டவற்-
றியிலக்கைாகை 5 ஓட்ைஙகைள் மாத்-
திேம் ரத்வப�ட்ை நி்லயில், 
ேரமஷ் டமணடிஸின் முதல் ஓவரில் 
ஒரு சிக்்ஸர் மற்றும் ட�ௌணை-
ரி்ய விைாசி ரைவிட் ரவார்னர் 

ர�ாட்டி்ய நி்றைவுடசயதார். 
அதன்�டி அவுஸ்திரேலிய 
அணி 10 விக்டகைட்டுகைள் வித்-
தியாசத்தில் டவற்றிட�ற்று, 
டதாைரில் 1-−0 என்றை முன்னி-
்ல்ய ட�ற்றுள்ைது.

அஞசரலா டமத்திவ்ஸிற்கு 
டகைாவிட்-19 டதாற்று உறுதி-
டசயயப�ட்டுள்ை நி்லயில், 

அவர் அணியிலிருநது நீக்கைப�டுவ-
தாகை அறிவிக்கைப�ட்டுள்ைது.

மூன்றைாவது ோள் ஆட்ைத்துக்கு 
முன்னர் ரமற்டகைாள்ைப�ட்ை 
டகைாவிட்-19 டதாற்று �ரிரசாத்ன-
யில் அஞடசரலா டமதிவ்ஸிற்கு 
டதாற்று உறுதிடசயயப�ட்டுள்ைது.

இதன்கைாேணமாகை  இலங்கை அணி-
யிலிருநது அஞடசரலா டமதிவ்ஸ் 

தனி்மப�டுத்தப�ட்டுள்ை -
தாகைவும், அவருக்கைான சிகிச்-
்சகைள் வழஙகைப�ட்டுவருவ-
தாகைவும் இலங்கை கிரிக்டகைட் 
ச்� சுட்டிக்கைாட்டியுள்ைது.

ஐசிசியின் புதிய விதிமு்றை-
யின்�டி டகைாவிட்-19 டதாற்-
றுக்கு முகைஙடகைாடுக்கும் வீே-
ருக்கு �திலாகை மாற்று வீே்ே 
அணியில் இ்ணக்கைமுடியும்.

அதன்�டி அஞசரலா டமத்-
திவ்ஸிற்கு �திலாகை �ஙகை-
ைாரதஷ் அணிக்கு எதிோன 
டதாைரில் ஆேம்� துடுப-
�ாட்ை வீேோகை கைைமிறைங-
கிய ஓசத ட�ர்னாணரைா 
அணியில் இ்ணக்கைப�ட்-
ைார்.

சுற்றுலா அவுஸ்திரேலியா 
- இலங்கை அணிகைளுக்கு 
இ்ையிலான இேணைாவது 
டைஸ்ட் ர�ாட்டி எதிர்வரும் 
8ம் திகைதி கைாலி சர்வரதச கிரிக்-
டகைட் ்மதானத்தில் ஆேம்-
பிக்கைவுள்ை்ம குறிபபிைத்-
தக்கைது.

�லாஙடகைா்ை தினகைேன் நிரு�ர்

�லாஙடகைா்ை கைல்வி வ்லய �ாை-
சா்லகைளுக்கு இ்ையிலான கைால்�ந-
தாட்ை சுற்றுபர�ாட்டி அண்மயில் 
�லாஙடகைா்ை ேகைே ச்� வி்ை-
யாட்டு ்மதானத்தில் ே்ைட�ற்றைது.

�லாஙடகைா்ை கைல்வி வலயத்திற்கு 
உட்�ட்ை �ாைசா்லகைளின் 16 வய-
துக்கு கீழ்ப�ட்ை ஏழு கைால்�நதாட்ை 
அணிகைள் �ஙகு டகைாணைன.  'டோக்-
கைவுட்' டதாைரில் இறுதிப ர�ாட்டி 
வ்ே சிறைப�ாகை முன்ரனறிய �லாங-
டகைா்ை டஜயலானி ரதசிய �ாைசா்ல-
யின் கைால்�நதாட்ை அணியினர் ஒப� 
ோயக்கை வித்யாகைே வித்தியாலயத்துைன் 
வி்ையாடி 3-−0 என்றை ரகைால் அடிப-

�்ையில் வலயமட்ை சம்பியனாகை 
டஜயலானி ரதசிய �ாைசா்ல டதரி-
வுடசயயப�ட்டு எதிர்வரும் மாகைாண 
ர�ாட்டிகைளுக்கு தகுதி ட�ற்றுள்ைது.

அரதரவ்ை 20 வயதுக்கு கீழ்ப-
�ட்ை �லாஙடகைா்ை டஜயலானி 
ரதசிய �ாைசா்ல அணியினர் மூன்-
றைாவது இைத்்த ட�ற்று மாகைாண-
மட்ை ர�ாட்டிக்கு தகுதி ட�ற்றுள்-
ைது. இநத கைாற் �நதாட்ை அணிகை்ை 
சிறைப�ாகை வழி ேைாத்திய �ாைசா்ல 
வி்ையாட்டு கைழகை த்ல்ம ஆசிரி-
யர் எம்.டி.எம். ரூமி அவர்கைளின் த்ல-
்மயின் கீழ் சிறைப�ாகை �யிற்சி அளித்த 
�ாைசா்ல கைாற்�நது �யிற்றுவிப�ா-
ைர் எம். எம். ்ஸொஸ்அெமட் �ணி-
யாற்றிய ்ம குறிபபிைத்தக்கைது.

அக்கரைப்பற்று ்கல்வி வலய ்கைப்பந்து த�ொடரில் 
த்பொத்துவில் அல்-இஷைொக ம்கொ வித்தியொலயம் தவற்றி

அட்ைா்ைச்ரச்ன மத்திய நிரு�ர்

அக்கை்ேப�ற்று கைல்வி வலயப  
�ாைசா்லகைளுக்கி்ையிலான கைேப-
�நது சுற்றுபர�ாட்டிகைள் 16, 18, 20 
வயதுக்குட்�ட்ை ஆணகைளுக்கைான 
பிரிவுகைளில்  தனித்தனியாகை ே்ை-
ட�ற்றைன.

அட்ைா்ைச்ரச்ன ட�ாது 
வி்ையாட்டு ்மதானத்தில் ே்ை-
ட�ற்றை 20 வயதுக்குட்�ட்ை ஆண -
கைளுக்கைான ர�ாட்டியில், ட�ாத்து-
வில் அல்-இஷ்ோக் மகைா வித்தியாலய 
அணி, ஒலுவில் அல்-ெம்றைா மகைா 
வித்தியாலய அணி்ய 3:2 புள்ளி 
வித்தியாசத்தில் டவற்றியீட்டி சம்பி-
யனானது.

18 வயதுக்குட்�ட்ை ஆணகைளுக் -
கைான ர�ாட்டி அட்ைா்ைச்ரச்ன 
மத்திய கைல்லூரியில் ே்ைட�ற் -
றைது. இபர�ாட்டியில், அக்கை்ேப -
�ற்று �ாயிஷா மகைா வித்தியாலயம்   

முதலாமிைத்்தயும், ஒலுவில் 
அல்-−ெம்றைா மகைா வித்தியாலயம் 
இேணைாமிைத்்தயும்   ட�ற்றுக் 
டகைாணைது.

அக்கை்ேப�ற்று அஸ்-−ஸிோஜ் மகைா 

வித்தியாலய ்மதானத்தில் ே்ை -
ட�ற்றை 16   வயதுக்குட்�ட்ை ஆண -
கைளுக்கைான ர�ாட்டியில், ஒலுவில் 
அல்-ெம்றைா மகைா    வித்தியாலயம் 
முதலாமிைத்்தயும், அட்ைா்ைச்-

ரச்ன அல்-அர்ெம்  வித்தியாலயம்
இேணைாமிைத்்தயும் ட�ற்றுக் 

டகைாணைது.
அக்கை்ேப�ற்று வலயக் கைல்விப 

�ணிப�ாைர் அஷ்-டஷயக் ஏ.எம்.
றைஹமத்துல்லாஹ (ேழீமி) யின் 
ஆரலாச்ன, வழிகைாட்ைலில், 
அக்கை்ேப�ற்று கைல்வி வலய உைற்-
கைல்வி உதவிக் கைல்விப �ணிப�ாைர் 
எஸ்.எம்.டஜமீல் மற்றும் ஆசிரி-
யர் ஆரலாசகைர்   எம்.எச்.ெம்மாத் 
ஆகிரயார் ர�ாட்டிகை்ை டவற்றிகை -
ேமாகை ஏற்�ாடு டசயது ேைாத்தினர்.     
அக்கை்ேப�ற்று கைல்வி வலயத்திற் -
குட்�ட்ை, அட்ைா்ைச்ரச்ன, 
அக்கை்ேப�ற்று,   ட�ாத்துவில் 
பிேரதச �ாைசா்லகைளின் கைேப�நது 
அணிகைளுக்கி்ையில் ே்ைட�ற்றை    
ரகைாட்ைமட்ை கைேப�நது ர�ாட்டி-
யில் டவற்றியீட்டிய �ாைசா்லகைள் 
வலயமட்ை ர�ாட்டிகைளில் �ஙகு�ற் -
றின.

சிறுவர்களுக்கொன 
தமயவல்லுநர ப்பொட்டி

ஓமந்த விரஷை நிரு�ர் 

முல்்லத்தீவு - குமுழமு்ன - தாம -
்ேக்ரகைணி  சிறுவர் முன்�ள்ளியில்  
சிறுவர்கைளுக்கைான இல்ல டமயவல்-
லுேர் ர�ாட்டி அண்மயில் இைம்-
ட�ற்றைது.

குமுைமு்ன  கிழக்கு தாம்ேக்-
ரகைணி முேளி முன்�ள்ளியில் இல்ல 
டமயவல்லுேர் ர�ாட்டி அண்ம -
யில் ஆேம்�மாகி சிறைப�ாகை ே்ை-
ட�ற்றிருநதது. இப ர�ாட்டியில் 
நீர் நிேப�ல் ,�ழம் ட�ாறுக்குதல், 
நிறைம்டதரிதல், ஓட்ைம், விரனாத 

உ்ை ர�ான்றை  நிகைழ்வுகைளில் �ஙகு-
�ற்றி டவற்றியீட்டிய சிறைார்கைளுக்கு 
�ரிசு ட�ாதிகைள் வழஙகி ்வக்கைப -
�ட்ைன.

முேளி முன்�ள்ளி நிர்வாகை 
த்லவர் சி.சுரேஷ்  த்ல்மயில் 
ஆேம்�மாகிய  டமயவல்லுேர் 
ர�ாட்டியில் பிேதம விருநதினோகை  
ர�ாதகைர் இோதகிருஷ்ணன், குடும் -
�ேல உத்திரயாகைத்தர் சு.சிவகுமாரி 
முன்�ள்ளி ஆசிரியர்கைள்  மாணவர் -
கைள், ட�ாதுமக்கைள் என �லரும் 
கைலநது டகைாணை்ம குறிபபிை -
தக்கைது.

�ம்்பல்கொமம் பிைப�ச விரையொட்டு விழொ, 
சம்பியனொ்க தசன்றல் விரையொட்டு ்கழ்கம்

முள்ளிபட�ாத்தா்ன குறூப நிரு�ர் 

தம்�லகைாமம் பிேரதச டசயலகைம் 
ஊைாகை ேைாத்தப�ட்ை பிேரதச மட்ை 
வி்ையாட்டு விழாவின் இறுதி 
நிகைழ்வு கைைநத  (29) மா்ல முள்-
ளிபட�ாத்தா்ன �ாத்திமா �ாலிகைா 
வித்தியாலய ்மதானத்தில் இைம் 
ட�ற்றைது. 

குறித்த நிகைழ்வுக்கு பிேதம விருந-
தினோகை தம்�லகைாமம் பிேரதச டசய-
லாைர் டஜ.ஸ்ரீ�தி கைலநது டகைாணடு 
டவற்றிட�ற்றை அணியினருக்கு �ரி-
சில்கை்ை வழஙகி ்வத்தார்.

இதில் சகைல து்றை சம்பியனாகை 

டசன்றைல் வி்ையாட்டு கைழகைம் சம்பி-
யன் �ட்ைத்்த தனதாக்கினர்.  உ்தப 
�நதாட்ை ர�ாட்டித் டதாைரின் 
சம்பியனாகை ஈச் வி்ையாட்டுக் கைழ-
கைமும் சம்பியனாகை டதரிவாகினர் 
இத்ன டதாைர்நது ெமீடியா வி்ை-
யாட்டு கைழகைமும் Runner up ஆகை 
டதரிவாகினர். குறித்த பிேரதச மட்ை 
ர�ாட்டிகைளில் உ்தப �நதாட்ைம், 
அத்திலாட்டிக் உட்�ை �ல வி்ை-
யாட்டு ர�ாட்டித் டதாைர்கைள் இைம் 
ட�ற்றை்ம குறிபபிைத்தக்கைது.

குறித்த நிகைழ்வில் உதவிப பிேரதச 
டசயலாைர் இோ.பிேசாநதன் உட்�ை 
�லர் கைலநது டகைாணைனர்.

�ாலமு்ன தினகைேன் நிரு�ர்

�ாலமு்ன  வி்ையாட்டுக் கைழகைங-
கைளுக்கு வி்ையாட்டு உ�கைேணஙகைள் 
வழஙகி ்வக்கைப�ட்ைன.டதாழில-
தி�ரும், மு.கைா.�ாலமு்ன மத்திய 
கைழு அ்மப�ாைருமான ஏ.எல்.எம்.
அலியார் த்ல்மயிலான குழுவினர் 
இப பிேரதசத்தின் முன்ரனாடி கைழகைங-
கைைான திரி ஸ்ைார், அல் அே�ா, சுப�ர் 
ஓக்கீட், அல் ெுசனியா, மின்ொஜ்-

�ாைசா்ல கைழகைம், ர�ான்றை வி்ை-
யாட்டு கைழகைஙகைளுக்ரகை ரமற்�டி 
எல்ரல வி்ையாட்டுக்கைான துடுபபுக்-
கைள் வழஙகி ்வக்கைப�ட்ைன

ெு்சனியா வி்ையாட்டு கைழ-
கைத்தின் த்லவர் சம்சுல் மக்கீன் 
இல்லத்தில் ே்ைட�ற்றை இந நிகைழ்-
வில் வி்ையாட்டு �யிற்றுவிப�ா-
ைர் ஐ.எல்.எம்.�ாயிஸ்,கைழகைஙகைளின் 
த்லவர்கைள், உறுபபினர்கைள் என 
�லரும் கைலநது டகைாணைனர்
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ஆஸி.யின் சுழல் பந்துவீச்சால்
இலங்கை படுத�சால்வி

்பலொஙத்கொரட தெயலொனி
ப�சிய ்பொடசொரல மொ்கொண 
ப்பொட்டிககு த�ரிவு

்பொலமுரனயில் விரையொட்டு
உ்ப்கைணங்கள் வழஙகி ரவபபு
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