
இலங்கை ஜனநாயகை ச�ா�லி�க் குடி -
யரசின் 8ஆவது நி்ைசவற்று ஜனாதி -
பதியாகை பதவிப் பிரமாணம் ச�ய்து 
சகைாண்ட ரணில் விக்கிரமசிஙகைவுக்கு 
எகிப்து இஸலாமிய குடியரசின் ஜனா -
திபதி பட்டாஹ் அல்�சி, விச�்ட அறிக்-
்கைசயான்றில் வாழ்த்து  சதரிவித்துள்-
ளார்.
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2022 ஓ்கஸ்ட் 6 சனிககிழமை

90 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

 1932 - 2022

இலங்கைக்கு 
உதவுவதற்கைாகை 
இந்தியா எப்-
சபாதும் தயார் 
நி்லயில் இருப்-
பதாகை இந்திய 
ச வ ளி யு ை வு த் -
து்ை அ்மச�ர் 
எஸ. சஜய்�ஙகைர் மீணடும் வலியுறித்தியுள்ளார்.  

இந்திய சவளியுைவு அ்மச�ர் எஸ.சஜய்�ஙகைர் 
மற்றும் இலங்கை சவளிவிவகைார அ்மச�ர் அலி �ப்ரிக்-
கி்்டயில் �ந்திப்சபான்று ந்்டசபற்றுள்ளது. இதன் 
சபாசத அவர் இவவாறு சதரிவித்துள்ளார்.  

இலங்கைக்கு இந்தியா   
எப்பாதும் உதவும்  

03

கைடந்த ஏழு மாதஙகைளில் 
06 இலட்சம் பாஸ்பாரடகைள்

மக்கள் இடம்பெயர்வில் தீவிர முனைப்பு
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இலங்கை 
ஜனாதிபதிக்கு எகிபது 

ஜனாதிபதி வாழ்த்து

சசன்மனையிலுள்்ள இலஙம்க துமைத் தூதுவர் டாகடர் டி.சவங்க-
டடஷவரன், ்கடநத (04) தமிழ்க பா.ஜ.்க தமலவர் திரு.அணைாை-
மலமை ைரிைாமத நிமித்தைா்கச் சநதித்தடபாது பிடிக்கபபட்ட படம்.       

ஹற்ைன் விசே்ட நிருபர்  

தலவாக்கை்ல பகுதியில் வீடடுக்குள் 
புகுந்து ம்ைந்திருந்து சிறுத்்த தாக்கியதில், 
குடும்பஸதர் ஒருவர் நுவசர-
லியா ்வத்திய�ா்லயில் அனு -
மதிக்கைப்படடுள்ளார்.   

இச�ம்பவம்,தலவாக்கை்ல 
சபாலிஸ பிரிவுக்குடபட்ட தல -
வாக்கை்ல மல்லி்கைப்பூ சதாட -
்டத்தில் சநற்று (05) கைா்ல ஏழு 

மணியளவில் இ்டம்சபற்றுள்ளது.  
இச�ம்பவம் குறித்து சதரிய-
வருவதாவது, சநற்று கைா்ல

சலாரன்ஸ ச�ல்வநாயகைம்  

அத்தியாவசிய ச�்வகைளுக்கைாகை 
இலங்கை சபாக்குவரத்து �்ப மூலம், 
எரிசபாரு்ள விநிசயாகிக்கும் ச�யற்பா-
டுகை்ள சதா்டர்ந்தும் சமற்சகைாள்வது அவ-
சியசமன உச� நீதிமன்ைம் சநற்று சதரிவித்-
துள்ளது.   

�ட்டத்தரணிகைள் �ஙகைத்தினால் தாக்கைல் 
ச�ய்யப்படடிருந்த இரணடு அடிப்ப்்ட 

உரி்ம மனுக்கைள் மீதான வி�ார்ண, 
சநற்று ந்்டசபற்ை சபாசத உயர் நீதிமன்ைம் 
இவவாறு சதரிவித்துள்ளது.   

நாடடின் தற்சபா்தய

கூ்ை்ய உ்டத்துக்்கைாண்டு
வீடடுக்குள் புகுந்த ஆண் புலி   

CTB டிப்போக்கள் மூலம் த�ோடர்ந்தும்   
வழங்குவத� உறுதிபபடுத�வும்

தனியார பஸகைள் ்ேற்று  
பணிப புறக்கைணிபபில் அத்தியாவசிய ்பாருடகைளின்   

வி்லகைள் கைணி்சமாகை கு்றவு  

ைஞ்சனுக்கு வி்ைவில்   
்பாது மன்னிபபு கி்டக்கும்  

குைஙகு அம்்ம ்தாற்றுக்கு   
முகைம் ்கைாடுக்கைத் தயார  

வடக்கில் ஐந்து ோடகைளும்  
பாட்சா்லகைள் ே்ட்பறும்  

பைணி்கள் சபரும் சிரைத்துககு மு்கம்ச்காடுபபு

 சீனி,பருபபு,கிழஙகு, சவங்காைம், மி்ள்காய்   

ஊர்்காவற்றுமை 
சபாலிஸார் அதிரடி

வடைா்காை ்கல்வி அமைச்சு தீர்ைானைம்
- சதாற்று ட�ாய் ஆய்வுப பிரிவு த்கவல்  

இலங்கையர 46 ்பர  
கைபபலில் ோடு கைடத்தல்

இலங்கையிலிருந்து அவுஸதிசரலி-
யாவுக்குள் பிரசவசிக்கை முயன்ை 46 
�ட்டவிசராத குடிசயற்ைக்கைாரர்கை்ள,மீள-
வும் ஏற்றிக்சகைாணடு அவுஸதிசரலிய கைப்ப -
சலான்று சநற்றுக் கைா்ல சகைாழும்பு து்ை-
முகைத்்த வந்த்்டந்தது.  

 இலங்கை்யச ச�ர்ந்த 46 சபர் கை்டந்த 
ஜூ்ல மாதம் 21ஆம் திகைதியன்று �ட்டவி -
சராதமாகை கை்டல் வழியாகை அவுஸதிசரலியா-
வுக்குச ச�ல்ல முற்பட்டனர். இதன் 
சபாது அவுஸதிசரலிய 

தனியார் பஸகைள் சநற்று சவள்ளிக்-
கிழ்ம ச�்வயில் ஈடுப்டா்ம-
யால் மக்கைள் சபரும் அச�ௌகைரியஙகை-
ளுக்கு உள்ளாகினர்.  

அகில இலங்கை தனியார் பஸ 
�ஙகைத்தினர் சநற்று முன்தினம் (04) 

வியாழக்கிழ்ம இரவு முதல் பணிப்-
புைக்கைணிப்பில் ஈடுபட்டனர்.  

ஒரு பஸசுக்கு வழஙகைப்படும் 
40 லீற்ைர் டீ�ல் சபாதாசதன சதரி-
வித்சத, மாகைாணஙகைளுக்கு 
இ்்டயிலான தனியார்

சலாரன்ஸ ச�ல்வநாயகைம்  

சீனி, பருப்பு, சவஙகைா-
யம் உள்ளிட்ட அத்தியா-
வசிய உணவுப் சபாருட -
கைள் பலவற்றின் சமாத்த 
வி்லகைள் கு்ைவ்்டந்-
துள்ளதாகை புைக்சகைாட்்ட 
சமாத்த வர்த்தகை �ஙகைத் -
தின் முக்கியஸதரான 
சஜ.சதவபிரான் சதரிவித்துள்ளார்.  சகைள்விப் பத்திரமின்றி  சநர -
டியாகை அத்தியாவசியப் சபாருடகை்ள இைக்குமதி ச�ய்வதற்கு 
அர�ாஙகைம் �ந்தர்ப்பம் வழஙகியுள்ள நி்லயிசலசய 
இவவாறு அத்தியாவசிய

முன்னாள் பாராளுமன்ை உறுப் -
பினர் ரஞ�ன் ராமநாயக்கைவுக்கு 
ஜனாதிபதி சபாதுமன்னிப்பு வழங-
குவாசரன்ை நம்பிக்்கை, தனக்குள் -
ளதாகை  நீதி, சி்ைச�ா்ல விவகைா-
ரஙகைள் மற்றும் அரசியல்மப்பு 
விவகைார அ்மச�ர் விசஜயதா� 
ராஜபக் ே சதரிவித்துள்ளார்.   

அ்மச�சரன்ை வ்கையில், 
�ட்ட மாஅதிபரி்டமிருந்து வழக்குச சுருக்கைஙகை்ளப் சபற்-
ைதாகைவும், சநறிமு்ையின்படி தனது பரிந்து்ர -
கை்ள ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிஙகைவி்டம் 
�மர்ப்பித்ததாகைவும்

 குரஙகைம்்ம சதாற்றுக்கு 
முகைம் சகைாடுக்கை இலங்கை 
தயாராகைவுள்ளதாகை சதாற்று 
சநாய் ஆய்வுப் பிரிவு சதரி-
வித்துள்ளது. 

சுகைாதார அ்மசசின் 
சதாற்று சநாய் ஆய்வுப் பிரிவு 
பிரதானி விச�்ட ்வத்தியர் �மித கினிசகை இத்னத் சதரிவித்-
துள்ளார்.

குரஙகைம்்ம சதாற்று நாடடில் பரவுவதற்கைான �ாத்தியக்கூறுகைள் 
அதிகைம் கைாணப்படுவதாகைவும் அவர் சுடடிக்கைாடடியுள்ளார்.

சமலும் இதுவ்ர நாடடில் குரஙகைம்்ம சதாற்றுக்குள்ளான 
எவரும் அ்்டயாளம் கைாணப்ப்டவில்்லசயனவும் அவர் குறிப் -
பிடடுள்ளார்.

வ்ட மாகைாணத்திற்குடபட்ட 
அ்னத்து பா்ட�ா்லகைளிலும் 
நா்ள மறுதினம் (08)  திஙகைட-
கிழ்ம முதல் 05 நாடகைளுக்-
கும் கைல்விச ச�யற்பாடுகை்ள 
முன்சனடுக்கை தீர்மானிக்கைப்பட-
டுள்ளது.  வ்ட மாகைாண கைல்வி 
அதிகைாரிகைளுக்கி்்டயில் சநற்று 
(05) ந்்டசபற்ை கூட்டத்தில் 
இந்த தீர்மானம் எடுக்கைப்பட -
டுள்ளது. 

நாயை அடித்துக் க�ான்ற   
இருவர் ைாழ்.ந�ரில் ய�து   

யாழ்ப்பாணத்தில் 
நாசயான்்ை சகைாடூ-
ரமான மு்ையில் சகைா்ல ச�ய்து, அந்-
தக்கைாசணாளி்ய  �மூகை வ்லத்தளஙகை-
ளில் பதிவிட்டவர்கைளில்,

இருவர்,வியாழக்கிழ்ம ்கைதாகி-
னர்.இச�ம்பவத்து ்டன் சதா்டர்பு்்டய 
ஏ்னயவ்ர சபாலிஸார் சதடி வரு-
கின்ைனர்.

புஙகுடுதீவு 09ஆம் வட்டாரத்்த 
ச�ர்ந்த நான்கு இ்ளஞர்கைள், கை்டந்த 
இரணடு தினஙகைளுக்கு 
முன்னர் நாய் ஒன்றின் நாலு

வவுனியா வீரபுைம் சின்னத்தன்ப்ன பகுதி-
யில் இரு தரப்பினருக்குமி்்டயில் ஏற்பட்ட 
சமாதலில் இ்ளஞர் ஒருவர் மற்்ைய நபரின் 
கைா்த கைடித்துள்ளார்.  

இச �ம்பவம் 04 இரவு 7.30 மணியளவில் 
இ்டம்சபற்ைது.

இரு தரப்பினருக்குமி்்டசய ஏற்பட்ட வாய் -
தர்க்கைம், பின்னர் கைா்த கைடித்து துப்பிய �ம்பவத் -
து்டன் நி்ைவ்்டந்தது.  

பிரசசி்னயின்சபாது ஒரு இ்ளஞர் சமாதலில் 
ஈடுபட்ட மற்்ைய நபரின் கைா்த கைடித்து துண-
்டாக்கியுள்ளார். 

மற்்ைய நபரின் த்லயில் வாள்சவடடு கைாயம் 
ஏற்பட்டது.இவர், வவுனியா மாவட்ட சபாது 
்வத்திய�ா்லயில் அனுமதிக்கைப்படடுள்ளார்.  

வாயத்தரக்கைம் ஒருவைது  
கைா்தத் துண்டாக்கியது  

புத்தளம் – சகைாழும்பு 
வீதியில் கி்டந்த பல 
இலட�ம் ரூபா சபறும -
தியான தஙகை ந்கைகைள் 
அ்டஙகிய ் கைப் ் ப்ய 
கைணடுபிடித்த மது -
ரஙகுளி சபாலிஸார், 
அத்ன உரியவரி்டம் 
ஒப்ப்்டத்த �ம்பவம் 
ஒன்று சபாதுமக்கை்ள 
சநகிழ்சசியுைச ச�ய்துள்-
ளது. �ம்பவம் சதா்டர்பில் சதரியவருவது,  

மதுரஙகுளி சபாலிஸ வாகைன பிரிவில் பரிச�ாத்னயில் 
ஈடுபடடுக் சகைாணடிருந்த சபாக்குவரத்துப் பிரிவின் 
சபாலிஸ �ார்ஜன்ட டி.எச.எம். ருவான் (9099)

மக்கை்ை ்ேகிழ்வுறச் ்்சயத
மதுைஙகைளி ்பாலிஸார

சபறுைதிைானை �ம்க்கள் 
உரிைவரிடம் ஒபபமடபபு

80 அடி பள்ைத்தில் கு்ட்சாயந்து  
பஸ விபத்து

மீன்பிடி மற்றும் கை்டற்பயண 
ந்டவடிக்்கைகைளில் எதிர்வரும் 24 
மணித்தியாலஙகைளுக்கு ஈடுப்ட 
சவண்டாசமன வளிமண்டலவி -
யல் தி்ணக்கைளம் அறிவித்துள்-
ளது.  

மன்னாரிலிருந்து புத்தளம், 
சகைாழும்பு, கைாலி, அம்பாந்-
சதாட்்ட மற்றும் சபாத்துவில் வ்ரயான கை்டற்பரப்புகைளில் 
மீன்பிடி மற்றும் கை்டற்பயண ந்டவடிக்்கைகைளில் ஈடுபடுசவா-
ருக்சகை இந்த அறிவித்தல் விடுக்கைப்படடுள்ளது. சதன்சமற்கு 
பருவம்ழ தீவிரம்்டந்துள்ளதால், நாடடின் பல பகுதிகைளில் 
சபய்து வரும் ம்ழ கு்ையும் �ாத்தியம் சதன்ப்டாத -
தாசல,இந்த எச�ரிக்்கை  விடுக்கைப்படடுள்ளது.

24 மணித்தியாலஙகைளுக்கு   
கைடலுக்குச் ்்சல்ல ்வண்டாம்

மீனைவர்்களுககு 
வளிைணடலவிைல்   
திமைக்க்ளம் 
எச்சரிகம்க  

(ஹற்ைன் சுழற்சி நிருபர்)

பூ ண டு ச ல ா ய ா வி லி -
ருந்து கைம்ப்ள சநாக்கி 
பயணித்த தனியார் பஸ-
சஸான்று பூணடுசலாயா 
- சகைாத்ம்ல பிரதான 
வீதியில் மல்லாவ பகுதி-
யில் விபத்துக்குள்ளாச-
னது.   

பூணடுசலாயா பகுதியிலிருந்து பயணிகை்ள ஏற்றிக் சகைாணடு, 
கைம்ப்ள பகுதிக்குசச�ன்ை பஸ சநற்று முன்தினம் மா்ல 04 
மணியளவில் வீதி்ய விடடு விலகி சுமார் 80 அடி பள்ளத்தில் 
பாய்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.  இவவிபத்தில், பஸஸில் 
பயணித்த 14 சபரில் ஒருவர் உயிரிழந்தது்டன், 

சஜய்சங்கர் அலி சபரியிடம் உறுதி 

அத்தியாவசிய ்்ச்வகைளுக்கு
எரி்பாருள் விநி்யாகைம்

உைர் நீதிைன்ைம் ட�ற்று 
அறிவுறுத்தல் விடுபபு   
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அவுஸ்திடரலிைாவுககுள் நுமழை முைன்ை

ட�ற்றுக ்காமல 
ச்காழும்மப 
வநதமடநதனைர்   

ஜனைாதிபதி வழஙகுவாசரன்கிைார் நீதி அமைச்சர்

புைகட்காட்மட 
வர்த்த்கர் சங்கம் 

சதரிவிபபு

ஒருவர் பலி, 
12 டபர் படு்காைம்  

------ஆர்ப்பாட்டக்கைாரர்கைள் மற்றும் இ்ள -
ஞர்கைளு்டன் இ்ணந்து சவளிப்ப்்டத்-
தன்்மயு்டன் ச�யற்ப்ட தான், தயாசரன 
ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிஙகை சதரிவித்-

துள்ளார்.  நாம், இப்சபாது சபாருளாதாரப் 
சபாராட்டத்தில் சவற்றிசபை சவணடும் 
என்ப்த சுடடிக்கைாடடிய ஜனாதி-
பதி விக்கிரமசிஙகை , 

பபாராடட இளைஞரகளுடன்
இளைந்து பணியாற்ற தயார

தற்டபாது சபாரு்ளாதார டபாராட்டத்தில் சவற்றிசபை டவணடும்

06

காலிமுகத்திடல் ஆர்ப்ாடடககாரரகளுடனான சந்தி்பபில் ஜனாதி்தி ரணில்

ப�ாராட்டக்�ளத்திலுளள 
அயைத்து தரப்பு இயளஞர், யுவதி�ளுக்கும் 

ஜைாதி�தி அயைப்பு விடுப்பு

ைைக்க ஊசி சசலுத்தி உயிருடன்பிடித்த வனை அதி்காரி்கள்



தாய்ான் ததாடர்பில் இரு ்ல்-
லரசு நாடுகளுக்கு இடடயிலான 
உறவுகள் விரிசல் அடடந்திருக்கும் 
நிடலயில் காலநிடல மாறறம், 
ப�ாடதபத�ாருள் எதிர்பபு முயற-
சிகள் மறறும் இராணு் ப�ச்சு-
்ார்்தடதகள் உட�ட முக்கிய வி -்
காரஙகளில் அதமரிக்காவுடனான 
ஒ்ததுடைபட� டகவிடு்தாக சீனா 
பநறறு த்ள்ளிக்கிைடம அறிவி்த-
துள்்ளது. 

அதமரிக்க பிரதிநிதிகள் 
அட்யின் ச�ாநாயகர் நான்சி 
த�பலாசி, தாய்ானுக்கு �யணி்த-
தடத அடு்தது சீனா அதறகு கடுடம-
யாக எதிர்விடனயாறறி ்ருகிறது. 
தாய்டன தனது பிரிந்து தசன்ற 
மாகாணமாக கருதும் சீனா, அதடன 
இடணப�தறகு பதட் ஏற�டின் 
இராணு்்தடத �யன்�டு்தது்தற-
கான ் ாயபட�யும் மறுக்கவில்டல.   

கடந்த வியாைக்கிைடம ததாடக்-
கம் தாய்ாடன சுறறி்ட்ள்தது 
�ாரிய ப�ார் ஒ்ததிடககட்ள சீனா 
நட்ததி ்ருகிறது. இதடன அதம-
ரிக்கா மறறும் ஏடனய பமறக்ததிய 
நாடுகள் கண்டி்ததுள்்ளன. 

இந்நிடலயில் சீன த்ளியுறவு 
அடமச்சு பநறறு அதமரிக்காவுக்கு 
எதிராக பமலும் அதிரடி நட்டிக்-
டகடய அறிவி்ததது. இதன்�டி 
காலநிடல மாறற்ததிறகு எதிரான 
ப�ாராடடம் உட�ட இரு நாடுகளுக்-
கும் இடடயிலான �ல்ப்று�டட 
உடன்�டிக்டககள் ததாடர்பிலான 
ப�ச்சு்ார்்தடதகள் மறறும் ஒ்தது-
டைபபுகட்ள இடடநிறு்தது்தாக 
சீனா அறிவி்ததது. 

உலகின் மிகபத�ரிய சூைல் 

மாசுக்குக் காரணமான இந்த இரு 
நாடுகளும் காலநிடல மாறற்தடத 
கடடுப�டு்தத ஒன்றிடணந்து தசயற-
�டு்தாக கடந்த ஆண்டு உறுதி-
பூண்டிருந்தன. காலநிடல �றறிய 
பிரச்சிடன ததாடர்பில் ்ைக்கமாக 
சந்தி்ததுப ப�ச்சு்ார்்தடத நட்தத-
வும் இந்த இரு நாடுகளும் இணங-
கின. 

மறுபுறம் தாய்ானுக்கு �யணி்தத 
த�பலாசி மீது சீனா தடடகட்ள 
அறிவி்ததுள்்ளது. எனினும் பநறறு 
தனது �யண்தடத கா்ததுப ப�சிய 
த�பலாசி, தாய்ாடன சீனா தனி-
டமப�டு்தது்தறகு அதமரிக்கா 
அனுமதிக்காது என்று குறிபபிட-
டார். 

ஆசிய நாடுகளுக்கு சுறறுப�ய-
ணம் பமறதகாள்ளும் அஙகமாக 
தாய்ானுக்குச் தசன்ற நான்சி 
த�பலாசி, பநறறு ஜப�ான் தடல-
நகர் படாக்கிபயாவுக்குச் தசன்றார். 
அஙகுள்்ள அதமரிக்க தூதரக்ததில் 
நடடத�றற நிகழ்ச்சியில் ப�சிய 
அ்ர், சீன எச்சரிக்டகடய மீறி 
தாய்ானுக்குச் தசன்றதால் தமக்கு 
எதிராக அறிவிக்கப�டடுள்்ள சீன 
நட்டிக்டக குறி்ததும் ப�சினார்.

அபப�ாது அ்ர், “எஙகளுடடய 
�யண நிரடல ்டிடமப�து சீனா 
கிடடயாது,” என்று ததரிவி்ததார். 

இந்தப �யண்ததிறகு எதிராக 
சீனாவின் �தில் தசயற�ாடுகள் �றறி 
தாய்ானும் கடும் கண்டன்தடத 
த்ளியிடடுள்்ளது. �தறற்தடத 
தணிப�தறகு கூடடணி நாடுகளுக்கு 
தாய்ான் பிரதமர் சூ தசங தசன்ச் 
அடைபபு விடு்ததுள்்ளார்.  

‘அண்டடயில் இருக்கும் தகாடிய 

அயல்ர் எமது அதிகார்தடதயும் 
உலகின் �ர�ரப�ான கடல்�குதி-
யில் தன்னிச்டசயான ஆ�்தடத ஏற-
�டு்ததும் அதன் ப�ார் ஒ்ததிடகடய-
யும் டகவிடும் என்று  எதிர்�ார்க்க 
முடியாது’ என அ்ர் பநறறு தசயதி-
யா்ளர்களிடம் ததரிவி்ததார்.  

தாய்ான் தீவின் ்டக்கு, ததன்-
பமறகு மறறும் கிைக்கு கடல் �கு-
தியில் ப�ார் ஒ்ததிடகடய மீண்டும் 
ஆரம்பி்ததிருப�தாக சீன இரா-
ணு்்ததின் கிைக்கு �டடபபிரிவு 
தடலடமயகம் ததரிவி்ததுள்்ளது.
விமானப�டட மறறும் கடற�டட-
யின் ப�ார் த்ள்ாட திறன்கட்ள �ரி-
பசாதிக்கும் நட்டிக்டகயாக இந்த 
கூடடுப�டட ஒ்ததிடக நட்ததப�-
டு்தாக சீன சமூக ஊடக த்ளமான 
த்யப�ா ததரிவி்ததுள்்ளது.

தனது ப�ார்ப�யிறசியின் ஒரு 
�குதியாக 11 ஏவுகடணகட்ள தாய-
்ாடனச் சுறறியுள்்ள எல்டலப �கு-
தியில் சீனா ஏவியது. அதிக உயர்த-

துக்குச் தசன்று இலக்டக பநாக்கி 
விழும் �ாலிஸ்டிக் ரக்தடதச் பசர்ந்-
தட் இந்த ஏவுகடணகள்.

தாய்ானின் நிலப�ரபபுக்கு 
பமபல சில ஏவுகடணகள் தசன்ற-
தாக சீன ஊடகஙகள் கூறுகின்றன. 

ஆனால் இது ததாடர்�ாக அதிகாரப-
பூர்்மாக சீனா எதுவும் கூறவில்டல.

இபதப்ட்ள ஏவுகடண அடமப-
புகட்ள தாய்ான் தனது எல்டல-
யில் நிடலநிறு்தத ஆரம்பி்ததுள்-
்ளது. விமானஙகளும் கப�ல்களும் 
எல்டலடய ஒடடி கண்காணிபபுப 
�ணியில் ஈடு�டு்தறகாக அனுப�ப-
�டடிருக்கின்றன.

எனினும் சண்டடக்கு்த தயாராக 
இருப�டத உறுதி தசய்தறகாகப் 
இந்த நட்டிக்டககட்ள எடு்தது ்ரு-
்தாகவும் ப�ாரிட தஙகளுக்கு விருப-
�மில்டல எனவும் தாய்ானின் 
�ாதுகாபபு அடமச்சகம் த்ளியிட-
டிருக்கும் அறிக்டகயில் குறிபபிட-

டுள்்ளது.
தாய்ான் மடடுமல்லாமல் 

அருபகயிருக்கும் ஜப�ானுக்கும் 
சீனாவின் ப�ார் ஒ்ததிடக கலக்க்தடத 
ஏற�டு்ததியுள்்ளது. 4 ஏவுகடணகள் 
தாய்ானுக்கு பமபல �றந்ததாக-

வும், 5 ஏவுகடணகள் ஜப�ானின் எல்-
டலக்கு உட�டட கடல் �குதிக்குள் 
விழுந்ததாகவும் ஜப�ானின் �ாது-
காபபு அடமச்சகம் கூறியுள்்ளது.

நாட்ள ஞாயிறறுக்கிைடம நண்-
�கல் ்டர இந்தப ப�ார் ஒ்ததிடக 
ததாடரும் என்று சீனா குறிபபிடடுள்-
்ளது.  

இரண்டாம் உலகப ப�ாருக்குப 
பின்னர், சீனாவின் பிரதான நிலப�-
குதியில் பதசிய்ாத அரசாஙக்ததின் 
�டடகளுக்கும் சீன கம்யூனிஸ்ட 
கடசிக்கும் இடடயிலான சண்டட 
நடந்தப�ாது, சீனா மறறும் தாய்ான்  
பிரிவு ஏற�டடது.

கம்யூனிஸ்டுகள் 1949ஆம் 
ஆண்டில் த்றறி த�றறனர். அ்ர்-
களுடடய தடல்ரான மாப்ா 
பசதுங பீஜிஙகில் ஆடசிடயக் டகப-
�றறினார். இதறகிடடபய, பகாமின்-
டாங என்று அறியப�டட பதசிய-
்ாதக் கடசி, தாய்ானுக்கு தபபி 
ஓடியது.

தாய்ான் ்ரலாறறின் குறிபபி-
ட்ததக்க கால்ததிறகு ஆடசி தசயது 
்ரும் பகாமின்டாங, டத்ானின் 
மிக முக்கியமான அரசியல் கடசிக-
ளில் ஒன்றாக இருந்து ்ருகிறது.

இபப�ாது, தாய்ாடன இடற-
யாண்டம தகாண்ட நாடாக க்த-
பதாலிக்க கிறிஸ்த்்ததின் தடலடம-
யகமான ்ா்ததிகனும், ப்று 13 
நாடுகளும் அஙகீகரிக்கின்றன.

தாய்ாடன அஙகீகரிக்கக் கூடாது 
அல்லது அஙகீகார்தடதக் குறிக்கக்கூ-
டிய எடதயும் தசயயக் கூடாது என்று 
சீனா மறற நாடுகள் மீது கணிசமான 
ராஜ்ஜீய ரீதியிலான அழு்ததஙகட்ளச் 
தசலு்ததுகிறது.
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ஜம்மு – காஷ்மீர் பிராந்திய்ததில் 
இருந்து �ாகிஸ்தானும் சீனாவும் 
த்ளிபயற ப்ண்டும் என்றும் பிரச்-
சிடனக்கு ஒரு சமாதான்த தீர்வு எட -
டப�ட ப்ண்டும் என்றும் லண்டன் 
்ாழ் காஷ்மீரிகள் பகாரிக்டக விடு்த-
துள்்ளனர். கடந்த மாதம் 28ம் திகதி 
லண்டன் லீடஸ் டமதான்ததில் காஷ்-
மீடரச் பசர்ந்த மனித உரிடம தசயற-
�ாடடா்ளர்கள்,சிந்தடனயா்ளர்கள், 
அரசியல்்ாதிகள் மறறும் லண்டன் 
காஷ்மீரிகள் கலந்து தகாண்ட சர்-
்பதச காஷ்மீர் மாநாடடில் இவ் 
ப்ண்டுபகாள் முன் ட்க்கப�ட-
டது.  

ஜம்மு- காஷ்மீர் என்�து ஒன்றி -
டணந்த ஸ்திரமான ஒபர அரசியல் 

அடமபபு தகாண்ட ஒரு பிரபதசம் 
என்�பத எமது லடசியம் என்றும் 
அபபிராந்திய மக்களின் மனித உரி-
டமகள் நசுக்கப�ட முடியாதது 
என்றும் �ணவீக்கம், அநீதி, மின்சா-
ர்சதி தரப�டாடம, அதிக ்ரிவி-
திபபு என்�ன்றறின் ஊடாகவும் 
துப�ாக்கி முடனயிலும் அ்ர்கட்ள 
்ாயமூடி ட்்ததிருக்க முடியாது 
என்றும் இக்கூடட்ததில் உடரயாற-
றிபயார் ததரிவி்ததனர். ஜம்மு – 
காஷ்மீர் ஆக்கிரமிபபு, ்ன்முடற 
�யஙகர்ாதம் என்�ன்றடற 1947 
முதல் சந்தி்தது ்ந்துள்்ளது. இப 
பிராந்தியம் பிரி்தது ட்க்கப�டடி-
ருப�தறகு ஒரு முடிவு காணப�ட 
ப்ண்டும்.  

பிரச்சினைக்கு ஒரு சமாதாை  
தீர்வு எட்டப்ப்ட வேண்டும்

சீனாவின் இரு த�ரும் 
இலக்டபரானிக் த�ாருடகள் 
உற�்ததி நிறு்னஙக்ளான 
ஹு்ாவி மறறும் இஸட.
டி.ஈ. ஆகிய்றறின் மீது �ல 
உலக நாடுகள் அட் சீன 
இராணு்்ததின் டகயாட-
க்ளாக தசயல்�டு்தாகக் 
கருதி கடடுப�ாடுகட்ள 
விதிக்க்த ததாடஙகியுள்்ளன.

5 ஜி ததாழில்நுட�்ததில் 
அதி முன்பனறறம் கண்-
டுள்்ள ஹு்ாவி நிறு்ன்த-
டத்த தமது நாடுகளில் ததாழில்-
தசயய அனுமதிப�து அந்நாடுகளின் 
பதசிய �ாதுகாபபுக்கு ஊறுவிட்ள-
விக்கும் எனக் கருதப�டு்டதய-
டு்தபத ஹு்ாவி  நிறு்ன்ததின் 5 
ஜி அடலக்கறடற ததாழில்நுட� 
தசயல்�ாடுகட்ள தடடதசய்தறகு 
அதமரிக்கா, கனடா, அவுஸ்திபர-
லியா, ஜப�ான், இந்தியா, இஙகி-

லாந்து மறறும் ஐபராபபிய நாடுகள் 
முன்்ந்திருப�தாக தக்ல்கள் ததரி-
விக்கின்றன.

இந்நிறு்னம் சீன அரசுடனும் சீன 
இராணு்்ததுடனும் தநருக்கமான 
ததாடர்புகட்ள ப�ணி ்ரு்தாக-
வும் இதனால் சீனாவின் ஏடனய 
ததாழில்நுட� த�ரு நிறு்னஙகட்ள 
பின்னுக்கு்த தள்ளிவிடடு ஹு்ா-

வியினால் முன்னணியில் 
திகை முடிகிறது என்றும் 
இந்நாடுகள் கருதுகின்றன. 
2019 ஆம் ஆண்டு அதம-
ரிக்க ததாடல்தததாடர்பு 
நிறு்னஙகளில் ஹு்ாவி 
5 ஜி ததாழில்நுட� �யன்-
�ாடடுக்கு அதமரிக்கா தடட-
விதி்ததது. அதமரிக்க நீதி்த-
துடற 2019 ஆம் ஆண்டில் 
இந்நிறு்னம் ்ர்்ததக இரக-
சியஙகட்ள்த திருடு்தாக்த 
ததரிவி்ததிருந்தது. இபத 

ஆண்டில் ஹு்ாவியினால் உற�்ததி 
தசயயப�டும் ததாடல்தததாடர்பு 
கருவிகட்ள தமது நிறு்னஙகள் 
�யன்�டு்தது்தறகு அதமரிக்கா 
தடடவிதி்ததது.

2018 ஆம் ஆண்டு இந்நிறு்ன்த-
தின் 5 ஜி �யன்�ாடடுக்கு அவுஸ்-
திபரலியா தடடவிதி்ததது. இபத -
ப�ான்ற தடடடய ஜப�ானும் 

ஹு்ாவி மறறும் இஸட.டி.ஈ. 
நிறு்னஙகளின் மீது தகாண்டு-
்ந்தது. 2020 இல் இந்தியா இந்த 
அடலக்கறடற �ா்டனக்கு தடட 
தகாண்டு ்ந்தது. 2018 இல் பிரிட-
டன் தடடடய அமுலுக்குக் தகாண்-
டு்ந்தது. பதசிய �ாதுகாபபுக்கு 
அச்சுறு்ததலாகக் கருதி 5 ஜி �யன்-
�ாடடின் மீது தடடடயக் தகாண்-
டு்ந்த கனடா, 2018 ஆம் ஆண்டு 
அந்நிறு்ன்ததின் உயர் அதிகாரி 
ஒரு்டர டகதுதசயததாக கனடிய 
தக்ல்கள் ததரிவிக்கின்றன. 
ஐபராபபிய நாடுகள் ஹு்ாவி மீது 
முழுடமயான ஒரு தடடடய விதிக் -
காவிடடாலும் தமது அடு்தத தஜன-
பரஷன் டகப�சி ்டலபபின்னல் 
உரு்ாக்க்ததில் இந் நிறு்ன்ததின் 
தசயற�ாடுகளின் மீது தடடடயக் 
தகாண்டு்ர ஐபராபபிய ஒன்றியம் 
ஆபலாசி்தது ்ரு்தாக ததரிய ்ந் -
துள்்ளது. 

சீை 5 ஜி அனைக்்கறனறை ததாழில்நுட்பத்துக்கு முதனனம 
நாடு்களில் தன்ட: வதசிய ்பாது்காபபுக்கு அச்சுறுத்தல் எை அச்சம்

தசமிகண்டக்டர் உற�்ததியில் 
உலகின் முதன்டம நாடாக்த திகழ்-
்தறகான முயறசிகளில் ஈடு�ட-
டிருக்கும் சீனாட் அதில் த்றறி-
த�று்டத்த தடுக்கும் ்டகயில் 
அதமரிக்கா வியூகஙகட்ள ்கு்தது 
்ரு்தாக ததாழில்நுட�்ததுடற்த 
தக்ல்கள் ததரிவி்ததுள்்ளன.

நவீன ததாழில்நுட�ம் சார்ந்த 
உற�்ததிகளில் தசமிகண்டக்டர்கள் 
அதிக அ்ளவில் �யன்�டு்ததப�டு -்
தால் 2030 ஆம் ஆண்டில் உலக தசமி-
கண்டக்டர் உற�்ததியில் முதன்டம 
நாடாக்த திகை சீனா முயன்று்ருகி-
றது. தறப�ாது உலக தசமிகண்டக்-
டர் உற�்ததியில் முப�து சதவீத்தடத 
அதமரிக்கா மறறும் ஜப�ானிய உற-
�்ததிகள் நிடறவுதசயகின்றன.

சீனாவின் இந்த முயறசிகளுக்கு 
எதிராக ததன்தகாரியா, ஜப�ான் 
மறறும் தாய்ாடன இடண்தது ஒரு 
தசமிகண்டக்டர்  உற�்ததி்த த்ள்தடத 
தனது தடலடமயில் உரு்ாக்கு -்
தறகு அதமரிக்கா முயன்று ்ரு -்
தாகவும் அதமரிக்க ததாழில்நுட-
�ம், ஜப�ானிய �ாகஙகள் மறறும் 
தகாரிய, தாய்ான் உற�்ததி்த திறன் 
என்�ன்றடற ஒன்றிடண்தது இ்த-
த்ளம் உரு்ாக்கப�டும் என்றும் 

இது�றறி தக்ல்கள் த்ளி்ந்துள்-
்ளன. ததன்தகாரியா ்ருடாந்தம் 150 
பில்லியன் தடாலர் த�றுமதியான 
தசமிகண்டக்டர் ஏறறுமதி ்ர்்ததக்த-
தில் ஈடு�டடுள்்ளது. இதில் 30 சத-
வீதம் சீனாவுக்கு ஏறறுமதியாகிறது. 
எனினும் தசமிகண்டக்டர் உற�்ததி-
யில் தன்னிடறவு காண்�தில் சீனா 
ஈடு�டடுள்்ளதாகவும் ததரிகிறது.

தசமிகண்டக்டர் உற�்ததிடய 
அதிகரிக்கும் ்டகயில் தன் நடபு 
நாடுகளுடன் இடணந்து தசயல்�-
டும் அதமரிக்கா, கடந்த பம மாதம் 
தனது ்ர்்ததக அடமச்சரான ஜினா 
தரயமன்படாட் ஜப�ானிய ்ர்்த-
தக அடமச்சடர சந்திக்க படாக்கிபயா 
அனுபபி ட்்ததது. அ்ர்கள் தசமி-
கண்டக்டர் உற�்ததி ததாடர்�ான 
உயர்மடட ப�ச்சு்ார்்தடதகட்ள 
நட்ததினர்.

தசமி்கண்்டக்்டர் உற்பத்தியில் 
முதலி்டம் த்பறை சீைா முயறசி

உ்ததர பிரபதச த�ாரு்ளாதார்தடத 
1 டரில்லியன் தடாலருக்கு முன்-
பனறறும் இலக்டக நிடற்றறும் 
மறதறாரு �டியாக உ்ததர பிரபதச 
அரசின் உடகடடடமபபு மறறும் 
்ர்்ததக பமம்�ாடடு திடணக்க்ளம் 
மறறும் டிதலாயிட இந்தியா இடட-
யிலான சந்திபபு அண்டமயில் 
இடம்த�றறது. 

மாநில்ததால் முன்தனடுக்கப�-
டும் முதலீடட்ளர்கட்ள க்ர்்தற-
கான பயாகி அரசினால் அடமக்கப-
�டடுள்்ள தகாள்டககள் ததாடர்பில் 
இந்த இரு நிறு்னஙகளும் அ்தா-
னம் தசலு்ததின.

அடு்தத ஐந்து ஆண்டுகளில்  ஒரு 

டரில்லியன் தடாலருக்கு உ்ததர 
பிரபதச உள்நாடடு உற�்ததிடய அதி-
கரிப�தறகான ் ழி்ததிடட்தடத தயா-
ரிப�தறகு ஜப�ானிய அபலாசடன 
டிதலாயிட டச் தடாமடசு உடன் ஒப-
�ந்தம் ஒன்றில் பயாகி அதி்தயனா்த 
அரசு டகச்சா்ததிடடடம குறிபபிட்த-
தக்கது.  

உக்டரனின் துடற-
முகஙகளிலிருந்து 3 
கப�ல்கள் தானியங-
கட்ள ஏறறிக்தகாண்டு 
பு ற ப � ட டு ள் ்ள த ா க ்த 
துருக்கியின் �ாதுகாபபு 
அடமச்சு ததரிவி்ததுள்்ளது. 

ரஷ்யப �டடதயடுபபு ஆரம்பி்தத-
தில் இருந்து  முதன்முடறயாக உக்டர-
னிய்த துடறமுகமான ஒபடசாவிலி-
ருந்து தானியக் கப�ல் ஒன்று தசன்ற 
திஙகடகிைடம புறப�டடது. 

உக்டரனிய்த தானிய விநிபயாகங-
கள் ப�ாரால் தடட�டடுள்்ளதால் 

உலக்ளாவிய ரீதியில் 
�ஞசம் ஏற�டக்கூடும் 
என்று ஐக்கிய நாடுகள் 
சட� முன்னதாக  எச்ச-
ரி்ததிருந்தது.

அது ததாடர்பில் ஐ.நா-
வும் துருக்கியும்  தமாஸ்பகாவுக்கும் 
கீவுக்கும் இடடயில் இராஜதந்திர 
ரீதியான உடன்�ாடு எடடப�டு்தற-
குக் டகதகாடு்ததுள்்ளன. அதன்�டி 
தானியஙகட்ள ஏறறிச்தசல்லப �ாது-
காப�ான விநிபயாகப �ாடதடய ஏற-
�டு்ததி்ததர ரஷ்யாவும் உக்டரனும் 
ஒபபுக்தகாண்டுள்்ளன.  

ஈராக்கின் �ல �குதிகளிலும் த்ப-
�நிடல 50 டிகிரி தசல்சியஸுக்கு 
பமல் அதிகரி்ததடத அடு்தது அரச 
ஊழியர்களுக்கு ஒரு நாள் விடுமுடற 
அளிக்கப�டடுள்்ளது. 

நாடடின் �ல நகரஙகளும் கடந்த 
வியாைக்கிைடம உலகின் அதிக 
த்ப�மான �குதிக்ளாக �தி்ாகின. 
சுடதடரிக்கும் த்ப�ம் காரணமான 
குடறந்தது 10 மாகாணஙகளில் அரச 
ஊழியர்களுக்கான �ணிகள் இடடநி-
று்ததப�டடதாக அந்நாடடு ஊடகங-
கள் தசயதி த்ளியிடடுள்்ளன.   

கடந்த ஜூடல மாதம் ததாடக்கம் 
ஈராக்கில் த்ப� அடல �ாதிக்கப-
�டடிருப�பதாடு இந்தக் காலநிடல 
ததாடர்ந்து நீடி்தது ்ருகிறது. 

எரிக்கும் த்ப�ம் ஈராக்கில் அசா-
தாரணமானது இல்டல என்�பதாடு 

அது உலகின் அதிக த்ப�மான 
இடஙகளில் ஒன்றாகவும் உள்்ளது. 
ஆனால் நிடலடம பமாசமாக இருப-
�தாக குடியிருப�ா்ளர்கள் வி�ரி்த-
துள்்ளனர்.   

ததறகு துடறமுகமான �ஸ்ராவில் 
த்ப�நிடல குறிபபிட்ததக்க அ்ளவு 
உச்சம் த�றறிருக்கும் நிடலயில் 
அஙகு அரச ஊழியர்களுக்கு நான்கு 
நாள் விடுமுடற அளிக்கப�ட-
டுள்்ளது.

அதமரிக்்காவு்டைாை ஒத்துனைபன்ப ன்கவிட்டது
சீைா: வ்பார் ஒத்தின்க்கள் ததா்டர்ந்தும் உக்கிரம்

தாய்ான் பதற்றம்

உத்தர பிரவதச த்பாருளாதார
வமம்்பாடு ததா்டர்பில் கூட்டம்

உக்னரனில் இருந்து மூனறு
தானிய ்கப்பல்்கள் ்பயணம் 

ஈராக்கில் சுடத்டரிக்கும் தேப்பம்:
அரச ஊழியர்்களுக்கு விடுமுனறை

எதிர் முகாம் அமைக்க அமைரிக்கா திட்்டம் லண்டன் ்ாழ் காஷ்மீரிகள் ககாரிக்மக  



இலங்கையில் மேலும் 04 மேர் 
ககைொம�ொனொ க�ொற்றினொல் ே�ணித்-
துள்ள�ொகை அறிவிககைபேட்டுள்ளது. 
(04) இடம்கேற்்ற இந� ே�ணஙகைள 
சுகைொ�ொ� மே்ைகைள ேணிபேொ்ளர் 
நொயகைத்தினொல் உறுதிபேடுத்�பேட்-
டுள்ள�ொகை அ�ேொஙகை �கைைல் தி்ணக-
கை்ளம் க�ரிவித்துள்ளது.

உயிரிழந�ைர்கைளில் இ�ண்டு 

கேண்கைளும் இ�ண்டு ஆண்கை-
ளும் அடஙகுகின்றனர். அ�ன-
ேடி, நொட்டில் ேதிைொன கேொத்� 
ககைொவிட்19 ே�ணஙகைளின எண்-
ணிக்கை 16,578 ஆகை ேதிைொகியுள-
்ளது. கேொத்�ேொகை அ்டயொ்ளம் 
கைொணபேட்ட ககைொவிட்19 க�ொற்்றொ-
்ளர்கைளின எண்ணிக்கை 6,66,232 
எனவும் ேதிைொகியுள்ளது.

கைொலி முகைத்திடல் மேொ�ொட்டககை-
்ளத்திலுள்ள ேட்டவிம�ொ� கூடொ�ங-
கைள எதிர்ைரும் 10 ஆம் திகைதி ை்� 
உரிய ேட்ட நடைடிக்கைகைளினறி 
அகைற்்றபேடுை்� �டுபே�ொகை 
ேட்ட ேொஅதிேர் மேனமு்்றயீட்டு 
நீதிேன்றத்துககு உறுதி ைழஙகியுள-
்ளொர்.

இந� விடயம் க�ொடர்பில் 
கேொலிஸ் ேொஅதிேருககுத் 
ம�்ையொன ஆமலொே்னகை்்ள 
வி்�வில் ைழஙகுை�ொகைவும் ேட்ட 
ேொஅதிேர் ேொர்பில் நீதிேன்றத்தில்ல் 
ஆஜ�ொகிய மேலதிகை கேொலிஸிட்டர் 
கஜன�ல் சுேதி �ர்ேைர்த்�ன அறி-
வித்துள்ளொர்.

எவைொ்றொயினும், இககைொலபேகு-
திககுள ேட்டவிம�ொ� கூடொ�ஙகை்்ள 
அகைற்றுைது க�ொடர்ேொன ஆ�ம்ே-
கைட்ட ேட்ட நடைடிக்கைகை்்ள முன-

கனடுபே�ற்கு பி�திைொதிகைளுககு 
எவவி� இ்டயூறுகைளுமில்்ல-
கயன அறிவிககைபேட்டுள்ளது.

மேொ�ொட்டககை்ளத்திலிருநது சுய-
விருபபின மேரில் கைளிமய்ற 
விரும்பும் நேர்கைளுககு, இந� 
இணககைபேொட்டினொல் எவவி� 
இ்டயூறுகைளும் ஏற்ேடொக�ன 
மேனமு்்றயீட்டு நீதிேன்றம் அறி-
வித்துள்ளது.

கைொலி முகைத்திடல் மேொ�ொட்டக-
கை்ளத்திலிருநது மநற்று ேொ்ல 
05 ேணிககு முனனர் கைளிமய்ற 
மைண்டுகேன கேொலிஸொ�ொல் 
விடுககைபேட்ட ேணிபபு்�்ய 
ைலுவிழககைச் கேய்யுேொறு மகைொரி 
�ொககைல் கேய்யபேட்ட ேனு மநற்று 
ேரிசீல்னககு எடுத்துகககைொள்ளப-
ேட்ட மேொம� ேட்ட ேொ அதிே�ொல் 
இந� உறுதியு்� ைழஙகைபேட்டது.

இலங்கையின இன்்றய கேொரு-
்ளொ�ொ� பி�ச்சி்னககு தீர்வுக 
கைொணபேடமைண்டுேொனொல் ேர்ை-
ம�ே நொணய நிதியத்துடன உடனே-
டிக்கைககு கேல்ை்� விட மைறு 
ைழியில்்ல எனறு ஜனொதிேதி 
குறிபபிட்டொர்.

இது விரும்பிமயொ, விரும்ேொ-
ேமலொ மேற்ககைொள்ள மைண்டிய நட-

ைடிக்கையொகும் எனறும் �ணில் விக-
கி�ேசிஙகை சுட்டிககைொட்டினொர்.

இலங்கையின இன்்றய கேொரு-
்ளொ�ொ� வீழ்ச்சி, பிரித்�ொனியர் கைொலத்-
திலும், ஒல்லொந�ர் கைொலத்திலும், 
மேொர்த்துகமகையர் கைொலத்திலும் ஏற்ே-
டொ� ஒனறு எனறு ஜனொதிேதி �ணில் 
விககி�ேசிஙகை க�ரிவித்துள்ளொர்.

எனினும் �ஜ�ட்ட ஆட்சியில், ஏற் -
ேட்ட கேொரு்ளொ�ொ� வீழ்ச்சி,�ற்-

மேொ்�ய வீழ்ச்சி்ய ஒத்திருந�து 
எனறு அைர் குறிபபிட்டுள்ளொர்.

 ககைொழும்பு ேண்டொ�நொயககை ேர்ை -
ம�ே ேொநொட்டு ேண்டேத்தில் மநற்று 
(05) முற்ேகைல் ந்டகேற்்ற இலங-
்கையின கேொரு்ளொ�ொ� சீர்திருத்�ங-
கைள க�ொடர்ேொன ஆய்ைறிக்கைகைள 
கைளியீட்டு விழொ ேற்றும்  புத்திஜீ -
விகைள ஒனறுகூடல் கேொற்கேொழிவு 
நிகைழ்வில் அதிதி உ்� ஆற்றிய 
மேொம� ஜனொதிேதி விககி�ேசிஙகை 
மேற்கைண்டைொறு க�ரிவித்�ொர்.

1997ம்ஆண்டு ஐம�ொபேொவில் 
ஏற்ேட்ட கேொரு்ளொ�ொ� பினன-
்டவினமேொது, ேர்ைம�ே நொணய 
நிதியமே முன ைநது கேயற்ேட்டது 
எனறும் �ணில் குறிபபிட்டொர்.

உடல் சீரின்ேயினமேொது கைேப-
ேொன ேருந்� ேயனேடுத்திமயயொகை 
மைண்டும். அ�னேடி, எதிர்ைரும் 6 
ேொ�ககைொலஙகைள கைஸ்டேொன கைொலங -
கை்ளொகைமை இருககும் எனறும் �ணில் 
க�ரிவித்�ொர்.

அத்துடன 2023ஆம் ஆண்டு 

உலகைப கேொரு்ளொ�ொ�த்தில் சி்றப-
ேொகை கைொணமுடியொது.

2024ஆம் ஆண்டில் கேொரு்ளொ�ொ-
�த்தில் முனமனற்்றத்்� அை�ொனிக-
கைமுடியும் எனறு �ணில் விககி�ே-
சிஙகை குறிபபிட்டொர்.

இம�மை்்ள ேஙகு ேந்�, 
குறிபபிட்டைர்கைளின கைட்டுபேொட்-
டில் இல்லொேல், அ்னைருககும் 
நன்ேயளிககும் சுயொதீனத் �ன-
்ே்யக ககைொண்டிருககைமைண்டும் 
எனறும் �ணில் விககி�ேசிஙகை க�ரி-
வித்�ொர்.

“LET’S RESET SRI LANKA“ 
என்ற க�ொனிபகேொருளில் அட்ை-
கைொட்டொ நிறுைனத்தினொல் (Advocata 
Institute) இந� ேொநொடு ஏற்ேொடு 
கேய்யபேட்டிருந�ம�ொடு, மநற்றும் 
இனறும்  ேண்டொ�நொயககை ேர்ை-
ம�ே ேொநொட்டு ேண்டேத்திலுள்ள 
மலொட்டஸ் ேண்டேத்தில் ந்டகே-
றுகி்றது.

ேர்ைம�ே நொணய நிதியத்தின 
(IMF) பிம��்ண நல்லம�ொ, 

ககைட்டம�ொ, எைம�னும் விரும்பி -
னொலும் விரும்ேொவிட்டொலும், நொடு 
எதிர்மநொககியுள்ள கேொரு்ளொ�ொ� 
கநருககைடியிலிருநது மீளை�ற்கு 
அ�்ன அமுல்ேடுத்� மைண்டு-
கேன சுட்டிககைொட்டிய ஜனொதிேதி  
�ணில் விககி�ேசிஙகை. அ�்ன எந-
�கைொரு ��பபினரும் எதிர்த்�ொல் 
அ�ற்கு அைர்கைளின முனகேொழி-
வுகைள எ்ை எனக மகைளவி மகைட்கை 
அ�ேொஙகைத்திற்கு உரி்ே உண்டு 
எனறும் க�ரிவித்�ொர்.

இஙகு மேலும் கைருத்து க�ரிவித்� 
ஜனொதிேதி �ணில் விககி�ேசிஙகை 
மேலும் கூறிய�ொைது:

மு�லில் நொம் ேர்ைம�ே நொணய 
நிதியத்துடன ஒபேந�ம் கேய்து 
ககைொள்ள மைண்டும். இ�ண்டொைது 
மிகை முககியேொனது நி்லயொன 
கைடன ஒன்்றப கேறுைது. இந�க 
கைட்னப கேறுைது க�ொடர்பில் 
எைருகமகைனும் ஆமலொே்னகைள 
இருந�ொல் அது இலகுைொகை 
இருககும். உண்்ேயொகை

திங்கள் நள்ளிரவு 
முதல் Gas 
விலை்கள் குலைப்பு  
(மலொ�னஸ் கேல்ைநொயகைம்)

   
திஙகைட்கிழ்ே நளளி�வு 

மு�ல் ே்ேயல் எரிைொயுவின 
வி்லகைள கு்்றை்டயுகேன 
லிற்ம்றொ மகைஸ் நிறுைனம் க�ரி -
வித்துள்ளது.   

இது க�ொடர்பில் லிற்ம்றொ 
மகைஸ் நிறுைனத்தின �்லைர் 
முதித்� பீரிஸ் க�ரிவிக்கையில்:  

கேொரு்ளொ�ொ� கநருககைடி்ய 
எதிர்மநொககியுள்ள ேககைளுககு 
நிைொ�ணம் ைழஙகும் ை்கையி -
மலமய இந� வி்லக கு்்றபபு 
மேற்ககைொள்ளபேடுை�ொகை க�ரி -
வித்துள்ளொர்.  

அம�மை்்ள கைடந� 20 
தினஙகைளில் 22 இலட்ேம் 
ே்ேயல் எரிைொயு சிலிண்டர்-
கைள விற்ே்ன கேய்யபேட்டுள -
்ள�ொகை அைர் க�ரிவித்-
துள்ளொர்.  

ஊட்கவியைாளரின் 
தநலத  
்களுத்துலையில் 
்காைமானார்  

ஊ ட கை -
வியலொ்ளர் 
க ஜ ய � ட் -
ண த் தின 
�ந்� நொ�ொ -
ய ண ே ொ மி 
மநற்று (05)  
கை ண் டி , 
அம்பிட்டிய 
மீகைனுைவிலுள்ள அை�து இல் -
லத்தில் 

கைொலேொனொர். இைர், �னது 
86ஆைது ையதில் கைொலேொனொர்.

அனனொரின �கைனககிரி்ய 
இனறு (06) ேொ்ல ஆறு 
ேணிககு கைண்டி, ேஹியொை 
ேயொனத்தில் ந்டகே்றவுள-
்ளது.  

எரிப�ாருள் QR Code
புதிய �திவு சேலை 
48 மணிசநரம் நிறுத்தம்

ம�சிய எரிகேொருள அனுே-
திபேத்தி�த்திற்கைொன (QR CODE) 
புதிய ேதிவுகைள மே்ை 48 
ேணித்தியொலஙகைளுககு கேயற் -
ேடொக�ன எரிேகதி அ்ேச்ேர் 
கைஞேன விமஜமேககை� க�ரிவித் -
துள்ளொர்.

மேொட்டொர் மேொககுை�த்து 
தி்ணககை்ளத்தில் இடம்கேற்-
றுைரும் சில திருத்�பேணிகைள 
கைொ�ணேொகை இந� மே்ை �ற்கைொ-
லிகைேொகை இ்டநிறுத்�பேடுை-
�ொகைவும் அைர் குறிபபிட்டொர்.

எவைொ்றொயினும், QR 
மு்்ற்ே்ய ஏற்கைனமை 
ேயனேடுத்திைரும் ேயனொ்ளர்கை -
ளுககு இந� விடயம் ேொதிப்ே 
ஏற்ேடுத்�ொது எனவும் எரிேகதி 
அ்ேச்ேர் சுட்டிககைொட்டினொர்.

முல்லைத்தீவு 
ச�ாடடல் நீசேல் 
தடா்கத்தில் ேடைம் மீடபு  
(புதுககுடியிருபபு விமேட நிருேர்)

முல்்லத்தீவில் ம�ொட்ட-
கலொனறின நீச்ேல் �டொகைத்திலி-
ருநது ேடலகேொனறு மீட்கைபேட்-
டுள்ளது.  

முல்்லத்தீவு நகைரிலுள்ள 
�னியொர் ம�ொட்டலின நீச்ேல் 
�டொகைத்திலிருநது இ்்ளஞன 
ஒருைரின ேடலமே மநற்று (05) 
கைொ்ல மீட்கைபேட்டது.  

முல்்லத்தீவு நகைரிலுள்ள 
ம�ொட்டலில் அககை்�பேற்-
்்றச் மேர்ந� 30 ையது நேர் 
ேணியொற்றி ைநதுள்ளொர். இைர் 
கைடந� (04)  கைொணவில்்லகயன 
முல்்லத்தீவு கேொலீஸ் நி்ல-
யத்தில் மு்்றபேொடு கேய்யப-
ேட்டுள்ளது. எனினும் மநற்றுக-
கைொ்ல அைர் ம�ொட்டலின 
நீச்ேல் �டொகைத்தில் ேடலேொகை 
மீட்கைபேட்டுள்ளொர்.  

இை�து ேடலம் நீச்ேல் �டொகைத்-
தில் கைொணபேட்ட்ே க�ொடர்-
பில் ம�ொட்டல் அதிகைொரிகைள 
முல்்லத்தீவு கேொலீஸொருககு 
க�ரிவித்�னர். ேம்ேைம் க�ொடர்-
பிலொன விேொ�்ணகைள முனகன-
டுககைபேடுகின்றன.

06

06

06

06

தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 ஓகஸ்ட் 6 சனிக்கிழனை

திதி: --நவமி

ராகுகாலம :  ்பகல் :  9.00  - 10.30வனர
சு்பநநரம : கானல : 7.30  -  9.00வனர
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இன்னறைய சு்பதினமத�ாழுனக 
நநரம

நயாகம: சித�நயாகம

3

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல276.09 289.20

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல361.55 376.29

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல2.5659 2.6696

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல257.32 268.29

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல431.68 449.77

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல369.23 386.78

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல357.22 368.54

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல246.73 258.44

குறித�
வினல

குறித�
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 957.32

குவைத் டினொர் 1,176.03

ஓெொன் ரியொல் 937.45

கட�ொர் ரியொல் 98.04

சவூதி ரியொல் 95.99

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 98.26

நாணய
மாற்று

05 மு�ல் 09 வனர

சுபஹ்  - 04.45
லுஹர்  - 12.18
அஸர்  - 03.38
மஃரிப்  - 06.29
இஷா  - 07.43

இன்றைய ப�ொருளொதொர பிரச்சி்ைக்கு தீர்வு கொணவேண்டுமொைொல்

இைஙல்கக்கு ேர்ைசதே நாணய 
நிதியத்லதத் தவிர ைழியில்லை

ஜைொதி�தி ரணில் விக்கிரமசிஙக பதரிவிப்பு

லிறவறைொ நிறுேை த்ைேர் அறிவிப்பு

வடகிழக்கின் கதிரகாைம ்பா� யாததிரிகரகளுக்கு

ஜனொதிேதி �ணில் விககி�ேசிஙகை -
வின ேணிபபு்�ககை்ேய, கைதிர்கைொ -
ேம் எேல கே�க��வுககு ைடககு, 
கிழககிலிருநது ேொ�யொத்தி்�யொகை 
ைரும் ேக�ர்கைளுககுரிய ேொதுகைொபபு, 
நீர் விநிமயொகைம் உளளிட்ட உட்கைட் -
ட்ேபபு ைேதிகை்்ள ஏற்ேடுத்� 
2.04 மில்லியன ரூேொ நிதி ஒதுககீடு 
கேய்யபேட்டுள்ளது.   

ேொ�யொத்தி்�யொகை ைரும் யொத்தி -
ரிகைர்கைள எதிர்மநொககும் சி�ேஙகைள 
குறித்து கேொன�ொகை்ல ேொைட் -
டச் கேயலொ்ளர் குண�ொே ேே� -

சிஙகை, ஜனொதிேதியிடம் க�ரிவித்� 
பினனர், அ�ற்கைொன ைேதிகை்்ள 
ஏற்ேடுத்திக ககைொடுககுேொறு ேணிப -
பு்� விடுககைபேட்டுள்ளது.   

இ�னேடி, இ�ற்கைொன ைேதிகைள 
ஜனொதிேதி கேயலகைத்தின ஊடொகை 
ைழஙகைபேடுகின்றன.   

ைருடொந� எேல விழொ்ை முன -
னிட்டு, முபே�ொயி�த்திற்கும் மேற் -
ேட்ட ேக�ர்கைள ஒகைந�விலிருநது 
ேொ�யொத்தி்�யொகை 90 கிமலொமீற் -
்றருககும் அதிகைேொன தூ�ம் நடநது 
கைதிர்கைொேம் �லத்துககு ைருைது 

கைொலஙகைொலேொகை இடம்கேற்று ைரு -
கின்றது. இந�ப ேயணத்தின மேொது 
ேல்மைறு சி�ேஙகை்்ள அைர்கைள 
எதிர்ககைொளைதுடன, சில ேேயஙகை -
ளில் ைன விலஙகுகை்ளொல் மேரிடர்கை -
்்ளயும் எதிர்ககைொண்டுள்ளனர்.  

இது க�ொடர்பில் அை�ொனம் 
கேலுத்தி, அந� ேக�ர்கைளின 
ேொதுகைொபபு ேற்றும் ைேதிகை்்ள 
ஏற்ேடுத்திக ககைொடுபே�ற்கைொகை 
கேயற்ேடுேொறு ஜனொதிேதி, உரிய 
��பபினருககு ேணிபபு்� விடுத் -
துள்ளொர்.  

அலனத்து ைேதி்கலளயும் ஏற�டுத்துமாறு
ஜனாதி�தி அதி்காரி்களுக்கு �ணிப்பு

2.04 மில்லியன் ரூபா நிதியும் ஒதுக்கீடு  

்கடநத ஏழு மாதங்களில் 
06 இைடேம் �ாஸச�ார்ட்கள்

இலங்கையில் மு�ல் 
ஏழு ேொ�ஙகைளில் சுேொர் 06 
இலட்ேம் கைடவுச்சீட்டுகைள 
விநிமயொகிககைபேட்டுள -
்ளன. இது கேொரு்ளொ�ொ� 
கநருககைடி கைொ�ணேொகை ேககைள இடம்-
கேயர்ை�ற்கைொன மு்னபபுககைள தீவி-
�ே்டநதுள்ள்� குறிபே�ொகை க�ரி-
விககைபேட்டுள்ளது.

கைடந� ஆண்டு இம� கைொலபேகுதி-
யில் இலங்கையில் 1,47,192 கைடவுச்-
சீட்டுகைம்ள விநிமயொகிககைபேட்டன.

இந� ைருடத்தின மு�ல் ஏழு 
ேொ�ஙகைளில் கைடவுச்சீட்டு ைழஙகைல் 
33% ஆல் அதிகைரித்து 5,90,260 கைடவுச்-

சீட்டுககைள விநிமயொகிககைப-
ேட்டுள்ள�ொகை குடிை�வு, 
குடியகைல்வுத் தி்ணககை-
்ளம் அறிவித்துள்ளது.

இம�மை்்ள ஜூ்ல 
ேொ�த்தில் ஒரு நொள ேற்றும் ேொ�ொ�ண 
மே்ை கைடவுச்சீட்டுககைொகை கேொத்�ம் 
1,01,777 விண்ணபேஙகைள கி்டத்-
துள்ளன.

அதில் 98,124 மேருககு ேொத்தி-
�மே கைடவுச்சீட்டுககை்்ள ைழஙகை 
முடிநதுள்ள�ொகை குடிை�வு ேற்றும் 
குடியகைல்வு தி்ணககை்ளத்தின பி�திக 
கைட்டுபேொட்டொ்ளர் பியுமி 
ேண்டொ� க�ரிவித்துள்ளொர்.

ைக்கள் இடமத்பயரவில் தீவிர முனனப்பு

�ாயநாட்னடப் ்பறறி சிந்திதது  

நி்லயொன கேொரு்ளொ�ொ�க ககைொள-
்கைகயொன்்ற அமுல்ேடுத்துை�ன 
மூலம் நொட்டின கநருககைடியொன பி�ச்-
சி்னகைளுககு வி்�வில் தீர்வுகைொண  
ேலேொன அ�ேொஙகைம் அைசியம். 
இ�ற்கு ேர்ைகைட்சி ஆட்சி மிகைவும் 
முககியேொனது. இலங்கை அே�-
பு� ேகைொ நிகைொயவின அதியுயர் ேகைொ-
ேஙகை �்லைர் அககைே�ொ ேண்டி� 
ைண. க�ொடம்ே�ல ேந�சிறி ம��ர் 
இவைொறு க�ரிவித்துள்ளொர்.  

ஜனொதிேதி �ணில் விககி�ேசிஙகை 
வியொழககிழ்ே ேொ்ல ம��்� ேந-
தித்� மேொம� அைர் இ�்னத் க�ரி-
வித்�ொர்.  

இ�ொஜகிரிய, கைலேலுைொை, மகைொ�ே 
�மேொைன விகைொ்�ககு (04) விஜயம் 
கேய்� ஜனொதிேதி �ணில் விககி�-
ேசிஙகை, அே�பு� ேகைொ நிகைொயவின 

�்லைர் ைண.க�ொடம்ே�ல ேந�-
சிறி ம��்� ேநதித்து ஆசி கேற்்றொர்.  

விகைொ்�ககு ைரு்கை �ந� ஜனொதி-
ேதி்ய, நிர்ைொகை ே்ேயின �்லைர் 
அஜி� டி கேொய்ேொ உட்ேட ே்ே 
உறுபபினர்கைள ை�மைற்்றனர்.பினனர் 
ஜனொதிேதி �ணில் விககி�ேசிஙகை ே�-
ைழிேொடுகைளில் ஈடுேட்டொர்.  

ேகைொநொயககை ம��ர் �்ல்ேயி-
லொன ேகைொேஙகைத்தினருடன கைலநது-
்�யொடலில் ஈடுேட்ட பினனர், �ொது 
ேன்றத்திற்குச் கேனறு அஙகு ேேய 
கிரி்யகை்்ள மேற்ககைொண்ட பின, 
ேகைொேஙகைத்தினர் பிரித் ேொ�ொயணம் 
கேய்து ஜனொதிேதிககு ஆசிர்ைொ�ம் 
ைழஙகினர்.  

விைேொயத்திற்கு முனனுரி்ே 
அளித்து நொட்்ட �னனி்்றவு 
அ்டயச் கேய்யத் ம�்ையொன 

மை்லத்திட்டம் �யொரிககைபேட 
மைண்டும் எனறு கூறிய ம��ர், தி்ற-
்ேயின அடிபே்டயில் மை்ல 
ைொய்பபுகை்்ள இலககைொகைக ககைொண்ட 
ம�சிய கைல்விக ககைொள்கைகயொன்்ற 
உருைொககு�ல் ேற்றும் எதிர்கைொல 
உல்கை கைல்லககூடிய கேொருத்-
�ேொன ேொடஙகை்்ள ேொடேொ்ல 
ேொடத்திட்டத்தில் மேர்ககைபேட 
மைண்டும் எனறும் அைர் சுட்டிக-
கைொட்டினொர்.  

இநநிகைழ்வில் இலங்கை அே�பு� 
ேகைொ நிகைொயவின ேதிைொ்ளர், கைலொநிதி 
ைண.ேல்மலகைந� �த்�னேொ� ம��ர் 
ேற்றும் அந� நிகைொய்ை பி�திநிதித்-
துைபேடுத்தும் ேஙகை ே்ேகைளின 
ம��ர்கைள, நிர்ைொகை ே்ே உறுபபினர்-
கைள உளளிட்ட ேலர் கைலநதுககைொண்-
டனர்.  

ேர்ை்கடசி அரசுடன் இலணய  
ே்கை ்கடசி்களுக்கும் அலைப்பு  
இலங்னக அைரபுர ைகா நிகாயவின் ைகா ந�ரர

காலிமுகததிடல் கூடாரங்கள்

10ஆம் தி்கதி ைலர 
அ்கறைப்�ட மாடடாது

ப்காவிட19 பதாறறு 
சமலும் 4 ச�ர் �லி

தனியார் �ஸ சைலைநிறுத்தம்
சநறறு  முடிவுக்கு ைநதது 
QR குறியீட்டு மு்்ற்ே-

யினூடொகை ஒதுககைபேட்ட 
எரிகேொருள ஒதுககீட்டுககு 
எதிர்பபுத் க�ரிவித்து ஆ�ம்-
பிககைபேட்ட ேணிபபு்றக-
கைணிபபு ைொேஸ் கே்றப-
ேட்டுள்ள�ொகை இலங்கை 
�னியொர் ேஸ் உரி்ேயொ்ளர்-
கைள ேஙகைம் க�ரிவித்துள்ளது. 

இம�மை்்ள, ேணிபபு்றக-
கைணிப்ே ்கைவிடுை�ற்கு 
�ேது ேஙகைமும் தீர்ேொனித்-

துள்ள�ொகை அகில இலங்கை 
�னியொர் ேஸ் உரி்ேயொ-
்ளர்கைள ேஙகை ேம்மே்ளனத்-
தின கேொதுச் கேயலொ்ளர் 
அஞேன பிரியஞசித் க�ரி-
வித்துள்ளொர்.

�னியொர் ேஸ் ேஙகைஙகைள 
முனகனடுத்துள்ள மை்ல-
நிறுத்�ப மேொ�ொட்டத்தி-
னொல், நொள முழுைதும் ேல 
ேயணிகைள கைடும் சி�ேங-
கை்்ள எதிர்மநொககியுள்ளனர்.

்கண்டி ப�ர�ராலை �ார்க்்கச பேன்ை
சிறுைலனக் ்கடத்தியைர் ரயிலில் ல்கது
கைண்டி, �ல�ொ 

கேக��ொ்ை ேொர்்ை-
யிடச் கேன்ற 09 ையது 
சிறுை்ன, ககைொழும்பிலி-
ருநது அவிேொை்்ளககு 
கேன்ற �யிலில் ஏேொற்றி 
அ்ழத்துச் கேன்ற நேர், 
ே��கைே �யில் நி்லயத்-
தில் கேொலிஸொ�ொல் ் கைது 
கேய்யபேட்டுள்ளொர்.  

மநற்று முனதினம் 
இ�வு �யிலில் ேநம�கைத்-
திற்கிடேொன நேருடன 
குழந்�கயொனறு ேய-
ணிபே்� அை�ொனித்� 
ேயணிகைள,  இது க�ொடர்-
பில் ே��கைே கேொலிஸ் 
நி்லய கேொறுபேதிகைொ-
ரிககு அறிவித்-
துள்ளனர்.  

ைஹரகை த்பாலிஸார அதிரடி நடவடிக்னக

33 வீ� அதிகரிப்பு என்கிறைது குடிவரவு தினைக்களம
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ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க மி்க 
நெருக்்கடியான ஒரு ்காலபபகுதியில் 
ொட்டின் நபாருளாதாரத்த ்கட்டி எழுபபி 

ஒரு புதிய அரசியல் மற்றும் நபாருளாதாரக் ்கட்்ட -
்மப்ப ஏற்படுததுவேன் என்்ற இலக்்்க வொக்கி 
நெயற்படுபேரா்க பதவிவயற்றுளளார். அேர் ஒரு 
நீண்ட அரசியல் பாரம்பரியம் ந்காண்ட ்கட்சி்யச் 
வெர்்நதேர்.  

ஜனாதிபதி மீது அரசியல் ரீதியான விமர்ெனங்கள 
நதா்டர்்நது முன்்ேக்்கபபடுே்த ஒருபு்றம் ்ேத-
துவிட்டு இ்த ொத்கமா்கப பார்பவபாமானால் சில 
முக்கியமான விஷயங்க்ள அேதானிக்்கலாம். 
நெருக்்கடியான ஒரு ்கால்கட்்டததில் மதி்யக் கூர்-
்மயா்கப பயன்படுததக் கூடிய ஆட்சியாளவர 
அேசியம். அேர் மீது விமர்ெனங்க்ள ்ேக்கும் 
அ்னேருவம உளளூர இேர்தான் இபவபா்தய 
சூழ்லக் ்்கயாளக் கூடியேர் என்ப்த ஏற்றுக் 
ந்காளோர்்கள. 

அவதெமயம் பாராளுமன்்றததில் எவோறு 
அேரால் 134 ோக்கு்க்ளப நப்ற முடி்நதது 
என்ப்தயும் சிததிததுப பார்க்்க வேணடும். மி்கச் 
ொதாரண சிங்கள மக்்களும், இன்்்றய நபாழு-
துக்கு இேர்தான் நபாருததம் என்ப்த ஏற்்கவே 
நெய்கி்றார்்கள. தமிழ் மற்றும் முஸ்லிம் ெமூ்கங்க-
ளி்டமும் இ்நத எணணத்தப பரேலா்கப பார்க்்க 
முடிகி்றது.

எனவே ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கவின் 
எல்லா ெ்கர்வு்க்ளயும் வேந்றான்று்டன் நதா்டர் -
புபடுததி வியாக்கியானங்கள நெய்ே்த விட்-
டுவிட்டு, ொட்டின் நபாதுெலன்்கள நதா்டர்பா்க 
உ்டனடியா்க வமற்ந்காளள வேணடிய ெ்டேடிக்-
்்க்க்ளயும் திட்்டங்க்ளயும் அேர் ெரியான 
மு்்றயில் வமற்ந்காளகி்றாரா, அேருக்கு பாராளு -
மன்்றமும், ்கட்சி்களும் உதவுகின்்றனோ என்பவத 
இஙவ்க முக்கியம். சுழியில் சிக்கிக் ந்காணடு 
உயிருக்குப வபாராடுபே்ர உ்டனடியா்க மீட்பதா 
அல்லது எ்நத மு்்றயில் மீட்்டால் அது ஏற்றுக் 
ந்காளளததக்்கதா்க இருக்கும் என்று விோதிததுக் 
ந்காணடிருபபதா?

ொட்்்ட மீட்பது நதா்டர்பில் தமக்குக் கி்்டக்கும் 
ோய்பபு்க்ள ்கட்சி்கள பயன்படுததிக் ந்காளள 
முன்ேருேவத இன்்்றக்கு முக்கியம். ஜனாதிபதி 
தற்வபாது ெர்ே்கட்சி அரநொன்றின் அேசியம் பற்றி 
நதா்டர்ச்சியா்க வபசி ேருகி்றார். ொட்்்ட மீட்ந்ட -
டுக்்க வேணடியது தனிமனிதர் அல்லது தனிக்்கட்சி 
ஒன்றின் வே்லயா்க இருக்்க முடியாது. பாராளு -
மன்்றததில் மக்்கள பிரதிநிதி்களா்க வீற்றிருக்கும் 
ெ்கல ்கட்சி்களுக்கும் இபநபாறுபபு உளளது. இப-
நபாறுப்ப, நபாதுோ்கவே விமர்ெனங்க்ள முன்-
்ேதது பின்ோஙகி நிற்்கக்கூடிய சிறுபான்்ம 
ெமூ்கங்களின் ்கட்சி்கள, ஏற்்க முன்ே்நதிருபபது   
அேதானிக்்க வேணடிய ஒன்று. தமிழ் வதசிய கூட் -
்ட்மபபு, விக்வனஸ்ேரனின் தமிழ் மக்்கள வதசிய 
கூட்்டணி, மக்்கள ்காஙகிரஸ், தமிழ் முற்வபாக்குக் 
கூட்்டணி என்பன ொத்கமான ்கருதது்க்ள நேளி -
யிட்டிருபபது ேரவேற்்கததக்்கது.

வதசியப பிரச்சி்ன்களில் சிறுபான்்மயினர், 
குறிபபா்கத தமிழர்்கள, பங்களிபபு நெய்ேதில்்ல 
அல்லது தயஙகி பின்னிற்பவத ேழக்்கம் என்ந்றாரு 
மனபபான்்ம வதசிய அரசியலில் நீண்ட ்காலமா-
்கவே உளளது. இவே்்கயில், வதசிய அரொங்கம் 
நதா்டர்பா்க தமிழ்க் ்கட்சி்கள ொத்கமான ்கருதது்க்ள 
நேளியிட்டிருபபது உற்ொ்கமளிபபதா்க உளளது.

2019 வதர்தல்்களின் பின்னர் சிறுபான்்ம 
இனங்களின் வ்காரிக்்்க்கள, வத்ே்க்ள வேண-
டுநமன்வ்ற பு்றக்்கணிக்கும் ஒரு வபாக்்்க அரசு 
்க்்டபபிடிதது ே்நதது. ஒரு வதசிய அரொங்கம் 
அபவபாக்குக்கு முடிவு ்கட்டும். வதசிய முக்கியத -
துேம் ோய்்நத வி்டயங்களில் சிறுபான்்மயின 
்கட்சி்கள அக்்க்்ற நெலுததுேதில்்ல என்்ற ஒரு 
்கே்ல வதசிய அரசியல் மட்்டததில் இருபபதால், 
ெர்ே்கட்சி அரசில் அ்மச்ெர் மட்்டததிவலா அல்லது 
வதசிய ெ்பயிவலா, இ்ண்நது ந்காளேதன் 
மூலம் சிறுபான்்மக் ்கட்சி்கள ொட்டின் மீதான 
தமது அக்்க்்ற்ய நேளிபபடுதத முடியும்.

ெர்ே்கட்சி அரசில் இ்ண்நது ந்காளேதன் 
மூலம் அ்மச்சு்களின் ோயிலா்க மக்்கள வெ்ே-
யாற்்ற முடியும் என்று மக்்கள ்கருதக் கூ்டாது. இ்ந-
நெருக்்கடியான ்காலக்்கட்்டததில் முக்கிய அ்மச் -
சு்களுக்கு மட்டுவம நிதி ஒதுக்கீடு நெய்ய முடியும். 
ஆனால் வதசிய மட்்டததில், இ்நொட்டின் சிக்்கல்-
்க்ள தீர்தது ொட்்்ட ப்ழய நி்லக்கு ந்காணடு 
ேருேதற்்கான ்கட்்ட்மபபு்க்ள உருோக்கும் 
நபரும் பணியில் ஈடுபடும் ோய்ப்ப தமிழ் 
மற்றும் முஸ்லிம் ்கட்சி்கள நபறுகின்்றன.

ேழ்மயான வதர்தல் அரசியலுக்கு அபபால், 
தமிழர் பிரச்சி்ன்கள தீர்க்்கபபடுேது ொட்்்ட 
வமலும் ஸ்திரபபடுததவும், ஒன்றுபட்டு உ்ழக்்க-
வும் எவோறு உதே முடியும் என்பதில் ஒரு புரி்ந-
துணர்்ே சிங்களக் ்கட்சி்கள மததியில் ஏற்படுத-
தும் என ெம்புகிவ்றாம். தமிழ்க் ்கட்சி்களுக்கு இது 
ஒரு ெல்ல ோய்பபு. எதிர்பபு அரசியலுக்கு பதிலா்க 
பர்நத மட்்டததில் ஓர் இணக்்க அரசிய்ல உரு -
ோக்்க இச் ெ்நதர்பபம் உதவும்.

35, டி. ஆர். விஜயேர்தன மாேத்த, ந்காழும்பு- - 10

தபால் நபட்டி இலக்்கம் : 834
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அட்டாளைச்சேளை பிர்ேசே ளைத்தியசேடாளையின்
அம்பியூைன்ளஸை இயங்க ளைத்ே நைன்விரும்பி்கள்

ேமிழ்கத்தின் பை மடாைட்ங்களில் அள்மளழ;
வைள்ைத்திைடால் மக்களுககு அதி்க படாதிப்பு்கள்

அட்்டா்ளச்வெ்ன பிரவதெ  அம்-
பியுலன்ஸ் ேணடி்ய இயக்கு-
ேதற்்கான பட்்டறி மற்றும் டீெல் 

ஆகிய்ே அன்பளிபபாளர்்களி்டமிரு்நது 
கி்்டதத நிதியிலிரு்நது நபற்றுக் ந்காடுக்்கப-
பட்்டன.

குறிதத அம்பியுலன்ஸ் ேணடியின் 
பட்்டறி பழுத்்ட்நத்ம மற்றும் எரிநபாருள 
இல்லா்ம ்காரணமா்க, ்க்ட்நத ஒரு மாத 
்காலமா்க அம்பியுலன்ஸ் வெ்ேயி்னப 
நபற்றுக் ந்காளள முடியாத நி்ல ்காணப-
பட்்டது.

அதவதாடு எரிநபாருள இல்லா்மயி-
னால் – மின்ொரம் துணடிக்்கபபடும் வெரங-
்களில் ்ேததியொ்லயிலுளள மின்பி்றப-
பாக்கி்ய (நஜனவரட்்டர்) இயங்க முடியாத 
நி்லேரமும் இரு்நது ே்நதது.

அதவதாடு இது நதா்டர்பில் ்கல்மு்ன 
பிரா்நதிய சு்காதாரப பணிபபாளர், அட்்டா-
்ளச்வெ்ன பிரவதெ ்ேததிய அதி்காரி 
மற்றும் ்ேததியொ்ல அபிவிருததிக் 
குழு நெயலாளர் உளளிட்வ்டா்ர நதா்டர்பு 
ந்காணடு வி்டயம் நதா்டர்பில் வினவிய-
வபாது தற்வபாது ொட்டில் நிலவும் நபாரு-
ளாதார நெருக்்கடி ்காரணமா்க ்ேததிய-
ொ்ல்களுக்குத வத்ேயான எரிநபாருள 

மற்றும் சில ஒதுக்கீடு்க்ள ேழங்க முடியாத 
நி்லயில் தாம் உளளதா்க, ்கல்மு்ன 
பிரா்நதிய சு்காதாரப பணிபபாளர் ந்டாக்்டர் 
ஐ.எல்.எம். றிபாஸ் இதன்வபாது கூறினார்.

இதன் ்காரணமா்க ்ேததியொ்ல்களுக்-
குத வத்ேயான இவோ்றான உதவி்க்ள 
அ்நத்நத ஊரேர்்கவள நெய்து ேருேதா்கவும் 
குறிபபிட்்டார்.

இத்னயடுதது அட்்டா்ளச்வெ்ன 

பிரவதெ ்ேததியொ்ல நபாறுப-
பதி்காரி ந்டாக்்டர் யூ.எல்.எம். 
ேபா, ்ேததியொ்ல அபிவி-

ருததிக் குழு நெயலாளர் எம்.ஐ.எம். ெபீல் 
மற்றும் குழு உறுபபினர்்கள, அட்்டா்ளச்-
வெ்ன பிரவதெததிலுளள தனே்நதர்்க்ள 
இ்ணதது, ்ேததியொ்லயில் நிலவும் 
வமற்படி கு்்றபாட்்்ட நிேர்ததிக்கும் முயற்-
சிநயான்றி்ன சிவரஷ்ட ஊ்ட்கவியலாளர் 
யு.எல்.மபறூக்  வமற்ந்காணடிரு்நதார்.  

இதற்்க்மய 2022.08.03ஆ்ந தி்கதி  
அட்்டா்ளச்வெ்ன பிரவதெ ்ேததியொ்ல 

அபிவிருததிக் குழுக் கூட்்டம் ெ்்டநபற்்றது. 
இதில் பிரவதெததிலுளள தனே்நதர்்கள சில-
ருக்கும் அ்ழபபு விடுக்்கபபட்டிரு்நதது.

இ்நதக் கூட்்டததில் ்ேததியொ்லயின் 
அேெரத வத்ே குறிதது வபெபபட்்ட்மக்கு 
அ்மோ்க, அஙகு ே்நதிரு்நவதார் – ஆம்-
பியுலன்ஸ் ேணடிக்கு வத்ேயான நபட்்ட-
ரி்ய உ்டனடியா்கக் ந்காளேனவு நெய்யும் 
நபாருட்டு சுமார் 01 லட்ெம் ரூபா நிதி 
உதவி்ய ேழஙகினர்.

இதன்பின்னர் அட்்டா்ளச்வெ்ன அக்ா 
(AQSHA) எரிநபாருள நி்லயம் – ்ேததி-
யொ்லயின் ஆம்பியுலன்ஸ் மற்றும் நஜன-
வராட்்டருக்்கா்க 50 லீட்்டர் எரிநபாரு்ள 
இன்று (03) ேழஙகியது.

இத்னயடுதது ந்காளேனவு நெய்யப-
பட்்ட புதிய பட்்டரி்ய ்ேததியொ்லயின் 
நபாதுபபதி்காரி ந்டாக்்டர் ேபாவி்டம், ்ேத-
தியொ்ல அபிவிருததிக் குழுவினர் மற்றும் 
நிதியுதவியளிதவதாரில் சிலர் இ்ண்நது 
இன்று புதன்கிழ்ம பிற்ப்கல் ேழஙகி ்ேத-
தனர்.

இதன்வபாது, இ்நத ெற்பணிக்்கா்க உதவிய 
அ்னேருக்கும் ்ேததியொ்ல நபாறுபப-
தி்காரி மற்றும் அபிவிருததிக் குழு நெயலா-
ளர் ஆகிவயார் ென்றி்ய நதரிவிததனர்.

தமிழ்கததின் பல்வேறு மாேட்்டங்களிலும் 
பரேலா்க நதா்டர்்நது ம்ழ நபய்து ேருே-
தால், அபபகுதி்களில் உளள அ்ண்கள 

நிரம்பியுளளன. ஆறு்களில் நேளளபநபருக்கு 
ஏற்பட்டுளளதால், நபாதுமக்்கள சிரமததிற்கு 
ஆளாகியுளளனர்.

தமிழ்கததில் நதன்வமற்கு பருேம்ழ தீவிர-
ம்்ட்நதுளளதால், பல்வேறு மாேட்்டங்களில் 
்கனம்ழ நபய்து ேருகி்றது. இதனால் நீர்நி-
்ல்கள நிரம்பி ேருகின்்றன. வமலும், அபப-
குதி்களில் உளள அ்ண்களுக்கு நீர்ேரதது 
நதா்டர்்நது அதி்கரிதது ேருேதால், அ்ண்க-
ளின் நீர்மட்்டம் கிடுகிடுநேன உயர்்நது ேரு-
கி்றது. குறிபபா்க 13 அ்ண்கள, 30க்கும் 
வமற்பட்்ட தடுபப்ண்கள நிரம்பியுளளதா்க த்க-
ேல்்கள நேளியாகியுளளன. வமலும், பல்வேறு 
மாேட்்டங்களில் உளள ஆறு்களில் நேளளப-
நபருக்கு ஏற்பட்டுளளது.

வமற்கு நதா்டர்ச்சி ம்லபபகுதியில் நபய்து 

ேரும் நதா்டர் ம்ழ ்காரணமா்க, நதன்்காசி 
மாேட்்டததில் உளள இராமெதி மற்றும் ்க்டனா-
ெதி அ்ண்களுக்கு நீர் ேரதது அதி்கரிததுள-
ளது. இதனால் 84 ்கன அடி ந்காளளளவு 
ந்காண்ட இராமெதி, தற்வபாது முழு ந்காளள-
ள்ே எட்டியுளளது. அ்ணக்கு 306 ்கன அடி 
தணணீர் ே்நது ந்காணடுளளது. சுமார் 300 
்கன அடி உபரி நீர் நேளிவயற்்றபபட்டு ேருகி-
்றது.

்கர்ொ்ட்கா பகுதியில் உளள பாலாற்று நீர் 
பிடிபபு பகுதி்களில் நதா்டர்்நது ம்ழ நபய்து 
ேருேதால், திருபபததூர் மாேட்்டம் ோணியம்-
பாடி அருவ்க புல்லூரில் உளள 12 அடி உயர 
தடுபப்ண நிரம்பியுளளது. பாலாற்றில் நீர் 
ேரதது அதி்கரிததுளளதால், பாலாற்றில் படு-
்்கயில் விேொயம் நெய்து ேரும் விேொயி்க-
ளி்்டவய மகிழ்ச்சி்ய ஏற்படுததியுளளது.

திருேணணாம்ல மாேட்்டம் ொதத-
னூர் அ்ணயின் நீர்பபிடிபபு பகுதி்களின் 

நதா்டர்்நது ்கனம்ழ நபய்து ேருேதால், ொத-
தனூர் அ்ணக்கு நீர்ேரதது அதி்கரிததுளளது. 
ொததனூர் அ்ணயின் முழு ந்காளளளவு 
119 அடியாகும். தற்வபாத அ்ணயின் நீர்மட்-
்டம் 113.5 அடி்ய எட்டியுளளது.

வ்கா்ே மாேட்்டம் ோல்பா்்ற, நபாள-
ளாச்சி மற்றும் சுற்றுேட்்டார பகுதி்களில் 
்க்ட்நத சில தின்களா்க ்கன ம்ழ நபய்து 
ேருேதால் ஆழியார் அ்ணயிலிரு்நது 11 
மதகு்கள ேழியா்க உபநீர் தி்ற்நது வி்டபபட்டுள-
ளது. இதனால், அம்பராம்பா்ளயம், ஆதது 
நபாளளாச்சி ஆற்றில் நேளளபநபருக்கு ஏற்-
பட்டுளளது. மீனாட்சிபுரம் மற்றும் வ்காபாலபு-
ரம் ேழியா்க நெல்லும் பாலம் மூழ்க்கும்படி 
நேளளம் ஆர்பபரிதது நெல்கி்றது

மீனாட்சிபுரம் மற்றும் வ்காபாலபுரம் ேழியா்க 
பாலத்த ்க்டக்கும் நபாதுமக்்கள பாது்காபபா்க 
்க்டக்கும்படி ்காேல் து்்றயினர் அறிவுறுததி-
யுளளனர். இ்நநி்லயில், இருெக்்கர ோ்கனத-

தில் பாலத்த ்க்டக்்க முயன்்ற ெபர் நேளளத-
தில் அடிததுச் நெல்லபபட்்டார்.

வேலூர் மாேட்்டததில் பரேலா்க ்கனம்ழ 
நபய்து ேருேதால், மாெ்கரின் முக்கிய 
ொ்லயான அணணா ொ்லயில் ம்ழநீர் 
குளம் வபால் வதஙகியுளளது. இதனால் ோ்கன 
ஓட்டி்கள மிகு்நத சிரமததிற்கு ஆளாகினர். 
வமல் அரெம்பட்டு உததிர ்காவேரி ஆற்றிலும் 
நேளளம் ஏற்பட்டுளளது. இவதவபால் குடியாத-
தம் பகுதியில் உளள வமார்தானா அ்ணயும் 
நிரம்பி உபரி நீர் நேளிவயறு ேருகி்றது

வேலூர் - திருேணணாம்ல மாேட்்ட எல்-
்லயில் அ்ம்நதுளள ஜவோது ம்ல நதா்ட-
ரிலும் ்கனம்ழ நபய்து ேருேதால், அமிர்தி 
்காட்்டாற்றில் நேளளபநபருக்கு ஏற்பட்்டது. 
அமிர்தியில் இரு்நது ஜமுனாமததூர் நெல்லும் 
த்ரபாலம் நீரில் மூழ்கியது. இதனால் வபாக்-
குேரதது துணடிக்்கபபட்்டதால் நபாது மக்்கள 
பாதிக்்கபபட்டுளளனர்.

சர்வகட்சி அரசச தமிழ்க் கட்சிகள் 
பயனபடுத்திக் ககொள்்ள வ்வண்டும்

வேற்று நாட்ாரி்ம், தனது நாடடுக்கு வேற்றி ஏற்்படும்
ேண்ணம் வெய்தி உரைத்திடும் தூதுேன், நூலாய்ந்து
அறிந்தேர்களிவலவே ேலலேனா்க இருத்தல வேணடும்.

நூலாருள நூல்ேல்லன் ஆகுதல் வேலாருள
நேன்றி வி்னயு்ரபபான் பணபு

SLT-MOBITEL-Softlogic IT உ்ன் ள்க்்கடார்த்து
ேரவு பரிமடாற்றம், பகுப்படாய்வு ்சேளை்கள்

திரடாய்க்்கணியில் 54 ்பர் படுவ்கடாளையுண்  
32ம் ைரு் நிளைவுதிைம் இன்று அனுஷ்டிப்பு

ததசிய ICT தீர்வு்கள ேழஙகுெரான 
SLT-Mobitel ஆனது, Softlogic IT  
உ்டனான டிஜிட்்டல் கூட்டு முயற்-

சியின் ஒரு பகுதியா்க, தரவு பரிமாற்்றம் 
மற்றும் தரவுப பகுபபாய்வு (Data Exchange 
and Analytics Services) வெ்ே்க்ள 
அறிமு்கபபடுததுேதன் மூலம் Softlogic IT 
உ்டனான மூவலாபாய ஒதது்ழப்ப அறி-
விததுளளது.

தரவு பரிமாற்்றம் மற்றும் பகுபபாய்வு 
தளமான IZAC, மற்றும் Microstrategy 
(Nasdaq: MISTR) ஆகியேற்றின் ்கருவி்கள 
மற்றும் நெயன்மு்்ற்க்ளப பயன்படுததி, 
சிக்்கல்்க்ளத தீர்பபதில் தரவு ொர்்நத அணு-
குமு்்ற்யப பின்பற்்றவும், தரவு்களில் 
ஆழமான வி்டயங்க்ளப நப்றவும் இது முக்-
கியமா்க உதவுகி்றது. IZAC என்பது Whiteklay 
நிறுேனததின் உல்களாவிய தரவுப பரிமாற்்ற 
தளமாகும். MicroStrategy (Nasdaq: MISTR) 
ஆனது, சுயாதீன நேளிபப்்டயான ேர்தத-
்கத்த வமற்ந்காளளும் மி்கபநபரிய பகுப-

பாய்வு மற்றும் ேணி்க நுணணறிவு நிறுே-
னமாகும்.

ஒரு ேலுோன தரவு மு்கா்மததுே 
அ்மபபானது, ஒரு நிறுேனததிற்கு அதன் 
விற்ப்ன மற்றும் நெயற்பாட்டு முயற்சி-
்களுக்கு முன்னுரி்ம அளிபபதில் அதன் 
அடிமட்்டத்த உயர்தத உதவும் என்பது பல 
நிறுேனங்களால் ஏற்றுக் ந்காளளபபட்்ட 
ஒன்்றாகும். முடிநேடுததல் விஞ்ானததின் 
தி்றனான பயன்பாடு, நிறுேன ரீதியிலான 

நெய்திபபரிமாற்்றம் மற்றும் உததி்களிலான 
அதி்க நதளிவுக்கு ேழிேகுக்கின்்றது.

SLT-Mobitel Akaza கிளவுட் தளத்த 
பயன்படுததி வமற்ந்காளளபபடும் ெ்நதா 
அடிபப்்டயிலான நுணணறிவு தரவு மு்கா-
்மததுேமானது, ஒரு வெ்ேயா்க நிறு-
ேனங்களுக்கு கூட்டுத தீர்்ே ேழஙகும். 
இ்நதத தீர்வு நிறுேனங்களுக்கு தரவு அ்ம-
வு்க்ளக் ்காட்சிபபடுததவும், நிறுேனங்கள 
ெரியான வெரததில் முடிவு்க்ள எடுபபதற்-

்கான எதிர்வுகூ்றல் ்கணிபபு பகுபபாய்வு்க-
்ளப பயன்படுததவும், அதன் மூலம் அேர்-
்களின் ேணி்கச் நெயற்பாடு்க்ள வமலும் 
தி்றனாக்்கவும் ேெதியளிக்கும்.

SLT-Mobitel இனால் ேழங்கபபடும் புதிய 
வெ்ே குறிதது ்கருதது நதரிவிதத SLT இன் 
பிரதான நி்்றவேற்று அதி்காரி ஜன்க அவப-
சிங்க, “SLT-Mobitel தரவு என்பது நிறுேன 
ோடிக்்்கயாளர்்களுக்கு நி்லவப்றான 
ேளர்ச்சி்ய அ்்டேதற்கும் புதிய ்கணடு-
பிடிபபு்க்ள ஊக்குவிபபதற்குமான புதிய 
உண்மயின் ஆதாரம் என்ப்த அஙகீ்க-
ரிக்கி்றது. இ்ணபபு, கிளவுட் மற்றும் தரவு 
ஆகியேற்்்றக் ந்காண்ட பயணததில், SLT 
உ்டன் நதா்டர்்ப ஏற்படுததுேதன் மூலம், 
நிறுேன டிஜிட்்டல் மாற்்றத்த ஏற்படுததும் 
Whiteklay தளததின் Data Virtualization, 
Analytics மற்றும் AI ்கருவி்க்ளப பயன்-
படுததி, முடிநேடுபபதில் இலங்்கயில் 
உளள நிறுேனங்க்ள அடுதத ்கட்்டததிற்கு 
ந்காணடு நெல்ல ொம் எதிர்பார்க்கின்வ்றாம்." 
என்்றார்.

அம்பா்்ற மாேட்்டததில் உளள அட்்டா்ளச்-
வெ்ன பிரவதெ நெயலாளர் பிரிவில்  
உளள தமிழ்க் கிராமம் திராய்க்வ்கணி கிரா-

மமாகும். அஙகு 286 குடும்பங்கள சீரும் சி்றபபுமா்க 
நிம்மதியா்க ோழ்்நது ே்நதன.

ஆனால் 1990 ஆம் ஆணடு ஓ்கஸ்ட் மாதம் ஆ்றாம் 
தி்கதி அ்நத நிம்மதிக்கும், ோழ்க்்்கக்கும் வேட்டு 
்ேக்்கபபட்்டது. அஙகு ே்நதேர்்கள கிராம மக்்க்ள 
ஆலயததிற்கு ேரே்ழதது ஏதுமறியாத 54 வப்ர 
மி்கவும் குரூரமா்க  ஈவிரக்்கமின்றி ்கததியாலும், வ்கா்ட-
ரியாலும் நேட்டி ந்கா்ல நெய்தார்்கள.

தமது ்கண்களின் முன்னால் தமது உ்றவு்கள இரதத 
நேளளததில் துடிதுடிதது இ்ற்நத்த ்கண்டேர்்கள 
மறு்கணவம உயி்ரக் ்்கயில் பிடிததுக் ந்காணடு 
்கா்ரதீவு, விொய்கபுரம் ,கிரான்குளம், மட்்டக்்களபபு 
என்று இ்டம்நபயர்்நதார்்கள. பலர் துன்ப வேத்ன்க-
வளாடு ்கா்ரதீவில் இரு்நத விபுலான்நத ம்காவிததியாலய 
அ்கதி மு்காமில் தஞெம் அ்்ட்நதார்்கள.

பின்னர் 04 ஆணடு்களுக்கு பி்றகு 1994 ஆம் ஆணடு  
மீணடும் நொ்நத ஊரான திராய்க்வ்கணியில் குடியமர்ததபபட்-
்டார்்கள.  ஆனால்  121 குடும்பங்கள மாததிரவம மீளகுடிவய-
றின. ஏ்னயேர்்கள திரும்பவில்்ல.

அஙகு ந்கால்லபபட்்டேர்்களில் ்கர்பபிணி, ஆண, நபண, 
குழ்ந்தள என்று பலரும் அ்டஙகியிரு்நதனநரன்பது குறிப-
பி்டததக்்கது.  ே்நதேர்்கள தமிழிவல வபசினார்்கள என்று ெம்-
பேததில் உயிர்தபபியேர்்கள நதரிவிததுளளனர். நபண்கள 
்கணமுன்னால் மானபங்கபபடுததபபட்டுளளதா்க அேர்்கள 
நதரிவிததுளளனர்.

மூன்று மணி வெரம் ்கழிதது ்கா்ரதீவில் இரு்நது 
நெஞசிலு்ேச் ெங்கததினரும், இராணுேததினரும் 
ே்நது எஞசிய மக்்க்ள ்காபபாற்றினார்்கள.

்காயம்்ட்நதேர்்கள ்கா்ரதீவிற்கு ந்காணடு நெல்-
லபபட்்டார்்கள. ்காயபபட்்டேர்்க்ள ்ேததியொ்ல-
யில் அனுமதிததார்்கள. அஙகும் இரணடு வபர் மர-
ணிததார்்கள .

இ்நத ெம்பேம் அ்னே்ரயும் துக்்கததில் ஆழ்த-
தியது மாததிரமல்லாமல் மா்றாத ேடுக்்க்ளயும் 
,மிகு்நத பயபீதி்யயும் ஏற்படுததியிரு்நதது.

இவோறு நபரும் துயரம் ்கண்ட திராய்க்வ்கணி 
மக்்கள  32 ேரு்டங்களுக்கு முன்பு அனுபவிதத 
அழியாத ேரலாற்று ேடுக்்க்ள இன்று 32 ஆேது 
ேரு்டமா்க நெஞசில் சும்நது ந்காணடு நி்னவு 
கூருகின்்றார்்கள. இன்று அஙகு 32 ஆேது ஆணடு 
நி்னவே்நதல் நி்கழ்வு ஏற்பாடு நெய்யபபட்டுளளன. 

பலியாவனாருக்்கான ஆதம ொ்நதி  ்ேபேங்களும் இ்டம்நப-
றுகின்்றன.

றிொத ஏ. ்காதர்...?
(ஒலுவில் மத்திய விவசட நிருபர)

வி.ரி.ெ்காவதேராஜா...?
(கொசரதீவு குறூப் நிருபர)

பத�ோபகோரிகளின் உதவிக்கு போ�ோட்டுகள்
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ைட்்டக்களப்பு ைாவட்்டம் ப�ாரதீவுப்�ற்று பிரபே-
சத்திற்குட்�ட்்ட வவல்ாவவளியில அமைந்துளள 
எரிவ�ாருள நிரப்பு நிம்யத்தில வ�ற்பறால நிரப்-
புவேற்காக ைாம் பவமளயிலிருந்பே பைாட்்டார் 
வண்டிகள ஒனறன பின ஒனறாக மவக்கப்�ட்டிருந்-
ேன. இந்நிம்யிலஇரவு அப்�குதிக்கு வந்ே காட்டு 

யாமன ஒனறு வரிமசயில மவக்-
கப்�ட்டிருந்ே பைாட்்டார் வண்டிகள 
மீது ேனது �்த்மேக் காண்பித்து 
துவம்சம் வசய்துவிட்டுச் வசனறுள-
ளோக அப்�குதி ைக்கள வேரிவிக்-
கினறனர்.

குறித்ே காட்டு யாமன அப்�கு-
தியிலுளள புனனக்குளம் கிராைத்-
தினூ்டாக க்டந்து வவல்ாவவளி 
எரிவ�ாருள நிரப்பு நிம்யம் 
அமைந்துளள �குதிக்கு வந்துள-
ளது. இந்நிம்யில அங்கு வரிமச-
யில மவக்கப்�ட்டிந்ே பைாட்்டார் 

மசக்கிளகமள துவம்சம் 
வசய்ேதில 7 பைாட்்டார் 
மசக்கிளகள பசேைாக்கப்�ட்டுளளன. 
அதில 3 பைாட்்டார் மசக்கிளகள முற்றாக 
பசேைம்டந்துளளது்டன, ஏமனய 4 
பைாட்்டார் மசக்கிளகளும், �குதியளவில 
பசேைாக்கப்�ட்டுளளோக அப்�குதி கிராை 
பசமவ உத்திபயாகத்ேர் வேரிவிக்கினறார். 
இேனால சுைார் 30 இ்ட்சம் ரூ�ா பசேம் 
ஏற்�ட்டுளளோக அப்�குதி ைக்கள வேரி-
விக்கினறனர்.

"ோம் ேைது பிளமளகமள �ா்டசா-
ம்க்கு ஏற்றுவேற்கும், விவசாய ந்டவ-
டிக்மககளுக்குைாக வ�ற்பறால இனறி 

மிகவும் ேவித்து வருகினபறாம். இந்நிம்யில 
வ�ற்பறால நிரப்புவேற்காகபவ  எைது பைாட்்டார் 
மசக்கிளகமள மவத்போம். எைது பைாட்்டார் மசக்-
கிளகளுக்கு ேற்ப�ாது இந்ே நிம்மை ஏற்�ட்டுள-
ளது. இேனால எைது பிளமளகளின கலவியும், 
வாழவாோரமும் �ாதிப்�ம்டயும். இது எைக்கு ைரத்-
ோல விழுந்ேவமன ைாப்டறி மிதித்ேது ப�ானறு-
ோன உளளது. எைக்கு அரசாங்கம் உேவி வசய்ய 
பவண்டும்" என �ாதிக்கப்�ட்்டவர்கள கவம் வேரி-
விக்கினறனர்.

எேற்காக சீனாவின உளவுக் கப்�ல இ்ங்மகக்கு 
வருகிறது? இேனால இந்தியாவுக்கு �ாதிப்புகள ஏற்-
�்ட்ாவைன புதுடிலலி அஞ்சுவேற்கான காரணங்-
கள எனன?  

இவ்வினாக்கள வோ்டர்�ாக ேற்ப�ாது சர்வபேச 
ரீதியில இராணுவ ஆய்வாளர்கள �்விேைான 
விைர்சனங்கமள முனமவக்கினறனர்.  

க்டந்ே ஜூம் 13- ஆம் திகதியனறு சீனாவிலி-
ருந்து புறப்�ட்்ட 'யுவான வாங் -5' எனற உளவுக் 
கப்�ல ோய்வான நாட்ம்டக் க்டந்து இந்தியப் 
வ�ருங்க்டலில �யணித்துக் வகாண்டிருக்கிறது. 
இந்ேக் கப்�ல இம்ைாேத்தில (ஓகஸ்ட்) 
அம்�ாந்போட்ம்ட துமறமுகத்துக்கு வரும் 
எனற ேகவல வவளியாகியிருக்கிறது. 
அப்ப�ாபே இது வோ்டர்�ாகக் கவம் 
வேரிவித்திருந்ேது இந்தியா. ஆனால 
இப்ப�ாது அந்ேக் கப்�ல இ்ங்மகக்கு 
வருவது உறுதியாகியிருக்கிறது.   

இக்கப்�லின வருமகயானது ஏற்க-
னபவ முனமனய அரசாங்கத்தினால 
அனுைதியளிக்கப்�ட்டிருந்ேவேன அர-
சாங்க வட்்டாரங்கள கூறுகினறன.   

"இ்ங்மக க்டற்�ரப்ம�க் க்டந்து 
வசல், �் நாடுகளின வர்த்ேக, இராணு-
வக் கப்�லகளுக்கு அனுைதி வழங்கப்�-
டுகிறது. அபேப�ா், சீனாவின 'யுவான 
வாங் -5' ஆராய்ச்சிக் கப்�ம், அம்�ாந்-
போட்ம்ட துமறமுகத்தில நிறுத்திமவக்க 
அனுைதி வழங்கப்�ட்டிருக்கிறது. இந்ேக் கப்�ல 
ஓகஸ்ட் 11 முேல ஓகஸ்ட் 17 வமர அம்�ாந்போட்-
ம்டயில நிறுத்தி மவக்கப்�டும். அங்கிருந்து வசயற்-
மகக்பகாள கட்டுப்�ாடு குறித்ே ஆராய்ச்சிகள, 
இந்ேக் கப்�ல மூ்ம் பைற்வகாளளப்�டும்" எனறு 
இ்ங்மக �ாதுகாப்பு வட்்டாரங்கள குறிப்பிட்டுள-
ளன.  

சீன உளவுக் கப்�ல இ்ங்மகக்கு வருமக ேரவி-
ருப்�ோல இந்திய ைத்திய அரசு பவேமனயம்டந்-
திருப்�ோகத் வேரிகிறது. இ்ங்மகயின அத்ேமன 
வநருக்கடி பவமளயிலும் விமரந்போடி வந்து 
அமனத்துவிே உேவிகமளயும் இந்தியா வழங்கிக் 
வகாண்டிருக்மகயில, சீனாவின உளவுக் கப்�ல 
இ்ங்மகக்கு வரவிருக்கிறவேனற வசய்தி புதுடில-
லிக்கு பவேமனமயபய ஏற்�டுத்துவைன�து நிட்ச-
யம்.  

இ்ங்மகமய இந்தியா ேனது சபகாேரன 
எனற கண்பணாட்்டத்திப்பய பநாக்குகினறது. 
அயலநாட்டுக்பக முனனுரிமை எனற ரீதியிப்பய 
இ்ங்மகக்கு இந்தியா அமனத்துவிே உேவிக-
மளயும் வழங்கி வருகினறது. இனமறய வ�ாரு-
ளாோர வநருக்கடி பவமளயில இ்ங்மகக்கு 
இந்தியா வழங்கியுளள உேவிகள அபநகம். 
உணவு, எரிவ�ாருள, ைருந்துப் வ�ாருட்கள, இ்கு-
முமற க்டனகள, �சமள எனவறல்ாம் இந்தியா 
சமீ� கா்ைாக வழங்கியுளள உேவிகள அதிகைா-
கும்.  

இவ்வாறான நிம்யில சீன உளவுக் கப்�லின 
வருமகமய இந்தியா கவம்யு்டபனபய பநாக்-
குகினறது. அபேசையம் இக்கப்�ல இ்ங்மகக்கு 
வருவது வோ்டர்�ாக இந்தியாவுக்கு சி் சந்பேகங்-
களும் உளளன.  

சீனாவின இந்ே 'யுவான வாங் -5' உளவுக் கப்�ல, 
750 கி.மீ தூரம் வமரயிலுளள �குதிகமள உளவு 
�ார்க்கும் எனச் வசால்ப்�டுகிறது. அந்ே வமகயில 
ேமிழநாட்டிலுளள சி் முக்கிய இ்டங்கமளயும், 
ஆந்திரா, பகரளாவின க்டப்ாரப் �குதிகமளயும் 
இந்ேக் கப்�ல உளவு �ார்க்க வாய்ப்பிருக்கிறது 
என�து புதுடிலலியின ேவிர்க்க முடியாே அச்சம் 
ஆகும். வேனனிந்தியாவிலுளள ஆறு துமறமுகங்-
கமள இந்ேக் கப்�ல உளவு �ார்க்க்ாம் எனறு 
இந்திய இராணுவ ஆய்வாளர்கள அச்சம் வேரிவித்-
துளளனர்.   

சீனக் கப்�லின உண்மையான 
பநாக்கம் வோ்டர்�ான ேகவலகமள 
இந்திய ைத்திய �ாதுகாப்புத்துமற பசக-
ரித்து வருவோகத் வேரிகிறது. பைலும், 
இந்ேக் கப்�ல ஏற்�டுத்ேப்ப�ாகும் ோக்-
கங்கள குறித்தும் இந்திய ைத்திய அரசு 
வட்்டாரத்தில �் விவாேங்கள ந்டந்ே-
ோகக் கூறப்�டுகிறது. அத்போடு, வேன-
ைாநி்ங்கமளக் கவனைாக இருக்க 
பவண்டுவைன ைத்திய அரசு அறிவுறுத்தி-
யிருப்�ோகச் வசய்திகள வவளியாகியிருக்-
கினறன.   

இது வோ்டர்�ாக மூத்ே �த்திரிமகயாளர்-
கள சி்ர் கருத்து வவளியிட்டுளளனர்.  

"சீனக் கப்�லின வருமகமயத் ேடுத்து நிறுத்ே 
இந்தியா எடுத்ே முயற்சிகள வீண் ப�ாய்விட்்டன. 
இ்ங்மக, வ�ாருளாோர வநருக்கடியிலிருந்து 
மீளவேற்குக் க்டன வழங்கியபோடு, �லபவறு உே-
விகமளயும் வசய்ேது இந்தியா ைட்டுபை. அவ்வாறு 
இருந்தும் சீனாவின கப்�ல இ்ங்மகக்கு வருவது 
கவம்க்குரியது" எனறு �த்திரிமகயாளர்கள வேரி-
வித்துளளனர்.  

அபேசையம் இந்ே வி்டயத்தில ைற்வறாரு வி்டயத்-
மேயும் சிந்திக்க பவண்டியுளளது.சீனா அழுத்ேம் 
வகாடுத்ோல, சர்வபேச நாணய நிதியத்தி்டமிருந்து 
இ்ங்மகக்கு நிதியுேவிகள கிம்டக்க வாய்ப்பிருக்-
கிறது. ஆனால, இந்தியாவி்டமிருந்து வோ்டர்ந்தும் 
உேவிகள கிம்டப்�தில சங்க்டங்கள உளளன. இ்ங்-
மகக்கு இந்தியா இத்ேமன உேவிகமள வழங்கிய 
பினனரும், சீன உளவுக் கப்�ல இ்ங்மகக்கு 

வருமக ேருைானால நிவாரண உேவிகமள இ்ங்-
மகக்கு அனுப்புவதில இந்திய ைக்கள ைகிழச்சியம்ட-
யப் ப�ாவதிலம்.   

ஏவனனில இந்திய ைத்திய அரசு ைாத்திரைனறி 
ேமிழநாடும் இ்ங்மகக்கு ஏராளைான உேவிகமள 
சமீ� கா்ைாக வழங்கியுளளது. இந்திய ைக்களும் 
ைனம் விரும்பி இவ்வாறான உேவிகமள ேனிப்-
�ட்்ட ரீதியில இ்ங்மக ைக்களுக்வகன வழங்கியி-
ருந்ேனர். அவ்வாறிருந்தும் சீன உளவுக் கப்�லின 
வருமக ேருவோனால இந்திய ைக்கள பவேமனய-
ம்டவது ேவிர்க்க முடியாேோகும்.  

இ்ங்மகக்குச் வசலலும் சீன ‘உளவுக் கப்�லின’ 
ந்டைாட்்டத்மே இந்தியா உனனிப்�ாகக் கண்கா-
ணித்து வருவோக புதுடிலலி ேகவலகள வேரிவிக்-
கினறன .ஓகஸ்ட் 11 ஆம் திகதி அந்ேக் கப்�ல 
அம்�ாந்போட்ம்ட துமறமுகத்தில நிறுத்ேப்�டுவைன 
ேகவலகள கூறுகினறன. இ்ங்மக கடுமையான 
வ�ாருளாோர வநருக்கடிமய எதிர்வகாண்டிருக்கும் 
பநரத்திப்பய இ்ங்மக துமறமுகத்திற்கு சீன 
உளவுக் கப்�ல வருமக ேரவுளளது.   

‘யுவான வாங்’ வமக கப்�ல-
கள வசயற்மகக்பகாள,  வராக்வகட் 
ைற்றும் கண்்டம் விட்டு கண்்டம் �ாயும் 
ஏவுகமண (ICB M ) ஏவுேலகமளக் 
கண்காணிக்க ப் �யன�டுகினறன. 
�சிபிக் , அட்்ாண்டிக் ைற்றும் இந்தி-
யப் வ�ருங்க்டலகள முழுவதும் இயங்-
கு ம்  திறன வகாண்்ட இந்ே கண்கா-
ணிப்புக் கப்�ல சுைார் 7 சீனாவி்டம் 
உளளன. வ�ய்ஜிங்கின நி்ம் சார்ந்ே 
கண்காணிப்பு நிம்யங்களுக்கு 
இந்ே கப்�லகள துமணபுரிகினறன.  

அ வைரிக்கத் �ாதுகாப்புத் துமற 
அறிக்மகயின�டி, இந்ே விண்வவளி 

ஆேரவுக் கப்�லகள சீனாவின ைக்கள விடுேம் 
இராணுவத்தின (பி.எல.ஏ) உத்தி ஆேரவுப் �ம்ட 
(எஸ்.எஸ்.எஃப்) மூ்ம் இயக்கப்�டுகினறன.   

‘ யுவான வாங் 5’ சீனாவின ஜியாங்னான 
கப்�ல கட்டும் ேளத்தில கட்்டப்�ட்்டது. இது வசப்-
்டம்�ர் 2007 இல க்டற்�ம்ட பசமவயில பசர்ந்-
ேது. 222 -மீற்றர் நீளமும் 25.2- மீற்றர் அக-
்மும் வகாண்்ட இந்ேக் கப்�லில க்டலக்டந்ே 
வானவவளி கண்காணிப்புக்கான அதிநவீன 
கண்காணிப்பு வோழிலநுட்�ம் உளளது. இக்-
கப்�ல ஓகஸ்ட் 17 ஆம் திகதி அம்�ாந்போட்-

ம்டயிலிருந்து புறப்�டும்.  
"இந்தியாவின �ாதுகாப்பு ைற்றும் வ�ாருளா-

ோர ந்னகமளப் �ாதிக்கும் எந்ேவவாரு ந்டவ-
டிக்மகமயயும் அரசாங்கம் கவனைாக கண்கா-
ணிக்கிறது. அவற்மறப் �ாதுகாக்க பேமவயான 
அமனத்து ந்டவடிக்மககமளயும் புதுடிலலி 
பைற்வகாளளும்" எனறு இந்திய �ாதுகாப்பு வட் -
்டாரங்கள வேரிவிக்கினறன.  

இபேபவமள இ்ங்மகயின இரண்்டாவது 
வ�ரிய துமறமுகைான அம்�ாந்போட்ம்ட துமற-
முகம் வேனகிழக்கு ஆசியாமவ ஆபிரிக்கா 
ைற்றும் பைற்கு ஆசியாவு்டன இமணக்கும் 
�ாமேயில அமைந்துளளது. சீனாமவப் வ�ாறுத் -
ேவமர, அேன 'வ�லட் அண்ட் பராட்' திட்்டத்தில 
இது ஒரு முக்கியைான மைல கல்ாகும்.   

இந்ேத் துமறமுகத்தின மீோன சீன ஈடு�ா்டா-
னது, இந்தியப் வ�ருங்க்டலில ேங்கள ந்னக -
ளுக்கு தீங்கு விமளவிக்கும் எனறு இந்தியாவும் 
அவைரிக்காவும் �்முமற கவம் வேரிவித்துள -
ளமை இங்கு குறிப்பி்டத்ேக்கது.  

யாழப்�ாணம், முலம்த்தீவு, ைட்்டக்க -
ளப்பு, அம்�ாமற, திருபகாணைம், நுவ -
வரலியா ைற்றும் கம்�ஹா ைாவட்்டம் ஆகிய 
பிரபேசங்களில வறுமைக்பகாட்டில வாழும் 
ேமிழ ைாணவர்களுக்கு இந்நிதியம் உேவி 
வருகினறது.   

இ்ங்மகயில நீடித்ே ப�ாரினால ேந்மேமய 
அல்து குடும்�த்தின மூ் உமழப்�ாளிமய 
இழந்ே ஏமழத்ேமிழ ைாணவர்களின கலவி 

வளர்ச்சிக்கு உேவி வந்ே ேனனார்வத் வோண்டு 
நிறுவனைான இ்ங்மக ைாணவர் கலவி 
நிதியம், க்டந்ே சி் வரு்டங்களாக வறுமைக்-
பகாட்டின கீழ வாழும் ைாணவர்கமளயும் பேர்ந் -
வேடுத்து உேவி வருகினறது.   

க்டந்ே கா்ங்களில வகாவிட் வ�ருந்வோற்-
றிமன கவனத்தில வகாண்டு இம்ைாணவர்க -
ளின குடும்�ங்களுக்கும் உ்ர் உணவுப்வ�ாதி-
கமள வழங்கிய கலவி நிதியம், இந்ே ஆண்டு 
வோ்டக்கம் (2022) இ்ங்மகயில நி்வும் 

வ�ாருளாோர வநருக்கடிமய 
கவனத்தில வகாண்டு ைாண-
வரின நிதிக்வகாடுப்�னமவ-
யும் இரண்டு ை்டங்காக அதிக-
ரித்துளளது. இேன பிரகாரம் 
ைாணவர்கள ைாேம் ஒன-
றுக்கு இ்ங்மக நாணயத் -
தில மூவாயிரம் ரூ�ா வ�ற்று 
வருகினறனர்.   

அவர்களின கலவி சார்ந்ே 
பேமவகளுக்காக உேவும் 
இ்ங்மக ைாணவர் கலவி 
நிதியத்தில அங்கம் வகிக் -
கும் உறுப்பினர்களின ஆே -
ரவு்டன இந்ே ேனனார்வத் 

வோண்டு ந்டத்தி வருகினறது. க்டந்ே 02 
ஆம் திகதி கம்�ஹா ைாவட்்டத்தில நீர்வகா -
ழும்பு விஜயரத்தினம் இந்து ைத்திய கலலூரி -
யில அதி�ர் புவபநஸ்வரராஜா ேம்மையில 
ந்டந்ே நிகழவில ைாணவர்களுக்கான 2022 
ஆம் ஆண்டுக்கான முேல கட்்ட நிதியுேவி 
வழங்கப்�ட்்டது.   

ைாணவர்களின ோய்ைாரும் இந்நிகழவில 
க்ந்துவகாண்்டனர். ைாணவர் வோ்டர்�ாளரான 
ஆசிரிமய வசலவி வி. ப்ாஜினி இந்நிகழச் -
சிமய ஒருங்கிமணத்ோர்.

எரிவ�ாருள நிரப்புவேற்காக ேரித்து 
மவக்கப்�ட்டிருந்ே பைாட்்டார் வண்-
டிகமள காட்டுயாமன உட்புகுந்து 

ோக்கி அழித்ே சம்�வம் ஒனறு இ்டம்வ�ற்-
றுளளது. இச்சம்�வம் வோ்டர்பில பைலும் 
வேரியவருவோவது.

அயல்நாட்டுக்கு முன்னுரிமையளிக்கும்  
இந்தியநாவுக்கு ஏற்பட்டுள்ள வேதமை!

அவுஸ்திபரலியாவில க்டந்ே 34 
வரு்டங்களாக இயங்கிவரும் 
இ்ங்மக ைாணவர் கலவி நிதி-

யத்தின உேவிமயப் வ�ற்றுவரும் இ்ங்மகத் 
ேமிழ ைாணவர்களுக்கான 2022 ஆம் 
ஆண்டுக்கான முேல ஆறு ைாேங்களுக்குரிய 
நிதிக்வகாடுப்�னவு வழங்கப்�ட்டு விட்்டது.

ேறிய நிமையிலுள்ள ைநாணேர்களுக்கு நிதியுதவி  
ேழங்கும் இைங்ம்க ைநாணேர ்கலவி நிதியம்

சீனாவின உளவுத்துமறக் 
கப்�ல ஒனறு இ்ங்மக-
யின அம்�ாந்போட்ம்ட 

துமறமுகத்துக்கு வருமக ேர-
விருப்�து வோ்டர்�ான வசய்தி-
கள உளநாட்டில ைாத்திரைனறி 
சர்வபேசத்திலும் வ�ரிதும் 
�ர�ரப்ம� ஏற்�டுத்தியுளளன. 
சீனாவின கப்�ல
அம்�ாந்போட்ம்ட துமறமுகத்-
துக்கு வருவமே இ்ங்மக 
�ாதுகாப்புத்ேரப்பு உறுதி
வசய்திருக்கிறது.

ப்பறவறநால ப்பறுேதற்கநா்க நிறுததப்பட்டிருந்த
வைநாட்்நார மைக்கிள்கம்ள வைதைநாக்கிய யநாமை!

(பெரியபெோரதீவு தினகரன் நிருெர்)

வ். முருகபூ�தி...?
அவுஸ்திபரலியா.

இந்ே மினசார வாகனங்கள அமனத்தும், சரக்கு 
ப�ாக்குவரத்து ைற்றும் ேனியார் வாடிக்மகயாளர்-
களுக்கு என இரு பிரிவுகளுக்கும் ஏற்றவாறு அறி-
முகம் வசய்யப்�ட்டுளளன. குமறவான பவகம் 
வகாண்்ட இந்ே இரு சக்கர வாகனத்மே ைணிக்கு 
45 கி.மீ பவகத்தில இயக்க முடியும். இமே 
ஒருமுமற சார்ஜ் வசய்ோல 50 முேல 60 கி.மீ 
வமர �யணிக்க முடியும். லித்தியம் -அயன �ற்றரி 
வகாண்்ட இந்ே மினசார இரு சக்கர வாகனங்கமள 

3-4 ைணி பநரத்தில முழுமையாக சார்ஜ் வசய்துவி்ட 
முடியும். நகரங்களில இருந்து வவளிபயறும் நச்சு 
க்ந்ே புமகயினால சுற்றுச்சூழல �ாதிப்பு அம்ட-
யாைல இருக்கும் வமகயில ஏராளைான எவ்க்ட்-
ரிக் வாகனங்கள களமிறங்கி உளளன. எவ்க்ட்-
ரிக் வாகனங்களின �யன�ாட்ம்ட அதிகரிக்கும் 
வ�ாருட்டு அரசாங்கமும் ைானியங்கமள வழங்கி 
வருகிறது. ேற்ப�ாது இதுவமர எவ்க்ட்ரிக் ம�க் 
வாங்குவேற்காக ஒதுக்கப்�ட்்ட �ட்வஜட்ம்ட மூனறு 
ை்டங்காக உயர்த்ே இருப்�ோக இந்திய அரசாங்கம் 
வேரிவித்துளளது.  

 இந்ே நிறுவனத்தின வசாந்ே ேயாரிப்�ான இஸ்-
கூட்்டர்கள, இ-பைாட்்டார்ம�க்குகள (E-Motorbikes), 
இ-ரிக்க்ாக்கள, இ-ஓட்ப்டாக்கள, இ-ப்ா்டர்கள, 
இ-ஃபுட்கார்ட்கள ைற்றும் இ-குப்ம� வாகனங்கள 
உளளிட்்ட பிரிவுகளில உளளன. இேன மூ்ம், 
இந்தியாவில அதிகரித்து வரும் மினசார வாகனச் 
சந்மேயில ைற்வறாரு அமசக்க முடியாே சக்தியாக 
இந்ே நிறுவனம் அதிரடியாகக் களமிறங்கியுளளது. 

மினசார வாகன உற்�த்தியாளர்கள 
இந்தியச் சந்மேயில நுமழந்துள-
ளனர். இந்திய நிறுவனவைானறு 

சாைானிய ைக்கள �யன�டுத்தும் வமகயில 
2 ைற்றும் 3 சக்கர வாகனங்கமள முழுக்க 
முழுக்க இந்தியாவிப்பய ேயாரிக்கத்
திட்்டமிட்டுச் வசயல�டுத்தி வருகிறது. இதில 
பைாட்்டரால இயக்கப்�டும் மிதிவண்டிகளும் 
உளள்டக்கப்�ட்டுளளன.

இந்தியநாவில அதி்கரிக்கும்  
மின்ைநார ேநா்கைங்்கள

சீன உளவுக் கப்பலின் இலங்க வரு்க;  

இைங்ம்கயின் இன்மறய ப்பநாரு்ளநாதநார
வீழ்ச்சி உட்்ப் அமைதது ப்ருக்்கடி 
வேம்ளயிலும் விமரந்து ேந்து
ஆதரேளிக்கும் முதைநாேது ்நாடு இந்தியநா!

இ்ங்மகக்கு வந்து
பசர்ந்ே இந்திய உேவிகள



6 2022 ஓகஸ்ட் 6 சனிக்கிழமை6–08–2022

ப�ோரோட்்ட இமைஞரகளு்டன் இமைந்து...
அந்தப் ப�ொருளொ்தொரப் ப�ொரொட்டத்தின் 

பெற்றிக்கு ப�ொரொட்டக் களத்தில் உளள 
அனைத்து இனளஞர், யுெதிகனளயும் சகல 
ெழிகளிலும் �ஙபகற்கச் பசய்ய ்தொம் எதிர்-
�ொர்ப்�்தொகவும் ப்தரிவித்்தொர்.  

ஜைொதி�தி ரணில் விக்ரமசிஙகவுக்கும் 
கொலி முகத்தி்டல் ஆர்ப்�ொட்டத்தின் �ல ்தரப் -
பிைருக்கும் இன்டயில் இன்று (05) ஜைொதி -
�தி அலுெலகத்தில் இ்டம்ப�ற்்ற விபச்ட 
கலநதுனர்யொ்டலின்ப�ொப்த ஜைொதி�தி  
இவெொறு ப்தரிவித்்தொர்.  

ஜைநொ்யக விபரொ்த அரசி்யனலயும் ென்மு -
ன்றன்யயும் ்தொம் எதிர்ப்�்தொகவும், ஒடுக்குமு -
ன்றக்கொகபெ பச்யற்�டு�ெர்கள, �ல்கனலக்-
கழக பச்யற்�ொடடின் ஊ்டொக �கிடிென்தன்ய 
நிறுத்தி சி்றந்த சமூக ஜைநொ்யகத்துக்கொக 
முன்ெர பெண்டும் எைவும் ஜைொதி�தி  ெலி-
யுறுத்திைொர்.  

இன்று, நமது �ல்கனலக்கழகக் கட்ட -
னமப்பு சீர்குனலநது இருப்�்தற்கு முக்கி்யக் 
கொரணஙகளில் ஒன்று �கிடிென்த ஆகும். 
பெனலநிறுத்்தஙகள எல்லொ கொலத்திலும் 
ப்தொ்டர்ந்தை.   

பெனலநிறுத்்தஙகள மூலம் ஒரு நொடன்ட 
முன்பைொக்கி பகொண்டு பசல்ல முடி்யொது 

என்றும், ப�ச்சுெொர்த்ன்த மூலம் மத்தி்யஸ்த 
நினலக்கு ெநது பகொரிக்னககனள ப�ற்-
றுக்பகொளென்தப் ப�ொன்று, நொடடுக்கொக 
பசய்ய பெண்டி்ய �ணிகனள நின்றபெற்்ற 
பெண்டும் என்றும் ஜைொதி�தி  ப்தரிவித்்தொர்.  

அனைத்து ஆர்ப்�ொட்டக்கொரர்கனளயும் 
பிரதிநிதித்துெப்�டுத்தும் பிர்தொை குழு -
பெொன்ன்ற உருெொக்குமொறு கூறி்ய ஜைொதி -
�தி,  அக்குழுவிற்கு அனைத்து ம்தஙகளின் 
பிரதிநிதித்துெம் மற்றும் ப�ண்களின் பிரதிநி-
தித்துெம் அெசி்யமொைது எைவும் குறிப்பிட-
்டொர்.  

இனளஞர்களின் ப்தனெகளுக்கொக அரச 
அனுசரனணயு்டன் பச்யற்�டுத்துெ்தற்கு, 
பகொழும்பு பகொடன்ட மி்தக்கும் சநன்த 
மற்றும் �ல்பெறு இ்டஙகனள முன்பமொழி்ய 
்தொன் விரும்புெ்தொகத் ப்தரிவித்்த  அெர், அது 
ப்தொ்டர்பில் முன்ற்யொை ஆபலொசனைகனள 
ப�ரும்�ொன்னம்யொை ஆர்ப்�ொட்டக்கொரர்க-
ளின் �ஙகளிப்பு்டன் ்த்யொரித்து னக்யளிக்கு-
மொறும் ப்தரிவித்்தொர்.  

அந்தச் பச்யற்�ொடடில், கல்விக்கொை நூல-
கஙகள, அரசி்யல் கல்விக்கொை ெசதிகள, 
இனச, கனல, நொ்டகம் ப�ொன்்ற இனளஞர்க -
ளின் தி்றன்கள மற்றும் ப்தனெகனள பூர்த்தி 

பசயயும் ஒரு மத்தி்ய நினல்யமொக அது உரு-
ெொக்கப்�்ட பெண்டுபமன்றும் ஜைொதி�தி  
குறிப்பிட்டொர்.  

அெசரகொல நினலன்ய முடிந்தெனர 
வினரவில் நீக்குெது நொடடின் ப�ொருளொ்தொர 
மற்றும் சமூக ஸதிரத்்தன்னமக்கு முக்கி்ய -
மொகும். ்தற்ப�ொதுளள நினலனமகள கொரண -
மொக நொடடின் நிர்ெொகத்திலும் அ்தன் ்தொக்கம் 
இருப்�்தொகவும் ஜைொதி�தி  ப்தரிவித்்தொர்.  

்தற்ப�ொது LGBT சமூகம் ப்தொ்டர்பில் அெச -
ரகொலச் சட்டம் கொரணமொக பிரச்சினைக்குரி்ய 
நினலனம ஏற்�டடுளள்தொக ்தமக்கு ப்தரிவிக் -
கப்�டடுளள்தொகவும் அ்தனை நீக்குெ்தற்கு 
ப்தனெ்யொை சட்டப் பின்ைணின்ய ்த்யொர் 
பசயயுமொறு சட்டமொ அதி�ருக்கு அறிவித்-
துளள்தொகவும் ஜைொதி�தி  பமலும் ப்தரிவித்-
்தொர்.  

பமலும், ப�ொதுமக்கள சன�கனள ஸ்தொ -
பிப்�து ப்தொ்டர்பில் ஏற்கைபெ �ல ்தரப்பிை -
ரி்டமிருநது முன்பமொழிவுகள ்தமக்கு சமர்ப்-
பிக்கப்�டடுளள்தொக சுடடிக்கொடடி்ய அெர், 
அடுத்்த ெொரம் குறித்்த பெனலத்திட்டம் 
ப்தொ்டர்பில் உரி்ய ்தரப்பிைரு்டன் கலநதுனர-
்யொ்டவுளள்தொக  ப்தரிவித்்தொர்.  

ஆர்ப்�ொட்டக்கொரர்கனள பிரதிநிதித்து-

ெப்�டுத்தி ெருனக ்தந்தெர்களின் பகொரிக்-
னக்யொைது, அனமதி்யொை ப�ொதுமக்கள 
ப�ொரொட்டத்தில் ஈடு�டடுளள ஆர்ப்�ொட -
்டக்கொரர்கள மற்றும் பச்யற்�ொட்டொளர்கனள 
சட்ட விபரொ்தமொகபெொ அல்லது ்தன்னிச்னச -
்யொகபெொ னகது பசயென்தத் ்தடுத்து நிறுத்்த 
ப்தனெ்யொை ந்டெடிக்னககனள எடுக்க 
பெண்டுபமன்�்தொக இருந்தது.

்தற்ப�ொது எந்த ்தெறும் பசய்யொது களத்-
தில் இருக்கின்்ற ஆர்ப்�ொட்டக்கொரர்கள 
�லர் னகது பசய்யப்�டுெ்தொல், அஙகிருநது 
பெளிப்ய பசல்ல �்யப்�டுெ்தொகவும் அெர் -
கள சுடடிக்கொடடிைர்.  

இப்ப�ொரொட்டத்தின் மிகவும் கடிைமொை 
�குதி ்தற்ப�ொது ஆரம்�மொகியுளள்தொக குறிப்-
பிடடுளள ஆர்ப்�ொட்டக்கொரர்கள, நொடடின் 
ஒடடுபமொத்்த மக்களின் சிந்தனைகளிலும் 
புரடசி ஏற்�்ட பெண்டும் எைவும் குறிப்பிட-
டுளளைர்.  

இளம் ்தனலமுன்றயிைர் எல்னல்யற்்ற 
அர்ப்�ணிப்பு்டன் நொடடிற்கு ப�ரும் நம்-
பிக்னகன்ய ஏற்�டுத்்தபெ இந்தப் ப�ொரொட-
்டத்ன்த முன்பைடுத்்த்தொகவும், அரசி்ய-
லனமப்பு ரீதியில் சொ்தகமொை �லனைப் 
ப�றுெப்த ்தமது எதிர்�ொர்ப்பு எைவும் ஆர்ப் -

�ொட்டக்கொரர்கள சுடடிக்கொடடி ைர். கல்வி 
சீர்திருத்்தஙகள மற்றும் சமூக சீர்திருத்்தஙகள 
உட�்ட நொடன்ட முன்ற்யொை மற்றும் ஸதிர -
மொை நினலக்கு பகொண்டு ெர வினரெொை சீர் -
திருத்்த பச்யல்முன்றன்ய நிறுெ பெண்டும் 
என்றும் அெர்கள �ரிநதுனரத்்தைர்.  

நொடடின் முன்பைற்்றத்ன்த விரும்புபெொ-
ரின் ஆர்ப்�ொட்டத்தின் முன்பைற்்றம் கலந -
துனர்யொ்டல் மற்றும் ப�ச்சுெொர்த்ன்த மூலம் 
பசயதுபகொளளப்�டுகின்்ற இணக்கப்�ொடுக-
ளில் அ்டஙகியுளள்தொகவும், அ்தற்கொக ஜை -
நொ்யக ந்டெடிக்னககள �ொரொளுமன்்றத்திற்கு 
உளபளயும் பெளியிலும் பமற்பகொளளப்� -
டும் எை நம்புெ்தொகவும் அெர்கள ப்தரிவித் -
்தைர்.  

ப�ொரொட்டத்தின் மூலம் நொடடிற்கும் 
நொடடு மக்களுக்கும் �ல ப�ரி்ய பெற்றி-
கனள இனளஞர்கள ப�ற்றுத் ்தந்தனம, ்தங-
களது ்தனலமுன்றயின் ்தனிச்சி்றப்பு எை 
ப�ொரொட்டக்கொரர்கள ப்தரிவித்்தைர். உலகம் 
முழுெதும் ஜைநொ்யகத்ன்தப் ப�ொற்றும் மக் -
களொல் இந்தப் ப�ொரொட்டம் மதிக்கப்�டு-
்தொகவும், அ்தன் கொரணமொகபெ நமது நொடு 
உலகின் கெைத்ன்தப் ப�ற்்ற்தொகவும் அெர்-
கள கூறிைர்.  ரல்

அத்தியோவசிய பசமவகளுக்கு எரிப�ோருள்...
ப�ொருளொ்தொர பநருக்கடி நினல -

்யொல்,மக்களுக்கு எரிப�ொருள, 
மின்சொரம், உணவுப் ப�ொருடகள 
மற்றும் மருநதுப் ப�ொருடகள உள -
ளிட்ட ப�ொருடகளின் விநிப்யொக 
பசனெகனள ப்தொ்டர்நது ்தன்ட -
யின்றி முன்பைடுக்கும் ெனகயில் 
நீண்்ட கொல மற்றும் குறுகி்ய கொல 
பெனலத் திட்டம் ஒன்ன்ற ்த்யொ -
ரித்து நன்டமுன்றப்�டுத்துமொறு 
அரசொஙகத்திற்கு உத்்தரவு பி்றப்பிக் -
கக் பகொரிப்ய பமற்�டி அடிப்�ன்ட 
உரினம மனுக்கள நீதிமன்்றத்தில் 
்தொக்கல் பசய்யப்�டடிருந்தை.  

இந்த மனு மீ்தொை விசொரனண 
நீதி�திகளொை விஜித் மலல்பகொ்ட, 
அர்ஜஜுை ஒப�பசகர ஆகி்ய உச்ச 
நீதிமன்்ற நீதி�திகள குழொம் முன் -
னினலயில் பநற்று விசொரனணக்கு 
எடுத்துக் பகொளளப்�ட்டது.   

இ்தன் ப�ொது நீதிமன்்றத்திற்கு 

கருத்து ப்தரிவித்்த பமலதிக பசொலி -
சிட்டர் பஜைரல் ப்தரின் புளபள, 
எரிப�ொருள விநிப்யொகம் ப்தொ்டர் -
பில் சட்டத்்தரணிகள சஙகத்தி -
ைொல் ்தொக்கல் பசய்யப்�டடுளள 
மனுவில் குறிப்பி்டப்�டடுளள 
ப்யொசனைகளில், ப�ருமளவு 
்தற்ப�ொது நன்டமுன்றப்�டுத்்தப்� -
டுெ்தொக  குறிப்பிட்டொர்.  

இ்தன் ப�ொது நீதிமன்்றத்தில் 
ஆஜரொகியிருந்த சட்டத்்தரணிகள 
சஙகத்தின் பிரதிநிதிகள இலஙனக 
ப�ொக்குெரத்து சன� மூலம் 
எரிப�ொருள விநிப்யொகிப்�ன்த 
ப்தொ்டர்ச்சி்யொக முன்பைடுக்க 
பெண்டி்ய்தன் அெசி்யத்ன்த ெலி -
யுறுத்திைர்.  

பமற்�டி, அடிப்�ன்ட உரினம 
மனுக்கள மீ்தொை அடுத்்த 
விசொரனண எதிர்ெரும் ஆகஸட 
(31)   ஒத்தினெக்கப்�டடுளளது.  

80 அடி �ள்ைத்தில் கும்டசோய்ந்து �ஸ்....
12 ப�ர் �டுஙகொ்யஙகளுக்கு உள-

ளொகிைர்.   
 ெழுக்கல் ்தன்னமயு்டன் வீதியி-

ருந்த்தொல், சொரதிக்கு �ஸனஸை கட -
டுப்�டுத்்த முடி்யொமல் ப�ொைது.

இ்தைொல்,இவவி�த்து நிகழ்ந -
்தது.

கொ்யமன்டந்த 12 ப�ரும், 
பகொத்மனல னெத்தி்யசொனலயில் 
ஆரம்� சிகிச்னசக்கொக அனுமதிக் -
கப்�ட்டைர்.  பமலதிக சிகிச்னசக் -
கொக சிலர்,கம்�னள மொெட்ட 

னெத்தி்யசொனலக்கு மொற்்றப்�டடு, 
சிகிச்னச ப�ற்று ெருெ்தொகவும் 
னெத்தி்யசொனல ெட்டொரஙகள 
ப்தரிவித்்தை.   

வி�த்தில் உயிரிழந்தெர் புஸைல் -
லொெ நெக்டப்தொர �குதின்ய பசர்ந்த 
்தம்மிக்க பேமந்த ்யொப்�ொ (ெ்யது 
56) எை அன்ட்யொளம் கொணப்�ட -
டுளளொர்.   வி�த்து ப்தொ்டர்பில் 
பூண்டுபலொ்யொ ப�ொக்குெரத்து 
ப�ொலிஸைொர் பமலதிக விசொரனண -
கனள பமற்பகொண்டு ெருகின்்றைர்.  

நோமய அடித்துக் பகோன்்ற...
கொல்கனளயும் னகக்பகொ்டொரி்யொ 
ல் துண்டித்து, நொயின் முகத்ன்த 
மரக்கடன்ட ஒன்றின் மீது னெத்து 
னகக்பகொ்டொரி்யொல் பகொத்தி முகத்ன்த 
சின்தத்து �டுபகொனல பசயதுளளைர்.  
்தமது பகொடூரமொை பச்யனல கொபணொ-
ளி்யொக �திவு பசயது அ்தனை சமூக 
ெனலத்்தளஙகளில் �கிர்நதுமுளள-
ைர். இந்த சம்�ெஙகள ப்தொ்டர்பில் 
ப�ொலிஸைொர் விசொரனணகனள முன்-
பைடுத்்தைர்.  

இ்தைடிப்�ன்டயில் சம்�ெத்ன்த 

கொபணொளி எடுத்்தெர், அ்தனை 
சமூக ெனலத்்தளஙகளில் �திவிட -
்டெர் மற்றும் அ்தற்கு உ்டநன்த்யொக 
இருந்தெர்கள எனும் குற்்றத்தில் 
இருெனர ப�ொலிஸைொர் னகது பசய -
துளளைர்.  

இப்தபெனள சம்�ெத்து்டன் 
ப்தொ்டர்புன்ட்ய பிர்தொை சநப்தகந-
�ர் ்தனலமன்றெொகியுளள்தொகவும் , 
அெனர னகது பசயெ்தற்கொை ந்டெ-
டிக்னகன்ய முன்பைடுத்துளள்தொக-
வும் ப�ொலிஸைொர் ப்தரிவித்துளளைர்.  

ைக்கமை பநகிழ்வு்றச் பசய்்த...
என்�ெர், வீதியில் கி்டந்த ஒரு 
சிறி்ய ன�ன்ய எடுத்துளளொர். 
அந்த ன�யில் ப�றுமதி்யொை ்தஙக 
நனககள கொணப்�டடுளளை.   

அந்த ்தஙக நனககள சுமொர் 06 
இலடசத்து 50 ஆயிரம் ரூ�ொ ப�று -
மதியுன்ட்யப்தை ப்தரிவிக்கப்�-
டுகி்றது.  இவெொறு கண்ப்டடுத்்த 
ன�ன்ய அந்த ப�ொலிஸ சொர்ஜன்ட 
மதுரஙகுளி ப�ொலிஸ நினல்யப் 
ப�ொறுப்�திகொரியி்டம் ஒப்�ன்டத் -

துளளொர். னகப் ன�யிலிருந்த ப்தசி்ய 
அன்ட்யொள அடன்டயின் ்தகெலின் 
�டி, ்தஙக நனககள இருந்த னகப் -
ன�யின் உரினம்யொளர் அன்ட்யொளம் 
கொணப்�ட்டது்டன், இதுப்தொ்டர்பில் 
அெருக்கு ்தகெல் ெழஙகப்�டடுள-
ளது.  

பின்ைர், ்தஙக நனககளின் உரினம -
்யொளர் மதுரஙகுளி ப�ொலிஸ நினல-
்யத்துக்கு அனழக்கப்�டடு,அெரது 
உ்டனமகள ஒப்�ன்டக்கப்�ட்டை.

ரஞசனுக்கு விமரவில்...
அெர் கூறிைொர்.  
எவெொ்றொயினும், ஜைொதி�தி மன் -

னிப்பு ெழஙகுெது நின்றபெற்று 
அதிகொரமுளள ஜைொதி�தியின் ்தனி 
அதிகொரம் என்�்தொல், அெருக்கு 
எப்ப�ொது மன்னிப்பு ெழஙக முடி-
யுபமை கணிக்க முடி்யொப்தைவும் 
அனமச்சர் குறிப்பிட்டொர்.  

நீதிமன்்ற அெமதிப்பு ெழக்கில், 
முன்ைொள �ொரொளுமன்்ற உறுப்பி -
ைர் ரஞசன்ரொமநொ்யக்கவுக்கு க்டந்த 
ஆண்டு ஜைெரி மொ்தம் நொன்கு 
ஆண்டுகள கடுஙகொெல் சின்றத் -
்தண்்டனை விதித்து உ்யர் நீதிமன் -
்றம் தீர்ப்�ளித்்தது.  

ஐநது ெரு்டஙகளுக்கு முன்ைர் 
க்டந்த ஆகஸட மொ்தம் (21) நீதித்து -
ன்றக்கு எதிரொக அெதூ்றொை கருத் -
துக்கனள பெளியிட்டனமக்கொக 
முன்ைொள இரொஜொஙக அனமச்ச -
ருக்கு எதிரொக நீதிமன்்ற அெம -
திப்பு குற்்றச்சொடடில் ெழக்கு �திவு 

பசய்யப்�ட்டது.  அலரிமொளினக -
யில் அப்ப�ொன்த்ய பிர்தமர் விக் -
கிரமசிஙகனெ சநதித்்த பின்ைர் 
ஊ்டகஙகளுக்கு கருத்து ப்தரிவித்்த 
ரொமநொ்யக்க, நொடடிலுளள ப�ரும் -
�ொன்னம்யொை நீதி�திகள �க்கச் -
சொர்�ொை தீர்ப்புகனள ெழஙகுெ -
்தொகவும் அெர்கள ஊழல்ெொதிகள 
எைவும் கூறியிருந்தொர்.   

ஓயவுப�ற்்ற விமொைப்�ன்ட 
அதிகொரி சுனில் ப�பரரொ மற்றும் 
ெண. மொகல்கநப்த சு்தத்்த ப்தரர் 
ஆகிப்யொர் உ்யர் நீதிமன்்றத்தில் 
இரண்டு மனுக்கனள ்தொக்கல் பசய -
்தைர்.  

இது ப�ொன்்ற அெதூறு கருத்துக் -
கள ப�ொதுமக்களின் நம்பிக்னகன்ய 
சின்தத்து, இலஙனக மக்களுக்கு 
நீதித்துன்ற �ற்றி்ய ஒரு திரிபு� -
டுத்்தப்�ட்ட பிம்�த்ன்த அளிக்கு -
பமன்று குற்்றம் சொடடியிருந்தை -
பரன்�தும் குறிப்பி்டத்்தக்கது.   

அத்தியோவசிய ப�ோருட்களின்...  
ப�ொருடகளின் வினலகள குன்றெ-
ன்டநதுளள்தொக அெர் ப்தரிவித்துள-
ளொர்.  

அ்தற்கிணஙக இதுெனர 600 
ரூ�ொெொக விற்�னை பசய்யப்�ட்ட 
�ருப்பு ஒரு கிபலொவின் பமொத்்த 
வினல ்தற்ப�ொது 400 ரூ�ொெொக 
குன்றென்டநதுளள்தொகவும் 330 
ரூ�ொவுக்கு விற்�னை பசய்யப் -
�ட்ட சீனி ஒரு கிபலொ ்தற்ப�ொது 
270 ரூ�ொெொக குன்றென்டநதுளள -
்தொகவும் அெர் ப்தரிவித்துளளொர்.  

அத்து்டன் 1900 ரூ�ொெொக 
விற்�னை பசய்யப்�ட்ட பசத்்தல் 
மிளகொய ஒரு கிபலொ 1300 ரூ�ொ -
ெொகவும் 600 ரூ�ொவு விற்�னை 
பசய்யப்�ட்ட பெளனளப்பூடு ஒரு 
கிபலொ 400 ரூ�ொெொகவும் உருனளக் -
கிழஙகு ஒரு கிபலொ 150 ரூ�ொெொக -
வும் ப�ரி்ய பெஙகொ்யம் ஒரு கிபலொ 

135 ரூ�ொெொகவும் குன்றென்டந -
துளள்தொக அெர் ப்தரிவித்துளளொர்.  

பகளவிப் �த்திரம் விடுவிக்கப்� -
்டொமல் பநரடி்யொக இ்றக்குமதி்யொ -
ளர்களுக்கு அத்தி்யொெசி்ய உணவுப் 
ப�ொருடகனள பகொளெைவு பசய -
ெ்தற்கு சந்தர்ப்�ம் ெழஙகப்�ட -
டுளள்தொபலப்ய இ்றக்குமதி பசய -
்யப்�டும் அத்தி்யொெசி்ய உணவுப் 
ப�ொருடகளுக்கொை வினல குன்றெ -
ன்டநதுளள்தொகவும் அெர் ப்தரிவித் -
துளளொர்.  

எவெொப்றனினும் அத்தி்யொெசி்ய 
உணவுப் ப�ொருடகளின் பமொத்்த 
வினலகள குன்றென்டநதிருந்தொ -
லும் சில்லன்ற ெர்த்்தகர்கள மற்றும் 
சில்லனர ெர்த்்தக நினல்யஙகளில் 
அ்தன் �்யன்கள நுகர்பெொருக்கு 
ெழஙகப்�டுெதில்னல என்றும் 
அெர் குற்்றம் சொடடியுளளொர்.  

்தனியோர �ஸ்கள் பநற்று...
�ஸ சஙகம் �ணிப்பு்றக்கணிப்பில் 

ஈடு�டடுளளது.  
இ்தைொல், ப�ொக்குெரத்து சன� 

�ஸகள மடடுபம பசனெயில் ஈடு-
�ட்டை. அரச �ஸகள ப�ொதி்யளவு 
பசனெயில் ஈடு�்டொனம்யொல் 
மக்கள அபசௌகரி்யஙகளுக்குளளொ -
கிைர்.  

இ்தைொல்,அலுெலகஙகளுக்கு 
பசல்லும் மக்கள வீதிகளில் �ஸ -
களுக்கொக கொத்திருந்தன்த கொண 
முடிந்தது. �லர், �ல கிபலொ மீற்்ற -
ருக்கு ந்டநது பசல்லும் நினலனம 
ஏற்�ட்டது.  

குன்றந்த�டச �ஸ கட்டணம் 
34 ரூ�ொெொக திருத்தி அனமக்கப் -
�டடுளளதுது. �ஸ கட்டணத்ன்த 
குன்றத்தும் எஙகளொல் நிம்மதி்யொக 
�ஸஸில் �்யணிக்க முடி்யவில்னல -
ப்யை மக்கள ப்தரிவித்்தைர். 

அத்து்டன்,  கியூ. ஆர். முன்றமூ -
லம் எரிப�ொருடகள ெழஙக அர -
சொஙகம் ந்டெடிக்னக எடுத்தும், 
இ்தற்கு ஒத்துனழப்பு ெழஙகி 
மக்களின் நலனுக்கொக �ஸகனள 
பசனெயில் ஈடு�டுத்்தொனம மக்கள 
மத்தியில் ப�ரும் கெனலன்ய ஏற்� -
டுத்தியுளளது.  

இலஙமகயர 46 ப�ர...
எல்னலப் �ன்டயிைரொல் னகது பசய-
்யப்�ட்டைர்.  

 இெர்கபள, அவுஸபரலி்ய கப்�ல் 
மூலம் பகொழும்புக்கு அனழத்து 
ெரப்�ட்டைர்.  

 அவுஸதிபரலி்ய எல்னலப் �ன்டக் 
கப்�லில் இலஙனகயிலிருநது சட்ட -
விபரொ்தமொக குடிப்யறி்யெர்கள குழு -
பெொன்று, மீண்டும் இலஙனகக்கு 
அனழத்து ெரப்�ட்ட மு்தல் சந்தர்ப்-
�ம் இதுெொகும்.  

 இ்தன்ப�ொது ஊ்டகஙகளுக்கு 
கருத்து ப்தரிவித்்த அவுஸதிபர-
லி்ய எல்னலப் �ன்டயின் ப்தற் -

கொசி்யொவுக்கொை பிரொநதி்ய �ணிப்-
�ொளர் பகொமொண்்டர் கிறிஸ 
பெொட்டர்ஸ, ஆடக்டத்்தனல 
்தடுப்�தில் இலஙனக �ஙகொளிகளு-
்டைொை உ்றனெ அவுஸதிபரலி்ய 
அரசொஙகம் உ்யர்ெொக மதிப்�்தொக 
குறிப்பிட்டொர்.  

 இப்தபெனள, க்டந்த 2013ஆம் 
ஆண்டு ஒக்ப்டொ�ர் மொ்தம் 
மு்தல் சட்டவிபரொ்தமொக அவுஸ -
திபரலி்யொவுக்குள பிரபெசிக்க 
மு்யற்சித்்த அனைெரும் திருப்பி -
்யனுப்�ப்�டடுளள்தொக அெர் குறிப்-
பிட்டொர் .

இலஙமகக்கு இந்தியோ எபப�ோதும்...
அெர் ்தைது அறிக்னகயில் ப்தரிவித்-

துளள்தொெது,
ஜைொதி�தி �்தவிக்கு ரணில்விக்ர-

மசிஙக ப்தர்நப்தடுக்கப்�டடிருப்�து 
நொடடின் ெளர்ச்சிக்கு உநது சக்தி்யொக 
அனமயும் என்�து்டன் அெரது தி்ற-
னமயில் ்தைக்கு நம்பிக்னக இருப்�-
ன்தயும் எகிப்து ஜைொதி�தி பெளிப்�-
டுத்தியுளளொர்.

எதிர்கொல சந்ததியிைரின் ெளமொை 
மற்றும் பசழுனம்யொை ப�ொருளொ்தொர 
பமம்�ொடடுக்கு, இலஙனக ஜைொதி-
�தியின் அரசி்யல் முதிர்ச்சி பமலும் 
ெழிபகொலும் என்்ற  இருப்�்தொகவும் 
ப்தரிவித்துளளொர். .

எகிப்து மற்றும் இலஙனக ஆகி்ய 
இரு நொடுகளுக்கும் இன்டயிலொை 
நீண்்டகொல நடபு ப�ொதுெொை 
நலன்கனள முன்பைற்றுெ்தற்கும், 
ெளமொை எதிர்கொலத்ன்த உறுதி 
பசயது பகொளெது்டன்,  இரு நடபு 
நொடுகளுக்கும் இன்டயிலொை இரு-
்தரப்பு உ்றவுகனள பமலும் ெலுப்�-
டுத்்த உ்தவும். நல்ெொழ்வுக்கொகவும், 
இலஙனகயின் மக்களின் நலன் 
மற்றும் முன்பைற்்றத்திற்கொகவும் 
்தைது மைப்பூர்ெமொை ெொழ்த்துக்-
கனள �கிர்நது பகொளெதில் மட்டற்்ற 
மகிழ்ச்சி அன்டெ்தொகவும் எகிப்�து 
ஜைொதி�தி ப்தரிழவித்துளளொர்.

கூமரமய உம்டத்துக்பகோண்டு...
சுமொர் 07 மணி்யளவில் வீடடிலி-

ருநப்தொர் பெளிப்யறும் சந்தர்ப்�த் -
தில், சிறுத்ன்தப்புலி ஒன்று வீடடில் 
புகுநது கடடிலுக்கு அடியில் மன்றந-
திருந்த து. இ்தனை்யடுத்து, சிறுத் -
ன்தப்புலியின் கொலடிகனள �ொர்த்து 
்டொர்ச் னலட பெௌிச்சத்தில் வீட-
டினுள ப்தடி்ய ப�ொது, திடீபரை 
சிறுத்ன்த �ொயநது ப்தொள �டன்ட, 
னககனள ்தொக்கி கொ்யப்�டுத்தியுள-

ளது.இதில் கடும் கொ்யஙகளுக்குள-
ளொை ந�ர் நுெபரலி்யொ னெத்தி்யசொ-
னலயில் அனுமதிக்கப்�டடுளளொர்.   

சிறுத்ன்த புலி ப்தொ்டர்நது வீட -
டினுள இருப்�்தொக ப�ொலிஸைொருக்-
கும், ெைவிலஙகு தினணக்கள அதி-
கொரிகளுக்கும் அறிவிக்கப்�ட்டது.  

இந்தச் சிறுத்ன்தப்புலின்ய ம்யக்-
கமு்றச்பசயது வீடடிலிருநது, 
பெளியில் எடுக்கப்�டடுளளது.  

கண்டி ப�ரஹரோமவ... 03ஆம் �க்கத் ப்தொ்டர் 
க்டத்்தப்�ட்ட சிறுென் ்தலெத்து-

ஓ்ய, னமலப்பிடடி்ய பிரப்தசத்தில் 
ெசிப்�ெபரை விசொரனணகளில் 
ப்தரி்ய ெநதுளளது. 

சநப்தகந�ர் பநற்று முன்திைம் 
கண்டி ்தல்தொ ப�ரேரொனெ �ொர்னெ-
யி்ட ெந்த ப�ொது, ப�ற்ப்றொருக்கு 
ப்தரிவிக்கொமல் சட்டவிபரொ்தமொை 
முன்றயில் குழநன்தன்ய அனழத்-

துச் பசன்றுளள்தொக  ப்தரி்ய ெநதுள -
ளது.  வினள்யொடடு ப�ொருடகனள 
ெொஙகி பகொடுப்�்தற்கொக சிறுெனை 
பகொழும்புக்கு அனழத்து ெந்த்தொக 
சநப்தக ந�ர் ப�ொலிஸைொரி்டம் ப்தரி-
வித்துளளொர். சிறுெனை கொண-
வில்னலப்யை கண்டி ப�ொலிஸ 
நினல்யத்திலும் முன்றப்�ொடு பசய-
்யப்�டடிருந்தது.

க்டந்்த ஏழு ைோ்தஙகளில்... 03ஆம் �க்கத் ப்தொ்டர் 
தினணக்கள ெரலொற்றில் அதிக 

எண்ணிக்னகயிலொை க்டவுச்சீடடு-
கள 2016 இல் விநிப்யொகிக்கப்�ட-
டுளளை.

2016 ஆம் ஆண்டில் 6,58,725 க்ட -
வுச்சீடடுக்கள விநிப்யொகிக்கப்�ட-
டுளளை. எைபெ இந்த ஆண்டின் 
ஏழு மொ்தஙகளில் 5,90,260  க்ட -
வுச்சீடடுக்கள விநிப்யொகிக்கப்-
�டடுளளனம்யொல், 2016ஆம் 
ெரு்டத்தின் சொ்தனை முறி்யடிக்கப்-

�டுபமன்று எதிர்�ொர்க்கப்�டுகி்றது. 
இப்தபெனள மத்தி்ய ெஙகியின் 
அண்னம்ய அறிக்னகயின்�டி, இந்த 
ஆண்டின் மு்தல் �ொதியில் 1,40,701 
ப�ர் பெளிநொடடு பெனலெொயப்புக் -
கனள பசன்றுளளைர். 

எனினும் 2021ஆம் ஆண்டு முழு-
ெதும் 01 இலடசத்து 17 ஆயிரத்து 
952 ப�ர் மடடுபம பெளிநொடடு 
பெனலெொயப்புக்களுக்கொக பசன்-
றுளளைர்.

நோமை நள்ளிரவு... 03ஆம் �க்கத் ப்தொ்டர் 
பிரப்தச விற்�னை்யொளர்களுக்கு 

ப்தொ்டர்ச்சி்யொக சனம்யல் எரிெொ -
யுனெ விநிப்யொகித்து ெருெ்தொக 
ப்தரிவித்துளள அெர், திைமும் 

ஒரு லடசத்து 40 ஆயிரம் சனம்யல் 
எரிெொயு சிலிண்்டர்கனள சநன்தக்கு 
விநிப்யொகிக்க எதிர்�ொர்த்துளள்தொக-
வும் ப்தரிவித்துளளொர். 

இலஙமகக்கு சரவப்தச... 03ஆம் �க்கத் ப்தொ்டர் 
நொம் அந்த முன்பமொழிவுகளுக்கு 

பசவிசொயக்க பெண்டும் என்று 
நொன் நினைக்கிப்றன், இந்த முன் -
பமொழிவுகள குறித்து �ொரொளுமன்்றம் 
முடிபெடுக்க முடியும்.

அரசொஙகஙகள மற்றும் அரச 
ப�ொதுக் பகொளனககளில் ஏற்�டும் 
மொற்்றஙகள சர்ெப்தச நொண்ய நிதி -
்யத்து்டைொை ப�ச்சுெொர்த்ன்தகளில் 
நொம் எதிர்பகொளள பெண்டி்ய ஒரு 
அடிப்�ன்ட பிரச்சினை்யொகும். 
அடுத்்த 06 மொ்தஙகளிலும் கண் -
டிப்�ொக சிரமஙகனள சநதிக்க 
பநரிடும். 

ப�ொருளொ்தொர பநருக்கடி்யொல் 
�ொதிக்கப்�ட்ட மக்கள மீது 
கெைம் பசலுத்்தப்�்ட பெண்டும் 
என்�ன்த சர்ெப்தச நொண்ய நிதி்ய -
மும் ஒப்புக்பகொளகி்றது.

நொடு மு்தலில் பெளிநொடடுக் 
க்டன் ப்தொ்டர்பில் கெைம் பசலுத்்த 
பெண்டும். பமலும், ஆசி்ய பிரொந -
தி்யத்தின் புவிசொர் அரசி்யலில் 
சிக்கிக் பகொளளொமல் �்யணிக்க 
பெண்டும்.

நொம் அதிகளவிலொை க்டன்ப்தொ -
னகன்ய மீள பசலுத்்த பெண்டியுள -
ளது. 

ஏற்றுமதி சொர்ந்த ப�ொருளொ்தொரம், 
புதுப்பிக்கத்்தக்க எரிசக்தி துன்ற, 
அணுசக்தி �்யன்�ொடு ஆகி்ய 

துன்றகள ப்தொ்டர்பில் சம்பிர்தொ்ய 
கட்டனமப்பிற்கு பெளிப்ய சிந -
திக்க பெண்டும். நொடடின் ப�ொரு -
ளொ்தொரத்ன்த பமம்�டுத்்தொமல் 
நொடடின் எதிர்கொலத்ன்த சீரனமக்க 
முடி்யொது.

்தற்ப�ொது இலஙனக பசய்ய 
பெண்டி்ய மு்தல் �ணி இலஙனக -
யின் ப�ொருளொ்தொரத்ன்த ஸதிரப்� -
டுத்துெ்தொகும். 

1997 ஆம் ஆண்டு ஆசி்ய நிதி 
பநருக்கடி மற்றும் 1997 ஆம் 
ஆண்டு ்தொயலொநது ப�ொருளொ்தொர 
பநருக்கடியின் ப�ொது,   இந்த ப�ொரு -
ளொ்தொர பநருக்கடிக ளில் இருநது 
மீளெ்தற்கு சர்ெப்தச நொண்ய 
நிதி்யம் அெர்களுக்கு ெழிகொடடி -
்யது.

அண்னமயில் நொன் மகொநொ்யக்க 
ப்தரர்கனள சநதித்்தப�ொது,   விகொ -
னரகனள னம்யப்�டுத்தி மக்க -
ளுக்கு நிெொரணம் ெ ழஙகுெ்தற்கு 
ப்தரர்கள ஒப்புக்பகொண்்டைர். 

சமீ� கொலமொக உளளெர்களுக் -
கும் இல்லொ்தெர்களுக்கும் இன்ட -
ப்ய்யொை இன்டபெளி அதிகரித்து 
ெருகி்றது. 

பகொவிட மற்றும் எரிப�ொருள 
பநருக்கடி கொரணமொக �ொ்டசொனலக் 
கல்வி ்தன்ட�டடுளளது. 

அன்த வினரவில் இ்யல்பு 

நினலக்கு மீடப்டடுக்க பெண்டும். 
மு்தலொெ்தொக, ப�ொருளொ்தொர ஸ -
திரத்்தன்னம உருெொக்கப்�்ட 
பெண்டும், இரண்்டொெ்தொக, அ்தன் 
மூலம் சமூக ஸதிரத்்தன்னமன்ய 
உருெொக்க முடியும்.

விெசொ்யம் மற்றும் மீன்பிடித் 
துன்றன்ய நவீைம்யமொக்கு்தல், உற் -
�த்தியில் புதி்ய ப்தொழில்நுட�த் -
ன்தப் �்யன்�டுத்து்தல், கொலநினல 
மொற்்றத்திைொல் ஏற்�டும் �ொதிப்புக -
னளத் ்தணித்்தல், ப�ண்கள எதிர் -
பகொளளும் பிரச்சனைகள, மக்களின் 
வீடடுத் ப்தனெகள, கிரொமப்பு -
்றஙகளில் உளள ெறுனம ப�ொன் -
்றெற்றில் கெைம் பசலுத்்தப்�்ட 
பெண்டும்.

அதிக ஊதி்யம் ப�றும், 
அதிக உற்�த்தி தி்றன் பகொண்்ட 
ப�ொடடிப் ப�ொருளொ்தொரத்ன்த 
நொம் உருெொக்க பெண்டும். 

ப�ரி்ய அளவில் அதிகரித்து 
ெரும் சநன்தகனளக் பகொண்்ட 
ஆசி்ய நொடுகளு்டன் ெர்த்்தக உ்றவு -
கனள உருெொக்க பெண்டும். ்தற் -
ப�ொன்த்ய உலகப் ப�ொருளொ்தொரச் 
சூழல் எந்த நொடடுக்கும் சொ்தகமொக 
இல்னல.

்தொயலொநதின் முன்ைொள ெஙகித் 
்தனலெர் கலொநிதி Veerathai 
Santiprubhop அெர்களும் இஙகு 

கருத்துத் ப்தரிவிக்னகயில், சர்ெ -
ப்தச ஊ்டகஙகளில் கொட்டப்�டு -
ெது ப�ொன்று இலஙனகயில் நிதி 
பநருக்கடி இல்னல எை சுடடிக் -
கொடடிைொர்.

்தொயலொநதின் ப�ொருளொ்தொர 
பநருக்கடியிலிருநது மீளெ்தற்கு, 
அரச நிறுெைஙகனள ்தனி்யொர்ம்ய -
மொக்கு்தல், மிகவும் �ொதிக்கப்�்டக் -
கூடி்ய மக்கனளப் �ொதுகொத்்தல், 
நிறுெை சீர்திருத்்தஙகள, ெஙகித் 
துன்றயில் நம்�கத்்தன்னமன்ய 
உருெொக்கு்தல், அனமச்சரனெ -
யில் ப�ொருளொ்தொர நிபுணர்கனள 
உளெொஙகு்தல், சர்ெப்தச நொண்ய 
நிதி்யத்து்டன் பச்யற்�டு்தல், 
ப்தனெ்யொை சட்ட திருத்்தஙகள 
மற்றும் பெளிநொடடு நிபுணர்களின் 
உ்தவின்யப் ப�று்தல் ப�ொன்்ற ந்ட -
ெடிக்னககனள பமற்பகொண்்ட்தொக 
அெர் குறிப்பிட்டொர்.

ஐக்கி்ய ப்தசி்யக் கடசியின் ்தவி -
சொளர் �ொரொளுமன்்ற உறுப்பிைர் 
ெஜிர அப�ெர்்தை, ஐக்கி்ய மக்கள 
சக்தியின் �ொரொளுமன்்ற உறுப்பிைர் -
களொை கலொநிதி ேர்்ஷ டி சில்ெொ, 
கபீர் ேசீம், ம்யந்த திஸைொநொ்யக்க 
மற்றும் அடெகொட்டொ நிறுெைத் -
தின் ்தனலெர் Murtaza Jafferjee  
உளளிட்ட பிரதிநிதிகள இதில் 
கலநது பகொண்்டைர். 

உ்டபபு ஸ்ரீருக்ைணி சத்திய�ோைோ சபை்த ஸ்ரீ�ோரத்்தசோரதிப ப�ருைோள் திபரௌ�தியம்ைன் 
ஆலயத்தின் வரு்டோந்்த ைபஹோற்சவத்தில் பு்தன்கிழமை (3)விநோயகர ஊரவலம் ஆரம்�-
ைோனது.              (�்டம்: உ்டபபு குறூப நிரு�ர-)
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காணாைல் ஆக்கப்பட்்டவரகளின் உறவுகள்

சாவகச்சரி வி்ேட நிருபர்

காணாமல் ஆககபபடடவர்களின் 
உறவுகளுககு உடனடித் தீர்வு வழஙக 
நடவடிக்க எடுகக ்வண்டுமமன 
யாழ்.மாவடட பாராளுமன்ற உறுப -
பினர் அஙகஜன் இராமநாதன் ஜனா -
திபதி ரணில் விககிரமசிஙகவிடம் 
்காரிக்க விடுத்துள்ார்.

்நற்று முன்தினம் வியாழககி-
ழ்ம ஸ்ரீலஙகா சுதந்திரககடசியின் 
பாராளுமன்ற உறுபபினர்களுககும்- 
ஜனாதிபதி ரணில் விககிரமசிஙகவுக -
குமி்டயிலான முககிய சந்திப -
மபான்று ஜனாதிபதி மசயலகத்தில் 
ந்டமபற்ற ்பா்த சுதந்திர கடசி-
யின் யாழ் மாவடட பாராளுமன்ற 
உறுபபினர் அஙகஜன் இராமநாதன் 
இத்ன வலியுறுத்தினார்.

இது மதாடர்பாக ்மலும் அவர் 
கருத்து மதரிவிக்கயில்;

காணாமல் ஆககப-
பட்டார் உறவுகள 
நீண்ட காலமாக ஓர் தீர்-
வுத்திடடமின்றி சிரமபப-
டுகின்றனர்.

அவர்களுககு வீடடு 
வசதி, ்வ்லவாய்பபு, 
உயர் கல்வி ்பான்ற 
நி்லயான சிறந்த உதவித்-
திடடஙக்் வி்ரந்து 
வழஙகி அவர்க்் மீட-
மடடுகக நடவடிக்க 
எடுகக ்வண்டும்.

அத்துடன் வடககு-,கிழககு மாகா-
ணஙகளுககான மபாரு்ாதார மறு-
மலர்சசி்ய ஏற்படுத்தி வறு்ம 
ஒழிப்ப ஏற்படுத்தும் முகமாக 
ஜனாதிபதி மசயலணி  ஒன்்ற 
உருவாகக நடவடிக்க எடுகக 
்வண்டும். ்மலும் யுத்தம் காரண-
மாக பாதிககபபடடுள் வடமா-

காணத்தின் முககிய 
மதாழிற்து்றக்ான 
்க.்க.எஸ் சீமமந்து 
மதாழிற்சா்ல, பரந் -
தன் இரசாயன மதாழிற் -
சா்ல, ஒடடிசுடடான் 
கூ்ர ஓடடுத் மதாழிற் -
சா்ல மற்றும் ஆ்ன-
யிறவு உபப்ம் ஆகிய-
வற்்ற மீ் ஆரம்பித்து 
நாடடின் உற்பத்தித் 
திற்ன அதிகரிகக நட-

வடிக்க எடுகக ்வண்டுமமன 
்மலும் அவர் ஜனாதிபதியிடம் 
்காரியிருந்தார்.

ஜனாதிபதியுடனான சந்திபபில் 
ஸ்ரீலஙகா சுதந்திரககடசியின் த்ல-
வரும் முன்னாள ஜனாதிபதியுமான 
்மத்திரிபால சிறி்சன உளளிடட 
கடசியின் பிரமுகர்கள பங்கற்றிருந்-
த்ம குறிபபிடத்தககது.

ஈஸ்டர் குண்டு தாக்குதலின் ப�ாது 
கைது செய்யப�ட்ட இருவர் விடுதகை
மன்னார் குறூப  நிருபர்  

 
உயிர்த்த ஞாயிறு குண்டுத்தாக-

குதலின் ்பாது ்கது மசய்யப-
படட இருவர் அவவழககிலிருந்து 
மன்னார் நீதிமன்றத்தால் முழு்ம-
யாக விடுவிககபபடடுள்னர். 

மன்னார் மாவடடத்தில் பளளி 
மு்ன பகுதி்ய ்சர்ந்த நபர் ஒரு-
வரும் தள்ாடி இராணுவ முகாம் 
முன்னாள இராணுவ அதிகாரி ஒருவ-
ருமாக இருவர் பயஙகரவாத த்ட 
சடடத்தில் ்கது மசய்யபபடடி-
ருந்தனர்.

தனது உட்மயில் பீரஙகிககு 
பயன்படுத்தும் திரி்ய ்வத்திருந்-
தார் என்ற அடிபப்டயில் பளளிமு-
்ன்ய ்சர்ந்த நபர் ஒருவர் ்கது 
மசய்யபபடடிருந்தார்.

 அவரிடம் மபறபபடட வாககுமூ-

லத்தின் அடிபப்டயில் அவருககு 
பீரஙகி திரி்ய வழஙகிய குற்றசாட-
டில் தள்ாடி இராணுவ முகா்ம 
்சர்ந்த முன்னாள இராணுவ வீரர் 
ஒருவரும் கடந்த 2019 ஆண்டு பயங-
கரவாத த்டசசடடத்தில் ்கது 
மசய்யபபடடு தடுத்து ்வககபபட-
டிருந்தனர்.

இந்நி்லயில் இருவ்ரயும் விடு-
விகக ்காரி அல்லது மபாலிஸார் 
ஊடாக பயஙகரவாத தடுபபுச சட-
டத்்த நீககக ்காரி சடடத்தரணி 
எஸ்.டி்னசன் கடந்த இரண்டு வரு-
டஙக்ாக வாதாடிவந்தார். எனினும் 
நீண்ட காலமாக அவர்களுககு 
பி்ண நிராகரிககபபடடு இருந்த-
துடன் சடடமா அதிபர் தி்ணக-
க்த்தின் ஆ்லாச்ன மபற்று 
அவர்க்் விடுவிகக முடியும் என 
மதரிவிககபபடடிருந்தது.

இந்நி்லயில் சடடத்தரணி எஸ்.
டி்னசன் ஊடாக சடடமா அதிபர் 
தி்ணகக்த்திற்கு பல மு்ற 
நி்னவூடடல் கடிதஙகள அனுப-
பபபடடிருந்த்தாடு ்நரடியாகவும் 
சடடமா அதிபர் தி்ணகக்த்தில் 
ஆ்லாச்ன ்காரபபடடிருந்தது.

இருபபினும் வழககு காலம் தாழ்த்-
தபபடடு இலங்க உயர் நீதிமன்றத்-
தில் மனித உரி்ம மீறல் வழககு 
தாககல் மசய்ய தயார் நி்லயில் 
இருந்த மபாழுது இவவழககு 
மதாடர்பான விபரஙக்் பரிசீ-
லித்த சடடமா அதிபர் தி்ணகக்ம் 
இருவ்ரயும் விடுவிபபதற்கான 
கடிதத்்த மன்னார் நீதவான் நீதி 
மன்றத்திற்கு ்நற்்றய தினம்(4) 
வியாழககிழ்ம அனுபபி ்வத்-
திருந்தது. அதற்க்மய அவர்கள 
விடுத்ல மசய்யபபடடிருந்தனர். 

மன்்ாரில் அதிைரிக்கும் 
சைாப�ா்ா சதாற்று 

த்லமன்னார் நிருபர் 

மன்னாரிலும் மகா்ரானா மதாற்றி -
னால் பாதிககபபடடவர்களின் எண் -
ணிக்க அதிகரித்துள்தால் பூஸ்டர் 
தடுபபூசி்ய இதுவ்ரககும் மபற்-
றுகமகாள்ாதவர்கள  மபற்றுக-
மகாளளுமாறு மன்னார் மாவடட 
மதாற்று்நாய் விஞஞான பிரிவு 
்வத்திய கலாநிதி கதிர்காமநாதன் 
சுதாகர் இவவாறு மதரிவித்தார். 

மன்னார் மாவடட மதாற்று்நாய் 
விஞஞான பிரிவு ்வத்திய கலாநிதி 
கதிர்காமநாதன் சுதாகர் இதுமதாடர்-
பில் ்மலும் கருத்து மதரிவிக்க-
யில், 

மன்னார் மாவடடத்தில் தற்மபா-
ழுது இம்மாதத் மதாடககத்திலிருந்து 
நா்ாந்தம் சுமார் பத்து மகா்ரானா 
மதாற்றா்ர்கள இனம் காணபபடடு 

வருகின்றனர். மன்னாரில் நானாட-
டான் முசலி பிர்தச பிரிவுகளில் அதி-
கமாக அ்டயா்ம் காணபபடடு 
வந்த மதாற்றா்ர்கள தற்்பாது மன்-
னாரில் பரவலாக அ்னத்து பிர்தச 
மசயலக பிரிவுகளிலும் காணபபடடு 
வருவதாக மதரிவித்தார். 

ஆக்வ பூஸ்டர் மருந்து மபற் -
றுகமகாள்ாதவர்கள தற்மபாழுது 
அவற்்ற மபற்றுகமகாளளும் படி 
யாவருககும் அறிவுறுத்தபபடடு வரு-
கின்றது. 

தற்மபாழுது உருவாகியிருககும் 
மதாற்று ்நாயால் மபரும்பாலும் 
மரணம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப-
புககள கு்றவாக காணபபடுகின்ற-
்பாதும் ்நாயின் ்வகத்்த கு்றப -
பதற்காக்வ பூஸ்டர் தடுபபூசி்ய 
மபற்றுக மகாளளும்படி ்வண்டப-
படடுள்னர். 

மன்னார் மாவடடத்தில் சகல 
சுகாதார ்வத்திய அதிகாரிகள பிரி-
வுகளிலும் ஒவமவாரு சனிககிழ-
்மகளில் வழஙகபபடுவதற்கான 
ஒழுஙகுகள ்மற்மகாள்பபடடுள-
்துடன் இது மதாடர்பாக அந்தந்த 
பகுதி சுகாதார ்வத்திய அதிகாரி 
பிரிவிலும் ்கடடு அறிந்து மகாள -
ளும்படியும் மபாது மககள ்வண்-
டபபடடுள்னர்.

அத்துடன் மபாது இடஙகளில் 
ஒன்றுகூடும்்பாதும் பிரயாணங-
கள மசய்யும்்பாதும் கடடாயம் 
ஒவமவாருவரும் முகககவசம் 
அணிந்திருபபது கடடாயபபடுத்தப-
படடுள்தாக மன்னார் மாவடட 
மதாற்று்நாய் விஞஞான பிரிவு 
்வத்திய கலாநிதி கதிர்காமநாதன் 
சுதாகர் இவவாறு ்மலும் மதரிவித்-
தார்.

தகைமன்்ார் �ா்டொகைக்கு 9 இைடெம் ரூ�ாய
செைவில் சுத்திைரிக்ைப�ட்ட குடிநீர் வெதி
த்லமன்னார் வி்ேட நிருபர் 

சுமார் 25 வருடஙகளுககு 
்மலாக த்லமன்னார் 
பாடசா்ல ஒன்றில் குடிநீருககு 
தவித்துக மகாண்டிருந்த  மாண -
வர்களுககு மன்னார் ்றாடடரி 
கழகம் குடிநீர் மபறுவதற்கான 
வசதிக்் வசதிக்் மசய்து 
மகாடுத்துள்து. 

நீண்ட காலம் குடிநீர் வசதி 
இல்லாமல் இருந்த  த்ல-
மன்னார் பியர் அரசினர் தமிழ் 
கலவன் பாடசா்லககு 
9 லடசம் ரூபா மசலவில் 
மன்னார் ்றாடடரி கழகத் -
தின் ஏற்பாடடில் சுத்திகரிககபபடட 
குடிநீர் வசதி மசய்து மகாடுககப-
படடது

த்லமன்னார் பியர்  பாடசா்ல-
யில்  450 அதிகமான மாணவர்கள 

கல்வி கற்று வருகின்றனர். 25 வரு-
டஙகளுககு ்மலாக தூய குடிநீர் 
வசதிகள இன்றி ஆசிரியர்கள மாண -
வர்களும் பாரிய சிரமஙக்் எதிர்-
மகாண்டு வந்தனர். 

இவர்கள குடிபபதற்காக பக -

கத்து மருத்துவம்னயில் 
இருந்து குடிநீர் மபற்று வந்த-
னர். இ்த அறிந்த மன்னார் 
்றாடடரி கழக நிர்வாகத்தி-
னர் மற்றும் அதன் மன்னார் 
மாவடட த்லவர் மராபின் 
மஜயரூபன் த்ல்மயில் 
த்லமன்னார் பியர் அரசினர் 
தமிழ் கலவன்  பாடசா்லககு 
சுத்திகரிககபபடட குடிநீர் 
வசதி மசய்து மகாடுபபது 
என்று முடிவு எடுககபபடடது

அதன் அடிபப்டயில்  
பாடசா்ல அதிபர், ஆசிரியர் 
மாணவர்களின் ஒத்து்ழப-
்பாடு கடந்த மாதம் ஆரம்பிக-

கபபடட ்வ்லத்திடடம் நி்றவு 
மபற்று  வியாழககிழ்ம (4) குடிநீர் 
திடடம் ்வபவ ரீதியாக திறந்து 
்வககபபடடு  பாடசா்ல நிர்வா -
கத்திடம் ்கயளிககபபடடது

்யாழிலிருந்து ைதிர்ைாமம் 
ப�ாக்கி கெக்கிள் �்யணம்

யாழ்.வி்சட நிருபர் 

யாழ்பபாணத்தில் இருந்து கதிர்-
காமம் ்நாககி இரு இ்்ஞர்கள 
துவிசசககர வண்டி பயணத்தி்ன 
ஆரம்பித்துள்னர். 

யாழ்பபாணம் ்காட்ட முனி-
யபபர் ஆலய முன்றலில் இருந்து 
்நற்்றய தினம் மவளளிககிழ்ம 
கா்ல தமது பயணத்தி்ன ஆரம்-
பித்துள்னர். யாழ்பபாணம் மதால்-
புரம் பகுதி்ய ்சர்ந்த குகநாதன் 
நிதுசன் (வயது 24) மற்றும் பாஸ்க-

ரன் சுமித்தன் (வயது 22) ஆகிய இரு 
இ்்ஞர்களு்ம தமது பயணத்்த 
ஆரம்பித்துள்னர். 

நாடடில் ஏற்படடுள் மபாரு்ா-
தார மநருககடி,  எரிமபாருள தடடுப-
பாடு இவற்றுககு மத்தியில் உடல் 
ஆ்ராககியத்்த ்பண துவிசசக-
கர வண்டி ஓடடுவது சிறந்ததாகும். 
அத்ன மககள மத்தியில் விழிப-
புணர்வாக ஏற்படுத்தும் ்நாககுட-
்ன்ய தாம் துவிசசககர வண்டியில் 
கதிர்காமம் ்நாககி பயணிபபதாக 
மதரிவித்துள்னர்.  

கிளிந�ாச்சி ைாவட்்ட 
மவத்தியசாமை

கிளிமநாசசி குறூப நிருபர்

கிளிமநாசசி மாவடட ்வத்தி -
யசா்லயில் புதன் மற்றும் சனிக-
கிழ்மகளில் மகாவிட 19 தடுப-
புமருந்்தற்றும் நடவடிக்ககள 
முன்மனடுககபபடடுள்தாக மாவ 
டட ்வத்தியசா்ல நிர்வாகம் -
மபாது மககளுககு அறிவித்துள்து.

தற்்பாது மீண்டும் அதிகரித்து 
வருகின்ற மகாவிட19 மதாற்று கார-
ணமாக இரு தினஙகளிலும் கா்ல 8 
மணி முதல் பிற்பகல் இரண்டு மணி 
வ்ர தடுபபூசியி்ன மபற்றுக-
மகாள்  முடியும் என  மதரிவிககப-
படடுள்து. 

தடுபபூசிக்் மபற்றுகமகாள -
்ாத மபாது மககள மூன்றாவது 
மற்றும் நான்காவது தடுபபூசிக்் 
மபற்றுகமகாள் முடியும் எனவும் 
மாவடட ்வத்தியசா்ல நிர்வாகம்-
அறிவித்துள்து.

வவுனி்யா வீ�பு�த்தில் இருவருக்கிக்டப்ய பமாதல்
வவுனியா வி்சட நிருபர்

வவுனியா, வீரபுரம், சின்னத்தன்-
ப்ன பகுதியில் இரு தரபபினருக-
கி்டயில்  ஏற்படட ்மாதலில் 
இ்்ஞன் ஒருவர் கா்த கடித்து 
குதறிய்மயினால் படுகாயம-
்டந்த நபர் வவுனியா மாவடட 
மபாது ்வத்தியசா்லயில் அனும-
திககபபடடுள்ார்.

்நற்றுமுன்தினம் (04.08) இரவு 
7.30 மணிய்வில் வீதியில் மசன்ற 
சமயத்தில் இரு தரபபினருககு-
மி்ட்ய வாய்த்தர்ககம் ஏற்பட -
டுள்து. வாய்தர்ககம் ்மாதலாக 
மாறியதில் வாளமவடடு தாககுதல் 
்மற்மகாள்பபடடுள்துடன், 
அதில் ஒர் இ்்ஞன் ்மாதலில் 
ஈடுபடட நபர் ஒருவரின் கா்த 
கடித்து துண்டாககியுள்ார். 

த்லயில் வாளமவடடு காயம் 
மற்றும் காது துண்டாககபபடட 
நி்லயில் 45 வயது்டய நபமரா-
ருவர் வவுனியா மாவடட மபாது 
்வத்தியசா்லயில் அனுமதிககப-

படடுள்ார்.
சம்பவம் மதாடர்பிலான ் மலதிக 

விசார்ணக்் மசடடிககு்ம் 
மபாலிஸார் ்மற்மகாண்டு வருகின்-
றனர்.

யாழ்.வரைாற்றுச்சிறபபு மிக்க வணமணயம்பதி ஸ்ரீ வவஙக்டவரதராஜபந்பருைாள் ஆை-
யத்தில் ஸ்ரீ வரைஹாைட்சுமி உற்சவம வ�ற்மறய தினம நவள்ளிக்கிழமை காமை சிறப -
்பாக இ்டமந்பற்றது.                 ்ப்டம: யாழ். விவச்ட நிரு்பர

பிரச்சினைகளுக்கு உடைடி தீர்வு வழஙக
நடவடிக்னககள் எடுக்க வவண்டும்

ஜனாதி்பதியி்டம அஙகஜன் எமபி வலியுறுத்து

சைாவிட 
தடுபபுமருந்பதற்றும்

�்டவடிக்கைைள் 
முன்ச்டுபபு 

காது துண்டான நிமையில் 
மவத்தியசாமையில் ஒருவர அனுைதி 

வவுனியா, வசைைடு கிராைத்-
தில் யாமன தாக்கி முதியவர 
ஒருவர வ�ற்று (05.08) உயி-
ரிழந்துள்்ளதாக ந்பாலிஸார 
நதரிவித்தனர. வவுனியா, 
வசைைடு ்பகுதியில் வசிக்கும 
68 வயதும்டய முதியவர 
ஒருவர காட்டில் வதன் எடுப்பதற்-
காகச் நசன்றுள்்ளார. இதன்-
வ்பாது, காடு வ�ாக்கி மசக்கிளில் 
நசன்றுநகாணடிருந்த வ்பாது 
வீதியின் குறுக்வக நின்ற 
யாமன அவமர தாக்கியுள்்ளது.  
சம்பவ இ்டத்திவைவய முதியவர 
ைரணைம்டந்துள்்ளார. வீதியால் 
நசன்றவரகள் அதமன அவ-
தானித்து ந்பாலிஸாருக்கு 
வழஙகிய தகவலின் அடிப்பம்ட-
யில் ந்பாலிஸார ச்டைத்மத மீட்-
டுள்்ளது்டன், இது நதா்டர்பான 
விசாரமணகம்ள முன்நனடுத்-
துள்்ளனர.    
்ப்டம: வவுனியா விவச்ட நிரு்பர

வவுனி்யாவில் ்யாக் 
தாக்கி முதி்யவர் �லி

மருமைன் 
தாக்கி்யதில் 

மாமி்யார் �டுைா்யம்
சாவகச்சரி வி்சட நிருபர்

சாவகச்சரிப மபாலிஸ் பிரிவிற்-
குடபடட மீசா்ல கிழககுபபகுதி-
யில் ்நற்றுமுன்தினம் வியாழககி-
ழ்ம மருமகனின் தாககுதலுககு 
இலககான மாமியார் மற்றும் ்மத்-
துனர் ஆகி்யார் படுகாயம்டந்த 
நி்லயில் ்வத்தியசா்லயில் 
அனுமதிககபபடடுள்னர். 

காணித் தகராறு காரணமாக 46 
வயதான மாமியார் மற்றும் 14 
வயதான ்மத்துனர் ஆகி்யா்ர  
சந்்தக நபர் கடு்மயாக தாககியுள-
்ார். இதில் மாமியார் த்லயில் படு -
காயம்டந்த நி்லயில் சாவகச்சரி 
ஆதார ்வத்தியசா்லயில் அனு -
மதிககபபடடு பின்னர் ்மலதிக 
சிகிச்சககாக யாழ் ்பாதனா ்வத்-
தியசா்லககு அனுபபி ்வககப-
படடுள்ார். தாககுதல் சம்பவம் 
மதாடர்பான ்மலதிக விசார்ண -
க்் சாவகச்சரிப மபாலிஸார் 
முன்மனடுத்து வருகின்றனர்.



தலவாக்கலல குறூப் நிருபர்

நாவலப்பிட்டி க்கட்்டபுலா பிரி-
விலிருந்து அக்கரவதலத ததாட்்டத -
திற்கு பாலம் அலைக்கப்ப்டாலை 
குறிதது நுவகரலியா ைாவட்்ட 
கெயல்கததில் இ்டம்கபற்்ற விதெ்ட 
்கலந்துலரயா்டலில் த்கள்விகயழுப்-
பப்பட்்டது. இசெந்திப்பு ைாவட்்ட 
கெயலாளர் நந்தன ்கலப்டவின் 
உததிதயா்கபூர்வ ்காரியாலயததில் 
இ்டம்கபற்்றது. இசெந்திப்பில் 
பாராளுைன்்ற உறுப்பினர்்களான 
ஜீவன் கதாண்டைான், ைருதபாணடி 
ராதைஸவரன், இ.கதா.்கா ததசிய 
அலைப்பாளர் எ.பி.ெகதிதவல்,-
பிரததெ ெலப்களின் தவிொளர்்கள் 
ைற்றும் பிரததெ கெயலாளர் விதுர 
ெம்பத, இ்டர் மு்காலைததுவ பிரதி 
பணிப்பாளர்  ரஞ்சித அல்கத்கான் 
உட்ப்ட க்கட்்டபுலா அக்கரவதலத 
ததாட்்ட ைக்கள் பிரதிநிதி்களும் 
்கலந்து க்காண்டனர்.  

இதுகதா்டர்பில் நுவகரலியா 
ைாவட்்ட கெயலாளர், பிரததெ கெய-
லாளர் ைற்றும் ைாவட்்ட இ்டர் மு்கா-
லைததுவ ைததிய நிலலயம் ஆகிய-
வற்றின் ்கவனததிற்கு நுவகரலியா 
ைாவட்்ட பாராளுைன்்ற உறுப்பின -
ரும் இலஙல்க கதாழிலாளர் ்காஙகி-
ரஸ கபாது கெயலாளருைான ஜீவன் 
கதாண்டைான் க்காணடுவந்துள்-
ளார். 

இதன்தபாது  பாலதலத நிர்ைா -
ணிப்பதற்்கான ந்டவடிகல்க்கலள 
எடுககுைாறும் தவணடுத்காள் விடுத -
துள்ளார்.   இசெந்திப்பில் ்கலந்து 
க்காண்ட ைக்கள் பிரதிநிதி்கள் ்கருதது 
கதரிவிகல்கயில், க்கட்்டபுலா கீழ் 
பிரிவிலிருந்து அக்கரவதலத ததாட்-
்டததிற்கு பிரதான ஆறு ஒன்ல்ற 
்க்டந்தத ைக்கள் நீண்ட்காலைா்க பய-
ணிதது வருவதா்க சுட்டிக்காட்டினர். 
இதுகதா்டர்பில் நீண்ட நாட்்களுககு 
முன்னர் ஆற்ல்ற ்க்டந்து கெல்ல 
பாது்காப்பான பாலகைான்ல்ற நிர் -
ைாணிதது தருைாறு த்காரிகல்க்கள் 

முன்லவக்கப்பட்டிருந்தன. 
இந்நிலலயில் பாலம் ஒன்ல்ற 

அலைப்பதற்்கா்க அஙகு ்க்டந்த 
்காலங்களில் அடிக்கல் நாட்்டப்பட்-
்டன.  எனினும் நிர்ைாணபணி்கள் 
முன்கனடுக்கப்ப்டவில்லல.  

இப்பிரததெததில் சீரற்்ற ்காலநிலல 
்காலங்களில் கவள்ளம் பாயும். 

ஆனால், அக்கரவதலத ைக்கள் 
ஆற்ல்ற ்க்டந்து தைது ததாட்்டத -
திற்கு கெல்ல தவணடியுள்ளதால் 
உயிலர ல்கயில் பிடிதது க்காணத்ட 
அஙகு இ்டப்பட்டிருந்த ்கயிறு 
ஒன்றின் உதவியு்டன் ஆற்ல்ற ்க்டப்-

பது வழலை. 
இவவா்றான சூழ்நிலலயிதலதய 

்க்டந்த முதலாம் தி்கதி ைாலல 
கபயத ்கடும் ைலழயில் கதாழி-
லுககு கென்று ஆற்ல்ற ்க்டந்து 
ததாட்்டததிற்கு கெல்ல முற்பட்்ட 
மூவர் ஆற்றில் திடீகரன கபருகக்க-
டுதத கவள்ள நீரில் அடிதது கெல்-
லப்பட்டு உயிரிழந்ததா்க அவர்்கள் 
கதரிவிததனர். அக்கரவதலத ைக்க-
ளின் த்காரிகல்க ஏற்று அஙகு பாலம் 
ஒன்ல்ற அலைக்க ந்டவடிகல்க 
எடுக்கப்பட்டிருந்தால், இந்த உயிர் -
்கள் பறிதபாயிருக்காது என ைாவட்்ட 
கெயலாளருககு பாராளுைன்்ற உறுப்-
பினர் ஜீவன் கதாண்டைான் சுட்டிக-
்காட்டியுள்ளனர். 

இதலனயடுதது நுவகரலியா 
ைாவட்்டததில் கபருந்ததாட்்ட பகு -
தி்களில் ைக்கள் குடியிருப்பு்களுககு 
அருகிலும், பிரதான மின் ்கம்பி்க-
ளுககு இல்டயிலும் ்காணப்படும்  
பாரிய ைரங்கலள அவவப்பகுதி 
கிராை தெலவ அதி்காரி்கள் ஊ்டா்க 
அ்கற்்ற ந்டவடிகல்க எடுக்கப்படும் 
என  ைாவட்்ட கெயலாளர் உறுதிய-
ளிததார்.

தைலும் வடி்கால் அலைப்பு்கள் 
ைற்றும் சிறுபாலங்கள் கதா்டர்பிலும் 
்கவனம் கெலுததி அபிவிருததி்கலள 
முன்கனடுக்க ந்டவடிகல்க எடுக்கப் -
படும் என ைாவட்்ட கெயலாளர் உறு-
தியளிததார்.
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(ஹற்்றன் சுழற்சி,ஹற்்றன் விதெ்ட 
நிருபர்்கள்)  

பூ ண டு த ல ா ய ா வி லி ருந் து 

்கம்பலள ந்கலர தநாககி பயணிதத 
தனியார் பஸ ஒன்று தநற்று ைாலல 
பூணடுதலாயா - க்காதைலல பிரதான 

வீதியில் ைல்லாவ பகுதியில் விபத-
துககுள்ளாகியுள்ளது.    

இவவிபததில் பஸஸில் பயணிதத 

14 தபரில் ஒருவர் உயிரிழந்தது்டன், 
12 தபர் படு ்காயங்களுககுள்ளாகி-
யுள்ளனர். 

பூண்டுல�ோயோவில் பஸ் விபத்து மண்சரிவு அபாயம்
தலவாக்கலல குறூப் 
நிருபர்

நுவகரலியா ைாவட்-
்டததில் கதா்டர்சசியா்க 
கபயது வரும் ்கடும் 
ைலழ ்காரணைா்க 
நுவகரலியா ஹற்்றன் 
வீதியில் தநற்று (05) 
நானுஓயா விணடித்கா-
னர் பகுதியில் ைண-
தைடு்கள் ைற்றும் ைரம் 
ஒன்று ெரிந்து வீழ்ந்தலையினால் 
தபாககுவரதது தல்டப்பட்டுள்ளது. 
நுவகரலியா ைாவட்்ட அனர்தத மு்கா-
லைததுவ பிரிவின் உதவிப் பணிப்பா-
ளர் ரஞ்சித அழ்கத்கான், கபாலிஸ, 
இராணுவம் ைற்றும் நுவகரலியா 
வீதி அபிவிருததி அதி்காரெலப 
ஆகியன இலணந்து அப்பகுதியில் 
வீழ்ந்த ைணதைடு்கலளயும் ைரதலத  
கவட்டி அ்கற்றுவதற்கும் ந்டவ-

டிகல்க எடுதததா்க கதரிவிததார். 
்கனைலழ ைற்றும் பலதத ்காற்று ்கார-
ணைா்க நுவகரலியா ந்கரம் ைற்றும் 
அதலன அணமிதத பகுதி்களில் அதி-
்களவான ைரங்கள் முறிந்து வீழ்ந்துள்-
ளதா்கவும், இது கதா்டர்பில் ைக்கள் 
அவதானைா்க இருககுைாறும் ொரதி-
்கள் ைரங்களுககு அடியில் வா்கனங-
்கலள நிறுததுவலத தவிர்ககுைாறும் 
அவர் த்கட்டுகக்காணடுள்ளார். 

கெட்டபு�ோ அகெரவத்்தை லதைோட்டத்தில் போ�ம் 
அ்ைத்தைல் கதைோ்டர்பில் விலே்ட ெ�ந்து்ரயோ்டல்

தை�வோகெ்� புனிதை பத்திரிசியோர் 
ெல்லூரியில் ைண்ேரிவு - ெட்ட்டஙெள் லேதைம்

ஹற்்றன் சுழற்சி நிருபர்)

ைலலய்க பகுதி்களில் கதா்டர்ச -
சியா்க கபயது வரும் அல்ட ைலழ 
்காரணைா்க பல பகுதி்கள் கவள்ள 
நீராலும், ைணெரிவாலும் பாதிக்கப் -
பட்டுள்ளன.

அந்தவல்கயில் தலவாக்கலல 
பகுதியில் கபயது வந்த அல்ட 
ைலழ ்காரணைா்க நுவகரலியா 
்கல்வி வலயததுககுட்பட்்ட தலவாக -
்கலல புனித பததிரிசியார் ்கல்லூ -
ரிககு அரு்காலையில் அலைந்துள்ள 
ைணதைடு ெரிந்து வீழ்ந்துள்ளது.

இதன்தபாது, பா்டொலலக்க -
்கான வா்கன தரிப்பி்டம், நீர் தாஙகி 
என்பன முற்்றா்க தெதைல்டந்துள் -
ளது. தைலும் வா்கன தரிப்பி்டத -
தில் நிறுததி லவக்கப்படிருந்த ்கார் 

ஒன்றும் பகுதியளவு தெதைல்டந் -
துள்ளது.

தைலும் ைணெரிவு ஏற்படும் 
அபாயம் இப்பகுதியில் இருப் -
பதனால் அரு்காலையில் உள்ள  
வகுப்பல்றயில் ்கற்்றல் ்கற்பிததல் 
ந்டவடிகல்க்கலள தைற்க்காள்ள 
முடியாத நிலலலை ஏற்பட்டுள் -
ளது.

்கடும் ைலழ ்காரணைா்க பா்ட -
ொலல்களுககு விடுமுல்ற வழங -
்கப்பட்டுள்ளதால் பாதிப்லப 
தவிர்ததுகக்காள்ள கூடியதா்க இருந் -
ததா்க பா்டொலல அதிபர் கதரிவித -
துள்ளார்.

்கல்வி ந்டவடிகல்க்கலள முன் -
கனடுதது கெல்வது கதா்டர்பில் 
இறுதி தீர்ைானம் தைற்க்காள்ளப்ப -
்டவில்லல எனவும் அதிபர் தைலும் 
கதரிவிததார். 

கெட்டப்பு�ோ அகெரவத்்தை லதைோட்டம்

நாவலப்பிட்டிசுழற்சி நிருபர்

நாவலப்பிட்டி க்கட்்டப்புலா அக-
்கரவதலத ததாட்்டததில் மூன்று தபர் 
ஆற்றுநீரில் அடிதது கெல்லப்பட்டுள்-
ளனர். இந்நிலலயில் ்காவதத கபருந்-
ததாட்்ட ்கம்பனி நிர்வா்கம் மூன்று 
குடும்பததினருககும் நஷ்ட ஈ்டா்க 

ஒருசிறுகதால்கலய வழஙகியுள்ளது.  
இதன் தபாது ததாட்்டதகதாழிலுககு 
கென்றிருந்த 3  பிள்லள்களின் தாயான 
45 வயதான கெயகலட்சுமி,  3 பிள்-
லள்களின் தந்லதயான 52 வயதான 
ெததியசீலன் ைற்றும் 3 பிள்லள்களின் 
தந்லதயான 56 வயதான ெந்திரதைா-
்கன் ஆகிதயார் நீரில் அடிததுகெல்-

லப்பட்டு ்காணாைல் தபாயிருந்தனர். 
உயிரிழந்த ெததியசீலன் குடும்பததிற்கு 
75,000/=, ெந்திரதைா்கன் குடும்பத-
திற்கு 75,000/=, கெயகலட்சுமி குடும்-
பததிற்கு 50,000/= வீதம் ்கம்பனியின் 
பிரதிகபாது மு்காலையாளர் ெமிந்த டி 
சில்வா ைற்றும் கபருந்ததாட் இயககு-
னர் ெமிந்த குணரதன வழஙகியுள்ளனர். 

ெோணோைல் லபோனவர்ெளின் குடும்பஙெளுககு
ெோவத்தை கபருந்லதைோட்ட ெம்பனியோல் நிதியுதைவி

இலஙமக வஙகி தனது 83 ஆவது ஆண்டு விழாவிமன முன்னிட்டு நுவரெலியா 
கிமையின் முகாமையாைர் எம்.ொைன் தமலமையில் விசசட நிகழ்வுகள் இடம்ரபெற்றன. 
இதன்சபொது சர்வைத பிொர்்ததமனகள் நமடரபெறறு சகக் ரவட்டி ரகாண்டாடபபெட்டதுடன், 
விவசாய ைறறும் வீடமைபபு கடன் உதவிகள் பெயனாளிகள் சிலருக்கு வழஙகபபெட்டன. 
இந்நிகழ்வில் நுவரெலியா இலஙமக வஙகி கிமையின் முகாமையாைர் எம்.ொைன், 
அதன் பெகுதி முகாமையாைர் பி.விஸ்வநாதன், நுவரெலியா பிெசதச ரசயலாைர் விதுெ 
சம்பெ்த, நுவரெலியா ைாவட்ட சிசெஸ்ட ரபொலிஸ் அ்ததியட்சகர் உடுகை சூரிய, நுவரெலியா 
ரபொலிஸ் நிமலய ரபொறுபபெதிகாரி பிசெைலால் ைறறும் நுவரெலியா இலஙமக வஙகி 
கிமையின் உ்ததிசயாக்ததர்கள் உட்பெட பெல முக்கியஸ்தர்கள் கலந்துக்ரகாண்டனர்.
 பெடம் தலவாக்கமல குறூப நிருபெர்

தை்�ை்ைவோன ்ெதிெ்ை லதைடி
கபோலிஸ் விேோர்ண தீவிரம் 
(இரததினபுரி சுழற்சி நிருபர்)

எம்பிலிப்பிட்டி நீதிைன்்ற வளவி-
லிருந்து ல்கவிலஙகு்டன் ல்கதி்கள் 
இருவர் தப்பிச கென்்ற ெம்பவததில் 
சில்றசொலல அதி்காரி்கள் ைற்றும் 
கபாலிஸ அதி்காரி்களின் ஒதது-
லழப்பு கில்டததுள்ளதா? எனததீவிர 
விொரலண இ்டம்கபற்று வருவதா்க 
எம்பிலிப்பிட்டிய கபாலிஸார் கதரி-
விககின்்றனர்.

இவவிரு ல்கதி்களும் தநற்று முன்-
தினம் நீதிைன்்ற விொரலண்கள் முடிந்-
ததும் நீதிைன்்ற வளவில் நிறுததப்பட்-
டிருந்த சில்றசொலல பஸவணடியில் 
ஏற்றுவதற்கு அதி்காரி்களால் அலழத-
துவரப்பட்்ட தபாது ்கணணிலைக-
கும் தநரததில் ல்கவிலஙகு்களு்டன் 

வீதியில் நிறுததப்பட்டிருந்த வா்கனம் 
ஒன்றில் ஏறி தப்பிசகென்றுள்ளதா்க 
கபாலிஸார் கதரிவிககின்்றனர். 

கூட்டுப்பாலியல் துஷபிரதயா்கம் 
ைற்றும் தபாலதப் கபாருள் லவததிருத-
தல் ஆகிய குற்்றசொட்டு்களின் தபரில் 
ல்கதுகெயயப்பட்டிருந்த 28 ைற்றும் 
29 வயது்கலளயுல்டய  இருவதர 
இவவாறு தப்பிசகென்றுள்ளனர். இவர்-
்கள் இருவரும் தப்பிசகெல்ல்கயில் 
பாது்காப்பு வழஙகிய அதி்காரி்கள் 
ல்கயில் துப்பாககி்கலள லவததிருக-
்காலை கதா்டர்பில் விொரலண இ்டம்-
கபற்று வருவதா்கவும் கபாலிஸார் கதரி-
விககின்்றனர். இவர்்கள் கதா்டர்பான 
த்கவல்்கலள வழஙகுைாறு கபாலிஸார் 
கபாது ைக்களின் உதவிலய நாடுகின்்ற-
னர். 

உககுவ்ை பிரலதைேஙெளில் ைண்ேரிவு அபோயம்   
தம்புள்ள தின்கரன் நிருபர்  

தற்தபாது நாட்டில் நிலவும் சீரற்்ற ்காலநிலல ்காரணைா்க 
ைாததலள உககுவலள பிரததெ கெயல்கப் பிரிவு்களுககு 
அனர்தத அபாய எசெரிகல்க விடுக்கப்பட்டுள்ளது.   

ைாததலள ைாவட்்டததின் உககுவலள பிரததெ கெயல-
்கப் பிரிவு அனர்தத ஆபதது மிகுந்த வலயைா்கப் பிர்க்டனப்-
படுததியிருப்பதா்க ததசிய ்கட்்ட்ட ஆராயசசி லையததின் 
ைாததலள ைாவட்்ட பிரதானியும் புவியியலாளருைான ெமிந்த 
கைாத்றை்ட கதரிவிததார். ்கற்பால்ற்கள் உருணடு விழுதல் 
ைற்றும் ைணெரிவு முதலான அவதானம் மிகுந்த பிரததெ-

ைா்க இ்றதததாட்ல்டப் பிரததெததின் ஐந்து பிரிவு்களுககு 
இவவாறு எசெரிகல்க விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதததவலள 
நககிள்ஸ ைலல உசசியில் ்கடும் பனி நிலவுகின்்றது. நக-
கிள்ஸ - இழுககும்புர பிரதான வீதியில் கதா்டர்ந்து பனிமூட்-
்டம் நிலவி வருவதா்கவும் இதனால் இவவீதியில் பயணிக-
கும் வா்கனங்கள் எவதவலளயிலும் ெறுக்கக கூடிய ஆபதது 
்காணப்படுவதா்கவும் அறிவுறுததப்பட்டுள்ளனர். இதனால் 
நககிள்ஸ ைற்றும் பிட்்டவலபததன பிரததெங்கலளப் பார்-
லவயிடுவதற்கு கெல்லும் சுற்றுலாப் பயணி்கள் மி்கவும் அவ-
தானைா்க இருக்க தவணடுகைனவும் பிரததெ சுற்றுச சூழல் 
அலைப்புக்கள் சுட்டிக்காட்டி வருகின்்றன.  

கதைோழி�ோைர் லதைசிய 
ேஙெத்தினோல் லதைோட்ட 

்வத்தியேோ்�ெளுககு 
ைருந்து உதைவிெள் 

கதாழிலாளர் ததசிய ெங்கத -
தின் தலலவரும் பாராளுைன்்ற 
உறுப்பினருைான பழனி தி்காம் -
பரம் ைற்றும் ெங்கததின் பிரதித 
தலலவரும் பாராளுைன்்ற உறுப்-
பினருைான ையில்வா்கனம் உத-
யகுைார் ஆகிதயார் இலணந்து 
ஆரம்பிததுள்ள "உயிர்்காக்க 
ைருந்து"என்னும் திட்்டததின் கீழ்  
ததாட்்டப்பு்ற லவததியொலல-
்களுககு  அததியாவசிய ைருந்து 
கபாருட்்கள் வழஙகி லவக்கப்-
பட்டுள்ளது. 

அந்த வல்கயில் தலவாக்கலல 
ை்டககும்பலர ததாட்்டம் ைற்றும் 
வட்்டக்கால்ட ததாட்்டதலத 
தெர்ந்த சுைார் 10ககும் தைற்பட்்ட 
பிரிவு்களில் வசிககும் 2000 ற்கும் 
அதி்கைான ைக்கள் பயன்கப -
றும் வல்கயில் ை்டககும்பலர 
ததாட்்ட லவததியொலலககு 
கதாழிலாளர் ததசிய ெங்கததின் 
பிரதித தலலவர் ையில்வா்கனம் 
உதயகுைார்  தலலலையில்  அத-
தியாவசிய ைருந்து கபாருட்்கள் 
வழஙகி லவக்கப்பட்்டன. 

பபாக்குவரத்து தடை 



க�ொழும்பு, கெள்ளெத்தை, மயூரபதி ஸ்ரீ 
பதர�ொளி அம்பொள ஆலய ததைர்ததிருவிழொ -
வும் இன்று �ொ்ல 6 மணிக்கு ந்ைகபறவுள -
்ளது. 

இன்று �ொ்ல 5.30 மணிக்கு ந்ைகப -
றும் ெசநதை மணைப பூ்ை்யத கதைொைர்நது 
ரததைொறசெம் ந்ைகபறவுள்ளது. 

ஆலயததின் ரததைொறசெ ந�ர்ெலப் 
கபருவிழொ ஆலயததில் இருநது புறப்பட்டு 
கெெகலொக் வீதி ெழியொ� பொமன் �்ை 
சநதி, ைபிளயூ ஏ சில்ெொ மொெத்தை,கெௌ்்ள -
ெத்தை சமிக்்ஞை வி்ளக்கு சநதி, �ொலி வீதி, 
டிக்மன்ஸ் வீதி ெழியொ� மயூரபதி த�ொயி்ல 
ெநதை்ையுள்ளது.  

இவெொலயததின் தீர்ததைததிருவிழொ நொ்்ள 
ந்ைகபறவுள்ளது. இதை்ைகயொட்டி 
2022.08.07ஆம் தி�தி நொ்்ள �ொ்ல 6 
மணிக்கு அம்பொள ஆலயததில் இருநது 
புறப்பட்டு மயூரபதி, கெெகலொக் வீதி, 
பொமன்�்ை, ைபிளயூ ஏ சில்ெொ மொெத்தை, 
ஸ்தைசன் தரொட், கம்ரன் டி்ரவ வீதி 
ெழியொ� பம்பலப்பிட்டி கின்தரொஸ் இநது 

சமுததிரத்தை அ்ைெொர். அங்கு அம்பொ -
ளுக்கு தீர்தததைொறசெம் ந்ைகபறும். 

இங்கு தீர்தததைொறசெம் முடிவுறறதும் 
அம்பொள மீணடும் அங்கிருநது புறப்பட்டு 
சொர்லிமன் தரொட், �ொலி வீதி ெழியொ� பம்ப -
லப்பிட்டி புதிய �திதரசன் த�ொயி்ல ெநதை -
்ைெொர்.   

அன்று மொ்ல 6 மணிக்கு இநதிர விமொைத -
தில் அம்பொள ந�ர ெலம் ெரும் நி�ழ்வு ந்ை -
கபறவுள்ளது. 

பம்பலப்பிட்டி புதிய �திதரசன் த�ொவிலி -
ருநது புறப்படும் இநதிர விமொை ந�ர ெலம் 
�ொலி வீதி, ருததிரொ மொெத்தை, எம்ைன் தலன், 
ைபிளயூ ஏ சில்ெொ மொெத்தை, பொமன்�்ை, 
கெெகலொக் தறொட் ெழியொ� மயூரபதி |ஆல -
யத்தை ெநதை்ையவுள்ளது.   

எதிர்ெரும்8ஆம் தி�தி பூங்�ொெைம் , 
�றபூரத திருவிழொ என்பை ந்ைகபறும். 
எதிர்ெரும் 9 ஆம் தி�தி �ொ்ல மொரியம் -
மன் தைொலொட்டு, திருக்குளிர்ததி என்பைவும் 
மொ்ல 4 மணிக்கு ்ெரெர் ம்ையும் ந்ை -
கபறும்.   எஸ். ருக்மணி �ொநதைன்

அநுரொதைபுரம் தமறகு திை�ரன்,  
திறப்ப்ை திை�ரன்  நிருபர்�ள

திறப்ப்ை  பிரததைசததில் 
தமறக�ொள்ளப்பட்ை பல சுற -
றிெ்்ளப்புக்�ளின் மூலம் 
அதி�  வி்லயில் எரிகபொரு்்ள  
விறப்ை கசயெதைறகு பதுக்கி -
்ெததிருநதை  ஐெ்ர ்�து  கசய -
துள்ளதைொ� திறப்ப்ை கபொலிசொர் 
கதைரிவிததைைர்.

திறப்ப்ை கதைமட்ை�ம, எத-
துன்�ம மறறும் �ொ�ம ஆகிய 
பகுதி�்்ளச் தசர்நதைெர்�த்ள 
அவெொறு ்�து கசயயப்பட்டுள-
்ளெர்�்ளொெர்.

்�து கசயயப்பட்டுள்ள 
சநததை� நபர்�ளுைன் 165 லீறறர் 
கபறதறொல் மறறும் சிறிய ர� 
பட்ைொ கலொறிகயொன்றி்ையும் 
கபொலிசொர் ்�ப்பறறியுள்ள -
ைர்.

திறப்ப்ை  கதைமட்ை�ம பகுதி -
யில ஒருெரிைமிருநது 18 லீட்ைர் 
கபறதறொல்  அததை கிரொமத்தைச்  
தசர்நதை மறறுகமொருெரிைமிருநது 
6,5 லீட்ைர்  கபறதறொல் எததுன் -
�ம பகுதியில்  நபகரொருெரிை-
மிருநது 20 லீட்ைர் கபறதறொல்  
�ொ�ம பகுதியில் நபகரொருெரிைம்  
இருநது 120 லீட்ைர்  கபட்தறொ -
லும்  திறப்ப்ை கபொலிசொரிைொல்  
்�ப்பறறப்பட்டுள்ளை.

குறிததை  சநததை� நபர்�ள ஒரு 
லீட்ைர் கபட்தறொல் 2000 - 2500 
ரூபொவிறகு  விறப்ை  கசயெ -
தைறகு பதுக்கி ்ெததிருநதைதைொ� 
கபொலிசொர் கதைரிவிததைைர்.

்�து  கசயயப்பட்டுள்ள 
சநததை� நபர்�்்ள கபொலிஸ்  
பி்ையில் விடுதை்ல கசயதுள்ள -
துைன்  அனுரொதைபுரம் நீதி மன்றில் 
ஆைர்படுததைப்பைவுள்ளதைொ�வும் 
கபொலிசொர்  கதைரிவிததைைர்.
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வெகு சிறப்பாக நமைவ்றறது. நிகழ்வில் தீர்த்தெபாரி நமைவ்றறு ஆனந்த ஐயப்ன் த்தரில் எழுந்தருளி ்க்்தரகளின் த்தர ்தரிசன்ததிறகபாக அளு்தைபாெ்த்த, தைபா்தர, வீதி ெழியபாக ஊரெலம் வசல்ெம்தயும், ்க்்தரகள் த்தரிமன எதிரவகபாண்டு அர்சசமன வசயெம்தயும் கலநது 
வகபாண்ை ்க்்தரகமையும் கபாணலபாம்.

க�ொழும்பு அளுத்ொவத்த அகில இலங்� ஆனந்த ஐயப்பன் த்தவஸ்தொன வருடொந்த உற்சவததில் த்தர்ததிருவிழொ

ததைசிய உைவுப் பொது�ொப்புத 
திட்ைம் தைறதபொது மதைெொச்சி பிரததைச  
கசயல�ப் பிரிவில் கெறறி�ரமொ� 
ந்ைமு்றப்படுததைப்பட்டு ெரு-
கின்றை. இதைன்படி,  மதைெச்சிய �ட்-
டுகெல பிரததைசததில் உள்ள ையசக்தி 
சமூ� தச்ெ அ்மப்பின்  கூட்டுப் 
பண்ையில் கு்றநதை நீரில் தமற-
க�ொள்ளக்கூடிய பயிர்ச்கசய்��ள  
பறறிய தெ்லததிட்ைம் ந்ைமு -
்றப்படுததைப்பட்டு ெருகின்றது.

        ததைசிய சமூ� நீர் ெழங்�ல் 
தி்ைக்�்ளததின் அநுரொதைபுரம் 
மொெட்ை அலுெல�ததின்  அபி-
விருததி உததிதயொ�ததைர் திருமதி 
சுதர�ொ ஏக்�நொயக்� தை்ல்மயில் 
இந  நி�ழ்வு ந்ைகபறறது.

       சொகுபடி திட்ைததின் கீழ், 
இங்கு குழு  பண்ையில் பசு்ம 
சொகுபடி கசயயப்படுகின்றது. இதி -
லிருநது கி்ைக்கும்  அறுெ்ை்ய 
“ையசக்தி” என்ற கபயரில் சந்தைக்கு 
விடுெதைறகு  தீர்மொனிக்�ப்பட்டுள-
்ளது. இங்குள்ள அதி�ொரி�ள ததைசிய 
சமூ� நீர் ெழங்�ல்  தி்ைக்�்ளத -
தின் கதைொைர்ச்சியொை அறிவுறுததைல்-
�ளின்படி பணிபுரிகின்றைர் மறறும்  
சமூ� அடிப்ப்ையிலொை இநதை 
அ்மப்பில் சமூ�ததின் பங்�ளிப்பு 
மி� உயர்நதை  மட்ைததில் உள்ளது.

       அநுரொதைபுரம் ெைக்கு நீர் திட் -
ைததில்,  இநதை சமூ� நீர் திட்ைமும் 
நீர் ெழங்�ல் ச்பயின் கீழ் ெரவுள -
்ளது. எனினும்,  இநதை சமூ� அடிப்-

ப்ையிலொை அ்மப்பு, ெொடிக்்�-
யொ்ளர்�ளுக்கு நீர்  விநிதயொ�ததிறகு 
அப்பொறபட்ை புதிய ெணி� ெழி-
�ளில் பல தச்ெ�்்ள ெழங்கு-
ெதைறகு  தைறசமயம் நைெடிக்்� 
எடுததுள்ளது. இதைன் ஆரம்ப �ட்ை-
மொ� ையசக்தி என்ற  கபயரில் கநல் 
ஆ்ல ஒன்றும் ஆரம்பிதது ்ெக்-
�ப்பட்டுள்ளது. 

 இதைன் மூலம், அரிசி்ய சந்தை 
வி்ல்ய விை அதி� வி்லக்கு 
ெொங்கி,  அங்�ததைெர்�ளுக்கு சந்தை 
வி்ல்ய விை கு்றநதை வி்லக்கு 
விற�ப்படுகிறது.  தமலும் 
க�ொப்ப்ர ெொங்கி எணகையொ� 
மொறறப்பட்டு உறுப்பிைர்�ளுக்கு 
மொனிய  வி்லயில் ெழங்�ப்படுகி-

றது.
 இக்�்ளததிறகுப் கபொறுப்பொை 

விெசொய ஆரொயச்சி உறபததி உதை -
வியொ்ளர் த�.பியதசை மறறும் மதை-
ெச்சி பிரததைச விெசொய ஆதலொச�ர் 
திருமதி ஷொனி�ொ  ஆகிதயொரின் 
கநருங்கிய உதைவி�ள இதைறகு ெழங்-
�ப்படும் எை �்ளததிறகுப்  கபொறுப்-
பொை அபிவிருததி உததிதயொ�ததைர் 
திருமதி சுதர�ொ ஏ�நொயக்�  கதைரிவித-
தைொர். 

 இநநி�ழ்வில் ததைசிய சமூ� நீர் 
ெழங்�ல் தி்ைக்�்ளததின் அனுரொ -
தைபுரம் மொெட்ை  அலுெல� அதி�ொ -
ரி�ள, ையசக்தி பிரைொ மூல அ்மப் -
பின் அதி�ொரி�ள மறறும் பலர்  
இதில் �லநதுக�ொணைைர்.

தேசிய உணவுப் பாதுகாப்புத் திட்டம் வெற்றி
மேொச்சி பிரதேச வசயலகம் வபருமிேம்

  நொட்டின் தைறதபொ்தைய அரசி-
யல் சூழ்நி்ல மறறும் ஊை�ங்�-
ளின்  கபொறுப்பு குறிதது ஊை�ங் -
�ள மறறும் ஊை�வியலொ்ளர்�ள 
சமூ� ஆர்ெலர்�ள ஊைொ�  விழிப் -
புைர்்ெ ஏறபடுததும் நி�ழ்ச்சித 
திட்ைம் ஒன்று தநறறு முன்திைம்  
(31 ) அநுரொதைபுரம் கிறிஸ்ைன்பொர்க் 
தெொட்ைலில் இைம் கபறறது.

  இநதை விழிப்புைர்வு நி�ழ்ச்சியில் 
ஊை�ங்�ள மறறும் சிவில் சமூ�  
கசயறபொடு�ளும் அது கதைொைர்பொை 
சட்ைம் கதைொைர்பில் விழிப்புைர்வு  
ஏறபடுததைப்பட்ைது. இதைற�ொ� 
கசலவு கசயயும் தநரம் மி�வும் 
கபறுமதியொைது  என்று நொளிதைழின் 
ஒன்றின் ஆசிரியர் த�.ைபிளயூ. ைை -
ரஞசை இங்கு  கதைரிவிததைொர்.         

சமூ�ததின் நியொயத்தை  சமநி -
்லப்படுததும் அ்ளவீைொ� இன்று 

மக்�ளுக்�ொ� ஊை�ங்�ள கபரும் 
தியொ�ங்�்்ளச்  கசயது ெருகின்-
றை என்பது உண்மதைொன். ஊை�த 
தை்ளமொ� வி்ளங்கும் ஊை�வியலொ-
்ளர் ,  கபொது மக்�ளின் நி்லயிலி-
ருநது தெறு பட்ைெர்�ள, தமலும், 

இெர்�ள ஊை�  நிறுெைததிறகு 
கநறி மு்றயறற நபரொ� இருப்பதும் 
முக்கியம் என்றும்  திரு.ைைரஞசை 
தைைது உ்ரயில் தமலும் கதைரிவித-
தைொர்.

  இக்�ொல சமூ�  நலன் �ருதி ஊை-

�ங்�ள மறறும் சமூ� கசயறபொடு�ள 
ஊைொ� இவெொறொை  விழிப்புைர்வு 
நி�ழ்ச்சி�ள திட்ைமிைப்பட்டுள-
்ளதைொ� கசத சவிய  நிறுெைததின் 
பணிப்பொ்ளர் ஃபொதைர் கபன்ைட் 
மல்லெ கதைரிவிததைொர்.

 ஒரு கதைொணடு  நிறுெைம் என்ற 
ெ்�யில் சமூ�ததிறகுப் பயனுள்ள 
பல கசயறபொடு�ள தைறதபொது  ந்ை-
மு்றப்படுததைப்பட்டு ெருெதைொ-
�வும் தைந்தை மல்லெ இது பறறி 
தமலும்  கதைரிவிததைொர்.

        இநதை விழிப்புைர்வு நி�ழ்ச்-
சியில்  ஊை�வியலொ்ளர்�ள மறறும் 
சமூ� ஆர்ெலர்�ள எை 30 க்கும் 
தமறபட்தைொர் �லநது  க�ொணை-
ைர். இது தபொன்ற மூன்றொெது ஊை� 
விழிப்புைர்வு நி�ழ்ச்சியொ� இநதை  
நி�ழ்ச்சி ஏறபொடு கசயயப் பட்டிருந-
தை்ம இங்கு குறிப்பிைததைக்�து.

ஊ்டகஙகள், சமூக ஆரெலரகள் 
மூலம் விழிப்புணரவு

அதிக விலலயில் விற்பலை வசயய 
எரிவபாருள் பதுக்கிலெத்திருநே ஐெர லகது

வெள்்ளெத்லே, மயூரபதி ஸ்ரீ பத்ரகாளி  
அம்பாள் ஆலய தேரத்திருவிழா இன்று

 இநதுப வ்ண்கைபால் சகல வி்தைபான வசல் -
ெதயபாகஙகள்,வசௌ்பாக்கியம்,பு்ததிரபத்று, 
சிறந்த கணென்,த்பான்ற ஐஸ்ெரியஙகமை-
யும் தெண்டி ெரவலட்சுமி பூமை இைம்வ்று -
ெதுண்டு. அ்தன்்டி உைபபு ஸ்ரீருக்ைணி ச்த-
திய்பாைபா சதை்த ஸ்ரீ்பார்த்தசபாரதிப வ்ருைபாள் 
திவரௌ்தியம்ைன் ஆலய்ததில் (5)வெள்ளிக் -
கிழமை நமைவ்றற ெரவலட்சுமி பூமையில் 
வ்ண்கள் கலநது வகபாண்ை த்பாது பிடிக்கப-
்ட்ை ்ைஙகைபாகும்.  உைபபு குறூப நிரு்ர-

இலஙமக ஒலி்ரபபு  கூட்டு்த்தபா்ன்ததின் CITY.F.M. ெபாவனபாலி ஏற்பாட்டில் நமைவ்றற 
பிர்ல ்பாைகி  ைரிய வசல் குணதிலக்க வின் இமசக்க்சதசரி ஆனந்த சைரதகபான் கமல-
யரஙக்ததில் பு்தன்  கிழமை (3) ைபாமல நமைவ்றற த்பாது கூட்டு்த்தபா்ன்ததின் ்ணிப-
்பாைர நபாயகம் நவீன்  குைபார நிசபான்க ்பாைகி ைரிய வசல் குணதிலக்க வுக்கு நிமனவு 
சின்னம் ெழஙகி  மெப்ம்தயும், சிடி.F.M.கட்டுப்பாட்ைபாைர அனுர பிரியந்த, இலஙமக  
ஒலி்ரபபு கூட்டு்த்தபா்ன்ததின் ஆதலபாசகர ஹபாசீம் உைர, பிரதி ்ணிப்பாைர ையூரி  
அத்பாசிஙஹ ைறறும் ஜீெனி ையதிலக்க ஆகிதயபார  அருகில் இருப்ம்தயும் ்ை்ததில் 
கபாணலபாம்

நொட்டின் சுறறுலொதது்ற 
தூதுெரொ� கிரிக்க�ட் ைொம் -
பெொன் சைத ையசூரிய நிய -
மிக்�ப்பட்டுள்ளொர். சுறறுலொ 
அ்மச்சர் ெரின் கபர் -
ைொணதைொ இதை்ை உததி-
தயொ�பூர்ெமொ� அறிவிததுள-
்ளொர்.  

புதிய சுறறுலொ ஆதலொச-
்ைக் குழுவுைன் இ்ைநது 
நியமைத்தை அறிவிக்கும் 
சிறப்பு நி�ழ்வு (04) ந்ை-
கபறறது.  

சைத ையசூரிய உல�ம் 
முழுெதும் மி�வும் பிரபலமொ-
ைெர், தமலும் அெர், தைொைொ� 
முன்ெநது இநதியொ, பொகிஸ்-
தைொன், பங்�்ளொததைஷ் மறறும் 
மொ்லதீ்ெ இலக்�ொ�க் 
க�ொணடு சுறறுலொதது்ற 
்ய ஊக்குவிக்� ஒப்புக்-
க�ொணைதைொ� கதைரிவிக்�ப்பட் -
டுள்ளது.  

சுற்றுலாத்துலை  
தூதுெராைார சைத்  

அமை்சசர 
ஹரீனினபால் 

நியமிபபு



திருக�ோணமலை மோவட்டத்தில் 
1993 த�ோ்டக�ம் 1997 வலையோன 
�ோைப்பகுதியில் ஈ.பி.டி.பி. �டசியி-
னோல் சுமோர் ்பத்துககும் கமற்பட்ட 
இ்டங�ளில் குடிகயற்றப்பட்ட 
மக�ளுக�ோன �ோணி உரிமங�லை 
விலைவோ� த்பறறுக த�ோடுப்ப�றகு 
அலமச்சர் ்டகைஸ் க�வோனந�ோ-
வினோல் ந்டவடிகல� எடுக�ப்பட-
டுளைது.

அ�னடிப்பல்டயில், �ோணி 
உரிமங�லை வழஙகுவ�ற�ோன 
முனகனோடி ந்டவடிகல�யோ� வர்த்-

�மோனிலய தவளியிடுவ�ற�ோன 
ந்டவடிகல�யும் கமறத�ோளைப-
்படடுளை�ோ�வும் விலைவில் உரிய-
வர்�ளுக�ோன உரிமப ்பத்திைங�ள 
வழஙகி லவக�ப்படும் எனவும் 
அலமச்சர் ்டகைஸ் க�வோனந�ோ 
த�ரிவித்�ோர்.

கமலும், "திருக�ோணமலை 
மோவட்டத்தில் �ோணி�ைறறு 
வோழந� மக�லையும், நோடு �்டநது 
அ�தி�ைோ�ச த்சனறு மீண்டும் நோடு 
திரும்பிய மக�லையும், த�ோ்டர்ந-
தும் அ�தி மு�ோம்�ளிலும், உ்றவி-

னர் மறறும் நண்்பர்�ள வீடு�ளிலும் 
அந�ரிக� வி்டோமல் அவர்�லை 
வோழ லவக�கவண்டும் என்பக� 
ஈ.பி.டி.பியின கநோக�மோ� இருந-
�து. அக�கவலை திருக�ோண-
மலை மோவட்டத்தில் �மிழ மக�-
ளின இருபபிலன உறுதிப்படுத்தி 
அஙகு �மிழ மக�ளின அைசியல் 
பிைதிநிதித்துவத்ல� ்போது�ோககும் 
கநோக�த்து்டனும் அஙகு குடிகயற-
்றங�லை அலமக� கவண்டுதமன-
வும் �ருதிகய ஈழமக�ள ஜனநோய�க 
�டசி த்சயற்பட்டது.
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மட்டக�ைபபு விக்ச்ட நிரு்பர்

இைஙல� ஆசிரியர் ்சங�த்தின 
த்சயைோைர் கஜோ்சப ஸ்்டோலின 
ல�திலனக �ண்டித்தும் மறறும் 
ஸ்்டோலின உளளிட்ட ஜனநோய� 
க்போைோட்ட த்சயற்போட்டோைர்�லை 
விடு�லை த்சயயக க�ோரிய �வன-

யீர்பபுப க்போைோட்டம் கநறறு (05) 
மட்டக�ைபபு �ோநதி பூங�ோவில் 
நல்டத்பற்றது.

மட்டக�ைபபு மோவட்ட ஆசிரி -
யர்  ்சங�ம் ஏற்போடு த்சயதிருந� 
இநநி�ழவில் அ்டககு முல்றலயக 
ல�விடு, உரிலமக குைலை நசுக -
�ோக�, ஜனநோய�த்ல� குழிக�ோண் -

டிப புல�க�ோக�, ்சமத்துவ ்சட்ட -
வோடசிலய நல்டமுல்றப்படுத்து, 
க்போைோட்டக�ோைர்�ளின முதுகில் 
குத்�ோக�, க்போைோட்டக�ோைர்�லை 
இரும்புக�ைம் த�ோண்டு அ்டக -
�ோக� என எழு�ப்பட்ட வோ்ச�ங -
�ள அ்டஙகிய ்ப�ோல��லை ஏநதி -
யிருந�னர்.

இநநி�ழவில் இைஙல� ஆசிரியர் 
்சங�த்தின மட்டக�ைபபு மோவட்ட 
த்சயைோைர் த்போனனத்துலை உ�யரூ -
்பன, �மிழ க�சிய மக�ள முனனணி -
யின க�சிய அலமப்போைர் ரி. சுகைஷ 
உளளிட்ட ஆசிரியர்�ள �ைநது 
த�ோண்்டனர்.

ஜனநாயக ப�ாராட்ட செயற�ாட்டாளரகளள 
விடுதளை செயயக் பகாரிய ப�ாராட்டம் த்பரியக்போை-

தீவு தின�ைன 
நிரு்பர் 

்போைம்்பரிய 
வில� தநல் 
உ ற ்ப த் தி க 
கிைோமங�லை 
உ ரு வ ோ க கு ம் 
மு � ம ோ � 
கி ழ க கு 
ம ோ � ோ ண 
ஆ ளு ந ரின 
நிதி உ�வியின கீழ மட்டக�ைபபு 
மோவட்டத்தில் 187.5 ஏக�ரில் ்போைம்-
்பரிய தநல் உற்பத்தி கமறத�ோளைப-
்படடிருந�ன. இதில் மட்டக�ைபபு 
மத்தி வையத்தின �ைவடடி விவ்சோய 
க்போ�னோசிரியர் பிரிவிறகு 10 ஏக�-
ருககு ்பசல்சப த்பருமோள என்ற ்போைம்-
்பரிய இனமும், கமலும் 20 ஏக�ருககு 
ம்டத்�வோலு எனனும் ்போைம்்பரிய 
இனமும், விவ்சோயி�ளுககு வழங�ப-
்படடிருந�ன.

இ�ன அறுவல்ட விழோ வியோழக-
கிழலம (04) மோலை இ்டம்த்பற்றது. 
மட்டக�ைபபு மோவட்ட பிைதி விவ-

்சோயப ்பணிப்போைர் வி.க்பரின்பைோ்சோ-
வின �லைலமயில் இவவறுவல்ட 
விழோவும், மதிபபீடடு நி�ழவும் 
இ்டம்த்பற்றது.

இ�னக்போது மட்டக�ைபபு மத்தி 
பிைதி விவ்சோயப ்பணிப்போைர் என.
�கண்சமூர்த்தி, ்போ்டவி�ோன உத்தி-
கயோ�த்�ர்�ைோன சி.எல்.த்சநதீ்பன, 
என.தைடசுமணன, மறறும் விவ்சோ-
யப க்போ�னோசிரியர்�ைோன ரி.க�ோ்சை-
ரூ்பன, என.விகவ�ோனந�ைோ்சோ, எம்.
சி்போன,  மறறும் விவ்சோயி�ள உள-
ளிட்ட ்பைரும் �ைநது த�ோண்டிருந�-
னர்.

�ாரம்�ரிய விளத சநல் 
உற�த்தி அறுவள்ட விழா

தவல்ைோதவளி தின�ைன நிரு்பர்

வ்டககு கிழககு ஒருஙகிலணப-
புக குழுவின ஏற்போடடில் “த�ௌை -
வமோன உரிலம�ளு்டன கூடிய அை -
சியல் தீர்வுக�ோன மக�ள குைல்” 
எனும் 100 நோட�ள த்சயல்முலன 
�வனயீர்பபு க்போைோட்டமோனது மட -
்டக�ைபபு �ோநதி பூங�ோவில் கநறறு 
தவளளிககிழலம(5) �ோலை இ்டம் -
த்பற்றது.

வ்டககு கிழககு ஒருஙகிலணப-
புக குழுவின ஒருஙகிலணப்போைர் 
�.ைவகு்சைோ்சோ �லைலமயில் நல்ட-
த்பற்ற நி�ழவில் த்பண்�ள, த்போது-
மக�ள, ்போதிக�ப்பட்ட மக�ள, -
வ்டகிழககு ஒருஙகிலணபபுகுழு 
அங�த்�வர்�ள உட்ப்ட ்பைர் �ைநது 
த�ோண்்டோர்�ள.

நோங�ள நோடல்ட துண்்டோ-
்டகவோ, �னியைக்சோ க�ட�வில்லை.
இைஙல� நோடடுககுள த�ௌைவ-
மோன உரிலம�ளு்டன கூடிய அை-
சியல் தீர்லவகய க�டகிக்றோம்”, 

“வ்டககு கிழககு மோ�ோணங�ளுககு 
அதி�ோைப ்பைவைோக�ல் என்பது ஒரு 
ஜனநோய� உரிலமயோகும்”

“13 ஆவது திருத்�ச்சட்டமோனது 
அைசியைலமபபு ரீதியோ� அதி�ோைப 
்பைவைோக�த்துக�ோன உரிலமலய 
உறுதிப்படுத்துகி்றது என க்போைோட-
்டத்தில் �ைநது த�ோண்்டவர்�ள 
சுகைோ� அடல்டலய �ோஙகியவோறு 

க�ோ்சதமழுபபி ஆர்ப்போட்டத்தில் 
ஈடு்பட்டோர்�ள.

இ�னக்போது வ்டகிழககு மக -
�ளின ்பல்கவறு க�ோரிகல��ள 
அ்டஙகிய ம�ஜலை இைஙல� மனி� 
உரிலம ஆலணககுழுவின மட்டக-
�ைபபு மோவட்டத்திற�ோன பிைோந-
திய இலணப்போைர் இஸ்்ஸதீனி்டம் 
ல�யளிக�ப்பட்டது.

மட்டக்களப்பு காந்தி பூஙகாவில் 
கவனயீரப்புப் ப�ாராட்டம் ஒலுவில் விக்ச்ட நிரு்பர்

கிழககு மோ�ோண �ல்வி வையங -
�ளுககு இல்டயிைோன 2023 ஆம் 
ஆண்டுக�ோன வரு்டோந� ஆசிரியர் 
இ்டம் மோற்றத்திற�ோன விண்ணப -
்பம் எதிர்வரும் 15ம் தி�தி வலை 
�ோை நீடிபபு த்சயயப்படடுளை�ோ�, 
கிழககு மோ�ோண �ல்வி ்பணிப்போைர் 
திருமதி என. பிளலைநோய�ம் அறி -
வித்துளைோர்.

இது த�ோ்டர்்போ� அம்்போல்ற, மட -
்டக�ைபபு மறறும் திருக�ோணமலை 
ஆகிய மோவட்டங�ளிலுளை ்ச�ை 

�ல்வி ்பணிப்போைர்�ளுககும் அறி -
விக�ப்படடுளைது.

ஒரு வையத்தில் இருநது இனனும் 
ஒரு வையத்திறகு �மது விருப்பத் -
தின த்பயரில் இ்டம்மோற்றம் த்ப்ற 
விரும்புகின்ற ஆசிரியர்�ள மறறும் 
�மது வையத்திறத�ன வைய இ்ட -
மோற்ற அதி�ோரியினோல் தீர்மோனிக -
�ப்படுகின்ற க்சலவ �ோைத்திறகு 
கமைதி�மோ� �்டலம புரிகின்ற 
ஆசிரியர்�ள மறறும் மு�ல் நியமன 
வையத்தில் நியமன �டி�த்தின 
்படி �ட்டோய க்சலவ �ோைத்ல� 
பூர்த்தி த்சய� ஆசிரியர்�ளி்டமும், 

ஒரு வையத்தில் 05 வரு்ட �ோை 
க்சலவலய பூர்த்தி த்சய� ஆசிரி -
யர்�ளி்டமிருநதும் விண்ணப்பம் 
க�ோைப்படடுளை�ோ� அறிவிக�ப -
்படடுளைது.

கிழககு மோ�ோண ஆசிரியர் இ்ட-
மோற்ற த�ோளல� அலமய �த்�மது 
வையத்திலுளை ்ச�ை ஆசிரியர் 
மறறும் அதி்பர்�ளுககு இது த�ோ்டர்-
்போ� அறிவித்து அ�ற�லமய ஆசி -
ரியர்�ைோல் ்சமர்பபிக�ப்படும் 
அலனத்து இ்டமோற்ற விண்ணப்பங-
�லையும் அனுபபி லவககுமோறு 
க�ட�ப்படடுளைது.

ஆசிரியர இ்டம்மாற்ற விண்ணப்�ம் 
15 ஆம் திகதி வளர காைம் நீடிப்பு

அமைசசர் டக்்ளஸ் நடவடிக்மக

�ந�ைோய தின�ைன நிரு்பர் 

திருக�ோணமலை ந�ை ்சல்பககுச 
த்சோந�மோன ஆறு த்பரிய க�ஸ் 
சிலிண்்டர்�ள இனநத�ரியோக�ோ-
ைோல் கநறறு முனதினம் இைவு திரு -
்டப்படடுளை�ோ� திருக�ோணமலை 
த்போலி்ஸோர் த�ரிவிககின்றனர்.

திருக�ோணமலை ்சவக�ோலை -
யில் ்பயன்படுத்�ப்படடு வந� ஆறு 
க�ஸ் சிலிண்்டர்�கை இவவோறு திரு -
்டப்படடுளைன.

்சவக�ோலையில் ்போது�ோபபு உத்தி -
கயோ�த்�ர்�ள இைவு ்ப�ைோ� இருந-
தும் இவவோறு திரு்டப்படடுளை�ோ� 
த�ரிவிக�ப்படுகின்றன.

37.5 கிகைோ நில்றயுல்டய த்பரிய 
ஆறு சிலிண்்டர்�கை திரு்டப்பட-
டுளைன.

்ச்டைங�லை எரிப்ப�ற�ோ� ்பயன -
்படுத்�ப்படடு வந� நிலையிகை 
இவவோறு சிலிண்்டர்�ள திரு்டப்பட-
டுளைன.

்சம்்பவம் த�ோ்டர்்போ� திருக�ோ -
ணமலை �லைலமய� த்போலி்ஸோர் 
வி்சோைலண�லை கமறத�ோண்டு 
வருகின்றனர்.

நகர சபைக்கு சசொந்தமொன 
ஆறு சைரிய ககஸ் 
சிலிண்டரகள் திருட்டு

Budfhas Light International Association எனும் அமைப்பின் அனுசரமையில் தம்்பலகாைம் பிரததச சசயலக பிரி-
வுக்குட்்பட்ட ்பகுதியில் வாழும் தாய், தநமதமய இழநத ச்பாரு்ளாதார சநருக்கடி நிமல காரைைாக ்பாதிக்கப்்பட்டவர்-
களுக்கான உலர் உைவு ச்பாதிகள் வழஙகப்்பட்டன.  ்படம்: தம்்பலகாைம் குறூப் நிரு்பர்

�ோலைதீவு குறூப நிரு்பர் 

சித்�ர்�ள குைல் அலமபபின ்பத் -
�ோயிைம் க்பருக�ோன அனன�ோனம் 
கநறறு முனதினம்  �திர்�ோமத்தில் 
இ்டம்த்பறறுளைது.

்பத்�ோயிைம் க்பருக�ோன இந� அன -
ன�ோனத்ல� சித்�ர்�ள குைல் அலமப-
பின ஸ்�ோ்ப� �லைவர் ஸ்ரீ சிவ்சங�ர் 
ஜி �லைலமயில் ந்டத்தினர்.

சித்�ர்�ள குைல் அலமபபின 
�லைவர் ஆதித்�ன, துலணத் 
�லைவர் மகனோ�ைன, ஸ்�ோ்ப� 

�லைவர் ்சங�ர் ஜி அவர்�ளின நிதி 
உ�விகயோடு மறறும் மக�ஸ்வ -
ைன, தியோ�ைோஜோ, ரிகனோன, விகவ, 
சில்வோ ஆகிகயோரின துலணயு்டன 
அஙக� அனன�ோனம் வழங�ப்பட-
்டது.

�திர்�ோம ்பஸ்நோயக� நிைகம 
அனுமதிகயோடு, வைைோறறின மு�ல் 
�்டலவயோ� �திர்�ோம ஆையத்திறகு 
முன்போ� உளை பிை�ோன மண்்ட்பத் -
தில் சித்�ர்�ள குைல் அலமபபு ்பத்�ோ-
யிைம் க்பருககு வழஙகி லவத்�து.

கதிரகொமத்தில் 10 ஆயிரம் கைருக்கு 
சித்்தரகள் குரல் அபமப்பினொல் அனன்தொனம்

நறபிடடிமுலன தின�ைன நிரு்பர் 

அம்்போல்ற மோவட்டத்தில் அண் -
லமயில் த்பய� அல்டமலழ �ோை -
ணமோ� �ல்முலன �மநைக்சலவ 
பிரிவுககுட்பட்ட பிைக�்சங�ளில் 
அறுவல்டககுத் �யோைோ�விருந� 

சுமோர்  500 ஏக�ர் தநல் வயல்�ள 
்போதிக�ப்படடுளை�ோ�  விவ்சோய 
அலமபபு�ள த�ரிவிககின்றன.

்பண்டித்தீவு கீழ�ண்்டம்,  கமல் 
�ண்்டம், இல்றதவளிக�ண்்டம்,-
�ல்முலன தவளிக�ண்்டம் ஆகிய -

லவகய இதில் அ்டஙகுகின்றன.
மலழ �ோைணமோ� ஆறறில் அள-

ளுண்டு வந� நீகை இந� ்போதிபபுக -
குக �ோைணமோகும்.

்போதிக�ப்பட்ட விவ்சோயி�ள 
�மககு நஷ்டஈடு வழங�ப்ப்டல் 

கவண்டுதமன கவண்டுக�ோள 
விடுககின்றனர். 

�ல்முலன �மநைக்சலவ அலு -
வை�த்�ோல் ்போதிபபு வி்பைங�ள 
�றக்போது திைட்டப்படடு வருகின-
்றலம குறிபபி்டத்�க��ோகும்.

கல்முளனயில் மளழயால் 500 ஏக்கர சநற காணிகளுக்கு �ாதிப்பு

திருமளையில் ஈ.பி.டி.பி கடசியினால்  
குடிபயற்றப்�ட்டவரளுக்கு காணி உரிமம்

�ந�ைோய தின�ைன நிரு்பர் 

்போணநதுல்ற, அம்்பைோநதுல்றப ்பகுதிலயச க்சர்ந� 
36 வயதுல்டய இைண்டு பிளலை�ளின �நல�தயோ-
ருவகை �ந�ைோய குைத்திறகு குளிக�ச த்சன்ற க்போது 
நீரில் மூழகி உயிரிழநதுளைோர்.

இச்சம்்பவம் கநறறு முனதினம் மோலை இ்டம்த்பற-
றுளை�ோ� �ந�ைோய த்போலி்ஸோர் த�ரிவிககின்றனர்.

உயிரிழந� ந்பர் �ந�ைோய பிைக�்சத்தில் உளை 
க�ோட்டல் ஒனறில் த�ோழில் த்சயது வந� நிலையில் 
்போணநதுல்றயில் இருநது �ந�ைோயிககு சுறறுைோ 
த்சன்ற நண்்பர்�ளு்டன க்சர்நது குளிக�ச த்சன்ற 
க்போக� �ந�ைோய குைத்தில் நீரில் மூழகி உயிரிழநதுள-
ை�ோ� �ந�ைோய த்போலி்ஸோர் த�ரிவிககின்றனர்.

்சம்்பவம் த�ோ்டர்்போன கமைதி� வி்சோைலண�லை 
�ந�ைோய த்போலி்ஸோர் கமறத�ோண்டு வருகின்றனர்.

கந்தளொய் குளத்திற்கு குளிக்கச் 
சசன்ற ஒருவர நீரில் மூழ்கி ைலி

மட்டக�ைபபு குறூப நிரு்பர் 

மட்டக�ைபபில் உளை சிை எரி-
த்போருள நிைபபு நிலையங�ளில் 
த்பண்�ளுககு முனனுரிலம அடிப -
்பல்டயில் பிைத்திகய� வரில்ச�ள 
ஒழுஙகு த்சயயப்படடு கநறறு முன-
தினம் எரித்போ-
ருள வழங�ப-
்பட்டது.

எ ரி த ்ப ோ -
ரு ல ை 
த ்ப ற று க 
த � ோ ள வ � ற -
�ோ� த்பண்�ள 
இ ை வு , 
்ப�ைோ� வரி-
ல்சயில் �ோத்-
திருநது சிை-
மத்ல� எதிர்கநோககி எரித்போருலை 
த்பறறுகத�ோளை கநர்ந�லமயி-
னோல்,  த்பண்�ளுகத�ன �னியோன 
வரில்சயில் மட்டக�ைபபு ந�ர் ்பகு-
தியில்  த்பறக்றோல் விநிகயோகிக�ப-
்படடிருந�து.

அை்ச திலணக�ைம் மறறும் 

�னியோர் துல்றயில் �்டலமயோறறும் 
த்பண்�ள எரித்போருலை த்பறறுக 
த�ோளவதில் அத்சௌ�ரியத்திலன 
எதிர்கநோககி வநதிருந� நிலையில் 
அவர்�ளும் இைகுவோ� குறுகிய 
கநைத்திறகுள த்பறக்றோலை த்பற-

றுகத�ோளளும் வோயபபு  கில்டத்தி-
ருந�து.

�றக்போது (QR) முல்றலம அடிப -
்பல்டயில் மி�வும் சுமு�மோ� 
அலனத்து �ைபபினருககும் எரித்போ -
ருள வழங�ப்படடு வருகின்றலம 
குறிபபி்டத்�க�து.

மட்்டக்களப்பில் சைணகளுக்கு ்தனியொன 
ஒழுஙகபமப்பில் எரிசைொருள் விநிகயொகம்
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துன்பத்தின த�ொடக்க விழொவுககு
நொடொ தெட்டும் சிறப்பு விருந�ொளியொய்
ெந� நீ இனனும் ப்பொ்கபெ இல்லை.

முனபனேறறப் ்பரம்ப�த்தில
்பொம்்பொகி ்கொ்லைப் பிடித்திழுத்து
ஆரம்்ப நி்லைகப்க த்கொண்டு தெனறு
்்கத்கொட்டிச் சிரிககிறொய்

அதிவி்ரவு ்பொ்� நடுபெ
்கொறறிழககும் ெக்கரமொகி ெண்டியின
பெ்கத்்� �டுத்து நிறுத்தி
�ொம�த்தின ஊரெழிபய
கூட்டிச் தெலகிறொய் .

ஏமொறறும்  மு்கங்க்ை
இலைெெ அறிமு்கஞ் தெய்யும்
ப�ர�ல ்கொலைமொய் நிழலைொடும்
உனனிடத்தில ெொக்களித்து ெொங்க
எனேக்கொனே இலைெெங்களும் இல்லை.

்பட்டினியின மு்கெரி சுமந�
்பசி ்கடி�மொய் ெநதுவிடும் உன்னே
ெொசிககும் பெ�்னே்க்ை
ெயிறறுககு தெொலலி ஆறு�லை்டய

ெக்கறறுக கிடககிபறன.

இலலைொ்மயின ்பகிரங்க ்ப�ொ்்க
ஏநதிய உனேது ெரு்்க
ஊதரஙகும் என ெொழ�லின
துய்ர விைம்்பரம் தெய்ய
ெொடிககிடககிபறன

அைவுக்கதி்க தெலெத்்�
்பதுககி்ெககும் தெலெந�ர்கைொய்
அைவுக்கதி்கமொய் ்ெத்திருககும்
எனனிலிருநது நீ
விலைகிவிடும் ்கொலைத்துக்கொய்
்கொத்திருககிறது என ்கொலைம்.

மகிழச்சியின ்கொல்கள்
ம்னே ெொெல நு்ழயொ ெண்்ணம்
்க�ெருப்க நினறிருககும் ெறு்மபய..
ெறறு த்பொறு..
எனனிடமிருககும் ்கொலி உண்டிய்லை
்க்டத்த�ருவில விறறுன்னே
்கப்்பபலைறறி விடுகிபறன
்கண்்கொ்ணொ தூரம் ப்பொய்  விடு.

மைய்யன் நடராஜ்

எனனே தெொலலை
எஙப்க தெொலலை
நொடு ப்பொற
ப்பொக்க ்பொத்�ொல
எ்�ச் தெொலலை

த்பறபறொல இல்லை
்பதிவு மட்டும்
அதி்கம் நடக்க
்ெககிள் ்பய்ணம்
்பழகிப் ப்பொச்சு

மக்கள் எலலைொம்
உரி்ம தெலலை
கூடி நினறொல
அதிலும் இஙப்க
்கண்ணீர பு்்க

்ப்ணம் இல்லை
எனறு தெொலலி
நொடு கிடந�ொல
மொளி்்கயில இஙப்க
்கட்டொ ்கொசு

எனனே தெொல
எமொறறி அ்லையுறொங்க
விடிய்லை ப�டி
மக்கள் இருக்க

பாரதி மைந்தன்
ைநதுவில்

புதுக்குடியிருப்பு
முல்மலைத்தீவு

எ்னக்குள் நீ
 �ொண்டிப் ப்பொ்்கயில
்கள்ைமொய் என்னேக
்கடத்திப் ப்பொகிறொய்....

எழுதும் ்கவியில  
தமொத்�மொய்
எனனில
நி்றநது ப்பொகிறொய்...

பம்கக கூட்ட
விம்்பமொய்
எனேககுள்
நி்றநது ப்பொகிறொய்...

பமட்டுத் ப�ொட்ட
த�னறலைொய்
எனனில
உரசிப் ப்பொகிறொய்...

ெொன நிலை்ெத் த�ொடரும்
விண்மீனேொய்
என்னே பநொககி
்கண்சிமிட்டிப் ப்பொகிறொய்...

ெொனேவில்லைக ்கலைந�
ெண்்ணமொய்
எனனுள்
்கலைநது ப்பொகிறொய்....

என ்கொவிய ஓவியங்களின
்கருெொகிய ்கண்மணிபய
தமொத்�த்தின தமொத்�மொய்
நி்றநது
எனனில
நித்திலை வித்்�யொய்
உ்றநது ப்பொகினறொய்...

ைமலை்யருவி பானு
( பாதிைா ஸகீனா )

----கனவுகள்
கடந்த இந்த ஜடத்ம்த
கட்டில் எவ்வளவு நாள்
சுைக்கும்---!

நட்பு எனும்
அனுப்வத்ம்த
பரிசசா்தமனக்கு
விட்சடன்-----!

என் பணிம்யச்
சுைக்க
ைமன்யாளும்
ைக்களும்--!

என் கால் புணகள்
கூட

அ்வரகளுக்கு
பூக்களாகத்
ம்தரிநதிருக்கும்-----!

சநாய ்வரும்சபாது
பா்வம் ம்தரிகிறது
பக்கு்வம் பிறக்கிறது
பிரி்யாவிமடக்கு
காலைம் சகட்கிறது-----?'

மூடப்பட்ட கணகள்
சிலைச்வமள
திறநது நிற்கும்

்வாரிசுகளின்
அழகுரலும்
ரம்மி்யைாய  ஒலிக்கும்----!

மசய்த பா்வத்திற்கு
தீரவிதுச்வா----?
எத்்தமன ச்வமளக்கு
மூச்சு
நிற்கும் சநரம்
ைட்டும்------!

ச்தாப்பூர எஸ் சிராஜூதீன்
நற்பிட்டிமுமன, கல்முமன.

என முதுகில
நடமொடும் சுெரக்க
பூமி மக்கள் - நீங்கள்
உங்கள் தெயலைொல
நூறறொண்டொய்
நர்க பெ�்னே
துயரமீண்டு
நிம்மதி த்பருமூச்சு
விடும் ்கொலைம்
இக்கொலைம்.

உங்கள் ெொ்கனே எநதிரங்கள்
்கககும் பு்்கயும்
த்பரும் பு்்க ப்பொககி
த�ொழிறெொ்லை பு்்கயும்
பெொம்ப்பறி்கள் வீசிய
த்பொலித்தீன்கள்  ்கழி்ெ
 இலைகுெொய் எறித்�த�லலைொம்
என நு்ரயீர்லை
்பொதித்�்�
நீங்கள் உ்ணரந�தில்லைபய...

உங்கள் இலலைத்திற்கொய்
என பமனி்ய ்கொயப்்படுத்தி
த்பரும் ெத்�த்துடன உ்டத்�
்கருங்கற்கல ்கடத்�லும்
இரவி்னே ்ப்கலப்பொல
என உதிரத்திலிருநது
ெடித்த�டுத்� ஆறறும்ணல
 த்கொள்்ைககும் ஓய்வு 
ெழஙகிய�ொல
உங்கைொல நிம்மதியொய்  
ெொழகினபறன...

நிம்மதி எனற ப்பொலியில
்கடற்க்ரககு த்கொத்து த்கொத்�ொய்
ெநது உன ெயிற்ற நிரப்பி
வீசிய ்கழிவு்கைொல
அலைஙப்கொலைம் ்க்லைநது
அழகின உச்ெத்தில
என உடனபிறப்பு
இயற்்கககு எழில த்கொடுத்து
நிம்மதிய்டகினபறன
உங்கள் ெரு்்கயினறி...

உங்களுக்கொய் ்பலை நன்ம
புரிய ெனேமொகி உறவுகூட்டமொய்
ெொழந� ெொழ்ெ
உன ப்பரொ்ெயொல
எநதிர மனி�ன த்கொண்டு

கண் காணா தூரம் ப�ாய்விடு

அழித்த�ொழித்� ்கொலைம் மொறி
அ்பொயமினறி
மீண்டும் உறெொய் ெனேமொகி
ெொழ �்ைப்்படும்
மகிழச்சி உங்கள் ெரு்்கயினறி...

இத்�்னே என சு்கத்திறகும்
உங்களுககு எரித்பொருள்
கு்றபெ ்கொர்ணம் எனில
உன பூமித்�ொய் உங்களிடம்
விண்்ணப்்பமொய் ்ெப்்பது
இநநி்லையி்னே
உங்கள் ெந�திககும் த்கொடுக்க
்பககுெமொய் எனனிடமும்
த்கொஞ்ெம் ்கரு்்ண ்கொட்டுங்கள்
எதிர்கொலை உங்கள் ெந�திக்கொய்.

முகம்ைது முமகதீன் மநௌபீக்
ச்தாப்பூர

ச்தாப்பூர குறூப் நிருபர

பூமித்தாய்

மூச்சு 
நிற்கும் 
நேரம்

நீணட ்தன் மபரும் து்யரில்
நின்றும்
நிரப்பஙகள் ச்வணடுமைன
கனக்கும்
காலிரணடும் ,

காலைத்தின்
மகாடும் காயச்சலைால்
து்வளும்  ைனமும்
விடு்தமலை ச்வணடி நிற்க.

கனச்வாடு ்வழிகால்கள் 

்தறிக்கப்படும் ஓமச
மகாஞசமும் எதிரபாரத்திரா 
திருப்பஙகமளன

இனிச்யனும்
க்தவுகள் திறக்கப்படுமைன
எதிரபாரத்துக் காத்திருந்த்வன்
இன்றும் அச்த,
ஒட்டமட அலைஙகார
்வா்யலின் முன்சன

இப்சபாம்தல்லைாம்

அடிக்கடி எழும்பும்
அடி்வயிற்றின் ்வலி அறிநதிரா
நாட்டின் ்தமலைமையும்

மக்தட்டிச் சிரிக்கும் அரசி்யல்
வி்யாபாரிகளும்
இன்னமும்  உணரவுகள் 
உறுத்்தா்த்வரகளாய.

்வானம்பாடி.
நிந்தவூர.

கவிம்த இன்பம்
நீ ்தருகிறாய
கா்தல் துன்பத்ம்தக்
கலைநது கலைநது

கடல்நீராகக்
காத்திருக்கிசறன்
ைமழ ச்வணடும்
்வானசை ்வநதுவிடு

ஆமசயுடன் எழும்
ஆழிப்சபரமலை ஆகிறாய
அப்சபாதும் தீரவில்மலை
என் கா்தல் ்தாகம்

நீ ைட்டுசை
என் இலைட்சி்யம்
ைற்ற்யம்த எழு்த ைறுக்கிறது
என் சபனா முமன

கவிச்ய உன்மனக்
கவி எழுதிசனன்
என்ன ஆச்சரி்யம்
நானும் கவி்யாசனன்

'சரி' நீ இல்லைாைல்
சரி்யாகச்வ இல்மலை ்வாழக்மக
சராசரி்யாகச்வ இருக்கிசறன்
கா்தசலை சரிநிகராக்க ்வா

்வானம் பலை கடநது

பறநது ்வருச்வன்
பிரிந்த உன்மனப்
புரிநது மகாள்ள

்வ்யது கடந்தாலும்
புதி்தாகப் பூக்கிறாய
புரு்வ இமட்வழியில்
மநஞமசக் சகாரக்கிறாய

என்றும் இளமை்யாக
இருக்கிசறன் நான்
கா்தல் ைருத்து்வத்தில்
மககாரி்யா நீ?

பனிக்கூழ
சாப்பிடாச்த
உருகி ்வழிகிறது
எனக்குள்சள

கா்தல் பறம்வச்ய
எஙசக சபாகிறாய
உன் இன்மனாரு சிறகு
என்னிடம் அல்லை்வா?

கடல் ்தாணடி
ைடல் எழுதுகிசறன்
ைடியினில் சா்யக்
கனாக் காணகிசறன்

கவிம்தச் சிறகுகமளக்
கழற்றி வீசாச்த

காற்றாக இருப்பச்த
நீ அமணக்கத்்தாசன

மகப்பிடி இ்த்யம்
கவிம்த அமு்தசுரபி
உன் ஒற்மறக்
கணணமசவில்

எல்சலைாருடனும்
சிரித்துப் சபசுகிசறன்
உன்னிடம் ைட்டுசை
அழுது கா்தமலைச் மசால்கிசறன்

பட்ட ைரைாய
நின்றிருநச்தன்
உன் பாரம்வயில் பரு்வஙகள்
துளிரக்கிசறன் நான் மீணடும் 

ஜலீலைா முஸம்மில்
ஏறாவூர

துளிர்க்கிறேன் நான் மீண்டும்

இன்னமும் உணர்வுகள் உணர்த்தொ்தவர்களொய்...
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இலங்கையின் இ்ைஞரகை்ை ்ைய-
ைாகைக் ககைாண்ட க�ா்லதக�ா்டரபு 
சே்ை ைழஙகுநரான Airtel Lanka, புதிய 
�்லமு்ை க�ாழில்நுட்பவியலாைரகை -
ளின் க�ாழில்நுட்ப ைற்றும் �னிப்பட்ட 
திைன்கைள் ்பற்றிய அறி்ை சைம்்படுததி நிபு-
ணததுைமு்்டயைரகைள் ைற்றும் க�ாழில் -
மு்னசைாருக்கு ஒதது்ழபபு ைழஙகும் 
ை்கையில் அண்ையில் கைாலி க�ாழில்நுட -
்பக் கைல்லூரியு்டன் (COT, Galle) ்கைசகைாரத -
துள்ைது.

இவைாறு கூடடி்ணந��ன் மூலம், 
Airtel Lankaஆனது COT, கைாலியிலுள்ை 
கைனிஷ்ட ைற்றும் சிசரஷ்ட க�ாகுதிகை்ைச் 
சேரந� 30 ைாணைரகைளுக்கு ்பயிற்சி ைற்றும் 
திைன் சைம்்பாடடிற்கைான ஒதது்ழபபு -
கை்ை ைழஙகைவுள்ைது்டன் அைரகைளுக்கு 
புதிய கைணினிகைள் ைற்றும் உ்பகைரணஙகை -
்ையும் ைழஙகைவுள்ைது. சிைந� ைற்றும் 
திை்ையான இறுதி ஆணடு ைாணைரகை -
ளுக்கு 6-12 ைா�ஙகைள் ை்ர ஊதியதது்டன் 
கூடிய Internship திட்டம் அறிமுகைப்படுத-
�ப்பட்டது.

“உலககைஙகிலும் உள்ை ்பல நாடுகை்ைப 
ச்பாலசை, இலங்கையும் சைாேைான 
க்பாருைா�ார நிச்ேயைற்ை கைாலகைட்டத்� 
எதிரககைாணடுள்ைது. உற்்பததிததிை்ன 
சைம்்படுததுை�ற்கும், ைைரச்சிக்கைான 

புதிய ைாய்பபுகை்ை கைளிக்ககைாணருை -
�ற்கும் அ்னதது கைாரப்பசரட நிறுைனஙகை -
ளும் ஒன்றி்ணநது கேயல்்ப்ட சைணடிய 
�ருணஙகைள் இதுைாகும். இந� நி்ல-
்ையில் இருநது மீட்ப�ற்கு ஊக்குவிப-

்பதில் ICT ைற்றும் க�ா்லதக�ா்டரபு 
து்ை முக்கிய ்பஙகு ைகிக்கிைது என்று 
நாஙகைள் நம்புகிசைாம்.” என எயாரக்டல் 
லஙகைாவின் முகைா்ைததுை ்பணிப்பாைர -
ரும் பிர�ை நி்ைசைற்று அதிகைாரியுைான 
அஷிஷ ேநதிரா க�ரிவிததுள்ைார.

அஷிஷ சைலும் க�ரிவிக்்கையில், 
“கைற்றிபக்பை, இலங்கையின் இைம் 

ையதின்ரப ்பயிற்றுவிதது, இந�த து்ை -
கைளில் அைரகைள் சிைநது விைஙகுை�ற்குத 
ச�்ையான அறிவுத திைன் ைற்றும் கைருவி-
கை்ை அைரகைளுக்கு ைழஙகை சைணடும். 

இது இலங்கை முழுைதும் துரி�ைான, 

்பரைலாக்கைப்பட்ட க்பாருைா�ார அபிவி -
ருததி, சை்ல ைாய்பபு உருைாக்கைம் ஆகி-
யைற்றில் ஒரு புதிய முன்னு�ாரணத்� 
உருைாக்கும். 

கைாலி க�ாழில்நுட்பக் கைல்லூரியு்டன் எங-
கைளின் கூடடு இந� முக்கியைான ்பயணத -
தில் ைற்கைாரு குறிபபி்டத�க்கை ்ைல்கைல் 
ஆகும்.” என கூறினார.

 இலங்கையின் முன்்ன-
ணியில் உள்ள பல்்வ்கைப்-
பட்ட கூடடு நிறு்வ்னமா்ன 
DIMO, அதன் ததாழிற்-
கைல்விப் பிரி்வா்ன DIMO 
Academy for Technical 
Skills (DATS) மூலம் பயிற்சி 
உபகைரணஙகை்்ள உற்பத்தி 
தெய்வதில் ஈடுபடடுள்ளது.

இது GIZ இன் நிதியுத-
வியு்டன் கிளித�ாச்சியில் 
உள்ள இலங்கை ஜேரமன் பயிற்சி நிறு்வ்னத்திற்-
கைா்ன (Sri Lanka German Training Institute in 
Kilinochchi - SLGTI) திட்டத்்த ெமீபத்தில் நி்ைவு 
தெயதது. ்ைப்ரிட மற்றும் ததா்டரச்சியா்ன மாைக்-
கூடிய டரான்ஸ்மிஷன் (CVT) உளளிட்ட பல்ஜ்வறு 
்வ்கையா்ன gearboxes இ்னது cutaway தமா்டல்-
கை்்ள ்வழஙகு்வ்த இநத திட்டம் உள்ள்டக்கியுள-
்ளது. இது ்வாகை்னஙகைள (automobile) ததா்டரபா்ன 
கைற்்கைகை்்ள ்வழஙகு்வது்டன், ஜ்வ்ல தெயயும் 
்வாகை்ன கைாலநி்ல கைடடுப்பாடு (Working automobile 
climate control) மற்றும் தபற்ஜைால் எரிதபா-
ருள ஊசி சிமுஜலட்டரகைள (gasoline fuel injection 
simulators) மற்றும் ஒரு விஜெ்ட ஜ்டபிள்டாப் வீல் 
சீர்மப்பு அ்ளவுரு சிமுஜலட்டரும் (special tabletop 
wheel alignment parameter simulator) இநத திட்டத்-
திற்கைாகை ்வழஙகைப்படடுள்ள்ன. ததாழில்நுடப தரவு, 
பய்னர ்கைஜயடுகைள, தெயற்பாடடு பயிற்சி ஆகிய-
்்வயும் ்வழஙகைப்பட்ட்ன.

்வாகை்ன (automobile) பயிற்சி ்வகுப்புகைளுக்கைா்ன 
பயிற்சி உபகைரணஙகைளுக்கு ஜமலதிகைமாகை, கைட்ட்ட 
ஜெ்்வகைள து்ைக்கைா்ன பயிற்சி உபகைரணஙகை-
்்ளயும் DATS ்வழஙகுகிைது.பயிற்சி மாதிரிகைள 

மற்றும் சிமுஜலட்டரகைள எ்ன DATS இலங்கையில் 
பயிற்சி உபகைரண உற்பத்தி து்ையில் நு்ழநதது, 
அ்வற்றில் தபரும்பாலா்ன்்வ ஐஜராப்பிய ்வ்கை-
யாகும். இ்்வ மிகைவும் வி்ல உயரநததாகும் என்-
பது்டன், ததாழில் பயிற்சி ்வகுப்புகைளில் பிரஜயாகை 
ரீதியா்ன அமரவுகை்்ள மடடுப்படுத்துகிைது. இஙகு 
மலி்வா்ன ததரிவுகைள உள்ள்ன என்ைாலும், தரம் 
மற்றும் நி்ைவுத் தன்்ம உலகை்ளாவிய தரத்திற்கு 
இ்ணயாகை இல்்ல. எ்னஜ்வ, நிபுணத்து்வம் 
மற்றும் ெமீபத்திய ததாழில்நுடபத்திற்கைா்ன அணு-
கைலு்டன் DATS, தற்ஜபாது உளளூர நிறு்வ்னஙகை-
ளுக்கு தனிப்பய்னாக்கைப்பட்ட பயிற்சி தீரவுகை்்ள 
்வழஙகுகிைது.

தற்ஜபாது தகைாழும்பு மற்றும் யாழப்பாணத்தில் 
அ்மநதுள்ள DATS, ்வாகை்னத் து்ையில் உலகைத் 
தரம் ்வாயநத ததாழிற்பயிற்சி்ய ்வழஙகும் 
ஜ�ாக்கில், Daimler AG ஜேரமனியு்டன் இ்ணநது 
1990 இல் நிறு்வப்படடுள்ளது. 2018ஆம் 
ஆண்டில், இலங்கையில் ஜேரமன் ொன்ைளிக்கைப்-
பட்ட ததாழிற்கைல்வித் தகுதிகை்்ள ்வழஙகு்வதற்கைாகை 
இலங்கையில் ஜேரமன் ் கைத்ததாழில் மற்றும் ்வரத்-
தகை பிரதிநிதிகைளு்டன் DATS கூடடுச் ஜெரநதுள்ளது.

அநநிய கேலாைணி ்பரிைரத�-
்னகைள் ைற்றும் கைளிசயற்ைஙகை-
்ைக் கைணகைாணிப்பதில் இலங்கை 
ைததிய ைஙகி எடுத� ந்டைடிக்-
்கைகை்ை ைரசைற்்ப�ாகை இலங-
்கையின் ஆ்்ட உற்்பததி ைற்றும் 
ஏற்றுைதி க�ாழில்து்ையின் உச்ே 
அ்ைப்பான கூடடு ஆ்்ட ேஙகைங-
கைளின் ைன்ைம் (JAAF) க�ரிவித-
துள்ைது.

இது குறிதது �னது கைருததுக்-
கைை கைளியிட்ட JAAF, “நைது 
நாடு �ற்ச்பாது எதிரககைாள்ளும் 
சைாேைான கநருக்கைடி்ய எஙகைள் 
உறுபபினரகைள் நன்கு அறிநதிருக்-
கிைாரகைள். 

எஙகைள் உறுபபு நிறுைனஙகைள் 
ேட்டததிற்கு இணஙகி, ஏற்றுைதி 
ைருைானத்� திரும்்பவும் நாட-
டிற்குள் ககைாணடுைருை்� உறுதி 

கேய்ைதில் நாஙகைள் நம்பிக்்கை 
ககைாணடுள்சைாம். இ�ன் மூலம் 
ைக்கைள் எதிரசநாக்கும் �ற்ச்பா-
்�ய க்பாருைா�ார கநருக்கைடிகை-
ளுக்கு நிைாரணம் ைழஙகுை�ற்கு 
நாஙகைள் அரப்பணிபபு்டன் கேயற்-
்ப்டவுள்சைாம்.”

"எஙகைள் உறுபபு நிறுைனஙகைள் 
�ற்ச்பாதுள்ை விதிமு்ைகைளுக்கு 
அ்ைய ந்டைடிக்்கைகைை முன்-

கனடுதது ைருைது்டன் இந� 
ேைாலான சூழ்நி்லயின் கீழ் 
ச�சிய க்பாருைா�ாரத்� ைலுப-
்படுத� ்பஙகைளிக்கும் அ்னதது 
�ரபபினருக்கும் ச�்ையான 
ஒதது்ழபபுக்கைை ைழஙகுை�ற்-
கைாகை இலங்கை ைததிய ைஙகியும் 
அரோஙகைமும் முன்கனடுதது 
ைரும் அ்னதது முயற்சிகைளுக்கும் 
க�ா்டரச்சியான ஆ�ர்ை ைழஙகை 

ந்டைடிக்்கை எடுபச்பாம்.” என 
JAAF �ைது அறிக்்கையில் ைலியு-
றுததியுள்ைது.

இலங்கையில் மிகை அதிகைைான 
அநநியச் கேலாைணி்ய ஈட-
டித�ரும் து்ையான ஆ்்டத 
க�ாழிற்து்ை, நாடடின் கைாத� 
உள்நாடடு உற்்பததியில் 6% ்பஙகை-
ளிப்்ப ைழஙகுகிைது. இதது்ை-
யானது சுைார 350,000 க�ாழி-
லாைரகைளுக்கு நிரந�ர சை்ல 
ைாய்பபுகை்ை உருைாக்கி சைலும் 
700,000 ச்பரின் ைாழ்ைா�ாரத-
திற்கு உருது்ணயாகை இருநது ைரு-
கின்ை்ை குறிபபி்டத�க்கைது.

2022 ஆம் ஆணடின் இரண்டாம் 
கைாலாணடு ்பாரிய க்பாாருைா�ார ேைல்-
கைளுக்கு முகைஙககைாடுததிருந�து. ரூ்பாய் 
ைதிபபிைக்கைம்இ அதிகைரிததுச் கேல்லும் 
ைடடி வீ�ஙகைள், ைரிகைள் அதிகைரிபபு, 
உயர ைதிபபிைக்கைஙகைள்இ விநிசயாகை கைட-
டுப்பாாடுகைள் ைற்றும் இைக்குைதிகை்ை 
கைடடுப்படுததும் ை்கையில் சைற்ககைாள்-
ைப்படடிருந� தீரைானஙகைள் ச்பான்ை-
ைற்றினால் ைஙகியியல் து்ையானது 
்பல்சைறு ேைால்கைளுக்கு முகைஙககைாடுத-
திருந�து.

இந�ப பின்னணியில்இ யூனியன் 
ைஙகி �னது பிரிவுகைள் ைற்றும் ைாடிக்்கை-
யாைர ்பகுதிகை்ை கைைனைான மு்ையில் 
நிரைகிததிருந�து்டன்இ கைடு்ையான 
மீடசி கேயன்மு்ைகை்ைப பின்்பற்றி-
யிருந�து. இ�னூ்டாகை, ைாடிக்்கையா-
ைரகைளுக்கு �்டஙகைலில்லா� ைஙகிச் 
சே்ைகைள் கி்்டப்ப்� உறுதி கேய்தி-
ருந�து.

 கைடு்ையான க�ாழிற்்பாடடு சூழலில் 
நிலவிய ேைால்கைளுக்கு ைததியில் சைம்்ப-
டுததிய பிர�ான ைஙகியியல் வி்னததி-
ை்ன ைஙகி ்பதிவு கேய்திருந�து. 

அ�னூ்டாகை மு�ல் அ்ரயாணடு 
கைாலப்பகுதியில், ரூ. 7,426 மில்லிய்ன 
ஒடடுகைாத� ைருைானைாகை ்பதிவு கேய்-
திருந�து. முன்்னய ஒபபீடடு கைாலப-
்பகுதியு்டன் கைருது்கையில் இது 31 வீ� 

அதிகைரிப்பாகும்.
கோததுகைள் இலாகைாவின் மீை வி்ல-

யி்டல் ைற்றும் ைடடி கேலவுகைளின் 
கைடு்ையான நிரைாகைம் ச்பான்ைைற்றினூ-
்டாகை ச�றிய ைடடி ைருைானம்   19வீ�ம்  
அதிகைரிததிருந�து்டன், ச�றிய ைடடி 
எல்்லப க்பறுைதி   57 bps இனால் அதி-
கைரிததிருந�து.

ச�றிய கூலி ைற்றும் �ரகு ைருைானம் 

24 வீ�ததினால் அதிகைரிததிருந�து்டன்  
இதில் உள்ைகை ைற்றும் ேரைச�ே நிதி 
ைாற்ைஙகைள்  ATM ககைாடுக்கைல் ைாஙகைல்-
கைள், கிகரடிட ைற்றும் க்டபிட அட-
்்டகைள், ்பண அனுபபு்கைகைள் ைற்றும் 
ைரத�கை வியா்பாரததின் அதிகைரித� 
கேயற்்பாடுகைள் ச்பான்ைன ்பஙகைளிபபு 
கேலுததியிருந�ன. 

இ�ர க�ாழிற்்படு ைருைானமும் அந-
நியச் கேலாைணி ைருைானம் ைற்றும் 
ச�ரவுகைளினூ்டாகை 141 வீ�ததினால் அதி-
கைரிததிருந�து.

ைதிபபிைக்கைஙகைளுக்கு முன்ன�ான 
க�ாழிற்்படு ைருைானம் ரூ. 3 575 மில்-

லியனாகை ்பதிைாகியிருந�து. இது 2022 
ஜுன் 30 ஆம் திகைதியன்று 18 வீ� அதிகை-
ரிப்்ப ்பதிவு கேய்திருந�து. 

கநருக்கைடியான ்பாரிய க்பாருைா�ார 
நி்லகைளினால் கை்டன் கேலுதது்கை-
கைள் �ாை�ை்்டநதிருந�ன. ைஙகியி-
னால் முன்னாயத� ந்டைடிக்்கையாகை 
அதிகைரித� ைதிபபிைக்கைஙகைள் ைற்றும் 
நிரைாகை ஏற்்பாடுகைள் ச்பான்ைன சைற்-

ககைாள்ைப்படடி-
ருந�ன. இந�க் 
கைாலப்பகுதிக்கைான 
ைதிபபிைக்கை கைட-
்டணம் ரூ. 961 
மில்லியனாகும். 
இது முன்்னய 

ஆணடின் இச� கைாலப்பகுதியு்டன் ஒபபி-
டு்கையில் 120 வீ� அதிகைரிப்பாகும்.

கைடு்ையான கேலவு நிரைகிபபு கேயற்-
்பாடுகைள் கைாணப்பட்ட ச்பாதிலும்  ைஙகி-
யின் கைாத� க�ாழிற்்பாடடு கேலவீனம் 
ரூ. 2,059 மில்லியனாகை அதிகைரிததிருந-
�து. இது முன்்னய ஆணடின் இச� 
கைாலப்பகுதியில் ்பதிைாகியிருந� க்பறுை-
தியு்டன் ஒபபிடு்கையில் 14 வீ� அதிகைரிப-
்பாகும். இலங்கை ரூ்பாயின் ைதிபபிைக்-
கைம் ைற்றும் அ�்னத க�ா்டரநது எழுந� 
எரிக்பாருள் கேலவுகைள் ச்பான்ைன 
இதில் பிர�ானைாகை ்பஙகைளிபபு கேய்தி-
ருந�ன.

ககைாைர்ஷல் ைஙகி கைளிநாடடு நாணய 
விச்ஷ்ட நி்லயான ்ைபபுக் கைணக்குத 
திட்டம் ஒன்்ை அறிமுகைம் கேய்துள்ைது. 
கைளிநாடடு மூலஙகைளில் இருநது மு�லீடு-
கை்ை கைைருை�ற்கைான ஒரு சைலதிகை கேயற் -
்பா்டாகை இந�த திட்டம் அறிமுகைம் கேய்யப-
்படடுள்ைது.

‘Forex Plus’’ என்று 
அ்ழக்கைப்படும் இந�ப 
புதிய திட்டம் ஐந�ாணடு-
கைள் ை்ரயான ்ைபபுக் 
கைாலததுக்கு ைரு்டாந-
�ம் 9 வீ�ம் ை்ரயான 
ைடடி்ய ைழஙகுகின்-
ைது. இததிட்டததில் நான்கு ை்கையான 
கைளிநாடடு நாணயஙகைள் இ்ணததுக் 
ககைாள்ைப்படடுள்ைன.

இலங்கையின் இன்்ைய க்பாருைா-
�ார சூழலில் மிகைவும் அைசியைான 
கைளிநாடடு நாணய மு�லீட்்டக் கைருத-
தில் ககைாணச்ட குழேநஒ P்டரை திட்டம் 
ஆரம்பிக்கைப்படடுள்ைது. அதச�ாடு 
�ைது ைாடிக்்கையாைரகைள் ச்பாடடிமிக்கை 
சூழலில் மிகைவும் கைஷ்டப்படடு உ்ழத� 
கைளிநாடடு ்பணத்� மிகைவும் நம்பிக்்கை-
யான பின்னணியில் சேமிப்ப�ற்கைான ஒரு 
ைாய்ப்்ப ைழஙகுைதும் இ�ன் சநாக்கைைா-
கும் என்று ைஙகி அறிவிததுள்ைது.

இந� கைளிநாடடு நாணய ்ைபபுக் 
கைணக்்கை இலங்கையரகைள் அல்லா�ைரகை-

ளும், இரட்்ட பிரஜா உரி்ை ககைாண்ட 
இலங்கையரகைள், இலங்கையில் ைசிக் -
கும் அல்லது இலங்கைக்கு கைளியில் 
ைசிக்கும் இலங்கையில் நிரந�ர ைதிவி்ட 
ைேதி உ்்டயைரகைள், கை்டல் கை்டந� நாடு -
கைளில் க�ாழில்புரியும் இலங்கையரகைள், 
கை்டல்கை்டந� நாடுகைளில் ஒருஙகி்ணக்கைப-

்பட்ட கைம்்பனிகைளில் ்பணிபுரி்பைரகைள் என 
்பல்சைறு �ரபபினர ஆரம்பிக்கைலாம்;.

இந� �குதிகைள் உ்்டயைரகைள் �ைது 
‘Forex Plus’ கைளிநாடடு நாணய கைணக்்கை 
கு்ைந� ்படேம் 5000 அகைரிக்கை க்டால-
ரு்டன் அல்லது அ�ற்கு ஈ்டான யுசரா, ஸ்-
ச்டரலிங ்பவுண அல்லது அவுஸ்திசரலிய 
க்டாலரில் மூன்று அல்லது ஐந�ாணடு 
கைாலததுக்குரிய ்ைப்பாகைத திைக்கைலாம். 
்ைபபுச் கேய்யப்படும் கைளிநாடடு 
்பணததின் ை்கை ைற்றும் அ�ற்கைான கைாலம் 
என்்பனைற்றின் அடிப்ப்்டயில் ைடடி 
வீ�ம் தீரைானிக்கைப்படும். �ன்னிச்்ேயா -
கைப புதுபபிக்கைப்படும் ை்கையில் இந� 
்ைபபுத திட்டம் அ்ையும் என்று ைஙகி 
அறிவிததுள்ைது.

�ாடடின் தபாறுப்புள்ள தபருநிறு்வ்னம் 
எனும் ்வ்கையில், 'மனிதஜ�ய ஒன்றி-
்ணவு' முயற்சியின் மூலம் �ாடு எதிர-
தகைாண்டுள்ள தபாரு்ளாதார ெ்வால்கை்ளால் 
பாதிக்கைப்பட்ட ெமூகைஙகைளுக்கு அ்வெரகைால 
நி்வாரணஙகை்்ள ்வழஙகு்வதற்கு Huawei 
Sri Lanka அண்்மயில் உறுதியளித்துள-
்ளது. ்டயதலாக் ஆசிஆட்டா பிஎல்சி, MAS 
Holdings Pvt Ltd, Hemas Holdings PLC, 
Execution Partner ெரஜ்வாதய சிரமதா்ன 
ெஙகைம், சுயாதீ்ன கைணக்கைாயவு நிறு்வ்ன-
மா்ன PwC Sri Lanka நிறு்வ்னஙகை்ளால் 
இநத கூடடுநிறு்வ்ன மனிதாபிமா்ன �்ட-
்வடிக்்கை ஆரம்பிக்கைப்பட்டஜதாடு, CBL 
Group, Citi, Sunshine Holdings PLC, 
Huawei Technologies Lanka Co. ஆகிய்ன 

இத்திட்டத்தின் பஙகுதாரரகை்ளாகை இ்ணந-
துள்ள்ன.

ஒஜர எண்ணம் தகைாண்்ட தபருநிறு்வ்ன 
பஙகைாளிகைளு்டன் இ்ணநது முன்த்னடுக்-
கைப்படும் ‘மனிதஜ�ய ஒன்றி்ணவு’ முயற்-
சியா்னது, இலங்கை முழு்வதிலும் உள்ள 
200,000 இற்கும் அதிகைமா்ன பாதிக்கைப்-
பட்ட குடும்பஙகைளுக்கு அ்வெரகைால நி்வா-
ரணஙகை்்ள ்வழஙகு்வ்த ஜ�ாக்கைமாகைக் 
தகைாண்டுள்ளது. 25 மா்வட்டஙகைளிலும் 
அ்வெரகைால நி்வாரணம் தற்ஜபாது விநி-
ஜயாகிக்கைப்படடு ்வருகிைது. இதில் 75,000 
இற்கும் ஜமற்பட்ட குடும்பஙகைள இன்று 
்வ்ர உதவிகை்்ள தபற்றுள்ள்ன. உரிய 
தபாரு்ளாதார மீடசித் திட்டத்தின் மூலம் 
�ாடடில் நி்லஜபைா்ன பலனுள்ள பரி-

மாற்ை மு்ை நிறு்வப்படும் ்வ்ர, இநத 
மனிதஜ�ய ஒன்றி்ணவு நிகைழச்சித் 

திட்டம், அதன் நி்வாரண முயற்சிகை்்ள 
ஜமற்தகைாளளும்.

Huawei Sri Lanka நிறு்வ்னத்தின் 
பிரதா்ன நி்ைஜ்வற்று அதிகைாரி Liang Yi 
இது ததா்டரபில் கைருத்துத் ததரிவிக்்கை-
யில், “அண்்மக்கைாலமாகை �ாடு எதிர-
தகைாண்டுள்ள தபாரு்ளாதார ெ்வால்கை்ளால், 
இலங்கையிலுள்ள கைணிெமா்ன அ்ளவிலா-
ஜ்னார  பாதிப்ப்்டநதுள்ள்ம ததா்டரபில் 
�ாம் ்வருத்தம்்டகிஜைாம். �ாடும் அதன் 
மக்கைளும் த�ருக்கைடிக்கு முகைம்தகைாடுத்த-
்வாறு, மிகுநத �ம்பிக்்கை்யயும், மீத்ள-
ழுச்சி்யயும் தகைாண்டுள்ள்தயும் �ாம் 
கைாண்கிஜைாம். 

ஒரு உலகை்ளாவிய ICT ்வழஙகு்னர 
என்ை ்வ்கையிலும், தபாறுப்புள்ள தபரு-
நிறு்வ்னம் எனும் ்வ்கையிலும், இலங்கை-
யில் ICT து்ையில் மடடுமன்றி இலங-

்கையின் எதிரகைாலத்தின் மீதும் அதிகை 
�ம்பிக்்கை்ய Huawei ்்வத்துள்ளது. 
'மனிதஜ�ய ஒன்றி்ணவு' திட்டம் ததா்டர-
பா்ன Dialog நிறு்வ்னம் தகைாண்டுள்ள 
உறுதி ததா்டரபில் �ாம் ஆழமாகை ஈரக்கைப்-
படடுளஜ்ளாம்.  " என்ைார.

ெரஜ்வாதய சிரமதா்ன இயக்கைத்தின் 
த்ல்வர த்டாக்்டர. வின்யா ஆரியரத்்ன, 
Huawei Technologies Lanka Pvt Ltd நிறு-
்வ்னத்தின் பிரதா்ன நி்ைஜ்வற்று அதிகைாரி 
Liang Yi, Dialog Axiata PLC குழும 
பிரதா்ன ததாழில்நுடப அதிகைாரி பிரதீப் டி 
அல்ஜமதா, Huawei Technologies Lanka 
Pvt Ltd நிறு்வ்னத்தின் சிஜரஷ்ட தயாரிப்பு 
தீரவு முகைா்மயா்ளர கைாவிநத மஞ்சு்ள 
ஆகிஜயா்ர ப்டத்தில் கைாணலாம்.

காலி த�ாழில்நுட்பக் கல்லூரியுடன்
ககககார்க்கும் எயார்தடல் லஙகா

9.5 வீதம் வரையான வட்டியிரன வழங்கிடும்

வெளிநாட்டு நாணய நிலையான லெப்பு
திட்்டதலதை அறிமுகம் வெய்யும் வகாமர்ஷல் ெங்கி  

ஏற்றுமதி வருவாகய நாடடிற்குள் தகாண்டுவருவ�ற்கான

இலஙகக மத்திய வஙகியின் விதிமுகைகளுக்கு
முழுகமயாக உடன்்படுவ�ாக JAAF த�ரிவிப்பு

பயிற்சி உபகரணங்கலைத தையாரிக்கும்
DIMO வின் வதைாழிற்கல்விப் பிரிவு DATS

பாதிக்கப்பட்்்டாருக்கு அெெரகாை நிொரணம் ெழங்க 'மனிதை்நய ஒன்றிலணவு' திட்்டததில் இலணயும் Huawei  

2022 முதல் அ்ரயாண்டில்

உறுதியான நிதிப் த்பறுக்பறுககைப்
்பதிவு தெய்துள்ை யூனியன் வஙகி

12 2022 ஓகைஸ்ட 6 ெனிக்கிழ்ம6–08–2022
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2022 ஓகஸ்ட் 6 சனிக்கிழமை

இங்கிலாந்தின் பெர்மிங்்ாமில் நடை-
பெற்று வரும் ஆண்களுக்கான தனிநெர் 
பெட்மிணைன் இரணைாவது சுற்றில் ொர் -
ெடைாஸ் வீரர் டே டைக்கல் ைார்டிடன 
எதிர்ப்காணை இலங்ட்க வீரர் நிலூ்க ்கரு -
ணாரதன 2-0 என இலகுவான பவற்றிடை 
பெற்று, மூன்்ாவது சுற்றுககு தகுதிபெற்-
றுள்ார்.

டொட்டியின் இரணடு பெட்்களிலும் 
அற்புதைான ஆட்ைதடத பவளிபெடுத -
திை இவர் 21-6 ைற்றும் 21-5 என்் புளளி -
்கள ்கணககில் பவற்றிபெற்்ார்.

அடதடநரம் ைற்றுபைாரு வீரரான 
துமிந்து அடெவிகரை இரணைாவது சுற்றில் 
டைால்ைா வீரர் ொமுபவல் ட்கஸடர 2-0 
என வீழ்ததி அடுதத சுற்றுககு தகுதிபெற்-
்ார். இவர் 21-12 ைற்றும் 22-20 என்் புள-
ளி்கள ்கணககில் பவற்றிபெற்றிருந்தார்.

அடுதத சுற்றில் துமிந்து அடெவிகரை 
இந்திை வீரர் கிைாம்பி ஸ்ரீ்காந்தடத எதிர்-
ப்காள்வுள்துைன், நிலூ்க ்கருணாரதன 
சிங்்கபூர் வீரர் ஜிைா ப்ங் டதடவ எதிர் -
ப்காள்வுள்ார்.

இந்நிடலயில் ்கலபபு இரட்டைைர் பிரி-
வுக்கான இரணைாவது சுற்றில் ெங்ட்கற்் 
இலங்ட்கயின் ெச்சின் ைைஸ் ைற்றும் 

திலினி ப்ந்டதவா ஆகிடைார், ்கனைா 
அணிடை எதிர்தது 2-0 என பவற்றிபெற் -
றுள்னர்.

இலங்ட்க அணிைானது 21-11 ைற்றும் 
21-18 என்் டநர் பெட் ்கணககில் பவற் -
றிபெற்்துைன், இறுதி 16 அணி்களுக -
்கான சுற்றில் பதன்னாபிரிக்க அணிடை 
இன்ட்ை தினம் (06) எதிர்ப்காள்வுள-
்து.

அடதடநரம் பெட்மிணைன் டொட்டி-
்களில் நடைபெற்் ைற்றுபைாரு டொட் -
டியில் ொர்ெடைாடஸ 2-0 என வீழ்ததிை 
இலங்ட்க ஆைவர் இரட்டைைர் அணி 
அடுதத சுற்றுககு முன்டனறிைது. ெச்சின் 
குணதிலக்க ைற்றும் புவடன்க குணதிலக்க 
ஆகிடைார் ொர்ெடைாஸ் அணிடை 21-12 
ைற்றும் 21-9 என வீழ்ததினர். இவர்்கள 
இருவரும் தங்்களுடைை அடுதத டொட் -
டியில் ைாடலததீவு்கள அணிடை எதிர்-
ப்காள்வுள்னர்.

இடதடவட் பெண்களுக்கான தனிநெர் 
இரணைாவது சுற்றில் ெங்ட்கற்் இலங்ட்க 
வீராங்்கடன விதுரா சுோனி, இங்கிலாந்து 
வீராங்்கடன பிடரைா பரட்ெனிைம் 0-2 என 
டதால்விைடைந்திருந்தார் என்ெது குறிபபி-
ைததக்கது.

பொதுநலவாை விட்ைாட்டு 
விழாவின் ை்களிர் டி20 பதாைரில், 
்கைந்த விைாழககிழடை (04) நடை -
பெற்் தனது இறுதி குழுநிடலப 
டொட்டியில் இலங்ட்க ை்களிர் கிரிக-
ப்கட் அணி, பதன்னாபிரிக்காடவ 
எதிர்ப்காணடு 10 விகப்கட்டுக்க -
்ால் டைாெைான டதால்விடை ெந்-
திததுள்து.

இந்த பதாைரில் குழு பி இல் 
்காணபெடும் இலங்ட்க அணி ஏற் -
்கனடவ இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து 
அணி்களிைம் டதால்விடை ெந்தித-
தது. 

பதாைர்ந்து டெர்மிங்்ாமில் 
ஆரம்ெைாகிை டொட்டியில் நாணை 
சுழற்சியில் பவற்றி பெற்் பதன்-
னாபிரிக்க ை்களிர் அணி முதலில் 
இலங்ட்க வீராங்்கடன்கட் துடுப -
ொைப ெணிததது.

அதன்ெடி டொட்டியில் முதலில் 
துடுபபெடுததாடிை இலங்ட்க 

ை்களிர் அணி பதன்னாபிரிக்க 
வீராங்்கடன்களின் ெந்துவீச்சிடன 
ெைாளிக்க முடிைாைல் 17.1 ஓவர் -
்களுககு அடனதது விகப்கட்டுக்க-
ட்யும் ெறிப்காடுதது பவறும் 46 
ஓட்ைங்்கட் ைாததிரடை எடுததுக 
ப்காணைது. இது இலங்ட்க ை்களிர் 
அணி டி20ஐ டொட்டி்களில் பெற்் 
அதிகுட்வான ஓட்ைங்்க்ா்கவும் 
ெதிவானது.

இலங்ட்க ை்களிர் அணியின் துடுப -
ொட்ைம் ொர்பில் ொைரி அததெதது 
15 ஓட்ைங்்கட் எடுததடதாடு, 
அவர் ைாததிரடை அணியில் ஈரிலக்க 
ஓட்ைங்்கள பெற்் வீராங்்கடனைா்க-
வும் ைாறினார்.

ைறுமுடனயில் பதன்னாபிரிக்க 
ெந்துவீச்சில் நடைன் டி கி்ர்க 
பவறும் ஒரு ஓட்ைததிடன ைாததிரம் 
விட்டுகப்காடுதது 3 விகப்கட்டுக்க-
ட்ச் ொயக்க, ைொெைா கி்ாஸ் 2 
விகப்கட்டுக்கட் சுருட்டினார்.

பதாைர்ந்து டொட்டியின் பவற்றி 
இலக்கா்க நிர்ணைம் பெயைப -
ெட்ை 47 ஓட்ைங்்கட் அடைை 
ெதிலுககு துடுபபெடுததாடிை 
பதன்னாபிரிக்க ை்களிர் கிரிகப்கட் 
அணி, பவறும் 6.1 ஓவர்்களில் 
டொட்டியின் பவற்றி இலககிடன 
விகப்கட் இழபபின்றி அடைந்தது.

பதன்னாபிரிக்க ை்களிர் 
அணியின் பவற்றியிடன உறுதி 
பெயத அதன் துடுபொட்ைததில் 
ைஸ்மின் பிரிட்ஸ் 21 ஓட்ைங்்கட் -
யும் அன்னட்க டொஸ்ச் 20 ஓட்ைங் -
்கட்யும் ஆட்ைமிழக்காைல் எடுத -
தனர்.

இபடொட்டியின் டதால்வி -
டைாடு இலங்ட்க ை்களிர் அணி 
பதாைரில் மூன்று பதாைர் டதால் -
வி்கட் ெதிவு பெயை, பதன் -
னாபிரிக்க ை்களிர் அணிககு இது 
பதாைரில் முதல் பவற்றிைா்க 
ைாறிைது.

இங்கிலாந்தின் பெர்மிங்்ா-
மில் நடைபெற்றுவரும் பொது-
நலவாை விட்ைாட்டுப டொட் -
டியில் பெயிணட் கிட்ஸ் ைற்றும் 
பநவிஸ் அணிககு எதிரா்க 
நடைபெற்் ஆண்களுக்கான 
்கைற்்கடர ்கரபெந்தாட்ை டொட் -
டியில், இலங்ட்க அணி 2-0 என 
பவற்றிபெற்று ்காலிறுதிககு 
முன்டனறியுள்து.

இலங்ட்கயின் ைலிந்த 
ைற்றும் அடேன் ஆகிடைார் 21-
11 ைற்றும் 21-11 என்் புளளி -
்கள ்கணககில் பெயிணட் கிட்ஸ் 
ைற்றும் பநவிஸ் அணியின் 
ப்ாட்ஜ் ைற்றும் சீபுரூகஸ் 
ஆகிடைாடர வீழ்ததினர். இந் -

தபடொட்டியில் பவற்றிபெற்் 
இலங்ட்க அணி ்காலிறுதிப -
டொட்டியில் அவுஸ்திடரலிை 
அணிடை எதிர்ப்காளகி்து.

இடதடவட் பெண்களுக-
்கான டொட்டியில் இலங்ட்க 
அணி பவற்றிபெற்று, ்காலிறு -
திககு முன்டனறிைது. குறிப-
ொ்க இந்தபடொட்டியில் டிரி -
னிைாட் ைற்றும் பைாபெட்கா 
அணிடைச் டெர்ந்த வீராங்்கடன 
உொடதககு மு்கங்ப்காடுதத-
தால், இலங்ட்க அணி அடுத-
தச் சுற்றுககு முன்டனறிைது. 
இலங்ட்க அணி ்காலிறுதியில் 
்கனைா அணிடை எதிர்ப்காள-
கின்்டை குறிபபிைததக்கது.

பொதுநலவாை விட்ைாட்டுப 
டொட்டியில் இலங்ட்க ஆண்கள 
இரட்டைைர் பிரிவு ஸ்குவாஷ் 
டொட்டியின் இரணைாவது சுற்றில் 
இலங்ட்க அணி 2-0 என பவற்றிடை 
ெதிவுபெயதுள்து. ரவிந்து லகசிறி 
ைற்றும் வகீல் ேமீல் ஆகிடைார் 
இடணந்து ்கைானா வீரர்்க்ான 
வில்டேைர் போைரி ைற்றும் 
்கஹ்லீல் டேென் ஆகிடைாடர வீழ்ததி-
யுள்னர்.

டொட்டியின் முதல் பெட்டை 11-5 
ட்கபெற்றிை இவர்்கள, இரணைாவது 
பெட்டை 21-6 என இலகுவா்க ட்கப-
ெற்றினர். இலங்ட்க அணிைானது, அடுதத 
சுற்றில் அவுஸ்திடரலிை அணிடை எதிர்ப்காள -
்வுள்து.

இடதடவட் பெண்களுக்கான இரட்டை -
ைர் பிரிவு இரணைாவது சுற்றில் இந்திைாடவ 

எதிர்ப்காணை இலங்ட்க அணி 0-2 என டதால்-
விைடைந்தது. இலங்ட்க ொர்பில் பை்ானி 
குருபபு ைற்றும் சினாலி ெந்திைா ஆகிடைார் 
இந்திைாவின் சுடனனா குருவில்லா ைற்றும் 
அன்்ட் சிங் ஆகிடைாடர எதிர்ப்காணடு 

9-11 ைற்றும் 4-11 என்் புளளி்கள 
்கணககில் டதால்விைடைந்தனர்.

இடதடவட் ஆண்களுக்கான 51-
54 கிடலாகிராம் எடைபபிரிவு குததுச்-
ெணடையின் ்காலிறுதிபடொட்டியில் 
இலங்ட்க வீரர் ருகைால் பிரென்ன 
டதால்விைடைந்தார்.  டொட்டியின் 
்கானா வீரர் ஆபர்ாம் பைன்ோஹ்-
விைம் டதால்விைடைந்த அவர், தன் -
னுடைை அடரயிறுதிக்கான வாயப-
டெயும் இழந்தார்.

இடதடவட், பெண்களுக்கான 54-
57 கிடலாகிராம் எடைபெரிவு குததுச்-
ெணடை டொட்டியின் ்காலிறுதியில் 

டொட்டியிட்ை இலங்ட்க வீராங்்கடன ெஞ்-
சீவனி குடர அடரயிறுதி வாயபடெ இழந்தி -
ருந்தார்.  ்காலிறுதிபடொட்டியில் பதன்னாபி-
ரிக்காவின் பிவகுடல ஸ்ெசிஸிடவடை இவர் 
எதிர்ப்காணடு டதால்விைடைந்திருந்தார்.

ப�ொதுநலவொய டி20: இலங்கை மகைளிர்
அணிக்கு கை்ைசி ப�ொட்டியிலும் ப�ொல்வி

இந்த ஆணடுக்கான (2022) இங்கிலாந்-
தின் ‘த ் ன்ட்ரட்’ பதாைரில் பைன்பெஸ்ைர் 
ஒரிஜினல்ஸ் அணிக்கா்க விட்ைாை ஒபெந்-
தம் பெயைபெட்டிருந்த வனிந்து ்ஸரங்்க 
அந்த வாயபபிடன இழந்துள்ார்.

இலங்ட்க கிரிகப்கட் ெடெ வனிந்து ் ஸ-
ரங்்கவிற்கு ்ன்ட்ரட் பதாைரில் விட்ைா-
டுவதற்்கான ஆட்டெெடன இல்லா ொன்-
றிதடழ வழங்்க ைறுதததடன அடுதடத 
அவருககு இந்த பதாைரில் ஆடும் வாயபபு 
இல்லாைல் டொயுள்து.

இடதடநரம் வனிந்து ்ஸரங்்க ்ன்ட்-
ரட் பதாைரில் விட்ைாடும் வாயபபிடன 
இழந்ததடன அடுதது அவருககு பைன்-
ெஸ்ைர் ஒரிஜினல்ஸ் அணி வழங்கிை 
சுைார் 100,000 ெவுணடு்கள பெறுைதிைான 
(இலங்ட்க நாணைபெடி சுைார் 43.5 மில்லி-
ைன் ரூொ) வீரர் ஒபெந்தததிடன பெறுவதும் 
இல்லாைல் பெயைபெட்டுள்து.

இலங்ட்க கிரிகப்கட் ெடெயின் சிடரஷ்ை 
அதி்காரிைான ஏஷ்லி டி சில்வா வனிந்து ்ஸ-
ரங்்கவிடன ஆசிைக கிணண டி20 பதாைருககு 
உைல்நிடல ைற்றும் உ்நிடல அடிபெடை-
யில் சி்ந்த முட்யில் தைார்ெடுததும் டநாக-
குைடனடை, அவருககு ்ன்ட்ரட் பதாைரில் 
விட்ைாடும் ெந்தர்பெததிடன வழங்்க-
வில்டல எனத பதரிவிததுள்ார்.

இந்நிடலயில் வனிந்து ்ஸரங்்கவின் பிர-
தியீட்டு வீரரா்க பைன்பெஸ்ைர் ஒரிஜினல்ஸ் 
அணி பதன்னாபிரிக்க அணியின் அதிரடி 
துடுபொட்ை வீரர் ட்ரிஸ்ைான் ஸ்டைபசிடன 
ஒபெந்தம் பெயதுள்து.

ஸ்டைபஸ் ்கைந்த வாரம் நடைபெற்று 
முடிந்த இங்கிலாந்து – பதன்னாபிரிக்க 
அணி்கள இடையிலான பதாைரில் அொர 
ஆட்ைததிடன பவளிபெடுததியிருந்தடை 
குறிபபிைததக்கது.

43.5 மில். ரூபா ஒபபந்தத்்த 
இழந்தார் வனிநது ஹசரங்க

பபட்மின்டனில் இலங்்க
வீரர்்கள் பவற்றி்கள் குவிபபு

ஸ்குவாஷில் இலங்்க பவற்றி

தினமின - கதிரககாமம்
கடுகதி பஸ் சேவை மீண்டும்

நகாஙகள் மீண்டும் சேக்ஹவுஸ் பஸ்ஸில் கதிரககாமத்திற்கு சபகாசைகாம்...

சேக்ஹவுஸ் நிறுைனத்திலிருந்து 
புறப்படும் நேரம் இரவு 10-.00 மணி

கதிரககாமம் பஸ் தரிப்பிடத்திலிருந்து 
புறப்படும் நேரம் மு.்ப. 9.15 மணிக்கு

சேக்ஹவுஸ் கககாழும்பு பயணிகள் பஸ் சேவையில் உஙகள் பயணத்வத நம்பிகவகயுடன் ஆரம்பியுஙகள்...

கககாழும்பு
கதிரககாமம்

விசேட 
கழிவு

10% இலிருந்து 25 % ைவர

மீண்டும் ேகாதகாரண

கடடணத்தில்

பகாதுககாப்பகான 

கேௌகரியமகான

சபகாககுைரத்துககு

பஸ் சேவை பற்றிய தகைல்கவை அறிய ஆேனம் ஒதுககிக கககாள்ைதற்கு கதகாடரபு கககாள்ைவும்

கககாழும்பு கதிரககாமம்

 கேௌகரியமகான தஙகுமிடத்துககு கதிரககாமம்
24 மணி நேர நேவை

ைாகன நிறுத்துமிடம்

உணவுகவை ஓடர் சேய்து செறும் ைேதி

குளிரூடடபெடட அவைகள்

சுற்றுலா ைழிகாடடி

ோதாரண அவை ைேதிகள்

கதிரககாம ்பஸ் தரிபபிடத்திற்கு எதிநர

இணையத்தளம் ஊடகாக இனநற ்பதிவு செய்து சககாள்ளுஙகள்.

ெகாதகாரை
கடடைம்

்க்டற்்க்ர ்கரபபந்தாட்்டததில்
இலங்்க அணி ்காலிறுதியில்
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