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90 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

 1932 - 2022

ஹம்பாந்-
த�பாட்டை மீன்பிடி 
து்ைமுகத்திலி-
ருந்து அம்பா்ை 
பிரத�சத்துக்கு 
சடடைவிதரபா�மபாக 
ககபாண்டு கசல்-

வ�ற்கு �யபார் நி்ையிலிருந்� 19,000 லீற்ைர் 
டீசல் ்கப்ற்ைப்டடைதுடைன் 
நபான்கு சந்த�க ந்ர்கள்   ்கது   

அமபாமைககு ்கடத்துவதற்கா்க 

�்பால் 
கடடைணஙகள் 
எதிர்வரும 15ம 
திகதி    திருத்-
�ம கசயயப -்
டைவுள்்ளது.  

 இ�ன்்டி 
15 ரூ்பாவபாக உள்்ள சபா�பாரண கடி�த்திற்கபான 
�்பால் கடடைணம 50 ரூ்பாவபாக அதிகரிக்கப -்
டைவுள்்ள�பாக க�ரிவிக்கப்டுகின்ைது.  

 ்திவு கசயயப்டடை �்பால் கடடைணம 45 
ரூ்பாவில் இருந்து 110 ரூ்பாவபாக அதி-
கரிக்கப்டைவுள்்ள�பாகவும 

தபால் கட்டணஙகள் 
ஓக.15 முதல் அதிகரிப்பு  

நு்ரசதசபா்ை அனல்-
மின் நி்ையத்தில் ்ணி-
யபாற்றிய 103 சீன பிர்ைக-
ளுக்கு ககபாவிட-19 க�பாற்று 
உறுதியபாகியுள்்ள�பாக, 
க்பாது சுகபா�பார ்ரிதசபா�கர் 
சஙகம க�ரிவித்-
துள்்ளது.  

நுமைச்சாமல அனல்மின் 
நிமலயத்தில்

ஒரு தகபாடி இரு்து இைடசம ரூ்பா (12 மில்-
லியன் ரூ்பா) க்றுமதியபான �ஙக 
ந்கக்்ள சடடைவிதரபா�மபான 

12 மில்.ரூபா பபறுைதியான 
தங்கம ்கடத்தல்

அரசபாஙகத்தில் 
இருந்து கவளிதயறிய 10 
சுதயட்ச கடசிகளின் 
புதிய கூடடைணியின் க்யர் 
எதிர்வரும 21 ஆம திகதி 
கவளியிடைப்டும என 
்பாரபாளுமன்ை உறுபபினர் 
வபாசுத�வ நபாண-
யக்கபார 

அைசிலிருந்து பவளி்யறிய 
10 ்கட்சி்களின்

தைபாரன்ஸ் கசல்வநபாயகம,  
ஷமஸ் ்பாஹிம  

அரசியை்மபபின் 22 ஆவது 
திருத்�ச சடடைமூைம தநற்று நீதி -
ய்மசசர் விதை�பாச ரபாை்க் ஷ -
வினபால் ்பாரபாளுமன்ைத்தில் 
சமர்பபிக்கப்டடைது.  

21 ஆவது

அரசியலமைப்பின் 22 வது 
திருததம் நேற்று பாராளுைன்றில்

திருத்�ப்டடை த்ருந்து 
கடடைணத்்� விடை அதிக 
கடடைணம வசூலிக்கும 
த்ருந்து ஊழியர்களுக்கு 
எதிரபாக சடடை நடைவடிக்்க 
எடுப்�ற்கபாக தசபா�்ன-

கள் ஆரமபிக்கப்டடுள்்ள�பாக த�சிய த்பாக்கு-
வரத்து ஆ்ணக்குழுவின் ்ணிப்பா்ளர் நபாயகம 

பஸகளில் அதிக கட்டணம் 
வசூலிப்பதாக முமைப்பாடு

தைபாரன்ஸ் கசல்வநபாயகம, 
ஷமஸ் ்பாஹிம   

மின்சபாரக் கடடைண அதிக -
ரிபபு க�பாடைர்பில் ்பாரபாளுமன்ை 
விவபா�ம ஒன்று நடைத்�ப்டை 
தவண்டுகமன்றும அந்� விவபா�ம நடைத்�ப்டும 
வ்ர மின்சபார கடடைண அதிகரிபபு இ்டைநிறுத்�ப்டை 
தவண்டும என்றும எதிர்க் கடசியின் பிர�ம ககபாரடைபா 
ைக்மன் கிரிகயல்ை எம.பி ்பாரபாளுமன்ைத் -
தில் க�ரிவித்�பார். அரச �்ைவர்க்்ள 

மின்்ார கட்டண அதிகரிப்பு   
்மபயில் விவாதம் அவசியம்

தைபாரன்ஸ் கசல்வநபாயகம,  
ஷமஸ் ்பாஹிம  

மசகு எண்கணய கப்ல் வி்ரவில் 
நபாடடுக்கு வருவ்�யடுத்து எதிர்வரும   

19ஆம திகதி மு�ல் க�பாடைர்சசியபாக மண்கணண்கணய 
விநிதயபாகம ந்டைக்றுகமன மின்சக்தி எரிசக்தி 
அ்மசசர் கஞசன விதைதசக்கர ்பாரபாளுமன்ைத்தில் 

19ஆம் திகதி முதல் வழமை நபான்று  
ைண்ணண்ணய் விநிநயாகம்   

முன்னபாள் பிர�மர் மஹிந்� 
ரபாை்க் ஷ மற்றும முன்னபாள் 
அ்மசசர் ்சில் ரபாை்க் ஷ ஆகி-

தயபாருக்கு விதிக்கப்டடை சர்-
வத�ச ்யணத்�்டை்ய 
எதிர்வரும கசபகடைம்ர் 

மபா�ம 5ஆம திகதி வ்ர நீடிக்க 
உயர் நீதிமன்ைம உத்�ரவிடடுள்்ளது.  

பிர�ம நீதியரசர் ையந்� ையசூரிய �்ை -
்மயிைபான ஐவரடைஙகிய உசச

ைஹிநத, பசில் மீதான
பயணததம்ட நீடிப்பு  

கபாலி முகத்திடைல் 
த்பாரபாடடை க்ளத்தில் 
இருந்து கவளிதயறுமபாறு 
பிைபபித்� க்பாலிஸபாரின் 
உத்�ர்வ நிரபாக-
ரிக்குமபாறு தகபாரி

பபாலிஸாரின் உத்தைமவ மீளபபபறும

்காலிமு்கத்திடலிலிருந்து பவளி்யறுவதா்க அறிவிபபு  
நிடடைமபுவ நகரில் தம 9ஆம திகதி   

்டுககபா்ை கசயயப்டடை ்பாரபாளு -
மன்ை உறுபபினர் அமரகீர்த்தி அத்து -
தகபார்ள அணிந்திருந்� �ஙக தமபாதிரங-
கள் திருடைப்டடை சம்வம க�பாடைர்பில் 
இரண்டு சந்த�கந்ர்கள் ்கது 
கசயயப்டடுள்்ளனர்.  

அைைகீர்த்தி அத்து்்காைள எம.பியின்

முன்னபாள் ைனபாதி்தி தகபாடடைபா -
்ய ரபாை்க் ஷ, இன்று வியபாழக்கி -
ழ்ம (11) �பாயைபாந்து ்யணிக்க -
வுள்்ளபாகரன கரபாயடடைர்ஸ் சர்வத�ச 
கசயதிச தச்வ �கவல் கவளியிட -
டுள்்ளது.  

முன்னபாள் ைனபாதி்தி தகபாடடைபா -
்ய ரபாை்க் ஷ, மனி�பாபிமபான கபார -
ணஙகளுக்கபாக �பாயைபாந்தில் �ற்கபா -

லிகமபாக �ஙகியிருப்்� �பாயைபாந்து பிர�மர் பிரயுத் 
சபான்-ஓ-சபா மற்றும கவளியுைவு அ்மசசர் கடைபான் பிரமுத்-
வினபாய ஆகிதயபார் உறுதிப்டுத்தியுள்்ளனர்.  

முன்னாள் ஜனாதிபதி  
நகாட்டாபய இன்று  
தாய்லாநது பயணம்  

தைபாரன்ஸ் கசல்வநபாயகம,  
ஷமஸ் ்பாஹிம   

 ைனபாதி்தி ரணில் விக்-
கிரமசிஙகவின் மீது மக்கள் 
புதிய எதிர்்பார்பபுடைன் உள் -
்ள�பால்  மக்களுக்கு த்பாரபாட-
டைஙகள் த்பாதும என்ை 
நி்ை வந்து விடடைது  என 
்பாரபாளுமன்ைத்தில் க�ரி-
வித்�  அ்மசசர் ஹரின் 
க்ர்னபாண்தடைபா, ஐக்கிய 

த�சியக் கடசியுடைன் ஐக்கிய 
மக்கள் சக்தி இ்ணந்து 
கசயற்்டை தவண்டுகமன-
வும   க�ரிவித்�பார்.

் பா ர பா ளு மன் ை த் தி ல் 
தநற்று ந்டைக்ற்ை ைனபாதி-
்தியின் ககபாள்்க வி்ளக்க 
உ்ர மீ�பான ச்் ஒத்தி-
்வபபுதவ்்ள விவபா�த் -
தில் உ்ரயபாற்று-
்கயிதைதய 

ஜனாதிபதி ரணில் மீது 
ோடடு ைககள் ேம்பிகமக

்பாரபாளுமன்ைத்தின் புதிய அமர்வு ஆரம-
பிக்கப்டடை தினத்�ன்று ந்டைக்ற்ை த�நீர் 
்வ்வத்துக்கபான முழுச கசைவும ைனபாதி-
்தி ரணில் விக்கிரமசிஙகவின் �னிப்டடை 
்ணத்தில் கசலுத்�ப்டடை�பாக ைனபாதி -்
தியின் ்பாரபாளுமன்ை விவகபாரஙகளுக்கபான 
ஆதைபாசகர் ஆசு மபாரசிஙக க�ரி-
வித்துள்்ளபார்.  இவவபாறு அன்்ைய 

பாைாளுைன்ை புதிய அைர்வின் பின்னைான

்ஸ் கடடைணக் கு்ைபபுக்கு 
எதிரபாக �னியபார் ்ஸ் உரி்ம-
யபா்ளர்கள் த�சிய த்பாக்-
குவரத்து ஆ்ணக்குழு 
�்ைவர் உள்ளிடடை அதிகபா-
ரிகளுக்கு மரண அசசுறுத்-
�ல் விடுத்துள்்ளனர்.   

்ஸ் கடடைணஙக்்ள 
திருத்தியது க�பாடைர்்பாக 
த�சிய த்பாக்குவரத்து 
ஆ்ணக்குழு ச்்யின் 
அதிகபாரிகள் மற்றும �னியபார் 
்ஸ் உரி்மயபா்ளர்களுக்கு-
மி்டைதய ந்டைக்ற்ை கைந்-
து்ரயபாடைலின் பின்னர் �னியபார் 
்ஸ் உரி்மயபா்ளர்கள் த�சிய 
த்பாக்குவரத்து ஆ்ணக்குழு 
அலுவைக வ்ளபாகத்தில் குழப்த் -

தில் ஈடு்டடுள்்ளனர்.   
அத்துடைன் ஆ்ணக்குழுவின் 

அதிகபாரிகளுக்கு மரண அசசுறுத்-
�லும விடுத்துள்்ளனர். த�சிய 

த்பாக்குவரத்து ஆ்ணக்குழு-
வின் ஏ்னய அதிகபாரிக்்ள-

யும க�பா்ைத்சியூடைபாக 
ககடடை வபார்த்்�க்ளபால் 
திடடித் தீர்த்துள்்ளனர்.

அத்துடைன் அவர்க்்ள 
்டுககபா்ை கசயதுவி-

டுவ�பாகவும மிரடடியுள்-
்ளனர்.  
இது க�பாடைர்்பாக த�சிய 

த்பாக்குவரத்து ஆ்ணக்-
குழுவின் �்ைவர் மற்றும 
்ணிப்பா்ளர் நபாயகத்�பால் 

நபாரதஹன்பிடடிய க்பாலிஸ் 
நி்ையத்தில் மு்ைப்பாடு கசய-
யப்டடுள்்ளது.   

இது க�பாடைர்்பாக விசபா-
ர்ணகயபான்்ை 

தனியார் பஸ் உரிமமயாளர்கள் NTC 
அதிகாரிகளுககு ககாமல மிரடடல்   

ஜெனீவா கூட்டத் ஜ�ா்டருக்கு 
முகஙஜகாடுக்க �யாராகும் இலங்க

ஐக்கிய நபாடுகளின் கைனீவபா மனி� 
உரி்மகள் ஆ்ணக்குழுவின் கூடடைத் -
க�பாடைருக்கு முகம ககபாடுக்கும வ்கயில் 
இைங்க சமர்பபிக்கவுள்்ள அறிக்்க்ய 

�யபாரிக்கும நடைவடிக்்க்ய இைங்க 
ஆரமபித்துள்்ளது.  நீதி மற்றும சி்ைசசபா-
்ைகள், மற்றும அரசியை்மபபு 
மறுசீர்மபபு அ்மசசர் 

நதநீர் விருநதுப்ார ்்லமவ
்்லுததிய ஜனாதிபதி ரணில்!  
தனது பசாந்த பணத்திலிருந்து பசலுத்தினார்

பசப.05 வமை நீடித்தது நீதிைன்ைம

திடீர் ்சாதமன்களுககு நடவடிகம்க

அதுவமை இமடநிறுத்த 
எதிர்க்கட்சி ்்காரிகம்க

விமல திருத்தம 
ப்காண்டு வைவும நடவடிகம்க

ைனுககமை மீைப்்பற்ை  
ஆர்ப்பாட்டககாரர்கள்   

நைாதிரஙகமை கைவாடிய
இரு ்நநதக ேபர்கள் மகது
எதிர்வரும 22 வமை விளக்கைறியலில்

சுஙக அதிகாரிகளி்டம்  
சிககிய தம்பதியினர்!  

நீதியமைசசர் வி ் ஜதாச 
ைாஜபக ஷவினால் சைர்பபிபபு

பதுககி மவககப்படடிருநத 
19,000 லீற்ைர் டீ்ல் மீடபு
ஹமபாந்்தாட்மடயில் STF அதிைடி

103 சீன பிரமஜகளுககு
்காவிட ்தாற்று உறுதி
PHI சங்கத் தமலவர் உபுல் பதரிவிபபு

புதிய கூட்டணியின் ்பயர்
21 ஆம் திகதி அறிவிககப்படும்
வாசு்தவ நாணயக்காை பதரிவிபபு

நீதி ைற்றும் ்வளிவிவகார அமைச்ர்கள் தமலமையில் கலநதுமரயா்டல்

நதர்தல் ைற்றும் நதர்தல் கட்டமைப்பில் திருததஙகள்;

பாராளுமன்ற சி்றப்புக்குழுவின
பரிந்து்ரக்ை அமுலாக்க இணக்கம்03

UNP, SJB  இமணந்து பயணிக்க ்வண்டும

பஸ் ்கட்டணங்கள் குமைபபுககு எதிைா்க   

உ்டனடி ே்டவடிகமக 
எடுககுைாறு அமைச்ர் 
பநதுல அமைசசின் 

்்யலாைருககு பணிப்பு

ஜனாதிபதி ைணில் விகைைசிங்க, பாைாளுைன்ை உறுபபினர் ரிசாத் பதியுதீன் தமலமையிலான அகில இலஙம்க ைக்கள் 
்காஙகிைஸுடன் ்நறறு ்பசசுவார்த்மத நடத்திய பின் எடுக்கபபட்ட படம. இ்த்வமள ஜனாதிபதி ைணில் விகைைசிங்க, 
பாைாளுைன்ை உறுபபினர் ைவூப ஹககீம தமலமையிலான ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம ்காஙகிைஸுடனும பாைாளுைன்ை உறுபபி-
னர் சீ. வி விக்னஸ்வைன் தமலமையிலான தமிழ் ைக்கள் ்தசிய கூட்டணியுடனும ்நறறு ்பசசுவார்த்மத நடத்தினார். 

ஜனாதிபதி ைணில் விகைைசிங்க, பாைாளுைன்ை உறுபபினர் ை்னா 
்க்ணசன் தமலமையிலான தமிழ் முற்பாககு கூட்டணியுடன் 
்நறறு ஜனாதிபதி பசயல்கத்தில் ்பசசுவார்த்மத நடத்திய்பாது 
பிடிக்கபபட்ட படம. 



யாழ்.விசேட நிருபர்  

 
யாழில் எரிபபாருள் நிரப்பு நிலை-

யத்தில் இரவுகளில் குழப்பஙகள், 
விருமபத்்தகா்த பேயல்கள் நலடபப-
றுவ்தனால் மாலை சவலையுடன் 
பபருமபாைான எரிபபாருள் நிரப்பு 
நிலையஙகள் மூடப்படுவ்தாக 
யாழ். மாவடட பேயைர் க.மசகேன் 
ப்தரிவித்்தார்.   

யாழில் இயஙகும பபருமபாைான 
எரிபபாருள் நிரப்பு நிலையஙகள் 
மாலை சவலையுடன் மூடப்படு-

கின்்றன. அது ப்தாடர்பில் சகடட 
சபாச்த அவவாறு ப்தரிவித்்தார்.   

அவர் சமலும ப்தரிவிகலகயில்,   
கடந்த வாரம எரிபபாருள் நிரப்பு 

நிலைய உரிலமயாைர்களுடன் கைந-
துலரயாடல்கலை சமறபகாண்டு 
இருநச்தன்.   

அ்தன் சபாது எரிபபாருள் நிரப்பு 
நிலையஙகளில் மாலை சவலை-
களில் மது சபால்தயில் கூடுபவர்-
கள் கறுப்பு ேநல்த வியாபாரிகள், 
எரிபபாருள் நிரப்பு நிலையஙகளில் 
குழப்பஙகலை ஏறபடுத்துவதுடன், 

விருமபத்்தகா்த பேயல்களிலும ஈடு-
படுகின்்றனர். இ்தனால் எரிபபாருள் 
நிரப்பு நிலைய ஊழியர்களின் பாது-
காப்பு சகள்விககு உள்ைாகி்றது. 
ஆகசவ ்தாம மாலை சவலையு-
டன் எரிபபாருள் நிரப்பு நிலையங-
கலை மூடுவ்தாக உரிலமயாைர்கள் 
ப்தரிவித்்தனர். எரிபபாருள் நிரப்பு 
நிலைய உரிலமயாைர் அப்பகுதி 
பிரச்தே பேயைர் ஆகிசயாரின் 
முடிவின் பிரகாரம மாலையுடன் 
மூடுவ்தா இல்லையா என முடிபவ-
டுககப்படும என ப்தரிவித்்தார்.     
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யாழில் மாலைவேலை மூடப்படும் 
எரிப்பாருள் நிரபபு நிலையங்கள்  

நாசகார சசயலகளால  

பெல்லிப்பலையில் 
ோள்பேட்டு; 
ஒருேர் ்படு்காயம்  

யாழ். விசேட நிருபர் 

  
யாழ்ப்பாணம ப்தல்லிப்பலை 

பபாலிஸ் பிரிவுககுடபடட மல்ைா-
கம பகுதியிலுள்ை சிலக அைஙக -
ரிப்பு நிலையபமான்றிககுள் சநறறு 
முன்தினம பேவவாய்ககிழலம 
வாள்பவடடு ேமபவம ஒன்று நலட-
பபறறுள்ைது.  

பேவவாய்ககிழலம அன்று 
மாலை நுலழந்த வன்முல்றக கும -
பபைான்று நடாத்திய வாள்பவடடு 
்தாககு்தலுககு இைககாகி ஒருவர் படு -
காயமலடநதுள்ைார்.  

படுகாயமலடந்தவர் ப்தல்லிப் -
பலை ஆ்தார லவத்தியோலையில் 
அனுமதிககப்படடுள்ை நிலையில் 
ப்தல்லிப்பலை பபாலிஸார் விோர -
லணகலை முன்பனடுத்து வருகின்-
்றனர்.    

நல்லூரில் வ்பாலி நாணயதொள்்கலை   
்கலடயில் மாற்றியேர் ல்கது 
யாழ். விசேட நிருபர்
   

வரைாறறுச் சி்றப்புமிகக நல்லூர் கந-
்தசுவாமி ஆைய சூழலில் உள்ை கலட-
களில் சபாலி ஆயிரம ரூபாய் நாண-
யத்்தாள்களிலன வழஙகி பபாருள்கள் 
வாஙகிய ஒருவர் பபாலிஸாரினால் 
லகது பேய்யப்படடுள்ைார்.   

ேநச்தக நபரிடமிருநது 2 ஆயிரம 
ரூபாய் சபாலி நாணயத்்தாள்களும, 
அவரால் 3 கலடகளில் வழஙகிய 3 
ஆயிரம ரூபாய் நாணயத்்தாள்களும 
மீடகப்படடுள்ைன.   

ஆைய திருவிழாவின் மு்தல் மூன்று 
நாள்களில் மூன்று பவவசவறு கலட-

களுககு பேன்்ற குறித்்த நபர், சபாலி 
ஆயிரம ரூபாய் நாணயத்்தாள்கலை 
வழஙகி கச்ோன், பழஙகலை 200 
ரூபாய்ககுள் வாஙகி மிகுதி பணத்ல்த 
பபறறுச் பேன்றுள்ைார்.   

ேமபவம ப்தாடர்பில் யாழ்ப்பா-
ணம பபாலிஸ் நிலையத்தில் முல்றப்-
பாடுகள் பேய்யப்படடன.   

விோரலணகளின் அடிப்பலடயில் 
நல்லூரடிலயச் சேர்ந்த 27 வயதுலடய 
நபர் லகது பேய்யப்படடார். ேநச்தக 
நபருககு சபாலி நாணயத்்தாள்கலை 
அச்சிடடு வழஙகியவர்கள் ப்தாடர்-
பில் விோரலணகள் முன்பனடுககப்ப-
டுவ்தாக பபாலிஸார் கூறினர்.     

யாழ். ்கல்வியங்காடு, பெஙகுநெ   
ெநலெ வியா்பாரி்கள் வ்பாராட்டம்  
யாழ். விசேட நிருபர் 

  
யாழ்ப்பாணம, கல்வியஙகாடு, 

பேஙகுந்த ேநல்த வியாபாரிகள் 
சபாராடடத்தில் ஈடுபடடதுடன், 
யாழ்ப்பாணம மாநகர ேலப, நல்லூர் 
பிரச்தே ேலப மறறும சகாப்பாய் 
பபாலிஸார் ஆகிசயாருககு மகஜர் 
ஒன்றிலனயும லகயளித்துள்ைனர்.   

யாழ்ப்பாணம மாநகர ேலப ஆளு -
லகககு உடபடட பேஙகுந்தா ேந-
ல்தயில் மரககறி வியாபாரத்திலன 
சமறபகாள்ளும வியாபாரிகள் 
சநறறு காலை சபாராடடத்தில் ஈடு-
படடனர்.  

ேநல்தககு பவளிசய, ேநல்த சுறறு-
வடட பகுதிகளில் உள்ை பைேரககு 
கலடகளில் முன்பனடுககப்படும 
மரககறி வியாபாரத்ல்த ்தலட பேய்ய 
சகாரிசய சபாராடடத்தில் ஈடுபடட-
னர்.   அது ப்தாடர்பில் வியாபாரிகள் 
ப்தரிவிகலகயில்,   

ேநல்தககு பவளிசய உள்ை பைே -
ரககு கலடகளில் மரககறி வியாபா-
ரம நலடபபறுவ்தனால், ேநல்தக-
குள் வநது மககள் மரககறியிலன 
பகாள்வனவு பேய்யாமல், வீதிசயா -
ரமாக இருககும பைேரககு கலடக -
ளில் மரககறியிலன பகாள்வனவு 

பேய்து பேல்கின்்றனர். அ்தனால் 
ேநல்தயின் உள்சை மரககறி வியாபா-
ரத்தில் ஈடுபடும எமமிடம மககள் 
வருவதில்லை. சிை கலடகளில் சுகா-
்தாரமின்றி மரககறிகலை பகாடடி 
விறபலன பேய்து வருகின்்றனர் என்-
்றனர்.    

வலிந்து காணாைல ஆக்கப்பட்்டவரகளின்   

மாஙகுைம குறூப் நிருபர் 

 
்தமது உ்றவுகளுககு நீதி சவண்டி 

கிளிபநாச்சியில் இன்று இடமபப -
றும மாபபரும சபாராடடத்துககு 
அலனத்து ்தரப்பினரும ஆ்தரவு 
வழஙகுமாறு முல்லைத்தீவு 
மாவடட வலிநது காணாமல் ஆக -
கப்படடவர்களின் உ்றவினர்கள் 
சகாரிகலக விடுத்துள்ைனர்  

வலிநது காணாமல் ஆககப்-
படடவர்களின் உ்றவுகளின் ேஙக 
்தலைவி மரியசுசரஷ் ஈஸ்வரி,-
பேயைாைர் பிரபாகரன் ்றஞேனா 
ஆகிசயார் முல்லைத்தீவு ஊடக 
அலமயத்தில் சநறறு முன்தினம 
மாலை நடத்திய ஊடகவியைா-

ைர் ேநதிப்பிசைசய இவவாறு 
சகாரிகலக விடுத்துள்ைனர்.  

முல்லைத்தீவு மாவடடத்தில் 

வலிநது காணாமல் ஆககப்-
படட உ்றவுகளின் சபாராட -
டம ப்தாடர்ச்சியாக முன்பன -
டுககப்படடு வரும நிலையில் 
ஆடசி மாற்றஙகள் ஏறபடடுள்ை 
நிலையில் எஙகளுககான தீர்வு 
என்ன என்பல்த நாஙகள் வலியு -
றுத்தி வருகின்ச்றாம.  

ப்தாடர்ச்சியாக 13 ஆண்டுக-
ைாக சபாராடி வருகின்ச்றாம. 
கிளிபநாச்சி மாவடடத்தில் 
சமறபகாள்ைப்படடு வரும 
சபாராடடம (12) ஆம திகதி 
இன்று இரண்டாயிரம நாடகலை 
கடககின்்றது இ்தறகு அலனவ-

ரும ஆ்தரவு ்தரசவண்டும.    

உறவினர்்கள் இன்று  
கிளிபநாச்சியில் வ்பாராட்டம்  

ேடக்கு, கிழக்கு மக்்களுக்கு ப்கௌரேமான 
உரிலம; 10ேது நாள் வ்பாராட்டம் கிளிபநாச்சியில்  

பரந்தன் குறுாப் நிருபர் 

 
வடககு கிழககு மக -

களுககு பகௌரவமான 
உரிலமகளுடன் கூடிய 
அரசியல் தீர்வு சவண்டி 
100 நாடகள் கவன -
யீர்ப்பு சபாராடடத்தின் 
10வது நாள் சபாராட -
டம கிளிபநாச்சியில் 
இடமபபற்றது.  

கிளிபநாச்சி ்தர்மபு -
ரம பகுதியில் குறித்்த 
சபாராடடம சநறறு 
காலை 10 மணியைவில் இடமபபற -
்றது,  

மு்தைாம திகதி மன்னாரில் ஆரம -

பிககப்படட குறித்்த சபாராடடம 
வடககு கிழககு ஒருஙகிலணப்பு 
குழுவின் ஏறபாடடில் இடமபபற -
்றது. “பகௌரவமான உரிலமகளு -

டன் கூடிய அரசியல் தீர் -
வுககான மககள் குரல்' 
எனும ப்தானிப்பபாரு -
ளில், வடககு கிழககு 
உடபட 8 மாவடடஙகளில் 
சுழறசி முல்றயில் இந்த 
சபாராடடம இடமபப்ற -
வுள்ைது என ப்தரிவிககப்ப -
டுகின்்றது,  

சநறல்றய சபாராட -
டத்தில் கிராம அடிப் -
பலட அலமப்புககள், 
விவோய, மீனவ ேஙகங -
கள், பபண்கள் மறறும 

மாணவர் அலமப்புககள், சிவில் 
அலமப்புககளின் பிரதிநிதிகள் 
கைநது பகாண்டிருந்தனர். 



ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,   
ஷம்ஸ் போஹிம்   

மின்ெோர விநிலயோகஸ்்தரகள் 
மற்றும் அரெ ்வங்கிகளுக்கு 61,200 
லகோடி ரூபோவ்வ மின்ெோர ெவப 
கடனோக ்வழங்கல்வண்டியுள்்ளவ்த -
யடுதல்த ்தற்லபோது மின் கடடண 
அதிகரிப்பு லமற்சகோள்்ளப்படு்வ -
்தோக மின்ெக்தி, எரிெக்தி அவமசெர 
கஞென விலேலெகர போரோளுமன்்றத-
தில ச்தரிவித்தோர.   

அது ச்தோடரபில லநற்று ெவபயில 

கருதது ச்தரிவித்த அ்வர, 
இவ்வருடததின் கடந்த 
07 மோ்தங்களில மின் உற்-
பததிக்கோன செ�வு 3,300 
லகோடி ரூபோ்வோக உள்்ளது-
டன் 2000 லகோடி ரூபோவ்வ 
மடடுலம மின்ெோர ெவப 
்வருமோனமோகப் சபற்றுக் 
ச க ோ ண் டு ள் ்ள ்த ோ க வு ம் 
ச்தரிவித்தோர.   

அததுடன் மின்ெோர ெவப சுமோர 
61,200 லகோடி ரூபோவ்வ மின் விநி -
லயோகஸ்்தரகள், மற்றும் மின் சகோள் -

்வனவுக்கோக செலுத்த 
ல ்வ ண் டி யு ள் ்ள ்த ோ க வு ம் 
அவமசெர ச்தரிவித்தோர.   

ப ோ ர ோ ளு மன் ்ற த தி ல 
லநற்று புதுப்பிக்கத்தக்க 
ெக்தி ்வ்ளங்கள் ச்தோடர -
பில போரோளுமன்்ற உறுப் -
பினர அததுரலிய ர்தன 
ல்தரர எழுப்பிய லகள்விக்-
குப் பதி�ளிக்கும் லபோல்த 

அவமசெர இவ்வோறு ச்தரிவித்தோர.   
மின்ெோர ெவபயின் லகோரிக்வகக் -

கவமய சபோதுப்பயன்போடடு 

ஆவணக்குழுவின் அனுமதியுட -
லனலய மின்கடடணததில திருத்தம் 
லமற்சகோள்்ளப்படடுள்்ளது.   

எனினும் குவ்றந்த ்வருமோனம் 
சபறும் குடும்பங்களுக்கு மின்கட-
டண திருத்தததின் ஊடோக நி்வோர-
ணம் ்வழங்கு்வது ச்தோடரபிலும் 
திவ்றலெரியுடன் லபசசு்வோரதவ்த -
கள் முன்சனடுக்கப்படடுள்்ளன.   

மின்உற்பததி நட்வடிக்வககளில 
ஏற்படும் செ�வுக்கும் கிவடக்கும் 
்வருமோனததிற்குமிவடயில போரிய 
விததியோெம் கோணப்படுகி்றது.   

 மின்ெோர ெவப கடந்த ஆண்டு 
மின் உற்பததிக்கோக 

ஒன்ப்தோ்வது போரோளுமன்்றத -
தின் மூன்்றோ்வது கூடடதச்தோ -
டரில அரெோங்க நிதி பற்றிய 
குழுவில பணியோற்று்வ்தற்கோக 
நியமிக்கப்படட போரோளுமன்்ற 
உறுப்பினரகளின் சபயரகவ்ள 
ெபோநோயகர மஹிந்த யோப்போ 
அலப்வரத்தன லநற்று (10) 
ெவபயில அறிவித்தோர.   

போரோளுமன்்ற நிவ�யியற் 
கடடவ்ள 121 இன் ஏற்போடுகளுக் -
கவமயவும் லநற்று (10) போரோளு -
மன்்றததினோல ஏற்றுக்சகோள்்ளப் -
படட பிலரரவணக்கவமயவும் 
அரெோங்க நிதி பற்றிய குழுவில 
பணியோற்று்வ்தற்கோக க�ோநிதி 
பநது� குண்வர்தன, விதுர விக்கி -

ரமநோயக, நளின் பரனோண்லடோ, 
அநுர பிரிய்தரஷன யோபோ, விஜி்த 
லேரத, துமிந்த திெோநோயக்க, 
செேோன் லெமசிங்க, பிரமித்த 
பண்டோர ச்தன்னலகோன், க�ோநிதி 
ேரஷ ்த சில்வோ, இநதிக அனு -
ருத்த லேரத, சிறிபோ� கம்�த, 
டோக்டர திருமதி சீ்தோ அரம்லப -
சபோ�, க�ோநிதி சுலரன் ரோக்வன், 
எம்.ஏ. சுமநதிரன், டோக்டர 
கோவிந்த லேஷோன் ேய்வர்தன, 
முஜிபுர ரேுமோன், ேரஷண 
ரோேகருணோ, ெமிந்த விலேசிறி, 
இசுரு ச்தோடங்சகோட, அனுப 
பஸ்கு்வல மற்றும் லபரோசிரியர 
ரஞசித பண்டோர ஆகிலயோர நிய -
மிக்கப்படடுள்்ளனர.  

தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 ஓகஸ்ட் 11 வியாழக்கிழனை

திதி: --சஷ்டி

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

இன்னறைய சு்பதினமத�ாழுனக 
நேரம

நயாகம: சித�நயாகம
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கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல275.14 288.28

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல363.14 378.40

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல2.6318 2.7436

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல257.59 268.76

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல429.57 447.08

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல372.19 389.86

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல357.30 368.61

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல246.75 258.80

குறித�
வினல

குறித�
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹ்�ன் டினொர் 957.36

கு்ைத் டினொர் 1,176.85

ஓெொன் ரியொல் 937.49

கட�ொர் ரியொல் 98.57

சவூதி ரியொல் 95.99

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்்ஹம் 98.26

நாணய
மாற்று
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சுபஹ்  - 04.45
லுஹர்  - 12.17
அஸர்  - 03.35
மஃரிப்  - 06.27
இஷா  - 07.40

அரச நிதி பற்றிய குழுவுக்கு    
உறுப்பினர்கள் நியமனம்

ல்தர்தல மற்றும் 
ல்தர்தலகளின் கடட -
வமப்பில திருத்தங் -
கவ்ள முன்சமோழிய 
போரோளுமன்்ற சி்றப் -
புக் குழு அளிததுள்்ள 
ப ரிந து வ ர க ளி ல 
சபரும்போ�ோன்வற்வ்ற அமுலப -
டுத்த அவனதது அரசியல கடசிக-
ளும் சபோது்வோன உடன்போடடுக்கு 
்வநதுள்்ளன.  

போரோளுமன்்றதவ்த பிரதிநிதித-
து்வப்படுததும் கடசிகளின் செய -
�ோ்ளரகள் மற்றும் ல்தர்தலகள் 
ஆவணக்குழுவின் பிரதிநிதிகளுக்-

கும் இவடயில லநற்று 
முன்தினம் (09) இடம்-
சபற்்ற க�நதுவரயோ-
டலின் லபோல்த இந்த 
உடன்போடு எடடப்-
படடுள்்ளது.  

எ தி ர க ோ � த தி ல 
நவடசப்றவுள்்ள மு்தல ல்தர்தலுக்-
கோன ்வோக்சகடுப்புக்கு முன்னர 
அ்தன் பரிநதுவரகவ்ள ஏற்று நவட-
முவ்றப்படுத்தவும் ஒப்புக்சகோள்்ளப்-
படடுள்்ளது.   அ்வற்றில, ல்தர்தல 
செ�வுகவ்ளக் கடடுப்படுதது்தல, 
முன்கூடடிலய ்வோக்களிக்கும் ்வோய்ப்-
புகவ்ள ்வழங்கு்தல 

தேரேல் மற்றும் தேரேல் கட்டமமப்பில் திருதேஙகள்;

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,  
ஷம்ஸ் போஹிம்  

இநதிய கடனு்தவித திட-
டததின் கீழ் 500 பஸ் ்வண்-
டிகள் சகோள்்வனவு செய்-
யப்படும் என்றும் அதில 
250 பஸ்கவ்ள கிரோமிய 
லபோக்கு்வரதது லெவ்வயில 
ஈடுபடுத்த தீரமோனிததுள்்ள்தோகவும் 
அவமசெர பநது� குண்வர்தன போரோ -
ளுமன்்றததில ச்தரிவித்தோர.   

மின்ெோரததில இயங்கும் பஸ் ்வண் -

டிகவ்ள சபோது லபோக்கு்வ -
ரதது லெவ்வயில இவணத-
துக் சகோள்்வ்தற்கோன 
ல்வவ�ததிடடங்கள் முன்-
சனடுக்கப்படும் என ச்தரி-
வித்த அவமசெர, 2030ஆம் 
ஆண்டு கோ�ப்பகுதியில 
30 ெ்தவீ்தம்ளவில சபோது 
லபோக்கு்வரதது லெவ்வயில 

அ்தவன ஈடுபடுத்த முடியும் என்றும் 
ச்தரிவித்தோர.   

அ்தற்கோன ஆரம்பக்கடட நட்வ-
டிக்வககள் 

இந்திய கடனுதவித் திடடத்தின்   
கீழ் 500 பஸகள் ககாள்்வனவு  

இநதிய அரசின் உ்தவியுடன் 
நோடடின் ச்தற்கு மற்றும் ்வட மோகோ-
ணங்களில கிரோம ெக்தி வீடடுத திட-
டங்கவ்ள விவரவுபடுததுமோறு நகர 
அபிவிருததி மற்றும் வீடவமப்பு 
அவமசெர பிரென்ன ரணதுங்க அதி -
கோரிகளுக்கு ஆல�ோெவன ்வழங்கி-
னோர.  

அ்தன்படி நோடுமுழு்வதும் 1,800 
வீடுகளின் நிரமோணப் பணிகள் 
விவரவில நிவ்ற்வவடயுசமன எதிர -
போரக்கப்படுகின்்றது.  

மு்தற் கடடததின் கீழ் ச்தன் 
மோகோணம், ேம்போநல்தோடவட 

மோ்வடடததில 24 வீடடுத 
திடடங்களும் மோத்தவ்ற 
மோ்வடடததில 01 வீடவமப்-
புத திடடமும் கோலி மோ்வட-
டததில 01 வீடவமப்புத 
திடடங்களின் நிரமோண 
ல்வவ�களும் ஆரம்பிக்கப்-
படடுள்்ளன.  

அ்தன் இரண்டோம் கடடத-
தின் கீழ் ேம்போநல்தோடவட மோ்வட-
டததில 26 வீடடுத திடடங்கள் நிர -
மோணிக்கப்படவுள்்ளன.  

இநதிய அரசின் ஒப்பந்தததின்படி 
ச்தன் மோகோணததில மு்தல மற்றும் 

இரண்டோம் கடடங்களின் 
கீழ் 1,200 வீடுகவ்ள நிரமோ-
ணிக்கப்பட உதல்தசிக்கப்-
படடுள்்ளது  

இதில இப்லபோது 465 
வீடுகளின் நிரமோணப் 
பணிகள் ஆரம்பிக்கப்படடு 
60 வீடுகளின் நிரமோணப் 
பணிகள் நிவ்ற்வவடநதுள்-

்ள்தோக நகர அபிவிருததி மற்றும் வீட -
வமப்பு அவமசசு ச்தரிவிததுள்்ளது.  

ச்தன் மோகோணததில இந்த வீடடுத 
திடடததின் மு்தல மற்றும் இரண் -
டோம் கடடததுக்கு இநதிய அரசின் 

ஒப்பந்தததின்படி 600 மிலலியன் 
ரூபோ என மதிப்பிடப்படடுள்்ளது.  

இந்தத ச்தோவகயில 271.3 மிலலி -
யன் ரூபோ ஏற்கனல்வ ்வழங்கப்பட-
டுள்்ள்தோக நகர அபிவிருததி மற்றும் 
வீடவமப்பு அவமசசு ச்தரிவிததுள்-
்ளது.  

்வட மோகோணததில 24 வீடடுத திட -
டங்களில மன்னோர மோ்வடடததில 
06 வீடடுத திடடங்கள், யோழ்ப்போண 
மோ்வடடததில 04, ்வவுனியோ மோ்வட -
டததில 04, கிளிசநோசசி மோ்வடடத-
தில 04, முலவ�ததீவு மோ்வடடத-
தில 06 வீடடுத 

இந்திய அரசின் உ�வியுடனான

மின்்ார ்பப 61,200 ககாடிபய   
கடனாக க்லுத்த க்வண்டியுள்்ளது

இலங்னகக்கான அதைரிக்கத தூதுவர் திருைதி ஜூலி சங், நேறறு (10ஆம திகதி) த்பாது 
ைக்கள் ்பாதுகாப்பு அனைசசர் டிரான் அலனை சந்திதது ந்பசசு ேடததினார். ்பாதுகாப்பு 
அனைசசு அலுவலகததில் ேனடத்பறறை இசசந்திப்பின் ந்பாது இரு ோடுகளுக்குமினடயி-
லான சிநேகபூர்வ உறைவுகள் குறிததும இருவரும கலந்துனரயடினர்.

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், ஷம்ஸ் போஹிம்   

சபோதுச செோததுக்கள் ெடடம் மற்றும் ்தண்-
டவனச ெடடம் ஆகியன போரோளுமன்்றத-
துக்குள் செலலுபடியோகின்்ற்தோ இலவ�யோ 
என்பவ்த ெபோநோயகர ெவபக்கு ச்தளிவுப-

டுத்தல்வண்டும் என எதிரக்கடசித்தவ�்வர 
ெஜித பிலரம்தோெ போரோளுமன்்றததில லகட -
டுக்சகோண்டோர   

போரோளுமன்்றததுக்குள் சபோதுசசெோத-
துக்கள் ெடடம் செலலுபடியோ்வதிலவ� 
என அவமசெரவ்வ லபசெோ்ளர அவமசெர 

பநது� குண்வர்தன ச்தரிவிததுள்்ள கூற்்றோ-
னது மக்கள் மததியில ்த்வ்றோன புரி்தவ� 
ஏற்படுததியுள்்ள்தோக ெவபயில குறிப்பிடட 
எதிரக்கடசித ்தவ�்வர, அது ச்தோடரபில 
ச்தளிவுபடுத்த ல்வண்டும் என ெபோநோயகர -
வரக் லகடடுக் சகோண்டோர.   

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், 
ஷம்ஸ் போஹிம்  

முழு போரோளுமன்்றமும் 
அரசிய�வமப்பு லபர-
வ்வயோக மோற்்றப்படடு 
அவனதது சநருக்கடிகளுக்-
கும் தீரவு கோணும் ்வவகயில 
அவன்வரும் இவணநது 
செயலபடு்வது அ்வசிய-
சமன அவமசெர நிமல சிறிபோ� டி 
சில்வோ போரோளுமன்்றததில ச்தரிவித-
்தோர.  

134 உறுப்பினரகளின் ஆ்தரவுடன் 
ேனோதிபதியோகியுள்்ள ரணில விக்கிர-
மசிங்கவ்வ ல்தர்தல நடத்தப்படடோல 
எந்தவி்த ெநல்தகமும் இன்றி அ்வரது 
்தவ�வமதது்வதவ்த மக்கள் ஏற்றுக் 
சகோள்்வது உறுதி என்றும் அ்வர ச்தரி-
வித்தோர.  

அல்தல்வவ்ள, ேப்போன் சேய்க்கோ 
நிறு்வனததின் ல்வவ�ததிடடங்கள் 
இ�ங்வகயில நிறுத்தப்படடுள்்ள்தோக 
லமற்சகோள்்ளப்படும் விமரெனங்க-
ளுக்கு ெவபயில பதி�ளித்த அவமச-
ெர,  

அந்த திடடங்கள் நிறுத்தப்பட-
விலவ� ்தற்கோலிகமோக நிறுததி 
வ்வக்கப்படடுள்்ளச்தன ச்தரிவித்த 

அவமசெர ெர்வல்தெ நோணய 
நிதியததுடனோன லபசசு-
்வோரதவ்த முடி்வவடந்ததும் 
அந்தத திடடங்கள் மீண்டும் 
நவடமுவ்றப்படுத்தப்படும் 
என்றும் அ்வர   ச்தரிவித்தோர.  

போரோளுமன்்றததில லநற்று 
நவடசபற்்ற ேனோதிபதியின் 
சகோள்வக வி்ளக்க உவர 

மீ்தோன ெவப ஒததிவ்வப்பு ல்வவ்ள 
வி்வோ்தததில உவரயோற்றும் லபோல்த 
அவமசெர இவ்வோறு ச்தரிவித்தோர.   

ெவபயில ச்தோடரநதும்உவரயோற்-
றிய அவமசெர,  

நோடடில நி�விய எரிசபோருள், 
ெவமயல எரி்வோயு ,உரம் லபோன்்ற 
பிரசசிவனகளுக்கு தீரவு கோணப்படடு 
்வருகி்றது. அததியோ்வசிய சபோருட-
களின் விவ�கள் குவ்றக்கப்படடு 
்வோழ்க்வகச செ�வு குவ்றக்கப்பட 
ல்வண்டும். அ்தற்கோன நட்வடிக்-
வககள் முன்சனடுக்கப்படடு ்வரு-
கின்்றன. எவ்வோச்றனினும் கடந்த 
்வருடம் மு்தல எமது ஏற்றுமதி ்வரு-
மோனம் அதிகரிதது ்வருகி்றது.  

இத்தவகய ெந்தரப்பததில ேனோதி-
பதியின் கோவ� ்வோரு்வவ்த விடுதது 
அரெோங்கதவ்த 

கிராம ்க்தி வீடடுத் திடடஙகப்ள   
விபர்வாக ஆரம்பிக்குமாறு பணிப்பு
அமமச்சர பிர்சன்ன ரணதுஙக அறிவுறுதேல்

்வருமானத்பத விட க்லவு அதிகமாகும்
அனைசசர் கஞசன விநஜநசகர த�ரிவிப்பு

பாராளுமன்ற சி்றப்புக்குழுவின
பரிந்துரர்கரை அமுலாக்்க இணக்்கம்
தேரேல் ஆமணக்குழு – அரசியல் கடசிகளின ்சந்திப்பில் உ்டன்பாடு
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இலங்னகக்கான நியூசிலாந்து உயர் ஸ்�ானிகர் னைக்நகல் அப்பிள்டன், (09) தவளிோட்-
டனைசசர் அலி சப்ரினய அனைசசில் சந்திதது கலந்துனரயடினார்.. இசசந்திப்பின் ந்பாது 
இலங்னகக்கு நியூசிலாந்து அரசாங்கததின் த�ாடர்சசியான உ�விகள் த்பறறுக்தகாடுப்-
்பன� உயர் ஸ்�ானிகர் ஆப்பிள்டன் உறுதிப்்படுததினார்.  

்பா்ட்சபாமை த்சமைகளுக்கு தமலும் 80 ்ஸகள்

கதிர்காை முருகன் ஆடி ைநகாறசவதன� முன்னிட்டு வருடாந்�ம ேனடத்பறும நூல் ்பனடயல் னவ்பவததில் கலாபூஷணம ைாத�னள த்ப. வடிநவலன் எழுதிய 'காத�ருள் புரியும 
கதிர்காை முருகன்' என்னும கதிர்காை முருகன் ைகினைனய உணர்ததும குறுோடக நூல் முருகன் ஆலயததிலும, த�யவானனயமைன் ஆலயததிலும விநசட பூனஜகள் ேனடத்பறறு 
தவளியிட்டுனவக்கப்்பட்டது. சமூக நசனவயாளர் சுவாமிோ�ன் கருப்ன்பயா நூலின் சிறைப்புப் பிரதினய வட்டவனள பிளாணநடஷன் ்பணிப்்பாளரும, சீப்ரஒப் கம்பனீஸ் விசுநகாவிந்�-
சாமியிடம வழங்குவன�யும,  ்பா�யாததினர குழுவினர் நூலாசிரியரிடமிருந்து சிறைப்புப் பிரதிகனள த்பறறுக் தகாள்வன�யும ்படங்களில் காணலாம. 

முழு பாராளுமன்றமும் அரசியலரமப்பு  
பபரரையா்க மாற்்றப்பட பைண்டும்
்சம்யில் அமமச்சர நிமல் சிறி்பாை டி சில்ைபா தேரிவிப்பு

பபாது பசாத்துக்்கள் சடடம் பாராளுமனறினுள் பசல்லுபடியாகுமா?
எதிர்க்கட்சித �னலவர் ச்பாோயகரிடம நகள்வி



க�ொவிட் த�ொற்று கொரணமொக கடந� 
இரண்டு வருடஙகளொக அனுஷ்-
டிககப்படொ� சொரல்ொடன் நினை-

வவந�ல நிகழ்வு கடந� ஜூனை 31 அன்று 
தகொட்டகனை �மிழ் மகொவித்தியொைத்தில ்டத்�ப-
்பட்டது. எட்டொவது நினைவு திை நிகழ்வில முககிய 
அமசமொக மு. நித்தியொைந�ன் எழுதிய முன்னு-
னரயுடன் மனையக ்பதிப்பொளர் எச். எச். விகரம-
சிஙகவின் முயற்சியிைொல �மிழகத்தில ்பதிபபிக-
கப்பட்ட சொரல ்ொடன் எழுதிய 'வொைம சிவந� 
்ொட்கள்' எனும ்ொவல இைஙனகயில மு�ன் 
மு�ைொக தவளியீடு தசயயப்பட்டது.   

திவைஷ் எழுதிய கவி�ொஞசலி அவரின் 
�ொயொரொல வொசிககப்பட்டு நிகழ்ச்சி ஆரம்பமொைது.   

�னைனம வகித்� கலவி அனமச்சின் கலவிப 
்பணிப்பொளரும இைககியவொதியுமொை சு.முரளி�-
ரன் உனரயொற்றுனகயில இந� ்ொவல ஒரு வர-
ைொற்று ்ொவைொக அனமவவ�ொடு, இந� ்ொவல 
தவளியீடும வரைொற்று முககியத்துவம வொயந�து 
என்்ொர்.   

"ைண்டனில ்னடத்பற்் மனையக இைககிய 
மொ்ொட்டில இந� ்ொவல தவளியிடப்பட்டவ�ொடு, 
சொரல்ொடன் என்் த்பயரில ஓர் அரஙகம ்டத்-
�ப்பட்டனம அவருககுக கினடத்� மிக உயர்ந� 
தகௌரவமொகும" எைவும அவர் த�ரிவித்�ொர்.   

"இந� மொத்பரும தகௌரவத்ன� வழஙகிய 
மனையக இைககிய தசயற்்பொட்டொ-
ளர்களொை மு. நித்தியொைந�ன் 
மற்றும எச். எச். விகரமசிஙக 
ஆகிவயொருககு மனையக இைக-
கிய உைகு வொழ்த்துககனளயும 
்பொரட்டுககனளயும த�ரிவிககின்-
்து" என்றும அவர் குறிபபிட்டொர்.   

்ொவல ்பற்றிய ்பொர்னவ-
யினை ்பதிவு தசய� சு. �வச்-
தசலவம, இந� ்ொவல மூைம 
சொரல்ொடன் எவவொறு த�ொழிைொ-
ளர்கனள வ்சிககும ஒருவரொக 
விளஙகிைொர் என்்பது புரிகின்்து 
எைக குறிபபிட்டொர்.   

'சொரல்ொடன் மனையகத்தின் 

ஒரு சகொப�ம' எனும �னைபபிைொை நினை-
வவந�ல உனரகளில மு�ைொவ�ொக அவருனடய 
்பொடசொனை ்ண்்பரொை சொகித்யரத்ைொ மு.சிவலிங-
கம, னைைண்டஸ் கலலூரியில கற்கும வ்பொது 
சொரல்ொடன் எவவொறு கனை இைககிய தசயற்்பொ-
டுகளில அககன் தகொண்டிருந�ொர் எை வி்பரித்-
�வ�ொடு, 24 நூலகனள ்பனடத்� சொரல்ொடனின் 
தவற்றிககு அவரின் துனணவியொர் வழஙகிய ்பங-
களிபன்பப வ்பொற்றிைொர்.   

கைொபூசணம தமொழிவர�ன், சொரல்ொடன் 
எவவொறு மனையக இைககியத்துககு ்பஙகளித்-
�வ�ொடு �ைது நூலகளும தவளிவருவ�ற்கு 
எவவொறு ஒத்துனழத்�ொர் எைக குறிபபிட்டொர்.  

ஸ்ரீ்பொ� கலவியியற் கலலூரியின் முன்ைொள் 
துனணபபீடொதி்பதி வ. தசலவரொசொ, சி.வி.வவலுப-
பிள்னள அவர்கனள தவகுஜைப்படுத்துவதில 
சொரல்ொடன் ஆற்றிய ்பணினய ்பொரொட்டிைொர். 
தகொட்டகனை ஆசிரியர் கைொசொனை விரிவுனரயொ-

ளர் தஜ.சற்குரு்ொ�ன் சொரல-
்ொடனின் ்பதிபபு முயற்சிகள் 
குறித்தும அ�ன் முககியத்துவம 
குறித்தும எடுத்துனரத்�ொர். மட்-
டககளபபு கலவியியற் கலலூரி 
முன்ைொள் பீடொதி்பதி சிவ ரொவஜந-
திரன், சொரல்ொடவைொடு ்பழகிய 
்ொட்கனள நினைவு கூர்ந�ொர்.   

சிவனு மவைொகரன், எவவொறு 
�ைது ஆரம்ப கொை சிறுகன�கள் 
தவளிவந� வ்பொது சொரல்ொடன் 
அ�னை வொசித்து �னிப்பட்ட 
ரீதியில கடி�ம எழுதி கன�கள் 
குறித்து மதிபபீடு தசயது ஊககு-
வித்�ொர் என்று த�ரிவித்�ொர்.   

தகொட்டகனை ஆசிரிய கைொசொனை விரிவுனரயொ-
ளர் அகிைன், �மிழகத்தில கைொநிதிப்பட்ட ஆயவு 
மொணவர் த்பருமொள் சரவணககுமொர், ்வடசயயர் 
1915 ஆம ஆண்டு எழுதிய 'ஒற்்ன்' ்ொவனை 
்பதிபபித்து அ�னை சொரல்ொடனுககு சமர்ப்ப-
ணம தசயது அவருககு த்பருனம வசர்த்துள்ளொர் 
என்்பன� ்பதிவு தசய�ொர்.  

்பத்�னை வடவிட் நூலகளின் முககியத்துவம 
குறித்து எடுத்துனரத்�வ�ொடு சொரல்ொடனின் 
நூலகள் எபவ்பொதும உசொத்துனணகளொக ்பயன்்ப-
டுத்� வலைை என்்ொர்.   

சு�ர்மமகொரொஜன் வ்பசுனகயில �மது த்பரு-
விரல இயககம மொணவர்களினடவயயும இனள-
ஞர்களினடவயயும ்லை வொசிபபு ்பழககத்ன� 
முன்தைடுகக ்பணி தசய� வ்பொது அதில சொரல-
்ொடனின் புைனமத்துவ வழிகொட்டல ்பஙகளிபபு 
தசய�து ்பற்றிக குறிபபிட்டொர்.   

கவணசலிஙகம வ்பசுனகயில, சொரல்ொடன் 
�ன்னை எப்படி ஒரு ஆயவொளைொக நினைமொற்-
்ம தசயய அனுசரனண தசய�ொர் என்்பன� 
கூறி அவரின் நூலகள் மனையக ஆயவுகளுககு 

துனணககரமொகுதமன்்ொர். ஜீவகுமொரி �ைது 
்ன்றியுனரயில, இந� ்ொவனை எைது �நன�-
யொர் இ்நது 8 ஆண்டுகளுககுப பின்ைர் வகட்டு 
வொஙகி �ைது தசொந�ச் தசைவில பிரசுரித்� 
அன்புச் சவகொ�ரர் எச். எச். விகரமசிஙக அவர்க-
ளுககும, கொத்திரமொை முன்னுனர எழுதிய மு. 
நித்தியொைந�ன் அவர்களுககும, த�ளிவத்ன� 
வஜொசப மற்றும அட்னடப்படத்ன� வனரநது 
உ�விய ஓவியர் ைண்டன் வக. வக. ரொஜொ அவர்க-
ளுககும ்ன்றினயத் த�ரிவித்�ொர்.   

ஜீவகுமொரியின் ்ன்றியுனரவயொடு நிகழ்வு முடி-
வனடந�து. மு.சிவலிஙகம 
மற்றும சு.முரளி�ரன் ஆகிய 
இருவரின் வழிகொட்டலின் 
கீழ் சொரல்ொடன் கீர்த்தினய 
முன்தைடுகக தசயற்குழு 
அனமககப்பட்டது.

editor.tkn@lakehouse.lk

இைஙனகயின் த்பருநவ�ொட்டத் த�ொழிைொளர்க-
ளுககு மகிழ்ச்சி அளிககும வரைொற்று சி்பபு 
மிகக தீர்பத்பொன்ன் வமன்முன்யீட்டு நீதி-

மன்்ம வ்ற்றுமுன்திைம வழஙகி இருககின்்து. 
அது�ொன் வ�யினை மற்றும இ்ப்பர் வ�ொட்டத் த�ொழி -
ைொளர்களின் ்ொள் ஒன்றுககொை அடிப்பனடச் சம்பள-
மொக ரூ்பொ 1000.00 ஐ நிர்ணயம தசயது தவளியி -
டப்பட்ட அதி விவேட வர்த்�மொனிககு எதிரொக �ொககல 
தசயதிருந� எழுத்�ொனண மனுனவ (ரீட் மனு) �ள்ளு -
்படி தசயது தீர்ப்பளித்து இருப்ப�ொகும.   

இந� ்ொட்சம்பள அதிகரிபபு வர்த்�மொனிககு 
எதிரொக 20 த்பருநவ�ொட்டக கம்பனிகள் இனணநது 
2021 ஆம ஆண்டு மொர்ச் மொ�ம 12 ஆம திகதி எழுத்-
�ொனண மனுனவ வமன்முன்யீட்டு நீதிமன்்த்தில 
�ொககல தசயதிருந�ை. இந� மனுவின் அடிப்பனட -
யில இவவர்த்�மொனிககு த்பருநவ�ொட்டக கம்பனிகள் 
வகொரிய இனடககொை �னடஉத்�ரவு மனு 2021 ஆம 
ஆண்டு ஏபரல மொ�ம 05 ஆம திகதி வமன்முன் -
யீட்டு நீதிமன்்த்திைொல மு�லில நிரொகரிககப்பட்டது. 
�ற்வ்பொது இந� வர்த்�மொனிககு எதிரொக த்பருநவ�ொட் -
டக கம்பனிகள் �ொககல தசயதிருந� எழுத்�ொனண 
மனுனவ �ள்ளு்படி தசயது தீர்பபு அளித்திருககின்்து 
வமன்முன்யீட்டு நீதிமன்்ம.   

இ�ன் ஊடொக வ�யினை, இ்ப்பர் வ�ொட்டஙகளில 
்பணியொற்றும த�ொழிைொளர்களுககு ரூ்பொ 1000.00 
ஐ ்ொட்சம்பளமொக வழஙகுமொறு வமன்முன்யீட்டு 
நீதிமன்்ம தீர்ப்பளித்துள்ளது.   

இத்தீர்பபின் ஊடொக த�ொழிைொளர்களின் வகொரிகனக 
நியொயமொைது என்்பதும அரசொஙகம வமற்தகொண்ட 
்டவடிகனக சரியொைது என்்பதும வமன்முன்யீட்டு 
நீதிமன்்த்திைொலும உறுதிப்படுத்�ப்பட்டுள்ளது. இது 
த்பருநவ�ொட்ட மககளுககு மகிழ்ச்சினயயும புதிய ்ம -
பிகனகனயயும அளிககும தீர்பபு என்்பதில எவவி� 
ஐயமுமிலனை.   

மனையகப த்பருநவ�ொட்டத் த�ொழிைொளர்கள் 
�ம ்ொட்சம்பளத்ன� ஆயிரம ரூ்பொவொக அதிகரிகக 
வவண்டுதமை ்லைொட்சி அரசொஙக கொைம மு�ல 
வகொரிகனக விடுத்து வந�ைர். இச்சம்பள உயர்னவப 
த்பற்றுக தகொடுககும வ்ொககில ஆர்ப்பொட்டஙகள், 
ஊர்வைஙகள், த�ொழிற்சஙக ்டவடிகனககள் எைப 
்பை ்டவடிகனககனளயும த�ொழிைொளர்கள் முன் -
தைடுத்து வந�ைர். இச்சம்பள உயர்னவப த்பற்றுக 
தகொடுககும வ்ொககில த்பருநவ�ொட்ட த�ொழிற்சஙகங -
களுககும துனரமொர் சமவமளைத்திற்கும இனடயில 
்பை மட்ட முயற்சிகளும வ்பச்சுவொர்த்ன�களும முன் -
தைடுககப்பட்டை. இருநதும மு�ைொளிமொர் சமவமள-
ைம அவற்றுககு இணஙக மறுத்து வந�து   

இந� நினையில 2021 இல இவவிடயத்தில வ்ர-
டியொகத் �னையிட்ட அரசொஙகம சம்பள நிர்ணய 
சன்பயின் ஊடொக த்பருநவ�ொட்டத் த�ொழிைொளர்க -
ளுககு ஆயிரம ரூ்பொப்படி ்ொட்சம்பளம த்பற்றுகதகொ -
டுப்ப�ற்கொை அதிவிவேட வர்த்மொனி அறிவித்�னை 
விடுத்�து. அந� வர்த்�மொனிககு எதிரொகவவ வமன்மு -
ன்யீட்டு நீதிமன்்த்தில எழுத்�ொனண மனு �ொககல 
தசயயப்பட்டது.   

ஆைொல த்பருநவ�ொட்டத் த�ொழிைொளர்களின் இந� 
ஆயிரம ரூ்பொ ்ொட்சம்பள வகொரிகனக இற்ன்ககு 
ஐந�ொறு வருடஙகளுககு முன்ைர் முன்னவககப்பட்ட-
�ொகும. அன்ன்ய வொழ்கனகச் தசைவு நினைனமனய 
அடிப்பனடயொகக தகொண்டு த்பருநவ�ொட்டத் த�ொழிைொ -
ளர்கள் இகவகொரிகனகனய முன்னவத்திருந�ைர். அப-
்படியிருநதும 2021 வனரயும அகவகொரிகனகனய 
நின்வவற்றுவ�ற்வகொ, ஏற்றுக தகொள்வ�ற்வகொ மு� -
ைொளிமொர் சமவமளைம முன்வரவிலனை. இது எவவி-
�த்திலும நியொயப்படுத்� முடியொ� தசயற்்பொடொகும.   

ஆைொல த்பருநவ�ொட்டத் த�ொழிைொளர்கள் ஆயிரம 
ரூ்பொ ்ொட்சம்பள உயர்வுக வகொரிகனகனய முன்-
னவத்� கொைப்பகுதினய விடவும இன்று ்பை மடஙகு 
வொழ்கனகச் தசைவு அதிகரித்துள்ளது. இ�ற்கு 
்ொடு முகம தகொடுத்துள்ள த்பொருளொ�ொர த்ருக-
கடி த்பரிதும ்பஙகளித்து இருககின்்து. இ�ன் 
வினளவொக ்ொட்டின் எலைொத் �ரபபிைனரயும 
வ்பொன்று த்பருநவ�ொட்டத் �ரபபிைருககும வொழ்க-
னகச் தசைவு அதிகரிபபு �ொககமொகவும அழுத்�மொக-
வும அனமநதுள்ளது.   

த�ொழிற்சஙகப பிரதிநிதிகள் வமன்முன்யீட்டு நீதி -
மன்்த்தின் தீர்பன்ப த்பரிதும வரவவற்றுள்ளைர். 
அவ�வ்ரம �ற்வ்பொன�ய சூழலில ஆயிரம ரூ்பொ 
்ொட்சம்பளம த்பருநவ�ொட்டத் த�ொழிைொளர்களின் 
அன்்ொட வொழ்கனகச் தசைவுககுப வ்பொதுமொை�லை. 
அ�ைொல மு�ைொளிமொர் சமவமளைம �ற்வ்பொன�ய 
த்பொருளொ�ொர சூழ்நினைனயக கருத்தில தகொண்டு சம -
்பளம மற்றும தகொடுப்பைவு த�ொடர்பில நியொயமொை 
முன்யில தசயற்்படத் �வ்ைொகொது என்று அவர்கள் 
த�ரிவித்துள்ளைர்.   

அ�ன் கொரணத்திைொல த்பருநவ�ொட்டத் த�ொழிைொ-
ளர்களின் வகொரிகனகனய நியொயககண் தகொண்டு 
வ்ொகக மு�ைொளிமொர் சமவமளைம முன்வர 
வவண்டும. �ற்வ்பொன�ய த்பொருளொ�ொர த்ருககடி 
மற்றும வொழ்கனக தசைவு அதிகரிபபு என்்பவற்ன் 
கருத்தில தகொண்டு த்பருநவ�ொட்டத் த�ொழிைொளர்-
களுககு நியொயமொைதும ஏற்றுகதகொள்ளக கூடி-
யதுமொை சம்பளம மற்றும தகொடுப்பைவு அதிக-
ரிபன்ப வழஙக மு�ைொளிமொர் சமவமளைம முன்வர 
வவண்டும என்்பது�ொன் எலைொ �ரபபிைரதும எதிர் -
்பொர்ப்பொக உள்ளது. அது த்பருநவ�ொட்டத் த�ொழிைொ -
ளர்களின் வொழ்கனக தசைவு சுனமனயக குன்கக 
உ�வுவ�ொகவும அனமயும.

35, டி. ஆர். விஜயவர்�ை மொவத்ன�, தகொழுமபு- - 10

�்பொல த்பட்டி இைககம : 834
த�ொனைவ்பசி இைககம : 2429429, 2429272, 2429279

த்பகஸ் : 2429270, 2429329, விளம்பர முகொனமயொளர் : 2429321

குறள் தரும் சிநதனை

ஹிஜ்ரி வருடம 1444 முைர்ரம பின் 12
சு்பகிருது வருடம ஆடி மொ�ம 26ஆம ்ொள்                   வியொழககிழனம

4 2022 ஓகஸ்ட் 11 வியொழககிழனம11–08–2022

பெருந்தோட்டத் பதோழிலோளர்களின்   
துன்ெங்கள் ்களளயபெ்ட ்ேண்டும்

ஆற்ற வேண்டிய கடமைமய அறிந்து, அதறகுரிய
காலதமதயும் இடதமதயும் வதர்ந்து, ச�ாலல வேண்டியமதத
சதளிோகச் சிந்திததுச் ச�ால்பேவே சி்றந்த தூதோோன்.

கடைறிநது கொைங கருதி இடைறிநது
எண்ணி உனரப்பொன் �னை

நாட்டின் இறையாணறமைறயப் பாதுகாத்த
இராணுவததினருக்கு ஜனாதிபதி பாராட்டு

ககாட்்டகறையில் சாரல்நா்டனின்  
எட்்டாவது நிறனவுதின நிகழ்வு

மைடுமைா்தா கபருவிழாவுக்கு வருறக ்தரும் பக்்தரகள்  
திருத்தைததின் புனி்ததற்த பபணிக்காக்க பவணடும்!

இைஙனகயின் 8 ஆவது நின்வவற்று 
அதிகொரமுள்ள ஜைொதி்பதியொக ்ப�வி-
வயற்் பின்ைர் இரொணுவத் �ள்பதி 

தைபடிைன்ற் தஜைரல விககும லியைவக 
விடுத்� அனழபபின் வ்பரில முப்பனடகளின் 
�ள்பதியொை ஜைொதி்பதி ரணில விககிரமசிஙக 
�ைது மு�ல விஜயத்ன� கடந� தசவவொயககி-
ழனம  ஸ்ரீ ஜயவர்�ைபுர இரொணுவத் �னைனம-
யகத்திற்கு  வமற்தகொண்டொர்.  அஙகு ஜைொதி்ப-
திககு தசஙகம்பள வரவவற்பு அளிககப்பட்டது.

்பொதுகொபபு அனமச்சின் கட்டடத்திற்கு 
முன்ைொல கொனை 9.00 மணியளவில முப-
்பனடகளின் வசைொதி்பதி மற்றும ஜைொதி்பதி 
வொகை அணிவகுபபுககு மத்தியில மரியொன� 
வழஙகப்பட்டது. இரொணுவத் �னைனமயகத்-
தின் பிர�ொை நுனழவொயிலிலும மரியொன� 
வழஙகப்பட்டது. அ�னைத் த�ொடர்நது இரொ-
ணுவத் �ள்பதி தைபடிைன்ற் தஜைரல விககும 
லியைவக ஜைொதி்பதி ரணில விககிரமசிஙகனவ 
வரவவற்்ொர்.

ஜைொதி்பதி ரணில விககிரமசிஙகவின் வரு-
னகககு முன்ைர் பிர�மர் திவைஷ் குணவர்�ை,   
ச்பொ்ொயகர் மஹிந� யொப்பொ அவ்பவர்�ை, 
த்பொது ்பொதுகொபபு அனமச்சர் டிரொன் அைஸ், 
்பொதுகொபபு அனமச்சின் தசயைொளர் தஜைரல 
(ஓயவு) கமல குணரத்ை, ஜைொதி்பதி அலுவல-
கள் பிர�ொனி மற்றும வ�சிய ்பொதுகொபபிற்கொை 
ஜைொதி்பதி ஆவைொசகர் சொகை ரத்்ொயகக, ்பொது-
கொபபு ்ப�விநினை பிர�ொனி தஜைரல ேவவந-
திர சிலவொ, இரொணுவ ்ப�வி நினை பிர�ொனி, 
பிரதி இரொணுவ ்ப�வி நினை பிர�ொனி மற்றும 
்பை சிவரஷ்ட அதிகொரிகள் ஜைொதி்பதினய வர-
வவற்க அஙகு வநதிருந�ைர்.

கஜ்பொ ்பனடயணியின் ்பனடயிைரின் 
வண்ணமயமொை மற்றும வ்ர்த்தியொை சீரு-
னடயிைொை இரொணுவத்தின் சி்பபு அணிவ-
குபபினை அணிவகுபபு கட்டனளயொளரின் 
வவண்டுவகொளுககு இணஙக ்பரிசீைனை 
தசய� பின்ைர் அன்ன்ய பிர�ம அதிதியொை 
ஜைொதி்பதி ரணில விககிரமசிஙக அவர்களுககு 
இரொணுவ மரபுகளுககு அனமய ்பொதுகொபபு 
மரியொன� வழஙகப்பட்டது. 

04 அதிகொரிகள், 100 சிப்பொயகள் மற்றும 
ஜைொதி்பதி வர்ணம மற்றும ்பனடயணி வர்ண 
அணிகளுடன் கூடிய மிக உயர்ந� இரொணுவ 
மரியொன�யினை ஜைொதி்பதி ்பொர்னவயிட்டொர்.

இரொணுவ �னைனமயகத்தின் பிர�ொை 
நுனழவொயிலில ஜைொதி்பதி ரணில விககிரம-
சிஙகவுககு  இரொணுவத் �ள்பதி தைபடிைன்ற் 
தஜைரல விககும லியைவக  இரொணுவத் 
�னைனமயகத்தின் பிர�ொை ்பணிநினை அதிகொ-
ரிகனள  அறிமுகம தசயது னவத்�ொர். 

இரொணுவத் �ள்பதியின் அலுவைகத்திககு 
வருனக �நதிருந� முப்பனடகளின் வசைொதி்பதி-
யும இரொணுவத் �ள்பதி தைபடிைன்ற் தஜைரல 
விககும லியைவகயும கருத்துககனள ்பரிமொ-
றிக தகொண்டைர். இச்சநதிபபில 'இைஙனக 
இரொணுவத்தின் முககியக வகொட்்பொடுகள், கட்ட-

னளகள், ் டவடிகனககள், வ்பொர் மற்றும 
வொழ்வொ�ொரம ஆகியவற்றின் மு�ல 
வி்பரஙகனள வருனக �ந� ஜைொதி-
்பதிககு வழஙகுவ�ற்கொை வொயபன்ப-
யும இரொணுவத் �ள்பதி ்பயன்்படுத்திக 
தகொண்டொர்.

இவவிஜயத்திககு அதிக முககியத்-
துவம அளித்து சிை வொரஙகளுககு 
முன்ைர் இைஙனகயின் ஜை்ொயகம 

மற்றும இன்யொண்னமயின் உச்சமொக 
கரு�ப்படும ்பொரொளுமன்் வளொகத்ன� 
வன்முன்க கும்பல �ைது கட்டுப-
்பொட்டிற்குள் தகொண்டுவர கடுனமயொக 
முயற்சித்� வ்பொது, அந� துரதிர்ஷ்ட-
மொை ்ொளில �மது கடனமகனளச் 
தசய� இரொணுவ ்பனடயிைரின் பிரதிநி-
திகள் குழுனவ ஜைொதி்பதி ்பொரொட்டிைொர். 

வன்முன்யொளர்கள் உள்வள நுனழவன�த் 
�டுகக முற்்பட்ட வ்பொது கடனமயில ஈடு்பட்டி-
ருந� இரொணுவ சிப்பொயகள் கொயமனடந�னம-
யொல அவர்களில சிைர் அவசர சிகிச்னசககொக 
னவத்தியசொனைகளில அனுமதிககப்பட்டைர்.

வரவவற்பு உனரககு பின்ைர் ஜைொதி-
்பதி ரணில விககிரமசிஙக, அவர்கள்  �மது 
உயினரப ்பணயம னவத்து உரிய வ்ரத்தில 

�னையீடு தசய�ன� ்பொரொட்டியதுடன், அந� 
இரொணுவ வீரர்களுககு ்பொரொட்டுச் சொன்றி�ழ்-
கனள வழஙகிைொர். அவர் உனரயொற்றுனகயில 
'அன்ன்ய திைம உஙகளது தசயற்்பொடுகள் 
்ொட்டின் அரசியைனமபபு, ஜை்ொயகம மற்றும 
இன்யொண்னமனயப ்பொதுகொத்�ை' எைக 
குறிபபிட்டொர்.

தைபடிைன் தஜைரல விககும லியைவக 
நிகழ்வின் இறுதியில வருனக �நதிருந� 
ஜைொதி்பதிககு இரொணுவத்தின் சொர்்பொக விவசட 
நினைவுச் சின்ைம ஒன்ன் வழஙகி ்ன்றினய 
தவளிப்படுத்திைொர்.

்ொட்டின் 8 ஆவது நின்வவற்று ஜைொதி்பதி 
ரணில விககிரமசிஙக, இரொணுவத் �னைனம-
யகத்தில  சிவரஷ்ட அதிகொரிகளுடன் புனகப-
்படஙகள் எடுத்துக தகொள்வ�ற்கு முன்ைர் 
விருநதிைர் ்பதிவவட்டு புத்�கத்தில ்பொரொட்டுக 
குறிபன்பயும ்பதிவு தசய�ொர்.

மன்ைொர் மடுமொ�ொ திருத்�ைத்துககு வருவவொர் 
தசபிககும வ்ொககுடன் வருனக �நது தசபிப்ப�ன் 
மூைமொகவும, ்பய்பகதியுடன் வழி்பொடுகளில கைநது 

தகொள்வ�ைொலும மரு�மடு அன்னையின் இந� ஆையத்-
தின் புனி�த்துவத்ன� த�ொடர்நது வ்பணிப ்பொதுகொகக ஏது-
வொகும எை மன்ைொர் மன்மொவட்ட ஆயர் வ்பரருட்திரு. இம-
மொனுவவல த்பர்ைொண்வடொ ஆண்டனக த�ரிவித்�ொர்.   

மரு�மடு அன்னையின் ஆவணி மொ� த்பருவிழொனவ முன்-
னிட்டு மன்ைொர் மொவட்ட தசயைகத்தின் ஏற்்பொட்டில மொவட்ட 
தசயைொளர் திருமதி அ.ஸ்ரொன்லி டீதமல �னைனமயில மடுத் 
திருப்பதியில கடந� தசவவொயககிழனம கூட்டதமொன்று ்னட-
த்பற்்து. அககூட்டத்ன�த் த�ொடர்நது மன்ைொர் மன்மொவட்ட 
ஆயர் வம�கு இமமொனுவவல த்பர்ைொண்வடொ ஆண்டனக ஊட-
கஙகளுககு கருத்துத் த�ரிவித்�ொர்.  

மன்ைொர் மொவட்ட தசயைகத்தின் ஏற்்பொட்டில 
மொவட்ட தசயைொளர் திருமதி அ.ஸ்ரொன்லி டீதமல 
�னைனமயில இககூட்டம ்னடத்பற்்து. மடுத் 
திருப்பதியில ஆவணி த்பருவிழொனவ முன்னிட்டு 
வமற்தகொள்ள வவண்டிய ஏற்்பொடுகள் குறித்து 
ஆரொயவவ இககூட்டம இஙகு இடமத்பற்்து.   

அஙகு ்னடத்பற்் கூட்டத்தில எடுககப்பட்ட தீர்-
மொைஙகள் த�ொடர்்பொக மன்ைொர் மன்மொவட்ட 
ஆயர் வம�கு இமமொனுவவல த்பர்ைொண்வடொ 
ஆண்டனக வமலும த�ரிவித்��ொவது:  

"�ற்த்பொழுது இவவிழொனவ முன்னிட்டு 11 
ஆயிரத்துககு வமற்்பட்ட ்பக�ர்கள் வநதுள்ளைர். 
இஙகு அனமககப்பட்டிருககும வீடுகள் ்பக�ர்கள் 
�ஙகுவ�ற்கொக த்பற்றுக தகொள்ளப்பட்டுள்ளை. 
அத்துடன் ்பை நூற்றுககணககொை கூடொரஙகள் 
அனமத்து ்பைர் இஙகு �ஙகியுள்ளைர். இவற்-
றுடன் வமலும த்பருநத�ொனகயொை ்பக�ர்கள் 
வருனக �ரவுள்ள�ொக த�ரியவநதுள்ளது.   

11 ஆம திகதி(இன்று) வ்பொயொ திைமொக இருப-

்ப�ொலும, 14ஆம திகதி ஞொயிற்றுககிழனமயொக இருப்ப�ொ-
லும வமலும ்பைர் இஙகு வருனக �ரவிருப்ப�ொக ்ொஙகள் 
எதிர்்பொர்ககின்வ்ொம. அத்துடன் இவவொ்ொை ஒரு இடத்தில 
மககள் ஒன்றுகூடுமவ்பொது ்ொஙகள் அவர்களின் ஆவரொககி-
யத்ன�யும அவசியம கவைத்தில எடுகக வவண்டியுள்ளது.   

இககூட்டத்தில மன்ைொர் பிரொநதிய சுகொ�ொர வசனவகள் 
்பணிப்பொளர் த�ரிவித்�து வ்பொன்று இச்சூழலில முகககவ-
சம அவசியம அணிய வவண்டும. முகககவசம அணிவ�ன் 
மூைம எமனமயும ்பொதுகொத்து மற்்வர்கனளயும ்பொதுகொகக 
ஏதுவொகும.   

அத்துடன் ்ொம மடுத்திருபதிககு வருவது தசபிப்ப�ற்கொக 
ஆகும. ்ொம கைநது தகொள்ளும வழி்பொட்டில ்பகதியுடன் 
ஈடு்படுவ�ொல இத்திருத்�ைத்தில ஒரு புனி�த்துவம ஏற்்ப-
டுகின்்து. ்பக�ர்கள் ்பைர் இவவிழொவில கைநது தகொள்ள 
முடியொ� நினைனம கொணப்படுவ�ொல, மககள் �ஙகள் இல-

ைஙகளில இருநது தகொண்வட ஆவணி திருவிழொத் திருப்பலினய 
ஆவணி 15 ஆம திகதி கொனை 6.15 மணியிலிருநது வ்ரனை-
யொக த�ொனைககொட்சியில கொண முடியும".   

இவவொறு மன்ைொர் மன்மொவட்ட ஆயர் வம�கு இமமொனு-
வவல த்பர்ைொண்வடொ ஆண்டனக த�ரிவித்�ொர்.

கபடன் வொ.சு�ர்ஸ்சன்...?
இரொணுவ ஊடக ்பணிப்பகம, இரொணுவத் 

�னைனமயகம, ஸ்ரீ ஜயவர்�ைபுர

வொஸ் கூஞஞ...?
(தளலமன்்ோர வி்ே்ட நிருெர)

எச்.எச்.விகரமசிஙக...?
்பதிப்பொசிரியர்

இரொணுவ தலைலமய�த்திற்கு விஜயம் 
கெயத ஜனொதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங�வுக்கு 
இரொணுவ மரியொலதயுடன் கெங�ம்பள வரவவற்பு

மன்ைொர் மன்மொவட்ட ஆயர்
வ்பரருட்திரு. இமமொனுவவல த்பர்ைொண்வடொ
ஆண்டனக வவண்டுவகொள்
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103 சீன பிரமைகளுக்கு...
 அவர்கள் ்கடந்த 10 நாட்களுக்குள் 

நாடடுக்கு வந்தவர்களாவர எனத் 
்த்கவல்கள் த்தரிவிப்ப்தா்க அந்த சங் -
்கத்தின் ்தலைவர உபுல ர�ாஹன 
குறிபபிடடுள்ளார.    எனினும், 

அவர்கள் இதுவல�யில, பி�ர்தச 
த்பாது சு்கா்தா� ்பரிரசா்த்கருக்கு உத் -
திர�ா்கபூரவமா்க அறிவிக்்கவிலலை 
என்றும் உபுல ர�ாஹன த்தரிவித் -
துள்ளார. 

தபால் கட்்டணஙகள்... 
குறிபபிடப்படுகின்்றது.    அத்து -

டன் 250 கி�ாம் எலடயுள்ள த்பாருட-
்களுக்்கான ச�க்கு ்கடடணம் 200 
ரூ்பாவா்க அதி்கரிக்்கப்படடுள்ளது.  

 இர்தரவலள, ரமலும் ்பை ்த்பால 

்கடடணங்்களின் விலை குல்றக்்கப-
்படும் எனவும், இந்த ்கடடணங்்கள் 
இன்று அறிவிக்்கப்படும் எனவும் 
த்தரிவிக்்கப்படடுள்ளது. 

புதிய கூட்்டணியின் பபயர்...
த்தரிவித்துள்ளார.  அந்த ்கடசி்க -

ளின் பி�திநிதி்களுக்கு இலடயில 
இடம்த்பற்ற ்கைநதுல��ாடலின் 
பின்னர ஊட்கங்்களுக்கு ்கருத்து த்தரி -
விக்கும் ர்பார்த அவர இவவாறு 
த்தரிவித்்தார.  

 ்கைநதுல��ாடலின் பின்னர 
ஊட்கங்்களுக்கு ்கருத்து த்தரிவித்்த 

்பா�ாளுமன்்ற உறுபபினர விமல வீ� -
வன்ச, சரவ்கடசி அ�சாங்்கம் அலமச்-
சு்கலள ்பகிரநது த்காள்வ்தன் மூைம் 
அலை, மா்றா்க இந்த த்பாருளா்தா� 
தநருக்்கடியிலிருநது அலனவரும் 
தவளிர�்றக்கூடி� ஒரு திடடத்ல்த 
அலமப்ப்தன் மூைம் உருவாக்்கப்ப -
டுவ்தா்க த்தரிவித்துள்ளார. 

தனியார் பஸ் உரிமையாளர்கள் NTC... 
நடத்தி ஆலணக்குழுவின் அதி்கா-

ரி்களுக்கு ்கடலமல� தசயவ்தறகு 
்தலடல� ஏற்படுத்தி� ்தனி�ார ்பஸ் 
உரிலம�ாளர்கள் மீது சடட நடவ -
டிக்ல்க எடுக்குமாறு ர்பாக்குவ�த்து, 

த்பருநத்தருக்்கள் மறறும் ஊட்கத் -
துல்ற அலமச்சர ்கைாநிதி ்பநதுை 
குணவர்தன அலமச்சின் தச�ைாளர 
ஆர.டபிள்யூ.ஆர. பிர�மசிறிக்கு 
ஆரைாசலன வழங்கியுள்ளார.

கிராை சக்தி வீட்டுத்... (03 ஆம் பக்கத் பதா்டர்)

திடடங்்களும் ஆ�ம்பிக்்கப்படவுள்-
ளன. இதில 24 வீடடுத் திடடங்்களில 
600 வீடு்கள் நிரமாணிக்்கத் திடடமிடப-
்படடுள்ளது. இதில 371 வீடு்களுக்்கான 
்பணி்கள் ஏற்கனரவ ஆ�ம்பிக்்கப்பட-
டுள்ளன.   அ்தற்கா்க இநதி� அ�சு 300 
மிலலி�ன் ரூ்பா உ்தவித் த்தால்கல� 
வழங்குகி்றது. அந்த த்தால்கயில 
இருநது 1,24.6  மிலலி�ன் ரூ்பா ்பணம் 

த்ப்றப்படடது.   இங்கு ஒரு வீடலட 
நிரமாணிப்ப்தறகு ்ப�னாளிக்கு 05 
இைடசம் ரூ்பா உ்தவித் த்தால்க 
மறறும் தில்றரசரியினூடான த்காடுப-
்பனவா்க ஒரு இைடசம் ரூ்பாவும் மீள 
தசலுத்்தப்படா்த த்காடுப்பனவா்க 
வழங்்கப்படுதமன்றும் ந்க� அபிவி-
ருத்தி மறறும் வீடலமபபு அலமச்சு 
ரமலும் த்தரிவித்்தது.  

மின்சார சமப 61,200... (03 ஆம் பக்கத் பதா்டர்)

2,460 ர்காடிரூ்பா நிதில� தசைவ-
ழித்துள்ளதுடன்,மின் விநிர�ா்கத்தின் 
ஊடா்க 2170 ர்காடி ரூ்பாலவர� த்பற-
றுக்த்காண்டுள்ளது.    ்பலரவறு ்கா�-
ணங்்களினால மின்சா� சல்ப த்தாடரந-
தும் நடடத்ல்த எதிர த்காண்டுள்ளது. 
்தனி�ார மின்நிலை�ங்்கள்,அ�ச வங்கி-
்கள்,மின் விநிர�ா்கஸ்்தர்கள் ஆகிர�ா-
ருக்கு 61,200 ர்காடி ரூ்பாலவ மீளச் 
தசலுத்்த ரவண்டியுள்ளது.மின்சா� 
சல்பயின் நிதி தநருக்்கடில� மு்கா-

லமத்துவம் தசய� ரவண்டுமாயின் 
மின்்கடடணத்தில திருத்்தம் ரமற-
ர்காள்வது ்தவிரக்்க முடி�ா்த்தாகும்.   

மின்்கடடணத்ல்த அதி்கரிக்்கா-
மல இைங்ல்க மின்சா� சல்பயின் 
நிதி தநருக்்கடில� மு்காலமத்துவம் 
தசயயும் ஏர்தனும் திடடங்்கள் இருக்கு-
மானால எதிர்த�பபினர அ்தலன ்தா�ா-
ளமா்க முன்லவக்்கைாதமன்றும் அவர 
ரமலும் த்தரிவித்்தார.   

பாராளுைன்்ற ... (03 ஆம் பக்கத் பதா்டர்)

மறறும் வாக்த்கடுபபு நாளில விரசட 
வாக்த்கடுபபு நிலை�ங்்கலள அலமத்-
்தல, மக்்கள் பி�திநிதித்துவ அலமபபு்க-
ளில த்பண்்களின் பி�திநிதித்துவத்ல்த 
வலுப்படுத்து்தல ஆகி�லவ அடங்-
கும்.  

 ர்தர்தல ்காைத்தில அலனத்து ஊட-
்கங்்களுக்கும் ஊட்க உ்ப-நடவடிக்-

ல்க்கலள அமுல்படுத்துவது அந்த 
்பரிநதுல�்களில ஒன்்றாகும்.  மக்்கள் 
பி�திநிதித்துவ அலமபபு்களின் உறுப-
பினர்களி ன் ்ப்தவிக் ்காைம் முடியும் 
வல� ர்தர்தல ஆலணக் குழு தவளியி-
டும் தநறிமுல்ற்கள் தசலலு்படி�ாகும் 
என்றும் அ்தறகு சடடபபூரவ அதி்கா�ம் 
வழங்குவதும் அதில அடங்கும். 

இந்திய க்டனுதவித்  ... (03 ஆம் பக்கத் பதா்டர்)

முன் த ன டு க் ்க ப ்ப ட டு ள் ள ்த ா ்க -
வும் இநதி� ்கடனு்தவித் திடடத் -
தின் கீழ் 500 ்பஸ்  வண்டி்கலள 
த்காள்வனவு தசய� தீரமானிக் -
்கப்படடுள்ளது என்றும் அலமச் -
சர த்தரிவித்்தார.  ்பா�ாளுமன்றில 

ரநறறு த்பாது ர்பாக்குவ�த்து 
ரசலவ த்தாடரபில ்பா�ாளுமன்்ற 
உறுபபினர அத்து�லி� �்தன ர்த�ர 
முன்லவத்்த ர்கள்விக்கு ்பதிைளிக் -
ல்கயிரைர� அலமச்சர இவவாறு 
த்தரிவித்்தார.    

பபாது பசாத்துக்கள் சட்்டம்... (03 ஆம் பக்கத் பதா்டர்)

்பா�ாளுமன்்றத்தில ரநறறு ஒழுங்-
குப பி�ச்சிலன ஒன்ல்ற எழுபபி அது 
த்தாடரபில த்தரிவித்்த எதிரக்்கடசித் 
்தலைவர சஜித் பிர�ம்தாச சல்பயில 
ரமலும் த்தரிவிக்ல்கயில:   

்பா�ாளுமன்்ற உறுபபினர்களுக்த்கன 
சிை சி்றபபுரிலம்கள் உள்ளன. அந்த 
வல்கயில த்பாதுச்தசாத்துக்்கள் சடடம் 
்பா�ாளுமன்்றத்திறகுள் தசலலு்படி�ா-
வதிலலை என அலமச்ச�லவப ர்பச்சா-
ளர த்தரிவித்துள்ளார.   

52 நாள் அ�சாங்்க ்காைத்தில சல்பக்-
குள் த்பாதுச்தசாத்துக்்களுக்கு ரச்தம் 
ஏற்படுத்்தப்படடலம த்தாடரபில 
ஊட்கவி�ைாளர ஒருவர எழுபபி� 
ர்கள்விக்கு அலமச்ச�லவப ர்பச்சாளர 
்பதிைளிக்ல்கயில, அது த்பாதுச்தசாத்-
துக்்கள் சடடத்துடன் சம்்பந்தப்படடது. 
அதுத்தாடரபில ச்பாநா�்கர� தீரமா-
னிப்பார என குறிபபிடடிருந்தார.   

இந்த ்பதில, ்பா�ாளுமன்்றத்துக்-
குள் ஒரு சடடம் ்பா�ாளுமன்்றத்துக்கு 
தவளியில ஒரு சடடம் என மக்்கள் மத்-
தியில ்தவ்றான புரி்தலை ஏற்படுத்தியி-
ருக்கின்்றது.   

அ்தனால த்பாதுச் தசாத்துக்்கள் 
சடடம் மறறும் ்தண்டலனச் சடடம் 
ஆகி� சடடங்்கள் ்பா�ாளுமன்்றத்-
துக்குள் தசலலு்படி�ாவதிலலை�ா 
என்்பல்த ச்பாநா�்கர த்தளிவு்படுத்-
்தரவண்டும் என்றும் எதிரக்்கடசித் 
்தலைவர குறிபபிடடார.   

அ்தலனத்த்தாடரநது குறுக்கிடட 

முஜிபுர �ஹமான் எம் பி: அலமச்சர 
்பநதுை குணவர்தனவின் இந்த கூறறு, 
்பா�ாளுமன்்ற உறுபபினர்கள் த்தாடர-
பில மக்்களின் ர்கா்பத்ல்த தூண்டும் 
நடவடிக்ல்க�ாகும் என குறிபபிட-
டார.   

்பா�ாளுமன்்ற உறுபபினர்களும் 
நாடடின் சடடத்துக்கு உட்படடவர-
்கள். த்பாதுச்தசாத்துக்்கள் சடடம் ்பா�ா-
ளுமன்்ற உறுபபினர்களுக்கு தசலலு்ப-
டி�ானது. ்பா�ாளுமன்்றத்தில 52நாள் 
அ�சாங்்கத்தில இடம்த்பற்ற அசம்்பா-
வி்தம் த்தாடரபில விசா�லண நடத்்த 
அன்று ச்பாநா�்க�ா்க இருந்த ்கருஜ�சூ-
ரி� குழுதவான்ல்ற அலமத்திருந்தார.   

அந்த விசா�லண அறிக்ல்கயின்்படி 
5ர்பர ்தவறு தசய்தவர்களா்க இனம் 
்காணப்படடனர. அத்துடன் அன்று 
இடம்த்பற்ற சம்்பவங்்கள் ்கா�ணமா்க 
்பா�ாளுமன்்றத்துக்கு ஒருஇைடசத்து 
30ஆயி�ம் ரூ்பா நடடம் ஏற்படடுள்-
ள்தா்க ்பா�ாளுமன்்ற தச�ைாளர த்தரி-
வித்திருந்தார.  

அந்த வல்கயில அலமச்சர ்பநதுை 
குணவர்தனவின் கூறறு மக்்கள் மத்-
தியில ்பா�ாளுமன்்ற உறுபபினர்கள் 
மீது ர்கா்பத்ல்தர� ஏற்படுத்தும். விட-
�ங்்களுக்கு த்பாறுபபுக்கூ்றக்கூடி� 
ஒருவல� ர்பச்சாள�ா்க அ�சாங்்கம் நி�-
மிக்்கரவண்டும் என்்றார.   

அ்தறகு ர்தலவ�ான விளக்்கத்ல்த 
அலமச்சர ்பநதுை குணவர்தன 
சல்பயில வழங்கினார.   

முழு பாராளுைன்்றமும்... (03 ஆம் பக்கத் பதா்டர்)

்பைப்படுத்துவ்தறகு அலனவ-
ரும் ஒன்றிலணநது தச�ல்பட 
ரவண்டும்.  

்தவறு்கள் இருபபின் அலவ சுட -
டிக்்காடடப்படடு அ�சாங்்கத்துடன் 
இலணநது தச�ல்பட ரவண்டி� 
்தருணம் இது. அ்தற்கா்கரவ சரவ 
்கடசி அ�சாங்்கம் த்தாடரபில 
்கவனம் தசலுத்்தப்படடுள்ளது.  

22 ஆவது அ�சி�ைலமபபு திருத்-
்தம் மூைம் ்தமக்குள்ள அதி்கா�ங்்கள் 
அலனத்ல்தயும் மீளபத்பறறு ்பா�ா-
ளுமன்்றத்திறகு அ்தலன வழங்்கவும் 
்த�ார என ஜனாதி்பதி �ணில விக்கி-
�மசிங்்க கூறியுள்ளார. அவவா்றான 
ஒரு ரநரலம�ான ்தலைவர அவர. 

இந்த அ�சாங்்கத்ல்த த்தாடரச்சி�ா்க 
முன்தனடுத்துச் தசலை ர்பாதி� 
்பைத்ல்த அவருக்கு த்பறறுக் 
த்காடுப்பது முக்கி�மாகும்.  

்தறர்பாது அ�சாங்்கத்துக்கு ஆ்த�வு 
அதி்கரித்து வருகி்றது. ஸ்ரீைங்்கா சு்தந -
தி� ்கடசியின் ஆ்த�வும் கிலடத்து 
வருகி்றது. த்தரிவுக் குழுவின் ்தலை-
வ�ா்க ்ப்தவி ஏற்ப்தறகும் ஸ்ரீைங்்கா 
சு்தநதி�க் ்கடசியின் தச�ைாளர 
்த�ாசிறி ஜ�ரச்க� இணக்்கம் த்தரி -
வித்துள்ளார.  

ஸ்ரீைங்்கா சு்தநதி�க் ்கடசி அ�சாங் -
்கத்துடன் இலணநது ்ப�ணிக்்க 
ரவண்டும் என்றும் அவர ரமலும் 
த்தரிவித்்தார.  

இமணந்து பசயறப்ட முன்்வருைாறு...  
ர்பச்சு வாரத்ல்த்களில இணக்்கப்பா-

டு்களும் எடடப்படடுள்ள்தா்க த்தரி-
வித்்த அவர ,தநருக்்கடி நிலையிலி-
ருநது நாடலட மீட்ப்தறகு அலனவரும் 
ஒன்றிலணநது தச�ற்பட ரவண்டி�து 
அவசி�மாகும் என்றும் குறிபபிடடார.   

 சல்பயில த்தாடரநதும் உல��ாற-
றி� அவர;   

 சரவ ்கடசி அ�சாங்்கம் அலமப்பது 
த்தாடரபில அலனத்து ்கடசி்களுடன் 
ர்பச்சுவாரத்ல்த்கள் நடத்்தப்படடு வரு-
கின்்றன.     ்பா�ாளுமன்்ற த்தரிவுக் 
குழுக்்கலள ்பைப்படுத்துவது த்தாடர-

பில ்கவனம் தசலுத்்தப்படடுள்ளது. 
அது த்தாடரபில நிலையி�ற ்கடடலள-
யில மாற்றம் த்காண்டு வருவ்தறகும் 
நடவடிக்ல்க எடுக்்கப்படடுள்ளது.   

 அலமச்ச�லவ, ்பா�ாளுமன்்றம் 
மறறும் த்பாது மக்்களுக்கிலடயிைான 
இலடதவளில� நிவரத்தி தசயவ்தற-
குரி� நடவடிக்ல்க்கள் ரமறத்காள்ளப-
்படடு வருகின்்றன. மக்்கள் ்கருத்து்க-
ளுக்கு நாம் முக்கி�த்துவம் த்காடுத்து 
வருகின்ர்றாம். எனினும் வன்முல்ற-
்கலள ஏறறுக்த்காள்ள முடி�ாது.  

 நாம் எதிர்காைம் த்தாடரபில 

்பலரவறு நடவடிக்ல்க்கலள ரமற-
த்காள்ள ரவண்டியுள்ளது. குறிப்பா்க 
நாடடின் த்பாருளா்தா� தநருக்்கடில� 
நிவரத்தி தசயவ்தற்கான ரவலைத் 
திடடங்்கள் அவசி�மாகும். அ்தற்கான 
நீண்ட ்காை தீரலவப த்பறறுக் த்காள்ள 
ரவண்டியுள்ளது.   

 சரவர்தச நாண� நிதி�த்தின் நிதியு-
்தவில�ப த்பறறுக் த்காள்வ்தற்கான 
நடவடிக்ல்க்கள் முன்தனடுக்்கப்படடு 
வருகின்்றன. குல்றந்த வருமானம் 
த்பறும் குடும்்பங்்களுக்கு நிவா�ணம் 
வழங்குவது த்தாடரபில அதில அம்-

சங்்கள் உள்ளடக்்கப்படடுள்ளன.
அ்தற்கான இணக்்கப்பாடும் ்காணப-
்படடுள்ளது.      நம்பிக்ல்க என்்ற ்பாரி� 
ஆயு்தத்துடன் அ�சாங்்க நிரவா்கம் 
த்தாடரபில ்கவனம் தசலுத்தி வரும் 
இந்த ்காை்கடடத்தில ்பா�ாளுமன்்ற-
மானது புதி� எதிர்பாரபபுடன் உள்ள 
இலளஞர்கள் எதிர்பாரக்கும் மாற்றத்-
திறகு ஏற்ப தச�ல்படுவது அவசி�ம். 
நாடடில ஜனநா�்கத்ல்த ்பைப்படுத்-
துவ்தறகு அலனவரும் இலணநது 
தச�ல்படுவது அவசி�ம் என்றும் 
அவர ரமலும் த்தரிவித்்தார.  

பைனீ்வா கூட்்டத் பதா்டருக்கு... 
ஜனாதி்பதி சடடத்்த�ணி ்கைாநிதி 

விரஜ�்தாச �ாஜ்பக்ஷ ்தலைலமயில 
ரநறறு முன்தினம் (09) நீதி அலமச்சில 
இது த்தாடர்பான விரசட ்கைநதுல�-
�ாடல நலடத்பற்றது.   

மனி்த உரிலம்கள் நலலிணக்்கம் 
மறறும் நலலிணக்்க தச�ற்பாடு்கலள 
ல்க�ாளும் ர்தசி� நிறுவனங்்களின் 

நடவடிக்ல்க்களின் முன்ரனற்றம் 
த்தாடர்பா்க ஆ�ாயும் இவ விரசட 
்கைநதுல��ாடலில தவளிநாடட-
லுவல்கள் அலமச்சர ஜனாதி்பதி 
சடடத்்த�ணி அலி சபரியும் ்கைநது 
த்காண்டார.   

மனி்த உரிலம்கலள ்பாது்காப்பது, 
நலதைண்ணத்ல்த உருவாக்குவது 

மறறும் ்கடடித�ழுபபுவது த்தாடர-
்பா்க அநநிறுவனத்்தால ரமற-
த்காள்ளப்படட நடவடிக்ல்க்களின் 
முன்ரனற்றம் த்தாடர்பா்க இங்கு விட-
�ங்்கள் முன்லவக்்கப்படடர்தாடு 
எதிர்காைத்தில அநநிறுவனம் தச�ற-
்பட ரவண்டி� வி்தம் த்தாடர்பா்கவும் 
இங்கு ்கவனம் தசலுத்்தப்படடது.   

தஜனீவா மனி்த உரிலம்கள் 
ஆலணக்குழுவின் கூடடத்த்தாட-
ருக்கு இது த்தாடர்பான அலனத்து 
நிறுவனங்்களும் எவவாறு மு்கம் 
த்காடுப்பது என்்ப்தற்கான த்பாறிமு-
ல்றத�ான்ல்ற ்த�ாரிக்்கவும் இக்்கைந-
துல��ாடலில ்கவனம் தசலுத்்தப்பட-
டது.   

அரசியலமைப்பின் 22 ்வது... 
அ�சி�ைலமபபு திருத்்த 

ர�ாசலனல� எதிரக்்கடசி�ான 
ஐக்கி� மக்்கள் சக்தி ஏற்கனரவ முன் 
லவத்திருந்த நிலையில அது நீதிமன்-
்றத்துக்கு சமரபபிக்்கப்படடு நீதிமன்-
்றம் அதில அதி்கமான ச�த்துக்்களுக்கு 
சரவஜன வாக்த்கடுபபு நடத்்தப்பட 
ரவண்டும் என த்தரிவித்்தல்த�டுத்து 
அ�சாங்்கத்தினால 22 ஆவது அ�சி�-
ைலமபபு திருத்்த சடட மூைம் முன்-
லவக்்கப்படடு ரநறறு அது ்பா�ாளு-
மன்்றத்தில சமரபபிக்்கப்படடது.  

நீதிமன்்றமானது அது த்தாடர்பான 
்தமது தீரபபில 21 ஆவது அ�சி�ை-
லமபபு திருத்்த ர�ாசலனல� தச�ற-
்படுத்்த ்தலட்கள் உள்ள்தா்கவும் 
அவறறில அரந்கமான ச�த்துக்்களுக்கு 
சரவஜன வாக்த்கடுபபு நடத்்தப்பட 
ரவண்டும் என்றும் த்தரிவித்திருந்தது-

டன் அந்த நிலையிரைர� 22 ஆவது 
அ�சி�ைலமபபு திருத்்தத்ல்த அ�சாங்-
்கம் முன்லவத்்தது.  

அ�சி�ைலமபபின் 22 ஆவது திருத்-
்தத்திற்கான ஆ�ம்்ப வல�வுக்கு, ஏற-
்கனரவ 2022.06.20 அன்று அலமச்-
ச�லவயின் த்காள்ல்க ரீதி�ான 
அங்கீ்கா�ம் வழங்்கப்படடது. அ்தன்-
்படி 22 ஆவது அ�சி�ைலமபபுத் 
திருத்்தச் சடடமூைம் சடட வல�வா-
ளர்களால ்த�ாரிக்்கப்படடது. அ்தறகி-
ணங்்க ரமற்படி சடடமூைம் சடடமூ-
ைம் அ�சி�ைலமபபிறகு உட்படடது 
என சடடமா அதி்பரும் அ்தற்கான 
்பரிநதுல�ல� வழங்கியிருந்தார.  

அ்தலன�டுத்து, 22ஆவது அ�சி�ை-
லமபபு திருத்்தச் சடடமூைத்ல்த வரத்-
்தமானியில பி�சுரிப்ப்தறகும் அ்தன் 
பின்னர அ்தலன ்பா�ாளுமன்்றத்தின் 

ஒபபு்தலுக்்கா்க சமரபபிப்ப்தறகும் 
நீதி, அ�சி�ைலமபபு மறுசீ�லமபபு 
அலமச்சர விரஜ்தாச �ாஜ்பக்சவினால 
முன்லவக்்கப்படட ர�ாசலனக்கு 
அலமச்ச�லவ அங்கீ்கா�ம் வழங்கியி-
ருந்தது.  

இத்்தல்க� பின்னணியிரைர� அ�-
சி�ைலமபபின் 22 ஆவது திருத்்தச் 
சடடமூைம் ரநறறு சல்பயில சமரப-
பிக்்கப்படடது.  

 அர்தரவலள, 22 வது அ�சி�ை-
லமபபு திருத்்தமானது 19 ஆவது திருத்-
்தத்ல்த இ�த்து தசய்த்தன் பின்னர 
ஜனாதி்பதிக்கு வழங்்கப்படடுள்ள 
அதி்கா�ங்்கலள வழங்கி� அ�சி�-
ைலமபபின் 20 ஆவது திருத்்தத்ல்த 
இ�த்து தசயயும் என்றும் எதிர்பாரக்-
்கப்படுவதுடன் 22 இன் கீழ், ஜனா-
தி்பதி, அலமச்ச�லவ, ர்தசி� சல்ப, 

்பதிலனநது குழுக்்கள் மறறும் ரமற-
்பாரலவக் குழுக்்களும் ்பா�ாளுமன்்றத்-
திறகு த்பாறுபபுக் கூ்ற ரவண்டும்.   

அ�சி�ைலமபபின் 22ஆவது திருத்-
்தத்திற்கான முன்தமாழிவு்கள் ஜூன் 
29, 2022 அன்று தவளியிடப்படட 
வரத்்தமானி அறிவிபபில தவளியிடப-
்படடன.  

 அலமச்சர்கலள நி�மிக்கும் மறறும் 
நீக்கும் அதி்கா�த்ல்த ஜனாதி்பதியிடம் 
்தக்்கலவத்துக்த்காள்ளும் வல்கயில 
முன்னாள் ஜனாதி்பதி ர்காடடா்பா� 
�ாஜ்பக்்ஸவினால 22 ஆவது அ�சி�-
ைலமபபு திருத்்தத்தில ரசரக்்கப்படட 
இலடக்்காை விதி்கள், புதி� திருத்-
்தத்தின் மூைம் நீக்்கப்படடுள்ள்தா்க 
நீதி�லமச்சர விரஜ்தாச �ாஜ்பக்ஷ ஏற்க-
னரவ த்தரிவித்திருந்தலம குறிபபிடத்-
்தக்்கது.

மின்சார கட்்டண அதிகரிப்பு...   
மின்சா� ்கதில�யில ஏற்றபர்பா-

வ்தா்க த்தரிவித்து ஆடசிக்கு வந்த 
அ�சாங்்கம் ்தறர்பாது மின்சா� ்கடட-
ணத்ல்த அதி்கரித்து நாடடு மக்்கலள 
மின்சா� ்கதில�யில ஏறறியுள்ள்தா்க-
வும் ைக்மன் கிரித�லை எம்.பி.த்தரி-
வித்்தார.   

்பா�ாளுமன்்றத்தில ரநறறு ஒழுங்-
குப பி�ச்சிலனத�ான்ல்ற எழுபபி 
சல்பயில உல��ாறறி� அவர அது 
த்தாடரபில ரமலும் த்தரிவித்்த்தாவது,   

மின்சா� ்கடடணத்ல்த நூறறுக்கு 

75வீ்தம் அதி்கரிப்ப்தறகு நடவ-
டிக்ல்க ரமறத்காள்ளப்படடுள்ளது.
சிை சந்தரப்பங்்களில அது நூறறுக்-
கும் அதி்கமான வீ்த அதி்கரிபல்பக் 
த்காண்டுள்ளது.     மக்்கள் ்பாரி� 
த்பாருளா்தா� தநருக்்கடில� எதிர-
ரநாக்கியுள்ள இச் சந்தரப்பத்தில இந-
்தளவு ்பாரி� த்தால்க மின் ்கடடண 
அதி்கரிபபு ரமறத்காள்ளப்படடால 
மக்்கள் எவவாறு வாழ்க்ல்கல� 
த்காண்டு தசலவது? அந்த வல்கயில 
அதி்கரிக்்கப்படடுள்ள மின்சா� ்கட-

டணம் த்தாடரபில ்பா�ாளுமன்்றத்-
தில விவா்தம் ஒன்ல்ற நடத்துவ்தறகு 
சல்ப அனுமதி வழங்்க ரவண்டும்.
அ்தறகிணங்்க விவா்தம் முடியும் வல� 
மின்சா� ்கடடண அதி்கரிபல்ப இலட 
நிறுத்்தரவண்டும் என்றும் அவர 
ரமலும் த்தரிவித்்தார.   

அ்தலனத் த்தாடரநது எழுந்த மின்-
சக்தி மறறும் வலுசக்தி அலமச்சர 
்கஞசன விரஜரசக்்க� அ்தறகுப்பதிை-
ளிக்ல்கயில, மின்சா� ்கடடணத்ல்த 
அதி்கரிப்ப்தறகு தீரமானிக்்கப்படடுள்-

ளது ஆனால அது இன்னும் நலட-
முல்றப்படுத்்தப்படவிலலை. அந்த 
வல்கயில அதுத்தாடரபில ்பா�ாளு-
மன்்றத்தில விவாதிப்ப்தறகும் ்த�ார 
என்்றார.    அ்தலனத்த்தாடரநது ்கருத்து 
த்தரிவித்்த ச்பாநா�்கர மஹிந்த �ாப்பா 
அர்பவர்தன அ்தறகுப ்பதிைளிக்கும் 
வல்கயில அதுத்தாடர்பான விவா்தம் 
ஒன்ல்ற நடத்துவது த்தாடரபில ்கட-
சித்்தலைவர்கள் கூடடத்தில ்கைநதுல�-
�ாடி தீரமானம் ரமறத்காள்ளப்படும் 
என்றும் த்தரிவித்்தார.  

ததநீர் விருந்துபசார பசலம்வ...
தினம் ர்தநீர விருநதுக்கு தசைவி-

டப்படட 2,72,000 ரூ்பா ஜனாதி்ப-
தியின் ்தனிப்படட ்பணத்திலிருநது 
தசலுத்்தப்படடுள்ளது.   இக்்கட -
டான ்காைப்பகுதியில அ�சாங்-

்கச் தசைவு்கள் குல்றந்த்படசமா்க 
இருக்்க ரவண்டும் என்்ற ஜனாதி்பதி-
யின் ்கருத்திறகு இணங்்க இந்த நடவ -
டிக்ல்க எடுக்்கப்படடுள்ள்தா்க ஆசு 
மா�சிங்்க த்தரிவித்்தார. 

பஸ்களில் அதிக கட்்டணம்... 
நிைான் மி�ாண்டா த்தரிவித்்தார.  

ர்தசி� ர்பாக்குவ�த்து ஆலணக்குழு-
வுக்கு கிலடத்்த முல்றப்பாடு்கலள�-
டுத்து இந்த ரசா்தலன நடத்்தப்படடது 
என அவர குறிபபிடடார.    எனரவ, 
மா்காண ர்பருநது்களில ரசா்தலனயிடு-

வ்தறகு அலனத்து நடமாடும் ரசா்தலன 
அதி்காரி்கலள ஈடு்படுத்துமாறு ்ப�ணி-
்கள் ர்பாக்குவ�த்து அதி்காரி்களுக்கு 
ர்தசி� ர்பாக்குவ�த்து ஆலணக்குழு 
அறிவித்துள்ளது.    ரமலும், ர்தசி� 
ர்பாக்குவ�த்து ஆலணக்குழுவுடன் 

இலணக்்கப்படடுள்ள ்பை நடமாடும் 
ரசா்தலன அதி்காரி்கள் ரசா்தலன்களில 
ஈடு்படடுள்ள்தா்க ்பணிப்பாளர நா�்கம் 
த்தரிவித்்தார.    அ்ப�ா்தம் விதிக்்கப-
்படடு, சம்்பவங்்களில ஈடு்படட சிை 
ர்பருநது உரிலம�ாளர்கள் மறறும் 

நடத்துநர்களுக்கு எதி�ா்க சடட நடவ-
டிக்ல்க எடுக்்கப்படடுள்ளது.  ரமலும் 
்ப�ணி்களிடமிருநது வசூலிக்்கப்படும் 
கூடு்தல த்தால்கல� திருபபிச் தசலுத்்த 
ஏற்பாடு தசய�ப்படடுள்ளது என்றும் 
நிைான் மி�ண்டா கூறினார.    

19ஆம் திகதி முதல் ்வழமை தபான்று...  
த்தரிவித்்தார.  மசகு எண்தணயயு-

டன் ்கப்பல எதிரவரும் 13 ஆம் தி்கதி 
நாடலட வந்தலடந்ததும் 15 ஆம் 
தி்கதி மு்தல சபபு்கஸ்்கந்த எண்தணய 
சுத்தி்கரிபபு நடவடிக்ல்க்கள் ஆ�ம்-
்பமாகுதமன சல்பயில த்தரிவித்்த 
அலமச்சர, எதிரவரும் ஆ்கஸ்ட 
19ஆம் தி்கதி மு்தல த்தாடரச்சி�ா்க 
மண்தணண்தணய விநிர�ா்கம் நலட-
த்பறும் என்றும் த்தரிவித்்தார.

மண்தணண்தணய விநிர�ா்கம் 
த்தாடரபில எதிரக்்கடசி ்பா�ாளுமன்்ற 
உறுபபினர தஹக்டர அபபுஹாமி 
முன்லவத்்த ர்கள்விக்கு ்பதிைளிக்ல்க-
யிரைர� அலமச்சர இவவாறு த்தரி-
வித்்தார. அது த்தாடரபில ரமலும் 

த்தரிவித்்த அலமச்சர,   சபபு்கஸ்்கந்த 
எண்தணய சுத்தி்கரிபபு நிலை�ம் 
மூடப்படட்தால ்கடறத்றாழிைாளர-
்கள் மறறும் ல்கத்த்தாழில துல்றயில 
குல்றந்த வருமானம் த்பறும் ்த�பபி-
னருக்கு த்பரும் ்பாதிபபு ஏற்படடுள்-
ளது.  

எனினும் ்கடந்த வா�ங்்களில புத்்த-
ளம்,்தங்்காலை,கிரிநதிதவை ஆகி� 
்பகுதி்களில ்கடறத்றாழிைாளர்களுக்கு 
மடடுப்படுத்்தப்படட அளவில 
மண்தணண்தணய விநிர�ாகிக்்கப-
்படடுள்ளது.   ்கடறத்தாழிைாளர்கள்,-
குல்றந்த வருமானம் த்பறும் ்த�பபின-
ருக்கு நிவா�ணம் வழங்்க ரவண்டும் 
என்்ற ்கா�ணத்தினால ஒரு லீற்றர 

மண்தணண்தணய 87 ரூ்பாவுக்கு 
விற்பலன தசய�ப்படுகி்றது.ஒரு 
சிை ்பஸ் உரிலம�ாளர்கள் டீசலுக்கு 
்பதிைா்க மண்தணண்தணயல�ப 
்ப�ன்்படுத்துகின்்றார்கள். த்தாடரந-
தும் அ்தறகு இடமளிக்்க முடி�ாது.

 நாங்்கள் த்தாடரநதும் ்பலழ� 
விலையில மண்தணண்தணய விநி-
ர�ாகிக்்க முடி�ாது. மண்தணண்-
தணய விலையில திருத்்தம் தசய� 
வில�வில நடவடிக்ல்க எடுக்்கப்ப-
டும். அ்தன் ர்பாது ்கடறத்றாழிைாளர-
்கள் மறறும் த்பருநர்தாடடக் ல்கத்-
த்தாழில துல்றயினருக்கு நிவா�ணம் 
வழங்குவது த்தாடரபில ்கவனம் 
தசலுத்்தப்படும். சபபு்கஸ்்கந்த 

எண்தணய சுத்தி்கரிபபு நிலை�த்-
தின் ரசலவ�ாளர்களுக்கு ரமைதி்க 
த்காடுப்பனவு வழங்்கப்படடுள்ளலம 
த்தாடரபில ்பலரவறு விமரசனங்-
்கள் முன்லவக்்கப்படடு வருகின்-
்றன. த்தாடரச்சி�ா்க நலடத்பற்ற 
எண்தணய சுத்தி்கரிபபு நடவடிக்ல்க-
்களின் ர்பாது ரமைதி்க ்கடலம்கலள 
ரமறத்காண்ரடாருக்ர்க ரமைதி்க 
த்காடுப்பனவு்கள் வழங்்கப்படடுள்-
ளன. அது ்தவிரக்்க முடி�ா்தது. முன்-
லவக்்கப்படுகின்்ற விமரசனங்்களுக்கு 
்பதில வழங்கும் வல்கயில உண்லம-
�ான நிலை த்தாடரபில சல்பக்கு 
அறிக்ல்க சமரபபிக்்கப்படும் என்றும் 
அவர ரமலும் த்தரிவித்்தார. 

ைனுக்கமள மீளப்பபற்ற...  
ஆரப்பாடடக்்கா�ர்கள் நாலவர 

்தாக்்கல தசயதிருந்த நான்கு ரிட மனுக்-
்கலள ரநறறு (10) ஆரப்பாடடக்்கா�ர-
்கள் மீளபத்பறறுக் த்காண்டுள்ளனர.   

 இந்த மனுக்்கள் ரமன்முல்றயீடடு 
நீதிமன்்ற நீதி்பதி்களான ரசாபி்த �ாஜ்க-
ருணா மறறும் ்தம்மிக்்க ்கரணத்பாை 
ஆகிர�ார முன்னிலையில விசா�-

லணக்கு எடுத்துக்த்காள்ளப்படடது.   
 மனு்தா�ர ்த�பபில ஆஜ�ான ஜனா-

தி்பதியின் சடடத்்த�ணி்களான எம்.ஏ 
சுமநதி�ன் மறறும் சாலி� பீரிஸ் உள்-

ளிடட சடடத்்த�ணி்கள், ்தமது ்த�ப-
பினர ்காலி மு்கத்திடல பி�ர்தசத்ல்த 
விடடு தவளிர�்ற தீரமானித்துள்ள்தா்க 
நீதிமன்றில த்தரிவித்துள்ளனர.  

தைாதிரஙகமள கள்வாடிய...
்பா�ாளுமன்்ற உறுபபினர அணிந-

திருந்த இ�ண்டு ்தங்்க ரமாதி�ங்்கள் 
திருடப்படடலம மறறும் மீ்கஹகி-
வுை உள்ளூ�ாடசி சல்பத் ்தலைவரின் 
ல்க�டக்்கத் த்தாலைர்பசி திருடப-
்படடலம த்தாடரபில சநர்த்கந்பர 
ஒருவர நிடடம்புவ, �ன்த்பாகுண்கம 

பி�ர்தசத்தில ரநறறு முன்தினம் ல்கது 
தசய�ப்படட்தா்க த்பாலி்ஸார த்தரி-
வித்துள்ளனர.  

அத்துடன் திருடப்படட ல்கத்-
த்தாலைர்பசி சநர்த்கந்பரிடம் ்காணப-
்படட்தா்க த்பாலி்ஸார த்தரிவித்்தனர. 
அர்தாடு ்தாக்கு்தலின் ர்பாது ்பா�ாளு-

மன்்ற உறுபபினர அணிநதிருந்த மற-
றுதமாரு ்தங்்க ரமாதி�த்ல்த திருடி� 
சநர்த்க ந்பர ஒருவர நிடடம்புவ பி�ர்த-
சத்தில ரநறறுமுன்தினம் அதி்காலை 
ல்கது தசய�ப்படடுள்ளார.  

ல்க்தான சநர்த்கந்பர்கள் 30 மறறும் 
38 வ�துலட� நிடடம்புவ மறறும் 

�ன்த்பாகுனு்கம பி�ர்தசத்ல்த ரசரந-
்தவர்கள் என த்பாலி்ஸார த்தரிவித்-
்தனர.   இவர்கள் ரநறறு முன்தினம் 
அத்்தன்கலை நீ்தவான் நீதிமன்றில 
ஆஜர்படுத்்தப்படடல்த அடுத்து எதிர-
வரும் 22ஆம் தி்கதி வல� விளக்்கமறி-
�லில லவக்்கப்படடனர.

ைனாதிபதி ரணில் மீது... 
அவர இவவாறு த்தரிவித்்தார.   
அது த்தாடரபில அலமச்சர ரமலும் த்தரிவிக்ல்கயில,   
்பா�ாளுமன்்ற வ�ைாறறில ஜனாதி்பதித�ாருவரின் உல�க்கு 

அதி்களவில வ�ரவற்பளிக்்கப்படட உல��ா்க ஜனாதி்பதி 
�ணில விக்கி�மசிங்்கவின் உல�ல�க் குறிபபிட முடியும்.   

ர்காடடா்ப� �ாஜ்பக்ஷரவ �ணில விக்கி�மசிங்்கவுக்கு 
முன்னர ஜனாதி்பதி�ா்க ்ப்தவி வகித்்தார. அ்தன்ர்பாது அவர 
்தவ்றவிடடலவ மறறும், �ணில விக்கி�மசிங்்க புரிநதுத்காண் -
டுள்ள விட�ங்்கள் த்தாடரபிலும் சுடடிக்்காடட ரவண்டியுள் -
ளது.   

ர்காடடா்ப� �ாஜ்பக்ஷ தநருக்்கடி்கலள சரி�ா்க அலட�ாளம் 
்காண ்தவறிவிடடார. அர்தர்பான்று தநருக்்கடிக்கு குறுகி� 
்காை மறறும் நீண்ட்காை ரவலைத்திடடங்்களும் அவரிடம் 
இருக்்கவிலலை.   

2019 இல இருநர்த புதி�வர்கலள த்தரிவு தசய� ரவண்டும் 
என்்ற ர்பா�ாடடம் ஆ�ம்்பமாகி�து. அ்தன்்படி அவர்கள் எதிர-
்பாரபபு்களுடன் வீதி்களில சித்தி�ங்்கலள வல�ந்தனர.   

அந்த எதிர்பாரபபு்கள் நில்றரவ்றா்த ்படசத்திரைர� ர்பா�ாட 
ரவண்டி� நிலை ஏற்படடது. ஏப�ல 09 ஆம் தி்கதி ர்பா�ாட -
டம் இவவா்றான தநருக்்கடியுடரனர� ஆ�ம்்பமாகி�து.   

ர்பா�ாடடங்்களுக்கு மக்்கள் ஆ்த�வு எதிர்பாரத்்த அளவு 
கிலடக்்கவிலலை. இபர்பாது மக்்களுக்கு ர்பா�ாடடங்்கள் 
ர்பாதும் என்்ற நிலை வநது விடடது. ஜனாதி்பதி �ணில விக்-
கி�மசிங்்கவின் மீது மக்்கள் புதி� எதிர்பாரபபுடன் உள்ளனர.   

அந்த எதிர்பாரபபு்கள் நில்றரவ்றாவிடடால மீண்டும் 
ர்பா�ாடடங்்கள் த்தாட�ைாம். நான் இன்னும் ஐக்கி� மக்்கள் 
சக்தி உறுபபின�ா்கரவ உள்ரளன்.   

இன்னும் எனது அலுவை்கத்தில சஜித் பிர�ம்தாசவின் 
புல்கப்படத்ல்தக் கூட அ்கற்றவிலலை. ஐக்கி� மக்்கள் சக்தி 
ஐக்கி� ர்தசி�க் ்கடசியுடன் இலணவல்தர� நான் விரும்பு -
கின்ர்றதனன்றும் அவர ரமலும் த்தரிவித்்தார.  

ைஹிந்த, பசில் மீதான...
நீதிமன்்ற அமரவு ரநறறு பிற்ப்கல இடம்-

த்பற்றர்பாது இந்த உத்்த�வு பி்றபபிக்்கப்பட-
டுள்ளது.  

முன்னாள் பி�்தமர மஹிந்த �ாஜ்பக்ஷ, 
முன்னாள் நிதி அலமச்சர ்பசில �ாஜ்பக்ஷ, 
இைங்ல்க மத்தி� வங்கியின் முன்னாள் 
ஆளுநர்களான அஜித் நிவாரட ்கப�ால, 
டபிள்யூ.டி.ைக்மன் மறறும் தில்றரசரியின் 
முன்னாள் தச�ைாளர எஸ்.ஆர.ஆடடி-

்கை ஆகிர�ாருக்கு சரவர்தச ்ப�ணத்்தலட 
விதிக்குமாறு ர்காரி மனு ்தாக்்கல தசய�ப -
்படடிருந்தது.  

இைங்ல்க வரத்்த்க சம்ரமளனத்தின் 
முன்னாள் ்தலைவர சநதி�ா ஜ��த்ன உள்-
ளிடட ்பை ்த�பபின�ால ்தாக்்கல தசய�ப -
்படட மனுவில, நாடடில ஏற்படடுள்ள நிதி 
தநருக்்கடிக்கு இக்குழுரவ ்கா�ணம் என 
கூ்றப்படடுள்ளது. 

பதுக்கி ம்வக்கப்பட்டிருந்த 19,000...
தசய�ப்படடுள்ள்தா்க த்பாலிஸ் விரசட 

அதி�டிப்பலட த்தரிவித்துள்ளது.  
த்பாலிஸ் விரசட அதி�டிப்பலடயி-

னருக்கு கிலடக்்கபத்பற்ற ்த்கவலுக்கு 
அலமவா்க ரநறறுமுன்தினம் இ�வு இந்த 
விரசட சுறறிவலளபபு ரமறத்காள்ளப்பட-
டுள்ளது.  

 ஹம்்பாநர்தாடலட மீன்பிடி துல்றமு்கத்-
திலிருநது அம்்பால்ற பி�ர்தசத்துக்கு எடுத்-

துச் தசலவ்தற்கா்க ்களஞசி�ப்படுத்்த்பட-
டிருந்த  19,000 லீற்றர டீசல   இ்தன்ர்பாது 
மீட்கப்படடுள்ளது. அ்தனுடன் த்தாடரபு-
லட� நாலவர  ல்கதுதசய�ப்படடனர.

 சநர்த்க ந்பர்கள் ஹம்்பாநர்தாடலட 
த்பாலி்ஸாரிடம் ஒப்பலடக்்கப்படடல்த-
�டுத்து ஹம்்பாநர்தாடலட த்பாலி்ஸார 
ரமைதி்க விசா�லண்கலள முன்தனடுத்-
துள்ளனர. 

சுஙக அதிகாரிகளி்டம் சிக்கிய...
முல்றயில இைங்ல்கக்கு த்காண்டு 

வந்த இைங்ல்க ்தம்்பதியினர ரநறறுமுன் -
தினம் மாலை ்பண்டா�நா�க்்க சரவர்தச 
விமான நிலை�த்தின் வருல்க முலன�த் -
தில லவத்து சுங்்க அதி்காரி்கள் குழுவி -
னால ல்கது தசய�ப்படடனர.  

அந்த  ்தம்்பதியினர தவலைம்பிடடி� 
பி�ர்தசத்ல்த ரசரந்தவர்களாவர. அவர -
்கள் இருவரும் ரநறறு பிற்ப்கல 2.30 மணி -

�ளவில ஓமானின் மஸ்்கடடில இருநது 
விமான நிலை�த்ல்த வந்தலடநதுள்ள -
னர.  

அவர்கள் அணிநதிருந்த ஆலட்களுக்கு 
இலடர� நல்க்கள் மல்றத்து லவக்்கப -
்படடிருந்தன. இது த்தாடரபில ரமைதி்க 
விசா�லண்கள் ரமறத்காள்ளப்படடு வரு -
வ்தா்க சுங்்க அதி்காரி்கள் த்தரிவித்துள்ள -
னர. 
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மட்டக்களப்பு சுழற்சி நிருபர்  

நாடடில் பிறப்பிலிருந்தே இருதேய 
்நாயினால் பாதிப்புககுளளாகும் 
சுமார் 1500 சிறார்்களின் இருதேய 
்நாய்களுககு சத்திர சிகிச்ச ்மற்-
க்காளளும் பாரிய சிகிச்ச நி்ையம் 
ஒன்று மட்டக்களப்பு கிரான்குளத்-
தில் ்நற்று ்ைபை ரீதியா்க திறநது 
்ைக்கப்பட்டது.  

இநதியாவின் ஸ்ரீ சத்யசாயபாபா 

பவுண்்டஷன் இைங்்க சு்காதோர 
அ்மசசு்டன் கசயது க்காண்ட 
உ்டன்படிக்்கககு அ்மய சுமார் 
50 ஏக்கர் நிைப்பரப்பில் இநதேச 
சிறுைர் இருதேய சத்திர சிகிச்ச 
நி்ையம் உருைாக்கப்படடுள -
ளது.  

ஜனாதிபதி ரணில் விககிரமசிங்க-
வின் ச்்காதேரியும் முன்னாள ஜனா-
திபதி கஜயைர்த்தேனாவின் மரும-
்களுமான பிரிய ஜயைர்தேனவின் 

முன்கனடுப்பில் இநதே திட்டம் 
முன்கனடுக்கப்படுகின்றது. குறித்தே 
சத்திர சிகிச்சக கூ்டத்தி்ன 
ப்கைான் சத்ய சாய பாபாவின் சீ்டர் 
சுைாமி சத்குரு ஸ்ரீ மதுசுதேன்சாய 
்ைபை ரீதியா்க ்நற்று திறநது 
்ைத்தோர்  

ஐககிய இராஜயத்தின் பிர்மிங -
்காம் ந்கரில் கசயல்படும் பிரபை 
்ைத்தியசா்ையின் ்ைத்திய 
நிபுணர் குழு்ை இநதே சிறுைர் 

சத்திர சிகிச்ச்ய ்மற்க்காளள 
விருககின்ற்ம குறிப்பி்டத்தேக்கது 
இைங்்கயில் பிறப்பி்ை்ய சுமார் 
3 ஆயிரத்துககும் ்மற்பட்ட சிறு -
ைர்்கள இருதேய ்நாயககுள ளாகின்-
ற்ம குறிப்பி்டத்தேக்கது.  

குறித்தே ்ைத்தியசா்ையில் ஏற் -
்கன்ை கைளி்நாயாளர் பிரிவில் 
்ைத்திய சிகிச்ச்கள ந்்ட -
கபற்று ைருகின்ற்ம குறிப்பி்டத் -
தேக்கது.    

சிறுவர்களுக்ககான பகாரிய இருதய சத்திர சிகிச்ச 
்வத்தியசகா்ை; மட்டக்களப்பு கிரகான்குளத்தில் திறப்பு

்கா்ரதீவு குறூப் நிருபர்   

ைரைாற்றுப் பிரசித்தி கபற்ற ்கதிர் -
்காமம் ்கநதேன் ஆையத்தின் ைரு்டாநதே 
ஆடி்ைல் விழா உற்சைத்திற்்கான 
தீர்த்தேம் நா்ள கைளளிககிழ்ம 
ந்்டகபறவுளளது.  

அ்தே ஒடடிய இறுதி ம்கா 
கபரஹரா இன்று வியாழககிழ்ம 
இரவு ்்காைா்கைமா்க ந்்டகபறும்.   

்க்டநதே மாதேம் 29ஆம் தி்கதி க்காடி-
்யற்றத்து்டன் ஆரம்பமாகி ்க்டநதே 
15 நாட்களா்க கபரஹரா ஊர்ைைம் 

ந்்டகபற்று ைநதேது.  
இ்தே்ை்ள, ்கதிர்்காம ்காடடுப் -

பா்தே மூ்டப்படடுளளது. ்க்டநதே 
யூ்ை மாதேம் 22 ஆம் தி்கதி திறக்கப்-
படடு ஆ்கஸ்ட மாதேம் 5ஆம் தி்கதி 
மூ்டப்பட்டது. இம்மு்ற 29 ஆயி -
ரத்து 694 ்பர் ்காடடுப் பா்தேயால் 
பயணித்திருககிறார்்கள.  

கபரும்பாலும் பை ்சாதே்ன்க -
்ளயும் துன்பங்க்ளயும் சநதித்து 
அைர்்கள கசன்றிருப்பது குறிப்பி்டத் -
தேக்கது.    

்கதிர்ககாமம் உறசவம் இன்று;  
்ககாடடுப் பகா்த மூ்டப்பட்டது

ஒலுவில் வி்ச்ட நிருபர்  

கிழககு மா்காணத்தில் சு்காதோர 
்கழிவு்க்ள சீரான மு்றயில் அ்கற்-
றுைதேற்கு ந்டைடிக்்க எடுக்கப்பட-
டுளளதோ்க, ்கல்மு்ன பிராநதிய 
சு்காதோர ்ச்ை்கள பணிப்பாளர் 
்ைத்திய ்கைாநிதி ்டாக்டர் ஐ.எல்.
எம்.றிபாஸ் கதேரிவித்தோர்.  

்ைத்தியசா்ை்கள மற்றும் 
சு்காதோர நி்ையங்களில் பை நவீன 
இயநதிரங்க்ள கபாருத்தி சூழ -
லுககு பாதிப்பு ஏற்ப்டாதே மு்றயில் 
சு்காதோர ்கழிவு்க்ள அ்கற்றுைதேற் -
்கான திட்ட முன்கமாழிவு்கள சமர்ப் -
பிக்கப்படடுளளதோ்கவும் கதேரிவித்-
தோர்.  

சு்காதோர ்கழிவு அ்கற்றும் திட்டத் -
திற்கு யூ.என்.டி.பி நிறுைனம் அனு-

சர்ண ைழங்கவுளளதோ்கவும் கதேரி -
வித்தோர்.  

கிழககு மா்காணத்தில் உளள ் ைத் -
தியசா்ை்கள மற்றும் சு்காதோர நிறு-
ைனங்களின் ்கழிவு்க்ள எவைாறு 
அ்கற்றுைது என்பது கதோ்டர்பா்க 
சு்காதோர அதி்காரி்களு்டன் ்கைநது 
ஆ்ைாசிக்கப்படடு திட்டமுன்கமா-
ழிவு்கள ை்ரயப்படடுளளதோ்கவும் 
குறிப்பிட்டார்.  

வி்ரவில் சு்காதோர ்கழிவு்கள 
அ்கற்றும் திட்டம் ச்கை ்ைத்தியசா-
்ை்களிலும் மற்றும் சு்காதோர நி்ை -
யங்களிலும் கிரமமான மு்றயில் 
ந்்டமு்றப்படுத்தேப்ப்டவுளள -
தோல் சூழலுககு எவை்்கயான 
பாதிப்பும் ஏற்ப்டாது எனவும் கதேரி-
வித்தோர்.    

கிழககு மகா்ககாண சு்ககாதகார ்கழிவு்க்ள   
சீரகான மு்றயில் அ்கறற ந்டவடிக்்க

்கநதேளாய தின்கரன் நிருபர்   

திரு்்காணம்ை மாைட்டத்தின் 
்கநதேளாய கபாது சு்காதோர பிரிவுக-
குடபட்ட பகுதியில் நான்்காம் ்கட்ட 
க்கா்ரானா தேடுப்பூசி்கள ஏற்றும் ந்ட-
ைடிக்்க்கள ந்்டகபற்றன.  

இதேன் ்பாது ்பசர் தேடுப்பூசி்கள 
ஏற்றப்படுைதோ்க பிராநதிய சு்காதோர 
்ைத்திய அத்தியடச்கர் கதேரிவித்-
தோர்.  

தேடுப்பூசி ஏற்றும் ந்டைடிக்்க்கள 
்கநதேளாய ஆயிஷா ம்களிர் ம்கா வித் -
தியாையத்தில் ந்்டகபற்றது.  

இதேன் ்பாது பா்டசா்ை மாண -
ைர்்கள,ையதோனைர்்கள, ஏற்்கன்ை 
க்கா்ரானா தேடுப்பூசி கசலுத்தோதே-
ைர்்கள மற்றும் ஆண்கள,கபண்கள 
எனப் பைருககும் தேடுப்பூசி்கள ஏற்-
றப்பட்டன.    

்கநதளகாயில் நகாைகாம் ்கட்ட   
க்ககாரரகானகா தடுப்பூசி

மட்டக்களப்பு வி்ச்ட நிருபர்  

மட்டக்களப்பு ்பாதேனா ்ைத்திய -
சா்ையில் நீண்ட நாட்களின் பின்பு 
தேற்்பாது பரவி ைரும் க்காவிட-
19 கதோற்றின் தோக்கம் ்காரணமா்க 
ை்யாதிபர் ஒருைர் ்நற்று (10) மர -
ணமானதோ்க ்ைத்தியசா்ை ைட -
்டாரங்கள கதேரிவித்தேன.  

குறித்தே நபர் மட்டக்களப்பு 
விக்்டாரியா ்ை்னச ்சர்நதே 
மாசிைாமணி (83) என அ்்ட-
யாளங்காணப்பட்ட்தோடு இைர் 
்க்டநதே திங்கடகிழ்ம (08) நீரிழிவு 
்நாய ்காரணமா்க விடுதியில் அனு-
மதிக்கப்படடு சிகிச்ச கபற்று 

ைநதே நி்ையில் மரணம்்டந-
தே்பாது அை்ர க்காவிட -19 
கதோற்றுப் பரி்சாதே்னககுடபடுத்-
தி்பாது கதோற்று உறுதிப்படுத்தேப் -
படடுளளது.  

க்காவிட-19 கதோற்றுககுளளாகி 
மரணம்்டநதேதோல் ச்டைத்்தே 
பு்தேப்பதேற்்கான ந்டைடிக்்க்கள 
்ைத்தியசா்ையினால் ்மற்க்காள-
ளப்படடுளளது.  

்ைத்தியசா்ைககு ைரு்ைார் 
சு்காதோர ந்்டமு்ற்க்ளக ்க்்டப்-
பிடித்து ்கட்டாயம் மு்கக ்கைசம் 
அணிநது ைருமாறு பணிக்கப்பட-
டுளள்ம குறிப்பி்டத்தேக்கது.    

மடடு. ரபகாதனகா ்வத்தியசகா்ையில்   
க்ககாரரகானகாவகால் ஒருவர மரணம்

அக்க்ரப்பற்று ை்டககு தின்கரன் 
நிருபர்  

அக்க்ரப்பற்று மாந்கர ச்பயின் 
வி்ை நிர்ணய தீர்மானத்திற்கு மாற்-
றமா்க கசயற்பட்ட இ்றசசிக்க்்ட 
ஒன்்ற அக்க்ரப்பற்று மாந்கர 
முதேல்ைர் ஏ.அஹமட ஸகியின் அறி-
வுறுத்தேலுக்க்மைா்க மாந்கர ச்ப 
அதி்காரி்களால் கசவைாயககிழ்ம 
(09) இழுத்து மூ்டப்படடுளளதோ்க 
முதேல்ைரின் ஊ்ட்கப்பிரிவு கதேரிவித்-
துளளது.  

ஒரு இ்றசசி விற்ப்னயாளர் 
மாந்கர ச்பயின் அளவீடடுககு மாற்-
றமா்க விற்ப்ன கசயதே்தே ஆதோர 

பூர்ைமா்க நிரூபித்தேதேன் பின்னர் 
அக்க்்ட மூ்டப்படடுளளது.  

எதிர்ைரும் நாட்களிலும் ஏ்னய 
இ்றசசி விற்ப்ன நி்ையங்க-
ளும் கதோ்டர்நதும் இவைாறு ்கண-
்காணிக்கப்படும் என்ப்தே மாந்கர 
மக்களுககு அறியத்தேருை்தோடு, 
கபாதுமக்களும் உரி்மயு்டன் உங -
்களின் பணத்திற்கு ஏற்ற கபாரு்ள 
்்கடடு கபற்றுகக்காளள தேயங்கக -
கூ்டாது என்றும், மு்ற்்கடு்க்ள 
067 22 77 275 என்ற இைக்கத்து்டன் 
அறியத்தேரைாம் என்றும் மாந்கர 
முதேல்ைர் மாந்கர மக்க்ள ்்கடடுக 
க்காணடுளளார்.    

அக்க்ரப்பறறு மகாந்கர ச்ப முதல்வரின்
உத்தரவுக்க்மய ஒரு இ்றசசிக்க்்ட பூடடு

சமுர்த்தி வீட்டு ல�ாத்்தர் லெற்றியாளர்களுக்கான ரூபா 2,00,000/- காசசாம� ெழங்-
கும் நிகழ்வு அட்்ாமளசசசமன பிரச்தச லசய�கத்தில் இ்ம்லபற்்றது. அட்்ாமளச-
சசமன பிரச்தச உ்தவி பிரச்தச லசய�ாளர் எப். நஹீஜா முஸாபிர்  காசசாம�கமள 
ெழங்கி மெத்்தார்.  ப்ம்: திராயக்சகணி நிருபர்

பாைமு்ன கிழககு தின்கரன் நிருபர்  

பாைமு்ன ையல் மற்றும் குடி -
யிருப்பு பிர்தேசங்களில் நாளாநதேம் 
்காடடு யா்ன்களின் கதோல்்ை 
அதி்கரிப்பதோல் மக்கள பை இன் -
னல்்களுககு உளளாகி ைருகின்ற -
னர்.  

தேற்கபாழுது கநல் அறுை்்ட 
ந்டைடிக்்க்களில் ஈடுபடடு ைரும் 
விைசாயி்கள ்கா்ை ்ை்ள்களில் 
தேமது விைசாய நிைங்களுககு கசல்-
ைமுடியாதேைாறு ையல் நிைங்கள 
முழுை்தேயு்ம ்காடடு யா்ன்கள 
ஆககிரமித்துளளதோ்க விைசாயி்கள 
்கை்ை கதேரிவிககின்றனர்.  

இரவு ்ை்ள்களில் ையல் நிைங -
்களுககுள உடபிர்ைசிககும் ்காடடு 
யா்ன்கள விைசாயி்கள இ்ளப் -
பாறுைதேற்்கா்க அ்மத்துளள ஓயவு 
அரண்க்ளயும் ையல் ஓரங்களில் 
்காணப்படும் கதேன்்ன மற்றும் 

நிழல் தேரும் மரங்க்ளயும் அழித்து 
துைம்சம் கசயது ைருகின்றன. 
இதேனால் விைசாயி்கள கபரும் 
இன்னல்்களுககு மு்கம்க்காடுக்க 
்ைணடிய நி்ைககு தேளளப்படடுள-
ளனர்.  

்காடடு யா்ன்களின் கதோல்்ை -
யினாலும் அசசத்தினாலும் தேமது 
விைசாய ந்டைடிக்்க்க்ள ்மற்-

க்காளைதேற்கும் இரவு ்ை்ள்களில் 
வீடு்களில் நிம்மதியா்க உறஙகுைதேற்-
கும் முடியாதுளளது. 

்காடடு யா்ன்களின் கதோல்்ை -
யிலிருநது பாது்காப்பு கபறுைதேற்கு 
உரிய அதி்காரி்கள ந்டைடிக்்க 
்மற்க்காளளுமாறு விைசாயி்களும் 
கபாது மக்களும் ்்காரிக்்க விடுக -
கின்றனர்.    

பகாைமு்னயில் ்ககாடடு யகா்ன்களின் கதகால்்ை அதி்கரிப்பு  
க�ாநிதி ்ாக்்ர் ஐ.எல்.எம்.றிபாஸ்  

புதிய ்காத்தோன்குடி தின்கரன் நிருபர்  

்காத்தோன்குடி மில்ைத் ம்களிர் உயர்தேர பா்ட-
சா்ையில் தேரம் 01 இல் ்கல்வி ்கற்று ைரும் 
மாணவி பாத்திமா ஸப்னம் இமாரா 30 வினா-
டி்களில் 47 ை்்கயான பூசசி்களின் கபய்ர 
அசுர ்ை்கத்தில் கூறி சாதே்ன புரிநது ஆசிய 
சாதே்ன புத்தே்கத்தில் தேனது கபய்ர பதிவு 
கசயதுளளார்.  

இைர் ்ைத்தியர் ஹுஸ்னி மற்றும் சப்னம் 
சன்ஸிதோவின் புதேல்வியாைார். இசசிறுமி 
மி்கப்கபரும் சாதே்னயாளரா்க தேனது கபய்ர 
ஆசிய சாதே்ன புத்தே்கத்தில் பதிவு கசயதுள-
ள்ம குறிப்பி்டத்தேக்கது.

்ககாத்தகான்குடி சிறுமி 
ஆசிய சகாத்ன புத்த்கத்தில்  

திராயக்்கணி நிருபர்  

கிழககுப் பல்்க்ைக்கழ்க நுண 
்க்ைத்து்ற மாணைர்்களால் ைழங-
கிய 'ைன்மு்ற ராசா' வீதி நா்ட்கம் 
அட்டா்ளச்ச்ன பிரதோன 
வீதியில் அ்மநதுளள வி்ள -
யாடடு ்மதோனத்தில் இ்டம்கபற்-
றது.  

பணபாடடு ைாழ்வியலின் ஊ்டா்க 
நல்லிணக்கத்்தே க்காணடு ைருதேல், 
ைன்மு்ற தீவிரைாதேத்தில் இருநது 
விடுபடுைதேற்கு மனிதேர்்கள எடுக -
கின்ற முன்கனடுப்பு்களும் கசயற்-
பாடு்களும் இயல்பான பணபாடடு 
ந்டைடிக்்க்களும் இநநா்ட்கத்தின் 
்கருைா்க அ்மநதேது.  

்மலும் சாதியல் பிரிவி்ன-
்க்ள ஏற்படுத்தோது அ்னைரும் 
ைன்மு்ற அற்ற ைாழ்க்்க்ய 
ைாழ்ைது்டன் சுமு்கமான ைாழ்க-
்்க்ய ைாழ ்ைணடும் என்ப்தே -
யும் கைளிப்படுத்துகின்றது.  

இறுதியில் அ்னைரும் ஒற்று்ம-
யா்கவும் ைன்மு்ற அற்ற ைாழ்க-

்்க்ய ைாழ்ைதேற்கு நல்லிணக -
்கத்தின் முககியத்துைதேங்க்ளயும் 
மக்களுககு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்-
தும் ை்்கயில் அ்மநதுளளது.  

நாடடில் ஏற்படடுளள கபாருளா -
தோரப் பிரசசி்ன்க்ளயும் அதேனால் 

நாளாநதேம் மக்கள அனுபவிககும் 
சைால்்க்ளயும் ்பசுகின்றது. 
அ்னைரும் ைன்மு்ற இல்ைாமல் 
ஒற்று்மயா்க எவைாறு ைாழைாம் 
என்ப்தே இநநா்ட்கம் அழ்கா்க புைப்-
படுத்தியது.    

கிழககு பல்்க்ையினகால் வன்மு்ற,   
தீவிரவகாதத்துககு எதிரகான வீதி நகா்ட்கம்

பாசிககு்டா நிருபர்  

மட்டக்களப்பு புணா்ன மயி-
ைநதே்ன கிராமத்தில் படுக்கா்ை 
கசயயப்பட்டைர்்களின் 30ஆைது 
ஆணடு நி்ன்ைநதேல் நி்கழ்வு மயி-
ைநதே்ன ஸ்ரீசிை முத்துமாரியம்மன் 
ஆைய முன்றலில் ்நற்று முன்தினம் 
(9) ந்்டகபற்றது.   

ஆையத்தில் உயிர் நீத்தேைர்்களின் 
ஆத்மா சாநதி ்ைணடி வி்ச்ட பூ்ச 
இ்டம்கபற்று நி்னவு சு்ட்ரற்றி 
மைர் அஞசலி கசலுத்தி நி்னவு 
கூரப்பட்டது.  

பிர்தேச மக்களினால் ஏற்பாடு 
கசயயப்பட்ட இந நி்கழ்வில் மதேகுரு -
மார்்கள, சமூ்க ஆர்ைைர்்கள மற்றும் 
பாதிக்கப்பட்டைர்்களின் உறவினர்-
்கள என பைரும் ்கைநது க்காண்ட-
னர்.  

்மற்படி சம்பைத்திற்கு நீதி 
்ைணடி ஜனாதிபதியின் ்கைனத்-
திற்கு கதேரியப்படுத்தும் மு்கமா்க, 
தேங்களது ்்காரிக்்க அ்டஙகிய 
ம்கஜர் தேயாரிக்கப்படடு ஊ்ட்கங்க -
ளின் பார்்ைககு சமர்பிக்கப்பட-
்டது.    

புணகா்ன மயிைநத்ன படுக்ககா்ையின் 
30 ஆவது ஆண்டு நி்னரவநதல்

பாசிககு்டா நிருபர்
மட்டக்களப்பு ்கல்கு்டா கபாலிஸ் 

பிரிவிலுளள ்பத்தோ்ழயில் 
தேற்்பாது வீசி ைரும் ்கடும் ்காற்றி-
னால் ைளவினுள மரம் முறிநது 
வீடடின் மீது வீழ்நதேதினால் வீடடின் 
கூ்ர ்சதேம்்டநதேது்டன் கபாருட-
்கள சிைவும் ்சதேம்்டநதுளளன.

வீடடினுள உறஙகிகக்காணடி-
ருநதே குழந்தே மற்றும் குழந்தேயின் 
தோய ஆகி்யார்்கள ்காயங்கள எதுவு-
மின்றி உயிர்தேப்பியுளளனர். வீடடின் 
கூ்ர்ய திருத்துைதேற்கு ைசதியற்ற 
நி்ையில் அயைைர்்களின் வீடடில் 
இருப்பதோ்கவும் ்கை்ை கதேரிவித்-
துளளனர். மாைட்டத்தில் தேற்்பாது 
ைரடசியு்டன் கூடிய ்கசசான் எனப்ப-
டும் ்காற்று ்கடும் ்ை்கத்து்டன் வீசு-
ைதேனால் ைா்ழமரங்கள, கதேன்்ன 
்பான்ற பைன் தேரும் மரங்கள முறி-
ை்்டைது்டன் வீடடின் கூ்ர்களும் 
தூககி வீசப்படும் சம்பைங்கள பிர்தே-
சத்தில் ந்டநதுளளது.

்கல்கு்டகாவில் மரம் முறிநது 
வீழ்நது வீடடின் கூ்ர ரசதம்
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காலவமையமைமய அறிவித்ால் 

இடைக்கால நிர்கா்த்துககு பூரண
ஆதரவு ்ழங் எதிரக்ட்சி தயகார

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், ஷம்ஸ் போஹிம்

எதிர்ககட்சியோன எமது  ல்வல�த்திட்்டத்-
லைலய ஜனோதிபதி ரணில வி்ககிமசிஙக அரெோங-
கத்தின் சகோளலகயோக முன் ல்வத்துள்ோர.
அைனோல அைற்கு எமது பூரண ஒத்துலைபலப 
்வைஙகுல்வோம் என எதிர்ககட்சியின் பிரைம 
சகோர்டோ �க்மன் கிரிசயல� எம்பி போரோளுமன்-
றத்தில சைரிவித்ைோர.

 அரெோஙகம் மூன்று ்வரு்டஙகள லமற்சகோண்-
டுள  ்ை்வறோன ல்வல�த் திட்்டஙகல  ்   ஜனோ-
திபதி அலர நிமி்டஙகளில பின்லனோ்ககி எடுத்-
துசசென்றி்ககின்றோர என்றும் அ்வர ெலபயில 
சைரிவித்ைோர.

 அரெோஙகத்தின் இல்ட்ககோ� நிர்வோகத்து்ககு 
எதிரகட்சியின் ஆைரவு அ்வசியமோனோல அைற்-
கோன கோ� ்வலரயலறசயோன்லற ஜனோதிபதி அறி-
வி்கக ல்வண்டும் என்றும் அ்வர சைரிவித்ைோர.

போரோளுமன்றத்தில லநற்று முன்தினம் இ்டம்-
சபற்ற ஜனோதிபதியின் சகோளலக வி்்கக உலர 
மீைோன வி்வோைத்தில உலரயோற்றும் லபோலை அ்வர 
இவ்வோறு சைரிவித்ைோர.

ெலபயில சைோ்டரந்து உலரயோற்றிய அ்வர,
குறிபபோக 19ஆ்வது அரசிய�லமபபு திருத்ைச 

ெட்்டத்லை மீ  ் நல்டமுலறபபடுத்துமோறு நோம் 
ல்வண்டுலகோள விடுத்து ்வந்துளல்ோம்.  போரோளு-
மன்ற துலறெோர லமற்போ்ல்வ்ககுழுல்வ மீள ஸ்-
ைோபி்ககுமோறும் சபோரு்ோைோர. பிரசசிலனகளு்ககு 
தீரவுகோண ெர்வலைெ நோணய நிதியத்து்ககு செலலு-
மோறு சைரிவித்லைோம்.  

அரெோஙகம் இல்வ எைலனயும் கண்ககில எடு்க-
கவிலல�. ஆனோல இன்று ஜனோதிபதி அல்வ 
அலனத்லையும் செயற்படுத்ை ந்ட்வடி்கலக 

எடுத்து ்வருகின்றோர. ஜனோதிபதியின் சகோளலக 
வி்்கக உலர மூ�ம் லகோத்ைோபய ரோஜபக் ைல�-
லமயி�ோன அரெோஙகத்தின் 3்வரு்ட ல்வல�த்-
தி்ட்்டம் எந்ை பிரலயோெனமும் இலல� என்பது 
சைளி்வோகியுள்து.  அரெோஙகத்தின் இந்ை 
பிலையோன ல்வல�த்திட்்டத்லை மோற்றியலம-
ய்கக நோம் 3்வரு்டஙக்ோக எடுத்ை முயற்சிலய 
ஜனோதிபதி அலர மணி லநரத்தில லமற்சகோண்-
டுள்லை நோம் ்வரல்வற்கின்லறோம்.

அபபடியோனோல க்டந் 3்வரு்டஙகள  எந்ை பிர-
லயோெனமும் இல�ோமல கழிந்துள்ன என்பலை 
குறிபபி்ட ல்வண்டும்.

பிரசசிலனகளு்ககு தீரவுகோண ஜனோதிபதி 
இல்ட்ககோ� நிர்வோகத்து்ககு ஆைர்வளி்ககு-
மோறு அலைபபு விடுத்துள்ோர. ஜனோதிபதியின் 
லகோரி்கலக்ககு ஆைர்வளி்கக நோம் ையோர. ஆனோல 
இல்ட்ககோ� நிர்வோகம் எவ்வ்வு கோ�த்து்ககு 
முன்சனடு்ககபபடும் என்பது  ்வலரயறு்ககபப-
்டல்வண்டும். கோ�்வலரயலறலயத் சைரிவி்ககோ-
மல ஜனோதிபதியின் இல்ட்ககோ� நிர்வோகத்து்ககு 
எதிர்ககட்சியின் ஆைரல்வ ்வைஙக முடியோது.

லமலும்  2்வரு்டஙகளு்ககு இைலன இழுத்துச 
செல� முடியோது. பிரசசிலனகளு்ககு தீரவுகோண 
ல்வல�த்திட்்டம் அலமத்து,  அைலன செயற்ப-
டுத்தி்கசகோண்டு பிரைோன பிரசசிலனகளு்ககு தீர-
வுகண்டு லைரைலு்ககு செல�ல்வண்டும் என்பலை 
எமது லகோரி்கலக.

அவ்வோறில�ோவிட்்டோல  ்வஙகுலரோத்து அர-
ெோஙகத்து்ககு ெர்வலைெ நோடுகள நிதி உைவி செய்-
யபலபோ்வதிலல�. நோட்டில  புதிய அரெோஙகம் 
ஒன்லற அலம்ககுமோலற ெர்வலைெ நோடுகளும் 
லகோரி ்வருகின்றன என்றும் அ்வர லமலும் சைரி-
வித்ைோர.

அநுரோைபுரம் லமற்கு தினகரன் நிருபர

அநுரோைபுரம்  நகரில ்வணிக ்வ்ோகஙகளு்ககு 
முன், பூட்டு லபோ்டோமல நிறுத்தி ல்வ்ககபபடு-
கின்ற துவிசெ்ககர ்வண்டிகல  ்திருடியைோக கூறப-
படும் சபண் ஒரு்வலர லகது செய்துள்ைோக அநு-
ரோைபுரம் சபோலிெோர  சைரிவித்ைனர.

அநுரோைபுரம் புவுதுபுர பகுதிலயசலெரந்ை 34 
்வயதுல்டய சபண் ஒரு்வலர லகது செய்யப-
பட்்ட்வரோ்வோர. திருடுகின்ற துவிசெ்ககர ்வண்டி-

கல  ் வீட்டு்ககு சகோண்டு சென்று, அ்வற்று்ககு 
்வண்ணம் தீட்டி, விற்பலன செய்து ்வந்துள -்
ைோகவும் சபோலிஸ் விெோரலணகளில  சைரிய்வந்-
துள்து.

ப� மோைஙக்ோக நகரில ்வணிக ்வ்ோகஙக-
ளு்ககு முன் நிறுத்தில்வ்ககபபடுகின்ற துவிச-
ெ்ககர ்வண்டிகள திரு்டபபடு்வது சைோ்டரபில, 
விழிபபு்டன் செயலபட்்ட சபோலிஸோர, சீ சீ ரீ வி 
கோட்சிகளின் ஊ்டோக ெந்லைக நபலர லகதுசெய்ை-
னர. 

கற்பிட்டி தினகரன் விலஷ்ட நிருபர

மோரவி� - சைோடு்வோ ்வ்ட்ககு பகுதியில, ஆண் 
ஒரு்வரின் ெ்ட�சமோன்று கண்ச்டடு்ககபபட்டுள-
்து.

119 அ்வெர லெல்வ்ககு ்வைஙகபபட்்ட ைக்வ -
லின் அடிபபல்டயில, இபபகுதி்ககு விஜயம் 
செய்ை சபோலிஸோர ெ்ட�ம் சைோ்டரபில விெோர -
லணகல் ஆரம்பித்ைனர.

எனினும், லமற்படி ெ்ட�ம் இது்வலர அல்ட-
யோ்ம் கோணபப்டவிலல� எனவும்  35 இற்கும் 

40 இற்கும் இல்டபபட்்ட ்வயதுல்டய நபலர 
ெ்ட�மோக மீட்கபபட்டுள்ைோகவும் சபோலிஸோர 
சைரிவித்ைனர. 5 அடி 6 அஙகு�ம் உயமு-
ல்டய குறித்ை ெ்ட�த்தின் இரண்டு லககளிலும் 
பசலெ அல்டயோ்ம் குத்ைபபட்டிருபபைோகவும் 
சபோலிஸோர குறிபபிட்்டனர. இவ்வோறு மீட்-
கபபட்்ட ெ்ட�ம் பிலரை பரிலெோைலன மற்றும் 
நீதி்வோன் விெோரலணகளு்ககோக மோரவி� ல்வத்-
தியெோல�யின் பிலரை அலறயில ல்வ்ககபபட்-
டுள்து.

அடையாளம் காணப்பைாத ஆணின் சைம் மீட்பு

அநுரோைபுரம் லமற்கு தினகரன் 
நிருபர

அநுரோைபுரம் கிை்ககு நு்வரகம் 
பிரலைெ ெலப்ககுச செோந்ைமோன. 
டிபபர ்வண்டியில டீெல திருடி-
யைோக குற்றசெோட்டில, அசெலப-
யின் செய�ோ்ர இ்டமோற்றம் 
செய்யபபட்டுள்ோர. உ்டன-
டியோக. நல்டமுலற்ககு ்வரும் 
்வலகயில ்வ்டமத்திய மோகோண 

உளளூரோட்சி திலண்கக்த்திற்கு, 
இ்வர இ்டமோற்றபபட்டுள்ோர.  
குற்றம் சுமத்ைபபட்டுள் பிரலைெ 
ெலபயின் செய�ோ்ர சைோ்டர-
பில, விரி்வோன விெோரலண ந்டத்-
து்வைற்கு ஏற்கனல்வ ்வ்டமத்திய 
மோகோண உைவி ஆலணயோ்ர நிய-
மி்ககபபட்டுள்ைோகவும் ்வ்டமத்-
திய மோகோண செய�ோ்ர லரோய் 
நிஷோந்ை சைரிவித்ைோர.

கோஷ்மீரின் ைனித்து்வ அரசியல அந்ைஸ்து 
இை்ககபபட்்டலமலய நிலனவு கூரும் 
ல்வப்வம் அண்லமயில (05) போகிஸ் -
ைோன் உயர ஸ்ைோனிகரோ�யத்தில இ்டம் -
சபற்றது.இந்நிகழ்வில, இ�்கலக்ககோன 
போகிஸ்ைோன் உயரஸ்ைோனிகர உமரபோரூ்க 
பரகி க�ந்துசகோண்டு உலரயோற்றினோர. 
இஙகு கருத்து சைரிவித்ை அ்வர,கோஷ்மி -
ரின் ைனிபபட்்ட அரசியல அந்ைஸ்த்லை 
இல�ோமல செய்ை 2019,08,05 ஆம் 
திகதிலய மற்கக முடியோது.இந்திய அரசி -

ய�லமபபில ்வைஙகபபட்டுள் இம்ம்க -
களின் உரிலம ஒருைல�பபட்ெமோக மறு்க -
கபபட்டுள்ைோகல்வ நோம் கருதுகிலறோம். 
இந்திய அரசிய�லமபபின் 370 மற்றும் 
35A விதிகல் ரத்துசெய்ைலம,ஐ்ககிய 
நோடுகளின் போதுகோபபு ெலப தீரமோனங -
கல் மீறும் செயல மட்டுமின்றி, ஜம்மு 
- கோஷ்மீலர ஆ்ககிரமித்துள்ைோகவுலம 
லநோ்கக முடிகிறது.

கோஷ்மீர ம்ககளு்ககு எபலபோதும் 
"போகிஸ்ைோன் மதிபபளி்ககிறது. சுயநிர -

ணய உரிலம்ககோன கோஷ்மீரின் லபோரோட் -
்டத்லையும்,அம்ம்ககளின் உறுதியோன 
நம்பி்கலகலயயும் போகிஸ்ைோன் சபரிதும் 
லபோற்றுகிறது என்றோர. ்வரத்ைகம் மற்றும் 
முைலீட்டு இலணபபோ்ர திருமதி அஸ் -
மோகமோல, போகிஸ்ைோன் ஜனோதிபதி ்டோ்க -
்டரஆரிிஃபஅலவியின், இத்தினம் குறித்ை 
செய்திலயயும்,  பிரைமர முஹம்மது 
ஷோபோஸ்ஷரீபபின் செய்திலயயும் ஊ்டக 
இலணபபோ்ர திருமதி கலசூம்லகெர 
போரல்வயோ்ரகளு்ககோக ்வோசித்ைோர.

காஷ்மீருக்குள்ள தனித்துவ அரசியல் அநதஸ்த
பாதுகாபபதத ஜனநாயக அரசிய்ை அரத்தபபடுத்தும்

டிப்பர் வண்டியில் டீசல் திருட்டு
பிரததச சட்ப சசயலாளருக்கு இைமாற்றம்

டசக்கிளகடள திருடி வநத ச்பண் டகது

எதிர்க்கட்சியின் பிரதம சகாரைா சட்பயில் சதரிவிபபுசட்பயில் மருத்பாண்டி இராதமஸவரன் எம்பி சதரிவிபபு  

ைமலயக ைக்களின் பிைச்சிமைக்கு  

தீரவு பெற்றுக ப்காடுக் அரசகாங்ம்   
கூடிய ்்னம் பசலுத்த வ்ண்டும்  

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், ஷம்ஸ் போஹிம்  

மல�யக ம்ககளின் பிரசசிலனகளு்ககு தீரவு 
கோண்பது சைோ்டரபில ஜனோதிபதி ரணில வி்ககிரம-
சிஙக ைமது சகோளலக வி்்கக உலரயில குறிபபிட்-
டுள்லை ்வரல்வற்பைோக மருைபோண்டி ரோலமஸ்்வ-
ரன் எம்பி போரோளுமன்றத்தில சைரிவித்ைோர.  

ஆயிரம் ரூபோ ெம்ப்ம் சைோ்டரபில ஏற்கனல்வ 
ச்வளியி்டபபட்்ட ்வரத்ைமோனி அறிவித்ைல� செல-
லுபடியற்றைோ்கக லகோரி முை�ோளிமோர ெம்லம்னத்-
தினோல ைோ்ககல செய்யபபட்்ட மனுல்வ நீதிமன்-
றம் நிரோகரித்துள  ் நில�யில மல�யக ம்ககளின் 
ஆயிரம் ரூபோ ெம்ப்ம் உறுதி யோகியுள்து என்றும் 
அ்வர ெலபயில சைரிவித்ைோர.  

எனினும் ைற்லபோதுள  ் ்வோழ்்கலகச செ�வு்ககு 
ஏற்ப அ்வரகளின் ெம்ப்த்தில அதிகரிபலப லமற்-
சகோள  ் ல்வண்டும் என லகட்டு்கசகோண்்ட அ்வர, 
அது சைோ்டரபில முை�ோளிமோர ெம்லம்னத்து்டன் 
ஓரிரு தினஙகளில லபசசு்வோரத்லை ந்டத்தி முடிவு 

லமற்சகோள்பபடும் என்றும் சைரிவித்ைோர.   போரோ-
ளுமன்றத்தில லநற்று இ்டம்சபற்ற ஜனோதிபதியின் 
சகோளலக வி்்கக உலர மீைோன வி்வோைத்தில உலர-
யோற்றும்லபோலை அ்வர இவ்வோறு சைரிவித்ைோர.  

 அது சைோ்டரபில லமலும் சைரிவித்ை அ்வர,  
மல�யக ம்ககள ைமது உரிலமகல  ் சபற்று்க 

சகோள்வைற்கோக யுத்ைம் செய்லைோ லபோரோடிலயோ 
செயற்பட்்ட்வரகள அல�.நோட்டின் சபோரு்ோைோரத்-
திற்கோக அரபபணிபபு்டன் உலை்ககும் அ்வரகளு்ககு 
அரெோஙகம் நி்வோரணஙகல  ் சபற்று்க சகோடு்கக 
ல்வண்டும்.  

அலைலபோன்று க்டந்ை சி� தினஙக்ோக மல�யக 
பகுதியில இ்டம்சபற்றுள  ் இயற்லக அனரத்ைங-
களினோல போதி்ககபபட்டுரள  ் ம்ககளு்ககு நி்வோ-
ரணஙகல  ் சபற்று்க சகோடு்ககவும் அரெோஙகம் 
ந்ட்வடி்கலக எடு்கக ல்வண்டும் அது சைோ்டரபில 
இ�ஙலக சைோழி�ோ்ர கோஙகிரஸ் ஜனோதிபதியு்டன் 
க�ந்துலரயோடியுள்ைோகவும் அ்வர லமலும் சைரி-
வித்ைோர.  

வாழக்டகச் சசலவு 
சதாைர்பில்   
ஜனாதி்பதி தடலடமயில்   
அடமச்சரடவ உ்பகுழு
ஷம்ஸ் போஹிம்   

்வோழ்்கலகச செ�வு சைோ்டர -
போன அலமசெரல்வ உபசெயற்கு -
ழுல்வ நியமி்ககவும் உணவுபபோ -
துகோபபு்க குழுல்வ அலம்ககவும் 
அலமசெரல்வ தீரமோனித்துள -
்து.   

 நோட்டில ைற்லபோது நி�வு -
கின்ற சபோரு்ோைோர நில� -
லமயில உணவு உளளிட்்ட 
அத்தியோ்வசியப சபோருட்கள பற் -
றோ்ககுலறயின்றி ெந்லை்ககு விநி -
லயோகி்ககபபடு்வலை உறுதிப -
படுத்தி ்வோழ்்கலகச செ�ல்வ 
நில�யோகப லபணு்வைற்கு அ்வ -
சியமோன சகோளலக ரீதியோன 
மற்றும் நல்டமுலறச ெோத்தி -
யமோன தீரவுகல் அலமசெர -
ல்வ்ககுப பரிந்துலரபபைற்கோக 
ஜனோதிபதியின் ைல�லமயில 
்வோழ்்கலகச செ�வு சைோ்டரபோன 
உபசெயற்குழுல்வ நியமிபப -
ைற்கும், இந்ை உபசெயற்குழு 
ந்ட்வடி்கலககளு்ககு ஒத்துலைப -
பைற்கோக ெந்லை, ்வணிக, ்வரத் -
ைக மற்றும் உணவுப போதுகோபபு 
அலமசெரின் ைல�லமயின் கீழ் 
உணவுப போதுகோபபு்க குழுல்வ 
நியமிபபைற்கும் ஜனோதிபதியி -
னோல ெமரபபி்ககபபட்்ட லயோெ -
லன்ககு அலமசெரல்வ அஙகீகோ -
ரம் ்வைஙகியுள்து.

ngWif mwptpj;jy;
fk;g`h tpf;ukhuhr;rp RNjr kUj;Jtg; gy;fiyf;fofk;
2022/2023 Mz;bw;fhf fk;g`h tpf;ukhuhr;rp RNjr kUj;Jtg; gy;fiyf;fofj;jpw;Fg; 

gpd;tUk; Nritia toq;Ftjw;Fj; jifik cs;s epWtdq;fsplkpUe;J Njrpa Nghl;b 

uPjpapyhd tpiykDf;NfhUk; Kiwikapd; (NCB) fPo; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf; 

Nfhug;gLfpd;wJ.

ngWif ,yf;fk; tpguk;
tpiykDg; 

gpizak; &gh

nry;Ygbf;fhyk; 

(ehl;fs;)

GWUIM/GA/
PROC/2022/05/SEC

ghJfhg;Gr; 

Nritia toq;fy;

150>000.00 2022.12.15 tiu my;yJ 

mjw;F Nky;

jifikfs;:

 1.  mur my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l jdpahH epWtdq;fspy; ghJfhg;Gr; Nritfis 

toq;Fjy; njhlHghf tpahghug; gjpT Kjy; Fiwe;jgl;rk; 05 Mz;Lfspw;Ff; 

Fiwahj Nrit mDgtKs;s kw;Wk; mf;fhyg;gFjpapy; Fiwe;jgl;rk; 02 

Mz;L fhyk; mur gy;fiyf;fofk; my;yJ jdpahH gy;fiyf;fofq;fspw;F 

jpUg;jpfukhd Kiwapy; ghJfhg;Gr; Nritia toq;fpAs;s kw;Wk; 

mgfPHj;jpahNdhH (Black list) gl;bay;gLj;jg;glhj epWtdnkhd;whf ,Uj;jy; 
Ntz;Lk;.

 2.  ghJfhg;G mikr;rpd; rptpy; ghJfhg;Gg; gphptpy; gjpT nra;ag;ngw;Ws;s 

tUlhe;jk; nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s chpkk; xd;W ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 3.  2021.03.31 tiuahd 03 tUlq;fspy; ghJfhg;Gr; Nritfis toq;Fjy; 

njhlHghf fpilf;fg;ngw;w nkhj;j ,Ug;Gr; Row;rp (Average Annual Turnover) 
20.0 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gl;ljhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW ngWkhdk; kw;Wk; nry;Ygbf; 

fhyj;Jld; $ba> ,yq;ifapy; gjpT nra;ag;ngw;Ws;s tzpf tq;fpnahd;wpypUe;J> 

cgNte;jH> fk;g`h tpf;ukhuhr;rp RNjr kUj;Jtg; gy;fiyf;fofk; vd;w ngaUf;Fg; 

ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l kPsspf;fg;gLk;.

tpiykDg; gpizankhd;W my;yJ ,g;gy;fiyf;fof rpwhg;gUf;Fr; nrYj;jpg; ngw;Wf; 

nfhs;sg;gl;l gw;Wr;rPl;bd; %yg;gpujp ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

,J njhlHghd Nkyjpf tpguq;fis gpujpg; gjpthsH nghJ epUthfk; (033-2223784 

my;yJ 033-2222748/740> Nrit ePbg;G ,y 136) %yk; ngw;Wf;nfhs;syhnkd;gJld; 

Ntiy ehl;fspy; ,ytrkhf tpiykDg;gbtq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;.

,jw;fhd fsg;ghprPyid 2022.08.18 Kjy; 2022.08.26 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 

09.00 Kjy; gp.g. 02.00 tiu Nkw;nfhs;syhk;. ,J njhlHghd tpiykD Kd;Ndhbf; 

$l;lnkhd;W (Pre-Bid Mee  ng) 2022.08.23 md;W K.g. 10.00 ,w;Fg; gy;fiyf;fof 

epUthff; fl;blj;jpd; ,uz;lhk; khbapYs;s FOf; $l;l kz;lgj;jpy; eilngWtJld; 

,jw;fhf MHtKs;s tpiykDjhuHfspd; tuT vjpHghHf;fg;gLfpd;wJ.

midj;J tpiykDg;gbtq;fisAk; rpq;fs nkhopapy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,jw;fhf 

MHtKs;s tpiykDjhuHfs; 2022.08.12 Kjy; 2022.08.31 tiu thuNtiy ehl;fspy; 

K.g. 09.00 Kjy; gp.g. 02.30 tiu> jk; epWtdj;jpd; fbjj;jiyg;gpy; vOj;JUt 

tpz;zg;gf;fbjnkhd;iw ,g;gy;fiyfofj;jpd; rpwhg;gUf;F kPsspf;fg;glhj &gh 5>000.00 

itr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr; rPl;Lld; gpujpg; gjpthsH> nghJ epUthfk; 

,w;Fr; rkHg;gpj;J ,jw;fhd tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

chpathW g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fis %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad 

jdpj;jdpahff; Fwpg;gplg;gl;l jghYiwfspy; cs;spl;L Kj;jpiuapl;L kPz;Lk; mtw;iw 

xU jghYiwapy; cs;spl;L Kj;jpiuapl;L mjd; ,lJ gf;f  Nky; %iyapy; Fwpj;j 

ngWifj; jiyg;G ~fk;g`h tpf;ukhuhr;rp RNjr kUj;Jtg; gy;fiyf;fofj;jpw;Fg; 

ghJfhg;Gr; Nritfis toq;fy; - 2022/2023| vdj; njspthff; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

chpathW g+uzg;gLj;jg;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 2022.09.01 md;W 

gp.g. 02.00 ,w;F Kd;dH> epUthff; fl;blj;jpd; ,uz;lhk; khbapYs;s gjpthsH 

mYtyfj;jpw;fz;ikapy; itf;fg;gl;Ls;s ghJfhg;Gr; Nritfis toq;fy; 2022/2023 
,w;fhd Nfs;tpg; ngl;bapw; NrHj;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;.

tpiykDf;fs; %lg;gl;lJk; cldbahf mit jpwf;fg;gLtJld;> mt; Ntisapy; 

tpiykDjhuHfs; my;yJ mtHfspd; chpa mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpnahUtH 

rKfkspj;jpUf;fyhk;.

jpizf;fsg; ngWiff;FOtpd; jPHkhdk; ,Wjpj; jPHkhdkhf mikAk;. 

,J njhlHghd Nkyjpf jfty;fs; tpiykDg;gbtq;fspy; cs;slf;fg;gl;Ls;sd.

gy;fiyf;fof epUthfj;jpw;fg;ghy; ehl;by; Vw;gLk; mtrufhy epiyikfs; njhlHghd 

Nkw;gb jpdq;fspy; VNjDk; jpUj;jq;fs; Nkw;nfhs;sg;gl Nehpbd; mJ njhlHghf 

tpguq;fs; gy;fiyf;fof www.gwu.ac.lk vd;w ,izaj;jpd; %yk; mwptpf;fg;gLk;.

jtiyH>

jpizf;fsg; ngWiff;FO>

fk;g`h tpf;ukhuhr;rp RNjr. kUj;Jtg; gy;fiyf;fofk;>

fz;b tPjp> af;fy.

2022.08.11



தென்னாபிரிக்னாவைச் சேர்நெ 
ேரைசெே கிரிகத்ட் நடுைரனா் ருடி 
ச்ட்ேன ்னார விபத்து ஒனறில் ்னால-
மனா்னார. ரிைர்ஸசடேலில் ்டே்நெ தேவ்-
ைனாய்ககிழவம இடேமதபற்ற இ்நெ 
விபத்தில் சமலும மூைர பலியனாகி்ர.  

73 ையெனா் ச்ட்ேன ைனார இறு -
தியில் த்னால்ப் விவையனாடி விட்டு 
ச்ப்டேவுனில் இரு்நது வீடு திருமபும 
ைழியிசலசய விபத்துககு உளைனா-
கியுளைனார. இெவ் அைரது ம்ன 
டுடி ச்ட்ேன ஜூனியர உறுதி தேய்-
துளைனார.  

2002 தெனாடேக்ம எட்டு ஆண்டு-
்ள ஐ.சி.சி எவலட் குழு நடுைரனா் 
இரு்நெ ச்ட்ேன 331 ேரைசெே 
சபனாட்டி்ளில் நடுைரனா் தேயறபட்-
டுளைனார.

லங்கா பிரீமியர் லீக் 
த�காடர் வரும் 2022 
டிசம்்பர் மகா�த்தில் 
நடடத்பறும் என்று 
உத்தியயகா்பூர்வமகா் 
அ றி வி க் ் ப ்ப ட் டு ள் -
ளது. இந�த் த�காடடை 
ஓ்ஸ்ட் மகா�த்தில் 
நடத்� அட்டவடைப-
்ப டு த் � ப ்ப ட் ட ய ்ப கா -
தும், நகாட்டில் நிலவும் 
த்பகாருளகா�காை தநருக்-
்டி ்காைைமகா் ஒத்தி-
டவக்்ப்பட்டிருந�து.   

'எல்.பி.எல் த�காடர் 
வரும் டிசம்்பர் 6 
த�காடக்்ம் 23 ஆம் 
தி்தி வடை நடடத்ப-
றும் என்்பட� த்பரு-
டமயுடன் அறியத்�ருகியேன்' என்று 
இந�த் த�காடரின் ஏற்பகாட்டகாளர் சமன்� 
த�காடன்தவல ஊட்ங்ளுக்குத் த�ரி-
வித்�கார்.   

எல்.பி.எல் த�காடரில் ஐநது அணி்ள் 
்பஙய்றகின்ேன. 2020 ஆம் ஆண்டு 

ஆைம்்பமகான இந�த் த�காடரின் மு�ல் 
இைண்டிலும் ஜபனகா கிஙஸ் சம்பியன் ்பட்-
டத்ட� தவன்ேது. அய�ய்பகான்று ய்கால் 
கிளகாடியயட்டர்ஸ் இைண்டு த�காடரிலும் 
இறுதிப ய்பகாட்டிக்கு முன்யனறின.  

�விை, த்காலம்ய்பகா ஸ்டகார்ஸ், ்ண்டி 

்பல்ய்கான்ஸ் மறறும் 
�ம்புல்ல ஜயன்ட் 
ஆகிய அணி்ளும் 
இடம்த்பறறுள்ளன.   

இலஙட் அணி 
வரும் நவம்்பரில் 
யமறகிநதிய தீவு்ளு-
டன் தடஸ்ட் த�காடர் 
ஒன்றில் ்பஙய்ற்விரு 
ப்பய�காடு டிசம்்பர் 
்டடசியில் ஒருநகாள் 
த�காடரில் ்பஙய்ற-
்ப�றகு இநதியகா 
்ப ய ணி க் ் வு ள் ள து . 
இ�றகு மத்தியில் இந� 
த�காடர் நடடத்பே-
வுள்ளடம வீைர்்ளுக்கு 
்பை்பைப்பகான ்கால 
அ ட் ட வ ட ை ட ய க் 

த்காண்டிருக்கும். இந�த் த�காடரின் 
ய்பகாட்டி்ள் ஏற்னயவ அறிவிக்்ப்பட்-
டட�ப ய்பகான்று த்காழும்பு மறறும் 
ஹம்்பகாநய�காட்டட சர்வய�ச கிரிக்த்ட் 
டம�கானங்ளில் நடடத்பறும் என த�ரி-
விக்்ப்படுகிேது.

இப்பத்திரிவ் அசஸனாஸிசயட்டேட் நியூ்ஸ சபப்பர்ஸ ஒப் சிசலனான லிமிடேட் ்மபனியரனால் த்னாழுமபு இல. 35, டி ஆர. விஜயைரெ் மனாைத்வெயிலுளை சலக ஹவுஸில் 2022 ஓ்்ஸட் மனாெம 11ம தி்தி வியனாழககிழவம அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்ப்பட்டேது.
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2022 ஓ்்ஸட் 11 வியனாழககிழவம

தைளவையச் தைளிசயறு 
இயக்த்தின ஆண்டு நிவ்றவை 
ஒட்டி அவ்த்து இ்நதிய ெனசீம 
உலமனாசை இ்ஸலனாம அவமப்பு 
்டே்நெ திங்ைனறு பிரமனாண்டே 
நி்ழ்ச்சி ஒனவ்ற ஏறபனாடு தேய்-
திரு்நெது. இதில் ைரலனாறறில் 
இ்நெ இயக்த்தின முககியத்து-
ைத்வெ ெனசீமின தேயலனாைர 
நனாய்ம தமௌலனா்னா ஷஹனாபுத்-
தீன ர்ஸவி ஞனாப்மூட்டி்னார. 

ஹி்நது மறறும மு்ஸலிம்ள 
இவை்நது இ்நதியனாவை விடுெவல 
தப்றச்தேய்து பிரிட்டிஷனாவர ஏழு 
்டேலுககு அப்பனால் தைளிசய்றச் 
தேய்செனாம எனறு கூறிய ரி்ஸவி, 
ெறசபனாது இரு ேமூ்ங்ளி்தும 
மக்ள மீண்டும ஒனறிவை்நது இ்ந-
தியனாவின முனச்ற்றம மறறும சுபீட்-
ேத்திற்னா் பணியனாறறி இ்நதியனாவை 

புதிய உச்ேத்திறகு எடுத்துச் தேல்ல 
சைண்டும என்றனார.

1942 ஓ்்ஸட் 8ஆம தி்தி மும-
பனாயில் நவடேதபற்ற அ்த்து இ்நதிய 
த்னாஙகிர்ஸ குழுக கூட்டேத்தில் தைள-
வையச் தைளிசயறு இயக்த்வெ 
சமனாஹனெனா்ஸ ்ரமேனட் ்னா்நதி 
ஆரமபித்ெனார எனறும ரி்ஸவி குறிப்-
பிட்டேனார.

இலங்கையின் குறுந்தூர வீரர் 
ஹிமாஷவுக்கு ப�ாட்டித் த்ை

நடுவர் ருடி பகைட்்சன் 
கைார் வி�த்தில் �லிலஙகைா பிரீமியர் லீக்

ததாைர் 2022 டி்சம�ரில்100 மீறேர் ஓட்டப-
ய்பகாட்டியில் ்பல ஆண்டு -
்ள் ய�சிய சம்பியனகா் 
இருந� இலஙட் குறுந-
தூை ஓட்ட வீைர் ஹிமகாஷ 
ஏஷகானுக்கு இலஙட் 
ஊக்்மருநது �டுபபு 
மு்வர் நிறுவனம் நகான்கு 
ஆண்டு்ள் ய்பகாட்டித் 
�டட விதித்துள்ளது.   

100 மீறேரில் த�ற-
்காசிய சம்பியனுமகான 
ஹிமகாஷ, ்டந� ஆண்டு 
ஒக்யடகா்பர் 26 ஆம் தி்தி 
இலஙட் இைகாணுவத் 
�டலடமய்த்திறகு வழஙகிய சிறுநீர் மகாதிரியில் �டடதசயயப-
்பட்ட ஊக்்மருநது இருப்பது ்ண்டுபிடிக்்ப்பட்டட� அடுத்து 
அவருக்கு �ற்காலி் ய்பகாட்டித் �டட விதிக்்ப்பட்டிருந�து.   

இந� சம்்பவம் த�காடர்பில் ்டந� ஜூன் 03 ஆம் தி்தி ஹிமகாஷ-
வுக்கு ஒழுக்்காறறு விசகாைடை நடத்�ப்பட்டய�காடு அதில் அவர் 
குறேவகாளி என நிரூபிக்்ப்பட்டது.   

இவவகாறு குறேங்காைப்பட்டது மறறும் உல் ஊக்்மருநது 
�டுபபு நிறுவனம் மறறும் இலஙட் ஊக்்மருநது �டுபபு மு்வர் 
நிறுவனத்தின் தீர்மகானத்திறகு அடமய அவர் மீது 2021 ஒக்யடகா -
்பர் 26 த�காடக்்ம் 2025 ஒக்யடகா்பர் 25 வடை 4 ஆண்டு்ள் �டட 
விதிக்்ப்பட்டுள்ளது.   

இந�க் ்காலப்பகுதியில் ஹிமகாஷவுக்கு தமயவல்லுனர் ய்பகாட் -
டியுடன் த�காடர்பு்பட்ட எந� ஒரு ய்பகாட்டியிலும் ்பஙய்ற்பது 
அல்லது ்பயிறசி தசயற்பகாடு்டள யமறத்காள்வ�றகு �டட 
விதிக்்ப்பட்டுள்ளது.

ஆற்றில் சிக்கிய திமிஙகிலத்்த தவளிபயற்றும �ணிகைள் ஆரம�ம
பிைகான்ஸின் தசயின் ஆறறில் சிக்கிய 

த்பலு்கா திமிஙகிலத்ட� ்காப்பறறும் நடவ-
டிக்ட்யின் மு�ல் ்ட்டமகா் அந� திமிங-
கிலம் ஆறறில் இருநது தவளியயறேப்பட்-
டுள்ளது. 

13 அடி நீளமகான இந�த் திமிஙகிலம் வழக்-
்மகா் அதி் குளிைகான ஆர்டிக் நீரியலயய 
்காைப்படுகிேது. ஆஙகில நீரிடை வழியகா் 
்பகாரிஸ் ஆறறுக்குள் நுடழந� இந�த் திமிங-
கிலம் ்டந� ஒரு வகாைமகா் அஙகு சிக்கிக்-
த்காண்டது. இநநிடலயில் ்பகாைநதூக்கியுடன் 
இடைக்்ப்பட்ட வடலடயக் த்காண்டு 

மீட்புப்பணிக் குழு 800 கியலகாகிைகாம் எடட-
யிலகான அந�த் திமிஙகிலத்ட� ஆறறில் 
இருநது தவளியயறறியது.

மீட்புத் திட்டத்தின் அடுத்� ்ட்டமகா்த் 
திமிஙகிலம் குளிர்சகா�ன வகா்னத்தில் ஏற-
ேப்பட்டுக் ்டலின் ்டையயகாைத்துக்குக் 
த்காண்டுதசல்லப்படும் என்று இயூயை 
மகாநில த்பகாதுச் தசயலகாளர் இசத்பல் யடகார்-
லியகாட்–ய்பகாயே த�ரிவித்�கார். இந�த் 
திமிஙகிலம் திேந� ்டலுக்கு விடுவிக்்ப்ப-
டும் முன் ்பல நகாட்்ளுக்கு சிகிச்டச அளிப்ப-
�றகு மீட்்பகாளர்்ள் திட்டமிட்டுள்ளனர்.

ஹிந்து, முஸ்லிம ஒற்று்மக்கு 
உலமாபவ இஸ்லாம அ்ைப்பு

பமற்கைத்திய ஆயுதஙகைளில் 
உக்்ர்ை அ்ைவது 30%

சமற்த்திய உல்ம 
ைழஙகிய ஆயுெங்ளில் 
30 வீெமனா்வை மனாத்-
திரசம உகவரன முன -்
ரஙகு நிவல்வை அவடே்ந-
திருப்பெனா் சி.பி.எ்ஸ 
நியு்ஸ அறிகவ் ஒனறு 
்ணித்துளைது. 

்டே்நெ தபப்ரைரி தெனாடேக-
்ம உகவரனுககு 54 பில்-
லியன தடேனாலருககு சமல் 
தபனாருைனாெனார மறறும இரனாணுை 
உெவி்வை ைழங் அதமரிக்னா 
ஒப்புெல் அளித்ெ நிவலயில், பிரிட்-
டேன இரனாணுை உெவியனா் மனாத்திரம 
3 பில்லியன தடேனாலர்ளுககு ஒப்பு-
ெல் அளித்ெசெனாடு ஐசரனாப்பிய ஒன-
றியம உகவரனுககு 2.5 பில்லியன 
தடேனாலர்வை தேலவிட்டுளைது.  

'இ்நெ அவ்த்துப் தபனாருட்்ளும 
எல்வலவயக ்டே்நது தேன்றசபனா-

தும அெனபின ஏசெனா நி்ழ்கி்றது. 
இதில் 30 வீெமனா்வைசய அென 
இறுதி இலகவ் எட்டுகின்ற்' 
எனறு உகவரன இரனாணுைத்திறகு 
விநிசயனா்ங்வை சமறத்னாளளும 
லிதுசைனியனாவைத் ெைமனா்க 
த்னாண்டே அவமப்பு ஒனறின நிறு-
ை்ரனா் ஜனா்்ஸ ஒஹமனான சி.பி.
எ்ஸ நியு்ஸ நிறுை்த்திறகு தெரி-
வித்துளைனார.

பதசிய வி்ையாட்டுச் ்ச்�யின் த்லவராகை ரணதுஙகை நியமைம

அல்–ஹம்ா பதசிய �ாை்சா்ல மாகைாண மட்ைத்திற்குத் ததரிவு

ய�சிய விடளயகாட்டு சட்பயின் 
புதிய �டலவைகா் முன்னகாள் அடமச்-
சைகான அர்ஜஜுன ைைதுங் நியமிக்்ப-
்பட்டுள்ளகார். அவர் உட்்பட ய�சிய 
விடளயகாட்டு சட்பக்கு புதி�கா் 
நியமிக்்ப்பட்ட அதி்காரி்ளுக்்கான 
நியமனக் ்டி�ம் விடளயகாட்டு 
அடமச்சர் தைகாசகான் ைைசிங்வி-
னகால் யநறறு வழங்ப்பட்டது.   

இ�றகு முன்னர் இந� சட்பயின் 
�டலவைகா் தசயற்பட்ட இலஙட் 
கிரிக்த்ட் அணியின் முன்னகாள் 
�டலவர் மயஹல ஜயவர்�ன 
்டந� ஏபைல் 2ஆம் தி்தி அப-
ய்பகாட�ய விடளயகாட்டு அடமச்ச-

ைகா் இருந� நகாமல் ைகாஜ்பக் ஷவின் 
்ப�வி வில்லுடன் இைகாஜினகாமகா 
தசய�கார்.   

விடளயகாட்டு சட்பயின் அங்த்-
�வைகா் அபய்பகாது குமகார் சங்க்-
்காைவும் தசயற்பட்டகார். 14 அங்த்-
�வர்்ளுடன் தசயற்பட்ட இந� 
சட்பயில் முன்னர் இருந� குழு-
வுக்கு நி்ைகான குழு ஒன்று இம்மு-
டேயும் நியமிக்்ப்பட்டுள்ளது.   

ய�சிய விடளயகாட்டு சட்பயின் 
மு�ல் ்பணியகா் விடளயகாட்டு 
அடமச்சருக்கு ஆயலகாசடன வழங-
குவது மறறும் த்காள்ட்்டள �யகா-
ரிப்பது அடமகிேது.

்ல்முடன மத்திய தின்ைன் நிரு்பர்
  
ஒலுவில் அல்–ஹம்ேகா ய�சிய 

்பகாடசகாடல கிரிக்த்ட் அணியினர் 
மகா்காை மட்ட ய்பகாட்டி்ளுக்குத் 
த�ரிவகாகியுள்ளனர்.  

்பகாலமுடன த்பகாது விடளயகாட்டு 
டம�கானத்தில் இடம்த்பறே அக் -்
டைப்பறறு வலய ்பகாடசகாடல்ளுக்கி-
டடயிலகான விடளயகாட்டுப ய்பகாட்டி-
யகான கிரிக்த்ட் ய்பகாட்டியில் ஒலுவில் 
அல்–ஹம்ேகா ய�சிய ்பகாடசகாடல 
இறுதிப ய்பகாட்டிக்கு த�ரிவகாகி மு�-
லகாமிடத்ட� த்பறேது.

இந� ய்பகாட்டி்ளுக்கு மகாைவர்-
்டள �யகார்்படுத்� அயைகாது முயறசி-
்டள யமறத்காண்ட உடற்ல்வி ஆசி-
ரியர்்ளகான ஆர். தநௌேகாத், ஏ.எம்.
எம். கியகாஸ் மறறும் ்பயிறறுவிப்பகா-
ளர்்ளகான ஏ.ஏ.அஸ்மத் ேஹி, எம்.
முனகாஸிர் ஆகியயகாருக்கும் இ�றகு 
அடனத்து வட்யிலும் ஒத்துடழபபு 
வழஙகிய ்பகாடசகாடல அதி்பர் அஷ்-
தஷயக் யு.ய். அபதுர் ைஹீம் மறறும் 
உ�வி அதி்பர் எம்.எச்.எம். நஸீம் ஆகி-
யயகாருக்கும் ்பகாடசகாடல சமூ்ம் நன்றி-
டயயும் வகாழ்த்துக்்டளயும் த�ரிவிக்-
கிேது.
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