
Find us on facebook/tamilmirror Follow us on tamilmirror epaper/tamilmirror.lk

உலகளாவிய 
அதிகார வரம்பை உலக 
வலலரசுகள் பபைாறுப்புடன் 
பையன்பைடுத்த வவண்டும 
என ஐ.நா.வில இலங்க 
ப்தரிவிததுள்ளது. 
்தண்ட்னயின்்மைக்கு 
எதிரான வபைாராடடததில 
உலகளாவிய அதிகார 
வரம்பை பபைாறுப்புடன் 
பையன்பைடுததுவ்தன் 
முக்கியததுவத்்தயும  
இலங்க 

வலியுறுததியுள்ளது. 
உலகளாவிய 
அதிகார வரமபின் 
விவவகமைற்ற அலலது 
அகால பிரவயாகம 
வன்மு்்ற வமைா்தலகள் 
அலலது அரசியல 

அடக்குமு்்றகளில 
இருந்து மீளப் 
வபைாராடும நாடுகளின் 
அ்மைதி மைறறும வ்தசிய 
நலலிணக்கததிறகான 
வ்தட்லயும 
சீர்கு்லக்கக்கூடும என  
ஐக்கிய நாடுகளுக்கான 
இலங்கயின் பிரதி 
நிரந்்தர வதிவிட  பிரதிநிதி 
சுகீஸவர குணரதன 
ப்தரிவிததுள்ளார். 
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கடந்்த பைதது மைா்தஙகளில 
நாடளாவிய ரீதியில 
அண்ணளவாக 60,000 படஙகு 
வநாயாளர்கள் பைதிவாகியுள்ளனர். 
்தறவபைாது நிலவும வமைாசமைான 
காலநி்ல காரணமைாக படஙகு 
பைரவல வமைலும வவகமைாக 
அதிகரிக்கும அச்சுறுத்தல 
இருப்பை்தாகவும சுகா்தார 
அ்மைச்சு ப்தரிவிததுள்ளது. 

கடந்்த வாரததில மைாததிரம 
1,152 படஙகு வநாயாளர்கள் 
இனஙகாணப்பைடடுள்ளனர். 

இதுவ்ர நாடளாவிய ரீதியில 
59,317 வபைர் அ்டயாளம 
காணப்பைடடுள்ளனர் என 
அ்மைச்சின் வ்தசிய படஙகு 
கடடுப்பைாடடுப் பிரிவு 
சுடடிக்காடடியுள்ளது.

நாட்ட அண்மித்த 
பைகுதிகளில கு்்றந்்த 
வளிமைண்டல ்தாழமுக்கம  
நீடிப்பை்தால, நாடடில 
பைலவவறு பைகுதிகளில 
கனமை்ழ பபைய்து 
வருகின்்றது. இந்நி்லயில 
இன்று  வ்ரயில நாடடில 
13 மைாவடடஙகளில  
கனமை்ழ பபைய்யுபமைன 
வளிமைண்டலவியல 
தி்ணக்களம  எச்சரிக்்க 
விடுததுள்ளது.

குறிப்பைாக, வமைல, 
சப்ரகமுவ, மைததிய, 
ப்தன், வடவமைல ஆகிய 
மைாகாணஙகளில 
மை்ழ அலலது 
இடியுடன் கூடிய மை்ழ 
பபைய்யலாபமைன எச்சரிக்்க 

விடுக்கப்பைடடுள்ளது. 
இந்்த மைாகாணஙகளில சில 
பைகுதிகளில  100 மிலலி 
மீற்றருக்கும அதிகளவான 
மை்ழ பபைய்யலாம எனவும, 
நாடடின் ஏ்னய பைகுதிகளில 
75 மிலலி மீற்றர் வ்ரயில 
மை்ழ பபைய்யலாபமைனவும 
எதிர்பைார்க்கப்பைடுகி்றது.

முன்னாள் ஜனாதிபைதி 
வகாடடாபைய ராஜபைக் ஷவின் 
அரசாஙகததினால 
எடுக்கப்பைடட ்தவ்றான 
பபைாருளா்தார முகா்மைததுவ 
தீர்மைானஙகள் ப்தாடர்பைான 
உயர் நீதிமைன்்ற உத்தரவுக்கு 
அ்மைய  விவசட கணக்காய்வு 
ஆரமபிக்கப்பைடடுள்ள்தாக 
கணக்காய்வாளர் நாயகம 
டபிள்யூ.பி.சி.விக்ரமைரதன 
ப்தரிவித்தார்.

குறித்த பபைாருளா்தார 
தீர்மைானஙகளினால மைக்களின் 
அடிப்பை்ட உரி்மைகள் 
மீ்றப்பைடடுள்ள்தாக ப்தரிவிதது 
்தாக்கல பசய்யப்பைடட 
அடிப்பை்ட உரி்மைகள் மீ்றல 
மைனுக்க்ள பைரிசீல்ன பசய்ய 
உயர்நீதிமைன்்றம வழஙகிய 
உத்தரவின் அடிப்பை்டயிவலவய 
கணக்காய்வு 
ஆரமபிக்கப்பைடடுள்ளது.

இலங்க ்தறவபைாது 
எதிர்பகாள்ளும பபைாருளா்தார 
பநருக்கடியின் வி்ளவாக, 
2023ஆம ஆண்டில 
இலங்கயின் உண்்மையான 
பமைாத்த வ்தசிய உறபைததி மை்்ற 
3 ச்தவீ்தமைாக வீழ்ச்சிய்டயும 
எனவும, 2027ஆம 
ஆண்டளவில, அது 3.1  
வீ்தமைாக வளர்ச்சி அ்டயும 
என்று சர்வவ்தச நாணய 
நிதியததின் புதிய அறிக்்கயில 
சுடடிக்காடடப்பைடடுள்ளது. 

சர்வவ்தச நாணய 
நிதியததின், வாழ்க்்கச் பசலவு 

பநருக்கடி்ய எதிர்பகாள்வதில 
கவனம பசலுததும உலகப் 
பபைாருளா்தாரக் கண்வணாடட 
அறிக்்கயில இந்்த விடயம 
ப்தரிவிக்கப்பைடடுள்ளது. 

�	விஜயரத்தினம் சரவணன்

 குருந்தூர்மை்ல ப்தாடர்பைாக  
வழக்கிலக்கம AR/673/18 இல 
ப்தாடரப்பைடடுள்ள வழக்கில, 12.06.2022 
இறகு முன்னிருந்்த நி்ல்ய வபைணுமைாறும, 
அ்தறகுவமைல கடடுமைானப் பைணிகள் 
எ்த்னயும வமைறபகாள்ளக்கூடாப்தன 
முல்லததீவு நீதிமைன்்றம 19.06.2022 அன்று 
கடட்ள பி்றப்பிததிருந்்தது.

இந்நி்லயில குருந்தூர்மை்ல விவகாரம 

ப்தாடர்பில கடந்்த 22.09.2022 
அன்று முல்லததீவு நீதிமைன்றில 
விசார்ணகள் இடமபபைற்றவபைாது, 
நீதிமைன்்றால வழஙகப்பைடட 
கடட்ளயானது மீ்றப்பைடட்தாகவும, 
அவவாறு மீ்றப்பைடட்தாவலவய 
கடந்்த 21.09.2022 அன்று 
்தமிழ்மைக்கள் ஆர்ப்பைாடடஙக்ள 
வமைறபகாண்ட்தாகவும, 

�	ற�ொசசரியன் றெம்்பட் 

ஆடசிக்கு வருகின்்ற அ்னதது 
அரசாஙகஙகளும பைாதிக்கப்பைடட மைக்க்ள 
காப்பைாறறுவ்தறகாகவும நீதி்ய பபைறறுத 
்தருவ்தறகாகவும  பசயலபைடவில்ல. அவர்கள் 
்தமைது அரசி்னயும,்தமைது மைக்க்ளயும 
இராணுவத்்தயும பைாதுகாப்பை்தறகாகவும 
பையஙகரவா்தத்்த ஆ்தரிதது வபைார்க்குற்றத்்த 
வமைறபகாண்டவர்க்ளவய  பைாதுகாப்பு 
வழஙகி வருகின்்றன என மைன்னார் மைாவடட 
வலிந்து காணாமைல ஆக்கப்பைடட உ்றவுக்ள 
வ்தடும குடுமபைஙகளின் சஙக ்த்லவி மைனுவல 
உ்தயச்சந்திரா ப்தரிவித்தார்.

ஸ்ரீ லஙகா சு்தந்திரக் 
கடசியின் ்த்லவரும முன்னாள் 
ஜனாதிபைதியுமைான ்மைததிரிபைால 
சிறிவசன மைறறும அக்கடசியின் 
பபைாதுச் பசயலாளரும 
பைாராளுமைன்்ற உறுப்பினருமைான 
்தயாசிறி ஜயவசகர ஆகிவயா்ர 
ஒக்வடாபைர் 19ஆம 
திகதியன்று நீதிமைன்்றததில 

முன்னி்லயாவ்தறகான 
வநாடடீஸ பி்றப்பிக்குமைாறு 
பகாழுமபு மைாவடட நீதிமைன்்றம, 
வநறறு (13) உத்தரவிடடது.

ஸ்ரீலஙகா சு்தந்திரக் கடசி 
பை்தவிகளில இருந்து ்தன்்ன 
நீக்கிய்மை்ய சவாலுக்கு 
உடபைடுததி து்்றமுகஙகள்,

அரசாஙகததுக்கு எதிரான 
இரண்டாவது சுனாமி அ்ல 
வருபமைன்்ற அச்சததில  
ஜனாதிபைதி ரணில விக்கிரமைசிஙக 
இருப்பை்தாக ஐக்கிய மைக்கள் 
சக்தியின் பைாராளுமைன்்ற 
உறுப்பினர் நளின் 

பைண்டார  ப்தரிவிப்பைவ்தாடு, 
இ்தனாவலவய வபைாராடட 
இ்ளஞர்களுக்கு 
பையஙகரவா்த முததி்ரக்குத்த 
முயறசிப்பை்தாகவும 
ப்தரிவித்தார்.

�	்பொ.நிசரொஸ்

புனர்வாழ்வு பைணியக 
சடடமூலமைானது 
வபைாராடடக்காரர்க்ள 
ஒடுக்குவ்தறகாக 
பகாண்டுவரப்பைடவில்ல. 
அதுமைடடுமைலல, நான் 
அ்மைச்சுப் பை்தவி்ய 

பபைறுப்வபைறபை்தறகு 
முன்னவர இச்சடடமூலம 
்தயாரிக்கப்பைடடுள்ளது  என நீதி 
அ்மைச்சர் விஜய்தாஸ ராஜபைக் ஷ 
ப்தரிவித்தார். நீதி அ்மைச்சில 
வநறறு (13) ந்டபபைற்ற 
ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில 
அவர் இ்த்ன ப்தரிவித்தார்.

நீதிமைன்்றததில 
வழக்கு விசார்ணயில 
உள்ள விடயஙகள் 
ப்தாடர்பில கருததுத 
ப்தரிவிக்க ்தனக்கு 
பையமைாக இருப்பை்தாக 
இராஜாஙக அ்மைச்சர் 
சனத நிஷாந்்த 
ப்தரிவித்தார். 

இன்்்றயததினம 
நீதிமைன்்றததில முன்னி்லயாக 
வவண்டுபமைன உத்தரவுப் 
பி்றப்பிக்கப்பைடடுள்ள 
நி்லயில, நீதிமைன்்றததில ஏன் 
முன்னி்லயாகவில்ல என 
ஊடகவியலாளர்கள் வகள்வி 

எழுப்பியிருந்்தனர்.
இ்தறகு பைதிலளித்த 

சனத நிஷாந்்த, 
நீதிமைன்்றததில வழக்கு 
விசார்ணயில 
உள்ள எந்்தபவாரு 
விடயஙகள் 
கருததுத ப்தரிவிக்க 
முடியாது. இ்தறகாக 

மைன்னிக்கவும என 
பைதிலளித்தார். பையமைா? என 
ஊடகவியலாளர் எழுப்பிய 
மைறப்றாரு வகள்விக்கு, 
ஆம, உண்்மையில பையமைாக 
இருக்கி்றது என பைதிலளித்தார்.

உள்ளக ப�ொறிமுறைக்குள
தீர்வுக்கு 
முயல்கிறைொம்
புெம்ற்பயர் 
அமைப்புகளுடன் 
அடுத்்தைொ்தம் 
ச்பச்சுவொர்த்ம்த

�	்பொ.நிசரொஸ் 

றுப்புக்கூ்றல விடயததில உள்ளக பபைாறிமு்்றயின் ஊடாகவவ 
பிரச்சி்னகளுக்கு தீர்வு காண முயலவ்தாகத ப்தரிவிக்கும நீதி அ்மைச்சர் 

விஜய்தாஸ ராஜபைக் ஷ, அடுத்த மைா்தம ந்டபபைறும புலமபபையர் அ்மைப்புகளுடனான  
கலந்து்ரயாடல பவறறிபபைற்றால, இலங்க விடயததில சர்வவ்தசததின் ்த்லயீடுகள் 
இருக்காப்தனவும ப்தரிவித்தார்.

பத்து மாதங்களில் 60 ஆயிரம் டெஙகு

காணாமல் ப�ாப�ார் 
விவகாரத்துக்கு
2023 இறுதிக்குள் தீர்வு
�	்பொ.நிசரொஸ் 

காணாமைல வபைாவனாருக்கான 
அலுவலகததுக்கு 
கி்டக்கப்பபைறறுள்ள 
மு்்றப்பைாடுகளில மிக கு்்றந்்த 
அளவிலான வகாப்புக்ளவய 
விசாரிததுள்ளனர்,

2023ஆம் ஆண்டிறகா� இலங்கயின்

வளர்ச்சிக் ்கணிப்பு்களில் 
தரமிறக்்கம் ஏறபடும்
ஐ.எம்.எப் அறிவித்துள்ளது. 

ஓமந்தயில் மின்னல் 
தாக்கி 11 மாடு்கள் பலி

P4

பகாட்ாவின் தவறா� தீர்மா�ஙகள்

விசேெ ்கணக்்காய்வு  ஆரம்பம்

நிதி்ை அல்்ல நீதி்ை தா
வலிந்து கொணொைல் ஆககப்்பட்ட உ�வுகளின் சஙகம்

வல்லரசுகளின் விபவகமறற தீர்மா�ஙகள்

ஐ.நொவில் இெஙமக ற்தரிவிப்பு
சதசிை நல்லிணக்்க சதெ்்ல சீர்கு்்லக்கும்

ம்ை விொது

2  ஆவது சு்னாமிக்கு 
அஞ்சுகினறார் ரணில்

ஆம். எ்னக்கு பைம்

்மத்திரிக்கும் 
தைாசிறிக்கும் சநாட்டீஸ்

சபாராட்ெக்்காரர்்க்ள ஒடுக்்க 
ட்காண்டுவரவில்்்ல

�	்பொ.நிசரொஸ்

வபைாராடடஙகளுக்கு பிள்்ளக்ள 
அ்ழதது வரும பபைறவ்றார்க்ள ்கது 
பசய்வ்தறகு ஜனாதிபைதி ஆவலாச்ன 
வழஙகியுள்ள்தாக ப்தரிவிக்கும  
ஐக்கிய வ்தசியக் கடசியின் ்தவிசாளர் 
பைாராளுமைன்்ற உறுப்பினர் வஜிர 

அவபைவர்்தன, நாட்ட மூழ்கடிக்கவவ 
்தறவபைாது வ்தர்்த்ல நடத்த 
வவண்டுபமைன சிலர் கூறுவ்தாகவும 
ப்தரிவித்தார்.

இது ப்தாடர்பில வமைலும ப்தரிவித்த 
அவர், வீதிக்கு இ்றஙகி வ்தர்்த்லக் வகாரப் 
வபைாவ்தாக சிலர் கூறுகி்றார்கள். இது 
வ்தர்்த்ல வகாருவ்தறகான வநரமில்ல. 

வ்தசிய இணக்கப்பைாபடான்றுக்கு 
வருவ்தறகான வநரமைாகும என்்றார்.  தீர்க்க 
முடியா்த பபைாருளா்தார பநருக்கடிக்கு 
தீர்்வ வழஙகுவ்தறகான வநரமைாகும. 
இவவா்றான நி்லயில வ்தர்்த்லக் 
வகாரி நாட்ட மூழ்கடிக்கவவ சிலர் 
பைார்க்கி்றார்கள் என்்றார். 

பிள்்ள்களுென வரும் டபறசறார் சிக்குவர்

குருநதூர் விவ்கார வைக்கு ஒத்தி்வப்பு

பபைா P2
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P2P2

P2

P2

P2 P2

P2
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P2

P2
நகரபபதிபபு



செய்தி2 வ�ௌ்ளிக்கிழமை, 14 ஒக்்டோபர் 2022

PAGE 1  njhlu;r;rpfs;; 

ஐ.நா ப�ாதுச் சப�யின் 12 
ஆவது கூட்டத்தின் ஆறாவது 
குழுவில் உபையாற்றிய 
ஐக்கிய நாடுகளுக்கான 
இலஙபகயின் பிைதி நிைந்தை 
வதிவி்ட  பிைதிநிதி சுகீஸவை 
குணைத்ன, சரவத்தச நீதியின் 
நிலப�ைபபில் சமச்சீைற்ற 
்தன்பமபயக் குபறப�்தற்கு 
உலகளாவிய அதிகாை 
வைம்பு ஒரு முக்கியமான 
வழிமுபறயாகும். 
�லவீனமான அைசாஙகஙகபள 
வி்ட சக்திவாயந்த அைசுகளால் 
�ாதுகாக்கப�ட்டவரகள்  
குபறவாகதவ 
�ாதிக்கப�டுகின்றனர. 
துைதிர்ஷ்டவசமான 
உணபம என்னபவன்றால், 
சரவத்தச விவகாைஙகளில்  
முடிவுகபள எடுப�தில் 
அதிக சக்தி வாயந்த நாடுகள்  

நன்பமபயப ப�றுகின்றன 
என அவர கூறினார. 
உலகளாவிய அதிகாை 
வைம்ப� விதவகமான 
அல்லது சரியான தநைத்தில் 
பசயல்�டுத்துவது வன்முபற 
தமா்தல்கள் அல்லது 
அைசியல் அ்டக்குமுபறகளில் 
இருநது மீளப த�ாைாடும் 
நாடுகளில் அபமதி மற்றும் 
த்தசிய நல்லிணக்கத்திற்கான 
த்த்டபல சீரகுபலக்கலாம் 
எனவும் அவர 
சுடடிக்காடடியுள்ளார.

 ்தற்த�ாது நிலவும் ப்டஙகு 
�ைவபலக் கருத்தில் பகாணடு 36 
சுகா்தாை, பவத்திய பிரிவுகபள 
அதி அ�ாய வலயஙகளாக 
அறிவிக்க ந்டவடிக்பக 
எடுக்கப�டடுள்ள்தாக த்தசிய 
ப்டஙகு கடடுப�ாடடுப பிரிவு 
ப்தரிவித்துள்ளது.

க்டந்த வரு்டம் குறித்்த 
காலப�குதியில் 19,912 ப்டஙகு 
தநாயாளரகள் �திவாகி 
இருந்தனர. க்டந்த ஆணடு்டன் 
ஒபபிடுபகயில் இந்த ஆணடு 
ப்டஙகு �ைவலானது மூன்று 
ம்டஙகு அதிகரிபப� 

பவளிப�டுத்தியுள்ள்தாக  
ப்டஙகு கடடுப�ாடடுப பிரிவு 
ப்தரிவித்துள்ளது.

பகாழும்பு, கம்�ஹா மற்றும் 
களுத்துபற மாவட்டஙகளில் 
அதிகளவான ப்டஙகு 
தநாயாளரகள் �திவாகியுள்ள 
அத்ததவபள கணடி, காலி, 
யாழப�ாணம், தககாபல, 
புத்்தளம், குருநாகல் ஆகிய 
மாவட்டஙகளிலும் க்டந்த 
வரு்டத்து்டன் ஒபபிடுபகயில் 
அதிக ப்டஙகு தநாயாளரகள் 
�திவாகியுள்ளனர. 

இலஙபக ரூ�ாயக்கு 
நிகைான ப்டாலரின் 
ப�றுமதிபய 203 ரூ�ாவாக 
த�ணிவது ப்தா்டர�ான 
இலஙபக மத்திய வஙகியின் 
நாணயச் சப� தமற்பகாண்ட 
தீரமானம், சரவத்தச நாணய 
நிதியத்தி்டம் இருநது 
உ்தவி ப�றுவதில் ்தாம்தம் 
ஆகியபவ குறித்து கணக்காயவு 
தமற்பகாள்ளப�்டவுள்ளது.

தமலும், இந்த வரு்டம் 
ஜனவரி 18ஆம் திகதி 500 
மில்லியன் அபமரிக்க ப்டாலர 
ப�றுமதியான இபறயாணபம 
�த்திைஙகபள பவளிநாடடு 
பகயிருபப� �யன்�டுத்தி மீளச் 

பசலுத்தியபம மற்றும் அந்த 
பகாடுப�னவுகளால் மத்திய 
வஙகிக்கு ஏற்�ட்ட இழபபு 
ஆகியன குறித்து கணக்காயவுக்கு 
பசயயப�்டவுள்ளது. குறித்்த 
கணக்காயவு ப்தா்டர�ான 
்தகவல்கள் இலஙபக மத்திய 
வஙகி மற்றும் திபறதசரியில் 
இருநது ப�ற்றுக்பகாள்ளப�டும் 
என்றும் அ்தற்காக 
பிைதி கணக்காயவாளர 
நாயகம் ஒருவரின் 
்தபலபமயில் குழுபவான்று 
நியமிக்கப�டடுள்ள்தாகவும் 
கணக்காயவாளர நாயகம் 
குறிபபிட்டார.

இலஙபகயின்  பமாத்்த 
த்தசிய உற்�த்தி இந்த 
ஆணடு 9.2 ச்தவீ்தம் என்றும், 
2023ல் அது தமலும் 4.2 
ச்தவீ்தமாகவும் குபறயும் 
என உலக வஙகி, ்தனது 
கணதணாட்டத்தில் ஏற்கனதவ 
கணித்திருந்தது. இநநிபலயில் 
உள்நாடடு உற்�த்தி (GDP) 
சுருஙகும் இ்தன்�டி, 
முநப்தய எதிர�ாரபபுக்கு 
மாறாக பமாத்்த உள்நாடடு 

உற்�த்தி சுருஙகும் என 
எதிர�ாரக்கப�டுகிறது என 
சரவத்தச நாணய நிதியம் 
சுடடிக்காடடியுள்ளது.  
உலகளாவிய நிதி 
பநருக்கடி மற்றும் தகாவிட 
ப்தாற்றுதநாயின் கடுபமயான 
கட்டத்ப்தத் ்தவிை, 2001ஆம் 
ஆணடிலிருநது �லவீனமான 
நிபல ப்தா்டரவ்தாகவும் 
சரவத்தச நாணய நிதியம் 
சுடடிக்காடடியுள்ளது.

குருநதூரமபல ஆதிசிவன் ஐயனார 
ஆலயம் சார�ான சட்டத்்தைணிகள் 
புபகப�்ட ஆ்தாைஙகபளயும் நீதி 
மன்றிதல சமரபபித்்தனர.

அ்தனடிப�ப்டயில் அவவாறு 
நீதிமன்றால் வழஙகப�ட்ட 
கட்டபளகள் மீறப�ட்ட்தா 
என்�து ப்தா்டரபில்  ப�ாலிஸார 
மற்றும் ப்தால்லியல் திபணக்களப 
�ணிப�ாளர ஆகிதயார ஒக்த்டா�ர 
13ஆம் திகதி மன்றில் த்தான்றி 
விளக்கமளிக்கதவணடுபமன 

முல்பலத்தீவு நீதிமன்றம் 
உத்்தைவிடடிருந்தது.

அந்தவபகயில் நீதிமன்றின் 
உத்்தைபவ ஏற்று ப்தால்லியல் 
திபணக்களப �ணிப�ாளர 
அனுை மானதுஙக நீதிமன்றில் 
முன்னிபலயானது்டன், ப்தால்லியல் 
திபணக்களம் சாரபில் சட்டமா 
அதி�ர திபணகள பிைதி 
பசாலிசி்ட பஜனைல் உள்ளிட்ட 
சட்டத்்தைணிகளும் தநற்று (13) 
முன்னிபலயாகியிருந்தனர.

அத்த்தாடு ப�ாலிஸார மற்றும் 
குருநதூரமபல ஆதிசிவன் ஐயனார 
ஆலயம் சார�ான சட்டத்்தைணிகளும் 
மன்றில் முன்னிபலயாகியிருந்தனர.

இந நிபலயில் குறித்்த 
வழக்கு விசாைபணகள் நீ்தவான் 
ரி.சைவணைாஜா முன்னிபலயில் 
இ்டம்ப�ற்றது்டன், இரு 
்தைபபினரும் ்தமது சமரப�ணஙகபள 
முன்பவத்்தனர.

அந்தவபகயில் இரு்தைபபு 
சமரப�ஙகபளயும்   பசவிமடுத்ந 

நீதிவான், இதுப்தா்டரபில் 
கட்டபளபயான்றிபன 
வழஙகுவ்தற்காக எதிரவரும் 
27.10.2022ஆம் திகதிக்கு குறித்்த 
வழக்கிபனத் திகதியிடடுள்ளார.

தமலும் குருநதூரமபல 
ஆதிசிவன் ஐயனார ஆலயம் சார�ாக 
முன்னாள் வ்டமாகாணசப� 
உறுபபினர துபைைாசா ைவிகைனும் 
நீதிமன்றிற்கு வருபக்தநதிருந்தபம 
குறிபபி்டத்்தக்கது.

மன்னாரில் தநற்று 
(13) காபல இ்டம்ப�ற்ற 
ஊ்டக சநதிபபின் 
த�ாத்த அவர இவவாறு 
ப்தரிவித்்தார.அவர தமலும் 
ப்தரிவிக்பகயில்,

காணாமல் ஆக்கப�ட்ட 
எமது உறவுகளுக்கு 2 
இலடசம் ரூ�ாய �ணமும் 
மைண சான்றி்தழ வழஙக 
உள்ள்தாக ஜனாதி�தி 
ைணில் விக்கிைமசிஙக 
ப்தரிவித்துள்ளார. 
ஏற்பகனதவ ஒரு லடசம் 
ரூ�ாய வழஙக உள்ள்தாக 
ப்தரிவித்்தனர. ்தற்த�ாது  
அ்தற்கு வடடியு்டன் 
தசரத்து 2 இலடசம் 
்தருவ்தாக கூறுகின்றனர.   

காணாமல் ஆக்கப�ட்ட 
உறவுகளுக்காக அம்மாக்கள் 
வீதிகளில் நின்று த�ாைாடி 
வருகின்றனர.பகயில் 
ஒப�ப்டக்கப�ட்ட,கண 
முன்தன பிடித்துச் 
பசல்லப�ட்ட நிபலயில் 
காணாமல் ஆக்கப�ட்ட 
எம் உறவுகபள த்தடி 
நாஙகள் வீதியில் நின்று 
த�ாைாடி வருகிதறாம்.சுமார 
2 ஆயிைம் நாடகபளயும் 
்தாணடியுள்ளது எமது 
த�ாைாட்டம். எமக்கு 
நீதி தவணடும்.எமது 
பிள்பளகளுக்கு என்ன 
ந்டந்தது?என்தற 
நாஙகள் தகடடுக் 
பகாணத்ட இருக்கிதறாம்.
நாஙகள் அைசி்டம் 
நிதி தகடகவில்பல.
இவரகள் வழஙகவுள்ள 2 
இலடசத்ப்தயும் நாஙகள் 
எதிர�ாரக்கவில்பல.

நாஙகள் ப்தாபலத்்தது 

ஆடு,மாடுகபள இல்பல.
எமது பிள்பளகபளதய 
நாஙகள் பகயில் 
ஒப�ப்டத்்த,வீடுகளில் 
வநது பிடித்துச் பசன்ற 
எமது பிள்பளகபளதய 
தகடகிதறாம். எமது 
பிள்பளகள் எஙதக? 
என்ன ந்டந்தது என்தற 
தகடகின்தறாம்.
எஙகபளயும் ஏமாற்றி உலக 
நாடுகபளயும் ஏமாற்றி 
பஜனிவா கூட்டத்ப்தா்டர 
இ்டம் ப�றுகின்ற த�ாது 
ஒவபவாரு வரு்டமும் புதிது 

புதி்தாக விப்டயஙகபள 
சமரபபிக்கின்றனர. எமது 
பிள்பளகபள பகாபல 
பசயது விடடு 2 இலடசம் 
ரூ�ாய �ணத்ப்தயும் மைண 
சான்று ்தபலயும் வழஙக 
இந்த அைசு எத்்தனிக்கிறது.
நீஙகள் எஙகளுக்கு 2 
இலடசம் ்தை தவண்டாம்.
நாஙகள் உஙகளுக்கு 4 
லடசம் ்தருகிதறாம்.
எஙகளது பிள்பளகளுக்கு 
என்ன ந்டந்தது என்று 
கூறுஙகள் என அவர தமலும் 
ப்தரிவித்்தார.

 கப�ற்றுபற மற்றும் விமான 
தசபவகள் அபமச்சர நிமல் 
சிறி�ால டி சில்வா ்தாக்கல் 
பசய்த மனு ப்தா்டரபில் 
விளக்கமளிப�்தற்தக 
இருவருக்கும் தநாடடீஸ 
பிறபபிக்கப�டடுள்ளது.
குறித்்த மனுவில், ஸ்ரீலஙகா 
சு்தநதிைக் கடசியின் ்தபலவர 
பமத்திரி�ால சிறிதசன, 
ப�ாதுச் பசயலாளர ்தயாசிறி 
ஜயதசகை, லசந்த அழகியவன்ன 
மற்றும் துமிந்த திஸாநாயக்க 
ஆகிதயார பிைதிவாதிகளாகப 
ப�யரிப�டடுள்ளனர.

்தற்த�ாப்தய பிை்தமர 
�்தவிதயற்ற்தன் பின்னர 
அபமச்சைபவப �்தவிகபள 

ப�ற்றுக்பகாள்வது 
ப்தா்டரபில் 2022 ஆம் ஆணடு 
தம மா்தம் 13 ஆம் திகதி 
அல்லது அ்தற்கு அணமித்்த 
தினத்தில் இ்டம்ப�ற்ற மத்திய 
பசயற்குழு கூட்டத்தில் 
கலநதுபையாடிய்தாக மனு்தாைர 
ப்தரிவித்துள்ளார.

கடசியில் ்தாம் வகித்து 
வந்த �்தவிகளில் இருநதும் 
நீக்கப�ட்ட்தாக ்தமக்கு 
அறிவிக்கப�்டவில்பல 
என்றும் கடசியின் யாபபின் 
கீழ, ்தம்பம எந்த �்தவியில் 
இருநதும் நீக்குவ்தற்கு மத்திய 
பசயற்குழுவுக்கு எவவி்த 
அதிகாைமும் கிப்டயாது 
என்றும் சுடடிக்காடடியுள்ளார.

எதிரக்கடசி ்தபலவர 
அலுவலகத்தில் தநற்று (13) 
நப்டப�ற்ற ஊ்டகவியலாளர 
சநதிபபில் அவர இ்தபன 
ப்தரிவித்துள்ளார, 
த�ாைாட்டக்காைரகளுக்கு 
�யஙகைவா்த முத்திபைபய 
குத்்ததவ அைசாஙகம் 
ப்தா்டரநது முயல்கிறது. 
வசந்த மு்தலிதக �யஙகைவா்தத் 
்தப்டச் சட்டத்தின் கீழ  
்தடுத்து பவக்கப�டடுள்ளார. 
த�ாைாட்டக்காைரகபள 
புனரவாழவுக்குட�டுத்்தவும் 
சட்டமூலஙகள் 
பகாணடுவைப�டடுள்ளன 
எனவும் ப்தரிவித்்தார.

ஜனாதி�தி ைணில் 
விக்கிைமசிஙக அைசாஙகத்துக்கு 
எதிைான இைண்டாவது 
சுனாமி அபல வருபமன 
மிகுந்த �யத்தில் இருக்கிறார. 
மக்களின் த�ாைாட்டம் 
�யஙகைவா்தம் என்றால், 
மக்களின் த�ாைாட்டம் 
ஊ்டாகதவ ஜனாதி�தியாக 
ைணில் விக்கிைமசிஙக 
நியமிக்கப�டடுள்ளார. எனதவ 
இதுவும் �யஙகைவா்தம் எனவும் 
, த�ாைாட்டக்காைரகளுக்கு 
�யஙவை்த முத்திபைபயக் 
குத்துவ்தற்கும் நாம் 
இ்டமளிக்கபத�ாவதில்பல 
எனவும் ப்தரிவித்்தார.

 அவர தமலும் 
கூறுபகயில், புனரவாழவு 
�ணியக சட்டமூலமானது 
த�ாைாட்டக்காைரகபள 
அ்டக்குவ்தற்காக 
பகாணடுவைப�ட்ட சட்டபமன 
�லரும் கூறுகிறாரகள். 
ஆனால், நான் அபமச்சுப 
�்தவிபய ப�றுபத�ற்�்தற்கு 
முன்�ாகதவ இச்சட்டமூலம் 
்தயாரிக்கப�டடுள்ளது என்றார. 

த�ாப்தபப�ாருளுக்கு 
அடிபமயானரகபள 
நீதிமன்ற உத்்தைபவப ப�ற்தற 
புனரவாழவு மயயஙகளில் 
அனுமதிக்க முடியும். எனினும், 
ப�ற்தறாரகள் ்தஙகளது 
பிள்பளகபள நீதிமன்றம் 
ஊ்டாக புனரவாழவளிப�ப்த 

அவமானமாக நிபனக்கிறாரகள். 
அ்தனால் சுயாதீனமாக 
்தஙகளது பிள்பளகதள 
அவரகதள புனரவாழவளித்்தல் 
பசயற்�ாடுகளில் ஈடு�்ட 
பவப�த்த இச்சட்டமூலத்தின் 
பிை்தான தநாக்கம் எனவும் 
ப்தரிவித்்தார.  

த�ாைாட்டக்காைரகபள 
அ்டக்குவ்தற்காக இச்சட்டமூலம் 
பகாணடுவைப�்டவில்பல. 
நாடடில் த�ாைாட்டஙகள் 
இ்டம்ப�றுவ்தற்கு 10 
வரு்டஙகளுக்கு முன்பிருநத்த 
இச்சட்டமூலத்ப்தக் 
பகாணடுவருவ்தற்கான 
தவபலத்திட்டஙகள் 
ஆைம்பிக்கப�டடிருந்த்தாகத் 
ப்தரிவித்்தார.

உள்ளக ச�ொறிமுறைக்குள
தீர்வுக்கு 
முயல்கிறைொம்

நீதி அபமச்சில் தநற்று (13) நப்டப�ற்ற 
ஊ்டகவியலாளர சநதிபபில்  அவர 
தமற்கண்டவாறு ப்தரிவித்்தார. சரவத்தச 
ப�ாறிமுபறயின் ஊ்டாக சரவத்தச 
நிறுவனஙகளின் கணகாணிபபின் கீழ உள்நாடடுப 
பிைச்சிபனகளுக்கு தீரபவ வழஙக தவணடும் 
என்�த்த ஐ.நாவின் தநாக்கமாக இருக்கிறது. 
எனினும் இபபிைச்சிபனகபள தீரக்க இலஙபகதய 
சில ந்டவடிக்பககபள முன்பனடுக்க தவணடும். 

த்தசிய ப�ாறிமுபறயின் ஊ்டாக 

பிைச்சிபனகளுக்கு தீரபவ வழஙக அைசாஙகம் 
எதிர�ாரக்கிறது. த்தசிய ப�ாறிமுபறயின் 
ஊ்டாக சில ப�றுத�றுகள் கிப்டக்கும் 
�டசத்தில் சரவத்தசத்தின் ஒத்துபழபபுகள் 
கிப்டக்கும் எனவும் ப்தரிவித்்தார.  ்தமிழ அைசியல் 
பகதிகளின் விடு்தபல ப்தா்டரபில் அைசாஙகம் 
அதிக அக்கபறதயாடு பசயற்�டடு வருகிறது. 
இது ப்தா்டரபில் நியமிக்கப�ட்ட விதச்ட குழு 
�ல �ரிநதுபைகபளயும் வழஙகியிருக்கிறது. 
இப�ரிநதுபைகளின் அடிப�ப்டயில் ந்டவடிக்பக 

எடுக்கப�டும் எனவும் ப்தரிவித்்தார.
புலம்ப�யர ்தமிழ அபமபபுகளு்டன் நானும் 

ஜனாதி�தியும் �ல்தவறு கலநதுபையா்டல்களில் 
ஈடு�டடு வருகிதறாம். அடுத்்த மா்தமும் 
கலநதுபையா்டல் ஒன்று இ்டம்ப�றும். இது 
பவற்றியப்டந்தால், இலஙபகயின் உள்நாடடு 
விவகாைஙகளில் பவளிநாடுகள் ்தபலயீடுகபள 
இல்லாது , இலஙபகக்கு ஆ்தைவளிக்கும் எனவும் 
ப்தரிவித்்தார.

வளர்ச்சிக் கணிப்புகளில் 
தரமிறக்கம் ஏற்படும்

விசேட கணக்ககாய்வு  ஆரம்்பம்

நிதியை அல்்ல நீதியை தகா

சதசிை நல்லிணக்க 
சதடய்ல 
சீர்குய்லக்கும்

2  ஆவது சுனகாமிக்கு 
அஞ்சுகினறகார் 
ரணில்

யைத்திரிக்கும் 
தைகாசிறிக்கும் சநகாட்டீஸ்

ச்பகாரகாட்டக்ககாரர்கயள ஒடுக்க 
கககாண்டுவரவில்ய்ல

பிள்பளகள் ப்தா்டரபில் 
ப�ற்தறாரகளுக்கு அக்கபற 
இல்பல. எத்்தபனப பிள்பளகளின் 
பக, கால்கள் உப்டகின்றன. 
பிள்பளகபள தமாட்டார 

பசக்களில் ஏற்றிச்பசன்று வி�த்து 
ஏற்�டும்த�ாது பிள்பளகளின் 
பக, கால்கள் உப்டகின்றன. 
சிலர உயிரிழக்கிறாரகள்.  சில 
நாடுகளில் தமாட்டார பசக்களில் 

பிள்பளகபள ஏற்றிச் பசல்ல ்தப்ட 
விதிக்கப�டடுள்ளன. இவவாறான 
நிபலயில் த�ாைாட்டஙகளுக்கு 
பிள்பளகபள  அபழத்து 
வரும் ப�ற்தறாரகபள பகது 

பசயவ்தற்கு ஜனாதி�தி ஆ 
தலாசபன வழஙகியுள்ளார. 
த�ாைாட்டஙகளுக்கு பிள்பளகபள 
அபழத்து வைமுடியாது எனவும் 
ப்தரிவித்்தார.

பிளயளகளுடன வரும் க்பறசறகார் சிக்குவர்

குருந்தூர் விவககார வழக்கு ஒத்தியவப்பு

2023 இறுதிக்குள் தீர்வு
 இவவாறான ்தாம்தஙகதள சரவத்தச அைஙகில் நாம் 

பநருக்கப�்ட பிை்தான காைணம் என ப்தரிவித்துள்ள 
நீதி அபமச்சர விஜய்தாஸ ைாஜ�க் ஷ,  அடுத்்த 
வரு்டத்தின் இறுதியில் அபனத்து தகாபபுகபளயும் 
விசாரித்து  முடிப�்தற்தக எதிர�ாரத்துள்தளாம் 
எனவும் ப்தரிவித்துள்ளார . 

நீதி அபமச்சில் தநற்று (13) இ்டம்ப�ற்ற 
பசயதியாளர சநதிபபில் அவர இ்தபன 
ப்தரிவித்திருந்தார. அவர தமலும் கூடடுபகயில்,  

நல்லிணக்கச் பசயற்�ாடுகபள 
முன்பனடுப�்தற்கான 3 அலுவலகஙகள் நிதி 
அபமச்சரின் கீழ இயஙகுகின்றன.  குறிப�ாக 
காணாமலாக்கப�டத்டாருக்கான அலுவலகம் 
ஊ்டாக 7 ஆயிைம் தகாபபுகள் விசாரிக்கப�்ட 
தவணடியிருக்கிறது. க்டந்த காலத்தில் பவறும் 65 
தகாபபுகள் மாத்திைதம விசாரிக்கப�டடுள்ளன. 
இலஙபக மீது ஐ.நா குற்றச்சாடடுக்கபள முன்பவக்க 
இத்்தபகய ்தாம்தஙகதள பிை்தான காைணம் எனவும் 
அபமச்சர ப்தரிவித்்தார. 

எனினும், க்டந்த 3 மா்தஙகளில் மாத்திைம் 1200 
தகாபபுகபள நாம் விசாரித்திருக்கிதறாம்.  அடுத்்த 
வரு்டத்தின் இறுதியில் அபனத்து தகாபபுகபளயும் 
விசாரித்து  முடிப�்தற்தக எதிர�ாரத்துள்தளாம் 
எனவும் கூறினார. 

்பத்து ைகாதஙகளில் 60 ஆயிரம் கடஙகு

பலவீனைோன 
அரசோங்கங்கமை 
விட சக்தி�ோய்ந்த 

அரசு்கைோல் 
போது்கோக்்கபபடட�ர்்கள்  
குமை�ோ்க்� 
போதிக்்கபபடுகினைனர்
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இந்தியாவில் இருந்து 
இறக்குமதி செயயப்படும் 
சொள விதைகதள 
விவொயிகளுக்கு 
வழங்குவதில் ஏற்பட்டுளள 

செருக்கடிதய உடனடியாக தீர்க்குமாறு 
அதிகாரிகளுக்கு பிரைமர் திசனஷ் 
குணவர்ைன ஆச�ாெதன வழங்கினார்.

ஐக்கிய ொடுகளின் நித�யான 
அபிவிருத்தி இ�க்குகதள 
அதடவைறகான சைசிய வழிெடத்ைல் 
குழுவின் கூட்டம் பிரைமர் ைத�தமயில் 
செறறு (13)  அ�ரி மாளிதகயில் 
ெதடச்பறறச்பாசை பிரைமர் இந்ை 
ஆச�ாெதனதய வழங்கினார்.

17 நித�யான அபிவிருத்தி 
இ�க்குகதள அதடவைறகான ெவால்கள 
குறித்து இைன்ச்பாது அதிக கவனம் 
செலுத்ைப்பட்டது. ைறச்பாதைய 
ச்பாருளாைார செருக்கடியால் சுகாைாரத் 
துதற மறறும் விவொயத் துதறயில் 
ஏற்பட்டுளள பிரச்சிதனகளுக்கு 
சம�திகமாக, வறுதமப பிரச்சிதனதய 
மீளாயவு செயைல், குழந்தைகளுக்கு 
எதிரான வன்முதறகள சைாடர்பில் 
அதிக கவனம்செலுத்துைல், உணவுப 
்பாதுகாபபுத் திட்டத்தின் கீழ் உணவு 
உற்பத்திதய சமம்்படுத்துைல், கா�நித� 
மாறறத்தின் ெவால்கதள முறியடித்ைல், நீர் 
முகாதமத்துவம் உளளிட்ட முக்கியமான 
துதறகள சைாடர்பில் கவனம் 
செலுத்ைப்பட்டது.

ொட்டின் ச்பாருளாைாரச் சிக்கல்களால் 
தீவிரமதடந்து வரும் ச்பாொக்கு 
குதற்பாடு குறித்தும் பிரைமரின் 
கவனத்திறகு சகாண்டு வரப்பட்டதுடன், 
திரிச்பாஷா உற்பத்தி குதறவைறகுக் 
காரணமாக அதமந்துளள சொள 

உற்பத்தி குதறவதடந்ைதமக்கு, 
துதறமுக ைாவர ைனிதமப்படுத்ைல் 
பிரிவின் ஊடாக, இந்தியாவில் இருந்து 
சகாண்டு வரப்பட்ட சொள விதைகதள 
விடுவிப்பதில் ஏற்பட்ட ைாமைசம 
இைறகுக் காரணம் என விவொய 
அதமச்ெர் மகிந்ை அமரவீர  இைன்ச்பாது 
சுட்டிக் காட்டினார்.

இைன்ச்பாது கருத்து சைரிவித்ை 
சுகாைார அதமச்ெர் சகஹலிய 
ரம்புக்சவல்�, சொள விதைகளில் 
அஃப�சடாக்சின் க�ந்துளளைாக 
வைந்திகள ்பரவி வருவைால் உரிய 
அதிகாரிகள ்பாதுகாப்பான 
செயற்பாடுகதள முன்சனடுப்பைன் 
காரணமாக விதைகதள விடுவிப்பதில் 
ைாமைம் ஏற்பட்டுளளைாக கூறினார். இது 
சைாடர்பில் உடனடியாக ைத�யிட்டு 
விொரித்ைறியுமாறு அதிகாரிகளுக்கு 
பிரைமர் உத்ைரவிட்டார்.

�	எம்.செல்வராஜா	

ஜனாதி்பதியாக  
இருந்ை ஒருவர், மீண்டும் 
்பாராளுமன்ற உறுபபினராக 
வருவதை ைதடசெயயும் 
வதகயில் ெட்டம் 
திருத்ைப்படல் சவண்டும். 
22ஆவது அரசிய�தமபபு 
திருத்ைச் ெட்டத்தில், 
சமற்படி விடயத்தை 
எனது ஆச�ாெதனயாக 
முன்தவத்துளசளசனன்று 
இராஜாங்க அதமச்ெர் 
ொமர ெம்்பத் ைெொயக்க 
குறிபபிட்டார்.

்பதுதள மாவட்ட 
்பாராளுமன்ற உறுபபினர் 
ொமர ெம்்பத் ைெொயக்க,  
ஆரம்்பக் தகத்சைாழில் 
இராஜாங்க அதமச்ெராககப 
ச்பாறுபச்பறற பின்னர் அவரது 
்பணியிதன ்பதுதளயில் 
சமறசகாளள செய�கசமான்று 
தவ்பவ ரீதியாகத் திறந்து 
தவக்கப்பட்டது. அந்நிகழ்வில், 
உதரயாறறுதகயிச�சய 
அவர் சமறகண்டவாறு 
குறிபபிட்டார்.

இரட்தடப பிரதஜயாக 
இருப்பவர்களுக்கு 
எடுக்கப்பட்ட தீர்மானம் 
ச்பான்சற, ஜனாதி்பதியாக 
இருந்ை ஒருவர், மீண்டும் 
்பாராளுமன்ற உறுபபினராக 
வருவதையும் ைதட செயய 
சவண்டும். ஜனாதி்பதி 
்பைவிசயன்்பது ொட்டின் 
அதிஉயர் ்பைவியாகும். 
அப்பைவியின் கா� 

எல்த� முடிந்ைதும், அவர் 
சகௌரவமாக ஒதுங்கியிருக்க 
சவண்டியைாகும். 
அதை விடுத்து, மீளவும் 
்பாராளுமன்ற உறுபபினராக 
வருவசைன்்பது ஜீரணிக்க 
முடியாைசைான்றாகும். அது 
ஜனாதி்பதி ்பைவிக்கும் களங்கம் 
ஏற்படுத்தும் செய�ாகும். 
ஜனாதி்பதி என்ற உயரிய 
்பைவிக்கு உரிய சகௌரவம் 
ைனித்துவமானது. அைதனப 
்பாதுகாத்துக் சகாளளல் 
சவண்டும்.

மக்களுக்கு செதவயாறறசவ 
ொம் ்பாராளுமன்றம் 
சென்றிருக்கின்சறாம். 
ஜனொயக உரிதமகதளப 
்பாதுகாக்க சவண்டும். 
எக்கட்சிக்கும் மக்கள முன் 
செல்�சவா சைர்ைலில் நிறகசவா 
சைர்ைல் செயற்பாடுகதள 
சமறசகாளளசவா 
உரிதமயுண்டு. அவ்வுரிதமதய 
எவராலும் ைடுத்து 
விடமுடியாது. அரசியலில் 
எதுவும் ெடக்க�ாம். ச்பானஸ் 
ஆெனத்தில் வந்ை ஒருவர், 
இன்று ொட்டின் உயர்்பைவியில் 
உளளார். ொதள என்ன 
ெடக்குசமன்று எவருக்கும் 
சைரியாது.

22வது திருத்ைச் ெட்டத்தை 
ொன் ஆைரிபச்பன். ஆனால் 
ஜனாதி்பதியாக இருந்ைவர் 
்பாராளுமன்ற உறுபபினராக 
இருக்க முடியாது என்ற எனது 
சகாரிக்தகதயயும் உளளடக்க 
சவண்டும் என்றார்.

ச்பாருளாைார 
ஸ்திரத்ைன்தமக்கான 
குறுகிய மறறும் 
ெடுத்ைர கா� 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கதள 
அதடயாளம் 
காண்்பைறகான சைசிய 
ச்பரதவயின் உ்ப 
குழுவுக்கு ச்பாதுமக்கள 
கருத்துகதளப 
ச்பறறுக்சகாளள 
டிஜிட்டல் ைளம் 
உருவாக்கப்படும் என குழுவின் 
ைத�வர் ்பாராளுமன்ற 
உறுபபினர் ்பாட்டலி 
ெம்பிக ரணவக்க செறறு (13) 
சைரிவித்ைார்.

உ்ப குழுவுக்கான 
நிபுணத்துவ கருத்துகதள 
ச்பறறுக்சகாளளும் சொக்கில் 
செறறு ்பாராளுமன்றத்தில் 
கூடிய ச்பாசை அவர் இைதனக் 
குறிபபிட்டார். இந்ைக் 
கூட்டத்தில் இ�ங்தக மத்திய 
வங்கி மறறும் நிதி அதமச்சின் 
அதிகாரிகள மறறும் 
ச்பராசிரியர் சராஹான் 

ெமரஜீவ ஆகிசயார் 
க�ந்துசகாண்டதுடன் 
ொட்டின் ைறச்பாதைய 
கடன் நித�தம 
மறறும்

ெர்வசைெ ொணய 
நிதியத்துடன் 
செயற்படும் ச்பாது 
ஏற்படும் சகாளதக 
ரீதியான நித�தமகள 
சைாடர்பில் கவனம் 

செலுத்ைப்பட்டது.
இங்கு இ�ங்தக மத்திய 

வங்கியின் ச்பாதுக் கடன்கள 
திதணக்களத்தின் க�ாநிதி 
எம்.இஸட்.எம். ஆஸீம் 
கருத்துத் சைரிவிக்கும் 
ச்பாது, எதிர்வரும் ஜனவரி 
மாைத்துக்குள ைறச்பாதைய 
நித�தமயில் சி� ஆறுை�ான 
மாறறங்கள ஏற்படும்.  
இைன்ச்பாது இ�ங்தகயில் 
குடும்்பங்கள சைாடர்்பான 
ஆயதவ உடனடியாக 
சமறசகாளள ெடவடிக்தக 
எடுக்குமாறு அறிவித்ைார். 

ொட்டின் ஏறறுமதித் 
துதறக்குத் சைதவயான 
ச்பாருளாைார முன்சனறறம் 
மறறும் உைவிகதள 
வழங்குவைாகவும்,  ைனியார் 
துதற, ெத்பகளுடன் 
ஒத்துதழத்து அவர்களின் 
வர்த்ைக முயறசிகளுக்கு 
ஆைரவளிப்பைறகு அதமச்சு 
உறுதிபூண்டுளளைாகவும் 
ஏறறுமதி ொர்ந்ை 
நிறுவனங்கள மறறும் 
வர்த்ைக ெத்பகதள 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 
பிரதிநிதிகளிடத்தில் 
சவளிவிவகாரத்துதற 
அதமச்ெர் அலி ெபரி 
சைரிவித்துளளார். 

ஏறறுமதியாளர்களு 
க்கான வாயபபுகள 
மறறும் ொத்தியக்கூறுகள, 
இ�ங்தகயின் ெரக்குகள  
மறறும் செதவகதள 
ஏறறுமதி செயவதில் 
அவர்கள எதிர்சகாளளும் 
ெவால்கள குறித்து 
க�ந்துதரயாடுவைறகாக, 
சவளிவிவகாரத்துதற 
அதமச்ெர் அலி ெபரி,  
ஏராளமான ஏறறுமதி 
ொர்ந்ை நிறுவனங்கள 
மறறும் வர்த்ைக ெத்பகதள 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 
ைத�வர்கள, ச்பாதுச் 

செய�ாளர்கள, வணிகத் 
ைத�வர்கதள ெந்தித்து 
க�ந்துதரயாடியுளளார். 

ைனியார் துதற 
நிறுவனங்கள மறறும் 
ெத்பகளுடனான இந்ைச் 
ெந்திபபு, வணிக ெமூகத்தின் 
வணிக முயறசிகதள 
சமம்்படுத்துவைறகும், 
ஏறறுமதிதய 
அதிகரிப்பைறகும் அதமச்சு 
உைவக்கூடிய மறறும் 
எளிைாக்கக்கூடிய மிகவும் 
்பயனுளள ெடவடிக்தககள 
ொர்ந்ை கருத்துகள, 
சயாெதனகள மறறும் 
முன்சமாழிவுகதளப 
ச்பறுவைறகாக சவளிொட்டு 
அலுவல்கள அதமச்ொல் 
ெடத்ைப்பட்டது. 

ைனியார் துதற, 
ெத்பகளுடன் 
ஒத்துதழத்து அவர்களின் 
வர்த்ைக முயறசிகளுக்கு 

ஆைரவளிப்பைறகு அதமச்சு 
உறுதிபூண்டுளளைாகவும், 
இைன் மூ�ம் ொட்டின் 
ஏறறுமதித் துதறக்குத் 
சைதவயான ச்பாருளாைார 
முன்சனறறம் 
மறறும் உைவிகதள 
வழங்குவைாகவும் அதமச்ெர் 
இைன்ச்பாது சைரிவித்ைார். 
அதமச்சின் கீழ் உளள 
அதனத்து தூைரகங்களும், 
ைனியார் மறறும் 
ச்பறுநிறுவனத் துதறயின் 
ச்பாருளாைார மறறும் 
வர்த்ைக சொக்கங்கதள 
அதடவதில் அவர்களுக்கு 
உைவி, எளிைாக்குவைறகாக 
சவளிொடுகளில் உளள 
திறபபுக்கதள ைனியார்  
துதறயுடன் இதணப்பதில் 
சைாடர்ந்தும் 
சைாழில்ரீதியாக 
ஈடு்படுவைாகவும் அவர் 
உறுதியளித்ைார்.  

மக்களொர் 
புதிய அரொங்கம் 
ஒன்தற அதமக்க 
சைர்ைத� ெடத்ை 
சவண்டுசமன 
சைரிவிக்கும் 
எதிர்க்கட்சி 
ைத�வர் ெஜித் 
பிசரமைாஸ, 
ராஜ்பக் ஷ 
புைல்வரின் 
ச்பச்தெக் சகட்சட 
ச்பாராட்டத்தில் 
ஈடு்பட்ட இதளஞர்கதள 
புனர்வாழ்வளிக்க புனர்வாழ்வு 
்பணியகத்தை அதமக்க 
அரொங்கம் ெடவடிக்தக 
எடுத்துளளைாகவும் 
சைரிவித்ைார்.

கம்்பதளயில் 
ெதடச்பறற மக்கள 
ெந்திபபில் க�ந்துசகாண்டு 
உதரயாறறும்ச்பாசை அவர் 
சமறகண்டவாறு சைரிவித்ைார்.

இைன் ச்பாது சைாடர்ந்து 
உதரயாறறிய அவர், ஜனாதி்பதி 
ரணில் விக்கிரமசிங்க 
்பைவிசயறறச்பாது, 
ைளளாடும் ்பா�த்தைக் 
கடக்க சவண்டியுளளைாகக் 
கூறியிருந்ைார். ஆனால், 
ைறச்பாதுவதரயில் 
ராஜ்பக் ஷர்களும் அவர்களின் 
புைல்வர்களும் ்பா�த்தைக் 
கடந்துளளனர். இவ்வாறு 
்பா�த்தைக் கடந்ை 
ராஜ்பக் ஷவின் புைல்வர் 
ச்பாராட்டத்தில் ஈடு்பட்ட 

இதளஞர்கதள 
அடக்க  
சவண்டுசமன 
கூறுவைாகவும் 
சைரிவித்ைார். 

220 இ�ட்ெ 
மக்கதள 
அொைரவான 
நித�யில் 
ைளளிவிட்டு, 
ராஜ்பக் ஷர்களின் 
புைல்வரின் 
ஆச�ாெதனதய 

சகட்டு ச்பாராட்டத்தில் 
ஈடு்பட்ட இதளஞர்களுக்கு 
புனர்வாழ்வளிக்க புனர்வாழ்வுப 
்பணியகத்தை ஸ்ைாபிக்க 
ையாராகி வருவைாகவும். 
இைறகு இடமளிக்க 
முடியாசைனவும் சைரிவித்ைார்.

ராஜ்பக் ஷ புைல்வரின் 
ச்பச்தெக் சகட்காமல் 
ச்பாராட்டத்தில் ஈடு்பட்டுளள 
இளம் ைத�முதறயினதர 
அடக்குமுதறக்கு 
உட்்படுத்துவைறகுப 
்பதி�ாக, அரெ வன்முதறதய 
அமல்்படுத்துவைறகுப 
்பதி�ாக,சைாழில்நுட்்பப 
புரட்சி, ஆங்கி� சமாழி 
அறிவு, புதிய சைாழில்நுட்்பம் 
்பறறிய உயர் புரிைல் 
மூ�ம் ொட்டின் இதளய 
ைத�முதறயினர் அறிவு 
மறறும் சைாழில்நுட்்ப ரீதியாக 
வலுவூட்டப்பட சவண்டும் 
எனவும் எதிர்க்கட்சித் ைத�வர் 
சைரிவித்ைார்.

�	்வ.ெக்தி		

எனது முகநூல் ்பதிவினூடாக 
்பாராளுமன்ற உறுபபினர் இரா.
ெம்மந்ைனின் சிறபபுரிதம 
மீறப்பட்டுளளைாகவும், அைறகாக 
மன்னிபபு சகட்்பைாகவும் ைமிழ் 
மக்கள விடுைத�ப புலிகள கட்சியின் 
பிரதிச் செய�ாளர் சயாகராஜா 
ெந்திரகுமார் சைரிவித்துளளார், ைமிழ்த் 
சைசியக் கூட்டதமபபின் ைத�வரும் 

்பாராளுமன்ற 
உறுபபினருமான இரா. 
ெம்்பந்ைனிடம் மன்னிபபு 
சகாட்டுளளார். 

 மட்டக்களபபிலுளள 
கிழக்கு ஊடக 
மன்றத்தில் செறறு 
(13) இடம்ச்பறற 
ஊடகவிய�ாளர் 
ெந்திபபிச்பாசை அவர் 
சமறகண்டவாறு 
மன்னிபபு 
சகட்டுக்சகாண்டார். 

அவர் சைாடர்ந்து சைரிவிக்தகயில், 
்பாராளுமன்றத்துக்கு  ெம்்பந்ைன் 

19.07.2021 அன்று வருதக ைந்ைதமயிதன 
வீடிசயாவாக முகபபுத்ைகத்தில் 
்பதிசவறறம் செயதிருந்சைன். 

எனது முகநூல் ்பதிவினூடாக 
்பாராளுமன்ற உறுபபினர் இரா.
ெம்மந்ைனின் சிறபபுரிதம 
மீறப்பட்டுளளைாகவும் குறித்ை ்பதிவு 
சைாடர்பில் விொரதண ெடத்ைசவண்டும் 
எனவும்   ்பாராளுமன்ற உறுபபினர் 
சுமந்திரன் 06.08.2021 அன்று 
ைனதுதரயில் சைரிவித்திருந்ைார். 

சொர்சவயின் முன்னாள அதமச்ெரும், 
இ�ங்தகக்கான முன்னாள ெமாைான 
தூதுவருமான எரிக் சொல்சஹயமிறகும், 
ைமிழ்த் சைசிய கூட்டதமபபின் 
்பாராளுமன்ற உறுபபினர்களான 
எம்.ஏ.சுமந்திரன், இரா.ொணக்கியன் 
ஆகிசயாருக்கு  இதடயில் 
ெந்திபச்பான்று இடம்ச்பறறுளளது.

இ�ங்தக ைறச்பாது எதிர்சொக்கியுளள 
ச்பாருளாைார செருக்கடி நித�தமகள 
சைாடர்பில் இைன்ச்பாது கவனம் 
செலுத்ைப்பட்டிருந்ைைாகவும்,  
ச்பாருளாைார மீட்சி, ்பசுதமயான 
அபிவிருத்திகள, அரசியல் சீர்திருத்ைம் 
சைாடர்பில் ஆராயப்பட்டைாகவும் 
ொணக்கியன் எம்.பி சைரிவித்ைார். 
அத்துடன் ‘்பாராளுமன்ற  
உறுபபினர்களும் ்பதழய 
ெண்்பர்களுமான எம்.ஏ சுமந்திரன் 
மறறும் இராெமாணிக்கம் ொணக்கியன் 
ஆகிசயாருடன் சகாழும்பில் ெந்தித்து 
உதரயாடியிருந்சைன்’ என எரிக் 
சொல்சஹயம்   ைனது டுவிட்டர் 
்பக்கத்தில் குறிபபிட்டுளளார்.

புைன்கிழதம (12) இ�ங்தகக்கு 
விஜயம் சமறசகாண்ட எரிக் 
சொல்சஹயம், ஜனாதி்பதி 
ரணில், மஹிந்ை,  ஹாபிஸ் ெசீர் 
அஹமட் ஆகிசயாதர ெந்தித்து 
க�ந்துதரயாடியிருந்ைார்.  

�	க.	அகரன்	

சவடுக்குொறி ஆதி 
லிங்சகஸ்வரர் ஆ�யம் 
சைாடர்்பாக சைாடரப்பட்ட 
வழக்கில் இருந்து 
ஆ�யத்தின் நிர்வாகத்தினர் 
ைறகாலிகமாக விடுைத� 
செயயப்பட்டுளளனர்.

இந்நித�யில், 
ெம்்பவத்துடன் சைாடர்புதடய 
உண்தமயான குறறவாளிகதள 
ஆயர்்படுத்துமாறு வவுனியா 
நீைவான், ச்பாலிஸாருக்கு 
உத்ைரவிட்டுளளார்.

வவுனியா, செடுங்சகணி 
சவடுக்குொரி மத�யில் 
வழி்பாடுகதள 
சமறசகாளவைறகு 
சைால்ச்பாருள திதணக்களமும் 
செடுங்சகணி ச்பாலிஸாரும் 
்பல்சவறு ைதடகதள 
ஏற்படுத்தி வந்ைதுடன் 
சைால்ச்பாருட்கள ொர்ந்ை 
ெட்ட ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் 

வவுனியா நீைவான் நீதிமன்றில் 
வழக்கிதனயும் ைாக்கல் 
செயதிருந்ைனர்.

இது சைாடர்்பான வழக்கு 
விொரதணகள வவுனியா 
நீதிமன்றில் சைாடர்ச்சியாக 
இடம்ச்பறறுவந்ை நித�யில்  
செறறும் (13) விொரதணக்கு 
எடுத்துக்சகாளளப்பட்டது. 

இைன்ச்பாது குறித்ை 
வழக்கில் குறறம்ொட்டப்பட்ட 
ஆ�யத்தின் பூெகர் ைம்பிராொ 
மதிமுகராொ, நிர்வாகத்தினரான 
ைமிழ்செல்வன், ெசி 
ஆகிசயார் வழக்கிலிருந்து 
ைறகாலிகமாக விடுைத� 
செயயப்பட்டதுடன், குறித்ை 
ெம்்பவத்துடன்  சைாடர்புதடய 
உண்தமயான குறறவாளிகள 
யார் என்்பதை ஆைாரங்களுடன் 
கண்டறிந்து, நீதிமன்றத்தில் 
ஆஜர்ப்படுத்துமாறு 
ச்பாலிஸாருக்கு நீைவான் 
உத்ைரவு பிறபபித்துளளார். 

�	பா.நிரராஸ்

இம்மாைம் 21ஆம், 
22ஆம் திகதிகளில் 
அரசிய�தமபபின் 
22ஆவது 
திருத்ைச்ெட்டமூ�ம் 
சைாடர்பில் 
்பாராளுமன்றத்தில் 
இரண்டு ொளகள  விவாைம் 
முன்சனடுக்கப்பட்டு ெமர்பபிக்கப்படும் 
என நீதி அதமச்ெர் விஜயைாஸ ராஜ்பக் ஷ 
சைரிவித்ைார்.

நீதி அதமச்சில் செறறு (13) ெதடச்பறற 
ஊடகவிய�ாளர் ெந்திபபில் அவர் 
இைதன சைரிவித்ைார். 22ஆவது 
திருத்ைச் ெட்டமூ�ம் சைாடர்பில் ்ப� 
திருத்ைங்கதள எதிர்க்கட்சி ைத�வர் 
ெஜித் பிசரமைாஸ வழங்கியுளளார். 
அதுச்பா�, உயர்நீதிமன்றமும் ்ப� 
திருத்ைங்கதள ்பரிந்துதரத்துளளது.  
எனசவ, 22ஆவது திருத்ைச் 
ெட்டமூ�த்தில் சமறசகாளளப்படும் 
திருத்ைங்கள சைாடர்பில் 
்பாராளுமன்ற உறுபபினர்களுக்கும் 
அறிவித்திருக்கிசறாம். 

இைறகு மாறாக அரசிய�தமபபுக்கு 
புறம்்பாக எந்ைசவாரு திருத்ைங்களும் 
22ஆவது திருத்ைச் ெட்டத்தில் 
உளளடக்கப்படாது. அவ்வாறு 
உளளடக்கப்பட்டால் இச்ெட்டத்துக்கு 
ஆைரவாக வாக்களிக்காமல் இருப்பசை 
ெல்�து. உளளூராட்சி மன்ற சைர்ைல் 
திருத்ைங்களுக்கும் 22ஆவது திருத்ைச் 
ெட்டமூ�த்துக்கும் எந்ைவிைமான 
சைாடர்புகளும் இல்த� என்றார்.

சைர்ைல் ஒன்தற ெடத்தி 
மக்களின் நித�ப்பாட்தட 
அறிந்து சகாளள 
அரொங்கம் ெடவடிக்தக 
எடுக்க சவண்டுசமன 
ஐக்கிய மக்கள ெக்தியின் 
ச்பாதுச்செய�ாளர் 
ரஞ்சித் மத்தும ்பண்டார 
சைரிவித்ைார்.  

குதறந்ை வருமானத்தை 
ச்பறும் ொடாக 
இ�ங்தகதய மாறறிய 
அதனவரும் ைங்களது 
்பைவிகளில் இருந்து 
வி�கிச் செல்� சவண்டும் 
எனவும் அவர் சமலும்  
சைரிவித்ைார். 

எதிர்க்கட்சி ைத�வர் 
அலுவ�கத்தில் செறறு 

(13) ெதடச்பறற 
ஊடகவிய�ாளர் 
ெந்திபபில் க�ந்துசகாண்டு 
சைாடர்ந்து உதரயாறறிய 
அவர், ைறச்பாதைய 
அரொங்கத்துக்கு மக்கள 
வழங்கிய ஆதண 
இல்�ாசைாழிந்துளளது. 
எனசவ மக்கள 
ஆதணதய மீள சகார 
சவண்டும். சைர்ைத�க் 
கா�ந்ைாழ்த்தினால் என்ன 
ெடக்கும் என மக்கள 
்பாடசமடுத்திருக்கிறார்கள. 

உரிய தினத்தில் 
சைர்ைத� 
ெடத்ைாவிட்டால் 
அைறகு எதிராக 
்பாராளுமன்றத்துக்கு 

உளசளயும், சவௌியிலும் 
ச்பாராட்டங்கதள 
சமறசகாளளவும், 
ெர்வசைெத்துக்கு செல்�வும் 
எதிர்க்கட்சிகள கூட்டாகத் 
தீர்மானித்ைளளன.  

்பாண் கூட உண்ண 
முடியாை நித�யில் மக்கள 
இருக்கிறார்கள. 20 இ�ட்ெ 
சைாழில்வாயபபுகள 
ொட்டில் இல்�ாமல் 
ச்பாயுளளன. எனினும் 
இவ்வாறான நித�யிலும் 
மக்களிடமிருந்து ்பணத்தை 
்பறிப்பைறகு அரொங்கம் 
வரித் திருத்ைங்கதள 
சமறசகாண்டுளளது 
எனவும் சைரிவித்ைார். 

வதந்திகளை நிராகரித்து ஜனாதிபதியாக  இருந்த ஒருவர்

தீர்வுக்கான 
நடவடிக்் 
எடுங்ள் 

மககள்ார் புதிய அர்ாஙகத்ளத அளமகக

தேரேலை நடதே 
தேண்டும்

மீண்டும் எம்.பியாவதை 
ைதைசெயய வவண்டும் 

ேழக்கிலிருந்து ஆைய 
நிரேவாகம் விடுேலை

நிதைப்ாடதை அறிய வைரைதை நைத்துங்கள்

பபாதுமககள கருத்துகளை பபற்றுகபகாளை 

டிஜிடைல் ைளம் உருவாக்கப்டும்

22ஐ திருத்தினால்

வாக்களிக்காமல் 
இருப்வை நல்ைது 

சொல்சஹெயம்  
கூடைதமபத் ெந்தித்ைார

ஏற்றுமதிக்கவான 
உேவிகலை ேழங்குதேவாம்
முக்கிய	்வர்த்தக	ெபபகளிடம்		ச்வளிவி்வகார்ததுபை	
அபைசெர	்வாக்குறுதி

ஐயா அவர்கவள! 
மன்னிக்கவும்
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�	செந்தூரன் பிரதீபன்

சாவகச்சரி ப�ாலிஸ் பிரிவுக்கு 
உட�ட்ட கிராமம் ஒன்றில், 
தனது 6 வயது மகளை �ாலியல் 
துன்புறுததலுக்கு உளைாக்கிய 
தநளதளய 14 நாளகள விைக்கமறியலில் 
ளவக்க சாவகச்சரி நீதவான் நீதிமன்்றம் 
உததரவிடடுளைது.

சிறுமியின் தாய் மனநலம் 
�ாதிக்கப�ட்டவர் எனவும் அவர் 
கர்ப�மள்டநதுளை நிளலயில், தநளத 
�ாலியல் ரீதியில் மகளைத துன்புறுததி 
உளைதாக ப�ாலிஸார் பதரிவிததனர்.

குறிதத சந்தக ந�ர், பெ்ராயின் 
்�ாளதபப�ாருளுக்கு அடிளமயானவர் 
எனவும் இநநிளலயி்ல்ய 
மகளை பதா்டர்சசியாக �ாலியல் 
துன்புறுததலுக்கு உளைாக்கி 
வநதுளைார் எனவும் ப�ாலிஸார் 
பதரிவிததனர்.

�	எம். ச�ொெொந்த் 

  ்�ாளதபப�ாருள 
�ாவளன பதா்டர்பில் 
ளகதாகும் மாணவர்களை 
சிள்றப�டுததும் 
ந்டவடிக்ளககளை ளகவிடடு, 
சரியான மருததுவதளத 
ப�ற்றுக்பகாடுதது உைவை 
ஆ்லாசளனகளை வழஙக 
ந்டவடிக்ளக எடுக்க ்வண்டும் 
என ஆ்ராக்கியததுக்கான 
இளை்யார் இயக்கம் 
்காரிக்ளக விடுததுளைது. 

வ்டமாகாண இளைஞர், 
யுவதிகள மததியில் ஐஸ், 

கஞசா ்�ான்்ற உயிர்பகால்லி 
்�ாளதபப�ாருள �ாவளன 
மிக ்வகமாக அதிகரிதது 
வருகின்்றது. நம்முள்டய 
அதிகாரிகள, தன்னார்வ 
பதாண்டு அளமபபுகளு்டன் 
இளணநது, ்�ாளதவஸ்து 
�ாவளனக்கு எதிராக 
்�ாராடி வருகின்்றளம 
�ாராட்டததக்கது. 
அவர்களுக்கு பூரண 
ஒததுளழபபு வழஙக 
்வண்டியது நம் அளனவரின் 
க்டளமயாகும். எனவும் 
குறிபபி்டப�டடுளைது.

�	க. அகரன் 

வவுனியா, ஓமநளதயில் மின்னல் 
தாக்கி 11 மாடுகள �லியாகியுளைன.  
்நற்றுமுன்தினம் (12) மாளல 
இ்டம்ப�ற்்ற இசசம்�வம் பதா்டர்பில் 
்மலும் பதரிநவருவதாவது: 

ஓமநளத, அரச முறிபபு �குதியில், 
மாளல ்நரம் மாடுகள ்மய்நது 
பகாண்டிருநத ்�ாது, மளழ 
ப�ய்ததுளைது. இதனால், மாடுகள 
மரபமான்றின் கீழ் நின்றுளைன. 
அந்நரததின் மின்னல் ஏற்�டடு 
மாடுகளை தாக்கியளமயால் 11 மாடுகள 
சம்�வ இ்டததி்ல்ய �லியாகியுளைன.

�	செ. கீதொஞென்

முல்ளலததீவு மாவட்டததில் 
அண்ளமயில் பவளியான 
கல்விப ப�ாதுத தராதர 
உயர்தரப �ரீடளசயில் ்தாற்றி, 
மாவட்டததில் முதல் 10 நிளலளய 
அள்டநத மாணவர்களை 
‘நாளை முல்ளலததீவு 
அளமபபு’ பகௌரவிதது 
ஊக்கப�டுததியுளைது. 

முல்ளலததீவு மாவட்டததில் 
கல்வியின் வைர்சசிக்காக 

உளழததுவரும் ‘நாளை 
முல்ளலததீவு அளமபபின் 
தளலவர் க. விஜிநதன் 
தளலளமயில் மாஞ்சாளலயில் 
உளை திருமண மண்்ட�ததில் 
நள்டப�ற்்ற நிகழ்வில், 

மாவட்டததின் இரண்டு 
கல்வி வலயஙளிலும் 
மாவட்டததில் முதல் 10 நிளல 
வளர ப�ற்்ற 60 மாணவர்கள 
பகௌரவிக்கப�டடுளைார்கள.

�	கக.எல் ரியுதொஜித், வ. ெக்தி, வொ. கிருஸ்ொ

திக்கப�ட்ட மக்களை 
நிளனவுகூரும் 

எஙகளைத தண்டிக்கும் 
அைவுக்்க, இநத நாடடின் 
ஜனநாயகம் இருக்கின்்றது என 
�ாராளுமன்்ற உறுபபினரும், 
தமிழீழ விடுதளல இயக்கததின் 
பசயலாைர் நாயகமுமான ்கா. 
கருணாகரம் (ஜனா) பதரிவிததார்.

2022 ஜனவரி மாதம் 
பகாக்கடடிச்சாளலப 
�டுபகாளல நிளன்வநதளல  
அனுஷ்டிததளமக்காக பிடியாளண 
பி்றபபிக்கப�ட்ட தகவலறிநது, 
நீதிமன்றில் முன்னிளலயாகிய 
பின்னர், ஊ்டகஙகளுக்குக் கருததுத 
பதரிவிக்ளகயி்ல்ய அவர் 
இவவாறு பதரிவிததார். அவர் 
்மலும் கூறியதாவது: 

இநத நாடடின் ஜனநாயக ஆடசி, 
எஙகளை நீதிமன்்றம் வளர பகாண்டு 
வநது நிறுததியிருக்கின்்றது. 
பகாக்கடடிச்சாளலப �டுபகாளல, 
1987ஆம் ஆண்டு மகிழடிததீவு 
இ்றால் �ண்ளணயில் எநதவித 
்�ாராட்ட இயக்கஙகளு்டனும் 
பதா்டர்பு�்டாத ப�ாதுமக்களை, 
இலஙளக அரச �ள்டகள 
பகான்று குவிததனர். அவவாறு 
பகால்லப�ட்ட எமது உ்றவுகளின் 

நிளனவாக, மகிழடிததீவு 
சநதியிலுளை நிளனவு தூபியில், 
ஆண்டு ்தாறும் நிளனவுகூர்வது 
வழளம.

இம்முள்ற இநநிகழ்வுக்கு 
எவராலும் தள்டயுததரவு 
வழஙகப�்டவில்ளல 
என்�்தாடு, தள்டததரவு 
பி்றபபிக்கப�டடிருநதாலும் 
அதளன மீறியளமக்கான  
வழக்குக்கான அளழப�ாளண 
எமக்கு வழஙகப�டடு, நீதிமன்்றம் 
பசல்லாமல் இருநதிருநதாலும் 
�ரவாயில்ளல. நிகழ்வுக்கான 
தள்டயும் தரப�்டவில்ளல; 
வழக்கிற்கு வருமாறு 
அளழப�ாளணயம் இல்ளல. 
ஆனால் இள்டயில் எமக்குப 
பிடியாளண பி்றபபிக்கப�ட்டதாக 
அறியக் கிள்டததது. இநநிளலயில், 
இன்ள்ற தினம் (்நற்று) நீதிமன்றில் 
ஆஜராகியிருந்தாம். எதிர்வரும் 
நவம்�ர் மாதம் இரண்்டாம் 
திகதிக்கு வழக்கு மீண்டும் 

்�ா்டப�டடுளைது.
இநத நாடடில் ந்டக்கின்்ற 

வி்டயஙகளை, சர்வ்தசம் 
அறிநது ளவததுளைது. இநத 
்வளையில், ஜனநாயகதளதக் 
கள்டபபிடிக்க ்வண்டிய இநத 
அரசு, �ாதிக்கப�ட்ட மக்களை 
நிளனவுகூரும் எஙகளைத 
தண்டிக்கி்றது. இவவா்றாக 
�யமுறுததுவதன் ஊ்டாக, 
எமக்காக உயிர்நீதத மக்களை, 
நாஙகள நிளனவு கூருவளதத தடுதது 
வி்டலாம் என்று நிளனக்கின்்றது. 
அது முடியாத காரியம்; நாஙகள 
எமக்காக உயிர்நீதத எமது மக்களை, 
பதா்டர்சசியாக நிளனவுகூர்நது 
பகாண்்்ட இருப்�ாம் என்று 
பதரிவிததுளைார்.  

இ்த்�ான்று, தமிழ்்தசிய 
மக்கள முன்னணியின் ்தசிய 
அளமப�ாைர் தர்மலிஙகம் 
சு்ரசும், நீதிமன்றில் இன்று 
ஆஜரான நிளலயில் பிளணயில் 
விடுவிக்கப�ட்டார். 

�	கக.எல்.ரியுதொஜித்

‘தமிழரியல்’ இளணயத 
பதாளலக்காடசி �ணிப�ாைர் சதா 
சரவண�வனின் ‘தீடடு வீடு’ நா்டக 
நூல் மற்றும் ‘ஓம் நாதம்’ �ல்தி்றன் 
வடடு ஆகியவற்றின் பவளியீடு 
ஞாயிற்றுக்கிழளம (16) காளல 9.30 
மணிக்கு மட்டக்கைபபு, ்தவநாயகம் 
மண்்ட�ததில், இளச இைவல் ஜீவம் 
்ஜாசப அரஙகில் பவளியீடடு 
ளவக்கப�்டவுளைது.

மூதத எழுததாைர் தமிழறிஞர் 
கலாநிதி அகைஙகள தளலளமயில் 
நள்டப�றும் இநநிகழ்வில்,  
ஆசியுளரயிளன இராமகிருஷ்ண 
மிசன் மட்டக்கைபபு சுவாமி 
நீலமாதவானநதஜீ மெராஜ் வழஙக, 
அறிமுகவுளரயிளன எழுததாைர் 
ஊக்குவிபபு ளமயததின் ்மலாைர் 
குழநளத எழுததாைர் ப்டாக்்டர் ஓ.்க 
குணநாதன் நிகழ்ததவுளைார்.

�	கனகரொெொ ெரவ்ன்

மட்டக்கைபபு, 
சின்ன புல்லுமாளலயில் 
புளதததுளவக்கப�ட்ட 
பவடிமருநதுகளையும். 
புலி�ாய்நதகல் காடுப�குதியில் 
இருநது  ரி 56 ரக 
துப�ாக்கியும் ரளவகளையும் 
்நற்றுமுன்தினம் (12) மாளல  
வி்ச்ட அதிரடிப�ள்டயினரும் 
ப�ாலிஸாரும் மீடடுளைனர். 

கரடியனாறு ப�ாலிஸ் 
பிரிவிலுளை சின்ன புல்லுமளல 
வயல்�குதியில், உழவு 
இயநதிரததால் வயளல 
உழுத்�ாது, ப�ரலின் 
மூடி பவளி்ய வநததளத 
அடுதது, நிலதளதத 
்தாண்டிய்�ாது நிலததில் 
புளதததுளவக்கப�ட்ட �ரலில் 
பவடிப�ாருடகள இருநதன. 

இளதயடுதது, �ரலில் இருநது 
�ாதுகாப�ாக ப�ாலிததீனில் 
சுற்்றப�ட்ட ப�ருமைவிலான 
பவடி மருநதுகளை ப�ாலிஸார் 
மீட்டனர். இநதப �குதி, 
முன்னர் விடுதளலப புலிகளின் 
கடடுப�ாடடில் இருநதது 
என்�து குறிபபி்டததக்கது.    

இ்த்வளை, சநதிபவளி 
ப�ாலிஸ் பிரிவிலுளை 
்காரபவளி காடடுப �குதியில் 
களுவாஞசிக்குடி வி்ச்ட 
அதிரடிப�ள்டயினரு்டன் 
இராணுவ புலனாய்வு பிரிவினர் 
குறிதத காடடுப�குதியில் 
மள்றதது ளவக்கப�டடிருநத 
ரி 56 ரக துப�ாகிளயயும் 
ரளவகளையும் மீட்டனர்.�	வி.ரி ெகொகதவரொஜொ

 அம்�ாள்ற மாவட்டம், 
திருக்்காவில் பிர்தசததில் 
முன்பனடுக்கப�்டவுளை  இல்மளனட 
அகழ்வு விவகாரம் பதா்டர்�ாக, தமிழ் 
்தசிய கூட்டளமபபின் அம்�ாள்ற 
மாவட்ட �ாராளுமன்்ற உறுபபினர் 
தவராசா களலயரசன், ஜனாதி�திக்கு 
எழுதிய கடிதததுக்கு ஜனாதி�தி 
பசயலகததிலிருநது �தில் கடிதம்  
அனுபபி ளவக்கப�டடுளைது. 

 அக்கடிதததின்�டி, திருக்்காவில் 
இல்மளனட விவகாரம் பதா்டர்�ாக, 
எதிர்வரும் 14ஆம் திகதிக்கு முன்�தாக   
அறிக்ளக சமர்பபிக்குமாறு, 
அம்�ாள்ற மாவட்ட பசயலாைரி்டம் 
்கடகப�டடுளைது. 

குறிதத இல்மளனட அகழ்வுக்கு 
எதிராக, பிர்தச மக்களி்டமிருநது 
�ாரிய எதிர்ப�ளலகள  கிைம்பி 
வருவது குறிபபி்டததக்கது.

�	ஆர். சஜயஸ்ரீரொம் 

்தசிய வாசிபபு மாதம் 
ஓக்்்டா�ர் 2022 முன்னிடடு 
்கா்றளைப�ற்று ்மற்கு 
ஓட்டமாவடி பிர்தச 
சள�யின் நிர்வாகததிற்கு 
உட�ட்ட மீரா்வாள்ட 
ப�ாது நூலகததில் ்நற்று (13) 
வி்ச்ட ்தளவயு்டவர்களின் 
மன உை விருததிக்கான 
கருததரஙகும் அவர்களை 
வாசகராக நூலகததில் 

்சர்ததுக் பகாளளும் 
நிகழ்வும் நூலகததில் ஏற்�ாடு 
பசய்யப�டடிருநதது.

இதன்்�ாது, வி்ச்ட 
்தளவயுள்டயவர்களின் 
ப�ற்்்றார், 
�ாதுகாவலர்களுக்கான 
அறிவுளரகளும் 
வழஙகப�ட்டன. குறிதத 
நிகழ்வுக்கான அனுசரளணளய 
‘அவிசன்னா கு்ைா�ல் 
�ல்களலக் கழகம்’ 
வழஙகியிருநதது.

முல்லைத்தீவு மீனவர்களின்

�	செ. கீதொஞென்

ல்ளலததீவு மாவட்ட 
மீனவர்களின் 
்காரிக்ளகயு்டனான 

்�ாராட்டம், பவற்றி 
அளிததுளைதாக முல்ளலததீவு 
மாவட்ட க்டற்பதாழிலாைர் 
சம்்மைன தளலவர் 
அ.அருளநாதன் பதரிவிததுளைார்.

முல்ளலததீவு ஊ்டக 
அளமயததில் ்நற்று (13) 
நள்டப�ற்்ற ஊ்டக சநதிபபின் 
்�ாது அவர் இதளன 
பதரிவிததுளைார். ்மலும் அவர் 
கூறியதாவது: 

க்டநத 03 ஆம் திகதி 
்மற்பகாளைப�ட்ட 
க்டற்பதாழிலாைர்களின் 
்�ாராட்டம் 06 ஆம் திகதி 
�ணிப�ாைர் நாயகததினால் 
வழஙகப�ட்ட வாக்குறுதிக்கு 
அளமவாக ளகவி்டப�ட்டது. 

அதற்களமய, எஙகளின் 
்காரிக்ளகக்கு அளமவாக,  
சட்டவி்ராத க்டற்பதாழில் 
ந்டவடிக்ளகக்கு உ்டநளதயாக 
இருநத நீரியல் வைததிளணக்கை 
உதவிப�ணிப�ாைருக்கு இ்டம் 
மாற்்றம் வழஙகப�டடுளைது. 
முல்ளலததீவு மாவட்டததுக்கு 

புதிதாக வரவுளை அதிகாரிக்கு 
ஆதரவாக, நாஙகள அளனவரும் 
ஒதது நிற்்�ாம். 

சட்டவி்ராதமான பதாழில் 
பசய்�வர்களும் க்டற்ப்றாழில் 
அளமசசர் ்டக்கைஸ் 
்தவானநதாளவ சநதிதது 
கலநதுளரயாடினார்கள, ஆனால், 
அளமசசர் சட்டவி்ராதமான 
பதாழில் பசய்யமுடியாது 
என்று பதரிவிததுவிட்டார். 
க்டற்ப்றாழில் அளமசசரின் இநத 
முடிளவ வர்வற்கின்்்றாம்.  
இநத வி்டயம் சரியாக 
நள்டப�றுமாக இருநதால் 
்மலும் அளமசசருக்கு நாஙகள 

க்டளமப�டடுள்ைாம். 
நாஙகள ளவதத ்காரிக்ளகக்கு 

அளமய சட்டவி்ராத 
க்டற்ப்றாழில் ந்டவடிக்ளகக்கு 
உ்டநளதயாக இருநத ஏளனய 
இரண்டு அதிகாரிகளையும் 
மாற்்றம் பசய்ய்வண்டும். 
அளதயும் அளமசசர் பசய்து 
தருவாபரன நம்புகின்்்றாம்.

இனிவரும் அதிகாரிகளு்டன் 
மீனவ சமூகஙகள ஒன்றிளணநது, 
சட்டவி்ராத பதாழில் 
ந்டவடிக்ளகளய இல்லாமல் 
பசய்தான்தான் மீனவர்கள 
வாழமுடியும் என்றும் அவர் 
பதரிவிததுளைார்.

ப�ோரோட்டம் செற்றி; 
அதிகோரிக்கு இ்டம்்ோற்்றம்

ம்க்ை துஷ்பிரய�ோ்கம் செய்த

தந்தக்கு 
விளக்்கமறியல்

ஓமந்தயில் 
மின்னல் தாக்கி 
11 மாடு்கள் பலி

�ோழ். மோந்கரில ச�ோதுஇடத்தில குப்� 
ச்கோட்டினோல, மலைெலைம் ்கழித்்தோல

வெற்றி்ை துப்பி்னால் தண்டம்

�	எம். ச�ொெொந்த் 

யாழ்ப�ாணம் மாநகர 
சள� எல்ளலக்குள ப�ாது 
இ்டஙகளில் குபள� 
பகாடடுதல் , பவற்றிளல 
துபபுதல், மலசலம் 
கழிததல் ஆகியவற்றுக்கு 
தண்்டப�ணம் 
அதிகரிக்கப�டடுளை 
நிளலயில், தீவிரமாக 
கண்காணிக்கப�டடு, 
குற்்றம் இளழததவர்களுக்கு 
உ்டனடியாக்வ தண்்டம் 
அ்றவி்ட ந்டவடிக்ளககள 
எடுக்கப�டடுளைன 
என யாழ். மாநகர சள� 
உறுபபினரும் சுகாதர குழு 
தளலவருமான வ. �ார்ததீ�ன் 
பதரிவிததுளைார். 

அது பதா்டர்பில் 
்மலும் பதரிவிக்ளகயில், 

கழிவுகளை உரிய முள்றயில் 
அகற்றும் பசயற்�ாடுகள 
உளை ்�ாதிலும் , �லரும் 
கழிவுகளை உரிய இ்டஙகளில் 
்�ா்டாது, வீதிகள, ப�ாது 
இ்டஙகளில் வீசி விடடுச 
பசல்கின்்றனர். அதனால் 
சுகாதார சீர்்கடுகள 
ஏற்�டுகின்்றன. 

க்டநத காலஙகளில் இருநத 
தண்்டப�ணதளத தற்்�ாது 
சள�யின் அனுமதியு்டன் 
திருததியுள்ைாம். ப�ாது 
இ்டஙகளில் குபள� 
பகாடடுதலுக்கு ஐயாயிரம் 
ரூ�ாயும் பவற்றிளல 
துபபினால் இரண்்டாயிரம் 
ரூ�ாயும்  ப�ாது இ்டததில் 
மலசலம் கழிததால் 
ஐயாயிரம் ரூ�ாயும் தண்்டம் 
அ்றவி்டப�டும் எனத 
பதரிவிததார்.

ய�ோ்்தபச�ோருள் ச்தோடரபில ்்க்தோகும்

மாணெர்க்ள சி்ையில் 
அ்்டக்்கக்கூ்டாது

முதல்நி்ை மாணெர்களுக்கு வ்கௌரெம்

ஜனொ எம்.பி சதரிவிப்பு

சதா சரெணபெனின 
நூலும் பல்திைன 
ெட்டும் வெளியீடு

திருகய்கோவில 
இலம்னட் அ்கழ்வு: 
உ்ட்னடியா்க அறிக்்்க 
சமரப்பிக்குமாறு ்கடிதம்

�	எம்.என்.எம் அப்ரொஸ

சமூக அபிவிருக்கான 
நிறுவனததினால்  
(ISD)அம்�ாள்ற 
மாவட்டததிலுளை 
இளைஞர், யுவதிகளுக்கு 
முரண்�ாடடு தீர்வுகள 
பதா்டர்�ான இரு நாள 
பசயலமர்வு பசவவாய், 
புதன் (11, 12) ஆகிய 
கிழளமகளில் காளரதீவு 
தனியார் மண்்ட�ததில் 
நள்டப�ற்்றது.

சமூக அபிவிருக்கான 

நிறுவனததின் பிராநதிய 
திட்ட உததி்யாகததர் 
எம்.எஸ்.ஜலீல் 
தளலளமயில் நள்டப�ற்்ற 
இசபசயலமர்வில், 
இலஙளக மனித உரிளமகள 
ஆளணக்குழுவின் கல்முளன 
பிராநதிய இளணப�ாைர் 
ஏ.சி.ஏ அஸீஸ் வைவாைராக 
கலநது பகாண்டிருநதார்.  

அம்�ாள்ற 
மாவட்டததிலுளை சுமார் 
40 இளைஞர், யுவதிகள 
இசபசயலமர்வில் கலநது 
பகாண்டிருநதனர்.

முரண்பாட்டு தீர்வுகள்

்கைப்்பயில் சிக்கிய வெடிவபாருட்்கள் மீட்பு

மீரோயவோ்ட ச�ோது நூலை்கத்தில
விசச்ட சத்ெ உ்்டயெர்களும் 
ொச்கரா்க சசரப்பு

தமிழ் ்தசிய கூடடமைப்பின் 
அமபோமை ைோ�டட 
போரோளுைன்ை உறுப்பினர் 

த�ரோசோ கமையரசன், ஜனோதிபதிக்கு 
எழுதிய கடிதத்துக்கு ஜனோதிபதி 
வசயைகத்திலிருந்து பதில் கடிதம  
அனுப்பி ம�க்கப்படடுள்ளது

“அரெோஙகம் எஙகளை 
�யமுறுத்த முடியோது”

மு �ா



�	ஆ.ரமேஸ்

நுவரெலியா பிெதேச 
சபையின் 2023 ஆம் 
ஆண்டுக்ான ைடரஜெட 

நிபைதவறைபைடடுள்ளது.
 மாோநே  அமர்வு சபை ேவிசா்ளர் 

தவலு தயா்ொஜ் ேபைபமயில் 
தேறறு (13) ்ாபை ஆெம்ைமான 
தைாது, 23 உறுபபினர்்ளில் 
20 உறுபபினர்்ள சபைககு 
சமூ்மளித்திருநேனர்.

இேன்தைாது ேவிசா்ளொல்  
2023ஆம் ஆண்டுக்ான 

ைாதீடடு அறிகப் சபையில் 
சமர்பிக்பைடடிருநேது.

சபையின் 18 உறுபபினர்்ள 
இேறகு ஆேெவா் வாக்ளித்ே 

நிபையில், ஐககிய தேசிய ்டசியின் 
உறுபபினொன  அஜீத் உயாஙர்ாட 
மாத்திெம் இேறகு எதிொ் 
வாக்ளித்ோர்.

தமலும் ேமிழ்முறதைாககு 
கூடடணி, மக்ள விடுேபை 
முன்னணி, இைஙப் ரோழிைா்ளர் 
்ாஙகிெஸ் என்ைவறறின் 
உறுபபினர்்ள மூவர் தேறபைய 
சபை அம ர்வில் ்ைநதுர்ாள்ளாே 
நிபையில், நுவரெலியா பிெதேச 
சபையின் 2023 ஆம் ஆண்டுக்ான 
ைாதீடு  18 தமைதி் வாககு்்ளால் 
நிபைதவறைபைடடது.

�	எஸ்.கமேசன்

 ரைா்வநேைாவ,  
ரசபைல்டடன் (சீனாகர்ாை) 
தோடடத்தின் தமறபிரிவில், 
வபையில் சிககியிருநே 
சிறுத்பேரயான்று 8 மணி 
தேெம் தைாொடடத்தின் 
பின்னர், மயக் ஊசி 
ரசலுத்ேபைடடு, உயிருடன் 
மீட்பைடடுள்ளது.

மூன்று அடி நீ்ளமான 
ஆண் சிறுத்பேரயான்று 
வபையில் சிககியிருபைபே 
அறிநே தோடட மக்ள, 
தோடட அதி்ாரிககு தேறறு 
முன்தினம் (12 ) ்ாபை ே்வல் 
வழஙகியுள்ளனர்.

பின்னர் அதி்ாரி 
ரைா்வநேைாபவ 
ரைாலிஸாருககு 
ரேரியபைடுத்திய பின்னர், 
ரைாலிஸார் ஊடா் 
ேல்ைத்ேண்ணி வனவிைஙகு 
அதி்ாரி்ளுககு ே்வல் 
வழங்பைடடது.

 மெக்றி 
தோடடரமான்றில், 
மிரு்ங்ளிடமிருநது 
விப்ளசசபை ைாது்ாககும் 
தோககில் தைாடபைடடிருநே 

்ம்பி  வபையிதைதய சிறுத்பே 
சிககியுள்ளதுடன், மக்ள 
ேடமாடடத்பே ்ண்டதும் 
வபைபய பிய்த்துகர்ாண்டு 
ஓடியோல் தேயிபை 
மபைபைகுதியில் சிககியுள்ளது.

 இேன் பின்னர், 
ெநரேனி்ை மிரு் 
பவத்தியசாபையிலிருநது, 
மிரு் பவத்தியர்  
வெபழக்பைடடு, துபைாககி 
மூைம் மயக் மருநது ஊசி 
ரசலுத்ேபைடடு, சிறுத்பே 
ைாது்ாபைா் மீட்பைடடது.

 சிகிசபச்ளுக்ா் மினிபதை 
மிரு் பவத்தியசாபைககு 
சிறுத்பே ர்ாண்டு 
ரசல்ைபைடடதுடன், 
குணமபடநே பின்னர் 
செணாையத்தில் விடபைடும் 
என அதி்ாரி்ள ரேரிவித்ேனர்.

மபைய்த்தில் விெல் 
விடடு எண்ணககூடிய 
்விோயினி்ளில் ஒருவொன 
எஸ்ேர் ேேனியலின் 
‘ரைருரவடிபபு மபை்ள’ 
எனும் ்விபே நூல் 
அறிமு் நி்ழ்வு ர்ாழும்பு 
ேமிழ்சசங் சங்ெபபிளப்ள 
மண்டைத்தில் ோப்ள (15) 
ேபடரைைவுள்ளது.

பிறை்ல் 4 மணிககு 
ஆெம்ைமாகும் இநே 
நி்ழ்பவ, ோ் ஸ்ரீ ்ங்ாேென் 
ேபைபம ோங்வுள்ளதுடன், 
தைொசிரியர் சித்ெதை்ா 
ரமௌனகுரு, ்விஞர் சு. 

முெளிேென், தில்பைோேன் 
ைவித்ென், ரச. ஞானொசா, 
சிவனு மதனா்ென் ஆகிதயார் 
உபெயாறைவுள்ளனர்.

நூலின் முேற பிெதி பய 
பூைாைசிங்ம் புத்ே்சாபையின்  
உரிபமயா்ளர் ஸ்ரீேர்சிங 
ரைறறுகர்ாள்ளவுள்ளதுடன், 
சிைபபு பிெதிபய 
மு. சுதெநதிென் 
ரைறறுகர்ாள்ளவுள்ளார்.

வெதவறபுபெபய 
ஊட்வியைா்ளர் மதேஸ்வரி 
விஜெயனநேனும் ஏறபுபெபய 
்விஞர் எஸ்ேரும் 
நி்ழ்த்ேவுள்ளனர்.

நானுஓயா, கார்ல்ஸ்பேக் தமிழ் வித்தியாலயத்துக்கு நூ்லகள் ககயளிக்கும் நிகழ்வு, போடசாகல 
பிரதான மணடபேத்தி்ல நகடபபேற்றது. ஸ்ரஹா ்டீ்ல உரிகமயாளர திருசபச்ல்வம் ஊடாக இந்நூ்லகள் 
ககயளிக்கபபேடடன.      (நீலஸ்மகம் பிரசாந்த்)

�	பி.மகதீஸ்

நுவரெலியா மாவடடத்தில் 
த்ாபபி ையிர் ரசய்ப்பய 
அபிவிருத்தி ரசய்வேற்ா், 
ஜெபைான் ோடடு 
கிதயாதோ நிறுவனத்தின் 
அனுசபணயுடன் 30 ஆயிெம் 
த்ாபபி ்ன்று்ளும் 40 கிதைா 
கிொம் த்ாபபி விபே்ளும் 
ைகிர்ேளிககும் தவபைத்திடடம் 
முன்ரனடுக்பைடடது.

ேஙகுொஙர்த்ே 
பிெதேசத்தில் இடம்பிடிய 
கிொமத்தில் ஆெம்ை 
நி்ழ்வு ேபடரைறைதுடன், 

நுவரெலியா மாவடட 
ரசயைா்ளர் ேநேன ்ைைட   
ஆெம்பித்து பவத்ோர். 
அஙகுள்ள மக்ளுககு 8 
ஆயிெம் த்ாபபி ்ன்று்ளும் 
த்ாபபி விபே்ளும்  
வழஙகிபவக்பைடடன. 

�	எஸ்.மக.குோர்

 நுவரெலியா பிெதேச 
ரசயை்ப பிரிவில் வசிககும்    
250 குடும்ைங்ளுககு, 10,000 

ரூைாய் ரைறுமதியான 
உைருணவுப ரைாதி்ள 
வழஙகும் நி்ழ்வு நுவரெலியா 
புதிய ே்ெ மண்டைத்தில் 
ேபடரைறைது.

�	ரஞ்சித் ராஜபக் ஷ

தோர்வூட ரைாலிஸ் 
பிரிவுககுடைடட 
இன்ஜெஸ்டரி (கிருமர்ாை) 
தோடடத்தில் ோபயப 
பிரிநது ேனித்து 
இருநே இெண்டு 
சிறுத்பேக குடடி்ள, 
மீண்டும் ோயிடதம 
ஒபைபடக்பைடடுள்ளன.

பிைநது 10 
ோள்த்ளயான குறித்ே 
இெண்டு சிறுத்பேக 
குடடி்ளும் ேல்ைத்ேண்ணி 
வனஜீவொசி்ள அலுவை் 

அதி்ாரி்்ளால் ோயிடம் 
விடபைடடுள்ளன.

ர்ாழுநது 
ைறிபைேற்ா்ச ரசன்ை 
ரோழிைா்ளர்்ள, 
சிறுத்பேக குடடி்ப்ளக 
்ண்டு தோடட 
நிர்வா்த்துககு 
அறிவித்துள்ளனர்.

பின்னர் தோடட 
நிர்வா்ம் ஊடா் 
ேல்ைத்ேண்ணி 
வனஜீவொசி்ள அலுவை் 
அதி்ாரி்ளுககு 
அறிவிக்பைடடுள்ளது.

இேபனயடுத்து 
ஸ்ேைத்துககு வருப் ேநே 
அதி்ாரி்ள, குடடி்ள 
இெண்டும்  ்ாணபைடட 
இடத்திதைதய 
குடடி்ப்ளப  
ைாது்ாபைா் மீண்டும் 
பவத்துள்ள நிபையில்,  
சிறிது தேெத்தில் ோய் 
சிறுத்பே அதே இடத்துககு 
குடடி்ப்ள தேடி வநது 
குடடி்ப்ள எடுத்துச 
ரசன்ைோ்  அதி்ாரி்ள 
ரேரிவித்துள்ளனர்.

 

்ண்டி, தி்ன,  ்/ 
இெஜெரவல்ை இநது தேசிய 
்ல்லூரியின் ைபழய 
மாணவர் சங் ரைாது  
கூடடமும், 2022 / 2024 ஆம் 
ஆண்டுக்ான ைபழய மாணவர் 

சங்த்தின் புதிய ரசயறகுழு 
ரேரிவு ரசய்யும் நி்ழ்வு    
ஞாயிறறுககிழபம (16) ்ாபை 
9   மணிககு   ்ல்லூரியின் 
பிெோன மண்டைத்தில்  
ேபடரைறும்.

�	மஷன் சசனவிரத்ன

தைொேபனப 
ைல்்பைக்ழ்த்தில்   
்ல்வி ்றை நிபையில், 
்ாணாமல் தைாயிருநே 
ரைாறியியல் பீடத்பேச 
தசர்நே மாணவரனாருவர் 10 
ோள்ளின் பின்னர், மீண்டும் 
ைல்்பைக்ழ்த்துககு வரு ப் 

ேநதுள்ளார்.
்டநே இெண்டாம் 

தி்தி ்டிேம் ஒன்பை எழுதி 
பவத்து விடடு, ்ாணாமல் 
தைாயிருநே நிபையில், 
ைல்்பைக்ழ்த்துககு தேறறு 
முன்தினம் (13) மாபை 
திரும்பி வநதுள்ளார் என 
ைல்்பைக்ழ்த்தின் உை 
பீடாதிைதி ரேரிவித்துள்ளார்.

�	சோச�ாேட் ஆஸிக்

ரைால்ர்ால்ை 
நீர்த்தேக்த்தின் வான்்ேவு 
ஒன்று திைக்பைடடுள்ளது.

ம்ாவலி 
்ஙப்யின் நீர் மடடம் 
உயர்வபடநதுள்ளோல்  
ரைால்ர்ால்பை நீர்த் 
தேக்த்தின் வான் ்ேவு்ளில் 
ஒன்று தேறறு ( 13 ) ்ாபை 
முேல் திைக்பைடடுள்ளோ் 
ம்ாவலி அதி்ாெ சபை 
ரேரிவிககின்ைது.

குறித்ே வான் ்ேவு ஓர்  

அடி மூன்று அஙகுைம் வீேம் 
திைக்பைடடுள்ளோ்வும் 
அேன் மூைம் ரசக்னுககு 
1,250 ்ன அடி நீர் 
ரவளிதயறுவோ்வும் 
ரேரிவிக்பைடடுள்ளது.

�	சிவாணி ஸ்ரீ

ரோெண ்ல்வி வைய 
ைாடசாபை ்ல்வி ரைாதுத் 
ேொேெ சாோெண ேெ 
மாணவர்்ளுக்ான ்ணிே, 
விஞஞான ைாடக  ்ருத்ேெஙகு 
தம/ரோ ரோெண ேமிழ் 
ம்ா வித்தியாைய பிெோன 
மண்டைத்தில்  ைாடசாபை 
அதிைர் ரி. ஸி ஜீவதயாஹினி 
ேபைபமயில் அண்பமயில் 
ேபடரைறைது. 

இைஙப் த்ாபிதயா 
நிறுவனத்தின் பூெண 
அனுசெபணயிலும்   அேன் 
்ல்வி ரசயறைாடடா்ளரும்  
தோடடப புை மக்ளுககு உேவி 
்ெம் நீடடிவரும் ரோழிைதிைர் 

வீ.த் ைாைசுபபிெமணியத்தின் 
ஏறைாடடிலும் ேபடரைறை 
இக்ருத்ேெஙகு, முன்னாள 
அதிைரும் விஞஞான ைாட 
சிைபபு ஆசிரியருமான எச.
எம்.எம் ைாசில் முேைாவது 
்டடமா் விஞஞான ைாட 
்ருத்ேெஙப் ேடத்தினார்.

மத்திய மா்ாண ேமிழ் ரமாழி 
தினப தைாடடி்ள, ்ம்ைப்ள 
ஸாஹிொக ்ல்லூரியில் ஒகதடாைர் 
8ஆம் தி்தி இடம்ரைறைன.

மத்திய மா்ாண தமைதி் 
மா்ாணக ்ல்விப ைணிபைா்ளர் 
திருமதி அருநேதி சத்திதயநதிொ 
ேபைபமயில், மா்ாணக ்ல்விப 

ைணிபைா்ளர் பி. 
அமெசிரி பியோஸவின் 
வழி்ாடடலின் கீழ் 
இபதைாடடி்ள 
இடம்ரைறைன.

ேனி நி்ழ்சசி்ளும் 
குழு நி்ழ்சசி்ளும் 
ேபடரைறைன. ேெம் 

10,11,12, 13 ஆகிய 
வகுபபு்ப்ளச தசர்நே 4,5 
ஆகிய பிரிவு்ளுக்ான 29 
ேனி மறறும் குழுப தைாடடி 
நி்ழ்சசி்ள இடம்ரைறைன.

இேன்தைாது மத்திய 
மா்ாண தமைதி் 
மா்ாணக ்ல்விப 

ைணிபைா்ளர் திருமதி அருநேதி 
சத்திதயநதிொ மறறும் மா்ாண 
உேவிக ்ல்விப ைணிபைா்ளர் 
ரை.விகதனஸ்வென் ஆகிதயார் 
உபெயாறறுவபேயும் 
்ைநதுர்ாண்தடாபெயும் 
ைடங்ளில் ்ாணைாம். (ரமய்யன்)

நுவரெலியா பி ெதேச சபையில்

பாதீடு நிறைவேறைம்

நூல் அறிமுகவிழா

உலருணவுப் ப�ாதிகள் 
வழஙகப்�ட்டன

ப�ாதுக் கூட்டம்

ப�ால்பகால்லயில் 
வானகதவு திறப்பு

நூல்கள் வழங்கி வவப்பு

பிரிநத 2 சிறுத்தக் குடடிக்ை 
இ்ணததுக் பகாண்ட தாய்ச் சிறுத்த

சீனாக் பகா்லயில் சிக்கிய 
சிறுத்த உயிரு்டன மீடபு

ககாப்பி கனறுகளும் 
வி்தகளும் �கிரநதளிக்கப்�ட்டன

மாணவன திரும்பி வநதார

சா/த மாணவரகளுக்கான கருததரஙகு

தமிழபமாழி தினப் க�ாடடிகள்

மகாவலி கங்கயின் 
நீர் மட்டம் 
உயர்வ்்டந்துள்ளதால்  

ப�ால்பகால்்லை நீர்த் 
ததககத்தின் வான் 
கதவுகளில் ஒன்று ஓர்  அடி 
மூன்று அஙகுலைம் வீதம் 
திறககப�டடுள்ளது 
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கடிதஙகள்

தற்செயலானதா, திட்டமி்டப்பட்டதா?

மனிதர்களின் ததவை்கள் 
நிறுததப்படுைதிலவலை. எவைளவு 
ப்பரும் பெலைம், ்கலவி, பு்கழ் என்்பன 
தெர்நததாலும் எ்நத ஒரு மனிதனும் 
முழுவமயதா்கத திருபதிப்பட 
மதாடடதான். எஙத்கதா ஒரு குவைவயச் 
பெதாலலிவிடுகின்ைதார்கள். 

நதாடு்களின் அரசு்கள் கூட, ஆவெ 
மிகுதியதால ்பக்கதது நதாடு்களுககுள் 
நுவை்நது, அடட்கதாெம் பெய்து அ்நத 
நதாடவடக வ்கப்பற்றிவிடுைதுண்டு. 

எளியைர்கவள உவதப்பது, ்கதாலைம் 
முழுக்க நட்நதுப்கதாண்டிருககின்ைது. 
அரசியலில இன்று நடப்பது 
என்ன? ைலிவமயற்ை அரெதாங்கதவத 
வைததிருககும் அரசு்கள், சிறு்பதான்வம 
மக்களுடன் அடிக்கடி தமதாதுகின்ைன. 

அைர்கவள அடககி 
வைததிருப்பதில புலைன்்கவளச் 
பெலுததினதால, மிஞ்சுைது தமலைதி்க 
ஆவெ்களும் ஆணைமும் ததான். உலை்க 
ெரிததிரங்கவள அறி்நதைர்கள் கூட, 
தங்களுககு அரெ்பதவி ை்நததால, எைவர 
மதிககின்ைதார? 

ஓரிரு நலலைைர்கள் 
மதாததிரம், ்பதவியில நீதியுடன் 
்கருமமதாற்றுகின்ைதார்கள். பிைவர 
ைருததி, அைர்களின் முயற்சியதால ைரும் 
முன்தனற்ைம் ஈதடற்ைம் தரதாது. 

மதா்நதர்கள், ஒருைவர நம்பி 
ஒருைர இருக்க தைண்டும். அைதவத 
அறியதாதைர்கள், பைறுககும் 
்கதாரியங்கவளச் பெய்ைதார்கள். 
அதந்கர அனு்பைங்கவள மை்நது 
த்பதாகின்ைதார்கள். இதனதாதலைததான் 
துன்்பங்கள் ைருகின்ைன. 

பருத்தியூர் பால. வயிரவநாதன்

 தம்பிலுவில , திருகத்கதாவில 
பிரததெங்களில அண்வமக்கதாலைமதா்க 
்பதாரிய ்கடல அரிபபு இடம்ப்பற்று 
ைருகிைது. 

 தம்பிலுவில திருநதாவுக்கரசு 
நதாயனதார குருகுலைததுககு 
முன்னதாலுள்ள ்கடல ்பகுதி, 
திருகத்கதாவில சிததிர தைலைதாயுத 
சுைதாமி த்கதாவிலுககு முன்னதால உள்ள 
்கடல ்பகுதி என்்பன இ்நதப ்பதாரிய 
்கடலைரிபபுககு இலைக்கதாகி ைருகின்ைன.

 ்கட்நத ஒரு ைதார ்கதாலைமதா்க, 
உககிரமதா்க இடம்ப்பற்று ைரும் இ்நதக 
்கடல அரிபபில நூற்றுக்கணக்கதான 
பதன்வன மரங்கள் அடிதது 
பெலலைப்படடு இருககின்ைன. அது 
த்பதாலை ஏவனய மரங்கவளயும்  ்கடல 
்கதாவு ப்கதாண்டிருககிைது.

 சுமதார 100 அடி ்பரபபு ்கடலுககுள் 
்கதாவுப்கதாள்ளப்படடு இருககின்ைது. 
இதனதால, மக்கள் அச்ெததில ைதாழ்்நது 
ைருகின்ைதார்கள்.  மீனைர்களும் 
்கடலுககுச் பெலலைதாமல தமது 
ைதாழ்ைதாததாரதவத இை்நதுள்ளதார்கள். 
அைர்களது மீன்பிடி ைள்ளங்கவள 
்கவரவய விடடு ந்கரதத தைண்டிய 
சூழ்நிவலை ஏற்்படடுள்ளது.

எனதை, தம்பிலுவில, திருகத்கதாவில 
பிரததெங்களில அண்வமக்கதாலைமதா்க 
ஏற்்படடிருககும் ்கடலைரிபவ்ப 
தடுதது நிறுதத தைண்டும் என்று, 
்பதாதிக்கப்படடிருககும் மக்கள் 
த்கதாரிகவ்க விடுககின்ைதார்கள்.

வி.ரி சகாததவராஜா

ஐககிய நதாடு்கள் ெவ்பயின் 
ப்பதாதுச்பெயலைதாளர அன்தடதானிதயதா 
குடபரஸ், அண்வமயில ‘்பசியின் சூைதாைளி 
மற்றும் உலை்களதாவிய உணவு முவையின் 
உருககுவலைவு’ குறிதது ்கைவலையுடன் 
த்பசினதார. 

விநிதயதா்கச் ெஙகிலி்கள் சீரகுவலை்நது 
உணவு, எரிப்பதாருள், உரங்களின் விவலை்கள் 
விண்வண முடடும் அளவுககு உயர்நது 
ைருைததா்கவும், இது ஏவை்கவளக 
்கடுவமயதா்கப ்பதாதிதது, உலை்கம் முழுைதும் 
அரசியல ஸ்திரமின்வம, அவமதியின்வமககு 
விததிடுைததா்கவும் அைர கூறினதார.

உலை்களதாவிய உணவு பநருக்கடி ்பற்றி 
எமககுச் பெதாலலைப்படடதாலும், நிவலையதான 
உணவு முவை்கள் குறிதத ெரைததெ நிபுணர்கள் 
குழுவின் கூற்றுப்படி, தற்த்பதாது த்பதாதுமதான 
உணவு உள்ளது; உலை்களதாவிய உணவு 
ைைங்கல ்பற்ைதாககுவை அ்பதாயம் இலவலை 
என்்பததாகும். 

உணவுப ப்பதாருட்கள் ஏரதாளமதா்க 
இரு்நததாலும், விவலைைதாசி உயரவைக 
்கதாண்கிதைதாம். பிரச்சிவன, உணவுப 
்பற்ைதாககுவையலலை; மதாைதா்க, உணவுப 
ப்பதாருட்களின் மீததான ்பலததசிய 
நிறுைனங்களின் இலைதா்பபைறி ஆகும். 

உலை்களதாவிய உணவு முவைவய 
வ்கயதாளு்பைர்களதா்க, ்பலததசிய நிறுைனங்கள் 
மதாறிவிடடன. இைற்றின்மீது எதுவித 
்கடடுப்பதாடவடயும் விதிக்க இயலைதாதைதாறு, 
அரசு்கள் பெயலிை்நதுள்ளன. இ்நத 
இலைதா்பபைறிககு, உகதரனில இடம்ப்பறும் 
த்பதார நலலைபததாரு ெதாடடதாகியுள்ளது. 

உகதரன் த்பதார என்்பது, ஒரு புவிெதார 
அரசியல, ைரதத்கம், ெகதி மூலைங்கவளக 
்கடடுப்படுததுைதற்்கதான தமதாதல. இது, 
ரஷயதாவிலிரு்நது ஐதரதாப்பதாவை பிரிக்க 
முயலுைதன் மூலைம், ரஷயதாவுககும் 
ஐதரதாப்பதாவுககும் எதிரதா்க, அபமரிக்கதா ஒரு 
மவைமு்கப த்பதாரில ஈடு்படுைவதப ்பற்றியது. 

ஐதரதாப்பதாவுககு தீஙகு விவளவிப்பதற்்கதா்க, 
ரஷயதா மீது ப்பதாருளதாததாரத தவட்கவள 
விதிதது, அவத தமலும் அபமரிக்கதாவைச் 
ெதார்நதிருக்கச் பெய்கிைது.

1980்களில இரு்நது, புதிய 
ததாரதாளமயக ப்கதாள்வ்க்கள், அபமரிக்கப 
ப்பதாருளதாததாரதவத பைறுவமயதாககி உள்ளன. 
அதன் உற்்பததித தளம், ்கடுவமயதா்கப 
்பலைவீனமவட்நதுள்ள நிவலையில, 
சீனதாவையும் ரஷயதாவையும் குவைமதிபபுககு 
உட்படுததுைதும், ஐதரதாப்பதாவை 
்பலைவீனப்படுததுைதும்ததான் அபமரிக்கதாவின் 
தமலைதாதிக்கதவத நிவலைநிறுததுைதற்்கதான 
ஒதர ைழி. இதன் ஒரு்பகுதிதய, எப்படியதாைது 

ரஷயதாவின் அவனதது ைரதத்கதவதயும் 
குறிப்பதா்க இயற்வ்க எரிைதாயு ஏற்றுமதிவய 
தடுக்க முயலைததா்ககும்.  

ரஷயதா மீததான ப்பதாருளதாததாரத தவட்கள் 
எப்படி இருககும் என்்பது, அபமரிக்கதாவுககு 
முன்த்ப பதரியும். அவை, உலைவ்க இரண்டு 
பததாகுதி்களதா்கப பிரிதது, ஒருபுைம் 
அபமரிக்கதாவும் ஐதரதாப்பதாவும் மறுபுைம், 
சீனதாவும் ரஷயதாவும் என்்பததா்க, ஒரு புதிய 
ப்கடுபிடிபத்பதாவரத தூண்டிவிடதை 
அபமரிக்கதா முயலகிைது. 

மின்ெதாரம், உணவு ஆகியைற்றின் அதி்க 
விவலை உயரவு்களதால, ஐதரதாப்பதா த்பரழிவுககு 
உள்ளதாகும்; அபிவிருததி அவட்நதுைரும் 
நதாடு்கள்,  உணவு விவலை்களின் அதி்கரிப்பதால 
மி்க தமதாெமதா்கப ்பதாதிக்கப்படும் என்று 
அபமரிக்க ப்கதாள்வ்க ைகுப்பதாளர்கள் 
அறி்நதிரு்நதனர. 

உலை்களதாவிய தமலைதாதிக்கதவத 
நிவலைநிறுததுைதற்கு, அபமரிக்கதா, ஒரு ப்பரிய 
பநருக்கடிவய உருைதாககுைது இது முதல 
முவையலலை.  உணவுப ப்பதாருட்களின் விவலை 
அதி்கரிப்பதானது, நதாடு்கவள ்கடனில திைம்்பட 
சிக்க வைககிைது.

உணவுப ப்பதாருட்களின் விவலை 
அதி்கரிபபின் ஊடு, மீண்டும் மனிதகுலைததின் 
்பர்நத ்பகுதி்கள் மீது, அபமரிக்கதா ஒரு த்பதாவர 
இன்று நடததுகிைது. இது உருைதாககுகின்ை 
ைறுவம, அபமரிக்கதாவை ெதார்நது நதாடு்கள் 
இருப்பவத உறுதி பெய்கிைது. ெரைததெ 
நதாணய நிதியமும் உலை்க ைஙகியும், அபமரிக்கதா 
ெதார்பதா்க நதாடு்கள் இருப்பவத உறுதிபெய்ய, 
அ்நநதாடு்களில ்கடவன உருைதாக்க 
்பயன்்படுததும் நிதி நிறுைனங்களதாகும். 

தற்த்பதாவதய ப்கதாள்வ்க்கள் 
குறிப்பதா்க, ஏவை நதாடு்களுககு உணவு 
மற்றும் ்கடன் பநருக்கடிவய உருைதாக்க 
ைடிைவமக்கப்படடுள்ளன. அபமரிக்கதா, 
இ்நதக ்கடன் பநருக்கடிவயப ்பயன்்படுததி, 
அதி்க எண்பணய், உணவு இைககுமதி்களுககு 
்கடன்்கவள பெலுததுைதற்்கதா்க நதாடு்கவள 
தனியதாரமயமதாககுைவதயும், அைர்களின் 
ப்பதாதுச் பெதாதது்கவள விற்்கவும் 
்கடடதாயப்படுததுகிைது. 

இ்நத ஏ்கதாதி்பததிய மூதலைதா்பதாயம், 
இததத்பதான்ை தநதாக்கதவத நிவைதைற்றிய 
‘ப்கதாவிட நிைதாரணம்’ ்கடன்்களின் 
பின்னணியில ைருகிைது. 2021ஆம் ஆண்டில 
மடடும் த்கதாவிட-19 ்கடன்்களின் ஊடதா்க, 
ெரைததெ நதாணய நிதியம் 33 ஆபிரிக்க 
நதாடு்களில, சிக்கனக ப்கதாள்வ்க்கவளத 
பததாடர ஊககுவிக்கப்படடவத ‘ஓகஸ்்பதாம்’ 
மதிப்பதாய்வு அறிகவ்க சுடடிக்கதாடடுகிைது. 
இவைறிகவ்கயதானது, 55 ஆபிரிக்க யூனியன் 
உறுபபு நதாடு்களில, 43 நதாடு்கள்  அடுதத 
ஐ்நது ஆண்டு்களில, பமதாததம் 183 பிலலியன் 
படதாலைர ப்பதாதுச் பெலைவுக குவைபபு்கவள 
எதிரப்கதாள்கின்ைன என்று குறிபபிடுகின்ைது.  

நீண்ட்கதாலைமதா்க விைெதாயம், உணவு, 
விநிதயதா்கம் என்்பைற்வை ்கடடுப்பதாடடில 
வைததிருப்பதன் மூலைம், மூன்ைதாமுலை்க 
நதாடு்களில ப்பரும்்பகுதிவய ஆதிக்கம் 

பெலுதத, அபமரிக்கதாைதால முடி்நதது. 
உலை்க ைஙகியின் புவிெதார அரசியல, 

்கடன் மூதலைதா்பதாயம் என்்பன, நதாடு்கவள 
உணவுப ்பற்ைதாககுவைப ்பகுதி்களதா்க 
மதாற்றியவமததன. அதன் ஒரு ைழிமுவையதா்க, 
மூன்ைதாமுலை்க நதாடு்களில  ்பணப்பயிர்களின், 
ப்பரு்நதததாடட ஏற்றுமதிப ்பயிர்களின் 
உற்்பததிவய அதி்கரிக்கக த்கதாரியதன் மூலைம், 
அ்நநதாடு்கள் தங்களுககுத ததவையதான 
்பயிர்கவள ்பயிரிடதாமல பெய்தது. 
இதன்மூலைம் அ்நநதாடு்கவள இைககுமதியில 
தஙகியிருப்பனைதா்க மதாற்றியது.

உலை்களதாவிய தைளதாண் ைணி்க 
நிறுைனங்களதால ஊககுவிக்கப்படடு, 
உலை்க ைஙகியதால ஆதரிக்கப்படும் ‘உணவுப 
்பதாது்கதாபபு’ என்ை ்கருதததாக்கமதானது, 
மக்களின் உணவை ைதாஙகும் திைவன 
அடிப்பவடயதா்கக ப்கதாண்டது. இது 
தன்னிவைவுப ப்பதாருளதாததாரதவத தநதாககி, 
நதாடு்கவள ந்கரததுைதலலை. இக்கருதததாக்கம் 
உணவு பததாடரபிலைதான உலை்களதாவிய 
ெ்நவத்கள் மற்றும் மதாப்பரும் விைெதாய ைணி்க 
நிறுைனங்களதால ்கடடுப்படுததப்படும் 
விநிதயதா்கச் ெஙகிலி்கள் ஆகியைற்றுடன் 
எ்நத பததாடரபும் இலவலை த்பதான்ைபததாரு 
தததாற்ைதவத உருைதாக்க முவனகின்ைன.

உலை்களதாவிய விைெதாயததின் ்கடடுப்பதாடு, 
்பலை தெதாபதங்களதா்க அபமரிக்க புவிெதார 
அரசியல மூதலைதா்பதாயததின் ஒரு முககிய 
அம்ெமதா்க உள்ளது. ்பசுவமப புரடசியின் 
ப்பயரதால மூன்ைதாமுலை்க நதாடு்களின் 
விைெதாய முவை்கள் மதாற்ைப்படடன. அவை 
இரெதாயன உரம், கிருமிநதாசினி ெதார்நத 
விைெதாய மதாதிரிவய ஏற்றுகப்கதாண்டன. 
அவை பததாடர்பதான உள்ளீடு்கள் மற்றும் 
உள்்கடடவமபபு தமம்்பதாடடிற்கு ்கடன்்கள் 
ததவைப்படடன. அக்கடன்்கவள ெரைததெ 
நதாணய நிதியம் ைைஙகியது. 

இது அ்நநியச் பெலைதாைணிவயப 
ப்பறுைதற்கு ஏற்றுமதிப ப்பதாருட்களின் 
தமதாதனதா-்பயிர முவைவய நம்பியிருககும் 
உலை்கமயமதாக்கப்படட உணவு அவமபபிற்குள் 
நதாடு்கவள சிக்க வைததது. உணவு 
தன்னிவைவு ப்பற்ை ்பலை நதாடு்கள், உணவுப 
்பற்ைதாககுவையுவடய நதாடு்களதா்க மதாறின. 

உலை்க ைரதத்க அவமபபின் தைளதாண்வம 
ஒப்ப்நதங்கள், ‘உலை்களதாவிய உணவுப 
்பதாது்கதாபபு’ என்ை மு்கமூடிததனமதான 
்கதாரப்பதரட ெதாரபுககு ததவையதான ைரதத்க 
ஆடசிவய அவமககிைது. ‘நவதன்யதா 
இன்டரதநஷனல’ ஜூவலை 2022 இல 
பைளியிடட ‘்பசிவய விவததது இலைதா்பதவத 
அறுைவட பெய்தல: ைடிைவமக்கப்படட  
உணவு பநருக்கடி’ என்று தவலைபபிடட 
அறிகவ்கயில, ெரைததெ ைரதத்கச் ெடடங்கள் 
மற்றும் ைரதத்க ததாரதாளமயமதாக்கல ப்பரிய 
விைெதாய ைணி்கததுககுப ்பயனளிதது, 
நதாடு்கள் உணவுத தன்னிவைவை எடடுைவதத 
எவைதாறு தடுககிைது என்்பவத பதளிைதா்க 
எடுததுக்கதாடடுகிைது.  உலை்களதாவிய ெ்நவத 
விவலை்களின் ஏற்ை இைக்கங்களில இரு்நது 
விைெதாயி்களின் ்பதாது்கதாபவ்ப புதிய தைளதாண் 

ஒப்ப்நதம் நீககியது. அதத தநரததில, 
அபமரிக்கதாவும் ஐதரதாபபிய ஒன்றியமும் 
தங்கள் விைெதாயததிற்கு பததாடர்நது 
மதானியம் ைைஙகுைதற்கு விதிவிலைககு்கள் 
பெய்யப்படடன.

இது குறிதது விைரிககும் நவததானியதாவின் 
அறிகவ்க பின்ைருமதாறு பெதாலகிைது: ‘அரசு 
ைரி ்பதாது்கதாபபு மற்றும் மதானியங்கள் 
நீக்கப்படடததால, சிறு விைெதாயி்கள் 
நிரக்கதியதாகினர. இதன் விவளைதா்க, 
விைெதாயி்கள் குவைைதா்க ெம்்பதாதிததும், 
நு்கரதைதார அதி்க விவலை பெலுததியும் 
விைெதாய ைணி்க இவடததர்கர்கள் 
மி்கபப்பரிய இலைதா்பம் ஈடடியும் ைருகிைதார்கள். 

‘உணவுப ்பதாது்கதாபபு’ என்்பது, 
உலை்கச் ெ்நவதவய ஒருஙகிவணக்கவும் 
்கதாரப்பதரட்களின் வ்க்களில அவத 
ஒப்பவடப்பதற்்கதா்கவும் உணவு 
இவையதாண்வம மற்றும் உணவு தன்னிவைவு 
ஆகியைற்வைத த்கரக்க ைழிைகுததது. 

இவத பெயலில ்கதாண, நதாம் 
இ்நதியதாவைத தவிர தைறு எவதயும் ்பதாரக்க 
தைண்டியதிலவலை. இ்நதியதாவில இபத்பதாது 
இரதது பெய்யப்படட ெமீ்பததிய ்பண்வண 
ெடடம் மற்ை நதாடு்கள் அனு்பவிதத புதிய 
ததாரதாளைதாதததின் ‘அதிரச்சி சிகிச்வெ’வய 
இ்நதியதாவுககு ைைஙகுைவத தநதாக்கமதா்கக 
ப்கதாண்டது.

நுவததாகியதா அறிகவ்கயதானது, தற்த்பதாவதய 
உணவு பநருக்கடி எவைதாறு ஊ்கங்களதால 
தூண்டப்படுகிைது என்்பவத விளககுகிைது. 
முதலீடடு நிறுைனங்கள், ைஙகி்கள் மற்றும் 
விைெதாயப ப்பதாருட்களின் மீததான பெடஜ் 
நிதி்களின் ஊ்கங்கள், உணவுப ப்பதாருட்களின் 
விவலை உயரவுககு எவைதாறு லைதா்பம் 
ஈடடுகின்ைன என்்பவதக ்கதாடடுகின்ைன. 

்பண்டங்களின் எதிர்கதாலை விவலை்கள் 
ெ்நவதயில உண்வமயதான ைைங்கல 
மற்றும் ததவை ஆகியைற்றுடன் 
இவணக்கப்படதாது, முற்றிலும் ஊ்கததின் 
அடிப்பவடயிலைதானவையதா்கதை உள்ளன.

தற்த்பதாவதய உணவு பநருக்கடிககு 
உலை்களதாவிய விைெதாய ைணி்கதததால 
ஊககுவிக்கப்படும் ‘இழி்நத தீரவு’ என்்பது 
விைெதாயி்கவள அதி்க உற்்பததி பெய்ய 
தூண்டுைதும், குவை்நத உற்்பததியின் 
பநருக்கடிவயப த்பதாலை சிை்நத விவளச்ெவலைத 
ததடுைதும் ஆகும். இது அதி்க இரெதாயன 
உள்ளீடு்கள், அதி்க மர்பணு ப்பதாறியியல 
நுட்பங்கள் த்பதான்ைைற்வைக குறிககிைது. 
இது தமலும் விைெதாயி்கவள ்கடனில 
சிக்க வைப்பதற்கு பததாடரச்சியதா்க 
்கதாரப்பதரடடு்களின் தஙகியிருக்க தைண்டிய 
ப்பதாறியில சிக்க வைககிைது.  

உலை்கமதானது ததவைப்படும்  
உணவுபப்பதாருட்களின் தயதாரிபபு்கள் 
இலலைதாமல ்படடினி கிடக்க தநரும் என்்பது 
்பவைய பததாழிலதுவை ப்பதாய். உண்வம 
என்னபைன்ைதால, உலை்கமதானது ப்பரிய 
விைெதாய ைணி்கம் நிறுவிய முவையதால 
்படடினி மற்றும் உணவு விவலை உயரவு்கவள 
எதிரப்கதாள்கிைது.

வாழ்வியல் தரிசனம்

தம்பிலுவிலில் 
கடலரிப்பு அதிதீவிரம்; 
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புலைரும் ஒவபைதாரு ப்பதாழு து்கவளயும் 
எவைதாறு ்கடததுைபதன சி்நதிததத ்பலைரும் 
நதாள்்கவளக ்கடததிகப்கதாண்டிருககின்ைனர. 
அ்நதளவுககு ஏவு்கவண தை்கததில 
ப்பதாருட்களின் விவலை்களும் தெவை்களின் 
்கடடணங்களும் அதி்கரிததுள்ளன. 
இதனிவடதய, புதிததா்க அதி்கரிக்கப்படட 
ைருமதான ைரியதால, நடுததர குடும்்பங்களும் 
இனிதமல ஆடடங்கதாணும்.  

நதாடடின் அ்நநிய பெலைதாைணிககு 
முதுப்கலும்்பதாய், மதாடதாய் உவைதது, 
ஓடதாய் ததய்்நது, கூனிக குறுகிகப்கதாண்தட 
ைதாழும் ப்பரு்நதததாடடத பததாழிலைதாளர்கள், 
பெதாலபலைதாண்ணதா துன்்பததுககுள் விழு்நது 
துடிதுடிததுகப்கதாண்டிருககின்ைனர. 
அைர்களுக்கதான நதாளதா்நத ஆ்கககுவை்நத 
ெம்்பளமதான 1,000 ரூ்பதாவய வைதது 

ைதாழ்கவ்கவய ப்கதாண்டுநடதத முடியதாமல 
திணறுகின்ைனர. 

இதற்கிவடதய இன்னும் ்பதது 
நதாள்்களில, தீ்பதாைளி திருநதாள் 
ைரவிருககிைது. முன்வனய ்கதாலைங்களில, 
வீடு்கவளச் சுததப்படுததி, நிைங்கவள பூசி, 
சுண்ணதாம்பு அடிதது, குடும்்பமதா்கச் பென்று 
புதததாவட்கவள ப்கதாள்ைனவு பெய்து, 
இரண்படதாரு ைதாரததுககு முன்பிரு்நதத 
்பலை்கதாரங்கவள ைவ்கைவ்கயதா்கச் சுடடு 
தீ்பதாைளிககு ஆயததமதாகிவிடுைர. 

ஆனதால, இம்முவை தீ்பதாைளி 
முற்்பணம் இழு்பறியில இருப்பததால, 
முன்னதாயததங்களும் இன்றி, ெலிப்பவட்நது 
நிற்கின்ைனர. ப்பரு்நதததாடட 
நிறுைனங்களும் முற்்பணம் பததாடரபில 
எவவிதமதான ்கரிெவனயும் இலலைதாமல 

இருககிைது. பததாழிற்ெங்கங்கள் 15 
ஆயிரம் ரூ்பதாவய முற்்பணமதா்க 
ைைங்கதைண்டுபமன த்கதாரிகவ்க 
விடுததுள்ளன. 

ப்பரு்நதததாடடங்களுககு பைளிதய 
ைதாழ்கின்ைைர்கள் ஒவபைதாரு 
ப்பருநதாள்்கவளயும் மி்கவும் ெ்நதததாஷமதா்க, 
எைரிடமும் வ்கதய்நததாமல, இன்னும் 
்பதது மதாதங்களுககு ்கடனதாளியதா்கதாமல 
குடும்்பததுடன் குடும்்பங்களதா்க 
ஒன்றிவண்நது ப்கதாண்டதாடுைவத 
அைததானிதது இருகின்தைதாம். 
ஆ்க அைர்களிடததில, ப்பருநதாள் 
பெலைவுக்கதான தெமிபபு இருககிைது. 
இலவலைதயல, வ்கமதாற்ைதா்க ்கடன்ைதாஙகி, 
ப்கதாண்டதாடுகின்ைனர. 

ப்பரு்நதததாடடத பததாழிலைதாளர்கள் 

மடடுதம, முற்்பணதவத ைதாஙகிகப்கதாண்டு 
இன்னும் ்பததுமதாதங்களுககு 
்கடனதாளியதா்கதை ைதாழ்கின்ைனர. 
அடுததைருட தீ்பதாைளிககும் முற்்பணம் 
்பலலைவிவயப ்பதாடி, மீண்டும்மீண்டும் 
்கடனதாளியதாகிவிடுகின்ைனர. 

தீ்பதாைளி ்பண்டிவ்கககு ்பலை ்கவத்கள் 
கூைப்படடதாலும் தீ்பதாைளிவய தீ ஒளி 
என்தை முன்தனதார்கள் கூறியிருககின்ைனர. 
தீவம அ்கன்று நன்வம பிைககும் ஒளி 
என்கின்ைனர. ஒளி என்்பது பைற்றியின் 
அவடயதாளமதாகும். எனினும், மி்கவும் 
சிைப்பதான முவையில தீ்பதாைளிவயக 
ப்கதாண்டதாடும் ப்பரு்நதததாடட 
மக்கள், தீ்பதாைளிககு முன்னதர 
்கடனதாளியதாகி, தீவமபயனும் இருளுககுள் 
விழு்நதுவிடுகின்ைனர. 

அதன்பின்னர, தீ்பதாைளி 
முற்ப்கதாடுப்பணவு ஒவபைதாரு மதாதமும் 
தங்களுவடய ெம்்பளததில ்கழிக்கப்படும். 
விவலைைதாசி அதி்கரிபபுககு ஈடுப்கதாடுக்க 
முடியதாமல அலலைல்படும் ப்பரு்நதததாடடத 
பததாழிலைதாளர்கள், தீ்பதாைளி முற்்பணதவத 
ப்பற்றுக ப்கதாள்ளதாது ப்கதாண்டதாடுைதற்கு 
முயலைதத நலலைது என்்பவத 
ைலியுறுததுகின்தைதாம். 

ஒரு ்பண்டிவ்கவய ்கடனதாளியதாகி 
ப்கதாண்டதாடுைவத விடவும், குவை்நத 
பெலைவுடன் இவைருட ்பண்டிவ்கவய 
ப்கதாண்டதாடு. அடுததடுதத ைருடங்களில 
்பண்டிகவ்க பெலைவுக்கதா்க தெமிதது, 
அதிலிரு்நது ்பணதவத மீளபப்பற்று 
ப்கதாண்டதாடுைதற்கு முயற்சி பெய்ததலை 
புததிெதாலிததனமதாகும். 

ததாழிலாளிகளை கடனாளிகைாக்கும் முறபணமும் தீபாவளி பண்டிளகயும்
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உலகளாவிய உணவு நெருககடி: 

வெ. ஞோலசீர்த்தி 
மீநிலங்கோ



மேற்கு 
ஆபிரிக்க 
நாடான 
்காம்பியாவில் 
அண்ேயில் 
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குழந்தை்கள் 
சிறுநீர்கச்  செயலிழப்புக  ்காரணோ்க 
உயிரிழநதைனர். 

இ்தையடுத்து இநதை 
உயிரிழப்பு்களுககும்  இநதியாவில் 
தையாரிக்கப்்படட தைரேற்்ற 
நான்கு இருேல் ேருநது்களுககும் 
இ்டயில்  சதைாடர்பு இருப்்பது  
்கணடறியப்்படடுள்்ளதைா்க உல்க 
சு்காதைார ஸதைா்பனம் சதைரிவித்திருநதைது. 

இநநி்லயில், இப்பு்கா்ர 
ஆராய ேத்திய அரசு நான்கு 
ம்பர் ச்காணட நிபுணர் குழு்ை 
நியேனம் செய்துள்்ளது. அமதைெேயம் 
அநநிறுைனங்களின்  இருேல் 
ேருநது்களுககும்  தைற்்காலி்கோ்கத் 
தை்ட விதிக்கப்்படடுள்்ளதைா்கத் 
சதைரிவிக்கப்்படடுள்்ளது. 

ரயில்வே 
ஊழியர்களுக்கு  
நற்செய்தி

்கர்நாட்கா ோநிலம், 
குமுதைாவில் உள்்ள ராமேஸைரி 
மதைவி  ம்காவிலில், அண்ேயில் 
ந்டச்பற்்ற சி்றப்பு  பூ்ேயில், 
ஆயிரக்கணக்கான ்பகதைர்்கள் 
்கலநது ச்காணடு  ச்காதிககும் 
எணசணய்ககுள் ்்க்க்்ள 
விடடு, ை்ட சுடடு, 
தைங்கள் மநர்த்திக ்கட்ன 

நி்்றமைற்றியுள்்ளனர்.
ச்காதிககும் எணசணய்ககுள் 

்்க்க்்ள விடடும் யாருககும் 
தீக்காயம் ஏற்்படவில்்ல. இது 
அம்ேனின் அரு்ளால் நடநதை 
அதிெயம் என ராமேஸைரி 
மதைவி  ம்காவில் நிர்ைா்கத்தினர் 
சதைரிவித்துள்்ளனர். 

ரயில்மை ஊழியர்்களுககு தீ்பாைளி 
ம்பானொ்க 78 நாள்  ஊதியத்்தை 
ைழங்க ேத்திய அ்ேச்ெர்ை ஒப்புதைல் 
ைழஙகியுள்்ளது.

புதுசடல்லியில் மநற்று  (13) பிரதைேர் 
மோடி தை்ல்ேயில் ந்டச்பற்்ற 
ேத்திய அ்ேச்ெர்ை கூடடத்திமலமய 
இத்தீர்ோனம் எடுக்கப்்படடுள்்ளதைா்கத் 
சதைரிவிக்கப்்படடுள்்ளது. 

 இது குறித்து ம்பசிய ேத்திய அ்ேச்ெர் 
அனுராக தைாககூர், “11.27 இலடெம் 
ரயில்மை ஊழியர்்களுககு ம்பானஸ 
ைழங்கப்்படவுள்்ளது.  அதி்க்படெோ்க 
17,951 ரூ்பாய் ை்ர ம்பானொ்க 
ைழங்கப்்படும். ெர்ைமதைெ அ்ளவில் 
LPG யின் வி்ல உயர்நதிருப்்ப்தைக 
்கைனத்தில் ச்காணடு, எணசணய் 
நிறுைனங்களுககு ஒரு மு்்ற ோனியோ்க 
22,000 ம்காடி ைழங்கப்்படவுள்்ளது.  
இதைன்மூலம் வி்ல அதி்கரிப்பு சு்ே 
ேக்கள் மீது சுேத்தைப்்படாது” எனவும் 
சதைரிவித்துள்்ளார். 

இந்திய இருமல 
மருந்துக்குச் சிக்்கல
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ஏற்றுேதித் து்்றயில் சிறிய, 
நடுத்தைர்ளவு வியா்பாரங்கள் 
ச்காணடுள்்ள ச்பருே்ளைான 
ைாய்ப்பு்க்்ளக ்கைனத்தில் 
ச்காணடு, நாடடின் 
ச்பாரு்ளாதைாரத்்தை 
ைலி்ேப்்படுத்துைதைற்்கா்க, 
‘அன்புடன் அரை்ணககும் 
ைஙகி’, செலான் ைஙகி, 
ஏற்றுேதி்ய அடிப்்ப்டயா்கக 
ச்காணட ்பயிற்சிப் ்படட்்ற்ய 
முன்சனடுத்திருநதைது. சிறிய, 
நடுத்தைர்ளவு வியா்பாரங்களுக்கான 
இநதைப் ்பயிற்சிப் ்படட்்ற்ய 
இலங்்க ைர்த்தை்க 
ெம்மே்ளனத்துடன் இ்ணநது 
முன்சனடுத்திருநதைது.

சிறிய, நடுத்தைர்ளவு 
வியா்பாரங்களின் மீது செலான் 
ைஙகி ச்பருே்ளவில் ்கைனம் 
செலுத்துைதுடன், ைழ்ேயான 
்கடடுப்்பாடு்களுககு அப்்பால் 
சென்று, இநதைத் து்்றயின் 
ஏற்றுேதி ொர் ைாய்ப்பு்களில் 
அதி்க்ளவு ்கைனம் செலுத்தை 
முன்ைநதுள்்ளது.  ெர்ைமதைெ 
நிதிககூடடுத்தைா்பனத்தின் 
பிர்காரம், ஒரு மில்லியனுககு 
அதி்கோன சிறிய, நடுத்தைர்ளவு 
வியா்பாரங்க்்ளக ச்காணட 
இநதைத் து்்ற, அ்னத்து 
வியா்பாரங்களின் 75 ெதைவீதைத்்தைக 
ச்காணடுள்்ளதுடன், இலங்்கயின் 
ச்பருே்ளைான ச்பாரு்ளாதைாரத்தின் 
்பங்்கயும் ச்காணடுள்்ளது. 

மேலும், இலங்்கயின் 
45ெதைவீதைோன சதைாழில் 
புரிமைார், இநதைச் சிறிய, 
நடுத்தைர்ளவு வியா்பாரங்களின் 
வி்னத்தி்றனான செயற்்பாடு்களில் 
தைஙகியுள்்ளனர். உற்்பத்தித் 
து்்ற்யச் மெர்நதை ்பல சிறிய, 
நடுத்தைர்ளவு வியா்பாரங்களில், 
ச்பருே்ளைான்ை ே்்றமு்கோ்க 
ஏற்றுேதி நடைடிக்்க்களில் 
ஈடு்படுகின்்றன. இ்ை ெர்ைமதைெ 
ெந்தை்களில் பிரமைசிப்்பதில் 
ஆர்ைத்்தைக ச்காணடுள்்ள 
ம்பாதிலும், ஏற்றுேதி ொர் 
செயற்்பாடு்கள் ேற்றும் நிதித் 

திடடமிடல் சதைாடர்பில் 
ம்பாதிய்ளவு அறிவு இன்்ே 
ம்பான்்றன, அச்செயற்்பாடு்களில் 
ஈடு்படுைதைற்கு தை்டயா்க 
அ்ேநதுள்்ளன. 

து்்ற்கள் சதைாடர்்பான 
நிபுணத்துை அறி்ைக 
ச்காணடுள்்ள செலான் 
ைஙகி, ஏற்றுேதிச் ெந்தையில் 
பிரமைசிக்க எதிர்்பார்ககும் 
இவைா்றான சிறிய, நடுத்தைர்ளவு 
வியா்பாரங்களுககு ைழி்காடடல் 
ஆமலாெ்ன்க்்ள ைழங்க 
தையாரா்கவுள்்ளது. இநதை ஆதைரவு 
ேற்றும் ஊககுவிப்பினூடா்க, 
சிறிய, நடுத்தைர்ளவு வியா்பாரங்கள் 
ேற்றும் ஏற்றுேதித்து்்றககு 
ஊக்கேளிப்்பதுடன், ்பல ைழி்களில் 
அநநியச் செலாைணி்ய ஈடடி, 
மதைசிய ச்பாரு்ளாதைாரத்்தையும் 
ைலி்ேப்்படுத்துைதைா்க 
அ்ேநதிருககும்.  

ஏற்றுேதி மீ்ளாய்வு, ெந்தை 
ஆய்வு ேற்றும் ெந்தை அணு்கல் 
ம்பான்்ற முககியோன தை்லப்பு்கள் 
்பற்றி ்பயிற்சிப் ்படட்்றயில் 
்கலநதைாமலாசிக்கப்்படடிருநதைது. 
சிறிய, நடுத்தைர்ளவு 
வியா்பாரங்களுககு ஏற்றுேதிப் 
்பயணம் ேற்றும் ்பரிபூரண 
ஏற்றுேதி தைநதிமரா்பாயத்்தை 
திடடமிடவும், ெர்ைமதைெ 
ெந்தையில் பிரமைசிப்்பதைற்கும் 
உதைவியிருநதைது. மேலும், 
இநதைப் ்பயிற்சிப் ்படட்்றயின் 
ம்பாது, ்பஙகு்பற்றுநர்்களுடன் 
ச்காடுப்்பனவு மு்்ற்கள் 

ேற்றும் ெர்ைமதைெ 
ைர்த்தை்கத்தின் இடர்்கள் ்பற்றி 
்கலநது்ரயாடப்்படடதுடன், 
செலான் ைஙகியில் ்காணப்்படும் 
ெம்்பநதைப்்படட நிதிச் மெ்ை்களின் 
அறிமு்கமும் ைழங்கப்்படடிருநதைது. 
இநதைப் ்பயிற்சிப்்படட்்ற்ய 
VSSL Global Pvt. Ltd. ்பணிப்்பா்ளரும், 
இ்ண ஸதைா்ப்கரும், ெர்ைமதைெ 
நிபுணர், கூடடாண்ே 
்பயிற்றுவிப்்பா்ளர், C-நி்ல 
நி்்றமைற்று ்பயிற்றுவிப்்பா்ளர் 
ேற்றும் விரிவு்ரயா்ளருோன 
20 ைருடங்களுககு மேலான 
அனு்பைத்்தைக ச்காணட 
உபுல் திஸாநாயக்க 
முன்சனடுத்திருநதைதுடன், 
செலான் ைஙகியின் சிமரஷட 
ைஙகியியல் அதி்காரி்களும் ்கலநது 
ச்காணடனர்.

செலான் ைஙகியின் கி்்ள 
்கடன் பிரிவின் உதைவி ச்பாது 
மு்கா்ேயா்ளர் ரணில் திஸாநாயக்க 
்கருத்துத் சதைரிவிக்்கயில், 
“எேது ச்பாரு்ளாதைாரத்தின் 
முதுச்கலும்்பா்க சிறிய, நடுத்தைர்ளவு 
வியா்பாரங்கள் அ்ேநதுள்்ளன 
என்்ப்தை செலான் ைஙகி புரிநது 
ச்காணடுள்்ளது. இநதைத் து்்ற்ய 
மேலும் ்கடடிசயழுப்புை்தை 
மநாககி செயலாற்றுைதுடன், 
ஏற்றுேதிக்கான ைாய்ப்பு்க்்ளயும் 
இனங்கணடுள்ம்ளாம். எேது சிறிய, 
நடுத்தைர்ளவு வியா்பார ெந்தையால் 
விமெடோன தையாரிப்பு்கள் உற்்பத்தி 
செய்யப்்படுைதுடன், மு்்றயா்க 
ைழி்காடடப்்படடு ஆமலாெ்ன்கள் 
ைழங்கப்்படடால், அடுத்தை 
நி்லககு மேம்்படுத்தைககூடியதைா்க 
இருககும். எேது ்பயிற்சிப் 
்படட்்ற்களினூடா்க, 
அைர்்களுககு வியா்பாரங்க்்ள 
ோற்றிய்ேத்துக 
ச்காள்்ளககூடியதைா்க இருககும் 
என்்பதுடன், உள்்ளார்நதை தை்கைல்்கள், 
அறிவு ேற்றும் முககியோ்க நிதித் 
தீர்வு்களுடன் ஏற்றுேதிச் ெந்தை்ய 
்்கய்கப்்படுத்தி தைேது ்பயணத்்தைத் 
சதைாடரககூடியதைா்க இருககும்” 
என்்றார்.

யூனியன் அஷயூரன்ஸ, 
சதைாடர்ச்சியா்க 
மூன்்றாைது ைருடோ்கவும் 
்லஃவஸ்டல் ம்பானஸ 2022 
திடடத்்தை முன்சனடுத்து, 
ைாடிக்்கயா்ளர்்களுககு 
ச்பறுேதியான அன்்பளிப்பு்க்்ள 
ைழஙகியிருநதைது.

 2022 ேனைரி முதைலாம் தி்கதி 
முதைல் ோர்ச் 31ஆம் தி்கதிககு 
உட்படட ்காலப்்பகுதியில் ஆயுள் 
்காப்புறுதி்யக ச்காள்ைனவு 
செய்திருநதை தை்்க்ே ைாய்நதை 
ைாடிக்்கயா்ளர்்களிலிருநது 
2022 ஜுன் ோதைம் இடம்ச்பற்்ற 
அதிர்ஷடொலி சைற்றியா்ளர் 
சதைரிவினூடா்க 50 
சைற்றியா்ளர்்கள் சதைரிவு 
செய்யப்்படடிருநதைனர். 
முதைலாமிட சைற்றியா்ளரா்க, 
சிலா்பம் பிரமதைெத்்தைச் மெர்நதை 
டபிள்யூ.ஐ.டி ைாஸ சதைரிவு 
செய்யப்்படடு, iPhone 13 Pro 
Max - 512GB ஐ ்பரிொ்க ச்பற்றுக 
ச்காணடார். இரணடாமிடத்்தை, 
அவிொை்்ள்யச் மெர்நதை எஸ.பி 
வீரசிங்கவுககு, iPad Air 2021 - 64GB 
(cellular & wi-fi), an Apple Pencil 2nd Gen 
and a Magic Keyboard ைழங்கப்்படடன. 
மூன்்றாமிடத்துககு 
யாழப்்பாணத்்தைச் மெர்நதை 
பி.புஷ்பலதைா சதைரிவு செய்யப்்படடு, 
55அஙகுல Samsung ஸோர்ட 
சதைா்லக்காடசி்யப் ச்பற்றுக 
ச்காணடார்.

 ஏ்னய சைகுேதி்களில் 
ேடிக்கணினி்கள், சினேன் 
ம�ாடடலிலிருநது ைவுச்ெர்்கள், 
43 அஙகுல ஸோர்ட 
சதைா்லக்காடசி்கள், Samsung A-series 
ஸோர்டஃம்பான்்கள், ையர்சலஸ 
ொர்ஜிங உடனான UV Sterilizers 
ம்பான்்றன அடஙகியிருநதைன. 
இைற்்்ற இலகுைா்கப் ச்பற்றுக 
ச்காள்்ளககூடிய ை்்கயில், 
சைற்றியீடடியைர்்களின் 
அரு்கா்ேயிலுள்்ள யூனியன் 
அஷயூரன்ஸ கி்்ளககு அனுப்பி 
்ைக்கப்்படடிருநதைன.

 யூனியன் அஷயூரன்ஸ பிரதைே 
நி்்றமைற்று அதி்காரி ஜுட 
ம்காம்ஸ ்கருத்துத் சதைரிவிக்்கயில், 
“எேது ைாடிக்்கயா்ளர்்களுககு 
சதைாடர்ச்சியா்க சி்றநதை 
ச்பறுேதி்ய ஏற்்படுத்திக 

ச்காடுப்்பது யூனியன் 
அஷயூரன்்ஸச் மெர்நதை 
எேககு முன்னுரி்ேயானதைா்க 
அ்ேநதிருப்்பதுடன், இநதை 
ஆணடின் ்லஃவஸ்டல் ம்பானஸ 
திடடத்்தை சைற்றி்கரோ்க 
பூர்த்தி செய்துள்்ள்தையிடடு 
ச்பரு்ே ச்காள்கின்ம்றாம். 
இநதைத் திடடம் மூன்்றாணடு 
்காலோ்க சதைாடர்ச்சியா்க 
முன்சனடுக்கப்்படுகின்்றதுடன், 
ைாடிக்்கயா்ளர்்களுககும், 
அைர்்களின் குடும்்பத்தைாருககும் 
ைாழக்்கமு்்ற 
சைகுேதி்க்்ள ைழஙகுகின்்றது. 
இலங்்கயர்்களுககு தைேது 
்கனவு்க்்ள எய்துைதைற்்கா்க 
ைலுவூடடுைது எனும் 
எேது மநாக்கத்துக்க்ேய, 
்லஃவஸ்டல் ம்பானஸ ஊடா்க, 
ைாடிக்்கயா்ளர்்கள் நிதிய்ளவில் 
்பாது்காக்கப்்படடிருப்்ப்தை 
ஊககுவிப்்பதைற்கும், தைேககு 
ஏற்்ற ை்்கயில் ைாழக்்க்ய 
நிம்ேதியா்க அனு்பவிப்்பதைற்கும் 
ஏதுைா்க அ்ேநதுள்்ளது” என்்றார்.

 பிரதைே ெந்தைப்்படுத்தைல் 
அதி்காரி ேம�ன் 
குணரடன சதைரிவிக்்கயில், 
“இநதைச் ெநதைர்ப்்பத்தில் 
ைாடிக்்கயா்ளர்்களுககு 
்லஃவஸ்டல் ம்பானஸ 
உடன் சைகுேதி்க்்ள ைழங்க 
முடிநதுள்்ள்தையிடடு 
ேகிழச்சிய்டகின்ம்றாம். எேது 
ைாடிக்்கயா்ளர்்களுககு மி்கச் 
சி்றநதை அனு்பைங்க்்ளப் ச்பற்றுக 
ச்காடுப்்பதைற்கு நிறுைனம் தைன்்ன 
அர்ப்்பணித்துள்்ளதுடன், இைற்றில் 
்லஃவஸ்டல் ம்பானஸ ஒரு 

அங்கோ்க ்காணப்்படுகின்்றது. 
இநதை சைகுேதித் திடடத்்தைப் 
ம்பான்று, நிறுைனத்துடன் 
ைாடிக்்கயா்ளர்்களின் 
அனு்பைத்்தை மேம்்படுத்திக 
ச்காள்ைதைற்்கான, உயர் தைரம் 
ைாய்நதை புத்தைாக்கோன 
அம்ெங்க்்ள சதைாடர்நதும் 
ைழஙகுமைாம்” என்்றார்.

 ைாடிக்்கயா்ளர்்களுககு 
்லஃவஸ்டல் ம்பானஸ ஊடா்க, 
ச்பறுேதி ைாய்நதை ைாழக்்கமு்்ற 
சைகுேதி்க்்ள ைழஙகி, 
அதைனூடா்க அைர்்க்்ளயும், 
அைர்்களின் குடும்்பத்தைா்ரயும் 
ைாழக்்கயில் எதிர்்பாராதை 
அனர்த்தைங்களிலிருநது 
்பாது்காககும் ை்்கயிலான 
நடைடிக்்க்க்்ள யூனியன் 
அஷயூரன்ஸ மேற்ச்காணடுள்்ளது.

 உள்நாடடு இ்்றைரித் 
தி்ணக்க்ளத்தில் WP/GT/5609 
எனும் ்பதைவிலக்கத்தின் கீழ 
யூனியன் அஷயூரன்ஸ தைன்்னப் 
்பதிவு செய்துள்்ளதுடன், 
்லஃவ ஸ்டல் ம்பானஸ 
திடடத்்தை முன்சனடுப்்பதைற்்கா்க 
அரொங்கத்தைால் நிர்ணயிக்கப்்படட 
ெ்கல மதை்ைப்்பாடு்க்்ளயும் 
நிைர்த்தி செய்துள்்ளது. அதைன் 
பிர்காரம், அதிர்ஷடொலி 
சதைரி்ை நிறுைனத்தின் 
சிமரஷட மு்கா்ேத்துைத்்தைச் 
மெர்நதைைர்்களும், சுயாதீன 
சைளிய்க ந்பர்்களும் 
முன்சனடுத்திருநதைதுடன், இநதைச் 
செயன்மு்்றயின் முழு்ேயான 
சைளிப்்ப்டத்தைன்்ே ேற்றும் 
மநர்த்தித் தைன்்ே என்்பன உறுதி 
செய்யப்்படடிருநதைன. 

கிஸதைானில் 
இருநது ்கடநதை 

9 ோதைங்களில் 191 டமரான்்கள் 
இநதியாவுககுள் ஊடுருவி 
உள்்ளதைா்கவும், அதில் 7 டமரான்்கள் 
சுடடு வீழத்தைப்்படடுள்்ளதைா்கவும்  
ேத்திய அரசு சதைரிவித்துள்்ளது.

குறிப்்பா்க, ்பஞொப்பில் உள்்ள 
இநதியா- ்பாகிஸதைான் எல்்ல 
ைழியா்க 171 டமரான்்களும், 

ேம்மு செகடார் ைழியா்க 20 
டமரான்்களும் ஊடுருவியதைா்கவும், 
அதில் அமிர்தைெரஸ, 
ச்பமராஸபூர், அம்பா்கர் ஆகிய 
இடங்களில் 7 டமரான்்கள் 
சுடடு வீழத்தைப்்படடதைா்கவும்  
சதைரிவிக்கப்்படடுள்்ளது. 

மை்ல ைாஙகித் தைருைதைா்கக 
கூறி, யுைதி்ய நால்ைர் ்பாலியல் 
்பலாத்்காரம் செய்தை ெம்்பைம், ம்கர்ளாவில் 
இடம்ச்பற்றுள்்ளது. 

திருப்பூ்ர மெர்நதை ெரணயா 
என்்பைர்,  குறித்தை யுைதி்ய மை்ல 
ைாஙகித்தைருைதைா்கககூறி, ையநாடுககு 
அ்ழத்துச் சென்று, ேஞசு என்்பைரிடம் 
ஒப்்ப்டத்துள்்ள நி்லயில்,  ேஞசு 
என்்பைர், யுைதி்ய  சுற்றுலா விடுதிககு  
அ்ழத்துச் சென்று, அஙகிருநதை 
நால்ைரிடம் ஒப்்ப்டத்துள்்ளார்.  

குறித்தை நால்ைரும் அப்ச்பண்ண  
்பல்மைறு விடுதிககு அ்ழத்துச் சென்று 
்பாலியல் ்பலாத்்காரம் செய்துள்்ளனர்.  

இநநி்லயில், அைர்்களிடமிருநது 
தைப்பிமயாடிய  யுைதி,  ச்பாலிஸ 
நி்லயத்தில் இது குறித்து பு்கார் 
சதைரிவித்தை நி்லயில், குறித்தை ஆறு 
ம்ப்ரயும்  ச்பாலிஸார் ்்கது செய்து 
விொர்ண மேற்ச்காணடு ைருைதைா்கத் 
சதைரிவிக்கப்்படடுள்்ளது. 

்கர்நாட்க 
ோநிலம், உடுப்பி 
ோைடடத்திலுள்்ள  
்கல்லூரியில், ்கடநதை சில 
ோதைங்களுககு முன்னர் 
ோணவி்கள் ஹிோப் 
அணிநது ைரத் தை்ட 
விதிக்கப்்படடது. 

இச்ெம்்பைம் அப்்பகுதியில் 
ச்பரும் ்பர்பரப்்்ப 
ஏற்்படுத்தியிருநதை நி்லயில், 
இதைற்கு எதிரா்கக  குறித்தை 
்கல்லூரி்யச் மெர்நதை 
இஸலாமிய ோணவி்கள் ்பலர், 
அம்ோநில உயர்நீதிேன்்றத்தில்  
ேனுத் தைாக்கல் செய்திருநதைனர். 

இம் ேனு்ை விொரித்தை 
உயர்நீதிேன்்றம் , ‘ஹிோப் 
அணிைது இஸலாமியச் 
ெடடத்தில் அத்தியாைசியம் 
இல்்ல. எனமை  ்கல்வி 
நி்லயங்களில் ஹிோப் அணிய 
விதிக்கப்்படட தை்ட செல்லும்’ 
என ோர்ச் ோதைம் 15ஆம் தி்கதி  
தீர்ப்்பளித்திருநதைது. 

இத்தீர்ப்்பால் அதிருப்தி 
அ்டநதை ோணைர்்கள், 
உயர்நீதிேன்்றத்தின் தீர்ப்்்ப 
எதிர்த்து, உச்ெநீதிேன்்றத்தில் 
ேனுத் தைாக்கல் செய்திருநதைனர்.  
இம் ேனு மீதைான விொர்ண  
உச்ெநீதிேன்்றத்தில் 
செப்சடம்்பர் ோதைம் 
ந்டச்பற்்றது.

இதைன்ம்பாது ்கர்நாட்க 
அரசு தைரப்பிலும், இஸலாமிய 
ோணவி்கள் தைரப்பிலும் 
்பர்பரப்்பான ைாதைங்கள் முன் 
்ைக்கப்்படடன. அ்னத்து 
தைரப்பு ைாதைங்க்்ளயும் 

ம்கடட நீதி்பதி்கள் ைழககின் 
தீர்ப்்்ப மநற்்்றய (13)  தினம் 
ஒத்தி்ைத்தைனர். 

அநதைை்்கயில் 
ச்பரும் எதிர்்பார்ப்புககு 
ேத்தியில்,மநற்்்றய தினம்  
நீதி்பதி்கள் ம�ேநத் குப்தைா, 
சுதைான்சு துலியா ஆகிமயார் 
அடஙகிய அேர்வு தீர்ப்பு 
அளித்துள்்ளது.

அதைன்்படி, நீதி்பதி 
ம�ேநத் குப்தைா, ஹிோப் 
ைழககில் மேல்மு்்றயீடடு 
ேனுக்க்்ள தைள்ளு்படி 
செய்து உத்தைரவிடடுள்்ளார்.  
இமதைம்பான்று நீதி்பதி சுதைான்சு 
துலியா, ஹிோப் அணிய 
தை்டவிதித்தை ்கர்நாட்க அரசின் 
அரொ்ண்ய ரத்து செய்து 
உத்தைரவிடடுள்்ளார்.

மேலும், இநதை ைழககின் 
உரிய நடைடிக்்கக்கா்க 
தை்ல்ே நீதி்பதிககு 
்பரிநது்ரககிம்றாம் என்றும் 
சதைரிவித்துள்்ளார். இநதை 
ோறு்படட தீர்ப்பின் 
்காரணோ்க, இநதை விை்காரம் 
அரசியல் ொென அேர்வுககு 
ோற்்றப்்பட ைாய்ப்புள்்ளது 
என்று சதைரிவிக்கப்்படுகின்்றது.

ம்கர்ளாவில் வீடடில் 
செல்ைம் ச்பரு்க 
மைணடும் என்்பதைற்்கா்க, 
2 ச்பண்கள் ச்காடூரோன 
மு்்றயில் நர்பலி 
ச்காடுக்கப்்படட 
ெம்்பைம்  அண்ேயில் 
இடம்ச்பற்றுள்்ளது.  

எர்ணாக கு்ளத்்தைச் மெர்நதை  
50 ையதைான, அதிர்ஷட 
இலா்பச் சீடடு விற்்ப்ன 
செய்யும்  ச்பணசணாருைர் 
செப்டம்்பர் ோதைம் 
ோயோனார். இது குறித்து 
ச்பாலிஸார் ைழககுப்்பதிவு 
செய்து விொர்ண நடத்தி 
ைநதை நி்லயில் அப்்பகுதி்யச் 
மெர்நதை ்பகைநத் சிங, அைரது 
ே்னவி ்லலா ேற்றும் 
மு்கேது ஷபி ஆகிமயார்  ்்கது 
செய்யப்்படடனர். 

மூைரிடமும் நடத்தைப்்படட 
விொர்ணயில், ்பகைநத் 

சிஙகும்  ்லலாவும் 
செல்ைநதைர்்க்ளா்க மைணடும் 
என்்பதைற்்கா்க, அைர்்க்ளது 
நண்பர்  மு�ேது 
ஷபி  என்்பைருடன் 
மெர்நது, ஜு்ல ேற்றும் 
செப்சடம்்பர் ோதைங்களில் 
இரு ச்பண்க்்ள ஏோற்றி  
வீடடிற்கு அ்ழத்துைநது 
நர்பலி ச்காடுத்துள்்ள்ே 
சதைரியைநதுள்்ளது. 

இ்தைகம்கடடு அதிர்ச்சி 
அ்டநதை ச்பாலிஸார்  குறித்தை 
மூை்ரயும் ்்கது செய்து 
சி்்றயில் அ்டத்துள்்ளனர். 
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9 மாதஙகளில் 191 
ட்ரோனகள் ஊடுருவல்
்பா

யுவேதி பலாத்காரம்; 
ஆறு ்பர க்கது

ஹிஜாப் வேழக்கில மாறுபட்ட தீரப்பு

்்கரளாகவே உலுக்கிய நரபலி

கே
ரள

சா 

க்க்களால வேக்ட 
சுட்ட பக்்தர்கள் 

உள்சாட்டு சிறிய, ்டுத்தரளவு வியசாபசாரஙேளுக்கு

செலான வஙகி 
சதாடர்ச்சியாக வலுவூடடல்

யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் லைஃவஸ்லெல் கபசானஸ்

2022 ஊ்டா்க வோடிக்க்கயாளர்களுக்கு ்வேகுமதி்கள்
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பிரித்தானியாவின் புதிய 
பிர்தைரான  லிஸ டரஸ   
நாடடில் ஏறபேடடுள்ள நிதி 

்நருக்�டிமய எதிர்்�ாள்ள பேல 
நடெ�டிக்ம��ம்ள ்ைற்�ாண்டு 
�ருகிறார்.

இநநிமலயில் இன்ஸடிடியூட 
போர் பிஸ�ல் ஸடெடீஸ (Institute for 
Fiscal Studies) என்ற பிரித்தானியாவின் 
்போரு்ளா்தார ஆராய்ச்சி 
நிறு�னம்,பிரித்தானியா  

�டெனிலிருநது மீள�்தறகு 
அரச ஊழியர்�ம்ளப 
பேணி நீக்�ம் ்சய்யுைாறு 
ஆ்லாசமன கூறியிருபபே்தா�த 
்்தரிவிக்�பபேடடுள்ளது.

அ்தன்பேடி, இந்த 
�ருடெததில் ைாததிரம்  ஒரு 
இலடசம் ஊழியர்�ள 
பேணி நீக்�ம் ்சய்யபபேடெ 
�ாய்பபிருபபே்தா�த  
்்தரிவிக்�பபேடடுள்ளது.

அததுடென் பிற 
பேணியா்ளர்�ளுக்கு ஊதிய 
உயர்வு �ழங�பபேடொது 
எனவும் அடுத்த �ருடெததிலும் 
பேணவீக்�ம் அதி�ரிக்கும் 
பேடசததில் ்ைலும் 
பேணியா்ளர்�ள ஒரு இலடசம் 
்பேமர பேணிநீக்�ம் ்சய்ய 

தீர்ைானிக்�பபேடடு உள்ள்தா�வும் 
்்தரிவிக்�பபேடடுள்ளது.

உல� அ்ளவில் அதி�்ள�ான 
ைக்�ள பேயன்பேடுததும் சமூ� 
�மலத்த்ளங�ளில் ஒன்றா� ்பேஸபுக் 
�ாணபபேடுகின்றது. 

்பேஸபுக்கில்  ்தனிநபேர் ்தன்னுமடெய 
�ணக்கிலிருநது அதி�பேடசைா� 
5,000 நபேர்�்்ளாடு  ைாததிர்ை 
நடபில் இருக்� முடியும். எனினும் 
அந்த �மரயமற முடிநதுவிடடொலும் 
அ�ருடென் ்்தாடெர்பில் இருக்� 
விரும்பு�ர்�ளுக்�ா�  ‘ஃப்லா’ என்ற 
அம்சதம்த  ்பேஸபுக் �ழஙகியுள்ளது. 

இநநிமலயில் அண்மையில்  
ஃ்பேஸபுக் ்த்ளததில் ஏறபேடடெ 
்்தாழில்நுடபே ்�ா்ளாறு �ாரணைா�,  
118 மில்லியன்  பின்்்தாடெர்பே�ர்�ம்ள 
இழநதுள்ள்தா� ்ைடடொ 
நிறு�னததின் நிறு�னரும், ்தமலமை 
்சயறபோடடு  அதி�ாரியுைான 
ைார்க் ஸக்�ர்்பேர்க் ��மல  
்்தரிவிததுள்ளார். 

அததுடென் ்பேஸபுக்ம� மீண்டும் 
இயல்பு நிமலக்குக் ்�ாண்டு �ரும் 
பேணிமய ்ைற்�ாண்டு �ரு�்தா�வும் 
அ�ர்  ்்தரிவிததுள்ளார்.

்நபோ்ளததில் �டெந்த 
சில நாள�்ளா�ப ்பேய்து 
�ரும் �னைமழ �ாரணைா� 
ஏறபேடடெ ்�ள்ளப்பேருக்கு 
ைறறும் நிலச்சரிவில் சிக்கி 35 
்பேர் உயிரிழநதுள்ளனர்.

குறிபபோ� இக்�னைமழ 
�ாரணைா� �ர்னாலி 
ைா�ாணததின் பேல்்�று 
ந�ரங�ள ்�ள்ளக்�ாடொகி 
உள்ளன எனவும், 
நூறறுக்�ணக்�ான வீடு�ள 
ைறறும் �ா�னங�ள 

்�ள்ளததில் மூழ்கியுள்ளன 
எனவும், இ்தனால் 
ஆயிரக்�ணக்�ான ைக்�ள 
போதிபபேமடெநதுள்ளனர்  
எனவும் 
்்தரிவிக்�பபேடடுள்ளது.

அததுடென் பேலர் 
�ாணாைற்போயுள்ளனர் 
எனவும் அ�ர்�ம்ளத 
்்தடும் பேணியில் மீடபுப 
பேமடெயினர்  ஈடுபேடடு 
�ருகின்றனர் எனவும் 
்்தரிவிக்�பபேடடுள்ளது. 

போகிஸ்தானின் 
�ராச்சி அரு்� 
பேஸ்ஸான்று 
திடீ்ரனத தீபபிடிதது  
எரிந்ததில்  அதில் 

பேயணித்த 21 ்பேர் உடெல் 
�ருகி உயிரிழநதுள்ள 
சம்பே�ம் ்பேரும் ்சா�தம்த 
ஏறபேடுததியுள்ளது. 

�ராச்சியிலிருநது 
மை்தராபோத ்நாக்கி 
்சன்று ்�ாண்டிருந்த 
்தனியார் பேஸ்ஸ நூரியாபோத 
அரு்�  திடீ்ரன தீபபிடிதது 
விபேததுக்குள்ளாகியுள்ளது. 

இச்சம்பே�ததின் ்போது 
பேயணி�ள சிலர்  பேஸஸில் 
இருநது �ண்ணாடி�ம்ள 
உமடெததுக் ்�ாண்டு 

கீ்ழ குதிததுத  உயிர் 
்தபபியுள்ளனர் எனத 
்்தரிவிக்�பபேடடுள்ளது. 

எனினும், பேஸஸில் தீ மி� 
விமர�ா�ப பேரவிய்தால், 
அதில் சிக்கிக் ்�ாண்டெ 
21 ்பேர் உடெல்�ருகி 
உயிரிழநதுள்ளனர். 

்ைலும், பேலர் 
பேடு�ாயைமடெந்த நிமலயில் 
ம�ததிய சாமலயில் 
அனுைதிக்�பபேடடு சிகிச்மச 
்பேறறு �ருகின்றனர். 

 உல� நாடு�ளின் எதிர்பமபேயும் 
மீறி உக்்ரன் மீது ரஷயா �டெந்த 8 
ைா்தங�ளுக்கு ்ைலா�த ்தாக்கு்தல் 
நடெததி �ருகின்றது.

 இ்தன்�ாரணைா� ரஷயா மீது 
அ்ைரிக்�ா, பிரித்தானியா, பிரான்ஸ 
உளளிடடெ பேல்்�று நாடு�ள  
்போரு்ளா்தாரத்தமடெ�ம்ள விதிதது 
�ருகின்றன.  இ்தனால் ரஷயாவும் 
ஐ்ராபபிய நாடு�ளுக்�ான  �ச்சா 
எண்்ணய், எரி�ாயு, உரம், 
்தானியங�ளின்  விநி்யா�தம்த 
முழுமையா� நிறுததியுள்ளது. 

இநநிமலயில் எரி�ாயு 
்நருக்�டியால் ்போலாநதில் 
மின்சாரக் �டடெணம் சடுதியா� 
அதி�ரிததுள்ள்தா�த 
்்தரிவிக்�பபேடடுள்ளது.

குறிபபோ� டி்சம்பேர் ைா்தம் மு்தல் 
அநநாடடின் மின்சாரக் �டடெணம் 
90% ஆ� அதி�ரிக்�வுள்ள்தா�வும் 
்்தரிவிக்�பபேடடுள்ளது. 

்நட்டொ  
பேமடெயுடென்  உக்்ரன்  
இமண�்தறகு 
எதிர்பபுத ்்தரிவிதது,  

உக்்ரன் மீது ரஷயா �டெந்த 
8 ைா்தங�ளுக்கு ்ைலா�ப  
்போர் ்்தாடுதது �ருகின்றது.

அ்்த சையம் உக்்ரனும்  
ரஷயா மீது பேதில் ்தாக்கு்தல் 
நடெததி �ருகின்றது. 

இப்போரில் உக்்ரனின் 
்பேரும்போலான பேகுதி�ம்ள  
ரஷயப  பேமடெ�ள 
ம�பபேறறியுள்ள நிமலயில், 
அண்மைக்�ாலைா�க்  
ம�பபேறறிய பேகுதி�ம்ள ரஷய 
அரசு ்தம்முடென்  இமணதது 
�ருகின்றது. 

ரஷயாவின் இச்்சயல் 
சர்�்்தச சடடெதம்த மீறும் 
்சயலா� உள்ளது என   
உல� நாடு�ள �ண்டிதது 
�ருகின்றன.

இநநிமலயில் உக்்ரனின்  
பிராநதியங�ம்ள 
ரஷயா இமணத்தம்த 
�ண்டிதது ஐ.நா சமபேயில் 
தீர்ைான்ைான்று 

்�ாண்டு�ர  
திடடெமிடெபபேடடுள்ள்்தாடு 
இத தீர்ைானததின் மீது 
�ாக்்�டுபபு நடெத்தவும் 
முடி்�டுக்�பபேடடுள்ளது. 

இ்தமனயதது   
தீர்ைானததின் மீது இர�சிய 
�ாக்்�டுபபு நடெத்த 
்�ண்டும் என ரஷயா, 
்�ாரிக்ம� விடுததுள்ளது.

இநநிமலயில் ரஷயாவின் 
இக் ்�ாரிக்ம�மய ஏறபே்தா? 
்�ண்டொைா என ஐ.நா 
சமபேயில் �ாக்்�டுபபு 
நடெத்தபபேடடெது. அதில் 
இநதியா உளளிடடெ 107 
நாடு�ள ஐ.நா உறுபபினர்�ள 
ரஷயாவிறகு எதிரா� 
�ாக்�ளிததுள்ளமை 
குறிபபிடெத்தக்�து. 

சி�ா்�ா, லாஸ ஏஞசல்ஸ, 
பினீக்ஸ, ்சயின்ட லூயிஸ விைான 
நிமலயங�ளின்  இமணயங�ள ்ைக் 
்சய்யபபேடடுள்ள்தா�த ்த��ல் 
்�ளியாகியுள்ளது.

இநநிமலயில் கிவ் ்நட எனபபேடும் 
ரஷய சார்பு ்ைக்கிய குழு, 
அ்ைரிக்� விைான நிமலய இமணய 
்த்ளங�ளில் ஊடுருவியுள்ள்தா� குறறம் 
சாடடெபபேடடுள்ளது.  

எவ்�ாறு இருபபினும் இச் 
மசபேர் ்தாக்கு்தல்�்ளால் விைான 
்சம�யின் ்த��ல் ்சயறபோடு�ளில் 
போதிபபு ஏறபேடெவில்மல எனத 
்்தரிவிக்�பபேடடுள்ளது. 

இ்தமன அடுதது விைான நிமலய 
இமணய ்த்ளங�ள ்தற�ாலி�ைா� 
நிறுத்தபபேடடு பின்னர் உடெ்ன 
்சயறபோடடுக்கு �நதுள்ளன. 

ஐ்ராபபிய �ால்பேந்தாடடெக் 
�ழ�ங�ளுக்கு 
இமடெயிலான சம்பியன்ஸ 

லீக் ் ்தாடெரில், ்தைது மை்தானததில் 
்நறறு அதி�ாமல நமடெ்பேறற 
இத்தாலிய சீரி ஏ �ழ�ைான இன்டெர் 
மிலனுடெனான ்போடடிமய 3-3 
என்ற ்�ால் �ணக்கில் ஸபோனிய 
லா லி�ா �ழ�ைான போர்சி்லானா 
சைபபேடுததியிருந்தது. 

போர்சி்லானா சார்போ�, 
்றா்பேர்ட ்ல�ன்்டொஸகி 
இரண்டு ்�ால்�ம்ளயும், உஸைான் 
்டெம்பிலி ஒரு ்�ாமலயும் 
்பேறறனர். இன்டெர் மிலன் 

சார்போ�, நிக்்�ா்லா பே்ரல்லா, 
்லாடடெ்ரா ைார்டடின்ஸ, 
்றாபின் ்�ா்ஸன்ஸ ஆகி்யார் 
்தலா ஒவ்்�ாரு ்�ாமலப 
்பேறறனர். 

ஸபோனிய லா லி�ா 
�ழ�ைான அத்லடடி்�ா 
ைடரிடடின் மை்தானததில் 
்நறறு முன்தினமிரவு 
நமடெ்பேறற அவ்�ணிக்கும், 
்பேல்ஜியக் �ழ�ைான கி்ளப 
பரூ்�யுக்குமிமடெயிலான 
்போடடியானது 0-0 என்ற 
்�ால் �ணக்கில் சைநிமலயில் 
முடி�மடெந்தது. 

அவுஸதி்ரலியாவுக்்�திரான 
இருபேதுக்கு - 20 சர்�்்தசப ்போடடித 
்்தாடெமர இஙகிலாநது ம�பபேறறியது.

மூன்று ்போடடி�ள ்�ாண்டெ 
இத்்தாடெரில், மு்தலா�து 
்போடடியில் ஏற்�ன்� ்�ன்றிருந்த 
இஙகிலாநது, �ன்்பேராவில் ்நறறு 
முன்தினம் நமடெ்பேறற இரண்டொ�து 
்போடடியிலும் ்�ன்றமைமயத 
்்தாடெர்ந்்த, இன்னும் ஒரு ்போடடி 
இருக்ம�யி்ல்ய ்்தாடெமரக் 
ம�பபேறறு�ம்த உறுதிபபேடுததிக் 
்�ாண்டெது. 

ஸ்�ார் வி�ரம்: 
நாணயச் சுழறசி: அவுஸதி்ரலியா
இஙகிலாநது: 178/7 (20 ஓ�. ) 

(துடுபபோடடெம்: ்டெவிட ைலான் 
82 (49), ்ைாயின் அலி 44 (27) 
ஓடடெங�ள. பேநதுவீச்சு: ைார்க்�ஸ 
ஸ்டொய்னிஸ 3/34 [4], அடெம் ஸாம்போ 
2/26 [3], பேற �மின்ஸ 1/29 [4], கி்்ளன் 
ைக்ஸ்�ல் 0/6 [1])

அவுஸதி்ரலியா: 170/6 (20 ஓ�. ) 
(துடுபபோடடெம்: மிற்சல் ைார்ஷ 45 
(29), டிம் ்டெவிட 40 (23), ைார்க்�ஸ 
ஸ்டொய்னிஸ 22 (13), பேற �மின்ஸ 
ஆ.இ 18 (11) ஓடடெங�ள. பேநதுவீச்சு: 
சாம் �ர்ரன் 3/25 [4], ்பேன் ஸ்டொக்ஸ 
1/10 [2], ்டெவிட வில்லி 1/21 [3], றீஸ 
்டொபலி 1/35 [4])

்போடடியின் நாய�ன்: ்டெவிட 
ைலான்

இரண்டு அணி�ளுக்குமிமடெயிலான 
மூன்றா�து ்போடடியானது, 
இன்று பிறபே�ல் 1.40 ைணிக்கு 
நமடெ்பேறவுள்ளது. 

நியூசிலாநது, 
போகிஸ்தான், பேங�்ளா்்தஷ 
அணி�ளுக்கிமடெயிலான 
முத்தரபபு இருபேதுக்கு - 
20 சர்�்்தசப ்போடடித 
்்தாடெரில், கிமறஸட்சர்ச்சில் 
்நறறு நமடெ்பேறற 
பேங�்ளா்்தஷுடெனான 
்போடடியில் போகிஸ்தான் 
்�ன்றது. 

இப்போடடியின் 
நாணயச் சுழறசியில் 
்�ன்ற பேங�்ளா்்தஷின் 
அணித்தமல�ர் ஷகிப அல் 
ைஸன், ்தை்தணி மு்தலில் 
துடுப்பேடுத்தாடும் என 
அறிவித்தார். 

அந்த�ம�யில் மு்தலில் 
துடுப்பேடுத்தாடிய 
பேங�்ளா்்தஷ, 
ஆரம்பேததி்ல்ய ்ச்ளமியா 
சர்க்�ாமரயும், நஜ்முல் 
்ைாமஸன் ஷன்்டொம�யும் 
நசீம் ஷா, ்ைாைைட 
�ஸிமிடெம் இழந்தது. அடுதது 
�ந்த லிடடென் ்தாஸின் 69 
(42), ஷகிபபின் 68 (42) 
ஓடடெங�்்ளாடு 20 ஓ�ர்�ளில் 
6 விக்்�டடு�ம்ள இழநது 173 
ஓடடெங�ம்ள பேங�்ளா்்தஷ 
்பேறறது. பேநதுவீச்சில், ஷா 
4-0-27-2, �ஸிம் 4-0-33-
2, ஷடொப �ான் 4-0-31-0, 
இஃபதிைார் அை்ைட 1-0-
7-0 என்ற ்பேறுதி�ம்ளக் 
்�ாண்டிருந்தனர். 

பேதிலுக்கு 174 ஓடடெங�ம்ள 
்�றறியிலக்�ா�க் ்�ாண்டு 
துடுப்பேடுத்தாடிய 
போகிஸ்தான், ்ைாைைட 
றிஸ�ானின் 69 (56), 
அணித்தமல�ர் போபேர் 
அஸாமின் 55 (40), 
்ைாைைட ந�ாஸின் 
ஆடடெமிழக்�ா்த 45 (20) 

ஓடடெங�்்ளாடு 19.5 
ஓ�ர்�ளில் 3 விக்்�டடு�ம்ள 
இழந்த நிமலயில் 
்�றறியிலக்ம�யமடெந்தது. 
பேநதுவீச்சில், ைஸன் 
ைை்மூட 4-0-27-2, 
்ச்ளமியார் சர்க்�ார் 1-0-
6-1, ்ஷாரிஃபுல் இஸலாம் 
4-0-30-0, ்தஸகின் அை்ைட 
4-0-32-0 என்ற ்பேறுதி�ம்ளக் 
்�ாண்டிருந்தனர். 

இப்போடடியின் 
நாய�னா� றிஸ�ான் 
்்தரி�ானார். 

இத்்தாடெரின் இறுதிப 
்போடடியில் நியூசிலாநம்த 
இன்று �ாமல 7.30 
ைணிக்கு போகிஸ்தான் 
எதிர்்�ாள்ளவுள்ளது. 

�	சகா

கிழக்கு ைா�ாண 
�ல்வித திமணக்�்ளம் 
நடொததிய ைா�ாண 
ைடடெ விம்ளயாடடுப 
்போடடியில் 
கிழக்கில் உள்ள 17 
�ல்வி �லயங�ளில் 
பேடடிருபபு �ல்வி 
�லயம் மு்தலிடெதம்தப 
்பேறறுள்ளது. 

இவ்விம்ளயாடடு 
விழாவில் கீழ்க் 
�ண்டெ�ாறு �லய, 
போடெசாமல நிமல�ள 
�ாணபபேடடிருந்தன. 
பேடடிருபபு �ல்வி �லயம் 

- 194 புளளி�ள.
�ந்த்ளாய் �ல்வி �லயம் - 

94 புளளி�ள.
�ல்முமன �ல்வி �லயம் 

- 88 புளளி�ள.
போடெசாமல ரீதியில்
�ளு்தா�ம்ள ை.வி.

்்த.போ- 123 புளளி�ள.

�ந்த்ளாய் அக்ர்போதி 
ை.வி - 46 புளளி�ள.

்சடடிபோம்ளயம் ை.வி - 
42 புளளி�ள. 

�	ஆ. ரமேஸ்

சர்�்்தச விம்ளயாடடு வீரர்�ள, 
சமூ� ்சம�யா்ளர்�ள உளளிடடெ 
50க்கும் ்ைறபேட்டொமர 
்�ௌரவிக்கும் நி�ழ்வு ஒன்று, 
உடெபபுஸலாம� எைஸட 
்ஜடமலன் விம்ளயாடடு 
மை்தானததில் நாம்ள ைறுதினம் 
பிறபே�ல் 2 ைணிய்ளவில் 
இடெம்்பேறவுள்ளது.

இந்த நி�ழ்ம�்யாடடி இன்று, 
நாம்ள, நாம்ள ைறுதினததில் 
�ரபபேந்தாடடெத ்்தாடெ்ரான்று 
்ஜடமலன் இம்ளஞர் �ழ� 
விம்ளயாடடு மை்தானததில் 
இடெம்்பேறவுள்ளது.

இ்தற�ான ஏறபோடு�ம்ள 
்்தசிய, சர்�்்தச ்ைய்�ல்லுநர் 
்போடடி�ளில் இலஙம�க்கு 
பே்தக்�ங�ம்ள ்�ன்று ்�ாடுத்த 
ைணி்�ல் சததியசீலன் ஒழுஙகு 

்சய்துள்ளார். அததுடென் அன்மறய 
தினம் பிரசிததி ்பேறற ்்தசிய, 
சர்�்்தச விம்ளயாடடு வீர்�ள 
உடபேடெ சமூ� ்சம�யா்ளர்�ள, 
ஊடெ�வியலா்ளர்�ள எனப பேலர் 
உடெபபுஸஸலாம� ந�ரில் இருநது 
�ா�ன ்பேரணியில் ஊர்�லைா� 
அமழதது ்சல்லபபேடடு 
்�ௌரவிக்�பபேடெவுள்ளமை 
குறிபபிடெத்தக்�து. 
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அ
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்தா
 

ரஷ
யதா

1 இலடசம் அரச 
ஊழியரகள் பணி நீககம்

ஒரே நாளில் 118 
மில்லியன் ரேரே 
இழந்த மார்க்  
ஸக்்கர்்ேர்க்  

ரோலாநதில் 
உச்சதர்தத ்்தாட்ட 
மின்்சாேக் ்கட்டணம்

ேஷயாவுக்கு எதிோ்க 
திரும்பிய உல்க நாடு்கள்

நிலச்சரிவில் சிக்கி 
35 ரேர் உயிரிழப்பு

ேஸ் தீப்பிடிதது எரிந்ததில் 21 
ரேர் உயிரிழப்பு

விமான நிரலய 
இரணய்தளங்களில் 
ர்சேர் ்தாக்கு்தல்

சம்பியன்ஸ் லீக: 

சமநிலலயில் 
பாரசிதலானா - 

இன்டர மிலன தபாடடி

அவுஸ்திபரலியதாவுகம்திரதான
்்தா்டரேக் ர்கப்ேற்றியது 
இஙகிலாநது

முத்ரப்புத ம்தாடர்: 

ேங்களார்தரை 
்ென்்ற ோகிஸ்்தான்

கிழக்கு மா்காணததில் ேடடிருப்பு ெலயம் மு்தலி்டம்

்கேப்ேந்தாட்டப் ரோடடியும், ்்கௌேவிப்பு நி்கழ்வும்

பே
�தா

ள
ம்


	TM 1
	TM 2
	TM 3
	TM 4
	TM 5
	TM 6
	TM 7
	TM 8

