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2023ஆம் ஆண்டுக்கான ஒதுககீட்டுச் சட்்டமூலத்தை 
இரண்்டகாவது மதிப்பீட்டுக்கா் நவம்்பர் 14ஆம் தி்தி 
்பகாரகாளுமன்றததில் சமர்ப்பிப்்பதைற்கு ச்பகாநகாய்ர்  
மஹிநதை யகாப்்பகா அப்பவர்தைன தை்ல்மயில் பநற்று  (27) 
ந்்டப்பற்்ற ்பகாரகாளுமன்ற அலுவல்்ள் ்பற்றிய குழுவில் 
தீர்மகானிக்ப்்பட்டுள்்ளது. 

 இதைற்்்மய ஜனகாதி்பதியும், நிதி, ப்பகாரு்ளகாதைகார 
நி்லப்்படுததைல் மற்றும் பதைசிய ப்காள்்்்ள் 
அ்மச்சருமகான  ரணில் விககிரமசிங் நவம்்பர் 14ஆம் 
தி்தி பி.்ப 1.30 மணிககு ஒதுககீட்டுச் சட்்டமூலத்தை 
இரண்்டகாவது மதிப்பீட்டுக்கா் சமர்ப்பிதது 
உ்ரயகாற்றுவகார்.

நல்லிணக்த்தை 
்பலப்்படுததும், 
மற்றும் தைமிழ் 
மக்ளுக்கான 

தீர்வு்்்ளப் 
ப்பற்றுகப்காடுப்்பதில்  
இதுவ்ர ்காலமகா் 
ஐபரகாப்பிய ஒனறியததுககும் 
சர்வபதைச சமூ்ததுககும் 
வழஙகிய வகாககுறுதி்்்ள 
இலங்் அரசகாங்ம்  
நி்்றபவற்்றவில்்ல. 
எனபவ அரசகாங்ததின 
வகாககுறுதி்்்ள நம்்பகாது, 
அதை்ன பசயற்்படுததும் 
விதைமகா் அழுததைம் ப்காடுக் 
பவண்டும் என ஐபரகாப்பிய 

பவளிவிவ்காரச் பச்வயின 
ஆசிய மற்றும் ்பசுபிக 
பிரகாநதியததுக்கான பிரதி 
மு்கா்மததுவப் ்பணிப்்பகா்ளர் 
்பகாபவகாலகா ்பகாம்்பபலகானி 
தை்ல்மயிலகான 
ஐபரகாப்பிய ஒனறியததின 
தூதுககுழுவி்டம் தைமிழ் 
பதைசிய கூட்்ட்மப்பு 
பதைரிவிததுள்்ளது. 

ஐபரகாப்பிய ஒனறியததின 
தூதுககுழுவினர், தைமிழ்த 
பதைசிய கூட்்ட்மப்்்பச் 
சநதிதது முககிய 
்லநது்ரயகா்டலில் 
ஈடு்பட்்டனர்.  

ப்பகாதிய 
அ்ளவில், இ்றககுமதி 
பசயயப்்படும் 
ப்காது்ம மகா 
கி்்டககுமகாயின, 
்பகாண் உள்ளிட்்ட ப்பக்ரி உற்்பததிப் 
ப்பகாருட்்ளின வி்ல கு்்றக்ப்்படும் 
எனறு அகில இலங்் ப்பக்ரி 
உரி்மயகா்ளர்்ள் சங்ததின தை்லவர் 
என.ப்.ஜயவர்தைன பதைரிவிததைகார்.

அரசகாங்ததைகால், ்பகாரகாளுமன்றததில் 
சமர்ப்பிக்ப்்பட்டுள்்ள உள்நகாட்டு இ்்றவரி திருததைச் 
சட்்டமூலம் அரசியல்மப்புககு முரணகானது எனறு 
அறிவிககுமகாறு ப்காரி உயர்நீதிமன்றததில் மனுபவகானறு 
தைகாக்ல் பசயயப்்பட்டுள்்ளது.சட்்டமகா அதி்ப்ர 
பிரதிவகாதியகா் குறிப்பிட்டு, ஆ்்டதபதைகாழிற்சகா்ல 
ஒனறின ப்பகாது மு்கா்மயகா்ளரகால் குறிததை மனு தைகாக்ல் 
பசயயயப்்பட்டுள்்ளது.

இரகாஜகாங் அ்மச்சர் ்டயகானகா 
்மப், எதிரகான விசகார்ண்ள் 
பதைகா்டர்்பகான அறிக்்்ய நவம்்பர் 
10ஆம் தி்தி சமர்ப்பிககுமகாறு குற்்றப் 
புலனகாயவு தி்ணக்்ளததுககு 
ப்காழும்பு பிரதைகான நீதைவகான நீதிமன்றம், 
பநற்று (27) உததைரவிட்்டது.

எரிவகாயு வி்ல கு்்றக்ப்்படும் 
என்ற அறிப்்்பத பதைகா்டர்நது, 
சில விநிபயகா்ஸதைர்்ளும் சரககு 
பச்ரிப்்பகா்ளர்்ளும் எரிவகாயு்வ 
ப்காள்வனவு பசயயத தையஙகுவதைகா்த 
பதைரிவிததை லிட்பரகா நிறுவனததின தை்லவர் 
முதிதை பீரிஸ, 

்்டநதை ்காலங்ளில் ்பகாது்காப்பு 
அ்மச்சின கீழ் இருநதை இலங்் 
பதைகா்லதபதைகா்டர்பு ஒழுஙகுமு்்ற 
ஆ்ணககுழு  இப்ப்பகாது 
பதைகாழில்நுட்்ப அ்மச்சின கீழ் 
ப்காண்டுவரப்்பட்டுள்்ளது. 

பநற்று, (ஓகப்டகா்பர் 27, 2022) 
பவளியி்டப்்பட்டுள்்ள வர்ததைமகானிககு 
அ்மய, ஜனகாதி்பதி ரணில் 
விககிரமசிங்வகால், பதைகாழில்நுட்்ப 
அ்மச்சர் என்ற வ்்யில் இநதை 
அறிவிப்பு விடுக்ப்்பட்டுள்்ளது.

�	க. அகரன் 

்காணகாமல்ப்பகான ஆட்்ள் பதைகா்டர்்பகான அலுவல்ததைகால் 
அனுப்்பப்்பட்்ட ்டிதைங்ள், ்காணகாமல் ஆக்ப்்பட்ப்டகாரின 
உ்றவு்்ளகால் தீககி்ரயகாக்ப்்பட்்டன.

நகாட்டுக்கா் 
முனபனடுககும் 
தீர்மகானங்ளின 
ப்பகாது, சில 
வி்டயங்்்ள 
எம்மகால் தைவிர்க் 
முடியகாது. 
ஜனநகாய்த்தை 
மதிதது 
எடுககும் சில 
பவ்லததிட்்டங்ளில் தைவறு்ளும் 
இ்டம்ப்பற்றுள்்ளன. 

நகாட்டில் ஏற்்பட்டுள்்ள வரலகாறு ்காணகாதை 
ப்பகாரு்ளகாதைகார பநருக்டியகால், வகாழ்வகாதைகார 
துன்பங்்்ள மி் அதி்மகா் எதிர்ப்காள்ளும் 
மி்வும் நலிநதை பிரிவினர் பதைகா்டர்பில், முழுநகாள் 
விவகாதைம் ஒன்்ற ந்டததை தைமிழ் முற்ப்பகாககு 
கூட்்டணி தை்லவர் மபனகா ்பணசன எம்பியும், 
பதைசிய மக்ள் சகதி (பஜவிபி) தை்லவர் 
அநுரகுமகார திஸகாநகாயக் எம்பியும் முன்வததை 
ப்காரிக்்்ய பநற்று, ச்பகாநகாய்ர் தை்ல்மயில் 
கூடிய ்ட்சி தை்லவர்்ள் குழு ஏற்றுகப்காண்்டது.

�	எம்.ற�ொசொந்த் 

யகாழ்ப்்பகாணம், அச்சுபவலி ்பகுதியில் 
வகாஙகிய ்பகாணுககுள் இருநது மூனறு குண்டு 
ஊசி்ள் மீட்்ப்்பட்டுள்்ளன.  அச்சுபவலி 
்பகுதியில் உள்்ள ்்்ட ஒனறில் பநற்்்றய 
தினம் வியகாழககிழ்ம, குடும்்பஸதைர் ஒருவர் 
ப்றகாஸ ்பகாண் வகாஙகியுள்்ளகார்.  அநதை ்பகா்ண 
வீட்டிற்கு ப்காண்டு பசனறு தைமது சிறு 
பிள்்்ள்ளுககு வழஙகிய ப்பகாபதை ,

ஒகப்டகா்பர் 1 ஆம் தி்தி முதைல் 
அமலகாகும் வ்்யில் மகாதைகாநதை மின 
்ட்்டணதது்டன 2.5 சதைவீதை சமூ்ப் 
்பகாது்காப்பு ்பங்ளிப்பு வரி பசர்க்ப்்படும் 
எனறு இலங்் மினசகார ச்்ப, பநற்று (27) 
பதைரிவிததைது.

சமூ் ்பகாது்காப்பு வரிச் சட்்டததுககு 
அ்மய, இலங்் மினசகார ச்்பயின 
மினசகார விநிபயகா்மகானது, 2.5%  சமூ் 
்பகாது்காப்பு ்பங்ளிப்பு வரிககு உட்்பட்்டது 
எனறு நிதிய்மச்சு அறிவிததை்மககு 
அ்மய இம்மகாதைம் 1ஆம் தி்தி முதைல் 

அமலகாகும் வ்்யில், ச்்ப பமற்்படி வரி்ய 
அ்றவி்டவுள்்ளது.

்பகாரிய ்பண பமகாசடி குற்்றச்சகாட்டு 
பதைகா்டர்பில் ்்து பசயயப்்பட்டு 
வி்ளக்மறியலில் ்வக்ப்்பட்டுள்்ள 
திலினி பிரியமகாலி, 128 ப்காடி 
ரூ்பகாய பமகாசடி பசயதுள்்ளதைகா் 12 
மு்்றப்்பகாடு்ள் கி்்டக்ப்ப்பற்றுள்்ளன 
எனறு ப்பகாலிஸ ஊ்ட்ப் ப்பச்சகா்ளரும் 
சிபரஷ்ட ப்பகாலிஸ அததியட்ச்ருமகான 
நிஹகால் தைல்துவ, பநற்று (27) பதைரிவிததைகார்.

இலங்்ககு விஜயம் பமற்ப்காண்டுள்்ள 
அபமரிக் தி்்றபசரியின ஆசியகாவுக்கான பிரதி 
உதைவி பசயலகா்ளர் பரகா்பர்ட் ்ப்பரகாத, தி்்றபசரி 
பசயலகா்ளர் ப்.எம்.எம் சிறிவர்ததைன மற்றும் 
மததிய வஙகி ஆளுநர் பி. நநதைலகால் வீரசிங் 
ஆகிபயகா்ரச்  சநதிததுள்்ளகார். இநதைச் சநதிப்பில் 
இலங்்க்கான அபமரிக் தூதுவர் ஜூலி 
சஙகும் ்லநதுப்காண்டிருநதைகார். 

அரசாங்கத்தின் வாக்குறுதி்களை

நம்பாதீர்கள்
ஐரரொப்பிய ஒன்றியத்தின் தூதுக்குழுவிடம் 
கூடடமைப்பு றெரிவிப்பு

ைர�ொ - அநுர கூடடு பிரரரமை

சீ.ஐ.டிக்கு நீதிைன்�ம் உத்ெரவு எரிவொயுவுக்கு ெடடுப்்ொடு 
இலமலை என்கி�து லிடரரொ

அறைரிக்க திம�ரசரியின் உெவி 
றசயலைொளர், ைத்தியவங்கி ஆளுநர் 
கலைந்துமரயொடல 

டிறசம்்ர் 08 வொக்றகடுப்பு
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14இல் பட்ஜெட

உள்ாட்டு இளைவரி திருத்்த

திலினிக்கு எதிரா்க

்காணாமல்பா்�ார் பற்றிய அலுவல்கம் முன்பா்க

பாது்காப்பு அளமச்சின்  
கீழிருந்த

டயா�ாவுக்கு எதிரா� வழக்கு எரிவாயு விளல குளைப்பு விவ்காரம்

சட்டமூலத்துக்கு 
எதிராக மனு

அடுத்தவாரம் மு்தல் 
பாண் விலை 
குலையும்?

காணாமல் ஆக்கப்பட்்டாரின் 
உறவுகளால் கடிதஙகள் தீக்கிரர

வாங்கத ்தயஙகுவவார் 
வ்தந்தி 
பரப்புகினைனர்

நலிவுறவைார் விவ்காரம்
நவம்பர் 8இல் வருகிைது

மின் கட்டணத்து்டன் 
2.5% ்பஙகளிபபு வரி

்தரதரல 
சந்திக்கத் தயார128 ்காடி ரூ்பாய் 

்மாசடியயன
12 முரறப்பாடுகள்

நிதி யெருக்கடிரயத் தாஙகும் 
்வரலத்திட்டஙகள் என்ன?

நிறுவனஙகள் ரகமாறின

விசாரரண 
அறிக்ரகரய
ெவ.10இல் சமரபபிக்கவும்

்பாணுக்குள் இருந்து குண்டூசிகள் மீடபு

P2

்காணகாமல்ப்பகாபனகா்ர 
நி்னவுகூருவதைற்்கான பதைசிய தினததின 
32 ஆவது நி்்ற்வ  முனனிட்டு பநற்று 
(27),  ்காணகாமல்ப்பகாபனகார் குடும்்ப 
ஒனறியததினகால் ப்காழும்பிலுள்்ள 
்காணகாமல்ப்பகாபனகார் ்பற்றிய 
அலுவல்ம் மற்றும் இழப்பீட்டுக்கான 
அலுவல்ம் ஆகியவற்றின முன்பகா்க 
்வனயீர்ப்பு ப்பகாரகாட்்டங்ள் 
முனபனடுக்ப்்பட்்டன.  

்கவனயீர்ப்பு வபாராட்டம்

P2

நகரபபதிபபு
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ஒதுக்கீட்டுச் சட்்டமூலத்தின் 
இரண்டடாவது மதிப்பீட்டு மீதடான 
விவடாதம் நவம்்பர் 15ஆம் திகதி 
ஆரம்பிக்கவிருப்்பது்டன், இதன் மீதடான 
வடாக்்கடுப்்்ப நவம்்பர் 22ஆம் திகதி 
பி.்ப 5.00 மணிக்கு ந்டத்துவதற்கும் இங்கு 
தீர்மடானிக்கப்்பட்்டது. 

ஒதுக்கீட்டுச் சட்்டமூலத்தின் குழுநி்ல 
மீதடான விவடாதம் நவம்்பர் 23ஆம் திகதி 
ஆரம்பிக்கவிருப்்பது்டன், டி்சம்்பர் 
08ஆம் திகதி பி.்ப 5 மணிக்கு மூன்்டாவது 
மதிப்பீட்டுக்கடான வடாக்்கடுப்்்ப 
ந்டத்த இணங்கப்்பட்்டது. இதற்க்மய 
நவம்்பர் 14ஆம் திகதி முதல் டி்சம்்பர் 
08ஆம் திகதி வ்ரயடான கடாலப் ்பகுதியில் 
ஞடாயிறு மற்றும் ப்படாயடா தினங்கள் 
தவிர கிழ்மயின் ஏ்னய நடாள்களில் 
்படாரடாளுமன்் அமர்வு இ்டம்்்பறும்.

வரவு்சலவுத்திட்்ட விவடாதம் 
ந்்ட்்பறும் கடாலப் ்பகுதியில் வடாய்மூல 
வி்்டக்கடான பகள்விகளுக்கடாக 
பநரத்்த ஒதுக்கடாதிருக்கத் 
தீர்மடானிக்கப்்பட்்டது்டன், டி்சம்்பர் 
09ஆம் திகதி மு.்ப 9.30 மணி முதல் பி.்ப 
5.30 மணி வ்ரயடான கடாலப் ்பகுதி 50 
வடாய்மூல வி்்டக்கடான பகள்விகளுக்கடாக 
ஒதுக்கப்்பட்டிருப்்பதடாக ்சயலடாளர் 
நடாயகம் ்தரிவித்தடார்.

இநதச் சநதிப்பு கூட்்ட்மப்பின் த்லவர் இரடா.
சம்்பநதன் எம்.பியின் ்கடாழும்பு இல்லத்தில் பநற்று 
(27) ந்்ட்்பற்்து.  இதன்ப்படாது கூட்்ட்மப்பின் 
சடார்பில் அதன் த்லவர் இரடா. சம்்பநதனு்டன் கட்சியின் 
ஊ்டகப்ப்பச்சடாளர் ஜனடாதி்பதி சட்்டத்தரணி எம்.ஏ 
சுமநதிரன் எம்.பியும் கலநது்கடாண்டடார்.  பமற்்படி 
சநதிப்பில் ்பல முக்கிய வி்டயங்கள் ்தடா்டர்பில் 
ஐபரடாப்பிய ஒன்றியத்தின் தூதுக்குழுவினர் விரிவடாகக்  
கலநது்ரயடாடினர் என்று கூட்்ட்மப்பின் ப்பச்சடாளர் 
சுமநதிரன் ்தரிவித்தடார். 

மனித உரி்மகள் விவகடாரம், ்்படாருளடாதடார 
மீள்கட்்ட்மப்பு, ஜி.எஸ்.பி பிளஸ் வரிச்சலு்க, 
்பயங்கரவடாதத் த்்டச் சட்்டத்்த நீக்குதல், மடாகடாண 
ச்்பத் பதர்தல், உள்ளூரடாட்சி ச்்பத் பதர்தல் 
என்்பவற்்் ந்டத்த பவணடியதன் பத்வப்்படாடு 

உள்ளிட்்ட முக்கிய வி்டயங்கள் ்தடா்டர்பில் 
இதன்ப்படாது கூட்்ட்மப்பினர் எடுத்து்ரத்துள்ளனர்.  
பமலும் அரசடாங்கம் ்கடாடுக்கும் வடாக்குறுதிகளில் 
உண்மத்தன்்ம இல்்ல எனவும், அரசடாங்கத்தின் 
வடாக்குறுதிக்ள நம்்ப பவண்டடாம் எனவும் 
வலியுறுத்தியுள்ள தமிழ்த் பதசிய கூட்்ட்மப்பினர், 
குறித்த வடாக்குறுதிக்ள ்சயற்்படுத்தும் விதமடாக 
ஐபரடாப்பிய ஒன்றியம் அரசடாங்கத்துக்கு அழுத்தம் 
்கடாடுக்க பவணடும் எனவும் வலியுறுத்தியுள்ளனர். 

இபதபவ்ள, நடாட்டின் தற்ப்படா்தய ்்படாருளடாதடார 
்நருக்கடி, ்பயங்கரவடாதத் த்்டச் சட்்டம், நல்லிணக்கம், 
அதிகடாரப்்பகிர்வு, அரச்மப்பு சீர்திருத்தம் மற்றும் 
வ்டக்கு, கிழக்கு கடாணி விவகடாரம் ்தடா்டர்பில் தமிழ்த் 
பதசிய கூட்்ட்மப்பினரு்டன் ப்பசிபனடாம் என்று 
ஐபரடாப்பிய ஒன்றியத்தின் தூதுக்குழுவினர் ்தரிவித்தனர். 

ஒரு கிபலடா கிரடாம் பகடாது்ம 
மடாவின் வி்ல கு்்க்கப்்பட்டுள்ள 
ப்படாதும், அ்த ்கடாள்வனவு 
்சய்வதற்கு ப்பக்கரிகளுக்கு 300 
ரூ்படாய் வ்ர ்சலவடாவதடாகவும் அவர் 
சுட்டிக்கடாட்டினடார்.

பமலும், இ்க்குமதி ்சய்யப்்படும் 
பகடாது்ம மடா ப்படாதிய அளவு 
கி்்டக்கப்்்பறும் ்பட்சத்தில் அடுத்த 
வடாரம் முதல் ்படாண உள்ளிட்்ட 
ப்பக்கரி உற்்பத்திப் ்்படாருட்களின் 
வி்லகள் கு்்க்கப்்படும் என்்டார்.

்படாண உள்ளிட்்ட ப்பக்கரி 
உற்்பத்திப் ்்படாருட்களின் வி்லக்ள 
கு்்ப்்பது ்தடா்டர்பில் இப்ப்படாபத 
அறிவிக்க முடியடாது என்று ்தரிவித்த 
அவர், எதிர்கடாலத்தில் அது குறித்து 
அறிவிக்கப்்படும் என பமலும் 
்தரிவித்தடார். 

உத்பதச சட்்டமூலத்தின் மூலம் 
ஒருவரின் மடாதடாநத வரிக்கு உட்்பட்்ட 
வருமடான வரம்பு 2 இலட்சத்து 50 
ஆயிரம் ரூ்படாயிலிருநது ஒரு இலட்சமடாக 
கு்்க்கப்்பட்டுள்ளதடாகவும்  குறித்த 
சட்்டமூலத்்த இம்மடாதம் 21ஆம் திகதி 
்படாரடாளுமன்் ஒழுங்குப் புத்தகத்தில் 
உள்ள்டக்கப்்பட்டுள்ளதடாகவும் மனுதடாரர் 
சுட்டிக்கடாட்டியுள்ளடார்.

்்படாதுமக்கள் மீது ்சலுத்த முடியடாத 
வரிச்சு்ம சுமத்தப்்பட்டு, ்்படாதுமக்கள் 
கடும் ்்படாருளடாதடார ்நருக்கடிக்கு ஆளடாக 
பநரிடும் எனவும் இதன் மூலம் ஏற்றுமதி, 
உள்ளூர் ்கத்்தடாழில், அபிவிருத்தி 
ந்டவடிக்்ககள் ்படாதிக்கப்்படும் என்றும் 
மனுவில் குறிப்பி்டப்்பட்டுள்ளது.

உத்பதச சட்்டமூலத்தில் 
உள்ள்டக்கப்்பட்டுள்ள விதிகள், 
அரசியல்மப்பின் கீழ் மக்களின் நல்ன 

உறுதிப்்படுத்துவதற்கும் சமூக ்படாதுகடாப்்்ப 
உறுதிப்்படுத்துவதற்கும் அரசடாங்கத்தின் 
க்டப்்படாட்்்ட கடு்மயடாக மீறுவதடாக 
மனுதடாரர் சுட்டிக்கடாட்டியுள்ளடார்.

சட்்டமூலத்தின் 15, 16, 22, 29, 36 மற்றும் 
39 ஆகிய பிரிவுகளின் உள்ள்டக்கங்கள் 
அரசியல்மப்புக்கு முரணடான்வ 
என்றும் அரசியல்மப்பின் கீழ் மக்களின் 
நலன் மற்றும் சமூக ்படாதுகடாப்்்ப உறுதி 
்சய்தல் ப்படான்் வி்டயங்கள் கடு்மயடாக 
மீ்ப்்பட்டுள்ளதடாகவும் மனுதடாரர் 
்தரிவித்துள்ளடார்.

எனபவ, இநதச் சட்்டமூலம் 
நி்்பவற்்ப்்ப்ட பவணடுமடாயின், 
்படாரடாளுமன்்த்தில் மூன்றில் இரணடு 
்்பரும்்படான்்ம மற்றும் சர்வஜன 
வடாக்்கடுப்பு மூலம் அனுமதி 
கி்்டக்க பவணடும் என மனுவில் 
குறிப்பி்டப்்பட்டுள்ளது.

அன்்்யதினத்தில் மன்றில் 
ஆஜரடாகுமடாறு குற்்ப் புலனடாய்வுத் 
தி்ணக்களத்தின் ்்படாறுப்்பதிகடாரிக்கும் 
நீதிமன்்ம் பநடாட்டீஸ் அனுப்புமடாறு 
கட்்ட்ளயிட்்டது.

குடிவரவு மற்றும் 

குடியகல்வுத் தி்ணக்களத்தின் 
கட்டுப்்படாட்்டடாளருக்கு ்்படாய்யடான 
தகவல்க்ள வழங்கி இலங்்க 
க்டவுச்சீட்்்ட ்்பற்றுக்்கடாண்டடார் 
என்று அவருக்கு எதிரடாக குற்்ம் 
சுமத்தப்்பட்டுள்ளது.

புதிய எரிவடாயு ்தடாகுதிகள் 
து்்முகங்க்ள அ்்டயும் வ்ர, 
எதிர்வரும் மடாதங்களில் எரிவடாயு 
விநிபயடாகம் இருக்கடாது எனும் 
வதநதிக்ள ்பரப்்ப ஆரம்பித்துள்ளனர் 
என்றும் ்தரிவித்தடார்.

எரிவடாயுத் திருத்தம் குறித்த மற்ப்டார் 
அறிவிப்பு, நடா்ள (29) ்வளியி்டப்்படும் 
என்றும் உலக சந்த நி்லவரம் க்டநத 
மடாதத்்தப் ப்படாலபவ உள்ளதடால், 
அ்தக் ்கடாணடு தற்ப்படா்தக்கு 
வி்லக்ள கணிக்க முடியடாது என்றும் 
அவர் சுட்டிக்கடாட்டினடார்.

பநற்்்யதினம் (27) வ்ர உலக 
சந்தயின் எரிவடாயு வி்லயில் 
குறிப்பி்டத்தக்க மடாற்்ம் ஏற்்ப்டவில்்ல 
என்று ்தரிவித்த அவர், சில 
சநதர்ப்்பங்களில் எரிவடாயு வி்லகள் 
கு்்யடாமல் அல்லது கூ்டடாமல் 
அப்்படிபய நின்று விடுவதடாகவும் 
குறிப்பிட்்டடார். 

பமலும், பத்வக்பகற்் எரிவடாயு 
்கயிருப்பில் உள்ளதடாகவும் எனினும் 
நட்்டம் ஏற்்படும் என்று அஞ்சும் 
விநிபயடாகஸ்தர்கள், சிலிண்டர்க்ள 
்கடாள்வனவு ்சய்து பசமிக்கத் 
தயங்குகின்்னர் என்்டார்.

சில விநிபயடாகஸ்தர்களின் 
ந்டத்்த குறித்து நிறுவனத்துக்கு 
அறிவிக்கப்்பட்்டதடாகவும் பத்வயடான 
்பங்குகள் அனுப்்பப்்பட்டு பிரச்சி்ன 
சுமுகமடாக தீர்க்கப்்பட்டுள்ளதடாகவும் 
குறிப்பிட்்டடார்.  

ஓமடானில் இருநது 3,700 ்மற்றிக் 
்தடான் எரிவடாயு்வ ்கடாணடுவரும் 
கப்்பல் இன்று மடா்ல நடாட்்்ட 
வநத்்டயும் என்றும் நவம்்பர் 2 மற்றும் 
6ஆம் திகதிகளிலும் எரிவடாயுக் கப்்பல்கள் 
நடாட்்்ட வநத்்டயும் என்றும் பீரிஸ் 
பமலும் ்தரிவித்தடார்.

க்டநத கடாலங்களில் இலங்்க 
்தடா்லத்்தடா்டர்பு ஒழுங்குமு்் 
ஆ்ணக்குழு ்படாதுகடாப்பு அ்மச்சரின் 
கீழ் இருநத நி்லயில், பதசிய ்படாதுகடாப்பு 
என்்ப்த கருத்தில்்கடாணடு முன்னடாள் 
ஜனடாதி்பதி பகடாட்்டடா்பய ரடாஜ்பக் ஷவினடால் 
ஒரு சில தீர்மடானங்கள் எடுக்கப்்பட்்ட 
பவ்ளயில் இது குறித்து ்படாரிய 
விமர்சனங்கள் முன்்வக்கப்்பட்டிருநத்ம 
குறிப்பி்டத்தக்கது.  பமலும், ்படாதுகடாப்பு 
அ்மச்சின் கீழ் இருநத பதசிய கட்டி்ட 
ஆரடாய்ச்சி நிறுவனம்  மற்றும் நிதி 

அ்மச்சின் பமற்்படார்்வயில் இருநத 
நிறுவனங்களின் ்பதிவடாளர் து்், 
்்படாருளடாதடார ஸ்திரப்்படுத்தல் மற்றும் 
பதசிய ்கடாள்்க ஆகிய்வ சம்்பநதப்்பட்்ட 
அ்மச்சுக்களில் இருநது நீக்கப்்பட்டுள்ளன.

இபதபவ்ள, முன்னர் விவசடாய 
அ்மச்சின் கீழ் வர்த்தமடானியில் 
்வளியி்டப்்பட்்ட லங்கடா ்்படாஸ்ப்பட் 
லிமி்்டட் மற்றும் ்கத்்தடாழில் 
அ்மச்சின் கீழ் இருநத பரடாப்படாட்டிக் 
்பயன்்படாடுகளுக்கடான  ்மயம் என்்பனவும் 
மடாற்்ப்்பட்டுள்ளன. 

தமது உ்வுகளுக்கு நீதி பகடாரி கடாணடாமல் 
ஆக்கப்்பட்ப்டடாரின் உ்வுகளடால் வவுனியடா, ஏ9 வீதியிலுள்ள 
வீதி அபிவிருத்தி அதிகடார ச்்ப முன்்படாக பநற்றும் (27) 
ப்படாரடாட்்டம் முன்்னடுக்கப்்பட்்டது. 

கடாணடாமல் ஆக்கப்்பட்ப்டடார் ்தடா்டர்்படான பமலதிக 
விவரங்கள் பகடாரி, அரசடாங்கத்தின் கடாணடாமல் ப்படான ஆட்கள் 
்தடா்டர்்படான அலுவலகத்தடால் ப்படாரடாட்்டத்தில் ஈடு்பட்டுள்ள 
கடாணடாமல் ஆக்கப்்பட்ப்டடாரின் உ்களுக்கு கடிதம் அனுப்பி 
்வக்கப்்பட்டுள்ளது.

இநநி்லயில் குறித்த அலுவலகத்்த தடாம் 
நிரடாகரிப்்பதடாகவும், அ்மரிக்கடா மற்றும் ஐபரடாப்பிய 
ஒன்றியம் உள்ளிட்்ட சர்வபதச த்லயீட்டின் மூலபம 
கடாணடாமல் ஆக்கப்்பட்்ட தமது உ்வுகளுக்கு நீதி கி்்டக்கும் 
எனத் ்தரிவித்து குறித்த கடிதத்்த கிழித்து அத்ன 
தீக்கி்ரயடாக்கினர். கடிதங்க்ள தீக்கி்ரயடாக்கிய தடாய்மடார் 
‘இன்னும் கடாலம் தடாழ்த்தடாது ்கயில் ஒப்்ப்்டத்த தமது 
பிள்்ளகபள தமக்கு பவணடும்’ எனக் பகடாரி கணணீர் 
விட்்டழுதனர்.

ஆனடால் இ்வ எதுவுபம எமது 
பதடால்வி  என கருதிவி்ட பவண்டடாம். எநத 
பநரத்திலும் பதர்தல் ஒன்்  ்எதிர்்கடாள்ள 
தயடாரடாகபவ உள்பளடாம் என முன்னடாள் 
பிரதமர் மஹிநத ரடாஜ்பக் ஷ ் தரிவித்தடார்.

ஸ்ரீ லங்கடா ் ்படாதுஜன ் ்பரமுனவின் 
ஏற்்படாட்டில் ‘ஒன்்டாக இ்ணபவடாம்’  
கூட்்டம்  பநற்று (27) புத்தளம் 
மடாவட்்டத்தில் ந்்ட்்பற்்து. இநத 
மக்கள் சநதிப்பில் உ்ரயடாற்றும்ப்படாபத 
அவர் இத்ன ் தரிவித்தடார். அவர் பமலும் 
கூறு்கயில், 

எமக்கு எதிரடாக விமர்சனங்கள் 
இருநதடாலும், நடாட்டுக்கு எதிரடாக நடாம்  
ஒருப்படாதும்  தவ்டான தீர்மடானங்கள் 
எடுத்தபத இல்்ல. எனபவ எம்்ம 
குற்்வடாளிகள் எனக் கூ  ்முடியடாது. 
்்பத்தியக்கடாரர்கள் குழப்்பம்்டவதற்கடாக, 
்வத்தியர்கள் குழம்்ப முடியடாது. 
நடாட்்்ட நடாசமடாக்குவது இலகுவடானது. 
ஆனடால் நடாட்்்ட கட்டி்யழுப்புவபத 
கடினமடானதடாகும். அத்து்டன் 
பவ்லத்திட்்டம் ஒன்று்டன் ்பயணிக்கும் 
ப்படாது நடாட்்்ட மீட்்்டடுக்க முடியும். 
இதில் மக்க்ள குழப்்படாது ்பயணிக்க 
பவணடும். அதற்கடான முயற்சிக்ள 
முன்்னடுத்து வருகின்ப்டாம். பகள்விகள் 
எழுப்்பப்்படுகின்்ன. சிலர் ்பதி்லன  
மீணடும் பகள்வி்ய முன்்வக்கின்்னர். 
ஆனடால் இத்ன நடாம் சரியடாக ் கயடாணடு 
வருகின்ப்டாம். சகல பகள்விகளுக்கும் 
அச்சமில்லடாது சவடால்க்ள எதிர்்கடாள்ளும் 
தரப்பு நடாம் மட்டுபம என்்ப்த 
நி்னவு்படுத்துகின்ப்டாம். 

பமலும், எநத பநரத்திலும் பதர்தல் 
ஒன்்  ்எதிர்்கடாள்ளத் தயடாரடாகபவ 
உள்பளடாம். அபதப்படால்  ஒரு சில 
வி்டயங்க்ள எம்மடால் தவிர்க்க முடியடாது.
அபதப்படால் ஜனநடாயகத்்த மதித்து 
எடுக்கும் ஒருசில ந்டவடிக்்ககளுக்கடாக  
சில வி்டயங்கள்  தவ்வி்டப்்பட்டுள்ளன. 
ஆனடால் இ்வ எதுவுபம எமது பதடால்வி  
எனக் கருதிவி்ட பவண்டடாம். அபதப்படால் 
இன மத ப்பதங்களு்டன் நடாம் ் தடா்டர்நதும் 
முன் ் சன்்டால் எம்மடால் மீண்்டழ 
முடியடாது. ஆகபவ ஒன்்டாக எழுபவடாம். 
நடாட்டுக்கடாக அ்னவரும் ஒன்றி்ணபவடாம் 
என்்டார்.

இதன்்படி வரவு -்சலவு திட்்டத்துக்கு 
முன்னர் கூடும் ்படாரடாளுமன்  ்வடாரத்தின் 
முதலடாம் நடாளடான நவம்்பர் எட்்டடாம் 
திகதி ் சவவடாய்கிழ்மயன்று இநதக் 
கருப்்்படாருளில் முழு நடாள் விவடாதம் ந்டத்த  
கட்சி த்லவர்கள் குழு ஏற்றுக்்கடாண்டது 
என  தமிழ் முற்ப்படாக்கு கூட்்டணி த்லவர் 
மபனடா கபணசன் ் தரிவித்தடார்.

்்பருநபதடாட்்ட து்  ்51 விகிதம், 
நகர து்  ்43 விகிதம், கிரடாமிய து்்  
34 விகிதம் என்  ்ஐ.நடா நிறுவனங்களின் 
கணக்்கடுப்பின்்படி, க்டநத வடாரம், 
இநநடாட்டின் மிக பமடாசமடான ் நருக்கடி்ய 
சநதித்துள்ள ் ்பருநபதடாட்்ட து்் 
மக்களின் வடாழ்வடாதடார விவகடாரங்கள் 
்தடா்டர்பில், ஒத்தி்வப்பு பவ்ள 
பிபரர்ண ஒன்் ,் நடான் ் கடாணடு வநது 
விவடாதத்துக்கு உள்ளடாக்கி இருநபதன். 
நடாட்டில் வடாழும் அ்னத்து நலிநத 
பிரிவினர்கள் ் தடா்டர்பில் கூட்்டடாக 
பிபரர்ண ் கடாணடு வநது முழுநடாளும் 
விவடாதிப்ப்படாம் என்  ்பயடாச்ன்ய 
பஜவிபி த்லவர் நண்பர் அநுரகுமடார 
திஸடாநடாயக்கவும், நடானும் அதன்பின் 
ப்பசி முடி ் சய்பதடாம். அதன்்படி இன்று 
அநுரகுமடார திஸடாநடாயக்க அது்பற்றி 
கருத்தி்ட, அ்த நடான் ஆதரிக்க  
கட்சி த்லவர்கள் தற்ப்படாது எமது 
பகடாரிக்்க்ய ஏற்றுக்்கடாணடுள்ளனர் 
என ் தரிவித்துள்ளடார் . 

 ்படாண ஒன்றினுள் மூன்று குணடு 
ஊசிகள் கடாணப்்பட்டுள்ளன.  அது 
்தடா்டர்பில் அப்்பகுதி ்்படாது சுகடாதடார 
்பரிபசடாதகருக்கு அறிவிக்கப்்பட்்ட்த 
அடுத்து சுகடாதடார ்பரிபசடாதகர் 
விசடார்ணக்ள முன்்னடுத்துள்ளடார்.

அதற்க்மய 
்கடாழும்பில் அ்மநதுள்ள 
கடாணடாமல்ப்படாபனடார் 
்பற்றிய அலுவலகம் மற்றும் 
இழப்பீட்டுக்கடான அலுவலகம் 
என்்பவற்றின் முன்்படாக 
பநற்று கடாணடாமல்ப்படாபனடார் 
குடும்்ப ஒன்றியத்தினடால் 
ஏற்்படாடு ்சய்யப்்பட்டிருநத 
கவனயீர்ப்பு ப்படாரடாட்்டத்தில் 
வலிநது கடாணடாமலடாக்கப்்ப்டல் 
வி்டயங்களில்  தமது 
உ்வுக்ள  இழநத 
குடும்்பங்க்ளச் பசர்நத ்பலர் 
கலநது்கடாணடிருநதனர்.

கடாணடாமல்ப்படாபனடார் 
குடும்்ப ஒன்றியத்தின் 
பிரதிநிதிகள் கடாணடாமல்ப்படான 
தமது அன்பிற்குரியவர்களுக்கு 
என்ன ந்டநதது  என்்ப்தக் 
கண்டறியுமடாறும், 

்படாதிக்கப்்பட்்ட 
தரப்பினருக்குரிய 
இழப்பீட்்்டப் 
்்பற்றுக்்கடாடுப்்பதற்கு 
ந்டவடிக்்க எடுக்குமடாறும் 
வலியுறுத்தி அலுவலகத்தின் 
அதிகடாரிகளி்டம் மகஜர்க்ளக் 
்கயளித்தனர். பின்னர்  
சீதுவ, ரத்்தடாலுகமவில் 
அ்மநதுள்ள 
கடாணடாமல்ப்படாபனடாரின் 
நி்னவுத்தூபிக்கு 
அருகடா்மயில் 
கடாணடாமல்ப்படாபனடா்ர 
நி்னவுகூருவதற்கடான 
நிகழ்்வடான்றும் 
கடாணடாமல்ப்படாபனடார் குடும்்ப 
ஒன்றியத்தினடால் ஏற்்படாடு 
்சய்யப்்பட்டிருநத்ம 
குறிப்பி்டத்தக்கது. 

மின்சடார 
்படாவ்னக்கு 
இநத வரியில் 
இருநது விலக்கு 
அளிக்குமடாறு 
நிதிய்மச்சுக்கு 
இலங்்க ்்படாதுப் 
்பயன்்படாடுகள் ஆ்ணக்குழு 
்பரிநது்ரத்ததடாக 
ஆ்ணக்குழுவின் த்லவர் 
ஜனக ரத்நடாயக்க ்தரிவித்தடார்.

எனினும், குறித்த 
சட்்டத்தின் பிரகடாரம் 
இலங்்க மின்சடார ச்்பயின் 
மின்சடார விநிபயடாகம் இநத 
வரிக்கு உட்்பட்்டது என்று 

நிதிய்மச்சடால் 
ஆ்ணக்குழுவுக்கு 
அறிவிக்கப்்பட்்டதடாக 
அவர் 
சுட்டிக்கடாட்டினடார்.

க்டநத 1ஆம் 
திகதி முதல் 

அமல்்படுதப்்பட்்ட சமூக 
்படாதுகடாப்பு ்பங்களிப்பு 
வரி கடாரணமடாக, 
்பல்பவறு கட்்டணங்கள் 
அதிகரிக்கப்்பட்்டது்டன், 
்்படாருட்களின் 
வி்லகளும் உயர்நத்ம 
குறிப்பி்டத்தக்கது.

்பல அரசியல்வடாதிகள், 
்தடாழிலதி்பர்கள் உள்ளிட்்ட 
பிர்பலங்களி்டம் எரி்்படாருள் 
இ்க்குமதி ்சய்து இலடா்பம் ஈட்டித் 
தருவதடாகக் கூறி ்பல பகடாடிக்ள 
பமடாசடி ்சய்த குற்்ச்சடாட்டில், க்டநத 
6ஆம் திகதி ்கது ்சய்யப்்பட்்ட 
திலினி, நவம்்பர் 2ஆம் திகதி வ்ர 
விளக்கமறியலில் ்வக்கப்்பட்டுள்ளடார்.

பிரதடான சநபதகந்பரடான திலினியும் 
அவரு்்டய கடாதலன் என்று கூ்ப்்படும் 
இசுரு ்பண்டடாரவும் தன்னி்டம் 60,000 
அவுஸ்திபரலிய ்்டடாலர், 100,000 
அ்மரிக்க ்்டடாலர் மற்றும் ஒரு கிபலடா 
கிரடாமுக்கும் அதிகமடான தங்கத்்த 
பமடாசடி ்சய்துள்ளதடாக பகடாடீஸ்வர 
வர்த்தகர் ஒருவர், சீ.ஐ.டியில் ்சய்த 
மு்்ப்்படாட்டுக்கு அ்மய இசுருவும் 
்கது ்சய்யப்்பட்டு விளக்கமறியலில் 
்வக்கப்்பட்டுள்ளடார்.

பமலும், திலினி பிரியமடாலிக்கு 
எட்்ட்ரக் பகடாடி ரூ்படாய் 
வழங்கியுள்ளதடாக முன்னடாள் ஆளுநர் 
அஸடாத் சடாலி சீ.ஐ.டியில் க்டநத 17ஆம் 
திகதி மு்்ப்்படாடு ்சய்திருநதடார்.

நீதிமன்் அனுமதியின் ப்பரில், 
உலக வர்த்தக ்மயத்தின் 34ஆம் 
மடாடியில் அ்மநதுள்ள திலினியின் 
அலுவலகம் உள்ளிட்்ட ்பல 
இ்டங்களுக்கு அவ்ர அ்ழத்துச் 
்சன்் சீ.ஐ.டியினர் விசடார்ணக்ள 
முன்்னடுத்திருநதனர்.

சநபதகந்பர் விளக்கமறியலில் 
இருநதப்படாது ்பல அ்லப்பசிக்ளப் 
்பயன்்படுத்தியதடாகவும், அவ்ர 
பி்ணயில் விடுவிக்க 3 பகடாடி ரூ்படாய் 
பகடாரி, ந்பர் ஒருவ்ர ்தடா்டர்பு 
்கடாண்ட்ம விசடார்ணகளில் 
இருநது ்தரியவநதடாகவும் பகடாட்்்ட 
நீதவடான் நீதிமன்்த்தில் சீ.ஐ.டியினர் 
அறிவித்திருநதனர்.

அத்து்டன், பமடாசடியடான 
மு்்யில் ்்ப்ப்்பட்்ட ்பணத்தில் 
வருமடானம் ஈட்்டடாமல், சநபதகந்பர் 
எவவடாறு 41 இலட்சம் ரூ்படா்ய 
மடாதடாநதம் ்சலவிட்்டடார் 
என்்பது  விசடார்ணக்ள 
பமற்்கடாணடு வருவதடாக சீ.ஐ.டியினர் 
அறிவித்திருநத்ம குறிப்பி்டத்தக்கது.

நடாட்டின் இப்ப்படாதுள்ள ்நருக்கடி 
நி்ல்மகள் குறித்து இநதச் சநதிப்பில் 
கூடிய கவனம் ்சலுத்தப்்பட்்ட நி்லயில், 
சர்வபதச நடாணய நிதியத்து்டன்  ஊழியர் 
மட்்ட ஒப்்பநதங்களுக்கடான இலங்்கயின் 
்தடா்டர்ச்சியடான அர்ப்்பணிப்பு 
மற்றும் நிதி ்நருக்கடிக்ளத் 
தடாங்கும் வ்கயில் நி்லயடான, 
்நகிழ்ச்சியடான ்்படாருளடாதடாரத்்த 
கட்டி்யழுப்புவதற்கடான முயற்சிகள் 
குறித்து கலநது்ரயடா்டப்்பட்டுள்ளது. 

அத்து்டன் அரசடாங்கம் 
முன்்னடுத்துள்ள புதிய 
வரிக்்கடாள்்ககள் குறித்தும், 
சர்வபதச முதலீடுக்ள ஈர்க்கும் 
பவ்லத்திட்்டங்கள் குறித்தும், மத்திய 
வங்கியின் மூலமடாக முன்்னடுக்கப்்படும் 
கலநது்ரயடா்டல்கள் குறித்தும் ஆளுநர் 
இதன்ப்படாது ்தளிவு்படுத்தியுள்ளடார். 
க்டன் மறுசீர்மப்பில் இருதரப்பு மற்றும் 
்பலதரப்பு க்டன் வழங்குநர்களு்டன் 
முன்்னடுக்கப்்பட்டு வருகின்் 
கலநது்ரயடா்டல்களின் முன்பனற்்ங்கள்  
குறித்தும் ஆரடாயப்்பட்டுள்ளது. 

பமலும், நடாட்டில் ஏற்்பட்டுள்ள 
நிதி ்நருக்கடி மற்றும் இலங்்கயின் 
்்படாருளடாதடாரத்்த கட்டி்யழுப்பும் 
முயற்சிகள் குறித்து எடுக்கப்்ப்டக்கூடிய 
நி்லயடான தீர்வுகள் ்தடா்டர்பில் நீண்ட 
பநரம் கலநது்ரயடா்டப்்பட்்டதடாக 
அ்மரிக்க தூதுவர் தனது டுவிட்்டர் 
கணக்கில் குறிப்பிட்டுள்ளடார்.

நம்பாதீர்கள்
14இல் 
பட்ஜெட

சட்டமூலத்துக்கு எதிராக மனு

கவனயீர்ப்பு பபோரோட்டம் அடுத்தவோரம் மு்தல் 
போண் விலை...காணாமல் 

ஆக்கப்பட்்டாரின்...

வோஙகத 
்தயஙகுபவோர்
வ்தந்தி 
பரப்புகின்றனர்

நலிவுறப்றோர் 
விவகோரம்...

மின் கட்டணத்து்டன் 
2.5% ்பஙகளிபபு வரி

்ேரேலல 
சந்திக்க ேயார

128 ்காடி ரூ்பாய் 
்மாசடியயன...

நிதி யெருக்கடிலய...

நிறுவனஙகள் லகமாறின

விசாரலண அறிக்லகலய...

்பாணுக்குள் 
இருந்து 
குண்டூசிகள் மீடபு

ஒக்ப்டடா்பர் 26ஆம் திகதிய எமது 
மின்னிதழில் ‘நடாட்டின் சுகடாதடார பச்வ 
வீழ்ச்சிய்்டயும் அ்படாயம்’ எனும் பிரதடான 
த்லப்புச் ்சய்தியில் உள்ள்டக்கப்்பட்்ட 
்ப்டம் தவ்டானது. இதனடால் ஏற் ்பட்்ட 
அ்சௌகரியங்களுக்கு வருநதுகின்ப்டாம். 
(ஆ+ர்) 

வருந்துகின்்றாம்



அரசியலமைப்பு பேரமைக்கு 
முனமைக்்கப்ேடும் பைட்பு ைனுக்்களின 
நம்ே்கத்தனமைமய உறுதிப்ேடுததிக் 
க்கொள்ளுைொறும், ேக்்கச்ொர்பினறி அந்தப் 
பேரமைக்கு பைட்பு ைனுக்்கள் ்தொக்்கல் 
க்யயப்ேட பைண்டும் என ஜனொதிேதி, 
பிர்தைர், ்ேொநொய்கர், எதிர்க்்கட்சித 
்தமலைர் ைற்றும் ேொரொளுைன்றதம்த 
பிரதிநிதிததுைப்ேடுததும் அரசியல் 
்கட்சி்களிடம்  இலஙம்க ்ட்டத்தரணி்கள் 
்ங்கம்  ப்கொரிக்ம்க விடுததுள்்ளது.

அரசியலமைப்பு பேரமைக்்கொ்க 
பைற்க்கொள்்ளப்ேடும் ்்கல நியைனங்களும், 
கேொதுைக்்களுக்கு நம்பிக்ம்கமய 
ஏற்ேடுததும் ைம்கயில் அமைய பைண்டும். 
அததுடன, குறித்த பேரமைக்்கொ்க 
நியமிக்்கப்ேடும் பிரதிநிதி்கள், ைக்்கள் ஏற்றுக் 
க்கொள்்ளக்கூடிய ைற்றும் நற்கேயருடன 
கூடியைரொ்க இருத்தல் அைசியம். 

அரசியலமைப்பு பேரமை 

ஸ்தொபிக்்கப்ேட்ட்தன பினனர், சுயொதீன 
ஆமைக்குழுக்்கள் ைற்றும் ஏமனய 
நிறுைனங்களுக்்கொன ்தவி்ொ்ளர்்கள் 
ைற்றும் அங்கத்தைர்்கம்ளப் கேயரிடும் 
மும்றமை கைளிப்ேமட்தனமையுடன 
இருத்தல் அைசியம் எனறும் இலஙம்க 
்ட்டத்தரணி்கள் ்ங்கம் விடுததுள்்ள 
அறிக்ம்கயில் குறிப்பிடப்ேட்டுள்்ளது.
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�	எம்.ற�ொசொந்த் ைடக்கில் 
பேொம்தப் 
கேொருள் 
ேொைமனக்கு 

அடிமையொகின்றைர்்கம்ள 
நல்ைழிப்ேடுத்தை்தற்்கொன 
புனர்ைொழ்வு நிமலயம் ஒனறு 
ைடக்கு ைொ்கொைததில் 
அமைக்்கப்ேட பைண்டும் என 
்கடற்க்றொழில் அமைச்ர் டக்்ளஸ 
ப்தைொனந்தொ க்தரிவிததுள்்ளொர். 

்கடற்க்றொழில் அமைச்ரின 
ஊட்க பிரிவு, ஊட்கங்களுக்கு 
அனுப்பி மைததுள்்ள க்யதி 
குறிப்பிபலபய இவ்விடயம் 

குறிப்பிடப்ேட்டுள்்ளது.  குறித்த 
க்யதி குறிப்பில் பைலும் 
குறிப்பிடப்ேட்டுள்்ள்தொைது; 

ைடக்கில் பேொம்தப்கேொருள் 
ேொைமன அசசுறுததும் 
ைம்கயில், அதி்கரிதது 
ைருை்தொ்க அண்மைய ்த்கைல்்கள் 
கைளிப்ேடுததி ைருகின்றமை 
க்தொடர்ேொ்க தீவிர ்கைனம் 
க்லுத்தப்ேட பைண்டும். அது 
க்தொடர்ேொன அைசியைொன ்ட்ட 
ஏற்ேொடு்கள் க்தொடர்ேொ்கவும் 
அை்ரைொ்க சிநதிக்்க பைண்டும். 
பைலும், ைடக்கில் பேொம்தப் 
கேொருள் ேொைமனக்கு 
அடிமையொகின்றைர்்கம்ள 

நல்ைழிப்ேடு த்தை்தற்்கொன 
புனர்ைொழ்வு நிமலயம் ஒனறு 
ைடக்கு ைொ்கொைததில் 
அமைக்்கப்ேட 
பைண்டும். அததுடன 
பேொம்தப்கேொருள் 
ேொைமன குற்்றச்ொட்டின 
அடிப்ேமடயில் 
நீதிைனறில் முனனிமலப்ே 
டுத்தப்ேடுகின்ற 
்நப்த்கநேர்்கம்ள, சிம்றச 
்ொமல்களுக்கு அனுப்ேொைல், 
புனர்ைொழ்வு நிமலயங்களில் 
்தடுதது மைப்ே்தற்்கொன ்ட்ட 
ஏற்ேொடு்கம்ள நீ்தைொன நீதிைனறிற்கு 
ைழங்க பைண்டும். 

ைடக்கு, 
கிழக்கு ைக்்கள் 
எதிர்க்கொள்ளும் 
பிரசசிமன்கம்ள 
ஆரொயநது தீர்வு 
்கொணும் ைம்கயில் 
அமைக்்கப்ேட்டுள்்ள 
அமைச்ரமை 
உேகுழுவின 

மு்தலொைது 
்கலநதுமரயொடலிபலபய அமைச்ர் 
டக்்ளஸ ப்தைொனந்தொைொல், 
குறித்த விடயததிமன ைலியுறுததி 
இருந்தமை குறிப்பிடத்தக்்கது 
என குறித்த ஊட்க அறிக்ம்கயில்  
பைலும் குறிப்பிடப்ேட்டுள்்ளது.

ப�ோதைப்�ோருளுக்கு அடிதையோனவர்கதை நலவழிப�டுதை வடக்கில  

புனர்வாழ்வு நிலையம் அ்சியம் நம்்பகத்தனலமைலய உறுதிப்படுததுஙகள் 
அரசியல் கட்சிகளிடம் இலங்க சட்டத்்தரணிகள் சஙகம்  
ககொரிக்க 

ைஹிந்த ரொஜேக் ஷ ்தமலமையிலொன எைது 
அணியின அரசியல் ேயைதம்த எைரொலும் 
்தடுக்்க முடியொது. எவ்ைொ்றொன  அழுத்தங்கள், 
கநருக்்கடி்கள் ைந்தொலும் ைக்்களுடனொன 
எைது அரசியல் ேயைதம்த நிறுத்தபை 
முடியொது என ஸ்ரீ லங்கொ கேொதுஜன 
கேமுனவின ேொரொளுைன்ற உறுப்பினர் நொைல் 
ரொஜேக் ஷ க்தரிவித்தொர். 

ஸ்ரீ லங்கொ கேொதுஜன கேரமுனவின 
ஏற்ேொட்டில் ‘ஒன்றொ்க இமைபைொம்’  கூட்டம்  
பநற்று (27) புத்த்ளததில் நமடகேற்்றது. இந்த 
ைக்்கள் ் நதிப்பில் உமரயொற்றும்பேொப்த 
நொைல் இவ்ைொறு க்தரிவித்தொர். அைர் பைலும் 
கூறும்கயில், 

ைஹிந்த ரொஜேக் ஷ ைக்்கம்ள ்நதிப்ேம்த 
எைரொலும் ்தடுக்்க முடியொது. எைது வீடு்கம்ள 
எரிதது, அசசுறுததி எைது அரசியல் 
ேயைதம்த நிறுத்தலொம் என நிமனத்தொல் 
அது கைற்றிகே்றொது. எனன அழுத்தங்கள், 
கநருக்்கடி்கள் ைந்தொலும் ைக்்களுடனொன 
எைது அரசியல் ேயைதம்த நிறுத்தபை 

முடியொது. நொம் மீண்டும் ைக்்களுடன 
ஒனறிமைதது எழுபைொம். ்கட்சியொ்க 
மீண்டும் ேலைமடநது,  எைது 
அர்ொங்கதம்த உருைொக்குபைொம். 
எம்ைொல் ஏற்ேட்ட ்தைறு்கம்ள 
திருததிக்க்கொண்டு மீண்டும் 
்ரியொன ைக்்கள் அர்ொங்கம் 
ஒனம்ற உருைொக்குபைொம் எனக் 
குறிப்பிட்டொர். 

ைஹிந்த ரொஜேக் ஷவின 
்தமலமையில், எைது ஆட்சியில் 
ேல்பைறு பைமலததிட்டங்கம்ள நொம் 
முனகனடுதப்தொம். எனினும் 2015ஆம் 
ஆண்டின பினனர்  ேொரிய பினனமடவு 
ஏற்ேட்டது. அ்தன பினனர் 2020ஆம் 
ஆண்டில் ஜனொதிேதி ப்கொட்டொேய 
ரொஜேக் ஷவின ்தமலமையில் மீண்டும் 
ஆட்சிமய அமைதப்தொம். ஆனொல் அனறில் 
இருநது எைக்கு ேல்பைறு கநருக்்கடி்கள் 
ஏற்ேட்டன.  அவ்ைொ்றொன நிமலயிலும் 
ேல்பைறு ைரி ்லும்க்கம்ள ைக்்களுக்கு 

க்கொடுதப்தொம். ைக்்களுக்கு 
ைொயப்பு்கம்ள உருைொக்கி, ப்தசிய 
ைர்த்த்கதம்த ்கட்டிகயழுப்பும் 
தீர்ைொனங்கம்ள எடுதப்தொம். 
ஆனொல் எம்ைொல் எதிர்ேொர்த்த 
அ்ளவுக்கு அதில் கைற்றி க்கொள்்ள 
முடியவில்மல. எனினும் 
இனறு ஜனொதிேதி ரணில் 
விக்கிரைசிங்கவுக்கு முழுமையொன 

ஒததுமழப்பு்கம்ள ைழஙகி, 
கேொரு்ளொ்தொரதம்த ்கட்டிகயழுப்பும் 
பைமலததிட்டங்கம்ள முனகனடுக்கிப்றொம் 
என்றொர். 

இனறு நமடமும்றப்ேடுத்தப்ேட்டு 
உள்்ள ைரி்கள் ைக்்க்ளொல் ்தொக்குப்பிடிக்்க 
முடியொ்த அ்ளவில் உள்்ளது எனேம்த 
ஏற்றுக்க்கொள்கிப்றொம். இதில் 
ைொற்்றங்கம்ள க்யய பைண்டும் எனவும் 
ைலியுறுததுகிப்றொம். அைசியைொன ைரி்கம்ள 
அதி்கரிதது ைக்்களுக்கு ்லும்க்கம்ள க்கொடுக்்க 
பைண்டும் எனவும் அைர் க்தரிவித்தொர்.

பயணத்தை நிறுததை முடியாது 
பநேொ்ளததின லும்பினி ்ர்ைப்த் 

கேௌத்த அமைப்பின ஸ்தொே்கத ்தமலைர் 
ைைக்்கததுக்குரிய மைததிரி ப்தரரொல் 
நனக்கொமடயொ்க ைழங்கப்ேட்ட 
100 மில்லியன ரூேொயக்கும் 
அதி்க  கேறுைதியொன ைருநதுப் 
கேொருட்்கள், ஜனொதிேதியின ப்தசிய 
ேொது்கொப்பு க்தொடர்ேொன சிபரஷட 
ஆபலொ்்கரும் ஜனொதிேதி ேணிக்குழொம்   
பிர்தொனியுைொன ்ொ்கல ரதநொயக்்கவிடம்    
உததிபயொ்கபூர்ைைொ்க ம்கயளிக்்கப்ேட்டது.    
இந்த நி்கழ்வு பநற்று  (27) முற்ே்கல் 
ஜனொதிேதி அலுைல்கததில்   நமடகேற்்றது.

்ர்ைப்த் லயனஸ ்கழ்க 306 C 2 
ேலொஙக்கொமட  கிம்ளயின ப்கொரிக்ம்கயின 
பிர்கொரம்,  இந்த ைருநதுப் கேொருட்்கள் 
ேலொஙக்கொமட ஆ்தொர மைததிய்ொமலக்கு  
ஒப்ேமடக்்கப்ேட்டன. ்ப்ர்கமுை 
ைொ்கொை சு்கொ்தொர ப்மை்கள் ேணிப்ேொ்ளர்  

மைததியர்  ்கபில ்கனனங்கர, மைததிய 
அததியட்்்கர் மைததியர் இபரஷொ 
ேததிரப்க, ்ர்ைப்த் லயனஸ ்கழ்க 306  
C   2 முனனொள் லயனஸ ்தமலைர் ல்ந்த 
குைைர்்தன, ஏ.பி ஜ்கத்நதிர, டபிள்யூ.
ப்க.என விபஜசூரிய, சுனில் ஒபேப்்கர, 
சிங்ஹ   ் ைன குைொர க்ஹட்டியொரசசி  
உள்ளிட்ட அங்கத்தைர்்கள்  இதில் 
்கலநதுக்கொண்டனர்.

மைருந்து ்லககள் நன்கவாலை

�	க. அகரன்

அண்மைக்்கொலததில், இலஙம்கயின 
ைடபுலததில் பேொம்தகேொருட்்கள் 
விற்ேமனக்கும் நு்கர்வுக்கும் எைர் 
துமை நின்றொர்்கப்ளொ, அைர்்கப்ள 
கைள்ம்ள உள்்ளத்தைர்்கள் பேொனறு 
இனறு சுற்றிைம்ளப்பு்கம்ள 
பைற்க்கொண்டு, பேொம்தப்ேொைமனமயக் 
்கட்டுப்ேடுத்தபேொை்தொ்கத க்தரிவிக்கும் 
நொட்கங்களும் அரஙப்கறுகின்றன. 

ஆயவு்களின அடிப்ேமடயில், 
யொழ்ப்ேொைததில் ேொட்ொமல 
ைொைைர்்கம்ள குறிமைதது, 
பேொம்த வியொேொரம் நமடகேற்று 
ைருை்தொ்கவும் இது, எதிர்்கொல ்ந்ததியின 
்தனிததுைததுக்கும் ஆளுமைக்கும் 
விடுக்்கப்ேடும் ்ைொல் எனவும் 
எச்ரிக்்கப்ேடும் நிமலயிபலபய, 
யொழ்ப்ேொைம் ைற்றும் ைவுனியொ பேொன்ற 
ேகுதி்களில் ‘உயிர்க்கொல்லி பேொம்த ைருநது 
விற்ேமன’ என்ற ்தமலப்பில் க்யதி ஒனறு 
கைளிைந்தது. 

குறித்த ைருநது, ‘உயிர்க்கொல்லி பேொம்த 
ைொததிமரயொ’ என ஆரொயகின்றபேொது, 
அவ்ைொ்றொன கைொழிநமட பிரபயொ்கம், 
்தை்றொன்தொகும். குறித்த ைருநது, 
‘பிரிக்்கபிலின' என்ற ைலிநிைொரை 
ைொததிமரயொகும். இது க்தொடர்பில்,  
ைருததுைர்்கள் வி்ளக்கும்பேொது, “ைலி 
நிைொரணி ைருநது்கள் அதி்க்ளவில் 
ேயனேடுத்தப்ேடும் பேொது அல்லது, 
க்தொடர்சசியொ்கப் ேயனேடுத்தப்ேடும் 
பேொது, அது பேொம்தமய ்தரக்கூடிய்தொ்க 
இருக்கும்” எனகின்றனர். 

எனபை, ைலிநீக்கி ைொததிமர ்கம்ள 
பநொயொ்ளர்்களுக்கு ைழங்கப்ேடும் 
பேொது, ைருததுைர்்கள் மி்கஅை்தொனைொ்க 
க்யற்ேட பைண்டும் என எச்ரிக்கின்றனர். 
இவ்ைொ்றொன சூழலில், ஒ்ளட்தங்கள் 
க்தொடர்ேொ்க ைர்த்தைொனி அறிவித்தல்்கம்ளப் 
ேரிசீலிக்கும்பேொது, ைருநது்கள் நொனகு 
ைம்கயொ்க ைம்கப்ேடுத்தப்ேடுகின்றன. 

ைகுப்பு 1: ்ொ்தொரை ைருநது்கள்: 
இைற்ம்ற (ேரசிட்டபைொல்) எைரும் 
ைருநதுக்்கமட்களில் கே்றக்கூடிய்தொ்க 
இருக்கும். இ்தற்கு ைருததுைரது ேரிநதுமர 
ப்தமைப்ேடுைதில்மல.

 ைகுப்பு 2ஏ: ைருந்த்கங்களில் 
விற்்கப்ேடும்; இ்தற்கு ைருததுைரின 
ேரிநதுமர  ்கட்டொயம் இல்மல. (விட்டமின 
ைருநது்கள், பூசசிக் குளிம்்கள், அல்்ர் 
ைருநது்கள், கிறீம் ைம்க்கள்) .

ைகுப்பு 2பி: ைருததுைரின 
ேரிநதுமரயினேடி ைொததிரபை ைழங்கப்ேட 
பைண்டும்: குறித்த ைருநது்கம்ள, 
பநொயொ்ளருக்கு ைழங்கை்தற்கு ைருததுைருக்கு 
்கட்டுப்ேொடு்கள் இல்மல. எனினும், ்ரியொன 
மும்றயில் பநொயொ்ளருக்கு ைழங்கப்ேட்ட்தொ 
எனேம்த உறுதி க்யய பைண்டிய 
கேொறுப்பு உள்்ளபேொதிலும், அ்தற்்கொன 
ேதிவு்கள் எதுவும் க்யயப்ேடுைதில்மல. 

ைகுப்பு 3: அேொய்கரைொன ைருநது்கள்: 
அேொய்கர ஒ்ளட்தங்கள் ்ட்டததின கீழ் 
ேதிவு க்யயப்ேட்ட ைருநது்க்ளொ்க இமை 
்கொைப்ேடும். இைற்ம்ற பநொயொளிக்கு 
ைழஙகும் பேொது, அ்தற்்கொன ேதிவு்கள், 
எத்தமன ைொததிமர ைழங்கப்ேட்டன, 
அமை ேயனேடுத்தப்ேட்டுள்்ள்தொ, மிகுதி 
உள்்ள்தொ எனேது க்தொடர்ேொன ேதிவு்கள், 

பநரடி ்கண்்கொணிப்பில் ைழங்கப்ேட்டிருக்்க 
பைண்டும்.  இநநிமலயில், ்தற்பேொது 
யொழ்ப்ேொைம் ைற்றும் ைவுனியொவில் 
அதி்க்ளவில் விற்ேமன க்யயப்ேட்டு 
உள்்ள்தொ்கத க்தரிவிக்்கப்ேடும் ‘பிரிக்்கபிலின'  
ைலிநீக்கி ைருந்தொனது, ‘ைகுப்பு 2 பி’ 
பிரிவுக்குள் அடஙகுகின்றது.

குறித்த ைருநதில் பேொம்த்தனமை 
அதி்கைொ்க உள்்ளது; அல்லது, இம்தப் 
ேயனேடுததும் பேொது, பேொம்த ஏற்றும் 
எனகின்றபேொது, இந்த ைருநது க்தொடர்பில் 
அமனததுத ்தரப்பினருபை அை்தொனைொ்க 
இருநதிருக்்க பைண்டும். 

அ்தற்குைப்ேொல், ைனனொர் ைொைட்ட 
மு்கைர்்களிடம் இருநப்த குறித்த ைருநது 
அதி்க்ளவில் கேற்றுக்க்கொள்்ளப்ேட்டுள்்ளது. 
2022ஆம் ஆண்டில், ைவுனியொவிலுள்்ள 
இரண்டு ைருததுைர்்களின கேயர்்களில் 
1,000க்கும் பைற்ேட்ட கேட்டி்கள் 
ைழங்கப்ேட்டுள்்ளன. அதுவும், 
ைவுனியொவில் மூடப்ேட்டு, நீண்ட 
்கொலைொகிய ைருந்த்கததுக்கும் ஆயுர்பை்த 
ைருநது்கம்ள ைொததிரபை ைழங்கக் கூடிய 
ஆயுர்பை்த மைததியர் ஒருைருக்கும் 
ைழங்கப்ேட்டுள்்ளமையும் வி்ொரமையில் 
்கண்டு பிடிக்்கப்ேட்டுள்்ளது. எனபை குறித்த 
ைருநம்த விற்ேமன க்யயும் மு்கைர், இது 
க்தொடர்பில் அ்ண்மடயீனைொ்க இருந்தது 
க்தொடர்பில், ்கைனம் க்லுத்தப்ேட 
பைண்டியுள்்ளது. 

ைலி நீக்கி ைருநது, ‘உயிர்க்கொல்லி 
பேொம்த ைருநது’ ஆ்க இருக்குபையொனொல், 
இம்த இ்றக்குைதி க்ய்தைர்்கள், 
விற்ேமன மு்கைர்்கள்  ஆகிபயொரும் 
இந்த ைருநது அதி்க்ளவில் விற்ேமன 
க்யயப்ேடும் பேொது, கேொலிஸொருக்ப்கொ 
அல்லது சு்கொ்தொரத தும்றயினருக்ப்கொ 
க்தரியப்ேடுததி இருக்்க பைண்டிய ்மூ்கக் 
்கடமைப்ேொடு ஒனறும் உள்்ளது. 

ைருநது ைற்றும் உைவு ேரிப்ொ்த்கர்்களின 
திடீர் ேரிப்ொமனயினபேொது ்கண்டு 
பிடிக்்கப்ேடும் ைமர, அ்ண்மடயீனைொ்க 
இருந்தமை க்தொடர்பில், சு்கொ்தொரத 
திமைக்்க்ளம் ்கைனம் க்லுததுைொ 
எனேம்தயும்ை கேொறுததிருநது 
அை்தொனிக்்க பைண்டியுள்்ளது.

இ்தற்குைப்ேொல், ைவுனியொ 
ைொைட்டததில் ஆயுர்பை்த மைததியர், 
மூடப்ேட்ட ைருந்த்கம், ைட ைொ்கொைததில் 
ேணியொற்்றொ்த மைததியர், ்கடந்த இரண்டு 
ைருட்கொலைொ்க ைொ்கொைததில் இல்லொ்த 
மைததியர் உள்ளிட்ட 24 ைருந்த்கங்கள் 
ைற்றும் ைருததுைர்்களின கேயர்்களுக்கு 
குறித்த ைருநது விநிபயொகி்கப்ேட்டுள்்ள 
நிமலயில், இமை க்தொடர்பில் அை்தொனிப்பு 
க்லுத்த பைண்டிய ப்தமை, சு்கொ்தொர 
திமைக்்க்ளததுக்கு உள்்ளம்தயும் 
ைறுப்ே்தற்கில்மல.  இநநிமலயில், 

ைவுனியொ ைொைட்ட பிரொநதிய சு்கொ்தொர 
ப்மை்கள் ேணிப்ேொ்ளர் ஊட்கங்களுக்கு 
்கருதது க்தரிவிக்ம்கயில், “பேொம்த ைருநது 
விற்ேமன க்தொடர்ேொன ைருததுைரிடம் 
வி்ொரமை ஆரம்பிக்்கப்ேட்டுள்்ளது” 
எனத  க்தரிவிததுள்்ள நிமலயில், குறித்த 
ேணிப்ேொ்ளர் ்தனக்கு கீழ் ேணியொற்றும் 
உைவு ைற்றும் ைருநது ேரிப்ொ்த்கர், இது 
க்தொடர்பில் ்கைனம் எடுக்்கவில்மலயொ 
எனேது க்தொடர்ேொ்கவும் அை்தொனம் 
க்லுத்த பைண்டும்.

ைவுனியொமைப் கேொறுத்தைமரயில், 
இரண்டொம் குறுக்கு க்தருவில் உள்்ள 
மைததியர் ஒருைரில் கேயரில் இவ்ைருடம் 
கேப்ரைரி ைொ்தம் குறித்த ைருநது 280 
கேட்டி்களும் பை ைொ்தம் 400 கேட்டி்களும் 
ஜூமல ைொ்தம் 400 கேட்டி்களுைொ்க 
கைொத்தம் 1,080 கேட்டி்களும், 
மைததிய்ொமல சுற்றுைட்டததில் 
உள்்ள ைருததுைர் ஒருைரின கேயரில் 
இரண்டொம் ைொ்தம் 200 கேட்டி்களும் 
ஏப்ரல் ைொ்தம் 100 கேட்டி்களும் ஜூமல 
ைொ்தம் 360 கேட்டி்களும் ஓ்கஸட் 
ைொ்தம் 360 கேட்டி்களும் விற்ேமன 
க்யயப்ேட்டுள்்ளன.

உண்மையில் குறித்த ைருநதுைர்்கள், 
்தைது மைததிய்ொமலயின 
ப்தமை்களுக்்கொ்க இைற்ம்றப் 
கேற்்றொர்்க்ளொ்க அல்லது அதி்க்ளைொன 
ைருநது்கம்ளப் கேறும்பேொது இலை்ைொ்க 
ைருநது்கள் கிமடக்கும் எனே்தொல், 
ேல ைருந்த்கங்கள் இமைநது ஒரு 
ைருததுைரின கேயரில் கேற்று ேகிர்நது 
எடுத்தொர்்க்ளொ? 

இல்மலபயல், விற்ேமன பிரதிநிதி்கள் 
்தைது ைொ்தொந்த விற்ேமனமய அதி்கரிததுக் 
்கொட்டுை்தற்்கொ்க, ைருநதுைர்்களின 
கேயர்்களில் ேற்றுசசீட்மட இட்டு 
அப்கேொருட்்கம்ள அஙகு க்கொண்டு, 
க்னறு பைறு இடங்களுக்கு 
ைொற்றினொர்்க்ளொ என்ற ப்கொைங்களில் 
வி்ொரமை்கள் க்யயப்ேட பைண்டிய 
ப்தமை சு்கொ்தொர திமைக்்க்ளததின 
ேக்்கபை உள்்ளம்தப் ேலரும் சுட்டிக்்கொட்டி 
ைருகின்றனர். 

இ்தற்குைப்ேொல், விற்ேமன 
மு்கைர்்களும் குறித்த ைருநது்கள் 
விற்ேமன க்யயப்ேடும் பேொது, குறித்த 
மைததியர்்தொன குறித்த ைருநம்தக் 
ப்கொரினொரொ இல்மலயொ எனேம்தயும் 
கேொருட்்கம்ள விநிபயொகிக்கும் பேொது 
ஆரொயநதிருக்்க பைண்டிய ப்தமையும் 
உள்்ளது.

எது எவ்ைொறு இருப்பினும், 
‘பிரிக்்கபிலின'  ைருந்தொனது 
க்தொடர்சசியொ்க ேயனேடுததும் ஒருைர், 
அ்தற்கு அடிமையொக்கி, அம்தப் பேொம்த 
்தரும் ைொததிமரயொ்க ேயனேடுததுைொர்்கள் 
எனேம்த ைறுப்ே்தற்கில்மல.

 இநநிமலயில், ைருநதுைர்்கம்ளக் 
குறிதது மைதது, அைர்்களுக்கு ்கலங்கதம்த 
ஏற்ேடுததும் க்யற்ேொடொ்க இம்தக் 
க்கொள்்ளொைல், ைடைொ்கொைம் ைட்டுைனறி 
இலஙம்க முழுைதும், இ்ளம் ்மூ்கதம்தப் 
ேல்பைறு ைடிவில் சூழும் பேொம்த என்ற 
அரக்்கனிடம் இருநது ்கொப்ேொற்்ற பைண்டிய 
கேொறுப்பு, அமனைரது ம்க்களிலும் 
உள்்ளது. அ்தற்்கொ்க இனம், ை்தம் பே்தங்கள் 
்கடநது ஒனறிமைய பைண்டிய ப்தமைமய 
பைற்குறித்த ்ம்ேைங்கள் சுட்டி நிற்கின்றன. 

ப�ோதை ஏற்றும் வலிநீக்கி ைோததிதை்கள் குறிதை எச்சரிக்த்க:

்வுனியவால் உலுக்கும் ‘டீல்’கள் 
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�	க. அகரன் 

வவுனியா மாவட்ட பணபாடடு பபருவிழா 
நேற்று (27)  வவுனியா மாவட்ட பெயலக நகடநபார் 
கூ்டத்தில் ேட்டபபற்்றது. நமலதிக அரொஙக அதிபர் 
தி. திநரஸ்குமார் தடலடமயில் ேட்டபபற்்ற நிகழ்வில் 
வவுனியா மாவட்ட அரொஙக அதிபர் பிரதம விருந்தினராக 
கலந்துபகாணடிருந்தார்.

இயல், இடெ, ோ்டகம் என முத்தமிழின் பல்சுடவ 
நிகழ்வுகளு்டன் தமிழ், சிஙகள, இஸ்லாமிய கலாொர 
நிகழ்வுகளும் இ்டம்பபற்றிருந்தன. இதன்நபாது, வவுனியாவில் 
கடல வளர்ச்சிககாக பெயற்பட்ட கடலஞர்களுககு ‘வவுனியம்’ 
விருதும் வழஙகி பகௌரவிககபபட்டனர்.

�	எம். ற�ொசொந்த் பல்கடலக கழக 
மானியஙகள் 
ஆடைககுழுவால் 

அஙகிகரிககபபட்ட இந்திய 
பல்கடலககழகஙகளின் 
பட்டதாரிகடளயும் பட்டதாரி 
நியமனஙகளில் உள்வாஙகுவதற்கு 
தீர்மானிககபபடடுள்ளதாக 
க்டற்ப்றாழில் அடமச்ெரின் 
ஊ்டக பிரிவால் நேற்று (27) 
அனுபபிடவககபபட்ட பெய்தி 
குறிபபில் குறிபபி்டபபடடுள்ளது. 

அதில் நமலும் 
குறிபபி்டபபடடுள்ளதாவது:  
பிரதமர் திநனஸ் குைவர்த்தன 
மற்றும் கல்வி அடமச்ெர் சுசில் 

பிநரம்்ஜயந்த ஆகிநயாரு்டன் 
அடமச்ெர் ்டகளஸ் நதவானந்தா 
குறித்த வி்டயம் பதா்டர்பில் 
பிரஸ்தாபித்தநபாது,  குறித்த 
தீர்மானம் நமற்பகாள்ளபபட்டது.

இந்தியாவில் தஙகியிருந்த 
காலப பகுதியில், இந்திய 
பல்கடலககழகஙகளில் கல்வி கற்று 
பட்டதாரிகளானவர்கள், பொந்த 
இ்டஙகளுககு திரும்பியுள்ள 
நிடலயில், அணடமக காலஙகளில் 
நமற்பகாள்ளபபட்ட அரெ 
நெடவககான பட்டதாரிகள் 
ஆடநெர்பபுகளின் நபாது, 
பவளிோடடு பட்டதாரிகள் 
என்்ற அடிபபட்டயில் 
நிராகரிககபபடடிருந்தனர்.

இதுபதா்டர்பாக, பிரதமர் 

மற்றும் கல்வி அடமச்ெர் 
ஆகிநயாரு்டன் பிரஸ்தாபித்த 
அடமச்ெர் ்டகளஸ் 
நதவானந்தா, எதிர்காலத்தில் 
நமற்பகாள்ளபபடுகின்்ற 
பட்டதாரிகள் நியமனத்தின் 
நபாது, இந்திய பட்டதாரிகளும் 
உள்வாஙகபப்ட நவணடியதன் 
அவசியத்டத வலியுத்தினார்.

இந்நிடலயில், இலஙடக 
பல்கடலககழக மானியஙகள் 
ஆடைககுழுவால் 
அஙகிகரிககபபட்ட 
பட்டதாரிகடள, அரெ 
நெடவயில் உள்ளீர்பபதற்கு 
தீர்மானிககபபடடுள்ளது என 
குறித்த பெய்திக குறிபபில் 
குறிபபி்டபபடடுள்ளது.

�	சுப்பிரமணியம் பொஸகரன்

கிளிபோச்சி, கண்டாடள 
சுகாதார டவத்திய அதிகாரியின்  
பெயற்பாடுகளுககு எதிர்பபுத் 
பதரிவித்து, குடும்ப ேல 
உத்திநயாகத்தர்கள் நேற்று (27) 
சுகவீன விடுமுட்ற நபாராட்டத்தில் 
ஈடுபடடுள்ளனர்.

அணடமயில், கண்டாவடள 
சுகாதார டவத்திய அதிகாரி 
பிரிவில் க்டடமயாற்றும்  குடும்ப 
ேல உத்திநயாகத்தர் ஒருவடர, 
பபாதுமககள் மத்தியில் டவத்து 
அவதூ்றாக நபசியதன் விடளவாக, 
மன உடழச்ெலுககு உள்ளான  குறித்த 
உத்திநயாகத்தர், தற்பகாடல 
முயற்சியில் ஈடுபடடு உயிர் 
தபபியருந்தார். 

குறித்த பிழரிவில், 13 குடும்ப ேல 
உத்திநயாகத்தர்கள் க்டடமயாற்்ற 
நவணடிய நபாதும், நபாதிய 
ஆளணி வளமின்டமயால், ஒரு  
உத்திநயாகத்தநர இரணடு, மூன்று 
பிரிவுகடளப பராமரிகக நவணடிய 
நிடல காைபபடுகி்றது. இவவா்றான 
நிடலயில், தஙகளுட்டய பணிடய 
முன்பனடுபபதில் இ்டர்பாடுகள் 
காைபபடுவது்டன்,  குறித்த 
அதிகாரியால்  பதா்டர்ச்சியாகத் 
தாஙகள்  மனஉடளச்ெலுககு 
ஆளாகவும் பதரிவித்நத, நேற்று 
சுகவீன விடுபபு நபாராட்டம் 
முன்பனடுககபபட்டது. 

�	நிதரசன் வின�ொத்

இலஙடக க்டற்பரபபுககுள் 
அத்துமீறி நுடழந்து, 
பேடுந்தீவு அருநக 
மீன்பிடித்துக பகாணடிருந்த 
நபாது, ஏழு இந்திய 
மீனவர்கள் நேற்று 
முன்தினம் (26) இரவு  டகது 
பெய்யபபடடுள்ளனர்.

அபபகுதியில் நராந்து 
பணியில் ஈடுபட்ட இலஙடக 
க்டற்பட்டயினர்,  ப்டடகயும் 
டகது பெய்யபபட்ட 

ஏழு மீனவர்கடளயும் 
மயிலிடடிககு அடழத்து 
வந்து க்டற்ப்றாழில் 
மற்றும் நீரியல் வளத்துட்ற 
திடைககளத்தினரி்டம் 
ஒபபட்டத்தனர். 

�	மன்�ொர நிருபர

மன்னார் மாவட்டத்தில்  
2022-2023 ஆம் 
ஆணடுககான பபரும்நபாக 
விவொய ே்டவடிகடககள் 
ஆரம்பிககபபடடுள்ளதாக 
மன்னார் நீர்பபாெனத் 
திடைககளப பணிபபாளர்  
எஸ். நயாகராொ   
பதரிவித்தார். 

மன்னார் மாவட்டத்தில் 
ோனாட்டான், மடு, மன்னார், 
மாந்டத நமற்கு, முெலி 
ஆகிய பிரநதெ பெயலகப 
பிரிகளில் பபரும்நபாக 
விவொய பெய்டககளுககு 

உழவு ேடிவடிகடககள் 
ஆரம்பிககபபடடுள்ளன.  
இதற்காக 21ஆம் திகதி 
கடடுககடர குளத்தில் 
இருந்து சிறு குளஙகளுககு 
நீர் டவபவ ரீதியாக தி்றந்து 
வி்டபபட்டது்டன் 2023 
மார்ச் முதலாம் திகதி வடர, 
நீர் விநிநயாகம் ேட்டபபறும் 
என்பது குறிபபி்டத்தககது. 

�	எம். ற�ொசொந்த் 

வ்டபிராந்திய நபாககுவரத்துச் 
ெடபயின் பருத்தித்துட்ற 
ொடல முகாடமயாளரின் 
ஆதரவாளர்களுககும் 
எதிர்பபாளர்களுககும்  இட்டயில் 
ஏற்பட்ட டககலபபு பதா்டர்பில் 
டகது பெய்யபபட்ட ஊழியர்கள் 
11 நபடரயும் பருத்தித்துட்ற 
நீதவான் நீதிமன்று பிடையில் 
விடுவித்துள்ளது. 

க்டந்த சில தினஙகளுககு 
முன்னர் , இலஙடக நபாககுவரத்து 
ெடபயின் தடலடமக 
காரியாலயத்தில் பணியாற்றிய 
அலுவலகர், பருத்தித்துட்ற 
ொடல முகாடமயாளராக 
நியமிககபபட்டார். அவருககு 
பருத்தித்துட்ற ொடலயின் 
பபரும்பாலான ஊழியர்களின் 
எதிர்பபு நீடித்தது.  அதனால் அவர், 
வ்டபிராந்திய நபாககுவரத்து 
ெடபயின் அலுவலகமான 
நகாண்டாவிலுககு மாற்்றபபட்டார். 

இந்நிடலயில், முகாடமயாளர் 
நேற்று முன்தினம் (26) பகாழும்பு 
அலுவலகத்துககு அறிவித்துவிடடு, 
வ்டபிராந்திய முகாடமயாளருககு 
அறிவிககாமல், பருத்தித்துட்ற 
ொடலககுச் பென்றுள்ளார். 
அதன்நபாது அஙகு எதிர்பபு நிடல 
ஏற்படடுள்ளது. எதிர்பபுநிடல 
சிறிது நேரத்தில், டககலபபாக 
மாறியது.

அது பதா்டர்பில், அஙகு 
விடரந்த பருத்தித்துட்ற 
பபாலிஸார்,  முகாடமயாளடரயும் 
அவருககு ஆதாரவான ோல்வடரயும் 
எதிர்பபாளர்கள் ஏழு நபர் என 
11 நபடரக டகது பெய்தனர். 
இவர்கள் பருத்தித்துட்ற 
நீதிவான் முன்னிடலயில் 
முற்படுத்தபபட்டநபாது, தலா 
10 ஆயிரம் ரூபாய் பிடை மற்றும் 
இரணடு ஆள் பிடையில் விடுவிகக 
கட்டடளயிட்டார்.  

இந்திய பட்டதாரிகளையும் 
அரெ செளையில் 
உளைாஙகத் தீர்ானம்

சுகவீன விடுப்பு 
ப�ோரோட்டம்

கண்டாவளை சுகடாதடார 
ளவத்திய அதிகடாரி பிரிவில்

வவுனியாவில் பணபாட்டு பபருவிழா

இ.ப�ோ.ச �ருத்தித்துறை 
சோறையில் றககைப்பில் 
இைங்கிய ஊழியரகள் 

மன்னாரில் பெரும் 
பெனாகம் ஆரம்ெம்

பெடுந்தீவு கடறெரப்பில் 
ஏழு இந்திய  
மீ்வரகள் ககது

�	தீஷொன் அஹமட் வ்டககு, கிழககு 
மககளுககு 
பகௌரவமான 
உரிடமகளு்டன் 

கூடிய  அரசியல் தீர்டவப 
பபற்றுத்தருமாறு வலியுறுத்தி 
‘100 ோள் பெயல்முடனவு’ 
எனும் பதானிபபபாருளின் 
கீழ், வ்டககு கிழககில்  
முன்பனடுககபபடடுவரும் 
கவனயீர்பபு நபாராட்டத்தின் 
88ஆவது ோளான நேற்று 
(27) மூதூர்,  இரால்குழி 
பகுதியில் நபாராட்டம் 
முன்பனடுககபபட்டது.

வ்டககு, கிழககு 
ஒருஙகிடைபபுக குழுவின் 
ஏற்பாடடில் இ்டம்பபற்்ற இந்தக 
கவனயீர்பபுப நபாராட்டத்தில் 
பபணகள் அடமபபினர், சிவில் 

பெயற்பாட்டாளர்கள் எனப பலரும் 
கலந்து பகாணடிருந்தனர்.

நபாராட்டத்தில் ஈடுபடந்டார் 
வ்டககு, கிழககு மககளுககான 
அரசியல் தீர்வு நவணடும், 
காைாமல் ஆககபபடந்டார் 
விடுதடல பெய்யபப்ட நவணடும், 
எமது நிலம் எமககு நவணடும், 
ஒன்றுகூடுவது எமது உரிடம 
உள்ளிட்ட  நகாஷஙகடள 
எழுபபினர். 

இதன்நபாது, காைாமல் 
ஆககபபட்ட தமது உ்றவுகளுககு 
என்ன ே்டந்தது எனவும் அவர்கள் 
விடுவிககபப்ட நவணடும் எனவும் 
பெடள தடடுபபாடு, விடல 
அதிகரிபபு உள்ளிட்டடவகளால் 
பபாதுமககளாகிய ோம் 
அவதியுறுகின்ந்றாம்; 
இதுவடர எந்தவித தீர்வுகளும் 
எட்டபப்டவில்டல எனவும் 
பதரிவித்தனர்.

�	னபரின்பரொஜொ சனபஷ்

இலண்டன் ஈழபதீஸ்வரர் 
ஆலய நிர்வாக ெடபயின் 
நிதியுதவியால், சித்தாணடி, 
- இலுககுபபபாத்தாடன 
கிராமத்தில் வாழ்வாதாரம் 
பாதிககபபட்ட குடும்பத்துககு 
சுமார் 20 இலடெம் 
ரூபாய் பபறுமதியில் 
பெஙகலடி - பலாச்நொடல 
கிராமத்தில் அடமககபபட்ட 
வீடு பயனாளியான 
கிருஸ்ைபிள்டள 
சிறிநதவி குடும்பத்தி்டம்  
டகயளிககபபட்டது.

லண்டன் ஈழபதீஸ்வரர் 
ஆலயத்தின் கிராமிய 
ெமூக பபாருளாதார 
நமம்பாடடுத் திட்டத்தின் 

கீழ், வீடு  அடமபபதற்கான 
நிதிடய இலண்டனில் 
வசிககம் திரு திருமதி 
கிருொந்தன் குடும்பத்தினர் 
வழஙகியிருந்தனர்.  
உதவித் திட்டத்துககான  
மட்டககளபபு மாவட்ட 
இடைபபாளர் ோகரா்ஜா 
ஆனந்தரா்ஜா தடலடமயில் 
ேட்டபபற்்ற இந்நிகழ்வில், 
தமிழ் நதசிய கூட்டடமபபின் 
பாராளுமன்்ற முன்னாள் 
உறுபபினர் சீனித்தம்பி 
நயாநகஸ்வரன், ஏ்றாவூர்ப 
பற்று பெஙகலடி பிரநதெ ெடப 
தவிொளர் சி. ெர்வானந்தன், 
பிரநதெ ெடப உறுபபினர் 
நவல் பரமநதவா ஆகிநயார் 
இடைந்து வீடட்டப 
பயனாளியி்டம் டகயளித்தனர்.

�	நூறுல் ஹுதொ உமர

ொய்ந்தமருது பிரநதெ பெயலக 
ெமுர்த்தி ெமூக அபிவிருத்தி பிரிவின் 
ஏற்பாடடில்  ொய்ந்தமருது கிராம 
உத்திநயாத்தர் பிரிவுககு உடபட்ட 
ெமுர்த்தி பகாடுபபனவு பபறுகின்்ற 
பதரிவு பெய்யபபட்ட குடும்பஙகளில் 
வயது முதிர்ந்து இயலாடம 
நிடலயில் உள்ள முதியவர்களுககு 
கடடில்களும் ெககர கதிடரயும் சிபமந்து 
பகபகடகளும் ெமூக அபிவிருத்தி 
உதவியாளர் யூ.எல் ்ஜஃபரின்  
பேறிபபடுத்தலில் பிரநதெ பெயலாளர் 
எம்.எம்.ஆஷிக தடலடமயில் 
பயனாளிகளின் வீடுகளுககு நேரடியாக 
பென்று நேற்றுமுன்தினம் (26) வழஙகி 
டவககபபட்டது. இவநவடலத் 
திட்டத்துககான நிதிடய ொய்ந்தமருது 
ெமுர்த்தி ெமுதாய அடிபபட்ட அடமபபு 
வழஙகியடம குறிபபி்டத்தககது.

�	க�கரொசொ சரவணன்

மட்டககளபபு, கல்முடன 
வீதியிலுள்ள பலெரககு கட்டயில் 
ெட்டவிநராதமாக  டீெல் 
வியாபாரத்தில் ஈடுபட்ட கட்ட 
உரிடமயாளரின் மகடன நேற்று 
நேற்று முன்தினம் (26) இரவு டகது 
பெய்துள்ளது்டன் 120 லீற்்றர் 

டீெல், 80 தட்டபெய்யபபட்ட 
சிகபரடடுகடள மீடடுள்ளதாக 
மடடு. தடலடமயக பபாலிஸார் 
பதரிவித்தனர்.

நபாடதபபாருள் மற்றும்  
மதுபான ஒழிபபு பிரிவு 
பபாறுபபதிகாரி பபாலிஸ் 
பரிநொதகர் க்ஜோயககா 
தடலடமயில் பபாலிஸ் ொர்்ஜன்ட 

ரி. கிருபா உள்ளிட்ட பபாலிஸ் 
குழுவினர்,  ெம்பவதினமான இரவு 
பலெரககு கட்டடய சுற்றிவடழத்து 
நொதனயிட்டநபாது, அஙகு 
விற்படனககாக டவத்திருந்த 120 
லீற்்றர் டீெல், 80 சிகபரடடுகடள 
மீட்டது்டன் கட்ட உரிடமயாளரின் 
மகடனயும் டகது பெய்தனர்.  

அரசியல் தீரகவ வலியுறுத்தி 
இரனால்குழியில் 

பெனாரனாடடம்

இயலனாகமயிலுள்்ள 
முதியவரகளுக்கு 
உதவிகள்

வனாழவனாதனாரம் இழந்த 
குடும்ெத்துக்கு வீடு

முதியயார் 
இல்்லத்துக்கு உதவி

திருபகனாணமகல,  அலஸபதனாடட புனித ப�னாசப் முதிபயனார 
இல்லத்தில் உள்்ளவரகளுக்கு புதிய ஆகடகக்ள, ‘கனாப்பெனாம் 
பதனாண்டு நிறுவ்ம்’ வழங்கி கவத்தது. 
முதிபயனார இல்லத்தின பெனாறுப்ெதிகனாரி அருட சபகனாதரி 
லூசி்னா தகலகமயில் பெறறு முனதி்ம் (26) ெகடபெற்ற 
நிகழவுக்கு பிரதம அதிதிக்ளனாக கிழக்கு மனாகனாண சுகனாதனார 
அகமச்சின பசயலனா்ளர திருமதி ப�.ப� முரளிதரன, பதனாண்டு 
நிறுவ்த்தின ெணிப்ெனா்ளர கு. பிரதீப்கரன ஆகிபயனார 
கலந்துபகனாண்ட்ர. இந்த உதவிகளுக்கனா் நிதி, திருமதி 
ெத்மனா குணதனாச்னால் (லண்டன) வழங்கி கவக்கப்ெடடது.

கெஷல் இஸமனாயில், மடடு. துஷனாரனா

ஒருவர ககது; 120 லீற�ர டீசல் மீட்பு 
�ைசரக்கு கற்டயில் டீசல் வியோ�ோரம்
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�	நவி

தெல்ெோட்டை 
பிர்ெச 
தசயலக 
த்துக்கு 
உட்படடை  

நூலகந்தூர கீழ் பிரி்ைச் 
்சரந்ெ மக்களும் ்போடைசோ்ல 
மோணைரகளும்,  நகருக்கு தசலலும் 
்்போது, ஆ்பத்ெோன மு்ையில 
ஆற்ை கடைந்து தசலல ்ைண்டிய 
சூழ்நி்ல ஏற்ப்படடுள்ளது.

ஆறறில நீர கு்ைைோக 
கோண்ப்படும் ்்போது இலகுைோக, 
ஆற்ை கடைந்து தசலலும் 
மக்கள, தைள்ளம் ஏற்படடைோல, 
நீ்ரந்தும் பிர்ெசஙகளில கடும் 
ம்ை த்பயெோல. ஆற்ை கடைந்து 
தசலல்ை முடியோது. 

நூலகந்தூர கீழ் பிரிவு மக்கள, 
இந்ெ ஆற்ை கடைந்து குறுக்கு 
ைழியோக்ை ்பயன்படுத்தி  
நகருக்கும், ்போடைசோ்லக்கும் 
்ைத்தியசோ்லக்கும் 
தசலகினைனர.  

மற்ைய வீதியில ்பயணம் 
தசயெோல சுமோர 3 கி்லோ மீறைர 
தூரம் நடைந்்ெ தசலல ்ைண்டும். 
இந்ெ ஆற்ை கடைந்ெோல 1/2 
கி்லோ மீறைர  தூரத்துக்கு 
மடடு்ம ்பயணிக்க ்ைண்டும் 
எனைனர. ெற்்போது ம்ைக்கோலம் 
என்பெோல, அச்சத்துடை்ன ் ய 
்பயணிக்க ்ைண்டிய நி்ல்ம 
ஏற்படடுள்ளது எனறும் மக்கள 
தெரிவிக்கினைனர. 

குறுக்கு ைழியோல ்பயணிக்கும் 
்்போது ்போம்பு உளளிடடை 
ஜந்துகளின அச்சுறுத்ெலகளுக்கும் 
ெோஙகள முகஙதகோடு்ப்பெோகவும் 
பிர்ெசைோசிகள 
தெரிவிக்கினைனர. 

 அதிகோரிகள மறறும் 
அரசியலைோதிகளின கைனத்துக்கு 
்பலமு்ை தகோண்டுைந்ெோலும், 
எைரும் ஏதைடுத்தும் 
்போர்ப்பதில்ல எனகினைனர.

இதுதான் பயணம்; 
இபபடிததான் வாழ்கலக
நூல்கந்தூர மக்களின் துயரரத் துரைக்கவும்

குரு ஜயந்தி விழா பூஜஜ நிகழ்வுகள்
நுவரெலியா ஸ்ரீ இலங்ாதீஸவெர் ஆலய 

்ாயத்ரி பீடத்தின் ஸ்ாப்ரும் ்ாயத்ரி 
சித்்ருமான ஸ்ரீ முருக்சு சுவாமியின் 89 
ஆவது வருட ஜனன தின குரு ஜயந்தி விழா 
பூஜஜ நி்ழ்வு்ள், ஆலய ்ர்ம்ர்த்்ா 
சக்திகவல் சந்திெகமா்ன்  ்ஜலஜமயில் 

நுவரெலியா ்ாயத்திரி பீடத்தில் ஒக்கடாபர் 26 
ஆம் தி்தி பு்ன்கிழஜம நஜடரபற்றது.

நுவரெலியா ஸ்ரீ இலங்ாதீஸவெர் 
ஆலயத்தில் விகேட அபிகே் அலங்ாெ 
பூஜஜ்ள் நஜடரபறறு ஸ்ரீ முருக்சு சுவாமியின் 
திருவுருவச்சிஜல  ஊர்வலமா் ்ாயத்ரி 

பீடத்திறகு எடுத்து ரசல்லபபட்டு அஙகு 
்ாயத்ரி பூஜஜ,  ம்ருத்யுஞரஜய க�ாமம், குரு 
நல்லாசிப பிொர்த்்ஜன மறறும் அருளுபக்சம் 
நஜடரபற்றன. 

 அ்ஜன ர்ாடர்ந்து ்ாயத்ரி சித்்ர் ஸ்ரீ 
முருக்சு ம�ரிஷி அ்றரநறிப பாடசாஜல 

மாணவர்்ளின் ்ஜல நி்ழ்வு்ளும் 
நஜடரபற்றன. இவ் ஜவபவத்தில் பிெ்ம 
அதிதியா் நுவரெலியா மாவட்டத்திறகு 
ரபாறுபபான பிெதி ரபாலிஸ மா அதிபர் 
சிறியாந்் பீரீஸ   ்லந்துக்ர்ாணடார். 

(எஸ.க் குமார்)

�	சுதத் எச்.எம்.  ஹேவா 

ஹடடைன நகரிலுள்ள பிரெோன 
்பஸ் நி்லயத்துக்கு தசலலமுடியோெ 
நி்ல்ம்ய ்பயணிகளுக்கு 
ஏற்படடுள்ளது. ்பஸ்களுக்கும் ெள்ளோடி, 
ெடடுெடுமோறி, நி்லயஙகளுக்கு தசனறு, 
திரும்புகினைன என பிர்ெசைோசிகள 
தெரிவித்ெனர. 

ம்ைக்கோலஙகளில குழிகளில நீர 
நிரம்பிநிறகும். ்பஸ்கள ்பணிக்கும் 
்்போதுகூடை நடைந்து தசல லும் 
்பயணிக்ளோல ஒதுஙகி தசலலமுடியோெ 
நி்ல்ம்ய ஏற்படடுள்ளது 
எனகினைனர.  

அவைோறு ஒதுஙகி தசனைோலும் 
்ைகமோக தசலலும் ்பஸ்கள ்சறறு நீ்ர 
அளளி, உ்டைகளின மீது வீசி, ்சற்ை 
பூசிவிடுகினைன என ்போதிக்க்ப்படடை 
்பயணிகள தெரிவிக்கினைனர. 

்சறறுக்குழிக்குள ்பஸ்கள விழுந்து 
விடைோெ ை்கயில தசலுத்திச் தசலைது 
என்பது கடினமோக கோரியமோகுதமன 
இலங்க ்்போக்குைரத்து ச்்பக்குச் 
தசோந்ெமோன ்பஸ்களின சோரதிகள ்பலரும் 
தெரிவிக்கினைனர. 

்பல ைருடைஙக்ளோக இந்ெத் 
ெரி்பபிடைத்துக்குச் தசலலும் வீதிகள 
குனறும் குழியுமோக்ை இருக்கினைன. 
்பலரின கைனத்துக்கு தகோண்டுைந்ெ 
்்போதிலும், நி்ல்ம்ய எைரும் 
கைனத்தில எடு்ப்பெோய இல்ல. 
ம்ைக்கோலஙகள எனைோல ்பயணிக்ளோல 
நடைந்து தசலலமுடியோது. ்பஸ்க்்ளக் 
கண்டு ஒதுஙகுைெறகு கூடை ்போதுகோ்ப்போன 
இடைமில்ல எனறும் அைரகள 
குறைஞசோடடுகினைனர. 

்பயணிகள மடடுமனறி ்போடைசோ்ல 
மோணைரகளும், தைளி பிர்ெசஙகளில 
இருந்து ைந்துதசல்ைோரும் 
கடு்மயோன அதசௌகரியஙகளுக்கு 
முகஙதகோடுக்கினைனர. ஆ்கயோல 
ம்ைக்கோலம் ஓயந்ெதும், குனறு, 
குழிக்்ள சீரதசயைெறகோன 
நடைைடிக்்கக்்ள எடுக்க்ைண்டுதமன 
உரிய ெர்பபினருக்கு ்போதிக்க்ப்பட்டைோர 
ைலியுறுத்துகினைனர.

தததளிக்கும் பஸ்கள் 
தடுமாறும் பயணி்கள்

�	எஸ். ஹ்க. குமார்

தநல உற்பத்தி 
யோ்ளரகளுக்கு 
ைைஙகும் 
சலு்ககள மறறும் 
நிைோரணஙகள 
ம்லயக மரக்கறி 
உற்பத்தி தசயயும் 
விைசோயிகளுக்கும் 
அரசோஙகம் ைைஙக 
்ைண்டுதமன  ம்லயக 
மக்கள முனனணியின 
்ெசிய அ்ம்ப்போ்ளரும் 
முனனோள மத்தியமோகோண 
ச்்ப உறு்பபினருமோன 
ஆர. இரோஜோரோம் 
ைலியுறுத்தியுள்ளோர. 

இலங்கயில தநல உற்பத்தி 
தசயயும் விைசோயிகளுக்கு 
ஒரு மூட்டை யூரியோ 
10 ஆயிரம் ரூ்போயக்கு 
விற்ப்ன தசயய்ப்படுகிைது. 
ஆனோல ம்லயகத்தில 
மரக்கறி  உற்பத்தி தசயயும் 
விைோசோயிகளுக்கு 29 
ஆயிரம் ரூ்போயக்்க ஒரு 
மூட்டை யூரியோ விற்ப்ன 

தசயய்ப்படுகிைது.
இெனோல மரக்கறிக்்ள 

உற்பத்தி தசயயும் 
விைசோயிகள த்பரிதும் 
்போதிக்க்ப்படுகினைோரகள. 
யூரியோ ைைஙகுைதில 
்போரோ்படசம் கோடடைோமல 
ம்லயக மரக்கறி 
உற்பத்தியோ்ளரகளுக்கும் 
10 ஆயிரம் ரூ்போயக்கு 

ஒரு மூட்டை யூரியோ ைைஙக 
்ைண்டும் எனைோர. 

 இயற்க அனரத்ெஙக்ளோல 
்போதிக்க்ப்படும் தநல 
உற்பத்தியோ்ளரகளுக்கு 
தைள்ள நிைோரணஙகள 
ைைஙக்ப்படுகினைன. ஆனோல 
ம்லயகத்தில ம்ை 
தைள்ளத்ெோல ்போதிக்க்ப்படும் 
மரக்கறி உற்பத்தியோ்ளரகளுக்கு 
தைள்ள நிைோரணஙகள 
ைைஙக்ப்படுைதில்ல. இது 
ஒரு ்போர்படச தசயலோகுதமன 
குறி்பபிடடுள்ள அைர, 
்போர்படசம் இலலோது சகல 
விைசோயிக்்ளயும் ஒரு ெரோசில 
்ைத்து ்போரக்குமோறும் அைர 
ைலியுறுத்தியுள்ளோர. 

நெல், மரக்கறிககு  
யூரியாவில் பாரபட்சம்

�	சுதத் எச்.எம்.ஹேவா 

த்பருந்்ெோடடைக் 
கம்்பனிகளில சில, நோ்ளோந்ெம் 
்பறிக்க்ைண்டிய தகோழுந்தின 
நி்ை்ய கூடடியெோல, 
தெோழிலோ்ளரகள ்பல்ைைோன 
அதசௌகரியஙகளுக்கு 
முகஙதகோடுத்து ைருகினைனர 
என ்பதரோதடைக்ட சஙகத்தின 
உ்பெ்லைர எம். ்மத்திரி 
தெரிவித்துள்ளோர. 

நோ்ளோந்ெ சம்்ப்ளமோக 
1,000 ரூ்போ்ய 
ைைஙகுைெறகோக, 
நோத்ளோனறுக்கு 20 கி்லோ 
கிரோம் நி்ை்யக்தகோண்டை 
்பச்்ச ்ெயி்ல தகோழுந்்ெ 
்பறிக்க்ைண்டுதமன 
சில நிறுைனஙகள 
கடடைோய்ப்படுத்தியுள்ளன. 
இெனோல உரிய சம்்ப்ளத்்ெ 
த்பறறுக்தகோள்ள முடியோெ 
நி்ல்ம த்பருந்்ெோடடை 
தெோழிலோ்ளரகளுக்கு 
ஏற்படடுள்ளெ எனறும் அைர 
குறைஞசோடடியுள்ளோர. 

ஹடடைனில உள்ள 
அந்ெச் சஙகத்தின 
கோரியோலயத்தில ஒக்்டைோ்பர 
26ஆம் திகதி இடைம்த்பறை 
ஊடைகவியலோ்ளர 
சந்தி்பபி்ல்ய அைர 
்மறகண்டைைோறு 
தெரிவித்துள்ளோர. 

நோத்ளோனறுக்கோன 
1,000 ரூ்போய சம்்ப்ளத்்ெ 
த்பை்ைண்டுமோயின அந்ெ 
நோளில 20 கி்லோ கிரோம் 
்ெயி்லக் தகோழுந்்ெ 

்பறிக்க்ைண்டும். எனினும், 
சில ்ெோடடைஙகளில அது 
இயலோெ கோரியமோகும். சில  
்ெோடடைஙகள மு்ையோக 
்பரோமரிக்க்ப்படைவில்ல. 
நோடடில ஏற்படடிருக்கும் 
சீரறை ைோனி்லயோல 
தகோழுந்துகள மு்ையோக 
ை்ளரைதில்ல. மு்ையோக 
்பச்்ளயிடுைதும் இல்ல. 
ஆ்கயோல, ்போரிய 
அதசௌகரியஙகளுக்கு 
தெோழிலோ்ளரகள 
முகஙதகோடுத்துள்ளனர 
எனறும் அைர 
குறி்பபிடடுள்ளோர. 

த்பருந்்ெோடடைத் 
தெோழிலோ்ளரகள 
முகஙதகோடுக்கும் 
இவைோைோன 
அதசௌகரியஙகளுக்கு 
தீரவு கோண்்பெறகு 
நடைைடிக்்க எடுக்கவில்ல 
எனைோல, அந்ெத் 
்ெோடடைக் குடும்்பஙகளும் 
த்பரும் சிரமஙகளுக்கு 
முகஙதகோடுக்க்ைண்டிய 
துர்ப்போக்கிய நி்ல்ம 
ஏற்படும் எனறும் அைர 
தெரிவித்துள்ளோர. 

நிறைறய கூட்டியதால் 
சரிபாதியாகும் சம்பளம்

�	ரஞ்சித் ராஜபக ஷ

்போடைசோ்ல 
மோணை்ன 
வி்பத்துக்கு 
உள்ளோக்கிவிடடு, 
ெ்பபி்யோடி 
ெ்லம்ைைோன 
நி்லயில இருந்ெ 
ஓட்டைோ சோரதி 
்கது தசயய்ப்படடு 
நீதிமனைத்தின உத்ெரவின 
்்பரில வி்ளக்கமறியில 
்ைக்க்ப்படடுள்ளோர. 

கினிகத்்ஹன 
த்போலிஸோரோல ஓக்்டைோ்பர 
26 ஆம்  திகதி ்கது 
தசயய்ப்படடை ந்பர, 
ஹடடைன மோைடடை நீெைோன 
்போருக் டீன முனனி்லயில 
ஆஜர்படுத்ெ்ப்படடைோர. 
அென்்போ்ெ, 
வி்ளக்கமறியலில ்ைக்குமோறு 
நீெைோன உத்ெரவிடடுள்ளோர. 

சந்்ெகந்பரோன 26 ையெோன 
ந்பர, கினிகத்்ஹ்னயில 
்போடைசோ்ல மோணைன, 

வீதி்ய கடைக்க 
முயனை்்போ்ெ இவைனரத்ெம் 
ஏற்படடுள்ளது. 
வி்பத்து ஏற்படடைதும் 
்போதிக்க்ப்படடை மோணை்ன 
்ைத்தியசோ்லயில 
அனுமதி்ப்பெோகக் கூறி, 
அந்ெ மோணை்ன 
அ்ெ ஓட்டைோவில 
ஏறறிக்தகோண்டு தசனை சோரதி, 
அைரிடைம் 500 ரூ்போ்ய 
தகோடுத்துவிடடு, மோணை்ன 
்ைத்தியசோ்லக்கு 
அ்ைத்துச் தசலலோமல, 
இ்டைநடுவி்ல்ய 
இைக்கிவிடடு 
ெ்பபிச்தசனறுள்ளோர. 

சிககிய ்சாரதிககு 
விளக்கமறியல் 

�	எம். செலவராஜா     

ையது முதிரந்ெ கணைனும், 
ம்னவியும் மதுவுக்கு அடி்மயோன 
நி்லயில, மது ்்போ்ெயில மயஙகி 
விழுந்து, மருத்துைம்னயில 
அனுமதிக்க்ப்படடைென பின 

மரணமோகியுள்ள சம்்பைதமோனறு 
்பது்்ள, ்ைக்கும்்பர 
த்பருந்்ெோடடைத்தில, 26 ஆம் திகதி 
மோ்ல இடைம்த்பறறுள்ளது. 

இவவிருைருக்கும் மகளும், 
மகனும் உள்ளனர. திருமணம் 
முடித்து குடும்்பத்்ெவிடடு பிரித்து 

மகன ைோழ்கினைோர. மத்திய 
கிைக்கு நோதடைோனறில மகள 
தெோழில தசயது ைருகினைோர. 
இைர த்பற்ைோருக்கு அனு்பபும் 
்பணத்தில இவவிருைரும் மதுவுக்கு 
அடி்மயோகியுள்ளனர. 

இவவிருைரும் கூடுெலோக மது 

அருந்தியெோல மயக்கமுறறு கீ்ை 
விழுந்துள்ளனர. அயலைரகள 
இைரக்்ள ்படைலகும்பு்ர அரசினர 
மருத்துைம்னயில ்சரத்ெனர. 
இவவிருை்ரயும் ்பரி்சோெ்ன 
தசயெ தடைோக்டைரகள, இைரகள 
இைந்து விடடைெோக தெரிவித்ெனர.

பபாதையில் மிைந்து மரணிதை ‘முதிய ப�ாடி’

�	ஹஷன் செனவிரத்ன 

 தஹ்ரோயன மறறும் 
்்போ்ெயூடடும் 
குளி்சக்்ள ெம்ைசம் 
்ைத்துக்தகோண்டு 
நகரத்தில அஙகுமிஙகும் 
சுறறித்திருந்ெ 21 ையெோன 
இ்்ளஞ்ன அலதெனிய 
த்போலிஸோர அதிரடியோக 
்கது தசயதுள்ளனர. 

  சந்்ெகத்துக்கு 
இடைமோன மு்ையில 

சுறறித்திரிை்ெ 
அைெோனித்ெ த்போலிஸோர, 
அை்ர விசோர்ணக்கு 
உட்படுத்திய்்போது, 
2,340 மிலலி கிரோம் 
தஹ்ரோயன, தகபிக்கோ 
எனை்ைக்க்ப்படும் 
346 குளி்சகள 
்க்ப்பறை்ப்படடுள்ளன. 

்்போ்ெயூடடும் இந்ெக் 
குளி்சகள ்போடைசோ்ல 
மோணைரகளுக்கு ஆகக் 
கூடுெலோன வி்லக்கு 

விற்ப்ன தசயயும் 
ை்கயி்ல்ய அைர, 
ம்ைத்து ்ைத்திருந்ெோர 
என்பது  தெரியைந்ெது. 
இந்நி்லயில, 
தஹ்ரோயன 
த்பறறுக்தகோண்டை 
இடைத்்ெ 
கண்டைறிைெறகோக 
அவவி்்ளஞனிடைம் 
விசோர்ணகள 
முனதனடுக்க்ப்படுகினைன. 

அபபடித திரிந்ைவர்  
அதிரடியா்க த்கது



கடிதஙகள்

பழி ஓரிடம்; பாவம் இன்னாரிடம்

எந்த விடயத்திலும் அதீ்த ம�ோகம் 
வைத்்தலோகோது. ம�ோகம் என்பது 
�யகக நிவலயில் ஓர் அம்்சம்்தோன. 

விருப்பம் என்பது ம�ோகம் 
அல்ல; விருப்பம் ஒரு ைவையவைககு 
உட்படடது. ஆனோல், ம�ோகம் என்பது 
அறிவை அறுககப ்போர்ககும்; நல்ல 
எண்ணஙகவைச் சிவ்தககும். 

ஒருவிடயத்தில் விருப்பம் 
இல்லோ்த ஒருைரின �னதுககுள், அந்த 
விடயத்வ்த ைலிநது புகுத்்தககூடோது. 
இனறு அமநகரின அணுகுமுவை, 
சுயநலன கோை்ண�ோக ஒருைரிடத்தில் 
ஆவ்சத் தீவய மூடடிவிடுகினைனர். 

ைோர்த்வ்த ஜோலஙகைோல் 
நம்்பவைத்தும், சிறிய உ்தவிகவைச் 
ச்சய்தும் அப்போவித்்தன�ோனைர்களின 
ைோழகவகயில் விவையோடககூடோது. 

ஆவ்ச, உடன ்பற்றி எரிககும் ஓர் 
ஆயு்தம். இைம்்தவலமுவைகள், கைர்ச்சி 
ைவலயில் எளி்தோக அடிவ�ப்படடுக 
சகோள்கினைனர். இதுவும் 
ம்போவ்த்தோன. 

�து எனைோல், அது ம்போவ்த 
்தரும் ைஸ்து எனகினமைோம். 
்சடடவிமைோ்த�ோன, �ோனிட 
்தர்�த்துககு எதிைோன எந்த 
நடைடிகவககளும் ்தனவனத்்தோன 
சிவ்தப்ப்தோகமை கரு்தப்படும். 

எைர் ைோழகவகயிலும் புகுநது 
விவையோடக கூடோது. இத்்தவகய 
ச்சய்வககவைச் ச்சய்்பைர்கவை ‘அைம்’ 
�னனிகக�ோடடோது. விழிபபு நிவலககு 
எதிைோனம்த ம�ோகம்.   

-பருத்தியூர் பால. வயிரவநாதன்  

கடந்த சில 
தினஙகைோக 
ஏற்்படடுள்ை 
சீைற்ை 
ைோனிவலயோல், 
கோத்்தோனகுடி 
கடலில், ்போரிய 
அவலகள் 
கோ்ணப்படுகினைன. இ்தனோல், 
ஏத்துககோல் கடற்கவை மீனைர்களின 
்தஙகுமிட குடிவ்சகள் உவடநது  
ம்ச்த�வடநதுள்ைதுடன, 
சிறிய மீனபிடி ்படசகோனறும் 
உவடநதுள்ைது. அம்தம்போனறு 
பூசநோச்சிமுவனயிலும் மீனபிடி ்படகு 
உவடநது ம்ச்தவடநதுள்ைது.

கடலில் கோ்ணப்படும் ்போரிய 
அவலகைோல், மீனைர்கள் 
ச்தோழிலுககுச் ச்சல்லமுடியோ்த 
நிவல ஏற்்படடுள்ை்தோக மீனைர்கள் 
ச்தரிவிககினைனர். கவையில் நிறுத்தி 
வைககப்படடிருந்த மீன பிடி ்படகுகள், 
மீன பிடி உ்பகை்ணஙகள் என்பைற்வை, 
வீதிககு சகோணடுச்சனறு நிறுத்தி 
வைத்துள்ைனர். இ்தனோல் மீனைர்கள் 
்பல ்தைப்படட சிை�ஙகளுககு உள்ைோகி 
ைருகினைோர்கள். இம்தம்போனறு 
பூசநோச்சிமுவன மீனைர்களும் 
்போதிககப்படடுள்ைனர்.

கோத்்தோனகுடி ஏத்துககோல் 
கடற்கவையில், ஏற்சகனமை கடலரிபபு 
கோ்ணப்படுை்தோல், அப்பகுதியிலுள்ை 
கடடடஙகள், சிறு்சோவலகள், மீனைர் 
்தஙகுமிடக கடடடம் என்பவைகளும் 
்போதிககப்படடு இருப்ப்தோக மீனைர்கள் 
ச்தரிவிககினைனர்.

எனமை, கடலரிபவ்பத் ்தடுககும் 
வி்த�ோக, ஆககபூர்ை�ோன 
நடைடிகவககவை எடுத்து, 
மீனைர்களின ைோழைோ்தோைத்வ்தக 
கோப்போற்று�ோறும் ்போதிககப்படட 
்பகுதிகவைச் ம்சர்ந்த மீனைர்கள் 
மகோரிகவக விடுத்துள்ைோர்கள்.

 எம்.எஸ்.எம் நூர்தீன்

உலகைோவிய ரீதியில் ்ப்ணவீககம் 
அதிகரித்துள்ைது. அது ‘சுனோமி’ 
�ோதிரி, ச்தோடர்ச்சியோகப ்பல 

நோடுகவைத் ்தோககிய ைண்ணமுள்ைது. 
்ப்ணவீககத்துககு ஆைோகும் ஒவசைோரு 
நோடடிலும், ச்போருைோ்தோை சீர்மகடு 
உருைோககுகிைது. இது ்பல ்சந்தர்ப்பஙகளில் 
கடுவ�யோன அைசியல் சநருககடிககு 
ைழிச்சய்கிைது. 

எரி்சகதி விவலகளின அதிகரிபபு, 
ஐமைோப்போ எஙகும் எதிர்ப்பவலகவைத் 
ம்தோற்றுவித்துள்ைது. எரி்சகதியின 
அதிக விவல அதிகரிபபுககு எதிைோன 
ச்தோடர்ச்சியோன ம்போைோடடஙகள், 
ச்பல்ஜியம் மு்தல் ச்சக குடியைசு ைவை 
நடத்்தப்படடுள்ைன. 

எரிச்போருள் ்தடடுப்போடு கோை்ண�ோக, 
பிைோனஸ் �ககள், ச்படமைோல் 
நிவலயஙகளில் ச்படமைோல் ைோஙக 
நீணட ைரிவ்சயில் கோத்திருந்தனர். 
எரிைோயு �ற்றும் மின்சோை விவலகள் 
‘�லிவு நிவல’ககு  குவைககப்படும் ைவை, 
எரி்சகதி கடட்ணஙகவை ச்சலுத்்த �றுத்து 
மைவலநிறுத்்தத்தில் நுவையு�ோறு, 
பிரித்்தோனியக  குடி�ககளுககு, ‘்ப்ணம் 
ச்சலுத்்த மைணடோம் இயககம்’ (Don’t Pay UK 
movement) ைலியுறுத்தியுள்ைது. 

ஐமைோப்போவில் குறிபபிடத்்தகக 
அைவில் உயர்ந்த எரி்சகதி விவலகள் 
குறித்து, ச்தோடர்ச்சியோக கணடஙகள் 
எழுநதுைருகினைன. ்பல ஐமைோபபிய 
அைசுகள், சுைடடு எரிச்போருடகளுககுத் 
திரும்பியிருப்ப்தோனது,  கோலநிவல �ோற்ைச் 
ச்சயற்்போடடோைர்களின எதிர்பபுகவைத் 
தூணடியுள்ைது.

இந்த உலகைோவிய ்ப்ணவீககமும் 
அது உருைோககும் ைோழகவகத் ்தைத்தின 
கீழமநோககிய அழுத்்தமும், உகமைன 
ம்போைோல் ஏற்்படட்தோக அச�ரிககோ 
கூறுகிைது. இ்தனமூலம், இபம்போது உலகின 
ச்போருைோ்தோை சநருககடிககு ைஷயோமை 
கோை்ணம் என்ப்தன மூலம், ைஷயோவுககு 
எதிைோக நோடுகள்  திைைமைணடும் என 
எதிர்்போர்ககிைது. 

அச�ரிககோவின இந்தக குற்ைச்்சோடவட 
ஆை�ோக மநோககினோல், உணவ� மைசைோரு 
திவ்சயில் இருப்பது புரியும். 

உகமைன ம்போர், ச்பபைைரி 24ஆம் 
திகதி ச்தோடஙகியது, ஆனோல், அச�ரிகக 
்ப்ணவீககம், ஏற்சகனமை கிடடத்்தடட 
இைணடு ஆணடுகளுககு முனம்ப 
கடுவ�யோகவும் ச்தோடர்ச்சியோகவும் 
உயர்ந்தைண்ணம் இருந்தது. 2020 ம� 

�ோ்தத்தில் அச�ரிககோவில் ச்போருடகளின  
விவல உயர்வு 0.1% ஆக இருந்தது. 

ஆனோல், உகமைன ம்போருககு முனபு, 
அ்தோைது 2022 ஜனைரிககுள் விவலகள் 
7.5% ஆக உயர்ந்தன. ம்போருககு முனபு 
அச�ரிகக ்ப்ணவீககம் 7.4% உயர்ந்தது. 
ஓகஸ்ட �ோ்தத்தில், ச்போருடகளின விவல 
உயர்வு 8.3% ஆக இருந்தது, இது ம்போர் 
ச்தோடஙகியதில் இருநது 0.8% �டடும� 
உயர்நதுள்ைது. 90% ககும் அதிக�ோன 
அச�ரிகக விவல உயர்வுகள் உகமைன 
ம்போருககு முனபு நடந்தன. 

எனமை, உலகைோவிய ்ப்ணவீககத்துககும் 
அ்தன விவைைோக ைோழகவகத் ்தைம் 
குவைை்தற்கும் ைஷயோவை, அச�ரிககோ 
குற்ைம் ்சோடடும்ம்போது வி�ர்்சன ரீதியோக 
சிநதிகக மைணடியது அைசியம். 

ைடடி விகி்தஙகவை விவைைோக 
உயர்த்துை்தன மூலம், அச�ரிககோ 
்ப்ணவீககத்வ்தக கடடுப்படுத்்த 
முவனந்தது. அச�ரிகக சடோலரின 
�திபபு ச்சயற்வகயோன முவையில் 
அதிகரித்்தது. இ்தனோல், ம�ற்குலக நோடுகள் 
்ப்ணவீககத்வ்தச் ்சநதித்்தன. 

இம்தமைவை, அச�ரிகக சடோலரில் 
்தஙகியிருககும் ைைர்முக நோடுகள் 
இனனும் ம�ோ்ச�ோன ்ப்ணவீககத்துககுத் 
்தள்ைப்படடன. அச�ரிககோவின இந்தச் 
ச்சயலோல், இலஙவக ம்போனை நோடுகள் 
எவைோறு ்போதிககப்படுகினைன என்பவ்த 
நோனகு அடிப்பவடகளில் மநோககலோம். 

மு்தலோை்தோக, உயரும் அச�ரிகக 
ைடடி விகி்தஙகள், ைைரும் நோடுகளின 
நோ்ணயஙகளுககு எதிைோக, சடோலரின 
நோ்ணய�ோற்று விகி்தத்வ்த அதிகரிககினைன. 
ைைகக�ோக, அச�ரிகக சடோலரில் 
நிர்்ணயிககப்படும் இைககு�தி விவலகள், 
இ்தனோல் கணி்ச�ோக அதிகரிககினைன. 
இது ைைர்முக நோடுகளுககு ்ப்ணவீககத்வ்த 
ம�ோ்ச�ோககுகிைது.

இைணடோை்தோக, ைைர்முக நோடுகளின 
நோ்ணயஙகளுககு எதிைோக, சடோலரின 
உயர்ைோனது, அநநோடுகள் ்சர்ைம்த்ச 
கடனகவை திருபபிச் ச்சலுத்துைதில் 
சிககல்கவை ஏற்்படுத்துகினைது. ்சர்ைம்த்ச 
கடனகள், அச�ரிகக சடோலர்களில் 
ச்பைப்படடவையோகும். எனமை, இது 
ைைர்முக நோடுகளுககு அநநியச் ச்சலோைணி 
சநருககடிவய ஏற்்படுத்துகினைன.  

மூனைோை்தோக, ்தஙகள் நோ்ணய�ோற்று 
விகி்தஙகளில் மிகக கடுவ�யோன வீழச்சிவயத் 
்தடுககவும், ்தஙகள் ச்போருைோ்தோைஙகளில் 
இருநது அச�ரிககோவுககு மூல்தனம் 
சைளிமயறுைவ்தத் ்தடுககவும் 
ைைர்முக நோடுகள் ்தஙகள், ைடடி 
விகி்தஙகவை உயர்த்துகினைன. இவைோறு 
ைடடிவீ்தம் உயர்த்்தப்படுை்தோனது, 
அபச்போருைோ்தோைத்வ்த �ந்தநிவலவய 
மநோககித் ்தள்ளுகினைது. 

நோனகோை்தோக, ம�ற்குலக நோடுகளில் 
ஏற்்படடுள்ை  �ந்தநிவலயோனது, 
ச்போருடகளுககும் ம்சவைகளுககு�ோன 
மகள்விவயக குவைககினைது. இ்தனோல், 
ம�ற்குலக நோடுகளுககு ச்போருடகவையும் 
ம்சவைகவையும் ஏற்று�தி ச்சய்யும் ைைர்முக 
நோடுகள் சநருககடிககு உள்ைோகினைன. 

அச�ரிககோவின ்ப்ணவீககத்துககு எனன 
கோை்ணம் எனை வினோ எழுைது இயல்்போனது. 
இது ்பற்றி அச�ரிககோவின முனனோள் 
திவைம்சரி ச்சயலோைர் லோரி ்சம்�ர்ஸ், 2021 
ம�யில் பினைரு�ோறு எச்்சரித்திருந்தோர்: 
“நோஙகள் ்ப்ணவீககப ்பககத்தில் 
மிகவும் கணி்ச�ோன அ்போயஙகவை 
எடுத்துகசகோள்கிமைோம். நோஙகள் ்ப்ணத்வ்த 
அச்சிடுகிமைோம்; அை்சோஙகப ்பத்திைஙகவை 
உருைோககுகிமைோம்; ம�லும் நோஙகள் 
முனசனபம்போதுமில்லோ்த அைவில் கடன 
ைோஙகுகிமைோம்” எனைோர்.

அச�ரிகக ைைவு-ச்சலவுத் திடடத்தின 
்பற்ைோககுவை, ச�ோத்்த உள்நோடடு 
உற்்பத்தியில் 26% ஆக உயர்ந்தது. 
அச�ரிகக ்ப்ண விநிமயோகத்தில் 27%ஐ 
எடடியது. இவை இைணடும், அச�ரிகக 
்ச�ோ்தோன கோல ைைலோற்றில் மிக 
அதிக�ோகும். ம்தவையில் மிகபச்பரிய 
அதிகரிபபு ஏற்்படடு, விநிமயோகத்தில் 
ச்பரிய அதிகரிபபு இல்லோ்த்தோல், அச�ரிகக 
்ப்ணவீககம் அதிகரித்து ைருைது ்தவிர்கக 
முடியோ்தோக உள்ைது. 

இஙகு ்ப்ணவீககத்தின ்சமூக ்பஙவகப 
புரிநதுசகோள்ைதும் முககியம். ்ப்ணவீககம், 
ம்தவை - விநிமயோகத்வ்த விட அதிக�ோக 
இருப்பவ்தக கோடடியது. இது ச்போருடகள் 
�ற்றும் ம்சவைகளின விவலயில், 
ம�ல்மநோககிய அழுத்்தத்வ்த ஏற்்படுத்தியது. 
எனமை, ைைஙகல் அதிகரிபபு இல்லோ்த்தோல், 
ம்தவை குவைககப்படடது. இஙகு, முககிய 
்சமூகக மகள்வி யோச்தனில், இவ்த ்ச�ோளிகக 
எந்த அச�ரிகக அை்சோஙகத்தின எந்தச் 
ச்சலவினஙகள் குவைககப்படும்? 

மீணடுச�ோருமுவை மீ்தமுள்ை 
்சமூகநலனகவை சைடடுைவ்தமய, 
அச�ரிககோ ச்சய்்தோக மைணடும். இது 
அச�ரிககர்களின  ைோழகவகத் ்தைத்வ்த 
இனனும் ம�ோ்ச�ோன நிவலககுத் ்தள்ளும். 
்தனககு அடுத்துள்ை ஒன்பது நோடுகளின 
ச�ோத்்த இைோணுைச் ச்சலவை விட, 
அச�ரிககோவின இைோணுைச் ச்சலவு 
உலகிமலமய அதிகம். உலகில் உள்ை 
�ற்ை ச்போருைோ்தோைஙகவைக கோடடிலும் 
அச�ரிககோ ்தனது ச்போருைோ்தோைத்தின 
ஒரு ்பஙகோக, சுகோ்தோைப ்போதுகோபபிற்கு 
அதிக விகி்தத்வ்த ச்சலவிடுகிைது. 
ஆனோல், அச�ரிககர்களின ஆயுடகோலம் 
77 ஆணடுகள் �டடும�! �ற்ை உயர் 
ைரு�ோனம் சகோணட ச்போருைோ்தோை 
நோடுகளின ்சைோ்சரி ஆயுடகோலம் 83 
ஆணடுகள் ஆகும். 

ஆனோல், அச�ரிகக இைோணுைச் 
ச்சலவைக குவைப்பம்தோ முழுவ�யோன 
இலை்ச சுகோ்தோைப ்போதுகோபவ்ப 
நியோயப்படுத்துைம்தோ, அச�ரிககோவில் 
உள்ை ஆயு்த உற்்பத்தியோைர்கள், ்பல்ம்தசிய 
�ருநதுக கம்ச்பனிகளின ச்சோந்த 
நலனகளுககு எதிைோன்தோகும். 

அம்தமைவை, அச�ரிகக இைோணுை 
ச்சலவினஙகவைக குவைப்பது, அ்தன 
சைளிநோடடு இைோணுைக சகோள்வகககு 
சநருககடிவயக சகோடுககும். ஆயு்த 
உற்்பத்தியோைர்கள், ்பல்ம்தசிய �ருநது 
நிறுைனஙகவை ஆ்தரிப்பதில் அச�ரிகக 
அை்சோஙகத்தின ச்சோந்த நலனகள் பினனிப 
பிவ்ணநதுள்ைன. 

எனமை அத்்தவகய நடைடிகவககள் 
எதுவும் எடுககப்படோது என்பவ்த 
உறுதியோக நம்்பலோம். அச�ரிககர்கமை 
மிகபச்பரிய சநருககடிகவை 
எதிர்சகோள்கிைோர்கள். ஆனோல், 
அச�ரிககோ ச்தோடர்நதும் ்பல மில்லியன 
க்ணககில் ்ப்ணத்வ்தயும் ஆயு்தஙகவையும் 
உகமைனுககு ைைஙகுகிைது. அ்தனமூலம், 
உலகின கைனம் அஙகுள்ைைோறு ்போர்த்துக 
சகோள்ைப்படுகிைது. ஆனோல், உலகைோவிய 
சநருககடி எம்கோலடியில் சைடிகுணடோய் 
சைடிககக கோத்திருககிைது. 

இபம்போது உலகைோவியுள்ை இந்தப 
ச்போருைோ்தோை சநருககடி புதி்தல்ல. ஒரு 
நூற்ைோணடுககு முனனர், அச�ரிகக 
ச்படைல் ரி்சர்வ உருைோககப்படடதில் 
இருநது, ஒவசைோரு ச்பரிய நிதிச் 
்சநவ்த ்சரிவும் அவைஙகியின அைசியல் 
மநோககஙகளுககோக மைணடுச�னமை 
தூணடப்படடு ைநதிருககிைது. 

இனறு நிவலவ� மைறு்படட்தல்ல! 
ச்தளிைோக அச�ரிகக ச்படைல் அ்தன 
ைடடி விகி்த ஆயு்தத்துடன, �னி்த 
ைைலோற்றில் மிகப ச்பரிய ஊக நிதிக 
குமிழிவய சைடிகக வைத்துள்ைது. 
ஆனோல், ம்சோகம் யோச்தனில் அது 
உருைோககிய குமிழிவயமய இந்த ைடடிவீ்த 
அதிகரிபபு இல்லோ�ல் ச்சய்துள்ைது. 

1931ஆம் ஆணடு ஆஸ்திரிய 
கிசைடிடனஸ்டோல்ட அல்லது 
ச்சபசடம்்பர் 2008 இல் சலஹ்�ன 
பிை்தர்ஸ் ம்தோல்வி ம்போனை உலகைோவிய 
வி்பத்து நிகழவுகள் எபம்போதும் சுற்ைைவில் 
ச்தோடஙகுகினைன. அவைோைோன ஒனவை 
மநோககிமய நோம் நகர்கிமைோம். 

ஆனோல், உகமைன யுத்்தம் நல்லச்தோரு 
கைனக கவலப்போன. ைஷயோ மீது எல்லோப 
்பழிவயயும் ம்போட மைணடியது்தோன. 
இவை அவனத்வ்தயும் நனகறிநம்த 
‘மைோல் ஸ்டரீட மஜர்னல்’ ஆசிரியர் 
குழு பினைரு�ோறு குறிபபிடடது. 
‘இது புடடினின ்ப்ணவீககம் அல்ல; 
இந்தப ்ப்ணவீககம் சைோஷிஙடனில் 
உருைோககப்படடது’.

வாழ்வியல் தரிசனம் 

மீன்பிடி படகுகள், 
தங்குமிடங்கள் சசதம்
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்தமிழ அைசியல் வகதிகளுககு 
ச்போது�னனிபபு ைைஙகி, 
விடுவிககப்படும் ச்சயற்்போடுகள் 

ச்போதுசைளியில் ்பைைலோக ம்ப்சப்படும் 
விடயஙகைோக �ோறிவிடடன.   மீ்தமிருககும் 
்தமிழ அைசியல் வகதிகளில் சிலவை, 2023 
ச்போஙகலுககு ச்போது�னனிபபு ைைஙகி 
விடு்தவல ச்சய்யு�ோறு, ஜனோதி்பதி ைணில் 
விககிை�சிஙகவுககு ்பல ்தைபபினரும் 
ைலியுறுத்திைருகினைனர். 

ஏ்தோைது ச்பருநோள்களில் 
குடும்்பத்தினருடன சைளியில் ச்சனறு 
குதூகலிப்பவ்த, அந்த குடும்்பஙகவைச் 
ம்சர்ந்த ்பலரும் சு்தநதிைச�ன நிவனப்பர். 
அவைோறு்தோன, ஏ்தோைது ச்பருநோள்களில் 
அைசியல் வகதிகளுககும் விடு்தவல 
கிவடககிைது. அதுமை அைர்களுககு 

கிவடத்திருககககூடிய ச்பரும் 
சு்தநதிை�ோகும். இவைசயல்லோம் 
கடுவ�யோன அழுத்்தஙகளின 
ச்பறும்பறுகைோகும். 

சு்தநதிை தினம், சை்சோக உள்ளிடட 
நோள்களில் வகதிகள் விடு்தவல 
ச்சய்யப்படடுள்ைனர். எனினும், அைசியல் 
வகதிகள் எைரும் அவைோைோன ்தரு்ணஙகளில் 
ச்போது�னனிபபின கீழ விடு்தவல 
ச்சய்யப்படவில்வல. ஆக, சிறு குற்ைஙகவை 
புரிந்தைர்கள், சிறிய ்தணடப்ப்ணத்வ்த 
ச்சலுத்்த முடியோ்தைர்கள், ைய்தோனைர்கள் 
�டடும� �னனிககப்படடனர். 

ஜனோதி்பதி ைணில் விககிை�சிஙகவின 
்தவலவ�யின கீைோன அை்சோஙகத்்தோல், 
்தமிழ அைசியல் வகதிகளின விடு்தவல 
துரி்தப்படுத்்தப்படடுது. இ்தவன ்தமிைர் 

்தைபபினர் �டடு�னறி, முனனோள் ஜனோதி்பதி 
்சநதிரிகோ ்பணடோைநோயகக கு�ோைதுஙகவும் 
ைைமைற்று கருத்துவைத்துள்ைோர். 

“எனவனக சகோவல ச்சய்ய 
முற்்படடைர்களுககு ஒத்துவைபபு 
ைைஙகியைர்கவை, சிவையில் 
அவடத்து வைத்திருப்ப்தோல் எனது 
கண மீைககிவடககபம்போைதில்வல” 
எனத் ச்தரிவித்துள்ை ்சநதிரிகோ, ச்சய்்த 
்தைவை உ்ணர்த்தி, புனர்ைோழைளித்து 
விடுவிககமைணடுச�ன ச்தரிவித்துள்ைோர். 

சகோவலக குற்ைைோளிகள், ஒத்துவைபபு 
நல்கிமயோவை சிவையிலவடத்து 
வைத்திருப்ப்தோல், கண மீைககிவடகக 
ம்போைதும் இல்வல; ்தமிைர்களின 
பிைச்சிவனகளுககுத் தீர்வு கிடடபம்போைதும் 
இல்வல என, ்சநதிரிகோ ச்தரிவித்திருப்பவ்த 

ஆை�ோக சிநதிககமைணடும். ஏசனனில், 
புலிகளுடன ்ச�ோ்தோன ம்பச்சுைோர்த்வ்தககு 
்பலமுவை முயனைைர் �டடு�னறி, ைடககு 
்தமிைர்களின �னஙகவை சைனைைர் 
என்பவ்த நிவனவில் சகோள்ைமைணடும். 

‘�ைபம்போம், �னனிபம்போம்’ 
என்பவ்த கவடபபிடித்திருந்தோல் 
்பல பிைச்சிவனகளுககுத் தீர்வு 
கணடிருககலோம், கடந்தகோல 
க்சப்போன ்சம்்பைஙகவை ்போட�ோகக 
கற்றுகசகோணடு, அவைோைோன ்சம்்பைஙகள் 
எதிர்கோலஙகளிலும் இடம்ச்பைோ்தைவகயில், 
்தற்்போதுகோத்துகசகோணடு, 
்சநம்தகந்பர்கவையும் குற்ைைோளிகவையும் 
புனர்ைோழைளித்து ச்போது�னனிபபு 
ைைஙகுைம்த கோலத்தின ம்தவையோகும். 

எனினும், ்சர்ைம்த்ச நிறுைனஙகள், 

அவ�பபுகளின சநருககு்தல்களுககோக 
ச்போது�னனிபபு ைைஙகிவிடடு, 
ஏ்தோைச்தோரு ்சோககுபம்போககோன 
குற்ைச்்சோடடுகவை அந்த ந்பர்கள் மீம்த 
அப்படட�ோகத் திணித்து, மீணடும் 
வகது ச்சய்யும் ச்சயற்்போடுகள் கடந்த 
கோலஙகளில் முனசனடுககப்படடவ� 
ஒனறும் புதி்தல்ல. ஆவகயோல், அவைோைோன 
நோடகத்வ்த மீணடுச�ோரு ்தடவை 
அைஙமகற்றிவிடககூடோது. 

ச்போது�னனிபபில் சைளிமயறும் 
்தமிழ அைசியல் வகதிகளும், மீ்தமிருககும் 
கோலத்வ்த பிைமயோ்சன�ோன்தோய் 
கழிப்ப்தற்கும், ்சமூகத்தில் �திபபுமிககைைோய் 
உயர்ை்தற்கும் ம்தவையோன ஏற்்போடுகவை 
ச்சய்யமைணடும். இவைமய கோலத்தின 
ம்தவையோகும்.  

சந்திரிகாவின் கண்ணும் அவிழும் அரசியல் ககதிகளில் ககவிலங்கும்
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�	எம்.ற�ொசொந்த் 

யாழ்ப்ாண ்ல்கலைக்கழ்க விவசாய 
பீடத்தின், விைங்கு விஞ்ானத் 

துலையால ்கண்டுபிடிக்க்ப்டட ‘விலவம் 
்ழசசாறு ்கைந்த ்ருகும் யயா்கட’ ்ானத்தில 
அறிமு்க நி்கழவு, அண்லமையில யாழ்ப்ாண 
்ல்கலைக்கழ்க ல்கைாச்தி ்கலையரங்கில 
நலடப்றைது.

விவசாய பீடத்தின் விைங்கு விஞ்ானத் 
துலையால யமைறப்காள்ள்ப்டட 
ஆய்வின்்டி, யச்தன முலையில உற்த்தி 
பசய்ய்ப்டககூடிய விலவம் ்ழசசாறு 
்கைந்த ்ருகும் யயா்கடடுக்கான உற்த்தி 
ஒ்ப்ந்தம் 2021ஆம் ஆண்டு, யாழ்ப்ாண 
்ல்கலைக்கழ்க வணி்க இலண்பபு 
அலுவை்கத்தின் அனுசரலணயுடன் 
முலலைத்தீவில அலமைநதுள்ள முலலை 

்ாறப்ாருள உற்த்தி நிலையத்துடன் 
யமைறப்காள்ள ்ப்டடிருந்தது. 

அந்த ஒ்ப்ந்தத்துக்கலமைய உற்த்தி 
பசய்ய்ப்டடட விலவம் ்ழசசாறு ்கைந்த 
்ருகும் யயா்கடலட சநல்த்ப்டுத்தும் 
பசயன்முலை லவ்வ ரீதியா்க ஆரம்பித்து 
லவக்க்ப்டடது.

இந்த நி்கழவில யாழ. 
்ல்கலைக்கழ்கத்தின் துலணயவந்தர் 
ய்ராசிரியர் சி.ஸ்ரீசறகுணராஜா, முலலை 
்ாறப்ாருள உற்த்தி நிலையத்தின் 
மு்காலமைத்துவ்ப ்ணி்ப்ா்ளர், பஜய்்கா 
பசயறறிடட அதி்காரி்கள, விவசாய பீட 
அதி்காரி்கள, யாழ்ப்ாண ்ல்கலைக்கழ்க 
வணி்க இலண்பபு அலுவை்கத்தின் 
்ணி்ப்ா்ளர், ்ல்கலைக்கழ்க்ப 
்ணியா்ளர்்கள உட்ட ்ைர் ்கைநது 
ப்காண்டனர்.

Satynmag CIMA ப்ண்்களுககு 
நட்ான ்ணியிட விருது்கள 
2022 வழங்கும் நி்கழவில யூனியன் 
அஷ்யூரன்ஸ் பவறறியா்ளரா்கத் 
ப்தரிவு பசய்ய்ப்டடிருந்தது. 
ப்ண்்களுககு ்தமைது ்கடலமை்கல்ள 
பவறறி்கரமைா்க முன்பனடு்ப்்தறகு 
அவசியமைான ச்கை வசதி்கல்ளயும் 
ஏற்டுத்திக ப்காடுத்திருந்தலமைக்கா்க, 
இந்த்ப ப்ருலமைககுரிய விருது்கள 
வழங்கும் நி்கழவில நிறுவனம் 
இரண்டு ப்ருலமைககுரிய விருது்கல்ள 
்தன்தாககியிருந்தது. 

இைங்ல்கயில ப்ண்்களுககு 
நட்ான ்ணியிடக ்கைாசாரத்ல்தக 
ப்காண்டுள்ளலமைக்கா்க, இைங்ல்கயின் 
சிைந்த ப்ண்்களுககு நட்ான 
்ணியிடங்்கள எனும் விருல்தயும், ‘She 
Thrives Award’ எனும் பிரிவு விருல்தயும் 
யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் ்தன்தாககியிருந்தது. 

நிறுவனத்தின் அடி்ப்லட்ப 
ப்றுமைதி்கள, அ்தன் பவறறி்கரமைான 
பசயற்ாடு்களில ்ங்்களி்பபு 
வழங்குகின்ைன. இதில எந்த்ப 
்ாலினம் அலைது இ்தர ்ாகு்ாடு்கள 
எதுவுமின்றி, ஊழியர்்கல்ள திைலமை்களின் 
அடி்ப்லடயில ப்கௌரவி்ப்து 
அடங்கியுள்ளது.  ்ன்மு்கத்்தன்லமையில 
நிறுவனம் அதி்க்ளவு ்கவனம் 
பசலுத்துவதுடன், ஒவயவார் 
ஊழியருககும் ்தமைது ்கடலமை்கல்ள 
நிலையவறறுவ்தறகு உ்கந்த ்ணியிடத்ல்த 
ஏற்டுத்திக ப்காடு்ப்தில நிறுவனம் 
்கவனம் பசலுத்துகின்ைது. 

யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் பிர்தமை 
நிலையவறறு அதி்காரி ஜுட ய்காம்ஸ் 
்கருத்துத் ப்தரிவிகல்கயில, “இந்த்ப 
ப்ருலமைககுரிய விருது்கல்ள 
சுவீ்கரித்துள்ளல்தயிடடு நாம் 
மைகிழசசியலடகின்யைாம். ்கடந்த 
்காைங்்களில நாம் ்கடடிபயழு்பபியுள்ள 
முன்யனறை்கரமைான ்கைாசாரத்துககு 
எடுத்துக்காடடா்க இந்த விருது்கள 
அலமைநதுள்ளன. ப்ண்்களுககு 
நட்ான ்ணியிட ்கைாசாரத்ல்த 
்கடடிபயழு்பபுவ்தறகு ஆ்தரவளி்ப்து 
மைறறும் எமைது ச்கை ஊழியர்்களுககு ஒயர 
மைாதிரி ்தமைது திைலமை்கல்ள பவளி்ப்டுத்்த 
வாய்்ப்ளி்ப்து ய்ான்ைவறறின் 
அடி்ப்லடயில இது அலமைநதுள்ளது. 
யமைலும், இைங்ல்கயில ப்ண்்களுககு 
நட்ான ்கைாசாரத்ல்தக ப்காண்ட 
நிறுவனமைா்க ப்கௌரவிக்க்ப்டுவது 
மி்கவும் ப்ருலமைககுரிய விடயமைா்க 
அலமைநதிரு்ப்துடன், இ்தனூடா்க, எமைது 
ஊழியர்்கல்ள எவவாறு நடத்துகின்யைாம், 
அவர்்களின் நைனில அக்கலை 
ப்காண்டுளய்ளாம் என்்ல்த உறுதி 
பசய்கின்ைது. 

எமைது ஊழியர் ப்காளல்க என்்து ‘ஓர்  

அணி- ஓர் இைககு’ என்்ல்த லமையமைா்கக 
ப்காண்டு அலமைநதிரு்ப்துடன், ‘நாம்’ 
என்்ல்த ‘நான்’ என்்்தறகு யமைைா்க 
உணர்த்துவ்தா்க அலமைநதுள்ளது.  ச்கை 
ஊழியர்்களும் ்தமைது ப்தாழிலநிலை 
இைககு்கல்ள எய்துவ்தறகு அலமைவா்க 
வலுவூடட்ப்டடுள்ளதுடன், அவர்்களின் 
வ்ளர்சசிககு ஊககுமைளிக்க்ப்டுகின்ைனர்” 
என்ைார்.

இந்த விருது்கல்ள்ப ப்றறுக 
ப்காண்டலமை ப்தாடர்பில மைக்கள பிர்தமை 
அதி்காரி இம்தியாஸ் அனீஃவ ்கருத்துத் 
ப்தரிவிகல்கயில, “ப்தாழிறறுலையில 
நாம் எய்தியுள்ள ப்ருமை்ளவு 
முன்யனறைங்்கள ப்தாடர்பில, யூனியன் 
அஷ்யூரன்ஸ் ப்ருலமை ப்காளகின்ைது. 
எமைது ஊழியர்்களுககுச சிைந்த 
்ணியிடத்ல்தயும் ்ணியாறறுவ்தறகு 
சிைந்த ்கைாசாரத்ல்தயும் வழங்குவ்தா்க 
அலமைநதுள்ளது. ப்ண்்கள ்தமைது 
்ணி மைறறும் பிரத்தியய்க வாழகல்க 
இலடயய சமைநிலைலய ய்ணுவதில 
எதிர்யநாக்கககூடிய சவால்கல்ள 
இலைாமைல பசய்வதில எமைது 
்கவனம் ்காண்ப்டுவதுடன், ச்கை 
ஊழியர்்களுககும் சமைத்துவமைான 
சூழலை ஏற்டுத்திக ப்காடு்ப்்தா்க 
அலமைநதுள்ளது. இ்தலன எய்துவ்தறகு, 
ப்ண்்களுககு நட்ான ்ை 
பசயற்ாடு்கல்ள நாம் பசயற்டுத்தி, 
எமைது ப்ண் ஊழியர்்களுககு 
ஊக்கமைளிககும் சூழலை ஏற்டுத்திக 
ப்காடுககின்யைாம். நிறுவனத்தின் 
பவறறி்கரமைான பசயற்ாடு்களுககு எமைது 
ஊழியர்்கள முககிய ்ங்்காறறுகின்ைனர். 
எமைது முன்யநாககிய சிந்தலன 
முயறசி்க்ளான அரவலண்பபு, 
்யிறறுவி்ப்து மைறறும் அவர்்கல்ள 
விருத்தி பசய்து அவர்்களின் உண்லமையான 
ஆறைலை எய்துவ்தறகு வலுவூடடுயவாம்” 
என்ைார்.

இைங்ல்கயின் ப்ாது்ப 
்டடியலிட்ப்டட மைாப்ரும் 
்ன்மு்க்ப்டுத்்த்ப்டட நிறுவனங்்களில 
ஒன்ைான யஜான் கீலஸ் ய�ாலடிங்ஸ் 
பிஎலசியின் துலண நிறுவனமைா்க 
யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் தி்கழகின்ைது. 
ONE JKH ப்காளல்கயின் அங்்கமைா்க 
நிறுவனம் அலமைநதிரு்ப்துடன், 
்ணியா்ளர்்கள மைத்தியில 
்ன்மு்கத்்தன்லமைலய ப்றுமைதியளி்ப்தில 
்கவனம் பசலுத்துவதுடன், யஜான் 
கீலஸ் ய�ாலடிங்ஸில வாழகல்க 
உள்ளடக்கமைான்தா்க அலமைநதிரு்ப்்தா்க 
அலமைநதுள்ளது. மை்தம், இனம், ்ாலின 
அலடயா்ளம், ்ாலின அலமைவு, வயது 
மைறறும் ஆறைல ய்ான்ைன எதுவா்க 
இருந்தாலும், யஜான் கீலஸ் ய�ாலடிங்ஸ் 
குழுமைத்தினுள அலனவரும் ஒயர வி்தமைா்கயவ 
நடத்்த்ப்டுவர். 

பருகும் ய�ோகட் 
போனம் அறிமுகம்

வெடிவபோருட்கள் 
இணை�ெழி வகோள்ெனவு

இலங்கையில் பெணகைளுக்கு 
நடெபான ஒரு ெணியிடம்

ய்காலவ ்கார் பவடி்பபு 
சம்்வத்துக்கா்க்ப 
்யன்்டுத்்த்ப்டட 

யவதி்ப ப்ாருட்கல்ள ஜயமைஷா முபின், 
இலணயவழியின் ஊடா்க்ப ்திவு பசய்து 
ப்றை்தா்க ப்ாலிஸ் ஆலணயா்ளர் 
்ாைகிருஷ்ணன் ப்தரிவித்துள்ளார். 

ய்காலவ உக்கடம் அருய்க உள்ள 
ய்காடலடயமைடு வழியா்க ஒகயடா்ர் 23 
ஆம் தி்கதி அதி்காலை 4.10 மைணிககு பசன்ை 
்காபரான்று, சங்்கயமைஸ்வரர் ய்காவில முன்பு 
யவ்கத்்தலடலய ்கடந்த ய்ாது திடீபரன 
பவடித்து தீ்பபிடித்்தது. 

விசாரலணயில உக்கடம் ஜி.எம்.
ந்கலர யசர்ந்த ஜயமைஷா முபின் என்்வர் 
உயிரிழந்ததும் ப்தரியவந்தது. இந்த 
நிலையில முபினின் வீடடில ஆய்வு 
பசய்ய்ப்டடது.  பவடிப்ாருட்கள 

்தயாரி்ப்்தற்கான ப்ாருட்களும் 
ல்க்ப்றை்ப்டடன. 

இதுகுறித்து ய்காலவ ப்ாலிஸ் 
ஆலணயா்ளர்  ்ாைகிருஷ்ணன், 
ஏஎன்ஐ பசய்தி நிறுவனத்துககு அளித்்த 
ய்டடியில,  முபினின் வீடடில 
ல்க்ப்றை்ப்டட மூை்பப்ாருட்கள 
குலைந்த திைனுலடய பவடிகுண்டு்கள 
்தயாரிக்க ்யன்்டு்லவயாகும். 
இதிலிருநது அவர் யமைலும் நிலைய 
பவடிகுண்டு்கல்ள ்தயாரிக்க 
திடடமிடடிருந்தது ப்தரியவருகிைது.  

ஆறு ய்ர் ல்கது பசய்ய்ப்டடதும் 
அலைாமைல, நிலைய ய்ரிடம் இந்தச 
சம்்வம் குறித்து விசாரலண நடத்தி 
வருகியைாம். பவடி்பப்ாருட்கல்ள முபின் 
எ்ப்டி வாங்கினார் என்்ல்த ்கண்டறிய 
முயன்ை ய்ாது அலவ இலணயவழி 

வணி்க நிறுவனங்்க்ளான அயமைசான், 
ீஃபிளி்ப்கார்டடில வாங்்க்ப்டடுள்ளலமை 
ப்தரியவந்தது என்ைார். 

 புயனலய யசர்ந்த 
ஓய்வுப்றை இராணுவ 
அதி்காரிககும், அவரது 
50 வயது மைலனவிககும் 

விவா்கரத்து வழங்கி 2005 ஆம் 
ஆண்டு குடும்்நை நீதிமைன்ைம் 
உத்்தரவு பிை்பபித்து இருந்தது.

 இந்த உத்்தரலவ 
எதிர்த்து இராணுவ 
அதி்காரியின் மைலனவி 
மும்ல் உயர்நீதிமைன்ைத்தில 
யமைலமுலையீடு பசய்்தார்.  
்கணவர் ஓய்வு ப்றை இராணுவ 
அதி்காரி; குடி்காரர், ப்ண் 
யமைா்கம் ப்காண்டவர் என 
குறைம்சாடடியிருந்தார்.

இந்த மைனு மீ்தான 
விசாரலணயின் ய்ாது, 
இராணுவ அதி்காரி 
உயிரிழந்தார். எனினும்  

அவரின் வாரிலச 
எதிர்மைனுத்்தாரரா்க யசர்த்து 
உயர்நீதிமைன்ைம் விசாரலண 
நடத்தியது. 

  ஓய்வு ப்றை இராணுவ 
அதி்காரி ்தர்பபில ஆஜரான 
சடடத்்தரணி, மைனுத்்தாரர் 
இராணுவ அதி்காரியிடம் 
இருநது அவரது பிளல்ள்கள 
மைறறும் ய்ரககுழநல்த்கல்ள 
பிரித்து, அவருககு மைன 
உல்ளசசலை ஏற்டுத்திய்தா்க 
வாதிடடார். இல்தயடுத்து 
நீதி்தி்கள, ய்தலவயிலைாமைல 
்கணவரின் குணம் ்றறி 
ப்ாய்யான குறைசசாடலட 
மைலனவி கூறுவது சமூ்கத்தில 
அவரின் மைதி்பல் ப்கடுககும். 
இது சித்திரவல்தககு சமைம் 
என்ைனர். 

16 வய்தான 
சிறுமிலய “ITEM” என 
அலழத்்த ந்ருககு 
ஒன்ைலர ஆண்டு்கள 

சிலை ்தண்டலன விதித்து 
மும்ல் நீதிமைன்ைம் தீர்்பபு 
வழங்கியுள்ளது.

16 வயது சிறுமி ஒருவர், 
2015 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 
14ஆம் தி்கதி மைதியம் 2.15 
மைணிய்ளவில ்ாடசாலையில 
இருநது திரும்பி  
வநதுப்காண்டிருந்த ய்ாது, 
அங்கு அமைர்நதிருந்த 25 வயது 
ப்தாழிைதி்ர், அந்த சிறுமியின் 
பின்னால பசன்று, சிறுமியின் 
்தலை முடிலய இழுத்து, ்த்கா்த 

வார்த்ல்தயால திடடியுள்ளார். 
அந்த சிறுமிலய “ITEM” எனவும் 
கூறியுள்ளார்.  

சம்்வம் குறித்து 
சிறுமி ்தனது ்தநல்தயிடம் 
ப்தரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து மும்ல் 
ய்ாகயசா நீதிமைன்ைத்தில 
்ாதிக்க்ப்டட சிறுமி வழககு 
ப்தாடர்ந்தார். இ்தறகு தீர்்பபு 
வழங்கிய மும்ல் ய்ாகயசா 
நீதிமைன்ை சிை்பபு நீதி்தி எஸ்.
பஜ.அன்சாரி, சிறுமிலய 
ஐடடம் (ITEM) என அலழத்்த 
ப்தாழிைதி்ருககு ஒன்ைலர 
ஆண்டு்கள சிலை ்தண்டலன 
விதித்து உத்்தரவிடடார். 

ஆநதிர மைாநிைம் 
ஸ்ரீ்காகு்ளம் 
மைாவடடத்தில உள்ள 
சிை்கம் ்குதியில அடர்ந்த 
பு்தருககுள இைந்த 
நிலையில 40 குரங்கு்கள 

்கண்படடுக்க்ப்டடுள்ளன. 
மு்தலில குரங்கு்கள மையங்கிய 

நிலையில இருந்த ய்ாது, 
குரங்கு்கல்ள ்ாது்காககும் 
யநாககில அங்குள்ள மைக்கள 
சிைர் குரங்கு்களுககு உணவு 
அளித்துள்ளனர். 

ஆனால, குரங்கு்கள 

உண்ணும் நிலையில 
இலலை என்்ல்த உணர்நது, 
ப்ாலிஸாருககு ்த்கவல 
ப்காடுத்்தனர். அங்கு 
விலரந்த ப்ாலிஸார் 
குரங்கு்களின் சடைங்்கல்ள 
மீடடு உடறகூைாய்விற்கா்க 
மைருத்துவமைலனககு அனு்பபி 
லவத்துள்ளனர். 

  யாயரா ஒரு ்தர்பபினர் 
டிராகடரில குரங்கு்கல்ள 
ப்காண்டு வநது விடட்தா்க 
ப்ாலிஸாரின் விசாரலணயில 
ப்தரியவநதுள்ளது. 

்்தவிக ்காைத்தில, 20 ககும் 
யமைற்டட ப்ண்்கல்ள ்தனது 
இலைத்துககு அலழத்து 
பசன்ை்தா்கவும். அவர்்களில 
சிைருககு ்ாலியல 
ஆ்தாயத்துககு்ப ்திைா்க 
யவலையும் வழங்கி உள்ளார் 
என அந்தமைான் நிகய்கா்ார் 
தீவு்களின் முன்னாள 
்தலைலமைச பசயைா்ளர் 
ஜிய்தநதிர நயரனுககு 
எதிரா்க குறைசசாடடு 
முன்லவக்க்ப்டடுள்ளது. 

இது ப்தாடர்்ா்க 21 
வயது ப்ண்பணாருவர் 
முலை்ப்ாடு பசய்துள்ளார். 
கூடடு ்ைாத்்காரம் மைறறும் 
்ாலியல வன்ப்காடுலமை 
பசய்்த்தா்க குறைம்சாடடி 
உள்ளார். 

யவலை ய்தடியய்ாது 
ய�ாடடல உரிலமையா்ளர் 

மூைம் ப்தாழிைா்ளர் 
ஆலணயருககு 
அறிமு்கமைாயனன். அவர் 
என்லன, ்தலைலமைச 
பசயைா்ளரின் இலைத்திறகு 
அலழத்துச பசன்ைார். 
அங்கு எனககு மைது்ானம் 
வழங்்க்ப்டடது. 
ஆனால நான் அ்தலன 
மைறுத்துவிடயடன். 
அல்தத் ப்தாடர்நது, அந்த 
இரண்டு ய்ரால நான் 
ப்காடூரமைா்கவும் ்ாலியல 
ரீதியா்கவும் துஷ்பிரயயா்கம் 
பசய்ய்ப்டயடன் 
என அ்பப்ண் ்தனது 
முலை்ப்ாடடில 
ப்தரிவித்துள்ளார். 

இரண்டு வாரங்்களுககு்ப 
பிைகு மீண்டும் அய்த 
ய்ால ்ாலியல ்தாககு்தல 
நடத்்த்ப்டட்தா்கவும், 

இதுகுறித்து யாரிடமும் 
ப்தரிவிக்க யவண்டாம் என்று 

மிரடட்ப்டட்தா்கவும் 
அந்த்ப ப்ண் கூறினார். 

ரயில ப்டடியின் ்கழிவலையின் 
ஜன்னல, ்யண யமைலடயில 
இருநது ்ார்ககும் ய்ாது பவளியில 
ப்தரியும் வண்ணம் ஒளிவு 
மைலைவின்றி இருநதுள்ளதுலமை 
ப்ரிதும் அதிர்சசிலய 

ஏற்டுத்தியுள்ள சம்்வம் பசன்லனயில 
இடம்ப்றறுள்ளது. 

எ்பய்ாதும் ஒடட்ப்டும் ்கறு்பபு 

ய்்ப்ர் ஒடட்ப்டாமைல இருந்த்தால 
்கழிவலைககுள நட்ப்ல்த்ப ்ார்ககும் 
வி்தமைா்க அந்த ஜன்னல இருநதுள்ளது 
என ரயில ்யணி  ஒருவர் முலை்ப்ாடு 
பசய்துள்ளார். பசன்லன எழும்பூலிருநது 
ல�்தரா்ாத் ்யணித்்த ரயிலியையய 
இவவாறு இருநதுள்ளது. 

இதுப்தாடர்பில, ரயில 
அதி்காரியிடம் அந்த்ப ்யணி 

முலையிடடுள்ளார். எனினும், அவர் 
ப்ரி்தா்க அைடடிகப்காள்ளவிலலை. 
இலணயவழியில முலை்ப்ாடு 
பசய்யுமைாறு அந்த அதி்காரி கூறியுள்ளார் 
என ்தனது சமூ்க வலைத்்த்ளத்தில 
்திவிடடுள்ள அந்த ்யணி, ஆனால 
10 நாள்க்ளான பின்பும் எந்த்ப ்திலும் 
்தனககு அளிக்க்ப்டவிலலை என்றும் 
குறி்பபிடடுள்ளார். 
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�ோர் சைடிப்பு ெமபைைம:

கணவர் மீதான அவதூறு   
சித்திரவததக்குச் சமம்

அதிர்ச்சிதை ஏற்படுத்திை  
குரங்குகள் உயிரிழப்பு

்பார்த்தால் ததரியும் ரயில் கழிவதை

்பாலிைல் ஆதாைத்துக்கு  
்பதிலாக வவதல

சிறுமிதை “ITEM” என  
அதழத்தவருக்கு சிதை
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சம்பியன்ஸ லீக்கிலிருநது 
ஸபோனிய லா லி�ா 
�ால்பேந்தாடடெக் �ழ�ங�ளான 
போர்சி்லானா, அத்லடடி்�ா 
ைடரிட ஆகியன 
்�ளி்யற்றபபேடடுளளன. 

்சக் குடியரசுக் 

�ழ�ைான விக்்டொரியா 
பி்ளஸமன இத்தாலிய சீரி 
ஏ �ழ�ைான இன்டெர் மிலன் 
்�ளி்யறியமையத ்்தாடெர்ந்்த 
போர்சி்லானா ்்தாடெரிலிருநது 
்�ளி்யற்றபபேடடிருந்தது. 

இ்்த்�மள, ்தைது 

மை்தானததில் நமடெ்பேற்ற 
்ஜர்ைனியக் �ழ�ைான 
பே்யர் ்ல�ர்குசனுடெனான 
்போடடிமய சைபபேடுததியம்தத 
்்தாடெர்ந்்த அத்லடடி்�ா 
ைடரிட ்்தாடெரிலிருநது 
்�ளி்யற்றபபேடடுளளது. 

சம்பியன்ஸ் லீக்:

வ்வளிதேற்றப்பட்ட ்பாரசித�ானா, 
அதவ�டடிதகா மடரிட

  ்்தறகிலிருநது �டெக்்� 
600 கி்லா மீடடெர் தூரதம்த 
உளளடெக்கிய்தா� ஏறபோடு 
்சயயபபேடடுளள 24 ைணி 
்நர மசக்கி்ளாடடெப 
்போடடியின் ஐந்தா�து சுறறு 
‘Race the Pearl’ 2022 ந�ம்பேர் 
5, ்்தன் ைா�ாணததில் உளள 
்்த்�நதிர முமனயிலிருநது 
ஆரம்பேைா�வுளளது. 

ஆறு சி்றந்த மசக்கிள 
ஓடடுநர்�ள, அ்ைரிக்�ாம�ச் 
்சர்ந்த ஒரு�ர், பிரிடடெமனச் 
்சர்ந்த மூன்று ்பேர் ைறறும் 
இரண்டு இலஙம�யர்�ள 
‘Race the Pearl’ ்போடடிமய 
�ழிநடெதது�ார்�ள. ்ைலும் 
50-க்கும் ்ைறபேட்டொர் 
இந்த மசக்கி்ளாடடெப 
்போடடியில் இமணநது 
்�ாள�ார்�ள என 
எதிர்போர்க்�பபேடுகி்றது.

்்த்�நதிர முமனயில் 
ஆரம்பேைாகி   �டெக்கில் 
பேருததிததுமரமய 
அமடெயவுளளதுடென், 
இது ஐநது சுறறுக்�மளக் 
்�ாண்டுளளது. 
மு்தற�டடெைா� ்்த்�நதிர 
முமன மு்தல் ்�ல்ல�ாய 
�மரயிலான 145 கி்லா 
மீற்றர் தூரமும், இரண்டொம் 

�டடெைா� ்�ல்ல�ாய மு்தல் 
ைஹியங�மன �மரயிலான 
116 கி்லா மீற்றர் தூரமும் 
மூன்்றாம் �டடெைானது 
ைஹியங�மனயிலிருநது 
்தம்புளமள �மரயிலான 
92 கி்லா மீற்றர்�மள 
உளளடெக்கியும் 
்தம்புளமளயில் இருநது 
ஆரம்பேைாகி �வுனியாவில் 
முடி�மடெயும் நான்�ாம் 
�டடெததின் தூரம் 106 கி்லா 
மீற்றர்�ளா�வும், �மடெசி 
�டடெம் �வுனியா ைறறும் 
பேருததிததும்றக்கு இமடெயில் 
142 கி்லாமீற்றர்�ளா�வும் 
உளளது.

 

‘Race the Pearl’ சைக்கிள�ோட்டப் ள�ோடடி 

இருபேதுக்கு - 29 உல�க் கிண்ணத 
்்தாடெருக்�ான ்தைது குழாமில், 
�ாயைமடெந்த ்��பபேநதுவீச்சாளர் பினுர 
்பேர்ணாண்்டொம� ் ��பபேநதுவீச்சாளர் 
அசி்த ்பேர்ணாண்்டொ மூலம் இலஙம� 
பிரதியிடடுளளது. 

இ்்த்�மள, ்��பபேநதுவீச்சாளர் 
ைதீஷ பேததிரண, விக்்�ட �ாபபோளர் 
நி்ராஷன் டிக்்�ல்ல ஆகி்யார் ்ைலதி� 
வீரர்�ளா� அவுஸதி்ரலியாவுக்கு 
குழாமிலுளள வீரர்�ள �ாயைமடெந்த்தன் 
�ாரணைா� அமழக்�பபேடடுளளனர். 

பினுரசை அசித 
மூலம் பிரதியிட்ட 
இலஙசகை

அவுஸதி்ரலியாவில் நமடெ்பேறறு�ரும் 
இருபேதுக்கு - 20 உல�க் கிண்ணத 
்்தாடெரில், சிடனியில் ்நறறு நமடெ்பேற்ற 
்ந்தர்லாநதுக்்�திரான குழு இரண்டு 
சுபபேர் - 12 ்போடடியில் இநதியா ்�ன்்றது. 

ஸ்�ார் வி�ரம்: 
நாணயச் சுழறசி: இநதியா
இநதியா: 179/2 (20 ஓ�. ) 

(துடுபபோடடெம்: விராட ்�ாலி ஆ.இ 62 
(44), ்்றாஹித ஷர்ைா 53 (39), சூரியகுைார் 
யா்தவ் ஆ.இ 51 (25) ஓடடெங�ள)

்ந்தர்லாநது: 123/9 (20 ஓ�. ) 
(பேநதுவீச்சு: புவ்்னஷ�ர் குைார் 2/9 [3], 
அக்ஸர் பேட்டெல் 2/18 [4], இரவிச்சநதிரன் 
அஷவின் 2/21 [4], ்ைாஹைட ஷமி 1/27 [4])

்போடடியின் நாய�ன்: விராட ்�ாலி
இநநிமலயில், ்ைல்்பேணில் 

இன்று �ாமல 9.30 ைணிக்கு 
நமடெ்பேற்றவுளள குழு ஒன்று ்போடடியில் 
ஆப�ானிஸ்தானும், அயர்லாநதும் 
்ைா்தவுளளதுடென், பிறபே�ல் 1.30 
ைணிக்கு நமடெ்பே்றவுளள ்போடடியில் 
அவுஸதி்ரலியாவும், இஙகிலாநதும் 
்ைா்தவுளளன. 

இருபதுக்கு - 20 
உலகக் கிண்ணம்: 

நெதரலோநசத 
நைன்ற இநதியோ

அவுஸதி்ரலியாவில் 
நமடெ்பேறறு�ரும் இருபேதுக்கு - 
20 உல�க் கிண்ணத ்்தாடெரில், 
சிடனியில் ்நறறு நமடெ்பேற்ற 
பேங�ளா்்தஷுடெனான 
குழு இரண்டு சுபபேர் - 12 
்போடடியில் ்்தன்னாபிரிக்�ா 
்�ன்்றது. 

நாணயச் சுழறசியில் 
்�ன்்ற ்்தன்னாபிரிக்�ா 
துடுப்பேடுத்தாடிய ்போது, 
ஆரம்பேததி்ல்ய ்தஸகின் 
அஹ்ைடடிடெம் பேவுைாம� 
இழந்தது. எனினும், ம்றலி 
்்றா்ஸாவின் 109 (56), 
குயின்டென் டி ்�ாக்கின் 63 (58) 
ஓடடெங�்ளாடு 20 ஓ�ர்�ளில் 
5 விக்்�டடு�மள இழநது 
205 ஓடடெங�மளப ்பேற்றது. 

பேநதுவீச்சில், முஸ்தபிசூர் 
ரஹ்ைான் 4-0-25-0 என்்ற 
்பேறுதிமயக் ்�ாண்டிருந்தார். 

206 ஓடடெங�மள 
்�றறியிலக்�ா�க் ்�ாண்டு 
துடுப்பேடுத்தாடிய 
பேங�ளா்்தஷ, அன்றிச் 
்நார்கியா (4), �கி்ஸா 
்றபோடொ, ்தபமரயாஸ ஷம்சி 
(3), ்�ஷவ் ைஹராஜ்ஜிடெம் 
�ரிமசயா� விக்்�டடு�மளப 
பேறி்�ாடுதது 16.3 ஓ�ர்�ளில் 
ச�ல விக்்�டடு�மளயும் 
இழநது 101 ஓடடெங�மள்ய 
்பேறறு 104 ஓடடெங�ளால் 
்்தால்வியமடெந்தது. 

இப்போடடியின் 
நாய�னா� ்்றா்ஸா 
்்தரி�ானார். 

இருபதுக்கு - 20 உலகக் கிண்ணம்: 
�ஙகை�ோளதசை ளதோறகைடிதத 
நதன்ோபிரிக்கைோ

“�ன்னியாஸதிரி�ள ைறறும் 
போதிரியார்�ள ஒன்மலன் 
�ாயிலா� ஆபோசப  பேடெங�மளப 
போர்க்கின்்றனர்” என  ்போப 
ஆண்டெ�ர்  பிரான்ஸில்,  ��மல 
்்தரிவிததுளளார்.

்ராமில்  அண்மையில் நடெந்த 
ைாநாடு ஒன்றில் �லநது ்�ாண்டு 
உமரயாறறிய ்போ்்த அ�ர் 
இவ்�ாறு ்்தரிவிததுளளார். 
இது குறிதது அ�ர் ்ைலும் 
்்தரிவிக்ம�யில்  “பேக்திமயயும் 
அன்மபேயும் பேரபபே ்�ண்டிய 
�ன்னியாஸதிரி�ள, போதிரியார்�ள 
ஒன்மலனில் ஆபோச பேடெங�மளப 
போர்க்கின்்றனர். சமூ� ஊடெ�ம் 

என்பேது பேலரின் ம��ளில் 
இருக்கும் ஒரு தீமை. போைரர்�ள 
மு்தல் போதிரியார்�ளிடெம் �மர 
ஆபோசம் என்்ற பிசாசு சமூ� 
ஊடெ�ம் மூலைா� நுமழகி்றது” 
எனக் ��மல ்்தரிவிததுளளார்.

 ்ைலும் பேணி�ா�வும் ்த�்றான 
�ழி�ளில் ்சல்லாைலும், 
அ�ம்போ�ம் இல்லாைலும், 
கிறிஸ்த�ரா� இருபபேது 
்்தாடெர்போன ைகிழ்ச்சிமய 
பேகிர்நது ்�ாளள டிஜிடடெல் 
�ருவி�மள பேயன்பேடுத்த 
்�ண்டும் என்றும்  �ருங�ால 
ை்தகுருக்�ளிடெம் அ�ர்  ்�டடுக் 
்�ாண்டுளளார்.

ர�
ோம் ஆ்பாச ்ப்டம் ்பாரக்கும் 

கன்னிோஸ்திரிகள் 
ப�ோப் பிரோன்சிஸ் பேதனை

உல� பேணக்�ாரர்�ளில் 
ஒரு�ரும்  ்டெஸலா 
ைறறும் ஸ்பேஸ எக்ஸ 
நிறு�னங�ளின் ஸ்தாபே�ரும், 
அ்தன்  ்தமலமை நிர்�ா� 
அதி�ாரியுைான எ்லான் 
ைஸக் பிரபேல சமூ� 
�மலத்தளைான டுவிடடெமர 
�டெந்த ஏபரல் ைா்தம் 44 
பில்லியன் அ்ைரிக்� 
்டொலருக்கு �ாங� 
முன்�ந்தார். 
எனினும் சில 
�ாரங�ளி்ல்ய 
குறித்த  முடிவில் 
இருநது பின் �ாஙகிய 
அ�ர்  “டுவிடடெர் நிறு�னம் 
்போலி �ணக்கு�ள குறித்த 
வி�ரங�மள அளிக்� 
ைறுபபே்தால், ்ைற்�ாண்டு 
ஒபபேந்ததம்த இறுதி 

்சயய முடியாது” எனத 
்்தரிவிததிருந்தார். 
இ்தமன எதிர்தது டுவிடடெர் 
நிறு�னம் �ழக்குத 
்்தாடெர்ந்தது. இ்தன்்போது 
ஒபபேந்ததம்த ்தடடிக்�ழிக்� 
இது ்போன்்ற �ாரணங�மள 
எலான் ைஸக் கூறு�்தா� 
குற்றம்சாடடியது. 
இநநிமலயில், எலான் 
ைஸக்  டுவிடடெமர 
�ாஙகும் ஒபபேந்ததம்த 
்�ளளிக்கிழமைக்குள 
முடிததுக்்�ாளளப 
்போ�்தா�த ்த��ல் 
்�ளியாகியுளளது.

 அந்த�ம�யில் அ�ர் 
்தற்போது ்தனது டுவிடடெர் 
பேக்�ததில் ‘நான் டுவிடடெரின் 
்தமலமை அதி�ாரி’ எனக் 
குறிபபிடடுளளார். 

அ
மெ
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‘ெோன டுவிட்டரின தசலசை அதிகைோரி’ 

ஈரானில் ்நறறு முன் 
தினம் (26) பேயங�ர�ாதி�ள 
நடெததிய துபபோக்கிச்சூடடுத 
்தாக்கு்தல்�ளில்   15 ்பேர் 
உயிரிழநதுளளனர்.

 ஷிராஸ ந�ரில் உளள 
ஷா ்சராக் புனி்த ்தலததில் 
சிலர் ்்தாழும�யில் 
ஈடுபேடடிருந்த்போது, �ாரில் 
�ந்த பேயங�ர�ாதி�ள  குறித்த 
புனி்தத  
்தலததின்  நுமழ�ாயிலில் 
இருந்த பேக்்தர்�ள ைறறும் 
ஊழியர்�மள ்நாக்கி 

�ண்மூடித்தனைா�த 
துபபோக்கிச்சூடு 
நடெததியுளளனர்.

 இதில், ்பேண்�ள, 
குழநம்த�ள உளளிடடெ 15 
்பேர் உயிரிழந்த நிமலயில், 
40க்கும் ்ைறபேட்டொர் 
�ாயைமடெந்தனர். 
இநநிமலயில் ்தாக்கு்தல் 
நடெததிய மூன்று ்பேரில் 
இரு�மர ம�து ்சய்த 
்போலிஸார் மூன்்றா�து 
நபேமர ்்தடி �ருகின்்றனர். 

ஈரானின்  ்்தஹ்ரான் பேகுதியில் 
�சிதது �ருபே�ர்  ்தபோர்.  இ�ர் நடிம� 
ஏஞசலினா ஜூலியின் ்்தாற்றதம்த 
ஒத்த ்ஸாம்பி ்போல் ்்தாற்றைளிக்கும் 
்தனது பும�பபேடெங�மள 
இமணயததில் ்�ளியிடடெ்தன் மூலம் 
பிரபேலைமடெந்தார். 
இ�ர் ஆரம்பே�ாலங�ளில் 
்தன்மன  ஏஞசலினா ஜூலி ்போல் 
ைாறறிக்்�ாளள 50க்கும் ்ைறபேடடெ 
அறும�ச் சிகிச்மச�ள ்சயதுளளார்.

 எனினும் இ்தன் விமள�ா� அ�ரது 
்்தாற்றம் பேயங�ரைா� ைாறிய்தா�க் 
கூ்றபபேடுகின்்றது. 
இநநிமலயில், இதுகுறிதது ்தனியார் 
்்தாமலக்�ாடசிக்கு ்சவ்வியளித்த 
அ�ர், “்ைக்�ப ைறறும் ்தநதிரங�ள 
மூலம் எனது ்ஸாம்பி ்்தாற்றம் 
்�ளியானது. அது அறும� 
சிகிச்மசயின் விமள�ா� இல்மல. 
அததுடென் நான் எப்போதும் பு�ழுடென் 
இருக்� விரும்பிய்தால் இம்தச் 
்சய்்தன். ஒரு நடிம�யா�ம்தவிடெ 
இது மி�வும் எளி்தான ஒன்று” எனவும் 
்்தரிவிததுளளார். 
இநநிமலயில் அ�ர் அளித்த ்சவ்வி, 
இமணயததில் ம�ராலாகி �ருகின்்றது.
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சம்சங நிறு�னததில்ன 
புதிய ்தமலமை ்சயறபோடடு 
அதி�ாரியா� ்ஜ ஒய.லீ ்்தரிவு 
்சயயபபேடடுளளார். 
்்தன்்�ாரியாம�த ்தமலமையிடெைா� 
்�ாண்டு ்சயறபேடடு 
�ரும்  பேன்னாடடு நிறு�னைான 
சம்சுங, ்்தாமல்பேசி, ்்தாமலக்�ாடசி 
்பேடடி�ள, மின்சா்தன ்போருள 
விறபேமனயில்  முன்னணியில் உளளது.

இநநிமலயில் அநநிறு�னததின் 
புதிய ்தமலமை ்சயறபோடடு 
அதி�ாரியா� 54 �ய்தான ்ஜ ஒய. லீ 
்்தரிவு  ்சயயபபேடடுளளார்.

 இ�ர், இநநிறு�னதம்த  நிறுவிய லீ 
பியுங பேங குடும்பேதம்த ்சர்ந்த 3�து 
்தமலமும்ற நபேரா�ார். 
்ைலும், ஊழல் �ழக்கில் 18 ைா்தம் 
சிம்ற ்தண்டெமன அனுபேவித்த 
நிமலயில், ்்தன்்�ாரிய அரசால் 
�டெந்த ஓ�ஸட ைா்தம் ்போது 
ைன்னிபபு அளிக்�பபேடடெ�ர் என்பேதும் 
குறிபபிடெத்தக்�து. 

பிலிபமபேன்ஸில்  லுஸான், 
ைணிலா  உளளிடடெ 
பேகுதி�ளில்  ்நறறு 
முன்தினம் 6.4 ரிச்டெர் 
அளவில்  சக்தி �ாயந்த 
நிலநடுக்�ம் ஏறபேடடுளளது.

 ்தமரபபேகுதியில் 
இருநது 11 கி்லா மீற்றர் 
ஆழததில் மையம் 
்�ாண்டிருந்த இநநில 
நடுக்�த்தால் அபபேகுதி�ளில் 
உளள  வீடு�ள, �மடெ�ள 
உளளிடடெ பேல  �டடெடெங�ள 
குலுஙகின. 

ஏஞைலி்ோ 
ஜூலி ள�ோல் 
ளதோற்றைோ் 
ந�ண்

பிலி
ப்

பன்
ஸ்

சம்சுங் நிறுவனத்தின் 
புதிய த்லவ�ோக

மத
ன்

 ம
கோ

ரிய
ோ

நெ ஒய் லீ நதரிவு

பயங்க�வோதிகள் நடத்திய 
துபபோக்கிச் சூட்டில் 

15 பேர் உயிரிழப்பு

சக்திவோய்நத நிலநடுக்கம்
26 ள�ர கைோயம்
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