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 நாட்டின் தென்்மேற்குப் பகுதியில் ெற்்பாது நிலவும் 
மேழையுடனான காலநிழல எதிர்வரும் 19ஆம் திகதி புென்கி-
ைழமே ்வழை நீடிக்குதமேன ்வளிமேணடலவியல் பணிப்பாளர 
நாயகம் அதுல கருணாநாயக்க தெரிவித்துளளார.  

இநெ நிழலயில் சிறு த்வளளப்தபருக்கு ஏற்படு்வதுடன் 
மேண்சரிவு ஏற்படு்வெற்கான ்சாத்தியக்கூறுகள காணப்படு்வ-
ொக பணிப்பாளர நாயகம் தெரிவித்ொர.  

13 மாவடடஙகளுககு   
சிகப்பு எச்சரிக்க  
காற்றின் வேகம் 100 கி.மீ ேரை அதிகரிககலாம்

முன்னாள ஜனாதிபதி 
மேஹிநெ ைாஜபக் ஷவின் ெழல-
ழமேயில் நாழள (16) நா்வ-
லப்பிட்டி நகரில் ஸ்ரீலஙகா 
தபாதுஜன தபைமுனவின் கட்சி கூட்டம் 
நழடதபறவுளளது.  

 ஸ்ரீலஙகா தபாதுஜன தபைமுனவின் 
ஆறா்வது மோநாட்டில் முக்கிய பல தீர-

மோனஙகழள அறிவிக்க கட்சி 
மேட்டத்தில் தீரமோனிக்கப்பட்-
டுளளது.  

ஸ்ரீலஙகா தபாதுஜன 
தபைமுன ெழலழமேயிலான அை்சாஙகம் 
எடுத்ெ ஒருசில தீரமோனஙகள நாட்டுக்கு 
தபாருத்ெமோனொக அழமேயவில்ழல. 
69 இலட்்சம் மேக்களின் 

நாவலப்பிடடி நகரில் நா்ை  
SLPP யின் 02 ஆவது கூடடம
முன்்ோள் ஜ்ோதிபதி ைஹிநத தமலமை

அபிவிருத்தி த்சயற்பாடுகள 
மேற்றும் சுற்றாடல் பாதுகாப்புத் 
திட்டஙகள என்பன ்சமேகாலத்-
தில் ்மேற்தகாளளப்பட ்்வணடு -
தமேன சுற்றாடல்துழற அழமேச்சர 
நஸீரஅஹமேட் தெரிவித்ொர.  சுற்-
றாடல் ்சழபயின் 

இரண்டு திடடஙகளும ஏககாலத்தில்   
பமற்காளைப்பட பவண்டும
அமைசசர் ஹோபிஸ் நசீர் அஹைட் பருத்தித்துழற வி்்சட நிரூபர   

மோனிப்பாய் தபாலிஸ் பிரிவிற் -
குட்பட்ட ந்வாலி அட்டகிரி பகு-
தியில்  ் நற்றுக் காழல தபாலிஸ் 
வி்்சட அதிைடி பழடயினைால் 111 ழகக்-
கு ணடுகள மீட்கப்பட்டொக யாழ்ப்-
பாணம் தபாலிஸ் வி்்சட அதிைடிப் -
பழடயினர 

யாழ். நவாலி தனியார் காணிக்குள்  
111 ககக்குண்டுகள் மீட்பு

்லாைன்ஸ் த்சல்்வநாயகம்

த ்வ ளி ந ா டு க ளி லி ருந து 
ெஙக நழககழள கடத்தும் 
்நாக்குடன் ்வைம்புக்கு மீறி 
நழககழள அணிநது ்வருப -
்வரகள தொடரபில் ்சட்ட நட -
்வடிக்ழக எடுக்கப்படுதமேன்-
றும் ்சட்டத்ழெ தீவிைமோக 

நழடமுழறப்படுத்ெப் ்பா்வ -
ொகவும் நிதி இைாஜாஙக 
அழமேச்சர ைஞ்சித் சியம்பலா -
பிட்டிய தெரிவித்துளளார.

த ்வ ளி ந ா டு க ளி லி ருந து 
நாட்டுக்கு ்சட்ட வி்ைாெமோக 
ெஙகம் கடத்ெப்பட்டு ்வரு்வ -
ொல் மோெம்

தஙக நகககள் அணிந்து வரும்   
நபர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கக
கடத்தலகளால மா்தாந்தம் 30 மில.  டடாலர் இழபடபென்றும் ட்தரிவிபபு

உணவு, மருந்து பபான்ற உதவிககை  
வழஙகுமாறு IFRCயிடம் பிரதமர் பகாரிக்கக

நாட்டில் ெற்்பாழெய 
தபாருளாொை தநருக்க -
டியினால் பாதிக்கப்பட்-
டுளள அதி கமோன மேக்க -
ளுக்கு  உ ணவு விநி்யாக 
தி ட்டஙகள மேற்றும் மேருந-
துக ழள ்வைஙகு்வ்ொடு, 
்மே லதிக உெவிகழளயும் 
்வைஙகுமோறு ்சர்வ்ெ்ச 
த்சஞ்சிலுழ்வச ்சம்்மேள -
னத்திடம் பிைெமேர தி்னஷ் 
குண்வரென ்காரிக்ழக 
விடுத்துளளார.  

்சர்வ்ெ்ச த்சஞ்சி-
லுழ்வச ்சம்்மேளனத்தின் (IFRC) 
ஆசிய பசுபிக் பிைாநதியப் பணிப்பா -
ளர   அதலக்்சாணடர ்மேத்யூ, ்நற்று 

முன்தினம் (13) தகாழும்பில் பிைெமேர 
அலு்வலகத்தில் பிைெமேர தி்னஷ் குண-
்வரெனழ்வச ்சநதித்ெ்பா்ெ பிைெமேர 
இநெக் ்காரிக்ழகழய

்வைக்காதபாழல – தும்மேலியத்ெ பகுதியிலுளள 
வீதடான்றின் மீது மேண்மேதடான்று ்சரிநது விழுநெழெ-
யடுத்து ்சம்ப்வத்தில் மூ்வர காணாமேல் ்பாயுளளொக -
வும் அதில் ஒரு்வர மீட்கப்பட்டுளளொகவும் தபாலிஸார 
்நற்று (14) மோழல தெரிவித்ெனர.  

்சம்ப்வத்தில் காயமேழடநெ நிழலயில் மீட்கப்பட்ட 50 
்வயொன நபர ஒரு்வர   ழ்வத்திய்சாழலயில்   அனுமேதிக் -
கப்பட்டுளளார.   இநெ பகுதியில் தொடரசசியாக 
தபய்து ்வரும் கடும் மேழையினால் 

வரக்காபபாகையில் மண்்சரிவு  
03பபர் மண்ணுக்குள் சிக்கினர்  

ஊட்கவியலோளர்்களோ் மிலிநத ரோஜபக ஷ ைற்றும் சோனு்க வத்த்கை ஆகி்யோரோல் எழு -
தபபட்ட "வறுமையிலிருநது சோம்சங, க்கோரியோவின் அபிவிருததி ைோதிரி ஒரு விசோரமை" 
என்்ற நூல் கவளியீட்டு விழோ அமைசசர் ்கலோநிதி பநதுல குைவர்த் தமலமையில் 
அரசோங்க கசய்தித திமைக்கள ்்கட்்போர் கூடததில் நமடகபற்்றது. நி்கழ்வில் கவளிவி-
வ்கோர அமைசசர், ஜ்ோதிபதி சட்டததரணி அலி சபரி உட்பட பலரும் ்கலநதுக்கோணட்ர்.  

கடற் பிைாநதியத்தில் ்சந்ெகத்துக்-
கிடமோன கப்பல்கள, படகுகழள 
்்சாெழனயிடும் நட்வடிக்ழகயில் 
ஈடுபட்டிருநெ ஆறு மோலுமிகழளக் 
தகாணட சிறிய ைக படதகான்று 
கடநெ 20 நாட்களுக்கும் ்மேல் 
காணாமேல் ்பாயுளளொக இலஙழக 
கடற்பழட தெரிவித்துளளது.  

ஆறு ்பழைக் தகாணட இநெக் 

கடற்பழடக் குழுவினர கடநெ 
த்சப்.16ஆம் திகதி தென் கடற்பைப்-
புக்குச த்சன்றிருநெ ்பாது, 17ஆம் 
திகதி முெல் அ்வரகளின் தொடரபா-
டல் துணடிக்கப்பட்டது. இெனால் 
இது்வழை அ்வரகள தொடரபில் 
எதுவிெ ெக்வல்களும் இல்ழல.  

காணாமேல் ்பான மோலுமிகள 
தெற்கு கடற்பழட 

பதன பகுதி கடற்பிராந்தியத்தில்  
06 பபருடன கடற்பகட படகு மாயம்
டெப. 17 மு்தல ட்தாடர்புகள் துண்டிபபு

திரு்காணமேழல மோ்வட்ட மூ்லா 
பாய அபிவிருத்தித் திட்டமோனது 
்ெரெழல  இலக்காகக் தகாணடு முன்-
தனடுக்கப்படவில்ழலதயன்றும் இது 
அடுத்ெ ்சநெதியினருக்காக ஆைம்பிக்-
கப்பட்ட திட்டம் என்றும் ஜனாதிபதி 
ைணில் விக்ைமேசிஙக தெரிவித்ொர.

திரு்காணமேழல மோ்வட்ட அபிவிருத்-
தித் திட்டத்தில் சில அபிவிருத்திகழள 
முன்தனடுப்பெற்கு இநதியாவுடன் 
இழணநது த்சயற்பட ்்வணடியென் 

முக்கியத்து்வத்ழெயும் ஜனாதிபதி ்வலி-
யுறுத்தினார. இதில் துழறமுக அபி-
விருத்தி மேற்றும் எணதணய் ொஙகி 
்மேம்பாடு ஆகியழ்வ உளளடஙகும் 

என்றும் ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டார.திரு-
்காணமேழல மோ்வட்ட அபிவிருத்தித் 
திட்டம் (Surbana Jurong plan) 
தொடரபில் திரு்காணமேழல 

எதிரகால ்சநததியினருககாகபவ 
திரும்ல அபிவிருத்தி முன்்னடுப்பு

வடபகுதி விவசோயி்களின் உற்பததி்கமள  

பகாதுகம மாவின   
பமாத்த விகை குக்றப்பு

்காதுழமே மோவின் தமோத்ெ 
விழல குழறக்கப்பட்டுளளொக 
அத்தியா்வசிய இறக்குமேதியாளர-
கள ்சஙகம் தெரிவித்துளளது.  

்சஙகத்தின் ்பச்சாளர நிஹால் 
த்ச்னவி -
ைத்ன ்மேலும் 
தெரிவிக்ழக-
யில், 25 கி்லா 
எழடதகாணட 
்காதுழமே மோ 
மூழடதயான்-
றின் தமோத்ெ 
விழல 7,250/- 
ஆக குழறநதுள-
ளது.  

இென்படி ெற்்பாது ஒரு கி்லா 
்காதுழமே மோவின் தமோத்ெ விழல 
290 ரூபா்வாக குழற்வழடயுதமேன்-
றும் அ்வர தெரிவித்ொர.  

நைனபுரி திட்டத்திற்கான   
விண்ணப்ப திகதி நீடிப்பு

ஜனாதிபதி ைணில் விக்கிைமேசிஙக -
வின் பணிப்புழையின் ்பரில் “எ்வ-
ழையும் ழகவிடாதீரகள” எனும் 
தொனிப்தபாருளின் கீழ் முன்தன-
டுக்கப்படும், நலன்புரி நன்ழமேக-
ழளப் தபறு்வெற்குத் ெகுதியுழட -
்யாழை தெரிவு த்சய்யும் ்்வழலத் 
திட்டத்துக்கான விணணப்பம் 
்காைல் ஒக்்டாபர மோெம் 28 ஆம் 
திகதி ்வழை நீடிக்கப்பட்டுளளது.  

இெற்கான விணணப்பம் ்காைல் 
ஒக்்டாபர மோெம் 15 ஆம் திகதி -
யுடன் முடி்வழட்வொக நலன்புரி 
நன்ழமேகள ்சழப ஏற்கன்்வ அறி -
வித்திருநெது.   

எனினும் இெற்கான முடிவுத் 
திகதி ெற்்பாது நீடிக்கப்பட்டிருப்-
பெனால் விணணப்பிக்கத் ெ்வறிய -
்வரகளுக்கு இது ஒரு ்சநெரப்பமோக 
அழமேயும்.   

இென்படி ெற்்பாது உெவித்தொ -
ழகழயப் தபற்று ்வரும்

்சட்டவி்ைாெமோன முழறயில் இலஙழகக்கு இறக்குமேதி 
த்சய்யப்பட்ட த்சாகுசு காதைான்ழற 25 இலட்்சம் ரூபாவுக்கு 
விற்பழன த்சய்ய முயற்சித்ெ நபதைாரு்வர ழகது த்சய்யப்பட் -
டுளளார.  

பாணநதுழற ்வலான ஊைல் ெடுப்புப் பிரிவினர இ்வழை 
ழகது த்சய்துளளொக தெரிவித்ெனர.  

விழலயுயரநெ கார ஒன்ழற குழறநெ விழலக்கு விற்பழன 
த்சய்யப் ்பா்வொக ்வலான ஊைல் ெடுப்புப் பிரிவின் பணிப்-
பாளருக்கு கிழடத்ெ ெக்வலின் பிைகாைம் இநெ சுற்றி்வழளப்பு 
்மேற்தகாளளப்பட்டுளளது.  

்லாைன்ஸ் த்சல்்வநாயகம்  

்ெசிய அழடயாள அட்ழடழயப் தபற்றுக் 
தகாள்வெற்காக இது்வழை அறவிடப்பட்டு 
்வநெ கட்டணஙகள அதிகரிக்கப்பட்டுளளன. 
எதிர்வரும் ந்வம்பர முெலாம் திகதி முெல் 
இநெ புதிய கட்டண அறவீடு நழடமுழறக்கு 
்வைவுளளது. முெலா்வது ெடழ்வ அழடயாள அட்ழடழய தபற்றுக் 
தகாள்வெற்கான கட்டணம் 200 ரூபா்வாகவும் அெழன 

பதசிய அகடயாை அட்கடக்கான   
கட்டணஙகள் அதிகரிப்பு
வர்ததைோனி ்நற்று கவளியீடு

்லாைன்ஸ் த்சல்்வநாயகம்  

நிதி ்மோ்சடியில் ஈடுபட்டு ழகது த்சய்யப்-
பட்டு த்வலிக்கழட சிழறச்சாழலயில் ெடுத்து 
ழ்வக்கப்பட்டுளள திலினி பிரியமோலி ெனது 
்வருமோனம் தொடரபில் உளநாட்டு இழற்வ-
ரித் திழணக்களத்துக்கு எநெவிெ ்வருமோன ்வரி -
ழயயும் ்வைஙகவில்ழலதயன குற்றம் ்சாட் -
டப்பட்டுளளது.  

வருமான வரி திகணக்கைத்துக்கு  
எந்த வரிகயயும் ப்சலுத்தவில்கை
இரைேரி திரைககள ஆரையாளர்கள் ெஙகத  ்தரலேர் ட்தரிவிபபு

்லாைன்ஸ்  
த்சல்்வநாயகம்  

நாட்டில் கடநெ 
்வருடத்்ொடு ஒப்பி-
டுழகயில் தடஙகு 
்நாயாளரகளின் எணணிக்ழக  மும்மேடஙகாக 
அதிகரித்துளளொக சுகாொை அழமேசசு தெரி -
வித்துளளது.  

படஙகு பநாயாைர்கள்
மும்மடஙகாக அதிகரிப்பு 

்லாைன்ஸ் த்சல்்வநாயகம்  

்வடமோகாண வி்வ்சாயிகளின் 
உற்பத்திகழள தகாள்வனவு 
த்சய்ெல் மேற்றும் விநி்யாகத் -
திற்கான தபாறிமுழறழய விரி-
வுபடுத்துமோறு பிைெமேர தி்னஷ் 
குண்வரென ்சம்பநெப்பட்ட அதி-
காரிகளுக்கு பணிப்புழை விடுத் -
துளளார.  

பகாள்வனவு, விநிபயாகத்துக்கான  
பபாறிமுக்றகய விரிவுபடுத்தவும்

ெம்பெந்தபபெடட அதிகாரிகளுககு பிை்தமர் பெணிபபுரை

்லாைன்ஸ் த்சல்்வநாயகம்  

முன்னாள ஜனாதிபதி ழமேத்திரி -
பால சிறி்்சனவுக்கு எதிைான ெனிப் -
பட்ட மேனு மீொன ்வைக்ழக பத்து 
்வாைஙகளுக்கு ஒத்தி ழ்வக்குமோறு 
்மேன் முழறயீட்டு நீதிமேன்றம் உத்-
ெைவு பிறப்பித்துளளது. அெற்கி-
ணஙக ்மேன்முழறயீட்டு

10 வோரங்களுககு ஒததிமவபபு

கமத்திரிபாை சிறிப்சனவுக்கு   
எதிரான மனு வி்சாரகண

அபிவிருததி, சுற்்றோடல் போது்கோபபு

திலினி பிரியைோலி ்சட்டவிபராதமாக இ்றக்குமதி ப்சயத ப்சாகுசு
காருடன பகாழும்பில் ஒருவர் ககது

உயிர்தத ஞோயிறு தோககுதல் வழககு:

டபொருளா்தாை டெருககடியிலுள்ள மககளுககு

டேளிொடடிலிருநது அளவுககதிகமாக சீரற்்ற்கோலநிமல 19 வமர நீடிககும்
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எசெரிகரக ேலயஙகள் பிைகடனம்

58 வயது நபர் காயஙகளுடன் மீட்பு  

புலத்தகாஹுபிடிய குறூப் 
நிருபர   

திருமேணமோகாெ   தபண -
தணாரு்வழை தகாழல த்சய்-
ெொக ்சந்ெகத்தின் ்பரில் 
ழகது த்சய்து ெடுத்து ழ்வக்கப்பட்-
டிருநெ ஐக்கிய மேக்கள ்சக்தியின் 
்ககாழல தொகுதி அழமேப்பாளர 
லக்மேன் திஸாநாயக்கழ்வ எதிர்வ -
ரும் 28ஆம் திகதி ்வழை விளக்கமே-
றியலில் ழ்வக்குமோறு ்ககாழல 

நீெ்வான் ்வா்சனா ந்வைத்ன 
்நற்று (14) உத்ெைவிட்-
டார.  

முன்னொக ்வைக்கு 
வி்சாைழண நாளில், இறந-

ெ்வரின் ொயார ்சநதிை்வதி தமேனி்க 
(்வயது 58) மேற்றும் ்ச்காெைர 
அஹஙகமே விொ்ன ஆைாசசிலா்க 
நிஷாநெ வீைசிஙக ஆகி்யார நீதி-
மேன்றத்தில் ்சாட்சியமேளித்திருந -
ெனர.   

ஐக்கிய.ம.்சக்தி அகமப்பாைருக்கு  
28 வகர விைக்கமறியல் நீடிப்பு

்்க்கோமல கபண க்கோமல;

தேரேலுக்கா் அல்ல என்று ஜனகாதிபதி திருத்காணமல்லயில தேரிவிப்பு

‘எவமரயும் ம்கவிடோதீர்்கள்’   

   திருமரல துரைமுகம் மூவலாபொய 
துரைமுகமாக அபிவிருததி     
டெயயபபெட வேண்டும்

   இலஙரகரய துரைமுக ரமயமாக 
மாற்றுேவ்த எமது முயற்சி



எண்ணெய் உற்பத்தியில் ஏற-
்பட்டுள்ள குறை்பாட்்ால் உலக 
அ்ளவில் ்்பாரு்ளாதார மநதநிறல 
ஏற்ப்லாம் என்று சர்வததச எரி-
சக்தி அறமப்பு எசசரித்துள்ளது.  

உலகத்தின் மிகப்்்பரிய தயாரிப்-
்பா்ளரகள, எண்ணெய்க் கட்டுப்்பா-
டுகள விதித்திருப்்பறத அது சுட் -
டிக்காட்டியது. எண்ணெய் விறல 
உயர்வால் ்்பாரு்ளாதார மநத -
நிறல ஏற்ப்லாம்.   

ஏறகனத்வ ஏற்பட்டுள்ள ்பணெ-

வீக்கம், அதிகரித்துள்ள 
்வட்டி வீதஙக்ளால் 
நிறலறம தமாசமாகக் -
கூடும்.  

ரஷயா உட்்ப் 
முக்கிய நாடுகளிலி-
ருநது விநிதயாகத்றதக் றகயாளும் 
ஒ்்பக் பி்ளஸ் குழு அதன் தினசரி 
உற்பத்தி இலக்குகளில் 2 மில்லி-
யன் பீப்்பாய் குறைக்கவிருப்்பதாக 
அணறமயில் அறிவித்திருநதது. 
இது உலக சநறதயில் எண்ணெய் 

விறல அதிகரிக்கக் காரணெமாகும் 
என்று அது எசசரித்துள்ளது.   

உலக அ்ளவில் அதிகரிக்கும் 
்பணெவீக்கத்தின் மத்தியில், சவூதி 
அதரபியா ரஷயாவு்ன் இறணெநது 
எண்ணெய் விறலறய அதிகரிப்்ப-
தாக குறைசசாட்டு எழுநதுள்ளது.     

அவுஸ்திதரலியாவில் அற்ம-
றையால் ்்பரும் ்்வள்ளம் ஏற-
்பட்டிருக்கும் நிறலயில் மூன்று 
மாநிலஙகளில் மக்கற்ள ்்வளிதய-
றும்்படி உத்தரவு பிைப்பிக்கப்்பட்-
டுள்ளது.   

நாட்டின் சில ்பகுதிகளில் ஒக் -
த்ா்பரின் சராசரி மறை வீழ்சசிறய 
வி் மூன்று ம்ஙகு மறை 24 
மணி தநரத்திறகுள ்காட்டித்தீரத்-
துள்ளது.   

குறைநதது 500 வீடுகள ்்வள-
்ளத்தில் மூழ்கி இருப்்பததாடு, 

ஒரு்வர உயிரிைநது மறறு்மாரு்வர 
காணொமல் த்பாயுள்ளார.   

இதில் அவுஸ்திதரலியாவின் 
இரண்ா்வது அதிக மக்கள்தாறக 
்காண் மாநிலமான விக்த்ாரியா 
தமாசமாக ்பாதிக்கப்்பட்டுள்ளது. 
்பல பிரததசஙகளிலும் மக்களுக்கு 
தமது வீடுகற்ள விட்டு ்்வளிதயை 
அறிவுறுத்தப்்பட்டுள்ளது.   

தவிர நியூ ்ச்ளத் த்வல்சின் ்தன் 
்பகுதி மறறும் தீவு மாநிலமான ்ஸ்-
தமனியாவின் ்வ்க்குப் பிராநதியங-
களும் ்்வள்ளத்தால் ்பாதிக்கப்்பட்-

டுள்ளன. ் ஸ்தமனியா மாநிலத்தில் 
கூடுதலாதனாருக்கு வீடுகளிலிருநது 
்்வளிதயறும் உத்தரவுகள ்காடுக் -
கப்்பட்்ன. நியூ ்ச்ளத் த்வல்ஸில் 
நூறறுக்கணெக்காதனார தறகாலிக 
நிறலயஙகளில் தஞசம் புகுநதனர.

ஏறகனத்வ ஆறுகள ்்பருக்்க-
டுத்திருக்கும் நிறலயில் எதிர்வ -
ரும் ்வாரஙகளில் மறைவீழ்சசி 
்தா்ரும் என எதிர்பாரக்கப்்ப-
டுகிைது. 

இதில் சுமார 10,000 வீடுகளில் 
மின்்்வட்டு ஏற்பட்்தாகக் ்தரி-

விக்கப்்பட்்து. இன்னும் நூறறுக்-
கணெக்கான வீடுகளில் மின்சார விநி-
தயாகம் திரும்்பவில்றல.

கனத்த மறை குறைநதிருநதாலும் 

நிறலறம இன்னும் நிசசயமறை-
தாய் இருப்்பதாக அவுஸ்திதரலிய 
்வானிறல ஆய்்வகத்தார ்தரிவித்த-
னர.  
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எண்ணெய் உறபத்தி குமைபபோல்

சவூதி–அமெ. இடையே 
மெளிப்படை யெோதல்   

எண்ணெய் உற்பத்தி நாடுகளின் ஒ்்பக் 
பி்ளஸ் அறமப்பு எண்ணெய் உற்பத்திறய 
குறைக்க தீரமானித்தறத அடுத்து அ்மரிக்கா 
மறறும் சவூதி அதரபியாவுக்கு இற்தய 
்்வளிப்்பற்யான ்வாரத்றத தமாதல் 
்்வடித்துள்ளது. சவூதி அறிநது ்காண் ரஷ-
யாவின் நலறன ்பலப்்படுத்த ்சயற்படுகி-
ைது என்று அ்மரிக்கா குறைம்சாட்டியுள்ளது.   

ரஷயா உள்ள்ஙகிய சவூதி தறலறமயி-
லான ஒ்்பக் பி்ளஸ் அறமப்பு, ்வரும் ந்வம்-
்பர ்தா்க்கம் தினசரி எண்ணெய் உற்பத்-
தியில் இரணடு மில்லியன் பீப்்பாய்கற்ள 
குறைக்க முடி்்வடுத்தது அ்மரிக்காவின் 
தகா்பத்றதத் தூணடியுள்ளது. இது அதிக-
ரித்து ்வரும் எண்ணெய் விறலயில் தமலும் 
அழுத்தத்றத ஏற்படுத்து்வதாக உள்ளது.   

இநநிறலயில் மிக அரிதான ஊ்க 
அறிக்றக ஒன்றை க்நத வியாைக்கிைறம 
்்வளியிட்் சவூதி அதரபியா, அ்மரிக்கா-
வின் குறைசசாட்ற் முறைாக நிராகரிப்்பதாக 
்தரிவித்தது.   

உக்றரனுக்கு எதிரான ரஷயப் த்பாரில் 

சவூதி ஒரு ்பக்கம் சார்வதான குறைசசாட்-
ற்தய அது மறுத்திருநதது.   

எனினும் ்்வளற்ள மாளிறக த்பசசா்ளர 

த�ான் கிரபி உ்ன் அதறகு ்பதிலடி ்காடுத்-
துள்ளார. எண்ணெய் உற்பத்திறய குறைத்-
தால் ரஷயாவின் ்வரு்வாய் அதிகரிக்கும் 

என்்பதும் அநத நாட்டின் மீதான தற்கள 
்பலவீனப்்படும் என்்பதும் சவூதிக்குத் 
்தரியும் என்று அ்வர கூறினார.   

இநத உற்பத்திக் குறைப்பு ்தா்க்கம் 
எண்ணெய் ்வ்ளம் ்காண் சவூதியு்னான 
உைற்வ மீ்ளாய்வு ்சய்யப்த்பா்வதாக அ்ம-
ரிக்கா கூறி ்வருகிைது. ஒ்்பக் பி்ளஸின் முடிவு 
அ்மரிக்க �னாதி்பதி த�ா ற்ப்னின் இரா-
�தநதிர பின்னற்்வாக ்பாரக்கப்்படுகிைது.   

ஏறகனத்வ �மால் கதசாக்கியின் ்காறல 
சம்்ப்வத்றதத் ்தா்ரநது அ்மரிக்கா 
மறறும் சவூதி உைவில் விரிசல் ஏற்பட்டிருந-
தத்பாதும், க்நத �ூறலயில் ற்ப்னின் 
சவூதிப் ்பயணெம் அநத முறுகறல தணிப் -
்பதாக இருநதது. “ஒ்்பக்கின் விநிதயாகக் 
குறைப்புக்கான முடிவு தாரமீக ரீதியில் 
இராணு்வ அடிப்்பற்யிலும் த்பாருக்கு நிதி 
திரட்டு்வதறகு அனுமதிப்்பதாக உள்ளது” 
என்று கிரபி குறிப்பிட்டுள்ளார. இது ்வைக்-
கத்துக்கு மாைான கடினமான ்சாறபிரதயா-
கமாக ்பாரக்கப்்படுகிைது.   

ற்ப்னின் �னநாயகக் கட்சி ்வரும் ந்வம்-

்பரில் இற்க்காலத் ததரதறல எதிர்காண-
டிருக்கும் முக்கியமான தநரத்திதலதய இநத 
எண்ணெய் குறைப்பு இ்ம்்்பறறுள்ளது. 
நுகரவுப் ்்பாருட்களின் விறல அதிகரிப்பு, 
குறிப்்பாக ்்பறதைால் விறல உயரவு ததரத-
லில் தாக்கம் ்சலுத்தும் ஒன்ைாக உள்ளது.   

சவூதியின் இநத முடிவு ்பறறி ்லாஸ் 
ஏஞசல்ஸில் ற்வத்து ்சய்தியா்ளரகள தகட்-
்த்பாது, “அ்வரகளு்ன் இது ்பறறி நாம் 
த்பசுத்வாம்” என்று ற்ப்ன் ்பதிலளித்தார.   

ஒ்்பக்கின் இநத முடிவு ்்வறுமதன 
்்பாரு்ளாதாரத்றத கருத்தில் ்காணடு 
எடுக்கப்்பட்் ஒன்று என்று சவூதி அதரபியா 
தனது ஊ்க அறிக்றகயில் குறிப்பிட்-
டுள்ளது.   

ஆயுத விற்பறன உட்்ப் எல்லா ்வறக -
யிலும் சவூதி அதரபியாவு்ன் ஒத்துறைப்-
்பறத அ்மரிக்கா உ்னடியாக நிறுத்-
திக்்காள்ள த்வணடும் என்று �னநாயகக் 
கட்சியின் ்சனட்்ரும் அ்மரிக்க ்சனட் 
சற்பயின் ்்வளியுைவுக் குழுத் தறல்வரு-
மான ்பாப் ்ம்னண்்ஸ் கூறியுள்ளார.   

்பலஸ்தீன ய்போட்டி அடெபபுகள்  
இடையே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்

்பலஸ்தீன த்பாட்டி அறமப்பு-
கள தமக்கிற்யிலான 15 ஆணடு 
தமாதறல முடிவுக்குக் ்காணடு-
்வநது புரிநதுணெரவு உ்ன்்படிக்றக 
ஒன்றை ்சய்து ்காள்வதறகு அல்-
ஜீரியாவில் க்நத வியாைக்கிைறம 
(13) இ்ம்்்பறை சநதிப்பில் இணெங-
கியுள்ளன.   

இது ்தா்ரபிலான உ்ன்்படிக்-
றகயில் ்பத்தா அறமப்பின் மூத்த 
தறல்வர அஸாம் அல் அஹமது, 
ஹமாஸ் அரசியல் பிரிவு தறல்வர 
இஸ்றமல் ஹனியா மறறும் ்பலஸ்-
தீன விடுதறலக்கான மக்கள முன்ன-
ணியின் ்்பாதுச ்சயலா்ளர தலால் 
நாஜி ஆகிதயார றகசசாத்திட்்னர.   

“க்நத 15 ஆணடுக்ளாக ்பலஸ்தீ-
னரகள பி்ளவு்பட்டிருப்்பது எமது ்பய-
ணெத்றத ்பலவீனப்்படுத்தி உள்ளது” 
என்று அஸாம் ்தரிவித்தார. இநதப் 
த்பசசு்வாரத்றத சாதகமானதாகவும் 
அறமதியானதாகவும் இருநதது 
என்று ஹனியா சுட்டிக்காட்டினார.   

ஹமாஸ் அறமப்பு ்்வறறி-
்்பறை 2006 ஆம் ஆணடு ததரதல் 
்தா்க்கம் ்பத்தா தரப்பின் �னா-
தி்பதி மஹ்மூத் அப்்பாஸ் மறறும் 

ஹமாஸ் இற்தய தமாதல் நீடித்து 
்வருகிைது.   இநநிறலயில் இநத 
புதிய த்பசசு்வாரத்றத ஆக்கிரமிக்கப்-
்பட்் ்பலஸ்தீன ்பகுதிகளில் புதிய 
ததரதறல ந்த்த ்வழி்வறக ்சய்்வ-
தாக உள்ளது.   

இநத புதிய உ்ன்்படிக்றகயில், 
்�ரூசலம் உட்்ப் அறனத்து ்பலஸ்-
தீன ்பகுதிகளிலும் ஓர ஆணடுக்குள 
�னாதி்பதி மறறும் ்பாராளுமன்ைத் 
ததரதறல விறரவில் ந்த்த அறனத்-
துத் தரப்பும் உறுதி அளித்துள்ளன.   

எனினும் தம்மிற்யிலான 
பி்ளற்வ முடிவுக்குக் ்காணடு்வரும் 
முயறசியாக ஹமாஸ் மறறும் ்பத்தா 
அறமப்புகள இதறகு முன்னர ்பல 
த்ற்வகள த்பசசு்வாரத்றத ந்த்தி-
யத்பாதும் இது்வறர அது ்்வறறி 
அளிக்கவில்றல.   

இநநிறலயில் அல்ஜீரியாவில் 
இ்ம்்்பறை த்பசசு்வாரத்றத ் தா்ர-
பில் ்பலஸ்தீன மக்களிற்தய 
்்பரிய எதிர்பாரப்புகள ்்வளிப்்ப -்
வில்றல.

இஸ்யரேலிே இரேோணுெததோல்  
்பலஸ்தீனர் சுட்டுக் மகோடல

ஆக்கிரமிக்கப்்பட்் தமறகுக் 
கறரயின் ்�னின் நகரில் இஸ்தரல் 
இராணு்வம் தநறறு ந்த்திய சுற -
றி்வற்ளப்பு ததடுதல் ஒன்றின் -
த்பாது ்பலஸ்தீன இற்ளஞர ஒரு்வர 
சுட்டுக் ்கால்லப்்பட்டுள்ளார.   

20 ்வயதான மதீன் த்பாயா என்ை 
இற்ளஞனின் தறலயில் சு்ப் -
்பட்டு ்கால்லப்்பட்டிருப்்பதாக 
்பலஸ்தீன சுகாதார அறமசசு ்தரி -
வித்துள்ளது.   

்�னினில் இஸ்தரலிய க்வச 
்வாகனஙகள நுறைநதறத அடுத்து 
அஙகிருக்கும் ்பலஸ்தீன இற்ள -

ஞரகளு்ன் தமாதல் ்்வடித்துள -
்ளது. இதறனத் ்தா்ரநதத அநத 
இற்ளஞர ்கால்லப்்பட்டுள்ளார.   

துப்்பாக்கிச சூட்டில் குறைநதது 
ஐநது ்பலஸ்தீனரகள காயமற்நதி -
ருப்்பதாக சுகாதார அறமசசு குறிப் -
பிட்டுள்ளது.   

இநத ஆணடு ஆரம்்பம் ்தா்க் -
கம் ஆக்கிரமிக்கப்்பட்் தமறகுக் 
கறர மறறும் காசா ்பகுதிகளில் 
இஸ்தரலிய ்பற்க்ளால் குறைந -
தது 160 ்பலஸ்தீனரகள ்கால்லப் -
்பட்டிருப்்பதாக ்பலஸ்தீன சுகாதார 
அறமசசு ்தரிவித்துள்ளது.

அவுஸ்தியரேலிேோவில் மெள்்ளம்:  
்பல்லோயிரேம் ய்பர் மெளியேற்றம்

ஈராக்கில் ்பல மாதஙகள நீடிக்கும் 
அரசியல் இழு்பறிறய முடிவுக்குக் 
்காணடு்வரு்வதாக அநநாட்டின் 
புதிய �னாதி்பதியாக அப்துல் லதீப் 
ரஷீத் ்பாராளுமன்ைத்தால் க்நத 
வியாைக்கிைறம (13) ்தரிவு ்சய்-
யப்்பட்டுள்ளார.   

இநத ்வாக்்கடுப்ற்பத் ் தா்ரநது 
புதிய �னாதி்பதி உ்ன் முஹமது 
ஷியா அல் சுதானிறய புதிய பிரதம-
ராக அறிவித்துள்ளார. நாட்டில் ஓர 
ஆண்ாக அரசியல் இழு்பறி நீடிக் -
கும் நிறலயில் ்்பரும்்பான்றம-

யாக உள்ள ஷியா தரப்பு-
களிற்தய சமரசத்றத 
ஏற்படுத்தும் ச்வாறல 
அ்வர எதிர்காணடுள-
்ளார.   

சுதானி புதிய அரறச 
அறமப்்பதறகு 30 நாள 
அ்வகாசம் ்வைஙகப்்பட் -
டுள்ளது.   

ஈராக்கின் அதிகாரப் ்பகிரவு 
முறையின்்படி நாட்டின் �னாதி்பதி 
குரதிஷ தரப்பில் இருநது ததரவு 
்சய்யப்்ப் த்வணடும் என்்பததாடு 

பிரதமர ஷியா ஒரு்வராகவும் ச்பாநா-
யகர சுன்னி முஸ்லிம் ஒரு்வராகவும் 
இருக்க த்வணடும் என்்பது குறிப்பி -
்த்தக்கது.     

ஈரேோக் புதிே ஜனோதி்பதிேோக  
அபதுல் லதீப ரேஷீத மதரிவு

எணமணய் உற்பததி குட்றப்போல்  
உலகப ம்போரு்ளோதோரே ெந்தநிடல

பயங்கரவாத எதிர்ப்பு  
குழு விசேட கூடடம்
சர்வததச சமூகத்திறகு ்பாரிய அச-

சுறுத்தலாக உள்ள ்பயஙகர்வாதம் 
இறணெயத்ளம், சமூக ஊ்கம் உள-
ளிட்் புதிய மறறும் ்வ்ளரநது்வரும் 
்தாழில்நுட்்பஙகற்ள ்பயன்்படுத்-
து்வதில் ஏற்பட்டு்வரும் ்வ்ளரசசி 
குறித்து ஐக்கிய நாடுகள ்பாதுகாப்பு 
சற்பயின் ்பயஙகர்வாத எதிரப்புக்குழு 
விதே் க்வனம் ்சலுத்தியுள்ளது.   

இதறன்யாட்டி ்பயஙகர்வாத 
தநாக்கஙகளுக்காக புதிய மறறும் 
்வ்ளரநது்வரும் ்தாழில்நுட்்பஙக-
ற்ளப் ்பயன்்படுத்து்வறத எதிரத்-
தல் என்ை ்தானிப்்்பாருளிலான  
விதே் கூட்்்மான்று எதிர்வரும் 
28, 29 ஆம் திகதிகளில் புதுடில்லியி-
லும் மும்ற்பயிலும் ந்ாத்தப்்ப்வுள-
்ளது. இக்கூட்்த்தில் ஐ.நா. ்பயஙக-
ர்வாத எதிரப்பு குழு உறுப்பினரகள 
்பஙதகறகவுள்ளனர.

அமெ. துப்பாக்கி  
சூடடில் ஐவர் பலி

்வ்க்கு கதராலினாவில் க்நத 
வியாைக்கிைறம (13) இ்ம்்்பறை துப்-
்பாக்கிச சூட்டு சம்்ப்வத்தில் ்பணியில் 
இல்லாத ்்பாலிஸ் அதிகாரி ஒரு்வர 
உட்்ப் ஐ்வர ்கால்லப்்பட்டுள்ளனர. 
இநத துப்்பாக்கிச சூட்ற் ந்த்திய 
சநததகத்தில் இற்ளஞர ஒரு்வர றகது 
்சய்யப்்பட்்தாக ்்பாலிஸார ்தரி-
வித்துள்ளனர. சநததக ந்பறரத் ததடு-
்வதறகு நகரத்தின் சில ்பகுதிகள ்பல 
மணிதநரம் மூ்ப்்பட்டிருநதன.  

துப்்பாக்கிச சூட்்ால் இரு்வர காய-
முறைனர. ஒரு்வர மருத்து்வமறனயில் 
க்வறலக்கி்மான நிறலயில் இருப்்ப-
தாகவும் மற்ைாரு்வர சிகிசறச்்பறறு 
வீடு திரும்பியிருப்்பதாகவும் ்தரிவிக்-
கப்்பட்்து.   

அ்மரிக்காவில் 2022ஆம் ஆணடு 
துப்்பாக்கிச சூட்டு சம்்ப்வஙகளில் 
34,000க்கும் அதிகமான்வரகள ்கால்-
லப்்பட்டுள்ளனர. இதில் ்பாதிக்கும் 
அதிகமானற்வ தற்காறலக்ளாகும்.     



இந ் நா ட் டு க் கு 
இறக்குமதி செய்-
யப்படும் மருநது 
வ க ை ை ளி ல் 
ச்பருநசதநாகையநா -
னகவ மக்ைளின் 
்பநாவகனக்கு அத் -
தி ய நா வ சி ய ம ற் -
றகவ என்றும், ஒரு மருநதுக்குப ்பல வரத்தை ்நாமங்-
ைளில் மருநதுைள் இறக்குமதி செய்யப்படுவதநால் 
முகறயநான ைட்டுப்பநாடுைள் இல்லநாகம ்பநாரிய பிரச்-
சிகனயநாை மநாறியுள்்ளதநாைவும் ச்பநாரு்ளநாதநார ஸ்திரத் -

தன்கமக்ைநான குறுகிய மற்றும் ்டுத்தர ைநால நிைழ்ச்-
சித்திட்்டங்ைக்ள அக்டயநா்ளம் ைநாண்பதற்ைநான ததசிய 
த்பரகவயின் உ்ப குழுவில் ைலநதுகரயநா்டப -
்பட்்டது. 

உள்ளூர விவெநாயத்கத 
ஊக்குவிப்பதன் மூலம் 
ஸ்திரமநான ச்பநாரு்ளநா-
தநாரத்கத உறுதிப்படுத்-
தும் த்நாக்கில் கிரநாமியப 
ச்பநாரு்ளநாதநார இரநாஜநாங்ை 
அகமச்சினநால் வவுனியநா 
மநாவட்்டத்திற்கு 09 மில் -
லியன் ரூ்பநா நிதி ஒதுக்கீடு 
செய்யப்பட்டுள்்ளது.  

அதன்்படி வவுனியநா 
மநாவட்்ட பிரததெ செய -
லைம் மற்றும் வவுனியநா 
வ்டக்கு பிரததெ செயலை 
பிரிவு ஆகியன உள்்ள்டங்ை்ளநாை 
சதரிவு செய்யப்பட்்ட 100 ்பயனநா-
ளிைளுக்ைநான ்பயறு மற்றும் உழுநது 
ஆகிய தநானியங்ைள் கிரநாமிய ச்பநாரு-

்ளநாதநார இரநாஜநாங்ை அகமச்ெர ைநாதர 
மஸ்தநான் த்ற்று முன்தினம்(13) 
வழங்கினநார.  

வன்னி மநாவட்்ட ்பநாரநாளுமன்ற 

உறுபபினர குலசிங்-
ைம் திலீ்பன், வவுனியநா 
மநாவட்்ட அரெநாங்ை அதி்பர 
ெரத் ெநதிர, வவுனியநா 
வ்டக்கு பிரததெ செயைப 
பிரததெச் செயலநா்ளர இ. 
பிரதநா்பன், வவுனியநா ்ைர 
ெக்ப உ்ப ்ைர பிதநா  குமநா-
ரெநாமி , வவுனியநா வ்டக்கு 
பிரததெ ெக்ப தகலவர 
்பநாரத்தி்பன் வவுனியநா 
மநாவட்்ட பிரததெச் செயலை 
திட்்டமி்டல் ்பணிப்பநா-
்ளர, உதவி திட்்டமி்டல் 

்பணிப்பநா்ளர, இரநாஜநாங்ை அகமச்ெ-
ரின் இகைப்பநா்ளரைள் உள்ளிட்்ட 
்பலரும் நிைழ்வில் ைலநது சைநாண-
்டனர.  

இநதிய தனியநார முதலீட்்டநா்ளரைளின் ்பங்-
ைளிபபு்டன் ை்டலட்க்டப ்பணகைைளுக்கு 
ததகவயநான ை்டலட்க்ட குஞ்சு ச்பநாரிக்கும் 
நிகலயங்ைக்ள அகமப்பது சதநா்டர்பநான ைலந-
துகரயநா்டல், அகமச்ெர ்டக்்ளஸ் ததவநானநதநா 
தகலகமயில் மன்னநார, ஓகலத்சதநாடுவநாயில் 
அகமநதுள்்ள ்க்்டநா நிறுவனத்தினநால் செயற்்ப-
டுத்தப்படுகின்ற ை்டலட்க்ட குஞ்சு ச்பநாரிக்கும் 
நிகலயத்தில் த்ற்று ்க்டச்பற்றது.   

வ்டக்கில் அகமக்ைப்பட்டு வருகின்ற ை்டலட்-
க்டப ்பணகைைளுக்ைநான ை்டலட்க்ட குஞ்சு 
ச்பநாரிக்கும் நிகலயங்ைள் மற்றும், ைலட்க்ட 
குஞ்சு ்பநாரமரிக்கும் நிகலயங்ைக்ள ்வீன 
முகறயில் அகமப்பதற்ைநான முதலீடுைக்ள 
தமற்சைநாள்்ளவதற்கு இநதிய தனியநார முதலீட்-
்டநா்ளரைள் முன்வநதிருநதனர.   

இநநிகலயில், ்க்்டநா நிறுவனத்தின் முைநா-
கமத்துவத்தில் செயற்்படுத்தப்படுகின்ற, 
ஓகலத்சதநாடுவநாய் ை்டலட்க்ட குஞ்சு ச்பநாரிக்-
கும் நிகலயத்திற்கும் இநதிய முதலீட்்டநா்ளரை-

ளின் சதநாழில்நுட்்பங்ைக்ள உள்வநாங்கி, அதன் 
உற்்பத்தி திறகன அதிைரிக்ை விரும்பிய அகமச்-
ெர ்டக்்ளஸ் ததவநானநதநா, குறித்த முதலீட்்டநா -
்ளரைக்ள த்ற்று ஓகலத்சதநாடுவநாய் குஞ்சு 
ைருத்தரிபபு நிகலயத்தில் ெநதித்துக் ைலநது-

கரயநாடினநார. இநதக் ைலநதுகரயநா்டலில், ை்ட -
லட்க்ட குஞ்சு ச்பநாரிக்கும் நிகலயம் மற்றும் 
குஞ்சு ்பரநாமரிக்கும் நிகலயம் த்பநான்றவற்றிற் -
ைநான இநதிய தனியநார முதலீட்்டநா்ளரை-
ளின் அனு்பவத்திகனயும் 

தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 ஒக்டோ்பர் 15 சனிககிழனை

திதி: --சஷ்டி

ரோகுகோலம :  ்பகல் :  09.00  - 10.30வனர
சு்ப்ேரம : கோனல : 07.30  -  09.00வனர
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இன்னறைய சு்பதினமத�ோழுனக 
்ேரம

 ் ைஷம  - �னம

ரிஷ்பம  - - ்போரோடடு

மிதுனம - - ேன்னை

கடகம - - சுகம

சிமைம - - ்கோ்பம

கன்னி - - முயறசி

துலோம  - ைறைதி

விருச்சிகம - - நினறைவு

�னுசு  - தவறறி

ைகரம - - த்போறுனை

கும்பம - ்்போடடி

மீனம - - தசலவு

்யோகம: சித�்யோகம

3

இரோசி ்பலன்கள்

கலோநிதி இரோைச்சந்திரகுருககள்
(்போபு சர்ைோ)

கனடியன் ட�ொலர்
வோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல260.25 272.17

யூர�ொ
வோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல350.09 364.89

ஐப்ொன் டயன்
வோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல2.4263 2.5297

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல251.53 262.08

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல405.95 421.86

சுவிஸ பி�ொஙக்
வோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல356.85 374.15

அடெரிக்க ட�ொலர்
வோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல359.23 369.96

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல225.97 236.87

குறித�
வினல

குறித�
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 962.27

குவைத் டினொர் 1,171.15

ஓெொன் ரியொல் 943.18

கட�ொர் ரியொல் 99.71

சவூதி ரியொல் 96.65

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 98.86

நாணய
மாற்று

சுபஹ்  - 04.41
லுஹர்  - 11.58
அஸர்  - 03.16
மஃரிப்  - 05.56
இஷா  - 07.06

அரசியலனைப்பு 22 ஆவது திருத�ம:

அதிகளவு வட்டி தருவதாக கூறி  
சுமார் 70 ககாடி ரூபா கமாசடி

ததன் மாகாணத்தில் இரண்டு  
விகசட குற்றத்தடுப்பு பிரிவுகள்

சி்ரஷ்ட த்போலிஸ் அதிகோரிகளுககு

இராஜதந்திர சம்பிரதாயஙகள்  
ததாடர்பில் ஒருநாள் தசயலமர்வு

ஸ்ரீலஙகா சுதந்திர கட்சி சி்றந்த   
தீர்மானத்்த கமறதகாள்ளும்

குறறைச் தசயல் அதிகரிப்ன்ப கடடுப்்படுத�

28 வயது ே்பர் கஹதுடுவ, ்பலகை பிர்�சததில் னகது

தலநாரன்ஸ் செல்வ்நாயைம்  

அ ர சி ய ல க ம ப பின் 
22ஆவது திருத்தம் 
சதநா்டரபில் ஸ்ரீலங்ைநா 
சுதநதிரக் ைட்சி சிறநத 
தீ ர ம நா ன ச ம நான் க ற 
தமற்சைநாள்்ள எதிர்பநாரத்-
துள்்ளதநாை ைட்சியின் 
ச ்ப நா து ச் ச ெ ய ல நா ்ள ர 
தயநாசிறி ஜயதெக்ைர எம்.
பி சதரிவித்துள்்ளநார.  

22ஆவது திருத்தம் 
மற்றும் 19ஆவது திருத்தம் ஆகியன 
ச்பரும்்பநாலும் ஒதர விதமநாை ைநாைப-

்படுவதநால் அதுசதநா்டர-
பில சிறநத தீரமநானத்கத 
தமற்சைநாள்்ள ைட்சி 
எதிர்பநாரத்துள்்ளதநாைவும் 
அவர சதரிவித்தநார.  

ச்பநாதுஜன ச்பரமுன -
வின் 30 ்பநாரநாளுமன்ற 
உறுபபினரைள் அதற்கு 
எதிரநாை செயற்்ப்டப 
த்பநாவதநாை அக்ைட்சியின் 

ச்பநாதுச்செயலநா்ளர ்பநாரநாளுமன்ற 
உறுபபினர ெநாைர ைநாரியவெம் சதரி-

வித்தநாலும் அதகன நிகறதவற்-
றுவதற்கு அது தக்டயநாை அகம-
யநாசதன்றும் தயநாசிறி ஜயதெக்ைர 
சதரிவித்தநார.  

22ஆவது திருத்தத்கத நிகறதவற்-
றுவதற்கு ்பநாரநாளுமன்றத்திலுள்்ள 
225 உறுபபினரைளில் 147 த்பரின் 
ஆதரவு மட்டுதம அவசியசமன்று 
சதரிவித்துள்்ள அவர, அதுசதநா்டர-
பில் அரெநாங்ைத்துக்குள் இருதவறு 
ைருத்துக்ைள் நிலவுவது சிக்ைலநாகி-
யுள்்ளசதன்றும் குறிபபிட்டுள்்ளநார.

்பண்டநாரைம நிரு்பர பிமல் ஜயசிங்ை  

்ம்்பமுடியநாத அ்ளவுக்கு அதிை 
வட்டி தருவதநாை கூறி ச்பருந -
சதநாகையநான மக்ைளி்டம் 70 தைநாடி 
ரூ்பநாவுக்கும் அதிைமநான ்பைத்கத 
தமநாெடி செய்த ்்பர ஒருவர ைஹது -
டுவ, ்பலைம பிரததெத்தில் கைது 
செய்யப்பட்டுள்்ளதநாை ைஹதுடுவ 
ச்பநாலிஸநார சதரிவித்தனர.  

்பலைம ்பகுதியிலுள்்ள வீச்டநான்-
றுக்கு அதிை்ளவநான வநாைனங்ை -
ளில் வநத சிலர ஒழுங்கீனமநாை 

்்டநதுசைநாள்வதநாை ைஹதுடுவ 
ச்பநாலிஸநாருக்கு வழங்கிய தை-
வலின் த்பரில் ெம்்பவ இ்டத்துக்-
குச் சென்று விெநாரகை ்்டத்திய 
பின்னர அறிநது அந்்பகர கைது 
செய்ததநாை ச்பநாலிஸநார சதரிவித்-
தனர.   

ச்பநாலிஸநார அநத வீட்டுக்குச் 
சென்றத்பநாது அவருக்குப ்பைம் 
சைநாடுத்த சுமநார நூறு த்பர வீட்டுக் -
குள்ளும் சவளியிலும் தங்கியிருந-
ததநாை ச்பநாலிஸநார சதரி -
விக்கின்றனர.

சதன் மநாைநாைத்தில் குற்றச் செயல் -
ைள் அதிைரிபக்ப ைருத்திற்சைநாணடு 
சதன்மநாைநாைத்தில் இரணடு புதிய 
ச்பநாலிஸ் விதெ்ட குற்றத்தடுபபு பிரி -
வுைள் ஸ்தநாபிக்ைப்பட்டுள்்ளன.  

ைநாலி குற்றத்தடுபபு பிரிவு மற்றும் 
மநாத்தகற குற்றத்தடுபபு பிரிவு என 
இநத பிரிவுைள் இயங்ைவுள்்ளதநாை 
ச்பநாலிஸநார சதரிவித்தனர.  

மநாத்தகற விதெ்ட குற்றத்தடுபபு 
பிரிவு மிரிஸ்ஸயில் த்ற்று திறநது 
கவக்ைப்பட்்டது.  

சதன் மநாைநாைத்திற்கு ச்பநாறுப -
்பநான சிதரஷ்ட பிரதி ச்பநாலிஸ் 
மநாஅதி்பர அஜித் தரநாஹனவின் 
தகலகமயில் இதற்ைநான நிைழ்வு 
்க்டச்பற்றது.  

புதிய பிரிவில் சிறபபு ்பயிற்சி 
ச்பற்ற 30 ச்பநாலிஸ் உத்திதயநாைத்-

தரைள் உள்்ளனர. இநத ச்பநாலிஸ் 
உத்திதயநாைத்தரைளுக்கு துப்பநாக்கி 
பிரதயநாைத்திற்ைநான விதெ்ட ்பயிற்சி 

அ ளி க் ை ப ்ப ட் டு ள் ்ள த நா ை 
ச்பநாலிஸநார சதரிவித்தனர.  

உயர சதநாழில்நுட்்ப சதநா்டர-
்பநா்டல் ைட்்டகமபபு இநத 
விதெ்ட பிரிவுைளில் இகைக்-
ைப்பட்டுள்்ளது்டன், தகல-
மகறவநாகியுள்்ள ெநததை்-
்பரைக்ள இலகுவில் கைது 
செய்வதற்குரிய விதெ்ட ்பயிற்-
சிைளும் ச்பநாலிஸநாருக்கு வழங்-
ைப்பட்டுள்்ளது.  

இலங்கையின் சிதரஷ்ட 
ச்பநாலிஸ் அதிைநாரிைளுக்ைநான 
இரநாஜதநதிர ெம்பிரதநாயங் -
ைள் சதநா்டர்பநான சுருக்ைமநான 
அமரவு சவளி்நாட்்டகமச் -
சினநால் முன்சனடுக்ைப்பட் -
டுள்்ளது.  

தமது உத்திதயநாைபூரவ ை்ட -
கமைக்ள எளிதநாக்குவதற்ைநான 
இரநாஜதநதிர ெம்பிரதநாயங் -
ைள் மற்றும் ்க்டமுகறைள் 
சதநா்டர்பநாை ஒரு ் நாள் அமரகவ 
இலங்கை ச்பநாலிஸின் 30 
சிதரஷ்ட அதிைநாரிைள் குழுவுக்கு 
சவளி்நாட்்டகமச்சு ்்டத்தியது.   

இநத அமரவு த்ற்று முன்தினம் 
(13) அகமச்சு அலுவலைத்தில் ்க்ட-
ச்பற்றது.  

வியன்னநா ெநாெனம் மற்றும் இரநா-
ஜதநதிர சிறபபுரிகமைள் ெட்்டத்-
தின்்படி ெரவததெ ச்றிமுகறைள், 
்க்டமுகறைள், ்பழக்ைவழக்ைங்ைள் 
மற்றும் உள்வரும் சவளி்நாட்டுப 

பிரமுைரைளின் விஜயங்ைக்ள 
ஒழுங்கு்படுத்தும் முகறைள் 
உட்்ப்ட ்பல ஊ்டநாடும் அமரவு -
ைக்ள இநதத் திட்்டம் சைநாண-
டிருநதது.  

இரநாஜதநதிர ரீதியநான நிபு -
ைத்துவம் மற்றும் விரிவநான 
அனு்பவமுள்்ள அகமச்சின் 
சிதரஷ்ட அதிைநாரிைள் மற்றும் 
அகமச்சின் ெட்்ட உத்திதயநாைத் -
தரைள் வ்ளவநா்ளரை்ளநாை இநத 
நிைழ்ச்சியில் ைலநதுசைநாண்ட-
னர.   

சவளி்நாட்்டகமச்சின் செயலநா்ளர 
அருணி விதஜவரதனவின் ெநாரபில் 
தமலதிை செயலநா்ளர ைலநாநிதி 
ஏ.எஸ்.யூ. சமணடிஸ் ஆரம்்ப 
உகரகய நிைழ்த்தினநார.  

வடக்கில் கடலட்ட பண்ணைகள்;
இந்திய முதலீடடடாளரகள் ஆரவம்
அ்மசசர் டகளஸ் கதவானந்தா ததரிவிப்பு

உள்ளூர் விவசாய ஊககுவிப்பு;
வவுனியாவுககு ரூ.09 மில். ஒதுககீடு

அத்தியாவசிய மருந்துக்ள இனஙகாண
உயர்மட்ட ததாழில்நுட்பக குழு

ைககள் ்போவனனககு ்�னவயோன

06

கடசியின் த்போதுச்தசயலோளர் �யோசிறி ஜய்சகர எம.பி

அதைரிககோ தசன்றுள்ள நிதி இரோஜோங்க அனைச்சர் தஷஹோன் ்சைசிங்கனவ சந்திதது 
கலந்துனரயோடிய�ோக உலக வங்கியின் த�றகோசியோவுககோன பிரதித�னலவர் ைோர்டடின் 
னரஸர் �னது டுவிடடர் ்பதிவில் குறிப்பிடடுள்ளோர். இ�ன்்்போது, உலக வங்கி எவவோறு 
த்போருளோ�ோர உறுதிப்்படுத�ல் ைறறும மீடசிககோன ஆழைோன கடடனைப்பு சீர்திருத�ங்-
கனள ஆ�ரிகக முடியுதைன்்பது ்பறறி விரிவோக கலந்துனரயோடப்்படட�ோக அவர் �னது 
்பதில் ்ைலும த�ரிவிததுள்ளோர்.

எரிச்பநாருள் நிரபபு நிகலயங்ைளில் இ்டம்-
ச்பறும் முகறதைடுைள் சதநா்டரபில் 200 
இற்கும் தமற்்பட்்ட முகறப்பநாடுைள் வநாடிக்-
கையநா்ளரைளி்டமிருநது கிக்டத்துள்்ளதநாை 
ச்பநாதுப ்பயன்்பநாட்டு ஆகைக்குழுவின் 
தகலவர ஜனை ரத்்நாயக்ை சதரிவித்தநார.   

எனினும் வநாடிக்கையநா்ளருக்கு உரிய 
முகறயில் எரிச்பநாருக்ள ச்பற்றுக்சைநா -
டுக்கும் ச்பநாறுபபு ச்பநாதுப ்பயன்்பநாட்டு 
ஆகைக்குழுவுக்கு இருக்கிறசதன்றும் 
ஆகைக்குழுவின் தகலவர சுட்டிக்ைநாட்டி-
யுள்்ளநார.   

்நாடு முழுவதுமுள்்ள 60 எரிச்பநா -
ருள் நிரபபு நிகலயங்ைளிலிருநது 

மு்்றககடுகள் ததாடர்பில்   
இதுவ்ர 200 மு்்றப்பாடுகள்  

PUCSL தலைவர்

எரித்போருள் நிரப்பு நினலயங்களில்
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இறக்காமம் பிரதேச சசயலகாளர் பிரிவிற்-
குட்பட்ட சிறுவர்்ளின் உரிமம, ்பகாது-
்காப்பு, அபிவிருத்தி, சிறுவர் நலன் 

மற்றும் தமம்்பகாடு என்்பவற்மற ஆரகாய்கின்ற 
பிரதேச சிறுவர் உரிமம ்ண்காணிப்புக குழுக 
கூட்டம் (DCMC) சிறுவர் உரிமம்ள் தமம்-
்பகாடடு உத்திதயகா்த்ேர் எஸ். ச்பறுல் ஹஸீனகா 
அவர்்ளின் ஒருங்கிமைப்பில், உேவி பிரதேச 
சசயலகாளர் எம்.ஏ.சி. அஹமட நஸீல் ேமல-
மமயில் பிரதேச சசயல் த்டத்பகார் கூ்டத்தில் 
இ்டம்ச்பற்றது.

இககூட்டத்தில் பிரதேச சிறுவர்்ளின் உரிமம 
மற்றும் ்பகாது்காப்பு என்்பவற்மற உறுதிப்்படுத்-
தும் தநகாககில், ்பகா்டசகாமல இம்ட வில்ல், 

்ல்வி ரீதியகான பிரச்சிமன்ள், ்பகா்டசகாமல 
மகாைவர்்ளின் ்பகாது்காப்பு, பிரத்திதய் ்ல்வி 
ந்டவடிகம்்ள், சிறுவர்்மள மமயப்்படுத்திய 

த்பகாமேப்்பகாவமன, இளவயது 
திருமைம், சிறுவர்்ளின் சு்காேகார 
தமம்்பகாடு, விதே்ட தேமவயும்டய 
சிறுவர்்ளின் நலதனகாம்்பல் 
மற்றும் கிரகாம மட்ட சிறுவர் அபி-
விருத்தி குழு (VCDC)  மற்றும் 
முன்்பள்ளி்ள் சேகா்டர்்பகான வி்ட-
யங்்ள் ்லந்துமரயகா்டப்்பட்டன.

தமலும் ்பகாதிக்ப்்பட்ட ச்பண்ள் 
அமமப்பு சகார்்பகா் ்லந்து 
ச்காண்ட திட்டமி்டல் உத்திதயகா்த்-
ேர்  திருமதி எஸ். ஜிதனகா அவர் -்
ளினகால் ்பகால்நிமல வன்முமற 

சேகா்டர்்பகான விழிப்புைர்வும் நி்ழ்வில் ்லந்து 
ச்காண்டவர்்ளுககு வழங்்ப்்பட்டது.

இககூட்டத்தில் பிரதி திட்டமி்டல் ்பணிப்்பகாளர் 
த்.எல். ஹம்சகார், நிருவகா் உத்திதயகா்த்ேர் 
எச்.பி. யசரடன ்பண்டகார, இறக்காமம் ச்பகாலிஸ் 
நிமலய உ்ப ச்பகாறுப்்பதி்காரி (நிருவகா்ம்),  
ச்பகாதுச் சு்காேகார மவத்திய அதி்காரி, கிரகாம 
உத்திதயகா்த்ேர்்ள்,  இறக்காமம் ் ல்விக த்காட-
்டத்திற்குட்பட்ட ்பகா்டசகாமல அதி்பர்்ள், சமய 
நிறுவன ேமலவர்்ள், ம்ளிர் அமமப்பு பிரதி-
நிதி்ள், பிரதேச சசயல் ்ள உத்திதயகா்த்ேர்-
்ள் ஆகிதயகார் ்லந்து ச்காண்டனர்.

விவசகாய ்மளச்கால்லி்ளின் விமல 
நகாளுககு நகாள் அதி்ரிப்்பேனகால் 
இேற்கு தீர்வகா் விவசகாய அபிவி-

ருத்தி திமைக்ளத்தின் ஊ்டகா் ச்ல விவசகாய 
மத்திய நிமலயங்்ளிலும் ்மளச்கால்லி-
்ள், பூச்சிச்கால்லி்ள் மற்றும் இரசகாயன 
்பசமள என்்பனமவ்மள விற்்பமன சசய்யும் 
விநிதயகா் நிமலயங்்ள் ஆரம்பிக்ப்்படும். 
சந்மேயில் உள்ள விமலமயவி்ட குமறந்ே 
விமலயில் ேரமகான உ்ப்ரைங்்மள வழங்கு-
வேற்கு ந்டவடிகம் எடுக்ப்்படும் என விவசகாய 
அமமச்சர் மஹிந்ே அமரவீர சேரிவித்ேகார்.

அனுரகாேபுரம் ்சலன்பிந்துனுசவவ இலுப்-
்பக்ன்னிய ்பகுதியில் 2022 / 23 ச்பரும் 
த்பகா்த்திற்கு விவசகாயி்ளுககு தேமவயகான 
தசகாள விமே, இரசகாயன ்பசமள மற்றும் 
விவசகாய உ்ப்ரைங்்ள் என்்பன அமமச்சரி-
னகால் அணமமயில் வழங்கி மவக்ப்்பட்டன.

அவர் அங்கு சேகா்டர்ந்து ்ருத்து சேரிவிக-
ம்யில் “்்டந்ே ்காலத்தில்  ேவறு ந்டந்ேே-
ேகால்  நகாடடிற்கு இழப்பு ஏற்்பட்டது . எமது 
விவசகாயி்ள் வீதிககு இறங்கினகார்்ள்.அவர்-
்ள்  வீதிககு வந்ேது எேற்கும் அல்ல. அவர்-
்ளுககு தேமவயகான உரம், ்மளச்கால்லி , 
பூச்சிச்கால்லி்ள் மற்றும் ஏமனய உேவி்ள் 
கிம்டக்காமமயினகாதலதய  வீதிககு வந்து ஆர்ப்-
்பகாட்டங்்ளில் ஈடு்பட்ட்டனர்.

அேன் இறுதிப்ச்பறுத்பறு எங்கு முடிந்ேது 
என்்பமே நகாம் யகாவரும் அறிதவகாம்.அப்்படி-
யகானகால் இனிதமலும் விவசகாயி்மள வீதிககு 

ச்காணடுவரும் யு்த்மே ஆரம்பிக்காமல் 
விவசகாயி விவசகாய நிலத்தில் இறங்குவேற்கு 
விவசகாயி்மள வலுப்்படுத்தும் யு்த்மே ஆரம்-
பிப்்பது எமது தநகாக்மகாகும்.

நகாம் வந்ே  சில மகாேங்்ளினுள் ்்டந்ே 
சிறுத்பகா்த்திற்கு தேமவயகான உரவம்்மள 
வழங்கிதனகாம்.வ்டமத்திய மகா்காைத்திற்கு 
9000 சமடரிக ச்டகான்னுககும் அதி்மகான   
உரத்சேகாம்யிமன வழங்கி மவத்தேகாம். 
எமது விவசகாய மக்ள் ச்பரிேகா் எமேயும் 
எதிர்்பகார்க்வில்மல. மகானியங்்மள த்ட-
்வும் இல்மல. அவர்்ளின் த்காரிகம் 
தேமவயகான எரிச்பகாருள் ,இரசகாயன உரம் உள்-
ளிட்ட விவசகாய உ்ப்ரைங்்மள நியகாயமகான  
விமலயில்  ் காலதநரத்திற்கு ேர தவணடும் என்-
்பேகாகும். அறுவம்ட சசய்யும் த்பகாது அேற்கு 
சிறந்ே விமலமய ச்பற்றுத்ேரும்்படி  அவர் -்
ளின் த்காரிகம்யகாகும்.

அந்ே உணமம்மள தேர்ந்சேடுத்து   
தவமல சசய்வதே  விவசகாய அமமச்சர் என்ற 
ரீதியில் எனககும் முழு அரசகாங்்த்திற்கும் 
உள்ள  ச்பகாறுப்பு என அவர் சேரிவித்ேகார். இனி 

வரப்த்பகாவது ச்பரும்த்பகா் சசய்ம்க ்காலமகா-
கும்.அேமன சவற்றி்ரமகா் சசய்து ச்காள்வ-
ேற்கு தேமவயகான ச்ல ந்டவடிகம்்மளயும் 
தமற்ச்காள்தவகாம். அமவ்ளுககு ேம்ட ஏற்்ப-
்டகாமல் இருக்காது. சில தநரங்்ளில் எமது விவ-
சகாயி்ளின் அறுவம்ட ்காலங்்ளின் த்பகாது 
அமவ சவளிநகாடு்ளில் இருந்து ச்காணடு 
வரப்்படடு எமது உற்்பத்தி்ளின் விமலமய 
குமறககும் தவமலத்திட்டம் இன்னும் சேகா்டர்-

கிறது. இந்ே தவமலத்திட்டத்மே முறியடித்து 
சவற்றிச்காள்ள தவணடும்.

எமது விவசகாயி்ளின் சநல், சவங்்காயம் 
மற்றும் தசகாளம் உள்ளிட்ட உற்்பத்தி்ளுககு 
சிறந்ே விமலமய ச்பற்றுச்காடுப்்பது  எமது 
தநகாக்மகாகும். இேற்கு மகாற்றமகா் விவசகாயி -்
ளின் உற்்பத்தி்ளுககு குமறந்ே விமல கிம்டத்-
ேகால் அவர்்ள் அதிலிருந்து விலகிச் சசன்று 
விடுவகார்்ள். விவசகாயி்ளின் உற்்பத்திககு 
அதி் விமல கிம்டககுமகாயின் உைவு உற்்பத்தி 
ச்பகாருட்ளுககு ேடடுப்்பகாடு நிலவ வகாய்ப்பி-
ருக்காது.

விவசகாயி்மள நிரந்ேரமகா்தவ விவசகாயத் 
துமறயில் வலுப்்படுத்தி நகாடடிற்கு தேமவயகான 
உைவு உற்்பத்தி்மள அதி்ரிப்்பேற்்கான ச்ல 
ந்டவடிகம்்மளயும் தமற்ச்காள்ளுமகாறு 
ஜனகாதி்பதி ஆதலகாசமன வழங்கியுள்ளகார்.”

இவவகாறு அவர் சேரிவித்ேகார்.

editor.tkn@lakehouse.lk

இலங்ம்யின் சில பிரதேசங்்ள் த்பகாமேப் -
ச்பகாருள் குற்றங்்ளுககுப் பிரசித்தி ச்பற்ற 
இ்டங்்ளகா் ேற்த்பகாது மகாறியுள்ளன. முன்ன -

சரல்லகாம் ச்காழும்பு மற்றும் அேமன அணடிய பிரதே -
சங்்ளிதலதய த்பகாமேப்ச்பகாருள் ்பகாவமன, ்்டத்ேல் 
மற்றும் அேனு்டன் சேகா்டர்பும்டய குற்றச்சசயல்்ள் 
அதி்ளவில் இ்டம்ச்பற்று வந்ேன. ச்பகாலிசகாரகால் 
த்பகாமேப்ச்பகாருட்ள் அடிக்டி ம்ப்்பற்றப்்படுகின்ற 
இ்டங்்ளும் ேமலந்ர் பிரதேசங்்ளகா்தவ இருந்ேன.   

ஆனகால் ேற்த்பகாது நகாடடின் தவறு பிரதேசங்்ளில் 
த்பகாமேப்ச்பகாருட்ள் அடிக்டி ம்ப்்பற்றப்்படுகின்றன. 
யகாழ்ப்்பகாைம் பிரதேசத்தில் இந்தியகாவிலிருந்து ்்டத்தி 
வரப்்படுகின்ற த்ரள ்ஞசகா அடிக்டி ம்ப்்பற்றப்்படு-
கின்றது. அதேசமயம் சஹதரகாயின் த்பகாமேப்ச்பகாரு-
ளும் யகாழ்ப்்பகாைம் பிரதேசத்தில் அடிக்டி ம்ப்்பற்றப் -
்படுகின்றது. யகாழ் மகாவட்டத்தில் உள்ள இமளஞர்்ள் 
்பலர் த்பகாமேவஸ்துககு அடிமமயகாகியிருப்்பேகா்வும் 
அதிர்ச்சித் ே்வசலகான்று சவளிவந்துள்ளது.   

அதேத்பகான்று கிழககு மகா்காைத்தின் சில பிரதேசங் -
்ளில் சஹதரகாயின் த்பகாமேப்ச்பகாருள் ம்ப்்பற்றப்்படு-
கின்ற சம்்பவங்்ள் அடிக்டி இ்டம்ச்பறுகின்றன. சமீ்ப-
்கால ச்பகாலிஸ் ே்வல்்ளின்்படி கிழககு மகா்காைத்தின் 
்காத்ேகான்குடி பிரதேசத்தில் சஹதரகாயின் த்பகாமேப் 
ச்பகாருட்ள் அடிக்டி ம்ப்்பற்றப்்படடுள்ளேகா் ே்வல் 
சவளியகாகியுள்ளது. அதேதநரம் ்காத்ேகான்குடியில் சில 
தினங்்ளுககு முன்னர் இ்டம்ச்பற்ற ்த்திககுத்துச் சம்்ப -
வசமகான்றில் சம்்பந்ேப்்பட்ட குற்றவகாளி த்பகாமேப்ச்பகா -
ருளுககு அடிமமயகானவசரன்ற ே்வலும் சவளியகாகி-
யிருந்ேது.   

்காத்ேகான்குடி பிரதேசத்தில் ஒரு மகாே்காலத்தில் 
ச்பகாலிசகார் தமற்ச்காண்ட சுற்றிவமளப்பு்ளின் த்பகாது 
த்பகாமேப்ச்பகாருட்ள் ம்ப்்பற்றப்்பட்ட சம்்பவங்்ள் 
அதி்ளவில் ்பதிவகாகியிருந்ேன. த்பகாமேப்ச்பகாருள் 
்பகாவமன மற்றும் ்்டத்ேல் குற்றச்சசயல்்மள ஒழித்-
துக ்டடுவேற்கு உேவுமகாறு அப்பிரதேச மக்ள் ச்பகாலி-
சகாரி்டம் த்காரிகம் விடுககுமளவுககு த்பகாமேப்ச்பகா -
ருள் குற்றங்்ள் ச்பருகியுள்ளன.   

த்பகாமேப்ச்பகாருள் குற்றவகாளி்மளக ம்து சசய்-
வேற்்கான ச்பகாலிஸ் பிரிசவகான்று வகாமழச்தசமன 
்காகிேஆமல பிரதேசத்தில் இயங்கி வருகின்றது. அங் -
குள்ள ச்பகாலிசகார் அடிக்டி சுற்றிவமளப்பு்மள தமற் -
ச்காணடு த்பகாமேப்ச்பகாருட்மளக ம்ப்்பற்றி வருகின்ற -
னர். ்காகிேஆமலயின் அயலில் உள்ள ்காவத்ேமுமன 
பிரதேசத்தில் த்பகாமேப்ச்பகாருட்ள் ம்ப்்பற்றப்்பட்ட 
்பல்தவறு சம்்பவங்்ள் இ்டம்ச்பற்றுள்ளன.   

த்பகாமேப்ச்பகாருள் ஒழிப்புப் பிரிவு ச்பகாலிசகாருககு 
அப்பிரதேசத்திலுள்ள ச்பகாதுமக்தள அடிக்டி ே்வல் 
வழங்கி வருவேகா்த் சேரியவருகின்றது. ச்பகாதுமக் -
ளின் ே்வல் ்காரைமகா் த்பகாமேப்ச்பகாருட்மள அடிக-
்டி ம்ப்்பற்ற முடிவேகா் ச்பகாலிஸ் வட்டகாரங்்ள் சேரி-
விககின்றன. ச்பகாதுமக்ள் வழங்குகின்ற இந்ே ஆேரவு 
உணமமயிதலதய ்பகாரகாட்டத்ேக்து. மக்ள் அதி்ம் 
ஆேரவு வழங்குவகார்்ளகானகால் த்பகாமேப்ச்பகாருள் குற் -
றங்்மள ஒழிப்்பது ச்பகாலிசகாருககு ச்பரிதும் உேவி -
யகா் இருககுசமன்்பதில் ஐயமில்மல.   

மகாைவர்்மள இலககு மவத்து த்பகாமேப்ச்பகாருள் 
வியகா்பகாரத்தில் ஈடு்படடு வரும் கும்்பல்்ளும் இயங்கி 
வருகின்றன. ஐஸ் என்ற த்பகாமேப்ச்பகாருமள மகாை -
வர்்ளுககு விற்்பமன சசய்யும் சட்டவிதரகாே ந்பர்்ள் 
்பற்றிய ே்வல்்ள் அடிக்டி சவளிவருகின்றன. அதே-
தநரம் மகாைவர்்ளில் ்பலர் த்பகாமேப்ச்பகாருள் ்பகாவ-
மனககு அடிமமயகாகி இருப்்பேகா் ஏற்்னதவ ே்வல் -
்ள் சவளிவந்துள்ளமமயும் குறிப்பி்டத்ேக்து.   

நகாடடின் எதிர்்கால சந்ேதியினமர இலககு மவத்து 
அவர்்மள தீயவழியில் இடடுச் சசல்வேற்கு முற்்படு-
கின்ற குற்றவகாளி்ள் சேகா்டர்பில் மி்வும் அவேகானமகா் 
சசயற்்ப்ட தவணடியது சமூ்நலனில் அக்மறயுள்ள 
அமனவரினதும் ்்டமமயகாகும். த்பகாமேப்ச்பகாருள் 
குற்றவகாளி்ள் சேகா்டர்பில் ச்பகாதுமக்ள் வழங்குகின்ற 
ே்வல்்ள் ஒவசவகான்றும் த்பகாமேப்ச்பகாருள் குற்றங்-
்மள ஒழிப்்பதில் ச்பகாலிசகாருககு உேவியகா் அமமயு -
சமன்்பதில் ஐயமில்மல.   

இமவஒருபுறமிருக், இளவயதினமர இலககு 
மவககும் த்பகாமேப்ச்பகாருள் குற்றவகாளி்ள் சேகா்டர்-
பில் சமூ்நலன்விரும்பி்ள் அமனவருதம சிரத்மே 
ச்காள்ள தவணடியது அவசியம். நகாடடின் எதிர்்கால 
சந்ேதியினமர ேவறகான ்பகாமேககுக ச்காணடு சசல்-
வேற்கு முற்்படுகின்றவர்்ள் தமகாசமகான குற்றவகாளி் -
ளகாவர். அவர்்மள ஒருத்பகாதுதம மன்னிக் முடியகாது. 
அவர்்ள் சட்டத்தின் முன்னகால் நிறுத்ேப்்ப்ட தவணடிய-
வர்்ளகாவர். அவவகாறகான த்பகாமேப்ச்பகாருள் வியகா்பகா-
ரி்ள் சேகா்டர்்பகா் ச்பகாதுமக்ள் த்பகாதுமகான ே்வல்-
்மள ச்பகாலிசகாருககு வழங்குவது அவசியம்.   

மறுபுறத்தில், இளவயதினரின் ச்பற்தறகாரும் இதுவி்ட -
யத்தில் மிகுந்ே அவேகானத்து்டன் சசயற்்ப்ட தவணடியது 
அவசியமகாகும். ச்பற்தறகார் ேங்்ளது பிள்மள்ளின் 
அன்றகா்ட ந்டத்மே்ள் சேகா்டர்்பகா் மிகுந்ே விழிப்புைர்-
வு்டன் ந்டந்து ச்காள்ள தவணடும். ேங்்ளது பிள்மள -்
ளின் நடபுவட்டம், அவர்்ளது அன்றகா்ட ந்டத்மே்ளில் 
்காைப்்படுகின்ற மகாற்றங்்ள், பிள்மள்ளுககு புதிேகா் 
ஏற்்படுகின்ற ்பைத்தேமவ, வழமமககு மகாறகான ்ப்ல்-
தநர உறக்ம் த்பகான்றமவ ்பற்றிசயல்லகாம் ச்பற்தறகார் 
ேங்்ளது பிள்மள்ள் மீது அதி் அவேகானம் சசலுத்து-
ேல் தவணடும்.   

பிள்மள்ளின் மகாறு்பகா்டகான ந்டத்மேக த்காலம் ஆரம் -
்பத்திதலதய அவேகானிக்ப்்படுமகானகால் த்பகாமேப் -
ச்பகாருள் ்பகாவமனமய ஆரம்்பத்திதலதய ்ண்டறிந்து 
வி்டலகாம். அப்பிள்மளமய த்பகாமேப்ச்பகாருள் ்பகாவ -
மனயிலிருந்து விடு்ப்டச் சசய்வதும் இலகுவகாயிருக-
கும். த்பகாமேப்ச்பகாருள் ்பகாவமனயற்ற சமுேகாயத்மேக 
்டடிசயழுப்புவேற்கு ஒவசவகாருவரும் ேங்்ளது ்பங்் -
ளிப்ம்ப வழங்் தவணடியது மி்வும் அவசியமகாகும்.
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இறக்காமத்தில் பிரதேச சிறுவர்
்ண்காணிப்புககுழுக கூட்டம்

விவசகாயி்ள் வீதியில் இறங்குகினற
யு்ம் இனிதமல் தேகானறதவ கூ்டகாது!

ேகாய்காந்து தூேர் முன்காள் ்ட்ட்டம்
‘Siam Nivasa’ ்்காசகார நில்யமகா் மகாறறம்

இன்மறய நகாளில் ே்வல் சேகாழில்நுட-
்பங்்ளின் வளர்ச்சி அதீே உச்சத்மே 
சேகாடடு நிற்கின்றது என்று சசகால்-

லலகாம். குறிப்்பகா் ்ைனி யு்ம் என்று இந்ே 
்காலத்மே அமழககின்றகார்்ள். ச்காம்பியூட-
்டர்்ளின் ்பகாவமன இன்று ச்ல விேத்திலும் 
உலகில் ்பரவலகா் இருககிறது.

்்டந்ே நூற்றகாணம்ட த்பகாலல்லகாது இந்ே 
21 ஆவது நூற்றகாணடிதலதய அமனத்து அறி-
வியல் வி்டயங்்ளும் ்ைனி மூலதம ந்டக-
கின்றது. உல் நகாடு்ளின் அரச ்காரியங்்ள், 
அத்தியகாவசிய தசமவ்ளகான சு்காேகாரம், மவத்-
தியசகாமல, ்ல்வி, த்பகாககுவரத்து, ே்பகால், நீர்ப்-
்பகாசனம், உைவு, த்பகான்ற துமறசகார்ந்ே பிரி-
வு்ளில் இன்று ்ைனியின் ்பங்்ளிப்பு மி் 
இன்றியமமயகாேசேகான்றகாகி விட்டது.    

அதேசமயம் ச்பகாதுத்துமற, விமளயகாடடு 
என்்பனவற்றிலும்கூ்ட இேன் ்பங்்ளிப்பு அதமகா-
்மகா் இருககிறது. இமவ ேவிர மக்ளுக-

கும் ்ணினி ்பல வம்்ளிலும் உேவுகிறது. 
குறிப்்பகா் ்பள்ளிககூ்ட மகாைவ, மகாைவி்ள் 
்ல்லூரி மகாைவர்்ள், ஆசிரியர்்ள், த்பரகாசிரி-
யர்்ள், விரிவுமரயகாளர்்ள், நூல் நிமலயங்-
்ள், ஆவை ்காப்்ப்ங்்ள் என்று ்ைனியின் 
்பகாவமன விரிந்து கி்டககிறது.

்ைனியில் ச்பரியவர்்ளும், இமளதயகா-
ரும் நிமறய தநரத்மே சசலவு சசய்கிறகார்-
்ள். இதில் எந்ே அளவிற்கு ஒரு மனிேனுககு 
சகாே்ம் இருககிறதேகா அதே அளவு அவனுககு 
்பகாே்மகான வி்டயங்்ள் குவிந்து கி்டககின்றன. 
இப்ச்பகாழுது ்பலர் ்ைணிமய ே்காே ்காரி-
யங்்ளுககும் ்பகாவிககிறகார்்ள். ்பகாலியல் துஷ்-
பிரதயகா்ம், நீலப்்ப்டங்்ள், ஆள்மகாறகாட்டம், 
வங்கிக ்ைககு்ளில் ம்யகா்டல் மற்றும், அவ-
தூறகான மின்னஞசல், ஒருத்ேருகச்காருத்ேர் 
்ைனி மூலம் த்பசுேல் (சடடிங்) என்று ஏ்ப்-
்பட்ட ்பகாே்மகான சசயல்்ள் ஒவசவகாருநகாளும் 
த்காடிக்ைககில் ந்டககின்றன.

இமளதயகார் மத்தியில்ேகான் இது ந்டககின்-
றேகா என்றகால், இல்மல.  குடும்்ப்காரரும் 
ேவறகா் ்ைனிமய ்பகாவிககிறகார்்ள். ேங்்ள் 
மமனவிககு சேரியகாமல் பிமழயகான வழியில் 
இவர்்ள் ந்டக் முற்்படுகிறகார்்ள்.. மு்ப்புத்ே-
்த்தில் ்பலமர வம்புககு இழுத்து ஆ்பகாச த்பச்-
சு்மள த்பசுவது, சகாடடிங் சசய்யும்த்பகாது ேகான் 
திருமைமகா்காேவன் என்று சசகால்லி, ஆமச-
வகார்த்மே்ள் த்பசி ்ம்டசியில் ேப்பு சசய்ய 
முயல்வது, ்பகாலியல் ்ப்டங்்மள ்பகார்ப்்பது, 
மமனவிமய ்பகார்க்த் தூணடுவது என்சறல்-

லகாம் ேவறு்ள் ஏரகாளம். இப்்படி இந்ே ்ைனி 
யு்த்தில் நிமறயதவ சமுேகாய சீர்த்டு்ள் ந்டக-
கின்றன என்று ்பலரும் ேங்்ள் ்ருத்து்மள 
சசகால்கிறகார்்ள். ்ைனி எல்தலகாருககும் அவ-
சியமகானதே. அமே ம்யகாள்வதில்ேகான் ேவ-
று்ள் ந்டக் வகாய்ப்பு இருககிறது. ஆ் இந்ே 
அற்புே அறிவியல் சகாேனத்மே நல்ல வி்டயங்-
்ளுகத் ்பயன்்படுத்ேலகாம்.

க�ொழும்பு ந்ர மண்ட்பத்திற்கு அரு்காமமயில் 
முன்பு இயங்கி வந்ே ேகாய்லகாந்து தூேர் 
்ட்ட்டம், ேற்த்பகாது ‘siam nivasa’ எனப்்ப-

டும் ்பன்மு் சசயல்்பகாடடு ்லகாசகார மமயமகா் ேகாய்லகாந்து 
தூேர்த்ேகால் மகாற்றப்்படடுள்ளது. Siam Nivasa - அல்லது 
ேகாய்லகாந்து சமகாழியில் ‘Siam Nivas’ என்றகால் ‘ேகாய்லகாந்து 
மக்ளின் இல்லம்’ என்று ச்பகாருள்்படும்.

ேகாய்லகாந்து அரசு இந்ே ்ட்ட்டத்மேயும் நிலத்மேயும் 
1980 ்ளில் வகாங்கி, அமே ேனது தூேர்மகா் ்பயன்்ப-
டுத்தி வந்ேது. பின்னர், அரசியல் சூழ்நிமல மற்றும் ்பகாது-
்காப்புக ்காரைங்்ளகால், தூேர்மகானது விதஜரகாமவில் 
உள்ள கிரீன் லங்்கா ்ட்ட்டம், பின்னர் ச்காழும்பு மகாந்ர 
சம்ப முேல்வரகான தரகாசி தசனநகாயக்வின் வகாசஸ்ேலத்-
திற்கும், அடுத்து  தசர் மகார்க்ஸ் ச்பர்னகாணத்டகா மகாவத்-
மேயில் உள்ள ேற்த்பகாமேய இ்டம் என ்பலமுமற இ்டம் 
மகாற்றப்்பட்டது.

 இப்த்பகாது தூேர்ம் ்ட்ட்டத்மே மீணடும் உயிர்ப்பிககும் 
்பணியில் ஈடு்படடுள்ளது. ேகாய்லகாந்துககும் இலங்ம்ககும் 
இம்டயிலகான வரலகாற்றுச் சிறப்பு, பிமைப்பு மற்றும் நடபுறமவ 
தமம்்படுத்துவேற்கும் வளர்ப்்பேற்கும் இப்புதிய இ்ட வசதி ஒரு 
்லகாசகார மமயமகா்வும் நி்ழ்வு்ள் மற்றும் சசயல்்பகாடு்ளுக-
்கான இ்டமகா்வும் சசயல்்படும்.

 Siam Nivasa திறப்பு விழகாமவக குறிககும் வம்யில் அண-
மமயில் விதச்ட அங்குரகார்ப்்பை நி்ழ்சவகான்று நம்டச்பற்றது. 
இந்ே நி்ழ்வில் Hoon-Kra-Bork அல்லது ்பகாரம்்பரிய ேகாய்லகாந்து 
ச்பகாம்மலகாட்டம் மற்றும் ்பகாரம்்பரிய இமச நி்ழ்ச்சி, அேமனத் 

சேகா்டர்ந்து ேகாய்லகாந்து ச்பகாம்மலகாட்டக ்மல சேகா்டர்்பகான சசல-
யமர்வு ஆகியமவ அ்டங்கியிருந்ேன.  

 இந்நி்ழ்வில் ்ருத்துத் சேரிவித்ே இலங்ம்க்கான ேகாய்-
லகாந்து தூதுவரகான  த்பகாஜ் ஹர்ன்த்பகால் கூறும்யில், “்பல 
நூற்றகாணடு்ளகா்த் சேகா்டரும் ச்பௌத்ே உறவு்ளுககு தமலதி -்
மகா், 1955 ஆம் ஆணடு முேல் இலங்ம்யு்டன் ேமலசிறந்ே 
பிமைப்பு்டனகான இரகாஜேந்திர உறவு்மளப் த்பணி வரும் ேகாய்-
லகாந்து இரகாச்சியம், புதிய Siam Nivasa ்பன்மு் சசயல்்பகாடடு 

்லகாசகார மமயத்மே திறந்து மவப்்பதில் ச்பருமம ச்காள்-
கிறது. இலங்ம்யில் உள்ள இலங்ம்யர்்ள் மற்றும் 
ேகாய்லகாந்து பிரமஜ்ள் ்பல்தவறு நி்ழ்வு்ளுககு ்பயன்-
்படுத்ேககூடிய ஒரு நி்ழ்வு ஏற்்பகாடடு இ்டத்மே வழங்கும் 
அதே தவமளயில், எங்்ள் இரு நகாடு்ளுககும் இம்டயி-
லகான நல்லுறமவக ச்காண்டகாடுவேற்கு ஒரு பிரத்திதய் 
இ்டத்மே ஏற்்பகாடு சசய்வேற்கு இதுதவ சிறந்ே ேருைம். 
இந்ே சகாேமன இலககிமன ேமது மதிப்புமிக் மற்றும் 
ச்ௌரவமகான வரும்யு்டன் சிறப்பிககும் வம்யில், அங்கு-
ரகார்ப்்பை மவ்பவத்தில் ்லந்து ச்காண்ட அமனவருககும், 
குறிப்்பகா் ஆசியகான் நகாடு்ளின் தூதுவர்்ள் மற்றும் தூேர-
்த் ேமலவர்்ளுககு ேகாய்லகாந்து அரசகாங்்த்தின் சகார்்பகா் 
நன்றி சேரிவிப்்பதில் நகான் மி்வும் மகிழ்ச்சியம்டகிதறன்” 
என்றகார்.  

ேகாய்லகாந்து தூேர்த்தின் Siam Nivasa ்பன்மு் சசயல்-
்பகாடடு ்லகாசகார நிமலயத்தின் அங்குரகார்ப்்பை விழகா நி்ழ்-
வில் சவளிநகாடடு உயர்ஸ்ேகானி்ர்்ள் மற்றும் தூதுவர்-
்ள் உட்ப்ட ்பல இரகாஜேந்திரி்ள் மற்றும் முககியஸ்ேர்்ள் 

்லந்து சிறப்பித்துள்ளனர்.
இந்நி்ழ்மவக குறிககும் வம்யிலும், ேகாய்லகாந்து-இலங்ம் 

நடபுறமவ சவளிப்்படுத்தும் வம்யிலும், Hoon- Kra-Bork ேகாய்-
லகாந்து ச்பகாம்மலகாட்டம் மற்றும் ேகாய்லகாந்து சிறப்பு இமச 
நி்ழ்வு ச்காழும்பு ந்ர மண்ட்பத்திலுள்ள ச்காழும்பு மகாந்ர 
சம்பயில் அமமந்துள்ள புதிய ்ட்ட்டத்தின் புதிய நி்ழ்வு அரங்-
்த்தில் ச்காழும்பு மகாந்ர சம்ப முேல்வரகான தரகாசி தசனகாநகாயக-
்வின் பிரசன்னத்து்டன் ந்டத்ேப்்பட்டது.

த்காவிலூர் சசல்வரகாஜன்...?

எம்.எஸ்.எம்.றிஸ்வகான்...?
(அக்கரைப்பற்று வடககு தின்கைன் நிரு்பர்)

மேகார் ேம்பி ஆரிப்...?
(அநுைாதபுைம் மேற்கு தின்கைன் நிரு்பர்)

்னியிருக் ்காய
்வர்ேல் ேவறு!

ம்பாரதப்்பாருள் குற்்றங்கரை ஒழிக்க  
்்பாதுேக்களின் ஒத்துரைபபு அவசியம்

மதிக்கத் த்காதவர்களையும் மதிக்கககூடிய அைவுககு 
உயரத்திவிடுவது அவர்களிடம் குவிந்துளை
பணத்ளதத் தவிர வவறு எதுவும் இலளலை.

ச்பகாருளல் லவமரப் ச்பகாருளகா்ச் சசய்யும்
ச்பகாருளல்லது இல்மல ச்பகாருள்
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இவ்ோறு அமபோமை ைோ்டடத்தின் சமைோந்துமை 
்லயத்துககு உடபடட அன்்னைமல ஸ்ரீசகதி வித்தி-
யோலய முப்பரும விழோவில் உமையோற்றிய சம-
ைோந்துமை ்லயக்கல்விப பணிபபோளர் எஸ். எம. 
எம. அமீர் ்ெரிவித்ெோர்.

அன்்னைமல ஸ்ரீ சகதி வித்தியோலய முப்பரும 
விழோ வித்தியோலய அதிபர் ்போன். போைதிெோசன் 
ெமலமையில்  நமட்பற்ை்போது உமையோற்றும்க-
யில் அ்ர் ்ைற்்கணட்ோறு ்ெரிவித்ெோர்.

ஆசிரியர்தி்ன விழோ, சிறு்ர்தி்ன விழோ, முதி-
்யோர்தி்ன விழோ ஆகிய மூன்று விழோக்கமளயும 
இமைத்து முப்பரும விழோ நமட்பற்ைது.

விழோவில் பிைதிக ்கல்வி பணிபபோளர்்களோ்ன 
திருைதி நிெர்ஷினி ை்்கந்திைகுைோர், பி.எம.யசீர் 
அைபோத், உெவிக ்கல்வி பணிபபோளர்்களோ்ன வீ.ரி. 
ச்கோ்ெ்ைோஜோ, எச்.மநரூஸ்்கோன் ைற்றும சமூ்க 
ஆர்்லர்்களும ்பற்்ைோர்்களும, ஆசிரியர்்களும, 
ைோை்ர்்களும ்கலந்து ்்கோணடோர்்கள்.

அங்கு சிைபபமசைோ்க ்்கோழுமபிலிருந்து ்ந்ெ 

ஹரி என்ப்ரின் ைோயோஜோல வித்மெ சிறு்ர்்கமள 
்பரிதும ்க்ர்ந்ெமை குறிபபிடத்ெக்கது.

விழோவில்  ்கல்பிப பணிபபோளர் அமீர் ்ைலும 
கூறியெோ்து:

்பரிய போடசோமல்களி்ல பரீடமச ம்த்து 
90 அல்லது 100 புள்ளி்கமள ்பற்ை்ர்்களுககு 
ைடடு்ை இடம ்ழங்குகிைோர்்கள். இது சரியோ? 
இதுவும இன்று ்்கள்வியோகிைது.  உணமையி-
்ல்ய படிக்கோெ்ர்்கமள படிக்க ம்ககும இடம-
ெோன் போடசோமல என்பமெ நோங்்கள் ைைந்து விட 

முடியோது. ்நோயில்-
ல ோ ெ ் ரு க கு த் ெ ோன் 
ம்த்தியம போர்ப்பன் 
என்று ஒரு ம்த்தியர் கூை முடியோது .எ்ன்் 
நோங்்கள் அமெ உைர்ந்து ்சயல்பட ்்ணடும .

இபபோடசோமல அதிபர் ்போன்.போைதிெோசன் இந்ெ 
சமூ்கத்மெ உள்்ோங்கி இருககின்ைோர். இதுெோன் 
அ்ைது ்்ற்றி. சிறு்ர்்கள் உரிமை்கமள ைடடும 
்பசோது எைது ்கடமை்கமளயும ்பச ்்ணடும. 
இன்மைய இமளஞர் ைத்தியில் ்போமெப்போருள் 

போ்ம்ன, ஆபோச சிந்ெம்ன்கள் ்ைோசைோ்க பீடித்துக   
்்கோணடிருககின்ைது. இம் போடசோமல ைோை்ர்-
்களிடத்திலும பை் ஆைமபித்திருககின்ைது. எ்ன்் 
்பற்்ைோர்்க, சமூ்க ்சயற்போடடோளர்்கள் இதில் 
முககிய ்க்்னம எடுக்க ்்ணடும”.

போடசோமல அதிபர்,  ஆசிரியர்்கள் ்பற்்ைோர்்க-
ளோல் ்போன்்னோமட ்போர்த்தி ்்கௌைவிக்கபபடடோர்-
்கள். போடசோமலககு உெவி ்சயெ்ர்்கள் ்கல்வி 
சமு்கத்ெோல் ்போன்்னோமட ்போர்த்தி ்்கௌைவிக்கப-
படடோர்்கள்.

போடசோமலயில் பயிலும அம்னத்து ைோை்ர்்க-
ளுககும புத்ெ்கபமப ைற்றும ்கற்ைல் உப்கைைங்-
்கமள அன்்னைமல ெ்ன்ந்ெர்்கள் அன்பளிபபுச் 
்சயெோர்்கள்.

இலங்ம்கயில் ்்கோவிட ெோக்கம உச்ச்கடடத்தில் 
இருந்ெ ்்மளயில் இந்தியோ ்ழங்கிய உெவி்கள் 
ைைக்க முடியோெம். இலங்ம்கககு முென்முெலோ்க 
ெடுபபூசி்கமள ் ழங்கி ம்த்ெ நோடு போைெம ஆகும. 
ெடுபபூசியின் பின்்ன்ை ்்கோவிட அச்சத்தில் இருந்து 
இலங்ம்க மீண்டழுந்ெது.

அென் பின்்னர் இலங்ம்கயில் ்போருளோெோை 
்நருக்கடி ெமலதூககிய ்்மளயில் இந்தியோ பிை-
திபலன் போைோது உெவி்கமள அள்ளி ்ழங்கியது. 
இலங்ம்கமய ஒரு்போது்ை ம்கவிடடு விடு -்
தில்மல என்ப்ெ இந்தியோவின் ைோைோெ ்்கோள்ம்க 
ஆகும.

்டககு, கிழககு, ைமலய்கம என்்ைல்லோம 
நோடடின் அம்னத்துப பிை்ெசங்்களிலும ைக்கள் நல-
னுக்கோ்ன பல்்்று திடடங்்கமள இந்தியோ அக்கோ-
லம முெ்ல ்சயற்படுத்தி ்ருகின்ைது. வீடமைபபு, 
்போககு்ைத்து, ைருத்து்ம, ்கல்வி என்்ைல்லோம 
இந்தியோ ்ழங்கி ்ருகின்ை உெவி்கள் ஏைோளம. 
இந்திய உெவி்கள் இன்றும ்ெோடர்ந்து ்்கோண்டயி-
ருககின்ை்ன.

இென் ஒரு அங்்கைோ்க இந்தியத் தூது்ர் ் ்கோபோல் 
பக்ல சமீபத்தில் இலங்ம்கயின் ்டககுககும கிழக-

குககும விஜயங்்கமள ் ைற்்்கோணடிருந்ெோர். யோழ்ப-
போைத்திற்கு சமீபத்தில் விஜயம ்ைற்்்கோணடிருந்ெ 
இந்தியத் தூது்ர் பல இடங்்களுககும ்சன்று 
பல்்்று நி்கழ்வு்களில் ்கலந்து ்்கோணடிருந்ெோர்.

ெமிழ் ்கடசி்களின் பிைதிநிதி்கமளயும போைோளு-
ைன்ை உறுபபி்னர்்கமளயும ்கடசி ரீதியோ்க ெனித்ெ-
னியோ்க சந்தித்து அ்ர் ்கலந்துமையோடியிருந்ெோர். 
ெமிழ்த் ் ெசியக கூடடமைபபு, ெமிழ்த் ் ெசிய ைக்கள் 
முன்்னணி, ெமிழ் ைக்கள் ்ெசிய கூடடணி ஆகிய 
்கடசி்களின் ெமல்ர்்கள், போைோளுைன்ை உறுபபி-
்னர்்கள், ்கடசி்களின் பிைதிநிதி்கள் எ்னப பலரும இந்-
தியத் தூது்ருட்னோ்ன சந்திபபில் ்கலந்து ்்கோணடி-
ருந்ெ்னர்.

்டபகுதி ைக்களின் நலன் சோர்ந்ெ விடயங்்களுககு 
இந்தியோவின் உெவி்கமளப ்பற்றுக ்்கோடுபப்ெ 
இந்தியத் தூது்ரின் விஜயத்தின் ்நோக்க்ைன்று 
அறியமுடிகின்ைது.

அதுஒருபுைமிருக்க யோழ்பபோைத்தில் உள்ள 
இந்தியத் துமைத் தூது்ைோலயத்தின் துமைத் 
தூது்ர் ்ஜ. ைோ்்கஷ் நடைோஜ் சமீபத்தில்   யோழ்பபோ-
ைப பல்்கமலக்கழ்கத்துககு ைரியோமெயின் நிமித்-
ெைோ்ன விஜய்ைோன்றிம்ன ்ைற்்்கோணடிருந்ெோர்.

யோழ். பல்்கமலக்கழ்கத் துமை்்ந்ெர் ்பைோசி-
ரியர் சி. சிறிசற்குைைோஜோம் சந்தித்து நிமலமை-
்கமளக ்்கடடறிந்ெதுடன், இந்திய அைசோங்்கத்தின் 

அனுசைமையுடன் முன்்்னடுக்கபபடும திடடங்்கள் 
ைற்றும இந்திய அைசோங்்கத்தின் புலமைபபரிசில்்கள் 
்ெோடர்பிலும அச்சந்திபபின் ்போது ்கலந்துமையோ-
டபபடடது.

்டபகுதி ைோை்ர்்களின் ்கல்வி நட்டிகம்க்க-
ளுக்கோ்க ்கடந்ெ ்கோலங்்களில் இந்தியோ பல்்்று 
்ம்கயோ்ன உெவி்கமள ்ழங்கியிருந்ெமை இங்கு 
குறிபபிடத்ெக்கது. யுத்ெம முடிவுககு ்ந்ெ பின்்னர் 
்கல்வித் திடடங்்கள் ைோத்திைைன்றி பல்்்று துமை-
்களிலும இந்தியோவின் உெவி்கள் ்டககு, கிழககு 
ைற்றும ைமலய்கம ஆகிய பிை்ெசங்்களுககு 
்ெோடர்ந்து கிமடத்து ்ருகின்ை்ன என்பது குறிபபி-
டத்ெக்கது.

அ்ெசையம  இலங்ம்கயிலுள்ள இந்திய 
உயர்ஸ்ெோனி்கர் ்்கோபோல் போக்ல அண-
மையில் ைடடக்களபபு இைோைகிருஷ்ை 
மிஷன் சிறு்ர் இல்லத்துககு விஜயம ்சய-
திருந்ெோர்.  இைோைகிருஷ்ை மிஷன் சிறு்ர் 
இல்ல மு்கோமையோளர் ஸ்ரீைத் சு்ோமி ெக்ஷ-
யோ்னந்ெ ஜீ ை்கைோஜ், உெவி மு்கோமையோளர் 
ஸ்ரீைத் சு்ோமி நீலைோெ்ோ்னந்ெோ ஜீ ை்கைோஜ் 
ஆகி்யோருடன் இல்ல ைோை்ர்்கள் இந்திய 
உயர்ஸ்ெோனி்கமை ்ை்்ற்றிருந்ெ்னர்.

அ்ர், இல்லத்திலுள்ள இைோைகிருஷ்ைர் ஆலயத் -
துககு ்சன்று பூமஜயில் ்கலந்து ்்கோணடதுடன் 
அருள்மிகு துர்க்கோ்ெவிககு புஷ்போஞசலி ்சலுத் -
தி்னோர்.

ைடடக்களபபு இைோைகிருஷ்ை மிஷன் பணி்கமள 
அ்ர் ்்கடடறிந்து பு்கழோைம சூடடியதுடன் போைோடடி 
நன்றியும ்ெரிவித்ெோர்.

கிழககில் சு்கோெோை உட்கடடமைபபின் ்ைமபோட -
டுககு இந்தியோவின் உந்துசகதி நன்்்கோமட உெ-
வித்திடடத்தின் கீழ் ைடடக்களபபு ்போெ்னோ ம்த்-
தியசோமலயில் நிர்ைோணிக்கபபடடு ்ரும இைணடு 
ைோடி்கமளக ்்கோணட சத்திைசிகிச்மச நிமலயத்மெ 
இந்திய தூது்ர் ்்கோபோல் பக்ல ்சன்று போர்ம -்
யிடடோர்.ைடடக்களபபு ்போெ்னோ ம்த்தியசோமலககு 
்சன்ை இந்திய தூது்ர் ்்கோபோல் பக்லம் ைட -
டக்களபபு ்போெ்னோ ம்த்தியசோமலயின் அதி்கோரி-
்கள் ்ை்்ற்றிருந்ெ்னர்.

இந்திய அைசோங்்கத்தின் 263மில்லியன் ரூபோ 
்சலவில் ச்கல ் சதி்களுடனும அமைக்கபபடும சத் -
திைசிகிச்மச நிமலய விடுதிமயயும இந்திய தூது்ர் 
போர்ம்யிடடோர். இவவிஜயத்தின்்போது குறித்ெ 
நிமலயத்திம்ன பூர்த்தி்சய்ெற்குரிய ்ெம்ப -
போடு்கள் குறித்து தூது்ர் அறிந்து ்்கோணடதுடன் 

விடுதிமய பூர்த்தி ்சயது ைக்களின் போ்ம்னககு 
ம்கயளிககும ்சயற்போடு்கமள விமைவுபடுத்து -்
ெற்்கோ்ன உெவி்கமள இந்தியோ ்ழங்கும எ்னவும 
்ெரிவித்துள்ளோர்.

அவம்த்தியசோமலயில் இந்திய அைசோங்்கத்-
தின் உெவியுடன் நிர்ைோணிக்கபபடடு ்ரும சத்தி -
ைசிகிச்மச நிமலயத்திற்கு ்ெம்யோ்ன ்ைலதி்க 
உெவி்கமள ்ழங்கு்ெற்கு இந்தியோ ெயோைோ்க 
இருபபெோ்க இந்திய தூது்ர் ்்கோபோல் பக்ல ்ெரி -
வித்துள்ளோர்.

இந்ெ விஜயத்தின்்போது குறித்ெ நிமலயத்திம்ன 
பூர்த்தி ்சய்ெற்குரிய ்ெம்பபோடு்கள் குறித்து 
தூது்ர் அறிந்து ்்கோணடோர். அது ்ெோடர்போ்ன 
விளக்கங்்கமள ம்த்தியசோமலயின் பணிபபோளர் 
்டோகடர் திருைதி ்க.்கலோைஞசனி ்ழங்கியுள்ளோர்.
குறித்ெ விடுதிமய பூர்த்தி்சயது ைக்களின் போ் -
ம்னககு ம்கயளிககும ்சயற்போடு்கமள விமைவுப -
டுத்து்ெற்்கோ்ன உெவி்கமள இந்தியோ ்ெோடர்ந்தும 
்ழங்கும எ்ன  இந்திய தூது்ர் ்்கோபோல் பக்ல 
இென்்போது ்ெரிவித்துள்ளோர்.

உல்க ்்ள்மளப பிைமபு தி்னம 1961 முெல்  
அனுஷ்டிக்கபபடடு ்ரு்து குறிபபிடத்ெக்கெோகும. 
ஒவ்்ோரு ்ருடமும ஒக்டோபர் 15 ஆம தி்கதி 
விழிபபுல்னற்்ைோருக்கோ்ன ்்ள்மளப பிைமபு 
தி்னம அனுஷ்டிக்கபபடடு ்ருகின்ைது. ்பரும அழி-
வு்கமளயும ைனிெ அ்லங்்கமளயும உலகுககு 
விடடுச் ்சன்ை இைணடோம உல்க ை்கோயுத்ெத்தின் 
முடிவு்க்ளோ ்சோல்லும ெைைன்று.இந்ெ யுத்ெத்-
திம்ன முடிவுககு ்்கோணடு ்ரு்ெற்கு பயன்படுத்-
ெபபடட அணுகுணடு ஜபபோனில் ஹி்ைோஷிைோவி-
லும, நோ்கசோகியிலும வீசபபடட பரிெோபக ்கமெ ஒரு 
்கணணீர்க ்கோவியைோகும.

இன்றும கூட இபபகுதி்களில் பிைககின்ை குழந்-
மெ்கள் பல குமைபோடு்களுட்்ன்ய பிைபபமெயும 
நோம ்சயதி்கள் மூலம அறிகின்்ைோம. அ்ற்றுள் 
முககியைோ்ன ஒன்ைோ்க யுத்ெத்மெ அடுத்து உரு்ோ-
கிய ்கணபோர்ம் அற்்ைோறின் ்கமெ்யோ ்பரும 
பரிெோபைோகும.

இவ்ோறு ்பருைளவி்்னோர் ஜபபோனில் போர்ம் 
இழக்க்் அெற்்கோ்ன சிகிச்மசயிம்ன ்பற்றுக 
்்கோள்்ெற்்கோ்க அவ்்மள ஜபபோனில் பிைபல்ய-
ைோ்க இருந்ெ சிலீமய ைக்கள் நோடி்னர். இவ்ோறு 
போர்ம் இழந்து ம்த்தியமை நோடிய்ர்்களின் 
்கமெ்ய பரிெோப்கைைோகி விடடது.

ெமமை நோடி ்ந்்ெோரில் கூடியளவிலோ்்னோ-
ரின் போர்ம்மய ம்த்தியைோல் ்பற்றுக்்கோடுக்க 

முடியவில்மல. இத்ெம்கய்ெோரு பரிெோப்கைைோ்ன 
நிமலமைமய எதிர்்நோககிய சிலீ ைனிெர்்கள் என்ை 
்ம்கயில் அ்ர்்கமளயும சமூ்கத்தில் நடைோட 
ம்பபெற்கு ்ழி்ெடி்னோர். அென் பிைதிபல்னோ்க 
உரு்ோ்ன்ெ ்்ள்மளப பிைமபோகும.

ஒரு இடத்திலிருந்து இன்்்னோரு இடத்திற்கு 
ஆபத்து ஏற்படோெ ்ணைம ந்கர்்ெற்கு பயன்ப-
டுத்திய முமையில் ்்ள்மளப பிைமபு ை்கத்து்ம 
்பறுகின்ைது. இெம்ன பயன்படுத்து்்ோர் விழிப-
புல்னற்்ைோர் ஆ்ர். இவவிழிபபுல்னற்்ைோர், ஒரு 
இடத்திலிருந்து இன்்்னோர் இடத்திற்கு ந்கரும்போது 
அல்லது நடைோடும்போது அ்ர்்களுககு பக்கத்துமை-
யோ்க ெோம ந்கரும இலகம்க ்நோககிய பயைத்திற்-
கும ்்ள்மளப பிைமமபப பயன்படுத்துகின்ை்னர்.

எல்லோ்ற்றிற்கும ்ைலோ்க, விழிபபுைர்வு 
உள்்ளோர் ்்ள்மளப பிைமபிம்ன பயன்படுத்தி 
்ரு்்ோர் விழிபபுல்னற்ை ஒரு்ர் என்ை ்ம்கயில் 
உறுதுமையோ்க அமை்து இவ்்ள்மளப 
பிைம்ப ஆகும. ச்ன்நரிசலும, ் போககு்ைத்து சோெ-
்னங்்களின் அதி்கரிபபும, போமெ்கமளக ்கடககும 
்போது ஏற்படும ்நருக்கடி்களும சோெோைை ைக்க-
மள்ய திககுமுக்கோடச் ்சயயும்போது ்்ள்மளப 
பிைமபிம்ன பயன்படுத்திய்ோறு, ெமமை இ்னங்-
்கோடடிய்ோறு ்ைற்குறிபபிடட ெமட்கமள ெோணடிச் 
்சல்்தும இவ்்ள்மளப பிைமபின் உெவியி்னோ-
்ல்ய ஆகும.

ைனிெ்நயம அருகி்ருகின்ை இன்மைய நவீ்ன 
யு்கத்தி்ல்ய ெங்்களது ் ெம்்களுக்்க ் நைமின்றி 
பஞசோயப பைககும ைோனிட்ர்க்கம ைற்ை்ன் எக-
்்கடு்்கடடோலும ெைது ்கோரியம நிமை்்றி விட 
்்ணடும என்ை அ்ோவி்னோ்ல்ய ஓடி உமழககின்-
ைது. எ்ன்் அ்ர்்கமள குமை கூறு்மெ விட ெங்்க-
ளுக்்க்ன ஒரு துமையோ்க இவ்்ள்மளப பிைமமப 
உரு்ோககி அெம்ன எங்்களது ம்கயி்ல்ய துமை-
யோ்கத் ெந்து எ்ைது உெவியுமின்றி ெோைோ்க்் ந்க-
ரு்ெற்கு இவ்்ள்மளப பிைமபு ஒரு ைனிெோ்க்் 
உெவு்து விழிபபுல்னற்்ைோருககுக கிமடத்துள்ள 
ஒரு ்ைபபிைசோெைோகும. இெற்்கோ்ன உல்க அங்கீ்கோ-
ைம 1969 இல் கிமடத்ெது.

விழிபபுல்னற்ை இ்ர்்கள் அங்்கவீ்னர்்கள் என்ை 
்ரிமசயில் நிைற்படுத்ெபபடுகின்ை ் போதும ஏம்னய 
அங்்கவீ்னர்்கமள விடவும ்கல்வித்துமை உடபட 
இெை பல ் சயற்போடு்களிலும துலக்கம ் பற்று ் ரு-
கின்ை இவவிழிபபுல்னற்்ைோர் பல்்கமலக்கழ்கம 
்மை முன்்்னறியுள்ள்ெோடு ்கைனி, ்ெோமலத் 
்ெோடர்புக ்கல்வி ்போன்ை இன்்்னோைன்்ன பல 
துமை்களிலும முன்்்னறி ்ருகின்ை்னர்.

இயற்ம்கயோ்க்்ோ அன்்ைல் விபத்துக்கள், ்க -்
்னயீ்னங்்கள், அறியோமை்கள் ்கோைைைோ்க்்ோ ஏற்-
படககூடிய அங்்கவீ்ன நிமல்க்ளோ ைனிென் என்ை 
்ம்கயில் எமைோல் குமை்ோ்ன நிமலயில் ைதிபபி-
டு்து ெ்ைோகும. அங்்கவீ்னர்்களும ைனிெப பிைவி-
்க்ள. அ்ர்்களுககும சமூ்கத்தில் சைவுரிமை ்ழங்-
்கபபட ்்ணடும என்ப்ெ ைனிெோபிைோ்ன நிமல.

சமூ்கத்தில் அ்ர்்களோலும உயர்ந்ெ நிமலககு 
்ைமுடியும. சமூ்கத்தில் அ்ர்்கள் குமை பிைவி்கள் 
அல்லர் ்போன்ை எணைக்கருக்கமள விமளவிபப-
ெற்்கோ்க ்்ணடி குறித்ெ அங்்கவீ்னம ்ெோடர்போ்க 
்ெசிய, சர்்்ெச ரீதியில் விழிபபுைர்வு்கமள ஏற்-
படுத்து்ெற்்கோ்க ்்ணடி பல நட்டிகம்க்கள் 
்ைற்்்கோள்ளபபடு்மெயும அ்ெோனிககி்ைோம.

நைது உள்ளத்து உைர்ச்சி்கமளப பிைதிபலிப-
பம் ்கண்க்ள. ்கண்களில் உணடோகிை பிைச்சிம்ன-
்கள் ஆ்ைோககியத்துககு ைடடுமின்றி, அழகுககும 
உ்கந்ெெல்ல. இந்ெ உல்கத்மெக ்கணடு ைசிபபெற்கு 
நைககு அளிக்கபபடடிருககும அதிசய உறுபபு ்கண-
ைோகும.

்கண்களில் ஏற்படககூடிய போதிபபுக்க்ள போர்-

ம்யீ்னத்மெ ஏற்படுத்துகின்ை்ன. இத்ெம்கய போர்-
ம்யீ்னம இயற்ம்கயோ்க அமையலோம. அன்்ைல் 
விபத்துக்கள், ்நோய்கள் ்கோைைைோ்க அமையலோம. 
நைது ்கண ஒரு நிழற்படக ்கருவிமயப ்போன்று 
இயங்குகிைது. ஒளியின் உெவியுடன் ஒரு நிழற்ப-
டக்கருவி ்போருட்கமளப படம பிடிபபமெப ்போல, 
நைது ்கணணும ஒளியின் உெவியுடன் ்போருட்க-
ளின் உரு்த்மெ ்கைப்போழுதில் படமபிடித்து, 
ை்னதில் பதிவு ்சயது, பின்பு அமெ மூமளயில் 
விருத்தி ்சயகிைது. ்கணணின் அம்னத்து போ்கங்-
்களும ஒருங்கிமைந்து, ஒரு குழும்ப ்போன்று 
இயங்கி நைககுப போர்ம் அளிககிைது.

அற்புெைோ்ன ்கண்கள் ்்கோணட நோங்்கள் 
்சயயும ்சயலிலும அற்புெைோ்க இருக்க 
்்ணடும. இன்மைய இத்தி்னத்தில் இ்ர்்களுக-
்கோ்க பிைோர்த்திபபதுடன் நம ்ோழ்நோளில் ஒரு்ருக-
்கோ்து ஒரு ்்ள்மள பிைமபிம்ன ெோ்னம ்சய-
்்ோைோ்க!

வடக்கு, கிழக்கு மக்்கள்நலத் திடடங்களில்
த�ொடர்ந்தும் ்கரிசனை தசலுத்தும் இந்தியொ

இலங்ம்கயின் அம்னத்துவிெைோ்ன 
்நருக்கடி  ்்மளயிலும அயல்-
நோடோ்ன இந்தியோ ஓ்டோடி ்ந்து 

உெவி்கள் ்ழங்கி துயர் துமடத்து
்ருகின்ைது. அயல்நோடடுக்்க முன்னுரிமை 
என்ப்ெ இந்தியோவின் ்்கோள்ம்க ஆகும. 
இலங்ம்க ்ைலோற்றில் ்கடந்ெ ்கோலங்்களில் 
உள்நோடடு ்நருக்கடி ஏற்படட ்்மள்களி-
்லல்லோம பிைதிபலன் போைோைல் ஓ்டோடி 
்ந்து உெவி்கள் புரிந்ெ நோடு இந்தியோ 
ஆகும.

சை்கோலத்தில் ைதிப்பண்கமள 
ம்த்து ைனிெ அறிம் ைதிபபி-
டுகின்ை்னர். இது முமையோ என்ை 

்்கள்வி எழுகின்ைது. சு்ோமி வி்்்கோ்னந்-
ெர் கூறியது ்போன்று எமமிடம இருககின்ை 
ஆற்ைல்்கமள, திைமை்கமள ஆசிரியர்்கள் 
்்ளிக்்கோைை ்்ணடும. அெற்கு முககி-
யத்து்ம ்ழங்்கபபட ்்ணடும.

்கணபோர்ம்யற்ை 
ைோனிடர் மீது எைது 
்க்்னம ஈர்க்கபபட 

்்ணடிய நல்ல்ெோர் ்ோயப-
பிம்ன உலகுககு துலோமபைைோ்க 
்்ளிச்சமிடடுக ்கோடடு்்ெ  
்்ள்மளப பிைமபு தி்னைோகும.

நீர்்்கோழுமபு ்கமபஹோ ைோ்டடத்தின் முககிய ்போரு-
ளோெோை மையங்்களில் ஒன்ைோகும. இது இலங்ம்க-
யின் அதி்க ைக்கள் ்ெோம்க ்்கோணட ைோ்கோைைோ்ன 

்ைல் ைோ்கோைத்தில் ்போருளோெோை நட்டிகம்க்களுககு 
்பருைளவில் பங்்களிபபதில் 2 ஆ்து இடத்தில் உள்ளது. 
்ெோழில்முயற்சியோளர்்களுககும, ்ங்கி ைற்றும நிதித்துமை-
யில் ்்மல ்ெடுப்ர்்களுககும புதிய ்ோயபபு்கள் ்ெம் 
என்பமெ உைர்ந்து, ைஹிந்திைோ ஐடியல் ஃபி்னோன்ஸ் 
லிமிட்டட ெ்னது புதிய கிமளமய நீர்்்கோழுமபில் திைந்து 
ம்த்துள்ளது.

நிறு்்னத்தின் நீர்்்கோழுமபு கிமளயின் திைபபு விழோவில் கிமள 
ஊழியர்்கள் ைற்றும ்ோடிகம்கயோளர்்களுடன் ைஹிந்திைோ ஐடியல் 
ஃபி்னோன்ஸ் லிமி்டடடின் சி்ைஷ்ட மு்கோமைத்து்த்தி்னர்

்கம்்பஹொ மொவடடத்தில் புதிய வொய்ப்பு்கனை
த�ொற்றுவித்துளை மஹிந்திரொ ஐடியல் ஃபிைொன்ஸ்

-நடைோஜன் ஹைன்...?
ப்னங்்கோடு

எஸ்.சோைங்்கன்...?

்கோமைதீவு குறூப நிருபர்...?

விழிப்புலைற்தறொருக்்கொை தவளனைப்பிரம்பு
திைம் இன்று அனுஷ்டிப்பு

293/1, பிைெோ்ன வீதி, நீர்்்கோழும-
பில் அமைந்துள்ள ைஹிந்திைோ ஐடியல் 
ஃபி்னோன்ஸ் இன் புதிய நீர்்்கோழுமபு 
கிமளயோ்னது, நிறு்்னத்தின் ்்்கைோ்க 
்ளர்ந்து ்ரும நோடளோவிய ரீதியிலோ்ன 
கிமள்கள் ைற்றும ்ெோடுபுள்ளி்களின் 
்மலயமைபபில் சமீபத்திய ்சர்கம்க-
யோகும. இலங்ம்க ைத்திய ்ங்கியில் 
பதிவு்சயயபபடட ்ங்கியல்லோெ நிதி 
நிறு்்னைோ்க இயங்கி ்ருகின்ை ைஹிந்-
திைோ ஐடியல் ஃபி்னோன்ஸ், கிைோைபபுை 

ைற்றும அமைந்கர்பபுை பகுதி்களில் 
உள்ள ்ெோழில்முயற்சியோளர்்கள், சிறிய 
ைற்றும நடுத்ெை அளவிலோ்ன ்ெோழில் 
முயற்சி்களுககு விருபபத்திற்குரிய ்கடன் 
்ழங்குநைோகும.  

ைஹிந்திைோ ஐடியல் ஃபி்னோன்ஸ் 
லிமிட்டட என்பது இலங்ம்க ைத்திய 
்ங்கியில் பதிவு்சயயபபடட ்ங்கியல்-
லோெ ஒரு நிதி நிறு்்னைோகும. கிைோைபபுை 
ைற்றும அமை ந்கர்பபுைத் துமை்களில் 
்ெளி்ோ்ன ்க்்னம ்சலுத்தி, 2012 

ைோர்ச்சில் ெ்னது நட்டிகம்க்கமளத் 
்ெோடங்கியது. அென் ்கடன் ்ழங்்கல் 
்ரிமசயில் ெங்்கக ்கடன்்கள், ெனிநபர் 
்கடன்்கள், ்ைோடடோர் ்கோர்்கள், முச்சக-
்கை ்ணடி்கள், வி்சோய ்ோ்க்னங்்கள் 
ைற்றும ்ணி்க ்ோ்க்னங்்களுக்கோ்ன 
குத்ெம்க ்சதி்கள் ஆகிய்ற்மைக 
்்கோணடுள்ளது. அத்துடன் ம்பபோளர்-
்களுககு அ்ர்்களின் முெலீடு்களுக்கோ்ன 
்க்ர்ச்சியோ்ன பிைதிபலன்்கமள ்ழங்கி 
்ருகின்ைது.

்கண்பொர்னவயற்தறொரின் மைஉணர்வு்கனை
புரிந்து த்கொணடு ஆ�ரவு்கள வழஙகுதவொம்!

மதிப்த்பணனண னவத்து மொணவர்
அறினவ மதிப்பிடுவது முனறயொ?
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வருைோன வரி திமைக்களத்துககு...
அந்த வகையில் அவர் குற்ற-

மிகைத்துள்ள்தாை உள்ாட்டு 
இக்றவரி திகைகை்ள ஆகையா-
்ளர்ைள சஙைத்தின் ்தகைவர் சரத் 
அபேரத்்ன த்தரிவித்துள்ளார்.  

அப்த பவக்ள சிக்றசசாகையில் 
்தடுத்து கவகைபேட்டிருந்த அவரிட -
மிருநது கையடகைத் த்தாகைபேசி 
மீட்ைபேட்டுள்ளகை த்தாடர்பில் 
அவர் சிக்றசசாகை நீதிசசகேயின் 
முன்னிகையில் ஆஜராகி விசார -
கைககு உட்ேடுத்்தபேட்ட போது 
்தான் நிரேராதி என்றும் அவர் த்தரி -
வித்துள்ளார்.  எவவாத்றனினும் 
இந்த குற்றசசாட்டு த்தாடர்ோ்ன 

பைைதிை விசாரகைகய ்வம்ேர் 
மூன்்றாம் திைதிககு ஒத்திபோடுைாறு 
தைாழும்பு பைைதிை ைாவட்ட நீதிே -
தியி்னால் உத்்தரவு பி்றபபிகைப -
ேட்டுள்ளது.  

நிதி பைாசடி குற்றசசாட்டின் கீழ் 
கைது தசயயபேட்டு வி்ளகைறியலில் 
்தடுத்து கவகைபேட்டுள்ள திலினி 
பிரியைாலி  நீதிைன்்ற உத்்தரவின் 
பேரில் விசாரகை ்டவடிககைை-
ளுகைாை தைாழும்பு உைை வர்த்்தை 
கையத்தில் உள்ள அவரது அலுவை-
ைத்திறகு அகைத்துச தசல்ைபேட்டு 
அஙகுள்ள ஊழியர்ைளிடம் வாககு -
மூைஙைள ேதிவு தசயயபேட்ட்ன.

டடங்கு ்�ோயோளர்்கள்...
அதுத்தாடர்பில் சுைா்தார அகைச-

சின் உயரதிைாரிதயாருவர் ப்றறுத் 
த்தரிவிககையில், ைடந்த வாரத்தில் 
ைாத்திரம் 1200 ககும் பைறேட்ட 
தடஙகு ப்ாயா்ளர்ைள ேதிவாகியுள -
்ள்தாைவும் ைடந்த வருடத்தின் இந்த 
ைா்தத்ப்தாடு ஒபபிடுகையில் தடஙகு 
ப்ாயாளிைளின் எண்ணிககை  மும் -
ைடஙைாை ேதிவாகியுள்ள்தாைவும் 
அவர் த்தரிவித்துள்ளார்.  

ைடந்த வருடத்தின் ஒகபடாேர் 
ைா்தம் வகரயா்ன தடஙகு ப்ாயா-
்ளர்ைளின் எண்ணிககை 20,000 ைாை 
ைாைபேட்டுள்ளதுடன் இந்த வரு-
டத்தின் இம்ைா்தத்தில் அந்த எண்-
ணிககை  60,000 ைாை ேதிவாகியுள -
்ள்தாைவும் அவர் த்தரிவித்துள்ளார்.  

அ்தஙகிைஙை தைாழும்பு, 

ைம்ேஹா ைறறும் ைளுத்துக்ற 
ைாவட்டஙைளிலிருநது அதிை்ளவி -
ைா்ன தடஙகு ப்ாயா்ளர்ைள ேதி -
வாகியுள்ள்தாைவும் ைண்டி, ைாலி, 
யாழ்போைம், பைைாகை, புத்்த்ளம், 
குரு்ாைல் ஆகிய ைாவட்டஙைளில் 
ைடந்த வருடத்ப்தாடு ஒபபிடுகை-
யில் தடஙகு ப்ாயா்ளர்ைளின் எண்-
ணிககை  தவகுவாை அதிைரித்துள்ள -
்தாைவும் அவர் த்தரிவித்துள்ளார்.  

தடஙகு ப்ாய ேரவகை ைருத் -
திறதைாண்டு 36 சுைா்தார ைருத்துவ 
அதிைாரி பிரிவுைள அதிஎசசரிககை  
நிக்றந்த தடஙகு வையஙை்ளாை 
பேரிடபேட்டுள்ளதுடன் அபேகுதி-
ைளில் தடஙகு ப்ாயா்ளர்ை்ளது எண்-
ணிககை  அதிைரித்துக ைாைபேடுவ-
்தாைவும் அவர் த்தரிவித்துள்ளார்.  

மைத்திரிபோல சிறி்சனவுககு...
நீதிைன்்ற நீதிேதிைள குைாம் 

பைாட்கட நீ்தவானுககு அது த்தாடர்-
பில் ப்றறு அறிவித்துள்ளது.  

நீதிேதிை்ளா்ன பசாபித்்த ராஜ -
ைருைா, ்தம்மிகை ைபைதோை 
ஆகிபயார் உள்ளடஙகும் பைன் -
முக்றயீட்டு நீதிைன்்ற நீதிேதிைள 
குைாம் முன்னிகையில் ப்றறு 
இந்த ்தனிபேட்ட ைனு விசார -
கைககு எடுத்துக தைாள்ளபேட் -
டுள்ளது. அ்தன் போப்த இந்த உத்்த -
ரவு பி்றபபிகைபேட்டுள்ளது.  

உயிர்த்்த ஞாயிறு ்தாககு்தல் 
த்தாடர்பில் ஏறை்னபவ ்தைவல்ைள 
கிகடத்திருநதும் அபபோக்தய 
ஜ்னாதிேதி கைத்திரிோை சிறிபச்ன 
அ்தக்னத் ்தடுபே்தறகு ்டவடிககை 

எடுகைவில்கை என்்ற குற்றசசாட் -
டின் பேரில் ்தனிபேட்ட முக்றப -
ோடு ஒன்று பைன்முக்றயீட்டு 
நீதிைன்்றத்தில் ்தாகைல் தசயயபேட் -
டிருந்தது.  

அந்த ைனுகவ தசல்லுேடியற்ற -
்தாககுைாறு பைாரி முன்்னாள ஜ்னா -
திேதி கைத்திரிோை சிறிபச்ன ரிட் 
ைனு ஒன்க்ற பைன்முக்றயீட்டு நீதி -
ைன்்றத்தில் ்தாகைல் தசயதிருந்தார்.  

அ்தறைா்ன வைககு விசாரகைபய 
ப்றறு இடம்தேற்றது. அந்த 
வைககு விசாரகைகய ப்றறு 
மு்தல் 10 வாரஙைளுககு ஒத்திப 
போடுவ்தறகு தைாழும்பு பைாட்கட 
ைஜிஸட்பரட் நீதிைன்்றம் ப்றறு உத் -
்தரவிட்டுள்ளது. 

13 ைோவடடங்்களுககு...
புத்்த்ளம், குருைாைல், ைாத்்தக்ள, 

ைம்ேஹா, ைண்டி, பைைாகை, நுவதர-
லியா, தைாழும்பு, ைளுத்துக்ற, இரத் -
தி்னபுரி, ைாலி, ைாத்்தக்ற ைறறும் 
ஹம்ோநப்தாட்கட உளளிட்ட 13 
ைாவட்டஙைளுககு வளிைண்டை -
வியல் திகைகை்ளம் சிவபபு எசச -
ரிககை அறிவிபபுைக்ள தவளியிட் -
டுள்ளது.  

 இரவு ப்ரஙைளில் சிை இடங -
ைளில் மி.மீ. 75 ககு பைல் ேைத்்த 
ைகை தேயயக கூடிய சாத்தியம் 
ைாைபேடுவதுடன், பேருவக்ள 
த்தாடகைம் ைாலி, ஹம்ோந -

ப்தாட்கட, தோத்துவிலூடாை ைட் -
டகை்ளபபு வகரயா்ன ைகரபயா -
ரப ேகுதிைளில் ைாறறின் பவைம்  
ைணிககு 100 கிபைா மீற்றர் வகர 
அதிைரிகைைாம்.

இது சுைார் 60 த்தாடகைம் -70 
வகர ைாறும் சாத்தியம் ைாைபேடுவ-
துடன், புத்்த்ளத்திலிருநது தைாழும்பு, 
ைாலி ைறறும் ஹம்ோநப்தாட்கட 
ஊடாை தோத்துவில் வகரயா்ன 
ைடறேரபபுைள   இடியுடன் கூடிய 
ைகையுடன் தைாந்தளிபோை ைா்றக-
கூடுதைன்றும் வளிைண்ட்ளவியல் 
திகைகை்ளம் த்தரிவிககி்றது. 

�லன்புரி திடடத்திற்கோன...
சமுர்த்தி, வபயாதிேர்ைள, அஙை -

வீ்னைாப்னார், சிறுநீரை ப்ாயா்ளர்-
ைள, தோதுைகைள உ்தவித் த்தாகை 
தேறுபவார் உளளிட்ட அக்னத்துப 
ேய்னாளிைளும் ைாத்திருபபு ேட்டிய-
லில் உள்ள ேய்னாளிைளும் ்ைன்புரி 
்ன்கைைக்ளப தே்ற எதிர்ோர்த்திருப-
ேவர்ைளும் இபபுதிய பவகைத்திட்-
டத்தின் கீழ் ்தம்கை ேதிவு தசயது 
தைாள்ள பவண்டியது ைட்டாயதை்ன 
்ைன்புரி ்ன்கைைள சகே அறிவித்-
துள்ளது.  

்ைன்புரி ்ன்கைைள சகேயின் 
இகைய ்த்ளத்தில் (www.wbb.gov.lk) 
இ்தறைா்ன விண்ைபேபேடிவத்க்த 
ேதிவி்றகைம் தசயயைாம். பூரைபே-
டுத்்தபேட்ட விண்ைபேப ேடிவங-

ைள அபபிப்தசத்துககுச தசாந்தைா்ன 
பிரப்தச தசயைா்ளர் அலுைைத்தில் 
ஒபேகடகைபேட பவண்டும்.   இது 
த்தாடர்ோ்ன பைைதிை விவரஙைக்ள 
0112151481 அல்ைது 1919 என்்ற 
அரச ்தைவல் ைத்திய நிகையத்தின் 
த்தாகைபேசி இைகைத்திறகூடாை 
த்தாடர்பு தைாண்டு தேறறுகதைாள்ள 
முடியும்.  

ப்றறு (14) வகர ்ாடு முழுவது-
முள்ள பிரப்தச தசயைா்ளர் அலுவைைங-
ைளிலுள்ள சமூை பசகவைள பிரிவில் 2.4 
மில்லியன் விண்ைபேஙைள பைாபபில் 
இடபேட்டிருபேதுடன் 1,083,724 விண்-
ைபேஙைளின் ்தரவுைள ேதிவு தசயயப-
ேட்டிருபே்தாைவும் ்ைன்புரி ்ன்கை-
ைள சகே த்தரிவித்துள்ளது.   

அத்தியோவசிய ைருந்து்கமள... (03ஆம் ேகைத் த்தாடர்)

எ்னபவ, இந்ாட்டு ைகைளின் 
ைருநதுத் ப்தகவ ைறறும் இ்தக்னப 
பூர்த்தி தசயவ்தறகு அத்தியாவசிய -
ைா்ன ைருநதுப தோருட்ைள யாகவ 
என்ேக்த அகடயா்ளம் ைாண்ே்தறகு 
தைாவிட் 19 த்தறறுப்ாய ைாைத்-
தில் அகைகைபேட்டது போன்று 
உயர்ைட்ட த்தாழில்நுட்ேக குழு -
தவான்க்ற அகைபேது குறித்தும் 
இஙகு ைவ்னம் தசலுத்்தபேட்டது.  

இந்ாட்டின் ைருநதுப ோவக்ன 
த்தாடர்பில் ேல்பவறு ்தரபபி்னரின் 
ைருத்துகைக்ள அறிநது தைாளவ்தற -
ைாை தோரு்ளா்தார ஸதிரத்்தன்கைக -
ைா்ன குறுகிய ைறறும் ்டுத்்தர ைாை 
நிைழ்சசித்திட்டஙைக்ள அகடயா -
்ளம் ைாண்ே்தறைா்ன ப்தசிய பேர -
கவயின் உே குழு அ்தன் ்தகைவர் 
ோராளுைன்்ற உறுபபி்னர்  ோட்டலி 
சம்பிை ரைவகை ்தகைகையில் 
ப்றறு (14) ோராளுைன்்றத்தில் கூடி -
யபோப்த இவவிடயம் த்தாடர்பில் 
ைவ்னம் தசலுத்்தபேட்டது.  

அத்துடன், இந்ாட்டுககு ைருந -
துைக்ள இ்றககுைதி தசயவது 
ைறறும் விநிபயாைம் தசயவது 

த்தாடர்ோ்ன தைாளமு்தல் ்கட -
முக்றைளுககு அதிை ைாைம் தசை -
வாகின்்றகை ைறறும் முக்றயா்ன 
ஒருஙகிகைபபு இல்ைாகை குறித் -
தும் இஙகு ைருத்துகைள த்தரிவிக -
ைபேட்ட்ன. 

இந்தக தைாளமு்தல் ்கடமுக்ற-
யிக்ன ஒழுஙகுேடுத்துவது ைறறும் 
உரிய ஒருஙகிகைபகே பைறதைாள-
வது த்தாடர்பில் நிபுைர்ைள ேரிநது-
கரைக்ள முன்கவத்்த்னர்.  

ப்ாயைக்ளத் ்தடுபே்தறகு சுப்தச 
ைருத்துவத்தில் நிரூபிகைபேட்ட 
ைருநதுைக்ளப ேயன்ேடுத்துவ-
்தறைா்ன வாயபபுகைள குறித்தும் 
குழுவின் ைவ்னம் தசலுத்்தபேட்-
டது. இ்தறகு பைைதிைைாை இைங-
கையில் அதிைைா்ன ைருநதுைள 
ேயன்ேடுத்்தபேடும் இரு்தய ப்ாய, 
நீரிழிவு, உயர் குருதி அமுகைம் 
ைறறும் தைாைஸட்பரால் போன்்ற 
ப்ாயைக்ளக குக்றபே்தறகு ேயன் -
ேடுத்்தக கூடிய உைவுைள ைறறும் 
ைாறறு சுப்தச ைருநதுைக்ள ஊகைப -
ேடுத்்த பவண்டிய்தன் அவசியம் 
ேறறியும் ைைநதுகரயாடபேட்டது.  

அதி்களவு வடடி... (03ஆம் ேகைத் த்தாடர்)

 ைா்தம் ரூ.30,000 ககும் அதிை 
வட்டியாை ்தருவ்தாை கூறி பைாசடி 
தசய்தது வாடிககையா்ளர்ைளின் 
வாககுமூைத்தில் இருநது த்தரியவந-
துள்ளது.  

சநப்தை்ேர் தைாடுககும் அதிை 
வட்டிகய தேறறுக தைாளவ்தற-
ைாை நூறறுககும் பைறேட்டவர்ைள 
சநப்தை ் ேரிடம் தேரும் த்தாகைகய 
வைஙகியுள்ள்தாை ஆரம்ே ைட்ட 
விசாரகைைளின் போது த்தரியவந-
துள்ள்தாை தோலிஸார் த்தரிவிககின் -
்ற்னர்.  

இவவாறு ேைத்க்த மு்தலீடு 
தசய்த ேல்பவறு ்ேர்ைளும் அதிை 
வட்டி ்தருவ்தாை கூறிய சநப்தை ்ே-
ரிடம் ேைத்க்த மு்தலீடு தசயதுள-
்ள்தாை த்தரியவநதுள்ளது. சநப்தை -்
ேருககு இவவ்ளவு தேரிய த்தாகை 
வைஙைபேட்ட்தறைா்ன ஆவைஙைள 
எதுவும் ேைத்க்த வைஙகியவர்ைளி -
டம் இல்கை எ்னவும், சநப்தை்ேர் 
அ்தக்ன வைஙைவில்கைதய்னவும் 
தோலிஸார் த்தரிவிககின்்ற்னர்.  

இது குறித்து தோலிஸாரிடம் 
கூ்றாைல் சநப்தை ்ேகர சநதித்து 

ேைம் தே்ற முயன்்ற்தாை அவர்ைள 
தோலிஸாரிடம் த்தரிவித்துள்ள்னர். 
இவவாறு ேைத்க்த மு்தலீடு தசய-
வ்தறகு ைத்திய வஙகியி்னால் வைங-
ைபேட்ட அனுைதிபேத்திரம் எதுவும் 
சநப்தை்ேர் தைாண்டிருகைவில்கை 
எ்ன ஆரம்ேைட்ட விசாரகைைளில் 
பைலும் த்தரியவநதுள்ளது.  

்டுத்்தரவர்கை வாழ்ககை வாழ்ந்த 
சநப்தை ்ேர் உளளிட்ட குடும்ேத் -
தி்னர் சிை வருடஙைளுககு முன்பு 
தசாகுசு வீடு ைட்டிவிட்டு கிராை ைக-
ைளிடம் இருநது விைகி தசல்வந்தர்ை-
ளுடன் ைட்டுபை ேைகிய்தாை கிராை 
ைகைள த்தரிவித்்த்னர்.  

ப்றறு ைாகை சநப்தை்ேரின் 
வீட்டுககுச தசன்று அந்ேகர 
கைது தசய்தக்தயடுத்து தேருை்ள-
வா்ன ைகைள தோலிஸாரிடம் வநது 
மு்தலீடு தசய்த ேைம் த்தாடர்பில் 
முக்றபோடு தசய்த்தாை சிபரஷட 
தோலிஸ அதிைாரி ஒருவர் த்தரிவித்-
்தார்.  

28 வய்தா்ன சநப்தை்ேர் இன்று 
நீதிைன்றில் ஆஜர்ேடுத்்தபேடவுள்ள-
்தாை த்தரிவிகைபேடுகி்றது. 

முமை்்கடு்கள் ட�ோடர்பில்... (03ஆம் ேகைத் த்தாடர்)

எரிதோருள ைாதிரிைள ஏறை்னபவ 
எடுகைபேட்டுள்ள்தாைவும், 20 எரி -
தோருள ைாதிரிைள த்தாழில்நுட்ே 
நிறுவ்னத்துககு ேரிபசா்தக்னகைாை 
அனுபேபேட்டுள்ள்தாைவும் ஜ்னை 
ரத்்ாயகை த்தரிவித்்தார்.   

நுைர்பவாரின் உரிகைைக்ளப ோது -

ைாபே்தறைாை எரிசகதி அகைசசு, 
எகட ைறறும் அ்ளவீடுைள திகைக-
ை்ளம், நுைர்பவார் விவைார அதி-
ைாரசகே ைறறும் கைத்த்தாழில் 
த்தாழில்நுட்ே நிறுவ்னம் ஆகியவற-
றுடன் இகைநது தசயறேடுவ்தாை-
வும் அவர் குறிபபிட்டார். 

இரண்டு திடடங்்களும் ஏ்க்கோலத்தில்...
14 ஆவது அைர்வின், ஐந்தாவது 

கூட்டத்த்தாடரில் ைைநதுதைாண்டு 
உகரயாறறுகையிபை அகைசசர் 
இவவாறு உகரயாறறி்னார்.  

தைாழும்பிலுள்ள சுற்றாடல் 
அதிைார சகேயில் (13) ்டந்த 

இந்தககூட்டத்தில் உகரயாறறிய 
அகைசசர் பைலும் த்தரிவித்்த்தா-
வது,  ைாைநிகை ைாற்றஙைக்ளக 
ைட்டுபேடுத்தும் சர்வப்தசத்தின் 
முயறசிைளுககு ்ாதடன்்ற வகையில் 
இைஙகை ஆ்தரவளிகைவுள்ளது. 

�ங்்க �ம்க்கள் அணிந்து வரும்...
 சுைார் 30 மில்லியன் அதைரிகை 

தடாைர்ைள வருைா்னத்க்த ்ாடு 
இைபே்தாை நிதி இராஜாஙை அகைச-
சர் த்தரிவித்துள்ளார். 

அவவாறு ேை ்தஙை ைடத்்தல்ைா-
ரர்ைள த்தாடர்பில் அகடயா்ளம் 
ைாைபேட்டுள்ள்தால் அவர்ைளுககு 
எதிராை சட்ட ்டவடிககைைக்ள 
எடுபே்தறகு உட்னடி தசயறோடுைள 
பைறதைாள்ளபேடும் என்றும் அவர் 
த்தரிவித்துள்ளார். 

தவளி்ாடுைளிலிருநது இவவாறு 
்ாட்டுககுள ்தஙைம் ைடத்்தபேட்டு 
வருவ்தால் ்ாட்டுககு கிகடகை 
பவண்டிய வருைா்னம் இைகைப -
ேட்டு வருவ்தாை த்தரிவித்துள்ள 
அவர், எவவா்றாயினும் இந்த 
்டவடிககைைள மூைம் தவளி -
்ாட்டிலிருநது வரும் சா்தாரை 
ேயணிைளுககு எந்த வி்த ோதிப -
பும் ஏறேடாத்தன்றும் த்தரிவித் -
துள்ளார்.

ஐககிய.ை.சகதி அமைபபோளருககு...
அன்க்றய தி்னம், தைாகையு -

டன் த்தாடர்புகடய்தாை கூ்றபே -
டும் ரிபவால்வர் ைறறும் மூன்று 
ப்தாட்டாகைள, சம்ேவம் இடம் -
தேற்ற இடத்தில் ைண்தடடுகைப-
ேட்ட துணி, ைாகி்தம் ஆகியவறக்ற 
பைைாகை தோலிஸ உத்திபயாைத்்தர் -
ைள நீதிைன்்றத்தில் சைர்பித்்த்னர்.   

ைடந்த தசபதடம்ேர் மு்தைாம் 
திைதி பைைாகை ைளுைல்ை ைாவத் -
க்தயிைகைநதுள்ள ஐககிய ைகைள 
சகதி அலுவைைத்தில் ேணியாறறிய 

பைைாகை ஹதுைை பிரப்தசத்க்தச 
பசர்ந்த அஹஙைை வி்தாப்ன ஆராச-
சிைாபை சகுத்்தைா வீரசிஙைவின் 
ைரைம் த்தாடர்பில் சநப்தை்ேர் 
கைது தசயயபேட்டார்.   

சநப்தை்ேர் சார்பில் சட்டத்்தரணி-
ை்ளா்ன ரஞ்சித் பச்னாதீர, ஸ்ரீ ைால் 
்தயா்னந்த ைறறும் த்தமியா ஜயபச்ன 
ஆகிபயார் ப்றறு ஆஜராகியிருந-
்த்னர். ோதிகைபேட்ட ்தரபபி்னர் 
சார்பில் சட்டத்்தரணி ைகைால் ரத்்னா -
யகை ஆஜரா்னார்.  

்�சிய அமடயோள அடமடக்கோன...
திருத்்தம் தசயது இரண்டாவது 

முக்ற ப்தசிய அகடயா்ள அட்கடகய 
தேறறுக தைாளவ்தறைா்ன ைட்டைம் 
500 ரூோவாைவும் அதிைரிகைபேட்-
டுள்ளது.  

அது த்தாடர்ோ்ன வர்த்்தைானி 
ப்றறு தோதுைகைள ோதுைாபபு 
அகைசசர் டிரான் அைஸின் கைதயாப-
ேத்துடன் தவளியிடபேட்டுள்ளது.  

்ேர் ஒருவர் புதி்தாை ்தைகைா்ன 

அகடயா்ள அட்கடகய தேறறுக 
தைாளவ்தறகு இதுவகர 100 ரூோ 
ைட்டைம் அ்றவிடபேட்டது. இந்த 
த்தாகை ் வம்ேர் மு்தைாம் திைதி மு்தல் 
200 ரூோவாை அதிைரிகைபேடுகி்றது.  

திருத்்தம் தசயயபேட்டு மீண்டும் 
அகடயா்ள அட்கடகய தேறறுக 
தைாளளும் போது அ்தறைாை இதுவகர 
250 ரூோ ைட்டைபை அ்றவிடபேட்டு 
வந்தது. 

ட�ன் பகுதி ்கடறபிரோந்தியத்தில்...
ைட்டக்ளயில் இகைகைபேட்ட-

வர்ைத்ள்ன ைடறேகட பேசசா்ளர் 
த்தரிவித்்தார்.  

ைடறேகடயி்னர் இதுவகர விைா-
்னபேகடயி்னரின் உ்தவியுடனும் 
ைடறேகுதியில் ப்தடு்தல் ்டத்-

திய போதிலும், இந்தக குழுபவா 
அல்ைது ேடபைா ைண்டுபிடிகைபே-
டவில்கைதய்ன கூ்றபேடுகி்றது. 
எனினும் அவர்ைக்ள ைண்டு பிடிக -
கும் ்டவடிககைைள த்தாரடர்வ்தாை -
வும் பேசசா்ளர் த்தரிவித்்தார்.

யோழ்.�வோலி �னியோர் ்கோணிககுள்...
த்தரிவித்்த்னர். இது குறித்து பைலும் 

த்தரியவருவ்தாவது,  ைானிப-
ோய தோலிஸ பிரிவுககுட்ேட்ட 
்வாலி அட்டகிரி ேகுதியில் ைாணி -
தயான்க்ற அ்தன் உரிகையா்ளர் 
ைடந்த 11ஆம் திைதி உைவுககுட் -
ேடுத்திய போது சநப்தைத்திறகிட -

ைா்ன தோருக்ள அவ்தானித்துள -
்ளார்.  

இ்தக்னயடுத்து ைானிபோய 
தோலிசாருககு அறிவித்்தக்தய -
டுத்து சம்ேவ இடத்துககு விகரந்த 
ைானிபோய தோலிசார் கைககுண் -
டுைக்ள அகடயா்ளம் ைண்ட்னர்.  

உைவு, ைருந்து ்போன்ை...
 முன்கவத்்தார்.  
சர்வப்தச தசஞ்சிலுகவச சம்பை-

்ள்னத்தின் ஆசிய ேசுபிக பிராநதியப 
ேணிபோ்ளர் கூறுகையில், இைங -
கையில் ைனி்தாபிைா்ன உ்தவித் 
திட்டஙைக்ள பைம்ேடுத்துவ்தறகு, 
தசல்வந்த ்ன்தைாகடயா்ளர்ைளின் 
ஆ்தரகவ ்தைது அகைபபு எதிர் -
ோர்த்து வருவ்தாைவும், ைனி்தாபி-
ைா்ன உ்தவித் திட்டஙைக்ள பைம்ே-

டுத்துவ்தறைா்ன சாத்தியககூறுைக்ள 
ஆராயநது வருவ்தாைவும் த்தரிவித்-
்தார்.  

சு்னாமி, தவள்ளம் ைறறும் வ்றட்சி 
போன்்ற இயறகை அ்னர்த்்தஙைள 
ைறறும் தோரு்ளா்தார த்ருகைடிை -
ளின்போது தசஞ்சிலுகவச சம்பை -
்ள்னம் இைஙகைககு வைஙகிய ஆ்த-
ரவுககு பிர்தைர் ்தைது ்ன்றிைக்ளத் 
த்தரிவித்்தார்.  

சடடவி்ரோ�ைோ்க இைககுைதி டசய� டசோகுசு...
தசாகுசு ைாகர ஊைல் ்தடுபபு பிரி -

வி்னர் ்ாரபஹன்பிட்டி ேகுதியில் 
கைபேறறியதுடன் சநப்தை ்ேகர-
யும் கைது தசய்த்னர்  சநப்தை ்ேர் 

தோரக்ள பிரப்தசத்க்த பசர்ந்த 22 
வயது ்ேர் எ்னவும் அவர் ேை வாை -
்னஙைளின் உரிகையா்ளதர்னவும் 
தோலிஸார் பைலும் த்தரிவித்்த்னர்.  

�ோவலபபிடடி �்கரில் �ோமள...
எதிர்ோர்பகே நிக்றபவற்றவில்கை-

தய்ன முன்்னாள அகைசசர் ் ாைல் ராஜ-
ேக்ஷ த்தரிவித்்தார்.  

இவவா்றா்ன பின்்னணியில் ்ாடு 
முழுவதும் கூட்டஙைக்ள ்டத்தி 
ைட்சிகய ேைபேடுத்்த தோதுஜ்ன 
தேரமு்னவின் முன்்னாள அகைச-

சர்ைள ைவ்னம் தசலுத்தியுள்ள்னர்.   
அ்தறைகைய தோதுஜ்ன தேரமு்ன -
வின் இரண்டாவது கூட்டம் ்ாக்ள 
ைாகை ்ாவைபபிட்டி ்ைரில் 
முன்்னாள அகைசசர் ைஹிந்தா்னந்த 
அளுத்ைைபைவின் ்தகைகையில் 
்கடதே்றவுள்ளது. 

வரக்கோடபோமலயில் ைண்சரிவு..
இந்த ைண் சரிவு ஏறேட்டுள்ள்தாை 

த்தரிவிகைபேடுகின்்றது.  ைண்சரி-
வில் ைாைாைல் போப்னாகர ப்தடும் 

ேணிைள   த்தாடர்நதும் முன்த்னடுக-
ைபேட்டு வருவ்தாை தோலிஸார் 
ப்றறு ைாகை த்தரிவித்்த்னர். 

வடககில் ்கடலடமட... (03ஆம் ேகைத் த்தாடர்)

்வீ்ன த்தாழில்நுட்ேத்திக்ன -
யும் ேயன்ேடுத்துவது த்தாடர்ோை 
விரிவாை ஆராயபேட்டது.

ைடறத்றாழில் சார் ைகைளுககு 
நிகையா்ன தோரு்ளா்தார ைட்-
டகைபபுகைக்ள உருவாககும் 
ப்ாககில் ைடறத்றாழில் அகைசசர் 
டக்ளஸ ப்தவா்னந்தாவின் முயறசி-
யில், பிரப்தச ைகைளி்னால் உருவாக-
ைபேட்டு வருகின்்ற ைடைட்கடப 
ேண்கைைளுகைா்ன ைடைட்கட 
குஞ்சுைளின் ப்தகவ அதிைரித்துள்ள 
நிகையில், இகைைநதுகரயாடல் 
்கடதேறறுள்ளது.

அப்தபவக்ள ைன்்னாரில் பைாந-
க்தபபிட்டி எனும் இடத்தில் உள்ள 

இைஙகை மீன்பிடித் துக்றமுைக 
கூட்டுத்்தாே்னத்திறகு தசாந்த-
ைா்ன ைாணிைக்ள ேயன்ேடுத்துவ -
்தறகு இரண்டு சமூைஙைள ஆர்வம் 
தசலுத்தி வருகின்்ற நிகையில், 
ைாவட்டத்தின் ைகைள பிரதிநிதிைள 
ைறறும் ை்தத் ்தகைவர்ைளின் ேஙகு-
ேற்றலுடன் விரிவா்ன ைைநதுகரயா-
டகை ்டத்தி, நிரந்தரைா்ன தீர்கவ 
சுமூைைாை அமுல்ேடுத்துவ்தறகு, 
சம்ேந்தபேட்ட ்தரபபுகைளுடன் 
ைன்்னார் ைாவட்ட தசயைைத்தில் 
ப்றறு ்கடதேற்ற ைைநதுகரயாட-
லில் ைடறத்றாழில் அகைசசரி்னால் 
தீர்ைானிகைபேட்டுள்ளகை குறிபபி -
டத்்தகைது.  

ட்கோள்வனவு, விநி்யோ்கத்துக்கோன...  
தோரு்ளா்தார எழுசசிகய பைநதி -

ரையபேடுத்்தல், கிராை பசகவ உத்-
திபயாைத்்தர் பிரிவுைளில் அவறக்ற 
ஊககுவித்்தல் ைறறும் உைவு 
ோதுைாபபுகைா்ன ப்தசிய பவகைத் 
திட்டம் த்தாடர்பிைா்ன மீ்ளாயவு, 
பிர்தைர் திப்னஷ குைவர்்த்னவின் 
்தகைகையில் அைரி ைாளிகையில் 
்கடதேற்றது.  அ்தன் போப்த பிர்தைர் 
இவவாறு த்தரிவித்துள்ளார்.  

அறுவகடைக்ள ேகிர்ந்தளிககும் 
தசயறோடுைள முக்றபேடுத்்தபேடும் 
போது அக்னவருககும் அ்தன் பிரதி-
ேைன்ைள கிகடககும். சிை உறேத்தி-
ைள பைைதிைைாை ைாைபேடுைா்னால் 
ேல்பவறு வகையா்ன ேயிர்ச தசயகை-

ைள மூைம் அ்தக்ன நிவர்த்தி தசயது 
தைாள்ள முடியும்.

இ்தன் போது வடைாைாை விவ-
சாயிைளின் உறேத்திைக்ள தைாளவ-
்னவு தசய்தல் ைறறும் ேகிர்ந்தளித்்தல் 
முக்றகை த்தாடர்பில் இஙகு ைவ்னம் 
தசலுத்்தபேட்டுள்ளது.  ைாைாை 
ஆளு்ர் ஜீவன் தியாைராஜா அது 
த்தாடர்பில் த்தரிவிககையில்:  
வடககு, வடைத்திய, கிைககு ைறறும் 
வடபைல் ைாைாைஙைக்ள ைாவட்ட 
ைட்டத்தில் இகைபபுைக்ள உரு-
வாககி ஒபர அைைாை, உைவு உற-
ேத்தி பிரப்தசைாை அ்தக்ன ஸ்தா-
பிகை பவண்டும் என்்ன பைட்டுக 
தைாண்டார்.

எதிர்்கோல சந்�தியினருக்கோ்க்வ திருைமல...
ஒர்ஸ ஹில்லில் (Orr's Hill) ப்றறு (14) ்கடதேற்ற 

விபசட ைைநதுகரயாடலில் உகரயாறறும் போப்த 
ஜ்னாதிேதி ரணில் விகரைசிஙை பைறைண்டவாறு குறிப-
பிட்டார்.

இநதியாவுககு எண்தைய ்தாஙகிைக்ள வைஙை முற-
ேட்டபோது முன்கவகைபேட்ட எதிர்பபுைக்ள நிக்னவு-
கூர்ந்த ஜ்னாதிேதி, அன்று எண்தைய ்தாஙகிைக்ள வைங-
கியிருந்தால், இன்று ா்டு  எரிதோருள த்ருகைடிகய 
எதிர்ப ா்ககியிருகைாது என்றும் த்தரிவித்்தார்.

இந்தக ைைநதுகரயாடல் ஆரம்பிபே்தறகு முன்்னர், 
திருபைாைைகை ைாவட்ட அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் 
கீழ் அபிவிருத்தி தசயய உத்ப்தசிகைபேட்டுள்ள ேை 
இடஙைக்ளயும் ஜ்னாதிேதி ரணில் விகரைசிஙை ஒர்ஸ 
ஹில்லில் (Orr's Hill) இருந்தேடி அவ்தானித்்தார்.

இ்தறகிகடபய திருபைாைைகை ைாவட்ட பிராநதிய 
ஊடைவியைா்ளர்ைள குழுகவச சநதித்து அவர்ைளிடம் 
விவரஙைக்ள பைட்டறியவும்  ஜ்னாதிேதி ரணில் விகரை-
சிஙை ை்றகைவில்கை. திருபைாைைகை ைாவட்ட அபிவி-
ருத்தித் திட்டம் த்தாடர்ோ்ன ைைநதுகரயாடலின்போது 
ஜ்னாதிேதி பைலும் ைருத்துத் த்தரிவித்்த்தாவது-,

ா்ம் இந்த பவகைதிட்டத்க்த எதிர்வரும் ப்தர்்தலுக-
ைாை அல்ை, அடுத்்த ்தகைமுக்றயி்னருகைாைபவ ்கட-
முக்றபேடுத்துகின்ப்றாம். 2023 ஆம் ஆண்டில் ா்ம் 75 
வது சு்தநதிர தி்னத்க்த தைாண்டாடுகிப்றாம். சு்தநதிரம் 
அகடநது 100 ஆண்டுைள நிக்றவகடய இன்னும் 
25 ஆண்டுைப்ள உள்ள்ன. அ்தறகு முன்்னர் இ்தறைா்ன 
ேணிகய பைறதைாள்ள பவண்டும்.

எ்னபவ 2048 ஆம் ஆண்டுககுள இத்திட்டஙைக்ள 
தசயது முடிகை பவண்டும்.  இகைாைப ேகுதிககுள கிைககு 
ைாைாைத்தில் ா்ம் தேரும் முன்ப்னற்றத்க்த ஏறேடுத்்த 
பவண்டும். அடுத்்த 05 வருடஙைளில் இ்தக்ன தசயது 
முடிகை முடியும் என்று ா்ன் கூ்றவில்கை. அ்தக்ன 
த்தாடஙை  பவண்டுதைன்ப்ற ் ான் கூறுகின்ப்றன். அஙகி-
ருநது முன்ப்னாககிச தசல்ை பவண்டும்.

தோைன்்னறுகவ ்தகை்ைராை இருந்த ைாைபேகுதி-
யில் திருபைாைைகை துக்றமுைம் ோரிய துக்றமுைைாை 
தசயறேட்டது. அன்று திருபைாைைகைகயச சுறறி 
வஙைா்ள விரிகுடாவின் வகரேடம் ைாட்டபேட்டது. 
வஙைா்ள விரிகுடா பிராநதியம்  இன்னும் வ்ளர்சசியகட-
யாைல் உள்ளது. அது வ்ளர்சசி அகடவ்தறகு இன்னும் 
10-15 ஆண்டுைள ஆகும். மியான்ைாரில் இன்னும் 
த்தாடஙைபவ இல்கை, ேஙை்ளாப்தஷ  ்தறபோப்த 
த்தாடஙகியுள்ளது. ஜாவா, சுைத்ராவில் அ்தறைா்ன 
ேணிைள ்கடதேறறு வருகின்்ற்ன. அடுத்்த 10- -15 ஆண்-

டுைளிபைபய அது, முககியைா்ன துக்றமுைைாை ைாறும். 
இைஙகைகய துக்றமுை கையைாை ைாறறுவப்த எைது 
முயறசியாகும்.

திருபைாைைகை துக்றமுை ைடறேகுதிகய ஆைபே-
டுத்்த பவண்டும். ைடறேகட விவைாரஙைளில் கிைககு 
ைாைாைம் முககிய ேஙகு வகிககி்றது.

கிைககு துக்றமுைத்க்த ஒரு முன்்னணி மூபைாோய 
துக்றமுைைாை ைாற்ற பவண்டியது அவசியம் ஆகும். 
அ்தாவது எஙைளுகடய ைடறேகட ்டவடிககைைக்ள 
ா்பை பைறதைாளளும் வகையில் அ்தக்ன அபிவிருத்தி 

தசயய பவண்டும். அந்த ப ர்த்தில், எஙைள ைடறேகடயி-
டம் இபபோது இருபேக்த விடவும் அதிைைா்ன ைபேல்-
ைள இருககும் என்று நிக்னககிப்றன். இந்த ் டவடிககை-
ைக்ளத் திட்டமிடும்போது இநதியாவுடன் இகைநது 
தசயல்ேட பவண்டும். இநதியா ்ைககு மிைவும் அண்-
கையில் இருபே்த்னால் அது மிைவும் முககியைா்ன்தா-
கின்்றது. ்தறபோது, இநதியாவுடன் ேை பவகைத்திட்-
டஙைள த்தாடர்பில் ைைநதுகரயாடி வருகின்ப்றாம்.  
எ்னபவ, இந்த சம்பூர் மின் உறேத்தி நிகையப ேணிகய 
ா்ம் த்தாடர்நது முன்த்னடுத்துச தசல்ை பவண்டும். 

இ்தறகு ்தகடைள ஏறேடுைாயின் இ்தக்ன ப ர்டியாை அர-
சாஙைத்தின் கீழ் எடுத்து ேணிைக்ள த்தாடர ப்ரிடும்.

2003ஆம் ஆண்டு திருபைாைைகை துக்றமுை ஒப-
ேந்தத்தில் கைசசாத்திட்படாம். எண்தைய ்தாஙகிைக்ள 
வைஙகுவது த்தாடர்ோை 2003 ஆம் ஆண்டு மு்தல், 
த்தாழிறசஙைஙைளில் இருநது ோரிய எதிர்பபுைள எழுந-
்த்ன. ் ாம் அன்று எண்தைய ்தாஙகிைக்ளக தைாடுத்திருந-
்தால், இன்று எண்தைய இருநதிருககும், வரிகசயில் 
நிறை பவண்டி இருகைாது. ைைவரம் தசயய பவண்டிய 
ப்தகவயும் ஏறேட்டிருகைாது. எண்தைய இல்ைா்த-
்தன் ைாரைைாைபவ இந்த பிரசசிக்னைள எழுந்த்ன. 
எண்தைய ஏன் இல்ைாைல் போ்னது? ா்ட்டின் தோரு-
்ளா்தாரம் வீழ்சசியகடந்தாலும்  எண்தைய ்தாஙகிைளில்  
எண்தைய இருநதிருகைைாம். ஆ்னால் எண்தையத் 
்தாஙகிைள ைாலியாகியுள்ள்ன. அ்தன் ைாரைைாை ் ம் வாை-
்னஙைளின் எண்தைய ்தாஙகிைளும்  ைாலியாகி்ன. எைது 
வயிறுைளும் ைாலியாகியுள்ள்ன. இக்த ா்ம் அன்று தசய-
திருந்தால் இன்று ்ைககு எந்த பிரசசக்னயும் ஏறேட்டி-
ருகைாது.

இதுபோன்்ற ்தகடைக்ள மீண்டும் அனுைதிகை 
முடியாது. இபேகுதியில் வாழும் ைகைளுகைாை ்ாம் 
இக்த தசயய பவண்டும். ்ான் இந்த திட்டத்க்த 
ோராளுைன்்றத்தில் சைர்பபிபபேன், ோராளுைன்்றம் 
ஏறறுக தைாண்ட்தன் பின்்னர்  அது சட்டைாகைபே-

டும். ஏத்னனில் அரசாஙைஙைள ைா்றைாம், ோராளுைன்-
்றம் ைா்றைாம். ஆ்னால் தைாளகைைள ைா்றககூடாது. 
எ்னபவ, எவவி்த ்தகடயுமின்றி ்ாம் முன்ப்னறிச தசல்-
லுவ்தறபை ேணியாற்ற பவண்டும்.

புதுபபிகைத்்தகை ஆற்றல் த்தாடர்பில் ்ாம் இநதி-
யாவுடன் இகைநது ேணியாறறி வருகின்ப்றாம். 
அது திருபைாைைகையில் தசயல்ேடுத்்தபேட்டு வரு-
கின்்றது. திருபைாைைகைககும் இநதியாவிறகும் 
இகடபய மின் இகைபபுைள இருகை பவண்டும், 
இநதியாவுடன் இருககும் உ்றவுைக்ள அடிபேகடயா-
ைக தைாண்டு திருபைாைைகைகய ஆற்றல் கையைாை 
ைாற்ற பவண்டும்.

வடககு, வடைத்திய, கிைககு ைாைாைஙைக்ள எடுத்-
துக தைாண்டால் அ்தன் ைத்திய துக்றமுைைாை திருபைா-
ைைகை துக்றமுைம்  இருகை பவண்டும். சிைபவக்ளை-
ளில் எதிர்ைாைத்தில் ் ாம் சிஙைபபூருககும் ஒரு வழிகய 
உருவாகை முடியும். அந்த நிகைககு முன்ப்னறுவ்தற-
ைா்ன சாத்தியககூறுைள நிக்றயபவ உள்ள்ன. இந்த ைாைா-
ைத்தின் தோரு்ளா்தாரத்க்த ஈட்டும் ஆற்றல் மிைவும் 
விசாைைா்னது. அ்தக்ன இைகைாைக தைாண்பட ்ாம் 
இத்திட்டத்க்த முன்ப்னற்ற பவண்டும்.

தோரு்ளா்தார ரீதியாை இந்த துக்றமுை ்ைரத்க்த 
திருபைாைைகை ைாவட்டத்திறகு ைட்டுதை்ன ைட்-
டுபேடுத்்த முடியாது. இது அநுரா்தபுரம், வவுனியா, 
்தம்புளக்ள ் ைரஙைளுடன் இகைகைபேட பவண்டும். 
்ாட்டில் வன்னி, கிைககு ைறறும் வடைத்திய பிரப்தசங-
ைளிபைபய  அதிை்ளவா்ன உைவுப தோருட்ைக்ள உற-
ேத்தி தசயயபேடுகின்்ற்ன. உைவுப தோருட்ைக்ள ஏற-
றுைதி தசயவ்தாை இருந்தால் அ்தக்ன இஙகிருநது்தான் 
தசயய பவண்டும்.

்ாஙைள பைாதுகை ேயிரிடுவதில்கை, ஆ்னால் ஏற-
றுைதி தசயகிப்றாம். அ்தக்ன பிரிைா நிறுவ்னபை முன்-
த்னடுத்து வருகின்்றது.  பைாதுகை ைா எைது முககிய 
ஏறறுைதி தோருட்ைளில் ஒன்்றாகும். அ்தக்ன ்ாம் 
தவளியிலிருநது தேறறு ஏறறுைதி தசயகிப்றாம். அப்த-
போன்று பி்ற தோருட்ைக்ளயும் இப்த வழியில் ஏறறு-
ைதி தசயய முடியும். எ்னபவ இது த்தாடர்பில் ்ாம் 
ைருத்தில் தைாள்ள பவண்டும்.

இந்த ைாைாைத்தில் கைத்த்தாழில்ைக்ள அபிவி-
ருத்தி தசயவ்தறகு ்ாம் இநதியாவுடன் இைகைம் ைண்-
டுளப்ளாம். அ்தறைாை கைத்த்தாழில் வையம் ஒன்றும் 
உருவாகைபேட பவண்டும். அ்தறைா்ன தசயறோடு-
ைக்ள இைஙகையும் இநதியாவும் இகைநது முன்த்ன-
டுகை பவண்டும் எ்ன ் ான் ேரிநதுகரத்துளப்ளன். 



கல்குடா தினகரன் நிருபர் 
 
வாழைச்சேழன மீன்பிடித் துழை-

முகத்தில் இருந்து கடந்்த சசேபடம்-
பர் 25ம் திகதி ஆழகடலுக்கு ச்தாழி -
லுக்காக சசேன்ை ்தகபபன் மற்றும் 
மகன் உடபட நான்கு மீனவர்களும் 
இன்று வழர கழரக்கு திரும்ப-
வில்ழலை என்று கடலுக்குச சசேன்ை 
மீனவர்களின் உைவினர்கள் ்நற்று 
வாழைச்சேழன சபாலிஸ் நிழலை-
யத்தில் முழைபபாடு சசேய்துள்்ள-

்தாக சபாலிஸார் ச்தரிவித்்தனர். 
்மற்குறித்்த மீனவர்கள் காணாமற் 
்பான விடயம் ச்தாடர்பாக சேம்பந் -
்தபபடட ்தரபபினரின் கவனத்திற்கு 
மீனவ சேஙகத்தினர், காணாமல் 
்பானவர்களின் உைவினர்களும் 
சகாண்டு வந்திருந்்த ்பாதிலும், 
்்தடு்தல் நடவடிக்ழக மந்்த கதியில் 
இடம்சபற்று வருவ்தாக காணா -
மற்்பானவர்களின் உைவினர்கள் 
குற்ைம் சோடடுகின்ைனர்.  

19 தினஙக்ளாக கடலுக்குச சசேன்ை 

மீனவர்கள் இன்று வழர கழரக்குத் 
திரும்பவில்ழலை என்பதுடன், அம் 
மீனவர்களின் குடும்பஙகள் வாழ-
வா்தாரமின்றி ்தமது வாழக்ழகழயக் 
சகாண்டு சசேல்லை சபரும் சிரமங -
கழ்ள எதிர்சகாள்கின்ைனர்.  

வாழைச்சேழன மீன்பிடி துழை -
யிலிருந்து ஆழகடல் இயந்திரபபட -
கில் மீன்பிடிக்கச சசேன்ை ்தகபபன் 
மகன் உடபட நான்கு மீனவர்கள் 
19 நாடக்ளாகியும் இதுவழர கழர 
திரும்பவில்ழலை என்பதுடன், 
25.09.2022 குறித்்த படகு சசேன்ை 
நிழலையில் எவ்வி்தத் ச்தாடர்புகளு -
மின்றி ்தாஙகள் உள்்ள்தாக அவர்க -

ளின் குடும்பத்தினர் கவழலை ச்தரி -
விக்கின்ைனர்.  

இதில் வாழைச்சேழனழய 
்சேர்ந்்த ்க.யூ. அஸ்ஸனலி அவரது 
மகன் ஏ.எம்.முஹாஜித் மற்றும் 
எம்.எச.எம்.றிஸ்வி, பி.எம்.
இர்்ாத் ஆகிய மீனவர்க்்ள 
குறித்்த படகில் பயணம் சசேய்து 
காணாமற் ்பாயுள்்ளனர்.  

இவர்கள் பற்றிய ்தகவல்கழ்ள 
சபாலிஸ், கடற்பழட உள்ளிடட 
்தரபபினருக்கு மீனவ சேஙகம் 
மற்றும் காணாமல் ்பான மீன -
வர்களின் உைவினர்கள் அறிவித் -
துள்்ளனர்.
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வாழைச்சேழையில் ஆழ்கடல் சசேன்ற   
நானகு மீைவர்கழை ்காணவில்ழலை  

19 நாட்களாகியும் எந்த ்த்கவல்களும் இல்லை  

மாவடட ஆங்கிலை திைப் ்�ாடடியில்   
்கல்முழை ்கல்வி வலையம் முதலிடம்  

காழரதீவு குறூப நிருபர்   

கிைக்கு மாகாண கல்வி திழணக்-
க்ளத்தின் ஏற்பாடடில் நழடசபற்ை 
கல்முழன கல்வி மாவடடத்திற்-
கான ஆஙகிலை தின ்பாடடியில் 
கல்முழன கல்வி வலையம் மு்தலி-
டத்ழ்த சபற்றுள்்ளது.  

இம் மாவடட மடட ்பாடடியில் 
கல்முழன, சேம்மாந்துழை, அக்க-
ழரபபற்று, திருக்்காவில் ஆகிய 
நான்கு வலையஙகள் பஙகு பற்றின.  

இப ்பாடடி அக்கழரபபற்று 

முஸ்லிம் மத்திய கல்லூரியில் 
்நற்று முன் தினம் நழடசபற்ைது. 
அதில் கல்முழன வலையம் மு்தலி-
டத்ழ்த சபற்றுக் சகாண்டது. இரண்-
டாம் இடத்ழ்த அக்கழரபபற்று 
வலையமும், மூன்ைாம் இடத்ழ்த 
சேம்மாந்துழை வலையமும், நான்காம் 
இடத்ழ்த திருக்்காவில் வலையமும் 
சபற்றுக் சகாண்டன. கல்முழன 
வலையம் 11 மு்தல் இடத்ழ்தயும், 
10 இரண்டாம் இடத்ழ்தயும் 05 
மூன்ைாம் இடத்ழ்தயும் சபற்று மு்த -
லிடம் வகிக்கிைது.    

கிண்ணியாவில் ‘சசேரண்டிப்’   
நூல் சவளியீடடு விைா   
மூதூர் தினகரன் நிருபர்  

்பருவழ்ள மரு்தாழனயில் 
அழமக்கபபடடுள்்ள பலை நூற் -
ைாண்டு காலை வரலைாற்ழைக் சகாண்ட 
மு்தலைாவது பள்ளிவாயலைான அல்-
அபரார் பள்ளிவாயல் பற்றியும், 
மூவின சேமூகஙகளின் இன ஒற்று-
ழமழய வலியுறுத்தியும் எழு்தபபட-
டுள்்ள வரலைாற்று நாவல் ‘சசேரண்டிப’ 
நூலின் சவளியீடடு விைா இன்று 
சேனிக்கிைழம (15) கிண்ணியாவில் 
இடம்சபறும்.  

முதும்சபரும் எழுத்்தா்ளர் ‘கலைா-

பூசேணம்’ ்க.எம்.இக்பாலினால் 
இந்நாவல் எழு்தபபடடுள்்ளது. 
கிண்ணியா மாணவர் அழமபபின் 
ஏற்பாடடில் இடம்சபறும் இந்நி -
கழவு கிண்ணியா சபாது நூலைக 
மண்டபத்தில் மூதூர் வலையக்கல்விப 
பணிபபா்ளர் இஸட.எம்.எம்.நளீம் 
முனவ்வரா ்தழலைழமயில் இடம்சப -
றும்.  

இந்நிகழவில் கல்விமான்கள், 
இலைக்கியவாதிகள், எழுத்்தா்ளர்கள், 
அதிபர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் 
மாணவர்கள் என சபரும்ளவிலைா-
்னார் கலைந்து சகாள்்ள உள்்ளனர்.    

இநதியாவில கிழக்கு மா்காண ்கலவி பணிபபாளருக்கு 

காழரதீவு குறூப நிருபர் 
  
கிைக்கு மாகாண கல்வி 

பணிபபா்ளர் திருமதி நகு -
்லைஸ்வரி புள்்ளநாயகம் 
அவர்களுக்கு இன்று (15) 
சேனிக்கிைழம மாழலை 3 
மணிய்ளவில் இந்தியா -
வில் வாழநாள் சோ்தழன -
யா்ளர் விருது வைஙகி சகௌரவிக் -
கபபட இருக்கிைது.  

பிசினஸ் கு்்ளாபல் இன்டர்்ந் -
னல் (Business Global International 
Conference and awards ceremony) 
என்கின்ை அழமபபு ஏற்பாடு சசேய்தி -
ருக்கின்ை இந்்த பாராடடு விைாவில் 
ஆசியாவின் பலை பாகஙகளிலும் 
இருந்து சேமூக ்சேழவ ஊடாக 
கல்வி சுகா்தார மற்றும் பலை துழை -
களில் ்சேழவயாற்றியவர்களுக்கு 

வாழநாள் சோ்தழனயா்ளர் 
விருது வைஙகி சகௌரவிக் -
கபபடுகின்ைது. இந்தியா 
சசேன்ழனயிலுள்்ள சேஃபாரி 
கிைான்ற் விடுதியில் BGIA 
Awards ழவபவம் நழட -
சபறுகிைது.  

அந்்த வழகயில் கிைக்கு 
மாகாணத்தில் சேமூக, 

கல்வி ்சேழவக்காக கிைக்கு 
மாகாண கல்வி பணிபபா்ளர் 
திருமதி நகு்லைஸ்வரி புள்்ளநாயகம் 
அவர்களுக்கு இந்்த வாழநாள் சோ்த -
ழனயா்ளர் விருது வைஙகி சகௌர -
விக்கபபடுகின்ைது.  

இலைஙழகயில் இருந்து கிைக்கு 
மாகாண கல்வி சசேயலைா்ளர் திசோநா -
யக்க உள்ளிடட ்மலும் பலைரும் 
கலைந்து விருது சபறுகிைார்கள் 
என்பது குறிபபிடத்்தக்கது.    

க�ௌரவைோன அரசியல் தீர்வுக�ோன   

்தம்பலைகாமம் குறூப நிருபர்  

75 ஆவது நாள் மக்கள் குரல் திரு -
்காணமழலை மாவடடத்தில் ்தம்பலை -
காமம் பிர்்தசேத்திலுள்்ள முள்ளிப -
சபாத்்தாழன 9ஆம் சகாலைனியில் 
்நற்று (14) மக்களின் சகௌரவமான 
அரசியல் தீர்வுக்கான ் காரிக்ழகழய 
முன்ழவத்து கவனயீர்பபு ்பாராட -
டம் முன்சனடுக்கபபடடது.  

ப்தாழ்தகழ்ள ஏந்தியவாறு ்தஙக -
்ளது ்காரிக்ழககழ்ள ஊர்வலைமாக 
சசேன்று ்காசேசமழுபபினர்.  

இந்்த 100 நாடகள் சசேயல்முழன -
வின் 75 ஆம் நாள் ்பாராடடத் -
தில் திருமழலை பிர்்தசேத்தில் உள்்ள 
சபண்கள், இழ்ளஞர்கள்,விவசோயி -
கள் சிவில் அழமபபுப பிரதிநிதிகள் 
என பலைர் கலைந்து சகாண்டனர்.  

“வடக்கு கிைக்கு மக்களுக்கு 
சகௌரவமான உரிழமகளுடன் 
கூடிய அரசியல் தீர்வு ்வண்டும்” 
“நாஙகள் நாடழட துண்டாட்வா, 
்தனியர்சோ ்கடகவில்ழலை. 

இலைஙழக நாடடுக்குள் சகௌரவ -

மான உரிழமகளுடன் கூடிய அர -
சியல் தீர்ழவ்ய ்கடகி்ைாம்” 
“வடக்கு கிைக்கு மாகாணஙகளுக்கு 
அதிகாரப பரவலைாக்கம் என்பது 
ஒரு ஜனநாயக உரிழமயாகும்” 
“13 வது திருத்்தசசேடடமானது அர -
சியலைழமபபு ரீதியாக அதிகாரப 
பரவலைாக்கத்துக்கான உரிழமழய 
உறுதிபபடுத்துகிைது என பலை 

்காரிக்ழககழ்ள முன்ழவத்்தனர். 
அத்துடன் எமது “வடக்கு கிைக்கு 
மக்களுக்கு சகௌரவமான உரிழம -
களுடன் கூடிய அரசியல் தீர்வு 
்வண்டும்” எனும் ஜனநாயக 
ரீதியான மக்கள் குரலுக்கு ்மன்ழம 
்தஙகிய இலைஙழக ஜனாதிபதி உ்தவ 
்வண்டும் எனவும் ்காருகின் -
்ைாம்.

வாழநாள் சோதழையாைர விருது  

்்காரிகழ்கழய முனழவத்து   
்கவையீரப்பு ்�ாராடடம்  

பபரிடர் அபாயக் 
கு்ைபபு தின 
விழிபபூடடல நி்கழ்வு

சபரிய்பாரதீவு தினகரன் நிருபர்  
 
்பரிடர் அபாயக் குழைபபு 

தினத்ழ்த முன்னிடடு மடடக்க்ளபபு 
மண்முழன ்மற்கு பிர்்தசேத்தில் 
வாழவகம் வி்சேட ்்தழவயுழட-
்யார் அழமபபினால் விழிபபூடடல் 
நிகழவும் மரநடுழகயும் வியாைக்கி-
ைழம (13) இடம்சபற்ைது.   

வாழவகம் வி்சேட ்்தழவயுழட -
்யார் அழமபபினால் ்தழலைவர் 
வா.பாலைகப்பாடி ்தழலைழமயில்   

வவுணதீவு சேந்தியிலிருந்து ஆரம்ப-
மான விழிபபூடடல் ஊர்வலைம் வாழ-
வகம் அலுவலைகம் வழர சசேன்று 
அஙகு நிகழவுகளும் மரநடுழகயும் 
இடம்சபற்ைது.   

்பரிடர் அனர்த்்த அபாயக் 
குழைபபு ச்தாடர்பான உழரகளும் 
விழிபபுணர்வுகளும்   

இ்தன்்பாது இடம்சபற்ைது.   
இந்நிகழவில் மண்முழன ்மற்கு 

பிர்்தசே சசேயலைா்ளர் எஸ்.சு்தாகர், 
உ்தவி பிர்்தசே சசேயலைா்ளர் சுபா சே்தா-
கரன், ழவ.எம்.சி.ஏ நிறுவனத்தின் 
திடட இழணபபா்ளர் அன்பைகன் 
என பலைர் கலைந்து சகாண்டனர்.     

மவத்தியர் ஞோனகுணோளன் ்போல் கரோஷோன் ைருத்துவ நிர்வோ� முது�மை ைோணி பட் -
டபபயிற்சியிமன (M.Sc. in Medical Administration) நிமைவு கசய்து அக�மரபபற்று 
ஆதோர மவத்தியசோமையின் மவத்திய அத்தியட்ச�ரோ� ்ேற்று முன்தினம் (13) �டமை -
�மள கபோறுப்பற்றுக க�ோணட ்போது....  (படம்: தம்பை�ோைம் குறூப நிருபர்)    மூதூர் தோருல் ஜன்னோஹ் வித்தியோையத்தில் ஆரம்பப பிரிவு ைோணவர்�ளின் சிறுவர் 

சநமத போடசோமை அதிபர் எம்.எஸ்.ஹில்மி தமைமையில் போடசோமை அபிவிருத்திக 
குழுவி அனுசரமணயுடன் போடசோமை வளோ�த்தில் வியோழககிழமை இடம்கபற்ைது. இந -
நி�ழ்வில் வியோபோர நிமையங�ளில் ைோணவர்�ள் கபோருள் விற்பமனயில் ஈடுபட்டுள் -
ளமத �ோணைோம்.   (படம்: மூதூர் தின�ரன் நிருபர்)   

நல்லிணக்கத்ழத ஊககுவிககும்   
விழிப்புணரவு வீதி நாட்கம்   

வாசசிக்குடா வி்சேட நிருபர்   

நமது நாடடில் இனஙகளுக்கிழட-
யிலைான நல்லிணக்கத்ழ்த ஏற்படுத்-
தும் முயற்சியில் அக்கழரபபற்ழை 
்தழலைழமயகமாக சகாண்டு சசேயற்ப-
டும் பாதிபபுற்ை சபண்கள் அரஙகம் 
சபரும் பஙகாற்றி சசேயற்படடு வரு-
கின்ைது.   

இ்தற்கழமவாக பல்்வறு சசேயற்-
றிடடஙகழ்ள முன்சனடுபபது-
டன் அ்தனூடாக சேமூக நல்லிணக்-
கத்ழ்த ஏற்படுத்தும் சசேயற்பாடழட 
ச்தாடர்ந்தும் ்மற்சகாண்டு வருகின்-
ைது.   

்தற்்பாது நாடடில் வாழும் மக்கள் 

பலை பிரசசிழனகளுக்கு முகம் சகாடுத்-
துத்துக் சகாண்டிருக்கும் இச சேந்்தர்ப 
பத்தில் அழமதி மற்றும் நல்லிணக்கத்-
திழன ஊக்குவிக்கும் முகமாக விழிப-
புணர்வு வீதி்யார நாடகஙகழ்ளயும் 
அரங்கற்றி வருகின்ைது.   

இ்தன் ஒரு கடடமாக ,இைக்காமம், 
அடடாழ்ளச்சேழன, சபாத்துவில் 
ஆகிய பகுதிகளுக்கு சசேன்று மூவின 
சேமூகஙகள் இழணந்து வாழும் பிர-
்்தசேஙகளில் சேமா்தானம் மற்றும் 
நல்லிணக்கத்திழன வலியுறுத்தி 
பாதிபபுற்ை சபண்கள் அரஙகத்தின் 
இழ்ளஞர்கள் குழுவினரால் குறித்்த 
வீதி்யார விழிபபுணர்வு நாடகஙக-
ழ்ளயும் அரங்கற்றி வருகின்ைது.     

கந்்த்ளாய் தினகரன் நிருபர் 
  
திரு்காணமழலை மாவடடத்தில் 

கந்்த்ளாய் வலையக் கல்வி அலுவலை -
கத்திற்குடபடட ்பராற்றுசவளி 
முஸ்லிம் மகா வித்தியாலையத்தில் 
கணி்த முகாம் ் நற்று (14) பாடசோழலை 
அதிபர் எச.எம்.சநௌஸாட ்தழலை-

ழமயில் பாடசோழலை வ்ளாகத்தில் 
நழடசபற்ைது. இ்தன் ்பாது கணி்த 
முகாம் மற்றும் கணி்த அழையும் 
திைந்து ழவக்கபபடடது.   

்பாடடி நிகழசசிகளில் சவற்றி 
சப்ை்ைார்களுக்கான சோன்றி்தழ-
களும்,்கடயமும் அதிதிகளினால் 
வைஙகி ழவக்கபபடடது.    

பபராற்றுவவளி முஸ்லிம் ம்கா வித்தியாலையத்தில ்கணி்த மு்காம்   
மடடக்்களபபு வின்சனட ம்களிர் 
உயர்்தர பாட்சா்லையின "வினபவாக் -202"
சவல்லைாசவளி தினகரன் நிருபர்

மடடக்க்ளபபு வின்சேன்ட மகளிர் 
உயர்்தர  பாடசோழலையின் 202 
ஆவது ஆண்டு நிழைழவசயாடடி  
"வின்்வாக் -202" எனும் பவனி 
ஞாயிற்றுக்கிைழம (16) காழலை பாட-
சோழலையின் அதிபர் திருமதி. ்தவத்தி-
ருமகள் உ்தயகுமார் ்தழலைழமயில் 
இடம்சபைவுள்்ளது.

மடடக்க்ளபபு வின்சேன்ட மகளிர் 
உயர்்தர பாடசோழலையானது ்தனது 
202 ஆண்டு நிழைழவக் சிைபபிக்கு-
மாக வின்்வாக்(Vin walk) எனும் 
பவனிழய நாழ்ள ஞாயிற்றுக்கி-
ைழம காழலை 7.00 மணிய்ளவில் 
பாடசோழலையிலிருந்து ஆரம்பித்து 
மடடக்க்ளபபு நகர்புைம் வழர 

சசேன்று பாடசோழலைக்கு மீண்டும் 
வந்து பவனி நிழைவுசபைவுள்்ளது.

இபபவனியில் மாணவர்கள்,-
ஆசிரியர்கள்,ஊழியர்கள்,பழைய 
மாணவர் சேஙகத்தினர்,பாடசோழலை 
அபிவிருத்தி சேஙகத்தினர் கலைந்து 
சகாள்கின்ைார்கள்.

இபபாடசோழலை தின நிகழவிற்கு 
மடடக்க்ளபபு மாவடட அரசோஙக 
அதிபர் க.கருணாகரன் பிர்தம அதி-
தியாகவும்,மடடக்க்ளபபு வலையக் 
கல்விப பணிபபா்ளர் திருமதி.
சுஜாத்்தா கு்லைந்திரகுமார் சகௌரவ 
அதிதியாகவும் மற்றும் பழைய 
மாணவர்கள், பாடசோழலை அபிவி-
ருத்தி சேஙகத்தினர், ஆசிரியர்கள், 
மாணவர்கள் கலைந்து சகாள்கின்ை-
னர். 

அக்கழரபபற்று வடக்கு   
தினகரன் நிருபர்

அக்கழரபபற்றில் நழட-
சபற்ை 'அக்கழரபபற்று 
புத்்தகக்காடசி -2022' நிகழ-
வுக்கு அகிலை இலைஙழக 
மக்கள் காஙகிரஸின் ்தழலை -
வரும், பாராளுமன்ை உறுப-
பினருமான ரி்ாட பதியு -
தீன் மற்றும் சிறிலைஙகா முஸ்லிம் 
காஙகிரஸின் ்தழலைவரும் பாரா-
ளுமன்ை உறுபபினருமான ரவூப 
ஹக்கீம் ஆகி்யார் வருழக ்தந்து 
பார்ழவயிடடார்கள்.

அக்கழரபபற்று புத்்தகக்காடசி 
ஏற்பாடடுக்குழுத் ்தழலைவர் எழுத் -
்தா்ளர் சிைாஜ் மஸ்ஹஹூர் ்தழலைழம-

யில் கடந்்த சவள்ளிக்கிைழம (07) 
மு்தல் பு்தன்கிைழம (12) வழர நழட -
சபற்ை இபபுத்்தகக்காடசியின் மூன்-
ைாவது நாளில் ரவூப ஹக்கீம் எம்.
பியும், நான்காவது நாளில் றி்ாட 
பதியுதீன் எம்.பியும் வருழக ்தந்து 
இருவரும் புத்்தகஙகழ்ளயும் சகாள்-
வனவு சசேய்்தார்கள் என்பது குறிபபி -
டத்்தக்கது.

அக்கழரப்�ற்று புத்த்கக ்கண்்காடசியில்
ரவூப் ஹககீம், றிஷாட �தியுதீன 
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பருத்தித்துறை விசேட நிருபர் 

யாழ்பபாணம் சபாதனா 
றைத்தியோறை வீதியிலுள்ள 
கடடடத்தின் சேலோடியில 
வைளி்பபுைோக படிககடடில 
ஆவணாருைரின் ேடைம் மீட -
க்பபடடுள்ளது. திருவெலசை-
லிறயச் சேர்்நத 32 ையதுறடய 
கடடட்ப பணியா்ளசே இவைாறு 
ேடைோக மீடக்பபடடுள்ளதாக 
ஆேம்பகடட விோேறணகளின் 
பின்னர் வபாலிஸார் வதரிவித்த-
னர்.

அைேது உயிரிழ்பபு வதாடர்பில 
வபாலிஸார் புைன் விோேறண-
கற்ள முன்வனடுத்துள்ளனர்.

வபாலிஸாருககு ைழஙக்ப-
படட தகைலின் அடி்பபறடயில 
செற்று காறை ேம்பை இடத்தில 
விோேறணகள ஆேம்பிகக்பபட-
டதாக வபாலிஸார் வதரிவித்தனர். 

ே்நசதகத்தின் அடி்பபறடயில 
10 சபர் வபாலிஸ் விோேறணயில 
உள்ளதாக வபாலிஸார் வதரிவித்த -
னர். 

யாழ.விசேட நிருபர் 

யாழ்பபாணம் ோனி்பபாய் 
வபாலிஸ் பிரிவுககுடபடட பகு -
தியில வீடு உறடத்து திருட -
டில ஈடுபடட குற்ைச்ோடடில 
இருைர் வபாலிஸாரினால றகது 
வேய்ய்பபடடுள்ளனர். 

கட்நத 08ஆம் திகதி கடடுறட 
பகுதியிலுள்ள வீவடான்றின் 
ஜன்னல கம்பிகற்ள உறடத்து 
உளநுறழ்நத திருடர்கள வீட -
டிலிரு்நத ஒரு இைடே ரூபாய் 
பணம் ேற்றும் ெறககற்ள 
திருடிச் வேன்ைனர். 

இச்ேம்பைம் வதாடர்பில 
ோனி்பபாய் வபாலிஸ் நிறை -
யத்தில முறை்பபாடு வேய்ய்ப -
படட வபாலிஸார் விோேறண -
கற்ள முன்வனடுத்து ை்நதனர்.  

இ்நநிறையில குறித்த ேம் -
பைத்துடன் வதாடர்புறடய -
ைர்கள எனும் குற்ைச்ோடடில 
இருைர் றகது வேய்ய்பபடடுள -
்ளனர். 

அைர்களிடமிரு்நது  7 பவுண் 
தஙக ெறககற்ள மீடடுள்ளதாக-
வும்  அைர்கற்ள வபாலிஸ் நிறை-
யத்தில தடுத்து றைத்து சேைதிக 
விோேறணகற்ள முன்வனடுத்து 
ைருைதாகவும் வபாலிஸார் வதரி-
வித்தனர்.  

ஆண�ோருவரின் 
சடலம் மீட்பு

ைோனிபபோயில் வீடு 
உமடத்து திருடிய
குற்றத்தில் 
இருவர் மைது

சைாேன்ஸ் வேலைொயகம்

ைடககில பறன ோர்்நத றகத்வதாழி-
லில ஈடுபடடுள்ள 12 ஆயிேத்திற்கும் 
அதிகோன ேககளின் ைாழைாதாேத்றத 
கடடி வயழு்பபுைதற்காக பறன அபி-
விருத்தி ேறபயினூடாக பலசைறு 
சைறைத்திடடஙகற்ள ெறடமுறை்ப-
படுத்த்ப சபாைதாக வபரு்நசதாடடக 
றகத்வதாழில அறேச்ேர் ேசேஷ் பத்தி-
ேன யாழ்பபாணத்தில வதரிவித்துள்ளார்.

அறேச்ேர் ேசேஷ் பத்திேன யாழ்பபா-
ணத்துககான விஜயவோன்றை சேற்-
வகாண்டுள்ளார். 

 பறன அபிவிருத்தி ேறபயினால 
யாழ்பபாணம் பறன ஆோய்ச்சி நிறுைன 
ை்ளவில நிர்ோணிகக்பபடடுள்ள புதிய 
கடடிடத்றத செற்றைய தினம் அறேச்ேர்-
க்ளான ேசேஷ் பத்திேன ேற்றும் டக்ளஸ் 
சதைான்நதா ஆகிசயார் இறண்நது உத்-
திசயாகபூர்ைோக திை்நது றைத்தனர்.

இோஜாஙக அறேச்ேர் வைாஹான் 
ேத்ைத்றதயும் கை்நது வகாண்ட இ்நத 
நிகழவில உறேயாற்றும்சபாசத அறேச்-
ேர் ேசேஷ் பத்திேன இவைாறு வதரிவித்-
துள்ளார்.

ைட ோகாணத்தில பாேம்பரிய றகத்-
வதாழிைாக முன்வனடுகக்பபடடு ைரும் 
பறன றகத்வதாழிறை ைர்த்தக ரீதியில 
உயர்த்துைதற்காக பறன அபிவிருத்தி 
ேறப ேற்றும் பறன ஆோய்ச்சி நிறுைனம் 
இறண்நததான பலசைறு சைறைத்திட-
டஙகள முன்வனடுகக்பபடும்.

அத்துடன் பறன றகத்வதாழில 
மூைோன பலசைறு உற்பத்திகள 
சபான்சை பறன  மூைோன ேதுபான 
உற்பத்தி ஆகியறை முன்சனற்ைம் 
வதாடர்பிலும் உரிய கைனம் வேலுத்-
த்பபடடுள்ளதாகவும் அைர் வதரிவித்-
துள்ளார்.

அதற்கு சேைதிகோக பறன அபிவி -
ருத்தி றகத்வதாழிலில ஈடுபடடுள்ள 
12 ஆயிேத்திற்கும் அதிகோன ேகக-
ளின் பிளற்ளகளுககாக பறன அபிவி-
ருத்தி ேறப மூைோன கலவி புைறே்ப 
பரிசில சைறைத் திடடம் ஒன்றை 
ஆேம்பி்பபதற்கும் கைனம் வேலுத்த்ப-
படும் என்றும் அைர் வதரிவித்துள்ளார்.

ொம் ஒசே ொடடில ைாழும் ேசகாதே 
ேககள. எம் ேத்தியில ைடககு, வதற்கு 
என்ை வித்தியாேஙகள கிறடயாது.
அ்நத ைறகயில அேோஙகம் என்ை 

ைறகயில ைடககு ேககளின் ைாழ -
ைாதாேத்றத முன்சனற்ை அதற்காக 
சேற்வகாள்ளககூடிய அறனத்து ெடை -
டிகறககற்ளயும் முன்வனடு்பபதற்கு 
கடறே்ப படடுளச்ளாம். அதற்கான 
அறனத்து ெடைடிகறககற்ளயும் 
ொம் சேற்வகாளசைாம் என்றும் அைர் 
சேலும் வதரிவித்துள்ளார்.

இ்நத நிகழவில வபரு்நசதாடட 
றகத்வதாழில அறேச்சின் அதிகாரி -
கள, யாழ்பபாண ோைடடச் வேய -
ைா்ளர் உளளிடட அதிகாரிகள,பறன 
அபிவிருத்தி ேறப, பறன ஆோய்ச்சி 
நிறுைனம் ஆகியைற்றின் தறைைர் -
கள உளளிடட அதிகாரிகளும் ைடோ -
காணத்தின் அேசியல பிேதிநிதிகளும் 
கை்நது வகாண்டுள்ளறே குறி்பபிடத் -
தககது.

12,000 பேரின் வாழவாதாரத்த
கட்டியெழுபே பவ்ைததிட்்டம் 

வடக்கில் பனை சார்ந்த னைத்்தாழிலாளர

விமைவில் நமடமும்றபபடுத்துவதோை யோழ். நைரில் 
அமைசசர் பத்திைன ணதரிவிபபு
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யாழ.பலகறைககழக விரிவுறேயா்ளர் 
ஒருைர் விரிவுறேககுச் வேலைாேல ேம்ப -
்ளம் வபற்ை விைகாேம் வதாடர்பில  பல -
கறைககழக ோனிய ஆறணக குழுசை 
முறை்பபாடுகள வதாடர்பில  றகயா்ள 
சைண்டும் என உயர் கலவி இோஜாஙக 
அறேச்ேர் கைாநிதி சுசேன் ோகைன் வதரி-
வித்தார். 

யாழ.பலகறைககழக விரிவுறேயா-
்ளர் ஒருைோல இோஜாஙக அறேச்ேர்  
சுசேன் ோகைனுககு  ேக விரிவுறேயா்ளர் ஒருைர் 
19 ோதஙக்ளாக விரிவுறேககு வேலைாேல சுோர் 
13 மிலலியன் ரூபா ேம்ப்ளம் வபற்ைதாக குற்ைம் 
ோடடி எழுத்து மூைோக கடிதம் ஒன்றை அனு்பபி-
யிரு்நதார்.

சேலும் குறித்த கடிதத்தில விரிவுறேயா்ளர் சுய 
விரு்பபில பலகறைககழகத்றத விடடு விைகிய 

நிறையில உரிய ெறடமுறைகற்ள 
பின்பற்ைாது மீண்டும் கடறேககு 
இறணகக்பபடட விதம் வதாடர்பிலும் 
அறேச்ேரின் கைனத்திற்கு வகாண்டு 
வேன்றிரு்நதார்.

இவவிடயம்  வதாடர்பில அறேச் -
ேறே வதாடர்பு வகாண்டு சகடடசபாசத 
அைர் இவைாறு வதரிவித்தார்.

முறை்பபாடடா்ளர் இைஙறக ேனித 
உரிறேகள ஆறணககுழு ேற்றும் 
ஏறனய துறை ோர்்நதைர்களுககு

எழுதிய கடிதத்தின் பிேதிறய குறி்ப-
பிடடு எனது கைனத்திற்கு அனு்பபியிரு்நதார். 

பலகறைககழகஙகளில இடம்வபறும் நிர்ைாக 
ரீதியான முறை்பபாடுகள வதாடர்பில விோேறண-
கற்ள சேற்வகாண்டு தீர்வுகற்ள ைழஙகுைது 
ோனிய ஆறணககுழு வேயற்படுைசதாடு வகாள-
றகரீதியான  தீர்ோனஙகற்ள அறேச்சு சேற்வகாள-
ளுவேன அைர் சேலும் வதரிவித்தார். 

யாழ். பல்ைனல விரிவுனையாளர விவைாைம்;
மானிய ஆனைக்குழுவவ னையாள வவண்டும்

சகா்பபாய் குறூ்ப நிருபர்

ைடோகாணத்தில விறேவில புதிய வபாலிஸ் 
பயிற்சி நிறையம் ஆேம்பிகக்பபடுவேன ைட 
ோகாண ஆளுெர் ஜீைன் தியாகோஜா வதரிவித் -
தார். 

கட்நத ைாேம் கிளிவொச்சியில ெறடவபற்ை 
156 ஆைது வபாலிஸ் தின றைபைத்தில பிேதே 
அதிதியாக கை்நது வகாண்டு உறேயாற்றும் சபாசத 
அைர் இவைாறு வதரிவித்தார். 

அைர் சேலும் வதரிவிகறகயில, ைடோ -
காணோனது வபாலிஸ் ோ அதிபர், பிேதி்ப 
வபாலிஸ்ோ அதிபர் ேற்றும் ஏறனய தேத்தினர் -
கள இன்டர்வபாலில கடறேயாற்றுைதற்குரிய 
திைறேயான அதிகாரிகற்ள உருைாககியுள்ளது. 

இ்நொடடின் ேடடத்றதயும் ஒழுஙறகயும் 
நிறைொடட ொடுபூோவும் 605 காைலதுறை 
நிறையஙகள உள்ள சபாதிலும் விறேவில ைட -
ோகாணத்திற்கான தனியான ஒரு பயிற்சி நிறை -
யத்றத உருைாககுசைாம்.

சேலும்  சிறுைர் வதாடர்பான முறை்பபாட -
டிற்கும் முககிய கைனம் வேலுத்த்பபடுைசதாடு 
ேககளின் அைேே சதறையின் சபாது ேம்ப்நத்ப -
படட அதிகாரிகள கடறே உணர்வுடன் தயாோக 

இருகக சைண்டும். காைல துறை சுற்றுச்சூழ -
றைத் தூய்றேயாக றைத்திருகக உதவிபுரிை -
சதாடு  ேமூகத்தில  இற்ளஞர் யுைதிகள ேற்றும் 
தன்னார்ைைர்களும் இறண்நது வேயற்பட 
சைண்டும். 

 ேதுபானம் ஏறனய சபாறத்ப வபாருட -
கள  பாைறனயா்ளர்க்ளால வபாது ேககளின் 
அறேதிறயச் சீர்குறைககும் வேயற்பாடடிற்கு  
இடேளிகக முடியாது. ைடோகாணம் ஒரு 
முன்ோதிரியான ோகாணோக வி்ளஙகுைதற்கு 
அறனைரும் ஒத்துறழ்பபு ைழஙக சைண்டு -
வேன அைர் சேலும் வதரிவித்தார்.

இ்நநிகழவில ைடோகாண ஆளுெரின் வேயைா-
்ளர்  ைாகீேன் ஆளுெரின் வபாது ேககள வதாடர்பு 
அதிகாரி கசணேொதனும் ேற்றும்  கிளிவொச்சி, 
ேன்னார் ோைடடச் வேயைா்ளர்களும் கை்நது 
வகாண்டனர்.  
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ேன்னார் ோைடடத்தில வபரும்சபாக 
பயிர்ச்வேய்றக ஆேம்பித்துள்ளது.  இதறன 
முன்னிடடு பாேம்பரிய வெல வேய்றக 
ேற்றும் இயற்றக முறையிைான வெற்வேய்-
றகறய ஊககுவிககும் 
முகோக ேன்னார் ேமூக 
வபாரு்ளாதாே சேம்பாட -
டுககான நிறுைனத்தின் 
(வேசிசடா) அனுேேறண-
யில வதரிவு வேய்ய்ப -
படட விைோயிகளுககு 
ஒருவதாகுதி பாேம்பரிய 
வெல விறதகள செற்று 
வ ை ள ளி க கி ழ ற ே ( 1 4 ) 
ேதியம் ேடு பிேசதே வேய-
ைகத்தில றைத்து ைழஙகி 
றைகக்பபடடது. 

ேன்னார் ேடு பிேசதே 
வேயைக பிரிவுககுடபடட  
கேெை சேறைகள திறணகக்ளத்தினால 
விறத்பபுககு தயாோன நிறையிலிரு்நத 
வதரிவு வேய்ய்பபடட 16  விைோயிகளுககு 
முதல கடடோக தைா 50 கிசைா சுத்திக-
ரிகக்பபடட பாேம்பரிய வெல விறதகள 
ைழஙகி றைகக்பபடடுள்ளது. 

கட்நத ைருடம் இசத வேயற்திடடத்தின் 
ஊடாக வபை்பபடட விற்ளச்ேல விைோயி-
களிடமிரு்நது வகாளைனவு வேய்ய்பபடட 
விறத வெலகள அறனத்தும் சுத்திகரிகக்ப-
படடு ேன்னார் வெல க்ளஞ்சியோறையில 
க்ளஞ்சிய்பபடுத்திரு்நத நிறையில புதிய 
பயனா்ளர்கள இம்முறை வதரிவு வேய்-
ய்பபடடு அைர்களுககு பாேம்பரிய வெல 

விறதகள  ைழஙக்பபடடன. இம்முறை 
வதரிவு வேய்ய்பபடட விைோயிகள வெற்-
வேய்றக சேற்வகாண்டு கிறடககும் 
விற்ளச்ேலில ேற்றும் ஒரு பயனா்ளருககு 
ஐம்பது கிசைா விறத வெல ைழஙக்பபட-
வுள்ளது.  

குறித்த விறதகள ைழஙகும் நிகழ -
வில ேடு பிேசதே வேயைா்ளர் நிஜாகேன் 
ேற்றும் வேசிசடா நிறுைன   குழுத்த-
றைைர் ஜாடேன் பிகிைாசடா ஆகிசயார் 
இறண்நது பயனா்ளர்களுககான வெல 
மூறடகற்ள றைபைரீதியாக ைழஙகி 
றைத்தனர்.

குறித்த வேயற்திடடத்தின் ஊடாக 
ேன்னார் ோைடடத்தில உள்ள ஐ்நது 
பிேசதே வேயைகஙகற்ளயும் உள்ளடககி  
சுோர் 120 விைோயிகள வதரிவு வேய்ய்ப-
படடு ெபர் ஒருைருககு 50 கிசைா பாேம்-
பரிய விறதகள ைழஙகி றைகக்பபடட 
உள்ளறே குறி்பபிடத்தககது.

ைடு பிை்தச ணசயலைப பிரிவில்
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கிளிவொச்சி இேறணேடு கு்ளத்தின் கீழ பகுதியி-
லும் அதறன அண்டிய பிேசதேஙகளிலும் இடம் -
வபற்று ைருகின்ை ேடடவிசோத ேணல அகழவுககு 
எதிோக வேயற்படடு ைருகின்ை ேமூக வேயற்பாடடா -
்ளருககு விடுகக்பபடட அச்சுறுத்தறை வதாடர்்நது 
அைர்   இைஙறக ேனித உரிறேகள ஆறணககுழு-
வின்  யாழ. பிோ்நதிய அலுைைகத்தின் கிளிவொச்சி 
கிற்ளயில முறை்பபாடு பதிவு வேய்துள்ளார்.

கிளிவொச்சி திருறையாறு கிோேத்றதச் சேர்்நத 
குோேோமி தர்ேோோ என்பைசே ேடடவிசோத 
ேணல அகழசைாோல ஏற்படட அச்சுறுத்தலுககு 
எதிோக இைஙறக ேனித உரிறேகள ஆறணககுழு -
வில முறை்பபாடடிறன சேற்வகாண்டுள்ளார். 

கட்நத 10 ைருடஙக்ளாக விைோயிகற்ளயும், 
விைோயத்திற்கு உயிர்ொடியாக வி்ளஙகுகின்ை இே-
றணேடு கு்ளத்திற்கு ஆபத்றத ஏற்படுத்துகின்ை 
ைறகயில வதாடர்ச்சியாக ேடடவிசோத ேணல 
அகழவில ஈடுபடடு ைருகின்ைைர்கள வதாடர்பில 
அதிகாரிகள, வபாலிஸார், இோணுைம்  ஆகிய தே்ப -
பினர்களுககு

தகைலகற்ள ைழஙகியும், ஊடகஙகள  ஊடாக 
வைளி்பபடுத்த்பபடடு ை்நதும் இதுைறே ேடடவி -
சோத ேணல அகழறை தடுகக எவவித ெடைடிக -
றகயும் சேற்வகாள்ள்பபடவிலறை. 

ோைாக ேடடவிசோத ேணல அகழவில ஈடு -
படுகின்ைைர்கள வதாடர்ச்சியாக ஈடுபடடு 
ைருைசதாடு, அதற்கு எதிோக வேயற்படுகின்ை -
ைர்கற்ள தாககியும் அச்சுறுத்தல விடுத்தும் ைரு -
கின்ைனர்.

என்னுடன் சேர்்நது இச்வேயற்பாடடில ஈடு்ப -
படடு ை்நத வெருஙகிய உைவினோன இற்ளஞர் 
ஒருைரும் இைர்க்ளால தாகக்பபடடு றைத்திய -
ோறையில அனுேதிகக்பபடடு சிகிச்றே வபற்று 
வீடு திரும்பியுள்ளார். 

அதுோத்திேமின்றி குழுைாக ை்நது வீடுக -
ளுககுள வைடிககற்ள வகாளூத்தி சபாடுதல, 
எச்ேரிகறக விடுதல என்பன வதாடர்்நது இடம் -
வபற்றுைருைதாக வபாலிஸ் நிறையத்தில 
முறை்பபாடு வேய்ய்பபடடும் அைர்க்ளது ெடை -
டிகறக நிறுத்த்பபடவிலறை. எனசை தான் ேனித 
உரிறேகள ஆறணககுழுவில முறை்பபாடு பதிவு 
வேய்துள்ளதாக அைர் வதரிவித்துள்ளார். 

சடடவிவைா்த மைல் அைழ்வுக்்ைதிைாை
்சயறபடடவருக்கு அச்சுறுத்தல்
ைனித உரிமைைள் ஆம�ககுழுவில் மும்றபபோடு

ைவுனியா விசேட நிருபர் 

ைவுனியா வபாலிஸ்பிரிவுககுடபடட 
வொச்சிசோடறட பகுதியில உரிய அனு-
ேதி்பபத்திேஙகளின்றி ோடுகற்ள ைாக-
னத்தில ஏற்றிச்வேன்ை ெபர் ஒருைறே 
வபாலிஸார் றகது வேய்துள்ளனர்.

ஒே்நறத பகுதியிலிரு்நது ேம்ோ்ந -
துறை சொககி  செற்று (14.10.2022) 
காறை ோடுகற்ள ஏற்றிவேன்ை ைாகன-
வோன்றை ைவுனியா வபாலிஸ் நிறைய 
வபாறு்பபதிகாரி சஜ.ஏ.ஏ.எஸ்.வஜயக-
வகாடி தறைறேயிைான வபாலிஸ் குழு -
வினர் வொச்சிசோடறட பகுதியில 
ைழிேறித்து சோதறனகற்ள முன்வனடுத்-
திரு்நதனர்.  

இதன்சபாது அனுேதி்பபத்திேமின்றி 
11 ோடுகற்ள ஏற்றி வேலை்பபடுகின்-

ைறே கண்டறிய்பபடடதுடன் ைாகனத் -
தின் ோேதிறய றகது வேய்த வபாலிஸார் 
ோடுகற்ளயும் வபாலிஸ் நிறையத்திற்கு 
அறழத்து வேன்ைனர்.

றகது வேய்ய்பபடடைர் சேைதிக விோ-
ேறணகளின் பின்னர் ைவுனியா ோைடட 
நீதைான் நீதிேன்றில ஆஜர்படுத்த்பபட-
வுள்ளதாக ைவுனியா வபாலிஸார் வதரி -
வித்தனர். 

வவுனியாவில் அனுமதிபபததிைமின்றி 
மாடுைனள ஏறறிச்்சன்்ற ஒருவர னைது
11 ைோடுைள் மீட்பு

யாழ.விசேட நிருபர் 

ய ா ழ ்ப ப ா ண க 
சகாடறட ேற்றும் 
அதறன சூழவுள்ள பகு-
திகளில இடம்வபறும் 
கைாோே சீேழிவுகற்ள 
தடுககும் சொககுடன் 
அ்பபகுதியிறன தூய் -
றே்பபடுத்தும் வேயற் -
றிடடம் செற்றையதி -
னம் வைளளிககிழறே 
காறை இடம்வபற்-
ைது. 

வ த ா ல வ ப ா ரு ள 
திறணகக்ளம், யாழ.ோெகே ேறப ேற்றும் யாழ.
பிேசதே வேயைகம் ஆகியறை இறண்நது முன்வன-
டுககும் இ்நத வேயற்றிடடம் யாழ.சகாடறட பகுதி-
யில ெறடவபற்ைது.

சகாடறட பகுதிறய சூழவுள்ள பற்றைககாடு-
கற்ள து்பபுேவு வேய்ைதன் ஊடாக சகாடறட்ப 
பகுதியில இடம்வபறும் ேமூக்ப பிைழைான ெடை-

டிகறககற்ளக கடடு்பபடுத்த முடியுவேன எதிர் -
பார்கக்பபடுகின்ைது.

இ்நத வேயற்றிடடத்தில வதாலவபாருள திறணக -
க்ளத்தினர், யாழ.ோெகே ேறப உறு்பபினர்கள 
ேற்றும் பணியா்ளர்கள, யாழ.பிேசதே வேயைக்ப 
பணியா்ளர்கள, ேமூக ேடட அறே்பபுககள,தன்-
னார்ை வதாண்டு அறே்பபுககள, இற்ளசயார் 
அறே்பபுககள என பைரும் இறண்நதிரு்நதனர்.   

யாழ்.வைாடனட பகுதியில் துபபுைவு பணி

வடமாைாைததில் வினைவில் 
்பாலிஸ் பயிறசி நினலயம்

்பரும்வபாை ்சயனைக்கு பாைம்பரிய
்ெல் இைவின்தைள் வழங்கி னவபபு
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 (அக்குறணை குறூப் நிருபர்)

கண்டி நகரின் ஒரு பகுதிணை  துவிச் -
சக்கர வண்டிகளுக்கு இணசவான பிர-
தேசமாக்குவது தோடர்பான கலந்துணர-
ைாடல் ஒன்று மத்திை மாகாை ஆளுநர் 
காரிைாலைத்தில் ஆளுநர் லலித் யூ 
கமதக ேணலணமயில் அண்ணமயில் 
இடமதபறறது.(12)

 மத்திை மாகாை ஆளுநர் காரி -
ைாலைத்தில் இடமதபறற கூடடத்-
தில் ‘தமாடடார் வாகனஙகளுக்கு  

விடுேணல’ தினம என்ற ஒரு தினத்ணே-
யும கண்டி மாநகரில் தகாண்டாடப்பட 
தவண்டுதமனவும முடிவு தசயைப்-
படடது. இேறகாக கண்டி நகரிலிருந்து 
கன்தனாறுவா என்ற இடம வணரைான 
பகுதிணை துவிச்சக்கர வண்டிகளுக்கு 
ஒதுக்கி, மிதி வண்டிகளுக்கு வசதிணை 
ஏறபடுத்திக் தகாடுக்க திடடமிடப்பட-
டது. தமறபடிவிடைத்ணே ஊக்குவிப்ப-
ோல் அது உடல், உள சுகாோரத்திறகு 
உகந்ேோக இருக்கும எனவும தேரிவிக் -
கப்படடது.

கண்டியில் ‘ம�ோட்ோர் வோகனஙகளுக்கு 
விடுதலை’ தினம் ககோண்்ோ் முடிவு

அக்குறணை குறூப் நிருபர்

உள்ளூர் உறபத்திைாளர்களுக்கு ணகதகாடுக்கும வணகயில் 
உள்ளூர் விறபணனப் தபாருடகளுக்கான நவீன சந்ணேகணள 
மாவடடஙகள் தோறும ஆரமபிக்கவுள்ளோக உள்ளூர் உறபத்திைா-
ளர்களுக்கு  ணகதகாடுக்கும தேசிை அணமப்பு தேரிவித்துள்ளது.

 கண்டியில்  இடமதபறற ஊடக சந்திப்பின் தபாதே அந்ே 
அணமப்பு இவவாறு தேரிவித்துள்ளது. 

கண்டி தடதவான் த�ாடடலில் நடத்திை தமறபடி  ஊடக சந் -
திப்பில்  அணமப்பின் ேணலவர் சுகுனி திசாநாைக்கா, தசைலாளர் 
ருக்சான் த�வமல்லிகாதக, பிரதித் ேணலவர் அமில விதேசிஙக 
ஆகிதைார் கலந்துதகாண்டு கருத்து தேரிவித்ேனர். 

உள்ளூர் உற்பத்தியோளர்களுக்கு
நவீன சநலத வசதிகள்

காவத்ணே தினகரன் விதசட நிருபர்

தபருமபாலான ணவத்திைர்கள், ோதிைர்-
கள், தசணவைாளர்கள் தவளிநாடு தசன்-
றுள்ளணமைாலும  பலர் ஓயவு தபறவுள்ள-
ணமைாலும சிக்கல்கள் ஏறபடடுள்ளோக 
சப்ரகமுவ மாகாை சுகாோர பணிப்பாளர் 
கபில கன்னஙகர தேரிவித்ோர்.

ேனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிஙகவின் 
ஆதலாசணனக்கணமை அரசாஙகம மறறும 
மாகாை சணப, உள்ளூராடசி சணபகளுக்-
கிணடயிலான அபிவிருத்தி திடடஙகணள 
விரிவுபடுத்துவது மறறும தசலவீனஙகணள 
கடடுபடுத்ேல் சமபந்ேமான ஒன்றிணைந்ே 
அபிவிருத்தி குழு கூடடம அண்ணமயில் 
சப்ரகமுவ மாகாை சணபயின் தகடதபார் 
கூடத்தில் இடமதபறறது. அதில் கலந்து 
தகாண்டு கருத்து தேரிவிக்ணகயிதலதை 
அவர் இவவாறு தேரிவித்ோர். 

இேன்தபாது சுகாோர பணிப்பாளர் 

தோடர்ந்து கருத்து தேரிவிக்ணகயில், சப்-
ரகமுவ மாகாைத்தில் விதசட ணவத்திை 
நிபுைர்கள் மூவரும ஏணனை ணவத்திைர்-
கள் 14 தபரும ோதிைர்கள் 25 தபரும இரசா-
ைன தோழிநுடபவிைலாளர்கள் 3 தபரும 
சுகாோர ஊழிைர்கள் 7 தபரும தவளிநாட-
டுக்கு தசன்றுள்ளனர். 

இவவருடம ணவத்திைர்கள் 15 தபரும 
பதிவு தசயைப்படட ணவத்திைர்கள் 22 
தபரும. ோதிைர்கள் 9 தபரும ஓயவு தபற-
வுள்ளனர். தமலும இமமாகாைத்தில் 
சுகாோரத்துணறயிலுள்ள தபரும எண்-
ணிக்ணகைாதனார் தவளிநாடடுக்கு தசல்-
வேறகு முைறசி தசயது வருவோகவும 
அவர் தேரிவித்ோர்.

இதில் கலந்து தகாண்டு கருத்து தேரி-
வித்ே சப்ரகமுவ மாகாை ஆளுநர் டிக்கிரி 
தகாப்தபகடுவ,

சுகாோரம,கல்வி ஆகிை துணறகணள 
சார்ந்ே தபருமபாலான பணிைாளர்கள் 

தவளிநாடு தசன்றுள்ளனர். இதுகுறித்து 
விணரவில் அவோனம தசலுத்ேப்பட 
தவண்டுதமன சப்ரகமுவ மாகாை 
ஆளுநர் டிக்கிரி தகாப்தபகடுவ தேரி-
வித்ோர். சுகாோரம மறறும கல்வி 
ஆகிை துணறகளில் பணிைாளர்கள் 
ஓயவு தபறுவது மறறும தவளிநாட-
டுக்கு தசல்வது குறித்து விதசட கவனம 
தகாள்ள தவண்டும.

கல்வித்துணறயில் ஆஙகிலம, 
விஞ்ான ஆசிரிைர்கள் தபருமபா-
லாதனார் தவளிநாடு தசன்றுள்ளோக 

தேரிைவருகின்றது. இது குறித்தும அவ-
ோனம தசலுத்ேப்பட தவண்டும. சப்ரக-
முவ மாகாைத்தில் அரசாஙகம மறறும 
மாகாை சணபகளுக்கிணடயில் நணடமு-
ணறப்படுத்ேப்படும அணனத்து தவணலத்-
திடடஙகளும சப்ரகமுவ மாகாைத்தி-
லுள்ள அரசிைல் பிரதிநிதிகள் மறறும 
அரச அதிகாரிகளுக்கு தேளிவுபடுத்ேவது-
டன் அவர்கணளயும இணைத்துக் தகாள்-
வேறகு நடவடிக்ணக எடுக்கப்படுதமன-
வும சப்ரகமுவ மாகாை ஆளுநர் டிக்கிரி 
தகாப்தபகடுவ தேரிவித்ோர். 

சப்ரகமுவ ைோகோணத்தில்

 (�றறன் சுழறசி நிருபர்)

ேமது தோடடப்பகுதியிலுள்ள நூறு ஏக்கர் 
காணி ேனிைாருக்கு வழஙகப்படடுள்ள -
ணமக்கு  எதிர்ப்பு தேரிவித்து,  நாவலப்பிட -
டிை தபாஹில், பாரண்டா 
தோடடஙகளில் வாழும 
தோழிலாளர்கள் தநறறு (14) 
பாரண்டா தோடடத்தில் 
தபாராடடத்தில் ஈடுபடட -
னர். 

அரசாஙகத்தின் கடடுப் -
பாடடின் கீழுள்ள மக்கள் 
தோடட அபிவிருத்தி 
சணபக்கு (ேனவசம) உரித் -
ோன காணிதை இவவாறு 
ேனி நபருக்கு வழஙகுவ -
ேறகு நடவடிக்ணக எடுக் -
கப்படடுள்ளது. இேனால் 
இப்பகுதியில் பல ேசாப் -
ேஙகளாக வாழும மக்களின் 
இருப்புக்கு தபரும அச்சுறுத்ேல் ஏறபடடுள்ள -
ோக மக்கள் சுடடிக்காடடினர்.

இ.தோ.காவின் உப ேணலவர் பாரத் அருள் -
சாமியும தோழிலாளர்களுடன் இணைந்து 
தபாராடடத்தில் பஙதகறறார்.

இேன்தபாது அவர் கூறிைணவ வருமாறு,
"நாம நீதிமன்ற தீர்ப்ணப மதிப்தபாம. 

அேறகு கடடுப்படுதவாம. 100 ஏக்கர் காணி 
ேனிைாருக்கு வழஙகப்படடால், அத்தோட -
டஙகளில் வாழும மக்களுக்கான இருப்பிடம, 
பாடசாணல, சிறுவர் பராமரிப்பு நிணலைம, 
கணடகள், வைக்ககஸேலஙகள் என்பவற -
றுக்கு என்ன நடக்கும? இணவ தோடர்பில் 

ேனவசம இன்னும உரிை பதிணல வழஙக -
வில்ணல." 2005ஆம ஆண்டிலிருந்து இந்ே 
ப்பிரச்சிணன ஒரு தோடர் கணேைாகதவ 
இருந்து வந்துள்ளது. ேனவசமவின் அசமந் -
ேப்தபாக்கால் ோன் மக்கள் நிர்க்கதிைாக் -

கப்படடுள்ளனர். இதுதோடர்பில் எமது 
தபாதுச்தசைலாளர் ஜீவன் தோண்டமானுக்கு 
தேரிைப்படுத்தியுள்தளாம. மக்கள் தபருந் -
தோடட ைாக்கத்தின் ேணலவர் மறறும தபருந் -
தோடட தோழில்துணற அணமச்சர் ஆகிதைாரு -
டன் இ.தோ.கா. தபச்சு நடத்தும. 

இ.தோ.கா. என்றும மக்கள் பக்கம ோன் 
நிறகும, சிலதவணள, தோழிலாளர்களுக்கு 
அநீதி இணழக்கப்படடால் 250 குடுமபஙக-
ளின் சார்பிலும ேனவணசமக்கு எதிராக நீதி-
மன்றத்தில் அடிப்பணட உரிணம மீறல் வழக்கு 
ோக்கல் தசயவேறகும இ.தோ.கா ேைாராகதவ 
உள்ளது." - என்றார்.  

நூறு ஏக்கர் கோணி தனியோருக்கு 
வழஙகப்படுவலத அனு�திக்க முடியோது 

நோவலபபிட்டி, ்போஹில், போ்ரணடோ ்�ோட்ட த�ோழிலோளர்கள் ்போ்ரோட்டம்
கனவதரல்ல தோடட தோழிற-

சாணலயில் கடணமபுரிந்ே 25 வை-
துணடை இணள்தனாருவன் 
உயிரிழந்ேணேைடுத்து, தோடட 
நிர்வாகத்தின் மீது தபாலிஸார் 
வழக்கு பதிவு தசயேோலும 
தோடட நிர்வாகத்திடமிருந்து 
நிைாைமான தீர்வு எடடப்படா-
ணமைால் பூேவுடல் அடக்கம தசய-
ைப்படாமல் இ.தோ.கா ேணலவர் 
தசந்தில் தோண்டமான் ேணலயீட-
டால் தோழிறசாணலயில்  பலவந்ே-
மாக  ணவக்கப்படடது.

இந்நிணலயில் இ.தோ.காவின் 
தோடர் அழுத்ேத்தினால் 5ஆவது  
நாளாக தநறறு இச்சமபவத்துடன் 
தோடர்புணடை தோடட நிர்வாகத்தினர்  
தபாலிஸாரால்  ணகது தசயைப்படடுள் -
ளதுடன், நாணள  நீதிமன்றத்தில் ஆேர் 

தசயைப்படவுள்ளனர்.  ணகதுதசயைப்-
படடணேைடுத்து பூேவுடல் தோழிறசா-
ணலயிலிருந்து இணள்னின் வீடடிறகு 
எடுத்துச் தசல்லப்படடுள்ளது. 

இ.கதோ.கோவின் கதோ்ர் அழுத்தத்தினோல் மதோட் 
நிர்வோகத்திறகு எதிரோக சட் ந்வடிக்லக 

கனவத்ரல்ல ்�ோட்ட சம்பவம் 

மண்சரிவு அனர்த்த எச்சரிக்கை;  
த்தசிய கைட்ட்ட ஆராய்சசி 
நி்ையம் அறிவிப்பு 

இரத்தினபுரி மறறும களுத்துணற மாவட -
டஙகளில் மண்சரிவு அனர்த்ே எச்சரிக்ணக 
அறிவிப்பு விடுக்கப்படடுள்ளது. எதிர்வரும 
24 மணித்திைாலஙகளுக்கு அனர்த்ே எச்ச -
ரிக்ணக அமுலில் இருக்கும என்று தேசிை 
கடடட ஆராயச்சி நிணலைம அறிவித் -
துள்ளது.

களுத்துணற மாவடடத்தில் அகலவத்ே, 
மத்துகம, பண்டாரகம, பாலிந்ேநுவர, 
புளத்சிஙகள, இஙகிரிை, வலல்லாவிடட, 
தோடஙதகாட ஆகிை பிரதேசஙகளில் மண்ச-
ரிவுஅபாைம காைப்படுவோக தேசிை கடடட 
ஆராயச்சி நிணலைம அறிவித்துள்ளது. 

இரத்தினபுரி மாவடடத்தில் எ�லிைதகாட, 
குருவிடட, இரத்தினபுரி, எலப்பாத்ே, அைகம, 
கிரிதைல்ல, தபல்தமடுல்ல, நிவித்திகல, 
கலவான ஆகிை பிரதேசஙகளில் மண்சரிவு-
அபாைம காைப்படுவோக தேசிை கடடட 
ஆராயச்சி நிணலைம அறிவித்துள்ளது. 

மதைசியாவில் தே்ைோய்ப்பு 
எனககூறி சிஙகைப்பூருககு 
அ்ை்ததுச ச்சன்று தமா்சடி
 (அக்குறணை குறூப் நிருபர்)

மதலசிைாவுக்கு அணழத்துச் தசல்வோகக் 
கூறி இரண்டணர இலடச ரூபா வீேம தமாசடி 
தசயே  ஒருவணர கண்டி, பூோப்பிடடிை 
தபாலிஸார் ணகது தசயதுள்ளனர்.

மதலசிைாவில் தவணலவாயப்பு தபறறு 
ேருவோகக் கூறி இருவரிடம பைம தபறறு 
சிஙகப்பூர் விசாணவ தபறறுக் தகாடுத்ே -
ோக பூோப்பிடடிை தபாலிஸநிணலைத்தில் 
தசயே முணறப்பாடணடைடு த்து சந்தேக 
நபர் ஒருவர் அக்கு றணை ‘கிஙஸதகாட’ 
பகுதியில் ணவத்து ணகது தசயைப்படடுள் -
ளார். சந்தேக நபணர  கலதகேர நீேவான் 
முன்னிணலயில் ஆேர் தசயேதபாது விளக் -
கமறிைலில் ணவக்குமபடி நீேவான் உத்ேர -
விடடார். 

இவவாறு நாடடின் பல பாகஙகளிலு-
முள்ளவர்கணள மதலசிைாவுக்கு அணழத்துச் 
தசல்வோகக் கூறி சிஙகப்பூருக்கு அணழத்துச் 
தசன்று ணகவிடடுள்ளோல் அவர்கள் நிர்க்கதி-
ைாகியுள்ளோக முணறப்பாடுகள் கிணடத்துள்ள-
ோக தபாலிஸார் தேரிவித்ேனர். 

சேளிநாடடு தே்ைோய்ப்பு 
செற்று்த ்தருே்தாகை கூறி 
தமா்சடியில் ஈடுெட்டேர ்கைது
 மஸதகலிைா தினகரன் விதசட நிருபர்

தவளிநாடடு தவணலவாயப்பு தபறறு ேருவ-
ோக கூறி பைதமாசடியில் ஈடுபடட ஒருவணர 
மஸதகலிைா தபாலிஸார் ணகதுதசயதுள்ள-
னர். 

தநறறுமுன்தினம மஸதகலிைா தபாலிஸார் 
சந்தேகத்தின் தபரில் இவணர ணகதுதசயதுள்ள -
னர்.  '

திருதகாைமணல  தோப்பூர் பகுதிணைச் 
தசர்ந்ே 28 வைதுணடை இணள்தனாருவணர 
சந்தேகத்தின் தபரில் ணகது தசயதுள்ளனர். 
சந்தேகநபணர விசாரணை நடத்திை தபாது 
ேன்ணன அணடைாளப்படுத்திக்தகாள்ள 
சந்தேக நபரிடம எந்ே ஒரு ஆவைம இல்ணல 
என முேற கடடவிசாரணையில் தேரிைவந்-
துள்ளது.

தோடர்ந்து மஸதகலிைா தபாலிஸார் 
விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

சந்தேகநபர் பலரிடம பல லடசம ரூபாய 
பைம தபறறு தவளிநாடடு தவணலவாயப்பு 
தபறறு ேருவோக கூறி தமாசடியில் ஈடுபட-
டுள்ளார். 

நுவதரலிைா, கந்ேப்பணள, இரா-
கணல,உடப்புஸஸலாணவ ஆகிை 
பிரதேசஙகளில் கடந்ே இரண்டு 
நாடகளாக நிலவும காலநிணல 
மாறறத்தினால் அப்பகுதிகளில் 
அணடமணழ தபயதுவருகின்றது. 
இேனால் பிரதேச மக்களின் இைல்பு 
நிணல பாதிக்கப்படடுள்ளது.

இணடவிடாது தபயது வரும 
மணழ காரைமாக தபருந்தோடடங-
களில் தோழில் தசயயும தோழிலா-
ளர்களின் தோழில் நடவடிக்ணககள் 
பாதிக்கப்படடுள்ளன.

அத்துடன் பிரோன வீதிகளில் 
ஆஙகாஙதக மண்சரிவுகளும ஏற-
படடுள்ளன.தமலும பனி புணக 
மூடடம காரைமாக பிரோன வீதி-
களில் வாகனஙகணள தசலுத்தும 
சாரதிகள் அதசௌகரிைகஙகளுக்கு 
முகம தகாடுத்து வருகின்றனர். 

அதேதநரத்தில் வாகன சாரதிகள் 
அவோனத்துடன் தசைறபடுமாறு 
தபாலிஸார் எச்சரிக்ணக விடுத்துள் -
ளனர்.

மரக்கறி தோடடஙகளில் அன் -
றாடம கூலி தோழிலுக்கு தசல்-
தவாரின் நிணல தகள்விக்குறிைாகி-
யுள்ளது, காடறாறுகளில்  தவள்ள 

நீர் தபருக்தகடுக்க விவசாை காணி-
களில் உடபுகுந்து பயிர்களுக்கும 
பாதிப்ணப ஏறபடுத்தியுள்ளது.

தமலும பாரிை மண்தமடுகள் 
மறறும ஆறறு ஓரப்பகுதியில் 
அணமக்கப்படடுள்ள வீடுகளில் 
வசிப்தபார் அவோனத்துடன் இருக்-
குமாறு நுவதரலிைா மாவடட 
இடர் முகாணமத்துவ பணிைகம 
எச்சரிக்ணக விடுத்திருப்போக பணி -
ைகத்தின் கள பணிப்பாளர் ரஞசித் 
அலகதகான் தேரிவித்துள்ளார். 

அதேதநரத்தில் மண்சரிவுகள் 
அபாைம ஏறபடக்கூடிை இடங-
கள் கண்டறிைப்படடால் அது-
தோடர்பில் பிரதேச மக்கள் ேமது 
பகுதிணை தசர்ந்ே கிராம தசவகர்-
களின் கவனத்திறகு அறிவிக்குமா-
றும இடர் முகாணமத்துவ பணிப் -
பாளர் தமலும தேரிவித்ோர்.

ஆ.ரதமஸ

சுகாதார உத்திய�ாகத்தரகள் வ�ௌிநாடு வெல�தால 
யெவ�கவை �ழங்கு�தில சிககல

நுவகரலியோ �ோவட்த்தில் 
சீரற்ற கோைநிலை

இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு

ேலவாக்கணல குறூப் நிருபர்

அணமச்சர் டக்ளஸ தேவானந்ோ மறறும அணமச்சர் விதுரவிக்ரமநாைக்க 
ஆகிதைார் ேனாதிபதியின் ஆதலாசணனக்கணமை தநரடிைாக தசன்று ஒரு 
மே நல்லிைக்க தசைறபாடுகளுக்காக எடுத்துவரும முன்மாதிரிைான நட-

வடிக்ணக மிகவும பாராடடத்ேக்கது என சர்வ-
தேச இந்துமேபீட தசைலாளர் கலாநிதி சிவ ஸ்ரீ 
ராமச்சந்திர குருக்கள் பாபு சர்மா தேரிவித்துள்-
ளார்.இது தோடர்பாக அவர் தமலும தேரிவிக்-
ணகயில்

அண்ணமக்காலமாக திருக்தகாதைஸவரர் 
ஆலை பகுதியில் தோல்லிைல் திணனக்களம 
சமபந்ேமாக சில பிரச்சிணனகளும விைாபார 
தவணலகள் சமபந்ேமாகவும தபரும சர்ச்ணசகள் 

ஏறபடுத்தியிருந்ேன. இது தோடர்பாக பல இந்து அணமப்புக்கள் ேனாதி-
பதி, அணமச்சர் டக்ளஸ தேவானந்ோ மறறும அணமச்சர் விதுரவிக்ரமநா-
ைக்க ஆகிதைாரிடம எடுத்துச்தசன்றனர். இேனடிப்பணடயில் ேனாதிபதி-
யின் ஆதலாசணனக்கு அணமை அணமச்சர் டக்ளஸ தேவானந்ோ மறறும 
விதுரவிக்ரமநாைக்க இருவரும தநரடிைாகதவ திருக்தகாதைஸவரர் 
ஆலை பகுதிக்கு தசன்று அஙகு அணமக்கப்படடிருந்ே விைாபாரத் ேளங-
கள் சமபந்ேமாக கலந்துணரைாடிை பின்னர் அவர்களின் வாழ் -
வாோரம பாதிக்கப்படாே வண்ைம தபாருத்ேமான இடத்ணே 
தேரிவு தசயவேறகான ஆதலாசணனயில் ஈடுபடடனர். 

�த நல்லிணக்க கசயற்போடுகளுக்கோக 
ம�றககோள்ளும் முன்�ோதிரியோன 
ந்வடிக்லககள் ்போரோட்த்தக்கது

நுவத்ரலியோ பி்ர்�ச தசயலகப பிரிவில் வசிககும் 250 குமைந� வரு -
ைோனம் தபறும்  குடும்பஙகளுககு10,000 ரூபோ தபறுைதியோன உலர் 
உணவுப தபோதிகள் வழஙகும் நிகழ்வு அணமையில் நுவத்ரலியோ புதிய 
நக்ர ைணடபத்தில் நமடதபறைது.    (படம்: �லவோககமல குறூப நிருபர்)
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இலங்கை எழுத்தாளரகை்ள ஊக்குவிக் -
கும் நேதாக்கில்  புரவலர புத்கைப்  பூங -
கைதாவின் ஸ்தாபகைத ்்லவரும் டவர 
நிதியததின் பணிப்பதாளர ச்ப உறுப்பி -
னருமதான இலக்கியப் புரவலர ஹதாஷிம் 
உமர,எழுத்தாளரகைளிடமிருந்து ஆக் -
கைஙகை்ளப் பபற்று   அவற்்றை ்னது 
பசதாந்்  நிதியில் அச்சிட்டு இலவச -
மதாகை நூலதாசிரியரகைளுக்கைதான பிரதிகை்ள  
பவளியிட்டு உ்வும் திட்டத்் முன் -
பனடுததுவருகிறைதார. 

இந்நி்லயில் புரவலர புத்கைப் பூஙகைதா இதுவ்ர  
அச்சிட்டு பவளியிட்ட 41 நூல்கைளில் சிறைந்் 
நூபலதான்றுக்கு  புரவலர புத்கைப் பூஙகைதா விருது 

வழஙகுவ்ற்கு தீரமதானிக்கைப்பட்டு  அ்ற் -
கைதான விண்ணப்பஙகை்ளயும் நகைதாரியி -
ருந்்து.

இ்ற்கி்ணஙகை ப்டப்பதாளிகைளினதால் 
அனுப்பி்வக்கைப்பட்ட  பிரதிகைளுள் 
சிறைந்் பிரதி்ய   புத்கைப் பூஙகைதாவின் 
ேடுவர குழுவினர  ந்ரந்ப்டுததுள்ளனர.  

இவவதாறு ந்ரந்ப்டுக்கைப்பட்ட சிறைந்் 
நூலுக்கு புத்கைப் பூஙகைதாவின் விருதும் ஐம் -
ப்தாயிரம் ரூபதா ப்ணப்பரிசும் சதான்றி்ழும் 
வழஙகைப்படும். 

இதுப்தாடரபதான நிகைழ்வு வி்ரவில் இடம்பபறை-
வுள்ள்தாகை பூஙகைதாவின் ஸ்தாபகைத ்்லவர அறிவித -
துள்ளதார.

திருக்நகைதாந்ணஸவரர ஆலய பகுதியில் 
ப்தால்லியல் தி்்ணக்கைளம் சம்பந்்மதாகை சில 
பிரச்சி்னகைளும் வியதாபதார நவ்லகைள் சம்பந் -
்மதாகை  பபரும் சரச்்சகைளும்  அண்மக்கைதா -
லமதாகை ஏற்பட்டிருந்்ன.  இ்்ன பல இந்து 
அ்மப்புக்கைள் ஜனதாதிபதிக்கும் அ்மச்சர டக் -
ளஸுக்கும் அ்மச்சர விதுரவிக்ரமேதாயக்கைவுக்-
கும் எடுததுச் பசன்றைனர. 

இந்் அடிப்ப்டயில் ஜனதாதிபதியின் 
ஆநலதாச்னக்கு அ்மய அ்மச்சர டக்ளஸ 
ந்வதானந்்தா மற்றும் விது ரவிக்ரமேதாயக்கை இரு -
வரும் நேரடியதாகைநவ திருக்நகைதாந்ணஸவரர 
ஆலய பகுதிக்கு பசன்று அஙகு அ்மக்கைப்பட்-
டிருந்் வியதாபதார ்ளஙகைள் சம்பந்்மதாகை கைலந்து-
்ரயதாடினர.  

அ்்னத ப்தாடரந்து அவரகைளு்டய 
வதாழ்வதா்தாரம் பதாதிக்கைப்படதா வண்ணம் 
பபதாருத்மதான இடம் ப்ரிவு பசயவ்ற்கைதான 
ஆநலதாச்னயில் ஈடுபட்ட்தாகைவும் அந -்
நபதான்று அ்மச்சர டக்ளஸ ந்வதானந்்தா 

ஆலய நிரவதாகைததிடமும் இப்நபதா்்ய அர -
சதாஙகைம் எந்் ம்த்்யும் பதாதிக்கும் வண்ணம் 
ேடவடிக்்கைகை்ள நமற்பகைதாள்ளதாது எனவும் 
அந்்ந்் ம்ஙகைளின் உரி்மகை்ள பதாதுகைதாக்கை  
அரசதாஙகைம் திடசஙகைற்பம் பூணடுள்ள்தாகைவும் 
கைருததுக்கை்ள ப்ரிவிததிருந்்்ம குறிப்பி -
டத்க்கைது. இந்் இரு அ்மச்சரகைளும் ஜனதா -
திபதியின் ஆநலதாச்னக்கை்மய நேரடியதாகை 
பசன்று ஒரு ம் ேல்லி்ணக்கை பசயற்பதாடுகை -
ளுக்கைதாகை எடுததுவரும் முன்மதாதிரியதான ேட -
வடிக்்கை மிகைவும் பதாரதாட்டத்க்கைது  என சர-
வந்ச இந்தும்பீட பசயலதாளர கைலதாநிதி சிவ 
ஸ்ரீ ரதாமச்சந்திர குருக்கைள் பதாபு சரமதா ப்ரிவித-
துள்ளதார.

எழுத்தாளரும் ஊடகைவியலதாளருமதான 
சதீஸ பசல்வரதாஜ் எழுதிய பேம்புநகைதால் 
பவளியீடதாகை வந்திருக்கும் 'குளிரும்ந் 
சததுக் கைம்பளிகைள்' நுதால் பவளியீட்டு 
விழதா எதிரவரும் 22 ஆம் திகைதி பகைதாழும்பு 
்மிழ்ச் சஙகை சஙகைரப்பிள்்ள மணடபத-
தில் பி.ப. 4.30 மணிக்கு இடம்பபறைவுள்-
ளது.

2022 ் மிழ்ேதாடு - புதுக்நகைதாட்்ட புத்கைத 
திருவிழதாவில் அரசியல், சமூகைம், வரலதாறு, 
கைல்வி மற்றும் அறிவியல்

சதாரந்் கைட்டு்ரயில் 'குளிரும் ந்சததுக் 
கைம்பளிகைள்' விருது பவன்றுள்ள்ம குறிப்-
பிட்க்கைது.

சதாகிததியரதனதா ப்ளிவத்் நஜதாசப்   
்்ல்மயில் ே்டபபறும் இவவிழதாவில் 
பகைௌரவ அதிதியதாகை மக்கைள் விடு்்ல 

முன்னணியின் பிரச்சதார 
பசயலதாளர விஜி் நஹரத 
(பதா.உ) கைலந்துபகைதாள்ளவுள் -
ளதார.

்்ல்ம உ்ர்ய  
சதாகிததியரதனதா ப்ளி -
வத்் நஜதாசப் (ம்லய-
கைததின் மூத் எழுத்தாளர) 
நிகைழ்த்,  ஆயவு்ர்ய 
சட்டத்ரணி இரதா. சடநகைதாபன் (எழுத்தா -
ளர, ஆயவதாளர, ஊடகைவியலதார) நிகைழ்தது-
வதார. 

மதிப்பு்ர்ய  எழுத்தாளர மல்லி -
யப்புச்சந்தி திலகைர (முன்னதாள் பதா.உ.) 
நிகைழ்த்,  வதாழ்தது்ர்ய மு்னவர சதீஸ-
குமதார சிவலிஙகைம் (எழுத்தாளர மற்றும் 
சிநரஷட உப ்்லவர ம்லயகை மக்கைள் 

முன்னணி) நிகைழ்ததுவதார. இந்நிகைழ்வில் 
வதாழ்தது்ர்ய ந். பசந்தில்நவலவரும் 
(பிர்ம ஆசிரியர - தினகைரன் பததிரி்கை) 
வதாழ்தது்ர்ய எஸ. ஸ்ரீகைஜனும் (பிர்ம 
ஆசிரியர வீரநகைசரி) கைருதது்ரகை்ள கி. 
பசல்வரதாஜும் (்்லவர, அகில இலங்கை 
ந்தாட்டத ப்தாழிலதாளர சஙகைம்)  திநனஸகு -
மதார கைதாரநமகைமும்  நிகைழ்ததுவதாரகைள்.

இந்துசைய கலோசோர அலுவலகள் திமைககளத்தில  கடந்்த 8 வருட கோலம் பணிபபோளரோக கடமையோற்றிய அ.உைோை்கஸ்-
வரன் வடைோகோைசமபககு வி்சட ்தர ப்தவி ஒன்றுககு ப்தவியுயர்வு பபற்றுசபசலலும் நிமலயில, அவருககுக கடந்்த 5 ஆம் 
திகதி திமைககளத்தினோல உ்தவிபபணிபபோளர் நிைலினி கிறிஸ்ரிரூபன்  ்தமலமையில ்கட்போர் கூடத்தில ஏற்போடு பசயயப-
படட போரோடடு நிகழ்வில அவருககு திமைககளத்தின் சோர்பில நிமனவுச சின்னம்  வழஙகபபடுவம்தயும் நிகழ்வில விருந்தின-
ரோக கலந்து பகோணட முன்னோள் கலவியமைசசின் ்ைலதிக பசயலோளர் உடுமவ திலமல நடரோஜோ  புனர்வோழ்வு அமைசசின் 
முன்னோள் பசயலோளர் திருைதி சோந்தி நோவுககரசன், கைககோளர் திருைதி.வி.டி்ரோஷனோ உ்தவிபபணிபபோளர் ்ேை்லோஜினி 
குைரன், பிர்தை கைககோயவோளர் ஜி.கோணடீபன், கலோநிதி.க.இரகுபரன், ்பரோசிரியர் ஸ்ரீ.பிரசோந்்தன் ைற்றும் கலந்துபகோண-
்டோமரயும் கோைலோம்.  

ஆப்கைதானிஸ்தா்ன 
்லிபதான் இயக்கைம் 
்கைநயற்றை பின்னர 
அந்ேதாட்டு பபதாருளதா -
்தாரம் பதது வருட 
கைதாலம் பின்நேதாக் -
கிப் நபதாயிருப்ப்தாகை 
ஐ.ேதா. அபிவிருததித 
திட்டம் சமீபததில் 
பவளியிட்டிருக்கும் 
அறிக்்கையில் குறிப் -
பிட்டுள்ளது.

 இந்சமயம், ்லிபதான்கைள் ேதாட்்ட பபதாறுப்நபற்கும் முன்னர அந்ேதாட் -
டின் வருடதாந்் உள்ளுர உற்பததி 20 பில்லியன் அபமரிக்கை படதாலரகைளதாகை 
இருந்்்தாகைவும் பபதாறுப்நபற்றை பின்னரதான ஒரு வருட கைதாலப்பகுதியில் 
அந்ேதாட்டு பபதாருளதா்தாரம் ஐந்து மில்லியன் அபமரிக்கை படதாலரகை்ள 
இழந்திருப்ப்தாகைவும் கைதாமதா பசயதிச் ்கைவல் ப்ரிவிததுள்ளது.

 பபணகைள் ப்தாழில் பசயவது ்்ட பசயயப்பட்ட்ன் வி்ளவதாகை 
அந்ேதாடு ஒரு பில்லியன் அபமரிக்கை படதாலரகை்ள இழந்திருப்ப்தாகைவும் 
பமதாத் உள்ளுர உற்பததியில் இது ஐந்து ச்வீ்ம் என்றும் இந்் அறிக்்கை -
யில் நமலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

ஆப்கைதானிஸ்தானில் உள்ள ஐ.ேதா. அலுவலகைம் ்லிபதான் அ்மப்பின் 
மு்ல் பத்தாணடுகைதால மனி் உரி்ம மீறைல்கைள் ப்தாடரபதாகை அறிக்்கை 
ஒன்்றை பவளியிட்டுள்ளது. ்லிபதான் ஆட்சியில் ப்தாடரச்சியதாகை நிகைழ்ந்து 
வரும் கைவ்ல அளிக்கைக் கூடிய மனி் உரி்ம மீறைல்கைள் ப்தாடரபதாகை குறிப் -
பிடப்பட்டுள்ளது.

ஐ.ேதா. பதாதுகைதாப்பு ச்பயின் பல தீரமதானஙகைளும் 
பசயல்பதாடுகைளும் ஆபிரிக்கைதா்வ ்மயப்படுததி-
ய்தாகை இருந்்தாலும் இச்ச்பயின் நிரந்்ர அல்லது 
நிரந்்ரமற்றை ஒரு உறுப்பு ேதாடதாகை ஆபிரிக்கைதா இல்்ல 
என்பது ஒரு பபரும் கு்றைபதாடு என்ப்தால் இது 
வி்ரவிநலநய நிவரததி பசயயப்பட நவணடும் 
என இந்தியதா குரல் பகைதாடுததிருக்கிறைது.

ஐ.ேதா. பதாதுகைதாப்பு ச்பயில் உ்ரயதாற்றிய இந்திய 
பவளிவிவகைதார து்்ண அ்மச்சரதான வி.முரளீ்ரன் 
இவவதாறு நகைதாரிக்்கை விடுத்ந்தாடு இவவதாண-
டுக்கைதான பயஙகைரவதா்ததுக்கு எதிரதான பதாதுகைதாப்பு 
ச்பயின் குழுவின் ்்லவர என்றை வ்கையில் 
இந்தியதா எதிரவரும் 28 – 29ம் திகைதிகைளில் மும்்ப 
மற்றும் புதுடில்லியில் ேடத்வுள்ள விநசட பன்-
னதாட்டு பிரதிநிதிகைளுக்கைதான கூட்டததில் ஆபிரிக்கைதா-
வில் பயஙகைரவதா்ம் என்பது கைலந்்தாயவு பசயயப்ப-
டும் எனவும் ப்ரிவித்தார.

இந்திய பவளிவிவகைதார இரதாஜதாஙகை அ்மச்சர 
பதாதுகைதாப்பு ச்பயில் உ்ரயதாற்றியநபதாது ஆபிரிக்-
கைதாவில் நமதா்ல்நி்ல முடிவுக்குக் பகைதாணடுவரப்ப-
டதாமல் வட ஆபிரிக்கைதாவில் பயஙகைரவதா் குழுக்கைள் 
பலம் பகைதாணட்வயதாகைவும் அரசுகை்ள எதிரக்கைக்கூ-
டிய பலம் வதாயந்்்வயதாகைவும் மதாறுவ்்த ்டுக்கை 

முடியதாது என்று குறிப்பிட்டந்தாடு 
அரசின் ஆசீரவதா்தந்தாடு எல்்ல 
்தாணடிய பயஙகைரவதா்ததுக்கு 
முகைம்பகைதாடுக்கும் ேதாடு என்றை 
வ்கையில் பயஙகைரவதா்த்தால் ஏற்ப-
டக்கூடிய மனி் உயிரப்பலி மற்றும் 
சமூகை பபதாருளதா்தார இழப்புகைளுக்கு 
கைடந்் முப்பது ஆணடுகைளதாகை 
இந்தியதா முகைம் பகைதாடுதது வந்திருப்-
ப்தால் பயஙகைரவதா்ததின் வலி்ய 
ேன்கு உ்ணரந்திருப்ப்தாகை நமலும் 
்ன் உ்ரயில் ப்ரிவித்தார. 'பயஙகைரவதா்ம் 
ப்தாடரபதாகை ஐ..ேதா. ச்ப தீரமதானபமதான்்றை இயற்-
றுவ்ற்கு முன்னநரநய 1996ஆம் ஆணடு பயஙகை-
ரவதா்த்் எதிரதது நபதாரதாடுவ்ற்கைதான விரிவதான 
சட்ட ஏற்பதாடுகை்ள இந்தியதா வ்ரந்து பகைதாணட-
ந்தாடு சரவந்ச ரீதியதான சட்ட ஏற்பதாடுகைளுக்கு 
முன் உ்தார்ணமதாகை அ்வ திகைழவும் பசய்ன. 

இன்று ஆபிரிக்கைதாவில் ஆயு் நமதா்ல்கை்ளப் 
நபதாலநவ பயஙகைரவதா்மும் பரவி வருகிறைது. 
எனநவ மு்ல் கைட்டமதாகை நமதா்ல்கைள் முடிவுக்-
குக் பகைதாணடுவரப்பட நவணடும். இப்பரவு்்ல 
நிறுத் நவணடுமதானதால் பயஙகைரவதா் இயக்கைங-

கைளுக்கு நிதி நபதாயச் நசரவ்் அல்லது 
நிதி திரட்டலுக்கைதான வழிகை்ள அ்டக்கை 
நவணடும். சரவந்ச நிதி மற்றும் 
ப்தாழில்நுட்ப உ்விகைளுடன் ஆபிரிக்கை 
ேதாடுகைள் பயஙகைரவதா் அ்மப்புகைளின் 
விஸ்ரிப்பு ேடவடிக்்கைகை்ளயும் நிதி 
நசரக்கும் வழிகை்ளயும் பயஙகைரவதா்த 
்டுப்பு ேடவடிக்்கைகைள் மூலம் நிறுத் 
முயற்சிக்கை நவணடும். 

வட ஆபிரிக்கை ேதாடுகைளின் பலவீனமதான 
சட்ட திட்டஙகைள், பலவீனமதான அரசு-

கை்ள பயன்படுததி பயஙகைரவதா் இயக்கைஙகைள் 
ப்ணச் சல்வயில் ஈடுபடுகின்றைன. 

்ஙகைம், அரி்தான கைனிமஙகைள், ்வரஙகைள், இரத-
தினக் கைற்கைள், யுநரனியம், நிலக்கைரி, மரம் என்பன-
வற்்றை சட்டவிநரதா்மதாகை பபற்று விற்ப்ன் மூலம் 
்மது பயஙகைரவதா் ேடவடிக்்கைகை்ள அவற்-
றைதால் முன்பனடுக்கை முடிகிறைது' என்று இரதாஜதாஙகை 
அ்மச்சர முரளீரன் ்னது உ்ரயில் ப்ரிவித்தார.

பயஙகைரவதா்த்் முறியடிக்கும் ஐ.ேதா.வின் 
முயற்சிகைளுக்கு 2018ம் ஆணடில் 5 லட்சதது 50 
ஆயிரம் படதாலரகை்ள இந்தியதா வழஙகிய்்யும் 
இரதாஜதாஙகை அ்மச்சர நி்னவூட்டினதார.

வட ஆபிரிக்காவில் பயங்ரவகாதம் பரவுவதத தடுக் வவண்டும்
ஐ.நகா. பகாது்காப்பு சதபயில் இந்தியகா அதைகூவல்
போதுகோபபு சமபயில ஆபிரிககோவுககு நிரந்்தர உறுபபுரிமை அவசியம்

தலிபகான் ஆட்சியில் பகாரிய 
பபகாருளகாதகார பின்்னதடவு
ைகளிர் ப்தோழில இழபபோல 1 பிலலியன் நஷடம்

சதீஸ் பசல்வரகாஜ் எழுதிய 'குளிரும்
வதசத்துக ்ம்பளி்ள்' நுகால் பவளியீடு

புரவலர் புத்த்ப் பூங்கா விருது

ததலக்வசமின்றி பயணித்த இருவர் ஸ்தலத்திவலவய பலி  
ைடடு. புதுககுடியிருபபில ்கோர விபத்து  

கைதாத்தான்குடி பபதாலிஸ பிரிவுக்கு 
உட்பட்ட புதுக்குடியிருப்பில் நேற்று -
முன்தினம் (13) மதா்ல இடம்பபற்றை 
விபததில் இரு இ்ளஞரகைள் பலியதா -
கியுள்ளனர.  

புதுகுடியிருப்பு, சிறுவர இல்லம் 
முன்பதாகைவுள்ள வ்ளவு பகுதியி -
நலநய இந்் விபதது இடம்பபற்றுள் -
ள்தாகை பபதாலிஸதார ப்ரிவித்னர.  

மூன்று இ்ளஞரகைள் ்்லக்கைவ-

சமின்றி நமதாட்டதார ்சக்கிளில் மிகை 
நவகைமதாகைச்பசன்று எதிநர வந்் வதாகைன-
பமதான்றில் நமதாதி விபததுக்குள்ளதான-
்தாகை பபதாலிஸதார ப்ரிவித்னர.   

இந்் விபததில் நமதாட்டதார ்சக் -
கிளில் பயணித் இருவர ஸ்லத -
திநலநய உயிரிழந்துள்ளதுடன் 
ஒருவர படுகைதாயம்டந்து மட்டக்கை -
ளப்பு நபதா்னதா ்வததியசதா்லக்கு 
பகைதாணடு பசல்லப்பட்டதார.  

அந்நவ்ள, நமதாட்டதார ்சக் -
கிளில் பசன்றைவரகைள் ்்லக்கைவசம் 
அணிந்திருக்கைவில்்லபயன்பதுடன் 
அதிகைநவகைததுடன் பசன்றுள்ள்தாகை -
வும் பபதாலிஸதார ப்ரிவித்னர.  

உயிரிழந்்வரகைள் 16 மற்றும் 18 வய -
து்டயவரகைபளனவும் இது ப்தாடர -
பதான நமலதிகை விசதார்்ணகை்ள முன் -
பனடுததுள்ள்தாகைவும் கைதாத்தான்குடி 
பபதாலிஸதார ப்ரிவித்னர.

அதைசசர்்ள் டகளஸ், விதுர விகரைநகாயக்வுககு 
சர்வவதச இந்துைதபீடம் பகாரகாட்டு

நியூஸிலோந்து உயர் ஸ்்தோனிகர் 
மைககல அபலிபடோன், வியோழக-
கிழமை (13) ைோமல, ஸ்ரீ லஙகோ 
முஸ்லிம் கோஙகிரஸ் ்தமலவர் 
ரவூப ேககீமை கடசியின் 
"்தோருஸ் ஸலோம்" ்தமலமையகத்-
தில சந்தித்து, நோடடின்  ்தற்்போ-
ம்தய அரசியல ைற்றும் பபோரு-
ளோ்தோர பநருககடி  நிமலமை 
குறித்துக கலந்துமரயோடினோர். 
அ்தன்்போது உயர் ஸ்்தோனிகரோலய 
பகோள்மக வகுபபு ஆ்லோசகர் 
பசலவி சுமுது ஜயசிஙக, ்தமலவ-
ரின் இமைபபுச பசயலோளரும், 
கலமுமன ைோநகர சமபயின் பிரதி 
்ையருைோன ரஹைத் ைன்சூர் 
ஆகி்யோரும் உடனிருந்்தனர்.



நியூசிலாந்தில் நடைபெற்ற 
முக்காண ஒருநாள் ப�ாைரின் 
இறுதிப் ்ொட்டியில் நியூசிலாந்து 
அணிடை 5 விகபகட்டுகளால் 
வீழ்த்தி ொகிஸ�ான் அணி சம்பி-
ைன் கிணணத்ட� பென்்றது.   

கிறிஸ்சர்ச்சில் ்நறறு நடை-
பெற்ற இந்�ப் ்ொட்டியில் 
மு�லில் துடுப்பெடுத்�ாை ெணிக-
கப்ெட்ை நியூசிலாந்து அணிககு 
அ�ன் �டலெர் ்கன் வில்லிைம்-
சன் 38 ெந்துகளில் 59 ஓட்ைஙகடள விளாசினார். 
இ�ன்மூலம் அந்� அணி 20 ஓெர்கள் முடிவில் 
7 விகபகட்டுகடள இழந்து 163 ஓட்ைஙகடள 
பெற்றது.   

ெந்துவீச்சில் நசீம் ஷா மறறும் ஹரிஸ ரவுப் 
�லா இரணடு விகபகட்டுகடள வீழ்த்தினர்.  

ப�ாைர்ந்து ெதிபலடுத்�ாடிை ொகிஸ�ான் 

அணி 19.3 ஓெர்களில் 5 விகபகட்டுகடள 
இழந்து 168 ஓட்ைஙகடள பெறறு பெறறியீட்டி-
ைது. ப�ாைர்ந்து சி்றப்ொக ஆடிெரும் விகபகட் 
காப்ொளரும் ஆரம்ெ துடுப்ொட்ை வீரருமான 
பமாஹமது ரிஸொன் 34 ஓட்ைஙகடள பெற்ற-
்�ாடு பமாஹமட் நொஸ ஆட்ைமிழககாது 38 
ஓட்ைஙகடள குவித்�ார்.
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மகளிர் ஆசிைக கிணண டி20 ப�ாைரின் 
இறுதிப் ்ொட்டியில் இலஙடக அணி இன்று 
(15) இந்திைாவுைன் ெலப்ெரீட்டச நைத்�வுள்-
ளது.   

ெஙகளா்�ஷின் சில்பஹட் டம�ானத்-
தில் நடைபெறறு ெரும் இந்�ப் ்ொட்டி-
யில் இலஙடக மகளிர் அணி ஆரம்ெ சுறறில் 
இருந்து சி்றப்ொக ஆடி ெரெரப்ொன அடரயி-
றுதியில் ொகிஸ�ாடன ஒரு ஓட்ை வித்திைாசத்-
தில் ்�ாறகடித்்� இறுதிப் ்ொட்டிககு முன்-
்னறிைது.   

எனினும் ஆரம்ெ சுறறில் ்�ால்விடை 
எதிர்பகாணை இந்திைாவுககு எதிராக்ெ 
இலஙடக அணி இன்று எதிர்பகாள்ளவுள்ளது. 
இந்திை அணி ஆரம்ெ சுறறில் ொகிஸ�ானுககு 
எதிரான ் ொட்டியில் மாத்திர்ம ் �ால்விடை 
சந்தித்�்�ாடு அடரயிறுதியில் �ாயலாந்ட� 
இலகுொக வீழ்த்திைது.   

சாமரி அத்�ெத்து �டலடமயிலான 
இலஙடக மகளிர் அணியின் ஆரம்ெ வீராங-

கடன ஹர்ஷ�ா சமரவிகரம சி்றப்ொக 
துடுப்பெடுத்�ாடி ெருெ்�ாடு, சாமரியும் 
�மது ெழககமான ஆைத்திறகு திரும்பி-
யுள்ளார்.   

அ்�்ொன்று ெந்துவீச்சில் இ்னாகா 
ரணவீர இந்�த் ப�ாைரில் இரணைாெது 
அதிகெட்ச விகபகட்டுகளாக 12 விகபகட்-
டுகடள வீழ்த்தியுள்ளார்.   

என்்றாலும் மகளிர் டி20 �ரெரிடசயில் 
நான்காெது இைத்தில் இருககும் இந்திை 
அணி இறுதிப் ்ொட்டியில் இலஙடக 
அணிககு பெரும் சொலாக்ெ இருககும். 
டி20 �ரெரிடசயில் இலஙடக மகளிர் 
அணி 8ஆெது இைத்தில் உள்ளது.   

எட்ைாெது முட்றைாக நடைபெறும் ஆசிைக 
கிணணத் ப�ாைரில் இலஙடக அணி இறுதிப் 
்ொட்டிககு முன்்னறுெது இது ஐந்�ாெது 
�ைடெ என்்ற்ொதும் அந்� அணி இதுெடர 
ஒரு �ைடெ்ைனும் கிணணத்ட� டகப்ெற-
றிைதில்டல. அ்�்ொன்று இலஙடக அணி 
14 ஆணடுகளுககுப் பின்ன்ர இறுதிப் ்ொட்-
டிககு முன்்னறி இருப்ெது குறிப்பிைத்�ககது.   

மறுபு்றம் இந்திை அணி இதுெடர நைந்� 
மகளிர் ஆசிை கிணண ப�ாைர்களில் ஆறில் 
சம்பிைனாகியுள்ளது. இந்நிடலயில் இந்திை 
அணிடை வீழ்த்துெ�றகு இலஙடக மக-
ளிர்கள் இன்று �னது முழு ஆட்ைத்தி்றடன 
பெளிப்ெடுத்துெது அெசிைமாகும்.     

முக்கோணத் த�ோடரை  
தென்றது போகிஸ�ோன

ைகளிர் ஆசியக கிண்ணம்:

மு�ல்முர்ற கிணணத்ர� தெல்்ல  
இ்லஙரக அணி இனறு களத்தில்

மு�லிடம் தபற்ற களு�ோெரள  
போடசோர்ல மோணெர் தகளைவிப்பு

கிழககு விமையோட்டுப் ்போட்டி:

புனி� ்�ோமஸ–்றோகு்ல  
கோல்பந்து சமர் இனறு

தசன்டைல் இணடஸ்டரீஸ பிஎல்சி  
நிறுெனத்தின விரளயோ்டடுப் ்போ்டடி

சந்திமோல் தெளி்ய  
திகதெல்்ல உள்ள

உ்லகக கிணணத்ர� ஆைம்பித்து  
இ்லஙரக அணி நோரள களத்தில்

ொணடிருப்பு தினகரன் நிருெர்  

கிழககு மாகாண ொைசாடல-
களுககு இடையிலான மாகாண 
மட்ை விடளைாட்டுப் ்ொட்-
டியில் ொைசாடல ரீதியில் 
மு�லாம் இைம் பெற்ற மட்-
ைககளப்பு ெட்டிருப்பு கல்வி 
ெலைத்திறகுட்ெட்ை களு�ா-
ெடள மகா வித்திைாலை ்�சிை 
ொைசாடல மாணெர்கடள 
ொராட்டி பகளரவிககும் நிகழ்வு 
கல்லூரி மு�ல்ெர் க.சத்திை்மாகன் �டலடம-
யில் நடைபெற்றது.  

இந்நிகழ்வில் ெட்டிருப்பு ெலைககல்வி 
ெணிமடனயின் நிர்ொகத்திறகு பொறுப்ொன 
பிரதிககல்விப் ெணிப்ொளர் எஸ. ம்கந்திர-

குமார் உட்ெை பிரமுகர்கள் கலந்துபகாணை-
னர். கிழககு மாகாண விடளைாட்டுப் ்ொட்-
டியில் களு�ாெடள ்�சிை ொைசாடல 15 
�ஙகப்ெ�ககஙகள், 09 பெள்ளிப்ெ�ககஙகள், 
08 பெஙகலப்ெ�ககஙகடள பென்்றதுைன் 

09 விடளைாட்டுகளில் புதிை 
சா�டன ெடைத்�து. பெறறிக-
டளப் பெற்ற வீர,வீராஙகடன-
கள் ஊர்ெலமாக அடழத்துச்-
பசல்லப்ெட்ைனர். வீதியின் 
இருமருஙகிலும் நின்்ற பொது-
மககள் மாணெர்களுககு உறசாக 
ெர்ெறபு அளித்�னர். பின்னர் 
ொைசாடல முன்்றலில் ்ெணட் 
ொத்திைஙகள் முழஙக அதிதிக-
ளினால் மாணெர்கள் அடழத்-
துச்பசல்லப்ெட்டு ொராட்டி 

பகளரவிககப்ெட்ைனர். ்ொட்டிகளில் மாண-
ெர்கள் பெறறிபெ்றக காரணமாக இருந்து 
ெழிகாட்டிை உைறகல்வி சார்ந்� ஆசிரிைர்-
களும், ெயிறசிைாளர்களும் இவ் விழாவில் 
ொராட்டிக பகளரவிககப்ெட்ைனர்.    

நுென் பகாடிகார  

மாத்�ட்ற புனி� ்�ாமஸ 
கல்லூரி மறறும் ்றாகுல கல்லூரிக-
ளுககு இடையிலான ெருைாந்� 
‘�ஙகச் சமர்’ கால்ெந்து ்ொட்டி 
18ஆெது �ைடெைான இன்று 
(15) பிறெகல் 2.30ககு மாத்�ட்ற 
உைன்ெத்� கால்ெந்து டம�ானத்-
தில் நடைபெ்றவுள்ளது.   

இந்�த் �ஙகச் சமரில் இதுெடர 
நடைபெற்ற 17 ்ெட்டிகளில் 08 
்ொட்டிகடள புனி� ்�ாமஸ கல்-
லூரியும் 08 ்ொட்டிகடள ்றாகுல 
கல்லூரியும் பெறறி பெறறிருப்-
ெ்�ாடு கைந்� ஆணடு இைம்-
பெற்ற ்ொட்டி பெறறி ்�ால்வி 
இன்றி முடிவுற்றது.   

இம்முட்ற மாத்�ட்ற ்�ாமஸ 
அணியின் �டலெராக நிதிகக ஜைன்-
ஜித் பசைறெடுெ்�ாடு ்றாகுல 
கல்லூரி அணியின் �டலெராக ஈ. 

இஷான் ்�வின்� பசைறெைவுள்-
ளார். புனி� ்�ாமஸ கல்லூரியின் 
ெயிறசிைாளராக கைன்திகக ரணசிங-
கவும், ்றாகுல கல்லூரியின் ெயிறசி -
ைாளராக துஷர வீரப்புலியும் பசைற-
ெடுகின்்றனர்.

பசன்ட்ரல் இணைஸட்ரீஸ பிஎல்சி 
நிறுென ஊழிைர்களின் விடளைாட்-
டுப் ்ொட்டி அணடமயில் பகாழும்பு 
்கால்ட்ஸ கிரிகபகட் டம�ானத்தில் 
நடைபெற்றது.   

நிறுெனத்தின் ெணிப்ொளர்/ 
�டலடம நிட்ற்ெறறு அதிகாரி மயூர 
ரூெதுஙகவினால் ஆரம்பித்து டெக-
கப்ெட்ை இந்� விடளைாட்டு நிகழ்-
வில் நலன்புரி சஙகத்தின் �டலெர் 

எம்.இசட். கரீம் மறறும் மனி� ெளம் 
மறறும் நிர்ொக முகாடமைாளர் 
திருமதி ஹிரன்தி காரிைெசம் ஆகி்ைா-
ரும் ெங்கறறிருந்�னர்.   

நிறுென ஊழிைர்களுககு இடையி-
லான கிரிகபகட், �ைகளம் மறறும் 
அணி உணர்டெ பெளிப்ெடுத்தும் 
விடளைாட்டுகள் இைம்பெற்ற்�ாடு 
பெறறிைாளர்களுககு ெரிசில்களும் 
ெழஙகப்ெட்ைன.

டி20 உலகக கிணணப் ்ொட்-
டிககான இலஙடக குழாத்தில் 
்மலதிக வீரராக இடணககப்ெட்ை 
துடுப்ொட்ை வீரர் தி்னஷ் சந்திமா-
லுககு ெதில் விகபகட் காப்ொளரும் 
துடுப்ொட்ை வீரருமான நி்ராஷன் 
திகபெல்லடெ இடணப்ெ�றகு 
இலஙடக கிரிகபகட் ்�ர்வுக குழு 
நைெடிகடக எடுத்துள்ளது.   

�ற்ொது நடைபெறறு ெரும் கழ-
கஙகளுககு இடையிலான ்ொட்டி-
யில் ஆடும் சந்திமால் உொட�ககு 
உள்ளாகி இருப்ெ�ா்ல்ை அெர் 
நீககப்ெட்டுள்ளார். இந்நிடலயில் 
்மலதிக வீரராக பெைரிைப்ெட்டி-
ருககும் திகபெல்ல ்�டெ ஏறெட்-
ைால் மாத்திரம் அவுஸதி்ரலிைா-
வுககு அனுப்ெப்ெடுொர் என்ெது 
குறிப்பிைத்�ககது.   

எனினும் திகபெல்ல இலஙடக 
அணிககாக டி20 சர்ெ்�ச ்ொட்டியில் 
ஆடி ஓர் ஆணடு கைந்துள்ளது. அெர் 

2021 ஜூன் 26 ஆம் திகதி பசள�ம்ை-
னில் நடைபெற்ற இஙகிலாந்துககு 
எதிரான டி20 ்ொட்டி்ை அெர் ஆடிை 
கடைசி சர்ெ்�ச டி20 ஆட்ைமாகும்.

அவுஸதி்ரலி -
ைாவில் நாடள 
(16) ஆரம்ெமா-
கும் டி20 உலகக 
கிணணப் ்ொட்-
டியின் மு�ல் 
ஆ ட் ை த் தி ல் 
இலஙடக அணி 
ந மீ பி ை ா ட ெ 
எதிர்பகாள்ளவுள்-
ளது.   

கீ ் ல ா ங கி ல் 
ந ட ை ப ெ று ம் 
இந்�ப் ்ொட்டி 
சுப்ெர் 12 சுற-
றுககு முன்்னறு-
ெ�றகு இலஙடக 
அணிககு தீர்க-
கமான�ாக அடமயும். எனினும் ஆசிை கிண-
ணத்ட� பென்று கைந்� பசவ்ொயககிழடம 
நடைபெற்ற மு�லாெது ெயிறசிப் ்ொட்டியில் 
சிம்ொப்்ெடையும் ்�ாறகடித்� �ன்னம்பிகடக-
யுை்ன்ை இலஙடக அணி இந்�ப் ்ொட்டியில் 
களமி்றஙகுகி்றது.   

எனினும் அதிரடி துடுப்ொட்ை வீரர்கடளக 
பகாணை நமீபிை அணி கைந்� டி20 உலகக 
கிணணத்தில் சுப்ெர் 12 சுறறுககு முன்்னறிை 
நிடலயில் அந்� அணிடை குட்றத்து மதிப்பிை 
முடிைாது.  

இலஙடக மறறும் நமீபிைா அணிகளுககு 
இடையிலான ்ொட்டி இலஙடக ்நரப்ெடி 
நாடள காடல 9.30ககு ஆரம்ெமாகவுள்ளது. 
இ�டனத் ப�ாைர்ந்து நாடள பிறெகல் 1.30ககும் 
நியூசிலாந்து மறறும் ஐககிை அரபு இராச்சிைத்-
திறகு இடையிலான ்ொட்டி நடைபெ்றவுள்-
ளது.   

டி20 உலகக கிணணத்தின் ஆரம்ெ சுறறுப் 
்ொட்டிகள் ெரும் ஒக்ைாெர் 21 ஆம் திகதி 

ெடர நடைபெ்றவுள்ளது. ஆரம்ெ சுறறில் 
பமாத்�ம் எட்டு அணிகள் இரணடு குழுககளாக 
பிரிககப்ெட்டு ஆைவுள்ளன. இதில் இலஙடக 
அணி ஏ குழுவில் இைம்பெறறிருப்ெ்�ாடு 
அந்�ப் குழுவில் நமீபிைாவுைன் ஐககிை அரபு 
இராச்சிைம் மறறும் பந�ர்லாந்து அணிகளும் 
இைம்பெறறுள்ளன.   

இரு குழுககளிலும் மு�ல் இரு இைஙகடள 
பிடிககும் அணிகள் சுப்ெர் 12 சுறறுககு முன்்ன-
றும். கைந்� ஆணடு டி20 �ரெரிடசயில் மு�ல் 
எட்டு இைஙகடள பிடித்திருந்� அணிகள் சுப்ெர் 
12 சுறறுககு ்நரடிைாக �குதி பெறறுள்ளன.   

அவுஸதி்ரலிைாவில் �ற்ொது மடழயுைன் 
கூடிை காலநிடல நீடிப்ெ்�ாடு அது இம்முட்ற 
உலகக கிணணத்திலும் ொதிப்புச் பசலுத்�க 
கூடிை ொயப்பு உள்ளது. ஏறகன்ெ உலகக கிண-
ணத்திறகாக இலஙடக அணி ஆைவிருந்� அைர்-
லாந்துைனான இரணைாெது ெயிறசிப் ்ொட்டி 
மடழைால் ஒரு ெந்து கூை வீசப்ெைாமல் டகவி-
ைப்ெட்ைடம குறிப்பிைத்�ககது.

இந்திைாவுககு எதிராக அணடமயில் 
முடிவுற்ற ஒருநாள் ப�ாைரில் ப�ன்னா -
பிரிகக அணி ்�ால்விடை சந்தித்�ட� 
அடுத்து 2023 உலகக கிணணப் ் ொட்டிககு 
இலஙடக அணி ்நரடிைாக �குதி பெறும் 
ொயப்டெ அதிகரித்துக பகாணடுள்ளது.   

ஐ.சி.சி சுப்ெர் லீக புள்ளிப் ெட்டிை-
லில் மு�ல் 7 இைஙகளுககுள் இருககும் 
அணிகள் மறறும் ்ொட்டிடை நைத்தும் 
இந்திைா உலகக கிணணத்திறகு ்நரடிைாக 
�குதி பெறுெ்�ாடு இலஙடக அந்�ப் 
புள்ளிப்ெட்டிைலில் 10 ஆெது இைத்தில் 
உள்ளது. என்்ற்ொதும் இலஙடக அணிககு 
நியூசிலாந்து மறறும் ஆப்கானிஸ�ான் 
அணிகளுைன் ்மலும் ஆறு ்ொட்டிகள் 

எஞ்சியுள்ளன. அ�ன்ெடி அந்� ஆறு ்ொட் -
டிகளில் மூன்றில் பெறறி பெறறு புள்ளிப் 
ெட்டிைலில் எட்ைாெது இைத்திறகு 
முன்்ன்ற இலஙடக அணிககு ொயப்பு 
உள்ளது.   

எவ்ொ்றாயினும் �ற்ொது சுப்ெர் லீக 
புள்ளிப் ெட்டிைலில் 11ஆெது இைத்தில் 
இருககும் ப�ன்னாபிரிககா இஙகிலாந்து -
ைன் 3 ்ொட்டிகளிலும் பந�ர்லாந்துைன் 
2 ்ொட்டிகளிலும் ஆை இருப்ெ்�ாடு 
அதில் 3இல் பென்்றால் ப�ன்னாபிரிக -
காவுககு 8ஆெது இைத்திறகு முன்்ன்ற 
ொயப்பு உள்ளது.   

இந்நிடலயில் ஒரு்ெடள 8ஆெது இைத் -
திறகு முன்்ன்ற �ாம் முகம்பகாடுககும் 

்ொட்டிகளில் குட்றந்�து கால் ெஙகுககு 
்மல் பெறறிபெறுெ�றகு இலஙடகைால் 
முடியுமானால், ப�ன்னாபிரிககாவுககு 
மு�ல் எட்டு இைஙகளுககுள் முன்்ன்ற 
முடிைாமல்்ொயவிடும்.   

ப�ன்னாபிரிககா மறறும் இஙகிலாந்து 
ஒருநாள் ப�ாைர் நடைபெறும் காலத் -
தில் ப�ன்னாபிரிககா டி20 ்ொட்டிகடள 
நைத்� திட்ைமிட்டிருப்ெ�ன் காரணமாக 
ப�ன்னாபிரிககாவின் இரணைாம் நிடல 
அணி ஒன்்்ற இஙகிலாந்துைன் ஆை அதிக 
ொயப்பு உள்ளது.   

இ�ன் காரணமாக குறித்� ்ொட்டித் 
ப�ாைடர பெறறி பெறுெது ப�ன்னாபிரிக -
காவுககு பெரும் சொலாக அடமயும்.

2023 உ்லகக கிணணத்திறகு ்நைடி
�குதி தப்ற இ்லஙரகககு ெோய்ப்பு
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த�ொடர்ச்சி.....  

மக்கள் சபை இந்ொட்டில் வொழும் ஒவதவொரு இலங்-
ப்கயர்்களுககுமொனது. இ�ன் கீழ், சுற்றளவில் 
இருநது தவகு த�ொபலவில் உள்ள கிரொமத்தில் 

வசிககும் மக்களின் குரபல நிர்வொ்கத்துககு இபைத்-
துகத்கொள்வ�றகு ந்ரடி ைங்்களிைபு கிபடககும் என 
்ொங்்கள் ்ம்புகிந்றொம். நமலும் இது ஒவதவொரு கிரொ -
மநசவ்கர்்கள் பிரிவுககும் இரொஜொங்்க த்கொள்ப்க்களின் 
நைரில் குடியரசின் அரசியல்மயமொக்கபல தசயல்ைடுத்-
துவதில் ந்ரடியொன குடிமக்களின் ைங்்களிபபை உறுதி -
தசயய வலுவொன ஆ�ரபவ வழங்கும். த்கொள்ப்க சிக -
்கல்்கள் குறித்து தைொதுமக்கபள த�ொடர்நது விழிபபுடன் 
இருக்கச் தசயயும் வழிமுப்றயொ்கவும் இது தசயல்ைடும். 
நமலும் ந்ரடி ைங்்களிபபுடன் கிரொமப பிரச்சிபன்கபள-
யும் கிரொமம் த�ொடர்ைொன அரசொங்்கக த்கொள்ப்க்கபளயும் 
்படமுப்றபைடுத்துவ�றகும் ந�சிய மட்டத்தில் த்கொள்-
ப்க்கபள உருவொககுவ�றகு மக்களின் ்கருத்துக்கபள 
தீவிரமொ்கப தைறுவ�றகுமொன தைொறிமுப்ற உருவொக்கப-
ைடும் என்ைப� நமலும் சுட்டிக்கொட்டலொம்.  

3. திடடத்தின் ்ேர்மை  
பிரதிநிதித்துவ ஜன்ொய்கம் �றநைொது ்படமுப்றயில் 

உள்ள ைல அதி்கொர ்கட்டபமபபு்கள் உள்ள சூழ்நிபல-
யில், மறத்றொரு ைங்ந்கறபு மொதிரியின் அவசியம் குறித்து 
ந்கள்வி சில �ரபபினரொல் எழுபைபைட்டுள்ளது. ஆனொல் 
அணபமய மக்கள் எழுச்சி்களின் நைொது எழுந� முககிய 
ந்கொரிகப்க்களில் ஒன்று, பிரதிநிதித்துவ ஜன்ொய்க மொதி-
ரி்களுககு இபையொ்க இயங்கும் மக்களின் உணபம-
யொன குரலுக்கொன �ளத்ப� உருவொககும் ஒரு ைங்ந்கறபு 
ஜன்ொய்க மொதிரி அவசியம். அந�ச் சூழலில், தைொதுக 
த்கொள்ப்க்கபள உருவொககுவ�றகும், ்படமுப்றபை-
டுத்துவதில் குடிமக்களின் ந்ரடிப ைங்ந்கறபின் மூலம் 
த்கொள்ப்க்கபள தவறறியபடயச் தசயவ�றகும் மக்க -
ளின் உணபமயொன குரலுககுத் ந�பவயொன தைொறிமு-
ப்றபய உருவொககும் ந்ொக்கத்துடன் 'மக்கள் சபை' என்்ற 
்கருத்து தவளிபைடுகி்றது.  

4.்ேோககு  
நமம்ைட்ட ைங்ந்கறபு ஜன்ொய்கத்தின் மூலம் ஒரு 

நிபலயொன அரபச உருவொககு�ல்  

5.பணி  
த�ற்கொசியொவில் மி்கவும் ந்ரடியொன ைங்ந்கறபு ஜன-

்ொய்க மொதிரியொ்க மக்கள் சபைபய மொறறுவ�ன் மூலம், 
இலங்ப்கயில் அரச த்கொள்ப்க்கபள உருவொககுவதிலும், 
அரச த்கொள்ப்க்கபள அமுல்ைடுத்துவதிலும் உ்கந� குடி -
மக்களின் ஈடுைொடு உறுதிபைடுத்துவதும், நமலும் 2030 
ஆம் ஆணடளவில் நமம்ைட்ட மறறும் உைர்வுள்ள குடி-
ம்கனுடனொன நைண�கு இரொஜொங்்கத்ப� உருவொககுவ-
�றகும் ைங்்களிபபை வழங்குவது.  

6.இலககு  
1.  சுறறியுள்ள மக்கள் ்கருத்து பமயத்தில் முடிதவடுக -

கும் தசயல்ைொட்டில் ந்ரடியொ்க இபைத்�ல்.   
2.  அரசொங்்கக த்கொள்ப்க்கபளச் தசயல்ைடுத்துவதில் 

சமூ்கக குடிமக்களின் ந்ரடியொன ைங்்களிபபை உறு -
திபைடுத்து�ல்.  

3.  த்கொள்ப்க உருவொககும் தசயல்முப்றககு ைங்்களிக-
கும் ந்ரடி மறறும் நமம்ைட்ட குடிமக்கபள உரு-
வொககு�ல்  

4.  ந்ரடி குடிமக்கள் ஈடுைொட்டின் மூலம் அதி்கொரத்து-
வத்தின் தி்றபமயின்பம மறறும் அரசியல் அதி்கொ-
ரத்தின் �பலயீடு ஆகியவற்றொல் ஏறைடும் விரயம் 
மறறும் ஊழபல ்கபள�ல்.  

5. ந�சிய முககியத்துவம் வொயந� தீர்மொனங்்கள் முடிவு-
்கபள எடுபை�ற்கொ்க மக்களின் ைங்்களிபபை தைற-
றுகத்கொள்ளல்.   

6.  �றநைொதுள்ள ஜன்ொய்க மொதிரி்களின் தி்றபமயின்-
பம்கபள ந்ரடி குடிமக்களின் ைங்்களிபபுடன் சரி-
தசய�ல் மறறும் தீவிர மறறும் நமம்ைட்ட குடிமக -
்களின் ஈடுைொட்டுடன் ைங்ந்கறபு ்கட்டபமபைொ்க 
மக்கள் சபைபய உருவொககு�ல்  

7.  இந்த திடடத்்தோல் பரிநதுமைக்கபபடட அடிபபமட அமசங்-
்கள்;  

1. ந�சிய மக்கள் சபை தசயலொளர் ்கொரியொலயம்.  
2. கிரொமிய மக்கள் சபை  
3. பிரந�ச மக்கள் சபை மு்கொபமத்துவ குழு  
4. ந�சிய மக்கள் சபை  

8.  ் ்தசிய ைக்கள் சமப சசயலோளர்               
   ்கோரியோலயம.  

ந�சிய மக்கள் சபை தசயலொளர் ்கொரியொலயம் மக்கள் 
சபைபய தசயல்ைடுத்து�ல், நமறைொர்பவ மறறும் நமம்-
ைடுத்�ல் நைொன்்ற ்டவடிகப்க்களுக்கொ்க தைொறுபபு 
கூறும் முககிய நிறுவனமொகும்.  

முழு சு�நதிரமொன நிறுவனமொ்க நிறுவ முன்தமொழியப-
ைட்டுள்ளது.  

இந� நிறுவனத்�ொல் ஜனொதிைதி அலுவல்கத்திறகும் 
ைொரொளுமன்்றத்திறகும் இபடயில் சி்றந� த�ொடர்ைொடல்-
்கள் நைைபைட நவணடும்.  

அபனத்து கிரொமபபு்ற மக்கள் சபை தசயலொளர்்களின் 
்கண்கொணிபபு, நமறைொர்பவ மறறும் ையிறசிககு தைொறுப -
ைொன நிறுவனம் ஆகும்.  

இந� நிறுவனத்ப�ப ைறறிய கூடு�ல் விவரங்்கள் 
இந�க த்கொள்ப்கப ைத்திரத்தின் த்கொடுக்கபைட்டுள்ளன.  

9.கிைோமிய ைக்கள் சமப  
ந்ொக்கம்  
கிரொமிய மக்கள் சபை்கபள நிறுவுவ�ன் மு�ன்பம 

ந்ொக்கம், கிரொமபபு்றத்தில் வொழும் மக்கள் ஒன்று கூடி, 
�ங்்களுபடய தசயல்ைொடு்கள் குறித்து முடிதவடுககும் 
வொயபபை வழங்குவ�ொகும்.  

�ன்பம  
ஒவதவொரு கிரொம நசபவப ைகுதியிலும் ஒரு மக்கள் 

சபைபய நிறுவுவ�றகு ்ொங்்கள் முன்தமொழிகிந்றொம். 
இ�ன்மூலம் அணைளவொ்க 500 குடும்ைங்்கள் மக்கள் 
சபையில் நசர வொயபபு கிபடககும்.  

அபநைொது அணைளவொ்க 14,022 மக்கள் சபை்கபள 
நிறுவ நவணடிவரும்.ஆனொல், த்கொழும்பு மறறும் சனத் -
த�ொப்க கூடிய ைகுதி்களில் உள்ள ஒரு குறிபபிட்ட கிரொம 
நசவ்கர் பிரிவில் அதி்க எணணிகப்கயிலொன குடும்ைங்-
்கள் வசிககும் சந�ர்பைத்தில்;, அந�ப ைகுதிககு ஏற்ற-
வொறு ைல மக்கள் சபை்கள் அபமக்கபைட நவணடும்.  

அவவொறு ஒரு பிரிவுககு ைல சபை்கள் அபமக்கபைட 
நவணடிய சந�ர்பைங்்களில்;, பிரந�ச தசயலர்்களின் ைரிந-
துபர்கபளக ்கருத்தில் த்கொணடு, முடிவு தசயயும் அதி-
்கொரத்ப�, ந�சிய மக்கள் சபை தசயலொளருககு வழங்்க 
இ�ன் மூலம் முன்தமொழியபைட்டுள்ளது.  

அபனத்து கிரொம நசவ்கர் பிரிவிலும் மக்கள் சபைபய 
்டத்� மக்கள் சபை தசயலொளர் ஒருவர் இருக்க 
நவணடும். இந� ந்ொக்கத்திற்கொ்க, அரசொங்்கத்தில் 
�றநைொது இபைத்துக த்கொள்ளபைட்டுள்ள ஒரு அபிவி-
ருத்தி உத்திநயொ்கத்�ர் நியமிக்கபைட நவணடும், நமலும் 
அந� அதி்கொரி பிரந�ச தசயல்கத்துடன் இபைநது தசயற-
ைட்டொலும் ந�சிய மக்கள் சபை தசயலொளர் ்கொரியொலயத்-
துககு தைொறுபபு கூ்ற நவணடிய அதி்கொரியொ்க இருக்க 
நவணடும். அவரது தைொறுபபுகூ்றல் ந�சிய மக்கள் சபை 
தசயலொளரிடம் இருக்க நவணடும்,  

த�ொகுதி மறறும் ந�ர்வு  
16 வயதுககு நமறைட்ட கிரொம நசவ்கர் பிரிவு்களில் 

வசிபைவர்்கள் அபனவரும் மக்கள் சபையில் ைங்ந்கற்க-
லொம். இவவொந்ற ்படதைறும் ஆணடின் மு�ல் தைொதுச் 
சபைக கூட்டத்தில் �பலவரும் தசயறகுழுவும் நியமிக-
்கபைட நவணடும்.  

�பலவர் ை�விககு முடிந� எல்லொ சந�ர்பைங்்களிலும் 
ஒரு தைண அல்லது ஒரு இபளஞபர நியமிபைப� ஊக-
குவிக்க நவணடும்  

ஒரு �பலவருககு அடுத்�டுத்து 
இரணடு �டபவ்கள் �பலவரொ்க 
ை�வி வகிக்க முடியொது. �பல-
வரொ்க நியமிக்கபைட்ட ஒருவர் 
இரணடு ஆணடு்களுககுப பி்றகு-
�ொன் மீணடும் ை�வியில் அமர்த் -
�பைடுவ�றகு நைொட்டியிட 
முடியும்.  

�பலவர் ை�விககு ஏ்கமன�ொ்க 
நியமனம் இல்லொ� ைட்சத்தில், 
சமர்பபிக்கபைட்ட நவட்புமனுக்க-
ளில் இருநது தலொத்�ர் முப்றயில் 
ஒரு தையர் ந�ர்நத�டுக்கபைடும். 
அ�ன் மூலம் �பலவர் ந�ர்நத�-
டுக்கபைடுவொர்.  

தசயறகுழுவிறகு அதி்கைட்ச-
மொ்க 25 நைர் ந�ர்நத�டுக்கபைட 
நவணடும். தைொதுச் சபையின் 
விவொ�ம் மறறும் ஒருமித்� 
்கருத்ப� உருவொககுவ�ன் அடிப-
ைபடயில் அத்�ப்கய ந�ர்வு தசயயபைட நவணடும். 
நமலும், தசயறகுழுவில் ந�ர்நத�டுக்கபைடும் உறுபபி-
னர்்களில் குப்றந�து 30% தைண்களொ்க இருக்க நவணடும். 
குப்றந�து 25% இபளஞர்்களொ்க இருக்க நவணடும்.  

அப பிரந�சத்தில் இபைநது வொழும் இனத்�ொரின் 
சரியொன விகி�த்தில் தசயறகுழுவுககு பிரதிநிதி்கபள 
த�ரிவு தசயவ�ற்கொ்க கிரொம மக்கள் சபை தசயலொளர் 
தைொதுச் சபையில் ்கலநதுபரயொடி ்டவடிகப்க்கபள 
எடுக்க நவணடும்.  

�பலவர் உட்ைட ஐநது தசயறகுழு உறுபபினர்்கள் �ன் -
னொர்வ அடிபைபடயில் ை�வி்கபள வகிக்க நவணடும். 
சபைக்கொன ்கொலம் இரணடு வருடமொகும். அந� ந்ரத் -
தில், அவசரநிபல ஏறைட்டொல், எந� ந்ரத்திலும் மக்களி-
டம் ்கருத்து ந்கட்ை�ற்கொ்க தைொதுச்சபைபய கூட்டலொம்.  

தசயறகுழுவிறகு மக்கள் மத்தியில் இருநது ந�ர்ந-
த�டுக்கபைட்ட 25 உறுபபினர்்கபளத் �விர, கிரொம 
நசவ்கர் பிரிவுககுரிய அபனத்து அரச அதி்கொரி்களும் 
குழுவில் உறுபபினர்்களொ்க உள்ளனர். ஆனொல் அவர்-
்கள் ஆநலொசபன தசயல்ைொடு்கபள மட்டுநம தசயய 
முடியும். எந�தவொரு திட்டத்திலும் வொக்களிக்க உரிபம 
இல்பல.  

நமலும், மக்களில் இருநது த�ரிவு தசயயபைட்ட 25 
நைரில் நசரொ� ஆனொல் பிரந�ச தசயலொளர் அலுவல்கத்-
தில் ைதிவு தசயயபைட்ட சங்்கத்தின் �பலவரொ்க தசயறை-
டுைவர்்கள் கிரொமத்தில் �ன்னொர்வப ைணி்களில் தீவிரமொ்க 
ஈடுைடுைவர்்களுககு தசயறகுழு அங்்கத்துவம் வழங்்க 
முடியும். ஆனொல் அரசொங்்கத்துடன் ஒபைந�ங்்கபளச் 
தசயயும் சங்்கத்திறகு அந� வொயபபு இருக்கக கூடொது.  

இந� உட்பிரிவு்களின்ைடி மக்கள் சபை நியமிக்கபை-
டொ� ைட்சத்தில் பிரந�ச தசயலொளருககு மறறும் மக்கள் 
சபை தசயல்கத்திறகு முப்றைொடு தசயய முடியும். 
அ�றகு சம்ைந�பைட்ட கிரொமிய மக்கள் சபை தசயலொ-
ளநர தைொறுபபு கூ்றநவணடும்.   

ைணி்கள்  
கிரொமம் த�ொடர்ைொன அபிவிருத்தி திட்டங்்கள் குறித்து 

மொ்கொை மறறும் மத்திய அரசொங்்கத்துககு ைரிநதுபர்கள் 
மறறும் ஆநலொசபன்கபள வழங்கு�ல், உள்ளூரொட்சி 
நிறுவனங்்களின் ்டவடிகப்க்களில் சமூ்க ைங்்களிபபை 
வழங்கு�ல், அரசொங்்க அபிவிருத்தி த்கொள்ப்க்கபள ் பட-
முப்றபைடுத்துவதில் சமூ்க ைங்்களிபபை வழங்கு�ல் 
மறறும் நயொசபன்கபள முன்பவத்து முடிதவடுககும் 
தசயல்ைொட்டில் ைங்ந்கறைது பிரந�ச அபிவிருத்தி குழு -
வுககு ்கருத்து்கபள த�ரிவிபை�ன் மூலம் முடிதவடுக-
கும் ்டவடிகப்கககு த�ொடர்புைடுவது, மக்கள் சபைககு 
ஒதுக்கபைட்ட ைணி்களில் மு�ன்பமயொன�ொ்க இருககும்.  

நசபவக ்களம் த�ொடர்ைொன ஒவதவொரு அரசுத் திட்-
டத்ப�யும் தசயல்ைடுத்தும் நைொது, சம்ைந�பைட்ட அதி-
்கொரி்கள் குழுபவக ்கலந�ொநலொசித்து, அவர்்களின் ்கருத்-
து்கபளயும் ஆநலொசபன்கபளயும் ்கவனத்தில் த்கொள்ள 
நவணடும்.எந�தவொரு அவசரத்திலும் அல்லது அதி்க 
முககியத்துவம் வொயந� முடிபவ எடுக்க நவணடும். 
அவசர கூட்டத்ப� கூட்டி, உரிய முடிவு்கபள அமல்ை-
டுத்� நவணடும். நமலும் அந� முடிவு்கபள தசயல்ை-
டுத்துவ�றகு சமூ்கத்தின் தசயலில் ைங்ந்கறபு தை்றவும் 
முயறசி்கள் நமறத்கொள்ளபைட நவணடும், (எடுத்துக-
்கொட்டு - ்களம் த�ொடர்ைொ்க உருவொக்கபைட நவணடிய திட் -
டங்்களுககு மறு முன்னுரிபம மக்கள் நிபலபய அடிப-
ைபடயொ்க பவத்து முடிவு தசயய நவணடும். நமலும், 
திட்டங்்கள் ஏந�னும் �ரத்தில் தசயல்ைடுத்�பைடுகி்ற�ொ 
என்ைப� மக்கள் மன்்றம் சரிைொர்க்க நவணடும்.)  

இந� சபைககு அரசியலபமபபு ரீதியொ்க வழங்்கபைட்-
டுள்ள நிதி அதி்கொரங்்களுககு நமலதி்கமொ்க, அரசொங்்கம் 
அல்லது உள்ளூரொட்சி அதி்கொரி்களிடமிருநது ஒபைந�ங்-
்கபளப தைறு�ல் நைொன்்ற நமொசடி ்டவடிகப்க்களில் 
இந� சபை ஈடுைட்டுள்ளது.  

ஆனொல் அவசரத் ந�பவ்கள், தைொழுதுநைொககுச் தசல-
வு்கள் மறறும் ்லன்புரி ந்ொக்கங்்களுக்கொ்க ஒரு நிதிபய 
இலொைம் ஈட்டும் அடிபைபடயில் ைரொமரிக்க முடியும். 
குழுவொல் அபமக்கபைட்ட நிதிககுழு அ�றகுப தைொறுப-
ைொகும்.  

நமலும், குறிபபிட்ட பிரிபவப ைொதிககும் வளர்ச்சித் 
திட்டங்்கள் த�ொடர்ைொ்க சிக்கல்்கள் எழும் சந�ர்பைங்-
்களில், அ�ன் உறுபபினர்்கள் சம்ைந�பைட்ட பிரிவின் 
தசயறகுழுபவ கூட்டி, அந� முடிவு்களில் �ங்்கள் அவ-
�ொனிபபு்கபள வழங்குவ�ன் மூலம் பிரந�ச அபிவிருத்தி 
குழுவில் ைங்ந்கற்க வொயபபு வழங்்கபைட நவணடும்.  

மக்கள் சபைக்கொ்க தசயற குழு உறுபபினர்்கள் மறறும் 
உறுபபினர்்களின் �பலபமயில் கீழ்்கணட விடயங்்கள் 
த�ொடர்ைொ்க துபைக குழுக்கள் அபமக்கபைடலொம். ஆர்-
வமுள்ளவர்்கள் அந�க குழுக்களில் ைங்ந்கற்கலொம்.  

அனர்த்� மு்கொபமத்துவம், கிரொமபபு்ற விபளயொட்டு 
மறறும் ்கலொசொர ் டவடிகப்க்கள், கிரொமபபு்ற விவசொயம், 
்கொல்்பட வளர்பபு மறறும் ஏபனய கிரொமபபு்ற ப்கத்-
த�ொழில்்கள், பிரந�ச நீர்வள மு்கொபமத்துவம் மறறும் 
ைொது்கொபபு, கிரொமபபு்ற ்கொடு மறறும் வன ைொது்கொபபு, 
மு�ன்பம தீர்வு தசயல்முப்ற த�ொடர்ைொன ைணி்கள், 
கிரொமபபு்ற நிர்வொ்க உ�வி, சிவில் ைொது்கொபபு (சிவில் 
ைொது்கொபபு குழு தசயல்ைொடு்கள்), கிரொமபபு்ற உைவுப 
ைொது்கொபபு மறறும் எதிர்்கொலத்தில் தைொருத்�மொன�ொ்கக 
்கரு�பைடும் பி்ற தசயல்ைொடு்கள்  ஏபனய விடயங்்கள்...  

எந� வப்கயிலும் அரசியல் ்கட்சி அபமபபு இருக்கக 
கூடொது, நவட்புமனுத் ந�ர்வும் சு�நதிரமொ்க ்படதை்ற 
நவணடும். அரசியல் ்கட்சி தசல்வொககு தசலுத்துைவர்-
்கள் மறறும் கிரொமபபு்ற பிரபுக்களின் அழுத்�ம் இல்லொ-
மல் அரசு்கள் சொரொமல் அபனத்துத் �ரபைொருககும் நியொ-
யமொன பிரதிநிதித்துவத்ப� உறுதி தசயய கிரொம மக்கள் 
சபை தசயலொளர் உரிய முன்மொதிரி்களின்ைடி தசயல்ைட 
நவணடும்.  

நமலும், ந�சிய அளவில் த்கொள்ப்க முடிவு்கள் குறித்து 
தைொதுமக்களிடம் ்கருத்து ந்கட்கும் சபையொ்க அபமய 
நவணடும் என்்ற ந�பவயும் இங்கு ையன்ைடுத்�பைட 
நவணடும். (இங்கு, விகடர் ஐவன் �பலபமயிலொன சீர்தி-
ருத்�ங்்களுக்கொன ந�சிய இயக்கம் நைொன்்ற மக்கள் ்கருத்-
தின் அடிபைபடயில் ந�சிய மட்டத்தில் த்கொள்ப்க உபர -
யொடல்்களுக்கொன ஒரு வொயபபிருககும்.)  

இந� ந்ொக்கத்திற்கொ்க டிஜிட்டல் மயமொக்கலின் 
அடிபைபடயில் ஸமொர்ட் த�ொழில்நுட்ைங்்கபள அறிமு-
்கபைடுத்� முயறசி்கள் நமறத்கொள்ளபைட நவணடும், 
இ�னொல் ந்ரடியொ்க த�ொழில்நுட்ைங்்கள் மூலம் தைொது-
மக்களின் மனுக்கபள சமர்பபிக்க ந�பவயொன முப்ற்கள் 
அறிமு்கபைடுத்�பைட நவணடும்.  

நமலும், சபை்களின் முன்நனற்றத்ப� விபரவுைடுத்-
தும் வப்கயில், டிஜிட்டல் த�ொழில்நுட்ைத்தின் மூலம் 
ஒத்துபழபபு குறித்� அபனத்து �்கவல்்கபளயும் தை்றக -
கூடிய முப்றபம அறிமு்கபைடுத்�பைட நவணடும். 
ந�சிய மக்கள் சபை தசயல்கம் டிஜிட்டல் த�ொழில்நுட் -
ைத்தின் மூலம் அந�ந� மக்கள் சபை்களின் முன்நனற்றம் 
குறித்� �்கவல்்கபள ந்ரடியொ்கப தைறுவ�ற்கொன வொயப-
பைப தை்ற நவணடும். 

 
10. பிை்்தச ைக்கள் சமப மு்கோமைத்துவக குழு  

மொ�தமொருமுப்ற பிரந�ச தசயலொளர் உள்ளிட்ட அரச 
அதி்கொரி்களுடன் பிரந�ச தசயலொளர் அதி்கொர பிரந�சத்-
தில் உள்ள ைகுதியின் அபனத்து மக்கள் சபை �பலவர்-
்களும் ்டத்தும் கூட்டமொகும். அவசரச் சூழல் ஏறைட்-
டொல், மொ�ொநதிரக கூட்டத்ப�த் �விர,மக்கள்சபைத் 
�பலவர்்களின் அவசரக கூட்டங்்கபளயும் அபழககும் 
தி்றன் பிரந�ச தசயலொளருககு உணடு. பிரந�ச தசயலொ-
ளர் �பலபமயில் கூட்டம் இடம்தைறும். பிரந�ச தசய-
லொளரொல் ைரிநதுபரக்கபைட்ட திட்டமிடல் ைணிபைொ-
ளர் கூட்ட அறிகப்கபய �யொரிக்கவும் முன்பவக்கவும் 
நவணடும்.  

இந� கூட்டத்தின் அறிகப்கபய ந�சிய மக்கள்சபை 
தசயல்கத்திறகு அனுபை நவணடும்.நமலும், மக்கள் 
சபையின் �பலவர்்கள் அவசர ்கொரியம் ஒன்றுக்கொ்க 
அவசர கூட்டத்ப� கூட்டுமொறு பிரந�ச தசயலொளர்்களி -
டம் ந்கொரலொம்.  

பிரந�ச மக்கள் சபை மு்கொபமத்துவ குழுவொல் சபை்க-
ளின் முன்நனற்றம் மறறும் பிரச்சிபன்கள் ைறறி விவொதிக-
்கபைடும்.  

அந�ந� மக்கள் சபை்கள் த�ொடர்ைொன தீர்க்கபைடொ� 
பிரச்சிபன்களின் (அபிவிருத்தி மறறும் த்கொள்ப்க) விட -
யத்தின் அடிபைபடயில் மொ்கொை ஆளு்ரொல் மொ்கொை 
பிர�ம தசயலொளர் அல்லது அபமச்சின் தசயலொளர் 
மொவட்ட தசயலொளர் அல்லது திபைக்கள அல்லது 
அரச நிறுவனங்்களின் �பலவர்்களுககு நமறத்கொள்ள 
நவணடிய அவசியமொன ்டவடிகப்க்கள் த�ொடர்ைொ்க 
இங்ந்க தீர்மொனிக்க நவணடும்.  

11. ்்தசிய ைக்கள் சமப  

ந்ொக்கம்  

சுற்றுபபுற ைக்கமள ்்தசிய ச்கோள்ம்க உருவோக்கத்தில் 
பங்்களிபபுச் சசய்தல்  

த�ொகுதி  
தமொத்� உறுபபினர்்களின் எணணிகப்க 100. இது கிரொ-

மபபு்ற மக்கள் சபையின் தசயறகுழு உறுபபினர்்களிடமி -
ருநது அபழக்கபைட்ட 75 நைர் த்கொணட குழு மறறும் 
த�ொழில் மட்ட மூத்� குடிமக்கள், சிவில் அபமபபு ஆர்-
வலர்்கள், தைண்கள் மறறும் இபளஞர் ஆர்வலர்்கள் ஆகி-
நயொரின் �குதி மதிபபீட்டின் அடிபைபடயில் அபழக்கப -
ைடும் 25 நைர் த்கொணட குழுபவக த்கொணடுள்ளது.  

கூட்டம்  
இந�க குழு மொ�ம் ஒருமுப்ற ்கபடசி வொரத்தில் கூடுகி -

்றது. எபநைொ�ொவது, அவசர சூழ்நிபலயில் விநசட விட-
யங்்கள் குறித்து ஆரொய சி்றபபு கூட்டம் கூட்டபைடலொம்.  

ந�ர்வு  
�பலவர் - ந�சிய மக்கள் சபையின் �பலவர் ை�விபய 

த்கௌரவ ை�வியொ்க நிறுவி, ைொரொளுமன்்றத்தினொல் 
அவர்்களுககு சமர்பபிக்கபைட்ட நவட்புமனுக்களின் 
அடிபைபடயில் நியமிக்கபைடுகி்றொர். 22வது அரசிய -
லபமபபுத் திருத்�த்திறகுப பின்னர் அரசியலபமபபுச் 
சபையொல் அது நமறத்கொள்ளபைடும். ்கொலம் 03 வரு -
டங்்கள்..  

மற்ற 100 உறுபபினர்்கள் நிரந�ர உறுபபினர்்கள் 
அல்ல. மொ�த்திறகு ஒருமுப்ற விவொதிக்கபைடும் 
�பலபபு்களின் அடிபைபடயில் சீரற்ற தையர் ையன்ை-
டுத்�பைடும். இது மக்கள் ்டுவர் மன்்றத்தின் வடிவத்ப� 
எடுககும்.  

1. அபனத்து கிரொமிய மக்கள் சபை உறுபபினர்்களும் 
ஒரு ஜிட்டல் �ரவு அபமபபில் ைதிவு தசயயபைட்டு, 
ஒவதவொரு மொ�த்தின் த�ொடக்க வொரத்திலும் அவர் -
்களுககு ஸமொர்ட் தசயலி மூலம் அம் மொ� இறுதி 
வொரத்தில் மக்கள் சபையில் விவொதிககும் �பலபபு-
்கள் அனுபைபைடும.   

2. அந� ்ைரின் நிபுைத்துவம் மறறும் ஆர்வத்திறகு 
ஏறை அந� �பலபபில் அவர் அல்லது அவளுககு 
்கருத்ப�க கூ்ற அவருககு அல்லது அவளுககு 
வொயபபு உள்ளது. அது �பலபம �ரவு அபமபபில் 
ைதிவு தசயயபைடுவந�ொடு மறறும் வொயபபு ந்கொரும் 
்ைர்்கள் மொவட்ட அடிபைபடயில் 70 ்ைர்்கள் 
எழுந�மொனமொ்க ந�ர்நத�டுக்கபைட்டு, அந� 
மொ�த்தில் மக்கள் சபையில் ைங்ந்கறகும் சுறறுப -
பு்ற மக்கள் பிரதிநிதி்களொ்க ந�ர்நத�டுக்கபைடுகி-
்றொர்்கள்.  

3. த�ொழில்முப்ற அபமபபு்கள் மறறும் சிவில் ் டவடிக-
ப்கயொளர்்களிபடநய விணைபைங்்கபள அபழபை-
�ன் மூலம் ஒரு �ரவு அபமபபு ைரொமரிக்கபைடுகி்றது 
மறறும் அவர்்களின் நிபுைத்துவத்தின் ைடி மறறும் 
அவர்்களிபடநய எழுந�மொனமொ்க த�ரிவு தசய-

யபைடும் 30 நைருககு ஒவதவொரு மொ�மும் மக்கள் 
சபையில் ்கலநது த்கொள்ள சந�ர்பைம் வழங்்கபைடும்.  

சசயல்போடு்கள்  
ந�சிய மக்கள் சபையின் கூட்ட அறிகப்க்கள் ந�சிய 

மக்கள் சபையின் �பலவரினொல் சம்ைந�பைட்ட அபமச்-
சர் மறறும் துப்றசொர் ்கண்கொணிபபுக குழுவின் �பலவ-
ருககு அனுபபி பவக்கபைடும். அ�ன்ைடி, த்கொள்ப்க-
்கபள வகுபைதில் அப�க ்கருத்தில் எடுத்துகத்கொணடு, 
ைொரொளுமன்்றத்தின் சட்டமியறறும் தசயல்ைொட்டில் 
அந�க ்கருத்துக்களுககு உரிய மதிபபைக த்கொடுக்க 
நவணடும்.  

12.்்தசிய ைக்கள் சமபயின் ்தமலவர்  
ந�சிய மக்கள் சபையின் �பலவர் என்ைது த்றிமுப்ற -

்களின்ைடி நிறுவபைட்ட ஒரு த்கௌரவமொன ை�வியொகும். 
இந� �பலவர் ைொரொளுமன்்ற சபையொல் (22வது திருத் -
�த்திறகுப பி்றகு அரசியலபமபபு சபை) நியமிக்கபைட 
நவணடும்.  

�பலவரின் தசயல்ைொடு்கள் மறறும் அதி்கொரங்்கள்  
ந�சிய மக்கள் சபைபயக கூட்டு�ல், சபைபய ்டத்து-

துல், சபையின் தீர்மொனத்தின்ைடி �பலபம வகித்து ஒத் -
திபவத்�ல்.  

ந�சிய மக்கள் சபையில் முன்பவக்கபைட்ட தைொது 
மனுக்கபள ைரிசீலித்து அபவ்கபள சைொ்ொய்கரின் ்கவ-
னத்திறகு த்கொணடு வநது ைொரொளுமன்்றத்தின் ்கவனத்-
திறகு முன் பவத்�ல்.  

ைொரொளுமன்்றத்தில் துப்றசொர் ்கண்கொணிபபுக குழு 
அபமபபை வலுபைடுத்� ந�பவகந்கறை ந�சிய மக்கள் 
சபையுடன்; தைொருத்�மொன ஒருங்கிபைபபு்கபள உரு-
வொககு�ல் மறறும் ந�சிய மக்கள் சபையின் உறுபபினர் -
்கபள துப்றசொர் ்கண்கொணிபபுக குழுக்களுககு தைொருத்�-
மொன முப்றயில் இபைத்�ல்.  

ந�சிய மக்கள் சபையின் தீர்மொனங்்கள் மறறும் பிர்கட-
னங்்கள் நிப்றநவற்றபைட்ட பி்றகு, அவறப்ற ப்கதயொப-
ைம் மூலம் சொன்்றளித்�ல் ைொரொளுமன்்றத்தின் ்கவனத்திற-
குத்கொணடு தசல்ல ந�சியமக்கள் சபையின் தீர்மொனங்்கள் 
மறறும் பிர்கடனங்்கபள சைொ்ொய்கரிடம் முன்பவத்�ல்.  

ைொரொளுமன்்றத்திறகும் ந�சிய மக்கள் சபைககும் 
இபடயில் ஒருங்கிபைபபை நைணு�ல்.   

13. ்்தசிய ைக்கள் சமபயின் சசயல்போடு்களும 
அதி்கோைமும  

ைொரொளுமன்்றத்�ொல் ்படமுப்றபைடுத்�பைடும் 
மக்கள் இப்றயொணபமபய நமலும் வலுபைடுத்தும் 
வப்கயில், ைங்ந்கறபு ஜன்ொய்கத்ப� வலுபைடுத்� சபை -
யொ்கவும் மறறும் மக்கள் ்டுவர் மன்்றம் வடிவில் ைணி -
யொறறு�ல்.  

ந�சிய மக்கள் சபை ஒவதவொரு மொ�மும் குப்றந�து 
ஒரு ்ொளொவது கூட்டபைடநவணடும்.  

ஊழபலக ்கட்டுபைடுத்�வும், தவளிபைபடத்�ன் -
பமபய நமம்ைடுத்�வும், அரசத்துப்றயின் தசயல்தி்றன் 
மறறும் தசயல்தி்றபன நமம்ைடுத்�வும் ்வீனத்துவத்ப� 
முன்தமொழிவ�றகும் தைொதுமக்களுககு அதி்கொரமளித்-
�ல்.  

ஏந�னும் ஒரு விநசட விடயத்தில் ஜனொதிைதி மக்கள் 
சபையின் ்கருத்ப�க ந்கட்கும் ைட்சத்தில், அதுைறறி 
மக்கள் சபை �பலவருககு அறிவித்�ொல் அவர் சபைககு 
அவசர அபழபபு தசயயலொம். கூடு�லொ்க, ைொரொளுமன் -
்றத்தில் அவசர விவ்கொரம் விவொ�த்திறகு அபழக்கபை-
டும் நைொது,   சைொ்ொய்கர் ந�சிய மக்கள் சபையின் �பல -
வருககு அ றி யத்�ர நவணடும், நமலும் ந�சிய மக்கள் 
சபையின் �பலவருககு அவவொ்றொன நவபளயில் அவசர 
கூட்டத்ப� கூட்ட முடியும்.  

ைொரொளுமன்்றத்தில் முன்பவக்கபைடும் விநசட சட்டங் -
்கள் த�ொடர்ைொ்க அவ�ொனிபபு்கபள வழங்கு�ல்.  

ைொ ரொ ளுமன்்றத்தில் புதிய மநசொ�ொக்கபள முன்தமொ-
ழிய ஆநலொசபன்கபள வழங்்கல்.  

ைொ ரொளுமன்்றத்தில் ந்கட்்கபைட நவணடிய ந்கள்வி -
்கபள சைொ்ொய்கரிடம் சமர்பபித்�ல்.  

தவளி்ொட்டு ஒபைந�ங்்கள் மறறும் ந�சிய முககியத்-
துவம் வொயந� பி்ற த்கொள்ப்க முன்தமொழிவு்கள் ைறறிய 
அவ�ொனிபபு்கபள வழங்கு�ல்.  

14. ் ்தசிய ைக்கள் சமப சசயலோளர் ்கோரியோலயம ச்தோடர் -
போ்க ்ைலதி்க ச்தளிவு படுத்்தல்  

1. இ�பன முறறிலும் சுயொதீனமொன நிறுவனமொ்க 
அபமபை�றகு முன்தமொழியபைடும்.  

2. முன்தமொழியபைட்ட மக்கள் சபைபய அபமபை -
�றகு முன்,ந�சிய மக்கள் சபை தசயலொளர் ்கொரியொ -
லயம்' அபமச்சரபவ ைத்திரம் மூலம் நிறுவபைட 
நவணடும்.  

3. பின்னர் மக்கள் சபை சட்டத்தினுள் அந நிறுவனம் 
அரசியலபமபபு ரீதியொ்க நிறுவுவ�றகு முன்தமொழி-
யபைடும்.  

4. அ�ன் மூலம் மக்கள் சபை நிறுவுவ�றகுரிய ்டவ-
டிகப்க்கபள நமறத்கொள்ளல் மறறும் நிறுவிய பின் 
அவர்்களின் ைணி சரியொ்க ்படதைறுகி்ற�ொ என்ைப� 
நமறைொர்பவயிடு�ல், ஆரொயச்சி மறறும் அபிவி-
ருத்தி;, நிர்வொ்கப ைணி்கள் மறறும் பி்ற தசயல்ைொட் -
டுப ைணி்கள் மூலம் நமம்ைொடு்கபள ைரிநதுபரத்�ல்.  

எனநவ, மு�லில், உத்ந�ச மக்கள்சபை தசயலொளர் 
்கொரியொலயத்ப� அபமபை�றகு முன்னர் மக்கள் சபை 
்கட்டபமபபு விபரவில் அபமக்கபைட நவணடும்.  
15. ் ்தசிய ைக்கள் சமப ்கோரியோலயத்தின் சசயல்போடு்கள் 

ைற்றும அதி்கோைங்்கள்  
மக்கள் சபைபய ஸ�ொபிபை�றகு முன்னர், அச்சட்-

டத்ப� உருவொககுவ�றகு நமநல முன்பவக்கபைட்ட 
முன்தமொழிவு்களுடன் அடிபைபடக ்கருத்து ைத்திரத்தின் 
அடிபைபடயில் ைல்நவறு �ரபபினருடன் நமலும் ்கலந -
துபரயொடல்்கபள நமறத்கொணடு சட்டத்ப� �யொரிபைது.  

சட்டமூலத்ப� �யொரித்து அபமச்சரபவயின் ஊடொ்க 
ைொரொளுமன்்றத்தில் சமர்பபித்� பின்னர், மக்கள் சபை 
சட்டம் அங்கீ்கரிக்கபைட்ட பின்னர், குறித்� சட்டமூ-
லத்தின்ைடி தைொது சபை்கபள நிறுவுவது த�ொடர்ைொன 
நிர்வொ்க ்டவடிகப்க்கபள முன்தனடுத்து ஒருங்கிபைத்-
�ல்.  

மக்கள் சபை்கள் நிறுவபைட்ட பின்னர், சபையின் 
தசயல்ைொடு்கள் முப்றயொ்க ்படதைறுகி்ற�ொ என்ைப�க 
்கண்கொணித்து, நமறைொர்பவயிட்டு, முன்நனற்றத்ப� 
ஆயவு தசயது, ைலவீனங்்கபளக ்கபளநது சம்ைந�ப-
ைட்ட துப்ற்களுககு உத்�ரவிட நவணடும்.  

மக்கள்சபை அபமபபை வலுபைடுத்� ந�பவயொன 
ஆரொயச்சி மறறும் அபிவிருத்தி ்டவடிகப்க்கபள நமற-
த்கொள்வது.  

மக்கள்சபை அபமபபை நைணுவ�றகுத் ந�பவயொன 
வசதி்கபள வழங்கு�ல், மக்கள்சபை அபமபபை ஒழுங்-
குைடுத்து�ல் மறறும் ்கண்கொணித்�ல்,மக்கள் சபை 
முப்றபயப ைரிநதுபர தசய�ல் (அரசியல் ்கட்சி அபமப-
பைச் சொரொமல் ைரொமரித்�ல்), சு�நதிரத்ப�ப ைொது்கொத்�ல் 
மறறும் பிரபுக்களின் ஆதிக்கத்தில் இருநது �டுத்�லுக-
்கொன (ஆதிக்கம் தசலுத்துவப�த் �டுத்�ல்) துபை ்ட-
வடிகப்க்கபள தவளியிடு�ல்.   சர்வந�ச நிறுவனங்்களு -
டன் இபைநது இந� தசயல்முப்றயின் வளர்ச்சிககுத் 
ந�பவயொன ைணி்கபளச் தசயவ�ற்கொன ்டவடிகப்க-
்கபள நமறத்கொள்வது                   (13ஆம் ைக்கம் ைொர்க்க)

மக்கள் சபை யாருக்கா்க?  



காத்ான்குடியில் உள்ள பெண்-
களின் நீண்்ட காலத த்வையாக 
இருந்து ைந்் உ்ளநல ஆற்றுபெ-
டுத்ல் நிவலயமும் சுய கற்்றல் 
வையமும் தி்றந்து வைககபெட்-
டுள்ள்ாக ஐபையார் நிறுைனததின் 
நிவ்றதைற்றுப ெணிபொ்ளர் அனீஸா 
பிர்ப்ௌஸ் ப்ரிவித்ார்.

நியுஸிலாந்து உயர் ஸ்்ானிகரால-
யததின் நிதியளிபபினால் ஸ்்ாபிக-
கபெட்டுள்ள இந்நிவலயம்  (13.) 
ஆம் திகதி வைெை ரீதியாகத தி்றந்து 
வைககபெட்டுள்ளது.

ஆய்வுககும் தைம்ொட்டுககுைான 
இஸ்லாமிய ைகளிர் ஒன்றியததின் 
நிவ்றதைற்றுப ெணிபொ்ளர் அனீஸா 
்வலவையில் இ்டம்பெற்்ற இந்நி-
கழ்வில் நியூஸிலாந்து உயர் ஸ்்ா-
னிகராலயததின் ொதுகாபபு ைற்றும் 
இ்டம்பெயர்வுககான அதிகாரி 
பபரட் ஷீல்ட்ஸ்  (Brett Shields – 
Security and Migration Officer – New 
Zealand High Commission Colombo) 
காத்ான்குடி பிரத்ச பசயலா்ளர் 
யூ.உ்யசிறீ்ர், காத்ான்குடி ஆ்ார 
வைததியசாவலயின் வைததிய அத-
தியட்சகர் எம்.எஸ்.எம். ஜாபிர், 
உட்ெ்ட சமூக நல அவைபபுககளின் 
பிரதிநிதிகள, பெண் பசயற்ொட்்டா-
்ளர்கள, ஐபையார் நிறுைனததின் 
அலுைலர்கள ஆகிதயாரும் கலந்து 
பகாண்டிருந்்னர்.

நிகழ்வில் ைரதைற்புவர நிகழ்த-
திய ஐபையார் நிறுனததின் ெணிபொ-
்ளர் அனீஸா, 

காத்ான்குடியில் உ்ளநல ஆற்-
றுபெடுத்ல் நிவலயம் ைட்டு-
ைல்ல பெண்களுககாக ஆற்்றபெ்ட 

தைண்டிய ெல தசவைகள காததுக 
கி்டககின்்றன. காத்ான்குடியிலுள்ள 
ஒட்டு பைாத்  சனத ப்ாவகயில் 
52 வீ்ைாதனார் பெண்க்ளாக இருக-
கும் நிவலயில் இபபிரத்சததில் 
ெல்தைறு ைவகப ொதிபபிற்குள-
்ளான பெண்களுககாக ஒரு காபெ-
கம் த்வை, பெண்கள உ்டற்ெயிற்சி 
பசய்ை்ற்கான ொதுகாபபு்டன் 
கூடிய அவைவி்டம், பெண்களுக-
கான விழிபபுணர்வூட்்டல் அறிவூட்-
்டல் நிகழ்ச்சிகவ்ள ந்டத் நிவல-
யஙகள, ஆதராககிய நிவலயஙகள, 
தொன்்றைற்றின் த்வைபொடுகள 
இருககின்்றன.

எதிர்காலததில் இவைகள கைனத-
தில் எடுததுக பகாள்ளபெட்்டால் 
ொதிககபெட்்ட பெண்கள ்வலவை 
்ாஙகும் குடும்ெஙகளுககு ஒரு ைரப-
பிராசா்ைாக இருபெத்ாடு பெண்-
களின் உ்டல் உ்ள ஆதராககியதவ் 
ைலுபெடுததுை்ற்கும் இவை 
உ்வும்.

பெண்கள ்வலவை ்ாஙகும் 
குடும்ெஙகளு்டன் ்ான் ஐபையர் 
நீண்்டகாலைாகப ெணியாற்றி ைரு-
கின்்றது. அந்் அனுெைததின் அடிப-
ெவ்டயில் கூடு்லான பெண்கள உ்ள 
ரீதியில் ொதிககபெட்டிருபெதும் எங-
களுககுத ப்ரிய ைந்திருககின்்றது 
என்்றார்.

இலஙவகவயப தொல் இரு 
ை்டஙகு ெரபெ்ளவுள்ள நியூஸி-
லாந்தில் இலஙவகயர்கள ைந்து 
ைாழலாம். ஏற்பகனதை 20 ஆயிரம் 
இலஙவகயர்கள அஙகு ைசிககின்-
்றார்கள.

இலஙவகவயப தொல் இரு 

ை்டஙகு ெரபெ்ளவையும் சுைார் 
5மில்லியன் ைககவ்ளயும் பகாண்்ட 
நியூஸிலாந்தில் இலஙவகயர்கள 
ைந்து ைாழலாம். ஏற்பகனதை அஙகு 
20ஆயிரம் இலஙவகயர்கள ைாழ்-
கின்்றார்கள.

தைறு நூற்றுககணககான திட்்ட 
முன்பைாழிவுகள நியுஸிலாந்து 
உயர்ஸ்்ானிகராலயததிற்கு சைர்ப-
பிககபெட்டிருந்் தொதும் நிதியு்வி 
அளிபெ்ற்கு நியூஸிலாந்து உயர்ஸ்-
்ானிகர் காத்ான்குடியில் பெண்க-
ளுககான  இந்் உ்ள நல ஆற்றுபெ-
டுத்ல் ைற்றும் சுய கற்்றலுககான 
திட்்டதவ்த ப்ரிவு பசய்்ார்.

5 மில்லின் ைாததிரதை சனதப்ா-
வகவயக பகாண்்ட நியூஸிலாந்து 
நாடு இலஙவகவயப தொல் இரு 
ை்டஙகு ெரபெ்ளவைக பகாண்்டது. 
அஙகு இலஙவகயர்கள ைரதைற்-
கபெடுகின்்றார்கள. ஏற்பகனதை 

எைது நியூஸிலாந்து நாட்டில் சுைார் 
20 ஆயிரம் இலஙவகயர்கள ைசிக-
கின்்றார்கள. இவ் நான் ஏன் கூறு-
கின்த்றன் என்்றால் இலஙவகயில் 
இருககும் ைககள நியுஸிலாந்துககு 
ைரமுடியும் அஙதக ைாழ முடியும்.

இஙதக அைர்ந்திருககக கூடிய 
இன்வ்றய நிகழ்வில் ெஙகு பகாண்்ட 
சிறுமிகள, இ்ளம் பெண்கள நியூஸி-
லாந்துககு ைருைவ் நான் ஊககு-
விககின்த்றன். எதிர்காலததில் ஒரு 
சிலவர நியூலாந்தில் காண முடியும் 
என நம்புகின்த்றன். அது ஒரு நீண்்ட 
ெயண ைழிமுவ்றயாக இருந்்ாலும் 
அது ந்டககலாம். ந்டபெ்ற்கு சாத-
தியமுள்ளது. நான் அடுதது ைரும் 
நான்கு ஆண்டுகளுககு இஙகு இலங-
வகயிலிருந்து ெணியாற்றுதைன். 
அந்் தைவ்ளயில் நான் மீண்டும் 
கிழககுககு ைந்து உஙகவ்ள சந்திப-
தென். இந்்த திட்்டம் பைற்றிய-

ளிதது உஙகள ைாழ்வு தைம்ெ்ட 
தைண்டும் என நான் அைாவுறு-
கின்த்றன்.” என பகாழும்பிலுள்ள 
நியூஸிலாந்து உயர் ஸ்்ானிகரால-
யததின் ொதுகாபபு ைற்றும் புலம்-
பெயர்வுககான அதிகாரி பபரட் 
ஷீல்ட்ஸ்  (Brett Shields – Security and 
Migration Officer – New Zealand High 
Commission Colombo)என அைர் 
இ்ன்தொது ப்ரிவித்ார்.  

நியுஸிலாந்து உயர் ஸ்்ானிகரால-
யததின் நிதியளிபபின்கீழ் இவைாறு 
காத்ான்குடியில் ஸ்்ாபிககபெட்-
டுள்ள “பெண்களுககாக உ்ள நல 
நிவலயமும் சுய கற்்றல் வையமும்” 
தொன்று  ஏவனய சமூக ைட்்ட 
அவைபபுககளும். இலஙவகயி-
லுள்ள உயர் ஸ்்ானிகராலயஙகவ்ளத 
ப்ா்டர்பு பகாண்டு ைாைட்்டததின் 
ஏவனய ெகுதிகளிலும் ஸ்்ாபிதது, 
அ்னூ்டாக ொதிபபுற்றுள்ள ைக-

களுககு தசவைகவ்ள விஸ்்ரிகக 
முன்ைர தைண்டும்.

இலஙவக ்ற்தொது எதிர்பகாண்-
டுள்ள பொரு்ளா்ார பநருககடிககு 
ஒரு வீ்தவ்தயனும் உயர்ததுை-
்ற்கு பகாழும்பிலுள்ள நியூஸிலாந்து 
உயர் ஸ்்ானிகராலயததின் ொது-
காபபு ைற்றும் புலம்பெயர்வுககான 
அதிகாரியின் கருதது ஓர்ளவு ஆறு -்
லளிபெ்ாக இருந்்ாலும் அ்வன 
நவ்டமுவ்றககுக பகாண்டு ைந்து 
இலஙவக ைககள அ்ன் ெலாெ-
லன்கவ்ள அனுெவிககின்்ற தொத் 
அ்ன் பைளிப-
ொடுகள நன்கு 
ப்ரியும் எனலாம்.

நமுனுகல கனைபரல்ல த்ாட்்ட 
ஊழியர் ைரணம் ப்ா்டர்பில் 
ப்ாழில் அவைச்சில் தநற்று  தெச்சு -
ைார்தவ் ந்டபெற்்றது.

தெச்சுைார்தவ்யில் ப்ாழில் 
அவைச்சர் ைனுச நாணயககார,அ-
வைச்சின் பசயலா்ளர், நமுனுகல 
பெருந்த்ாட்்ட நிறுைனததின் 
நிறுைாக இயககுனர் பிரின்ஸ் குண -
ைர்த்ன, இ.ப்ா.கா ்வலைர் 
பசந்தில் ப்ாண்்டைான், பொதுச் 
பசயலா்ளர் ஜீைன் ப்ாண்்டைான், 

்விசா்ளர் ராதைஸ்ைரன் ைற்றும் கட் -
சியின் சட்்ட ஆதலாசகர் ைாரிமுதது 
ஆகிதயார் கலந்து பகாண்்டனர்.

இபதெச்சுைார்தவ்யில் நமுனு-
கல கனைபரல்ல த்ாட்்ட ஊழியர் 
ைரணததிற்கு கம்ெனி நியாயைான 
தீர்வை ைழஙக தைண்டும் என்ெ-
து்டன், உயிரிழந்் இவ்ளஞனின் 
குடும்ெததிற்கு நட்்ட ஈ்டாக உரிய 
ப்ாவக ைழஙபெ்ட தைண்டும் என 
ப்ாழில் அவைச்சரி்டம் இ.ப்ா.
கா  ைலியுறுததியது. இவ்ளஞன் ைர-

ணைவ்டந்் அன்று 15,000 ரூொய் 
ைததிரதை நட்்ட ஈ்டாக  ைழஙக 
முடியும் என  ப்ரிவித் கம்ெனி 
இ.ப்ா.காவின் ப்ா்டர் அழுத்த-
தினால் இ.ப்ா.காவி்டம் அடிபெ-
ணிந்து இன்று 40 இலட்சம் ரூொய் 

ைவர நட்்ட ஈடு ைழஙகுை்ாக  உறு -
தியளித்து.

கம்ெனி ைழஙக முன்ைந்் 
ப்ாவக  குறிதது இ.ப்ா.கா கலந்து 
ஆதலாசிதது முடிவு ைழஙகுை்ாக  
ப்ரிவிததுள்ளது.
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டிஜிட்்டல் ையபெடுத்ல் மூலம் சவெக -
ளின் ெணிவய தைலும் தி்றம்ெ்டச் பசய்ை்ற் -
கான ைசதிகவ்ள முன்பைாழி்ல், ்யாரித்ல் 
ைற்றும் அறிமுகபெடுதது்ல்  

கிராைபபு்ற ைககள சவெ பசயலா்ளர்களின் 
ெயிற்சி, தைற்ொர்வை ைற்றும் ஒழுஙகுமுவ்ற  

ைரவிருககும் சட்்டததின் மூலம் த்சிய 
ைககள சவெயின் பசயலா்ளருககு ஒதுககப -
ெட்்ட சி்றபபு அதிகாரஙகவ்ள பசயல்ெடுதது -
்ல்  

த்சிய ைககள சவெயின் ெணிகளுககு 
த்வையான நிர்ைாக ஆ்ரவை ைழஙகு்ல்  

த்சிய ைககளசவெ காரியாலயத்ால் 
ஏற்ொடு பசய்யபெடும் முன்தனாடி திட்்டங -
கள  

ைககள சவெ அவைபவெ முவ்றயாக 

நிறுவுை்ற்கு ைககள சவெ சட்்டதவ் உரு -
ைாககும் முன், இந்் கருததுபெததிரததின் 
நவ்டமுவ்ற ெயன்ொடு ெற்றிய நுண்ணறி-
வைப பெ்ற, த்சிய ைககள சவெ காரியா-
லயம் முன்தனாடி திட்்டஙகவ்ள ஏற்ொடு 
பசய்ைது அைசியம்.  

இ்ன்ெடி, 25 ைாைட்்டஙகளில் உள்ள 
ப்ரிவு பசய்யபெட்்ட 25 பிரத்ச பசய -
லகஙகளில் இந்் 'கிராை ைககள சவெ 
முவ்றவய' முயற்சிகக முன்தனாடித திட் -
்டஙகவ்ள ஏற்ொடு பசய்ைது சி்றந்்து. 
அந்் முன்தனாடி திட்்டஙகளின் அனுெைத-
தின் அடிபெவ்டயில், இந்் அடிபெவ்டக 
கருததுப ெததிரதவ் தைலும் தைம்ெடுத் 
ைாய்பபு உள்ளது. தைலும், த்சிய ைககள 
சவெவய கூட்டுை்ற்காக, த்சிய ைககள 

சவெ காரியாலயைானது, கிராைபபு்ற சமூ -
கததின் உறுபபினர்களிவ்டதய எழுந்்ைான-
ைான முவ்றயின் மூலம் உறுபபினர்கவ்ளத 
த்ர்ந்ப்டுபெ்ற்கான தசா்வன முயற்சி -
கவ்ள தைற்பகாள்ள முடியும்.  

6. சுருககம்  
ைககள சவெ ப்ா்டர்ொன நீதியான சமூகத -

திற்கான த்சிய இயககம் ்யாரித் அடிபெ-
வ்டக கருதது ெததிரததின் அடிபெவ்டயில், 
ெல்தைறு புலவைசார் ப்ாழில்சார் சமூகங -
கள ைற்றும் இந்் வி்டயததில் ஆர்ைமுள்ள 
குழுககளின் ெஙதகற்பு்டன் ெல சுற்று கலந்து-
வரயா்டல்கவ்ள ந்டததி அடிபெவ்டக கருதது 
ெததிரதவ் திருததியது. இ்ன் மூலம், 
ஒவபைாரு கிராை தசைகர் பிரிவுககும் ஒரு 
ைககள சவெவய நிறுை உதத்சிககபெட்டுள-

்ளது, அ்ற்காக ஒரு ்வலைவரயும் பசயற் 
குழுவையும் கிராைஙகளில் இருந்து ப்ரிவு 
பசய்ய முன் பைாழியபெட்டுள்ளது. அதது-
்டன் அவைாறு ப்ரிவு பசய்யபெடும் பசயற் -
குழுவில் இவ்ளஞர்கள, பெண்கள ைற்றும் 
முதிதயார்களின் பிரதிநிதிததுைம் சரியான 
முவ்றயில் உறுதிபெடுத்பெடுை்ற்கும் 
த்சிய அடிபெவ்டயில் பு்றககணிககபெ்டா-
ைல் இருபெ்ற்கும் த்சிய ைககள சவெவய 
கூட்்டவும் உதத்சிககபெட்டுள்ளது. அத-
து்டன் சவெவய அவழககும் தைவ்ளயில் 
எழுந்்ைான முவ்ற மூலம் பசயற்குழு அங -
கத்ைர்கள 75% மீ்முள்ள 25% ப்ாழில் 
ைல்லுநர்கள, ப்ாழிற்சஙகஙகள ைற்றும் 
சர்ைத்ச அ்ளவில் உள்ள சிவில் ைற்றும் அர -
சியல் ஆர்ைலர்களி்டமிருந்து எழுந்்ைான-

ைாக ப்ரிவு பசய்ய ஆதலாசவன ைழஙகப -
ெட்டுள்ளது. இந்் த்சிய ைககள சவெயின் 
மூலம் த்சிய பொதுக பகாளவகவய ைகுப-
ெதில் தநரடியான பொது ெஙகளிபவெ உரு-
ைாகக முடியும். த்சிய ைககள சவெ ைற்றும் 
ொராளுைன்்றத துவ்ற தைற்ொர்வைக குழுகக-
ளின் கருததுககவ்ள த்சிய ைககள சவெயின் 
்வலைரால் ஒருஙகிவணகக முன்பைாழியப-
ெட்டுள்ளது. 

இ்னால் அதிக்ளவு தநரடி பொதுைககள 
ெஙகளிபபு மூலம் அரச பகாளவக ைகுக -
கும் ந்டைடிகவகவய உறுதி பசய்யவும் அரச 
பகாளவககவ்ள பைற்றிகரைாக நவ்டமு-
வ்றபெடுத்வும் தநரடியான சமூக குடிைகக -
ளின் ெஙதகற்வெ பெ்றவும் எதிர்ொர்ககபெ -
டுகி்றது.    

ைக்கள் சமப யோருக்கோ்க? ... (12ஆம் ெககத ப்ா்டர்)

த�ோட்ட ஊழியர் மரணம் த�ோ்டர்பில் 
த�ோழில் அமமச்சில் தேச்சுவோர்்தம�

நமுனு்கல ்கனவரெலல

15,000 ரூபாய் மாத்திரமம நட்ட ஈ்டாக வழஙக முடியும் என கூறிய 
கம்பனி இ.த�ா.காவின் த�ா்டர் அழுத்�த்தினால் 
40 இலட்சம் ரூபாய் வரர நட்ட ஈடு வழஙகுவ�ாக உறுதி

இ.த�ா.காவி்டம் அடிபபணிந�து நமுனுகல தபருநம�ாட்ட 
நிறுவனம்

இளம் உம�ேந�ோட்ட வீரர்்களுக்கு   
தவமை வோய்ப்புக்்கள்  

உவ்ெந்்ாட்்டததில் ஈடுெடும் 
இ்ளம் வீரர்களுககு இலஙவகயி-
லுள்ள முன்னணி நிறுைனஙக்ளால் 
ெயிற்சி அளிககபெட்டு தைவல 
ைாய்பபுகள ைழஙகபெ்டவுள்ளன.  

இ்ளம் தி்றவையான வீரர்களின் 
தி்றன்கவ்ள க்ளததிலும் பைளியி-
லும் தைம்ெடுததுைத் இ்ன் இலக-
காகும் என Traveler Global நிறு-
ைனததின் நிர்ைாகப ெணிபொ்ளர் 
Rizmy Reyal, தநற்று ஊ்டகஙகளுககு 
கருதது ப்ரிவிககும் தைற்கண்்ட -
ைாறு ப்ரிவித்ார்.  

Traveler FC வீரர்களுககு தைவல -
ைாய்பவெ ைழஙகுை்ற்கான ஏற்ொ-
டுகவ்ள பசய்துள்ள்ாகவும் அைர் 

தைலும் ப்ரிவித்ார்.  கைர்ச்சிக-
ரைான ைா்ாந்் சம்ெ்ளதது்டன், 
இ்ளம் வீரர்களின் தி்றவைகவ்ள 
பைளிககாட்்ட இது ஒரு சந்்ர்பெைா-
கும், 25 ையதுககுட்ெட்்ட அவனை-
ரும் விண்ணபபிககலாம்.  

உவ்பெந்்ாட்்டததில் ஈடுெடும் 
ஆர்ைமுள்ள அவனைருககும் இது 
ஒரு தி்றந்் ைாய்பொகும்.  

Traveler FC இன் நிர்ைாகக 
குழு உஙகள விண்ணபெஙகவ்ள 
aroomy@ttgpl.com என்்ற மின் 
அஞசல் முகைரிககு அனுபபி வைக-
குைாறு தகட்டு பகாளகி்றது.தைலதிக 
விைரஙகளுககு 0773063755 என்்ற 
இலககதவ் ப்ா்டர்பு பகாள்ளவும்.    

ைக்கள் ்�ோடட அபிவிருத்தி சமபககு ரசோந�ைோன லூல்கநதுெ,  ரலவலன், அந�ோன ஆகிய ்�ோடடங்களில ர�ோழில ரசய்யும் 276 ர�ோழிலோளர்்களுககு ஏழு ்பர்்சசஸ் ்கோணிக்கோன 
உறுதிபபத்திெம் வழஙகும் மவபவம் ்கலஹோ ரபலவுட ைணடபத்தில இடம்ரபற்றது. இ�ன்்போது முன்னோள் அமை்சசர் ைகிந�ோனந� அளுத்்கை்்க ர�ோழிலோளர் ஒருவருககு பத்திெம் 
வழஙகுவம�யும்  ்கலநதுக ர்கோணட ர�ோழிலோளர்்கமளயும் ்கோணலோம்.  (படங்கள்: நோவலபபிடடி சுழறசி நிருபர்)

புலதபகாஹுபிட்டிய ைனஜீை -
ராசிகள அலுைலக அதிகாரிகள 
அரநாயகக, ஹட்கம்ெல பிரத்சத-
தில் சி்றகில் காயைவ்டந்் கழுகு 
ஒன்வ்ற க்டந்் 13 ஆம் திகதி 
சிகிச்வச அளிதது விடுவிததுள்ள-
னர். (ெ்டம்: பு்ளதபகாஹுபிட்டிய 
குறூப நிருெர்)   

்கோ்த�ோன்குடியில் தேண்களுக்்கோ்க 
உள நை நிமையமும் சுய ்கற்றல் மமயமும் 

சூரஙகல் மககளுககு 
வாழவா�ார உ�வி

கிண்ணியா  ைததிய நிருெர்
 
IHH Belgium நிறுைனததின் அனுச-

ரவணயு்டன் அல்ஹிதைதுல் உம்ைா 
பெௌண்த்டசனினால் சூரஙகல் 
ைஸ்ஜிதுல் ஆஹிரா ஜும்ஆபெளளி-
யில் சூரஙகல் பிரத்சதவ்ச் தசர்ந்் 
ைறுவைகதகாட்டின் கீழ் ைாழ்கின்்ற 
ப்ரிவு பசய்யபெட்்ட ெயனாளிக-
ளுககு உலர் உணவுப பொதிகள வியா-
ழககிழவை(13) ைழஙகபெட்்டன.

இந்நிகழ்வில்  IHH belgium நிறு-
ைனததின் பிரதிநிதி பசய்புள்ளாஹ் 
தகாச் அைர்களினாலும் அல்ஹிதைத-
துல் உம்ைா பெௌண்த்டசனின் ெணிப-
ொ்ளர் கஸ்ஸாலி முகைட் ொததிஹ் 
ஆகிதயாரினால் ைழஙகி வைககபெட்-
்டன.

வ.சக்திதவல்



இலங்கையின் ஆ்ைத் த�ொழில்து்ையின் 
முன்்னணி அ்ைப்ொ்ன கூட்டு ஆ்ைச் சங -
கைஙகைளின் ைன்ைம் (JAAF), ILOவின் Better 
Work வே்லத் திட்ைத்திற்கு �்னது முழு 
ஆ�ர்ேயும் த�ரிவித்துள்ளது. ILO சமீ் 
கைொலத்தில் த�ொழில்து்ை பின்்ன்ை்ே 
ேலுப்டுத்�வும், Better Work அனு்ேங -
கைள, கைருவிகைள ைற்றும் கூட்ைொண்ை மூலம் 
ைனி� ே்ளஙகை்்ள வைம்்டுத்�வும் Better 
Work (BW) அறிமுகைப்டுத்தியது. 

ஆ்ைத் த�ொழிலில் ஈடு்ட்டுள்ள 
ஊழியர் சமூகைத்திற்கு சிைந� ேொழ்க்கைத் 
�ரத்்� அ்ைேதில் இலங்கை ஏற்கை்னவே 
உயர் ்ஙகைளிப்் ேழஙகி ேருேதுைன், 
இலங்கை்ககு ஏற்ைேொறு இந� BW வே்லத் -
திட்ைம் ஆ்ைத் த�ொழில்து்ை ஊழியர்கை -
ளு்ககைொ்ன நலன்புரி திட்ைத்்� வைலும் அபி -
விருத்தி தசயே�ற்கைொ்ன ேழிகைொட்ைல்கை்்ள 
ேழஙகுகிைது.

இலங்கையின் மிகைபத்ரிய ஏற்றுைதியொ -
்ளரொ்ன ஆ்ைத் த�ொழிலில் Better Work 
கைே்னம் தசலுத்தியுள்ளது, இது நொடு முழுே -
தும் உள்ள 350 உற்்த்தி ஆ்லகைள மூலம் 
சுைொர் ஒரு மில்லியன் த�ொழிலொ்ளர்கைளு்ககு 
வநரடியொகைவும் ை்ைமுகைைொகைவும் வே்ல 
ேொயபபுகை்்ள ேழஙகுகிைது. 

த�ொழில் ்ொதுகைொபபு ைற்றும் ஆவரொ்ககி -
யம், த்ண த�ொழிலொ்ளர்கைளு்ககு �்ல -
்ைத்துே திைன் ்யிற்சி திட்ைஙகைள ைற்றும் 
த�ொழில் வைம்்ொட்டு திட்ைஙகை்்ள ஏற்்ொடு 
தசய�ல் அத்துைன் சிறு ைற்றும் நடுத்�ர நிறு -
ே்னஙகை்்ள (SMEs) ஊ்ககுவித்து ்ொலி்ன 
சைத்துேம் ைற்றும் உள்ளை்ககைத்்� வைம் -
்டுத்து�ல், அேர்கைளு்ககு �்ல்ைத்து -

ேம், நிதி கைல்வியறிவு ்யிற்சி ைற்றும் SME 
த�ொழிற்சொ்ல வைம்்ொட்டு கைருவிகைள ேழங -
கு�ல் Better Work கைே்னம் தசலுத்துகிைது.

ஆ்ைத் த�ொழில்து்ை சர்ேவ�ச அ்ளவில் 
த்ற்றுள்ள நம்பி்க்கையும் நற்த்யரும் 
ைனி� ே்ளஙகைளு்ககைொ்ன தநறிமு்ை்க தகைொள -
்கைகைளுைன் பி்ை்ககைப்ட்டுள்ளது. 

்ொலி்ன சைத்துேம், ்ணியொ்ளர் ்ொது -
கைொபபு ைற்றும் ஆவரொ்ககியம் ஆகியேற்றில் 
கைட்ை்ை்ககைப்ட்ை ஒரு நல்ல ்ணிச்சூ -
ழ்ல உறுதி தசயே�ற்கைொ்ன எைது உறுதிப -
்ொட்்ை ேலுப்டுத்�, உளளூர் ைற்றும் 
சர்ேவ�ச ்ஙகு�ொரர்கைளுைன் கூட்டுவசர்ே -
�ற்கைொ்ன ஒரு ேொயபவ் Better Work எ்ன 

JAAF உறுதியொகை நம்புகிைது. இந� முயற் -
சி்ககு ஆ�ரேளி்ககும் ே்கையில் இநநிகைழ -
வில் கைலநதுதகைொணை த�ொழிலொ்ளர் ைற்றும் 
தேளிநொட்டு வே்லேொயபபுத்து்ை 
அ்ைச்சர் ைனுஷ நொைய்ககைொர, ஆ்ைத் 
து்ையில் ஏற்கை்னவே உயர் �ரத்்� உரு -
ேொ்ககுே�ற்கு சிைந� OSH ந்ைமு்ைகைள 
ைற்றும் �ரநி்லகை்்ள ஊ்ககுவிப்தில் இத் -
திட்ைம் ைற்றுதைொரு மு்ககிய ்டியொகை ்ொர்்க -
கைப்டுகிைது. 

இது த�ொழில்து்ையின் மு்ககிய ்ஙகு�ொ -
ரர்கைளு்ககு ஆ்ைத் த�ொழிலு்ககைொ்ன எைது 
அர்ப்ணிப்் த�ளிேொகை நிரூபி்ககிைது.” 
எ்ன த�ரிவித்�ொர்.
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இலங்கையின் முன்்னணி நிதிச் வச்ே 
ேழஙகு்னரொ்ன HNB FINANCE PLC,   உலகை 
சிறுேர் தி்னத்்� முன்னிட்டு கிளிதநொச்சி 
ைத்திய ஆரம்்ப ்ொைசொ்லயில் ்ல உற்சொ -
கைைொ்ன நிகைழச்சிகைளுைன் கூடிய கை்ல நிகைழச் -
சிகை்்ள ஏற்்ொடு தசய�து. HNB FINANCE 
ஆ்னது கைைந� ஆணடு ஒவதேொரு ேருை -
மும், இலங்கையின் ்ல்வேறு ைொகைொைஙகை -
ளில் உள்ள அடிப்்ை ேசதிகைளில் பின்�ங-
கியுள்ள ்ொைசொ்லகை்்ள இ்னஙகைணடு உலகை 
சிறுேர் தி்னத்்� அர்த்�முள்ள ே்கையில் 
தகைொணைொடுே�ற்கு நைேடி்க்கை எடுத்துள-
்ளது.

கிளிதநொச்சி ைத்திய ஆரம்் ்ொைசொ-
்ல்ய ்ையைொகை தகைொணடு HNB FINANCE 
ஏற்்ொடு தசயதிருந� இவேருை உலகை சிறுேர் 
தி்ன தகைொணைொட்ைத்தில் ்ொைசொ்ல அதி்ர் 
S. கீதீஸேரன், ஆசிரிய பீைத்தி்னர், ைொைேர் -
கைள ைற்றும் த்ற்வைொர்கைள கைலநதுதகைொணைது -
ைன், HNB FINANCE PLC இன் விற்்்்னப 
பிரிவின் பிர�ொனி உ�ொர குைசிஙகை, �்ல்ை 
அலுேலகைத்தின் விற்்்்னப பிரிவு ைற்றும் 
வசமிபபுப பிரிவின் அதிகைொரிகைள ைற்றும் கிளி -
தநொச்சி கி்்ளயின் ஊழியர்கைள இந� சிறுேர் 
தி்ன நிகைழச்சி்ககு ்ஙகைளிப்் ேழஙகி நிகைழ -
வில் கைலநது தகைொணை்னர்.

இந� சிறுேர் தி்ன நிகைழச்சியின் மு்ககிய 
வநொ்ககைம் குழந்�கைளின் ்்ைபபு சிந�்்ன 
ைற்றும் கை்ல திைன்கை்்ள ே்ளர்ப்து, சிைந� 
உைர்திைன் தகைொணை குழந்�்ய உரு -
ேொ்ககுேது ைற்றும் குழந்�கைளின் சமூகை 

்ொதுகைொபபு ைற்றும் நிதி 
கைல்வியறிவு குறித்து த்ற் -
வைொரு்ககு விழிபபுைர்்ே 
ஏற்்டுத்துே�ொகும்.

அந� வநொ்ககைத்துைன், 
HNB FINANCE சிறுேர் 
தி்ன நிகைழவு கை்ல நிகைழச் -
சிகைளுைன் ஆரம்்ைொ-
்னதுைன், சிறுேர்கைள 
சித்திரம் ே்ரே�ற்குத் 
வ�்ேயொ்ன உ்கைரைங-
கைள ேழஙகி ஓவியம் ே்ர -
ே�ற்கு ேொயபபு அளி்ககைப்ட்ைது. கை்ல 
ஆவலொசகைர் வ�ேரொஜ் தெசிந�ன் குழந்� -
கைளின் ்்ைபபு திைன்கை்்ள வைம்்டுத்� 
வ�்ேயொ்ன ேழிகைொட்டு�்ல ேழஙகி்னொர்.

வைலும், குழந்�கைளின் சமூகைப ் ொதுகைொபபு 
குறித்து த்ற்வைொரு்ககுத் விழிபபுைர்வு ஏற் -்
டுத்தும் ே்கையில், இலங்கை கைொேல்து்ை-
யின் த்ண து்ை த்ொலிஸ ்ரிவசொ�கைர் 
இஷொனி திவலொச்ச்னொ, த்ண த்ொலிஸ 
உத்திவயொகைத்�ர் ஆர். சஜிஸதிரி்ககைொ ைற்றும் 
வ�சிய சிறுேர் ்ொதுகைொபபு அதிகைொர ச்் உத் -
திவயொகைத்�ர் வகைொ்� துஷயந�ன் ஆகிவயொ -
ரின் ்ஙகைளிபபுைன் நைத்�ப்ட்ைது. இந� 
நிகைழவின் பின்்னர், நுணகைைன் சிறு ைற்றும் 
நடுத்�ர அ்ளவிலொ்ன த�ொழில்மு்்னவேொரின் 
நிதி அறி்ே ேலுப்டுத்�வும், அேர்கைளு்ககு 
நிதி அறி்ே ேழஙகுே�ற்கைொகைவும், நொட்டின் 
நீணை கைொலப த்ொரு்ளொ�ொரத்்� நி்லயொகை 
ேலுப்டுத்தும் வநொ்ககுைன், HNB FINANCE 

PLC நைத்தும் ்யிற்சிப ்ட்ை்ைத் த�ொைரில் 
ைற்தைொரு நிகைழச்சி இஙவகை நைத்�ப்ட்-
ைது. நொை்ளொவிய ரீதியில், அந� நிகைழச்சித் 
திட்ைம் HNB FINANCE PLC இன் ்யிற்சிப 
பிரிவில் நைத்�ப்ட்ைது. இந� ்யிற்சிப ்ட் -
ை்ையொ்னது உ�விப ்யிற்சி முகைொ்ையொ்ளர் 
வயொகைரொெொ பிரகைொஷ அேர்கை்ளொல் நைத்�ப்ட்-
ை்ை குறிபபிைத்�்ககைது.

இன்சூரன்ஸ ஆசியொ விருதுகைள 2022 
மூலம் இவேருைத்தின் உளநொட்டு கைொபபு-
றுதி நிறுே்னைொகை ெ்னச்கதி ்லஃப உலகை-
்ளவில் அஙகீகைரி்ககைப்ட்டுள்ளவ�ொடு ெ்ன-
ச்கதி ்லஃப ்கையை்ககைத் த�ொ்லவ்சி 
தசயலியொ்னது ேருைத் -
தின் சிைந� ்கையை்ககைத் 
த�ொ்லவ்சி தசயலி -
யொகை த�ரிவு தசயயப்ட் -
டுள்ளது.

கைொபபுறுதி நிறுே்னஙகைள 
மு�லீட்ைொ்ளர்கைள,  த�ொழில் 
ேல்லுநர்கைள, தகைொள்கை 
ே கு ப ் ொ ்ள ர் கை ளு ்க கை ொ கை 
அர்ப்ணி்ககைப்ட்டுள்ள 
புகைழத்ற்ை தேளியீைொ்ன 
Insurance Asia  நிறுே்னத்தி-
்னொல் இவவிருது ேழஙகும் 
விழொ ஏற்்ொடு தசயயப்ட்-
டிருந�து.  

கைொபபுறுதி ஆசியொ விரு-
துகைள  ஆ்னது,  பிரொநதியத்-
தில் உள்ள மிகைச் சிைந� கைொபபுறுதி நிறுே-
்னஙகைளு்ககைொ்ன ஆசிய ்சிபி்ககின் மிகைவும் 
்ொரொட்டு்ககுரிய விருதுகைள திட்ைைொகை 
அறியப்டுகிைது. 

இந� தகைௌரவிப்ொ்னது  கைொபபுறுதித் 
து்ையில் மிகைவும் ைதிபபுமி்ககை அஙகீ -
கைொரைொகை ்ரேலொகை்க கைரு�ப்டுேவ�ொடு  
மிகை இறு்ககைைொ்ன ஆயவு ைற்றும் த�ரிவு 

தசய�ல் தசயன்மு்ை்ய இது உள்ள -
ை்ககியுள்ளது.

இந� சொ�்்ன த�ொைர்பில் ெ்னச்கதி 
இன்சூரன்ஸ நிறுே்னத்தின் ்ணிப்ொ்ள -
ரும் அ�ன் பிர�ை நி்ைவேற்று அதிகைொ -

ரியுைொ்ன ரவி லிய்னவகை கைருத்துத் த�ரி -
வி்க்கையில்  “இந� அஙகீகைொரைொ்னது  
எைது கைொபபுறுதி�ொரர்கைளு்ககு நொம் சிைந� 
நுகைர்வேொர் த்றுைதி்யயும் ஈடு்ொட் -
்ையும் ேழஙகி  எைது வநொ்ககைத்்�ப 
வ்ணி அ�ன் மூலம் வச்ே்ய ேழங -
குே�ற்கைொ்ன எைது அர்ப்ணிப்் 
மீணடும் உறுதிப்டுத்துகிைது. 

இது �ற்வ்ொதுள்ள விரிேொ்ககைம் ைற்றும் 
எைது ேொடி்க்கையொ்ளர்கைளு்ககு த�ொழில்து-
்ையில் சிைந� தீர்வுகைளுைன் த�ொைர்நது 
வச்ே தசயேது த�ொைர்்ொ்ன எதிர்கைொல 
சொத்தியம் ்ற்றி எடுத்து்க கைொட்டுகிைது. 
இது எைது த�ொைர்ச்சியொ்ன அர்ப்ணிப-
புைன்  நொம் எதிர்தகைொணை சேொலொ்ன 
ஆணடிற்கு ைத்தியில் எைது நிறுே்னத்தின் 
ே்ளர்ச்சி்ககு அ்ரிமி�ைொ்ன ்ஙகைளிப்் 
ேழஙகிய எைது சிஙகைப ்்ையின் திை-
னு்ககும் ஒரு சொன்ைொகும்." என்ைொர்.

ஜனசக்தி லைஃப் உைகளவில் 
அங்கீகரிக்கப்்பட்டுளளது

த�ற்கைொசிய ்யை விருதுகைள 
(SATA) 2022  விருது ேழஙகும் 
விழொவில் த்ற்று்கதகைொணைது.  

ைொ்லதீவில் அண்ையில் ந்ை -
த்ற்ை SATA   விருது ேழஙகும் 
விழொவில், வ�ொட்ைல்  ைொணை-
ரி்னொ தகைொழும்பு SATA விரு்� 
த்ற்று்கதகைொணைது.

நிகைழவில்  தை்கசன்ஸ வ�ொல் -
டிஙஸ நிறுே்னத்தின் ்ணிப்ொ்ளர் 
சொரொ மிஸேர் ைற்றும் ைொணைரி்னொ 
தகைொழும்பு த்ொது முகைொ்ையொ்ளர் 
திவ்னஷ த�ட்டியொரொச்சி ஆகிவயொர் 

இந� விரு்�ப த்ற்று்கதகைொணை-
்னர். இது த�ொைர்பில் அண்ையில்  
தகைொழும்பில் ைொணைரி்னொ வ�ொட் -
ைலில்  முகைொ்ைத்துேப ்ணிப்ொ-
்ளர் மிஸேர் ை்ககீன் �்ல்ையில் 
்ொரொட்டு நிகைழவு   ந்ைத்ற்ைது.  
ேஙகியொ்ளர்கைள, ேர்த்�கைர்கைள 
ைற்றும் ்ொகிஸ�ொனு்ககைொ்ன தகைொன்-
சூலர்  தெ்னரல் அபசல் ைரி்ககைொர்,  
உளளிட்ை மு்ககிய விருநதி்னர்கைள 
உளளிட்ை ்லரும் கைலுநது தகைொண-
ைொர்கைள.

 (ரு்ை்க ்ொரூ்க)

இலங்கை ைத்தியஸ� ச்்கைள ஆ்ை்ககுழு -
ேொ்னது நீதி அ்ைச்சுைன் ஒன்றி்ைநது இலங-
்கையில் ைத்தியஸ�ம் குறித்� விழிபபுைர்்ே ஏற் -
்டுத்துே�ற்கைொ்ன 'நீரும் தநருபபும் /கினி சிசில’ 
எனும் வ�சிய விழிபபுைர்வு பிரச்சொர நைேடி்க்கை -
கை்்ள ஆரம்பித்துள்ளது.

இநநிகைழவு ்ல பிரமுகைர்கைளின் முன்னி்லயில் 
பிரிட்டிஷ கைவுன்சில் ே்ளொகைத்தில் இைம்த்ற்-
ைது. இதில்   நீதிய்ைச்சர்   விெய�ொச ரொெ்க்ஷ, 
நீதி அ்ைச்சின் தசயலொ்ளர் ேசந� த்வரரொ, ைத்-
தியஸ� ச்்கைள ஆ்ை்ககுழுவின் தசயலொ்ளர் 
பிரியநொத் த்வரரொ, ைத்தியஸ� ச்்கைள ஆ்ை்க -
குழுவின் �்லேர் நீதியரசர் யொப்ொ, ைத்தியஸ� 
ச்்கைள ஆ்ை்ககுழுவின் ஆளு்னர்கைள, ஐவரொப-
பிய ஒன்றியத்தின் இலங்கை ைற்றும் ைொ்லதீவிற் -
கைொ்ன தூதுேர் H.E. தைனி ஷொயபி, ஐவரொபபிய 
ஒன்றியத்தின் இலங்கை ைற்றும் ைொ்லதீவிற்கைொ்ன 
பிரதிநிதிகைள குழு, பிரிட்டிஷ கைவுன்சிலின்  த�ற்-
கைொசிய பிரொநதியத்திற்கைொ்ன ்ணிப்ொ்ளர் ஏட்ரியன் 
ஷட்வி்க, பிரிட்டிஷ கைவுன்சிலின் இலங்கை்ககைொ்ன 
்ணிப்ொ்ளர் ைொர்யொ தரஹைொன், ஆசிய நி்லயத் -
தின் (TAF) இலங்கை்ககைொ்ன பிரதிநிதி திவ்னஷொ டி 
சில்ேொ ஆகிவயொர் கைலநது தகைொணை்னர்.

நீரும் தநருபபும் (கினி சிசில) என்்து ஒரு 
கைருத்தியல் ஆகும். ஒரு நை்ன்க கை்லஞர் �ன் 
ேொய மூலம் தீயி்்ன அ்ை்ககும் வித்்�கை்்ள 

தகைொணை ஒரு ்ொரம்்ரிய நை்னம் ஆகும்.  சமூகைத் -
தில் உள்ள பிை்ககுகை்்ள தீர்்ககை ேொய தைொழிமூல 
உ்ரயொை்ல ்யன்்டுத்தும் சமூகை ைத்தியஸ� 
வச்ே்யயும் இவேொறு உருேகைப்டுத்�லொம்.  
இந� ஆரம்் நிகைழேொ்னது ்த்திரி்கை, த�ொ்ல்க-
கைொட்சி, ேொத்னொலி ைற்றும் நவீ்ன சமூகை ஊைகைங -
கைள மூலைொகை 24  நிெ ேொழ்க்கை அனு்ேஙகை்்ள 

்கிர்நது தகைொளளும் த�ொை்ககைைொகை அ்ைநதி -
ருந�து. இநநிகைழவில் விவசை பிரமுகைர்கைள உ்ர 
நிகைழத்தியதுைன் வி்ளம்்ரப பிரச்சொர தசயற்்ொ-
டுகைளு்ககைொ்ன முன்வ்னொட்ைமும், த�ரிவு தசய-
யப்ட்ை சில நிெ ேொழ்க்கை கை்�கைளும் கைொண -
பி்ககைப்ட்ைவ�ொடு ரச்்ன்ககு விருந�ளி்ககும் 
அஙகைஙகைளும் அரஙவகைறி்ன.

 இைங்லக மத்தியஸ்த சல்பகள ஆலைக்குழுவின்
 த்தசிய விழிப்புைர்வு பிரசார நடவடிக்லக ஆரம்பம

க�ொமர்ஷல் வங்கியும் சுயொதீன க�ொலைக�ொட்சி 
வலையலமப்பும்  இலைந்து

இலங்கையில் ேருைொந�ம் அ்கவைொ -
்ர் ைொ�ம் மு�லொம் திகைதி தகைொணைொ -
ைப்டும் சிறுேர் தி்னத்்� முன்னிட்டு 
தகைொைர்ஷல் ேஙகி ITN நிறுே்னத்து -
ைன் இ்ைநது 
5000த்து்ககும் வைற் -
்ட்ை சிறுேர்கை்்ள 
தலஷர்வேர்ளட்டு்ககு 
அ்ழத்துச் தசன்று 
அஙகு அேர்கைளு்ககு 
ஒரு நொள முழுேதும் 
குதூகைலைொகை கைழி்க -
கும் ே்கையிலொ்ன ஏற்்ொடுகை்்ளச் 
தசயதிருந�து. தகைொைர்ஷல் ேஙகியின் 
சிறுேர் வசமிபபு்க கைை்ககுத் திட்ைஙகை -
்ளொ்ன அருைலு ைற்றும் இசுறு ஆகிய -
ேற்றின் பூரை ஆ�ரவேொடு இநநிகைழ -
வுகைள ஒழுஙகு தசயயப்ட்டிருந�்ன. 
சிறுேர்கைளு்ககு புதிர் வ்ொட்டி, வி்்ள -
யொட்டு இல்லம், வ்ொத்�ல்கை்்ள வீழத் -
�ல்,   என்்்ன உட்்ை ்ல்வேறு வி்்ள -
யொட்டு நிகைழவுகைள சிறுேர்கைள ைத்தியில் 
நைத்�ப்ட்ை்ன. இேற்றில் தேற்றி -
யீட்டிய ைொைேர்கைளு்ககு கைேர்ச்சிமி்ககை 
ேர்த்�கைச் சின்்னஙகைள த்ொறி்ககைப்ட்ை 
த�ொபபிகைள, ் ்கைள, கு்ைகைள என்்்ன 
்ரிசொகை ேழஙகைப்ட்ை்ன. 

தசன்ட்விச் ச்ை்ககும் வ்ொட்டியில் 
�ைது பிள்்ளகைவ்ளொடு ்ஙவகைற்று தேற் -
றித்ற்ை �ொயைொர்கைளு்ககு தகைொைர்ஷல் 
ேஙகியின் ைகைளிரு்ககைொ்ன பிரத்திவயகை 

கைை்ககைொ்ன அைகி கைை்ககுச் சின்்னம் 
த்ொறி்ககைப்ட்ை ்ரிசுகைள ேழஙகைப்ட் -
ை்ன.

தகைொைர்ஷல் ேஙகியின் அருைலு 

சிறுேர் வசமிபபு்க கைை்ககு ேழ்ை -
யொ்ன வசமிபபு்க கைை்ககுகை்்ள விை 
அதிகைைொ்ன ேட்டி்ய ேழஙகுகின்ைது. 
அத்வ�ொடு இ்ககைை்ககி்்ன ்ேத்துள்ள 
சிறுேர்கைள ஐந�ொம் ஆணடு புல்ைப -
்ரிசில் ்ரீட்்சயில் மு�லொம், இரண -
ைொம், அல்லது மூன்ைொம் இைஙகைள எ்ன 
ஆகை்க கூடு�லொ்ன புளளிகை்்ளப த்று -
கின்ை வ்ொது விவஷை ்ைப்ரிசும் 
இேர்கைளு்ககு ேழஙகைப்டுகின்ைது. ேங -
கியின் சிறுேர்கைளு்ககைொ்ன இசுறு வசமிப -
புத் திட்ைம் ைொ�ொந� ்ேபபு ைற்றும் 
ஒவர�ை்ேயில் த்ருநத�ொ்கை்்ள 
்ேபபுச் தசய�ல் என்்்னேற்்ை உள -
்ளை்ககிய�ொகும். 

பிள்்ளகைள 18 ேய்� அ்ைகின்ை 
வ்ொது 12 மில்லியன் ரூ்ொ ே்ரயொ்ன 
மீள தகைொடுப்்ன்ே இது உறுதி தசய -
கின்ைது.

கிளிந�ொச்சி மத்திய ஆரம்ப ்பொடசொலை 
குழநலதைகளுடன் உைக சிறுவர் தினத்லதை
நகொணடொடிய HNB FINANCE

சம்ஸ் பாஹிம்

"முன்னணி வணிக த�ாட்டல்" 
விருல்த வவன்்றது  
மாணடரினா வகாழுமபு  

 ஐர�ோப்பிய ஒன்றியத்தின் நிதி உதவியுடன்

ILO இன் Better Work வவலை திட்்டதல� 
ஆ�ரிககும் JAAF கை்ஷரவவரள்டில் சிறுவர�ளுககு 

அளித� குதூ�ைம்
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