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2021 நவமபர் 23 செவவவாய்ககிழமை

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021
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கனடாவில TNA எம்பி மாருக்கு எதிரா 
ஆர்ப்ாடடம், வவுனியாவில MP ஸ்ரீதரனர 
ககாடும்்ாவிய எரிக்கிறாஙக எனன நடக்குது....

சனதத கநடுகலும் ஒரர மாதிரி ஏமாதத 
முடியாது,  இவஙக இனி ரவற மாதிரி 
கடக்னிக்கா ஏமாதத முயற்சிததாததான 
பிழைக்கலாம்...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

மூன்றாவது நறாளறாக குற்-
்ப்புலனறாய்வு திணைகக-
ளத்தில் நநற்று முற்்பகல் 
ஆஜரறான அருட்தநண்த 
சிறில் கறாமினி ப்பர்-
னறாணநடறா 
வறாககுமூலம்

அருட்தந்்தயிடம் 
5 மணிநேர வாக்கு மூலம்

உைவு ப்பறாதி 
மற்றும் ந்தநீர் 
நகறாப்ண்ப ஒனறின 
விணலணை அதிகரிப்-
்ப்தற்கு உைவக உரி-
ணமைறாளர்கள் சஙகம் 

தீர்மறானித்துள்ளது. அ்தனடிப்்பணடயில் 
இனறு  (23) மு்தல்

உணவு ப�ாதி, ந்தநீர் 
வி்லகள் இன்று மு்தல்
அதிகரிக்கின்்றன 

ஐ.நறா.வின மத்திை கிழககு, 
ஆசிைறா மற்றும் ்பசிபிக ்பகுதிகளுக -
கறான உ்தவி ப்பறாதுச் பசைலறாளர் 
நறாைகம் பமறாஹமட கறாலித் கிைறாரி 
இனறு  (23) இலஙணக வருகி்றார். 
இவர்   25 வணர இலஙணக-
யில் ்தஙகியிருப்்பறார். 

ஐ.ோ. வின் உயரதிகாரி 
இன்று இலங்க வருகி்றார்

விடு்தணலப் புலிகளின ்தைறா-
ரிப்்பறான அதிசகதிவறாய்ந்த 
கிணளநமறார் குணடு ஒனறு 
புண்தககப்்படட நிணலயில் மீட-
கப்்படடுள்ள்தறாக இரறாணுவத்-
தின ைறாழப்்பறாைம் 51ஆவது 

்பணடத்்தளம் ப்தரிவித்துள்ளது.
ஊர்கறாவற்றுண் ப்பறாலிஸ் பிரிவுககு உட்படட 

நவலணை அம்பிகறா நகர் ்பகுதியில் நநற்று (22) 

"ச்கவாலபவன் சவலவவான்" என சபயர் சபவாறித்த 

வேலணை அம்பிகா நகர் பகுதியில் மீட்பு நமலும் 15 இலடசம் 
ண்பஸர் ்தடுப்பூசிகள் நநற்று 
(22) கறாணல நறாடணட வந்த-
ணடநதுள்ளன.

அரச மருந்தறாககல் கூடடுத்-
்தறா்பனத்தினறால் பகறாள்வனவு 
பசய்ைப்்படட ண்பஸர் ்தடுப்பூ-
சிகநள இவவறாறு பகறாணடுவ -
ரப்்படடுள்ள்தறாக ப்தரிவிககப்்படடுள்ளது.

 இந்த ்தடுப்பூசிகள் பந்தர்லறாநதில் இருநது து்பறாய்

நமலும் 15 இலட்சம் ்�ஸர் 
நேற்று ோட்ட வந்த்டவு

பகறாழும்பு - பு்கநகறாடணட 
5ஆம் குறுககுத்ப்தரு  சுணமத் -
தூககும் ்பணிைறாளர்கள் ்பணிப்-
பு்ககணிப்பு நடவடிகணகயில் 
ஈடு்படடுள்ளனர்.

்தஙகளுககு வழஙகப்்படும் 
கூலிணை அதிகரிககு-
மறாறு வலியுறுத்தி

புறக்்கவாடமடையில சுமைதூககும 

கூலிமய அதி்கரிககுைவாறு ்்கவாரிகம்க 

மறாத்்தண், பவலிகம பிரந்தசத்தில் அணமநதுள்ள 
சுற்றுலறா விடுதிபைறானறில் விருநது்பசறார நிகழவிணன 
சுற்றிவணளத்்த ப்பறாலிஸறார் ந்பறாண்தப்ப்பறாருளுடன 12 
ந்பர்கணள ணகதுபசய்துள்ளனர்.

இந்த விருநது்பசறார நிகழவு ஆனணலனில் ஏற்்பறாடு 
பசய்ைப்்படடுள்ள்தறாக ப்பறாலிஸறார் ப்தரிவித்்த -
னர். சநந்தகந்பர்களிடம் இருநது

விருநது�்சார நிகழ்வி்ன 
சுற்றிவ்ைத்த ப�ாலிஸார் 

உயிர்த்்த ஞறாயிறு ்பைஙகரவறா்தத் ்தறாககு்தல் குறித்து புலனறாய் -
வுப் பிரிவினருககு ்தகவல் கிணடத்்த ந்பறாதிலும் உரிை நடவ -
டிகணக எடுககத் ்தவறிைணம மற்றும் கடணமணைச் -
பசய்ைத் ்தவறிைணம ஆகிை குற்்ச்சறாடடுககணள

உயிர்த்த ஞவாயிறு ்தவாககு்தல ெமபவம;

நலறாரனஸ் பசல்வநறாைகம்,  
ஷம்ஸ் ்பறாஹிம்

இநதிைறாவில் நீணட கறாலங -
களுககு பகறாள்ணக ்தைறாரிக -
கப்்படடு எந்த அரசு ஆட -
சிககு வந்தறாலும்  ப்தறாடர்நது 
முன ப ன டு க க ப் ்ப டு கி ் து . 
எமது நறாடடிலும் அவவறாறு 

சகல ்தரப்பினரும் இணைநது 
ந்தசிை பகறாள்ணக ்தைறாரிக -
கப்்படடு முனபனடுத்்தறாநல 
நறாடணட முனநனற்் முடியும் 
என அணமச்சர் சமல் ரறாஜ்பக ஷ 
ப்தரிவித்்தறார்.

வரவு பசலவுத் -
திடட 2 ஆம் வறாசிப்பு

ஆடசி மாறினாலும் அரசின் பகாள்்க 
மா்றாது முன்பனடுப�து அவசியம்  

்தமிழத் ந்தசிைக கூடடணமப் -
பின ்பறாரறாளுமன் உறுப்பினர்க -
ளறான எம்.ஏ.சுமநதிரன மற்றும் 
இரறாசமறாணிககம் சறாைககிைன 
ஆகிநைறாருககறாக விணளைறாட-
டுத்துண் அணமச்சர் நறாமல் 
ரறாஜ்பக ஷ குரல் பகறாடுத்துள்-
ளறார். கனடறாவில் ்தமிழத் 

ந்தசிைக கூடடணமப்பின ்பறாரறா -
ளுமன் உறுப்பினர்களுககு 
எதிரறாக புலம்ப்பைர் ்தமிழர்கள் 
எதிர்ப்பு ந்பறாரறாடடம் நடத்தியி-
ருந்தனர்.

இலஙணக ்பறாரறாளுமன் 
உறுப்பினர்கள் ந்பச்சு-
வறார்த்ண்த நடத்்த 

கனடாவில் இரு TNA எம்.பிக்கள் 
அவமதிபபு குறிதது ோமல் கவ்ல

இலஙணகயின அணனத்து நிர்வறாக 
மறாவடடஙகள் மற்றும் அ்தனுடன ப்தறாடர்-
புணடை கடற்்பரப்புகளில் ்பறாதுகறாப்ண்பப் 
ந்பணுவ்தற்கறாக நறாடடின அணனத்து 
ஆயு்தம் ்தறாஙகிை முப்்பணடயின -
ருககும் அணழப்பு விடுககும்

அ்னதது மாவடடஙகளிலும் மீண்டும் 
ஆயு்தம் ்தாஙகிய முப�்டயினர்! 

சம்்பள நிர்ைைசண்பயினூடறாக 
ப்பருநந்தறாடடத் ப்தறாழிலறாளர்களுக -
கறான சம்்பளம் நிர்ையிககப்்படடண்தை-

டுத்து அந்த மககள் எதிர்-
பகறாணடுள்ள பநருககடிகள் 
மற்றும் ந்தறாடட நிர்வறாகத்-
திற்கும் ப்தறாழிலறாளர்களுக-
கும் இணடயிலறான ப்தறாழில் 
பிைககுகணள ப்பறாலிஸ் 
நிணலைத்தின ஊடறாக தீர்கக 
நவணடிை நிணலணம ஏற்-
்படடுள்ளணம ப்தறாடர்பில் 
ப்பருநந்தறாடட ப்தறாழிற்சங-
கஙகள் மு்தலறாளிமறார் சம்-

நமளனத்திடம் எடுத்துணரத்துள்ளன.
அ்தற்கணமை நவணல 

நறாடகணள அதிகரித்து 

நலறாரனஸ் பசல்வநறாைகம்,  
ஷம்ஸ் ்பறாஹிம்  

உைவுப் ்பற்்றாககுண் ப்தறாடர்பில் 
வீண அச்சம் ஏற்்படுத்்த  எதிரணி முைன-
்றாலும்  நறாடடில் உைவுப்  ்பற்்றாககுண்  
ஏற்்படறாது என விவசறாை அணமச்சர் மஹிந -

்தறானந்த அலுத்கமநக  ப்தரிவித்்தறார். 
இந்த ஆடசியில் நமறாசடிககு இட-

மில்ணல எனறு ப்தரிவித்்த அவர்,  ஜனறாதி -
்பதி நகறாடடறா்பை ரறாஜ்பக ஷ 5 ச்தமறாவது 
நமறாசடி பசய்திருந்தறால் நிரூபி -
யுஙகள். 

உணவுப் பறறவாககுமற என எதிரணி வீண் புரளி;

மூத்த �ததிரி்கயாைர் 
கானமயில்ோ்தன் 
நேற்று காலமானார்

மூத்்த ஊடகவிை-
லறாளரும், உ்தைன 
்பத்திரிணக ஆசி-
ரிைருமறான ம.வ. 
க றா ன ம யி ல் ந றா ்தன 
நநற்று (22)  ்தனது 
79 ஆவது வைதில் 
கறாலமறானறார். 

ை றா ழ ப் ்ப றா ை ம் 
வடடுகநகறாடணட ்பகுதிணை நசர்ந்த 
ம.வ. கறானமயில்நறா்தன 1942 ஆம் 
ஆணடு யூணல மறா்தம் 25 
ஆம் திகதி பி்ந்தறார். 

 இலஙம்கககு வரும்க ்தந்துள்்ள அரூஸிய்யததுல ்கவாதிரிய்யவா ்தரீக்கவாவின் ஆன்மீ்கத ்தமலவர் அஷ்-செய்க 
அப்ழலுல உலைவா ்கலவாநிதி ம்தக்கவா அஹைத நவாஸிர் ஆலிம ்நறறு (22) பிர்தைர் ைஹிந்்த ரவாஜபக ெமவ ெந்-
தித்தவார். அருகில பிர்தைரின் முஸ்லிம விவ்கவாரங்களுக்கவான இமணப்பவா்ளர் அஸ்சஸெய்யித ஹென் சைௌலவானவா, 
பிர்தைரின் இமனப்புச் செயலவா்ளர் பர்ஸெவான் ைன்ஸெஸுர், ஏறபவாடடுககுழு ்தமலவர் சைவாஹிதீன் ்கவா்தர், ஒருஙகி-
மனப்பவா்ளர் முய்னுதீன் பின் சைவாஹைட ஆகி்யவாரும இந்்த ெந்திப்பின்்பவாது ்கலந்து ச்கவாண்டைனர்.    

இந்தியவா ்பவான்றச்தவாரு திடடைம எைககு அவசியம ஐககியம, ்பச்சுவவார்தம்த்ய சிறந்்தது என டுவிடடைரில பதிவு பவாது்கவாப்பு முன்்னறபவாடைவா்க ஜனவாதிபதி ஏறபவாடு
 வர்த்தைவானியும சவளியிடைப்படடைது 

மூன்றாவது தடவவயறாக ஆஜரறானறார் 

முக்கிய பிரமுகர்கவை சந்திப்றார் 

்்தவாடடைதச்தவாழிலவா்ளர் எதிர்்நவாககும பிரச்சிமன்கள்;

மு்தலாளிமார் ்சம்நமைனமும் 
ப்தாழிற்்சஙகஙகளும் ்சநதிபபு

ஐஸ், ்்கர்ள ்கஞெவாவுடைன் 12 ்பர் ம்கது
்தன் மீ்தான குற்்றச்சாட்ட 
முற்்றாக மறு்தலித்த பூஜி்த

அவருக்கு எதிரறாக 388 
குற்சசறாட்டுக்கள் முனவவபபு 

சந்தர்லவாந்திலிருந்து விைவான மூலம வந்்தது 

�ணியாைர்கள் நேற்று 
�ணிப�கிஷகரிபபில்!

புலிகளின் அதி்சக்தி வாயந்த 
கி்ைநமார் கண்டுபிடிபபு

தமிழ் அரசியல் கைதியுடன் பேச்சு எதிர்க்கட்சித் தலைவர சஜித் !

மாத்தறை சிறைககு 

சென்ை கபேந்திரகுமார் 

நிறைபேந்தல் உரிறமறய 
எேருபம தடுகக முடியாது  

03

03

03

03

நாட்டில் உணவுக்கு 
பற்ாக்குற் இல்றலை 

இன்்்றய 
ஆடசியில் 
நமா்சடிக்கு 
இடமில்்ல 

ஜனறாதி்தி 05 சதம் ம�றாசடி சசயததறாக நிரூபிததறால்
அவர் சறார்பில் நறான உடனடியறாக ்தவி விலகுமவன

எனகி்றார் அவ�சசர் �ஹிந்தறானந்த 

14,021 GS பிரிவு்களுககும 4,917 உள்ளூரவாடசி ெமப்களுககும

உர இறககுைதி ச்தவாடைர்பவான தீர்ைவானம;

வடக்கு, கிழக்கு உட�ட 
முழு ோடடுக்கும் ்சமமான நிதி

எந்த மாற்்றமும் இல்்ல

சகறாவிட்டினறால் ்றாதிக்கப்ட்மடறாருக்கு 
முனனுரிவ�  

ந்ச்தன விவ்சாயததில் ஈடு�டுநவாருக்கு மடடுநம நிவாரணம் 

மூன்றிலிரண்டு சபருமபான்றம 
ோககுகளால் நிறைபேறியது 

வரவு செலவு திடடை இரண்டைவாம வவாசிப்பு விவவா்தம;

மு.கா, மக்கள் காஙகிரஸ், ம.ம.மு எம்.பிக்கள் 
ஆறுந�ர் ஆ்தரவாக வாக்களிபபு 

ஆதரவு 153; எதிராக 60 மட்டுமம பதிவு 

06

ஜனாதி�தி நகாடடா�ய திடடவடடமாக ப்தரிவிபபு 
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பேருவளை சீனனபகோடளடை-
ளைச் பேர்ந்த மோணிகக விைோேோரி 
மன்ஸூர ஹோஜிைோர (வைது 84) 
பேற்று அதிகோளை சீனனபகோடளடை 
இலைத்தில கோைமோனோர.

மூனறு பேண் பிளளைகளின 
்த்நள்தைோன அனனோர,  ஐககிை 
மககள ேகதி பேருவளைத் ப்தோகுதி 
அளமபேோைரும் முனனோள பமல 
மோகோண ேளே உறுபபினருமோன 
இபதிகோர பெமீலின மோமனோருமோ -
வோர.

அனனோரின ெனோ்ோ பேற்று 
மோளை சீனனபகோடளடை ேோஸியைோ 
ெும்ஆ ேளளிவோேல ளமைவோடி-
யில ேலைடைககம் பேயைபேடடைது. 
ெனோ்ோ ேலைடைககத்தில உைமோக-
கள, ஊரபிரமுகரகள, அரசிைல கட-
சிகளைச்பேர்ந்த முககிை பிரமுகரக-
ளும் கை்நது பகோண்டைனர. 

புத்்த ேோேனத்திற்கு ்தனது பிள-
ளைகளை அரபேணித்்த பேற்பறோர-
களுககோக வீடுகளை நிரமோணிக-
கும் பேோககில ஆரம்பிககபேடடை 
'மிஹி்நது நிவஹன' திடடைத்தின 
அம்ேோ்நப்தோடளடை மோவடடைத்தின 
ப்தசிை விழோ கிரோமிை வீடைளமபபு, 
நிரமோணத்துளற மற்றும் கடடைடைப 
பேோருடகள ளகத்ப்தோழில பமம்-
ேோடடு இரோெோஙக அளமச்ேர இ்நதிக 
அனுருத்்தவின ்தளைளமயில 
புரோ்தன வனவோேகுடைோ விகோளரயில 
பேற்று முனதினம் (21) ேளடைபேற்-
றது.   

இஙகுவண. கடடுபவபவ பிை-
ன்ந்த ப்தரரின பேற்பறோரின ேோரபில 
அம்ேோ்நப்தோடளடை, வீரபகடடிை, 
வீரபகடடிை கிழககு (கடடுபவௌ) 
பிரப்தேஙகளில நிரமோணிககபேடை-
வுளை புதிை வீடடிற்கோன அடிககல 
ேடும் ளவேவம் அளமச்ேர இ்நதிக 
அனுருத்்தவின ேஙகளிபபுடைன ேளடை-
பேற்றது.   

'மிஹி்நது நிவஹன' திடடைம் 
அம்ேோ்நப்தோடளடை மோவடடைத்தின 
ப்தரிவு பேயைபேடடை 124 பேௌத்்த 
துறவிகளின பேற்பறோரகளுககு வீடை-
ளமபபுத் திடடைத்திற்கோன கோபேோளை-

கள வழஙகும் ளவேவம் இஙகு பிர-
்தோனமோக இடைம் பேற்றது.   

ெனோதிேதி பகோடடைோேை ரோெேக ஷ, 
பிர்தமர மஹி்ந்த ரோெேக ஷ ஆகி-
பைோரின ஆபைோேளனககு அளமை, 
பேௌத்்த விவகோர அளமச்சு, கிரோமிை 
வீடைளமபபு,  நிரமோணத்துளற மற்றும் 
கடடைடைப பேோருடகள ளகத்ப்தோழில 
பமம்ேோடடு இரோெோஙக அளமச்சும் 
இளண்நது 'மிஹி்நது நிவஹன' வீடை-
ளமபபுத் திடடைத்ள்த ேோடு பூரோகவும் 
பேைற்ேடுத்தி வருகிறது.   

இ்தன மு்தைோவது கடடைத்தின கீழ் 
ேோடு பூரோகவும் 2,000 வீடுகள நிரமோ-
ணிககத் திடடைமிடைபேடடுளைப்தோடு 
இ்தற்கோக 120 பகோடி ரூேோ நிதி ஒதுக-
கீடும் பேயைபேடடுளைது.   

இ்நநிகழ்வில அம்ேோ்நப்தோடளடை 
ேோரோளுமனற உறுபபினரகைோன 
அஜித் ரோெேக ஷ, உபுல கைபேதி 
மற்றும் கிரோமிை வீடைளமபபு, நிர-
மோணத்துளற மற்றும் கடடைடைப 
பேோருடகள ளகத்ப்தோழில பமம் -
ேோடடு இரோெோஙக அளமச்சின 
பேைைோைர கீரத்தி ரஞ்சித் அபேசிறி -
வர்தன, ப்தசிை வீடைளமபபு அபிவி -
ருத்தி அதிகோர ேளே உே ்தளைவர 
அருண ்தேனோைகக, அ்தன பேோதுமு-
கோளமைோைர பக.ஏ. ெோனக, பிரப்தே 
அரசிைலவோதிகள மற்றும் அரே அதி-
கோரிகள உடேடை ேைரும் கை்நது 
பகோண்டைனர.   

 ேோடைேோளை கலவியில புதிை மோற் -
றஙகளை ஏற்ேடுத்தும் எண்ணகக -
ருவின கீழ், ப்தோழில வோண்ளமக-
கலவிககு முனனுரிளம அளிககும் 
வளகயில, ேோடைேோளை மடடைத்தில 
ப்தோழில வோண்ளம ஆசிரிைரகளை 
உருவோககும் பேைைமரவுகளை ேடைத்-
தும் பேைற்ேோடுகள முனபனடுககப -
ேடடுளைன.   

இத்திடடைத்தின கீழ் மினுவோங-
பகோளடை கலவி வைைத்திலுளை கல -
பைோழுளவ, அல - அமோன முஸ்லிம் 
மகோ வித்திைோைைத்தில, ப்தர்நப்த-
டுககபேடடை 11 ஆசிரிைரகளுககோன 
பேைைமரவு அல - அமோன முஸ்லிம் 
மகோ வித்திைோைைத்தில அண்ளம-
யில இடைம்பேற்றது.   

 இச்பேைைமரளவ 'பவற்றிகர-
மோன பேைற்திடடை முனபமோழிவு' 
எனும் ்தளைபபில, ப்தசிை கலவி 
நிறுவகத்தின வைவோைர எம்.
பெ.எம். ேனீர ேடைத்தினோர.   

 அல - அமோன அதிேர எம்.ரீ.எம். 
ஆஸிம் வழிகோடடைலில, முழு ேோள 
பேைைமரவோக ேளடைபேற்ற இ்ந -
நிகழ்வின நிளறவில ேஙபகற்ற 
ஆசிரிைரகளுககு ேோனறி்தழ்களும் 
வழஙகபேடடைன. 'இது கோத்திரமோன 

பேைைமரவோக அளமைபபேற்ற-
்தோகக குறிபபிடடை வித்திைோைை 
அதிேர எம்.ரீ.எம். ஆஸிம், எதிரகோ -
ைத்திலும் இதுபேோனற பேைைமர-
வுகளைத் ப்தோடைர்நது முனபனடுப-
ே்தற்கு திடடைமிடடிருபே்தோகவும் 
குறிபபிடடைோர.  

 பகோவிட 19 ப்தோற்று கோரண -
மோக ேோடடின கலவித்துளற ேோரிை 
ேவோளை எதிரபகோண்டைது எனறோ-
லும் ்தற்பேோது நிளைளம ஓரைவு 
சீரளடை்நது கோணபேடும் நிளையில, 
'ேோடைேோளை மடடை ப்தோழில 

வோண்ளம ஆசிரிைர அபிவிருத்தித் 
திடடைத்ள்த' ( SBATD ) மு்தனளமப 
ேடுத்தி, ப்தர்நப்தடுககபேடடை ஆசி -
ரிைரகளுககோன பேைைமரவுகள 
்தற்பேோது இடைம்பேற்று வருகின -
றன.

ஜனவாதி்பதி க�வாட்வா்பய ரவாஜ்பக் ஷவின் ஈரவாண்டுப் ்பதவிக் �வாலதமதயிடடு ஜனவாதி்பதி ஊ்�ப் பிரிவு தயவாரிதத, "ெவவால�ளுக்கு ைததியில சுபீடெததின் ஈரவாண்டு" தமலப்பிலவான நூலின் முமசைவாழிப் ்பதிப்பு�ள், விகெ் சதவாமலக்�வாடசி நி�ழ்ச்சியின் இறுவடடு ைற்றும 'Signature 
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அரூஸிய்யா தரீக்யாவின் ஆன்மீ் 
தலைவர் பேருவலை விஜ்ம் 
பேருவளை விபேடை நிருேர 

இ ை ங ள க க கு வி ெ ை ம் 
பேயதுளை அரூஸிைதுல 
கோதிரியைோ ்தரீககோவின 
புதிை ஆனமீகத் ்தளைவர 
ேஙளகககுறிை அஷபேயக 
ேோஸிர ஆலிம் பின முஹம் -
மத் சுளகப ஆலிம் அரூஸி -
ைதுல கோதிரி  ேோளை  24 
ஆம் திகதி பேருவளைககு 
விெைம் பேயகிறோர. 

இைஙளகயின மு்தைோவது ேளளி -
வோேைோன வரைோற்று பிரசித்திபேற்ற 
பேருவளை, மரு்தோளன மஸ்ஜிதுல 
அபரோர ேளளிவோேலில 24 ஆம் 
திகதி கோளை 8 மணிககு இவருககு 
வரபவற்ேளிககபேடைவுளைது. 

ேளளிவோேல நிரவோக ேளேத் 
்தளைவர கைோபீடை பமௌைவி 
அஸ்வர அ்ோயிதீன (அல 
அஸ்ஹரி) ்தளைளமயில ேளடைபே -

றும் வரபவற்புநிகழ்வில 
உைமோககள, ஊர பிரமு -
கரகள, அரசிைலவோதிகள 
உடேடை ேைரும் கை்நது -
பகோளவர.

அப்தபவளை, இவர 
பகச்சிமளை ்தரகோவுககும் 
ேோளைை தினம் விெைம் 
பேயைவுளைோர. அரூஸி -
ைதுல கோதிரியைோ ்தரீககோ -
வின ஆனமீகத் ்தளைவரோக 

இரு்நது அண்ளமயில இளறைடி -
பேர்ந்த ப்தனனி்நதிைோளவச் பேர்ந்த 
பிரேை மோரககஅறிஞர கைோநிதி 
பமௌைவி அபழலுல உைமோ 
ள்தககோ சுளஹப ஆலிம் அவரக -
ளின மளறவிற்கு பினனர இத்்தரீக -
கோவின புதிை ஆனமீகத் ்தளைவ -
ரோக அவரது பு்தலவர ேஙளகககுரிை 
ள்தககோ ேோஸிர ஆலிம் நிைமிககப -
ேடடுளைளம குறிபபிடைத்்தககது.  

ஐக்கிய �வாஙகிரஸ் �டசியின் உயர்பீ் உறுப்பினர்�ளுக்கும இரவாஜவாங� அமைச்ெர் 
துமிந்த திெவாநவாயக்�வுக்கும இம்யிலவான ெந்திப்ச்பவான்று   அநுரவாதபுரததில அமைந் -
துள்ள அமைச்ெரின் இலலததில அண்மையில நம்ச்பற்்றது. இதன்க்பவாது ஆளும 
ச்பவாதுஜன ச்பரமுன �டசியு்ன் இமணந்து தற்க்பவாமதய சூழ்நிமலயில சதவா்ர்ந்தும 
எைது அரசியல ைற்றும பிரெவார ந்வடிக்ம��மள கைற்ச�வாள்வது ்பற்றி �லந்துமர -
யவா்ப்்பட்து. இந்நி�ழ்வில ஐக்கிய �வாஙகிரஸ் �டசியின் கதசிய தமலவர் மு்பவா்றக் 
அப்துல ைஜீத, உ்ப செயலவாளர் முஜவாஹித முெமைது, கதசிய அமைப்்பவாளர் முெம -
ைது ெதீக் ைற்றும ச�வாள்ம� ்பரப்பு செயலவாளர் ஸப்வவான் முெமைது ெலைவான் 
ஆகிகயவார் �லந்து ச�வாண்்னர்.

ச�வாகரவானவாவவால ்பவாதிக்�ப்்படடுள்ள ைகனவா �கணென் MP  நலம ச்ப்ற கவண்டி விகஜ் பூமஜ வழி்பவாடு�ள் ச�வாழுமபு ையூர்பதி ஸ்ரீ ்பததிர�வாளி அம்பவாள் ஆலயததில நம்ச்பற்்றது. 
இதில ஜனநவாய� ைக்�ள் முன்னணியின் கதசிய அமைப்்பவாளரும முன்னவாள் ைததிய ைவா�வாண ெம்ப உறுப்பினரும, முன்னவாள் ச�வாழுமபு ைவாந�ரெம்ப உறுப்பினருைவான பிர�வாஷ் 
�கணென் உட்ப் �டசியின் முக்கிய பிரமு�ர்�ள் �லந்துச�வாண்டுள்ளமத ்ப்ங�ளில �வாணலவாம.    

ேயாடசயாலை்ளில் ததயாழில்வயாணலமை   
்ல்வித்திடடம் அறிமு்ம்   
�லசலவாழுமவ அல அைவானில விகஷ் செயலைர்வு   

இப்தி்யார் தஜமீலின் 
மையாமைனயார் ்யாைமையானயார்

அம்ேயாநபதயாடலடயில் 'மிஹிநது நிவஹன' 
பதசி் விழயா ஆரம்ேம்

புத்தைத்தில் தவளைத்தினயால் 
ேயாதிக்ப்ேடபடயாருககு உைர் உணவுப் தேயாதி்ள
கற்பிடடி தினகரன விபஷடை நிருேர

புத்்தைம் ேோைோவி முலளை ஸ்கீம் 
கிரோமத்தில பவளைத்தினோல ேோதிக -
கபேடடை குடும்ேஙகளுககு முலளை 
ஸ்கீம் Social Aid ேமூக அளமபபின 
ஏற்ேோடடில உைர உணவுப பேோருட-
கள வழஙகிளவககபேடடைன.

Social Aid அளமபபின ்தளைவர 
அபதுல ரஹீம் ெேருலைோஹ் ்தளை -
ளமயில இ்ந்த நிகழ்வு பேற்று முன-
தினம்  (21) மோளை முலளை ஸ்கீம் 
நூரோனியைோ ெஸூம்ஆ மஸ்ஜிதில 
இடைம்பேற்றது.

இ்ந்த நிகழ்வில முலளை ஸ்கீம் 
நூரோனியைோ ெஸூம்ஆ மஸ்ஜித் உே 
்தளைவர ஏ.சி.முஹம்மது ரிேோய, 
பேைைோைர பெ. சிபலி ஆசிரிைர, 
ஆபைோேகர எஸ்.எம்.ஐயூப ஆசிரி-
ைர, உடேடை நிரவோக ேளேயினரும், 
Social Aid ேமூக அளமபபின பேை-
ைோைர எப.நிபரோஜ், பேோருைோைர 
ளவ.சுளஹல உடேடை உறுபபினரக -
ளும் கை்நதுபகோண்டைனர.

அண்ளமயில பேய்த கடும் மளழ-
யினோல ேோைோவி முலளை ஸ்கீம் 
கிரோமத்தின ஒரு ்தோழ் நிைபேகுதி 
பவளைத்தினோல மூழ்கிைது.

இவவோறு பவளைத்தினோல ேோதிக -
கபேடடை குடும்ேஙகளுககு பிரப்த-
ேத்தில உளை ்தனவ்ந்தரகள, வரத்-
்தகரகள மற்றும் ப்தோழில நிமித்்தம் 
பவளிேோடுகளில வோழும் முலளை 
ஸ்கீம் ேபகோ்தரரகள உளளிடபடைோரி-

டைம் இரு்நது பேறபேடடை நிதியிலி -
ரு்நது பேறபேடடை உைர உணவுப 
பேோருடகள மற்றும் அத்திைோவசி-
ைப பேோருடகள எனேன 77 குடும்-
ேஙகளுககு ேகிர்ந்தளிககபேடடைளம 
குறிபபிடைத்்தககது.



 ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,                
ஷம்ஸ் போஹிம்

முழுநோட்டையும் ஒன்்ோக கருதி 
்வடைக்கு கிழக்கு உடபடை  14,021 
கிரோமலெ்வகர் பிரிவுகளுக்கும் 
4917 உள்ளுரோடசி பிரிவுகளுக்கும்   
கடசி, இன மத கு� லபதமின்றி 
ஒலர அள்வோன நிதி ்வழஙகபபட-
டுள்ளதோக நிதி அ்மசெர் பசில 

ரோஜபக் ஷ சதரிவிததோர். சகோவிட-
டினோல   அதிகம் போதிக்கபபடடை  
தரபபினர் குறிதது  ்வரவு செ�வுத-
திடடைததில கூடுதல க்வனம் செலுத-
தபபடடுள்ளது. 

இதில உள்ளடைஙகோக ெக� தரபபி-
னருக்கும் நி்வோரணம் ்வழஙக பின்-
நிறக மோடலடைோம் என்றும் அ்வர் 
குறிபபிடடைோர்.  

2022 ்வரவுசெ�வுத
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2021 நவம்பர் 23 செவவவாய்க்கிழனை

திதி: --ெதுர்த்தி

ரவாகுகவாலம :  ்பகல் :  03.00  -  4.30வனர
சு்பநநரம : கவானல : 01.30  -  3.00வனர
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இன்னறைய சு்பதினமச�வாழுனக 
நநரம

 நைஷம  - சவறறி

ரிஷ்பம  - - ்பவாரவாட்டு

மிதுனம - - �னம

கடகம - - ந்பவாட்டி

சிமைம - - நகவா்பம

கன்னி - - முயறசி

துலவாம  - நன்னை

விருச்சிகம - - சுகம

�னுசு  - செலவு

ைகரம - - ச்பவாறுனை

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - செலவு

நயவாகம: ைரண-சித்� நயவாகம

3

இரவாசி ்பலன்கள்

கலவாநிதி இரவாைச்ெந்திரகுருக்கள்
(்பவாபு ெர்ைவா)

கனடியன் ட�ொலர்
வவாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல156.79 162.96

யூர�ொ
வவாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல223.85 232.26

ஐப்ொன் டயன்
வவாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல1.7169 1.7858

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வவாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல145.77 150.65

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வவாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல265.16 273.85

சுவிஸ பி�ொஙக்
வவாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல211.85 219.78

அடெரிக்க ட�ொலர்
வவாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வவாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல143.01 149.30

குறித்�
வினல

குறித்�
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 534.00

குவைத் டினொர் 665.86

ஓெொன் ரியொல் 522.98

கட�ொர் ரியொல் 55.29

சவூதி ரியொல் 53.68

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 54.81

நாணய
மாற்று

22 மு�ல் 24வனர

சுபஹ்  - 04.43
லுஹர்  - 11.58
அஸர்  - 03.20
மஃரிப்  - 05.51
இஷா  - 07.04

உர இ்க்குமதி 
சதோடைர்போன தீர்மோ-
னததில எவ்வித மோற-
்மும் இல்� என 
ஜனோதிபதி லகோடடைோ-
பய ரோஜபக்ஷ சதரி-
விததுள்ளோர்.

லநறறு (22) பிறப-
கல ஜனோதிபதி செய-
�கததில இடைம்சபற் விலஷடை க�ந்-
து்ரயோடைலின் லபோது அ்வர் இத்ன 
சதரிவிதததோக ஜனோதிபதி ஊடைக 
பிரிவு அறிக்்க ஒன்்் ச்வளியிட-
டுள்ளது.

அததுடைன், அரெோஙகம் என்் 
ரீதியில லெதன வி்வெோயததில ஈடு-
படுல்வோருக்கு மோததிரலம நி்வோர-
ணஙகள் ்வழஙகபபடும் என அ்வர் 
லமலும் சதரிவிததுள்ளோர். மரக்கறி-
கள், லெோளம் மறறும் ஏ்னய தோனிய 

பயிர்சசெய்கக்கோக தனியோர் து் -்
யினூடைோக வி்வெோய இரெோயனஙக்ள 
இ்க்குமதி செயயுமோறும்   ஜனோதிபதி 
லகோடடைோபய ரோஜபக்ஷ பணிபபு்ர 
விடுததுள்ளோர்.

பசு்ம வி்வெோய சபோருளோதோரலம 
அரெோஙகததின் சகோள்்க எனவும் 
ஜனோதிபதி மீண்டும் ்வலியுறுததி-
யுள்ளோர்.

அரெோஙகததினோல அமுலபடுததப-
படும் நி்வோரண திடடைததின் 
கீழ் இரெோயன 

இ � ங ் க யி ல 
லபோரின்லபோதும் ்வன்-
மு ் ் க ளின் ல ப ோ து ம் 
உயிரிழந்த்வர்கள் யோரோக 
இருந்தோலும் அ்வர்-
க்ள – அ்வர்களின் உ் -
வுகள் நி்னல்வந்தும் 
உரி்ம்ய எ்வரும் 
தடுக்கல்வ முடியோது என 
எதிர்க்கடசித த்�்வர் 
ெஜித பிலரமதோஸ சதரிவிததோர்.

்வடைக்கு, கிழக்கில மோவீரர் ்வோரம் 
க்டைபபிடிக்கபபடு்வதறகு நீதிமன்-
்ஙகள் ஊடைோன த்டையுததர்்வப 
சபோலிஸோர் சபறறு ்வருகின்்னர். 
இது இந்த அரசின் திடடைமிடடை 
செயல என்று தமிழ் அரசியல்வோதி-
கள் விெனம் சதரிவிததுள்ளனர்.

நல�ோடசி அரசில மோவீரர் நோள் 

நி்னல்வந்தல நடைதத 
அனுமதி ்வழஙகபபடடி -
ருந்தது. ஆனோல, இந்த 
ஆடசியில அனுமதி 
ஏன் மறுக்கபபடுகின்-
்து எனவும் தமிழ் 
அரசியல்வோதிகள் சீற-
்ததுடைன் லகள்வி எழுப-
பியுள்ளனர்.

இது சதோடைர்பில எதிர்க் -
கடசித த்�்வரோன ஐக்கிய மக்கள் 
ெக்தியின் த்�்வர் ெஜித பிலரமதோ-
ஸவிடைம் ஊடைகவிய�ோளர்கள் வின -
வியலபோலத அ்வர் லமறகண்டை்வோறு 
கூறினோர்.

அ்வர் லமலும் சதரிவிதததோ்வது:-
இ�ங்கயில கடைந்த கோ�ஙகளில 

லபோரின்லபோதும் ்வன்மு்் -
களின்லபோதும் ப�ர்

நினைவேந்தல் உரினைனை 
எேருவை ்தடுக்க முடிைாது  
 எதிர்க்கட்சித் �னலவர் ெஜித் !அவ�வானைவாக இருக்க அனைச்ெர் ென்ன வலியுறுத்து

வடக்கு, கிழக்கு உடபட முழு 
நாடடுக்கும் சமமான நிதி

14,021 GS பிரிவுகளுக்கும 4,917 உள்ளூரவாட்சி ென்பகளுக்கும

மினுவவாங்சகவாட சரஜி ரனதுங்க  ஆணகள் கல்லூரியில் 6 ஆம 
ஆணடு ச�வாடக்கம 9ஆம ஆணடு வனர வகுப்புகள் நநறறு 
ஆரம்பைவாகின.  (்படம: சகலும லியனநக)

சகோவிட சதோறறு கோரணமோக நோடைளோ-
விய ரீதியில இ்டை நிறுததபபடடிருந்த 
போடைெோ்�களின் கற்ல நடை்வடிக்்க-
கள் லநறறு முதல முழு்மயோக ஆரம்ப-
மோகியுள்ளன. 

நோடைளோவிய ரீதியில அ்னதது போடை -
ெோ்�களிலும் அ்னதது ்வகுபபு மோண-
்வர்களுக்குமோன கற்ல நடை்வடிக்்ககள் 
ஆரம்பிக்கபபடடுள்ளன.

இலதல்வ்ள, தடிமன், இருமல, கோயச-
ெல உள்ளிடடை லநோய அறிகுறிகள் கோணப -
படும் மோண்வர்க்ள போடைெோ்�க்கு 
அனுபப ல்வண்டைோம் எனவும் கலவி 
அ்மசசு லகடடுக்சகோண்டுள்ளது. 

பாடசானை்கள் வேற்று 
ேழனைககு திரும்பிை
ைவாணவரது வரவும திருப்தியளிப்பு

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,                   
ஷம்ஸ் போஹிம்

சகோவிட சநருக்கடிக்கு மததியி-
லும் நோடடு மக்களுக்கு ்வழஙகிய 
்வோக்குறுதி்ய ஜனோதிபதி லகோட-
டைோபய ரோஜபக்ஷ நி்்ல்வற்த த்வ -
்வில்� என ஆளுஙகடசியின் 
பிரதம சகோ்டைோ அ்மசெர் லஜோன்ஸ் -
டைன் சபர்னோண்லடைோ சதரிவிததோர்.

சநருக்கடியோன சூழ்நி்�யிலும் 
36.000  லபருக்கு அரெோஙகததினோல  
ல்வ்�்வோயபபு ்வழஙகபபடடுள்ள-
தோகவும் அ்வர் சதரிவிததோர்.

அரெோஙகம் கடைந்த இரண்டு ்வரு -
டைஙகள் என்ன செயதது என லகட-
லபோருக்கு எமது அரெோஙகம் ஊழல 
லமோெடி்ய ஒழிதது நோடடில சி்ந்த 
ஆடசி்ய நி்�நோடடியுள்ளது 
என்றும் அ்மசெர் சதரிவிததோர்.

போரோளுமன்்ததில லநறறு ்வரவு 
செ�வுத திடடைம் மீதோன வி்வோதத-
தில உ்ரயோறறும் லபோலத அ்மச-

ெர் இவ்்வோறு சதரிவித-
தோர்.

 இஙகு சதோடைர்ந்தும் 
உ்ரயோறறிய அ்வர்: 
நோட்டையும் நோடடின் 
போதுகோப்பயும் இல�ோ-
சதோழிதது அரசியல பழி-
்வோஙக்�லய  குறிக்-
லகோளோகக் சகோண்டு 
செயறபடடை எதிர்கடசியி-
னர் தறலபோது நோட்டை சபோறுபலபற-
கத தயோர் என கூறி ்வருகின்்னர்.

அ்வர்களின் அரசியல பழி்வோஙகல 
செயறபோலடை நோம் மூன்றில இரண்டு 
சபரும்போன்்ம்ய சபறறுக் 
சகோள்ள ்வழி்வகுததது.

நல�ோடசி அரெோஙகததின் கோ�த-
தில வீதி அபிவிருததி திடடைஙகளில 
சபரும் லமோெடி இடைம்சபறறுள்ளது. 
ஊழல லமோெடிகள் மலிந்த கோ�மோக 
அத்னக் குறிபபிடை முடியும்.

எதிர்க்கடசியில சி�ர் படடினி பறறி 
ெ்பயில லபசுகின்்னர். நோடடில 

எ்வரும் படடினி்ய எதிர்-
சகோள்்வதறகு  எமது அரெோங-
கம் ஒருலபோதும் இடைமளிக்-
கோது.

ச்வறும் ்வோர்த்தக்கு 
மடடும் மடடுபபடுத-
தோது ெோதோரண மக்களுக்கு 
நி்வோரணம் ்வழஙகு்வ்த 
இம்மு்  ் ்வரவுசெ�வுத 
திடடைம் அடிபப்டையோகக் 

சகோண்டுள்ளது.
கடைந்த ஆடசிக்கோ�ததில '் மததிரி 

ஆடசியில நி்�யோன நோடு', '100 நோள் 
ல்வ்�த திடடைம்' என ஆரம்பிக்கப-
படடு அதன்மூ�ம் எ்தயும் லமற-
சகோள்ள முடியோமல லபோனது. அக்கோ-
�ததில மததிய ்வஙகியின் பணத்த 
செ�்வழிதலத லதர்தல நடைததினோர்கள். 
சகோள்்ககளும்  ல்வ்�ததிடடைஙக-
ளும் சதோடைர்சசியோக மோறிக்சகோண்லடை 
இருந்தன. நோடடுக்லகோ மக்களுக்லகோ 
எதுவும் கி்டைக்கவில்� என்றும் 
அ்மசெர் லமலும் சதரிவிததோர்.

ோட்டு ைக்களுககு ேழங்கிை ோககுறுதினை
ஜைாதிபதி நினைவேற்ைத் ்தேைவில்னை

- அனைச்ெர் ந�வான்்ஸடன் ச்பர்னவாணநடவா ென்பயில் ச�ரிவிப்பு

 சகவாவிட்டினவால் ்பவாதிக்கப்்பட்நடவாருக்கு முன்னுரினை

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,                 
ஷம்ஸ் போஹிம்

ெபபுகஸ்கந்த எண்சணய சுததி -
கரிபபு நி்�யத்த மூடு்வதறகு 
லமறசகோண்டை தீர்மோனம் திடீசரன 
லமறசகோண்டைதல� என சபறல்ோ-
லிய ்வளதது்் அ்மசெர் உதய 
கம்மன்பி� போரோளுமன்்ததில சதரி-
விததோர்.

ச்வளிநோடடு செ�ோ்வணி்ய 
முகோ்மதது்வம் செயதுசகோள்்வ-
தறகோகல்வ மெகு எண்சணய இ்க் -
குமதி செய்வ்த  தறகோலிகமோக 
நிறுதத நடை்வடிக்்க எடுக்கபபட -
டுள்ளது. அதறகிணஙகல்வ

 ெபபுகஸ்கந்த எண்சணய சுததி-
கரிபபு நி்�யத்த மூடை நடை்வ -
டிக்்க எடுக்கபபடடைது என்றும் 
அ்மசெர் சதரிவிததோர்.

அலதல்வ்ள யுகதனவிய மின் உற -
பததி நி்�யததின் இயற்க திர்வ 
எரி்வோயு விநிலயோகததின் ஏகலபோக 
உரி்ம்ய அசமரிக்க நிறு்வனத -
துக்கு ்வழஙகு்வதறகு அரெோஙகம் 

எடுததுள்ள தீர்மோனத-
திறகு நோன் ஒருலபோ-
தும் இணஙகபலபோ்வ -
தில்�  என்றும் அ்வர் 
ெ்பயில சதரிவிததோர்.

ப ோ ர ோ ளு மன் ் த -
தில லநறறு ்வோயமூ� 
வி்டைக்கோன வினோக்-
கள் ல்வ்ளயின் லபோது 
எதிர்க்கடசி உறுபபினர்-
களோன ெமிந்திர விலஜசிறி மறறும் 
லேஷோ விதோனலக ஆகிலயோரின் 
லகள்விகளுக்கு பதி�ளிக்கும் 
லபோலத அ்மசெர் இவ்்வோறு சதரி-
விததோர்.

 அ்வர்கள் தமது லகள்விகளின் -
லபோது,

 மெகு எண்சணய சகோண்டு்வ -
ரு்வ்த நிறுததியுள்ளதோல ெபபு-
கஸ்கந்த எண்சணய சுததிகரிபபு 
நி்�யம் மூடைபபடடிருக்கின்்து. 

அதன் கோரணமோக நோடடில எரி -
சபோருள் தடடுபபோடு ஏறபடுமோ 
என்் ெந்லதகம் மக்கள் மததியில ஏற -
படடிருக்கின்்து. 

அதனோல தறலபோது 
நோடடில களஞ்சியப-
படுததபபடடிருக்கும் 
எரிசபோருள் சதோ்க 
லபோதுமோனதோ மறறும் 
எரிசபோருளுக்கு தட -
டுபபோடு ஏறபடைோது 
என்் உததர்வோதத்த 
மக்களுக்கு ்வழஙகமுடி -
யுமோ?

அததுடைன் சகர்வ�பபிடிய யுகத -
னவிய மின்உறபததி நி்�யததின் 
இயற்க திர்வ எரி்வோயு விநிலயோ-
கிக்கும் ஏகலபோக உரி்ம்ய அசம -
ரிக்க நிறு்வனததுக்கு ்வழஙகு்வ-
தறகு எடுததிருக்கும் ஒபபந்தததின் 
உண்்ம நி்� என்ன  என்றும் 
அ்வர்கள் லகள்வி எழுபபினர்.

அ்மசெர் சதோடைர்ந்தும் அதறகு பதி-
�ளிக்்கயில;

நோன் சபறல்ோலிய ்வளதது்் 
அ்மசெரோக இருக்கும்்வ்ர எரிசபோ-
ருள் கூடடுததோபனத்த தனியோர் 
மயமோக்கபலபோ்வதில்�. 
அதறகு இடைமளிபபதும்

மூடுே்தற்கு வைற்்்காள்்ளபபட்டுள்்ள
தீரைாைம் அேசரைா்க எடுத்்த்தல்ை

 ெப்புக்ஸகந்� எணசணய் சுத்திகரிப்பு நினலயம: சகவாவிட் சநருக்கடிக்கு ைத்தியிலும:

போடைெோ்� மோண்வர்-
கள் மறறும் இ்ளஞர்கள் 
மததியில புதிய சடைலடைோ 
உப ்்வரஸ் திரிபு பரவும் 
அபோயம் அதிகமோக 
கோணபபடு்வதோக இரோ-
ஜோஙக அ்மசெர் லபரோசி-
ரியர் ென்ன ஜயசுமன சதரி-
விததுள்ளோர்.

ஸ்ரீ ஜய்வர்தனபுர பலக்�க்கழ-
கததில லமறசகோள்ளபபடடை ஆய-
வின்படி, புதிய சடைலடைோ திரிபின் 
உப பரம்ப்ர போடைெோ்� மோண-
்வர்கள் மததியில பரவும் அபோயம் 
கோணபபடு்வதோக அ்வர் குறிபபிட-
டுள்ளோர்.

அநுரோதபுரததில இடைம்சபற் 
நிகழ்சசிசயோன்றின் பின்னர் ஊடை-

கஙகளுக்குக் கருதது 
ச த ரி வி க் கு ம் ல ப ோ ல த 
அ்வர் இவ்்வோறு சதரி-
விததோர். இலதல்வ்ள, 
ப ோ டை ெ ோ ் � க ளு க் -
குள்ளும் ச்வளியிலும் 
மோண்வர்கள் கூடு்வ்த 
கடடுபபடுததி,லநோய 
பரவு்வ்த தடுபபதற -

குரிய நடை்வடிக்்கக்ள முன்சன -
டுபபது அ்வசியம் என சீமோடடி 
ரிஜல்வ சிறு்வர் ்்வததியெோ்�-
யின் பணிபபோளர் ்்வததியர் ஜி. 
விலஜசூரிய சதரிவிததுள்ளோர்.

சகோலரோனோ சதோற்ோளர்களுக்கு 
ஏறபடும் சகோவிட சதோறறுக்கு 
பின்னரோன லநோய நி்�-
்மசயோன்று

ைாணேர, இன்ளஞர ைத்தியில் 
்டல்டா திரிபு பரவும் அபாைம் 

ச்வளிவி்வகோர  அ்மசசின் 
சகோன்சியூ�ர் வி்வகோர பிரிவின் 
இ�ததிரனியல ஆ்வணச ெோன்றி-
தழ்  லெ் ்வகள் லநறறு (22) முதல 
150 லபருக்கு மடடுபபடுததபபட-
டுள்ளது.

மின்னணு  ஆ்வணச ெோன் -்
ளிபபு மு்்்மயில (e-DAS)) ஏறபடடை 
லகோளோறு கோரணமோக கடைந்த  ்வோரம் ெோன் -்
ளிபபு லெ் ்வகள் போதிக்கபபடடைதோகவும் 
இதனோல, லெ் ்வக்ள  ்வழஙகு்வதில 
நீண்டை கோ� தோமதம் ஏறபடடைதோகவும் 
ச்வளிவி்வகோர அ்மசசு  சதரிவிததுள்-

ளது. லமலும், பிரோந்திய சகோன்-
சியூ�ர் அலு்வ�கஙகள்  மறறும் 
ச்வளிநோடுகளில உள்ள இ�ங-
்கத தூதரகஙகளின் கி்ள ெோன்-
்ளிபபு  மு்்்மயும் போதிக்கப-
படடுள்ளது.

ச்வளிவி்வகோர அ்மசசு 
தறலபோது நி்�்ம்ய ெரிசெய்வதில 
ஈடுபடடுள்ளதுடைன், அது்வ ர் ெோன்-
்ளிபபு லெ் ்வகள் மடடுபபடுததப-
படடுள்ளன.

இந்தப  பிரசசி்னகள் சீர் 
செயயபபடடைவுடைன்

்்கான்சியூைர பிரிவில் 
ைட்டுபபடுத்திை வசனே
சவளிநவாட்டு அனைச்சு அறிவிப்பு

நநறறு மு�ல் ைறுஅறிவித்�ல் வனர

உரம் இைககுைதி ்்தாடரபாை 
தீரைாைம்; எந்த ைாற்ைமும் இல்னை

ஜனாதிபதி க�ாட்ாபய 
திட்வட்மா� தெரிவிப்பு 

  சேதன விவோயத்தில்  
     ஈடுபடுசவாருக்கு மட்டுசம நிவாரணம் 

மினுவவாங்சகவாட நவாலந்� ஆணகள் கல்லூரியில் 6 ஆம ஆணடு ச�வாடக்கம 9ஆம ஆணடு வனர வகுப்புகள் நநறறு ஆரம்பைவா-
கின.    ்படம: சகலும லியனநக  
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வீழ்ச்சி நிலையிலிருந்து மீண்டும்
தீவிரமலையும் க�ொவிட் க�ொற்று!

நொட்டில் �ைந்� ஜுலை மொ�த்தின் பிற்்ப-
குதி மு�ல் க�ொவிட் 19 க�ொற்று மூன்-
றொவது அலையொ� ஆரம்்பமொனது. 

ஆன ப்பொதிலும் எடுத்� எடுப்பிபைபய இத்க�ொற்று 
�ட்டுப்்பொட்டுக�ொன �னிலமப்்படுத்�ல் ஊரைங்கு 
உள்ளிட்ை ஏலனய �ட்டுப்்பொட்டு நைவடிகல��லை 
முன்கனடுத்து நொட்லை முழுலமயொ� முைக�ொ� 
வல�யில் �ட்டுப்்பொடு�ள் முன்கனடுக�ப்்பட்ைன. 
குறிப்்பொ� திருமண லவ்பவங்�ள், மரண வீடு�ளில் 
இைம்க்பறும் இறுதிக கிரிலய நி�ழ்வு�ள் என்்பவற்-
றில் �ைந்து க�ொள்்பவர�ளின் எண்ணிகல�, அரச, 
�னியொர அலுவை�ங்�ளுககு �ைலமககு அலைக�ப்-
்படு்பவர�ளின் எண்ணிகல�, சமய வழி்பொட்டு �ைங் -
�ளில் சமய வழி்பொடு�ளில் ்பங்கு்பற்று்பவர�ளின் 
எண்ணிகல�, ்பயணி�ள் ்பஸ் வண்டி�ள், ரயில்�-
ளில் ஆசனங்�ளுககு ஏற்்ப ்பயணிப்்பவர�ளின் எண்-
ணிகல� என்்பன வலரயறுக�ப்்பட்ைன. அத்ப�ொடு 
மொ�ொணங்�ளுககு இலையில் ்பயணக �ட்டுப்்பொடு 
விதிக�ப்்பட்ைப�ொடு அநொவசியமொன ்பயணங்�ளுக -
கும் நைமொட்ைங்�ளுககும் �லையும் விதிக�ப்்பட்ைது.   
  இவவொறு இத்க�ொற்றின் தீவிரத்ல�க �ட்டுப்்படுத்தி 
அ�லன க்பருவீழ்ச்சி நிலைககு க�ொண்டு வரும் 
பநொககில் ்பைவி�மொன �ட்டுப்்பொட்டு நைவடிகல��ள் 
முன்கனடுக�ப்்பட்ைன. ஆனொலும் இக�ட்டுப்்பொட்டு 
நைவடிகல��ள் க�ொைரபில் மக�ளில் க்பரும்்பொைொன -
வர�ள் �வனயீனமொ�வும் உ�ொசீனமொ�வும் நைந்து 
க�ொள்ைபவ கசய�னர. அ�ன் விலைவொ� இத் -
க�ொற்றுககு உள்ைொனர�ைொ�ப் ்பதிவொகின்றவர�ளின் 
எண்ணிகல� நொைொந்�ம் அதி�ரித்ப� கசன்றது. 
  இ�ன் �ொரணத்தினொல் நொட்லை முழுலமயொ� முைக� 
பவண்டிய இக�ட்ைொன நிலை உருவொனது. மக�ளின் 
ஆபரொககிய நைன்�ளுககு முன்னுரிலமயளித்து 
இத்க�ொற்று ்பரவு�லைக �ட்டுப்்படுத்தும் பநொககில் 
�னிலமப்்படுத்�ல் ஊரைங்கு, ்பயணக �ட்டுப்்பொட்டு 
உள்ளிட்ை இத்க�ொற்று �ட்டுப்்பொட்டுக�ொன அலனத்து 
நைவடிகல��ளும் இறுக�மொன முலறயில் அமுல்-
்படுத்�ப்்பட்ைன. இ�ன் ்பயனொ� சுமொர ஆறு வொரங் -
�ைொனதும் இத்க�ொற்றுககு உள்ைொனவர�ைொ� 
நொைொந்�ம் ்பதிவொகின்றவர�ளின் எண்ணிகல� 
குலறவலையத் க�ொைங்கியது. அ�லனத் க�ொைரந்து 
இத்க�ொற்று க்பருவீழ்ச்சி நிலைககு வரத் க�ொைங்கி -
யது.   
  இந்நிலையில், இத்க�ொற்று �ட்டுப்்பொட்டுக�ொன 
இறுக�மொன நைவடிகல��ளில் �ட்ைம் �ட்ைமொ� 
�ைரவு�ள் ஏற்்படுத்�ப்்பட்டு நொட்டில் இயல்பு நிலை 
ப�ொற்றுவிக�ப்்பட்டுள்ைது. ஆனொலும் நொட்டில் இத்-
க�ொற்று முழுலமயொன �ட்டுப்்பொட்லை அலைந்து 
விைல்லை என்்பல� மறந்து விைைொ�ொது. மக�ளின் 
க்பொருைொ�ொர நைன்�லை முன்னிலைப்்படுத்திபய 
இத்�ைரவு�ள் பமற்க�ொள்ைப்்பட்டிருககின்றன. 
அ�ன் �ொரணத்தினொல்�ொன் இத்க�ொற்லற �விரத்-
துக க�ொள்வ�ற்�ொன அடிப்்பலை சு�ொ�ொர வழி�ொட்-
ைல்�லைத் க�ொைரந்தும் �லைப்பிடித்க�ொழுகுமொறு 
சு�ொ�ொர �ரப்பினரும் மருத்துவ நிபுணர�ளும் மக�-
ளிைம் ப�ொரிகல� விடுத்து வருகின்றனர.   
 இருந்� ப்பொதிலும நொட்டின் சனத்க�ொல�யில் க்பரும் -
்பகுதியினருககு இத்க�ொற்றின் �ொக�த்ல�க �ட்டுப்்ப-
டுத்துவ�ற்�ொன �டுப்பூசி க்பற்றுக க�ொடுக�ப்்பட்டு 
இருப்்ப�ொலும் �ைந்� சிை வொரங்�ைொ� இத்க�ொற் -
றுககு உள்ைொனவர�ைொ� நொைொந்�ம் அலையொைம் 
�ொணப்்படு்பவர�ளின் எண்ணிகல�யில் வீழ்ச்சி ஏற் -
்பட்டிருப்்ப�ொலும் இத்க�ொற்று �விரப்புக�ொன அடிப்-
்பலை சு�ொ�ொர வழி�ொட்ைல்�ள் க�ொைரபில் மக�ள் 
மத்தியில் மீண்டும் அசிரத்ல�யும் �வனயீனமும் 
அதி�ரிக�த் க�ொைங்கியுள்ைது. இ�லன நொகைங்கி -
லும் ்பரவைொ� அவ�ொனிக�க கூடிய�ொ� உள்ைது.   
 இ�ன் விலைவொ�, 'இத்க�ொற்றுககு உள்ைொனவர-
�ைொ� நொைொந்�ம் அலையொைம் �ொணப்்படு்பவர -
�ளின் எண்ணிகல� 15 ,- 20 வீ�ம் �ைந்� சிை 
தினங்�ைொ� அதி�ரித்துள்ைது' என்று குறிப்பிட் -
டுள்ை சு�ொ�ொர அலமச்சின் க�ொவிட் 19 க�ொற்று 
�ட்டுப்்பொட்டு நைவடிகல��ளுக�ொன பிர�ொன க�ொைர -
்பொைர கைொகைர அன்வர ஹம்�ொனி, 'யொழ்ப்்பொணம், 
அம்்பொலற, �ம்்பஹொ, குருநொ�ல், அநுரொ�புரம், 
க்பொைன்னறுலவ, ்பதுலை ஆகிய மொவட்ைங்�ளில் 
இவவதி�ரிப்ல்ப அவ�ொனிக� முடிகின்றது. அ�னொல் 
இம்மொவட்ைங்�லைச் பசரந்�வர�ளுககு இத்க�ொற்-
றின் �ொக�த்ல�க �ட்டுப்்படுத்துவ�ற்�ொன பூஸ்ைர 
�டுப்பூசிலய உைனடியொ� வைங்�வும் தீரமொனிக�ப்-
்பட்டுள்ைது' என்று க�ரிவித்துள்ைொர.   
 இந்� நிலையில், சு�ொ�ொர பசலவ�ள் ்பணிப்்பொ-
ைர நொய�ம் கைொகைர அபசை குணவர�ன, 'இந்� 
நிலைலம நீடிககுமொயின் நொட்லை மீண்டும் முைக� 
பவண்டிய நிலைபய ஏற்்படும். அ�ன் விலைவொ� 
மக�ளின் வொழ்வொ�ொரம் மி� பமொசமொ�ப் ்பொதிக�ப்-
்பைக கூடிய நிலைககு மு�ம் க�ொடுக� பநரிைைொம். 
அத்ப�ொடு சம்்பைம் உள்ளிட்ை க�ொடுப்்பனவு�லைக 
கூை மட்டுப்்படுத்� பவண்டிய நிலைககு உள்ைொ�-
ைொம்' என்று குறிப்பிட்டிருககின்றொர.   
 ஆ�பவ க�ொவிட் 19 க�ொற்று க�ொைரபில் �ைந்� 
�ொைங்�ளில் க்பற்றுக க�ொண்டுள்ை அனு்பவங்-
�லையொவது �ருத்தில் க�ொண்டு இத்க�ொற்று 
குறித்து �வனயீனமொ�வும் அசிரத்ல�பயொடும் 
நைந்து க�ொள்வல� ஒவகவொருவரும் �விரத் -
துக க�ொள்ை பவண்டும். அப்ப்பொது�ொன் இத் -
க�ொற்று மீண்டும் தீவிரமலைவல�யும் நொடு முைக -
�ப்்படுவல�யும் �விரத்துக க�ொள்ை முடியும். 
அது நொட்டுககும் மக�ளுககும் அளிககும் ்பொரிய 
பசலவயொ� அலமயும்.   
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்தபால் கபட்டி இலக�ம் : 834
க்தா்லபபசி இலக�ம் : 2429429, 2429272, 2429279

கபகஸ் : 2429270, 2429329,  விளம்பர மு�ா்மயாளர் : 2429321

கண ண்ாக இருந்து எதனையும் கண்டறிந்து கூறும் 
அறிஞர் பெருமககனைச் சூழ னைத்துக 
பகணாணடிருபெதத ஆட்சியணாைர்ககு நனனம ெயககும்.

 சூழவார்�ண் ணா� ஒழு�லான் மன்னவன்
சூழவா்ரக சூழந்து க�ாளல்

குறள் தரும் சிநதனை

கலைஞரகலை ஊக்குவிக்கும் ந�ோக்கில்
'த�ோைஸ் மநக பகன' கைோசோர திட்டம்
கனைஞர்கனை உருைணாககுைதி-

லும், அைர்கைது கனைகனை 
ஊககுவிபெதிலும் நணா்டைணாவிய 

ரீதியில் முனபைடுககபெடும் கைணாசணார 
அலுைல்கள் அனமச்சின 'பதணாைஸ் மதக 
ெகை' ததசிய தைனைத் திட்்டம் பிரததச 
பசயைகஙகள் ததணாறும் சிறபெணாக முன-
பைடுககபெட்டு ைருகினறது.

 பிரததச பசயைகஙகளின கீழ் ைழி-
ந்டத்தபெடுகினற கைணாசணார அதிகணார 
சனெகள் மற்றும் கைணாசணாரப பிரிவுகள் 
மூைம் கைணாசணார அலுைல்கள் அனமச் -
சின ெணிபபுனரககனமைணாை இவைணா -
றணாை முனபமணாழிவுகளுககு பசயலூக-
கம் பகணாடுபெதில் கல்முனை பிரததச 
பசயைக கைணாசணாரப பிரிவின ெஙகளிபபுக-
கள் அைபெரியதணாகும்.

 கைணாசணார விழணாககனை ஒருஙகின்த்-
தல், ெணா்டசணானை மணா்ைர்களின கனை 
தமம்ெணாட்டினை ஊககுவித் -
தல், சுைதம் கனைஞர் விருது 
ைழஙகல், கனை மனறஙக -
ளுககணாை பசயற்ெணாட்டு ஊககு -
விபபு கணாதசணானைகனை ைழங -
கல் மற்றும் பிரததச பசயைக 
அலுைைகர்களின திறனம -
கனை தமம்ெடுத்துதல் எைப 
ெல்தைறு பசயற்ெணாடுகளிலும் 
கல்முனை பிரததச பசயைகம் 
பதணா்டர்ந்து  பசயற்ெட்டு ைரு -
கினறது.

  கல்முனை பிரததச பசயைக 
கைணாசணார அதிகணாரசனெயின ஆைணா-
சனைககி்ஙக கைணாசணார உத்தி -
தயணாகத்தர் எம். எச்.பெௌசுல் 
ஹிெணாைணாவின ஒருஙகின்பபில் 
பசயற்றிட்்டஙகள் கனைைடிை-
மணாகி ைருகினறை. 

கைணாசணார அலுைல்கள் தின்க கைத் -
தின ெணிபபுனரககனமய பிரததச 
பசயைக உத்திதயணாகத்தர்களுககின்டயி-
ைணாை விைணாத தமன்ட அரஙகபமணானறு 
அணனமயில் கணாைணாசணார அபிவிருத்தி உத் -

திதயணாகத்தர் பெௌசுல் ஹிெணாைணா தனை-
னமயில் நன்டபெற்றது.

  பிரததச பசயைணாைர் தே.லியணாககத் 
அலி தமற்ெடி நிகழ்வுகளில் பிரதம அதி -
தியணாகக கைந்து பகணாணடு கனைஞர்கனை 
ஊககபெடுத்தி ைருகினறனம குறிபபி-
்டத்தகக வி்டயமணாகும். பினற எப.எப.
எம். பிரதிப ெணிபெணாைரும்  கைணாசணார 
அதிகணார சனெயின உெ பசயைணாைருமணாை 
ெஸீர் அபதுல் னகயூம் நிகழ்னை ஒருஙகி -
ன்த்தணார்.

 'சமூக ஊ்டகஙகளின ஆககிரமிபபில் 
குடும்ெம் மற்றும் சமூகஙகளுககின்டயி-
ைணாை இன்டத்பதணா்டர்புகள் சணாதகமணாக 
ைைர்ச்சி அன்டந்துள்ைதணா?இல்னையணா?' 
எனனும் தனைபபில் விைணாதம் இ்டம் -
பெற்றது. கல்முனை ைையககல்வி ெணி-
மனையின க்ககணாைர் னை.ஹபிபுல்-
ைணாஹ், நிந்தவூர் பிரததச பசயைக உதவி 

பிரததச பசயைணாைர் பேசணான ஆசீக, 
கவிஞர் தசணானைககிளி ஆகிதயணார் நடுைர் -
கைணாகக கைந்து பகணாண்டைர்.

 சமூக ஊ்டகஙகளின ஆககிரமிபபில் 
குடும்ெம் மற்றும் சமூகஙகளுககின்டயி-
ைணாை இன்டத் பதணா்டர்புகள் சணாதகமணாக 

இல்னை எனற அணியிைதர விைணாதத்-
தில் பைற்றியீட்டிைர்.

  கைந்து பகணாணத்டணாருககு சணானறி -
தழ்களும் பைற்றியீட்டியைர்களுககு 
நினைவுப ெரிசில்களும் அதிதிகைணால் 
ைழஙகி னைககபெட்்டை. 'பதணாைஸ் 
மதக ெகை' ததசிய தைனைத்திட்்டத்-

தின மற்றுபமணாரு நிகழ்ைணாக கனை 
உ்ர்வுகனை பைளி உைகத்திற்குப 
ெரைைணாகும் தநணாககில் கனை மனறஙக-
ளுககணாை கணாதசணானை ைழஙகும் நிகழ்வு 
கல்முனை பிரததச பசயைக தகட்தெணார் 
கூ்டத்தில் நன்டபெற்றது. பிரததச பசய-
ைணாைர் தே.லியணாககத் அலி பிரதம கைந்து 
பகணாணடு கனை மனறஙகளின தனை-
ைர்களுககு கணாதசணானைகனை ைழஙகி 
னைத்தணார்.

  அம்ெணானற மணாைட்்ட கைணாசணார உத் -
திதயணாகத்தர் டி.எம் றிம்சணான, சமுர்த்தி 
தனைனமபபீ்ட முகணானமயணாைரும், 
கைணாச்சணார அதிகணார சனெயின பிரதித் 
தனைைருமணாை ஏ.ஆர். எம்.சணாலீஹ், 
நிருைணாக உத்திதயணாகத்தர் எம்.என.
எம்.ரம்சணான, கைணாசணார உத்திதயணாகத்தர் 
பெௌசுல் ஹிெணாைணா ஆகிதயணாரும் நிகழ்-
வில் கைந்து பகணாண்டைர்.
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கஜஸ்மி எம்.மூஸா
(கபரியநீலாவ்ண தின�ரன் நிருபர்)

எம்.எஸ்.எம்.முன்்தஸிர் 
(பாணந்து்ை மததிய குறூப் நிருபர்) 

பி ரெை நடிகர் சூர்யணாவுககு 
இனபைணாரு சிககல் ைந்துள்ைது.
இனதபயணாட்டிய எச்சரிகனகயும் 

ெறந்து ைந்துள்ைது. 'பேய்பீம்' ெ்டம் 
இபதெணாது ைனர மககள் மத்தியில் 
நல்ை ைரதைற்னெ பெற்று ைருகிறது. 
எனினும் சிை கணாட்சிகளில் ைனனியர் 
சமுதணாயம் இழிவுெடுத்தபெட்டிருபெ -
தணாக சர்ச்னசகள் எழுந்தை. 

இதுபதணா்டர்ெணாக ெணா.ம.க இனைஞ -
ரணி தனைைர் அனபுமணி ரணாமதணாஸ், 
நடிகர் சூர்யணாவி்டம் ெை தகள்விகனை 
முனனைத்தணார். இதற்கு சூர்யணாவும் 
ெதில் பசணால்லி இருந்தணார். விைககமும் 
தந்திருந்தணார். அத்து்டன, "ென்டபபு 
சுதந்திரத்திற்கு அச்சுறுத்தல் ைரணாமல் 
கணாககபெ்ட தைணடும் எனெனத நீங -
களும் ஏற்பீர்கள் எனறு நம்புகிதறன" 
எனறு ெதிைடி தந்திருந்தணார்.

 ஆைணாலும் ஆத்திரம், அதிருபதி 
குனறயணாத ெணா.ம.க பதணா்டர்ந்து ைருத் -
தத்திதைதய உள்ைது. இதைணால், 
சூர்யணானை எட்டி உனதத்தணால் ெரிசு, 5 
தகணாடி ரூெணா நஷ்டஈடு தர தைணடும் 
எனறு அறிவித்து, அது பதணா்டர்ெணாை 
சர்ச்னசகள் ைந்தைண்ம் உள்ைை. 
இதைணால், சூர்யணாவுககு துபெணாககி 
எந்திய பெணாலிஸ் ெணாதுகணாபபும் ைழங -
கபெட்டுள்ைது. இபெடிபெட்்ட சூழ -
லில்தணான இனபைணாரு பிரச்சினை 
கிைம்பி உள்ைது.

 க்டலூரில் விருத்தணாசைம் அடுத்த 
முதனை எனற கிரணாமத்னத தசர்ந்தைர் 
ரணாசணாகணணு எனெைர். இைனர கம் -
மணாபுரம் பெணாலிசணார் அடித்து பகணானை 
பசய்த ைழகனக னமயமணாக னைத்து -
தணான பேய்பீம் ெ்டமும் எடுககபெட் -

டுள்ைது.  இந்த ெ்டத்தில் அனைத்து 
சமுதணாயத்திைரும் ஒற்றுனமயணாக 
ைணாழும் முதனை கிரணாமத்தில் சணாதிய 
ைனமத்ததணாடு ஒரு சணாதினய மட்டும் 
தைறணாக கணாட்சிபெடுத்தி இருபெதணாக 
பசணால்லி, அந்த கிரணாம மககள் திடீபரை 
ஆர்பெணாட்்டத்தில் ஈடுெட்்டைர்.   ெ்டத்-
தின தயணாரிபெணாைர் சூர்யணா இதற்கு மன-
னிபபு தகட்த்ட ஆக தைணடும் எனறு 
கண்டை முழககஙகளு்டன எச்சரிகனக 
விடுத்தைர். தகைைறிந்த ஊமஙகைம் 
பெணாலிசணார் சமணாதணாைம் பசய்தைர். 
சூர்யணா மனனிபபு தகட்கணா விட்்டணால் 

மீணடும் ஆர்பெணாட்்டம் ந்டத்துதைணாம் 
எனறு பசணால்லி விட்டு, அஙகிருந்து 
கனைந்து பசனறைர் மககள். இதைணால் 
அபெகுதியில் ெரெரபபு நிைவியது. 

 ஏற்கைதை பேய் பீம் ெ்டத்தில் ைன-
னியர்கள் தைறணாக சித்தரிககபெட்்ட-
தணாக குற்றச்சணாட்டு இனனும் அ்டஙகணாத 
நினையில், இபதெணாது கிரணாம மககள் 
தெணாரணாட்்டத்தில் கைமிறிஙகியுள்ைது 

சூர்யணா தரபபுககு தமலும் சிககனை ஏற் -
ெடுத்தியுள்ைது. அதுமட்டுமல்ை, ெ்டம் 
ைந்து இத்தனை நணாள் ஆகியும் இதுகு-
றித்து யணாருதம தெசபெ்டணாத நினையில், 
கிரணாம மககள் திடீபரை இனறு குற்-
றஞசணாட்டி தெணாரணாட்்டம் பசய்ய எனை 
கணார்ம்? இது யணாருன்டய தூணடுதல்? 
எனற சந்ததகத்னதயும் சிைர் கிைபபி 
விட்டு ைருகினறைர். 

�டிகர சூரியோவுக்கு புதி�ோக
வந்துளை மறதறோரு சிக்கல்!

சுபீட்சத்தின தநணாககு அர -
சணாஙகத்தின பகணாள்னகப 
பிரக்டைத்தின பிரகணா-

ரம் ெல்ைனக பதணாழில் துனறக -
ளில் நிபு்த்துைம் இல்ைணாமல் 
பதணாழில் புரியும் நினைனய 2025 
ஆண்டைவில் மட்டுபெடுத்தும் 
பசயல் திட்்டத்தின கீழ்   ம் -
மகள் அைஙகணாரத்  துனறயணா -
ைர்களுககு NVQ தர சணானறிதழ் 
ைழஙகுைதற்கணாை தைனைத் திட் -
்டபமணானறு திறன அபிவிருத்தி, 
பதணாழில் கல்வி ,ஆரணாய்ச்சி 
மற்றும் புத்தணாககம் இரணாேணாஙக 
அனமச்சிைணால் ஆரம்பிககபெட் -
டுள்ைது.

  இரணாேணாஙக அனமச்சின 
கீழ் பசயல்ெடும் ததசிய ெயி -
லுநர் னகத்பதணாழில் ெயிற்சி 
அதிகணார சனெ (NAITA) மற்றும் 
மூனறணாம் நினைக கல்வி  பதணாழில் 
கல்வி ஆன்ககுழு (TVEC)  நிறு -
ைைஙகளிைணால் குறிபபிட்்ட துனற -
சணார்ந்த பதணாழில் துனறயணாைர்களுக -
கணாை முந்திய அறிவு அடிபென்டயில் 
மதிபபீட்டு முனறனமயின (RPL) கீழ் 
ம்மகள் அைஙகரிபெணாைர்களுககு   
ந்டத்தபெட்்ட மதிபபீட்டினெடி NVQ 
4 மட்்டத்துககு தகுதி பெற்றைர்களுககு  
சணானறிதழ் ைழஙகபெட்்டது.

 பகணாழும்பு ெண்டணாரநணாயகக ஞணாெ -
கணார்த்த சர்ைததச மணாநணாட்டு மண்ட -
ெத்தில் திறன அபிவிருத்தி ,பதணாழில் 
கல்வி, ஆரணாய்ச்சி மற்றும் புத்தணாக -
கம் இரணாேணாஙக அனமச்சர் னைத்திய 
நிபு்ர் சீதணா அரம்தெபெணாை தனை -
னமயில் சணானறிதழ் ைழஙகும் நிகழ்வு 
இ்டம்பெற்றது. அனமச்சின அதிகணாரி -
கள் மற்றும் நிறுைைத் தனைைர்களும் 
இந்நிகழ்வில் கைந்து பகணாண்டைர்.

  நணா்டைணாவிய ரீதியில் ந்டத்தபெட்்ட 
முந்திய அறிவின அடிபென்டயில் 

மதிபபீட்டுமுனறனம (RPL) ஆய்வின 
மூைம் ம்மகள் அைஙகரிபெணாைர் 
பதணாழில்துனறயணாைர்கள் 1300 தெர -
ைவில் சணானறிதழ் பெற தகுதி பெற் -
றுள்ைனம குறிபபி்டத்தககது. இதில் 
முதைணாம், இரண்டணாம் கட்்ட பதணாகுதி -
யிைருககணாை சணானறிதழ்கள் ைழஙகப -
ெட்டுள்ைை.

 ெல்கனைககழகஙகளில் கல்வி 
ைணாய்பபு கின்டககணாத இனைஞர், யுை-
திகளுககு  பதணாழில் சந்னதககு தரமணாை 
விதத்தில் ெயிற்சியளித்து பதணாழில்-

துனறககணாை முனறயணாை  சணானறிதழ் 
பெற்றுக பகணாடுபெதத இந்த அனமச்-
சின கீழ் ைரும் ெல்ைனக பதணாழிற் 
ெயிற்சி நிறுைைஙகளின இைககணாகும். 
1990 மற்றும் 1991 மூனறணாம் நினை 
பதணாழிற் கல்வி துனறசணார் சட்்டமூைத்-
தின அடிபென்டயில் TVEC ஆன்க-
குழு ஸ்தணாபிககபெட்டுள்ைது.

 

மணமகள அைஙகோர  துலறயோைரகளுக்கு
NVQ �ரச் சோன்றி�ழ் வழஙகும் திட்டம் 



க�ொவிட் 19 வைரஸ் பரைல் 
நிவை �ொரணமொ� நொடளொ-

விய ரீதியில் மூடபபட்ட பொடசொவை�ளில் 
அவைத்து ைகுபபு�ளும் நநற்று மீளத் 
திறக�பபட்டுளளை. சு�ொதொர ைழி�ொட்டல்-
�ளுக�வமைொ� அவைத்து ைகுபபு�ளும் 
ஆரம்பிக�பபட்டுளளை.

   200 மொணைர�ளுககுட்பட்ட பொடசொ-
வை�ள �டநத ஒகநடொபர மொதம் 21 ஆம் 
தி�தி வியொழககிழவம �ல்வி நடைடிகவ��-
ளுக�ொ� மீளத் திறக�பபட்டை. அதவைத் 
கதொடரநது, ஆரம்பப பிரிவு மொணைர�ளுக-
�ொை �ல்வி கசயற்பொடு�ள ஆரம்பமொகிை. 
அநதநபொன்று தரம் 10 மற்றும் �.கபொ.த 
சொதொரண தரம், உயரதரம் மொணைர�ளுக-
�ொை �ல்வி நடைடிகவ��ள நைம்பர 08 
ஆம் தி�தி திங�ட்கிழவம ஆரம்பமொகிை. 

 ஏவைய 6 முதல் 9 ைவரயொை தரங�-
வளச் நசரநத மொணைர�ளுக�ொை �ல்விச் 
கசயற்பொடு�ள நநற்று ஆரம்பமொகியை. 
இவைொறு மீளத் திறக�பபட்டுளள பொடசொவை-
�ளுககு தங�ளது பிளவள�ளின்

மீளதிரும்பவை கபற்நறொர உறுதிபபடுத்-
திக க�ொளளல் நைண்டும்.

 'உங�ள பிளவள�ளின் �ல்விவய 
கதொடரச்சியொ� உறுதிபபடுத்துங�ள, �ண்-
�ொணியுங�ள, ஓய்வு நநரத்திவைத் திட்ட-
மிடுங�ள, உடற்பயிற்சி ஆன்மீ�ச் கசயற்-
பொடு�ளுககு இடமளியுங�ள, பயைற்ற 
கபொருத்தமில்ைொத இவணயப பொைவை-
வயத் தவிரக� அறிவூட்டுங�ள, பொது�ொப-
பிவை உறுதிபபடுத்த தனித்திருபபதவை

தவிருங�ள, குடும்ப ைன்முவறவய இல்-
ைொகதொழியுங�ள, பொது�ொபபொை பொடசொவை 
மீளதிரும்பவை உறுதிபபடுத்துங�ள அதற்-
�ொ� பிளவள�வளத் தயொரபடுத்துங�ள 

எை கிழககில் ைலியுறுத்தபபட்டுளளது.   
நமற்படி விடயங�ளடஙகிய விழிபபுணரவுப 
பதொவத�ள கிழககு மொ�ொணத்தின் முககிய 
இடங�ளில் பொரவைக�ொ� �ொட்சிபபடுத்தப-
பட்டுளளை. நீண்ட �ொை இவடகைளிககுப 
பின்ைர பொடசொவை�ள மீள ஆரம்பிக�பபட்ட-
தொல், மொணைர�வள மீண்டும் பொடசொவைககு 
அனுபபி வைபபதில் கபற்நறொர சைொல்�வள-
எதிரக�ொளள நநரிடைொம். அைற்வற கைற்-
றி�ரமொ� எதிரக�ொண்டு தங�ளது பிளவள-
�வள பொடசொவைககு கதொடரச்சியொ� அனுபபி 
வைத்து �ல்விவய உறுதிபபடுத்துைது கபற்றொ-
ரின் தவையொய �டவமயொகும் எை ைலியுறுத்-
தபபட்டுளளது. இது கதொடரபில் �ல்வியியைொ-
ளர�ளும் ைலியுறுத்துகின்றைர.

பொடசொவை�ள நீண்ட �ொைம் மூடபபட்டிருந-
ததைொல், மொணைர�ளுககு இவணயக�ல்வி 
ைழங�பபட்டது. இக�ொைப பகுதியில் மொணைர-
�ள வ�பநபசிப பொைவைவய ைழக�மொககிக 
க�ொண்டைர. யொர விரும்பிநயொ விரும்பொமநைொ 
மொணைர வ��ளுககு வ�பநபசி இைகுைொ�ச் 
கசன்றவடநது விட்டது. இச்சூழவை மொற்றி, 
வ�பநபசிவய மொணைர�ளிடமிருநது பிரித்து, 

மொணைர�வள மீண்டும் பொடசொவைக �ல்வியு-
டன் இவணத்துக க�ொளள நைண்டிய அைசி-
யம் கபற்நறொர�ள, அதிபர�ள, ஆசிரியர�ள, 
�ல்வித் துவறயிைருககுண்டு. இது அவைளவு 
இைகுைொை �ொரியமல்ை. மொணைர�ளின் 
உளவியநைொடு கதொடரபுபட்டது. இதவைபககு-
ைமொ� வ�யொள நைண்டிய நதவைநயற்பட்-
டுளளது.

  மொணைர�வள வ�பநபசிப பொைவை-
யிலிருநது உடைடியொ� விடுபடச் கசய்ைதில் 
கபற்நறொர அதி� சைொல்�வள எதிரக�ொளள 
நநரிடும். இவவிடயத்தில் குடும்ப ைன்முவற 
ஏற்படவும் ைொய்பபுளளதொ� உளவியைொளர-
�ள கதரிவிககின்றைர. ஆவ�யொல், மொணைர-
�ளின் மைநிவைமறிநது, பககுைமொ� இவவி-
டயம் இைொை�மொ� வ�யொளபபட நைண்டும். 
அைர�ள இவவிடயத்தில் கதளிைொ� அறிவு-
றுத்தபபடல்

நைண்டும்.   க�ொவிட் 19 வைரஸ் பரைல் 
முடக�க �ொைத்தில் இவணயக �ல்வி கபறு-
ைதற்�ொ� வ�பநபசி அைசியமொைது உண்-
வமதொன். ஆைொல், தற்கபொழுது �ல்விச் 
கசயற்பொடு�ளுக�ொ� பொடசொவை�ள மீளத் 

திறக�பபட்டுளளதைொல், வ�பநபசிப 
பொைவை அைசியமற்றது என்பது கதொடர-
பிலும், வ�பநபசிப பொைவையின் நன்வம-
�வள விடவும் அதி�ரித்த பிரதிகூைங�ள, 
சமூ�ச் சீரந�டு�ள கதொடரபிலும் மொணைர-
�ள அறிவு ரீதியொ�த் கதளிவுபடுத்தபபடல் 
நைண்டும்.  அத்துடன், மொணைர�ள நீண்ட 
விடுமுவறககுப பின்ைர பொடசொவைககு 
சமு�மளிக� ஆரம்பித்துளளைர. இம்மொண-
ைர�ள இழநத �ல்விவய மீளப கபற்றுக 
க�ொளைதற்கு, நபொதுமொைளவு �ொை அை-
�ொசம் �ல்வி அவமச்சிைொல் ைழங�பபட் -
டுளளது. மொணைர �ல்வி கபறும் �ொைம், 
யொரும் எதிரபொரத்திரொத ைவ�யில் நீடிக�ப -
பட்டுளளது. இது ைரநைற்�த்தக�து. இச்சந -
தரபபத்திவை �ல்வித்துவற அதி�ொரி�ள, 
அதிபர�ள, ஆசிரியர�ள சிறநத முவறயில் 
பயன்படுத்திக க�ொளள நைண்டும் என்பநத 
கபற்நறொரின் அைொைொகும்.  மொணைர 
�ல்விவய உதொசீைம் கசய்து விட்டு, அைர-
�ளின் பரீட்வசப கபறுநபறு கிவடத்தவுடன் 
அதவை க�ொவிட் 19 முடக�ம் �ொரணம் 
எை நியொயப படுத்துைதற்கு பைர சமூ�த்-
தில் தயொர நிவையிலுளளைர. இவைொறொை 
விரும்பத்த�ொத நி�ழ்வு�ள, அருைருக�த்-
தக� கசயற்பொடு�ளுககு ஒருநபொதும் இடம-
ளியொது,

மொணைர�ளுககு திட்டமிடபபட்ட அடிப-
பவடயில் சிறபபொை ைகுபபவறக �ல்வி 
ைழங�பபடல் நைண்டும். இதவை �ல்வித்-
துவற நமற்பொரவையொளர�ள உறுதிபபடுத்-
திக க�ொளளல் நைண்டும்.
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ப கவான் சத்யசாயி பாபா தனது 
ஸபரிசததாலும், பார்வ-
்யாலும், வாரத்தகளாலும் 

ஏராளமான பகதரகளுககு  அருள் 
புரிந்திருககிறார. 'ஆதமீகம் என்பது 
அனுபூதிய்ய' என்பது ஆன்யறார 
வாககு. இந்த அனுபூதி்்யத தனது 
பகதரகளுககு வழங்குவது அவதார 
ய�ாககங்களுள் பிரதானமானதத-
னலாம். பகதரகளின் ஆதமாவின் 
அடிததளததில் அவர ஏறபடுதது-
கின்ற அனுபவங்கள் மூலமாகயவ 
பகதரக்ள, அவரகளின் வாழக்க 
மு்ற்்ய முழு்ம்யாக மாறறி 
அ்மககின்றார பகவான். 

 இது மாதபரும் அறபுதமாகும். 
அறபுதங்களால் மட்டுமல்லாமல் 
தனது அருளு்ரகளாலும் அஞ்ா-
னத்த அகறறி தமய்ானத்தப் 
புகட்டுகிறார. அவரு்ை்ய அரு-

ளு்ரகள் அ்னததும் யவதங்கள், 
உபநிஷதங்கள், பகவதகீ்த, பிரம்-
மசூததிரம் ஆகி்யவற்ற அடிப்ப -
்ை்யாகக தகாணயை அ்மந்துள்-
ளன. யவதங்களில் உபநிஷதங்கள் 
்ானகாணைம் எனப் யபாறறப்படு -
வ்தயும் உபநிஷதம், பகவதகீ்த, 
பிரம்மசூததிரம் ஆகி்ய மூன்றும் 
'பிரஸதானததிர்யம்' (முதன்்ம-
்யான மூன்று) என மதிககப்படு-
வ்தயும் இங்கு �ாம் நி்னவிற 

தகாள்ள யவணடும்.   சனாதன 
தரமம் என்பது சாசுவதமான, 
நி்ல்யான, அழிவறற தரமம் எனப் 
தபாருள் தகாள்ளலாம். பரதததுவ 
விளககங்களுககு ஏறற வ்கயில் 
வாழவயத சனாதன தரமம் எனப் -
படுகின்றது. பரதததுவ விளககம் 
அல்லது தமயப்தபாருள் விளககம் 
அல்லது தமயப்தபாருள் ஆராயச்சி 

என்பது உலகின் தததுவ்ான வர -
லாறறில் மிகத ததான்்ம்யான 
காலம் ததாைககம் ததாைரச்சி்யாக 
இைம்தபறறு வந்துள்ள்ம்்ய 
�ாம் அறி்யக கூடி்யதாக உள்ளது. 

  இம்்ம என்று தசால்லப்படும் 
இவ்வுலக வாழ்க்்யப் பறறியும் 
மறு்ம என்று தசால்லப்படும் 
சுவரககம் முதலி்ய மறுவுலகம் பற-
றியும் பகரவது யவதம். அதாவது 
புலன்கள் மூலம் நுகரப்படுகின்ற 

பிரபஞச வாழக்க்்யப் 
பறறிப் யபசுவது யவதம். 
புலன்களுககும் மனதுககும் 
அப்பால் உள்ள தமயப்-
தபாருள் பறறி யபாதிப்பது 
யவதாந்தம் எனலாம்.

'இந்தி்யாவிலும் பிற -
�ாடுகளிலும் யதான்றி-
யுள்ள எல்லா மதங்களின் 
அடிப்ப்ைத தததுவங்க -
்ளயும் யவதாந்தததில் 
காணலாம். யவதாந்தத -
தில் இல்லாத யகாட்பாடு 
உலகில் எந்த மதததி -
லுயம இல்்லத்யன்று 
உறுதி கூறலாம். மதங்க -
ளுகதகல்லாம் தாயமத -
மாய இருப்பது யவதாந்தம். 

  அத்வத சம்பிரதா்யததிறகுச் 
சிறந்த முன் மாதிரி்யாயிருப்பவர 
ஸ்ரீ சங்கராச்சாரி்யார ஆவர. அத்வ -
தம் என்பது இரணைறறது எனப் 
தபாருள்படுகிறது. ஜகத, ஜீவன் 
என்று தசால்லப்படுப்வ யவறு. 
பரம்தபாருள் யவறு அல்ல. உள்ளது 

ஒயர தபாருள்.   பிரம்ம ்ானததில் 
பிரம்மம் ஒன்யற எங்கும் உள்ளது. �தி 
கைலில் ல்யமாவது யபான்று ்ானம-
்ைந்த ஜீவன் பரததில் கலககிறான். 
இது அத்வதம் புகட்டும் முகதி. 
அ்த யமலும் ததளிவாகக கூறுவதா-
னால் கைலில் யதான்றி கைலில் நி்ல 
தபறறிருககும் அ்ல்யானது. தனது 
�ாமரூபத்த அழிதது விடும் யபாது 

ப்ழ்யபடி கைலாகின்றது. அப்படி 
முகதி நி்லயில் ஜீவன் பரததில் 
ஒன்றுபடுகிறான்.

  'ஒருவர  முந்தி்ய பிறவிகளில் 
தசயத பாவ, புணணி்யங்களுக-
யகறப உலக யம்ையில் அவர 
தபறற பாததிரம் தவவ்யவறு 
தப்யரகளால் அ்ழககப்படு -
கிறது. அ்னததும் பிர்ம 
என்ப்த உணரும்யபாது நீ பிரம் -
மத்தக காணபாய. அயத யபால 
நீய்ய பிரம்மம் என்ப்த உணரந் -
தால் உன்்ன விட்டுப் பிர்ம 
விலகி விடும். நீ ்யாதரன்ப்த 
உணர மு்யன்றால் நிச்ச்யம் நீ சததி -
்யத்த அறிவாய'

 'கைவுள் உன் இத்யததில் 
இருககிறார. ஆனால் அவ்ர 
உன்னால் உணர முடிவதில்்ல. 
உன் அகங்காரம் மறறும் யதகப் -
பறறு என்னும் சுவரகள் ததயவக 
காட்சி்்ய ம்றககின்றன.'

'எப்யபாதும் நீ உன்்ன உைல், 
மனம், சிததம் என்யற எணணிக -
தகாணடிருந்தால், நீ கைவுள்தான் 

என்ற உண்ம்்ய எப்படி உணர -
வாய?  உைல், மனம், சிததம், 
அறிவு ஆகி்ய்வ தவறும் கரு -
விகள்தான் ; நீ அதன் த்லவன். 
அதுதான் ஆதமா. ஆதமா எங்கும் 
நி்றந்தது. பிரம்மமும் ஆத -
மாவும் ஒன்யறதான். எங்கும் 
நி்றந்து எப்யபாதும் விரிவ்ை -
கின்ற ததயவீகக யகாட்பாயை 
பிரம்மம்.' 

  இரு்ம்்யக கைந்து ஒரு்ம 
எயதும் யபாது அகங்காரமும் 
பறறும் அழிந்து யபாகும். கைவுள் 
அழிவறறவர. அழிவதனுள்ளும் 
இருககிறார. அழிவது மறறும் அழி-
வறறதன் நிரந்தர சததி்யத்த உண-
ரும்யபாது மனங்கைந்த ஒரு்ம 
அனுபவமாகும்.   மா்்யககு  அப் -
பாறபட்ை கைவுயள மா்்யககுக 
காரணமாகவும் ஆகிறார. மா்யத-
தி்ர அகலும்யபாது ததயவீகம் 
புலப்படும்.

பார்வையாலும்,வைார்த்தைகளாலும்
பகதைரகளுககு அருள் புரிநதை பகவைான்

 'தக�ொர த�விைொர என்பது 
அைரைர எச்சத்தொற் க�ொளளபப-
டும்' என்பதற்�வமய மவறநதும் 
இன்றும் பைருவடய உளளத்-
திற் ைொழ்நது க�ொண்டிருபபைர 
வசைப புைைர சு.கசல்ைத்துவர. 
வசைப புைைர பட்டம் கபற்று 
தமிழ், வசை சமயத்வதக �ற்-
பிககும் ஆசிரியரொ�ப பணிபுரிந-
தொலும் தன்னுவடய ஆற்றைொல் 
சிறநத நொட�க �வைஞைொ�த் 
தி�ழ்நதைர.   

யாழப்பாணம் இளவா-
்லயில் பிறந்து வாழந்-
தாலும் மன்னாரில் 

கறபிதத காலததில் மன்னார மககளின் 
மனதில் இைம்பிடிததவர. முது்மக 
காலததில் தகாழும்பு மட்டுமன்றி 
இலங்்க முழுவதிலும் பிரகாசித-
தவர. இளவா்ல தமயகணைான் 
மகாவிததி்யால்யத்த வளரதததடுத-
தவரகளில் தபரும் பங்காறறி்யவர. 
ஆசிரி்யதது்றயிலும், அதிபராகவும் 
மிளிரந்து பல மாணாககரக்ள தமிழ 
யபசும் �ல்லுலகதது மாமனிதரகளாக-
கி்ய தபரு்மககுரி்யவர.   

 �ாைகதது்றயில் பல பாததிரங்-
களாக �டிததது மட்டுமல்லாது பல 
�ாைகங்க்ளயும், வில்லி்சக்ள-
யும் எழுதி்ய தபரு்மககுரி்யவர. 
பாைசா்ல தமிழத தினப் யபாட்டி-
களுககுரி்ய �ாைகங்க்ளயும் இ்ச 
�ாைகங்க்ளயும் எழுதி பயிறறுவிதது 
பல பரிசில்க்ளயும் தபறறுக தகாடுத-
தவர. ஆசிரி்யப் பணியில் மட்டுமன்றி 
அதிபர பதவி வகிதத காலததில் சிறந்த 
நிரவாகி்யாக இருந்து அ்னத்தயும் 
திட்ைமிட்டு அ்னவ்ரயும் மனிதாபி-
மானததுைன் அரவ்ணதது தச்யறபட்-
ைவர.   

 பாைசா்லககாலங்களில் துவிச்-

சககர வணடியில் தசன்று வந்தாலும் 
அறுபது வ்யதில் ஓயவு தபறறபின் 
பல பணிகளில் தன்்ன ஆட்படுததி்ய-
்ம்யால் யமாட்ைார ்சககிள் ஒன்்ற 
வாங்கி வி்ரவுபடுததி்ய தபரு்மககு-
ரி்யவர. தன் தசாந்த வாழவில் ்சவத 
தமிழ பணபாட்டு கலாசார விழுமி-
்யங்க்ளக க்ைப்பிடிதது வாழந்த 
தபரு்மககுரி்யவர. ்சவ சம்ய 
தீட்்ச தபறறு நிததி்ய அனுஸைானங்-
க்ளக க்ைப்பிடிததல், ் சவ உணவு 
உணணல், பசு்வ வளரததல், ஆல்ய 
வழிபாட்டில் ஈடுபைல், உறவினர 
விருந்தினரக்ளப் யபணுவதில் அவ-
ருககு நிகர அவயர. எங்கு தசன்றாலும் 
தவள்்ள யவட்டி, யதசி்ய உ்ை, 
உததரி்யச் சால்்வ, விபூதிக குறி, சந்-
தனத திலகமுைன் எப்யபாதும் காண 
முடியும்.   

 ்யாழப்பாணததின் பல பாகங்க-
ளிலும் தன்னு்ை்ய வாண்மயி-
னால் பிரகாசிததவர. தகாழும்பு 
தசன்று வாழந்த காலததில் த்ல� -
கரில் தசல்லாத இைமில்்ல என்று 
கூறுமளவிறகு அகில இலங்்க 
்சவப் புலவர சங்கம், திருவா-
வடுது்ற ஆதீன ்சவசிததாந்த 
பயிறசி ்ம்யம், திருமு்றப் பயிறசி 
்ம்யம், தகாழும்பு தமிழச் சங்கம், 
கல்வி தவளியீட்டுத தி்ணககளம் 
என பல்யவறு பட்ை நிறுவனங்க-
ளுைாகவும் தச்யறபாடுக்ளப் பல-
காலம் நிகழததி்யவர. இந்து சம்ய 

கலாசார அலுவல்கள் தி்ணககளத-
தினூைாக பல மா�ாடுகள், கருதத -
ரங்குகள் என தமிழ யபசும் �ல்லுள்-
ளங்கள் வாழும் பிரயதசம் எங்கும் 
தசன்று ்சவத்தயும், தமி்ழயும், 
்சவ சிததாந்தத்தயும் ஒளிவீசச் 
தசயதவர.   

 கைல் கைந்து லணைன் மா�கர 

தசன்று அங்கும் ்சவத தமிழ கலா -
சாரப் பணபாடுக்ள மிளிரச் தசயத 
தபரு்மககுரி்யவர ்சவப் புலவர 
சு. தசல்லதது்ர அவரகள். அகில 
இலங்்க ் சவப் புலவர சங்க வகுப் -
புககள், பரீட்்சகள், ்சவ மா�ா -
டுகள், ்சவ �ாதம் நூல் தவளியீடு 
என பல்வ்கப்பட்ை பணிக்ள 

இரு தபரும் தூணகள் எனக கூறுமள-
விறகு ்சவப் புலவர மு. திரு்ான-
சம்பந்தப்பிள்்ளயுைன் இ்ணந்து 
தச்யறபட்ைவர. இதனால் பலரதும் 
பராட்்ைப் தபறறவர.    ்சவப் 
புலவர சங்கததின் தபான்விழா்வ 
தகாழும்பிலும் ்யாழப்பாணததிலும் 

தபருவிழாவாகக தகாணைாடி்ய-
யதாடு மட்ைககளப்பிலும் ்யாழப்-
பாணததிலும் திருயகாணம்லயி-
லும் அகில இலங்்க ்சவப்புலவர 
சங்க ்சவ மா�ாடுகள், பட்ைமளிப்பு 
விழாகக்ள அந்தந்த மாவட்ை 
்சவப் புலவரக்ளயும் இ்ணதது 
திறம்பை ஆறறி்யவர.   

 2010 ஆம் ஆணடில் து்ணவி-
்யா்ர இழந்து தவிததாலும் 'என் 
கைன் பணி தசயது கிைப்பயத' என 
தன் பணிக்ள கு்றவற நி்றயவற-
றி்யவர. ஆணடு யதாறும் பலநூல்-
க்ள ம்னவி ்ாபகாரததமாக 
எழுதி தவளியிட்ைவர. திருவாவடு-
து்ற ஆதீன ்சவசிததாந்த, திருமு-
்றப் பயிறசி்ம்யமூைாக ததன்னிந்-
தி்ய, வைஇந்தி்ய தல்யாததி்ரக்ள 

�ைததித தானும் தசன்று பலருககும் 
பல வ்கயிலும் ப்யன் தபற வழி-
காட்டி்யவர.   

 இவரின் தச்யறபாடுகளுககு 
கி்ைதத பட்ைங்கள், பரிசில்கள் விரு-
துகள் தசால்லிலைங்காத்வ. இவற-
றிறகு மகுைம் ்வததால் யபால் 

இலங்்க அரசு கலாபூசணம் விருது 
வழங்கி தகௌரவிததது.   

திருமூலரின் ஐப்பசிப் பரணி �ன்-
னாளில் இவ்வுல்க நீதது தசல்வர 
சிவபுரததின் உள்ளார சிவனடிக 
கீழ பல்யலாரும் ஏறறிப் பணி்ய 
வாழந்தாலும் இவ்வுலகில் தபரும் 
இ்ைதவளி ஒன்று யதான்றியுள்ளது. 
கல்வி அறிவும், பாணடிததி்யமும், 
மனிதாபிமானமும், ்சவப்பணபா-
டும் தகாணை அன்னா்ரப் யபால் 
இனி்யார, இனி்யார உளர என்யற 
்சவ உலகம் சிந்திககின்றது.   

்ைவை்த தைமிழ் பணபாட்டு கலாைார விழுமியஙக்ள  
க்ைப்பிடி்தது வைாழ்நதை ்ைவைப்புலவைர சைலல்தது்ர

96 ஆவது ஜனன தினம் இன்று

ஜ�ோசப் ஜேசரோ�ோ...?
  மட்டக�ளபபு

வசைபபுைைர

சச.கந்தசத்திய்தோசன் ...?

�ட்டுவரயொளருடன் வசைபபுைைர சு. கசல்ைத்துவர (இடபபக�ம்) 

அமரத்துைம் அவடநத ஒரு மொத 
நிவறவு நநற்றுமுன்திைம்  

நடிகர கமல்்ாசன் தறயபாது யலாயகஷ் கனகராஜ் இ்யக-
கததில் 'விகரம்' பைததில் �டிதது வருகிறார. அதமரிககா -
வில் ஆ்ை வடிவ்மப்பு குறிதத புதி்ய வி்யாபாரத்தத 

ததாைங்கும் தபாருட்டு அவர அங்கு தசன்றிருந்தார. 
  இந்நி்லயில் அதமரிககாவில் இருந்து திரும்பி்ய அவ-

ருககு தகாயரானா ததாறறு உறுதி்யாகியுள்ளது. விகரம்  பைத-
தின் பைப்பிடிப்பு வி்ரவில் நி்றவ்ை்யவுள்ள நி்லயில், 
அடுதத ஆணடு ஏப்ரலில் யகா்ைக தகாணைாட்ைமாக 
பைத்த தவளியிை திட்ைமிைப்பட்டுள்ளது. 

 இதனி்ைய்ய அதமரிககாவில் புதிதாக ஆ்ை வடிவ -
்மப்பு வணிகததில் ஈடுபை உள்ளதாக சமீபததில் தனது 

ட்விட்ைர பககததின் மூலம் 
ததரிவிததிருந்தார. இதறதகன 
அதமரிககாவின் சிகாயகா -
விறகு அவர தசன்றிருந்தார. 

தறயபாது இந்தி்யா திரும்பி -
யுள்ள அவருககு இயலசான 
இருமல் இருந்ததாகவும் 
அ்தத்யாட்டி பரியசா -
த்ன தசயததில் தனககு 
தகாயரானா பாதிப்பு உள்ளது 
க ண ை றி ்ய ப் ப ட் டு ள் ள த ா க -
வும் கமல் ததரிவிததுள்ளார.   
மருததுவம்னயில் தன்்ன 
தனி்மப்படுததிக தகாண -
டுள்ளதாகவும் அவர தனது ட் -
விட்ைர பககததில் குறிப்பிட் -
டுள்ளார. 

 இன்னமும் ய�ாயப்பரவல் நீங்கவில்்ல என்ப்த 
உணரந்து அ்னவரும் பாதுகாப்பாக இருகக யவணடும் 
என்றும் கமல் யகட்டுக தகாணடுள்ளார. அவருககு 
தகாயரானா பாதிப்பு ஏறபட்டுள்ளது அவரு்ை்ய ரசிகரகளி -
்ைய்ய வருததத்த ஏறபடுததியுள்ளது. இதனால் விகரம் 
பைததின் சூட்டிங் பாதிககுமா என்றும் யகள்வி எழுந்துள் -
ளது.

இதனி்ைய்ய கமல் �டிப்பில் தவளி்யான 'பாப�ாசம்' 
பைம் சிறப்பான தவறறி்்ய தபறற நி்லயில், அதன் 
இரணைாவது பாகததில் கமல் எப்யபாது �டிப்பார என்றும் 
ரசிகரகள் எதிரபாரததுள்ளனர. ம்ல்யாளம் மறறும் ததலுங்-
கில் இரணைாவது பாகம் உருவாகியுள்ள நி்லயில், தமிழி -
லும் இதுகுறிதத அறிவிப்்ப எதிரபாரககலாம்.

ஐ.எல்.எம்.றிசோன் ...?
(அட்டொவளச்நசவை மத்திய நிருபர)       

அவைத்து ைகுபபு�ளும் ஆரம்பம்;

ஒன்்லன் கலவிக கலாைார்ததிலிருநது
மாணவை்ர மீட்சைடுப்பது அவைசியம்!

அசமரிககாவிலிருநது திரும்பிய 
கமலுககு சகாரரானா சதைாற்று!
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ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,   
ஷம்ஸ் போஹிம்

2022ஆம் நிதியோண்டுககோன ்வரவு 
செ�வுத் திட்டத்தின் 2 ஆம் ்வோசிப்பு 
93 லே�திக ்வோககுகளினோல லநற்று 
ேோல� நிலைல்வற்ைப்பட்டது. 
இதற்கு ஆதர்வோக 153 ்வோககுக-
ளும் எதிரோக 60 ்வோககுகளும் அளிக-
கப்பட்டன. ஆளும் தரப்பு்டன் 
சபோதுஜன சபரமுன எம்.பிககளும் 
கூட்டணி கடசி எம்.பிககளும் ்வோக-
களித்தோரகள். 

எதிரணியில ஐககிய ேககள் ெகதி, 
லதசிய ேககள் ெகதி, தமிழ் லதசிய 
கூட்டலேப்பு எம்.பிககள் ்வோககளித்-
தனர. இ�த்திரனியல ்வோககளிப்பு 
முலையில ்வோகசகடுப்பு நல்டசபற் -
ைது. 

2022ஆம் நிதியோண்டுககோன 
நிதி ஒதுககீடடுச் ெட்டமூ�ம் நிதி 
அலேச்ெர பசில ரோஜபகவினோல 
க்டநத 12 ஆம் திகதி போரோளுேன்ைத்-
தில ெேரப்பிககப்பட்டது. இது சுதந -

திர இ�ஙலகயின் 76்வது ்வரவு செ�-
வுத்திட்டம் என்பலதோடு சபோதுஜன 
சபரமுன அரெோஙகத்தின் இரண்்டோ-
்வது ்வரவு செ�வுத்திட்டேோகும். 
இது சதோ்டரபோன நிதி ஒதுககீட -
டுச் ெட்டமூ�ம் ஒகல்டோபர ேோதம் 
07ஆம் திகதி நிதி அலேச்ெரினோல 
போரோளுேன்ைத்தில ெேரப்பிககப்பட-
டிருநதது. 

ந்வம்பர 13ஆம் திகதி ெனிககி -
ழலே முதல ந்வம்பர 22ஆம் திகதி 
திஙகடகிழலே ்வலர ஏழு நோடகள் 
்வரவுசெ�வுத்திட்ட இரண்்டோ்வது 
்வோசிப்பு மீதோன வி்வோதம் நல்ட-
சபற்ைது. ஐ.ே.ெ போரோளுேன்ை 
உறுப்பினர ஹரெ டி சில்வோ வி்வோ -
தத்லத ஆரம்பித்து ல்வத்தலதோடு 
நிதியலேச்ெர சபசில ரோஜபக ஷ 
வி்வோதத்லத முடித்து ல்வத்ததும் 
குறிப்பி்டத்தககது. 

இநத நில�யில லநற்று பி.ப 05.00 
ேணிககு இரண்்டோ்வது ்வோசிப்பு 
மீதோன ்வோகசகடுப்பு நல்டசபற்ைது. 

இதன் லபோது முஸ்லிம் கோஙகி-

ரஸ் ேற்றும் ேககள் கோஙகிஸ் போரோ-
ளுேன்ை எம்.பிககளோன எச்.எம்.
எம்.ஹரீஸ், எம்.முஷரரப், நஸீர 
அஹேட, இஷோக ரஹேோன், ஏ.எஸ்.
எம்.ரஹீம் ஆகிலயோர ஆளும் தரப்பு -
்டன் இலைநது படஜடடுககு ஆதர-
்வோக ்வோககளித்தோரகள். அத்லதோடு 
ஐககிய ேககள் ெகதி எம்.பி ்டயனோ 
கேலக, அரவிநத குேோர ஆகிலயோ-
ரும் ஆதர்வோக ்வோககளித்தோரகள். 
முஸ்லிம் கோஙகிரஸ் தல�்வர ரவூப் 
ஹககீம் ேற்றும் ேககள் கோஙகிரஸ் 
தல�்வர ரிெோத் பதியுதீன் ஆகிலயோர 
எதிரோக ்வோககளித்தோரகள். அத்லதோடு 
கலஜநதிர குேோர சபோன்னம்ப�ம் 
ஆகிலயோரும் எதிரோக ்வோககளித்தோர-
கள். இலத ல்வலள 11 எம்.பிககள் 

்வோககளிப்பின் லபோது ெலபயில பிர -
ென்னேோகியிருககவிலல�. ேலனோ 

கலைென், சீவி விகலனஷ் -
்வரன் , எம்.ஏ.சுேநதிரன், 
ெோைககியன் ரோெேோணிக -
கம், எம்.எஸ்.சதௌபீக ஆகி -
லயோரும் ்வோககளிப்பில 
க�நது சகோள்ளவிலல�. 

இன்று ந்வம்பர 23ஆம் 
திகதி செவ்வோய்ககிழலே 

முதல குழு நில� வி்வோதம் ஆரம்ப-
ேோ்வலதோடு ெனிககிழலே உள்ள்டங -
க�ோக டிெம்பர 10ஆம் திகதி ்வலர 
16 நோடகள் வி்வோதம் ந்டத்தப்படும். 
டிெம்பர 10ஆம் திகதி பிற்பகல 
5.00 ேணிககு மூன்ைோ்வது ்வோசிப்பு 
மீதோன இறுதி ்வோகசகடுப்பு ந்டத்தப் -
ப்டவுள்ளது. 

்வரவு செ�வுத்திட்ட வி்வோதம் 
நல்டசபறும் கோ�ப்பகுதியில 
சுகோதோர போதுகோப்பு ஒழுஙகுவிதிக-
ளுககு அலேய போரோளுேன்ை அேர -
வுகலள முன்சனடுகக ந்ட்வடிகலக 
எடுககப்படடிருப்பலதோடு வி்வோதம் 
நல்டசபறும் கோ�ப்பகுதியில 
சபோதுேககள் க�ரி மூ்டப்படடுள்ள -
தும் குறிப்பி்டத்தககது. 

மூன்றிலிரண்டு பெருமெபான்்மை 
வபாக்குகளபால் நி்ைவவறியது 

வரவு செலவு திட்ட இரண்டடாம் வடாசிப்பு விவடாதம்;

மு.கா, மககள் காங்கிரஸ், 
ம.ம.மு எம்.பிககள் ஆறுபேர் 
ஆதரவாக வாககளிப்பு 

ஆதரவு 153; எதிராக 60 மட்டுபம ேதிவு 

ச�வான்சியூலர் பிரிவில்...(03ஆம ்பக்�த் ச�வாடர்)

ெவான்றி�ழ�ள் / ஆவணங� -
ளின் ெவான்்றளிப்புக்�வான ெவா�வாரண 
செமவ�ள் வழங�ப்்படும என்றும, 
�ணினிப் ்பரவாைரிப்பு ெவார்்ந� ்பணி�ள் 
நிம்றவமட்ந�வுடன், புதுப்பிக்�ப்்படட 
��வல்�ள் ச்பவாதுைக்�ளுக்கு அறி-
விக்�ப்்படும எனவும சவளிவிவ�வார 

அமைச்சு அறிவித்துள்்ளது. இது ச�வாடர்-
்பவான சைலதி� ��வல்�ம்ள அறி்நது-
ச�வாள்்ள 011- 2338812 அல்லது 
dgcons@mfa.gov.lk மூலம ச�வான்சியூ-
லர் விவ�வாரப் பிரிமவ ச�வாடர்பு ச�வாள்-
ளுைவாறு ச�வாரப்்படடுள்்ளது.

வடக்கு, கிழக்கு... (03ஆம ்பக்�த் ச�வாடர்)

திடட இறுதி நவாள் விவவா�த்தில் ்பதி -
லளித்து உமரயவாற்றும�யிசல அவர் 
சைற்�ணடவவாறு ச�ரிவித்�வார்.

அவர் சைலும குறிப்பிடட�வாவது.
எைக்குள்்ள ெவவால்�ம்ள நவான் முன்-

மவத்ச�ன்.அ�மன �வான் எதிரணி -
யும வரவு செலவுத்திடட விவவா�த்தில் 
ச�ரிவித்�ன. ஆளும �ரப்பும எதிர்த்-
�ரப்பும முன்மவத்� ெ�ல சயவாெமன-
�ளும அமைச்ெரமவக்கு ெைர்ப்பித்து 
ச�மவயவான முடிவு�ம்ள எடுப்ச்பவாம.

அரெ செமவ ெம்ப்ள முரண்பவாடமட 
தீர்க்� புதிய ெம்ப்ள மும்றசயவான்ம்ற 
�யவாரிக்� இருக்கிச்றவாம. ெம்ப்ள 
நிர்ணய ஆமணக்குழுவுக்கு சயவாெமன 
முன்மவத்து ச�மவயவான ைவாற்்றம 
செய்சவவாம. சு�வா�வார செமவ ெம்ப்ள 
முரண்பவாடு ச�வாடர்பில் ஜனவாதி்பதி 
�ருத்து ச�ரிவித்துள்்ளவார்.

சவளிநவாடடு செலவாவணி பிரச்சி -
மனக்கு தீர்வு சயவாெமன எதுவும எதிர்த்-
�ரப்்பவால் முன்மவக்�ப்்படவில்மல. 
அ்நநியச் செலவாவணி, சவளிநவாடடு 
மு�லீடு, ச�மவயவாற்்ற ெடடங�ம்ள 
இலகு்படுத்� இருக்கிச்றவாம. இ�ற்�வா� 
ஜனவாதி்பதி செயலணி ஒன்ம்ற நியமிப்-

்பவார் என எதிர்்பவார்க்கிச்றவாம.
ைமழ கும்ற்ந�தும எதிர்வரும 

ைவா�ங�ளில் ைரக்�றி, �ருவவாடு 
என்்பன ெ்நம�க்கு வரும.

ச�வாவிட �வாரணைவா� அதி�ம ்பவாதிக்-
�ப்்படட �ரப்பினர் குறித்து �வனம 
செலுத்�ப்்படடுள்்ளது. இதில் உள்்ளடங -
�வா� ெ�ல �ரப்பினருக்கும நிவவாரணம 
வழங� பின்நிற்� ைவாடசடவாம. 

�ைது பிரச�ெத்ம� அபிவிருத்தி 
செய்யும ச்பவாறுப்ம்ப நவாம கிரவாைத் -
திற்கு வழஙகியுள்ச்ளவாம.

வடக்கு கிழக்கு பிரச�ெ எம.பி�ள் 
�ைது பிரச�ெங�ளுக்கு விசெட திட -
டங�ள் முன்மவக்�ப்்படவில்மல 
என்்ற ச�ரிவித்�னர். முழுநவாடமடயும 
ஒன்்றவா� �ருதி வடக்கு கிழக்கு உட்பட 
14021 கிரவாைசெவ�ர் பிரிவு�ளுக்கும 
4917 உள்ளுரவாடசி பிரிவு�ளுக்கும 
�டசி இன ை� குல ச்ப�மின்றி ஒசர 
அ்ளவவான நிதி வழங�ப்்படடுள்்ளது.

பின்�ஙகிய வடக்கு பிரச�ெங�ளுக்கு 
விசெட அபிவிருத்தித் திடடங�ள் முன் -
சனடுத்��வாசல அப்்பகுதி�ம்ள ஏமனய 
்பகுதி�ளுக்கு ெைைவா� அபிவிருத்தி செய் -
துள்ச்ளவாம.

மூடுவ�ற்கு சைற்ச�வாள்்ளப்... (03ஆம ்பக்�த் ச�வாடர்)

இல்மல. அதுச�வாடர்பில் நவான் ஏற்�-
னசவ உறுதியளித்திருக்கின்ச்றன். 

அச�ச்பவான்று யு��னவிய மின் 
உற்்பத்தி நிமலயம எனது அமைச்-
சுக்கு கீழ வரும நிறுவனம ஒன்்றல்ல.
அ�ற்கு சவறு அமைச்சு இருக்கின்்றது. 
என்்றவாலும அமைச்ெரமவ அமைச்ெர் 
என்்றவம�யில் அதுச�வாடர்பில் எனது 
நிமலப்்பவாடமட நவான் அரெவாங�த்திற்கு 
ச�ளிவு்படுத்தி யுள்ச்ளன். அரெவாங�த்-
தில் அங�ம வகிக்கும அமைச்ெர்�ள் 
மூவர் இமண்நது யு��னவிய ஒப்்ப்ந-

�ம ச�வாடர்்பவா� �னியவா� ெடடத்�ரணி 
ஒருவமர நியமித்திருக்கின்ச்றவாம. அது -
ச�வாடர்பில் எமமிடம ச�ள்வி எழுப்்ப-
லவாம. ஏசனனில் அமைச்ெரமவ ச�வாடர்-
்பவா� நீதிைன்்ற நடவடிக்ம��ளுக்கு 
செல்வது ெடடைவா அதி்பரவாகும. எனினும 
யு��னவிய விடயத்தில் எைக்கு ைவாற்-
றுக்�ருத்து ஏற்்படடுள்்ள�வால் நவாங�ள் 
இ்ந� தீர்ைவானத்துக்கு வ்நதுள்ச்ளவாம. 
அமைச்ெரமவயின் கூடடுப்ச்பவாறுப்ம்ப 
்பவாது�வாப்்பதில் நவாங�ள் உறுதியவா� 
உள்ச்ளவாம.

உர இ்றக்குைதி... (03ஆம ்பக்�த் ச�வாடர்)

உரங�ச்ளவா அல்லது விவெவாய இர -
ெவாயனங�ச்ளவா யவாருக்கும வழங�ப்்ப -

டைவாடடவாது எனவும ஜனவாதி்பதி உறுதிய-
ளித்துள்்ளவார்.           

ைவாணவர், இம்ளஞர்... (03ஆம ்பக்�த் ச�வாடர்)

�ணடுபிடிக்�ப்்படடுள்்ளது. இ�ன்மூ-
லம �வால்விரல்�ளில் இரத்�க் �டடி�ள் 
உருவவாகின்்றமை ச�ரியவ்நதுள்்ளது.
சைற்�த்ச�ய நவாடு�ளிலும இவவவா்றவான 
சநவாயவா்ளர்�ள் ்பதிவவாகியுள்்ளதுடன், 

இலஙம�யிலும சுைவார் 10 ச்பர் அமட-
யவா்ளம �வாணப்்படடுள்்ள�வா� விசெட 
மவத்தியர் மவத்தியர் வருண குணதில� 
ச�ரிவித்துள்்ளவார்.

நிமனசவ்ந�ல் உரிமைமய... (03ஆம ்பக்�த் ச�வாடர்)

உயிரிழ்நதுள்்ளனர். இவவவாறு உயிரி -
ழ்ந�வர்�ம்ள இன ரீதியிசலவா அல்லது 
ை� ரீதியிசலவா பிரித்துப் ்பவார்க்�க்கூ-
டவாது. அமனவரும ைனி�ர்�ள். 

உயிரிழ்ந�வர்�ளின் வலி அவர்� -
ளின் உ்றவு�ளுக்குத்�வான் ச�ரியும. 
அதில் எவரும அரசியல் நடத்�க்கூ -
டவாது. 

அருட�்நம�யிடம 5 ைணிசநர...
வழஙகியபின் அஙகிரு்நது சவளி -

சயறினவார்.இ�ன்ச்பவாது, இவரிடம 5 
ைணித்தியவாலங�ள் வவாக்குமூலம ்பதிவு 
செய்யப்்படடது.ஈஸடர் �வாக்கு�ல் ச�வாடர்-
பில் அருட�்நம� சிறில் �வாமினிக்கு 
ச�ரி்ந� ��வல்�ம்ள வழஙகுவ�ற்-

�வா� இ�ற்கு முன்னர் இரணடு �டமவ-
�ள் குற்்றப் புலனவாய்வுப் பிரிவிற்கு 
அமழக்�ப்்படடிரு்ந�வார்.�ட்ந� 16 ஆம 
தி�தி சிஐடியில் ஆஜரவான அவரிடம 8 
ைணி சநர வவாக்கு மூலம ச்ப்றப்்படடி-
ரு்ந�மை குறிப்பிடத்�க்�து.

விரு்நது்பெவார நி�ழவிமன...
ச�வாக்ச�ய்ன், ஐஸ, ச�ர்ளவா �ஞெவா 

உள்ளிடட ச்பவாம�ப்ச்பவாருட�ள் மீட -
�ப்்படடுள்்ளது.ம��வான ெ்நச�� ந்பர்-
�ள் அம்பவாம்ற, �ல்ச்ப, சை��ை, 
ைவாத்�ம்ற, �னைல்வில, திஸ்ஸை�வா-
ரவாமை ைற்றும ச�வானபீனுவமல ்பகு-

தி�ம்ளச் செர்்ந� 30 மு�ல் 45 வய -
துக்கு இமடப்்படடவர்�ள் ஆவர்.ெ்நச�� 
ந்பர்�ள் ைவாத்�ம்ற நீ�வவான் முன்னி -
மலயில் ஆஜர்்படுத்�ப்்படட பின்னர், 
இமைவா�ம 26 ஆம தி�தி வமர வி்ளக்� -
ைறியலில் மவக்�ப்்படடுள்்ளனர். 

ஆடசி ைவாறினவாலும அரசின் ச�வாள்ம�... 
மீ�வான இறுதி நவாள் விவவா�த்தில் 

உமரயவாற்றிய அவர் சைலும குறிப்பிடட-
�வாவது.

ஒருவமர ்பற்றி நமபும ச்பவாது அவர் 
என்ன செய்�வார் என்்ற �ட்ந� �வாலத்ம� 
திருமபிப் ்பவார்க்� சவணடும. 2001 
மு�ல் ெஜித் பிசரை�வா்ஸ எம.பியவா� 
இருக்கி்றவார். ைத்�்ள விைவானநிமலயம 
ைற்றும தும்றமு�ம என்்பன அமைக்�ப்-
்படடிரு்ந�ன. 

�ட்ந� ஆடசியில் சநல் உற்்பத்-
தியில் �ன்னிம்றவு �ணடு ைத்�்ள 
விைவான நிமலயத்தில் �்ளஞசியப்்படுத்-
திய�வால் ்பவாரிய செ�ம ஏற்்படடது. இ்ந� 
நிமலயிசல ைக்�ள் அவருக்கு வவாக்�ளிக்-

�வில்மல.
திஸ்ஸைவா�வாரவாை பிரச�ெ ெம்பமய 

சஜ.வி.பி சவன்்றது. ஆனவால் �மலவர் 
சைவாெடி செய்��வால் ைக்�ள் மீணடும 
அ்ந�க் �டசிக்கு வவாக்�ளிக்�வில்மல.

இ்நதியவா ்பவால் உற்்பத்தியில் �ன்னி-
ம்றவு �ணடுள்்ளது. நவாம ்பவால் கிரவாைம 
அமைத்து ்பவால்உற்்பத்திமய சைம்ப-
டுத்� நடவடிக்ம� எடுத்�வாலும ஆடசி 
ைவாறும ச்பவாது திடடங�ள் ைவாறுகின்்றன. 
இ்ந� நிமலயில் சவளிநவாடடில் இரு்நது 
்பவால்ைவா இ்றக்குைதி செய்யப்்படுகி்றது.

 கும்ற�ள், குற்்றச்செயல்�ளுக்கு 
�வான் ஊட�ங�ளில் முக்கியத்துவம 
வழங�ப்்படுகி்றது. ஆடசி ைவாறும ச்பவாதும 

திடடங�ள் ைவாறுகின்்றன. நவாடமட �ட-
டிசயழுப்்ப ஊட�ங�ளும ஒத்துமழக்� 
சவணடும.

சவளிநவாடடு ஆமட�ள், ச�வாழில்நுட்ப 
ச்பவாருட�ள் என்்பவற்றின் மீது ஆமெப்-
்படுகிச்றவாம. உள்நவாடடு ச்பவாருட�ளுக்கு 
முன்னுரிமை அளிப்்பதில்மல.

செ�னப் ்பெம்ள �வான் இ்ந�ப் பிரச்சி-
மனக்கு தீர்வு என்று கூ்றவில்மல. ஊர்-
�ளிசல செ�னப் ்பெம்ள �யவாரிக்�லவாம. 
ெ்நதிரி�வா குைவாரதுங�வின் ஆடசியிலும 
இ�ற்�வான முன்சனடுப்பு�ள் இடமச்பற்-
்றன. மவக்ச�வாம்ள எரிப்்பது ஒரு�வாலத்-
தில் �மட செய்யப்்படடது.

விைர்சிக்கும எவரும ைவாற்று 

சயவாெமன முன்மவப்்பதில்மல. ெ�ல-
ரதும சயவாெமன�ம்ள ச்பவாற்று சி்ற்ந� 
ச�வாள்ம� �வாயரிக்� சவணடும. 

இ்நதியவாவில் அப்துல்�லவாமின் �வாலத்-
தில் ச�வாள்ம� �யவாரிக்�ப்்படடு முன்-
சனடுக்�ப்்படடது. ஆடசி ைவாறிய ச்பவாதும 
2020 வமர அ்ந� ச�வாள்ம� செயற்்ப-
டுத்�ப்்படடது. 

மீணடும 30 வருடங�ளுக்கு 
ச�வாள்ம� �யவாரிக்�ப்்படடுள்்ளது. ஏன் 
எமைவால் அவவவாறு செய்ய முடியவாது.

சநருக்�டியவான நிமலமையில் அமன-
வரும இமண்நது நவாடமட �டடிசயழுப்பு-
சவவாம.ைக்�ம்ள தூணடிவிடவாது நவாடமட 
முன்சனற்்ற ஒன்றிமணசவவாம என்்றவார்.

மு�லவாளிைவார் ெமசை்ளனமும... 
ச�வாழிலவா்ளர்�ளின் சவமலப்்பழு-

மவக் கும்றக்குைவாறு இ�ன் ச்பவாது வலி-
யுறுத்�்படடுள்்ளச�வாடு, ச�வாழில் பிணக்-
கு�ள் �வாணப்்படுகின்்ற இடங�ம்ள 
இனங�ணடு அமவ ச�வாடர்பில் எழுத்து 
மூலம மு�லவாளிைவார் ெமசை்ளனத்திற்கு 
அறிவிப்்ப�ற்கு இணக்�ம �வாணப்்படடுள்-
்ளது.இலஙம� ச�சிய ச�வாடட ச�வாழிலவா-
்ளர் ெங�த்தின் ச�வாரிக்ம�க்கு அமைய 
ஏற்்பவாடு செய்யப்்படடிரு்ந� இ்ந� ெ்ந-
திப்பு மு�லவாளிைவார் ெமசை்ளனத்தின் 
செயலவா்ளர் ைங�லயவா்பவா �மலமையில் 
இடமச்பற்்றது. 

இதில் கூடடு ஒப்்ப்ந�த்தில் ம�சய-

ழுத்திடும ச�வாழிற்ெங�்ளவான இலஙம� 
ச�சிய ச�வாடட ச�வாழிலவா்ளர் ெங�ம 
, இலஙம� ச�வாழிலவா்ளர் �வாஙகிரஸ 
ைற்றும கூடடு ச�வாழிற்ெங� அமைப்பு 
என்்பன ்பஙகு்பற்றின. அத்ச�வாடு �ம்ப-
னி�ள் ெவார்பில் லலித் ஒச்பசெ�ர ைற்றும 
சரவாஷவான் ரவாஜதும்ற உள்ளிடசடவார் 
�ல்நது ச�வாணடனர்.

இ்ந� ெ்நதிப்பு ச�வாடர்பில் இலஙம� 
ச�சிய ச�வாடட ச�வாழிலவா்ளர் ெங�த்-
தின் ச்பவாதுச் செயலவா்ளர் ்பவாரவாளுைன்்ற 
உறுப்பினர் வடிசவல் சுசரஷ் குறிப்பிடு-
ம�யில்,

ச்பரு்நச�வாடட �ம்பனி�ம்ளயும 

ச�வாழிற்ெங�ங�ம்ளயும ெ்நதிக்கு-
ைவாறு மு�லவாளிைவார் ெமசை்ளனத்திடம 
ச�வாரிக்ம� விடுக்�ப்்படடிரு்ந�து. அ�ற்-
�மையசவ மி� நீணட இமடசவளிக்குப் 
பின்னர் �ம்பனி�ள், ச�வாழிற்ெங�ங�-
ளுக்கிமடயிலவான ெ்நதிப்பு மு�லவாளிைவார் 
ெமசை்ளனத்தில் இடமச்பற்்றது.

இ�ன் ச்பவாது அணமைக்�வாலைவா� 
ச்பரு்நச�வாடடங�ளில் நிலவுகின்்ற அெவா-
�வாரணைவான நிமலமை�ம்ள முழுமை-
யவா� ச�ளிவவா� நவாம எடுத்துமரத்ச�வாம. 
கூடடு ஒப்்ப்ந�ம இல்லவாைலவாக்�ப்்படடு 
ெம்ப்ள நிர்ணயெம்ப மூலைவா� கிமடக்�ப்-
ச்பற்்ற ெம்ப்ள நிர்ணயத்தின் மூலைவா� 

ச்பரு்நச�வாடட ைக்�ள் எதிர்ச�வாணடுள்்ள 
பிரச்சிமன�ள் ைற்றும ச்பரு்நச�வாடட நிர்-
வவா�ங�ளுக்கும ச�வாழிலவா்ளர்�ளுக்கும 
இமடயிலவான ச�வாழில் பிணக்கு�ம்ள 
ச்பவாலிஸ நிமலயத்தின் ஊடவா�சவ 
தீர்க்� சவணடிய நிமலமை �வாணப்்படு-
கின்்றமை ச�வாடர்பிலும இ�ன் ச்பவாது 
அவ�வானம செலுத்�ப்்படடது. இ்ந� ெ்ந-
திப்பில் ெம்ப்ளம ச�வாடர்்பவான வழக்கின் 
தீர்ப்பிமன நீதிைன்்றம வழஙகும வமர 
�வாத்திருப்்ப�வா�வும , ஆனவால் ச�வாழி-
லவா்ளர்�ள் எதிர்ச�வாணடுள்்ள அன்்றவாட 
பிரச்சிமன�ளுக்�வான தீர்வு �வாண்ப�ற்கு 
இ�ன் ச்பவாது இணக்�ம �வாணப்்படடது.

நவாடடில் உணவுக்கு... 
அவர் ெவார்பில் நவான் ்ப�வி விலகு-

சவன் என்றும கூறினவார்.
வரவு செலவுத்திடட 2 ஆம வவாசிப்பு 

மீ�வான விவவா�த்தில் உமரயவாற்றிய அவர் 
சைலும குறிப்பிடட�வாவது.

 சுற்றுச்சூழலுக்கு உ�்ந� ்பயிர்ச்-
செய்ம� ச�வாள்ம�மய முன்சனடுக்� 
நவாம ம�ச�வார்த்துள்ச்ளவாம. விவெவாய 
அமைச்ெரும ரவாஜவாங� அமைச்ெரும 
அமைச்சின் செயலவா்ளரும சவவசவறு 
�ருத்துக் கூறுவ�வா� எதிரணி செவால்-
கி்றது. ஆனவால் நவாம ஜனவாதி்பதியின் 
ச�வாள்ம�யுடசன இருக்கிச்றவாம. சநசனவா 
மநடரஜன் திரவப் ்பெம்ள இ்றக்குைதிக் 
�ம்பனியுடன் ச்பசி அ�ன் விமல�ம்ள 

கும்றத்ச�வாம. இ�னவால் ச்பருை்ளவு 
நிதிமய செமிக்� முடி்ந�து. 

இதில் சைவாெடி இரு்ந�வால் ��வல் 
அறியும ெடடத்தின் கீழ ��வல் 
ச்ப்றலவாம. ஜனவாதி்பதி ச�வாடடவா்பய ரவாஜ-
்பக் ஷ அரசில் சைவாெடிக்கு இடமில்மல. 
�ட்ந� �வாலத்தில் இரெவாய ்பெம்ள இ்றக்கு-
ைதி செய்வதில் சைவாெடி செய்� ந்பர்�ம்ள 
வீடடுக்கு அனுப்பிசனவாம.  உங�ள் 
ஆடசியிரு்ந�வால் உயிர்த்� ஞவாயிறு 
�வாக்கு�லுடன் ச�வாடர்புள்்ள எவரும 
பிடி்படடிருக்�ைவாடடவார்�ள். எைது ஆடசி-
யில் சூத்திர�வாரி�ளுக்கு எதிரவா� வழஙகு 
ச�வாடரப்்படடுள்்ளது. புலனவாய்வு பிரிவு 
எவவவாறு இரு்ந�து ்பவாது�வாப்பு நிமலமை 

எவவவாறு இரு்ந�து என்று அமனவருக்-
கும ச�ரியவாது.

ச்பரு்நச�வாடட அமைச்ெரின் ை�ள் ஒரு 
கிசலவா ச�யிமல ச�வாழு்நதில் இரு்நது 
20 ரூ்பவா ச்பற்றுள்்ளவார்.

அவரது ைமனவிக்கு �வாணி வழங-
�ப்்படடுள்்ளது. �பீர் ஹவாசிமின் ைரு-
ை�னுக்கு ஹ்ந�வாமன ைவாளிம�மய 
இலவெைவா� ச�வாடுத்துள்்ளவார். ஜனவாதி-
்பதி ச�வாடடவா்பய ரவாஜ்பக்ஷ 5 ெ�ைவாவது 
சைவாெடி செய்திரு்ந�வால் நிரூபியுங�ள்.

அவர் ெவார்பில் நவான் ்ப�வி விலகு-
சவன். அரசில் யவாரவாவவாவது சைவாெடி 
செய்திரு்ந�வால் ்பவாரவாளுைன்்ற குழுக்�-
ளுக்கு அமழத்து நிரூபியுங�ள். �ட்ந� 

ஆடசியில் �ரைற்்ற இரெவாயன ்பெம்ள 
�ருவித்து விவெவாயி�ளுக்கு வழங�ப்-
்படடது.சநல் ்பயிர்ச்செய்ம�க்�வா� இரெவா-
யனப் ்பெம்ள இ்றக்குைதி செய்ய அனு-
ைதிவ வழங�ப்்படவில்மல. ைரக்�றி 
்பயிர்ச்செய்ம�க்�வா� விசெட ்பெம்ள 
வம�சயவான்ம்ற்ற �ருவிக்� அனுைதி 
வழங�ப்்படடுள்்ளது.

இது �விர எ�ற்கும அனுைதி வழங�ப்-
்படவில்மல. 2022 ஆம ஆணடு வமர 
ச�மவயவான அரிசி உள்்ளது. உணவுப் 
்பற்்றவாக்கும்ற ச�வாடர்பில் வீண அச்ெம 
ஏற்்படுத்� முயன்்றவாலும அவவவாறு ்பற்-
்றவாக்கும்றயும ஏற்்படவாது என அமைச்ெர் 
ச�ரிவித்�வார்.

�ன் மீ�வான குற்்றச்ெவாடமட... 
நிரவா�ரிப்்ப�வா� முன்னவாள் ச்பவாலிஸ 

ைவா அதி்பர் பூஜித் ஜயசு்ந�ர சநற்று 
ச�வாழுமபு சைல் நீதிைன்றில் ச�ரிவித்-
�வார்.இ்ந� வழக்கு நீதி்பதி�ள் நவாைல் 
்பலல்சல, ஆதித்ய ்படச்ப்நதிச� ைற்றும 
சைவாஹைட இர்ஷதீன் ஆகிய மூவரடங-
கிய நீதி்பதி�ள் குழவாம முன்னிமலயில் 
சநற்று (22) விெவாரமணக்கு எடுத்துக்-
ச�வாள்்ளப்்படடது. இ�ன்ச்பவாது ெடடைவா 
அதி்பரினவால் �வாக்�ல் செய்யப்்படட குற்-
்றப்்பத்திரிம� பிரதிவவாதி முன்னிமலயில் 
வவாசிக்�ப்்படடது.

இ�ன்ச்பவாது, குறித்� குற்்றச்ெவாடடுக்-
�ம்ள �வான் நிரவா�ரிப்்ப�வா� பூஜித் ஜயசு்ந-

�ர நீதிைன்றில் ச�ரிவித்துள்்ளவார்.
அ�மன ச�வாடர்்நது வழக்கின் ஆரம்ப 

ெைர்ப்்பணங�ம்ள முன்மவக்� மும்றப்-
்பவாடு ெவார்பில் முன்னிமலயவான சிசரஷ்ட 
பிரதி செவாலிசிடடர் நவாய�ம திலீ்ப பீரிஸ, 
2019 ஆம ஆணடு ஏப்ரல் 21 ஆம தி�தி 
உயிர்த்� ஞவாயிறு ெஹரவான் ஹசீமின் 
�மலமைத்துவத்திலவான ச�சிய �வஹீத் 
ஜைவாத் என்்ற தீவிரவவா� அமைப்பினவால் 
நவாடடில் 08 இடங�ளில் சைற்ச�வாள்்ளப்-
்படட �ற்ச�வாமலக் குணடுத் �வாக்கு�லில் 
ச�வால்லப்்படட ைற்றும �வாயைமட்ந�வர்-
�ம்ள அடிப்்பமடயவா� ச�வாணடு ெடடைவா 
அதி்பரினவால் பிரதிவவாதிக்கு எதிரவா� 

குறித்� வழக்கு �வாக்�ல் செய்யப்்படடுள்-
்ள�வா� ச�ரிவித்�வார்.

�வாக்கு�ல் ஒன்று இடமச்ப்றவுள்்ள�வா� 
��வல் கிமடக்�ப்ச்பற்றிரு்ந� ச்பவாதும 
இலஙம�க் குடியரசின் ச்பவாலிஸ ைவா 
அதி்பரவா�ச் செயற்்படடு அ�மனத் �டுக்-
கும �டமைமய அலடசியைவா�ப் பு்றக்-
�ணித்��ன் மூலம இலஙம� �ணட-
மனச் ெடடத்தின் 102ஆவது பிரிவின் 
கீழ குற்்றம இமழத்��வா�க் குற்்றம ெவாட-
டப்்படடவருக்கு எதிரவா� ெடடைவா அதி்பர் 
இ்ந� வழக்ம�த் �வாக்�ல் செய்துள்்ள-
�வா� அவர் குறிப்பிடடவார்.

பிரதிவவாதிக்கு எதிரவா� குற்்றச்ெவாடடுக் -

�ம்ள நிரூபிப்்ப�ற்�வா� 2019 ஆம 
ஆணடும ஏப்ரல் ைவா�ம 07 ஆம தி�தி 
மு�ல் 21 ஆம தி�தி வமரயவான �வாலப்-
்பகுதியில் இடமச்பற்்ற ெம்பவங�ள் 
ச�வாடர்பில் மும்றயவான ெவாடசியங�ள் 
ெைர்ப்பிக்�ப்்படடுள்்ள�வா� பிரதி செவாலி -
சிடடர் சஜனரல் நீதிைன்றில் ச�ரிவித்-
�வார். அ�ன்்படி, பிரதிவவாதிக்கு எதிரவா� 
855 குற்்றச்ெவாடடுக்�ளும, 1,215 ெவாட-
சி�ள் முன்னிமலயவாகியுள்்ள�வா� பிரதி 
செவாலிசிடடர் சஜனரல் சைலும ச�ரிவித்-
�வார். பின்னர் சைலதி� விெவாரமணக்�வா� 
வழக்கு இன்ம்றய தினம (23) வமரயில் 
ஒத்தி மவக்�ப்்படடது.

புலி�ளின் அதிெக்தி வவாய்்ந�... 
இ்ந�க் கிம்ளசைவார் குணடு மீட�ப்்பட -

டுள்்ளது.
இரவாணுவப் புலனவாய்வுப் பிரிவுக்குக் 

கிமடத்� ��வலின் அடிப்்பமடயில் 
இலஙம� இரவாணுவத்தின் யவாழப்்பவா-
ணம 51ஆவது ்பமடத்�்ளம சி்றப்புப் 
பிரிவினரினவால் கிம்ளசைவார்க் குணடு 
மீட�ப்்படடு செயலிழக்� மவக்�ப்்பட-
டுள்்ளது.

�மிழீழ விடு�மலப் புலி�ளின் �யவா -
ரிப்்பவான “ச�வால்்பவன் சவல்வவான்” 
என்்ற வவாெ�ம ச்பவாறிக்�ப்்படட கிம்ள -
சைவார்க் குணடு மீட�ப்்படடுள்்ள�வா� 

இரவாணுவம ச�ரிவித்துள்்ளது.
இரவாணுவப் புலனவாய்வுப் பிரிவுக்குக் 

கிமடத்� ��வலின் அடிப்்பமடயில் 
இலஙம� இரவாணுவத்தின் யவாழப்்பவா-
ணம 51ஆவது ்பமடத்�்ளம சி்றப்புப் 
பிரிவினரினவால் கிம்ளசைவார்க் குணடு 
மீட�ப்்படடு செயலிழக்� மவக்�ப்்படடுள்-
்ளது. ைவாவீரர் வவாரம சநற்று ஆரம்பைவா -
கியுள்்ள நிமலயில் �மிழீழ விடு�மலப் 
புலி�ளின் �யவாரிப்்பவான “ச�வால்்பவன் 
சவல்வவான்” என்்ற வவாெ�ம ச்பவாறிக்�ப்-
்படட கிம்ளசைவார்க் குணடு மீட�ப்்படடுள்-
்ள�வா� இரவாணுவம ச�ரிவித்துள்்ளது.

மூத்� ்பத்திரிம�யவா்ளர் �வானையில்நவா�ன்...
உ�யன் ்பத்திரிம� 1985 ஆம 

ஆணடு நவம்பர் ைவா�ம ஆரமபிக்�ப்-
்படட மு�ல் �னது வவாழவின் இறுதிக் -
�வாலம வமரயிலவான 36 வருடங�ள் 
பிர�ை ஆசிரியரவா� �டமையவாற்றியுள்-
்ளவார். 

 சநருக்�டியவான �வால �டடத்தில் �வாய -
�த்தில் இரு்நது ஊட�ப்்பணியவாற்றிய 
மி� செவாற்்ப அ்ளவிலவான மூத்� ஊட� -
வியலவா்ளர்�ளுக்குள் �வானையில்நவா�-
னும ஒருவர். 

பிரவான்ஸின் �மலந�ரவான ்பவாரிஸில் 

�ட்ந� 2013 ஆம ஆணடு நவம்பர் 
ைவா�ம 27ஆம தி�தி எல்மல�்ளற்்ற 
ஊட�வியலவா்ளர்�ள் �ன்னவார்வ அமைப் -
பின் விருது வழஙகும விழவாவில், விருது 
வழஙகி ச�ௌரவிக்�ப்்படடவார். 

 அச�சவம்ள ஊட�த்தும்றயில் 
ச�சியம ெவார்்நது சநருக்�டியவான 
சூழலில் அர்ப்்பணிப்புடன் �டமையவாற்-
றியமைக்�வா� �ட்ந� 2018 ஆம 
ஆணடு நவம்பர் ைவா�ம 16 ஆம தி�தி 
யவாழ. ஊட� அமையத்தினவால் ச�ௌர-
விக்�ப்்படடமை குறிப்பிடத்�க்�து.

அமனத்து ைவாவடடங�ளிலும மீணடும... 
விசெட வர்த்�ைவானி அறிவித்�மல 

ஜனவாதி்பதி ச�வாடடவா்பய ரவாஜ்பக் ஷ 
சவளியிடடுள்்ளவார். சநற்று (22) மு�ல் 
அமுலவாகும வம�யில் இ்ந� அதிவி -
செட வர்த்�ைவானி அறிவித்�ல் சவளி-
யிடப்்படடுள்்ளது. 2019 ஆம ஆணடு 
ஏப்ரல் 21 �வாக்கு�மலத் ச�வாடர்்நது, 
அப்ச்பவாம�ய ஜனவாதி்பதி மைத்திரி்பவால 

சிறிசென, ஆயு�ம �வாஙகிய ்பமடயி-
னமர அமைதிமய ச்பண அமழப்பு 
விடுத்து விசெட வர்த்�ைவானி அறிவித் -
�மல சவளியிடடவார். ஒரு ைவா� �வாலத்-
துக்கு அமுலவாகும வம�யில் ஒவசவவாரு 
ைவா�மும 22 ஆம தி�தி இ்ந� விசெட 
வர்த்�ைவானி அறிவித்�ல் சவளியிடப்்பட-
டமை குறிப்பிடத்�க்�து.

�னடவாவில் இரு TNA எம.பிக்�ள்... 
சென்றிரு்ந� ச்பவாது புலமச்பயர் 

ெமூ�த்தின் அவர்�ம்ள நடத்திய வி�ம 
�வமலயளிக்கின்்றது என அவர் குறிப் -
பிடடுள்்ளவார்.ஐக்கியம ைற்றும ச்பச்சு -
வவார்த்ம� ஆகிய வழி�ளின் மூலசை 
நவாடு முன்சனவாக்கி ந�ர முடியும என்்ப -
�மன புலமச்பயர் ெமூ�ங�ள் புரி்நது 
ச�வாள்ளும என நமபுவ�வா�த் ச�ரிவித்-
துள்்ள அவர், பிரிவிமணயின் ஊடவா� 

எ�மனயும அமடய முடியவாது எனவும 
அவர் குறிப்பிடடுள்்ளவார்.

அமனத்து �ரப்பினரும ச்பச்சு -
வவார்த்ம� சைமெக்கு திருமபி ஆசரவாக்-
கியைவான ச்பச்சு வவார்த்ம��ம்ள 
நடவாத்துவச� சி்ற்ந�து என்்பது �ைது 
நிமலப்்பவாடவாகும என அமைச்ெர் நவாைல் 
ரவாஜ்பக்ெ டுவிடடர் ்பதிவு ஒன்றின் மூலம 
ச�ரிவித்துள்்ளவார்.

ஐ.நவா. வின் உயரதி�வாரி... 
இலஙம� வரும �வாலித் கியவாரி, 

சிசரஷ்ட அரெவாங� அதி�வாரி�ள், அரசி-
யல் �டசி�ள், சிவில் ெமூ�ம, ை�த் �மல-
வர்�ள் ைற்றும இரவாஜ�்நதிர ெமூ�த்தின் 
பிரதிநிதி�ம்ள ெ்நதிப்்பவார் என்று ச�ரி-
விக்�ப்்படுகி்றது. இ்ந� ஆணடு செப்டம்ப-
ரில் ஜனவாதி்பதி ச�வாடடவா்பய ரவாஜ்பக்ஷமவ 
ஐ.நவா ச்பவாதுச்செயலவா்ளர் அன்சடவானிசயவா 
குடசடசரஸ ெ்நதித்�ம�த் ச�வாடர்்நது 
இ்ந� விஜயம அமையவுள்்ளது. 2019 

/ 28 சை அன்று ஐக்கிய நவாடு�ள் 
ெம்பயின் ச்பவாதுச்செயலவா்ளர் அன்சடவா-
னிசயவா குடசடசரஸ, தியூனிசியவாமவச் 
செர்்ந� சைவாஹைட �வாலித் கியவாரிமய 
ைத்திய கிழக்கு, ஆசியவா ைற்றும ்பசுபிக் 
ஆகிய நவாடு�ளுக்�வான அரசியல் ைற்றும 
அமைதிமய �டடிசயழுப்பும விவ�வாரங-
�ள் ைற்றும அமைதி நடவடிக்ம��ளுக்-
�வான உ�விப் ச்பவாதுச் செயலவா்ளரவா� 
நியமித்�வார்.

்பணியவா்ளர்�ள் சநற்று... 
அவர்�ள் இவவவாறு ்பணிப்பு்றக்� -

ணிப்பு நடவடிக்ம�யில் ஈடு்படடுள்்ள-
�வா� ச�ரிவிக்�ப்்படுகின்்றது. இ�ன்�வா -

ரணைவான பு்றக்ச�வாடமட ெ்நம�யில் 
ச்பவாருட�ம்ள இ்றக்கும ைற்றும ஏற்றும 
நடவடிக்ம��ள் ்பவாதிப்்பமட்நதுள்்ளன.

உணவு ச்பவாதி, ச�நீர்... 
அமுலவாகும வம�யில், உணவு 

ச்பவாதிசயவான்றின் விமலமய 20 
ரூ்பவாவவால் அதி�ரிப்்ப�ற்கு தீர்ைவானிக் -
�ப்்படடுள்்ளது.

சைலும, ச�நீர் ச�வாப்ம்பசயவான்றின் 
விமல 5 ரூ்பவாவவால் அதி�ரிக்�ப்்படுவ-
�வா� உணவ� உரிமையவா்ளர்�ள் ெங�ம 
குறிப்பிடடுள்்ளது.

சைலும 15 இலடெம ம்ப்ஸர்... 
ஊடவா� �டடுநவாயக்� விைவான நிமல -

யத்திற்கு சநற்று அதி�வாமல ச�வாணடு 
வரப்்படடுள்்ளது. து்பவாயில் இரு்நது 
எமிசரடஸ விைவான செமவக்கு செவா்ந�-
ைவான ஈ.ச� 648 என்்ற விைவானத்தில் 
அமவ நவாடடுக்கு ச�வாணடு வரப்்படடுள்-

்ள�வா� �டடுநவாயக்� விைவான நிமலயத் -
தில் உள்்ள எைது செய்தியவா்ளர் ச�ரி-
வித்�வார்.அத்துடன் குறித்� �டுப்பூசி�ள் 
�ற்ச்பவாது இலஙம� ைரு்ந�வாக்�ல் கூட -
டு�வா்பனத்தினவால் �்ளஞசியப்்படுத்�ப்-
்படடுள்்ளது.
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சுபீடெத்தின் நநவாக்கு திட்டம

வவுனியா காத்ார் சின்னக்குளம் கிராம
மக்களுக்கு காணி உறுதிகள் வழங்கி வவப்பு
வவுனியா விசேட நிருபர் 

 
சுபீடேத்தின் ச�ாக்கு திடடத்தின் கீழ் வவுனியா, காத்்ார் 

சின்்னக்குளம் கிராம மக்களுக்கு காணி உறுதிப் பத்திரங் -
கள் வழங்கி வவக்கப்படட்ன.  

வவுனியா பிரச்ே சேயலக பிரிவுக்குடபடட காத்்ார் 
சின்்னக்குளம் கிராமத்தில் வாழ்ந்து வரும் மக்கள் ்மது 
காணிக்கா்ன உறுதிப்பத்திரங்களின்றி கடந்் 35 வருடங்-
களுக்கு சமலாக பல்சவறு அசேௌகரியங்கவள எதிர் -
ச�ாக்கி வந்்்னர்.  

இந்நிவலயில் ஜ்னாதிபதி சகாடடாபய ராஜபக்ஷவின் 
சுபீடேத்தின் ச�ாக்கு திடடத்தின் கீழ் காணியற்ற மக்க-
ளுக்கு காணிக்கா்ன உறுதிப்பத்திரங்கள் வழங்கல் திடடத் -
தின் அடிப்பவடயில் குறித்் கிராமத்தில் காணி உறுதிப்-
பத்திரங்கள் இன்றி வாழ்ந்துவந்் 26 குடும்பங்களுக்கு 
உறுதிகள் வழங்கி வவக்கப்படட்ன.  

அத்துடன், குறித்் கிராமத்தில் பாலர் 
பாடோவலயில் கல்வி பயிலும் 34 மாணவர்-
களுக்கு கற்றல் உபகரணங்களும் வழங்கி 
வவக்கப்படட்ன.  

இந்நிகழ்வில், வவுனியா மாவடட அபிவி -
ருத்திக் குழுத் ்வலவரும், வன்னி மாவடட 
பாராளுமன்்ற உறுப்பி்னருமா்ன கு.திலீபன், 
வவுனியா பிரச்ே சேயலாளர் �ா.கமல்ா -
ேன், கிராம அலுவலர் எஸ்.்ர்ேன், அபிவி -
ருத்திக் குழு ்வலவரின் இவணப்பாளர் 
சக.டிச்னஸ் உள்ளிடட அதிதிகள் கலந்து 
சகாண்டு காணி உறுதிப் பத்திரங்கள் மறறும் 
கற்றல் உபகரணங்கவள வழங்கி வவத்்்னர்.   

வவுனியா மமலதிக 
அரசாங்க அதிபருக்கு 
ககாவிட் க்ாற்று 
வவுனியா விசேட நிருபர்  

வவுனியா மாவடட சமலதிக அரோங்க 
அதிபருக்கு சகாவிட ச்ாறறு உறுதி சேயயப்-
படடுள்ள்ாக சுகா்ாரப் பிரிவி்னர் ச்ரிவித்-
துள்ள்னர்.  

வவுனியா மாவடட சமலதிக அரோங்க 
அதிபருக்கு காய்சேல் ஏறபடட நிவலயில் 
அவர்  ச�றறு (22) முன்ச்னடுத்் துரி் அன்-
டிஜன் பரிசோ்வ்னயில் அவருக்கு சகாவிட 
ச்ாறறு உறுதி சேயயப்படடுள்ளது.  

இ்வ்னயடுத்து அவர் சிகி்சவேக்காக ்னி-
வமப்படுத்்ப்படடுள்ளதுடன், அவருடன் 
ச்ாடர்புவடயவர்கவளயும் ்னிவமப்ப-
டுத்் சுகா்ாரப் பிரிவி்னர் �டவடிக்வக எடுத்-
துள்ள்னர். அத்துடன், மீண்டும் சகாவிட 
ச்ாறறு அதிகரித்து வரும் நிவலயில் சபாது-
மக்கள் சுகா்ார �வடமுவ்றகவளத் ச்ாடர்ந்-
தும் பின்பறறுமாறு சுகா்ாரப் பிரிவி்னர் அறி-
வித்துள்ள்னர்.  

வீதியில் கசன்றவர்
திடீகர்ன மரணம்

(பரந்்ன் குறூப் நிருபர்)  

கிளிச�ா்சசி ஏ9 வீதியில் சமாடடார் வேக்-
கிளில் சேன்்றவர் ச�றறு முன்தி்னம் இரவு 
(21) திடீசர்ன கீசழ விழுந்து மரணமவடந்-
துள்ளார். இந்் ேம்பவம் கிளிச�ா்சசி பவழய 
க்சசேரிக்கு முன்பாக இரவு 8.20 மணியளவில் 
இடம்சபறறுள்ளது.  

இல. 403 திரு�கர் ச்றவக்ச சேர்ந்் சின்்னத்-
துவர ரஞேன் வயது (60) என்பவசர இவவாறு 
மரணமவடந்துள்ளார். ேம்பவ இடத்திறகு 
வந்் மரணமவடந்்வரின் மவ்னவி, இ்றகு 
முன்்னர் அவருக்கு மூன்று ்டவவகள் மார-
வடப்பு வந்திருப்ப்ாகவும் குறிப்பிடடார்.

,yq;;if rdehaf Nrh\ypr FbauR murhq;fk;

tPjpfs; kw;Wk; neLQ;rhiyfs; mikr;R

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;ifapd; mjpNtf neLQ;rhiyapd; tUkhdj;jpypUe;J ngw;Wf; nfhs;Sk; 
tUkhdj;jpd; %yk; epjpaplg;gl;lJ Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy;

Inviting for water proofing works of Imaduwa L & M Booths of Southern Expressway
Contract No.: RDA/EOM&M/PRC/2021/TOLL/12

01.   NkNyAs;s xg;ge;j ,yf;fkhd RDA/EOM&M/PRC/2021/TOLL/12  ,w;fhf tPjp mgptpUj;jp mjpfhurigapd; rhh;ghf 

m.ne.nr.e kw;Wk; Kfhikg;gphpT ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;. 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; KOikahd tpguq;fs; toq;fg;gl;Ls;sd. midj;J tpiykDf;fSk; 40>000 

&gh ngWkjpahd tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

02. tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 

03.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp 

mgptpUj;jp rig> mjpNtf neLQ;rhiy guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt gphpT (njhiyNgrp: 038-2289122> 

njhiyefy;: 038-2289560) ngWifg; gphptpypUe;J ngw;W mYtyf Neuq;fspy; ,ytrkhf tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

04.  2021.11.23 Mk; jpfjpapypUe;J 2021.12.14 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 2.30 kzp tiuAk; 

kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 1>000 + 80 (VAT) &ghitr; nrYj;jpa gpd;dh;> gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> 

tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> (EOM&M  gphpT) gzpg;ghsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 

rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W 

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; ngw;Wf; nfhs;syhk;. 1987 Mk; Mz;bd; nghJ xg;ge;jq;fs; 3 Mk; 

,yf;f rl;lj;jpd; gpufhuk; Nfs;tpapd; Kfth; kw;Wk; rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; MfpNahh; fk;gdpfs; gjpthsh; 

jpizf;fsj;jpy; gjpT nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

05.  2021.12.14 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; gz;lhufk> ty;fk> 

f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> (EOM&M  gphpT) gzpg;ghshplk; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh;> rKfkspj;jpUf;Fk; 

tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

06  2022.03.15 Mk; jpfjp tiuAk; tpiykDf;fspd; nry;YgbahFk; jd;ikapUj;jy; Ntz;Lk;. 

07.  xt;nthU tpiykDTk; tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDg;gpizahdJ 

2022.04.12 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk;;;;;;;;;;;;; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

jiyth;>

tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig ngWiff; FO>

gzpg;ghsh; (EOM&M gphpT) Nk/gh>
tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig>

f`l;lf`N`d> ty;fk>

gz;lhufk.

1964 Mz;bd; 28k; ,yf;Kila 

fhzp vLj;j (jpUj;jk;) rl;lj;jpd; 

jpUj;jk; nra;ag;gl;l gb fhzp 

vLj;jw; rl;lj;jpd; (460Mk; 

mwptpj;jy;)

7Mk; thrfj;jpd; fPo; mwptpj;jy;

Fwpg;G vz; njh/,/mj;/117

fPo;f; fhl;lg;gl;Ls;s ml;ltizapy; 

tpghpf;fg;gLfpd;w fhzpia murplk; 

vLj;Jf;nfhs;s vjpHghHf;fg;gLk;. 

NkYk; jftYf;fhf 2251/18 
,yf;fKila 2021.10.25 jpfjpa 

,yq;if rdehaf Nrhryprf; 

Fbaurpd; mjp tpNrl tHj;jkhdpg; 

gj;jpuj;ij ghHf;fTk;.

ml;ltiz

khtl;lk; : fSj;Jiw

gpuNjr nrayfk; : njhldnfhl

fpuhkj;jpd; ngaH : Nghk;Gty

fhzpapd; ngaH : ke;j;jpaye;j

tiugl ,yf;fk; : K.gp.f. 4830

Jz;L ,yf;fk; : 01

msT : 0.4091 n`f;NlaH

\kh gp fhhpatrk;

gpuNjr nrayhsH

njhld;nfhl

Kfthp: 

gpuNjr nrayfk;

njhld;nfhl

jpfjp: 2021.11.17

MANNAR PRADESHIYA SABHA, MANNAR DISTRICT
LOCAL DEVELOPMENT SUPPORT PROJECT (LDSP) –

 PROJECT ID: P 163305
[1].  The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka has received a loan from the World Bank (WB) 

towards the cost of the Local Development Support Project (LDSP). Part of this loan will be used 
for payments under the contract named below.

[2].  The Chairman, Local Authority Procurement Committee (LAPC), on behalf of Mannar Pradeshiya 
Sabha, Kattaspaththiri, Pesalai Mannar District now invites sealed bids from eligible and 
qualified bidders for the works listed in the table below.

S. 
No. Contract No. Name of the 

Contract

Estimated 
Civil Cost
(Rs.Mn)

ICTAD 
Minimum 

Grade 
Required

Required Bid 
Security

Contract 
periodBond 

Amount
(Rs.)

Validity 
Period

01
MN/MNPS/
LDSP/2021/01

Improvements to 
Kavayankudiyir-
uppu Main Road, 
Stage II
(590-0.1340 Km)

8.41
C7

(Roads)
85,000 06.04.2022

91.0 
Days

02
MN/MNPS/
LDSP/2021/02

Construction of    
Pre-School at
Valanarpuram

5.13
C7

(Buildings) 52,000 06.04.2022
119.0
Days

03
MN/MNPS/
LDSP/2021/03

Construction of
Pre-School at  
Uyilankulam

3.48
C8

(Buildings) 35,000 23.03.2022
119.0
Days

[3]. Bidding will be conducted through National Competitive Bidding (NCB) Procedure. 
 
[4].  To be eligible for contract award, the successful bidder shall not have been blacklisted and should 

have valid CIDA registration in Highway Construction and Building Construction for the Grade 
mentioned in the table above and possess valid business or company registration.

 
[5].  Qualification requirements to qualify for contract award are given in Section 5 of the Schedule in 

the Bidding Document.
 
[6].  Interested bidders may obtain further information from Chairman, Mannar Pradeshiya  Sabha, 

Kattaspaththiri, Pesalai, Mannar. [Telephone No: 023 2050001, Fax No: 023 2050002] and 
inspect the bidding documents at the address : Mannar Pradeshiya Sabha, Kattaspaththiri, 
Pesalai, Mannar. from 09.00 Hrs to 15.00 Hrs.

 
[7].  A complete set of Bidding Documents in English language may be purchased by interested bidders 

on the submission of a written application to the Chairman, Mannar Pradeshiya Sabha, 
Kattaspaththiri, Pesalai, Mannar from 23.11.2021 until 21.12.2021 from 09.00 Hrs to 15.00 
Hrs. upon payment of a non-refundable fee of Rupees Three Thousand (Rs. 3,000.00) for each 
work. The method of payment will be by cash.

 
[8].  Bids shall be delivered in duplicate to the address at Chairman, Mannar Pradeshiya Sabha, 

Kattaspaththiri, Pesalai, Mannar on or before 22nd December 2021 at 10.30 Hrs. Late bids 
will be rejected.  Bids will be opened at above place soon after closing in the presence of the 
bidders’ representatives who choose to attend.

 
[9]. Bids shall be valid up to : 

 1. MN/MNPS/ LDSP/2021/01  - 09th March 2022

 2. MN/MNPS/ LDSP/2021/02  - 09th March 2022

 3. MN/MNPS/ LDSP/2021/03  - 23rd February 2022

[10].  All bids shall be accompanied by a “Bid-Security, as mentioned in the table above. Bid Security 
shall be valid up to the date mentioned in the table above, shall be same as in Schedule Clause 16.

[11].  The pre-bid meeting will be held on 08.12.2021 at 10.30 Hrs at the Mannar Pradeshiya Sabha, 
Kattaspaththiri, Pesalai, Mannar.

The address (es) referred to above is (are): 

Chairman, 
Local Authority Procurement Committee (LAPC).

Mannar Pradeshiya Sabha, 
Kattaspaththiri, Pesalai.
Mannar.

[Fax No: 023 2050001]

Invitation for Bids (IFB)
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வவுனியவாவில் 

இவ்வருடம் 8 காட்டு 
யானைகள் உயிரிழப்பு  

ஓமந்தை விஷேட நிருபர்  

வவுனியா மாவடடத்தில் இவவருடத்தில் 
08 காடடு யா்ைகள்   உயிரிழநதுள்்ளதைாக 
மாவடட வை ஜீவராசிகள் தி்ைகக்ள தைக-
வல்கள் ததைரிவிகின்றை.  

வவுனியா மாவடடத்தில் இவ வருட  
ஆரமபம முதைல் நவமபர்  22   வ்ரயாை 
காலபபகுதியில் தெடடிகு்ளத்தில் 3 யா்ைக-
ளும, தநடுஙஷகணியில் 3 ம, வவுனியாவில் 
2 காடடு யா்ைகளும உயிரிழநதுள்்ளை.  

காடடு யா்ைகள் மககள் குடியிருபபு 
பகுதிகளுககுள் நு்ழநது மககளின வாழ்-
வாதைாரஙக்்ளயும அழித்ததைாழிககின்றை. 
இதைைால்  காடடு யா்ைகளின அச்சுறுத்தைல் -
களுடஷைஷய மககள் வசித்து வருகின்றைர். 
கடநதை வருடம வவுனியா மாவடடத்தில் 
மாத்திரம 10 யா்ைகள் உயிரிழநதைை. 

முககக்வசம் அணியாத்வரகளுககு 
எதிராக ப�ாலிசார நட்வடிகனக  
ஓமந்தை விஷேட நிருபர்

 
வவுனியா ப்ழய ஷபருநது நி்லய பகு-

தியில் ஷநற்று கா்ல முதைல் முகககவெம 
அணியாமல் வீதிகளில் நடமாடுபவர்களுககு 
எதிராக தபாலிொர் பல்ஷவறு நடவடிக்க-
க்்ள முனதைடுத்து வருகின்றைர்.   

இநநடவடிக்கயினஷபாது முகககவெம 
அணியாமல் வீதிகளில் நடமாடும பலருககு 
எதிராக ெடட நடவடிக்கக்்ள ஷமற்தகாள்்ள  
அவர்களுககு முகககவெம அணிவித்து,   
தபாலிஸ் நி்லயத்திற்கு அ்ழத்து தெல்கின-
்றைர்.   

இஷதைஷவ்்ள தை்லககவெம அணியாமல் 
ஷமாடடார் ் ெககிளில் தென்ற இ்்ளஞர்க்்ள 
துரத்திபபிடித்தை தபாலிொர், அதில் ஒருவர் 
முகககவெம அணியாதை்தைடுத்து   ஷமாடடார் 
்ெககி்்ள பறிமுதைல் தெயதைதுடன இருவ-
்ரயும தபாலிஸ் நி்லயத்திற்கு அ்ழத்துச் 
தென்ற்தை அவதைானிகக முடிந தைது.

குடும்�ப் ப�ண் மரணத்தில்
சந்தகம்; கண்வர னகது

யாழ்.விஷெட நிருபர் 
  
யாழ்.ஷபாதைைா ்வத்தியொ்லயில் தீக-

காயஙகளுடன  சிகிச்்ெககாக அனுமதிக-
கபபடட குடுமபப தபண் ஒருவர் கடநதை 
ெனிககிழ்ம சிகிச்்ெ பலனினறி உயிரிழந-
தைார்.இநநி்லயில் உயிரிழநதை தபண்ணின 
கைவ்ர ஷநற்றுமுன திைம ஞாயிற்றுககி-
ழ்ம பருத்தித்து்்ற தபாலிஸார் ்கது தெய-
துள்்ளைர்.

பருத்தித்து்்ற - திககம அல்வாய பகுதியில் 
இடமதபற்்ற குறித்தை ெமபவத்தில் பரமநாதைன 
ெசிகலா (வயது 47) எனபவஷர உயிரிழநதுள்-
்ளார்.  

கடநதை 13ம திகதி மதுஷபா்தையில் வீட-
டுககு வநதை கைவன ம்ைவியுடன தைகராறு 
புரிநதைதைாகவும  ஒரு கடடத்தில் ம்ைவி 
தைன மீது மண்தைண்தை்ய ஊற்றி தைான 
தைற்தகா்ல தெயயபஷபாவதைாக மிரடடிய 
ஷபாது , கைவன தைனனிடமிருநதை ்லடடர் 
மூலம ம்ைவிககு தீ ்வத்தைதைாக விொர-
்ைகளில் ததைரிய வநதுள்்ளது. அதை்ை 
அடுத்து கைவ்ை ்கது தெயதை தபாலிஸார் 
ஷமலதிக விொர்ைக்்ள முனதைடுத்தைைர்.

எழுதுமட்டு்வாழ் வீதி
புைரனமப்புககு நிதி
ொவகச்ஷெரி விஷெட நிருபர்   

ொவகச்ஷெரி பிரஷதைெ ெ்பயின எழுதுமட-
டுவாழ் வடடார உறுபபிைர் இ.ததையஷவந-
திரமபிள்்்ளயின வரவு-தெலவுத்திடட நிதி 
ஒதுககீடு மற்றும பிரஷதைெெ்பயின விஷெட 
நிதி மூலம மூனறு வீதிகள் புைர்மககபபட-
வுள்்ளை.

அநதைவ்கயில் 2021ஆம ஆண்டிற்காை 
வரவு-தெலவுத் திடட உறுபபிைருககாை ஒதுக-
கீடாை 5இலடெத்து 25,000 ரூபாய நிதியில் 
எழுதுமடடுவாழ் ததைற்கு தகாவ்வககடடி 
மூன்றாம குறுககு வீதி, ெ்பயின வடடா-
ரத்திற்காை விஷெட நிதியாை பத்து இலட-
ெம ரூபாவில் எழுதுமடடுவாழ் ஏ9- பனிகடி 
இ்ைபபு வீதி மற்றும 2022ஆம ஆண்டிற்-
காை வரவு-தெலவுத் திடட உறுபபிைருககாை 
ஒதுககீடாை 7இலடெம ரூபாவில் எழுதுமட-
டுவாழ் -காயனகட்வ நானகாம குறுககுத் 
ததைரு ஆகியை புைர்மககபபடவிருபபதைாக 
ொவகச்ஷெரி பிரஷதைெெ்ப உறுபபிைர் இ.ததைய-
ஷவநதிரமபிள்்்ள ததைரிவித்துள்்ளார்.  

சஙகானையில்
�ஸ் நடத்துைர
மீது தாககுதல்

யாழ். விஷெட நிருபர்   

யாழ் - கா்ரநகர் பயணிகள் ஷெ்வயில் 
ஈடுபடட தைனியார் ஷபருநது ஒனறு ெஙகா்ை -
யில் வழிமறிககபபடடு நடத்துநர் மீது கடும 
தைாககுதைல் நடத்தைபபடடுள்்ளது.  

ஷநற்று  முனதிைம ஞாயிறுககிழ்ம 
மா்ல இடமதபற்்ற தைாககுதைலில்   நடத்து-
நர் காயஙகளுடன ்வத்தியொ்லயில் சிகிச்-
்ெககாக ஷெர்ககபபடடார்.  

ொரதி ஒருவரின ஒழுஙகீைம காரைமாக 
அவ்ர ஷமற்படி தைனியார் ஷபருநது ெஙகம 
ஷெ்வயில் இருநது இ்டநிறுத்தியதைாக-
வும அதைன பினைணியிஷலஷய இத்தைாககுதைல் 
இடமதபற்றிருககலாம எைவும கூ்றபபடு-
கின்றது. இது ததைாடர்பாக வடடுகஷகாட்ட 
மற்றும மானிபபாய தபாலிஸ் நி்லயஙக-
ளில் மு்்றபபாடுகள் தெயயபபடடுள்்ளை.  

 
nfhl;lnghy gpuNjr rig

nfhl;lnghy gpuNjr rigapdhy; fPNo ml;ltizapy; Fwpj;j nfhl;lnghy gpuNjr 

rigf;Fupa nrhj;Jf;fis 2022 [dtup khjk; 01 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022 brk;gu; 31 

Mk; jpfjptiu Fj;jif fl;lzj;jpd; mbg;gilapy; Fj;jiff;F tpLtjw;fhf nld;lu; 

Nfhug;glTs;sd.

02.  tpjpf;fg;gl;Ls;s nld;lu; tpz;zg;gf; fl;lzk; kw;Wk; nld;lu; gpizg;gzk; 

Mfpatw;iw nfhl;lnghy gpuNjr rig mYtyfj;jpw;F nrYj;jp milahsj;ij 

cWjp nra;J ngw;Wf;nfhs;sg;gLk; tpz;zg;gg;gj;jpuj;jpd; %yk; khj;jpuk; 

tpz;zg;gpf;f KbAk;. milahsj;ij cUjp nra;tjw;fhf Njrpa milahs ml;il 

nry;YgbahFk; rhujp cj;juTg; gj;jpuj;ij Kd;itf;f KbAk;. tpz;zg;gg;gj;jpuk; 

2021.11.24 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2021.12.03 Mk; jpfjp gp.g.2.00 kzptiu khj;jpuk; 

toq;fg;gLk;.

03.  nld;lu; tpz;zg;gg; gbtq;fis 2021.12.06 Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu vd;dhy; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLtNjhL> mNj jpdj;jpy; K.g. 10.30. kzpf;F njdpahatpy; 

mike;Js;s nfhl;lnghy gpuNjr rigapd; gpujhd mYtyfj;jpypUe;J nld;lu; 

gbtq;fs; jpwf;fg;gLk;.

04.  Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; nld;lu;> epuhfupf;fg;gLk; nld;lu; njhlu;ghd ,Wjpj; jPu;g;G 

nld;lu; FOtpd; jiytiur; rhUk;. Nkyjpf tpguq;fis mYtyf Neuj;jpw;Fs; 

nfhl;lnghy gpuNjr rig mYtyfj;jpy; tprhupj;J mwpe;J nfhs;s KbAk;.

05.  epuhfupf;fg;gl;l ml;ltizapy; ngau; cs;stu;fs; kw;Wk; milahsj;ij cWjp 

nra;a Kbahjtu;fSf;Fk; nld;lu; Mtzq;fs; toq;fg;gLtjpy;iy.

06.  nld;lu; Mtzq;fs; toq;Fk;NghJ mj;Jld; ngw;Wj; jug;gLk; nld;lu; 

epge;jidfSf;F fPo;gbjy; Ntz;Lk;.

njhlu; 

,yf; 

fk;

nrhj;Jf;fspd; ngau;
2022 tUlj;jpy; 

nld;lu; ngWkjp

nld;lH 

gpidg; gzk; 

&gh rjk;

nlz;lH 

Mtzf; 

fl;lzk;

01 njdpaha nghyp]; epiyaj;jpd; 

Kd; 01Mk; ,yf;fk; nfhz;l kPd; 

gyif

kPd; tpw;gid 

nra;ag;gLk; 

ehisf;F &gh 

2500.00

25>000.00 3000.00

02 njdpaha nghyp]; epiyaj;jpd; 

Kd; 02Mk; ,yf;fk; nfhz;l kPd; 

gyif

kPd; tpw;gid 

nra;ag;gLk; 

ehisf;F &gh 

2500.00

25>000.00 3000.00

03 nfl;lnghy Njrpa ghlrhiyf;F 

Kd; cs;s kPd; gyif

75>000.00 25>000.00 3000.00

04 njdpaha g]; jhpg;G epiyaj;jpd; 

nghJ kyry $lk;

80>000.00 5>000.00 1500.00

05 tuy;y ikathb g+kpapd; njd;id 

tpisr;ris Fj;jif;F tply;

20>500.00 2>500.00 1500.00

06 njdpaha Qhapw;Wf;fpoik fpoikr; 

re;ij

300>000.00 10>000.00 1500.00

07 tuy;y nts;spf; fpoik fpoikr; 

re;ij

50>000.00 5>000.00 1500.00

V.gP.jahed;j> 

jiytu;> 

nfhl;lnghy gpuNjr rig>

jpfjp 2021.11.02

nfhl;lnghy gpuNjr rig njdpaha>

nld;lu; mwptpj;jy;
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தம்புள்ள தினகரன் நிருபர்
 
தம்புள்ள - நாவுல பிரததச சசயலகப் 

பிரிவில் மீண்டும் சகாதரானா தநாயா்ளர்க-
ளின் எண்ணிக்க அதிகரித்துக காணப்படு-
வதாக நாவுல சகாவிட் தடுப்புப் சபாலிஸ் 
பிரிவு சதரிவித்துள்ளது.   தறதபாது நாவுல 
பிரததசத்திலிருந்து புதிதாக 45 சகாவிட் 

தநாயா்ளர்கள அ்ையா்ளம் காணப்பட்டிருப்-
பதாக சதரியவந்துள்ளது.    நாவுல - பம்பரக-
ஹவத்த கிராம தச்வ அலுவலர் பிரிவில் 
40 சகாவிட் தநாயா்ளர்களும் ஹஙகஹசவல 
கிராம தச்வ அலுவலர் பிரிவில் 05 சகாவிட் 
19 தநாயா்ளர்களும்  பதிவாகியிருப்பதாக 
நாவுல சகாவிட் தடுப்புப் பிரிவு சபாலிஸார் 
சதரிவித்தனர்.

பது்்ள தினகரன் விதசை 
நிருபர் 

பச்ை, பது்்ள, பண்-
ைாரவ்்ள, ஹப்புத்த்்ள 
பாைசா்லகளில் 100றகு 90 
வீதமானவர்கள சமூகமளித்-
திருந்தனர். இவர்கள அ்ன-
வரும் கறைல் சசயறபாடு-

க்்ள துரிதமாகவும், ஆர்வமாகவும் 
தமறசகாண்டிருந்தனர். தநறறு 6, 7, 
8, 9 ஆகிய வகுப்புககள ஆரம்பிககப்-
பட்டுள்ளன. ஏறகனதவ ஆண்டு 1 
முதல் ஆண்டு 5 வ்ரயிலான வகுப்-
புககளும், ஆண்டு 10 முதல் உயர்தர 

வகுப்புககளும் ஆரம்பிக-
கப்பட்டிருந்தன. ஏ்னய 
வகுப்புககள  முழு்மயாக 
ஆரம்பிககப்பட்டுள்ளன. 

ஆரம்பிககப்பட்டுள்ள 
பாைசா்லகளுககு சசன்ை 
சபாது சுகாதாரப் பரிதசா-
தகர் தராய் விஜயசூரிய, 
பாைசா்லகளில் பின்பறை 
தவண்டிய சுகாதார வழிமு-
்ைகள குறித்து அதிபர்,

ஆசிரியர்களுககு அறி-
வுறுத்தல்க்்ள வழஙகினார். 
தநற்ைய தினம் அதிபர், ஆசிரி-
யர்கள, மாணவர்கள ஆகிதயாரின் 
உைல் நலம் குறித்தும், பாைசா்ல 
நு்ழவாயில்களில் அதிக கூடிய 
கவனம் சசலுத்தப்பட்ைது.

பாடசாலை வகுப்புகள் 
முழுலையாக ஆரமபம

 ( இரத்தினபுரி சுழறசி நிருபர்)  

பலாஙசகா்ை ்வத்தியசா்ல-
யில் மகப்தபறு மறறும் சத்திரசி-
கிச்சகளின் பின்னர்  கழிவுகள 
மு்ையாக அகறைப்பைா்மயால் 
அவற்ை விலஙகுகள உணவாகக 
உட்சகாளளும் நி்ல்ம காணப்ப-
டுவதாக மககள கவ்ல சதரிவிக-
கின்ைனர்.   

கழிவுக்்ள பிராணிகள, பை-
்வகள உணவாக உட்சகாளளும் 
காட்சிக்்ள வழ்மயாக காணக 
கூடியதாக உள்ளதாக தநாயா்ளர்கள 
சதரிவிககின்ைனர். இதுசதாைர்பில் 
்வத்தியசா்ல நிர்வாகத்திைம் 
பலமு்ை எடுத்துககூறியும் இவ்வி-
ையத்தில் நிர்வாகம் கரிச்ன காட்-
டுவதாக சதரிவில்்லசயன ்வத்-

தியசா்ல ஆ்ளணியினர் 
சுட்டிககாட்டுகின்ைனர்.   

இதுசதாைர்பில் ்வத்-
தியசா்ல நிர்வாகத்தி-
னரிைம் வினவியதபாது 
இந்த கழிவுகள சில சந்-
தர்ப்பஙகளில் பிராணிக-
்ளால் உணவாகக உட்-
சகாள்ளப்படுகின்ைது. 
திைந்த சவளியில் உள்ள 
சில குப்்ப சகாளக-
லன்களில் ஒதுககப்படும் 
இவ்வாைான கழிவுகள 
சில சமயஙகளில் இவ்வாைான 
நி்லககு உட்படுவது சாதாரண-
மான விையமாகும் எனவும் சதரி-
வித்தனர்.   

எனினும் இவ்விையத்தில் ்வத்-
தியசா்ல நிர்வாகம் கழிவுக்்ள 

மு்ையாக அகறை நைவடிக்க 
தமறசகாள்ளா்மதய இதறகு 
காரணம் எனவும் இககாட்சிகள வழ-
்மயாக இைம் சபறுவதால் தாம் 
அசச்ளகரியத்துககு உட்படுவதாக-
வும் ்வத்தியசா்ல ஆ்ளணியினர் 

சதரிவிககின்ைனர். இவ்விையத்-
தில் ்வத்தியசா்ல ஆ்ளணியினர் 
மட்டுமன்றி இஙகு வந்து சசல்லும் 
தநாயா்ளர்களும் அசசௌகரியஙக-
ளுககு உள்ளாகுவதாக சதரிவிககின்-
ைனர்.  

எனதவ இவ்விையத்்த 
்வத்தியசா்ல நிர்வாகம் சர்வ 
சாதாரண விையமாக நி்னககா-
மல் சவளியில் இ்வ வீசப்படு-
வ்ததயா அல்லது திைந்த சவளி 
குப்்பக சகாளகலன்களில் இ்வ 
பிராணிக்ளால் இழுத்து உணவாகக 
சகாளளும் அ்ளவுககு நி்ல்ம்ய 
தமாசமாகாமல் பாதுகாப்பாக அகற-
றும் மு்ையான திட்ைசமான்்ைக 
க்ைப்பிடிகக நைவடிக்க தமற-
சகாள்ள தவண்டும் என தவண்டு-
தகாள விடுககின்ைனர்.  

பலாங்காடை டைத்தியசாடல
கழிவுகளால் ்பாதுமககள் அ்சௌகரியம் 
விலங்குகள் உணவவாக உடசகவாள்ளும அவலம

(ஹறைன் சுழறசி நிருபர்)

ஆசிரியர் பறைாககு்ை்ய நிவர்த்தி 
சசய்து தருமாறு வலியுறுத்தி நுவசரலியா 
கல்வி வலயத்துககுட்பட்ை தலவாகக்ல, 
வட்ைசகாை சிஙக்ள மகா வித்தியாலய 
மாணவர்களின் சபறதைார்கள தநறறு (22) 
ஆர்ப்பாட்ைத்தில் ஈடுபட்ைனர். 

மாணவர்களும் இ்ணந்து நைத்திய இந்த 
ஆர்ப்பாட்ைம் பாைசா்லககு முன்பாக 
ந்ைசபறைது.

தமது பாைசா்லயில் நிலவும் ஆசிரியர் 
பறைாககு்ை்ய நிவர்த்தி சசய்து தருமாறு 
நுவசரலியா கல்வி பணிம்னககு அறி-
வித்தும் அதறகு இதுவ்ர தீர்வு கி்ைகக-
வில்்ல என ஆர்ப்பாட்ைகாரர்கள சதரி-
வித்தனர். தமது பாைசா்லயில் தமிழ் 

மறறும் சிஙக்ளம் தபசும் மாண-
வர்கள கல்வி கறகின்ைததாடு, 
தரம் 6 முதல் 11 வ்ரயுள்ள வகுப்-
புகளுககு கறபிகக ஒதரசயாரு 
ஆஙகில பாை ஆசிரியர் மாத்தி-
ரதம உள்ளதாக ஆர்ப்பாட்ைத்தில் 
ஈடுப்பட்ை மாணவர்கள சதரிவிக-
கின்ைனர்.

எனினும் கணிதம் உளளிட்ை 
பிரதான பாைஙக்்ள கறபிகக 
ஆசிரியர்கள இல்்ல எனவும் 
இதனால் சபரும்பாலான மாணவர்கள 
பாைசா்லயில் இருந்து இ்ை விலகும் 
நி்ல ஏறபட்டுள்ளதாகவும் சபறதைார்கள 
சதரிவிககின்ைனர். இந்த நி்ல்ம சதாை-
ருமானால் பாைசா்லயில் மாணவர்களின் 
எண்ணிக்க சவகுவாக கு்ைவ்ையும் 

எனவும் அவர்கள அசசம் சவளியிட்டுள்ள-
னர். எனதவ பாைசா்லககு தத்வயான 
ஆசிரியர்க்்ள சபறறுத் தருவதாக அதிகா-
ரிகள எழுத்து மூலம் உறுதியளிககும் வ்ர 
தபாராட்ைம் சதாைரும் என ஆர்ப்பாட்ைக-
காரர்கள சதரிவித்துள்ளனர்.

இராக்ல தீ விபத்து சம்பவத்துைன் 
சதாைர்பு்ைய சந்ததகநபரின் வி்ளககமறி-
யல் தமலும் நீடிககப்பட்டுள்ளது. 

இராக்ல சபாலிஸ் பிரிவுககுட்பட்ை 
இராக்ல இலககம் (01) மத்திய பிரிவு 
ததாட்ைத்தில் தனிவீடு தீ விபத்து சம்பவத்-
தில் ஐவர் பலியாகினர். இத்னயடுத்து இச-
சம்பவம் சதாைர்பில் சந்ததக நபர் ஒருவர் 
்கதுசசய்யப்பட்டு  நான்காவது மு்ையாக-
வும் தமலும் 14 நாட்களுககு வி்ளககமறியல் 
நீட்டிககப்பட்டுள்ளது.

தமறபடி வழககு விசார்ண வலப்ப்ன 
மாவட்ை நீதவான் நீதிமன்ை நீதிபதி டி.ஆர்  
ஜினதாச முன்னி்லயில் (22) மதியம் விசார-
்ணககு எடுத்துகசகாள்ளப்பட்ைது.

இதன்தபாது சந்ததக நபரான தங்கயா 
இரவிசசந்திரன் நீதிமன்ைத்தில் ஆஜராகியி-
ருககவில்்ல.

சந்ததக நபர் பது்்ள சி்ைசசா்ல வி்ளக-

கமறியலில் ்வககப்பட்டுள்ளதாக சி்ைச-
சா்ல அதிகாரிகள நீதவானிைம் சதரிவித்த-
துைன் சகாதரானா அசசுறுத்தல் காரணமாக 
சந்ததகநப்ர மன்றிறகு அ்ழத்து வரமுடிய-
வில்்ல எனவும் சி்ைசசா்ல அதிகாரிகள 
சதரிவித்தனர்.

இந்நி்லயில் வலப்ப்ன நீதி-
மன்ைத்திலிருந்து பது்்ள சி்ைச-
சா்லயில் ்வககப்பட்டுள்ள  
சந்ததக நபருைன் "ஸ்்கப்" 
ஊைாக நீதிபதி சதாைர்பு சகாண்டு 
விசார்ண முன்சனடுககப்பட்-
ை்ம குறிப்பிைத்தககது.

தமலும் குறித்த வழககு 
விசார்ண சதாைர்பில் இராக்ல 
சபாலிஸ் குறைத்தடுப்பு பிரிவு 
சபாறுப்பதிகாரி நீதிமன்ைத்தில் 
ஆஜராகியிருந்தார்.

அதததநரத்தில் குறித்த தீ சம்ப-
வம் குறித்து நீதிமன்ை உத்தரவுககு அ்மய 
இராக்ல சபாலிஸாரால் சதாைர்சசியாக 
விசார்ணகள தமறசகாள்ளப்பட்டு வரு-
கின்ைன. விசார்ண அறிக்ககள நீதிமன்-
ைத்தில் சமர்பிககப்பட்ை்மயும் குறிப்பிைத்-
தககது. 

இராகலை தீ விபத்து சமபவம 
சந்தேகநபரின் விளககைறியல் நீடிப்பு

ைவாத்தமை பிரத்தெததில் சிறு மகதச்தவாழில் முயற்சியவாைர்களுக்கு ச்பவாருடக-
ளின் விற்்பமையும கணகவாடசியும ைவாத்தமை ச்பௌத்த ைந்திர பிர்தவாை ைண்ட-
்பததில் தநற்றுமுன்திைம (21) இ்டமச்பற்்றது. இந்நிகழ்வில் பிர்தை அதிதியவாக 
கலந்து சகவாண்ட ைவாத்தமை ைவாவட்ட ்பவாரவாளுைன்்ற உறுப்பிைரும ைவாவட்ட 
அபிவிருததிக் குழுத ்தமலவருைவாை நவாலக தகவாடத்டசகவாம்ட இ்தமை மவ்பவ-
ரீதியவாக தி்றந்து மவத்த பின்ைர் உற்்பததியவாைர்களு்டன் கலந்துமரயவாடுவம்த 
்ப்டததில் கவாணலவாம.                  (்ப்டம: ைவாத்தமை சுழற்சி நிரு்பர்)

்பவாம்தகள் அபிவிருததி  இரவாஜவாங்க அமைசெர்  நிைல் லவான்ெவாவுக்கும இ.ச்தவா.
கவாவின் உ்ப ்தமலவரும,ச்பருந்த்தவாட்டப் பிரவாந்தியங்களுக்கவாை பிர்தைரின் 
இமணப்பு செயலவாைருைவாை செந்தில் ச்தவாண்டைவானுக்கும இம்டயில் ்பதுமையி-
லுள்ை செந்தில் ச்தவாண்டைவானின்  உததிதயவாகபூர்வ இல்லததில்    கலந்துமரயவா-
்டல் ஒன்று  இ்டமச்பற்்றது. இக்கலந்துமரயவா்டலில்  ்பதுமை ைவாவட்டததில் ச்பருந் -
த்தவாட்டப் ்பகுதிகளில் அணமைக்கவாலைவாக முன்சைடுக்கப்்படடு வரும அபிவிருததி  
திட்டங்கள் ச்தவா்டர்்பவாக  பிரத்தெ ெம்ப உறுப்பிைர்களு்டன் இமணந்து  கலந்துமர-
யவா்டல்  தைற்சகவாள்ைப்்பட்டது. 

நாவுையில் புதிதோக ்ைலும 45 ்பருககு ககா்ரானாஆசிரியர் பற்ாககுல்லய நிவர்த்தி கசய்து 
தேருைாறு வலியுறுத்தி ்பாராடடம

(அககுை்ண குறூப் நிருபர்)

கு்ைந்த சசலவில் கைல்நீ்ர வடிகட்டு-
தல் சதாைர்பான ஆய்வுகள  முன்சனடுக-
கப்பட்டு வருவதாகவும், அடுத்த நான்கு 
வருைஙகளில் குழாய் நீர் பாவ்னயானர்க-
ளின் எண்ணிக்க்ய  80% ஆக அதிகரிகக 
எதிர்பார்ப்பதாகவும்  நீர்வ்ள மறறும் வடிகா-
ல்மப்பு ச்பயின் த்லவர் நிஷாந்த ரண-

துஙக சதரிவித்தார். தபராத்னப் பல்க்லக-
கழகத்தில் தநறறுமுன்தினம் இைம்சபறை 
கலந்து்ரயாைலின் தபாதத அவர் இத்னத் 
சதரிவித்தார். அவர் தமலும் சதரிவிக்க-
யில், 

மககளுககு குடிநீர் வழஙகுவதில் நீர்வடி-
கால் அ்மப்பு ச்பயால் பாரிய சசல்வ 
சுமகக தவண்டியுள்ளது, தறதபாது சுமார் 07 
பில்லியன் ரூபா்வ நீர் பாவ்னயா்ளர்களி-

ைமிருந்து பணமாக வசூலிகக தவண்டியுள-
்ளதாகவும் அவர் சதரிவித்தார்.  குத்ளாரின் 
வி்ல அதிகரிப்பு மறறும் மின்சார கட்ைண 
அதிகரிப்பு காரணமாக ச்பயின் நா்ளாந்த 
சசலவுகள அதிகரித்துள்ளது. நீரின் வீண் விர-
யத்்த கு்ைத்தல் மறறும் சூரிய சகதி மூலம் 
மின்சாரம் சபறுதல் தபான்ை மு்ைகள 
மூலம் சசலவுக்்ள கு்ைகக திட்ைமிைப்-
பட்டுள்ளதாகவும் அவர் சதரிவித்தார். 

குழாய் நீர் பாவலனயாளர்களின் எண்ணிகலகலய அதிகரிகக நடவடிகலக

,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; murhq;fk;

tPjpfs; kw;Wk; neLQ;rhiyfs; mikr;R

tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;ifapd; mjpNtf neLQ;rhiyfspd; 

tUkhdj;jpypUe;J epjpaplg;gl;lJ
EOM&M gphptpw;F IT Kiwikfs; njhlh;ghd 
cjphpg; ghfq;fspd; toq;fYf;fhd mioj;jy;

xg;ge;j ,y.: RDA/EOM&M/PRC/2021/IT/33

1. gpd;tUk; gz;lq;fSf;fhf NkNyAs;s xg;ge;j ,yf;fkhd RDA/EOM&M/PRC/2021/
IT/33  ,w;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis tPjp mgptpUj;jp mjpfhurigapd; 
rhh;ghf> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig ngWif FOj; jiyth; NfhUfpd;whh;. 
tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; KOikahd tpguq;fs; toq;fg;gl;Ls;sd. 
midj;J tpiykDf;fSk; 100>000 &gh ngWkjpahd tpiykDg;gpiznahd;Wld; 
,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

   

Description Quantity (Nos.)

Workstation Computers   05

22 inch LED backlit Monitors   05

Online Double Conversion USP Units a. 1Kva
                                                              b. 6KVA

  15

  02

Industrial 4 port POE Switches   10

Layer 2 POE Switches   15

IP Phone   10

Cat 6 UTP Cable reels   05

VRLA Batteries          a. 12V 7Ah

                                    b. 12V 6 Ah Slim  

                                    c. 12V 5.5 Ah 

405

  33

  66

2. tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; 
elhj;jg;gLk;. 

3. Mh;tKk; jFjpAKs;s  tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy gz;lhufk> ty;fk> 
f`l;lf`njd;d> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghL> 
guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt gphpT> ngWifg; gphptpypUe;J ngw;W (njhiyNgrp: 
038-2289122. njhiyefy;: 038-2289560) mYtyf Neuq;fspy; tpiykDf;Nfhuy; 
Mtzq;fis ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;. 

4. 2021.11.23Mk; jpfjpapypUe;J 2021.12.06Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J 
gp.g. 2.30 kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf &gh 2500 + VAT Mfpatw;iwr; 
nrYj;jpa gpd;dh; gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`njd;d> tPjp mgptpUj;jp 
mjpfhurig> EOM&M gphpT gzpg;ghsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 
rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; 
KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT 
nra;ayhk;. 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk;> 
Kfth; kw;Wk; rpj;jpfukhd xg;ge;jf;fhuh;fs; fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsj;jpy; 
gjpT nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

5. 2021.12.07Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf 
gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`njd;d> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> EOM&M 
gphpT gzpg;ghshplj;jpy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; 
epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; rKfkspj;jpUf;Fk; 
tpiykDjhuh;fspd;  gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. 

6. 2022.03.07Mk; jpfjp tiuAk; tpiykDf;fs; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; 
Ntz;Lk;.

7. xt;nthU tpiykDTk; tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 
Ntz;Lk;. 2022.04.04 Mk; jpfjp tiuAk; tpiykDg;gpizahdJ nry;YgbahFk;  
jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

jiyth;>

tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig ngWiff;FO>

gzpg;ghsh; (EOM&M gphpT) Nk/gh>
tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig>

f`l;lf`N`d> ty;fk>

gz;lhufk.



யாழ். விசேட நிருபர்   

யாழ்்பபாணத்தில் வீடு உடடத்து 
திருட்டில் ஈடுபடும் இருவர் ேந்-
சேகத்தின் அடி்பபடடயில் டகது 
சேயய்பபட்டுள்ளதுடன் அவர்களி-
டம் இருந்து நடககளும் பணமும் 
மீட்க்பபட்டுள்ளோக யாழ்்பபா-
ணம் சபாலிஸார் சேரிவித்துள்ள-
னர்.   

கடந்ே முேலாம் திகதி யாழ்்பபா-
ணம் முேலாம் குறுக்குத் சேரு்ப பகு-
தியில் வீடு உடடக்க்பபட்டு ஆறு 
பவுண் நடகயும், ஒரு சோடக்ப 
பணமும் திருட்பபட்டிருந்ேது. ேம்-
பவம் சோடர்பில் யாழ். சபாலிஸ் 
நிடலயத்தில் பாதிக்க்பபட்டவர்க-
்ளால் முடையிட்பபட்டிருந்ேது.   

முடை்பபாடு சோடர்பில் யாழ்்ப-
பாணம் குறைத்ேடு்பபு்ப பிரிவு்ப 
சபாலிஸார் சேறசகாண்ட விோர-
டணயின் அடி்பபடடயில் இருவர் 
டகது சேயய்பபட்டுள்ளனர்.   

டகது சேயய்பபட்டவர்கள குரு-
நகர் பகுதிடயச் சேர்ந்ே 22 ேறறும் 
28 வயதுகட்ளயுடடய நபர்கள 
என்றும் அவர்களிடம் இருந்து 
ஆைடர்ப பவுண் நடக ேறறும் ஒரு 
சோடக்ப பணம் என்பன மீட்க்ப-
பட்டுள்ளோக சபாலிஸார் சேரி-
வித்துள்ளனர்.   

குறித்ே நபர்கள சவறு பகுதி-
களில் இடம்சபறை திருட்டுச் 
ேம்பவஙகளுடன் சோடர்புடட-
யவர்க்ளா என்ை சகாணத்திலும் 
சபாலிஸார் விோரடணகட்ள 
சேறசகாண்டுவருகின்ைனர்.   

கரசவட்டி தினகரன் நிருபர்   

பிைந்து 10 நாட்கச்ளயான பச்-
சி்ளம்குழந்டே உட்பட வடக்கு 
ோகாணத்தில் 14 சபருக்கு 
சகாசரானா சோறறு உறுதி சேய-
ய்பபட்டுள்ளது.  

யாழ்.சபாேனா டவத்தியோடல 
ஆயவுகூடத்தில் 21 ஆம் திகதி 
ஞாயிறறுக்கிழடே 212 சபருக்கு 
சேறசகாள்ள்பபட்ட பி. சி. ஆர். 
பரிசோேடனயில் குறித்ே சோறைா-
்ளர்கள அடடயாம் காண்பபட்டுள-
்ளனர்.  

அந்ே அறிக்டகயின் அடி்பபடட-
யில்,  

வவுனியா ோவட்ட ேருத்துவே-
டனயில் ேனிடே்பபடுத்ேல் விடு -
தியில் சேர்க்க்பபட்டுள்ள பிைந்து 

10 நாட்கச்ளயான சபண் குழந்டே  
உட்பட இருவர் ேறறும் சேட்டிகு-
்ளம் பிரசேே ேருத்துவேடனயில் 
02 சபர் என வவுனியா ோவட்டத்-
தில் 4 சபர் இனஙகாண்பபட்டனர்.  

ேன்னார் ோவட்ட ேருத்துவே-
டனயில் 4 சபர் சோறைா்ளராக 
அடடயா்ளம் காண்பபட்டனர்.  

முல்டலத்தீவு ோவட்ட ேருத் -
துவேடனயில் 03 சபர், ேல்லாவி 
ஆோர ேருத்துவேடனயில் ஒருவர் 
என முல்டலத்தீவு ோவட்டத்தில் 
04 சபர் சோறைா்ளர்க்ளாக உறுதி்ப -
படுத்ே்பபட்டனர்.  

கிளிசநாச்சி ோவட்ட ேருத்து-
வேடனயில் ஒருவர், ஊர்காவற-
றுடை ஆோர டவத்தியோடலயில் 
ஒருவரும் சோறைா்ளர்க்ளாக உறுதி 
சேயய்பபட்டனர்.   

கரசவட்டி தினகரன் நிருபர்   

புசலாலி ேந்திடக ோடரயடி்ப பகு-
தியில் சநறறு முன்தினம் ஞாயிறறுக்-
கிழடே (21) இரவு 9.00 ேணிய்ளவில் 
இடம்சபறை விபத்துச் ேம்பவத்தில் 
இட்ளஞர் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார். 
இச்ேம்பவத்தில் அல்வாய அத்ோடய  
சேர்ந்ே கண்ணன் காந்ேன் (22 வயது) 
என்பவசர உயிரிழந்துள்ளார்.

பருத்தித்துடை பிரோன வீதியில், 
ேந்திடக பக்கத்தில் இருந்து வந்ே 
சோட்டார் டேக்கிளும் பருத்தித்-
துடை்ப பக்கத்தில் இருந்து வந்ே 
சோட்டார் டேக்கிளும் சநர் எதிசர 

சோதி விபத்துக்குள்ளானோக சேரி-
விக்க்பபட்டது.  

இதில் மூவர் படுகாயம்  அடடந்-
ேனர். மூவரும் பருத்தித்துடை அர -
சினர் ஆோர டவத்தியோடலயில் 
சிகிச்டேக்காக அனுேதிக்க்பபட்ட 
சபாது குறித்ே இட்ளஞன்    உயிரி-
ழந்திருந்ேோக சேரிவிக்க்பபட்டது.

இவரது ேரணம் சோடர்பாகவும் 
ேம்பவம் சோடர்பாகவும் பருத்தித்-
துடை்ப சபாலிோர் விோரடணகள 
சேறசகாண்டனர். படுகாயஙகளுக்கு 
உள்ளான ஏடனய இருவரும் டவத்-
தியோடலயில் சிகிச்டே சபறறு வரு-
கின்ைனர்.

யாழ். விசேட நிருபர்
   
சேேவழடேச் ேட்டத்தில் உள்ள 

நல்லடேயும், அசேசபான்று 
கண்டிய  ேட்டம், முஸ்லிம் ேட்டம் 
ஆகியவறறில் உள்ள நல்லடேயும் 
சபறறு சிைந்ேசோரு ேட்டத்டே ஏற-
படுத்துசவாம் என ஒசர நாடு ஒசர 
ேட்டம் சேயலணியின் ேடலவர் 
ஞானோர சேரர் சேரிவித்ோர்.  

"ஒசர நாடு, ஒசர ேட்டம்” சோடர்-
பான ஜனாதிபதி சேயலணிக்கு 
சபாதுேக்களின் கருத்துக்கட்ள 
சகட்டறியும் பணிகள  ஆரம்பிக்க்ப-
பட்ட நிடலயில் சநறறு முன்தினம் 
ஞாயிறறுக்கிழடே யாழ்்பபாணத்தி-
லுள்ள ேனியார் விடுதிசயான்றிலும் 
ேக்கள கருத்துகள சகட்கும் பணி 
இடம்சபறைது. இேன் பின்னர் ஊட-
கஙகளுக்கு கருத்து சேரிவிக்கும் 
சபாசே  சேரர் இவவாறு சேரிவித் -
ோர்.

அவர் சேலும் சேரிவிக்டகயில்,  
நாம் ஒன்றுபடுவடே எந்ே அரசி-

யல்வாதிகளும் விரும்பவில்டல. 
ஆகசவ ஒசர நாடு ஒசர ேட்டத்டே -
யும் அவர்கள விரும்பவில்டல.  

சபாடே்ப சபாரு்ளால் ஆயி -
ரக்கணக்கானவர்கள உயிரிழந்தி -
ருக்கிைார்கள. வி்ளக்சகறறுவேற-
காக சகட்கும் அரசியல்வாதிகள 
சபாடே்ப சபாருள ேடு்பபு ேத்திய 
நிடலயத்டே உருவாக்க ேயா -
ரில்டல. ேமிழர்க்ளது பிரதிநிதிகள 
பாராளுேன்ைத்தில் என்ன சேய-
கிைார்கள? கடந்ே 19ஆம் திகதி  
கார்த்திடக வி்ளக்கீடு நிகழ்விசல 
பாதுகா்பபு ேர்பபினர் ேடலயீடு 
சேயேடே சோடர்பில், அது ேம் -
பந்ேோன வி்ளக்கத்டே நாம் 
சபறுசவாம் என்ைார்.

ஒசர நாடு, ஒசர ேட்டம் சேயல-
ணியில் ேமிழர்கட்ள முேலில் சேர்க் -
காேல் எதிர்்பபுக்கள வந்ே பின்னர் 
சேர்த்ேடே சோடர்பாக அவரிடம் 
சகளவிசயழு்பபிய சபாழுது,  

இந்ே சேயலணிடய ஆரம்பித்ே 
சபாழுது பிரச்சிடன ஒன்ைாகசவ 
இருந்ேது. அந்ே ேந்ேர்்பபத்தில் 
ேமிழர்கட்ள நியமிக்கசவண்டிய 
சேடவயிருக்கவில்டல. சபாது -
வாகசவ ேமிழர்களுக்கும் சிஙக்ள-
வர்களுக்கும் ஓசர பிரச்சிடனசய 
காண்பபடுகிைது. அந்ே ேந்ேர்்பபத் -
தில் முஸ்லிம்கட்ள சேரிவு சேயய 

சவண்டிய ேந்ேர்்பபம் ஏறபட்டது. 
முஸ்லிம்களுக்கு பல ேட்டஙகள 
இரு்பபோல் அந்ே ேட்டத்டே 
சபாதுச் ேட்டத்தின் கீழ் சகாண்டு-
வர விரும்பிசனாம். பல்சவறு ேட் -
டஙகள இரு்பபோல் அேடன ஒரு 
ேட்டோக்க விரும்புகிசைாம்.  

சேேவழடேச் ேட்டத்தில் உள்ள 
நல்லடேயும் சபைசவண்டும், கண் -
டியச் ேட்டம், முஸ்லிம் ேட்டம் 
ஆகியவறறில் உள்ள நல்லடேயும் 
சபறறு சிைந்ே ேட்டத்டே ஏறபடுத் -
துசவாம். எல்லா ேட்டஙகளிலும் 
இருக்கின்ை நல்ல விடயஙகட்ள 
சேர்த்து ஒசர ேட்டத்டே உருவாக்க 
சவண்டும். 

கடந்ே காலஙகளில் நடடசபறை 
ேம்பவஙகள எதிர்காலத்தில் நடக்கா-
ேல் இரு்பபேறகாக ஒசர நாடு ஒசர 
ேட்டத்டே உருவாக்க சவண்டும் 
என்ைார்.

இக்கருத்து சகட்கும் பணியில் 
"ஒசர நாடு, ஒசர ேட்டம்" சேயலணி-
யின் உறு்பபினர்க்ளான சயாசகஸ் -
வரி பறகுணராஜா, ஐயம்பிளட்ள 
ேயானந்ேராஜா உளளிட்ட உறு்பபி-
னர்களும் கலந்துசகாண்டனர்.  
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தேசவழமை சட்டதமேயும் உளவவாங்கி 
சிறநேதேவாரு சட்டதமே உருவவாக்குதவவாம்

யாழ்ப்ாணத்தில் ஞானசார தேரர் தேரிவி்பபு

தவலமை பகுதியில்  
கிமைதைவார் குண்டு மீடபு
யாழ் விசேட நிருபர் 

 
ேமிழீழ விடுேடல்ப புலிகளின் 

ேயாரி்பபான அதிேக்தி வாயந்ே 
கிட்ளசோர் குண்டு ஒன்று புடேக்க்ப-
பட்ட நிடலயில் மீட்க்பபட்டுள்ளோக 
இலஙடக இராணுவத்தின் யாழ்்பபா-
ணம் 51ஆவது படடத்ே்ளம் சேரிவித்-
துள்ளது.  

ஊர்காவறறுடை சபாலிஸ் பிரி-
வுக்கு உட்பட்ட சவலடண அம்பிகா 
நகர் பகுதியில் சநறறு முன்தினம் 
ஞாயிறறுக்கிழடே ோடல இந்ேக் 
கிட்ளசோர் குண்டு மீட்க்பபட்டோக 
சேரிவிக்க்பபட்டுள்ளது. இராணுவ்ப 
புலனாயவு்ப பிரிவுக்குக் கிடடத்ே ேக-
வலின் அடி்பபடடயில் இலஙடக 

இராணுவத்தின் யாழ்்பபாணம் 
51ஆவது படடத்ே்ளம் சிை்பபு்ப பிரிவி-
னரினால் கிட்ளசோர்க் குண்டு மீட்க்ப-
பட்டு சேயலிழக்க டவக்க்பபட்டது.  

ோவீரர் வாரம் ஆரம்போகியுள்ள 
நிடலயில் ேமிழீழ விடுேடல்ப புலி-
களின் ேயாரி்பபான “சகால்பவன் 
சவல்வான்” என்ை வாேகம் சபாறிக்-
க்பபட்ட கிட்ளசோர்க் குண்டு மீட்க்ப-
பட்டுள்ளோக இராணுவம் சேரிவித்-
துள்ளது.  

த�வாழும்புக்கு ைவாற்றுைவாறு ைவாதேமற 
சிமறயிலுளை ேமிழ் ம�தி த�வாரிக்ம�

வவுனியா விசேட நிருபர்  

பயஙகரவாே ேடடச்ேட்டத்தின் 
கீழ் டகது சேயய்பபட்ட  டகதி 
ஒருவர்   ோத்ேடை சிடைச்ோடல -
யில் ேடுத்து டவக்க்பபட்டுள-
்ளார். சகாழும்பு ேகசின் சிடைச்ோ -
டலக்கு ேன்டன  ோறறுோறு அவர் 
சகாரிக்டக முன்டவத்துள்ளோக 
ேமிழ் சேசிய ேக்கள முன்னணியின் 
ேடலவரும், பாராளுேன்ை உறு்பபி-
னருோன கசஜந்திரகுோர் சபான்-
னம்பலம் சேரிவித்துள்ளார்.

ோத்ேடை சிடைச்ோடலக்கு 
சேன்று பயஙகரவாே ேடடச் ேட்டத்-
தின் கீழ் ேடுத்து டவக்க்பபட்டுள்ள 
ே. நிேலன் என்ை டகதிடய ேமிழ் 
சேசிய ேக்கள முன்னணியின் பாரா-
ளுேன்ை உறு்பபினர்க்ளான கசஜந்-
திரகுோர் சபான்னம்பலம் ேறறும் 
சேல்வராஜா கசஜந்திரன் ஆகிசயார் 
ஞாயிறறுக்கிழடே  (21) பார்டவ-
யிட்டனர். 

இது சோடர்பில் கருத்து சேரி-
வித்ே சபாசே கசஜந்திரகுோர்  எம்.
பி இவவாறு சேரிவித்ோர்.  

புதலவாலி தைவாட்டவார் மசக்கிள 
விபததில் இமைஞன் பலி

10 நவாள சிசு உடப்ட
14 தபருக்கு த�வாவிட

பவா்டசவாமல�ள வழமைக்கு திரும்பின

ஓேந்டே விசேட நிருபர்   

நாடு முழுவதும் உள்ள அரே பாட -
ோடலகளின் அடனத்து வகு்பபுக் -
களினதும் கல்வி நடவடிக்டககள 
சநறறு (22) முேல் ஆரம்போனடே -

யடுத்து வவுனியா ோவட்டத்திலும் 
அடனத்து பாடோடலகளும் வழ -
டேக்கு திரும்பியுள்ளன.   

ேரம் 6 முேல்  ேரம் 9 வடரயான 
வகு்பபுக்களின் கல்வி நடவடிக்டக -
கச்ள சநறறு (22) ஆரம்போகின.  

ேரம் 1 முேல்  ேரம் 5 வடரயான 
வகு்பபுக்களுக்கும், 10ம் ேரம் 
முேல் 13ம் ேரம் வடரயான வகு்ப -
புக்களுக்கும் ஏறகனசவ கல்வி 
நடவடிக்டககள ஆரம்பிக்க்பபட்டி -
ருந்ேன.   

வவுனியா ோவட்டத்தில் சநறறு 
அதிக்ளவான ோணவர்கள சுகாோர 
நடடமுடைகட்ள பின்பறறி ஆர் -
வத்துடன் பாடோடலக்கு ேமூகே -
ளி்பபடே அவோனிக்க கூடியோக 
இருந்ேது.

இரவாணுவததின் ஏற்பவாடடில்
03 பவா்டசவாமல�ளுக்கு குடிநீர் வசதி
(பரந்ேன் குறூ்ப நிருபர்)

முல்டலத்தீவு ோவட்டத்தில் இராணுவத்தின-
ரால் மூன்று பாடோடலகளுக்கான குடிநீர் வேதி 
ஏறபடுத்தி சகாடுக்க்பபட்டுள்ளது.

முல்டலத்தீவு பாதுகா்பபு்ப படடத் ேடல-
டேயகத்தின் 64 வது படட்பபிரிவின் 641 வது 
ேறறும் 642 வது பிரிசகடின் ஒருஙகிடண்பபு-
டன் ஒட்டுசுட்டான் பிரசேேத்தில் உள்ள மூன்று 
பாடோடல வ்ளாகஙகளில் நீர் சுத்திகரி்பபு உபக -
ரணஙகள சபாருத்ே்பபட்டன.  

கூழாமுறி்பபு அ. ே.க பாடோடல,  கறி்பபட்ட-
முறி்பபு அ.ே.க பாடோடல,   பழம்பாசி அ.ே.க 
பாடோடல ஆகிய பாடோடலகளுக்கு குறித்ே 
நீர் சுத்திகரி்பபு இயந்திரஙகள சபாருத்ே்பபட் -
டுள்ளன.  

ைவாவீரர் தினததுக்கு தபவாலிஸவாரின் 
ேம்ட த�வாரிய ைனு ேளளுபடி
யாழ். விசேட நிருபர்  

ோவீரர் தினத்துக்கு ேடடசகாரி 
ோவகச்சேரி ேறறும் சகாடிகாேம் 
சபாலிஸார் இடணந்து ோவகச்சேரி 
நீதிேன்றில் ோக்கல் சேயே வழக்கு 
ேளளுபடி சேயய்பபட்டது.  

ோவகச்சேரி நீதிேன்ைத்தில் ோவ -
கச்சேரி, சகாடிகாேம் சபாலிோரால் 
பாராளுேன்ை உறு்பபினர்கள உட்பட 
13 சபருக்கு எதிராக ேடடயுத்ேரவு 
பிை்பபிக்க சகாரி சநறறு (22) ோவகச் -
சேரி நீதிேன்ைத்தில் சகாரிக்டக முன் -
டவத்ேனர்.  

வழக்டக விோரித்ே ோவகச்சேரி 
நீேவான் நீதிேன்ை நீதிவான் யூட்ேன் 
சபயர் குறி்பபிட்டவர்களில் சபரும்-
பாலானவர்கள பாராளுேன்ை 
உறு்பபினர்க்ளாகவும் முன்னாள 
பாராளுேன்ை உறு்பபினர்க்ளாகவும் 
இரு்பபோலும் அவர்கள இலங -
டகயின் ேட்டம் இயறறுகின்ை 
உயரிய ேடபகளில் இரு்பபோலும் 
இலஙடகயின் ேட்டம் சோடர்பாக 
சேளிவாக அறிந்திரு்பபார்கள.  

எனசவ அவர்கள மீது ேட்டத்டே 
மீறுவார்கள என்ை அடி்பபடடயில் 
சபாலிோரின் சகாரிக்டகடய ஏறறு 

ேடடயுத்ேரவு பிை்பபிக்க முடியாது.   
ஆனால் சபயர் குறி்பபிட்ட நபர்க-
ளும் ஏடனயவர்களும் இலஙடக-
யின் ேட்டஙகட்ள மீறி ஏோவது நட-
வடிக்டககட்ள முன்சனடுத்ோல் 
டகது சேயது ேன்றில் முன்னிடல்ப-
படுத்ே சபாலிோருக்கு அதிகாரம் 
உள்ளது. அேனால் சபாலிஸார் முன்-
டவத்ே சகாரிக்டகடய ஏறறு குறித்ே 
நபர்களுக்கு எதிராக ேடடயுத்ேரடவ 
வழஙக முடியாது என்று சேரிவித்து 
குறித்ே சகாரிக்டகடய நீதிேன்ைம் 
ேளளுபடி சேயவோக நீதிபதி உத்ேர-
விட்டார்.

முல்மலததீவில் த�வாதரவானவாவுக்கு  
இதுவமர 55 தநவாயவாைர்�ள பலி  

ோஙகு்ளம் குறூ்ப நிருபர்   
 
முல்டலத்தீவு ோவட்டத்தில் 

இதுவடர சகாசரானா சோறறி -
னால் 55 சபர் உயிரிழந்துள்ளனர். 
கடந்ே இருதினஙகளுக்கு முன்னர் 
முல்டலத்தீவு ோவட்டத்தில் 
சகாசரானா சோறறுக்கு இலக்காகி 
சேலும் இருவர் உயிரிழந்துள்ளனர்.  

முல்டலத்தீவு ோவட்ட ேருத்து -
வேடனயில் சிகிச்டேக்காக அனுே -
திக்க்பபட்ட 44 வயதுடடய ோைா 
இலு்படப சநடுஙசகணியிடன 
சேர்ந்ே குடும்பஸ்ேர் ஒருவர் ேனிக் -

கிழடே (20) உயிரிழந்துள்ளார். 
சிறுநீராக சநாயினால் பாதிக்க்ப -
பட்ட இவர் சகாசரானா சோறறு 
ஏறபட்ட நிடலயில் முல்டலத்தீவு 
ோவட்ட ேருத்துவேடனயில் அனு -
ேதிக்க்பபட்ட நிடலயில் உயிரிழந் -
துள்ளார்.   

முல்டலத்தீவு ோவட்ட டவத்தி -
யோடலயில் சிகிச்டே சபறறுவந்ே 
கூழாமுறி்பபு பகுதிடயச் சேர்ந்ே 
78 வயதுடடய முருகன் சகாபால் 
என்பவரும் 21ம் திகதியன்று 
சகாசரானா சோறறினால் உயிரிழந் -
துள்ளார். 

வீடும்டதது திருடும்  
இருவர் ம�து
நமைைளும ்பணமும மீட்பு  
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ஒ ரு வகுப்பில் வரலவாறு ்பவாடம நடத்தும 
ச்பவாழுது வரலவாற்று ஆசிரியர் "அரெர் 
என்வால் என்ன நிம்னக்கிறீர்்கள்? 

" எனறு க்கடடவார். அதற்கு அநத ைவாணவன 
"அரெர் என்பவர் ஆடம்பரத்கதவாடும வெதிகயவா-
டும வவாழ்பவர். அவருக்கு ஏரவாளைவா்ன ்பணி-
யவாளர்்கள் ்பணிவிமட செய்வர். அரெர் பி்மர 
அடக்கி அதி்கவாரத்கதவாடும ஆடம்பரத்கதவாடும 
வவாழ்பவர்" எனறு ்பதிலளித்தவான. 

நமமுமடய அன்வாட வவாழக்ம்கயில் அரெர் 
என்வால் ஆடம்பரைவா்ன அதி்கவாரம ச்கவாணட 
ஒருவர் எனறு நிம்னக்்கலவாம. இத்தம்கய பிம-
்பத்மதத் தவான இவவுலகில் வவாழநத அரெர்்கள் 
சவளிப்்படுத்தியுள்ள்னர்.

கிறிஸ்து அரெர் ச்பருவிழவாமவ ச்கவாணடவா -
டும நவாம உணமையவா்ன அரெர் என்பவர் யவார் 
எனறு அறிநதுச்கவாள்ள அமழக்்கப்்படடுள்-
களவாம. பி்மர அடக்கி ஆள்்பவர் அரெர் அல்ல ; 
ைவா்வா்க, அனபு செய்து வவாழ்பவர் தவான அரெர். 
பி்மர ஒடுக்கி வவாழ்பவர் அரெர் இல்மல; 
ஒடுக்்கப்்படகடவாருக்கு வவாழவு ச்கவாடுப்்பவகர 
உணமையவா்ன அரெர். ்பணிவிமட ஏற்்பவர் 
ைடடும அரெர் அல்ல; ்பணிவிமட செய்்பவகர 
அரெர். இவவவா்வா்க அரெரின கைனமைமய 
அடுக்கிக் ச்கவாணகட க்பவா்கலவாம.

உணமையவா்ன அரெர் எப்்படி இருக்்க 
கவணடும என்பதற்கு ைணணுல்க விண-
ணுல்க அரெரவாகிய ஆணடவர் இகயசு மி்கச் 
சி்நத உதவாரணம. "நீ யூதரின அரெ்னவா? 
" எனறு இவவுல்க அரெவாடசிக்கு முக்கியத்து-
வம ச்கவாடுத்த பிலவாத்து இகயசுமவப் ்பவார்த்து 
க்கடடவான. 

இதற்கு ்கவாரணம யூதத் தமலவர்்கள் இகய -
சுவின மீது இத்தம்கய குற்்ச்ெவாடமட மவத்-
த்னர். இத்தம்கய குற்்ச்ெவாடமட மவத்தவால் 
ைடடுகை இகயசு அரெவால் தணடிக்்கப்்பட 
முடியும எனறு ஆழைவா்க அறிநது குற்்ம 
சுைத்தி்னர்.

எ்னகவதவான பிலவாத்து இத்தம்கய க்கள்வி 
க்கடடவான. ஆணடவர் இகயசு "நீரவா்க இமதக் 
க்கடகிறீரவா?" என் க்கள்விமய பிலவாத்து-
மவப் ்பவார்த்து க்கடடவார். பிலவாத்து க்கடட 
க்கள்விமய இகயசு ஆழைவா்கப் புரிநது 
ச்கவாணடவரவாய் "ஆம " அல்லது "இல்மல" 
எனறு ஆணடவர் இகயசு ்பதில் கூ்வாைல் வித்-
தியவாெைவா்ன ்பதிமலக் கூறி்னவார். 

அதுதவான "நீரவா்க இமத க்கடகிறீரவா?" 
என் க்கள்விகயவாடு கூடிய ்பதில். இதற்கு 
்கவாரணம பிலவாத்து இகயசுமவ இவவுல்கம 
ெவார்நத குறுகிய வடடத்தில் சுருக்கி இநதக் 
க்கள்விமய க்கடடவான. பிலவாத்து இநதக் 
க்கள்விமய க்கடடதற்கு ்கவாரணம உகரவாமை 
அரெவாடசியில் யவாரவாவது தவான தவான அரெர் 
எனறு செவான்னவால், அவற்ம்ச் தீர விெவாரித்து 
தணடம்ன ச்கவாடுப்்பது ஆளுநரின ்கடமை-
யவா்க இருநதது. 

யூதர்்கள் "இகயசு தனம்ன அரெரவா்க 
்கவாடடிக் ச்கவாள்கி்வார் " எனறு குற்்ம சுைத்திய-
தவால் தவான இத்தம்கய க்கள்விமயக் க்கடடவார்.

ஆ்னவால் ஆணடவர் இகயசு "எ்னது ஆடசி 
இவவுல்க ஆடசி க்பவான்து அல்ல" எனறு 
கூறி்னவார். இதற்கு ்கவாரணம சைசியவா என்ப-
வர் இவவுலகில் க்பரரமெக் ்கடடுவவார் எனறு 
யூத ைக்்கள் எணணி்னர். உகரவாமை அரமெ 
சவனறு இஸ்ரவாகயல் ைக்்கமள நிமல நிறுத்-
துவவார் எனறு ஆழைவா்க நமபி்னர்.

 ஆ்னவால் இகயசுவின செயல்்பவாடு்களில் 
இவவுல்கம ெவார்நத அரெமரப் க்பவால் ஆடம -
்பரம இல்லவாைல், அனக்ப நிம்நதிருநதது. 
ஏச்னன்வால் இகயசுவின அரெவாடசி விணணு-
ல்க அரெவாடசிமய மையப்்படுத்தியது.

இகயசு தனம்ன இவவுல்கம ெவார்நத அரெ -
மரப் க்பவால் நவான இல்மல எனறு செவால்வ-
தற்கு "அரென எனறு நீர் செவால்கிறீர் " எனறு 
கூறி்னவார். இதற்குப் ச்பவாருள் என்னசவன-
்வால் இகயசு தனம்ன உல்கம ெவார்நத அர-
ெர்்கமளப் க்பவால சவளிப்்படுத்தவில்மல; 
ைவா்வா்க, தனம்ன ஒரு ஆனமீ்க அரெரவா்கவும 
உணமைக்குச் ெவானறு ்ப்கரும அரெரவா்கவும 
சவளிப்்படுத்தி்னவார். 

உணமைக்கு ெவானறு ்ப்கர்வகத அவருமடய 

முக்கிய ்பணியவா்க சவளிப்்படுத்தி்னவார். ்கடநத 
ஞவாயிறு நற்செய்தி வவாெ்கம கிறிஸ்து அரெரவா-
கிய நம ஆணடவர் இகயசுவின அரெவாடசிமய 
்பற்றி சதளிவவா்கப் புரிநது ச்கவாள்வதற்கு 
அடிப்்பமடயவா்க இருக்கின்து.

கிறிஸ்து அரெர் ச்பருவிழவா ச்கவாணடவாடும 
நமமை இகயசுவின உணமையவா்ன அரெவாட-
சிமய ்பற்றி அறிநதுச்கவாள்ள திருச்ெம்ப 
அமழப்பு விடுக்கி்து. நவாம வவாழும இனம்ய 
ெமூ்கத்தில் அரெர்்கள் எப்்படி வவாழநதிருப்்பவார்-
்கள் எப்்படி வவாழகி்வார்்கள் எனறு சதரியவாது.

 ்பல கநரங்களில் திமரப் ்படங்கமளப் 

்பவார்த்துதவான அரெர்்கள் இப்்படித்தவான 
இருநதிருப்்பவார்்கள் எனறு ்கற்்பம்ன 
செய்து ச்கவாள்ளுகிக்வாம. திருத்தநமத 
்பதிக்னவாரவாம ்பத்திநவாதர் கிறிஸ்து அரெர் 
ச்பருவிழவாமவ திருவரும்கக் ்கவாலத்துக்கு 
முநமதய ஞவாயிற்றுக்கிழமை ச்கவாணடவாட 
முதன முதலில் அமழப்பு விடுத்தவார். திரு-
வழி்பவாடடு ஆணடின சதவாடக்்கமும முடிவு-
ைவா்க கிறிஸ்து அரெர் ச்பருவிழவா அமைகின-
்து. 

இதன கநவாக்்கம என்னசவன்வால் ஆண-
டவர் இகயசு நம அரெரவா்க இம்யவாடசியில் 
்பஙகுச்கவாள்ள நைக்ச்கல்லவாம அமழப்பு 
விடுக்கி்வார் எ்ன உணர்நது ச்கவாள்வகத.

இகயசுவின இம்யவாடசி என்வால் 
என்ன? இம்வனுமடய ஆடசியிகல 
இமணநதிருப்்பதுதவான இம்யவாடசி. 
அதவாவது இம்வக்னவாடு இமணநது 
அவரின வவார்த்மதயின்படி நடப்்பது தவான 
இம்யவாடசி. இம்யவாடசியின ைதிப்பீடு்க-
ளவா்ன அனபு, நீதி, கநர்மை, ைனனிப்பு, 
ெைத்துவம, உரிமை வவாழவு க்பவான் நற்-
்பணபு்கமள வவாழவதுதவான உணமையவா்ன 
இம்யவாடசி. இகயசுவின இம்யவாடசிக்-

கும இவவுல்கம ெவார்நத அரெவாடசிக்கு அதி்க 
கவறு்பவாடு உணடு. 

இகயசு தனனுமடய ஆனமீ்க அரெவாடசி-
யில் அனம்ப மையைவா்கக்ச்கவாணடு ஆடசி 
செய்தவார். ஆ்னவால் இவவுல்கம ெவார்நத அர-
ெர்்கள் அதி்கவாரம என் ஒனம் மவத்து 
ைக்்கமள அடக்கி ஆணட்னர்.

இகயசுவின ஆனமீ்க அரெவாடசியில் நீதியும 
கநர்மையும இருநத்ன. உணமைக்கு ெவானறு 
்ப்கர்வகத எ்னது ்பணி எனறு கூறிய இகயசு -
மவப் க்பவால நீதிகயவாடும கநர்மைகயவாடும 
வவாழ நவாமும அமழக்்கப்்படடுள்களவாம.

 இவவுல்கம ெவார்நத அரெவாடசியில் நீதியும 
கநர்மையும உணமையும எடடவாக்்கனி -
யவா்க இருநதத்ன. எ்னகவதவான பிலவாத்து 
"உணமையவா அது என்ன? " எனறு க்கடடவான. 
ஆ்னவால் இகயசுவின அரெவாடசியில் நீதி 
கநர்மை உணமைக்கு அதி்க முக்கியத்துவம 
ச்கவாடுக்்கப்்படட்ன. அதுதவான உணமையவா்ன 
நிமல வவாழவுக்கு வழி்கவாடடும.

இகயசுவின ஆனமீ்க அரெவாடசியில் ைன -
னிப்பு இருநதது. ஆ்னவால் இவவுல்கம ெவார்நத 
அரெவாடசியில் ைனனிப்ம்ப விட அதி்கைவா்க 
தணடம்ன இருநதது. எ்னகவ ைனிதன 
சிமதக்்கப்்படடவான. ெைத்துவமும ெக்கவாதரத்-
துவமும இம்யவாடசி ைதிப்பீடவா்க ்கருதப்்படு-
கி்து.

 ெவாதி ைதம சைவாழி இ்னம க்பவான் ்பவாகு-
்பவாடு்கமளக் ்கடநதுதவான இகயசுவின 
இம்யவாடசி. இத்தம்கய இம்யவாடசி தவான 
இகயசுமவ சைசியவா எனறு உளைவார ஏற்றுக் -
ச்கவாள்ள அடிப்்பமடயவா்க இருக்கின்து. உல்கம 
ெவார்நத அரெவாடசி ஆளும அரெனுக்குத் தவான 
ைகிழச்சியவா்ன வவாழமவ வழஙகியது. ஆ்னவால்-
இகயசுவின ஆனமீ்க அரெவாடசியில் அம்னவ-
ருக்கும ைகிழச்சி கிமடக்கி்து.

எ்னகவ இகயசுவின அரெவாடசியில் இம -்
யவாடசிப் ்பணியவாளர்்களவா்க இமணநது 
உணமை அனபு நீதி கநர்மை ெைத்துவம 
ெக்கவாதரத்துவம க்பவான் நற்்பணபு்கமள 
நைது வவாழவவாக்்க முயற்சி செய்கவவாம. அப்-
ச்பவாழுது இகயசுவின அரெவாடசியில் அ்கைகிழ 
முடியும. 

க த்தோலிக்க திருச்சபை ஒரு வரு-
டததின் ்கோலங்கபை வி்்சட 
விதமோ்க வகுததுளைது. அநதவ-

ப்கயில் பைோதுக ்கோலம் முடிவபடநது 
கிறிஸ்து பிறபபை அறிவிககும் திருவரு-
ப்கக்கோலம் ஆரம்பிததுளைது. 

உல்கம் முழுவதிலும் திருவருப்கக-
்கோலததின் ஆரம்ைததில் இருந்த 
கிறிஸ்மஸ் ப்கோணடோடடங்களும் 

ஆரம்பிததுவிடுகின்றன. உல்க 
அைவில் அதற்கோன ஆயததங்கள 

இப்ைோது முதல் ப்கோண்ட ஆரம்பிதது-
விடடன.

நம் ஆணடவரோகிய கிறிஸ்து அன்று 
வோழநத மக்களுககு தமது இரணடோம் 
வருப்கபய ைலவிதமோன இயறப்க 
நி்கழவு்கபை ப்சயதோர் அவரின் 
வருப்கபய இ்யசு மடடு்ம முன்னபர 

பவக்கவில்பல மோறோ்க ைபைய 
ஏறைோடடு ்கோலததில் இபறவோக-
கினர் வழியோ்க முன்னர் பவக்கப-
ைடடது இபறம்கனின் வருப்க 
ஏன் எதற்கோ்க அவர் வர்வண-

டும் வநத பின் என்ன நடககும் ப்கோடிய 
்வதபன்கபை அனுைவிதத அவரோல் 
பதரிநது ப்கோளைபைடடவர்்கள மடடும் 
என்று யோபர குறிபபிடுகின்றோர் ்ைோன்ற 
ைலவிதமோன ்்களவி்கள நம் மனதில் 
எழுகின்றன.

கிறிஸ்து வருப்கயின் ்நோக்கம்

்சமுதோயததில் உயர் குல மக்கள என 
தம்பமததோ்ம நிபனபைவர்்கள பைோரு-
ைோதோரததில் உயர்நதவர்்கள. ஏபனய-
வர்்கபை அடககி ஆழகின்றோர்்கள.

ஏபை்கபை சுரணடுகின்றனர் அத-
தப்கய ப்கோடியவர்்கபை அழிக்க்வ 
இ்யசுவின் வருப்க அவசியமோயிறறு 
என்ைபத ைபைய ஏறைோடடின் ஏ்சோயோ 
நூலில் (ஏ்சோயோ 13:10-13) நோம் இவவோறு 
வோசிக்க முடிகிறது.

"உலப்க அதன் தீய ப்சயல்்களுக்கோ -
்கவும் தீயவர் ப்கோடுஞப்சயல் ்களுக்கோ-
்கவும் ஆணடவர் வநது தணடிபைோர். 
்மலும் ஆணவக்கோரர்்கள அ்கநபதபய-

யும் இறுமோபபையும் அளிக்க 
ஆணடவர் வருவோர்." என்கி -
றது அநத நறப்சயதி.

லூக்கோ நறப்சயதியில்" 
உணடு ்களிதது ்களியோடடம் 
ப்சயது இபறவபன மறநது 
வோழநத மக்கபை இபறவன் 
்கநத்கததோலும் பநருபைோலும் 
அழிததோர்.என்வ எச்சரிகப்க-
யோ்க இருக்க்வணடும்" 

என லூக்கோ நறப்சயதி நமககு பதரிவிக -
கின்றது. 

இபவ அபனததும் இன்றும் 
நி்கழநது ப்கோணடுதோன் இருககின் -
றன. ைரநது விரிநத இநத உலகில் 
சுருஙகிப்ைோன இதயம் ப்கோணடவர் -
்கள இருக்கததோன் ப்சயகின்றோர்்கள. 
சிறு குடும்ைங்கள முதல் உலகின் 
எல்லோ இடங்களிலும் ஆணவம் 
தபல விரிதது ஆடுவபத ைோர்ககின் -
்றோம். முன்்னறிய நோடு்கள பிறநோடு்க -
ளின் வைர்சசிபயத தோஙகிக ப்கோளை 
இயலோததோல் தோன் ஆணவப ்ைோர் 
பதோடுதது அடககுகின்றன. எங்்க 
தங்கபை பைோருைோதோர அைவில் 
பிற நோடு்கள முநதி விடு்மோ என்று 
எணணி ையநது பிற நோடடுககு 
எதிரோ்க ்சதித திடடம் தீடடுகின்றன.

வீடடில் பதோடஙகி  உல்கைவில் 
மனித மனங்களில் உருவோகும் சிறு துளி 
ஆணவம், பைோறோபம, வன்முபறக 
குணம் என்ைன பவளியில் வரும்்ைோது 
பிறபர துன்புறுததும் நிபலபமபய 
்கோணமுடிகின்றது.

இவறபறப ்ைோக்க்வ ஆணடவர் 
இ்யசு கிறிஸ்துவின் வருப்க அபமந-
துளைது. 

திருவருகைகைகாலம்

(மிகுதி அடுதத வோரம்)

நற்பண்புகளை வாழவாக்குவவாம்

-அருட்பணி  

குழநமத இகயசு ்பவாபு...

இயேசுவும் சகயையுவும்
"இழந்து ப�ோனதைத் பைடி மீட்கபே மோனிடம்கன் ேந்திருக்கிறோர்"

" நீ இம்வம்னத் கதடிக் ச்கவாணடிருக்்க
இம்வன உனம்னத் கதடுகின்வார்"
 எ்ன நவாம  ்பவாடுகிக்வாம.
நவாம இம்வம்னத் கதட ஆவலவாய் 

இருக்கும க்பவாது அவரும நமமைக் ்கவாண 
ஆவலவாய் இருக்கின்வார் என்பமத ்கடநத 
வவாரம வியவாழக்கிழமை நற்செய்தி வவாெ்கம 
நைக்கு உணர்த்துகி்து.

நற்செய்தி வவாெ்கத்தில்  ெக்க்கயு  என் 
ஒரு செல்வநதர் வரி வசூலிப்்பவர் 

இகயசுமவக் ்கவாண ஆவலவா்க இருந -
தவார்.

ஒருநவாள் அவருக்கு இநத வவாய்ப்பு 
கிமடக்கின்து. அநத வழியவா்க சென் 
இகயசுமவக் ்கவாண்பதற்்கவா்க குடமடயவா்க 
இருநத அவர் ஒரு அத்திைரத்தில் ஏறி 
அைர்நது ச்கவாணடு இகயசுமவப் ்பவார்க்்க 
ஆமெப்்படடவார். பின்னர் நடநத ெம்பவங -
்கமள  அனம்ய நற்செய்தி வவாெ்கத்தில் 
மூலம நவாம அறிநதுச்கவாள்ளலவாம. அநத 
வவாெ்கம இவவவாறு அமைகின்து.

"அக்்கவாலத்தில் இகயசு எரிக்க்கவாவுக்கு 
செனறு ந்கர் வழிகய க்பவாய்க் ச்கவாணடி -
ருநதவார். அஙகு ெக்க்கயு எனனும ச்பய -
ருமடய ஒரு செல்வநதர் இருநதவார். 

அவர் வரி தணடுகவவாருக்குத்  தமலவர். 
இகயசு யவார் எனறு அவர் ்பவார்க்்க விரும -
பி்னவார். ைக்்கள் திரளவாய் கூடி இருநத -
தவால் அவமர ்பவார்க்்க முடியவில்மல. 
ஏச்னனில் ெக்க்கயு குடமடயவா்க இருந -
தவார். அவர் முனக்ன ஓடிப் க்பவாய் 
அவமர ்பவார்ப்்பதற்்கவா்க ஒரு ்கவாடடு 
அத்தி ைரத்தில் ஏறிக் ச்கவாணடவார். 
இகயசு அவவழிகய தவான வரவிருநதி -
ருநதவார். 

இகயசு அநத இடத்திற்கு வநதவுடன 
அணணவாநது ்பவார்த்து அவரிடம ெக்க்கயு 
விமரவவாய் இ்ஙகி வவாரும. இனறு 
உைது வீடடில் நவான தங்க கவணடும 
என்வார். அவர் விமரவவாய் இ்ஙகி 
வநது அவமர ைகிழவுடன வரகவற்்வார். 
இமதக் ்கணட யவாவரும ்பவாவியிடம 
தங்கப் க்பவாயிருக்கி்வாகர இவர் எனறு 

முணுமுணுத்த்னர்.ெக்க்கயு  எழுநது 
நினறு ஆணடவகர என உடமை்களில் 
்பவாதிமய ஏமழ்களுக்கு ச்கவாடுத்து 
விடுகிக்ன. எவர் மீது ச்பவாய்க்குற்்ம 
சுைத்தி எமதயவாவது ்கவர்நதிருநதவால்  
நவான அமத 4 ைடங்கவா்கத் திருப்பிக் 
ச்கவாடுத்துவிடுகிக்னஎனறு அவரிடம 
கூறி்னவார். 

இகயசு அவமர கநவாக்கி,இனறு இநத 
வீடடுக்கு மீடபு உணடவாயிற்று. ஏச்னனில் 
இவரும ஆபிர்கவாமின ை்கக்ன. இழநது 
க்பவா்னமதத் கதடி மீட்ககவ ைவானிடை்கன 
வநதிருக்கி்வார் எனறு செவான்னவார்".

நவாமும இகயசுமவத் கதடுகின -
க்வாைவா? அல்லது அவமரத் கதடிக்்கணடு 
விடகடவாைவா?

அவமரக் ்கணட பின்னர் நமமில் 
ஏற்்படடுள்ள ைவாற்்ங்கள் என்ன 

என்பமத சிநதித்துப் ்பவார்ப்க்பவாம. ்பவாவி 
எ்ன அனம்ய ெமூ்கத்தில்  ்கருதப் -
்படட ெக்க்கயு இகயசுமவக் ்கணடதும 
ை்னைவாற்்ம அமடகின்வார். அவரது 
ை்ன நிமலயில் ைவாற்்ம ஏற்்படுகி்து. 
அதம்னக் ்கணடு இகயசு இனறு இநத 
வீடடுக்கு இனறு மீடபு வநதது எனறு 
சதரிவிக்கின்வார்.

இகயசுமவக் ்கணடு ச்கவாணட பின்னர் 
அல்லது அவமர எைது வவாழக்ம்கயில் 
நவாம ெநதித்த பின்னர் எைது வவாழக் -
ம்கயில் ைவாற்்ங்கள் ஏற்்படடுள்ளதவா? 
அவரவால் தரப்்படும மீடபு எைது வவாழவி-
லும எைது  குடும்பத்திற்கும கிமடத்துள்-
ளதவா  என்பமத சிநதிப்க்பவாம.

-எல்.மிலியன கேமஸ்...

-அமபுக்வாஸ் பீடடர்...
    பிரவானஸ்



லேக்ஹவுஸ் பிரகதசீலி லேவக ேஙகம் நடத்திய   
பிரதமரின் பிறநத தின ஆசீரவவாத ல�வாதிபூஜை   
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இம்முறை வரவு செலவுத்திட்டத்தில் 
ச�ொதுமக்கள் மீது எந்தச் சுறமயும் ஏறைப்-
�்டவில்றல. இந்தச் ெவொலொன சூழலில் 
இவவொைொன வரவு செலவுத் திட்டசமொன்று 
ெமர்ப்பிக்கப்�டடிருப்�து வரவவற்கத்்தக-
்கது. அவ்தவவறை �ல துறை்களுககு நிவொர-
ணங்கள் வழங்கப்�டடுள்ை்தொ்க இரொஜொங்க 
அறமச்ெர் நொலக்க ச்கொ்டவேவொ ச்தரிவித் -
்தொர்.  

வரவு செலவுத்திட்ட இரண்டொம் வொசிப்பு 
மீ்தொன இறுதி நொள் விவொ்தத்தில் உறரயொற-
றிய அவர் வமலும் குறிப்பிட்ட்தொவது.  

இந்த வரவு செலவுத்திட்டத்ற்த விமர்சித்்த 
எதிரணி 5 வரு்டங்கள் நொடற்ட ஆடசி செய்-
்தொர்்கள். 

ஆசியொவில் மி்கக குறைந்த ச�ொருைொ்தொர 
வைர்ச்சி வீ்தம் ச�றும் நிறலககு நொடற்ட 
மொறறினொர்்கள். 

5 வரு்டத்தில் ்தனிந�ர் ்க்டன் சுறம 254000 
இனொல் அதி்கரித்து 2019 இறுதியில் 590 000 
ஆகியுள்ைது.  

இது ்தொனொ இவர்்களின் ச�ொருைொ்தொர 
முன்வனறைம். ச�ொருட்களுக்கொன ்தடடுப்-
�ொடு மறறும் விறலஉயர்வு இருப்�ற்த ஏற -
கிவைொம்.

1977 இல் அறிமு்கப்�டுத்்தப்�ட்ட 
அவ்த திைந்த ச�ொருைொ்தொரக ச்கொள்ற்கவய 
ச்தொ்டர்கிைது. ்தனியொர் துறை்தொன் ச�ொருட-
்கறை விநிவயொகிப்�்தொல் அரெொங்கத்்தொல் 
அ்தறனக ்கடடுப்�டுத்்த முடியொது. 

விறலக்கடடுப்�ொடு அறிமு்கம் செய்து 
ச�ொருட்களின் விறல்கறைக குறைக்க 
முடியொது. 5 வரு்ட ்கொலத்தில் குறுக்கொல 
்க்டன் ச�ருமைவு ச�ைப்�ட்டது. ஏறறுமதி 
அதி்கரிக்கப்�்டவில்றல. 

இவறறின் ்கொரணமொ்கவவ இன்று சநருக -
்கடி நிறல ஏற�டடுள்ைது. சவளிநொடடு 
மு்தலீடு்கறை ஈர்க்க ந்டவடிகற்க எடுக்க 
வவணடும். ்க்டன் ச�றுவற்த நொம் ஆ்தரிக்க-
வில்றல.  

எதிர்க்்கட்சித் தமைவர் 
ெஜித் பிரேைதவாெ   

 நம் அறனவரினதும் வநொக்கம் 
வீழ்ச்சியற்டநதுள்ை நொடற்ட ்கட-
டிசயழுப்புவதும் முன்வனறைவது-
மொன்தொ்கவவ இருக்க வவணடும். 
அ்தறகு எதிர்க ்கடசி ்தமது பூரண ஒத்து-
றழப்ற� வழங்கத் ்தயொரொ்க உள்ைது.  

ெவார்ள்ஸ் நிர்ைைநவாதன் எம.பி 
(த.ரத.கூ)  

இரொணுவத்தின் ஒத்துறழப்பிற-
கும் அவர்்களின் வொககு வஙகிக்கொ்க-
வும் ்தொன் அவர்்களுக்கொ்க நிதி ஒதுக-
்கப்�டுகிைது. 

அரெ வெறவயொைர்்கறை ்தவிர்த்து 
ஓய்வுநிறல இரொணுவ அதி்கொரி்கள் 
அறமச்சின் செயலொைர்்கைொ்க நிய -
மிக்கப்�டுகின்ைனர். �யங்கரவொ்தத்  
்தற்டச்ெட்டம் ்கொரணமொ்க இஙகு 
மு்தலீடு்கள் செய்யப்�டுவது ்தற்டப்-
�டடுள்ைது. 

புலம்ச�யர் ்தமிழர்்கள் ்தமது 
மணணின் மீது �றறுக ச்கொண்டவர்-
்கள். அவர்்கள் மு்தலீடு செய்ய முன் -
வந்தொல் அவர்்கறை �யமுறுத்தி 
�ணம் �றிககின்ைனர். 

�யங்கரவொ்தப் பிரிவுககு 
அறழத்து �யமுறுத்துவ்தொல் அவர் -
்களின் மு்தலீடற்டத் ்தடுககிைது. 
இலஙற்கககு சுறறுலொ �யணி்கைொ்க 
வரு�வர்்களில் 50 வீ்தமொனவர்்கள் 
புலம்ச�யர் ்தமிழர்்கள். அவர்்கள் ச�ொரு -
ைொ்தொரத்தில் �லமொ்க உள்ைனர். 

அவர்்கைொல்்தொன் இலஙற்கறயக ்கொப் -
�ொறை முடியும். அதிரடியொ்க எடுத்்த �ெறை 
ச்கொள்ற்கயினொல் விவெொயி்கள் வீதியில் 
இைஙகியுள்ைனர். இநதிய மீனவர்்களின் 
இழுறவப்�்டகு ்கொரணமொ்கவும் ச்தன்�குதி 
மீனவர்்களின் அத்துமீைல் ்கொரணமொ்கவும் 

வ்டககு மீனவர்்கள் �டடினிச் ெொவுககுத் ்தள்-
ைப்�டடுள்ைனர். 

வமய்ச்ெல் நிலம் �றிக்கப்�ட்ட்தொல் ்கொல்ந -
ற்டப் �ணறணயொைர்்கள் �ொதிக்கப்�டடுள்-
ைனர். எரிவொயு சீசமநது, �ொல்மொ வ�ொன்ை 
ச�ொருட்களின் விறலவயறைம் மறறும் ்தட -
டுப்�ொடு ்கொரணமொ்க ெொ்தொரண மக்கள் மு்தல் 
அரெ வெறவயொைர்்கள் வறர �்தறைமொன 

சூழ்நிறலககுத்  ்தள்ைப்�டடுள்-
ைனர்.  ச�ொருட்களின் ்தடடுப்-
�ொடு ்கொரணமொ்க மக்கள் �ொதிக-
்கப்�டடுள்ைனர்.  

டிைவான் ச்பரேேவா எம.பி.  
(ச்பவா.ஜ.ச்ப)  

எந்த நிதி அறமச்ெரும் வரவு 
செலவுத்திட்டம் ெமர்ப்பிகற்க-
யில் இவவொறு முழு உலகிலும் 
ச்கொவரொனொ சநருக்கடி நிறலறய 
ெநதித்திருக்கவில்றல. உல்க ெந-
ற்தயில் எரிச�ொருள் விறல �ொரி-
யைவு உயர்நதிருக்கவில்றல.  

ச�ொதுமக்கள் மீது குறைவொ்க 
சுறமவயறறி செல்வந்தர்்களுககு 
அதி்க வரி ஏறறி இந்த வரவு 
செலவுத் திட்டம் ெமர்ப்பிக-
்கப்�டடுள்ைது.இ்தறன வி்ட 
சிைப்�ொ்க �டஜட ெமர்ப்பிக்க 
முடியொது. 2015 இல் இருநது 
2019 வறர ச்கொவரொனொ இருக-
்கவில்றல ஆனொல் ச�ொருைொ-
்தொர வைர்ச்சி வீழ்ச்சியற்டநதி-
ருந்தது. ஏறனய ்கொலங்கறைப் 
வ�ொன்று இன்றைய சநருக்கடி 
நிறலயில் ெமர்ப்பித்துள்ை �ட-
ஜடற்ட விமர்சிப்�து உ்கந்த-

்தல்ல.  

எஸ்.எம.ைரிக்்கவார் எம.பி (ஜ.ை.ெ)  
்தறச�ொழுது நொடு மு்கஙச்கொடுத்துள்ை 

பிரச்சிறனககுத் தீர்வு முன்றவக்கப்�்ட-
வில்றல. சுறறுலொத்  துறை வைர்ச்சிககு சில 
்கொலம் பிடிககும். சவளிநொடடில் �ணிபுரி -
யும் இலஙற்கயரொல் அநநிய செலொவணி 
வருவது குறைநதுள்ைது. ஏறறுமதி வரு-

மொனம் வீழ்ச்சி அற்டநதுள்ைது.   இரெொ-
யன �ெறை ்தற்டயொல் உற�த்தி குறைநது 
செலவு அதி்கரித்துள்ைது.  

ஜி.எஸ்.பி ெலுற்கறய நிறுத்்த ஐவரொப்பிய 
�ொரொளுமன்ைத்தில் வயொெறன முன்றவக்கப் -
�டடுள்ைது. பிரறஜ்களின் சு்தநதிரம் உறுதி 
செய்யப்�்ட வவணடும். மனி்த உரிறம, 
ஜனொநொய்க உரிறம வ�ணப்�்ட வவணடும். 
அப்ச�ொழுது ்தொன் ஜி.எஸ்.பி ெலுற்க 
கிற்டககும்.  

சீசமநது. வ்கஸ். அரசி, �ொல்மொ வற்க்கறை 
நிறுத்்த எந்த முன்சனடுப்பும் வமறச்கொள்ைப் -
�்டவில்றல.  

ஹரீன் ச்பர்்வாணரடவா   ஐக்கிய ைக்்கள் 
ெக்தி எம.பி.  

இரணடு வரு்டங்கைொ்க நொடடுககு ஏற� -
டுத்திய �ொதிப்ற� ஒப்புவிககும் ஆவண -
மொ்கவவ இம்முறை வரவுசெலவுத் திட்டம் 
அறமநதுள்ைது.  

இரணடு வரு்டத்திறகு முன்னர் �ொல்வெொறு 
�கிர்நது மகிழ்ச்சி ச்கொண்டொடிய மக்கள் 
ஜனொதி�தி மீது ச�ரும் எதிர்�ொர்ப்ற� 
ச்கொணடிருந்தனர். அந்த எதிர்�ொர்ப்பு நிறை -
வவைொ்த நிறலயில் அந்த மக்கள் ்தறவ�ொது 
சவறுப்பு்டன் உள்ைனர்.  

ச்கொவரொனொ றவரஸ் �ொதிப்பு ஏற�ட்ட 
எந்த ஒரு நொடடிலும் ெறமயல் எரிவொயு, 
�ொல்மொ, எரிச�ொருள் உள்ளிட்ட அத்தியொ-
வசிய ச�ொருட்களுககு கியூ வரிறெ இ்டம்-
ச�ைவில்றல. வ்தசிய ஒறறுறம ்தொன் நொட -
ற்டயும் நொடடின் ச�ொருைொ்தொரத்ற்தயும் 
்கடடிசயழுப்� உ்தவும் எனினும் இஙகு 
அ்தற்கொன எந்த ந்டவடிகற்க்களும் வமற -
ச்கொள்ைப்�்டவில்றல. எந்த நொடடிலும் இல் -
லொ்தவொறு ்தமககு வொக்களித்்தவர்்கள் �ொதிக -
கும் வற்கயில் செயற�ட்ட நொடு இது்தொன்.  

இராஜாங்க அமைச்சர் நாலக்க க்காடஹேவா

வரவு சேேவுத்திடடத்தில் ச�வாதுமககள் 
மீது எநதச் சுஜமயும் ஏறறப�டவில்ஜே

�ட்ைட் விவவாதம்

ெம்ப நிரு்பர்்கள்   
ரைவாேன்ஸ் செலவநவாய்கம,ஷமஸ் ்பவாஹிம  

ன்று ்தெொப்்த ்கொலமொ்க இ்டம்-
ச�றை �யங்கரவொ்தத்ற்த 
முறைொ்க ஒழித்து மக்கறை 

மரணத்தின் பிடியிலிருநது மீட்டது 
பிர்தமர் மஹிந்த ரொஜ�க ஷ. இ்தறகு 
அன்று ஜனொதி�தியொ்க எடுத்்த ற்தரி-
யமொன முடிவவ ்கொரணம் என 
வ்கொடற்ட ெம்புத்்தொவலொக்க வி்கொ-
றரயின் வி்கொரொதி�தி வ�ரொசிரியர் 
இத்்தச்தமலிவய இந்தெொர வ்தரர் 
வநறறு (22) ச்தரிவித்்தொர்.   

 இலஙற்கயின் 5வது நிறைவவறறு 
ஜனொதி�தியும் ்தறவ�ொற்தய பிர்தம -
ருமொன மஹிந்த ரொஜ�க ஷவின் பிைந-
்தநொறைசயொடடி அவருககு நல்லொசி 
வவணடியும் மறறும் வ்கொட்டொ�ய 
ரொஜ�க ஷ ஜனொதி�தியொ்க �்தவி-
வயறறு இரணடு வரு்ட பூர்த்திறய 
முன்னிடடும் ஆசீர்வொ்தம் வழங -
கும் நி்கழ்வு ஸ்ரீலங்கொ ச�ொதுஜன 
ச�ரமுனவு்டன் இறணந்த வலக -
ேவுஸ் பிர்க்தசீலி வெவ்க ெங்கத் -
்தொல் வ்கொடற்ட ெம்புத்்தொவலொக்க 
விேொறரயில் ஏற�ொடு செய்யப் -
�டடிருந்த வ�ொதி பூறஜயின் வ�ொது 
நி்கழ்த்திய உறரயிவலவய அவர் 
இவவொறு ச்தரிவித்திருந்தொர்.   

 அஙகு ச்தொ்டர்நது ்கருத்து ச்தரி -
வித்்த அவர், இலஙற்கயில் நிறை -
வவறறு ஜனொதி�தி்கள் �லர் இருந -
்தொர்்கள் . வஜ .ஆர் சஜயவர்்தன, 
ஆர் பிவரம்தொெ, டி.பி விவஜதுங்க, 
ெநதிரி்கொ �ண்டொரநொயக்க குமொ -
ரதுங்க ஆகிவயொர் இலஙற்கயின் 
நிறைவவறறு ஜனொதி�தி்கைொ்க 
�்தவி வகித்்தொர்்கள். யொழ் வமயர் 
துறரயப்�ொவின் ச்கொறலயு்டன் 
ஆரம்�மொன �யங்கரவொ்தம் நொடு 
பூரொவும் �ரவியது. அப்�ொவி மக்கள் 
ச்கொல்லப்�ட்டொர்்கள் சிறிவயொர், 
ச�ரிவயொர், ம்தத்்தறலவர்்கள், இன, 
ம்த, வ�்தமின்றி அறனவரும் மரண 
பீதியு்டன் ்கொணப்�ட்டொர்்கள். அன்று 
வவறலககுச் சென்ை ்கணவர் மீணடும் 
வீடடுககு வருவொர் என்ை நம்பிகற்க 
இருக்கவில்றல. �ொ்டெொறலககுச் 
சென்ை பிள்றை்கள் �ொது்கொப்�ொ்க 
வீடு திரும்புவொர்்கள் என ச�றவைொர்-
்கள் ஐயத்து்டன் ்கொணப்�ட்டொர்்கள். 

�ஸ்ஸில், ரயிலில் மறறும் ்தங்கைது 
செொந்த வொ்கனங்களில் செல்வ்தறகுக 
கூ்ட மக்கள் �யந்தொர்்கள். 

வழி�ொடடு இ்டங்களில் ம்த ்க்ட-

றம்களில் ஈடு�ட்டவர்்கறைக கூ்ட 
ச்கொறல செய்்தொர்்கள். 

பிககு்கறை மொத்திரமல்ல ம்தத்-
்தறலவர்்கள், மத்த்்தலங்களில் 
வழி�ொடு செய்்த �க்தர்்கறைககூ்ட 
அவர்்கள் ச்கொன்ைொர்்கள். 

இநநொடடு மக்கள் மரண �யத்தில் 
வொழ்ந்த ்கொலம் ஒன்று இருந்தது. 
வ்டககு, கிழககில் மக்கள் இரவில் 
மரங்களுககு வமவல நித்திறர செய்-
்தொர்்கள். ்தங்கைது வெறன்கள், 
வயல்்களில் வவறல செய்யவும், 
�ொ்டெொறலககு, வி்கொறரககு, றவத்-
தியெொறலககு செல்லவும் 
மக்கள் �யந்தொர்்கள். 

மரண �யத்ற்த அன்று 
வ்டககு, கிழககில் உள்ை 
மக்கள் மொத்திரமல்ல வமல் 
மொ்கொணம், ச்தன் மொ்கொணம் 
உள்ளிட்ட நொடடில் எல்லொ 
இ்டங்களிலும் குணடு்கள் 
சவடித்்த்தனொல் நொடடில் 
அறனவருவம பீதியில் 
உறைநது வ�ொய் இருந்தொர்-
்கள். 

1997 ஆம் ஆணடு 
அகவ்டொ�ர் 15ஆம் தி்கதி 
ச�ௌர்ணமி தினத்தில் எமது 
வி்கொறரயின் மீதும் குணடுத் 
்தொககு்தல் ந்டத்்தப்�ட்ட-
வ�ொது எமது வி்கொறரயின் 
வி்கொரொதி�தியொன வ்தரர் ்கொலமொனொர். 

வலக ேவுஸ் நிறுவனத்துககுள்-
ளும் �யங்கரவொதி்கள் நுறழந-
்தொர்்கள். நொம் அறனவரும் �யங-
்கரவொதி்கைொல் �ொதிக்கப்�டடு 
மரண �யத்தில் வொழ்ந்தவர்்கள். 
இற்தப்வ�ொன்று ்கடடுநொயக்க ெர்வ -
வ்தெ விமொன நிறலயம், ச்கொழும்பு 
மத்திய வஙகி மறறும் ச�ொருைொ்தொர 
மத்திய இ்டங்கறை �யங்கரவொதி-
்கள் ்தொககினொர்்கள். 

இ்தன் ்கொரணமொ்க 30 வரு்டங்கள் 
எமது ச�ொருைொ்தொரத்ற்த வமம்� -
டுத்்த ெந்தர்ப்�ம் கிற்டக்கவில்றல. 
இநநொடற்ட சூழ்நதிருந்த �யங்கர-
வொ்தத்தில் இருநது விடு்தறல ச�ை 
ந்டவடிகற்க எடுத்்தது அன்றைய 
ஜனொதி�தி ்தறவ�ொற்தயொன பிர்தமர் 
மஹிந்த ரொஜ�க ஷ ஆவொர். 

�ொது்கொப்பு செயலொைரொ்க இருந்த 
்தறவ�ொற்தய ஜனொதி�தி வ்கொட்டொ-
�ய ரொஜ�க ஷ அன்று மஹிந்த ரொஜ-

�க ஷவுககு ச�ரும் �லமொ்க தி்கழ்ந-
்தொர். 

அவர்்கள் இருவறரயும் ஆசீர்வ-
திக்க அன்று அவர்்கள் செய்்த அர்ப்-
�ணிப்வ� வ�ொதுமொன்தொகும். அந்த 
அர்ப்�ணிப்ற� எவவி்த வ�்தமும் 
இன்றி �ொரொட்ட வவணடும். வவறு 
எது செய்யொவிட்டொலும் �யங்கர-
வொ்தத்திலிருநதும் மரண �யத்தில் 
இருநதும் மக்கறையும் நொடற்ட-
யும் ்கொப்�ொறறிய்தற்கொ்க அவர்்கள் 
இருவருககும் ஆசீர்வொ்தம் வழங்க 
வவணடும். இன்று மக்கள் �யமின்றி 

�ொற்தயில் செல்வ்தறகு இந்த ்தறல-
வர்்களின் ற்தரியமொன முடிவவ ்கொர -
ணமொகும். 

30 வரு்டங்கள் ்கொணப்�ட்ட �யங -
்கரவொ்தத்ற்த இன்னுசமொரு ஜனொ -
தி�திககு தீர்ப்�்தறகு றவக்கொமல் 
அ்தறன முடிவுககுக ச்கொணடு வரு -
வ்தொ்க முன்னொள் ஜனொதி�தி மஹிந்த 

ரொஜ�க ஷ அன்று ெ�்தம் ஏறைொர். 
அ்தறன அவவொவை நிறைவவறறி 

இன்று எமது இரொணுவ வீரர்்கள் 
வ�ொன்று ச�ருமைவொன ச�ொதுமக-
்களின் உயிர்்கறையும் ்கொப்�ொறை 
அவரொல் முடிந்தது. 

அ்தற்கொ்க நொம் அநத்த் ்தறலவர்்கள் 
ஆவரொககியத்து்டன் நீண்ட நொள் வொழ 
பிரொர்த்திப்வ�ொமொ்க. 

வ்கொடற்ட ெம்புத்்தொவலொக்க வி்கொ-
றரயின் வி்கொரொதி�தி வ�ரொசிரியர் 
இத்்தச்தமலிவய இந்தெர வ்தரர் உள்-
ளிட்ட ம்கொ ெங்கத்தினர் பிரித் ஓதி பிர-
்தமர் மஹிந்த ரொஜ�க ஷவுககு நீண்ட 
ஆயுறை வவணடி பிரொர்த்்தறன செய்-
்தொர்்கள். 

அத்து்டன் ஜனொதி�தி வ்கொட்டொ-
�ய ரொஜ�க ஷவுககும் ஆசீர்வொ்தம் 
வழஙகினொர்்கள். ஸ்ரீலங்கொ ச�ொதுஜன 
ச�ரமுன ச்தொழிறெங்க ்தறலவர் 
மின்ெகதி அறமச்ெர் ்கொமினி சலொககு-
வ்கவுககு நலம் வவணடியும் நீண்ட 

ஆயுறையும் பிரொர்த்்தறன 
செய்்தொர்்கள். 

வலகேவுஸ் நிறுவன ஸ் -
்தொ�்கர் டி.ஆர் விஜயவர்்தன -
வுககு ஆத்ம ெொநதிப் பிரொர்த்்த -
றனயும் மறறும் வலக ேவுஸ் 
நிறுவன ஊழியர்்கள் அறனவ -
ருககும் ஆசீர்வொ்தம் வழஙகும் 
நி்கழ்வும் நற்டச�றைது. 

ஸ்ரீலங்கொ ச�ொதுஜன 
ச�ரமுன பிர்க்தசீலி ஜொதி்க 
ச்தொழிறெங்க மத்திய நிறல -
யத்தின் ்தறலறம செயலொ -
ைர், பிர்தமரின் ச்தொழிறெங -
்கப் �ணிப்�ொைர் நொய்கம், 
எரிச�ொருள் கூடடுத்்தொ�னத் 
்தறலவர் ெட்டத்்தரணி சு மித் 
விஜயசிங்க, பிர்க்தசீலி வெவ்க 

ெங்கத்தின் பிர்தொன செயலொைர் 
�நதுல ெமன் குமொர, அச்ெங்கத் -
தின் நிர்வொ்க செயலொைர், வ்தசிய 
வீ்டறமப்பு அபிவிருத்தி அதி்கொர 
ெற� �ணிப்�ொைர் குழு அங்கத்்த -
வர் சு்தத் அவ�வர்்தன, அச்ெங்கத் -
தின் வ்தசிய அறமப்�ொைர், அரெ 
ச�ொறியியல் கூடடுத்்தொ�னப் 

�ணிப்�ொைர் குழு அங்கத்்த -
வர் அமர�ொல ்கமவ்க, அச்ெங -
்கத்தின் வலக ேவுஸ்   கிறை 
்தறலவர் ெந்தன �ண்டொர, 
செயலொைர் திஸ்்ஸ ்தம்மிக்க, 

ச�ொருைொைர் டி.எம்.டி �டடு 
ச்க்தர, பிர்தொன அறமப்�ொைர் 
்தயொன் �ண்டொர ஆகிவயொர் உள் -
ளிட்ட வலக ேவுஸ் பிர்கதிசீலி 
வெவ்க ெங்கத்தின் அங்கத்்தவர்்கள், 
வலகேவுஸ் நிறுவன ச�ௌத்்த ெங்க 
அதி்கொரி்கள் உள்ளிட்ட ஊழியர் -
்கள் �லரும் இநநி்கழ்வில் ்கலநது 
ச்கொண்டொர்்கள்.   

நெரஞ்சலா துஷாரி விகரமசிங்க ...?
 தமிழில வீ.ஆர்.வயைட்     
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ைட்டக்்களப்பு ைவாவட்டத்தில் 6 முதல் 9 வமையவான தைங்களுக்்கவான ்கற்றல் செயற்பவாடு்கள் நநறறு மீண்டும ஆைமபிக்்கப்்பட்டன.  அண்மையில், தைம ஒன்று முதல் 5 வமையிலவான வகுப்பு்களும 10 முதல் உயர்தை வகுப்பு்களும ஆைமபிக்்கப்்படடிருநதன.  இநத நிமலயில், ெ்கல 
தைங்களுக்குைவான ்கற்றல் செயற்பவாடு்கள் நநறறு ஆைமபிக்்கப்்பட்டன. ைட்டக்்களப்பு ைவாவட்டத்தில் 90 ெதவீனைவானவர்்கள் ்பவா்டெவாமல்களுக்கு ெமு்கைளித்திருநததவா்க ்பவா்டெவாமல அதி்பர்்கள் சதரிவித்தனர்.                                          (்ப்டங்கள்: ைட்டக்்களப்பு குறூப் நிரு்பர்) 

ைடடு.ைவாவட்ட ்பவா்டெவாமல்களில் ்கற்றல் செயற்பவாடு்கள் நநறறு ஆைம்பம

 புதிய காத்ான்குடி தினகரன் நிருபர்  
 
மட்டககளப்பு கல்லடி உப்்பா -

ட்டசிவாநந்ா ்்சிய பா்டசாட்ல-
யில 'அண்மித் பா்டசாட்ல சிறந் 
பா்டசாட்ல' எனும் கருததிட்டததின் 
கீழ் கலவியடமச்சினால அடமக-
கப்பட்ட புதிய மூன்று மாடிடயக-
ககாண்்டடமந் சுவாமி விபு்லானந்ர் 
அலுவ்லகக கட்ட்டத க்ாகுதியின் 

திறப்பு விழா 19 (கவள்ளிககிழடம) 
இ்டம்கபறறது.  

 பா்டசாட்லயின் அதிபர் ந.சநதி-
ரகுமார் ்ட்லடமயில நட்டகபறற 
திறப்பு விழா நிகழ்விறகு பிர்ம 
விருநதினராக இ்லஙடக இராம -
கிருஷ்ண மிஷன் ்ட்லவர் ஸ்ரீமத 
சுவாமி அக்ஷராதமானந்ஜீ மஹராஜ் 
க்லநதுககாண்டு சிறப்பித்து்டன், 
பா்டசாட்லயின் புதிய கட்ட்டத 

க்ாகுதியிடனயும் உததி்யாகபூர்வ-
மாக திறநதுடவத்ார்.  

 மட்டககளப்பு இராமகிருஷ்ணமி-
ஷன் கபாது முகாடமயாளர் ஸ்ரீமத 
சுவாமி ்க்ஷஜானந்ஜீ மஹராஜ்,மட-
்டககளப்பு இராமகிருஷ்ணமிஷன் 
உ்வி கபாது முகாடமயாளர் ஸ்ரீமத 
சுவாமி நீ்லமா்வானந்ஜீ மஹராஜ் 
மட்டககளப்பு வ்லயக கலவி 
அலுவ்லகததின் வ்லயக கலவிப் 

பணிப்பாளர் திருமதி. சுஜா்ா 
கு்்லநதிரகுமார், மட்டககளப்பு 
வ்லயககலவி அலுவ்லகததின் 
பா்டசாட்ல ்வட்லப் பிரிவின் 
மாவட்டப் கபாறியிய்லாளர் எநதிரி. 
அ.சு்ரஸ்குமார் உள்ளிட்ட படழய 
மா்ணவர் சஙகததின் நிடற்வறறுக 
குழு கசய்லாளர் எஸ்.சநதிரகுமார் 
உடப்ட ப்லரும் க்லநது ககாண்்ட-
னர்.    

கல்லடி சிவானந்ா த்சிய பாடசால்லயின் 
புதிய மூன்றுமாடி அலுவ்லகககடடடம் திறப்பு

(மூதூர் தினகரன் நிருபர்)  

மூதூர் பிர்்ச கசய்லக பிரி -
வுககு உடபட்ட சம்பூர், ்வ்ததீவு, 
இறாலகுழி, உப்புககாச்சிமடு, சந -
்னகவடட்ட ்பான்ற ்்ாட்டக 
காணிகளில ்ச்னப் பசடளயிடன 
பயன்படுததி பலலின மரககறி பயிர்-
கள் உறபததி கசயயப்படடுள்ளன.  

்மலும் இம்மரககறி பயிரினங -

கடள நஞசறற உ்ணவுகளாக மாறறும் 
ந்டவடிகடகயாகவும் அரசினால 
நட்டமுடறப்படுததும் படியாக 
்வண்்டப்படடுள்ள ்ச்னப் 
பசடள பாவடனடய முழுடமயாக 
பயன்படுததியும் ்்ாட்டககாரர்கள் 
கபருமளவில கத்ரி, ் ககாளி, கறிமி -
ளகாய, கவண்டி, பயதட், பு்டட்ல 
உள்ளிட்ட பலலின மரககறிப் பயிரி-
னஙகடள உறபததி கசயதுள்ளனர். 

மூதூரில நஞசறற மரககறி 
பயிரினஙகள் உறபத்தி

சட்டவி்ரா்மான முடறயில 10 
கஜ முததுககடள விறபடன கசயய 
முயன்ற மூன்று ்படர கபாலிஸ் 
வி்ச்ட அதிரடிப்பட்டயினர் க்டந் 
ஞாயிறறுககிழடம டகது கசயதுள்-
ளனர்.  

அம்பாடற வரிப்பத்ான்்சடன 
அஸ்ரப் ஞாபகார்த் டம்ான பகு -
தியில இச்சட்டவி்ரா் கசயறபாடு 
இ்டம்கபறவுள்ள்ாக கலமுடன 
கபாலிஸ் வி்ச்ட அதிரடிப்பட்ட-
யினருககு ஞாயிறறுககிழடம (21) 
மாட்ல கிட்டத் இரகசிய ்கவ-
ட்லயடுதது குறித் சந்்க நபர்கள் 
டகது கசயயப்படடுள்ளனர்.  

டகது கசயயப்பட்ட கஜ முததுக -
கடள 10 மிலலியன் ரூபாவிறகு 
விறபடன கசயய சந்்கநபர்கள் 

முயன்றுள்ள்ாக வி்ச்ட 
அதிரடிப்பட்டயினர் க்ரி -
வித்னர்.  

்மலும் இச்்சா்டன 
ந ்ட வ டி க ட க ய ா ன து 
வி்ச்ட அதிரடிப்பட்டயின் 
கட்டடள அதிகாரி பிரதிப் 
கபாலிஸ் மா அதிபர் வரு்ண 
ஜயசுந்ரவின் பணிப்புடரக-
கடமய அம்பாடற வ்லயக-
கட்டடள அதிகாரி சி்ரஷ்ட 
கபாலிஸ் அததியடசகர் 
்ஜ.ஆர் ்சனாதீரவின் அறி -
வுறுத்லுககடமய மாவட்ட 
கட்டடள அதிகாரி டி.சி 
்வவி்ட வி்ான வழிகாட்டலில 
கலமுடன வி்ச்ட அதிரடிப்பட்ட-
யின் ்ட்லடமயதிகாரி கமரில 

்டயஸ் ்ட்லடமயி்லான அதிரடிப் -
பட்டயினர் ்சா்டன ந்டவடிகடக-
யிடன ்மறககாண்டு 45 ,50 வயது 

மதிககத்கக மலவதட் 
பகுதிடய ்சர்ந் இரு 
சந்்க நபர்கள் உடப்ட 
வரிப்பத்ான்்சடனடய 
்சர்ந் மறறுகமாரு 
சந்்க நபடரயும் டகது-
கசயதுள்ளடம குறிப்பி-
்டத்ககது.  

அதது்டன் சந்்க 
நபர்கள் மூவடரயும் 
மறறும் சான்று கபாருட-
கள் யாவும் இறககாமம் 
கபாலிஸ் நிட்லயததில 
ஒ ப் ப ட ்ட க க ப் ப ட டு ள் -
ளது்டன் இறககாமம் 

கபாலிஸார் அம்பாடற நீதிமன்றில 
சந்்்க நபர்கடள ஆஜர் படுததி-
னர்.    

10 கஜ முத்துககளை விற்பளை செய்ய மு்யன்ற  
மூவர் விசெட அதிரடிப்பளடயிைரால் ளகது

(காடரதீவு குறூப் நிருபர் )  

கிழககு மாகா்ண பா்டசாட்லக-
ளில பணியாறறும் இ்லஙடக அதிபர் 
்சடவடயச் ் சர்ந் ் ரம்-
கபறற அதிபர்களுககான 
ஜநதுநாள் வாண்டம-
விருததிச் கசய்லமர்வு 
ஆரம்பமாயிருககின்றது.  

கி ழ க கு ம ா க ா ்ண 
க ல வி ப் ப ணி ப் ப ா ள ர் 
திருமதி நகு்்லஸ்வரி 
புள்ளநாயகததின் ஏற-
பாடடில இச் கசய்ல-
மர்வு நட்டகபறறுவருகிறது.  

மு்்லாம் கட்டமாக 75 அதிபர்க-
ளுககான கசய்லமர்வு மட்டககளப்பு 
சததுருகககாண்்டான் சர்்வா்ய 
பயிறசி நிட்லயததில நட்டகபறறுவ-
ருகின்றது.  

திரு்கா்ணமட்ல மட்டககளப்பு 
அம்பாடற கலமுடன மாவட்டங-
கடளச்்சர்ந் 75அதிபர்கள் இதில 
க்லநதுககாள்கின்றனர்.  

இது க்ா்டர்பாக கிழககுமாகா்ண 
கலவிப்பணிப்பாளர் திருமதி நகு-

்்லஸ்வரி புள்ளநாயகததி்டம் ்கட்ட-
்பாது அவர் க்ரிவித்்ாவது:  

நீண்்டகா்லமாக பா்டசாட்ல முகா-
டமததுவததில இறடறப்படுத்ப்-

பட்ட நட்டமுடறகள் 
சுறறுநிருபஙகள் க்ா்டர்-
பாக அதிபர்கள் மததி-
யில க்ளிவின்டம 
நி்லவுவது அவ்ானிக-
கப்பட்டட்யடுதது இத-
்டகய கசய்லமர்வின் 
முககியததுவம் உ்ணரப்-
பட்டது.  

கிழககு மாகா்ணபா-
்டசாட்லகளில க்டடமயாறறும் 
்ரம்கபறற அதிபர்கள் கட்டம் 
கட்டமாக இப்பயிறசி கநறிககு 
அடழககப்படுவார்கள். மு்றகட்ட -
மாக 75்பர் ்றசமயம் சததுருக -
ககாண்்டானில பயிறசிகபறறுவரு -
கின்றனர். எதிர்வரும் ஞாயிறன்று 
அது நிடறவட்டயும்.  

அடுத் இரண்டு அதிபர் அணிக -
ளுககான பயிறசிகநறிகள் அடுத் -
டுத்வாரஙகள் நட்டகபற ஏறபாடு 
கசயயப்படடுள்ளன.    

கிழககில அதிபரகளுககான 5 நாள் 
வாணலம விருத்திச் சசய்லமரவு !

ம்ணல்சடன நிருபர்  

சுவிஸ் உ்யம் அடமப்பின் ஏறபாடடில 
வாழ்வா்ாரதட் இழந் கபரியநீ்லாவ -
ட்ணயிடனச் ்சர்ந் ஒரு குடும்பததிறகு 
்காழிப்பண்ட்ண அடமததுக ககாடுதது 
அ்டன திறநதுடவககும் நிகழ்வு ஞாயிற -
றுககிழடம 21 ஆம் திகதி சுவிஸ் உ்யம் 
அடமப்பின் கிழககு மாகா்ணக கிடளயின் 
்ட்லவர் ஓயவு நிட்ல பிரதிககலவிப்ப -
ணிப்பாளர் மு.விம்லநா்ன் ்ட்லடம -
யில இ்டம்கபறறது.  

சுவிஸ் உ்யம் அடமப்பினரி்டம் இக -
குடும்பததினர் ்வண்டிகககாண்்ட்றகு 
இ்ணஙக ஒரு இ்லடசம் ரூபாய கபறுமதி -
யில இவ் உ்விததிட்டம் முன்கனடுககப் -
பட்டது.  

 சுவிஸ் உ்யம் அடமப்பின் ்ாயச்சஙகததின் 
்ட்லவர் டி.எல.சு்ர்சன் கசய்லாளர் அம்ப்ல -
வா்ணர் ராஜன், கபாருளாளர் க.துடரநாயகம் 
மறறும் அடமப்பின் நிருவாக சடப உறுப்பினர் -
களின் முயறசியினால இவ் உ்வி வழஙகிடவக -
கப்பட்டது.  

இந நிகழ்வில சுவிஸ் உ்யம் அடமப்பின் 

்ாயச்சஙகததின் கசய்லாளர் அம்ப்லவா்ணர் 
ராஜன், கிழககுமாகா்ணககிடளயின் கபாரு -
ளாளர் பாவா்ணர் அககடரப்பாககியன், க்ணக -
காயவாளர் நா்கநதிரன் உறுப்பினர்களான் 
ஆசிரியர் ஜீவராஜ், கண்்ணன், ஓயவுநிட்ல 
ஆசிரியர் கு்ண்சகரம், அகி்லன் மறறும் மட -
்டககளப்புககான இட்ணப்பாளர் ்ராமி்லா 
ஆகி்யார் க்லநதுககாண்்டடம குறிப்பி்டத்க-
கது.    

சுவிஸ் உ்யம் அலமப்பினால  
தகாழிப்பணலணை லகயளிப்பு

கந்ளாய தினகரன் நிருபர்   

ஜனாதிபதியின் சுபீடசத-
தின் ்நாககு ககாள்டக பிரக-
்டனததுககு அடமய சமுர்ததி 
கசௌபாககியா மடனப் கபாரு -
ளா்ார அபிவிருததி ்வட்லத 
திட்டததின் கீழ் வருமானம் 
குடறந் க்ரிவு கசயயப் -
பட்ட பயனாளிகளுககான 
வாழ்வா்ார உ்விகள் வழங -
கும் நிகழ்வு ்ம்ப்லகாமம் 
பிர்்ச கசய்லகததில இ்டம் 
கபறறது.  

 நிகழ்வு க்டந் (21) திரு்கா -
்ணமட்ல மாவட்ட நா்டாளு -
மன்ற உறுப்பினரும் மாவட்ட ஒருஙகி -
ட்ணப்புக குழு ்ட்லவருமான கபி்ல 
நுவன் அததுக்காரள ்ட்லடமயில 
இ்டம் கபறற இந நிகழ்வில வாழ்வா -
்ார உபகர்ணஙகளான ட்யல இயந-
திரம்,நீர்ப்பம்பி,குளிர்சா்னப் கபடடி 
உள்ளிட்ட சநட்ப்படுத்ல, விவசாய 

உபகர்ணஙகள் ்பான்றன இ்ன் ்பாது 
வழஙகி டவககப்பட்டன.  

 வாழ்வா்ாரதட் ்மம்படுததும் 
்நாககில க்ரிவு கசயயப்பட்ட பய-
னாளிகளுககு மானியமாக இவ் உபகர -
்ணஙகள் வழஙகப்பட்டன.்ம்ப்லகாமம் 
பிர்்ச கசய்லக பிரிடவ உள்ள்டககிய 

சு ய க ் ா ழி ட ்ல 
விருததி கசயய-
வும் கபாருளா்ார 
ரீதியாக முன்்னற-
றமட்டயவும் இவ்-
வாறான உ்விகள் 
அ ர ச ா ங க த தின் 
மூ்லமாக வழஙகப்-
படடு வருகிறது .  

கமாத்மாக 6.3 
மிலலியன் ரூபா 
க ப று ம தி ய ா ன 
வாழ்வா்ார உப-
கர்ணஙகள் வழங-
க ப் ப ட ்ட ட ம 
குறிப்பி்டத்ககது.  

 ்ம்ப்லகாமம் பிர்்ச கசய்லக உ்வி 
பிர்்ச கசய்லாளர் இரா.பிரசாந்ன்,பி -
ரதி திட்டமி்டல பணிப்பாளர் ஐ.முஜீப் 
,சமுர்ததி ்ட்லடம முகாடமயாளர் 
சிததிக உடப்ட சமுர்ததி அபிவிருததி 
உததி்யாகத்ர்கள், பயனாளிகள் என 
ப்லர் க்லநது ககாண்்டனர்.    

சமுரத்தி சசௌபாககியா மலனப்சபாருளா்ார  
திடடத்தின் கீழ் வாழ்வா்ார உபகரணைஙகள்

இ்லஙடக க்ன்கிழககு பலகட்லகக-
ழக சி்ரஷ்ட விரிவுடரயாளர் க்லாநிதி 
ஏ.எம். அஸ்்லம் சஜா எழுதிய 'நிட்ல-
்பறான அபிவிருததி இ்லககுகளும், 
சவாலகளும்' எனும் ்ட்லப்பி்லான நூல 
கவளியீடடு நிகழ்வு சாயந்மருது கமு/
கமு/அல- ஹி்லால விததியா்லய கூட்ட 
மண்்டபததில எம்.ஐ. முஹம்மட ச்ாத 
்ட்லடமயில (20) சனிககிழடம மாட்ல 
இ்டம்கபறறது.  

சாயந்மருது இயறடகடய ்நசிககும் 
மன்றததின் ஏறபாடடில இ்டம்கபறற 

இநநிகழ்வில இ்லஙடகயின் ஐககிய 
நாடுகளுககான (கஜனீவா) முன்னாள் 
நிரந்ரப் பிரதிநிதியும், உள்நாட்டலுவல-
கள் அடமச்சின் முன்னாள் ்ம்லதிக 
கசய்லாளருமான ஏ.எல.ஏ.அஸீஸ் 
க்லநது ககாண்டு பிர்ம உடர நிகழ்த-
தினார். நூலின் ஆயவுடரடய ்பஜஸ் 
பதிப்பக பிர்ானியும், இ்லககிய விமர்ச-
கருமான சிராஜ் மசூர் நிகழ்ததினார்.  

 இநநிகழ்வில இ்லஙடக க்ன்கி-
ழககு பலகட்லககழக உப்வந்ர் 
்பராசிரியர் (க்லாநிதி) றமீஸ் அபூபக-

கர் பிர்ம அதிதியாக க்லநதுககாண்்ட-
து்டன் ககௌரவ அதிதியாக அம்பாடற 
மாவட்ட ்ம்லதிக அரசாஙக அதிபர் 
வீ, கஜகதீஸனும் வி்ச்ட அதிதியாக 
கலமுடன மாநகர சடப மு்லவர் 
சி்ரஷ்ட சட்டத்ரணி ஏ.எம். றககீப் 
க்லநது ககாண்்டார். ்மலும் சம்மாந-
துடற பிர்்ச சடப ்ட்லவர் ஏ.எம். 
கநௌசாத, இ்லஙடக கபாதுச்்சடவ 
ஆட்ணககுழு உறுப்பினர் ஏ.எல.
எம். சலீம், உள்ளுராடசி மன்றஙகளின் 
கசய்லாளர்கள், சாயந்மருது ஜும்மாப்-

பள்ளிவாசல ்ட்லவர் ஏ. ஹிபதுல 
கரீம், கலமுடன முடஹயதீன் ஜும்-
மாப்பள்ளிவாசல ்ட்லவர் ்டாக்டர் 
ஏ.எம். அஸீஸ், உ்லமாககள், சட்டத்ர-
ணிகள், பா்டசாட்ல அதிபர், ஆசிரியர்-
கள், வ்லயககலவி அலுவ்லகஙகளின் 
உததி்யாகத்ர்கள், கலவிமான்கள், 
இ்லககியவாதிகள், சமூக ந்ல ஆர்வ்லர்-
கள், சாயந்மருது இயறடகடய ்நசிக-
கும் மன்றததின் கசயறபாட்டாளர்கள், 
பிர்்ச முககியஸ்்ர்கள் என ப்லரும் 
க்லநது ககாண்்டனர்.    

'நில்லதபறான அபிவிருத்தி இ்லககுகளும் சவாலகளும்' நூல சவளியீடு !
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விண்கல் ஒன்றின் மீது தாக்-
குதல் ததாடுக்கும் முயற்சி-
யா்க அதெரிக்்க விணதவெளி 
ஆய்வு மெயொன நாசா 
விண்கலம் ஒன்மறை நாமை 
புதன்கிழமெ விணணில் 
தசலுததவுளைது.  

விண்கல்லில் மொதவிடுவெ-
தன் மூலம் அநத விணதபா-
ருளின் பயணப் பாமதயில் 
ஏற்படும் தாக்்கம் பற்றி இதன்மூ -
லம் விஞ்ானி்கள ஆய்வு தசய்ய -
வுளைனர்.   

பூமிக்கு அச்சுறுததலா்க ்கருதப்-
படும் விண்கற்்களின் பாமதமய 
ொற்றும் சாததியொன முமறை பற்றி 
ஆய்வு மெற்த்காளைமவெ இநத 
விண்கலம் தசலுததப்படுகிறைது.   

டார்ட் என்று சுருக்்கொ்க அமழக்-
்கப்படும் இரட்மட குறுஙம்காள 
திமசொற்றை மசாதமன விண்கலம் 
்கலிமபார்னியாவில் உளை வென் -

டன்பர்க் விணதவெளிப் பமடத 
தைததில் இருநது ஸமபஸ எக்ஸ 
பல்ம்கான் 9 தராக்த்கட் மூலம் 
தசலுததப்படவுளைது.   

தபட்டி வெடிவிலான இநத விண-
்கலம் 6.8 மில்லியன் மெல்்கள 
பயணிதது 2022 ஒக்மடாபரில் 
மடொர்மபாஸ என்றை சிறிய விண-
்கல்லில் மொதும். இநத சிறிய 
விண்கல் டிடிமொஸ என்றை தபரிய 
விண்கல் ஒன்மறை ெணிக்கு 13,500 
மெல் மவெ்கததில் வெலம் வெருகிறைது.     

ததாமலக்்காட்சி நாட்கங-
்களில் தபண்கள மதான்று -
வெதற்கு ஆப்்கானிஸதானின் 
தலிபான் அரசாங்கம் தமட 
விதிததுளைது.  

திமரயில் தபண ஊட-
்கவியலாைர்்கள ெற்றும் 
நி்கழ்ச்சித ததாகுப்பாைர்்கள 
முக்்காடு அணியும்படியும் 
தலிபான்்கள அமுல்படுததி 
இருக்கும் புதிய விதி்களில் 
கூறைப்பட்டுளைது. எனினும் 
எநத வெம்கயில் தமலமய ெறைததுக் 
த்காளை மவெணடும் என்று அநத 
வெழி்காட்டலில் கூறைப்படவில்மல.   

சில விதி்கள ததளிவெற்று இருப்-
பதா்கவும் விைக்்கம் மதமவெயா்க 
இருப்பதா்கவும் தசய்தியாைர்்கள 
குறிப்பிட்டுளைனர்.   

்கடநத ஓ்கஸட் நடுப்பகுதியில் 
ஆப்்கானில் ஆட்சிமய ம்கப்பற்-
றிய தலிபான்்கள படிப்படியா்க ்கடு-
மெயான ்கட்டுப்பாடு்கமை த்காண -
டுவெருவெதா்க அஞசப்படுகிறைது.   

அதெரிக்்கா ெற்றும் கூட்டணி 
பமட்கள தவெளிமயறியமதத 

ததாடர்நது ஆட்சிமயப் பிடிதத 
விமரவிமலமய தலிபான்்கள, 
தபண்கள பாடசாமல தசல்வெதில் 
இருநது வீடு்களில் இருக்கும்படி 
உததரவிட்டனர்.   

1990்களில் தலிபான்்கள 
முன்னர் ஆட்சியில் இருநதமபாது, 
தபண்கள ்கல்வி ்கற்்கவும் மவெமலக்-
குச் தசல்லவும் தமட விதிததனர்.   

இநநிமலயில் ஆப்்கான் 
ததாமலக்்காட்சி்களில் தவெளியிடப்-
பட்ட தலிபான் வெழி்காட்டல்்களில் 
எட்டு புதிய விதி்கள இடம்தபற்-
றுளைன.   

இதில் ஷரிஆ அல்லது 
இஸலாமிய சட்டம் 
ெற்றும் ஆப்்கான் தபறு -
ொனங்களுக்கு எதிரான 
திமரப்படங்களுக்கு தமட 
விதிப்பதா்கவும். உடலின் 
அநதரங்க பா்கங்கமை 
ஆண்கள தவெளிப்படுததும் 
்காட்சி்கள தமடதசய்யப் -
பட்டுளைன.  

ெததமத அவெெதிக்கும் 
அல்லது ஆப்்காமன தாக் -

குவெதா்க ்கருதப்படும் நம்கச்சுமவெ 
ெற்றும் தபாழுதுமபாக்கு நி்கழ்ச்சி -
்களும் தமட தசய்யப்பட்டுளைன. 
தவெளிநாட்டு ்கலாசார தபறுொனங -
்கமை ஊக்குவிக்கும் தவெளிநாட்டு 
திமரப்படங்கமையும் ஒளிபரப்பக் 
கூடாது என்று தலிபான்்கள குறிப் -
பிட்டுளைனர்.   

ஆப்்கான் ததாமலக்்காட்சி 
அமலவெரிமச்கள அதி்கம் தவெளி -
நாட்டு நாட்கங்கமைமய ஒளிபரப் -
புவெமதாடு அமவெ்களில் தபண்கள 
பிரதான பாததிரங்களில் நடிக்கின் -
றைனர்.

அதெரிக்்காவின் விஸம்காசின் 
ொநிலததில் கிறிஸெஸ மபரணி 
ஒன்றின் மீது மவெ்கொ்க வெநத 
வொ்கனம் மொதிச் தசன்றைதில் ஐவெர் 
த்கால்லப்பட்டமதாடு மெலும் 40 
மபர் ்காயெமடநதுளைனர்.   

மவொம்கசா ந்கரில் ்கடநத ்ாயிற்-
றுக்கிழமெ ொமல விமையாட்-
டுக்கு பயன்படுததப்படும் வொ்கனம் 
மவெ்கொ்க கூட்டததினர் மீது மொதிக் 
த்காணடு தசல்லும் ்கட்சி பதியப்-
பட்ட வீடிமயாக்்கள இமணயதைத-

தில் தவெளியாகியுளைன. சிறுவெர்-
்கள உட்பட பல டஜன் மபர் மீது 
அநத வொ்கனம் மொதி இருப்பதா்க 
தபாலிஸ பிரதானி டான் ததாம்சன் 
ததரிவிததுளைார்.   

பாடசாமல இமசவொததியக் குழு-
வுக்கு பின்னாமலமய இநத வொ்கனம் 
மொதியுளைதா்க பார்ததவெர்்கள 
ெற்றும் எடுக்்கப்பட்ட வீடிமயா ்காட்-
சி்கள மூலம் ததரியவெருகிறைது.   

இது ததாடர்பில் ஒருவெர் தடுதது 
மவெக்்கப்பட்டுளைார். இநத சம்-

பவெம் பயங்கரவொதச் தசயலுடன் 
ததாடர்புபட்டதல்ல என்று அதி்காரி-
்கள ததரிவிததுளைனர்.   

சநமத்க நபர் ெற்தறைாரு சம்பவெத-
தில் இருநது தப்பிச்தசல்லும்மபாது 
மபரணியில் இருநத கூட்டததினர் 
மீது மொதி இருப்பதா்க இது பற்றி 
ஆரம்பக் ்கட்ட விசாரமண்கள 
ததாடர்பில் ததரிநத சட்ட அமுலாக்-
்கல் அதி்காரி ஒருவெர் ததரிவிததுள-
ைார்.   

சநமத்க நபரின் வொ்கனதமத 

தபாலிஸார் ம்கப்பற்றியுளைனர். 
இது பற்றி தீவிர விசாரமண நடநது 
வெருவெதா்க தபாலிஸார் ததரிவிததுள-
ைனர். கூட்டததின் மீது தசலுததப்-
பட்ட வொ்கனதமத நிறுததுவெதற்கு 
தபாலிஸார் அதன் மீது துப்பாக்கிச் 
சூடு நடதத மவெணடி ஏற்பட்டுள-
ைது.   

இநத சம்பவெதமத அடுதது 
மவொம்கசாவில் உளை அரச பாடசா-
மல்கள மநற்று மூடப்பட்டன. வீதி்க-
ளும் ததாடர்நது மூடப்பட்டிருநதன.     

நெதர்லாந்தில் 3ஆவது  
ெலாளலாகவும் வன்முறை

த்காமரானா ததாற்றுக்கு 
எதிரான ்கடும் ்கட்டுப்பாடு-
்கமை எதிர்தது தநதர்லாநது 
எஙகும் மூன்றைாவெது நாைா்க 
்கடநத ்ாயிற்றுக்கிழமெயும் 
வென்முமறை தவெடிததது.   

ததற்கு ந்கரான ரூதசன்டா-
லில் உளை பாலர் பாடசாமல 
ஒன்றின் மீது தீ மவெக்்கப்பட்ட 
சம்பவெதமத அடுதது 15 மபர் 
ம்கது தசய்யப்பட்டதா்க ஊட-
்கங்கள தசய்தி தவெளியிட்டுளைன. 
தசாதது்கள மீது குழுக்்கள மசதம் 
விமைவிததமத அடுதது வெடக்கு 
ந்கரான கிமரானிங்களில் ்கல்கெடக்-
கும் தபாலிஸார் நிமலநிறுததப்பட் -
டுளைனர்.   

ெக்்கள வீதி்களுக்கு வெருவெமத 
தடுப்பதற்கு எல்தசட் ந்கரில் அவெசர 
நிமல அமுல்படுததப்பட்டுளைது.   

்கலவெரம் ஆரம்பிக்்கப்பட்டது 
ததாடக்்கம் இதுவெமர தொததம் 
130 மபர் ம்கது தசய்யப்பட்டிருப்-

பதா்க தபாலிஸார் ததரிவிததுளை-
னர். மநாய்த ததாற்று சம்பவெங்களில் 
முன்தனப்மபாதும் இல்லாத அதி்க-
ரிப்பு பதிவொனமத அடுதது தநதர்-
லாநதில் மூன்று வொரங்கள பகுதி 
அைவு முடக்்க நிமல அமுல்படுத -
தப்பட்டுளைது.   

இரவு எட்டு ெணிக்கு பின் 
ெதுபான ்கமட்கள ெற்றும் உணவெ -
்கங்கமை மூடவும் விமையாட்டு 
நி்கழ்ச்சி்களில் கூட்டம் கூடுவெதற்-
கும் ்கட்டுப்பாடு த்காணடுவெரப்பட் -
டுளைது.     

விணகல்லில் ம�லாதுவதற்கு  
விணக்ம் ெலாறள பயணம்

கவாலிதவா சியவா

நவளிெலாட்டில் சிகிசறசை நபை   
அனு�தி மகட்டு ஆர்பபலாட்்டம் 

மநாயுற்றிருக்கும் பங்கைாமதஷ் 
முன்னாள பிரதெர் ்காலிதா சியா 
சிகிச்மச தபறை தவெளிநாடு தசல்ல 
அனுெதிக்குொறு ம்காரி ஆயிரக்-
்கணக்்கான எதிர்க்்கட்சி ஆதரவொ-
ைர்்கள மநற்று ஆர்ப்பாட்டததில் 
ஈடுபட்டனர். இதன்மபாது பங-
்கைாமதஷ் தபாலிஸார் ்கணணீர் 
பும்கப் பிரமயா்கம் மெற்த்காண-
டமதாடு 20 மபர் வெமர ்காயெ-
மடநதனர்.   

தற்மபாமதய பிரதெர் தசய்க் 
ஹசினாவின் மபாட்டியாைரான 76 
வெயதான சியா, இநத ொத ஆரம்பத-
தில் டாக்்கா ெருததுவெெமன அவெசர 
சிகிச்மச பிரிவில் அனுெதிக்்கப்பட்டு 
சிகிச்மச தபற்று வெருகிறைார். அவெரது 
உடல்நிமல மொசெமடநது வெரு-
வெதா்க ெருததுவெர் ஒருவெர் ஏ.எப்.பி 
தசய்தி நிறுவெனததிற்கு ததரிவிததுள-
ைார்.   

2018 இல் ஊழல் குற்றைச்சாட்டில் 
குற்றைங்காணப்பட்ட அவெருக்கு 
தவெளிநாடு தசல்வெதற்கு நீதிென்றைம் 
தமட விதிததுளைது.   

டாக்்காவில் மநற்று நமடதபற்றை 
இநத ஆர்ப்பாட்டததில் சியாவின் பங-
்கைாமதஷ் மதசிய ்கட்சிமயச் மசர்நத 
15,000க்கும் அதி்கொன ஆதரவொைர்-
்கள பஙம்கற்றிருநததா்க ஏற்பாட்டா-
ைர்்கள குறிப்பிட்டமபாதும் சுொர் 
7,000 மபர் வெமரமய ்கலநது த்காணட-
தா்க தபாலிஸார் ததரிவிததனர்.     

ஆ்பகலானிஸதலானில் நதலாற்ககலாட்சி  
ெலா்டகஙகளில் நபணகளுககு தற்ட

ஐம�லா்பபலாவில் ஆர்பபலாட்்டஙகளுககு  
இற்டமய ஆஸதிரியலாவில் மு்டககம்
ஐ ம ர ா ப் ப ா வி ல் 

மவெ்கொ்க பரவி வெரும் 
த்காமரானா ததாற்மறை 
்கட்டுப்படுததுவெதற்கு 
த ்க ா ண டு வெ ர ப் ப டு ம் 
புதிய ்கட்டுப்பாடு்க-
ளுக்கு எதிரா்க ஆர்ப் -
பாட்டங்கள வெலுதது 
வெரும் நிமலயிலும் 
ஆஸதிரியாவில் முழு-
மெயான மதசிய 
முடக்்க நிமல மீணடும் 
அமுலுக்கு த்காணடுவெ-
ரப்பட்டுளைது.   

் ா யி ற் று க் கி ழ ம ெ 
நளளிரவு ததாடக்்கம் 
ஆஸதிரியர்்கள வீடு்க-
ளில் இருநது மவெமல தசய்யும்படி-
யும் அததியாவெசியெற்றை ்கமட்கமை 
மூடும்படியும் ்கட்டுப்பாடு த்காண-
டுவெரப்பட்டுளைது.   

இநத புதிய ்கட்டுப்பாடு்கள 
ஐமராப்பா எஙகும் ஆர்ப்பாட்டங -
்கமை தூணடியுளைது. தநதர்லாநது 
ெற்றும் தபல்ஜியததில் ஆர்ப்பாட்-
டக்்காரர்்கள ெற்றும் தபாலிஸார் 
இமடமய மொதல் தவெடிததது.   

தடுப்பூசி்கள, மு்கக்்கவெசம் 

அணிவெது ெற்றும் த்காவிட் தடுப்-
பூசி அனுெதி்கமை தசயல்படுத-
துவெது மபான்றை ்கட்டுப்பாடு்கமை 
இறுக்்காத பட்சததில் அடுதத வெசந-
த்காலததில் அமர மில்லியனுக்கும் 
அதி்கொனவெர்்கள ஐமராப்பாவில் 
உயிரிழக்்கக் கூடும் என்று உல்க 
சு்காதார அமெப்பின் ஐமராப்பிய 
பணிப்பாைர் தடாக்டர் ஹான்ஸ 
குலுுௗஜ் எச்சரிததுளைார்.   

ஐமராப்பாவில் முதல் நாடா்க 

ஆஸதிரியா த்காவிட் தடுப்-
பூசி தபறுவெமத ்கடநத 
வொரம் ்கட்டாயொக்கியது. 
இது வெரும் தபப்ரவெரியில் 
அமுலுக்கு வெரவுளைது. 
அணமட நாடான தஜர்ெ -
னியில் அவெசர சிகிச்மச 
பிரிவில் மநாய்த ததாற் -
றுக்கு உளைாமனார் அதி்க-
ரிதது வெரும் நிமலயில் இது 
மபான்றை நடவெடிக்ம்கமய 
எடுக்்க ஆமலாசிதது வெரு -
கிறைது.   

இநநிமலயில் தபருந-
ததாற்று ஆரம்பிததது 
ததாடக்்கம் ஆஸதிரியா-
வில் நான்்காவெது முடக்்க 

நிமல த்காணடுவெரப்பட்டுளைது.   
பணிக்குச் தசல்வெது, உடற்பயிற்சி 

ெற்றும் உணவுக்்கா்க ்கமடக்கு 
தசல்வெது உட்பட அததியாவெசிய 
்காரணங்கள தவிர்தது அமனவெரும் 
வீடு்களில் இருக்கும்படி நிர்வொ்கம் 
உததரவிட்டுளைது.   

இநத முடக்்கநிமலமய ஒட்டி 
தமலந்கர் வியன்னாவில் ஆயிரக்்க-
ணக்்காமனார் ஆர்ப்பாட்டம் நடததி-
னர்.     

அந�ரிககலாவில் கிறிஸ�ஸ மப�ணி மீது  
வலாகனம் ம�லாதி ஐவர பலி: ப்ர கலாயம்

எல்ற் தற்டகறள  
தளரத்துகிைது ஆஸி
குறிப்பிட்ட குழுக்்களுக்கு முன்னு -

ரிமெ அளிக்கும் வெம்கயில் தவெளி -
நாட்டவெர்்கள நாட்டுக்குள நுமழவெ-
தற்்கான தமடயில் குறிப்பிடததக்்க 
தைர்மவெ த்காணடுவெநதிருப்பதா்க 
அவுஸதிமரலிய அறிவிததுளைது.   

வெரும் டிசம்பர் 1 ஆம் தி்கதி நாட் -
டுக்குள அனுெதிக்்கப்படுபவெர்்களில் 
ததாழில் மதர்ச்சி உமடய குடிமயறி-
்கள ெற்றும் தவெளிநாட்டு ொணவெர்-
்கள, அமதமபான்று ஜப்பான் ெற்றும் 
ததன் த்காரிய பிரமஜ்கள அடஙகுவெ-
தா்க அறிவிக்்கப்பட்டுளைது.   

எனினும் இநத அமனவெரும் முழு -
மெயா்க தடுப்பூசி தபற்றிருப்பது 
்கட்டாயொக்்கப்பட்டுளைது.   

அவுஸதிமரலியா தனது தசாநத 
குடிெக்்கள உட்பட உலகின் சில 
இறுக்்கொன எல்மலக் ்கட்டுப்பாடு-
்கமை ்கடநத ஆணடு ொர்ச் ொதம் 
முதல் நமடமுமறைப்படுததியது.   

இநநிமலயில் த்காணடுவெரப்பட் -

டிருக்கும் தைர்வு “முன்மனாக்கிச் 
தசல்வெதற்்கான முக்கியொன படி” 
என்று அவுஸதிமரலிய பிரதெர் 
ஸத்காட் தொரிசன் ததரிவிததார்.   

இநத தைர்வு விதி்களின்படி, தகுதி -
யுமடய விசா மவெததிருப்பவெர்்கள, 
பிரததிமய்க ்கட்டுப்பாடு்கள இன்றி, 
அவுஸதிமரலியாவுக்கு திரும்ப அனு-
ெதிக்்கப்பட்டுளைனர்.   

அவுஸதிமரலியாவில் 16 வெயதுக்கு 
மெற்பட்ட 85 வீதததிற்கு அதி்கொ-
னவெர்்கள தடுப்பூசி தபற்றிருக்கும் 
நிமலயில் நாட்மட மீணடும் திறைக்-
கும் நடவெடிக்ம்க்கள எடுக்்கப்பட்-
டுளைன.     

பிரிட்்டனில் �ருத்துவ  
கருவிகளில் பலாகுபலாடு

பிரிட்டனில் ெருததுவெச் சாதனங-
்கள சிலவெற்றில் இனப் பாகுபாடு 
இருப்பதா்க கூறைப்படுவெது பற்றி அந-
நாட்டு சு்காதார அமெச்சு விசாரமண 
நடததவுளைது.  

உடலின் உயிர்வொயு அைமவெக் 
்கணக்கிடும் ்கருவி இனப்பாகுபாட் -
டுக்கு எடுததுக்்காட்டாய் கூறைப்-
படுகிறைது. மவெரஸ ததாற்றுக்கு 
ஆைானவெர்்களின் இரததததில் உயிர்-
வொயுமவெ ெதிப்பிட அது பயன்படுத -
தப்படுகிறைது.  

்கருமெயான மதால் நிறைதமதக் 
த்காணட மநாயாளி்கமைச் மசாதிக் -
கும்மபாது அநதக் ்கருவி மிம்கயா்க 
ெதிப்பிடுவெதா்கச் கூறைப்படுகிறைது.   

அதனால், மவெரஸ பரவெல் ்காலத-
தில் சிலருமடய உயிருக்கு ஆபதது 
மநரலாம் என்றை ்கவெமல எழுநதுள -
ைது.  

பிரிட்டனில் மவெரஸ ததாற்றைால் 
ெரணெமடநமதார், தீவிர சிகிச் -

மசப் பிரிவில் அனுெதிக்்கப்படு-
மவொர் ஆகிமயாரில் ்கறுப்பினததவெர் 
அல்லது ெற்றை சிறுபான்மெ இனதத -
வெரின் எணணிக்ம்க அதி்கம் என்பது 
சுட்டிக்்காட்டப்படுகிறைது.  

உயிர்வொயுமவெ அைவிடும் 
முமறையில் ஏமதனும் இனப்பாகு-
பாடு உளைதா, தற்மபாதுளை ்கருவி -
்கைால் அபாயம் மநரும் சாததியம் 
இருக்கிறைதா, பிரச்சிமனமய எப்ப-
டிச் சொளிப்பது என்பது பற்றி பிரிட் -
டன் ஆராய்கிறைது.  

ஜனவெரி இறுதியில் முதற்்கட்ட 
முடிவு தவெளியிடப்படும் என்று 
எதிர்பார்க்்கப்படுகிறைது.    

மு்டககநிற்றய றகவி்ட 
நியூசி்லாந்து புதிய உத்தி
புதிய த்காமரானா ்கட்டுப்பாட்டு 

மூமலாபாயதமத தசயற்படுதத-
விருக்கும் நியூசிலாநது நாட்டின் 
மி்கப்தபரிய ந்கரான ஒக்லாநதில் 
மூன்றைமர ொதங்கைா்க அமுலில் 
இருக்கும் தபாது முடக்்கதமத முடி-
வுக்கு த்காணடுவெரவுளைது.   

எதிர்வெரும் டிசம்பர் 2 ஆம் தி்கதி 
பி.ப. 11.59க்கு புதிய த்காமரானா 
நடவெடிக்ம்க ஒன்மறை மெற்த்காள-
ைவிருப்பதா்க நியூசிலாநது பிரதெர் 
தஜசின்டா ஆர்டன் ததரிவிததார். 
இதன்படி த்காமரானா ததாற்மறை 
முற்றைா்க ஒழிக்கும் திட்டததிற்கு 
பதில் மவெ்கொ்கப் பரவெக்கூடிய 
தடல்டா மவெரஸ திரிமப ்கட்டுப்ப-
டுததும் நடவெடிக்ம்க மெற்த்காளைப்-
படவுளைது.   

“தடல்டா இஙகு இருப்பமதாடு 
அது விலகிச் தசல்லாது என்பமத 
்கடிொன உணமெயாகும்” என்று 

அவெர் தசய்தியாைர்்களிடம் மநற்று 
ததரிவிததார்.   

நியூசிலாநது இதுவெமர ்கடுமெ -
யான முடக்்கநிமல, ததாடர்பு்கமை 
்கணடறிதல் ெற்றும் ்கடுமெயான 
எல்மலக் ்கட்டுப்பாடு்கள மூலம் 
த்காமரானா ததாற்மறை முழுமெயா்க 
இல்லாெல் தசய்யும் மூமலாபாயத -
மதமய பின்பற்றி வெநதது.  

இதன் மூலம் நாட்டில் இதுவெமர 
மநாய்த ததாற்றினால் உயிரிழநதவெர்-
்கள எணணிக்ம்க 40 க்கு ெட்டுப்ப-
டுதத முடிநதுளைது.     
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(கல்நேவ தினகரன் வி்ேட நிருபர்)

அநுராதபுரம் மாவடடத்தில 
ககாவிட ககா்ரானா வவரஸ்  
கதாற்று நோளுக்கு நோள் தீவிரமாக 
பரவி வருவதாகவும், நோக�ான்-
றுக்கு 300 ்பருக்கும் அதிமான 
கதாற்்ா�ர்கள் இனங் காணபபடு-
வதாகவும், அநுராதபுரம் மாவடட 
கதாற்று ்நோய் வி்ேட வவத்திய 
நிபுணர் வவத்தியர் ்தஜன ்ோமதி-
லக்க ்நேற்று (22) கதரிவித்தார்.

இதுவவர அநுராதபுரம் மாவட-
டத்தில 70 பாடோவலகளில 200 
இற்கும் அதிகமான பாடோவல 

மாணவர்களுக்கு ககா்ரானா 
வவரஸ் கதாற்று இனங் காணபபட-
டுள்�து எனவும் அவர் கதரிவித்தார்.

இம் மாவடடத்தில இதுவவர 
சில பாடோவலகள் மூடபபடடுள்-
�துடன் சில பாடோவலகளின் சில 
வகுபபுக்கள் மூடபபடடுள்�கதன-
வும்  அவர் கதரிவித்தார்.

்மற்படி மாவடடத்தில ேகல 
பிர்தே கேயலா�ர் பிரிவுகளிலும்  
ககாவிட கதாற்்ா�ர்கள் தினந்தா-
றும் இனங் காணபபடுவதாகவும், 
இதுவவர 700 ககா்ரானா கதாற்-
்ா�ர்கள்  வவத்தியோவலகளில 
அனுமதிக்கபபடடு சிகிசவே கபற்று 

வருவதாகவும்,  ஆயிரத்துக்கும் அதி-
கமா்னார் வீடுகளில சுய தனிவமப-
படுத்தபபடடு சிகிசவேயளிக்கப-
படடு வருவதாகவும் அவர் ்மலும்  
கதரிவித்தார்.

வீடுகளில சுய தனிவமபபடுத்தப-
படடுள்�வர்களில அதிகமா்னார் 
சுகாதார வழிகாடடல விதிமுவ -்
கவ� கவடபபிடிக்காது நேடநது 
ககாள்வதாக முவ்பபாடுகள் 
கிவடத்துள்�து எனவும் அவர்க-
ளுக்கு எதிராக ேடட நேடவடிக்வக 
்மற்ககாள்�பபடவுள்�து எனவும் 
கதாற்று ்நோய் வி்ேட வவத்திய 
நிபுணர் ்மலும் கதரிவித்தார்.

அநுராதபுரம் ்மற்கு தினகரன் நிருபர்

அத்தியாவசிய கபாருடகவ� தட-
டுபபாடு இன்றி ேலுவக விவலயில 
வழங்குவதற்காக ஆயிரம் புதிய 
ேகதாே கிவ�கவ� விரிவுபடுத்தும் 
பணி நேவடகபற்று வருவதாக வர்த்-
தக அவமசேர் பநதுல குணவர்தன 
கதரிவித்தார்.

நோட�ாவிய ரீதியில 25 புதிய 
ேகதாே கிவ�கவ� தி்நது வவக்கும் 
ஆரம்ப நிகழ்வு அநுராதபுரம் ரம்பாவ 
நேகரில  அணவமயில இடம்கபற்்  
்பாது அவமசேர் அவவாறு கதரிவித்-
தார்.

ஜனாதிபதி ்காடடாபய ராஜபக்ஷ 
பதவி்யற்று இரணடு வருட பூர்த்-
திவய முன்னிடடும் பிரதமர் மஹிநத 
ராஜபக்ஷவின் பி்நத தினத்வத முன்-
னிடடும் ஒ்ர தடவவயில 25 புதிய 
ேகதாே கிவ�கள் தி்நது வவக்கப-
படடுள்�தாக அவமசேர் கதரிவித்-
தார்.

இலங்வகவய ஒன்றுபடட நோடாக 
மாற்றிய பிரதமர் மஹிநத ராஜபக்ஷ 
உருவாக்கிய கபாரு�ாதாரம் கடநத 
நேலலாடசி அரோங்கத்தின் மூலம் 
வருடா வருடம் ேரிவவ ் நோக்கி கேன்-
்தாகவும் அவர் கதரிவித்தார்.

ஜனாதிபதி ்காடடாபய ராஜபக்ஷ 
நோடவட கபாறுப்பற்் பின்னர் 
வீழ்சசியவடநதிருநத இநநோடடின் 
கபாரு�ாதாரம் மிகவும் சிரமத்துடன் 
மீடக நேடவடிக்வக எடுக்கபபடடு 
வருவதாகவும் அவர் கதரிவித்தார்.

பூ்கால கபாரு�ாதாரம் மந-
தநிவலயில இருநதாலும் ேகல 
பிர்தே கேயலக பகுதிகளிலும் 3 
ேகதாே நிவலயங்கவ� தி்பபதன் 
மூலம் கபாதுமக்கள் அத்தியாவ-
சிய கபாருடகவ� குவ்பாடின்றி 
ேலுவக விவலயில கபற்றுக்ககாள்� 

நேடவடிக்வக எடுக்கபபடடுள்�து.  
உலக�ாவிய நோடுகளினுள் உற்பத்தி 
விநி்யாகம்  வவலபபின்னல ேரிவ-
வடநது கேலவதனால ஊடடசேத்து 
குவ்பாடு அதிகரித்து காணபபடும் 
்பாது கபாறுபபிலலாமல எதிர்க்-
கடசி நோடு முழுவதும் பல்வறு 
ஆர்பபாடடங்கவ� ்மற்ககாணடு 
குறுகிய அரசியல ்நோக்கத்வத அவட-
வதற்கு கேயலபடடு வருவதாகவும் 
கதரிவித்தார்.

்நோய்த் கதாற்றிலிருநது மக்கவ� 
பாதுகாக்க  ேகல நோடுகளும் நேட-

வடிக்வக எடுத்து வரும் ்பாது 
ஆர்பபாடடம் கேய்யும் ஒ்ர நோடு 
இலங்வக என்பவத காடடுவதற்காக 
எதிர்க்கடசி நேடவடிக்வக எடுத்து வரு-
வதாகவும் அவர் ்மலும் கதரிவித்-
தார்.

உலக. வலலரசுகள் வீழ்சசியவட-
யும் ்பாது சிக்கனமாக ்வவல 
கேய்து இநநோடடு மக்கவ� பாது-
காக்க கூடிய ேகல நேடவடிக்வககவ�-
யும் எடுபபதற்கு அரசு நேடவடிக்வக 
எடுத்து வருவதாகவும் அதனூடாக 
அத்தியாவசிய உணவு வவககவ� 
உயர் தரம் மற்றும் குவ்நத 
விவலயின் கீழ் விநி்யாகிபபதற்கு 
ஜனாதிபதி தவலவமயிலான ேமகால 
அரோங்கம் கபாறுப்பற்று கேயல-
படடு  வருவதாகவும் அவமசேர் கதரி-
வித்தார்.

இநத இலக்வக அவடநது ககாள்� 
எதிர் வரும் வருடங்களினுள் ஆயிரம் 
ேகதாே கிவ�கவ� விருத்தி கேய்ய-
வுள்�தாகவும் அவமசேர் ்மலும் 
கதரிவித்தார்.

இதன் ்பாது இராஜாங்க அவமச-
ேர் கேஹான் ்ேமசிங்க,  ேகதாே நிறு-
வனத்தின் தவலவர் ரியர் அத்மிரால 
ஆனநத பீரிஸ் உள்ளிடட பலரும் 
கலநது ககாணடனர்.

ப�ொருட்களை தடடுப�ொடின்றி சலுள்க 
விளையில் வழங்க அரசு நடவடிகள்க

ச�வாழுமபு ்பல�மைக்�ழ�த்தின் புதிய வவந்தரவா� நியமிக்�ப்பட்டுள்ள �ைவாநிதி முருத் -
ச்தட்டுவவ ஆனந்த வ்தரமர அணமையில நவாரவேன்பிட்டி அவ்பயரவாை விேவாமரயில  
வ்தசிய ஒற்றுமைக்�வான ெர்வை்த கூட்்டமைபபின் ெை-்தமைவர் அல-ேவாஜ் அஸ்-செய்யத் 
�ைவாநிதி ேென் சைௌைவானவா அல-�வாதிரி ெநதித்து வவாழ்த்துக்�ம்ள ச்தரிவித்்தவார். இந நி�ழ்-
வில ச�வாழுமபு ஸ்ரீ அத்வ்பவாதி வி�வாமரயின் விேவாரவாதி்பதி �ைவாநிதி �ை�ை ்தமைரன்சி  
வ்தரரும �ைநதுச�வாண்டவார்.      (்ப்டம: ருமைக் ்பவாருக்)

1000 புதிய சத�ொச கிளைகள் விரிவுபடுத�பபடும்  

அரூஸிய்ொ தரீக்கொ ஆன்மி்க தளைவர் பவலி்கம விஜ்ம்
(கவலிகம தினகரன் நிருபர்) 

இலங்வக அரோங்கத்தின் 
வி்ேட விருநதினராக இலங் -
வகக்கு விஜயம் கேய்துள்� அரூ-
ஸிய்யதுல காதிரிய்யா தரீக்காவின் 
ஆன்மிகத் தவலவர் அஷ்ேக் 
அலலாமா அஹமது நோஸிர் ஆலிம் 
(ஜமாலி, எம்.ஏ.)  நோவ� (24)  பிற் -
பகல 12.30 மணிக்கு இலங்வகயின் 
முதல அ்புக் கலலூரியான பாரி 

அ்புக் கலலூரியில அவமநதுள்� 
புகாரிப  பள்ளிவாேலுக்கு வருவக 
தரவுள்�ார்.

இவவர வர்வற்று உபேரிக்கும் 
நிகழ்வில முரீதீன்கள், முஹிப-
பீன்கள், உலமாக்கள் மற்றும் 
முக்கியஸ்தர்கள் பலரும் கலநது-
ககாள்�வுள்�னர். இவவர்வற்பு 
நிகழ்வவ அரூஸிய்யதுல காதிரிய்யா 
கவலிகம, கலகபாக்வக கிவ� 
ஏற்பாடு கேய்துள்�து.

அநுரொதபுரம் மொவடடத்தில் 
ப்கொவிட பதொற்று தீவிரம் 

நொச்சி்ொதீவில் ப�ரும்்�ொ்க பநற்பசயள்க புறக்கணிபபு
(தி்பபவன தினகரன் நிருபர்)

அநுராதபுர மாவடட ஹி்தாகம 
விவோய வதிவிடப பிரிவின் நோசசி-
யாதீவு விவோய பகுதியில இம்முவ் 
கபரும்்பாக கநேல உற்பத்தியில 
ஈடுபட இது வவரயில பலர் முன்-
வரவிலவல என கதரிவிக்கபபட-

டுள்�து. நீர்பபாேன வாய்க்காலக-
ளுக்கு நீர் தி்நது விடபபடடுள்� 
நிவலயில ஆங்காங்்க ஒரு சில 
இடங்களில மாத்திரம் கநேல உற்பத்-
திக்கான ஆரம்ப கடட ்வவலகள் 
இடம் கபற்றுள்�ன. 

ஏவனய கபரும�வு வயல நிலங்-
கள் வகவிடபபடடு காணபபடு-

கின்்ன. தமக்கு இரோயன பேவ� 
வழங்கபபட ்வணடும் என்் 
்காரிக்வகவய முன் வவத்்த இவர்-
கள் இம்முவ் கபரும் ்பாக கநேற் 
கேய்வகயில ஈடுபட முன்வரவில-
வலகயன   கதரிவிக்கபபடடுள்�து.

நோசசியாதீவு கு�த்தின் கீழ் கநேற் 
கேய்வக ்மற் ககாள்�பபடும் 

பிர்தேத்தின் ஏவனய அ்னக-
மான இடங்களில கநேற் கேய்வகக்-
கான ஆரம்ப கடட ்வவலகவ� 
விவோயிகள் தற்ேமயம் ்மற் 
ககாணடு வருகின்்னர். இவர்கள் 
"்ேதன பேவ�வய" பயன் படுத்தி 
இம்முவ் கநேற் கேய்வகயில 
ஈடுபட முன் வநதுள்�னர்.

அதிக பாடசாலை மாணவரகளுக்கும் ககார�ானா க�ாற்று

்சத வி�ரங்களை ்்கொரும் 
புத்தைம் ப�ரி் �ள்ளிவொசல் 
கற்பிடடி தினகரன் வி்ேட நிருபர்

கவள்�ம் காரணமாக ஏற்படட 
்ேதங்கவ� மதிபபீடு கேய்வதற்-
கும், 

பாதிக்கபபட்டாருக்கு முடியு -
மான உதவிகவ� வழங்குவதற்கும் 
தரவுகவ� ்ேகரித்து வருவதாக புத்-
த�ம் கபரிய பள்ளி நிர்வாகத்தினர் 
கதரிவித்துள்�னர்.

கபாதுமக்க�ால வழங்கபபடும் 
தகவலகளின் அடிபபவடயில, 

புத்த�த்திலுள்� அதிகாரிகள், 
நிறுவனங்கள் மற்றும் ேமூக நேலன் -
ோர் அவமபபுகளின் ஆதரவவக்-
ககாணடு உதவிகள் கேய்வதற்கான 
ஒழுங்குகள் கேய்யபபடவுள்�தாக-
வும் அவர்கள் குறிபபிடடனர்.

என்வ, புத்த�ம் மாவடடத்தில 
இவவாறு கவள்�த்தினால பாதிக் -

கபபடடவர்கள் தமது வீடுகள், 
வியாபார நிவலயங்கள் மற்றும் 
வாகனங்கள் உள்ளிடட கோத்துக்கள் 
்ேதமவடநதிருபபின் அதுகதாடர்-
பில அறிக்வகயிட முடியும்.

Grand Mosque Puttalam எனும் புத்-
த�ம் கபரிய பள்ளியின் உத்தி்யா-
கபபூர்வ முகநூல பக்கத்தில உள்� 
லிங்க்கில இவணக்கபபடடுள்� 
விணணபப படிவத்வத பூரணபப-
டுத்தி அனுபபுமாறு புத்த�ம் கபரிய 
பள்ளி நிர்வாகத்தினர் ்கடடுள்�-
னர்.

ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரு விணணப-
பப படிவங்கவ� மாத்திரம் பூரணப-
படுத்தி அனுபபுமாறும், ்மலதிக 
விபரங்களுக்கு புத்த�ம் கபரிய 
பள்ளி நிர்வாகத்தினவர கதாடர்பு-
ககாள்ளுமாறும் அவர்கள் ்மலும் 
குறிபபிடடுள்�னர்.

பதன் மொ்கொணத்தில் 
83,156 ப்கொ்ரொனொ
பதொற்றொைர்்கள் 

(கவலிகம தினகரன் நிருபர்)

கதன் மாகாணம்  காலி, மாத்தவ் 
மற்றும் ஹம்பாந்தாடவட ஆகிய 
மூன்று மாவடடங்கள் அடங்கலாக 
இதுவவர ககா்ரானா கதாற்்ா�ர்-
கள் 83,156 ்பர் இனங்காணபபட-
டுள்�தாக கதன் மாகாண ககா்ரானா 
தடுபபுவமய இவணபபதிகாரி ோமர 
மஹகம்க கதரிவித்தார்.

்நேற்றுமாத்திரம் கதன் மாகாணத்-
தில 483 ்பர் அவடயா�ம் காணப-
படடனர். இதன்படி மாத்தவ் 
மாவடடத்தில 249 ்பரும் காலிமா-
வடடத்தில 135 ்பரும்  ஹம்பாந-
்தாடவட மாவடடத்தில 94 ்பரும் 
சிவ்க்வகதிகளில இருநது 5 ்பரும் 
இனம் காணபபடடனர். இபபகுதி-
யில தினமும் அதிகமான ககா்ரானா 
கதாற்்ா�ர்கள் அவடயா�ம் காணப-
படடு வருவதாக கதரிவிக்கபபடு-
கின்்து.

புத்தைம் ந்கர சள�யின் �டபஜட 
ஏ்கமனதொ்க நிளற்வற்றம்
(புத்த�ம் தினகரன் நிருபர்)

புத்த�ம் நேகர ேவபயின் 2022 ஆம் 
ஆணடுக்கான வரவு கேலவு திடடம் 
ேவபயில ஏகமனதாக நிவ்்வற்-
்பபடடுள்�து. புத்த�ம் நேகர பிதா 
எம்.எஸ்.எம்.ரபீக்கினால முன்வவக்-
கபபடட இவ வரவு கேலவு திடடம் 
ேவபயில ஏகமனதாக நிவ்்வற்்ப-
படடுள்�து.

நேகர ேவபயின் மாதாநத அமர்வு 
நேகர பிதா தவலவமயில அணவம-
யில நேகர ேவப கபாதுேன நூலக 
்கட்பார் கூடத்தில இடம்கபற்்து. 

இதன்்பாது நேகரபிதா எதிர்வரும் 
2022ம் ஆணடிற்கான வரவுகேலவுத் 
திடடத்வத ேவபயில ேமர்பபித்தார்.

நேகரேவப உறுபபினர்களின் 
பல்வறு கருத்துக்கள் முன்வவக்கப-
படடவத கதாடர்நது  வரவு கேலவு 
திடடம் ேவபயில ஏகமனதாக நிவ -்
்வற்்படடது.

முன்னாள் நேகர பிதா மர்ஹஹூம் 
்க.ஏ.பாயிஸின் மவ்வுக்கு பின்னர் 
நேகர ேவப தவலவராக கதரிவான 
எம்.எஸ்.எம்.ரபீக்கின் கன்னி வரவு 
கேலவு திடடம் இதுவாகும்.

வரவு கேலவு திடடத்தில, கநேருக் -
கடியான தற்்பாவதய நிவலவம -
யிலும் வரியிறுபபா�ர்களுக்கு பல 
ேலுவககள் வழங்கபபடடுள்�வம 
வி்ேட அம்ேமாகும். 

நேகர பிதாவினால முன்கமாழியப -
படட, 2022 இல கபாது மக்களுக் -
காக வழங்கபபடட சில ேலுவககள் 
வருமாறு;
 மாடடிவ்சசிக்கான நிர்ணய 

விவல ஒரு கி்லா 1000 ரூபாய், 
கலவன் ஈரல 1200 ரூபாய்.
 கதாழில தவிர்நத கோநதத் 

்தவவகளுக்காக வாகனங்கள் 
வவத்திருபபவர்களுக்கு ஒரு வரு -
டத்திற்கான வாகனத் தரிபபிட 
கடடணமாக ரூபா 1000 என 
வவரயவர. 
 நேகர ேவபயின் மாவடட விவ� -

யாடடு அரங்கத் கதாகுதியின் 
உள்�க விவ�யாடடரங்கு, கால -
பநது வமதானம் மற்றும் நீசேல 
தடாகங்கள் ஆகியவற்றின் கடட -
ணங்கள் குவ்க்கபபடடுள்�ன. 
 தட க�ப்பாடடிகளில பங் -

்கற்கும் மாணவர்களுக்கு தடக�ப 

பயிற்சிக்கான வமதானக் கடடணம் 
இலவேம். 
 நேகர ேவபயின் நேவீன ்கட்பார் 

கூடத்திற்கான ஒரு நோள் வாடவக 80 
ஆயிரம் ரூபாவிலிருநது 40 ஆயிரம் 
ரூபாவாக குவ்க்கபபடடுள்�து.
 நேகரேவபக்குச கோநதமான 

கவடகவ� கபயர் மாற்்ம் கேய்வ-
தற்கான கடடணம் ஒரு ேதுர அடிக்கு 
2000 ரூபாவிலிருநது 1000 ரூபாவா-
கக் குவ்க்கபபடடுள்�து.
 வியாபார அனுமதிபபத்திரத்-

திற்கான கடடணத்்தாடு அ்விடப-
படட ேகல ் ேவவக் கடடணங்களும் 
குவ்க்கபபடடுள்�ன.
 நேகரேவபயில பதிவு கேய்யப-

படட முசேக்கர வணடிகளுக்கான 
தரிபபிட கடடணம் நோக�ான்றுக்கு 
20 ரூபாவாக குவ்க்கபபடடுள்�து.

கபாது மக்களுக்கு அ�பபரிய 
ேலுவகககவ� வழங்கியுள்� நேகர 
பிதா எம்.எஸ்.எம். ரபீக் அவர்களுக்-
கும், நேகர ேவப உறுபபினர்களுக்-
கும் கபாதுமக்கள் வாழ்த்துக்கவ� 
கதரிவித்த்தாடு படடாசுகவ� 
ககாளுத்தி தமது மகிழ்சசிவய 
கவளிபபடுத்தினர்.

�ளுத்துமை வையக்�லவிப ்பணிப்பவா்ளரவா� ்பை வரு்ட�வாைம வெமவயவாற்றிய திருைதி  
பிரியவானி மு்தலிவ� அணமையில வெமவயிலிருநது ஓய்வு ச்பற்ைவார். இவரின்  
வெமவமய ்பவாரவாட்டி சீனன்வ�வாட்ம்ட ைக்�ள ெவார்பில வ்பருவம்ள அல ேுமைைரவா 
வ்தசிய ்பவா்டெவாமை அபிவிருத்திச் ெங� உறுபபினரும சீனன்வ�வாட்ம்ட ்பளளிச் ெங� 
இமைப்பவா்ளருைவான ஏ. இைட். எம. ைவவாஹிர் ேவாஜியவார் நிமனவுச்சின்னம வழஙகிய-
வ்பவாது எடுத்்த ்ப்டம.                  (்ப்டம: வ்பருவம்ள விவெ்ட நிரு்பர்)

புத்தைத்தில் ்ஜ.வி.பியின் 
பதளிவூடடும் நி்கழ்வு 

(புத்த�ம் தினகரன் நிருபர்)

மக்கள் விடுதவல முன்னணியி-
னால (்ஜ.வி.பி) கபாது மக்களுக்கு 
நோடடு நிவலவம கதாடர்பாகத் 
கதளிவூடடும் நிகழ்கவான்று 27 
ம் திகதி ேனிக்கிழவம காவல 9.00 
மணி முதல புத்த�த்தில நேவடகப -்
வுள்�து.

"ஊரிலிருநது கதாடங்கு்வாம்,  
வனபபுமிக்க ்தேம், அழகான 
வாழ்க்வக" என்் கதானிபகபாரு-
ளில வாழ்க்வகவய வனபபுமிக்க -
தாக்க தீர்வுகள் மற்றும் அதற்கான 
முன்கமாழிவுகள் எனும் அம்ேங்-

கவ� உள்�டக்கியதாக இநநிகழ்வு 
இடம்கப்வுள்�து.

இநநிகழ்வுக்கு ்ஜ.வி.பி. யின் 
கபாதுச கேயலா�ர்  டிலவின் 
சிலவா, ் தசிய அவமபபா�ர்  பிமல 
ரத்நோயக்க உடபட புத்த�ம் கதாகுதி 
கேயற்குழு மற்றும் இவ�ஞர் குழு -
வினர்கள் கலநது ககாள்� உள்�னர்.

புத்த�த்துக்கு வருவக தரும் 
்ஜ.வி.பி. யின் உயர்மடட உறுபபி -
னர்களுடன் கலநதுவரயாட வருவக -
தருமாறு ்ஜ.வி.பி புத்த�ம் கேயற்-
பாடடா�ர் ஹிோம் ஹுவைன் 
புத்த�ம் வாழ் கபாது மக்களுக்கு 
அவழபபுவிடுத்துள்�ார்.
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ச�வாழுமபில் ஆயர் டவாக்டர் ெவாமுவவல் வைவார் தமைமையில் இன்று 23 ஆம தி�தி பிலீவர்ஸ் ஈஸ்டர்ன் 
வதவவாைய திறப்பு ஆசீர்வவாதம வழங்கும விழவா நமடச்பறவுள்ளது.

எம்.ஏ.அமீனுல்லா

ஈஸ்டர் தலாக்குதலின் பின்்னர் பலாதிபபட்டந்-
துள்ள சுற்று்லாத்துடையி்னருக்கு இந்த ஆண்-
டுக்்லா்ன வரவு செ்வுத் திட்டத்தில நிவலா-
ரணம் எதுவும் வழங்பப்டவிலட் எ்ன 
மத்திய மலா்லாண சுற்று்லாத்துடை வழி்லாடடி 
விரிவுடரயலா்ளர் பரலாக்கிரம பண்்டலார சதரிவித்-
தலார். 

்ண்டி சிடடி மிஷன் மண்்டபத்தில நேற்று 
(22) ேட்டசபற்ை ஊ்ட்விய்லா்ளர் ெந்திபபி -
ந்நய அவர் நமற்்ண்்டவலாறு சதரிவித்தலார்.  

இதுசதலா்டர்பில அவர் ்ருத்து சதரிவிக்ட -்
யில, 

ேலாடடுக்கு பிலலியன் ்ணக்்லா்ன ச்டலா்ர்-
்ட்ள வருமலா்னமலா் சபற்றுத்தரும் சுடமடய-
ச்லாண்டுள்ள ேலாம், மீண்டும் ச்டலா்ர்்ட்ள 
ேலாடடுக்கு ச்லாண்டுவர தயலாரலா் இருக்கின்-
நைலாம் அதற்்லா் அரெலாங்த்தி்டமிருந்து சி் 
நிவலாரணங்ட்ள எதிர்பலார்க்கின்நைலாம். 

ேலாடடுக்கு வருமலா்னம் ஈடடியவர்்ள ஏன் 
வரவு செ்வுத் திட்டத்தில மைந்து நபலா்னலார்-
்ள? என்ை ந்ளவி எழுந்துள்ளது. இந்த 
நிட்டமடய நிதியடமசெர் இபநபலாதலாவது 
புரிந்து ச்லாண்டு உரிய தவடை திருத்திக் 
ச்லாள்ள நவண்டும் எ்னவும் ந்லாரிக்ட் விடுத் -
துள்ளலார்.

தற்நபலாது, ஏரலா்ளமலா்ன ந�லாட்டல உரிடம-
யலா்ளர்்ள, வலா்்ன உரிடமயலா்ளர்்ள, வழி்லாட-
டி்ள மற்றும் சுற்று்லாத்துடையிலுள்ள இதர 
சதலாழில பதவி்ளில உள்ளவர்்ள வருமலா்னம் 
இல்லாமல பரிதவித்து வருகின்ை்னர். இந்நி -
ட்யில, அவர்்ள மீண்டும் எழுசசி சபை 
உதவுவது அரெலாங்த்தின் ்்டடமயும் சபலாறுப-
புமலாகும். அரெலாங்த் தரவு்ளின்படி, 2018 
ஆம் ஆண்டில ேலாடடிற்கு வந்த சவளிேலாடடு 
சுற்று்லாப பயணி்ளின் எண்ணிக்ட் 2.3 மில -
லிய்னலா் மதிபபி்டபபடடுள்ளது. சுற்று்லாத் 
துடையில சுமலார் 700,000 நபர் நவட் செய்-
கின்ை்னர் அதில சுமலார் 300,000 நபர் நேரடியலா-
்வும் மடைமு்மலா்வும் ெலார்ந்துள்ளதலா் அவர் 
சதரிவித்தலார்.

சுற்றுலாத்துறையினருக்கு  
வரவுசெலவுத் திட்டத்தில் 
நிவாரணம் வவண்டும் 

க�ொழும்பில் பிலீவர்ஸ்  
ஈஸ்்டர்ன் தேவொலய திறப்பு  

சுற்றுலாத்துறை வழிகாட்டி 
விரிவுறையாளர் பைாக்கிைம பண்ாை

Njrpa nyhj;ju; rig

2022 Mk; Mz;Lf;fhf toq;Feu;fis gjpT nra;jy;
2022 Mk; Mz;Lf;fhf fPo; Fwpg;gplg;gl;l nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhf 

Njrpa nyhj;ju; rigAld; jk;ik gjpT nra;tjw;F tpUk;Gk; toq;Feu;fs;> 

tpepNahf];ju;fs;> cw;gj;jpahsu;fs;> xg;ge;jjhuu;fs; kw;Wk; tu;j;jf epWtdq;fsplk; 

,Ue;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

01) nghUl;fs;/ cUg;gbfspd; toq;fy;

A.  Nkhl;lhu; thfdq;fs; njhlu;ghdit

01.  Nkhl;lhu; cjpupg;ghfq;fs;

02.  lau;fs;> l;a+g;fs; kw;Wk; ngl;lupfs;

03.  thfd nrtpg;Gy kw;Wk; fl;Gy cgfuzk;

04.   Vida thfdj; Jizg;nghUl;fs; ( cjh. ];Bupq; tPy; ciw> central locking 
systems Kjypad)

B.  Cf;Ftpg;G njhlu;ghdit

01. ngz;fs; kw;Wk; Mz;fSf;fhd Filfs; 

02.  Kj;jpiug; ngaUldhd/ my;yhj gPq;fhd;/ fspkz;/ fz;zhb cUg;gbfs;

03.  fP nlf; kw;Wk; mjidnahj;j cUg;gbfs;

04. Kj;jpiug; ngaUldhd Ngdhf;fs;

05. kpd; kw;Wk; ,yj;jpud; Cf;Ftpg;G cUg;gbfs;

06. Njhy; kw;Wk; Njhy; my;yhj mYtyf kw;Wk; gazg;igfs;

07. Kj;jpiug; ngaUld; njhg;gpfs;> B Nru;l;fs; 

08. #L kw;Wk; Fspu; Nghj;jy;fs; kw;Wk; nfhs;fyd;fs;

09. jpwd;Ngrpfs; kw;Wk; Jizg; nghUl;fs;

10. NfhgNul; gupRfs;

C.  tpw;gid cjtp cUg;gbfs;

01. Rtuiz rl;lfk;> tpsk;gug; gyif cl;Gw kw;Wk; ntspg;Gw Cf;Ftpg;G nghUl;fs;

02. kpjitfs; kw;Wk; fhl;rp thfdq;fs;

03. bf;nfl; tpw;gid rhtbfs;/ tpw;gidf; $lq;fs;

04.  FilfSld; $ba tpw;gid gyiffs;

05. nyhj;ju;fis njhq;ftpLk; gyiffs; kw;Wk; tpw;gid nghUl;fs;

06. ngupa $lhuk;> Nkw;ftpif kw;Wk; rpW Fby;fs;

07. fTz;lu; gOJghh;j;jy; kw;Wk; ];bf;fu;

08. kpjp tz;bfs; kw;Wk; Kr;rf;fu tz;bfs;

09. nyhj;ju; tpw;gid gyiffs;

D. IT njhlu;ghdit

01.  fzpdpfs; kw;Wk; fzpdp Jizg;nghUl;fs;

02.  mr;Rg;nghwpfs;> ];Nfdu;fs;> njhiyefy; ,ae;jpuq;fs;> 

 epow;gpujp ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; mr;Rg;nghwp Jizg;nghUl;fs;                

03. tiyg;gpd;dy; cgfuzk; kw;Wk; Jizg;nghUl;fs;

04. fz;fhzpg;G mikg;Gfs;

05. kpd; cw;gj;jp kw;Wk; Kfhikj;Jt cgfuzq;fs; 

E. mr;R njhlu;ghdit

01.  Lg;Nsh> Xg;nrl;> gpnyf;Nrh kw;Wk; ];fPuPd; mr;R nghUs;

02. b[pl;ly; mr;R nghUs;

F.  fl;llk; njhlu;ghdit

01. mYtyfk; kw;Wk; tPl;Lj; jsghlk;

G. vOJnghUs; njhlu;ghdit

01. Nlhdu; fhl;upl;[;fs; kw;Wk; mr;R Efu;T cUg;gbfs;

02. nghJthd vOJnghUs; cUg;gbfs;

H. nghJthdit

01.  kpd; kw;Wk; ,yj;jpudpay; cUg;gb (cjh. njhiyf;fhl;rpg; nghl;b> Fspu;rhjdg;ngl;b)

02.  Vida tPl;Lg; nghUl;fs; (cjh. gLf;if Jzp> Jilf;Fk; Jzp> ntl;Lf;fUtp 

kw;Wk; rikay;)

03.  FbePu; Nghj;jy;

04.  njhiyj;njhlu;G cUg;gbfs;

05.  jdpg;gl;l ghJfhg;G cgfuzk; kw;Wk;  nghUs;

02) Nritfs; toq;fy;
A.   Nkhl;lhu; thfdk; njhlu;ghdit (nfhOk;G efu vy;iyfspy; ,Ue;J 8 fp.kP. 

,w;Fs; ,Uf;Fk; thfdk; gOJ ghu;f;Fk; ,lk; kw;Wk; Nrit epiyaq;fs; 

vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wd)

01. Nkhl;lhu; thfdq;fs; gOJghu;j;jy;

02. Nkhl;lhu; xNlh kpd; mikg;Gfspd; gOJghu;j;jy;

03. Nkhl;lhu; thfdk; ed;dpiyg;gLj;jy; kw;Wk; cs;sf Rj;jk; nra;jy;

04. xNlh tspr;rPuhf;fp gOJghu;j;jy;

05. ,Uf;if ciw kw;Wk; mg;N`hy;];lup

06. Nkhl;lhu; thfdq;fs; thliff;F ngwy;

07. thfd ];bf;fupq; kw;Wk; gpuhz;bq;

08. thfd tptuk; (cjh. epwf;fz;zhb)  

B. IT njhlu;ghdit

01. Mw;wy;> juT kw;Wk; voice caballing kw;Wk; ,yj;jpud; gOJghu;j;jy;fs;

02. fzpdp kw;Wk; mr;Rg;nghwp ed;dpiyg;gLj;jy; kw;Wk; gOJghu;j;jy;fs;

03. njhlu;ghly; mikg;Gfs; kw;Wk; cgfuzq;fs; gOJghu;j;jy;

C. fl;blk; kw;Wk; tsT njhlu;ghdit

01. kpd;gpwg;ghf;fp ed;dpiyg;gLj;jy; kw;Wk; gOJghu;j;jy;fs;

02. tspr; rPuhf;fp ed;dpiyg;gLj;jy; kw;Wk; gOJghu;j;jy;fs;

03. rpwpa rptpy; epu;khzk; kw;Wk; Gduikg;Gfs;

04.  rpwpa nghwpKiw> kpd;> Foha; nghUj;jy; (MEP) gOJghu;j;jy; kw;Wk; guhkupg;G 

Nritfs;

05. cs;sf kw;Wk; ntsp myq;fhuq;fs; kw;Wk; gpupj;njhJf;fy;

06. mYkpdpak;> gP.tp.rp.> cUf;F kw;Wk; kug;gyif GidT

07. jPaizg;Gr; Nritfs;

08. tsT Rj;jk; nra;jy; kw;Wk; guhkupg;G Nritfs;

09. g+r;rpf; fl;Lg;ghl;L Nritfs;

10. Jg;GuT Nritfs;

11. Njhl;l guhkupg;G kw;Wk; epyj;Njhw;wk;

12. fhfpjk; kw;Wk; fopT kWRow;rp Nritfs;

D.  tiufiy kw;Wk; nrtpg;Gy fl;Gy njhlu;ghdit

01. jfty; nghUs; jahupg;G (cjh. Mtzq;fs;)

E. IT kw;Wk; b[pl;ly; jsk; njhlu;ghdit

01. jfty; njhopy;El;gk; kw;Wk; <-js jPu;Tfs;> epiyg;gLj;jy; kw;Wk; guhkupg;G

F. nghJthdit

01. Ma;T kw;Wk; Kfhikj;Jt MNyhrid Nritfs;

02. tpiuJ}ju; Nritfs;

03. czT Nritfs;

04. epfo;r;rp Kfhikj;Jtk;

05. tshfj;jpd; myq;fhuk; (c.jh. tpsf;Ffs; kw;Wk; xspa+l;ly;fs;)

A.  kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf (tup cld;) 500 &ghit nrYj;jp Njrpa nyhj;ju; rig 

jiyik mYtyfj;jpy; ,Ue;J gjpT gbtq;fis ngw KbAk;. ,U gpujpfspy; 

g+u;j;jp nra;ag;gl;l gbtq;fis rigf;F rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

B.  xU khj fld; trjpia toq;f toq;Feu;fs; ,zq;Fjy; Ntz;Lk;.

C.   ve;j xU toq;FeUk; xd;Wf;F Nkw;gl;l cUg;gb my;yJ Nritia toq;Ftjw;F 

tpUk;gpdhy;> cUg;gb/ Nrit xd;Wf;fhf (tup cl;gl) 500 &gh nrYj;jpa gpd; 

ngw;Wf;nfhs;s KbAkhd gbtq;fspy; ntt;Ntwhf tpz;zg;gq;fis rku;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. gbtq;fspy; cUg;gb ,y. kw;Wk; cUg;gbfspd; tpguq;fs; 

cs;slf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. midj;J toq;Feu;fSk; 2021.12.28  md;W gp.g. 

2.30 my;yJ mjw;F Kd;du; “nghJ Kfhikahsu;> Njrpa nyhj;ju; rig> ,y. 32> 

Njrkhd;a vd;.lgps;a+.N[. KjypNf khtj;ij> nfhOk;G - 01” vd;w Kftupf;F 

fpilg;gjw;F fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “2022 Mk; Mz;Lf;fhd 

toq;Feu;fis gjpT nra;jy;” vd;W Fwpg;gpl;L iffshy; Nru;j;jy; my;yJ gjpTj; 

jghy; %yk; jkJ tpz;zg;gq;fis rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.    

D.   fpilf;fg;ngWk; tpz;zg;gq;fis Vw;gJ my;yJ epuhfupf;Fk; cupik Njrpa 

nyhj;ju; rig trkhdJ.

E.   jkJ $Wtpiyfs; Vw;fg;gl;l gpd; ve;j xU cUg;gb my;yJ NritiaAk; toq;fj; 

jtWk; toq;Feu;fspd; ngau;fs; toq;Feu;fspd; gjptpy; ,Ue;J ePf;fg;gLk;. 

 a.  toq;Feu;fs; gjpTf;fhd gbtq;fis Njrpa nyhj;ju; rig> toq;fy;fs; gpuptpy; 

,Ue;J ngw KbAk;.

 b. Njrpa nyhj;ju; rig> epjpg; gpupTf;F nuhf;fg;gzkhf nrYj;j Ntz;Lk;. 

 c.  2021.12.13Mk; jpfjp tiu K.g. 10.00 njhlf;fk; gp.g. 2.30f;F ,ilNa thu 

ehl;fspy; gbtq;fis ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 

gjpT nra;ag;gl;l toq;Feu;fsplk; ,Ue;J nghJthf $Wtpiyfs; Nfhug;gLfpd;w 

NghJk; Vida %yq;fspy; ,Ue;Jk; $Wtpiyfis NfhUtjw;F rigf;F cupik 

cs;sJ. muR nfhs;Kjy; eilKiwapd;gb 

mq;fPfupf;fg;gl;l 

$l;lhz; 

ikahsu;fs; 

khj;jpuk;

nghJ Kfhikahsu;

Njrpa nyhj;ju; rig

,y. 32>

Njrkhd;a vd;.lgps;a+.N[. KjypNf khtj;ij>

nfhOk;G - 01.

njhiyNgrp ,y. 011-4607000

NW AAE-5644 Bajaj,  
2012,  Threewheel 
கூடிய விமைக் வ�வாரி -
க்ம�க்கு. சவலி்பல் 
பி னவான்ஸ் பிஎல்சி,  
இை. 310,  �வாலி  வீதி,  
ச�வாழுமபு-03. சதவா.வ்ப. 
0711 2 10 810 .
 073372

வ�வாைவா�ை,  ்பனவாச�வாடயி -
லுள்ள செமபின்வ்பர்க் 
ம�தசதவாழில் உற்ப -
ததிக் �ம்பனிக்கு ்பயிறசி -
யுள்ள/  ்பயிறசி இல்ைவா -
தவர்�ள அவர்�ளின் 
உற்பததிப் பிரிவிறகு 
வத மவ . வயது 
18 -  32. பிறிதவான 
ெலு ம��ளுடன் 
ெம்ப்ளம. தயவு செய்து 
0 7 7 8 8 6 9 8 0 3 
என்ற இைக்�ததிறகு 
அமழப்ம்பக் ச�வாடுக்� -
வும. 074292

tlkuhl;rp njw;F Nkw;F gpuNjr rig> funtl;b. 

gpuNjr mgptpUj;jp cjtpj;jpl;lk; (Credit Number - P163305) 
fl;ilNtyp cg mYtyfk; kw;Wk; MAu;Ntj kUe;jfk; mikj;jy; - my;tha; njw;F 

1.  ,yq;if [dehaf Nrhrypr FbauR > cyf tq;fpaplkpUe;J gpuNjr mgptpUj;jp cjtpj; jpl;lj;jpw;fhf flidg; ngw;Ws;sJld; ,f;fldpd; 

xUgFjp fPo;tUk; ml;ltizapy; fhl;lg;gl;l NtiyfSf;fhd Gduikg;G nfhLg;gdTf;nfd gad;gLj;j cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 

2.  tlkuhl;rp njw;F Nkw;F gpuNjr rig> funtl;b> tlkhfhzk; rhu;ghf jiytu;> cs;@u; mjpfhu rig ngWiff; FO mtu;fshy; 

jFjp tha;e;j xg;ge;jfhuuplkpUe;J muf;F Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfis fPo;tUk; ml;ltizapy; tpgupf;fg;gl;l Ntiyf;fhf 

Nfhug;gLfpd;wJ. 

3.  Njrpa Nghl;bf; Nfs;tp Nfhuy; eilKiwf;F mikthfNt Nfs;tp Nfhug;gLfpd;wJ. 

4.  Mu;tKs;s Nfs;tpjhuu;fs; jiytu; nrayhsu; tlkuhl;rp njw;F Nkw;F gpuNjr rig> funtl;b (njhiyNgrp : 021 226 3271> ngf;]; 

: 021 226 3271) ,ypUe;J Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. mj;Jld; Nkw;$wpa ,lj;jpy; Ntiy ehl;fspy; 2021.12.21 e; 

jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; 09:00kzp Kjy; 15:00kzp tiu Nfs;tp Mtzq;fis ghu;itaplyhk;. 

5.  Njitahd jifikfs;> Nfs;tp Mtzk; gFjp 4,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf jfty;fs; gFjp 5 ,y; jug;gl;Ls;sJ. 

6.  Nfs;tp ngw jFjpAilatuhtjw;F ntw;wp ngWk; Nfs;tpjhuu; epjp mikr;R my;yJ cyftq;fp my;yJ Vida Vw;Wf;nfhs;sf;$ba 

epWtdq;fshy; fWg;G gl;baypy; (Black list) Nru;j;Jf; nfhs;sg;glhjtuhfTk; cs;ehl;L xg;ge;jfhuu;fs; fPo;tUk; ml;ltizapw; 

fhl;bagb nghUj;jkhd juj;jpy; epu;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurigapd; (CIDA) gjptpidf; nfhz;ltuhfTk; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. 

7.  Mu;tKs;s Nfs;tpjhuu;fs; G+uzkhd Nfs;tp Mtznkhd;iw Mq;fpy nkhopapy; fPo; Fwpg;gplg;gl;l Kftupapy; vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gj;jpd; %yk; 2021.11.23e; jpfjpapypUe;J 2021.12.21e; jpfjp tiuahd Ntiyehl;fspy; 09:00 kzpf;Fk; 15:00 kzpf;Fk; 

,ilapy; xt;nthU Nfs;tpf;Fk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf &gh.3>500.00 nrYj;jp ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,j;njhif gzkhfr; 

nrYj;jg;gl Ntz;Lk;. 

8.  Nfs;tp ,U gpujpfspy; jahupj;J fpo;Fwpg;gpl;l Kftupapy;. 2021.12.22e; jpfjp fhiy 10:30 kzpf;F Kd;gjhff; fpilf;ff;$bajhf 

rku;g;gpf;fg;gl Ntz;Lk;. gpe;jpa Nfs;tpfs; epuhfupf;fg;gLk;. Nfs;tpahdJ> Nfs;tp Neuk; Kbtile;j clNdNa tUif jUk; 

Nfs;tpjhuupd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. fPOs;s ml;ltizapy; jug;gl;l jftypd;gb Nfs;tpf;fhf Nfs;tpg;gpiz 

rku;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

9.  Nfs;tpfs; njhlu;ghd Kd;Ndhbf; fye;Jiuahly; 2021.11.06e; jpfjp khiy 14:30 kzpf;F tlkuhl;rp njw;F Nkw;F gpuNjr rig> 

funtl;b jiyikaYtyfj;jpy; eilngWk;. Mu;tKs;s Nfs;tpjhuu;fs; midtUk; ,f;fye;Jiuahlypy; jkJ nrhe;j nrytpy; 

te;J gq;Fgw;wyhk;.

,y Nfs;tp vz; Ntiy tpguk; kjpg;gPl;L 

njhif

xg;ge;j 

fhyk;

Ntz;lg;gLk; 

juk;

Nfs;tpg; gpiz 

rkHg;gpf;Fk; 

,Wjpj; jpfjpapy; 

,Ue;J Nfs;tp 

nry;Ygbahfk; 

fhyk;

Ntz;lg;gLk; 

Nfs;tpg; gpiz

gpiz 

itg;G

nry;Ygb 

ahFk; 

fhyk;

01 LDSP/NP/JAF/
VADA.S.W.PS/ 
2021/05

fl;ilNtyp cg mYtyfk; 

kw;Wk; MAHNtj kUe;jfk; 

mikj;jy; my;tha; njw;F

10.12 

kpy;ypad;

90 

ehl;fs;

C6 or above 
(fl;llk;)

77 ehl;fs; 102>000/- 06.04.2022

jiytu;> 

cs;@hu; mjpfhu rig ngWiff; FO> 

tlkuhl;rp njw;F Nkw;F gpuNjr rig> 

funtl;b> 

tlkhfhzk;. 

23.11.2021

Nfs;tp mwptpj;jy; 
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mw;Nwhzpj; jj;Jtj;jpid 

,uj;Jr; nra;jy;

,yq;if> af;fy> ntnwy;ytj;j ,y. 
11Ir; NrHe;j ,yf;fk; 536451471V vd;w 
Njrpa milahs ml;il ,yf;fk; 
L 0516936 ,yq;if flTr; rPl;ilf; 
nfhz;l n`l;b Muhr;rpNf fkyhtjP 
Mfpa ehd; af;fy> ntnwy;ytj;j ,y. 
11Ir; NrHe;j ,yf;fk; 785633946V vd;w 
Njrpa milahs ml;iliaf; nfhz;l 
Fkhu Ngyp Mur;rpNf g+yh Utpdp 
vd;gtUf;F Fitj; J}jufj;jpy; ,Nwhkp 
ngNuuh vd;gthpdhy;2011.06.15Me; 
jpfjp mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l Jkhd 
tpN\l mw;Nwhzp jj;Jtk; uj;Jr; 
nra;ag;gl;lJ vd;W mwpaj;jUfpNwd;.

n`l;b Muhr;rpNf fkyhtjP

mgptpUj;jp nyhj;ju; rig
epjp mikr;R

2022Mk; Mz;Lf;fhd toq;Feu;fs;/ xg;ge;jjhuu;fs; gjpT nra;jy;
2022Mk; Mz;Lf;fhd nghUl;fs; kw;Wk; Nrit toq;fy; kw;Wk; rptpy; xg;ge;j Ntiyfis Nkw;nfhs;tjw;fhf 

toq;Feu;fs;/ xg;ge;jjhuu;fis gjpTnra;tjw;fhf mjw;fhd tpUg;gj;ij ntspg;gLj;Jfpd;w mq;fPfupf;fg;gl;l 

toq;Feu;fs;/ xg;ge;jjhuu;fsplk; ,Ue;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

02.  ,jw;fhf fPNo jug;gl;Ls;s tpz;zg;gj;ij Kiwahfg; g+Hj;jp nra;J mDg;gp gjpT nra;J nfhs;syhk;. 

gjpT nra;tjw;F vjpHghHf;Fk; toq;fy; jiyg;Gf;F NtW Ntwhf tpz;zg;gq;fs; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

03.  gjpTnra;tjw;F vjpu;ghu;f;fpd;w xt;nthU toq;fy; gpupTk; fPo; jug;gl;bUg;gNjhL mjpy; xU gpupTf;F 

njhlu;Gila gjpTf; fl;lzk; tl; thpAld; &gh 540/- MFk;. gjpTf; fl;lzk; xt;nthU gpupTf;fhfTk; 

ntt;Ntwhf nrYj;Jjy; Ntz;Lk;  ,g;gjpTf; fl;lzk; mgptpUj;jp nyhj;jH rigapd; ngahpy; ,yq;if 

tq;fp nfhs;Sg;gpl;b fpisapy; cs;s 1630526 vd;w fzf;fpy; itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;. fl;lzk; 

nrYj;jg;gl;l gw;Wr;rPl;Lld; tpz;zg;gjhuhpd; tpz;zg;gf; fbjnkhd;iwg; ngWifg; gphptpy; rkHg;gpj;J 

my;yJ Procurement@dlb.lk vd;W kpd;dQ;rypw;F gpujpnahd;iw mDg;gp tpz;zg;gg; gbtnkhd;iw jghypYk; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

cUg;gb 

,yf;fk;
nghUl;fs; kw;Wk; Nrit toq;fy; jiyg;G / cUg;gbfs;

01. mYtyf vOJnghUl;fs; toq;fy;

02. mYtyf jsghlq;fs; toq;fy; (cUf;F mYkhup> Nkir> fjpiu Mfpa nghUl;fs; toq;fy;)

03. mYtyf cgfuzq;fs; toq;fy; (fzpg;ghd;> NuhzpNah> ];Nfd; ,ae;jpuk;> gpujp vLf;Fk; ,ae;jpuk;> 

njhiyefy; ,ae;jpuk;> epow;gpujp ,ae;jpuk;)

04. mYtyf cgfuzq;fs; kw;Wk; jsghlq;fs; guhkupg;G kw;Wk; Nrit toq;fy;

05. fzpdp ,ae;jpuk;> mr;Rg; nghwp> UPS> ];Nfd; ,ae;jpuk; Mfpad toq;fy; 

6. fzpdpr; Nrit toq;fy; kw;Wk; gOJghu;j;jy; 

07. epow;gpujp ,ae;jpuq;fis thlif mbg;gilapy; toq;Fjy;

08. Nrit gapw;rp epfo;r;rpfSf;fhf tsg; gq;fspg;ig toq;fy;

09 FbePu; Nghj;jy; toq;fy;

10. mr;R Nrit toq;fy; (midj;J mr;R nraw;ghLfs;> rQ;rpif Mfpad)

11. tUl mwpf;if jahupj;J mr;rpl;L toq;fy;

12. fzpdp vOJnghUl;fs; toq;fy; (Ribbon, Cartridge, Toner, N.C.R. fhfpjk;> 2 and 3 ply papers, USB, CD, 
DVD)

13. fzpdp tiyaikg;G toq;fy;

14. lau; kw;Wk; bAg; toq;fy;

15. nkhopngaHg;Gr;Nrit toq;Fjy; (rpq;fsk;> jkpo;> Mq;fpyk;)

16. nghUl;fs; tpepNahf tpiuJ}ju; Nrit toq;fy; (Courier Service) 
17. tupf; fzf;fPl;L MNyhrid Nrit toq;fy; 

18. fzpdp fl;likg;ig mikj;J epWTtjw;fhd MNyhrid Nrit 

19. fopf;fg;gl;l ,Uk;G kw;Wk; jfL> mfw;wg;gl;l laH ba+g; nfhs;tdT nra;jy;

20. CCTV nfkuh nghUj;Jjy; >guhkhpj;jy;> gOJghHj;jy;.

21. fopf;fg;gl;l gpsh];bf;> fopf;fg;gl;l fzdp> kw;Wk; Jizg;ghfq;fis nfhs;tdT nra;jy;.

22. ghtidapypUe;J mfw;wg;gl;l fljhrp kw;Wk; ,uj;Jr; nra;ag;gl;l bf;fl;Lfisf; nfhs;tdT nra;jy;

23. njhw;W ePf;fpg;gjhHj;jq;fs; kw;Wk; Rfhjhug; ghJfhg;Gg; gjhH;jq;fis toq;Fjy;. (Sanitizer, Face Mask, Hand 
wash)

24. re;ijg;gLj;jy; Nkk;ghl;L cUg;gbfis toq;fy; nfg;/ Nfhg;igfs;/ T.shirts/ fzpg;ghd;fs;/ 
fbfhuq;fs;/ Filfs; Nghd;wit. nfndhgp g+q;fh Filfs;> kiomq;fpfis toq;fy;)

25. thlif/ Fj;jif mbg;gilapy; rpwpa kw;Wk; ghhpasthd tpsk;gug;gyiffisj; jahhpj;J toq;fy; 

(Hordings)
26. fhl;rpf;fhf tu;j;jff; $lk;> fhl;rpf; $lk; mikj;jy; 

27. thfdq;fs; kw;Wk; tpw;gidf; $lq;fs; ];bf;fu; nra;jy;> nyhj;ju; tpw;gidf; $l tu;j;jff; 

FwpaPlhf;fy;

28. Jzp gjhif mr;rply; kw;Wk; b[pl;ly; mr;R Nrit toq;fy;

29. njhiyf;fhl;rp/ thndhyp tpsk;guq;fisj; jahhpj;J toq;fy; (Production House)
30. gpurhu (tpsk;guk;) Nrit toq;fy; gpujpepjpfs; (TV, Radio, Press, Outdoor gpurhu fUj;jhf;fq;fis 

cUthf;fy;> ,af;fk;)

31. Clf thq;Fjy; (Media Buying)
32. njhiyf;fhl;rp Mtz epfo;r;rp ,af;Feu;fs;> njhiyf;fhl;rp ,af;Feu;fs;  

33. tPbNah> nfkuh Nrit toq;fy;

34. Gifg;glk; vLj;jy; kw;Wk; mr;rply; Nrit toq;fy;

35. re;ij Ma;T Nkw;nfhs;sy; kw;Wk; ,af;Fk; epWtdk;

36. epfo;r;rp Kfhikj;Jt epWtdk; (Event Management) (epfo;r;rp Vw;ghL nra;jy;> Fwpj;j cgfuzq;fis thlif 

mbg;gilapy; toq;fy;> Njitahd kdpj tsj;ij toq;fy;)

37. b[pl;ly; gpurhu nraw;ghL kw;Wk; r%fjsq;fspy; gpurhuq;fis Nkw;nfhs;tjw;fhf gilg;Gf; 

fUj;jhf;fq;fis Kd;itj;jy;> ,af;fk;> r%fjsq;fSf;F cs;slf;Fk; Nritia NgZjy; kw;Wk; 

Kfhikj;Jtk; nra;jy;.

38. thfdk; gOJghu;j;jy;

39. thfd bq;fupd; kw;Wk; tz;zg; g+r;R Ntiyfis Nkw;nfhs;sy;

40. thfd tspr; rPuhf;fp gOJghu;j;jy;

41. thfd Nrit toq;fy;

42. thfd kpd; fl;likg;ig gOJghu;j;jy;

43. thlif mbg;gilapy; fhu;> thd;> nyhwp tz;b toq;fy;

44. thfdk; Frd; nra;jy;> fhu;gl; kw;Wk; bd;ll; nra;jy;

45. fl;bl kpd;rhu ,izg;ig mikj;jy; kw;Wk; kpd;rhu gOJghu;j;jy; nraw;ghLfis Nkw;nfhs;sy;

46. fl;bl tspr; rPuhf;fp kw;Wk; gOJghu;j;jy; Nrit toq;fy;

47. fl;bl epu;khz xg;ge;jjhuu;fs; CIDA gjpTr; rhd;wpjo;
48. rpwpa mstpyhd gOJghHj;jy;fs; (CIDA gjpTld;) fl;bl tz;zg; g+r;R> Fspayiw> Foha; 

nghUj;jy;> ily; gjpj;jy; Mfpa nraw;ghLfs; 

49. gl;la fl;blf; fiyQu;fs;

50. gl;la nghwpapay; Nrit toq;fy;

51. rl;l MNyhrid Nrit toq;fy;

52. fzpa msitahsH Nrit toq;fy; 

04.  toq;Feu;fs;/ xg;ge;jjhuu;fs; gjpTnra;tjw;fhf toq;fg;gLfpd;w tpz;zg;gg; gbtq;fis g+u;j;jp nra;J 

2021.12.20Mk; jpfjpf;F my;yJ mjw;F Kd;du; fpilf;FkhW jiytu;> mgptpUj;jp nyhj;ju; rig> ,yf;fk; 

356> fyhepjp nfhy;tpd; Mu;. b rpy;th khtj;ij> a+dpad; gpNs];> nfhOk;G 02 vd;w Kftupf;F 

gjpTj;jghypy; mDg;GtJ my;yJ mYtyf ngWifg; gphptpy; xg;gilf;fyhk; Fwpj;j toq;FeH> 

fk;gdpnahd;whf/ $l;L tpahghunkhd;whf/ jdpegH tpahghukhf/ tpahghunkhd;whfg; gjpT nra;ag;gl;bUj;jy; 
Ntz;Lnkd;gJld; mg;gjpTr; rhd;wpjopd; cWjpg;gLj;jg;gl;l  Nghl;Nlh gpujpnahd;W tpz;zg;gg;gbtj;Jld; 

rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJ gf;fNky; %iyapy;> ~~2022Mk; 

Mz;bw;fhd toq;FeHfs;/ xg;ge;jf;fhuHfisg; gjpT nra;jy;|| vdf;Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

05.  ,Wgw;wp Nkyjpf jfty;fis njh.Ng. ,y. 076-3162426> 0769475871 vd;w njhiyNgrp ,yf;fq;fspy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiytu;/ gpujhd epiwNtw;W mYtyH

mgptpUj;jp nyhj;ju; rig

,yf;fk; 356> fyhepjp nfhy;tpd; Mu;.b. rpy;th khtj;ij>

a+dpad; gpNs];> 

nfhOk;G 02.

njhiyNgrp ,yf;fk;:- 011-4824824

,izak;: www.dlb.lk

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
nfhOk;G 06> fpUsgid> ee;jpkpj;u gpNs];>  ,y. 

22/5C ,y; trpf;Fk; fhhpatrk; njk;gpypahnfhlNf 

g;ughj; Fkhu (Nj.m.m.,y. 197205703148) Mfpa ehd; 

gpurpj;j nehj;jhhpR jpU. vk;.MH. fkNf vd;gthpdhy; 

2010.07.07Mk; jpfjp mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 136 

,yf;fKilaJk;> nfhOk;G 06> ee;jpkpj;u gpNs];> ,y. 

22/5C ,y; trpf;Fk; vy;fphpNa Utd;nkU gj;jpuzNf 

jahtjp (Nj.m.m.,y. 476191890V) vd;gtUf;F 

toq;fg;gl;lJkhd mw;Nwhzp jj;JtkhdJ> ,uj;Jr; 

nra;J ,y;yhnjhopf;fg;gLfpd;wnjdTk; ,jd; gpd;dH 

vd; rhHgpy; mtH Nkw;nfhs;Sk; vt;tpj eltbf;iffs; 

kw;Wk; nfhLf;fy; thq;fy;fspw;F ehd; nghWg;G 

jhhpay;y vdTk; nghJ kf;fSf;F ,j;jhy; mwptpj;Jf; 

nfhs;fpd;Nwd;.

Kariya wasam thembiliyagodage prabath kumara
jpfjp: 2021.11.20

          

ngWif mwptpj;jy;
fkj;njhopy; mgptpUj;jp khtl;l mYtyfk; - FUehfy;
fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lk; (CSIAP)

fld; ,y.: 6346LK
1. ,yq;ifapd; njhpT nra;ag;gl;l khtl;lq;fspy; cyf tq;fpapd; epjpAjtpAld; fhyepiyf;F rPuikthd 

ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lj;ij (CSIAP) fkj;njhopy; mikr;R mKy;gLj;jTs;sJ.

2. gpd;tUk; ml;ltizapd; gpufhuk; tlNky; khfhzk;> FUehfy; khtl;lj;jpYs;s gyhgj;nty kfh 
nttapd; Gduikg;G NtiyfSf;fhf  jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J fkj;njhopy; 
jpizf;fsj;jpd; gzpg;ghsh; ehafj;jpd; rhh;ghf> gpuhe;jpa ngWiff; FOj;jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l 
tpiykDf;fis miof;fpd;whh;. 

xg;ge;j 
,y.

xg;ge;jj;jpd; 
ngah;

ngNrt 
ePq;fyhf 
kjpg;gPL 

nra;ag;gl;l 
rptpy; fpuar; 

nryT
(&gh kpy;.)

Njitahd 
juk; kw;Wk; 
tpNrlj;Jtk;

Njitg;gLk; tpiykDg; 
gpiz Kwp kPsspf;fg; 

glhj 
fl;lzk; 
(&gh)tpiy kDg; 

gpiz Kwp
njhif (&gh)

nry;Ygbf;; 
fhyk;

LK-MOA- 
245159- 
CW-RFB

tlNky; 
khfhzk;> 
FUehfy; 
khtl;lj;jpYs;s 
gyhgj;nty 
kfh nttapd; 
Gduikg;G 
Ntiyfs;

8.59

C7 my;yJ C6  
(ePh;g;ghrdk; 

kw;Wk; 
fhy;tha; 

tbfhyikg;G)

100>000.00

2022 khh;r; 
15Mk; 
jpfjp  
tiu

3000.00

3. eph;khzf; fhyk; 120 ehl;fs;

4. Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; eilKiw %yk; tpiykDf;;Nfhuy; eilKiwg;gLj;jg;gLk;. 
04/2016 (ii) kw;Wk;  mur epjp Rw;wwpf;ifapy; Fwpg;gpl;Ls;sjw;fika gpuhe;jpa Kd;Dhpik kw;Wk; CIDA 
juk; Kd;Dhpik vd;gd gpuNahfpf;fg;gLk;.

5. xg;ge;jj;ij toq;fg; ngWtjw;Fj; jifik nfhz;l ntw;wpfukhd tpiykDjhuh;fs; mgfPh;j;jpahsh; 
gl;baypy; ,lk;ngw;wpUj;jy; $lhJ vd;gJld; tpiykDf;fs; %lg;gLk; jpfjp tiu nry;Ygbahff; $ba 
eph;khzf; ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rigapd;  (CIDA)  Nkw;gb ml;ltizay; fhl;lg;gl;Ls;s 
Jiw kw;Wk; juj;jpy; gjpitg; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. Fwpj;j gjpthdJ xg;ge;jk; toq;Fk; jpfjp tiuapy; 
nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

6. Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis FUehfy;> fz;b tPjp> fkj;njhopy; 
mgptpUj;jp khtl;l mYtyf cjtp MizahshplkpUe;J   ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njhiyNgrp: 037-2222184> 
njhiyefy;: 0370225487> kpd;dQ;ry;: dadkurunegala@gmail.com) kw;Wk;; mNj ,lj;jpy; ve;jnthU Ntiy 
ehspYk; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpj;Jg; 
ghh;f;fyhk;.

7. 2021 etk;gh; 23Mk; jpfjp Kjy; 2021 brk;gh; 13Mk; jpfjp tiuapy;  K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 
3.00 kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij 3>000.00 &ghit nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;jpa gpd;dh;> 
FUehfy;> fz;b tPjp> fkj;njhopy; mgptpUj;jp khtl;l mYtyf cjtp MizahsUf;F vOj;J 
%ykhd tpz;zg;gnkhd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; 
KOikahd njhFjpnahd;iw tpiykDjhuh;fs; nfhs;tdT nra;ayhk;. 

8. rfy tpiykDf;fSk; 2022 ngg;uthp 28Mk; jpfjp tiuAk; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. 

9. 2021 brk;gh; 13Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;duhf %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpia 
xU fbjTiwapy; cs;spl;L gpd;tUk; Kfthpf;F xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; 
nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; njhpTnra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; 
tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;. 

10. rfy tpiykDf;fSlDk; (Nkw;gb ml;ltizapy; jug;gl;Ls;s jfty;fSf;fika) ,yq;ifapy; gjpT 
nra;ag;gl;l th;j;jf tq;fpnahd;wpy; ngw;Wf;nfhz;l 2022 khh;r; 15Mk; jpfjp tiuapy; nry;YgbahFk; 
epge;jidaw;w tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

11. 2021 brk;gh; 01Mk; jpfjpad;W tpiykD Mtzj;jpy; jpl;lkplg;gl;l / tpiyf;Nfhuy; juTj; jhspy; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s nghWg;Gtha;e;j mYtyfj;jpy;;  tpiykDf; Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; ,lk;ngWk;. 

cjtp Mizahsh;>

fkj;njhopy; mgptpUj;jp khtl;l mYtyfk;>

fz;b tPjp> FUehfy;.

jpfjp: 2021-11-23.
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UNIVERSITY OF SRI JAYEWARDENEPURA

1.  The Chairman DPC on behalf of the University of Sri Jayewardenepura invites sealed Bids from eligible and qualified Bidders 
for following projects.

  To be eligible for applying, the successful Bidder shall not have been blacklisted, shall be a CIDA (ICTAD) registered Contractor 
and meet the requirements as per the table below.

Project
Non

Refundable
Tender Fee

CIDA 
(ICTAD)
Grade

Estimated
Cost

(Approx.)

Contract
Period

Bid Closing
Date, Time & 

Location

Bid Security
(Cash or Bank 
Bonds only)

i) Renovation of Prof.  
Jinadasa Perera Hostel
MT/RE/GEN/04/2021

Rs. 6,000.00
C5-C6

Building
Construction

18 Million 120 Days

14.30 hrs
15th

December
2021 at Land, 

Building & 
Infrastructure 
Development 

Division

210,000.00

ii) Finishing works 
of Land, Building 
and Infrastructure 
Development Division 
New Building - Stores area
MT/RE/GEN/08/2021

Rs. 3,000.00

C7-C6
Building

Construction

7 Million 90 Days 80,000.00

iii)  Supplying & Fixing of 
Roller Door, SS Sinks and 
Kitchen Exhaust Canopy 
for Kale Kade, Soratha & 
New Rahula Canteen
MT/RE/GEN/03/2021

Rs. 2,500.00 5.5 Million 45 Days 65,000.00

iv) Refurbishment of 
University Cultural Centre 
Phase II
MT/RE/GEN/01/2021

Rs. 1,500.00
C8-C7

Building 
Construction

3 Million 60 Days 35,000.00

2. Bidding will be conducted through National Competitive Bidding procedure.

3.  Interested Bidders may obtain further information from Works Engineer, University of Sri Jayewardenepura, Gangodawila, 
Nugegoda - Telephone - 011-2801185, Fax : 011-2801604 and inspect the bidding documents at the address given below from 
22nd November 2021 between 09.00 hrs and 14.30 hrs on any working day until 13th December 2021.

4.  All Bids must be accompanied by a Bid Security in the form of an on demand unconditional bank guarantee or cash deposited 
at Shroff at USJP in the amount as mentioned above issued by a commercial bank operating in Sri Lanka approved by the 
Central Bank of Sri Lanka.

5.  A complete set of Bidding Documents in English Language may be purchased by interested Bidders on submission of a written 
application to the Works Engineer, University of Sri Jayewardenepura, Gangodawila, Nugegoda from 22nd November 2021 
until 13th December 2021 from 09.00 hrs to 14.30 hrs on working days upon payment of a non-refundable fee as in the 
attached table. The method of payment will be at the Shroff, University of Sri Jayewardenepura, in cash only.

6.  Bids shall be delivered in duplicate to the address given below at or before 14.30 hrs on 15th December 2021. Late Bids will 
be rejected. Bids will be opened soon after closing at the Land, Building & Infrastructure Development Division of the 
University of Sri Jayewardenepura in the presence of  Bidders' representatives who choose to attend.

7. Bids shall be valid up to 15th March 2022.

8. Bid Security shall be valid up to 12th April 2022.

9.  Pre-Bid Meeting will be held at Land, Building & Infrastructure Development Division, University of Sri Jayewardenepura at 
10.00 a.m. on 2nd December 2021.

Addresses referred to above are :

For inspection, Purchasing and Submission of Bidding Documents,

 Land, Building & Infrastructure Development Division,
 University of Sri Jayewardenepura, Gangodawila, Nugegoda.
 Telephone : 011-2881760, 0112801185

Chairman,
Departmental Procurement Committee,
University of Sri Jayewardenepura,
Gangodawila, Nugegoda.

INVITATION FOR BIDS (IFB)

fz;b khefu rigapd; nfh`hnfhl Fg;ig jsj;jpy; 

gioa Fg;igfis mfw;Wjy;
fz;b khefu rigf;F Njitahd fPo; Fwpg;gplg;gl;l cUg;gbfis mfw;Wtjw;fhf 2021.12.08 Mk; jpfjp 

Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. ,jw;fhf jFjpAila tpiykDjhuu;fSf;F tpiykD 

Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;F gzk; nrYj;jg;gl;l gw;Wr; rPl;L my;yJ fhRf; fl;lisAld; Nfhupf;if 

fbjk; kw;Wk; tu;j;jfg;  ngau; fl;lisr; rl;lj;jpd; fPo; my;yJ fk;gdp rl;lj;jpd; fPo; gjpT nra;ag;gl;l 

rhd;wpjopd; gpujp xd;iw rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

cUg;gb msT tpiykD Fwpg;G 

,yf;fk;

tpiykD 

gpiz ngWkjp

01 fz;b khefu rigapd; nfh`hnfhl Fg;igj; jsj;jpy; 

cs;s gioa Fg;ig jsj;jpy; ,Uf;Fk; cf;Fk; 

fopTfis mfo;e;njLf;Fk; nraw;ghl;il Nkw;nfhz;L 

mfw;Wtjw;fhf

01 FD/S/PC04/2021/15-01 &gh 50>000.00

,yf; 

fk;

01 tpiykD Mtzj;jpd; 

tpiy

1.  &gh 1>080.00 (midj;J tupfSk; cl;gl)

   fz;b khefu rigapd; nfh`hnfhl Fg;igj; jsj;jpy; gioa Fg;igfis 

mfw;wy;

2.  fhRf; fl;lisahapd; “khefu Mizahsu;> fz;b” vd;w ngaUf;F 

nrYj;jp 2021.12.07 Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;du; fpilf;FkhW 

mDg;g Ntz;Lk;.

02 tpiykD Mtzj;ij 

toq;fy;

2021.11.24 Mk; jpfjp njhlf;fk; K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 2.45 tiu thuj;jpd; 

Ntiy ehl;fspy; 

03 tpiykD Mtzk; 

toq;fg;gLk; ,Wjpj; 

jpfjp kw;Wk; Neuk;

2021.12.07 Mk; jpfjp gp.g. 2.45 tiu

04 tpiykD Mtzq;fis 

Vw;Fk; ,Wjpj; jpfjp 

kw;Wk; Neuk;

2021.12.08 Mk; jpfjp K.g. 10.00 f;F my;yJ mjw;F Kd;du;

05 tpiykD gpiz ,yq;if kj;jpa tq;fp %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l tu;j;jf tq;fp xd;wpy; ,Ue;J 

ngw;Wf;nfhz;l 04 khjq;fs; nry;Ygbf; fhy vy;iyiaf; nfhz;l Nky; 

Fwpg;gplg;gl;l ngWkjpfspy; ngw;Wf;nfhz;l tpiykD gpizia “khefu 
Mizahsu;> fz;b” vd;w ngaUf;F rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

(nry;Ygbf; fhyk; 2021.12.08 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022.04.08 Mk; jpfjp 

tiu)  

06 tpiykD Mtzq;fs; 

jpwf;fg;gLk; jpfjp 

kw;Wk; Neuk;

2021.12.08 Mk; jpfjp K.g. 10.00 f;F efu kz;lgj;jpy;. ,e;j re;ju;g;gj;jpw;F 

tpiykDjhuu;fs; my;yJ mtupd; mjpfhuk; toq;fg;gl;l gpujpepjp xUtUf;F 

gq;Nfw;f KbAk;.

07 tpiykD Mtzq;fis 

toq;Fk; ,lk;

khefu toq;fy; gpupT> khefu rig> fz;b 

08 g+u;j;jp nra;ag;gl;l 

tpiykD Mtzq;fis 

Vw;Fk; ,lk; 

iffshy; nfhz;Lte;J xg;gilg;gjhapd;> 2021.12.08 Mk; jpfjp K.g. 10.00 

my;yJ mjw;F Kd;du; jiyik khefu gpujhd fzf;fhsupd; nghWg;gpy; 

itf;fg;gl;Ls;s tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bapy; ,Ljy; Ntz;Lk;.

gjpTj; jghypy; mDg;Gtjhapd;> 2021.12.08 Mk; jpfjp K.g. 10.00 my;yJ 

mjw;F Kd;du; fpilf;FkhW mDg;g Ntz;Lk;. 

tpiykD njhlu;gpy; ,Wjp KbT khefu rig trkhdJ.

tpiykD Mtzj;ij ,ytrkhf guPl;rpj;J ghu;f;f KbAk; vd;gNjhL> Nkyjpf tpguq;fSf;F fzf;fhsupd; 

(toq;fy;) njhiyNgrp ,yf;fk; 081 22 32 071 %yk; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

2021.11.19

vk;.A. eprhe;j

gjpy; khefu Mizahsu;>

khefu rig> fz;b  

tpiykDf;fSf;fhd miog;G



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2021 நவம்பர் மா்தம 23ம திைதி கெவவாய்க்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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2021 நவம்பர் 23 கெவவாய்க்கிழகம

திருக�ோணமலை �டற�லையில்  க�ோஃபகபோல் 
விலையோடலட  விரிவுபடுத்தும் நி�ழ்வு ஆைம்பம்

திருக�ோணமலை குறூப்,    
ர�ோட்டரெெ குறூப் நிருபர�ள்  

இைஙல�யில் க�ோஃப்கபோல் விலை-
யோடல்ட விரிவுபடுத்தும் நி�ழ்ச்சித்திட்டத்-
தின் முதைோெது நி�ழ்லெ க�ோஃப்கபோல் 
ஸ்ரீைங�ோ �்டநத சனிக்கிழலம (13) திருக�ோ-
ணமலை �்டற�ல�யில் அறிமு�ம் ரசயதது. 
இவெறிமு� நி�ழ்வில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது 
போ்டசோலை மோணெர�ள் �ைநது ர�ோண்டனர.
அன்லறைய தினம் இநத மோணெர�ள் குழுக்�ோ-
ைோ�ப் பிரிக்�ப்படடு கபோடடி�ளில் ஈடுப்ட-
லெக்�ப்பட்டனர. முதைோெது த்டலெயோ� 
இப்கபோடடி�லை விலையோடிய பிள்லை�ள் 
ஆரெத்து்டன் விலையோடடில் ஈடுபட்டலத 
அெதோனிக்�க்கூடியதோ� இருநதது.  

இைஙல�யில் க�ோஃப்கபோல் ரசயைோைர 
புஷபகுமோ� மது�ப்ரபரும �ருத்து ரதரிவிக்-
கும் கபோது ர�ோழும்புக்கு ரெளிகய முதன்மு-
லறையோ� திருக�ோணமலை மோெட்டத்திகைகய 
தங�ைது விரிவுபடுத்தும் இச்ரசரசயற-
போடல்ட ஆ�ம்பித்துள்ைதோ�க் குறிப்பிட்டோர.
இைஙல�யில் க�ோஃப்கபோல் விலையோடல்ட 

அறிமு�ம் ரசயது லெத்தெரும் இைஙல�-
யின் க�ோஃப்கபோல் அம்லமயோர என கபோற-
றைப்படுகின்றைெருமோன ரெதரைோநது ெோடல்டச் 
கசரநத க�ோஸ் கென் ென்ஸ்பிற இைஙல�யில் 
அளுத்ெட்ட தி�ன பி�கதசத்தில் ஆத�ெறறை 
சிறுெர�ளுக்�ோன புனரெோழ்வு இல்ைத்தில் 
�்டலமயோறறிக்ர�ோணடிருக்கும் கபோது அங-
குள்ை ஆண பிள்லை�ளும் ரபண பிள்லை�-
ளும் கசரநது விலையோடுெலத அெதோனித்தோ� 
குறிப்பிட்ட அெர இருபோைோரும் இலணநது 
விலையோ்டக்கூடிய இவவிலையோடல்ட 2013 
இல் இைஙல�க்கு அறிமு�ம் ரசயது லெத்த-
தோ�க் குறிப்பிட்டோர.  

இநநி�ழ்வின் பி�தம விருநதின�ோ� க�ோஸ் 
கென் ென்ஸ்பிற ர�ௌ�ெ விருநதின�ோ� கிழக்-
கிைஙல� �்டறபல்ட �ட்டலை அதி�ோரி றியர 
அடமி�ல் சஞ்ஜீெ ்டயஸ் ஆகிகயோர �ைநது 
ர�ோண்டனர.  

க�ோஃப்கபோல் என்பது ெலைப்பநது மறறும் 
கூல்டப்பநது ஆகிய விலையோடடுக்�ளு்டன் 
ஒத்த ஒரு விலையோட்டோகும். ஒவரெோரு அணி-
யிலும் ெோன்கு ரபண வீ�ர�ள் மறறும் ெோன்கு 
ஆண வீ�ர�ள் என எடடு வீ�ர�ள் ர�ோண்ட 

இ�ணடு அணி�ளுக்கில்டகய விலையோ்டப்-
படுகிறைது.   1902 ஆம் ஆணடில் ரெதரைோநது 
ெோடடின் போ்டசோலை ஆசிரிய�ோன நிக�ோ ப்-
க�ோகுயரசன் என்பெ�ோல் இநத விலையோடடு 
�ணடுபிடிக்�ப்பட்டது. ரெதரைோநதில் ஏறைத்-
தோழ 500 �ழ�ங�லைச் கசரநத 90000 க்கும் 
அதி�மோகனோர க�ோஃப்கபோல் விலையோடுகின்-
றைனர. இநத விலையோடடு தறரபோழுது கிட்டத்-
தட்ட 70 ெோடு�ளில் விலையோ்டப்படுகிறைது.  

1985 ஆம் ஆணடு முதல்உை� விலையோட-
டுப் கபோடடி�ளில்க�ோஃப்கபோல் விலையோ-
்டப்படுகிறைது. 1978 ஆம் ஆணடிலிருநது 
உை� க�ோஃப்கபோல் சோம்பியன்ஷிப் ெோன்கு 
ஆணடு�ளுக்கு ஒருமுலறை ெ்டத்தப்படுகிறைது. 
இவவிலையோடடின் முன்னணி ெோடு�ைோ� 
ரெதரைோநது, சீன லதகப மறறும் ரபல்ஜி-
யம் ஆகியன விைஙகுகின்றைன.   சரெகதச 
க�ோஃப்கபோல் சம்கமைனம் 1933 ஆம் ஆணடு 
ரபல்ஜியத்தின் ஆணடரெரப்பில் உருெோக்-
�ப்பட்டது. இைஙல�யில் க�ோஃப்கபோல் ஸ்ரீ-
ைங�ோ 2015 ஆம் ஆணடு உருெோக்�ப்பட்டது-
்டன் சரெகதச க�ோஃப்கபோல் சம்கமைனத்தின் 
68 ஆெது உறுப்பு ெோ்டோ� தி�ழ்கின்றைது.    

சம்மோந்துலை �ல்ைரிசசல் பரீமியர் லீக் - 2021  
வெறறிக் கிணணம், சீருலட அறிமு�ம்
 செைக்�ல்ட குறூப் நிருபர   

சம்மோநதுலறை �ல்ைரிச்சல் ப்ரீமியர 
லீக் 2021 கிணண சுறறுப் கபோடடிக்�ோன 
ரெறறிக் கிணணம் மறறும் அணி�ளின் 
சீருல்ட அறிமு�ம் ரசயது லெக்கும் நி�ழ்வு 
அணலமயில் சம்மோநதுலறை தோருஸ்்ஸைோம் 
மஹோ வித்தியோைய க�டகபோர கூ்டத்தில் 
இ்டம் ரபறறைது.   

சம்மோநதுலறை ெ�ைோறறில் முதன் 
முலறையோ� ஐக்கியத்தின் அல்டயோைமோய 18 
விலையோடடுக் �ழ�ங�ளிலிருநது திறைலம-
யோன வீ�ர�லை உள்ை்டக்கிய லபனன்ட 
கபோயஸ், ைத்தீப் ரைர�ணடஸ், �ஸ்்ஸோலி 
கிஙஸ், சைோம் ெோரியரஸ், கிஙஸ்ஸி 
ஹீக�ோஸ் ஆகிய 5 அணி�ள் பஙகுபறறும் 
மோரபரும் ரமன்பநது கிரிக்ர�ட சுறறுப் 
கபோடடி ஒன்று இ்டம் ரபறைவுள்ைது.   

இம்மோரபரும் கிரிக்ர�ட சுறறுப் கபோட-
டியிலன முன்னிடடு அதற�ோன ரெறறிக் 
கிணணமும், 5 அணி�ைது சீருல்ட�லை-

யும் அறிமு�ம் ரசயது லெக்கும் நி�ழ்வு 
அணலமயில் இ்டம்ரபறறைது. �ல்ைரிச்சல் 
கிஙஸ் இைென் விலையோடடுக் �ழ�த்தின் 
தலைெர ஏ.சி.எம். ெயீம் தலைலமயில் 
இ்டம்ரபறறை இநநி�ழ்வின் அதிதி�ைோ� 
ஆசிய அபிவிருத்தி ெஙகியின் திட்டப் 

பகுப்போயெோைர அஸ்மி யோசீன், சம்மோந-
துலறை பி�கதச சலப உறுப்பினர எம். ெளீம், 
இலைஞர போ�ோளுமன்றை உறுப்பினர ஏ. 
அப்னோன் மறறும் சம்மோநதுலறை �ஸ்்ஸோலி 
வித்தியோைய அதிபர யூ.எல். றைபீக் 
ஆகிகயோர �ைநது ர�ோண்டனர.    

இைஙல�க்கு எதி�ோன முதல் 
ர்டஸ்ட கபோடடியில் துடுப்ரபடுத் -
தோடி ெரும்  கமறகிநதிய தீவு�ள் 
அணி இ�ண்டோம் ெோள் ஆட்ட கெ�  
நிலறைவில் 6 விக்ர�டடுக்�லை 
இழநது 113 ஓட்டங�லை ரபறறுள்-
ைது.அவெணி 273 ஓட்டங�ைோல் 
பிநதஙகிய நிலையில் உள்ைது.
இைஙல�யின் சுழறபநது வீச்லச 
தோக்கு பிடிக்� முடியோமல் கமறகிந-
திய தீவு�ள் அணி தடுமோறறைத்து்டன் 
ஆடுெலத �ோணைோம்.2ம் ெோளில் 
13 விக்ர�டடுக்�ள் வீழ்நது 232 
ஓட்டங�ள் ரபறைப்படடுள்ைலம 
விகச்ட அம்சமோகும். அவெணி 
சோரபோ� அணியின் தலைெர கிக�க் 
ப�த்லெட 41 ஓட்டங�லையும் 
பிைக்வூட 20 ஓட்டங�லையும் சோய 
க�ோப் 10 ஓட்டங�ளுக்கும் ஆட்டமி-

ழநது ரசன்றைனர.அவெணி சோரபோ� 
ல�ல்ரமயரஸ் 22 ஓட்டங�ளும் 
க�சன் கஹோல்்டர ஒரு ஓட்டத்து்டன் 
ஆட்டமிழக்�ோமல் �ைத்தில் உள்ை-
னர .இைஙல� அணி சோரபோ� பநது 
வீச்சில் ைசித் எம்புல்ரதனிய ஒரு 
விக்ர�டல்டயும் �கமஸ் ரமன்டிஸ் 
3 விக்ர�டல்டயும் பி�வீன் �யவிக்-
கி�ம 2 விக்ர�டல்டயும் வீழ்த்தினர. 

�ோலி சரெகதச கிரிக்ர�ட லமதோ -
னத்தில் ெல்டரபறறுெரும் முதல் 
ர்டஸ்ட கபோடடியின் முதல் இன் -
னிஙல்ஸ நிலறைவுரசயதுள்ை 
இைஙல� அணி, ச�ை விக்ர�டல்ட-
யும் இழநது 386 ஓட்டங�லை குவித்-
துள்ைலம குறிப்பி்டத்தக்�து.

இைஙல� அணி சோரபோ� 
அணியின் தலைெர திமுத் �ருணோ-
�த்ன 147 ஓட்டங�லையும் தனஞ் -

சய டி சில்ெோ 61 
ஓ ட ்ட ங � ை யு ம் 
திகனஸ் சநதி-
மோல் 45 ஓட-
்ட ங � ல ை யு ம் 
ரபத்தும் நிசங� 
56 ஓட்டங�லை-
யும் ரபறறைகத 
கூடுதைோன ஓட்ட 
எணணிக்ல�யோ -
கு ம் . அ த் து ்டன் 
இைஙல� அணி 

முதல் ெோள் ஆட்ட கெ� நிலறைவில் 3 
விக்ர�டடுக்�லை இழநது 267 ஓட -
்டங�லை ரபறறிருநதுது.கமறகிந-
திய அணி சோரபோ� 88 ஓட்டங�லை 
ர�ோடுத்து 5 விக்ர�டல்ட ல�ப்பற-
றினோர க�ஸ்்டன் கேஷ. 

இைஙல� அணிக்கு எதி�ோன 
ர்டஸ்ட கபோடடியில், கமறகிந-
திய தீவு�ள் அணியின் அறிமு� 
வீ�ர ர��மி ரசோரைோன்கேோவுக்கு 
பதிைோ� மோறறீடு வீ��ோ� கேய 
கஹோப் இலணக்�ப்படடுள்ைோர.

சுறறுைோ கமறகிநதிய தீவு�ள் 
மறறும் இைஙல� அணி�ளுக்கு 
இல்டயிைோன முதல் ர்டஸ்ட 
கபோடடி �ோலி சரெகதச கிரிக்ர�ட 
லமதோனத்தில் ெல்டரபறறுெரு-
கின்றைது.

இநத கபோடடியின் முதல் ெோள் 
ஆட்டமோன  (21), மதியகபோசன 
இல்டகெலைக்கு முன்னர, திமுத் 
� ரு ண ோ � த் ன 
கெ�மோ� அடித்த 
பநது ஒன்று, 
கேோரட ரைக் 
(Short Leg) பகுதி-
யில் �ைத்தடுப்பில் 
ஈடுபட்ட கம.தீவு� -
ளின் அறிமு� வீ�ர 
ர��மி ரசோகைன் -
கேோவின் ரஹல் -
மடடில் பட்டலத-
யடுத்து, அெர 
லெத்தியசோலைக்கு 
அலழத்துச்ரசல்ைப் -
பட்டோர.

ரதோ்டரநது சிகிச்-
ல ச ப் ர ப ற று ெந த 
ர��மி ரசோகைன் -
கேோவின் உ்டல் -
நிலை சரியோகி ெருெதோ� அறிவிக்-
�ப்படடிருநதது. எனினும், அெர 
இநத கபோடடியில் விலையோடுெ-
தற�ோன சரியோன உ்டறதகுதியு்டன் 

இல்லை என்பதோல், மோறறு வீ��ோ� 
(concussion substitute) கேய கஹோப் 
இலணக்�ப்படடுள்ைோர.

சரெகதச கிரிக்ர�டல்ட ரபோருத்த -
ெல�, பநது தலையில் தோக்கினோல், 
குறித்த வீ�ல� கபோன்று, மறறு-
ரமோரு வீ�ல� அணியில் இலணக்� 
முடியும். அநதெல�யில், துடுப் -
போட்ட வீ��ோன ர��மி ரசோகைன்-

கேோவுக்கு பதிைோ� மறறுரமோரு 
துடுப்போட்ட வீ��ோன கேய கஹோப் 
இலணக்�ப்படடுள்ைோர. இன்று 
கபோடடியின் மூன்றைோெது ெோைோகும்.

இலங்கைக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட்

மேற்கிந்திய தீவுகள் 6/113 ஓட்டஙகள்
இலங்க 273 ஓட்டஙகளால் முன்னி்ல
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