
த�ொற்ொளர்களுக்கு Molnupiravir குளிசை்கள் வழங்கவும் ஏற்ொடு  

க�ொர�ொனொ க�ொற்றுப் ப�வல் �ொ�-
ணமொ� �ற்�ொலி�மொ� இடைநிறுத�ப் -
பட்டுள்ள இந்தியொவுக�ொன விமொன 
ரேடவ�ட்ள அதி�ரிக� அ�ேொங�ம் தீர் -
மொனிததுள்ள�ொ� ஸ்ரீலங�ன் விமொன 
ரேடவ�ள நிறுவனததின் �டலவர் 
அரேொக பததி�ர� க�ரிவிததுள்ளொர்.  

க�ொர�ொனொ க�ொற்றுககு முன்னர் இருந்-
�ட�ப் ரபொலரவ ஸ்ரீலங�ன் விமொன 
ரேடவடய மீண்டும் நிறுவ உறுதிபூண் -
டுள்ள�ொ� அவர் ரமலும் குறிப் -
பிட்டுள்ளொர்.   
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89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

அரசாங்கம் உண்மை்கள ஏற்க பழகிக்-
க்காளள வேணும் எணடு சிறிதரன் ஐயா 
உயர் ச்பயில கதரிவிச்சிருக்கிறார்....

அேங்க மூட்டை மூட்டையா கபாய்  
கூறுேத அரசாங்கம் ஏறறுக்க்காளள 
பழகின மைாதிரிய மைனசுல கேச்சு கூறுகி-
றாவரா கதரியல...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

     1932 - 2021

உயிர்த� ஞொயிறு தினத-
�ன்று 08 இைங�ளில் �ொக -
கு�ல் நைத�ப்பைலொகமன 
2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்�ல் 
20 ஆம் தி�தி பிற்ப�ல் 
04.14 மணிககு �மககு 
புலனொய்வுத ��வல் 
கிடைத��ொ� அ�ே புல -

னொய்வு பிரிவின் முன்னொள 
�டலடம அதி�ொரி 
சிர�ஷை பி�தி கபொலிஸ் 
மொஅதிபர் நிலந்� ஜயவர்த-
�ன ரநற்று முன்தினம் (25) 
க�ரிவிததுள்ளொர். அது 
க�ொைர்பில் �ொம் 
உைனடியொ� 

08 இடங்களில் தாககுதல் இடம்பறலாம என

இ�ேொயன கேறிமொனததில் ஏற்-
பட்ை மொற்்றம் �ொ�ணமொ�ரவ, 
�ைந்� சில நொட்�ளில் எரிவொயு 
கவடிப்பு ஏற்பட்ை�ொ� ஊை�ங-
�ளில் கவளியொன ��வல்�ளில் 
எவ்வி� உண்டமத �ன்டமயும் 
இல்டலகயன அ�ே இ�ேொயன 
பகுப்பொய்வு திடணக�்ளம் க�ரி-
விததுள்ளது.  

அறிகட�கயொன்றின் மூலம், 
இ�டனத க�ரிவிததுள்ளது.  

அண்டமயில், கமககைொ -
னொல்ட் உணவ�ததில் ஏற்பட்ை 
தீப் ப�வலுககு, அந்� உணவ-
�ததில்  எரிவொயு �சிவு ஏற்பட்டு  
கவடித�டமரய �ொ�ணமொகும் 
என்றும் அந்� அறிக-
ட�யில் 

Gas சிலிண்டர தவடிப்பு த�ொ்டர்ொன
தைய்தி்கள் உணசமைக்கு பு்ம்்ொனசவ

ரலொ�ன்ஸ் கேல்வநொய�ம், 
ஷம்ஸ் பொஹிம்   

ஸ்ரீலங�ொ சு�ந்தி�க �ட்சி-
யுைன் எமககு எந்�ப் பி�ச்சி-
டனயும் இல்டல. அவர்�ள 
எம்முைன் இருககி்றொர்�ள. 
ஓரிருவர் எம்டம விட்டு கேல்-
வ�ொல் எமககுப் பி�ச்சிடன 

கிடையொக�ன இ�ொஜொங� 
அடமச்ேர் க�ொேொன் �ணசிங� 
க�ரிவித�ொர்.   பொ�ொளுமன்்றத-
தில் ரநற்று விரேை அறிவிப்-
கபொன்ட்ற கவளியிட்ை அவர் 
ரமலும் குறிப்பிட்ை�ொவது,   

முன்னொள ஜனொதி-
பதி டமததிரிபொல 

SLFP யுடன் எமககு எநதவித
பிரச்சினையுபம கினடயாது

இந்தியொவில் �ஙகியிருககும் இலஙட� அ�தி-
�ட்ள நொட்டுககு அடைதது வரு�ல் மற்றும் இந்தி -
யக �ைற்க்றொழிலொ்ளர்�ளின் விவ�ொ�ம் ரபொன்்ற 
பல்ரவறு விையங�ள க�ொைர்பொ� ரமற்க�ொள்ளப்-
பட்டு வருகின்்ற நைவடிகட�ள க�ொைர்பில், கேன் -
டனயிலுள்ள இலஙட� உயர்ஸ்�ொனி��ொலயததிற்-
�ொன பி�தி உயர்ஸ்�ொனி�ர் டி. கவங�ரைஸ்வ�ன் 
அடமச்ேர் ைக்ளஸ் ர�வொனந்�ொடவ ேந்திதது வி்ளக -
�மளிததுள்ளொர்.   

மொளி�ொவதட�யிலுள்ள �ைற்க்றொழில் அடமச் -
சில் ரநற்று (26) நடைகபற்்ற விரேை ேந்திப்பிரலரய 
இவ் விையங�ள �லந்துட�யொைப்பட்டுள்ளன.   

குறிப்பொ� இலஙட�யில் இைம்-
கபற்்ற உளநொட்டுப் ரபொர் �ொ�ண-

மொ� இைம்கபயர்ந்து 
கேன்று இந்தியொவில் 

இந்தியொவிலிருந்து நொடு திரும்் விரும்பும்
இலஙச்கயருக்கு த்கௌரவமைொன வொழ்வு

க�ொர�ொனொ டவ�ஸ் க�ொற் -
றுககு எதி�ொன இ�ண்ைொவது 
ரைொஸ் �டுப்பூசிடய ஏற்றி 
மூன்று மொ�ங�ள �ைந்� 60 
வயதுககு ரமற்பட்ை அடன -

வருககும், நைமொடும் ரேடவ 
மூலம் மூன்்றொவது ரைொஸ் 
(Booster) �டுப்பூசிடய ஏற்்ற 
நைவடிகட� எடுககு-
மொறு, சு�ொ�ொ�ததுட்ற

இரு வடைாஸ்கள ஏறறிய 60 ேயதுக்கு வமைறபடவடைாருக்கு  

புத�்ளம் மொவட்ைததில் ஐந்து நீர்தர�க�ங�ளின் நீர் 
மட்ைம் அதி�ரிததுள்ள�ொல் 32 வொன் ��வு�ள தி்றக�ப்பட் -
டுள்ள�ொ� புத�்ளம் மொவட்ை அனர்த� மு�ொடமத-
துவ மததிய நிடலயம் அறிவிததுள்ளது.  

புத்தளத்தில் நீரத்பதகக
வான் கதவுகள் திறப்பு

கிளிகநொச்சி, �ர்மபு�ம் பகுதியில் 
இரு பிரிவினருககிடைரய ஏற்பட்ை 
���ொட்ற ேம�ேம் கேய்ய முயன்்ற 
கபொலிஸ் அதி�ொரி�ட்ள �ொககிய 
06 ரபர் க�ொழும்பில் டவதது ட�து 
கேய்யப்பட்டுள்ளனர்.  

இ�ொஜகிரிய பி�ர�ேததிலுள்ள �ட்ைை நிர்மொணம் நடை -
கபறும் இைகமொன்றில் டவதது இச் ேந்ர��நபர்�ள 06 
ரபரும் நுர�க�ொடை, ரமல்மொ�ொண க�ற்கு குற்்றத�டுப்பு 
பிரிவின�ொல் ட�து கேய்யப்பட்ை�ொ� கபொலிஸ் ஊை�ப் 
பிரிவு க�ரிவிததுள்ளது. �ர்மபு�தட� ரேர்ந்� 20 மற்றும் 
28 வயதுடைய ேந்ர�� நபர்�ர்ள இவ்வொறு ட�து 
கேய்யப்பட்டுள்ளனர். 

கிளிதநொச்சியில் த்ொலிஸொசர
�ொக்கியயொர த்கொழும்பில் ச்கது

க��வலபிட்டிய 'யு� -
�னவி' மின் உற்பததி 
நிடலயததின் அ�சுககு 
கேொந்�மொன பஙகு�ளில் 
40 வீ�மொனவற்ட்ற அகம-
ரிக� நிறுவனததிற்கு 
வைங� அடமச்ே�டவ-
யினொல் ரமற்க�ொள்ளப்-
பட்ை தீர்மொனதட� ேவொலுககுட்படுததி �ொக�ல் 
கேய்யப்பட்டுள்ள அடிப்படை உரிடம மீ்றல்

"யு்கதனவி" மின் உறபத்தி ஒபபநதம

ரபொதிய புலனொய்வுத ��வல்�ள 
கிடைததிருந்� ரபொதும் உயிர்த� 
ஞொயிறு �ொககு�ல் ேம்பவதட� �டுக� 
நைவடிகட� எடுக�ொடம உளளிட்ை குற்-
்றச்ேொட்டுக�ள க�ொைர்பில் முன்னொள 
கபொலிஸ் மொஅதிபர் பூஜித ஜயசுந்��-
வுககு எதி�ொ� �ொக�ல் கேய்யப்-
பட்டுள்ள வைககில் 

ஈஸடர் தின குண்டுத்தாககுதல்:

வைககு , கிைககு, மடல-
ய�ம் உட்பை அடனதது 
மொவட்ைங�ளிலும் ஸ்ரீலஸ்ரீ 
ஆறுமு�நொவலர் கபரு-
மொனின் குருபூடஜ நி�ழ்-
வு�ட்ள நைததுவ�ற்�ொன 
ஏற்பொடு�ட்ள இந்து ேமய, 
�லொேொ� 

ஆறுமு்கநாேலர் 142 ஆேது குருபூ்ை   

நொட்டின் கபொரு்ளொ�ொ�தட� �ட்டிகய -
ழுப்பும் ரநொககுைன், பல்ரவறு துட்ற�ளின் 
ரேடவ நைவடிகட��ட்ள வைடம ரபொன்று 
ரமற்க�ொள்ள, அனுமதி வைங� எதிர்பொர்ததி-
ருப்ப�ொ� சு�ொ�ொ� அடமச்ேர் க�ஹலிய �ம் -
புககவல்ல க�ரிவிததுள்ளொர்.  

திருமண டவபவங�ள, சினிமொ திட�ய�ங-
கு�ள, உணவ�ங�ள, ரஹொட்ைல்-
�ள ரபொன்்றவற்ட்ற சு�ொ�ொ� வழி

நொடச்ட இயல்பு நிசலக்கு 
த்கொணடுவர அரசு திட்டம்

ரலொ�ன்ஸ் கேல்வநொய�ம்,ஷம்ஸ் பொஹிம்  

இ�ேொயனப் பேட்ள ர�ொரி ஜனொதிபதி, 
விவேொய அடமச்ேர் ஆகிரயொரின் உருவ 
கபொம்டம�ட்ள எரித�ொலும் நொட்டின் 
எதிர்�ொல ேந்�தியின் உருவகபொம்டம�ர்ள  
இவ்வொறு எரிகின்்றன என்பட� ம்றந்துவிைக-
கூைொக�ன இ�ொஜொங� அடமச்ேர் 
எஸ்.வியொரைந்தி�ன் க�ரிவித�ொர்.  

்்காடுமபாவிமை எரிககும ்சைல்;

திருர�ொணமடல, கிண்ணியொ குறிஞேொஙர�ணி 
பொலததின் நிர்மொணப் பணி�ள நிட்றவடையும் வட� 
ஆற்ட்றக�ைந்து கேல்வ�ற்கு அப்பகுதி மக�ளுககு 
பொது�ொப்பொன ரபொககுவ�தது வேதி�ட்ள வைஙகுவ�ற் -
�ொ� பயணி�ள பைகு ரேடவடய இலஙட� �ைற்படை 
ஆ�ம்பிததுள்ளது.  

இ�ன்படி, கிைககு �ைற்படை �ட்ைட்ளயின் ரமற்-
பொர்டவயின் கீழ் ஒர� ரந�ததில் 25 பயணி -
�ட்ள பொது�ொப்பொ� ஏற்றிச் கேல்லககூடிய 

குறிஞசாக்்கணியில்

�ல்வி அடமச்சின் பொைேொடல 
விவ�ொ�ங�ளுக�ொன ரமலதி� 
கேயலொ்ளர் எல்.எம்.டி �ர்மரேன 
புதிய பரீட்டே ஆடணயொ்ளர் நொய-
�மொ� நியமிக�ப்பட்டுள்ளொர்.   

அப் ப�வியில் பணியொற்றிய 
பீ. ேனத பூஜி� ரநற்று (26) ஓய்வு 
கபற்்றட�யடுதது இந்� 
நியமனம் 

இலஙச்க ்ரீடசை 
திசைக்்களத்துக்கு  
புதிய ஆசையொளர

அ�ேொங� பொைேொடல மொண-
வர்�ளுககு எதிர்வரும் டிேம்பர் 
23,24, 25, 26ஆம் தி�தி�ளில் 
கிறிஸ்மஸ் விடுமுட்ற வைங�ப்-
பைவுள்ள�ொ� �ல்வி அடமச்சின் 
கேயலொ்ளர் �பில கபர��ொ க�ரி-
விததுள்ளொர்.

அ�டனயடுதது டிேம்பர் 27 
ஆம் தி�தி மு�ல் பொைேொடல�ள 
மீண்டும் ஆ�ம்பிக�ப்படு-
கமன்றும் அவர் ரமலும்

அரை ்ொ்டைொசல்களுக்கு
டிைம்்ரில் வியை்ட விடுமுச்

இநதியாவுககு
பமலதிகமாை
விமாை பேனவ

சிமறசசாமல திமைக்களத்துககு புதிதா்க இமைத்துக்்காள்ளபபடட சிமறசசாமல அதி்காரி்கள், 
புனர்வாழ்வு அதி்காரி்கள்  தைது பயிறசிமை நிமறவு ்சய்து ்வளி்ைறினர். அஙகுனு்்கால்ப -
லஸச சிமறசசாமல விமளைாடடரஙகில் நமட்பறற இநநி்கழ்வின் ்பாது பிரதை அதிதிைா்க நீதி 
அமைசசர் ஜனாதிபதி சடடத்தரணி அலி சபரி ்கலநது ்்காண்ட்பாது பிடிக்கபபடட படம...  

மைக்்க்ள அேதானமைா்க இருக்்க பணிப்பு

06

06 06

06 06

06

06

ஈஸ்டர �ொக்கு�ல்்கள் த�ொ்டரபில்
20ஆம் தி்கதியய �்கவல் கிச்டத்�து
CIDயின் முன்னாள த்ல்மை அதி்காரி சாடசியம்

நொடு முழுவதும் அனுஷ்டிக்்க   
அரைொங்கம் ஏற்ொடு

06

அேர்்களது பூர்வீ்க இடைங்களில் ோழ ஏறபாடு்கள கசய்யப்படும்

பிரதி உயர் ஸதானி்கரிடைம்
அ்மைச்சர் டைக்ளஸ கதரிவிப்பு 06 06

0606

06

06

06

எதிர்கொல ைந்�திசயயய
எரிக்கும் தையலொகும்
பாராளுமைன்றத்தில் வியாவழந்திரன் உ்ர

மு்கக்்கேசம், தடுப்பூசி, இ்டைகேளி வபணல் கதாடைரும் 

அரச இரசாயன பகுப்பாய்வு தி்ணக்்களம் அறிக்்்க

மைனுமீ�ொன ்ரிசீலசைக்கு
5 ய்ர்டஙகிய நீதி்தி்கள் குழொம்

ஓரிருேர் கசல்ேது ஒரு கபாருடவடை அல்ல29இல் நீதிமைன்றில் ஆைராகுமைாறு உத்தரவு

பூஜி�வுக்கு எதிரொன வழக்கில்
ைொடசியமைளிக்்க IGPக்கு அசழப்பு

்க்டற்ச்டயினரின்
்்டகுச்யைசவ்கள்

பூஸடர தடுப்பூசி ஏறறல் இனி 
நடமாடும பேனவ மூலம

அ�ே மருந்�ொக�ல் கூட்டுத�ொபனததினூைொ� 
ரமொல்னுபி�வீர் க�ப்சூல்�ட்ள (Molnupiravir 
Capsule) நொட்டுககு க�ொண்டுவ� நைவடிகட� 
எடுககுமொறு, இ�ொஜொங� அடமச்ேர் 
ரப�ொசிரியர் ேன்ன ஜயசுமனவுககு, 

Molnupiravir Capsule மைருந்ச�  
த்கொணடுவர ந்டவடிக்ச்க
எடுக்குமைொறு ஜனொதி்தி ்ணிப்பு

0606

கிராமை மைடடைத்தில் க்காவரானா கதாறற்ல 
்கடடுப்பாடடுக்குள க்காணடுேர 

அதி்க ்கேனம்  கசலுத்தவும் பணிப்பு
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்பண்டாரநடாயக்்க சர்வதேச விைடான நிமைய அபிவிருத்தி திட்த்தின் கீழ் நிர்ைடாணிக்்கப்பட் புதிய விைடான ஓடுேளம ைற்றும ஓடு்படாமேமய திறந்து மவக்கும நி்கழ்வு தநற்று முன்தினம பிரேைர் ைஹிந்ே ரடாஜ்பக்ஷ ேமைமையில் நம்ப்பற்றது. ஜப்படான் சர்வதேச ஒத்து-
மழபபு நிறுவனத்தின் பூரண நிதி அனுசரமணயின் கீழ் விைடான நிமைய ைற்றும விைடான தசமவ்கள் நிறுவனத்தின் முழு ஆேரவு்ன் புதிய விைடான ஓடுேளம ைற்றும ஓடு்படாமே நிர்ைடாணிக்்கப்படடுள்ளது. நி்கழ்வில் அமைசசர்்களடான நடாைல் ரடாஜ்பக்ஷ ைற்றும பிரசன்ன 
ரணதுங்க ஆகிதயடார் ்கைந்து ப்கடாண்னர்.

க�ொழும்பு வடக்கு நிருபர்

'பயங�ரவொத தொக்குதக�ொன்று 
நடொததபபட�ொம் என  கிடடக்�ப 
கபற்ற த�வட�, ப� நொட�ளுக்கு 
முன்னர் பொது�ொபபு கெய�ர் மறறும்  
கபொலிஸ் மொஅதிபருக்கு அறிவிததி-
ருந்தன். எனினும்  ஏபரல் 20 ஆம் 
தி�தி வடர தக்குதல் நடொததபபடும் 
என்்ற நம்பிக்ட� இருக்�வில்ட�. 

ஏபரல் 21 ஆம் தி�தி முறப�ல் 
தொக்குதல் நடொததபபடும் என்்ற 
த�வட�, மிக்� கபொறுபபுடன் 
சி� மணி ்நரங�ளுக்கு முன்னர் 
நொன் வழஙகிய நிட�யில்,அதடன 
தடுக்�ொடமக்�ொன கபொறுபபிடன 
என்னொல் ஏற� முடியொது என 
முன்னொள் பிரதிப கபொலிஸ் மொஅதி -
பர் நி�நத ஜயவர்தன  கதரிவிததொர். 

21/4 உயிர்தத ஞொயிறு தின 
கதொடர் தறக�ொட� குண்டுத தொக் -
குதல்�டை  தடுபபதறகு அல்�து 
அதன் தொக்�ங�டை குட்றத-
துக் க�ொள்வதறகு நடவடிக்ட� 
எடுக்�ொடம கதொடர்பில் குற்றவி-
யல் கபொறுபபுச் ெொடடபபடடு,  
முன்னொள் கபொலிஸ் மொஅதிபர் 
பூஜித ஜயசுநதர மறறும் முன்னொள் 
பொது�ொபபு கெய�ர் ்ேமசிறி கபர்-
னொண்்டொ  ஆகி்யொருக்கு எதிரொ�  
தனிததனியொ� தொக்�ல் கெயயபபட -
டுள்ை இரு வழக்கு�ளின் பிரதொன 
ெொடசியொைரொன முன்னொள் அரெ 
உைவுச் ்ெடவயின் பணிபபொை -
ரும் தற்பொடதய  மததிய மொ�ொண 
சி்ரஷட பிரதிப கபொலிஸ் மொஅதிப -
ருமொன நி�நத ஜயவர்தன  கதரிவித -
தொர்.

இநத விவ�ொரததில் கதொடரப-
படடுள்ை வழக்கு�டை விெொரிக்� 
வி்ேட டரயல் அடபொர் நீதிமன் -
்றம் அடமக்�பபடடுள்ை நிட�யில் 
குறிதத வழக்கு�ைொனது  க�ொழும்பு 
்மல் நீதிமன்்ற நீதிபதி நொமல் 
ப�ல்்� தட�டமயி�ொன, ்மல் 
நீதிமன்றின் ஆதிதய படடகபதி்� 
மறறும் கமொேம்மட இஸ்்ஸதீன் 
ஆகி்யொர்  அடஙகிய நீதிபதி�ள் 
குழொம் முன்னிட�யில்  ் நறறு முன் -

தினம் (25) மூன்்றொவது நொைொ�வும் 
விெொரிக்�பபடடது.  இதன்்பொ்த 
முட்றபபொடடொைர் தரபபின் ெொர்பி -
லும், பிரதிவொதியின் தரபபு குறுக் -
குக் ்�ள்வி�ளுக்கு பதி�ளிததும் 
சி்ரஷட பிரதிப கபொலிஸ் மொஅ -
திபர் நி�நத ஜயவர்தன இவவொறு 
ெொடசியமளிததொர்.

விெொரடணயின் ்பொது, பிரதி -
வொதி முன்னொள் பொது�ொபபு கெய�ர் 
்ேமசிறி கபர்ணொன்்டொ ெொர்பில் 
மன்றில் ஆஜரொன ஜனொதிபதி ெட -
டததரணி கமொேொன் வீர்�ொன் 
எழுபபிய ்�ள்வி ஒன்றுக்கு பதி�-
ளிதத சி்ரஷட பிரதிப கபொலிஸ் 
மொஅதிபர் நி�நத ஜயவர்தன,

'பயங�ரவொத தொக்குதக�ொன்று 
நடொததபபட�ொம் என  கிடடக்�ப-
கபற்ற த�வட�, ப� நொட�ளுக்கு 
முன்னர் பொது�ொபபு கெய�ர் மறறும்  
கபொலிஸ் மொஅதிபருக்கு அறிவித-
திருந்தன்.ஏபரல் 21 ஆம் தி�தி 
முறப�ல்  தொக்குதல் நடொததபபடும் 
என்்ற த�வட�, மிக்� கபொறுப -
புடன் சி� மணி ்நரங�ளுக்கு 
முன்னர் நொன் வழஙகிய நிட�யில்,  
அதடன தடுக்�ொடமக்�ொன கபொறுப -
பிடன என்னொல் ஏற� முடியொது.

ஏபரல் 20 ஆம் தி�திவடர, தொக்-
குதல்  நடொததபபடும் எனும் நம்-
பிக்ட� இருக்�வில்ட�. இநத 
தொக்குதலுக்�ொன ஆடட�ள் கூட 16 
ஆம் தி�தி்ய க�ொள்வனவு கெய -
யபபடடிருநதன. அபபடி இருக்ட�-
யில்  எனக்கு 4 ஆம் தி�தி கிடடதத 
த�வல் கதொடர்பில் எவவொறு பூரண 
நம்பிக்ட� க�ொள்ை முடியும்.' என 
ெொடசியமளிததொர்.

இதன்்பொது குறுக்கிடட  பிரதி-
வொதி ெடடததரணி ஜனொதிபதி ெட -
டததரணி கமொேொன் வீர்�ொன், 

உைவுச் ்ெடவ பிரதொனி்ய 20 
ஆம் தி�தி தொன் உைவுத த�வல் மீது 
நம்பிக்ட� க�ொள்ை ஆரம்பிததிருப-
பின் , மறட்றயவர்�ள் கதொடர்பில் 
என்ன கூ்ற ்வண்டி உள்ைது என 
்�ள்வி எழுபபினொர்.

'நொன் உைவுத துட்ற பிரதொனியொ� 
இருபபினும், நொடை தொக்குதல் 

நடக்கும் எனக் கூறி ஊரடஙட� 
பி்றபபிததொல் தொக்குதல் நடநதொ-
லும், நடக்�ொவிடடொலும்  இறுதி -
யில்  நொ்ன குற்றவொளியொ்வன்.' 
என அதறகு பதி�ளிதத சி்ரஷட 
பிரதிப கபொலிஸ் மொஅதிபர் நி�நத 
ஜயவர்தன குறிபபிடடொர்.

இந நிட�யில் கதொடர்நதும் 
ஜனொதிபதி ெடடததரனி கமொேொன் 
வீர்�ொனின் குறுக்குக் ்�ள்வி� -
ளுக்கு பதி�ளிதத சி்ரஷட பிரதிப 
கபொலிஸ் மொஅதிபர் நி�நத ஜயவர் -
தன கதரிவிதததொவது,

'2019 ஆம் ஆண்டு ஏபரல் 21 ஆம் 
தி�தி நடநத தொக்குதட� டமயப -
படுததி, தொக்குதல் ஒன்று நடக்�-
�ொம் என  ஏபரல் 4 ஆம் தி�தி த�-
வ�ளிதத தரப்ப ஏபரல் 20 ஆம் 
தி�தி மொட� 4.12 இறகு மீைவும் 
த�வல் அளிததது. அநத உைவுத 
த�வல் கதொடர்பில் நொன் உடனடி-
யொ� பொது�ொபபு கெய�ர், கபொலிஸ் 
மொஅதிபடர கதளிவுபடுததி்னன்.  
நொடடில் ஊரடஙட� பி்றபபித்தொ, 
நொடடட முடக்கி்யொ அதடன 
தடுக்�ொடம எனது ப�வீனமல்�.

பொது�ொபபு கெய�ர்�ள் மொதத-
துக்கு மொதம் மொறினொலும், அரெ 
உைவுச் ்ெடவ வழஙகும் உைவுத 
துட்ற அறிக்ட��டை ெரியொ� 
ட�்யற�ொடமயின் கபொறுபடப 
நொன் ஏற� முடியொது.  எனக்கு 
கிடடக்கும் உைவுத த�வல்�டை 

நொன் ்நரடியொ� பொது�ொபபு கெய� -
ருக்்�  வழஙகி்னன் என கதரிவித -
தொர்.

இதன்்பொது ஜனொதிபதி ெடடதத-
ரணி கமொேொன் வீர்�ொன்,  

ெொடசியொைரொன சி்ரஷட பிரதிப 
கபொலிஸ் மொஅதிபர் நி�நத ஜய -
வர்தனவிடம், ்தசிய உைவுச் 
்ெடவயில் ்ெடவயொறறும் 1300 
- 1400 ்பர் கதொடர்பில் எவவைவு 
நிதி கெ�விடபபடுகி்றது என வின -
வினொர்.

குறிதத ்�ள்விக்�ொன பதில் 
்தசிய பொது�ொபபுடன் கதொடர்பு -
படடுள்ைதொல், அதற�ொன பதிட� 
வழங� முடியொது என இதன்்பொது 
ெொடசியொைர் கூறினொர்.

இதன்்பொது நீதிபதி�ள் குழொமும் 
அநத ்�ள்விடய கதொடுபபதறகு 
அனுமதி மறுததது.

இதடனவிட ்நறறு, பிரதி கெொலி-
சிடடர் கஜனரல் சுதர்ேன  டி சில் -
வொவின் கநறிபபடுததலில் ெொடசிய -
மளிக்கும் ்பொது, ெொடசியொைரொன 
சி்ரஷட பிரதிப கபொலிஸ் மொ 
அதிபர் நி�நத ஜயவர்தன கதரிவித -
ததொவது,

'்தசிய உைவுச் ்ெடவ என்்ற 
ரீதியில் நொம் முன்கனடுபபது 
உைவுத துட்ற நடவடிக்ட��ைொ-
கும்.  நொம் வழஙகும் த�வல்�ளுக்கு 
அடமய  நடவடிக்ட� முன்கனடுப-
பது எமது கபொறுபபல்�. 

உயிர்த்த ஞாயிறு 
்தற்காலை ்தாக்கு்தல் 

்்தாடர்ான விசாரலை...

'பயங்கரவாத தாக்குதல�ான்று
 நடாததபபட�ாம் என கிடடக்்கப லபற்ற 
த்கவட�, ப� நாட்களுக்கு முன்னரர 
பாது்காபபு லெய�ர் மறறும் லபாலிஸ்
மாஅதிபருக்கு அறிவிததிருநரதன்'

தடுக்்காடமக்்கான லபாறுபபிடன 
என்னால் ஏற்க முடியாது.

பிரதிப லபாலிஸ் மாஅதிபர் 
நி�நத ஜயவர்தன

நொடடுக்கு புதிய அரசியல் 
அடமபகபொன்று  ்தடவ என்ன 
நீண்ட�ொ�மொ� ்தசிய அடமபபு-
�ள் ்வண்டு்�ொள் விடுக்கின்்றன.  
1972 குடியரசு அரசிய�டமபபுக்கு 
பின்னர் நிட்ற்வறறு ஜனொதிபதி 
முட்றயுடனும்  ்வறு ப� ்யொெடன-
�ளுடனும்  க�ொண்டுவரபபடட அர-
சிய�டமபடப ஜனொதிபதி  ்ஜ.ஆர். 
ஜயவர்தன முன் டவததொர். அதில் 
இருநத குட்றபொடு�ள்  அதிலிருநத 
ப�வீனங�ள் �ொரணமொ� அநத அர-
சியல் அடமபபுடன் நொடடட முன்-
கனடுதது கெல்� முடியொது என்னும் 
முடிவுக்கு வர ்நரிடடது.  அதனொல் 
கபொது மக்�ள்,  ்தசிய அடமபபு�ள், 
புததிஜீவி�ள் புதிய அரசிய�டமபபு 

ஒன்ட்ற க�ொண்டு வர பரிநதுடர கெய-
தொர்�ள். தற்பொது அதற�ொன தருணம் 
ஆகும். ஜனொதிபதியும்  அதறகு தயொர். 
அதனொல் ெமூ� கபொறிமுட்றடய 
புதுபபிததல்,  அரெ கபொறிமுட்றடய 
சீரடமததல்,  அரெ கபொறிமுட்றயின் 
ப�வீனங�ள் மறறும் ெம்பை முரண்-
பொடு�ள் ்பொன்்ற அடனதது விடயங-
�டையும் �ருததில் க�ொண்டு ்தர்தல் 
முட்றடய மொறறும் முட்றயுடன்  
நொடடில் இன முரண்பொடு மறறும் 
்வறு பிரச்சிடன�ைொல்  பொதிக்�ப-
படடுள்ை மக்�ளின் பிரதிநிதி�ள் 
இல்�ொத வட�யில் உள்ை அரசியல் 
அடமபபொ� தற்பொது உள்ை அரசி-
யல் அடமபபு அறிநது க�ொள்ைபபட-
டுள்ைது.

அதன் பிர�ொரம் புதிய அரசிய�-
டமபபுக்�ொன பொடத தி்றநதுள்ை 
்நரம் இதுவொகும். இநத அரசிய-
�டமபடப திருதத முயறசிக்கும் 

்பொ்த ்தர்தல் முட்றயிலும் 
மொற்றம் ஏறபடுததபபட ்வண்டும். 
அதனொல் எமக்குத கதரியும் தற்பொது 
படழய மரணிதத மொ�ொணெடப 
்யொெடனடய க�ொண்டுவநது அதன் 
்தர்தட� நடததி புதிதொ� மொ�ொண-
ெடப�டை அடமபபது அதடன 
உயிர்பபிபபதறகுப பதி�ொ� புதிய 
அரசிய�டமபபின் கீழ் புதிய உள்-
ளூரொடசி மன்்ற ்தர்தல் முட்றயுடன் 
உண்டமயொன மக்�ள் பிரதிநிதி�ள் 
உருவொகும் முட்றகயொன்ட்ற ஏறப-
டுதத ்வண்டும். 

நொடடட மொற்ற ்வண்டுகமன்-
்றொல் அரசிய�டமபடப மொறறி்ய 
ஆ� ்வண்டும். அதனொல் புதிய அர-
சிய�டமபபு அவசியமொகும்.ஆனொல் 
அநத அரசியல் அடமபடப மொறறுவ-
தறகு முக்கியமொன அரசிய�டமபபு 
திருததங�டை எவவொறு கெயவது 
என்்ற ்யொெடன�ளும் முன்டவக்�ப-

பட ்வண்டும். ஒன்்றடர வருடங-
�ளுக்கு முன்னர் கபொதுமக்�ளிடம் 
ஆ்�ொெடன கப்றபபடடது. நொனும் 
தனிபபடட ரீதியில் எனது ்யொெடன-
�டை முன் டவததிருந்தன்.  ்தசிய 
அடமபபு�ள் மூ�மும் ப� ் யொெடன-
�ள் முன்டவக்�பபடடன.  நொம் அநத 
அரசியல் அடமபபு கதொடர்பொ�, 
நீண்ட ��நதுடரயொடலின் பின்ன்ர 
கபொதுமக்�ளின் பிரதிநிதி�ள், அறி-
ஞர்�ளின் �ருதது�டை ஆரொயநது 
அரசிய�டமபடப தயொரிக்� ்வண்-
டியுள்ைது.  நொடடட ்நசிக்கும் 
அ்த்வடை எதிர்�ொ�ததுக்கு உ�நத 
்தெொபிமொன இனவொதமற்ற நொடடட 
உருவொக்� புதிய அரசிய�டமபடப 
உருவொக்� ்வண்டுகமன அன்றும் 
நொம் எமது ஒபபுதட� கதரிவித்தொம் 
இன்றும் அதடன்ய.  கூறுகின்்்றொம் 
ஆத�ொல் இதறகு நொம் ஆதரவு  கதரி-
விக்கின்்்றொம்.

ஜனொதிபதி புதிய அரசியல் 
அடமபடப ஒரு வருடததுக்குள் 
க�ொண்டு வருவதொ� கூறுகின்்றொர்.  
கபொதுஜன கபரமுன தட�வர் 
அடுதத வருட  நடுபபகுதிக்கு முன்னர் 
மொ�ொணெடப ்தர்தட� நடததவுள்ை-
தொ�  கூறுகின்்றொர்.  அவவொக்றன்்றொல் 
எபபடி புதிய அரசிய�டமபடப 
க�ொண்டு வர முடியும்? என ்�டட 
்�ள்விக்கு பதி�ளிதத ்தரர்,..

கூடடு பிர�டனங�டை கெயவ்த 
அடனவரினதும் கபொறுபபொகும்.  
அதன்படி பொர்ததொல் தற்பொது நொட-
டுக்கு  அவசியமொனது மொ�ொண 
ெடப�டை க�ொண்டுவநது மீண்டும் 
அடமபபதல்�. எதிர்�ொ�ததுக்�ொன 
சி்றநத நொடடட உருவொக்குவ்த 
அவசியமொன ஒன்்றொகும்.  அண்-
டமயில் அதி�ரிதத கபொருட�ளின் 
விட�,  ெம்பை முரண்பொடு,  அரெ 
கபொறிமுட்றயின்  முட்றெொரொ 

தன்டம ்பொன்்றடவ பிரச்சிடன-
�ைொ� உள்ைன. அவறட்ற தீர்பப-
தறகு   நீண்ட�ொ� கபொறிமுட்ற்ய 
அவசியமொன ஒன்்றொகும். அதுதொன் 
புதிய அரசிய�டமபடப க�ொண்டு-
வரும் ்யொெடனயொகும். அதறகிடட-
யில்  கபொருததமற்ற மொ�ொண ெடப 
்யொெடனடய மீண்டும் க�ொண்டுவர 
�டசி�ளும் தட�வர்�ளும் ்யொெ-
டன�டை கூறுவொர்�ைொனொல் அதற-
�ொ� கெயல்படுவொர்�ைொனொல்  நொன்  
அஙகு முட்றயற்ற தன்டம அதொவது 
கபொருததமற்ற நிட�டம உள்ைதொ� 
எண்ணுகி்்றன். தற்பொது புதிய 
அரசிய�டமபபு ஒன்ட்ற க�ொண்டு 
வருவ்த நொடடுக்கு நல்�து.  அடத 
விடுதது மொ�ொணெடப முட்றடய 
புதுபபிபபதல்�.

 

தமிழில்: வீ.ஆர். வய�ட 

மரணி்ததுள்ள மாகாை சல்கல்ள புதுப்பிக்காது 
புதிய அரசியைலமப்ல் உருவாக்குஙகள பேராசிரியர் இந்துராகாபர 

தம்மரதன பதரர்



கிளிந�ொச்சி குறூப் நிருபர்   

கிளிந�ொச்சியில் கடந்த 57 
�ொடகளில் 113 பொடசொலை 
மொணவர்கள் அடஙகைொக 1,452 
பபருக்கு நகொப�ொனொ ந்தொற்று 
ஏற்படடுள்்ள்தொக மொவடட 
ந்தொற்று ப�ொயியைொ்ளர் மருத்து-
வர் நிமொல் அருலம�ொ்தன் ந்தரி-
வித்துள்்ளொர்.   

ப�ற்று (26) கிளிந�ொச்சியில் 
�லடநபற்்ற ஊடகவியைொ்ளர் 
சநதிப்பிபைபய அவர் இவவொறு 
ந்தரிவித்துள்்ளொர். 

அவர் பமலும் ந்தரிவிக்லக-
யில்,   கிளிந�ொச்சி மொவட-
டத்தில் 60 வயதுக்கு பமற்-
படடவர்களுக்கு மூன்்றொவது 
்தடுப்பூசியொக லபசர் ்தடுப்பூசி 
ஏற்றும் பணிகள் இன்று (27)  
ஆ�ம்பிக்கப்படும்

ITN முறைகேடு  
குறைச்சாட்டு:  

பைொ�ன்ஸ் நசல்வ�ொயகம், 
ஷம்ஸ் பொஹிம்   

சுயொதீன ந்தொலைக்கொடசி 
நிறுவனத்தில் (ஐ.ரி.என்) முல்ற 
பகடு �டநதிருப்ப்தொக ந்தரி-
விக்கும் குற்்றச்சொடடு ந்தொடர்-
பில் விசொ�லண �டத்துமொறு 
பணித்துள்ப்ளன் என ந்தரிவித்்த 
்தகவல் ஊடகத்துல்ற அலமச்சர் 
ட்ளஸ் அழகப்நபரும, குற்்றவொ-
ளிகல்ள �ொன் ஒரு பபொதும் பொது-
கொக்க மொடபடன் எனவும் ந்தரி-
வித்்தொர்.   

திஸ்்ஸ குடடியொ�ச்சி எம்பி 
எழுப்பியிருந்த வொய்மூை விலட 
க்கொன பகள்விக்குப் பதிைளித்்த 
பபொப்த அலமச்சர் ட்ளஸ் அழ-
கப்நபரும,   இவவொறு ந்தரிவித்-
்தொர்.
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2021 நவம்பர் 27 சனிக்கிழனை

                         திதி: --அஷடமி  

ராகுகாலம :  ்பகல் :  09.00  -  10.30வனர
சு்பநநரம : கானல : 07.30  -  09.00வனர
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இன்னறைய சு்பதினம

  

த�ாழுனக 
நநரம

 நைஷம  - தவறறி

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - �னம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமைம - - நகா்பம

கன்னி - - முயறசி

துலாம  - நன்னை

விருச்சிகம - - நினறைவு

�னுசு  - சுகம

ைகரம - - த்பாறுனை

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - தசலவு

நயாகம: அமிர்�-சித்� நயாகம

3

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராைச்சந்திரகுருக்கள்
(்பாபு சர்ைா)

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல156.79 162.96

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல223.85 232.26

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல1.7169 1.7858

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல145.77 150.65

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல265.16 273.85

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல211.85 219.78

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
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

25 மு�ல் 27 வனர

சுபஹ்  - 04.45
லுஹர்  - 11.59
அஸர்  - 03.21
மஃரிப்  - 05.51
இஷா  - 07.05

இலங்னக  வந்துள்ள அரிஸ்துல் காதிரியா �ரிக்கா சர்வந�ச அனைப்பின் �னலவர் 
சங்னகக்குரிய அஸ்னஷக் ன�க்கா அஹைட் நாசினர தகௌரவிக்கும நிகழதவான்று 
தகாழுமபு ைாநகர சன்பயின் பிரதிநையர் எம.ரி.எம. இக்்பால் �னலனையில் நனடத்பற-
றைது. அலுவலகத்தில் நினனவுச் சின்னம வழங்கி தகௌரவிப்்பன�யும அருகில் ைாநகர-
சன்ப உறுப்பினர் வண. �மைரங்சி ந�ரர் இருப்்பன�யும ்படத்தில் காணலாம.   

படகு விபத்தில் அறுவர் உயிரிழப்புக்கு

திருபகொணமலை – கிண்ணியொ, 
குறிஞசொக்பகணியில் பொடசொலை 
மொணவர்கள் உள்ளிடட 06 பபர் 
உயிரிழந்த படகுப் பொல்த விபத்து 
ந்தொடர்பில் கிண்னியொ �க� சலப 
்தலைவர் எஸ்.எச்.எம். �ளீம் நபொலி-
்ஸொ�ொல் ப�ற்று லகது நசய்யப்பட-
டொர்.  

கிண்ணியொ நபொலிஸ் நிலையத்-
துக்கு விசொ�லணக்கொக அலழக்-
கப்படட அவர், விசொ�லணக-
ளினிலடபய இவவொறு லகது 
நசய்யப்படடு திருபகொணமலை 
நீதிவொன் நீதிமன்்றத்தில் ஆஜர் நசய்-
யப்படடொர்.இ்தன்பபொது அவல� 

எதிர்வரும் 09 ஆம் திகதிவல� வி்ளக்-
கமறியலில் லவக்குமொறு திருபகொண -
மலை நீ்தவொன் ஐ.பி. �்ஸொக் உத்்த�-
விடடொர்.

இப்படகுப் பொல்த விபத்து 
ந்தொடர்பில் முன்னர் மூவர் லகது 
நசய்யப்படடிருந்தனர். அவர்கல்ள 
எதிர்வரும் டிசம்பர் மொ்தம் 08 ஆம் 
திகதிவல� வி்ளக்கமறியலில் லவக்-
குமொறு திருபகொணமலை நீதிவொன் 
நீதிமன்்றம் (24) உத்்த�விடடது.  

படகுப் பொல்தயின் உரிலமயொ-
்ளர், நசலுத்து�ர் மற்றும் கடடணம் 

வசூலிப்பவர் ஆகிய 30,40,53 வய-
துலடய மூவருபம இவவொறு வி்ளக்-
கமறியலில் லவக்கப்படடுள்்ளனர்.  

கவனயீனமொக நசயற்படடு, 06 
பபருக்கு ம�ணத்ல்த ஏற்படுத்தி-
யலம பமலும் 20 பபருக்கு கொயபமற் -
படுத்தியலம ந்தொடர்பில் அவர்கள் 
மீது குற்்றம் சுமத்்தப்படடுள்்ளது.  

இக் குற்்றச்சொடடின் கீழ் 24 ம் 
திகதி நீதிமன்றில் ஆஜர் நசய்யப்-
படட அம் மூவல�யும் வி்ளக்கமறிய-
லில் லவக்க நீ்தவொன் ஐ.பி. 
�்ஸொக் உத்்த�விடடிருந்தொர்.

ஐக்கிய நாடுகள் சபப இலஙபகயுடன்  
நநருக்கமாக வே நசயறபடுகிறது

ஐக்கிய �ொடுகள் சலப, எப்பபொதும் இைங -
லகயுடன் ந�ருக்கமொகபவ நசயற்படுகின்்ற -
ந்தன, அ்தன் அ�சியல் அலுவல்கள், அலம-
திலயக் கடடிநயழுப்பல் மற்றும் அலமதிச் 
நசயற்பொடுகள் ந்தொடர்பொன உ்தவிப் நபொதுச் 
நசயைொ்ளர் கலீட கியொரி (Khaled Khiari) 
ந்தரிவித்்தொர்.   

ஜனொதிபதி பகொடடொபய �ொஜபக்ஷவுடன் 
ப�ற்று முன்தினம்(25) ஜனொதிபதி அலுவை-
கத்தில் �லடநபற்்ற சநதிப்பின் பபொப்த கலீட 
கியொரி இவவொறு குறிப்பிடடொர்.   

ஐக்கிய �ொடுகள் சலபயின் 76ஆவது கூட-
டத்ந்தொடருக்கு இலணயொக ஜனொதிபதி 
மற்றும் நபொதுச் நசயைொ்ளர் அன்படொனிபயொ 
குடந�ஸ் (Antonio Guterres)குமி-
லடயில் �லடநபற்்ற இரு்த�ப்பு 

மஹசாப�சால புலறமப�ரிசில்  
நம்பிகறேப ப�சாறுபபு நிதியம்  

மஹொநபொை உயர் கல்விப் புை -
லமப்பரிசில் �ம்பிக்லகப் நபொறுப்பு 
நிதியச் சடடத்ல்தத் திருத்துவ்தற்-
கொன சடடமூைம் வர்த்்தக அலமச்சு -
சொர் ஆபைொசலனக் குழுவில் அஙகீக-
ரிக்கப்படடது.  

வர்த்்தகத்துல்ற அலமச்சர் கைொநிதி 
பநதுை குணவர்்தன ்தலைலமயில் 
(25) �லடநபற்்ற வர்த்்தக அலமச்சு-
சொர் ஆபைொசலனக் குழுக் கூடடத்தி-
பைபய இ்தற்கொன அஙகீகொ�ம் வழங-
கப்படடது.  

இந்தத் (திருத்்த) சடடமூைத்-
தின் மூைம் மூன்று முக்கிய 
விடயஙகள் திருத்்தப்படவுள்-
்ளன. மஹொநபொை புைலமப்-
பரிசில் நிதியத்தின் நபயல� 
ைலித் அத்துைத்மு்தலி புை -
லமப்பரிசில் நிதியமொக மொற்-
றுவது, மஹொநபொை அ்றக்கட -
டல்ளயின் ்தலைவர் ப்தவிக்கு 
ஜனொதிபதியொல் பரிநதுல�க்-
கப்படட ஓய்வுநபற்்ற உயர் -
நீதிமன்்ற நீதிய�சர் ஒருவல� 
நியமிப்பது மற்றும் நபொதுச் 
நசொத்துக்கள் சடடத்தின் கீழ் 
இநநிறுவனஙகல்ள லகயொள்-

வது பபொன்்ற திருத்்தஙகள் பமற்-
நகொள்்ளப்படவுள்்ள்தொக அலமச்சர் 
குறிப்பிடடொர். 

இ்தன்படி, இந்த சடடமூைம் எதிர் -
கொைத்தில் பொ�ொளுமன்்றத்தில் சமர்ப்-
பிக்கப்படவுள்்ளது.  

இலங்கை இந்திய மீனவர் பிரச்சி்ன:

கடற்ந்றொழில்துல்றயில் 
இைஙலக மற்றும் இநதி-
யொவுக்கிலடயிைொன ஒத்-
துலழப்பு வொய்ப்புக்கள் 
குறித்து இநதியொ அவ்தொ-
னம் நசலுத்தியுள்்ளப்தொடு, 
கடற்ந்றொழிலில் ஈடுப-
டும்பபொது மீனவர்களின் 
பொதுகொப்பு முக்கியத்து-
வம் ந்தொடர்பில் கவனம் 
நசலுத்தியுள்்ளது.  

இைஙலகக்கொன இநதிய 
உயர்ஸ்்தொனிகர் பகொபொல் 
பொக்பை, இநதியொவுக்கு 
பமற்நகொண்டுள்்ள விஜயத்-
தின் பபொது இநதிய கடற்-
ந்றொழில்துல்ற அலமச்சர் 
உள்ளிடட துல்றயுடன் 

ந்தொடர்புலடய முக்கியஸ்-
்தர்களுடன் �லடநபற்்ற 
சநதிப்பின் பபொப்த இவ-
விடயஙகள் ந்தொடர்பில் 
கவனம் நசலுத்்தப்பட-
டுள்்ளது.  

அ்தற்கலமய உயர் ஸ்்தொ -
னிகர் பகொபொல் பொக்பை, 
கடந்த ஞொயி்றன்று இ�ொ-
பமஸ்வ�த்தில் பல்பவறு 
மீனவர் அலமப்புக்களின் 
பி�திநிதிகல்ளச் சநதித்து 
கைநதுல�யொடியுள்்ளொர். 
இ்தன்பபொப்த கடற்ந்றொ-
ழிலில் ஈடுபடும்பபொது 
மீனவர்களின் பொதுகொப்பு 
முக்கியமொனந்தன அவர் 
வலியுறுத்தியுள்்ளொர்.  

நசாம் சிஙேள மகேளுககு 
எதிரசானவரேள் அல்ல!
பைொ�ன்ஸ் நசல்வ�ொயகம்,  
ஷம்ஸ் பொஹிம்   

�ொம் சிஙக்ள மக்களுக்கு 
எ தி � ொ ன வ ர் க ்ள ல் ை . 
அந்தவலகயில் இனஙக-
ளுக்கிலடயிைொன பி்ள-
வுகல்ள நிவர்த்தி நசய்ய 
பவண்டுபம ்தவி� அ்தலன 
அதிகரிப்ப்தற்கொன �டவ -
டிக்லககல்ள பமற்நகொள்-
்ளக் கூடொந்தன ்தமிழ்த் ப்தசியக் 
கூடடலமப்பின் பொ�ொளுமன்்ற உறுப்-
பினர் சொள்ஸ் நிர்மை�ொ்தன் ப�ற்று 
பொ�ொளுமன்்றத்தில் ந்தரிவித்்தொர்.   

‘ஒப� �ொடு ஒப� சடடம்’ ஜனொதி -
பதி நசயைணியின் நசயற்பொடுகள் 

எதிர்கொைத்தில் �ொடடில் 
நபரும் பி�ச்சிலனகள் 
ஏற்படபவ வழிவகுக்கும் 
அது ந்தொடர்பில் அ�சொங-
கம் கவனம் நசலுத்துவது 
அவசியநமன்றும் அவர் 
சலபயில் ந்தரிவித்்தொர்.   

அப்தபவல்ள வொக்கு-
கல்ள இைக்கொகக் நகொண்டு 
பமற்நகொள்்ளப்படும் நசயற்-
பொடுகள் எதிர்கொைத்தில் 

பமொசமொன வில்ளவுகளுக்பக வழிவ -
குக்கும் என்றும் அவர் ந்தரிவித்்தொர்.   

பொ�ொளுமன்்றத்தில் ப�ற்று விவ 
சொய அலமச்சின் வ�வு நசைவுத் 
திடடம் மீ்தொன குழுநிலை 
விவொ்தத்தில் உல�யொற்றும்

உருனளக்கிழங்கு, தவங்காய உற்பத்தி:  

பைொ�ன்ஸ் நசல்வ�ொயகம்,   
ஷம்ஸ் பொஹிம்  

மலையக பகுதிகளில் 
உருல்ளக்கிழஙகு மற்றும் 
நவஙகொயம் அறுவலட 
நசய்யப்படும் கொைஙக-
ளில் நவளி�ொடுகளில் 
இருநது அவற்ல்ற இ்றக்கு-
மதி நசய்வல்த அ�சொஙகம் 
நிறுத்்த பவண்டும் அது ந்தொடர்பில் 
வர்த்்தக அலமச்சர் கூடு்தல் கவனம் 
நசலுத்்த பவண்டும் என்று ஐக்கிய 
மக்கள் சக்தி எம்பி வீ.இ�ொ்தொகிருஷ் -
ணன் பொ�ொளுமன்்றத்தில் ந்தரிவித்-
்தொர்.  

நுவந�லியொ மொவடடத்தில் 
உருல்ளக் கிழஙகு அறுவலட நசய்-
யப்படுகின்்ற பபொதும் மொத்்தல்ள 
மொவடடத்தில் நபரிய நவஙகொயம் 
அறுவலட நசய்யப்படும் பபொதும் 
நவளி�ொடுகளிலிருநது அவற்ல்ற 
இ்றக்குமதி நசய்து எமது உள்ளூர் 

விவசொயிகல்ள பொதிப்புக்-
குள்்ளொக்க பவண்டொம் 
என்றும் அவர் சலபயில் 
பகடடுக்நகொண்டொர்.  

பொ�ொளுமன்்றத்தில் ப�ற்று 
விவசொய அலமச்சு மற்றும் 
நீர்ப்பொசன அலமச்சுக்க-
ளுக்கொன வ�வு நசைவுத்-
திடட குழுநிலை விவொ்தத்-

தில் உல�யொற்றும் பபொப்த அவர் 
இ்தலனத் ந்தரிவித்்தொர்.  

இஙகு ந்தொடர்நதும் உல�யொற்றிய 
அவர்:  

இைஙலகயொனது 55 வீ்தம் விவ-
சொயிகல்ளக் நகொண்ட �ொடு. இஙகு 
உள்ளூர் உற்பத்தி அதிகரிக்கப்படடு 
நவளி�ொடடிலிருநது நபொருடகல்ள 
இ்றக்குமதி நசய்யப்படுவல்த 
குல்றக்க பவண்டுபம ்தவி� நவளி-
�ொடடில் இருநது நபரும்ளவொன 
நபொருடகல்ள இ்றக்குமதி 
நசய்வது முல்றயற்்றது.  

விவசாயத்துனறைனய முன்நனறறை 

பைொ�ன்ஸ் நசல்வ�ொயகம், 
ஷம்ஸ் பொஹிம்  

வி வ ச ொ ய த் து ல ்ற ல ய 
முன்பனற்றும் வலகயில் 
கொைத்திற்குப் நபொருத்்த-
மொன சடடஙகல்ள வகுக்க 
�டவடிக்லக எடுக்கப்ப -
டும் என விவசொய அலமச்-
சர் மஹிந்தொனந்த அளுத்க -
மபக பொ�ொளுமன்்றத்தில் 
ந்தரிவித்்தொர்.  

அப்தபவல்ள விவசொய அலமச்-
சின் கீழ் இயஙகும் மில்பகொ உடபட 
�டடத்தில் இயஙகி வந்த �ொன்கு 
நிறுவனஙகல்ள இைொபம் ஈடடும் 
நிறுவனஙக்ளொக முன்பனற்றியுள்-
்ள்தொக ந்தரிவித்்த அவர் பமற்படி 
4 நிறுவனஙகளும் இந்த அ�சொங -
கம் நபொறுப்பபற்கும் பபொது 3198 
மில்லியன் ரூபொ �டடம் ஏற்பட-
டிருந்த நிலையில் ்தற்பபொது இந்த 

நிறுவனஙகளின் மூைம் 
800 மில்லியன் ரூபொலவ 
இைொபம் ஈடட முடிநதுள்-
்ளது என்றும் அவர் ந்தரி-
வித்்தொர்.  

எதிர்வரும் 2024ம் ஆண் -
டுக்குள் உருல்ளக்கிழஙகு, 
நவஙகொயம், நசத்்தல் 
மி்ளகொய் ஆகியவற்றில் 
்தன்னில்றலவ ஏற்படுத்தி 
இ்றக்குமதிலய முற்்றொக 

நிறுத்துவ்தற்கு �டவடிக்லக எடுக்க -
வுள்்ள்தொவும் அவர் ந்தரிவித்்தொர்.  

இ�சொயனப் பசல்ள உபபயொ-
கத்ல்த ்தலட நசய்வ்தற்கு ஜனொதி-
பதி பமற்நகொண்ட தீர்மொனத்திற்கு 
எதி�ொக பல்பவறு ்த�ப்பினரும் குற் -
்றச்சொடடுக்கல்ள முன்லவக்கின்்ற 
அப்தபவல்ள அ்தனூடொன பி�திப-
ைன்கள் ந்தொடர்பில் எவரும் ந்தரி-
விக்கொலம கவலையொன 
விடயம் என்றும் அவர் 

கிண்ணியசா நேர ்ற� தறலவர
மறைமுேமசான ஒரு ேசாரணி

னக�ான அவருக்கு டிசம.09 வனர விளக்கைறியல்

்பாராளுைன்றைத்தில் சார்ள்ஸ் நிர்ைலநா�ன்

‘சன் லசன் ‘ சுத் -
்தொவின் நகொலை-
யுடன் ந்தொடர்-
புலடய சநப்தக 
�ப�ொன ‘டிஙகல் 
ைசந்த’ என்்ற-

லழக்கப்படும் பஹவொ லுனுபக 
ைசந்த நபொலி்ஸொரின் துப்பொக் -
கிச் சூடடில் உயிரிழநதுள்்ளொர்.  
நகொலைக்கு பயன்படுத்்தப்-
படட ஆயு்தஙகல்ள மீடகச் 
நசன்்ற பவல்ளயிபைபய இந்த 
சம்பவம் இடம்நபற்றுள்்ள்தொக 
நபொலிஸ் பபச்சொ்ளர் சிப�ஷ்ட 
நபொலிஸ் அத்தியடசகர் நிஹொல் 
்தல்துவ ந்தரிவித்்தொர்.  

கடந்த நசப்நடம்பர் மொ்தம் 
03 ஆம் திகதி மொத்்தல்ற – 
நகொடவிை பகுதியில் இடம் -
நபற்்ற துப்பொக்கிச் சூடடு சம்-
பவத்தில் ‘சன் லசன்’ சுத்்தொ 
என் ்ற ல ழ க் க ப் ப டு ம் 
அமிை பி�சஙக 

துப்பாக்கி சூட்டில்
டிங்கல் வசந்த ்லி!

06

சம்பவத்தில் இரு ப்பொலிஸொரும கொயம

ஜனாதி்பதியுடனான சந்திப்பில் உ�விப் த்பாதுச் தசயலாளர் கலீட் கியாரி

தமிழே தறலவரேளுடன் கேசா�சால் பதசாடர ்ந்திபபு
இந்திய மீன்பிடி அனைச்சனரயும சந்தித்�ார்

ேசாலத்திறகேறை ்ட்டஙேறள
அரசு நறடமுறைப�டுத்தும்

திருத்�ச் சட்டமூலத்துக்கு ஒப்பு�ல்  

உள்நசாட்டு அறுவறடயின் க�சாது 
இைககுமதி நிறுத்தப�ட கவண்டும்  
இரா�ாகிருஷணன் எமபி அரசாங்கத்திடம நவண்டுநகாள்  

கிளிதநாச்சி: 
57 நசாட்ேளில்   
113 மசாணவருககு 
பேசாவிட்  

விசாரனணக்கு 
்பணிப்பு  
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நாட்டில் உச்ச நிலையில் இருந்த க�ாவிட் 
க்தாற்றின் மூன்்ாம் அலை ்தணிவு 
நிலைக்கு வந்தல்தயடுத்து ஒட்டு -

க�ாத்்த �க்�ளும் நிம்�தி அலைநதிருந்தனர். 
ஆனால் அந்த நிம்�திலயக் குலைக்கும் வல�யில் 
�வலை ்தரும் க்சய்தி�ள் ்தற்்பாது கவளிவநது 
க�ாண்டிருக்கின்்ன. �ைந்த ஒரு �ா்த �ாைத்-
துக்கு ்�ைா� வீழ்சசி நிலையில் இருந்த க�ாவிட் 
க்தாற்று மீண்டும் அதி�ரிக்�த் க்தாைங்கியுள்்ள்தா� 
�ருத்துவ வட்ைாரங்�ள் எச்சரிக்ல� கவளியிட் -
டுள்்ளன.

இந்த எச்சரிக்ல�லய �க்�ள் உ்தாசீனம் க்சய்து 
விை முடியாது. க�ாவிட் க்தாற்றின் மு்தைாம், இரண்-
ைாம், மூன்்ாம் அலை�ல்ள வீழ்சசி நிலைல�க்குக் 
க�ாண்டு வருவ்தற்கு நாம் அதி� விலை க�ாடுக்� 
்வண்டியிருந்தது. கபறு�தியான ஏரா்ள�ான உயிர்-
�ல்ள க�ாவிட் க்தாற்றுக்கு நாம் பறிக�ாடுத்துள்-
்்ளாம். கபாரு்ளா்தாரத்தில் ் �ா்ச�ான பாதிப்பு�ல்ள 
எதிர்க�ாண்டுள்்்ளாம். �ல்வி உட்பை பல்்வறு 
துல்�ளிலும் நாட்டுக்கும் �க்�ளுக்கும் ஏற்பட்-
டுள்்ள பாதிப்பு�ள் விபரிக்� முடியா்தலவயாகும்.

நாட்டில் இறுதியா�த் ்தலைதூக்கிய க�ா்ரா-
னாவின் மூன்்ாம் அலைலய ்தணிவு நிலைக் -
குக் க�ாண்டு வருவ்தற்கு ஒட்டுக�ாத்்த நாடு்� 
கபரிதும் ்பாராை ்வண்டியிருந்தது. அந்தப் 
்பாராட்ைத்தில் நாம் ஓர்ளவு கவற்றி கபறுவ்தற்கு 
சிை �ா்தங்�ள் க்சன்்ன. �ைந்த �ா்தம்்தான் 
நாம் நிம்�திப் கபருமூசசு விைத் க்தாைங்கி்னாம். 
ஆனால் அந்த நிம்�தி நீண்ை �ாைத்துக்கு நீடிப்ப -
்தற்�ான அறிகுறி�ல்ளக் �ாண முடியவில்லை. 
நாட்டின் பல்்வறு பிர்்த்சங்�ளிலும் ்சமீப தினங் -
�்ளா� க�ாவிட் க்தாற்்ா்ளர்�ளின் எண்ணிக்ல� 
அதி�ரித்துக் க�ாண்டு வருகின்்து.

நிபுணர்�ள் கூறுகின்் எச்சரிக்ல��ல்ளப் பார்க்-
கின்் ்பாது க�ாவிட் க்தாற்றின் �ற்க்ாரு அலை 
உருகவடுக்கு்�ா என்் அச்ச்� எ�க்குத் ்்தான் -
றுகின்்து. இந்த அதி�ரிப்லப நாம் எவவா்ாவது 
�ட்டுப்படுத்தி்ய ஆ� ்வண்டியுள்்ளது. க�ாவிட் 
க்தாற்்ா்ளர்�ள் �ற்றும் உயிரிழப்்பாரின் எண் -
ணிக்ல�யானது தினமும் அதி�ரித்்தபடி க்சல்வது 
நல்ைக்தாரு அறிகுறி அல்ை. இந்த அதி�ரிப்லப 
�ற்க்ாரு அலைக்�ான எச்சரிக்ல� அறிகுறியா-
�்வ நாம் எடுத்துக் க�ாள்்ள ்வண்டியுள்்ளது.

இைங்ல�யில் �ாத்திர�ன்றி உை� நாடு�ள் பை-
வற்றிலும் நிலைல� இவவாறு்தான் ்தற்கபாழுது 
உள்்ளது. க�ாவிட் க்தாற்்ானது ்தணிவு நிலையில் 
சிை �ாைம் �ாணப்பட்ைது. ஆனால் ்தற்கபாழுது 
எல்ைா நாடு�ளிலும் க�ாவிட் க்தாற்று படிப்படியா� 
அதி�ரித்்தபடி்ய க்சல்கின்்து. �க்�ள் �த்தியில் 
�ைந்த ஒரு வருை �ாைத்துக்கு ்�ைா� அடிப்பலை 
சு�ா்தாரப் பழக்�வழக்�ங்�ள் அதி�ரித்துக் �ாணப் -
பட்ைன. ஆனால் க�ாவிட் க்தாற்று நிலைல�யில் 
்தணிவு நிலைல� ஏற்பட்ைதும் �க்�ள் �த்தியில் 
அடிப்பலை சு�ா்தாரப் பழக்�வழக்�ங்�ள் குல்ந-
்தபடி்ய க்சல்கின்்ன. �க்�ளின் இந்த அைட்சி-
யப் ்பாக்கு்தான் க�ா்ரானா க்தாற்று அலை�ள் 
மீண்டும் மீண்டும் ்தலைதூக்குவ்தற்குக் �ாரண -
�ா� அல�கின்்து என்பது்தான் உண்ல�.

க�ாவிட் க்தாற்று ்தணிந்ததும் �க்�ள் �த்தியில் 
அச்சம் நீங்கி விடுகின்்து. க�ாவிட் க்தாற்று பரவல் 
மீண்டும் உருகவடுக்�ாக்தன்று �க்�ளில் பைர் 
நம்புகின்்னர். �ருத்துவ நிபுணர்�ள் கூறுகின்் 
எச்சரிக்ல��ல்ளயும் �க்�ளில் பைர் கபாருட்படுத்-
துவதில்லை. சு�ா்தாரப் பழக்�வழக்�ங்�ள், ்சமூ� 
இலைகவளி ்பணு்தல் ்பான்்வற்றில் �ரி்சலன 
க்சலுத்்தத் ்தவறி விடுகின்்னர். சிை நாட்�ள் �ைந்த-
தும் �ற்க்ாரு அலை அல�தியா�்வ உருகவடுத்து 
விடுகின்்து. முன்லனய ்தவறு�ல்ள பாை�ா� எடுத்-
துக் க�ாள்கின்் �்னாநிலை நம்மில் பைரிைம் 
இல்லை. இலவ�்்ள க�ாவிட் க்தாற்று பரவு்தலை 
முற்்ா� முடிவுக்குக் க�ாண்டு வர முடியாதிருப்ப்தற்-
குக் �ாரண�ா� அல�கின்்து.

இலவகயல்ைாம் ஒருபு்மிருக்�, க�ாவிட் ்தடுப்-
பூசி்யற்றும் நைவடிக்ல�யில் முன்னணியில் 
தி�ழும் நாடு�ளில் இைங்ல�யும் ஒன்்ாகும். ்தடுப் -
பூசி வழங்கும் நைவடிக்ல�யின் பயனா� க�ாவிட் 
க்தாற்று பரவலும், உயிரிழப்பு�ளும் கபரு�்ளவில்  
குல்நதுள்்ளன என்பல்த �றுப்ப்தற்கில்லை. 
ஆனாலும் ்தடுப்பூசி ஏற்றிக் க�ாண்டுள்்்ளாரும் 
க�ாவிட் க்தாற்றுக்கு உள்்ளாகியுள்்ளனகரன்பல்த 
ஒவகவாருவரும் �வனத்தில் க�ாள்்ள ்வண்டி -
யது அவசியம். அ்்த்வல்ள ்தடுப்பூசி ஏற்றிக் 
க�ாண்டுள்்ளவர்�ள் க�ாவிட் க்தாற்றுக்�ான �ாவி-
யா�வும் க்சயற்பை முடியுக�ன்பல்த �்நது விை 
முடியாது.

க�ாவிட் க்தாற்று பரவல் அதி�ரிப்ப்தற்கு ்சமூ� 
இலைகவளி ்பணப்பைா்த்்த பிர்தான �ாரண�ா� 
அல�கின்்து. நாட்டில் முைக்� நிலைல� நீக்�ப்-
பட்ைதும் �க்�ளில் கபரும்பாைா்னார் அலனத்து 
ஆபத்ல்தயும் �்ந்த நிலையில் கவளி்ய நை�ாைத் 
்தலைப்படுகின்்னர். க�ாவிட் க்தாற்றும் அதி�ரிக்� 
ஆரம்பிக்கின்்து. �க்�ள் �த்தியில் மு்தலில் அைட்-
சியம்  நீங்� ்வண்டும். அப்்பாது்தான் க�ாவிட் 
ஆபத்தில் இருநது நாடு விைபை வழி்யற்படும்.
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குறள் தரும் சிநதனை

4 2021 நவம்பர் 27 ்சனிக்கிழல�27–11–2021

ஹிஜ்ரி வருைம் 1443 ரபீஉனில் ஆகிர் பில் 21
பிைவ வருைம் �ார்த்தில� �ா்தம் 11ம் நாள்  ்சனிக்கிழல�

ராவல்பிண்டி வர்த்தக, த்தாழில்துறை
சரவத்தச சா்தறை விருதுகள் மாநாடு

றசவமும் ்தமிழும் இலஙறகயில் இன்று
நிறல்ததிருகக காரணமாைவர நாவலர

க�ொழும்பில் உள்ள பாகிஸ்-
தான் உயர் ஸ்தானிகரா-
லயம், 33வது ராவல்-

பிண்டி வர்்ததக மற்றும் ததாழில்துறை 
சர்வததச சாதறை விருதுகள மற்றும் 
பாகிஸ்தான்- இலஙறக வர்்ததக வாய்ப்-
புகள மாநாடறடை, பாகிஸ்தானின் மூன் -
ைாவது பாரிய வர்்ததக மற்றும் ததாழில்-
துறை சம்தம்ளைமாை  ராவல்பிண்டி 
வர்்ததக மற்றும் ததாழில்துறை சம்தம்ள-

ை்ததுடைன் இறைந்து கடைந்த 
23ஆம் திகதியன்று ஏற்பாடு 
தசய்திருந்தது.

பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ 
சர்வததச சாதறையா்ளர் 
விருது வழஙகும் விழாவில் 
பிரதம அதிதியாக கலந்து 
தகாண்டு பாகிஸ்தானின் 
முன்ைணி ததாழில்முறை-
தவாருககாை  விருதுகற்ள 
வழஙகி றவ்ததார்.

பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ 

தைது உறரயின் தபாது, இந்த ஆண்டு 
தபப்ரவரி மாதம் பாகிஸ்தான் பிரதமர் 
இம்ரான் கான்  தமற்தகாண்டை இலஙறக 
விஜயமாைது இரு நாடடு அரசாஙகங-
களுககும் மககளுககும் இறடையிலாை 
ஆதரவு மற்றும் நல்தலண்ை்தறத பிர-
திபலிககும் வறகயில் அறமந்தது எை 
நிறைவு கூர்ந்தார்.

வர்்ததகம் மற்றும் முதலீடு, கலாசாரம், 
அறிவியல், ததாழில்நுடபம், பாதுகாப்பு 

தபான்ை பல்தவறு துறைகளில் இரு 
நடபு நாடுகளுககும் இறடையிலாை 
பரந்த அடிப்பறடையிலாை நீண்டை-
கால ஒ்ததுறழப்றப அவரது விஜயம் 
தமலும் வலுப்படு்ததியுள்ளதாக 
பிரதமர் சுடடிக காடடிைார். பாகிஸ் -
தானுககும் இலஙறகககும் இறடையி-
லாை வரலாற்று உைவாைது    பாகிஸ் -
தானின் பல்தவறு பகுதிகளில் உள்ள 
பாதுகாககப்படடை பரந்த மற்றும் 
வ்ளமாை தபௌ்தத பாரம்பரிய்ததால் 
தமலும் வலுப்படு்ததப்படடுள்ளது 
எைவும் பிரதமர் குறிப்பிடடைார்.

தமலும் பு்ததசாசை, மத மற்றும் 
கலாசார அலுவல்கள அறமச்சுடைன் 
இறைந்து பாகிஸ்தான் உயர்ஸ்தா-
னிகராலய்ததால் இந்த மாத ததாடைக -

க்ததில் தவளியிடைப்படடை ‘காந்தாரா: 
பாகிஸ்தானின் பு்தத பாரம்பரியம்’ என்ை 
அதிநவீை ஆவைப்படைம் குறி்ததும் பிரத-
மர் கரு்தது்த ததரிவி்ததார்.

பாகிஸ்தான் பிரதமரின் இலஙறக 
விஜய்தறத ஒடடி,  2021 தபப்ரவரி 24 
ஆம் திகதி நறடைதபற்ை பாகிஸ்தான் – 
இலஙறக வர்்ததகம் மற்றும் முதலீடடு 
மாநாடறடை அடு்தது, தகாழும்பில் 
உள்ள பாகிஸ்தான் உயர்ஸ்தானிகரால -
யம் ராவல்பிண்டியில் இருந்து பாகிஸ்-
தானின் சுமார் 100 வர்்ததகப் பிரதிக-
ளுககாை  இலஙறக விஜயம் ஒன்றை 
ஏற்பாடு தசய்திருந்தது.

(07ஆம் பககம் பார்கக)

இலஙறகயில்  தமிழும் றசவமும் 
அழிந்து விடைாமல் காப்பாற்றுவ-
தற்காக இறுதி மூச்சு வறர பாடு-

படடை நல்றலநகர் ஆறுமுக நாவலர் 
தபருமானின் 142ஆவது குருபூறஜ 
திைம் இன்ைாகும். நாவலர் குருபூறச 
முன்னிடடு நாடடின் பல இடைஙகளில் 
இந்து சமய கலாசார திறைகக்ள்ததி-
ைால் றவபவஙகள ஏற்பாடு தசய்யப் -
படடுள்ளை.

இவ்விடை்ததில் நாவலர் தபருமானின் 
வாழ்வின் இறுதி நிமிடைஙகள பற்றி பல-
ருககும் ததரியாத உண்றமகள உள்ளை. 
றசவ்ததுககாகவும் தமிழுககாகவும் 

வாழ்ந்த அவர் தைது இறுதி தவற்ள -
யிலும் கடைவுள பற்றிய சிந்தறையுடை-
தைதய கண்கற்ள மூடிைார்.

தைது இறுதிக கால்ததில் இரண்டு நாட-
க்ளாக திருமுறைகற்ளப் பாடுவததாடு 
மடடும் தநர்தறதச் தசலவு தசய்தார். 
தசவ்வாய்ககிழறம இரவு தநாயிைால் 
பாதிககப்படடைவர் புதன்கிழறம எழுந்து 
நீராடை முடியாத்ளவு தபாய் விடடைது.

தவதாரணிய்தது றசவ சிவாச்சாரி -
யாறர அறழ்தது நாவலர் நி்ததிய பூறஜ 
தசய்யும் ஆ்தமார்்தத சிவலிஙகமூர்்த-
திககு பூறஜகள நடை்ததப்படடைை. பூகக-
ற்ளக றகயிதலடு்தது ஒவ்தவான்ைாகப் 
தபாடடு தன்பாடடிற் கும்பிடடை வண்ை-
மிருந்தார் நாவலர்.

தன்றைச் சூழ இருந்தவர்கற்ளப் 
பார்்தது ததாடைர்ந்து திருமுறைகற்ளப் 
பாடுஙகள என்று கடடைற்ளயிடடைார். 
எவரும் நாவலர் தபருமான் காலமா -
கப் தபாகின்ைார் என்று கருதவில்றல. 

தவளளிககிழறம சிதம்பரம், 
காசி, மதுறர, திருச்தசந்தூர் 
முதலிய புண்ணிய்த தலஙகளின் 
விபூதிறய எடு்தது அணிந்தார்.

தான் அணியும் உரு்ததிராடச 
மாறலகற்ளயும் அணிந்து 
தகாண்டு தன் பூறஜ அறையில் 
இருந்த கஙறக்த தீர்்தத்தறத பரு-
கிைார். சயனிககும் இடை்ததிற் 
தறலயிற் றககற்ளக கூப்பிய 
வண்ைமாகக கண்கற்ள மூடி்த 
தியாைஞ் தசய்தார்.

கார்்ததிறக மாதம் 21ம் நாள 
மக நடச்ததிர்ததில் இரவு 10 

மணிய்ளவில் அன்ைாரது உயிர் 
பிரிந்தது. இவர் உயிர் பிரிவ -
தற்கு தகாஞ்ச தநர்ததிற்கு முன் 
இவறர அவதானி்தத மாைாககர்கள, 
சுற்ை்ததார்கள இவருககுச் சமீபமாகச் 
தசன்று இவரிடைம் சில விடையஙகற்ளக 
தகடக முற்படடைைர்.

வி்ததியாசாறல விடையமாக என்ை 
தசய்ய தவண்டும் என்று தகடடைைர். 
'றகலாசபிளற்ளறயக கூப்பிடுஙகள' 
என்பதுதான் அவரது கறடைசி வார்்தறத. 
அதன்பின் அவர் தபசதவயில்றல. 
என்ை தசால்ல நிறை்ததார் என்று இன் -
றுவறர ததரியவில்றல.

நாவலர் தபருமான் 56 வயது 
பதிதைாரு மாதம் 16ம் நாளில் உலக 
வாழ்றவ நிறைவு தசய்தார். தவளளிக -
கிழறம இரவு சிவபதமறடைந்த நாவ-
லருககு சனிககிழறம றகலாசப்பிள -
ற்ளயார் தகாயிலுககு சமீபமாக உள்ள 
அவரது வீடடில் அந்திமக கிரிறயகள 

நடை்ததப்படடைை. தபருந்திர்ளாை மககள 
கூடி நாவலர் தபருமானுககு கண்ணீர்க 
காணிகறக தசலு்ததிைர். வரணி, கரை -
வாய் ஆதீை்ததார் முன்னிறலயில் தவதா -
ரணிய்தது அப்புக குருககள எைப்படும் 
நமச்சிவாய ததசிகரால் அந்திதயடடி 
தசய்யப்படடு அவரது வீடடிலும் வண் -
ைார்பண்றை தகாம்பயன் மைற் சுடை -
றலயிலும் ததசிகராற் கிரிறயகள நிறை -
தவற்ைப்படடைை.

நாவலரது இறுதி ஊர்வல்ததிற்காக 
பூககளிைால் ஒரு பூந்ததர் தசய்யப்படடு 
பூதவுடைல் றவககப்படடு அதற்குப் 
பின்ைால் நூற்றுககைககாை அன்பர்கள 
நாவலரது பிரிவு்ததுயர் தாஙக முடியாது 
அஙகப் பிரதடசைமாக சுமார் மூன்ைறர 
றமல் தூரம் தசன்று சுடைறலறய அறடைந்-
தைர் என்பது வரலாற்றில் மைககமுடி-

யாத உருககமாை ஒரு நிகழ்வு. 
தகாம்பயன் மயாை்ததில் இரா்த -
திரிதவற்ள சந்தைககடறடை-
கள அடுககி ஆயிரககைககாை 
மககள கதறியழ நாவலரின் பூத-
வுடைல் அககினிதயாடு சஙகமமா-
கியது.

'நானுயிதராடிருககும் தபாதத 
உஙகளுககாக ஒரு றசவப் பிர-
சாரகறர்த ததடிக தகாளளுங -
கள. உஙகளிடை்ததுக றகம்மாறு 
தபறுதறல சிறிதும் எண்ைாது 
32 வருடை காலம் றசவசமய உண் -
றமகற்ளப் தபாதி்தது வந்ததன்' 
இறவ நாவலரின் கறடைசிப் பிர -
சஙக வாசகஙகள. நாவலறரப் 
தபால் நமககு யாரு்ளர்?

நாவலரின் வாழ்வு உண்றம-
யாைது. நாவலர் தபருமானுக -
குப் பல நிறைவுச் சின்ைஙகள 
இன்று வறர நிறுவப்படடு வரு -
கின்ைை. அவர் வாழுங கால்த -
தில் அவருககுச் சிலர் தசய்த 
இறடையூறுகற்ள நிறைந்து நாம் 
தவடகமறடைய தவண்டும். 
அவரால் எம் சந்ததி தபற்ை 
தபறுகள ஏரா்ளம். ஈழநாடடில் 

றசவமும் தமிழும் இன்று நிறலதபற்று 
உள்ளததன்ைால் அதற்கு இப் புண்ணி-
யவாதை முககிய காரைம் என்பறத 
உைர தவண்டும்.  

அப்தபருமகனின் சரி்ததிர்தறத, 
சிைப்புககற்ள சாதறைகற்ள அறைவ-
ரும் முழுறமயாக படிகக தவண்டும். 
றசவப் பாடைசாறலகள, றசவ நிறுவைங -
கள, அறை்ததிலும் நாவலர் நிறைவுச் 
சின்ைஙகள நிறுவப்படடு நாவலர் 
தபருமாறை மீ்ள நிறைப்பதற்கு நாம் 
வழி தசய்ய தவண்டும்.

(‘றசவ்ததமிழர்களின் கலஙகறர 
வி்ளககம்’ எனும் நூலிலிருந்து.....)

வி.ரி.்ச�ா்்தவராஜா...?
(காரைதீவு குறூப் நிருபர்)

பொகிஸ்ொனின்
முன்்னணி 
க்ொழில் 
முன்னவ�ொருக்கு
பிர்மர் மஹிந் 
விருது�ள்
�ழங்கின�ப்பு

அலட்சியம் நீங்கும் வரை
ஆபத்து எம்ரமை த�ாடரும்!

நல்லவர்களின் ததாடைர்றபக றகவிடுவது என்பது
பலருறடைய பறகறய்த ததடிக தகாளவறத
விடைக தகடு விற்ளவிககக கூடியதாகும்.

பல்ைார் பல�க�ா்ளலிற் பத்்தடுத்்த தீல�த்்்த
நல்ைார் க்தாைர்ல� விைல்

கபருமொ்னொரின் 142ஆ�து 
குருபூனை இன்று நொட்டின்
பல இடங்�ளில் அனுஷ்டிப்பு
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குறிஞ்சாங்கேணி பசாலமசானது கிண்ணியசா 
நகேர்பப மற்றும் கிண்ணியசா பிர்ே்்பப 
ஆகிய உள்ளூர் அதிகேசார்பபக்குடபட்ட 
பிர்ே்ஙகேளில் வசாழும் மக்கேபை இபைக்-
கின்ற ஒரு முக்கியமசான பசாலமசாகும். 
இப்பிர்ே் மக்கேள் இப்பசாலத்தினூ்டசான 
்பசாக்குவரத்து ்்பவபய்ய அதிகேமசாகே 
பயனபடுத்துகின்றனர்.

கிண்ணியசா குறிஞ்சாங்கேணி பசாலம் 
அபமந்துள்ை பிர்ே்மசானது கேைப்பு ்சார் பிர-
்ே்மசாகே உள்ைது்டன கிண்ணியசா பிர்ே் 
்பபக்குடபட்ட 1000 க்கு ்மற்பட்்டசார் ேம் 
பல்வபகேயசான ்ேபவகேபை நிப்ற்வற்றுவ-
ேற்கேசாகே தினந்்ேசாறும்  இப்பசாலத்பே கே்டந்்ே 
வருகின்றனர். நீர் வழிந்்ேசா்டக்கூடிய 
பசாலமசாகே இக்கேைப்பு ்சார் பிர்ே்ம் உள்ைது.

இப்பசாலம் 1977 ஆம் ஆண்டு புதிேசாகே 
புனர்நிர்மசானம் ச்யயப்பட்டது. அேன 
பினனர் ஏற்படும் அதிகே மபையு்டனசான 
சவள்ைம் கேசாரைமசாகே பசாலம் பல ே்டபவ-
கேள் ்்ேமசாக்கேப்படுவது்டன அவவப்்பசாது 
திருத்ே ்வபலகேள் ்மற்சகேசாள்ைப்படடு 
வந்ேன.

பல அரசியல்வசாதிகேபை உருவசாக்கிய இப்-
பிர்ே்த்தில் இப்பசாலத்பே உரியபடி நிர்மசா-
ணிக்கே முடியசாபம கேவபலக்குரிய வி்டயமசா-
கும். கிரசாமிய வீதியபிவிருத்தி இரசாஜசாஙகே 
அபமச்ர் நிமல் லன்சா ேபலபமயில் இப்-
பசாலத்பே புனர்நிர்மசாைம் ச்யவேற்கேசான 
ஆரம்ப பவபவம் கே்டந்ே ஏப்ரல் மசாேம் 
11ஆம் திகேதி இப்பிர்ே்த்தில் நப்டசபற்-
்றது. கேைப்பினூ்டசாகே பசாலம் அபமப்பது 
ஏபனய பிர்ே்ஙகேளில் பசாலம் அபமப்-
பேபன வி்ட சிரமமசானது. கேசாரைம் கே்டல் 
சுற்்றசா்டலியல் வி்டயஙகேபை ்பணி மக்கே-
ளின கே்டல் வசாழவசாேசார சேசாழிலிற்கு பசாதிப்-
பினறி ்மற்சகேசாள்ை ்வண்டியது அவசி-
யம். பசாலம் நிர்மசாணிக்கும்வபர மசாற்று 
வழிபய பயனபடுத்துமசாறு மக்கேளுக்கு 
உரிய முப்றயில் அறிவுறுத்ேல் வைஙகேப்-
படடுள்ைது.

குறிப்பசாகே கிண்ணியசா பிர்ே் ச்ய-
லகேத்தில் நப்டசபற்்ற கூட்டத்தில் இது 
சேசா்டர்பசான முடிவுகேள் எட்டப்படடுள்ை-
ேசாகே இரசாஜசாஙகே அபமச்ர் நிமல் லன்சா 
பசாரசாளுமன்றத்தில் சேரிவித்ேசார். ்மலும் 
முனனசாள் கிண்ணியசா பிர்ே் ச்யலசா-
ைர் சமசாஹமட கேனி இப்பசாலத்ேசால் 
பயைம் ச்யய ்வண்்டசாம் எனறும் இது 
அபசாயத்திற்குரியது எனறு கேசாசைசாளி 
மூலம் மக்கேபை அறிவுறுத்தியபேயும் 
அவேசானிக்கே முடிந்துள்ைது. இப்பசாலத்-
ேசால் ப்டகு ்்பவபய ்மற்சகேசாள்ை 
வீதி அபிவிருத்தி அதிகேசார்பப  அனுமதி 
வைஙகேவில்பல எனறும் கிண்ணியசா நகேர-
்பப ேமது அதிகேசாரத்திற்கேப்பசால் ச்னறு 
இப்ப்டகு ்்பவபய ்மற்சகேசாள்ை 
அனுமதி வைஙகியுள்ைேசாகேவும் இது்வ 
மக்கேளின உயிபர கேசாவு சகேசாள்ை ஏதுவசாகே 
அபமந்ேேசாகே இரசாஜசாஙகே அபமச்ர் சேரி-
வித்துள்ைசார்.

இப்ப்டகு ்்பவ கே்டந்ே சில மசாேஙகேைசாகே 
நப்டசபற்று வருகின்றது. பசா்ட்சாபல மசாை-
வர்கேளுக்கு இலவ்மசாகேவும் ஏபனயவர்கே-
ளுக்கு கேட்டைத்து்டனும் இப்ப்டகு ்்பவ 
்மற்சகேசாள்ைப்படடுள்ைது. அனுமதி வைங-
கேப்படடுள்ைது முப்றயசானேசா அல்லது 
முப்றயற்்றேசா எனபது ஒரு பு்றம் இருக்கே 

இப்ப்டகு ்பசாக்குவரத்திற்கு உரிய 
ேரத்பே சகேசாண்்டேசாகே கேசாைப்பட்டேசா? 
ஒரு ே்டபவயில் ச்ல்ல ்வண்டிய பய -
ணிகேளின  எண்ணிக்பகே மற்றும் பசாது-
கேசாப்பு அஙகிகேள் ்பசாக்குவரத்தின ்பசாது 
பயனபடுத்ேப்பட்டேசா என்ற வி்டயஙகேள் 
கேவனத்திற் சகேசாள்ைப்ப்ட ்வண்டியது 
முக்கியமசானேசாகும்.

கிப்டக்கேப் சபற்்ற ேவகேல்கேளினபடி 
இப்ப்டகு சில வள்ைஙகேபை ்்ர்த்தும் 
பரல்கேள் மற்றும் மரப்பலபகேகேபை 
சகேசாண்டும் ேயசாரிக்கேப்பட்டேசாகே கூ்றப்-
படுகின்றது. அத்து்டன குறித்ே ப்டகில் 
ஒரு ே்டபவயில் 20 ்பர் பயணிக்கேக் 
கூடியேசாகே இருக்பகேயில் 30க்கு 
்மற்பட்டவர்கேள் சகேசாண்டு ச்ல் -
லப்படடுள்ைேசாகேவும் குறிப்பி்டப் -
படுகின்றது. ்மலும் பசாதுகேசாப்பு 
அஙகிகேளும் வைஙகேப்ப்டடிருக்கே-
வில்பல.

இது அபசாயகேரமசான ப்டகு 
்்பவயசாகே கேசாைப்பட்டது்டன 
மக்கேள் அேபன சபசாருடபடுத்-
ேசாது இப்ப்டகு ்்பவயசால் 
பயைம் ச்யவது இலகுவசானது 
எனறு நிபனத்து பயைம் ்மற்-
சகேசாண்டிருக்கின்றசார்கேள். இப்ப -
்டகு ்்பவ குறித்து அபனவரும் 
அலடசியமசாகே இருந்ேபம்ய 
இவவிபத்து ஏற்ப்ட மூல கேசாரை-
மசாகும்.

ப்டகு விபத்து ஏற்பட்டதும் 
குறித்ே இ்டத்திற்கு சபசாதுமக்-
கேள், முப்பப்ட, சபசாலி்சார், அர் 
அதிகேசாரிகேளும் ச்னறு மீடபு 
பணிகேபை ்மற்சகேசாண்்டனர். 
பசா்ட்சாபல தினமசாகே குறித்ே நசாள் 
அபமயப் சபற்்றேசால் பசா்ட்சாபல 
மசாைவர்கேளும் ப்டகி்ல ச்ன-

றுள்ைனர். உயிரிைந்ே 06 ்பருள் ஒ்ர குடும்-
பத்பே ்்ர்ந்ே இரு ்்கேசாேரிகேள் மற்றும் 
ேசாயும் அவரது மகேளும் அ்டஙகியுள்ைபம 
குறிப்பி்டத்ேக்கேது. குறித்ே இரு ்்கேசாேரி-
கேளும் இபை பிரியசாே நண்பர்கேைசாகே்வ 
வசாழந்துள்ைனர். விபத்திற்கு முனனர் அச -
சிறுமிகேைது கேசாசைசாளிபய பசார்க்பகேயில் 
அபனவருக்கும் கேண்ணீர் சகேசாடடும் அவர்கே-
ைது மைபல வசார்த்பேகேளின சவளிப்பசாடு. 
ேனது ேந்பே்யசாடு கேபேத்ே கேசாசைசாளியசாகே 
அது அபமயப் சபற்றிருக்கேலசாம். அவர்கேள் 

அைவைசாவிய வி்டயம் 'நீண்்ட நசாடகேளுக்கு 
பினனர் பசா்ட்சாபல ச்ல்லவுள்்ைசாம். 
அதுவும் ப்டகு பசாபேயில் ்பசாகேவுள்்ைசாம். 
மீண்டும் சலசாக்்டவுன வரு்மசா சேரியல: 
்பசாயடடு வசா்ரசாம்' என்ற வசா்கேஙகேபை 
சகேசாண்்டேசாகே அக்கேசாசனசாளி கேசாைப்படு-
கின்றது.

்மலும் உயிரிைந்ேவர்கேளுள் முனபள்ளி 
ஆசிரிபயயும் அவரது 3வயது மதிக்கேத்-
ேக்கே முனபள்ளி மசாைவனும் கேசாைப்பட-
்டது்டன ேசாய ேனது மகேபன அபைத்ே -

வசாறு உயிபர இைந்ே உைர்வுபூர்வமசான 
்ம்பவம் பதிவசாகியது.  கிண்ணியசாவி்ல 
்்சாகேத்பே ஆழத்திய நிகேழவு இவவசாறிருக்கே 
கிண்ணியசா இபைஞர்கேள் உடப்ட சபசாது-
மக்கேள் அபனவரும் வீதிக்கு வந்தி்றஙகி-
யது்டன ்கேசா்ஙகேபை எழுப்பியவர்கேைசாகே 

ஆர்ப்பசாட்டஙகேபை ்மற்சகேசாண்்டனர். 
இேனசால் கிண்ணியசாவி்ல பசாரிய பேற்்ற 
நிபல ஏற்பட்டது. புஹசாரியடி ்ந்தியி்ல 
்டயர் சகேசாழுத்ேப்படடு கேண்்டனஙகேள் 
எழுப்பப்பட்டன.  மறுபு்றம் கிண்ணியசா 
பவத்திய்சாபல பிர்ே்த்தி்ல பேற்்றம் 
நிலவியது்டன மக்கேள் கூட்டமும் நிரம்பி 
வழிந்ேது. கிைர்ந்சேழுந்ே மக்கேபை கேட-
டுப்படுத்ே பசாதுகேசாப்பு பப்ட மற்றும் 
சபசாலி்சார் கே்டபமயில் இருந்ே ்பசாதும் 
கேடடுப்படுத்ே முடியசாே கேசாரியமசாகே்வ 
அபமந்திருந்ேது.

கிண்ணியசா நிலவரஙகேபை அறியும் 
்நசாக்கு்டனும் அடுத்ே கேட்ட ந்டவடிக்பகே-
கேபை ்மற்சகேசாள்வேற்கேசாகே மசாவட்ட அர-
்சாஙகே அதிபர் ்மன ேர்்னடிபசாடி்கேசாரை 
உ்டன மசாவட்ட ச்யலகேத்தில் நப்டசப்ற 
ஏற்பசா்டசாயிருந்ே கிரமசாத்து்டனசான கேலந்-

துபரயசா்டல் முன்னற்்ற குழு கூட்டத்பே 
மசாவட்ட ்மலதிகே அர்சாஙகே அதிபரி-
்டம் ந்டத்துமசாறு ்கேசாரி கிண்ணியசாவுக்கு 
ச்ன்றசார். அர்சாஙகே அதிபர் கிண்ணியசா 
பிர்ே் ச்யலகேத்திற்கு வருபகே ேந்ேசார். 
அேன்பசாது பிர்ே் ச்யலசாைர் எம்.ஏ. அர -
்சாஙகே அதிபருக்கு நிபலவரஙகேபை எடுத்-
துக் கூறினசார்.

குறிப்பிட்ட ்நரத்திற்கு பினனர் மக்கேள் 
கூட்டம் பிர்ே் ச்யலகேத்பே ்நசாக்கி 
பப்டசயடுத்ேது. பிர்ே் ச்யலகேத்திற்-

குள் நுபைய முற்பட்ட மக்கேள் கூட -
்டத்பே சபசாலி்சார் ேடுத்து நிறுத்தினர். 
இருப்பினும் பிரேசான நுபைவசாயில் 
கேேபவ உப்டத்து உள்வர முற்பட்டனர். 
சபசாலி்சார் உள்்ை வர வி்டசாது ேடுத்-
ேனர் மக்கேள். பிர்ே் ச்யலகேத்திற்கு 
முனனசால் உள்ை பமயவசாடியிலிருந்ே-
வர்கேள் பிர்ே் ச்யலகேத்தின கேண்ைசாடி-
கேபை  கேல்லினசால் எறிந்து உப்டத்ேனர். 
பல கேற்கேள் வீ்ப்பட்டன. பல கேண்ைசா -
டிகேள் உப்டத்து ்்ேமசாக்கேப்பட்டன. 
பிர்ே் ச்யலகே முனபு்ற மதிலி்ல 
கேசாைப்பட்ட அலஙகேசார மினகுமிழகேள் 
உப்டத்து சநசாருக்கேப்பட்டன. இேனசால் 
பிர்ே் ச்யலகேத்திற்கு பலத்ே ் ்ேம் ஏற் -
பட்டது. ்மலும் கிைர்ந்சேழுந்ே மக்கேள் 

பசாரசாளுமன்ற உறுப்பினர் எம்.எஸ்.சேௌபீக்-
கின வீடடுக்கும் ்்ேத்பே ஏற்படுத்தினர்.

வருபகே ேந்ேவர்கேைது ்கேசாரிக்பகேகேபை 
முனபவக்குமசாறு அர்சாஙகே அதிபர் குறிப் -
பிட்டசார். ஏற்பட்ட ்ம்பவம் இனி்மல் 
ஏற்ப்டக் கூ்டசாது. உயிரிைந்ேவர்ைது வீடுகே-
ளுக்கு ச்னறு அவர்கேைது துக்கேத்தில் கேலந்து 
சகேசாண்டு முடியுமசான உேவிகேபை ச்யவ்ே 
அர்சாஙகே அதிபரின ்நசாக்கேமசாகே அபமந்தி-
ருந்ேது. இருப்பினும் மக்கே்ைசாடு இரண்-
்ட்ற கேலந்து ச்யற்ப்டக் கூடிய வசாயப்பு 
அர்சாஙகே அதிபரிற்கு கிப்டக்கேவில்பல. 
கேசாரைம் மக்கேள் கிைர்ந்சேழுந்து ஆக்்ரசா -்
மசாகே ச்யற்பட்டபம்ய ஆகும். ஆர்ப்பசாட-
்டத்தில் ஈடுபட்ட மக்கேைது ்கேசாரிக்பகேகேபை 
எனனசவனபபே அறிந்து ச்யற்ப்ட அர-
்சாஙகே அதிபர் ேயசாரசாகே இருந்ேசார்.

அர்சாஙகே அதிபர் உ்டன வீதி அபிவிருத்தி 
அதிகேசார்பபயினபர சேசா்டர்பு சகேசாண்டு 
் கே சா ரி க் ப கே ப ய 
முன ப வ த் ே சா ர் . 
அேற்கிைஙகே வீதி 
அபிவிருத்தி அதிகேசார-
்பபயினர் இரண்டு 
வசாரஙகேளுக்குள் இயந்-
திர ப்டகு ்்பவபய 
் ம ற் ச கே சா ள் வ ே சா கே 
சேரிவித்ேனர்.

(22ம் பக்கேம் பசார்க்கே)

விமசானப்பப்ட  கேட்டபை  
்வைசாண்பம பிரிவின  கேட்டபை 
அதிகேசாரி  குருப் ்கேப்்டன ரஜீவ 
சகேசாடிப்பிலி  மற்றும் வனப்பசாது-
கேசாப்பு திபைக்கேைத்தின  ேபல-
பமயில்  கேடடுநசாயக்கே  விமசானப்-
பப்ட ேைத்தில் அபமத்துள்ை  
்வைசாண்பம பிரிவினசால் இந்ே 
விபேக்குண்டுகேள்  ேயசாரிக்கேப்-
பட்டன. 2030 ஆம் ஆண்டில் 
பசுபம விரிவசாக்கேத்பே  27% 
முேல் 32% ஆகே உயர்த்துவேன மூலம் நசாடடின 
நிபலயசான அபிவிருத்தி இலக்குகேபை அப்ட-
வேற்கேசாகே இலஙபகேயின வன அ்டர்த்திபய 
்மம்படுத்தும் ்நசாக்கேத்பே அப்டவ்ே இத்-
திட்டத்தின இலக்கேசாகும்.

இேன  முேலசாவது ச்யற்திட்டமசாகே  
ரணு்றவ ்ேசிய வனப்பகுதியின 5 ஏக்கேர் 
நிலப்பரப்பில் சுமசார்  5,000 விபேக்குண்டு-
கேளும் , 2 வது கேட்டமசாகே  அம்பசாப்ற லகுன 
வனப்பகுதியின 60 வனப்பகுதியில் 67,000 
விபேக்குண்டுகேளும் 3வது  கேட்டமசாகே  லகுன 
்ேசிய பூஙகேசாவில்  2020 டி்ம்பர் கேசாலப் 
பகுதியில் 25 ஏக்கேர் நிலப்பரப்பில் 30,000 
விபேக்குண்டுகேளும்   நசானகேசாவது முப்றயசாகே 
மீண்டும்  லகுன ்ேசிய பூஙகேசாவில் 60 ஏக்கேர் 
நிலப்பரப்பில் 67,000 விபேக்குண்டுகேளும் 5 
வது முப்றயசாகே  சகேபிளித்ே ்ேசிய  வனப்பகு-
தியில் 75 ஏக்கேர் நிலப்பரப்பில் 80,000 விபேக்-
குண்டுகேளும் இதுவபர விமசானப்பப்டயி-

னசால்  வசான வழிமூலம் வீ்ப்படடுள்ைன. 
வீரசவல இலஙபகே விமசானப்பப்ட ேைத்பே  
பமயமசாகே  சகேசாண்டு எம்ஐ -17 சஹலிசகேசாப்-
்டர் உேவியு்டன சுமசார் 65,000 விபேக்குண்-
டுகேள்  சுமசார்70 ஏக்கேர் நிலப்பரப்பில் வசான 
வழிமூலம் வீ்ப்பட்டன. இவற்றுள், கூலன, 
்வம்பு, ஆத்தி, நசாபகே, புளி, பருத்தி, பசாபல, 
வீபர, மருது, கித்துள் ்பசான்றபவ உள்ை்டங-
குகின்றன. இந்ே திட்டத்திற்கு விமசானிகேைசாகே 
விங கேமசாண்்டர்  ்்னகே கூரகேமுவ   மற்றும் 
துபை விமசானியசாகே பிபைட ்லப்டடினசால்  
சுேசார அமர்ேவ ஆகி்யசார் ச்யற்பட்டனர்.

கிண்ணியா பிரதேசத்தில் உள்ள 
ைக்்கள அமைவமரயும துயரத்தில்
ஆழ்த்திய நா்ளா்க ்கடநே 

23.11.2021 ம தி்கதி அமைநதுள்ளது. 
அதுோன் கிண்ணியா ்படகு வி்பத்தில்
சிறுவர்்கள உட்பட 06 த்பர் ்பலியாகிய சம-
்பவைாகும. யாரும எதிர்்பாராே விேைா்க
ஏற்படட இநந அைர்த்ேம கிண்ணியாமவதய
தசா்கத்தில் ஆழ்த்திய ்கறுப்பு திைைா்க
வரலாறறில் ்பதிவாகியது.

இலஙம்கயில் வை 
அடர்த்திமய அதி்கரிப்-
்பேற்காை தவமலத்திட-

டம ஒன்மறை விைாைப்்பமடத் 
ே்ள்பதி எயார் ைார்்ஷல் சுேர்சை 
்பத்திரை ேமலமையின் கீழ் 
இலஙம்க விைாைப் ்பமடயிைர் 
இலஙம்க வை ்பாது்கப்பு
திமைக்்க்ளம, த்பராேமை 
்பல்்கமலக்்கழ்க விவசாயபீடம, 
ைத்திய சுறறுச்சூழல் ஆமைய-
்கம ைறறும ைாஸ் க்கபிடல்
பிமரதவட லிமிகடட ஆகியவற-
றுடன் இமைநது ஆரமபித்துள-
்ளைர். ்கடநே 23 ஆம தி்கதி 
வத்தே்கை க்கபிளித்ே வைப்்பகு-
தியில் 06வது முமறையா்க வான்
வழிமூலம விமேகுண்டு வீச்சு
கசயறதிடடம இடமக்பறறைது.

சம்பந்தப்பட்டோர் ப்போறுபபுடன் பசயற்படடிருபபின்
கிண்ணியோ ்பரி்தோ்பத்்த ்தவிர்ததிருக்க முடியும!

்கோடு்க்ை மீளுருவோககும
்போரிய பசயல் திடடம

ஆக்ரோஷம ப்போங்கிபயழ ப்போதுச்
பசோதது்களுககும ்தனியோர் உ்ட்ை
்களுககும ்ச்தம வி்ைவித்ததும,
ஊட்கவியலோைர்்க்ைத ்தோககியதும
வி்வ்கைோன பசயல்்கைோபவன்்ப்்தயும
சம்பந்தப்பட்டோர் சிநதிததுப ்போர்ப்பது அவசியம

இலங்்்க விைோனப
்ப்டயினோல்
ஆறோவது ்தட்வயோ்க
வோன் வழியோ்க
வி்்தகுண்டு்கள்

எஸ்.எம.றைசீன்...?
(தகவல் உத்திய�ோகத்தர்), மோவட்ட 
ஊ்டகப் பிரிவு, மோவட்ட செ�லகம்,

திருயகோணமலல
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பூஸ்டர் தடுப்பூசி...
அதிகாரிகளுக்கு, ஜனாதிபதி 

ககாட்ாபய ராஜபக் ஷஆக�ாசனன 
வழங்கினார். 

கேற்று (26) கூடிய ககாவிட19 
தடுப்புச் கசய�ணிக் கூட்த்தின் 
கபாகத, ஜனாதிபதி இநத ஆக�ாச-
னனனய வழங்கியுள்ார். 

னவத்தியசான�களுக்கு கிளினிக் 
கசல்லும் 60 வயதுக்கு கேற்பட் 
அனனவருக்கும், அநத சிகிச்னச 

நின�யத்தில் னவத்கத இநத பூஸ்ர் 
தடுப்பூசினய வழங்கத் தீர்ோனிக்கப்-
பட்து. 

ககாகரானா னவரஸ கதாற்றுக்கு 
எதிரான இரண்ாவது க்ாஸ தடுப் -
பூசினயச் கசலுத்தி ஒருோதம் க்நத 
கதாற்்ா கோயகளுக்கு இ�க்கா-
கியுள் 20 வயதுக்கு கேற்பட் 
அனனவருக்கும், இநத மூன்்ாவது 
க்ாஸ தடுப்பூசினயச் கசலுத்த-

வும் தீர்ோனிக்கப்பட்து. இதன் 
பிரகாரம், புற்று கோயாளிகள, புற்-
றுகோயக்கு சிகிச்னச கபறுகவார், 
உறுப்பு ோற்று சத்திரசிகிச்னச -
கன் கேற்ககாணக்ார், இரத்த 
ோற்று கசயயப்பட் கோயாளிகள, 
கதாற்்ா கோய காரணோக கோய 
எதிர்ப்புச் சக்தி குன்நத அனனவ -
ருக்கும், விகச் னவத்திய பரிநது -
னரக்கனேய மூன்்ாவது க்ாஸ 

தடுப்பூசி கசலுத்தப்ப்வுள்து.  
உரிய சிகிச்னச நின�யங்கள 
(கிளினிக்) அல்�து சனிக்கிழனே 
ோடகளிலும், இத்தரப்பினருக் -
கான மூன்்ாவது தடுப்பூசி ஏற்்ல் 
பணிகள முன்கனடுக்கப்படு -
கேன்று, சுகாதாரச் கசனவகள 
பணிப்பா்ர் ோயகம் விகச் 
னவத்திய நிபுணர் அகச� குண -
வர்தன கதரிவித்தார். 

இந்தியாவிலிருந்து நாடு...
தங்கியிருக்கின்்வர்கன் ோட -

டுக்கு அனழத்து வருவதற்கு 
கேற்ககாள்ப்படடு வருகின்் 
ே்வடிக்னககள கதா்ர்பாக பிரதி 
உயர்ஸதானிகரினால் க்ற்க்ாழில் 
அனேச்சருக்கு கதரிவிக்கப்பட்து.   

இநதியாவிலிருநது அனழத்து 
வரப்ப்வுள் இ�ங்னகயர்களுக்கு 
பயண ஏற்பாடுகன் இ�வசோக 
வழங்குவதற்கும் கபாருடகன் 
எற்றிவருவதற்கும் ே்வடிக்னககள 
கேற்ககாள்ப்படடு வருவதாகவும் 
கதரிவித்த பிரதி உயர் ஸதானிகர், 
அனழத்து வரப்படுகின்்வர்களின் 
கச�வுகளுக்காக ஒவகவாரு குடும்-

பத்தினருக்கும் முதல் கட்ோக 
த�ா 30,000 ரூபாய வழங்குவதற்கு 
ஏற்பாடுகன் கேற்ககாணடுள்தா-
கவும், அடுத்த வரு்ம் சுோர் 7,000 
குடும்பங்கன் அனழத்து வருவ -
தற்கு எதிர்பார்ப்பதாகவும் கதரிவித் -
தார்.   

அனழத்து வரப்படுகின்்வர்க -
ளின் பூர்வீகப் பிரகதசங்களில் சர்வ -
கதச, தனியார் நிறுவனங்களின் பங் -
களிப்பு்ன் வீடுகன் அனேத்துக் 
ககாடுப்பதற்கும் எதிர்பார்ப்பதாக -
வும் கதரிவித்தார்.   

இம் முயற்சிகன் வரகவற்் 
அனேச்சர் ்க்்ஸ கதவானநதா, 

ோடடுக்கு வருவதற்கு விரும்பு -
கின்் இ�ங்னகயர், தங்களுன்ய 
பூர்வீக இ்ங்களில் மீளகுடிகயறி 
இயல்பு வாழனகனய கதா்ர்வ -
தற்கு கதனவயான ஒத்துனழப்புக் -
கன் வழங்குவதற்கு தயாராக 
இருப்பதாக கதரிவித்தது்ன் இவ 
வி்யத்தில் ஜனாதிபதி ககாட -
்ாபய ராஜபக் ஷேற்றும் பிரதேர் 
ேஹிநத ராஜபக் ஷஆகிகயாரின் 
பூரணோன ஒத்துனழப்பத் தனக்கு 
கின்க்குகேனவும் கதரிவித்தார்.   

பல்கவறு காரணங்களுக்காக இந -
தியாவின் சி்ப்பு முகாம்கங்களி -
லும் சின்ச்சான�களிலும் தடுத்து 

னவக்கப்பட டி ரு க் கின் ் வ ர் க ள 
கதா்ர்பாகவும் அவதானம் 
கசலுத்தப்ப் கவணடும் என்று 
கதரிவித்த அனேச்சர் ்க்்ஸ 
கதவானநதா, க்நத ோதம் 
முல்ன�த்தீவிற்கு விஜயம் 
கேற்ககாண்கபாது சி்ப்பு 
முகாம்களில் தடுத்து னவக்கப் -
படடுள்வர்களில் ஒரு பகுதி -
யினரின் உ்வினர்கள தன்னன 
சநதித்தனேனய சுடடிக்காடடியது -
்ன், அதுகதா்ர்பாக ஏற்கனகவ 
இநதிய அதிகாரிகளு்ன் க�நதுனர -
யாடியுள்னேனயயும் சுடடிக்காட-
டினார்.   

எதிர்்ால சந்ததிமயயய...
கேத்கதாழில் ேற்றும் நீர்ப்பாசன 

அனேச்சுக்கள மீதான குழுநின� 
விவாதத்தில் உனரயாற்றிய அனேச்-
சர் கேலும் குறிப்பிட்தாவது,  

அரிசி உடப் சிறு தானிய உற் -
பத்திப் கபாருடகள இ்க்குேதி 
கசயயப்படுகின்்ன. கோத்தத் 
கதசிய உற்பத்தியில் விவசாயத் -
தின் பங்கு வீழச்சியன்நதுள்து. 

அதிலிருநது மீ்கவ இநத வரவு 
கச�வுத் திட்ம் சேர்ப்பிக்கப்பட -
டுள்து.14,021 கிராே கசவகர் 
பிரிவுகளுக்கும் பாரபடசமின்றி 
நிதி ஒதுக்கப்படடுள்து. ோடுகள 
முன்கன் கிராேங்கள முன்கனற் -
்ப்ப் கவணடும். ககாகரானா -
வால் ப� பிரச்சினனகள ஏற்பட -
்ன. உள்ான்களுக்குக் கூ் 

கவளிோடுகளில் தங்கியிருக் -
கும் நின� குறித்து கவடகப்ப் 
கவணடும்.எேக்குத் கதனவயா -
னனத ோகே உற்பத்தி கசயயும் 
நின� ஏற்படுத்த திட்மி்ப்பட -
டுள்து. 

விவசாய முன்கனற்்த்துக்கு 
72,492 மில்லியன் ரூபா ஒதுக்கப் -
படடுள்து.  

விவசாய அனேச்சர், ஜனாதிபதி 
கபான்க்ாரின் உருவப்கபாம்னே -
கள எரிக்கப்படுகின்்ன. ஆனால் 
இது எதிர்கா� சநததியின் உருவ -
கபாம்னேகக்  என்பனத எரிக் -
கப்படுகின்்ன. இரசாயன பசன் 
பயன்பாட்ால் பா்சான� ோண -
வர்களுக்குக் கூ் புற்றுகோய ஏற்ப -
டுகி்து.  

ஈஸ்டர் தாக்குதல்ள்...
பாதுகாப்பனேச்சின் கசய�ா -

்ர் ேற்றும் கபாலிஸ ோஅதிபர் 
ஆகிகயாருக்கு அறிவிப்பதற்கு ே -்
வடிக்னக எடுத்ததாக ககாழும்பு 
விகச் மூவர் அ்ங்கிய கேல் நீதி-
ேன்்த்தில் அவர் கூறியுள்ார்.  

உயிர்த்த ஞாயிறு தினத்தன்று 
கேற்ககாள்ப்பட் தாக்குதன� 
தடுப்பதற்கு ே்வடிக்னக எடுக்-
கானே உளளிட் குற்்ச்சாடடு-
களின் கீழ, முன்னாள கபாலிஸ 
ோஅதிபர் பூஜித் ஜயசுநதர ேற்றும் 
முன்னாள பாதுகாப்பு கசய�ா்ர் 
கேேசிறி கபர்னாணக்ா ஆகிகயா-
ருக்கு எதிரான வழக்கில் மூன்்ா-
வது ோ்ாகவும் நி�நத ஜயவர்த்தன 
சாடசி வழங்கினார்.  

ஏப்ரல் 20 ஆம் திகதி கின்த்த பு� -
னாயவுத் தகவன� கதான�கபசி 
மூ�ம் கபாலிஸ ோஅதிபருக்கு அறி-
வித்ததாக அவர் கூறியுள்ார்.  

எனினும், அநதத் தகவல் கதா்ர் -

பில் அவர் அவவ்வு கவனம் 
கசலுத்தானேனய அறிநது ககாண-
்னேயினால், பாதுகாப்புச் கசய-
�ா்ருக்கும் அதனன அறிவித்ததாக 
நி�நத ஜயவர்தன சாடசியம் வழங் -
கியுள்ார்.

கபாலிஸ ோஅதிபர் இநதத் 
தகவன� பாரதூரோக கவனத்திற் 
ககாள்வில்ன�கயன்பது  தேக்கு 
கதரிநததாக பாதுகாப்பு கசய�ா்ரி-
்ம் கூறியதாகவும் அவர் குறிப்பிட -
டுள்ார்.  

ஏப்ரல் 20 ஆம் திகதிக்கு முன்னர் 
சஹரான் ோசிம் உளளிட் 
கடும்கபாக்குவாதிக்ால் தாக்கு -
தல் கேற்ககாள்ப்ப்�ாகேன 
கின்த்த தகவல்கள, 2019 ஆம் 
ஆணடு ஏப்ரல் 09 ஆம் திகதி ேன் -
கபற்் பாதுகாப்பு ஒருங்கினணப் -
புக் குழு கூட்த்தில் கூ் கவளிப் -
ப டு த் த ப் ப ் வி ல் ன � க ய ன வு ம் 
அதனன ேன்த்து னவத்திருக்க 

கவணடிய எவவித கதனவயும் 
தேக்கு இருக்கவில்ன�கயனவும் 
நி�நத ஜயவர்தன கூறியுள்ார்.  

ோடடில் அவகவன்யில் 
நி�விய அரசியல் சூழநின�களுக் -
ககற்ப அதனன கவளிப்படுத்துவத -
னால் ஏற்ப் முடியுோன அனனத்து 
பிரச்சினனகன்யும் தாம் எதிர் -
ககாளவதற்கு கேரிடுவதால், அது 
கதா்ர்பில் அன்ன்ய தினம் க�ந -
துனரயா் முயற்சிக்கவில்ன�கய -
னவும் அவர் சுடடிக்காடடியுள்ார்.  

ேம்பத்தகுநத பு�னாயவு தகவல் -
கன் கபாறுப்பு்ன் வழங்கியி -
ருநத கபாதிலும், அதனன தடுத்து 
நிறுத்தானேக்கான கபாறுப்னப 
தன்னால் ஏற்றுக்ககாள் முடியா -
கதனவும் அரச பு�னாயவு பிரிவின் 
முன்னாள தன�னே அதிகாரி நீதி -
ேன்்த்தில் கதரிவித்துள்ார்.  

பு�னாயவு அதிகாரிகள என்் 
வனகயில், தேக்கு கின்க்கும் 

தகவல்கன் உரிய தரப்பினருக்கு 
அறிவிக்கும் கசயற்பாடன்கய 
தம்ோல் கேற்ககாள் முடியுகேன -
வும் அவர் குறிப்பிடடுள்ார்.  

தாக்குதல் கேற்ககாள்ப்படும் 
கபாது, ஜனாதிபதி இ�ங்னகயில் 
இருக்கவில்ன�. எனகவ, பாது -
காப்பு கசய�ா்ருக்கு ோடடின் 
பாதுகாப்பு கதா்ர்பில் பாரிய 
கபாறுப்பு வழங்கப்படடிருந -
தது. ஏப்ரல் 20 ஆம் திகதி தனக்கு 
கின்த்த அனனத்து பு�னாயவு 
தகவல்கன்யும் அவகவன்யி -
க�கய பாதுகாப்பு கசய�ா்ருக்கு 
அறிவித்ததாகவும் நி�நத ஜயவர் -
தன கூறியுள்ார்.  

ோேல் ப�ல்க�, ஆதித்ய பட -
்கபதிகக ேற்றும் கோேேட 
இஸடீன் ஆகிய மூவர்ங்கிய நீதிப -
திகள குழாம் முன்னின�யில் இநத 
வழக்கு விசானணக்கு எடுத்துக் -
ககாள்ப்பட்து.  

நாடு முழுவதும...
அலுவல்கள தினணக்க்ம் கேற்-

ககாணடுள்தாக அத்தினணக்க்ம் 
கதரிவித்துள்து.  

தினணக்க்ம் கவளியிடடுள் 
கசயதிக்குறிப்பில் கதரிவிக்கப்பட-
டுள்தாவது,  னசவத் தமிழர்களுக்-
ககன்று ஒரு ேதிப்புமிகு அன்யா-
்ம் தநதவர் ஸ்ரீ�ஸ்ரீ ஆறுமுகோவ�ர் 
கபருோன். பல்துன் ஆளுனே மிக்க 
தீர்க்கதரிசனப் பார்னவ ககாண் 
கபருேகனார் ேேக்காகச் கசயத அரும்-
பணி னசவத் தமிழு�கம் என்ன 
னகம்ோறு கசயதாலும் ஈ்ாகாது.   

இத்தகு கபருனே மிகு கபரு-
ோனின் 142 ஆவது குருபூனஜ 
ேன்ோன் இநது சேய, க�ாசார அலு-
வல்கள தினணக்க்ம் ோடு முழுவ-
தும் அனுஷ்டிப்பதற்கு ஏற்பாடுகள 
கசயதுள்து.   

ஸ்ரீ�ஸ்ரீ ஆறுமுகோவ�ர் விழாவும் 
குருபூனஜயும் கசர்நத நிகழவாக, 
இன்று 27 ஆம் திகதி சனிக்கிழனே, 
கான� 9.30 ேணிக்கு ஸ்ரீ�ஸ்ரீ ஆறு-
முகோவ�ர் சனப, ஈழத்துத் திருகே-
றித் தமிழ ேன்்ம், அகி� இ�ங்னக 
இநதுோேன்்ம், இநது வித்தியா 
விருத்திச் சங்கம், இ�ங்னக னசவ 
கேறிக் கழகம் ஆகியவற்றின் ஏற்பாட-
டில் - இநது சேய, க�ாசார அலுவல்-
கள தினணக்க்த்தின் அனுசரனண-
கயாடு, ககாழும்பு - பம்ப�ப்பிடடி 
சரஸவதி ேண்பத்தில் ேன்கப-
்வுள்து.   ேல்லூர், ஸ்ரீ�ஸ்ரீ ஆறு-
முகோவ�ர் ேணிேண்பத்திலும் 
இன்று 27 சனிக்கிழனே, கான� 8.00 
ேணிக்கு, ஸ்ரீ�ஸ்ரீ ஆறுமுகோவ�ர் 
கபருோனின் குருபூனஜ நிகழவும் 
ேன்கப்வுள்து.   

புததளததில நீர்தயதக்்...
 இதன்படி, கததுரு ஓயா நிர்த்கதக்-

கத்தின் எடடு வான் கதவுகள ஐநது 
அடி வனரயும், இராஜாங்கனண 
நீர்த்கதக்கத்தின் ோன்கு வான் கதவு-
கள எடடு அடி வனரயும், இரணடு 
வான் கதவுகள ஆறு அடி வனரயும், 
இரணடு வான் கதவுகள ோன்கு அடி 
வனரயும், ோன்கு வான் கதவுகள 
இரணடு அடிவனரயும் தப்கபாவ 
நீர்த்கதக்கத்தின் இரணடு வான் கத -
வுகள ஒரு அடி வனரயும், இரணடு 

வான் கதவுகள 06 அங்கு�ம் 
வனரயும் தி்க்கப்படடுள்ன.  

அத்து்ன், இங்கினிமிடடிய நீர்த் -
கதக்கத்தின் 06 வான் கதவுகளும் 
இரணடு அடி வனரயும், அங்கமுவ 
நீர்த்கதக்கத்தின் இரணடு வான் 
கதவுகள ோன்கு அடி வனரயும் 
தி்க்கப்படடுள்தாக புத்த்ம் 
ோவட் அனர்த்த முகானேத்துவ 
ேத்திய நின�ய க்னே கேர அதி -
காரிகயாருவர் கதரிவித்தார்.   

Molnupiravir Capsule ைருந்மத...
ஜனாதிபதி ககாட்ாபய ராஜ -

பக் ஷகேற்று ஆக�ாசனன வழங்கி-
யுள்ார்.  

கேற்று (26) கூடிய ககாவிட19 
தடுப்புச் கசய�ணிக் கூட்த்தின் 
கபாகத, ஜனாதிபதி ககாட்ாபய 
ராஜபக் ஷஇநத ஆக�ாசனனனய 
வழங்கியுள்ார்.  

ககாவிட19 கோயாளிகளுக்காக, 
பிரிட்ன் உளளிட் சி� ோடுக-
ளில் தற்கபாது பயன்படுத்தப்பட-
டுவரும் கோல்னுபிரவீர் வில்ன� 
(Molnupiravir Capsule) கபற்றுக்-

ககாடுப்பது கதா்ர்பில் ககாவிட19 
தடுப்புச் கசய�ணிக் கூட்த்தின் 
கபாது க�நதுனரயா்ப்பட்து.  

இதன்கபாகத,ககாவிட19 னவர -
ஸுக்கு எதிரான தடுப்பூசிகன் ோட-
டுக்குக் ககாணடு வநதது கபான்று 
அரச ேருநதாக்கல் கூடடுத்தாபனத்-
தினூ்ாக இநத வில்ன�கன்யும் 
ோடடுக்கு ககாணடுவர ே்வடிக்னக 
எடுக்குோறு, இராஜாங்க அனேச்சர் 
கபராசிரியர் சன்ன ஜயசுேனவுக்கு, 
ஜனாதிபதி இவவாறு ஆக�ாசனன 
வழங்கினார்.  

ைனுமீதான ்பரிசீலமைக்கு...
 ேனுக்கள மீதான பரிசீ�னனக்கு 

பிரதே நீதியரசர் தன�னேயி�ான 05 
கபர் ககாண் உயர் நீதிேன்் நீதிப-
திகள குழாம் நியமிக்கப்படடுள்து.  

ேனுக்கள மீதான பரிசீ�னனகள 
எதிர்வரும் 29 ஆம் திகதி விசார-
னணக்கு எடுத்துக் ககாள்ப்படும்.
கபராயர் கேல்கம் கர்தினால் ரஞ்சித் 
ஆண்னக ேற்றும் எல்க� குண-
வன்ச கதரர், ஐக்கிய ேக்கள சக்தி-
யின் கபாதுச்கசய�ா்ர் ரஞ்சித் 
ேத்துேபண்ார, ேக்கள விடுதன� 
முன்னணியின் முன்னாள பாராளு-
ேன்் உறுப்பினர் வசநத சேரசிங்க 
ேற்றும் இ�ங்னக மின்சார கதாழில்-
நுடப சங்கத்தின் கபாதுச்கசய�ா்ர் 
ரஞ்சன் ஜய�ால் கபகரரா ஆகிகயா-

ரால் இநத 03 அடிப்பன் உரினே 
மீ்ல் ேனுக்களும் தாக்கல் கசயயப்-
படடிருநதன.

பிரதேர் ேஹிநத ராஜபக் ஷஉள -
ளிட் அனேச்சரனவ அனேச்சர்கள 
27 கபர், இ�ங்னக மின்சார சனப, 
கவஸட ககாஸட பவர் தனியார் 
நிறுவனம், �க்தனவி நிறுவனம், 
இ�ங்னக ேத்திய வங்கியின் நிதிச்-
சனப, இ�ங்னக கபடகராலிய கூட -
டுத்தாபனம், ககாளவனவு கசயயும் 
அகேரிக்க நிறுவனம், நிதி,மின்சார, 
வலு சக்தி அனேச்சுக்களின் கசய-
�ர்கள, அனேச்சரனவயின் கசய�ர் 
உளளிட் 43 தரப்பினர் ேனுவின் 
பிரதிவாதிக்ாக கபயரி்ப்படடுள-
்னர்.  

SLFP யு்டன் எைக்கு எந்தவித...
சிறிகசன பாராளுேன்்த்தில் 

கதரிவித்த குற்்ச்சாடன் முழு-
ோடும் கண்து. கசதனப் பசன் 
கதா்ர்பான முடினவ சு.க அனேச்-
சர்கள இருக்னகயில் அவர்களின் 
உ்ன்பாடடு்கன இநதத் திட்ம் 
முன்கனடுக்கப்பட்ன. கூடடுப் -
கபாறுப்பு இருக்க கவணடும். அவர் 
கதரிவித்த குற்்சாடன் ேறுக்கி-
க்ன்.கசதனப் பசன் விவகாரத்னத 
தேது அரசியலுக்காக பயன்படுத்தி 
வருகி்ார். விவசாயிகள 50 வீத 
கசதனப் பசன்க்கு உ்ன்படடுள -்
னர் என்்ார்.   

இராஜாங்க அனேச்சர் �சநத அழ -

கியவன்ன இது கதா்ர்பில் கருத்-
துத் கதரிவித்தகதாடு இநதப் பிரச்சி -
னனனய கேலும் நீடித்துக் ககாணடு 
ககாணடு கசல்�த் கதனவயில்ன�. 
யாராவது எம்.பினய பற்றி கபசுவ -
தானால் அவர் சனபயில் இருக் -
கும் கபாகத கபச கவணடும் என 
சனப முதல்வர் கூறியிருநதார். 
எனகவ முன்னாள ஜனாதிபதி 
சனபயில் இருக்கும் கவன்யில் 
இநதப் வி்யத்னத கபசியிருநதால் 
அவருக்கும் பதில் வழங்கியிருக்க-
�ாம். இநத வி்யத்னத கதா்ர்ந-
தால் எேக்கும் கபச கேரிடுகி்து 
என்்ார்.   

Gas சிலிண்டர் வவடிப்பு...
கதரிவிக்கப்படடுள்து.  
இச் சநதர்ப்பத்தில், கசயல்நின� -

யிலிருநத மின்சார உபகரணங்களிலி-
ருநது கவளியான தீப்கபாறிகளும் 
அதற்குக் காரணோகுகேன்றும் அரச 
இரசாயன பகுப்பாயவு தினணக்க-
்ம் கதரிவித்துள்து.  

இதற்கு முன்னர், இரத்தினபுரி, 
அ�வவ, கவலிகே உளளிட் 
சி� பிரகதசங்களில், இதுகபான்று 

எரிவாயு கசிவு காரணோக, ஏற்பட் 
தீப்பரவல் சம்பவங்கள அறிக்னகயி-
்ப்பட்ன.  

இகதகேரம், கேற்று , ககாட்ாவ 
பன்னிப்பிடடிய பகுதியில் இது -
கபான்்கதாரு சம்பவம் பதிவானது.
வீக்ான்றில் இ்ம்கபற்் இநத 
கவடிப்பு சம்பவத்திற்கு எரிவாயு 
கசிகவ காரணோகுகேனக் கண்றி -
யப்படடுள்து.  

பூஜிதவுக்கு எதிரான வழக்கில...
சாடசியேளிப்பதற்காக எதிர்வரும் 

29ஆம் திகதி நீதிேன்்த்தில் ஆஜரா -
குோறு கபாலிஸ ோஅதிபர் சி.டி 
விக்கிரேரத்னவுக்கு அனழப்பானண 
அனுப்பப்படடுள்து.  

இநத வழக்கு கேற்று (26) 

ககாழும்பு கேல் நீதிேன்்த்தில் 
ோேல் ப�ல்க�, ஆதித்ய ப்கபந -
திகக ேற்றும் கோேேட இர்ஷதீன் 
ஆகிய மூவர்ங்கிய நீதியரசர்கள 
குழாம் முன்னின�யில் எடுத்துக் -
ககாள்ப்பட்து.  

நாடம்ட இயலபு நிமலக்கு ...
காட்ல்களின் கீழ வழனே 

கபான்று மீணடும் கசயற்படுத்த தீர்-
ோனித்துள்தாக அவர் கூறினார்.  

எவவா்ாயினும், தி்க்கப்படும் 
இ்ங்கள எநத எல்ன�க்குளளிருக்க 
கவணடும் என்பது கதா்ர்பில் ஜனா-
திபதியு்ன் க�நதுனரயா்வுள்தா-
கவும் அவர் கதரிவித்துள்ார்.  

இகதகவன், இநத இ்ங்-

கள கபாதுேக்கள பாவனனக்காக 
வழனே கபான்று தி்க்கப்பட்ா-
லும் கூ், முகக்கவசம் அணிதல், 
பூரண தடுப்பூசிகன்ப் கபற்றிருத்-
தல் ேற்றும் சமூக இன்கவளி-
னயப் கபணல் கபான்்ன குறித்தும் 
கவனம் கசலுத்தப்ப் கவணடும் 
என்றும் அனேச்சர் கேலும் சுடடிக் -
காடடினார். 

இந்தியாவுக்கு...
இதற்கனேய ஸ்ரீ�ங்கன் எயார்-

ன�ன்ஸ நிறுவனத்தின் இநதிய ே்வ-
டிக்னககள குறித்து சுற்று�ாப் பயணி-
களுக்கு அறிவுறுத்த இதுகவ சி்நத 
சநதர்ப்போகுகேன அவர் கதரிவித்துள-

ா்ர்.    இதற்கின்யில், உ�க ா்விய 
பயணக் கடடுப்பாடுகள த ர்்த்தப்பட-
டுள்தால், சுற்று�ாப் பயணிகள ேத்தி-
யில் ேம்பிக்னகனய வ ர்்க்க இது ஒரு 

சி்நத வாயப்கபனவும் அவர் குறிப்பிட-
டுள ா்ர்.   

இ�ங்னகயின் மிகப்கபரிய சநனத-
யாக இநதியா திகழவதாகவும், இந-
தியாவுக்கான முழுனேயான கசயற்-
பாடுகன  ் மீ  ் ஸதாபிக்க ஸ்ரீ�ங்கன் 
எயார்ன�ன்ஸ அர்ப்பணிப்பு்ன் 
இருப்பதாகவும் அவர் சுடடிக்காடடி-
யுள்ார்.   

கிளிவநாச்சியில வ்பாலிஸாமர...
கிளிகோச்சி தர்ேபுரம் பகுதியில் 

க்நத ஒக்க்ாபர் 04 ஆம் திகதி 
இ்ம்கபற்் கோதக�ான்றின்-
கபாகத, இவர்கள கபாலிஸ அதிகா -
ரிகளின் க்னேகளுக்கு இன்யூறு 
வின்வித்து அதிகாரிகயாருவனர-

யும் தாக்கியுள்தாக கபாலிஸார் 
கதரிவிக்கின்்னர்.  இச்சம்பவம் 
கதா்ர்பில் கத்ப்படடுவநத ஆறு 
கபரும் இவவாறு சுோர் ஒன்்னர 
ோதங்களின் பின்னர் இராஜகிரிய-
வில் னகதுகசயயப்படடுள்னர்.

இலஙம் ்பரீடமச...
வழங்கப்படடுள்தாக கதரிவிக் -

கப்படுகின்்து.   இதன்படி, அடுத்த 
வாரம் பரீடனசகள ஆனணயா் ர் ோயக-
ோக எல்.எம்.டி.தர்ேகசன க்னேகன்ப் 

கபாறுப்கபற்க உள ா்ர். சனத் பூஜித 2017 
ஆணடு ேவம்பர் ோதம் முதல் பரீடனச 
ஆனணயா் ர் ோயகோக பணியாற்றி 
வநதனே குறிப்பி்த்தக்கது.  

அரச ்பா்டசாமல்ளுக்கு...
கதரிவித்தார்.
ககாவிட19 பரவல் காரணோகப் 

பா்சான�கள தற்காலிகோக மூ்ப் -
படடிருநதன.

ோடடில் ககாவிட19 பரவல் குன -்

வன்நதது.தற்கபாது பா்சான�-
கள கட்ம் கட்ோக மீணடும் தி்க் -
கப்படடு, கல்வி கசயற்பாடுகள 
ேன்கபற்று வருகின்்னே குறிப்பி-
்த்தக்கது.

்்டற்பம்டயினரின்...
பயணிகள ப்ககான்று இயக்கப்-

படடுள்து.  
ப்கில் பயணிகள பாதுகாப்பாக 

ஏறுவதற்கு தற்காலிக இ்கோன்-
றும் க்ற்பன்யால் அனேக்கப்பட-
டுள்து.  

துப்்பாக்கி சூடடில... 03ஆம ்பக்் வதா்டர்...

கேடடிகேவா ககான� கசய -
யப்பட்ார்.  

இநத சம்பவம் கதா்ர்பில் 
விசாரனணகன் முன்கனடுத்த 
கபாலிஸார் பிரதான சநகதகேபராக 
‘டிங்கல் �சநத’ என்்னழக்கப்ப -
டும் �சநத என்பவனர அன்யா -
்ப்படுத்தினர். எவவா்ாயினும் 
சம்வத்னத அடுத்து தன�ேன்வா -
கியிருநத டிங்கல் �சநதனவ கதடி 
கபாலிஸார் விசாரனணகன் ஆரம் -
பித்திருநதனர்.  

தன�ேன்வாகியிருநத டிங்கல் 
�சநதனவ கபாலிஸார் வியாழக் -
கிழனே னகது கசயதனர். சநகதக 
ேபரி்ம் ே்த்தப்பட் கே�திக 
விசாரனணகளில் அவர் ேன்நதி -
ருநத வீடடில் ககான�க்காக பயன் -
படுத்திய னகத்துப்பாக்கி ேற்றும் 
னககுணடுகள ேன்த்து னவக் -
கப்படடுள்தாக கதரிவிக்கப்பட -
்னேக்கனேய சநகதகேபரு்ன் 
கபாலிஸாரும் ஸத�த்துக்குச் கசன் -
்னர்.  

இதன்கபாது சநகதக ேபருக்கும் 
கபாலிஸாருக்குமின்யில் இ்ம் -
கபற்் துப்பாக்கிச்சூடடில் சநகதக 

ேபர் கபாலிஸாரின் துப்பாக்கிச் 
சூடடுக்கு இ�க்காகி உயிரிழந -
துள்ார். 

அத்து்ன் சநகதக ேபனர னகது 
கசயவதற்காக கசன்்கபாது ஏற் -
பட் கோதலில் காயேன்நத 
இரு கபாலிஸ உத்திகயாகத்தர்கள 
களுத்துன் னவத்தியசான�யில் 
சிகிச்னச கபற்று வருகின்்னர்.  

உயிரிழநதுள் சநகதக ேபர் 
பல்கவறு குற்்ச் கசயல்கள 
கதா்ர்பில் கத்ப்படடு வநதவ -
ராவார். 

குறிப்பாக பணத்துக்காக 
ககான� கசயதல், ககாளன்ய -
டித்தல், கபானதப்கபாருள க்த் -
தல் உளளிட்னவ கதா்ர்பில் 
கத்ப்பட் முக்கிய சநகதக ேப -
ராவார்.  

இநத துப்பாக்கிசூடடு சம்பவம் 
கதா்ர்பில் களுத்துன் ோவட்த்-
துக்குப் கபாறுப்பான சிகரஷ்் பிரதி 
கபாலிஸ ோஅதிபரின் கணகாணிப்-
பின் கீழ, களுத்துன் குற்் விசார -
னணப்பிரிவினரால் விசாரனணகள 
ே்த்தப்படடு வருவதாக கபாலிஸ 
கபச்சா்ர் கேலும் கதரிவித்தார். 

நாம சிங்ள ைக்்ளுக்கு... 03ஆம ்பக்் வதா்டர்...

 கபாகத அவர் இவவாறு கதரிவித்-
தார்.   

விவாதத்தில் கதா்ர்நதும் உனரயாற்-
றிய அவர்:   

இரசாயன உரத்னத இ்க்குேதி கசய-
வதில்ன� என அரசாங்கம் கதரிவித்-
திருநதகபாதும் அரிசி இ்க்குேதினய 
கேற்ககாணடு வருகி்து. அதற்கி-
ணங்க கவளிோடுகளில் இரசாயன 
உரம் பாவிக்கப்படடு கேற்பயிர்ச்கச-
யனக கேற்ககாள்ப்பட் அரிசினய 
ோடடுக்கு ககாணடு வரப்படுகின்-
்து என்பனத அரசு ஏன் கவனத்தில் 
ககாள்வில்ன�.   

இரசாயன உர பாவனனனய நிறுத்-

துவதற்கு அரசாங்கம் தீர்ோனம் எடுத்-
திருநதால் அதனன கட்ம் கட்ோக 
ேன்முன்ப் படுத்தி இருக்க�ாம் 
ஆனால் அரசாங்கம் கேற்ககாண் 
திடீர் முடிவு காரணோக விவசாய 
சமூம் கபரும் பாதிப்புகன்யும் 
இழப்புகன்யும் எதிர்கோக்கியுள-
்து என்பனத அரசாங்கம் உணர 
கவணடும்.

அது கதா்ர்பில் அரசாங்கம் 
தேது கூடுதல் கவனத்னத கசலுத்த 
கவணடும். விவசாயிகள பாதிப்பன -்
யாத வனகயில் ே்வடிக்னககள முன்-
கனடுக்கப்ப் கவணடும் என்றும் 
அவர் கேலும் கதரிவித்தார்.  

்ப்டகு வி்பததில அறுவர்... 03ஆம ்பக்் வதா்டர்...

 இநநின�யில் கிழக்கு ோகாண 
சிகரஷ்் பிரதிப் கபாலிஸ ோஅ-
திபர் கேல் சில்வா, திருககாண -
ேன� பிரதிப் கபாலிஸ ோஅதிபர் 
�யனல் குணதி�க்க ஆகிகயாரின் 
கேரடி கேற்பார்னவயில் சிகரஷ்் 
கபாலிஸ அத்தியடசகர் பிரசன்ன 
பிரஹேனககயின் வழி ே்த்தலில், 
கிணணியா கபாலிஸ நின�ய 
கபாறுப்பதிகாரியின் கீழ கே�திக 
சி்ப்பு விசாரனணகள ஆரம்பிக்கப்-
பட்ன.  

இதன்கபாது கேற்றுமுன்தினம் 
கிணணியா கபாலிஸ நின�யத்துக்கு 
அனழக்கப்பட் ேகர சனப தன�வர் 

ேளீம், அங்கு னகது கசயயப்பட-
்ார். னகது கதா்ர்பில் கருத்து கதரி-
வித்த கபாலிஸ கபச்சா்ர் சிகரஷ்் 
கபாலிஸ அத்தியடசகர் நிோல் 
தல்துவ,  

‘ 06 கபரின் உயிரிழப்புக்கு காரண-
ோன சம்பவத்துக்கு ேன்முகோக   
ப்குப் பானதனய ே்த்திச் கசல்� 
அனுேதியளித்துள்ார். இது கதா்ர்-
பில் எநத கவனத்னதயும் அவர் 
கசலுத்தவில்ன�. இவவா்ான 
பின்னணியிக�கய சம்பவத்து்ன் 
அவருக்கு குற்்வியல் கபாறுப்பு 
சாட்ப்படடு னகது கசயயப்பட்ர் 
’ என குறிப்பிட்ார். 

உள்நாடடு அறுவம்டயின்... 03ஆம ்பக்் வதா்டர்... 
ோடடில்  முன்னனய கா�ங்க -

ளில் இரசாயன உரம் இல்�ாே -
க�கய விவசாய ே்வடிக்னககள 
கேற்ககாள்ப்பட்ன. ஆனால் 
இப்கபாது அவவாறில்ன� ககளவி 
அதிகோக உள் நின�யில் இரசா -
யன உரம் மிகவும் அவசியோகி -
்து.   ஒகர இரவிக�கய இரசாயன 
உரத்தின் இ்க்குேதினய நிறுத்துவ -
தற்கு அரசாங்கம் கேற்ககாண் 
தீர்ோனம் சரியானதல்�.  

 அதற்காக ோம் விவசாய அனேச் -
சனர அல்�து ஜனாதிபதினய 
ேடடும் குன் கூ் முடியாது. 
ஜனாதிபதிக்கு விவசாயத்துன் 
கதா்ர்பில் ஆக�ாசனன வழங்கி -

யவர் யார் என்று கதடிப் பிடித்து 
அவனர தூக்கிலி் கவணடும்.  

குறிப்பாக நுவகரலிய ோவட் 
விவசாயிகள உரத் தடடுப்பாடு 
காரணோக கபரும் பாதிப்னப 
எதிர்கோக்கியுள்னர். தற்கபாது 
நி�வும் சீரற்் கா�நின� ேற்றும் 
உரப் பிரச்சினன காரணோக ேரக்க -
றிகளின் வின� மிகவும் அதிகரித்து 
காணப்படுகின்்து. இநத உர பிரச் -
சினனக்கு வினரவாக தீர்வு கணடு 
விவசாயிகளின் எதிர்பார்ப்னப 
நின்கவற்் அரசாங்கம் ே்வ -
டிக்னக எடுக்க கவணடும் என்றும் 
அவர் சனபயில் ககடடுக்ககாண -
்ார். 

ஐக்கிய நாடு்ள் சம்ப... 03ஆம ்பக்் வதா்டர்... 
சநதிப்பின் பிரதிப�னாககவ, கலீட 

கியாரி இ�ங்னகக்கு வருனக தநதுள-
்ார். அன்க்ானிகயா குடகரஸசின் 
வாழத்துகன  ்ஜனாதிபதிக்கு கதரிவித்த 

கலீட, ஐக்கிய ோடுகள சனப, இ�ங்னக 
கதா்ர்பான விகச  ் அவதானத்து்ன் 
நீண  ்கா�ம் கசயற்ப  ்எதிர்பார்ப்பதா-
கவும் குறிப்பிட்ார்.   

்ாலததிறய்ற்ற சட்டங்மள... 03ஆம ்பக்் வதா்டர்...

கதரிவித்தார்.  
பாராளுேன்்த்தில் கேற்று 

விவசாய ேற்றும் நீர்ப்பாசன அனேச் -
சுக்களின் வரவு கச�வுத் திட்ம் 

மீதான குழுநின� விவாதத்திற்கு 
பதி�ளித்து உனரயாற்றும் கபாகத 
அனேச்சர் ேஹிநதானநத அளுத்க -
ேகக இவவாறு கதரிவித்தார்.  
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வர்த்தக அமைச்சர கலாநிதி 
பந்துல குணவர்தன பிர்தை அதி -
தியாக கலந்து ககாண்டத்தாடு 
பிராந்திய ஒ்ததுமைப்பு இரா -
ஜாஙக அமைச்சர ்தாரக பாலசூ -
ரிய ககௌரவ அதிதியாக கலந்து 
ககாண்டார.

இவ்விைாவில் உமரயாற்றிய 
வர்த்தக அமைச்சர இரு்தரப்பு 
வர்த்தகம், மு்தலீடு ைற்றும் கபாரு-
ளா்தார ஒ்ததுமைப்மப தைம்படு்த-
துவதில் பாகிஸ்தானின் முன்மு -
யற்சிமய  வரதவற்்றது்டன், இரு 
நாடுகளுக்கும் இம்டயிலான நீண-
்டகால  உ்றவிமன சுட்டிக் காட்டி-
னார.

தைலும், இரு நாடுகளுக்கும் 
இம்டயிலான சு்தந்திர வர்த்தக 
உ்டன்படிக்மக இரு்தரப்பு வர்த-
்தக்தம்த விரிவுபடு்ததுவ்தற்கு 
கணி்சைான பஙகளிப்மப வைங-
கியுளள்தாகவும் எவ்வா்றாயினும், 
சு்தந்திர வர்த்தக உ்டன்படிக்மக-
யின் முழு ்சா்ததியப்பாட்ம்டயும்  
உறுதி க்சயய க்தா்டரசசியான 
முயற்சிகள த்தமவ எனவும் 
வர்த்தக அமைச்சர சுட்டிக்காட்-
டியத்தாடு பாகிஸ்தானுக்கான 
இலஙமக கபாருட்களின் ஏற்றுை-
திமய தைம்படு்ததும் வமகயில் 
இலஙமக வர்த்தக நாைஙகள 
ைற்றும் ்தயாரிப்புகமள தைலும் 
அபிவிரு்ததி க்சயவ்தற்கான 
முயற்சிகள தைற்ககாளளப்பட்டு 
வருவ்தாகவும் அவர சுட்டிக் காட் -
டினார.

இலஙமகக்கான பாகிஸ்தானின் 
பதில் உயரஸ்தானிகர ்தன்வீர 
அஹைட் உமரயாற்றும் தபாது, 
பாகிஸ்தானு்டன் சு்தந்திர வர்த்தக 
ஒப்பந்்தம் (FTA) க்சயது ககாண்ட 
மு்தல் நாடு என்்ற கபருமைமய  
இலஙமக அனுபவிக்கி்றது என்று 
சுட்டிக் காட்டியத்தாடு, பாகிஸ-
்தான்- இலஙமக சு்தந்திர வர்த்தக 
உ்டன்படிக்மகக்கு அமைய, வர்த-
்தகம் ைற்றும் மு்தலீட்டின் உயர 
்சா்ததியமுளள தும்றகளில் கூட்டு 
முயற்சிகள ைற்றும் கபாருளா்தார 
ஒ்ததுமைப்மப தைம்படு்ததுவ்தன் 
மூலம் இரு நாட்டு உ்றவுகமள 

தைலும் உறுதிப்படு்த்த தவணடிய-
்தன் அவசிய்தம்தயும் அவர வலி -
யுறு்ததினார. இலஙமகயு்டனான 
உயர வர்த்தக ந்டவடிக்மககமள 
தைற்ககாளள பாகிஸ்தான் அர-
்சாஙகம் அரப்பணிப்பு்டன் இருப்-
ப்தாகவும் பதில் உயரஸ்தானிகர 
குறிப்பிட்்டார.

வர்த்தகச க்சயலர திருைதி 
அஸைா கைால், இரு்தரப்பு வர்த-
்தக்ததின் ்சா்ததியைான பகுதிகள, 
்சவால்கள ைற்றும் முன்தனாக்கி 
க்சல்லும் வழிகள ஆகியவற்ம்ற 
விரிவாக விளக்கப்படு்ததிய-
த்தாடு இக்கரு்த்தரஙகில் தநாக்கம் 
ைற்றும் அம்டவுகள குறி்ததும் 
கரு்தது்த க்தரிவி்த்த அவர, எதிர-
கால்ததிலும் இது தபான்்ற நிகழ்வு-
களின் முக்கிய்ததுவ்ததிமன எடு்த-
துமர்த்தார.

ககாழும்பில் உளள பாகிஸ-
்தான் உயர ஸ்தானிகராலய்ததின் 
வர்த்தக ைற்றும் மு்தலீட்டுப் 
பிரிவானது,  இலஙமகயில் மு்த-
லீட்்டாளரகள, இ்றக்குைதியாளர-
கள, ஏற்றுைதியாளரகள ைற்றும்  
பாகிஸ்தானிய வர்த்தக ்சமூக்ததி-
னரிம்டதய வர்த்தக ரீதியிலான 
கலந்்தாதலா்சமன ஒன்ம்றயும் 
ஏற்பாடு க்சயதிருந்்தது.

பாகிஸ்தானின் ராவல்பிணடி 
வர்த்தக மக்தக்தாழில் ்சம்தை-
ளனம் ைற்றும் இலஙமக வர்த-
்தக ்சம்தைளனம் (CCC) ைற்றும் 
இலஙமக வர்த்தகம் ைற்றும் 
க்தாழில்தும்ற கூட்்டமைப்பு 
(FCCISL) ஆகியவற்றுக்கிம்ட-
யில் இரணடு புரிந்துணரவு ஒப்-
பந்்தஙகள (MoUs) மகச்சா்ததி-
்டப்பட்்டன. அத்த தவமளயில், 
ைருந்து உற்ப்ததி, வாகன ைற்றும் 
கல்வி உளளிட்்ட தும்றகளில் 
பாகிஸ்தான் ைற்றும் இலஙமக-
யின் ்தனியார வர்த்தக நிறுவ-
னஙகளுக்கு இம்டதய ஒன்பது 
புரிந்துணரவு ஒப்பந்்தஙகள மகச-
்சா்ததி்டப்பட்்டன.

இலஙமகயில் நிலவும் ககாவிட்-
19 விதிமும்றகளின்படி இந்நிகழ்-
வுகள நம்டகபற்்றமை குறிப்பி -
்ட்த்தக்கது.

ராவல்பிண்டி வர்்த்தக, த்தாழில்துமை... 
(04ஆம் பக்க்த க்தா்டர)

்பார்தநாட்டிற்கு  உ்ததிய�ாகபூர்வ விஜ�்தம்த யைற்தகாண்்ட இராஜாஙக அமைசசர் ஜீவன் 
த்தாண்்டைான் இந்தி�ாவின் தவளிவிவகார அமைசசின் தச�லாளர் ஸ்ரீ ஹர்்ஷவர்்தன் 
ஆகிய�ாருக்கிம்டயில்  வியச்ட சந்திபத்பான்று இ்டமத்பற்ைது. இ்தன்ய்பாது த்பருந்ய்தாட்்ட 
ைக்கள் எதிர்யநாக்கும த்பாருளா்தாரம, அபிவிரு்ததி ைற்றும வாழவா்தாரம ய்பான்ை  ்பல -
வி்ட�ஙகள் த்தா்டர்்பாக கலந்துமர�ா்டப்பட்்டன. 

ப�ொலன்னறுவை சிறுநீரக 
வைத்தியசொவலயில்
ஆளணி �ற்ொக்குவ்
அநுரா்தபுரம் தைற்கு தினகரன் நிருபர

கபாலன்னறுமவ ைாவட்்ட சிறு-
நீரக மவ்ததிய்சாமலயில் ஆளணி 
பற்்றாக்கும்ற நிலவுவ்தாக அர்ச 
மவ்ததிய அதிகாரிகள ்சஙக்ததினர 
க்தரிவிக்கின்்றனர.

 12 பில்லியன் ரூபாய க்சலவில் 
16 ஏக்கர நிலப்பரப்பில் நிரைாணிக்-
கப்பட்டுளள கபாலன்னறுமவ 
த்தசிய சிறுநீரக மவ்ததிய்சாமலயில் 
மவ்ததியரகள, ்தாதியரகள ைற்றும் 
சுகா்தார அலுவலக பணியாளரகளின் 
கும்றபாடு காரணைாக எதிரபாரக்கப் -
பட்்ட த்சமவயிமன தைற்ககாளள 
முடியாதுளள்தாக அர்ச மவ்ததிய 

அதிகாரிகள ்சஙக்ததினர க்தரிவிக்-
கின்்றனர.

முன்னாள ஜனாதிபதி மை்ததி-
ரிபால சிறித்சன இந்்த மவ்ததிய-
்சாமலமய நிரைாணிப்ப்தற்கு பங -
களிப்பு க்சயதுளளது்டன். க்டந்்த 
ஜூன் 11 ஆம் திகதி ்தற்தபா்தய 
ஜனாதிபதியினால் மவ்ததிய்சாமல 
தி்றந்து மவக்கப்பட்்ட்தாகவும் க்தரி -
வி்த்தனர. 

இந்்த மவ்ததிய்சாமலயில் 100 
இர்த்த சு்ததிகரிப்பு இயந்திரம் 
இருந்்த தபாதும் மவ்ததியரகள, ்தாதி -
யரகள ைற்றும் சுகா்தார அலுவலக 
பணியாளரகள இல்லாமையினால் 
30 இயந்திரஙகமள ைா்ததிரதை உப-

தயாகிப்ப்தாகவும் மவ்ததிய ்சஙக்த-
தினர க்தரிவி்த்தனர.

முதிதயார ைற்றும் சிறுவர சிறுநீரக 
தநாயாளரகளுக்கு சிகிசம்ச வைங-
குவ்தற்கு 201 கட்டில்கள இருந்்த 
தபாதும் அலுவலக பணியாளரகள 
இல்லாமையினால் படுக்மக தி்றன் 
25 ஆக வமரயறுக்கப்பட்டுளள்தாக-
வும் க்தரிவி்த்தனர.

குறி்த்த மவ்ததிய்சாமலக்கு பணிப்-
பாளர ஒருவர உளளிட்்ட எணணிக்-
மகக்கான ஒப்பு்தல் சுகா்தார அமைச-
சின் அனுைதி கப்றப்பட்டுளள 
தபாதும் அம்த சுகா்தார அமைசசு 
நிம்றதவற்்ற ்தவறியுளள்தாகவும் 
க்தரிவி்த்தனர.

கடும் மழை நீரில் மூழ்கியது கம்பிரிகஸ்வெவெ
மனாறுல் உலூம் மஹா வித்தியாலயம் 

அநுரா்தபுரம் தைற்கு  
தினகரன் நிருபர

அனுரா்தபுரம் ைாவட்-
்ட்ததில்    கபயது   வரும் 
கடும் ைமை காரணைாக 
கம்பிரிகஸகவவ ைனாறுல் 
உலூம் ைஹா வி்ததியா-
லய வளாகம் நீரில் மூழ்கி-
யுளளது.

நீண்ட நாட்களுக்கு 
பின்னர கற்்றல் ந்டவடிக் -
மககளுக்காக பா்ட்சாமல-
கள தி்றக்கப்பட்டுளள நிமலயில் 
மும்றயான திட்்டமி்டப்பட்்ட வடி -
காலமைப்பு வ்சதிகள இல்லாமை-
யினால் பா்ட்சாமல வளாகம்  நீரில் 
மூழ்கியுளளது. இ்தனால்  ைாண-
வரகளின் கற்்றல் ந்டவடிக்மககள 
கவகுவாக பாதிக்கப்பட்டு ஆசி-
ரியரகள ைற்றும் ைாணவரகளும் 
பல்தவறு  அக்சளகரியஙகளுக்கு 
முகம்ககாடு்தது வருகின்்றனர. 

ைமை காலம் க்தா்டரும் தபாக்தல் -

லாம் இந்நிமலக்கு ஆசிரியரக-
ளும் ைாணவரகளும்  க்தா்டரந்தும் 
முகம்ககாடு்தது வருகின்்றமை குறிப்-
பி்ட்த்தக்கது.  

இது க்தா்டரபில் ்சம்பந்்தப்பட்்ட 
அதிகாரிகளுக்கு பலமும்ற அறிவிக்-
கப்பட்்ட தபாதும் இதுவமரக்கும் 
எவ்வி்த ந்டவடிக்மகயும் தைற்ககாள-
ளப்ப்டவில்மல என பா்ட்சாமல நிர-
வாகம், ைாணவரகள ைற்றும் கபற் -
த்றாரகளும் அஙகலாயகின்்றனர.

ழைவெப்புலவெர் அமரர் சு. ்ைல்லத்துழரயின்  
சிவெகதிப் பிரார்த்்தழனயும்   
"மூலவிருடைம்" நூல் ்வெளியீடும்  

இளவாமல மூ்தறிஞர ம்சவப் -
புலவர அைரர சு. க்சல்ல்ததுமர-
யின் சிவகதிப் பிரார்த்தமனயும் 
"மூலவிருட்்சம்" நூல் கவளியீடும் 
நாமள (28.11.2021) ஞாயிற்றுக்கி -
ைமை காமல 9.00 ைணிக்கு கீரிை-
மலயிலுளள தகணியடி சிவபூமிை -
்ட்ததில் இ்டம்கப்றவுளளது.  

சிவபூமி அ்றக்கட்்டமளயின் 
்தமலவர க்சஞக்சாற்க்சல்வர 
கலாநிதி ஆறு. திருமுருகன் 
்தமலமையில் நம்டகபறும் இந் -
நிகழ்வில் வரதவற்புமரமய 
ம்சவப்புலவர கு. ்றஜீபனும், 
நூல் கவளியீட்டுமரமய ராஜி 
ககஙகா்தரனும் நூல் நயவுமரமய 
பா. ைகாலிஙகசிவமும் நிமன-
வுமரமய மவ்ததியகலாநிதி 
்த. தபரானந்்தராஜா (யாழ்ப்பா-
ணம் தபா்தனா மவ்ததிய்சாமல) 
ஆகிதயார    நிகழ்்த்தவுளளனர.   

கற்பிட்டி ்பமன�டி அருள்மிகு ஸ்ரீ சி்ததி விநா�கர் ஆல�்ததின் வரு்ஷாபிய்ஷக  நயவா்ததிர (1008 ச்த) சஙகாபிய்ஷக விய்ஷ்ட நிகழவுகள் அண்மையில் நம்டத்பற்ைது. பு்த்தளம  தில்-
மல�டி ஸ்ரீ மு்ததுைாரி அமைன் யகாயில் பிர்தை குருக்கள் பிரமைஸ்ரீ யசாைசுந்்தரம தி�ாகராஜா குருக்கள் ஆதின கர்்த்தா ்தமலமையில் இ்டமத்பற்ை இந்நிகழவில் ்பால்கு்ட ்பவணி, 
ைஹா �ாகஙகள், வசந்்த ைண்்ட்ப பூமஜகள் என்்பன இ்டமத்பற்ைன. அ்தது்டன், இலஙமகயில் வாழும மூவின ைக்களும ஒற்றுமை�ாக வாழ யவண்டும எனவும, அனர்்த்தஙகளிலி -
ருந்து ைக்கள் ்பாதுகாபபு த்பை யவண்டும எனவும இ்தன்ய்பாது விய்ஷ்ட பிரார்்த்தமனகளும இ்டமத்பற்ைமை குறிபபி்ட்த்தக்கது.                 ்ப்டம: கற்பிட்டி தினகரன் விய்ஷ்ட நிரு்பர்

அருள்மிகு ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர் ஆலய வெருஷாபிஷஷகம்

நீர்த்ஷ்தககஙகளின் வொன் க்தவுகள் திறப்பு 
கற்பிட்டி தினகரன் விதே்ட நிருபர

ஐந்து நீர்தத்தக்கஙகளின் 30 வான் 
க்தவுகள தநற்றுமுன்தினம் மு்தல் 
(25) தி்றக்கப்பட்டுளள்தாக பு்த்தளம் 
ைாவட்்ட அனர்த்த முகாமை்ததுவ 
ை்ததிய நிமலயம் அறிவி்ததுளளது. 

குறி்த்த நீர்தத்தக்கஙகளில் நீரின் 
அளவு அதிகரி்ததுளளமையால் 
இவ்வாறு வான் க்தவுகள தி்றக்கப்பட்-
டுளளன. இ்தன்படி, க்ததுரு ஓயா நீர்த-

த்தக்க்ததின் 8 வான் க்தவுகள ஐந்து அடி 
வமரயும், ராஜாஙகன நீர்தத்தக்க்ததின் 
4 வான் க்தவுகள எட்டு அடி வமரயும், 
இரணடு வான் க்தவுகள ஆறு அடி 
வமரயும், இரணடு வான் க்தவுகள 
நான்கு அடி வமரயும், நான்கு வான் க்த-
வுகள இரணடு அடிவமரயும் ்தப்தபாவ 
நீர்தத்தக்க்ததின் இரணடு வான் க்த-
வுகள ஒரு அடி வமரயும், இரணடு 
வான் க்தவுகள 6 அஙகுலம் 
வமரயும் தி்றக்கப்பட்டுள-

ளன. அ்தது்டன், இஙகினிமிட்டிய 
நீர்தத்தக்க்ததின் நான்கு வான் க்தவுகள 
ஒரு அடி வமரயும் அஙகமுவ நீர்தத்தக்-
க்ததின் இரணடு வான் க்தவுகள நான்கு 
அடி வமரயும் தி்றக்கப்பட்டுளள்தாக 
பு்த்தளம் ைாவட்்ட அனர்த்த முகாமை்த-
துவ ை்ததிய நிமலய க்டமை தநர அதி-
காரிகயாருவர க்தரிவி்த்தார.

நீர்தத்தக்கஙகளின் வான் க்தவுகள 

தி்றக்கப்பட்டுளள்தால், க்ததுரு ஓயா, 
ராஜாஙகன, இஙகினிமிட்டிய, அஙக-
முவ ைற்றும் ்தப்தபாவ நீர்தத்தக்கங-
களுக்கு  அணடிய ்தாழ் நிலப் பிரத்த-
்சஙகளில் வசிக்கும் கபாதுைக்கமள 
அவ்தானைாக இருக்குைாறு கிராை உ்ததி-
தயாக்த்தரகள ஊ்டாக கபாதுைக்களுக்கு 
அறிவுறு்த்தல்கள வைஙகப்பட்டுளள-
்தாக அதிகாரி தைலும் க்தரிவி்த்தார.  

பு்த்தளம குருநாகல் வீதியில் அமைந்திருந்்த ்பமழ� தூர்ந்து ய்பாயிருந்்த கட்்ட்டங-
கள்  நகர சம்பயினால் இடி்தது ்தமரைட்்டைாக்கப்பட்டுள்ளன. பு்த்தளம நகரபி்தா 
எம.எஸ்.எம.ரபீக்கின் யைற்்பார்மவயின் கீழ, பு்த்தள்ததில் அமைக்கப்பட்டு வரும 
அல்்பா வர்்த்தக ை்ததி� நிமல� வாகன்த ்தரிபபி்டஙகளுக்கு்த ய்தமவ�ான 
காணிகமளப த்பற்றுக் தகாள்ளும யநாக்கில் இமவ அகற்ைப்பட்்டன.
            ்ப்டம: பு்த்தளம தினகரன் நிரு்பர்

Nfs;tp Nfhuy;

fzdp kw;W fzdp Jizg;ghfq;fis 
nfhs;tdT nra;jy;

nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiy - fSNghtpy nj`ptis

nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiyapd; gpuNjr ngWiff; FOtpd; jiytuhy; 

,t; itj;jparhiyf;F Njitahd fzdp kw;Wk; fzdp Jizg;ghfq;fis 

nfhs;tdT nra;tjw;F tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. (fPo;f;fhZkhW)

01) Desktop Computers - 25 nos

02) Laser Printers - 20 nos

03) USB Pendrives - 25 Nos

04) Portable Wi - Fi router - 05 nos

05) External Hard Disk - 10 nos

06) Wireless access point - 02 nos

(1)  ,J gw;wpa Mh;tk; fhl;Lfpd;wth;fs; Nfs;tp Mtzf; fl;lzkhf &. 2>000.00 

kPsspf;fg;glhj tpz;zg;gg;gbtf; fl;;lznkhd;iw nfhOk;G njw;F Nghjdh 

itj;jparhiyapd;  fhrhsh; gphptpw;F nrYj;jp ngw;Wf; nfhz;l gw;Wr;rPl;Lld; 

jkJ milahs ml;ilia rkh;g;gpj;J 2021.11.26 Kjy; 2021.12.06 tiu rhjhuz 

mYtyf ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.00 tiu ,t; itj;jparhiyapd; 

epjpg;gphptpy; Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

(2)  Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; cs;spLk; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

fzdp kw;Wk; fzdp Jizg;ghfq;fis nfhs;tdT nra;jy; nfhOk;G njw;F 

Nghjdh itj;jparhiy fSNghtpy nj`ptis 2021.12.07 vd;W Fwpg;gpl;L 

2021.12.07 K.g. 10.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd; fpilf;FkhW jiyth; 

gpuNjr ngWiff;FO> nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jpa rhiy> fSNghtpy> 

nj`ptis vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk;. my;yJ nfhOk;G 

njw;F Nghjdh itj;jparhiyapd; fzf;fhsh; gzpkidapy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. 2021.12.07 K. g. 10.00 ,w;F fzf;fhsh; 

gzpkidapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

(3)  Nfs;tp Mtzq;fis 02 gpujpfs; %sg;gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad;W Fwpg;gpl;L 

NtW NtW ciwfspy; ,l;L mt; ciwfs; 02I jdp ciwapy; ,l;L rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.

(4)  Nfs;tpfs; Vw;Wf; nfhs;sy; Kbtile;jTld; mt; ,lj;jpNyNa Nfs;tp 

tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;gLtJld; Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;l 

xU gpujp epjpf;F mt;Ntisapy; rKfkspg;gjw;F mDkjpaspf;fg;gLk;.

(5)  Nfs;tp Mtzq;fis fl;lzq;fs; ,d;wp nfhOk;G njw;F Nghjdh 

itj;jparhiyapd; fzf;fhsh; gzpkidapy; ghPl;rpf;fyhk;.

(6)  mur xg;ge;jq;fs; epge;jidfis kPwp mgfPHj;jpahNdhh; gl;baypy; ,lk; 

ngw;Ws;s egh;fSf;F Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; tpepNahfpf;fg;gl khl;lhJ.

(7)  Fwpj;j Nfs;tpfis KOikahf my;yJ mjd; xU gFjpia Vw;Wf; nfhs;sy; 

my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik gpuNjr ngWiff; FOtpw;F chpaJ.

(8)  Nkyjpf tpguq;fSf;F nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiyapd; fzf;fhsiu 

mioAq;fs;

 (njh.Ng. ,yf;fk; 011 2763038)

jiyth;>

gpuNjr ngWiff; FO>

nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiy>

fSNghtpy> nj`ptis.
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k`htyp tyaq;fspd; FbNaw;wq;fspy; fhy;tha; kw;Wk; 

nghJ cl;fl;likg;G mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;R

,yq;if k`htyp mjpfhu rig
tpiykD mwptpj;jYf;fhd gpw;Nrh;f;if

fPNo Fwpg;gpl;Ls;s ngWiff;F chpj;jhd 2021.11.05 Mk; jpfjpad;W xg;Nrth; gj;jphpifapy; gpuRhpf;fg;gl;l 
tpiykD mwptpj;jy; njhlh;ghdJ. 

xg;ge;j ,yf;fk; Ntiyf;fhd tpsf;fk;
Njitg;gLk; CIDA Jiw 

kw;Wk; gjpTj; juk;
kPsspf;fg;glhj 

fl;lzk;

DDG/TS/CON/HW/
KOT/SCADA/21

Refurbishment of Spillway 
Automation PLC & SCADA 
System, EIC Office Kotmale 
– Kadadora (Estimated value 
– Rs.21.3 Mn without VAT, 
Contract period – 120 days)

EM 1      for Electrical & 
Mechanical Services Rs.5,000.00

tpiykDf;fis rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjpj;jpfjpahdJ 2021.12.03 Mk; jpfjpad;W K.g. 11 kzp tiuAk; 
ePbf;fg;gl;Ls;sJld; tpiykDf;fs; 2021.12.02 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzp tiuAk; toq;fg;gLk;. 

tsKs;s tpiykDjhuh;fs; nfhOk;G-10> T.B. [hah khtj;ij> 500 Mk; ,yf;fj;jpd; 3 Mk; khbapd; ,yq;if 
k`htyp mjpfhurig njhopy;El;g NritfSf;fhd gpujp gzpg;ghsh; ehafj;jplkpUe;J tpiykDf;Nfhuy; 
Mtzq;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; ghh;itapLtjw;fhfTk; ghPl;rpg;gjw;fhfTk; http://mahaweli.gov.lk  vd;w 
,izajsj;jpy; fhl;rpg;gLj;jg;gl;L;s;sd.

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; xg;ge;jg; ngah; kw;Wk; 
,yf;fk; Mfpad njspthf Fwpg;gplg;gl;L 2021.12.03 Mk; jpfjpad;W K.g. 11 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf 
fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; my;yJ Neubahf my;yJ J}jQ;ry; Nritapy; gzpg;ghsh; ehafk;> 
,yq;if k`htyp mjpfhurig> 9 Mk; khb> ,y. 500> T.B. [hah khtj;ij> nfhOk;G-10 vd;w Kfthpf;F 
mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. tpiykD jpwj;jy;  $l;lkhdJ 2021.12.03 Mk; jpfjpad;W K.g. 11 kzpf;F tpiykD 
jpwj;jy; $l;lj;jpw;F Neubahf gq;Fngw ,ayhjth;fSf;fhf zoom technology %ykhf elhj;jg;gLk;.

%yg;gpujp tpiykD mwptpj;jypYs;s Vida tpguq;fs; kw;Wk; epge;jidfspy; khw;wkpy;iy.

jw;NghJs;s Nfhtpl;-19 njhw;W #o;epiyia jtph;g;gjw;fhf tpiykDjhuh;fs; ,yj;jpudpay; Clfj;ij 
ghtpf;FkhW cw;rhfg;gLj;Jfpd;wdh;. 

Nkyjpf tpguq;fSf;F> ,yq;if k`htyp mjpfhurig njhopy;El;g Nritfs; gphpTld; gpd;tUkhW 
njhlh;G nfhs;sTk;. njhiyNgrp: 011-2689651> 011-2687475. kpd;dQ;ry;: ddgts.masl@gmail.com  or
 mdswrppddigana@gmail.com  Division of Major Dams & Reservoir Operations of MASL at Digana on 0812-374383, 

0812-374259.

gzpg;ghsh; ehafk;>
,yq;if k`htyp mjpfhu rig.

khtl;l nghJ itj;jparhiy - nghyd;dWit

nghyd;dWit khtl;l nghJ itj;jparhiyapy; 2021Mk; tUlj;jpw;fhd fl;bl eph;khzq;fs;> jpUj;jNtiyfSf;fhf 

xg;ge;jf;fhuh;fis epakpj;Jf; nfhs;tjw;fhf kw;Wk; kUj;Jt cgfuzq;fisf; nfhs;tdT nra;tjw;F 

,iaghf  2021-12-17Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiu tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

01. fl;bl eph;khzq;fs; kw;Wk; jpUj;jNtiyfs;

,y. xg;ge;jj;jpd; / Ntiyapd; ngah;
xg;ge;j 

,yf;fk;

tpiykD 

Mtzf; 

fl;lzk; 

ICTAD 
juk;

tpiyf; 

Nfhuy; gpiz 

Kwpf; fl;lzk; 

(&gh)

1 mur xRrytpw;F mUfpypUe;J Rfhjhu Nritfs; 

gzpg;ghsh; mYtyfk; tiu itj;jparhiyapd; 

Kd;dhy; vy;iyr; Rtiu eph;khzpj;jy;

DGHP/ACC/
F8/20-18/2021

3,500.00
C7 my;yJ 

C6
125,000.00

2 Mtz itg;gfnkhd;Wf;fhd fl;blj;ij 

eph;khzpj;jy;

DGHP/ACC/
F8/20-19/2021

3,500.00
C6 my;yJ 

C4
400,000.00

02. kUj;Jt cgfuzq;fisf; nfhs;tdT nra;jy;

,y. xg;ge;jj;jpd; / Ntiyapd; ngah;
vz;zp 

f;if
Fwpg;gPl;byf;fk;

tpiykD 

Mtzf; 

fl;lzk;

tpiyf; 

Nfhuy; gpiz 

Kwpf; fl;lzk; 

(&gh)

1 OPERATION THEATER LAMP (CEILING) 02 DGHP/ACC/F12/ME/OT.L.30/2021 3,500.00 160,000.00

2 INFANT T-PIECE RESUSCITATOR 02 DGHP/ACC/F12/ME/IR.31/2021 3,500.00 60,000.00

3
OTOACOUSTIC EMMISIONS(OAE) 
SCREENER

01 DGHP/ACC/F12/ME/OAE.32/2021 3,500.00 100,000.00

4 BALOON PUMP 01 DGHP/ACC/F12/ME/B.P.33/2021 3,500.00 400,000.00

5 PROTABLE X-RAY MACHINE 01
DGHP/ACC/F12/ME/P. 
X-Ray.34/2021

3,500.00 120,000.00

6
PROTABLE ULTRA SOUND SCANER 
HIGH END

01
DGHP/ACC/F12/ME/
P.U.S.H.E.35/2021

3,500.00 140,000.00

7 MULTIPARA MONITOR HIGH END 10
DGHP/ACC/F12/ME/
MU.MO.H.E.36 /2021

3,500.00 300,000.00

01. Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuypd; fPo; fl;bl eph;khzk; kw;Wk; jpUj;jNtiyfSf;fhf tpiyfisf; NfhUifapy; 

50 kpy;ypad; &ghTf;F Fiwe;j eph;khzq;fSf;F gpuhe;jpa Kd;Dhpikahf 05% kw;Wk; CIDA Kd;Dhpik (Regional 
Preference) 4/2016(II) mur epjpr; Rw;WepUgj;jpd; gpufhuk; toq;Ftjw;F eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

02. tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;Sk; NghJ> tpiykD Mtzf; fl;lzkhf ,e;j itj;jparhiyapd; 

fzf;fhsUf;F gzk; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;L my;yJ fJUnty ,yq;if tq;fpapd; fzf;F ,yf;fk; 

7040277> DIRECTOR – DISTRICT GENERAL HOSPITAL POLONNARUWA vd;w fzf;fpw;F gzj;ij itg;gpl;L ngw;Wf;nfhz;l 

gw;Wr;rPl;Lld; ,iaGila epWtdj;jpd; fbjj; jiyg;gpy; Ntz;LNfhs; fbjnkhd;iwAk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

03. tpiykDf;fisf; nfhs;tdT nra;Ak; NghJ fl;bl eph;khzq;fs; kw;Wk; jpUj;jNtiyfs; jtpu nfhs;tdT nra;a 

cj;Njrpf;Fk; cUg;gbf;F ,iaghd tpiyf;Nfhuy; ngWkjp 05 kpy;ypad; &ghTf;F Nkw;gl;lhy;> tpiykDjhuh; my;yJ 

mth; rhh;ghd gpujpepjpnahUth;> cg gpujpepjpnahUth; my;yJ KftnuhUth; my;yJ ngah; Fwpg;gplg;gl;lth; nfhOk;G 

nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhz;l gjpTr; rhd;wpjior; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

04. ,e;j tpiyf;NfhuYf;F ,iaghd tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; (Pre-Bid Meeting) 2021-12-10Mk; jpfjp K.g. 10.00 

kzpf;F nghyd;dWit khtl;l itj;jparhiyapd; 02Mk; khbapy; cs;s ikj;jphpghy rpwpNrd Nfl;Nghh; $lj;jpy; 

,lk;ngWk;;. ,jpy; fye;Jnfhs;s cj;Njrpf;Fk; toq;Feh;fs; epWtdj;jpd; fbjj; jiyg;gpd; Clhf 2021-12-07Mk; 

jpfjpf;F Kd; dghpolonnaruwapro@gmail.com  vDk; kpd;dQ;ry; Kfthpf;F tpz;zg;gpj;J gjpT nra;J nfhs;sy; 

Ntz;Lk;.

05. tpiyf;Nfhuy; jdp cUg;gbahf Kd;itf;fg;gl;Ls;sJ vd;gJld; jdp cUg;gbahfNt tpiyf;Nfhuy; kjpg;gPL 

Nkw;nfhs;sg;gLk;. tpiyf;Nfhuy;fisr; rkh;g;gpf;Fk; NghJ gjpyPLfSf;fhd tpiykDf;fisr; rkh;g;gpj;jy; $lhJ 

vd;gJld; mt;thW rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

06. Nkyjpf jfty;fs; tpiykD Mtzq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sd.

07. Mh;tk; nfhz;l kw;Wk; jifikAila tpiykDjhuh;fs; / Kfth;fs; my;yJ ngahplg;gLgth;fshy; gpd;tUk; 

Mtzq;fisr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; ngw;Wf;nfhs;sg;gLk; KOikahd Nfs;tp Mtzj; njhFjpapy; khj;jpuk; Kj;jpiu 

nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

 i.  nghyd;dWit khtl;lg; nghJ itj;jparhiyapd; gzpg;ghsUf;F tiuag;gl;l fbjj; jiyg;gpyhd vOj;J %yf; fbjk;

 ii.  Nkw;fhZk;; tifapyhd kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nghyd;dWit khtl;lg; nghJ itj;jparhiy fzf;fhsUf;Fr; 

nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;L

08. nghyd;dWit khtl;l nghJ itj;jparhiyapd; fzf;fhshpd; 027-2225780 my;yJ 027-2222261 (ePbg;G ,y. 362) vDk; 

njhiyNgrp ,yf;fq;fspd; thapyhf tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; 2021-12-

16Mk; jpfjp  tiuapy;  K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd fhyj;jpDs; flik ehl;fspy; kl;Lk;  

nghyd;dWit khtl;l nghJ itj;jparhiyapd; ngWif kw;Wk; fpua Kfhikj;Jt gphptpypUe;J tpiykD 

Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

09. ngWif Mtzq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; cUg;gbapd; ngaiuj; njspthff;  

Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk; vd;gJld; ,U efy;fspy; jahhpf;fg;gl;l tpiykDf;fis ~~jiyth;> gpuhe;jpa ngWiff; FO> 

khtl;l nghJ itj;jparhiy> nghyd;dWit|| vDk;  Kfthpf;F gjpTj; jghypy; my;yJ nghyd;dWit khtl;l nghJ 

itj;jparhiyapd; fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 01Mk; ,yf;f Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spl;L 2021-12-

17Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Kd; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk; 

vd;gJld;  tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; epiwtile;j cldLj;J (md;iwa jpdNk gp.g. 2.00 kzpf;F) nghyd;dWit 

khtl;l nghJ itj;jparhiyapy; cs;s ikj;jphpghy rpwpNrd Nfl;Nghh; $lj;jpy; tpiykDjhuh; my;yJ mtuJ 

mjpfhug+h;t gpujpepjpapd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;.

10. tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; epWtdj;ij gpujpepjpj;Jtg;gLj;jp gpujpepjpnahUth; fye;J nfhs;thuhdhy; mij 

cWjp nra;Ak; Mtzj;ij epWtdj;jpd; fbjj; jiyg;gpd; %yk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

11. ,e;jg; ngWif njhlh;gpy; itj;jparhiy ngWiff; FOtpd; jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;.

jiyth;>

gpuhe;jpa ngWiff; FO>

khtl;l nghJ itj;jparhiy> nghyd;dWit.

2021-11-25.

ngWif mwptpj;jy; 
Y¯}‹YMv Rv£l³£¹|x
fkj;njhopy; mikr;R

Ministry of  Agriculture

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR
tptrhaj; Jiwia etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk; - fkj;njhopy; mikr;R

IDA Credit No.: 5873 LK

      

ngWif mwptpj;jy;
Supply and Delivery of GI Pipes, Insect Proof Nets 

and Plastic Crates for Dry Chili Production Program 
in Eastern and North Central Provinces

1. fkj;njhopy; mikr;rpd; tptrha Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lj;jpd; (ASMP)  MFnrytpw;fhf 558.63 
kpy;ypad; m.I. nlhyUf;F epfuhd flndhd;iw gy;NtW ehzaq;fspy; rh;tNjr mgp;tpUj;jp rq;fj;jplkpUe;J 
(IDA) ,yq;if rdehaf Nrhrypr FbaurhdJ ngw;Ws;sJld; ,f;fld; ngWiffspd; gFjpnahd;iw 
Supply and Delivery of GI Pipes, Insect Proof  Nets and Plastic Crates for Dry Chili Production Program in 
Eastern and North Central Provinces vd;w xg;ge;jj;jpd; fPohd jFjpAs;s gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytpl 
cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 

2. Supply and Delivery of GI Pipes, Insect Proof Nets and Plastic Crates for Dry Chili Production Program in Eastern and 
North Central Provinces vd;gjw;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l 
tpiykDf;fis fkj;njhopy; mikr;R> tptrha Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk;> nraw;wpl;l ngWif 
FOj; jiyth; NfhUfpd;whh;. 

tpsf;fk; xg;ge;j ,yf;fk; vz;zpf;if
tpiykDg;gpiz 

ngWkjp
kPsspf;fg;glhj 

fl;lzk; (&ghtpy;)

kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpw;fhf 
(fSjhtis nfhj;jzp) 
[p.I Foha;fis toq;fy; 
kw;Wk; xg;gilj;jy;

LK-MOA-PMU-
252040-GO-RFB 1900 Nos 160>000.00 5000.00

kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpw;fhf 
(fSjhtis nfhj;jzp) g+r;;rp 
jLg;G tiyfis toq;fy; 
kw;Wk; xg;gilj;jy;

LK-MOA-PMU-
252038-GO-RFB 20000 L.M. 110>000.00 5000.00

tl kj;jpa khfhzj;jpw;fhf 
gpsh];bf; ngl;bfis toq;fy; 
kw;Wk; xg;gilj;jy;

LK-MOA-PMU-
251784-GO-RFB 7000 Nos 110>000.00 5000.00

3. cyf tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; 
tpiykDf;Nfhuy; elhj;jg;gLk;. 

4. Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy fkj;njhopy; mikr;R> tptrha Jiw 
etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l> ngWifj; jpizf;fsj;jpypUe;J 0777419521 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf 
2021.11.26 Mk; jpfjpapypUe;J 2021.12.16 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 2 
kzp tiuAk; ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

5. kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpa gpd;dh;> fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpf;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;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT 
KiwikahdJ nraw;wpl;l epjp Kfhikahshplk; Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;. 

6. tpiykDf;fs; 2021.12.16 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; 
fPNoAs;s Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. ,yj;jpudpay; tpiykDf;Nfhuy; mDkjpf;fg;gl khl;lhJ. 
jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ. tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; cldbahfNt 
jpwf;fg;gLtJld; jw;NghJ ehl;by; epyTk; njhw;W #o;epiy fhuzkhf tpiykDjhuh;fs; jpwj;jypd; NghJ 
rKfkspg;gjw;F mDkjpf;fg;gl khl;lhh;fs;. tpiykDf;fspd; tpiyfs; tpiykDf;fis jpwe;j gpd;dh; 
tpiuthfNt kpd;dQ;ry; Clhf mwptpf;fg;gLk;. 

7. g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fs; ,U gpujpfspd; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujpnad rkh;g;gpf;fg;gly; 
Ntz;Lk;. %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp Mfpad jdpj;jdpahf Nrh;f;fg;gl;L ~%yg;gpujp| kw;Wk; ~efy;gpujp| 
vd milahskplg;gl;L Kj;jpiuaplg;gly; Ntz;Lk;. ,U jghYiwfSk; ,d;ndhU jdp jghYiwapy; 
Nrh;f;fg;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;L xg;ge;j ,yf;fk; kw;Wk; gpd;tUk; nrhw;fs; Mfpad jghYiwapd; ,lJ gf;f 
Nky; %iyapy; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. “Supply and Delivery of GI Pipes, Insect Proof Nets and Plastic Crates for 
Dry Chili Production Program in Eastern and North Central Provinces”.

8. NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s Kfthp gpd;tUkhW:

jiyth;>
nraw;wpl;l ngWif FO>
tptrha Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk;>
,y. 123/2, gd;dpg;gpl;ba tPjp> gj;juKy;y.

njhiyNgrp: 011-2696086 my;yJ 0777419521

jpfjp: 26.11.2021.

fpof;F Etufk;gyhj;j gpuNjr rig

ngWif mwptpj;jy;

2022Mk; tUlj;jpy; Mjdq;fis Fj;jiff;F toq;Fjy;
fpof;F Etufk;gyhj;j gpuNjr rigapd; gpd;tUk; Mjdq;fis 2022Mk; tUlj;jpy; ,lf; Fj;jiff;F 

toq;Ftjw;fhd tpiykDf;fs; 2021-11-26Mk; jpfjp Kjy; 2021-12-15Mk; jpfjp tiu toq;fg;gLk;. cq;fSf;Fj; 

Njitahdhy; Fwpj;j tpiykDf;fs; kw;Wk; epge;jidfis Nkw;gb jpdq;fSf;fpilapy; mur mYtyf 

ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 16.00 kzp tiu ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

tpiykDf;fs; 2021-12-15Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzp tiu Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. tpiykDf;fs; md;iwa jpdNk 

gp.g. 3.00 kzpf;Fj; jpwf;fg;gLk;.

v];. gP. Fkhujhr       2021 etk;gh; 25Mk; jpfjp

jiyth;> 

fp.E.g. gpuNjr rig>

tp[aGu.

kPd; jl;Lfs;

Flh neYngt re;ij ,lg;gug;G fly; kPd; jl;L

cdf];ntt re;jpapd; fly; kPd; jl;L

tp[aGu re;jpapd; Fsj;J kPd; jl;L

rpuht];jpGu re;jp fly; kPd; jl;L

neYk;Fsk; rpwpa fhy;tha;f;F mUfpYs;s Fsj;J 

kPd; jl;L

Flh neYngt re;ij ,lg;gug;G Fsj;J kPd; jl;L

Myq;Fsk; Fsj;jpw;F Kd;dhYs;s Fsj;J kPd; 

jl;L

Flh neYngt re;ij ,lg;gug;G Fsj;J kPd; jl;L

[d`pj re;jpapd; kPd; jl;L

gpuNjr rig re;jpapd; kPd; jl;L

ftud;Fsk; re;jpapd; Fsj;J kPd; jl;L

ghyhtpFsk; re;jpapd; Fsj;J kPd; jl;L

5 fhy;tha; re;jpapd; Fsj;J kPd; jl;L

ehr;rhJt re;jp kPd; jl;L

fpwTd; gp];fl; epWtdk; mUfpYs;s Fsj;J kPd; 

jl;L

Qhdpf;Fsk; 3Mk; ikf;fy; mUfpYs;s kPd; jl;L

neYk;Fsk; nghpa fhy;tha; mUfpYs;s kPd; jl;L

nkhunfhl re;jpf;F mUfpYs;s kPd; jl;L

,iwr;rpf; filfs;

mj;JUnty;y khl;biwr;rpf; fil

Flh neYngt khl;biwr;rpf; fil

ghw;rhiyfs;

Flh neYk;ngt gpuNjr itj;jparhiy mUfpYs;s 

ghw;rhiy

Vidait

[agpk tpLKiw tpLjp

neYk;ngt cg mYtyf rpw;Wz;br;rhiy

ftud;Fsk; nghUshjhu epiyaj;jpYs;s kuf;fwp 

tpw;gid epiyak;



பலாங்காடை தினகரன் நிருபர்

சபரகமுவ மாகாண சிறுவர் 
பராமரிபபு திடணககளத்தின் 
்பாறுபபிலுளள பிளடளகளின் 
திறடமகடள ்வளிககாட்டும் 
சித்திர ஓவிய கணகாட்சி கைந்த 
23ஆம் திகதி இரத்தினபுரி மாகா-
ணசடப ககட்கபார் கூைத்தில் 
மாகாண ஆளுநர் டிககிரி ்காப-
கபகடுவ ்தடலடமயில் இைம் -
்பறறது.

இரத்தினபுரி கககாடல 
இரணடு மாவட்ைஙகளில் உளள 
சிறுவர் அபிவிருத்தி 16 மத்திய 
நிடலயஙகளில் இருநது சுமார் 
450 பிளடளகள இநநிகழ்வில் 
பஙகு ்காணைனர். இவர்கள 
ஐநது வயதுககும் 18 வயதுககும் 
இடைபபட்ைவர்களாவர்.

்பறகறார்களினால் நீதிமன்றங -
களின் மூலம் ஒபபடைககபபட்ை 
பிளடளகள இவவாறு 16 மத்திய 
நிடலயஙகளில் ்தஙகியுளளனர்.  
சபரகமுவ மாகாண சிறுவர் பரா-
மரிபபு திடணககளத்தின் மூலம் 
இவர்கள பராமரிககபபட்டு வரு-
கின்றனர்.

இந்த நிகழ்வில் பிளடளக-
ளின் கடல கலாசசார நிகழ்சசி-
கள இைம்்பறறதுைன் திறடம 
காட்டிய மாணவ-மாணவிக-
ளுககு பரிசில்கடளயும் சான்றி -
்தழ்கடளயும் மாகாண ஆளுநர் 
டிககிரி ்காபகபகடுவ வழஙகி 
டவத்்தார். 

மஸ்கலியா நிருபர்   

வட்ைவடள ்பாலிஸ பிரிவுக-
குட்பட்ை அரச ்பருநக்தாட்ை-
யாககத்துககு உரித்்தான, மவுணட் 
ஜீன் க்தாட்ைத்தில் கைந்த ஆறுமா்த 
காலமாக பாரிய மரஙகள ்தறிககபப-
டுவ்தாக மககள புகார் ்்தரிவிககின்-
றனர்.  

 இத்க்தாட்ைத்தில் கைந்தகாலஙக -
ளில் 800 ஏககரில் க்தயிடலப பயிர் 
்சயயபபட்டிருந்த கபாதும்.  

அரசாஙகம் ்பாறுபகபறற 
பின்னர் இத்க்தாட்ைம் சிறிது 
சிறி்தாக காைாகி ்தறகபாது 110 ஏககர் 
காணியில் க்தயிடலப பயிர் ்சயயப-
பட்டுளளது.  

 கைந்த ஆறு மா்த காலமாக 
க்தாட்ை நிர்வாகத்்தால் 600 பாரிய 
மரஙகள ்வட்ை பணிபபுடர இருந-
்தகபாதும், சுமார் இரணைாயிரம் 
மரஙகளுககு கமல் ் வட்ைபபட்டுள -
ள்தாக மககள ்்தரிவிககின்றனர். 
இ்தனால் க்தாட்ைத்திலுளள சகல 
க்தயிடல்சடிகளும் பழு்தடைநது 
கபாயுளள்தாக அஙகு பணிபுரியும் 
க்தாட்ைத் ்்தாழிலாளர்கள ்்தரிவிக -
கின்றனர்.  

 ்தற்பாழுது க்தாட்ைத்தில் 110 
்்தாழிலாளர்கள பணி புரிவ்தாக-
வும், இதில் 65 ்பண ்்தாழிலாளர்-
களுககும் 45 ஆண ்்தாழிலாளர்க-
ளுககும் வாரத்தில் மூன்று நாட்கள 
மாத்திரம் பணி வழஙகபபடுவ்தாக-
வும் ்்தரிவிககின்றனர். இவவாறு 

க்தயிடல ்சடிகள 
அ ழி க க ப ப டு ம் 
பட்சத்தில் எதிர்-
க ா ல த் தி ல் 
கமலும் ்தங-
க ளு க கு 
க வ ட ல -

யின்றி கவறு ்்தாழில்-
கடள நாைகவணடி 

வரும் என கவ-
ட ல ் ்த ரி வி க -

கின்றனர்.  
இவவாறு 

்த றி க க ப -
ப டு ம் 
மரத்திறகு 
் ப ருந -
க்தாட்ை நிறு-
வ ன ங க ள 

பணம் ்பற -
ற க ப ா து ம் 

்்தாழிலாளர் -
கள எவவி்தமான 

் க ா டு ப ப ன வு க -
டளகயா, நன்டமகயா 

் ப று வ தி ல் ட ல ் ய ன 
மககள ்்தரிவிககின்றனர்.  

இரணைாயிரத்துககும் கமறபட்ை 
மரஙகள ்வட்ைபபட்ை கபாதிலும் 
அ்தன் ்பறுமதி பல ககாடி ரூபாவா-
கும்.   

இது குறித்து அரசாஙகம் ்தகுந்த 
நைவடிகடக எடுகக கவணடும் என 
மககள ககாரிகடக முன்டவககின்ற-
னர்.  

மவுண்ட் ஜீன் த�ோட்்டத்தில் போரிய  
மரங்கள் வெட்்டபபடுெ�ோ்க பு்கோர்

்காவிட் விழிபபுணர்வு ்்தாைர் -
பிலான உலக சுகா்தார அடமபபின் 
்தமிழ் ்மாழி மூலமான சுவ்ராட்டி-
கள மறறும் துணடுப பிரசுரஙகளின் 
பிரதிகள பிர்தமரின் இடணபபு ்சய-
லாளர் ்சநதில் ்்தாணைமானிைம் 
உத்திகயாகபூர்வமாக டகயளிககப-
பட்ைது.  

இலஙடகககான உலக சுகா்தார ஸ -
்தாபனத்தின் கிடளயின் அடழபபின் 
கபரில் இராஜாஙக அடமசசர் வியா -
கழநதிரன், பிர்தமரின் இடணபபு 
்சயலாளர் ்சநதில் ்்தாணைமான், 
டவத்தியர் அமல் ஹர்்ா மறறும் 
யுனி்சப ்தடலவர் ஆகிகயார் இநநி-
கழ்வில் கலநதுக்காணைனர்.   

க�ொவிட் விழிப்புணர்வு; துண்டுப்பிரசுரங�ள்  
கெந்தில் க�ொண்்டமொனி்டம் க�யளிப்பு 

பணைாரவடள, எல்ல கரந்த-
்கால்ல பிரக்தசத்தில் பாைசாடல 
மாணவி ஒருவடர துஷ்பிரகயாகம் 
்சயய முயறசித்்த நப்ராருவடர 
மாணவி ட்தரியமாக எதிர்்காணடு 
்தபபித்்த சம்பவம் ஒன்று இைம்்பற-
றுளளது. 

17 வயதுடைய பாைசாடல 
மாணவிகய இவவாறு ்தபபித்துள-
ளார். 

கநறறு முன்தினம் (25) பாைசா-
டலககுச ்சன்றுவிட்டு வீடு திரும்-

பும் கவடளயிகலகய அவர் இசசம்ப-
வத்துககு முகங்காடுத்துளளார்.

கிராமத்திறகுச ்சல்லும் கிடள 
வீதியில், ஸகூட்ைரில் வந்த ஒருவர், 
வீதியில் மாணவிடய மறித்து, 
்தாககி, அருகில் உளள பாழடைந்த 
க்தாட்ைத்திறகு இழுத்துச ்சன்-
றுளளார்.

பின்னர், சநக்தகநபர் மாணவிடய 
துஷ்பிரகயாகம் ்சயய முயன்ற 
கபாது, மாணவி சநக்தகநபரின் 
முகத்ட்த கடித்து, கல்லால் முகத் -

தில் ்தாககிவிட்டு அஙகிருநது ்தபபிச 
்சன்றுளளார்.

சம்பவம் ்்தாைர்பில் எல்ல 
்பாலிஸில் முடறபபாடு ்சயயப-
பட்ை பின்னர் சநக்தகநபடர க்தடி 
்பாலிஸார் விசாரடணகடள ஆரம் -
பித்துளளனர்.

குறித்்த பிரக்தசம் பாழடைந்த 
பகுதியாக காணபபடுவ்தால் கைந்த 
காலத்திலும் இதுகபான்ற அசம் -
பாவி்தஙகள இைம்்பறறுளள்தாக 
கிராம மககள ்்தரிவித்துளளனர்.

போ்டசோலை மோணவிலய ்க்டத்தி
துஷ்பிரதயோ்கம் வசயய முயற்சி
தைரியமாக ப�ாராடி ைப்பிய மாணவி

்பண உளளூராட்சி மன்ற உறுப-
பினர்கள சமூக அபிவிருத்தியில்  
அதிக ஆர்வம் காட்ை கவணடும் 
என முன்னாள பாராளுமன்ற உறுப -
பினர் திலகராஜ் ்்தரிவித்துளளார். 

்தலவத்து்காை கிராணட் 
்மானார்ச விருந்தக மணைபத்-
தில் நடை்பறற இம்மாநாட்டில் 
கலநது ்காணடு உடரயாறறும் 
கபாக்த அவர் இவவாறு ்்தரிவித் -
்தார். அவர் ்்தாைர்நது அஙகு உடர -
யாறறுடகயில், 

 உளளூராட்சி மன்றஙகளில் 
்பணகளுககு 25 ச்தவீ்த இை 
ஒதுககீடு எனும் 2018ஆம் ஆணடு 
மு்தலான ஏறபாடு நடைமுடறககு 
வந்தது.    இலஙடகயின்  உளளூ-
ராட்சி மன்றஙகளில் ்பணகளின் 
பஙகளிபபு குறிபபிைத்்தகக  அளவு 
முன்கனறறம் கணடுளளது. அந்த 
்்தரிவு முடறயில் குடறபபாடுகள 
உளளகபாதும் ்பணகள ்தமது 
்தடலடமத்துவ ஆறறடல ்வளிப -

படுத்்த இந்த ஏறபாடு 
வாயபபாக அடமநதுள-
ளது. இந்த வாயபடபப 
பயன்படுத்தி ்பௌதீக 
அபிவிருத்தி விையஙக-
டளக காட்டிலும் உளளூர் 
மட்ைத்தில் சமூக அபிவி-
ருத்தி சார்ந்த விையஙக-
ளில் ்பண உறுபபினர்கள 
ஆர்வம் காட்டு்தல் அவசியம். 

தூயடமயான அரசியல் கலா-
சாரம் ஒன்டற கட்டி்யழுபபும்  
பணிடய பாராளுமன்ற உறுபபி-
னர்கள நாஙகள சுமார் 25 கபர் 
அளவில் ்சயறபட்கைாம். அதில் 
்பண அரசியல் பஙககறடப 
உறுதி ்சயவது ஓர் அம்சமாகும்.  
அக்தகபால மதிபபாயவு சம்பந்த-
மான ்காளடக மறறும் சட்ை உரு-
வாககத்ட்தச ்சயவதிலும் எமது 
பஙகளிபபு இருந்தது.

 உணடமயில் பாராளுமன்ற 
உறுபபினர்களின் ்சயறபாடுக -

ளும் மதிபபாயவுககு  
உ ட் ப டு த் ்த ப ப டு ்த ல்  
கவணடும். ்பண உறுப -
பினர்களுககு உளளூ-
ராட்சி மன்றத்தில் 25 
ச்தவீ்த இை ஒதுககீட்டு 
நடைமுடற 2018 ஆம் 
ஆணடில் நடைமுடறககு 
வந்த்தன் பின்னர் அவர்க-

ளின் அரசியல் பஙகளிபபுககு ஒரு 
வாயபபு ஏறபட்டுளளது. 

மடலயக அரசியல் ்தளத்தில் 
உடரயாைல் அரஙகம் ஒன்று எனது 
்தடலடமயில் ஆரம்பிககபபட்டு 
உளளது. அத்்தடகய அரஙகத்தின் 
இலசசிடனடய,  அரசியலில் 
ஆண- ்பண சமவாயபடப உறுதி 
்சயயும் வடகயில்  வடிவடமத்-
துளகளாம். அத்துைன் ்பண 
்தடலடமத்துவ முன்்னடுபபுக-
ளுககு எபகபாதும் எமது ஒருடமப-
பாட்டையும் ்்தரிவிககிகறாம் 
எனவும் ்்தரிவித்்தார்.

கெண் உள்ளூரொட்சிமன்ற உறுப்பினர்�ள் ெமூ�
அபிவிருத்தியில் ஆர்்வம் �ொட்்ட வ்வண்டும்
முன்ாள் எம்.பி திலகராஜ்

சப்ரகமுவ மாகாண ஆளுநர் டிக்கிரி ககாப்ப�கடுவவின இரண்டு வருட பூர்த்திதய முனனிட்டு இடம்க�ற்ற நிகழ்வுகதை இங்கு காணலாம். ஆளுநர்

மாத்்தடள சுழறசி நிருபர்

மாத்்தடள மாவட்ைத்தில் கநறறு 
முன்தினம் இரணடு ்காகரானா மர-
ணஙகள பதிவாகியுளள நிடலயில்  
்்தாறறாளர்களாக 44 கபர் புதி்தாக 
இனம் காணபபட்டுளள்தாக மாவட்ை 
சுகா்தார கசடவகள பணிபபாளர் காரி-
யாலயம் ் ்தரிவித்துளளது. மாத்்தடள 
மாவட்ைத்தில் ்காகரானா ்்தாறறுக-

குளளாகனாரின் எணணிகடக அண-
டமயில் சடுதியாக குடறநதிருந்த 
நிடலயில்  கைந்த 24 மணித்தியாலத்-
திறகுள 44 கபர் புதிய ்்தாறறாளர்க-
ளாக இனஙகாணபபட்டுளளதுைன் 
அன்டறய தினகம ்காகரானா மர-
ணஙகள இரணடு பதிவாகியுளளன. 

மீணடும் மாத்்தடள மாவட்ைத்-
தில் ்காகரானா பரவுவட்த ்தடுக-
கும் ்பாருட்டு ்பாதுமககள சமூக 

இடை்வளி மறறும் சுகா்தார 
நடைமுடறகடள உரிய முடறயில் 
பின்பறறி ்சயறபடுவ்தன் மூலம் 
இநகநாயிலிருநது ்தம்டம பாதுகாத்-
துக ்காளள முடியும் என கமறபடி 
சுகா்தார பணிமடன காரியாலயத்தின் 
டவத்திய அதிகாரி ஒருவர் ்்தரிவித்-
்தார். 

மொத்�கை மொ்வட்்டத்தில் புதி�ொ� 44 வெருக்கு க�ொவரொனொ 
இருவர் மரணம்

சிறுவர் பராமரிப்பு 
நிலையத்தின் 
ஓவியக் கணகாட்சி

 பலாங்காடை தினகரன் நிருபர்

கடும் மடழ காரணமாக ் காழும்பு 
- பதுடள பிர்தான வீதி வழுககும் 
்தன்டம ்காணடுளள்தாக கபாககு -
வரத்து பிரிவினர் எசசரிகடக விடுத் -
துளளனர். 

எனகவ வாகன விபத்துககடள 
கட்டுபபடுத்்த ்பாதுமககள விழிப-
புணர்வுைன் ்சயறபடுமாறு கபாக-
குவரத்து ்பாலிஸார் எசசரிகடக 
விடுத்துளளனர். 

பலாங்காடை இம்புல்கப பகு-
தியிலிருநது பலாங்காடை நகர 
எல்டல வடரயிலும் மா்்தால வடர -
யுளள பகுதியும் அவ்தான நிடலடம 
உளள இைஙகளாக உளள்தாக கபாக-
குவரத்து ்பாலிஸார் ்்தரிவித்்தனர்.

மடழயுைன் பாட்தயில் ஏறபட் -
டுளள ஈரலிபபு ்தன்டம காரணமாக 
அதிகாடலயிலும் மாடல கவடளயி-
லும் மிகவும் அவ்தானமாக வாகனங -
கடள ்சலுத்துமாறு கபாககுவரத்து 
்பாலிஸார் கவணடியுளளனர்.

லயனஸ் கழகத்தின மூலம் இரத்தி்புரி ப�ாைா்ா தவத்தியசாதல ககாவிட் 19 வார்ட்டு 
கைாகுதிக்கு 20 இலட்சம் ரூ�ா க�றுமதியா் உ�கரண க�ாருட்கள் அண்தமயில் 
வழங்கி தவக்கப்�ட்டுள்ை். 

க�ொழும்பு -ெதுகை 
பிர�ொன ெொக�யில்
ெயணிப்வெொர்  
அ்வ�ொனம்

்தலவாககடல குறூப நிருபர்

 ்தனது 39 வருை ஆசிரியர், 
அதிபர், கல்விப பணிபபாளர் 
கசடவயில் இருநது மலர்விழி சுப-
பிரமணியம் அணடமயில் ஓயவு 
்பறறார். விஞ்ான, கணி்த பாை 
ஆசிரியராக இராகடல ்தமிழ் மகா 
வித்தியாலயத்தில் ்தனது ஆசிரி-
யர் ்்தாழிடல ஆரம்பித்்த இவர் 
பின்னர் கந்தபடள ்ம்தடிஸகல் -
லூரியில்  ஆசிரியராக பணியாறறி-
னார். 

1985ஆம் ஆணடு மு்தல் 
2002ஆம் ஆணடு வடர பார்க 
்தமிழ் வித்தியாலயத்தில் அதிபராக கைடம-
யாறறி அ்தன் பின்னர் கந்தபடள ்ம்தடிஸட் கல் -
லூரியில் பிரதி அதிபராகவும் பின்னர் அதிபராக -
வும் 2007ஆம் ஆணடு வடர கைடமயாறறினார். 

2007ஆம் ஆணடு இலஙடக 
கல்வி நிர்வாக கசடவககு உளவாங -
கபபட்ை இவர்  நுவ்ரலியா கல்வி 
வலயத்தில் ்தமது கைடமகடள 
்பாறுபகபறறார். 

சிறிது காலத்தின் பின்னர் நுவ்ர-
லியா வலயத்தின் திட்ைமிைல் பிரி-
வுககு ்பாறுபபான உ்தவி கல்வி 
பணிபபாளராக ்பாறுபகபறறு 
்தான் ஓயவு ்பறும் வடர ்தனது கை -
டமகடள மிக சிறபபாக ்சயறபடுத் -
தினார். 

மத்திய மாகாணத்திலுளள  மிக 
சிகரஸை திட்ைமிைல் பிரிவு 

கல்வி பணிபபாளராகவும் கல்வி திட்ைமிைல் 
துடறயில் மிகச சிறந்த வளவாளராகவும் ்தான் 
ஓயவு ்பறும் வடர மிக சிறபபாகவும் துடிபபுை -
னும் ்சயறபட்ைடம குறிபபிைத்்தககது.

்தலவாககடல குறூப நிருபர்  

 
்தலவாககடல நகடர வசிபபிை-

மாக ்காணை சி.முத்துசாமி ஐயர் 
(வயது  72) என்பவடர காணவில்-
டல்யன அவரது குடும்பத்்தவர் 
முடறபபாடு  ்்தரிவித்துளளனர். 

கைந்த 18ஆம் திகதி வீட்டிலி -
ருநது ்வளிகய ்சன்ற இவர்  

இன்று வடர வீடு திரும்பவில்டல்யன அவரது 
குடும்பத்்தவர்கள ்்தரிவிககின்றனர்.  

இவடர கணைால் உைகன ்தகவல் வழஙகுமாறு 
ககட்டுக்காணடுளளனர். குறித்்த நபர்  காணமால் -
கபான இரணடு தினஙகளில் ்தலவாககடல ்பாலிஸ 
நிடலயத்தில் மகனால்  முடறபபாடு பதிவு ்சயயப -
பட்டுளளது. 

்தன்னுடைய ்தநட்த ்்தாைர்பில் ்தகவல்  ்்தரிந்த -
வர்கள உைனடியாக ்தனது 0766940905, 076 6184984 
்்தாடலகபசி  இலககஙகளுககு ்தகவல் ்தருமாறும் 
ககாரியுளளார்.

்கோணவில்லை  ஆசிரியர் வெக்வயிலிருந்து ஓய்வு 
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தென்னாபிரிக்னாவில் ந�னாய்த் தெனாற்று 
அதி்ரிப்பெற்கு ்னாரணமனா்ெனா்க கூறப்ப-
டும் அதி் எண்ணிக்்யனா் மர்பணு பிறழ்-
வு்ளுடன புதிய த்னாவிட்-19 திரிபு ஒனறு 
்ண்டுடிக்ப்பட்டிருப்பெனா் அந�னாட்டு 
விஞ்னானி்ள் அறிவித்துள்்ள்ர். 

ஆபிரிக் பிரனாநதியத்தில் நமனாசமனா் 
்பனாதிக்ப்பட்ட �னாடனா் உள்்ள தென்னாபிரிக -
்னாவில் இநெ மனாெம் ஆரம்்பம் தெனாடக்ம் 
தி்சரி ந�னாய்த் தெனாற்று சம்்பவங்ள் ்பத்து 
மடங்னா் அதி்ரித்துள்்ளது.  

இெ்் அடுத்து பிரிட்டன மற்றும் 
இஸநரல் ந்பனானற �னாடு்ள் தென்னாபி -
ரிக்னாவுககு ்பயணத் ெ்ட விதித்துள்்ள். 
தெற்கு ஆபிரிக்னாவின நமலும் ஐநது �னாடு -
்ளில் இநெ புதிய ்வரஸ திரிபு ்பற்றிய 
்வ்ை அதி்ரித்துள்்ளது. 

இநெ புதிய திரிபு தடல்டனா திரி்்ப 
விடவும் அதி் தெனாற்று த்னாண்டெனா்வும் 
ெற்ந்பனாதிருககு ெடுபபு மருநது்்்ள எதிர்க-
கும் ென்ம த்னாண்டது எனறும் விஞ்னா-
னி்ள் எசசரித்துள்்ள்ர். 

‘துரதிருஷடவசமனா் �னாம் புதிய திரிபு 
ஒன்ற அவெனானித்துள்ந்ளனாம். அதுநவ 
தென்னாபிரிக்னாவில் ்வ்ை அதி்ரிக்க 
்னாரணமனாகும்’ எனறு ்வரஸ மருத்துவ 
நிபுணர் டுலிநயனா டி ஒலிநவரியனா ்டநெ 
வியனாழககிழ்ம இடம்த்பற்ற தசய்தியனா்ளர் 
சநதிபபில் தெரிவித்ெனார்.  

பி.1.1.529 எனறு அ்ழக்ப்படும் இநெ 
திரிபு ‘மி் அதி் எண்ணிக்்யனா் மர்பணு 
பிறழ்வு்்்ள த்னாண்டிருககிறது’ எனறு அவர் 
குறிபபிட்டுள்்ளனார். இநெ திரிபுககு உை் 
சு்னாெனார அ்மபபு கிநரக் த்பயர் ஒன்ற 
சூட்டும் எனறு எதிர்்பனார்க்ப்படுகிறது.  

‘துரதிருஷடவசமனா் இது தெனாற்று 
ந�னாயின மறுபிறப்்ப ஏற்்படுத்துகிறது’ 
எனறு அநெ மருத்துவர் சுட்டிக்னாட்டி்னார். 

தென்னாபிரிக்னாவில் இருநது த்பனாட்ஸ-
வனா்னா மற்றும் த�னாஙத்னாங தசனற ்பய -
ணி்ளிடமும் இநெ ்வரஸ திரிபு ்ண் -
டுபிடிக்ப்பட்டிருப்பெனா் மருத்துவர் டி 
ஒலிநவரியனா குறிபபிட்டுள்்ளனார். 

இநெ ்வரஸ திரிபு ்பற்றி தீவிரமனா் 
அவெனானித்து வருவெனா் குறிபபிட்டிருக-
கும் உை் சு்னாெனார அ்மபபு இெ்் 
ஒரு திரி்பனா் ்பனார்ப்பது மற்றும் இது ்பற்றி 
்வ்ை த்னாள்வது ்பற்றி ஆரனாய்வெற்கு 

ந�ற்று முககிய கூட்டம் ஒன்றயும் அநெ 
அ்மபபு �டத்தியது. ‘ஆரம்்பக்ட்ட 
ஆய்வில் இநெ ்வரஸ திரிபு த்பரும் எண் -
ணிக்்யிைனா் பிறழ்வு்்்ள த்னாண்டிருப -
்ப்ெ ்னாட்டுவநெனாடு இது ்பற்றி தெனாடர்நது 
ஆய்வு்ள் நமற்த்னாள்்ளப்பட்டு வருகிறது’ 
எனறு உை் சு்னாெனார அ்மபபு தவளியிட்ட 
அறிவிபபில் கூறப்பட்டுள்்ளது. 

பெரும் அச்சறுத்தல்
இநெ புதிய திரிபு தீவிர அவெனா்த்திற்கு 

உரியது எனறும் ந�னாய்த் தெனாற்றின அதிநவ -
்மனா் அதி்ரிபபு த்பரும் அசசுறுத்ெ்ை 

த்னாண்டது எனறும் தென்னாபிரிக் சு்னாெனார 
அ்மசசர் ந�னா ்பனால்�னா எசசரித்துள்்ளனார். 
தென்னாபிரிக்னாவின தி்சரி தெனாற்று சம்்ப-
வங்ள் ்டநெ புெ்னறு 1,200 ஆ் இருந -
ெது. இதுநவ இநெ மனாெ ஆரம்்பத்தில் அது 
106 ஆ் மனாத்திரநம இருநெது.  

இநெ புதிய திரிபு ்ண்டுபிடிக்ப்படும் 
முன்ர் ்பண்டி்்க ்னாைத்்ெ ஒட்டி வரும் 
டிசம்்பர் �டுப்பகுதியில் ஆரம்பிக்ககூ -
டிய �னான்னாவது அ்ை ஒனறு ்பற்றி தென -
்னாபிரிக்னாவில் எசசரிக்் விடுக்ப்பட்-
டிருநெது.

�னாட்டில் 22 புதிய ்வரஸ திரிபு சம்்பவங-
்ள் ்பதிவனாகி இருப்பெனா் அரசின தெனாற்று 
ந�னாய்்ளுக்னா் நெசிய நிறுவ்ம் குறிப -
பிட்டுள்்ளது.

வர்த்ெ் ்மயமனா் இருககும் த�னா�ன-
்ஸந்பர்க மற்றும் ெ்ை�்ர் பிரிநடனாரியனா 
மற்றும் குவனாதடங உட்்ட �னாட்டின மூனறு 
மனா்னாணங்ளில் நசனாெ்்யில் ந�னாய்த் 
தெனாற்று ்ண்டறியப்படும் எண்ணிக்் 
நவ்மனா் அதி்ரித்திருப்பெனா் அநெ நிறுவ -
்ம் குறிபபிட்டுள்்ளது.    

பிரிநடனாரியனாவில் உள்்ள உயர் ்ல்வி நிறு -
வ்ம் ஒனறியில் ்வரஸ த்னாத்ெணி ஒனறு 
ஏற்்பட்டிருப்பது ்வ்ை அளிப்பெனா்வும் 
அது குறிபபிட்டது. 

்டநெ ஆண்டு பீட்டனா ்வரஸ திரிபு 
தெனான்னாபிக்னாவிநைநய ்ண்டுபிடிக்ப -
்பட்டது. எனினும் இநதியனாவில் தடல்டனா 
்வரஸ திரிபு ்ண்டுபிடிக்ப்பட்ட்ெ 
அடுத்து அநெ திரிபின தெனாற்று எண்ணிக்் 
ெற்ந்பனாது சரிநதுள்்ளது.  

ஆபிரிக் பிரனாநதியத்தில் அதி் த்பருந-
தெனாற்று ்பதிவனா் �னாடனா் தென்னாபிரிக்னா 

உள்்ளது. அஙகு 2.95 மில்லியன தெனாற்று 
சம்்பவங்ள் ்பதிவனாகி இருப்பநெனாடு 89,657 
ந்பர் உயிரிழநதுள்்ள்ர்.  

இநெ புதிய த்னாநரனா்னா ்வரஸ திரிபில் 
50 மர்பணு பிறழ்வு்ள் உள்்ள் எனறும், 
ஸ்்பக புநரனாட்டின இ்டயில் 30ககும் 
நமற்்பட்ட பிறழ்வு்ள் இருப்பெனா்வும் 
மருத்துவர்்ள் குறிபபிட்டுள்்ள்ர். 

த்னாநரனா்னா ெடுபபூசி்ள் இநெ ஸ்்பக 
புரெ இ்ழ்யநய இைககு ்வககினற். 
அநெந்பனானறு மனிெர்்ளின உடலுககுள் 
ஊடுருவ த்னாநரனா்னா ் வரஸ இநெ ஸ்்பக 
புரெ இ்ழ்யத்ெனான ்பயன்படுத்துகினறது.

மனிெர்்ளின உடநைனாடு முெலில் 
தெனாடர்பு த்னாள்ளும் தரசபடனாரில் 10 
பிறழ்வு்ள் உள்்ள். உை்் உலுககிய 
த்னாநரனா்னா ்வரஸின தடல்டனா திரிபி -
நைநய தரசபடனார்்ளில் இரண்டு பிறழ்வு-
்ள் மட்டுநம இருநெ்.

த்னாநரனா்னா ்வர்ை நெனாற்்டிக் 
முடியனாெ ஒரு ந�னாயனாளியின உடலிலிருநது 
இத்ெ்் அதி் பிறழ்வு்ள் ஏற்்பட்டிருக் -
ைனாம் எனறு �ம்்பப்படுகிறது.

்னாகிெத்தில் மி்வும் அசசுறுத்ெக கூடி-
யெனா் நெனானறும் ்பை த்னாநரனா்னா திரி-
பு்ள், எெனார்த்ெத்தில் ஒனறுமில்ைனாமல் 
ந்பனாய் உள்்ள். அெற்கு ்பை உெனாரணங்ள் 
உள்்ள். த்னாநரனா்னா ்வரஸின பீட்டனா 
திரிபு இநெ ஆண்டின ஆரம்்பத்தில் மி்வும் 
அசசுறுத்ெக கூடியெனா் மக்ளின ்வ்ைக -
குரியெனா் இருநெது. அத்திரிபு மனிெர்்ளின 
ந�னாய் எதிர்பபு மண்டைத்தில் சிக்னாமல் 
ெபபிப்பதில் சிறநது வி்ளஙகியது. ஆ்னால் 
எெனார்த்ெத்தில் அதிநவ்மனா் ்பரவககூடிய 
தடல்டனா திரிபு உை்் ெவிக் ்வத்ெது.
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பிரிட்டிஷ பிரெமர் த்பனாரிஸ  
ந�னானசன ஆஙகிைக ்னால்வனா-
்யக ்டககும் அ்்த்துக 
குடிநயறி்்்ளயும் பிரனானஸ 
திரும்்ப த்பற்றுகத்னாள்ளு-
மனாறு கூறியுள்்ளனார்.

இஙகிைனாநதுககுச தசல்வ-
ெற்்னா்க ்னால்வனா்யக ்டக் 
முயனற 27 குடிநயறி்ள் மூழ்-
கிய்ெத் தெனாடர்நது அவர் 
அவவனாறு கூறி்னார்.

அநெச சம்்பவம் தெனாடர்்பனா-
்ச சநநெ்த்துககுரிய 5 ஆட் -்
டத்ெல்்னாரர்்ள் ் ்து தசய்யப-
்பட்டுள்்ள்ர்.

சட்டவிநரனாெமனா் மு்றயில் 
்னால்வனா்யக ்டபந்பனார் மீண்டும் 
பிரனானைஸுககுத் திரும்்ப, அெனுடன 
ஒப்பநெம் தசய்துத்னாள்்ள ந�னானசன 
்பரிநது்ரககிறனார்.

இநநி்ையில், ஆஙகிைக ்னால்வனாய் 

ஒரு மயனா்மனா் மனாற அனுமதிக்ப-
ந்பனாவதில்்ை எனறு பிரனானஸ பிரெமர் 
இமனானுவல் மகநரனான சூளு்ரத்துள்-
்ளனார்.

்னால்வனாயில் மனிெக ்டத்ெல் சம்்ப-
வங்்்ள முடிவுககுக த்னாண்டுவர, 
ஐநரனாபபிய ஒனறியத்திடமிருநது 

ஒருஙகி்ணநெ அணுகுமு-
்ற்ய இரு�னாட்டுத் ெ்ைவர்-
்ள் எதிர்்பனார்ககினற்ர்.

ஆஙகிைக ்னால்வனா்யக 
்டககும் குடிநயறி்ளின எண்-
ணிக்், ்டநெ ஆண்்டக 
்னாட்டிலும் இவவனாண்டு மும்-
மடஙகு அதி்ரித்துள்்ளது.

இநெ பிரசசி்் ்பற்றி ந்பச 
பிரிட்டன உள்து்ற தசய-
ைனா்ளர் பிரீதி ்பநடை �னா்்ள 
்னாயிற்றுககிழ்ம பிரனானஸ 
உள்து்ற அ்மசசர் த்ரனால்ட் 
டனார்மனி்் சநதிக்வுள்்ளனார். 

ஆஙகிைக ்னால்வனாயில் ்டநெ புென-
கிழ்ம இடம்த்பற்ற வி்பத்து அநெ 
்னால்வனாயில் இடம்த்பற்ற நமனாசமனா் 
வி்பத்ெனா் உள்்ளது. இதில் ஒரு ்ரப-
பிணி உட்்பட ஏழு த்பண்்ள், மூனறு 
சிறுவர்்ள் மற்றும் 17 ஆண்்ள் உயிரி-
ழநெ்ர்.

இடிந்து விழும் அபாயத்தில்
ஆப்ான் மரபுரிமம சின்்னம்

பல நாட்ள் திருடியவருக்கு
ஒரு நாள் சிமைத் தண்டம்ன

பைக்கும் மரமப பபாருள்்ள்
பற்றி பபன்்ட்ன் விசாரமை

யுத்ஸந்னாவின பு்ழ்த்பற்ற 
உை் மரபுரி்மச சின்மனா் 
வி்ளஙகும் ஆப்னானிஸெனானின 
ந்னார் மனா்னாணத்தில் அ்மந-
திருககும் ‘மி்னாரத் ஒப �ம்’ 
ந்னாபுரம் இடிநது விழும் அ்பனா-
யத்தில் இருப்பெனா் ெலி்பனான 
அதி்னாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்-
்ளனார்.

‘இநெ ந்னாபுரத்தின நி்ை 
குறித்து ்வ்ம் தசலுத்ெத் 
ெவறி்னால், அது இடிநது 
விழுவ்ெ வி்ரவில் ்னாணக 
கி்டககும். அது மி்பத்ப-
ரிய அவமனா்மனா் அ்மயும். 
அெ்னால் இவவிடயத்தில்  
யுத்ஸந்னா அதி்னாரி்ள் 
்வ்ம் தசலுத்ெ நவண்டும்’ 
எனறு ந்னார் மனா்னாண ெ்வல் 
மற்றும் ்ைனாசனாரத் தி்ணக்்ளத் 
ெ்ைவர் அபதுல் ்� கூறிய-
ெனா் ‘நடனாநைனா நியூஸ’ தெரிவித் -
துள்்ளது.

800 வருடங்ளுககு முன்ர் 
கியனாசுதீன ந்னாரி மன்ர் ்னாைத் -
தில் இநெ மி்னாரத் நிர்மனாணிக-
்ப்பட்டது.  

‘இநெ மி்னாரத்்ெ ்பனாது்னாக் -
தவ் ்டநெ 20 ஆண்டு்்ளனா்க 
்வ்ம் தசலுத்ெப்படவில்்ை. 
எனறனாலும் எதிர்வரும் குளிர்்னா-
ைத்தில் இது இடிநது விழுநது 
விடைனாதமனறு �னாங்ள் 
மி்வும் ்வ்ைய்டகி-
நறனாம்,” எனறு சிவில் உரி்ம 
ஆர்வைர் �சன �ககீம் குறிப -
பிட்டுள்்ளனார்.

இநெநவ்்ள ெலி்பனான்ள் 
்டநெ ஓ்ஸட் �டுப்பகுதியில் 
�னாட்்டக ் ்ப்பற்றிய பின்ர், 
ஆப்னானிஸெனானின ்ைனாசனார 
்பனாரம்்பரியத்்ெயும் அென ்பன -
மு்த்ென்ம மற்றும் சர்வநெச 
சட்டத்்ெ முழு்மயனா்ப ்பனாது -
்னாக் ஐ.�னா ்ைனாசசனார மு்வர-
்ம் அ்ழபபு விடுத்துள்்ளது.

ஆங்கிலக் கால்வாமை கடப்ொமை

திரும்பப பபை பிரான்்ஸுக்கு
பிரிடடிஷ் பிரதமர அமைபபு

அதமரிக்னாவில் 
்பை அருங்னாட்சிய-
்த் திருட்டு்்்ளப 
பு ரிந ெ வ ரு க கு 
ஒரு �னாள் சி்றத் 
ெண்ட்் விதிக-
்ப்பட்டுள்்ளது.

1 9 6 0 ் ளி லு ம் 
1 9 7 0 ் ளி லு ம் , 
அருங்னாட்சிய்ங் -
ளில் ்பை த்பனாருட்-
்்்ளத் திருடிய்ெ 
78 வயது ந்வின 
ஒபபுகத்னாண்டனார். 2018ஆம் ஆண்டு 
ெனான திருடிய ஓர் அரியவ்்த் துப்பனாக-
கி்ய விற்் முயனறந்பனாது அவர் பிடி-
்பட்டுள்்ளனார். அபந்பனாதுெனான ந்வின 
ெனான புரிநெ மற்ற திருட்டு்்்ளயும் ஒப-
புகத்னாண்டு மனனிபபுக ந்ட்டுக-
த்னாண்டனார்.

்ப்ழய த்பனாருட்்்்ளச நச்ரிககும் 
ஆர்வத்தில் அவற்்ற திருடியெனா் 
அவர் ்னாரணம் கூறியுள்்ளனார். அவர் 
புரிநெ திருட்டு்ளில் ்பைவற்றுககுத் 
ெண்ட்் அளிககும் ்னாைவ்ரய்ற 
முடிநதுவிட்டெனா் கூறப்படுகிறது.

ஒரு �னாள் சி்றத் ெண்ட்்்யத் 
ெவிர ஓரனாண்டு வீட்டில் இருப்பது 
உட்்பட 3 ஆண்டு்ள் ்ண்்னாணிப-
புடன கூடிய விடுெ்ையும் 25,000 

தடனாைர் அ்பரனாெமும் ந்வினுககு 
விதிக்ப்பட்டது.

அவர் திருடிய த்பனாருட்்ளுககுச 
சுமனார் 23,000 தடனாை்ரயும் திருபபிக 
த்னாடுக் நவண்டும்.

்டநெ தசவவனாய்ககிழ்ம சக்ர 
�னாற்்னாலியில் நீதிமனறத்தின முன 
ஆ�ரனா் ந்வின ெ்து திருட்டு்ள் 
்பற்றி எதுவும் கூறனாெனாந்பனாதும் ம்நவ-
ெ்்்ய தவளிப்படுத்தி்னார். 

“இநெ அ்்த்து பிரசசி்்்ளுக-
்னா்வும் வருநதுகிநறன. இது ்பற்றி 
உண்்மயில் �னான அபந்பனாது சிந-
திக்வில்்ை.  இபந்பனாது எல்ைனாம் 
தவளிநய வநதுவிட்டது” எனறு நீதி-
மனறத்தின முன அவர் தெரிவித்துள்-
்ளனார்.

அதமரிக்னாவின 
்பனாது்னாக்ப்பட்ட 
வனான ்பரபபில் 
‘்பறககும் மர்மப 
த ்ப னா ரு ள் ் ள் ’ 
் னா ண ப ்ப ட் ட து 
தெனாடர்்பனா் ெ -்
வல்்்்ளப ்பற்றி 
ஆரனாய ஒரு �டவ-
டிக்்க குழு்வ 
அதமரிக் இரனாணு-
வத் ெ்ை்மய -்
மனா் த்பனட்ன 
அ்மத்துள்்ளது.

ஆர்வமூட்டும் த்பனாருள்்ள் ்பற்றி 
ஆரனாய்நது, தெனாடர்பு்டய அசசங்-
்்ளப ந்பனாக் இநெக குழு உ்ழக-
கும் எனறு தசவவனாய்ககிழ்ம 
த்பனட்ன அறிவித்துள்்ளது.

இநெ ்பறககும் மர்மப த்பனாருள்-
்்்ள இரனாணுவ விமனானி்ள் ்பனார்த்-
துக குழம்பியுள்்ள்ர். இ்வ குறித்து 
ெ்வல்்ளும் அளித்துள்்ள்ர்.

்பறககும் மர்மப த்பனாருள்்ள் 
நெனானறியெனா் வநெ இத்ெ்்ய 
144 ெ்வல்்்்ள ஆரனாய்நது 
உண்்ம்ய தவளிகத்னாண்டுவ-
ரும் எனறு த்பரிதும் எதிர்்பனார்க்ப-
்பட்ட இரனாணுவ அறிக்் ஒனறு 
்டநெ �ூன மனாெம் தவளியனா்து. 

ஆ்னால், ்பறககும் மரமப த்பனாருள் 
குறித்து எநெ வி்ளக்த்்ெயும் அநெ 
அறிக்்யனால் ெர முடியவில்்ை.

ஆ்னால், இநெப த்பனாருட்்ள் 
நவற்றுக கிர்த்்ெச நசர்நெ்வ-
யனா் இருக்ைனாம் எனற ந்னாணத்்ெ 
இநெ அறிக்் மறுக்வில்்ை.

2004ஆம் ஆண்டு முெல் ்பறககும் 
மர்மப த்பனாருள்்்்ளப ்பனார்த்ெெனா் 
தசய்யப்பட்ட 144 ்பதிவு்ளில் ஒநர 
ஒரு நி்ழ்வுககு மட்டும் வி்ளக்ம் 
கி்டத்துள்்ளது. மீதி 143 நி்ழ்வு்-
ளுககும் எநெ வி்ளக்மும் இல்்ை.

இநெப புதிய குழு்வ உயர் மட்ட 
இரனாணுவ, உ்ளவுத் து்ற நிர்வனாகி-
்ள் நமற்்பனார்்வ தசய்வர்.

ர ஷ ய னா வின 
்சபீரியனாவில் 
உள்்ள நிைக்ரிச 
சுரங்த்தில் ஏற்-
்பட்ட தீ வி்பத்-
தில் கு்றநெது 
52 ந்பர் உயிரி-
ழநதுள்்ளெனா்க 
ெ்வல் தவளி-
யனாகியுள்்ளது.

இநெ வி்பத்து 
்டநெ ்பை 
ெசனாபெங்ளில் 
இல்ைனாெ அ்ளவுககு ரஷயனாவில் ஏற்-
்பட்ட மி் நமனாசமனா் சுரங் வி்பத்-
ெனா் கூறப்படுகிறது.

�வம்்பர் 25ஆம் தி்தி, வியனாழககி-
ழ்ம, தமனாஸந்னாவிலிருநது சுமனார் 
3,500 கிநைனாமீற்றர் தெனா்ைவில் 
உள்்ள லிஸட்நவஸனியனா எனற 
்சபீரிய சுரங்த்தில் ்னாற்நறனாட்டத்-
துக்னா் சுரங்த்தில் அ்மக்ப்பட்-
டிருநெ வனாயிற் குழியில் ்படிநதிருநெ 
நிைக்ரித் து்ள்்ளில் தீ ்பற்றியெனால் 
இநெ வி்பத்து ஏற்்பட்டது.

அவசர உெவி நச்வ்யச நசர்நெ 
ஓர் அதி்னாரி, சுரங்த்துககுள் சிககிக 
த்னாண்டவர்்ளில் யனாரும் உயிநரனாடு 
இல்்ை எ் ஒரு தசய்தி நிறுவ்த்தி-

டம் கூறியுள்்ளனார். லிஸட்நவஸனியனா 
சுரங்த்தின ்பணிப்பனா்ளர் உட்்பட 
மூனறு ந்பர் ்்து தசய்யப்பட்டிருப-
்பெனா் பிரனாநதிய ஆய்வுக குழு கூறி-
யுள்்ளது. 49 ந்பர் மருத்துவம்்யில் 
அனுமதிக்ப்பட்டுள்்ள்ர்.

அவர்்ளில் �னானகு ந்பர் மி் 
நமனாசமனா் நி்ையில் இருககினற-
்ர். ரஷயனாவில் உள்்ள 58 நிைக்ரிச 
சுரங்ங்ளில் 34 வீெ சுரங்ங்ள் 
்பனாது்னாப்பற்ற்வ எனறு 2016இல் 
அந�னாட்டு அரசு அதி்னாரி்ள் தெரிவித்-
திருநெ்ர்.

இநெ நிைக்ரிச சுரங்த்தில் 2004 
ஆம் ஆண்டு மீத்நென வனாயு தவடிப-
பில் 13 ந்பர் த்னால்ைப்பட்டுள்்ள்ர்.

ரஷ்ய நிலக்்ரி சுரங்
விபத்தில் 52 பபர பலி

பல பிறழ்வுகளுடனான புதிய ககார�ானா
திரிபு கெனனாபிரிககாவில் கண்டுபிடிப்பு
உல் நாடு்ள் எசசரிக்ம் ந்டவடிக்ம்



கல்குடா தினகரன் நிருபர்

ஓடடமாவடி சுகாதார வவத்திய 
அதிகாரி அலுவலக பிரிவில் 
ககாரரானா வவரஸ் தாககம் 
மற்றும் தற்ரபாது நாடடில் மவை-
காலம் ஏற்படடுள்ள நிவலயில் 
கடங்கு தாககம் வராத வவகயில் 
வீடடுச் சூைவல சுத்தமாக 
வவத்துக ககாளளுதல் கதாடர் -
பில் மாணவர்களுககு விழிப்பு -
ணர்வு கருத்துகவ்ள ஓடடமாவடி 
சுகாதார வவத்திய அதிகாரி பிரி -
வினர் ரமற்ககாண்டு வருகின்்ற -
னர்.

அநதவவகயில் ஓடடமாவடி 

சுகாதார வவத்திய அதிகாரி எம்.
எச்.எம்.தாரிக வழிகாடடலில் 
மடடகக்ளப்பு மத்தி கல்வி வல -
யத்துககுடபடட ஓடடமாவடி 
சாஹிரா வித்தியாலய மாணவர் -
களுககான விழிப்புணர்வு கருத் -
தரங்கு பாடசாவலயில் ரநற்று 
கவளளிககிைவம இடம்கபற்்றது.

ஓடடமாவடி சாஹிரா வித்தியா -
லய அதிபர் எம்.அபுதாஹிர் தவல -
வமயில் ககாரரானா வவரஸ் 
மற்றும் கடங்கு தாககம் கதாடர் -
பில் மாணவர்களுககு விழிப்பு -
ணர்வு கருத்துககவ்ள கபாதுச் 
சுகாதார பரிரசாதகர் யூ.எல்.எம்.
ஜின்னா வைங்கினார்.
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கராடடகவவ குறூப் நிருபர்

திருரகாணமவல- ரதாப்பூர் பிரரத-
சத்தில் T-56 துப்பாககி ஒன்றிவன 
மவ்றத்து வவத்திருநத சநரதகத்தின் 
ரபரில் ஒருவர்  வகது கசயயப்பட-
டுள்ளார்.

கநத்ளாய சூரியபுர விரேட 
கபாலிஸ் அதிரடிப் பவடயினருககு 
ரநற்று முன்தினம் இரவு (25) கிவடக-
கப்கபற்்ற தகவவலயடுத்து குறித்த 
சநரதக நபரின் வீடவட ரசாதவன-
யிடட ரபாது அவரிடமிருநது 

T-56 துப்பாககிகயான்று வகப்பற்்றப்-
படடதாகவும் விரசட கபாலிஸ் அதிர-
டிப் பவடயினர் கதரிவித்தனர்.

இவவாறு வகது கசயயப்படட-
வர் ரதாப்பூர்-பாலத்ரதாப்பூர்  பகுதி-
வயச் ரசர்நத தர்மலிங்கம் ரவீநதிரன் 
(46வயது) எனவும் கதரியவருகின்்றது.

த�ோப்பூர் பிரத�சத்தில் 
T-56 துப்்ோக்கியுடன் 
ஒருவர் கைது

ஒலுவில் விரசட நிருபர்

கிைககு மாகாண இவணநத 
ரசவவ உத்திரயாகத்தர்களின்  
2020, 2021 ஆம் ஆண்டுககுரிய  
வருடாநத இடமாற்்றத்திவன 
நவடமுவ்றப்படுத்துமாறு, கிைககு 
மாகாண பிரதம கசயலா்ளர்  
துஷித.பி.வணிகசிங்க அறிவித் -
துள்ளார்.

இது கதாடர்பான  சுற்று நிருபம் 
கிைககு மாகாணத்திலுள்ள சகல 
அவமச்சுககளின் கசயலா்ளர்கள, 
பிரதிப் பிரதம கசயலா்ளர்கள, 
திவணகக்ளத் தவலவர்கள, நிறுவ -
னத் தவலவர்கள ஆகிரயாருககு 

அனுப்பி வவககப்படடுள்ளது.
நாடடில் ஏற்படட அசாதாரண 
சூழ்நிவல காரணமாகவும் மற்றும் 
2020, 2021ம் ஆண்டுககான 
கிைககு மாகாண இவணநத 
ரசவவ உத்திரயாகத்தர்களின் வரு -
டாநத இடமாற்்றக கடடவ்ளகள 
இதுவவர உரிய முவ்றயில் நவட -
முவ்றப்படுத்தப்படாததாலும், 
எதிர்வரும் 2022ம் வருடத்திற் -
கான இடமாற்்ற விண்ணப்பங்கள 
ரகாராமல் இருப்பதற்கு தீர்மானிக -
கப்படடுள்ளது.

2020,2021ம் ஆண்டுககான இட -
மாற்்றக கடடவ்ளகவ்ள பூரணமாக 
நவடமுவ்றப்படுத்தப்படும் பட -

சத்திரலரய 2023ம் ஆண்டுககான 
வருடாநத இடமாற்்றத்திவன இல -
குவாக கசயற்படுத்த முடியுகமன 
கதரிவிககப்படடுள்ளது.

எனரவ, 2020,2021 வருடாநத 
இடமாற்்றக கடடவ்ள கிவடககப் -
கபற்று இதுவவர புதிய ரசவவ 
நிவலயத்தில் கடவமவய கபாறுப் -
ரபற்காத இவணநத ரசவவ உத்தி -
ரயாகத்தர்கவ்ள எதிர்வரும் டிசம் -
பர் 31ம் திகதிககு முன்னர் புதிய 
ரசவவ நிவலயத்தில் கடவமவய 
கபாறுப்ரபற்பதற்கு ஏதுவாக 
விடுப்பு கசயவது சம்பநதப்படட 
நிறுவன தவலவரது கபாறுப்பா -
கும்.

இடமாற்றத்தை ந்டமு்்றப்படுததுமாறு
பிரதைம செயலாளர் அறிவிததுளளார்

கிழக்கு ைாகாண இமணந்த சசமவ

கிண்ணியா குறிஞசாக்சகணி ்படகு வி்பத்து சம்பவத்தின் பின் இலவச ்படகு சசமவமய இலஙமக கடற்பமட சநறறு (26) மு்தல் சசமவமய ஆரமபித்துள்ளது. கிண்ணியா நகர சம்ப பிரச்தச சம்பமய இமணக்கும இறஙகு துமறசய குறிஞசாக்சகணி ்பாலம இதில் சுைார் 25 
ந்பர்கள ஒசர ்தடமவயில் ்பயணிக்க முடியும. ்பாதுகாப்பு அஙகிகள நிமறந்த சசமவயாக இச் சசமவ காணப்்படுகிறது. ்பால புனர்நிர்ைாணம முடிவமடயும வமர கடற்பமடயின் ்படகு சசமவ இடம ப்பறும என ப்தரிவிக்கப்்படுகிறது.

புதிய காத்தான்குடி 
தினகரன் நிருபர்

ம ட ட க க ்ள ப் பு 
மாவடடத்தில் கபயத 
அவட மவையினால் 
காத்தான்குடியில் பல 
வீதிகள கவள்ளத்தில் 
மூழ்கின.

வ டி க ான் க ளு ம் 
கவள்ளத்தில் நிரம்பிய 
நிவலயில் காணப்பட-
ட து . இ வ த ய டு த் து 
கவள்ள நீவர வடிநரதாடச் கசயயும் 
வவகயில் காத்தான்குடி நகர சவப 
தவிசா்ளர் எஸ்.எச்.அஸ்பர் புதிய காத்-
தான்குடி ரதாணாககால்வாவய துப் -
புரவு கசயய நடவடிகவக எடுத்துள-
்ளார்.

காத்தான்குடி நகர சவப சுகாதார 
ஊழியர்கவ்ளக ககாண்டு புதிய காத்-
தான்குடி ரதாணாககால்வாய துப்ப-
ரவு கசயயப்படடு வீதியில் ரதங்கி 
கிடநத கவள்ள நீர் வடிநரதாடச் கசய-
யப்படடுள்ளது.

காததைான்குடியில் ்பல 
வீதிகள செளளததில்

கல்லடி குறூப் நிருபர்

கிைககுப் பல்கவலககைக சுவாமி 
விபுலானநத அைகியற் கற்வககள நிறு-
வகத்தின் இநத ஆண்டுககான சர்வரதச 
ஆயவு மாநாடு மடடகக்ளப்பு கல்லடி-
யிலுள்ள அைகியற் கற்வககள நிறுவகத்-
தின் இராசதுவர அரங்கில் நிறுவகத்தின் 
இன்னிய அணியினரின் வரரவற்பு-
டன் ஆரம்பமாகியது. கடபுல மற்றும் 
கதாழில்நுடப கவலகள துவ்றயின் 
தவலவர் கலாநிதி சு.சிவகரத்தினத்-
தின் வரரவற்புவரயிவன கதாடர்நது 
சர்வரதச ஆயவு மாநாடடின் தவலவர் 
கலாநிதி கெயரஞ்சினி ஞானதாஸ் அறி-
முகவுவரவய நிகழ்த்தியிருநததுடன் 
நிறுவகத்தின் பணிப்பா்ளர் கலாநிதி 
புர்ளாரன்ஸ் பாரதி ககன்னடி பணிப்பா-
்ளர் உவரவய நிகழ்த்தியிருநதார்.

இவணயவழி கதாழில்நுடபம் ஊடா-
கவும் நடாத்தப்படட இநநிகழ்வில் 
தஞ்சாவூர் தமிழ் பல்கவலககைகத்தின் 
முன்னாள இவசத்துவ்றத் தவலவர் 

ரபராசிரியர் ஞானா குரலநதிரன், கிைக-
குப் பல்கவலககைகத்தின் திருமவல 
வ்ளாக முதல்வர் ரபராசிரியர் வ. கன-
கசிங்கம், ரபராதவனப் பல்கவலககை-
கத்தின் நுண்கவலத் துவ்றத் தவலவர் 
கலாநிதி சுரதஷ் மணிதிலரே ஆகிரயா-
ரும் கலநது ககாண்டு இவணயவழி-
யில் உவரயாற்றியிருநதனர்.  

ககாழும்பு பல்கவலககைகத்தின் 
கடபுல ஆற்றுவககள கவலகள உயர் 
படடப்படிப்புகள பீடத்தின் பீடாதி-

பதி ரபராசிரியர் கசௌமிய லியனரே 
சி்றப்பு விருநதினராக கலநது ககாண்டி-
ருநதார்.

இநநிகழ்வில் கசன்வன கலாரசத்ரா 
கவலக கல்லூரியின் வருவகதரு 
ரபராசிரியரும், மீனம்பாககம் ஏ.எம்.
கெயின் கல்லூரியின் இவணப்ரபராசி-
ரியருமான முவனவர் ரச.இரகுராமன் 
தனது ஆதாரசுருதி உவரவய பரதமும் 
ஆயவும் என்்ற தவலப்பில் இவணய-
வழி மூலமாக நிகழ்த்தினார்.

கிழக்குப் ்பல்கமலக்கழக சுவாமி விபுலானந்த 

அழகியற கற்ககள நிறுெகததின் 
ெர்ெததைெ ஆய்வு மாநாடு - 2021

துவ்றநீலாவவண நிருபர் 

வசவத்திற்கும் தமி -
ழுககும் அ்ளப்கபரிய 
கதாண்டாற்றிய ஸ்ரீலஸ்ரீ 
ஆறுமுக நாவலரின் 
கதாண்டிவன ககௌர -
விககும் வவகயில் 
கல்முவன பாண்டி -
ருப்பு நாவலர் வித்தியா -
லயத்தின் நுவைவாயிலில் 
அன்னாரின் சிவல தி்றநது 
வவககப்படடது.

கருவண உள்ளம் அ்றககடடவ்ள 
அவமப்பின் அனுசரவணயில் 
இச்சிவல வடிவவமககப்படடது. 
இப்பாடசாவல அதிபர் கரணச -
லிங்கம் தியாகராொ தவலவம -
யில் இடம்கபற்்ற இந நிகழ்வில் 
ரநற்று கல்முவன வலயக கல்விப் 
பணிப்பா்ளர் எஸ்.புவரனநதிரன் 
பிரதம அதிதியாக கலநதுககாண்டு 
நாவலர் சிவலயிவன திவர நீககம் 
கசயது வவத்தார்.

இந நிகழ்வில் கல்முவன தமிழ் 
ரகாடடக கல்விப் பணிப்பா்ளர் 
எஸ்.சரவணமுத்து, கதாழிலதிப -
ரும் சமூக கசயற்பாடடா்ளருமான 
க.பிரகலாதன் ஆசிரிய ஆரலாசகர் -

க்ளான மா.லககுணம், 
க . ச ாந த கு ம ா ர் , க -

ருவண உள்ளம் 
அ ்ற க க ட ட வ ்ள 
அ வ ம ப் பின் 

தவலவர் அ.ரஜிவன், வி.எஸ்.
ரக வர்த்தக நிவலய உரிவமயா -
்ளர் வ.ரகாரணஸ், கல்முவன 
கநற் ஊடக வவலயவமப்பின் 

பணிப்பா்ளர் பு.ரகதீஸ் துவரவந -
தியரமடு அரசினர் தமிழ் கலவன் 
பாடசாவல அதிபர் கசல்வலயா 
ரபரின்பராொ ஓயவு நிவல 
ஆசிரிவய கசல்வி க.வசநதி 

பாடசாவல நலன்விரும்பி எஸ்.
கமலநாதன் ஆகிரயார் ககௌரவ, 
சி்றப்பு அதிதிக்ளாக கலநது சி்றப் -
பித்தனர்.

்பாண்டிருபபில் நாெலர் சி்ல தி்றபபு

ஒவகவாரு கபரிய சாதவனகளும் 
சிறிய முயற்சியிலும் இவடவிடாத 
உவைப்பிலும் தான் பவடககப்படு-
கின்்றன. அநதவவகயில் இநதிய 
சினிமா எனும் கபரும் விருடசத் -
தின் அடியில் துளிர்ககும் எம்மவர் 
சினிமாவும் ஒரு கபரும் விருடசமாக 
வ்ளர ரவண்டுமானால் இரசிகர்களின் 
ஆதரவு எனும் உரமும்  இலாபம் 
எனும் நீரும் அவசியம் என வவத்திய 
கலாநிதி ஜி.சுகுணன் கதரிவித்தார்.

சிப்ஸ் சினிமாஸ் எனும்   தயாரிப்பு 
நிறுவனத்திற்கூடாக 'கலிகாலன்' 
எனும் சிறிய திவரப்படத்திவன  தயா-
ரித்துள்ள அவர் நாவ்ள திவரயரங்குக-
ளில் கவளியிடப்படவிருககும் இத்-
திவரப்படம் கதாடர்பில் கல்முவன 
ஊடக வமயத்தில் ரநற்று முன்தினம் 
இரவு இடம்கபற்்ற கசயதியா்ளர் சந-
திப்பில் கலநது ககாண்டு ரமற்கண்ட-
வாறு குறிப்பிடடார்.

ரமலும் தனது கருத்தில் ஈைத்துக 
கவலஞர்களின் பாரிய முயற்சியால் 
ரமற்ககாள்ளப்படடு வரும் 'கலிகா -
லன்'  ரபான்்ற  திவரப்படங்கவ்ள 
நாம் ஆர்வத்துடன் கசன்று பார்வவ -
யிடுவதுடன், எமது கவலஞர்கவ்ள 
ஊககப்படுத்துவது மடடுமல்லா -
மல் எமது கவலஞர்களின் தி்றவம -
கவ்ள நாம் பாராடடுவதன் ஊடாக 
மடடகக்ளப்பு மாவடடத்தில் வர்த் -
தக சினிமா பாரிய வ்ளர்ச்சி காணும் 

என்பதில் எநதவித ஐயமுமில்வல. 
அத்ரதாடு நாவ்ள கவளியாகவுள்ள 
'கலிகாலன்' திவரப்படத்வத திவர -
யரங்குகளில் கசன்று பார்வவயிடு -
வதுடன் ரசிகர்கள தமது ஆதரவவ 
வைங்குவதன் மூலம் ரமலும் பல 
சினிமாககள கிைககு மாகாணத்தில் 
அதிலும் குறிப்பாக மடடகக்ளப் -
பில் இருநது பல திவரப்படங்கள 
தயாரிககப்படுவதற்கும் மடடக -
க்ளப்பு சினிமா வர்த்தக ரீதியில் 
வ்ளர்ச்சி காண்பதற்கும் சினிமா 
துவ்ற சார்நத ஆர்வலர்கள மற்றும் 
ரசிகர்களின் ஆதரவிவனயும் மடடக-
க்ளப்பில் இருநது சினிமாத்துவ்றக-
காக பாரிய பங்காற்றிவரும் கவல-

ஞர்கள ரகாரிகவக விடுககின்்றனர். 
தாம் கசலவழிககும் பணம் திரும்பி 
வரும் எனும் நம்பிகவக மிகவும் 
தூர்நது ரபாயிருககும் நிவலயிலும் 
பணத்வதப் பற்றிக கவவலப்படா-
மல் கதாடர்ச்சியாக எம்வம ரபான்று 
குறுநதிவரப்படங்கவ்ள தயாரிககின்-
்றனர்.

அநதவவகயில் 'சிப்ஸ் சினிமாஸ்' 
எனும் எனது தயாரிப்பு நிறுவனத்-
திற்கூடாக 'கலிகாலன்' எனும் சிறிய 
திவரப்படத்திவன நாவ்ள திவரயரங்-
குகளில் கவளியிட இருககின்ர்றாம். 
இத்திவரப்படத்திற்கு  மககள கபரும் 
வரரவற்வப ககாடுப்பார்கள என்ப-
தில் எவவித சநரதகமும் இல்வல.

தற்ரபாது  மடடகக்ளப்பில் சினிமா 
வர்த்தக ரீதியில் கவற்றி கபறுவதற்-
கான காலம் கனிகின்்றது என்ர்ற 
கூ்றலாம். ரமலும் இதுவவர மடடக-
க்ளப்பு திவரயரங்குகளில் மாத்திரம் 
திவரயிடப்படடு வநத இவவவக -
யான சிறிய திவரப்படங்கள 'கலி-
காலன்' திவரப்படத்தின் மூலமாக 
அம்பாவ்ற மாவடடத்திற்கும் 
நகர்நதிருப்பது இநத முயற்சிககுக 
கிவடத்த கவற்றியின் மற்றுகமாரு 
சான்்றாகும்.

எனது தயாரிப்பில் கவளியாகின்்ற 
கலிகாலன் குறுநதிவரப்படமானது 
மடடகக்ளப்பின் பிரபலமான இயக-
குநராக அவடயா்ளம் காணப்பட-
டுள்ள கு. ரகாடீஸ்வரன் என்பவர் 
இயககியுள்ளர்.இககுறுநதிவரப்பட -
மானது  திவரயரங்கு இரசிகர்கவ்ளக 
கவரும் விதமான ெனரஞ்சக சினிமா 
பாணியில் சி்றநத கவத, திவரகக-
வதகவ்ளக ககாண்டு படங்கவ்ள 
இயககி இருககின்்றார். 

சிறிய திவரப்படங்க்ளாக இருந-
தாலும் அவவ கதாடர்ச்சியாக 
கவளியிடப்படும் ரபாது ஏவனய 
கதாழிநுடபக கருவிகளின் தரமும் 
கவலஞர்களின் தி்றனும் தானாக 
ரமம்படும் எனும் நம்பிகவகவய 
அவர் ககாண்டுள்ளவத இககுறுந -
திவரப்படத்தில் நாம் காணலாம் 
என்்றார்.

்ெததிய கலாநிதி ஜி.சுகுணன் தையாரிததை 
'கலிகாலன்' நா்ள தி்ரயரங்குகளில்

ஓடடமாெடியில் மாணெர்களுக்கு
சடங்கு விழிபபுணர்வு கருததைரங்கு
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ஓமந்தை விஷேட நிருபர்   

வவுனியா இராஷேநதிரகுளம் குளபப-
குதியில் மீன்பிடிக்கச் சேன்்றவர் ேடல-
மா்க மீட்கபபடடுளளார்.   

இச் ேம்பவம் குறித்து ஷமலும் சதைரிய-
வருவதைாவது,   

குறித்தை நபர் இராஷேநதிரகுளத்தில் 
மீன்பிடிபபதைற்கா்க ஷநறறு (26.11) 
்கா்ல தைனது வீடடில் இருநது சேன்-
றுளளார். நீணட ஷநரமாகியும் வீடுதி-
ரும்பாதை நி்லயில் அவரது ம்னவி 
குளத்துப பகுதிககுச் சேன்று ஷதைடியுள-
ளார்.   

இதைன்ஷபாது குளபபகுதியில் ்காணப-
படட பிடடியில் ேடலமா்க கிடநதை்ம 
்கணடறியபபடடது. மின்னல் தைாக-
்கத்தின் ்காரணமா்க இ்றநதிருக்கலாம் 
என்று சதைரிவிக்கபபடுகின்்றது. குறித்தை 
ேம்பவத்தில் சிவலிங்கம் திஷனஷ்கு-
மார் (வயது - 28) என்்ற இளம் குடும்பஸ்-
தைவஷர இவவாறு ேடலமா்க மீட்கபபட-
டவராவார்.   

யாழபபாணம் குருந்கர் பகுதியில் வீதியில் டயர் ச்காளுத் -
திய குற்றச்ோடடில் இருவர் யாழபபாண சபாலிஸாரினால் 
்்கது சேயயபபடடுளளனர். 

குருந்கர் பகுதியில் சவளளிககிழ்ம டயர்்கள ச்காளுத் -
தைபபடடன. ேம்பவம் சதைாடர்பில் அறிநதை சபாலிஸார் 
ேம்பவ இடத்திறகு வி்ரநது டயர் ச்காளுத்திய ேநஷதை்கந -
பர்்கள இருவ்ர ்்கது சேயதைதுடன், வீதியில் எரிநதை டயர்்க -
்ளயும் அபபு்றபபடுத்தினர்.   

குருநகரில் வீதியில் டயர்   
ககொளுத்திய இருவர் ககது  

வவுனியா விஷேட நிருபர்  

வவுனியா, இராஷேநதிரஙகுளம் 
குளத்தில் மீன் பிடித்துகச்காணடு 
இருநதை இ்ளஞன் ஒருவர் மின்னல் 
தைாககி மரணம்டநதுளளார்.  

ஷநறறுக ்கா்ல இடம்சபற்ற இச் 
ேம்பவம் சதைாடர்பில் ஷமலும் சதைரிய -
வருவதைாவது,  

வவுனியாவில் ்கடநதை சில நாட -
்களா்க ்கன ம்ழ சபயது வருவது-
டன், அவவபஷபாது இடி மின்னல் 
தைாக்கமும் ஏறபடடு வருகின்்றது.  

இநநி்லயில் இராஷேநதிரஙகுளம்  
பகுதியில் இ்ளஞர் ஒருவர் மீன் 
பிடித்துகச்காணடு இருநதுளளார். 
இதைன்ஷபாது அப பகுதியில் மின்னல் 
தைாககியதில் குறித்தை இ்ளஞன் 
ேம்பவ இடத்திஷலஷய மரணம்டந-
துளளார். இச் ேம்பவத்தில் 30 வயது 
இ்ளஞன் ஒருவஷர இவவாறு மர -
ணம்டநதைவராவார்.   

மீன் பிடித்துக்கொண்டு 
இருந்த இளைஞன்  
மின்்னல் ்தொககி பலி

ச்காஷரானாத் தைடுபபூசி வழங -
்கல் திடடத்தின் கீழ 60 வயதிறகு 
ஷமறபடடவர்்களுககு ஷமலதி -
்கமா்க மூன்்றாவது தைட்வயா்க 
ச்காஷரானாத் தைடுபபூசி  29 ஆம் தி்க -
தியிலிருநது வழங்கபபடவுளளதைா்க 
வடமா்காண சு்காதைார ஷே்வ்கள 
பணிபபாளர் ்வத்திய ்கலாநிதி 
ஆ.ஷ்கதீஸ்வரன் சதைரிவித்துளளார்.  

ஷமலும் சதைரிவிக்்கயில்  
60 வயதிறகு ஷமறபடடவர்்களில் 

ஏற்கனஷவ சிஷனாபாம் தைடுபபூ -
சி்ய இரணடு தைட்வ்கள சபற -
றுகச்காணடவர்்கள மடடுஷம 
இரணடாவது தைடுபபூசி்யப சபற -
றுகச்காணட நாளிலிருநது ஆ்கக -
கு்்றநது மூன்று மாதை இ்டசவ -
ளியின் பின் இத் தைடுபபூசி்யப 
சபறறுகச்காளளலாம்.  

60 வயதிறகு ஷமறபடடவர்்க -

ளுககு தைடுபபூசி ஏறறும் நி்ல -
யங்கள, தி்கதி்கள பறறிய விபரங -
்கள அநதைநதை பிரஷதைேங்களிறகுரிய 
சு்காதைார ்வத்திய அதி்காரி்களால் 
அறியத்தைரபபடும்.  

ச்காஷரானாவிற்கான இரணடு 
தைடுபபூசி்க்ளயும்; சபறறுக -
ச்காணட 60 வயதிறகு ஷமறபடட -
வர்்கள தைமது தைடுபபூசி அட்ட்ய 
ேமர்பபித்து தைமககுரிய மூன்்றாவது 
தைடுபபூசி்ய சபறறுகச்காளள 
முடியும்.  

தைடுபபூசி அல்லது ஷவறு மருநது -
்களிறகு ஒவவா்ம உ்டயவர்்க -
ளுககு எதிர்வரும் மார்்கழி மாதைம் 
04, 11 ஆம் தி்கதி ேனிககிழ்ம -
்களில் தைடுபபூசி வழஙகுவதைறகு 
யாழ மாவடடத்தில் யாழ ஷபாதைனா 
்வத்தியோ்ல மறறும் பருத்தித் -
து்்ற, ஊர்்காவறது்்ற, சதைல்லிப -

ப்ள, ோவ்கச்ஷேரி ஆதைார ்வத் -
தியோ்ல்களிலும், கிளிசநாச்சி, 
முல்்லத்தீவு, வவுனியா, மன்னார் 
ஆகிய மாவடடங்களில் உளள 
மாவடட சபாது ்வத்தியோ்ல -
்களிலும் இத்தைடுபபூசி்கள; வழஙகு -
வதைறகும் ஏறபாடு்கள சேயயபபட -
டுளளன.  

இந நி்ல்ம்கள இருபபதைா்க 
ேநஷதைகிக்கபபடடு தைடுபபூசி வழங -
்கபபடாது திருபபி அனுபபப -
படடவர்்கள தைடுபபூசி வழஙகும் 
நி்லயத்தில் உளள ்வத்திய 
அதி்காரியின் பரிநது்ரக ்கடி -
தைத்்தைப சபறறுக ச்காணடு 
ஷமறகுறிபபிடட ்வத்தியோ -
்ல்கள ஏதைாவது ஒன்றில் தைமககு -
ரிய தைடுபபூசி்ய பாது்காபபா்க 
சபறறுகச்காளள முடியும் என 
சதைரிவித்தைார்.  

60 வயதிற்கு மேற்்படடவர்களுக்கு 
ககொம�ொனொத் தடுப்பூசி

ஓமந்தை விஷேட நிருபர்  

வவுனியா திருநாவறகுளத்தில் 
வீடு்களுககுள சவளளநீர் புகுநதை்ம-
யால் மக்கள அவதிககுளளாகியுள-
ளனர்.   

சீரற்ற ்காலநி்ல ்காரணமா்க ஏற -
படட ம்ழ ்காரணமா்க திருநாவற-
குளம் பகுதியில் வசிககும் மக்களின் 
வீடு்களிறகுள சவளளநீர் உடபுகுந-
தை்மயால் சபரும் பாதிபபிறகுள -

ளாகியுளளனர்.   இதைனால் இவவீ-
டு்களில் வசிபபவர்்கள தைறஷபாது 
உ்றவினர்்கள வீடு்களில் வசித்து வரு-
கின்்றனர்.  அத்ஷதைாடு இபபகுதியின் 
பல வீதி்கள நீரில் மூழகியுளளதைால் 
ஷபாககுவரத்தும் முற்றா்க பாதிக்கப-
படடுளளது.  

இவவா்றான பிரச்சி்ன ம்ழக 
்காலங்களில் தைமககு ஒவசவாரு வரு-
டமும் ஏறபடுவதைா்க இபபிரஷதைே 
மக்கள சுடடிக்காடடியுளளனர்.  

ஓமந்தை விஷேட நிருபர்   

வவுனியாவில் சதைாடர் ம்ழ ்காரண-
மா்க 31 குடும்பங்க்ளச் ஷேர்நதை 115 ஷபர் 
பாதிக்கபபடடுளளதைா்க அனர்த்தை மு்கா-
்மத்துவ நி்லயத்தின் தை்கவல்்கள சதைரி-
விககின்்றன.   வவுனியாவில் ்கடநதை சில 

நாட்களா்க ்கனம்ழ சபயது வருகின்்றது. 
சபயதுவரும் ம்ழயினால் வவுனியா 
பிரஷதைே சேயல்கப பிரிவில் 3 குடும்பங்க-
்ளச் ஷேர்நதை 11 ஷபரும், வவுனியா சதைறகு 
பிரஷதைே சேயல்கப பிரிவில் 1 குடும்பத்-
்தைச் ஷேர்நதை 3 ஷபரும், வவுனியா வடககு 
பிரஷதைே சேயல்கப பிரிவில் 19 குடும்பங்க-

்ளச் ஷேர்நதை 66 ஷபரும், சவங்கல சேட-
டிகுளம் பிரஷதைே சேயல்கப பிரிவில் 8 
குடும்பங்க்ளச் ஷேர்நதை 35 ஷபரும் பாதிக-
்கபபடடுளளதைா்கவும் வவுனியா பிரஷதைே 
சேயல்க பிரிவிறகுடபடட பகுதியில் 3 
வீடு்கள பகுதியளவில் பாதிக்கபபடடுள-
ளதைா்கவும், வவுனியா மாவடடத்தில் 31 

குடும்பங்க்ளச் ஷேர்நதை 115 ஷபர் பாதிக-
்கபபடடுளளதைா்கவும் அனர்த்தை மு்கா்மத்-
துவ தை்கவல்்கள சதைரிவிககின்்றன.   

பாதிக்கபபடட பகுதி்கள சதைாடர்-
பா்க அனர்த்தை மு்கா்மத்துவ பிரிவினர் 
ஷமலதி்க தை்கவல்்க்ள ஷே்கரித்து வருகின்-
்றனர்.     

யாழபபாணம் வல்சவடடித்து்்ற 
தீருவில் திடலில் மாவீரர்நாள நி்ன-
ஷவநதைல் நி்கழவு்களுககு ந்கர ே்பயி-
னால் அனுமதி வழங்கபபடடுளளது.   

தீருவில் திடலில் மாவீரர் நாள 
நி்னஷவநதைல் நி்கழவு்க்ள 
ஏறபாடு சேயவதைறகு வடமா்காண 
ே்பயின் முன்னாள உறுபபினர் 
எம்.ஷ்க.சிவாஜிலிங்கம் எழுத்து 
மூலம் அனுமதி ஷ்காரி இருநதைார்.   
அதைறகு, ந்கரே்ப தை்லவர் என். 

சேல்ஷவநதிரா, " தீருவில் திட்ல 
எநதை நி்கழவு்களுககும் வழங்க 
ஷவணடாம் என அறிவுறுத்தியுள -
ள்மயால், திடலில் நி்கழவு்க்ள 
நடத்தை அனுமதிக்க முடியாது" என 
எழுத்து மூலம் பதில் அளித்து இருந -
தைார்.   

அநநி்லயில், ே்ப உறுபபினர் -
்கள ே்ப்ய கூடடி அது சதைாடர் -
பில் முடிசவடுக்க  ஷவணடும் என 
ந்கர ே்ப தை்லவரிடம் ஷ்காரிய்தை 

அடுத்து ே்பககூடடம் கூடடபபடட 
ஷபாது, ச்காஷரானா விதிமு்்ற்க்ள 
்க்டபபிடித்து, சு்காதைார ந்டமு்்ற -
்களுடன் நி்கழவி்ன நடாத்துவதைறகு 
அனுமதிபபது என கூடடத்தில் முடி -
சவடுக்கபபடடுளளது.   

அஷதைஷவ்ள ஒலிசபருககி ோதை -
னங்கள பயன்படுத்துவதைாயின் அதைற -
்கா்க மாத்திரஷம சபாலிோரிடம் 
அனுமதி ஷ்காருவது எனவும் முடி -
சவடுக்கபபடடுளளது.   

வவுனியொவில் கதொடர் ேகை கொ�ணேொக 
வீடுகள் மேதம்: 115 ம்பர் ்பொதிப்பு

தீருவில் திடலில் ேொவீ�ர் நொள்   
நிகனமவநதல் நடத்த அனுேதி  

வவுனியாத் தைமிழச் 
ேங்கமும் ஆதி விநாய்கர் 
ஆலயமும் இ்ணநது 
நடத்தும் ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறு-
மு்கநாவலர் சபருமா -
னின் குருபூ்ே இன்று 
ேனிககிழ்ம ்கார்த் -
தி்்க ம்கத்தில் ஆதிவி -
நாய்கர் ஆலய வேநதை 
மணடபத்தில் மா்ல 
5.30 மணிககு ந்டசப-
்றவுளளது. தைமிழருவி 
தை.சிவகுமாரன் தை்ல -
்மயில் ந்டசபறும் 
இநநி்கழவில், நாவலர் 
திருவுருவ வழிபாடடி்ன ஆலய 
பிரதைம குரு சிவஸ்ரீ செ.மயூரக குருக-

்கள நி்கழத்தை திருமு்்ற 
ஓதைபபடும். வரஷவறபு-
்ரயி்ன ஆலயத்தின் 
சேயலாளர் ஷதை.அமு -
தைராஜ் வழஙகுவார். 
தைல்மயு்ரயி்னத் 
சதைாடர்நது இடம்சப-
றும் சி்றபபு்ர்களில் 
“நலம் சபருககிய 
நாவலர்” என்்றசபா-
ருளில் சிவத்தைமிழச் 
சேல்வர் சிவ.்கஷெந-
திரகுமாரும் “நாவலர் 
நறபணி்கள” என்்ற 
சபாருளில் ்ேவமணி 

சேல்வ.ேணமு்கமும் உ்ரயாறறு-
வார்்கள.   

வவுனியொவில் நொவலர் குருபூகே

கிளிசநாச்சி நீர்பபாேனத் தி்ணக்களத்தின் 
கீழுளள 36 அடி நீர் ச்காளளவு ச்காணட 
இர்ணமடு குளத்தின் நீர்மடடம் 29 அடி 8 
அஙகுலமா்க உயர்வ்டநதுளளது. ஷநறறு 
முன்தினம் நீர்பபாேனத் தி்ணக்களம் சவளி-
யிடடுளள நிலவர அறிக்்கயின்படி இத்தை்க-
வல் சதைரிவிக்கபபடடுளளது.  

26 அடி ச்காளளவு ச்காணட ்கல்மடு குளத் -
தின் நீர்மடடம் 25 அடி 10 அஙகுலமா்க 
்காணபபடுவதுடன் பிரமநதைனாறுக குளம் 
மறறும் ்கன்காம்பி்்க குளம் என்பன ்கடநதை 
ஒரு வாரத்துககும் ஷமலா்க நீர்மடடம் உயர்வ-
்டநது வான் பாயநது வருகின்்றன.   

 இஷதைஷபான்று கிளிசநாச்சி ஷமறகு நீர்பபா -
ேனத் தி்ணக்களத்தின் கீழுளள அக்கராயன் குளத்-
தில் நீர் மடடம் 22 அடி 5 அஙகுலமா்கவும் ்கரியா்ல 
நா்கபடுவான் குளத்தின் நீர்மடடம் 07அடி 2 அஙகு-

லமா்கவும் உயர்வ்டநதுளளது.   அத்துடன் புதுமு -
றிபபுககுளம், குடமுருடடிககுளம், வன்ஷனரிக குளம் 
என்பவறறின் நீர்மடடம் உயர்வ்டநது வான் பாய-
கின்்றன.   

இ�கணேடு குளத்தின் நீர்ேடடம் உயர்வு

திருநொவற்குளத்தில் வீடுகளுக்குள் கவள்ளநீர் 
புகுநதகேயொல் ேக்கள் அவதி

யாழ.விஷேட நிருபர் 

யாழ.பருத்தித்து்்ற  ந்கரே்ப 
உறுபபினர் ஒருவருககு ச்காஷரானா 
சதைாறறு உறுதி சேயயபபடட்தைத்  
சதைாடர்நது பருத்தித்து்்ற ந்கர 
ே்பயில் 17 ஷபர் தைனி்மபபடுத் -
தைபபடடுளளனர்.

்கடநதை  சேவவாயககிழ்ம 
இடம்சபற்ற பருத்தித்து்்ற ந்க -
ரே்பயின் 2022 ம் ஆணடுக -
்கான  பாதீடடு அமர்வில் ்கலநது 
ச்காணட பருத்தித்து்்ற ந்கர 
ே்ப தைவிோளர்,  உறுபபினர்்கள, 
மறறும் இரணடு உத்திஷயா்கத்தைர் -
்கள ஆகிஷயார் உளளடங்கலா்க 17  

ஷபர் ஷநறறிலிருநது தைனி்மபபடுத் -
தைபபடடுளளனர். இது சதைாடர்பில் 
ஷமலும் சதைரியவருவதைாவது,

 பருத்தித்து்்ற  ந்கரே்பயின் 
2022 ம் ஆணடுக்கான வரவு சேலவு 
திடட வாகச்கடுபபு இடம் சபற்ற  
ஷவ்ள அஙகு ்கலநது ச்காண -
டிருநதை அகில இலங்்க தைமிழ 
்காஙகிரஸ் ்கடசியின்  உறுபபினர் 
ஒருவருககு ச்காஷரானா சதைாறறு 
உறுதியானது. இநநி்லயில் அவ  
அமர்வில் ்கலநது ச்காணட உறுபபி -
னர்்களுடன் ஒரு சதைாழிநுடப உத்தி -
ஷயா்கத்தைர்,  மறறும் ஒரு எழுதுனர் 
ஆகிஷயார் தைனி்மபபடுத்தைபபட -
டுளளனர்.

்பருத்தித்துகை நக�ேக்ப தவிேொளர் 
உள்ளிடட 17ம்பர் தனிகேப்்படுத்தலில்வவுனியா விஷேட நிருபர்

மரநடு்்க மாதைத்்தை முன்னிடடு  
தைமிழ ஷதைசிய மக்கள முன்னணியால் 
மாஙகுளத்தில் மரநடு்்க ஷமற-
ச்காளளபபடடுளளது. 

தைமிழ  ஷதைசிய மக்கள முன்னனி-
யின் தை்லவரும், பாராளுமன்்ற 
உறுபபினருமான  ்கஷெநதிரகு -
மார் சபான்னம்பலம், அக ்கடசி -
யின் சேயலாளரும் பாராளுமன்்ற  
உறுபபினருமான சேல்வராொ 
்கஷெநதிரன், ேடட ஆஷலாே்கர் 
ேடடத்தைரணி ்காணடீபன்  மறறும் 
்கடசியின் மாஙகுளம் பகுதி சேயற -
பாடடாளர்்கள இ்ணநது  வீதி -
ஷயாரத்தில் மரநடு்்கயில் ஈடுபட -
டனர். 

்கார்த்தி்்க மாதைம் மர நடு்்க  

மாதைமா்க பிர்கடனபபடுத்தைபபடடு 
வருடநஷதைாறும் பல்ஷவறு பகுதி்க -
ளிலும் மரநடு்்க  இடம்சபறறு 
வருகின்்றது. அநதைவ்்கயில் மரந -

டு்்க மாதைத்்தை முன்னிடடு ்கார்த் -
தி்்க  26 ஆம் தி்கதியான ஷநறறு 
(26.11) இம் மரநடு்்க ஷமறச்காள-
ளபபடடிருநதைது. 

தமிழ் மதசிய ேக்கள் முன்னணியொல் 
ேொங்குளத்தில் ே�நடுகக

   யாழபபாணத் தைமிழச்ேங்கம் 
முன்சனடுககும் நாவலர் நி்னவ -
ரங்கம் இன்று 27. 11. 2021 ேனிக -
கிழ்ம ்கா்ல 9.30 மணிககு 
யாழபபாணம் நாவலர் ்கலாோர 
மணடபத்தில் ந்டசப்றவுள -
ளது.  

தைமிழச்ேங்கத் தை்லவர் சேந -
தைமிழச்சோல்லருவி ே.லலீேன் 
தை்ல்மயில் ந்டசப்றவுளள 
இநநி்கழவில் நி்கழவிறகு அனுே -
ர்ண வழஙகும் ்கரி்கணன் நிறுவ -
னப பணிபபாளர் சிவ.ராஜ்குமார் 
தைம்பதியர் மங்கள விளகஷ்கறறு -
வர்.  

சேஞசோறசேல்வர் ்கலாநிதி 
ஆறு. திருமுரு்கன் சதைாடக்கவு்ர -
்யயும் யாழ. மாந்கர ஆ்ணயா -
ளர் தை.செயசீலன் வாழத்து்ர்ய -
யும் வழஙகுவர். சதைல்லிபப்ழ 

யூனியன் ்கல்லூரி உயர்தைர வகுபபு 
மாணவன் ே.அமலஅோம் 
ந்டயில் நின்றுயர் நாய்கன் 
நாவலர் என்்ற சபாருளிலும் 
யாழபபாணம் இநதுக ்கல்லூரி 
உயர்தைர வகுபபு மாணவன் செ. 
தைஷவதைன் எழுநதை ச்காழுங்கனல் 
என்்ற சபாருளிலும் உ்ரயாறறு -
வர். சுன்னா்கம் ஸ்்கநதைவஷராதையக 
்கல்லூரித் தைமிழாசிரியரும் இநது 
ஆன்மீ்கப பிரோர்கருமாகிய ்க. 
்கன்கதுர்க்கா நாவலர் வழி என்்ற 
சபாருளில் நி்னவுப ஷபரு்ர -
யாறறுவார். தைமிழச்ேங்கச் சேய -
லாளர் இ.ேர்ஷவஸ்வரா நி்்றவு -
்ர்யயும் நன்றியு்ர்யயும் 
வழஙகுவார். சு்காதைார ந்டமு -
்்ற்க்ளப பின்பறறி நி்கழவில் 
பஙஷ்கறகுமாறு தைமிழச்ேங்கத்தி -
னர் ஷவணடியுளளனர்.  

தமிழ்்சேங்கம் நடத்தும்   
நொவலர் நிகனவ�ங்கம்

குைககளையில் இைம் 
குடும்பஸ்தரின் சடலம் மீட்பு  
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உள்ளத்தைக் கவர்நதை 
பேச்சுக்கள 

உறவுக்்ள ஈரததை 
நடத்தைகள

உணவுததைட்டுக்கள
 
குறுஙகவிகள
--
சா்ைபதைாறும் 
போராட்டம் ததைாடரகிறது 
ேயணிகள ஜாக்கிர்தை!
--
திற்நதை வாசலில் 
தீ மூட்டப் ேடுகிறது 
வீதி விேதது !

--திடீர விேதது 
விரும்பிக்தகாள்ளாதை ேயணம்
உயிர பிரிதைல் !
--
கனவிபை
நி்னவுன்  வ்நது தசல்கிறது
மரண ேயம்!

--
  கவிச்சுடர் ஏ எம கஸ்புள்ளா

கணகள் 
பனிக்குது
இழப்பதற்கு இனி 
என்ன இருக்கு
கண்ணீரில் நம்னகிறது 
ப்பததை்னஙகள
எததம்ன க்னவுகள
எததம்ன கற்்பம்னகள
சுைந்துபகளாண்டு
புததகபம்பயுடன 
பசனற நீஙகள
க்பனுமடயுடன
திருமபியததத்னளா-----!

----
கண்கள ்பனிக்குது
கல்புகள ்பதறுது
ப்பற்றதளாய் 
ப்பளாறுப்பளா்ளா----!
இல்மலை
பின பசனறுமழதத
தந்மத ைறுப்பளாரளா-----!
---
கமலைந்த க்னவுகள
இழந்த நிமைதி
த்பளா்ன உயிர்
திரும்ப வருைளா!
 இல்மலை
அழுதுதளான ்பலைன
கிமடக்குைளா!
---
ப்பரிதுவததுப ப்பற்ற
பிளம்
பிஞ்சிதலை  இழந்தமத
விஞ்சிதய விசும்பலைளாைளா-----!
---
நிததிமர இழந்து
நிமைதி கமலைந்து
வ்ர்தத கண்ைணிகள
கிளம்பைளாழியுடன
அன்ன நமட ்பயினற
 விதம
அம்னததும ைறந்து
விடுைளா---!
---
அல்லைளாஹ்
தந்த ்பரிமச
அவத்ன  திருபபிடடளான
 நளாமும வளாடலைளாைளா
தி்னமும இமததயற்க
வளாய்பம்பத தருவளா்னளா-----!
---
நளாம் ைஹ்்ஸரில்
எமகுழந்மத சந்திக்க
ஏற்ற வழி தருவளாயளா
எஙகள நளாயகம 
முகமைது ப்பயரளால்
தகடகிதறளாம
இமத  ஏற்்பளாயளா------!
--
ததளாபபூர் சிரளாஜூதீன 
நற்பிடடிமும்ன, கல்மும்ன.

குறிஞ்சாக்்கணி 
பசாலத்தின் ஓலம் 
்படகு ்பரிதளா்பதமத ததளாற்றுவிததது
்பளாலைர் பிளம்கள உருக்குமலைததது 
்பளாடசளாமலை சீருமட சீர்குமலைந்தது 
ம்பகள உள்ஙகம் பவளிப்படுததியது.
--
கவமலைகள நிரமபி வழிந்தது 
கடலைமலை சூழ்ந்து பகளாண்டது
க்னவுகம் ்பறிதத புததகம
கமர ஒதுஙகி பகளாண்டது 
க்பன துணியளால் அமைக்கப்படடது.
--
விண்ணுலைகம பசனறு விடடளார்கள 
வீடு திரும்பளாது 
ைண்ணுலைகம ்பற்றி பகளாளவளார்கம் 
ஏடு விரும்பளாது 
வீண் த்பளாகளாது பிரளார்ததம்னகள
எம வளாழ்வில் நிமலைக்கடடும. 
--
ததர்ந்ததடுதத பிரதிநிதிகம் 
அனமறய ஆதரவு 
பிமழ பசளால்லியது 
ஆர்ப்பளாடடததில் எதிர்பபு பதரிவிததது
இனமறய பதளாந்தரவு 
சரி பசய்யளாது  
ை்னஙகம் ைளாற்றிக் பகளாண்டது 
குைஙகளில் பதளாற்றிக் பகளாண்டது.
---
வழிநடததவுமஇ வழிகளாடடவும 
வழிகள பதரியளாது 
தமலைமைததுவம 
குமற்பளாடமட அறியளாது 
வனமுமற ஏற்்படுததியது 
சூழமலை ைளாசு்படுததியது 
வைக்கததின வழி்பளாடடின  
அருதக நிகழ்ந்தது 
அரஙதகற்றி மவக்கப்படடது 
ஜூவளாமலை கருதக தகர்ந்தது.
--
உயிர்கள ்பற்றிய உைர்வுகள 
நளாம் ைறக்க தநரிடும 
வளாதிடும அறிவுகளிடததில் 
எ்னக்கும த்பச தகுதியுமில்மலை 
தவரிடம நளான வ்ர்தது பகளாள்வுமில்மலை 
ஒனறளாலும ஒனறுமில்மலை 
யதளார்தத நிமலையின 
பூச்சியததில் ஆரம்பைளாகும.

--
ை்பளாஸ்

சுவனத்்தை 
தைநதைருள்!
--
ஏடமத மகயில் ஏந்தி 
     எழில் பகளாஞ்சும களாமலையில் 
வீடமத ைறந்து இனிபயம
      வீடது ்பளளிதளான எனபறண்ணி;..
--
களாலைடி மவதது ்படகிதலைறி
     கடந்திடட கடல் ்பளாமத
ஆழதமத அறியளா பிஞ்சுகள 
      ஆஙகது ்படதகளாடு கவிழ்ந்த்னதர!
--
உயிரது பிரிந்த த்பளாது 
     உருகிய பநஞ்சஙகள தகளாடி
்பயிரது விம்ய முனத்ன
      ்பறிததிட களாலைம இதுதவளா?
---
கண்களில் வடியும நீமர
     கடலுக்தக விடடுச் பசல்தவளாம. 
புண்க்ளாய் இதய   ைளாச்தச
       பிரிந்தமத எண்ணி எண்ணி!
--
யளாருக்கு ஆறுதல் பசளால்லை
      யதளார்ததம இஙகு என்ன?
தசருமிடம ைண் எனறளாலும 
      பசதுக்கிய ்பளாமத தவதற;
---
உயர்ந்தவன அல்லைளாஹ் உந்தன
      உள்ததின கருமை தன்னளால் 
்பயணிதது ைரணிதத ைக்களுக்கு 
     ்பயனதரும சுவ்னதமத தந்துவிடு!

 --             
ஏ எம கஸ்புள்ளா       

இனம் புரியசாதை 
்்சாகம்!

--
்பளாவம ைக்கள
்பளாலைம இல்மலை!
்படிபபு தவண்டி
்படகில் ்பயைம!
---
குறிஞ்சளாதகணி ஆறு
குடிதத உயிதரளா ஏழு!
---
மூனறு வயது சிறுமி முதல்
முப்பது வயது முன்பளளி ஆசிரிமய
எழு்பது வயது வதயளாதி்பமரயும
முழுதளாய் முழுஙகிவிடடது ஆறு!!
--
்பளளி பசல்தவளார் உயிமர
்பளாதியிதலை ்பறிதத எைன!
--
கிண்ணியளா ைடடுைனறி
முழு நளாடடு ைக்களும
தகளாரச் சம்பவததின
தசளாகததின பிடியில்!
---
இமத விதி என்பதளா
ைதி பகடட பசயல் என்பதளா?
--
உயிர் நீதததளாமர
இமறவன ஏற்்பளா்னளாக!
இ்னம புரியளாத தசளாகம
இதயததில் இமழதயளாடுகிறது!--

 (குறிஞ்சக்கைணிப் படகுப் பா்ையில் 
பயணித்து மரணித்ை ்சககைாைர, 

்சககைாைரிகைளுககு இககைவி்ை ்சமரப்பணம்)

கா
லி

யா
ன

 க
லய

ாண
ம் 

கவியரசி                                            
எஸ்.ஏ.இஸ்ைத ்பளாததிைளா

்பஸ்யளாலை

மூச்சுக்களாற்மற
பதளாமலைதது
வயிற்மற 
நிரபபுைவள
கண்ணீமர 
ைமறதது
புன்னமககம் 
விற்றுக் பகளாண்டிருப்பவள
--

தசளாதிகளா.பர
(ஆகிஷளா)

பகளாக்குவில்.

பலூன்காரி

--
நீண்ட இமடதவம்க்குப பின
ஊருக்கு வந்திருந்த அவளிடம
நிமறயப த்பசியது ஊர்
--
ஓடிபத்பளா்னவள ஊருக்குத
திருமபியிருந்ததில்
ப்பருமைப்படடுக்பகளாள்
முடியளாவிடடளாலும
முகஸ்துதிக்களாக களாணும முகஙகள
முறுவலிததுப த்பளாயி்ன
---
களாறி உமிழ்வதற்களாக
களாததுக்பகளாண்டிருந்த நிமிஷபைளானறில்
வளாரளாதிருந்துவிடட
அவளுக்களாக தசமிததுமவததிருந்த
எச்சில்கம் விழுஙகிக்பகளாண்டு
முகமதிருபபிப த்பளா்ன
முகஙகளில் பதளாமலைந்திருந்த
பிரகளாசததிற்கு அவ்ளால்
ைறுைலைர்ச்சிக் பகளாடுக்கமுடியவில்மலை.
---
ஓடுகளாலி உருப்படளாை த்பளா்னவ
பவடகமில்லைளாைல் திருமபி
வந்திருக்களா ்பளாரு எனறுத
திடடிததீர்க்க சந்தர்ப்பம மவக்களாைல்
குழந்மதக் குடடிதயளாடு ைகிழ்ச்சியளாய்
இருப்பமத எண்ணி விடட
ப்பருமூச்சிகளின அ்னல்களாற்று
அவளின ததகம தீண்டியமத
உைரளாைலும இல்மலை.
--
அவம் ைளாதிரி எவத்னளாடளாவது
ஓடிபத்பளாயிருந்தளா நளானும எனறு
நப்பளாமச மவதத முதிர்கனனிகளின
ஆதஙகதமதயும யூகிததிருந்தளாள
---
விருப்பப ்படடவத்னளாதட
த்பளாயிருந்தளாலும ்பரவளாயில்மலை
கண்ணுக்குதபதரியளாத
இடததில் உனம்னபத்பளாலை வளாழ்ந்திடடுப
த்பளாயிருப்பளா ..்பளாவி ைக
எஙகம்த தவிக்க விடடுடுடடுப
த்பளாயிடடளாத் எனறு துக்கிதத
அமைளாக்களின துயரதமதயும
மீடடுவிடடளாள ..
---
 ்பழமச எல்லைளாம ைறந்துடடு
ஓடிபத்பளா்னவ ைகனுக்கு
ப்பளாண்ை பகளாடுக்கப த்பளாறளாஙக
உலைகம உருப்படட ைளாதிரிதளான ..
களாது்படதவ கச்தசரிகளும
நிகழ்ந்ததறி்ன ..

ஓடிப்போனவளின் ஊர்

இரகசிய தளாலிகடடியவள ைகன
்பகிரஙகைளாய் ஒருததிக்கு
கடடிய தளாலிதயளாடு ஊருக்கு
சமைந்தியளாகிப த்பளா்னவள த்பளாய்விடடளாள.
-
த்பளா்னவம் எண்ணிப புமகயும ஊரில்
இவ இனி ஊருக்கு வரகூடளாது
வந்தளா இவம்்பளார்தது பிளம்ஙக
பகடடுபத்பளாகும எனறுமஇ
இவ இனி ஊருக்கு வந்து த்பளாகணும
வந்தளாதளான ஓடிபத்பளா்னளாலும
உயர்வளா வளாழலைளாம என்பமத பிளம்ஙக
கற்றுக்பகளாளளும எனறும ்படடிைனறம .
--
எனறளாலும களாதலிக்கவில்மலை
என்பதற்களாக பகளாமலையும
களாதல் மககூடவில்மலை எனறு
தற்பகளாமலையும .
்பைமினறி வளாழ்வில்லைளா ்பரிதளா்பமும
்பளாலியல் வனபகளாடுமைஇ
ஓடிபத்பளாதல் எனறு எனறுமத்பளாலை
ஊர் அவவபத்பளாது ்பர்பரபபு நிரமபிய
பசய்திததளா்ளாக இருக்கிறது.
ஒருநளாளின முடிவில் ஒனறு தீர
ைற்பறளாரு பசய்திக்களாக களாததிருக்கும
நமமை ஏைளாற்றளாைல்.

--
 பைய்யன நடரளாஜ்
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அநுராதபுரம் மேற்கு தினகரன் நிருபர்

பபாலனறுவை ோைட்டத்தில் ரூ. 
12 பில்லியன் பெலவில் 16 ஏககர் 
நிலபபரபபில் நிர்ோணிககபபட-
டுள்ள பபாலனறுவை மதசிய சிறு-
நீரக வைத்தியொவலயில் வைத்தி-

யர்கள, தாதியர்கள ேற்றும் சுகாதார 
அலுைலக பணியா்ளர்களின் 
குவைபாடு காரணோக எதிர்பார்ககப-
பட்ட மெவையிவன மேற்பகாள்ள 
முடியாதுள்ளதாக அரெ வைத்திய 
அதிகாரிகள ெஙகத்தினர் பதரிவிக-
கின்ைனர்.

முன்னாள ஜனாதிபதி வேத்திரி-
பால சிறிமென மேற்படி  வைத்திய-
ொவலவய நிர்ோணிபபதற்கு பஙக-
ளிபபு பெய்துள்ளது்டன் க்டநத ஜூன் 
11 ம் திகதி தற்மபாவதய ஜனாதிப-
தியினால் வைத்தியொவல வைபை 
ரீதியாக திைநது வைககபபட்டதாக-
வும் அைர்கள பதரிவிககின்ைனர்.

இநத வைத்தியொவலயில் 100 
குறுதி பபருகக இநதிரம் இருநத 
மபாதும் வைத்தியர்கள , தாதியர்கள 
ேற்றும் சுகாதார அலுைலக பணியா-
்ளர்கள இல்லாவேயினால் 30 இயந-
திரஙகவ்ள ோத்திரமே உபமயாகிகக 
முடிைதாகவும் வைத்திய ெஙகத்தினர் 
பதரிவிககின்ைனர்.

முதிமயார் ேற்றும் சிறுைர் சிறுநீரக 
ம�ாயா்ளர்களுககு சிகிசவெ ைழங-

குைதற்கு 201 கடடில்கள இருநத 
மபாதும் அலுைலக பணியா்ளர்கள 
இல்லாவேயினால் படுகவக திைன் 
25 ஆக ைவரயறுககபபடடுள்ளதாக-
வும் பதரிவித்தனர். குறித்த வைத்திய-
ொவலககு பணிபபா்ளர் ஒருைர் உள-
ளிட்ட எண்ணிகவகககான ஒபபுதல் 
சுகாதார அவேசசின் அனுேதி பபைப-
படடுள்ளமபாதும் அவத சுகாதார 
அவேசசு நிவைமைற்ை தைறியுள்ளதா-
கவும் ெஙகத்தினர் பதரிவிககின்ைனர்.

சிறுநீரக  ம�ாய்த்பதாற்றுகள 
அறுவை சிகிசவெ அரஙவக இயக-
கத்தைறியுள்ளதனால்  காலப-
மபாககில்   இயநதிரஙகளில் சிககல் 
ஏற்ப்டலாம் என்றும் வைத்திய 
ெஙகத்தினர் கைவல பதரிவித் -
துள்ளனர்.

அரசாங்கத்தின் அமழப்பின் ப்பரில் இலஙம்கக்கு விஜயம சசய்துள்ள அரூஸிய்யதுல் ்காதிரிய்யா தரீக்்காவின் உல்க ஆன்மி்கத் தமலவர் அப்ழலுல் உலைா மதக்்கா அஹைது நாஸிர் ஆலிம, இலஙம்கயின் முதல் அறபுக் ்கல்லூரியான ைத்ரஸதுல் ்பாரி அறபுக் ்கல்லூ -
ரியில் அமைந்துள்ள பு்காரிப் ்பளளிவாசலுக்கு வரும்க தந்தார். அவமர சிறுமி்கள ்கஸீதா ்பாடி வரபவற்பமதயும ஊர் பிரமு்கர்்கள, உலைாக்்கள, முஹிப்பீன்்கள ஊர் வலைா்க அமழத்து வருவமதயும அருகில் பிரதைரின் முஸ்லிம விவ்கார ஆபலாச்கர் அஸ்சஸய்யத் 
ஹஸன் சைௌலானாமவயும ்படங்களில் ்காணலாம.                         (்படங்கள: சவலி்கை தின்கரன் நிரு்பர்)

ைருத்துவர்்கள, உத்திபயா்கத்தர்்கள ்பறறாக்குமற 

ப�ொலனறுவை தேசிய சிறுநீரக வைத்தியசொவல 
முழுவையொக பசயற�டுைதில் இவையூறுகள்

அரச வைத்திய அதிகொரிகள் சஙகம் பேரிவிப்பு

(கல்ம�ை தினகரன் விமெ்ட நிருபர்)

அநுராதபுரம் ோைட்டத்தில் 
இவைரு்டம் ஜனைரி முதலாம் 
திகதி முதல் ஒகம்டாம்பர் 31 
ஆம் திகதி ைவரயிலான காலப-
பகுதியினுள இ்டம்பபற்ை 121 
ைாகன விபத்துககளில் 124 மபர் 
ேரணேவ்டநதுள்ளதாக அநுராத-
புரம் ோைட்ட  மகாட்டபபிரிவு 
மோட்டார் ைாகன பபாறுபபதி-
காரி போகம்ேட நியாஸ் பதரி-
வித்தார்.

இநத ைாகன விபத்துககளில் 
அதிகோன விபத்துககள அநு-
ராதபுரம் பபாலிஸ் பிரிவில் 
இ்டம்பபற்றுள்ளது. இதில் 21 
விபத்துககளில் 21 மபர்  ேரணே-
வ்டநதுள்ளது்டன், அதற்கு அடுத்-
தபடியாக ப�ாசசியாகே பபாலிஸ் 
பிரிவில் 15 ைாகன விபத்துககளில் 
15 மபரும் ேதைசசி பபாலிஸ் 
பிரிவில் 12 விபத்துககளில் 12 
மபரும்  ேரணேவ்டநதுள்ளனர். 
பககிராை பபாலிஸ் பிரிவில் 09 
விபத்துககளில் 11 மபர் ேரணே-
வ்டநதுள்ளனர்.

கறபிட்டி விநொயகர் ஆலயத்தில்
சஙகொபிதேக பூவை

கற்பிடடி தினகரன் விமே்ட நிருபர்

கற்பிடடி பவனயடி அருளமிகு 
ஸ்ரீ சித்தி வி�ாயகர் ஆலயத்தின் ைரு-
்டாநத ைருோபிமேக  �மைாத்திர 
(1008) ெஙகாபிமேக விமே்ட நிகழ்-
வுகள ம�ற்று முன்தினம் (24) �வ்ட-
பபற்ைது.

புத்த்ளம்  தில்வலயடி ஸ்ரீ முத் -
துோரி அம்ேன் மகாயில் பிரதே 
குருககள பிரம்ேஸ்ரீ மொேசுநத-
ரம் தியாகராஜா குருககள ஆதின 

கர்த்தா தவலவேயில் இ்டம்பபற்ை 
நிகழ்வில் பால்கு்ட பைணி, ேஹா 
யாகஙகள, ைெநத ேண்்டப பூவஜகள 
என்பன இ்டம்பபற்ைன.

அத்து்டன், இலஙவகயில் ைாழும் 
மூவின ேககளும் ஒற்றுவேயாக 
ைாழ மைண்டும் எனவும் அனர்த் -
தஙகளில் இருநது ேககள பாது -
காபபு பபை மைண்டும் எனவும் 
இதன்மபாது விமே்ட பிரார்த்தவன -
களும் இ்டம்பபற்ைவே குறிபபி்டத் -
தககது.

தர்்காந்கர் முஅய்யதுல் இஸ்லாம அரபுக் ்கல்லூரியின் வ்ளர்ச்சிக்்கா்க மூன்று தசாப்தங்களுக்கு பைலா்க அ்ளப்்பரிய ்பங்களிப்புச் சசய்த முன்னாள நிர்வா்க சம்ப உறுப்பினர் ைர்ஹஹூம அன்ஸார் ஹாஜியார் ைறறும ்கலாபீடத் -
தின் வ்ளர்ச்சிக்்கா்க உதவிய சதாழில் அதி்பர்்க்ளான ைர்ஹஹூம்க்ளான பஸம ரி்பாய் ஹாஜியார், இஸ்ைத் ஹாஜியார் ஆகிபயாரின் பசமவ்கம்ள நிமனவு கூரும நி்கழ்வும ்கத்தமுல் குர்ஆன் தைாம ைறறும துஆப் பிரார்த்தமன 
மவ்பவமும அணமையில் ்கலாபீட ைணட்பத்தில் நிர்வா்க சம்ப ்பதில் தமலவர் ஏ.ஆர்.எம ்பதியுத்தீன் தமலமையில் சிறப்்பா்க நமடச்பறறது. ்கல்லூரியின் ்பமழய ைாணவர் சங்கத்தின் மூலம இரு மின்விசிறி்கள ைறறும 
்பணத்சதாம்கயும இந்தநி்கழ்வின் ப்பாது சங்கச்பாரு்ளா்ளர் சைௌலவி அப்துல் முனாப் (முஅய்யதி) ்கலாபீட அதி்பர் சைௌலவி எம. அஸ்மி்கான் (முஅய்யதி) யிடம இந்தநி்கழ்வின் ப்பாது ம்கயளிப்்பமதயும துஆ பிரார்த் -
தமன நமடச்பறுவமதயும அருகில் முன்னாள ்பாராளுைன்ற உறுப்பினர் எம.எஸ்.எம. அஸ்லம உட்பட முக்கிய பிரமு்கர்்கம்ளயும ்படங்களில் ்காணலாம.                             (்படங்கள: ப்பருவம்ள விபசட நிரு்பர்) 

பைலிகை நகர சவ�யின்
�ட்பைட் நிவைதைறைம் 

(பைலிகே தினகரன் நிருபர்)

பைலிகே �கரெவபயின் 2022ம் 
ஆண்டிற்கான ைரவு பெலவுத் 
திட்டம் 5 மேலதிக ைாககுக்ளால் 
நிவைமைறியது.

பைலிகே �கரெவபயின் தவலைர் 
திருேதி யமுனா காநதிபுஞ்சிமஹைா 
ைரவு-பெலவுத் திட்டத்வத ெவபயில் 
ெேர்பபித்தனர்.

ைரவுபெலவுத் திட்டத்துககு ஆதர -
ைாக 11 ைாககுகள கிவ்டககபபபற் -
ைன. எதிராக 6 ைாககுகள அளிககப -
பட்டன. ஐ.மத.கடசி உறுபபினர் 
பி.மக.ஸி. விேலசூரியா ைாகபக -
டுபபில் கலநதுபகாள்ளவில்வல.

இதன்படி 5 ைாககுக்ளால் ைரவு-
பெலவுத் திட்டம் நிவைமைறியது.

சிமறச்சாமலக்கு சசாந்தைான வான்

கொட்டு யொவனயுைன் தைொதி
வி�த்து; ஒருைர் உயிரிழப்பு
அநுராதபுரம் தினகரன் நிருபர்                                    

பகாழும்பு பேகசீன் சிவைசொ-
வலககுச  பொநதோன ைான் ஒன்று 
காடடு யாவனயில் மோதி விபத்-
துககுள்ளானதில் சிவைசொவல 
உத்திமயாகத்தர் ஒருைர் உயிரிழந-
துள்ளதாக சீகிரிய பபாலிஸார் பதரி-
வித்தனர்.

 இசெம்பைம் க்டநத 22 ஆம் திகதி 
அதிகாவல தம்புள்ள ஹபரவன 
பிரதான வீதியின் திகம்பத்தான பகு-
தியில் இ்டம்பபற்றுள்ளதாக விொ-
ரவணகவ்ள மேற்பகாண்டுைரும் 
பபாலிஸார் பதரிவித்தனர். ெம்ப -
ைத்தில் ொரதி உளளிட்ட மேலும் 

மூன்று உத்திமயாகத்தர்கள  காய -
ேவ்டநதுள்ளனர் என பபாலிஸார் 
மேலும்  குறிபபிட்டனர். பேகசீன்  
சிவைசொவலயில் க்டவே புரியும் 44 
ையது்டய சிவைசொவல பாதுகாபபு 
உத்திமயாகத்தர் ஒருைமர ெம்பைத்-
தில் உயிரிழநதுள்ளார் என்பது பதரி-
யைநதுள்ளது. 

சிவைக வகதிபயாருைவர ேட-
்டகக்ளபபு சிவைசொவலயில் ஒபப-
வ்டத்து விடடு மீண்டும் பகாழும்பு 
ம�ாககி ைரும் மபாது ைான்  காடடு-
யாவனயில் மோதி வீதிவய விடடு 
விலகி ேதில் ஒன்றின் மீது  மோதி-
யதில்  இசெம்பைம் இ்டம்பபற்றுள-
்ளவே பதரியைநதுள்ளது.

அநுரொேபுரத்தில்; 
121 ைொகன 
வி�த்துகளில் 
124 த�ர் ைரணம் 

புத்ேளம் ைொணைர்கள் 11 த�ர் 
ைனொதி�தி விருதுக்கு ேகுதி 

(புத்த்ளம் தினகரன் நிருபர்)

கல்பிடடி பிரமதெ பெயலகத்தில் 
அண்வேயில் �வ்டபபற்ை சுற்ைா-
்டல் முன்மனாடி ோணைர்களுககான 
ம�ர்முக மதர்வில் கல்பிடடி அல் 
அகஸா மதசிய பா்டொவலயின் 06 
ோணைர்களும், பளளிைாெல் துவை 
முஸ்லிம் ேகா வித்தியாலய 05 
ோணைர்களும் ஜனாதிபதி விருது 
பபறுைதற்கு தகுதி பபற்றுள்ளனர்.

மதசிய ரீதியிலான இபமபாட-
டியில் புத்த்ளம் ோைட்டத்தில் 
இவவிரு பா்டொவல ோணைர்கள  
ோத்திரமே பதரிைாகியுள்ளவே 
குறிபபி்டத்தககது.

ஜனாதிபதி விருதுககு பதரிைாகிய 
சுற்ைா்டல் முன்மனாடி ோணைர்-
கள. கல்பிடடி அல் அகஸா மதசிய 
பா்டொவல:

எம்.எம்.�பீஸ், ஏ.எம்.அஸாம், 
மஜ.எப.ரிஸ்கா, எம்.எஸ்.ெம்லா 
பானு, எம்.டீ.எப.தீஸா, ஏ.எப.
அபஹா ஆகிமயார்.

பளளிைாெல்துவை  முஸ்லிம் ேகா 
வித்தியாலயம் : டீ.எப. தஸ்லிோ, 
எம்.எச.எப.அபமராஸ், என்.எப.
�தா, வை.எப.ஸஜீயா, எம்.எஸ்.
ஸரபா பானு ஆகிமயார்.

இம்ோணைர்கள ஜனாதிபதி 
மகாட்டாபய ராஜபக்ஷவினால் ஜனா-
திபதி ோளிவகயில் இவைரு்ட இறு -

தியில் பதககம் அணிவித்து பக்ளர-
விககபப்டவுள்ளனர்.  

இநத ஜனாதிபதி விருதுகள மூலம் 
இம்ோணைர்கள புத்த்ளம் ோைட-
்டத்துககும், ைலயககல்விபபணிப-
பா்ளர்களுககும் ேற்றும்  மகாட-
்டககல்விபபணிபபா்ளர்களுககும் 
பபருவேவய பபற்றுத்தநதுள்ளனர்.

பாடசாலை சமூகம் பாராட்டு

பேதுரு ஓயொவின் ைொன் கேவுகள் திைப்பு
கற்பிடடி தினகரன் விமே்ட நிருபர்

பததுரு ஓயாவின் 8 ைான் கதவுகள 
ம�ற்று திைககபபடடுள்ளதாக நீர்பபா-
ெனத் திவணகக்ளம் பதரிவித்துள்ளது. 
குறித்த நீர்த்மதககத்தின் நீரின் அ்ளவு 
அதிகரித்துள்ளவேயால் இவைாறு 

ைான் கதவுகள திைககபபடடுள்ளதாக 
நீர்பபாென திவணகக்ளம் பதரிவித்-
துள்ளது.

இவைாறு குறித்த நீர்த்மதககத்தின் 
ைான் கதவுகள திைககபபடடுள்ள-
தால், பெககனுககு 28000 கன அ்ளவு 
நீர் பைளிமயற்ைபபடுகிைது.
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ம காவலி வலய காணிகளை 
வழங்குவது எந்த இனத்-
திற்கும் பாதிப்பு ஏற்படா -

்தவளகயில் முன்னடுககப்படும். 
இந்த வருட இறுதிககுள் 20 ஆயிரம் 
காணி உறுதிகள் வழங்கப்படும் என 
ராஜாங்க அளைச்சர் சிரிபால கம்லத் 
்்தரிவித்்தார்.   

ள்தக்்தாழில், நீர்ப்பா்சன 
அளைசசுககள் ைற்றும் ராஜாங்க 
அளைசசுககள் மீ்தான குழுநிளல 
விவா்தத்தில் உளரயாற்றிய அவர் 
மைலும் குறிப்பிடட்தாவது.   

ைகாவலி எல் வலயம் ்்தாடர்-
பாக ்சார்ள்ஸ் நிர்ைலநா்தன குற்்றச -
்சாடடு முனளவத்்தார். ைகாவலி 
காணிகள் வழங்குளகயில் எந்த 
இனத்திற்கும் பாதிப்பு ஏற்படா -
்தவாறு வழங்கப்படும். இ்தளன 
அரசின காணிக்காள்ளகககு 
அளைய பிரம்த்ச ்்சயலக பங்களிப் -
புடன மைற்்காள்ை இருககிம்றாம். 
எைது அளைசசிற்கு நாடடின 
மூனறில் இரண்டு பகுதிககு ம்சளவ -
யாற்்ற நிதி ஒதுககப்படடுள்ைது.   

 இந்த வருடம் டி்சம்பர் இறுதிக -
குள் ைகாவலி வலயங்களில் உள்ை 
20 ஆயிரம் காணி உறுதிகள் பயனா-
ளிகளுககு வழங்கப்பட உள்ைன. 
2 வருடங்களில் காணி உறுதிகள் 
வழங்க இருககிம்றாம். 2023 இல் 
இ்தளன நிள்றவு ்்சயய இருககி-
ம்றாம்.   

3,28, 690 காணித்துண்டுகள் பகி-
ரப்படடுள்ைன. 1,98,195 மபருககு 
அனுைதிப்பத்திரம் வழங்கப்பட -
டுள்ைது. 40 ஆயிரம் காணிகளின 
பணிகள் நிள்றவு ்்சயயப்படடுள் -
ைன.   

்சார்ள்ஸ் நிர்ைலநா்தன: 
 (்தமிழ் ம்தசியக கூடடளைப்பு 

எம்பி) 
வடககின பல்மவறு பிரம்த -

்சங்களிலும் ைககளின பூர்வீக 
பயிர்ச்்சயளக நிலங்கள் அபகரிக -
கப்படடு வருகின்றன. ைடடககைப் -
பிலும் ளைலத்்தளன பகுதியிலும் 
்தமிழ் ைககளின காணிகள் அபகரிக -
கப்படடு வருகின்றன. அர்சாங்கம் 
அது ்்தாடர்பில் உரிய நடவடிகளக 
எடுகக மவண்டும்.   

அம்தமவளை மபாதிய உரம் 
இனறி விவ்சாயிகள் கஷடப்படுகின -
்றனர். 

நாடடு எரு ப்சளைககாக அர்சாங் -
கம் 3000 ரூபாய வழங்கி வரும் 
நிளலயிலும் சிலருககு ைடடுமை 
அந்த ்காடுப்பனவு வழங்கப்பட -
டுள்ைன. அளனவருககும் அந்த 
்காடுப்பனவு வழங்குவது உறுதி 
்்சயயப்பட மவண்டும்.   

்தற்மபாது இர்சாயன உரம் இ்றக -
குைதி ்்சயவ்தற்கு ்தனியார் துள்ற -
யினருககு அனுைதி வழங்கப்பட-
டுள்ை்தாக ்்தரிவிககப்படுகி்றது. 
எனினும் விவ்சாயிகள் எனன 

விளலயில் அவற்ள்ற ்பற்றுக 
்காள்ை முடியும் எனபது ்்தரியாை -
லுள்ைது.   

வடபகுதியில் விவ்சாயிகள் ்தாம் 
கஷடப்படடு மைற்்காண்டுள்ை 
உற்பத்திப் ் பாருடகளை விற்பளன 
்்சயவ்தற்கு ்சநள்த வாயப்புககள் 
இல்லாைல் உள்ைது.   

அர்சாங்கம் அது ்்தாடர்பில் நட-
வடிகளக எடுகக மவண்டும்.   

எனளன ்சநதித்்த விவ்சாயி 
ஒருவர் ்தம்மிடம் 20 ஆயிரம் கிமலா 
ைரவள்ளிககிழங்கு உள்ை்தாகவும் 
அ்தளன ்சநள்தப்படுத்து்தற்கு வழி-
யில்லாைல் உள்ை்தாகவும் ்்தரி -
வித்்தார். 30 ரூபாவிற்குக கூட 
அ்தளன விற்பளன ்்சயது ்காள்ை 
முடியா்த நிளல காணப்படுவ்தா-
கவும் நியாய விளலயில் அ்தளன 
விற்பளன ்்சயவ்தற்கு ்சம்பந்தப்-
படடவர்கள் உரிய நடவடிகளக 
எடுகக மவண்டும் எனறும் அவர் 
்்தரிவித்்தார். இவவாறு பல விவ -
்சாயிகள் ்சநள்த வாயப்பினறி பாதிக -
கப்படடுள்ைனர்.   

அனுர குைார தி்சாநாயகக: 
(ைககள் விடு்தளல முனனணி 

எம்பி) 
ஆளும் கடசியின குப்ளபகளை 

ஆளும் கடசியினமர கிைரும் மபாது 
பல்மவறு விடயங்கள் ்வளியில் 
வநது ்காண்டிருககின்றன.   

விவ்சாயத்துள்ற அளைச்சர் ைஹிந-
்தானந்த அலுத்கைமக ்சளபயில் 
முனனாள் ஜனாதிபதி ளைத்திரிபால 
சிறிம்சன ்்தாடர்பில் குற்்றச்சாட-
டுககளை முனளவத்்தார்.   

 அம்தமபானறு முனனாள் ஜனாதி-
பதி ளைத்திரிபால சிறிம்சன அ்தற்கு 
முனனர் ப்தவியில் இருந்த ஜனாதி -
பதி ைகிந்த ராஜபக ஷ ்்தாடர்பிலும் 
குற்்றம் சுைத்தினார்.   

அவர் விைானங்களை பாவித்்த 
முள்றளை, ்ெலி்காடபர் -
களை பாவித்்த வி்தம் குறித்தும் 
்்தளிவாக குறிப்பிடடார். இரா -
ஜாங்க அளைச்சர் ்தயாசிறி ஜயம்சகர 
்தற்மபாள்தய ஜனாதிபதி எவவாறு 
ைககளின நிதிளய துஷபிரமயாகம் 
்்சயகின்றார் என்ற விடயங்களை-
யும் ்சளபயில் கூறினார்.   

 ்சளபயில் இருநது ்காண்டு நாம் 
நடப்பவற்ள்ற பார்த்துக ்காண்டி -
ருகககினம்றாம். இ்தனமூலம் இந்த 
நாடடிற்கு எனன ்சாபகமகடு ஏற்பட -
டுள்ைது எனபள்த அறிநது்காள்ை 
முடிகி்றது.   

இந்த குப்ளபகளை மைலும் கிை-
றினால் அதிகைாக நாற்்றம் வீசும் 
எனபள்தயும் மைற்படி இரு ்தரப்பி -
னரும் ஏற்றுக்காண்டுள்ைனர்.   

இ்தனால் இந்த குப்ளபகளை 
அளனவரும் ஒனறிளணநது மூடி -
விடுவார்கள். அ்தற்கான ்பாது 
இணககப்பாடு ஒனறிளன எடடு-
வார்கள் எனபது எைககுத் ்்தரியும்.   

எ வ -
வா்்றனினும் இத்்தளகய நடவ -
டிகளககள் மூலம் அப்பாவி நாடடு 
ைககமை பாதிககப்படுகின்றார்கள் 
எனபள்தயும் குறிப்பிட மவண்டும்.  

வீ. இரா்தாகிருஷணன: 
(ஐககிய ைககள் ்சகதி எம்பி) 
விள்த உருளைக கிழங்குகளை 

்வளிநாடுகளிலிருநது அதிக 
விளலககு இ்றககுைதி ்்சயவள்த 
விடுத்து உள்நாடடிலுள்ை பண்ளண-
களில் அவற்ள்ற உற்பத்தி ்்சயய 
அர்சாங்கம் நடவடிகளக எடுகக 
மவண்டும்.   

நுவ்ரலியா உடபட ைத்திய 
ைாகாணத்தில் உருளைககிழங்கு 
உற்பத்தி ் ்சயயககூடிய ஆறு விவ்சா-
யப் பண்ளணகள் உள்ைன. அ்தளன 
முழுளையாக உபமயாகித்து விள்த 
உருளைககிழங்குகளை உள்நாட-
டிமலமய உற்பத்தி ்்சயவ்தற்கு 
கவனம் ்்சலுத்்தப்பட மவண்டும்.   

்தற்மபாது 50 கிமலா விள்த உரு-
ளைககிழங்கு இருபத்தி மூவாயிரம் 
ரூபாவுககு இ்றககுைதி ்்சயயப்ப-
டுகி்றது. அ்தற்கிணங்க உருளைககி-
ழங்கு ஒரு கிமலாளவ உற்பத்தி ் ்சய-
வ்தற்கு நூறு ரூபா விவ்சாயிகளுககு 
்்சலவாகி்றது. அவர்கள் அ்தளன 

150 ரூபாவுககு விற்பளன ்்சயய 
மவண்டும்.   

அம்தமவளை இங்கு உருளைக-
கிழங்கு அறுவளட நளட்பறும் 
காலங்களில் ்வளிநாடடு உரு-
ளைககிழங்கு இ்றககுைதி ்்சயயப்-
படும். ஆனால் உள்ளூர் விவ்சாயி-
கள் ்பரும் பாதிப்ளப எதிர்மநாகக 
மநரிடுை. விவ்சாயிகளின வருைான-
மும் ்பரிதும் பாதிககப்படும்.   

நாடடில் உரத் ்தடடுப்பாடு நில-
வுகின்ற மபாதும் நுவ்ரலியா 
மபான்ற இடங்களில் திருடடுத்்த-
னைாக மிக அதிகைான விளலககு 
உரம் விற்பளன ்்சயயப்படுகின-
்றன. அவவாறு விற்பளன ் ்சயயப்ப-
டும் உரங்களும் ்தரைானல்ல. அளவ 
கலப்படைாகமவ உள்ைது. அந்த 
வளகயில் சுைார் 10,000 ரூபாயககு 
உரத்ள்த ்காள்வனவு ்்சயது 
எவவாறு விவ்சாயத்ள்த மைற்-
்காள்ை முடியும் என விவ்சாயிகள் 
மகள்வி எழுப்புகின்றனர். விவ்சாய 
அளைச்சர் இது ்்தாடர்பில் கவனம் 
்்சலுத்்த மவண்டும்.   

இராஜாங்க அளைச்சர் 
்சசீநதிர ராஜபக ஷ 
 அடிப்பளடயற்்ற அப்படட-

ைான குற்்றச்சாடடுகமை ைககளுககு 
இர்சாயன உரம் வழங்குவதில் 
பாதிப்ளப ஏற்படுத்தியுள்ைன.   

வரலாற்றில் ஒருமபாதும் இல் -
லா்தவாறு உள்ளூரில் உற்பத்தி 
்்சயயககூடிய விவ்சாய உற்பத்திப் 
்பாருடகள் ்தற்மபாது இ்றககுைதி 
்்சயயப்படாைல் உள்நாடடிமலமய 
உற்பத்தி ்்சயயப்படுகின்றன. 
அ்தற்கான பல்மவறு நடவடிகளக-
களை அர்சாங்கம் முன்னடுத்துள்-
ைது.   

நாடடில் இர்சாயன உரப் 
பாவளனளய நிறுத்தி ம்ச்தனப் 
ப்சளை மூலைான உற்பத்திளய ஊக-
குவிககும் பாரிய ்சவாளல ஜனாதி-
பதி எனனிடம் ஒப்பளடத்துள்ைார்.   

நாடடு ைககளை மநாயற்்ற 
ஆமராககியைான பிரளஜகைாக உரு-
வாககுவ்தற்கு இது சி்றந்த திடட-
ைாக அளைநதுள்ைது. 

எனினும் இந்தத் திடடத்ள்த சீர்-
குளலப்ப்தற்கு பல ்சகதிகள் திடட -
மிடட ் ்சயற்பாடுகளை மைற்்காள்-
கின்றன. எத்்தளகய ்சவால்களை 
எதிர்்காள்ை மநர்ந்தாலும் ம்ச்தனப் 
ப்சளை திடடத்ள்த ்வற்றிகரைாக 
முன்னடுப்ப்தற்கு ்சகல நடவடிக -
ளககளும் அர்சாங்கத்்தால் முன்ன-
டுககப்படடுள்ைன.   

அடுத்்த மபாகத்திற்குத் 
ம்தளவயான ம்ச்தனப் ப்சளை உள் -
நாடடில் உற்பத்தி ்்சயயப்படடு 
விவ்சாயிகளுககு வழங்க இருககி-
ம்றாம். உள்நாடடில் உற்பத்தி ்்சய -
யககூடிய 22 கிருமி்கால்லிகளுககு 
அனுைதி வழங்க இருககிம்றாம். 
்தனியார் துள்றககு ம்தளவயானால் 
இர்சாயனப் ப்சளை இ்றககுைதி 
்்சயய அனுைதி வழங்கப்படடுள்-
ைது.   

உலக அைவில் யூரியா விளல அதி-
கரித்துள்ைது. 3 ைா்தங்கைாக திடட -
மிடடு இநதிய அரசின ்தளலயீடடு -
டன ்நமனா ளநடரிஜன ்தருவிகக 
நடவடிகளக எடுககப்படடுள்ைது. 
ஆனால் எம்மீது ்பாயககுற்்றச -
்சாடடு சுைத்்தப்படுகி்றது.இநதிய 
விைானப்பளட இலவ்சைாக 
அவற்ள்ற எடுத்து வந்தன. அ்தற்கு 
நாம் நனறி 4 கூட ்்சால்லவில்ளல. 
்சகல விவ்சாய நிலங்களிலும் பயிற்-
்்சயளக ஆரம்பிககப்படடுள்ைது. 
ம்தளவயான ப்சளை வழங்கப்பட-
டுள்ைது. ்பரும்மபாகத்தில் எந்த 
குள்றயும் இனறி அறுவளடளய 
்பறுமவாம்.   

நளின பண்டார எம்.பி 
(ஐ.ை.்ச) 
 6 இலட்சம் ்ெகடயார் நிலத் -

தில் விவ்சாயம் ்்சயதிருககும் விவ -
்சாயிகளுககுத் ம்தளவயான உரத்ள்த 
அர்சாங்கம் எப்மபாது வழங்கப்மபா-
கின்றது.   

அர்சாங்கம் இர்சாயன உரத்-
ள்தத் ்தளட்்சயது விடுத்திருந்த 

வர்த்்தைானி அறிவிப்ளப வாபஸ் 
்பற்றுக்காண்டு இர்சாயன உரம் 
இ்றககுைதி ்்சயய அனுைதி வழங் -
குவ்தாக அறிவித்திருந்தது. ஆனால் 
இதுவளர அந்த வர்த்்தைானி அறி-
விப்பு வாபஸ் ்ப்றப்படவில்ளல. 
அத்துடன இந்த காலப்பகுதியில் 
6 இலட்சம் ்ெகடயாரில் விவ -
்சாயம் ்்சயயப்படடிருப்ப்தாக 
விவ்சாய அளைச்சர் ்்தரிவித்துள் -
ைார்.   

நாடடுககு உரம் ்காண்டுவநது 
விநிமயாகிப்ப்தற்கு இனனும் 2 
ைா்தங்கள் வளர ்்சல்லும். ்தனியார் 
துள்றயினமர உரம் ்காண்டுவர 
இருககின்றது. அ்தனால் ்தற்மபாது 
விவ்சாயம் ்்சயய ஆரம்பித்தி -
ருககும் விவ்சாயிகளுககு உரிய 
மநரத்துககு உரம் கிளடககப்மபாவ -
தில்ளல.   

ரஞ்சித் ைத்துைபண்டார: 
ஐககிய ைககள் ்சகதி எம் பி. 
இநதியாவிலிருநது இ்றககுைதி 

்்சயயப்படடுள்ை ்நமனா யூரியா 
திரவ உரம் அதிக விளலககு ்காள் -
வனவு ்்சயயப்படடுள்ைளை 
்்தாடர்பில் அர்சாங்கம் வி்சாரளண 
மைற்்காள்ை மவண்டும். இர்சாயன 
உர இ்றககுைதி ்்தாடர்பில் அர்சாங் -
கத்தினால் அவ்சரைாக மைற்்காள்-
ைப்படட தீர்ைானம் காரணைாக 
நாடடில் ்பரும் உணவு ்நருகக -
டிளய எதிர்்காள்ை மநரும்.   

உரத்்தடடுப்பாடு ைற்றும் இர்சா-
யன உரத்தின அதிகரித்து விளல 
காரணைாக ம்சாைம் பயிர்ச ்்சயளக 
விவ்சாயிகள் மூனறில் ஒரு வீ்தைா -
மனாமர இம்முள்ற ம்சாைம் உற்பத் -
தியில் ஈடுபடடுள்ைனர்.   

இ்தனால் லட்சககணககான விவ -
்சாயிகள் பாதிப்பளடநதுள்ைனர்.   

சி. வி. விகமனஸ்வரன எம். பி 
அர்சாங்க ஊழியர்கள் அர்சாங் -

கத்திற்கு சுளையாக உள்ைனர் 
எனறு அர்ச ்தரப்பினர் கூறி வரு -
கின்றனர்.    இம்முள்ற வரவு 
்்சலவு திடடத்தில் பாதுகாப்பு 
அளைசசுககு அதிக நிதி ஒதுககப் -
படடுள்ைது. எவரது பாதுகாப் -
புககு இந்தைவு நிதி ஒதுககப்பட -
டுள்ைது என நாம் மகடகினம்றாம். 
நாடடில் இப்மபாது எந்த பயங்கர -
வா்தமும் கிளடயாது. இத்்தளகய 
்்சயற்பாடுகள் அரசியல் மநாக -
கங்களுககாகமவ மைற்்காள்ைப் 
படுகின்றன. அளவ ஒரு மபாதும் 
ைககள் நலனுககான்தல்ல.   

யுத்்தத்தினால் பாதிககப்படட 
ைககளுககு எந்தவி்த நலனகள் 
்்தாடர்பிலும் இந்த அர்சாங் -
கம் கவனம் ்்சலுத்்தவில்ளல. 
அவவாறு பாதிககப்படட குடும் -
பங்களுககு உ்தவுவ்தற்கு அர -
்சாங்கம் நடவடிகளக எடுகக 
மவண்டும்.   

பட்ஜட் விவாதம்

சம்ப நிரு்பர்்கள்   
ல�ோரன்ஸ் சசலவநோய்கம, ஷமஸ் ்போஹிம  

எந்த இனத்திற்கும் பாதிப்பு இன்றி 
மகாவலி காணிகள் பகிரப்படும்
இந்தவருடத்தில் 20 ஆயிரம் காணி உறுதிகள் வழஙக நடவடிக்க -  ரோஜோங்க அமைசசர் சிரி்போ� ்கம�த்  

மலாரனஸ் ்்சல்வநாயகம்,   
ஷம்ஸ் பாஹிம்  

 
ம்ச்தனப் ப்சளை ்்தாடர்பில் 

கவனம் ்்சலுத்்தப்படடு வருகின்ற 
நிளலயில் பால் உற்பத்தி ்்தாடர்-
பிலும் அர்சாங்கம் அதிக கவனம் 
்்சலுத்்த மவண்டும் என பாராளு-
ைன்ற உறுப்பினர் ஏ.எல்.எம். அ்தா -
வுல்லா பாராளுைன்றத்தில் ்்தரிவித்-
்தார்.  

ஆடடுப்பால், ஒடடகப்பால் ஆகி -
யவற்ள்ற எம்ைால் ்ப்ற முடியாவிட -
டாலும் பசுப் பாளல ்ப்றககூடிய 
்சகல வ்சதிகளும் எைது நாடடில் 
உள்ைன.  

ம்தளவயான சி்றந்த புல் வயல்கள், 
அ்தற்கான விவ்சாயிகளும் எைது 
நாடடில் உள்ைனர். அம்தமவளை 
ைாடடிலிருநது பால் ைடடுைனறி 
உரம்,்சாணம், சிறுநீர் என பல்மவறு 
ம்தளவகளுககும் உபமயாகப்படுத்-
்தப்படடு வருகின்றது.  

அ்தளனக கவனத்தில் ்காண்டு 
விவ்சாய அளைச்சர் ைஹிந்தானந்த 
அலுத்கைமக நாடடில் பால் உற்பத் -
திளய அதிகரிப்ப்தற்கு விரிவான நட -
வடிகளக மைற்்காள்ை மவண்டும்.  

எைது நாடடில் சி்றந்த ைளழ -
வீழ்சசி மபாதிய ்தண்ணீர் காணப்ப-
டுகின்ற நிளலயிலும் ்தண்ணீளரயும் 
பணம் ்காடுத்து வாங்கும் நிளல 
காணப்படுகின்றது அம்தமபானறு 
பால் ஒரு மகாப்ளபளய எைது எதிர் -
கால ்சந்ததிகளுககு நாம் ்பற்றுக -
்காடுப்ப்தற்கு நடவடிகளக எடுகக 
மவண்டும்.  

ஜனாதிபதி ைஹிந்த ராஜபக்சவின 
காலத்தில் விவ்சாயத்துள்ற ்பரும் 
முனமனற்்றம் கண்டது விவ்சாயி -
களை பலப்படுத்திய ்தளலவராக 
அவளர குறிப்பிடமுடியும்.  

்தற்மபாது நஞ்்சற்்ற உணவு உற்-
பத்தி,நீண்டகால இர்சாயன உர 
பிரசசிளன அ்தன மூலம் ஏற்படும் 
மநாயகள் பற்றி மப்சப்படடு வருகின-
்றன. இர்சாயன உரத்திற்கு பதிலாக 
ம்ச்தன ப்சளைளய ஊககுவிப்ப்தற்கு 
அளைச்சரளவயில் கலநதுளரயாடப்-
படடு ஜனாதிபதி அ்தற்கான நடவ -
டிகளககளை மைற்்காண்டுள்ைார்.  

 அ்தற்கான ்பாறுப்பு அளைச்சர்-
கைான ைஹிந்தானந்த அளுத்கைமக 
்சசீநர ராஜபக்ஷ ஆகிமயாருககு வழங் -
கப்படடுள்ைது. அம்த நிளலயில் 
உலகில் உணவு ்நருககடி ஏற்பட-
லாம் எனறும் ஆருடம் கூ்றப்படு -
கின்றது. இத்்தளகய ்சவால்களை 
எதிர்்காள்வ்தற்கு சி்றந்த மவளலத்-
திடடங்கள் அவசியம் எனறும் அவர் 
மைலும் ்்தரிவித்்தார்.  

நாட்டில் பால் உறபத்தி்ை அதிகரிகக 
நடவடிக்க மேற்காள்்ளபபட மவண்டும்  

சம்பயில அதோவுல�ோ எமபி சதரிவிப்பு  

ஆசிரிைர், அதிபர் சம்ப்ள முரண்பாட்்ட தீர்கக   
வரவு ்சலவு திட்டத்தில் மேலதிகோக 31 மில்லிைன் ரூபா

ஆசிரியர், அதிபர் ்சம்பை முரண்-
பாடளட தீர்ப்ப்தற்கான அளைச்ச-
ரளவ உப குழுவின அறிகளகககு 
அளைய, பிர்தைர், நிதி அளைச்சர் 
ைற்றும் ஆசிரிய ்்தாழிற்்சங்கங்களு-
டன கலநதுளரயாடி தீர்ளவ வழங்கு-
வ்தற்கு இம்முள்ற வரவு்்சலவுத்திட-
டத்தில் மைலதிகைாக 31 மில்லியன 
ரூபாய உள்ைடககப்படடுள்ை்தாக 
கல்வி அளைச்சர் திமனஷ குணவர்-

்தன ்்தரிவித்்தார்.  கடந்த 24 ஆம் 
திகதி நளட்பற்்ற கல்வி அலுவல்கள் 
பற்றிய அளைசசு்சார் ஆமலா்சளனக 
குழுககூடடத்திமலமய அளைச்சர் 
இவவாறு குறிப்பிடடார். 

   அம்தமபானறு, உயர்்தர ்பறுமப-
றுகளுடன ்்தாடர்புளடய Z Score 
்தற்்பாழுது ்வளியிடப்படடுள்ை-
்தாக அறிவித்்த அளைச்சர், ஆசிரியர், 
அதிபர் ்சம்பை முரண்பாடு காணப்ப-
டும் 

நிளலயில் க.்பா.்த. (்சா்தாரண ்தர) 
்பறுமபறுகளை ்வளியிடுவதில் 
இருந்த ்தளடகள் நீங்கியுள்ை்தாகத் 
்்தரிவித்்தார்.

மைலும், ்காவிட 19 ்்தாற்று 
மநாய காரணைாக பிற்மபாடப்படட 
க.்பா.்த. (உயர் ்தர) பரீடள்ச,  ்தரம் 
5 புலளைப்பரிசில் பரீடள்ச ைற்றும் 
க.்பா.்த. (்சா்தாரண ்தரம்) பரீடள்சக-
ளுககான தினங்கள் ்தற்்பாழுது தீர்-
ைானிககப்படடுள்ை்தாகவும் அளைச-
்சர் குறிப்பிடடார். அ்தற்களைய, 2022 
ஜனவரி ைா்தத்தில் ்தரம் 05 புலளைப்-

பரிசில் பரீடள்சளயயும், ்பப்ரவரி 
மு்தலாம் வாரத்தில் க.்பா.்த. (உயர் 
்தரம்) பரீடள்சளயயும், மை ைா்தம் 23 
ஆம் திகதி க.்பா.்த. (்சா்தாரண ்தர) 
பரீடள்சளயயும் நடத்துவ்தற்கு ்தற்-
்பாழுது தீர்ைானிககப்படடுள்ைது.

இலங்ளகயின ்சடடத்ள்த 
பாட்சாளல பாடத்திடடத்தில் ஒரு 
பாடைாக உள்ைடககுவது ்்தாடர்-
பான பாராளுைன்ற உபகுழுவினால் 
நியமிககப்படட ்்தாழில்நுடபக 
குழுவின அறிகளக இராஜாங்க 
அளைச்சர் கலாநிதி சுசில் பிமரைஜயந-
்தவினால் ஆமலா்சளனக குழுவின 
அனுைதிகக ்சைர்ப்பிககப்படடது.

இ்தனமபாது கருத்துத் ்்தரிவித்்த 
இராஜாங்க அளைச்சர், பாட்சாளல 
பாடத்திடடத்தில் ்தற்மபாது 6ஆம் 
்தரம் மு்தல் 9ஆம் ்தரம் வளர கடடா-
யப் பாடைாக உள்ை குடியுரிளைக 
கல்வி பாடத்ள்த இந்த சீர்திருத்்தங்-
களுககுப் பி்றகு ்சடடம் ைற்றும் 
குடியுரிளைக கல்வியாக ைாற்்ற உத்-

ம்தசிககப்படடுள்ை்தாக ்்தரிவித்-
்தார்.  இத்்்தாழில்நுடபக குழுவின 
அறிகளகயினபடி, பாட்சாளல 
பாடத்திடடத்தில் ்சடடத்ள்த ஒரு 
பாடைாகச ம்சர்ப்ப்தன மூலம், 
ைாணவர்களிளடமய ்சடடம் குறித்்த 
விழிப்புணர்ளவ ஏற்படுத்து்தல், ்சட-
டத்துககு கீழ்ப்படியாளை ைற்றும் 
்தண்டளனயின விளைவுகள் பற்றிய 
விழிப்புணர்ளவ ஏற்படுத்து்தல், ்சட-
டத்்தால் பாதுகாககப்படட உரிளை-
கள் பற்றிய புரி்தளல ஏற்படுத்து்தல், 
்சடடம் இயற்று்தல் ைற்றும் ்சடடத்ள்த 
நளடமுள்றப்படுத்தும் ்பாறிமுள்ற 
்்தாடர்பில் புரி்தளல ஏற்படுத்து்தல், 
ஒரு நாகரிக ்சமு்தாயத்தில் ்சடடத்்தால் 
நிறுவப்படட கடளைகள் ைற்றும் 
்பாறுப்புகள் பற்றிய புரி்தளல ஏற்ப-
டுத்து்தல் மபான்ற தி்றனகளை வைர்ப்-
ப்தற்கு எதிர்பார்ககப்படுகி்றது.

உத்ம்த்ச கல்விச சீர்திருத்்தங்களில், 
சிறுவயது மு்தல் உயர்்தரம் வளர எதிர்-
பார்ககப்படும் புதிய கல்விச சீர்திருத்-

்தங்கள், ்்தாழிற்கல்வி ்்தாடர்பான 
கல்விச சீர்திருத்்தங்கள் ைற்றும் உயர்-
கல்வி சீர்திருத்்தங்கள் என மூனறு பகு-
திகைாக ்தயாரிககப்படட ்காள்ளகக 
கடடளைப்பு ்்தாடர்பான இறுதி 
அறிகளக 2020 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட 
ைா்தம் ்வளியிடப்படட்தாக இரா-
ஜாங்க அளைச்சர் கலாநிதி சுசில் பிமர-
ைஜயந்த ் ்தரிவித்்தார். அதில் ் பாதுக 
கல்வி குறித்து எவரும் கருத்து ்்தரி-
விப்ப்தற்கான டிஜிடடல் ்தைம் 2021 
ைார்ச 28ஆம் திகதி ஜனாதிபதியின 
்தளலளையில் ்வளியிடப்படடுள்-
ை்தாக அவர் குறிப்பிடடார். அது 
்்தாடர்பில் கிளடககப்்பற்றுள்ை 
2400 கருத்துககள் ைற்றும் முன்ைாழி-
வுகளை அடிப்பளடயாகக ்காண்டு 
்தயாரிககப்படடுள்ை அறிகளக ம்தசிய 
கல்வி ஆளணககுழுவுககு ்சைர்ப்பிக-
கப்படடுள்ை்தாகவும் அளைச்சர் ்்தரி-
வித்்தார். 

இங்கு கருத்துத் ்்தரிவித்்த தி்றன-
கள் அபிவிருத்தி, ்்தாழில் கல்வி, 
ஆராயசசி ைற்றும் புத்்தாககல் இரா-
ஜாங்க அளைச்சர் சீ்தா அரம்மப-
்பால, ம்தசிய பல்களலககழகம் 
இல்லா்த ஒவ்வாரு ைாவடடத்தி-
லும் நகர பல்களலககழகம் ஆரம்பிப்-
ப்தற்கு எதிர்பார்ப்ப்தாக குறிப்பிட-
டார். 

ஜனாதிபதி மகாடடாபய ராஜபக-
ஷவின ்காள்ளகப் பிரகடனத்தில் 
குறிப்பிடப்படடுள்ை்தன பிரகாரம் 
ஆரம்பிககப்படடுள்ை 1000 ம்தசிய 
பாட்சாளல மவளலத்திடடம் 
்்தாடர்பில் இங்கு நீண்ட மநரம் 
கலநதுளரயாடப்படடது.

 - ்கலவி அமைசசர் திலேஷ் குணவர்தே
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க�ொவிட்-19 ஒருங்கிணைந்த வீட்டு 
அடிப்பணையிலொன ்பரொமரிபபுத் தீர்வு, 
சு�ொ்தொர அணமச்சினொல் (MOH) �ருத்-
துருவொக�ம் கெய்யப்பட்டு திறம்்பை 
கெ்யல்்படுத்்தப்பட்டுள்ளதுைன், �ைந்த 
வொரம் 100,000 ககும் மமற்பட்ை வீடு�-
ளில் ்தனிணமப்படுத்்தப்பட்ை க�ொவிட்-
19 ம�ொ்யொ்ளர்�ளுக�ொன சிகிச்ணெண்ய 
கவறறி�ரமொ� முன்கனடுத்துள்ளது. 
இந்த மு்யறசிககு உல� சு�ொ்தொர 
அணமபபு, அரெொங்� மருத்துவ அதி�ொ-
ரி�ள ெங்�ம் (GMOA) ஆகி்யணவ ஆ்த-
ரவிணன வழங்கி்யதுைன் ை்யகலொக 
ஆசிஆட்ைொ பிஎல்சி, இலங்ண� வங்கி 
மறறும் Wavenet இன்ைர்க�ஷனல் 
(பிணரவட்) லிமிட்ைட்  ஆகி்யவறறொல் 
இ்யக�ப்பட்ைது. 

1390 - �ட்ைைமறற மும்கமொழியி-
லொன துரி்த இலக�ம் மறறும் ம�ொ்யொ்ளர் 
மமலொணணம அணமபபு என்்பன, PCR/ 
RAT ்பரிமெொ்தணன�ளில் க்தொறறுறுதி-
்யொன ம�ொ்யொ்ளர்�ளுககு வீட்டிலிருந்த-
வொறொன ்பரொமரிபபுக�ண்ள நிர்வகிக� 

ஒருங்கிணைந்த டிஜிட்-
ைல் ்த்ளத்தினூைொ� 
க ெ ்ய ல் ்ப டு த் து வ தி ல் 
சு�ொ்தொர அணமச்சிறகு 
(MOH) ஆ்தரவளிப்ப-
்தற�ொ� க்தொைங்�ப்பட்-
ைது. �ட்ைைமறற 1390 
துரி்த இலக�ம் மறறும் 
ஏணன்ய அணனத்து 
இணைபபுத் ம்தணவ-
�ளுககும் ை்யகலொக 
ஆசிஆட்ைொ பிஎல்சி 
அனுெரணை வழங்குகிறது, ம�ொ்யொ்ளர் 
மமலொணணம அணமபபிறகு Wavenet 
இன்ைர்க�ஷனல் (பிணரவட்) லிமிட்-
ைட் அனுெரணை வழங்குவதுைன், 
அணழபபு ணம்யமொனது இலங்ண� வங்-
கியின் அனுெரணனயில் கெ்யற்படுகிறது. 
ம�ொ்யொ்ளர் மமலொணணமத் திட்ைமொனது 
சிறபபு மருத்துவ ஆமலொெ�ர்�்ளொல் 
வழி�ைத்்தப்பட்ைது. ்தனிப்பட்ை ்பரொ-
மரிபபு/ �வனிபண்ப வழங்� சு�ொ்தொர 
அணமச்சின் வழி�ொட்டு்தலின் கீழ் 600 

ககும் மமற்பட்ை ்பயிறசி க்பறற மருத்-
துவர்�ள GMOA இன் ஒருங்கிணைபபு-
ைன் நி்யமிக�ப்பட்ைனர்.

1390 ஒருங்கிணைந்த வீட்டு அடிப்ப-
ணையிலொன ்பரொமரிபபுத் திட்ைத்தின் 
கவறறி�ரமொன கெ்யல்்பொைொனது, 
க�ொவிட்-19 க்தொறறும�ொயின் உச்ெக�ட்-
ைத்தின் ம்பொது, ணவரஸின் புதி்ய புறழ்-
வு�ளின் ்பரவலுைன் மருத்துவமணன�-
ளின் ்பரொமரிபபு அணமபபு�ளுக�ொன 
மமலதி� சுணமண்யக குணறத்துள்ளது. 

க�ொவிட்- -19 நநொயொளர்�ளுக்கு

�ொட்டில் LANKAQR அடிப-
்பணையிலொன க�ொடுப்பனவு-
�ண்ள ஏறறுகக�ொளவ்தறகும், 
்ப்யன்்படுத்துவ்தறகும் அ்தன் 
நீணை �ொல மு்யறசி�ண்ளக �ட்-
டிக்யழுபபுவதில், ெம்்பத் வங்-
கி்யொனது �ொட்டின் முன்னணி 
்பல்வண�ப்பட்ை கூட்டு நிறு-
வனங்�ளில் ஒன்றொன னு்யஅ-
ெழ குழுமத்தில் LANKAQR  
க�ொடுப்பனவு�ண்ள ஏற-
றுகக�ொளளும் திறன்�ளுககு 
்தறம்பொது வழிம�ொலியுள்ளது. 

�ொடு முழுவதும் உள்ள Damro 
�ொட்சி்யணற�ள இபம்பொது 
LANKAQR  ஐப ்ப்யன்்படுத்தி 
்பைமில்லொ மறறும் க்தொடுண� 
இல்லொ்த க�ொடுப்பனவு�ண்ள ஏற�த் க்தொைங்-
கும். ெம்்பத் வங்கிக �ைககு ணவத்திருப்பவர்�ள 
மறறும் பிற வங்கி�ளில் �ைககு ணவத்திருப்பவர்-
�ள உளளிட்ை வொடிகண�்யொ்ளர்�ள PoS திணர�-
ளில் ம்தொன்றும் இந்த ்தனித்துவமொன ஞசு குறியீடு-
�ண்ள ஸம�ன் கெயது, LANKAQR வெதி க�ொணை 
�ட்ைைத் தீர்வு�்ளொன ளு்யஅp்யவொ றுநீ்யல 
ம்பொன்றவறணறப ்ப்யன்்படுத்தி ்பைம், அட்ணை-
�ள அல்லது க�ொடுப்பனவு முணன்யங்�ண்ளத் 
க்தொைொமல் ்பைம் கெலுத்்தலொம். 

சிறி்ய மறறும் �டுத்்தர வர்த்்த�ர்�ள மறறும் 
நு�ர்மவொர் மத்தியில் LANKAQR க�ொடுப்பன-
வு�ண்ள பிர்பலப்படுத்தும் ம�ொககில் இலங்ண� 

மத்தி்ய வங்கியின் LANKAQR க்தொைர்்பொன �ொடு 
்தழுவி்ய ஊககுவிபபுப பிரச்ெொரமொன 'LankaQR 
Janagathakaranaya' ஆரம்்ப நி�ழ்வு அணணமயில் 
இலங்ண� மத்தி்ய வங்கியின் வ்ளொ�த்தில் இைம்-
க்பறற ெம்யத்தில் இந்த கூட்ைொணணம க்தொைர்-
்பொன அறிவிபபு கவளியிைப்பட்ைது.

டிஜிட்ைல் க�ொடுப்பனவு�ண்ள துரி்தப்படுத்து-
வ்தன் மூலம் ்பைம் மூலமொ� மமறக�ொளகின்ற 
க�ொடுப்பனவு�ண்ளக குணறககின்றக்தொரு ெமூ-
�த்ண்த உருவொககும் அரெொங்�த்தினதும் இலங்ண� 
மத்தி்ய வங்கியினதும் குறிகம�ொளுககு ஆ்தரவளிக-
கும் ெம்்பத் வங்கியின் க்தொைர்ச்சி்யொன மு்யறசி�-
ளின் ஒரு ்பகுதி்யொ� இந்த �ைவடிகண� எடுக�ப-
்பட்டுள்ளது.

மத்திய வங்கியின் LANKA QR அமுலாக்கத்திற்கு  
ஆதரவா்க க்கக்கார்த்துள்ள சம்பத் வங்கி

U.K, Flexicare குழுமத்தின் துணை நிறுவ-
னமொன Flexicare Lanka நிறுவனம் இலங்-
ண�யில் மருத்துவப க்பொருட்�ள உற்பத்தி 
நிணல்யத்ண்த ்பணைொர�மவில் 
திறநது ணவத்துள்ளது. 15 மில்-
லி்யன் அகமரிக� கைொலர் 
மு்தலீட்டில் நிர்மொணிக�ப்பட்-
டுள்ள இது, புதி்ய புத்்தொக� 
மருத்துவ ெொ்தனங்�ள ்த்யொரிக-
கும் ஒரு க்தொழிறெொணல்யொகும். 
்தறம்பொதுள்ள 150 ்பணி்யொ்ளர்-
�ளுைன் �ொட்டில் அ்தன் மு்தல்-
�ட்ை �ைவடிகண��ண்ள அது 
ஆரம்பித்துள்ளது.  

்பணைொர�மவில் அணணம-
யில் �ணைக்பறற பிரம்மொண-
ைமொன திறபபு விழொவில், பிர்தம அதிதி்யொ� 
�லநது க�ொணை நிதி அணமச்ெர் ்பசில் ரொஜ்பக்ஷ-
வினொல் Flexicare உற்பத்தி க்தொழிறெொணல, 
உத்திம்யொ�புூர்வமொ� திறநது ணவக�ப்பட்-
ைது. இநநி�ழ்வில், க�்ளரவ விருநதினர்�-
்ளொ� இலங்ண�க�ொன பிரித்்தொனி்ய உ்யர் ஸ-
்தொனி�ர் ெொரொ ஹல்ைன் (Sara Hulton) மறறும் 
சு�ொ்தொர மறறும் சும்தெ ணவத்தி்ய அணமச்ெர் 
க�கஹலி்ய ரம்புககவல்ல மறறும் விமெை 

அ தி தி ்ய ொ � 
முன் ன ொ ள 
சு � ொ ்த ொ ர 
அ ண ம ச் ெ ர் 

கைொகைர் ரொஜி்த மெனொரத்ன, Flexicare 
Lanka நிறுவனத்தின் ்பணிப்பொ்ளர் ெண்ப 
உறுபபினர்�ள, ஊை� நிறுவன பிரதிநிதி�ள 
உளளிட்ை ்பல்மவறு க�்ளரவ விருநதினர்-
�ள �லநது க�ொணைனர்.   

இநநி�ழ்வில் �லநது க�ொணடு உணர்யொற-
றி்ய பிர்தம அதிதி ்பசில் ரொஜ்பக்ஷ �ருத்துத் 
க்தரிவிகண�யில், உல�்ளொவி்ய ரீதியில் அங்-
கீ�ரிக�ப்பட்ை மருத்துவ ெொ்தன உற்பத்தி 

நிறுவனமொன Flexicare நிறுவனத்திறகு, 
குறிப்பொ� உல�்ளொவி்ய க்தொறறும�ொயககு 
மத்தியில் இலங்ண�யில் ்தனது மு்தலீட்டுத் 
க்தரிணவ மமறக�ொணைணம க்தொைர்பில் 
எனது மனமொர்ந்த �ன்றிண்யயும் ்பொரொட்டு�-
ண்ளயும் க்தரிவித்துக க�ொளகிமறன். 

Flexicare இன் உயிர் நிணலம்பறுத்்தன்ணம 
மறறும் உயிர்�ொககும் ்த்யொரிபபு�ள எமது 
கெொந்த �ொட்டிமலம்ய ்த்யொரிக�ப்பட்டு, 
உல� அ்ளவில் மக�ளின் வொழ்வில் குறிபபி-
ைத்்தக� ்தொக�த்ண்த ஏற்படுத்்தப ம்பொவண்தக 
�ொண்பதில் எமககு மிகுந்த மகிழ்ச்சியும் 
க்பருணமயும் ்தருகிறது” என்றொர்.  

முன்னணி க்பண�ள சு�ொ்தொர வர்த்்த� �ொமமொன Fems, �ைந்த 
2021 மொர்ச் மொ்தத்தில், மொ்தவிைொய சு�ொ்தொரம் மறறும் ஆமரொககி்ய 
�ணைமுணற�ள குறித்து க்பண�ளுககு க்தளிவு்படுத்தும் மறறும் 
மலிவொன விணலயில் ஆமரொககி்ய துவொய�ண்ள ெநண்தயில் அறிமு-
�ப்படுத்தும் ஆகி்ய இரு ்தனித்துவமொன குறிகம�ொள�ளுைன் ஒரு 
புதி்ய ்ப்யைத்ண்த ஆரம்பித்்தது. அ்தன் மு்யறசி�ள எதிர்்பொர்த்்த முடி-
வு�ண்ள விை சிறப்பொன க்பறும்பறு�ண்ள வழங்கியிருந்த நிணலயில், 
ஒரு க்பரு நிறுவன முன்மனொடி எனும் வண�யில் Hemas, நிறுவனம் 
அ்தன் ம�ொக�த்ண்த �ணைமுணறப்படுத்்த, Fems Aya ஆமரொககி்ய 
துவொய�ண்ள அ்தன் முழு ஊழி்யர்�ளுககும் இலவெமொ� விநிம்யொகிக-
கும் திட்ைத்ண்த கெ்யல்்படுத்தி்யது. இதில் ஆண�ளும் ்பங்குக்பறும் 
வண�யில் அவர்�ளின் ம�ரடி்யொன உறவினர்�ள மறறும் க்தொழில்-
முணற ரீதி்யொன க்தொைர்்பொ்ளர்�ளிணைம்ய விநிம்யொகிககும் க்பொருட்டு 
அவர்�ளுககும் அ்தணன வழங்கியிருந்தது. மலிவொன மறறும் உ்யர்்தர 
மொ்தவிைொய சு�ொ்தொரப க்பொருட்�ளுக�ொன அணு�ணல ம�ொக�ொ�க 
க�ொணடு, மொ்தவிைொய க்தொைர்்பொன ்தவறொன �ருத்து�ண்ள நீககும் 
வண�யில் இநநி�ழ்வு�ள ஒழுங்கு கெய்யப்பட்டிருந்தன.

மொ்தவிைொய ஆமரொககி்யம் மறறும் சு�ொ்தொரம் குறித்்த விழிபபு-
ைர்ணவ ஏற்படுத்தி, அ்தணன �ொடு முழுவதுமுள்ள �ணிெமொன அ்ள-
விலொன க்பண�ண்ள கென்றணைவ்தணனயும் ம�ொக�மொ�க க�ொணடு 
MJF Foundation, ARKA Initiative, Sarvodya க்பண�ள அணமபபு 
மறறும் Sarvodaya Fusion ம்பொன்ற ஒமர எணைம் க�ொணை அணமப-
பு�ளுைன் Fems Aya இம்மு்யறசிண்ய முன்கனடுத்்தது.

மொ்தவிைொய ஆமரொககி்யம் மறறும் சு�ொ்தொரம் ்பறறி்ய க்தளிவூட்-
ைணல ஏற்படுத்தி அது க்தொைர்்பொன �ட்டுக�ண்த�ண்ள ்த�ர்ப்பது 
�ொலத்தின் ம்தணவ்யொ� இருந்தது. 

மாதவிடாய் ஆகராககியத்கத 
இயல்பாககும Fems Aya

இலங்ண�யில் உள்ள முன்னணி 
்பல்வண� கூட்டு நிறுவனங்�ளில் 
ஒன்றொன DIMO, அ்தன் Mercedes-Benz 
வொடிகண�்யொ்ளர்�ளுக�ொ� பிரத்திம்ய-
�மொ� வடிவணமக�ப்பட்ை மமொட்ைொர் 
�ொபபுறுதித் திட்ைமொன ‘MercedesProtect’ 
இணன அணணமயில் அறிமு�ப்படுத்தி-
யுள்ளது. Mercedes-Benz இன் உல�்ளொவி்ய 
�ொபபுறுதி ்பங்�ொ்ளரொன Allianz உைன் 
இணைநது, DIMO வின் க்பருணமககு-
ரி்ய Mercedes-Benz வொடிகண�்யொ்ளர்�ளுககு 
சிறந்தண்த வழங்கும் ம�ொககில் இது ஆரம்-
பிக�ப்பட்டுள்ளது.

MercedesProtect ஆனது, வொ�ன உரிணம-
்யொ்ளரின் பூச்சி்ய ்பங்�ளிபபு அடிப்பணை-
யிலொன �ொபபுறுதி வெதி்யொகும். வொ�னக 
�ொபபுறுதியின் ம்பொ்தொன ம�ொரல்�ளின் 
(insurance claims) ம்பொது, உரிணம்யொ்ளரின் 
�ைககின் ்பகுதிண்ய முழுணம்யொ� விட்-
டுகக�ொடுத்து, 'வி்பத்து ்பழுது்பொர்த்்தணல 
முறறிலும் பூச்சி்ய கெலவில்' வழங்கு-
கிறது. இத்திட்ைத்தில், மமொட்ைொர் �ொப-
புறுதி ம�ொரலின் வி்பத்து க்தொைர்்பொன 
்பழுது்பொர்த்்தலில், வொடிகண�்யொ்ளர் எந-
்தகவொரு ்பகுதிண்யயும் கெலுத்்த மவண-
டி்யதில்ணல. இ்தன் மூலம், பு�ழ்க்பறற 

Mercedes-Benz வொ�னங்�ளுக�ொன சிறந்த 
்பொது�ொபபுத் தீர்வொ� MercedesProtect 
அணமகின்றது. 

இந்த �ொபபுறுதித் திட்ைம், உற்பத்தி 
கெய்யப்பட்ை தி�தியிலிருநது 5 வரு-
ைங்�ளுககுக குணறவொன வொ�னங்�-
ளுககு க்பொருநதும் என்்பதுைன், வொ�-
னத்தின் அணனத்து உைல் மறறும் பூச்சு 
்பழுது்பொர்பபு�ள, மெணவ�ள ்யொவும் 
Mercedes-Benz இனது விமெை ணம்யமொன 
DIMO 800 இனொல் பிரத்திம்ய�மொ� 
ண�்யொ்ளப்படுகின்றன. அணனத்து ்பழு-
து்பொர்த்்தல் ்பணி�ளும் Mercedes-Benz AG 
்பழுது்பொர்த்்தல் வழி�ொட்ைல்�ண்ள இறுக-
�மொ� பின்்பறறி்யவொறு மமறக�ொள்ளப்ப-
டுகின்றன. இலங்ண�யில் Mercedes-Benz 
வொ�னங்�ளுக�ொன ஒமர அங்கீ�ரிக�ப-
்பட்ை மு�வர் DIMO என்்பதுைன், க்தன்-
கிழககு ஆசி்யொ முழுவதிலும் உள்ள 
வொ�ன உைல் மறறும் பூச்சு ்பழுது்பொர்பபு-
�ளுக�ொன Mercedes-Benz AG ெொன்றளிக�ப-
்பட்ை, Mercedes-Benz AG ்பயிறசி க்பறற 
்பழுது்பொர்த்்தல் வல்லு�ர்�ள குழுணவக 
க�ொணை, க்பொது விநிம்யொ�ஸ்தர் 
மெணவ ணம்யத்ண்தயும் அது க�ொணடுள-
்ளது. 

இலங்ண�யின் இணைநது ்பணி்யொறறும் 
்பகுதியும், ஆரம்்பநிணல வர்த்்த�ங்�ளின் 
அணமவிைமும் ஊககுவிப்ப�முமொன 
Hatch, உலகின் சிறந்த இணைநது ்பணி-
்யொறறும் ்பகுதிக�ொன விருண்த கவன்றுள-
்ளது. Global Startup Awards 2021 நி�ழ்வில் 

க�்ளரவ விருண்த கவன்றுள்ளது. இலங்ண�-
யின் அல்லது க்தற�ொசி்ய நிறுவனகமொன்று 
இவ்விருண்தப க்பறறுகக�ொணை மு்தல் ெந-
்தர்ப்பமொகும்.   

இலங்ண�யின் ஆரம்்பநிணல �ட்ைணமப-
புககு மி�வும் முககி்யத்துவம் வொயந்த 
ணமல்�ல்லொ� இது அணமநதுள்ளது. 
ஆரம்்பநிணல வர்த்்த�ங்�ளுககு மவ�மொன 
வ்ளர்ச்சிண்யப க்பறறுகக�ொளவ்தறகு, 
இணைநது ்பணியிைப்பகுதி க�ொணடி-
ருக� மவணடி்ய மெணவ�ள, ஆ்தரவு 
மறறும் வ்ளங்�ள மறறும் உலகில் ம�ர்த்-
தி்யொன ்தொக�த்ண்த ஏற்படுத்்தககூடி்ய 
�லொெொரம் மறறும் சுூழல் ஆகி்யவறணற 
உருவொக� அவசி்யமொன புத்்தொக�த்ண்த ஏற-
்படுத்்தககூடி்ய அம்ெங்�ள ம்பொன்றவறறின் 

பிர�ொரம் இந்த விருதுக�ொ� இணைநது 
்பணியிைம் க்தரிவுகெய்யப்பட்டிருந்தது.  

பிரொநதி்ய மறறும் ெர்வம்தெ நிணல�ள 
ஆகி்ய இரணடு சுறறு�ளிலிருநது Hatch 
க்தரிவு கெய்யப்பட்டிருந்ததுைன், 18000 
விணைப்பங்�ள வணர இதில் கிணைத்-

திருந்தன. இறுதிபம்பொட்-
டியில் ஐநது உல�த்்தரம் 
வொயந்த ம்பொட்டி்யொ்ளர்�ளு-
ைன் ம்பொட்டியிட்டு, ்தமக-
�ொன விருண்த Hatch கவற-
றியீட்டியிருந்தது. உலகின் 
எதிர்�ொலத்துககு க்பொருத்்த-
மொன தீர்வு�ண்ள வழங்கும் 
நிறுவனங்�ண்ள க�்ளர-
விககும் வண�யில் Global 
Startup விருது�ள அணமந-
திருப்பதுைன், �ைந்த 
்தெொப்த �ொலப்பகுதியில் 
UiPath, Zendesk, Supercell, 
Turbine மறறும் Grab 

ம்பொன்ற நிறுவனங்�ண்ள க�்ளரவித்திருந-
்தணம குறிபபிைத்்தக�து.   

Hatchஐப க்பொறுத்்தமட்டில், �ைந்த�ொ-
லங்�ளில் முன்கனடுத்திருந்த ்பணி�ளுக-
�ொ� ெர்வம்தெ அங்கீ�ொரம் கிணைத்துள்ளது. 
Hatchஇன் பிர்தம நிணறமவறறு அதி�ொ-
ரியும் இணை ஸ்தொ்ப�ருமொன பிருந்தொ-
கெல்வதுணர ஞொனம் �ருத்துத் க்தரிவிக-
ண�யில், மூன்று குறுகி்ய ஆணடு�ொலப 
்பகுதியில், க்தொழில்மு்யறசி்யொணணம 
மறறும் புத்்தொக�ம் ம்பொன்றவறறுக�ொன 
அடித்்த்ளத்ண்த ஏற்படுத்திகக�ொடுப்பது 
க்தொைர்்பொன எமது ம�ொக�ம் மறறும் 
மு்யறசி�ளுககு ெர்வம்தெ அ்ளவில் க�்ளர-
விபபுககிணைத்துள்ளணமககு �ன்றி க்தரி-
விககின்மறொம்.   

Hatchககு Global Startup 
Awards 2021விருது 

உலகில் க்ப்யர்க்பறற நு�ர்மவொர் 
்பணை க்பருநிறுவனமொன Reckitt 
இன் வர்த்்த� �ொமமொன �ழிப்பணற 
கிருமி�ொசி ஹொர்பபிக உல� �ழிப-
்பணற தினத்ண்த 
முன்னிட்டு மீரி�ம 
ஆ்தொர ணவத்தி்யெொ-
ணலயின் துப்பரவு 
உ ட் � ட் ை ண ம ப பு 
வெதி�ண்ளப புன-
ரணமத்து, மறுசீர-
ணமத்்தது. �ொக்ளொன்-
றுககு 750 மு்தல் 
1000 ம்பர் வணர-
்ய ொ ன வ ர் � ளு க கு 
ம ெ ண வ ்ய ொ ற று ம் 
ஆ்தொர ணவத்தி்ய-
ெொணல்யொ� இது 
� ொ ை ப ்ப டு கி ற து . 
“Harpic: Mission 
Wellbeing” என்ற 
க்தொனிப க்பொருளில் �வம்்பர் 19ஆம் 
தி�தி உல� �ழிப்பணற தினம் க�ொண-
ைொைப்பட்ை �ொளில் புனரணமக�ப-
்பட்ை வெதி�ள உத்திம்யொ�பூர்வமொ�க 
ண�்யளிக�ப்பட்ைன.

உளளூர் சு�ொ்தொரத் துணறயினணரப 
்பலப்படுத்துவ்தறகு இதும்பொன்ற ஒத்-
துணழபபுக�ண்ள வழங்� ஹொர்பபி 
உற்பத்தி�ண்ள உள�ொட்டில் விநிம்யொ-
கிககும் Reckitt Sri Lanka நிறுவனம் 
்பல வருைங்�்ளொ� உள�ொட்டு சு�ொ்தொர 
அதி�ொரி�ளுைன் ண�ம�ொர்த்துள்ளது. 
2017ஆம் ஆணடு மு்தல் மக�ளின் 
வீடு�ளில் உள்ள �ழிப்பணற�ண்ள புன-
ரணமப்ப்தற�ொ�� அவர்�ள ்பணி்யொற-
றியிருப்பதுைன், வருைத்துககு 150 
குடும்்பங்�ள வீ்தம் �ைந்த �ொன்கு வரு-
ைங்�ளில் 600றகும் அதி�மொன குடும்-
்பங்�ள இ்தன்மூலம் �ன்ணம்யணைந-
துள்ளன. 

க்பொது துப்பரவு வெதி�ளுக�ொன 

அர்ப்பணிபபு இத்துைன் நிணறவணை்ய-
வில்ணல. �ைந்த 3 ஆணடு�்ளொ� அவர்-
�ள சிவகனொளி்பொ்த மணலயில் உள்ள 
க்பொது குளி்யலணறயில் துபபுரவுத் 

திட்ைத்ண்த �ைத்தி 600,000 ்யொத்ரீ�ர்�-
ளுககு வெதி�ண்ள வழங்கியுள்ளனர்.

Reckitt Sri Lanka இன் ெநண்தப்ப-
டுத்்தல் ்தணலவர் ஷமிந்த க்பமரரொ 
இந்த மு்யறசி  குறித்துக �ருத்துத் 
க்தரிவிகண�யில்,: "சு�ொ்தொரமொன 
இைத்தில் ஒரு வர்த்்த��ொமமொ�, 
அணனத்து குடிமக�ளின் ஆமரொக-
கி்யம் மறறும் �ல்வொழ்ணவ உறுதி 
கெயவதில் �ொங்�ள உறுதிபூணடுள-
ம்ளொம்; இந்த ஆணடு க்தொனிபக்பொ -
ருள மறறும் எங்�ள நிறுவன க�றி-
முணற�ளுைன் இணைநது, இந்தப 
புனரணமபபுத் திட்ைத்தின் ஒரு ்பகுதி-
்யொ� இருப்பதில் �ொங்�ள மகிழ்ச்சி்ய-
ணைகிமறொம். 

எதிர்�ொலத்தில் சு�ொ்தொர மறறும் 
சும்தெ மருத்துவ மெணவ�ள அணமச்சு-
ைன் இணைநது இது ம்பொன்ற முன்மு-
்யறசி�ளில் ்பங்குக்பற �ொங்�ள எதிர்-
்பொர்ககின்மறொம்” என்றொர். 

உல்க ்கழிப்பகை தினத்கத 
க்காணடாடிய ஹார்பபிக

வீட்டு அடிப்பகடயிலான ்பராமரிபபு 
தீர்வு்கக்ள வழங்கும 1390 திட்டம

  
நிதி அமைசசரொல் 
திறந்து மவப்பு  

பண்டாரகமவில் 15 மில். ட்டாலர் முதலீட்டில்   
மருத்துவ சடாதனஙகள் தயடாரிப்பு டதடாழிறசடாலல

ஆநரொக்கிய துவொய் விநிநயொ�த்தின் மூலம Allianz உடன் இணைந்து தனது
வாடிகணகையாளரகைளுககு  
‘MercedesProtect’ இணன 
வழங்குகிறது  DIMO
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ePu;nfhOk;G khefu rig

khefu rig fl;lis rl;lj;jpd; 
235 (1) tpjpapd; fPohd mwptpj;jy;

tup mwtPL - 2022

01.  khefu rig fl;lis rl;lj;jpd; 235(I) ge;jpapd; tpjpKiwfSf;F mikthf 

,e;jkhefu rig 2022 tUlj;Jf;fhd tupf; fl;lz ml;ltizia jahupj;J 

Fwpg;gpl;l efu rig mYtyfj;jpy; itj;Js;snjdTk; ,e;j ml;ltizia 

nghJ kf;fs; guPl;rpf;fyhk; vdTk; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

02.  NkYk; khefu rig fl;lisr; rl;lj;jpd; 230k; ge;jp gpufhuk; mjpy; mlq;fpAs;s 

tpjp KiwfSf;F mikthf ePu;nfhOk;G khefu rigapy; 2022 tUlj;Jf;fhf 

fPo; fz;lthW tupf;fl;lzq;fis mwtpl jPu;khdpf;fg;gl;Ls;snjdTk; 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

03.  ePu;nfhOk;G epu;thf gpuNjrj;Jf;Fs; mike;Js;s vy;yh tpahghu kw;Wk; 

tu;j;jf ];jhgdq;fSf;Fk; tUlhe;j ngWkjpapd; gjpd;%d;W tPjKk; (13%) 

kw;w vy;yh tPLfs; kw;Wk; vy;yh tpjkhfTk; tpgupf;fg;gLk; fl;blq;fs;> fhzp 

kw;Wk; rpwpa tPl;L njhFjpfSf;F tUlhe;j ngWkjpapy; MW tPjKk; (6%) 

mwtplg;gLk;.

04.  nfhr;rpf;fil epu;thf gpuNjrj;Jf;Fs; mike;Js;s vy;yh tpahghu kw;Wk; 

tu;j;jf ];jhgdq;fspd; tUlhe;j ngWkjpapd; gjpd;%d;W (13%) tPj tupAk;> 

NtW vy;yh tPLfs; kw;Wk; vy;yhtpjkhfTk; tpgupf;fg;gLk; fl;blq;fs;> fhzp> 

kw;Wk; rpwpa tPl;L njhFjpfSf;F tUlhe;j ngWkjpapy; 7% tPj tupAk;> 

mwtplg;gLk;.

05.  jyhN`d epu;thf gpuNjrj;Jf;Fs; mike;Js;s vy;yh tpahghu kw;Wk; tu;j;jf 

];jhgdq;fspd; tUlhe;j ngWkjpapd; gjpd;%d;W (13%) tPj tupAk;> kw;w vy;yh 

tPLfs; kw;Wk; vy;yh tpjkhfTk; tpgupf;fg;gLk; fl;blq;fs;> fhzp kw;Wk; rpwpa 

tPl;L njhFjpfSf;F tUlhe;j ngWkjpapd; 7% tPjKk; mwtplg;gLk;.

06.  2022 Mz;by; KjyhtJ> ,uz;lhtJ> %d;whtJ> ehd;fhtJ jtizfspy; 

tupfl;lzq;fs; KiwNa khu;r; 31> [{d; 30> nrg;nlk;gu; 30> kw;Wk; brk;gu; 31 

Mfpa jpfjpfspy; my;yJ mjw;F Kd;G efu rig mYtyfj;jpy; nrYj;jp 

Kbf;fg;gl Ntz;LnkdTk; mt;thW nrYj;jg;glhj vy;yh tupfl;lzq;fSf;Fk; 

khefu rig fl;lis rl;lj;jpd; 255 (m)> 11> 111 ge;jpfspd; gpufhuk; nrhj;jpd; 

jd;ik gpufhuk; gjpide;J (15%) tPjKk; kw;Wk; ,UgJ (20%) tPj fl;lzq;fSk; 

Nkyjpfkhf mwtplg;gLnkd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

07.  khefu rig fl;lisr; rl;lj;jpd; 230(I) kw;Wk; (4) tpjpapd; fPo; mikr;ruhy; 

jahupf;fg;gl;l rl;l jpl;lq;fs; gpufhuk; tUlhe;j tupf;fl;lzk; 2022 [dtup 

31k; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;G nrYj;jg;gl;lhy; 10% fopTk; %d;W khj 

fl;lzq;fis KjyhtJ khjj;jpNyNa nrYj;jpdhy; 5% fopTk; toq;fg;gLnkd 

,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

08.  cq;fshy; nrYj;jg;gLk; tupf;fl;lzk; cq;fs; ed;ikf;fhfNt 

cgNahfpf;fg;gLtjhy; cq;fs; tupf;fl;lzq;fs; cupa Neuj;jpy; nrYj;jp 

cq;fsJ gq;fspg;ig rigf;F ngw;Wj;jUk;gb jatha; Ntz;LfpNwhk;.

N.B.R.V. gu;zhe;J 

khefu rig Mizahsu;> 

khefu rig> ePu;nfhOk;G.

,t; mwptpj;jy; 2021.11.25Mk; jpfjp jpdfud; 21 Mk; gf;fj;jpy; gpuRhpf;fg;gl;l 

NghjpYk; mjpy; jtWfs; ,Ug;gjhy; kPz;Lk; gpuRhpf;fg;gLfpwJ

rk;gs rigfs; fl;lisr;rl;lk;
mwptpj;jy;

njq;F cw;gj;jpj; njhopy;
njq;F cw;gj;jpj; njhopYf;fhd rk;gsr; rigahdJ> rk;gsr; rigfs; fl;lisr; 

rl;lj;jpd; 30Mk; gphptpd; thapyhfj; jdf;fspf;fg;gl;Ls;s jj;Jtq;fisf; nfhz;L 

,t;twptpj;jYf;fhd ml;ltizapdfj;Nj Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s rigapd; jPHkhdq;fis 

mt;tl;ltizapw; $wg;gl;ls;sthW khw;Wtjw;F cj;Njrpj;Js;snjd Nkw;$wpa 

fl;lisr; rl;lj;jpd; (136-Mk; mj;jpahak;) 28Mk; gphptpd; fPo; ,j;jhy; mwptpf;fpd;wJ.

Nkw;$wpa cj;Njrj;jpw;fhd Ml;Nrgizfs; 2021Mk; Mz;L brk;gH khjk; 08Me; jpfjp 

ez;gfy; 12.00 kzpf;F Kd;djhf rigj; jiythpdhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

mj;jifa Ml;Nrgiz xt;nthd;Wk; Ml;Nrgizf;fhd fhuzq;fisf; $Wk; 

$w;nwhd;iw cilajha; vOj;Jthapyhfr; nra;ag;gly; Ntz;Lk;.

gP.Nf. gpughj; re;jpufPHj;jp

jiytH>

njq;F cw;gj;jpj;

njhopYf;fhd rk;gsr; rig.

nkn`tugpnar

njhopy; jpizf;fsk;>

nfhOk;G 05>

2021Mk; Mz;L 11 khjk; 24Me; jpfjp

ml;ltiz

njq;F cw;gj;jpj; njhopYf;fhd rk;gsr; rigapdhy; Mf;fg;gl;L> 1949Mk; Mz;L Vg;uy; 

khjk; 30Me; jpfjpa 9971Mk; ,yf;f mjptpNrl th;j;jkhdpapy; ntspaplg;gl;;l 

mwptpg;Gf;fhd ml;ltizapy; jug;gl;L> fhyj;jpw;Ff; fhyk; NtWgLj;jg;gl;lthwhfTk;> 

2019Mk; Mz;L rdthp khjk; 30Me; jpfjpa 2108/35Mk; ,yf;f mjptpNrl 

th;j;jkhdpapd; %yk; filrpahf NtWgLj;jg;gl;lthwhdJkhd jPHkhdq;fs;;> mt; 

ml;ltizapd; IIMk; kw;Wk; IIIMk; ghfq;fSf;Fg; gjpyhf gpd;tUk; Gjpa ghfq;fis 

gjpyPL nra;tjd; %yk; NkYk; NtWgLj;jg;gLjy; Ntz;Lk;. 

11Mk; ghfk;

rk;gs rigfs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 6Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jypy; tpthpf;fg;gl;Ls;s 

njq;F cw;gj;jp njhopYf;Fhpa eltbf;iffspd; Fwpj;j rpy nra;KiwfSf;Fg; 

nghUe;JtdTk; Jz;L Ntiyf;FhpadTkhd fPnoy;iyr; rk;gs tpfpjq;fs; gpd;tUkhW:

nra;Kiwfs; tpfpjk;  &.r.

cyh;j;jpa Njq;fha; g+ cw;gj;jp

Njq;fha;fis chpj;jy;  100 fha;fSf;F  541.00

rpul;ilfis mfw;Wjy; 1000 fha;fSf;F  375.00

Nky; Njhy; rPTjy; 1000 fha;fSf;F  375.00

Njq;fha;g; gUg;igf; fOTjYk; cilj;jYk; 1000 ,whj;jYf;F  327.00

cyh;j;Jjy; (Rakhftd;wp) 1000 ,whj;jYf;F  256.00

rpW Jz;Lfshf;Fjy; %yk; cyh;j;Jjy; 1000 ,whj;jYf;F  345.00

rypj;njLf;Fk; tifg;gLj;jYk; 1000 ,whj;jYf;F  290.00

milj;jYk; ngl;bfSf;F  120-130 ,whj;jy;

milahskpLjYk; tiuahd ig xd;wpw;F  23.00

Fbirj; ifj;njhopyhftd;wp NtW tifapy; Jk;G> fapW Mfpa cw;gj;jp nra;jy;

       &.r.

kl;il mbj;jy; (fpsh;j;jpa gpd; <u epiw) me;jh; xd;wpw;F  236.00

kl;ilfisg; gphpj;jYk; Rj;jg;gLj;jYk; 

(<uepiw)  me;jh; xd;wpw;F  236.00

nkj;ij Jk;G Rj;jg;gLj;jYk; fha itj;jYk; me;jh; xd;wpw;F  202.00

rpg;gkhf;FjYk; rpyph;j;j Jk;ig fpsh;j;jYk;>

rpg;gkhf;FjYk; me;jh; xd;wpw;F  192.00

gha;fspd; cw;gj;jpAk; gpd;dYk;:

gha;fs;   rJu  mb xd;wpw;F  232.00

gpd;dy; gha;fs; rJu mb xd;wpw;F 211.00

rpyph;j;j Jk;ig rpf;Fthq;FjYk; $l;LjYk; me;jh; xd;wpw;F  628.00

111Mk; ghfk;

Neu Ntiyf;fhd Mff; Fiwe;j rk;gsk;

',jNdhLs;s 1-Mk; epuypw; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s njhopyhsh;fSf;F rhjhuz Ntiy 

ehnshd;wpw;F Vw;GilajhfTs;s Neu Ntiyf;fhd Mff;Fiwe;j rk;gs tpfpjk;> II 
- Mk; epuypYs;s Nenuhj;j gphptpy; jug;gl;Ls;s tpfpjkhFk;."

     epuy; Ntiyahsh;  epuy; II tpfpjk;   
       tFg;G    &.r.

01. cyh;j;jpa Njq;fha; cw;gj;jp nra;tjpy; fq;fhzp xUtUf;F  595.00

02. Njq;fha; vz;nza; cw;gj;jp nra;tjpy; Ntiyahs; xUtUf;F 

     (Mz; my;yJ ngz;)  574.00

03. ,io cw;gj;jp nghUl;fisAk;  18 tajpw;F Fiwe;j 

  Jk;G cw;gj;jp nghUl;fisAk; nra;tjpy; Ntiyahsh; xUtUf;F  

     (Mz; my;yJ ngz;)    500.00

04. Jk;G> rpyph;j;j Jk;G cw;gj;jp fq;fhzp xUtUf;F   500.00 

nfhOk;G khefu rig

 2021/04Mk; jtiz

1.  2021/04Mk; fhyhz;bw;fhf nrYj;j Ntz;ba thpf;fl;lzk; thp 2021 brk;gh; 

31k; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; ,t; mYtyfj;jpw;F fpilj;jy; Ntz;Lk;.

2.  2021.12.31k; jpfjpf;Fg; gpd;dh; 2021/04Mk; fhyhz;bw;fhf Nkw;nfhs;Sk; 

nfhLg;gdTfs; rhh;ghf FbapWg;Gr; nrhj;J kw;Wk; jhpR epyj;jpw;fhf 

fhyhz;bd; thpf;fl;lz thp ngWkjpapy; 15%ck; Vida  nrhj;Jf;fSf;F 

20% Mf jz;lf; fl;lzk; mwtplg;gLk;.

 2022 rfy jtizfs;/2022/01Mk; jtiz

3.  2022 [dthp 31 my;yJ mjw;F Kd; 2022 rfy jtizfSf;Fk; 

nfhLg;gdtpw;fhf Mz;bd; KO thpf;fl;lz thp ngWkjpapy; 10% fopthf 

toq;fg;gLk;.

4.  2022 [dthp 31 my;yJ mjw;F Kd; 2022/01 fhyhz;L rhh;ghf Nkw;nfhs;Sk; 

nfhLg;gdTfSf;F fhyhz;bd; thpf;fl;lz thp ngWkjpapy; 5% fopthf 

toq;fg;gLk;.

 thpf;fl;lz thp nrYj;jf; $ba Kiw

5.  efu rig tshfj;jpy; mikf;fg;gl;Ls;s thpf;fl;;lz fUk gPlk; kw;Wk; 

fhrhsh; fUk gPlk; thuj;jpy; rfy mYtyf ehl;fspYk; kw;Wk; mur 

tpLKiw jpdk; my;yhj rdpf;fpoik ehl;fspy; K.g. 8.30 Kjy; gp.g. 

4.00 tiu jpwf;fg;gLk;. fhrhsh; fUk gPlj;jpw;F fhR> fhNrhhiy> fld; 

ml;il (Credit Card) %yk; nfhLg;gdTfs; Nkw;nfhs;Sk; trjpfs; 

toq;fg;gl;Ls;sJ.

6.  nfhOk;G efu vy;iyf;Fs; mike;Js;s ,yq;if tq;fp kw;Wk; kf;fs; 

tq;fp fpis (efu kz;lgf;fpis jtph;e;j) %yk; thpf;fl;lz thp nrYj;j 

KbAk; mj;Jld; mq;F efu rigapdhy; tq;fpf;F toq;fpAs;s khjphpg; 

gj;jpuq;fis kl;Lk; ghtpj;J thpf;fl;lz thp nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. Fwpj;j 

khjphpg; gj;jpuq;fis ghtpf;fhkypUj;jy; kw;Wk; khjphpg; gj;jpuj;jpy; Fwpg;gpl 

Ntz;ba rfy tplaq;fSk; rhpahf g+Hj;jp nra;ahjpUj;jy;  Nghd;w 

fhuzq;fspdhy; fhR Kiwahf fzf;fpy; ,lg;glhik gw;wp efu rigapdhy; 

nghWg;Gf; $wg;glkhl;lhJ.

7.  nfhOk;G khefu rigapd; cj;jpNahfg+Ht ,izaj;jskhd www.
colombo.mc.gov.lk Clhf Nritf; fl;lzkpd;wp xd;iyd; (online) Kiwapy; 

thpf;fl;lz thpia nrYj;Jk; trjp nra;ag;gl;Ls;sJ.

8.  nfhOk;G efu rigf;F nre;jkhd fPo;f;fhZk; mYtyfj;jpy; 

cUthf;fg;gl;Ls;s thpf;fl;lz fUk gPlk; kw;Wk; fhrhsh; fUk gPlj;jpy; 

thuj;jpd; rfy mYtyf ehl;fspYk; K. g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu 

thpf;fl;lz thp nrYj;Jtjw;F trjpfs; nra;ag;gl;Ls;sJ.

 I. khtl;l mYtyfk; ,y. 4 - nuhgh;l; Fzth;jd khtj;j> fpUyg;gd

9.  nfhkh;ry; tq;fpapy; fzf;F cs;s thp nrYj;Jgth;fSf;F tiyaikg;gpd; 

Clhf nfhOk;G khefu rigf;F thpf;fl;lzthp nrYj;Jk; trjpfs; 

fhzg;gLk;.

  fhNrhiy %yk; thpf;fl;lz thp nrYj;Jk;NghJ fPo;f;fhZk; tplaq;fs; 

gw;wp ftdk; vLj;jy; Ntz;Lk;.

10.  ~khefu nghUshsh;> nfhOk;G khefu rig| ngaUf;F fhNrhiy 

vOjg;gly; Ntz;Lk;. mj;Jld; ~nfhLf;fg;gLgthpd; fzf;fpw;F khj;jpuk;| 

vd;W vOjg;gly;  Ntz;Lk;.

11. rft fhNrhiyfspdJk; gpd;gf;fk; 

 (m) thpf;fl;lz fzf;F ,yf;fk;

 (M) nrYj;Jgthpd; ngah; kw;Wk; Kfthp

 (,) nrhj;J ,yf;fk;> tPjp> gphpT

 (<)  nfhLg;gdT nrYj;jg;gLtJ ve;j fhyhz;bw;F vd;gJTk; Fwpg;gplg;gly; 

Ntz;Lk;.

12. fhNrhiyfs; khwpa gpd;dNu cj;jpNahf g+Ht gw;Wr; rPl;L tpepNahfpf;fg;gLk;.

NtW tplaq;fs;

13.  jghy; %yk; mDg;gg;gLk; fhNrhiyfs; tq;fp epiyahd fl;lisapd; 

fPo; nfhLg;gdTfs; Nkw;gb ,y. 1> 3 kw;Wk; 4,y; Fwpg;gplg;gLk; Fwpj;j 

jpdk; my;yJ mjw;F Kd; ,e;j mYtyf j;jpw;F fpilf;FkhW khefu 

nghUshsh;> khefu nghUshsh; jpizf;fk;> nfhOk;G khefu rig> j. ng. 

108> efu kz;lgk;> nfhOk;G 07 vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.

14. thpf;fl;lz thp gw;wpa njhlh;Gfs;

 njhiyNgrp ,y. 011 2693136> 011 4360847 (fzf;fhsh; thpf;fl;lzq;fs;)

 kpd;dQ;ry; acc02@colombo.mc.gov.lk/ acc07@colombo.mc.gov.lk
 ,izaj;jsk;: www.colombo.mc.gov.lk

rl;lj;juzp Nuh\dP jp]hehaf;f>

khefu Mizahsh;>

nfhOk;G khefu rig.

2021/04Mk; fhyhz;bw;fhd thpf;fl;lz 
thp nrYj;Jk; ,Wjpj; jpfjp> 2022/01Mk; fhyhz;bw;fhf 
5% fopT ngWjy; kw;Wk; 2022 ehd;F fhyhz;LfSld; 
rk;ge;jg;gl;l KOikahd thpf;fl;lz njhifia xNu 

Kiway; nrYj;jp 10% fopT ngw;Wf; nfhs;sy;

,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdk;

Supply and Installation of Main Fire Wall
for Sri Lanka Rupavahini Corporation

Tender Number: 85/16.12.2021

nfhOk;G-07> Rje;jpu rJf;fk;> ,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdj;jpw;F Main 
Fire Wall I toq;fy; kw;Wk; epWTtjw;fhf cw;gj;jpahsh;fs;> jumq;fPfhuk; 

ngw;w Kfth;fs;> mjpfhuk; ngw;w tpepNahf];jh;fs; kw;Wk; tpw;gidahsh;fs; 

MfpNahhplkpUe;J ,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdkhdJ Nfs;tpfis 

miof;fpd;wJ. 

2021.12.15 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf vOj;J 

%ykhd Nfhhpf;ifnahd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk;> ,yq;if &gth`pdp 

$l;Lj;jhgd ngWiff;fhd cjtpg; gzpg;ghshplkpUe;J epajpfs;> epge;jidfs;> 

msTf;Fwpg;Gf;fs; kw;Wk; Vida tpguq;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 2>500 &ghit ,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdj;jpw;F 

nrYj;jpa gpd;dh;> ngwf;$ba gbtq;fspNyNa Nfs;tpfs; rkh;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. ngWif mYtyfj;jpy; Nfs;tp Mtzj;ij ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;. 

chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpfs; ,U gpujpfspy; 2021.12.16 Mk; 

jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; 

jiyth;> ngWif FO> ,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdk;> Rje;jpu rJf;fk;> 

nfhOk;G-07 vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. 2021.12.16 Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 3 kzpapd; gpd;dh; cldbahfNt Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; 

mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;.

jiyth;/ngWif FO>

,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdk;>

Rje;jpu rJf;fk;>

nfhOk;G-07.

Nfs;tp mwptpj;jy;
fhzp vLj;jw; rl;lj;jpd; 

(mj;jpahak; 460) 7Mk; gphptpd; fPo; 
mwptpj;jy;

vdJ Fwpg;G ,y. y/gpnr/3/3/5/12/1
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y. 13/96/FR/85

,q;F fPNo fhl;lg;gl;bUf;Fk; 
ml;ltizapy; tpghpf;fg;gLk; fhzpia 
nkhuf`fe;j fSfq;if mgptpUj;jpj; 
jpl;lj;jpw;fhf vLj;Jf;  nfhs;s 
murhl;rpahh; vz;zpapuf;fpwhh;fs;.  
Nkyjpf tpugq;fSf;F ,yf;fk; 2252/55 
nfhz;l 2021.11.06 jpfjpa ,yq;if 
[dehaf Nrh\yprf; FbauR 
mjptpN\l th;j;jkhdpiag; ghh;f;fTk;.

ml;ltiz

khtl;lk; : khj;jis
gpuNjrr; nrayfg; 
gphpT : yf;fy
fpuhk mYtyh; 
gphpT : ,y. E387>  
  k`ynfhl;Lt
  gphpT
fpuhkk; : k`ynfhl;Lt
fhzpapd; ngah; : gdnty;yhthba
tiugl ,yf;fk; : g+.g+.t.,y. 21> 
  Fiw epug;gp 
  ,y. 78> gj;jpu
  ,y. 38
Jz;L ,yf;fk; : 1499> 1500
tp];jPuzk; :  J.,.1499-10.4271 

n`f;lah;  
J.,.1500-3.0647 
n`f;lahh;

v];. tp[aFkhh;>
gpuNjr nrayhsh;>

yf;fy.
2021.11.22Mk; jpfjp
yf;fy gpuNjr nrayfj;jpy;

fhzp vLj;jw; rl;lj;jpd; 
(mj;jpahak; 460) 7Mk; gphptpd; fPo; 

mwptpj;jy;

vdJ Fwpg;G ,y. y/gpnr/3/3/5/7/1
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y. 13/99/FR/89

,q;F fPNo fhl;lg;gl;bUf;Fk; 

ml;ltizapy; tpghpf;fg;gLk; fhzpia 

nkhuf`fe;j fSfq;if mgptpUj;jpj; 

jpl;lj;jpw;fhf vLj;Jf;nfhs;s mu 

rhl;rpahh;   vz;zpapUf;fpwhh;fs;.  

Nkyjpf tpugq;fSf;F ,yf;fk; 2252/55 
nfhz;l 2021.11.06 jpfjpa ,yq;if 

[dehaf Nrh\yprf; FbauR 

mjptpN\l th;j;jkhdpiag; ghh;f;fTk;.

ml;ltiz

khtl;lk; : khj;jis

gpuNjrr; nrayfg; 

gphpT : yf;fy

fpuhk mYtyh; 

gphpT : ,y. E389A>  
  fq;fN`d;ty

  gphpT

fpuhkk; : fq;fN`d;ty

fhzpapd; ngah; : Mur;rpnjnthy

tiugl ,yf;fk; : g+.g+.t.,y. 21> 

  Fiw epug;gp 

  ,y. 77> gj;jpu

  ,y. 37

Jz;L ,yf;fk; : 1497

tp];jPuzk; : J.,.1497-0.5098

  n`f;lahh;

v];. tp[aFkhh;>

gpuNjr nrayhsh;>

yf;fy.

2021.11.22Mk; jpfjp

yf;fy gpuNjr nrayfj;jpy;

fhzp vLj;jw; rl;lj;jpd; 
(mj;jpahak; 460) 7Mk; gphptpd; fPo; 

mwptpj;jy;

vdJ Fwpg;G ,y. y/gpnr/3/3/5/18/1
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G
 ,y. LD05/2001/FR/131

,q;F fPNo fhl;lg;gl;bUf;Fk; 
ml;ltizapy; tpghpf;fg;gLk; fhzpia 
nkhuf`fe;j fSfq;if mgptpUj;jpj; 
jpl;lj;jpw;fhf vLj;Jf;nfhs;s mu 
rhl;rpahh;    vz;zpapUf;fpwhh;fs;.  
Nkyjpf tpugq;fSf;F ,yf;fk; 2252/55 
nfhz;l 2021.11.06 jpfjpa ,yq;if 
[dehaf Nrh\yprf; FbauR 
mjptpN\l th;j;jkhdpiag; ghh;f;fTk;.

ml;ltiz

khtl;lk; : khj;jis
gpuNjrr; nrayfg; 
gphpT : yf;fy
fpuhk mYtyh; 
gphpT : ,y. E385>  
  gpl;lty
  gphpT
fpuhkk; : gpl;lty
fhzpapd; ngah; : gjdfla
tiugl ,yf;fk; : g+.g+.t.,y. 21> 
  Fiw epug;gp 
  ,y. 79> gj;jpu
  ,y. 39
Jz;L ,yf;fk; : 1502
tp];jPuzk; : J.,.1502-0.2615
  n`f;lahh;

v];. tp[aFkhh;>
gpuNjr nrayhsh;>

yf;fy.
2021.11.22Mk; jpfjp
yf;fy gpuNjr nrayfj;jpy;
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rPjhtf gpuNjr rig - `q;nty;y

2022Mk; Mz;bd; gpd;tUk; gz;lq;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;Fg; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf 

vjph;ghh;j;jpUf;Fk; xg;ge;jf;fhuh;fs;/ mq;fPfhuk; ngw;Ws;s njhz;lh; mikg;Gf;fs;/ toq;Feh;fs; 
kw;Wk; cw;gj;jpahsh;fsplkpUe;J 2021.12.27 md;W gp.g. 3.00 tiu vd;dhy; tpz;zg;gq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

midj;J tpz;zg;gq;fSk; jk; epWtdk; (,Ug;gpd;) Kfthp kw;Wk; Vida tpguq;fSld; gjpTj;jghypy; 

mDg;gg;gly; Ntz;Lk; gpd;tUk; khjphpg;gbtj;jpw;fikthf Nkw;gb tpz;zg;gg;gbtj;ijj; jahhpj;Jf; 

nfhs;sy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fis mlf;Fk; ciwfspy; ~toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg; 

gjpT nra;jy; - 2022| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. Nkw;gb tpz;zg;gg;gbtj;ij vkJ www.
seethawaka.ps.gov.lk vd;w ,izaj;jpy; gjptpwf;fk; nra;J nfhs;syhk;.

,jw;fhf &gh 1000.00 ,w;fhd gbtf;fl;lzk; nrYj;jg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; mjw;fhf ~jiyth;> 

rPjhtf gpuNjr rig| vd;w ngaUf;F tiuag;gl;l fhNrhiynahd;W cq;fs; tpz;zg;gj;Jld; 

Kd;itf;fg;gly; Ntz;Lk;.

,jw;fhfg; gjpT nra;J nfhs;s MHtKs;s toq;Feh;fs; rPjhtf gpuNjr rig mjpfhug; gphptpy; 

Fwpg;gplg;gLk; epiyaq;fspw;F gz;lq;fis Vw;wp ,wf;fp xg;gilj;jy; Ntz;Lnkd typAWj;Jfpd;Nwd;.

midj;J xg;ge;jf;fhuh;fSk; &gh 1000.00 ,w;fhd njhifiag; gjpTf;fl;lzkhf (gbtf;fl;lzk;) 

nrYj;jg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; tpz;zg;gpf;Fk; xg;ge;jg; ngWkhdj;jpw;Fr; rkkhd ngWkjpr; 

rhd;wpjo; xd;W gpuNjr nrayhshplk; ngw;W tpz;zg;gq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. rpj;jpfukhd 

xg;ge;jf;fhuh; vd;gjid cWjpg;gLj;Jtjw;fhf Mtzq;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. ICTAD (CIDA) 
epWtdj;jpy; gjpT nra;ag; ngw;Ws;s xg;ge;jf;fhuh;fs; ngWkjpr; rhd;wpjo; rkh;g;gpf;fj;Njitapy;iy.

1. toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfs;:

 1) mYtyf cgfuzq;fs; kw;Wk; vOJfUtpfs;

 2) kpd;rhug; gz;lq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;

 3) kur;rhkhd;fs;

 4) mr;R eltbf;iffs;

 5)  Rfhjhu cgfuzq;fs; ($l;LkhWfs; Jk;Gj;jbfs; ,Nuf;iffs; tz;bfs; kz;ntl;bfs;> 

rty;fs;)

 6)  ifj;njhopy; cgfuzq;fs; (fy;> kzy;> nrq;fy;> Fg;igfs; mOj;jg;gl;l nfhq;fpwPl; 

Gnshf; fw;fs; ,Uk;G> rPnke;J gyiffs;> guhs> hPg;g GI Foha;fs;> th;zg;g+r;R tiffs; 

v];ng];Nlh];> ePh;f;Foha;fs; Nghd;wit)

 7) `pa+k; Foha;fs;

 8) njhw;W ePf;fpfs; kw;Wk; xslj tiffs;

 9) Nghf;Ftuj;J eltbf;iffspw;fhf (Ntd;> nyhwp> g+k;l;uf;)

 10) rPUilj;Jzpfs; kw;Wk; rpfpr;irfspw;fhd Jzp tiffs;

 11) Nghf;Ftuj;J cgfuzq;fs; (lah;> bAg; Nghd;wit)

 12)  ,ae;jpu cgfuzq;fs; (Nlhrh;> kz; ntl;Lk; ,ae;jpuk;> tPjp jfh;g;G ,ae;jpuq;fs; fy; 

cUisfs; Nghd;wit)

 13) ngah;g;gyiffs;/gjhiffisj; jahhpj;jy;

 14) fzdp Jiz cUg;Gf;fis toq;fy; kw;Wk; Nrit nra;jy;

 15)  rfhjhug; ghJfhg;G cgfuzq;fs; (ifAiwfs;> Kf%bfs;> kio mq;fpfs;> fk;g+l;];> 

rg;ghj;J g+l;];)

 16) jhh; kw;Wk; Nfhyh]; toq;fy;

 17) tpisahl;Lg; gz;lq;fs;

 18) fz;zhbfs; kw;Wk; fz;zhbg; gz;lq;fs;

 19) thfdq;fisg; GJg;gpj;jy; kw;Wk; thfdq;fspd; Nrh;tpR Ntiyfs;

 20) jPaizg;Gf; fUtpfs;

 21) nghypj;jPd; ciwfs;/cu ciwfis toq;fy;

 22) epy msitr; Nritfs;

 23) L.P. Gas
 24) rl;lj;juzpfs; Nritfs;

 25) xypngUf;fpr; Nritfs;

 26) Kd;fyit nfhq;fpwPl; (Ready Mis) toq;fy;

gpd;tUk; xg;ge;jg; ngWkhdk; kw;Wk; CIDA juj;jpw;fikthf gjpTfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

njh. 

,y.

xg;ge;jg; ngWkhdk; CIDA juk;

01 02 kpy;ypad;fspw;Ff; Fiwthd C9 my;yJ C8

02 02 kpy;ypad;fspw;F Nky; kw;Wk; 05 kpy;ypaDf;Fr; rkkhd my;yJ 

Fiwe;j

C8 my;yJ C7

03 05 kpy;ypaDf;F Nky; kw;Wk; 10 kpy;ypaDf;Fr; rkkhd my;yJ 

Fiwthd

C7 my;yJ C6

04 10 kpy;ypaDf;F Nky; my;yJ 25 kpy;ypaDf;Fr; rkkhd my;yJ 

Fiwthd

C6 my;yJ C5

05 25 kpy;ypaDf;F Nky; kw;Wk; 50 kpy;ypaDf;Fr; rkkhd my;yJ 

Fiwthd

C5 my;yJ C4

93 epge;jidfs;

1.  Nkw;gb toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfs;/ xg;ge;jq;fs; xt;nthd;wpw;Fk; jdpj;jdpahd 

tpz;zg;gq;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; mjw;fhfj; jdpj;jdp gbtf; fl;lzk; 

nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

2.  gjpTf;Fj; jifikAs;s midj;J toq;Feh;fs;/ xg;ge;jf;fhuh;fs; ,jw;fhf tpz;zg;gpf;fyhk; 

vd;gJld; rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fs; nghJthf 06 khj fhyj;jpDs; khw;wk; milahky; 

epiyahd epiyikapy; itj;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

3.  toq;Feh;fs; 30 ehl;fspw;fhd fld; vy;iyapd; mbg;gilapy; gjhh;j;jq;fs; kw;Wk; Nritfs; 

toq;Ftjw;F cld;gLjy; Ntz;Lk;.

4. gjpT nra;J nfhs;tjw;fhfr; rkh;g;gpf;fg;gl Ntz;ba Mtzq;fs;

 1)  toq;Feh;fs;/xg;ge;jf;fhuh;fs; ,g;gjpTf;fhf jdpj;jdpahd tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.

 2)  xd;Wf;F Nkw;gl;l Nritfspw;fhfg; gjpT nra;a ehbdhy; xt;nthU Nritf;fhfTk; 

gbtf;fl;lzk; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

 3) $l;Lj;jhgdk; xd;nwdpd; mjw;fhf rl;lkhf;fg;gl;l rhd;wpjo;

 4) jdpegh; tpahghunkhd;nwdpd; mjd; gjpTr; rhd;wpjo;

 5) fk;gdpnahd;nwdpd; fk;gdpahfg; gjpT nra;ag; ngw;Ws;s rhd;wpjo;

5.  Njitahd re;jh;g;gq;fspy; gjpT nra;ag;gl;l toq;Feh;fs;/ xg;ge;jf;fhuh;fspw;Fg; Gwk;ghf 
NtW toq;Feh;fs;/ xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;Jk; gz;lq;fs; kw;Wk; Nritfspw;fhf tpiy 

kDf;fisg; ngw;Wf; nfhs;Sk; chpik rPjhtf gpuNjr rigf;F chpj;jhFk;.

6.  gz;lq;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Fifapy; Fwpj;j gz;lq;fs; my;yJ Nritfis 

vthplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;tnjd;gjid epr;rapf;Fk; jPHkhdk;  kjpg;gPl;Lf; FOnthd;wpd; 

ghpe;Jiwapd; gpufhuk; ngWiff; FO kw;Wk; jiythpdhy; re;jh;g;gj;jpw;Nfw;wthW 

jPHkhdpf;fg;gLk;.

7.  toq;Feh;fs;/xg;ge;jf;fhuh;fs; gjpT nra;J nfhs;sg;gl;ljd; gpd;dh; rigf;F toq;fg;gl 

Ntz;ba Nritfs; mth;fsplkpUe;J khj;jpuk; ngw;Wf; nfhs;sy; Ntz;Lnkd;w chpik 

mth;fSf;F ,Uj;jy; $lhJ.

8. khjphp tpz;zg;gg;gbtk;:-

rPjhtf gpuNjr rig
................ Mz;by; toq;Feh;/xg;ge;jf;fhuh; xUtuhfg; gjpT nra;J 

nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gg;gbtk;

1. toq;Fehpd;/xg;ge;jf;fhuhpd; epWtdj;jpd; ngah;:
2. toq;Fehpd;/xg;ge;jf;fhuhpd; epWtdj;jpd; Kfthp:

3. njhiyNgrp ,yf;fk;:

 I. epiyahd njhiyNgrp ,yf;fk;:

 II. ifj; njhiyNgrp ,yf;fk;;:

4. kpd;dQ;ry; Kfthp:

5. njiyefy; ,yf;fk;:

6. tpahghug; gjpT ,yf;fk;:

7. tpahghuj;jpd; jd;ik:

8. gjpT nra;J nfhs;sg;gl Ntz;ba gz;lq;fs;/ Nritfspd; tFjp:

9. fzf;F eilKiwg;gLj;jg;gLk; tq;fpapd; ngah;:

10. fld; trjp toq;ff; $ba fhy vy;iy:

11. rpj;jpfukhd xg;ge;jf;fhunud cWjpg;gLj;jf; $ba Mtzq;fs;

12. ICTAD epWtdj;jpy; gjpT nra;ag; ngw;wpUg;gpd; mg;gjpT ,yf;fk;

13. tl; (VAT) thp ,yf;fk; (,Ug;gpd;)
14.  gjpTf;fhd tpz;zg;gg;gbtf; fl;lzk; &gh 1000.00 (vjph; fhyj;jpy; murpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; 

VNjDk; gbtf;fl;lzk; njhlh;ghf thp tpjpf;fg;gbd; mt;thpfSk; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.)

Nkw;gb njhifia nuhf;fg;gzkhf/ ,yf;f ................ fhNrhiyahfr; nrYj;JtJld; vd;dhy;/
vq;fshy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpguq;fs; midj;Jk; rhpahditnadTk; rPjhtf gpuNjr rigapd; 

jiythpdhy; tpLf;fg;gLk; epge;jidfspd; gpufhuk; gz;lq;fs;/ Nritfis toq;Ftjw;F 

kw;Wk; xg;ge;jq;fis epiwNtw;Wtjw;Fr; rk;kjk; njhptpg;gJld; mjw;fhf toq;FenuhUtuhf/
xg;ge;jf;fhunuhUtuhfg; gjpT nra;J nfhs;SkhW jatha; Nfl;Lf; nfhs;fpd;Nwd;.

jiyth;>

rPjhtf gpuNjr rig.

jpfjp:

tpz;zg;gjhuhpd; ngah;:

tpz;zg;gjhuhpd; xg;gk;

kw;Wk; cj;jpNahf Kj;jpiu

xg;ge;jf;fhuh;fs; kw;Wk; toq;Feh;fisg;
gjpT nra;J nfhs;sy; - 2022

clgyhj gpuNjr rig

clgyhj gpuNjr rigf;Fj; Njitahd gpd;tUk; nghUl;fs; kw;Wk;; 

Nritfs; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf 2022Mk;; tUlj;jpy; toq;FeHfisg; 

gjpT nra;tjw;fhf tpz;zg;gq;fs; ,e;j mwptpj;jy; gpuRukhd jpfjp Kjy; 

2021-12-31Mk; jpfjp tiu Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

,iaGila tplaq;fspd; gpufhuk; gjpT nra;Jnfhs;tjw;F MHtk; 

fhl;;Lk; epWtdq;fs; kw;Wk; egHfs; xt;;nthU cUg;gbf;Fk; ntt;Ntwhf 

jq;fshNy jahupf;fg;gl;l tpz;zg;gg; gbtq;fs; gjpTf; fl;lzkhfpa 

500.00 &ghitAk; NritfSf;F 750.00 &ghj; njhiff;fhd fhRf; 

fl;lis my;yJ fhNrhiyia jiytH> / nrayhsH>  clgyhj gpuNjr 

rig> vy;gpl;ba> mlghNf> fk;gis vDk; Kftupf;F gjpTj; jghyp;y; 

mDg;Gjy; Ntz;Lk; vd;gJld; my;yhtpbd; Nehpy; nfhz;L te;J 

xg;gilf;fyhk;. tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f 

Nky; %iyapy; ~toq;FeHfs; gjpT nra;jy; - 2022|   vdf; Fwpg;gpLjy; 

Ntz;Lk;.  Nkyjpf tpguq;fs;  0812352218 njhiyNgrp Clhf tprhupj;J 

mwpe;J nfhs;s KbAk;. 

2021-11-27Mk; jpfjp jiytH>

clgyhj gpuNjr rigapy;. clgyhj gpuNjr rig. 

 mYtyf cgfuzq;fs; - gjpTf; fl;lzk; &. 500.00

01. fl;blg; nghUl;fs; (fUq;fy;> kzy;> rPnke;J> nrq;fy;> $iuj; 

jfL> m];ng];l]; rPl;> Vida epHkhz nghUl;fs;)

02. Rfhjhu cgfuzq;fs;> Fg;ig tz;b> tPy;ngNuh> rty;> 

kz;ntl;b> Ks;S> jhr;rp> fj;jp> Jk;Gj;; jb> tpsf;FkhW kw;Wk; 

Vidait.

03. fzdp kw;Wk; mr;Rg;nghwp cl;gl midj;J fzdp 

Jizg;ghfq;fs; toq;Fjy;.

04. kug; nghUl;fs; kw;Wk; cUf;F cgfuzq;fs; toq;Fjy;  

(tPl;L / mYtyf)

05. mYtyf cgfuzq;fs;> tpisahl;Lg; nghUl;fs; 

06. tPjp tpsf;F kw;Wk; midj;J tifahd kpd;rhu cgfuzq;fs;> 

,yj;jpudpay; cgfuzq;fs;> cjphpg;ghfq;fs; toq;Fjy;.

07. ePH cgfuzq;fs;.

08. fhfpjhjpfs;

09. midj;J tifahd mr;R Ntiyfs;.

10 Gnshf;> ,wg;gH Kj;jpiufs; Nghd;wd

11. ngaHg; gyif. ,yf;fj; jfL> ngdH> Qhgfr; rpd;dq;fs; 

(gpj;jis/ fUq;fy;.) 

12. irf;fps;> tz;b> thpg;gz ,yf;fj;; jfL.

13. rPUil kw;Wk; Vida Jzp tiffs;.

14. laH> upAg; ,wg;gH nghUl;fs; kio mq;fpfs;> ifAiw.

15. fk;G+l;];> rg;ghj;J kw;Wk; Njhw; nghUl;fs;.

16. G];]y;yht jfdr;rhiyf;Fj; Njitahd vupthia ,iaGila 

,lj;jpw;F  toq;;Fjy;. 

17. ,Uk;G> cUf;F> KWf;Ff;fk;gp> Nghd;w midj;;J cNyhfg; 

nghUl;fs;

18. Nkhl;lhH thfd cjpupg;ghfq;fs;.

19. nfhq;fpuPl; cw;gj;jpfs; (J}z;fs;> kyh;r; rhbfs;> Fg;igj; 

njhl;bfs; cl;gl midj;J tifahd nfhq;fpwPl; cw;gj;jpfs;) 

20. kUe;Jfs; toq;Fjy; (kUe;J tiffs;> nrdpilrh; cl;gl 

Jg;GuNtw;ghl;Lg; nghUl;fs;)

21. Jz;Lf; fy; toq;fy;. 

22. fz;zhb kiwg;Gfs; kw;Wk; fz;zhb toq;Fjy;. 

23. kl;ghz;lg;; nghUl;fs; toq;Fjy;. 

24. Fg;igfis Nrfhpg;gjw;fhd nfhk;Ngh];l; igfs; toq;Fjy;.

 

Nritfs; - gjpTf; fl;lzk; &gh 750.00

01 thfd jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrit nra;jy; (epWtdk; 

kw;;;Wk; epGzHfs;)

02 NuhdpNah ,ae;jpu jpUj;jNtiy epWtdk; kw;Wk; jifik 

ngw;w njhopy; epGzHfs;.

03 jl;lr;Rg; nghwp jpUj;jNtiy epWtdk; kw;Wk; jifik ngw;w 

njhopy; epGzHfs;.

04 Gifg;glg;; gpujp ,ae;jpu jpUj;jNtiyfs; 

05 jr;Rj; njhopy; epWtdk; kw;Wk; ku Miy mDgtKs;s jr;R 

njhopyhsHfs;. 

06 cNyhfg; nghUl;fs;> ,Uk;G kw;Wk; cUf;ifg; gad;gLj;jp 

nghwpapay;; uPjpahd Ntiyfs; nra;af; $ba epWtdk; kw;Wk; 

jifik ngw;w njhopy; epGzHfs;.

07 fl;bl kpd;rhu Kiwik mikj;jy; jifik ngw;w njhopy; 

epGzHfs;.

08 nty;bq; njhopy; epWtdk; kw;Wk; epGzHfs;. 

09 fzdp jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrit nra;Ak; epWtdk; me;j 

mwpTs;s jifik ngw;w epGzHfs;. 

10 laHfis kPs epug;Gk; epWtdk;. 

11 fduf thfdk; toq;fy; (ngNfh ,ae;jpuk;> Gy; NlhrH) 

12 jfdr;rhiy njhlh;ghd Ntiyfs; nra;af; $ba epWtdk; 

kw;Wk; mDgtKs;s jifik ngw;w epGzHfs;. 

13 fhzpfs; msj;jy; rk;ge;jkhd jifik ngw;w epGzHfs;. 

14 ePH; Nkhl;lhH jpUj;jNtiy epWtdk; kw;Wk; jifik ngw;w 

epGzHfs;. 

15 kjpg;gPL nra;ag;gl;l epakf; FwpaPLfSf;F mikthf epHkhzk;; 

kw;Wk; Nrit toq;ff; $ba jifik ngw;w xg;ge;jf;fhuHfs;. 

16 xypngUf;fp ,ae;jpuq;fs;> kpd;gpwg;ghf;fp ,ae;jpuk; kw;Wk; 

njhlHghly; cgfuzq;fs; toq;Fjy;

17 thlif mbg;gilapy; thfdq;fs; toq;Fjy; (Ntd; thfdk;> 

Kr;rf;fu tz;b> nfg; thfdk;> nyhwpfs;> Mfpad.) 

18 ijaw;fhuh; Nrit toq;fy;.

19 Gifg;glq;fs; gpNuk; ,Ljy;.

20 Fg;ig Nghf;Ftuj;J buhf;lH> bnuapyH kw;Wk; if tz;bfspd; 

jpUj;jNtiyfs;

21 czT ghdq;fs; Nghd;wd toq;fy;. 

22 ryit Nritfs; njhlh;ghd jFjptha;e;j epGzh;fs;.

2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;FeHfs; kw;Wk; 
jifik ngw;w epGzHfs; gjpT nra;jy;

fhj;jhd;Fb - 02> Ch; tPjp> 

,y-197/1 I Nrh;e;j Kfk;kkJ 

G`hh;jPd; mg;Jy;yh mk;ohy; 

Mfpa ehd;> (gpwg;G gjpT 

,yf;fk; : (116/2003-06-12) 
25/11/2021 njhlf;fk; Kfk;kJ 

G`hh;jPd; mg;Jy;yh mg;ohy; 

vd vdJ ngaiu khw;wpf; 

nfhz;Nld; vd;gij ,j;jhy; 

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; 

FbauRf;Fk;> ngJ kf;fSf;Fk; 

mwpaj; jUfpd;Nwd;.

Kfk;kJ G`hh;jPd; 

mg;Jy;yh mg;ohy; 

ngah; khw;wk; ,yq;if Njrpa itj;jparhiy - nfhOk;G 10

ngWif mwptpj;jy;

2022 kw;Wk; 2023 Mfpa 02 tUlq;fspy; nfhOk;G 

,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; kpd;rhu 

nyhz;lhpapy; Jzp Jitf;Fk; fUkj;ij 

eilKiwg;gLj;Jtjw;fhf Fwpj;j Jiwapy; 

mDgtKs;s njhopyhsh;fisf; nfhz;Ls;s murpy; 

gjpT nra;ag;ngw;Ws;s egh;fsplkpUe;J my;yJ 

epWtdq;fspypUe;J ,jw;fhd tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

kPsspf;fg;glhj &gh 6>500.00 ,w;fhd fl;lzj;ijr;  

nrYj;jp 2021.12.21 tiu thu Ntiy ehl;fspy; 

K.g. 10.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu ,yq;if Njrpa 

itj;jpa rhiyapd; toq;fy; gphptpy; ,jw;fhd 

epge;jidfSld; $ba tpz;zg;gg;gbtq;fisg;  

ngw;Wf; nfhs;syhk;.

2021.12.22 md;W K.g. 10.00 ,w;F ,yq;if 

Njrpa itj;jparhiyapd; gpujhd fzf;fhshpd; 

mYtyfj;jpy; tpiykDj; jpwf;fg;gLk;.

lhf;lh;. lg;spA. Nf. tpf;ukrpq;`

gpujpg; gzpg;ghsh; ehafk;>

,yq;if Njrpa itj;jpa rhiy>

nfhOk;G -10.

kpd;rhu nyhz;lhpapy; 
Jzp Jitf;Fk; xg;ge;jk;

ngWif mwptpj;jy;
,yq;if Njrpa itj;jparhiy - nfhOk;G 10

,yq;if Njrpa itj;jparhiyf;Fg; gpd;tUk; 

vOJ gjhh;j;jq;fis toq;Ftjw;fhf tpiykDf; 

Nfhug;gLfpd;wJ.

1.  Nghy; nghapd;l; Ngdhf;fs; kw;Wk; Vida Ngdh 

tiffs;/ Nfhit ciw tiffs;/ jl;lr;Rf; 

fhfpjq;fs; kw;Wk; Vida fljhrp tiffs;/ CR 
Books kw;Wk; Vida Gj;jf tiffs;/ fbj ciwfs; 

cl;gl vOJ fUtpfs; 60 tiffs;.

,jw;fhff; jifikAs;s gjpT nra;ag;gl;Ls;s epWtdq;fs; 

kw;Wk; jdpegh;fs; tpz;zg;gpf;fyhk;. kPsspf;fg;glhj 

&gh 2>500.00 ,w;fhd itg;Gj; njhifia ,yq;if 

Njrpa itj;jparhiyapd; rpwhg;gh; gphptpy; nrYj;jp 

2021.12.21 tiu thu Ntiy ehl;fspy; toq;fy; gphptpy; 

,jw;fhd epge;jidfSld; $ba tpiykDg;gbtq;fisg; 

ngw;Wf; nfhs;syhk;. tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;Fk; 

Ntisapy; khjphpfSk; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. gpd;dh; 

Kd;itf;fg;gLk; khjphpfs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ.

2021.12.22 md;W K.g. 10.00 ,w;F Njrpa itj;jpa 

rhiyapd; gpujhd fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; 

tpiykDj;jpwf;fg;gLk;.

lhf;lh;. lg;spA. Nf. tpf;ukrpq;` jiyth;>

gpuhe;jpa ngWiff;FO>

,yq;if Njrpa itj;jparhiy.

vOJ fUtpfis toq;fy;

tpiykDf; Nfhuy; 
rpw;Wz;br;rhiyia 

eilKiwg;gLj;jy; - 2022
Mjhu itj;jparhiy (Nghjdh) - fk;gis

fk;gis Mjhu itj;jparhiy (Nghjdh) 2022Mk; Mz;by; 
rpw;Wz;br;rhiyia eilKiwg;gLj;Jtjw;fhf tpahghug; ngaH 
gjpT nra;jypd; fPo; gjpT nra;ag;ngw;Ws;s mur epWtd 
my;yJ mur itj;jparhiynahd;wpy; %d;W tUlq;fspw;F 
Nkw;gl;l mDgtKs;s> rpw;Wz;br;rhiy xg;ge;jf;fhuHfsplkpUe;J> 
gpuhe;jpag; ngWiff; FOj;jiythpdhy; 2021.12.17 md;W K.g. 
10.30 tiu tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

02.  2021.11.26 Kjy; 2021.12.15 tiu thu Ntiy ehl;fspy; 
K.g. 9.00 - gp.g. 2.00 ,ilg;gl;l fhyj;jpy; fk;gis> Mjhu 
itj;jparhiy mYtyfj;jpy; ,jw;fhd tpiykDg; 
gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,jw;fhf> tpahghug; 
ngaH gjpTr; rhd;wpjopd; cWjpg;gLj;jg;gl;l gpujpnahd;W 
kw;Wk; Njrpa milahs ml;ilapd; gpujpnahd;W> kw;Wk; 
kPsspf;fg;glhj gbtf; fl;lzkhd &gh 2>000.00 ,w;fhd 
njhifia fk;gis> Mjhu itj;jparhiyapd; 
fzf;fhsUf;F nuhf;fg;gzkhfr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; 
nghJ 172 gw;Wr;rPl;L Nghd;wit rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

03.  2021.12.17 md;W K.g. 10.30 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;dH 
fpilf;ff; $bathW. Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 
gpd;tUk; Kfthpf;Fg; gjpTj; jghypy; mDg;Gtjw;F my;yJ 
,t; itj;jparhiyapd; fzf;fhshpd; mYtyfj;jpYs;s 
ngWifg; ngl;bapw; NrHg;gjw;F KbAk;. 

  tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; 
%iyapy;> 'fk;gis> Mjhu itj;jparhiyapd; (Nghjdh) 
rpw;Wz;br;rhiyia eilKiwg;gLj;Jjy; - 2022" vd;W 
Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

04.  tpiykDf;fs; %lg;gl;lJk; cldbahf 2021.12.17 md;W 
K.g. 10.30 ,w;F ,t; itj;jparhiyapd; gzpg;ghshpd; 
mYtyfj;jpy; mit jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy;> 
tpiykDjhuH my;yJ mthpd; mjpfhuk; ngw;w 
gpujpepjpnahUtH rKfkspj;jpUf;fyhk;. 

05.  mYtyf Neuq;fspd; ,ytrkhf tpiykDg; gbtq;fis 
ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;. tpiykD njhlHghd ,Wjpj; 
jPHkhdk;> gpuhe;jpag; ngWif FOtpw;F chpj;jhFk;. 

jiytH> 

gpuhe;jpa ngWiff; FO> 

Mjhu itj;jparhiy (Nghjdh)

fk;gis.
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njhpe;njLf;fg;gl;l Kf;fpa nrayhw;w Fwpfhl;bfs;

tplak; 30/09/2021  ,y; cs;sthW** 30/09/2020 ,y; cs;sthW*
xOq;FKiwg;gLj;jy; %yjdg; NghJik (%) cz;ikahdJ NjitahdJ cz;ikahdJ NjitahdJ

mLf;F 1 %yjd NghJik tpfpjk; 12.76% 7% 4.35% 6.5%
nkhj;j %yjd NghJik tpfpjk; 12.65% 11% 5.36% 10.5%
itg;G nghWg;Gf;fSf;fhd %yjd epjpa tpfpjk; 21.20% 10% 28.00% 10%
fld; nrhj;Jg;gl;baypd; juk; (%)    
nkhj;jr; nraw;glhf; fld;fspd; tpfpjk; 25.2%  8.0%  
Njwpa nraw;glhf; fld;fspd; tpfpjk; 9.6%  2.4%  
ika %yjd tpfpjj;jpw;fhd Njwpa nraw;glhf; fld;fspd; tpfpjk; 43.8%  8.6%  
xJf;F ghJfhg;G tpfpjk; 62.1%  70.1%  
,yhgj;jd;ik (%)    
Njwpa tl;b ,yhgk; (i) 4.0%  5.4%  
nrhj;Jf;fs; kPjhd tUtha; (ii) -0.4%  0.5%  
gq;Fhpik %yjdk; kPjhd tUtha; (iii) -2.8%  0.1%  
tUkhdj;jpw;fhd nryT tpfpjk; 115.4% 84.7%  
jputj;jd;ik (%)     
Njitahd jputr; nrhj;JfSf;fhd fpilf;fj;jf;f jputr; nrhj;J  (Fiwe;jgl;rk; 100%) 489.0%  335.0%  
ntspthhp epjpaj;jpw;fhd jputr; nrhj;Jf;fs; 41.8%  15.0%  
tpQ;Qhgdj; jfty;fs;     
fpisfspd; vz;zpf;if 12 2
ntspthhp nfhLfld; jukply;    [SL](B+) (stable) [SL](B+) (Nega  ve) 
fle;j 6 khjq;fspy; tpjpf;fg;gl;l xOq;FKiwg;gLj;jy; jz;lq;fs;    
njhif (&gh kpy;ypad;) Vw;Gilajy;y Vw;Gilajy;y 
xOq;FKiwg;gLj;jy; itg;Gf; fl;Lg;ghLfs;     
nkhj;j itg;Gf;fs; kPjhd cr;r vy;iy (&.kpy;ypad;) Vw;Gilajy;y Vw;Gilajy;y 
itg;Gf;fspd; msitf; Fiwj;jy; khjk;/ fhyhz;L

Mz;L xd;wpw;F (&.kpy;)
Vw;Gilajy;y Vw;Gilajy;y 

itg;Gf;fis Klf;Fjy; Vw;Gilajy;y Vw;Gilajy;y 
xOq;FKiwg;gLj;jy; fld;ghLfs; fl;Lg;ghLfs;     
nkhj;j fld;ghLfs; kPjhd cr;r vy;iy (&.kpy;ypad;) Vw;Gilajy;y Vw;Gilajy;y 
fld;ghLfs; nrhj;Jg;gl;bay;fs; msitf; Fiwj;jy;

khjk;/ fhyhz;L/Mz;L xd;wpw;F (&.kpy;)
Vw;Gilajy;y Vw;Gilajy;y 

fld;ghLfspd; Klf;fk; Vw;Gilajy;y Vw;Gilajy;y 
xOq;FKiwg;gLj;jy; fld;toq;fy; fl;Lg;ghLfs;     
nkhj;jf; fld; toq;fy; nrhj;Jg;gl;bay; kPjhd

cr;r vy;iy (&.kpy;)
Vw;Gilajy;y Vw;Gilajy;y 

fld; toq;fy; nrhj;Jg;gl;bay;fs; msitf; Fiwj;jy; khjk;/ fhyhz;L/ Mz;L 

xd;wpw;F (&.kpy;)
Vw;Gilajy;y Vw;Gilajy;y 

Gjpa nfhLfld; trjpfis toq;Fjy; mj;Jld;/ my;yJ Vw;fdNt cs;s 

nfhLfld; trjpfspd; jtizf; fhyj;ij ePbj;jy; kPjhd fl;Lg;ghLfs; 
Vw;Gilajy;y Vw;Gilajy;y 

NtW VNjDk; xOq;FKiwg;gLj;jy; fl;Lg;ghLfs; 

jaTnra;J Fwpg;gplTk; Vw;Gilajy;y Vw;Gilajy;y 

*  fhl;lg;gl;Ls;s Gs;sptpguq;fs; mNrhrpNal;ll; Nkhl;lh; gpdhd;]; fk;gdp gpvy;rpapd; ngWNgWfs; kl;LNk.

**   mNrhrpNal;ll; Nkhl;lh; gpdhd;]; fk;gdp gpvy;rp mjd; Jiz epWtdkhd Mh;gpNfh gpdhd;]; fk;gdp gpvy;rpAld; 2021 Vg;uy; 

01Mk; jpfjpad;W ,izf;fg;gl;lJ. md;iwa jpdk; Kjy; Mh;g;gpNfh igdd;]; fk;gdp gpvy;rp ntspNaw;Wtij epWj;jpaJ kw;Wk; 

mNrhrpNal;ll; Nkhl;lh; gpdhd;]; fk;gdp gpvy;rp kPjKs;s epWtdkhfj; njhlh;fpd;wJ. 2021 nrg;nlk;gh; 30Mk;  jpfjpad;Ws;sthW 

fhl;lg;gl;Ls;s Gs;sptpguq;fs; xd;wpizf;fg;gl;l epWtdj;jpd; ngWNgWfs;.

(i) tl;b tUkhdk; Fiwthd tl;br; nryTfs; kw;Wk; tl;b rk;ghjpf;Fk; nrhj;Jf;fspd; tpfpjk;

(ii) ruhrhp nrhj;Jf;fspd; rjtPjkhf thpf;F Kd;ida ,yhgk; (tUlhe;jk;)

(iii) rhuhrhp gq;Fhpikapd; rjtPjkhf thpf;Fg; gpd;duhd ,yhgk; (tUlhe;jk;)

cWjpg;gLj;jy;:

fPNo ifnahg;gkpl;Ls;s mNrh]pNal;ll; Nkhl;lh; gpdhd;]; fk;gdp gpvy;rpapd; rpNu\;l cjtpg; nghJ Kfhikahsh; epjp>  gpujhd 

epiwNtw;W mYtyh;> ,df;f mjpfhhp Mfpa ehq;fs; $l;lhf gpd;tUtdtw;iw cWjpg;gLj;Jfpd;Nwhk;.

(m)  Nkw;Fwpg;gpl;l $w;Wf;fs; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; ghpe;Jiuf;fg;gl;l gbtk; kw;Wk; tiutpyf;fzq;fSld; ,zq;fpr; nry;Yk; 

tpjj;jpy; jahhpf;fg;gl;Ls;sd.

(M)  ,f;$w;Wf;fspy; mlq;fpAs;s jfty;fs; fzf;fha;T nra;ag;gl;lit vdf; Fwpg;gplg;gl;bUg;git jtph;e;j Vidait> chpkk;ngw;w 

epjpf; fk;gdpfspd; fzf;fha;T nra;ag;glhj epjpapay; $w;Wf;fspypUe;J gphpj;njLf;fg;gl;litahFk;.

  Nf.Nf.m gpurq;fpfh b.nk.m.rNy

 rpNu\;l cjtpg; nghJ Kfhikahsh; epjp gpujhd epiwNtw;W mYtyh;.

  epy;kpdp fUzhjpyf;f  jpfjp : 25/11/2021
 ,df;f mjpfhhp.  

2021 nrg;lk;gh; 30 Mk; jpfjp Kbtile;j fhyj;jpw;fhd Kf;fpa epjpapay; juTfs; fzf;fha;T nra;ag;glhjit

&gh kpy;ypad;
 01.04.2021 Kjy;

- 30.09.2021**tiu

 01.04.2020 Kjy;

- 30.09.2020*tiu

tl;b tUkhdk; 1,066 583 

tl;br; nrytpdk; (781) (382)

Njwpa tl;b tUkhdk; 285 201 

th;j;jf eltbf;iffspypUe;jhd  ,yhgk;/(el;lk;) 13   -   

Vida tUkhdk; 111 23

njhopw;ghl;L nrytpdq;fs; (ngWkjp ,og;G ePq;fyhf) (441) (171)

ngWkjp ,og;G 33 (34)

thpf;F Kd;duhd ,yhgk;/ (el;lk;) 1 20 

tUkhd thp # (30) (19)

thpf;Fg; gpd;duhd ,yhgk;/ (el;lk;) (29) 1 

# kiwKf  thpfs; (epjpapay; Nritfs; kw;Wk; VAT Nghd;wd) kw;Wk; Neub thpfs; (Nfhh;g;gNul; tUkhd 
thpfs;) cl;gl 

2021 nrg;lk;gh; 30Mk; jpfjpad;Ws;sthW Kf;fpa epjpapay; juTfs;                                                                                                                                          

   &gh kpy;ypad; 30/09/2021**,y; 
cs;sthW 

fzf;fha;T 

nra;ag;glhjit

30/09/2020*,y; 
cs;sthW

fzf;fha;T 

nra;ag;glhjit
nrhj;Jf;fs;

fhR kw;Wk; tq;fp kPjpfs; 752 547

mur gpizaq;fs; njhlh;ghd jug;gpdhplkpUe;J 

tu Ntz;bait
4,597 337

fld;fs; (njhlh;ghd jug;gpdhplkpUe;J 

tuNtz;bait ePq;fyhf)
8,024 3,969

gq;Fhpik %yjdj;jpYs;s KjyPLfs; 52 1,160

Mjdq;fs; kw;Wk; nrhj;Jf;fspy; KjyPlfs; 89 85 

nrhj;Jf;fs;> nghwpfs; kw;Wk; rhjdq;fs; 1,085 90 

Vida nrhj;Jf;fs; 1,220 1,215 

nkhj;jr; nrhj;Jf;fs; 15,819 7,404 

nghWg;Gf;fs; 

tq;fpfSf;F nrYj;j Ntz;bait 882 1,517 

njhlh;ghd jug;gpdUf;F nrYj;jNtz;bait -   -   

thbf;ifahsh;fsplkpUe;jhd itg;Gf;fs; 11,159 4,484 

Vida fld;ghLfs; 1,017 -   

Vida nghWg;Gf;fs; 395 170 

nkhj;jg; nghWg;Gf;fs; 13,453 6,171

gq;Fhpik %yjdk;  

$wg;gl;l %yjdk; 611 56 

epajp xJf;F epjpak; 89 89 

gpbj;Jitf;fg;gl;l tUtha;fs; 1,659 1,086 

Vida xJf;Ffs; 7 2 

nkhj;jg; gq;Filik 2,366 1,233

nkhj;jg; gq;Filik kw;Wk; nghWg;Gfs; 15,819 7,404

xU gq;fpw;fhd Njwpa ngWkjp (&gh) 271.51 189.36

Nfs;tp miog;G (IFB)
Cth khfhz tptrhaj; jpizf;fsk;

tptrha cgfuzq;fs; kw;Wk; tptrha ,ae;jpuq;fis 
nfhs;tdT nra;tjw;fhd ngWif mwptpj;jy;

Cth khfhz tptrhaj; jpizf;fsj;jpw;fhf fPo;f;fhZk; tptrha cgfuzq;fs; kw;Wk; tptrha ,ae;jpuq;fis 

nfhs;tdT nra;jy; rk;ge;jkhf jifikahd toq;Feiuj; Njh;e;njLg;gjw;fhf vd;dhy; jifikAs;s 

Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

njh. 

,y.
tpguk; msT

kPsspf;fg;glhj
kPssp;f;fg; 

glhj 

fl;lzk;
tq;fp gpiz 

%yk;

fhrhf 

itg;Gr; 

nra;tjhapd;

01 tpij ney; Rj;jpfhpg;Gr; nra;Ak; 

,ae;jpuk; (nghpaJ)

01 110,000.00 55,000.00 3,000.00

02 tpij ney; Rj;jpfhpg;Gr; nra;Ak; 

,ae;jpuk; (rpwpaJ)

05 14,000.00 7,000.00 1,000.00

03 kuKe;jphpif tpij kuj;jpypUe;J 

Ntwhf;Fk; ,ae;jpuk;

03 90,000.00 45,000.00 3,000.00

04 kuKe;jphpif ntspg;Gwk; mfw;Wk; 

,ae;jpuk;

03 36,000.00 18,000.00 1,000.00

05 kpd; gpwg;ghf;fp ,ae;jpuk; 03 27,000.00 13,500.00 1,000.00

06 kz;ntl;b Ks;S 4000 65,000.00 32,500.00 2,000.00

07 g+ thspfs; 4000 43,000.00 21,500.00 1,000.00

08 ug;gh; N`h]; (50 mb) 4000 134,000.00 67,000.00 3,000.00

09 fWg;G nghypj;jpd; 20000 
fpNyh

102,000.00 51,000.00 3,000.00

10 gpsh];bf; $il 3000 53,000.00 26,500.00 2,000.00

11 tprpWk; ePH toq;fy; mikg;G 2321 8,500,000.00 4,250,000.00 30,000.00

12 ,uz;L rf;fu buf;lh; 13 40,000.00 20,000.00 1,000.00

13 ghJfhg;G kid 02 82,000.00 41,000.00 2,500.00

14 thA iugy; 21 18,000.00 9,000.00 1,000.00

15 GI Foha; 374 27,000.00 13,500.00 1,000.00

01.  ,jw;fhf MHtk; fhl;Lfpd;w jifikAs;s Nfs;tpjhuh;fs;/ gpujpepjpfs; my;yJ ngah; Fwpg;gpLk; 

gpujpepjpfSf;F 2021.11.29 Kjy; 2021.12.20 tiu mYtyf ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu Cth 

khfhz tptrhaj; jpizf;fsj;jpw;F vOj;J%y tpz;zg;gk; kw;Wk; xt;nthU tFjpfSlDk; rk;ge;jg;gl;l 

kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpa gpd;G Nfs;tpg; gj;jpuq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;. Njitahd 

jifikfs; Nfs;tp Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.

02.  ,U gpujpfSldhd Nfs;tp Mtzq;fis 2021.12.21 gp.g. 2.30 ,w;F Kd; fpilf;FkhW 'khfhz gzpg;ghsh;> 

Cth khfhz tptrhaj; jpizf;fsk;> uj;tj;j khtj;j> gJis" vd;w Kfthpf;F rkh;g;gpf;fyhk;. my;yJ 

Cth khfhz tptrhaj; jpizf;fsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. jhkjkhff; 

fpilf;Fk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

03.  202.12.21 gp.g. 2.30 ,w;F Cth khfhz tptrhaj; jpizf;fs Nfl;Nghh; $lj;jpy; Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ 

mth;fsJ gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;.

04.  ,jw;fhf MHtk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuh;fSf;F Nkyjpf jfty;fis Cth khfhz tptrhaj; jpizf;fsj;jpy; 

mYtyf Neuq;fspy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. njh.Ng.,y. 05522223108 (nghJ).

jiyth;>

mikr;ruit ngWiff;FO/ 
mikr;R ngWiff;FO>

Cth khfhz tptrha mikr;R>

uj;tj;j khtj;j> 

gJis.

kpy;ydpa gpuNjr rigapd; Njitg;ghl;bd; mbg;gilapy; ,ae;jpuq;fs; 
ngWif> epWTjy; kw;Wk; nraw;gLj;jpf; fhl;Ljy;

kpy;ydpa gpuNjr rig rhh;ghf ngWiff;FOtpd;  jiytuhy; fPo;f;fhZk; cUg;gbfis toq;Fjy;> 

nfhz;Lte;J xg;gilj;jy;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gLj;jpf; fhl;LjYf;F jFjpAk; jifikAk; nfhz;l 

Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

Nfs;tp njhlh; ,y cUg;gb tpguk; Nfs;tpg; gpiz nry;YgbahFk; fhyk;

MPS/02/05/MSW/2021 01 NO. degraded MSW Sieving Machine 
with Conveyors &.100>000.00 2022.02.28 Mk;; jpfjp tiu

MPS/02/05/CM/2021 01 NO.  medium size crusher Machine 
300-400 kg-hour &.20>000.00 2022.02.28 Mk;; jpfjp tiu

MPS/02/05/2WT/2021 01 NO. 4x2 wheel Tractor &.30>000.00 2022.02.28 Mk;; jpfjp tiu

MPS/02/05/4WT/2021 01 NO. 4x4 wheel Tractor &.35>000.00 2022.02.28 Mk;; jpfjp tiu

MPS/02/05/TT/2021 02 NO. 3.5 Ton Tipping Trailer &.10>000.00 2022.02.28 Mk;; jpfjp tiu

01. khfhz rig kw;Wk; cs;@uhl;rp ,uh[hq;f mikr;rpdhy; ,e;j nraw;wpl;lj;jpw;F epjp toq;fg;gLk;.

02. Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy; Kiwapd; %yk; Nfs;tpfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

03.  kpy;ydpa gpuNjr rig jiyikafj;jpy; Nfs;tp Mtzq;fis ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;. VnjDk; 

njspTgLj;jy; (,Ug;gpd;) kpy;ydpa gpuNjr rigapd; nrayhshplk; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

njhiyNgrp : 034-2252170> 0342207271

04.  xU Mtzj; njhFjpf;F &.1000/- kPsspf;fg;glhj Nfs;tp Mtzf; fl;lzj;ij nrYj;jpa gpd;G 

2021 etk;gh; 26 Kjy; 2021 brk;gh; 09 tiu mYtyf ehl;fspy; K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 ,w;F 

,ilapy; kpy;ydpa gpuNjr rigapd; jiytUf;F fk;gdpapd; fbjj; jiyg;gpy; vOj;J %y 

Ntz;Ljiy rkh;g;gpj;J kpy;ydpa gpuNjr rig jiyikafj;jpy; Nfs;tp Mtzq;fis 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

05.  Nfs;tp gpizf;fhf Fwpj;j ngWkjpia Nkw;gb ml;ltizapy; fhzg;gLkhW kpy;ydpa gpuNjr 

rigapy; itg;Gr; nra;J ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;L my;yJ ml;ltizapy; fhzg;gLk; ngWkjp 

kw;Wk; jug;gl;Ls;s nry;YgbahFk; fhyj;Jld; jiyth;> gpuNjr rig kpy;ydpa" vd;w ngahpyhd 

Nfs;tp Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gLk; tpjj;jpy; epge;jidaw;w kw;Wk; NfhUk; NghJ nrYj;j Ntz;ba 

Nfs;tpg; gpiz Nfs;tpAld; ,ize;J rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;> tq;fpg;gpiznahd;iw 1988 ,y 30 

tq;fpfs; rl;lj;jpd; fPo; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; Vw;Wf;nfhs;sf;$ba mq;fPfhpf;fg;gl;l tq;fp 

%yk; khj;jpuk; tpepNahfpf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. nry;YgbahFk; nfs;tpg; gpiznahd;iw 

,ize;jpuhj ve;j Nfs;tpAk; epuhfhpf;fg;gLk;.

06.  ,U gpujpfSld; Kiwahf g+h;j;jp nra;J nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; mjid cs;spl;L mDg;gg;gLk; 

ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; xg;ge;jg;ngah; kw;Wk; ,yf;fj;ij njspthf Fwpg;gpl;L> 2021 

brk;gh; 10 K.g.10.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd; fpilf;FkhW> 'jiyth;> gpuNjr rig> kpy;ydpa 

vd;w Kfthpf;F gjpTj;jghypy; my;yJ ifNahL nfhz;Lte;J my;yJ $hpah; Nrit %yk; 

mDg;Gtjw;F my;yJ kpy;ydpa gpuNjr rig jiyikafj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

cs;splyhk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;.

07.  Nfs;tpfis Vw;Wf;nfhs;sy; 2021 brk;gh; 10 Mk; jpfjp K.g.10.00 ,w;F KbtiltJld;> mJ 

cldbahf jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; nfs;tpjhuhpd; mjpfhukspf;fg;gl;l 

gpujpepjpf;F rKfkspg;gjw;F mDkjpaspf;fg;gLk;.

08. ve;jf; Nfs;tpiaAk; Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik ngWiff;FOtpw;F chpaJ.

rQ;rPt Fyjpyf;f

jiyth;

kpy;ydpa gpuNjr rig

kpy;ydpa

njhiyNgrp - 034-2252170

2021.11.25

Nfs;tpf;fhd  miog;G (IFB)
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(மாவத்தகம தினகரன் நிருபர்)

மததிய மாகாணப்  பாடசாலைகளில் கல்விப் 
பபாதுத்தரா்தர சா்தாரண ்தரததில் கல்வி பயிலும் 
சுமார் 10,000 மாணவர்களின் சா்தாரண ்தரப் பரீட்-
லசப் பபறுபபறுகலை பமம்படுததுவ்தறகான 
விபசட பவலைததிட்டம் ஒன்லறை மததிய மாகாண 
கல்வித திலணககைம் முன்பனடுததுளைது.

ELAP (Emergency Learning Assistance 
programme) எனும் இத திட்டததின் மு்தைாவது 
கட்டமாக 21 நிலையஙகளில்  1050 மாணவர்க-
ளுககு பரீட்லசயில் சிததியலடய  விபேட பயிறசி 
வழஙகும் இந்த திட்டததிறகு ஸம் ஸம் நிறுவனம் 
அனுசரலண வழஙகுகிறைது.

இ்தறகான புரிநதுணர்வு ஒப்பந்தம் பேறறு முன்-

தினம் மததிய மாகாணக கல்வித திலணககைத-
தில்  லகசசாததிடப்பட்டது. இந நிகழ்வில் மததிய 
மாகாண கல்விப் பணிப்பாைர் அமரசிறி பிய்தாச,-
பமைதிக கல்விப் பணிப்பாைர்கள, ஸம் ஸம் நிறு-
வனததின் ்தலைவர் முப்தி.யூசுப்  ஹனிபா மறறும் 
ஸம் ஸம் நிறுவனததின் பணிப்பாைர் சலப உறுப்-
பினர்களும்  கைநதுபகாணடனர்.

2013 ஆம் ஆணடு நிறுவப்பட்ட ஸம் ஸம் நிறு-
வனமானது இைஙலகயின் அலனததுப் பகுதிகளி-
லும் கல்வி, சமூக ேல்லிணககம், சுகா்தாரம் மறறும் 
ேல்வாழ்வு, வாழ்வா்தாரம் மறறும் சுறறுசசூழல்  
ஆகிய பகுதிகளில் 'ம்தஙகலைக கடந்த  மனி்தபே-
யம்' என்றை கருப்பபாருளின் கீழ் இயஙகும் பதிவு 
பசயயப்பட்ட இைஙலக சமூக பசலவகள அலமப்-
பாகும்.

மத்திய மாகாண கல்வித் திணணககளத்துடன் ணகககார்ககும் ஸம் ஸம் பவுணகடஷன்
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 க�ொள்ளுப்பிட்டியில் உள்்ள 
அ லு வல�ம ஒன்றிற்கு 
ஒ ரு வொரத்தில் 03 
நொட்�ள் 02 ைணித்தி -
யொல   வவமலக்கு 
க்பண் வேமவ. T.P. 
0777385979. 076037

வ�ொைொ�ை,  ்பனொக�ொடயி -
லுள்்ள கரமபின்வ்பர்க் 
ம�த்கேொழில் உற்்ப-
த்திக் �ம்பனிக்கு ்பயிற்சி -
யுள்்ள/  ்பயிற்சி இல்லொ -
ேவர்�ள் அவர்�ளின் 
உற்்பத்திப் பிரிவிற்கு 
வே மவ . வயது 
18 -  32. பிறிேொன 
சலு ம��ளுடன் 
சம்ப்ளம. ேயவு கசய்து 
0 7 7 8 8 6 9 8 0 3 
என்்ற இலக்�த்திற்கு 
அமழப்ம்பக் க�ொடுக்� -
வும. 074292

நீர்ப்்பொது�ொப்பு ேயொரிப்பு -
க்�ள் நீசசல் கு்ளங�ள்,  
கூமரயுடனொன  குளி-
யலம்றக்�ொன இரசொ-
யனங�ள்    Epoxy 
உள்்ள�,  கவௌிய� 
க்பயின்ட்�ள். Reg 
R14121 CIDA SP 
0132. 071-7955307,  
0777673528. 074476
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விசேட பயிற்சி படடறை

அநுராதபுரம் மேற்கு தினகரன் நிருபர்

அனுராதபுரம் ோவட்டத்தில் சகல 
வவத்தியசாவலகளினதும் பிரதான 
வவத்திய அதிகாரிகள், ஆரம்ப சிகிசவச 
பிரிவு வவத்தியர்கள் ேற்றும் பபாது 
சுகாதார வவத்தியர்களின் பஙகளிப்பு-
்டன் விமச்ட பயிற்சி பட்டவை ஒன்று 
அனுராதபுரம் மகால்்டன் பேஙமகா 
விழா ேண்டபத்தில் அணவேயில் 
இ்டம்பபற்ைது.

இதன் மபாது வவத்தியசாவலக -
ளுக்கு மதவவயாகவிருநத Ventillator, 
Bipap,  Ecg, Autoclave உள்ளிட்ட உப-
கரணஙகள் வழஙகப்படடுள்்ளது்டன். 

அதன் பராேரிப்பு ேற்றும் புதுப்பித்தல் 
பதா்டர்பிலான  பயிற்சி இ்டம்பபற்-
ைது. மேலும்  அனுராதபுரம் மபாதனா 
வவத்தியசாவல இருதய ம�ாய் விமச்ட 
வவத்திய நிபுணர் அஜித் வன்னியா-
ராசசி ேற்றும் வ்டேத்திய ோகாண 
பிரதான வாழக்வக பதாழில்நுடப 
பபாறியியலா்ளர் மதசப்பிரிய வன்னி�ா-
யக்க உள்ளிட்ட வ்ளவா்ளர்கள் கலநது 
பகாண்டனர். ோகாண சுகாதார மசவவ 
பணிப்பா்ளர் மபராசிரியர் சிசிர சிறிவர்-
தன உள்ளிட்ட விமச்ட வவத்திய நிபு-
ணர்கள் குழுவினரும் இதில்  கலநது 
பகாண்டனர். 

எல்லகவவ  பிரவேசத்தில் சமுேொய குடிநீர் திட்டத்திற்கு  அமைசசர் எஸ்.எம. சந்திரவசன  
அடிக்�ல் நட்டி  மவத்ே வ்பொது பிடிக்�ப்்பட்ட ்படம.
         ்படம:- அநுரொேபுரம வைற்கு தின�ரன் நிரு்பர்

கற்பிட்டி மாணவரகள் 
ஜனாதிபதி விருதுக்கு தெரிவு 
கற்பிடடி தினகரன் விமே்ட நிருபர்

கற்பிடடி மகாட்டக் 
கல்வி வலயத்துக்குட-

பட்ட இரணடு பா்டசாவலகளில் சுற்ைா்டல் 
முன்மனாடி ோணவர்கள் 11 மபர் ஜனாதிபதி 
விருதுக்கு பதரிவாகியுள்்ளனர்.

கற்பிடடி பிரமதச பசயலகத்தில் �வ்டபபற்ை 
சுற்ைா்டல் முன்மனாடி ோணவர்களுக்கான 
ம�ர்முக மதர்வின் மபாமத குறித்த ோணவர்கள் 
பதரிவுபசய்யப்படடுள்்ளனர். 

கற்பிடடி அல் அக்்ா மதசிய பா்டசாவலயில் 
இருநது 6 ோணவர்களும் பள்ளிவாசல்துவை 
முஸ்லிம்  ேகா வித்தியாலயத்தில் இருநது 5 
ோணவர்களுோக 11 ோணவர்கள் ஜனாதிபதி 
விருது பபறுவதற்கு தகுதி பபற்றுள்்ளனர்.

மதசிய ரீதியிலான இப்மபாடடியில் புத்த்ளம் 
ோவட்டத்தில் இவ்விரு பா்டசாவல ோணவர்-
கள்  ோத்திரமே பதரிவாகியுள்்ளனர்.

இவ்வாறு பதரிவு பசய்யப்படடுள்்ள ோண -
வர்கள் ஜனாதிபதி மகாட்டாபய ராஜபக் ே 
வினால் அடுத்த ோதம் அ்ளவில் பதக்கம் அணி-
வித்து பக்ளரவிக்கப்ப்டவுள்்ளதாக புத்த்ளம் 
வலய சுற்ைா்டல் முன்மனாடி ஆவணயா்ளர் 
பாறூக் பதீன் ஆசிரியர் பதரிவித்தார். 

சம்பந்ேப்்பட்வடொர் க்பொறுப்புடன்... 
(05ஆம் பக்கத் பதா்டர்)

அடுத்த மகாரிக்வகயாக குறிஞசாக்மகணி 
பிரமதசத்திலிருநது பா்டசாவல ோணவர்கவ்ள 
ஏற்ைவும் மீ்ள பா்டசாவலயிலிருநது வீடுக-
ளுக்கு அவழத்து வர இலஙவக மபாக்குவரத்து 
சவப மபரூநது மசவவபயான்வை அடுத்த 
�ாள் பதா்டக்கம் �்டத்துோறு மகாரப்பட்டது. 
குறித்த மகாரிக்வகயும் உ்டன் அரசாஙக அதிப -
ரால் நிவைமவற்றி பகாடுக்கப்பட்டது. விபத்து 
ஏற்பட்ட அடுத்த தினமே பஸ் மசவவ பசயற்-
படுத்தப்பட்டவே குறிப்பி்டத்தக்க வி்டயோ-
கும். இருப்பினும் குறித்த பஸ் மசவவவய 
ேக்கள் �்டாத்த இ்டேளிக்கவில்வல என 
தகவல் பவளிக்பகாணரப்பட்டது. இதற்கு 
காரணோக இன்னும் பிரத்திமயக பஸ் மசவவ 
மதவவ என பிரமதச ேக்கள் மகாரியவேமய 
இதற்கு காரணோகும். அரசாஙக அதிபர் 
என்ை வவகயில் கலநதுவரயா்டலில் கலநது 
பகாண்ட பிரதிநிதிகள் ஒரு பஸ் மசவவவய 
வழஙகுோறு மகாரியதனால் ஒரு பஸ் மசவவ 
அரசாஙக அதிபரால் ஏற்படுத்தி பகாடுக்கப்பட-
்டது. அவர்களுக்கு பிரத்திமயக பஸ் மசவவ 
மதவவபயனின் அக்மகாரிக்வகவய முவைப்-
படி அரசாஙக அதிபருக்கு பதரியப்படுத்தி-
னால் அநத வி்டயமும் சாத்தியோகலாம்.

அடுத்த வி்டயோக இழப்பீடுகள் பற்றியும் 
கலநதுவரயா்டப்பட்டது. அனர்த்த முகாவேத்-
துவ பிரிவு இதற்கான ஏற்பாடுகவ்ள மேற்-
பகாள்வதாக அரசாஙக அதிபர் இதன்மபாது 
பதரிவித்தார். அரசாஙக  அதிபர் என்ை அடிப் -
பவ்டயில் ேக்க்ளது நியாயோன மகாரிக்வக-
கவ்ள பசவிேடுத்து ேக்க்ளது உணர்வுகவ்ள 
புரிநது பசயற்பட்டவே உணவேயில் முக்கிய -
ோன வி்டயோகும்.

இருப்பினும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலநது 
பகாண்ட ேக்கள் கூட்டம்  பல ேணித்தியா-
லயஙகளுக்கு மேல் பிரமதச பசயலகத்திற்கு 
முன்னால் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். ேக்-
க்ளது மகாரிக்வககவ்ள மகட்டறிநது பகாள்வது 
அரசாஙக அதிகாரிகளின் க்டவேயாக அவே-
வமதாடு உரிய �்டவடிக்வகக்காக பசயற்படு-
வதும் அவர்க்ளது பபாறுப்பாகும். அதன்படி 
அரசாஙக அதிபர் அதற்கிணஙக பசயற்பட-
்டார். இருப்பினும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட-
்டவர்கள் உணர்வவ கடடுப்படுத்த முடியாேல் 
பிரமதச பசயலக பசாத்துக்கவ்ள மசதப்படுத்தி 
பசயற்பட்டவே நியாயோ? என்பதவன அலசி 
ஆராய மவணடியுள்்ளது.

இப்ப்டகு மசவவக்கும் பிரமதச பசயல -
கத்திற்கும் எவ்வித பதா்டர்பும் காணப்ப்ட-
வில்வல என்மை கூைப்படுகின்ைது. ப்டகு 
மசவவக்காக அனுேதி கிணணியா �கர 
சவபமய வழஙகியுள்்ளது என்ை வி்டயத்வத 
சுடடிக்காட்ட மவணடிய மதவவயுள்்ளது.

ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலநது பகாண்டவர்க -
ளின் ம�ாக்கம் என்னபவன்று ஊகிக்க முடியாத 
புதிராகமவ அவேநதிருநதது. அஙகு மவறு 
வவகயான அரசியல் ம�ாக்கஙகளும் காணப்-
பட்டதா என்பதவன ஆராய மவணடியுள்-
்ளது. அரசாஙக அதிபரு்டன் கலநதுவரயாடி 
நிவலவேவய சுமுகோக தீர்க்க பபாருத்தோன 
குழுவின் பிரதிநிதிகள் இதன் மபாது முன்வ-
ராவே கவவலக்குரிய வி்டயோகும்.

பபாதுசபசாத்துக்கவ்ள மபணி பாதுகாக்க 
மவணடிய பபாறுப்பு அவனவருக்கும் 
உள்்ளது. இது இவ்வாறிருக்க குறித்த சம்ப-
வத்வத பசய்தி மசகரித்து உலகறியச பசய்ய 
பசன்ை ஊ்டகவியலா்ளர்களும் தாக்கப்படடு 
அவர்க்ளது ஊ்டக உபகரணஙகளும் ஆர்ப்பாட -
்டத்தில் ஈடுபட்டவர்க்ளால் வகப்பற்ைப்பட-
டுள்்ளன. இது குறித்து ஊ்டகவியலா்ளர் ஒருவர் 
கிணணியா பபாலிஸில் முவைப்பாடு பசய்துள்-
்ளதாக தகவல் கிவ்டத்துள்்ளது. மேலும் சுதந-
திர ஊ்டக இயக்கமும் கிணணியாவில் பசய்தி 
மசகரிக்க பசன்ை ஊ்டகவியலா்ளர்கள் தாக்கப்-
பட்டவேவய வன்வேயாக கணடித்துள்்ளது. 
ேக்களின் பிரசசிவனகவ்ள பவளிக்பகாணரச 
பசய்பவர்க்ளான ஊ்டகவியலா்ளர்கவ்ள தாக்-
குவதவன வி்ட அவர்கவ்ள ேக்கள் பாதுகாக்க 
மவணடும் என்பமத எதிர்பார்க்கப்படுகின்ைது.

இ்டஙகளுக்கு பசன்று தேக்மக உரித்தான 
பிரசசிவனகவ்ள முன்வவப்பது ேக்களின் 
பபாறுப்பாக அவேகின்ைது.
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2022.01.01 Kjy; 2022.12.31 (me;j ,U jpdq;fSk; cs;slq;fshf) jpfjp tiuahd xU tUlj;jpw;F 

Fj;jiff;F tpLtjw;F Fj;jiff;fhuh;fis Njh;e;njLg;gjw;fhf 2021.12.17Mk; jpfjp K.g.10.00 tiu 

nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs;> 18 tajpw;F Nkw;gl;l ,yq;ifg; gpui[fsplkpUe;J kw;Wk; gjpT 

nra;ag;gl;l fk;gdpfs; cl;gl Vida epWtdq;fspy; ,Ue;J ,j;jhy; Nfhug;gLfpd;wd.

02.  ngWif Nfs;tp khjphpg; gj;jpuq;fis 2021.11.26 Kjy; 2021.12.16 tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; 

K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 tiu gz;lhutis khefu rigapy; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; 

kPsspf;fg;glhj Nfs;tp khjphpg; gj;jpu fl;lzj;ij nrYj;jp ngw;Wf;nfhs;syhk;. nfs;tp 

epge;jidfs; mlq;fpa tpz;zg;gq;fis Kiwahf g+h;j;jp nra;J cWjp nra;j gpd;dh; 

NtWNtwhf Fwpg;gpl;L ( mtw;wpd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; nrhj;jpd; 

tpguj;ijAk; Fwpg;gpl;L) Nkw;gb ,U gpujpfisAk; xU ciwapy; ,l;L Nkw;gb ciwapd; 

,lJgf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; nrhj;jpd; tpguj;ijAk; fl;lhakhf Fwpg;gpl;L 

nghwpapl;L 2021.12.17 K.g.10.00 ,w;F  my;yJ mjw;F Kd; fpilf;FkhW> 'ngWiff;FOtpd; 

jiyth;> khefu rig> g+q;fh tPjp> gz;lhutis" vd;w Kfthpf;F gjpTj;jghypy; mDg;gyhk; 

my;yJ khefu rigapd; khefu Mizahshpd; cj;jpNahfg+h;t miwapy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. NkYk; jghypy; Vw;gLk; njhiyjy; kw;Wk; jhkjk; gw;wp 

khefu rig nghWg;Gf;$w khl;lhJ mj;Jld; jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fSk; 

epuhfhpf;fg;gLk;.

ml;ltiz

njhlh; 

,y

Fj;jiff;F tpLjYld; 

rk;ge;jg;gl;l nrhj;Jf;fs; 

gw;wpa tpguk;

Fiwe;jgl;r 

ngWif Nfs;tp 

(thp ,d;wp)

ngWif itg;G njhif

kPsspf;fg;gLk; 

itg;Gj; njhif 

&.rjk;

kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tp khjphpg; 

gj;jpu fl;lzk; 

&. rjk;

01 rpy;yiw re;ij 2>211>000.00 100>000.00 50>000.00

02 nkhj;j re;ij 4>235>000.00 100>000.00 50>000.00

03
Ntd; epWj;Jkplk; mUfpy; 

nghJ kyry$lk;
396>000.00 10>000.00 5>000.00

03.  2021.12.17 K.g.10.00 ,w;F gpd;dh; cldbahf gz;lhutis khefu rig mYtyfj;jpy; 

Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLtJld; mt; Ntisapy; Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ gpujpepjpnahUth; 

tUif je;J mjid ghprPypf;fyhk;. NkYk; ,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fis gz;lhutis 

khefu rig mYtyfj;jpw;F tUifje;J  my;yJ ,y: 057-2222275 vd;w njh.Ng ,yf;fj;ij 

mioj;Jg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

epge;jidfs;

01.  ngWif Nfs;tp khjphpg; gj;jpuq;fis ngw;Wf;nfhs;Sk; NghJ tpz;zg;gjhhpapd; Njrpa 

milahs ml;il/rhujp mDkjpg;gj;jpuk;/nry;YgbahFk; flTr;rPl;il fl;lhakhf rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.

02.  nrhj;Jf;fis Fj;jiff;F tpLtjw;fhf Nfs;tp khjphpg; gj;jpuq;fis xU nrhj;jpw;F Nky; 

tpz;zg;gpf;Fk; NghJ tpz;zg;gq;fis NtWntwhf ngw;Wf;nfhs;tJld; mjw;fhf ml;ltizapy; 

Fwpg;gplg;gLk; kPsspf;fg;glhj Nfs;tp khjphpg; gj;jpuf; fl;zj;ij NtWNtwhf nrYj;Jjy; 

Ntz;Lk;. NkYk; Nkw;gb Nfs;tpg; gj;jpuq;fis rkh;g;gpf;Fk; NghJ Nkw;gb  ,yf;fk; 02 Mk; 

ge;jpapy; Fwpg;gplkhW nraw;gLjy; Ntz;Lk;.

03.  nrhj;Jf;fis Fj;jiff;F tpLtjw;fhf ml;ltizapy; xt;nthU ,yf;fj;Jld; nrhj;Jf;fSf;fhf 

rkh;g;gpf;fg;gLk; mjp$ba Nfs;tpapy; ,Ue;J Fiwe;j Nfs;tp tiu ftdj;jpy; nfhs;sg;gLtJld;> 

mjw;fhf kPsspf;fg;gLk; ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;s itg;nghd;W Nfs;tpjhuuhy; 

,yq;ifapy; nry;YgbahFk; njhifapy; khefu rigapy; itg;Gr; nra;J ngw;Wf;nfhs;Sk; 

gw;Wr;rPl;L gpujpapid tpz;zg;gj;Jld; ,izj;jpUj;jy;  Ntz;Lk;. NkYk; Nkw;gb itg;gpw;fhf 

fhR nrYj;Jjy; 2021.12.16 gp.g.3.00 ,w;F Kd; ,lk;ngwy; Ntz;Lk;.

04.  ngWif tpz;zg;gj;ij g+h;j;jp nra;Ak; NghJ Nfs;tpjhuuhy; Fwpg;gplg;gLk; jpUj;jq;fs; ,Ug;gpd; 

mtw;iw mth;fsJ FWfpa xg;gj;ij ,l;L cWjp nra;J ,Ug;gJld; VNjDk; jpUj;jq;fis 

Nkw;nfhs;Sk; NghJ bngf;]; ghtpj;jy; $lhJ.

05.  ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLkhW nrhj;Jf;fis Fj;jiff;F tpLtjw;fhf Fiwe;jgl;r Nfs;tpf;F 

Fiwthf Nfs;tpj; njhif Fwpg;gplg;gl;bUg;gpd; Nkw;gb tpz;zg;gk; epuhfhpf;fg;gLtJld;> 

kPsspf;fg;gLk; itg;G rigf;F chpajhf;fg;gLk;.

06.  tpz;zg;gjhhpfs; gz;lhutis khefu rigf;F vjpuhf ve;j ePjpkd;wj;jpYk; ve;j tpjj;jpYk; 

rl;lhPjpahd tpguq;fis Nkw;nfhs;shj xUtuhf ,Ug;gJld; ,jw;F Kd; nrhj;Jf;fis 

Fj;jiff;F ngw;W Fj;jif epge;jidfs; kw;Wk; ngWif rl;lq;fis kPwhjtuhf ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. VNjDk; fhuzq;fshy; Nfs;tpfis toq;fpa gpd;dh; mt;thwhd tplaq;fs; cWjp 

nra;ag;gl;lhy; Nfs;tp toq;fg;gl;bUg;gpDk; mjid ,uj;Jr; nra;J gpiz itg;G rigf;F 

chpajhf;fg;gLk;.

07.  Nfs;tpfis rkh;g;gpf;Fk; Nfs;tpjhuh;fs; ,jw;F Kd;G fil miwfis Fj;jiff;F tpLtjw;F  

gz;lhutis khefu rigapd; Nfs;tp Nfhuypd; %yk; Kiwahf fil miwfs; my;yJ 

nrhj;Jf;fis Fj;jiff;Fg; ngw;W ,Ug;gpd; cld;gbf;ifg; gpufhuk; ntw;wpfukhf  xg;ge;j 

epge;jidfis g+h;j;jp nra;J gz;lhutis khefu rigapd; ek;gpf;ifia rpijf;fhj xUtuhf 

,Ug;gJld; Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; Vw;Wf;nfhs;Sk; tpz;zg;gjhhpfs; 2021 etk;gh; 30 tiu ve;j 

epYitiaAk; gz;lhutis khefu rigf;F nrYj;Jtjw;F ,y;yhj xUtuhf ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.

08.  xt;nthU Fj;jif nrhj;Jf;fSf;Fk; rkh;g;gpf;fg;gLk; kw;Wk; jpwf;fg;gLk; Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; 

kjpg;gPl;Lf; FOtpw;F rkh;g;gpf;fg;gLtJld;> mf; FOtpd; ghpe;Jiuf;F mikthf 

Njh;e;njLf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpjhuh; tplaj;jpy; ngWif FOtpd; jPh;khdk; kw;Wk; kfh rigapd; 

jPh;khdj;ij mwptpg;gJld;> Nkw;gb mwtpj;jypd; gpd; xU thuj;jpw;Fs; rkh;g;gpj;Js;s tUlhe;j 

Nfs;tpj; njhifapy; 03 khjj;jpw;F rkkhd njhifia khefu rigapy; itg;Gr; nra;jy; 

Ntz;Lk;. mjd;gpd;dh; efu rigAld; Fj;jif cld; gbf;iff;F tuy; Ntz;Lk;.

09.  Njh;e;njLf;fg;gLk; Nfs;tpjhuh; xg;ge;jk; xd;wpw;F tUtjw;F Kd;dh; Nkw;gb itg;Gr; nra;ag;gLk; 

njhiff;F Nkyjpfkhf kpFjp Nfs;tpj; njhifapy; 10% ngWkjpAila Nfs;tpg; gpiznahd;iw 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. Nkw;gb gpizKwp 2023.01.31 tiu nry;YgbahtJld; mjid khefu 

Jizahshpd; ngahpy; itj;jy; Ntz;Lk; ,y;iynadpy; Nkw;gb 10% njhiff;F rkkhd  

njhifia gz;lhutis khefu rigapy; ,yq;ifapy; nry;YgbahFk;  njhifapy; itg;Gr; 

nra;jy; Ntz;Lk; KOf; Nfs;tpj; njhifiaAk; xNu Kiwapy; nrYj;Jtjhapd; Nkw;gb njhif 

my;yJ gpizKwpia itj;jy; mtrpakpy;iy.

10.  jw;NghJ gz;lhutis khefu rigf;F nrhe;jkhd fil miwfs; my;yJ NtW gpiz 

Kwpiag; ngw;Wf;nfhz;Ls;s tpz;zg;gjhhpfshy; rkh;g;gpf;fg;gLfpd;w  ngWif tpz;zg;gq;fis 

ftdj;jpy; nfhs;sg;gLtJ mth;fshy; Fwpj;j  gpizKwp rhh;ghf  nrYj;j Ntz;ba Fj;jif 

my;yJ thlif njhifia ngWif Vw;Wf;nfhs;Sk; jpdj;jpw;F Kd;G KbtilAk; khjk; tiu 

epYitapd;wp nrYj;jp ,Ug;gpd; kl;LNk.

11.  Njh;e;njLf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpjhuh;fSf;F mwptpj;j gpd;dh; Fwpj;j jpdj;jpw;F Kd;G Fwpj;j 

epjpia itg;Gr;nra;J  xg;ge;jk; xd;wpw;F tuy; Ntz;Lk;. mj;Jld; mtuhy; Nkw;gb fhir 

nrYj;jhJ xg;ge;jk; xd;wpw;F cl;gbd; mtuhy; itf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;gLk; itg;G 

rigf;Fhpajhf;fg;gLk;.

12.  re;ij thlif Nrfhpf;Fk; NghJ ,yj;jpudpay; Clfj;ij gad;gLj;jp gw;Wr;rPl;il tpepNahfpj;jy; 

fl;lhak; MtJld;> Nfs;tp toq;fg;gl;l gpd;G [dthp 01 Mk; jpfjp Kjy; Nkw;gb Clfj;ij 

ghtpj;J gw;Wr;rPl;Lf;fis tpepNahfpf;fg;gLtJld;> mt;thW ,y;iynadpy; gz;lhutis efu 

rigapdhy; nghUj;jkhd 04 ,ae;jpuq;fs; toq;fg;gLtJld;> mjw;fhd nryTfs; cq;fshy; 

rigapy; itg;Gr; nra;ag;gly; Ntz;Lk;.

13.  ,e;j epge;jidfSf;F Nkyjpfkhf Nfs;tp ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; mwpTWj;jy;fs; kw;Wk; 

epge;jidfSf;Fk; Nfs;tpjhuh; ,zq;Fjy;  Ntz;Lk;.

14.  fpilf;Fk; Nfs;tpfspy; nghUj;jkhd Nfs;tpia Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ rfyijAk; epuhfhpf;Fk; 

KOikahd chpik ngWiff;FO kw;Wk; kfh rigf;F chpj;jhtJld; mj; jPh;khdq;fs; 

,Wjpj;jPh;khdkhFk;.

2021.11.23 Mk; jpfjp

khefu rig

xg;gk; - [hdf;f ep\he;j  uj;dhaf;f>

efu Kjy;th;/ngWiff; FOtpd; jiyth;

fk;g`h tpf;ukhur;rp RNjr kUj;Jt 

gy;fiyf;fofk; (GWUIM) af;fy

af;fy> fk;g`h tpf;ukhur;rp RNjr kUj;Jt gy;fiyf;fofj;jpy; 
(GWUIM) AC2 fl;blj;jpd; kWrPuikg;G kw;Wk; Nkk;ghLfs;

01.  tl; cl;gl 11 kpy;ypad; &gh (tl; cl;gl gjpndhU kpy;ypad;) kjpg;gplg;gl;l 

Njhuhakhd nryitf; nfhz;lJk; fPo; tpgupf;fg;gl;lthWkhd af;fy> fk;g`h 

tpf;ukhur;rp RNjr kUj;Jt gy;fiyf;fofj;jpy; (GWUIM) AC2 fl;blj;jpd; kWrPuikg;G 

kw;Wk; Nkk;ghLfSf;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk; 

,Ue;J fk;g`h tpf;ukhur;rp RNjr kUj;Jt gy;fiyf;fof (GWUIM) JizNte;ju; 

rhu;gpy; jpizf;fs ngWiff; FO> jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fs; jw;NghJ Nfhug;gLfpd;wd. 

  fk;g`h tpf;ukhur;rp RNjr kUj;Jt gy;fiyf;fofj;jpy; (GWUIM) (Njhuhakhd 

gug;gsT 75 m2) jw;NghJs;s ehd;F khb fl;llj;jpy; ,lkspg;gjw;F nfhq;fpwPw; 

Ntiyfs;> fl;Lkhd Ntiyfs;> rhe;jply;> tz;zg;g+r;R> jiu Kbj;jy;fs;> ePu;f; 

fhg;G> mYkpdpak; Ntiyfs;> fl;likg;G cUf;F Ntiyfs; kw;Wk; $iu Ntiyapd; 

gFjpAld; epu;khzj;jpd; FiwghL nghWg;Gf; fhyj;jpd;NghJ g+u;j;jp nra;jy; kw;Wk; 

guhkupj;jNyhL> jw;NghJs;s ehd;F khb fl;blj;jpd; kWrPuikg;G kw;Wk; Nkk;ghLfis 

,e;j Ntiy nfhz;bUf;Fk;.

  af;fy> fz;b tPjp> fk;g`h tpf;ukhur;rp RNjr kUj;Jt gy;fiyf;fofj;jpy; (GWUIM) 

,e;jj; jsk; mike;Js;sJ.

  gzp toq;fg;gl;l jpfjpapy; ,Ue;J 90 ehl;fhl;b jpdq;fspy; midj;J NtiyfisAk; 

g+u;j;jp nra;jy; Ntz;Lk;.

02.  Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykD eilKiw (NCB) %yk; tpiyf;Nfl;G elj;jg;gLk;. 

,e;j ngWifapd; fPo; Nkw;nfhs;sg;gLtjw;fhd gzpapd; kjpg;gplg;gl;l ngWkjp 50.0 

kpy;ypad; &ghTf;F fPo; (tl; kw;Wk; Vida tupfs; jtpu;j;J) ,Uf;Fk; tiu 04/2016 
(iii) Mk; ,yf;f nghJ epjp Rw;WepUgj;jpy; Fwpg;gplg;gl;lthW gpuhe;jpa Kd;Dupik 

kw;Wk; CIDA ju Kd;Dupik nghUe;Jk;.   

03.  xg;ge;jk; toq;fg;gLtjw;fhd jifikf;F> ntw;wpfukhd tpiykDjhuu; 

mgfPu;j;jpahNdhu; gl;baypy; ,lk;ngwhjtuhfTk; fl;bl epu;khzg; gpuptpy; C5 kw;Wk; 
C6 juj;jpy; CIDA cld; gjpT nra;Jk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

04.  xg;ge;jk; toq;fg;gLtjw;fhd jFjpf;F Njitahd jifikapy; cs;slq;Ftd;

 a)  fle;j Ie;J (5) Mz;Lfspy; Nkw;nfhs;sg;gl;l epu;khzg; gzpfspd; ruhrup 

Mz;Lg; Gus;T Fiwe;jJ tl; cl;gl 68.0 kpy;ypad; &gh (mWgj;J vl;L 

kpy;ypad;) ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

 b)  jw;NghJs;s fl;blj;jpw;fhf (Njhuhakhd gug;gsT 75 m2) vQ;rpa NtiyfSf;F 

,izahf mjid xj;j gz;G> ngWkjp kw;Wk; rpf;fw;ghl;bd; Fiwe;jJ %d;W 

(3) fl;blq;fis epu;khzpj;j mDgk; kw;Wk; fle;j Ie;J (5) Mz;L fhyj;jpy; 

Fiwe;jJ 11.0 kpy;ypad; &gh gzpia 90 ehl;fhl;b jpdq;fSf;Fs; g+u;j;jp 

nra;jpUj;jy; my;yJ cr;r ngWkjp jpl;lj;ij msnthj;j fhyj;jpy; g+u;j;jp 

nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. (,e;jj; NjitfSf;F ,zq;f> Fiwe;jJ 70% 
Ntiyfis g+u;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;).

 c)  ,e;j xg;ge;jj;jpd; fPohd ve;j xU Kw;nfhLg;gdTfisAk; jtpu;j;J xg;ge;jf; 

flg;ghl;bd; jputr; nrhj;Jfs; kw;Wk;/ my;yJ epfu fld; trjpfspd; Fiwe;jgl;r 

njhif 11.0 kpy;ypad; &ghTf;F (gjpndhU kpy;ypad;) FiwahjpUj;jy; Ntz;Lk;.

05.  2021.11.29 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2021.12.15 Mk; jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; K.g. 

10.00 njhlf;fk; gp.g. 2.30 tiu af;fy> fz;b tPjp> fk;g`h tpf;ukhur;rp RNjr 

kUj;Jt gy;fiyf;fofj;jpd; (GWUIM) mYtyfj;jpy; fl;lzk; ,d;wp tpiykD 

Mtzq;fis guPl;rpf;fyhk;.

06.  tl; cl;gl 7>500.00 &gh khj;jpukhd (&gh Vohapuj;J Ie;E}W) kPsspf;fg;glhj 

fl;lzj;ij nrYj;jp 2021.11.29 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2021.12.17 Mk; jpfjp tiu ve;j 

xU Ntiy ehl;fspYk; K.g. 10.00 njhlf;fk; gp.g. 2.30 tiuapy; af;fy> fz;b tPjp> 

fk;g`h tpf;ukhur;rp RNjr kUj;Jt gy;fiyf;fof> nghJ epu;thfg; gpupT> cjtpg; 

gzpg;ghsUf;F vOj;J%y tpz;zg;gk; xd;iw rku;g;gpj;J Mu;tKila 

tpiykDjhuu;fs; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd 

njhFjp xd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;. fl;lzk; nuhf;fg;gzkhf nrYj;jg;gLjy; 

Ntz;Lk;. 

07.  Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis 2021.12.21 Mk; jpfjp gp.g. 2.30 my;yJ 

mjw;F Kd;du; ,q;F fpilg;gjw;F cjtpg; gjpthsu;> nghJ epu;thfg; gpupT> fk;g`h 

tpf;ukhur;rp RNjr kUj;Jt gy;fiyf;fofk;> fz;b tPjp> af;fy vd;w Kftupf;F 

gjpTj; jghy; %yk; mDg;Gtjw;F my;yJ af;fy> fz;b tPjp> fk;g`h tpf;ukhur;rp 

RNjr kUj;Jt gy;fiyf;fofj;jpd; 2MtJ khbapy; Gjpa epu;thff; fl;blj;jpd; 

gjpthsupd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bapy; ,Ljy;s 

Ntz;Lk;. jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. tpiykDf;fis Vw;Fk; Neuk; 

KbTw;w gpd; mit cld; jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fis jpwf;Fk; re;ju;g;gj;jpw;F 

tpiykDjhuu;fs; my;yJ mtu;jk; gpujpepjpfSf;F gq;Nfw;fyhk;.

08.  tpiykD 2022.03.22 Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

09.  tpiykDf;fshdJ epiyahd gbtq;fs; gpupT II ,y; cs;slf;fg;gl;l (epge;jidaw;w> 

khw;wKbahj kw;Wk; NfhUk;NghJ ngwj;jf;f) tpiykD gpiz tbtj;ij gad;gLj;jp 

njhopy; toq;FeUf;F Vw;f KbAkhd ,yq;ifapy; cupkk; ngw;w tu;j;jf tq;fp 

xd;wpy; ,Ue;J ngwg;gl;l my;yJ nuhf;fg;gzj;jpy; 2022.04.19 Mk; jpfjp tiu 

nry;Ygbahdjhf &gh 110>000.00 (&gh E}w;W gj;J Mapuk;) tpiykD gpiz 

xd;iw nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

10.  tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G 2021.12.08 Mk; jpfjp K.g. 10.00f;F af;fy> fz;b 

tPjp> fk;g`h tpf;ukhur;rp RNjr kUj;Jt gy;fiyf;fofj;jpd; 2MtJ khbapy; Gjpa 

epu;thff; fl;blj;jpd; $l;l miwapy; ,lk;ngWk;. tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;gpy; 

gq;Nfw;gJ fl;lhakhFk;. 

11.  Nkyjpf tpguq;fSf;F af;fy> fz;b tPjp> fk;g`h tpf;ukhur;rp RNjr kUj;Jt 

gy;fiyf;fof> nghJ epu;thfg; gpupT> cjtpg; gjpthsiu njhlu;Gnfhs;sTk; (njh.:- 

0332223784/ 0332215821/ 0332222748)

 njhopy;El;g njspTgLj;jy;fSf;fhf:- 0332231681

jiytu;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

fk;g`h tpf;ukhur;rp RNjr kUj;Jt gy;fiyf;fofk;>

fz;b tPjp> af;fy.

2021.11.27  

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
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முதல்முறையாக இந்தியாவில் ஆணகறை விட  
பெணகளை எணணிகறகயில் அதிகம்! ஆய்வில் தகவல்

இந்தியாவில் முதல்முறையாக 
ஆணகள் எணணிகறகறய விட 
பெணகள் எணணிகறக அதிகமாக 
இருபெதாக ததசிய குடுமெ சுகாதார 
ஆய்வில் பதரியவந்துள்்ளது.  

இந்தியாவில் 2019--–21 ஆணடுக-
ளுககான ததசிய குடுமெ சுகாதார 
ஆய்வு-5 நடததபெட்டுள்்ளது. 2 கட்-
டஙக்ளாக நடததபெட்ட குடுமெ 
சுகாதார ஆய்வின் முடிவுகற்ள 
மததிய சுகாதார அறமச்சு பவளியிட்-
டுள்்ளது.  

இதன் முககிய அம்சஙகள் 
வருமாறு:-  

* 88.6 ்சதவீத குழந்றதகள் ஆஸ்-
ெததிரிகளில் பிைந்துள்்ளன. முந்திய 
ஆய்வில் இது 78.9 ்சதவீதமாக இருந்-
தது. இது இந்தியா ஆஸ்ெததிரிகளில் 
குழந்றதகள் பிைபெறத தநாககி 
இந்தியா முன்தனறி ப்சல்கிைது என்ெ-
தற்கு ்சான்ைாக அறமகிைது.  

* இந்தியாவில் முதல்முறையாக 
ஆணகளின் எணணிகறகறய விட 
பெணகளின் எணணிகறக அதிக-
ரிததுள்்ளது. 1,000 ஆணகளுககு 
1,020 பெணகள் என்கிை அ்ளவுககு 
பெணகள் எணணிகறக அதிகரிததுள்-
்ளது. இதன்மூலம இந்தியா, வ்ளரந்த 
நாடுகளுடன் த்சருகிைது.  

* பெருமொலான மாநிலஙக-
ளில் ஆணகற்ள விட பெணகள் 
எணணிகறக அதிகமாக உள்்ளது. 
ஆனால் ஆணகற்ள விட பெணகள் 

எணணிகறக குறைவாக உள்்ள மாநி-
லஙக்ளாக குஜராத, மராட்டியம, அரு-
ணா்சலபிரதத்சம, அரியானா, மததிய 
பிரதத்சம, ெஞ்சாப உள்்ளன.  

* குழந்றதகள் பிைபறெ பொறுத-
தவறரயில், 2015-–16-ல் 1,000 ஆண 
குழந்றதகளுககு 929 பெணகுழந்றத-
கள் என இருந்தது. இது 2019-–20-ல் 
1,000 ஆண குழந்றதகளுககு 929 
பெண குழந்றதகள் என்ை அ்ளவுககு 
அதிகரிததது.  

* ஐந்தில் நான்கு தாய்மாரகள் 
அதாவது 78 ்சதவீத தாய்மாரகள் பிர-

்சவததுககு பிந்றதய ெராமரிபறெ 
பிர்சவிதத 2 நாட்கள் வறரயில் டாக-
டரகள், தாதிகள் உள்ளிட்ட சுகாதார 
ெணியா்ளரகள் மூலம பெற்றுள்்ள-
னர. முந்திய ஆய்வில் இது 62.4 ்சத-
வீதமாக இருந்துள்்ளது. இது பிர்ச-
வததின்தொதும, அதற்கு பின்னரும 
குழந்றதகள் இைபறெ தடுககும.  

* பமாதத கருததரிபபு விகிதம, 
ஒரு பெணணுககு 2 குழந்றதகள் 
என்கிை அ்ளறவ எட்டி உள்்ளது. 
முந்திய ஆய்வில் இது 2.2 ஆக 
இருந்து இருககிைது. இது பெணகள் 

கருததரிபபு காலததில் குறைவான 
எணணிகறகயில் குழந்றத பெறு-
கின்ைனர, குடுமெககட்டுபொடு, 
்சற்தை தாமதமாக திருமணம ப்சய்தல் 
தொன்ை அறிவிறன பெணகள் 
பகாணடுள்்ளனர என்ெறத காட்டுகி-
ைது.  

* குழந்றதகள் பிைபபு ெதிறவ 
பொறுததமட்டில் 5 வயது வறரயில் 
ெதிவு ப்சய்வது 89.1 ்சதவீதமாக அதி-
கரிததுள்்ளது. முந்திய ஆய்வில் இது 
79.7 ்சதவீதம ஆகும.  

* 41 ்சதவீத குடுமெஙகளில் 
குறைந்தது ஒருவராது சுகாதார 
காபபீடு ப்சய்துள்்ளனர. முந்திய 
ஆய்வில் இது 28.7 ்சதவீதமாக இருந்-
துள்்ளது.   தற்தொது திருமணமான 
15-–49 வயது பெணகளில் மூன்றில் 
இருெஙகினர அதாவது 66.7 ்சதவீதத-
தினர கருததரிபறெ தள்ளிபதொட 
அல்லது கட்டுபெடுதத குடுமெ கட்-
டுபொட்டு முறைகற்ள (கருததறட 
முறைகள்) ெயன்ெடுததுகின்ைனர.  

* நாட்டில் தற்தொது திருமண-
மான 15-–49 வயது பெணகளின் 
குடுமெ கட்டுபொட்டு ததறவ 9.4 
்சதவீதமாக குறைந்துள்்ளது. இது 
2015-–16-ல் 12.9 ்சதவீதமாக இருந்-
துள்்ளது.  

* 5 வயதுககுட்ெட்ட குழந்றத-
களின் ஊட்டச்்சதது நிறல கடந்த 
ஆய்வில் இருந்து இந்த ஆய்வில் 
ஓர்ளவு முன்தனற்ைம கணடுள்்ளது.    

பாஜகவின் ஆணவத்தை விவசாயிகள் 
பபாராட்டம்  என்றும் நி்ைவூடடும் 

விவ்சாயிகளின் தொராட்டம 
ஓராணடு நிறைறவபயாட்டி, தறல-
வரகள் தஙகள் கருததுககற்ள ெதி-
விட்டவணணம உள்்ளனர.  

மததிய அரசின் தவ்ளாண ்சட்-
டஙகளுககு எதிராக விவ்சாயிகள் 
கடந்த ஆணடு நவமெர 26ம திகதி 
படல்லியின் ெல்தவறு எல்றலக-
ளில் தொராட்டம பதாடஙகினர. 
தொராட்டம பதாடஙகி தநற்றுடன் 
ஓராணடு நிறைவறடந்துள்்ளது. 
இறதபயாட்டி தற்தொது தவ்ளாண 
்சட்டஙகள் திருமெ பெைபெடும என 
மததிய அரசு கூறி உள்்ள நிறலயில் , 
விவ்சாயிகளின் தொராட்டம குறிதது 
தறலவரகள் தஙகள் கருததுககற்ள 
ெதிவிட்டவணணம உள்்ளனர.   

இதுெற்றி காஙகிரஸ் கட்சியின் 
பொதுச்ப்சயலா்ளர பிரியஙகா-
காந்தி கூறுறகயில், விவ்சாயிகளின் 
அற்சகக முடியாத ்சதயாகிரகம, 
700 விவ்சாயிகளின் உயிரததியாகம 

மற்றும இரககமற்ை ொ.ஜ.க.வின் 
ஆணவததுககாக இந்தப தொராட்-
டம நிறனவுகூரபெடும என்று பதரி-
விததார. இந்தியாவில் விவ்சாயிகள் 
எபதொதும தொற்ைபெடுகிைாரகள், 
தொற்ைபெடுவாரகள் என கூறிய பிரி-
யஙகா காந்தி, விவ்சாயிகள் தொராட்-
டததிற்கு கிறடதத பவற்றிதய இதற்-
குச் ்சான்று என்ைார.

டெல்லியில் அரசியலமைப்பு தின 
நிகழ்ச்சி;  14 எதிர்ககட்சிகள் புற்ககணிப்பு

படல்லியில் தநற்று நறடபெற்ை 
அரசியலறமபபு தின நிகழ்ச்சிறய 
14 எதிரககட்சிகள் புைககணித-
துள்்ளன.  

75-வது சுதந்திர ஆணறட முன்-
னிட்டு அரசியலறமபபு தினம 
தநற்று நாடாளுமன்ை வ்ளாகததின் 
றமய மணடெததில் உற்்சாகததுட-
னும, மகிழ்ச்சியுடனும பகாணடா-
டபெட்டது. காறல 11 மணிககு 
ஜனாதிெதி ராமநாத தகாவிந்த இந்த 
பகாணடாட்டதறதத பதாடஙகி 
றவததார.  

தமலும துறண ஜனாதிெதி, பிரத-
மர, மகக்ளறவததறலவர, அறமச்-
்சரகள், எம.பி.ககள் மற்றும பிை 
பிரமுகரகள் இந்த நிகழ்வில் கலந்து 
பகாணடனர. இறதயடுதது ஜனாதி-
ெதி உறரககுப, பின் அரசியல் ்சா்ச-
னததின் முன்னுறரறய அவருடன் 
தநரறலயில் ெடிகக நாட்டு மககள் 
அறனவருககும அறழபபு விடுவிக-
கபெட்டுள்்ளது.  

அதன்பின் ‘அரசியலறமபபு ஜன-
நாயகம’ குறிதத இறணயவழி வினா-
டிவினாறவ ஜனாதிெதி பதாடஙகி 
றவததார. தமலும அரசியலறமப-
பின் முன்னுறரறய 23 பமாழிகளில் 
(22 அதிகாரபூரவ மற்றும ஆஙகிலம) 

வாசிபெது பதாடரொன இறணய 
தொரடல் த்சறவ தநற்று முதல் 
அமுல்ெடுததபெட்டுள்்ளது.   

இந்த நிறலயில் படல்லியில் 
தநற்று நறடபெற்ை அரசியலமபபு 
தின நிகழ்ச்சிறய புைககணிபெதாக 
காஙகிரஸ், திமுக, திரிணாமூல் காங-
கிரஸ், இடது்சாரிகள் உள்ளிட்ட 
14 கட்சிகள் அறிவிததுள்்ளன. ஏற்-
கனதவ தநற்றுமுன்தினம காஙகி-
ரஸ் கட்சியின் ஆதலா்சறனக கூட்-
டததில் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து 
பகாள்்ளபதொவதில்றல என முடிவு 
எடுககபெட்டிருந்த நிறலயில், அவர-
கள் தகட்டுகபகாணடதன் தெரில் 14 
எதிரகட்சிகளும அரசியலமபபு தின 
நிகழ்ச்சியில் கலந்து பகாள்்ளபதொ-
வதில்றல என அறிவிததிருந்தறம 
குறிபபிடததககது.    

அன்னா ஹசனாரே  
மருத்துவமன்யில் அனுமதி

்சமூக ஆரவலர 
அன்னா ஹ்சாதர பநஞ-
சுவலி காரணமாக புதன 
ம ரு த து வ ம ற ன யி ல் 
அனுமதிககபெட்டார.  

ஊழல் எதிரபபு இயக-
கததின் முன்தனாடியாக 
இருந்த ்சமூக ஆரவலர 
அன்னா ஹ்சாதர. ்சமூகப 
பி ர ச் சி ற ன க ளு க க ா க 
அவவபதொது உணணா-
விரதப தொராட்டஙகளில் ஈடுெடு-
வார.  

புதனவில் இருந்து 87 கி.மீ. 
பதாறலவில் உள்்ள மகாராஷ்டிரா-
வின் அகமது நகர மாவட்டததில் 

உள்்ள ராதலகான் சிததி 
கிராமததில் தஙகி வரு-
கிைார.   இந்நிறலயில், 
அன்னா ஹ்சாதரவுககு 
தநற்று திடீபரன பநஞசு-
வலி ஏற்ெட்டது. இறதய-
டுதது, அவர உடனடியாக 
புதனவிலுள்்ள மருததுவ-
மறனயில் அனுமதிககப-
ெட்டார.  

தற்தொது அன்னா ஹ்சா-
தரவின் உடல் நிறல சீராக உள்்ளது 
என மருததுவரகள் பதரிவிததுள்்ளனர. 
அன்னா ஹ்சாதர பூரண குணமறடய 
தவணடும என முதல் மந்திரி உததவ 
தாககதர பதரிவிததுள்்ளார.    

இந்தியாவில் இருந்து தடுப்பூசிகமை  
ஏற்றுைதி டெயய ைத்திய அரசு அனுைதி

த ெ ா து ம ா ன 
ற க யி ரு ப பு 
இ ரு ப ெ த ா ல் , 
த க ா வி ஷீ ல் ட் , 
த க ா த வ க சின் 
த டு ப பூ சி க ற ்ள 
வணிக தநாககத-
துடன் ஏற்றுமதி 
ப்சய்ய மததிய 
அரசு அனுமதி 
அளிததுள்்ளது.  

இந்தியாவில், 
ற ஹ த ர ா ெ ா த -
தில் உள்்ள ொரத 
ெதயாபடக நிறு-
வனம ‘தகாதவக-
சின்’ தடுபபூசிறய உற்ெததி ப்சய்து 
வருகிைது. புதனவில் உள்்ள சீரம நிறு-
வனம, ‘தகாவிஷீல்ட்’ தடுபபூசிறய 
உற்ெததி ப்சய்து வருகிைது. சீரம 
நிறுவனம தன்னிடம 24 தகாடிதய 
89 இலட்்சம தகாவிஷீல்ட் தடுபபூசி-
கள் றகயிருபபில் இருபெதாகவும, 
நாள்ததாறும றகயிருபபு அதிகரிதது 
வருவதாகவும ்சமீெததில் மததிய 
அரசிடம பதரிவிததது. 

அதுதொல், தகாதவகசின் தடுப-

பூசி றகயிருபபும அதிகமாக 
உள்்ளது. 

எனதவ, தகாவிஷீல்ட், தகாதவக-
சின் தடுபபூசிகற்ள வணிக தநாக-
கததுடன் ஏற்றுமதி ப்சய்ய மததிய 
அரசு அனுமதி அளிததுள்்ளது. இது-
தவிர, ஐ.நா. ஆதரவுடன் நடககும 
‘தகாவாகஸ்’ என்ை ்சரவதத்ச தடுப-
பூசி திட்டததுககும இந்திய தடுபபூசி-
கள் வினிதயாகிககபெட்டு வருவது 
குறிபபிடததககது.    

“வாழ்ந்து தான் ப�ாராெ பவண்டும்; தயவு டெயது 
உயிமர ைாயத்து்கடகாள்ை பவண்ொம்” 

ொலியல் பகாடுறமககு முற்றுப-
புள்ளி றவககும வறர நாகரிகதறத-
யும, ெணொட்றடயும ெற்றிப தெசுவ-
தில் எந்தப பொருளும இல்றல என 
முதல்-அறமச்்சர மு.க.ஸ்டாலின் கூறி-
யுள்்ளார.  

பெணகளுககு எதிரான வன்மு-
றைகற்ள ஒழிபெதற்கான ்சரவதத்ச 
தினதறதபயாட்டி, முதல்-அறமச்்சர 
மு.க.ஸ்டாலின் காபணாலி ப்சய்தி 
ஒன்றை பவளியிட்டுள்்ளார. அதில் 
வாழ்ந்து காட்டுவதன் மூலமாக தான் 
அததுமீறிய நெரகற்ள ்சட்டததின் 
முன் நிறுதத முடியும என்று அவர 
பதரிவிததுள்்ளார.   

தமலும அந்த காபணாலியில் அவர 
கூறியிருபெதாவது;-  

“்சமீெகாலமாக நாம அதிகம தகள்-
விபெடும ப்சய்தி ஒன்று என்றன அதி-
கமான மன உற்ளச்்சலுககு ஆ்ளாக-
கிகபகாணடு வருகிைது. பெணகள், 
குழந்றதகள் மீதான ொலியல் வன்மு-
றையும அறதத பதாடரந்து அவரகள் 
தற்பகாறல ப்சய்து பகாள்வதுமான 
ப்சய்திறயக தகள்விபெடும தொது 
உணறமறயச் ப்சால்லதவணடு-
பமன்ைால் அவமானமாக இருககி-
ைது.   

அைதறதயும ெணொட்றடயும 
அதிகம தெசும ஒரு ்சமூகததில் கல்-
வியிலும தவறல வாய்பபிலும முன்-
தனறிய ஒரு நாட்டில் அறிவியலும, 
பதாழில் நுட்ெமும வ்ளரந்த காலக-
கட்டததில் இபெடிபெட்ட தகவல-
மான, அருவருபொன ப்சயல்களும 
நடககததான் ப்சய்கின்ைன என்ெது 
பவட்கித தறலகுனிய றவககிைது.  

இவற்றைப ெற்றிப தெ்சாமல் 
இருகக முடியாது, இருககவும 
கூடாது! விட்ைாதீஙகபொ என்று 
அந்தக குழந்றதகள் கதறுவது என் 
மனதிற்குள் ஒலிககிைது. ெள்ளிகளில், 
கல்லூரிகளில், ெணிபுரியும இடங-
களில் பொது பவளிகளில் பெண-
களும, குழந்றதகளும ொலியல் 
வன்முறைககு உள்்ளாககபெடுகிைார-
கள். அதில் சில ்சமெவஙகள்தான் 
பவளியில் வருகிைது. மற்ைறவ அபெ-
டிதய மறைககபெடுகிைது.   

அறர நூற்ைாணடு காலததுககு 
முன்னால் தறலவர கறலஞர, ஒரு 
ெடததில், “மனச்்சாட்சி உைஙகும 
்சமயம ொரததுததான் மனககுரஙகு 
ஊர சுற்ைக கி்ளமபுகிைது” என்று எழு-
தினார. அபெடி மனச்்சாட்சியற்ை 
மனிதரக்ளால் பெண பிள்ற்ளகள் 
ொலியல் சீணடல்களுககு உள்்ளாககப-
ெடும பகாடுறமககு முற்றுபபுள்ளி 
றவககும வறர நாம நாகரிகதறத-
யும, ெணொட்றடயும ெற்றிப தெசு-
வதில் எந்தப பொருளும இல்றல. 
்சக உயிராக பெணறணப ொரககும 
எணணம ததான்ைாத வறர இதறனத 
தடுகக முடியாது.  

உடல் ரீதியாக ஒரு பெணணின் 
விருபெததுககு மாைாகச் ப்சய்யபெ-
டும பவளிபெறடயான ொலியல் 
சீணடல்களுககு எதிராக எததறனதயா 
்சட்டஙகள் இருககின்ைன. அந்தச் ்சட்-
டஙகளுககு முன்னால் நிறுததபெட்டு 
இததறகய நெரகள் கடுறமயாக கண-
டிககபெடுவாரகள் என்று நான் இந்த 
தநரததில் உறுதி அளிககிதைன்.   

இபெடியான ொலியல் வன்மு-
றைககு ஆ்ளாககபெடும பெணகள், 
குழந்றதகள் அறதபெற்றி பவளிப-
ெறடயாகப புகார தருவதற்கு முன் 
வர தவணடும. ெள்ளியின் ஆசிரியர-
களிடம, தறலறம ஆசிரியரிடம, 
பெற்தைாரகளிடம, ்சக அதிகாரிகளி-
டம, நிரவாகததிடம புகாரகற்ளத தர 
தவணடும. அந்தப புகார தமல் நட-
வடிகறக எடுபெதற்கு அவரகளும 
தயஙகக கூடாது.  

புகாறர வாஙகினால் ெள்ளியின் 
பெயர பகட்டுப தொகும என்று 
ெள்ளி நிரவாகமும, தனது மகளுககு 
நடந்தறத பவளியில் ப்சான்னால் 
ஊரார தவைாகப தெசுவாரகள் என்று 
பெற்தைாரும நிறனககக கூடாது. 
அபெடிச் ப்சய்தால் அது உஙகள் பிள்-
ற்ளகளின் எதிரகாலததுககுச் ப்சய்யும 
மாபெரும துதராகமாக ஆகிவிடும.   

ொலியல் சீணடலுககு உள்்ளாக-
கபெடும பெண, உ்ளவியல் ரீதி-
யாகப ொதிககபெடுகிைார. உடல் 
வலிதயாடு உள்்ளதது வலியும ஏற்ெ-
டுகிைது. அவமானம அறடகிைார. 

ஊககம குறைகிைது, நமபிகறக 
த்ளரந்து தொகிைது, ்சக மனிதரகள் 
மீதத பவறுபபு வ்ளரகிைது, ஆணகள் 
மீதத தகாெம அதிகம ஆகிைது, கல்-
வியிதலா தவறலயிதலா கவனம 
ப்சலுதத முடியாதவராக ஆகிைார. 
அந்தப பெணணின் அறனததுச் 
ப்சயல்ொடுகளுதம இதனால் தறட-
ெடுகிைது. அவரது எதிரகாலதம தகள்-
விககுறியாகிைது.   

இததறகய ்சரிவுகளில் இருந்து 
பெண குலதறத காகக தவணடிய 
கடறம நம அறனவருககும இருக-
கிைது. இறத மற்ை அறனததுப பிரச்-
றனகற்ளயும விட மிக முககியமான 
பிரச்சிறனயாக தமிழ்நாடு அரசு கரு-
துகிைது. ொலியல் பதால்றலகள், 
சீணடல்கள் குறிதத புகாரகள் வந்த-
தும உடனடியாக அரசு நடவடிகறக 
எடுதது வருகிைது. நீஙகத்ள கடந்த 
சில நாட்க்ளாக அதறனச் ப்சய்திக-
ளில் ொரததுகபகாணடு வருகிறீரகள். 
உணறமக குற்ைவாளிகள் யாராக 
இருந்தாலும அவரகற்ளச் ்சட்டத-
தின் முன் நிறுததபெட்டு தணடறன 
பெற்றுத தர இந்த அரசு தயஙகாது.  

* குழந்றதகளுககான உதவி 
எண 1098 அரசின் நறடமுறையில் 
உள்்ளது. எந்தக குழந்றதயாக இருந்-
தாலும தனககு ஒரு ொதிபபு என்ைால் 
1098 என்ை எணணுககு உடனடியாக 
தகவல் பதரிவிகக தவணடும. இரக-
சியம காதது, அதன் மீது உரிய நடவ-
டிகறக எடுகக ்சமூகநலன் மற்றும 

மகளிர உரிறமத துறைககு நான் உதத-
ரவிட்டுள்த்ளன்.  

* அதததொல் ப்சன்றன டி.பி.ஐ. 
அலுவலகததில் 24 மணி தநரமும 
ப்சயல்ெடும கல்வித தகவல் றமயம 
ஆரமபிககபெட்டுள்்ளது. இதில் உ்ள-
வியல் ெயிற்சி பெற்ை நிபுணரகள் 
ெணியில் அமரததபெட்டுள்்ளாரகள். 
ொலியல் வன்முறை பதாடரொக 
மாணவரகளிடம இருந்து பெைப-
ெடும புகாரகளுககு, தகக நடவ-
டிகறக எடுதது வருகிைாரகள்.  

* குழந்றதகளின் ொதுகாபபிறன 
ெள்ளிகள் உறுதி ப்சய்ய சுய தணிக-
றகப ெட்டியல் ெள்ளிக கல்விதது-
றையால் கறடபபிடிககபெடுகிைது.  

* பெணகள் மற்றும குழந்றதக-
ளுககு எதிரான குற்ைஙகள்தடுபபு 
பிரிவு தறலறமயகததில் இறணய-
த்ளக குற்ைபபிரிவு (ற்செர கிறரம) 
காவல்நிறலயம அறமககபெட்டு 
காவல் துறையால் ப்சயல்ெடுததப-
ெட்டு வருகின்ைது.  

* ொலியல் குற்ைஙக்ளால் ொதிக-
கபெட்டவரகளுககு இழபபீட்டுத 
பதாறகயும வழஙகபெட்டு வரு-
கிைது. அதற்காக நிதியம ஒன்று 
ப்சயல்ெடுகிைது.  

* தொகத்சா சிைபபு நீதிமன்ைங-
கள் முறையாகச் ப்சயல்ெட்டு வரு-
கின்ைன. மாநிலம முழுவதும 16 
மாவட்டஙகளில் தொகத்சா நீதிமன்-
ைஙகள் அறமந்துள்்ளது. தமலும, 4 
மாவட்டஙகளில் நிறுவ ஆறணயி-
டபெட்டுள்்ளது. அறனதது வழக-
குகற்ளயும விறரந்து முடிதது 
உணறமக குற்ைவாளிகளுககுத 
தணடறன பெற்றுத தர உததரவிட்-
டுள்த்ளன்.  

* குழந்றதகளுககு எதிரான குற்-
ைஙகளுககு முழுறமயாக முற்றுப-
புள்ளி றவகக அரசு இலககு நிரண-
யிதது உள்்ளது.  

* குழந்றதப ொதுகாபபு குறிதது 
சிைபொக ப்சயல்ெடுவதற்கு, இந்-
தியாவிதலதய முதன்முதலாகத, 
தமிழ்நாடு மாநில குழந்றத ெயிற்சி 
றமயம யுனிப்சப உதவியுடன் 
ப்சயல்ெட்டு வருகிைது.  

ெ�ரிைமலயில் தரிெனம் டெயய  
தினமும் 45 ஆயிரம் ப�ரு்ககு அனுைதி

்செரிமறலயில் தரி்சனம ப்சய்ய 
தினமும 45 ஆயிரம ெகதரகள் அனு-
மதிககபெடுவாரகள். கூடாரஙகள் 
அறமததும ெகதரகள் தஙகலாம 
என தகர்ள ததவஸ்தான துறை 
அறமச்்சர ராதாகிருஷ்ணன் பதரி-
விததார.  

்செரிமறலயில் மணடல பூறஜக-
காக நறட திைககபெட்டு தினமும 
சிைபபு பூறஜ நடந்து வருகிைது. 
அஙகு தினமும 30 ஆயிரம ெகதர-
கள் ஒன்றலன் முன்ெதிவு மூலம 
தரி்சனம ப்சய்ய அனுமதிககபெட்டு 
வருகிைாரகள்.  

இந்தநிறலயில் ஐயபெ ெகதரக-
ளின் அடிபெறட வ்சதி பதாடரொக 
தகர்ள ததவஸ்தான துறை அறமச்-
்சர ராதாகிருஷ்ணன் எருதமலி, 
நிலககல் மற்றும ெமறெ ஆகிய 
ெகுதிகளுககு தநரில் ப்சன்று ஆய்வு 
ெணிகற்ள தமற்பகாணடார.  

பதாடரந்து ெமறெ நுணஙகார தற்-
காலிக ொலம கட்டும ெணிகற்ள 
ப்சய்த பிைகு அவர ஆதலா்சறன 
கூட்டததில் ெஙதகற்ைார. இறதய-

டுதது அவர நிருெரகளிடம கூறியதா-
வது.-  

்செரிமறலயில் தரி்சனம ப்சய்வ-
தற்கு ஆன்றலன் முன்ெதிவு அடிப-
ெறடயில் தின்சரி 40 ஆயிரம ெகதர-
கள் அனுமதிககபெடுவாரகள். அதத 
தொல் உடனடி முன்ெதிவு மூலமாக 
தின்சரி 5 ஆயிரம ெகதரகள் கூடுத-
லாக அனுமதிகக நடவடிகறக எடுக-
கபெட்டுள்்ளது.  

ெமறெ ஆற்றில் பவள்்ளபபெ-
ருககு குறைந்தால் அதில் குளிகக 
ெகதரகள் அனுமதிககபெடுவாரகள். 
்செரிமறல வரும ெகதரகள் தரி்ச-
னததிற்கு பிைகு ெமறெயில் தஙகி 
ஓய்வு எடுகக வ்சதியாக அஙகுள்்ள 
அறைகற்ள ஒழுஙகு ெடுததும 
ெணி நறடபெற்று வருகிைது. 300 
வாடறக அறைகள் ஏற்கனதவ தயார 
நிறலயில் உள்்ளது. இந்தநிறலயில் 
தமலும 200 அறைகள் தயாராகி வரு-
கிைது. விறரவில் ்செரிமறல ்சன்-
னிதானததில் ெகதரகள் தஙகி ஓய்வு 
எடுபெதற்கான அனுமதி வழஙகபெ-
டும.    



இலங்கை பாடசா்ல அணிகை -
ளுக்கு இ்டயிலான U19 டிவிசன் 3 
பபாட்டித்தாடரின், எநபதரமுலல 
்சன். ப�ாசப் கைலலூரி அணிக்கு 
எதிரான பபாட்டியில, 10 விக் -
்கைட்டுகைள் விததியாசததில ்ெற்றி -
்பற்்ற யாழ்.மததிய கைலலூரி அணி 
அ்ரயிறுதிக்கு முன்பனறியுள்்ளது.  

்கைாழும்பு பகைாட்்ட ஆனநத 
சாஸ்திராலயா ்மதானததில 
ந்ட்பற்்ற இநத பபாட்டியில, 
அணிக்கு தலா 38 ஓெரகை்ளாகை நிர்ண-
யிக்கைப்பட்டது. இநதப்பபாட்டியின் 
நா்ணயச் சுழற்சியில ்ெற்றி்பற்்ற 
்சன். ப�ாசப் கைலலூரி அணி 
முதலில துடுப்்படுததாடுெதற்கு 
தீரமானிததது.  

அதன்படி, கை்ளமி்றஙகிய ்சன். 
ப�ாசப் கைலலூரி அணியின் சாரபாகை, 
விபனாத வீரபசகைர 12 ஓட்டஙகை -
்்ளயும், ட்ளஸ் கு்ணபசகைர 12 
ஓட்டஙகை்்ளயும் அதிகைபட்சமாகை 
்பற்றுக்்கைாடுக்கை, 27.4 ஓெரகைள் 
நி்்றவில, 61 ஓட்டஙகை்்ள மாத-

திரம் ்பற்று, சகைல விக்்கைட்டுகை-
்்ளயும் இழநதது.  யாழ். மததிய 
கைலலூரி அணிசாரபாகை, அ�ய் 
மற்றும் வியாஸ்கைாநத ஆகிபயார 
தலா 2 விக்்கைட்டுகை்்ள வீழ்தத இந-
து�ன், கைவிதர்ஷன் மற்றும் ்கைௌதம் 
ஆகிபயார தலா ஒவ்ொரு விக்-
்கைட்டுகை்்ள வீழ்ததினர.  

பின்னர பதிலுக்கு துடுப்்ப-
டுததாடிய யாழ். மததிய கைலலூரி 
அணியின் சாரபாகை, சாரஙகைன் 
மற்றும் விது்ஷன் விக்்கைட்டுகை்்ள 
விட்டுக்்கைாடுக்கைாமல வி்்ளயாட, 
10 விக்்கைட்டுகைள் விததியாசத-
தில யாழ். மததிய கைலலூரி அணி 
்ெற்றி்ய ்பற்றுக்்கைாணடது. 
இதில, சாரஙகைன் 31 ஓட்டஙகை்்ள-
யும், விது்ஷன் 17 ஓட்டஙகை்்ளயும் 
ஆட்டமிழக்கைாமல ்பற்றுக்்கைாண -
டனர.   இநத பபாட்டியில ்ெற்றி -
்பற்்ற யாழ்.மததிய கைலலூரி அணி 
இன்று 27ம் திகைதி அ்ரயிறுதிப் -
பபாட்டியில வி்்ளயாடவுள்்ள்ம 
குறிப்பிடததக்கைது.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2021 நவம்பர் மா்தம 27ம திைதி சனிக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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சரெபதச கிரிக்்கைட்டில பிரகைா-
சிதத முன்னாள் வீரரகைள் வி்்ளயா-
டும் புதிய ் ல�ணட்ஸ் கிரிக்்கைட் 
்தாடர எதிரெரும் �னெரி மாதத-
தில ஓமானில ந்ட்ப்றவுள்்ளது.  

இலங்கை, பாகிஸ்தான், அவுஸ் -
திபரலியா மற்றும் இநதியா 
பபான்்ற நாடுகை்்ள பசரநத 
முன்னாள் கிரிக்்கைட் �ாம்பொன்-
கைள் முதல ் ல�ணட்ஸ் கிரிக்்கைட் 
்தாடரில வி்்ளயாடியிருநதனர.  

 பமற்குறிதத நாடுகை்்ள பசரநத 
முன்னாள் கிரிக்்கைட் �ாம்ப-
ொன்கை்்ள உள்்ளடக்கி, மூன்று 
அணிகைள் உருொக்கைப்படவுள்-
்ளன. இதில, இநதியா, ஆசியா 
மற்றும் உலகை கிரிக்்கைட் பதி்னா-

ருெர என்்ற மூன்று அணிகைள் 
வி்்ளயாடும் என குறிப்பிடப் -
பட்டுள்்ளது.  

இநதிய கிரிக்்கைட் அணியின் 
முன்னாள் த்ல்ம பயிற்றுவிப் -
பா்ளராகை ்சயற்பட்டு, பதவிக்கைா -
லம் நி்்றவுக்கு ெநதுள்்ள ரவி 
சாஸ்திரி இநத ்தாடருக்கைான 
ஆ்்ணயா்ளராகை நியமிக்கைப்பட்-
டுள்்ளார.  

இநத புதிய ்ல�ணட்ஸ் கிரிக் -
்கைட் ்தாடர �னெரி மாதம் 
ந்ட்ப்றவுள்்ளதுடன், பபாட்-
டிகைள் அ்னததும் அல அ்மரட் 
கிரிக்்கைட் ்மதானததில ந்ட-
்ப்றவுள்்ள்ம குறிப்பிடததக்-
கைது.

ஓமானில் நடைபெறவுள்ள  
புதிய பெஜண்ட்ஸ் ப�ாைர்

டிவிஷன் - 3 அடையிறுதி
பொட்டியில் பமாதும் 
யாழ். மத்திய கல்லூரி அணி

பஙகை்ளாபதஷ் கிரிக்்கைட் அணியி்ன ரி 
20 பபாட்டிகைளில ெழிநடாததும் சகைலது்்ற 
வீரரான மஹமதுலலாஹ், ்டஸ்ட் பபாட்டி -
கைளில இருநது ஓய்வு ்பறுெதாகை குறிப்பிட் -
டிருக்கின்்றார.  

கை்டசியாகை பஙகை்ளாபதஷ் கிரிக்்கைட் 
அணி, சிம்பாப்பெயுடன் வி்்ளயாடிய 
்டஸ்ட் பபாட்டியில அவெணி 220 ஓட் -
டஙகை்ளால ெரலாற்று ்ெற்றி்யான்றி்ன 
பதிவு ்சய்ய பஙகைளிப்புச் ்சய்திருநத மஹ-
மதுலலாஹ் குறிதத ்டஸ்ட் பபாட்டியில 
ஆட்டமிழக்கைாமல 150 ஓட்டஙகைள் ்பற்று, 
்டஸ்ட் பபாட்டிகைளில தனது சி்றநத இன் -
னிஙஸி்னயும் பதிவு ்சய்திருநதார.  

இத்னயடுதது பஙகை்ளாபதஷ் கிரிக்்கைட் 
அணிக்கு ்தாடரநதும் ்டஸ்ட் பபாட்டிகை-
ளில பஙகைளிப்புச் ்சய்ொர என எதிரபாரக் -
கைப்பட்ட நி்லயி்லபய, மஹமதுலலாஹ் 
தனது திடீர ஓய்வி்ன அறிவிததிருக்-
கின்்றார.  

மஹமதுலலாஹ்வின் திடீர ஓய்வு பஙகை-
்ளாபதஷ் அணியின் ரசிகைரகைளுக்கு ்பரும் 
அதிரச்சியி்ன ஏற்படுததியிருப்பபதாடு 
அது தனக்கும் ெருததததி்ன தருெதாகை 

மஹமதுலலாஹ் அெரின் உததிபயாகை -
பூரெ பபஸ்புக் பக்கைததில குறிப்பிட்டிருக் -
கின்்றார.  

”உயரநத நி்ல்ம ஒன்றுக்கு பபாகை 
நான் எப்பபாதும் விரும்பிய பபாதும், 
இதுதான் எனது ்டஸ்ட் ொழ்க்்கையி்ன 
நி்்றவு ்சய்ெதற்கு சி்றநத தரு்ணம் எனக் 
கைருதுகின்ப்றன். இநத சநதரப்பததில நான் 
்டஸ்ட் அணிக்கு திரும்பிய பபாது எனக்கு 

ஆதரவு ெழஙகிய பஙகை்ளாபதஷ் கிரிக்்கைட் 
ச்பயின் த்லெருக்கு நன்றிகை்்ள ்தரி-
விததுக்்கைாள்கின்ப்றன். 

அபதாடு, எனது ஆற்்றல மீது நம்பிக்்கை 
்ெதத அணி வீரரகைளுக்கும், எனது அணி 
ஊழியரகைளுக்கும் நன்றிகை்்ளத ்தரிவித-
துக்்கைாள்கின்ப்றன். பஙகை்ளாபதஷ் அணிக்-
கைாகை ்டஸ்ட் பபாட்டிகைளில வி்்ளயாடியது 
்பரு்மயாகை இருப்பதுடன், அநத ஞாப-
கைஙகை்்ள ்தாடரநது என்னுடன் ்ெததிருப்-
பபன்.”  

மஹமதுலலாஹ் ்டஸ்ட் பபாட்டிகைளில 
இருநது ஓய்வு ்பற்்ற பபாதும், பஙகை்ளா-
பதஷ் கிரிக்்கைட் அணியி்ன ்தாடரநது 
ஒருநாள் மற்றும் ரி 20 பபாட்டிகைளில பிரதி-
நிதிததுெம் ்சய்ொர என எதிரபாரக்கைப்படு-
கின்்றது.  

கைடநத 2009ஆம் ஆணடில பஙகை்ளாபதஷ் 
அணிக்கைாகை ்டஸ்ட் பபாட்டிகைளில அறிமுகை -
மாகியிருநத மஹமதுலலாஹ் இதுெ்ரயில 
33.49 என்கி்ற துடுப்பாட்ட சராசரியுடன் 
3,000 ஓட்டஙகைள் ெ்ர குவிததிருப்பபதாடு, 
43 விக்்கைட்டுக்கை்்ளயும் ்கைப்பற்றியிருக்-
கின்்ற்ம குறிப்பிடததக்கைது.    

டெஸ்ட் ப�ோட்டிகளில் இருந்து 
மஹமதுல்்ோஹ் ஓய்வு

இலங்கை பதசிய கிரிக்்கைட் அணியி்ன 
பிரதிநிதிததுெப்படுததிய முதுமுதலிபகை 
புஷ்பகுமார Jaffna Kings அணியின் சுழற்பந-
துவீச்சு பயிற்றுவிப்பா்ளராகை நியமிக்கைப்பட்-
டுள்்ளார.  

இதற்கு முன்னர Jaffna Kings அணியின் 
சுழற்பநதுவீச்சு பயற்றுவிப்பா்ளராகை நியமிக்-
கைப்பட்டிருநத சஜித பததிர்ண 19 ெயதுக்-
குற்பட்ட இலங்கை கிரிக்்கைட் அணியின் 
சுழற்பநதுவீச்சு பயிற்றுவிப்பா்ளராகை நியமிக் -
கைப்பட்ட்மயினாபலபய இவொறு புதிய 
சுழற்பநதுவீச்சு பயிற்றுவிப்பா்ளர ஒருெர 
Jaffna Kings அணிக்கு நியமிக்கைப்பட்டுள்-
்ளார.  முதுமுதலிபகை புஷ்பகுமார 2019ம் 
ஆணடிலிருநது கு்ெட் இராச்சியததின் 
பிரதான கிரிக்்கைட் பயிற்றுவிப்பா்ளராகை-
வும், கு்ெட் கிரிக்்கைட் அபிவிருததி முகைா-
்மயா்ளராகைவும் பணியாற்றி ெருெதுடன் 
அெரது பயிற்றுவிப்பின் கீழ் கு்ெட் பதசிய 
கிரிக்்கைட் அணி ்பரும் முன்பனற்்றம் கைண-
டுள்்ளது.  

கு்ெட் பதசிய அணி ஆசிய கிண்ணததிற் -
கைாகை தகுதி்பற்்ற்ம முதுமுதலிபகை புஷ்ப-
குமாரவின் பயிற்றுவிப்பின் கீழ் என்பதும் 
குறிப்பிடததக்கைது.  

Jaffna Kings உரிமம் குறிதது ்ெளியி -

டப்பட்டுள்்ள அறிக்்கையில, “Jaffna Kings 
என்பது லஙகைா பிரீமியர லீக்கில பஙபகைற்-
கும் ஒரு உரிமம் ்கைாணட கிரிக்்கைட் அணி -
யாகும்.  

அவெணியின் உரி்மயா்ளராகை இலங்கை-
யில பி்றநத பிரிததானியாவின் ்தாழிலதிப-
ரான அலலிரா�ா சுபாஸ்கைரன் திகைழ்கின்்றார. 
இெர ்லகைா குழும நிறுெனஙகைளின் நிறுவு -
னரும் த்லெருமாொர.  

்லகைா குழுமமானது ஒரு பிரிததா-
னிய பன்னாட்டு நிறுெனமாகும். இது 
்தா்லத்தாடரபு, ்பாழுதுபபாக்கு, 
பய்ணம் மற்றும் சுற்றுலா, உடலநலம், 
ஊடகைம், ்தாழிலநுட்பம், நிதிச் பச்ெகைள், 
சந்தப்படுததல மற்றும் விருநபதாம்பல 
ஆகியெற்றில அதன் தயாரிப்புகைள் மற்றும் 
பச்ெகை்்ள ெழஙகி ெருகி்றது.  இநதியா -
விலும் இலங்கையிலும் ெலுொன முன்னி -
்லயுடன் ்தற்கைாசிய பிராநதியததில தனது 
ெணிகைஙகை்்ள பலெ்கைப்படுததி ெருகின்-
்றது.“ எனத ்தரிவிக்கைப்பட்டுள்்ளது.

புஷ�குமோர Jaffna Kings அணியின்  
�யிற்றுவிப�ோளரோக இணைவு

நிநதவூர குறூப் நிருபர 

இலங்கை கிரிக்்கைட் கைட்டுப்பாட்டுச் ச்பயினால நடாத-
தப்பட்ட கிரிக்்கைட் பயிற்றுவிப்பா்ளர தரம் 1 (ICC Level 1 
Coach) பரீட்்சயில நிநதவூர-2 ம் பிரி்ெச் பசரநத அப்துல 
ொஹிட் சாஜித சிததிய்டநதுள்்ளார.  

கைடநத ொரம், மட்டக்கை்ளப்பு ்ெபர ்மதானததில நடாத-
தப்பட்ட கிரிக்்கைட் பயிற்றுவிப்பா்ளர (ICC Level 1 Coach) 
தரம் 1 பரீட்்சயில நிநதவூர லகைான் வி்்ளயாட்டுக் கைழகைத-
தின் சாரபில பஙகு பற்றியிருநதார  

இப்பரீட்்சயில, கிழக்கு மாகைா்ணததில இருநது 24 வீரரகைள் 
பஙகுபற்றியிருநதனர. இதில நிநதவூர பிரபதசததில இருநது 
இப் பரீட்்சக்கு பதாற்றி சிததி அ்டநத முதலாெது நபரும் 
இெர ஆகும்.   

இதன் மூலம் லகைான் வி்்ளயாட்டு கைழகைததிற்கும் தான் 
பி்றநத மணணுக்கும் ்பரு்ம பசரததுள்்ளார. இெர NCC 
கைழகை உறுப்புரி்ம்யயும் ் கைான்ட ஒரு வீரர என்பதுடன், நிந-
தவூர அல அஷ்ரக் பதசிய பாடசா்லயின் கைடின பநது பயிற்று-
விப்பா்ளர என்பதும் குறிப்பிடததக்கைதாகும்.    

கிரிகடகட் �யிற்றுவிப�ோளர் 
�ரீட்ணசையில் சைோஜித் வோஹிட் சித்தி
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