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89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021

பாகிஸ்ானில  நடந் க�ாடூரம்  
மன்னிக� முடியா் ஒண்டு, சம்மந்பபடட 
வைககு க�ாடுககிற ்ண்டவை ஒரு 
படிபபிவையா இருக�ணும்....

 உண்வம்ான், பிர்மர் இம்ரான் 
�ான்  விடட மைவ் உருககும் அறிகவ� 
எலலாதவ்யும் மறக� வைசசாலும் இ் 
லலசுல மறக� முடியாது...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

இலங்க பிர்ையின் ககா்ல;
சர்வமத த்ல்வரகள் கண்டனம 

சமூ்கவமலத்தளங்களில் க்கொடூர ்கொட்சி்கள்;

பாகிஸ்ானில் இலங்கையரான 
பிரியந் படுககைா்ல கெயயபபட்ட 
பபாது பதிவு கெயயபபட்ட கைாக�ாளி 

்றபபாது ெமூகை 
வ ் ல த ் ள ங -
கைளில் ்வரல் 
ஆகி வருகின்-
றது. இநநி்ல -
யில், உயிரிழந் பிரியந் 
குமாரவின் ெபகைா்ரர் ்னது

ககாவிட் கதாற்றுககு பின்னரான கபாருளாதார மீட்புககு

மனுஷ நாணயககாரவுககு 
எதிராக நட்வடிக்க

பாராளுமன்ற உறுபபினர் மனுஷ நா�யககைாரவிறகு எதிராகை அதி-
கைபடெ ஒழுககைாறறு ந்டவடிக்கை எடுககுமாறு பகைாரி 38 பாராளு-
மன்ற உறுபபினர்கைளின் ்கைகயாபபதது்டன், ெபாநாயகைர் மஹிந் 
யாபபா அபபவர்்னவி்டம் கைடி்கமான்று ் கையளிககைபபடடுளளது. 
கை்டந் கவளளிககிழ்ம  (03) பிறபகைல் பாராளுமன்ற அமர்வின் 
பபாது பாராளுமன்ற உறுபபினர் மனுஷ நா�யககைார, ெ்பககு 
்்ல்ம ்ாஙகியவரின் உத்ர்வ பின்பறறாது அச்சுறுத-
்ல் ஏறபடுததும்

 ொகிஸதானில் ெடுப�ாடை பசயயபெட்ை

பலாரன்ஸ கெல்வநாயகைம்

பாகிஸ்ானில் படுககைா்ல கெய -
யபபட்ட பிரியந் குமார -
வின் ெ்டலம் இன்று  

இரு நாட்டு அரசு�ளும் கநரடமயான முடையில்

உயிரிழந் ்னது கை�வரின் 
ககைா்லககு நீதி வழஙகைபப்டபவண்-

டும் என சியால்பகைாடடில் 
ககைால்லபபட்ட இலங்கை

தீர்வு த�ொடர்்ொ ப்ச வருமொறு
கூடடமமப்பு அரசுக்கு அமைப்பு

(பலாரன்ஸ கெல்வநாயகைம்,   
ஷம்ஸ பாஹிம்)  

அரொஙகைம் இபபபா்ாவது எம்-
மு்டன் பபச்சுவார்த்் ந்டததி, தீர்-
வுகை்ள பநாககி பயணிககை ்யாராகை 
பவண்டும் என ்மிழ் ப்சிய கூட்ட -
்மபபு பபச்ொளரும் ்மிழ் ப்சிய 
கூட்ட்மபபு எம்.பியுமான எம்.

ஏ.சுமநதிரன் க்ரிவித்ார்.  ்மிழர் விவகைாரம் 
இனியும் இது உளளகை விவகைாரம் அல்ல, இது 

சப்புகஸகநத நி்லய   
கசயற்பாடுகள் நா்ள முதல்

உயிரிழநபதாரது 
கதா்க எட்டானது 

இது்வ்ர 235 பபர ்கது 
900 பபர மீது குற்்றப்பத்திரம

பலாரன்ஸ கெல்வநாயகைம்

்றகைாலிகைமாகை மூ்டபபடடிருந் ெபபுகைஸ-
கைந் எண்க�ய சுததிகைரிபபு நி்லயம்

 கிண்ணியொ படகு விபதது;

யொழ். ஊட்க சந்திப்பில் பகிரங்கைொ்க க்தரிவிப்பு 

கிண்ணியா - குறிஞொகபகைணி ப்டகு விபதது்டன் க்ா்டர் -
பு்்டய மறறுகமாரு கபண்க�ாருவர் கிளிகநாச்சி

இரத்தம சிநதிய விடயஙக்ள 
ம்றககுமாறு சமபிகக பகாரல்

இலங்கையில் கை்டந் கைாலததில் ந்டந் 
இரத்ம் சிநதிய வி்டயஙகை்ள மறககை

இந்தியொவிலிருந்து நொடு திருமபியவரிடம

கைடடுநாயககை விமான நி்லயததில் 30 மில்லியன் ரூபா 
கபறுமதியான ஐஸ பபா்்பகபாருள க்ா்கைகயான்்ற

ரயிலில் பமொதுண்டு 
குடும்ஸ�ர் ்லி
திரொயைடு பகுதியில் சமபவம 

மட்டககைளபபு கபாலிஸ ்்ல்ம -
யகைததிறகுடபட்ட திராயமடு 
பகுதியில் ரயிலில்

'ஒமிக்பரொன்' மவரஸொல்
இதுவமர உயிரிைப்பு இல்மலை 

உருமாறறம்்டந் ஒமிக -
பரான் ககைாபரானா ்வரஸ 
உலகைம் முழுவதும் பவகைமாகை 
பரவி வருகிறது. அகமரிககைா, 
நியூசிலாநது, சிஙகைபபூர் உள-
ளிட்ட நாடுகைளில் ஒமிகபரான் க்ாறறு பரவ 
ஆரம்பிததுவிட்டது. இநதியாவிலும்

 கபொறியியலொளர் பிரியந்்த குைொர படுக்கொமல ; 

ககைாடூரமான மு்றயில் படுககைா்ல கெயயபபட்ட 
பிரியந் குமாரவின் ககைா்ல க்ா்டர்பில்  இதுவ்ர 
பாகிஸ்ானில் 235 பபர் ்கைதுகெயயபபடடுளள -
து்டன், 900 நபர்கைளுககு எதிராகை

லொகூரில் பொகிஸ்தொனியர்்கள் இமைந்து

பாகிஸ்ானில் இலங்கை 
பிர்ை படுககைா்ல கெயயபபட -
்ட்மககு எதிர்பபு க்ரிவிதது 
லாகூரில் பநறறு முன்தினம் (ெனிக -
கிழ்ம) ஆர்பபாட்டகமான்று 
இ்டம்கபறறது. குறித் ஆர்பபாட -
்டததில் கைலநதுககைாண்்ட-
வர்கைள குறித் நபரின்

்கண் பொர்மவமய இழந்்தவர்்களொ்க நொம;

இலங்கை எஙகைளிறகு 35,000 
கைண்கை்ள ்ானம் கெய்து. 
ஆனால் நாஙகைள பார்்வ்ய 
இழநதுவிடப்டாம் என பாகிஸ -
்ானின் ்்லசிறந் கைண்மருத -
துவர் நியாஜ் புபராகி கைவ்ல 
கவளியிடடுளளார்.

கவளளிககிழ்ம இலங்கை 
பிர்ை கும்பகலான்றினால் படுககைா்ல 
கெயயபபட்ட ் ரு�ம் மு்ல் நான் நாடடின்

பொகிஸ்தொனில் க்கொல்லப்பட்டவரின்

சியல்ககைாட நகைரில் ககைால்லபபட்ட இலங்கையரின் 
குடும்பததுககு நட்டஈடு வழஙகை ந்டவடிக்கை எடுததுள-
ள்ாகை பாகிஸ்ானின் ்கைவல் க்ாழில்நுடப அ்மச் -
ெர் ஃபவாட கெளதரி க்ரிவிததுளளார்.  இப்பவ்ள, 
பாகிஸ்ானில் இலங்கையர் ஒருவர் ககைா்ல 
கெயயபபட்ட்ம க்ா்டர்பில் ைனாதிபதி

 இலஙம்கயமர க்கொமல கசய்்தொருககு

பாகிஸ்ானில் இலங்கை பிர்ை-
்யக ககைா்ல கெய்வர்கைளிறகு 
உச்ெபடெ மர�்ண்்ட்ன வழங -
கைபப்டபவண்டும் என பாராளுமன்ற 
உறுபபினர் மபனா கைப�ென் பவண் -
டுபகைாள விடுததுளளார். அவர் ் னது 
உததிபயாகைபூர்வ டுவிட்டர் 
பககைததில் இ்்னத

ஐககிய அரபு இரொச்சியததின் அபு்தொபியில்   ஆரமபிக்கப்பட்ட இந்து சமுததிர ைொநொட்டில் ்கலந்து 
க்கொண்ட ஜனொதிபதி ்்கொட்டொபய ரொஜபக ஷ, இந்திய கவளிவிவ்கொர அமைச்சர் ்கலொநிதி எஸ.கஜயசங-
்கர்  ைற்றும முககிய அதிதி்களுடன் இருப்பம்த படததில் ்கொைலொம.

இலஙம்கயர் க்கொமல சமபவம;

இ ல ங ் கை 
பிர்ை பாகிஸ்ான் 
நாடடில் ககைால்லப-
பட்ட்ம குறித் 
எனது நாடடின் கைண் -
்டனத்்யும் கைவ்ல்யயும் க்ரி-
விபப்றகைாகை பநறறு ஐககிய அரபு 

ஜனொதி்தியுடன் டு்ொயில் 
இமரொன் கொன் சந்திப்பு 

உயிரிழநத்வரின் காகணாளி்ய 
பகிர்வ்த உடன் நிறுத்துஙகள் 
பிரியந்்த குைொரவின் ச்்கொ்தரர்
உருக்கைொன ்்கொரிகம்க  

38 MPக்கள் ம்ககயொப்பமிட்டு சபொநொய்கருககு ்கடி்தம 

பிராந்திய நாடுகளுக்கிடையய 
இடைந்்த செயற்ாடு அவசியம் 

க்ாறறுப பரவலுககுப பின்னர் 
கபாருளா்ாரத்் மீடக்ட-

டுககை, பிராநதியததிலுளள 
அ்னவரும் ஒன்றி்�ந-

துச் கெயறப்ட பவண் -
டுகமன ைனாதிபதி 

பகைாட்டாபய ராை-
பக்ஷ வலியுறுததி-
னார்.   

ஐககிய அரபு 
இ ர ா ச் சி ய த தின் 

அபு்ாபியில் பநறறு முன்தினம் (04) மா்ல 
ஆரம்பிககைபபட்ட இநது ெமுததிர மாநாட-
டின் ஆரம்ப உ்ர்ய நிகைழ்ததும் பபாப், 
ைனாதிபதி பமறகைண்்டவாறு க்ரிவித்ார்.   

அதிகைபபடியான உயிர்கை்ளக கைாபபாறறு -

வது என்ப்் வி்ல மதிககை முடியாவிட -
்டாலும், க்ாறறு பநா்ய எதிர்ததுப பபாரா -
டுவ்றகு உலகைம் முழுவதும் எடுககைபபட்ட 
ந்டவடிக்கைகைளுககைாகை அதிகை 
கெல்வ ஏறகைபவண்டி 

வல்லைரசு நொடுகளின் ஒத்துமைப்பு வறிய நொடுகளின் சவொல்களுக்கு உந்து சக்தி 

பிரியநதகுமாரவின் சடலம 
இன்று நாட்்ட ்வநத்டயும 

எனது கண்வரது ககா்லககு 
நீதி ்வழஙக முன்்வர ப்வண்டும 

அரச கசலவில் ஏற்பொடு; கவளிவிவ்கொர அமைச்சு  

க்கொமல கசயயப்பட்டவரின் ைமனவி உருக்கம

03

குற்்றவொளி்களுககு உச்சபட்ச ்தண்டமனககும ்்கொரிகம்க 
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060606

மின்சகதி அமைச்சர் உ்தய ்கமைன்பில

குடும்த்திற்கு நடடஈடு 
வைஙக நடவடிக்மக 

மரண �ண்டமன வைஙக 
மபனொ MP பவண்டுபகொள் 

பொக. அமைச்சர் ஃபவொட் கசௌதரி 

30 மில். கபறுமதியான 
பபா்தப்கபாருள் மீட்பு 

விைொன நிமலயததில் சுங்க அதி்கொரி்கள் அதிரடி 

்ைலும பலருககு ்தண்டமன விதிக்க விசொரமை 

உல்க சு்கொ்தொர ்தொபனம க்தரிவிப்பு 

எமககு 35,000 கண்க்ள
தானம கசயத இலங்கயர

இலங்கயரின் படுககா்லககு 
எதிராக கண்டன ஆரப்பாட்டம 

பொக. ்கண் ைருததுவர் ்கவமல கவளியீடு 
ைன்னிப்பு ்்கொரும வொச்கங்களுடன் ப்தொம்க்கள் 
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இந்து சமுத்திர மாநாட்டில் விசசட அதிதியாக 
பஙசகற்ற ஜனாதிபதி   

ஹம்பபாந்தபாட்மடை துமைமு்க வளபா்கத்தில் முதலீட்டைபாளர்்களுக்கு வசதி அளிக்கும நிமையம ம்கத்்தபாழில் அமைசசர் விைல் வீரவஙசவினபால் திைநது மவக்்கப்பட்டைது. இநத நிமையத்மத ்தபாடைர்நது முன்னடுப்பது ்தபாடைர்்பபான ஒப்பநதம அமைசசின கீழுளள ம்கத்்தபாழில் 
அபிவிருத்தி சம்பக்கும எசஐபிஜிகும இமடையில் ம்கசசபாத்திடைப்பட்டைது. அமைசசு அதி்கபாரி்கமளயும எசஐபிஜி அதி்கபாரி்கமளயும ்படைங்களில் ்கபாணைபாம.

்்கபாழுமபு 13 ்கதி்ரசன ைணிைணடை்பத்தில் ்சல்வரபாஜ் ஹரிசுனின 'உனமன ்கபாண்பது எப்்பபா ஐயப்பபா' 
இறு்வட்டு ்வளியீட்டு விழபா ்ேற்று ேமடை்்பற்ைது. இதில் பிரதை அதிதியபா்க ்கைநது ்்கபாணடை ஆறு-
மு்கம ரவீநதிரன சுவபாமி, ரவி குருசுவபாமி, விஐயபானநதர் சுவபாமி, ்தபாழில் அதி்பர் சிவசுபபிரைணியம 
வயலின வித்துவபான, ்கைபாநிதி ்வங்கடைபா சுபபிரைணியம குருக்்கள ஆகி்யபார் இறு்வட்மடை ்வளியிட்டு 
மவப்பமத ்கபாணைபாம.    ்படைங்கள: எம.ேசபார்  

்கைபாபூஷணம  நூருல் அயின ேஜ்முல் ஹுமசன எழுதிய, இைஙம்க முஸ்லிம ்்பண எழுத்தபாளர்்கள  ்பற்றிய சிங்கள ஆய்வு நூைபான 'திதுைன தபாரக்்கபா' (மினனும 
தபாரம்க) நூல் ்ேற்று முனதினம (04)  ்்கபாழுமபு அல்–ஹிதபாயபா ்தசிய ்கல்லூரி ்்கட்்்பபார் கூடைத்தில் ்வளியிட்டு  மவக்்கப்பட்டைது. தின்கரன பிரதை ஆசிரியர் ்சநதில்  
்வைவர் தமைமையில் ேமடை்்பற்ை இநநி்கழ்வில், ஸ்ரீைங்கபா முஸ்லிம ்கபாஙகிரஸ்  தமைவர் ரவூப ஹக்கீம பிரதை அதிதியபா்க ்கைநது்்கபாணடைபார். ்்கௌரவ அதிதி்களபா்க  
்பபாரபாளுைனை உறுபபினர் இமதியபாஸ் ்பபாக்கீர் ைபாக்்கபார், இநதிய யூனியன முஸ்லிம லீக் தமைவர் ் ்பரபாசிரியர் ்கபாதர் ் ைபாகிதீன, முஸ்லிம மீடியபா ் ்பபாரத்தின தமைவர் என.
எம. அமீன, முஸ்லிம சைய ்பண்பபாட்டு அலுவல்்கள திமணக்்களத்தின ்பணிப்பபாளர் எம. அனசபார் உளளிட்டை ்பைர் ்கைநது்்கபாணடைனர். முதற்பிரதிமய ்கவிதபாயினி ைதீனபா 
உமைபா ்்பறுவமதயும இமரபான மேனபார், ்ைட்்ரபா நியூஸ் ஆசிரியர் ்சதுரபாைன ைற்றும ்்பபானைனச ்சமைல் தபாஜ்ைஹபான ஆகி்யபார் அதிதி்களிடைமிருநது நூல்்கமள 
்்பறுவமத ்கபாணைபாம. ்கவிஞர் ேஜ்முல் ஹூமைன, சட்டைத்தரணி ரசீத் எம இமதியபாஸ் ஆகி்யபாமரயும ்கபாணைபாம. (்படைங்கள: அஷரப ஏ சைத்.எம.ேைபார்)



அரசாங்கத்தின் கூட்ட-
ணியில் உள்ள பங்காளி 
்கடசி்களுக்கு இட்டயி -
லான முரணபாடு்களுக்கு 
தீர்வு ்கணடு ஸ்ரீலங்கா சுதந்-
திர பபாதுஜன பபரமுன 
கூட்டணி என்்ற ரீதியில் 
அரசியலில் ஒன்றிடைந்து 
பசயறபடுவது அவசியமா -
கும்.  

முரணபாடு்கட்ள ததாறறுவிக் -
கும் வட்கயில் ஆளும் தரப்பின் 
உறுப்பினர்்கள ்கருத்துடரப்படத 
தவிர்த்துக் ப்காள்ள தவணடும் என 
பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்க்ஷ ஆளும் 
்கடசி குழு கூட்டத்தின்தபாது வலி-
யுறுத்தியுள்ளார்.  

பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ தடல-
டமயில் தேறறு முன்தினம் (04) 
அலரிமாளிட்கயில் ஆளும் ்கடசி 
குழு கூட்டம் இ்டம்பபற்றது. அர-
சியல் மறறும் பபாரு்ளாதார பிரச் -

சிடன்கள உளளிட்ட பல 
வி்டயங்கள பதா்டர்பில் 
கூட்டத்தில் ்கலந்துடரயா-
்டப்பட்டது.  

இஙகு பதா்டர்ந்து 
்கருத்து பதரிவித்த பிர-
தமர், கூட்டணியில் 
பங்காளி ்கடசி்களுக்கிட்ட-
யில் ததாற்றம் பபறறுள்ள 
முரணபாடு்களுக்கு தீர்வு 

்காணபது அவசியமாகும். 
கூட்டணியின் அடனத்து தரப் -

பினடரயும் அரசியல் ரீதியில் ஒன் -
றிடைந்து பசயறபடுவது அவ-
சியமாகும்.  அரசாங்கத்டதயும் 
கூட்டணிடமயும் பலவீனப்படுத்-
தும் வட்கயில் ஆளும் தரப்பின் 
உறுப்பினர்்கள ்கருத்துடரப்படத 
தவிர்த்துக் ப்காள்ள தவணடும் என 
பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்க்ஷ ஆளும் 
்கடசி உறுப்பினர்்களி்டம் வலியுறுத் -
தினார்.  

52 ப�ோலி 1000 ரூ�ோ   
ப�ோட்டுக்களுடன் 
மூவர் க்கது

தலாரன்ஸ் பசல்வோய்கம்  

1000 ரூபா தபாலி ோையத்தாள -
்களு்டன் மூவடர ட்கது பசய்துள்ள-
தா்க பபாலிஸ் ஊ்ட்கப் பிரிவு பதரி-
வித்துள்ளது.  

 ரங்கல பபாலீஸ் பிரிவில் பபாலி-
ஸாருக்கு கிட்டத்த த்கவடலயடுத்து 
தமறப்காள்ளப்பட்ட சுறறிவட்ளப்-
பின் தபாதத இவர்்கள ஆயிரம் 
ரூபாய் தோடடு்கள 52 உ்டன் ட்கது 
பசய்யப்படடுள்ளதா்கவும் பபாலிஸ் 
ஊ்ட்கப் பிரிவு பதரிவித்தது.  

 பபாலீசாருக்கு கிட்டத்துள்ள 
த்கவடலயடுத்து தேறறுமுன்தினம் 
தமறப்காள்ளப்பட்ட சுறறிவட்ளப்-
பின் தபாது உ்டவல சந்திக்கு அரு-
்காடமயில் டவத்து ஆயிரம் ரூபா 
தோடடுக்்கள இரணடு்டன் ஒருவர் 
ட்கது பசய்யப்படடுள்ளார்.  

அவரி்டம் தமறப்காள்ளப்பட -
டுள்ள விசாரடை்கட்ளயடுத்து 
தமலும் ஒருவர் ட்கது பசய்யப்பட-
டுள்ளது்டன் அவரி்டமி-
ருந்து 1000 ரூபா 06

தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk
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திதி: -திரிதினய

ராகுகாலம :  ்பகல் :  07.30  -  09.00வனர
சு்பநேரம : கானல : 06.00  -  07.30வனர

பிலவ வருடம - கார்த்தினக  20

இன்னறைய சு்பதினமத�ாழுனக 
நேரம

நயாகம: அமிர்�-சித்� நயாகம

3
04 மு�ல் 06 வனர

சுபஹ்  - 04.48
லுஹர்  - 12.02
அஸர்  - 03.24
மஃரிப்  - 05.54
இஷா  - 07.08

கனடியன் ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல154.48 160.62

யூர�ொ
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல223.52 232.08

ஐப்ொன் டயன்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல1.7356 1.8048

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல144.42 149.28

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல263.33 271.99

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல213.00 220.95

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல140.10 146.33

குறித்�
வினல

குறித்�
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 535.11

குவைத் டினொர் 666.41

ஓெொன் ரியொல் 524.04

கட�ொர் ரியொல் 55.08

சவூதி ரியொல் 53.78

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 54.92

நாணய
மாற்று

தலாரன்ஸ் பசல்வோய்கம்.ஷம்ஸ் 
பாஹிம்

அபிவிருத்திச் பசயறபாடு்களில் 
வ்டக்கு கிழக்கிறகு அநீதி இடழக்-
்கப்ப்டவில்டல என இராஜாங்க 
அடமச்சர் நிமல் லான்ஸா  பதரிவித்-
தார்.   

வரவு பசலவுத்திட்ட குழுநிடல 
விவாதத்தில் உடரயாறறிய தபாதத 
அவர் தமற்கண்டவாறு குறிப்பிட -
்டார். தமிழ் ததசிய கூட்டடமப்பு 
பாராளுமன்்ற உறுப்பினர் எம்.ஏ.சு -
மந்திரன் பதரிவித்த குற்றச்சாடடு்க -
ளுக்குப் பதிலளித்த அவர் தமலும் 
குறிப்பிட்டதாவது.   

வ்டக்கு கிழக்கு பிரச்சிடனக்கு 
அதி்காரப்பகிர்வு வழஙகுவது 
பதா்டர்பில் சுமந்திரன் எம்.பி ்கருத்-
துத் பதரிவித்தார்.அது பதா்டர்பில் 
எமக்குப் பிரச்சிடன கிட்டயாது. 

வ்டக்கு கிழக்கு பகுதி்கள 
பதா்டர்பில் முட்றத்கடு 
ே்டப்பதா்க அவர் பதரிவித்-
தார். ்க்ளனி பாலம் மறறும் 
கிணணியா பாலம் பறறி 
தபசினார். ்க்ளனி பாலம் 
நீண்ட்காலத்திறகு முன்னர் 
ஆ ர ம் பி க் ்க ப் ப ட ்ட து . 
வ்டக்கு கிழக்கிறகு அநீதி 
ே்டக்்கவில்டல. மஹிந்த 
ராஜபக்ஷவின் ஆடசியில் 
பாரிய அபிவிருத்தி மறறும் உட்கட-
்டடமப்பு வசதி ே்டந்தது. யுத்தம் 
்காரைமா்க அப்பகுதி அபிவிருத்தி 
தட்டப்படடிருந்தது. அதடன 
ோம் ஏறகித்றாம். எமது அடமச்சு 
வ்டக்கு கிழக்கிறகு அதி்க நிதி ஒதுக்-
கியுள்ளது. நீங்கள உதவி ஆடசிக்கு 
ப்காணடு வந்த அரசு கிணணியா 
பாலம் அடமக்்க அடிக்்கல் ோடடிய 

தபாதும் பாலம் நிர்மாணிக்-
்கப்ப்டவில்டல. அதறகு 
்க்டந்த அரதச பபாறுப்பு 
கூ்ற தவணடும். பதௌபீக் 
எம்.பியின் த்காரிக்ட்க படி 
பாலம் அடமக்்க அடிக் -
்கல் ோடடிதனாம். பாலப் 
பாடதடய ே்கர சடபதய 
வழஙகியது.   

வ்டக்கில் 3000 கிதலா-
மீட்டர் நீ்ள பாடத நிர் -

மாைப் பணி்கள ஆரம்பிக்்கப்பட-
டுள்ளன.எமது ்காலத்தில் வ்டக்கு 
கிழக்கிறத்கா தவறு பகுதிக்த்கா ோம் 
அநீதி இடழக்்கவில்டல.   

அதி்காரப் பகிர்வு பதா்டர்பில் 
தபசினாலும் அடனத்திறகும் அர -
சியடல திணிக்்காதீர்்கள. எமது 
அடமச்சு பறறி தவ்றான ்கருத்டத 
முன்டவக்்காதீர்்கள என்்றார்.   

அபிவிருத்திச் செயற்பாடுகளில் வடக்கு   
கிழக்கிறகு அநீதி இழழக்கப்டவில்ழலை

பங்ாளி ்ட்சி்ளுடன்  
முரணபடாதீர்்ள்  

இராஜாஙக அனைசசர்  நிைல் லான்்ா

ஆளுந�ரப்பினரிடம பிர�ைர் ைஹிந� வலியுறுத்து

இன, மத தபதங்களுக்கு 
அப்பால் அடனத்து இன 
மத மக்்களும் இடைந்து 
இந்த ோடட்ட ்கடடிபய -
ழுப்பதவணடும் என்பதத 
ஒரு ோடு ஒரு சட்டம் பசய-
லணியின் தோக்்கம் என ஒரு 
ோடு ஒரு சட்டம் பசயல-
ணியின் தடலவர் ஞானசார 
ததரர் பதரிவித்தார்.

ஒரு ோடு ஒரு சட்டம் பதா்டர்பில் 
்கருத்தறியும் தவடலத்திட்டத்தின் 
கீழ் மக்்கள ்கருத்தறியும் ே்டவடிக்-
ட்க்கள தேறறு மட்டக்்க்ளப்பில் 
முன்பனடுக்்கப்பட்டது.

மட்டக்்க்ளப்பு மணமுடன 
வ்டக்கு பிரததச பசயல்கத்தின் 
த்டபா மண்டபத்தில் இந்த பசயல-
ணியின் கூட்டம் ேட்டபபற்றது. 

இதன்தபாது பபாதுமக்-
்கள, மதத்தடலவர்்கள என 
பபரும்ளவாதனார் ்கலந்-
துப்காணடு தமது ்கருத்து-
்கட்ள முன்டவத்தனர்.

இந்த பசயலணியின் சந்-
திப்பிடன பதா்டர்ந்து 

ஞானசார ததரர் ஊ்ட்கங்க-
ளுக்கு ்கருத்து பதரிவித்தார்.

இந்த மாவட்டத்தில் இருக்கின்்ற 
மக்்கள பல பிரச்சிடன்களுக்கு மத் -
தியில் வாழ்கின்்றனர். அரசியல் 
தடலயீடு்கள, அரச அதி்காரி்களின் 
தடலயீடு்களுக்கு அப்பால் பாரிய 
பிரச்சிடன்களுக்கு மு்கம்ப்காடுத்து 
வருகின்்றனர். 

இதன்தபாது முக்கிய பிரச்சிடன-
பயான்று முன்டவக்்கப்-
பட்டது.

இன, மத ப்தஙகளுக்கு அப்பால் 
இழைந்து செயற்ட அழழபபு

தபலியப்கா்ட வித்தியலாங்கார 
பிரிதவனாவின் தடலடம பதவிக்கு 
ப்காழும்பு ,சிலாபம் இரணடு 
மாவட்டங்களினதும் உபதடலடம 
சங்க ோயக்்கர்,தபலியப்கா்ட வித் -
தியாலங்கார பிரதி பிரிதவனாதிபதி 
்கலாநிதி ோவின்தன சுகுைதம்ம 
ததரர் நியமிக்்கப்படடுள்ளார். 

அதன் ்காரைமா்க ்காலியான 
இ்டத்துக்கு வித்தியாலங்கார பிரதி 
பிரிதவனாதிபதி மறறும் பணிப்-
பா்ளர் பதவிக்கு வித்தியாலங்கார 
பிரிதவடனயின் ்கலாநிதி பவலமிட -
டியாதவ ஞானரத்ன ததரர் நியமிக் -
்கப்படடுள்ளார்   

்க்ளனி பல்்கடல்கழ்கத்தின் 
தவந்தர், ப்காழும்பு சிலாபம் 
இரணடு மாவட்டங்களின் தடலடம 
சங்க ோயக்்கர், தபலியப்கா்ட வித்-
தியாலங்கார பிரிதவனாதிபதியா்க 

பதவி வகித்த அக்்கமஹா பணடித, 
்கலாநிதி 

பவலமிடடியாதவ குசலதம்ம 
ததரரின் மட்றவுக்குப் பின்னர் ்க்டந்த 
பவளளிக் கிழடம முதற த்டடவ-
யா்க கூடிய வித்தியாலங்கார நிட்ற-
தவறறு சடப இவ் நியமனங்கட்ள 
வழஙகியதா்க இடை பசயலா்ளர் 
விரிவுடரயா்ளர் உ்ட்கலபதனிய தம்-
மவிமல ததரர் பதரிவித்தார்.   

கலைபாநிதி நபாவினபன சுகுைதமம 
பதரர் தழலைழம ்தவிக்கு நியமனம

ஏ.எஸ்.எம்.ஜாவித்

இலஙட்க பிரடஜ பாகிஸ்தானில் 
ப்காடூரமா்க ப்காடல பசய்யப்பட -
்டதறகு சர்வமத தடலவர்்கள ்கண்ட-
னம் பதரிவித்துள்ளனர்.  இதுகுறித்து 

வி்ளக்்கமளிக்கும் ஊ்ட்கவியலா்ளர் 
மாோடு தேறறு ோரதஹன்பிட்ட அப -
யராமய வி்காடரயில் ேட்டபபற்றது.

இதில் சர்வமத தடலவர்்க்ளான 
பப்ளத்த மத தடலவர்்கள, ்கலாநிதி 
பாபு சர்மா குருக்்கள, ்கலாநிதி 
ஹஸன் பம்ளலானா, மறறும் 
்கலாநிதி குருகுலசூரிய உளளிட்ட-
வர்்கள ்கலந்துப்காணடு ்கருத்து பதரி-

வித்தனர். இதுகுறித்து பாகிஸ் -
தான் அரசு பூரை விசாரடை 
ே்டத்தி குற்றவாளி்களுக்கு 
உச்சப்பட்ட தண்டடன பபற-
றுக்ப்காடுக்்க தவணடும் என 
குருமார்்கள ்கலந்துப்காணடு 
இந்நி்கழ்வுக்கு ்கண்டனம் 
பதரிவித்தது்டன் பாகிஸ்தான் 
அரசாங்கம் உரிய விசாரடை 
ே்டத்தி குற்றவாளி்களுக்கு 

உரிய தண்டடன பபறறுக்ப்காடுக்்க 
தவணடும் என த்கடடுக்ப்காண்ட-
னர்.

இலைஙழக பிரழையின சகபாழலை;
ெர்வமத தழலைவர்கள் கணடனம

ஏழு இராஜாங்க அடமச்சுக்்களின் 
பசயலா்ளர்்கள மறறும் தூதுவர் ஒரு-
வரின் நியமனத்துக்கு பாராளுமன்்ற 
உயர் பதவி்கள பறறிய குழுவில் 
அனுமதி வழங்கப்படடுள்ளது.  

 சபாோய்கர் மஹிந்த யாப்பா அதப -
வர்தன தடலடமயில்  

ேட்டபபற்ற பாராளுமன்்ற உயர் 
பதவி்கள பறறிய குழுவில் இந்த 
அனுமதி வழங்கப்படடுள்ளது.  

 ம்களிர் மறறும் சிறுவர் அபிவி-
ருத்தி, முன்பளளி மறறும் ஆரம்பக் 
்கல்வி, பா்டசாடல்கள உட்கட்ட-
டமப்பு வசதி்கள மறறும் ்கல்விச் 
தசடவ்கள இராஜாங்க அடமச்சின் 
பசயலா்ளரா்க திருமதி.த்க.எம்.எஸ்.
டி.ஜயதச்கரவின் நியமனத்துக்கும், 
உளோட்டலுவல்்கள இராஜாங்க 

அடமச்சின் பசயலா்ளரா்க 
. என் . எ ச் . எ ம் . சி த் ர ா னந் -
தவின் நியமனத்துக்கும் 
உயர் பதவி்கள பறறிய குழு 
அனுமதி வழஙகியிருப்ப-
தா்க பாராளுமன்்ற பசயலா -
்ளர் ோய்கம்குறிப்பிட்டார்.  

சுததச டவத்திய முட்ற்க-
ளின் தமம்பாடு, கிராமிய 
மறறும் ஆயுர்தவதடவத்தியசா-
டல்கள அபிவிருத்தி மறறும் சமூ்க 
சு்காதார இராஜாங்க அடமச்சின் 
பசயலா்ளரா்க பசல்வி.ஏ.த்க.
்டபிளயூ.்டபிளயூ.எம்.என்.த்க.வீர -
தச்கரவின் நியமனத்துக்கும், பின்தங-
கிய கிராமிய பிரததச அபிவிருத்தி, 
வீடடு விலஙகின வ்ளர்ப்பு மறறும் 
சிறு பபாரு்ளாதாரபயிர்ச்பசய்ட்க 

தமம்பாடடு இராஜாங்க 
அடமச்சின் பசயலா்ளரா்க 
்கலாநிதி.டி.பி.எஸ். அமல் -
ஹர்ஷ.டி.சில்வாவின் 

நி ய ம ன த் து க் கு ம் 
அனுமதி வழங்கப்படடுள-
்ளது.  

கிராமிய மறறும் பிரததச 
குடிநீர் வழங்கல் ்கருத்திட -

்டங்கள அபிவிருத்தி இராஜாங்க 
அடமச்சின் பசயலா்ளரா்க எஸ்.
ஜீ.விஜயபந்துவின் நியமனத்துக்கும், 
கிராமிய வீ்டடமப்பு,நிர்மாைத்-
துட்ற மறறும் ்கடடி்டப் பபாருட்கள 
ட்கத்பதாழில் தமம்பாடடு இரா-
ஜாங்க அடமச்சின் பசயலா்ளரா்க 
பபாறியியலா்ளர் கீர்த்தி 
ரஞ்சித் 

இராஜாங் அமமச்சின் செயலாளர்்ள் 7 பபர்,  
மாமலதீவு தூதுவரின் நியமனத்திற்கு அனுமதி

நீதிமன்்றங்களின் அணடமக்்கால 
தீர்ப்புக்்கட்ள அவதானிக்கின்்ற-
தபாது, ோடடின் நீதித்துட்ற சுதந் -
திரமா்கச் பசயறபடுவதா்கக் ்கருத 
முடிகின்்றபதன ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் 
்காஙகிரஸ் தடலவரும் பாராளுமன்்ற 
உறுப்பினருமான ரவூப்ஹக்கீம் பதரி-
வித்தார். 

பிரபல பபண எழுத்தா்ளர் நூருல் -
ஐன் எழுதிய முஸ்லிம் பபண எழுத் -
தா்ளர்்களின் ஆய்வு நூலான "திதுல -
னதார்க"(மின்னும் தாரட்க) என்்ற 
சிங்க்ள நூலின் பவௌியீடடு விழா 
தேறறு முன்தினம் சனிக்கிழடம 
மருதாடன அல்ஹிதாயா பா்டசா-
டலயில் ேட்டபபற்றது. இதில் உடர-
யாறறிய ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் ்காஙகி-
ரஸ் தடலவர் ரவூப்ஹக்கீம் தமலும் 
பதரிவித்ததாவது,   

நீதி மன்்றங்களின் அணடமக்-

்கால தீர்ப்புக்்கள அவறறின் 
சுயாதீனச் பசயறபாடு்க -
ட்ளதய ்காடடுகின்்றன.
இது மகிழ்ச்சிப்ப்டக் கூடிய 
வி்டயம்.முன்னாள ஆளுேர் 
அஸாத்சாலியின் விடுதடல 
மறறும் யாடன்கள வ்ளர்ப்-
பது பதா்டர்பில் நீதிமன்்றம் 
வழஙகிய தீர்ப்புக்்கள முது-
ப்கலும்புள்ள நீதிபதி்களின் பசயற-
பாடு்க ்ளா்கதவ உள்ளன. அஸாத் -
சாலிக்கு எதிரா்கத் பதாடுக்்கப்பட்ட 
வழக்கின் உளதோக்்கத்டத அறிந்து 
ப்காண்ட நீதிபதி, மனுதாரர்்களுக்கு 
்கன்னத்தில் அட்றந்தாறதபான்று 
தீர்ப்பு வழஙகியுள்ளார்.யாடன்கள 
வ்ளர்ப்பு வி்டயத்திலும்,அடமச்ச-
ரடவயின் தீர்மானத்துக்கு ஏறப,வ-
ழக்கு்கட்ள வாபஸ் பப்ற முடியா -
துபதனவும்,சமூ்கப் பபாறுப்பு்டன் 

சட்டமா அதிபர் திடைக்்க-
்ளம் பசயறப்ட தவணடும் 
என்றும் நீதிமன்்றம் பதில் 
வழஙகியது.   

பபண்களின் தி்றடம்க -
ளுக்கு தவலி தபாடுகின்்ற 
அல்லது அவர்்கட்ள மட-
டுப்படுத் தும் வட்கயி-
லான சிந்தடன்கட்ள, ்கால-

தவாட்டம் ்கருதி ஏற்க முடியாத 
நிடல இன்று ஏறபடடு வருகி்றது.
இதனால், பக்குவமா்கதவ இவ்வி -
்டயங்கட்ள ட்கயா்ள முடிகின்்றது.
நூ ரு ல் ஐன் , ல ரீ ன ா ஹ க் , இ ஸ் ஸ த்  
ரிஹானா என்்ற "அனார்' தபான்்ற 
பபண எழுத்தா்ளர்்களின் ்கறபடன 
வ்ளம், இலக்கிய ேயங்களினால் 
ேமது சமூ்கம் பபருடமப்ப்டக்கூடி-
யதா்கவுள்ளன. பபண்கள 
மீதான ஆண்களின் 

நீதிமன்றஙகளின அணழமக்கபாலை தீர்பபுக்கள்  
சுயபாதீனத்ழத சவளிப்டுத்துவதபாக உள்்ளன

எப்தபாதும் திடரக்குப் 
பின்னால் தனது பபாறுப்பு-
்கட்ளயும் ்க்டடம்கட்ளயும் 
சரியா்க நிட்றதவறறியவர் 
சிரிதசன குதர என ஐக்கிய 
மக்்கள சக்தி பாராளுமன்்ற 
உறுப்பினர் இம்தியாஸ் பாக்கிர் 
மாக்்கார் பதரிவித்தார். சிறிதசன 
குதரயின் மட்றவு பதா்டர்-
பில் அனுதாபச் பசய்திபயான்ட்ற 
பவௌியிடடுள்ள அவர்,  ரைசிங்க 
பிதரமதாசவின் அரசியல் பயைத்தின் 
தபாது அவருக்கு நிழலா்க அவருக்கு 
பேருக்்கமானவரா்க பசயறபட்டவர் 

சிறிதசன குதர.  அவர் தனது 
மனதில் ேம்பிக்ட்க டவத்தி-
ருந்த தடலடமயின் பவறறிக்-
்கா்கவும் பாது்காப்பிற்கா்கவும் 
ஏததனுபமாரு எச்சரிக்ட்கடய 
எதிர்ப்காண்ட தபாதிலும், 
அவரால் நிட்றதவற்றப்பட்ட 
அர்ப்பணிப்பான பணி எனது 
நிடனவுக்கு வருகி்றது.   

ரைசிங்க பிதரமதாசவின் ஜனாதி-
பதி ததர்தல் பிரசாரத்தின் பிரதானியா்க 
இவதர இருந்தார். ோடடின் அன்ட்றய 
நிடலடமடய புரிந்து 
ப்காணடு , அன்ட்றய 

திமரக்குப் பின்னாலிருந்து தனது  
சபாறுப்மப நிமைபவற்றியவர்  

தபருவட்ள விதஷ்ட 
நிருபர்

தபருவட்ள சீனன் 
த்காடட்ட ்கங்கானங -
ப்காட்ட நூரானியா ஸாவி-
யாவில் ஆத்மீ்க ஞானி 
சஙட்கக்குறிய அஷ் 
பஷய்க் முஹம்மத் அல் 
பாஸி (ரஹ்) அவர்்களின் ஞாப -
்கார்த்த மஜ்லிஸ் எதிர்வரும்  13 
ஆம் தி்கதி அஸர் பதாழுட்க-
யின் பின் ்கங்கானஙப்காட்ட 
ஸாவியாவின்  பிரதம இமாம் 

பமௌலவி முஹம்மத் 
அஸாத் (அஜ்வாதி) 
தடலடமயில் ேட்டபப -
றும். 

ப்காழும்பு உம்மு 
ஸாவியாவில் இயஙகும் 
அஜ்வாத் அல் பாஸி 
அரபுக் ்கல்லூரி அதிபர் 
பமௌலவி எம்.எஸ்.எம் 

அஹ்மத் (மஹ்லரி) விதஷ்ட 
தபச்சா்ளரா்க ்கலந்து ப்காளவார். 
இந்நி்கழ்வில்  அடனத்து  ஜமா -
அத்தார்்களும் ்கலந்து சி்றப்பிக்கு -
மாறு த்கட்கப்படடுள்ளது.

அஷசஷய்க்  முஹமமத் 
அல் பாஸி (ரஹ்) அவர்்ளின் 
ஞாப்ார்த்த மஜ்லிஸ்

பாகிஸ்தானில் இலங-
ட்கயர் ஒருவர் ப்காடூரமா்க 
தாக்்கப்படடு, படுப்காடல 
பசய்யப்பட்ட சம்பவத்டத 
வன்டமயா்க ்கணடிப்பதா்க 
இலஙட்க பதாழிலா்ளர் ்காங -
கிரஸின் பபாதுச்பசயலா்ள-
ரும் இராஜாங்க அடமச்சரு-
மான  ஜீவன் பதாண்டமான் 
பதரிவித்துள்ளார்.  

 பாகிஸ்தானில் இலஙட்கயர் 
ஒருவர் ப்காடூரமா்க தாக்்கப்படடு, 
படுப்காடல பசய்யப்பட்ட சம்ப -
வத்டத வன்டமயா்க ்கணடிப்பதா்க 

இலஙட்க பதாழிலா்ளர் ்காங-
கிரஸின் பபாதுச்பசயலா்ள-
ரும் இராஜாங்க அடமச்சர் 
ஜீவன் பதாண்டமான் பதரி-
வித்துள்ளார்.  

தமலும் அவர் பதரிவித் -
துள்ளதாவது பாகிஸ்தானின் 
சியால்த்காட பகுதியில் உள்ள 
பதாழிறசாடலயில் மு்காடம-

யா்ளரா்க பணிபுரியும் பிரியந்த குமார 
என்்ற இலஙட்கயர் ப்காடல பசய்யப்-
படடு எரியூடடியடம ்கண்டனத்துக்கு -
ரியது என இராஜாங்க அடமச்-
சர் பதரிவித்துள்ளார்.  

பாகிஸ்தானில் இலஙம்யர்  
ச்ால்லப்பட்டதற்கு இ.சதா.்ா  
செயலாளர் ஜீவன் ்ணடனம  
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நாகரிக சமூகம் வெட்கித்தலைகுனியும்  
வகாடிய காட்டுமிராண்டித்தனம்!
பாகிஸ்தான் நாட்டின் பஞசாப் மாநிைத-

திலுள்ள சியால்காட்டின் ெசிராபத 
வீதியில அலமந்திருக்கும் வ்தாழிறசாலைவயான்-
றில முகாலமயா்ளராகக் கடலமயாறறி ெந்்த இைங்-
லகயரான வபாறியியைா்ளர் பிரியந்்த குமார தியெ-
டன வகாடூரமான முலையில ்தாக்கப்பட்டு உயிருடன் 
எரிதது வகாலை வசயயப்பட்டுள்ளார்.  

கடந்்த வெளளியன்று இடம்வபறை இசசம்பெம் 
பாகிஸ்தான் மறறும் இைங்லக மக்கல்ள மாததிர-
மலைாமல மனி்தாபிமானதல்தயும் மனி்த ்நயத-
ல்தயும் ்நசிக்கும் அலனதது ்தரப்பினலரயும் 
அதிர்சசிக்கும் கெலைக்கும் உள்ளாகியுள்ளது.   

 ்பரா்தலன பலகலைக்கழகப் வபாறியியல பட்-
ட்தாரியான பிரியந்்த குமார, 2010 ஆம் ஆண்டு 
மு்தல பாகிஸ்தானிலுள்ள வ்தாழிறசாலையில 
கடலமயாறறி ெந்துள்ளார். இெர் கும்பவைான்றி-
னால ்தாக்கப்படுெதும், அெரது கார் ்ச்தப்படுத்தப்-
படுெதும், எரிக்கப்படுெதும், அ்தலன அக்கும்பல 
'வசலபி' எடுப்பதும் சமூக ஊடகங்களிலும் இலைய 
்த்ளங்களிலும் வெளியாகியுள்ளன. இசசம்பெமா-
னது முறறிலும் குரூரமானதும் காட்டுமிராண்டித்தன-
மானதுமாகும்.  

 இக்குரூரத ்தாக்கு்தலைலயயும் படுவகாலைலய-
யும் பாகிஸ்தான், இைங்லக உட்பட மனி்த ் நயதல்த 
விரும்பும் அலனதது ்தரப்பினரும் ென்லமயாகக் 
கண்டிததுள்ளனர். மனி்த ்நயதல்தயும் மனி்தாபி-
மானதல்தயும் வபரிதும் ்பாதிக்கும் இஸைாம், ம்தத -
தின் வபயரால எந்்தவொரு மனி்தலனயும் கட்டுமி -
ராண்டித்தனமாகவும் குரூமாகவும் வகாலை வசயய 
இடமளிக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்க்ெ முடியாது. 
அ்தனால இக்வகாடூரப் படுவகாலையின் ஊடாக மனி -
்தாபிமானதல்தப் ்பாதிக்கும் ம்தததிறகு க்ளங்கம் 
ஏறபடுத்தப்பட்டிருக்கின்ைது என்பதில ஐயமிலலை.   

 இ்்த்ெல்ள பாகிஸ்தான் பிர்தமர் இம்ரான் கான், 
'இக்குறைசவசயலில ஈடுபட்டெர்களுக்கு கடவுளின் 
மன்னிப்பும் கிலடக்கப் வபைாது' எனக் குறிப்பிட்டுள-
்ள்்தாடு, 'எமது சட்டததிலும் அெர்களுக்கு மன்னிப்பு 
கிலடக்கப் வபைாது' என்றும் 'குறைொளிகளுக்கு உச -
சபட்ச ்தண்டலன அளிக்கப்படும்' என்றும் வ்தரிவித-
திருக்கின்ைார்.   

 அ்்த்நரம் இசசம்பெதல்த அறிந்்ததும் 'பாகிஸ-
்தானின் வெட்கததிறகுரிய நாள' என்று ட்வீட் வசய-
தியில குறிப்பிட்ட பிர்தமர் இம்ரான் கான், '்தாம் 
பாகிஸ்தானியர் என்று கூை வெட்கப்படுெ்தாகவும் 
லபததியக்கார பயங்கரொ்த கும்பவைான்றினால 
்மறவகாள்ளப்பட்டுள்ள இசவசயலுக்காக எம்லம 
மன்னிததுக் வகாளளுங்கள' என்றும் குறிப்பிட்டுள-
்ளார். அத்்தாடு ஜனாதிபதி ்காட்டாபய ராஜபக்ஷவு -
டன் வ்தாடர்பு வகாண்டு இசசம்பெம் வ்தாடர்பில ்தம் 
கெலைலயத வ்தரிவிததுக் வகாண்ட்்தாடு, இசசம்ப-
ெம் வ்தாடர்பில நீதி நிலைநாட்டப்படும் எனவும் உறு-
தியளிததுள்ளார்.  

 இ்்த்ெல்ள, பாகிஸ்தான் காராசசியில கூடிய 
அந்நாட்டு பிரலஜகள, இப்படுவகாலைச சம்பெத-
திறகு மன்னிப்புக் ்காரும் ப்தாலககல்ள ஏந்திய 
ெண்ைம் எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டவமான்லை நடததியுள-
்ளனர்.   

இலெ இவொறிருக்க, ஜனாதிபதி ்காட்டாபய ராஜ-
பக்ஷ, பிரியந்்த குமாரவின் மனி்தாபிமானமறை படு -
வகாலைலயயிட்டு, ்தாம் வபரிதும் கெலையலடெ்தா -
கக் குறிப்பிட்டுள்ள்்தாடு 'இந்்த மனி்தாபமானமறை 
வசயல இைங்லகக்கு மாததிரமலைாமல மனி்த 
்நயமுள்ள உைகின் அலனெருக்கு்ம பாரிய 
அதிர்சசியாகும். இசசம்பெதல்தயிட்டு நீதிலய நிலை -
நாட்ட உடனடியாக நடெடிக்லககல்ள ஆரம்பித்த 
பாகிஸ்தாலன அ்தன் நீண்டகாை நட்புைவு நாடு 
என்ை ெலகயில பாராட்டுெ்்தாடு, இது வ்தாடர்பில 
பாகிஸ்தான் முன்வனடுக்கும் எதிர்காை நடெடிக்லக-
கள குறிததும் இைங்லக அரசாங்கமும் நாட்டு மக்க-
ளும் பாரிய நம்பிக்லகயுடன் எதிர்பார்ததுள்்ளாம்' 
என்று வ்தரிவிததுள்ளார்.   

 இைங்லகயும் பாகிஸ்தானும் பிராந்தியததில மாத-
திரமலைாமல சர்ெ்்தச மட்டததிலும் நட்புைவுடன் 
வசயறபட்டு ெரும் நாடுக்ளாகும். அ்தனால ்தம் ்நச 
நாட்டின் பிரலஜவயாருெருக்கு ்தம் நாட்டில ஏறபட்-
டுள்ள வகாடூரததிறகு நீதி நியாயதல்தப் வபறறுக் 
வகாடுக்க பாகிஸ்தான் ்தயங்காது என்ை எதிர்பார்ப்பு 
இைங்லக பிரலஜகள மததியில நிைவுகின்ைது. 
இ்தறகு இசசம்பெம் குறிதது இைங்லக, பாகிஸ்தான் 
்தலைெர்கள முன்வனடுக்கும் நகர்வுகள ெலு ்சர்ப்-
ப்தாக உள்ளன.   

 இப்படுவகாலைச சம்பெததுடன் சம்பந்்தப்பட்டெர்-
கள என்ை சந்்்தகததின் ்பரில ்நறறு ெலரயும் 
நூறறுக்கும் ்மறபட்டெர்கள லகது வசயயப்பட்டுள-
்ள்தாகவும், சம்பெததுடன் வ்தாடர்புபட்டு ்தலைமலை-
ொகியுள்ள நபர்கல்ள ்்தடும் நடெடிக்லககல்ள 
அந்நாட்டு வபாலிஸார் சி.சி.ரி.வி ஒளிப்பதிவுகளின் 
உ்தவி்யாடு முன்வனடுததுள்ள்தாகவும் ்தகெலகள 
வ்தரிவிக்கின்ைன.   

 ஆக்ெ இக்குரூர வகாலையுடன் சம்பந்்தப்பட்ட 
நபர்களுக்கு சட்டததின் ஊடாக உசசபட்ச ்தண்டலன 
வபறறுக் வகாடுக்கப்பட ் ெண்டும். அது்ெ பிரியந்்த 
குமாரவின் படுவகாலைக்காகப் வபறறுக் வகாடுக்கப்-
படும் நியாயமாக அலமயும்.     

35, டி.ஆர்.விஜயவர்்தன மாவத்்த, க�ாழும்பு- - 10

்தபால் கபட்டி இலக�ம் : 834
க்தா்லபபசி இலக�ம் : 2429429, 2429272, 2429279

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

ஒருவரின் அறிவு அவரது மனத்தின் இயல்பு என்்பது 
ப்போல் ப�ோன்றினோலும், அது அவர் பேர்்ந� கூட்டத்�ோ-
ரின் த�ோ்டர்்போல் தவளிப்படுவப�யோகும்.

மனதது ளதுபபாலக �ாட்டி ஒருவற்கு
இனததுள ்தாகும் அறிவு

குறள் தரும் சிநதனை

ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ரபீஉனில் ஆகிர் பி்ை 30
பிலவ வருடம் �ார்ததி்� மா்தம் 20ம் நாள்  திங�ட்கிழ்ம
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இந்திக� ஜயரதன  
       ்தமிழில்: வீ.ஆர்.வயலட்

மதஅடிப்படைவாத வவறிததனதடத உலகிலிருந்து  
ஒழிக்க சரவததச ரீதியில் நைவடிகட்க அவசியம்  
ம�ம் என்்பது தவறியோக மோறக் 

கூ்டோது என்்ப�ற்கு ேரியோன எடுத் -
துக்கோடடு எமக்கு த்பரும் துயர -

மோன ேம்்பவத்து்டன் கிட்டத்துள்ளது.  
 அது ்போகிஸ�ோனில் த�ோழிற்ேோடை 

ஒன்றில் இ்டம்த்பற்ற ேம்்பவம் ஆகும். 
அங்கு ்பணிபுரி்ந� முகோடமயோ்ளர் 
ஒருவர் மிபைசே�னமோன முடறயில் 
தகோடை தேயயப்படடு, எரிக்கப்பட்ட 
ேம்்பவபம அதுவோகும். அடிப்பட்டவோ� 
ம�வோதிகளின் தவறித்�னமோன இ்ந� 
மிபைசேத்�னம் தவடகித் �டைகுனியத் -
�க்கதும், உைகின் நோகரிக ேமூகம் வன்-
டமயோக கண்டிக்கத்�க்கதுமோன தேயைோ-
கும்.   

 இ்ந� தகோடூரமோன ேம்்பவத்�ோல் 
இைங்டகயின் நீண்்ட கோை நடபு நோ்டோக 
வி்ளங்கிய ்போகிஸ�ோடன ்படகநோ்டோக 
தகோள்ளத் ப�டவயில்டை என்று கரு -
தினோலும், ம� அடிப்பட்டவோ�த்ட� 
உைகில் இரு்நது முற்றோக ஒழிப்ப�ற்கு 

இட� ே்ந�ர்ப்பமோக்கிக் தகோளவது முக் -
கியமோகும்.  

 த்போதுமக்களின் வோக்குகள மூைம் 
அதிகோரத்துக்கு வ்ந� ்போகிஸ�ோனின் 
பிர�மர் இம்ரோன்கோன், இ்ந� மிபைசேத் -
�னமோன ேம்்பவத்ட� வன்டமயோகக் 
கண்டித்துள்ளது்டன், பமற்்படி ேம்்பவத் -
து்டன் த�ோ்டர்புட்டயவர்கட்ள டகது 
தேயவ�ற்கும் அவர்கட்ள ேட்டத்தின் 
முன் நிறுத்துவ�ற்கும் ந்டவடிக்டக 
எடுத்துள்ளோர். த�ற்கோசிய பிரோ்நதியத்-
தின் மிகப த்பரிய இஸைோமிய நோடு 
ம� அடிப்பட்டவோ�த்தின் பிடியில் சிக் -
குவது ்போகிஸ�ோனின் அடமதி ,நல்லி-
ணக்கம் மற்றும் ஒற்றுடமக்கு ேோ�கமோக 
அடமயோ�ப�ோடு, அது பிரோ்நதியத்தின் 
ஒத்துடைபபுக்கும் ்போதிபட்ப ஏற்்படுத் -
தும் என்்பட� புரி்நது தகோள்ள பவண்டி -
யது முக்கியமோகும்.  

 பமற்்படி ேம்்பவம் த�ோ்டர்்போக 
்போகிஸ�ோனின் பிர�மர் மற்றும் அ்நநோ-
டும் பமற்தகோண்்ட இரோஜ�்நதிர ந்ட -
வடிக்டககள ்போரோடடுக்குரிய�ோகும். 
மரணமோன இைங்டக முகோடமயோ்ள-
ரின் மடனவிக்கு பிளட்ளகளுக்கும் 
மற்றும் குடும்்பத்�ோருக்கும் நியோயத்ட� 
த்பற்றுக் தகோடுப்ப�ற்கோக தவளிவிவ -
கோர அடமசசு, ்போகிஸ�ோனின் இைங்டக 
உயர்ஸ�ோனிகரோையம் என்்பவற்றின் 
�டையீடு அவசியமோகும். இவவோறு 
குரூரமோன மனி� ்படுதகோடைடய 
தேய� அடிப்பட்டவோ� ம�தவறியர்க-
ளுக்கு எதிரோக ேட்ட ந்டவடிக்டக எடுக்க 
பவண்டிய த்போறுபபு ேர்வப�ே மனி� 
உரிடமகள கவுன்சிலுக்கு உள்ளது. இது-
ப்போன்ற ேம்்பவங்களுக்கு எதிரோக குரல் 
எழுபபிய சிவில் அடமபபுகளுக்கும் 
அ�ற்கோன த்பரும் த்போறுபபு உண்டு. 
இ்ந� மனி�ப ்படுதகோடை மற்றும் 
இ�னு்டன் த�ோ்டர்புட்டயகளுக்கு 
எதிரோக ேட்டத்ட� நட்டமுடறப்படுத்� 
இைங்டக அரசும் இரோஜ�்நதிர ந்டவடிக்-
டககட்ள பமற்தகோளவது முக்கியமோ -
கும்.   

 இசேம்்பவத்திற்குப பின்னர் ்போகிஸ -
�ோனில் ்பணிபுரியும் அடனத்து இைங்-
டகயர்களின் ்போதுகோபபுக்கோக ந்ட -
வடிக்டககட்ள எடுக்கும் த்போறுபபு 
்போகிஸ�ோனின் இைங்டக உயர்ஸ�ோனி-
கர் கோரியோையத்திற்கு உள்ளது. அப�-
ப்போன்று இைங்டகயின் தவளிநோடடு 
அலுவல்கள அடமசசும் இ�ற்கோக இரோ-
ஜ�்நதிர ரீதியில் �டையிடடு ந்டவடிக் -
டககட்ள எடுக்க பவண்டும்.   

 இ�ற்கு முன்னர் இைங்டக கிரிக்தகட 
அணியினர் ்போகிஸ�ோனில் விஜயம் 
பமற்தகோண்டிரு்ந� பவட்ளயில், இப�-
ப்போன்ற ்பயங்கரவோ� �ோக்கு�லுக்கு 
உள்ளோனோர்கள. அவபவட்ளயில் 
இைங்டக கிரிக்தகட அணிடய ்போது-
கோப்போக அடைத்துச தேல்வ�ற்கு அச-
ே்ந�ர்ப்பத்தில் ்பஸ வண்டிடய தேலுத் -
திய ்போகிஸ�ோன் ேோரதிபய உ�வினோர். 
அவர் �னது உயிடர ்பணயமோக டவத்து 
புரி்ந� பேடவக்கோக அ�டன ்போரோடடும் 
வடகயில் அவர் இைங்டகக்கு அடைத்து 
வரப்படடு தகௌரவிக்கப்பட்டோர். அது 

எம் நோட்டவர் அவருக்களித்� நன்றிக் -
க்டன் ஆகும். இைங்டக கிரிக்தகட 
அணியினர் மீது ந்டத்�ப்பட்ட ்பயங்கர-
வோ�த் �ோக்கு�ல் இரண்டு நோடுகளுக்கும் 
இட்டபய இரோஜ�்நதிர த�ோ்டர்புக்கு 
்போதிபட்ப ஏற்்படுத்�க் கூடிய ேம்்பவம் 
என்றோலும், புத்திேோலியோன �னிமனி�-
னின் �டையீடு இரண்டு நோடுகளுக்கும் 
இட்டபயயோன உறடவ ்பைப்படுத்� உ�-
வியோக இரு்ந�து.  

 குரூரமோன முடறயில் ்படுதகோடை 
தேயயப்பட்ட இைங்டகயின் இ்ளம் 
முகோடமயோ்ளரின் மரணத்�ோல் அவரின் 
மடனவி, பிளட்ளகள மற்றும் உறவினர் -
கள �ோங்தகோணோ துயரத்திற்கு ஆ்ளோகி-
யுள்ளோர்கள. அது ஈடு தேயய முடியோ� 
இைப்போகும். அவர்களுக்கு நிசேயம் நீதி 
நிடைநோட்டப்ப்ட பவண்டும். உணர்ச -
சிபூர்வமோக இத்�ோக்கு�ல் ேம்்பவத்ட� 
பநோக்கோது உைகம் பூரோவும் ்பரவியுள்ள 
இவவோறோன ம� அடிப்பட்டவோ�த்ட� 
உைகில் இரு்நது முற்றோக ஒழிப்ப�ற்கு 
ப�சிய மற்றும் ேர்வப�ே ரீதியோக ந்டவ-
டிக்டககட்ள தேயல்்படுத்� பவண்டும்.  

 இனபபிரசசிடன ்பயங்கரவோ�மோக 
மோறி முப்பது வரு்டத்துக்கு இ்நநோடு 
முகம் தகோடுத்துள்ளது. ஆயிரக்கணக் -
கோன உயிர்கள அன்று புலிகள இயக்க 
்பயங்கரவோதிகளின் �ோக்கு�ல்க்ளோல் 
அழிக்கப்பட்டன. ப�சிய தேோத்துக்கள 
ப�சிய வ்ளங்கள ்பயங்கரவோ�த்�ோல் 

அழிவட்ட்ந�ன. அ�டன ஒழிப்ப�ற் -
கோக நோப்ட ஒருங்கிடண்ந�து ப்போை 
இ்ந� ம� அடிப்பட்டவோ�த்ட� ஒழிக்க -
வும் முழு உைகமுபம ஒன்றோக இடணய 

பவண்டும்.   புலிப ்பயங்கரவோ-
�த்ட� ஒழித்து ்பத்து வரு்டம் 
க்ட்நது பின்னர் அடிப்பட்ட ம�-
வோதிகளின் �ோக்கு�ைோல் முழு 
நோடுபம பீதியில் உடற்ந�து. 
அது 2019 ஏபரல் மோ� ஈஸ்டர் 
ஞோயிறு �ோக்கு�ைோகும். கிறிஸ -
�வ ப�வோையங்களில் ம� 
வழி்போடுகளில் ஈடு்படடிரு்ந� 
அப்போவி மக்கள 200 ப்பருக்-
கும் அதிகமோபனோர் இத்�ோக்கு-
�ைோல் மரணமட்ட்ந�ோர்கள. 
த்பரும்ளவோபனோர் கோயமட்ட்ந-
�ோர்கள. அ்ந� ்பயங்கரமோன ேம் -
்பவத்ட� மீண்டும் ்போகிஸ�ோ-
னில் பிரிய்ந� குமோர தியவ்டன 
தகோடை தேயயப்பட்ட ேம்்ப -
வம் ஞோ்பகத்துக்கு தகோண்டு 
வ்நதுள்ளது.  

 ்பை �ேோப�த்துக்கு முன்னர் 
அடிப்பட்டவோ�ம் இனவோ� 
ரூ்பத்தில் தேயல்்பட்டது. 
�ற்ப்போது இனவோ�ம் ம� 
அடிப்பட்டவோ�ம் ஆக மோறி-
யுள்ளது. அ�ற்கு உ�ோரணம் 
க்ட்ந� 2010ஆம் ஆண்டு 
நட்டத்பற்ற ஈஸ்டர் ஞோயிறு 
�ோக்கு�ைோகும். ்போகிஸ�ோ-
னில் மரணமட்ட்ந� இைங்டக 
முகோடமயோ்ளரும் இ்ந� அடிப-
்பட்டவோ� ம�வோ�த்துக்பக 

இடரயோகியுள்ளோர். இன்று முழு உை-
கமுபம ம� அடிப்பட்டவோ�த்திற்கு 
முகம் தகோடுத்துள்ளது. ஏடை, ்பணக்கோ -
ரன் என்ற வித்தியோேமின்றி உைகில் ்பை 

நோடுகள அடிப்பட்டவோ� ம�ப ்பயங்க-
ரவோ�த்துக்கு இடரயோகியுள்ள�ோக த�ரி-
கின்றது. அ�டன ஒரு நோ்டோகபவோ ஒரு 
இனமோகபவோ �னித்து நின்று ஒழிக்க 
முடியோது. ஒேோமோ பின்பை்டன் அதம-
ரிக்க ்பட்டக்ளோல் தகோல்ைப்பட்டோலும் 
இன்றும் அடிப்பட்ட ம� ்பயங்கரவோ�ம் 
முடிவுக்கு வரவில்டை. இன்றும் உைடக 
்பயமுறுத்தும் அடிப்பட்டவோ� ம� ்பயங்-
கரவோ�ம் முற்றோக ஒழிக்கப்ப்டவில்ை.  

 �ற்ப்போது உைதகங்கும் அடிப்பட்ட -
வோ� ம� ்பயங்கரவோ� அணிகள நூற்றுக்க -
ணக்கில் தேயற்்படடு வருகின்றன. இ்ந� 
அடமபபுகள உைகின் அடமதிக்கு, நல் -
லிணக்கத்திற்கு மற்றும் இயல்பு வோழ்க் -
டகக்கு த்பரும் �ட்டயோக உள்ளன. 
அறிக்டககள, கண்்டனங்கள ப்போன்ற 
தேயல்களுக்கு அப்போற் தேன்று உைகம-
யமோக்க மூபைோ்போய முடறகள மூைம் 
அ�டன ப�ோல்வியுறச தேயய பவண்டிய 
அவசியம் ஏற்்படடுள்ளது. ்போகிஸ�ோ-
னில் தகோல்ைப்பட்ட இைங்டக முகோ-
டமயோ்ளரின் மரணம் த�ோ்டர்்போக இ்ந-
நோடடு சிை அரசியல் கடசிகள மற்றும் 
அடமபபுகள தேயல்்படும் வி�ம் ஆசே-
ரியமூட்டக் கூடிய�ோக உள்ளது. ்போகிஸ-
�ோனுக்கு எதிரோக தேயதிகட்ள த�ரி -
விப்பட� வி்ட �ற்ப்போது உைக்ளோவிய 
ரீதியில் அடிப்பட்டவோ� ம� ்பயங்கரவோ-
�த்துக்கு எதிரோக ஒருங்கிடண்நது குரல் 
எழுபபுவப� அவசியமோகும். தகோழும்பு 
ஆன்ந�ோ கல்லூரியின் ்படைய மோண-
வரோன ்போரோளுமன்ற உறுபபினர் இம் -
தியோஸ ்போக்கீர் மோக்கோர் இசேம்்பவம் 
த�ோ்டர்்போக கண்்டனம் த�ரிவித்திருப -
்பது குறித்து அவடர முதுதகலும்புள்ள 
ந்பர் எனப ்போரோட்டைோம்.   

 1996 ஆம் ஆண்டு உைகக் கிண்ணப 
ப்போடடித் த�ோ்டரில் ்பங்கு்பற்ற ்பயங்க-
ரவோ� ந்டவடிக்டக கோரணமோக இைங்-
டகக்கு அவுஸதிபரலியோ பமற்கி்நதிய 
அணிகள வருடக �ரோ� ே்ந�ர்ப்பத்தில் 
ட�ரியமோக இைங்டகக்கு வ்ந� நோடுக -
ளில் ்போகிஸ�ோனும் அ்டங்கும். அடிப-
்பட்ட ம�வோ� ்பயங்கரவோதிகள ஒரு 
சிைரின் �ோக்கு�ல் கோரணமோக இரோஜ�்ந -
திர த�ோ்டர்புகளுக்கு �ட்டகட்ள ஏற்்ப-
டுத்�க் கூ்டோது. இவவோறோன இழிதே -
யல்கட்ள உைகிலிரு்நது ஒழிக்க இ்ந� 
ேம்்பவத்ட� ஆரம்்பமோக தகோளவது 
உைக்ளோவிய ேமோ�ோனம், நல்லிணக்-
கம் மற்றும் நல்வோழ்டவ எதிர்்போர்க் -
கும் அடனத்து இரோசசியங்களினதும் 
த்போறுப்போகும்.   

 ்போகிஸ�ோனில் த�ோழிற்ேோடை 
ஒன்றில் ஏற்்பட்ட ேம்்பவத்�ோல் உயிரி-
ை்ந� இைங்டக முகோடமயோ்ளரின் ேம்்ப-

வத்ட� அரசியல் நிகழ்வோக கருதுவ�ற்கு 
்பதிைோக அவவோறோன ்பயங்கரவோ� ேம் -
்பவங்கட்ள கடடுப்படுத்துவ�ற்கோன 
ேர்வப�ே இடணபத்போன்டற வலுப்ப -
டுத்� ந்டவடிக்டக எடுப்பப� அவசிய -
மோகும்.  

பாகிஸ்்தானில் இலங்�யர் எரிக�பபட்ட 
மிபலசசத்தனமானது உலகின் நா�ரி� சமூ�ம்
கவட்கித ்த்லகுனியத்தக� கசயல்  

பாகிஸ்்தான் மீது கவறுபபு க�ாள்ள 
பவண்டியதில்்ல. பலியான   
மு�ா்மயாளரின் குடும்பததினருககு 
நீதி கபற்றுக க�ாடுக�பபட பவண்டும்

எரிததுக க�ா்ல கசயயபபட்ட
பிரியந்்த குமார தியவ்தனவின் ம்னவி

அரசியல் ஆளுடமக்கான 
அடையாளம் வெயலலிதா

இரும்பு த்பண்மணி மு�ல்வர் 
தஜயைலி�ோவின் 5 ஆண்டு 
நிடனவு தினம் பநற்றோகும். 

அம்மோ என்றும் , புரடசித் �டைவி 
என்றும் அ.தி.மு.கவினரோலும் �மிைக 
மக்க்ளோலும் அடைக்கப்பட்ட தஜயை-
லி�ோ மடற்நது பநற்று்டன் ஐ்ந�ோண்டு-
கள நிடறவட்ட்நது விட்டது. 

 தஜயைலி�ோவின் �ோயோர் ே்நதியோ, 
1971-ம் ஆண்டு கோைமோனோர். ்பதிடன்நது 

வயதில் திடர நடேத்திரமோகத் �னது 
வோழ்டவத் த�ோ்டங்கியவர் தஜயை-
லி�ோ. அவர் தமோத்�ம் 127 திடரப்ப்டங் -
களில் நடித்திருக்கிறோர். எம்.ஜி.ஆரு்டன் 
மடடும் 28 ்ப்டங்களில் இடண்நது நடித்-
�ோர்.

 தஜயைலி�ோ நிடறய வோசிப்பவர். 
நோவல் எழுதியவர். சிறுகட�கள எழுதி -
யவர். துக்்ளக் ்பத்திரிடகயில் இவர் கட-
டுடரகட்ளயும், புத்�க விமர்ேனங்கட்ள-
யும் எழுதியவர்.1980-ம் ஆண்டு எம்.ஜி. 

ரோமசே்நதிரன் அ.இ.அ.தி.மு.க., பிரேோர 
தேயைோ்ளரோக தஜயைலி�ோடவ நியமித்-
�ோர். பமலும் 1983-ம் ஆண்டு அதிமுக -
வின் தகோளடக ்பரபபுச தேயைோ்ளரோக 
நியமிக்கப்பட்டோர் தஜயைலி�ோ. நோன்கு 
ஆண்டுகளுக்கு பின்னர், அவர் மோநிைங்-
க்ளடவக்கு நியமிக்கப்பட்டோர். பின்னர், 
அவர் தீவிரமோக அ.இ.அ.தி.மு.க., அரசி-
யல் கடசி உறுபபினரோக ஈடு்பட்டோர். 

  தஜயைலி�ோடவ, 1984-இல் ரோஜய 
ே்போ உறுபபினரோக்கி, ்போரோளுமன்றத்-
துக்கு அனுபபி டவத்�ோர். நோ்டோளுமன்ற 
அ.தி.மு.க. துடணத் �டைவரோகவும் 
ஆக்கினோர். ரோஜய ேட்பயில் தஜயை-
லி�ோ ப்பசிய ப்பசசுகள, அவருக்குப 
புகழ் ப�டித் �்ந�ன. 

இவர் �மிைக மு�ைடமசேரோக 1991 
மு�ல் 1996 வடர இரு்ந�ோர். 1991 மு�ல் 

1996 வடர அவர் ஆடசி புரி்ந� வி�ம் 
�மிைக வரைோற்றில் மறக்க முடியோ� 
ஒன்று. 1996ம் ஆண்டில் ந்ட்ந� ப�ர்�-
லில் ஆடசிடய ்பறிதகோடுத்�ோர் தஜய-
ைலி�ோ. அ�ன் பின்னர் 2001ல் மீண்டும் 
ஆடசிடயப பிடித்�ோர். அட� 2006இல் 
்பறிதகோடுத்�ோர்.

 2011ம் ஆண்டு ந்ட்ந� த்போதுத் ப�ர்�-
லில் மிகப த்பரிய தவற்றிடய த்பற்றது 
அதிமுக. மீண்டும் மு�ல்வரோனோர் தஜய-
ைலி�ோ. இ்ந� நிடையில்�ோன் 2014ம் 
ஆண்டு தேோத்துக் குவிபபு வைக்கில் 
சிடறயில் அட்டக்கப்பட்டோர் தஜயை-
லி�ோ. �ோன் பிற்ந� கர்நோ்டக மோநிைத்-
தில் உள்ள சிடறயில் அவர் அட்டக்கப -
்பட்டது அவரது வோழ்க்டகயில் மறக்க 
முடியோ� ஒன்று. 2015 பம 11 அன்று 
தேோத்துக்குவிபபு வைக்கில் இரு்நது 

தஜயைலி�ோ உளளிட்ட 4 ப்படரயும் விடு -
வித்து கர்நோ்டக உயர் நீதிமன்ற நீதி்பதி 
சி.ஆர்.குமோரேோமி தீர்பபு வைங்கினோர். 
இ�டனத் த�ோ்டர்்நது 5-வது முடறயோக 
தஜயைலி�ோ மீண்டும் �மிைகத்தின் 
மு�ல்வரோக ்ப�வி ஏற்றுக் தகோண்்டோர்.

எம்.ஜி.ஆடரப ப்போைபவ ஆடசிக் கட-
டிலில் அமர்்ந� சிை மோ�ங்களிபைபய 
உ்டல்நைக் குடறவோல் அபப்போபைோ 
மருத்துவமடனயில் அனுமதிக்கப்பட்ட 
அவர் சுமோர் 75 நோள சிகிசடேக்குப பிறகு 
கோைமோனோர்.

5 ஆம் ஆண்டு நி்னவு தினம்
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செ . கணேசலிஙகம் காலமான-
தாக சசன்னயிலிருந்து 
சசய்தி வந்தது. அவ ை் 

நான இைண்டு ஆண்டுகளுக்கு முனனர் 
சசன்னயில் கண்டு அளவளாவிய்ம 
ஞாபகம் வந்தது. துயைம் மன்தக் 
சகௌவியது.  

 இலங்கயில் முறணபாக்கு இலக் -
கிய பாைம்பரியம் ஒனறு 1950 களில் 
உருவாகி 60, 70 களில் ஆக்கபூர்வ-
மான பல காரியஙகள் சசய்தது. சமூ -
கத்தின சமௌனித்த குைல்கள் ணபசத் 
சதாடஙகின. விளிம்பு நி்ல மாந்தர் 
க்தநாயகர் ஆகினர், இலக்கியம் 

மக்களுக்கானது என்ற ணகாசஙகள் 
எழுந்தன.  

 பல புதிய எழுத்தாளர்கள் ணதான -
றினர். புதிய இலக்கிய விவாதஙகள் 

எழுந்தன. அந்தத் த்லமு்்றயின 
இறுதி மனிதர் கணேசலிஙகன கால-
மானார்.  

 1960 களிலிருந்து அவர் நாவல்க-
ளால் நாம் கவைபபடணடாம், அனறு 
நாஙகள் இ்ளஞர்கள். இடதுசாரி 
எழுத்தாளர்களின அறிவுஜீவியாக 

அவர் விளஙகினார். அவைது நாவல்-
கள் ணகாடபாடுக்ள அறிமுகம் 
சசய்தன.  

 நீண்ட பயேம், சடஙகு, த்ையும் 
தாை்கயும், சசவவானம் ஆகிய 
அவர் நாவல்கள் ஈழத்து இலக்கிய 
முறணபாக்கு வைலாறறில் முக்கிய-
மான நாவல்களாகும்.  

 மாக்ஸிசம் மாத்திைம் அறிந்தவ-
ைல்ல அவர். அவணைாடு உ்ையாடி-
னால் அவர் பல து்்றகளிலும் எவவ -
ளவு ஆழந்தகன்ற வாசகர் எனப்த 
எளிதில் அறிந்து சகாள்ளலாம்.  

 அந்தத் த்லமு்்றயானது 
வாசிபபு ணவகம் மிகுந்த த்லமு்்ற-
யாக இருந்தது. அந்த த்லமு்்ற-

யின இறுதி மனிதர் கணேசலிஙகம் 
ஆவார். அவரும் எம்்ம விடடுப 
பிரிந்தார்.  

 பழகுவதறகு இனியர், பண்பா -
ளர். அவ்ை அக்காலத்தில் சகாழும்-
பில் அந்த சவள்ளவத்்த விஜயலக்-
சுமி புத்தகசா்லயில் எபணபாதும் 
காேலாம். எழுத்தாளர்கள் திைளும் 
இடம் அது.  

 அவ்ை நான 1960 இலிருந்து 
அறிணவன. அவைது மகள் குந்தவி 
எமது நாடகத்தில் நடித்தவள். 
மகன குமை்ன சிறு வயதிலிருந்து 
அறிணவாம். தந்்தயின வழியில் புத்-
தகப பண்பாட்ட பைபபி வருகி்றார் 
மகன.  

 அவர் ணபசுவது கணேசலிஙகம் 
ணபசுவது ணபால இருக்கும். அணத 
சாயல், அணத ந்ட. குமைன தந்்த 
ணபால பண்பும் ஆழமான வாசிப-
பும் அறிவும் சகானடவர். குமைன 
சவளியீடு தைமானது என்ற அபிப-
பிைாயத்்த உருவாக்கியுள்ளார் 
குமைன.  

 நல்ல நூல்க்ள மாத்திைம் விடடுச் 
சசன்றவைல்லர் கணேசலிஙகம். நல் -
லசதாரு புத்தகப பண்பாடடு நிறுவ -
னத்்தயும் விடடுச் சசனறுள்ளார். 
எபணபாதும் சிந்தித்துக் சகாண்டி-
ருந்த அந்த இனிய உள்ளம் க்டசி 
மூனறு மாதஙகளாக நி ்னவினறி 
இருந்தது எனபத ்ன எண்ணும் 

ணபாது மிகுந்த ணவத்னயுண்டாகி-
்றது.   தனது 93 ஆவது வயதில் அவர் 
நம்்ம விடடுச் சசன்றார்.  

 அவணைாடு பழகிய அந்த நாடகள் 
மீண்டும் நி்ன-
வுக்கு வருகின-
்றன, துயைம் தரு-
கின்றன.   

 ஆழந்த அஞ் -
சலிகள்! சசனறு 
வாருஙகள் மூத்த-
வணை!  

முற்போக்கு இலக்கிய தலலமுலையில்  
இறுதி அனபரும் எம்லமை விட்டு பிரிநதோர்  

யாழ உரும்பிைாயில் 
1928 ஆம் ஆண்டு 
மார்ச் மாதம் 09 ஆம் 

திகதி பி்றந்தவர் அமைர் சச. கணேச -
லிஙகன. அவர் தனது 93 ஆவது அக-
்வயில் ணநறறுமுனதினம் 04 ஆம் 
திகதி சசன்னயில் காலமானார். 
சுமார் அறுபதுக்கும் ணமறபடட 
நாவல்கள், பல சிறுக்தகள், கடடு -
்ைகள், விமர்சன நூல்கள், சிறுவர் 
இலக்கியம், பயே இலக்கியம் என -
ச்றல்லாம் நூறறுக்கும் ணமறபடட 
நூல்க்ள தமிழ இலக்கிய உலகுக் -
குத் தந்தவர் அமைர் கணேசலிஙகன.  

 அவைது தறணபா்தய வய்த 
்வத்துப பார்க்கும் ணபாது வருடத் -
துக்கு ஒரு புத்தகத்்த அவர் எழுதி -
யிருபபதாக கூ்ற முடியும். அதிகளவு 
புத்தகஙக்ள அவர் எழுதியிருக்-
கின்றார்.   

 மூத்த தமிழ அறிஞர் மு.வைத -
ைாசன (மு.வ) இவைது சநருஙகிய 
நண்பர். மு.வ. ம்்றந்த பினபு 
அவைது நி்னவாகவும் ஒரு நூ்ல 
எழுதியிருக்கின்றார். 'சசவவானம்' 
நாவல் ணபைாசிரியர் ்கலாசபதி -
யின முனனு்ையுடன சவளியா -
னது. குறிபபிடட நீண்ட முனனு -
்ைணய பினனாளில் தமிழ நாவல் 
இலக்கியம் என்ற விரிவான நூலா -
கியது.   

 சர்வணதசப புகழ சபற்ற கவிஞர் 
பாபணலா சநருடா (இலக்கியத் -
திறகாக ணநாபல் பரிசு சபற்றவர்) 
இலங்க வந்த சமயம் அவ்ை 
வைணவறகும் எழுத்தாளர்களின 
கூடடத்திறகு த்ல்ம தாஙகிச் 
சி்றபபித்த சபரு்மயும் கணேச -
லிஙகனுக்குண்டு. புனா தி்ைப -
படக் கல்லூரியிலும் அவர் சிறிது 
காலம் பயிறசி சபற்றவர். அஙகு 
பிைபல இயக்குநர் மிருோள் 
சசன ணபான்றவர்களுடன நடபு -
்றவு சகாண்டவர். கமல்்ாஸன 
நடித்து பாலுமணகந்திைாவின இயக் -

கத்தில் சவளியான ணகாகிலா (கன -
னடம்) தி்ைபபடத்தின தயாரிபபு 
நிர்வாகியாகவும் இயஙகியிருக்கும் 
கணேசலிஙகன, தமிழக சினிமா 
உலகின ணகாலஙக்ள தமது கவர்ச் -

சிக் க்லயின மறுபக்கம் என்ற 
நாவலில் சித்திரித்துள்ளார்.  

 நான வதியும் அவுஸ்திணைலியா -
வில் பல்க்லக்கழகப பிைணவசப 
பரீட்சக்கு தமிழும் ஒரு பாடம். 
தமிழசமாழிப பாடப பரீட்சக்கு 
ணதாறறும் பல மாேவர்களுக்கு 
சபண்கள் சதாடர்பாக வரும் 
ணநர்முக எழுத்துப பரீட்சகளுக்கு 
கணேசலிஙகனின 'சபண்ேடி்ம 
தீை' என்ற நூல் உசாத்து்ேயா -
கப பயனபடடது என்ற புதிய தக -
வ்லயும் இஙகு பதிவு சசய்ய 
விரும்புகிண்றன. இந்த நூலும், கும -
ைனுக்கு கடிதஙகள், குந்த்வக்கு 
கடிதஙகள் முதலான நூல்களும் 
பல ஆயிைம் பிைதிகள் வாசகர் மத்தி -
யில் சசனறுள்ளன.  

 சாரு மஜூம்தார் என்ற இந்திய 
சுதந்திை ணபாைாடடப ணபாைாளி, 
பினனாளில் இடதுசாரி இயக்கங -
களில் ஈடுபடடு, நக்சல்பாரி என்ற 
ஆயுதப ணபாைாடட இயக்கத்்த 
உருவாக்கியவர். அவைது சிந்த்ன -
யின தாக்கத்தினால், கணேசலிங -
கன எழுதிய 'மண்ணும் மக்களும்' 
என்ற நாவல் இந்திய அைசினால் 
த்ட சசய்யபபடடது.   

 நிலமானிய சமூக ஒடுக்குமு்்ற -
்யச் சித்திரித்ணத 'மண்ணும் மக்க -
ளும்' நாவ்ல அவர் எழுதினார். 
ஈழத்துத் தமிழ இலக்கிய உலகில் 
சச.கணேசலிஙகனின சிறுக்த -

கள், நாவல்கள் பல முக்கிய -
மான்வ. தடம் பதித்த்வ. 
' ஆ ண் ் ம யி ல் ல ா த வன ' 
ணபான்ற இவைது பல சிறு -
க்தகள் குறிபபிடபபட 
ணவண்டிய்வ. நாவல்களி -
லும் 'சடஙகு', 'சசவவானம்', 
'நீண்ட பயேம்', 'மண்ணும் 
மக்களும்' ணபான்ற்வ முக் -
கியமான்வ. இவைது நாவல் -
க்ள சவறும் பிைசாைப 
ப்டபபுகளாக ஒதுக்கி விட 
முடியாது.  

 டணைால்ஸ்ணைாய், தாஸ்த் -
தாவஸ்கி ணபான்றவர்கள் 
தஙகளது ப்டபபுகளில் 
்கயாண்ட மத ணபாத்ன -
க்ள ்வத்து மடடும் எவ -
விதம் அவர்களது ப்டபபுக -
்ளக் கணிபபிட முடியாணதா, 
அவவிதணம சச.கணேசலிஙக -
னின ப்டபபுகளில் ஊடுரு -
வியிருக்கும் சபாருளின தீவிைத்்த 
்வத்து மடடும் அவைது ப்டபபு -
க்ள எ்ட ணபாட முடியாது.  

 இலங்கயிலும் தமிழநாடடி -
லும் 'குமைன பதிபபகம்' என்ற 
சபயரில் நூல் சவளியீடடு நிறு -

வனத்்தயும் நடத்திக் சகாண்டு 
Front Line சஞ்சி்க ஆசிரியர் இந்து 
ைாமின நண்பைாகவும் திகழந்த 
கணேசலிஙகன, இந்து குழுமத்தின 

நூலகத்திலும் சிறிது காலம் பணி-
யாறறினார்.  

 தமிழில் அைசியல் சார்ந்த நாவல்-
க்ள எழுதும் ஆற்றல் மிக்கவைாக 
இனம் காேபபடடவர். மாக்ஸீய 
சிந்த்னகளினால் ஆகர்ஷிக்கப -
படட கணேசலிஙகன சி்றந்த மனி -
தணநயவாதி எனவும் விதந்து ணபசப -
படுபவர். ஆஙகிலத்திலும் நல்ல 
புல்மமிக்க கணேசலிஙகன, 
ஸ்ரிபன சசவாக் (Stefan Zweig) 
எழுதிய Letter from an Un-known 
Woman என்ற குறுநாவ்ல 
தமிழில் 'அப்லயின கடிதம்' என்ற 
சபயரில் சமாழிசபயர்த்துள்ளார்.   

கணேசலிஙகனின முதலாவது 
நாவல் 'நீண்ட பயேம்' வடமா -
காே சாதி ஒடுக்குமு்்ற்ய சித் -
திரித்தது, மறறுசமாரு பிைசித்தி 
சபற்ற நாவலான 'சடஙகு' ணபைாசிரி -
யர் கா. சிவத்தம்பியின முனனு்ையு-
டன சவளிவந்து வாசகர்களின கவ-
னத்்தப சபற்றது.  

 சவள்ளவத்்தயில் இயஙகிய 
கணேசலிஙகனின விஐயலஷ்மி 
புத்தகசா்ல 1983 ஆடிக்கலவைத்-

தில் முற்றாக எரிந்து நாச-
மாகியது. இலங்கயில் 
எழுத்தாளர்களுக்கும் வாச-
கர்களுக்கும் சபரிதும் 
உதவிய இந்த புத்தகசா-
்ல்ய சகாடியவர்களி-
டம் இழந்த ணபாதிலும், 
-சசன்னயில் புகலிடம் 
சபறறு, ஈழத்து ப்டப-
பாளிகளின நூல்கள் 

சதாடர்ந்து சவளிவருவதறகு அய-
ைாமல் உ்ழத்தார்.   

 சகாழும்பில் நீண்ட காலம் 
'குமைன' மாத இத்ழ நடத்தினார். 
அவவிதழ -க்ல, இலக்கிய, அைசி-
யல், அறிவியல் ஏடாக சவளியா -
னது. இலங்கயில் மிகுந்த கவனத் -
்தப சபற்ற கவிஞைான புது்வ 
இைத்தினது்ை ஒரு காலத்தில் 'வை-
தபாக்கியான' என்ற பு்னசபய-
ரில் பல கவி்தக்ள எழுதியதும் 
இந்த குமைன இதழில்தான. ச்லி -
சகாபடர் விபத்தில் சகால்லப -
படட முஸ்லிம் காஙகிைஸ் த்லவர் 
அஷ்ைப, தான குமைன இதழக்ளத் 
சதாடர்ந்து படித்ணத அைசியல் 
அறிவு சபற்றதாக ஒரு சந்தர்பபத் -
தில் குறிபபிடடுள்ளார்.  

 ஈழத்தின முனணனாடி முற-
ணபாக்கு எழுத்தாளர் அ.ந. கந்தசாமி 
அந்திம காலத்தில் ணநாய்வாய்ப -
படடிருந்த ணவ்ளயில் அவருக்கு 
அருணக இருந்து பலவிதத்திலும் 
பணிவி்ட புரிந்த முனமாதிரியாளர் 
இந்த கணேசலிஙகனதான. அ.ந.கந் -
தசாமி எழுதிய வாழவுக்கு வழிகாட-

டும் உளவியல் நூலான 'சவறறியின 
இைகசியஙகள்' தமிழகத்தில் பாரி 
நி்லய சவளியீடாக சவளிவைக் 
காைேமாகவிருந்தார். இலங்க 
முறணபாக்கு எழுத்தாளர் சஙகத்தின 
எழுத்தாளர் கூடடு்றவு பதிபபக 
சவளியீடாக வந்த அ.ந.க.வின 
'மதமாற்றம் நாடகம்' நூலாக சவளி -
வைவும் கணிசமான ஒத்து்ழபபு 
நல்கியணதாடு, அந்நூலுக்கு நல்ல -
சதாரு முகவு்ையி்னயும் எழு-
தியவர். அ.ந.க.வின சவளிவைாத 
நாவலான சச.க.வின வசமிருந்த 
'களனி சவள்ளம்' 1983 ஆடிக் கலவ -
ைத்தில் சச.க.வின எரிந்த உ ் ட்ம-
களுடன எரிந்து ணபானதா கவும் 
அறியபபடுகி்றது. இலங்கயில் 
கார்ல்மார்க்ஸ் நூற்றாண்டு சகாண் -
டாடபபடட ணவ்ளயில் கணேச-
லிஙகன வழஙகிய ஆக்கபூர்வமான 
உதவிக்ளயும் ஒத்து்ழபபுக்ள-
யும் ணநைடியாக கண்ட ணதாழர் என. 
சண்முகதாஸன அவ்ை மனம் 
தி்றந்து பாைாடடியுள்ளார்.  

 கணேசலிஙகன, சபண்ேடி-
்மத்தனத்திறகு - திருக்கு்றள் விணமா -
சனம் அளிக்கவில்்ல எனப்த 

ஆய்வு மூலம் நிரூபிக்கும் நூல் 
ஒன்்றயும் எழுதி விமர்சகர்களின 
கவனத்்த ஈர்த்தவர். ணபைாசிரியர் -
கள் க. ்கலாசபதி, இந்திைபாலா 
உடபட பல முனனணி விமர்சகர்-
கள், ஆக்க இலக்கிய கர்த்தாக்களின 
நூல்க்ள பதிபபித்துமுள்ள கணேச-
லிஙகனின மிகப சபரிய பலம் - அவ-
ரிடம் இயல்பாகணவ குடிசகாண்டி-
ருந்த அ்மதியும் அடக்கமும்தான. 
ஒருவ்கயில் அவர் ஒரு நி்்றகு-
டம்.  

 எஙகள் முறணபாக்கு இலக்கி-
யக் குடும்பத்-
தின மூத்த 
சணகாதைர் சச. 
கணேசலிஙகன 
அ வ ர் க ளு க் கு 
சிைம் தாழத்தி 
அஞ்சலி சசலுத்-
துகினண்றன.  

அறிவும் ஆறைலும் நிரம்பிய 
தழும்போத நிலைகுடம் 
அமைரர் செ.க்ேெலிஙகன  

லெ. முருகபூபதி...?
(ஊடகவியலாளர், எழுத்ாளர்)  
அவுஸ்திரேலியா  

ரேோசிரியர்

சின்னையா ல�ௌனைகுரு...?

இலஙம்க முற்்பாக்கு 
இலக்கியக் குடும்பத்தின்   
மூத்்த ச்்கா்தரரின் ைமைவு
ஏற்படுத்திய ்ே்தமை   

இலஙம்கயில் மு்தன் மு்தலில்  
புத்்த்கப் ்பண்பாட்மடை  
உருோக்கிய ்க்ேசலிங்கன்  

வைலாறறுப புகழமிகு 
ணபருவ்ள சகச்சிம்ல 
தர்காவில் வருடாந்தம் 

ந்டசபறும் புனித ஸஹீ்ூல் 
புகாரி - ஸஹீ்ூல் முஸ்லிம் 
்தீஸ் கிைந்தஙகளின பைாயன மஜ்-
லிஸின ஆைம்ப நிகழவு இனறு 6 
ஆம் திகதி திஙகடகிழ்ம கா்ல 
ந்டசபறுகின்றது. 

  சங்கக்குரிய காலிப அலவி 
்ாஜியார் பின அஷ் செய்க் அப-
துல்லாஹ் ்ாஜியார் அலவியதுல் 
காதிரி த்ல்மயில் சகாவிட 19 
சுகாதாை வழிகாடடல்க்ள ணபணி 
வ்ையறுக்கபபடணடாரின பஙகு-
பற்றலுடன நிகழவு ஆைம்பமாகும். 

  சதாடர்ந்து ஒரு மாத காலம் 
இடம்சபறும் இம்மஜ்லிஸில் உள்-
நாடடு சவளிநாடடு இஸ்லாமிய 
மார்க்க அறிஞர்கள், அலவியா தரீக் -
காவின முரீதீனகள் மறறும் முஸ்லிம்கள் 
பலரும் பஙகுபறறுவர். 

 சவள்ளிக்கிழ்ம தவிை சதாடர்ந்து 
29 நாடகள் ்தீஸ் பைாயேம் சசய்யப -
படடு உலமாக்ளினால் ்தீஸ் விளக்க-
வு்ை நிகழத்தபபடும். ஜனவரி 8 ஆம் 

திகதி இைவு ்த்தாத் ைாத்திப, மார்க்கச் 
சசாறசபாழிவு, துஆப பிைார்த்த்ன, 
ஸியாைத் நிகழவு, அல்குர்ஆன தமாம் 
நிகழவுகள் இடம்சபறுவணதாடு 9 ஆம் 
திகதி ஞாயிறறுக் கிழ்ம தமாம் மஜ்லிஸ் 
இடம்சபறும்.

தமாம் நிகழச்சிக்ள இலங்க 
வாசனாலி முஸ்லிம் ணச்வ ணநைடியாக 
அஞ்சல் சசய்யவுள்ளது. 

அ்னத்திந்திய அண்ோ  திைாவிட 
முனணனற்றக்  கழகம்  சதாண்டர்-
களுக்கான ஒரு 

இயக்கமாகவும் , ஏ்ழ எளிய 
மக்களுக்கான ஒரு இயக்கமாக-
வும்  நம்  இரு சபரும்  த்லவர்-
களின  த்ல்மயில்  சசயல் -
படடு வந்தது. நாடடில்  உள்ள 
அ்னத்து அைசியல்  கடசியின-
ரும்  பார்த்து சபா்றா்மபபடும்  
அளவுக்கு ஒளிர்ந்த நம்  இயக்கத் -
தின  இன்்றய நிகழவுக்ளப  
பார்க்கும் ணபாது ஒவசவாரு 
சதாண்டனும்  சவடகபபட 
ணவண்டிய ஒன்றாக இருக் கி்றது. 

 என்்றக்கு நம்  புைடசித் 
த்லவி நம்்ம விடடு சசன-
்றார்கணளா அனறு முதல்  இனறு 
வ்ை நம்  இயக்கத்தில்  ந்டசபறும்  சசயல் -
க்ள பார்க்கும் ணபாது என  மனம் மிகவும்  ணவத -
்னபபடுகி்றது. எந்த ஒரு இயக்கமாக இருந்தா-
லும்  சதாண்டர்க்ள மதித்து அவர்களு்டய 
நலனில்  அக்க்்ற காடடும்  ணபாதுதான , அ்த 
பார்க்கும்  மற்றவர்களுக்கும்  அந்த இயக்கத் -
தின  மீது ஒரு நல்ல எண்ேமும் , நம்பிக்்கயும்  
வரும் . எந்த ஒரு இயக்கத்திறகும்  சகாடி பிடிக் -

கும்  சதாண்டர்கள்  தான  ணத்வணய ஓழிய, தடி 
எடுக்கும்  குண்டர்கள்  அல்ல. 

 இருசபரும்  த்ல-
வர்களும்  கடடி காத்த 
இந்த இயக்கத்்த 
சிைழித்து விடாதீர்-
கள் . இனியும்  இ்த 
எல்லாம்  பார்த்துக் 
சகாண்டு என்ன 
ண ப ான ்ற வ ர் க ள ா ல்  
சும்மா இருக்க 
முடியாது. சதாண்-
டர்கள்  மீது விழும்  
ஒவசவாரு அடியும்  
ஒடடுசமாத்த கழக 
உ டன பி ்ற ப பு க ளின  
மீது விழுந்த அடி -
யாகவும் , என  மீது 

விழுந்த அடியாகவும்தான  நான  நி்னக்கி 
ண்றன . ஒவசவாருவரும்  மனதில்  ்வத்து, நம்  
த்லவர்கள்  காடடிய வழியில் , ஒறறு்மயுடன  
இருந்தால்  தான  எதிர்வரும்  நாடகளில் , நம்  எதி -
ரிக்ள சவல்ல முடியும்  எனபதன  அவசியத்்த 
உேர்ந்தாக ணவண்டும்  எனறு ணகடடு சகாள்கி-
ண்றன . 

இவவாறு சசிகலா சதரிவித்துள்ளார்.

இனிமேலும் அமேதியாக
இருகக என்ால் முடியாது!

சகச்சிமைலல தர்கோவில் இனறு
ஸஹீஹூல் புகோரி ஆரம்பம்

பபருவ்ை விபேட நிருபர் ...?
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பிராந்திய நாடு்களுக்கிமையய ...
ஏற்பட்டுள்ளது. ப்பொரு்ளொதொரச் பெயற-

்பொடுகளின் மநதகதியொல், உலக்ளொவிய 
சுறறுலொ, வர்ததகம் மறறும் ப்பொரு்ளொதொர 
வ்ளரச்சி ப்பொன்்ற கடுமமயொன ெவொல்கம்ள 
எதிரபகொண்டுள்ளன என்று பதரிவி்தத ஜனொ-
தி்பதி , அபிவிரு்ததி அமைநதுவரும் நொடுக-
ளுக்கு வல்லரசு நொடுக்ளொல் வழஙகப்படும் 
ஒ்ததுமழபபுக்ளொல் மொ்ததிரபம, அவவொ-
்றொன ெவொல்கம்ள எதிரபகொள்ள முடியும் 
என்்றொர.   

அமன்ததுப பிரமஜகளுக்கும் தடுபபூசி 
ஏற்றப்படும் வமரயில், பகொவிட் – 19 
பதொறறுப ்பரவல் இல்லொமல் ப்பொகபப்பொ-
வதில்மல என்று பதரிவி்தத ஜனொதி்பதி , 
அபிவிரு்ததி அமைநதுவரும் நொடுகளின் 
தடுபபூசி ஏற்றல் பவமல்ததிட்ை்தமத பவற-
றிகரமொக முன்பனடுப்பதறகு, வல்லரசு 
நொடுகள உதவி புரிய பவண்டுபமன்று பகட் -
டுக்பகொண்ைொர.   

உலக்ளொவிய பதொறறுப ்பரவமல்த தடுக் -
கும் பவமல்ததிட்ை்ததுக்கு உலக சுகொதொர 
ஸதொ்பனம் தமலமம்ததுவம் வழஙகி வரு-
கின்்ற ப்பொதிலும், ப்பொரு்ளொதொர ரீதியில் 
்பொதிக்கப்பட்டுள்ள நொடுகளின் ப்பொரு்ளொ-
தொர மீட்சிக்கு, எநதபவொர உலக அமமப-

பும் உதவ முன்வரவில்மல. பதொறறுப 
்பரவபலன்்பது, வறிய மறறும் வல்லரசு 
நொடுகம்ள ஒபர வித்ததில் ்பொதிப்பமையச் 
பெய்திருபபினும், விகிதொெொரப ்பொதிபபின் 
சுமமகம்ள வறிய நொடுகப்ள தொஙகிக்-
பகொள்ள பவண்டி ஏற்பட்டுள்ளது. பவளி-
நொட்டுக் கைனொல் ஏறகனபவ ்பொதிக்கப்பட்-
டுள்ள ப்பொரு்ளொதொரஙகளுக்கு இது மிகவும் 
கடினமொன ெநதரப்பமொகுபமன்்றொர.   

பதொறறுபநொய் அனு்பவ்ததின்்படி, ஒரு 
நொட்டில் உள்ள ்பொதகமொன நிமலமமகள, 
விமரவொக பிரொநதிய்ததுக்கும் இறுதியில் 
உலகம் முழுவதும் ்பரவக்கூடும். அதனொல்-
தொன், பதொறறுபநொய்கள, ப்பொரு்ளொதொரம் 
அல்லது சூழலியல் விையஙகளில் நொடுக-
ம்ளப ்பொதிக்கும் பிரச்சிமனகம்ள்த தீரக்க 
பிரொநதிய்ததில் உள்ள நொடுகள மறறும் 
ஒட்டுபமொ்ததமொக உலகம் முழுவதும் 
இமைநது பெயற்பை பவண்டியுள்ளது. 
பதொறறுபநொய்கள, ப்பொரு்ளொதொரம் அல்லது 
சூழலியல் பதொைர்பொக நொடுகம்ளப ்பொதிக்-
கும் பிரச்சிமனகம்ள்த தீரக்க பிரொநதிய்ததில் 
உள்ள நொடுகள மறறும் ஒட்டுபமொ்ததமொக 
உலகம் முழுவதும் இமைநது பெயற்பை 
பவண்டும். மனிதகுலம் எதிரபகொளளும் 

மிகவும் கடினமொன ெவொல்களில் ஒன்்றொக 
தறப்பொமதய கொலநிமல பநருக்கடி கொைப-
்படுகி்றது என்றும் ஜனொதி்பதி எடு்ததுமர்த-
தொர.   

மனிதக் கை்ததல்கம்ளக் கட்டுப்படு்தத-
வும், இவவொ்றொனபதொரு நைவடிக்மகயும் 
ஒருஙகிமைவும், ஒ்ததுமழபபுபம அவசி-
யமொகவுள்ளது என்றும் குறிபபிட்ை ஜனொ-
தி்பதி, பிரொநதிய்ததிலுள்ள நொடுகளுக்கு 
தறப்பொது ்பொரிய அச்சுறு்ததலொக மொறியுள்ள 
மத அடிப்பமைவொதம் மறறும் ்பயஙகரவொ-
தச் பெயற்பொடுகம்ள முறியடிப்பதறகும், 
இவவொ்றொன ஒருஙகிமைபப்ப பதமவப -
்படுகின்்றது என்றும் இது பதொைரபில் 
மிகக் கவனமொகக் கண்கொணி்தது இல்லொ -
பதொழிக்கவில்மலயொயின், அடிப்பமைவொ -
தம் மறறும் ்பயஙகரவொதம் ப்பொன்்றன சுல -
்பமொக இன்னுபமொர இன்தமத பநொக்கிச் 
பெல்ல வொய்பபுள்ளது என்றும் குறிபபிட் -
ைொர.   

18 நொடுகம்ளச் பெரநத பவளிவிவகொர 
அமமச்ெரகள, 40க்கும் பமற்பட்ை நொடுக -
ம்ளச் பெரநத இருநூறுக்கும் அதிகமொன பிர -
திநிதிகள உளளிட்ை ப்பரும்ளவிலொபனொர, 
இநத மொநொட்டில் கலநதுபகொண்டிருநதனர. 

சப்பு்கஸ்கந்்த நிமைய ...
மீண்டும் நொம்ளய தினம் தி்றக்கப-

்பைவுள்ளதொக ப்பறப்றொலிய வ்ள்த -
தும்ற அமமச்ெர உதய கம்மன்பில 
பதரிவி்ததுள்ளொர.

மெகு எண்பைய்மய பகொளவ -
னவு பெய்வமத நிறு்ததுவதறகு அர-
ெொஙகம் தீரமொனி்ததிருநத நிமலயில் 
பமற்படி ெபபுகஸகநத எண்மை 
சு்ததிகரிபபு நிமலயம் கைநத நவம் -
்பர முதல் வொர்ததில் மூைப்பட்ைது.

பதொைரச்சியொக 50 தினஙகளுக்கு 
பமற்படி சு்ததிகரிபபு நிமலயம் 
மூைப்படும் என அரெொஙகம் அறி -
வி்ததிருநத நிமலயில் அநத தீரமொ -
னம் மொற்றப்பட்டுஅதறகிைஙக 
22 தினஙகளுக்கு பி்றகு நொம்ளய 
தினம் பமற்படி சு்ததிகரிபபு 
நிமலயம் மீண்டும் தி்றக்கப்பை 

உள்ளதொக அமமச்ெர பதரிவி்ததொர.
அபதபவம்ள,  எரிப்பொரும்ள தட் -
டுப்பொடின்றி விற்பமன பெய்யும் 
வமகயில் பமலும் ஒரு பதொமக 
எரிப்பொருள நொட்டுக்கு பகொளவ -
னவு பெய்யப்பட்டுள்ள நிமலயில் 
ெபபுகஸகநத எண்பைய் சு்ததிக -
ரிபபு நிமலய்தமத மீண்டும் பெயற -
்படு்ததுவதறகு தீரமொனி்ததுள்ளதொக 
அமமச்ெர உதய கம்மன்பில பதரி-
வி்ததொர.

ெபுகஸகநத எண்பைய் சு்ததிக-
ரிபபு நிமலயம் மூைப்பட்ைமதய-
டு்தது ்பல்பவறு விமரெனஙகள எழுந-
துள்ள நிமலயில் அதமன மீண்டும் 
நொம்ள தி்றப்பதறகு நைவடிக்மக 
எடுக்கப்பட்டுள்ளதொகவும் அமமச்-
ெர பமலும் பதரிவி்ததொர.              (ஸ)

இதுவமர 235 ய்பர்...
குற்றப்ப்ததிரிமகயும் தொக்கல் பெய்-

யப்பட்டுள்ளது. இதறகிமையில் 
சியொல்பகொட் ப்பொலிஸொர 900 ெநபத-
க்ததிறகுரிய ெநபதக ந்பரகம்ள மகது 
பெய்வதறகொக நகரம், அருகிலுள்ள 
கிரொமஙகள உளளிட்ை ்பல இைஙக-
ளில் பெொதமன நை்ததி வருகின்்றனர.

மகது பெய்யப்பட்ை 235 ப்பரில் 
இரண்டு முக்கிய ெநபதக ந்பரக்ளொன 
பமொஹமட் தல்ஹொ மறறும் ஃ்பர-
ஹொன் இ்தரீஸ ஆகிபயொர அைஙகுவர.

பிரியநத குமொரொவின் பிபரத ்பரி-
பெொதமன சியொல்பகொட்டின் அரொமொ 

இக்்பொல் ப்பொதனொ மவ்ததியெொமல-
யில் நிம்றவமைநதுள்ளது.

பின்னர பிரியநத குமொரொவின் 
உைல் 1122 ஆம்பியூலன்ஸ மூலம் 
்பல்தத ்பொதுகொபபுைன் லொகூர மவ்ததி-
யெொமலக்கு பகொண்டு பெல்லப்பட்ை-
தொக துமை தமலமம அமமச்ெரமவ 
பெயலொ்ளர சியொல்பகொட் தொஹிர 
ஃ்பரூக் பதரிவி்ததொர.  ெட்ை ரீதியொன 
நமைமும்றகள முடிநத பின்னர  பிரி-
யநத குமொரொவின் ெைல்தமத பகொழும்-
புக்கு அனுபபி மவக்கவும் நைவ-
டிக்மக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ைரண ்தணைமை...
பதரிவி்ததுள்ளொர. அவர அதில் 

பமலும் குறிபபிடுமகயில்,
சியொல்பகொட்டில் இலஙமக 

நிரவொக அதிகொரி பிரியநத குமொரமவ 
அடி்தது, எரி்தது, பகொமல பெய்த 
அடிப்பமைவொத கும்்பலுக்கு, குறிப -

பிட்ை கொலவமரக்குள, அதிபவக 
ெட்ை நைவடிக்மக மூலம், உச்ெ-
்பட்ெ மரை தண்ைமன வழஙகப்ப-
டுவமத்த தவிர எதுவும் எஙகம்ள 
ஆறுதல் ்படு்ததொது  'மிஸைர பிமரம் 
மினிஸைர' எனக் குறிபபிட்டுள்ளொர.

இரத்தம சிந்திய விையங்கமை ...

முடியொவிட்ைொலும் ம்றநது 
அதறகு மன்னிபபுக் பகொடு்தது 
தறப்பொது உள்ள பிரச்சிமனகம்ள 
எவவொறு தீரக்க முடியும் என்்பமத 
நொஙகள சிநதிக்க பவண்டும் என 
முன்னொள அமமச்ெரும் ்பொரொளு-
மன்்ற உறுபபினருமொன ்பொட்ைலி 
ெம்பிக்க ரைவக்க பதரிவி்ததுள்ளொர.

அ்தபதொடு, புலம்ப்பயரநதவர-
கள தம்முைன் மீண்டும் இமைநது 
மகபகொரக்க பவண்டும் எனவும் 

அவர அமழபபு விடு்ததுள்ளொர. 
யொழப்பொை்ததில் நமைப்பற்ற 
ஊைக ெநதிபபிபலபய அவர 
இவவொறு கரு்தது பதரிவி்ததுள்ளொர.

ஜனொதி்பதி்த பதரதல் 2023ஆம் 
ஆண்டு இைம்ப்பறும் என பதரி-
வி்தத ெம்பிக்க, அநத பநர்ததில் 
பநரமமயொன துஷ்பிரபயொக்ததிறகு 
எதிரொக பெயற்படுகின்்ற ஒருவர க்ள-
மி்றக்கப்படுவொர எனவும் பதரிவி்த-
துள்ளொர.

உயிரிழந்்தவரின்...
ப்பஸபுக் ்பக்க்ததில் கொபைொளி 

ஒன்ம்ற பவளியிட்டு, தனது ெபகொத-
ரர பகொல்லப்பட்ை கொட்சிகள அைங-
கிய கொபைொளிகம்ள ்பகிரவமத 
நிறு்ததுமொறு ஊைகஙகள மறறும் ெமூ-
கவமல்தத்ள ்பயனொளிகளிைம் பகொரி-
யுள்ளொர.

பமலும், தனது ெபகொதரரின் 
பகொமல பதொைர்பொன கொபைொளி-
கள ெமூகவமல்தத்ளஙகளில் ்பரவி 
வருவது தனது குடும்்ப்ததிறகும், 

குறிப்பொக பிரியநதவின் மமனவிக்-
கும், அவரது இரு பிளம்ளகளுக்கும் 
்பொதிபம்பயும் மன உம்ளச்ெமலயும் 
ஏற்படு்ததியுள்ளதொக அவர குறிபபிட்-
டுள்ளொர. இதன்கொரைமொக, ஏறக-
னபவ ்பகிரப்பட்டு வரும் கொபைொளி-
கம்ள உைனடியொக நீக்க நைவடிக்மக 
எடுக்குமொறு ெமூகவமல்தத்ளஙக-
ளுக்கு ப்பொறுப்பொன அதிகொரிகளிைம் 
பகொரிக்மக விடு்ததுள்ளதொக அவர 
பமலும் பதரிவி்ததுள்ளொர.

குடும்பததிற்கு...
பகொட்ைொ்பய ரொஜ்பக்ஷவிைம் 

்பொகிஸதொன் பிரதமர இம்ரொன் கொன் 
தமது வரு்தத்தமத்த பதரிவி்ததுள-
்ளொர. இலஙமகயரொன பிரியநத 
குமொர தியவைனவின் பகொமலயு-
ைன் பதொைரபுமைய அமன்ததுக் 
குற்றவொளிகளுக்கும்  எதிரொகச் ெட்-
ை்தமத நிமலநொட்டுவதொக, ஜனொதி-
்பதி பகொட்ைொ்பய ரொஜ்பக்ஷவிைம், 
்பொகிஸதொன் பிரதமர இம்ரொன் கொன் 
உறுதியளி்ததுள்ளொர.

ஜனொதி்பதியுைன் பதொமலப்பசி 
மூலம் உமரயொடிய ்பொகிஸதொன் பிர -

தமர, இரு நொடுகளுக்கும் இமையி-
லொன நீண்ைகொல நட்பு்றவு மறறும் 
நம்பிக்மக என்்பன ஒரு ப்பொதும் 
்பொதிப்பமைய இைமளிக்கப்பை 
மொட்ைொது என பதரிவி்ததுள்ளதொக 
ஜனொதி்பதி ஊைகபபிரிவு விடு்த-
துள்ள அறிக்மகயில் குறிபபிைப-
்பட்டுள்ளது.

இநத பெயலுைன் பதொைரபுமைய 
அமன்தது கொபைொளி கொட்சிகளும், 
தகவல்களும் தறப்பொது ்பொகிஸதொன் 
்பொதுகொபபுப பிரிவினரொல் ப்பறறுக் 
பகொள்ளப்பட்டுள்ளன.

எைக்கு 35,000...
ஏமனய ்பலமர ப்பொல துயர்ததில் 

சிக்குண்டுளப்ளன் என குறிபபிட்-
டுள்ள அவர,  அவமொனம் தொஙகொ-
மல் பவட்கி தமலகுனிகின்ப்றொம் 
எனவும் குறிபபிட்டுள்ளொர.

்பொகிஸதொனில் உள்ள இலஙமக 
கண்தொன அமமபபின் முக்கிய உறுப-
பினரொன அவர அநத அமமபபிறகு 
எழுதியுள்ள கடித்ததில் இதமன பதரி-
வி்ததுள்ளொர.

ெொமொ டிஜிட்ைலிறகு கரு்தது பதரி-
வி்ததுள்ள அவர,  இலஙமக 83,200 
விழிபவண்்பைலஙகம்ள உலகின் ்பல 

நொடுகளிறகு தொனம் பெய்துள்ளது என 
குறிபபிட்டுள்ளொர.

இவறறில் ப்பரும்ளவொனவறம்ற 
்பொகிஸதொபன சுமொர  40 வீத்ததிமன 
ப்பறறுக்பகொண்டுள்ளது என பதரிவி்த-
துள்ள அவர,  1967 முதல் கண்தொன 
ெஙகம் ்பொகிஸதொனிறகு 35,000 விழி-
பவண்்பைலஙகம்ள தொனம் பெய்துள-
்ளது எனவும் குறிபபிட்டுள்ளொர.

இலஙமக எஙகளிறகு கண்கம்ள 
தொனம் பெய்தது. நொஙகள ்பொரமவமய 
இழநதுவிட்பைொம் என அவர பதரிவி்த-
துள்ளொர.

'ஒமிக்யரான்' மவரஸால்...
ஒமிக்பரொன் மவரஸ கொல் ்பதி்தது-

விட்ைது. இநதியொவில் கரநொைகொ, 
குஜரொ்த, மகொரொஷ்டிரொ ஆகிய மொநிலங-
களில் 4 ப்பர ஒமிக்பரொன் மவரஸொல் 
்பொதிக்கப்பட்டுள்ளனர.

பமலும், ஒமிக்பரொன் மவரஸொல் 
ஆ்ப்ததிலுள்ள நொடுகள ்பட்டியலில் 
பதன்னொபபிரிக்கொ, இஙகிலொநது, 
பிபரசில், ப்பொட்ஸவொனொ, சீனொ, 
பமொரிஷியஸ, நியூசிலொநது, ஜிம் -
்பொபபவ, சிஙகபபூர, ஹொஙகொங, 
இஸபரல் ஆகிய நொடுகளும்  
உள்ளன. அதன்்படி, ஆ்ப்ததில் 
உள்ள நொடுகளில் இருநது இநதியொ 
வநதமைநத 15 ப்பர, நொட்டின் 
தமலநகரில் உள்ள எல்.என்.பஜ.பி. 
மரு்ததுவமமனயில் அனுமதிக் -

கப்பட்டுள்ளனர. இதில் ஒன்்பது 
ப்பருக்கு பகொபரொனொ பதொறறு 
இருப்பது உறுதியொகிவிட்ைது.

இவரகளுைன் அறிகுறிகள உள்ள 
மற்றவரகளின் மொதிரிகள ஒமிக்பரொன் 
பதொறறு பெொதமனக்கொக அனுபபி 
மவக்கப்பட்டுள்ளதொக அம்மரு்தது-
வமமனயின் மூ்தத அதிகொரி ஒருவர 
கூறியுள்ளொர. பமலும், புதிய விதி-
மும்றயின்்படி, ஆ்ப்ததில் உள்ள 
நொடுகளில் இருநது இநதியொ வரும் 
்பயணிகளுக்கு பகொபரொனொ பெொத-
மனகள கட்ைொயம் எடுக்கப்படுகி-
்றது. அதன் முடிவுகள வநத பின்னபர 
அவரகள விமொன நிமலய்தமத 
விட்டு பவளிபய்ற அனுமதிக்கப்படு-
கின்்றனர.

இைஙம்கயரின்...
 பகொமலமயக் கண்டி்தததுைன், 

இநத ெம்்பவ்ததிறகொக மன்னிபபு 
பகொரும் வொெகஙகள எழுதப்பட்ை 
்பதொமககம்ளயும் ஏநதியிருநதனர.

மத்தமத அவமதி்தத குற்றச்ெொட்-
டில் பிரியநத குமொர என்்ற இலஙமக-
யர கைநத பவளளிக்கிழமம ்பொகிஸ-
தொனில் பகொடூரமொக்த தொக்கப்பட்டு 

எரி்தது ்படுபகொமல பெய்யப்பட்-
ைொர. இநத ெம்்பவம் ்பல ்பொகிஸதொ -
னியரகம்ள அதிரச்சியில் ஆழ்ததி-
யுள்ளது. மனிதொபிமொனமற்ற இநத 
ெம்்பவ்ததிறகு அவரகள தஙகள 
டுவிட்ைர கைக்குகளில் இலஙமக-
யிைம் மன்னிபபு பகொரியுள்ளனர 
என்்பதும் குறிபபிை்ததக்கது.

ைனுஷ நாணயக்்காரவுக்கு ...
வமகயில் பெயற்பட்ைதொக பதரி-

வி்தது இநத கடிதம் மகயளிக்கப்பட்-
டுள்ளது. இநத விையம் பதொைரபில் 
்பக்கெொர்பற்ற விெொரமை நை்ததி, 

இவவொ்றொன விையம் எதிரகொல்த-
தில் ஏற்பைொதிருக்க நைவடிக்மக 
எடுக்குமொறு கடித்ததில் பகொரிக்மக 
விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

52 ய்பாலி 1000 ரூ்பா... (03 ஆம ்பக்்கத த்தாைர்)

பநொட்டுகள ஐம்்பமத ப்பொலிெொர 
மகப்பறறியுள்ளனர.  

பமற்படி ெநபதக ந்பரகள 35 வய-
துக்கும் 40 வயதுக்கும் இமைப்பட்-
ைவரகள என்றும் ரஙகல ப்பொலிெொர 
பதரிவி்ததுள்ளனர.  

ெநபதக ந்பரகம்ள பநறம்றயதி -
னம் பமலதிக விெொரமைகளுக்கொக 
குற்ற்த தடுபபு விெொரமை திமைக்-
க்ள்ததிைம் ஒப்பமை்ததுள்ளதொகவும் 
ப்பொலிஸ ஊைகப பிரிவு பதரிவி்த-
தது.(ஸ)  

தீர்வு த்தாைர்்பா்க ்தங்களுைன்...
ெரவபதெ்ததிறகு பகொண்டுபெலப்பட்டுள்ள 

விவகொரம் ்பொரொளுமன்்ற்ததில் இைம்ப்பற்ற 
பநடுஞெொமலகள அமமச்சு,ப்பொக்குவர்தது 
அமமச்சு ,பதொழில் அமமச்சு, மறறும் 3 இரொ-
ஜொஙக அமமச்சுக்கள ஆகியவறறுக்கொன நிதி 
ஒதுக்கீடுகள மீதொன குழு நிமல விவொத்ததில் 
பநறறு உமரயொறறுமகயிபலபய இவவொறு 
பதரிவி்ததொர. அவர பமலும் கூறுமகயில்,  

தமிழ பதசிய கூட்ைமமபபின் தூதுக் குழு 
அண்மமயில் அபமரிக்கொ,கனைொ மறறும் 
பிரி்ததொனியொவிறகொன விஜய்தமத பமற-
பகொண்ை நிமலயில் அது குறி்தத பெய்திகள, 
ஊகஙகள விமரெனஙகள பவளிவநதுள்ளன. 
எமது உள்ளக விவகொரஙள ெரவபதெ மயப்ப-
டு்ததப்பட்டுள்ளன  

 ஒஸபலொ உைன்்படிக்மகயின் பின்னரும் 
ஐக்கிய இலஙமகக்குள ெமஷ்டி மும்றமம -
யிலொன அதிகொர ்பகிரவு குறி்தது பவளிவிவ-
கொர அமமச்ெர இைக்கம் பதரிவி்ததுள்ளொர. 
மஹிநத ரொஜ்பக்ஷ ஆட்சியின் ப்பொதும் கற -
றுக்பகொண்ை ்பொைஙகள மறறும் நல்லிைக்க 
ஆமைக்குழு மூலமொக அதிகொர ்பரவலொக்கல் 
குறி்தது ப்பரொசிரியர திஸஸ விதொரை குழு 
்பரிநதுமர்ததுள்ளது. 

ம்ததியின் அதிகொரஙகள மொகொைஙகளுக்கு 

வழஙகப்பை பவண்டும், தமலயீடுகள 
இல்லொத வமகயில் அமவ அமமய பவண்டும் 
என ்பரிநதுமரக்கப்பட்ைது. ஆனொல் இன்று -
வமர இநத ்பரிநதுமரகள நமைமும்றப்படு்த-
தப்பைவில்மல.  

நல்லிைக்க்தமத உருவொக்கும் தீரவு 
இதுபவன இநதியொவிறகும், ெரவபதெ்ததிற-
கும் பதொைரச்சியொக வொக்குறுதி வழஙகப்பட்-
டுள்ளது.  

ஒட்டுபமொ்தத ெரவபதெ தரபபிறகும் ஒரு 
வொக்குறுதிமய வழஙகிவிட்டு இன்று அதில் 
இருநது மொறு்பட்டு, ஒரு நொடு ஒரு ெட்ைம் 
என்்ற சுபலொக்ததுைன் இயஙக முயறசிக்கின்-
்றது. ஒபர நொடு, ஒபர ெட்ைம் யதொர்ததம் 
என்்றொல் ம்ததியின் எநதபவொரு அதிகொரமும் 
மொகொைஙகளுக்கு வழஙகப்பைொது. 

அவவொ்றொன நிமலயில் இநத பகொளமக-
யில் மொகொைஙகள எவவொறு அதிகொர ்பரவலு-
ைன் பெயற்பை முடியும். தமிழ பதசிய கூட்ை-
மமபபு மக்களின் மக்களின் ப்பரும்்பொன்மம 
ஆதரமவ ப்பறறுள்ள கட்சி என்்ற ரீதியில் 
எமது மக்களின் நிமலப்பொட்மை ெரவபதெ 
ெமூக்ததிைம் பகொண்டு பெர்ததுளப்ளொம். இநத 
பநருக்கடிக்கு தீரவுகம்ள ப்பறறுக்பகொடு்தது 
எமக்கு உதவ பவண்டும் . என்்றொர. 

ரயிலில் யைாதுணடு ...
பமொதுண்டு குடும்்பஸதர ஒருவர 

உயிரிழநதுள்ளொர.
மட்ைக்க்ளபபு - திரொய்மடு மூன்்றொம் 

குறுக்கு வீதியில் வசிக்கும் பெல்மலயொ 
அபெொக்குமொர எனும் 43 வயது மதிக்க்த-
தக்க  குடும்்பஸதர ஒருவபர இவவொறு 
பநறறு அதிகொமல உயிரிழநதுள்ளொர.

குறி்தத ்பகுதிக்கு வநத மட்ைக்க-
்ளபபு மொவட்ை குற்ற்ததையவியல் 
பிரிவு ப்பொலிஸொர விெொரமைகம்ள 
முன்பனடு்தத அபதபநரம் மட்ைக்க-
்ளபபு நீதவொன் நீதிமன்்ற நீதி்பதியின் 
்பணிபபுமரக்கு அமமய களுவொஞசி-
குடி பிரபதெ திடீர மரை விெொரமை 
அதிகொரி சிதம்்பரபபிளம்ள ஜீவபர்த-

தினம் பிபரத்தமதப ்பொரமவயிட்-
டுள்ளொர.

 அ்ததுைன் விெொரமைகம்ள முன்-
பனடு்தது, பிபரத்தமத மட்ைக்க-
்ளபபு ப்பொதனொ மவ்ததியெொமலக்குக் 
பகொண்டு பென்று உைறகூறறுப ்பரிபெொ-
தமனக்குட்்படு்ததும்்படி ப்பொலிஸொரி-
ைம் உ்ததரவிட்டுள்ளொர.

உயிரிழநதவரின் ெைலம் மட்ைக்க-
்ளபபு ப்பொதனொ மவ்ததியெொமலக்கு 
அனுப்பப்பட்டுள்ளதுைன், குறி்தத 
வி்ப்தது பதொைர்பொன பமலதிக விெொர-
மைகம்ள மட்ைக்க்ளபபு ப்பொலிஸொர 
பமறபகொண்டு வருகின்்றமம குறிபபி-
ை்ததக்கது.

எைது ்கணவரது த்காமைக்கு ...
ப்பொறியியலொ்ளர பிரியநத குமொர-

வின் மமனவி பவண்டுபகொள விடு்த -
துள்ளொர.

அ்தபதொடு, தனது கைவரின் 
மரைம் குறி்தது ்பொகிஸதொன் 
இலஙமக அரெொஙகஙகள பநரமம-
யொன மும்றயில் விெொரமைமய 
முன்பனடுக்க பவண்டும் எனவும் 
அவர பமலும் பகட்டுள்ளொர.

பெய்திகள மூலபம அவர பகொடூர -
மொன வித்ததில் பகொல்லப்பட்ைமத 
தொஙகள அறிநததொகவும், அதன் 

பின்னர இமைய்ததிலும் ெம்்பவம் 
குறி்தது ்பொர்தததொகவும்   பிரியநத 
குமொரவின் மமனவி பதரிவி்ததுள-
்ளொர. பமலும் அவர மிகவும் அமம -
தியொன மனிதர என பதரிவி்தத 
பிரியநத குமொரவின் மமனவி, குற -
்றவொளிகம்ள நீதியின் முன் நிறு்தது-
வதன் மூலம் தனது கைவருக்கும் 
தனது இரு பிளம்ளகளிறகும் நீதிமய 
வழஙகுமொறு இரு நொடுகளினதும் 
தமலவரகளிைம் பகொரிக்மக விடு்த-
துள்ளொர.

30 மில். த்பறுைதியாை ...
சுஙக ப்பொமதபப்பொருள தடுபபு 

பிரிவினர  கண்டுபிடி்ததுள்ளனர. 
இநதியொவில் இருநது இலஙமக 

வர்ததகர ஒருவரினொல் இநத 
ப்பொமதபப்பொருள பகொண்டுவரப-
்பட்டுள்ளதொக சுஙக ஊைகப ப்பச்ெொ-
்ளர பிரதி சுஙகப ்பணிப்பொ்ளர சுத்த 

சில்வொ பதரிவி்ததுள்ளொர. அவரிைம் 
இருநது 1.5 கிபலொ ஐஸ ப்பொமத 
ப்பொருள கண்டுபிடிக்கப்பட்ைது.
ெநபதக ந்பர பகொழும்பு கிரொண்ட் -
்பொஸ ்பகுதிமயச் பெரநத 43 வயது -
மையவர என பதரிவிக்கப்படுகி -
்றது.

உயிரிழந்ய்தாரது ...
மொவட்ை மவ்ததியெொமலயில் ெனிக்-

கிழமம இரவு  (04) உயிரிழநதுள்ளதொக 
ப்பொலிஸொர பதரிவி்ததனர. இவவொறு உயிரி-
ழநத ப்பண் கிண்ணியொ குறிஞெொக்பகணி 

்பகுதிமயச் பெரநத மூன்று பிளம்ளக-
ளின் தொயொரொன ெக்கரிய்யொ கொலிஸொ (42) 
என அமையொ்ளம் கொைப்பட்டுள்ளதொக 
ப்பொலிஸொர பதரிவி்ததனர.

பிரியந்்தகுைாரவின் சைைம ...
இலஙமகக்கு பகொண்டு வரப்பை -

வுள்ளதொக பவளிவிவகொர அமமச்சு 
பதரிவி்ததுள்ளது.

2021 டிெம்்பர 03 ஆம் திகதி 
்பொகிஸதொனில் சியொல்பகொட் ்பகு-
தியில் கலகக் கும்்பலொல் சி்ததிரவ-
மதக்கு உட்்படு்ததப்பட்டு, பகொமல 
பெய்யப்பட்ை திரு. தியவைனபக 
பதொன் நநதசிறி பிரியநத குமொரவின் 
ெைலம் இன்று  06 ஆம் திகதி ஸ்ரீலங-
கன் எயொரமலன்ஸ விமொன பெமவ 
ஊைொக அரெ பெலவில் இலஙமகக்கு 
அனுபபி மவக்கப்பைவுள்ளது.

ெைலம் ்பண்ைொரநொயக்க ெரவ -
பதெ விமொன நிமலய்ததில் மவ்தது 
அவரது அடு்தத நிமல உ்றவினரக-
்ளொல் ஏறறுக்பகொள்ளப்படும். 

பவளிநொட்டு அமமச்சு இநத விை-
ய்தமத ஒருஙகிமை்தது வருகின்-
்றது.

பிரியநத குமொரவின் மரைம் 
பதொைரபிலொன விெொரமை அறிக்மக 
ஒன்ம்ற வழஙகுமொறு இஸலொமொ-
்பொ்ததில் உள்ள இலஙமக உயரஸதொ-
னிகரொலயம் ்பொகிஸதொன் பவளிவிவ-
கொர அமமச்சிைம் பகொரியுள்ளது.

ஜைாதி்பதியுைன் டு்பாயில் ...
இரொச்சிய்ததில் இலஙமக ஜனொதி்ப-

தியுைன் ப்பச்சுவொர்தமதகம்ள பமற-
பகொண்பைன் என இம்ரொன்கொன் டுவிட்-
ைர பெய்தியில் பதரிவி்ததுள்ளொர.  

100 ப்பர மகதுபெய்யப்பட்டுள்ள-

னர. அவரகளிறகு எதிரொக ெட்ை்ததின் 
அடிப்பமையில் முழுமமயொன நைவ-
டிக்மக எடுக்கப்படும் என பதரிவி்த-
பதன் என இம்ரொன்கொன் இதன்ப்பொது 
பதரிவி்ததுள்ளொர.  

நீதிைன்்றங்களின்.. (03 ஆம ்பக்்கத த்தாைர்)

நிரவொகம் குடும்்ப விைய்ததில்தொன் 
என்்பதொகபவ,இஸலொ்ததின் ெட்ை்ததுக்கு 
ப்பொருளபகொள்ளப்பை பவண்டும்.   

நொட்டில் எது நைநதொலும் முஸலிம்க-
ளின் தனியொர ெட்ை்தமத கும்றகூறுவதற-
பகன்ப்ற ஒரு கூட்ைம் ஓடி்த திரிகின்்ற 
கொலமிது.இமத்த தீரப்பதில்,அரசியல் 
தமலமமகளுக்கும் ஆன்மீக்த தமலமம-

களுக்கும் இமையில் ஏற்பட்ை இழு்ப-
றிகளதொன்,இன்று குரஙகின் மகயில் 
பூமொமலமயக் பகொடு்தத நிமலமமமய 
ஏற்படு்ததியிருக்கி்றது. நொன், நீதிய-
மமச்ெரொக இருநத கொல்ததிலும் இநதப 
பிரச்சிமனமய தீரக்க முயறசிக்கப-
்பட்டு 19 ப்பர பகொண்ை குழு அமமக்-
கப்பட்ைது.

இை, ை்த ய்ப்தங்களுக்கு அப்்பால்... (03 ஆ ம ்பக்்கத த்தாைர்)

யு்தததிறகு பின்னர தமிழரொக-
யிருக்கலொம், முஸலிமொகயிருக்க-
லொம், சிஙக்ளவரொகயிருக்கலொம் 
்பொரிய்ளவொன பிரச்சிமனகம்ளபய 
எதிரபகொண்டுவருகின்்றனர. கிரொம 
பெமவயொ்ளரகள, பிரபதெ பெயலொ-
்ளரகளின் பெயற்பொடுகள குறி்தது 
ஆரொயும் வமகயில் புதிய ஆமைக்-
குழுபவொன்ம்ற அமமக்கபவண்டும் 
என்்ற பகொரிக்மகயிமன மக்கள எங -
களிைம் முன்மவ்ததுள்ளனர. அர -
ெொஙகம் வழஙகும் ெலுமககள மக்க -
ளுக்கு கிமைக்கவில்மலபயன்்றொல் 
அதமன மக்கள யொரிைம் பென்று 

மும்றயிடுவது. இது பதொைரபில் மக்-
களின் கும்றகம்ள நொஙகள உளவொங-
கியுளப்ளொம்.

இது பதொைரபில் விபெை கவனம் 
பெலு்ததப்பட்டு அநத பிரச்சிமன -
கள குறி்தது ஆரொயப்படும். மக்க -
ளின் பிரச்சிமனகம்ள மும்றயொக 
அணுகப்பைொத கொரை்ததினொ -
பலபய மக்கள எஙகளிைம் பிரச்சி -
மனகம்ள முன்மவ்தது வருகின்்ற -
னர.

இநத அதிகொரிகள மும்றயொன 
தமது பெமவயிமன முன்பனடுக் -
கொவிட்ைொல் நொஙகள அதறகொன 

நைவடிக்மகயிமனபயடு்தது அநத 
பெமவயிமனப ப்பறறுக்பகொடுக்க -
பவண்டிய நிமலபயற்படும்.

வைக்கிறகு நொஙகள பென்்ற -
ப்பொதும் கிழக்கு மொகொை்ததிறகு 
வநதப்பொதும் மக்கள எஙகளிைம் 
்பல்பவறு பிரச்சிமனகம்ள பதரிவிக் -
கவருகின்்றனர. இன்று வொமழச்பெ -
மனக்கு வநதப்பொது ப்பரும்ளவொன 
மக்கள எஙகளிைம் வநது தஙக்ளது 
பிரச்சிமனகம்ள முன்மவ்ததனர.

ஒரு நொடு ஒரு ெட்ைம் என்னும் 
பெயலணி ஊைொக தமிழர என்ப்றொ, 
சிஙக்ளவர என்ப்றொ, முஸலிம் -

கள என்ப்றொ முக்கிய்ததுவப்ப -
டு்ததுவதில்மல.

இன, மத ப்பதஙகளுக்கு அப்பொல் 
அமன்தது இன மத மக்களும் 
இமைநது இநத நொட்மை கட்டி -
பயழுப்பபவண்டும் என்்பபத இநத 
பெயலணியின் பநொக்கமொகும்.

ஒரு நொடு ஒரு ெட்ைம் என்னும் 
பெயலணி ஊைொக ப்ப்றப்படும் 
மக்கள கரு்ததுகள ஜனொதி்பதியிைம் 
பகொண்டுபெல்லப்பட்டு அநத மக் -
களுக்கொன சுபீட்ெமொன வொழக்மக -
யிமன வழஙகுவபத எமது பநொக்க -
மொகும் என்்றொர.

திமரக்குப் பின்ைாலிருந்து... (03 ஆம ்பக்்கத த்தாைர்)

நைவடிக்மகயில் அவரது வகி்பொக்த-
திறகு மதிப்பளிக்க பவண்டும்.   

அன்று எமது நொட்டின் ஜனநொயகம் 
்பொரதூரமொன வமகயில் ்பொதிக்கப்பட்-
டிருநத நிமலமமபய கொைப்பட்ைது. 
ஜனொதி்பதி பதரதல் பிரெொரஙகளில் 
கலநதுபகொண்ைவரகள ்படுபகொமல 
பெய்யப்பட்டு அவரக்ளது ெைலஙகள 
கொட்சிப்படு்ததப்பட்ை நிமலமம கூை 
கொைப்பட்ைது. ்படுபகொமலகள, அச்-
சுறு்ததல்கள மறறும் ெவொல்களுக்கு 
ம்ததியில் ஜனொதி்பதி்த பதரதலுக்கொன 

நைவடிக்மகமய சிறிபென குபர வழிந-
ை்ததினொர.  

ெவொல்கள மறறும் பநருக்கடிகம்ள 
எதிரபகொண்டு தனது அணியின் ்பொது-
கொபபில் விைொமுயறசியுைன் பெயல்-
்பட்ை அவர, நம் நொட்டில் ஜனநொயக 
அமமபபு நிமல்ததிருப்பதறகு ஆறறிய 
விமல மதிப்பற்ற ்பஙகளிபம்ப நொன் 
நிமனவு்படு்ததுகின்ப்றன்.   

ஜனொதி்பதி ரைசிஙக பிபரமதொெவின் 
தமலமமயின் கீழ, வீைமமபபு மறறும் 
நகர அபிவிரு்ததிக்கொன அமமச்ெரமவ 

அமமச்சு அவரிைம் ஒப்பமைக்கப-
்பட்டு, ெம்்பநதப்பட்ை அமமச்சின் இரொ-
ஜொஙக அமமச்ெர ்பதவிக்கு நொன் பதரிவு 
பெய்யப்பட்பைன். அமமச்ெர சிறிபென 
குபரயின் கீழ இரொஜொஙக அமமச்ெரொக 
நொன் ப்பற்ற அனு்பவமும் எனது அரசி-
யல் வொழக்மகக்கு ்பலமொக அமமநதது.  

தன் தமலவரிைம் கூை பெொல்ல 
பவண்டியமத பநரடியொகச் பெொல்லும் 
வலிமம அவருக்கு இருநதது. தமல-
மமயும் அவரது நம்்பக்ததன்மமமய 
நன்கு உைரநதிருநதது.  

சிறிபென குபர அவரகள ஜனொதி்பதி 
ரைசிஙக பிபரமதொெவின் வொழநொ-
ளில் மகிழச்சியொன தருைஙகம்ளப 
ப்பொலபவ பெொகமொன தருைஙகளிலும் 
உற்ற நண்்பரொகவும் இருநதொர. குறிப-
்பொக அரசியலில் இ்ததமகய ்பொரமவ 
அரிதொகபவ உள்ளது.அவர நம்பிய 
பகொளமககள மறறும் அவர நம்பிய 
தமலமம்ததுவ்ததுைன் அவர பமற-
பகொண்ை ்பயைம் அரசியலில் எமக்கு 
ஒரு சி்றநத முன்மொதிரியொக அமமந-
தது.  

இராஜாங்க அமைச்சின்... (03 ஆம ்பக்்கத த்தாைர்)

அப்பசிறிவர்ததனவின்நியமன்த -
துக்கும் அனுமதி வழஙகப்பட்டிருப்ப-
தொக பெயலொ்ளர நொயகம் பதரிவி்ததொர.  

அலஙகொர மீன்கள, நன்னீர மீன்கள, 
இ்றொல் வ்ளரபபு, கைறப்றொழில் தும்ற-
முகஙகள அபிவிரு்ததி, ்பல நொள 
கைறப்றொழில் அலுவல்கள மறறும் 

மீன் ஏறறுமதி இரொஜொஙக அமமச்சின் 
பெயலொ்ளரொக ஜயநத ெநதிரபெொம-
வின் நியமன்ததுக்கும் உயர ்பதவிகள 
்பறறிய குழு அனுமதி வழஙகியுள்ளது.  

மொமலதீவுக்கொன இலஙமக தூதுவ-
ரொக ஏ.எம்.பஜ.ெொதிக்மக நியமிப்பதற-
கும் அனுமதி வழஙகப்பட்டுள்ளது.  

்பாகிஸ்தானில் இைஙம்கயர்... (03 ஆம ்பக்்கத த்தாைர்)

அ்தபதொடு இச்ெம்்பவம் பதொைர -
பில் ்பொகிஸதொன் அரசு உைனடியொக 
ப்பொறுபபு கூ்ற பவண்டும் எனவும் 
பகட்டுக்பகொண்ைொர.  பமலும் கொட்டு-
மிரொண்டி்ததனமொன பெயமல வன்மம-

யொகக் கண்டிப்பபதொடு குற்றவொளிகள 
தண்டிக்கப்பட்டு நீதி நிமலநொட்ைப-
்பை நொம் அமனவரும் ஒன்றிமைய-
பவண்டு என இரொஜொஙக அமமச்ெர 
பமலும் பகட்டுக்பகொண்ைொர.  
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G - 2022

Nrjd gris cw;gj;jpia Nkk;gLj;Jjy; kw;Wk; 

toq;fy; xOq;FgLj;jy; kw;Wk; ney; kw;Wk; 

jhdpa ,aw;if czT kuf;fwp> gotif> 

kpsfha;> ntq;fhak; kw;Wk; cUisf;fpoq;F 

gaph;r;nra;if Nkk;ghL> tpij cw;gj;jp kw;Wk; 

cah; njhopy;El;g tptrha mikr;R

jk;Gj;Njfk tpNrl nghUshjhu kj;jpa epiyaj;jpd; 

Kfhikj;Jt nghWg;gpdhy; jk;Gj;Njfk tpNrl nghUshjhu 

epiyaj;jpw;F gpd;tUk; Nritfis toq;Fk; ,lj;jpw;fhf 

mDuhGuk; khtl;lj;jpDs; epue;ju tjpitf; nfhz;l egh;fs; 

kw;Wk; epWtdq;fsplkpUe;J tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

01. jk;Gj;Njfk tpNrl nghUshjhu kj;jpa epiyaj;jpy; 

cs;tUk; thfdq;fSf;fhd mDkjpg;gj;jpuq;fis 

toq;Fjy;

02. rpw;Wz;br;rhiy 01

03. rpw;Wz;br;rhiy 02

04. rpw;Wz;br;rhiy 03

,J njhlh;gpyhd Nkyjpf tpguq;fis gpd;tUk; 

,izajsj;jpy; my;yJ nghUshjhu kj;jpa epiyaj;jpd; 

KfhikahshplkpUe;J 025-2275171 vDk; njhiyNgrp 

,yf;fj;jpd; Clhfg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

https://www.thaambuttegamadec.com/app/public/? - 
tpNrl nghUshjhu kj;jpa epiyak; - jk;Gj;Njfk

https://www.thaambuttegama.ds.gov.lk/index.php/en/ - 
gpuNjr nrayfk;; - jk;Gj;Njfk

fl;lisapd; gpufhuk;>

Rkpj; Nf. Nrhkuj;d>

gpuNjr nrayhsh; (jk;Gj;Njfk) / ngWiff; FOj; 

jiyth;>

jk;Gj;Njfk tpNrl nghUshjhu kj;jpa epiya 

Kfhikj;Jtg; nghWg;G>

Kfhikj;Jt mYtyfk;>

jk;Gj;Njfk.

2021-12-06.

2021 brk;gh; 08Mk; jpfjp Vy tpw;gidapD}lhf 66>000 kpy;ypad; &ghTf;fhd  

jpiwNrhp cz;bay;fs;  toq;fg;gLk;.

  jpiwNrhp cz;bay; toq;fy;fspd; tpguq;fs; gpd;tUkhW:

Kjph;Tf; fhyk; 91 ehl;fs; 182 ehl;fs; 364 ehl;fs; nkhj;jk;

Iv];Ivd;* LKA09122C114** LKA18222F106** LKA36422L090**

Kd;itf;fg;gl;l 

njhif (&. kpy;.)
18,000 24,000 24,000 66,000

Vy tpw;gidj; jpfjp : 2021 brk;gh; 08

jPh;g;gdTj; jpfjp  : 2021 brk;gh; 10

toq;fg;gLk; jpfjp  : 2021 brk;gh; 10

tpiyf;Fwpg;gPL rkh;g;gpf;fg;gLtjw;fhd : 2021 brk;gh; 08

,Wjpj; jpfjpAk; NeuKk;  Gjd;fpoik K.g. 11.00 

tpiyf;Fwpg;gPl;bd; Mff;Fiwe;j njhif :  Ie;J kpy;ypad; &gha;fs;   

(&.5>000>000/-) mjpypUe;;J

xU kpy;ypad; &gha;fspd;

(&.1>000>000/-) 
ngUf;fq;fspypUe;J

murhq;f gpizaq;fspYs;s Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;J tpiyf;Fwpg;gPLfs; 

Nfhug;gLfpd;wd. ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; toq;fg;gl;l ,yj;jpudpay; 

tpiyf;Fwpg;gPl;L trjpa+lhf kl;LNk  tpiyf;Fwpg;gPLfs; mDg;gg;gl Ntz;Lk;.

re;ij epiyikfSf;fika ,yq;if kj;jpa tq;fp Vyq;fspy; 

KjpHTfSf;fpilapyhd njhiffis kPs; xJf;Fr; nra;tjd; %yk; 

xt;nthU KjpHTf;Fk; Kd;itf;fg;gl;l njhiffspYk; ghHf;f caHe;j 

my;yJ Fiwe;j njhifapid> Kd;itf;fg;gLfpd;w nkhj;j njhifapid 

tpQ;rhJ Vw;Wf;nfhs;sf;$Lk;.

mf;Fapl;b nrf;Fhpl;B]; ypkpll; 2206297

,yq;if tq;fp 2541938

nfg;gpl;ly; viyad;]; ypkpll; 2317777

,yq;if nfhkh;\y; tq;fp gpvy;rp 2332319

g;ng];l; nfg;gpl;ly; nu]hP]; gpvy;rp; 2639883

vd;v];gP gz;l; kNd[;kd;w; fk;gdp ypkpll; 2425010

kf;fs; tq;fp 2206783

rk;gj; tq;fp gpvy;rp 2305842

nryhd; tq;fp gpvy;rp 2456340

nty;j;w];w; nrf;Fhpl;B]; ypkpll; 2675096

fPo;f;fhZk; Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;Jk; ve;jnthU chpkk; ngw;w tHj;jf 

tq;fpfsplkpUe;Jk; jpiwNrhp cz;bay;fis nfhs;tdT nra;AkhW nghJkf;fs; 

miof;fg;gLfpd;wdh;.

,yq;if [dehaf Nrh\yprf; FbauR

vk;.,rl;.vk;.Mrpk;

     nghJg;gLfldpd; fz;fhzpg;ghsH/gjpthsH

toq;Fk; mYtyfk;:

nghJg;gLfld; jpizf;fsk;> 

,yq;if kj;jpa tq;fp>
30> rdhjpgjp khtj;ij> nfhOk;G-1.
njhiyNgrp: +94112477011> njhiyefy;: +94112477687
ntg;jsk;: www.cbsl.gov.lk

jpiwNrhp cz;bay;fs; toq;fy;

  gd;dhl;Lg; gpizaq;fs; milahs ,yf;fk;

 tq;fp tpLKiw ehnshd;wpy; Kjph;r;rp tUfpd;wtplj;J jpiwNrhp cz;bay; 

Kjph;r;rpfSf;F Gjpa tpLKiw tpjpKiw Vw;GilajhFk; mjhtJ 2022 

,ypUe;J nraw;ghl;Lf;F tUk;> nfhLg;gdTfs;> cldbahfj; njhlh;e;J 

tUfpd;w mYty; ehsd;W Nkw;nfhs;sg;gLk;.

- Auto Focus

To Buy Your Dream Vehicle within your Budget

Hot Line
E-mail

adzsuo@gmail.com

YOU NAME IT,
   WE HAVE IT

If it is a vehicle you want,

 Magazine Issued with  Sunday Observer

THE ONLY PLACE 
TO BUY YOUR
DREAM CAR!

011 2 429 369
011 2 429 368



8 2021 டிசம்பர் 6 திங்கட்கிழமை6–12–2021

,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis ,yq;if 

JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; NfhUfpwhh;.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah; Nfs;tpg; 

gpizj; 

njhif (&gh)

Mtzf; fl;lzk; (VAT 
cs;slf;fg;gl;L;s;sJ)

KbTWj;jy; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CMS/LP/20/PT/04/057 Gold Coins - 22KT with SLPA Logo 789,500.00 12,500.00 03-01-2022

gp.g. 1.30 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03k; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; Vw;ghLfs; 

gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l 

xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; 

ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L 

cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; 

gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ Ie;J (5) 

tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 

KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tp;iykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; mYtyf Neuq;fspy; 

ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; gpd; 2021 

brk;gh; 06Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd Neuj;jpy; %Lk; jpfjpf;F 

Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd 

tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; 

Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhff; 

fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; %Lk; Ntisapy; Neubahfr; 

rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. midj;J tpiykDf;fSlDk; 

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>
toq;fy;fs; gphpT>
,yq;if JiwKf mjpfhu rig>
,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp>
nfhOk;G-01.
njhiyNgrp vz;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638 
njhiyefy; ,y. 2381652> 2370443

xg;ge;jf;fhuh;fs; kw;Wk; toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; - 2022
gpujp gpujhd nrayhsh; (nghwpapay; Nritfs;) mYtyfk;

Cth khfhzk;
2022Mk; tUlj;jpw;fhf gpujp gpujhd nrayhsh; (nghwpapay; Nritfs;) mYtyfk;> khfhz fl;blg; gzpg;ghsh; mYtyfk;> 

khfhz ,ae;jpug; nghwpapayhsh; mYtyfk; kw;Wk; 05 gpuhe;jpa nghwpapay; mYtyfq;fs; kw;Wk; nraw;jpl;lq;fis 

mKy;gLj;Jk; gphpTf;fhf gpd;tUk; nghUl;fis toq;Fk; Nritiag; ngw;Wf;nfhs;tw;fhf cw;gj;jpahsh;fs;> Kfth;fs;> 

gjpT nra;ag;gl;l $l;LwTr; rq;fq;fs;> $l;Lj;jhgdq;fs; kw;Wk; mur epWtdq;fs;> fpuhNkhja rigfs;> mq;fPfhpf;fg;gl;l 

th;j;jf epWtdq;fs;> xg;ge;jf;fhuh;fs; kw;Wk; egh;fs; ,e;j epWtdj;jpd; fPo; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd. Cth khfhzj;jpDs; epue;ju tjpitf; nfhz;l xg;ge;jf;fhuh;fs; kw;Wk; toq;Feh;fs; njhlh;gpy; tpNrl 

ftdk; nrYj;jg;gLk;.

gpd;tUk; xt;nthU toq;fypd; nghUl;Lk; 750.00 &ghTk; kw;Wk; mjw;F Nkyhd xt;nthU toq;fYf;fhfTk; 250.00 &gh 

kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf nrYj;Jjy; Ntz;Lk; vd;gJld;> midj;Jf; nfhLg;gdTfSk; ~~gpujpg; gpujhd nrayhsh; 

(nghwpapay; Nritfs;)> gpujpg; gpujhd nrayhhsh; (nghwpapay; Nritfs;) mYtyfk;> gpq;muht> gJis|| vDk; ngahpy; 

toq;fg;gLk; mQ;ry; mYtyfk; gJis vdf; Fwpg;gplg;gl;l fhRf; fl;lis %yk; my;yJ mYtyfj;jpw;F rKfk; je;J 

nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il tpz;zg;gj;Jld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

midj;J tpz;zg;gq;fSk; ~~gpujpg; gpujhd nrayhsh; (nghwpapay; Nritfs;)> gpujpg; gpujhd nrayhhsh; (nghwpapay; 

Nritfs;) mYtyfk;> gpq;muht> gJis|| vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghy; %yk; 2021-12-30Mk; jpfjpf;F Kd; mDg;Gjy; 

Ntz;Lk;. my;yhtpby; mj;jpdj;jpw;F Kd; gpd;tUk; Kfthpf;F Nehpy; nfhz;Lte;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fisj; 

jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; - 2022|| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

njh. 

,y.
toq;fy; / Nritfs;

eph;khz Nritfs;

01. jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; eph;khz Nritfs; (CIDA gjpTj; juj;ijf; Fwpg;gpLq;fs;)

toq;fy; Nritfs;

02. midj;J mYtyff; fhfpjhjpfis toq;Fjy;

03. midj;J mYtyf cgfuzq;fs; (kuk;> cUf;F> gpsh];bf;> ehhpio> ,Uk;G)

04. jpiur;rPiyfs;> jiu tphpg;Gfs;> Nkir tphpg;Gfs; toq;Fjy;

05. fzdp kw;Wk; fzdp Jizg;ghfq;fs;> NuhzpNah> Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs;

06. ,yj;jpudpay; tFjpf;Fs; mlq;Fk; midj;Jg; nghUl;fSk; (Xth;n`l; Gun[f;lh;> fkuh> tPbNah fkuh> 

ky;bkPbah Gun[f;lh;> Fsph;rhjdg;ngl;b> tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuk;)

07. midj;J eph;khz ,ae;jpuk; kw;Wk; thfdq;fSf;Fj; Njitahd lah;> ba+g; kw;Wk; nfhyh;> ngl;lwpfs;

08. kpd;gpwg;ghf;fp ,ae;jpuq;fs; / ePh;g; gk;gpfs;
09. midj;J tifahd fl;blg; nghUl;fs;> ePh;f; Foha;fs;> mhpe;j kuk;> epwg;g+r;R tiffs; kw;Wk; Vida nghUl;fs;

10. midj;J tifahd Jg;GuNtw;ghl;Lg; nghUl;fs;> Jg;GuNtw;ghl;L ,urhadg; nghUl;fs;> Fg;igfisr; Nrfhpf;Fk; 

igfs;> nghypj;jPd; ciwfs;> ,urhadg; nghUl;fs; kw;Wk; ,urhad cgfuzq;fs; kw;Wk; fhy;Jilg;gk;

11. midj;J mr;R Ntiyfs; (gjhif> mwptpj;jy; gyif) ,wg;gh; Kj;jpiufs;> gpsh];bf; ngah;g; gyiffs; 

kw;Wk; jpizf;fs milahs ml;ilfs;

12. rfy tifahd jfty; njhopy;El;g Nritfs; (nkd;nghUs; tbtikg;G> fzdp tiyaikg;gply;> 

,izajsq;fis mikj;jy; kw;Wk; ,iaGila Vida Ntiyfs;)

Vida Nritfs;

13. kpd;rhu fk;gpapizg;G> kpd;gpwg;ghf;fp ,ae;jpuk; kw;Wk; ePh;f;Foha;> ePh;g;gk;gp jpUj;jNtiyfs;

14. tspr;rPuhf;fp> Fsph;rhjdg; ngl;b kw;Wk; ciwepiy Fsp&l;bfspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; guhkhpg;G Ntiyfs;

15. fzdp> njhiyefy; ,ae;jpuk; kw;Wk; Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fis Nrh;tp]; nra;jy; kw;Wk; jpUj;jNtiyfs;

16. midj;J tifahd Nlhdh;fs;

17. thfdq;fspd; jfu Ntiyfs; kw;Wk; epwg;g+r;R Ntiyfs;> ehhpio Nrit kw;Wk; F\d; ,Ljy;> fhh;gl; 

Ntiyfs;> ];bf;fh;> ,yf;fj; jfLfs;

epge;jidfs;

1. cld;gbf;ifapd; gpufhuk; toq;fy; kw;Wk; Nritfisr; nra;ahjth;fs; kw;Wk; ,uz;L KiwfSf;F Nky; gjpyspf;fhj 

toq;Feh;fis gjpNtl;bypUe;J mfw;wg;gLtjw;F eltbf;if vLf;fg;gLk;.

2. midj;J tpz;zg;gq;fSk; 2021-12-30Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghy; %yk; my;yJ 

gpujpg; gpujhd nrayhsh; (nghwpapay; Nritfs;) mYtyfj;jpw;F tUif je;J rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

3. nghUl;fisf; nfhs;tdT nra;Ak; kw;Wk; Nritfis ngw;Wf;nfhs;Sk; chpikia epWtdj;jpd; nrayhsh; jd;dfj;Nj 

nfhz;Ls;shh;. jhkjkhff; fpilf;Fk; tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

4. toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fis gjpT nra;jy; my;yJ gjpT nra;ahky; tpLk; mjpfhuj;ij gpujpg; gpujhd 

nrayhsh; (nghwpapay; Nritfs;) mYtyfk; jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh;.

nghwp. Nf.V.gP. nrndtpuj;d>

gpujp gpujhd nrayhsh; (nghwpapay; Nritfs;)>

gpujp gpujhd nrayhsh; (nghwpapay; Nritfs;) mYtyfk;>

gpq;muht> gJis.

2021-11-30

njhiyNgrp ,yf;fk;: 055-2222217/ 055-2222218  njhiyefy; ,y. 055-2222218

xg;ge;jf;fhuh;fs; / toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;
01. tpz;zg;gjhuhpd; ngah;: ............................................................................................................................................................

02. tpahghhpapd; ngah; kw;Wk; Kfthp: ........................................................................................................................................

03. gjpthFtjw;F tpUk;Gk; nghUs;: ............................................................................................................................................

04. Nrit ,yf;fk;: ..........................................................................................................................................................................

05. tpahghuk; gjpT nra;ag;gl;l ,yf;fk; kw;Wk; jpfjp: ..........................................................................................................

06. njhiyNgrp ,yf;fk;:………………… njhiyefy; ,yf;fk;:.................................. kpd;dQ;ry; Kfthp:....................

07. 2021Mk; tUlj;jpy; ,JNghd;w Nritfs; toq;fg;gl;Ls;sjh? .......................................................................................

08. ,e;j epWtdj;jpw;F Nkw;Fwpg;gplg;gl;l NtiyfSf;fhf fld; trjp toq;Ftjw;fhd epge;jidfs;: .....................

09. ,e;j epWtdj;jpw;F Nkw;Fwpg;gplg;gl;l NtiyfSf;fhf ngw;Wf;nfhLf;ff;$ba  Nghf;Ftuj;J trjpfs;;: ............

10. toq;Ftjw;F cj;Njrpf;Fk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs; njhlh;ghd epge;jidfs;: ................................................

11. ntl; thp ,yf;fk;: .....................................................................................................................................................................

12. eph;khzf; ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rigapy; ~~CIDA|| gjpT nra;ag;gl;bUe;jhy; epjp vy;iy> juk; kw;Wk; 

gjptpyf;fk; (eph;khz Ntiyfs; kw;Wk; toq;fy; NritfSf;fhf kl;Lk; chpj;JilajhFk;.) ...................................

nghUl;fs; toq;Fjy; / Nrit toq;Fjy; cUg;gbapd; ,yf;fk; fhRf; fl;lis / gw;Wr;rPl;L ,yf;fk;

13. ,e;j epWtdj;jpw;F fld; trjpia toq;Ftjw;fhd epge;jidahd gj;jphpif tpsk;gu epge;jidfspd; fPo; 

Fwpj;j Nrit kw;Wk; toq;fisr; nra;tjw;F fl;Lg;gLtjhf ehd; cWjp $WfpNwd;.

 ...........................................    ............................................................

 jpfjp      gzpg;ghsh; / Kfhikahsh;

,yq;if Nghf;Ftuj;J rig (= yq;fk)
nfhOk;G> fz;b> rg;ufKt> fk;g`h kw;Wk; Etnuypah gpuhe;jpaq;fspd; bg;Nghf;fs; kw;Wk; al;bEtu> fSjhty gpuhe;jpa 
Ntiyj;jsq;fspy; tUlhe;jk; ghtidapypUe;J mfw;wg;gLk; rpijtile;j gjhHj;jq;fis xUtUl fhyj;jpDs; 
epiyNguhd tpiyapd; mbg;gilapy; tpw;gid nra;tjw;fhd tpiykDf;Nfhuy;.

tpiykD ,y. : SLTB/TS/SUI/2021-I

nfhOk;G 05> fpUs tPjp> ,y. 200 ,Ys;s ,yq;if Nghf;Ftuj;Jr; rigapd; ngWiff;FOj; jiythpdhy;> nfhOk;G> 
fz;b> rg;ufKt> fk;g`h Etnuypah gpuhe;jpaq;fspd; bg;Nghf;fs; kw;Wk; al;bEtu> fSjhty gpuhe;jpa Ntiyj;jsq;fspy; 
tUlhe;jk; ghtidapypUe;J mfw;wg;gLk; gpd;tUk; rpijtile;j gjhHj;jq;fs; (nyhl;) Kd;tUk; xUtUl fhyj;jpDs; 
epiyNguhd tpiyapd; mbg;gilapy; nfhs;tdT nra;J mfw;wpf;nfhs;tjw;fhf 2021.12.28 md;W K.g. 10.30 tiu 
Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. tpiykDj;jpwj;jy; md;iwa jpdk; K.g. 10.30 ,w;F = yq;fk gpujhd 
mYtyfj;jpd; ngWiff; FOg; gphptpy; eilngWk;. 

njhlH 
,yf;fk;

tpguk; ghPl;rpj;jYf;fhd miktplk;
kPsspf;fg;gLk; 
gpiz itg;G 
&gh rjk;

kPsspf;fg;glhj 
gbtf; fl;lzk; 

&gh rjk;

01 rpijtile;j rPdr;rl;b> 
rpijtile;j cUf;F> rpijtile;j 
,Uk;G> rpijtile;j mYkpdpak;>  
rpijtile;j gpj;jis> 
rpijtile;j nrg;G> rpijtile;j 
JDnfhy> rpijtile;j 
ntz;fsk;> rpijtile;j ,Uk;G> 
rpijtile;j ,wg;gHf; fyit 
,Uk;G rpijtile;j <ak; 
rpijtile;j ,wg;gH fyitg; 
gpj;jis> rpijtile;j fpsr; gpNsl; 
(iydH cld;) rpijtile;j 
NubNal;lH NfhH> rpijtile;j 
n[f; rpijtile;j KOikahd 
,ae;jpuq;fs;.

nfhOk;G gpuhe;jpa bg;Nghf;fs; 200>000.00

2>500.00

fk;g`h gpuhe;jpa> 
bg;Nghf;fs; kw;Wk; gpuhe;jpa 
Ntiyj;jsq;fs;

200>000.00

fz;b gpuhe;jpa bg;Nghf;fs; 
kw;Wk; gpuhe;jpa 
Ntiyj;jsq;fs;

200>000.00

rg;ufKt gpuhe;jpa bg;Nghf;fs; 
kw;Wk; gpuhe;jpa 
Ntiyj;jsq;fs;

200>000.00

Etnuypah gpuhe;jpa 
bg;Nghf;fs; kw;Wk; gpuhe;jpa 
Ntiyj;jsq;fs;.

200>000.00

Kd;tUk; xUtUl fhyj;jpw;F nfhs;tdthsH xUtH my;yJ nfhs;tdthsHfisj; NjHe;njLg;gjw;fhf 
Nkw;Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW kPsspf;fg;glhj &gh 2>500.00 ,w;fhd itg;Gj; njhifia ,Nghr gpujpg; nghJ KfhikahsH 
(epjp)apw;Fr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; A/10 gw;Wr;rPl;il ,Nghr ngWiff;FOtpd; nrayhsUf;Fr; rkHg;gpj;J ,jw;fhd 
tpiykDg;gbtq;fisg; gpd;tUk; Kfthpapd; mYtyfj;jpy; 2021.12.06 Kjy; 2021.12.27 md;W 15.00 kzp tiu 
ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

Nkw;gb rpijtile;j gjhHj;jq;fis mYtyf Neuq;fspy; Nkw;gb miktplq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;. Nkyjpf 
tpguq;fis> nfhOk;G> fz;b> rg;ufKt> fk;g`h> Etnuypah kw;Wk; gpuhe;jpa mYtyfq;fspy; kw;Wk; gpuhe;jpa 
Ntiyj;jsq;fspd; ifj;njhopy; nghwpapayhsHfsplKk; ngw;Wf;nfhs;syhk;. tpiykDr; rkHg;gpg;gjw;F Kd;dH mjhtJ 
2021.12.27 md;W 15.00 kzpf;F Kd;dH xt;nthU gpuhe;jpaq;fspw;Fk; nrYj;jg;gl Ntz;ba &gh 200>000.00 ,w;fhd 
kPsspf;fg;gLk; gpizj; njhifia ,.Ngh.r. gpujp nghJ Kfhikahshplk; (epjp) nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; A-10 
gw;Wr;rPl;bd; gpujpnahd;W tpiykDf;fSld; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDj; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; tpiykDjhuH 
my;yJ mthpd; vOj;JUt mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpnahUtH rKfkspj;jpUf;fyhk;. 

jiytH> ngWiff;FO> 
,yq;if Nghf;Ftuj;Jr; rig> 
,y. 200> fpUs tPjp> nfhOk;G-05. 

tprhuizfs;  : nrayhsH - ngWiff;FO> ,.Ngh.r. 

njhiyNgrp ,y. : 011-2588457> 011-7706110> 011-7706111

nfhOk;G  gpuhe;jpag; nghwpapayhsH 077-1056302

fk;g`h gpuhe;jpag; nghwpapayhsH 077-1056502

fz;b gpuhe;jpag; nghwpapayhsH 077-1057002

rg;ufKt gpuhe;jpag; nghwpapayhsH 077-1057502

Etnuypah gpuhe;jpag; nghwpapayhsH 077-1057402

}

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR
th;j;jf mikr;R

2022Mk; Mz;by; th;j;jf mikr;Rf;Fg; gpd;tUk; gjhh;j;jq;fs;  kw;Wk; Nritfis 
toq;Ftjw;fhf 2021.12.06 Kjy; 2021.12.27 tiu toq;Feh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; 
Nfhug;gLfpd;wd.

 vOJ fUtpfis toq;fy;
 midj;J tifahd rdpil]h; kw;Wk; kh];f; toq;fy;
 mr;R eltbf;iffs; kw;Wk; Kj;jpiufis toq;fy;
 FBePh; Nghj;jy;fis toq;fy; (15 yPl;lh; kw;Wk; 350 kpy;yp yPl;lh;)
 fzdp kw;Wk; fzdp nkd;nghUs;fs;
 fzdp mr;Rg; nghwpfs;> Nlhzh; kw;Wk; mit rhh;e;j Nritfs;
  njhiyefy; ,ae;jpuq;fs;> epow;glg;gpujp ,ae;jpuq;fs;> efy; gpujpaply; 
,ae;jpuq;fs; toq;fy; kw;Wk; guhkhpj;jy; eltbf;iffs;

 fl;blq;fisg; GJg;gpj;jy;  kw;Wk; guhkhpj;jy;
 mYtyf miwfisg; gphpj;jy; eltbf;ifffs;
 cs;sff; fl;likg;G eltbf;iffs; (Interior Design)
 fl;bl eph;khz eltbf;iffs; kw;Wk; MNyhrizr; Nritfs;
 kur;rhkhd;fs; cl;gl mYtyf cgfuzq;fs;
 tjptpl cgfuzq;fs;
 mYtyf cgfuzq;fisg; guhkhpj;jy; kw;Wk; Nrit eltbf;iffs;
  czT ghdq;fis toq;Fjy; kw;Wk; mit rhh;e;j Nritfs; (Catering Service)
  tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;ifsg; guhkhpj;jy;
 rfhjhug; ghJfhg;G eltbf;iffs;
 ghJfhg;Gr; Nritfis toq;fy;
 gz;lq;fis Vw;wp ,wf;Fjy;
 thlif mbg;gilapy; thfdq;fis toq;fy;
 thfd lah;fs; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs;
 thfd Nrit eltbf;iffs; kw;Wk; GJg;gpj;jy;fs;
 thfdf; fhg;GWjp eltbf;iffs;

epge;jidfSld; $ba tpz;zg;gg;gbtq;fis kpsspf;fg;glhj &gh 2>500.00 
,w;fhd njhifiar; nrYj;jp ,yf;fk; 492> MH.V.B. nky; khtj;ij> nfhOk;G -03 
,d; ehd;fhk; khbapy; fzf;fhshplk; ngw;Wf;  nfhs;syhk;. g+uzg;gLj;jg;gl;l 
tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; Vida Njitahd Mtzq;fis 2021.12.27 md;W my;yJ 
mjw;F Kd;dh; gjpTj; jghypy; my;yJ thuNtiy ehl;fspy; gp.g. 4.00 ,w;F 
Kd;dh; Neubahf xg;gilj;jy; Ntz;Lk;.

nrayhsh;>
th;j;jf mikr;R>
,y. 492> Mh;.V.B. nky; khtj;ij>
nfhOk;G -03.

2021.12.03
njhiyNgrp ,y. 011 3680752
kpd;dQ;ry;: info@trademin.gov.lk
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(இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்)

பலாங்காடை சிவ்னாளிபா-
தமடல வீதியில் அடமந்துள்ள, 
எல்்ல அராவ சந்தி விகாடர உண் -
டியல் உடைககபபட்டுள்ளது.அதிலி -
ருந்து பணத்டத திருடியதாக சந்்த -
கிககபபடுபவரும்

டகது ்சயயபபட்டுள்ளார். இவரி-
ைமிருந்து சில்லடைக காசுகளும் மீட் -
கபபட்டுள்ளன.

இபபிர்தசத்தில் ்பாருத்தபபட் -
டுள்ள, சீ.சீ.டி.வி ்கமராககளின் உத -
வியுைன் சந்்தக நபடர ்பாலிஸார் 
டகது ்சயதனர்.இந்நபர், ்பாடத-
வஸ்துககு அடிடமயானவர் என்றும் 
சந்்தகிககபபடுகிது.்பாலிஸார் 
விசாரடணகட்ள முன்்னடுத்-
துள்ளனர்.

சிவன�ொளி்பொதைமை 
வீதி வி்கொமையின் 
உண்டியல் திருட்டு

(ஹற்ைன் சுழற்சி நிருபர்)  

்பண்களுககு எதிரான 
வன்முடைகட்ள கண்டித்து 
மடலயகத்தின் பல பாகங -
களிலும் பல்்வறு விழிபபு -
ணர்வுகள இைம்்பற்று வரு -
கின்ைன.  

இதற்கடமவாக ்பண்க -
ளுககு எதிரான துன்புறுத்தல் 
மற்றும் வன்புணர்வுகட்ள நிறுத்து -
்வாம் எனும் ்தானிப்பாருளில் 
பு்ரா்ைகட் அடமபபு ஏற்பாடு 
்சயத நிகழ்வுகள ்நார்வூட் நகரில் 
(05 ஞாயிற்றுககிழடம இைம்்பற் -
ைது.  

்பண்களுககாக குரல் ்காடுக -
கும் அடமபபான பு்ரா்ைகட் 
அடமபபின் தடலவி கருபடபயா 

டமதிலி தடலடமயில் இைம் -
்பற்ை ்மற்படி நிகழ்வில், வீதி 
நாைகமும், விழிபபுணர்வும் இைம் -
்பற்ைன.  

இந்நிகழ்வில், அரச சார்பற்ை 
அதிகாரிகள, சிவில் அடமபபினர், 
உட்பை பு்ரா்ைகட் .அடமபபின் 
அதிகாரிகள, உத்தி்யாகத்தர்கள, 
்பண்கள, சிைார்கள எனப பலரும் 
்காண்ைனர்.   

பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை்கள்  
விழிப்பூட்டி வீதி நாட்கங்கள்  

மக்்களின் இடர்களுக்கு பொறுப்ெறை வற்கயில் 
ெதிலளிப்ெது ்கவறலயளிக்கிைது

(மாவத்தகம தினகரன் நிருபர்)

மடலயக முஸ்லிம் கவுன்சிலின் 
யூ. எம். சி ்வண்டு்காளுககி -
ணஙக, பாைசாடலகளின் தற்்பா-
டதய  நிடல ்தாைர்பாக  ஆராய  
ஊவா மாகாண ஆளுநர் ஏ.்ே.எம். 
முஸம்மில் 

க்ள விேய்மான்டை ்மற்-
்காண்டிருந்தார்.

பதுட்ள அல்-அதான் மகா வித் -
தியாலயம் மற்றும்  பதுட்ள அல்-
ஹிகமா ஆரம்ப  பாைசாடலகளின் 
தற்்பாடதய நிடல ்தாைர்பில், 
இதன்்பாது அவர் ஆராயந்தார்.

ஊவா மாகாண முஸ்லிம் அதி-
பர்கள சஙகம் மற்றும் மடலயக 
முஸ்லிம் கவுன்சில் ஆகியவற்றின் 

அடழபபின் ்பரில், ்மற்்காள-
்ளபபட்ை இந்த விேயத்தில், பாை-
சாடலகளின் தற்்பாடதய கல்வி 
வ்ளர்ச்சி, உட்கட்ைடமபபு வசதி -
கள மற்றும் இைபபற்ைாககுடைகள 
்தாைர்பில் இரு பாைசாடலகளின் 
அதிபர்களும் வி்ளககமளித்தனர்.

இதன்்பாது, குறித்த இரு பாை -
சாடலகள ்தாைர்பிலும் முன் -
்னடுகக்வண்டிய நைவடிகடக -
கள ்தாைர்பில் மாகாண கல்வி 
அடமச்சின் ்சயலா்ளர் மற்றும் 
மாகாண கல்விபபணிபபா்ளர் ஆகி -
்யாருககு ஆளுநர் ஆ்லாசடன 
வழஙகினார்.

இந்த விேயத்தில், ஆளுநரின் 
்சயலா்ளர் எம்.எம். விேயநா -
யக, மாகாண கல்வி அடமச்சின் 

்சயலா்ளர் சந்தியா அபன்்வல, 
மாகாண கல்விப பணிபபா்ளர், 
மடலயக முஸ்லிம் கவுன்சில் 
தடலவர் ஏ. எம். எம். முஸம் -
மில் மற்றும்  உறுபபினர்க்ள உள -
ளிட்ை அதிகாரிகள, அல்-அதான் 

மகா வித்தியாலய  அதிபர்  முஹம்-
மட் ஸரூக, அல்-ஹிகமா ஆரம்பப 
பாைசாடல  அதிபர் முஹம்மட் 
ரிஸ்வான் உட்பை  பாைசாடல அபி-
விருத்தி சஙக உறுபபினர்கள  கலந் -
து்காண்ைனர்.

(ஊவா சுழற்சி நிருபர்)

இ.்தா.கா.பிரதித் தடலவர், 
்சந்தில் ்தாண்ைமான் ்தாட்ை மக-
களுககு வழஙகிய ்தர்தல் வாககுறுதி-
கட்ள படிபபடியாக நிடை்வற்றி வரு-
கிைார்.இதன் அடிபபடையில் வி்சை 
நிதி ஒதுககீட்டின் கீழ் நிர்மாணிக-
கபபட்ை எல்ல, கிலலின்  ்தாட்ை 

இல.7 லயன் வீதி டகயளிககும் 
நிகழ்வு ்நற்று முன்தினம் (03) இைம்  
்பற்ைது.்தாட்ை மககள, ்சந்தில் 
்தாண்ைமாடன வர்வற்படதயும்,-
அவர் நாைடவ ்வட்டி வீதிடய 
திைந்து விடுவடதயும் காணலாம்.

எல்ல பிர்தச சடப உறுபபினர் 
பீ.மாணிகக ராோ உளளிட்ைவர்கள 
இதில் கலந்து ்காண்ைனர்.

எல்ல,கிலன்்தாட்ட வீதி திைப்பு

சிறுவர்களின் பாது -
காபபு கருதி நாவல 
்தாட்ை   முன்பளளியில் 
பாதுகாபபு ்வலி அடமக -
கபபட்டுள்ளது. இ.்தா.
காவின் உப தடலவர்  
்சந்தில் ்தாண்ைமான் 
இடத, அடமத்துக 
்காடுத்துள்ளார்.

2020 ஆம் ஆண்டு ்தர்தல் பிரச்-
சாரத்தின் ்பாது, இந்தபபளளிவாச-
லுககு பாதுகாபபு ்வலி அடமத்துக 
்காடுககபபடு்மன,

்சந்தில் ்தாண்ைமான் வாககு -
றுதி வழஙகியிருந்தார்.இதற்கடமய,-
வி்ேை நிதி  ஒதுககீட்டின் கீழ் இந்த 
்வலி அடமககபபட்டுள்ளது.

சிறுவர்்களின் ்பொது்கொப்பு ்கருதி

(இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்)

அரசாஙகத்தால் முன்டவககப-
பட்டு ள்ள "பட்ேட்"14 ஆயிரம் 
கிராம ்சவகர் பிரிவுகட்ள 

உள்ளைககி்யார் உளளிட்ை சகல 
தரபபினரது கருத்துககட்ளயும் உள-
வாஙகி தயாரிககபபட் டுள்ளதாக 
ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி இராோஙக 

அடமச்சர் ோனக வக கும்புர 
இவவாறு ்தரிவித்தார்.

எம்பிலிபபிட்டியவில் இைம் 
்பற்ை ஊைகவியலா்ளர் சந்திபபின் 
்பா்த அடமச்சர் இவவாறு ்தரி-
வித்தார். துடைசார்ந்த சகலரது கருத்-

துககள,ஆ்லாசடனகட்ள இந்த 
பட்ேட் உளவாஙகியுள்ளது.இது 
்தாைர்பில்,102 கலந்துடரயாைல்-
கள நைத்தபபட்டுள்ளன.

நாட்டு மககளின் வாழ்கடக 
தரத்டத உயர்த்துவதற்காக, கணிச-

மான்ளவு  நிதி, இந்த வரவு-்சலவு 
திட்ைத்தில் ஒதுககபபட்டுள்ளது.  
அதிக்ளவு அபிவிருத்திப பணிகள 
இைம்்பற்று ம்,இதுகுறித்து எவரும் 
்பசாமலிருபபது கவடலயளிககி-
ைது.

அதி்கமா்னாரின் ்கருத்துக்்கறை திரட்டி வடிவறமக்்கப்ெட்ட வரவு பெலவுத்திட்டம்

(ஆ.ர்மஸ்)

நுவ்ரலியா கண்டி 
வீதி படழயககடை  
புனித பூமியில் அடமந்-
துள்ள  புனித பிரான்சிஸ் 
ச்வரியார் ஆலயம் 175 
ஆண்டில் ்நற்று (05) 
தைம் பதித்துள்ளது.
இதடன முன்னிட்டு,

வருைாந்த திருவிழா 
திருபபணி ஞாயிறு காடல 09 மணி-
ய்ளவில் ஆரம்பமாகி சிைபபுைன் 
இைம்்பற்ைது.

திருபபலிப பூடச,மற்றும் வழிபா -
டுகள என்பன கண்டி மடைமாவட்ை 
ஆயர் அதி வணககத்துககுரிய பிதா, 
வியானி ்பர்னான்்ைா  தடலடம -
யில் நடை்பற்ைன.

இதன்்பாது ஆலய பஙகு தந்டத 
சுகத் ்ராஹன ்ப்ரரா, ஆலய 
உதவி பஙகு தந்டத அருட் தந்டத 
்சவியர் ைகலஸ்,மற்றும்

நு/நன்மாதா உயர்நிடல 
பாைசாடல பணிபபா்ளர் அருட் 
தந்டத சிவந்தன் ்ராட்ரி்கா 
ஆகி்யார், வணககத்துககுரிய மடை-

மாவட்ை ஆயருைன் இடணந்து 
கூட்டு திருபபலி ஒபபுக்காடுக-
கபபட்ைது.

்மலும் 2023 ஆம் ஆண்டு இவ-
வாலயத்தில் இைம்்பைவுள்ள  
(ேூபிலி) ஆண்டு விழாவுககான 
ஓடல, கண்டி மடைமாவட்ை ஆயர், 
வணககத்திற்குரிய வியானி பர்ணாந்-
துவினால் வாசிககபபட்டு அஙகு-
ரார்பபணம் ்சயயபபட்ைது.

இந்த புனித நிகழ்டவ்யாட்டி, 
நுவ்ரலியா படழயகடை வீதி 
புனித பிர்தசம் அலஙகரி

ககபபட்ைதுைன்,சுகாதார வழிமு-
டைகளுககு ஏற்ப, பகத்தர்கள வழி-
பாடுகளில் ஈடுபட்ைனர்.  

புனித பிரான்ஸிஸ் ெ்வரியார ஆலயம் 
175 ஆம் ஆணடில் தடம் ெதிப்பு

(மாத்தட்ள சுழற்சி நிருபர்)

மாத்தட்ள பல்்ல்பால பிர்தச 
சடபயின் 2022-ம் ஆண்டுககான வரவு 
்சலவுத் திட்ைம், ஐந்து ்மலதிக 
வாககுக்ளால் ஏகமனதாக நிடை்வற்-
ைபபட்ைது.

பல்்ல்பால பிர்தச சடபயின் 
2022-ம் ஆண்டுககான வரவு ்சலவுத் 
திட்ை அமர்வு, பிர்தச சடப தடலவர் 
ேகத் திசாநாயகக தடலடமயில் 
்நற்று முன்தினம்  இைம்்பற்ைது.

இதன்்பாது, வரவு்சலவுத் திட்ை 
அறிகடக சடபயில் சமர்பபிககப-
பட்ைது. ்மாத்த உறுபபினர்கள 18 
்பரில், 13 ்பர் மாத்திர்ம சடபககு 
சமுகமளித்திருந்தனர், இவர்களில் 9 

உறுபபினர்கள ஆதரவாகவும் 4 உறுப-
பினர்கள எதிராகவும் வாககளித்தனர்.
இதன்படி, ்மலதிக ஐந்து வாககுக-
்ளால் வரவு ்சலவுத் திட்ைம் நிடை-
்வறியது.

 ஐககிய ்தசிய கட்சியில் 3 
்பரும் ்ேவிபியின் ஒருவருமாக 
நால்வர் எதிராகவும், ஏடனய உறுப -
பினர்கள 9 ்பரும் ஆதரவாக  வாக -
களித்திருந்தனர்

பல்்ல்பால பிர்தச சடபயின் 
2022 ஆம் ஆண்டுககான ்மாத்த 
வருமானம் 151,048,300.00 ரூபா -
வாகவும் ்மாத்த ்சலவீனமாக 
151,048,100.00 ரூபா எனவும் 
சடபயில் சடபத் தடலவரால் அறி -
விககபபட்ைது.

ெல்்லபொல பிர்தெ ெறெ ெட்்ஜட் 
ஐந்து வாக்கு்கைால் பவறறி

(மாத்தட்ள சுழற்சி நிருபர்)

மத்திய மாகாண ஆளுநராக, 
லலித் யூ கம்க பதவி ஏற்று இரண்டு 
வருைஙகள பூர்த்தியாவடத முன் -
னிட்டு, மாத்தட்ள மாநகர சடபயால் 
பல்்வறு ் வடலத் திட்ைஙகள முன்-
்னடுககபபட்ைன.

மாத்தட்ள நகரில் உள்ள வீதிகளில் 
இருபககமும் நிழல் தரும் மரககன்-
றுகள நைபபட்ைதுைன்,  மாத்தட்ள 
்பௌத்த மந்திரி உட்பை மத வழி -
பாட்டு தலஙகளுககு முககிய பங -
களிபபு ்சயத மடைந்த, எதிரி வீர 
குண்சன நிடனவாக  நகரின் வீதி 
ஒன்றுககு அவரின் ்பயர் சூட்ைப-
பட்ைது.

இந் நிகழ்வுகளில், பிரதம அதி-

தியாக கலந்து ்காண்ை மத்திய 
மாகாண ஆளுநர் லலித் யூ கம்க, 
புதிய ்பயர் சூட்ைபபட்ை வீதிடய 
டவபவ ரீதியாக திைந்து டவத்தார்.
மாத்தட்ள அருளமிகு ஸ்ரீ முத்துமா-

ரியம்மன் ்தவஸ் -
தான அருகிலுள்ள 
வீதியின் ஓரமாக 
்வபப மரககன்-
றுகளும் இதன்-
்பாது, நைபபட்-
ைது.

ம ா த் த ட ்ள 
மாவட்ை பாராளு -
மன்ை உறுபபினர்-
க்ளான ்ராஹன 
தி ச ா ந ா ய க க ,  
நாலகக ்காட்ை 

்காை மாத்தட்ள மாநகர சடப 
முதல்வர் எஸ். பிரகாஷ் மற்றும் 
அடமச்சர் அமில நி்ராேன் உட்பை 
பலர் இந்நிகழ்வில் கலந்து்காண்டி-
ருந்தனர்.       

மாத்தறை மாந்கர ெறெயில்
ெல்்வறு றவெவங்கள் ஏறொடு

(ஹற்ைன் சுழற்சி நிருபர்)

மககளுககு ்சடவ ்சயது, 
நாட்டைக கட்டி்யழுபபககூடிய  
அரசாஙகத்டத உருவாககுவதற்கு 
சகல இனத்தவரும்  தயாராகிவிட்ை-
தாக,்ே.வி.பியின் பிரசார ்சயலா-
்ளரும், நாைாளுமன்ை உறுபபினரு-
மான விஜித ்ஹரத் ்தரிவித்தார்.

“ஊரிலிருந்து ்தாைஙகு்வாம்”  
்தானிப்பாருளிலான மககள 
விடுதடல முன்னணியின் உடரயா-
ைல்,துண்டுபபிரசுர

விநி்யாகம் ஹற்ைனில் ்நற்று 
இைம்்பற்ைது. இதில், பாராளு -
மன்ை உறுபபினர் விஜித ்ஹரத், 
நுவ்ரலியா மாவட்ை இடணபபா-
்ளர் மஞ்சு்ள சுரவீர,  உளளிட்ை கட்சி 
உறுபபினர்கள கலந்து ்காண்ைனர்.
இஙகு உடரயாற்றிய அவர்,

 நாட்டில் தற்்பாது எரிவாயு 
அடுபபுகள ்வடித்து சிதறிவரு -
கின்ைன. இதற்கான காரணஙகட்ள 
கண்ைறிந்து தடுபபதற்கான நை-
வடிகடககட்ள ்மற்்காளவதில் 
அரசு துரிதம் காட்ைவில்டல.மாைா-

க,்பாறுபபற்ை வடக-
யி ் ல , ஆ ளு ங க ட் சி 
உறுபபினர்கள சிலர் 
கருத்து ்வளியிட்டு வரு -
கின்ைனர். இயலாடம, 
பலவீனஙகட்ள மடைப-
பதற்்க இவவாைான 
கருத்துககள  முன்டவககப படு -
கின்ைன.  நாட்டில் ஏற்பட்ை மின் 
விநி்யாக துண்டிபபுககும் இ்த 
பாணியில்தான்  கருத்துகட்ள முன் -
டவத்தனர். ்கஸ் சிலிண்ைர்களின் 
உள்ளைககத்தில் மாற்ைம் ்சயயப-

பட்டுள்ளதா்ல்ய ்வடிபபுககள  
இைம்்பற்று வருகின்ைன.இதனால்-
தான், நாட்டைக கட்டி்யழுபபக 
கூடிய ஆட்சிடய உருவாககுவதற்கு 
சகலரும் முன்வந்துள்ளதாகவும் 
அவர் ்தரிவித்தார்.

 (ஹற்ைன் வி்ேை நிருபர்)

ஹற்ைன் வில்பட்புரம் பகுதியில் 
வீடு ஒன்றில் சடமயல் எரிவாயு 
சிலிண்ைரில்,கசிவு ஏற்பட்டு வீடு 
முழுவதும் ஒரு வடக புடக காணப-
பட்ைது.பாதுகாபபான முடையில் 
வீட்டிலிருந்்தார் ்வளி்யற்ைப -
பட்ைதாக்பாலிஸார் ்தரிவித்த -
னர்.இச்சம்பவம்

 ஹற்ைன் ்பாலிஸ் பிரிவுககுட்-
பட்ை வில்பட்புரம் பகுதியில் (04) 
இைம்்பற்ைது. சம்பவம் ்தாைர் -
பாக வீட்டு உரிடமயா்ளர் கருத்து 
்தரிவிகடகயில், சடமயடல 
முடித்துவிட்டு இரவு சடமபபதற்-
காக ்கஸ் சிலிண்ைடர எரிவாயு 
அடுபபிடன பற்ைடவகக முற்பட்-

ை்பாது திடி்ரனக  கசிவு ஏற்பட்-
ைது.இதடனத்்தாைர்ந்து, அயலவ -
ரின் உதவியுைன் ்கஸ் சிலிண்ைடர 
்வளியில் அகற்றி்னாம்.பிளட்ள-
கள பாதுகாபபாக ்வௌி்யற்ைப -
பட்ைனர்.

 கதவு ேன்னல்கட்ள திைந்து விட்-
ைதாலும்,  ்நருபபு மூட்டுவடத 
தவிர்த்தாலும்  ஏற்பைவிருந்த ்பரா -
பத்து தவிர்ககபபட்ைது. இந்த 
எரிவாயு சிலிண்ைடர  15 நாட்க-
ளுககு முன்னர், மல்லிடகபபூ சந்தி -
யிலுள்ள  கடை்யான்றில் ்காளவ -
னவு ்சயததாகவும்  அவர் ்மலும் 
்தரிவித்தார்.

சம்பவம் குறித்து ்மலதிக விசா-
ரடணகட்ள ஹற்ைன் ்பாலிஸார் 
்மற்்காண்டு வருகின்ைனர்.

மலையக முஸ்லிம் பாடசாலைகளுக்கு
ஆளுநர் முஸம்மில் விஜயம்

நாவல ்தாட்ட முன்ெள்ளியில் 
ொது்காப்பு ்வலி நிரமாணம்

(மஸ்்கலியா தினகரன் வி்ேை நிருபர்)

மஸ்்கலியா ்பாலிஸார்  ்மற்-
்காண்ை சுற்றிவட்ளபபில்,களளு 
்பாத்தல்கட்ள  

்காண்டு ்சன்ைவர் டகது ்சய -
யபபட்ைார். இவரிைமிருந்து நாற்பது 
்பாத்தல்களும் மீட்கபபட்ைன.

சாமிமடல நகரிலிருந்து  அவர -

வத்டத ்தாட்ைத்தில்  விற்படன 
்சயவதற்காக, இந்நபர், இந்தக 
களளு ்பாத்தல்கட்ள ்காண்டு 
்சன்றுள்ளார். டகதான  நபர், 
பிடணயில் விடுதடல ்சயயபபட்-
ைார். சந்்தக நபடர எதிர்வரும் 
எட்ைாம் திகதி ஹற்ைன்  மாவட்ை 
நீதிமன்றில் ஆேராகுமாறு பணிககப-
பட்டுள்ளது.

எரிவாயு ்கசிவு ஏறெட்டறதடுத்து, 
பிள்றை்கள் ொது்காப்ொ்க மீட்பு

 - அமைசசர் ஜொ�்க வக்குமபுை

்கள்ளு ்ொத்தல்்களுடன் ற்கது
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கிளிந�ொச்சி விஜயம மைறந்கொண்டிருந்த முன்ொள் அமைச்சர் சமபிக்க ரணவக்க ்தமிழர் 
விடு்தமைககூட்்டணியின நசயைொளர் வீ. ஆ்ந்தசங்கரிமய சநதித்து ்கைநதுமரயொடியி-
ருந்தொர். குறித்்த ்கைநதுமரயொ்டல்  கிளிந�ொச்சியில் அமைநதுள்ள ்தமிழர் விடு்தமைக -
கூட்்டணி அலுவ்கைத்தில் இ்டமந்பற்றது.   இ்தனம்பொது சை்கொை அரசில் நிமைமை்கள் 
ந்தொ்டர்பில் ்கைநதுமரயொ்டப்பட்்ட்தொ்க ந்தரிவிக்கப்பட்்டது.    (்பரந்தன குறுொப நிரு்பர்)

பூவரசங்குளம் பகுதியில் 50 மில். 
சசலவில் நீர்பபபாசன திட்டம்

முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில 
விவசாய நவீனமயமாக்கல திட-
்டத்தின் கீழ் உலை்க வங்கியின் 50 
மிலலியன் ரூபா நிதி உதவியில 
அ்மக்கபபட்ட பூவசரங்குளம் 
ஏற்று நீரபபாசன திட்டத்தி்ன வ்ட-
மா்காணஆளுனர ஜீவன் தியா்கராஜா  
நநற்று (03) திறந்து ்வத்துளளார.  

145 குடும்பங்்கள பயன்்பறும் 
வ்்கயில 145 ஏக்கர விவசாய ந்ட-
வடிக்்கக்கா்க 50 மிலலியன் ரூபா 
்சலைவில பூவரசங்குளத்தில இருக-
கும் நீ்ர நமடடுநிலைத்திற்கு ஏற்றி 
அதனூ்டா்க பயிரச் ்சய்்க்க்ள 
நவீன ்தாழிநுடபத்தினூ்டா்க முன்-
்னடுககும் ்சயற்திட்டமா்க இது 
அ்மந்துளளது.  

வவுனிககுளத்தின் ஒரு வாயக-
்காலில இருந்து வரும் தண்ணீர 14 
கீநலைாமீற்றர தூரம் வந்து பூவசரங்-
குளத்தி்ன அ்்டகின்றது.  இந்த 
நீரின் மூலைம் இந்த பகுதி விவசாயி்க-
ளின் நன்்ம ்கருதி விவசாய நவீன -
மயமாக்கல திட்டத்தில இந்த ஏற்று 
நீரபபாசன திட்டம் அ்மக்கபபட-
டுளளது.   

குறித்த பகுதியில அ்மக்கப -
படடுளள இந்த நீரபபம்பி்கள 
ஊ்டா்க நீர வழங்்கபபடடு தூவல 
நீரபபாசனங்்க்ள பயன்படுத்தி 
பயிரச் ்சய்்க விவசாய ந்டவ -
டிக்்க்க்ள நமற்்்காளள விவ -
சாயி்கள ஊககுவிக்கபப்டவுளள -
னர.  

தற்நபாது விவசாயி்கள எதிர -

்்காளளும் உற்பத்தி ்சலைவு அதி -
்கரிபபு, சந்்தபபடுத்தல பிரச்சி -
்னயி்ன எதிர்்காண்டுவரும் 
விவசாயி்களின் குறித்த இரண்டு 
முககிய பிரச்சி்ன்க்ள தீரககும் 
வ்்கயில இந்த திட்டம் ந்்டமு -
்றபபடுத்தபபடடுளளது.   

இதனூ்டா்க இந்த விவசாயி்கள, 
்த மாதம் ்தா்டக்கம் புரட்டாதி 

மாதம் வ்ர மிள்காய ் சய்்கயும் 
ஐபபசி ்தா்டக்கம் ்த வ்ரயும் 
நிலைக்க்ட்லை ்சய்்கயி்னயும் 
நமற்்்காளவார்கள.  

இவவாறா்க அ்மக்கபபட்ட 
இந்த பூவரசங்குளம் ஏற்று நீரப -
பாசன திட்டத்தி்ன ஆளுனர 
ஊ்டா்க பிரநதசத்தின் விவசாய சம் -
நமளத்தி்டம் ்்கயளிக்கபபடடுள -
ளது.   இந்த நி்கழ்வில வ்டமா்காண 
ஆளுனர ஜீவன் தியா்கராஜா, வ்ட -
மா்காண ச்ப அ்வத்த்லைவர 
சி.வி.ந்க.சிவஞானம், ஆளுனரின் 
பிரதம ்சயலைாளர சமன் பந்துலை 
நசன ,நவீனமயமாக்கல ்சயத்திட -
்டதிட்ட பிரதி திட்ட பணிபபாளர 
ந்க.பத்மநாதன், வ்டமா்காண நீரபா -
சன தி்ணக்கள பணிபபாளர வீ.பி -
நறம்குமார,  மா்காண பிரதி பிரதம -
்சயலைாளர, நீரபாசன தி்ணக்கள 
்பாறியியலைாளர்கள, அதி்காரி்கள 
மற்றும் மாந்்தகிழககு, துணுக -
்காய பிரநதச ்சயலைாளர்கள, 
மாந்்த கிழககு, துணுக்காய தவி -
சாளர்கள உளளிட்டவர்கள  ்கலைந்து 
்்காண்்டார்கள.  

 பல்வேறு குற்றச் சமபவேங்களுடன் 
த�ொடர்புடடய சந்�்கநபர் ட்கது
(பரந்தன் குறுப நிருபர)   

யாழில இ்டம்்பற்ற பலநவறு 
குற்றச் சம்பவங்்களு்டன் ்தா்டர-
பு்்டய 25 வயது சந்நத்க நபர நட -
்டாங்்கண்்டல பகுதியில ்வத்து 
மலலைாவி ்பாலிஸாரினால ்்கது 
்சயயபபடடுளளார.   

சந்நத்கத்துககி்டமான மு்றயில 

இ்ளஞர ஒருவர குறித்த பகுதி-
யில ந்டமாடுகின்றார என்று முல -
்லைத்தீவு மாவட்ட ்பாலிஸாருககு 
கி்்டக்கபபட்ட ர்கசிய த்கவ்லை 
அடுத்து மலலைாவி ்பாலிஸ் உத்தி-
நயா்கத்தர்களான சநபசன் , நிரமலைன் 
, பகீரதன் , புஸ்பகுமார ஆகிநயார 
இ்ணந்து சந்நத்க நப்ர ்்கது 
்சயதுளளனர.  

முள்ளியவேடையில பிர்�ச சடப
ஊழியர் மீது �ொக்கு�ல இருவேர் ட்கது!  
(புதுககுடியிருபபு விநச்ட நிருபர)

முளளியவ்ள பிரநதச ச்பயின் 
சு்காதார ஊழியர்கள சு்காதார பணி -
்சயது்்காண்டிருந்த நபாது நான்கு 
நபர ்்காண்்ட குழு தாககுதல ந்டத்-
தியுளளது   

03.12.21 அன்று முளளியவ்ள 
்காடடுவிநாய்கர ஆலைய முன்பக்க 

வீதியி்ன சுத்தம் ்சயயும் ந்டவ-
டிக்்கயில முளளிவ்ள பிரநதச 
ச்பயின் உப அலுவலை்க சு்காதார 
ஊழியர்கள  ஈடுபடடிருந்த நவ்ள 
இரண்டு உந்துருளியில நான்கு நபர 
்்காண்்ட கும்பல பிரநதச ச்ப 
ஊழியர்களின் ்காடடுக்கத்தியி்ன 
பறித்து எறிந்து தாககுதல ந்டத்தியுள-
ளது.  

்�ர்�ல ஆடைக்குழுவின் ஆ்�ொசடைக்கூடடம
யாழ்.விநச்ட நிருபர   

வாககுரி்ம விழிபபூட்டல்க்ள 
மக்கள மத்தியில நமற்்்காளவதற்கு-
ரிய 2022- – 2025 வ்ரயான ்காலைபப-
குதிக்கான மூநலைாபாயத் திட்டத்்த 
தயாரிபபதற்கு ஆநலைாச்ன்கள 
்பற்றுக ்்காளளபப்டவுளளன. 
இதற்ந்கற்ற வ்்கயில அரச அலுவ-
லைர்கள, அரசியல ்கடசிப பிரதிநிதி -
்கள மற்றும் ்பாது அ்மபபுக்களின் 
பிரதிநிதி்களு்டன் ்கலைந்து்ரயா்ட-
்லைான்று இ்டம்்பற்றது.  

 யாழ் மாவட்ட ்சயலை்க 
ந்கடநபார கூ்டத்தில நநற்று இ்டம்-
்பற்ற இந்த ்கலைந்து்ரயா்டலில 
இலைங்்்க நதரதல ஆ்ணககுழு-
வின் தவிசாளர நிமல புஞ்சிநேவா, 
நதரதல ஆ்ணயாளர சமன் ஸ்ரீ 
ரத்நாயாக்க, நதரதல ஆ்ணககுழு-
வின் ்சயலைாளர நேரத், நதரதல 

ஆ்ணககுழுவின் உறுபபினர்க-
ளான ்மாேமட , பத்திரண, திவா-
ரடண, யாழ் மாவட்ட அரசாங்்க 
அதிபர ்க.மந்கசன், யாழ் மாவட்ட 
பிரதி நதரதல ஆ்ணயாளர அமல-
ராஜ் ஆகிநயார ்கலைந்து்்காண்்டனர.
நா்டாளுமன்ற ்தரிவுககுழுவுககு 

நதரதல ஆ்ணககுழுவினால 
முன்்வக்கபபட்ட நயாச்ன்கள 
்தா்டரபில இங்ந்க ்தரிவிக்கப-
பட்டது்டன், ்பாது அ்மபபு்கள 
மற்றும் அரசியல ்கடசி்கள ்கருத்துக-
்களும் ந்கட்கபபட்ட்ம விநச்ட 
அம்சமாகும்.  

்கரதவேடடி வீதி அபிவிருத்திக்கு அடிக்்கல நடல  
சாவ்கச்நசரி விநச்ட நிருபர   

கிராமிய வீதி்க்ள ்்காங்கிறீட 
வீதி்களா்க அபிவிருத்தி ்சயயும் 
நி்கழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் அண் -
்மயில பிரநதசத்தில 12 வீதி்க -
ளுககு அடிக்கல நாடடி ்வக்கப -
பட்டது. 

யாழ். மாவட்ட அபிவிருத்தி 
ஒருங்கி்ணபபுக குழுத் த்லைவ -
ரும், பாராளுமன்ற உறுபபினரு -
மான அங்்கஜன் இராமநாதனின் 
முன்்மாழிவில உடுபபிடடி, உடுப -
பிடடி ்தற்கு, உடுபபிடடி வ்டககு, 
சமரபாகு, வல்வடடி, ்கரணவாய 
வ்டககு, ்கரணவாய மத்தி, ்நல -
லியடி வ்டககு, அலவாய ்தற்கு, 
அலவாய கிழககு, அலவாய, ்நல -
லியடி கிழககு கிராம அலுவலைர 
பிரிவு்களில ்தரிவு ்சயயபபட்ட 
12 வீதி்களுகந்க இவவாறு அடிக -

்கல நாடடி ்வக்கபபட்டது. வீதி -
்களுக்கான அடிக்கல்லை அங்்கஜன் 
இராமநாதனின் பிரத்திநய்க ்சய -
லைாளர ச.இராமநாதன் நாடடி ்வத் -

திருந்தார. குறித்த 12 வீதி்களும் 24 
மிலலியன் ரூபாய நிதி ஒதுககீடடில 
புனர்மபபுச் ்சயயபப்டவுள -
ள்ம குறிபபி்டத்தக்கது.   

வேடமரொடசி ்கடற்கடர பகுதியில இநதிய 
பிரடை ஒருவேரின் சொரதி அனுமதிபபத்திரம
(நா்கரந்காவில விநே்ட நிருபர)

இந்திய பிர்ஜ ஒருவரின் சாரதி 
அனுமதிபபத்திரம் வ்டமராடசி 
கிழககு வத்திராயன் ்க்டற்்க்ர 
பகுதியில நநற்று ஞாயிற்றுககி-
ழ்ம(05) ்கா்லை ்க்ர்யாதுங்கி-
யது. தமிழ்கத்தின் ஆலைம்பத்தூர 
சிதம்பரம் தாலு்கா்வ நசரந்த 
ஆனந்தகுமார பரமசிவம் (வயது 
47) என்பவரின் சாரதி அனுமதிபபத்-
திரநம இவவாறு ்க்ர்யாதுங்கிய 
நி்லையில மீட்கபபடடுளளது. வ்ட -
பகுதிக ்க்டலில ஆறு நாட்களிற்குள 
இனந்்தரியாத ஆறு ச்டலைங்்கள 
்க்ர்யாதுங்கின. 

்க்டந்த மாதம் 27 ஆம் தி்கதி சனிக -
கிழ்ம வ்டமராடசி கிழககு மணற்-
்காடு மற்றும் வல்வடடித்து்ற 
்க்டற்்க்ர பகுதி்களில இரு ச்டலைங்-
்களும், மறுநாள ஞாயிற்றுககிழ்ம 
்நடுந்தீவு ்க்டற்்க்ரயில ஒரு ச்டலை-

மும், 30 ஆம் தி்கதி ்சவவாயககி-
ழ்ம ் வற்றி்லைகந்கணி ்க்டற்்க்ர 
பகுதியில ஒரு ச்டலைமும், ்க்டந்த 
வியாழககிழ்ம(02) பருத்தித்து்ற 
சாகந்காட்்ட மற்றும் வ்டமராடசி 
கிழககு சுண்டிககுளம் பகுதியிலு-
மா்க இதுவ்ர 6 ச்டலைங்்கள ்க்ர-
்யாதுங்கியுளளன.

குறித்த 06 ச்டலைங்்களும் அ்்டயா-
ளம் ்காணபப்டாத நி்லையில சாரதி 
அனுமதிபபத்திரம் ஒன்று ்க்ர்யா-
துங்கியுளளது.   

கிளிதநொச்சி உடமயொள்புரத்தில
மர்மபதபொருள் தவேடித்�தில ஒருவேர் பலி

(பரந்தன் குறூப நிருபர)   

கிளி ந்ாச்சி உ்மயாளபுரம் 
நசா்லை ந்கர பகுதியில மர-
மப்பாருள ஒன்்ற பரிநசா -
தித்தநபாது அது ்வடித்ததில 
ஒருவர சம்பவ இ்டத்திநலைநய 
உயிரிழந்துளளது்டன் நமலும் 
13 வயது சிறுவன் ஒருவன் 
படு்காயம்்டந்த நி்லையில 
கிளி்நாச்சி ்வத்தியசா்லையில 
அனுமதிக்கபபடடுளளார.   

 நநற்று பிற்ப்கல 3-30 மணியளவில 
மரமப ்பாருள ஒன்்ற கி்ரண்்டர 
ஒன்றினால ்வடடியநபாது குறித்த 
்பாருள ்வடித்ததில ஒருவர உ்டல 
சிதறி பலியாகியுளளது்டன் சம்பவத்-
தில 13 வயது்்டய சிறுவன் ஒருவ-
னும் படு்காயம்்டந்த நி்லையில 
கிளி்நாச்சி ்வத்தியசா்லையில 
அனுமதிக்கபபடடுளளார.   இச்சம்ப-

வத்தின் நபாது ( சிவலிங்்கம் யுவராஜ் 
வயது- 25) உயிரிழந்துளளது்டன் சிவ-
லிங்்கம் நிலைகசன் என்ற சிறுவன் படு-
்காயம்்டந்த நி்லையில கிளி்நாச்சி 
்வத்தியசா்லையில அனுமதிக்கப -
படடுளளார.  ்வடிபபு சம்பவம் 
இ்டம்்பற்ற வீட்்ட சூழவுளள 
வீடடின் சிலை பகுதி்களிலும் ஆபத் -
தான ்வடி்பாருட்கள அ்்டயா -
ளம் ்காணபபடடுளள்ம இங்கு 
குறிபபி்டத்தக்கது-.  

வேவுனியொ, ஈரபதபரியகுைத்தில 
ஆண் ஒருவேரின் சட�ம மீடபு
வவுனியா விநச்ட நிருபர

வவுனியா, ஈரப்பரியகுளத்தில 
ஆண் ஒருவரின் ச்டலைம் நநற்று 
முன்தினம் (04.12) மா்லை மீட்கப -
படடுளளது.

வவுனியா, ஈரப்பரியகுளம் 
குளத்திற்கு மீன் பிடிபபதற்்கா்க 
தனது வீடடில இருந்து ்சன்றவநர 
ச்டலைமா்க மீட்கபபடடுளளார.

குறித்த  குளத்தில மீன் பிடிபப -
தற்்கா்க ்கா்லையில இருவர ்சன் -
றிருந்தனர. அங்கு மீன்  பிடித்துக 
்்காண்டிருககும் நபாது ஒருவர 
தனககு இயலைாமல இருபபதா்க 
கூறி  குளத்தில இருந்து ்வளிநய 

்சன்றுளளார.   மற்்றய நபர 
மீன்  பிடித்து முடிந்ததும் குளத் -
தில இருந்து ்வளிநய வந்து வீடு 
நநாககி ்சன்ற  நபாது கூ்ட வந்த -
வர குளத்து ஓழுங்்்க ஒன்றில மர -
ணித்த நி்லையில ்காணபபட்டதா்க  
ஆரம்ப ்கட்ட விசார்ண்களில 
்தரியவந்துளளது.   

வவுனியா,  ்கலநாடடியகுளம், 
மதுரா ந்கர பகுதி்யச் நசரந்த 61 
வயது்்டய ்சலவராசா  ஜலைகு -
லைசராசா என்பநர இவவாறு ச்டலை -
மா்க மீட்கபபடடுளளார. இச் சம் -
பவம்  குறித்து ஈரப்பரியகுளம் 
்பாலிசார நமலைதி்க விசார்ண -
்க்ள முன்்னடுத்துளளனர. 

க�ொக்கிளொயில் 
எரிவொயு அடுப்பு கவடிப்பு   

முல்லைத்தீவு - ்க்ரது்றப -
பற்று பிரநதச ்சயலை்கப பிரி -
வுககுடபட்ட, ்்காககிளாய 
நமற்கு கிராமநசவர பிரிவில, 
புளியமு்ன பகுதியில அ்மந் -
துளள வீ்்டான்றில 03.12.2021 
்வளளியன்று மா்லை நவ்ள 
எரிவாயு அடுபபு ஒன்று ்வடித் -
துளளது.   

குறிபபா்க ்வளளியன்று 
மின் ்வடடு அமுலில இருந்த 

நி்லையில, வீடடு ்வளிச்சத் -
திற்்கா்க ்மழுகுவரத்தி ஏற்று -
வதற்்கா்க எரிவாயு அடுப்ப 
இயககியநபாநத இச்சம்பவம் 
நி்கழ்ந்துளளதா்க, ்வடிபபுச் -
சம்பவம் இ்டம்்பற்ற வீட்டார 
்தரிவிககின்றனர.   

இருபபினும் ்வடிபபுச் சம் -
பவத்தின் எவவித நசதங்்களும் 
ஏற்ப்டவில்லை என்பது குறிபபி -
்டத்தக்கது.  
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18750) பூஜையஜையில் எத்தஜை விளக்குகள் ஏறை வேண்டும்? 
இரண்டு

18751)  பூஜையஜையில் ஏன் இரண்டு விளக்குகள் ஏறை வேண்டும்? 
ப�ொதுேொக பூஜையஜையில் குலப்தயேதீ�ம் என்று ஒரு கொமொட்சி 

விளக்கும், எல்லொ ப்தயேஙகளுக்குமொக குததுவிளக்கும் ஆக இரண்டு 
தீ�ம் ஏறை வேண்டும்   

18752) ஊது�ததி சூடம் வ�ொன்ைேறஜை இந்த விளக்கில் இருநது 
ஏறைலொமொ?    கூடொது.   

 18753) அ்தறகு என்ை பெயயலொம்?   
பூஜை வேரததில், ்தனியொக ஒரு ஜகவிளக்ஜக ஏறறிக் பகொள்ள 

வேண்டும்.   
18754) ெொப�ொடும் தூக்கமும் உடலுக்கு எஜ்த ்தரும்?  சுகம்.  
18755) விர்த ேொட்களில் �கலில் தூஙகக்கூடொ்தொவம ஏன்?
 ஒரு நிஜலப�ட்ட மைதுடன் அன்று முழுேதும் ப்தயே சிந -

்தஜையொகவே இருப�்தறகுத ்தஜடயொக இருப�ஜே. �சிவயொ -
டும், தூஙகொமலும் இருக்கும்வ�ொது, ேொம் இன்று விர்தம் இருக் -
கிவைொம் என்ை எண்்ணம் மைக்கொமல் இருக்கும். முழுஜமயொை 
ப்தயே சிந்தஜையுடன் விர்தம் இருந்தொல் ேொம் எண்ணியது நிஜை-
வேறும்.   

 வீட்டில் ெொபபிடும்வ�ொது எல்வலொரும் �ொர்க்கும்�டி ேொெலில் உட்-
கொர்நது ேொம் ெொபபிடுேதில்ஜலவய.  

18756)  பிைர் �ொர்க்கும்�டி பெயயக் கூடொ்தஜே?  
குளிப�து, ெொபபிடுேது, பைபிப�து வ�ொன்ை விஷயஙகஜள   
18757) சுேொமிக்குப பிரெொ்தம் �ஜடக்கும் வ�ொது திஜரயிட்டுக் 

பகொள்ேது ஏன்?
ப்தயேததிறகுப பிரெொ்தம் �ஜடக்கும் ஜேவேதயதஜ்த ரகசியமொக 

பெயயும்�டி ெொததிரஙகள் கூறுகின்ைை. பகௌரேம், �ய�க்திவயொடு 
மட்டுவம கடவுளுக்கு உ்ணவு �ஜடக்கவேண்டுவம ்தவிர வமஜட கொட்-
சியொக பெயயக்கூடொது என்்தறகொகத ்தொன்.  

18758) ப�ண்கள்கர்ப�மொகஇருக்கும்வ�ொதுேழி�ொட்டில்வ்தஙகொய-
உஜடக்கலொமொ? கூடொது

18759) ப�ண்கள் வ்தஙகொய உஜடக்கலொமொ?  
 கர்ப�மொக இருந்தொலும், இல்லொவிட்டொலும் ப�ண்கள் வ்தஙகொய 

உஜடக்கக் கூடொது.  
18760) ப�ண்கள் வ்தஙகொஜய மட்டும் ்தொன் உஜடக்கக் கூடொ்தொ?   
 பூெணிக்கொயும் பேட்டக் கூடொது. ஆண்கள் ்தொன் எபவ�ொதும் 

பெயய வேண்டும். 
18761) வகொயில்கி்ணறறில், குளததில்�க்்தர்கள்கொஜெபவ�ொடுேது-

ஏன்?
 ஒருேர் வ�ொட்டுத துேஙகி ஜேக்கிைொர். ஏன் எ்தறகு என்று 

கூட சிநதிக்கொமல்  எல்வலொரும் அஜ்தச் பெயகின்ைைர். இஜ்தச் 
பெயயொ்தேர்கஜள பெய்தேர்கள் தூண்டுேது  ்தொன் வேடிக்ஜக. 
வ்தஜேயில்லொ்த ஒன்ஜை �லேொட்கள் பெயயப�ழகிவிட்டொல் அது  
ேழக்கமொகி விடுகிைது. வகள்வி என்று ேரும்வ�ொது என்ை �தில் 
பெொல்ேது என்று  ப்தரியொமல் வயொசிக்க ஜேதது விடுகிைொர்கள். 

      க்க. ஈஸ்வரலிங்கம
தமிழர் நற்பணி ைன்றத் தமை்வர்

அவ்்வண்பபாக்களில் 24 ்பபாடல்-
்ககே கிமடத்துளேன. இப்பபா-
டல்்கள ்பை்வறறிலும நபாயனபார் 
நிமையபாமைமய உணர்த்தி 
தைங்களுககு ஆறறுப்படுத்த-
ைபால் இ்வரது து்றவுளேம இப்பபா-
டல்்களில் இருக்கக ்கபாணைபாம.

ஐயடி்கள நபாயனபார் தைது தை-
யபாத்திமரயினக்பபாது தைத்திற ் ்கபான-
்றபா்கப ்பபாடியருளிய திரு்்வண்பபாக்க-
ளின ்தபாகுதி கஷேத்திரத் திரு்்வண்பபா 
என்ற ்்பயரபால் ்வழஙகும. ்ைய்யுணர்வு, 
தமைப்பட்டுச் சி்வமனச் சபாரும ஆனைபா்வபானது 

அதறகு முனகனபாடி நியைப்படி, உணமை நிமையில் தனககு க்வ்றபா-
யிருந்தும தனகனபா்டபானறியிருககும ஒன்்றனத் கதபானறி ையககும 
கத்கபாதிபபிர்பஞசத்தின நிமையில்ைபாமையும அதன ்்பபால்ைபாபபும 
உணர்ந்து அதிலிருந்து விடு்படுதல் ்கடனபாகும.

அது, தத்து்வ ரூ்பம, தத்து்வ தரிசனம, தத்து்வ சத்தி எனும உணர்்வ-
னு்ப்வ நிமை்கேபா்கச் மச்வசித்தபாந்தத்தில் ம்வத்துணர்த்தப்படு்வதும 
து்கேறு க்பபாதம என்ற ஞபான நூலிற பூதப்பழிபபு, அந்தக்கரண சுத்தி 
முதைபா்க அம்வ விரித்து ்வர்ணிக்கப்படுதலும பிரசித்தைபாம.  அப்பர் 
சு்வபாமி்கள கத்வபாரத்தில், "்சத்மதகயன சிதம்ப நபாகயன ்சடிதமை 
யழுககுப ்பபாயும ்்பபாத்மதகய க்பணி நபாளும பு்கலிடம அறியைபாட் -
கடன" என்பதபாதி யபா்கவும.

சுந்தரமூர்த்தி சு்வபாமி்கள கத்வபாரத்தில், "ஊனமிமச உதிரககுபம்ப 
ஒரு்்பபாருளிைபாத ைபாயம ைபானைறித்தமனய கநபாககின ைடந்மத-
ைபார் ைதிககு மிந்த ைபானிடப பி்றவி ்வபாழ்வு ்வபாழ்்வகதபார் ்வபாழ்வு 
க்வணகடன" என்பதபாதியபா்கவும.

திரு்வபாச்கத்தில், "்்பபாத்மதயூணசு்வர்ப புழுப்்பபாழிந்துளுத்த -
சும ்்பபாழுகிய ்்பபாய்ககூமர இத்மத ்ைய்்யனக ்கருதிநின றிடர்க-
்கடற சுழித்தமைப ்படுக்வமன" என்பதபாதியபா்கவும கூறிபபிடுகின்றனர்.

தன ்்பற்ற ்சல்்வம, அரசு ்பதவி, ைக்கள என அமனத்தும து்றந்த 
ஐயடி்கள ்கபாட்வர்க்கபான உரிய ்கபாைத்தில் முகதி அமடந்தபார். சி்வ்பதம 
அமடந்தபார். அறு்பத்து மூனறு நபாயனைபார்்களில் ஒரு்வரபா்க ஏ்கபாம்பரநபா-
தர் அருளினபார்.                                                          (்தபாடரும)
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்கைபாநிதி சி்வ�  

 கு.ம்வ.்க. ம்வத்தீஸ்வர குருக்கள

மானுடவியல்

ஐயடிகள் காடவர்கான் நாயனார

விப ர சி க ர ஷ ட ர் ்க ே பா ன 
ைஹபாரபாஜ � நகுகைஸ -
்வர குருக்கள அ்வர்்க-

ளுககும இணுவில் ்கபாயத்ரி பீடம, 
தர்ைசபாஸதபா குருகுை அதி்பர் 
"க்வதசி்வபா்கை ்பபாஸ்கர "சி்வ� 
தபானுநபாத ைஹபாகத்வ குருக்கள 
அ்வர்்களுககும இந்தியபா தருைபுரம 
ஆதீனத்தின சபார்பில் ஆதீனத்தின 
27-ஆ்வது குருை்கபா சந்நிதபானம �-
ை� ைபாசிைபாைணி கதசி்க ஞபான-
சம்பந்த ்பரைபாசபாரிய சு்வபாமி்கள, 
எைது இந்துக குருைபார் அமைபபின 
சபார்பில் எைது விணணப்பத்திமன 
ஏறறு "சி்வபா்கை ்கைபாநிதி" எனும 
சி்ற பபு ்பட்டம ்வழஙகி ்்கௌர்வம 
்சய்்வது மச்வைக்கள அமன்வ-
ருககும ைனம நிம்றந்த ைகிழ்ச்-
சிமய தந்துளேது.   

இந்தியபாவின ்தபானமை-
யபான மச்வத் திருைடங்களுள 
ஒன்றபா்கவும, மச்வமும தமிழும 
இனிகத தமழத்கதபாஙகு்க என்ற 
க்கபாட்்பபாட்டுடன சைய ்வேர்ச்சியி-
லும, தமிழ் ்வேர்ச்சியிலும ்்பரும 
்பங்கபாறறி ்வரும ஆதீனைபா்கவும 
விேஙகுகி்றது தருைபுரம ஆதீனம.   

இந்த ஆதீனத்தின 26-ஆ்வது குருை்கபா 
சந்நிதபானம �ை� சணமு்க கதசி்க ஞபான-
சம்பந்த ்பரைபாசபாரிய சு்வபாமி்கள டிசம்பர் 3-ஆம தி்கதி 
முகதியமடந்தபார். 

�ை� ைபாசிைபாைணி 
கதசி்க ஞபானசம்பந்த சு்வபாமி்கள 
இமதயடுத்து, ஆதீனத்தின இமேய சந்நிதபானம 

தருமையபாதீனத்தின 27-ஆ்வது குருை்கபா சந்நிதபான-
ைபா்க ் ்வளளிககிழமை ஞபானபீடம ஏற்றபார்.   

தருைபுர ஆதீன ்பரம்பமரமயத் 'திருக்கயிைபாய 
்பரம்பமர ் ைய்்கணட சந்தபானம' எனப க்பபாறறுகின்ற-
னர்.  இதன ்பரம்பமரயில் ்வரும முதல் நபால்்வமரப 
அ்கச் சந்தபான குர்வர் எனறும ்கயிைபாய்வபாசி்கள 
எனறும கூறு்வர். இப்பரம்பமர அ்கச் சந்தபான 
குர்வர் பு்றச் சந்தபானக குர்வர் ைறறும சந்தபானக 
குர்வர் என ்வரிமசப்படுத்தப்படுகி்றது.   

க்வதபா்கை ஞபான ்பபாஸ்கரன 
சி்வ�. தபானுநபாத ைஹபாகத்வ குருக்கள   
மி்கவும ஆச்சர்யைபான மும்றயில், க்வத 

சி்வபா்கை ்பணி ்சய்ப்வர் � தர்ைசபாஸதபா 
குருகுை முதல்்வர் பிரமை�. தபா.ைஹபாகத்வககு-
ருக்கள அ்வர்்கள.   

்கடந்த ்பை தசபாபதங்கேபா்க இைஙம்கயில் 
நிைவிய உளநபாட்டுபக்பபார், இடப்்பயர்வு என-
்ப்வறறுககு இமடயிலும குருகுைைரபு ்வழியில் 
க்வதபா்கைக்கல்வி இனம்றககும ஓரேக்வனும 
்சழிபபுறறு உளேது என்றபால், இனம்றககு 
இைஙம்கயின ்பை ்பபா்கத்திலும சி்வபாச்சபார்யர் -
்கள, அந்தகணபாத்தைர்்கள சி்றப்பபா்க கிரிமய-
்கமே ஆறறி ்வருகி்றபார்்கள என்றபால், க்வத, 
சி்வபா்கை ஆரபாய்ச்சி்களும, இத்தும்றயில் புதிது 
புதிதபா்க நூல்்களும உரு்வபாகின்றது என்றபால், 
இந்த எழுச்சியில், இணுவில் தர்ைசபாஸதபா 
குருகுை முதல்்வர் பிரமை�. தபா.ைஹபாகத-

்வககுருக்களின ்பஙகும ்பணியும மி்க முககிய-
ைபானது.   தமிழ்கத்தில் இனம்றககும ்கபாஞசி, 
திருப்பரஙகுன்றம, பிளமேயபார்்பட்டி, தருைபுரம 
ஆதீனம, சீர்்கபாழி க்பபான்ற ்பல்க்வறு இடங்களில் 
சி்வபாச்சபார்ய க்வதபா்கை ்பபாடசபாமை்கள உளேன. 
இகத க்பபாை, இைஙம்கத்திருநபாட்டிலும ைஹபா-
கத்வககுருக்கள அ்வர்்கள ஒரு ்பபாடசபாமைமய 
நிறு்வனரீதியபா்க அனறி, தனது தனிப்பட்ட ஆளு-
மைத்தி்றத்தபாலும தம குடும்பத்த்வரின ஒறறுமை-
யபான ்பணி்கேபாலும, முழுமையபான இை்வசக்கல்வி 
மும்றயபா்க நடபாத்தி ்வந்திருககி்றபார் என்பது ஆச்சர்ய-
ைபான ஒரு விடயம ஆகும.   

1994ஆம ஆணடுக்கபாைப்பகுதியில் ்்பரும்ப-
குதி யபாழ்ப்பபாண ைக்கள இடப்்பயர்ம்வயும ்்பரும 
அ்வைத்மதயும சந்தித்தனர். இவ்வபா்றபான ஒரு 
சூழலில் ைஹபாகத்வககுருக்கள குடும்பமும அ்வரது 
்பபாடசபாமைச்சமூ்கமும கூட, இகத துயரத்மத ஏறறு 
்தனைரபாட்சியின உசன ்பகுதிககு இடம்்பயர்ந்-
தது. அஙகும கூட, குணடு ைமழககுளளும இை்வச 
க்வத, ஆ்கை ்வகுபபு்களும, ்ப்க்வத்கீதபா ்வகுபபு்க-
ளும நடந்தமை வியப்பபானது. ்வபாத்தியபார் அ்வர்்கள 
சுைபார் 45 ்வருடங்களுககு கைைபா்க குருகுைத்திமன 
நடபாத்தி்வரு்வது தனிச்சி்றபபு. ்வபாத்தியபார் அ்வர்்கள 
"க்வதசி்வபா்கை ்பபாஸ்கர" எனும சி்ற பபு ்பட்டத்திமன 
முதைபா்வதபா்க ் ்பறறு, ்பை அமைபபு்கள ஆையங்கள 
மூைம கிமடக்கப்்பற்ற, ஆயிரம பிம்றச்சந்திரமன 
தரிசனம ் சய்த ் ்பருந்தம்க.   

ைஹபாரபாஜ� 
நகுகைஸ்வர குருக்கள   
்பஞச ஈஸ்வரங்களில் 

யபாழ்ப்பபாணத்திலுளே நகு-
கைஸ்வரமும ஒனறு.   சுசங-

கீதன, நேன, அருச்சுனன க்பபான்ற்வர்்களும நகுை-
முனி்வரும பூசித்த இத்தைம ஒரு்கபாைத்தில் ைமை 
்வடிவில் இருந்ததபாம.   

இனறு ைமை ்கடறக்கபாளில் அழிந்து விட்டபாலும 
கீரிைமை எனக்ற அமழக்கப்படும இத்தை தீர்த்தம 
சபா்கர சங்கைம ஆ்க, ்கணடகி தீர்த்தைபா்க விேஙகுகி்றது.   

இத்தைத்தின அ்றங்கபா்வைர்்கேபாயும அர்ச்ச்கர்்கேபாயும 
தி்கழும சி்வ க்வதியர் ைரபில் ்வந்த்வர் கு.நகுகைஸ்வரககுருக்கள.   
1947ல் தைது தந்மதயபார் குைபாரசபாமிககுருக்கள ்கபாைைபானமத 
த்பாடர்ந்து (அப் ்பபாழுது 22்வயது) ்கடந்த 70 ஆணடு்களுககு 

கைைபா்க நகுகைஸ்வரபக்பரபாைய ஆதீன ்கர்த்தரபா்க விேஙகி ்வரு்ப்வர் 
இ்வர்.தைது கைற்பபார்ம்வயில் 1953, 1973, 2012 ஆகிய ை்கபாகும-
்பபாபிகே்கங்கமே நகுை நபாதருககுச் ் சய்த்வர்.   

1990ல் ஏற்பட்ட க்பபார் அ்வைத்தபால் ஊமர விட்டு, க்கபாயிமை 
விட்டு ஊர்ைக்கள எல்கைபாரும இடம் ்பயர்ந்து ஏழபாணடு்கேபா்க 
க்கபாயில் சூழமை ந்ருங்க இயைபாத சூழல் ஏற்பட்ட க்பபாதும, 
அத்தமன அழிவு்கமேயும, இழபபு்கமேயும தபாணடி க்கபாயிமை 
மீே ்கட்டி யழுபபிய சி்வப்பணியபாேர் இ்வர்.   

தம ைரபிலிருந்து விை்கபாத சீர்மையபாலும, சி்வ்பகதியபாலும, 
சி்வபாச்சபார்ய ைஷேணத்தபாலும ஒரு ்்பரும சி்வபாச்சபார்ய திை-
்கைபா்க குருக்கள தி்கழ்கி்றபார்.   இம்வ க்பபால் ்பல்க்வறு 
சி்றபபுக்கமே தங்கே்கத்கத ்்கபாணடிருககும எைது 
சி்வபாசபாரியபார்்களுககு ்்கௌர்வம ச்ய்யும இந்தியபா தரு-
ைபுரம ஆதீனம, 27-ஆ்வது குருை்கபா சந்நிதபானம 
�ை� ைபாசிைபாைணி கதசி்க ஞபானசம்பந்த ்பர-
ைபாசபாரிய சு்வபாமி்கள அ்வர்்களுககும மச்வத்த-
மிழ் ைக்கள சபார்பில் எைது நனறி்களுடன ்பணி-
கினக்றபாம.   

்தபாகுபபு:   
்கைபாநிதி. சி்வ�. கு.ம்வ. ்க. ம்வத்தீஸ்வர குருக்கள  
தமை்வர், இந்துக குருைபார் அமைபபு.  

"சிவாகம கலாநிதி" 
பட்டம் பபறும் சிவாச்ாரியாரகள்   

க�பாஹம சபாதமனயில் தியபானமும, 
்பபா்வமனயின க்பபாது உடலின 

ஒவ்்வபாரு அங்கமும பிரபாணனபால் நிரப்பப ்பட்ட 
உணர்ச்சியிமன ்தபாடர்ச்சியபா்கப ்்பறு்வது அ்வ-
சியைபாகும.  அமதபக்பபாை பிந்து கயபா்க சபாதமன-
யின இறுதியில் ்தய்வீ்க கஜபாதி மூமே, இதயம, 
சு்வபாசபம்ப எனறு அமனத்து உறுபபு்களிலும 
்பரவி உடலின ஒவ்்வபாரு அணுவும ஒளிமயயும, 
்தய்வீ்க ஞபானத்மதயும ்்பறு்வமத ்பபாவிப்பது 
அ்வசியைபாகும.  ஒவ்்வபாரு ்கைமும இந்த கஜபாதி-
யினபால் ஆக்கப்பட்டிருப்பமத உணர்தல் அ்வசிய-
ைபாகும.  

இந்திய ஆனை விஞஞபானத்தில் ைனதின 
கூறு்கள ைனம, புத்தி, சித்தம, ஆங்கபாரம எனறு 
நபானகு ்பகுதி்கேபா்கப பிரிக்கப்படுகி்றது. பிந்து 
கயபா்க சபாதமனயின இறுதியில் இந்த நபானகும 
ஒன்றபாகி இந்த கஜபாதியில் அடஙகும நிமைஏற்ப-
டும. 

உடல் முழு்வதும கஜபாதியபால் நிரமபிய உணர்வு 
புரு்வ ைத்தியில் சூரிய உதயம ஏற்படும அனு்ப்வத்-
தினபால் உணரப்படுகி்றது. இந்த சூரிய உதயத்தின 
ஒளிககிரணங்கள எல்ைபா அறியபாமை இருமே-
யும அழித்து எைது புத்திமய சரியபான ்வழியில் 
்சலுத்தும. இதனபால் எைககு ்கபாமை எழுந்தவுடன 
்கமேபபு இனறிய உறசபா்கைபான ்வபாழ்கம்க ஏற்ப-

டும. பிந்து கயபா்க சபாதமன ஒரு்வனிறகு ஸதூை, 
சூக்ை, ்கபாரண சரீரங்கமேத் தூய்மைப்படுத்தும. 
இதனபால் சபாத்கனில் ஏற்படும ஒவ்்வபாரு எணண-
அமையும ் தய்வீ்கத்தனமை நிம்றந்ததபா்க இருக-
கும. ஆனை விஞஞபானத்தில் கஜபாதி என்ற ்சபால் 
பிரபாணனின பிர்கபாசத்மதயும, சி்றபம்பயும ைபாத்-
திரம கூ்றவில்மை, அறிவு,ஞபானம ஆகிய இரணடி-
மனயும, ைனதின புத்தபாக்கத் தி்றமனப்பறறியும 
குறிககி்றது. ்்பௌதீ்க விஞஞபானத்தில் ஒளியின 
்கபாரணைபா்க ்்வப்பமும  இருள நீக்கமும கிமடக-
கும. அமதபக்பபால் ஆனை விஞஞபானத்தில் த்பஸ 
எனப்படும உஷணமும,பிர்கபாசம எனப்படும பிரபா-
ணனின ஒளியும உரு்வபாகும. இது ஒரு்வனுககு 
ஆழைபான அறிவு, தபார்்கத் தி்றன, புத்தியபாற்றல், 
எதிர்்கபாைத்மதக ்கணித்தல்,விக்வ்கம ஆகிய ்பண-
பு்கமே ஏற்படுத்தும. 

ஏற்கனக்வ கூறியமதப க்பபால் ்்பௌதீ்க 
ஒளியிமன திரபாட்கப ்பயிறசி ்சய்்வதன மூைம 
பிந்துகயபா்கத்தில் அ்க ஒளியிமன அமடய 
முடியும. ்்பபாது்வபா்க ்நய் விேககு, ்ைழுகு-
்வர்த்தி ஆகிய்வறம்றப ்பயன்படுத்தி திரபா்கப 
்பயிறசி ்சய்யப்படுகி்றது. மின குமிழ்்கமேப 

்பயன்படுத்தி இந்தசபாதமனமயச் ்சய்்வதபா்க 
இருந்தபால் ்கண்கள ்பபாதிக்கப ்படபாத பிர்கபாசம 
இருப்பது அ்வசியம. சிறிய நீை நி்றக குமிழ் 
விேககு்கள ்பபாவிக்கைபாம. இந்த நீை நி்ற 
விேககு சபாதபா்கனின ைனதிமன அமைத்திப்ப -
டுத்தி குளிர்ச்சியபாககும.             (்தபாடரும)
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 ்பணடிட் � ரபாம சர்ைபா ஆச்சபார்யபா  
தமிழில்: � �கதி சுைனன  

ச�ரிமஜல யொததிஜரயின் வ�ொது அஙகு ்தங-
கியிருக்கும் ேொட்களில் மொஜல வேரததில் 

கறபூரம் ஏறறி ெர்ண வகொஷம் ஒலிதது ஐயப-
�ஜை ேழி�ட வேண்டும் என்�து கட்டொய-
மொை விதிமுஜையொகும்.  

ஐயப�ஜை அன்ை்தொை பிரபு என்�ொர்கள். 
ஐயப�ன் வகொவில் பெல்லும் ஏஜழ �க்்தர்கூட 
கஷடப�டுேர்களுக்கு ஏ்தொேது உ்தவி பெயய 
வேண்டும். �்ணம்்தொன் பகொடுக்க வேண்டும் 
என்�தில்ஜல. உடல் உஜழபஜ�யும் பகொடுக்க-
லொம். ேெதி �ஜடத்தேர்கள் நிச்ெயமொக அன்ை-
்தொைம் பெயய வேண்டும். ்தொைம் பெயே்தறகு 
முன் �டுக்ஜக பூஜை அல்லது பேள்ளம்குடி 
பூஜை ேடத்த வேண்டும். கன்னி ஐயப�ன்-
மொர்கள் இந்த பூஜைஜய கட்டொயம் பெயய 
வேண்டும்.  

 ெ�ரிமஜலக்கு இருமுடி கட்டு ஏநதி புைப�-
டுே்தறகு முன் கொர்ததிஜக மு்தல் ேொளிலிருநது 
மொர்கழி 11-ம் திகதிக்குள் ஏவ்தனும் ஒரு ேொளில் 
இந்த பூஜைஜய ேடத்த வேண்டும். வீட்டின் 
கிழக்குப�ொகததில் ஏழு வகொல் ெதுரததில் 
�ந்தல் அஜமக்க வேண்டும். �ந்தஜல அலங-
கரிதது ேடுவில் அலஙகொர மண்ட�ம் அஜமக்க 
வேண்டும்.  

மண்ட�ததில், ஐயப�ன் �டம் அல்லது 
சிஜலஜய அஜமக்க வேண்டும். வமலும் 
க்ண�தி, மொளிஜகபபுைத்தம்மன், கருப�ெொமி, 
கடுத்தசுேொமி, ேொ�ர்சுேொமி, ஆழி ஆகிய-
ேறஜை அஜமக்க உரிய இடஙகஜள வ்தர்வு 
பெயய வேண்டும். இந்த இடஙகளில் சுேொமி-

களுக்கு �திலொக குததுவிளக்கு ஏறறி ஜேதது 
அ்தன் முன்ைர் அேல், ப�ொரி, �ழம் ஆகிய-
ேறஜை �ஜடக்க வேண்டும். ேடுப�ொகததில் 
ஐயப�ஜை ஒரு பீடததின் மீது ஜேதது �ட்டு 
விரிதது அ்தன் முன்ைொல் இஜல வ�ொட்டு, 
பேல்லும் அரிசியும் நிரபபி ஜேக்க வேண்டும்.  

 கிழக்கு திஜெஜய வேொக்கி சுத்தம் பெயயப-
�ட்ட வ்தஙகொஜய ஜேக்க வேண்டும். அலங-
கொர மண்ட�ததின் கிழக்குப�ொகததில் ஆழி 
அஜமப�்தறகு இடம் ஒதுக்க வேண்டும். 
அதில் விைகுகஜள அடுக்கி ஆழி ேளர்க்க 
வேண்டும். பூேரசு அல்லது �லர் விைகுகஜள 
ஆழியில் வ�ொட வேண்டும்.  

 ஐயப�னுக்கு தீ�ொரொ்தஜை ேடததிய பிைகு 
ஆழிஜய ஏறை வேண்டும். அஜைதது ஐயப-
�ன் மொர்களும் ஆழிஜய ேலம் ேர வேண்டும். 

பூஜை முடிந்த பிைகு அஜைதது �க்்தர்களுக்-
கும் உ்ணவு ேழஙக வேண்டும். இது்தொன் 
முஜையொை ஐயப� பூஜை ஆகும். கூட்டொகவும் 
இந்த பூஜை ேடத்தலொம்.  

 விர்த கொலததில்... எளிஜம, சுகொ்தொரம், புனி்த 
எண்்ணஙகள் ஏற�டு்தல் ஆகியஜேவய ஐயப� 
விர்தததின் ்தததுேம், உடலும், மைமும் சுத-
்தமொக இருக்க வேண்டும். பிரம்மச்ெரியதஜ்த 
கஜடபிடிக்க வேண்டும்.  

 கறபூர தீ�ம் ஐயப�ஜை கறபூர தீ�பபிரியன் 
என்�ர். ெ�ரிமஜல யொததிஜரயின் வ�ொது அஙகு 
்தஙகியிருக்கும் ேொட்களில் மொஜல வேரததில் கற-
பூரம் ஏறறி ெர்ண வகொஷம் ஒலிதது ஐயப�ஜை 
ேழி�ட வேண்டும் என்�து கட்டொயமொை 
விதிமுஜையொகும். கறபூர ஆழியில் ஐயப�ன்-
மொர் கறபூரதஜ்த இட்டு ேழி�டுகிைொர்கள்.  

சபரிமலைக்கு முதலில் சசல்லும் பக்தர்கள் 
சசய்ய வேண்டி்ய விரத பூஜை  
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கென்யாவில் திருமண நிெழ்வு 
ஒனறுக்கு கெனறு கெயாண்டிருந்த 
பஸ் வண்டி ஒனறு ஆற்று கவள்ளத்-
தில் மூழ்கி குறைநது 23 பபர் உயிரி -
ழநதுள்ளனர்.   

கென் ்தறைநெர் றநப�யாபியில் 
இருநது 200 கிபையாமீற்ைருக்கு அப் -
பயாலிருக்கு எனசியு ஆறு கபருக்கெ-
டுத்்த நிறையில் நீரில் மூழ்ெடிக்ெப்-
பட்ட பயாைத்தில் பஸ் வண்டிற் 
பவெமயாெ கெலுத்்த மு்னைபபயாது 
அது நீரில் அடித்துச் கெல்ைப்படுவது 
அங்கு எடுக்ெப்பட்ட வீடிப்யாவில் 
பதிவயாகியுள்ளது.   

ப்தவயாை் பயா்டெர் குழு ஒனையா-
பைப் இந்த பஸ் வயா்டறெக்கு 
அமர்த்்தப்படடுள்ளது.   

உயிரிழந்தவர்ெளில் நயால்வர் சிறு-
வர்ெள எனறும் குறைந்தது 12 பபர் 
மீடெப்படடிருப்ப்தயாெவும் உளளுர் 

கெய்திெள க்தரிவிக்கினைன. 
எனினும் அந்த பஸ்ஸில் எத்்தறன 
பபர் இருந்தயார்ெள எனறு உறுதி கெய்-
்ப்ப்டவில்றை.   

ெ்டந்த ெனிக்கிழறம ெயாறை இந்த 
விபத்து இ்டம்கபற்ை்தயாெ கிடுயி 
ெரிடடி நிகிலு ஆளுநர் க்தரிவித்துள-
்ளயார்.   

கென்யாவின பை பகுதிெளிலும் 
அண்றமக் ெயாைத்தில் அெயா்தயா�ண 
மறழ வீழ்ச்சி இ்டம்கபற்று வருகின-
ைறம குறிப்பி்டத்்தக்ெது.     

கென்யாவில் திருமண பஸ்  
நீரில் மூழ்கி 23 பபர் பலி

சீனயாவின பயாது-
ெயாப்பு பற்டயினர் ்தம் 
இ�யாணுவ கெ்ற்பயாடு-
ெற்ள ்தயாய்வயான ஆயு்தப் 
பற்டெளுக்கு அரு-
ெயாறமயில் மீண்டும் 
மீண்டும் முனகனடுப்-
ப்தன ஊ்டயாெத் ்தம் 
ஆயு்தப்பற்டெற்ள ெற்ள் மு்ற் -
சிக்கிைது. அ்தற்கு பதிைளிக்கும் 
திைன ்தயாய்வயானி்டம் உள்ளது எனறு 
்தயாய்வயான பயாதுெயாப்பு அறமச்ெர் சியூ 
குவயா க்தரிவித்துள்ளயார்.  

சீன விமயானப்பற்டயினர் புதுப் -
பிக்ெப்பட்ட கூர்முறன விமயானங்ெ -
ளு்டன பமற்கெயாண்்ட ந்டவடிக்றெ-
ெற்ள க்தயா்டர்நது பமற்ெண்்டவயாறு 
குறிப்பிட்ட அவர், சீன விமயானப் -
பற்ட விமயானங்ெள 27 ்தயாய்வயானின 
வயான பயாதுெயாப்பு அற்ட்யா்ளப் பி�யாந -

தி்த்திற்குள மீண்டும் 
பி�பவசித்்த பபயாதிலும் 
அவற்றை எமது பபயார் 
விமயானங்ெள து�த்தி்-
டித்்த்தயாெவும் அவர் கூறி-
யுள்ளயார்.   

்தயாய்வயான வயான எல் -
றைக்குள சீன பபயார் 

விமயானங்ெள அத்துமீறிப் பி�பவ-
சித்்தறம க்தயா்டர்பில் பயா�யாளு -
மனைத்திற்கு அறிவித்்த பினனர் 
ஊ்டெங்ெளுக்கு அவர் இ்தறன க்தரி-
வித்்தயார்.  இவ்வி்தமயான பைத்ற்த 
நீங்ெள கெயாண்டிருந்தயாலும் அ்தற்கு 
பதிை ளிக்ெக்கூடி் ெக்திற் எமது 
ப்தசி ்  ெக்திெள கவளிபடுத்தியுள -
்ளன. ்தயாய்வயானும் அ்தன வயான பயாது-
ெயா ப்பு அற்ட்யா்ளப் பி�யாநதி்மும் 
ஜனநயா்ெ ரீதியில் நிர்வகிக்ெப்படு-
கினைன.     

சீன ஊடுருவல்: தயாயவயான  
பயாதுெயாப்பு அமமச்சர் பதில்

கிழக்கு கஜரூெத்-
தில் இஸ்ப�லி்ர் 
ஒருவர் மீது ெத் -
திக்குத்து ந்டத்தி 
கபயாலிஸயாற� ்தயாக்ெ 
மு்னை பைஸ்தீனர் 
ஒருவர் இஸ்ப�லி் 
பயாதுெயாப்பு பற்டயின -
�யால் சுடடுக் கெயால்ைப்பட்டயார்.   

்டமஸ்ெஸ் நுறழவயாயிலுக்கு 
அருகில் ஒருவர் மீது ெத்திக்குத்து 
ந்டத்தி் ்தயாக்கு்தல்்தயாரி பினனர் 
எல்றை ெயாவல் கபலிஸயாற� 
்தயாக்ெ மு்னையார் எனறு இஸ்ப�ல் 
கபயாலிஸ் கவளியிட்ட அறிவிப்பில் 
கூைப்படடுள்ளது.   

“்தயாக்கு்தல்்தயாரி கபயாலிஸயா�யால் 
கெ்லிழக்ெச் கெய்்ப்பட்டயார்” 
எனறும் அந்த அறிவிப்பில் கூைப்பட -
டுள்ளது.   

்தயாக்கு்தல்்தயாரிற் கபயாலிஸயார் 
கெயானை்தயாெ பைஸ்தீன கெம்பிறை 

ெங்ெ பபச்ெயா்ளர் க்தரி -
வித்்தயார்.   

இதில் ெத்திக்குத்-
துக்கு இைக்ெயான 
20 வ்து இற்ளஞர் 
மருத்துவமறனக்கு 
அறழத்துச் கெல்ைப் -
பட்ட்தயாெவும் அவர் 

தீவி� நிறையில் இருநது மி்தமயான 
நிறைக்கு திரும்பி்்தயாெவும் இஸ்ப�-
லி் அவெ� பெறவ பிரிவு குறிப்பிட -
டுள்ளது.   

பமற்குக் ெற� நெ�யான ெல்பித்ற்தச் 
பெர்ந்த 25 வ்து ஆ்டவர் ஒருவப� 
இந்த ்தயாக்கு்தறை ந்டத்தி இருப்ப-
்தயாெ பைஸ்தீன கெய்தி நிறுவனம் 
குறிப்பிடடுள்ளது. இ்தனபபயாது 
இற்ளஞர் மீது துப்பயாக்கிச்சூடு ந்டத்-
தி் இஸ்ப�லி் பற்டயினர் அங்கி -
ருக்கும் பைஸ்தீனர்ெற்ள ெறைக்ெ 
ெண்ணீர் புறெப்பி�ப்யாெம் பமற்-
கெயாண்்டனர்.     

ெத்திக் குத்துத் தயாக்குதல்:  
பலஸ்தீனர் சுட்டுக் கெயாமல

மி ்ன ம யா ரி ல் 
இ�யாணுவ ஆடசிக்கு 
எதி�யான ஆர்ப்பயா்டத்-
தின மீது இ�யாணுவம் 
வயாெனத்ற்த பமயா்த-
விட்ட ெம்பவத்தில் 
ஐவர் கெயால்ைப்-
படடு பமலும் பைர் 
ெயா்மற்டநதுள்ளனர். இ்தனபபயாது 
பைர் றெது கெய்்ப்படடுள்ளனர்.   

்யாங்பெயான நெரில் பநற்றுக்ெயாறை 
இ்டம்கபற்ை இந்த ெம்பவத்தில் ஆர்ப்-
பயாட்டக்ெயா�ர்ெள மீது பற்டயினர் துப்-
பயாக்கிச் சூடு ந்டத்தி்்தயாெ பயார்த்்த 
இருவர் குறிப்பிடடுள்ளனர். அங்கு 
எடுக்ெப்பட்ட வீடிப்யாவில் துப்பயாக்-
கிச் ெத்்தம் பெடபது பதிவயாகியுள்ளது.   

ெயாறை இ்டம்கபற்ை வனமுறைக்கு 
பினனரும் கூ்ட பநற்று மயாறையி-
லும் ்யாங்பெயானில் ஆர்ப்பயாட்டங்-
ெள இ்டம்கபற்ை்தயாெ ப�யாய்ட்டர்ஸ் 

கெய்தி நிறுவனம் 
குறிப்பிடடுள்ளது.   

ெ்டந்த கபப்�வரி 
1ஆம் திெதி இ்டம்-
கபற்ை இ�யாணுவ 
ெதிப்பு�டசிகுப் பின 
இ�யாணுவ எதிர்ப்பு 
ஆ ர் ப் ப யா ட ்ட ங் ெ ள 

க்தயா்டர்நது இ்டம்கபற்று வருவ-
ப்தயாடு இதுவற� 1,300க்கும் அதிெமயா-
னவர்ெள கெயால்ைப்படடுள்ளனர்.   

இதில் ப்தவி ெவிழ்க்ெப்பட்ட 
அ�சின ஆபையாெெ�யான ஆங் ெயான 
சூக்கி மீ்தயான வழக்கின தீர்ப்பு இனறு 
வழங்ெப்படும் எனறு எதிர்பயார்க்ெப்ப-
டும் நிறையிபைப் இந்த ெம்பவம் 
இ்டம்கபற்றுள்ளது. 11 குற்ைச்ெயாட-
டுெற்ள எதிர்கெயாண்டிருக்கும் சூக்கி 
மீது அதிபடெம் 102 ஆண்டு சிறைத் 
்தண்்டறன விதிக்ெப்ப்ட வயாய்ப்பு 
உள்ளது.     

மி்னமயார் ஆர்ப்பயாட்்டக்ெயாரர் மீது  
வயாெனம் பமயாதி ஐவர் உயிரிழப்பு

இ த் ்த யா லி யி ல் 
்தடுப்பூசி பபயாட-
டுக்கெயாளவற்தத் 
்தவிர்க்ெ ஒருவர் 
கபயாய்க் றெயு்டன 
க ென றி ருந ்த ்த யா ெ 
அதிெயாரிெள கூறி-
யுள்ளனர்.  

வ்டக்கு இத்்தயாலியின பிக்ல்பை 
நெரில் இந்த ெம்பவம் இ்டம்கபற்-
றுள்ளது. அவர் கெயாண்டுகெனை 
கபயாய்க் றெ சிலிக்பெயானயால் கெய்-
்ப்பட்டது. அ்தறன அவர் ்தம் 
றெற்ச் சுற்றிப் கபயாருத்தியிருந்த-
்தயாெக் கூைப்பட்டது.  

அ்தன நிைம் பயார்க்ெ உண்றம்யா-
னதுபபயால் க்தரிந்தயாலும் அவ�யால் 
சுெயா்தயா� ஊழி்ர்ெற்ள ஏமயாற்ை முடி-
்வில்றை.  

அவருக்குத் ்தடுப்பூசி பபயா்ட 
அவ�து ெடற்டயின றெற் பமபை 

உ்ர்த்தி் ்தயாதி 
அந்தப் கபயாய்க் 
றெற்க் ெண்்டயார். 
அது ெற்று சில் -
கைனறு இருந்த்தயா-
ெவும் க்தயாட்டவு-
்டன இைப்பற�ப் 
பபயால் உணர்ந்த்தயா-

ெவும் ்தயாதி குறிப்பிட்டயார்.  
ஆ்டவரின திட்டத்ற்தக் ெண்்ட -

றிந்த ்தயாதி அவற�ப் பற்றி கபயாலிஸயா -
ரி்டம் புெயார் கூறினயார். 50 வ்துெளில் 
இருக்கும் அந்த ஆ்டவர் குற்ைவி்ல் 
குற்ைச்ெயாடடுக்கு முெம்கெயாடுத்துள-
்ளயார்.   

அந்த ஆ்டவர் சுெயா்தயா� ஊழி்ர் 
ஒருவ�யாவயார். ்தடுப்பூசி கபையா்த்தயால் 
அவருக்கு பணி மறுக்ெப்படடுள-
்ளது. இத்்தயாலியில் சுெயா்தயா� ஊழி்ர்-
ெள ்தடுப்பூசி கபறுவது ெட்டயா்மயா-
கும்.     

தடுப்பூசிம்த் தவிர்க்ெ கபயாய  
மெயு்டன க்சன்றவர் சிக்கினயார்

க ப ல் ஜி ் ம் 
நயாடடில் உள்ள மிருெக்-
ெயாடசி ெயாறையில் இரு 
நீ ர் ் யா ற ன ெ ளு க் கு க் 
கெயாப�யானயா றவ�ஸ் 
க்தயாற்று உறுதி கெய்-
் ப் ப ட டு ள ்ள து . 
இற்த்டுத்து, அறவ இ�ண்டும் 
்தனிறமப்படுத்்தப்படடுள்ளன.   

14 வ்்தயான இமயானி மற்றும் 
41 வ்்தயான கெர்மிக்ன எனை 
இந்த நீர்்யாறனெளுக்கு எப்படி 
கெயாப�யானயா க்தயாற்று ஏற்பட்டது 
எனபது க்தளிவயாெத் க்தரி்வில்றை.  

நீர்்யாறனெள இ�ண்டும் நல்ை 
உ்டல்நிறையு்டன இருப்ப்தயாெவும், 
மூக்கு ஒழுகு்தல் மடடுபம இருப் -
ப்தயாெவும் மிருெக்ெயாடசி ெயாறை 
நிர்வயாெத்தினர் க்தரிவித்துள்ளனர். 
அவற்றுக்கு கெயாப�யானயா க்தயாற்று 
குணமயாகும் வற� மிருெக்ெயாடசி 

ெயாறை ெடடுப்பயாடு -
ெள ெடுறம்யாக்ெப் -
படடுள்ளன.  

அவற்றின இருப்-
பி்டம் முழுவதுமயாெ 
அ ற ்ட க் ெ ப் ப ட டு ள -
்ளன. நீர்்யாறனெற்ள 

ெவனிப்பபயாருக்குக் கெயாப�யானயா 
க்தயாற்று இல்றை எனையாலும், முெக்-
ெவெம் அணி்தல், ்தங்ெள கபயாருட-
ெற்ள முழுவதுமயாெ கிருமிநயாசினி 
கெயாண்டு சுத்்தம் கெய்்தல் உளளிட்ட 
ெடடுப்பயாடுெள அவர்ெளுக்கு விதிக் -
ெப்படடுள்ளன.  

இப்தபவற்ள, ென்டயாவில் மூனறு 
ெயாடடு மயானெளுக்கு கெயாப�யானயா 
க்தயாற்று ஏற்படடிருப்பது ெ்டந்த 
வயா�ம் அற்ட்யா்ளம் ெயாணப்பட்டது. 
நயாடடின ெயாடடு விைக்கிற்கு க்தயாற்று 
ஏற்பட்ட ெம்பவம் ெண்டுபிக்ெப்பட-
்டது இது மு்தல் முறை்யாகும்.     

க�ொர�ொனொ க�ொற்று: கெல்ஜியத்தில்  
�னிமைபெடுத்�பெட்ட நீரயொமன�ள்

க ெ யா வி ட – 1 9 
ப ந யா ய் த் க ்த யா ற் று 
இல்ையா்த இ்டமயாெத் 
திெழ்ந்த குக் தீவுெ-
ளில் மு்தல் ெம்பவம் 
உறுதிப்படுத்்தப்பட -
டுள்ளது.  

சுமயார் இ�ண்டு 
ஆ ண் டு ெ ள 
க ெ யா வி ட – 1 9 
றவ�ஸ் நயாடடிற்குள வ�வி்டயாமல் 
்தடுத்்த குக் தீவுெளில் ெ்டந்த ெனிக்கி-
ழறம பநயாய்த்க்தயாற்று அற்ட்யா்ளம் 
ெயாணப்பட்டது.  

க்தன பசிபிக் நயா்டயான குக் தீவுெள 
கவளிநயாடடுப் ப்ணிெளுக்கு எல்-
றைெற்ளத் திைநதுவி்டவிருந்த பந�த்-
தில் அங்கு பநயாய்க்தயாற்று ஏற்படடுள-
்ளது.  

சுமயார் 17,000 பபர் வயாழும் குக் தீவு-
ெளில் 96 வீ்தத்தினர் முழுறம்யாெத் 

்தடுப்பூசி பபயாட-
டுக்கெயாண்்டவர்ெ -
்ளயாவர்.  

10 வ்துச் சிறு-
வனுக்கு பநயாய்த்-
க்தயாற்று ஏற்பட்ட-
்தயாெவும் சிறுவன 
நியூசிையாநதிலிருநது 
கு டு ம் ப த் து ்டன 
நயாடு திரும்பி்வர் 

எனறும் அதிெயாரிெள க்தரிவித்்தனர்.  
்தனிறமப்படுத்்தப்படடிருந்தபபயா -

து்தயான சிறுவனுக்கு பநயாய்த்க்தயாற்று 
அற்ட்யா்ளம் ெயாணப்பட்ட்தயாெ அதி-
ெயாரிெள கூறினர். கெயாப�யானயா கபருந-
க்தயாற்று ஆ�ம்பித்்தபபயாது உைகில் 
இருநது நயாடடு எல்றைெற்ள மூடி் 
குக் தீவு, நியூசிையாநது்டன ்தனிறமப்-
படுத்்தல் அற்ை ப்ணங்ெளுக்ெயாெ 
வரும் ஜனவரி 14 ஆம் திெதி நயாடற்ட 
திைப்ப்தற்கு திட்டமிடடுள்ளது.     

குக் தீவில் முதல்மும்ற்யாெ  
கெயாவிட்-19 கதயாற்று ்சம்பவம்

அ க ம ரி க் ெ யா வின 
மிச்சிென மயாநிைத்தின 
பயா்டெயாறை ஒனறில் துப்-
பயாக்கிச் சூடு ந்டத்தி் 
மயாணவனின கபற்பையார் 
மீது சுமத்்தப்படடுள்ள 
பநயாக்ெமில்ையாக் கெயாறைக் குற்-
ைத்ற்த இருவரும் மறுத்துள்ளனர்.  

பஜம்ஸ்–கஜனிபர் கி�ம்ப்லி 
எனும் அந்தத் ்தம்பதி ெ்டந்த ெனிக்கி -
ழறம இ்டம்கபற்ை நீதிமனை விெயா�-
றணக்கு ப்தயானைவில்றை.   

டிடப�யாயிட நெரின வர்த்்தெக் 
ெட்ட்டம் ஒனறில் அவர்ெள ெண்டு-
பிடிக்ெப்பட்டனர். ்தப்பிச் கெல்ை 
அவர்ெள மு்னையார்ெ்ளயா எனபது 
இனனும் க்தளிவயாெப் புைப்ப்ட -
வில்றை.  

்தங்ெள 15 வ்து மெனயான ஈத்்த-
னுக்கு றெத்துப்பயாக்கிற் வயாங்கி 

கெயாடுத்்த்தயாய்த் க்தரி் -
வநதுள்ளது.  

ெ வ ற ை ் ளி க் கு ம் 
கு று ஞ க ெ ய் தி ெ ற ்ள -
யும் ப்டங்ெற்ளயும் 
ஈத்்தன பகிர்ந்த்தயாெப் 

பயா்டெயாறை எச்ெரித்்தற்தயும் அவர் -
ெள கபயாருடபடுத்்தவில்றை.  

பயா்டெயாறையில் ந்டத்்தப்பட்ட 
துப்பயாக்கிச் சூடடில் 4 மயாணவர்-
ெள கெயால்ைப்பட்டனர். ஆசிரி்ர் 
உடப்ட பமலும் சிைரும் ெயா்முற்ை-
னர்.  

கபற்பையார் பயா்டெயாறை அதிெயாரிெ-
ளு்டன ெநதிப்பு ந்டத்தி் சிை மணி-
பந�த்தில் மென அந்தத் துப்பயாக்கிச்-
சூடற்ட ந்டத்தினயார்.  

்தயாக்கு்தல் ந்டத்தி் மயாணவன மீது 
கெயாறைக் குற்ைச்ெயாடடுெள பதிவு 
கெய்்ப்படடுள்ளன.    

பாடசாலை துபபாக்கிச் சூடு

உக்ற�ன எல் -
றையில் �ஷ்யா 
இ�யாணுவ வீ�ர்-
ெற்ள நிறைநி-
றுத்தி உள்ள்தயாெ 
கு ற் ை ச் ெ யா ட டு 
எழுந்த நிறையில், 
வரும் டிெம்பர் 
7ஆம் திெதி அகமரிக்ெ ஜனயாதி-
பதி பஜயா றப்டனும் �ஷ் ஜனயாதி-
பதி வி்ளயாடிமிர் புடினும் வீடிப்யா 
அறழப்பு வழி்யாெ ெநதிக்ெ உள்ள -
்தயாெ கவளற்ள மயாளிறெ அறிவித் -
துள்ளது.  

பெயாவி்த் ஒனறி்ம் உற்டந்த பின 
�ஷ்யா வெம் இருந்த உக்ற�ன பிரிந-
துகெனறு ்தனிநயா்டயானது. 2014ஆம் 
ஆண்டில் உக்ற�னின கிரீமி்யா தீப-
ெற்பம் மீண்டும் �ஷ்யா வெம் வந்தது. 
அப்பபயாதிலிருநது, இரு நயாடுெளுக்கி-
ற்டப் பி�ச்சிறன நிைவி வருகிைது.  

இந நி ற ை யி ல் , 
உக்ற�ன மீது கபரி-
்்ளவில் ்தயாக்கு-
்தல் ந்டத்்த �ஷ்யா 
தி ட ்ட மி ட டு ள ்ள -
்தயாெவும், பபயார் 
்த ்ள ப யா ்ட ங் ெ ள , 
பபயார் வயாெனங்ெள 

உடப்ட 94,000 இ�யாணுவ வீ�ர்ெற்ள 
எல்றைப் பகுதியில் �ஷ்யா நிறைநி-
றுத்தியுள்ள்தயாெவும் உக்ற�ன குற்ைம்-
ெயாடடி்து.  

இது க்தயா்டர்பயாெ, ஏற்ெனபவ 
�ஷ்யாறவ அகமரிக்ெ ஜனயாதிபதி 
பஜயா றப்டன ெண்டித்திருந்தயார். 
ஆனயால், இக்குற்ைச்ெயாடற்ட �ஷ்யா 
மறுத்்தது. அகமரிக்ெயா மற்றும் �ஷ் 
ஜனயாதிபதிெள இருவரும் பபெ 
உள்ளது, உைெ அ�சி்ல் ெ்ளத்தில் 
முக்கி்த்துவம் வயாய்ந்த்தயாெ ெரு்தப்-
படுகிைது.    

உக்மரன மீது தயாக்குதல் அச்சம்:  
மப்டன, புட்டின பப்ச திட்்டம்

ஆப்ெயான பயாதுெயாப்புப் 
பற்டயின முனனயாள 
உறுப்பினர்ெற்ள இைக்கு 
றவத்து படுகெயாறை 
கெய்்ப்படுவது நிறுத் -
்தப்ப்ட பவண்டும் எனறு 
அகமரிக்ெயா மற்றும் 
அ்தன நடபு நயாடுெள 
கூட்டயாெ கவளியிட்ட 
அறிவிப்பில் வலியுறுத்-
்தப்படடுள்ளது.   

22 நயாடுெள கூட்டயாெ 
கவளியிட்ட இந்த அறி -
விப்பில் முனனயாள அ�ெ அல்ைது 
பயாதுெயாப்பு பற்டயினருக்கு தீங்கு 
கெய்வதில்றை எனறு ்தலிபயானெள 
அளித்்த உறுதிற் ெற்டப்பிடிக்ெ 
பவண்டும் எனறு வலியுறுத்்தப்பட -
டுள்ளது.   

“கெயாறைெள மற்றும் ெயாணமையாக் -
ெப்படுவது குறித்்த அறிக்றெெள 
ஆழ்ந்த ெவறை அளிக்கிைது” எனறு 
அந்த அறிக்றெயில் கூைப்படடுள-
்ளது.   

மனி்த உரிறம ெண்ெயாணிப்புக் 

குழு ெ்டந்த வயா�ம் கவளி -
யிட்ட அறிவிப்பில், ்தலி -
பயானெள ஆப்ெயானில் 
ஆடசிற் றெப்பற்றி -
்து க்தயா்டக்ெம் அங்கு 
100க்கும் அதிெமயான 
முனனயாள அ�ெ அதி-
ெயாரிெள படுகெயாறை 
கெய்்ப்படடு அல்ைது 
ெ்டத்்தப்படடிருப்ப்தயாெ 
குறிப்பி்டப்படடுள்ளது.   

ஓெஸ்ட 15 மற்றும் 
ஒக்ப்டயாபர் 31 ஆம் திெ-

திக்கு இற்டயிையான ெயாைப்பகுதியில் 
ெ�ணற்டந்த அல்ைது பிடிக்ெப்பட்ட 
ஆப்ெயான பயாதுெயாப்பு பற்டயின 47 
உறுப்பினர்ெள கெயால்ைப்படடிருப்ப-
்தயாெ அந்த ஆவணத்தில் குறிப்பி்டப்-
படடுள்ளது.     

ெடுக�ொமை�ள்: �லிெொன�ளுக்கு  
அகைரிக்� கூட்டணி எச்சரிக்ம�

ஒமிக்ப�யான கெயாப�யானயா 
றவ�ஸ் திரிபு 40க்கும் அதி-
ெமயான நயாடுெளில் அற்ட-
்யா்ளம் ெயாணப்படடுள்ளது. 
எனினும் அந்தத் திரிபினயால் 
இதுவற� ம�ணம் ஏதும் ஏற் -
ப்டவில்றை எனறு உைெ 
சுெயா்தயா� அறமப்பு க்தரிவித்-
துள்ளது.   

பிரிட்டனில் ்தற்பபயாது 160 
பபர் ஒமிக்ப�யான திரிபினயால் 
ப யா தி க் ெ ப் ப ட டு ள ்ள ன ர் . 
அடுத்்த சிை மயா்தங்ெளில் ஐப�யாப்பி் 
நயாடுெளில் பநயாய்ப்ப�வல் அதிெரிக் -
ெக்கூடும் எனறு எச்ெரிக்ெப்படடுள-
்ளது.   

அங்கு பதிவயாெக்கூடி் ெம்பவங்-

ெளில் 50 வீ்தத்திற்கும் கூடு்தையான-
வற்றுக்கு ஒமிக்ப�யான திரிபு ெயா�ண-
மயாெ இருக்ெையாம் என உைெ சுெயா்தயா� 
அறமப்பு எச்ெரித்துள்ளது.  கஜர்மனி, 
அதிெரித்துவரும் பநயாய்த்க்தயாற்றைச் 

ெமயாளிக்ெத் ்தடுப்பூசி பபயாட-
டுக்கெயாள்ளயா்தவர்ெளுக்குக் 
ெடுறம்யான ெடடுப்பயாடு-
ெற்ள விதித்துள்ளது.  அகம-
ரிக்ெயாவில் குறைந்தது 6 
மயாநிைங்ெளில் ஒமிக்ப�யான 
திரிபினயால் மக்ெள பயாதிக்ெப்-
படடுள்ளனர். அகமரிக்ெயா 
மற்றும் அவுஸ்திப�லி்யா இரு 
நயாடுெளிலும் மு்தல் முறை 
உளநயாடடில் றவ�ஸ் திரிபு ெம்-
பவங்ெள பதிவயாகியுள்ளன.  

இந்த திரிபின க்தயாற்றுத் ்தனறம 
மற்றும் தீவி�ம் பற்றி ெண்்டறி் 
வயா�ங்ெள எடுத்துக் கெயாள்ளக்கூடும் 
எனறு உைெ சுெயா்தயா� அறமப்பு குறிப்-
பிடடுள்ளது.     

ஒமிக்பரயான கெயாபரயானயா திரிபு:  
இதுவமர உயிரிழப்பு இல்மல

இநப்தயாபனசி்யாவின ஜயாவயா தீவில் 
ஏற்பட்ட எரிமறை கவடிப்பில் 
குறைந்தது 13 பபர் உயிரிழந்தப்தயாடு 
பமலும் பைர் ெயா்மற்டநதுள்ளனர்.  

கெமரு எரிமறையில் இருநது 
பயாரி் ெயாம்பல் புறெ கவளிவருவ-
தும் குடியிருப்பயா்ளர்ெள ்தப்பிப்யாடு-

வதும் அங்கிருநது வரும் வீடிப்யாக்-
ெள ெயாடடுகினைன.   

எரிமறை ெயாம்பையால் கி�யாமங் -
ெள மூ்டப்படடிருப்பப்தயாடு இந்த 
புறெ சூரி் ஒளிற்யும் மறைத்து 
இருளில் மூழ்ெடித்்த்தயாெ உளளுர் 
மக்ெள குறிப்பிடடுள்ளனர். இதில் 

குறைந்தது 57 பபர் ெயா்மற்டநதிருப்-
பப்தயாடு பைரும் தீக்ெயா்ங்ெளுக்கு 
உள்ளயாகியுள்ளனர்.   

பயாதிக்ெப்பட்ட வட்டயா�ங்ெ-
ளில் வசிக்கும் மக்ெள பைர் அங்கி -
ருநது கவளிப்ற்ைப்படடுள்ளனர். 
எனினும், பமயாெமயான புறெ மூட-

்டத்தினயால் மீடபுப் பணிெள ்தற்டப்-
படடுள்ளன.  ெ்டந்த ெனிக்கிழறம 
இ்டம்கபற்ை எரிமறை கவடிப்றப 
அடுத்து எரிமறைற்ச் சூழவுள்ள 
5 கிபையாமீற்ைர் பகுதி ்தற்டகெய்்ப்-
பட்ட வை்மயாெ உளளுர் நிர்வயாெம் 
அறிவித்துள்ளது.   

இநப்தயாபனசி்யாவில் அதிெ 
இ்க்ெம் கெயாண்்ட சுமயார் 130 
எரிமறைெளில் ஒனையான கெமரு 
எரிமறை ெற்டசி்யாெ 2020 டிெம் -
பரில் கவடித்்தபபயாது ஆயி�க்ெ -
ணக்ெயான மக்ெள கவளிப்ற்ைப் -
பட்டனர்.     

இநபதயாபனசி் எரிமமல கவடிப்பில் 13 பபர் பலி

குற்்றச்சயாட்ம்ட மறுத்த  
மயாணவனின கபற்ப்றயார்
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அநுராதபுரம் தினகரன் நிருபர் 

அநுராதபுரம் நகர் பகுதியில் 
டெங்கு நநாய் தீவிரமாக பரவக் -
கூடிய அபாயம் காணபபடுவதாக 
மாவடெ டதாற்று நநாய் பிரிவின் 
விநேெ வவத்தியர் நதஜன நோமதி-
லக்க டதரிவித்தார்.

கெநத நவம்பர் மாதத்தின் கவெசி 
வாரத்தில் மாத்திரம் அநுராதபுரத்தில் 
பத்து டெங்கு நநாயாளர்கள் அெயா-
ளம் காணபபடடுள்ளதுென் அநுரா-
தபுரம் புதிய பஸதரிபபு நிவலயம் 
அவமநதுள்ள பகுதியில் நமலும் 
மூன்று டெங்கு நநாயாளர்கள் இனங் -
காணபபடடுள்ளதாக டதாற்று நநாய் 
பிரிவின் விநேெ வவத்தியர் நமலும் 
குறிபபிடொர். 

அதவன அடுத்து நகரின் புதிய 
பஸதரிபபு நிவலயம் உள்ளிடெ 
பகுதிகளில் நமற்டகாள்ளபபடெ 
பரிநோதவன நெவடிக்வககளின் 
நபாது டெங்கு நுளம்பு உருவாகக் 
கூடிய குெம்பிகள் (டெங்கு பரவக்கூ-
டிய கீடெ) அதிகமான இெங்களில் 
கண்டுபிடிக்கபபடடுள்ளது. மவை-
யுெனான காலநிவல காணபபடுவ-
தால் இந நிலவம ஏற்படடுள்ளது-
ென் எதிர்வரும் ஜனவரி மாதமாகும் 
நபாது இந நிலவம மாவடெத்தின் 
ஏவனய இெங்களுக்கு பரவக்கூடிய 
வாய்பு அதிகம் என அநுராதபுரம் 
மாவடெ டதாற்றுநநாய் பிரிவின் 
விநேெ வவத்தியர் நதஜன நோமதி-
லக்க நமலும் டதரிவித்தார்.

அநுராதபுரம் நகர் பகுதியில் 
டெங்கு நநாய் தீவிரம்

கற்பிடடி தினகரன் விநேெ, புத்தளம் 
தினகரன் நிருபர்கள்

ேவமயல் எரிவாயு கசிவு காரண-
மாக கெநத ஐநது நாடகளில் புத்தளம் 
டபாலிஸ அத்தியடேகர் பிரிவுக்கு 
உடபடெ மூன்று டபாலிஸ பிரிவு-
களில் ஐநது டவடிபபுச் ேம்பவங்-

கள் இெம்டபற்றுள்ளதாக புத்தளம் 
டபாலிஸ தெயவியல் பிரிவினர் 
டதரிவித்தனர். இதில் 4 வீடுகளிலும், 
உணவகம் ஒன்றிலும் டவடிபபுச் ேம்-
பவங்கள் பதிவாகியுள்ளன. இதன்-
படி, புத்தளம் நோல்டென், நிநதனி, 
கரம்வப ஆகிய பகுதியிலும், உெபபு 

டபாலிஸ பிரிவில் சின்னபபாடு 
பகுதியிலும், கற்பிடடி டபாலிஸ 
பிரிவில் மணல் நதாடெம் பகுதி-
யிலும் இவவாறு எரிவாயு அடுபபு 
டவடித்துள்ளன. ேவமயல் எரிவா-
யுவில் ஏற்படெ கசிவு காரணமாக 
கண்ணாடியிலான எரிவாயு அடுபபு 

டவடித்துச் சிதறியுள்ளது. நமற்படி 
டவடிபபுச் ேம்பவங்கள் இெம்டபற்்ற 
வீடுகளுக்கும், உணவகத்திற்கும் 
டேன்று ஆய்வுகள் மற்றும் விோரவண-
கவள நமற்டகாண்டுள்ளதாகவும் புத்-
தளம் டபாலிஸ தெயவியல் பிரிவினர் 
நமலும் டதரிவித்தனர்.

புத்தளம் ப�ொலிஸ் பிரிவில் ஐந்து நொட்களில் 05 பெடிப்புச் சம்�ெங்கள்

அநுராதபுரம் நமற்கு தினகரன் நிருபர்

2022 வரவு டேலவு திடெத்தின் 
மூலம் புதிய கடெெ நிர்மானபபணிக-
ளுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு டேய்யாமல் மக்க-
ளின் டபாருளாதாரத்வத நமம்படுத்த-
வும் உற்பத்தித்துவ்றவய அதிகரிக்கும் 
வவகயிலும் வரவு டேலவு திடெம் 
தயாரிக்கபபடடுள்ளதாத ஆளுநர் 
டதரிவித்தார். வெமத்திய மாகாண 
2022 ஆண்டிற்கான முன்டமாழி-
யபபடெ வரவு டேலவு திடெத்தில் 
மாகாண ஆளுநர் மஹிபால நேரத் 
கெநத (30) வகடயாபபமிடடுள்-
ளார். அதனூொக மாகாண மக்களின் 
வறுவமவய நபாக்கவும் மக்களின் 
ஊடெச்ேத்வத அதிகரிக்கவும் டபாரு-
ளாதாரத்துவ்றயில் மக்களின் கரத்வத 
பலபபடுத்தவும் எதிர் பார்க்கபபட-
டுள்ளதாக ஆளுநர் டதரிவித்தார்.

2022க்கான வரவு டேலவு திடெத்-
தில் விவோய அவமச்சு மற்றும் வீெ-
வமபபு அவமச்சுக்கள் டதாெர்பில் 
கவனம் டேலுத்தபபடடுள்ளன.

வெமத்திய மாகாணத்தில் மீன்பிடி 
மற்றும் அலங்கார மீன் வளர்பபு 
துவ்றவய நமலும் 25 வீதத்தினால் 

நமம்படுத்த எதிர்பார்த்துள்ளதாக-
வும் அவர் டதரிவித்தார். அத்துென் 
அலங்கார மீன் வளர்பபு துவ்றக்கு 
நதவவயான உணவு வவககவள 
மாகாணத்தினுள் உற்பத்தி டேய்யவுள்-
ளதுென். அதற்காக தனியார்துவ்ற-
யினவரயும் இவணத்துக் டகாண்டு 
ஆரம்பிக்கவும் திடெமிெபபடடுள்-
ளன. மாகாணத்தில் மீன் வளர்பபு 
உற்பத்திவய அதிகரிபபதற்காக 300 
குளங்களில் 22 மில்லியன் மீன் குஞ்-
சுகவள விடுவதற்கும் திடெமிெபபட-
டுள்ளன.நமலும் மாகாணத்தில் பால் 
உற்பத்திவய அதிகரிக்கும் நநாக்கில் 
சிறிய அளவில் கால்நவெ டகாடடில்-
கவள அதிகரிக்கவும் அதற்காக க்ற-
வவபபசுக்கவள அதிகரிக்கவும் எதிர் 
பார்க்கபபடடுள்ளது.

நகாழி குஞ்சுகவள உற்பத்தி டேய்-
வதற்கு மாகாணத்தினுள் உற்பத்தி 
நிவலயம் ஒன்றின்வமயினால் உற்-
பத்தி நிவலயம் ஒன்வ்ற மாகாணத்-
தில் அவமபபதற்கும் வரவு டேலவு 
திடெத்தில் உள்வாங்கபபடடுள்ளது.

வடைத்திய ைா்காண வரவு சசலவு திட்டத்தில்;

டவலிகம தினகரன் நிருபர்

நகர அபிவிருத்தி அதிகார ேவபயு -
ென் இவணநது டபரு மாத்தவ்ற நகர 
அபிவிருத்தித் திடெத்வத துரிதமாக 
நமற்டகாள்ளுமாறு பிரதமர் மஹிநத 
ராஜபக்ஷ மாத்தவ்ற மாநகர ேவபக்கு 
பணித்துள்ளார். 

பிரதமர் மஹிநத ராஜபக்ஷ நகர 

அபிவிருத்தி அதிகார ேவப அதிகாரி -
கள், மாத்தவ்ற மாநகர ேவப அதிகா -
ரிகள் மற்றும் மாத்தவ்ற மாவடெ 
வவத்தியோவல அதிகாரிகளுென் 
அண்வமயில் பாராளுமன்்ற கடெெ -
டதாகுதியில் இெம்டபற்்ற விநேெ 
கலநதுவரயாெலின்நபாநத பிரத -
மர் இவவாறு பணிபபுவர வைங்கி -
னார். 

மாத்தவ்ற நகர மக்கள் 
மற்றும் அங்குவநது 
டேல்லும் பயணிகளுக்கு 
அடேௌகரியம் ஏற்பொத 
வவகயில் வேதி வாய்பபு-
கவள ஏற்படுத்தி சி்றநத 
சூைவல உருவாக்குதல் 
மற்றும் ேகல வேதிகவளப 
டபற்றுக் டகாடுத்தல் 

நபான்்றன இத்திடெத்தின் 
நநாக்கமாகும். இக் கலநது-
வரயாெலில் ஊெகத்துவ்ற 
அவமச்ேர் ெலஸ அைகப-
டபரும, நகர அபிவிருத்தி 
அதிகார ேவபத் தவலவர் ஓய்-
வுடபற்்ற நமஜர் டஜனரல் 
உதயநாணயக்கார ஆகிநயா-
ரும் கலநதுடகாண்ெனர். 

மொத்தறை ப�ருந்கர் அபிவிருததி திட்டதற்த 
விறைவு�டுததுமொறு பிை்தமர் �ணிப்பு

தேசிய சைாோனப் த்பரமவயின் சவலி்கை ்பகுதிக்கான இமணப்்பாளர் ச்கௌசல்யா வீரத்கான் ைற்றும சவலி்கை பிரதேச சசயல்க உேவிச் சசயலாளர் அனுர ஆகிதயாரின் தசமவந-
லன் ்பாராட்டு விழா அணமையில் சவலி்கை சைாோன த்பரமவயினால் நடாத்ேப்்பட்டது. இேன்த்பாது அவர்்களுககு த்பரமவயினால் நிமனவுச்சின்னம வழங்கப்்படுவமேயும த்பரமவ 
உறுப்பினர்்கமளயும ்படத்தில் ்காணலாம.  ்படம: சவலி்கை தின்கரன் நிரு்பர் 

மக்களின் ப�ொருளொ்தொைதற்த மமம்�டுததி 
ெறுறமறை ம�ொக்க கூடு்தல் ந்டெடிகற்க

ஆளுநர் மஹிபால ஹேரத்

ஒரு இலடேம் நீள வீதி அவமக்-
கும் திடெம் ஏற்டகனநவ திடெ-
மிடெவாறு 5 வருெ காலத்தில் 
நிவ்றவு டேய்யபபடும் என டநடுஞ்-
ோவலகள் அவமச்ேர் நஜான்ஸென் 
டபர்னாண்நொ டதரிவித்தார்.

 டநடுஞ்ோவலகள் அவமச்சின் 
நிதிஒதுக்கீடு மீதான விவாதத்தில் 
உவரயாற்றிய நமலும் குறிபபிடெ-
தாவது

100,000 கிநலாமீற்்றர் வீதி வவல-
யவமபவப அவமபபதற்கு சுமார் 
100 வருெங்கள் நதவவபபடும் 
என முன்னாள் டநடுஞ்ோவலகள் 
அவமச்ேர் கபீர் ோசிம் டதரிவித்-
தார். இநத வீதிக் கடெவமபவப 
நிவ்றவு டேய்ய இவவளவு காலம் 
பிடிக்கும் என்பது அவரது கணிபபு. 
அநத ேவாவல நாங்கள் ஏற்க 
விரும்புகிந்றாம். நகாடொபய 
ராஜபக்ஷவின் தவலவமயில் இநத 
100 000 கிநலாமீற்்றர் நவவலத்-
திடெம் எமது ஐநது வருெங்கள் 
முடிவதற்குள் நிவ்றவு டேய்யபப-
டும் என நான் உறுதியளிக்கிந்றன். 
எமது ஐநது வருெ ஆடசிக்காலம் 
முடிவதற்குள் இநத 100000 கிநலா-
மீற்்றர் நவவலத்திடெத்வத நிவ்றவு 
டேய்நவாம்.

கெநத நல்லாடசி அரோங்கம் 
நாடடில் உள்ள அபபாவி மக்க-
ளின் பணத்வத டகாள்வளயடித்த 
அரோங்கம். இரண்டு வருெங்களின் 
பின்னர் நல்லாடசி அரோங்கத்தின் 
மீது நாடடு மக்கள் டவறுபபவெநத-
னர். இறுதியாக நல்லாடசி அரோங்-
கத்வத மக்கள் நதாற்கடித்தனர்.
கெநத இரண்டு வருெங்கள் கெந-
தும் நல்லாடசி அரோங்கத்தினால் 
கூடடு்றவுத் நதர்தலில் கூெ டவற்-
றிடப்ற முடியவில்வல. நல்லாடசி 
அரோங்கம் இருநத நபாது நாடடில் 
டகாவிட டநருக்கடி இருக்க-
வில்வல. யுத்தத்வத நிவ்றவு டேய்ய 
நவண்டியிருக்கவில்வல. 

2015 இல், சீனாவுக்கு அடுத்த 
படியான மிக உயர்நத டபாருளாதார 
வளர்ச்சி விகிதத்வதக் டகாண்ெ 

நாடவெ தான் ஒபப -
வெத்நதாம். டபாருளா-
தாரத்வத எல்லா வவக-
யிலும் அழித்தார்கள். 
டதாழில்கவள அழித்து 
இவளஞர்களின் எதிர்கா-
லத்வத நாேமாக்கினார்-
கள். நவாக்ஸநவகன் 
டதாழிற்ோவலவய 
உருவாக்கி ஒரு மில்லி-
யன் நவவல வாய்பபு தரு-
வதாக இவளஞர்கவள 
ஏமாற்றினர். நதர்தலுக்கு 
பயநதார்கள். எதிர்க்-
கடசி துண்டு துண்ொகி 
உள்ளது. இபநபாது 
எதிர்க்கடசிகவள வழிந-
ெத்த பல தவலவர்கள் 
உருவாகியுள்ளனர். 
பிநரமதாேவுக்கு எதிராக 
மூன்று நான்கு அணிகள் 
இபநபாது பாராளுமன்-
்றத்தில் உருவாகியுள்ளன.

பாராளுமன்்றத்தில் 
இருக்க விடுவதில்வல 
தாக்குகின்்றனர் என்று 
ேர்வநதே பாராளுமன்்ற 
ஒன்றியத்திெம் கூ்றத்தான் 
இவர்கள் பாராளுமன்்றத்திற்கு 
டவளிநய டேன்்றார்கள். ேர்வநதே 
ேமூகத்திற்கு டபாய் எழுதுவதற்காக 
இவர்கள் வாரக்கணக்கில் பாராளு-
மன்்றம் டபாய் டோல்லிக்டகாண்-
டிருநதார்கள். அநத டபாய்கள் 
பிடிபடெதும் பாராளுமன்்றத்வத 
விடடு டவளிநயறியுள்ளனர். 

நல்லாடசி அரோங்கம் 27,000 
இலடேம் டேலவிெக் கூடிய பாவத 
ஒபபநதத்வத 42,000 இலடேத்-
திற்கு வைங்கபபடெது. 40 கிநலா 
மீடெவர ரூ.15,000 லடேத்தினால் 
அதிகரித்த நபாது 60 ,70 மில்லியன் 
ரூபா வவர நமலதிகமாக வைங்கப-
படள்ளது. அங்கு மத்திய வங்கிவய 
சூவ்றயாடினார்கள்.இங்கு 50 மில்-
லியனுக்கு நமல் நமாேடி டேய்யப-
படடுள்ளது. முன்வனய நல்லாடசி 
அரோங்கத்திலும் இவவா்றான ஒரு 

சில திருெர்கள் இருநதனர். அது 
தான் உண்வம. 

இபநபாது எங்கள் மீது நேறு பூேப 
பார்க்கி்றார்கள். கெநத காலத்தில் 
டதாெங்கிய அவனத்து டநடுஞ்-
ோவல திடெங்களும் நிறுத்தபபட-
ென.அத்நதா பாரிய நமாேடியும் 
நெநதுள்ளது.

ரூ.66 ஆயிரம் நகாடி மதிபபீட-
டில் கடெபபடெ டவளிச்சுற்று-
வடெ டநடுஞ்ோவல 6 வழிச்ோவல-
யில் இருநது 4 வழிச்ோவலயாக 
குவ்றக்கபபடடு அநத டதாவகக்கு 
திருபபி வைங்கபபடெது. 

 100000 கிமீ திடெத்திற்கான 
வீதிகவள அவெயாளம் கண்டுள்-
நளாம். 71 468 வீதிகள் டதாெர்பில் 
நகாரிக்வககள் வநதுள்ளன . அதில் 
16705 வீதிகள் மதிபபீடு டேய்-
யபபடடுள்ளன. 10877 வீதிகள் 

அவமக்க நகள்வி மனு 
நகாரபபடடுள்ளன.

தற்டபாழுது 468 நகள்-
விமனுக்கள் முன்டனடுக்-
கபபடடுள்ளன. எதிர்கா-
லத்தில் அவற்வ்ற வைங்க 
எதிர்பார்க்கிந்றாம். 
நமலும் 54763 வீதிகள் 
மதிபபிெபபடடுள்ளன. 
நாங்கள் சுமார் 4000 
வீதிகவள நிர்மாணித்-
துள்நளாம். 1500 வீதிகள் 
ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதம-
ரின் தவலவமயில் தி்றநது 
வவத்நதாம். ஆனால் 
வீதிகள் எங்நக அவமக்-
கபபடுகின்்றன என்று 
கபீர் ோஷிம் வினவி-
னார். ஏடனன்்றால் கபீர் 
ோசிம் இநத நாடகளில் 
வீடடில் தான் இருக்கி-
்றார். டவளிநய டேல்ல 
மாடொர். கெநத 10 
மாதத்தில் சுமார் 90 பில்-
லியன் ரூபா டேலவிட-
டுள்நளாம். இவற்வ்ற 
காண விரும்பாதவர்கள் 
தான் எம்வம விமர்சிக்-

கின்்றனர். திடெத்வத நிவ்றவு 
டேய்ய 100 வருெம் பிடிக்கும் 
என்றும் குறிபபிடொர். எம்மிெம் 
600 டபாறியியலாளர்கள் தான் 
இருநதார்கள்.புதிதாக 200 நபவர 
நியமிக்க ஜனாதிபதியும் பிரதமரும் 
அனுமதி வைங்கியுள்ளனர் என்்றார்.

கபீர் ோசிம் எம்.பி (ஐக்கிய 
மக்கள் ேக்தி) 

ஒரு இலடேம் கிலாந மீடெர் 
வீதி புனரவமபபு என்பது மக்கவள 
ஏமாற்றும் நெவடிக்வகயாகும். 
ராஜபக் ே அரசு கெநத 10 வரு-
ெங்களில் டமாத்தமாக 169 கிநலா 
மீடெர் தூரத்துக்நக அதிநவக வீதி 
நவவலகவள நமற்டகாண்டிருநதது 
வீதி அதிகாரேவபயின் மதிபபீட-
டின் பிரகாரம் ஒரு கிலாந மீடெர் 
வீதி அவமபபதற்கு சுமார் 20 

மில்லியன் ரூபா டேலவாகின்்றது. 
அபபடியாயின் இவர்கள் ஒருலட-
ேம் கிநலா மீடெர் வீதி அவமபப-
தற்கு வருெத்துக்கு 20ஆயிரம் கிநலா 
மீடெர் அவமக்கநவண்டும். 

தற்நபாவதய அரசு அதிநவகப-
பாவதகவள நிர்மாணித்து தி்றந-
துவருவதாக கூறுகி்றது. ஆனால் 
2005இல் இருநது 2015 வவரக்கு-
மான 10 வருெங்களில் 169 கிநலா  
மீடெர் தூரநம அதிநவக பாவத 
நிர்மாண நவவலகவள டேய்திருக்-
கின்்றது. ஆனால் எமது அரோங்கம் 
நான்கவர வருெ காலத்தில் 118 
கிநலா மீடெர் தூரம் அதிநவக வீதி 
நவவலகவள பூரணபபடுத்தி இருக்-
கின்ந்றாம். புதிய களனி பாலத்-
துக்கு அடிக்கல் வவத்து அதன் 90 
வீத நவவலகவள நாங்கள் எமது 
ஆடசிக்காலத்தில் முடித்திருந-
நதாம். ஆனால் 10வீத நவவலவய 
டேய்துமுடிபபதற்கு இநத அரசு க்கு 
2வருெங்கள் பிடித்துள்ளது. 

5வருெங்களில் ஒரு இலடேம் 
கிநலா மீடெர் வீதி அவமபபதாக 
இநத அரசு டதரிவித்துள்ளது.
நாடடில் டமாத்தமாக அவனத்து-
வவகயான வீதி கவள எடுத்துக்-
டகாண்ொலும் ஒரு இலடேத்தி 
16ஆயிரம் கிலாநமீடெர் தூர 
வீதிநய இருக்கின்்றது. அடுத்த வரு-
ெத்துக்கு 25ஆயிரம் கிலாந மீடெர் 
வீதி அபிவிருத்தி டேய்வதாக 
அவமச்ேர் பசில் ராஜபக்ஷ் டதரிவித்-
திருக்கின்்றார். ஆனால் அதற்காக 
9200 நகாடி ரூபாநவ ஒதுக்கபபட-
டிருக்கின்்றது. அவர்கள் டதரிவிபப-
துநபால் வீதி அபிவிருத்தி டேய்வ-
தாக இருநதால் ஒரு வருெத்துக்கு 
37500நகாடி ரூபா ஒதுக்கி இருக்க-
நவண்டும். 

தழ்த் நதசிய மக்கள் முன்னணி 
எம்.பி டேல்வராோ கநஜநதிரன் 

 புவகயிரத வீதிகள், டநடுஞ்ோ-
வலகள், மற்றும் வீதிகள் அபிவி-
ருத்தி டேய்யபபடும்நபாது மவை 
டவள்ளபடபருக்கின்ந்றாது எமது 

ேமூகம் பாரதூரமான அழிவுகவளச் 
ேநதிக்க நவண்டியுள்ளது. 

டதன்னிலங்வகவயப பற்றி எனக்-
குத் டதரியாது. ஆனால் வெக்கு 
கிைக்கில் இவவா்றான பாதிபபுக்-
கவள நாம் நவெமுவ்ற ரீதியாகச் 
ேநதித்துள்நளாம். 

குறிபபாக 2009 இல் இனவழிபபு 
மூலம் உங்களால் யுத்தம் முடிவுக்-
குக் டகாண்டுவரபபடெ பின்னர், 
வெக்கு புவகயிரதவீதி அபிவி-
ருத்தியானது அவேர அவேரமாக 
நமற்டகாள்ளபபடெது. அவவாறு 
புவகயிரதவீதி அவமக்கும்நபாது, 
நீர்த்நதக்கங்களது அவணநபான்று 
பல இெங்களில் அவணகள் 
நபாெபபடடு அவமக்கபபடடுள்-
ளது. அவவாறு பாரிய அவணகவள 
அவமத்து புவகயிரத வீதிவய 
அவமக்கும்நபாது, எத்தவகய 
அவமவிெத்தினூொக அநத வீதி 
அவமக்கபபடுகின்்றது, மவைடவள்-
ளம் வரும்நபாது அநத டவள்ளம் 
எபபடி டவளிநயறிச் டேல்லும் 
என்பது டதாெர்பான எநதவித 
திடெமிெல்கநளா, சிநதவனநயா 
இல்லாமல் புவகயிரத வீதி அவமக்-
கபபடடுள்ளது. இதனால் பாரிய 
டவள்ள அழிவுகளுக்கு வெக்கு 
மாகாணம் முகம்டகாடுத்துக் 
டகாண்டிருக்கின்்றது. 

வெக்கு மாகாணத்தில் நபாக்கு-
வரத்துத்துவ்ற ஊைல் நிவ்றநததாக 
உள்ளது. தகுதியற்்ற அரசியல் 
நியமனங்கள் காரணமாக நபாக்கு-
வரத்துத் துவ்ற பாரிய சீர்நகடுகவள 
ேநதித்துக் டகாண்டிருக்கின்்றது. 
அரசியல் கடசிகள் ோர்நத டதாழிற்-
ேங்கங்களினால் பாரிய பிரச்ேவன-
கள் நவெடபற்றுக் டகாண்டிருக்-
கின்்றது. 

அரசியல் தவலயீடு காரணமாக 
தகுதியாற்்றவர்கள் உயர் பதவிகளி-
லும், தகுதியானவர்கள் கீைான பத-
விகளிலும் அமர்த்தபபடடுள்ளார்-
கள். ஊழியர்களுக்கிவெயில் பாரிய 
முடடிநமாதல்கள் நவெடபற்றுக் 
டகாண்டிருக்கின்்றது.

ஒரு இலட்சம் நீள வீதி அமைக்கும் திடெம் 
5 வருெ காலத்தில் நிமைவு ட்சய்்யபபடும்

�்ட்ஜ்்ட ெிெொ்தம்

சம்ப நிரு்பர்்கள்   
தலாரன்ஸ் சசல்வநாய்கம,ஷமஸ் ்பாஹிம  



(காரைதீவு குறூப் நிருபர்)

காரைதீவு  பிைதேச 
சுகாோை ரைத்திய 
அதிகாரி பணிம-
ரைக்குடபட்ட கிைா-
மஙகளில் ைாழும்,  
60 ையதுக்கு தமற்-
பட்ட ஆண்,பபண் 
இ ரு ப ா ல ா ரு க் கு ம் 
பகாதைாைா 3ைது 
பூஸ்டர்  ேடுப்பூசியாக 
"ரபசர்" ேடுப்பூசி ஏற் -
றப்படடு ைருகிறது.

முேலிைண்டு ேடுப்பூசிகரை ஏற்றி 3 மாேம் க்டநேைர்களுக்தக 
இப் பூஸ்டர் ேடுப்பூசி ைழஙகப்படடு ைருகிறது.

காரைதீவு  பிைதேச சுகாோை ரைத்திய அதிகாரி ்டாக்்டர் ேஸலிமா 
பஷீர் ேரலரமயிலாை  குழுவிைர் க்டநே 3 திைஙகைாக சுமார்  
650 தபருக்கு ேடுப்பூசிகரை  ஏற்றியுளைைர்.

காரைதீவு பிைதேச சுகாோை ரைத்திய அதிகாரி அலுைலகம் 
மற்றும் மாளிரகக்காடு, மாைடிப்பளளி ஆகிய இ்டஙகளிலும் 
இச் பசயற்பாடு நர்டபபற்றது. "எனினும்  முேலிைண்டு ேடுப் -
பூசிரயப் பபறுைதில் மக்கள காடடிய ஆர்ைம் இநே 3 ைது  
பூஸ்டர் ஊசி ஏற்றுைதில் தபாதுமாைைவு இல்ரல. அேைால் 
நாம் ஒலிபபருக்கிமூலம்  கிைாமஙகளில் விழிப்புணர்வுபசயய 
தநரிட்டது எை காரைதீவு பிைதேச சுகாோை  ரைத்திய அதிகாரி  
பேரிவித்ோர்.
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(மூதூர் திைகைன் நிருபர்)

மாகாண  சரபகள மற்றும் உள -
ளுைாடசி விைகாை இைாஜாஙக 
அரமச்சின் உளளூர்  அபிவி -
ருத்தி திட்டத்தின் கீழ், மூதூரில் 
கலாசாை மண்்டபத்து்டன் கூடிய 
கர்டத்  போகுதி அரமக்கப் -
ப்டவுளைோக மூதூர் பிைதேச 
சரபயின் ேவிசாைர்  எம்.எம்.
ஏ.அரூஸ பைளளிக்கிழரம (03) 
பேரிவித்ோர். 

தமலும்  இக் கலாசாை மண்்ட -
பம் 02 தகாடி 30 இலடசம் ரூபா 
நிதியில் அரமயப் பபற  உளைது -
்டன், இேனு்டன் இரணநே புதிய 
கர்டத்போகுதிகளும் அரமக்கப் -
ப்ட  உளைை.

தமலும்  இத்திட்டத்தின் மற் -
றுதமார் நிதியின் ஊ்டாக மூதூர் 
பபாழுதுதபாக்கு பூஙகா,  தோப்பூர் 
கடர்டபறிச்சான் மற்றும் சம்பூர் 
ஆகிய உப பிைதேச சரப பிரிவில்  
உளை பூஙகாக்களில் உ்டற்ப -
யிற்சி உபகைணம் பபாருத்துேல், 
உடகட்டரமப்பு  ைசதிகள, நீர், 
மலசலகூ்ட ைசதிகள உளளிட்ட 
பல்தைறு அபிவிருத்திப் பணிகள  
தமற்பகாளைப்ப்டவுளைோக அைர் 
தமலும் பேரிவித்ோர்.

மூதூரில் ்கலாசார 
ைண்ட்பம
அமைக்க திட்்டம

(ஒலுவில் விதச்ட , அக்கரைப்பற்று                   
தமற்கு நிருபர்கள)  

அம்பாரற மற்றும் மட்டக்கைப்பு மாைட-
்டஙகளில் பல்தைறு திருடடுச் சம்பைஙகள 
மற்றும் பெதைாயின் தபாரேப்பபாருள 
ரைத்திருநே குற்றச்சாடடின் தபரில், ரகது 
பசயயப்பட்ட இரு சநதேக நபர்கரையும் 
எதிர்ைரும் 17ம் திகதி ைரை விைக்கமறிய -
லில் ரைக்குமாறு அக்கரைப்பற்று நீேைான் 
நீதிமன்ற நீதிபதி எம்.எச்.எம். ெம்்ா சனிக் -
கிழரம (04) உத்ேைவிடடுளைார்.  

அக்கரைப்பற்று பபாலி்ாருக்கு கிர்டத்ே 
ேகைரலயடுத்து, ரகது பசயயப்பட்ட 
சநதேக நபர்கள அக்கரைப்பற்று நீதிமன் -
றின் கட்டரைக்கரமய சநதேக நபர்கரை 
07 நாடகள ேடுத்து ரைத்து விசாைரண 
பசயது ைநேோக அக்கரைப்பற்று பபாலிஸ 

நிரலயப் பபாறுப்பதிகாரி, பிைோை 
பபாலிஸ பரிதசாேகர் ்டபிளயூ.எம்.எஸ.பி. 
விஜயதுஙக பேரிவித்ோர்.  

பபாலிஸ நிரலய பபரும் குற்றப்பிரிவு 
பபாறுப்பதிகாரி, பிைோை பபாலிஸ பரி-
தசாேகர் எம்.எஸ. அப்துல் மஜீட ேரல -
ரமயிலாை பபாலிஸ குழுவிைர் ேடுத்து 
ரைக்கப்படடிருநே சநதேக நபர்களி்டம் 
தமற்பகாண்்ட விசாைரணயின் தபாது 3320 
மில்லி கிைாம் பெதைாயின் தபாரேப்பபா -
ருள ரகப்பற்றப்படடுளைதோடு, அைர்க-
ைால் ைழஙகப்பட்ட ைாயபமாழி மூலத்திற் -
கரமய 25 பவுண் ேஙக நரககள மற்றும் 
திருடடுச் சம்பைத்திற்கு பயன்படுத்திய முச் -
சக்கைைண்டி, திரு்டப்பட்ட 03 தமாட்டார் 
ரசக்கிளகள என்பைற்ரற ரகப்பற்றியுளை -
ைர்.  

(சம்மாநதுரற கிழக்கு திைகைன் நிருபர்)

நா்டைாவிய ரீதியில் நர்டமுரற படுத்-
ேப்படடுைரும் ஜைாதிபதியின் இயற்ரக 
ைைஙகரை பாதுகாக்கும்'சுைக்கிமு கஙகா 
' தைரலத் திட்டம் 'நிரலதபறாை சூழ -
லியல் முகாரமத்துைம்' எனும் கருப் -
பபாருளின் கீழ் நாடுபூைாகவும் உளை 103 
ஆறுகளின் ஆற்றுப்படுரகரய பாதுகாக் -
கும் தைரலத் திட்டத்தில் அம்பாரற 
மாைட்டத்திலுளை கல்தலாயா ஆற்ரறப் 
பாதுகாக்கும் தநாக்கு்டன் இவதைரலத் 
திட்டம் ஆைம்பிக்கப்படடுளைது.

இவதைரலத் திட்டத்தின் அஙகுைார்ப் -
பண நிகழ்வு சம்மாநதுரற  ைைத்ோப் -
பிடடி கிைாமத்தில்  சனிக்கிழரம (04) 
சம்மாநதுரற பிைதேச பசயலாைர் எஸ.
எல்.எம். ெனீபா ேரலரமயில் ஆைம் -
பிக்கப்பட்டது.

இநநிகழ்வுக்கு பிைேம அதிதியாக 

அம்பாரற மாைட்ட அைசாஙக 
அதிபர் டி.எம்.எல். பண்்டாை -
நாயக்க, பகௌைை அதிதியாக 
கிழக்கு மாகாண மத்திய சுற்றா -
்டல் அதிகாை சரபயின் பணிப் -
பாைர் எம்.சிைகுமார் ஆகிதயார் 
கலநது பகாண்்டைர்.

சிறப்பு அதிதிகைாக அம்பாரற 
மாைட்ட மத்திய சுற்றா்டல் 
அதிகாை சரப உேவிப் பணிப் -
பாைர் எஸ.உேயைாஜன், சம்மாந -
துரற  பிைதேச சரப  ேவிசாைர்  
ஏ.எம் பநைசாட, சம்மாநதுரற 
உேவி பிைதேச பசயலாைர் 
யு.எம் அஸலம் ஆகிதயாரு்டன் 
விதே்ட அதிதிகைாக சம்மாந -
துரற நீர்ப்பாசை பபாறியியலாைர் எம்.
எஸ.எம். நைாஸ ஆகிதயார் கலநது 
பகாண்்டைர். 

இவதைரலத் திட்டத்தின் ஓர் அஙகமாக 
ஆறு மற்றும் ஆற்றுப்படுரககரை பாது -
காப்பேற்காை தைரலகள ஆைம்பிக்கப்பட -
டுளைை. 

பல்வேறு திருட்டு சமபவேங்களுடன்   
த�ொடர்புடடய இருவேருக்கு விளக்்கமறியல  

ஆற்றுபபடுட்கடய பொது்கொக்கும திட்டத்தின் கீழ் மர நடுட்க

பபாதுபலதசைா அரமப்பின் பபாதுச் 
பசயலாைரும் ஒதை நாடு ஒதை சட்டம் 
ஜைாதிபதி பசயலணியின் ேரலைருமாை

கலபகா்ட  அத்தே ஞாைசாை தேைர் சனிக் -
கிழரம  (04) இைவு கல்முரை பகுதியில் 
அரமநதுளை  இரு தைறு இ்டஙகளிற்கு 
கடும் பாதுகாப்பிற்கு மத்தியில்  விஜயம்  
தமற்பகாண்்டார்.

ஒதை நாடு ஒதை சட்டம் ஜைாதிபதி 
பசயலணியின் மக்கள  கருத்ேறியும் 
பசயலமர்வுகள கிழக்கு மாகாணம்,   
திருதகாணமரல,  மட்டக்கைப்பு  
மாைட்டத்தில் இ்டம்பபற்ற நிரலயில்  
இைர் ேரலரமயிலாை குழுவிைர்  
கல்முரை பகுதிகளுக்கு  விஜயம் பசய -
ேைர் .

இேன்தபாது கல்முரை  ோருஸ -
்பா நிறுைைத்தின் அரழப்ரப ஏற்று 
ைருரக ேநே இக்குழுவிைர், அஙகு  
ஏற்பாடு பசயயப்படடிருநே கல்முரை 
முஸலிம் முக்கியஸத்ேர்களு்டைாை  
கலநதுரையா்டலில் கலநது பகாண்்ட -

ைர். இேன் தபாது கல்முரை 
ைர்த்ேக  சஙக பிைதிநிதிகள 
உடப்ட சமூக தசரை நிறு -
ைைஙகளின் பிைதிநிதிகளும் 
கலநது  பகாண்்டைர். இேன் 
தபாது கல்முரையின் சமகா -
லத் தேரைகள பற்றிய மகஜ -
பைான்றும் இைரி்டம்  ரகய -
ளிக்கப்பட்டது்டன், நிரைவுச் 
சின்ைமும் ைழஙகி இைர்  பகைைவிக் -
கப்பட்டார்.எனினும் அஙகு ஊ்டகஙக -
ளுக்கு பசயதி தசகரிக்க அனுமதி  மறுக் -
கப்படடிருநேது. 

பின்ைர் அஙகிருநது பைளிதயறிய 
ஞாைசாை தேைரை  இர்டமறித்து ஊ்ட -
கவியலாைர்கள விஜயத்தின் தநாக்கம் 
போ்டர்பில் விைவிைர்.

இேன்  தபாது ஊ்டகஙகள மக்களி -
்டம் உண்ரமயாை வி்டயஙகரை அறிக் -
ரகயி்ட தைண்டும் எைவும்,  ேைறாை 
ேகைல்கரை பைப்பி சமூக நல்லிணக் -
கத்ரே சீர்குரலக்க தைண்்டாம் எை  தகட-

டுக்பகாண்்டார். இதே தைரை கல்முரை 
க்டற்கரைப்பளளி நாகூர் ஆண்்டரக ேர்கா -
வுக்கும் பசன்று அேரையும் பார்ரையிட-
்டார். இநநிகழ்வில்

ோருஸ்பா  நிறுைைத்தின் ேரலைர் 
பமைலவி ்பானிஸ  உஸோத் சபா 
முெம்மத், ஜைாதிபதி  பசயலணி உறுப்பி -
ைர்   சிதைஷ்ட விரிவுரையாைர் முபி்ால் 
அபூபக்கர்  மற்றும்  கல்முரை ைர்த்ேக 
சஙகத்தின் ேரலைர் தக.எம்.எம்.சித்தீக்  
மற்றும் ைபா  பாரூக்,நசீர் ொஜியார்  
உடப்ட முக்கியஸேர்கள பலரும் கலநது 
பகாண்்டைர்.

பாறுக் ஷிொன்

கிண்ணியா மத்திய நிருபர் -

கிழக்கு  மாகாணத்தில் ஆயுர்தைேத் 
துரறரய ேனியார் துரறயு்டன் இரணநது 
அபிவிருத்தி  பசயைது போ்டர்பாை கலந-
துரையா்டல் கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் 
அனுைாோ யெம்பத்  ேரலரமயில்  சனிக்கி-
ழரம (04) இ்டம்பபற்றது. 

திருதகாணமரல  ஆளுநர் பசயலகத்தில் 
இ்டம்பபற்ற இக்கலநதுரையா்டலில், ஆளு-
நரின் இரணப்புச்  பசயலாைர்  பி.வி.எச்.சிந-
ேக்க விஜயைைத்ேை, ஆளுநர் பசலயக பசய-
லாைர்   எல்.பி.மேநாயக்க, கிழக்கு மாகாண 
சுகாோை அரமச்சின் பசயலாைர்  ஏ.எச்.எம்.
அன்சார், கிழக்கு மாகாண சுதேச மருத்துை 
திரணக்கை மாகாண ஆரணயாைர்  ரைத்திய 
கலாநிதி  இ.ஸ்ரீேர், தேசிய ஆயுர்தைே நிரற-
தைற்று ேவிசாைர் பேஙகமுை  நாலக தேைர், 
கிழக்கு மாகாண ஆயுர்தைே அபிவிருத்திக்குழு 
உறுப்பிைர்கள  ஆகிதயார் கலநதுபகாண்்டைர். 

க்டநே  காலஙகளில் முன்பைடுக்கப்பட்ட 
மற்றும் எதிர்காலத்தில்  முன்பைடுக்கப்ப்ட-
வுளை பல திட்டஙகரை பற்றிய பல வி்ட-
யஙகரை கிழக்கு மாகாண  ஆரணயாைர் 
ரைத்திய கலாநிதி  இ.ஸ்ரீேர் ஆளுநரின் கை-

ைத்திற்கு இேன்தபாது  பகாண்டுைநோர். 
ஆயுர்தைேத்  துரறரய அபிவிருத்தி பசயய 
ேனியார் துரறயின் பஙகளிப்புக்கள மிகவும்  
இன்றியரமயாேரையாக இருக்கின்றது. 
அேைால் அைர்களின் பஙகளிப்புக்கள எமக்குத்  
தேரையாக இருக்கின்றது. எைதை, ஆயுர்தை-
ேத் துரறரய ேனியார் துரறயு்டன்  இரணநது 
அவிருத்தி பசயேல் மற்றும் எதிர்காலத்தில் 
முன்பைடுக்கப்படும்  ஆயுர்தைே அபிவி-
ருத்தி திட்டஙகள பற்றிய பல தீர்மாைஙகளும் 
இன்ரறய  கலநதுரையா்டலின்தபாது கிழக்கு 
மாகாண ஆளுநரிைால்  எடுக்கப்பட்டது. 

ஆயுர்்வே� துடைடய அபிவிருத்தி 
தசயவேது த�ொடர்பொன ்கலந்துடரயொடல

கிழககு ைா்காண ஆளுநர் தமலமையில் ்கொடரதீவில 60 வேயதுக்கு 
்மற்பட்்டொருக்கு பூஸடர்  

(மண்டூர் குறூப் நிருபர் )

பிைதேச  பசயலகஙகளுக்குடபட்ட 
கிைாம தசைகர் பிரிவுகளின் எண்-
ணிக்ரகயிரை குரறத்து,  எஞ்சிய 
பிரிவுகரை இரணத்து எல்ரலகள 
பிரிக்கப்படுைேரை ஒருதபாதும்  ஏற்-
றுக்பகாளை முடியாது எை  கிழக்கு 
மாகாண சரப  முன்ைாள உறுப்பிைர் பூ.பிைசாநேன் 
பேரிவித்ோர்.

எல்ரலகள நிர்ணயம் பசயைது போ்டர்பாக 
விைவியதபாதே இவைாறு பேரிவித்ோர். அைர் 
தமலும் கூறுரகயில்,

ஒவபைாரு  பிைதேச பசயலக மட்டஙகளிலும், 
கிைாம தசரையாைர் பிரிவுகரை குரறத்து எல்-
ரலகள  நிர்ணயம் பசயைது போ்டர்பாை ஆதலா-
சரைகள இ்டம்பபற்று ைருகிறது. அவைாறு  
எல்ரலகள நிர்ணயம் பசயயப்படுைேைால் அபி-
விருத்திக்பகை ைைவு பசலவு  திட்டத்தில் ஒதுக்கப்-
படும் நிதி குரறக்கப்படடு மக்களுக்காை பபாது 
ைசதிகள  முற்றாக பாதிப்பர்டய ைாயப்புளைது.

அைச உத்திதயாகத்ேர்கள, கிைாம  உத்-
திதயாகத்ேர்கள, சமுர்த்தி அபிவிருத்தி 
உத்திதயாகத்ேர்கள, அபிவிருத்தி  உத்தி-
தயாகத்ேர்கள மற்றும் குடும்பநல அபிவி-
ருத்தி உத்திதயாகத்ேர்கள உடப்ட  அைச 
தசரையாைர்களின் ஆைணி மடடுப்-
படுத்ேப்படடு தைரலயற்தறார் எண்-
ணிக்ரக  அதிகரிக்கப்படும்.

எல்ரலகள  நிர்ணயம் பசயயப்படுைேைால்  
குறித்ே கிைாமத்தின் கிைாம தசரையாைர்  பிரிவுக-
ளுக்குரிய ேனித்துை தகாடபாடுகள பாதிக்கப்படு-
ைது்டன், கிைாம மட்ட  அரமப்புகள, ேரலரமத்-
துைம் என்பைற்றில் பாரிய விரிசரல ஏற்படுத்தும். 
இது  சமூகத்தின் நிரலதபறாை ைலுைாக்க அபி-
விருத்திக்கு அப்பால், நீண்்ட பிரிவிரைரய  ஏற்-
படுத்தும். அது மடடுமல்லாது, கிைாம மக்கள 
ேமது அடிப்பர்ட தேரைகரை  நிரறதைற்றிக் 
பகாளைதில் பபரும் சிைமப்ப்டதைண்டி ஏற்படும். 
எைதை, இேரை ேடுத்து நிறுத்தி ேற்தபாதுளை-
ைாறு நிர்ைாக ந்டைடிக்ரககள தமற்பகாளைப்-
ப்ட தைண்டும் என்றார்.

எலடல்கள் பிரிக்்கபபடுவேட�
ஒரு்பொதும ஏற்்க முடியொது

கிழககு ைா்காண சம்ப முன்ாள் உறுப்பி்ர் பிரசாநதன

 மட்டக்கைப்பு விதச்ட 
நிருபர்

நன்னீர்  மின்பிடி-
யாைர்களின் பபாரு-
ைாோைத்ரே கடடி-
பயழுப்பும் தநாக்கில்   
சுபிடசத்தின் தநாக்கு 
அபிவிருத்தி திட்டத்-
தின் கீழ், மண்மு-
ரைப் பற்று  பிைதேச 
பசயலகப் பிரிவுக்குடபட்ட மண்முரை பாலத்தின் அருகில் மீன் 
சநரே  நிர்மாணிப்பேற்காை அடிக்கல் நடும் நிகழ்வு சனிக்கிழரம (04) 
நர்டபபற்றது.

மட்டக்கைப்பு  மாைட்ட பாைாளுமன்ற உறுப்பிைரும் மாைட்ட அபி-
விருத்திக் குழுவின்  இரணத் ேரலைருமாை சிைதைசதுரை சநதிைகாந -
ேனின் முயற்சியிைால், மாகாண சரபகள  அரமச்சின் நிதி உேவியு-
்டன் ரூபாய 15 இலடசம் பசலவில் நிர்மாணிக்கப்ப்டவுளை  சநரேக்கு 
ேமிழ் மக்கள விடுேரலப் புலிகள கடசியின் பபாதுச் பசயலாைர்  
பூபாலபிளரை பிைசாநேனிைால் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது.

மரழ  மற்றும் பையில் தநைஙகளில் மீன்பிடியாைர்கள பிடிக் -
கும் மீன்கள, நண்டு  மற்றும் இறால் என்பைைற்ரற சநரேப்ப -
டுத்துைேற்காை இ்டத்திற்காை ஆைம்ப  நிகழ்வில் மண்முரைப் 
பற்று பிைதேச சரபயின் ேவிசாைர் ரி. ேயாைநேன்,  கடசியின் 
பிைதேச அரமப்பாைர் எஸ.தஜக்கப் மற்றும்  ஆற்றல் தபைரை -
யின்  பசயலாைர் எஸ. கிஸகநேமுேலி ஆகிதயார் கலநது பகாண் -
்டைர்.

பைாட்டபைை குறூப் நிருபர்)  

ோயின் உ்டல் பாகஙகரை ோைம் 
பசயய முன்ைநதுளை நிரலயில், 
திருதகாணமரல பபாது ரைத்தியசா-
ரலக்கு பகாழும்பு தேசிய ரைத்திய-
சாரலயில் இருநது விதச்ட ரைத்திய 
குழுபைான்று பெலிபகாப்்டர் மூலம் 
சனிக்கிழரம (04) விஜயம் பசயேைர்.  

திருதகாணமரல பபாது ரைத்திய-
சாரல ேனியார் கம்பபனிபயான்றில் 
க்டரமயாற்றி ைரும் சுத்திகரிப்பு 
போழிலாளியாை குறித்ே பபண் 
அதிக இைத்ே அழுத்ேம் காைணமாக 
நைம்பு பைடித்து அதிதீவிை சிகிச்ரச 
பிரிவில் சிகிச்ரச பபற்று ைநோர்.  

இநநிரலயில், குறித்ே பபண் 
பசயற்ரக சுைாசம் ைழஙகப்படடி-
ருநே நிரலயில் அைரை காப்பாற்ற 
முடியாே நிரல ஏற்படடுளைோக 
குடும்பத்திைருக்கு ரைத்தியசாரல 

ேைப்பிைர் பேரிவித்-
துளைைர்.  ஆைாலும் 
உ்டலில் அரைத்து 
பாகஙகளும் ஒழுங-
காக பசயற்படடு 
ைருைோகவும், ேரல-
யிலுளை நைம்பில் 
பைடிப்பு ஏற்படடுள-
ைோக பேரிவித்துள-
ைைர்.  

இதேதைரை இப் 
பபண்ணின் பிளரை-
கள மற்றும் உறவிைர்-
கள இைரை காப்பாற்ற முடியாவிட-
்டாலும், இைைால் யாைாைது நன்ரம 
பபற தைண்டும் என்ற தநாக்கில், 
குறித்ே பபண்ணின் உ்டற் பாகஙக-
ைாை சிறுநீைகம் மற்றும் இருேயம் 
தபான்றைற்ரற ோைம் பசயைேற்கு 
முன்ைநதுளைோக திருதகாணமரல 
பபாது ரைத்தியசாரல நிர்ைாகத்-

தி்டம் பேரியப்படுத்தியுளைைர்.  
இேரையடுத்து அப் பபண்ணின் 
பிளரைகள மற்றும் உறவிைர்களின் 
தைண்டுதகாளின்படி, பகாழும்பு 
தேசிய ரைத்தியசாரலக்கு பேரியப்-
படுத்தியரேயடுத்து சனிக்கிழரம 
(04) பகாழும்பிலிருநது ரைத்தியர் 
குழுபைான்று விதே்ட பெலிக்ப-
காப்்டர் மூலம் திருதகாணமரல 

பபாது ரைத்தியசாரலக்கு ைருரக 
ேநேைர்.  திருதகாணமரல பபாது 
ரைத்தியசாரல அதிதீவிை சிகிச்-
ரசப் பிரிவில் சிகிச்ரச பபற்று 
ைநே நிலாபைளி- ஆறாம் கடர்ட 
இைண்்டாைது ஒழுஙரகயில் ைசித்து 
ைநே டி.சசிதைகா (41 ையது) சத்திை 
சிகிச்ரசக்கு உடபடுத்ேப்படடுள-
ைோகவும், அைைது பிளரைகள 

மற்றும் உறவிைர்க-
ளின் அனுமதியு்டன் 
இைண்டு சிறுநீைகங-
களு்டன் , இருேயம் 
ஆகியரை பபறப்-
ப ட டு ள ை ே ா க 
விதச்ட ரைத்திய 
குழுவின் உயைதிகா-
ரிபயாருைர் பேரி-
வித்ோர்.  

 கணைரை இழநே 
நிரலயில் இைண்டு 
பிளரைகரையும் 

ைைர்க்கும் தநாக்கில் திருதகாண-
மரல பபாது ரைத்தியசாரல 
ேனியார் சுத்திகரிப்பு போழிலாளி-
யாக க்டரமயாற்றி ைநே நிரலயில் 
அதிக இைத்ே அழுத்ேம் காைணமாக 
நைம்பு பைடித்துளைோக ரைத்தி-
யசாரலயின் பபாறுப்பு ைாயநே 
ரைத்திய அதிகாரி பேரிவித்ோர்.  

திருமலை லைத்தியசாலைக்கு   
விஷேட லைத்திய குழு விஜயம்

தாயின உ்டல் ்பா்கங்கமை தா்ம சசய்ய முன்வநத பிள்மை்கள்;- 

ஞொனசொர ்�ரர் �டலடமயிலொன குழு  
்கலமுடனக்கு விஜயம

நன்னீர் மீன்பிடியொளர்்களின் வேசதி்கருதி 
புதிய சந்ட�க்கு அடிக்்கல
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நூல்க ்கல்விசாரா உத்திய�ா்கத்்தர்்களின் "  நூல்க நலன்புரி அமைப்பு " நிர்்ாகி்களினால் ஒழுஙகு சசய்-
�ப்்பட்்ட  ்ரு்டாந்த ச்பாதுச் சம்பக் கூட்்டமும, பிரி�ாவிம்ட நி்கழ்வும அமைப்பின் ்தமல்ர் சி.எம.முனாஸ் 
்தமலமையில் நம்டச்பற்றது. இநநி்கழ்வின் ய்பாது  நூல்க யசம்யின் உ்தவிப் ்பதி்ாளர் பி.முரு்கய்ல்  
ஓய்வு ச்பறறுச் சசல்்்தமன முன்னிட்டு, ச்க ஊழி�ர்்களினால் அ்ருக்கு ச்பான்னாம்ட ய்பார்த்தி   ச்களர-
வித்்த  ய்பாது.                                 (்ப்டம: அட்்டாமளச்யசமன குறூப் நிரு்பர்)

த�ோப்பூர் குறூப் நிருபர்

திருதேோணமலை  ஈச்சிைமபற்று பபோலிஸ் 
பிரிவிற்குடபட்ட வோலைதத�ோட்டப் பிரத�ச 
ே்டலில்  நீரோடிக் பேோண்டிருந� இரண்டு 
போ்டசோலை மோணவர்ேள் பரி�ோபமோே நீரில் 
மூழ்கி  உயிரிைந� சமபவம பவள்ளிக்கிைலம 
(3) இ்டமபபற்றுள்்ளது. 

போ்டசோலை  விடடுச் பசல்லும தபோது நோன்கு 
சிறுவர்ேள் வோலைதத�ோட்டப் பிரத�ச ே்டலில்  
குளித� நிலையில், இதில் இரண்டு சிறுவர்ேள் 
நீரில் அடிததுச் பசல்ைப்படடு  நீரில் மூழ்கியுள்்ள-
னர். இ�ன்தபோது உயிர் �ப்பிய ஏலனய இரண்டு 
சிறுவர்ேளும  பிரத�ச மக்ேளி்டம சமபவம 
குறிதது ப�ரிவித�ல�யடுதது, பபோதுமக்ேள் 
ே்டலில்  த�டியதபோது இரண்டு சிறுவர்ேள் ச்ட-
ைஙே்ளோே மீடேப்பட்டலம  குறிப்பி்டத�க்ே�ோ-
கும. சமபவததில் உயிரிைந�வர்ேள் �ரம 09  இல் 
ேல்வி ேற்கும தயோதேநதிர ரோசோ ைக்சன் வயது 
(14) , �ரம 06 இல் ேல்வி  ேற்கும டிதனஸ்ேோநத 
நிமதரோசன் வயது (12) ஆகிதயோதர சமபவததில்  
உயிரிைந�வர்ே்ளோவர்.

திருதேோணமலை பபோது லவததியசோலையில் 
பிதர�  பரிதசோ�லன தமற்பேோண்்டல�  அடுதது 
ஞோயிற்றுக்கிைலம (5) வோலைதத�ோட்ட இநது  
மயோனததில் நல்ை்டக்ேம பசயயப்பட்டலம 
குறிப்பி்டத�க்ே�ோகும.

சமபவம ப�ோ்டர்பிைோன தமைதிே விசோர-
லணேல்ள ஈச்சிைமபற்று பபோலிஸோர் முன் -
பனடுதது வருகின்்றனர்.

கடலில் நீராடிய இரு 
மாணவரகள் உயிரிழப்பு

(ேல்ைடி குறூப் நிருபர்)

மட்டக்ே்ளப்பு  திரோயமடு பகுதியில்  ரயிலு-
்டன் தமோதி ஒருவர் உயிரிைந� சமபவம  சனிக்-
கிைலம  (04)  இரவு 8.45 மணிய்ளவில் இ்டம-
பபற்றுள்்ள�ோே மட்டக்ே்ளப்பு �லைலமயே 
பபோலிஸோர்  ப�ரிவித�னர்.

மட்டக்ே்ளப்பு  மூன்்றோம குறுக்கு, திரோயமடு 
பிரத�சதல� தசர்ந� 43 வய�ோன இரண்டு  பிள்-
ல்ளேளின் �நல�யோன தசனோதிபதி அதசோக்கு-
மோர் என்பவதர இவவோறு உயிரிைந�  நிலையில் 
ச்டைமோே மீடேப்படடுள்்ளோர்.

மட்டக்ே்ளப்பில்  இருநது பேோழுமபு தநோக்கி 
சனிக்கிைலம இரவு 8.45 மணிக்கு பசன்்ற ரயி-
லு்டன் தமோதி  உயிரிைநதுள்்ள�ோே  பபோலிஸோ-
ரின் ஆரமபேட்ட விசோரலணயில் ப�ரியவந-
துள்்ளது. குறித�  ச்டைதல� தநரில் பசன்று 
போர்லவயிட்ட திடீர் மரண விசோலண அதிேோரி  
சி�மபரப்பிள்ல்ள ஜீவபரததினம விசோரலண-
ேல்ள தமற்பேோண்்டது்டன், ச்டைதல�  பிதர�  
பரிதசோ�லனக்ேோே மட்டக்ே்ளப்பு தபோ�னோ 
லவததியசோலைக்கு பேோண்டு பசல்லுமோறு  
பபோலிசோரிற்கு உத�ரவு பி்றப்பிததுள்்ளோர். 

இது ப�ோ்டர்போன தமைதிே விசோரலண-
ேல்ள மட்டக்ே்ளப்பு �லைலமயே பபோலிஸோர் 
தமற்பேோண்டு வருகின்்றனர்.

மடடககளப்பில் புககயிரதம் 
மமாதி ஒருவர பலி

(போைமுலன விதச்ட நிருபர்)

கிைக்கு  மோேோணததில் 16 தேோப்பிரஸ் 
பல்பபோருள் விற்பலன நிலையஙேல்ளத 
தி்றப்ப�ற்கு  மததிய கூடடு்றவு அலமச்சு 80 
இைடசம ரூபோ நிதியிலன வைஙேவுள்்ள�ோே 
கிைக்கு  மோேோண கூடடு்றவு அபிவிருததி 
ஆலணயோ்ளரும கூடடு்றவு சஙேஙேளின் பதி -
வோ்ளருமோன  ஏ.எல்.எம. அஸ்மி ப�ரிவித-
�ோர்.

சோயந�மருது பைதநோக்கு கூடடு்றவுச்  சங -
ேததின் 50வது வரு்ட பூர்ததியிலன முன் -
னிடடு ஏற்போடு பசயயப்பட்ட  பபோன்விைோ 
நிேழ்வுேள் வியோைக்கிைலம (2) சோயந�ம-
ருது பைதநோக்கு கூடடு்றவுச்  சஙே ேட்ட்டத-
தில் இ்டமபபற்்றது. இநநிேழ்வில் பிர�ம 
அதிதியோே ேைநதுபேோண்டு  உலரயோற்றிய 
தபோத�  தமற்ேண்்டவோறு ப�ரிவித�ோர்.

அவர் ப�ோ்டர்நதும ப�ரிவிக்லேயில்,
சோயந�மருது  பைதநோக்கு கூடடு்றவு 

சஙேம ஐமப�ோண்டு பபோன் விைோலவ 
பேோண்்டோடுவல�யிடடு  வோழ்ததுக்ேல்ள 
ப�ரிவிக்கின்த்றன். இக்கூடடு்றவு சஙேமோ-

னது ஏலனய  சஙேஙேளுக்கு முன்மோதிரியோே 
பசயற்படடு வருவது போரோட்டத�க்ே வி்டய-
மோகும.  கிைக்கு  மோேோணததில் மு�ைோவது 
தேோப்பிரஸ் பல்பபோருள் விற்பலன நிலை-
யதல�  இச்சஙேததினூ்டோே சோயந�மருதி-
தைதய தி்றநது லவததுள்த்ளோம. 

கூடடு்றவின்  பேோள்லேேளில் சமூே 
தமமபோடு மிே முக்கியமோன�ோகும. இ�ன-
டிப்பல்டயிதை�ோன்  முன்பள்ளி மற்றும 
போ்டசோலை மோணவர்ேளுக்கு ேற்்றல் உபே-

ரணஙேல்ள வைஙகி  வருகின் -
த்றோம. இதுதபோன்்ற இன்னும பை 
சமூேப் பனிேல்ள கூடடு்றவுச் சங-
ேஙேளினூ்டோே  பசயற்படுததுவ -
�ற்கும திட்டமிடடுள்த்ளோம.

வியோபோர ந்டடிக்லேேளுக்கு  
அப்போல் இச்சஙேததின் இச் பசயற் -
போடுேள் போரோட்டத�க்ே�ோகும. 
ேல்முலன  பிரோநதியததிற்ேோன 
�ோய சஙேமோே சோயந�மருது பை -
தநோக்கு கூடடு்றவுச் சஙேதம  
பசயற்படடு வருகின்்றது. கூடடு்ற -
வுச் சஙேஙேள் எ�ற்ேோே ஸ்�ோபிக் -

ேப்பட்டத�ோ  அ�ன் இைக்கு அல்டயப்ப்ட 
தவண்டும.

கிைக்கில் 16 தேோப்பிரஸ் பல்பபோருள்  
விற்பலன நிலையஙேல்ள தி்றப்ப�ற்கு 
மததிய கூடடு்றவு அலமச்சி்டம நிதியிலனக்  
தேோரியுள்த்ளோம. எமது தேோரிக்லேேேள் ஏற்-
றுக்பேோள்்ளப்படடு, அ�ற்குரிய நிதிேல்ள  
வைஙகுவ�ற்கு அலமச்சு இணக்ேம ப�ரி-
விததுள்்ளது எனவும அவர் தமலும  ப�ரி-
வித�ோர்.

கிழக்கில் 16 விற்பனை நினையங்கனை 
திறக்்க கூட்டுறவு அனைச்சு நிதியுதவி

-ைா்காண கூட்டு்றவு அபிவிருத்தி ஆமண�ாளர்

 (பரோட்டபவவ குரூப் நிருபர் )

திருதேோணமலை  கிண்ணியோ குறிஞசோக் 
தேணி ப்டகு விபதது்டன் ப�ோ்டர்புல்டய மற்று-
பமோரு  பபண்பணோருவர் கிளிபநோச்சி மோவட்ட 
லவததியசோலையில்  சனிக்கிைலம (04)  உயிரி-
ைநதுள்்ள�ோே பபோலிஸோர் ப�ரிவித�னர். 

 உயிரிைந� பபண் கிண்ணியோ குறிஞசோக்-
தேணி பகுதிலயச் தசர்ந� மூன்று  பிள்ல்ளே-
ளின் �ோயோரோன சக்ேரியயோ ேோலிஸோ (42 வயது) 

என பபோலிசோர்  ப�ரிவித�னர். ே்டந�  நவமபர் 
மோ�ம 23ஆம திேதி குறிஞசோக்தேணி இழுலவ 
ப்டகு ேவிழ்ந�தில் நீரில்  மூழ்கிய நிலையில் 
படுேோயமல்டந� பபண்பணோருவர் தமைதிே 
சிகிச்லசக்ேோே திருதேோணமலைக்கும திரு-
தேோணமலையிலிருநது கிளிபநோச்சி மோவட்ட  
லவததியசோலைக்கு தமைதிே சிகிச்லசக்ேோே 
அனுப்பப்படடு  , அஙகு  சிகிச்லச பபற்று வந� 
நிலையில் சிகிச்லச பைனின்றி உயிரிைநதுள்்ள-
�ோே ப�ரியவருகின்்றது.

குறிஞ்ாகமகணி படகு விபத்தில் மற்றுமமாரு மபண் மரணம்

மூதூர் சு்கா்தார ம்த்தி� அதி்காரி பிரிவுக்கு உட்்பட்்ட ஜா�ா ந்கர் கிராை யச்்கர்  பிரிவில், ச்டஙகு யநா�ாளர்-
்கள் இனங்காணப்்பட்்டம்த�டுத்து அப்்பகுதியில் பும்கவிசிறும ்பணி இ்டமச்பறு்ம்த ்காணலாம.
 (்ப்டம; மூதூர் தின்கரன் நிரு்பர்)

புதிய ேோத�ோன்குடி தினேரன் நிருபர்

ேோத�ோன்குடி பபோலிஸ் பிரிவிலுள்்ள ேோத-
�ோன்குடியில் வோயு அடுப்பு ஒன்று பவள்ளிக்-
கிைலம (3)  பவடிததுள்்ளது.

புதிய ேோத-
� ோன் கு டி 
மீன் பி டி 
இைோேோ வீதி-
யிலுள்்ள வீடு 
ஒன்றில் தேஸ் 
எ ரி வ ோ யு வி ல் 
ப ப ோ ரு த � ப் -
ப ட டி ருந � 
அடுப்தப பவடிததுள்்ளது.குறித�  வீடடில் 
சலமயல் ந்டவடிக்லேயில் ஈடுபடடுக் பேோண்-
டிருந� தபோது இந� அடுப்பு  பவடித��ோே-
வும, இல�யடுதது அடுப்பு முற்்றோே தச�ம-
ல்டநதுள்்ள�ோேவும  ப�ரியவருகி்றது.

இ�னோல் வீடடில் இருந� எவருக்கும எந� 
ேோயமும ஏற்ப்டவில்லை.

இல�யடுதது  குறித� வீட்டோர் ேோத�ோன்-
குடி பபோலிஸ் நிலையததிற்கு  ப�ரியப்படுத-
தியல�யடுதது, பபோலிசோர் இஙகு பசன்று 
ஆரமப ேட்ட விசோரலணேல்ள  ந்டததியுள் -
்ளனர்.

காத்தான்குடியில் வாயு
அடுப்பு மவடிப்பு

fk;g`h gpuNjr rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

ngWif ,yf;fk;: FDS/01/2021
01.  fk;g`h gpuNjr rigapd; ngWiff; FOj; jiythpdhy; gpd;tUk; Kj;jpiuf; Fwp 

nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

njh. 
,y.

ngWif 
tifg;gLj;jy;fs;

ngWiff;F ,iaghd %yg;nghUl;fs; / 
Jizg;ghq;fs; / cgfuzq;fspd; jfty;fs;

ngWifapd; 
ruhrhp 
ngWkjp

1
fl;bl eph;khzg; 
nghUl;fs;

m];ng];lh; rPl;  8' ,10', 12'> 6'
rPnke;J %l;ilfs; (50 fp.) 

2>400>000.00

2
ghlrhiy 
cgfuzq;fs;

mg;gpahrf; nfhg;gpfs; (60,80,120,200 
gf;fq;fs;)
CR nfhg;gp (80 gf;fk;)
bNuhapf; nfhg;gp (120 gf;fk;)
th;z ngd;rpy;fs;
fzpj cgfuzg; ngl;b> fl;lh;> Ngid> 
ngd;rpy;> mop,wg;gh;> mbkl;lk;> ghlrhiy 
igfs;> czTg;  ngl;bfs;

3>000>000.00

3
cw;rtg; 
nghUl;fs;

nfdgp `l; (10'x10' / 10'x15' / 10'x20'  /20'x20')
jfu `l;   (10'x15' / 10'x20')
nfdgp `l;fSf;fhd nfdgp Jzpfs; 
(Nkw;Gw Jzp; rfpjk;)   (10'x10' / 10'x15' / 
10'x20'  /20'x20')
jfu `l;fSf;fhd Jzp (10'x15' / 10'x20')
nts;is epy ghyf; nfhbfs; (15',16',18',20')
rpwpa nts;isf; nfhbfs; (7 ½')
thfdk; fOTk; ,ae;jpuk;
nfhbf; fk;gk; 1" , nfhbf; fk;gk; ¾" (GI 
Foha;fs;)
];gPf;fh; nrl;fs; / mk;g;spgah;
ikf;> ikf; ];lhd;l;fs; 
nfhz;L nry;yf;$ba ggs; nrl;  (3 In 1)
LED gpNs\h; nrl;  200W
nghpa Nf]; mLg;Gfs;
uh]; Ngd; (mz;lh) (fpNyh 10, 25, 30, 50)
tl;l G/Ng ghj;jpuk; ( 3L / 5L / 7L / 10L)
rJu G/Ng ghj;jpuk; ( 5L / 7L / 10L)
kpd;rhu Njq;fha; JUtp
ghh;l;b Filfs;
nts;is Nghrypd; gPq;fhd;fs;
ifg;gpbAldhd gpsh];bf; fjpiufs;
ifg;gpbaw;w gpsh];bf; fjpiufs;
nts;spapUk;Gf; fuz;bfs;
ne];fNg ,ae;jpuq;fs;

5>120>000.00

4
Ranjhopy; 
cgfuzq;fs;

Gy; ntl;Lk; ,ae;jpuq;fs;
ijay; ,ae;jpuq;fs;
kz;ntl;bfs; (jiu/NrW)
jhr;rp
Nty;bq; gpshd;l;
fpwpy; ,ae;jpuk;

776>000.00

5
E}yf 
cgfuzq;fs;

cUf;F Gj;jf mYkhhp
cUf;F Gj;jf uhf;iffs;

80>000.00

02.  tpiyfs; Nfhug;gLtjhdJ Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; Kiwapd; gpufhukhFk;. 

03.  ,J njhlh;gpy; Mh;tk; fhl;Lk; tpiykDjhuh;fs; 2021-12-04Mk; jpfjp Kjy; 2021-12-24Mk; 
jpfjp tiuahd mur Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd 
fhyj;jpDs; fk;g`h gpuNjr rigapd; gpujhd mYtyfj;jpd; mgptpUj;jpg; gphptpw;F tUif 
je;J ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk; vd;gJld; ,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis mYtyf 
Neuj;jpDs; Ntiy mj;jpal;rfhplkpUe;J (033-2222020/033-2220145) ngw;Wf;nfhs;syhk;.

04.  2021-12-04Mk; jpfjp Kjy; 2021-12-24Mk; jpfjp tiuapy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp 
tiuahd fhyj;jpDs; kPsspf;fg;glhj 1000.00 &gh (Mapuk; &gh) fl;lzj;ijr; nrYj;jp 
vOj;J %y tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpj;J mgptpUj;jpg; gphptpypUe;J KOikahd 
tpiyf;Nfhuy; Mtzj; njhFjpnahd;iwg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

05.  tpiykDf;fis %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpnadj; jahhpj;J 2021-12-27Mk; jpfjp 
K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; ~~jiyth;> fk;g`h gpuNjr 
rig> kphp];tj;j> KJd;nfhl|| vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ 
fk;g`h gpuNjr rigapd; jiyik mYtyf nrayhshpd; cj;jpNahfg+h;t miwapy; 
itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spLjy; Ntz;Lk;. ngWifapd; ,yf;fk;> 
nraw;wpl;lj;jpd; ngah; kw;Wk; %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad fbj ciwapd; ,lJgf;f 
Nky; %iyapy; Fwpg;gpl;bUj;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; 
epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;Sk; fhyk; epiwtile;jTld; tUif je;Js;s 
tpiykDjhuh;fs; / Kfth;fspd; Kd;dpiyapy; fk;g`h gpuNjr rig Nfl;Nghh;$lj;jpy; 
jpwf;fg;gLk;.

06.  Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l tpiyf;Nfhuypd; gpufhuk; fl;lisaplg;gLk; nghUl;fis 
(%yg;nghUl;fs; / Jizg;ghfq;fs; / cgfuzq;fs;) ,ytrkhf ,e;j epWtdj;jpw;Fg; 
Nghf;Ftuj;J nra;J toq;Fjy; Ntz;Lk;.

07.  toq;fy;fSf;F ,iaghd gw;Wr;rPl;Lfs; (Bill) ghpe;Jiuf;fg;gl;l tpguf;Fwpg;GfSld; 
xj;jitahf ,Ue;jhy; kl;LNk jPH;it nra;ag;gLk;.

08. rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fs; 2022-03-01Mk; jpfjp tiuapy; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

09.  cq;fshy; rkh;g;gpf;fg;gl;Ls;s cUg;gbf;F ,iaghd khjphpfis kl;Lk; rkh;g;gpj;jy; 
Ntz;Lk;.

10.  jUtpj;jw; fl;lisaplg;gl;l ehs; Kjy; ,U thu fhyj;jpw;Fs; toq;fy;fis g+h;j;jp 
nra;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; nghUl;fisg; ngw;Wf;nfhs;sy; Njitapd; mbg;gilapy; 
mt;tg;NghJ Nkw;nfhs;sg;gLk;.

11.  Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l tpiyf;NfhuYf;Fg; Gwk;ghf mjw;F ,iaghd ngWkjp Nrh; thp 
(ntl;) ,e;j epWtdj;jpdhy; nrYj;jg;glkhl;lhJ.

12.  ,e;j tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ rfy tpiykDf;fisAk; epuhfhpf;Fk; 

mjpfhuj;ij gpuNjr rigapd; ngWiff; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

 Njrge;J uQ;rd; Fzth;jd>
 jiyth; / ngWiff; FOtpd; jiyth;>
 fk;g`h gpuNjr rig.
2021-12-03Mk; jpfjp>
fk;g`h gpuNjr rigapy;.
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fy;Kid khefu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G- 2022
fy;Kid khefu rigf;Fl;gl;l gpd;tUk; filfs;> thfdj; jupg;gplq;fSf;fhd 2022 Mk; Mz;bw;fhd 
tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

tplak; ,lk; FwpaPl;L ,y

kPsspf;fg; 
glhj 

Nfs;tpg; 
gbtf; 
fl;lzk;

Nfs;tp
itg;G

Mff; 
Fiwe;j
Nfs;tpj; 
njhif

,iwr;rpf; filfs;

I. khl;biwr;rpf; filfs;

khl;biwr;rpf; fil ,y- 02 fy;Kid 
nghJr; re;ij

KMC/Kal/B/02 1,000.00 50,000.00 200,000.00

khl;biwr;rpf; fil ,y- 05
ew;gpl;bKid 
nghJr; re;ij

KMC/Nat/B/05 1,000.00 50,000.00 200,000.00

II. Ml;biwr;rpf; filfs;

Ml;biwr;rpf; fil ,y- 02
ew;gpl;bKid 
nghJr; re;ij

KMC/Nat/M/02 1,000.00 5,000.00 12,000.00

III. Nfhop ,iwr;rpf; filfs;

Nfhop ,iwr;rpf; fil ,y-01
fy;Kid 

nghJr; re;ij
KMC/Kal/C/01 500.00 4000.00 100,000.00

Nfhop ,iwr;rpf; fil ,y-02 fy;Kid 
nghJr; re;ij

KMC/Kal/C/02 500.00 4000.00 100,000.00

Nfhop ,iwr;rpf; fil ,y-03 gpujhdtPjp gs;spab KMC/Kal/C/03 500.00 4000.00 20,000.00

Nfhop ,iwr;rpf; fil ,y-04
ew;gpl;bKid 
nghJr; re;ij

KMC/Nat/C/04 500.00 4000.00 20,000.00

re;ijfs;

I. kPd; re;ij

kPd; re;ij
fy;Kid 

nghJr; re;ij
KMC/Kal/FM/01 3,000.00 200,000.00 1,100,000.00

thfdj; jupg;gplq;fs;

thfdj; jupg;gplk; - midj;J 
thfdq;fSk;

fy;Kid njw;F 
(]h`pwh fy;Y}
up tPjpapd; tlf;F 
flw;fiug; gs;sp 
tPjpapd; njw;F)

KMC/Kal/ VP/03 3,000.00 100,000.00 750,000.00

thfdj; jupg;gplk; - midj;J 
thfdq;fSk;

fy;KidefH 
If;fparJf;fk;

KMC/Kal/ VP/05 3,000.00 30,000.00 300,000.00

thfdj; jupg;gplk; 

rha;e;jkUJ 
(]h`pwh 

fy;Y}up tPjpapd; 
njw;F khspfh 
tPjpapd; tlf;F)

KMC/Kal/VP/06 3,000.00 30,000.00 500,000.00

01.   tpz;zg;gg;gbtj;jpid thu ehl;fspy; 2021.12.03 Mk; jpfjp Kjy; 2021.12.13 Mk; jpfjp gp.g. 4.00 kzp tiu 
khefu rigapd; epjpg; gpuptpy; ngw;Wf; nfhs;tNjhL> Nfs;tp itg;Gj; njhifapidAk; Fwpj;j fhyg;gFjpapy; 
epjpg;gpuptpy; Nkw;nfhs;syhk;.

02.  Kj;jpiuapl;l tpiykDf;fs; 2021.12.17 Mk; jpfjp gp.g 02.30 f;F Kd;dH fpilf;ff; $bathW gjpTj; jghypy; 
my;yJ Neubahf khefu rigapd; Kjy;th; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiykDg; ngl;bapy; NrHf;fyhk;. 
tpiykDf;fs; %lg;gl;lJk; cldbahf mit jpwf;fg;gLk;. 

03.  Kj;jpiuapl;l tpiykDf;fspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; jhq;fs; tpz;zg;gk; nra;Ak; tpiykDf;fspd; 
FwpaPl;L ,yf;fj;jpid vOjTk;.

04.  Njh;T nra;ag;gl;l Nfs;tpjhuh;fs; Nfs;tpj; njhifapy; 20% I fhrhfTk;> 80% I mq;fpfupf;fg;gl;l (mur/
jdpahu;) tq;fpapd; cj;juthjf; fbjkhfTk; (Letter of Guarantee) khefu rig rhh;ghf toq;Fjy; Ntz;Lk;.

05.  Nkw;gb njhpT nra;ag;gLk; Nfs;tpjhuh;fs; xU thu fhyj;jpDs; epge;jid 4,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tplaj;ij 
epiwNtw;wy; Ntz;Lk;. jtWk; gl;rj;jpy; mth;fspd; Nfs;tp epuhfhpf;fg;gLk;.

06.  xt;nthU Fj;jiff;Fk; jdpj;jdpahd tpz;zg;gk; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.

07.  Nkyjpf jfty;fs; Njitg;gbd; khefurig Mizahshpd; 067-2229275 njhiyNgrp my;yJ fzf;fhsupd; 
067-2224588 njhiyNgrp %yk; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

rl;lj;juzp. V.vk;.wfPg; LLB, JPUM
jiytu;- ngWiff;FO>
Kjy;tu;>
khefu rig>
fy;Kid

,yq;if igj;Jy;khy; epjpak; 

2021 Mk; Mz;bw;fhd gy;fiyf;fof 
Gyikg; guprpy;fSf;fhd tpz;zg;gq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd

fPNo Fwpg;gpl;ltu;fs; khj;jpuk; tpz;zg;gpf;fyhk;

]fhj; ngw jFjpAs;s twpa K];ypk; FLk;gj;ijr; Nru;e;j 
khztu;fs;.

xf];l; 2019 Mk; Mz;bw;fhd [P.rP.< (c/j) guPl;irapy; Nju;r;rp 
ngw;W ,yq;if murhq;f gy;fiyf;fofk; xd;wpy; jw;NghJ 
Kjyhk; Mz;by; fy;tp fw;gtu;fs;. 

tpz;zg;gg; gbtq;fis 2021 brk;gu; 25 Mk; jpfjp tiu 
igj;Jy;khy; fhupahyaj;jpy; ngw;Wf; nfhs;syhk;> my;yJ Ra 
Kftupapl;L Kj;jpiu xl;ba ePz;l fbj ciwia fbj 
ciwf;Fs; itj;J mDg;gp jghy; %yk; ngw;Wf; nfhs;syhk;> 
my;yJ c.baithulmal@gmail.com vd;w kpd;dQ;rypD}lhf 
Nfhupf;if xd;wpid ,l;Lg; ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

G+u;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg; gbtq;fis 2022 [dtup 25 Mk; 
jpfjpf;F Kd;du; mDg;gTk;. fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; 
%iyapy; 'gy;fiyf;fof Gyikg; guprpy;" vdf; Fwpg;gplTk;.

mDg;g Ntz;ba Kftup:

Ceylon Baithulmal Fund
44A, Haig Road, Bambalapitiya, Colombo - 04

,yq;if [dehaf Nrh\yprf; FbauR

neLQ;rhiyfs; mikr;R

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
kj;jpa mjpNtf neLQ;rhiyapy; kPHpfk Kjy; FUehfy; tiuahd gFjpf;F kpd;rhug; guhkhpg;G Ntiyfisr; 
nra;tjw;fhf jifiktha;e;j  njhopyhsh;fis xg;ge;j mbg;gilapy; toq;Ftjw;fhd tpiykDf; Nfhuy;

01.  tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; ngWiff; FOj; jitthpdhy;>  tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; rhh;gpy; njw;F mjpNtf 

neLQ;rhiyapd; gphptpy; gpd;tUk; nraw;ghl;bw;fhf jFjp kw;Wk; jifikAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l  

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

xg;ge;j 

,y
nraw;wpl;lj;jpd; ngah;

xU Kiw 

khw;Wf;fhd 

njhopyhsh; 

fspd; 

vz;zpf;if

xg;ge;j fhyk; 

(khjq;fs;)

tpiy kDg;

gpiz

Kwpj; 

njhif 

(&gh)

RDA/ EOM&M/ 
GOSL/ELE/ MNT/ 

CEP/ 2021/41

kj;jpa mjpNtf neLQ;rhiyapy; kPhpfk Kjy; 

FUehfy; tiuahd gFjpf;F kpd;rhug; guhkhpg;G 

Ntiyfisr; nra;tjw;fhf jifik tha;e;j  

njhopyhsh;fis toq;Fjy;

08 12 100>000.00

02. tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; ne.nr.guh.kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphptpd; nraw;ghl;L KftuhFk;.

03. tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd  tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;

04.  xg;ge;jj;ij ngWtjw;fhd jifikf;fhf> tpiykDjhuh; ,t;thwhd kw;Wk; epfuhd vz;zpf;ifahd mstpy; 

njhopyhsh;fis toq;Ftjpy; mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy; jifikahff; ftdj;jpw; nfhs;sg;gLk;.

05.  tpiykDf;fis rkh;g;gpj;jypd; ,Wjpj; jpfjpapypUe;J 91 ehl;fhl;b ehl;fs; (2022-02-29) tiu tpiykDf;fs; nry;YgbahFk; 

tifapypUj;jy; Ntz;Lk;.

06.  tpiykDf;fs; NkNyAs;s ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;s tpiykDg;gpiz KwpAld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

(2022.04.26Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;) Fwpg;gpl;Ls;s tpiykDg;gpizKwpAld; 

,izf;fg;glhj tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

07.  midj;J tpiykDf;Nfhuy; Mtz gf;fq;fSk; tpiykDjhuhpdhy; ifnahg;gkpl;L mYtyf Kj;jpiuaplg;gly; Ntz;Lk;.

08.  tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; 2021-12-17Mk; jpfjp gp.g. 1.30 kzpf;F  tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigf;F chpj;jhd mjpNtf 

neLQ;rhiy nraw;ghL guhkhpg;G  kw;Wk; Kfhikj;Jt  mikg;gpd; FUehfy; ,ilkhwy; mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;.

09.  ,J njhlh;gpy; Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; xU tpiy NfhuYf;fhf kPsspf;fg;glhj 3,000.00 + 240.00 (VAT) &ghit 

nuhf;fg; gzkhf nrYj;jp f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk vd;w ,lj;jpyike;Js;s tPjp mgptpUj;jp 

mjpfhur;rigf;Fhpj;jhd neLQ;rhiy nraw;ghL guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt mikg;gpd; gzpg;ghsh; mYtyfj;jpw;F 

vOj;J %y tpz;zg;gnkhd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk; 2021-12-06Mk; jpfjp Kjy; 2021-12-27Mk; jpfjp tiuAk; K.g 9.00 

kzpapypUe;J gp.g 2.30 kzp tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; njhFjpnahd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;. 1987Mk; 

Mz;bd; 03Mk; ,yf;f  nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk;   Kfth;/ gpujpepjp kw;Wk; ntw;wpfukhd Nfs;tpjhuh; fk;gdp 
gjpthsh; jpizf;fsj;jpy; ,iaGila Nfs;tpf;F gjpT nra;J nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 2021-12-28Mk; jpfjp gp.g 2.00 

kzpf;F tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;Sk;  epfo;T KbTngWk;.

10.  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis eph;zapf;fg;gl;l jpfjp kw;Wk; Neuj;jpw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; jiyth;> 

mjpNtf neLQ;rhiyfs; nraw;ghL> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt gphptpd; ngWiff;FO> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig> 

mjpNtf neLQ;rhiyfs; nraw;ghL kw;Wk; Kfhikj;Jt mikg;G> f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk vd;w Kfthpf;F  

gjpTj;jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ Neubahf xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; mlf;fg;gl;Ls;s ciwapd; 

,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~~kj;jpa mjpNtf neLQ;rhiyapy; kPhpfk Kjy; FUehfy; tiuahd gFjpf;F kpd;rhug; guhkhpg;G 

Ntiyfisr; nra;tjw;fhf jifik tha;e;j  njhopyhsh;fis toq;Fjy;|| vdj; njspthff; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

11.  f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk vDk; ,lj;jpy; mike;Js;s tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; ne.nr.guh.kw;Wk; 

Kfhikj;Jtg;gphptpd; nraw;ghl;L gphptpd; gzpg;ghsh; mYtyfj;jpy; tpiykDf;fs; ngw;Wf;nfhs;Sk; epfo;T  Kbe;jTld; 

cldbahfNt tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; mt;Ntisapy; tpiykDjhuh; my;yJ mth;jk; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; 

rKfkspf;fyhk;.

12. Nkyjpf tpguq;fSf;fhd njhiyNgrp vz;fs; gpd;tUkhW.

 I. nghwpapayhsh; - (kpd;rhuk; - m.ne.nr.g. kw;Wk; K. gphpT)

   tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig. (njhiyNgrp  (011-3047824> 0774777687)

 II. nghwpapayhsh; (eph;khzk;. - m.ne.nr.g. kw;Wk; K. gphpT)

   tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig. njhiyNgrp  (011-3047806)

jiyth;

mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghLfs;> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphptpd; ngWiff;FO>

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig.

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

gz;lhufk.
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nghUl; nfhs;tdT mwptpj;jy;

murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;

,yq;if murhq;f mr;Rj; jpizf;fsj;jpd; nfhs;tdTf; FOj; 
jiytuhy; ntspehl;L cw;gj;jpahsHfs;/ mtHfspd; gpujpepjpfs; 
my;yJ mtHfsJ mq;fPfhuk; ngw;w ,yq;ifapy; cs;s cs;@H 
KftHfsplkpUe;Jk; fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s nghU(s;)l;fs; nfhs;tdT 
njhlHgpy;> tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

 Material : Photoplymer Plates 
 Thickness : Total Thickness 0.95mm
  : Relief Thickness 0.65mm
 Size : 610mm x 869mm or available size
Quantity Required : 100 Nos
Bid Reference No : S.I. 2021/55

tpiykDf;fs;; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj; jpdk; 27.12.2021Me; jpfjp 
gp.g. 2 kzp tiuahFk;. tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; 
Kbtile;jij cldLj;J tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;

Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU tpiykD njhlHgpYk; kPsspf;fg;glhj 
fl;lzkhf &gh 1>500.00 nfhz;lJk; mj;Jld; tpiykDf;fs; 
Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjp jpdj;Jf;F Ke;jpa jpdk; gp.g. 2.00 
kzpf;F Kd;djhf fpilf;fg;ngWk; vOj;J %ykhd tpz;zg;gj;jpd; 
Nghpy; fPo;f;fhZk; Kfthpapy; mike;Js;s murhq;f mr;Rj; 
jpizf;fs> toq;fy;fs; gphptpy; flik ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp 
Kjy; gp.g. 3 kzp tiu chpa tpiykD njhlHghd Mtzq;fis 
ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

Nkyjpf tpguq;fis flik ehl;fspy; K.g. 8.30 kzp Kjy; gp.g. 
4.15 kzp tiu vkJ mYtyfj;jpy; ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

fq;fhdp ypadNf
nghUl;nfhs;tdT FOj; 

jiytH.
murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;>

118> lhf;lH ldp];lH B rpy;th khtj;ij> nfhOk;G - 08. 
njhiyNgrp : 011-2694898
,izaj;jsq;fs; : www.documents.gov.lk   
  www.npa.gov.lk 
2021.11.27

N-201

rKh;j;jp mgptpUj;jpj; jpizf;fsk;

rKh;j;jp> tjptplg; nghUshjhu Ez;epjpa> 
Ranjhopy; kw;Wk; tpahghu mgptpUj;jp 

,uh[hq;f mikr;R

rKh;j;jp tq;fp kw;Wk; tq;fp rq;fq;fspy; 
nraw;gLk; nkd;nghUs;fSf;fhd Hosting 

Service ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd 
tpiykDf;Nfhuy;

tpiykDf;Nfhuy; (ehl;fis jpUj;Jjy;)
rKh;j;jp mgptpUj;jp jpizf;fsj;jpd; rKh;j;jp tq;fp kw;Wk; tq;fpr; 
rq;fq;fspy; nraw;gLk; fzdp nkd;nghUs;fis epWTtjw;fhd 
Hosting Service ngw;Wf;nfhs;tJld; rk;ge;jg;gl;l 2021.11.19Mk; 
jpfjp jpdkpd> nla;ypepa+];> jpdfud; gj;jphpiffspy; gpuRhpf;fg;gl;l 
ngWif mwptpj;jYld; rk;ge;jg;gl;l tpz;zg;gq;fs; 
Vw;Wf;nfhs;Sk; jpfjp kw;Wk; Nfs;tpf;F Kd;duhd $l;lk; 
elj;jg;gLk; jpfjp jpUj;jg;gLtjhf mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.

g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fs; 2021.12.20 gp.g. 1.30 ,w;F Kd; 
fpilf;FkhW gzpg;ghsh; ehafk;> rKh;j;jp mgptpUj;jp jpizf;fsk;> 
1Mk; fl;lk;> 04 Mk; khb> nrj;rphpgha> gj;juKy;y Kfthpf;F 
gjpTj;jghypy; my;yJ Ed;epjpg; gphptpy; ngWif myfpy; 
epWtg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. 2021.12.20 
gp.g.2.00 ,w;F rKh;j;jp mgptpUj;jp jpizf;fsj;jpd; Nfl;Nghh; 
$lj;jpy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLtJld; mt;Ntisapy; 
tpz;zg;gjhhp my;yJ mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;l 
gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;. Nfs;tpjhuh;fs; 2021.12.13 
gp.g.2.00 ,w;F Nfl;Nghh; $lj;jpy; elj;jg;gLk; Nfs;tpf;F 
Kd;duhd $l;lj;jpy; fye;J nfhs;sy; Ntz;Lk;.

,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fis mwpe;J nfhs;tjw;F Njitnadpy; 
njh.Ng ,yf;fk; - 0112889003 ngWif Kfhikahshplk; 
ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;/ gzpg;ghsh; ehafk;
jpizf;fs ngWiff; FO>
rKh;j;jp mgptpUj;jp jpizf;fsk;
04Mk; khb>
nrj;rphpgha> gj;juKy;y

ngWif mwptpj;jy;

ngWif mwptpj;jy;
,yq;if Njrpa itj;jparhiy - nfhOk;G -10

vy;gp fh]; kw;Wk; nghypj;jPd; 
Garbage Bags toq;Fjy;

,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; Njitg;ghl;bw;fhf 

fPo;f;fhZk; cUg;gbfis nfhs;tdT nra;tjw;fhf 

Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

 tpguk; njhlh; ,yf;fk;

1. vy;gpfh]; 37.5 kg/12.5kg SI/02/2021
2. nghypj;jPd; Garbage Bags tif SI/03/2022

Nkw;gb toq;fy;fSf;F jifikAs;s epWtdq;fs; 

kw;Wk; jdpegh;fSf;F ,jw;fhf tpz;zg;gq;fis 

rkh;g;gpf;f KbAk;. mj;Jld; nghypj;jPd; Garbage Bags 
tiffSf;F kPsspf;fg;glhj &. 4>500.00 itg;ig kw;Wk; 

vy;gp fh];apw;F kPsspf;fg;glhj &. 3>000.00 itg;ig 

,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; fhrhsh; gphptpw;F 

nrYj;jpa gpd;G 2021.12.07 Kjy; 2022.01.04 tiu thu 

ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.00 tiuahd fhyj;jpw;Fs; 

,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; toq;fy; gphptpy; 

Fwpj;j Nfs;tp epge;jidfSld; tpz;zg;gq;fisg; 

ngw;Wf; nfhs;syhk;.

tpiykDf;fis rkh;g;gpf;Fk; Ntisapy; rhk;gps; kw;Wk; 

Fwpj;j jur;rhd;wpjo; mwpf;ifiar; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

2022.01.05 K.g. 10.00 ,w;F ,yq;if Njrpa 

itj;jparhiyapd; gpujk fzf;fhsh; gzpkidapy; 

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

itj;jpah; lgps;a+. Nf. tpf;ukrpq;`>

jiyth;>

gpuNjr ngWiff; FO>

,yq;if Njrpa itj;jparhiy.

g];ghNf Nfhwis gpuNjr rig

uGf;gpl;b> ehtyg;gpl;b

fPo; Fwpg;gpl;l nghUl;fis tpepNahfpg;gjw;fhf kw;Wk; Nritfis 
epiwNtw;Wtjw;fhf gjpT nra;a tpUg;gk; cila tpepNahfj;ju;fs;> 
xg;ge;jf;fhuu;fs; kw;Wk; tbtikg;ghsu;fspd; tpz;zg;gq;fs; 
Nfhwg;gLfpd;wd. xt;nthU tplaj;jpw;Fk; fPo;Fwpg;gpl;l gjpT 
fl;lzq;fSld; tpz;zg;gg;gbtq;fis g];ghNf Nfhwis 
gpuNjr rig> uGf;gpl;ba> vd;w Kftupf;F gjpT jghypy; mDg;g 
Ntz;Lk;.

gjpT nra;tjw;fhf ,Wjp jpfjp 2022.01.31 
gjpT nra;tjw;fhd fl;lzk;

01. nghUl;fs; tpepNahfk;
fl;lzk; 

1.  midj;J tifahd fhfpjhjpfs; 1500.00

II.  mYtyf cgfuzq;fs; 2000.00 

III.  jsghlq;fs; kw;Wk; ,Uk;G cgfuzq;fs; 2000.00 

IV.  midj;J tifahd kpd; cgfuzq;fs; 1500.00 

V.  Rfhjhu cgfuzq;fs; kw;Wk; fpUkp ehrpdpfs; 1000.00 

VI.  mr;rpLk; eltbf;ifs; kw;Wk; Gifg;gl eltbf;iffs; 2000.00

VII.  thfd kw;Wk; kpUf mDkjpg;gj;jpu ,yf;f jfL 500.00 

VIII. fl;bl nghUl;fs; (fUq;fy;> kzy;> Rz;zhk;G) 2000.00 

IX. thfd cjpupg;ghfq;fs; 2000.00 

X. ePu; Foha;fs; kw;Wk; cgffuzq;fs; 2000.00 

XI. nfhq;fPwPl; njhlu;Gila nghUl;fs; tpepNahfk; 1000.00 

XII. lau;> bAg;> kw;Wk; ngl;wp 2000.00 

XIII. Milfs; kw;Wk; rPUil tpepNahfpj;jy; 2000.00 

XIV.  jl;lr;Rnghwp efy; ,ae;jpu Nghl;Nlh gpujp ,ae;jpuk;> 

ngf;]; ,ae;jpu cgfuzk; tpepNahfpj;jy;
2000.00 

XV. kio Mtuzk; (nuapd;Nfhl;) / G+l;]; / rg;ghj;J Nk];  1500.00

XVI.  gyif tpepNahfpj;jy; (gyif / guhiy / uPg;ig 

kuf;fd;Wfs; > cutiffs;> vz;iz kw;Wk; Njhl;l 

myq;fhuj;jpw;F Njitahd nghUl;fis tpepNahfpj;jy;

1500.00

XVII.  ,wg;gu; Kj;jpiu kw;Wk; gpyh];bf; cgfuzq;fis 

tpepNahfpj;jy;
1000.00 

XVIII. mYtyf milahs ml;il tpepNahfpj;jy; 1000.00 

XIX.  Kd;gs;sp ghlrhiy cgfuzq;fs; kw;Wk; tpisahl;L 

ikjhd cgfuzq;fis tpepNahfpj;jy;
1000.00

02. Nritfs; tpepNahfk; fl;lzk;

1. czT ghdq;fs; tpepNahfpj;jy; 1500.00 

II. Nghf;Ftuj;J fl;lzk; 1500.00 

III. thfdk; kw;Wk; cjpupg;ghfq;fs; GJg;gpj;jy; 3000.00 

IV. thfd guhkupg;G 3000.00 

V. mYtyf cgfuzq;fs; GJg;gpj;jy; fl;lzk; 1500.00

VI. mstPl;L eltbf;iffs; 3000.00 

VII. epiwT nra;jy; Ntiyfs; 2000.00

VIII.   thfd ,Uf;if Mtuzq;fs; nra;jy; kw;Wk; F\d; 

nra;jy;
1500.00

Nkyjpf jfty;fSf;F mYtyf Neuq;fspy; 054-4922922 my;yJ 
054-4929024 njhiyNgrpapy; njhlu;G nfhs;sTk;.

03.  xg;ge;jfhuu;fis gjpT nra;jy; 
  xg;ge;jfhuu;fshf gjpT nra;tjw;F ,e;j mYtyfj;jpy; 

toq;fg;gLk; tpz;zg;gg; gbtj;ij G+uzg;gLj;jp cq;fspd; 
tUkhd rhd;wpjioAk; rku;g;gpf;f Ntz;Lk;.

 xg;ge;jfhuuhf gjpT nra;jy; fl;lzk; - &. 2000.00

04. tbtikg;ghsu;fshf gjpT nra;jy;

 gjpT nra;Ak; fl;lzk;  - &. 2000.00 
 tpz;zg;gg;gj;jpu fl;lzk;  - &. 200.00

05. tpjpKiwfs;

 1.  Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU tpepNahfj;jpw;Fk;> Nritf;Fk; 
jdpjdpahf tpz;zg;gg; gbtq;fis Kd;itf;f Ntz;Lk;.

 II.  gjpT nra;ag;gLk; tpz;zg;gjhuu;fspd; rhjhuzkhf tpiy 
kD Nfhug;gLk;. xt;nthUtUk; Kd;itf;fg;gLk; tpiy 
kDf;fspd; Fiwe;jJ 03 khjq;fSf;F khw;wkpy;yhky; 
epiyahd jd;ikapy; itj;Jf;nfhs;s Ntz;Lk;.

 III.  Njitfs; Vw;gLk; re;ju;g;gq;fspy; NtW tpepNahfj;ju;fsplk; 
nghUl;fis ngw;Wf;nfhs;Sk; cupik rigf;F cz;L. 
Nfhupf;if tpLj;jTld; nghUl;fspd; tpiyfis 
Kd;itf;fhtpl;lhYk;> Fwpg;gpl;l juj;jpw;F ,zq;fhky; 
,Ue;jhYk; tpepNahfj;ju;fspd; gjpT uj;J nra;ag;gLk;.

 IV.  tpiykD Nfhuy; rigapd; tpUg;gg;gb eilngWk;. 
fl;lzq;fis nrYj;Jjy; fhNrhiy %yk; 45 jpdq;fSf;F 
,ilapy; nrYj;jg;gLk;.

2021/11/25 
g];ghNf Nfhwis gpuNjr rig 
uk;Gf;gpl;b

X. [P. Nuhfz gz;lhu jiytu;> 
g];ghNf Nfhwis gpuNjr rig 
uk;Gf;gpl;b

,uj;jpdf;fy; kw;Wk; Mguz Muha;r;rp kw;Wk; gapw;Wtpg;G epWtdj;jpw;F jifik kw;Wk; mDgtk; 

tha;e;j tpz;zg;gjhuh;fsplkpUe;J gpd;tUk; gjtpf;fhf tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

01. cjtpg; gzpg;ghsh; (eph;thfk; kw;Wk; kdpjtsq;fs;) - 01 gjtp

jifikfs;

ntspthhp tpz;zg;gjhhpfs; 

1.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gLk; kdpjts Kfhikj;Jtk; 

njhlh;ghd gl;lj;ijg; ngw;wpUj;jy;. 

  (,iaGila tplaj; Jiwapy; tpNrl gl;lj;ijg; ngw;Ws;sth;fSf;F Neh;Kfj; Njh;tpy; Kd;Dhpik 

toq;fg;gLk;)

kw;Wk;

  Muk;gg; gl;lj;ijg; ngw;Wf;nfhz;ljd; gpd; gjtpf;F ,iaghd tplaj;Jiwapy; Fiwe;jgl;rk; xU 

(01) tUl jpUg;jpfukhd Nritf; fhyj;ijg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy;

cs;thhp tpz;zg;gjhhpfs; (gpd;tUk; 1 my;yJ 2)

 1. Nkw;gb ntspthhp tpz;zg;gjhhpfSf;fhd jifikfisg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy;.

 2.  gjtpf;F ,iaghd tplaj;Jiwapy; fdp\;l Kfhikj;Jt Nrit tFjpapy; Fiwe;jgl;rk; Ie;J 

(05) tUl fhy jpUg;jpfukhd Nritf; fhyj;ijg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

rk;gs msT:

 MM 1-1 2016
  &gh (53,175 - 10 x 1,375 – 15 x 1,910 - 95,575) + murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l nfhLg;gdTfs;> 

E.P.F 15%, E.T.F 3%

taJ:  22 tajpw;Ff; FiwahkYk; 45 tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. cs;thhp 

tpz;zg;gjhhpfSf;F cr;r tanjy;iy Vw;GilajhfhJ.

rfy tpz;zg;gjhuh;fSk; 

 i.  ,yq;ifg; gpui[fshftpUj;jy; Ntz;Lk;.

 ii.  gjtpf;fhf xg;gilf;fg;gLk; flikfis nrt;tNd epiwNtw;WtNjhL ehl;bd; ve;jnthU gpuNjrj;jpYk; 

Nritahw;Wtjw;Fj; Njitahd cly; kw;Wk; cs jFjpfisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

 iii. ed;dlj;ijAilatuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

tpz;zg;gpf;f Ntz;ba Kiw:

 (1)  ,jd;nghUl;L jFjptha;e;j tpz;zg;gjhuh;fs; fy;tp/njhopy;rhh; kw;Wk; Vida rhd;wpjo;fspd; 

rhd;WgLj;jpa gpujpfspd; rfpjk; cq;fsJ cwtpduy;yhj ghpe;Jiuahsh;fs; ,Uthpd; (02) 

tpguq;fisf; Fwpg;gpl;L g+h;j;jp nra;ag;gl;l RajuT Fwpg;nghd;iw mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

 (2)  Nkw;gb (01) ,yf;fj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Njitg;gLk; Mtzq;fs; ,izf;fg;glhj 

tpz;zg;gg;gbtq;fs;> KOikaw;w tpz;zg;gg;gbtq;fs; kw;Wk; epuhfhpf;fg;gLk;.

 (3)  tpz;zg;gpf;Fk; gjtpapd; ngaiu fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gpl;L xx-12-
2021Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; gpd;tUk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

 (4)  jw;NghJ mur> mur rhh;Gila kw;Wk; epajpfs; rl;l epWtdq;fspy; Nritahw;Wk; tpz;zg;gjhuh;fs; 

jkJ tpz;zg;gq;fis ,iaGila epWtdj;jpd; jiythpD}lhf mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

 (5)  jFjptha;e;j tpz;zg;gjhuh;fs; kl;Lk; Neh;Kfj; Njh;tpw;F miof;fg;gLth;.

jiyth;>

,uj;jpdf;fy; kw;Wk; Mguz Muha;r;rp kw;Wk; gapw;Wtpg;G epWtdk;>

~~Utd; nrtd||> ,y. 73/5/A, ntyptpl;l> fLtis.             

njh.Ng. 0114-324679 0112-579187

,uj;jpdf;fy; kw;Wk; Mguz Muha;r;rp 
kw;Wk; gapw;Wtpg;G epWtdk;

(,uj;jpdf;fy; kw;Wk; Mguzq;fs; rhh;e;j 
ifj;njhopy; ,uh[hq;f mikr;R)

ntw;wplq;fs;

Mu;t ntspg;ghl;Lf;fhd Nfhupf;if
fhyepiy ];khu;l; ePu;g;ghrd tptrhaj; jpl;lk; 

(CSIAP) – IDA 6346 LK
fkj;njhopy; mikr;R

`k;ghe;Njhl;il khtl;l ikag; Gs;spg; gFjpapy; 
(HSA) tptrha Rw;Wr;#oy; epyj;Njhw;w kPs;jpwd; 
jpl;lk; xd;iw jahupg;gjw;F MNyhrid Nritfs;

Fwpg;G ,y.: LK-MOA-241953-CS-LCS
fkj;njhopy; mikr;rpd; fhyepiy ];khu;l; ePu;g;ghrd tptrhaj; jpl;lj;jpd; (CSIAP) 
nryTfis Nehf;fpajhf cyf tq;fpaplk; ,Ue;J ,yq;if rdehaf Nrhrypr 

FbauRf;F fld; epjp xd;W fpilf;fg;ngw;wpUg;gNjhL `k;ghe;Njhl;il khtl;l HSA tpy; 
tptrha Rw;Wr;#oy; epyj;Njhw;w kPs;jpwd; jpl;lk; xd;iw jahupg;gjw;F MNyhrid 

Nritf;fhd nfhLg;gdTfSf;fhf ,e;j fldpd; gFjpia gad;gLj;Jtjw;F 

cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. Fwpg;G ,y.: LK-MOA-241953-CS-LCS
(a) `k;ghe;Njhl;il khtl;lj;jpd; Rw;Wr;#oy; gz;Gfis kPsha;T nra;jy; (b) 
epyj;Njhw;wj;jpw;F cl;gl;l #w;Wr;#oy; gz;G kw;Wk; rkepiyia njhlu;e;J 

tbtikg;gJ kw;Wk; gpur;rpid> mr;RWj;jy; kw;Wk; khw;wj;jpd; ,af;fq;fs; Mfpatw;iw 

milahsk; fhzy; (c) Kf;fpa Rw;Wr;#oy; mikg;G Nritfspd; HSA epyj;Njhw;wk; 
kw;Wk; nghUshjhu ngWkjpf;F cl;gl;L rpf;fyhd Rw;Wr;#oy; tiyaikg;Gfis 

milahsk; fhzy; (d) fle;j 10 Mz;Lfspy; HEC ,d; msit Ma;T nra;jy; (e) 
ghjpf;fg;glf;$ba FOf;fspd; jhf;fq;fs; cl;gl r%f tho;T kw;Wk; tho;thjhuq;fspy; 

HEC ,d; r%f jhf;fq;fs; gw;wpa Gupjy; (f) HSA epyj;Njhw;wj;jpy; Kf;fpa gq;Fjhuu; 

FOf;fis milahsk; fhzy;> vjpu;fhy epyg;gad;ghL njhlu;gpy; mtu;fspd; Mu;tk; 

kw;Wk; nry;thf;F msit kjpg;gPL nra;jy; kw;Wk; HSA epyj;Njhw;wj;jpd; fhyepiy 

kPs;jpwd; Nkk;ghl;Lf;F ghJfhg;G kw;Wk; cw;gj;jp epyj;jpd; eilKiwfis 

gad;gLj;Jtjw;F ,ilNa rpwe;j ey;ypzf;fj;ij tsu;g;gjw;fhf jk;ik <LgLj;Jtjd; 

Njitia milahsk; fhzy; (g) nghUj;jkhd epyj;Njhw;w msT Kfhikj;Jt 

%Nyhghaq;fs; Kjypatw;iw milahsk; fhzy; kw;Wk; (h) Kd;nkhopag;gl;l 

`k;ghe;Njhl;il khtl;l tptrha ikag; Gs;spg; gFjpf;fhf fhyepiy ];khu;l; jiyaPL 

xd;whf tptrha Rw;Wr;#oy; epyj;Njhw;w kPs;jpwd; jpl;lk; xd;iw (ALRP) Nkk;gLj;jy; 
Mfpait ,e;j MNyhrid Nritfspy; cs;slq;Fk;. MNyhridf; fhyk; ehd;F 

khjq;fs;. 2022 ngg;utup 25 Mk; jpfjp gzpia Muk;gpg;gjw;F vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. 

xg;gilf;fhd tpupthd Fwpg;G tpjpKiwfis (TOR) www.csiap.lk, www.agrimin.gov.lk 
vd;w ,izajsq;fspy; my;yJ jpl;l gzpg;ghsu; gpupT> fhyepiy ];khu;l; ePu;g;ghrd 

tptrhaj; jpl;lk; (CSIAP)> ,y.: 61/1> vk;.b.vr;. [dtu;jd khtj;ij> kjpd;dnfhl> 

uh[fpupa vd;w Kftupapy; Ntiy ehl;fspy; 9.00 njhlf;fk; 16.00 kzptiu 

ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 

,e;j Nritfis toq;Ftjpy; jkJ Mu;tj;ij ntspg;gLj;Jtjw;F jFjpAila 

MNyhrid epWtdq;fSf;F (MNyhrfu;fs;) fkj;njhopy; mikr;R - fhyepiy ];khu;l; 

ePu;g;ghrd tptrhaj; jpl;lj;jpd;; (CSIAP) rhu;gpy; jpl;l MNyhrid ngWiff; FOtpdhy; 

jw;NghJ miog;G tpLf;fg;gLfpwJ. Mu;tKila MNyhrfu;fs; ,e;j Nritfis 

Nkw;nfhs;tjw;F Njitahd jifikfs; kw;Wk; mJ rhu;e;j mDgtj;ij jhk; 

ngw;wpUg;gij ep&gpf;Fk; tpguj;ij toq;f Ntz;Lk;. epWtdj;jpd; gpujhd tu;j;jfk; 

kw;Wk; tu;j;jfj;jpy; ePbf;Fk; Mz;Lfs;> mJ rhu;e;j mDgtk;> njhopy;El;g kw;Wk; 

Kfhikj;Jt jpwd; Mfpait Nju;Tf;fhd msTNfhy;fshFk;. Nju;T nra;Ak; fl;lj;jpy; 

Kf;fpa epGzu;fs; kjpg;gPl;Lf;F cl;gLj;jg;gLtu;. 

cyf tq;fpapd; Mu;t Kuz; nfhs;iff;F mika (“ngWif xOq;FKiwfs;”) 2017 
etk;gu; kw;Wk; 2018 Xf];by; jpUj;jg;gl;l 2016 [_iyapd; cyf tq;fpapd; “IPF fld; 
thq;Fgtu;fSf;fhd ngWif xOq;FKiwapd;” gpupT III> 3.14> 3.16 kw;Wk; 3.17 ge;jpfs; 
Mu;tKila Myhrfu;fspd; ftdj;jpw;F nfhz;Ltug;gl;Ls;sJ. 

jkJ jifikfis Nkk;gLj;Jtjw;F Vida epWtdq;fSld; MNyhrfu;fs; 

$l;bizayhk; vd;wNghJk;> me;j $l;bizthdJ xU $l;L Kaw;rp kw;Wk;/ my;yJ 

xU cg MNyhrfu; vd;gJ gw;wp njspthf Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. xU $l;L Kaw;rpahf 

,Ue;jhy;> Nju;T nra;ag;gLk; gl;rj;jpy; $l;L Kaw;rpapy; midj;J $l;lhz;ikahsu;fSk; 

xl;Lnkhj;j xg;ge;jj;jpw;fhfTk; $l;lhf kw;Wk; jdpj;jdpahf nghWg;Ngw;f Ntz;Lk;.

ngWif xOq;FKiwfspy; epu;zapf;fg;gl;l “Fiwe;j nryT Nju;T” (LCS) Kiwf;F 

mika MNyhrfu; xUtu; Nju;T nra;ag;gLk;.

Nkyjpf tpguq;fis Ntiy ehl;fspy; 9.00 njhlf;fk; 16.00 tiu njhiyNgrp: 

0112871293> njhiyefy;: 0112053167 ,y; ngWif epGzu;> fhyepiy ];khu;l; ePu;g;ghrd 

tptrhaj; jpl;lk; (CSIAP)> ,y. 61/1> vk;.b.vr;. [atu;jd khtj;ij> kjpd;dnfhl> 

uh[fpupa vd;w Kftupapy; ,Ue;J ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.   

Mu;t ntspg;ghLfis 2021 brk;gu; 20 Mk; jpfjp 15.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;du; 

(Neubahf my;yJ kpd;dQ;ry; %yk;) fPOs;s Kftupf;F vOjg;gl;l tbtk; xd;wpy; 

rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

jiytu;

jpl;l MNyhrid ngWiff; FO

fhyepiy ];khu;l; ePu;g;ghrd tptrhaj; jpl;lk; (CSIAP) 
,y. 61/1> vk;.b.vr;. [dtu;jd khtj;ij> kjpd;dnfhl> uh[fpupa

njh.: 0112871293 - njhiyefy;: 0112053167

kpd;dQ;ry; - pdcsiap@gmail.com
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murhq;f jfty; jpizf;fsk;

Clf mgptpUj;jpf;fhd epiya fl;blj;jpd; 
GJg;gpj;jYf;fhf tpiykD mioj;jy;

ePh;Gfhg;G> XL kPs;gjpj;jy; kw;Wk; nkhl;il khbf;fhd
,ize;j Ntiy kw;Wk; ePHj; jhq;fp fl;likg;G gOJghh;j;jy;

Nfl;Nghh;$l $iu gOJghh;j;jy; kw;Wk; ,uz;lhk;> %d;whk;
kw;Wk; ehd;fhtJ khbfspYs;s foptiwfspd; GJg;gpj;jy;

Contract No. DI/PRO/04/2021/08

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

1.  ePh;Gfhg;G> XL kPs;gjpj;jy; kw;Wk; nkhl;il khbf;fhd ,ize;j Ntiy kw;Wk; ePh; jhq;fp 

fl;likg;G gOJghh;j;jy; Nfl;Nghh;$l $iu gOJghh;j;jy; kw;Wk; ,uz;lhk;> %d;whk; kw;Wk; 

ehd;fhtJ khbfspYs;s foptiwfspd; GJg;gpj;jy; Mfpad mlq;fyhf~Clf mgptpUj;jp 

epiya fl;bl GJg;gpj;jYf;fhf| jFjpAk;; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis nfhOk;G-05> fpUsg;nghd mntd;A> 163 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 

murhq;f jfty; jpizf;fs> jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; ,g;NghJ miof;fpd;whh;.

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

3.  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhf> rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; 

Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; fl;bl eph;khzj;jpy; rp-5 my;yJ Nkw;gl;l juj;ij ICTAD cld; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  fle;j  %d;W tUlq;fspy; epiwNtw;wg;gl;l fl;bl eph;khz Ntiyapd; tUlhe;j ruhrhp 

ngWkjpahdJ 30 kpy;ypad; &ghtpw;F FiwahkypUj;jy; Ntz;Lk;. 

5.  ,e;j tpiykDtpw;fhd kjpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s MFnrythdJ ngNrt ePq;fyhf 27 kpy;ypad; 

&gh vd;gJld; eph;khz fhyg;gFjpahdJ 90 ehl;fshFk;. 

6.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy 0718859889> 0112514759 Mfpa njhiyNgrp 

,yf;fq;f@lhf nfhOk;G-05> fpUsg;nghd mntd;A> 163 Mk; ,yf;fj;jpYs;s murhq;f 

jfty; jpizf;fs gpujhd fzf;fhshplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

7.  2021.12.06 Mk; jpfjpapypUe;J 2021.12.24 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 

kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 7500 &ghitr; nrYj;jpa gpd;dh;> nfhOk;G-05> 

fpUsg;nghd mntd;A> 163 Mk; ,yf;fj;jpYs;s murhq;f jfty; jpizf;fs ngWiff; FOj; 

jiytUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; 

nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. 

8.  2021.12.27 Mk; jpfjpad;W K.g. 11 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; 

nfhOk;G-05> fpUsg;nghd mntd;A> 163 Mk; ,yf;fj;jpYs;s murhq;f jfty; jpizf;fs 

ngWiff; FOj; jiythplk; tpiykDf;fs; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; 

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

gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. 

9. tpiykDf;fs; 90 ehl;fSf;F nry;YgbahFk;;;;;; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

10.  midj;J tpiykDf;fSk; 270>000 &gh ngWkjpahd tpiykDg;gpiznahd;Wld; 

,izf;fg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; mitfs; tpiykDf;fis rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjp 

jpfjpapypUe;J 120 ehl;fSf;F nry;YgbahFk;; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

jiyth;>
ngWiff; FO>
murhq;f jfty; jpizf;fsk;.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
ghPl;irfs; jpizf;fsk;

Procurement of supplying 300 Paper Rolls 
for Océ  CS 3500Z Inkjet Production Printer

(xU tUl fhyj;jpw;F)

01.  Mff; Fiwe;j tpjpf;fg;gl;l mDgtj;ijf; nfhz;Ls;s jFjpAk; jifikAKs;s 
tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Procurement of supplying 300 Paper Rolls for Oce CS 3500Z 
Inkjet Production Printer vd;gjw;fhf ghPl;irfs; Mizahsh; ehafj;jpd; rhh;ghf 
jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis miof;fpd;whh;. 
KOikahd tpguq;fs; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; mlf;fg;gl;Ls;sd.

02.  tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw gpd;gw;wp 
elhj;jg;gLk;.

03.  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhf> rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; 
Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; chpj;jhd Jiwapy; Ngg;gh; Nuhy;fis toq;Ftjpy; %d;W 
tUl mDgtj;ijf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

04.  1987 Mk; Mz;bd; 03 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 6 Mk; gphptpw;fikthf 
nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshpdhy; toq;fg;gl;l nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s 
rhd;wpjnohd;iw tpiykDjhuh; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

05.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy ghPl;irfs; jpizf;fs 
3 Mk; khbapd; toq;fy; gphptpypUe;J ngw;W (njhiyNgrp: 011-2786200 my;yJ 011-
2785219) 2021.12.26 Mk; jpfjpad;W tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J 
gp.g. 3 kzp tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;.

06.  2021.12.24 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzp tiuAk; xt;nthU Mtzj;jpw;Fk; 
kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 7>100 &ghitr; nrYj;jpa gpd;dh; tpahghu gjpTf; 
fbjj;jpd; gpujpnahd;Wld; vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; 
KOikahd tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W 
Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. (gzf;nfhLg;gdT 
Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

07.  2021.12.20 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F gj;juKy;y> ngytj;j> ghPl;irfs; 
jpizf;fsj;jpy; tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W eilngWk;.

08.  tpiykDf;fs; 120 ehl;fSf;F (2022.04.26 Mk; jpfjpad;W tiuAk;) tpiykDf;fis 
jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.

09.  midj;J tpiykDf;fSk; %d;W ,yl;rj;J ,Ugj;ijahapuk; ,yq;if &ghtpy; 
(325>000 ,.&ghtpy;) mike;j epge;jidaw;wJk; ,yq;ifapy; nraw;gLk; Gfo; 
tha;e;j th;j;jf tq;fpnahd;wpypUe;J ngwg;gl;lJk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; 
,izf;fg;gl;Ls;s cUkhjphpapy; jahhpf;fg;gl;lJk; tpiykDf;fis rkh;g;gpf;Fk; 
jpfjpapypUe;J 150 ehl;fSf;F (2022.05.26 Mk; jpfjpad;W tiuAk;) nry;YgbahFk; 
jd;ikapYs;sJkhd tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

10.  tpiykDf;fs; 2021.12.27 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf 
fpilf;Fk; tifapy; gj;juKy;y> ngytj;j> ghPl;irfs; jpizf;fsk;> 3 Mk; khb> 
toq;fy; gphptpy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; jpwf;fg;glhkNyNa 
jpUg;gp mDg;gg;gLk;. tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh;> NkNy toq;fg;gl;Ls;s 
Kfthpapy; Neubahf rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; 
Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;.

11.  chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;lJk; Kj;jpiuaplg;gl;lJkhd tpiykDf;fis 
mlf;fpAs;s jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Procurement of supplying 300 
Paper Rolls for Oce CS 3500Z Inkjet Production Printer”, “Contract No. 4/4/4/2021” vd 
Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

12.  ve;jnthU tpiykDitAk; Vw;Wf; nfhs;tjw;Fk; my;yJ epuhfhpg;gjw;Fk; mj;Jld; 
tpiykDf;Nfhuy; nraw;ghl;il xopg;gjw;Fk; xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;F Kd;duhf 
ve;j NtisapYk; midj;J tpiykDf;fisAk; epuhfhpg;gjw;Fk; mjd; %yk; 
ghjpf;fg;gl;l tpiykDjhuh; my;yJ tpiykDjhuh;fSf;F ve;j tifahd 
flg;ghl;ilAk; Rkj;jhky; my;yJ jpizf;fs ngWiff; FOtpd; nraw;ghl;bw;fhd 
fhuzj;ij ghjpf;fg;gl;l tpiykDjhuh; my;yJ tpiykDjhuh;fSf;F 
mwptpf;fhkypUg;gjw;fhd chpikiaAk; ghPl;irfs; jpizf;fs ngWiff; FOthdJ 
nfhz;Ls;sJ.

ghPl;irfs; Mizahsh; ehafk;>
ghPl;irfs; jpizf;fsk;>
ngytj;j>
gj;juKy;y.
2021.12.06

,yq;;;;;;;if JiwKfq;fs; mjpfhurig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
1.  fPNo toq;fg;gl;Ls;s  nghUl;fSf;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J  Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhu rigapd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; 

FOj;jiyth; NfhUfpd;whh;.

Nfs;tp ,yf;fk; Nfs;tpapd;; ngah; tpiykDg;

gpizj; 

njhif

ngNrt         

mlq;fyhf 

Mtzf; 

fl;lzk;

%Lk; jpfjp 

kw;Wk; Neuk;

CMS/LP/21/
PT/17/011

01 No. of Fiber Glass 
Hydrographic Survey Boat

150>000.00 3>500.00 2021.12.20 Mk; 

jpfjpad;W 

gp.g. 1.30 kzpf;F

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkyjpfkhd nkhj;j MFnrytpYs;s Nfs;tpfSf;F 1987 Mk; Mz;bd;  

3 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; Vw;ghLfs; gpuNahfg;gLj;jg;gLk;. ,jw;fikthf  

NkNy Fwpg;gpl;Ls;s xt;nthU Nfs;tpapYk; <Lgl;Ls;s midj;J rhuhh;fSk; xg;ge;jf; fhyk; 

KOtJk; Nkw;$wg;gl;Ls;s rl;lj;jpw;F  jPtpukhf mike;njhOfy; Ntz;Lnkd Nfl;Lf; 

nfhs;sg;gLfp;d;wdh;. NkYk;> ve;jnthU tpiykDjhuUk; KftnuhUtuhf> cgKftuhf> 

gpujpepjpnahUtuhf my;yJ ve;jnthU ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; my;yJ xU toq;Feuhf 

ngah; Fwpg;gplg;gLgtuhf nraw;gl tpUk;gpd;> nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthsUld; jk;ik gjpT 

nra;J chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio  tpiykD Mtzq;fSld; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

3.  tpiykDjhuh;fs;  epfuhd gz;lq;fis toq;Ftjpy; Mff; Fiwe;jJ fle;j        Ie;J 

(5) tUlq;fSf;F <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs;  Nkyjpf jftiy toq;fy; kw;Wk; gz;lq;fs; Kfhikj;Jt 

gpujhd KfhikahshplkpUe;J ngw;W mYtyf Neuq;fspy; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

5.  2021 brk;gh; 06 Mk; jpfjpapypUe;J 4 Mk; epuypy; Rl;bf;fhl;bAs;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij 

Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk;> %Lk; jpfjpf;F Kd;duhd 

jpfjp tiuAk; nrYj;jpa gpd;dh;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; 

KOikahd njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. 

gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;.    

6.  tpiykDf;fs; mitfis %Lk; Neuj;jp;w;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fPNoAs;s Kfthpap;y; 

xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ.

tpiykDf;fs; fPNoAs;s Kfthpapy; %Lk; Neuj;jpy; NeubahfNt rKfkspj;jpUf;Fk;  

tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. midj;J tpiykDf;fSk; NkNy 

Fwpg;gpl;Ls;s tpiykDg;gpizj; njhifAld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; gz;lq;fs; Kfhikj;Jtk;)>

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig>

,y. 45> nya;ld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

njhiyNgrp ,yf;fq;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638

njhiyefy; ,yf;fq;fs;: 2381652> 2470443

jpwd;fs; mgptpUj;jp> njhopw;fy;tp> Muha;r;rp 

kw;Wk; Gj;jhf;f ,uh[hq;f mikr;R

,yq;if Njrpa nghwpapay; Muha;r;rp 

kw;Wk; mgptpUj;jp epiyak;

2022 Mk; Mz;by; thlif 
mbg;gilapy; thfdq;fis 

toq;fypw;fhd tpiykDf;Nfhuy;

tpiykD ,yf;fk; : NERDC/DPC Minor(S) 02/21
,yq;if Njrpa nghwpapay; Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp epiyaj;jpw;F 
Njitahd Ntisfspy; thlif mbg;gilapy; jpdrhp thfdq;fisg; 
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf> jpizf;fsg; ngWiff;FOj; jiythpdhy; tpiykDf; 
Nfhug;gLfpd;wJ.

01.  vkJ epiyaj;jpw;Fj; Njitahd Ntisfspy;  thlif mbg;gilapy;  
thfdq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf> thlif mbg;gilapy; thfdq;fis 
toq;Fk; toq;Feh;fisj; Njh;e;njLg;gjw;fhf tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ. 
2021.12.23 md;W gp.g.2.00 ,w;F Kd;dh; fpilf;ff;$bathW gpd;tUk; 
Kfthpf;Fg; gjpTj;jghypy; tpiykDf;fis mDg;Gtjw;F eltbf;if 
Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk; my;yJ vkJ epWtdj;jpd; epjpg;gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s 
tpiykDg;gbtq;fis ngWifg; ngl;bapw; Nrh;f;fyhk;.

02.  kPsspf;fg;glhj &gh 500.00 ,w;fhd fl;lzj;ij fhrhsUf;F nuhf;fg;gzkhf 
nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;il rkh;g;gpj;J 2021.12.22 tiu thu 
Ntiy ehl;fspy; K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 tiu toq;fy; mytyhplk; 
ngw;Wf;nfhs;syhk;.

03.  2021.12.23 md;W gp.g.2.00 ,w;F ,e;epiyaj;jpd; epjpg;gphptpy; tpiykDj; 
jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy; tpiykDjhuh; my;yJ mthpd; gpujpepjpnahUth; 
rKfkspj;jpUf;fyhk;.

04.  Kj;jpiuaplg;gl;l ciwfspd; ,lJgf;f Nky; %iyapy;> 'tpiykDtpd; 
ngah; kw;Wk; ,yf;fk; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. ngWif njhlh;ghd 
,Wjpj;jPh;khdk; 'eh;l;" epiyaj;jpw;F chpj;jhFk;.

jiyth;> jpizf;fsg; ngWiff;FO>
,yq;if Njrpa nghwpapay; Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp epiyak;
2P/17B I.D.B. ifj;njhopy; Ngl;il
Vf;fy - [h-vy

njhiyNgrp  : 011-2236284> 2236307> 5852103
njhiyefy;  : 011-2233153

ngWif mwptpj;jy;
kj;jpa khfhz tPjp mgptpUj;jp> Nghf;Ftuj;J> 

kpd;rhuk; kw;Wk; rf;jptY kw;Wk; tPlikg;G kw;Wk; 

eph;khzj;Jiw mikr;R

khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig - kj;jpa khfhzk;

2021-11-29Mk; jpfjp gpuRukhd gj;jphpif mwptpj;jypd; jpUj;jk;

01  khfhz tPjp mgptpUj;jp rigf;Fhpj;jhd fk;nghyapy; eph;khzpf;fg;gl;LtUk; ehd;F 
khb gy;fhhpa fl;blj;jpw;Fg; nghUj;j cj;Njrpj;Js;s 1000 kg kpd;Dah;j;jp njhlh;ghd 
ngWif nraw;ghLfSf;fhd tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; 2021-12-13Mk; jpfjp 
K.g. 10.00 kzpf;F   ,y. 09> vn`y;Nynghy Fkhhp`hkp khtj;ij> Nghfk;gu> 
fz;b vDk; Kfthpapy; mike;Js;s khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; 
gpujhd mYtyfj;jpy;  ,lk;ngWk;.

nfhtpl;-19 njhw;WNeha; epiyik fhuzkhf ehl;by; Vw;gl;Ls;s epiyikapdhy; 
gpd;tUk; jpUj;jk; nra;ag;gLfpd;wJ.

02.  2021-12-20Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig gpujhd 
mYtyfj;jpy; eilngwtpUe;j tpiykDf;fisj; jpwf;Fk; epfo;T zoom 
njhopy;El;gj;jpd; Clhf ,lk;ngWk; vd;gJld; mjw;Fj; Njitahd jfty;fs; 
gpd;tUkhwhFk;.

Meeting ID - 710 432 4355
flTr; nrhy; (Password) - PRDA12/20
FwpaPl;L Kfthp -  https://us05web.zoom.us/j/7104324355?pwd=Qy8xcUtyM

URWMDJZMzRFTm9pd3pDdx09
Vida rfy tpguq;fs; kw;Wk; epge;jidfs; 2021-11-29Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guj;jpd; 
gb nry;YgbahFk; vd NkYk; mwpaj;jug;gLfpd;wJ.

jiyth;>
ngWiff; FO>
khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig>
,y. 09> vn`y;Nynghy Fkhhp`hkp khtj;ij>
Nghfk;gu> fz;b.

1964Mk; Mz;L ,y. 28 cila fhzp 
vLj;jw; (jpUj;jw;) rl;lj;jpd; 

jpUj;jg;gl;ljd; gb fhzp vLj;jw; 
rl;lj;jpd; (mj;jpahak; 460) 7Mk; gphptpd; 

fPo; mwptpj;jy;

gpuNjr nrayhshpd; Nfhg;G 
,y. BOP/4/4/1-87

fhzpfs; mikr;rpd; Nfhhg;G 
,y. 4-3/19/2020/E/265

,q;F fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s cg 
Mtzq;fspd; %yk; tpghpf;fg;gLk; fhzp 
murhq;fj;jpw;F vLg;gjw;F vjph; 
ghh;f;fg;gLfpwJ. Nkyjpf tpguq;fSf;F 
,y. 2255/26 cila 2021.11.25k; jpfjp 
cila ,yq;if [dehaf Nrhryprf; 
Fbaurpd; th;j;jkhdp  mwptpj;jiyg; 
ghUq;fs;

khtl;lk; - fhyp
gpuNjr nrayhsh; gphpT - Nghng Nghj;jy
fpuhk mYtyh; gphpT -  ,y. 123m> 

epynjdpa
Chpd; ngah; - epynjdpa
epyj;jpd; ngah; -  gpadhur;rp tj;j 

my;yJ 
KydNftj;j

tbtikg;G ,y. - fh/4620
Jz;L ,y. - 01

ifafg;gLj;Jk;
mjpfhhp/gpuNjr nrayhsh;>

gpuNjr nrayhsh;>
mYtyfk;>

Nghng Nghj;jy.

jpfjp: 29.11.2021
Kfthp gpuNjr nrayhsh;>
mYtyfk;.

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;
Bid for the supply of the Services for 
Unmooring, Mooring & Towing of 

Crude Oil Single Point Buoy Mooring 
(SPBM)
B/79/2021

Unmooring, Mooring & Towing of Crude Oil Single 
Point Buoy Mooring (SPBM) vDk; Nritia 

toq;Ftjw;fhf Njitahd trjpfs; kw;Wk; 

rpwe;j fUtpfSldhd Ntiyj;jsj;ijf; nfhz;l 

mDgtKk; jpwikAk; tha;e;j jug;gpdhplkpUe;J 

Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiyth; 

NfhUfpd;whh;.

xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;Fj; jFjpahf> 

rpj;jpfukhd tpiykDjhuh;fs; mgfPh;j;jpahsh; 

gl;baypy; ,lk;ngwhjtuhftpUj;jy; Ntz;Lk; 

vd;gJld; tpiykD Mtzq;fspy; jug;gl;Ls;s 

jFjpfs; kw;Wk; jifikj; jfTj;jpwd;fisf; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

nfhtpl;-19 njhw;W guty; fhuzkhf 

tpiykDjhuh;fs; tpiykD Mtzq;fis 

CPC ,izaj;jsj;jpypUe;J jutpwf;fk; nra;J 

nfhs;syhk;. c-k; htpp://ceypetco.gov.lk/public-
tenders/.   kw;Wk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd 

1>000 &ghit (&. 925.93 +  8% VAT) ,yq;ifg; 

ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; kf;fs; tq;fpapy; 

(jiyik mYtyfk;) Ngzg;gLk; 004100110208633 

vDk; fzf;fpyj;jpw;Fr; nrYj;jyhk;. jaT nra;J 

tq;fpg; gw;Wr;rPl;il %yg; gpujpia tpiykDTld; 

,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

rfy tpiykDf;fSlDk; 280>000.00 &gh 

ngWkjpahd tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg; 

gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

tpiykDf;fs; 2021-12-28Mk; jpfjp gp.g. 2.00 

kzpf;F gpd;tUk; KfthpapYs;s ,yq;if 

ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; (ngWif kw;Wk; 

fsQ;rparhiy)  Kfhikahshpd; mYtyfj;jpy; 

KbTWj;jy;; Neuj;jpd; gpd;dh; cldbahfNt 

jpwf;fg;gLk;.  tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l gpujpepjpfs; tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLk; epfo;tpy; fye;Jnfhs;syhk;.

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis 

Kfhikahsh; (OS & TD)  mth;fsplkpUe;J 011-

5455289 vDk; njhiyNgrp ,yf;fk; my;yJ 

menakaj@ceypetco.gov.lk vDk; kpd;dQ;ry; Clhf 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;>

jpizf;fs  ngWiff; FO>

Nk/gh Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; 

fsQ;rparhiyfs;;)>

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;>

,y: 609> fyhepjp ldp];lu; b rpy;th khtj;ij>
nfhOk;G-09> ,yq;if.

njhiyNgrp: 0094-11-5455331 
njhiyefy;: 0094-11-5455424

vhprf;jp mikr;R

www.observerjobs.lk
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boundaries

The Country’s 
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recruitment
database
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jobseekers
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vdJ ,yf;fk; : RG/NB/11/2/57/2021/gf;fk;/nr

fhzpg; gjpNtLfs; kPl;nlOjpa (,U kbj;jhs;) 

fl;lisr;rl;lj;jpd; fPohd mwptpj;jy; (mj;jpahak; 120)

01.  fPo; Fwpg;gpl;l ml;ltizapy; fhzg;gLk; 2Mk; epuypy; tpghpf;fg;gLk; fhzpahdJ 1Mk; epuypy; fhzg;gLtJk;> 
fpope;Njh my;yJ fhzhkNyh nrd;wpUf;Fk; ,Ukbj;jhs;fs; njhlh;ghf 3Mk; epuypy; fhzg;gLk;. 
cWjpfspypUe;J fhzpg;gjpNtL (kPl;nlOjpa) fl;lisr; rl;lk; (mj;jpahak; 120) 4Mk; gphptpd; fPo; khfhz 
,Ukbj;jhs;fspy; KOikahf kPsikf;fg;gl;bUf;fpd;wnjd ,j;jhy; ehd; mwptpj;jy; toq;Ffpd;Nwd;.

02.  2021.12.10 Mk; jpfjp Kjy; 2021.12.24 Mk; jpfjp tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g.10.00 Kjy; gp.g.3.00 tiu 
vtNuDk; xUth; Nkw;gb jw;fhypf gf;fj;ij ePh;nfhOk;G fhzpg;gjpthsh; mYtyfj;jpy; ghPl;rpj;Jg; 
ghh;f;fyhk;.

03. mj; jw;fhypfg; gf;fj;jpy; VNjDk; tpguq;fs; njhlh;ghf vtNuDk; Ml;Nrgidapidj; jhf;fy; nra;aNth 
my;yJ jtwhf tplg;gl;bUf;Fk; tpguq;fis my;yJ gjpTfs; Nrh;f;fg;gl Ntz;LnkdNth tpUk;gpd;> mit 
njhlh;ghf Kiwg;ghLfs; my;yJ Nfhhpf;iffisr; nra;aNth fPNo ifnahg;gkpl;Ls;stuJ> ngaUf;F vOj;J 
%yk; 2021.12.31 Mk; jpfjpf;Fg; gpe;jhky; gjptQ;ry; %yk; gjpthsh; ehafj;jpd; mYtyfj;jpw;F mDg;Gjy; 
Ntz;Lk;.

ml;ltiz

fhzpg; gjpNtLfspd; 
gOjile;j VLfspd; 

tpguq;fs;
fhzp njhlh;ghd tpguq;fs;

gjpT nra;ag;gl;l 
cWjpfspd; tpguk;

fk;g`h khtl;lj;jpd; 
ePh;nfhOk;G 

fhzpg;gjptfj;jpy; E 
gphptpy; 624 Mk; 

fhz;lj;jpy; 273 Mk; 
,yf;f VL

Nky; khfhzk;> fk;g`h khtl;lk; J}zf` gj;JNt 
mSj;FUNfhuNy tlf;F fjpuhizapy; mike;Js;s 
'nt];lh; rPl;ld; /ghh;k;" vd;wiof;fg;gLk; chpkk; ngw;w 
epy msitahsh; jpU.vk;.epnte;jpud; mth;fspdhy; mse;J 
jahhpf;fg;gl;l ,yf;fk; 191/1988.04.15 Mk; jpfjpaplg;gl;l 
tiuglk; nyhl; 01 fhzpj;Jz;bd; vy;iyfs; gpd;tUkhW 

tlf;F  :  3131 tiuglj;jpd; nyl; 01 kw;Wk; 03 

fpof;F  : < /ngy;jh;,d; fhzp

njw;F  :  191 tiuglj;jpd; nyhl; 03 kw;Wk; 02

Nky;   :  v];.mg;G`hkpapd; fhzp kw;Wk; B.rP.[atpf;uktpd; 
fhzp

fhzpg; ghpkhzk; :  02 Vf;> 00 W}l;> 00 Ngh;r;

01 lg;spA.vy;.tP.V. Uj;hpNfh 
gpurpj;j nehj;jhhpR ,dhy; 
1990.08.20 Mk; jpfjp 
mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 5088 
,yf;fKila gphpf;fg;gl;l 
cWjp

gjpthsh; ehafj;jpd; jpizf;fsk;

,y : 234/V3
nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> gj;juKy;iy

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
khfhz fy;tpj; jpizf;fsk;

tlNky; khfhzk;

6 Kjy; 12 tiuahd tFg;GfSf;fhd 

Ma;e;jwpjy; (Diagnostic) ghPl;ir tpdhj;jhs;fis 

mr;rpl;L tpepNahfpg;gjw;fhd ngWif
 NWP/EDU/PRO.ACC/07/3-20/2021

2021Mk; Mz;by; 6 Kjy; 12 tiuahd tFg;GfSf;fhd xj;jpif Ma;e;jwpjy; tpdhj;jhs;fis mr;rpl;L tpepNahfpf;Fk; 

ngWiff;fhf jFjpAk;; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J tl Nky; khfhz> khfhz fy;tpg; gzpg;ghshpd; 

rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,j;jhy; miof;fpd;whh;.

2) gpd;tUk; ml;ltizapy; tpguq;fs; toq;fg;gl;Ls;sd.

njhFjp 

,y
juk;

xt;nthU nkhop %yj;jpw;Fkhd 

tpdhj;jhs;fspd; vz;zpf;if (mz;zsthf) nghJ 

Mq;fpy 

tpdhj; 

jhs;fs;

tpiykDg; 

gpizapd; 

ngWkjp            

(,yq;if 

&ghtpy;)

tpepNahfpf;f 

Ntz;ba 

jpfjp

(tyaf; fy;tp 

mYtyfq; 

fSf;F)

rpq;fs 

nkhop %yk;

jkpo; nkhop 

%yk;

Mq;fpy 

nkhop %yk;

1.

6 37322 6675 3264

90,000/- 2022.03.017 36743 6290 3033
8 37988 6701 2903
9 37093 6186 2297

2.
10 34869 5925 2304 70,000/- 2022.03.01
11 33682 5215 2011
xt;nthU nkhop %yj;jpw;Fkhd tpdhj;jhs;fspd; vz;zpf;if 

(mz;zsthf)

3. 12 96222 12537 3074 26607 45,000/- 2022.03.01

xt;nthU njhFjpapYKs;s midj;J nkhop %yq;fs; kw;Wk; juq;fSf;Fk; tpiykDf;$Wfis rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. 

tpepNahf miktplk;;: tl Nky; khfhzj;jpYs;s Kg;gj;njhU tyaf;fy;tp mYtyfq;fSf;Fk; toq;fy; kw;Wk; 

tpepNahfk; Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;. (FUehfy; kw;Wk; Gj;jsk; khtl;lq;fs;)

3) tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;b uPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; Kiw %yk; elhj;jg;gLk;.

4)  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jftiy (037-2222422 vd;w njhiyNgrp/ njhiyefy; 

vz;zpD}lhf) FUehfy;> fz;b tPjp> tl Nky; khfhz> khfhz fy;tpj; jpizf;fs gpujhd 

fzf;fhshplkpUe;J ngw;W Nkw;$wg;gl;Ls;s Kfthpapy; Ntiy ehl;fspy; mYtyf Neuq;fspy; 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;. (K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 4.00 kzp tiu)

5) jifikj; Njitg;gLj;jy;fs; gpd;tUkhW : 

   i.  fle;j %d;W tUlq;fspy; tpdhj;jhs;fis mr;rpLtjpypUe;J ngwg;gl;l Mff; Fiwe;j ruhrhp 

epjpg;Gus;T gpd;tUkhW ,Uj;jy; Ntz;Lk;. (2017-2020)

  

nyhl; ,y. Gus;T

1 4.8 kpy;ypad; &gh

2 3.5 kpy;ypad; &gh

3 3.9 kpy;ypad; &gh

 ii. tpdhj;jhs;fis mr;rpLtjpy; Mff; Fiwe;jJ 3 tUl fle;jfhy mDgtk;.

 iii. mr;rpLtjpy; Mff; Fiwe;jJ 5 tUl fle;jfhy mDgtk;.

 iv.  tpiykDjhuh; njhopy;El;g jifik kw;Wk; Njh;r;rp ngw;W gzpahl;fSs;s mr;rfj;ijf; nfhz;ltuhf 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.

6)  kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf %thapuj;J Ie;E}W &ghit (3500.00 &gh) (tNkkh) khfhz fy;tpg; gzpg;ghsuplk; 

nrYj;jpa gpd;dh;> fPNoAs;s 8Mk; ge;jpapYs;s Kfthpf;F vOj;JUtpyhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpj;J 

2021 brk;gh; 06Mk; jpfjp Kjy; 2021 brk;gh; 26Mk; jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; mYtyf Neuq;fspy; 

(K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 4.00 kzp tiu) Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; KOikahd tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzj; njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;.  nfhLg;gdTfis nuhf;fg;gzj;jpNyNa Nkw;nfhs;sy; 

Ntz;Lk; my;yJ tq;fpf; fzf;fpw;F itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;. Nkyjpf tpguq;fSf;F vkJ 

www.nwpedu.lk ,izaj;ijg; ghh;f;fTk;.

     ehl;by; Vw;gl;Ls;s nfhtpl;-19 njhw;W epiyik fhuzkhf  2021 brk;gh; 20Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F 

Zoom njhopy;El;gj;jpd; Clhf ,lk;ngWk;. vd;gd 2021 brk;gh; 20Mk; jpfjp K.g. 8.30 kzpf;F vkJ 

www.nwpedu.lk ,izaj;jpy; gpuRhpf;fg;gLk;.

7)  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; '16-12Mk;; tFg;GfSf;fhd 

Ma;e;jwpjy; tpdhj;jhs;fis mr;rpl;L kw;Wk; xg;gilj;jYf;fhd tpiykD" vd Fwpg;gpl;L 2021 brk;gh;; 

28Mk; jpfjp K.g. 9.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; ,U gpujpfspy; gjpTj; 

jghypy; fPNoAs;s Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ FUehfy;> fz;b tPjp> tlNky; khfhz> khfhz 

fy;tpj; jpizf;fs gpujhd fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; ,e;Nehf;fj;jpw;fhf itf;fg;gl;bUf;Fk; 'Nfs;tpg; 

ngl;bapy;" cs;sply; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 2021 brk;gh;; 28Mk;; jpfjp K.g. 

9.30 kzpf;F FUehfy;> fz;b tPjp> tl Nky; khfhz> khfhz fy;tpj; jpizf;fs gpujhd fzf;fhshpd; 

mYtyfj;jpy; Neubahf rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfspd; 

Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; mitfis %baJk; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. NkNy Fwpg;gpl;Ls;sthW 

midj;J tpiykDf;fSk; 'tpiykDg;gpiznahd;Wld;" ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

  ehl;by; Vw;gl;Ls;s nfhtpl;-19 njhw;W epiyik fhuzkhf  ,e;j ngWif njhlh;gpyhd VJk; khw;wq;fs; 

,Uf;Fkhapd; vkJ www.nwpedu.lk ,izaj;jpd; Clhf mwptpf;fg;gLk;.

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

A.S.K. [ayj;>
jiyth;;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

khfhz fy;tpj; jpizf;fsk; (tNkkh)>

fz;b tPjp> FUehfy;.

njhiyNgrp   : 037-2222422/037-2220221
njhiyefy; ,yf;fk;  : 037-2222422

,izaj;js Kfthp  : www.nwpedu.lk
kpd;dQ;ry; Kfthp :   provincialeducationnwp@yahoo.com 
jpfjp : 2021 brk;gh; 06

caphpay; kUj;Jt nghwpapay; Nritfs; gphpT

kUj;Jt cgfuzq;fis toq;Ftjw;fhd 
ngWif mwptpj;jy;

01.  fPo;f;fhZk; kUj;Jt cgfuzq;fis toq;Ftjw;fhd nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis> fpNo 
Fwpg;gplg;gLk; %lg;gLk; ehs; K.g.10.00 kzptiu> Rfhjhu mikr;R> ngWiff; FOj; jiyth; 
ngw;Wf;nfhs;thh;

cUg;gb 

tpiykD 
Mtzq;fis  

ngw;Wf;nfhs;sf; $ba 
fhyk;

%lg;gLk; 
jpfjp

BES mYty 
fj;jpw;F 
nrYj;j 
Ntz;ba 
kpsspf;fg;g 

glhj fl;lzk;

kjpg;gplg;gl;l 
nryT (&gh) 
kpy;ypadpy;

1 550Nos. syringe Pumps 06.12.2021 21.12.2021 22.12.2021 12>500.00 55.00

2 200 Nos. Suction Apparatus 06.12.2021 21.12.2021 22.12.2021 3>500.00 40.00

3 20 Nos. Roplants 06.12.2021 21.12.2021 22.12.2021 3>500.00 20.00

4 150 Nos. Multipara Monitor 
Basic 06.12.2021 21.12.2021 22.12.2021 3>500.00 45.00

02.  ,yq;if re;ijf;F kUj;Jt cgfuzq;fis toq;Fk; cw;gj;jpahsh;fspd; mq;fPfhpf;fg;gl;l 
Kfth;fs; / nkhj;j ngah; Fwpg;gpLk; gpujpepjpfs; khj;jpuk; ,g;ngWifapy; fye;Jnfhs;sj; 
jifik ngWth;

03.  ve;j Mh;tKs;s jifikahd tpiykDjhuh;fshYk; nfhs;tdT nra;ag;gLk; efy;fSldhd Xh; 
KOikahd njhFjp tpiykD Mtzq;fspy; nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; 
Ntz;Lk;. 

04.  NkNy Fwpg;gplg;gLk; fhy vy;iyapy; K.g.09.00 Kjy; gp.g.3.00 ,w;F ,ilapy; nfhOk;G -10> b 
Nruk; gpNs];> 27> caphpay; kUj;Jt nghwpapay; Nritfs; gphpT> gzpg;ghsh; (epjp) ,lkpUe;J 
tpiykD Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

  (njh.Ng - 011-2691916> 2694479 - ngf;];  ,y -011-2698317)

05.  nfhOk;G -10> b Nruk; gpNs];> 27> caphpay; kUj;Jt nghwpapay; Nritfs; gphpT> gzpg;ghsh; 
(epjp) mYtyfj;jpy; tpiykDf;fs; %lg;gl;l gpd;G cldbahf jpwf;fg;gLk;.

06.  nfhOk;G -10> b Nruk; gpNs];> 27> caphpay; kUj;Jt nghwpapay; Nritfs; gphpT> gzpg;ghsh; 
(epjp) ,d; mYtyfj;jpy; ,ytrkhf tpiykD Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;.

07.  tpiy Mtzq;fSld; fk;gdp gjpthsuhy; toq;fg;gLk; xg;ge;j gjpT rhd;wpjio jaTnra;J 
rkh;g;gpf;fTk;.

08.  Nkyjpf jfty;fis caphpay; kUj;Jt nghwpapay; Nritfs; gphpT> gzpg;ghsh; (epjp) ,lkpUe;J 
njh.ng ,y : 2684732 %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth; / ngWiff;FO>
caphpay; kUj;Jt nghwpapay; Nritfs; gphpT>
27> b Nruk; gpNs];> 
nfhOk;G - 10.
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பஹ்ரைனின் மனமா நகரில் 
ந்ைபபற்றுவருகின்்ற 4ஆவது 
ஆசிய இ்ையயார் பாரைா வி்ை -
யாட்டு விழாவில் இலங்க அணி -
யினர் ஒரு தஙகம், ஒரு பவள்ளி 
மற்றும் 2 பவணகலப் பதககங -
க்ை பவன்்றனர்.

இதில் யநற்றுமுன்தினம் ந்ை -
பபற்்ற பபணகளுககான ரி 47 200 
மீற்்றர் ஓட்ைப் யபாட்டியில் குளி -
யாபிடிய சூரைதூத மகளிர் கல்லூரி -
்யச் யேர்்நத ஜனனீ விகரைமசிஙக 
பவணகலப் பதககம் பவன்்றார். 

யபாட்டி்ய நி்்றவுபேயய 
29.36 பேககன்க்ை அவர் எடுத் -
துகபகாணைார். 

இ்நதப் யபாட்டியில் ஜப்பான் 
மற்றும் தாயலா்நது வீரைாஙக்ன -
கள் மு்்றயய தஙகம், பவள்ளிப் 

பதககஙக்ை பவன்்றனர்.
ஆணகளுககான எப் 41 குண -

பைறிதல் யபாட்டியில் யகட்யவ 
ேர்வயதேப் பாைோ்ல்யச் 
யேர்்நத யஜேன் ஜயவர்தன 
பவள்ளிப் பதககத்்த தனதாக -
கினார். யபாட்டியில் அவர் 6.64 
மீற்்றர் தூரைத்்தப் பதிவுபேயதார்.

இதில் இ்நயதாயனஷிய வீரைர் 
அல் அயயூபி (8.01 மீற்்றர்) 
தஙகப் பதககத்்தயும், ஈரைானின் 
பகார்பானி பகாலனிஜாடிட் (5.87 
மீற்்றர்) பவணகலப் பதககத்்த -
யும் பபற்றுகபகாணைனர்.

இதுஇவவாறிருகக, பபணக -
ளுககான எஸ்10 ோதாரைண நீச்ேல் 
யபாட்டியில் ஷலீனா பணநாயகக 
தஙகப் பதககம் பவன்று அேத் -
தினார். யபாட்டி்ய அவர் 5 

நிமிைஙகள் 25.27 பேககன்களில் 
நி்்றவுபேயதார். குறித்த யபாட் -
டியில் ஜப்பான் மற்றும் ப�ாங 
பகாங வீரைாஙக்னகள் மு்்றயய 
பவள்ளி மற்றும் பவணகலப் பதக -
கஙக்ை பவன்்றனர்.

 ஆணகளுககான எஸ் 6-10 
ோதாரைண நீச்ேல் யபாட்டியில் 
பஙகுபகாணை இலங்க வீரைர் 
நவீட் ரைஷீன் பவணகலப் பதககம் 
பவன்்றார். யபாட்டி்ய நி்்ற -
வுபேயய 5 நிமிைஙகள் 20.59 
பேககன்க்ை அவர் எடுத்துக -
பகாணைார்.

இ்நதப் யபாட்டியில் பதன் 
பகாரியாவின் ஜுன்டு யயஉம் 
தஙகப் பதககத்்தயும், ஈரைானின் 
எப்.அலி பவள்ளிப் பதககத்்த -
யும் பவற்றி பகாணைனர்.

ஆசிய இளையயோர் போரோ யபோட்டிகளில்
இலஙளகக்கு நோன்கு பதக்கஙகள்

இலங்க பாைோ்ல அணிகளுககு 
இ்ையிலான 19 வயதின்கீழ் பிரிவு 3 
ஒருநாள் கிரிகபகட் யபாட்டித்பதாைரின் 
இறுதிப் யபாட்டியில் யாழ்ப்பாணம் மத்திய 
கல்லூரி அணி்ய 17 ஓட்ைஙகைால் வீழ்த்-
திய காலி வித்தியாயலாக கல்லூரி பதாைரின் 
ேம்பியன் பட்ைத்்த பவற்றி பகாணைது.

 எதிரைணிககு கடு்மயான யபாட்டி்யக 
பகாடுத்த யாழ்ப்பாணம் மத்திய கல்லூரி 
அணி வீரைர்கள் தமது அணியின் பவற்றிககாக 
இறுதி ஓவர் வ்ரை யபாரைாடினர்.

யாழ் வீரைர்கள் தமது அ்ரையிறுதிப் யபாட்-
டியில் �ஙபவல்ல இரைாஜசிஙக மத்திய 
கல்லூரி அணி்ய 7 விகபகட்டுகைால் 
பவற்றி பகாணடும், வித்தியாயலாக அணி -
யினர் பமா்றட்டு்வ பமபதாடிஸ்ட் உயர் -
நி்லப் பாைோ்ல்ய 4 விகபகட்டுகக-
ைால் பவற்றி பகாணை நி்லயிலும் இ்நத 
இறுதிப் யபாட்டிககு தகுதி பபற்்றனர்.

 பதாைரின் ேம்பிய்னத் பதரிவு பேயவ-
தற்கான இறுதிப் யபாட்டி ேனிககிழ்ம (04) 
பகாழும்பு நால்நத கல்லூரி ்மதானத்தில் 
இைம்பபற்்றது. இதன் நாணயச் சுழற்சியில் 
பவற்றிபபற்்ற வித்தியாயலாக அணியின் 
த்லவர் லக்ான் ே்நதீப முதலில் துடுப்பாட்-
ைத்்த பதரிவு பேயதார்.

இதன்படி, லக்ான் மற்றும் ஷமத் நிர்மால் 
யஜாடி முதல் விகபகட்டுககாக சி்றப்பாக 
ஆடி 60 ஓட்ைஙக்ைப் பகிர்்நதனர். ஷமத் 
29 ஓட்ைஙகளுைன் ஆட்ைமிழகக, அணி 109 
ஓட்ைஙக்ைப் பபற்றிரு்நத யவ்ையில் 
இரைணைாவது விகபகட்ைாக அணியின் 
த்லவர் லக்ான் 34 ஓட்ைஙகளுைன் ஆட்-
ைமிழ்நது பவளியயறினார். இ்நத முதல் 
இரைணடு விகபகட்டுககளும் ரைன் அவுட் 
மு்்றயில் வீழ்த்தப்பட்ைன.

அதன் பின்னர் யாழ் மத்திய கல்லூரியின் 
கஜன் மற்றும் அயஜய இருவரும் அடுத்த-
டுத்து 3 விகபகட்டுகக்ை பகிர்்நதுபகாள்ை 
117 ஓட்ைஙக்ைப் பபற்றிரு்நத யவ்ையில் 
காலி வீரைர்கள் தமது முதல் 5 விகபகட்டுகக-
்ையும் இழ்நது தடுமாற்்றம் கணைனர்.

 அதன் பின்னர் யஜாடி யேர்்நத கவி்நத 
மற்றும் போனால் யஜாடி அணி 202 ஓட்ைங-
க்ைப் பபறும் வ்ரையில் தமது விகபகட்-
டுகக்ை இழககாமல் 85 ஓட்ைஙக்ை 
பகிர்்நதுபகாணைனர்.

இ்நத இ்ணப்பாட்ைத்தின் து்ணயுைன் 
வித்தியாயலாக அணியினர் 50 ஓவர்கள் 
நி்்றவில் 6 விகபகட்டுகக்ை இழ்நது 
210 ஓட்ைஙக்ைப் பபற்்றனர். அவவணி-
யின் துடுப்பாட்ைத்தில் மத்திய வரி்ே வீரைர் 
கவி்நத 47 ப்நதுகளில் ஒரு சிக்ஸர் மற்றும் 
5 பபௌணைரிகளுைன் 53 ஓட்ைஙக்ைப் 
பபற்்றார்.

இ்நத ஓட்ை எணணிக்கயானது, யாழ்ப் -
பாணம் மத்திய கல்லூரிககு எதிரைாக ஒரு 
அணி இ்நத பதாைரில் பபற்்ற அதி கூடிய 
ஓட்ைமாகவும் பதிவாகியது.

யாழ். மத்திய கல்லூரியின் ப்நதுவீச்சில் 
அயஜய 9 ஓவர்கள் வீசி 38 ஓட்ைஙக்ைக 
பகாடுத்து 2 விகபகட்டுகக்ைக ்கப்பற்்ற, 
பகௌதம் மற்றும் கஜன் ஆகியயார் தலா ஒரு 
விகபகட்டி்ன ்கப்பற்றினர்.

அதன் பின்னர் ேவால் மிகக 211 என்்ற 
இலக்க யநாககி பதிலுககு ஆடிய யாழ்ப்-
பாணம் மத்திய கல்லூரிககு ஆரைம்பத்தி-
யலயய அதிர்ச்சி காத்திரு்நதது. அ்ரையிறுதிப் 
யபாட்டியில் அ்ரைச்ேதம் கை்நத விகபகட் 
காப்பு துடுப்பாட்ை வீரைர் ோரைஙகன் 5 ஓட்ைங-
க்ைப் பபற்றிரு்நத யவ்ையில் இரைணைா -
வது ஓவரியலயய ஆட்ைமிழ்நது பேன்்றார்.

அதன் பின்னர் வ்நத வீரைர்கள் நிதானமாக 
ஆடி அணியின் ஓட்ை எணணிக்க்ய 
உயர்த்திய யபாதும் மத்திய வரி்ே வீரைர்கள் 
யவகமாக ஓட்ைஙக்ைப் பப்ற முயற்சித்த-
்மயினால் விகபகட்டுககள் அடுத்தடுத்து 
வீழத் பதாைஙகியது.

ஒரு கட்ைத்தில் 32 ஓவர்களில் 3 விகபகட்-
டுகக்ை மாத்திரைம் இழ்நது 107 ஓட்ைங-
க்ைப் பபற்றிரு்நத யாழ் மத்திய கல்லூரி 
அணிககு இன்னிஙஸின் இறுதி ஓவர்களில் 
யவகமாக ஆை யவணடிய நி்ல ஏற்பட்-
ை்ம பபரிய ஒரு அழுத்தமாக மாறியது.

 இறுதி ஓவர் வ்ரை யபாரைாடிய அவவணி -
யினர் 50 ஓவர்கள் நி்்றவில் 8 விகபகட்டுக-
க்ை இழ்நது 193 ஓட்ைஙக்ைப் பபற்று 
பவறும் 17 ஓட்ைஙகைால் யதால்விய்ை்நது 
ேம்பியன் கிணணத்்த தவ்றவிட்ைனர்.

ேம்பியன் அணி – வித்தியாயலாக கல்லூரி
யாழ் மத்திய கல்லூரியின் துடுப்பாட்ைத்-

தல் சி்றப்பாக பேயற்பட்ை ேன்ேயன் 88 ப்நது-
களில் ஒரு சிக்ஸர் மற்றும் 5 பபௌணைரிகளு-
ைன் 55 ஓட்ைஙக்ைப் பபற்்றார். முதலில் 
நிதானமாக ஆடி பின்னர் அதிரைடி காணபித்த 
ேகலது்்ற வீரைர் அயஜய 73 ப்நதுகளில் 3 சிக-
்ஸர்கள் மற்றும் ஒரு பபௌணைரியுைன் 45 
ஓட்ைஙக்ைப் பபற்்றார்.

வித்தியாயலாக கல்லூரி அணியின் ப்ந-
துவீச்சில் ேசி்நது, பேனித் பிரைவீன் மற்றும் 
உமஙக ஆகியயார் தலா இரைணடு விகபகட்-
டுகக்ைக ்கப்பற்றினர்.

இ்நத முடிவுைன், இலங்க பாைோ்ல 
அணிகளுககு இ்ையிலான 19 வயதின்கீழ் 
பிரிவு 3 ஒருநாள் கிரிகபகட் யபாட்டித்பதாை -
ரில் வித்தியாயலாக கல்லூரி ேம்பியன் கிண-
ணத்்த பவற்றிபகாள்ை, யாழ்ப்பாணம் 
மத்திய கல்லூரி வீரைர்கள் பதாைரில் இரைண -
ைாம் இைத்்தப் பபற்்றனர்.

இறுதி வளர யபோரோடியும் சம்பியன் 
கிண்ணதளத இழநத யோழ். மததிய கல்லூரி

விளையோட்டு ளமதோனஙகள்
நவீன மயபபடுதத திட்்டம்
அநுரைாதபுரைம் யமற்கு தினகரைன் நிருபர்

வைமத்திய மாகாணத்தில் வி்ையாட்டுத்-
து்்ற்ய யமம்படுத்தும் யநாககில் மாகா-
ணத்திலுள்ை ேகல வி்ையாட்டு ்மதானங-
க்ையும் நவீனமயமாககுவதற்கு மாகாண 
ஆளுநர் மஹிபால ய�ரைத் நைவடிக்க 
யமற்பகாணடுள்ைார்.

பபாலன்நறு்வ மாவட்ைத்திலுள்ை 
வி்ையாட்டு ்மதானஙக்ை  நவீனம -
யமாககுவது பதாைர்பிலான கல்நது்்ற -
யாைல் பபாலன்நறு்வ 
மாவட்ைத்தில் அ்ம்நதுள்ை 
ஆளுநர் அலுவலகத்தில் (30) 
இைம்பபற்்றது.

இ்நத வருைம் பபாலன்ந-
று்வ மாவட்ைத்திலுள்ை வி்ையாட்டு 
்மதானஙகளில் 04  ்மதானஙக்ை 
முதலில் அபிவிருத்தி பேயவதற்கு நைவ -
டிக்க எடுககப்பட்டுள்ைன. அதனூைாக 
பேவனபிட்டிய வி்ையாட்டு ்மதானம், 
புதிய நகரில் அ்ம்நதுள்ை அரைே யே்வ 
வி்ையாட்டு  ்மதானம், ஹிஙகுரைாங -
பகாை பபாது வி்ையாட்டு ்மதானம் 
மற்றும் அரைலகஙவில பபாலிஸ் பயிற்சி 

வி்ையாட்டு ்மதானம் என்பன்வக்ை 
அபிவிருத்தி பேயவதற்கு எதிர் பார்ககப்பட்-
டுள்ைன.

தற்யபாது நிலவும் சீரைற்்ற கால நி்ல காரை-
ணமாகவும் வருைம் முடியப் யபாகும் நி்ல -
யிலும் குறுகிய காலத்்த எதிர்பகாணடு 
குறித்த அபிவிருத்தி திட்ைஙக்ை துரிதப்ப-
டுத்துமாறு ேம்ப்நதப்பட்ை அதிகாரிகளுககு 
ஆளுநர் மஹிபால ய�ரைத் ஆயலாே்ன 
வழஙகியுள்ைார்.

இதற்காக மாகாண ே்ப  
மற்றும் வி்ையாட்டுத்-
து்்ற அ்மச்சு நிதி என்பன  

வழஙகப்பைவுள்ைன.  கல்நது்்றயாைலின் 
யபாது வைமத்திய மாகாண பிரைதான பேய-
லாைர் ே்நதிரைசிறி பணைாரை வி்ையாட்டுத்-
து்்ற அ்மச்சின் பேயலாைர்  யக.எம்.ஆர்.
ைப்ளியு. குமாரைகம, மாகாண வி்ையாட்-
டுத்து்்ற பணிப்பாைர் பநவில் குணயேகரை 
மற்றும் பபாலன்நறு்வ மாவட்ை வி்ை-
யாட்டுத்து்்ற பயிற்றுவிப்பாைர்கள் பலரும் 
கல்நது பகாணைனர். 

வடமத்திய ஆளுநர் மஹிபால ஹேரத்
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