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தமிழக ஐயா காதர் ம�ாகிதீனின் விருந் 
துபசாரத்தில மு.கா. எம்பிககள் எலலாரும் 
தலலவரராட ஒற்றுல�யா இருககிறத பாத் 
தியரல....  

நலல விஷயம், பாகக சந்ரதாச�ா இருககு, 
அபபடிரய தலலவருககு புத்தி�தி மசாலலி 
அவலரயும் அரசாஙக பககம் மகாண்டு வந் 
துடடா சமூகத்துககு நலலதுதாரே...!!!    

விக்கல் வீராச்ாமி

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021

வர்த்தக நிலையஙகள் மற்றும் வீடுகள் ஆகிய-
வற்றுக்கு விநியயோகிக்கப்பட்ட எரிவோயு ககோள்-
கைனகலை மீைப க்பறவுள்ை்தோக லிற்யறோ நிறு-
வனம் அறிவி்ததுள்ைது.  

க்டந்த டிசம்்பர 04 ஆம் திகதிக்கு 

டிசம. 04ககு முன்னர் விநியயாகித்த

லிறயறா Gas நிறுவ்னம அறிவிப்பு  

த்தாறறுய�ாய் விஞ்ா்ன பிரிவு த்தரிவிப்பு

யைோரனஸ் கசலவநோயகம்,   
ஷம்ஸ் ்போஹிம்  

 ்போரோளுமனற உறுபபினர ஒருவரின 
கசயற்்போடடுக்கோக ்தோக்குவது, அவ -
மதிப்பது, யவண்டுகமனயற 
இல்டயூறு கசயவது உசச 

சபையில் இடம்ைற்ற ம�ோதல் 
குறித்து உரிய நடவடிகபகை அவசியம

்தலைமனனோர வியஷ்ட நிரு்பர  

-்தமிழ்்த ய்தசிய வோழ்வுரிலம இயக்க்த -
தின ்தலைவர வி.எஸ்.சிவகரன வவுனியோ 
்பயஙகரவோ்த குற்ற்த்தடுபபு பிரிவினரோல  
இரண்்டலர மணி யநரம் விசோரலைக்கு 
உட்படு்த்தப்பட்ட்தோக க்தரிவிக்-
கப்படுகினறது.  

சிவகைரனிடம TID
வோககுமூலம ைதிவு

்போ்டசோலைகளுக்குள்ளும் ககோவிட ககோ்த்தணிகள் உரு 
வோக ஆரம்பி்ததுள்ைன. இந்த நிலைலம ஆரம்்ப்ததியையய 
கடடுப்படு்த்தப்ப்ட யவண்டும்.  அவவோறிலலைகயனில 
மீண்டும் ்போ்டசோலைகலை மூ்ட யவண்டிய நிலைலம ஏற் -
்படும் என்பல்த சகைரும் நிலனவில ககோள்ை 
யவண்டும் என இைஙலக 

ைோடசோபலகைளில் ்கைோவிட்
்கைோத்தணிகைள் அைோயம

இைஙலகயில பூஸ்்டர ஊசியோக ல்பஸர ்தடுப-
பூசிலய மூனறோவ்தோக கசலு்ததி ககோண்்டவர-
களின கமோ்த்த எண்ணிக்லக 10 இைடச்தல்த 
க்டநதுள்ைது.  

ல்பஸர மூனறோம் ்தடுபபூசி   37 ஆயிர்தது 
578 ய்பருக்கு கசலு்த்தப்பட்டல்த 
க்தோ்டரநய்த இந்த அதிகரிபபு 

10 இலட்சத்பத கைடநத
பூஸடர் தடுப்பூசி ஏற்றல்

உயிர்த்த ஞோயிறு ்தோக்-
கு்தலின பினனர இல்ட-
நி று ்த ்த ப ்ப ட டி ருந ்த 
இைஙலகக்கும் ய்போைநதுக்-
குமில்டயிைோன 
யநரடி விமோன

ஈஸ்டர் ்தாககு்தலு்டன நிறுத்தப்பட்ட 

ஹற்றன வியச்ட, ஹற்றன 
சுழற்சி நிரு்பரகள்   

்பதுலையில இருநது 
ககோழும்பு யகோடல்ட யநோக்கி 
்பயணி்த்த உ்டர்ட கமனிக்யக 
ரயிலில யமோதி ஒயர குடும்்ப்த-
ல்தச யசரந்த ்தநல்த, ்தோய மற்றும் 
அவரகளின மகன ஆகியயோர 
உயிரிழநதுள்ை்தோக வட்டவலை 
க்போலிஸோர க்தரிவி்ததுள்ைனர.  

திம்புலை – ்ப்த்தலன 
ய்போகோவ்தல்த

ஹறறன பகுதியில் ய்காரவிபதது;   

கோலி, கரோபபிடடிய லவ்ததி -
சோலையில க்பண் ஒருவருக்கு 
அபூரவ ச்ததிரசிகிசலச ஒனறு 
யமற்ககோள்ைப்படடுள்ைது.  

ர்தகம, கமோகரோயதுடுவ பிர-
ய்தச்தல்த யசரந்த க்பண்ணின 
இ்டது லக ய்தோள்்படல்ட 
வழியோக ஊடுருவிய மீன 
பிடிக்க ்பயன்படு்ததும் 
ஐநது அடி இரும்பு 

தபணதணாருவரின ய்தாள்படம்டமய துமைத்த

்காலி, ்கராப்பிடடிய ஆஸபததிரியில் சததிரசிகிசமச

இைஙலக மற்றும் பிரிட்டனுக்கில்டயில நிைவும் ்போது -
கோபபு உறவுகலை யமலும் வலுப்படு்த்த முழு ஒ்ததுலழப-
ல்பயும் ஆ்தரலவயும் க்தோ்டரநதும் வழஙகுவ-
்தோக ்போதுகோபபுச கசயைோைர ஓயவு க்பற்ற 

பிரித்தோனியோவுடன் ைோதுகைோப்பு
ஒத்துபைப்பு விரிவோககைம  

இநதிய முப்பல்டகளின ்தை்பதி ்பயணி்த்த கஹலி-
ககோப்டர ்தமிழக்ததில வி்ப்ததுக்குள்ைோகியுள்ை்தோக 
இநதிய கசயதிகள் க்தரிவிக்கினறன.

இந்த வி்ப்ததில 13 ய்பர உயிரிழநதுள்ை 
நிலையில, ஐவர ஆ்ப்த்தோன நிலையில

இநதிய முப்ைபட தளைதி
ையணித்த ்ெலி விைத்து!

நோடடின ய்தசிய வைஙகள் விற்்பலன கசயயப்படுவ-
்தோக  க்தரிவி்தது   ககோழும்பில யநற்றுய்போரோட்டப ய்பர -
ணிகயோனறு   ககோழும்பு,யகோடல்ட ரயில நிலைய்ததிற்கு 
முனனோல ந்ட்த்தப்பட்டது.

யுக்தனவி மின நிலைய்ததின ்பஙகுகள் 

அரசுககு எதிரோகை மநறறு
்கைோழுமபில் மைோரோட்டம  

பாகிஸ்தானில் ை்த அடிப்பம்டவாதி்கைால் த்கால்லப்பட்ட பிரியந்த குைாரவின இறுதிககிரிமய்கள் 
ய�றறு அன்னாரின ்கய்னமுல்ல இல்லததில் �ம்டதபறறு தபால்யஹ்ன தபாது ையா்னததில் �ல்ல்டக -
்கம தசய்யப்பட்டது. அன்னாரின ைம்னவி, பிள்மை்கள் உடப்ட தபருநதிரைாய்னார் ்கலநது த்காண்ட -
்னர்.       ப்டம: சிந்தக்க குைாரசிங்க    

சலமயல எரிவோயு சிலிண்-
்டர கவடிபபு சம்்பவஙகளி-
னோல ஏற்்பட்ட உல்டலமகள் 
மற்றும் உ்பகரைஙகள் யச்தங-
கைோல ்போதிக்கப்பட்டவர-
களுக்கு அரசோஙக்ததினோல 

உரிய நட்டஈடு வழஙகப்படு -
கமன இரோஜோஙக அலமசச -
ரோன ைசந்த அழகியவண்ை 
க்தரிவி்ததுள்ைோர.  

நோடடின ்பை 
்போகஙகளில 

சப�யல் Gas ்வடிப்பினோல்
ைோதிககைப்ைட்மடோருககு இைப்பீடு சைோநோயகைரோல் 11 மைர்  

்கைோணட குழு நியமிப்பு   
வோபைசமசபன மீனவர்கைள் 
குறித்து டகளஸ கைலநதுபரயோடல்

யைோரனஸ் கசலவநோயகம்,  
ஷம்ஸ் ்போஹிம்   

்போரோளுமனற்ததில க்டந்த 
03 மற்றும் 04 நோம் திகதிகளில 
ஆளும் ்தரபபு மற்றும் எதிர்த-
்தரபபு எம்.பிக்களில்டயய 

ஏற்்பட்ட யமோ்தல நிலைலம 
க்தோ்டர்போக ஆரோயநது எதிர-
கோை்ததில இவவோறோன சம்-
்பவஙகள் நல்டக்பறோதிருக்க 
்பரிநதுலர வழஙகுவ -
்தற்கோக 

சமபயில் �்டந்த யைா்தல்;  

இநதியக் க்டற்்பல்டயினரோல மீடகப்பட்ட 
வோலழசயசலன மீனவரகலையும் அவரக-
ைது ்ப்டலகயும் நோடடுக்கு ககோண்டு வருவது 
க்தோ்டர்போக க்டற்கறோழில அலமசசர ்டக்ைஸ் 
ய்தவோனந்தோவு்டன யநற்று கைநதுலரயோ்டப-
்படடுள்ைது.  

இக் க்டற்கறோழிைோைரகளின 

இநதியாவில் விடு்தமலயா்கவுள்ை

்தற்ய்போல்தய அலமசசரலவ 
மற்றும் இரோஜோஙக அலமசசரக-
ளின எண்ணிக்லக க்தோ்டர்போன 
அறிக்லகலய இரண்டு வோரஙக-
ளுக்குள் சமரபபிக்குமோறு சட்ட 
மோஅதி்பருக்கு உயர நீதிமனறம் 
யநற்று உ்த்தரவிடடுள்ைது.  

்தற்ய்போல்தய அலமசசரலவ-

யின நியமனம் அரசியைலமப-
பின விதிகலை மீறுவ்தோக  
க்தரிவி்தது,  க்போறியியைோைர 
கபிை யரணுகோவினோல அடிப-
்பல்ட உரிலமகள் மனுகவோனறு 
்தோக்கல கசயயப்பட்டது.  

இந நிலையில அம் 
மனு மீ்தோன ்பரிசீைலன 

அமைசசரமவ, இராஜாங்க அமைசசர்்கள் விபரம;

யைோரனஸ் கசலவநோயகம், 
ஷம்ஸ் ்போஹிம்   

்போகிஸ்்தோனில இைஙலக 
க்போறியியைோைர ்படுககோலை 
கசயயப்பட்டல்த வனலம-
யோகக் கண்டிப்பது்டன இந்த 
்படுககோலையு்டன சம்்பந்தப-
்பட்ட அலனவருக்கும் எதிரோக 
சட்ட ந்டவடிக்லக எடுக்குமோறு 

்போகிஸ்்தோன அரசோஙக்ததி்டம் 
எமது அரசோஙகம் யகோரியுள் -
ை்தோக இரோஜோஙக அலமசசர 
்தயோசிறி ஜயயசக்கர யநற்று ்போரோ -
ளுமனற்ததில க்தரிவி்த்தோர.   

அய்தயவலை இப ்படுககோலை 
க்தோ்டரபில ்போகிஸ்்தோன பிர்தமர 
இம்ரோனகோன எடு்த-
துள்ை

சமபநதபபடபடாருககு   
எதிராக சடட நடவடிக்க   

 இலஙம்க வநதுள்ை அகில இநதிய யூனியன முஸலிம லீககின ்தமலவர் யபராசிரியர் 
்கா்தர் தைாஹிதீன  நீதி அமைசசர் அலி சப்ரிமய ய�றறு முனதி்னம(07) நீதி அமைச-
சில் சநதித்தார்.

அரசு வழங்க ஏறபாடு எனகிறார் லசந்த அழகியவணண

பாது்காப்பு தசயலாைர் ்கைல் உறுதியளிப்பு

்தமிழ்கம நீலகிரியில் சமபவம; 13 யபர் பலி  

LP Gas சிலிணடர்கைபள
மீளப் ்ை்ற நடவடிகபகை

இலஙபகை – மைோலநதுககைோன
வி�ோன மசபவ மீள ஆரமைம

அறிக்கை்ை சமர்ப்பிககுமாறு
சட்ட மாஅதிபருககு உத்தரவு  
நீதிைனறம ய�றறு அதிரடி உத்தரவு

இல்மலயயல் நீதிைனறம தசல்ல ய�ரிடும PHI சங்கத ்தமலவர் எசசரிககிறார்

ஒமர குடுமைத்பத மசர்நத   
தோய், தநபத, �கைன் ைலி   

ஐநது அடி இருமபு ்கைோககிபய
அகைறறி பவத்தியர்கைள் சோதபன

்ைோறியியலோளர் பிரியநத கு�ோர ைடு்கைோபல சமைவம:   

பாக். அரசிடம் இலங்கை ககைாரிக்்கை   
ைோரோளு�ன்்றத்தில்  

இரோஜோஙகை அப�சசர்   
தயோசிறி ஜயமசககைர  

்தரிவிப்பு  
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இலஙமகை வந்துள்ள இந்திய யூனியன் முஸ்லிம லீக் தமலவர் ப்பராசிரியர் கைாதர் மைாகிதீன் உளளிட்ட குழுவினமர மகை்ளரவிக்கும 
முகைைாகை ஸ்ரீலஙகைா முஸ்லிம கைாஙகிரஸ் தமலவர் ரவூப் ஹக்கீம ஏற்பாடு மசய்திருந்த இராப்ப்பாசன நிகைழ்வு பேறறு முன்தினம பவாட-
்டர்ஸ் எடஜ் பஹாட்டலில் ேம்டம்பற்றது. இந்நிகைழ்வில் அமைசசர் ்டக்்ளஸ் பதவானந்தா, இந்திய உயர்ஸ்தானிகை துமைத் தூதுவர், 
தமிழ் ைறறும முஸ்லிம ்பாராளுைன்்ற உறுப்பினர்கைள உளளிடப்டார் கைலந்துமகைாண்டனர்.    

புரவலர் புத்தகைப் பூஙகைா ஏற்பாடு மசய்த இந்திய யூனியன் 
முஸ்லிம லீக் தமலவர் முனீருல் மில்லத் ப்பராசிரியர் பகை. 
எம. கைாதர் மைாஹிதீன் ஆகிபயாரு்டன் மகைாழுமபு வந்த 
தூதுக் குழுவினர் மகைௌரவிப்பு நிகைழ்வு பேறறு முன்தினம 
(6) மகைாளளுப்பிடடியில் ேம்டம்பற்றது.
இந் நிகைழ்வில்  தினகைரன்,தினகைரன் வாரைஞசரி,வணைவா-
னவில் பிரதை ஆசிரியர் மத.மசந்திபவலவர் ப்பராசிரியர் 
கைாதர் மைாஹிதீனுக்கு ம்பான்னாம்ட ப்பார்த்தியது்டன்  புர -
வலர் புத்தகைப் பூஙகைாவின்   27வது மவளியீ்டான  வீ.தன -
்பாலசிஙகைம எழுதிய” ஊருக்கு ேல்லது மசால்பவன் நுாலின் 
பிரதிமயயும மகையளித்தார்.
''அைாக்கை வாசம'' எனும  நூலுக்கைான  அரச பதசிய விருது 
ம்பற்ற கைவிஞரும எழுத்தா்ளருைான அல் அஸூைதும ப்பராசி -
ரியமர ்பாராடடி  மகைா்ளரவித்தார்  (்ப்டஙகைள அஷரப் ஏ சைத்)

சர்வதேச இசசக்கல்விக்ககான 
இலஙச்கத் தூது்வருக்ககான விருது

அகில இலஙமகை கிறிஸ்தவ அபிவிருத்தி ஒன்றியத்தின் 
தமலவரான வை பிதா அருட கைலாநிதி எஸ். சந்ரும்பர்-
னாணப்டாவிறகு தமிழகைத்தின் தமலேகைர் மசன்மன 
சுகைஜீவ ப்பராலயத்தில் (06) திஙகைடகிழமை அமைரிக்கைா-
மவத் தமலமையகைைாகைக் மகைாணடு மசயற்படும சர்வபதச 
இமசக்கைல்விக்கைான ்பயிறசி நிமலயத்தின் இலஙமகைக்-
கைான தூதுவருக்கைான விருது வழஙகி மகைௌரவிக்கைப்்படடுள-
்ளார் .
தமிழகைத்தின் பிர்பல மதாழிலதி்பர் வி.ஜி. பி. நிறுவனத்தின் 
உ்ப தமலவரும சுகைஜீவிய ப்பராலயத்தின் தமலவருைான 
வி.ஜி.எஸ் . கைாடினல் மசல்வராஜின் அமழப்பில் மசன்்ற 
அருடகைலாநிதி வைபிதா எஸ். சந்ரு ம்பர்னாணப்டாவிறகு 
சி்றப்பு விருதான சாதமன சர்க்கைரவர்த்தி வழஙகி மகைௌர-
விக்கைப்்பட்டார் .
வி.ஜி.பி. உலகைத் தமிழ்ச சஙகைத்தின் தமலவர் ்டாக்்டர் வி.ஜி. 
சந்பதாசம ம்பான்னாம்ட அணிவித்து மகை்ளரவித்தார்.
மெருசபலம பவதாகைைப் ்பல்கைமலக்கைழகைத்தின் நிமனவுச 
சின்னத்மத ்பணிப்்பா்ளர் எபி பேசர் வழஙகிமவத்தார்.
எடப்டா மிஷன் இந்தியா நிமனவுசசின்னத்மத பிஷப் 
இஸ்பரல் ராெப்்பாவினால் வழஙகி மவக்கைப்்பட்டது .

இலஙமகை தமிழ் ைாதர் சஙகைத்தின் கிரிஸ்ைஸ் ்பணடிமகை மகைாண்டாட்டம சஙகைத் தமலவி திருைதி ைலர் ம்பான்பசகைா தமலமையில் 
நிர்வாகை குழுவின் ஏற்பாடடில் அணமையில் பஹடப்டல் சினைன் கிபரன் பலாங்டன் கிறில்லில் ேம்டம்பற்றது. நிகைழ்வில் கிருஷைஸ் கீதம 
இமசப்்பமதயும ப்பாடடிகைளில் மவறறி ம்பற்றவர்கைளுக்கு ்பரிசில்கைள வழஙகுவமதயும, ே்டன நிகைழ்வுகைம்ளயும கைாைலாம    



ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், ஷம்ஸ் 
போஹிம்  

பு ன ர ்வ ோ ழ ்வ ளி க க ப ப ட ்ட 
முன்னோள்  லபோரோளிகளுககு 
ச�ோழில ்வோயப்ப ஏறபடுத்திக 
சகோடுபப�ோக அரெோஙகம் உறுதி-
யளித்�ோலும் இன்னும் அது நி்ை-
ல்வறைபப்டவில்�சயன �மிழத் 
ல�சியக கூட்ட்ைபபு எம்.பி. 
செல்வம் அ்்டகக�நோ�ன் ச�ரி-
வித்�ோர.  

்கத்ச�ோழில அ்ைச்சு ைறறும் 
பிரம்புகள், பித்�்ை, ைடபோண்-
்டஙகள், ைரபசபோருடகள் ைறறும் 
கிரோமிய ்கத்ச�ோழில லைம்-
போடடு இரோஜோஙக அ்ைச்சு மீ�ோன 

குழுநி்� வி்வோ�த்தில 
லநறறு உ்ரயோறறு்கயி-
ல�லய அ்வர இவ்வோறு 
ச�ரிவித்�ோர. அ்வர 
லைலும் கூறு்கயில,  

ச�ோழில ்வோயபபு 
ஏறபடுத்திக சகோடுககப-
படுசைன புனர்வோழ்வ-
ளிககபபட்ட முன்னோள் 
லபோரோளிகளுககு அரெோங-
கம் ்வோககுறுதியளித்திருந�து. சிறு 
்கத்ச�ோழில முயறசிகளுககு ்வங-
கிகக்டன்கள் மூ�ம் ்வோயபபுககள் 
ஏறபடுத்திகசகோடுபப�ோகவும் அறி-
விககபபட்டது. ஆனோல எதுவும் 
ந்்டசபைவில்�. இ�னோல 
முன்னோள் லபோரோளிகள் ்வறு்ையி-

னோல போதிககபபடடுள்ை-
னர. �றசகோ்� முயறசி-
களில ஈடுபடுைைவுககு 
நி்�்ை ைோறியுள்ைது. 
ப�ர �றசகோ்�யும் 
செயதுள்ைனர.  

ப� முன்னோள் 
லபோரோளிகள் வீதிகளில 
்கலயநதி யோெகம் 
சபறும் நி்� கோணபபடு-

கின்ைது. எனல்வ அரெோஙகம் ்வழங-
கிய ்வோககுறுதிக்ை நி்ைல்வறை 
ல்வண்டும். புனர்வோழ்வளிககப-
பட்ட முன்னோள் லபோரோளிகளுககு 
அரசு எந� ்வெதி ்வோயபபுககளும் 
லைறசகோள்ைபப்டவில்�சயன் -
ைோர. 

க�ொழும்பு ஸ்ரீ �ொயத்ரி தேவி 
ம�ொ �ொளியம்மன் ஆலய 
வருஷொபிதஷ� விழொ  

சகோழும்பு சகோட்டோஞலெ்ன 
லைபீலட ஒழுங்க அன்்ன 
ஸ்ரீ கோயத்ரி ல�வி ைகோ கோளியம்-
ைன் ஆ�ய ்வரு்டோந� ்வருஷோபி-
லஷகப சபருவிழோ நோ்ை (10-)  
ச்வள்ளிககிழ்ை அதிகோ்� 
6 ைணிககு ைகோ கணபதி சூரிய 
கோயத்ரி க�ெ பூ்ஜ கோயத்ரி சித்�ர 
சு்வோமி முருலகசு ைகரிஷியின் 
பிர�ை சீ்டரும் ச�ன் ஆபிரிககோ 
ைறறும் சகோழும்பு கோயத்ரி பீ்டங-
களின் �்�்வருைோகிய ்வண. 
சு்வோமி ஸ்ரீ ெஙகரோநந�ோ ைகரோஜ்   
�்�்ையில ந்்டசபறும்.

சுகோ�ோர ்வழிமு்ைகளுககு 
அ்ைய   ஆரம்பைோகவுள்ை 
விழோவில ைோ்� 5 ைணிககு 
விலெ்ட யோகம், பூ்ஜ, பஜ்ன 
ைறறும் சு்வோமிகளின் அருளு்ர 
என்பனவும் ைறுநோள் 11-  ெனிககி-
ழ்ை அதிகோ்� 5.30 ைணிககு 
கோயத்ரி ல�விககு அபிலஷகம் 
அ�ஙகோரம் ந்்டசபறும்.

முள்ளிவாய்க்ால்:

முள்ளி்வோயககோல நி்னல்வந-
�ல நிகழ்்வ ந்டத்தினசரன 
க்டந� ஆண்டு ைட்டககைபபு 
கிரோன் பகுதியில ்கது செய-
யபபட்ட 10 லபரும் லநறறு 
பி்ணயில விடு�்� செயயப-
பட்டனர.   

க்டந� 2020ஆம் ஆண்டு 
லை ைோ�ம் 18 ஆம் திகதி முள்-
ளி்வோயககோல நி்னல்வந�ல 
செய்வ�றகு எதிரோக �்வககுைோர 
என்ப்வருககு நீதிைன்ைை �்்ட 
உத்�ரவு ்வழஙகபபட்டது.   

இ�்னத் ச�ோ்டரநது அ்வர 
உடப்ட 10 லபர அன்்ையதினம் 
நீதிைன்ை �்்ட உத்�ர்்வ மீறி 
கலகு்டோ சபோலிஸ் பிரிவிலுள்ை 
நோகர்வட்்ட க்டறக்ரயில 
முள்ளி்வோயககோலில உயிரிழந�-
்வரகளுககுத் தீபச் சு்டர 
ஏறறி, க்டலில 

ஓமந்ேயில் 100 Kg
�ஞ்ொவுடன் சிக்கிய
இருவர் அதிரடி ்�து!

ஓைந்�யில இரோணு்வத் -
தினர ைறறும் சபோலிஸோர 
இ்ணநது ந்டத்திய சுறறி -
்வ்ைபபில 100 கில�ோவுக -
கும் அதிக லகரை கஞெோவு -
்டன் ெநல�கநபரகள் இரு்வர 
்கதுசெயயபபடடுள்ை�ோக 
சபோலிஸ் ஊ்டகபபிரிவு ச�ரி -
வித்துள்ைது.  

லகரை கஞெோவு்டன் ச�ோறி -
சயோன்று பயணிபப�ோக 
கி்்டத்� �க்வலுகக்ையல்வ 
இந� சுறறி்வ்ைபபு ந்டத்�ப -
பட்டது. இ�ன்லபோது ச�ோறியி -
லிருநது 138 கில�ோ 581 கிரோம் 
லகரை கஞெோ ்கபபறைபபட -
்டல�ோடு, ச�ோறியின் ெோரதி 
ைறறும் உ�வியோைர ்கது 
செயயபபட்டனர.

்கதுசெயயபபட்ட்வரகள் 
46 ைறறும் 28 ்வயதுக்ையு -
்்டய ச்வல�ம்பிடடி 
ைறறும் சகோழும்பு 15

06

06

06 06

06

06

06

தின்ரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2021 டிசம்பர் 9 வியாழ்ககிழனை

திதி: --சஷ்டி

ராகு்ாலம :  ்ப்ல் :  01.30  -  03.00வனர
சு்பநேரம : ்ானல : 10.30  -  12.00வனர
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இன்னறைய சு்பதினமத�ாழுன் 
நேரம

 நைஷம  - சு்ம

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - �னம

்ட்ம - - ந்பாட்டி

சிமைம - - ைறைதி

்ன்னி - - முயறசி

துலாம  - ேன்னை

விருச்சி்ம - - நினறைவு

�னுசு  - தவறறி

ை்ரம - - த்பாறுனை

கும்பம - தசலவு

மீனம - - ந்ா்பம

நயா்ம: சித்�-ைரண நயா்ம

3

இராசி ்பலன்்ள்

்லாநிதி இராைச்சந்திரகுரு்க்ள்
(்பாபு சர்ைா)

07மு�ல் 09 வனர

சுபஹ்  - 04.49
லுஹர்  - 12.04
அஸர்  - 03.25
மஃரிப்  - 05.55
இஷா  - 07.09

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல155.95 161.79

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல223.47 232.04

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல1.7385 1.8041

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல145.03 149.70

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல261.72 270.05

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல214.26 222.22

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல140.01 145.94

குறித்�
வினல

குறித்�
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 534.68

குவைத் டினொர் 665.72

ஓெொன் ரியொல் 523.61

கட�ொர் ரியொல் 55.35

சவூதி ரியொல் 53.73

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 54.88

நாணய
மாற்று

்பல்துனறை த�ாழில்நுட்்பம ைறறும த்பாருளா�ார ஒத்துனழப்பு்க்ான வங்்ாள விரிகுடா (பிம்ஸதட்க) கூட்டனைப்பின் த்பாதுச் 
தசயலாளர் தடன்சின் தல்கப்தஹெல் (Tenzin Lekphell), நேறறு (08) ஜனாதி்பதி அலுவல்த்தில் னவத்து ஜனாதி்பதி ந்ாட்டா்பய 
ராஜ்பக்ஷனவச் சந்தித்�ந்பாது... 

2020இல் நி்ைவுதிைம் 
அனுஷ்டித்ேவர்�ள்
பி்ையில் விடுே்ல

அரசாங்்ம உறுதியளித்�வாறு

முன்ைொள் புலி உறுப்பிைர்�ளுக்கு  
தவ்லவொய்ப்பு வழங�ப்்படவில்்ல

கிண்ணியா ்படகு வி்பத்து விவ்ாரம

மூன்று ்நதே� ந்பர்�ளுக்கும்
டி். 16 வ்ர விளக்�மறியல்
சரோட்டச்வ்வ குறூப நிருபர அபதுல 
ெ�ோம் யோசீம்

  
கிண்ணியோ, -குறிஞெோகலகணி 

ப்டகுப போ்� விபத்து ச�ோ்டரபில 
்கது செயயபபட்ட மூன்று ெநல�க 
நபரக்ையும் ச�ோ்டரநது எதிர்வரும் 
16 ஆம் திகதி ்வ்ர விைககைறிய-
லில ்்வககுைோறு திருலகோணை்� 
நீதிைன்ைம் லநறறு  உத்�ரவிட்டது.  

திருலகோணை்� நீதிைன்ை 
நீ�்வோன் பயோஸ் ரெோக முன்னி்�-
யில லநறறு (08) இவ்வழககு விெோ-
ர்ணககு எடுத்துகசகோள்ைபபட்ட 
லபோது இந� மூ்வருககோன  விைகக-
ைறிய்� ச�ோ்டருைோறு உத்�ரவிட-
்டோர.  

இவ்வோறு விைககைறியலில 
்்வககபபடடுள்ை்வரகள் கிண்ணி-
யோ-சபரியோறறுமு்ன பகுதி்யச் 
லெரந� முகைது அலி முகைது ரியோஸ் 
(40்வயது) அபதுல முத்�லிப பஸ்மி 

(35்வயது) ஜைோலதீன் முபோரக 
(35்வயது) எனவும் அறிவிககபபட-
டுள்ைது.  

கிண்ணியோ குறிஞெோகலகணி பகு-
தியில க்டந� 23ஆம் திகதி ப்டகுப 
போ்� கவிழந�தில ைோண்வரகள் 
உடப்ட 06 லபர உயிரிழந�து்டன் 
ப்டகுப போ்� செலுத்திய ெநல�கந-
பரகள் �்�ை்ை்வோகி இருந�னர. 
இ்வரகள் க்டந� ந்வம்பர 24ஆம் 
திகதி கிண்ணியோ சபோலிஸோரினோல 
்கது செயயபபடடு திருலகோண-
ை்� நீதிைன்ைத்தில ஆஜரபடுத்�ப-
பட்டது்டன் விைககைறியலில ்்வக-
கபபடடிருந�னர. இந� ்வழககு 
லநறறு மீண்டும் விெோர்ணககு எடுத்-
துகசகோள்ைபபட்டலபோல� ெநல�க 
நபரகள் மூ்வ்ரயும் டிெம்பர 16ம் 
திகதி ்வ்ர விைககைறியலில ்்வக-
குைோறு நீ�்வோன் கட்ட்ையிட்டோர. 
இல�ல்வ்ை கிண்ணியோ 
நகர ெ்ப �விெோைர ப்டகுப 

Gas சிலிண்டர் தவடிப்பு விவ்ாரம   

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், ஷம்ஸ் 
போஹிம்   

 நோடடில   எரி்வோயு சிலிண்்டர 
ச்வடிபபு ெம்ப்வஙகைோல   ைககள் 
�றலபோதும் சபரும் அச்ெத்து்டன் 
்வோழ்வ�ோக ச�ரிவித்� லஜவிபியின் 
�்�்வர அனுரகுைோர திஸோநோயகக, 
இபபிரச்சி்னகளுககு தீரவு சபறறுக 
சகோடுகக அரெோஙகம் உ்டனடி ந்ட்வ -
டிக்க எடுகக ல்வண்டும் எனவும் 
லநறறு போரோளுைன்ைத்தில ச�ரிவித்-
�ோர.

 அ்வர லைலும் ச�ரிவிக்கயில,
இப பிரச்சி்னககு தீர்வோக   

எரி்வோயு கம்பனி, நிறு்வனஙகள் 
ைறறும் வீடடுப போ்வ்னககோக 
சகோள்்வனவு செயயபபடடுள்ை 

எரி்வோயு சிலிண்்டரக்ை 
மீை சபறறுக சகோள்்வ�ோக 
அறிவித்துள்ைது.ஆயினும் 
அந� எரி்வோயு சிலிண்்டர 
திைககப ப்டோைல இருபபது 
அ்வசியம் எனவும் லகடடுக 
சகோண்டுள்ைது. அது எந� 
்வ்கயிலும் ெோத்தியைோ-
கோது. ஏசனனில எரி்வோயு 
சிலிண்்டரகள் வீடடுகலகோ அல�து 
நிறு்வனஙகளுகலகோ உபலயோகத்திற-
கோக எடுத்துச் செலப்வரகள் அ�்ன 
உ்டனடியோகல்வ போ்வ்னககு 
எடுத்திருபபோரகள்  என்ப்� நுகர -
ல்வோர அதிகோர ெ்ப புரிநது சகோள்ை 
ல்வண்டும்  என்றும் அ்வர ச�ரிவித்-
�ோர.

போரோளுைன்ைத்தில லநறறு ்வரத்�க 

அ்ைச்சின் ்வரவு செ�வுத் 
திட்ட குழு நி்� வி்வோ�த்-
தில உ்ரயோறறும் லபோல� 
அ்வர இவ்வோறு ச�ரிவித்-
�ோர.   

அ்வர ெ்பயில ச�ோ்டரந -
தும் உ்ரயோறறு்கயில:   

அரெோஙகம் சபோருடக -
ளுககோன இைககுைதி கட-

டுபபோடுக்ையும் ைடடுபபடுத்�-
்�யும் அறிவித்துள்ை நி்�யில 
அந� அறிவிபபு ைககள் ைத்தியில 
ச�ளிவில�ோைல உள்ைன. அது 
ச�ோ்டரபில அரெோஙகம் ைககளுககு 
ச�ளிவுபடுத்து்வது அ்வசியைோகும்.   

அல�ல்வ்ை து்ைமுகத்தில அத் -
தியோ்வசிய சபோருடகள் 
அ்டஙகிய சபருைைவு   

பிம்்ஸகடக் க்யலொளர்
ஜைொதி்பதியுடன் ்நதிப்பு

பலது்ை ச�ோழிலநுடபம் ைறறும் 
சபோருைோ�ோர ஒத்து்ழபபுககோன 
்வஙகோை விரிகு்டோ (பிம்ஸ்ச்டக) 
கூட்ட்ைபபின் சபோதுச் செய�ோ -
ைர ச்டன்சின் ச�கபசஹெல (Tenzin 
Lekphell), லநறறு (08) ஜனோதிபதி 
அலு்வ�கத்தில ்்வத்து ஜனோதிபதி 
லகோட்டோபய ரோஜபக்்வச் ெநதித்-
�ோர.  

க்டந� ்வரு்டம் ந்வம்பர 06ஆம் 
திகதி பிம்ஸ்ச்டக சபோதுச் செய�ோை-
ரோக நியமிககபபட்ட ச�கபசஹெலப 
இ�ங்கககோன மு��ோ்வது விஜயம் 
இது்வோகும்.  

2018 – 2020ஆம் ஆண்டுக 
கோ�பபகுதியில, பிம்ஸ்ச்டககின் 
�்�்ைத்து்வம் இ�ங்கககு 
கி்்டத்�து. அககோ�த்தில ஆரம்ப 
உறுபபினரோக இருநதுசகோண்டு 
பிம்ஸ்ச்டக அ்ைபபுககோக 
இ�ங்க ்வழஙகிய ஒத்து்ழப்ப, 
சபோதுச் செய�ோைர ச்டன்சின் 
ச�கபசஹெல போரோடடினோர.  

பிம்ஸ்ச்டக அ்ைபபின் ஊ்டோகக 
கடடிசயழுபபபபடுகின்ை பிரோந-
திய ஒத்து்ழபபு பயன்மிகக�ோக 
அ்ைய ல்வண்டும். அல�லபோன்று, 
பிரோநதியத்தில ்வோழகின்ை ைகக-
ளுககு அ�ன் பிரதிப�ன்கள் லநரடி-
யோக ்வழஙகபப்டககூடிய ்வ்கயில 
அஙகத்து்வ நோடுகளு்டனும் சபோதுச் 
செய�ோைர அலு்வ�கத்து்டனும் 
அரபபணிபபு்டன் செயறபடு்வ�ோக 
ஜனோதிபதி, சபோதுச் செய�ோைரி்டம் 
ச�ரிவித்�ோர.  

பிம்ஸ்ச்டககின் எதிரகோ� ந்ட-
்வடிக்ககளுககோக அஙகத்து்வ 
நோடுகளுககி்்டயில முககியைோன 
து்ைக்ைப பகிரநது சகோள்ளு�ல 
ல்வண்டும். விஞ்ோனம், ச�ோழில-
நுடபம் ைறறும் புத்�ோககப பிரிவு 
என்பன, இ�ங்கககுரிய பிர�ோன 
பிரிவுகைோகும். அ�றகோன செயற-
போடடுத் திட்டசைோன்்ை எதிர்வ-
ரும் ஓரிரண்டு ைோ�ஙகளில 
முன்்்வபப�றகு திட்ட

உரிய தீர்்வப் க்பற்றுக்க�ொடுப்்பேற்கு   
அரசின் உடைடி நடவடிக்்� அவசியம்

அநுரகுமார திஸாநாயக்க எம்.பி   

முன்னாள் ஜனாதி்பதி னைத்திரி்பால சிறிநசன �னலனையில் BMICHஇல் நேறறு ேனட-
த்பறறை சாைஸ்ரீ விருது வழங்கும நி்ழ்வின்ந்பாது நி்ழ்ச்சி ஏற்பாட்டு்ககுழு அனைப்்பாளர் 
டா்கடர் தஜாஹொன் த்பநரரா, பிர�ைரின் இந்துை� விவ்ாரங்்ளு்க்ான இனணப்்பாளர், 
சிவஸ்ரீ இராைச்சந்திர குரு்க்ள் ்பாபுசர்ைா ஆகிநயார் முன்னாள் ஜனாதி்பதியுடன் எடுத்-
து்கத்ாண்ட ்படம.

அர் இர்ொயை ்பகுப்்பொய்வு தி்ைக்�ளத்்ே   
தமம்்படுத்துவேற்கு க�ொரிய அர்ொங� உேவி   

அரெ இரெோயன பகுபபோயவு 
தி்ணககைத்தின் ்வெதிக்ை அதி-
கரிபப�றகும் ைறறும் திைன் அபி-

விருத்திககும் உ�விக்ை சபறறுக 
சகோடுபப�றகோன ஒபபந�-
சைோன்று சகோரிய ெர்வல�ெ 

த்ேைப் ்ப்்ள உற்்பத்தி கேொடர்பில்  
விவ்ொயி�ள் ஊக்குவிப்பு �லநது்ரயொடல்  
நோட்்ட கடடிசயழுபபும் சுபீட-

ெத்தின் லநோககு ல�சிய சகோள்்ககள் 
திட்டத்துக்ைய இரோஜோஙக அ்ைச்-
ெர ெ�ோசி்வம் வியோலழநதிரனின் ்வழி-
கோட்டலில ஸ்ரீ�ஙகோ ஹெ�பிை அதிகோர 
ெ்பயின் ஊ்டோக லெ�னப பெ்ை 
உறபத்தி செயயும் வி்வெோயிக்ை ஊக-
குவிபப�றகோன ல்வ்�த்திட்டத்தின் 
முன்லனறைம் ச�ோ்டரபில க�நது்ரயோ-
்டல அ்ைச்சிலலநறறுமுன்தினம் ந்்ட-
சபறைது   

இகக�நது்ரயோ்டலில இரோஜோஙக 
அ்ைச்ெர ெ�ோசி்வம் வியோலழந-
திரன், அ்ைச்சின் செய�ோைர 

அமமச்சர் வியழேந்திரன் தமைமமயில் நி்கழ்வு



அரு ஸ்ரீகலையகம் இைஙலகயி-
லுள்ள இந்திய தூதரகத்துடன் 
இலைந்து வழஙகும் 'அபூர்-

வம்' என்்ற நாட்டிய நிகழ்ச்சி எதிர்வரும் 
11.12.2021 ஆம் திகதி சனிக்கிழலை 
ைாலை 6.30 ைணிக்கு ககாழும்பு பிஷப் 
கல்லூரி கலையரஙகில் நலடகெ்ற உள்ளது. 
அலைச்சர் சைல் ராஜெக்ஷ பிரதை விருந்தின-
ராகவும் இைஙலகக்கான இந்திய தூதுவர் 
ககாொல் ொக்க்ள 
சி்றப்பு விருந்தி-
னராகவும் இந்நி-
கழ்சியில் கைந்து 
க க ா ள கின் ்ற -
னர். ககாவிட் 
கதாறல்ற முன்-
னிட்டு சுகாதார 
வழிமுல்றகளுக் -
கலைய இந்நி-
கழ்ச்சி ஒழுஙகு 
கசயயப்ெட்டுள -
்ளது. குறிப்பிட்ட 
அலழப்ொ்ளர்கள 
ைட்டுகை கைந்து ககாளளும் இந்நிகழ்வில் 
ஆர்வைர்கள இலைய வழியில் ொர்லவயிட-
ைாம். 

மூத்த ஒளிெரப்ொ்ளர் ைறறும் இைஙலக 
ஒலிெரப்புக் கூட்டுத்தாென தமிழ் கசலவயின் 
முன்னாள ெணிப்ொ்ளர்,  அணலையில் அதி-
உயர் விருதான 'பிரதிொ பிரைாை' என்்ற 

வாழ்நாள சாதலனயா்ளர் விருது ைறறும் ெை 
விருதுகல்ள இைஙலகயிலும் சர்வகதச ரீதியா-
கவும் கெற்றவர் கைாநிதி அருந்ததி ஸ்ரீரஙகநா-
தன்.  அவர் வஙகியியல் துல்றயில் நிபுைத்து-
வம் கெற்ற கொரு்ளாதார ெட்டதாரி என்ெகதாடு 
புகழ்கெற்ற இலசக்கலைஞர், இலசயலைப்-
ொ்ளர், நடன இயக்கு-
னர்  ைறறும் ஊடக 
ஆகைாசகர் என ெை 

ஆளுலைகல்ளத் 
தன் ன க த் க த 
க க ா ண ட வ ர் . 
அரு ஸ்ரீகலை 
அரஙகின் நிறுவ-
னர், இயக்குனர், 
ைறறும் கட்புை, 
ஆ ற று ல க க் 
கலைகளுக்கான 
ெல்கலைக்கழகத்தின் இலச விரிவுலர-
யா்ளர். ெல்கைாசார இலச நிகழ்ச்சிக-
ளில் ஆற்றல்மிக்க புத்தாக்க முயறசிக-
ளுக்காக அவர் நன்கு அறிமுகைானவர். 

  ெை கலைவிழாக்களில்  கடாக்டர் 
அருந்ததி கலை இயக்குநராகப் ெணியாறறி-
யுள்ளார். ெை முக்கிய சலெகளின் உறுப்பி-
னராக உள்ளகதாடு கநார்கவ ைறறும் இைங-
லகக்கிலடகயயான இலசக் கூட்டு்றவின் 
மூத்த ஆகைாசகராக இருந்தவர். இைஙலக-
யில் ெல்கவறு சமூகஙகளிலிருந்து சி்றந்த 
கலைஞர்கல்ள கதர்ந்கதடுத்து அவர்கல்ள 

ஒன்றிலைத்து கொதுவான 
த்ளத்துக்கு ககாணடு வருவதறகா-
கச் கசயறெட்ட முன்கனாடி அவர். 

 ஆறறுலகக் கலைகள எனும் 
புத்துைர்ச்சியூட்டும் ஊடகத்தின் 
மூைம் நாட்டின் கதசிய நல்லி-

ைக்க முயற-
சி க ளு க் கு 
நிலையான 
ெ ங க ளி ப் -
பிலன வழங-
கியவர். சிஙக்ள ைாைவர்-
களுக்கு கதன்னிந்திய 
இலசலய (கர்நாடக இலச) 
கறபிக்குைாறு கவின்கலை-
கள கறலக நிறுவனம் 
திருைதி அருந்ததி ஸ்ரீரங-
கநாதனுக்கு அலழப்பு 

விடுத்தது என்ெது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். 
 அவர் இனம், ைதம் ைறறும் கதசியம் 

என கவறுெட்டு நிறகும் ைனிதர்களுக்கி-
லடயில் கலை, இலச ைறறும் கைாசாரம் 
மூைகை இலைப்லெ உருவாக்க முடியும் 
என்ெதில் ஆழ்ந்த நம்பிக்லக உலடயவர். 
கலை ைறறும் கைாசாரம் என்ெனகவ ைக்க-
ளிலடகய அலடயா்ளம், அஙகீகாரம், ெரஸெர 
ைரியாலத ைறறும் புரிதலை உருவாக்குவதற-
கான சி்றந்த வழிக்ளாகும் என்்ற சிந்தலன 
ககாணடவர். கைாசார ரீதியாக கவறுெட்ட 
சமூகஙகல்ளப் புரிந்து ககாள்ளல் ைறறும் 

ெரஸெர ைரியாலத என்ெ -
னவறறின் மூைம் கைாசார 
ஒருஙகிலைப்லெ ஊக்கு-
வித்து ொகுொடு ைறறும் 
இனகைாதல்கல்ளத் தவிர்க்-
கைாம் என்்ற எணைம் 
ககாணடவர். இறுதி இைக்-
கிலன ககாணட உலர-
யாடல் ைறறும் கைாசார 
ொைஙகல்ள இலைந்து 
உருவாக்குவது - நாம் 
அலனவரும் ஒன்று 
என்்ற உைர்லவ ஏறெடுத் -
தும் ெரஸெர ைரியாலத 

ைறறும் கைாசார ரீதியாக கவறுெட்ட சமூகத்-
லதப் புரிந்து ககாளவதன் மூைம் கைாசார 
ஒருஙகிலைப்லெ ஊக்குவித்து ொகுொடு 
ைறறும் இனகைாதல்கல்ளத் தவிர்க்க-
ைாம். இன்று இனக்குழுக்களுக்கிலடயில் 
அழகான உ்றகவான்று ைைர்வதில் ொரம்-
ெரிய இலச ெஙகு வகிக்கின்்றது.  கர்நாடக 
இலசலய கறறுத் தருைாறு கட்புை ைறறும் 
ஆறறுலகக் கலைகள ெல்கலைக்கழகம் 
அவருக்கு அலழப்பு விடுத்தகதாடு கதன்-
னிந்திய இலசக்கான ஒரு பீடத்திலன உரு-
வாக்குைாறும் வழியுறுத்தியவர். இது நைது 
ொரம்ெரிய இலசயிலன ெகிரவும் ஏலனய 
கலைகளுடன் இலைக்கவும் ைறறும் அதன் 
ைறுைைர்ச்சிக்கும் சி்றந்த வாயப்ொக அலைந்-
தது. இைஙலகயின் ெை இன ைறறும் ெல் 
கைாச்சார அலடயா்ளத்லதப் கெை ெல்க -
லைக்கழகத்தால் சரியான கநரத்தில் எடுக் -
கப்ெட்ட நடவடிக்லக இதுவாகும்.

அரு ஸ்ரீகலையகம், - இந்திய தூதரகம்  இலைந்து 
வழங்கும் 'அபூரவம்' நாட்டிய நிகழ்ச்சி ககாழும்பில்
-பிரதை விருந்தினராக அலைச்சர் சைல் ராஜெக் ஷ

editor.tkn@lakehouse.lk

புத்தாண்டு எதிர்நதாக்கப்படும்
்ேளையில் மக்களின் ப்பதாறுபபு
நதாட்டில் ப்கதாவிட் 19 ப்தாற்றுககு உளைதான-

ேர்கைதா்க நதாைதாந்ம் அளையதாைம் ்கதாணப-
்படு்பேர்களின் எண்ணிகள்க ்கைந் சில தினங்க-
ைதா்க அதி்கரிதது ேருகின்்றது. இ்ளன மருததுே 
நிபுணர்கள மற்றும் ப்பதாது சு்கதா்தார ்பரி்�தா்்கர்க-
ளும் சுட்டிக ்கதாட்டியுளைனர.

2020 ஆம் ஆண்டு ஜனேரி மு்ல் ப்கதாவிட் 19 
ப்தாற்று உலகிற்கு ப்பரும் �ேதாலதா்க இருநது ேரு-
கி்றது. அந் ேள்கயில் இதப்தாற்றின் அச்சுறுத -்
லுககு இலஙள்கயும் மு்கம் ப்கதாடுத் ேண்ண்ம 
உளைது. இநநதாட்டில் ஏற்்கன்ே இதப்தாற்று 
மூன்்றதாம் அளலயதா்க தீவிரமளைநதிருந் ்்பதாது 
அது ்கடும் அரப்பணிபபு்களுைன் ப்பருவீழ்ச்சி 
நிளலககுக ப்கதாண்டு ேரப்பட்ைது. அ்ளனத 
ப்தாைரநது மக்களின் அன்்றதாை ப்பதாருைதா்தார நலன் -
்களைக ்கருததில் ப்கதாண்டு இதப்தாற்ள்றக ்கட்டுப்ப -
டுததும் ்நதாககில் நளைமுள்றப்படுத்ப்பட்டு இருந் 
்கட்டுப்பதாட்டு நைேடிகள்க்களில் ்கட்ைம் ்கட்ைமதா்க ் ைர-
வு்கள ஏற்்படுத்ப்பட்டு நதாட்டில் இயல்புநிளல ஏற்்ப-
டுத்ப்பட்ைது.

ஆனதால் இந் ்ைரளேயும் இதப்தாற்றுககு உள-
ைதானேர்கைதா்க நதாைதாந்ம் அளையதாைம் ்கதாணப-
்படு்பேர்களின் எண்ணிகள்கயில் ஏற்்பட்டுளை 
வீழ்ச்சிளயயும், இதப்தாற்று ்பரவு்ல் அச்சுறுத -்
லில் இருநது நதாடு மீட்சி ப்பற்று விட்ை்தா்கவும் இத-
ப்தாற்று ்கட்டுப்பதாட்டு நிளலளய அளைநது விட்ை்தா-
்கவும் மக்கள ்கருதும் நிளலளம ஏற்்பட்டிருககின்்றது. 
மக்கைது ப�யற்்பதாடு்கள இ்ளன பேளிப்படுததி 
நிற்கின்்றன.

இதப்தாற்றுககு உளைதானேர்கைதா்க நதாைதாந்ம் 
அளையதாைம் ்கதாணப்படு்பேர்களின் எண்ணிகள்க-
யில் வீழ்ச்சி ஏற்்பட்டிருப்ப்தால் ப்கதாவிட் 19 ப்தாற்று 
்பரவு்ல் ்விரபபுக்கதான அடிப்பளை சு்கதா்தார ேழி-
்கதாட்ைல்்கள ப்தாைரபில் ்கேனயீனமதா்கவும் அசிரத-
ள்்யதாடும் நைநது ப்கதாள்பேர்களைப ்பரேலதா்க 
அே்தானிக்க முடிகின்்றது. குறிப்பதா்க �மூ்க இளைபே-
ளிளயப ் ்பணுேதில் மதாததிரமல்லதாமல் மு்கக்கே�ம் 
அணிேதில் கூை அசிரதள்யதா்க நைநது ப்கதாளகின்்ற-
னர. இ்ன் விளைேதா்க்ே இதப்தாற்றுககு உளைதா-
னேர்கைதா்க நதாைதாந்ம் அளையதாைம் ்கதாணப்படு்ப-
ேர்களின் எண்ணிகள்கயில் ்ற்்்பதாது அதி்கரிபபு 
ஏற்்பட்டிருககின்்றது என்்பதில் ஐயமில்ளல.

'ப்கதாவிட் 19 ப்தாற்று ்விரபபுக்கதான அடிப்பளை 
சு்கதா்தார ்பழக்கேழக்கங்களில் ்ற்்்பதாள்ய ்கேன-
யீனமும் அசிரதள்யும் நீடிககுமதாயின் 2022 ஆம் 
ஆண்ளையும் இதப்தாற்று ்பரவு்ல் அச்சுறுத்லு-
ை்ன்ய ்கைத் ்ேண்டி இருககும்' என்று ப்பதாது 
சு்கதா்தார ்பரி்�தா்்கர்கள �ங்கததின் ்ளலேர உபுல் 
்ரதாஹன ப்ரிவிததிருககின்்றதார.

அத்்தாடு அர�தாங்க மருததுே அதி்கதாரி்கள 
�ங்கமும், 'ப்கதாவிட் 19 ப்தாற்றுக்கதான ்ற்்்பதா -
ள்ய அசிரதள் நீடிககுமதாயின் 2022 ஜனே-
ரிககுள இதப்தாற்று தீவிரமதா்கப ்பரவும் நிளலளய 
அளையும்' என்று குறிபபிட்டுளைது. உண்ளமயில் 
இலஙள்க மக்கைதாகிய நதாம் எதிரேரும் நதாட்்களில் 
மிகுந் ப்பதாறுபபுணரவுைனும் முன்னே்தானததுை-
னும் நைநது ப்கதாளை ்ேண்டும். ஏபனனில் நத்தார 
்பண்டிள்களயயும் புத்தாண்ளையும் இநநதாடு எதிர-
ப்கதாண்டுளைது. இப்பண்டிள்கயின் நிமித்ம் ஆளை 
மற்றும் ப்பதாருட்்கள ப்கதாளேனவில் அதி்க ்கேனம் 
ப�லுத்ப்படும் ்கதாலம் இதுேதாகும். அ்னதால் 
மிகுந் ப்பதாறுபபுைனும் முன்பனச்�ரிகள்கயுைனும் 
ப�யற்்படுேது அேசியம்.

இல்லதாவிட்ைதால் 2020 நத்தார ்பண்டிள்க, புத-
்தாண்டு மற்றும் சிததிளரப புத்தாண்டு ்கதாலப்ப-
குதி்களில் இதப்தாற்று ்விரபபுக்கதான சு்கதா்தார 
ேழி்கதாட்ைல்்கள குறிதது அசிரதள்்யதாடும் ்கேன-
யீனமதா்கவும் நைநது ப்கதாண்ை்ன் விளைேதா்க ஏற் -
்பட்ை விளைவு்களை ப�தால்லித்தான் ப்ரிய ்ேண்-
டியதில்ளல. குறிப்பதா்க நதாட்ளை அடிக்கடி முைக்க 
்ேண்டிய நிளல ஏற்்பட்ை்்தாடு மக்கைது நதாைதாந் 
ேதாழ்ேதா்தார ப�யற்்பதாடு்களிலும் ்தாக்கங்கள ஏற்்பட்-
ைன. அத்்தாடு நதாட்டின் ப்பதாருைதா்தாரமும் ்தாக்கங-
்களுககும உளைதாகியுளைது. அவேதா்றதான நிளலளம 
மீண்டும் ஏற்்பை ஒரு ்்பதாதும் இைமளிக்கலதா்கதாது. 
ப்கதாவிட் 19 ப்தாற்று ஒரு ப்தாற்று ்நதாயதா்க இருப-
்ப்தால் அ்ன் ்பரவு்ளலத ்விரப்ப்ற்கும் ்கட்டுப்ப -
டுததுே்ற்கும் உச்�்பட்� ்பங்களிபள்ப நல்்க ்ேண் -
டியேர்கள மக்கைதாேர. இள்விடுதது இதப்தாற்றின் 
்பரவு்ளலயும் ப்தாற்ள்றயும் ்கட்டுப்படுததுே்ற்கு 
இப்்பதாள்ககு ்ேறு மதாரக்கங்கள இருப்ப்தா்க 
இல்ளல. ்டுபபூசி ப்பற்றிருந்தாலும் கூை இத-
ப்தாற்றுககு உளைதாேள்யும் அ்ன் ்பரவுே்ளலயும் 
்விரக்க முடியதாது,

இந் நிளலயில் இநநதாட்டில் ஏற்்கன்ே தீவிர -
மளைநதிருநது ்ற்்்பதாது ப்பருவீழ்ச்சி நிளலககு 
ப்கதாண்டு ேரப்பட்டுளை இதப்தாற்று எந் �ந்ரப -
்பததிலும் மீண்டும் தீவிரமளைய முடியும். அ்ற்-
்கதான �தா்்க சூழளலயும் ேதாயபள்பயும் எதிர்பதாரத் 
ேண்ண்ம உளைது இதப்தாற்று.

ஆ்க்ே இதப்தாற்று மீண்டும் தீவிரமளையத 
துளண ் ்பதா்கதா் ேள்கயில் ஒவபேதாருேரும் முன்ன-
ே்தானததுைனும் விழிபபுணரவுைனும் ப�யற்்படுேது 
அேசியம். இ்ளனத ்ம் ்கைளமயதா்கக ்கருதி ப�யற்-
்பை ்ேண்டியது இநநதாட்டு பிரளஜ்களின் ப்பதாறுபபு 
என்்றதால் அது மிள்கயதா்கதாது.
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தொல் கெட்டி இைக்கம் : 834
கதாலைகெசி இைக்கம் : 2429429, 2429272, 2429279

கெக்ஸ : 2429270, 2429329,  வி்ளம்ெர முகாலையா்ளர் : 2429321

மனத்தின் நலம் உயிருக்கு ஆக்்கமா்க விளங்-
கும், இனத்தின் நலமமா எலலாப் பு்கழையும் 
வைங்கும்.

ைனநைம் ைன்னுயிர்க் காக்கம் இனநைம்
எல்ைாப் புகழும் தரும்

குறள் தரும் சிநதனை
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 மனித நாகரிகத்த
 ககள்விக்குறியாக்கிய
 மதவாத வவறிததனம்!

பிரதைர் இம்ரான் கானின் நடவடிக்லககள 
ொராட்டக் கூடியன. ஆனால் ொகிஸதானில் ைாறறு
ைதத்தினர் மீது கடந்த காைத்தில் ககாடுலைகள 
இலழத்த வன்முல்றக் கும்ெல்களுக்கு எதிராக 
சட்டம் அதன் கடலைலய கசயயவில்லை. எனகவ
தான் பிரியந்த தியவதன விடயத்திலும் நீதி 
கிலடக்குைா என்ெது சந்கதகைாக உள்ளது

மி ரு்கத்்தனத்தின் அதியுச்ச ்கட்ட-
மமன அச்சம்்பவத்ழ்த வர்ணிக்்க 
முடியும். நா்கரி்க ்சமு்தாயம் 

மவடகித் ்தழலகுனிய மவண்டிய ம்சயல 
அது. ம்காடிய மிரு்கங்்களால மாத்திரமம 
இவவாறான ம்சயல்கழள ஈவு இரக்்க-
மின்றி மமறம்காளள முடியும். அம்மிரு-
்கங்்களி்டம் மனி்தாபிமானத்ழ்த ்சறறும் 
எதிர்்பார்க்்க முடியாது. அது ம்பான்ற மிரு-
்கங்்கமள அவர்்கள.  

 இலங்ழ்கயரான பிரியந்த தியவ்தனழவ 
அடித்து ்தாக்கி உயிரு்டன் தீழவத்து எரித்்த 
ம்தமவறி பிடித்்த ்காழ்டயர் கும்்பழல 
்சர்வம்த்ச ஊ்ட்கங்்கள இவவாறு்தான் வர்-
ணிக்கின்றன. மனி்தமநயம் மிக்்கவர்்கழள 
மாத்திரமம மனி்த குலத்துக்குள உளள்டக்்க 
முடியும். இவவாறான ம்தமவறி ம்காண்்ட 
கும்்பல்கழள ்காடடுமிராண்டி்கள என்மற 
கூற மவண்டியுளளது. அவர்்கள ்காடு்களில 
வாழவ்தறம்க ம்பாருத்்தமானவர்்கள. ம்த-
வா்தமும் அடிப்்பழ்டவா்தமும் மமமலாங்-
கிய அந்த ்காழ்டயர்்கள மனி்த ்சமூ்கத்துக்கு 
்சறறும் ்தகுதியிலலா்தவர்்களாவர்.   

 ்பாகிஸ்தானில உளள ்பஞ்சாப் 
மாநிலத்தின் சியாலம்காட ந்கரில 
்பணிபுரிநது வந்த இலங்ழ்கயரான 
பிரியந்தகுமார தியவ்தன என்ற ம்பாறி-
யியலாளர் ம்தமவறி பிடித்்த அடிப்-
்பழ்டவா்த வன்முழறக் கும்்பலால 
்தாக்்கப்்படடு, எரித்து ம்காழல ம்சய்-
யப்்பட்ட ்சம்்பவம் இலங்ழ்கயில மாத்-
திரமன்றி உலம்கங்கும் அதிர்வழல-
்கழள உண்்டாக்கியுளளது.

  மனி்த குலமம மவட்கத்துக்கு 
உளளாகியுளளது. இவவாறும் மனி்த 
உருவில ம்காடிய மிரு்கங்்கள உலகில 
ந்டமாடுகின்றனவா என்மற ம்சாலலத் 
ம்தான்றுகின்றது. 

  இக்குறறச ம்சயலில ஈடு்பட்ட 
்காழ்டயர்்களுக்கு எதிரா்க ்சட்ட ந்டவ-
டிக்ழ்க மநர்ழமயா்க மமறம்காளளப்்ப-
டுமா என்்பழ்த இனிமமல்தான் ்பார்க்்க 
மவண்டும். ஏமனன்றால ்பாகிஸ்தான் 
நாடடில இதுவழர இநது ஆலயங்-
்கள ்தாக்்கப்்படடுளளன. இநதுக்்கள 
்தாக்்கப்்படடு விரட்டப்்படடுளளனர். 

ஆனால அந்த ம்தமவறிக் கும்்பல்களுக்கு 
எதிரா்க ்சட்டம் ்பாய்ந்ததிலழல. எனமவ-
்தான் பிரியந்தகுமார தியவ்தனவின் குரூரக் 
ம்காழலக்கும் நீதி கிழ்டக்குமா என்்பது ்சந-
ம்த்கமா்க உளளது.

 இது ம்தா்டர்்பா்க ்பாகிஸ்தானில நூறறுக்-
கும் மமலானவர்்கள ழ்கது ம்சய்யப்்பட-
டுளள்தா்க ம்சய்தி்கள ம்தரிவிக்கின்றன.

 ம்காலலப்்பட்ட பிரியந்த குமார திய-
வ்டன ்கமனமுலல ந்கரின் அரும்க உளள 
ம்கந்தலியத்்த ்பகுதிழயச ம்சர்ந்தவர். 
ம்பரா்தழன ்பல்கழலக்்கை்கத்தின் ம்பாறி-
யியல பீ்ட ்பட்ட்தாரியான இவர், 2010 
ஆம் ஆண்டு மு்தல ்பாகிஸ்தானிலுள 
ம்தாழிற்சாழலயில ்பணியாறறி வந்தார்.

    சியாலம்காட ந்கரில வாசிரா்பாத் 
வீதியில இலங்ழ்கயர் ்தாக்கி, எரிக்்கப்்ப-
டும் நி்கழழவக் ்காடடுவ்தா்கக் கூறி ்பல 
்காம�ாளி்கள ்சமூ்க ஊ்ட்கங்்களில ்பகிரப்-

்படடு வருகின்றன.அவறழறப் ்பார்க்கும் 
ம்பாது நாம் நா்கரி்க உலகில வாழகின்-
மறாமா அலலது ்காடடுவாசி்கள நிழறந்த 
உலகில வாழகின்மறாமா என்ற ்சநம்த-

்கமம எழுகின்றது. 
இ ல ங் ழ ்க ய ழ ர 
உயிரு்டன் எரித்து 
தீழவத்து விடடு 
்மெலபியும்' எடுத்-
துக் ம்காண்டுளள-
னர் ம்தமவறி பிடித்்த ம்காழலயாளி்கள. 
எத்்தழ்கய மிரு்கத்்தனம் இது!

 இரண்டு நாட்களில நூறறுக்்க�க்்கான-
வர்்கழள ம்பால்சார் ழ்கது ம்சய்துளளனர், 
அவர்்களில மமலும் ஆறு முக்கிய ்சநம்த்க 
ந்பர்்கள ழ்கது ம்சய்யப்்படடுளளனர் 
என்று ்பஞ்சாப் ம்பாலி்சார் ம்தரிவித்துள-
ளனர்.    இதுவழர ழ்கது ம்சய்யப்்பட்ட 
124 ம்பரில 19 ம்பர் பிரியந்த குமார தியவ-
்தன ம்காடூரமான முழறயில ்படும்காழல 
ம்சய்யப்்பட்டதில முக்கிய ்பங்கு வகித்-
்தவர்்கள என்று அநநாடடு ம்பாலிஸ 
அறிக்ழ்க ம்தரிவித்துளளது. மமலும் சில 

்சநம்த்க ந்பர்்கழள பிடிக்்க ்பலமவறு ந்ட-
வடிக்ழ்க்கள மமறம்காளளப்்படடு வரு-
வ்தா்க சியாலம்காட மாவட்ட ம்பாலிஸ -
துழற அதி்காரி உமர் ழ்சயத் மாலிக் 

ம ்த ரி வி த் து ள ள ா ர் . 
ஆனால ந்டவடிக்ழ-
்க்கள எவவாறு ந்கர்-
கின்றன என்்பழ்த 
ம்பாறுத்திருநது்தான் 
்பார்க்்க மவண்டும்.

்பர்்ான் இடரிஸ, 
்சபூர் ்பட, ்தல்ா, 
அப்துல ரஹமான், 
இம்ரான், ழ்தமூர், 
மொயப், ரஹீல, 
உஸமான், ெழெப், 

நசீர், எஸதிொம் 
மறறும் ஜுழனத் 
ஆகிய மவறியர்்கள முக்கிய ்சநம்த்க ந்பர் -
்களாவர்.  

  இம்தமவழள பிரியந்த குமார எரித்து 
ம்காழல ம்சய்யப்்படும் ம்பாது அவரது 
உயிழரக் ்காப்்பாறற முயன்ற ்பாகிஸ -
்தானியரான மாலிக் அத்னன், பிர்தமர் 

இம்ரான் ்கானினால ‘துணிச்சலுக்்கான 
விருது’ வைங்கி ம்கௌரவிக்்கப்்படடுள -
ளார். அவரது மனி்தாபிமான ம்சயலா -
னது முழு ்பாகிஸ்தானுக்கும் ம்கௌரவத்ழ்த 
ஏற்படுத்தியுளள்தா்க பிர்தமர் இம்ரான் 
்கான் ம்தரிவித்துளளார்.  

  பிரியந்த குமாரவின் குடும்்பத்திறகு மா்த 
்சம்்பளத்ழ்த ம்தா்டர்சசியா்க வைங்்கவுளள-
்தா்க பிர்தமர் இம்ரான்்கான் ம்தரிவித்துள-
ளார். இ்தற்கா்க சியலம்காட ந்கர வர்த்்த்க 
்சங்்கம் நிதியமமான்ழற ஆரம்பித்துளளது. 

இந்த நிதியத்திறகு இதுவழர ஒரு 
இலட்சம் அமமரிக்்க ம்டாலர் ம்சர்க்்கப்-
்படடுளள்தா்க ்பாகிஸ்தான் ஊ்ட்கங்்கள 
ம்சய்தி மவளியிடடுளளன.அந்த முயறசி-
்கழள ்பாராட்டாமல இருக்்க முடியாது. 

ஆனால ்பறிம்காடுத்்த 
உயிழர மீளப் ம்பறுவ்தறகு 
்ப�மமா அலலது மவறு 
உ்தவி்கமளா ழ்கம்காடுக்்கப் 
ம்பாவதிலழல.  இதுஒருபு-
றமிருக்்க, பிரியந்த குமார 
தியவ்தனழவ கும்்பல ம்காடூ-
ரமா்கக் ம்கான்றது மி்கவும் 
ம்பாதுவான விெயம் என 
்பாகிஸ்தான் ்பாது்காப்பு 
அழமச்சர் ்பர்மவஸ ்கட்டக் 
ம்தரிவித்்தழமக்கு ்பலரும் ்கடு-
ழமயான ்கண்்டனத்ழ்தத் ம்தரி-
வித்துளளார்.  

 முக்கிய அழமச்சர் ஒருவர் 
இவவாறான ம்பாறுப்்பறற அ்பத்்தமான 
்கருத்ழ்த ஊ்ட்கங்்களுக்கு ம்தரிவித்்தழம-
்தான் விசித்திரமா்க உளளது. 

   ்பாகிஸ்தான் ஊ்ட்கமான DAWN இந்த 
ம்காடூர ம்காழல ம்தா்டர்பில ்பாது்காப்பு 
அழமச்சர் மவளியிட்ட ்கருத்ழ்த வன்ழம-

யா்க ்கண்டித்து ஆசிரிய ்தழல-
யங்்கம் தீடடியுளளழமயும் 
குறிப்பி்டத்்தக்்கது.

 ்பாகிஸ்தாழன ஜனநாய-
்கத் ்தன்ழமயுளள நா்டா்க 
கூறி வி்ட முடியாது. ம்தவா-
்தத்திலும் அடிப்்பழ்டவா-
்தத்திலும் ஊறிப் ம்பான 
குழுக்்கள நிழறந்த நாடு 
அது. மாறறு ம்தத்தினருக்கு 
எதிரான வன்முழற்கள 
அங்கு அதி்கம். இலங்-
ழ்கயர் எரித்துக் ம்கால -
லப்்பட்ட ்சம்்பவத்ழ்த 
்பார்க்கும் ம்பாது அங்கு 
வாழகின்ற மவறு ம்தத் -
தினரின் ்பாது்காப்பும் 
்தறம்பாது ம்களவிக்குறி -
யாகி உளளது.

பிரியந்த தியவதனவுக்கு நடந்த ககாடுலைக்கு 
நீதி கிலடக்குைா என்ெலத இப்கொலதக்கு 
உறுதிப்ெடுத்த முடியாது. விசாரலை நகர்வுகல்ள 
லவத்கத எதிர்காைத்தில் முடிவுக்கு வர முடியும்



ந்திய இராணுவத்தில் அதிகார-
பூரவமாக முதன் முறையாக 
முப்பறைகளின் தறைறம 
தள்பதியாக 2019- இல் ்பதவி ஏற்-

ைவர ஜெனரல் பிபின் ராவத். இந்திய 
ராணுவத்தில் முப்பறைகளுக்கும் 
தனித்தனியய தறைறமத் தள்பதிகள் 
உள்ளனர.

காரகில் யுத்த காைம் முதல் 1999- ஆம் 
ஆண்டு காரகில் யுத்த காைத்தில்தான் 
முப்பறைகளுக்குமான தறைறமத் 
தள்பதி குறித்த யயாசறன முன் -
றவக்கப்படைது. இந்த முப்பறைக -
ளுக்கும் யசரத்து தறைறமத் தள்பதி 
ஒருவறர நியமிப்பது ஜதாைர்பாக 
நீண்ை காைமாக மத்திய அரசு ஆயைா -

சித்து வந்தது. ஆனால் ்பல்யவறு கார-
ணஙகளால் அதறன நறைமுறைப்ப-
டுத்த முடியாமல் இருந்தது.

2001- ஆம் ஆண்டு அறமசசரறவ 
குழு இது ஜதாைர்பாக அதிகாரபபூர-
வமாக ்பரிந்துறரத்தது. பின்னர நயரஷ் 
சந்திரா கமிடடி, ஜைப.ஜெனரல் 
ஜெகாத்கர கமிடடி ஆகியறவயும் 
முப்பறைகளுக்குமான தறைறமத் 
தள்பதி குறித்து ்பரிந்துறரகள் வழங-
கியது. 2019- ஆம் ஆண்டு ஓகஸ்ட 15- 
ஆம் திகதி சுதந்திர தினத்தன்று உறர-
யாற்றிய பிரதமர நயரந்திர யமாடி, 
முப்பறைகளுக்குமான தறைறம 
தள்பதி நியமிக்கப்படுவது ஜதாைர-
்பாக அதிகாரபூரவமாக அறிவித்தார.

பின்னர 2019- ஆம் ஆண்டு டிசம்்பர 
24- ஆம் திகதி இப்பதவி அதிகாரபூரவ-
மாக ்பாதுகாபபு விவகாரஙகளுக்கான 

அறமசசரறவ கமிடடியால் உருவாக்-
கப்படைது. அபய்பாது இராணுவ 
தள்பதியாக இருந்து ஓய்வு ஜ்பை இருந்-
தார பிபின் ராவத். இந்த நிறையில் 
நாடடின் முதைாவது முப்பறைக-
ளின் தறைறமத் தள்பதியாக நியமிக்-
கப்படடு ஜ்பாறுபய்பற்ைார பிபின் 
ராவத்.

முப்பறைகளுக்கான தறைறமத் 
தள்பதியாக பிபின் ராவத் நியமிக் -
கப்படடிருந்தாலும் இராணுவத்தின -
ருக்கு அவரால் உத்தரவு பிைபபிக்க 
இயைாது. ஆனால் முப்பறைத் தள -
்பதிகளிைம் அரசின் முடிவுகறள 
ஜதரிவித்து அவற்றை ஜசயல்்படுத்து -
கின்ை ஒருஙகிறணப்பாளராக ்பணி -
யாற்றினார. 

அயதய்பால் ஆயுத ஜகாள்மு -
தல், முப்பறைகளின் கூடடு நை -

வடிக்றக உள்ளிடைறவகறளயும் 
ஒருஙகிறணக்கும் ்பணிறய முப -
்பறைகளுக்குமான தறைறமத் 
தள்பதி பிபின் ராவத் யமற்ஜகாண்டு 
வந்தார. இந்திய இராணுவத்தில் 
முதன் முறையாக 2019 ஆ-ம் ஆண்டு-
தான் இப்பதவி உருவாக்கப்படைது. 
ஆனால் முப்பறைகளின் தறைறம 
்பதவியால் சரசறச நிைவியது. முன் -
னதாக 1971- ஆம் ஆண்டு ்பாகிஸ் -
தானுைனான யுத்த காைத்தின் 
ய்பாதும் இப்படியான யயாசறன 
முன்றவக்கப்படைது. ஆனால் 
அபய்பாறதய விமானப ்பறை 
தள்பதி பிரதாப சந்திர ைால், அப -
்படியான ஒரு ்பதவிறய உருவாக் -
கினால் ராஜினாமா ஜசய்யவன் என 
மிரடைல் விடுத்தார.அயதய்பால் 2001-
ஆம் ஆண்டு கைற்்பறைத் தள்பதியாக 
இருந்த சுஷில்குமாறர முப்பறைக-
ளின் தறைறம தள்பதியாக நியமிக்-
கும் முயற்சிகள் யமற்ஜகாள்ளப்பட-
ைன. அதற்கும் எதிரபபு எழுந்ததால் 
இம்முயற்சிகள் றகவிைப்படைன 
என்்பது குறிபபிைத்தக்கது.

உடன் பயணம் செய்த மனைவி, குடும்பத்திைர் மற்றும்
இராணுவ அதிகாரிகள் உடபட 14 பபர் உடல் கருகி மரணம்!

மனைப் பிரப்தெ காடடின் பமைாக 
பறந்து சகாண்டிருக்னகயில், 
கடுனமயாை பமகமூடடம்; 
மரத்தில் செலி வீழந்்ததும் 
எங்கும் ஒபர புனகமண்டைம்!

ந்திய முப்பறைகளின் 
தள்பதி ஜெனரல் பிபின் 
ராவத் யநற்று இைம்ஜ்பற்ை 

ஜெலிஜகாபைர வி்பத்தில் ஜகால் -
ைப்படைார. அவருைன் ்பயணம் 
ஜசய்த அவரது குடும்்பத்தினர 
சிைரும், இராணுவ அதிகாரிகளும் 
இவ்வி்பத்தில் ஜகால்ைப்படடுள் -
ளனர.

தமிழநாடடின் யகாறவயில் 
இருந்து ஜசன்ை ஜெலிஜகாபைர 
குன்னுார மறைப்பாறதயிலுள்ள 
காடயைரி, நஞசப்பா சத்திரம் 
எனும் ்பள்ளத்தாக்குக்கு யமயை 
்பைந்த ய்பாது கடும் யமகமூட -
ைமான காைநிறை நிைவியது. 
இதனால் ஏற்்படை காைநிறை 
குழப்பம் காரணமாக, ஜெலிஜ -
காபைர கடடுப்பாடறை இழந்து 
மரத்தில் யமாதி விழுந்து எரிந்தது.

இதில் ்பயணித்த முப்பறைத்தள -
்பதி பிபின் ராவத், அவரது மறனவி 
மற்றும் இராணுவ அதிகாரிகள் 
இவ்வி்பத்தில் உயிரிழந்துள்ளனர. 
இவரகளின் உைல்கள் உள்்பை 
10 ய்பரின் சைைஙகள் யநற்று 
மாறை வறர மீடகப்படடுள்ளன. 
ஒருவர உயிருக்குப ய்பாராடிய 
நிறையில் மீடகப்படடு குன்னுார 
இராணுவ மருத்துவ நிறையத்துக் -
குக் ஜகாண்டு ஜசல்ைப்படைார. 
மீடகும் ்பணி யநற்று தீவிரமாக 
நறைஜ்பற்ைது.

வி்பத்துக்குள்ளான எம். 
ஐ-17வி-_5 ரக ஜெலிஜகாபைர 
குறைந்த ஜதாறைவில் வீரரக -
றளயும் ஆயுதஙகறளயும் ஏற்றிச 
ஜசல்ை ்பயன்்படுத்தப்படைது. 
இதில் 36 ய்பர வறர ்பயணிக்க -
ைாம். ரஷ்யாவில் வடிவறமக்கப -
்படை இந்த ஜெலிஜகாபைர 4 
ஜதான் எறை வறரயிைான சரக்கு -
கறள றகயாளும் திைன் ஜகாண் -
ைதாகும். இந்த எம்ஐ-17வி5 
ரக ஜெலிஜகாபைர மணிக்கு 
260 கியைாமீடைர யவகத்தில் 
்பயணிக்கக் கூடியது. யதடுதல் 
மற்றும் மீடபு ்பணிக்காகவும் 
இந்த ஜெலிஜகாபைர ்பயன்்ப -

டுத்தப்படுகிைது. ஜெலிஜகாப -
ைர வி்பத்து குறித்து தகவல் அறிந் -
தவுைன் மத்திய அறமசசரறவ 
அவசர ஆயைாசறன நைத்தியது. 

அபய்பாது இந்த வி்பத்து குறித்து 
பிரதமரிைம் ்பாதுகாபபு அறமச -
சர ராஜநாத் விளக்கமளித்தார.

யகாறவறய அடுத்த சூலூர 
விமானப ்பறைத்தன தளத்தி -
லிருந்து யநற்றுக் காறை 11.47 
மணிக்கு புைப்படை ஜெலிஜ -
காபைர குன்னூர அருயகயுள்ள 
காடயைரி ்பகுதியில் 12.20 
அளவில் விழுந்து ஜநாருஙகியது.

வி்பத்துக்குள்ளான ஜெலிஜ -
காபைரில் பிபின் ராவத், அவரது 
மறனவி மதுலிக்கா ராவத் 
உட்பை 14 ய்பர ்பயணம் ஜசய் -
துள்ளனர. 

வி்பத்து நைந்த ்பகுதி குன்னூர 
அருயக காடயைரி எனப்படும் 
மறைப ்பகுதியாகும்.. இஙகு 
மஞச்பாசத்திரம் என்ை இைம் 
உள்ளது. இஙகு யதயிறைத் 
யதாடைஙகள் நிறைந்து காணப -
்படும். இஙகு யவறை ்பாரக்கும் 
ஜதாழிைாளரகளுக்காகயவ அரசு 

தனியாக வீடுகள் கடடித் தரும். 
யதாடைஙகறள ஒடடிய ்பகுதிக -
ளில் இந்த வீடு கடைப்படடிருக் -
கும். இறத ஜதாகுபபு வீடுகள் 
என்்பாரகள். 2 அறைகள்தான் 
இந்த வீடுகளில் கடைப்படடிருக் -
கும். இப்படி இந்த ்பகுதியில் 51 
வீடுகள் இருக்கின்ைன.

இவரகள் இஙயகயய தஙகி 
சுற்றுவடைார யதாடைஙகளில் 
யவறை ்பாரத்து வருவாரகள். 

யநற்றும் அப்படித் -
தான், காறையியையய 
யதாடை யவறையில் 
ஈ டு ்ப ட டி ருந் து ள் ள -
னர. அபய்பாது 11.20 
மணிக்கு ்பயஙகர சத்தம் ஒன்று 
காடடுப ்பகுதியில் யகடடுள்ளது. 
யதாடைத்றத ஒடடியுள்ள இந்த 

காடடுப ்பகுதிக்கு ஓடிச ஜசன்று 
்பாரத்த ய்பாது ஓஙகிஉயரந்து 
காணப்படும் 2 கற்பூர மரஙகள் 
எரிந்து முறிந்து விழுவறத ்பாரத் -
துள்ளனர.

முற்றிலும் தீபபிடித்து அந்த 
மரஙகள் எரியும் ய்பாயத, அந்தப 
்பகுதிறய சுற்றிலும் கரும்புறக 

சூழந்து ஜகாள்ள ஆரம் -
பித்து விடைது. இறத ்பாரத் -
ததும் அந்த ஜதாழிைாளரகள் 

அைறி அடித்து ஓடியுள்ள -
னர. ஆனால், ஆரம்்பத்தில் 
இவரகளுக்கு ஜெலிஜகாப -
ைர வி்பத்து நைந்தது என்யை 
ஜதரியாது. வி்பத்து நைந்த 
்பகுதியில்தான் இவரகளின் 
வீடுகள் உள்ளன. அவரகள் 
உயிறர றகயில் பிடித்து 
ஜகாண்டு, வீடுகளுக்குள் ஓடி-
வந்து தஞசம் புகுந்துள்ளனர. 

அபய்பாதுதான் வி்பத்துக்-
குள்ளான ஜெலிஜகாபை-
ரின் 2 ையரகளின் சக்கரஙகள் 
மற்றும் ஜெலிஜகாபைரின் 
பின்்பக்க ்பகுதியும், அந்த 
வீடுகளின் வாசலுக்கு அருகி-
யையய விழுந்து கிைப்பறத 
்பாரத்துள்ளனர.

இந்த ஜதாகுபபு வீடுகளின் 
கறைசி வீடறை ஒடடியய 
இந்த காடடுப ்பகுதி ஆரம்பிக் -
கிைது. அதனால், இந்த கறைசி 
வீடு கடுறமயான ்பாதிபபுக்-

குள்ளாகி உள்ளது. இறவ அறனத்-
துயம ஓடு வீடுகள் என்்பதாலும், 
முற்றிலும் சீஜமந்தினால் கடைப்பட-
டுள்ளதாலும், வீடுகள் முழுக்க கரி 
்படிந்து விடைன. 

அந்த வீடடின் மின்விசிறி 
இைக்றக ஒன்று கழன்று கீயழ விழுந்-
துள்ளது.

வி்பத்து நைந்த அடுத்த சிை நிமி-
ைஙகளியையய அந்த ்பகுதியில் 
புறக மண்ைைம் சூழ ஆரம்பித்து 
விடைது. உைனடியாக அந்தப ்பகு-
திகள் அறனத்தும் இராணுவ கட-
டுப்பாடடில் ஜகாண்டு வரப்படடு 
விடைன. 

ஜ்பாதுமக்கள் உட்பை யாறரயுயம 
அதிகாரிகள் சம்்பவ இைத்துக்கு 
ஜநருஙக விைவில்றை. நீைகிரியில் 
தற்ய்பாது ்பனிக்காைம் என்்பதால் 
காறையில் இருந்யத அைர ்பனி-
மூடைம் காணப்படைது. இந்த 
காைநிறையால்தான், இராணுவ 
ஜெலிஜகாபைர விழுந்து வி்பத்-

துக்குள்ளாகியுள்ளதாக தகவல்கள் 
கிறைத்துள்ளன.ஊடடியில் இருந்து 
25 கி.மீ. ஜதாறைவில் காடயைரி 
மறைமுகடடில் மஞசப்பா சத்திரம் 
உள்ளது. அஙகுதான் வி்பத்து நைந்-
துள்ளது. நீைகிரியில் ஜெலிஜகாபைர 
வி்பத்து நிகழந்த இைத்துக்கு முதல்-
வர மு.க.ஸ்ைாலின் யநற்று மாறை 
ஜசன்ைார. 

தமிழகத்தின் குன்னூர- ஊடடி 
இறையய மறைப்பகுதியில் ்பைந்து 
ஜகாண்டிருந்த ய்பாது அந்த இராணுவ 
ஜெலிகாபைர வி்பத்துக்குள்ளானது.
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இந்திய முப்படைத் தள்பதி பிபின் ராவத்
நேற்று ஹெலிஹ�ாபைர் வி்பத்தில் ்பலி!

்தமிழ்ாடு பகானவ மாவடடத்திலிருந்து புறப்படடுச் 
சென்ற பபாது காடடுப் பகுதியில் ்டந்்த பயங்கரம்!

மு்தைாவ்தாக நியமைமாைவர் 
செைரல் பிபின் ராவத்

நீணை �ால சர்்சடச�ளின் பின்்னர்
2019 இல் உருவாக�ப்படை ்பதவி!

 

ன்னூரில் ஜெலிஜகாபைர வி்பத்து நைந்த 
்பகுதி முழுவதும் இராணுவத்தின் கடடுப -
்பாடடிற்குள் ஜகாண்டு வரப்படடுள்ளது. 

ஜெலிஜகாபைர வி்பத்தில் யநற்று மாறை வறர 11 
ய்பரின் உைல் மீடகப்படடுள்ளன. யமலும் 3 ய்பறர 
மீடகும் ்பணிகள் நறைஜ்பற்ைன.

வி்பத்துக்குள்ளான ஜெலி -
ஜகாபைரில் பிபின் ராவத், 
அவரது மறனவி உட்பை 14 
ய்பர ்பயணம் ஜசய்துள்ளனர. 
ஜெலிஜகாபைர விழுந்து 
ஜநாருஙகியதில் 7 இராணுவ 
அதிகாரிகள் உயிரிழந்தனர.

இந்த வி்பத்றத யநரில் 
்பாரத்த ஜ்பண் ஒருவர ய்பசும் 
ய்பாது கூறியதாவது:

 "இந்த ்பகுதிக்கு ஜ்பயர 
நஞசப்ப சத்திரம். இஙகு 55 
குடும்்பஙகள் வசித்து வருகி -
யைாம். காறையில் ்பயஙகர 
சத்தத்துைன் ஜெலிஜகாபைர 
ைமார என்று ஜவடித்துவிட -
ைது.. அதில் 14 ய்பர ்பயணம் 
ஜசய்திருக்காஙக 11 ய்பறர 
யதடி கண்டுபிடித்து எடுத்துட -

ைாஙக. 3 ய்பறர காயணாம் என்று யதடி ஜகாண்டிருக் -
கிைாரகள். அவஙகறளயும் கண்டுபிடித்து விடுவார -
கள் என்று நம்பி ஜகாண்டிருக்கியைாம். இந்த ்பகுதியய 
்பர்பரப்பாக இருக்கிைது" என்ைார.

 கிருஷ்ணசாமி என்்பவர அந்த அனு்பவத்றத நிரு -
்பரகளிைம் ஜதரிவித்தார.

 ஜெலிஜகாபைர வந்தய்பாது திடீஜரன ஜ்பரிய 
சத்தம் யகடைது. அந்த சத்தம் வந்தய்பாது நான் எடடி 

்பாரத்யதன். அது கீயழ உள்ள மரத்தில் யமாதியது. 
யமாதும் ய்பாது அது சுற்றிலும் ஜநருபபு காணப்பட -
ைது. அஙகுள்ள ஒரு ஜ்பரிய மரத்தில் அந்த ஜெலி -
ஜகாபைர யமாதியது. 

பிைகு அந்த இைத்திலிருந்து ஜ்பரும் புறக கிளம் -
பியது. ்பயந்து ய்பான உள்ளூரவாசி இறத ்பாரத்து 

அதிரசசி அறைந்த நான், ்பக்கத்து வீடடுப ற்பயறன 
கூபபிடயைன். அவர ஓடி வந்து ்பாரத்து,ஜ்பாலி -
சுக்கும், தீயறணபபு ்பறையினருக்கும் தகவல் 
ஜசான்னார.

நான் ்பாரக்கும் ய்பாது ஜெலிஜகாபைரில் இருந்த 
ஒருவர எரிந்த்படி அப்படியய சாய்ந்தார. மற்ைவரகள் 
ஜெலிஜகாபைர கீயழ விழும் ய்பாது கீயழ விழுந்தார-
கள். 

உைலில் தீபபிடித்து எரிந்த நிறையில் அவரகள் அப-
்படியய கீயழ விழுந்தறத ்பாரத்யதன். அதற்கு யமலும் 
அறத என்னால் ்பாரக்க முடியவில்றை. ்பயத்தில் ஓடி 
வந்து விடயைன்.

இவ்வாறு கிருஷ்ணசாமி ஜதரிவித்தார. 

'உைலில் தீபபிடித்தவாறு சிலர்
ஹெலியிலிருந்து வீழந்த்னர்'

ெம்பவத்ன்த ப்ரில் 
பார்த்்தவர்கள் விபரிப்பு

திருச்சி ஷாகுல் ெமீது
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சமையல் Gas வெடிப்பினால்...
திடீரென அதிகரித்துள்ள உள-

நாட்டு சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் 
ரவடிப்பு சம்பவஙகள ர�ா்டர்பில் 
விசாெமைமய முனரனடுப்்ப�ற்-
காக ஜனாதி்பதி ககாட்்டா்பய ொஜ-
்பக்ஷவினால் நியமிககப்்பட்்ட 
ரைாெட்டுவ ்பல்கமைககழகத்தின 
க்பொசிரியர் சாந� வல்ர்பாை �மை-

மையிைான எட்டு க்பர் ரகாண்ட 
நிபுைர் குழு �னது அறிகமகமய 
ஒரு வாெ காைத்துககுள ரவளியி்ட-
வுள்ளது.  

்பாதிககப்்பட்்ட குடும்பஙகளுககு 
நிவாெைம வழஙகுவது ர�ா்டர்்பாக 
ர�ளிவான திட்்டரைானறு உள்ள�ா -
கவும அவர் ர�ரிவித்�ார். 

அரசுக்கு எதிராக நேற்று...
அரைரிகக நிறுவனம ஒனறுககு 

வழஙகப்்பட்்ட�ற்கு எதிர்ப்பு ர�ரி-
விககும வமகயில் இைஙமக மின-

சாெசம்ப ஐககிய ர�ாழிற்சஙக 
கூட்்டணி இந� க்பாொட்்டத்ம� 
முனரனடுத்�து. 

LP Gas சிலிண்டர்கமை...
முனனர் விநிகயாகிககப்்பட்்ட 

அமனத்து சீல் ரசயயப்்பட்்ட (்பயன-
்படுத்�ப்்ப்டா�) எரிவாயு சிலிண்டர்க-
ம்ளயும திரும்பப் ர்பறுைாறு நுகர்-
கவார் விவகாெ அதிகாெ சம்ப, லிற்கறா  
நிறுவனத்திற்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது. 
இநநிமையிகைகய லிற்கறா  நிறுவ-

னம இந� அறிவிப்ம்ப ரவளியிட்-
டுள்ளது. கைற்்படி, திகதிககு முனன-
�ாக விநிகயாகிககப்்பட்்ட முத்திமெ 
அகற்றப்்ப்டா� லிற்கறா சமையல் 
எரிவாயு ரகாளகைனகள இவவாறு 
மீ்ளப் ர்பற்றுகரகாள்ளப்்படுரைன 
லிற்கறா நிறுவனம அறிவித்துள்ளது. 

10 இலடசதமதை க்டநதை...
ஏற்்பட்டுள்ள�ாக ர�ாற்று கநாய 

விஞ்ான பிரிவு ர�ரிவித்துள்ளது.  
கைலும, 40 ஆயிெத்து 347 

க்பருககு ரகாகொனா �டுப்பூசிகள 

கநற்றுமுனதினம ைாத்திெம ரசலுத் -
�ப்்பட்டுள்ள�ாகவும ர�ாற்று 
கநாய விஞ்ான பிரிவு கூறியுள -
்ளது.  

இலஙமக – ந்பாலநதுக்கான...
கசமவகள கநற்று பு�னகிழமை 

மு�ல் மீணடும ஆெமபிககப்்பட்-
டுள்ள�ாக சுற்றுைாத்துமற அமைச்சு 
ர�ரிவித்துள்ளது.  

இ�ன்படி, க்பாைநதுககும இைங -
மகககுமிம்டயிைான கநெடி விைான 
கசமவமய Lot Polish Airlines 
கநற்று மு�ல் ஆெமபித்துள்ளது.  

அ�ன்படி Lot Polish Airlines, 
திஙகள, பு�ன ைற்றும சனிககிழ-
மைகளில் நாட்டுககு வெவுள்ள�ாக 
சுற்றுைாத்துமற அமைச்சு குறிப்பிட்-
டுள்ளது.  

சுற்றுைாத்துமற அமைச்சர் பிெ -

சனன ெைதுஙகவுககும இைஙமகக -
கான க்பாைநது தூதுவர் க்பொசிரி-
யர் ஆ்டம ்பெகூஸ்கிககுமிம்டயில் 
நம்டர்பற்ற கைநதுமெயா்டலின 
பினனகெ கநெடி விைான கசமவமய 
ஆெமபிகக தீர்ைானம எடுககப்்பட்-
டுள்ளது.    ரகாகொனா மவெஸ் 
ர�ாற்று காெைைாக இைஙமகக-
கான கசமவகம்ள நிறுத்தியிருந� 
்பை விைான கசமவகளும மீணடும 
ரசயற்்பாடுகம்ள ஆெமபிப்்ப�ற்கு 
ந்டவடிகமககம்ள எடுத்துள்ள�ாக-
வும அமைச்சர் பிெசனன ெைதுஙக 
ர�ரிவித்துள்ளார். 

அறிக்மகமய சைர்ப்பிக்குைாறு...
கநற்று உயர் நீதிைனற நீதியெ-

சர்கள விஜி� ைைல்ரகா்ட, யசந� 
ககா�ாரகா்ட ைற்றும ைஹிந� சைய-
வர்�ன ஆகிய மூவெ்டஙகிய குழாம 
முனனிமையில் கநற்றுக காமை 
விசாெமைககு எடுத்துகரகாள்ளப்-

்பட்்டது.    இ�னக்பாக� கைற்கண்ட 
உத்�ெவு சட்்ட ைாஅதி்பருககு பிறப்-
பிககப்்பட்்டது. அக�கநெம இம ைனு 
மீ�ான ்பரிசீைமனமய மீணடும 2022 
ஜனவரி 27 ஆம எடுத்துக ரகாள்ள-
வும தீர்ைானிககப்்பட்்டது. 

ச்பாோயகரால் 11 ந்பர்...  
ச்பாநாயகர் ைஹிந� யாப்்பா அக்ப -

வர்�னவினால் பிெதிச்பாநாயகர் 
�மைமையில் 11 க்பர் ரகாண்ட குழு-
ரவானறு நியமிககப்்பட்டுள்ளது.   

அமனத்து ்பாொளுைனற உறுப்-
பினர்களினதும ்பாதுகாப்ம்ப உறு -
திப்்படுத்� க�மவயான அமனத்து 
ந்டவடிகமககம்ளயும எடுத்துள்ள-
�ாக ர�ரிவித்� ச்பாநாயகர், சம்பக -
குள நம்டர்பறும வி்டயஙகம்ள 
ரவளியில் ரகாணடுரசல்ைாைல் 
இஙகக தீர்கக கவணடுரைனவும 
அவற்மற நீதிைனறத்துககு ரகாணடு 
ரசல்ை சட்்டத்தில் இ்டமில்மைரய-
னவும குறிப்பிட்்டார்.   

்பாொளுைனறம ச்பாநாயகர் 
ைஹிந� யாப்்பா அக்பவர்�ன �மை-
மையில் கநற்று கூடிய க்பாக� அவர் 
கைற்கண்டவாறு ர�ரிவித்�ார். 
க்டந� இரு தினஙக்ளாக சம்ப ந்ட -
வடிகமககம்ள ்பகிஷகரித்� ஐககிய 
ைககள சகதி எம.பிககள கநற்று 

சம்பககு பிெசனனைாகியிருந�னர்.  
இந� நிமையில் விகச்ட அறிவிப்-
ர்பானமற ரவளியிட்்ட ச்பாநாயகர், 
க்டந� 03 ைற்றும 04 ஆம திகதிக -
ளில் ந்டந� சம்பவம ர�ா்டர்்பாக 
ஆொயவும அமவ ர�ா்டர்பில் எடுக -
ககவணடிய ந்டவடிகமககள குறித் -
தும எதிர்காைத்தில் அவவாறான 
சம்பவம ந்டககாதிருகக கைற்-
ரகாள்ளகவணடிய ந்டவடிகமககள 
்பற்றியும ்பரிநதுமெ ரசயவ�ற்காக 
பிெதி ச்பாநாயகர் ெஞசித் சியம்பைா-
பிட்டியவின �மைமையில் விகச்ட 
குழுரவானமற நியமித்துளக்ளன. 
இந�க குழுவில் அமைச்சர்க்ளான 
சைல் ொஜ்பக்ஷ, ்பநதுை குைவர்�ன, 
வாசுக�வ நாையககாெ, இொஜாஙக 
அமைச்சர் சுசில் பிகெம ரஜயநத், 
்பாொளுைனற உறுப்பினர்க்ளான 
கயந� கருைாதிைகக, ெவூப் ஹககீம, 
அநுெ பிரிய�ர்சன யாப்்பா, ெஞசித் 
ைத்துை ்பண்டாெ, விஜித்� கஹெத் 

ைற்றும எம.ஏ.சுைநதிென ஆகிகயார் 
நியமிககப்்பட்டுள்ளனர்.  

07 ஆம திகதி ஐககிய ைககள 
சகதி ்பாொளுைனற உறுப்பினர்கள 
குழுரவானறு எனமன சநதித்து 
்பாொளுைனற அைர்வுகளில் ்பஙககற்-
்ப�ற்காக �ஙகளுககு ்பாதுகாப்பு 
அளிககுைாறு விகச்ட ககாரிகமக 
முனமவத்�னர். சகை ்பாொளுைனற 
உறுப்பினர்களின ்பாதுகாப்ம்ப 
உறுதிப்்படுத்� ச்பாநாயகர் எனற 
வமகயில் எனககு ர்பாறுப்புள்ளது 
என்பம� ஏற்கிகறன. 

\சகை எம.பிககளுககும ்பாது -
காப்பு வழஙக க�மவயான 
அமனத்து ந்டவடிகமககளும 
எடுத்துளக்ளன. க்டந� தினஙக-
ளில் ந்டந� சம்பவஙகள மீணடும 
ந்டககாதிருககும வமகயில் எம.
பிககள ர்பாறுப்பு்டன ரசயற்்ப்ட 
கவணடும என்பக�ாடு உமெயாற்-
றுமகயில் ஆககொஷைாக ஏமனய 

எம.பிககம்ள �னிப்்பட்்ட ரீதியில் 
அவைதிககும வமகயில் க்பசுவம� 
�விர்த்துகரகாள்ள கவணடும. 
இ�மன கடுமையாக பின்பற்றுைாறு 
ககாருகிகறன எனறும ச்பாநாயகர் 
ர�ரிவித்�ார்.   

அமனத்து ர்பாறுப்புகம்ளயும 
அந�க குழுவுககு வழஙகியுளக்ளன. 
ந்டந� சம்பவஙகள குறித்து கவமை-
யம்டகிகறன.

்பாொளுைனறத்திற்குள ந்டப் -
்பவற்மற ்பாொளுைனறத்துககு 
ரவளியில் எடுத்துச் ரசல்ை எதிர்-
்பார்ககவில்மை. நீதிைனறத்திற்கு 
ரகாணடு ரசல்வ�ற்கு சட்்டத்தில் 
இ்டமில்மை. அ�ற்கான க�மவயும 
கிம்டயாது, சம்பயில் ந்டககும 
அமனத்து வி்டயஙகம்ளயும சம்பக-
குளக்ள தீர்கக கவணடும. சிகெஷ்ட 
எம.பிகள அ்டஙகிய குழுரவானறு 
நியமிககப்்பட்டுள்ளது எனறும 
அவர் குறிப்பிட்்டார்.  

ொமழசநசமன மீனெர்கள்... 
உறவினர்கள ைற்றும ்ப்டகு உரி -

மையா்ளர்கள கநற்று ைாளிகாவத்ம�-
யிலுள்ள க்டற்ரறாழில் அமைச்சில் 
அமைச்சர் ்டக்ளஸ் க�வானந�ாமவ 
சநதித்து அது ர�ா்டர்்பாக  கைநதுமெ -
யாடினர்.

க்டந� 26 ஆம திகதி ரசப்ர்டம -
்பர் ைா�ம வாமழச்கசமனயிலிருநது 
க்டலுககுச் ரசனற நானகு க்டற்ரறா -
ழிைா்ளர்கள காைாைல் க்பாயிருந�-
னர். 

இவர்கள அந�ைான தீவுப் ்பகுதி -

யில் இநதியப் க்டற்்பம்டயினொல் 
மீட்கப்்பட்டு �ற்க்பாது ரசனமன-
யில் �டுத்து மவககப்்பட்டுள்ளனர்.   
அமைச்சர் ்டக்ளஸ் க�வானந�ா, 
ர�ா்டர்ச்சியாக கைற்ரகாண்ட முயற்-
சிகம்ளயடுத்து இநதிய சட்்ட ஏற்்பா-
டுகளின அடிப்்பம்டயில் எதிர்வரும 
14 ஆம திகதி இவர்கள விடு�மை 
ரசயயப்்ப்டவுள்ளனர். 

நானகு மீனவர்கம்ளயும அவர்க-
்ளது ்ப்டமகயும நாட்டிற்கு ரகாணடு -
வருவ�ற்கான ஏற்்பாடுகள ர�ா்டர்-

்பாககவ கநற்மறய சநதிப்பினக்பாது 
கைநதுமெயா்டப்்பட்டுள்ளது.

அக�கவம்ள, புத்�்ளம கற்பிட்-
டிப் பிெக�சத்தில் சுருககுவமை 
ர�ாழிலில் ஈடு்படு்பவர்களுககான 
அனுைதிமய வழஙகுைாறு பிெக�ச 
மீனவர்கள அமைச்சர் ்டக்ளஸ் 
க�வானந�ாமவ கநற்று சநதித்து 
கைநதுமெயாடியுள்ளனர்.  

நீதிைனற உத்�ெவின்படி கற்பிட்-
டிப் பிெக�சத்ம�ச் கசர்ந� சுைார் 53 
க்பருககு சுருககு வமை அனுைதி 

வழஙகப்்பட்டு வருவ�ாகவும, 
அம�வி்ட சுைார் 120 க்பர் சுருககு 
வமைககான அனுைதிகம்ள வழஙகு -
ைாறும ககாரிகமக முனமவத்�னர்.  

மீனபிடித் ர�ாழில் முமறகள 
ர�ா்டர்்பாக புதிய ஒழுஙகு விதிமு-
மறகள �யாரிககப்்பட்டு வருவ�ாக-
வும அதுவமெயில் ர�ாழிலில் ஈடு-
்படுவது ர�ா்டர்்பாக சமைந�ப்்பட்்ட 
அதிகாரிகளு்டன ஆொயந� பினனர் 
முடிமவ ர�ரிவிப்்ப�ாகவும க்டற்-
ரறாழில் அமைச்சர் ர�ரிவித்துள்ளார். 

சம்பயில் இ்டமவ்பற்்ற நைாதைல்... 
நீதிைனறத்தின ஊ்டாக �ண்டமன 

வழஙகக கூடிய குற்றைாகும. இது 
ர�ா்டர்பில் உரிய ந்டவடிகமக 
இனகறல் உச்ச நீதிைனறத்திற்கு 
ரசல்ை கநரிடுரைன எதிர்�ெப்பு 
பிெ�ை ரகாற்டா ைக ஷைன கிரி-
ரயல்ை கநற்று ்பாொளுைனறத்தில் 
ர�ரிவித்�ார்.  

ச்பாநாயகரின அறிவிப்ம்ப 
ர�ா்டர்நது கருத்துத் ர�ரிவித்� 
அவர் கைலும குறிப்பிடுமகயில்,  

எம.பிககளின ்பாதுகாப்ம்ப உறு-
திப்்படுத்� ந்டவடிகமக எடுத்�து 
ர�ா்டர்்பாக நனறி ர�ரிவிககிகறன. 
குழுரவானமற நியமித்துளளீர்கள. 
குழுவி்டமிருநது எனன எதிர்்பார்க-

கிறீர்கள என்பம� ர�ளிவு்படுத்�-
வில்மை. நீஙகள கண்டது எனன 
என்பம� ்பற்றி இது வமெ எதுவும 
அறிவிககவில்மை. எைது சிறப்பு -
ரிமை சட்்டத்தின பிெகாெம ்பாொளு-
ைனறத்திற்குள மவத்து   எம.பியின 
ரசயற்்பாட்டிற்காக �ாககுவது, 
அவைதிப்்பது, கவணடுரைனகற 
இம்டயூறு ரசயவது உச்ச நீதிைன-
றத்தின ஊ்டாக �ண்டமன வழங-
கக கூடிய குற்றைாகும. இந�ப் 
பிெச்சிமனமய ்பாொளுைனறத்திற்கு 
ரவளியில் ரகாணடு ரசல்ை நாம 
விரும்பவில்மை. உரிய ந்டவடிகமக 
இனகறல் உச்ச நீதிைனறத்திற்கு 
ரசல்ை கநரிடும எனறார்.  

செத் ர்பானகசககா எம.பி(ஐ.
ை.ச) கருத்துத் ர�ரிவிகமகயில்,  

இந� சம்பயிலும க்டந� சம்ப -
யிலும ந்டந�ம� அமனவரும 
அறிகவாம. எனகவ ர�ா்டர்நது 
ைாறி ைாறி க்பசி கசறுபூசிக ரகாள -
வதில் ்பயனில்மை. எதிர்காைத் -
தில் சகைெது ஒத்துமழப்பு்டன 
ரசயற்்பட்டு இனியும இவவாறு 
ந்டககாதிருப்்பம� உறுதி ரசயய 
கவணடும எனறார்.

அமைச்சர் வாசுக�வ நாையக -
காெ குறுககீடு ரசயது கருத்துத் 
ர�ரிவித்�ார்.  

எம.பியின சட்்டபூர்வ ரசயற் -
்பாடு ர�ா்டர்பிகை நிமையியற் கட் -

்டம்ளயில் குறிப்பி்டப்்பட்டுள்ளது 
எனறார்.  

 ெஞசித் ைத்துை ்பண்டாெ 
(ஐ.ை.ச) கருத்துத் ர�ரிவிகமகயில்  

்பாொளுைனற உறுப்பினர்கள 
ர�ா்டர்பில் ரவளியில் நல்ை -
பிப்பிொயம கிம்டயாது. அந� 
நிமைமைமய அமனவரும 
இமைநது ைாற்ற கவணடும. 
விவாதிகககவ ்பாொளுைனறம வரு -
கிகறாம. �வறாக க்பசினால் ைன -
னிப்புக ககாருகிகறாம. அ�ற்காக 
�ாகக முயல்வம� ஏற்க முடியாது. 
்பாொளுைனறம ரகௌெவைாக 
இ்டைாக ைாற்றப்்ப்ட கவணடும 
எனறார்.

சிெகரனி்டம TID...
ரகாழுமபு ்பயஙகெவா� குற்றத் -

�டுப்பு பிரிவின அறிவுறுத்�லுககு-
கமைவாக வவுனியா ்பயஙகெவா� 
குற்றத்�டுப்பு பிரிவினொல் �மிழ்த்-
க�சிய வாழ்வுரிமை இயககத்தின 
�மைவர் வி.எஸ்.சிவகெமன ைன-
னாரில் உள்ள அவெது அலுவைகத் -
தில்  ரசவவாய கிழமை (07) விசாெ-
மைககுட்்படுத்தியுள்ளனர்.

 இவ விசாெமையினக்பாது, 
க்டந� காை சிவில் சமூக ரசயற்்பாடு-
கள ந்டாத்திய நிகழ்வுகள ர�ா்டர்்பா-
கவும குறிப்்பாக ைாவீெர் தின நிகழ்-
வுகள சம்பந�ைாகவும ்பல்கவறு 
ககாைத்தில் ககளவிகள ர�ாடுத்�-
�ாகவும ர�ரிவித்�ார்.

எமமை சிவில் சமூக ரசயற்்பா -
டுகளில் இருநது விைககி, எைது 

சனநாயக குெல்வம்ளமய நசுககும 
வி�ைாககவ அவர்களின ககளவிகள 
காைப்்பட்்ட�ாகவும அவர் கைலும 
ர�ரிவித்�ார்.  சிவில் அமைப்புக-
கம்ள வலுப்்படுத்� கவணடும 
எனறு சர்வக�ச அெஙகில் ஜனாதி-
்பதி கூறுகிறார், ஆனால் ைறுபுறத்-
தில் சிவில் அமைப்புககம்ள நசுகக 
முமனகிறது அெசின புைனாயவு 

அமைப்புகள. அெசின இவவாறான 
ரநருககடிகம்ளச் கணடு நாம அச்சப் -
்ப்டப்க்பாவதில்மை. இவவி�ைான 
விசாெமைகள எைககு புதியமவ 
அல்ை. எனகவ எைது சமூக்பணி   
ர�ா்டரும. சிவில் சமூக அமைப்புக-
கம்ள இைஙமக அெசு ர�ா்டர்நது 
நசுகக முமனவது கவ�மனககுரிய 
வி்டயம எனறும அவர் ர�ரிவித்�ார். 

்பா்டசாமலகளில் வகாவிட...
ர்பாது சுகா�ாெ ்பரிகசா�கர் சஙகத் -

தின �மைவர் உபுல் கொஹை ர�ரி-
வித்�ார்.  

நாட்டில் மீணடும ரகாவிட் 
-  ்பெவல் அதிகரித்துள்ளமை ர�ா்டர்-
பில் கருத்து ரவளியிடுமக்பாது 
இ�மனத் ர�ரிவித்� அவர் கைலும 
குறிப்பிடுமகயில்,  

்பா்டசாமை கட்்டமைப்புககுள 
நிர்வாகப் பிரிவினர் ைற்றும ைாை-
வர்கள ைத்தியில் ர்பரும்பாைா -
கனார் ரகாவிட்   ர�ாற்றா்ளர்க்ளாக 
அம்டயா்ளம காைப்்படுகினறனர். 
இ�னால் சிை இ்டஙகளில் ரகாவிட் 
-  ரகாத்�ணிகளும ்பதிவாகிக ரகாண-
டிருககினறன.  

இவவாறு அதிகரித்துவரும 
ரகாவிட்  ர�ாற்று ்பவமைக கட்டுப் -
்படுத்� கவணடிய முழு ர்பாறுப்பும 
்பா்டசாமை நிர்வாகப் பிரிவினரு-
ம்டய�ாகும. அக�க்பானறு ைாை-
வர்களும , ர்பற்கறாருககும இந� 
ர்பாறுப்பு காைப்்படுகிறது.  

சுகா�ாெ விதிமுமறகள அமனத்-

ம�யும முமறயாகப் பின்பற்று-
ைாறு ர்பற்கறார் �ைது பிளம்ள-
கம்ள ர�ா்டர்நதும அறிவுறுத்� 
கவணடும. குறிப்்பாக ்பா்டசாமை-
களுககுள சுகா�ாெ விதிமுமறகம்ள 
எந�ரவாரு சந�ர்ப்்பத்திலும மீற 
கவண்டாம எனறு அறிவுறுத்துவது 
அத்தியாவசியைான�ாகும எனறார். 

ஒநர குடும்பதமதை நசர்நதை...   
்பகுதியில் புதிய வீ்டமைப்பு திட்-

்டத்தில் வசித்�வர்கக்ள இவவாறு 
உயிரிழநதுள்ளனர்.  

எஸ்.பிொனசிஸ் (70) (�நம�), 
பி.கைைாவதி (65) (�ாய), பிொனசிஸ் 
குைார்ொஜ் (40) (ைகன) ஆகிகயாகெ 
உயிரிழநதுள்ள�ாக ர்பாலிஸார் 

ர�ரிவித்�னர்.   ரொரசல்ை ைற்றும 
வட்்டவம்ள ெயில் நிமையஙகளுககு 
இம்டயில் 103 மைல் கல் ்பகுதியில் 
முற்்பகல் 11.45 அ்ளவில் மூவரும 
ெயிலில் கைாதுணடுள்ளனர்.  

  இம மூவரும உயிரிழப்்ப�ற்கு 
முனனர், ரொசல்ை ெயில் நிமையத் -

தில் ்பணியாற்றும ஒருவரி்டம, ெயில் 
வரும கநெம குறித்து வினவி விட்டு, 
ரொசல்ை ெயில் நிமையத்திலி -
ருநது வட்்டவம்ள ெயில் நிமையம 
கநாககி ந்டநது ரசனற�ாக ர�ரிவிக-
கப்்படுகிறது.  சம்பவத்தில் உயிர்-
ழந� மூவரின ச்டைஙகளும நாவைப்-

பிட்டி ைாவட்்ட மவத்தியசாமைககு 
ரகாணடு ரசல்ைப்்பட்டு பிகெ� ்பரி-
கசா�மனககாக பிகெ� அமறயில் 
மவககப்்பட்டுள்ளன.    சம்பவம 
ர�ா்டர்பில் கைைதிக விசாெமை-
கம்ள வட்்டவமை ர்பாலிஸார் 
கைற்ரகாணடு வருகினறனர்.  

சம்பநதைப்்படந்டாருக்கு எதிராக சட்ட...
ந்டவடிகமககம்ள வெகவற்்ப�ாக-

வும அவர் சம்பயில் ர�ரிவித்�ார்.   
்பாொளுைனறத்தில் கநற்று வர்த்�க 

அமைச்சு, நுகர்கவார் ்பாதுகாப்பு இொ-
ஜாஙக அமைச்சு உளளிட்்ட அமைச்சுக-
களின வெவு ரசைவுத்திட்்டம மீ�ான 
குழுநிமை விவா�த்தில் உமெயாற்றும 
க்பாக� அவர் இவவாறு ர�ரிவித்�ார்.   

விவா�த்தில் ர�ா்டர்நதும உமெ-
யாற்றிய இொஜாஙக அமைச்சர் 
�யாசிறி ஜயகசககெ,   

மூ்டப்்பட்டுள்ள ரநசவுக மகத்-
ர�ாழில் நிமையஙகம்ள திறப்்ப�ற்-
கும அவற்றுககான உ்பகெைங-
கம்ள ர்பற்றுக ரகாடுப்்ப�ற்கும 
ந்டவடிகமக எடுககப்்படும. ்பத்திக 
ர�ாழில்துமறமய முனகனற்றுவ-
�ற்கான ்பல்கவறு ந்டவடிகமககள 
எடுககப்்பட்டுள்ளன. க்டந� மூனறு 
ைா�ஙகளில் ஆயிெத்திற்கும கைற்-

்பட்க்டாருககு அ�ற்கான ்பயிற்சிகள 
வழஙகப்்பட்டுள்ளன.   அத்து்டன 
வ்டககு,கிழககில் ரநசவுக மகத்ர�ா-
ழில் துமறமய முனகனற்றுவ�ற்கான 
்பல்கவறு ரசயற்்பாடுகள எடுககப்-
்பட்டுள்ளன. வ்டககில் ்பயிற்சி நிமை-
யஙகம்ள உருவாககவும �ற்க்பாது 
இயஙகும ்பயிற்சி நிமையஙகம்ள 
கைம்படுத்�வும ந்டவடிகமக கைற்-
ரகாள்ளப்்பட்டுள்ள நிமையில் அவற்-
றுககாக 45 இைட்சம ரூ்பா நிதி ஒதுக-
கப்்பட்டுள்ளது.   

அக�கவம்ள,வ்டககில் உற்்பத்தி 
ரசயயப்்படும ர்பாருட்கம்ள அஙகு 
விற்்பமன ரசயவ�ற்கான சநம� 
வாயப்ம்ப ர்பற்றுக ரகாடுககவும 
ந்டவடிகமக எடுககப்்பட்டுள்ளது 
எனறும இொஜாஙக அமைச்சர் 
�யாசிறி ஜயகசககெ கைலும ர�ரிவித்-
�ார்.  

பிரிததைானியாவு்டன் ்பாதுகாப்பு...
ரஜனெல் கைல் குனெட்ை உறுதிய-

ளித்துள்ளார்.  
ரகாழுமபிலுள்ள பிரிட்்டன 

உயர்ஸ்�ானிகொையத்தில் ்பாது-
காப்பு ஆகைாசகொக கம்டமை-
யாற்றி �னது ்ப�விக காைத்ம� 
நிமறவு ரசயது நாடு திரும்பவுள்ள 
ககர்ைல் க்டவிட் அஷைான, ்பாது-
காப்பு ரசயைா்ளர் ரஜனெல் கைல் 
குைெட்ைமவ சநதித்�ார். இ�ன 
க்பாக� அவர் இவவாறு உறுதியளித்-
துள்ளார்.  

இந�ச் சநதிப்பு (08)ரசவவாய-
கிழமை ்பாதுகாப்பு அமைச்சில் 
நம்டர்பற்றக�ாடு இதில் , புதிய 
்பாதுகாப்பு ஆகைாசகொக ர்பாறுப்-
க்பற்கவுள்ள ககர்ைல் க்பால் 
கிக்ளட்்டனும கைநது ரகாண்டார்.  

இந� சநதிப்பின க்பாது, இைங-
மகயில் �ான க்டமையாற்றிய காைத் -
தில் ்பாதுகாப்பு அமைச்சு வழங-
கிய ஒத்துமழப்புககாக ககர்ைல் 
அஷைான ்பாதுகாப்பு ரசயைா்ள-
ருககு நனறி ர�ரிவித்�ார். ்ப�விக 

காைத்ம� நிமறவு ரசயது நாடு 
திரும்பவுள்ள ்பாதுகாப்பு ஆகைாச -
கரின கசமவமய, ்பாதுகாப்பு ரசய-
ைா்ளர் ்பாொட்டியது்டன, அவெது 
எதிர்காை ரசயற்்பாடுகள ரவற்றிக-
ெைாக அமைய வாழ்த்துககம்ளயும 
ர�ரிவித்�ார்.  

இக�கவம்ள, இரு நாடுகளுக-
குமிம்டகய நிைவும ்பாதுகாப்பு 
உறவுகம்ள கைலும வலுப்்படுத்� 
�னது முழு ஒத்துமழப்ம்பயும 
ஆ�ெமவயும ர�ா்டர்நதும வழங-
குவ�ாக உறுதியளித்� ்பாதுகாப்பு 
ரசயைா்ளர், புதிய ்பாதுகாப்பு 
ஆகைாசகொக ர்பாறுப்க்பற்கவுள்ள 
ககர்ைல் கிக்ளட்்டனுககும வாழ்த்-
துகம்ள ர�ரிவித்�ார்.  

்ப�விக காைத்ம� நிமறவு ரசயது 
ரகாணடு நாடு திரும்பவுள்ள ்பாது-
காப்பு ஆகைாசகருககு அவரின 
கசமவமயப் ்பாொட்டும வமகயில் 
நிமனவுச் சினனம ஒனமறயும ்பாது-
காப்பு ரசயைா்ளர் இந� சநதிப்பின-
க்பாது வழஙகினார். 

இநதிய முப்்பம்ட தைை்பதி...
மவத்தியசாமையில் அனுைதிக-

கப்்பட்டுள்ள�ாக இநதிய ஊ்டகங -
கள ரசயதி ரவளியிட்டுள்ளன.   

ககாமவ, சூலூர் விைானப்-
்பம்ட �்ளத்திலிருநது  கநற்று 
பிற்்பகல் நீைகிரி ைாவட்்டத்தில் 
உள்ள ரவலிங்டன மையத்துககு 
புறப்்பட்டுச் ரசனற  இொணுவ 
ரஹலிரகாப்்டர்   கட்டுப்்பாட்ம்ட 
இழநது காட்க்டரி ைமைப்்பகுதியில் 
விழுநது வி்பத்துககுள்ளாகியுள்ளது. 
இ�னக்பாது   ரஹலிரகாப்்டரில் 
இொணுவ அதிகாரிகள உளளிட்்ட 14 
க்பர் ்பயைம ரசயதுள்ள�ாக ர�ரி-
விககப்்படுகினறது.

இதில் ஏழு க்பர் உயிரிழநதுள்ள 

நிமையில், ஐவர் மீட்கப்்பட்டு மவத்-
தியசாமையில் அனுைதிககப்்பட்-
டுள்ள�ாகவும இநதிய ஊ்டகஙகள 
ரசயதி ரவளியிட்டுள்ளன. ஏமன-
யவர்கள குறித்� வி்பெஙகள ரவளி-
யாகவில்மை.   உ்டல்கள தீயில் 
கருகியுள்ள�ால் உயிரிழந�வர்கம்ள 
அம்டயா்ளம காண்பதில் சிககல் 
ஏற்்பட்டுள்ள�ாகவும ர�ரிவிககப்-
்பட்டுள்ளது.    ரஹலிரகாப்்டரில் 
இநதிய முப்்பம்டகளின �மைமை 
�்ள்பதி பிபினொவத்தும ்பயைம 
ரசயதுள்ள�ாக �கவல்கள ரவளியா-
கியுள்ள நிமையில், அவர் குறித்� �க-
வல்கள கநற்று ரவளியாகவில்மை 
என்பதும குறிப்பி்டத்�ககது.  

ஐநது அடி இருமபு வகாக்கிமய...
ரகாககி ரவற்றிகெைாக அகற்றப்-

்பட்டுள்ளது.  
காலி கொப்பிட்டிய க்பா�னா 

மவத்தியசாமையின சத்திெ சிகிச்மச 
பிரிவின துமறசார் நிபுைர்க்ளான 
ெசிகக ்பத்திென ைற்றும ்பாலித்� 
்ப்டடுவ ஆகிகயாொல் அவ இருமபு 
ரகாககி  அகற்றப்்பட்டுள்ளது.  

சத்திெ சிகிச்மசககுட்்படுத்�ப்்பட்-
்டவர் 40 வயதும்டய இெணடு பிள -

ம்ளகளின �ாரயன ர�ரியவநதுள -
்ளது. இந� ர்பணணின கைவர், 
மீனபிடிகக ்பயன்படுத்�ப்்படும 
இருமபு ரகாககியால் ர்பணமை 
குத்தியுள்ளார்.  

கநற்றுமுனதினம அதிகாமை 
1.30 ைணிய்ளவில் குத்திய ரகாககி -
யு்டன காலி கொப்பிட்டிய மவத்திய -
சாமையில் அவர் அனுைதிககப்்பட் -
்டார். இ�னக்பாது மவத்தியர்கள 

இருவொல் ஒனறமெ ைணி கநெ 
சத்திெசிகிச்மசயின பினனர் 05 அடி 
நீ்ளைான இருமபு ரகாககி அகற்றப் -
்பட்டு ர்பண காப்்பாற்றப்்பட்டுள -
்ளார்.  

�ற்க்பாது அந� ர்பண மிகவும 
சிறந� உ்டல் ஆகொககியத்து்டன 
இருப்்ப�ாக மவத்தியர் ர�ரிவித் -
துள்ளார். வீட்டில் கைவன ைமன -
விககிம்டயில் ஏற்்பட்்ட குடும்ப 

�கொறு காெைைாக கைவர் இந� 
ரசயமை ரசயதுள்ளார்.  

எனினும அதிஷ்டவசைாக அந 
ர்பணணின மக நெமபு அல்ைது 
எலுமபுககு கச�ம ஏற்்ப்டா� 
வமகயில் 05 அடி ரகாககி இறங -
கியுள்ளது. இ�னால் உயிருககு 
ஆ்பத்தினறி அந� ர்பண காப்்பாற் -
றப்்பட்டுள்ளாரென மவத்தியர்கள 
ர�ரிவித்துள்ளனர்.

மூன்று சநநதைக ே்பர்களுக்கும...
்பாம� ்பாவிப்்ப�ற்கு அனுைதி வழஙகிய குற்றச்சாட்டின க்பரில் 
மகது ரசயயப்்பட்டு வி்ளககைறியலில் மவககப்்பட்டுள்ளார். இந� 
வழககு இனறு (09) அமழககப்்ப்ட உள்ள�ாகவும ர�ரிய வருகின-
றது.  

பிம்ஸவ்டக் வசயலாைர்
மிட்டிருப்்ப�ாகவும ஜனாதி்பதி ர�ரிவித்�ார்.   

ரகாவிட்19 ர�ாற்றுப் ்பெவல் நிமைமை காெைைாகக குறிப்-
பிட்்ட தினத்தில் ந்டத்துவ�ற்கு முடியாைல் க்பான ஐந�ாவது 
பிமஸ்ர்டக ைாநாட்ம்ட, எதிர்வரும வரு்டத்தின மு�ல் காைாண -
டில் ந்டத்� முடியுைாகுரைனறு, ஜனாதி்பதி நமபிகமக ர�ரிவித் -
�ார்.   

ஜனாதி்பதியின ரசயைா்ளர் பி.பீ.ஜயசுந�ெ, பிமஸ்ர்டக ரசய-
ைகத்தின ்பணிப்்பா்ளர்க்ளான ஹூமசன முஷாெஃப் (Hossain 
Mosharaf), ைஹிசினீ ரகாரைானகன (Mahishini Colonne) ஆகி-
கயாரும இச்சந�ர்ப்்பத்தில் இமைநதுரகாணடிருந�னர். 

2020இல் நிமனவுதினம... 
பூககம்ளத் தூவி, அஞசலி ரசலுத்தி அ�மனப் ்ப்டம எடுத்து முகநூ-
லில் ்பதிவு ரசய�னர்.  

 அவர்கம்ளப் ்பயஙகெவா� �ம்டச் சட்்டத்தின கீழ் கல்கு்டா 
ர்பாலிஸார் மகது ரசய�னர். இது ர�ா்டர்்பான வழககு வாமழச்-
கசமன நீதிவான நீதிைனறத்தில் நம்டர்பற்றுவந�து. வாமழச்-
கசமன ைாவட்்ட நீதிைனற நீதி்பதி எம.எச்.எம.்பசீல் முனனிமை-
யில் இவ வழககு கநற்று விசாெமைககு எடுத்துகரகாள்ளப்்பட்்ட 
து. இவ வழககில் ஆஜொகிய சிகெஷ்ட சட்்டத்�ெணி க.சுகாஸ் விண-
ைப்பித்� பிமை ைனுவின அடிப்்பம்டயில் 10 க்பரும கநற்று 
விடு�மை ரசயயப்்பட்்டனர். 

ஓைநமதையில் 100 Kg...
பிெக�சஙகம்ளச் கசர்ந�வர்கர்ளனவும   ஓைநம� ர்பாலிஸார் 
கைைதிக விசாெமைகம்ள ந்டத்தி வருவ�ாகவும ர்பாலிஸ் ஊ்ட -
கப்பிரிவு  ர�ரிவித்துள்ளது. 

அரச இரசாயன ்பகுப்்பாய்வு...
ஒத்துமழப்பு பிெதி நிறுவனம, நீதி 
அமைச்சு ைற்றும அெச இெசாயன ்பகுப் -
்பாயவு திமைகக்ளத்திற்கு இம்டகய மகச் -
சாத்திடும நிகழ்வு நீதியமைச்சர் ஜனாதி்பதி 
சட்்டத்�ெணி எம. யூ .எம அலிசப்ரியின 
�மைமையில் கநற்று (08) நீதி அமைச்சில் 
நம்டர்பற்றது.  

4 மில்லியன அரைரிகக ர்டாைர் 
ரகாரிய குடியெசின உ�வியின கீழ்(Grand 
Aid) ரசயற்்படுத்�ப்்படும இத்திட்்டத் -
தின ஊ்டாக அெச இெசாயன ்பகுப்்பாயவு 
திமைகக்ளத்தின க்பாம�ப்ர்பாருள 
ைற்றும நீதிைனற �்டயவியல் ஆயவுக -
கூ்ட ்பரிகசா�மன உ்பகெைஙகம்ள 

கைம்படுத்�வும, க்பாம�ப்ர்பாருள 
ைற்றும நீதிைனற �்டயவியல் அறிவியல் 
ர�ா்டர்்பாக ்பயிற்சிகம்ளப் ர்பற்றுக 
ரகாடுககவும ைற்றும ஆயவுகூ்ட �க -
வல்கம்ள முகாமைப்்படுத்தும ர�ாகுதி 
ஒனமற நிறுவுவ�ற்கு எதிர்்பார்ககப் -
்பட்டுள்ளது.

இத்திட்்டம ரசயல்்படுத்�ப்்பட்்ட�ன 
பினனர் அெச இெசாயன ்பகுப்்பாயவு 
திமைகக்ளத்தின க்பாம�ப்ர்பாருள 
ஆயவு ந்டவடிகமககம்ள கைற்ரகாள -
ளும திறன அதிகரிககப்்பட்டு சரியான 
கநெத்துககு நமபிகமகயான அறிகமக -
கம்ள ர்பற்றுகரகாடுகக முடியும. 

நசதைனப் ்பசமை உற்்பததி... 
மவத்தியர் அைல் ஹர்ஷ � சில்வா ைற்றும 
வழிகாட்்டலில் ஸ்ரீ ைஙகா ஹ�பிை 
அதிகாெ சம்பயின உயர்ைட்்ட அதிகாரிகள 
கைநதுரகாணடிருந�னர்   

இ�னக்பாது க�ர்நர�டுககப்்பட்்ட 
ைாவட்்டஙகளில் கச�னப் ்பசம்ள உற் -
்பத்தி திட்்டத்தின கீழ் ைட்்டகக்ளப்பு, 
அம்பாமற, திருககாைைமை, நுவரெ -
லியா ைற்றும கணடி ஆகிய ைாவட்்டங -
களில் கச�னப் ்பசம்ள உற்்பத்திமய 
ஊககுவிககும வமகயில் விவசாயிக -
ளுககு உ்பகெைஙகள வழஙகுவ�ற்கான 
கவமைத்திட்்டஙகள முனரனடுககப் -
்பட்டு இருப்்ப�ாக இஙகு கைநதுமெயா -
்டப்்பட்்டது.   ைட்்டகக்ளப்பு ைாவட் -
்டத்தின 14 பிெக�ச ரசயைா்ளர் 
பிரிவுகளிலும 6,303 விவசாயிகளுககு 

உ்பகெைஙகள எதிர்வரும நாட்களில் 
வழஙகப்்ப்ட உள்ளது. இவ கவமைத் 
திட்்டத்தில் ககாெம்ளப்்பற்று வாமழச் -
கசமன பிெக�ச ரசயைா்ளர் பிரிவில்  405 
விவசாயிகளுககும ைணமுமன வ்டககு 
பிெக�ச ரசயைா்ளர் பிரிவு 499 விவசாயிக -
ளுககும ைணமுமன ர�ற்கு ைற்றும எரு -
வில்்பற்று பிெக�ச ரசயைா்ளர் பிரிவில் 
429 விவசாயிகளுககும ககாெம்ளப்்பற்று 
பிெக�ச ரசயைா்ளர் பிரிவில் 1,108 விவ -
சாயிகளுககும, ைணமுமன கைற்கு 
பிெக�ச ரசயைா்ளர் பிரிவில் 641 விவ -
சாயிகளுககுைாக மு�ற்கட்்டைாக 3,801 
விவசாயிகளுககு விவசாய உ்பகெைஙகள 
ர்பற்றுகரகாடுப்்ப�ற்காக ந்டவடிகமக 
எடுககப்்பட்டுளர�ன  இககைநதுமெயா -
்டலில் ர�ரிவிககப்்பட்்டது.  

உரிய தீர்மெப்...   
ரகாளகைனகள க�ஙகிக கி்டககின-
றன. நீண்டகாைம அமவ துமற-
முகத்தில் க�ஙகிக கி்டப்்ப�ால் 
ர்பாருட்கள ்பழு�ம்டயும நிமை 

ஏற்்ப்டைாம அவற்மற விடுவிப்்ப -
�ற்கு அெசாஙகம உரிய ந்டவடிக -
மககம்ள கைற்ரகாள்ள கவணடும 
எனறும அவர் கைலும ர�ரிவித்�ார். 
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தகவல் அறியும் உரிமைகககான 
ஆமைககுழு உறுப்பினர் 
நியைனஙகள் தகாைதம்

தகவல் அறியும் உரிமைகககான ஆமைககுழு 
உறுப்பினர் நியைன தகாைதஙகள் ததகாடர்பில் ட்-
ரகான்ஸ்பேரனசி இனடர்தநெஷனல் ஸ்ரீ லஙககா நிறு-
வனம் கவனம் தெலுத்துகிறது. 

தகவல் அறியும் உரிமைச் ெட்டத்தின கீழ் 
நிறுவப்பேட்ட ்ைறபேகார்மவ ைறறும் ்ைனமு-
மறயீட்டு அமைப்பேகான தகவல் அறியும் உரி-
மைகககான ஆமைககுழுவகானது நெகாட்டின மிக 
முககியைகான சுதந்திரைகாக தெயறபேடககூடிய 
தபேகாது நிறுவனஙகளில் ஒனறகாக ககாைப்பேடுகி-
றது. இந்த ஆமைககுழுவகானது ்ைனமுமறயீட்-
டுடன ததகாடர்புமடய விடயஙகமை விெகாரமை 
தெயதல், மீள் திருத்தஙகளுகககான பேரிந்துமர-
கமை வழஙகுதல், தகாைகாக தவளிப்பேடுத்தும் 
தகவல்கள் ைறறும் அறிகமகயிடல், பேதிவு முககா-
மைத்துவம் குறித்து வழிககாட்டல்கமை வழஙகு-
தல், குறறம் தெயததகாக கூறப்பேடும் விடயஙகள் 
ததகாடர்பில் விெகாரமைகமை ் ைறதககாண்டு அது 
ததகாடர்பில் வழககு ததகாடுத்தல் ைறறும் விழிப்-
புைர்வு நெடவடிகமககமை ்ைறதககாள்ைல் 
்பேகானற பேல முககிய விடயஙகமை RTI ெட்டத்தி-
னூடகாக ்ைறதககாள்கிறது. இருப்பினும், கடந்த 
இரண்டு ைகாதஙகைகாக ஆமையகாைர்கள் இல்லகா-
ைல் இந்த ஆமைககுழுவகானது சிறப்பேகாக தெயற-
பேட முடியகாத நிமலயில் இயஙகுகிறது.  

இலஙமகயின முதலகாவது தகவல் அறியும் 
உரிமைகககான ஆமைககுழுவின பேதவிகககாலம் 
இந்த வருடம் தெப்தடம்பேர் ைகாதம் 30 ஆம் திக-
தியுடன நிமறவுறறது. இதமனத் ததகாடர்ந்து 
பேகாரகாளுைனற ்பேரமவயகானது தகவல் அறியும் 
உரிமைகககான ஆமைககுழுவின ஆமையகா-
ைர்கமை நியமிகக இலஙமக ெட்டத்தரணிகள் 
ெஙகம், சிவில் ெமூக அமைப்புககள், பேதிப்பேகா-
சிரியர்கள் ைறறும் ஏமனய ஊடகதுமற ெகார் 
தெயறபேகாட்டகாைர்கள் ைறறும் தவளியீட்டகாைர்க-
ளின அமைப்புககளிடம் பேரிந்துமரகமை ்ககாரி 
அமழப்பு விடுத்தது. ஆமைககுழுவின நியை-
னஙகளுககு 20 ்ைறபேட்ட பேரிந்துமரகள் கிமடக-
கப்தபேறறுள்ைதகாக பேகாரகாளுைனற ் பேரமவயகானது 
ததரிவித்துள்ைது. 

அண்மையில் நெமடதபேறற அமைச்ெரமவ 
ஊடக ெந்திப்பின ்பேகாது தவகுென ஊடக 
அமைச்ெர் டல்ஸ அழகப்தபேருை கருத்து ததரிவிக-
மகயில், தகவல் அறியும் உரிமைகககான ஆமைக-
குழுவின ததகாடர்ச்சியகான தெயறபேகாட்டின முககி-
யத்துவத்மத வலியுறுத்தியதுடன தபேகாருத்தைகான 
பேரிந்துமரகமை ஜனகாதிபேதியின பேகார்மவககு 
தககாண்டு தெல்வது பேகாரகாளுைனற ்பேரமவயின  
கடமை எனவும் இறுதியகாக ஜனகாதிபேதியினகால் 
குறித்த பேதவிகளுகககான நியைனஙகமை வழங-
கப்பேடும் எனபேமதயும் 
சுட்டிக  ககாட்டினகார்.  

த க கா வி ட் - 1 9 
ததகாறறின பேரவல் ககார-
ைைகாக, பேல தகவல் 
அறியும் விண்ைப்-
பேஙகள் நிரகாகரிககப்-
பேட்டதன ககாரைைகாக 
அதிகைவகான ்ைனமு-
மறயீடுகள் ஆமைக-
குழுவிறகு கிமடக-
க ப் த பே ற று ள் ை த கா க 
ததரிவிககப்பேடுகிறது. 

fpuhkpa tPlikg;Gj;Jiw kw;Wk; eph;khzk; kw;Wk; fl;bl
nghUl;fs; ifj;njhopy;fs; Cf;Ftpj;jy; ,uh[hq;f mikr;R 

fl;blq;fs; jpizf;fsk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
Etnuypahtpy; Ml;fis gjpT nra;Ak; jpizf;fsj;jpw;fhf 
kj;jpa khfhz mYtyfj;jpw;fhf cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s

fl;blj;jpy; ELV Kiwikia toq;fy;> epWTjy;> ghpNrhjpj;jy; 
kw;Wk; nraw;gl itj;jy;

[Contract No.: 04-03-12-2021/CT64]
1. fPNo tpghpf;fg;gl;lthWk; 8.1 kpy;ypad; &ghtpy; kjpg;gPL nra;ag;gl;lJk; 

~Etnuypahtpy; Ml;fis gjpT nra;Ak; jpizf;fsj;jpw;fhf kj;jpa khfhz 

mYtyfj;jpw;fhf cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s fl;blj;jpy; ELV Kiwikia 

toq;fy;> epWTjy;> ghpNrhjpj;jy; kw;Wk; nraw;glitj;jy;| Mfpatw;wpw;fhf 

fl;blq;fs; jpizf;fs> jpizf;fs ngWiff; FOj;; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis ngw;Wf; nfhs;thh;. 

 eph;khzf; fhyg;gFjpahdJ 49 ehl;fshFk;.

2. tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw 

%yk; elhj;jg;gLk;. 

3. xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhf rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; gpd;tUtdtw;iwf; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

 m)  tpiykDf;fis %Lk; jpfjp tiuAk; eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp 

mjpfhurigAld; <vk;-4 my;yJ Nkw;gl;l juj;jpy; kpd;dpay; kw;Wk; 

nghwpKiw NritfSf;fhd Jiwapy; gjpT ngw;wpUj;jy;.

 M)  ELV Kiwikia toq;fy;> epWTjy; kw;Wk; Ngzy; Mfpatw;wpy; 

Mff;Fiwe;jJ 5 tUl mDgtj;ijAk; fle;j %d;W tUlq;fspy; epfuhd 

Mw;wypy; 10 nraw;wpl;lq;fis jpUg;jpfukhf g+h;j;jp nra;jpUj;jy;.

    mj;Jld;~1987 Mk; Mz;bd; 03 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; 

rl;lj;jpd; gpufhuk;> ,yq;if> nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthsUld; 

jq;fis tpiykDjhuh;fs; jq;fis gjpT nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

gjpT nra;jypd; rhd;wpjopd; (gprpV-03) %yg;gpujpahdJ tpiykDTld; 

rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. gprpV-03 rhd;wpjio rkh;g;gpf;fhtpbd; ve;jnthU 

tpiykDjhuUf;Fk; ngWifahdJ toq;fg;gl khl;lhJ.|

5. Mh;tKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy fz;b> fl;blq;fs; jpizf;fs 5 

Mk; tyaj;jpw;fhd gpujhd nghwpapayhshplkpUe;J ngw;W mNj Kfthpapy; 

ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 4 kzp tiuAk; 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

 njhlh;G ,yf;fq;fs; gpd;tUkhW: njhiyNgrp: 081-2236653. njhiyefy;: 

081-2234255

6. 2021.12.08 Mk; jpfjpapypUe;J 2021.12.21 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J 

gp.g. 3 kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf %thapuj;J Ie;E}W &ghit 

(3>500 &gh) nrYj;jpa gpd;dh;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; 

nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. 

7. 2021.12.23 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; 

tifapy; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; xg;gilf;fg;glyhk; my;yJ gjpTj; 

jghypy; jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO> fl;blq;fs; jpizf;fsk;> 2 

Mk; khb> ~nrj;rphpgha|> gj;juKy;y vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. 

tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh;> gj;juKy;y> ~nrj;rphpgha|> 2 Mk; khb> 

fl;blq;fs; jpizf;fs xg;ge;j fpisapy; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; 

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

8.  tpiykDf;fs; mitfis ngWtjw;fhd ,Wjpj; jpfjpapypUe;J my;yJ 

ve;jnthU ePbf;fg;gl;l fhyg;gFjpapypUe;J 77 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; 

jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

9.  midj;J tpiykDf;fSk; gpd;tUk; tifapyike;Js;s 

tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;:

 �  tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; III Mk; gphptpy; mlf;fg;gl;Ls;s gbtj;jpy;.

fl;blq;fs; gzpg;ghsh; ehafj;jpd; ngahpy; toq;fg;gl;bUj;jy;.

 �  105>000.00 &gh njhiff;fhftpUj;jy;.

 �    2022 Vg;uy; 06 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy;. 

 �   tpiykDjhuh;fSf;fhd gzpg;Giufspd; 13.1 cgthrfj;jpy; 

Rl;bf;fhl;bathwhd Kftuhz;iknahd;wpdhy; toq;fg;gl;bUj;jy;. 

10.  ghJfhg;G ghpNrhjid epkpj;jk; tpiykDf;fis %Lk; Neuj;jpw;F Mff; 

Fiwe;jJ 1 kzpj;jpahyj;jpw;F Kd;duhf ~nrj;rphpgha| ,lg;gug;gpDs; 

cl;nry;YkhW ePq;fs; mwpTiu toq;fg;gLfpwPh;fs;. 

nghwpapayhsh; vk;.Vr;.vk;. ,];kapy;>

fl;blq;fs; gzpg;ghsh; ehafk;>

fl;blq;fs; jpizf;fsk;> 2 Mk; khb> ~nrj;rphpgha|> gj;juKy;y.

www.buildings.gov.lk  

ngah; khw;wk;
,uhr tPjp Nfhg;gha; njw;F 

Nfhg;gha; vd;w Kfthpapy; 

trpf;Fk; kjpaofd; rhDrhe;jp 

Mfpa ehd; ,d;W Kjy; vdJ 

ngaiu kjpaofd; rhD vd 

khw;wpf; nfhs;fpd;Nwd; vdTk; 

,dpNky; rfy Mtzq;fspYk; 

vdJ Gjpa ngaiuNa 

gad;gLj;JNtd; vdTk; 

mt;thNw ifnahg;gkpLNtd; 

vdTk; ,j;jhy; ,yq;if 

rdehaf Nrhryprf; FbauRf; 

Fk; kf;fSf;Fk; mwpaj; 

jUfpd;Nwd;.

kjpaofd; rhD     

,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;
cjtpg; gzpg;ghsh; (eph;thfk; kw;Wk; kdpjtsq;fs;) - 01 gjtp

 Nkw;gb gjtpf;F Ml;Nrh;j;jYf;F ,iaghf gpuRhpf;fg;gl;l tpsk;guj;jpd; jpUj;jk;

vk;khy; jpdfud; gj;jphpifapy; 2021-12-06Mk; jpfjp 17Mk; ,yf;fg; gf;fj;jpy; gpuRhpf;fg;gl;l tpsk;guj;jpy; 

gjtpf;F tpz;zg;gpf;Fk; ,Wjp ehs; Fwpg;gplg;gl;bUf;ftpy;iy. ,J njhlh;gpy; vkJ ftiyiaj; 

njhptpj;Jf;nfhs;fpNwhk; vd;gJld; ,e;jg; gjtpf;fhd jifik tha;e;j tpz;zg;gjhuh;fs; 2021-12-27Mk; 

jpfjp my;yJ mjw;F Kd; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; vd;gNjhL ,J njhlh;ghd Nkyjpf 

jfty;fis vkJ http//www.girti.gov.lk/ vDk; ,izajsj;jpypUe;J  ngw;Wf;nfhs;syhk;.

&. 120>000 kpy;ypad; jpiwNrhp Kwpfis toq;fy;

2025 \\A|| ,d; 9.00% njhlh;fspd; fPo; &. 25>000 kpy;ypaidAk; 2027 \\A|| ,d; 10.30% njhlh;fspd; fPo; 

&. 20>000 kpy;ypaidAk;  2029 ~~A|| ,d; 13.00% njhlh;fspd; fPo; &. 20>000 kpy;ypaidAk; 2031 'A" 

,d; 11.25% njhlHfspd; fPo; &. 55>000 kpy;ypaidAk; nfhz;l jpiwNrhp Kwpfs; 2021 jpnrk;gH 13Me;  

jpfjp  ,lk;ngWk;  Vyq;fspd; mbg;gilapy; toq;fg;gLfpd;wd.

,j;jpiwNrhp Kwpfspd; tpguq;fs; fPNo jug;gLfpd;wd.

njhlh;fs; 9.00% 2025 \\A|| 10.30% 2027 \\A|| 13.00% 2029 \\A|| 11.25% 2031 \\A||

ISIN* LKB 01225E019 LKB 00827J152 LKB 01529A012 LKB 01231C151

Kd;itf;fg;gl;l njhif
&. 25>000 

kpy;ypad;

&. 20>000 

kpy;ypad;

&. 20>000 

kpy;ypad;

&. 55>000 

kpy;ypad;

eWf;F tPjk;
9.00% 

Mz;nlhd;wpw;F

10.30% 
Mz;nlhd;wpw;F 

13.00% 
Mz;nlhd;wpw;F

11.25% 
Mz;nlhd;wpw;F

toq;fg;gl;l jpfjp 2013 Nk 01 2019 xf;NlhgH 15 2014 [dthp 01 2019 khHr; 15

Kjph;Tj; jpfjp 2025 Nk 01 2027 xf;NlhgH 15 2029 [dthp 01 2031 khHr; 15

eWf;Ff; nfhLg;gdTfs; 

nrYj;jg;gLk; jpfjpfs;

01 Nk & 01 
etk;gH

15 Vg;uy; & 15 
xf;NlhgH

01 a+iy & 01
15 khHr; & 15 
nrg;nlk;gH

xd;WNrh;e;j tl;b tPjk;
&. 100.00 ,w;F 

&. 1.0939

&.100.00 ,w;F 

&. 1.7261

&.100.00 ,w;F 

&. 5.8995

&.100.00 ,w;F 

&. 2.8280

Vy tpw;gidj; jpfjp 2021 jpnrk;gH 13> jpq;fl;fpoik 

tpiyf;Fwpg;gPL 

rkh;g;gpf;fg;gLtjw;fhd 

,Wjp jpfjpAk; NeuKk; 

2021 jpnrk;gH 13> jpq;fl;fpoik K.g. 11.00 kzp

jPHg;gdTj; jpfjp 2021 jpnrk;gH 15

tpiyf; Fwpg;gPl;bd; 

Mff; Fiwe;j njhif

 Ie;J kpy;ypad; &gha;fs; (&. 5>000>000/-) mj;Jld; xU kpy;ypad; 

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

Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;J  cz;ikahd tpiyfspd; (eWf;Ff; nfhLg;gdTj; jpfjpapypUe;J 
jPHg;gdT nra;Ak; ehs; tiuahd xd;WNrh;e;j tl;b ePq;fyhf) mbg;gilapy; tpiyf; Fwpg;gPLfs; 
Nfhug;gLfpd;wd. tpiyf; Fwpg;gPLfs; ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; toq;fg;gl;l ,yj;jpudpay; 
tpiyf;Fwpg;gPL rkHg;gpf;fpd;w trjpapD}lhf khj;jpuNk Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;.

xt;nthU njhlHfs;/ ISIN njhlHgpYk;> re;ij epiyikfSf;fika Kd;itf;fg;gl;l 
njhifapid tpQ;rhj VNjDk; njhifapid ,yq;if kj;jpa tq;fp Vw;Wf;nfhs;syhk;. 

nghJg;gLfld; jpizf;fsk; vk;.,rl;.vk;. Mrpk;
 nghJg;gLfldpd; fz;fhzpg;ghsH/ gjpthsH

30> [dhjpgjp khtj;ij> nfhOk;G-01.

njhiyNgrp: +94112477011> njhiyefy;: +94112477687
ntg;jsk;: www.cbsl.gov.lk

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

,yq;if tq;fp 2541938

nfg;gpl;ly; viyad;]; ypkpnll; 2317777

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

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

vd;v];gP gz;l; kNd[;kd;w; fk;gdp ypkpnll; 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]; ypkpnll; 2675096

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

toq;Fk; mYtyfk;

 fPo;f;fhZk; Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;Jk; ve;jnthU chpkk; ngw;w th;j;jf tq;fpfsplkpUe;Jk; 

jpiwNrhp cz;bay;fisf; nfhs;tdT nra;AkhW nghJ kf;fs; miof;fg;gLfpd;wdh;.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig

jpUNfhzkiy JiwKfj;jpy; nghwpapay; Ntiyj;js fl;blj;ij eph;khzpj;jy;

(Contract No.: SLPA/CD/TRINCO/ESSB)
1.  'jpUNfhzkiy JiwKfj;jpy; nghwpapay; Ntiyj;js fl;blj;jij eph;khzpg;gjw;fhf (Contract 

No.:SLPA/CD/TRINCO/ESSB)| jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J JiwKfq;fs; 

kw;Wk; fg;gw; Nritfs; mikr;rpd; nrayhsUf;fhf JiwKfq;fs; kw;Wk; fg;gw; Nritfs; mikr;rpd; 

mikr;R ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis miof;fpd;whh;. ,e;j xg;ge;jj;jpd; 

fPohd NtiyahdJ gpujhdkhf Njitahd nkU$l;ly; kw;Wk; Nritfisalf;fpa %d;W khb fl;bl 

eph;khzkhFk;. nkhj;j jiug;ghdJ mz;zsthf 1800 rJu kPw;wuhFk;.

2. xg;ge;jj;ij ngWtjw;fhd jFjpf;fhf gpd;tUtd g+h;j;jp nra;ag;gly; Ntz;Lk;.

 �    tpiykDjhuh; CIDA (Kd;G ICTAD vd miof;fg;gl;lJ) gjpT rp-2 juk; kw;Wk; rp-3 

xg;ge;jf;fhuh;> fl;bl eph;khzj;jpy; tpN\lj;Jtk; ngw;wtuhftpUj;jy;.

 �  Eroc.drc.gov.lk vd;w ,izajsj;jpypUe;J xd;-iyapd; %ykhf tpiykDjhuhpdhy; 

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l 1987 Mk; Mz;bd; 03 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fspd; 8 Mk; gphptpd; 

fPo; toq;fg;gl;l nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s gjpnthd;W.

3.  jpUNfhzkiy> rPdd; Flh> jpUNfhzkiy JiwKfk;> ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig> 

tjptpl Kfhikahshpd; mYtyfj;jpy; 2022.01.04 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F tpiykD 

Kd;Ndhbf; $l;lKk; mjidj; njhlh;e;J js tp[aKk; eilngWk;.

4.  2021.12.13 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.01.24 Mk; jpfjp tiuAk; (,U ehl;fSk; mlq;fyhdit) 

Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.30 kzpf;Fk; gp.g. 2 kzpf;Fkpilapy; ngNrt mlq;fyhf 35>000 &ghit 

kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzkhf nrYj;jpa gpd;dh;> nfhOk;G-01> nya;ld; g];jpad; tPjp> 45 

Mk; ,yfj;jpYs;s ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig> xg;ge;jq;fs; kw;Wk; tbtikj;jy; gphpT> 

xg;ge;jq;fs; kw;Wk; tbtikj;jYf;fhd gpujhd nghwpapayhsUf;F vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; mthpdhy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; toq;fg;gLk;. 

mNj mYtyfj;jpy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; ,ytrkhf ghPl;rpf;fg;glyhk;.

5. tpiykDf;fs; 120 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;Nfhuy; MtzkhdJ jghYiwnahd;wpy; mlf;fg;gl;L ghJfhg;ghf Kj;jpiuaplg;gl;L 

jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Construction of Engineering Workshop Building at 
Trincomalee Port (Contract No.: SLPA/CD/TRINCO/ESSB)” vd Fwpg;gplg;gl;L gjpTj; jghypy; 

jiyth;> mikr;R ngWif FO> JiwKfq;fs; kw;Wk; fg;gw; Nritfs; mikr;R> ,y. 19> 

irj;jpa tPjp> nfhOk;G-01 vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ NkNyAs;s 

KfthpapYs;s JiwKfq;fs; kw;Wk; fg;gw; Nritfs; mikr;rpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;.

7.  midj;J tpiykDf;fSk; 2>100>000 &gh ngWkjpahd tpiykDg;gpiznahd;Wld; 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDg;gpizahdJ 2022.06.21 Mk; jpfjp tiuAk; 

nry;YbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.

8. Ntiyfspd; g+h;j;jp nra;jYf;fhd Neur;rl;lfk; 365 ehl;fshFk;.

9.  ,U gpujpfspYs;s tpiykDf;fs; 2022.01.25 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpastpy; rkh;g;gpf;fg;gl;L 

mitfs; gp.g.2 kzpf;F %lg;gl;L mitfis %ba gpd;dh; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. 

tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; tpiykDf;fis jpwf;Fk; 

Ntisapy; rKfkspf;FkhW Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;.

10.  ve;jnghU Nkyjpf tpguq;fSk; xg;ge;jq;fs; kw;Wk; tbtikj;jYf;fhd gpujhd 

nghwpapayhshplkpUe;J NkNyAs;s Kfthpapy; ngw;Wf; nfhs;sg;glyhk;. (njhiyNgrp: 011-

2380517)

  Nkw;$wg;gl;Ls;s midj;Jk; eroc.drc.gov.lk vd;w ,izajsj;jpypUe;J xd;-iydpy; 

fhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.

jiyth;>

mikr;R ngWiff; FO>

JiwKfq;fs; kw;Wk; fg;gw; Nritfs; mikr;R>

,y. 19> irj;jpa tPjp>

nfhOk;G-01.

ntypfk gpuNjr rig

njdpgpl;ba re;ij tstpYs;s fl;blj;ij Nkk;gLj;jy;

01.  ntypfk gpuNjr rigapd; ngWiff; FOj;jiythpdhy; ntypfk gpuNjr 

rigf;fhf &gh 8>110>203.55 ,w;fhd nrytpdk; cj;Njrpf;ffg;gl;Ls;s 

(vjph;;ghuhj nryTfs; kw;Wk;  tl; thp jtph;e;j) kw;Wk; tpghpf;fg;gl;Ls;sthW 

cj;Njr njdpgpl;ba> re;ij tshfj;jpYs;s fl;blj;ij Nkk;gLj;Jtjw;fhf 

jFjpAk; jifikAk; ngw;Ws;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

  eph;khzpf;fg;gl;Ls;s fl;blj;jpd; kpFjp Ntiyfs; kw;Wk; foptiwj; 

njhFjpnahd;iw eph;khzpj;jy; ,f; ifj;njhopypy; mlq;Fk; epyj;ijr; 

rPuikj;jy; nfhq;fphPl; Ntiyfs;> Nkrd; Ntiyfs;> guj;jy; Ntiyfs;> 

mYkpdpak; fjTfs; kw;Wk; [d;dy;fs;> fz;zhb Ntiyfs; (nlk;gh;l;) 

kpd;rhu Ntiyfs;> ePh; toq;fy; kw;Wk; epy myq;fhuk; Nghd;wit ,f; 

ifj;njhopypd; Kf;fpa mk;rq;fshFk;. 

 eph;khzpg;Gf; fhyk; 180 ehl;fshFk;.

02.  Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;NfhUk; Kiwikapd; gpufhuk; 

,t;tpiykDf; Nfhug;gLk;.

03.  nraw;wpl;lj;jpd; nkhj;j cj;Njr nrytpdk; &gh Ik;gJ kpy;ypad;fspw;Ff; 

Fiwthapd;> mur epjpr; Rw;wwpf;if 4/2016 (III) ,d; gpufhuk; eph;khzf; 

ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rig (CIDA) apy; fl;blq;fspw;fhf C6 
my;yJ C7 juq;fspy; njd; khfhzj;jpy; gjpT nra;ag;ngw;Ws;s 

xg;ge;jf;fhuh;fspw;F ,jw;fhf Kd;Dhpik mspf;fg;gLk;.

  (Bidding will be conducted through National Competitive Bidding (NCB) Since the 
Estimated value of work to be perfomed under this procurement (excluding VAT and 
other taxes) is below Rs.50 Mn., regional preference and CIDA grade preference shall 
apply as stipulated in Public finance Circular No. 04/2016 (III)

04.  ,jw;fhf Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis thu Ntiy 

ehl;fspy; mYtyf Neuq;fspy;> ntypfk gpuNjr rig mYtyfj;jpy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njhiyNgrp ,yf;fk; : 041-2254287)

05.  2021.12.13 Kjy; 2021.12.27 tiu K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 ,w;fhd fhyg;gphptpy;> 

ntypfk gpuNjr rigapd; nrayhsUf;F vOj;JUt tpz;zg;gnkhd;iw 

rkh;g;gpj;J &gh 3>000.00 ,w;fhd kPsspf;fg;glhj gbtf; fl;lzj;ij nrYj;jp 

,jw;fhd tpiykDg;gbtq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.

06.  tpiykDf;fis> %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp vdj; jahhpf;fg;gl;L jdpj;jdp 

ciwfspy; Nrh;j;J kPz;Lk; mtw;iw xNu ciwapy; Nrh;j;J mjd; ,lJgf;f 

Nky; %iyapy; 'njdpgpl;ba re;ij tshfj;jpYs;s fl;blj;ij Nkk;gLj;jy;" 

vdf;Fwpg;gpl;L Kj;jpiuapl;L> 2021.12.28 md;W K.g.10.30 ,w;F Kd;dh; 

gpd;tUk; Kfthpf;F gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; my;yJ mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s tpiykDg; ngl;bapw; Nrh;j;jy; %yk; rkh;g;gpf;fyhk;. 

tpiykDf;fs; %lg;gl;lJk; cldbahf mit jpwf;fg;gLk; mt; Ntisapy; 

tpiykDjhuh; my;yJ mthpd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpnahUth; 

rKfkspj;jpUf;fyhk;.

07. tpiykDf;fs; 2021.12.28 Kjy; 77 ehl;fspw;F nry;ygbahFjy; Ntz;Lk;.

08.  rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fSld; &gh 80>000.00 ,w;fhd kPsspf;fg;gLk; 

tpiykDg;gpizankhd;W fhrhf my;yJ tq;fp tiunthd;whf 

rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk; vd;gJld;> mJ tq;fp tiunthd;wpd; 

tpiykDg;gbtj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW ,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld;> 

2022.04.11 Mk; jpfjp tiu nry;YgbahFjy; Ntz;Lk;.

jiyth;> ngWiff;FO

gpuNjr rig

ngNyz> ntypfk

njhiyNgrp  : 041-2252330

njhiyefy;  : 041-2253930

kpd;dQ;ry;  : weliprasa@gmail.com

n p p NN

tpiykD mioj;jy;
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khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp tptfhuq;fs; ,uh[hq;f mikr;R

JICA epjpaspf;fg;gl;l tsu;e;JtUk; gpuhe;jpaq;fspy; fpuhkpa cl;fl;likg;G 

mgptpUj;jpj; jpl;lk; (RIDEP) – Loan No. SL-P116

jpl;l mKyhf;fy; gpupT – tl kj;jpa khfhzk;

Nfs;tpkD ,yf;fk;: PL/5/W/RIDEP/2021/12/1

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

tl kj;jpa khfhzj;jpd; nghyd;dWit khtl;lj;jpy; ntypfe;j gp.r. 

gpuptpy; k`pe;jfk kw;Wk; k`nrd;Gw xUq;fpize;j ePu; toq;fy; jpl;l 

epu;khzj;jpd; ngWif 

1.  tsu;e;JtUk; gpuhe;jpaq;fspy; fpuhkpa cl;fl;likg;G mgptpUj;jp jpl;lj;jpd; nryit Nehf;fp [g;ghd; 

ru;tNjr xj;Jiog;G epWtdj;jplk; (JICA) ,Ue;J ,yq;if rdehaf Nrhrypr FbauRf;F fld; xd;W 

fpilf;fg;ngw;Ws;sJ. fhw;W}l;b> Kd; FNshupNdw;w miw kw;Wk; mOj;j tbfl;bfs;> ngNuh rPke;J 

jiu ePu;Njf;fq;fs;> gk;gpf; $lk;> gad;ghl;Lf; fl;blk;> cl;nfhs;sypy; J}a;ikg;gLj;jh ePu; gpupj;njLj;jy; 

gk;gpfs; kw;Wk; Neub tpepNahf mikg;Gf;fhd VFD gk;gpfspd; toq;fy; kw;Wk; epWTjy;> midj;J Jizg; 

nghUl;fSlDk; FNshupNdw;w mikg;G nghjp> DI kw;Wk; HDPE J}a;ikg;gLj;jh ePu; Kjd;ikf; Fohia 

toq;fy; kw;Wk; gjpj;jy;>  HDPE tpepNahff; Foha; tiyaikg;G> thy;Tfspd; toq;fy; kw;Wk; epWTjy;> 

FWf;fpizg;G kjF> fpilkl;l Jisapliy gad;gLj;jp ghijf; flg;G kw;Wk; tPl;L ,izg;Gfspd; Vw;ghL 

cl;gl tof;fkhd Rj;jpfupg;G Miy> frd; Fsj;jpy; nfhs;jpwd; epu;khzk; cl;gl k`pe;jfk kw;Wk; 

k`nrd;Gw xUq;fpize;j cg jpl;lj;jpd; Nju;Tnra;ag;gl;l $Wfspd; tp];jupg;Gf;fhd ePu; toq;fy;> 

mikg;gpd; epu;khzj;jpw;fhd xg;ge;jj;jpd; fPo; jFjpAila nfhLg;gdTfSf;F ,e;jf; fldpd; gFjpia 

gad;gLj;j cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 

2.  [g;ghdpa ODA fld;fspd; fPohd ngWiff;fhf nghUj;jkhd topfhl;ly;fSf;F mikthd eilKiwfs; 

%yk; tpiyf;Nfl;G elj;jg;gLtNjhL fld; cld;gbf;ifapy; tpgupf;fg;gl;Ls;sthW> jFjpAila %y 

ehLfspy; ,Ue;J midj;J tpiykDjhuu;fSf;Fk; jpwf;fg;gl;Ls;sJ. 

3.  fhw;W}l;b> Kd; FNshupNdw;w miw kw;Wk; mOj;j tbfl;bfs;> ngNuh rPke;J jiu ePu;Njf;fq;fs;> gk;gpf; 

$lk;> gad;ghl;Lf; fl;blk;> cl;nfhs;sypy; J}a;ikg;gLj;jh ePu; gpupj;njLj;jy; gk;gpfs; kw;Wk; Neub 

tpepNahf mikg;Gf;fhd VFD gk;gpfspd; toq;fy; kw;Wk; epWTjy;> midj;J Jizg; nghUl;fSlDk; 

FNshupNdw;w mikg;G nghjp> DI kw;Wk; HDPE J}a;ikg;gLj;jh ePu; Kjd;ikf; Fohia toq;fy; kw;Wk; 

gjpj;jy;>  HDPE tpepNahff; Foha; tiyaikg;G> thy;Tfspd; toq;fy; kw;Wk; epWTjy;> FWf;fpizg;G 

kjF> fpilkl;l Jisapliy gad;gLj;jp ghijf; flg;G kw;Wk; tPl;L ,izg;Gfspd; Vw;ghL cl;gl 

tof;fkhd Rj;jpfupg;G Miy> frd; Fsj;jpy; nfhs;jpwd; epu;khzk; cl;gl k`pe;jfk kw;Wk; k`nrd;Gw 

xUq;fpize;j cg jpl;l ePu; toq;fy; mikg;ig epu;khzpj;jy; kw;Wk; g+u;j;jp nra;tjw;fhf jFjpAila 

tpiykDjhuu;fsplk; ,Ue;J njhopy; toq;Feu; rhu;gpy; khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp tptfhuq;fs; 

,uh[hq;f mikr;R> mikr;R ngWiff; FO> jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 

jw;NghJ Nfhug;gLfpd;wd. 

4.  tpiykDjhuu;fspd; jifikf;F ePu; toq;fy; kw;Wk; fopfhd; mikg;gpy; C2 kw;Wk; my;yJ mjw;F Nky; 

juj;ij nfhz;l CIDA gjpit ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.  

 Fwpg;G I:  xg;ge;jk; toq;f fUj;jpy;nfhs;tjw;F> tpiykD Mtzj;jpy; Kd;dpiyg;gLj;jg;gl;l rpy jifik 

msTNfhy; fPOs;s ml;ltizapy; jug;gl;Ls;sJ.

nghj ,y./ cUg;gb ,y. SL-P116/NCP/WS/2020/07

kPsspf;fg;glhj itg;G ,. &gh 80>000.00

tpiykD nry;Ygb 2022.06.24 md;W tiu

tpiykD gpiz 8.0 kpy;ypad; ,. &gh (2022.07.22 md;W tiu nry;Ygb)

jifik msTNfhy; 01. ePu; toq;fy; kw;Wk; fopfhz; mikg;gpy; C2 my;yJ mjw;F Nkw;fl;l 

CIDA juk; kw;Wk;  CIDA gjptpd; gpujp.
02. ,yq;ifapd; kj;jpa kw;Wk; khfhz tu;j;jf gjpT epu;thfk; xd;wpd; 

tu;j;jfg; gjptpd; gpujp xd;W.

03. PCA 3 gbtk; (,e;j gpuj;jpNaf tpiykDTf;fhf 1987 ,d; 3 Mk; ,yf;f 

nghJ xg;ge;j rl;lj;jpd; fPo; xg;ge;jjhuu;fspd; gjpthsu;fspd; gjpT) 

epjp epiy 2018 [dtup 1Mk; jpfjpapy; ,Ue;J mKyhFk; tifapy; fle;j %d;W 

Mz;Lfspy; 535 kpy;ypay; ,. &gh Fiwe;jgl;r ruhrupa Mz;L epu;khzg; 

Gus;T 

epjp tsq;fs; 140 kpy;ypad; ,. &gh jputr; nrhj;Jfs; kw;Wk; fld; trjpapd; Fiwe;jgl;r 

njhif 

epu;khz mDgtk; fle;j 10 Mz;Lfspy; Fiwe;jJ gpd;tUk; mk;rq;fis ntw;wpfukhf g+u;j;jp 

nra;jpUj;jy;

• xt;nthd;Wk; Fiwe;jJ 50 fp.kP. ePsk; nfhz;l Foha;fs; 

xg;ge;jj;jpd; HDPE ,d; toq;fy; kw;Wk; gjpj;jy; my;yJ ,jid 

xj;j gz;Gila Fiwe;jJ ,uz;L xg;ge;jk; kw;Wk;

• fhw;W}l;b kw;Wk; mOj;j tbfl;b Kjypait cl;gl;l jiu 

ePu;j;Njf;fq;fspd; epu;khzk; kw;Wk; tof;fkhd ePu; Rj;jpfupg;G 

$Wfspd; fl;Lkhd rptpy; Ntiyfs;> fsQ;rpa $Wfs;> gad;ghl;L 

fl;bl Ntiyfs; cl;gl;L Fiwe;jJ xU xg;ge;jk; kw;Wk;

• fl;Lg;ghl;L gdy;fSld; mkpo;jF gk;gpapd; ePu; toq;fy; mikg;Gfs; 

cs;slf;fpa kpd; nghwpKiw> VSD gk;gpfs;> jput FNshupNdw;w 
mikg;Gfs; kw;Wk; gFjp jhdpaq;fp mikg;Gfs; rhu;e;j Kd;Dupik 

Ntiyfspd; toq;fy; kw;Wk; epWTjypy; Fiwe;jJ xU xg;ge;jk; 

kw;Wk; ehnshd;Wf;F Fiwe;jgl;rk; 500 cum nfhs;ssT nfhz;l 

tof;fkhd Rj;jpfupg;G Miyapd; epu;khzk;.      

tpiykDTf;F Ke;jpa 

re;jpg;gpd; jpfjp kw;Wk; Neuk; 

kw;Wk; jsg; gazk;

mEuhjGuk;> jpl;l mKyhf;fy; mYtyfj;jpy; 2021.12.21 Mk; jpfjp 

K.g. 10.00f;F. mNj ehs; gp.g. 02.00f;F jsg; gazk; xd;W Vw;ghL 

nra;ag;gl;Ls;sJ.

tpiykDTf;F Ke;jpa 

re;jpg;gpd; ,lk;

jiyik nrayhsupd; nrayfk;> tl kj;jpa khfhzk;> tl kj;jpa khfhz 

rig tshfk;> `up];re;jpu khtj;ij> mEuhjGuk;> ,yq;if

Fwpg;G II: JV ,w;fhf CIDA gjpT Njit. jifik kw;Wk; jFjp msTNfhypd; 2.1.4 ,yf;f cWg;Giuia 

ghu;f;fTk;. 

5.  Mu;tk; nfhz;l jFjpAila tpiykDjhuu;fs; njh.Ng. 011-2667748> njhiyefy;: 011-2667768> nfhOk;G 

08> fpd;rp tPjp> ,y. 157V> tsu;e;JtUk; gpuhe;jpaq;fspy; fpuhkpa cl;fl;likg;G mgptpUj;jpj; jpl;lk;> jpl;l 

Kfhikj;Jt gpuptpd; mYtyfk;

my;yJ

  njh.Ng. 025 2222875> njhiyefy;: 025 2222875> kpd;dQ;ry;: ridep.piuncp@gmail.com> mEuhjGuk;> 

ji`afk> GGJ khtj;ij> fl;lk; 3> ,y. 3063> jpl;l mKyhf;fy; gpupT> khfhz jpl;l gzpg;ghsu; (tl 

kj;jpa khfhzk; - RIDEP) mYtyfj;jy; Nkyjpf tpguq;fis ngwyhk; vd;gNjhL tpiykD Mtzq;fis 

guPl;rpf;f KbAk;.

6.  kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf vz;gjhapuk; ,yq;if &ghit (,. &gh 80>000.00) nrYj;jp NkYs;s KftupfSf;F 

vOj;J%y tpz;zg;gk; xd;iw rku;g;gpj;J Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; %yk; tpiykD Mtzq;fspd; 

KOikahd njhFjp xd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;. fl;lzk; nuhf;fg;gzkhf nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

  tpiykDf;fis Nky; Fwpg;gplg;gl;l Kftupapy; 2021.12.09 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2021.12.30 Mk; jpfjp tiu 

rhjhuz Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 3.00 tiu nfhs;tdT nra;a KbAk;. 

 fl;lzk; nrYj;jpa gpd;> MHtKila tpiykDjhuu;(fs;) Mtzj;jpd; PDF tbtj;ij Nfhuyhk;.

7.  tpiykDjhuu;fSf;fhd mwpTWj;jy;fspd; Vw;ghLfs; kw;Wk; xg;ge;jj;jpd; nghJ epge;jidfs; rpW 

gzpfspd; ngWiff;fhd [g;ghdpa ODA fld;fspd; fPo; epiyahd tpiykD Mtzj;jpd; Vw;ghLfspy; 

mikAk;.

8.  Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l mry; kw;Wk; efy; tpiykDf;fis ntt;NtW fbj ciwfspy; ,l;L> fbj 

ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “SL-P116/NCP/WS/2020/07 Mk; ,yf;f nghjpf;fhd tpiykDf;fs;” 
vd;W Fwpg;gpl;L 2021.12.31 Mk; jpfjp gp.g. 2.00 my;yJ mjw;F Kd;du; “jiytu;> mikr;R ngWiff; 

FO> epjpg; gpupT> khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp tptfhuq;fs; ,uh[hq;f mikr;R> ,y. 330> 

a+dpad; gpNs];> nfhOk;G 02” vd;w Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;GtJ my;yJ NkYs;s Kftupapy; 

ifg;gl;Ls;s tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bapy; ,lyhk; vd;gNjhL tpiykDf;fs; vl;L kpy;ypad; ,yq;if &gh 

(,. &gh 8>000>000.00) tpiykDgpiz xd;iw nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

  ,yq;if kj;jpa tq;fp %yk; ,yq;ifapy; gjpT nra;ag;gl;l kw;Wk; mq;fPfupf;fg;gl;l tu;j;jf tq;fp 

xd;wpdhy; toq;fg;gl;l epge;jidaw;w NfhUk;NghJ ngwj;jf;f tq;fp cj;juthj tbtj;jpy; tpiykD 

gpiz ,Uj;jy; Ntz;Lk;. NtW ve;j xU tbtpyhd tpiykD gpizfSk; Vw;fg;glkhl;lhJ. 

9.  epjpg; gpupT> khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp tptfhuq;fs; ,uh[hq;f mikr;R> ,y. 330> a+dpad; 

gpNs];> nfhOk;G 02 vd;w Kftupapy; tpiykDf;fs; Vw;gJ KbTw;w gpd; Neupbahf gq;Nfw;f tpUk;Gk; 

tpiykDjhuu;fs; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; cld; jpwf;fg;gLk;. 

jiytu;

mikr;R ngWiff; FO

khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp tptfhuq;fs; ,uh[hq;f mikr;R

,y. 330> a+dpad; gpNs];> 

nfhOk;G - 02 

njhiyNgrp: 011 - 2399735, njhiyefy;: 011-2329725

kpd;dQ;ry;: secretary@pclg.gov.lk
jpfjp: 2021.12.09



உலக அளவில் மலலரியா 
சம்பவஙகள் கடந்த ஆண்டு 
அதிகரித்த்தாக உலக 
சுகா்தார அமமப்பு த்தரிவித-
துள்ளது.  

கடந்த ஆண்டு 240 மில்லி-
யன் மலலரியா சம்பவஙகள் 
்பதிவாகின. அ்தற்கு முநதிய 
ஆண்டு ்பதிவானம்த விட 
அது 14 மில்லியன் அதிகம.  

உயிரிழப்பு எண்ணிகமக 
கடந்த ஆண்டு 620 ஆயிரத-
ம்தத ்தாண்டியது. அ்தற்கு முநதிய 
ஆண்மடக காட்டிலும அது கணிச -
மான அதிகரிப்பு.  

தகாவிட் கட்டுப்்பாடுகளால் 
மலலரியாமவத ்தடுப்்பதில், அமட -
யாளம காண்்பதில், ்பாதிககப்்பட்-
லடாருககுச் சிகிச்மச அளிப்்பதில் 
இமடயூறு ஏற்்பட்ட்தாக சுகா்தார 
வல்லுநரகள் கூறுகின்்றனர.  

ஆபிரிககாவில் சஹாரா ்பாமல -
வனததுககுத த்தன்்பகுதியில் 
வசிககும மககலள த்பரும்பாலும 

மலலரியா லநாயால் ்பாதிககப்்ப-
டுகின்்றனர. உயிரிழந்தவரகளில் 
சுமார 80 வீ்தததினர 5 வயதுககும 
கும்றவான பிள்மளகள்.  

புதிய மலலரியா ்தடுப்பூசியின் 
உடனடி விநிலயாகததுககுக குறிப்-
்பாக ஆபிரிககப் பிள்மளகளுக-
கான ்தடுப்பூசிககு, உலக நாடுகள் 
ஆ்தரவு த்தரிவிகக லவண்டும 
என ஐககிய நாட்டு நிறுவனததின் 
சுகா்தார அமமப்பு லகட்டுகதகாண்-
டுள்ளது.    

பீஜிங குளிரகால ஒலிமபிக 
ல்பாட்டிகமள அவுஸ்திலரலி-
யாவும இராஜ்தநதிர ரீதியாகப் 
பு்றககணிககவுள்ளது.  

அவவாறு தசயவ்தாக 
அதமரிககா அறிவித்தம்தத 
த்தாடரநது, அவுஸ்திலரலிய பிர -
்தமர ஸ்தகாட் தமாரிசன் அது 
்பற்றி அறிவிததுள்ளார.  

ல்பாட்டிகளில் அவுஸ்திலரலிய 
அரசாஙக அதிகாரிகள் யாரும 
கலநதுதகாள்ளப் ல்பாவதில்மல 
எனத த்தரிவிககப்்பட்டது. ஆனால் 
அவுஸ்திலரலிய விமளயாட்டாளர-
கள் ல்பாட்டியில் ்பஙலகற்்பர.  

அவுஸ்திலரலியாமவ மிரட் -
டும வி்தமாகச் சீனா விதிததிருக-
கும வரத்தக நமடமும்றகளும, 
சீனாவில் லநரவ்தாகக கூ்றப்்படும 
மனி்த உரிமம மீ்றல் சம்பவஙக-

ளும அவுஸ்திலரலியாவின் முடி-
வுககான காரணஙகள் என பிர்தமர 
தமாரிசன் கூறினார.  

அந்த விவகாரஙகள் குறிதது கருத-
துமரகக சீனா இதுவமர எவவி்த 
முயற்சியும லமற்தகாள்ளவில்மல 
என்்ப்தால், ல்பாட்டிகமளப் பு்றக-
கணிகக அவுஸ்திலரலியா எடுத-
துள்ள முடிவு அ்தற்கு அதிரச்சி 
அளிககககூடிய்தாக இருககாது என 
அவர குறிப்பிட்டார.    

ஒமிகலரான் திரிபு தகாவிட்-19 
லநாமய ஏற்்படுததும மற்்ற மவரஸ் 
திரிபுகமள விடவும கடுமமயான 
லநாமய ஏற்்படுததும என்்ப்தற்கு 
எவவி்த அறிகுறியும இல்மல என 
உலக சுகா்தார அமமப்பு த்தரிவித-
துள்ளது.   

்தற்ல்பாம்தய ்தடுப்பூசிகள் மிகக 
கடுமமயான ்பாதிப்புகளிலிருநது 
்பாதுகாப்பு அளிககககூடியமவ என 
அது கூறியது.   

ஒமிகலரான் திரிபு தகாவிட்-19 
லநாமய ஏற்்படுததும மற்்ற திரிபு 
வமககமளக காட்டிலும லமலும 
மி்தமானல்த என அதமரிககா-
வின் உயர த்தாற்றுலநாய நிபுணர 
அன்்தனி த்பளச்சியும கூறியுள்ளார.   

தடல்டா திரிம்ப விட, ஒமிக-
லரான் லமலும கடுமமயானது அல்ல 
என்்பதில் கிட்டத்தட்ட உறுதியாக 
இருப்்ப்தாகவும அவர த்தரிவிததி-

ருந்தார. தடல்்டா மவரஸ் திரிபு 
உலகம முழுவதும அதிகமாலனா-
மரப் ்பாதிதது, லமலும ்பல உயிர-
கமளப் ்பறித்தது. ஒமிகலரான் 
திரிபினால் யாரும உயிரிழந்த-
்தாக இதுவமர ்தகவல் இல்மல. 
ஆனால், தடல்டா திரிம்ப விட, 
ஒமிகலரான் மவரஸ் திரிபு லமலும 
எளிதில் ்பரவலாம என தடாகடர 
த்பளச்சி எச்சரித்தார. 

த்தன்னாப்பிரிககாவில் கண்டறி-
யப்்பட்ட புதிய ஒமிகலரான் திரிபின் 
மு்தல் கட்ட ஆயவகப் ்பரிலசா்தமன-
யில், ம்பசர ்தடுப்பூசி அ்தன் ்தாக-
கதம்த ஓரளவுககுத ்தடுப்்ப்தாகத 
த்தரிகி்றது. புதிய ஒமிகலரான் திரிபு 
்தடுப்பூசிகளின் லநாய எதிரப்்பான்-
கமள, குறிப்பிடத்தகக அளவில் 
கடப்்ப்தாக ஆராயச்சியாளரகள் கூறு-
கின்்றனர.  
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இந்திய – ஆஸி. வர்த்தக  
உடன்படிக்க ்பற்றி ப்பச்சு
இநதியா மற்றும அவுஸ்தி-

லரலியா இயற்மகயாகலவ 
த்பாருளா்தார நண்்பரகள் 
என்று அவுஸ்திலரலிய பிர்தம-
ரின் விலசட வரத்தகத தூதுவர 
லடானி அல்பாட் த்தரிவிததுள்-
ளார.   

“இநதியா மற்றும அவுஸ் -
திலரலியா இயற்மகயாகலவ 
த்பாருளா்தார நண்்பரகள். 
இநதியா ்பாரிய உற்்பததி நாடு. 
அவுஸ்திலரலியா த்பரும வளஙக -
மளக தகாண்ட த்பாருளா்தாரம. 
‘லமக இன் இநதியாமவ’ உண்மம-
யாகக இநதியாவுககு ல்தமவயா-
னது அவுஸ்திலரலியாவில் உள்ளது” 
என்று நியூ தடல்லியில் இடமத்பற்்ற 
தமயநிகர தசயதியாளர சநதிப்பில் 
அல்பாட் கூறினார.   

இநதியா மற்றும அவுஸ்திலரலி-
யாவுககான முககிய வாயப்்பாக 
சு்தநதிர வரத்தக உடன்்படிகமக 
உள்ளது என்று அல்பாட் வலியுறுத-

தினார. இநதியா மற்றும அவுஸ்-
திலரலியாவுககு இமடயிலான 
ஆரம்ப வரத்தக உடன்்படிகமக 
ஒன்ம்ற தசயதுதகாள்ள முடியும 
என்று அவுஸ்திலரலியா நமபுவ்தாக 
அல்பாட் குறிப்பிட்டார.   

இநதியாவுககு விஜயம லமற் -
தகாண்ட அல்பாட், மததிய வரத்தக 
மற்றும மகதத்தாழில் அமமச்சர 
பியுஷ் தகாயாமல சநதித்தல்பாது, 
இரு நாடுகளுககும இமடயிலான 
உ்றமவ வலுப்்படுததுவது குறிதது 
ல்பசினர.     

கப�ோககி ககோ்ை க்தோடரபில் 
�ந்ப்தக ந்பர பிரோனஸில் ்கது

சவூதி அலரபிய ஊடகவிய -
லாளர ஜமால் கலசாககியின் 
தகாமலயுடன் த்தாடரபு்பட்ட 
சநல்தகததில் சவூதி நாட்டவர 
ஒருவர பிரான்ஸில் மகது தசய-
யப்்பட்டுள்ளார.   

காலித ஏத அலலாம்தபி 
என்்பவர ்பாரிஸின் சாரல்ஸ் 
டி கவுல் விமானநிமலயததில் 
மவதது கடந்த தசவவாயககி-
ழமம மகது தசயயப்்பட்ட்தாக 
பிரான்ஸ் த்பாலிஸாமர லமற்லகாள் -
காட்டி தசயதி தவளியாகியுள்ளது.   

இவர இந்த தகாமல த்தாடரபில் 
துருககியால் ல்தடப்்பட்டு வரும 26 
சவூதி நாட்டவரகளில் ஒருவர என்று 
நம்பப்்படுகி்றது.   

எனினும இந்த மகது நடவடிகமக 
்தவ்றாக இடமத்பற்றிருப்்ப்தாகவும 
இந்த தகாமலயுடன் த்தாடரபு்பட் -
டவரகள் சவூதியில் குற்்றஙகாணப்-
்பட்டுள்ளனர என்றும சவூதி அதிகாரி 
ஒரு குறிப்பிட்டுள்ளார.   

சவூதியின் முன்னாள் அரச காவல-
ரான 33 வயது அலலாம்தபி, ்தனது 
தசாந்த த்பயரில் ்பயணிததிருந்த 
நிமலயில் ்தடுப்புக காவலில் மவக -
கப்்பட்டுள்ள்தாக தசயதி தவளியாகி -
யுள்ளது.   

சவூதி அரசுககு எதிராக கடும 
விமரசனஙகமள தவளியிட்டு வந்த 
கலசாககி 2018 ஒகலடா்பரில் ஸ்்தன் -
பூலில் உள்ள சவூதி துமணத தூ்தரகத-
தில் மவதது ்படுதகாமல தசயயப் -
்பட்டார.     

்பஙகளோப்தஷில் 20 ்பல்க்ைககழக  
மோணவரகளுககு மரண ்தணட்ை
சமூக ஊடகததில் அர-

சாஙகதம்த விமரசித்த 
இமளஞர ஒருவமர 
தகாமல தசய்த குற்்றச்சாட்-
டில் ்பஙகளால்தஷில் ்பல்-
கமலககழக மாணவரகள் 
20 ல்பருககு லநற்று மரண 
்தண்டமன விதிககப்்பட் -
டது.   

2019 ஆம ஆண்டில் 
இடமத்பற்்ற இந்த சம்ப-
வததில் கடுமமயாக ்தாக-
கப்்பட்டு தகால்லப்்பட்ட 
21 வய்தான அப்ரார ்பஹாததின் 
உடல் அவரது அம்றயில் இருநது 
கண்டுபிடிககப்்பட்டது.   

இநதியாவுடன் ்தண்ணீமர 
்பகிரநது தகாள்ளும உடன்்படிகமக-
யில் மகச்சாததிட்ட பிர்தமர தெயக 
ஹசீனாமவ அவர ல்பஸ்புககில் கடு-
மமயாக சாடி இருந்தார.   

இ்தமன அடுதது ஆளும அவாமி 
லீக கட்சியின் மாணவர பிரிமவச் 

லசரந்த 25 சக மாணவரகள் அவமர 
கிரிகதகட் மட்மட மற்றும ஏமனய 
த்பாருட்களால் ஆறு மணி லநரம 
்தாககிக தகான்்றனர.   

இந்த சம்பவததுடன் த்தாடரபு-
்பட்ட லமலும ஐநது குற்்றவாளி -
களுககு அயுள் ்தண்டமன விதிக-
கப்்பட்டது. மரண ்தண்டமன 
விதிககப்்பட்ட மாணவரகள் 20ககும 
22ககும இமடப்்பட்ட வயதுமடய-
வரகள்.     

ஒமிகபரோன ஏ்ைய திரிபுக்ள
விடவும் கடு்மயோை்தல்ை

உக்ரன ஆககிரமிப்பு அச்�ம்:  
புட்டினுககு ்்படன எச்�ரிக்க
ரஷ்ய ஜனாதி்பதி விளாடிமிர 

புட்டினுடன் வீடிலயா அமழப்பு 
வழியாக உமரயாடிய அதமரிகக 
ஜனாதி்பதி லஜா ம்படன், உகமர -
னுககு எதிரான இராணுவ நடவ -
டிகமக குறிதது எச்சரிகமக விடுத -
துள்ளார.   

உகமரன் எல்மல ்பகுதியில் 
ரஷ்யா இராணுவதம்த குவிதது வரு -
வ்தால் அஙகு ்ப்தற்்ற சூழல் அதிக -
ரிததிருககும நிமலயிலலலய இரு 
்தமலவரகளும கடந்த தசவவாயக -
கிழமம லநரடியாக உமரயாடினர.   

“ஜனாதி்பதிககு வாழ்ததுகள்” 
என்று ம்படனிடம புட்டின் கூறும 
சிறிய வீடிலயா ்பதிவு ஒன்ம்ற 
ரஷ்யா தவளியிட்டுள்ளது. இந்த 
உமரயாடல் இரண்டு மணி லநரம 
நீடித்த்தாக தவள்மள மாளிமக 
த்தரிவிததுள்ளது.   

இ்தன்ல்பாது “உஙகமள ்பாரத்தது 
மகிழ்ச்சியாக உள்ளது” என்று புட்டி -
னிடம குறிப்பிட்ட ம்படன், அடுத்த 
மும்ற லநரடியாக சநதிததுகதகாள் -
வது ்பற்றி வலியுறுததினார.   

இந்த அமழப்புககு பின் 
தவள்மள மாளிமக தவளியிட்ட 
அறிவிப்பில், உகமரமன சுற்றி 
ரஷ்ய ்பமடகள் குவிககப்்படுவது 

குறிதது அதமரிககா மற்றும ஐலராப் -
பிய கூட்டணிகள் ஆழ்ந்த கவமல 
அமடநதிருப்்ப்தாகவும இராணுவ 
நடவடிகமக ஒன்று இடமத்பற்்றால் 
்பதில் நடவடிகமகயாக கடுமம -
யான த்பாருளா்தார மற்றும ஏமனய 
நடவடிகமககள் லமற்தகாள்ளப் -
்படும என்றும ம்படன் கூறிய்தாக 
குறிப்பிடப்்பட்டுள்ளது.   

எல்மலயில் 94,000 ரஷ்ய துருப் -
புகள் திரண்டிருப்்ப்தாக உகமரன் 

குறிப்பிட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டில் 
இடமத்பறும இரண்டாவது ்பமட 
குவிப்்பாக இது உள்ளது. எனினும 
உகமரமன ்தாககமாட்லடாம என்று 
ரஷ்யா கூறியுள்ளது.   

ம்படன் மற்றும புட்டின் கமடசி -
யாக சுவிட்சரலாநதில் கடந்த ஜூன் 
மா்தம சநதித்தனர. ஆனால், ல்பச்சு -
வாரதம்தயில் த்பரிய முன்லனற்்றம 
ஏற்்படவில்மல என்்பது குறிப்பிடத -
்தககது.

உைக சுகோ்தோர 
அ்மப்பு

சீைோவில் ககோவிட்-19 ்பரவ்ை  
கட்டுப்்படு்த்த துரி்த நடவடிக்க
சீனாவின் வடககு பிரல்தசஙகளில் 

தகாவிட்-19 த்தாற்றுககுள்ளாலவா -
ரின் எண்ணிகமக அதிகரிததுள்ள -
ம்தத த்தாடரநது, இரண்டு நகரங-
களுககான த்பாது ல்பாககுவரதது 
இமடநிறுத்தப்்பட்டு குடியிருப்்பா -
ளரகளின் நடமாட்டஙகள் மீதும கட் -
டுப்்பாடுகள் விதிககப்்பட்டுள்ளன.   

இதத்தாற்று உள்நாட்டில் தீவிர -
மமடவம்தக கட்டுப்்படுத்த நாடு 
என்்ற வமகயில் இநநடவடிகமககள் 
முன்தனடுககப்்பட்டுள்ள்தாக சீன 
அதிகாரிகள் குறிப்பிட்டுள்ளனர.   

குறிப்்பாக வட ்பகுதியிலுள்ள 
தமாஙலகாலியப் பிராநதியததில் 
தகாவிட்-19 த்தாற்றுககான அறிகுறி -
களுடன் நாளாந்தம அமடயாளம 
காணப்்படு்பவரகளின் எண்ணிகமக-
யில் கடந்த சில தினஙகளாக அதிக -
ரிப்பு ஏற்்பட்டுள்ளன.   

இதத்தாற்றின் தடல்டா ்தாக -
கததினால் கடந்த ஒகலடா்பரின் 

நடுப்்பகுதியில் சீனாவின் வடககு 
பிரல்தசஙகள் கடுமமயாகப் ்பாதிக-
கப்்பட்டிருந்தன. த்தாற்றின் ்தாககம 
்படிப்்படியாகக கட்டுப்்படுத்தப் -
்பட்டம்தத த்தாடரநது தகாவிட்-19 
த்தாற்று ்பரவு்தல் கட்டுப்்பாட்டுக -
கான நடவடிகமககள் ்படிப்்படியா-
கத ்தளரத்தப்்பட்டன. ஆனாலும 
இதத்தாற்று உள்நாட்டில் தீவிரம-
மடவம்த முழுமமயாகக கட்டுப்்ப -
டுததுவது இலகுவான காரியமல்ல 
என்்பம்த இதத்தாற்றுககு ்பதி்தாக 
உள்ளாகு்தல் தவளிப்்படுததியுள்-
ளன.     

பீஜிங ஒலிம்பிக: ஆஸியும்  
இரோஜ்தந்திர புறககணிப்பு

சீை ப்பர்வ தீரமோைம்

சீனாவின் கமயூனிஸ்ட் கட்சியின் 
ஆ்றாவது நிம்ற ல்பரமவ தீரமானம, 
பீஜிஙகின் கலாசாரப் புரட்சி ஒரு 
்தவறு என்்பம்த ஒப்புகதகாண்ட்தாக 
ஒரு அறிகமக கூறுகி்றது.  

ஆ்றாவது நிம்ற ல்பரமவமய 
அடுதது (2021) தவளியிடப்்பட்ட 
அறிகமகயில், சீன கமயூனிஸ்ட் கட்சி-
யின் முநம்தய புரட்சிகள் த்தாடரநது 
தசல்லு்படியானது என்்றல்பாதும ஒரு 
ல்பரழிவாக கலாசார புரட்சி கூ்றப்்பட்-
டுள்ளது. இதில் 10 ஆண்டு தகாந்த-

ளிப்புககு மலவா மீது த்பாறுப்பு சுமத-
்தப்்பட்டிருப்்ப்தாக தஹாஙதகாங 
ல்பாஸ்ட் குறிப்பிட்டுள்ளது.   

இந்த கட்சியின் மு்தலாவது புரட்சி 
1945 இலும இரண்டாவது 1987 
இலும தவளியிடப்்பட்டல்தாடு 
கலாசார புரட்சி உததிலயாகபூரவ-
மான நிராகரிககப்்பட்டது.   

மறுபு்றம, 1978 இல் மூன்்றாவது 
நிம்ற ல்பரமவ கலாசார புரட்சிமய 
உததிலயாகபூரவமாக முடிவுககுக 
தகாண்டுவந்தது.

புருணடி சி்றயில் தீ: 38 ப்பர உயிரிழப்பு
புருண்டி ்தமலநகர கிலடகா-

வில் உள்ள அளவுககு அதிகமான 
மகதிகமள தகாண்ட சிம்றயில் 
ஏற்்பட்ட தீயில் கும்றந்தது 38 ல்பர 
உயிரிழநதுள்ளனர.   

கடந்த தசவவாயககிழமம 
அதிகாமல 4 மணிககு ஏற்்பட்டி-
ருககும இந்தத தீயில் லமலும 69 
ல்பர காயமமடநதிருப்்பல்தாடு 

சிம்றச்சாமலயின் ்பல ்பகுதிகளும 
லச்தமமடநதுள்ளன.   

எனினும இந்தத தீககான 
காரணம இன்னும உறுதி தசயயப்-
்படவில்மல.   

இந்த சிம்றயில் 400 ல்பர இருப் -
்ப்தற்லக வசதி இருககும நிமலயில் 
கடந்த நவம்பர இறுதியின்ல்பாது 
1,500ககும அதிமான மகதிகள் 

்தடுதது மவககப்்பட்டிருந்த்தாக 
சிம்ற நிரவாகம குறிப்பிட்டுள்ளது. 

மின்சார லகாளாறு காரணமாக 
இல்த சிம்றயில் கடந்த ஓகஸ்ட் 
மா்தமும தீ வி்பதது ஏற்்பட்டுள்-
ளது. 

எனினும அப்ல்பாது எவருககும 
்பாதிப்பு ஏற்்படவில்மல என்்பது 
குறிப்பிடத்தககது. 

சிலி நோட்டில் ஒரு்போலிை திருமண்ததிற்கு ஒப்பு்தல்
்பாரம்பரியமான கதல்தாலிகக 

நாடான சிலியில் ஒரு்பாலின திரு-
மணதம்த அனுமதிககும முககிய 
சட்டததிற்கு ஒப்பு்தல் அளிககப்்பட்-
டுள்ளது.  

கடந்த தசவவாயககிழமமயன்று, 
்பாராளுமன்்றத்தால் அஙகீகரிககப்-
்பட்ட இந்தச் சட்டம ஒரு்பாலின ்தம-
்பதிகள் குழநம்தகமளத ்ததத்தடுகக 
உ்தவுகி்றது.  

இந்த சட்டமூலதம்த ஜனாதி்பதி 
தச்பாஸ்டியன் பிலனரா ஆ்தரித-
துள்ளார. அவர அம்தச் சட்டமாகக 
மகதயழுததிட லவண்டியுள்ளது. 
ஆனால், அவருமடய ்பமழமம-
வா்த கூட்டணி உறுப்பினரகளின் 
விமரசனததிற்கு இந்த சட்டமூலம 
உள்ளானது.  

சிலியின் எல்.ஜி.பி.டி சமூகதம்தச் 
லசரந்தவரகள், நீண்ட காலமாக 

இந்தச் சட்டதம்த நிம்றலவற்்ற 
லவண்டும என்று வலியுறுததி வருகி-
்றாரகள். ஆனால், 2017ஆம ஆண்டு 
மு்தல் ்பாராளுமன்்றம இயற்்றவிடா-
மல் முடககி வந்தது.  சிலி 2015ஆம 
ஆண்டு ஒரு்பாலின ்தம்பதிகளுககு 
இமடலய இருககும சிவில் ஒன்றி-
மணவுகமள அஙகீகரித்தது. இது 
அவரகளுககு சில சட்டரீதியான 
்பலன்கமளயும வழஙகியது.    

உைகில் மபைரியோ �ம்்பவம் அதிகரிப்பு
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நுவரெலியா ைாவட்டம    

க�ொர�ொனொ மூன்ொவது அலை மக்-
�ளிலைரே அச்சதலதை ஏற்படுததியுள்-
ளது. இதைன முனகனச்சரிக்ல� நைவ-
டிக்ல�ேொ� நுவக�லிேொ மொந�� ்சல்ப 
எலலைக்குட்படை ்பகுதி�ளில 60 வே-
துக்கு ரமற்படைவர�ளுக்�ொன பூஸைர 
தைடுப்பு மருநரதைறறும் நைவடிக்ல��ள் 
ஆ�ம்பிக்�ப்்படடுள்ளன.   

 இவரவலைததிடைம் ரநறறுமுன-
தினம் ஆ�ம்பிக்�ப்்படடு கதைொைரநது 
இைம்க்பறறு வருகின்து. தைடுப்பு 
மருநரதைறறும் நைவடிக்ல��ள் நுவ-
க�லிேொ மொந��்சல்ப சு�ொதைொ� �ொரி-
ேொைேததில இைம்க்பறறுவருவதைொ� 
மொந�� ்சல்ப க்பொது சு�ொதைொ� அதி�ொரி 
கதைரிவிததைொர.    09 ்பகுதி�ளில வசிக்-
கும் 60 வேதுக்கு ரமற்படைவர�ளுக்-
�ொன பூஸைர தைடுப்பு மருநரதைறறும் 

நைவடிக்ல��ள் முனகனக்�ப்்பட-
டுள்ளன. இதில முதைல �டைமொ� 
ரநறல்ே தினம் 04 ்பகுதி�ளில உள்-
ளவர�ளுக்கு மொததி�ம் தைடுப்பு மருந-
ரதைற்ப்்படைது. இ�ணைொவது தைடுப்-
பூசி க்பறறுக்க�ொணை 60 வேதுக்கு 
ரமற்படைவர�ள் அலனவருக்கும் 
பூஸைர தைடுப்பூசி வழங�ப்்படும் என 
அறிவிக்�ப்்படடுள்ளது. இதைலன 
கதைொைரநது 20 வேதுக்கு ரமற்படைவர-
�ளுக்கு மூன்ொவது தைடுப்பூசி க்சலுத-
தும் ்பணி�ள் ஆ�ம்பிக்�ப்்படும் என 
மொந��்சல்ப க்பொது சு�ொதைொ� அதி�ொரி 
கதைரிவிததைொர . நுவக�லிேொ க்பொது 
லவததிே்சொலையிலும் 60 வேதுக்கு 
ரமற்படைவர�ளுக்கு பூஸைர தைடுப்-
பூசி க்சலுததும் ்பணி இைம்க்பறறு 
வருகின்லம குறிப்பிைததைக்�து.   

முதியவரின் சடலம் மீட்பு
தைைவொக்�லை குறூப் நிரு்பர

நுவக�லிேொ பிளொக்பூல ஆறறில  
க்பணகணொருவரின ்சைைம் ரநறறு 
�ொலை மீட�ப்்படடுள்ளதைொ� 
க்பொலிஸொர கதைரிவிததைனர.

நுவக�லிேொ ருவொன எலிேொ  ்பன்சை 
வீதிலேச ர்சரநதை புஞ்சி்பணைொ�ர� 
கமனிக்�ொமினி  வேது (78) என்பவர� 
இவவொறு ்சைைமொ� மீட�ப்்படடுள்-
ளொர. தைனது ம�ள் மறறும் மரும�ன-
�ளுைன வீடடில தைஙகியிருநதுள்ள 
நிலையிரைரே இவவொறு ்சைைமொ� 
மீட�ப்்படடுள்ளொர. 

ரநறறு அதி�ொலையில வீடடிலி-
ருநதைவர�ள் இவல� ரதைடிப்்பொரக்-
கும்ர்பொரதை �ொணொமல ர்பொயுள்ளலம 
கதைரிேவநதுள்ளது.   இவர  உயிரிழந-

தைலமக்�ொன �ொ�ணம் கதைொைரபில நுவ-
க�லிேொ க்பொலிஸொர வி்சொ�லண�லள 
ரமறக�ொணடு வருகின்னர. ்சைைம் 
பிர�தை ்பரிர்சொதைலனக்�ொ� நுவக�லிேொ 
ஆதைொ� லவததிே்சொலைக்கு க�ொணடு 
க்சலைப்்படடுள்ளது.

இதுகதைொைர்பொ� நுவக�லிேொ 
க்பொலிஸொர ரமைதி� வி்சொ�லண�லள 
ரமறக�ொணடு வருகின்னர.

பூஸ்டர் தடுப்புமருந்தற்றும்   
ந்டவடிக்கைகைள் ஆரம்்பம்  

சபெகமுவ ைாகாணத்தில் ்பா்டசாமை ைாணவர்களின் 
கல்வி மைம்பாடடுக்காக ்பஙகளித்்த ஆசிரியர்கமை 
்பாொடடி ரகௌெவிக்கும திட்டத்தின் கீழ் டிபடீன் ்தமிழ் 
வித்தியாையத்தின் ஆசிரியர் ஏஞசைா ரெயெஞசனிக்கு 
சபெகமுவ ைாகாண கல்வி திமணக்கைத்்தால் சான்றி-
்தழ் வழஙகி மவக்கப்பட்ட ம்பாது...  

பதுளை மாவட்டத்தில் 
இதுவளை 92 பபர் க�ாபைானா
்பதுலள தின��ன விர்சை நிரு்பர 

்பதுலள மொவடைததில இதுவ -
ல�யில க�ொவிட 19 கதைொறறினொல 
525 ர்பர கமொததைமொ� உயிரிழந-
துள்ளதுைன, �ைநதை 24 மணிததிேொ-
ைங�ளுக்குள் 92 ர்பர க�ொர�ொனொ  
கதைொற்ொளர�ளொ� அலைேொளம் 
�ொணப்்படடுள்ளதைொ� ்பதுலள 
மொவடை சு�ொதைொ�ப் ்பணிே�ம் ஊை-
�ங�ளுக்கு விடுததுள்ள அறிக்ல�-
யில குறிப்பிைப்்படடுள்ளது.

இவவல�யில, ்பதுலள மொவட-
ைததின 15 பி�ரதை்ச க்சேை�ப் பிரி -
வு�ளின அடிப்்பலையில ்பதுலள – 
72 ர்பர, ்பணைொ�வலள – 61 ர்பர, 
எலை – 13 ர்பர, ஹலதுமுள்லள 

– 23 ர்பர, ஹொலிஎலை – 55 ர்பர, 
ஹப்புததைலள – 42 ர்பர, �நதைக�ட-
டிே – 07 ர்பர, லுணு�லை – 17 
ர்பர, மகிேங�லன – 64 ர்பர, மீ�ொ-
கியுை – 14 ர்பர, ்ப்சல் – 32 ர்பர, 
ரிதிமொலிேதலதை – 15 ர்பர, க்சொ�ணொ-
கதைொடலை – 11 ர்பர, ஊவொ – ்ப�ண-
�லம – 35 ர்பர, கவலிமலை – 64 
ர்பர

என் வல�யில 525 ர்பர 
க�ொவிட 19 கதைொறறினொல, சிகிசல்ச 
்பைனினறி ம�ணமலைநதுள்ளனர.

இதுவல�யில   ்பதுலள – 4269 
ர்பர, ்பணைொ�வலள – 3346 ர்பர, 
எலை – 1446 ர்பர, ஹலதுமுள்லள 
– 1570 ர்பர, ஹொலிஎலை – 2176 
ர்பர, ஹப்புததைலள – 1973 ர்பர, �ந-

தைக�டடிே – 1092 ர்பர, லுணு�லை 
– 1334 ர்பர, மகிேங�லன – 4305 
ர்பர, மீ�ொகியுை – 855 ர்பர, ்ப்சல் 
– 2015 ர்பர, ரிதிமொலிேதலதை – 2865 
ர்பர, க்சொ�ணொகதைொடலை – 637 
ர்பர, ஊவொ – ்ப�ண�லம – 1847 
ர்பர, கவலிமலை 3201 ர்பர என் 
வல�யில 32 ஆயி�தது கதைொளொயி-
�தது முப்்பதது நொனகு ர்பர கதைொற-
்ொளர�ளொ�வுள்ளனர. இவர�ளில 
12 ஆயி�ம் ர்பர சிகிசல்ச நிலை-
ேங�ளில தைறர்பொலதைே நிலையில 
சிகிசல்ச க்பறறு வருகின்னர. ்பது-
லளயில க�ொவிட 19 ம�ணங�ளும், 
கதைொற்ொளர�ளும் க்பருமளவில 
அதி�ரிததை நிலையில �ொணப்்படு-
கின்து.

ஆசிரிய உதவியாளர்கை்ள ்ே்வககு 
உள்வாங்குதற்கு ந்டவடிக்கை
அக்கு்லண குறூப் நிரு்பர

மததிே மொ�ொணப் ்பொை்சொலை� -
ளில �ைலமேொறறும் ஆசிரிே உதை-
விேொளர�லள ஆசிரிே ர்சலவக்கு 
உள்வொஙகுதைற�ொன நைவடிக்ல��ள் 
ரமறக�ொள்ளப்்படடு வருவதைொ� 
மததிே மொ�ொண ஆளுநர ைலித யூ 
�மர� கதைரிவிததைொர. 

 ஆசிரிே உதைவிேொளர�லள 
ர்சலவக்கு உள்வொஙகுவது கதைொைர-
்பொ� மததிே மொ�ொண ஆளுநர �ொரி-
ேொைேததில ரநறறு இைம்க்பற் 

�ைநதுல�ேொைலின ர்பொரதை அவர 
இவவொறு கதைரிவிததைொர.  அதில 
ஆளுநர ரமலும் கதைரிவிக்ல�யில, 

மததிே மொ�ொண ்பொை்சொலை�ளில 
நீணை�ொைமொ� ்பததைொயி�ம் ரூ்பொ 
க�ொடுப்்பனவுைன ர்சலவேொறறி 
வரு்பவர�ளுக்கு க�ொடுப்்பனவு-
�ள் ர்பொதிேதைொ�  இலலை. எனரவ 
இவர�ளுக்கு நி�நதை� நிேமனம் 
வழஙகுவது அவசிேமொ� ரதைலவப்-
்படுகின்து. மொ�ொண �லவி அலமச -
சின அதி�ொரி�ள் ்பைரும் இதில 
�ைநது க�ொணைனர.

நுவரெலியா கல்வி வையத்துக்குட்பட்ட மிகவும பின்்தஙகிய சுைார் 150  கஷ்ட பிெம்தச 
்பா்டசாமைகளுக்கு மொட்டெக்ட பீஸ் சிடடி ஹற்றன் கழகத்தின் ஏற்பாடடில் 6 மில்லியன் 
ர்பறுைதியான மக சுத்திகரிப்பான்கள்  வழஙகி மவக்கப்பட்டன. இந்நிகழ்வில் நுவரெ -
லியா கல்வி வையத்தின் ்பணிப்பாைர் ைசந்்த அம்பெடண, மகாட்டக் கல்விப ்பணிப்பாைர் 
ஹரிசசந்திென், உ்தவி கல்விப ்பணிப்பாைர்கைான சாந்்தகுைார், ரசல்வொொ, ரெடுஞ -
ரசழியன் ைறறும ரகாழுமபு மிட சிடடி ்தமைவர் மொடம்டரியன் இசானி ெயசிஙக ைறறும 
மொடம்டரியன் செவணன், முன்னாள் ்தமைவர் ொெலிஙகம ைறறும மொட்டெக்ட பீஸ் சிடடி 
அட்டன் ்தமைவர் ்தனுஷன் ைறறும கழக அஙகத்்தவர்கள் நுவரெலியா கல்வி வைய 
்பா்டசாமை அதி்பர் ஆசிரியர்கள் ்பைர் கைந்து ரகாண்டனர்.  
 ்தைவாக்கமை  குறூப நிரு்பர்

இரத்தினபுரி மாவட்டத்தில் இதுவரர 
43,981 பேருக்கு க�ாபரானா
�ொவதலதை தின��ன விர்சை நிரு்பர

இ�ததினபுரி மொவடைததில 
இதுவல� 43,981 ர்பர க�ொர�ொனொ 
கதைொற்ொளர�ளொ� அலைேொளம் 
�ொணப்்படடுள்ளனர.  �ைநதை நவம்-
்பர மொதைம் மடடும்  3989 ர்பர 
க�ொர�ொனொ கதைொற்ொளர�ளொ� 
அலைேொளம் �ொணப்்படடுள்ளதைொ� 
கதைரிவிக்�ப்்படுகின்து.

இ�ததினபுரி மொவடை 
க�ொர�ொனொ கதைொறறு தைடுப்பு பிரிவு 
குழு கூடைம் ரநறறுமுனதினம் (7) 
்சப்��முவ மொ�ொண ஆளுநர டிக்கிரி 
க�ொப்ர்ப�டுவ தைலைலமயில 
மொவடை க்சேை�ததின ர�டர்பொர 
கூைததில இைம்க்பற்ர்பொரதை 
இவவொறு கதைரிவிக்�ப்்படைது.

இதைனர்பொது முதிரேொருக்கு 
பூஸைர தைடுப்பூசிலே க்பறறுக்-
க�ொடுப்்பதைன முக்கிேததுவம் 
கதைொைர்பொ� இ�ததினபுரி மொவடை 
சு�ொதைொ� பிரிவினர�ள் கதைளிவுப்-
்படுததிேதுைன இது்சம்்பநதைமொ� 
மொ�ொண உள்ளூ�ொடசி நிறுவனங�-
ளின ஊைொ� மக்�ளுக்கு கதைளிவு்ப-
டுததை ரவணடும் எனவும் இதைன-
ர்பொது தீரமொனம் எடுக்�ப்்படைது.

இதைனர்பொது �ருதது கதைரிவிததை 
மொ�ொண ஆளுநர,

இ�ததினபுரி மொவடை மக்� -
ளுக்கு ரதைலவேொன தைடுப்பூசி�லள 
எவவிதை குல்்பொடு�ளுமினறி 
க்பறறு க�ொடுப்்பதைறகு நைவ-
டிக்ல� எடுக்�ப்்படும்.

எதிரவரும் சிவகனொளி்பொதை-
மலை ேொததில�லே சு�ொதைொ� பி�-
வினர�ளின ஆரைொ்சலனக்�லமே 
ஆ�ம்பிப்்பதைறகு ரதைலவேொன 
நைவடிக்ல��ள் முனகனடுக்�ப்்ப-
டும் எனறும் ்சப்��முவ மொ�ொண 
ஆளுநர டிக்கிரி க�ொப்ர்ப�டுவ 
கதைரிவிததைொர.

நீரில் மூழ்குவ்தத் 
தடுககும் ் வ்ைத்திட்டம்

�ணடி மொவடைததில நீரில மூழ்கு-
வலதைத தைடுக்கும் ரவலைததிடைதலதை 
அமுல்படுததைப்ர்பொவதைொ� இைர  மு�ொ-
லமததுவ நிலைேம் அறிவிததுள்ளது.

இதைற�ொ�, ஆ்பததைொன இைங�லள 
இனங�ணடு அவறறிறகு அருகில அறி-
விப்புப் ்பைல��லளயும், அ்பொே அறி-
விப்பு ்சமிக்லஞைத கதைொகுதி�லளயும் 
க்பொருததைவுள்ளதைொ� இைர மு�ொலமத-
துவ  நிலைேததின �ணடி மொவடை 
உதைவிப் ்பணிப்்பொளர ரதைஷப்ரிே 
்பணைொ� கதைரிவிததைொர.

எவவொர்னும், தைமக்குப் ்பழக்�-
மிலைொதை இைங�ளில நீ�ொடுவலதைத 
தைவிரததுக் க�ொள்ளுமொறு இைர மு�ொ-
லமததுவ  நிலைே ்பணைொ� க்பொது-
மக்�ளிைம் ர�ொரிக்ல� விடுததுள்ளொர.  
நிலைம்ர்ப-ஓேொவில நீ�ொைச க்சன -்
வர�ளில 20 வேதுலைே ஒருவர ்சை-
ைமொ� �ணகைடுக்�ப்்படைொர. தைொயும் 

அவ�து இ�ணைல� வேது குழநலதை-
யும் �ொணொமல ர்பொயிருநதைனர. இவர-
�லளத ரதைடும் ்பணி�ள் கதைொைரநது 
முனகனடுக்�ப்்படுவதைொ� ர்ப�ொதைலன 
க்பொலிஸொர அறிவிததைனர. 

பி�ரதை்சவொசி�ள் �ருதது கவளியி-
டுல�யில, முனனறிவிததைல இனறி 
நிலைம்ர்ப அலணக்�டடின வொன �தை-
வு�ள் தி்க்�ப்்படடு கீழ்ப்்பகுதியில 
்சடுதிேொ� கவள்ளம் ஏற்படைதைொல, 
இவ அ்சம்்பொவிதைம் நி�ழ்நதைதைொ�த 
கதைரிவிததைனர.  ஆனொல, இச்சம்்பவம் 
நி�ழ்நதை இைம் நீ�ொடுவதைறகு க்பொருததை-
மொனது  அலைகவன நிலைம்ர்ப மின-
னுற்பததி நிலைேததின அதி�ொரி�ள் 
கதைரிவிததைனர. அலணக்�டடின வொன-
�தைவு�லளத தி்க்கும் ்ச�ை ்சநதைரப்்பங-
�ளிலும் மக்�ள் நீ�ொடும் இைங�ளில 
அ்பொே ்சமிக்லஞை�ள் ஒலிக்� விைப்்படு-
வதைொ� அவர�ள் கூறினொர. 

இைஙமக ைக்கள் காணி ஆமணக்குழுவினால் காணி முகாமைத்துவம, காணி சட்டஙகள் ைறறும ்தறம்பாது ெம்டமும்றயிலுள்ை காணிக் ரகாள்மககளின் காெணைாக ைக்கள் 
எதிர்மொக்குகின்்ற பிெசசமனகள் ர்தா்டர்்பான கைந்துமெயா்டரைான்று ரகாழுமபு- 06 "குமைா்பல் ்டவரில்" இ்டமர்பற்றது. இ்தன்ம்பாது ைமையக ர்பருந்ம்தாட்ட ைக்கள் எதிர்மொக்கும 
காணி, வீ்டமைபபு ம்பான்்றவறறின் சவால்கள் ர்தா்டர்்பாக  ைமையக ைக்கமை பிெதிநிதித்துவப்படுத்தி  இொொஙக அமைசசர் ஜீவன் ர்தாண்டைான்  கைந்துக்ரகாணடு உமெயாறறி-
னார்.  இக்கைந்துமெயா்டலில் ்பல்மவறு அெசியல் பிெமுகர்கள், வழக்கறிஞர்கள் ைறறும சமூக ரசயற்பாட்டாைர்கள் ம்பான்ம்றார் கைந்துக்ரகாண்டனர். 

டிகப�ாயாவில் எரிவாயு அடுப்பு கவடிப்பு
ஹற்ன விர்சை 
ரநொடைன பிரிடஜ் 
நிரு்பர�ள் 

ஹற்ன க்பொலிஸ -
பி ரி வு க் கு ட ்ப ட ை 
டி க் ர � ொ ே ொ , 
வன�ொஜொ ரதையிலை 
கதைொழிற்சொலைக்கு 
அ ரு � ொ ல ம யி ல 
உள்ள குடியிருப்பு 
ஒன றி ர ை ர ே 
இவவொறு ்சலமேல 
எரிவொயு அடுப்பு ஒனறு தீப்்பறறி 
எரிநதுள்ளதைொ� க்பொலிஸொர கதைரிவித -
தைனர.

இச்சம்்பவம் ரநறறு புதைனகிழலம 
�ொலை 06.30 மணிேளவில இைம்-
க்பறறுள்ளது.  இச்சம்்பவம் குறிதது 
ரமலும் கதைரிேவருவதைொவது, அநதை 
வீடடின க்பண அதி�ொலை ரதைனீர 
தைேொரிப்்பதைற�ொ� அடுப்ல்ப ்பற-
்லவக்� முேன் ர்பொரதை ர�ஸ 

அடுப்பு தீ ்பறறி எரிநதுள்ளதைொ�வும் 
கதைரிேவருகின்து. இச்சம்்பவம் 
கதைொைரபில எவருக்கும் எவவிதை 
�ொேங�ளும் ஏற்பைவிலலைகே-
னவும் தீ ்பறறி எரிநதை அடுப்ல்ப 
அேைவர�ளின உதைவிரேொடு�டடு-
்பொடடுக்குள் க�ொணடு வநதுள்ள-
தைொ� ஹடைன க்பொலிஸொரின ஆ�ம்-
்ப�டை வி்சொ�லண�ளில இருநது 
கதைரிேவநதுள்ளது. 

்பண ்மாேடியில் ஈடு்பட்ட நால்வர் ்கைது 
மொததைலள சுழறசி நிரு்பர

ஓய்வூதிே திலணக்�ளததில 
ர்சலவேொறறி வருவதைொ� தைம்லம 
அறிமு�ப்்படுததிக் க�ொணடு 
்பண ரமொ்சடியில ஈடு்படடு வநதை 
நொனகு ர்பல� ்சநரதை�ததின ர்பரில 
மொததைலள க்பொலிஸொர ரநறறு முன -
தினம் திவுைபிடடிே ்பகுதியில 
லவதது ல�து க்சய்துள்ளனர. 

ல�து க்சய்ேப்்படை ்சநரதை� ந்பர-

�ளிைமிருநது ஒரு கதைொல� ்பணம், 
தைங� நல��ள் உட்பை 2 ரமொடைொர 
ல்சக்கிள்�லளயும் க்பொலிஸொர 
ல�ப்்பறறியுள்ளனர.

மொததைலள பி�ரதை்சததில ஓய்வூதி-
ேம் க்பறும் ந்பர ஒருவர ஓய்வூதிே 
்பண ரமொ்சடி கதைொைர்பொ� மொததைலள 
க்பொலிஸ நிலைேததில க்சய்தை 
முல்ப்்பொடடுக்கு அலமே இவர-
�ள் ல�து க்சய்ேப்்படடுள்ளதைொ� 
மொததைலள க்பொலிஸ நிலைே விர்சை 

குற்ப்புைனொய்வு பிரிவு க்பொறுப்்ப-
தி�ொரி சு�த ்பணைொ�  கதைரிவிததைொர.

்சநரதை�ந்பர�ள் திவுைபிடடிே, 
மீ�முவ பி�ரதை்சங�லளச ர்சரநதைவர-
�ள் என க்பொலிஸொர கதைரிவிததைனர . 
்பண ரமொ்சடியில ஈடு்படும் ந்பர�ள் 
ஓய்வு ஊதிேம் க்பரும் உததிரேொ-
�ததைர�ளின வீடு�ளுக்குச க்சனறு 
தைங�லள ஓய்வூதிே திலணக்�ள 
அதி�ொரி�ள் என அறிமு�ம் க்சய்து-
க�ொணடு ்பணரமொ்சடியில ஈடு்பட-

டுள்ளனர.   ்பணம் இலைொதை ந்பர�-
ளிைமிருநது அதைறகு க்பறுமதிேொன 
தைங� நல��லளயும் க்பறறு வநதுள்-
ளதைொ� வி்சொ�லண மூைம் கதைரிே வரு-
வதைொ� க்பொலிஸொர கதைரிவிததைனர.

இவவொறு நொடடின ்பை பி�ரதை்சங-
�ளில ஓய்வூதிேம் க்பறும் ந்பர�ளி-
ைமிருநது 80 ைட்சம் ரூ்பொ ்பணம் 
மறறும் 35 ்பவுண தைங� நல��ள்  
க்பறறுள்ளதைொ�வும் கதைரிவிக்�ப்-
்படுகி்து.
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கரைய�ொதுங்கும் சடலங்களொல் கொணொமல் 
ப�ொனொரின் உறவினரகள் அசசம்  

யாழ். விஷேட நிருபர்

யாழ். மாவடட கடறகரைகளில் 
சடலஙகள் கரையயாதுஙகுவதால், -
காணாமல்ஷபாஷ�ாரின் உறவி�ர்-
கள் மத்தியில் அசசஙகள் எழுந்துள் -
ளதாக முன்�ாள் நாடாளுமன்ற 
உறுப்பி�ர் சுஷைஸ் பிைஷமசந்திைன் 
யதரிவித்துள்ளார்.   

யாழ். ஊடக அரமயத்தில் 

ஷநறரறய தி�ம் (07) இடம்யபறற 
ஊடக சந்திப்பின் ஷபாஷத அவர் 
இவவாறு யதரிவித்தார்.   

ஷமலும் இதுபறறி அவர் யதரிவிக் -
ரகயில்,   

யாழ்ப்பாண கரைஷயாைஙகளில் 
கடந்த வாைம் ஆறு சடலஙகள் கரை-
யயாதுஙகியுள்ள�. இது யதாடர்பில் 
எந்த விதமா� தகவல்களும் யவளி-
வைவில்ரல.   

காணாமல்ஷபா�வர்கள் பறறிய 
தகவல்கள் யவளிவைாத நிரலயிஷல 
இந்த சடலஙகள் கரை ஒதுஙகுகின்-
ற�.   

கடறகரைகளில் சடலஙகள் 
ஒதுஙகுவதாக இருந்தால் கடலில் 
விபத்துக்கள் நரடயபறறு இருக்க 
ஷவண்டும். 

ஒன்றில் இலஙரக மீ�வர்கள், 
அல்லது இந்திய மீ�வர்களி�து 

மீன் பிடி படகுகள் விபத்துக்கு 
உள்ளாகி இருக்க ஷவண்டும். 
ஆ�ால் அவவாறு விபத்துக்கள் 
நரடயபறறதாக எந்த தகவலும் 
இல்ரல.இத�ால், காணாமல்-
ஷபா�வர்களின் உறவுகள் அசசத்தில் 
உள்ள�ர். எ�ஷவ, இதுபறறி விப -
ைஙகரள விரைவாக மக்களுக்கு 
யகாடுக்க ஷவண்டும் எ�வும் அவர் 
யதரிவித்துள்ளார்.   

இரண்டு வருடங்களின் பின்்னர் பேசாலை 
புனித வவற்றி அன்ல்ன ஆைய வேருவிழா
மன்�ார்குறூப் நிருபர்

மன்�ார் மரறமாவட-
டத்தின் ஷபசாரல புனித 
யவறறி அன்ர� ஆலய 
வருடாந்த யபருவிழா 
திருப்பலி, ஷநறறு   புதன் -
கிழரம (08) காரல கூட-
டுத்திருப்பலியாக ஒப்புக் 
யகாடுக்கப் படடது.

ஷபசாரல பஙகுத்-
தந்ரத, அருடதந்ரத 
ஏ.ஞா�ப்பிைகாசம் அடிகளார் தரல-
ரமயில், மன்�ார் மரறமாவடட 
ஆயர் ஷமதகு இம்மானுஷவல் யபர் -
�ாண்ஷடா ஆண்டரக , அருடதந்ரத 
மாக்கஸ் அடிகளார், அருடதந்ரத 
எமிலியானுஸ் பிள்ரள ஆகிஷயார் 
இரணந்து, திருவிழா திருப்பலிரய 
கூடடுத்திருப் பலியாக ஒப்புக் யகாடுத் -
த�ர்.

இதர�த் யதாடர்ந்து திருசயசாரூப 
பவனி இடம் யபறறு,பக்தர்களுக்கு 
மரறமாவடட ஆயரி�ால் திருசயசா-

ரூப ஆசி வழஙகப்படடது.இதில்,
 அரழக்கப்படட விருந்தி�ர்கள் 

மறறும் கிைாம மக்கள் சுகாதாை நரடமு-
ரறகளுக்கு அரமய  நிகழ்வில் கலந்து 
யகாண்ட�ர்.

நாடடில் ஏறபடட குண்டு யவடிப்பு 
அதர�த் யதாடர்ந்து ஏறபடட 
யகாஷைா�ா யதாறறு காைணமாக 
குறித்த ஆலயத்தின் திருவிழா கடந்த 
இைண்டு வருடஙகளாக இடம் யபறாத 
நிரலயில், இவவருட திருவிழா, சிறப்-
பாக இடம்யபறறரமயும்  குறிப்பிடத்-
தக்கது.

வோறியியைாளர் பிரியநதவின் 
ேடுவ்காலைக்கு சர்வசமய குழு ்கண்ட்னம்
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பாகிஸ்தானில் இலஙரக யபாறி-
யியலாளர் படுயகாரல யசயயப்பட-
டரம மனித குலத்திறகு ஒவவாத 
யசயறபாயட�,   வவுனியா மாவடட 
சர்வ சமயகுழு கண்ட�ம் யதரிவித்-
துள்ளது.

இது யதாடர்பாக, வவுனியா 
மாவடட சர்வசமயகுழு விடுத்துள்ள 
அறிக்ரகயில் ஷமலும் யதரிவிக்கப்-
படடுள்ளதாவது, யபறியியலாளர் 
பிரியந்த குமாை, பாகிஸ்தானில் 
யகாரூைமாகக் யகாரல யசயயப்பட-
டரத, வவுனியா மாவடட சர்வச-
மய குழு மிகவும் வன்ரமயாகக் 
கண்டிக்கின்றது. மனிதகுலத்தில் 
இதுஷபான்ற ஈ�மா� யசயல்கள் 
யதாடர்ந்த வண்ணஷம இருக்கின்-
ற�. எ�ஷவ குறறம் இரழத்தவர்கள் 
எவைாயினும் நீதிக்கு முன்  யகாண்டு 
வைப்பட ஷவண்டும்.இவர்கரள உசச 
படச சடட நடவடிக்ரககளுக்கு உட-
படுத் த பாகிஸ்தார� வலியுறுத்துகி-
ஷறாம். அத்துடன் அவைது இழப்பால், 
ஆழ்ந்த துயரில் மூழ்கியுள்ள  அன்-
�ாரின் குடும்பத்தாருக்கு  ஆழ்ந்த 
அனுதாபஙகரள  யதரிவிப்பதாகவும் 
அந்த அறிக்ரகயில் சுடடிக்காடடப்-
படடுள்ளது.

பசர். வோன். இராமநாதனின் 
91 ஆவது குருபூலச தி்னம்

பருத்தித்துரற விஷேட நிருபர்

யாழ்ப்பாணப் பல்கரலக்கழகம் 
உருவாவாறகு  அடித்தளமா� பை-
ஷமஸ்வைாக் கல்லூரியின் நிறுவுந -
ரும், ரசவப் யபரு வள்ளலாருமா� 
ஷசர். யபான். இைாமநாதனின் 91 

ஆவது குருபூரச ஷநறறு (08) புதன் -
கிழரம காரல இடம்யபறறது.

பல்கரலக்கழக வளாகத்தினுள் 
அரமந்துள்ள பைஷமஸ்வைன் 
ஆலயத்தில் விஷசட அபிஷேகம், 
பூரையுடன் இந்நிகழ்வுகள் ஆைம்-
பமாகி�. பல்கரலக்கழகத்தினுள் 

அரமந்துள்ள ஷசர். யபான். இைாம -
நாதனின் உருவச சிரலக்கும், சபா 
மண்டபத்தினுள் உள்ள உருவப் 
படத்துக்கும் துரணஷவந்தர் ஷபைா -
சிரியர் சி. சிறிசறகுணைாைா மலர்-
மாரல அணிவித்து, வணக்கம் 
யசலுத்தி�ார்.

இந்நிகழ்வில், ஷசர். யபான்.
இைாமநாதன் அறக்கடடரளயின் 
சார்பில், ஷபைாசிரியர் சி. சிறறம்ப-
லம் மறறும் முன்�ாள் துரணஷவந்-
தரும், ஷபை ரவ உறுப்பி�ருமா� 
ஷபைாசிரியர் யபா. பாலசுந்தைம் -
பிள்ரள, பதிவாளர் வி. காண்டீபன், 
இந்து கறரககள் பீடத்ரதச ஷசர்ந்த 
முன்�ாள் துரறத் தரலவர் ஷபைா -
சிரியர் எம். ஷவதநாதன், முன்�ாள் 
கரலப்பீடாதிபதி ஷபைாசிரியர் அ. 
சண்முகதாஸ், ஷபைாசிரியர் திருமதி 
மஷ�ான்மணி சண்முகதாஸ், பீடா -
திபதிகள், துரறத் தரலவர்கள், 
விரிவுரையாளர்கள், ஊழியர் சஙகப் 
பிைதிநிதிகள் மறறும் அலுவலர்கள் 
உடபட பலர் கலந்து யகாண்ட�ர்.

டிபேர் வா்க்னம் பமாதி
கிராம பசவ்கர் ்காயம் 

வீட்டுக்்காணியிலிருநது 
பமாட்டார் குண்டு மீட்பு
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வவுனியா மயிலஙகுளம் பகு-
தியில் டிப்பர் வாக�ம் ஷமாதி, 
கிைாம ஷசரவயாளர் ஒருவர் காய-
மரடந்து ரவத்தியசாரலயில் 
சிகிசரச யபறறு வருகின்றார். 

இவவிபத்து ஷநறறுக் காரல (08) 
ஒன்பது மணியளவில் இடம்யபற-
றது. இசசம்பவம் பறறி ஷமலும் 
யதரியவருவதாவது,

கிைாமஷசவகர் பண்டாரிக்குளம்,-
வீடடிலிருந்து ஆசிகுளம் கிைாம 
ஷசவகர் பிரிவிறகு யசன்று யகாண் -

டிருந்தார். இதன்ஷபாது, மயிலங-
குளம் சந்திக்கு அண்மித்த பகுதி-
யில்  எவவித சமிக்ரஞகளுமின்றி, 
பிைதா� வீதிக்கு கிைவல் ஏறறி வந்த 
டிப்பர் வாக�ம்,  கிைாம ஷசவகரின் 
ஷமாடடார் ரசக்கிளில்  ஷமாதி 
விபத்திறகுள்ளா�து. இதில், காய -
மரடந்த ஆசிகுளம் கிைாம ஷசவ -
கைா� பாலசுப்பிைமணியம் ரவத் -
தியசாரலயில் சிகிசரச யபறறு 
வருகின்றார். 

விபத்து யதாடர்பா� ஷமலதிக 
விசாைரணகரள யபாலிஸார் முன்-
ய�டுத்து வருகின்ற�ர்.       

யாழ்ப்பாணம்  
குறூப் நிருபர்

ய ா ழ் ப் ப ா ண ம் 
புஙகன் குளம் பகு -
தியில் பழுதரடந்த 
ஷமாடடார் குண்டு மீட-
கப்படடுள்ளது.

வீயடான்றின் காணி 
ரய துப்புைவு யசயத 
ஷபாஷத, ஷநறறு காரல 

(08) இந்த ஷமாடடார் 
குண்டு கண்யடடுக்கப்-
படடது.

வீடடு உரிரமயாளர்-
கள் இதர�க் கண்யட-
டுத்த�ர்.

யாழ் யபாலிஸா-
ருக்கு தகவல் வழங-
கப்படடு, யபாலிஸார் 
ஷமாடடார் குண்ரட 
மீடடுள்ள�ர்.

ஈசசபமாட்லட மறவர்குள
பு்னரலமபபு ேணி்கள் ஆரம்ேம்
யாழ்.விஷேட நிருபர்

ஈசசஷமாடரட மறவர்குள  பு�-
ைரமப்பு மாதிரி திடட வரைரப 
ஷநறரறய தி�ம் புதன்கிழரம 
யாழ் மாநகை முதல்வர் சடடத்தைணி 
வி.  மணிவண்ணன் யவளியிடடுள்-
ளார். 

யாழ்.மாநகை சரப எல்ரலக்-
குடபடட குளஙகரள தூர்வாரி, 
அழகு படுத்தும் யசயறதிடடங-
கள் முன்ய�டுத்து வைப்படும் 
நிரலயில், இதன் ஒரு அஙகமாக 
ஈசசஷமாடரட மறவர் குளம் பு�ை-
ரமப்பு யசயயப்படடு அழகு படுத்-
தப்படவுள்ளது. 

இந்நிரலயில் குளத்தின் பு�ை-
ரமப்பு மாதிரி திடட வரைரப 
முதல்வர் மக்கள் பார்ரவக்கு 
யவளியிடடு ரவத்துள்ளார். 

இஷதஷவரள, முன்�தாக யாழ் 
நகர் மத்திய பகுதியில் அரமந்-
துள்ள ஆரிய குள பு�ைரமப்பு 
பணிகள் ஆைம்பிக்கப்படடு நரட-
யபறறு வருகின்ற�. இதன் முதல் 
கடட பணிகள் நிரறவரடந்து, 
கடந்த (02)  திறந்து ரவக்கப்பட-
டரம குறிப்பிடத்தக்கது. 

குறித்த குளஙகளின் பு�ைரமப்பு 
பணிகளுக்கு தியாகி அறக்யகாரட 
நிறுவ�ர்  நிதியம் பஙகளிப்ரப 
வழஙகி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. 

ஆையத்தின் உண்டியல் 
உலடக்்கபேட்டு திருட்டு
மாஙகுளம் குறூப் நிருபர்

வைலாறறு சிறப்புமிக்க 
ஒடடுசுடடான் தான்ஷதான் -
றீஸ்வைர் ஆலய உண்டியல் 
உரடக்கப்படடு,பணம் 
திருடப்படடுள்ளது. 

ஷநறறு முன்தி�ம் இச-
சம்பவம் இடம்யபறறுள்-
ளது.இதுபறறி ஆலய 
நிர்வாகம் யபாலிஸ் நிரலயத்தில் 
முரறப்பாடு பதிவுயசயதுள்ளது.

இரதயடுத்து ஒடடுசுடடான் 
யபாலிஸார் ஷமலதிக விசாைரண-
கரள முன்ய�டுத்து வருகின்ற�ர்       

சிறுவர் இல்ைத்திருநத மாணவர்்களுக்கு 
வ்காபரா்னா வதாற்று உறுதி  
தரலமன்�ார் விஷேட நிருபர்

மன்�ார் திருக்ஷகதீஸ்வைத்தில் 
அரமந்துள்ள சிறுவர் இல்ல மாண-
வர்கள் 29 ஷபருக்கு யகாஷைா�ா 
யதாறறியுள்ளது.

இஙகிருந்து பாடசாரலக்குச 
யசன்ற மாணவர்கஷள யகாஷைா�ா 
யதாறறுக்கு உள்ளாகியுள்ள�ர்.   

இவர்கள் அர�வரும் சிகிச-
ரசக்கு உடபடுத்தப்படடுள்ள-
தாக மன்�ார் பிைாந்திய சுகாதாை 
ஷசரவகள் பணிப்பாளர் ரி.விஷ�ா-
தன் யதரிவித்தார். மன்�ாரில், 
ஷநறறு (08) நடத்திய    ஊடகவி-
யலாளர் சந்திப்பில் அவர் ஷமலும்  
யதரிவித்ததாவது,   மன்�ார் 
மாவடடத்தில், யசவவாயக்கி-
ழரம 46 ஷபர் யகாவிட யதாற-
றுக்கு உள்ளாகி உள்ள�ர்.   

இவர்களில் 29 ஷபர் திருக்ஷக-
தீஸ்வைத்தில் உள்ள சிறுவர் இல்-
லத்தில் தஙகியுள்ள பாடசாரல, 

பல்கரலக்கழக மாணவர்களாவர்.   
இவர்கஷளாடு ஷசர்ந்து இந்தமா-

தம் 118 ஷபர் யகாவிட யதாறறா-
ளர்களாக இ�ம் காணப்படடுள்ள-
�ர்.   

மன்�ார் மாவடடத்தில் யமாத்-
தமாக 3058 ஷபர் யகாவிட யதாற-
றாளர்களாக அரடயாளம் காணப்-
படடுள்ள�ர். உயிரிழந்ஷதாரின் 
யதாரக 29 ஆக அதிகரித்துள்ளது.   

மன்�ார் மாவடடத்தில் தறயபா-
ழுது யடஙகு தீவிைமாக பைவி வரு-
கின்றது. 

குறிப்பாக ப�ஙகடடுயகாடடு, 
யபரியகரட, சின்�க்கரட, 
மூர்வீதி, ஷதாடடயவளி மறறும் 
ஷபசாரல பகுதிகளில் யடஙகு 
ஷநாயாளர்கள் அதிகமாக அரடயா-
ளம் காணப்படடுள்ள�ர்.   

இதுவரை இந்த வருடம் யமாத்-
தமாக 83 யடஙகு ஷநாயாளர்கள் 
அரடயாளம் காணப்படடுள்ளதா-
கவும் அவர் யதரிவித்தார்.  

விவசாயி்களுக்கு நீர் இலறக்கும்
இயநதிரங்கள் அன்ேளிபபு

சாவகசஷசரி விஷேட நிருபர்

ரகதடி கமநல ஷசரவ நிரல-
யப்பகுதியில்  யதரிவு யசயயப்-
படட 27 விவசாயிகளுக்கு நீர் 
இரறக்கும் இயந்திைஙகள் வழங-
கப்படட�. பாைாளுமன்ற உறுப்பி-
�ரும், மாவடட அபிவிருத்தி ஒருங-
கிரணப்புக் குழுத்  தரலவருமா� 
அஙகைன் இைாமநாதனின் பிைத்தி-
ஷயக யசயலாளர் சதாசிவம் இைாம-
நாதன்  இவறரற பய�ாளிகளுக்கு 
வழஙகி�ார். "ஷவர்ல்ட விேன்" நிறு -
வ�த்தின் அனுசைரணயுடன் இரவ 
யகாள்வ�வு யசயயப்படட�.

இந்நிகழ்வில் ரகதடி கமநல 
ஷசரவ திரணக்களத்தின் யபரும்-
பாக உத்திஷயாகத்தர் வாகீசன், சாவ -

கசஷசரி பிைஷதசசரப உறுப்பி�ர் 
தி.தஙகஷவல்,கமநலஷசரவ நிரலய 
உத்திஷயாகத்தர்கள்,பய�ாளிகள் 

எ�ப் பலரும் கலந்து யகாண்ட�ர்.
இந்நிகழ்வு ஷநறறு (08)  இடம்யபற-
றது.

சமாதா்ன முன்வ்னடுபபுக்்களில்  
வேண்்கலள வலுவூட்டும் திட்டம்  
யாழ்.விஷேட நிருபர்  

சமாதா� முன்ய�டுப்புக்களில் 
யபண்கரள வலுவூடடும் திடடம் 
யாழ்ப்பாணம், அம்பாரற, குரு -
நாகல் ஆகிய மூன்று மாவடடங -
களில் நரடமுரறப்படுத்தப்படு -
கின்றது.

இதில், பல யபாது நிறுவஙகள் 
கூடடாக யசயறபடுகின்ற�.   

குறிப்பாக யபாருளாதாை முன்ய�-
டுப்பில் யபண்கரள வலுப்படுத்-
துவது யதாடர்பா� பயிறசிகரள 
க்ைாமீன் நிறுவ�ம் முன்னின்று 
யசயறபடுத்துகின்றது. 

அந்தவரகயில், இதன் யசயறபா-
டாக ஷநறரறய தி�ம் ஆைம்பமா� 
யபண் சுயயதாழில் முர�வருக்-

கா� பயிறசி யசயலமர்வா�து, 
எதிர்வரும் வியாழக்கிழரம வரை 
இடம்யபறவுள்ளது.   

இப்பயிறசி யசயலமர்வு கீறீன்கி-

றாஸ் விடுதியில் இடம்யபறறுவ -
ருகின்றது. மாவடட பஙகாளைா� 
ஷை,எஸ்,எ,சீ நிறுவ�ம் இதர� 
ஒழுஙகரமத்துள்ளது.     



(ர�ொட்டரெெ குறூப் நிருபர்)  

திருக�ொணமலை -�ண்டி 
பி�தொன வீதி மங்குபிரிஞ் 
பகுதியில் ஆல்ட ரதொழிற்-
சொலைக்கு ரசொநதமொன 
தனியொர் பஸரஸொன்று 
வி ப த் து க் கு ள ் ொ ன தி ல்  
38 கபர் �ொயமல்டநத 
நிலையில் திருக�ொணமலை 
ரபொதுலெத்தியசொலையில் 
அனுமதிக்�ப்படடுள்தொ� 
ரதரியெநதுள்து. குறித்த 
விபத்து ரசவெொய்கிழலம 
(07) 6.45 மணிய்வில் 
இ்டமரபற்றுள்து.   

வி ப த் து க் கு ள ் ொ ன ெ ர் -
�ள க�ொம�ங்�்டெை 
-ரமொ�ரெெ மற்றும 
�ன்னியொ பகுதியிலிருநத 20 
க்கும 45 ெயதுக்கும இல்டப்-
பட்டெர்�ள எனவும 
ரபொலிஸொர் ரதரிவித்தனர்.   

ஆல்டத் ரதொழிற்சொலையில் �்ட-
லமயொற்றி ெரும இல்ஞர் யுெ-
தி�ல் ஏற்றிக்ர�ொண்டு ரசல்லும 
கெல்யில் பஸ�ல் முநதிச் 
ரசல்ை முற்பட்ட கபொகத இவ-
விபத்து இ்டம ரபற்்றதொ�வும 
ரபொலிசொர் ரதரிவித்தனர்.   

பஸ சொ�தி படு�ொயமல்டநத 
நிலையில் திருக�ொணமலை ரபொது 

லெத்தியசொலையில் அனுமதிக்-
�ப்பட்டலதயடுத்து குறித்த நப-
ருக்கு கமற்ர�ொள்ப்பட்ட அண்-
டிஜன் பரிகசொதலனயின் மூைம 
ர�ொக�ொனொ ரதொற்று உறுதி ரசய்-
யப்படடுள்தொ�வும ரபொலிசொர் 
ரதரிவித்தனர்.   

கமலும இவவிபத்து ரதொ்டர்பில் 
விசொ�லண�ள ந்டொத்தப்படடு ெரு-
ெதொ�வும ரதரியெநதுள்து.   

ெொ�ல� பி�கதச ரசயைொ்ர் பிரி-
வுக்குடபட்ட �டடு முறிவு கி�ொமத்-
தில் ெருமொனம குல்றநத குடுமபம 
ஒன்றுக்கு கதசிய வீ்டலமப்பு அதி-
�ொ�சலபயின் ஊ்டொ�, புதியவீடு 
அலமத்துக் ர�ொடுப்பதற்�ொன ந்டெ-
டிக்ல� இ�ொஜொங்� அலமச்சர் சதொசி-
ெம வியொகழநதி�ன் தலைலமயில் 
அண்லமயில் ஆ�மபித்து லெக்�ப்-
பட்டது.

பின்தங்கிய பி�கதசமொன �டடு 
முறிவு கி�ொமத்தில், �வீநதி�ன் கிருத்-
தி�ொ எனும 4 ெயது சிறுமிக்கு பொமபு 
�டித்தது. அக் கி�ொமத்துக்�ொன பொலத 
சீ�ற்்ற நிலையில் �ொணப்பட்டலமயி-
னொல் மூன்று மணித்தியொையத்தின் 
பின்கப �தி�ரெளி பி�கதச லெத்தி-
யசொலைக்கு சிகிச்லச�ளுக்�ொ� அனு-
மதிக்�ப்படடு, பின் சிறுமி சிகிச்லச 
பைனின்றி உயிரிழநதொர்.   

சிறுமியின் உயிர் இழப்பு பி�கதச 
மக்�ள மத்தியில் பொரிய கசொ�த்லத 
ஆழ்த்தியது, அநத சநதர்ப்பத்-
தில் சமபெ இ்டத்துக்கு வில�நத 

இ�ொஜொங்� அலமச்சர் சதொசிெம 
வியொகழநதி�ன், உயிரிழநத சிறுமி-
யின் ரபற்க்றொல� சநதித்தொர். தொம 
ெொழ்நது ெநத ஓலைக்குடிலச சீ�-

லமக்�ப்படடு இருநதொல் இவெொறு 
நி�ழ்நதிருக்�ொது என்றும, தமது 
பி�கதசத்தில் இருநது லெத்தியசொ-
லைக்கு ரசல்லும பி�தொன வீதி சீ�ற்்ற 
நிலையில் �ொணப்படுகின்்றலம 
குறித்தும ரதரிவித்திருநதனர்.   

அச் சநதர்ப்பத்தில் இ�ொஜொங்� 
அலமச்சர் அநத கி�ொமத்திற்கு 
கதலெயொன உதவி�ல் ரபற்றுக் 
ர�ொடுப்பதொ� ரதரிவித்திருநதொர்.  

அநத ெொக்குறுதியின் ஒரு �ட்ட-
மொ� உயிரிழநத சிறுமியின் ஓலைக்-
குடிலசக்கு பதிைொ� கதசிய வீ்ட-
லமப்பு அதி�ொ� சலபயின் ஊ்டொ� 
புதிய வீடு அலமத்துக் ர�ொடுப்பதற்-
�ொன கெலை திட்டம இ�ொஜொங்� 
அலமச்சர் சதொசிெம வியொகழநதி�ன் 
தலைலமயில் அடிக்�ல் நொட்டப்-
படடு வீடடிற்�ொன கெலைத்திட்டம 
ஆ�மபித்து லெக்�ப்பட்டது.   

12 2021 டிசம்பர் 9 வியாழக்கிழமை9–12–2021

கட்டுமுறிவு கிராமத்தில் பாம்பு தீண்டி 
உயிரிழந்த சிறுமியின் குடும்பத்துக்கு புதிய வீடு

இடைக்கால வேளாண்டம 
செயடக சேற்றியளிப்பு
(ஏ்றொவூர் நிருபர்)

மட்டக்�்ப்பு  மொெட-
்டத்தில் �்டநத நொற்பது 
ெரு்ட�ொைத்தின் பின்னர், 
பரீடசொர்த்தமொ�  கமற்-
ர�ொள்ப்பட்ட இல்டக்�ொை 
ரநல் கெ்ொண்லம ரசய்ல�  
பொரிய ரெற்றியளித்துள்து.

மட்டக்�்ப்பு - ெநதொ-
றுமூலை-  ரபருரெளிக் 
�ண்்டம பி�கதசத்தில் சுமொர் 
170 ஏக்�ர் ெயல்  நிைத்தில் 55 விெ-
சொயி�ள  இமமுல்ற இல்டக்�ொை  
ரநல் கெ்ொண்லமச் ரசய்ல�யில் 
ஈடுபட்டனர்.

தற்கபொது இெர்�ளுக்கு சி்றப்பொன 
வில்ச்சல் கில்டத்துள்தனொல்  
விெசொயி�ள மகிழ்ச்சி ரதரிவித்துள-
்னர்.

ரபருமகபொ�ம  மற்றும சிறுகபொ-
�ம  பயிர்ச் ரசய்ல� �ொைத்திற்கி-
ல்டப்பட்ட �ொைத்தில்  'ஏத்தொலழ" 
என்று பொ�மபரிய ரசொல்ர�ொண்டு  
அலழக்�ப்படடு முன்ரனடுக்�ப்-
பட்ட இல்டக்�ொை ரநற்பயிர்ச் 
ரசய்ல�    நொடடில் ஏற்படடிருநத 

அசொதொ�ண சூழ்நிலை �ொ�ணமொ�      
�்டநத சுமொர்  நொற்பது ஆண்டு�ொை-
மொ� ல�வி்டப்படடிருநதது.

இவெொண்டில்  மீண்டும ரசய்ல�-
பண்ணுெதற்கு          விெசொயி�ள 
கமற்ர�ொண்்ட முயற்சிக்கு     நீர்ப்-
பொசனத் திலணக்�்ம உரிய கந�த்-
திற்கு    நீல�ெழங்கி  ஒத்துலழப்பு 
ெழங்கியலதயடுத்து,                        அறு-
ெல்டயில் பொரிய அதி�ரிப்பு ஏற்பட-
டுள்தொ�        விெசொயி�ள  ரதரி-
விக்கின்்றனர்.

இதனொல் நீர்ப்பொசனத் திலணக்�் 
அதி�ொரி�ளுக்கு விெசொயி�ள தமது 
நன்றியிலனத் ரதரிவித்துள்னர்.

மடழசேளளத்தில் அளளுண்ை வீதி;   
கேனிக்காமலிருக்கும் அதிகாரிகள

(ரபரியகபொ�தீவு தின��ன் நிருபர்)   

மட்டக்�்ப்பு மண்டூர் �மநை 
கசலெ நிலையத்திற்குடபட்ட 
ஆலன�டடியரெளி ரநடிய-
ெடல்ட பி�தொன வீதி அண்லமயில் 
ரபய்த பைத்த மலழ ரெள்த்தில் 
அளளுண்டு கபொயுள்தனொல் அவ-
வீதிலயப் பயன்படுத்தும மக்�ள 
மிகுநத சி�மங்�ல் எதிர்ர�ொண்டு 
ெருெதொ� �ெலை ரதரிவிக்கின்்ற-
னர்.   

இவவீதி இவெொறு கசதமல்டெ-
துவும, அதலன அப்பகுதி மக்�ள 
சி�மதொனத்தின் மூைம புனர்நிர்மொ-
ணம ரசய்ெதுமொ�த்தொன் இதுெல�-
யில் இருநது ெருகின்்றது. இதலன   
நி�நத�மொ� புன�லமப்புச் ரசய்துத� 

அதி�ொரி�ள முன்ெ�கெண்டும என  
பி�கதச மக்�ள க�ொரிக்ல� முன்-
லெக்கின்்றனர்.   

இவவீதியின் புன�லமப்பு ரதொ்டர்-
பில் கபொ�தீவுப்பற்று பி�கதச 
சலபயின் தவிசொ்ரி்டம க�ட்ட-
கபொது,   

குறித்த வீதி மொரிமலழ �ொைத்-
தில் பழுதல்டெது ெழக்�மொ�வுள-
்து. இவவீதிலய எமது பி�கதச 
சலபக்குக் ல�யளிக்குமொறு நொம 
பைத்டலெ க�ொரிக்ல� விடுத்துள-
்கபொதிலும, அதலன அெர்�ள 
ரசய்யொமலுள்ொர்�ள. இருநதும 
�்டநத ெரு்டம நொம அவவீதிலய 
ஓ�்வு புன�லமப்பு ரசய்கதொம. 
அது தற்கபொது மீண்டும உல்டப்ரப-
டுத்துள்து என அெர் ரதரிவித்தொர்.   

மரு்தமுடை கைற்கடர   
பிரவ்தெத்தில் ெைலம் மீட்பு

(ரபரியநீைொெலண விகச்ட,                 
மருதமுலன நிருபர்�ள)

உருக்குலைநத நிலையில் மரு-
தமுலன �்டற்�ல� பி�கதசத்தில் 
ச்டைம ஒன்று �ல� ஒதுங்கியுள்து. 
�ல்முலன பி�கதச ரசயை�த்துக்-
குடபட்ட மருதமுலன ரபொலிஸ 
பிரிவில் புதன்கிழலம (8) �ொலை 
குறித்த ச்டைம மீட�ப்படடுள்து.  

ரபொதுமக்�ள ெழங்கிய த�ெ-
லுக்கு அலமய ஸதைத்துக்கு ெருல� 
தநத ரபொலிஸொர் ச்டைம குறித்து 
ஆ�மபக்�ட்ட விசொ�லண�ல் முன்-
ரனடுத்துள்னர். அத்து்டன் ச்டைம 

மீட�ப்பட்ட மருதமுலன �்டற்�ல� 
பகுதிக்கு ரபொலிஸொ�ொல் பொது�ொப்பு 
ெழங்�ப்படடுள்து. இமம�ணம 
தற்ர�ொலையொ அல்ைது ர�ொலையொ 
என்்ற க�ொணத்தில் கமைதி� விசொ-
�லண�ல் ரபொலிஸொர் முன்ரன-
டுத்து ெருகின்்றனர். கமலும குறித்த 
ச்டைம அல்டயொ்ம �ொண முடியொத 
நிலையில் உருக்குலைநதுள்லம 
குறிப்பி்டத்தக்�து.  

அண்லமக்�ொைமொ� நொடு பூ�ொ�-
வும உள் �்டற்�ல�ப்பகுதி�ளில் 
உருக்குலைநத நிலையில் ச்டைங்�ள 
�ல�ரயொதிங்கி ெருகின்்றலம சுட-
டிக்�ொட்டத்தக்�து.

திருமடலயில் பஸ் விபத்து;   
ொரதிக்கு சகாவராைா ச்தாற்று

நிந்தவூர் ஆ்தார டேத்தியொடலயில்
மு்தலாேது மகப்வபறு அறுடே சிகிசடெ
(நிநதவூர் குறூப் நிருபர்)

நிநதவூர் ஆதொ� லெத்தியசொ-
லையில்  முதைொெது ம�ப்கபற்று 
அறுலெ சிகிச்லச ரெற்றியளித்-
துள்து. நிநதவூர் ஆதொ� லெத்-
தியசொலைக்கு புதிதொ� நியமனம 
ரபற்று ெநத, ம�ப்கபற்று லெத்திய 
நிபுணர் ்டொக்்டர் மதுச �ொஜ�ர்ணொ-
வினொல் இநத சிகிச்லச கமற்ர�ொள-
்ப்படடு, தற்கபொது தொயும, கசயும  
நைமொ� உள்னர்.

ரசவெொய்க்கிழலம (07) �ொலை 

10.30 மணிய்வில் இநத சத்தி� 
சிகிச்லச இ்டமரபற்றுள்து.  இநத 
லெத்தியசொலையில் �்டலம புரியும 
உத்திகயொ�த்தர் ஒருெக� ரபண் 
குழநலதலயப் ரபற்ர்றடுத்துள்ொர்.

இநத ரசய்திலய அறிநது ர�ொண்்ட 
சமூ� நைன் விருமபி�ள, லெத்திய-
சொலைக்குச் ரசன்று, லெத்தியல� 
கநரில் பொ�ொடடியது்டன், நமபிக்-
ல�யு்டன் பி�செத்லத கமற்ர�ொள-
ெதற்கு சமமதித்த குறித்த  லெத்தி-
யசொலையின் உத்திகயொ�த்தருக்கு 
பரிசிலன ெழங்கி ெருகின்்றனர்.

கவிட்த நூல் 
சேளியீட்டு விழா 

(�ல்ைொறு தின��ன் நிருபர்) 

படடிப்பல் பி�கதச �லை இைக்-
கிய சமூ� அபிவிருத்தி ஒன்றியத்-
தின் ஏற்பொடடில், கி�ொமிய �லைச் 
சு்டர் �விஞர் மு.குணர�த்தினத்தின் 
'�ொைமும �ொைனும' �விலதநூல் 
ரெளியீடடு விழொ அமபி்ொநதல்ற 
�ைொசொ� மண்்டபத்தில் �விஞர் த.கம-
��ொசொ தலைலமயில் எதிர்ெரும 
ஞொயிற்றுக்கிழலம (12) நல்டரப-
றும.

பி�தம அதிதி�்ொ� மஹ��ம 
கதசிய �ல்வி நிறுெ�த்தின் விரிவு-
ல�யொ்ர் �ைொநிதி  முருகு தயொநிதி 
மற்றும ஓய்வுநிலை ெைய �ல்வி 
பணிப்பொ்ர் �.சத்தியநொதன் 
ஆகிகயொர் �ைநது ர�ொளகின்்றனர்.

வகாமாரியில் காட்டு யாடை அட்ைகாெம்
(�ொல�தீவு குறூப் நிருபர்)

�ொடடுயொலன   அட்ட�ொசத்-
தொல்  மக்�ள பொரியகசதங்�ல் 
சநதிப்பது்டன்  அச்சத்து்டன்,  
ெொழகெண்டிய துர்ப்பொக்கிய 
நிலையும எழுநதுள்து.இநநி-
லைலம அமபொல்ற  மொெட்டத்-
தின் ரபொத்துவில் பி�கதசத்தி-
லுள் க�ொமொரி பி�கதசத்தில்  
நிைவிெருகி்றது.

புதன்கிழலம  (08) அதி�ொலை, 
க�ொமொரி ரசல்ெபு�க்கி�ொமத்துள 
புகுநத தனியன் யொலன வீடு வீ்டொய்ச்-
ரசன்று கசதத்லத வில்வித்துச் 
ரசன்றுள்து. மக்�ள பயபீதியு்டன் 
அையடித்துக் ர�ொண்டு ஓடினர்.

வீடடுக்குளளிருநத ரநல்மூல்ட-

�ல் உறிஞ்சிக்குடித்துள்து. புதன்-
கிழலம  (8) இச்சமபெம இ்டமரபற்-
றுள்து. 

க�ொமொரி பி�கதசத்திற்�ொன   ரபொத்-
துவில் பி�கதச சலப உறுப்பினர் த.சு-
கபொத�ன் சமபெத்லதயறிநது  கி�ொம 

கசலெயொ்ருக்கு அறிவித்து-
விடடு ஸதைத்திற்கு வில�நதொர். 
ரதொ்டர்ச்சியொ� இநத தனியன் 
யொலனரயொன்று அட்ட�ொசத்லத 
ரசய்துெருகி்றது. ரபொதுமக்-
�ள க�ொமொரி பி�கதசத்திற்�ொன   
ரபொத்துவில் பி�கதச சலப உறுப்-
பினர் த.சுகபொத�ன் மற்றும கி�ொம 
கசலெயொ்ரூ்டொ�  ரதரியப்படுத்-
தியும இதுெல� எதுவித ந்டெடிக்-
�யும எடுக்�ப்படுெதில்லை என  
மக்�ள குற்்றம சொடடுகின்்றனர்.

�்டநதெொ�ம  இப் பி�கதசத்தி-
லுள்  �ொடடுமடு எனும ெயற் பி�-
கதசத்தில் ஆலையடிகெமபு  �ண்-
ணகிபு�த்லதச் கசர்நத து.�கஜநதி�ன் 
(ெயது24) இ்ம விெசொயி ஒருெர்  
ர�ொல்ைப்பட்டலம ரதரிநதகத.

கந்தளாய் பிரத்தச சசயலாளர் பிரிவில் தகாவிட் 19 த�ாய் ்பரவுவம்தத் ்தடுப்ப்தறகான 
�டவடிக்மககள் குறித்து பிரத்தச சகாதரானா குழு திஙகட்கிழமை (6) கூடியது. இநநிகழ் -
வில் ைாவட்ட சுகா்தார மவத்திய ்பணிப்பாளர், சுகா்தார மவத்திய அதிகாரி, ச்பாலிஸ் 
அதிகாரி, உ்தவி திட்டமிடல் ்பணிப்பாளர் உள்ளிட்தடார் கலநதுக்சகாணடத்பாது.  

(்படம: கந்தளாய் தினகரன் நிரு்பர்)  

மூதூர் பிரவ்தெ
ெடப பட்்ஜட் 
நிடைவேற்ைம்   
(மூதூர் தின��ன் நிருபர், �நத்ொய் 
தின��ன் நிருபர்�ள)

  
மூதூர் பி�கதச சலபயின் 2022ஆம 

ஆண்டுக்�ொன ெ�வு, ரசைவுத் 
திட்டம 20 ெொக்கு�ள ஆத�ெொ� 
அளிக்�ப்படடுள் நிலையில், 
ரெற்றி ரபற்றுள்து.  

மூதூர் பி�கதச சலப தவிசொ்ர் 
எம.எம.ஏ.அரூஸ தலைலமயில் 
ரசவெொய்க்கிழலம (07) சலப 
கூடிய நிலையில் 24 உறுப்பினர்-
�ள ர�ொண்்ட இச்சலபயில், மூெர் 
சமூ�ம ர�ொடுக்�ொத நிலையில் நல்-
ைொடசிக்�ொன கதசிய முன்னணிலயச் 
கசர்நத உறுப்பினர் ஒருெர் எதி�ொ� 
ெொக்�ளித்தும, ரபருமபொன்லமயொ� 
இருபது ெொக்கு�ள அளிக்�ப்படடு 
படஜட நில்றகெற்்றப்படடுள்து.   சபாத்துவில் டேத்தியொடலயில்

வ்தால் வ�ாய கிளினிக்
(பொைமுலன விகச்ட நிருபர்)

ரபொத்துவில்  ஆதொ� லெத்திய-
சொலையில் பி�தி மொதம கதொறும 
கதொல் கநொய்க் கிளினிக்கிலன  
ந்டொத்துெதற்கு ஏற்பொடு�ள ரசய்-
யப்படடுள்தொ�வும, குறித்த கிளி-
னிக்கில்  �ைநதுர�ொண்டு சிகிச்லச 
ரப்ற விருமபுகெொர் லெத்தியசொ-
லைக்கு சமு�மளித்து  தங்�்து 
ரபயர்�ல் பதிவு ரசய்துர�ொள் 
கெண்டும என அவ லெத்தியசொ-
லையின்  லெத்திய அத்தியடச�ர் 
ர்டொக்்டர் ஐ.எல்.எம.றிபொஸ ரதரி-
வித்தொர்.

இதுரதொ்டர்பில் அெர் கமலும 
ரதரிவிக்ல�யில்,

ரபொத்துவில்  மற்றும அதலன 
அன்டிய பி�கதச மக்�ளின் நைன்-
�ருதி ரபொத்துவில் ஆதொ�  லெத்-

தியசொலையில், கதொல் கநொய்க் 
கிளினிக்கிலன ந்டொத்துெதற்கு  
திட்டமிடடுளக்ொம. இநதக் கிளி-
னிக்கிலன பி�தி மொதம கதொறும 
ந்டொத்துெதற்கு  ஏற்பொடு�ள ரசய்-
யப்படடுள்ன.

குறித்த கிளினிக் கசலெயிலன  
லெத்தியசொலையில் உத்திகயொ�-
பூர்ெமொ� ஆ�மபித்து லெத்துள-
க்ொம. 

இநநி�ழ்வில்  கதொல் கநொய் 
லெத்திய நிபுணர் ர்டொக்்டர் 
ஐ.எல்.மொஹில் �ைநதுர�ொண்-
்டொர். இநதக்  கிளினிக்கில் �ைந-
துர�ொண்டு சிகிச்லச ரப்ற விரும-
பும கநொயொ்ர்�ள ரபொத்துவில்  
ஆதொ� லெத்தியசொலைக்கு சமு�ம-
ளித்து தங்�்து ரபயர்�ல் முன்-
கூடடிகய பதிவு  ரசய்துர�ொள் 
கெண்டும.

(கதொப்பூர் குறூப் நிருபர்)

மூதூர்  ரபொலிஸ 
பிரிவிற்குடபட்ட ரபரி-
யபொைம பகுதியில் 
உள் வீர்டொன்றில்  
ர ச வ ெ ொ ய் க் கி ழ ல ம 
(07) மொலை சலமயல் 
எரிெொயு அடுப்பு 
ரெடிப்பு சமபெம 
இ்டமரபற்றுள்து.  

இதன்கபொது எரிெொயு 
அடுப்பு முழுலமயொ� 
கசதமொகியுள்கதொடு, 
எெருக்கும  �ொயகமற்ப-
்டவில்லை. ரதொ்டர்ச்சியொ�  சிலிண்-
்டரிலிருநது க�ஸ ரெளியொகிக்  
ர�ொண்டிருப்பலத �ொணமுடிநதலம 
குறிப்பி்டத்தக்�தொகும.

இதலனயடுத்து குறித்த வீடடுக்கு 
மூதூர் ரபொலிஸொர் ெருல�தநது 
நிலைலம�ல் பொர்லெயிடடு 
ரசன்்றலம குறிப்பி்டத்தக்�தொகும.

மூதூரில் எரிோயு 
அடுப்பு சேடிப்பு

அம்பாடையில் உரம், 
இரொயை �ாசினிகள அதிக 
விடலக்கு விற்படை
(அட்டொல்ச்கசலன மத்திய நிருபர்)

 ரநல் உற்பத்தியின் கபொது பி�கயொ-
கிக்�ப்படும உ�ெல��ள, �ல்நொ-
சினி, கிருமிநொசினி உளளிட்ட இ�சொ-
யனங்�ள அமபொல்ற மொெட்டத்தில் 
அதி� விலையில் விற்பலன ரசய்யப்-
படுெதொ� விெசொயி�ள �ெலை ரதரி-
விக்கின்்றனர்.

ரநற்ரசய்ல�க்கு பயன்படுத்தப்-
படும �ல் நொசினி�ள, கிருமி நொசி-
னி�ள, உ� ெல��ள என்பன படடி-
யல் விலைலய வி்டவும, அதி�ரித்த 
விலையில் விற்பலன ரசய்யப்படுெ-
தொ� விெசொயி�ள சுடடிக்�ொடடுகின்-
்றனர். சநலதயில் யூரியொ உ�ம தடடு-
பொடல்டத் ரதொ்டர்நது, இமமுல்ற 
ரபருமகபொ�ம உ�ெல��ள மற்றும 
ஊட்டச்சத்து உ�ெல��ளுக்கு தடடுப்-
பொடு ஏற்படடுள்து்டன், விலையும 
�ணிசமொன்வு அதி�ரித்துக் �ொணப்-
படுெதொ� விெசொயி�ள குறிப்பிடு-
கின்்றனர்.

இராஜாங்க அமைச்சர் வியாழேந்திரனால் ஆரம்பித்து மைப்பு



(ஒலுவில் விசேட நிருபர்)

கல்முனை பிராந்திய சுகாதார 
சேனைகள் பணிபபாளர் பிரிவுக்-
குடபடட பிரசதேஙகளில் டடஙகு 
ச�ாயின் தாக்கம் அதிகரித்து ைருை-
தால் டபாது மக்கள் மிக அைதாை-
மாக டேயறபடுமாறு, கல்முனைப 
பிராந்திய சுகாதார சேனைகள் பணிப-
பாளர் னைத்திய கலாநிதி டாக்டர் ஜீ. 
சுகுணன்  டதரிவித்தார்.

ஜைைரி மாதம் டதாடக்கம் இது 
ைனர 242 சபர் டடஙகு ச�ாயாளர்-
களாக இைஙகாணபபடடுள்ளதாக-
வும் டதரிவித்தார்.

மாைடடத்தில் தறசபாது பரு-
ைகால மனை டபய்து ைருைதால் 
டடஙகு நுளம்பு பரைக் கூடிய 
அபாயம் ஏறபடடுள்ளதாகவும், 
அணனமக்காலமாக டடஙகு ச�ாயா-
ளர்கள் இைஙகாணபபடடு ைருைதா-
கவும் கூறிைார்.

டகாசராைா டதாறறு தாக்கத்தி-
லும் கல்முனை பிரசதேத்தில் ஒருங-
கினணந்த சுகாதார சமம்பாடடு 
அபிவிருத்தி சைனலத் திடடத்தின் 
ஊடாக, டடஙடகாழிபபு �டை-

டிக்னகயினை சிறந்த முனறயில் 
முன்டைடுபபதறகு சுகாதார னைத்-
தியதிகாரி பிரிவுகள் சதாறும் டடங-
டகாழிபபு சைனலத் திடடஙகள் 
முன்டைடுக்கபபடடு ைருைசதாடு,  
புனக விசிறும் �டைடிக்னகயும் முன்-
டைடுக்கபபடடு ைருைதாக டதரி-

வித்தார். டபாது சுகாதார பரிசோத-
கர்கள், டபாலிஸார் மறறும் சிவில் 
பாதுகாபபு குழுவிைர், டடங-
டகாழிபபு டேயலணி, ேமூக மடட 
தனலைர்கள் ஆகிசயார் ஒவடைாரு 
வீடு வீடாகச் டேன்று டடஙகு ச�ாய் 
டதாடர்பாக மக்களுக்கு விழிபபூட-

டல் டேய்யவுள்ளதாகவும் கூறிைார். 
வீடுகளுக்கு ைரும் டடஙடகாழிபபு 
குழுவிைருக்கு டபாது மக்கள் ஒத்து-
னைபபு ைைஙக சைணடுடமை சகட-
டுள்ளார்.

டபாத்துவில், அடடானளச்-
சேனை, நிந்தவூர், கானரதீவு ஆகிய 
சுகாதார னைத்தியதிகாரி பிரிவுகளில் 
அதிகமாக டடஙகு ச�ாய் பரைக் 
கூடிய இடஙகளாக அனடயாளம் 
காணபபடடுள்ளதாகவும் டதரிவித்-
தார்.

டடஙகு நுளம்பு பரவுைதறகு 
ஏதுைாை டைறறுக் காணிகனள 
னைத்திருபபைர்கள் இரணடு ைார 
காலத்திறகுள் துபபரவு டேய்ய 
சைணடுடமைவும், தைறும் படேத்-
தில் ேடட �டைடிக்னக எடுக்கபபடு-
டமைவும் டதரிவித்தார்.

டபாதுமக்கள் விழிபபுடன் டேயல்-
படடு வீடுகளில் சதஙகியுள்ள குப-
னபகள், நீர் சதஙகியுள்ள இடஙகள் 
சபான்றைறனற அகறறி டடஙகு 
நுளம்புகள் டபருகுைதறகு இடம் 
டகாடுக்காத ைனகயில் துபபுரைாக 
னைத்து டகாள்ளுமாறு சகடடுள்-
ளார்.
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கல்முனை பிராந்திய சுகாதார சேனைகள்
பிரிவில் டெங்கு ச�ாய் தாககம் அதிகரிப்பு

மக்கள் அவதானமா்க செயற்படுமாறு ்பணிப்பு

பயங்கரைாத தனெ ேடெத்தின்
கீழ் னகதாை 10 சபர் விடுதனை 

பாசிக்குடா நிருபர்

முள்ளிைாய்க்கால் நினைசைந்-
தனல அனுஸ்டித்தார்கள் என்ற குறறச்-
ோடடில், பயஙகரைாத தனடச்  ேடடத்-
தின் கீழ் னகது டேய்யபபடட 10 சபர் 
ச�றறு புதன்கிைனம விடுதனல டேய்-
யபபடடைர். 

கிரான் பிரசதே டேயலாளர் பிரிவி-
லுள்ள கும்புறுமூனல கடறகனரயில் 

கடந்த 2021 சம 18 இல் முள்ளிைாய்க்-
கால் நினைசைந்தனல அனுஸ்டித்தார்-
கள் என்ற குறறச்ோடடில், 2  டபணகள் 
உடபட 10 சபர் னகது டேய்யபபடடு 
பினண மறுக்கபபடடு 7 மாதஙகளாக  
தடுத்து னைக்கபபடடிருந்தைர்.

ச�றறு ைானைச்சேனை நீதைான் நீதி-
மன்றில் ைைக்கு எடுத்துக்டகாள்ளப-
படட சபாது, பினணயில் விடுதனல  
டேய்யபபடடைர். 

ஆசிரியர் இெமாற்றங்கள் நியாயமாை 
முன்றயில் முன்டைடுககப்பெ சைண்டும்
 (சதாபபூர் குறூப நிருபர்)

கிைக்கு  மாகாண ஆசிரியர் இட-
மாறறஙகனள நியாயமாை முனறயில் 
முன்டைடுக்குமாறு திருசகாண-
மனல மாைடட பாராளுமன்ற உறுப-
பிைர் இம்ரான் மஹ்ரூப  கிைக்கு 
மாகாண கல்விப பணிபபாளருக்கு 
அனுபபியுள்ள கடிதத்தில்  டதரிவித்-
துள்ளார்.

அைர் சமலும் டதரிவித்துள்ளதா-
ைது, ஆசிரியர்கனள  ேமபபடுத்தல், 
பதிலீடடு ஆசிரியர்கனள ைைஙகுதல் 
என்ற தனலபபின் கீழ் கடந்த  3 ஆம் 
திகதியிடபபடடு தஙகளது இனண-
யத்தளத்தில் டைளியிடபபடட 
ஆசிரியர்  இடமாறறபபடடியலில் 
கிணணியா ைலயத்திலிருந்து 51 ஆசி-
ரியர்கள் டைளி  ைலயஙகளுக்கு இட-
மாறறபபடும் அசத சைனள, 2 ஆசிரி-
யர்கள் மடடுசம அதறகுப  பதிலாக 
நியமிக்கபபடடுள்ளைர்.

இந்தப  படடியலின்படி ஒரு 
பாடோனலயில் உயர்தர ைகுபபுக்கு 

கறபிக்கும் அனைத்து  
ஆசிரியர்களும் இடமாற-
றபபடும் அசதசைனள, 
அபபாடோனலக்கு பதி-
லாசிரியர்கள்  நியமிக்கப-
படவில்னல. இதைால் 
அப பாடோனலயில் 
உயர்தர ைகுபபுக்கனள 
மூட  சைணடிய நினல 
ஏறபடடுள்ளது. 

 டைளி மாகாணஙகளி-
லும், டைளி ைலயஙகளிலும் நீணட 
காலம்  பணியாறறி ேமீப காலஙக-
ளில் கிணணியா ைலயத்திறகு இட-
மாறறம் டபறறைர்களும்  இந்த 
இடமாறறபபடடியலில் உள்ளடக்-
கபபடடுள்ளைர்.

 தஙகளால்  டைளியிடபபடடுள்ள 
இந்த இடமாறறபபடடியல் ைலயக்-
கல்வி அலுைலகத்தின்  துனணயின்றி 
மாகாண கல்வித் தினணக்களத்தி-
ைால் தயாரிக்கபபடடதாகசை �ான்  
உணர்கிசறன். ஏடைனில் ைலயக் 
கல்வி அலுைலகத்திலிருந்து ஆசி-

ரியர் படடியல்  டபறப-
படடிருந்தால் சமலதிக 
ஆசிரியர்கள் இருந்தால் 
சமலதிக ஆசிரியர்களின்  
விபரஙகனள அைர்கள் 
ைைஙகியிருபபார்கள்.

ஆைால் சமலதிக ஆசி-
ரியர்கள் இல்லாத பல 
பாடோனலகளில் அஙகு 
இருக்கின்ற ஆசிரியர்கள் 
இஙகு படடியலிடபபட-

டிருக்கின்றார்கள் என்பனத தஙகளது 
கைைத்திறகு டகாணடு ைர விரும்பு-
கின்சறன்.

கிணணியா  கல்வி ைலயம் சதசிய 
மடடத்திலும், மாகாணத்திலும் 
டதாடர்ந்து பின்தஙகிய  ைலயமாக 
இருந்து ைருைனத தாஙகள் அறிவீர்-
கள். இந்நினலயில் மாகாணக் கல்வித்  
தினணக்களத்தின் இந்த டேயறபாடு 
இந்த ைலயத்னத டதாடர்ந்தும் பின்-
னினலயில்  இருக்க துனண புரியும் 
என்பனதயும் நினைவு படுத்த விரும்-
புகின்சறன் எை டதரிவித்துள்ளார்.

திருமலை மாவட்ட ்பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இமரான மஹ்ரூப்

னைத்தியோனைககு ேககர �ாறகாலி

(பாலமுனை கிைக்கு திைகரன் 
நிருபர்)

பாலமுனை  இனளஞர் ேனபயின் 
ஏறபாடடில் பாலமுனை அரே 
ச�ாமிசயாபதி னைத்தியோ -
னலக்கு ேக்கர �ாறகாலி ைைஙகும் 
நிகழ்வு டேவைாய்க்கிைனம (7)  
னைத்தியோனல மணடபத்தில் 
இடம்டபறறது.

அடடானளச்சேனை பிரசதே 
இனளஞர் ேம்சமளைம் மறறும் 
பாலமுனை இனளஞர் ேனபயின் 
தனலைருமாை  ஏ.எல்.எம். சீத் 
தனலனமயில் �னடடபறற இந்நி -
கழ்வில்,  ச�ாமிசயாபதி  னைத்திய -

ோனல னைத்திய அதிகாரி டடாக்டர் 
திருமதி பிரவீைா உடபட இனளஞர்  
ேனபயின்  நிருைாக உறுபபிைர்கள் 
கலந்து டகாணடைர்.

பாலமுனை ச�ாமிசயாபதி 
னைத்தியோனலயில் நிலவி ைந்த 
ேக்கர �ாறகாலி பறறாக்குனற -
யினை  நிைர்த்தி டேய்யுமுகமாக  
பாலமுனை இனளஞர் ேனபயி -
ைால்  அகில இலஙனக னை.எம்.
எம்.ஏ. சபரனையின் பாலமுனை  
கினளயிடம் முன்னைக்கபபடட  
சகாரிக்னகக்கு அனமைாக னைத்தி -
யோனலக்காை இச்ேக்கர �ாறகாலி 
ைைஙகி  னைக்கபபடடனம குறிபபி -
டத்தக்கது.

அம்பான்றயில்  
இரு சைறு விபத்து; 
�ால்ைர் படுகாயம்

வீதியில் பயணம் டேய்த அட-
டானளச்சேனை பிரசதே ேனபக்கு 
டோந்தமாை பிக்கப ைாகைம்   
ஒன்று சைகக்கடடுபபாடனட  மீறி 
விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளது.

இறக்காமம்  டபாலிஸ் பிரிவுக்கு 
உடபடட ைரிபபத்தான்சேனை    
வீதியினூடாக பயணம் டேய்த 
பிக்கப ைாகைம் சைகக்கடடுப-
பாடனட இைந்து வீதினய விடடு  
விலகி புதன்கிைனம (8) விபத்துக்-
குள்ளாகியுள்ளது.

இவ விபத்தின் சபாது  ைாகைத்-
தில் பயணம் டேய்த பிரசதே ேனப 
பிரதி  தவிோளர் உடபட இருைர் 
காயமனடந்து அக்கனரபபறறு 
ஆதார னைத்தியோனலயில் அனு-
மதிக்கபபடடுள்ளைர்.

விபத்தில் ைாகைம் முறறு  
முழுதாக சேதமனடந்துள்ளதுடன், 
ேம்பைம் டதாடர்பாை சமலதிக 
விோரனணனய டபாலிோர் சமற-
டகாணடு ைருகின்றைர். 

இசதசைனள நிந்தவூர் டபாலிஸ்  
பிரிவிறகுடபடட அக்கனரப-
பறறு கல்முனை பிரதாை வீதியில்   
இடம்டபறற  சமாடடார் னேக்கிள் 
விபத்தில் ஒருைர் பலத்த காயஙக-
ளுக்கு உள்ளாகி னைத்தியோனல-
யில் அனுமதிக்கபபடடுள்ளார்.கிழககு பாெோனைகளில் பாரம்பரியகனை

கைாோரங்கனை ைலுப்படுத்த சைண்டும்
கிைக்கு மாகாண தமிழ்டமாழி 

மூல பாடோனலகளில் பாரம்பரிய 
தமிழ் கனலகலாோர பணபாடுகனள 
ைலுபபடுத்துைது அைசியமாகும், 
இதன் ஊடாகசை எமது எதிர்கால 
ேந்ததியிைருக்கு எமது பாரம்பரிய 
தமிழ்கனல, கலாோர பணபாட-
டினை டகாணடு டேல்ல முடியும் 
எை இராஜாஙக அனமச்ேர் ேதாசிைம் 
வியாசைந்திரன் டதரிவித்தார்.

கிைக்கு மாகாணத்தின் பல பாடோ-
னலகள் பல்சைறு குனறபாடுகளுக்கு 
மத்தியில்  டேயறபடடு ைருகின்றது. 
இப பாடோனலகளில் காணபபடு-
கின்ற குனறபாடுகனள கணடறியும் 
ைனகயில், மாகாண கல்விப பணிப -
பாளர் திருமதி பிள்னள �ாயகம்  
மறறும் இராஜஙக அனமச்ேர் ேதா-
சிைம் வியாசைந்திரன், மாகாண 
பாடோனலகளின் அபிவிருத்தி ேஙக 
நிர்ைாக டேயலாளர் ஆகிசயாரின் 
பஙகுபறறலில்  கடந்த டைள்ளிக்கி-
ைனம  இடம்டபறற கலந்துனரயா-
டலின் சபாசத இதனைத் டதரிவித்-
தார்.

மாகாண பாடோனலகளின் உட -
கடடனமபபு ைேதிகனள அபிவி-
ருத்தி டேய்ைது டதாடர்பிலும் 
மாகாண பாடோனலகனள தரம் 
உயர்த்துைது டதாடர்பிலும் இஙகு 
ஆராயபபடடது. 

கிைக்கு மாகாணத்தில் தமிழ் 
டமாழி மூல பாடோனலகளில் 
மாணைர்கள் மத்தியில் �மது பாரம்-

பரிய தமிழ் கனல, கலாோர பணபா-
டுகனள  ைலுபபடுத்துைது மிகவும் 
அைசியமாகும்.

இதன் ஊடாகசை எமது எதிர்கால 
ேந்ததியிைருக்கு எமது  பாரம்பரிய 
தமிழ் கனல கலாோர பணபாட -
டினை டகாணடுடேல்ல முடியும். 
எமது மாணைர் ேமூகம் மத்தி -
யில் தமிழ் கலாோர பணபாடடு 
உணர்வினை டகாணடு டேல்லும்  
ைனகயில் பாடோனலயில் திைமும் 
தமிழ் டமாழி ைாழ்த்து  பாடும் �டை -
டிக்னககள் உடன் அமுலுக்கு ைரும் 
ைனகயில் �னடமுனறபபடுத்துைது  
கடடாயமாக்கபபட சைணடும் எை 
இராஜஙக அனமச்ேர் டதரிவித்தார்.

எமது தமிழ் பாரம்பரிய கனல 
கலாோர பணபாடடு அம்ேஙகனள 
மாணைர்கள் மத்தியில் ஊக்கபப -
டுத்தும் ஒரு நிகழ்ைாக தமிழ்டமாழி 

திை சபாடடிகள் பல்சைறு அம் -
ேஙகனள டகாணடு �னடமுனறப 
படுத்தபபடடு ைந்தது, எனினும் 
கடந்த 2016 ஆம் ஆணடு டதாடக் -
கம் தமிழ்டமாழி திைசபாடடிகளில்  
ஈைத்து கனல கலாோர பணபாட -
டினை பிரதிபலிக்கும் கிைக்கு மாகா -
ணத்துக்கு உரித்தாை கனல �ாடடுக் -
கூத்துக்கள்  கிைக்கு மாகாணத்தில் 
மாத்திரம்   நீக்கபபடடிருக்கிறது.   

அதனை மீணடும் இனணத்துக் 
டகாள்ைதறகு 2022ஆம் ஆணடு 
முதல்  குறித்த �ாடடுக்கூத்துக்கள் 
தமிழ்டமாழி திை சபாடடிகளில்  
உள்ைாஙகி மாணைர்கனள ஊக் -
குவித்து சதசிய மடடஙகளிலும் 
அதனைக் டகாணடு டேல்ைதறகாை 
�டைடிக்னககனள  முன்டைடுத்துச் 
டேல்லபபடும்  என்றார்.

இராஜாங்க அலமசெர் ெதாசிவம வியாழேந்திரன

கிண்ணியாவில் 
சமலும் மூன்று 
பாெோனைகள் டதரிவு
(கிணணியா மத்திய நிருபர்)

  
கிணணியா கல்வி ைலயத்-

தில்  13 ைருட உத்தரைாத கல்வி 
திடடத்னத �னடமுனறபபடுத்-
துைதறகு சமலும் மூன்று பாடோ-
னலகள் கல்வி அனமச்சிைால் உள்-
ைாஙகபபடடுள்ளை.

கிணணியா அலிகார் மகா வித்தி-
யாலயம், கிணணியா அல் இர்பான் 
மகா வித்தியாலயம், கிணணியா 
தாருல் உலூம் மகா வித்தியாலயம் 
ஆகிய பாடோனலகசள இதறகாக 
டதரிவு டேய்யபபடடுள்ளை.

இந்த பாடோனலகளில்  குறித்த 
கல்வி �டைடிக்னகயினை அடுத்த 
ைாரம் ஆரம்பிபபதறகு உட-
ைடியாக �டைடிக்னக எடுக்க 
சைணடும் எை, ைலயக் கல்விப 
பணிபபாளர் ஏ. �சூகர்கான் ேம்பந்-
தபபடட பாடோனல அதிபர்கனள 
சகடடுக் டகாணடுள்ளார்.

13 ைருட உத்தரைாத கல்வித் 
திடடம் டதாடர்பாக திஙகடகி-
ைனம (6) கிணணியா ைலய  கல்வி  
அலுைலகத்தில் �னடடபறற 
சபாசத, அைர் இந்த பணிபபு-
னரனய  விடுத்துள்ளார்.

ஏறகைசை,  கிணணியா ைலயக் 
கல்வி அலுைலக பிரிவுக்குடபடட  
மூன்று பாடோனலகளில் இந்த  
கல்வித் திடடம் அமுல்படுத்தப-
படடு, �னடமுனறபபடுத்தப-
படடு ைருகின்றனம  குறிபபிடத்-
தக்கது.  

திருக்்காவில் பிர்ேச சுகாோர 
பிரிவில் டெங்கு ்�ாமய கட்டுப் -
்படுத்தும திட்ெத்தின் கீழ், டசவ்-
வாய்க்கிழமை (07) ேமபிலுவில் 
பிர்ேசத்திலும, வி�ாயகபுரம 
பிர்ேசத்திலும சுகாோர அதிகா -
ரிகளினால் ்ைறடகாள்ளப்்பட்ெ  
டெங்கு  ்சாேமனயின் ்்பாது.  

துன்றநீைாைனையில் விேர் 
�ாய்கடி டதாெர்பாை விழிப்புைர்வு
பாணடிருபபு திைகரன் நிருபர்

களுைாஞ்சிகுடி  பிராந்திய சுகாதார 
பணிமனைக்குடபடட துனறநீலா-
ைனண கிராமத்தில் விேர்  �ாய்க்கடி 
டதாடர்பாை விழிபபுணர்வு கருத்த-
ரஙகு பிரசதே டபாதுச் சுகாதாரப  பரி-
சோதகர் எஸ்.ஜீவிதன் தனலனமயில் 
�னடடபறறது.

களுைாஞ்சிகுடி  பிராந்திய 
சுகாதார பணிபபாளர் டடாக்டர் 
எஸ்.இராசஜந்திரன் ைழிகாடடலில்,  
சமறபார்னை டபாதுச் சுகாதாரப 
பரிசோதகர் எஸ்.சயாசகஸ்ைரன் 
ஒழுஙகனமபபில்  பிராந்தியத்தில் 
டபாதுமக்கள் மத்தியில் பல்சைறு 
விழிபபுணர்வு  டேயறதிடடஙகள் 
முன்டைடுக்கபபடடு ைருகின்றை.

இதறகனமய  கடடாக்காலி �ாய் -
களிைாலும், விேர் �ாய்களிைாலும் 
பாதிக்கபபடுசைார்களின்  வீதம் 

இஙகுள்ள கிராமஙகளில் அதிகரித்-
துள்ளது. இதனையிடடு விேர் �ாய்க் 
கடி  டதாடர்பாக மக்கனள டதளிவு-
படுத்தும் கருத்தரஙகுகள் பிரசதே 
ரீதியாக ஒழுஙகு  டேய்யபபடடு ைரு-
கின்றை.

துனறநீலாைனண  கிராமத்தில் 
�னடடபறற விழிபபுணர்வு கருத் -
தரஙகில், கிராமசேனையாளர்கள்,  
ேமுர்த்தி உத்திசயாகத்தர்கள், ேமுக 
�ல அனமபபுக்களின் பிரதி நிதிகள்  
எை பலர் கலந்து டகாணடைர்.
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 புதிய மைத்தாழிலைமை ஆரமபிக்ை ரூ. 5000 மில. ஒதுக்கீடு - -மைத்தாழில அமைசசர் விைல வீரவஙச  

10 மாதங்களில் 91 புதிய க்கத்தாழில்்கள்   
ஆரம்பிதது 4000 மில்லியன் ரூபா முதலீடு

பட்ஜட் விவாதம்

சம்ப நிரு்பர்ைள்   
ல�ாரன்ஸ் ்சலவநாயைம,ஷமஸ் ்பாஹிம  

  கடந்த 10 மா்தஙகளில் 91 புதிய ககத் -
த்தாழில்கள்  ஆரம்பிககப்பட்டுள்்ளன. இ்தன் 
வாயிலாக 4000 மில்லியன் ரூ்பா நேரடி 
மு்தலீடு  தெயயப்படுகிறது. புதிய ககத்த்தா-
ழில்கக்ள ஆரம்பிப்ப்தறகாக நிதி அகமசெ-
ரினால்  5000 மில்லியன் ரூ்பா ஒதுககப்பட் -
டுள்்ள்தாக ககத்த்தாழில் அகமசெர் விமல் 
வீரவஙெ  த்தரிவித்்தார்.  

வர்த்்தக மறறும் ககத்த்தாழில் அகமசசு 
மறறும் ராஜாஙக  அகமசசுககள் மீ்தான 
குழுநிகல விவா்தத்தில் உகரயாறறிய 
ந்பாந்த அவர்  நமறகணடவாறு குறிபபிட் -
டார்.  

 அவர் நமலும் குறிபபிடுககயில்,   
சில ோடுகள் ்தமது ோடுகளில் சினிமா 

துகறகய ககத்த்தாழிலாக  அஙகீகரிகக-
வில்கல. அவவாறு அஙகீகரிககாவிட்டால் 
யுதனஸநகா உ்தவிகள்  கிகடப்பதில்கல. 
ோம் சினிமா துகறகய ககத்த்தாழிலாக அங -
கீகரித்துள்ந்ளாம்.  

மு்தலீட்டா்ளர்கள் இஙகு மு்தலிட வந்தால் 
்பல இடஙகளில் சுறறித்  திரிநது திரும்பிச 
தெல்லும் நிகல உள்்ளது. புதிய ககத்த்தா -
ழில்கக்ள த்பற காணி  நகாரியுள்்ளனர். 
புதிய ககத்த்தாழில்கக்ள ஆரம்பிப்ப்தறகாக 
நிதி அகமசெரினால்  5000 மில்லியன் ஒதுக-
கப்பட்டுள்்ளது. திருநகாணமகல, தவலிகம 
உட்்பட ்பல  ககத்த்தாழில் திட்டஙகளுககு 
அனுமதி வழஙகப்பட்டுள்்ளது. கடந்த 10 
மா்தஙகளில்  91 புதிய ககத்த்தாழில்கள் 
ஆரம்பிககப்பட்டுள்்ளன. இ்தன் வாயிலாக 
4000 மில்லியன்  ரூ்பா நேரடி மு்தலீடு தெய -
யப்படுவந்தாடு 8042 த்தாழில்வாயபபுகள் 
உருவாகும்.  இந்த வருடத்தில் 147 புதிய 
ககத்த்தாழில்கள் ஆரம்பிகக ேடவடிககக  
எடுககப்பட்டுள்்ளது.  

வாகழசநெகன கட்தாசி த்தாழிறொகல-
யில் இந்த வருடம் 950 தமறறிக  த்தான் 
கட்தாசி உற்பத்தி தெயயப்பட்டது. ்பகழய 
இரும்பிறகு விறக இருந்த  த்தாழிறொகல-
யின் வாயிலாக இன்று ்பயன் கிகடத்து வரு -
கிறது.  

்பாகிஸ்தானில் ேடந்த அடிப்பகடவா்த 
்தாககு்தகல வன்கமயாக  கணடிககிநறாம். 
்பாகிஸ்தானுககு ்பல்லாயிரம் கணகள் ்தானம்  
தெயயப்பட்டுள்்ளன. ்பாதுகாபபு அகமசெ -
ரின் கருத்க்த கணடிககிநறாம்.  

அன்று விக்தத்்த்தன் அறுவகடகய இன்று 
த்பறுகிநறாம். கடன், நமாெடி அகனத்து 
அறுவகடயும்இன்று கிகடககிறது. 

வர்த்்தக அகமசெர் ்பநதுல குணவர்்தன  
மஹிந்த ராஜ்பக ஷ ஜனாதி்பதியாக வநதி -

ருககாவிட்டால்  உயர்்தரத்திறகு த்தாழில்-
நுட்்ப ்பாடம் ஆரம்பிககப்பட்டிருககாது.  
்பல்ககலககழகஙகளில் த்தாழில்நுட்்ப 
கறகக ஆரம்பிககப்பட்டிருககாது. மு்தலில்  
100 ்பாடொகலகளில் இந்த ்பாடத்திட்டம் 
ஆரம்பிககப்பட்டது. ஆசிய அபிவிருத்தி  
வஙகியின் கடனு்தவியுடன் 100 ்பாடொகல -
களில் இந்தத் திட்டம் ஆரம்பிககப்பட்டது.  
ஆனால் 200 ்பாடொகலகளில் இது ஆரம்-
பிககப்பட்டது. அகமசெரகவ ்பத்திரஙகக்ள  
ஜனாதி்பதி ெமர்பபிப்பதில்கல .அதிகாரி-
கள் ்தான் அ்தகன ்தயாரிககின்றனர். அவர்-
கள்  ்தான் அகமசெரகவ ்பத்திரஙகளுககு 
த்பாறுபபு கூற நவணடும்.  

ெத்தாெ நிறுவனம் 2014 3.4 பில்லியன் 2019 
இல் 2.5 பில்லியன்க்ளாக  இருந்தது. 20 பில் -
லியன் ேஷடம் ஏற்பட்டுள்்ளது. 2014 இல் 
இருநது  விநிநயாகஸ்தர்களுககு 8 பில்லி -
யன் வழஙக நவணடும். நிதி அகமசசிலுள்்ள  
்பணிப்பா்ளர்களுககு இது த்தரியா்தா? 2021 
இல் ெத்தாெ ேஷடம்  குகறககப்பட்டுள்்ளது. 
ோன் நமாெடிகளுடன் த்தாடர்பு்பட்டிருப்ப -
்தாக  நிரூபித்்தால் அரசியலில் இருநது முழு -
கமயாக ஒதுஙகுநவன். 

எஸ.எம்.மரிககார் எம்.பி (ஐ.ம.ெ)  
உள்ோட்டில் ்பயன்்படுத்தும் த்பாருட்க -

ளின் விகலகள்  அதிகரித்துள்்ளன. ்பணம் 
இல்கலதயன்று கூறிகதகாணடு தவளிோட் -
டில் இருநது அரிசி  இறககுமதி தெயய உள் -
்ளனர். இ்தறகு எஙகிருநது ்பணம் கிகடக-
கிறது. கடந்த  காலத்தில் அதிக கடன் 
த்பறப்பட்டன. ஆனால் 5 ெ்தம் கூட வரு -
மானம் கிகடககா்த  திட்டஙகளுககு கடன் 
த்பறப்பட்டன.   மூன்றில் இரணடு த்பரும் -
்பான்கமநய  அரசிடம் உள்்ளது. முடிந்தால் 

ந்தர்்தல் ேடத்துஙகள். உள்ளுராட்சி 
ெக்பகளின்  காலம் த்பபரவரியில் 
நிகறவகடகிறது. ஒரு வருடம் 
நீடிககாமல் ந்தர்்தகல  ேடத்துஙகள். 
ந்தர்்தகல ேடத்தினால் ஆட்சிகய 
கவிழபந்பாம். வரவு  தெலவுத்திட்-
டத்தின் ஊடாக முன்கவத்துள்்ள 
திட்டஙகளுககு எவவாறு வருமானம்  
ஈட்டப ந்பாகிறீர்கள் என்றார்.  

குறுககீடு தெய்த அகமசெர் 
நராஹி்த அந்பகுணவர்்தன,  

இ்தறகு முன்னரும் ோம் உரிய 
நேரத்தில் ந்தர்்தகல ேடத்திநனாம். 
இனியும் ேடத்துநவாம் என்றார்.  

முஜீபுர் ரஹமான் எம்.பி (ஐ.ம.ெ)  
விகலககட்டுப்பாட்டுககாக ்பல 

வர்த்்தமானிகள் தவளியிடப்பட் -
டன.  ஆனால் இறுதியில் வர்த்்தகர்-
களுககு ்தகலொயகக நேரிட்டது. 
தவள்க்ளபபூணடு  நமாெடியானது 
மத்திய வஙகி நமாெடிகய விட 
்பாரியது. இ்தகன நிதி அகமசசு 
மீ்தான  குழுககூட்டத்தில் அகமசசு 
அதிகாரிகள் ஏறறுக தகாணடார்கள்.  

நிதியதமான்று ஆரம்பிககப்பட்-
டுள்்ளார். இது அரொஙக நிதியமா? 
இ்தறகு அகமசெரகவ அனுமதி 
வழஙகப்பட்ட்தா?  

குறுககீடு தெய்த அகமசெர் 
்பநதுல குணவர்்தன, எனது ்தனிப -
்பட்ட  நிதியில் 100 இலட்ெம் இட்டு 
இந்த நிதிகய ஆரம்பித்ந்தன். 
இ்தறகு ்பலர்  உ்தவினர். 2 நகாடி 
ரூ்பா வகர நிதியத்திறகு ்பணம் 
நெர்நதுள்்ளது. எனது சிஷயர் என்ற  
வககயில் அவரும் இ்தறகு ்பஙக -
ளிகக நவணடும் என்றார்.  

த்தாடர்நது உகரயாறறிய முஜீபுர் 
ரஹமான் எம்.பி  

உள்ோட்டு ்பா்தணி உற்பத்திககு 
மூலபத்பாருட்கள் தகாணடு வர  
்பணமில்லா்த ந்பாதும் திராட்கெ, 
அபபிள் என்்பன தகாணடு வர 
்பணம் இருககிறது. அகவ  எஙகும் 
குகறவின்றி உள்்ளன. உள்ோட்டு 
ககத்த்தாழில்கக்ள தகாணடுவரத் ்தான் 
தடாலர்  கிகடயாது. ககத்த்தாழிறதுகறகள் 
வீழசசியகடநதுள்்ளன. த்பாருட்கள் விகல -
நயறறத்க்த  ்தாஙக முடியா்த நிகலககு 
மககள் ்தள்்ளப்பட்டுள்்ளனர். அ்தனால் எதிர் -
வரும்  ோட்களில் வீதியில் இறஙக இருககி-
றார்கள்.  

இராஜாஙக அகமசெர்  
்தயாசிறி ஜயநெகர:  
வரலாறறில் மு்தல் ்தடகவயாக லகெல 

நிறுவனம் மூலம் உள்ளூரில்  உற்பத்தி தெய -
யப்படும் த்பாருட்கள் அதமரிககாவுககு ஏற-
றுமதி தெயயப்பட்டுள்்ளது.  

சுமார் 5 லட்ெம் அதமரிகக தடாலர் த்பறு -
மதியான எமது உற்பத்திப  த்பாருட்கள் 
மு்தல் ்தடகவயாக தகாள்கலன்கள் மூலம் 
அதமரிககாவுககு  அனுப்பப்பட்டுள்்ளது.  

்பத்திக ந்பான்ற உகடகள் வழகமயாக 
தவளிோடுகளில் சீென்கள் நிகறவு  த்பறற -
தும் குகறந்த விகலயில் அஙகு த்பறறுக 
தகாள்்ளப ்பட்டு தகாழும்பு ந்பான்ற  ேகரங -
களில் அதிகரித்்த விகலயில் விறகப்பட்டு 
வருகின்றன. அவவாறான  இறககுமதிகய 
கட்டுப்படுத்துவ்தறகு ேடவடிககக எடுககப -
்பட்டுள்்ளது.  

அ்தறகிணஙக இறககுமதிகய குகறத்து 
உள்ளூர் உற்பத்திகக்ள  ஏறறுமதி தெயவக்த 
ஊககுவிககும் ேடவடிககககள் நமறதகாள் -
்ளப்பட்டுள்்ளன. அ்தன்  மூலம் 100 மில்லி-
யன் தடாலர்களுககு அதிகமாக ோம் மீ்தப்ப -
டுத்திய முடியும் .  

அனுரகுமார திொோயகக:  
 நஜ.வி.பி. எம். பி  
ோட்டில் அகனத்து அத்தியாவசிய 

த்பாருட்களின் விகலகளும்  அதிகரித்து 
காணப்படும் நிகலயில் மககள் த்பரும் 
வாழகககச சுகமகய  அனு்பவித்து வரும் 
காலகட்டம் இது. அரிசிககு கட்டுப்பாட்டு 
விகல  விதிககப்பட்டு ்பல வர்த்்தமானி -
கள் தவளியிடப்பட்டுள்்ளன. எனினும் 
இதுவகர அந்த  கட்டுப்பாட்டு விகலகள் 

ேகடமுகறககு வரவில்கல. த்பாலேறு -
கவககுச  தென்று அரிசி  ஆகலகக்ள சுற -
றிவக்ளத்து 700 தமட்ரிக த்தான் தேல் 
தகாணடு வரப்பட்டது. இத்்தககய  தவறறு 
பிரொரஙகள் மூலம் அரிசி விகலகய கட்டுப-
்படுத்்த முடியாது.  

அந்தநவக்ள 20 ஆயிரம் தமட்ரிக த்தான் 
அரிசி இறககுமதி  தெயயப்பட்டுள்்ளது. 
இ்தன் மூலம் ோட்டில் அரிசி விகலகய கட் -
டுப்படுத்்த  முடியுமா என ோன் நகட்க விரும்-
புகின்நறன். எமது ோட்டிறகு 20 ஆயிரம்  
தமட்ரிக த்தான் அரிசி என்்பது ஒரு ோக்ளக -
குத் ந்தகவப்படும் அ்ளவாகும்.  

உள்ளூர் உற்பத்தியாக 54 ஆயிரம் தமட்ரிக 
த்தான் தேல் விக்ளசெல்  த்பறறுக தகாள்்ளப-
்பட்டுள்்ளது. இது எமது அரிசி ந்தகவககு 
நமலதிகமாகவும்  உள்்ளது.  

வர்த்்தக அகமசெர் ்பநதுல குணவர்்தன 
அகமசெரகவ ்பத்திரஙகக்ள  முகறயாக 
தெயல்்படுத்துவதில் அதிகாரிகளின் அெ-
மந்தப ந்பாககு காணப்படுவ்தாக  குறிப-
பிட்டார். அதிகாரிகக்ள காரணம் காட்டி 
அகமசெரகவ ்பத்திரஙகக்ள  ெமர்பபிககும் 
த்பாறுபபுள்்ள அகமசெர்கள் அதிலிருநது 
ேழுவி விட முடியாது.  அகமசெரகவககு 
ெமர்பபிககப்படும் அகனத்து அகமசெரகவ  
்பாத்திரஙகளுககும் அ்தகன ெமர்பபிககும் 
அகமசெர்கந்ள முழு த்பாறுபபு  கூறநவண -
டும். அ்தகன அதிகாரிகள் ்தகலயில் ந்பாட் -
டுவிட்டு கக கழுவி விட முடியாது.  

வர்த்்தக அகமசெர் கடந்த ஜூன் மா்தத் -
தில் ெகமயல் எரிவாயு விகல  அதிகரிககப -
்பட மாட்டாது என த்தரிவித்்தார். எனினும் 
ெகமயல் எரிவாயுவின் விகல  1500 ரூ்பா-
வுககு நமல் அதிகரிககப்பட்டுள்்ளது.  

காவிந்த தஜயவர்்தன எம்.பி  
்பயஙகரவா்தமும் அடிப்பகடவா்தமும் 

்தகலதூககி இடமளிககக கூடாது.   அடிப-
்பகடவா்தம் காரணமாக பிரியந்த தகால் -
லப்பட்டார். ்பாகிஸ்தான் பிர்தமர்  எடுத்்த 
ேடவடிககககக்ள வரநவறகிநறன். பிரியந்த -
வின் குடும்்பத்திறகு ஒரு  இலட்ெம் தடாலர் 

வழஙக வர்த்்தக ெமூகம் முன்வநதுள்்ளது.  
இறந்த பிரியந்தவின் பிள்க்ளகளிடம் 
்பாகிஸ்தான் ்பாதுகாபபு அகமசெர் மன்-
னிபபு நகார நவணடும்.  

தெல்வம் அகடககலோ்தன்  
 (்தமிழத் ந்தசியக கூட்டகமபபு எம்.பி)  
 எஙகள் பிரந்தெஙகளில் ்பகனகளில் 

கிகடககும் ்பல த்பாருட்கக்ள  மககள் 
உற்பத்தி தெயகின்றனர். அதில் கூடு்த-
லாக த்பண ்தகலகமத்துவ  குடும்்பங-
கந்ள ஈடு்படுகின்றன. அவர்கக்ள ்பல 
ககப்பணிபத்பாருட்கக்ள தெயயும்  
வாயபபுககள் எமது பிரந்தெஙகளில் 
உள்்ளன. இவவாறான நிகலயில் வடக-
குகிழககு   மாகாணஙகளில் இவவாறான 
உற்பத்திகக்ள எமது மககள் தெய்தாலும் 
அவறகற என்ன  தெயவத்தன த்தரியா -
துள்்ளனர்.  

ஏதனனில் எமது மககளின் உற்பத் -
திபத்பாருட்கள் வீடுகளில்  முடஙகிக 
கிடககின்றன. ஊரில் திருவிழாககள் 
வந்தால் மட்டுநம அவறகற  விற்பகன 
தெயய வாயபபுள்்ளது. இவவாறான 
த்பாருட்கக்ள ெநக்தப்படுத்்த ககத்த்தா -
ழில்  அகமசசு என்ன தெயதுள்்ளத்தன் -
்ப்தகன அறிவிகக நவணடும். எமது 
மககளின்  உற்பத்திபத்பாருட்கக்ள ெந -
க்தப்படுத்தும் வாயபபுககக்ள ககத்-
த்தாழில் அகமசசு  ஏற்படுத்திக தகாடுகக 
நவணடும்.  

மின்வலு அகமசெர் காமினி தலாககுநக  
ோட்டு மககளின் பிரசசிகனகக்ள 

தெவிமடுத்து அவறறுககு தீர்வு த்பறறுக 
தகாடுப்பந்த அரொஙகத்தின் தகாள்கக -
யாகும்   

அரொஙகம், ஜனாதி்பதி, பிர்தமர் 
மறறும் அகமசெரகவயின்  தகாள்கக -
யும் அதுநவ . மககளின் பிரசசிகனகக்ள 
தீர்த்து கவப்ப்தறகாகநவ ோம்  அரொங-
கத்க்த அகமத்ந்தாம் .  

ோம் எத்்தககய பிரசசிகனகக்ளயும் 
ந்பசசுவார்த்க்த மூலம் தீர்த்துக தகாள் -
வ்தறகான நவகலத்திட்டத்க்த கவத் -
துள்ந்ளாம்.  

தகாநரானா கவரஸ ்பரவல் சூழநிகல 
மறறும் உலக ெநக்தயில்  த்பாருட்களின் அதி-
கரித்்த விகல உள்ளிட்ட ்பல்நவறு ெவால்க -
ளுககு மத்தியில்  இம்முகற.வரவு தெலவுத் 
திட்டம் நிதி அகமசெரினால்  ெமர்பபிககப -
்பட்டுள்்ளது. நிதியகமசெர் மறறும் மத்திய 
வஙகியின் ஆளுேர்  இகணநது மிகுந்த 
தூர ்தரிெனத்துடன் இந்த வரவு தெலவுத் 
திட்டத்க்த ்தயாரித்து  ெமர்பபித்துள்்ளனர். 
்பல்நவறு துகறகளிலும் அபிவிருத்திககு 
இந்த வரவு தெலவுத்  திட்டம் உறுதுகண-
யாக அகமயும்.  

அந்தநவக்ள ோட்டில் எரித்பாருக்ள ்தட்-
டுப்பாடின்றி த்பறறுக  தகாடுப்ப்தறகும் 
மின்ொரத்க்த ்தகடயின்றி விநிநயாகிப்ப்தற-
கும் நவகலத்  திட்டஙகள் முன்தனடுககப -
்பட்டுள்்ளன. ோன் சுமார் 30 வருடஙகளுககு 
நமல்  ்பாராளுமன்றத்க்த பிரதிநிதித்துவப-
்படுத்துகிநறன். அந்தவககயில்  எதிர்க-
கட்சியினரின் விமர்ெனஙகக்ள ோம் ஏற-
றுகதகாள்கின்நறாம். என்றாலும் நெறு  
பூசும் ேடவடிககககக்ள ஏறறுகதகாள்்ள 
முடியாது. எமது எதிர்ககட்சி எபந்பாதும்  
விமர்ெனஙகக்ள முன்கவப்பதில் மட்டுநம 
கருத்்தாய தெயல்்பட்டு வருகிறது என்றும்  
அகமசெர் நமலும் த்தரிவித்்தார்.  

 
தெல்வராொ கநஜநதிரன்:  
( ்தமிழ ந்தசிய கூட்டகமபபு எம்.பி)  
்தமிழத் ந்தசிய மககள் முன்னணியின் 

உறுபபினர்கள் ்பயஙகரவா்தத்  ்தடுபபுப பிரி -
வினரால் த்தாடர்நது ்பல்நவறு வழிகளில் 
அசசுறுத்்தப்பட்டு  வருகின்றனர். இவவா-
றான தெயற்பாடுகள் எமது கட்சிகய  உ்ள-
ரீதியாக  அசசுறுத்்தவும் அரசியலிலிருநது 
ஓரம் கட்ட கவககவும்  நமறதகாள்்ளப்படும்  
முயறசிக்ளாகும்.   யுத்்தம் நிகறவகடநது 13 
வருடஙகள் கடநதுள்்ள நிகலயிலும் ்தமிழ  
மககளின் அடிப்பகட உரிகமகள் இதுவகர 
வழஙகப்படவில்கல. ந்தசிய  ்பாதுகாப-
புகதகன ்பாதுகாபபு அகமசசுககு ்பாரிய்ள -
வில் நிதி இம்முகற  வரவுதெலவுத் திட்டம் 
மூலம் ஒதுககப்பட்டுள்்ளது.  

எனினும் வடககு, கிழககில் ்பாதுகாபபுப 
்பகடயினரால் மககளுககு  ்பல்நவறு பிரச -
சிகனகக்ள எதிர்நோகக நேரிட்டுள்்ளது.10 
ந்பருககு ஒரு இராணுவ  வீரர் வடககுககு 
கிழககில் கடகமயில் அமர்த்்தப்பட்டுள்-
்ளனர்.  

ோன் ஒருந்பாதும் அடிப்பகடவா்தம் 
ந்பெவில்கல. ்தமிழ மககள்  மாத்திரம்்தான் 
இலஙககயில் வாழ நவணடும் என ோன் 
கூறவில்கல. வடககு, கிழககு  ்தமிழர்க -
ளுககு மாத்திரம் ்தான் தொந்தம் எனவும் 
ோஙகள் கூறவில்கல. ோட்டில்  மூன்று இன 
மககளும் ஒறறுகமயாக வாழநவ விரும்புகி -
நறாம் எனவும் த்தரிவித்்தார்.  

யுத்்தத்துககுப பின்னர் வடககு, கிழககு 
மாகாணத்தின்  த்பாரு்ளா்தாரத்க்த கட்டிதய-
ழுப்ப ேடவடிககக எடுககப்படவில்கல. 
அஙகிருந்த ்பல  த்தாழிறொகலகள் ்தறந்பாது 
மூடப்பட்டுள்்ளன. முன்னாள் விடு்தகலப 
புலிகள்  உறுபபினர்களுககு புனர்வாழவ-
ளிப்ப்தாகககூறி ்பல நகாடிகக்ள உலக  ோடு -
களிலிருநது அரொஙகம் த்பறறுதகாணடி -
ருந்தந்பாதும் முன்னாள் விடு்தகலப  புலி 
உறுபபினர்களின் முன்நனறறத்திறகு அரொங-
கம் எ்தகனயும் தெயயவில்கல.  

ொணாககியன் எம்.பி (்த.ந்த.கூ)  
நராஹினி எம்.பி உள்ளிட்ட அகனத்து 

த்பண எம்.பிகளிடம்  மன்னிபபுக நகாருகி -
நறன். அவகர கீழத்்தரமான வார்த்க்தகளி-
னால் ந்பசியுள்்ளனர்.  இவவாறு ஒரு எம்.பி 
ந்பசுககயில் அவகர சுறறி இருந்த எம்.பிகள் 
சிரித்்த்படி  இருநதுள்்ளனர். எனநவ இது 
த்தாடர்பில் அகனத்து ்தாயமார்களிடம் மன்-
னிபபுக  நகார நவணடும். குறித்்த எம்.பிககு 
எதிராக ஒழுககாறறு ேடவடிககக  எடுத்தி-
ருகக நவணடும். ்தகலமன்னார்- ராநமஸ-
வரம் கப்பல் நெகவகய  ஆரம்பிககுமாறு 
நகாரிநனாம்.  

வடககு கிழககில் ககத்த்தாழிறொகலகள் 
அகமத்து ககத்த்தாழில்கக்ள  ஆரம்பித்்தா-
லும் உற்பத்திகக்ள எடுத்துசதெல்ல அ்தனு-
டன் த்தாடர்புள்்ள துகறகக்ள  நமம்்படுத்்த 
நவணடும். ஏறாவூர் புன்னககுடா அழகிய 
கடறபிரந்தெம். அஙகு  த்தாழிறொகல 
அகமப்பக்த விட சுறறுலாத் துகறககு 
உகந்த திட்டதமான்கற  ஆரம்பித்திருகக-
லாம் என்றார்.  

குறுககீடு தெய்த அகமசெர் விமல் வீர-
வஙெ,  

எமது அரசுககு முன்னர் த்தரிவு தெய-
யப்பட்ட இடநம இது.  புன்னககுடாவில் 
ஆகடத்த்தாழிறதுகற ொர்ந்த த்தாழிறொ-
கலநய ஆரம்பிககப்பட  உள்்ளது. சுறறாடல் 
த்தாடர்்பான பிரசசிகன இருந்தால் ஆட்நெ-
்பகன  முன்கவத்திருககலாம் என்றார்.  

ொணககியன் ராெமாணிககம் எம்.பி 
நமலும் குறிபபிட்ட்தாவது,  

ஒரு ோடு ஒரு ெட்டம் தெயலணி மூலம் 
ோட்டுககு வரும்  மு்தலீடுகள் கூட ்பாதிக -
கும். ோட்டில் எந்த நிமிடமும். குணடு 
தவடிககலாம்  என குழு ்தகலவர் கூறியி -
ருந்தார்.  ்பாகிஸ்தானில் ேடந்தது ந்பான்ற 
ெம்்பவஙகள் இஙகும் ேடந்தன.  அ்தகன 
அந்த ோடு கணடித்்தது. 1983 கலவரத்தின் 
ந்பாது இக்ளஞர் யுவதிகள்  தகால்லப்பட் -
டார்கள் என்றார்.  

அகமசெர் விமல் விரவஙெ குறுககீடு 
தெய்தார்.  

த்பாலிஸாருககு விடுமுகற வழஙகி 
யாழ நுாலகத்க்த எரித்்தார்கள்.  வடககில் 
்பகடயினர் தகால்லப்பட்டால் இஙகு 
பிரசசிகன தவடிககும். எனநவ  அ்த -
கனயும் இ்தகனயும் ஒன்றாக ஒபபிட 
முடியாது. நீஙகள் கணடி ்பாடொகலயில்  
கறறவர் என்றார்.  

ொணககியனம் ராெமாணிககம் எம்.
பி நமலும் குறிபபிடுககயில்  1956 இல் 
புலிகள் இயககமிருககவில்கல. அரசியல் 
ரீதியில் அவர்களின் ந்தகவகள் நிகறநவ -
றா்த்தால் ்தான் ஆயும் தூககினார்கள்.  

நராயல் ்பார்க தகாகலயாளிககு த்பாது 
மன்னிபபு  வழஙகப்பட்டது. இனவா்தம், 
ம்தத்துடன் த்தாடர்புள்்ள ே்பர்கள் ்பாகிஸ்தா -
னில்  ்தாககினார்கள். இஙகு த்பௌத்்த அடிப -
்பகடவா்தம் உள்்ளது. கிழககில் ஞானொர 
ந்தரகர  யாரும் ெநதிககவில்கல. கிழக -
கிலுள்்ள எந்த எம்.பியும் அவகர ெநதிகக -
வில்கல.  

சீன ைக்ைள் குடியரசின் பிரதிததூதுவர் ஹுறலவய்  ச்பாநாயைர் ைஹிநத யாப்பா அல்பவர்தனமவ லநற்று (08) சநதிததார். ்பாராளுைன்ற ைட்ட்டத்தாகுதியில இ்டம்்பற்ற இநத சநதிபபில சீனா ைற்றும இ�ஙமைக்கிம்டயி�ான இருதரபபு உறவுைள் ்தா்டர்பில ை�நதுமரயா -
்டப்பட்டன.

சீன பிரதித தூதுவருக்கும ச்பாநாயைருக்கும இம்டயில சநதிபபு
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அநுராதபுரம் மேற்கு தினகரன் நிருபர்  

சட்டவிமராதோன விதத்தில் 
ககாண்டுவரபபட்ட மகரள கஞசா 
கதாககயிகன விநிம�ாகம் கசயத 
குற்்றசசாடடில் ககது கசய�பபடடு 
நீதிேன்றில் ஆஜர்படுத்தபபடடி -
ருநத க�ாசசி�ாகே பிரமதச சகப 
முன்னாள் ஸ்ரீலஙகா சுதநதிர கடசி 
உறுபபினர் உடப்ட ேற்றுகோரு 
�பகரயும் எதிர்வரும் 17 ஆம் 
திகதி வகரக்கும் விளக்கேறி�லில் 
கவக்குோறு அநுராதபுரம் பிரதான 
நீதவான் ேற்றும் மேலதிக ோவட்ட 
நீதிபதி சஞச� ஜ�சூரி� உத்தரவிட -
டுள்ளார்.  

மபாக்குவரத்து ேற்றும் விநிம�ா -
கம் கதா்டர்பில் ககது கசய�ப -
படடு நீதிேன்றில் ஆஜர்படுத்தப -
பட்ட க�ாசசி�ாகே பிமதச சகப 
முன்னாள் உறுபபினர் ேற்றும் 
பணிநீக்கம் கசய�பபடடுள்ள அரச 
பட்டதாரி கணித ஆசிரி�ர் ஆகி� 
இருவருமே விளக்கேறி�லில் 
கவக்கபபடடுள்ளவர்களாவர்.  

சநமதக �பர்கள் ப�ணித்த 
மோட்டார் வண்டிக� கபாலிசார் 
மசாதகனக்கு உடபடுத்தி� மபாது 

கருபபு உரபகப ஒன்றில் சுற்்றப -
படடு ேக்றத்து கவக்கபபடடி -
ருநத நிகலயில் 1 கிமலா 100 கிராம் 
மகரள கஞசா இரண்டு ஸோர்ட கக 
அ்டக்க கதாகலமபசி உள்ளிட்ட 
�ான்கு கதாகலமபசிகள், கஞசா 
விற்பகனயின் மூலம் கிக்டக்கப -
கபற்்ற 2,79,000 ரூபா பணம் என்ப -
னகவககள கபாலிசார் ககபபற்றி -
யுள்ளனர்.  

பல வரு்டகாலோக கபரி� 
அளவில் மகரள கஞசா வி�ாபா -
ரத்தில் ஈடுபடடு வருவதாக வ்ட -
ேத்தி� ோகாண சிமரஷ்ட பிரதி 
கபாலிஸ ோ அதிபருக்கு கிக்டக் -
கபகபற்்ற தகவல் ஒன்றிற்ககே� 
அநுராதபுரம் கவஸகிரி� பகுதி -
க�ச மசர்நத �பர் ஒருவகர ப�ன்ப -
டுத்தி சநமதக �பர்ககள ககது கசய -
துள்ளனர்.  

இநதி�ா மகரள ோநிலத்தில் 
இருநது ப்டகின் மூலம் சட்டவிமரா -
தோக ேன்னார் க்டற்ககரக்கு கஞசா 
விநிம�ாகம் கசயயும் வி�ாபாரி 
ஒருவரு்டன் கதா்டர்புககள ஏற்ப-
டுத்தி குறித்த வி�ாபாரத்தில் ஈடு -
படடு வநதுள்ளதாக கபாலிசார் நீதி-
ேன்றில் கதரிவித்துள்ளனர்.  

முன்னாள் பிரதேச சபை உறுப்பி்ருக்கு 
17ம் திகதி வபர விளக்கமறியல்   

கேரள ேஞசா விநிகயாேம;  

(புத்தளம் தினகரன் நிருபர்)

புத்தளம் சாஹிரா மதசி� கல்லூரி-
யின் பகை� ோணவர் அகேபபான 
"பல்ஸ" (PULSED) அகேபபின் 13 
வது  வரு்டாநத கபாதுக் கூட்டம் 
அண்கேயில் புத்தளம் ேஸஜித் 
வீதியில் அகேநதுள்ள கலாசார ேண்-
்டபத்தில் �க்டகபற்்றது.  

இவவரு்டாநத கூட்டத்தின்மபாது 
�்டபபு ஆண்டின் 13வது கச�ற்குழு 
தகலவராக எம்.டீ.ரினாஸ முஹம்-
ேதும், உப தகலவராக முஹம்ேது 
ரம்ஸீனும், கச�லாளராக முஹம்ேது 
ரிகாஸும், உப கச�லாளராக முஹம்-
ேது அஸாமும், கபாருளாளராக 
முஹம்ேது தக்ரீமும், உப கபாருளாள-
ராக முஹம்ேது டில்ஹசானும்,

இகணபபாளராக ஹிபஸுர் ரஹ்-
ோனும் கதரிவு கசய�பபட்டனர்.

இநநிகழ்வில் புத்தளத்தின் மூத்த 
கல்வியி�லாளரும், ஓயவுகபற்்ற புத்-
தளம் ஆசிரி�ர் ேத்தி� நிகல� முகா-
கே�ாளருோன எம். எச. எம் �வாஸ 
அவர்களுக்கான மசகவ �ல பாராட-
டும், ககௌரவிபபும்,  ஏற்பாடுகசய�ப-
படடிருநதமதாடு  நிகனவுசசின்னம் 
ஒன்றும்  PULSED அகேபபினரால் 
வைஙகபபடடு ககௌரவிக்கபபட்டது.

PULSED அகேபபானது புத்தளம் 
�கரின் கல்வி, சமூக ேற்றும் சுற்்றா-
்டல் மேம்பாடு கதா்டர்பான  இலக்-
குககள ம�ாக்கி கதா்டர்சசி�ாக 
சமூகத்தில் பல்மவறு பணிககள கசய-
துவருவது  குறிபபி்டத்தக்கது.

ஹம்பாநமதாடக்ட குறூப நிருபர்

ஹம்பாநமதாடக்ட ோவட -
்டத்தில் க்டநத ஒக்ம்டாபர் ோதம் 
அளவில் க்டஙகு ம�ா�ாளர்கள் 
309 மபரும் எலிக் காயசசல் ம�ா�ா -
ளர்கள் 226 மபரும் இனஙகாணப -
படடுள்ளதாக ஹம்பாநமதாடக்ட 
ோவட்ட சுகாதார மசகவகள் பணிப-
பாளர் காரி�ால�ம் ம�ற்று (08)  அறி -
வித்துள்ளது.  

ேக்கள் ககாவிட ம�ாயின் மீது 
ோத்திரம் கவனம் கசலுத்தியிருநதா-
லும் ஹம்பாநமதாடக்ட ோவட்டத்-
தில் க்டஙகு ேற்றும் எலிக்காயசசல் 
ம�ா�ாளர்களும்  இனஙகாணபபட-
டுள்ளனர். 

க்டஙகு நுளம்புகள் பரவும் இ்டங-
ககளயும் எலிக்காயசசல் பரவுவகத-
யும் கடடுபபடுத்துவதற்கு சுகாதார 
மசகவ அதிகாரிகள் �்டவடிக்கக 
எடுத்துள்ளனர். 

ஹம்பாநகதாடமடை 
ைாவடடைத்தில் 
டடைங்கு, எலிக்ோய்சசல் 
்பரவும வீதம அதிேரிப்பு 

புத்தளம சாஹிரா "்பல்ஸ்"
அமைப்பின் ட்பாதுக்கூடடைம  

ஹம்பாநமதாடக்ட குறூப நிருபர்

தற்மபாகத� அரசாஙகம் 
மபாகதப கபாருளுக்கு அடிகே-
�ாகி சிக்றசசாகலகளில் தண்்டகன 
அனுபவித்து வரும் ககதிககள  
புனர்வாழ்வளித்து அவர்ககள சமூ-
கத்தில் இகணக்கும்  திட்டத்கத 
முன்கனடுத்து வருவதாக நீதி�கேச-
சர் அலிசபரி கதரிவித்தார். 

ஹம்பாநமதாடக்ட வீரவிகல 
தி்றநதகவளி சிக்றசசாகலயில் 
மபாகதகபாருளுக்கு அடிகே�ான 
இகளஞர்ககள புனர்வாழ்வளிபபு 
கசயயும் நிகல�ம் ஆரம்பிக்கபபட-
டுள்ளது. மபாகதப கபாருளுக்கு 
அடிகே�ாகி தண்்டகன அனுப-
விக்கும் சிக்றக் ககதிகள் இநத 
விமச்ட புனர்வாழ்வளிபபு நிகல�த்-

தில் மசர்க்கபபடடு 
சமூகே�பபடுத்தி,  
�ாடடிற்கு �ல்ல பிர-
கஜகளாக ோற்றி 
பு ன ர் வ ா ழ் வ ளி க் -
கபபடடு அவர்கள்  
விடுவிக்கபப்டவுள் -
ளதாகவும் அகேசசர் 
இதன்மபாது கதரி-
வித்தார்.  

வீரவிகல தி்றந-
தகவளி சிக்றச-
சாகலயின் �்டவ-
டிக்ககக� ம�ரில் 
பார்கவயி்ட நீதி�கேசசர் அலிசபரி 
அண்கேயில் விஜ�ம் கசயதார். 
இதன்மபாமத அகேசசர் மேற்கண்்ட-
வாறு கதரிவித்தார்.   மபாகதபகபா-
ருளுக்கு  அடிகே�ான இகளஞர்-

ககள புனர்வாழ்வளிக்கும் நிகல�ம் 
ஸதாபிக்கபபடடு சகல வசதிகளு-
்டனும் கடடிக�ழுபபபபடடு வரு-
கின்்றது.தற்மபாகத� எேது அர-
சாஙகம் மபாகதப கபாருளுக்கு 

அடிகே�ாகி சிக்றசசா-
கலகளில் தண்்டகன 
அனுபவித்து வருபவர்-
ககள புனர்வாழ்வளித்து 
அவர்ககள சமூகத்திற்கு 
ஏற்்றாற்மபால் ோற்றி�-
கேக்கும் திட்டத்கத  முன்-
கனடுபபதற்கு பலமகாடி 
ரூபாக்ககளயும் கசலவு 
கசயது வருவதாகவும் 
அகேசசர் இதன்மபாது 
மேலும் கதரிவித்தார். 
மேலும் அகேசசர்  கவத்-
தி�சாகல விடுதி ேற்றும் 

அதன் வசதிககளயும் பார்கவயிட்ட-
மதாடு மேலும் வசதி வாயபபுககள 
மேம்படுத்தவும்  அதிகாரிகளுக்கு 
மதகவ�ான ஆமலாசகனககளயும் 
வைஙகினார். 

ப�ோதைக்கு அடிதையோப�ோதை பு�ர்ோழ்ளித்து 
சமூகத்துடன் இதைக்க அைசோஙகம் நட்டிக்தக
வீரவிமையில் நீதியமை்சசர் அலிசப்ரி டதரிவிப்பு  

ஷாதுலியயா தரீக்ோவின் இைங்மேக்ோன ேலீ்பதுல் குை்பாவும, டோழுமபு ட்பரிய 
்பள்ளிவாசல் ேதீபுைான டைௌைவி கே. அப்துல் ஹமீத் (்பஹ்ஜி) க்கு பூரண சுேம-
கவண்டி விகஷடை துஆப் பிரார்த்தமன நிேழ்்சசி கேற்று (08)  ளுஹர் டதாழுமே-
யின் பின்னர் சீனன் கோடமடை ்பள்ளி்ச சங்ேத்தின் ஏற்்பாடடில் ்பாஸியயா ட்பரிய 
ேுமஆ ்பள்ளிவாசலில் ேமடைட்பற்்றது. இநநிேழ்வில் ்பள்ளி்சசங்ே நிர்வாகிேள் உட்படை 
சீனன்கோடமடை ேைாத்தார்ேள் ட்பருைளவிைாகனார் ்பங்கு்பற்றியுள்ளமத ்படைத்தில் 
ோணைாம. டோவிட 19 சுோதார வழிோடடைலுக்ேமைய இநத துஆப் பிரார்த்தமன 
இடைமட்பற்்றமை குறிப்பிடைத்தக்ேது.              (்படைங்ேள் ; க்பருவமள விகசடை நிரு்பர் )

வ்ட மேல் ோகாண ஆளு�ர் சட -
்டத்தரணி ராஜா ககால்லுமர கபாது-
ேக்கள் ேற்றும் ஒடுக்கபபட்ட ேக் -
களின் விடுதகலக்காக சர்வமதச 
அளவில் முன்னின்று கச�ற்பட்ட 
ஒரு கம்யூனிச சமகாதரராவார் என 
நீர் வைஙகல் அகேசசர் வாசுமதவ 
�ாண�க்கார கவளியிடடுள்ள அனு -
தாபசகசயதியில் கதரிவித்துள்ளார்.  

இலஙகக கம்யூனிஸட கடசியின் 
தகலவர் ஒருவராகவும்  மசாஷலிச 
ேக்கள் முன்னணியின் கச�லாள -
ரான   ராஜாககால்லுமர யின் திடீர் 
ேக்றவு இலஙகக இ்டதுசாரி இ�க் -
கத்துக்கு ஏற்பட்ட மபரிைபபாகும். 

ராஜா சமகாதரர் தனது ோணவப 
பருவத்திலிருநமத தனது வாழ்க்கக -
க�யும் இருபகபயும் சர்வமதச கம் -
யூனிசத்திற்காக அர்பபணித்தவர்.
ஒவகவாரு முக்கி�ோன தருணத்தி -
லும் ேக்களின் �லன்ககளப பிரதிநி -
தித்துவபபடுத்தவும், வி்ட�ஙககள 

பகுபபாயவு கசயது கச�ல்படுத் -
தவும் கதரி�ோக முன்வநததன் 
ஊ்டாக அவர் அரசி�ல் அரஙகில் 
சி்றநது விளஙகினார். 

�ல்லாடசி கூட்டணியின் கடும் -
அழுத்தம் பிரம�ாகிக்கபபட்ட 
இக்கட்டான காலக்கட்டத்தில் எம் -
மு்டன் முன்னின்று கச�ற்பட்ட 
ேக்றநத சமகாதரர் ராஜா, மசாசலிச 
முகாமில் இ்டம்கபற்்ற விவாதங -
களில் "கபாகஹாடடுவ" புதி� -
கூட்டணிக� உருவாக்குவதிலும் 
ஆடசிஅகேபபதிலும் ம�ரடி�ாக 
ஈடுபட்ட கச�ற்பாட்டாளராக 
இருநதார். 

உள்ளூராடசித் மதர்தலில் கவற்றி -
கபறுவதற்காக கண்டியில் இருநது 
ககாழும்பு வகர�ான பாத�ாத்தி -
கரயின்மபாது, உரி� பாதுகாபபு 
இல்லாேமலம� சமகாதரர் ராஜா 
தனது கடசிக்காக தகலகே தாஙகி 
முன்னின்்றார். 

மசாசலிச 
முன் ன ணி -
யின் வாத 
வி வ ா த ங க -
ளில் அவர் எஙகளு்டன் தீர்க்கோக 
மோதினாலும், அகவ அகனத்தும் 
அநத விவாதஙகளுக்கு ோத்திரமே 
ேடடுபபடுத்தபபடடிருநதது. 

சமகாதரர் ராஜா உலக கம்யூனிச 
இ�க்கத்திலும் ஏகாதிபத்தி�த்துக்கு 
எதிரான முகாமிலும் இலஙககக� 
பிரதிநிதித்துவபபடுத்தினார். 

அன்னாரின் பாகதயில் இலஙகக 
ேக்ககள கதா்டர்நது அணி திரடடு -
வது இ்டதுசாரி ேற்றும் முற்மபாக்கு 
ேக்களின் பணி�ாகும். அன்னா -
ரின் திடீர் ேக்றவு ஈடுகசய� முடி -
�ாதகதான்்றாகும் என அகேசசர் 
வாசுமதவ �ாணயக்கார விடுத்துள்ள 
அனுதாபசகசயதியில் மேலும் கதரி -
விக்கபபடடுள்ளது. 

ஒடுக்கப்ைட்ட மக்களின விடுேபைக்கனாக 
சசயறைட்டவர் ரனாஜனா சகனால்லுதர
அனுதா்ப்சடசயதியில் அமை்சசர் வாசுகதவ ோணயக்ோர

அநுராதபுரம் தினகரன் நிருபர்           

ஹபரகண பிரமதசத்கத சுற்றுலா வல�ோக 
தரமு�ர்த்துவதற்கு அரசாஙகம் திட்டமிடடுள்ளது 
என சமுர்த்தி  இராஜாஙக அகேசசர் கசஹான் 
மசேசிஙக கதரிவித்தார்.

ஹபரகண ஹிரிவடுன்ன காசி�பபகே பகுதி-
யில் நிர்ோணிக்கபபடடுள்ள 'கசளபாக்கி�ா உற்-
பத்தி'  கிராேத்திகன தி்றநது கவக்கும் நிகழ்வில் 
கலநது ககாண்டு உகர நிகழ்த்தும் மபாமத அவர் 
இவவாறு கதரிவித்தார்.

ஹபரகண பிரமதசம் என்பது ரிடடிககல 

ேகலபபகுதி ேற்றும் சீகிரி� பகுதிக்கு அருகில் 
அகேநதுள்ள வரலாற்று  ரீதி�ாக முக்கி�த்துவம் 
வாயநத கபாலன்னறுவ ேற்றும் திருமகாணேகல 
பகுதிக்கு கசல்லும் வளியிலுள்ள ஒரு மகநதிர 
நிகல�ோகும்.  இது அகனவரினதும் ேனகத-
யும் கவரக்கூடி� பகுதி�ாகும். அதன் காரணத் -
தினாமலம� இபபகுதி மிக விகரவில் சுற்றுலா 
வல�ோக தரமு�ர்த்தபப்டவுள்ளது. இதனால்  
இபபகுதியிலுள்ள ேக்கள் கபரும் �ன்கே அக்ட -
வது்டன் தேது அன்்றா்ட கபாருளாதாரத்திகன-
யும் அதிகரித்துக் ககாள்வதற்கு வாயபபு கிடடு-
கின்்றது. 

ஏ.எஸ.எம்.ஜாவித்  

ஆடக்டத்தல் ேற்றும் 
ேனித விற்பகன 
கதா்டர்பான சம்பவங-
ககள கபாறுபபு்டன் 
கசயதி அறிக்ககயி்டல்,  
கவளி�ாடடு மவகல 
வாயபபு பணி�கத்தின் 
வகிபாகமும் மசகவ -
களும் பற்றி� ஊ்டக -
வி�லாளர்களுக்கான 2 �ாள் பயிற் -
சிபபட்டக்ற க்டநத 6ஆம், 7ஆம் 
திகதிகளில் புலம் கப�ர்தலுக்கான 
சர்வமதச அகேபபு (IOM) ேற்றும் 
இலஙகக பத்திரிகக முக்றப -

பாடடு ஆகணக்குழு ஆகி�ன 
இகணநது மகால்மபஸ மகாட்ட -
லில் �்டாத்தி�து.

IOM அகேபபின் சிமரஷ்ட திட்ட 
இகணபபாளர் இம்தாத் பஸர் 
தகலகேயில் இ்டம் கபற்்ற பயிற் -

சிபபட்டக்றயில் ேடடுபபடுத்தப-
பட்ட அளவில் இலத்திரனி�ல்,  
அசசு ேற்றும் இகண�த்தள ஊ்டக-
வி�லாளர்கள் சுகாதார �க்டமுக்ற-
களுக்கு அகேவாக பஙகுபற்றியி-
ருநதனர்.

'ஆடக்டதேல் மறறும் மனிே விறைப்'
சேனா்டர்ைனா் ஊ்டகவியல் கருதேரங்கு 

சி�ம்பலாகஸககாடடுவ ேதீனா மதசி� 
பா்டசாகலயின் பகை� ோணவர் சஙகத்-
தின் கபாதுக் கூட்டம் அண்கேயில் கல்லூரி -
யின் அதிபர் அபதுர் ரஹ்ோன் தகலகேயில் 
சுகாதார வழிமுக்றககளப மபணி �க்டகபற்-
்றது.  

அதன்மபாது எதிர்வரும் மூன்று வரு்டஙக-
ளுக்கான கச�ற்குழு அஙகத்தவர்கள் கதரிவு 
இ்டம்கபற்்றது்டன் பின்வரும் 21 உறுபபினர்-
கள் நிக்றமவற்றுக் குழுவிற்காக   

ஐ.எல்.எம். அஸகர், எம்.ஆர்.எம். ஹாரிஸ-
கான், எம்.எஸ.எம். இம்தி�ாஸ, ஏ.மஜ.எம். 
இல்ஹாம், எம்.ஐ.எம். �ஹ்�ா, எம்.ஆர்.ஏ. 
அஹேட, ஏ.ஜீ.எச. பஸரி, ஏ.சீ.எஸ. முஜீபுர் 

ரஹ்ோன், என்;.எம். �வபி, ஐ.எல்.எம். முஸம்-
மில், எம்.எம். கபசர், ஏ.எல்.எம். ரஸான், எம்.
எஸ.எம். இல்ஹாம், எம்.ஏ.எம். அகீல், எம்.ஐ.
எம். இன்பாஸ, ஏ.்டப. ரி�ாஸ, எம். சஹீ;ட, 
ஏ.எம். இர்ஷாத், எம். சுபி�ான், எஸ.டீ.எம். 
முஸதபா, எம்.ஆர்.எம். சவூத் ஆகிம�ார் சகப-
ம�ாரால் கதரிவு கசய�பபட்டனர்.   

அதன் பின்னர் இம்ோதம் 05ஆம் திதகி 
�க்டகபற்்ற நிக்றமவற்றுக் குழுவின் முதலா-
வது கூட்டத்தின் மபாது கவற்றி்டோக உள்ள 
பதவிகளுக்கு உறுபபினர்கள் கதரிவு கசயயும் 
நிகழ்வு இ்டம்கபற்்றது்டன், சி�ம்பலாகஸ-
ககாடடுவ ேதீனா மதசி� பா்டசாகலயின் 
பகை� ோணவர் சஙகத்தின் தகலவராக பதவி 

வழி�ாக கல்லூரியின் 
அதிபர் அபதுர் ரஹ்ோ -
னும்  கச�லாளராக 
ஐ.எல்.எம். அஸகரும்  
கதரிவு கசய�பபட -
்டார். அத்து்டன் கபாரு -
ளாளராக ஏ.மஜ.எம். 
இல்ஹாமும் உப கச� -
லாளராக எம்.எஸ.
எம். இம்தி�ாஸும் உப 
கபாருளாளராக எம்.ஐ.
எம். �ஹ்�ாவும் கதரிவு 
கசய�பபட்டார். பகை� ோணவர் சஙகத்தின் 
சார்பாக பா்டசாகல அபிவிருத்திச சஙகத்திற்கு 

எம்.ஆர்.எம். ஹாரிஸகான் ேற்றும் ஐ.எல்.எம். 
முஸம்மில் ஆகிம�ார் கதரிவு கசய�பபட்ட-
னர்.            

கதனும்பாலும ்பமழய ்பாடைல்ேள் வசநதோனம நிேழ்்சசி ேடைநத ஞாயிற்றுக்கிழமை 
இைங்மே ஒலி்பரப்புக் கூடடுத்தா்பன ஆனநதசைரகோன் ைண்டை்பத்தில் ேமடைட்பற்்றது.
நிேழ்வின் முன்னிமையாளராே ேைநது டோண்டை புத்தே பூங்ோ நிறுவுேரும இைக்கியப் 
புரவைருைான ஹாஸிமஉைர்,்பாராடடு்சசான்றிதமழ வழங்குகி்றார்.அருகில், நிேழ்்சசியின் 
ஏற்்பாடடைாளர்ேளான ்பாஸில் ைற்றும ேமைக்ேைல் ஆகிகயாரும ோணப்்படுகின்்றனர்.

சியம்ைைனாகஸசகனாடடுவ மதீ்னாவில் புதிய நிர்வனாகிகள் சேரிவு   

ஹைரபை பிரதேசதபே சுறறுைனா வையமனாக ேரமுயர்தே ந்டவடிக்பக 



16 2021 டிசம்பர் 9 வியாழக்கிழமை9–12–2021

பா கிஸ்தானின் சியல்கதாட் 
நகரில சூரியன் உ்யமதா-
கிக் ்கதாண்டிருந்தான். 

அன்று சூரியனின் ்ெப்பம் ஏனைய 
நதாட்கனை விட கடுனமயதாக இருந்து. 
சியல்கதாட் நகர மக்கள் சுறுசுறுப்பதாக 
்ஙகைது ்பணிகளில ஈடு்பட்டுக் ்கதாண்டி-
ருந்தாரகள். இலஙனகயிலிருநது ்பதாகிஸ-
்தானுக்கு ்ென்று சியல்கதாட் நகரின் 
பிர்தாை ஆனடத் ்்தாழிறெதானல ஒன்றில 
முகதானமயதாைரதாக ்ப்வி ெகித்் பிரியந் 
குமதாரவும் அன்று கதானலயிலலலய சுறுசு-
றுப்பதாக ்ைது ்பணி ்ெய்யும் இடத்திறகு 
்ென்்தார. அெரின் ெதாழக்னகயில மு்ல 
கடனமயதாக ்ன்னுனடய ்பணினய நின -்
லெறறுென்லய ்கதாண்டிருந்தார. அெர 
்பணினய ஆரம்பித்து சிறிது லநரத்தில 
அெர கைவில கூட எதிர்பதாரக்கதா் ெம்்பெத்-
திறகு முகம் ்கதாடுக்க லநரிட்டது. பிரியந் 
குமதார ்ைது ்பணியிடத்தில லெனலநி-
றுத்் கதாரரகைதால சூழப்பட்டதார. அெரகள் 

அடிப்பனடெதா் ம், 
ெதா் ்கதாள்னகனய 
உனடய ம்்ெறியர-
கள். அந் ம்்ெ-
றியரகைதால ்தாக்கப-
்பட்டு உயிலரதாடு 
எரியூட்டப்பட்டதார. 
அந் ்கதாடூரமதாை 
்ெயலுக்குள்ைதாை பிரி-
யந் குமதாரவின் உடற 

்பதாகஙகள் இலஙனகயில நலலடக்கம் 
்ெய்யப்பட்டது.

இலஙனக ல்பரதா்னைப ்பலகனலக்க-
ழகத்தின் ்பட்ட்தாரியதாை பிரியந் குமதார 
தியெடை ்பதாகிஸ்தானின் கிழக்கு பிரல -்
ெமதாை சியல்கதாட் நகரில னெ்ரதா்பதாத் 
ரட்்லகதா நிறுெைத்தில ்பணியதாறறி 
ெந்தார. அெர அந நிறுெைத்தின் நம்-
பிக்னகக்குரிய அதிகதாரியதாக திகழந்தார. 
அடிப்பனடெதாதிகளின் ்தாக்கு -்
லில மரணம் அனடந் அெரின் 
உடல ்பகல 12 மணியைவில 
மீட்புக் குழுெதால மீட்கப்பட்டு 
னெத்தியெதானலயில ஒப்பனடக்-
கப்பட்டிருந்து. அெரது உடல 
எரிநது சின்நதிருந்து. இசெம்-
்பெத்ன் ்பதாகிஸ்தான் பிர்மர 
இம்ரதான் கதான் ென்னமயதாக கண்டித்தி-
ருந்ல்தாடு ்பதாகிஸ்தானுக்கும் ்்பரும் 
அ்பகீரத்தினய ஏற்படுத்தியுள்ைது 
என்றும் ்்ரிவித்துள்ைதார. ஜைதாதி்பதி 
லகதாட்டதா்பய ரதாஜ்பக்ஷவும் இவ்விடயம் 
குறித்து அறிக்னக ஒன்ன் ்ெளியிட்-
டுள்ைதார. அவ் அறிக்னகயின் மூலம் 
இசெம்்பெம் கதாரணமதாக ்தான் மிகவும் 
கெனல அனடநதுள்ை்தாகவும் ்பதாகிஸ-
்தானில ்பணியதாறறும் அனைெரிைதும் 
்பதாதுகதாபன்ப உறுதிப்படுத்துமதாறும் 
அநநதாட்டு அரசிடம் லெண்டுலகதாள் 
விடுத்திருந்தார. 

உலகின் கெைத்ன் ஈரத்துள்ை 
்பதாகிஸ்தானில ்கதாடூரமதாக ்கதானல 
்ெய்யப்பட்ட பிரியந் குமதாரவின் 
வீட்னட நதாம் அனடந் லெனையில 
முழு கிரதாமலம லெதாகத்தில மூழகியிருந-
்து. நதாம் பிரியந் குமதாரவின் மனைவி 
மறறும் பிள்னைகனை ெநதிக்க அெரது 
வீட்டிறகு ்ென்ல்தாம். ்ெலிபிலலலெ 
்்பதாகுை ெநதி துயரமதாை ெம்்பெஙகள் 
்பலெறன் ெநதித்து உள்ைது. 

்கதாலரதாைதா கதாலத்தில திைநல்தாறும் 
்பத்து ்பதினைநது ல்பர மரணம் அனடந-
்தும் இந் ெநதிக்கு நதானூறு ஐநூறு 
மீட்டரிலதாகும். நதாம் அஙகு ெநதித்் 
கிரதாமெதாசிகள் அனைெருலம பிரியந-
்வின் நற்பண்புகள் ்பறறிலய ல்பசி-
ைதாரகள். இவ்ெதா்தாை நற்பண்புகனை 
உனடய ஒருெருக்கு நடந் இசெம்்பெம் 
மிகவும் ்பயஙகரமதாை்தாகும். பிரியந் 
்பணியதாறறிய நிறுெை உரினமயதாை-
ரின் நம்பிக்னகக்குரிய அதிகதாரியதாெதார. 

அெரது மரணத்தின் பின்ைர 
அெரின் குடும்்பத்்தாருடன் 

கன்த்் உரினமயதாைர கூறிய 
விடயஙகள் ஆசெரியமதாக 

இருந்ை."இந் நிறுெைம் 
என்னுனடயது அலல 
பிரியந்விைல். இந் 
நிறுெைத்ன் ெைரச-
சியனடயச ்ெய்ெ்ற-
கதாக அரப்பணிபபு-
டன் ்ெயற்பட்டதார. 
அ்னை நதான் ஒருல்பதா-
தும் ம்க்க மதாட்லடன். 
" பிரியந் ்ைது 
்பணினய லநரனமயதாக 
நின்லெறறு்பெர. 
அெர கலஹிட்டியதாெ 
மத்திய கலலூரியிலும் , 

மதாத்்ன் ரதாகுல கலலூரி 
மறறும் ்ரமதாலலதாக்க 

கலலூரியிலும் கலவி 
கறறுள்ைதார. ல்பரதா்னைப 

்பலகனலக்கழகத்தில ்பட்டம் 
்்பற் அெர எலலதா துன்களி-

லும் தி்னமயதாைெர.
பிரியந்வுக்கும் அெரது மனைவி 

நிலரதாஷி திெதாநதாயக்கவுக்கும் 15 ெரு-
டஙகளுக்கு முன்ைர திருமணம் நடந-
துள்ைது. மரணமனடெ்றகு இரண்டு 
நதாட்களுக்கு முன் நீண்ட லநரம் ்்தானல-
ல்பசியில உனரயதாடிய அெர ்ைக்கு 
இவ்ெதா்தாை எதிரிகளின் ்்தாலனல 
உள்ை்தாக ஒருல்பதாதும் ்்ரிவித்திருக்-
கவிலனல.

"எைது கணெர மிகவும் அனமதியதா-
ைெர அவ்ெதா்தாை ஒருெருக்கு ஏன் 
இவ்ெதாறு நடந்து எை புரியவிலனல. 
நதான் இரண்டு நதாட்டு அரெதாஙகஙகளிட-
மும் இந் அநியதாயத்துக்கு எதிரதாக கடு-

னமயதாை ெட்ட நடெடிக்னக எடுக்குமதாறு 
லகட்டுக்்கதாள்கில்ன்."

அெர கூறுெது உண்னமலய பிரியந் 
ல்பதான்் உயர அதிகதாரிகளுக்கு இவ்ெதா-
்தாை நினலனம என்்தால 
ெதா்தாரண ்்தாழில புரி-
்பெரகள் எவ்ெதா்தாை 
பிரசசினைகளுக்கு 
முகம் ்கதாடுக்க 
லநரிடுலமதா? 
அ்ைதால ்்பதாறுபபு 
ெதாய்ந் அதிகதாரிகள் 
கெைமுடன் ்ெயல-
்பட லெண்டும்.

பிரியந்தவின் 
மூத்த ைகன் 

"அப்பதா அடுத்் 
ெருடம் இலஙனகக்கு 
ெருெ்தாக கூறியிருந-
்தார. அெர ெரும் 
நதானை நதானும் 
எைது ்ம்பியும் 
ஆெலுடன் எதிர-
்பதாரத்திருநல்தாம். 
"எை கண்ணீர மலக 
கூறிைதார. பிரியந-
்வின் ெலகதா்ரர 
ஒருெரும் ்பதாகிஸ-
்தானில ்பணிபுரி-
கின்்தார அெரகள் 
லநரடியதாக ெநதித்துக் 
்கதாள்ைதாவிட்டதாலும் 

்்தானலல்பசி மூலம் அடிக்கடி கன்த்துள்-
ைதாரகள். அவ்லெனைகளில அெர ்ைது 
உயிருக்கு அசசுறுத்்ல உள்ைது எை ஒரு-
ல்பதாதும் கூறியிருக்கவிலனல. 

பிரியந்வின் மதாமதாெதாை எஸ.எம் 
திெதாநதாயக்க "பிரியந் மிகவும் நலல 
மனி்ர. அெரிடம் இை ம் ல்ப்ம் 
இருக்கவிலனல.  அெர மனி்தாபிமதாைத்-
துடன் நடநது ்கதாள்ளும் ஒருெர.  எைக் 
கூறிைதார. உண்னமயில பிரியந்வுக்கு 
நடந் இந் ெம்்பெம் கதாரணமதாக ம் 
அடிப்பனடெதா்ம் குறித்் விெதா்ம் எழுந-
துள்ைது. ம்த்ன் பின்்பற்வும் அன் நம்-
்பவும் அனைெருக்கும் உரினம உண்டு. 
ஆைதால மனி் ்கதானலகனை ்ெய்து ்ங-
கைது ம்க் ்கதாள்னககனை உறுதி்ெய்ய 
உரினமயிலனல. ஜைநதாயக ரீதியில கலந-
துனரயதாடல மூலம் பிரசசினைகளுக்கு 
தீரவு கதாண்்பல் சி்ந்்தாகும். ஆைதால 
அன்று ்பதாகிஸ்தானின் சியதாலலகதாட் 
நகரில அவ்ெதாறு ்ெயல்படதாமல மிலலச-
ெத்்ைலம ்னலதூக்கியது. அது உண்னம-
யில கெனலக்குரிய விடயமதாகும். அன்று 
ஜைநதாயக ரீதியில கலநதுனரயதாடியிருந-
்தால பிரியந் குமதாரவின் உயிர ்பலியதா-
கதாமல இருநதிருக்கும். இந நதாட்டிலும் 
ெரெல்ெ ரீதியதாகவும் இவ்ெதா்தாை அடிப-
்பனடெதா்ம் ்பரவுென் ்டுக்க லெண்டி-
யது கதாலத்தின் ல்னெயதாகும்.

பிரியந் எம்னம விட்டு பிரிநது ்ென்று 
விட்டதார. ஆைதால அெரின் மரணத்தின் 
மூலம் இன்னு்மதாருெர இவ்ெதா்தாை 
நினலனமக்கு உள்ைதாென் ்டுப்பது 
எவ்ெதாறு என்்பன்லய கறறுக்்கதாள்ை 
லெண்டும். 

க�ொடூரத்தின் உச்சத்்தை கதைொட்ட
பிரியநதை குமொரவின் மரணம்
்பாகிஸ்தானில் ்பணிபுரியும பிரியந்த ப்பான்்ற உயர் அதிகாரிகளுக்கு இவ்ா்றான
நிமைமை என்்றால் சா்தாரண த்தாழில் புரி்ப்ர்கள் எவ்ா்றான 
பிரச்சிமனகளுக்கு முகம தகாடுக்க பேரிடுபைா?-

– பிரயந்தவின் ைமனவி

ஜனோயக ரீதியில் கைநதுமரயாடியிருந்தால் 
பிரியந்த குைாரவின் உயிர்
்பலியாகாைல் இருநதிருக்கும

பிரியந்தவின் சபகா்தரர் ஒரு்ரும 
்பாகிஸ்தானில் ்பணிபுரிகின்்றார்

வீ.ஆர்.்யைட்

toq;Feu;fis gjpT nra;jy;
khfhz fy;tpj; jpizf;fsk; - tl kj;jpa khfhzk;
ghlrhiy cl;fl;likg;gpd; jukhd> NghJkhd kw;Wk; %Nyhgha uPjpahd mgptpUj;jpf;fhf jpl;lkply; kw;Wk; 

ngWif njhlu;gpy; fy;tp mikr;rpapd; nrayhsupd; 26/2018Mk; ,yf;f Rw;wwpf;iff;F mika fy;tp 

nraw;ghLfSf;fhf nfhs;tdT kw;Wk; Nrit toq;fYf;F njhlu;Gila 2022Mk; Mz;bw;fhd ghlrhiy 

toq;Feu;fs; gjpT nra;jy;.

2021 brk;gu; 30Mk; jpfjp gp.g. 4.00 tiu toq;Feu;fis gjpT nra;tjw;fhf fPo; Fwpg;gplg;gl;l tyaf; fy;tpg; 

gzpg;ghsu;fspd; %yk; me;j mYtyfq;fspy; tpz;zg;gq;fs; Vw;fg;gLk;. 2021.12.09Mk; jpfjp K.g. 9.00 

njhlf;fk; gp.g. 3.00 tiu Fwpj;j tyaf; fy;tp gzpg;ghsu;fsplk; 100.00 &gh fl;lzk; xd;iw nrYj;jp 

tpz;zg;gg; gbtq;fis ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s xt;nthU nghUl;fs; kw;Wk; Nrit 

gpupTfSf;fhf ntt;Ntwhf jahupf;fg;gl;l tpz;zg;gg;gbtq;fs; Fwpj;j tyaf; fy;tp mYtyfj;jpw;F 

iffshy; nfhz;Lte;J xg;gilj;jy; my;yJ gjpTj; jghypy; mDg;Gtjd; %yk; gjpT nra;Jnfhs;s KbAk;. 

tupir ,y. Kftup
njhiyNgrp ,yf;fk; - 

fzf;Fg; gphpT

01
tyaf; fy;tpg; gzpg;ghsu;> 
tyaf; fy;tp mYtyfk;> mEuhjGuk; 025 - 2234808

02
tyaf; fy;tpg; gzpg;ghsu;> 
tyaf; fy;tp mYtyfk;> jGj;Njfk 025 - 2275116

03
tyaf; fy;tpg; gzpg;ghsu;> 
tyaf; fy;tp mYtyfk;> nffpuht 025 - 2264501

04
tyaf; fy;tpg; gzpg;ghsu;> 
tyaf; fy;tp mYtyfk;> fnyd;gpJDntt 025 - 2258382

05
tyaf; fy;tpg; gzpg;ghsu;> 
tyaf; fy;tp mYtyfk;> nfgpj;jpnfhy;Nyt 025 - 2298069

06
tyaf; fy;tpg; gzpg;ghsu;> 
tyaf; fy;tp mYtyfk;> nghyd;dWit 027 - 2226982

07
tyaf; fy;tpg; gzpg;ghsu;> 
tyaf; fy;tp mYtyfk;> `pq;Fuf;nfhl 027 - 2245844

08  
tyaf; fy;tpg; gzpg;ghsu;> 
tyaf; fy;tp mYtyfk;> jpGyhfy 027 - 2051105

   
nghUl;fs; ,yf;fk;   nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs;

01. vOJnghUl;fs;

02. E}yf Gj;jfq;fs;

03. tpQ;Qhd cgfuzq;fs;

04. fzpj cgfuzq;fs;

05. tptrha cgfuzq;fs;

06. tpisahl;L nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;

07. mofpaw; nghUl;fs;

08. njhopy;El;g %yg;nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;

09. tpNrl fy;tp cgfuzq;fs;

10.  fzpdp kw;Wk; mr;R ,ae;jpuq;fs; toq;fy;>   Nritfs; kw;Wk; gOJghu;j;jy;

11. Ma;T$l cgfuzq;fs;> ed;dpiyg;gLj;jy; kw;Wk; gOJghu;j;jy;

12.  mYtyf cgfuzq;fs; (epow;gpujp ,ae;jpuk;> NuhdpNah ,ae;jpuk;> jl;lr;R) 

toq;fy;> ed;dpiyg;gLj;jy; kw;Wk; gOJghu;j;jy;

13.  ,ir> eldg; nghUl;fs;> tpisahl;Lg; nghUl;fs; ed;dpiyg;gLj;jy; kw;Wk; 

gOJghu;j;jy;

14.  ghlrhiy kur;rhkhd;fs; toq;fy;> ed;dpiyg;gLj;jy; kw;Wk;  gOJghu;j;jy;

15. gupRg; nghUl;fs;

16. ghlrhiy fl;bl %yg;nghUl;fs; toq;fy;

17. fpope;j Gj;jfq;fs;> gj;jpupiffis tpw;gid nra;jy;

<.vk;.vd;.lgps;A. Vfehaf;f
khfhz fy;tpg; gzpg;ghsu;
khfhz fy;tpj; jpizf;fsk;
tl kj;jpa khfhzk;> mEuhjGuk;.

2021.12.09  
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toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jjhuh;fs; gjpT nra;jy; – 2022
Etnuypah gpuNjr rig

2022.01.01k; jpfjp Kjy; 2022.12.31k; jpfjp tiuahd fhyg;gFjpapy; toq;Feh;fs; kw;Wk; 
xg;ge;jjhuh;fs; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

fPNo cg ml;ltiz 01y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s toq;Feh;fs; kw;Wk; Nritahsh;fs;> 
cg ml;ltiz 02y; Fwpg;gpl;Ls;s epjp gad;ghl;L eltbf;iffSf;fhf epWtdq;fs; 
,jw;fhd tpz;zg;gq;fis jpUg;gp nrYj;jg;glhj gjpTf; fl;lzk; nrYj;jp ngw;Wf; 
nfhz;L Etnuypah gpuNjr rig mYtyfj;jpy; NeubahfNth my;yJ jiyth;> 
Etnuypah gpuNjr rig> ehDXah vd;Dk; Kfthpf;F mQ;ry; ClhfNth tpz;zg;gpf;f 
KbAk;. tpz;zg;gq;fis ,Lk; jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; toq;Feh;fs; 
kw;Wk; xg;ge;jjhuh;fs; gjpT nra;jy; - 2022 vd Fwpg;gplTk;. 

xg;ge;jjhuh;fis gjpT nra;Ak; NghJ tpz;zg;gpj;j epjp tuk;igf; nfhz;LtUk; Kiwahd 
epWtdj;jpd; gjpTr; rhd;wpjo; gpujp xd;W tpz;zg;gg; gbtj;Jld; ,izf;fg;gl Ntz;Lk;.

2021.12.01k; jpfjp NtY Nahfuh[;
Etnuypah gpuNjr rig jiyth; - Etnuypah gpuNjr rig

toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jjhuh;fs; gjpT nra;jy; - 2022
Etnuypah gpuNjr rig

toq;Feh;fs; kw;Wk; Nritahsh;fs; - cg ml;ltiz 01

,yf; 
fk;

toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jjhuh;fs; gjpT nra;jy; kw;Wk; 
nghUl;fs;

jpUg;gp 
nrYj;jg;glhj 
gjpT fl;lzk;

01 mYtyf cgfuzq;fs; GJg;gpj;jy; kw;Wk; Nrit nra;jy; 
(gpujp ,ae;jpuk;> ngf;]; ,ae;jpuk;> Kj;jpiu ,ae;jpuk;> 
fzdp ,ae;jpuq;fs; Nghd;w mYtyf ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; 
cgfuzq;fs;).

&.3000.00

02 fzdpfs; kw;Wk; fzdp ghfq;fs; toq;Fjy;. &.3000.00

03 fzdpfs;> ngf;];> gpujp ,ae;jpuk; Nghd;w ,ae;jpuq;fSf;F 
Njitahd Nlhdh; (Cartridge) toq;Fjy;.

&.3000.00

04 fhhpahya cgfuzq;fs; kw;Wk; vOJgfuzq;fs; toq;Fjy;. &.3000.00

05 kid cgfuzq;fs;> mYtyf ku jsghlq;fs; toq;Fjy;. &.3000.00

06 Rfhjhuk; njhlh;ghd nghUl;fs; toq;Fjy; &.3000.00

07 tPl;L kpd; cgfuzq;fs;> tPl;Lg; ghtid nghUl;fs;> Vida 
kpd; cgfuzq;fs; kw;Wk; cjphpg; ghfq;fs; toq;Fjy;.

&.3000.00

08 nkd;nghUs; gjpT nra;Ak; nghUl;fs;> (rPb jl;Lfs;> ngd; 
l;iut;fs;> nfkuh) njhiyNgrpfs; kw;Wk; njhlh;ghly; 
cgfuzq;fs;

&.3000.00

09 mr;rpl;l Gj;jfq;fs;> mwptpj;jy; gyif> Ngh];l;lh;fs;> Ngdh;fs;> 
fl;lTl; b[ply; gphpd;bq;> kf; gphpd;bq;> N`d;l;gpy;> gj;jphpiffs; 
Nghd;w midj;J mr;R Ntiyfs; kw;Wk; Nritfs; toq;Fjy;.

&.3000.00

10 epidT gjpNtL> cj;jpNahfG+h;t Kj;jpiu kw;Wk; jpd Kj;jpiu &.3000.00

11 thfd lah; kw;Wk; bA+g; toq;Fjy;. &.3000.00

12 thfd ngw;whp toq;Fjy;. &.3000.00

13 thfdq;fs; jpUj;Jjy; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs; toq;Fjy; &.3000.00

14 thfd rPl; F\d; nra;jy;> fhgl; nra;jy;> ];bfh; nra;jy;> 
bq;fhpq; nra;jy; kw;Wk; Nrit toq;Fjy;.

&.3000.00

15 thfdk; Nrit (NrHtp];) nra;jy;. &.3000.00

16 thfdk; $ypf;F toq;Fjy;. &.3000.00

17 tPjp tpsf;Ffs; kw;Wk; #hpa xsp (Nrhyh;) tPjp tpsf;Ffs; 
toq;Fjy;.

&.3000.00

18 tpisahl;L cgfuzq;fs; kw;Wk; ,irfUtpfs; toq;Fjy;. &.3000.00

19 `hh;l;ntahh; cjphpg; ghfq;fs; kw;Wk; midj;Jtpjkhd epwg;G+r;R 
tiffSk; toq;Fjy;.

&.3000.00

20 Nfhtpl; njhw;Wld; njhlh;Gila Rfhjhug; nghUl;fs; (kh];f;> 
nrdpilrh;> fpUkpehrpdpfs;) toq;Fjy;.

&.3000.00

21 gP.tP.rP Foha;fs; kw;Wk; nrhf;fl;Lfs; toq;Fjy;. &.3000.00

22 mq;fPfhpf;fg;gl;l msitahsh;fis toq;Fjy;. &.3000.00
  

xg;ge;jjhuh;fs; - cg ml;ltiz 02

,yf; 
fk;

fl;Lkhd tuk;Gfs;
jpUg;gp nrYj;jg;glhj gjpTf; 

fl;lzk;

01 &.50>000.00 w;F Fiwe;j &.2000.00

02 &.100>000.00 tiu &.3000.00

03 &.200>000.00 tiu &.4000.00

04 &.500>000.00 tiu &.5000.00

05 &.1>000>000.00 tiu &.6000.00

06 &.1>000>000.00 w;F Nky; &.7000.00

    

toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jjhuh;fs; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd 

tpz;zg;gg; gbtk; – 2022
Etnuypah gpuNjr rig

01. toq;Fehpd;/ xg;ge;jjhuhpd; ngah; - ....................................................................................
02. th;j;jf epWtdj;jpd; ngah; -  ..............................................................................................

03. Kfthp -  ..................................................................................................................................

04. njhiyNgrp ,yf;fk; - ...........................................................................................................

05. njhiy efy; ,yf;fk; -  ......................................................................................................

06. kpd;dQ;ry; Kfthp -  .............................................................................................................

07. Njrpa milahs ml;il ,yf;fk; -  .................................................................................

08. toq;fg;gLk; nghUs;/ Nrit FwpaPl;L vz; - ..................................................................

 (i)  .............................................................................................................................................
 (ii)  ............................................................................................................................................
09. fld; rYif fhy vy;iy -  ...............................................................................................

10. tpahghu gjpT ,yf;fk; -  .....................................................................................................

11. ,f;lhl; gjpT ,yf;fk; -  ...................... (fl;bl> ghij eph;khzg; gzpfs; njhlh;ghf)

Nkw;Fwpg;gpl;l tplaq;fs; rhpahdit vdTk;> nghUj;jkhd gjpTr;rhd;wpjo; gpujp ,jDld; 
,izf;fg;gl;Ls;sJld; ,J njhlh;ghd epge;jidfSf;F fl;Lg;gLfpNwd; vd ,j;jhy; 
cWjp nra;fpd;Nwd;.

jpfjp - ..................................................      ifnahg;gk; - ...........................................

mYtyf cgNahfj;jpw;F

 gw;Wr; rPl;L ,yf;fk; -  ......................................................................

 tplaj;jpw;F nghWg;ghd cj;jpNahfj;jh; - ....................................

mq;fPfhpj;jy;

jpfjp - ....................................................     ifnahg;gk; - ...............................................

nrayhsh;
Etnuypah gpuNjr rig

kp`pe;jiy gpuNjr rig
kp`pe;jiy gpuNjr rigapd; jpz;k 
fopTg;nghUs; kPs; Row;rp epiyankhd;iw 
eph;khzpg;gjw;fhf 2021.12.03 Mk; jpfjpad;W 
gpuRhpf;fg;gl;l Nfs;tp miog;G mwptpj;jypy; 
Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjp jpfjp kw;Wk; 
Neuk; 2021.12.16 gp.g.01.00 vd jpUj;jg; 
gLtjhfTk;> Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; jpwj;jy; 
Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jTld; 
,lk;ngWk; vdTk;> Mh;tKs;s Nfs;tp 
jhuh;fSf;F ,j;jhy; jaTld; mwptpj;Jf; 
nfhs;fpNwd;.

jiyth;
rig ngWiff; FO
kp`pe;jiy gpuNjr rig
kp`pe;jiy.

mwptpj;jy;
ml;NlhHzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
ghze;Jiw> N`dKy;iy> Nru;f;fpA+yu;> ,yf;fk; 

19 vDk; Kftupapy; trpj;j> jw;NghJ ,j;jhyp 
A+2> ,yf;fk; 1> ,d;lu;Ne\dy; rpl;b Jgha; 
U.A.E vDk; Kftupapy; trpf;Fk; kfPd; mg;Jy; 

u`Pk; Mfpa ehd; ,yq;if [dehaf Nrh\ypr 
Fbaurpw;Fk;> mjd; kf;fSf;Fk; mwpaj; 
jUtjhtJ> nfhOk;G-7 N`hl;ld; gpNs]; 

,yf;fk; 93/2 ,y; trpf;Fk; gpurpj;j nehj;jhuprhfpa 
K`k;kj; njsgPf; K`k;kj; BghFgpf; mtu;fshy; 
gjpT nra;ag;gl;l ,yf;fk; 11238 kw;Wk; 2012.01.03k; 
jpfjp mjpfhuk; 87> gf;fk; 33> kw;Wk; 129tJ 

gjptpd;gb 2012.01.06 k; jpfjp njy;fe;j ENfnfhl 
epyg;gjpTfhupahyaj;jpy; gjpT nra;ag;gl;l 
ml;NlhHzp mDkjpg; gj;jpuj;jpd; gb> njhl;l 
tj;ij Nahdf khtj;ij ,yf;fk; 43 vDk; 
Kftupiaf; nfhz;l K`k;kl; wpoh K`k;kl; 
W];zp vd;gtUf;F mspf;fg;gl;l ml;NlhHzp 

mjpfhuj;ij ,jD}lhf uj;J nra;fpd;Nwd; vdTk; 
,jd; gpwF Nkw;$wpa ml;NlhHzp mjpfhuj;jpd;gb 
Nkw;$wpa eguhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;j xU 
nfhLf;fy; thq;fy;fSf;Fk; my;yJ 
nray;fSf;Fk; ehd; nghWg;gpy;iy vd;gij 

,j;jhy; cWjpg;gLj;JfpNwd;.

kfPd; mg;Jy; u`Pk;

t/g g];]u gyNehf;Ff; 

$l;LwTr; rq;fk; - g];]u

kPl;Lf;nfhs;sg;glhj mlF 

eiffspd; Vy tpw;gid

YZfy> g];]u> nkjntyfk> 

gpl ;lkhWt> ,lk;nfju> 

ngy;f`njd;d> knlhy;rPk> 

eKDFy> kPJk;gpl;ba> kh 

c];]hnfhy;y> Nfhzfy> 

n`hg;ld;> nfhl;Lf`njd;d> 

#hpanfhs;s> Mfunjd;d> 

mlF kj;jpa epiyak;> 

FUtpnfhs;s Mfpa fpuhkpa 

tq;fpf; fpisfspy; 2019.08.01 

Kjy; 2020.09.30 tiu mlF 

itj;J 2021.12.18 tiu 

kPl;Lf;nfhs;sg;glhj jq;f 

eiffs; 2021.12.19 md;W 

K.g.10.30 ,w;F $l;LwTr; 

rq;fj;jpd; gpujhd mYtyf 

tshfj;jpy; gpurpj;j Vyj;jpy; 

tpw;gid nra;ag;gLk; vd 

,j ;jhy ; mwpt pj ;Jf ; 

nfhs;fpd;Nwd;.

nghJ Kfhikahsh;

t/g> g];]u g.Neh.$.rq;fk;

g];]u

tpiykD mwptpj;jy;
gpuNjr rig> kLy;y - jk;gfy;y

kLy;y gpuNjr rigapd; mjpfhug;gphptpYs;s gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s rigf;F 

chpj;jhd Mjdq;fspd; chpikia 2022.01.01 Kjy; 2022.12.31 tiuahd xU tUl fhyj;jpw;Ff; 

Fj;jiff;F nfhLg;gjw;fhf nkhduhfy khtl;lj;jpy; gjpT nra;ag;ngw;Ws;s njhz;lh; epWtdq;fs; 

my;yJ epue;ju tjptplj;ij nfhz;Ls;s gjpTnra;ag;gl;l jdp egh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fs; 2021.12.22 md;W K.g.10.00 tiu vd;dhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; (tpiykDg; gbtq;fis 

toq;fy; 2021.12.09 Kjy; Nkw;nfhs;sg;gLk;)

md;iwa jpdk; K.g.10.05 ,w;F tpiykDf; FOtpd; Kd;dpiyapy; tpiykDj; jpwf;fg;gLtJld;> 

mt;Ntisapy; tpiykDjhuh; my;yJ mthpd; vOj;JUt mjpfhuk;ngw;w gpujpepjpnahUth; 

rKfkspj;jpUf;fyhk;.

gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW chpj;jhd gbtf;fl;lzk; kw;Wk; gpizj;njhifiar; 

nrYj;jp> 2021.12.21 md;W gp.g.3.00 tiu khj;jpuk; kLy;y gpuNjr rigapy; tpiykDg; gbtq;fis 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. tpiykDg;gbtq;fis ngw;Wf;nfhs;Sk; Ntisapy;> tpz;zg;gjhuh; jk; 

Msilahs ml;iliar; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

njhlh; 

,yf;fk;
tpguk;

tl;bapd;wp Mff; 

Fiwe;j Nfs;tp 

&gh

kPsspf;fg;gLk; 

tpiykDg; gpizj; 

njhif &gh

tpiykDg; gbtf; 

fl;lzk; 

(kPsspf;fg;glhj 

&gh)

01
kLy;y thur;re;ijAld; 

04 fil miwfs;
6>500>00000 60>000.00 10>000.00

02 khhp muht thur;re;ij 700>000.00 25>000.00 6>000.00

03
khhp muht fil miw 

,yf;fk; 02
30>000.00 7>000.00 2>500.00

tpiykD epge;jidfs; kw;Wk; Nkyjpf tpguq;fs;> tpiykDg; gbtq;fSld; ngWif mjpfhhpapdhy; 

toq;fg;gLk;.

B.vk;.rkpe;j G\;gFkhu>

jiyth;>

gpuNjr rig

kLy;y

2021.12.08

kLy;y gpuNjr rig

tprhuizfs;

0552275186

0552275187

jpwe;j kPs; Nfs;tp mwptpj;jy;; 2022
k];nfypah gpuNjr rig - k];nfypah

k];nfypah gpuNjr rigf;F cl;gl;l jw;fhypf fil> nghJ kyry$lj;njhFjp kw;Wk; 
nghJ thfd jupg;gplk; vd;gtw;Wf;fhd jpwe;j kPs; Nfs;tp mwptpj;jy;. 

filaiw Fj;jiff;F toq;Fjy;.

,y 
Fj;jiff;F tplg;gLk; 

Nritfs; 
Mff; Fiwe;j 

Nfs;tp njhif &. 

kPsspf;fg;gLk; 
Nfs;tp itg;G 
njhif &. 

kPsspf;fg;glhj 
Nfs;tp itg;G 
fl;lzk; &. 

01 k];nfypah khl;biwr;rp 
fil ,y 09 3,950,000.00 200,000.00 3,000.00 

nghJ kyry$l njhFjp kw;Wk; nghJ thfd jupg;gpl Fj;jiff;F toq;Fjy;. 

,y 
Fj;jiff;F tplg;gLk; 

Nrit 

fkp\d; 
mbg;gilapy; 
rigapdhy; 
toq;fg;gLk; 

Fiwe;j njhif 
% 

kPsspf;fg;gLk; 
Nfs;tp itg;G 
njhif &. 

kPsspf;fg;glhj 
Nfs;tp 

tpz;zg;g 
fl;lzk; &. 

01 ey;yjz;zp thfd 
jupg;gplk; kw;Wk; nghJ 
kyry$l njhFjp

50% 75,000.00 2500.00 

jw;fhypf filaiwfis Fj;jiff;F toq;fy; 

,y 
fil 
,y 

,lk; 

Mff; 
Fiwe;j 
Nfs;tp 

njhif &. 

kPsspf;fg;gLk; 
Nfs;tp itg;G 
njhif &. 

kPsspf;fg;glhj 
Nfs;tp itg;G 
fl;lzk; &. 

01 04 k];nfypah 4Mk; tPjp 5000.00 90,000.00 2500.00 

02 05 k];nfypah 4Mk; tPjp 5000.00 90,000.00 2500.00 

03 06 k];nfypah 4Mk; tPjp 5000.00 90,000.00 2500.00 

04 09 Ntd; thfd jupg;gplj;jpw;F 
mUfpy; 

5000.00 90,000.00 2500.00 

Nfs;tp tpz;zg;gq;fis 2021.12.08 Mk; jpfjp K.g. 9.00 kzp Kjy; 2021.12.21 Mk; jpfjp 
gp.g.04.00 kzp tiu mur Ntiy ehl;fspy; k];nfypah gpuNjr rigapd; gpujhd fhhpa-
hyaj;jpy; ngw;Wf; nfhs;s KbAk;. 

nld;lu; %y gpujp> Jizg;gpujp vd jdpj;jdpahf Fwpg;gplg;gLtNjhL jdpahd fbj 
ciwfspy; ,l;L Nfs;tp gj;jpuq;fs; Kd;itf;fg;gLk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; 
%iyapy; ........................................ efuk; kw;Wk; Nfhug;gLk; tpahghu tif my;yJ 

,lk;/ filnjhFjp ,y vd;gtw;iw njspthf Fwpg;gplTk;. 

c-k; : (khl;biwr;rp fil/ Ml;biwr;rp fil/ kPd; tpw;gid> ey;yjz;zp thfd jupg;g-
plk; kw;Wk; kyry$l njhFjp> jw;fhypf filnjhFjp ,y vd jdpj;jdpahf njspthf 
Fwpg;gpl Ntz;Lk;.) 

midj;J Nfs;tp gj;jpuq;fSk; 'jtprhsh;> k];nfypah gpuNjr rig> k];nfypah" vDk; 
Kfthpf;F 2021.12.22 Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Kd;dh; fpilf;Fk; tifapy; 
gjpTj;jghypy; mDg;gp itj;jy; my;yJ mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tp 
ngl;bapy; ,ly; Ntz;Lk;. md;iwa jpdk; K.g. 10.30 kzpf;F Nfs;tpfs; 
jpwf;fg;gLtJld; mjd; NghJ Nfs;tpjhuu; my;yJ mth; rhh;ghf gpujpepjp xUth; 
tUifjuy; mtrpakhFk;.

epge;jidfs; : 
1.  khl;biwr;rp tpahghu];jyk; kw;Wk; filaiw Fj;jiff;F toq;Fjy; rk;ge;jkhf 

,jw;F Kd;G 2021.11.20 Mk; jpfjp jpdkpd/ jpdfud; gj;jpupf;ifapy; mwptpf;fg;gl;l 
epge;jidfSf;F cl;gl;ljhFk;. 

2.    ey;yjz;zp nghJ thfdj;jupg;gplk; kw;Wk; kyry$l njhFjp vd;gtw;wpw;fhf 
Kj;jpiuAldhd bf;fl;Lf;fspd; Mff;$ba fkp\d; njhifapid rigf;F 
nrYj;Jk; Fj;jiff;fhuUf;F nld;lu; toq;fg;gLk;. 

3.   kyry$lj; njhFjp kw;Wk; thfd jupg;gplj;jpw;fhd Rj;jpfupg;Gj; njhopyhsu;fis 
Fj;jiff;fhuNu Nritf;fku;j;j Ntz;Lk;. 

4.   Muk;gj;jpy; toq;fg;gLk; bf;fl;Lf;fspd; ngWkjpf;F rkdhd njhifapid rigapd; 
itg;Gg;njhifahf nrYj;j Ntz;Lk;. ngwg;gl;l bf;fl;Lf;fspd; njhif kPs 
nrYj;Jk; NghJ kPsTk; bf;fl;Lf;fs; toq;fg;gLk;. 

5.   jiytu; kw;Wk; mtupdhy; mjpfhukspf;fg;gLk; cj;jpNahfj;jUf;F bf;fl;Lf;fis 
gupNrhjpf;f ,lkspj;jy; Ntz;Lk;. 

6.   Fj;jiff; fhy tiuaiu 2021.12.18 njhlf;fk; 2022.05.15 tiuahFk;. 

7.   NtW egUf;F kPs; Fj;jiff;F tpLjy; KOikahf jilnra;ag;gLfpwJ. mt;thW 
kPs; Fj;jiff;F toq;fg;gl;Ls;sjhf rigf;F njupatUk; NghJ xg;ge;jk; 
nry;Ygbaw;wjhf;fg;gl;L rigapdhy; kPs ifNaw;fg;gLtNjhL itg;G njhif kPs 
ifaspf;fg;glhJ vd;gJld; Fw;wk; ,ioj;jtuhf fUjp Fw;wg;gjpT Mtzj;jpy; 
ngau; cs;slf;fg;gLk;. 

8.    Nfs;tpjhuu; nld;lupypUe;J tpyFk; gl;rj;jpy; itg;Gg;gzkhdJ kPs nrYj;jg;gl 
khl;lhJ. 

9.    Kd;ida Mz;bd; Fj;jifjhuh;fspd; epYitfs; nrYj;jg;glhjpUg;gpd; mtw;iw 
nrYj;jpa gpd;dNu Nfs;tp tpz;zg;gk; tpepNahfpf;fg;gLk;. 

10.   ngaupid cWjpg;gLj;jpf;nfhs;tjw;fhf tpz;zg;gg;gj;jpuj;Jld; Njrpa Ms; 
milahs ml;ilapd; gpujp kw;Wk; fpuhk mYtyupdhy; cWjpg;gLj;jg;gl;l tjptplr; 
rhd;wpjopid tpz;zg;gj;Jld; ,izj;J mDg;Gjy; mtrpakhdjhFk;.( Nfs;tp 
tpz;zg;gj;jpw;fhf) 

11. nld;lu; FOtpd; jPu;khdNk ,Wjpj; jPu;khdkhFk;. 

2021.12.08 

jtprhsu;> 

k];nfypah gpuNjr rig> 

k];nfypah.
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
guPl;irj; jpizf;fsk;

Xu; Mz;L fhyj;jpw;fhf Woodfree papers my;yJ 

nts;is mr;R fhfpjq;fs; toq;fypd; ngWif
xg;ge;j ,y.: 04/03/21/2021/22

Fiwe;jgl;r fPo; Fwpg;gplg;gl;l mDgtk; xd;iw ngw;w nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk; 

,Ue;J fPOs;s ml;ltizapy; cs;s Woodfree papers my;yJ nts;is mr;R fhfpjq;fspd; ngWiff;fhf 

guPl;irfs; Mizahsu; ehafj;jpd; rhu;gpy; guPl;irj; jpizf;fsj;jpd; ngWiff; FOtpd; jiytupdhy; Kj;jpiu 

nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. tpiykD Mtzj;jpy; tpupthd tpguk; cs;slf;fg;gl;Ls;sJ. 

njhlu; 

,y.

tpiykD ngau; msT tpiykD gpiz njhif 

(&gh)

01 Woodfree papers my;yJ nts;is mr;R fhfpjq;fspd; 

ngWif (04/03/21/2021/22)
8>000 Reams &gh 450>000.00

2. Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykD (NCB) eilKiw %yk; tpiyNfl;G elj;jg;gLk;.

3.  xg;ge;jk; toq;fg;gLtjw;fhd jifikf;F ntw;wpfukhd tpiykDjhuu; mgfPu;j;jpahNdhu; gl;baypy; 

,lk;ngwhjtuhfTk; ,jid xj;j cUg;gbfspd; (Woodfree papers my;yJ nts;is mr;R fhfpjq;fs;) 

toq;fspy; %d;W Mz;Lfs; mDgtk; ngw;wtuhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.  

4.  tpiykDjhuu; 1987 ,d; 03 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jj;jpd; 06Mk; gpupTf;F mika nghJ xg;ge;jq;fs; 

gjpthsu; %yk; toq;fg;gl;l nry;Ygbahd rhd;wpjo; xd;iw itj;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

5.  Mu;tk; nfhz;l jFjpAila tpiykDjhuu;fs; guPl;irj; jpizf;fs> 03MtJ khb> toq;fy; gpuptpy; 

,Ue;J Nkyjpf tpguq;fis ngwyhk; (njhiyNgrp: 011-2786200-238 my;yJ 011-2785219) vd;gNjhL 2021.12.28 

Mk; jpfjp Ntiy ehl;fspy; K.g. 09.00 njhlf;fk; gp.g. 03.00 tiu fl;lzk; ,d;wp tpiykD Mtzq;fis 

guPl;rpf;f KbAk;. 

6.  xt;nthU Mtzj;jpw;fhfTk; 8>000 &gh kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;jp 2021.12.28 Mk; jpfjp gp.g. 3.00 

my;yJ mjw;F Kd;du; tu;j;jf gjpT fbjj;jpd; gpujpAld; vOj;J%y tpz;zg;gk; xd;iw rku;g;gpj;J toq;fy; 

gpuptpy; ,Ue;J Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; 

KOikahd njhFjp xd;iw nfhs;tdT nra;ayhk; (fl;lzk; nuhf;fg;gzkhf nrYj;j Ntz;Lk;).

7.  tpiykD 90 ehl;fs; tiu nry;Ygbahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

8.  midj;J tpiykDf;fSk; tpiykD Mtzj;jpw;F ,izf;fg;gl;l tbtj;jpy; ,yq;ifapy; ,aq;Fk; Gfo; 

ngw;w tu;j;jf tq;fp xd;wpy; ,Ue;J epge;jidaw;w tq;fp cj;juthjkhf ehD}w;W Ik;gjhapuk; ,yq;if 

&ghtpd; (,.&gh 450>000.00) tpiykD gpiz xd;iw nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL mJ tpiykD 

%lg;gLk; jpfjpapy; ,Ue;J 120 ehl;fs; tiu nry;Ygbahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.   

9.  tpiykDf;fis 2021.12.29 Mk; jpfjp gp.g. 2.30 my;yJ mjw;F Kd;du; toq;fy; gpupT> 3MtJ khb> 

guPl;irj; jpizf;fsk;> ngytj;j> gj;juKy;iy vd;w Kftupf;F rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. jhkjpf;Fk; 

tpiykDf;fs; jpwf;fg;glhJ jpUg;gpj; jug;gLk;. tpiykDf;fs; %lg;gl;l gpd; Nky; jug;gl;l Kftupapy; 

Neubahf gq;Nfw;gjw;F tpUk;Gk; tpiykDjhuu;fs; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

10.  Kiwahf g+u;j;jp nra;ag;gl;L Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy; “Woodfree papers my;yJ nts;is mr;R fhfpjq;fspd; ngWif> xg;ge;j ,y.: 04/03/21/2021/22” 
vd;W Fwpg;gpl;L rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

11.  ve;jf; fhuzKk; ,d;wp ve;jnthU tpiykDitAk; my;yJ midj;ijAk; epuhfupg;gjw;Fk; my;yJ 

tpiykDf;Nfhuy;  nraw;ghl;il ,y;yhnjhopg;gjw;Fk; mNjNghd;W ve;j tpiykDitAk; my;yJ ve;j 

tpiykDtpd; gFjpiaAk; Vw;Wf;nfhs;Sk; cupik guPl;irj; jpizf;fsj;jpd;; ngWiff; FO nfhz;Ls;sJ. 

guPl;irfs; Mizahsu; ehafk;

,yq;if> guPl;irj; jpizf;fsk;>

ngytj;j> gj;juKy;iy.

2021.12.09

Rw;whly; kw;Wk; tdrPtuhrpfs; tsmikr;R

tdrPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsk;

cltsit ahidfs; ,ilf;fhy ,y;yj;jpy; guhkhpf;fg;gLk; 
tpyq;FfSf;Fj; Njitahd czTfisf; (kuf;fwpfs;> goq;fs;> 

,iwr;rp> kPd;> jahhpf;fg;gl;l jhdpa czTfs;> Njq;fha; vz;nza; 
kw;Wk; mhprpj; J}s;) nfhs;tdT nra;jy; - 2022

Nfs;tp miog;G
01.  tdrPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsj;jpd; jpizf;fsg; ngWiff; FOj; jiythpdhy; n`hutg;nghj;jhd ahidfs; 

jLj;J itf;Fk; epiyaj;jpd; ahidfSf;F czT toq;Ftjw;fhf nghUj;jkhd egh;fsplkpUe;J Njrpa Nghl;b Kiwapd; 

fPo;  Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

njh. 

,y.
tiffs;

ruhrhpahf 

ehnshd;Wf;fhd 

toq;fy; (fpNyh 

fpuhk;/ fpuhk;/ 
fha;/%il)

ruhrhpahf 2021Mk; 

tUlj;jpw;fhd KOikahd 

toq;fy; (fpNyh fpuhk;/ 
fpuhk;/ fha;/%il)

Nfs;tpg; 

gpiz 

Kwpapd; 

ngWkjp 

(&gh) 

1

kuf;fwpfs;

g+rzp / gl;lhdh 100 kg 36,500 kg

107,000. 00

gaw;wq;fha; 2 kg 730 kg
ntz;bf;fha; 500 g 182 kg 500 g
fq;Fq; 15 fl;Lfs; 5,475 fl;Lfs;
tw;whis 6 kg 2,190 kg
kuts;sp

Nrhsk; 10 kg 3,650 kg
2

goq;;fs;

fUk;G 33 kg 12,045 kg
gg;ghrp 7 kg 2,555 kg
Gsp thio 4 kg 1,460 kg
rPdp thio 3 kg 1,095 kg
kh 3 kg 1,095 kg
jh;g+rzp (nfhkL) 17 kg 6,205 kg

3 ,iwr;rp kw;Wk; 

kPd;

kPd; 6 kg 2,190 kg
Nfhopapiwr;rp 4 kg 1,400 kg

4 mhprpj; J}s; mhprpj; J}s; 20 kg 7,300 kg
5 Njq;fha; 

vz;nza;
Njq;fha; vz;nza;

06 Nghj;jy;fs; 2,190 Nghj;jy;fs;

6 jahhpf;fg;gl;l 

jhdpa czTfs;

jahhpf;fg;gl;l jhdpa 

czTfs;

10 kg 3,650 kg

01.  tpiykDjhuh;fs; rfy tplaq;fSf;fhfTk; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. mt;thwy;yhj tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. 

02.  fle;j 03 tUlq;fspDs; ,j;Jiwapy; mDgtj;ij cWjp nra;Ak; Mtzq;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; rhjhuz 

Gus;T 12 kpy;ypad; &ghthftpUj;jy; Ntz;Lk;. mj;NjhL 03 tUlq;fSf;fhd epjp mwpf;iffisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

03.  gj;juKy;y> [ae;jpGu tPjp> 811/V vDk; ,lj;jpYs;s td rPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsj;jpd; cjtpg; gzpg;ghsh; (epjp) 

mth;fsplkpUe;J 011-2871537 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf Nkyjpfj; jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; 

mt;tYtyfj;jpNyNa 2020-12-11Mk; jpfjp tiuahd thu ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 2.30 kzp tiuapy; 

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

04.  ,jpy; Mh;tk; fhl;Lk; tpiykDjhuh;fs; rpq;fs nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;s tpiykD Mtzq;fis thuj;jpd; Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 2.30 kzp tiu flik Neuj;jpDs; vOj;J %ykhd Ntz;LNfhnshd;iw gzpg;ghsh; 

(epjp) mth;fSf;Fr; rkh;g;gpj;J> kPsspf;fg;glhj 2>500.00 &gh njhifia jiyik mYtyfj;jpd; rpwhg;gUf;Fr; nrYj;jp            

2021.12.28Mk; jpfjp tiuapy; tpiykD Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

05.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykD Mtzq;fis 2021.12.29Mk; jpfjp 2.30 kzpf;F Kd; gj;juKy;y> [ae;jpGu tPjp> 811/V 
vDk; ,lj;jpYs;s td rPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsj;jpd; cjtpg; gzpg;ghsh; (epjp) mth;fspd; mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk; my;yJ gjpTj; jghy; %yk; fpilf;fr; nra;ayhk;. jhkjkhff; 

fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

06.  tpiykDf;fs; 2021.12.29Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; 

jpwf;fg;gLk;.

07.  tpiykDf;fSld; kj;jpa tq;fpapdhy; mDkjpf;fg;gl;l tHj;jf tq;fpapy; ,Ue;J ngw;Wf;nfhz;l 120 ehl;fs; tiuapy; 

nry;YgbahFk; tpiykDg; gpiz Kwpnahd;W rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. mt;thwy;yhj tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

08.  ve;jnthU tpiykDitAk; Vw;Wf;nfhs;Sk;> epuhfhpf;Fk;> xU gFjpia Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ vt;tpj fhuzKk; 

fhl;lhky; epuhfhpf;Fk; chpikia ngWiff; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

09.  tpiykDf;fisj; jahhpj;jy;> xg;gilj;jYf;fhf tpiykDjhuh;fSf;F Vw;gLk; nryTfs; njhlh;gpy; ngWiff; FO 

nghWg;Gf; $w khl;lhJ.

jiyth; - ngWiff; FO>
td rPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsk;>
,y. 811/V> [ae;jpGu tPjp> 
gj;juKy;y.

;; ;; ;; ;; ;; ;;

ngWif mwptpj;jy;

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR

tdrPtuhrpfs; ghJfhg;G> ahidNtypfs; kw;Wk; mfopfs; epHkhzpj;jy; cl;gl ghJfhg;G 
Ntiyfs; kw;Wk; tdkPs; gaphply; kw;Wk; td tsq;fs; mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;R

td rPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsk;

rkdy ,aw;if ghJfhf;fg;gl;l tdg;gpuNjrj;jpw;Fs; mike;Js;s `l;ld; rptndhspghj 
tPjpapy; fil ,lg;gug;Gfis Fj;jiff;F tply; - 2021/ 2022

rptndhspghj ahj;jpiu fhyk;

Nfs;tp miog;G
tdrPtuhrpfs; kw;Wk; td kuq;fs; ghJfhg;G rl;lthf;fj;jpd; fPo; ntspaplg;gl;Ls;s rkdy tdrPtuhrpfs; ghJfhg;G 
tyaj;jpw;Fs; mike;Js;s ey;yjz;zp - rptndhspghj tPjpapy; tdrPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsj;jpw;F 
nrhe;jkhd fPo;f;fhZk; fil ,lg; gug;Gf;fs; 09I 2021/2022 rptndhspghj ahj;jpiu fhyj;jpw;F Fj;jiff;F 
tpLtjw;fhf nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

ngWif 
,yf;fk;

njhlH 
,y.

,lj;jpd; ngaH
kPsspf;fg; 

gLk; 
Nfs;tpg; 

gpiz (&.)

kPsspf;fg; 
glhj Nfs;tp 
tpz;zg;gg; 

gbtg; 
ngWkjp (&.)

Fiwe;j 
gl;r Nfs;tpg; 
ngWkjp (&.)gioa ngaH

jw;Nghija 
ngaH

WL/2/21/ 
Nallat 
hanniya/ 
2022

1. FUehfy; jz;zPH 
ge;Jf;F 125 mbf;Ff; fPo; 
mike;Js;s fhzp

WL-03 20>000.00 1>000.00 250>000.00

2. nfhSnjd;d gioa 
$l;LwT cztfk; 
mike;Js;s fhzp

WL-04 20>000.00 1>000.00 300>000.00

3. uj;J mk;gyk Kd;dhy; 
fil ,lg;gug;G

WL-05 20>000.00 1>000.00 175>000.00

4. FUehfy;> jz;zPH 
ge;jYf;F 75 mbf;F Nky; 
mike;Js;s fhzp

WL-06 20>000.00 1>000.00 175>000.00

5. tp.g. J}z; 169/170 ,ilapy; 
mike;Js;s fhzp

WL-07 20>000.00 1>000.00 600>000.00

6. tp.g.J}z; 179/180 (nyhf;F 
nfhSnjd;d)

WL-08 20>000.00 1>000.00 800>000.00

7. rPj;jfq;Fy fpzWf;F 
Kd;dhy; tp.g.J}z; 38 
mike;Js;s fhzp

WL-09 20>000.00 1>000.00 250>000.00

8. tp.g.J}z; 184/185 ,ilapy; 
mike;Js;s fhzp

WL-10 20>000.00 1>000.00 350>000.00

9. ,e;jpfl;Lghd fil 
,lg;gug;G

WL-11 20>000.00 1>000.00 450>000.00

1.  ,jw;fhf MHtk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuHfSf;F Nfs;tp Mtzq;fis thu ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 
2.30 tiu mYtyf Neuq;fspy;> tpiykDf;fis rkHg;gpg;gjw;F vjpHghHf;fpd;w fil ,lg;gug;gpd; ngaiu 
njspthff; Fwpg;gpl;L> vOj;J%y Ntz;Ljiy gpujpg; gzpg;ghsH (epjp) ,lk; rkHg;gpj;J> kPsspf;fg;glhj 
Nfs;tp tpz;zg;gg;gbtf; fl;lzj;ij jiyikafj;jpd; fhrhshplk; nrYj;jp jiyikafj;jpy; 2021.12.22 
tiu Nfs;tp Mtzq;fis ,U gpujpfSld; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

2.  gj;juKy;y> [ae;jpGu tPjp> ,y. 811/V> vDkplj;jpy; tdrPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsj;jpd; gpujpg; 
gzpg;ghsH (epjp) ,lk; njh.Ng. ,y. 011-2871537 %yk;> Nfs;tpjhuHfSf;f Nkyjpf jfty;fis ngw;Wf;nfhs;s 
KbtJld;> mt; mYtyfj;jpy; 2021.12.22 tiu thu ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.30 tiu Nfs;tp 
Mtzq;fis ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;.

3.  g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tp Mtzq;fis %yg; gpujp kw;Wk; efy;gpujpnad Fwpg;gpl;L NtWNtwhf 
fbjciwfspy; ,l;L nghwpapl;L kPz;Lk; xU ciwapy; ,l;L nghwpapl;L ciwapd; ,lJ gf;fNky; 
%iyapy; Fwpj;j fil ,lg; gug;G mikg;gpd; ngaH kw;Wk; njhlH ,yf;fj;ij Fwpg;gpl;L 2021.12.23 
gp.g. 12.30 ,w;F my;yJ mjw;F Kd; gj;juKy;y> [ae;jpGu tPjp> ,y. 811/V> tdrPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; 
jpizf;fsj;jpd; gpujpg; gzpg;ghsH (epjp),d; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; 
my;yJ md;iwajpdk; gp.g. 12.30 ,w;F Kd; fPo;f;fhZk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk;. jhkjkhff; 
fpilf;Fk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;.

  Nfs;tp Mtzq;fis 2021.12.23k; jpfjp gj;juKy;y> [ae;jpGu tPjp> ,y. 811/V> tdrPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; 
jpizf;fsj;jpd; gpujpg; gzpg;ghsH (epjp) ,d; mYtyfj;jpy; gp.g. 12.30 ,w;F jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpg; 
gj;jpuj;jpd; cz;ikj; jd;ikia cWjp nra;tjw;fhf Nfs;tpjhuH my;yJ Nfs;tpjhuhpd; vOj;J%y 
mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtH kl;Lk; ,t; Ntisapy; rKfkspf;fyhk;.

  rfy Nfs;tp tpz;zg;gj;JlDk; Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; &. 20>000.00 kPsspf;fg;gLk; Nfs;tpg; 
gpizia rkHg;gpf;f Ntz;baJld;> mjid jpizf;fsj;jpd; fhrhshplk; fhR nrYj;jp ngw;Wf;nfhs;syhk;. 
rkHg;gpf;fg;gLk; rfy Nfs;tpf;Fk; Nfs;tpg; gpizf;fhf ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr; rPl;il ,izj;J rkHg;gpf;f 
Ntz;baJld; mg;gw;Wr; rPl;L ,y;yhj Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. VNjDk; Nfs;tpjhuuhy; rkHg;gpf;fg;gLk; 
tpiykDf;fs; ngWif rigapdhy; Vw;Wf;nfhz;ljd; gpd;G mf; Nfs;tpjhuH mjid Vw;Wf;nfhs;tij 
epuhfhpj;jy;> rkHg;gpj;j tpiykDf;fspd; mwptpj;j fhy vy;iyf;Fs; nrYj;jhJ ,Ug;gpd; kPsspf;fg;gLk; 
Nfs;tpg; gpiz murpw;F chpj;jhf;fg;gLk;.

  ve;jf; Nfs;tpiaAk; Vw;Wf;nfhs;sy;> epuhfhpj;jy;> xU gFjpia Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ ve;jf; fhuzKk; 
$whkNyNa epuhfhpf;Fk; chpik ngWiff; FOtpw;F chpaJ. mt;thNw Nfs;tp xd;iw> gy Nfs;tpfis 
Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l gpd;Gk; re;jHg;gjpw;Nfw;g ,uj;Jr; nra;a Ntz;Lk; vd ngWiff; FO jPHkhdpg;gpd; 
mt;thW ,uj;Jr; nra;Ak; mjpfhuKk; ngWiff; FOtpw;F chpaJ.

  Nfs;tpfisj; jahhpj;jy;> xg;gilg;gjw;fhf Nfs;tpjhuHfSf;F Vw;gLk; nryTfs; gw;wp ngWiff; FOtpdhy; 
nghWg;Gf; $wg;glkhl;lhJ.

jiytH>
ngWiff;FO
tdrPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsk;>
,y. 811/A> [ae;jpGu tPjp> gj;juKy;y.

,yq;ifg; ghPl;irj; jpizf;fsk;
fPo;f; Fwpg;gplg;gLk; ghPl;irf;fhd mDkjp ml;ilfs; kw;Wk; Neu#rp tpz;zg;gjhhpfs; 
jkJ tpz;zg;gg;gbtj;jpy; Fwpg;gpl;bUf;Fk; KfthpfSf;F mQ;ryplg;gl;ls;snjd ,j;jhy; 
mwpaj;jug;gLfpd;wJ.

,y. ghPl;ir
ghPl;ir 

eilngWk; 
jpfjpfs;

ghPl;ir 
eilngWk; 
,lq;fs;

01 ehl;bd; Njrpa kw;Wk; khfhz ghlrhiyfspy; 
Mq;fpy Mrphpa ntw;wplq;fs; kw;Wk; tlf;F fpof;F 
khfhzq;fs; njhlHghf jfty; njhopy;El;gk;> kid 
nghUspay;> mofpay; ghlq;fSf;F (rpj;jpuk;> rq;fPjk;> 
eldk;) Mfpa ghlq;fSf;fhf ,yq;if Mrphpa 
Nritapy; 3-1 (,) juj;jpw;F Ml;NrHg;Gr; nra;Ak; 
Nghl;bg; ghPl;ir - 2021

2021 brk;gH 12 gpujhd 
efuq;fs; 
rpytw;wpy;

mDkjp ml;il fpilf;fg; ngwhj tpz;zg;gjhhpfs; my;yJ Nkyjpf tpguq;fs; Njitg;gLk; 
tpz;zg;gjhhpfs; ,Ug;gpd; jkJ KOg; ngaH> KfthpAld; ,j;jpizf;fsj;jpd; epWtdk;rhH 
ghPl;irfs; xOq;fikg;Gf; fpisiaj; njhlHG nfhs;sTk;. ,g;ghPl;irf;Fhpa mDkjp 
ml;ilfis www.doenets.lk ,izaj;jsj;jpD}lhf gjptpwf;fk; nra;J nfhs;s KbAk;.

 njhiyNgrp :- 011-2785230/ 011-2786150
 njhiyiefy; :- 011-2784232

vy;.vk;.B. jHkNrd
ghPl;irfs; MizahsH ehafk;

5/5/2/AD/2021
epWtdk;rhH ghPl;irfs; xOq;fikg;Gf; fpis> 
,yq;ifg; ghPl;irj; jpizf;fsk;>
ngytj;ij> gj;juKy;iy>

2021 brk;gH 09Mk; jpfjp



192021 டிசம்பர் 9 வியாழக்கிழமை 9–12–2021

,yq;ifj; JiwKfq;fs; mjpfhurig (SLPA)

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.  fPNo toq;fg;gl;Ls;s nghUl;fSf;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuu;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis 

,yq;ifj; JiwKfq;fs; mjpfhurigapd; rhu;ghf jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiytu; miof;fpd;whu;.

Nfs;tp 
,y.

Nfs;tpapd;;;; ngau;
tpiykDg; 

gpizj; njhif 
(&gh)

ngNrt mlq;fyhd 
Mtzf; fl;lzk;

%Lk; jpfjp kw;Wk; Neuk;

CMS/LP/21/
PT/20/005

01 No. Annual Maintenance
of Fire Detection & Protection 
Systems at Pilot Station

40,000.00 1,000.00 2021.12.23Mk; jpfjpad;W 
gp.g.1.30 kzpf;F

CMS/LP/21/
PT/20/006

Provision of Maintenance
Service of Fire Detection 
& Suppression Systems

30,000.00 1,000.00 2021.12.23Mk; jpfjpad;W 
gp.g.1.30 kzpf;F

2.  nkhj;j MFnryT 5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk;; Nfs;tpfSf;F 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f nghJ 
xg;ge;j rl;lj;jpd; Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLnkd tpiykDjhuu;fs; ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wdu;. 
,jw;fikthf> NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s xt;nthU Nfs;tpapYk; <Lgl;Ls;s midj;J rhuhu;fSk; xg;ge;jj;jpd; 
KOikahd fhyg;gFjpapYk; $wg;gl;l rl;lj;jpw;F jPtpukhf mike;njhOFkhW Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdu;. 
NkYk;> ve;jnthU ntspehl;L cw;gj;jpahsUf;fhf kw;Wk; mtu; rhu;ghf my;yJ toq;FdnuhUtUf;F 
Kftuhf> cgKftuhf> gpujpepjpnahUtuhf my;yJ ngau; Fwpg;gplg;gl;ltuhf nraw;gl tpUk;gpdhy;> mtu;> 
nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthsUld; gjpit Nkw;nfhz;L cupa Kiwapy; g+u;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio 
mtuJ tpiykD Mtzq;fSld; rku;g;gpf;FkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whu;.

3.  Mff; Fiwe;jJ fle;j Ie;J 5 tUlq;fspy; NkNy toq;fg;gl;Ls;s nghUl;fSf;F epfuhd nghUl;fis 
toq;Fk; tpahghuj;jpy; tpiykDjhuu; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mu;tKs;s tpiykDjhuu;fs; Nkyjpf tpguq;fis gpujhd KfhikahsuplkpUe;J (toq;fy;fs; kw;Wk; 
nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;) ngw;W mYtyf Neuq;fspy; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kftupapy; tpiykD 
Mtzq;fisg; guPl;rpf;fyhk;.

5.  Mu;tKs;s tpiykDjhuu;fs; 04 Mk; epuypy; toq;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij 2021 brk;gh; 10 
Mk; jpfjpapypUe;J Ntiy ehl;fspy; %Lk; jpfjpf;F Kd;ida ehs; tiu K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp 
tiu Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. 
gzf;;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; fPNoAs;s Kftupf;F %Lk; Neuj;jpw;F my;yJ mjw;F Kd;duhf xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 
jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ. %Lk; Neuj;jpy; fPNoAs;s Kftupapy; Neubahfr; 
rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuu;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. midj;J 
tpiykDf;fSk; NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpiykDg;gpizj; njhifAld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsu; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUs; Kfhikj;Jtk;)>
toq;fy;fs; gpupT>
,yq;ifj; 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.

,yq;ifj; JiwKfq;fs; mjpfhurig (SLPA)
tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

1.  fPNo toq;fg;gl;Ls;s nghUl;fSf;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuu;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l 
tpiykDf;fis ,yq;ifj; JiwKfq;fs; mjpfhu rigapd; rhu;ghf jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiytu; 
miof;fpd;whu;.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd;;;; ngau;
tpiykDg;
gpizj; 

njhif &gh)

ngNrt 
mlq;fyhd 

Mtzf; fl;lzk;

%Lk; jpfjp kw;Wk; 
Neuk;

CMS/LP/21/
PT/04/058

Spares for Mitsubishi/ Caterpillar 
DP25/FD/ Fork Lift Trucks - 6

65,000.00 1,000.00 2022.01.06Mk; jpfjpad;W 
gp.g.1.30 kzpf;F

CMS/LP/21/
PT/062

Spares for Isuzu C240 Engines  tted 
with Heli and TCM Fork Lift Trucks

15,000.00 1,000.00 2022.01.06Mk; jpfjpad;W 
gp.g.1.30 kzpf;F

CMS/LP/21/
PT/04/059

Spares for Caterpillar C-15 Engines 
of ZPMC 41T RTGC at JCT

16,000.00 1,000.00 2022.01.07Mk; jpfjpad;W 
gp.g.1.30 kzpf;F

2.  nkhj;j MFnryT 5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk;; Nfs;tpfSf;F 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f 
nghJ xg;ge;j rl;lj;jpd; Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLnkd tpiykDjhuu;fs; ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wdu;. 
,jw;fikthf> NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s xt;nthU Nfs;tpapYk; <Lgl;Ls;s midj;J rhuhu;fSk; xg;ge;jj;jpd; 
KOikahd fhyg;gFjpapYk; $wg;gl;l rl;lj;jpw;F jPtpukhf mike;njhOFkhW Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdu;. 
NkYk;> ve;jnthU ntspehl;L cw;gj;jpahsUf;fhf kw;Wk; mtu; rhu;ghf my;yJ toq;FenuhUtUf;F 
Kftuhf> cgKftuhf> gpujpepjpnahUtuhf my;yJ ngau; Fwpg;gplg;gl;ltuhf nraw;gl tpUk;gpdhy;> mtu;> 
nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthsUld; gjpit Nkw;nfhz;L cupa Kiwapy; g+u;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio 
mtuJ tpiykD Mtzq;fSld; rku;g;gpf;FkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whu;.

3.  Mff; Fiwe;jJ fle;j Ie;J (5 tUlq;fspy; NkNy toq;fg;gl;Ls;s nghUl;fSf;F epfuhd nghUl;fis 
toq;Fk; tpahghuj;jpy; tpiykDjhuu; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mu;tKs;s tpiykDjhuu;fs; Nkyjpf tpguq;fis gpujhd KfhikahsuplkpUe;J (toq;fy;fs; kw;Wk; 
nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;) ngw;W mYtyf Neuq;fspy; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kftupapy; tpiykD 
Mtzq;fisg; guPl;rpf;fyhk;.

5.  Mu;tKs;s tpiykDjhuu;fs; 04 Mk; epuypy; toq;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij 2021 brk;gh; 10 
Mk; jpfjpapypUe;J Ntiy ehl;fspy; %Lk; jpfjpf;F Kd;ida ehs; tiu K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3  
kzp tiu Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT 
nra;ayhk;. gzf;;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; fPNoAs;s Kftupf;F %Lk; Neuj;jpw;F my;yJ mjw;F Kd;duhf xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 
jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ. %Lk; Neuj;jpy; fPNoAs;s Kftupapy; 
Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuu;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. 
midj;J tpiykDf;fSk; NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpiykDg;gpizj; njhifAld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 
Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsu; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUs; Kfhikj;Jtk;)>
toq;fy;fs; gpupT>
,yq;ifj; 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.

,yq;if gapw;rp kw;Wk; mgptpUj;jp epWtfk;
$l;bizg;gjw;fhdnjhU rl;lk;

Nfhfpyh `u;\dp Fztu;jd Mfpa ehd;> ,yq;ifr; rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; 
ghuhSkd;wj;jpd; 53 (1) Mk; ,yf;f epiyapaw; fl;lisapd; fPo; ,yq;if gapw;rp kw;Wk; 
mgptpUj;jp epWtfk; $l;bizg;gjw;fhdnjhU rl;lk; vdg;gLk; rl;l%ynkhd;iwg; 
ghuhSkd;wj;jpy; mwpKfQ; nra;a vz;zpAs;Nsd; vd;gij ,j;jhy; mwpaj;jUfpd;Nwd; 

gpd;tUk; nghJf; Fwpf;Nfhs;fisf; nfhz;l Nkw;Fwpj;j ,yq;if gapw;rp kw;Wk; 
mgptpUj;jp epWtfk; $l;bizg;gNj ,r;rl;l %yj;jpd; Nehf;fkhFk;.

1.  vy;yhj; JiwfspYk; fy;tp> gapw;rp kw;Wk; mgptpUj;jp vd;gdtw;wpd; thapyhf kdpj 
%ytsq;fspd; rpwe;jJk; tpidj;jpwikahdJkhd gad;ghl;il Cf;Ftpj;jy;

2.  gapw;rpaspf;Fk; cau;njhopy;rhu; Ml;fSf;fhd gpujpepjpj;Jtf; FOnthd;iw Vw;ghL 
nra;jYk;> mjd; guhkupg;ig Cf;fg;gLj;jYk;> gapw;rpaspf;Fk; cau;njhopy; rhu; 
Ml;fspd; ed;ikf;fhfTk;> rPu;jpUj;jj;Jf;fhfTk;> jfty;fisAk;> fUj;Jf;fisAk;> 
KiwikfisAk; EZf;fq;fisAk; Nrfupj;jYk;> xd;Wjpul;lYk;> xUq;fpizj;jYk;> 
tpepNahfpj;jYk;

3.  xOq;fikg;Gfspy; Kfhikj;Jtj; jifikfspd; kl;lj;ij cau;j;Jtjw;fhf 
xOq;fikg;Grhu; kl;lj;jpy; kdpj %yts mgptpUj;jp eltbf;if Kaw;rpfisj; 
jPtpukhf Kd;Ndw;Wjy; gpwTk;

Nfhfpyh `u;\dp Fztu;jd 
ghuhSkd;w cWg;gpdu;

,yq;ifj; JiwKfq;fs; mjpfhurig (SLPA)

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.  fPNo toq;fg;gl;Ls;s nghUl;fSf;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuu;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis 

,yq;ifj; JiwKfq;fs; mjpfhurigapd; rhu;ghf jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiytu; miof;fpd;whu;.

Nfs;tp 
,y.

Nfs;tpapd;;;; ngau;
tpiykDg; 

gpizj; njhif 
(&gh)

ngNrt mlq;fyhd 
Mtzf; fl;lzk;

%Lk; jpfjp kw;Wk; Neuk;

CMS/LP/21/
PT/09/051 Wall Tiles and Floor Tiles 34,000.00 1,000.00 2022.01.05 Mk; jpfjpad;W 

gp.g.1.30 kzpf;F

CMS/LP/21/
PT/08/052

500M.4C X 16SQMM, PVC, 
Non Armoured Cable 25,000.00 1,000.00 2022.01.05 Mk; jpfjpad;W 

gp.g.1.30 kzpf;F

2.  nkhj;j MFnryT 5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk;; Nfs;tpfSf;F 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f nghJ 
xg;ge;j rl;lj;jpd; Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLnkd tpiykDjhuu;fs; ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wdu;. 
,jw;fikthf> NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s xt;nthU Nfs;tpapYk; <Lgl;Ls;s midj;J rhuhu;fSk; xg;ge;jj;jpd; 
KOikahd fhyg;gFjpapYk; $wg;gl;l rl;lj;jpw;F jPtpukhf mike;njhOFkhW Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdu;. 
NkYk;> ve;jnthU ntspehl;L cw;gj;jpahsUf;fhf kw;Wk; mtu; rhu;ghf my;yJ toq;FdnuhUtUf;F 
Kftuhf> cgKftuhf> gpujpepjpnahUtuhf my;yJ ngau; Fwpg;gplg;gl;ltuhf nraw;gl tpUk;gpdhy;> mtu;> 
nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthsUld; gjpit Nkw;nfhz;L cupa Kiwapy; g+u;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio 
mtuJ tpiykD Mtzq;fSld; rku;g;gpf;FkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whu;.

3.  Mff; Fiwe;jJ fle;j Ie;J (5 tUlq;fspy; NkNy toq;fg;gl;Ls;s nghUl;fSf;F epfuhd nghUl;fis 
toq;Fk; tpahghuj;jpy; tpiykDjhuu; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mu;tKs;s tpiykDjhuu;fs; Nkyjpf tpguq;fis gpujhd KfhikahsuplkpUe;J (toq;fy;fs; kw;Wk; 
nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;) ngw;W mYtyf Neuq;fspy; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kftupapy; tpiykD 
Mtzq;fisg; guPl;rpf;fyhk;.

5.  Mu;tKs;s tpiykDjhuu;fs; 04 Mk; epuypy; toq;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij 2021 brk;gh; 10 
Mk; jpfjpapypUe;J Ntiy ehl;fspy; %Lk; jpfjpf;F Kd;ida ehs; tiu K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp 
tiu Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. 
gzf;;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; fPNoAs;s Kftupf;F %Lk; Neuj;jpw;F my;yJ mjw;F Kd;duhf xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 
jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ. %Lk; Neuj;jpy; fPNoAs;s Kftupapy; 
Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuu;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. 
midj;J tpiykDf;fSk; NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpiykDg;gpizj; njhifAld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 
Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsu; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUs; Kfhikj;Jtk;)>
toq;fy;fs; gpupT>
,yq;ifj; 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.

,yq;ifj; JiwKfq;fs; mjpfhurig (SLPA)
tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

1.  fPNo toq;fg;gl;Ls;s nghUl;fSf;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuu;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l 
tpiykDf;fis ,yq;ifj; JiwKfq;fs; mjpfhurigapd; rhu;ghf jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiytu; 
miof;fpd;whu;.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd;;;; ngau;

tpiykDg;
gpizj; 
njhif 
(&gh)

ngNrt  
mlq;fyhd 
Mtzf; 
fl;lzk;

%Lk; jpfjp kw;Wk; 
Neuk;

CES/FP/04/PT/6236(EL) 30 Nos. B2500 Digital Output 
Module for JCT Cranes

80,000.00 1,000.00 2022.01.13 Mk; jpfjpad;W 
K.g. 10 kzpf;F

2.  nkhj;j MFnryT 5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk;; Nfs;tpfSf;F 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f 
nghJ xg;ge;j rl;lj;jpd; Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLnkd tpiykDjhuu;fs; ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wdu;. 
,jw;fikthf> NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s xt;nthU Nfs;tpapYk; <Lgl;Ls;s midj;J rhuhu;fSk; xg;ge;jj;jpd; 
KOikahd fhyg;gFjpapYk; $wg;gl;l rl;lj;jpw;F jPtpukhf mike;njhOFkhW Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdu;. 
NkYk;> ve;jnthU ntspehl;L cw;gj;jpahsUf;fhf kw;Wk; mtu; rhu;ghf my;yJ toq;FdnuhUtUf;F 
Kftuhf> cgKftuhf> gpujpepjpnahUtuhf my;yJ ngau; Fwpg;gplg;gl;ltuhf nraw;gl tpUk;gpdhy;> mtu;> 
nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthsUld; gjpit Nkw;nfhz;L cupa Kiwapy; g+u;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio 
mtuJ tpiykD Mtzq;fSld; rku;g;gpf;FkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;whu;.

3.  Mff; Fiwe;jJ fle;j Ie;J 5 tUlq;fspy; NkNy toq;fg;gl;Ls;s nghUl;fSf;F epfuhd nghUl;fis 
toq;Fk; tpahghuj;jpy; tpiykDjhuu; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mu;tKs;s tpiykDjhuu;fs; Nkyjpf tpguq;fis gpujhd KfhikahsuplkpUe;J (toq;fy;fs; kw;Wk; 
nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;) ngw;W mYtyf Neuq;fspy; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kftupapy; tpiykD 
Mtzq;fisg; guPl;rpf;fyhk;.

5.  Mu;tKs;s tpiykDjhuu;fs; 04 Mk; epuypy; toq;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij 2021 brk;gh; 10 
Mk; jpfjpapypUe;J Ntiy ehl;fspy; %Lk; jpfjpf;F Kd;ida ehs; tiu K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3  
kzp tiu Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT 
nra;ayhk;. gzf;;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; fPNoAs;s Kftupf;F %Lk; Neuj;jpw;F my;yJ mjw;F Kd;duhf xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 
jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ. %Lk; Neuj;jpy; fPNoAs;s Kftupapy; 
Neubahfr; r%fkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuu;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. 
midj;J tpiykDf;fSk; NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpiykDg;gpizj; njhifAld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 
Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsu; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUs; Kfhikj;Jtk;)>
toq;fy;fs; gpupT>
,yq;ifj; 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.



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2021 டிசம்பர் மா்தம 9ம திைதி விோழக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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2021 டிசம்பர் 9 விோழக்கிழகம

க�ொழும்பு ஆர்.பிரேமதொச மமதொ-
னத்தில் நமைகெற்று முடிந்திருக்கும் 
�ண்டி க�ொரியர்ஸ் மற்றும் ர�ொல் 
கிரேடிரயடைர்ஸ் அணி�ள் இமையி-
லொன லங�ொ பிரீமியர் லீக்  கதொைரின் 
முதல் சுற்றுப் ரெொடடி ஒன்றில், 
ர�ொல் கிரேடிரயடைர்ஸ் அணி 4 விக்-
க�டடுக்�ேொல் க�ற்றி கெற்றுள்ேது.

2021ஆம் ஆண்டுக்�ொன எல்பிஎல் 
கதொைரில் 05ஆ�து ரெொடடியொ� 
ர�ொல் கிரேடிரயடைர்ஸ் மற்றும் 
�ண்டி க�ொரியர்ஸ் அணி�ள் இமை-
யிலொன  ரெொடடி அமமந்திருந்தது.

ரெொடடியின் நொணயச் சுழற்சியில் 
க�ற்றி கெற்்ற �ண்டி க�ொரியர்ஸ் 
அணியின் தமல�ேொன அஞகசரலொ 
கெரேேொ முதலில் துடுப்ெொடும் சந்-
தர்ப்ெத்திமன தமது தேப்பிற்�ொ�ப் 
கெற்றிருந்தொர்.

அதன்ெடி ரெொடடியில் முதலில் 
துடுப்ெொடிய �ண்டி க�ொரியர்ஸ் 
அணி எல்பிஎல் கதொைரில் தமது 
முதல் க�ற்றியிமன எதிர்ெொர்த்த 
�ண்ணம் �ேமி்றங�, ர�ொல் கிரே-
டிரயடைர்ஸ் அணி கதொைரில் இேண்-
ைொ�து க�ற்றிக்�ொன ர�டம�யுைன் 
�ொணப்ெடைது.

பின்னர் முதல் துடுப்ெொடைத்திமன 
ஆேம்பித்த �ண்டி க�ொரியர்ஸ் அணி 
அதன் ஆேம்ெத் துடுப்ெொடைவீேேொன 
க�ன்னர் லூயிஸின் விக்க�டடிமன 
ரெொடடியின் இேண்ைொ�து ெந்தில் 
ெறிக�ொடுக்�, சமித் ெடரைலின் ெந்து-
வீச்சுக்கு ஆடைமிழந்திருந்த லூயிஸ் 
ஓடைரமதுமின்றி ஓய�ம்ற நைந்தொர்.

கதொைர்ந்து புதிய வீேேொ� 

மமதொனம் �ந்த சரித் அசலன்�வும் 
க�றும் 06 ஓடைங�ளுைன் ஆடை-
மிழக்�, அஹமட ரசஷொத் – �மிந்து 
கமண்டிஸ் ர�ொடி

கெொறுப்ெொன மும்றயில் துடுப்ெொடி 
83 ஓடைங�மே மூன்்றொம் விக்க�ட 
இமணப்ெொடைமொ�ப் ெகிர்ந்தது.

இந்த இமணப்ெொடைத்தின் 
முடி�ொ� �மிந்து கமண்டிஸின் 
விக்க�ட ெறிரெொயிருக்�, �மிந்து 
கமண்டிஸ் ஆடைமிழக்கும் ரெொது 25 
ெந்து�ளில் 4 கெௌண்ைரி�ள் அைங-
�லொ� 32 ஓடைங�மேப் கெற்றிருந்-
தொர்.

�மிந்து கமண்டிஸிமன அடுத்து 
�ண்டி க�ொரியர்ஸ் அடுத்தடுத்து 
விக்க�டடுக்�மேப் ெறிக�ொடுத்த 
ரெொதும் அஹமட ரசஷொத்தின் 
அமேச்சதம், தில�ேடன சம்ெத்தின் 
இறுதிரநே அதிேடி என்ென ம�க�ொ-
டுக்� �ண்டி க�ொரியர்ஸ் அணி 20 
ஓ�ர்�ள் நிம்றவில் 6 விக்க�டடுக்-
�மே இழந்து 143 ஓடைங�ள் கெற்-
றுக்க�ொண்ைது.

�ண்டி க�ொரியர்ஸ் அணியின் 

துடுப்ெொடைம் சொர்ெொ� இந்தப் ெரு�-
�ொலத்தில் கெற்்ற முதல் அமேச்சதத்து-
ைன் அஹமட ரசஷொத் 51 ெந்து�ளில் 
7 கெௌண்ைரி�ள் மற்றும் ஒரு சிக்்ஸர் 
அைங�லொ� 56 ஓடைங�ள் கெ்ற, தில-
�ேடன சம்ெத் இறுதி�மே ஆடைமி-

ழக்�ொது 2 கெௌண்ைரி�ள் மற்றும் ஒரு 
சிக்்ஸர் அைங�லொ� 9 ெந்து�ளில் 19 
ஓடைங�மேப் கெற்றிருந்தொர்.

ர�ொல் கிரேடிரயடைர்ஸ் அணியின் 
ெந்துவீச்சில் சமிட ெடரைல் மற்றும் 
தனன்்ஞய லக்ொன் ஆகிரயொர் தலொ 2 

விக்க�டடுக்�ள் வீதம் ம�ப்ெற்றியி-
ருந்தமம குறிப்பிைத்தக்�து.

பின்னர் ரெொடடியின் க�ற்றி இலக்-
�ொன 144 ஓடைங�மே 20 ஓ�ர்�ளில் 
அமைய ெதிலுக்கு துடுப்ெொடிய ர�ொல் 
கிரேடியடைர்ஸ் அணிக்கு, தனுஷ� 
குணத்திலக்� – குசல் கமண்டிஸ் 
ர�ொடி சி்றந்த ஆேம்ெம் ஒன்றிமன 
�ழஙகியது.

இேண்டு வீேர்�ளும் ர�ொல் கிரே-
டிரயடைர்ஸ் அணியின் முதல் 
விக்க�டடுக்�ொ� 62 ஓடைங�மே 
இமணப்ெொடைமொ� ெகிர்ந்தனர். அத-
மனயடுத்து, ர�ொல் கிரேடியடைர்ஸ் 
அணியின் முதல் விக்க�டைொன 
குசல் கமண்டிஸ் 16 ஓடைங�ளுைன் 
�மிந்து கமண்டிஸின் ெந்துவீச்சில் 
ஆடைமிழந்திருந்தொர்.

எனினும் தனுஷ� குணத்திலக்� 
கதொைர்ச்சியொ� ர�ொல் கிரேடியட-
ைர்ஸ் அணிக்கு �லுச்ரசர்த்தொர். 
இந்நிமலயில், �ண்டி க�ொரியர்ஸ் 
அணியின் சுழல்ெந்துவீச்சொேர்�ள் 
ர�ொல் கிரேடியடைர்ஸ் அணிக்கு 
கநருக்�டி தே அவ�ணி தமது 

கதொைர்ச்சியொ� விக்க�டடுக்�மேப் 
ெறிக�ொடுக்�த் கதொைஙகியது.

அதன்ெடி அமேச்சதம் கநருஙகிய 
தனுஷ� குணத்திலக்�, கமொஹமட 
ஹபீஸ், அணித்தமல�ர் ெொனுக்� 
ேொ�ெக் என ர�ொல் கிரேடியடைர்ஸ் 
அணியின் முன்னணி வீேர்�ள் அமன-
�ரும் கதொைர்ச்சியொ� ஆடைமிழந்-
தொர்.

எனினும் பின்னர் தி்றமமயொன ஆட-
ைத்திமன க�ளிப்ெடுத்திய லஹிரு 
மதுஷங�வின் அதிேடிரயொடு ர�ொல் 
கிரேடியடைர்ஸ் அணி ரெொடடியின் 
க�ற்றி இலக்கிமன 19.2 ஓ�ர்�ளில் 
6 விக்க�டடுக்�மே இழந்து 147 ஓட-
ைங�ளுைன் அமைந்தது.

ர�ொல் கிரேடியடைர்ஸ் அணியின் 
துடுப்ெொடைம் சொர்பில் தனுஷ� 
குணத்திலக்� 33 ெந்து�ளுக்கு 2 சிக்-
்ஸர்�ள் மற்றும் 4 கெேண்ைரி�ள் 
அைங�லொ� 45 ஓடைங�ள் எடுக்�, 
லஹிரு மதுசங� 13 ெந்து�ளில் 2 
சிக்்ஸர்�ள் மற்றும் ஒரு கெேண்ைரி 
உைன் 22 ஓடைங�ள் கெற்று ஆடை-
மிழக்�ொமல் இருந்தொர்.

�ண்டி க�ொரியர்ஸ் அணியின் ெந்-
துவீச்சு சொர்பில் சசிந்து க�ொலம்ெர� 3 
விக்க�டடுக்�மேச் சொயத்திருந்தமம 
குறிப்பிைத்தக்�து.

இப்ரெொடடியின் க�ற்றிரயொடு 
ர�ொல் கிரேடிரயடைர்ஸ் அணி எல்-
பிஎல் கதொைரில் தமது இேண்ைொ�து 
க�ற்றியிமன ெதிய, �ண்டி க�ொரி-
யர்ஸ் அணி இேண்ைொ�து கதொைர் 
ரதொல்வியிமனப் கெறுகின்்றது.

இரண்டாவது வவற்றியினைப் பதிவு 
வெய்த க�டால் கிகேடியட்ர்ஸ்

பயிற்சியடாேர்�ள் அணி�னே 
�டடிவயழுப்ப  கவணடும்

இலஙம�யின் உல�க் கிண்ணத்மத க�ன்்ற 
அணித்தமல�ர் அர்�ஜுன ேணதுங�, எதிர்�-
ரும் 14 ஆம் தி�தி க�ொழும்பு  BMICH இல் 
மொமல 5.15 மணிக்கு ஆேம்ெமொ�வுள்ே 
43 ஆ�து Observer SLT Mobitel ெொைசொமல 
துடுப்ெொடை வீேர்�ளுக்�ொன மொகெரும் 
விருது �ழஙகும் நி�ழ்வில் �லந்துக�ொள்-
ேவுள்ேொர்.

�ைந்த சி்றந்த விருது க�ன்்ற�ர்�ள் 
எ�மேயும் விை, ேணதுங� 1980 ஆம் 
ஆண்டு - சுமொர் 41 ஆண்டு�ளுக்கு 
முன்பு மி� உயர்ந்த விருமத க�ன்்ற-
திலிருந்து, ெழமமயொன மற்றும் ஒரே 
தமையில்லொ ெொைசொமல விருது �ழங-
கும் விழொவுைன் �லு�ொன கதொைர்-
மெப் ரெணி �ருகி்றொர்.

1982 ஆம் ஆண்டு ஆனந்தொ �ல்லூரி-
யில் தனது இறுதியொண்டில் இேண்ைொ�து தை-
ம�யொ� ஒப்சர்�ர் ெொைசொமல துடுப்ெொடை வீே-
ேொனொர். அன்றிலிருந்து, பிேதம விருந்தினர் யொர் 
என்ெமதப் கெொருடெடுத்தொமல், முடிந்த�மே 
கம�ொ ரஷொவில் �லந்துக�ொள்�மத ேணதுங� 
�ழக்�மொ�க் க�ொண்டுள்ேொர்.

ேணதுங�ம�த் தவிே, அ�ேது முழு குடும்ெ-
மும் - மமனவி சமதொேொ, ம�ன் தியொன் மற்றும் 
ம�ள் தியொஙகி ஆகிரயொர் கெரும்ெொலொன ஒப்-
சர்�ர் ெொைசொமல வீேர் கிரிக்க�ட வீேர் விருது 
நி�ழ்ச்சி�மேக் �ண்டுள்ேனர்.

ேணதுங��ொல் �ொடைப்ெடும் ஒரு தனித்து-
�மொன மற்றும் ெணி�ொன குணம், அடுத்த 
தமலமும்ற கிரிக்க�ட வீேர்�ளுக்கு எப்ரெொ-
தும் அந்த முக்கிய ஊக்�த்மத அளிக்கி்றது. இது 
அ�ேது தி்றமமயொன கெரும்ெொலொன பு�ழ்-
கெற்்ற கிரிக்க�ட வீேர்�ளிைம் �ொண முடியொத 
ஒன்று.

மறுபு்றம், அ�ேது இமேய சர�ொதேர் 
சஞசீ� ேணதுங� 1988 ஆம் ஆண்டு ஒப்சர்-
�ர் ெொைசொமல துடுப்ெொடை வீேேொ� ஆனொர். 
இதனொல், ேணதுங� சர�ொதேர்�ள் - அர்�ஜுன 
மற்றும் சஞசீ� ஆகிரயொர் ஒப்சர்�ர் ஆண்டின் 
சி்றந்த கிரிக்க�ட வீேர் கதொைரில் இைம்பிடித்த 
ஒரே சர�ொதேர்�ள்.

இந்தத் கதொைரில் முன்னதொ� உல�ப் பு�ழ்-
கெற்்ற மூத்த சர�ொதேரின் �ொழ்க்ம�மய உன்-
னிப்ெொ�க் ��னித்த நொம், விருமத க�ன்்ற ேண-
துங� சர�ொதேர்�ளில் இேண்ைொ�து இைத்மதப் 
ெற்றி இன்று �ணக்கிடுகிர்றொம்.

இலஙம�யின் முன்னொள் துடுப்ெொடை 
வீேரும் தற்ரெொமதய ஆனந்த ஆரலொச�ர் ெயிற்-
சியொேருமொன சஞசீ� ேணதுங� 1988 ஆம் 
ஆண்டு ஒப்சர்�ர் ெொைசொமல கிரிக்க�டைேொ-
�த் ரதர்ந்கதடுக்�ப்ெடைொர், அரத ஆண்டில் 
சனத் �யசூர்ய ஒப்சர்�ர் ெொைசொமல கிரிக்க�ட-
ைர் ஒஃப் தி இயர் அவுடஸ்ரைஷன் கிரீைத்மத 
க�ன்்றொர்.

சண்ரை ஒப்சர்�ருக்கு அண்மமயில் அளித்த 
ரநர்�ொணலில், முன்னொள் ஒப்சர்�ர் ெொைசொமல 
வீேர் சஞசீ� ேணதுங�, க�ற்றி அல்லது ரதொல்-
வியல்ல, விமேயொடமை எப்ெடி விமேயொடு-
கி்றொர் என்ெரத முக்கியம் என்ெமத அமன�-
ரும் மனதில் க�ொள்ே ர�ண்டும் என்்றொர்.

ெொைசொமல கிரிக்க�ட வீேர்�ள் விமே-
யொடடின் மீதுள்ே ஆர்�த்துக்�ொ� மடடுரம 
விமேயொை ர�ண்டும் என்றும், ெொைசொமல 
ெயிற்சியொேர்�ள் எப்ெடியும் க�ற்றி கெ்ற 
முயற்சிப்ெமத தவிர்க்� ர�ண்டும் என்றும் 
அ�ர் கூறினொர்.

சந்ரத�த்திற்கு இைமின்றி, இந்த அசிங�-
மொன மற்றும் �டடுக்�ைங�ொத நமைமும்ற�ள் 
இறுதியில் விமேயொடமை அழிக்கின்்றன. 
நொங�ள் விமேயொடும் �ொலத்தில், இந்த நமை-

மும்ற�ள் ெற்றி ர�ள்விப்ெடைரத இல்மல, 
”என்று தனது அல்மொ ரமடைரில் தமலமம 
ெயிற்சியொேேொ� கசயல்ெடும் ேணதுங� 
கூறினொர்.

Òலியனல் கமண்டிஸின் தி்றமமயொன 
ெயிற்சியொேர்�மே நொன் ஆழ்ந்த நன்றியுைன் 
நிமனவுகூருகிர்றன். அ�ர்�ள் எங�ளுக்கு 

விமேயொடமை மடடுமல்ல, �ொழ்க்ம�யின் 
மதிப்பு�மேயும் �ற்றுக் க�ொடுத்தொர்�ள். அ�ர்-
�ள் எந்த விமலயிலும் க�ற்றி கெ்றொமல், 
மதிப்பு�ளுைன் அணி�மே உரு�ொக்கு�தில் 
ஆர்�ம் �ொடடினர்,' என்்றொர்.

1982 ஆம் ஆண்டு தனது மூத்த சர�ொதேர் 
அர்�ஜுன இேண்ைொ�து மும்றயொ� க�ற்றி 
கெற்்றமதக் �ண்டு தொன் ஒப்சர்�ர் ெொைசொமல 
கிரிக்க�ட வீேேொ� ஆ�தில் ஆர்�மொ� இருந்த-
தொ� சஞசீ� கூறினொர்.

1982ல் கிரிக்க�ட ெந்தில் இருந்து க�ளிப்-
ெடை எனது மூத்த சர�ொதேர் மீண்டும் ஒருமும்ற 
இந்த தனித்து�மொன ெடைத்மத க�ல்�-
மதக் �ொண நொன் அஙகு கசன்ர்றன். அதுர� 
எனக்கு உத்ர��ம் அளித்தது, நொனும் ஒரு 
நொள் அமதரய கசயய ர�ண்டும். 1987 ஆம் 
ஆண்டில் இேண்ைொம் இைத்மதப் பிடித்த ஒப்சர்-
�ர் ெொைசொமல 
கிரிக்க�டைமே 
மு டி த் த தன் 
மூலம் நொன் 
அமதத் த�-
்ற வி ட ர ைன் , 
ஆனொல் அடுத்த 
ஆண்டில் ரநசத்துக்குரிய �னம� அமைந்-
ரதன், ”என்று அ�ர் நிமனவு கூர்ந்தொர்.

1988 ஆம் ஆண்டு மதிப்புமிக்� ஒப்சர்�ர் 
ெொைசொமல கிரிக்க�டைர் விருமத க�ன்்ற 
ஆறு ஆனந்தியர்�ளில் சஞசீ� இேண்ைொ�து 
ஆனொர். 1987/88 ெரு�த்தில் ஆனந்த விமே-
யொடிய 12 ரெொடடி�ளில் கெரிய ரெொடடி-
மயத் தவிர்த்து, அந்த ெரு�த்தில் அ�ர் எடடு 
ரெொடடி�ளில் மடடுரம விமேயொடினொர். 
அதற்குக் �ொேணம் அ�ர் 1988 இல் இலஙம� 
இமேரயொர் அணிக்�ொ� விமேயொடிய 
ரெொதிலும், அந்தப் ெரு�த்தில் 900 ஓடைங�-
ளுக்கு ரமல் குவித்திருந்தொர்.“சிம்ெொப்ர�யில் 
நொன் அடித்த இேண்டு கைஸ்ட சதங�ளும் மி�ச் 
சி்றந்தம�. 

அப்ரெொமதய SLC தமல�ர், அமமச்சர் 
�ொமினி திசொநொயக்� �ொலமொனதொல், இறுதி 
நொள் மமதொனத்திலும் ஏமொற்்றத்மத அளித்தது. 
அ�ருக்�ொ� ரெொடடிமய �ொப்ெொற்று�தில் 
நொங�ள் ஆர்�மொ� இருந்ரதொம், ”என்று அ�ர் 
நிமன�� ெொமதயில் இ்றஙகினொர்.

“நொங�ள் அமன�ரும் இறுதி நொளில் ரெொட-
டிமயக் �ொப்ெொற்்ற விரும்பிரனொம். ரமலும், 
என் சர�ொதேர் (அர்�ஜுனொ) என்னிைம் ஒரு 

சதத்மத முடிக்�ொமல் டிேஸ்ஸிங அம்றக்கு 
திரும்ெ ர�ண்ைொம் என்று கூறினொர். அது 

ஒரு கெரிய ச�ொலொ� இருந்தது, ஆனொல் 
நொன் சந்தர்ப்ெத்திற்கு உயர்ந்ரதன் - அணி 
என்னிைமிருந்து எதிர்ெொர்த்தமதச் 
கசயரதன், ”என்று அ�ர் கூறினொர்.

ஆயினும்கூை, அடிகலயட கைஸ்டில் 
அவுஸ்திரேலியொவுக்கு எதிேொ� அ�ர் 

அடித்த இேடமை அமேசதங�மே 
அ�ர் தனது சி்றந்ததொ� �ருதுகி-
்றொர். Òமி�வும் உயர்ந்த அவுஸ்தி-
ரேலிய ெந்துவீச்சு தொக்குதலுக்கு 
எதிேொ� இது மி�வும் ச�ொலொன 

சூழ்நிமலயில் இருந்தது. அஙகும், 
நொன் என் மீது நம்பிக்ம� ம�த்து, 

அவுஸ்திரேலிய அணியின் ெந்து-
வீச்மச மதரியமொ� எதிர்க�ொண்ரைன்,' 

என்்றொர்.
52 �யதொன முன்னொள் இைது ம� முன்னணி 

துடுப்ெொடை வீேர் உள்ளூர் �ழ� கிரிக்க�டடில் 
ஓடைங�மே குவித்தொர். அ�ேது பு�ழ்கெற்்ற 
மூத்த சர�ொதேர் அர்�ஜுனொம�ப் ரெொலல்லொ-
மல், சஞசீ� சர்�ரதச அேவில் �லிமமயொன 
சிக்்ஸர்�மே அடிக்�வில்மல.

அ�ேது மூத்த சர�ொதேர் 1982 ஆம் ஆண்டில் 
இேண்ைொ�து மும்றயொ� ஒப்சர்�ர் ெொைசொமல 
கிரிக்க�டைமே க�ன்்ற ஆறு ஆண்டு�ளுக்-
குப் பி்றகு, 1988 ஆம் ஆண்டில், ஆனந்தொ-
வுக்கு ஒப்சர்�ர் ெொைசொமல கிரிக்க�டைேொ�த் 
ரதர்ந்கதடுக்�ப்ெடைொர்.

பின்னர் அ�ர் ெல சந்தர்ப்ெங�ளில் 
இலஙம� ‘ஏ’ அணிமய பிேதிநிதித்து�ப்ெடுத்-
தினொர், அதன் பி்றகு அ�ர் 1994 இல் ெொகிஸ்-
தொனுக்கு எதிேொன கசொந்த கதொைருக்கு ரதர்ந்-

கதடுக்�ப்ெடைொர். சஞசீ� ஒரு நொள் கதொைரில் 
நன்்றொ�த் கதொைஙகினொர், அ�ேது இேண்ைொ-
�து ரெொடடியில் 70 ஓடைங�ள் எடுத்தொர், 
ஆனொல் அ�ேது ஃெொர்ம் வீழ்ச்சியமைந்தது 
மற்றும் �ன�ரி 1996 இல் அ�ர் தனது 13 
ஒருநொள் ரெொடடி�ளில் �மைசியொ� விமேயொ-
டினொர்.

ஆனொல் அ�ர் கைஸ்ட கிரிக்க�டடில் 
அதி� நம்பிக்ம�மய க�ளிப்ெடுத்தினொர், 
சிம்ெொப்ர�யில் தனது இேண்ைொ�து மற்றும் 
மூன்்றொ�து ரெொடடி�ளில் கதொைர்ச்சியொ� 
சதம் அடித்தொர். ஏழு கைஸ்ட�ளுக்குப் பி்றகு 
அ�ேது சேொசரி 59.71 ஆ� இருந்தது மற்றும் 
நியூசிலொந்து, ெொகிஸ்தொன் மற்றும் அவுஸ்திரே-
லியொவுக்கு சுற்றுப்ெயணம் கசயயும் �ொயப்பு 
�ழங�ப்ெடைது.

ஆனொல் அ�ேது சர்�ரதச கிரிக்க�ட ஒரு 
�டினமொன தமைமய நிரூபித்தது மற்றும் 
அ�ர் ெக்�த்திலிருந்து ம�விைப்ெடைொர். 
இலஙம�யின் ரமற்கிந்தியத் தீவு�ள் சுற்றுப்ெ-
யணத்திற்�ொ� �ூன் 1997 இல் சற்ர்ற சர்ச்மசக்-
குரிய ரீ�ொல் �ந்தது, ஆனொல் ஒரு ரமொசமொன 
கசயல்தி்றன் அ�ேது சர்�ரதச �ொழ்க்ம�மயக் 
கும்றத்தது.

மதிபபுைளு்டன் அணிைக்ள

உருவாக்ை ேவண்டும– -சஞ்சீவ ரணதுஙை
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