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கிறிஸ்மஸ, புது வருஷ க�ொண்ொட்-
்ங�ள பொத்ொ நொட்டில க�ொர�ொனொ பயர்மொ 
சனததிட்் �ொசு இலல எணடுற குறறரயொ 
இருபப்ொ க்ரியல....

ர�ொலரபசல க�ொர�ொனொவுக்கு முந்தின 
�ொலதற்வி் கூட்்ம், எந்் ர�ொட்்லிலும் 
ரூம்�ள் இலறல, இற் வி் ரவற எனன 
ரவணும்  சனததுக்கு...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்
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கடறகரையில் நீைாடச் 
சென்ற இருவர் பலி!

மீனபிடிககச் சென்றவர் 
முதரைககு இரையானார்

நடநத விபத்துகளில் 
18 பபர் உயிரிழப்பு

ஓமானுக்குச் சென்று பல்வேறு  
பிரச்சினைகளால இலஙனகக்கு 
திருமப முடியாமல இருந்த 16 
இலஙனக வீட்டுப் பணிப்சபணகள் 
்ேற்று (02) கானல இலஙனக வேந்த-
னைநதுள்ளைர்.  

இந்த வீட்டுப் பணிப்சபணகள் இரத்-
திைபுரி, பதுனள, கணடி, குருோகல, 
சிலாபம, மட்ைக்களப்பு மற்றும திரு்கா-
ணமனல ஆகிய பகுதிகனளச் 
்ெர்ந்தவேர்களாவோர்கள்.  

ஓமானில் துனபுறுத்தலுககுள்ான  
பதினாறு சபணகள நாடு திரும்பினர்  

சுற்றுலா விசாவில் பணிப்பண் வவமலககு ்சன்று

கிளிசோச்சி ் ெவியர் 
கனைச் ெநதிக்கருகில 
இயஙகி வேந்த அமு்த 
கைல கட்ைை சபாருட் -
கள் விற்பனை நினல-
யத்தில ்ேற்று (02) 
கானல 9.30 மணியளவில இைமசபற்்ற பாரிய தீ அைர்த்்தம 
காரணமாக ்காடிக்கணக்காை சபறுமதியாை சபாருட்கள் 
எரிநது ோெமாகியுள்ளை. மின்ொர ஒழுக்கு காரண -
மாக தீ ஏற்பட்டிருக்கலாம எை

கிளிந�ொச்சியில் பொரிய 

ோட்டின் ்தற்்பான்தய 
சூழ்நினல காரணமாக மின்ொர 
உற்பத்திக்காை செலவும அதிக-
ரித்துள்ள்தாக மின்ெக்தி மற்றும 
எரிெக்தி அனமச்சு ச்தரிவித்-
துள்ளது. எவவோ்றாயினும, 
்தற்்பான்தய சூழ்நினலயில 
எவவி்த கட்ைண அதிகரிப்பும செயயப்பை 
மாட்ைாது எை மின்ெக்தி மற்றும எரிெக்தி அனமச்சின் 
்பச்ொளர் சுலக்ஷை ஜயவேர்்தை ச்தரிவித்துள்ளார். 

இலஙனக மின்ொர ெனப ்தைது ்ெனவேகனள 

மினொை கடடணத்ரத 
அதிகரிகக தீர்மானமில்ரை

மின்உற்பத்திக்கான ்சலவு அதி்கரிபபு;
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அநநிய செலாவேணி பிரச்-
சினை காரணமாக மருநது 
இ்றக்குமதி பாதிக்கப்பட்டுள்-
ள்தாக சுகா்தார அனமச்ெர் சக 
சஹலிய ரமபுக்சவேலல ச்தரி-
வித்துள்ளார்.

எவவோ்றாயினும, ோட்டில 
மருநது ்தட்டுப்பாட்னைத் 
்தடுப்ப்தற்காக வி்ெை ்வேனலத்திட்-
ைம அமுலபடுத்்தப்பட்டுள்ள்தாகத் 
ச்தரிவித்்த அனமச்ெர், சுகா்தாரத் 

துன்றக்கு எப்்பாதும முன்னு-
ரினம வேழஙகுமாறு ெமபந்தப்-
பட்ை தினணக்களஙகளுக்கு 
ஜைாதிபதி பணிப்புனர விடுத் -
துள்ளார்.

ோட்டில மருநது  ்தட்டுப் -
பாடு ஏற்பைா்த வேனகயில 
ேைவேடிக்னக எடுக்கப்பட்டு 

வேருவே்தாக ரமபுக்சவேலல ச்தரிவித்-
துள்ளார்.இ்்த்வேனள, அரெ 
மருநதுக் கூட்டுத்்தாபைம, 

நாடடில் மருநது தடடுப்பாடரட 
தடுகக விபெட பவரைத்திடடம் 

அந்நிய ்சலாவணி பிரச்சிமனயால் இறககுைதி சிக்கல்;

சு்காதார அமைச்சர் ்்க ் ஹலிய ரம்புக்வல்ல ்தரிவிபபு  

  ோட்டில ஒமிக்்ரான் 
ச்தாற்றுக்கு ள்ளாகும 
்ோயாளர்களின் எண-
ணிக்னக அதிகரித்து வேரு -
வே்தாக சுகா்தார பிரிவு கடு-
னமயாக எச்ெரித்துள்ளது.

்தற்்பாது வேனரயில ோட்டில 48 
ஒமிக்்ரான் ்ோயாளர்கள் அனையா -

ளம காணப்பட்டுள்ள-
்தாக சுகா்தார அனமச்சின் 
வீடுகளி்ல்ய சிகிச்-
னெயளிக்கும ்ெனவேக்-
காை மருத்துவேர்கள் 
பிரிவின் பிர்தானி வி்ெை 

னவேத்திய நிபுணர் மலகாநதி 
கல்ஹை ச்தரிவித்துள்ளார்.

கடநத இரு வாைஙகளில் 
மடடும் 48பபர் அரடயா்ம்
நாட்டில் 'ஒமிகவரான்' ்தாற்று மி்க வவ்கைா்க 
பரவுகிறது  - சு்காதார பிரிவு எச்சரிகம்க

ெகல அரெ ஊழியர்களும இன்று மு்தல வேழனம ்பான்று 
கைனமக்கு அனழக்கப்பட்டுள்ளார்கள்.  

இது ச்தார்பாை சுற்றுநிருபத்ன்த அரெ்ெனவே, மாகாண-
ெனப மற்றும உள்ளூராட்சி மன்்ற அனமச்சு சவேளியிட்டுள்ளது.  
சகாவிட் சபருநச்தாற்றுக் காரணமாக நிறுவேகப் பிர்தானிகளின் 
அஙகீகாரத்திற்கு அனமவோக இதுவேனர அரெ ஊழியர்-
கள் பணிக்கு அனழக்கப்பட்டிருந்தைர்.  

இனறு முதல் ெகை அைெ ஊழியர்களும்   
கடரமகளுககு ெமுகமளிகக அரழப்பு  
ைா்காண, உள்ளூராட்சி அமைச்சு சுற்றுநிருபம் மூலம் அறிவிபபு   

புத்்தாணனை முன்னிட்டு 
அனைத்து அரசு மற்றும அரசு 
அஙகீகரிக்கப்பட்ை பாைொ-
னலகளும இன்று (03) தி்றக்-
கப்படுகின்்றை. சுகா்தார வேழி-
காட்டு்தலகளுக்கு அனமவோக 
பாைொனலகனள ேைத்துமாறு 
அதிகாரிகளுக்கு பணிப்புனர 
விடுக்கப்பட்டுள்ள்தாக கலவி 
அனமச்சு ச்தரிவித்துள்ளது. சகாவிட் 
ச்தாற்று்ோய காரணமாக சுமார் ஆறு 

மா்தஙகளுக்கு ்மல பாைொ-
னலகள் மூைப்பட்டு அண-
னமயில தி்றக்கப்பட்ைை. 
இ்தனையடுத்து 2021 ஆம 
ஆணடு இறுதியில பாைொனல 
விடுமுன்றனய 10 ோட்களுக்கு 
மாத்திரம மட்டுப்படுத்்த கலவி 
அனமச்சு ேைவேடிக்னக எடுத்-
திருந்தது.  இந்த நினலயில 

மு்தலாம ்தவேனணக்காக பாைொனல கள் 
இன்று தி்றக்கப்படுகின்்றை.          (பா) 

2022 முதைாம் தவரணககாக  
பாடொரைகள இனறு ஆைம்பம் 

ச்கல ைாணவர்்களும் புதிய வகுபபு்களுககு தரமுயர்வு

சபாது இைஙகளுக்கு செலலும 
சபாது மக்களுக்கு ்தடுப்பூசி 
அட்னைகனள கட்ைாயமாக்கும 
ேனைமுன்ற பல ்தரப்பிைரால 
்தாம்தமாைது. இநநினலயில, 
இந்த விையத்ன்த ேனைமுன்றப்-
படுத்துவேது ச்தாைர்பாை 
அனைத்ன்தயும இறுதி

கடடாயமாககும் நரடமுர்ற 
இருவாை காைம் தாமதம் 

நபொது இடங்களுக்கு நெல்்்கயில் தடுப்பூசி அட்ட;

இலஙனக ெநன்தயில ்தஙகத்தின் வினல 
ஒ்ர மா்தத்தில பவுணுக்கு 5000 ரூபாவி -
ைால அதிகரித்துள்ளது.

இலஙனக ெநன்தயில 22 கரட் ்தஙகத்தின் 
வினல 1,12,500 ரூபாவிற்கு விற்பனை செய-
யப்படும நினலயில, 24 கரட் ்தஙகம 
1,21,500 ரூபாவிற்கு விற்பனை

ஒவர ைாதத்தில் 
ரூ.5000 உயர்ந்தது

 ஸ்ரீலஙகா முஸ்லிம 
காஙகிரஸ் மற்றும அகில 
இலஙனக மக்கள் காங-
கிரஸின் ஏழு பாராளு-
மன்்ற உறுப்பிைர்களும  
இனணநது ்தனியாை 
முஸ்லிம கூட்ைணினய 
உருவோக்கத் தீர்மானித்-
துள்ளைர்.

சகாழுமபு ஊைகம ஒன்று சவேளி-
யிட்டுள்ள செயதியில இந்த விையம 

ச ்த ரி வி க் க ப் ப ட் -
டுள்ளது.

இ்தன்படி இரணடு 
கட்சிகளின் ்தனலவேர் -
களாை ரவூப் ஹக்கீம 
மற்றும ரிஷாத் பதியுதீன் 
ஆகி்யார் மாத்திர்ம 
பாராளுமன்்றத்தில பிர -

திநிதித்துவேப்படுத்்தப்பைவுள்ளைர்.
பாராளுமன்்ற உறுப்பிைர்க-
ளால 

தனியான முஸ்லிம் கூடடணிரய 
உருவாகக ஏழு MPககள திடடம்  
வபச்சு நடத்தி அரசுககு ஆதரவு வழங்கவும் முடிவு

எம.ஏ.அமீனுலலா

நி று வே ை ங க ளு க் கு 
இனையில ஏற்பட்டுள்ள 
வேர்த்்தக சேருக்கடி காரணமா-
க்வே  எரிவோயு ்தட்டுப்பாடு 
ஏற்பட்டுள்ள்தாக  ச்தரிவித்்த  
்பாக்குவேரத்து இராஜாஙக 
அனமச்ெர் திலும அமுனு -
கம,   இ்தற்கு    தீர்வோக  எரிவோயுனவே 
்ேரடியாக    இ்றக்குமதி செயவே்தற்கு  
அரொஙகம   கவேைம செலுத்தியுள்ள-

்தாகவும அ்தற்காை ்வேனலத் -
திட்ைம இந்த ஆணடு வேர்த்்தக 
அனமச்சிைால ேனைமுன்றப் -
படுத்்தப்படும எைவும குறிப்-
பிட்ைார்.

கணடியில ெனிக்கிழனம 
(01) இைமசபற்்ற ஊைகவி-
யலாளர் ெநதிப்பில கலநது-
சகாணடு கருத்து ச்தரிவிக் -

கும ்பா்்த அனமச்ெர் இவவோறு 
ச்தரிவித்்தார். ச்தாைர்நதுனர -
யாற்றிய அனமச்ெர், 

நிறுவனஙகளுககிரடயிைான 
பபாடடியினாபைபய Gas தடடுப்பாடு
எரிவாயுமவ வநரடியா்க இறககுைதி ்சயய அரசு திட்டம்

சபாருட்களின்  வினல அதிகரிப்பு 
இலஙனகக்கு மாத்திரம மட்டுப்படுத்-
்தப்பட்ை்தலல எை இராஜாஙக அனமச்-
ெர் சஷஹான் ்ெமசிஙக ச்தரிவித்துள்-
ளார்.

உலகளாவிய ரீதியில சபாருட்களின் 
வினலகள் இன்று 40 வீ்தத்்தால அதிக-
ரித்துள்ள்தாகவும அவேர் சுட்டிக்காட்டி-
யுள்ளார். 

சவேளிோட்டு விநி்யாகச் ெஙகி-
லியில சிக்கலகள் இருப்ப்தாகவும, 

அவேற்ன்ற மீட்க 
இன்னும ஒரு 
வேருைம ஆகும 
என்று நிறுவேைங-
கள் ச்தரிவித்-
துள்ளை என்றும 
அவேர் ் மலும கூறிைார்.

அநநிய செலாவேணி வேருமாைத்ன்த 
இலஙனக இழநதுள்ள்தாகவும, அடுத்்த 
வேருைத்திற்குள் அது மீளும எை ேமபுவே-
்தாகவும அவேர் ்மலும ச்தரிவித்்தார்.

சபாருடகளின விரை அதிகரிப்பு 
முழு உைகிலுபமபய பிைதிபலிப்பு 
இலஙம்கககு ைட்டுைானதல்ல
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வல்சவடடித்துர்ற மீனவர்
இருவரையும் விடுவிககவும்

 48 மணி நேரத்தில் 

்கதிர்்காைம் ை்கா வதவாலயத்தில் ைாணிக்க ்கஙம்க புதிய நுமழவாயில் நிர்ைாணிககும் பணி ஜனா -
திபதி வ்காட்டாபய ராஜபக ஷ தமலமையில் ஆரம்பைானது. ை்கா வதவாலயத்திற்கு மின்சார வா்கனம் 
அன்பளிபபு ்சயயபபடுவமதயும் அருகில் அமைச்சர்்களான சைல் ராஜபக ஷ, அமைச்சர் ைஹிந்த 
அைரவீர, இராஜாங்க அமைச்சர் ஷசீந்திர ராஜபக ஷ ஆகிவயாமரயும் படத்தில் ்காணலாம்.  

்ேற்றுக் கானல 
இ ை ம ச ப ற் ்ற 
் ம ா ட் ை ா ர் 
னெக்கிள் விபத்-
தில இளம ்தம-
பதிகள் ெமபவே 
இைத்தி்ல்ய உயிரிழநதுள்ள்தாக பண-
ைாரகம சபாலிஸார் ச்தரிவித்்த-
ைர்.

ம�ொடடொர் ்ெக்கிள் 
விபத்தில் தமபதி பலி! 

சகாட்ைகனலனயச் 
்ெர்ந்த பிரபாகர் – 
சரஷ்னி ்தமபதிகளின் 
பு்தலவேர் லவனீஷ் மிக 
இள வேயதில உலக 
வேனரபைத்தில உள்ள 
ோடுகனள அனையாளம காணும 
ொ்தனைனய பனைத்துள்ளார்.

குன்றந்த வேயதில

ஹடடன் ்ஹலன்டஸ் 
�ொணவன்  லவ்னீஷ் 
உல்க ெொத்ை ப்டப்பு

தஙகத்தின விரை மீணடும்
உச்ெத்ரத சதாடடது  

பணடொர்க�வில் துயர ெமபவம

தீ பகாடிககணககான 
சொத்துககள நாெம்

ஷமஸ் பாஹிம  

இந்த வோர இறுதிக்குள் ோளாந்த எரிவோயு 
்்தனவேனய பூர்த்தி செயய முடியும எை லிட்்ரா 
எரிவோயு நிறுவேைம ச்தரிவித்துள்ளது. எரிவோயு 
உற்பத்தி ேைவேடிக்னககனள துரி்தப்படுத்துவே்தற்கு 
்்தனவேயாை இயநதிரஙகனள ோட்டுக்கு சகாண-
டுவேநது நிறுவுவே்தற்கு ்்தனவேயாை ேைவேடிக்னக 
எடுக்கப்பட்டுள்ள்தாக லிட்்ரா எரிவோயு நிறுவேைத்-
தின் ்தனலவேர் ் ்தஷார ஜயசிஙக ச்தரிவித்துள்ளார்.  

்தற்்பாது வீடுகளில முத்தினரயுைன் உள்ள 
எரிவோயு சிலிணைர்கனள மாற்றுவே்தற்-
காை வோயப்பு ச்தாைர்பில 

நாளாநத எரிவாயு பதவவ 
இவவார இறுதிககுள் பூர்த்தி

சந்மதயின் வதமவ்களில் 80 சதவீத 
எரிவாயுமவ லிட்வரா நிறுவனவை வழங்கல்;
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உற்பத்தி நடவடிகம்க்கமள 
துரிதபபடுத்த ்வளிநாட்டிலிருந்து   

இயந்திரங்கள் வரவமழபபு 

லிட்ரோ எரிவோயு நிறுவனத் தலைவர் உறுதியளிப்பு

திருகநகோவிலில் குடும்பஸ்தர் ்பலி!

இந்திய அரசு ்தமிழக நீதிமன்றுககு சி்போரிசு

ஒருவரர கோணவில்ரலை; நீர்்கோழுமபில் சம்பவம
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புத்தாண்டுக்கதான ஆசீரவதா்ங்கமைப் பெற்றுகப்கதாளவ்ற்்கதா்க, ஜனதாதிெதி க்கதாட்்தா-
ெய ரதாஜெக ஷ வரலதாற்றுச் சிறப்புமிக்க கிரிபவபெரவில் ை் வழிெதாடு்களில் ஈடுெட் -
்தார. ்கதிர்கதாைம் பெரிய க்கதாவில் தீரத்ைதான ைதாணிக்க ்கஙம்கககுரிய புதிய நுமழ -
வதாயில் சுவர நிரைதாணப்ெணி்கள, ஜனதாதிெதி க்கதாட்்தாெய ரதாஜெக ஷ  ்மலமையில் 
கேற்று முன்தினம் ஆரம்பிக்கப்ெட்்ன.  நி்கழ்வில் பிர்ைர ைஹிந் ரதாஜெக ஷ அமைச்-
சர்கைதான  சைல் ரதாஜெக ஷ, ேதாைல் ரதாஜெக ஷ, ைஹிந் அைரவீர, இரதாஜதாங்க அமைச் -
சர சஷீநதிர ரதாஜெக ஷ ைற்றும் ெஸேதாயக்க நிலகை டிஷதான் குணகச்கர ஆகிகயதாரும் 
்கலநது ப்கதாண்்னர. 

கஙககானங்ககாடை மகப்பேற்று நிடையத்திற்கு புதிய கடைைம்   
பேருவளை நகர சளே பிரபேசத்திற்குடேட்ட கஙககானங -

கககாள்ட ேகுதியில் அளையபகேற்றுளை ைகபபேற்று சிறுவர் 
சிகிசளச நிளையத்திற்கு அருகில் ேகாரகாளுைன்ற உறுபபினர் 
ைர்்கான ேளீலின வரவு கசைவு திட்ட நிதிகயகாதுக்கீடடில் 
புதிய கட்ட்டகைகானறு நிர்ைகாணிக்கபேடடு வருகி்றது. 
ேகாரகாளுைன்ற உறுபபினரின 2021ஆம் ஆண்டின ேடக்ட -
டிலிருந்து ரூேகா 30 ைடசம் நிதிளய  பைற்ேடி கட்ட்ட புன -
ரளைபபிற்கு ஒதுக்கியுளைேகாக ேகாரகாளுைன்ற உறுபபின-
ரின கஙககானஙகககாள்ட பிரபேச இளைபேகாைர் ைேகாஸ் 
ைஷ்ஹூர் கேரிவித்ேகார்.   

 இந்ே கட்ட்டம் அளைந்துளை ககாணி ேகாரகாளுைன்ற உறுப-
பினரின ேந்ளேயகான ைர்்ஹூம் எம்.எஸ்.எம். ேளீல் ்காஜி-
யகாரினகால் அனறு நனகககாள்டயகாக வழஙகபேட்டேகாகும்.   

அனறு பேருவளை நகர சளேத் ேளைவரகாக ேணியகாற்றிய 
ேற்பேகாளேய ேகாரகாளுைன்ற உறுபபினர் ைர்்கான ேளீல், இவ்-
வி்டத்தில் ேனது நிதியின மூைம் புதிய கட்ட்டத்ளே நிர்ைகா-
ணித்து கககாடுத்து ைக்களின அனள்றய பேளவளய நிவர்த்தி 
கசயேகார் எனவும் ைேகாஸ் ைஷ்ஹூர் பைலும் கேரிவித்ேகார்.  

ெதாரதாளுைன்ற உறுப்பினர ைரஜதான் ெளீல் ரூ.30 லட்சம் ஒதுககீடு

எஸ.ஜ.எம்.ெதிப்ெ்கமும் பூவரசி ெதிப்ெ்கமும் இமணந் ெதிப்ெதான ்மிழினி பஜயககுைதா-
ரின் "ைமழக்கதால இரவு"  சிறு்கம்த ப்தாகுதியின் பவளியீட்டு நி்கழ்வு (1) சனிககிழமை 
ைதாமல புரவலரின் இல்லததில் ேம்பெற்ற கெதாது,  நூலின் மு்ல் பிரதிமய புரவலர 
ெதாசிம் உைர ஜனதாதிெதி சட்்த்ரணி க்க.வி. ் வரதாசதாவி்மிருநது பெறுவம்யும் அருகில் 
்மிழறிஞர  அல் அசூைத ஊ்்கவியலதாைர முஸடீன் ஆகிகயதாரும் ்கதாணப்ெடுகின்றனர.
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                          திதி: --பிரதனை 

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

பிலவ வருடம - ைாரகழி 19

இன்னறைய சு்பதினம

04 முதல் 06 வனர

ததாழுனக 
நேரம

சுபஹ்  - 05.02
லுஹர்  - 12.17
அஸர்  - 03.38
மஃரிப்  - 06.08
இஷா  - 07.23

நயாகம: சிதத-ைரண நயாகம

3

2022ல் அரசாங்கம் ்கவிழ்ந்துவி -
டும் என எதிர்க்கட்சி்கள் கூறுகின்-
றன.எதிர்க்கட்சி்ககு ்கனவு ்காண 
உரிமை உண்டு.ஆனால் நன-
வா்க்க முடியாத ப்கல் ்கனவு்கமை 
எதிர்க்கட்சி்கள் ்காண்கின்றன என 
ஆளும் தரப்பு பிரதை க்காறடா, 
கநடுஞசாமை்கள் அமைசசர 

ஜ�ான்்ஸடன் கபரனாண்ஜடா 
கதரிவிததார.   

 பாடசாமை ைற்றும் மவததி -
யசாமை வீதி்கமை அபிவிருததி 
கசய்யும் திட்டததின் கீழ் முத -
ைாவதா்க குருநா்கல் ஜசர ஜ�ான் 
க்காததைாவை பாடசாமை்ககு 
அருகில் நிரைாணி்க்கப்படவுள்ை 

வீதி்க்கான அடி்க்கல் நாட்டு 
விழாவில் ்கைந்து க்காண்டு உமர-
யாற்றும் ஜபாஜத அவர இவவாறு 
கதரிவிததார.   

நாடைாவிய ரீதியில் உள்ை பாட -
சாமை்கள் ைற்றும் கிராமிய மவத-
தி ய ச ா ம ை ்க ளு ்க ்க ா ன 
அமனதது பிரஜதச 

2022ல் அரசு கவிழும் என 
எதிர்ககட்சியினர பகல் கனவு   

தமிழ் ஜபசும் தரப்பு்க்களின் 
ஒருமிதத நிமைப்பாட்மட பிர -
திபலி்ககும் கபாது ஆவணத-
மதத தயாரி்ககும் முயற்சியில் 
புதிய ந்கல் ஒன்று இறுதி கசய்-
யப்பட்டுள்ைதா்க கதரிவி்க்கப் -
படுகிறது.

குறிதத ஆவணம் தமிழ்த தரப் -
பு்க ்கட்சித தமைவர்களின் பரிசீை-
மன்ககு வழங்கப்பட்டதன் பின்னர 
தீரைானம் எடு்க்கப்படும் என அறி -
வி்க்கப்பட்டுள்ைது.

தமிழ்த ஜதசிய்க கூட்டமைப்பின் 
ஜபசசாைர எம்.ஏ.சுைந்திரனின் இல் -
ைததிலுள்ை அவரது அலுவ -
ை்கததில்  (சனி்ககிழமை) 

தமிழ் பபசும் கட்சிகளின் 
இறுதி ஆவணம் தயார்

ஒருந்பாதும ேனவாகாது என நஜான்்ஸடன் ்பதில்
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அனனவரதும ்பாரனவக்கு அனுப்பி னவப்பு

ஷம்்ஸ பாஹிம்  

2022 புததாண்டில் இதுவமர இடம்-
கபற்ற விபதது்க்களில் 18 ஜபர உயிரிழந் -
துள்ைதா்க கபாலி்ஸ ஊட்கப் ஜபசசாைர 
சிஜரஷட கபாலி்ஸ அததியட்ச்கர நிஹால் 
தல்துவ கதரிவிததுள்ைார.வவுனியா, நீர -
க்காழும்பு, புது்ககுடியிருப்பு, ஜஹாைா்கை, 
ஹபரமண, பின்னவை, ஹபராதுவ ைற்றும் 
துங்கல்பிட்டிய ,்கல்்கந்த, எமுலியகவளி 
ைற்றும் ஜபலியக்காட   

ஆகிய பகுதி்களில் இடம்கபற்ற விபத -
து்க்களில் இவர்கள் உயிரிழந்துள்ை-
தா்க கபாலி்ஸ ஊட்கப் ஜபசசாைர 

48 மணி நேரத்தில் 
ேடந்த விபத்துகளில் 
18 நபர உயிரிழப்பு

திரு்கஜ்காவிலில் உள்ை ஆற்றில் மீன்பி-
டியில் ஈடுபட்ட மீனவர ஒருவமர முதமை 
இழுததுச கசன்று ்கடிதது்ககுதறி அவர உயி-
ரிழந்த நிமையில் சடைைா்க மீட்்கப்பட்டுள்-
ைதா்க கபாலிஸார கதரிவிததனர.

சா்காைம் தாலிஜபாட்டாற்றில் வழமை -
ஜபாை ஜநற்று முன்தினம் மீன்பிடியில் 
ஈடுபட்டு்க க்காண்டிருந்தஜபாது ஆற்றில் 
இருந்த முதமை அவமர பிடிதது நீரினில் 
இழுததுச கசன்று ்கடிதது குதறியமதய -
டுதது அவர உயிரிழந்துள்ை நிமையில் சட -
ைைா்க மீட்்கப்பட்டுள்ைதா்க திரு்கஜ்காவில் 
கபாலிஸார கதரிவிததுள்ைனர.

ைண்டாமன திரு்கஜ்காவில் பகுதிமயச 
ஜசரந்த இராசநாய்கம் விநாய்க-
மூரதி ( 55 வயது) என்பவஜர

மீன்பிடி்கக சென்்றவர 
மு்தலை்ககு இலரயானார
திருக்கோவிலில் குடும்பஸ்தர் ்பலி

நீரக்காழும்பு துன்்கல்பிட்டிய பிரஜதசத-
தின் ்கப்புன்க்காட ்கடற்்கமரயில் நீராடிய 
இரு இமைஞர்கள் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந் -
துள்ைனர. ைற்கறாருவர ்காணாைல் ஜபாயுள்-
ைார.

ஜநற்று முன்தினம் (01)  ைாமை இசசம்-
பவம் இடம்கபற்றுள்ைதா்க கபாலிஸார 
கதரிவிததுள்ைனர.

5 இமைஞர்கள் நீராடி்கக்காண்டிருந்த-
ஜபாது, அமையினால் இழுததுச கசல்ைப் -
பட்டனர.

அவர்களில் அம்கபகவை பிரஜதசதமதச 
ஜசரந்த 21 வயதான இமைஞர ஒருவர 
்காணாைல் ஜபாயுள்ைார.

ஏமனய நால்வர, கபாலிஸார ைற்றும் 
பிரஜதசவாசி்கைால் மீட்்கப்பட்டு 
மவததியசாமையில் 

கடறகலரயில் நீராடச் 
சென்்ற இருவர பலி
ஒருவரை கோணவில்ரலை; நீர்்கோழுமபில் சம்பவம

தமிழ்கததில் ம்கது கசய்யப்பட்டுள்ை 
வல்கவட்டிததுமறமய ஜசரந்த இரண்டு 
மீனவர்கமையும் விடுதமை கசய்யுைாறு 
இந்திய அரசு ஜநற்று நீதிைன்றததிற்கு பரிந் -
துமர கசய்துள்ைது.

யாழ்ப்பாணம் – வல்கவட்டிததுமறயில் 
இருந்து ்கடந்த ஆண்டு ஒ்கஜடாபர 22 ஆம் 
தி்கதி மீன்பிடி்க்கச கசன்ற நிமையில், இயந்-
திர்க ஜ்காைாறு ்காரணைா்க படகு எல்மை 
தாண்டி இந்திய ்கடற்பரப்பிற்குள் கசன்றமை-
யினால் இவர்கள் ம்கது கசய்யப்பட்டனர.

ம்கது கசய்யப்பட்ட மீனவர்கள் 
கதாடரபில் எல்மை தாண்டிய 

வல்சவட்டித்துல்ற 
மீனவர இருவலரயும் 
விடுவி்ககவும்
இந்திய அைசு ்தமிழக நீதிமன்றுககு சி்போரிசு
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மக்கள் மத்தியில் தவறான
அரத்தம் ்கற்பிககும் எதிரணி!
பு திய ஆண்டில் இப்போதுதோன் நோம் கோலடி பதித்தி -

ருக்கின்்றோம். கடந்து சென்ற ஆண்டு இலங்க-
யரகளுக்கு மோத்திரமன்றி, ஒட்டுசமோத்த உலக மக்க-
ளுக்கு்ம மகிழ்ச்சியோனதோக அ்மயவில்்ல. கடந்த 
இரு வருட கோலமோக உலகம் சபரும் துயரத்்த சுமந்-
தபடி உள்ளது. சகோவிட் சபருந்சதோற்று ஏற்படுத்திய 
போதிபபுகளில் இருந்து உலகினோல் இன்னும்தோன் முழு -
்மயோக மீ்ள முடியோமல் உள்ளது. சகோவிட் ஏற்படுத்-
திய துன்பஙகள அ்னத்து நோடுக்்ளயும் இன்னும் 
விடோமல் துரத்துகின்றன. 

சகோ்ரோனோவுக்கு எதிரோன கடந்த இரண்டு வருட 
கோலப ்போரோட்டத்தினோல் உலகின் அ்னத்து நோடுக-
ளு்ம சபோரு்ளோதோர வீழ்ச்சிக்கு உள்ளோகி விட்டன. 
அபபோதிபபில் இருந்து மீளவதற்கு உலக நோடுகள 
சதோடரந்தும் ்போரோடிக் சகோண்டிருக்கின்றன. எவவோ-
றோயினும் சபோரு்ளோதோரப போதிபபில் இருந்து மீள-
வசதன்பது இலகுவோன கோரியமோக இருக்கப ்போவ-
தில்்ல. இலங்கயும் சபோரு்ளோதோர மீட்சிக்கோக 
்போரோடியபடி்ய உள்ளது. 

சகோவிட் சதோற்றில் இருந்து நோட்டு மக்க்்ள மீட்-
பதற்கோக கடந்த இரு வருட கோலத்தில் இலங்க 
அரெோஙகம் செலவிட்ட நிதி ஏரோ்ளம். சகோவிட் கட்டுப-
போட்டுப பணிகள, சதோற்றுக்கு உள்ளோ்னோ்ர தனி -
்மபபடுத்தவும் சிகிச்்ெயளிக்கவும் ்மற்சகோண்ட 
ஏற்போடுகள, சதோற்றுக்குள்ளோகி வீடுகளில் தனி்மபப -
டுத்தபபட்டுள்ள குடும்பஙகளுக்கு உணவுப சபோதிகள 
வழஙகிய்ம, ஊரடஙகு கோலத்தில் குடும்பஙகளுக்கு 
நிதியுதவி வழஙகிய்ம என்சறல்லோம் பல்்வறு நடவ-
டிக்்ககளுக்கும் அரெோஙகம் சபரும் சதோ்க நிதி்ய 
செலவிட்டுள்ளது. 

அது மோத்திரமன்றி, பல மோதஙக்ளோக ஒட்டு -
சமோத்த நோடு்ம முடக்கத்திற்கு உள்ளோக்கபபட்டிருந்த 
்வ்்ளயில் அரெோஙக ஊழியரகள அ்னவருக்கும் 
முழு்மயோன ெம்ப்ளத்்த மோதோந்தம் வழஙகியது 
அரெோஙகம். இதன் கோரணமோக அரெோஙக ஊழியர-
களின் குடும்பஙக்ளோல் ஊரடஙகு கோலப பகுதியில் 
பணக்கஷடமின்றி வோழ்க்்க்ய நடத்த முடிந்தது. 
பல மோதஙக்ளோக அரெோஙகத்தினோல் ்தசிய வருமோ -
னத்்த ஈட்ட முடியோமல் ்போயிருந்த ்போதிலும் கூட, 
அரெோஙக ஊழியரகளின் மோதோந்த ெம்ப்ளம் நிறுத்தப -
படவில்்ல. அ்த ்போன்று சகோவிட் சதோற்று தடுபபுக்-
கோன பணிக்்ளயும் எந்தவித கு்றயுமின்றி அரெோங-
கம் ்மற்சகோண்டு வந்தது. 

இது அரெோஙகத்தின் ெோத்னயோக்வ அந்நோளில் 
்நோக்கபபட்டது. இ்வசயல்லோம் ஒருபுறமிருக்க, 
சகோவிட் சதோற்றுக்கு எதிரோன தடுபபூசி்ய நோட்டு மக்-
களுக்கு வழஙகுவதில் இலங்க அரெோஙகம் ்மற்-
சகோண்ட துரித செயற்போடுக்்ள அன்்றய நோட்களில் 
உலக்ம போரோட்டிய்ம அ்னவருக்கும் நி்னவிருக்-
கலோம். அரெோஙகம் சபருந்சதோ்க நிதி்யச் செல-
விட்டு உலகின் பல நோடுகளில் இருந்து சகோவிட் தடுப -
பூசிக்்ள அவெரமோக நோட்டுக்கு சகோண்டு வந்தது. 
சகோவிட் தடுபபூசி்ய அவெரமோக ஏற்றி வருவதற்கோக 
சீனோவுக்கு வி்ெட விமோனமும் அனுபபபபட்டிருந்தது.

நோட்டு மக்களுக்கு முதலோம் கட்ட தடுபபூசி, இரண்-
டோம் கட்டத் தடுபபூசி வழஙகபபட்டு அதன் பின்னர 
தற்்போது பூஸடர தடுபபூசியும் வழஙகபபட்டுக் சகோண்-
டிருக்கின்றது. இ்வ அ்னத்துக்கும் அரெோஙகம் 
சபருந்சதோ்க நிதி்யச் செலவிட்டு வருகின்றது. 
இ்வசயல்லோம் ஒருபுறமிருக்க, சகோவிட் சபருந்-
சதோற்று உச்ெத்தில் நிலவிய கோலப பகுதியில் அரெோங-
கம் ்மற்சகோண்ட பணிக்்ள ஒரு்போது்ம மறந்து 
விட முடியோது. அவ்வ்்ளயில் அரெோஙகத்தின் வரு -
மோனத்துக்கோன அத்த்ன கதவுகளு்ம அ்டபட்டுப 
்போயிருந்தன. ஆனோலும் நோட்டு மக்களின் நல்ன 
பிரதோனமோனசதனக் சகோண்டுதோன் சகோவிட் கட்டுப -
போட்டுப பணிக்்ள தஙகுத்டயின்றி அரெோஙகம் 
்மற்சகோண்டு வந்தது.

நோட்டில் தற்்போது சபோரு்ளோதோர சநருக்கடி ்தோன் -
றியிருபபதற்கு இ்வதோன் கோரணஙக்ளோகும். அரசின் 
நிதிக் ்கயிருபபுகள சபரும்ளவில் சகோவிட் துயர -
து்டபபுப பணிகளுக்கோக செலவிடபபட்டு விட்டன. 
அதன் கோரணமோக நோட்டின் சபோரு்ளோதோரமும் வீழ்ச்சி 
நி்ல்மக்குச் சென்று விட்டது. இனி்மல் அரெோங-
கம் சபோரு்ளோதோரத்்தக் கட்டிசயழுபபுவதற்கோக புதிய 
உத்திக்்ள நோட ்வண்டியுள்ளது. எனினும் நோடு 
மீண்டும் சபோரு்ளோதோரத்தில் தன்்ன ஸதிரபபடுத்திக் 
சகோளளுசமன்று சபோரு்ளோதோர நிபுணரகள கூறியி-
ருக்கின்றனர.

அதுவ்ர நோட்டு மக்கள சில சிரமஙக்்ள எதிர-
சகோள்ள ்வண்டியிருக்கின்றது. இன்று உருசவடுத்-
துள்ள வோழ்க்்கச் செலவு அதிகரிபபுக்கு அரெோங-
கத்தின் மீது இலகுவோகப பழி சுமத்தும் பிரெோரத்தில் 
எதிரணியினர ஈடுபட்டு வருவ்தக் கோண முடிகின்-
றது. இன்்றய வோழ்க்்கச் செலவு அதிகரிபபுக்குக் 
கோரணம் என்னசவன்ப்த எதிரணியினர நன்கறிவர. 
ஏசனனில் உலக நோடுகளில் சகோ்ரோனோ ஏற்படுத்திய 
தோக்கஙகள எத்த்கயசதன்பது எதிரணியினருக்குப 
புரியோததல்ல. ஆனோலும் அவரகள உண்்ம்ய 
ம்றத்து, நோட்டு மக்க்்ள தவறோன தி்ெக்கு திருப-
பும் கோரியத்தி்ல்ய ஈடுபடுகின்றனர.

 எதிரணியினரின் இத்த்கய நடவடிக்்க மிகவும் 
தவறோனதோகும். மக்கள மத்தியில் தவறோன அரத்-
தத்்த கற்பிக்க அவரகள முற்படக் கூடோது. சபோரு-
்ளோதோரப போதிபபில் இருந்து நோடு மீளவதற்கோன ஒத்-
து்ழபபுக்்ள அரெோஙகத்துக்கு எதிரணியினரும் 
வழஙகுவ்த அரசியல் நோகரிகம் ஆகும்.

35, டி.ஆர.விஜயவரதன மோவத்்த, சகோழும்பு- - 10

தபோல் சபட்டி இலக்கம் : 834
சதோ்ல்பசி இலக்கம் : 2429429, 2429272, 2429279

சபக்ஸ : 2429270, 2429329,  வி்ளம்பர முகோ்மயோ்ளர : 2429321

தன்னைப் பற்றி அதிகமாகக் கணக்குப் பபாட்டுக் 
ககாண்டு, எல்லை மீறிப் பபாகிற ஒருவர், நுனிக் 
கி்ையில ஏறியவர் அதற்கு பமலும் ஏறிட முயற்சி 
கெயதால எனனை ஆவாப�ா அநதக் கதிக்கு ஆைாவார்.

நுனிக்சகோம்பர ஏறினோர அஃதிறந் தூக்கின்
உயிரக்கிறுதி ஆகி விடும்

குறள் தரும் சிநதனை

4 2022 ஜனவரி 3 திஙகட்கிழ்ம3–01–2022

ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ஜுமோதல் ஊலோ பி்ற 29
பிலவ வருடம் மோரகழி மோதம் 19ம் நோள   திஙகட்கிழ்ம

ஸோதிக் ஷிஹோன்       

தனியார் பாதுகாப்புத் கதாழிற்து-
்றயானைது வைர்நது வரும் ஒரு 
து்றயாகும். பதசிய பாதுகாப் -

புக்கு பஙகளிப்பு கெயவதால இவர்களி -
னைால நாட்டிற்கு வழஙகப்படும் பெ்வ 
அைப்பரியது எனை பாதுகாப்பு கெயலைாைர் 
கெனை�ல கமல குண�த்னை கதரிவித்தார்.

 “கபாருைாதா�த்திற்கு பஙகளிப்பது 
மற்றும் நாட்டு மக்களுக்கு பவ்லை -
வாயப்புக்ை உருவாக்குவது எனபனை 
தவி� மிக முக்கியமாக, இலைங்க 
ப்டத்த�ப்பில பெ்வயாற்றிய வீ�ர்க-
க்ைக் ககாண்டு தனியார் பாதுகாப்பு 
நிறுவனைஙகள், நாட்டின பதசிய பாது -
காப்்ப உறுதி கெயவதில அதிக பங-
களிப்்ப வழஙகி வருகினறனை" எனறு 
அவர் பமலும் கதரிவித்தார்.

 இலைங்க பாதுகாப்பு பெ்வ வழஙகு -
நர்கள் ெஙகத்தின 2021ம் ஆண்டிற்கானை 
வருடாநத கபாதுக் கூட்டம் ககாழும்பு 
தாஜ் ெமுத்தி�ா ப�ாட்டலில ந்டகபற் -
றது. இநத நிகழ்வில பி�தம அதிதியாக 
கலைநது ககாண்டு உ்�யாற்றும் பபாபத 
அவர் இவவாறு கதரிவித்தார்.

   பாதுகாப்பு கெயலைாைர் எனற 
வ்கயில பதசிய பாதுகாப்்ப உறுதிப் -
படுத்தும் கபாறுப்பானைது தனைக்குரியது  
எனை சுட்டிக் காட்டிய அவர், தனியார் 
பாதுகாப்பு நிறுவனைஙக்ைச் பெர்நத 
சுமார்  150,000 இற்கு பமற்பட்ட உறுப் -
பினைர்களும் பதசிய பாதுகாப்பு இயநதி-
�த்தில ஒருஙகி்ணநத பஙகுதா�ர்கைாக 
மாறியுள்ை்த தான உறுதியாக நம்புவ-
தாகவும் கதரிவித்தார்.

 பதசிய பாதுகாப்பிற்கு முக்கியத்து -
வம் அளிக்கும் ெனைாதிபதியின பதர்தல 
விஞ்ாபனைம் கதாடர்பாக குறிப்பிட்ட 
அவர், பதசிய பாதுகாப்பினைது கபறு -
பபறுகள் ொதகமாகபவா அலலைது பாத-
கமாகபவா அ்மநதாலும் அதற்கு 
பாதுகாப்பு கெயலைாைர் எனறவ்கயில 
தாபனை கபாறுப்புக் கூற பவண்டும் 
எனைவும் பதசிய பாதுகாப்பு கதாடர்பானை 
கட்ட்ை, அதிகா�ம், கபாறுப்பு எனபனை 
தனைது பதாளிபலைபய சுமத்தப்பட்டுள்ைது 
எனறும் குறிப்பிட்டார்.

 இலைங்க தனியார் பாதுகாப்பு பெ்வ 
நிறுவனைஙகளின முக்கியஸதர்கள் மத் -
தியில கதாடர்நது உ்�யாற்றிய அவர், 
ககாவிட்-19 கதாற்று கா�ணமாக தற்பபா -
்தய கபாருைாதா� கநருக்கடிக்கு மத் -
தியிலும் நாடு முழுவதும் வைர்ச்சி்யக் 
காட்டும் கதாழிலது்றயாக இத்து்ற 
மாறிவருவ்த சுட்டிக்காட்டினைர்.

 பலைபநாக்கு கெயற்பாடுகள் பற்றிய 

பபாதுமானை அறிவு மற்றும் பாதுகாப்பு 
ொர் கெயலபாடுக்ை ்கயாளும் 
கதாழிலநுட்பம் உள்ளிட்ட இநதத் 
கதாழிலது்ற எதிர்ககாள்ளும் ெவால -
கள் மற்றும் பத்வகள் குறித்து விைக்க-
மளித்த பாதுகாப்பு கெயலைாைர், கபாறுப் -
புக்ை ஏற்கத் தயா�ாகும் மனித மூலைதனை 
முதலீட்டில அறிவு, திறன அபிவிருத்தி 
எனபனை மிக முக்கியமானை கா�ணிகைாக 
அ்மயும் எனை கதரிவித்தார்.

 கு்றவானை அனுகூலைஙகள், இழப் -
பீட்டு கதா்ககள் வழஙகப்படா்ம, 
மு்றயானை காப்புறுதிக் ககாள்்ககள் 
இன்ம மற்றும் ஊழியர்களுக்கானை 
கதாழில அபிவிருத்தி வழிகாட்டல-
கள் இன்ம எனபனை இநத கதாழில -
து்ற்ய பலைவீனைப்படுத்துவதற்கானை 
முக்கியக் கா�ணஙகள் எனை குறிப்பிட்ட 
பாதுகாப்பு கெயலைாைர், பெ்வகளின 

த�த்்த உறுதிகெயய அத்த்கய கு்ற-
பாடுக்ை கு்றப்பதற்கு கபாருத்த -
மானை நடவடிக்்கக்ை பமற்ககாள்ளு -
மாறு ெம்பத்தப்பட்ட து்றயினைருக்கு 
அறிவுத்தல வழஙகினைார்.

கதாழிலநுட்பத்தின முனபனைற்றம் 
மற்றும் வைர்நது வரும் பாதுகாப்பு அச்சு -
றுத்தலக்ை எதிர்ககாள்ளும் வ்கயில 
அதிநவீனை கதாழிலநுட்பம், சிறப்புப் 
பாதுகாப்பு கலவிக்கூடஙகள் மற்றும் 
பயிற்சி ஆகியவற்்ற பநாக்கி நக� 
பவண்டியதன முக்கியத்துவத்்தயும் 
பாதுகாப்புச் கெயலைாைர் எடுத்து்�த்-
தார்.

“இலைங்கயில உள்ை அ்னைத்து பாது-
காப்பு பெ்வ வழஙகுநர்களின நிறுவ -
னைஙகளுக்கு ஒத்து்ழப்பு வழஙகவும், 
அ�ொஙகத்துடனைானை அவர்களின ஒருங -
கி்ணப்்ப பமம்படுத்துவதற்காகவும், 

பாதுகாப்பு அ்மச்சு மற்றும் பதசிய பாது -
காப்பு மற்றும் அனைர்த்த முகா்மத்துவ 
இ�ாொஙக அ்மச்சு ஆகிய்வ எனைது 
த்லை்மதத்துவத்தின கீழ் சிலை நியதிக-
்ையும், ஒழுஙகு விதிக்ையும் அ்மத்-
துள்ைனை. தனியார் பாதுகாப்பு முகவர் 
நிறுவனைஙக்ை பதிவு கெயயும் கெயல -
மு்ற்ய ஒழுஙகுபடுத்துவதற்கும், 
இநதத் கதாழிலது்றயின நலலிணக்கம் 
மற்றும் நி்லையானை தன்ம்யப் பபணு-

வதற்கும் அ்னைத்து முகவர் நி்லையஙக-
ளும் இநத விதிமு்றக்ை க்டபிடிக்க 
பவண்டும் எனறு எதிர்பார்க்கினபறாம்" 
எனறு அவர் பகட்டுக் ககாண்டார். 2022 
ஆம் ஆண்டு முதல இ்ணய அடிப்ப -
்டயிலைானை பதிவு மு்ற உருவாக்கப்ப -
டவுள்ைதாகவும் பாதுகாப்பு கெயலைாைர் 
இஙகு பமலும் கதரிவித்தார்.

இநத நிகழ்வில இலைங்க பாதுகாப்பு 
பெ்வ வழஙகு-
நர்கள் ெஙகத்தின 
த்லைவர், உறுப்பினைர்-
கள் உட்பட ெஙகத்-
தின நிர்வாகிகள், 
அதிதிகள் ஆகிபயார் 
கலைநது ககாண்டனைர்.

நாட்டின் நலனுக்கு அதிக பஙகளிப்பு 
வழஙகும் தனியார் பாதுகாப்புத் துறை

இலைங்கயின மூத்த ப�தநாட்டிய 
நர்த்தகியும், உலைகப் புகழ் கபற்ற 

நடனை க்க்லை்ர் அம�ர் பத்மபூஷன 
வழுவூர் இ�ா்மயாபிள்்ை அவர்க-
ளின சிப�ஷட மாணவியுமானை கலைாநிதி 
கார்த்திகா கபணெர் இநத ஆண்டு பவை-
விழா காணுகிறார். அவுஸதிப�லியா சிட்-
னியில வதியும் இவர், இஙகும் தனைது 
ஆற்றலக்ை அடுத்த த்லைமு்றயினைரி-
டம் கடத்தியவாறு நடனைம் கதாடர்பானை 
ஆயவுக்கட்டு்�க்ையும் நூலக்ை-
யும் எழுதி வருகிறார்.   

அத்துடன சிட்னியிலிருநது தினைமும் 
24 மணி பந�ம் ஒலிப�ப்பாகும் தமிழ் 
ஒலிப�ப்புக் கூட்டுத்தாபனைத்தின தமிழ் 
நிகழ்ச்சியிலும் பகுதிபந� நிகழ்ச்சித் தயா -
ரிப்பாை�ாகவும் ஒலிப�ப்பாை�ாகவும் 
இயஙகி வருகிறார்.   

அவுஸதிப�லியத் தமிழ் இலைக்கிய 
க்லைச்ெஙகம், சிட்னி உயர்தி்ண 
இலைக்கிய வட்டம் ஆகியனைவற்றிலும் 
இ்ணநதிருக்கும் கார்த்திகாவின 
வாழ்வும் பணிகளும் நடனைக்க்லையுடன 
பினனியிருக்கினறனை.   

 இவ�து கவி்ன கனைவு நாட்டிய 
நாடகம் 1982 இல பா�தி நூற்றாண்டு 
காலைத்தில பம்பலைப்பிட்டி ெ�ஸவதி மண் -
டபத்தில பம்டபயறியது.  

ககாழும்பில 'க்லை இலைக்கிய நண்பர்-
கள் கழகம்' எனற அ்மப்பு 1970 களில 

இயஙகியது. இதில எழுத்தாைர்கள் 
ொநதன, மா்வ நித்தியானைநதன, குப்-
பிழான ெண்முகன, பயசு�ாொ, இ்மய -
வன, கநல்லை க. பப�ன, பக. எஸ. சிவ -
குமா�ன உட்பட சிலைர் அஙகம் வகித்து 
அடிக்கடி க்லை, இலைக்கிய ெநதிப்புக்ை 
நடத்திக் ககாண்டிருநதார்கள்.   

 நாடகம், கவி்த, சிறுக்த, நாவல, 
விமர்ெனைம் எனறு அநதக்கலைநது்�-
யாடலகள் அ்மநதிருக்கும். மிகவும் 
த�மானை கருத்துப்பரிமாறலகளுக்கு 
கைம் அ்மத்திருநத அச்ெநதிப்பில ஒரு 
நாள் நாட்டியம் பற்றிய கலைநது்�யா-
டல நடநதது. நடனை நர்த்தகி கார்த்திகா 
கபணெர் எழுதி தமிழ் நாடு தமிழ்ப் புத்-
தகாலையம் 1969 இல கவளியிட்டிருநத 
தமிழர் வைர்த்த ஆடற்க்லை எனற 
நூ்லைபய அனறு பபசுகபாருைாக எடுத் -
திருநதார்கள்.   

பலை ஆண்டுகள் கழித்து அவுஸதி-
ப�லியாவில அறிமுகமானை கார்த்திகா 

கபணெர், அநத நூலின 
இ�ண்டாவது பதிப்பி -
்னையும் காலைம்பதாறும் 
நாட்டியக்க்லை எனற 
தமது மற்றுகமாரு 
நூ்லையும் எனைக்கு 
அனுப்பியிருநதார்.   

ந ா ட் டி ய க் க ் லை 
கதாடர்பாக அவர் நீண்ட 
காலைம் ஆயவு கெயது 
நூலகள் எழுதியுள்ைார்.
நடனை நர்த்தகியாக மாத் -
தி�மனறி தமது ஆயவின 
கவளிப்பாடாக நாட் -
டியக் கலைாநிதியாகவும் 
மிளிர்நதவர்.   

இவர் இதுவ்�யில 
தமிழர் வைர்த்த ஆடற் -
க்லைகள், காலைம் பதாறும் நாட்டியக் -
க்லை, இநதிய நாட்டியத்தின தி�ாவிட 
ம�பு, நாட்டியக்கடலில புதிய அ்லைகள் 

முதலைானை நூலக்ையும் 
வ � வ ா க் கி யி ரு ப் ப வ ர் . 
இவற்றில இநதிய நாட்-
டியத்தின தி�ாவிட ம�பு 
நூல தஞ்ெ பலக்லைக்-
கழகத்தின விருதி்னைப்-
கபற்றுள்ைது.   

ந ா ட் டி ய க் க ் லை க் கு 
கற்ப்னைத்திறனும் அவ -
சியமானைது எனப்த 
தமது முதல குருவானை 
இயல, இ்ெ வாருதி 
ஸ்ரீ வீ�மணி அயயரி-
டம் கற்றிருப்பவர். ப� -
த ந ா ட் டி ய க் க ் லை யி ல 
கபருவிருட்ெம் எனறு 
பபாற்றப்படும் பத்மபூ -
ஷன - நாட்டியகலைாபகெரி 
வழுவூர் இ�ா்மயா பிள்-
்ையின வீட்டிபலைபய 

தஙகியிருநது ப�த நாட்டிய பயிற்சி்ய 
கதாடர்நத பாக்கியொலி.   

 கார்த்திகா ஆயவாை�ாகவும் எழுத்தா -
ை�ாகவும் மாறினைார். இவ�து நூலகள் 
ப�தம் பயிலும் மாணவர்களுக்கும் பயிற் -
றுவிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் பாட நூல -
கைாக விைஙகுகினறனை. தமிழர் வைர்த்த 
ஆடற்க்லைகள் நூலில மட்டுமனறி 
தமது இத� நூலகளிலும் தமது நாட்டியக் 
குருமார்களுக்கும் தம்்ம ஊக்குவித்த 
பப�ாசிரியர்கள் இநதி�பாலைா, ்கலைாெ -
பதி, சிவத்தம்பி, கமௌனைகுரு மற்றும் 
தினைக�ன, தினைக�ன வா�மஞெரி ஆசி-
ரியர் சிவகுருநாதன ஆகிபயா்�யும் 

நி்னைவுபடுத்துகிறார்.   
தமிழர் வைர்த்த ஆடற்க்லைகள் நூ்லை 

" நீஙகளினறி நானில்லை" - எனறு குறிப்-

பிட்டு, தமது அரு்மக்கணவர் அம�ர் 
தியாக�ாொ கபணெர் அவர்களுக்பக 
ெமர்ப்பித்துள்ைார். இநநூலின மூனறா -
வது பதிப்பி்னை ககாழும்பில ்ானைம் 
பதிப்பகம் கவளியிட்டுள்ைது.   

காலைம்பதாறும் நாட்டியக்க்லை நூலின 
மூனறாம் பதிப்்ப ககாழும்பில பூபாலை-
சிஙகம் புத்தகொ்லை கவளியிட்டுள்ைது. 
இதன இ�ண்டாவது பதிப்பு கென்னை -
யில பி�பலை தமிழ்ப்புத்தகாலையத்தினைால 
கவளியானை கபாழுது, 1982 ஆம் ஆண்டு 
தமிழக முதலவர் எம். ஜி. ஆரிடமிருநது 
தமிழக அ�சின விரு்தப் கபற்றுக் 
ககாண்டார் கார்த்திகா கபணெர். 1983 
இற்கு முனனைர் கார்த்திகாவின சிலை 
நிகழ்ச்சிக்ை கண்டு �சித்திருநதாலும் 
அவருடன உ்�யாடும் ெநதர்ப்பம் 
கி்டத்ததில்லை.1983 வனகெயல பலை-
்�யும் இடம்கபய�ச் கெயது விட்டது.
நீண்ட இ்டகவளிக்குப் பினனைர் - அவர் 
சிட்னியில இருக்கும் தகவல அறிநது 
எமது அவுஸதிப�லியா தமிழ் எழுத்தா-
ைர் விழா 2005 ஆம் ஆண்டு சிட்னியில 
நடநத கபாழுது அவருடன கதா்லை -
பபசியில கதாடர்பு ககாண்டு, அவ�து 
மாணவிகளின நிகழ்ச்சி்ய பம்ட -
பயற்றித் தருமாறு பகட்டிருநபதன. 
எமது விருப்பத்்த அவர் நி்றபவற்றித் 
தநதார்.அதன பினனைர் கடநத 2014 இல 
சிட்னியில இலைக்கிய ஆர்வலைர் யபொதா 
பத்மநாதன நடத்திய உயர்தி்ண இலைக்-
கியச் ெநதிப்பில அவ்� ெநதித்து உ்� -
யாடும் ெநதர்ப்பம் கி்டத்தது.   

ஒருநாள் அவப� எனனுடன கதா்லை-
பபசியில கதாடர்புககாண்டு, ATBC 
வாகனைாலிக்கு பபட்டி தருமாறு பகட்ட 
கபாழுது, எனைக்கு ஆச்ெரியமாகவும் 
அதிர்ச்சியாகவும் இருநதது. சுமார் 
ஒரு மணிபந�ம் எனைது எழுத்துலைகம் 
பற்றிய பநர்காண்லை பந�டி ஒலிப�ப்பு 
கெயதார். இதனைாலதான ஏ்னையவர்க-
ளிலிருநது கார்த்திகா பவறுபடும் விதம் 
பற்றி பப�ாசிரியர் கமௌனைகுரு உட்பட 
பலைர் இனறும் அவ்� விதநது பா�ாட்டி 
வருகினறனைர். பவைவிழாக் காணும் 
க்லை்ர் நடனை நர்த்தகி திருமதி கா�த்-
திகா கபணெர், கதாடர்நதும் தமது ஆற் -
றலக்ை எமது ெமூகத்திற்கு அடுத்த 
த்லைமு்றயினைர் ஊடாக கவளிப்படுத்த 
பவண்டும் எனை வாழ்த்துகினபறாம்.

பவளவிழா காணும் நாட்டிய நர்த்தகி   
கலாநிதி கார்ததிகா கணேசர   

இலங்கை பாதுகைாப்பு சே்ை ைழஙகுநரகைள் 
ேஙகைத்தின் 2021ம் ஆண்டிறகைான ைருடாந்த 
பபாதுக் கூடடத்தில் பாதுகைாப்புச் பேயலாளர 
பெனரல் கைமல் குணரத்ன பாராடடு

்தமிழர ைளரத்்த ஆடறகை்லகைள் நூலில் மடடுமன்றி 
்தமது இ்தர நூல்கைளிலும் ்தமது நாடடியக் குருமாரகை-
்ளயும் ்தம்்ம ஊக்குவித்்த சபராசிரியரகைள் இநதி-
ரபாலா, ்கைலாேபதி, சிைத்்தம்பி, பமௌனகுரு மறறும் 
தினகைரன் முன்னாள் ஆசிரியர ஆர. சிைகுருநா்தன் 
ஆகிசயா்ரயும் நி்னவுபடுத்துகிறார கைாரத்திகைா

சல.முருகபூபதி  
(எழுத்தோ்ளர, ஊடகவியலோ்ளர)  
----- அவுஸதி்ரலியோ   



களுத்துறை கல்வி வலயத்-
தில் அறைந்துள்ள அம் -
பலந்துறவ அல்இல்ைமா 

முஸ்லிம் வித்தியமாலயம் பல வழி -
களிலும் வ்ளர்ச்சியறைந்து கல்வித்-
துறையில் முன்னேறைப் பமாறையில் 
பயணித்துக் ககமாண்டிருப்பைமாக-
வும்   பல்கறலக்கழகஙகள ைறறும் 
கல்வியியல் கல்லூரிகளில் கற-
றுக்ககமாண்டிருக்கும் இல்ைமாவின 
ைமாணவர்கள  இைறகு சமானறு பகர்வ-
ைமாகவும்  வித்தியமாலய அதிபர் ரிஸ்மி 
ைஹ்ரூப் கைரிவித்ைமார்.

 "எைது கிரமாைம் பமாணந்துறை 
கைமாகுதியில் சிறிய கிரமாைைமாக 
இருந்ை ்பமாதிலும்  இனறு பமாரமாட்டி 
ககௌரவிக்கப்படும் இல்ைமா கல் -
விக்கூைத்தின 23 ைமாணவர்க்ளமால் 
கிரமாைத்துக்கு கபருறை உண்ைமா -
வைமாகவும் அவர் குறிப்பிட்ைமார். 
எதிர்கமாலத்தில் இந்ை ைமாணவர்கள 
சமூகநல ஆர்வலர்க்ளமாக பமாடுபை  
்வண்டும். இைன மூலம் கிரமாைத்-
தின கல்விச் சூழல் எதிர்கமாலத்தில் 
்ைலும் பிரகமாசைமாகும்  எனே அவர் 
கைரிவித்ைமார்.

  பமாணந்துறை ்கமாட்ைக் கல்விப் 
பிரிவின இல்ைமா முஸ்லிம் வித் -
தியமாலயத்தில் கை ந்ை 2020/2021 
கல்வியமாண்டில் க.கபமா.ை சமா.ை 

ைறறும் உயர்ைரப் பரீட்றசகளில் 
சிைந்ை கபறு்பறுகள கபறை ைமாண-
வர்கற்ளப் பமாரமாட்டி ககௌரவிக்-
கும் விழமா அண்றையில் வித்தியமா-

லய ைண்ைபத்தில் அதிபர் ரிஸ்மி 
ைஹ்ரூப் ைறலறையில் இைம்கபற -
ைது. 

  இல்ைமா வித்தியமாலயத்தின 

பறழய ைமாணவர் சஙக ஏறபமாட்டில் 
இைம்கபறை இந்ை விழமாவில் சமூ -
கநல ைனனேமார்வ கைமாண்டு நிறுவனே 
ைறலவரமா ஹனேமான ஹுறசன பிரைை 

அதிதியமாக கலந்து ககமாண்ைமார். 
இந்ை நிகழ்வில் பல்கறலக்கழகம், 
கல்வியியற கல்லூரி ைறறும் உயர்ை-
ரத்தில் கல்வி பயிலும் ைமாணவர்கள 

பரிசளித்து ககௌர-
வி க் க ப் ப ட் ை னே ர் . 
சமூக்சறவயமா்ளர் 
ஹனேமான ஹுறசன 
க ப மான னே மா ற ை 
்பமார்த்தி ககௌரவிக்-
கப்பட்ைமார்.

  இல்ைமா பறழய 
ைமாணவர் சஙகம் 
ககமாவிட்19 கைமாறறு 
கமாரணைமாக பமாை -
சமாறலகள மூைப்-
பட்ை கமாலத்தில் 
ை மா ண வ ர் க ளின 
கல்வி நிறலறய 
கருத்திற ககமாண்டு 
'ககமா்ரமானேமா கல்வி 

்வறலத் திட்ைம்'  ஒனறை உரு -
வமாக்கி பமாைசமாறலயின 6_ -11 
வகுப்பு ைமாணவர்களுக்கு இலவ -
சைமாக வி்ேை ஒனலயின வகுப் -
புகற்ள நைத்தியைமாக பறழய 
ைமாணவர் சஙக உப கசயலமா்ளர் 
சியமான ைஹ்ரூப் கைரிவித்ைமார்.பல் -
கறலக்கழக ைறறும்  கல்வியியற 
கல்லூரி ைமாணவர்களினேமால் இந்ை 
வகுப்புகள நைத்ைப்பட்ைனே.

  அம்பலந்துறவ ஜும்ஆப்பளளி-
வமாசல் ் பஷ் இைமாம் கைௌலவி எம்.
றசத், பறழய ைமாணவர் சஙக கசய -
லமா்ளர் முகைத் கவுஸ், ைனேமாதிகமாரி 
எம்.பமாஹிர் உளளிட்ை உறுப்பினேர்-
கள,ஆசிரியர்கள ைறறும் கபற்ைமா -
ரும் விழமாவில் கலந்து ககமாண்ைனேர்.
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சுஐப் எம்.காசிம்  ...?

த்கவல் :

மணவை அச�ாகன்  ...?

எம்.எஸ்.எம்.முன்்தஸிர்  ...?
(பாணந்துமை ைத்திய குறூப் நிருபர்)

உளநமாட்டு யுத்ைம் முடிவுக் -
குக் ககமாண்டு வரப்பட்ை 
பினனேர் சிறுபமானறையி-

னேரின உரிறைக்கமானே ்கமாரிக்றககள 
அைஙகிப் ்பமானேைமாக நிறனேத்திருந்-
ைவர்களுக்கு ைமிழ், முஸ்லிம் கட்-
சிகளின சந்திப்புகளும் இந்தியப் 
பிரைைர் ந்ரந்திர்ைமாடிக்கு நகல் 
வறரயும் முயறசிகளும் ஆச்சரியத்-
றை்ய ஏறபடுத்தியுள்ளனே. ்பமார் 
ஓயந்ை ைறுகண்ை, சில ைமிழ்த் 
ைறலறைகள கவளியிட்டிருந்ை 
அறிக்றககற்ளப் பமார்க்கும் ்பமாது 
உரிறைக்கமானே உணர்வுகள அைஙக -
வில்றல எனபது புரிந்ைது. ஆயுைப் 
்பமாரமாட்ைம் முடிவுக்கு வந்ைமாலும் 
அஹிம்றச ரீதியமானே ்பமாரமாட்ைங -
கள கைமாைருகைனபறை்ய இவர்க -

்ளது அனறைய அறிக்றககள புலப் -
படுத்தினே.   

 ஆனேமாலும் நீண்ை கமால வடுக் -
களிலிருந்து மீளவைறகு ைமிழ் -
கைமாழிச் சமூகஙகள இனனும் ையமா -
ரில்றல. இறைத்ைமான இவர்க்ளது 
சந்திப்புக்களின இழுபறிகள 
கமாட்டி நிறகினைனே. இந்ை வடுக்க -
ற்ளப் ்பமாக்குவதிலுள்ள நறை -
முறைச் சிக்கல்கற்ள கற்ளயமாை 
எந்ைப் ்பச்சுவமார்த்றைகளும் 
கவறறியளிக்கமாது. ்பச்ச்ளவில் 
இவவமாைமானே சந்திப்புக்கள நல்ல -
ைமாக இருக்கு்ை ைவிர, நறைமு -
றையில் குறைசமாய்வ கசயயும்.   

 இறறைக்கு மூனறு ைசமாப்ைங -
கற்ளக் கைந்துள்ள இந்திய_ 
-இலஙறக ஒப்பந்ைம், சிறு -
பமானறை சமூகஙகளின உரிறை -
யில் எறைச் சமாதித்திருக்கிைது? 
அனறைய (1987) அ்ை ைனேநி -
றலயில்ைமான வைக்கு, கிழக்கு 
சிறுபமானறை இனேம் உள்ளைமா? 
இறவ ஆரமாயப்பை ்வண்டிய 
விையஙகள. குறிப்பமாக, முஸ்லிம் 
ைறலறைகளுக்கு இந்ை ஆரமாயச்சி 
அவசியம். ஏகனேனில், இறணப்பு 

குறித்ை அச்சம் முஸ்லிம்களி -
ைம்ைமான இருக்கிைது. ஆயுைப் 
்பமாரமாட்ை கமாலத்திலிருந்ை அச்சம் 
இப்்பமாறைக்கு முஸ்லிம்களுக்கு 
அவசியமில்றல, மிைவமாை ைமிழ் 
ைறலறைகற்ள நம்பலமாகைனே 

முஸ்லிம்கற்ள சமாந்ைப்படுத்து -
வது சந்்ைமாேம்ைமான. ஆனேமால், 
இதிலுள்ள சந்்ைகஙகற்ள ்பமாக் -
கும்படி, சமாந்ைப்படுத்தும் இந்ை 
ைமிழ்த் ைறலறைகள நைந்திருக் -
கிைைமா? இதுைமா ன இனறைய 

்களவிகள.    வைக்கும் கிழக் -
கும் இறணக்கப்பட்ைமால் ைமிழ் 
்ைசியவமாைத்துக்குள முஸ்லிம் -
களுக்ககனனே தீர்வு? எழுத்தில் 
இது உத்ைரவமாைப்படுத்ைப்பை -
வில்றல எனகிைது ஒரு முஸ்லிம் 

ைறலறை. ைமிழரசுக் கட்சியின 
முனறனேய கமால தீர்ைமானேஙக -
ளி்ல இறணந்ை வைக்கு, கிழக் -
கில் முஸ்லிம்களுக்கும் ஒரு 
சுயமாட்சிக்கு உத்ைரவமாைமிருக்றக -
யில், இந்ைச் சந்திப்புக்களில் இவ -

விையம் கைளிவமாக்கப்பைமாைது 
ஏன?   

 இவவிையத்றை ைறுபக்கத் -
திலும் பமார்க்க முடிகிைது. இந்ை 
ைமாகமாணஙகற்ள இறணப்பது 
பறறி எப்்பமா்ைமா ்பசப்பட் -
டிருக்றகயில், இப்்பமாது 
எைறகு முஸ்லிம்களுக்கு 
அச்சம்? ்பமாரமாடிய பிரைமானே 
சமூகத்தினேரின பிரச்சிறனேக -
ளுக்்க விடிவினறியிருக்றக -
யில் ைமாயவீட்டுத் ைகரமாறுக்கு 
முஸ்லிம்கள ஏன அவசரப்பை 

்வண்டும்? இந்ை இரட்றைப் பின -
னேல்கற்ள்ய முைலில் இந்ை இரு -
ைரப்பு ைறலறைகளும் அவிழ்க்க 
்வண்டும்.   

 துரதிர்ஷ்ைைமாக, ைஙக்ளது சமூ -
கத்தின உரிறை விையத்தில் ஒரு 

கட்ைறைப்றப ஏறபடுத்துவ -
தில் முஸ்லிம் ைறலறைகள 
பலவீனேைறைந்திருக்கினைனே. 
அைறகமாக ைமிழ்த் ைரப்பு பலை -
றைந்ைது எனபைல்ல கபமாருள. 
ஒப்பீட்ை்ளவில் முஸ்லிம்களி-
ைம்ைமான இந்ைக்கட்றைப்பு 
இல்லமாதிருக்கிைது. எத்ைறனே 
கட்சிகள இருந்ைமாலும் வைக்கு, 
கிழக்கு இறணப்பில் சகல 
ைமிழ்க் கட்சிகளும் ஒருமித்தி-
ருக்கினைனே.   

 உண்றையில் ைமிழ்கைமா-
ழியின பலமும், சிறுபமான-
றையினேரின நிலமும் வைக்கு, 

கிழக்கு இறணப்பில்ைமான பமாதுகமாக்-
கப்படும். கைந்து வந்ை கமாலஙகள 
உணர்த்திய கறைல்கள இறவ. முஸ்-
லிம்களிைத்திலும் இைறகு ைமாறறுக் 
கருத்துக்கள குறைவமாகத்ைமானிருக்கி-
ைது.   

 இறுக்க நிறலப்பமாட்டுைன உள்ள 
இந்ை ைமிழ்த் ைறலறைகள, முஸ்லிம் 
சிவில் சமூகத்துக்குள நுறழந்து பணி-
யமாறறுவது பறறிச் சிந்திப்பதுைமான 
சிைந்ைது. வைக்கு, கிழக்கு ைமாத்திர-
ைனறி, கைனனிலஙறகயிலும் அரசி-
யல் கசயயும் கட்சிகளுக்கு இவவி-
ையத்தில் முடிகவடுப்பது மூச்றச 
விடுவது்பமானை நிறலைமான. 

இைனேமால்ைமான, கைனனிலஙறக 
ைமிழ்்பசும் கூட்ைணியும் இந்ைப் 
்பச்சுக்களிலிருந்து முகத்றை 
திருப்பிக் ககமாண்ை்ைமா கைரியமாது! 
இந்ை திறசைமாைல்களும், ைடுைமா -
ைல்களும் இல்லமாதிருக்க ்வண்டு -
ைமானேமால் இந்தியமாறவ நமாடுவைறகு 
முனனேர் யைமார்த்ைஙகற்ளத் ்ைை 
்வண்டும்.   

இந்தியாவை நாடுைதற்கு முன்னர்   
யதார்்ததங்கவை ததட தைண்டும்

நகரஙகளில் வசிக்கும் 7 முைல் 35 
வயது நிரம்பிய ஆண்களில் 60 
சைவீைம் ்பர் 'கரஃப்ரமாக்டிவ 

எர்ரர்' (Refractive error) எனை ஒளிவி-
லகல் குறைபமாட்ைமால் பமாதிப்பறை-
யும் ஆபத்றை மிக அதிகம் ககமாண்ை-
வர்க்ளமாக இருக்கிைமார்கள. Refractive 
error சரிகசயயப்பைமாவிட்ைமால் 
கண்பமார்றவக் ்கமா்ளமாறு, குருட்டுத்-
ைனறை அல்லது ைஙகலமானே பமார்றவ 
(amblyopia) ்பமானை ்கமா்ளமாறுக-
ளுக்கு அது இட்டுச் கசனறு விடும்.   

 கபருந்கைமாறறு கமாரணைமாக நம் 
அனைமாை வமாழ்வில் சமீபத்தில் ஏற-
பட்ை ைமாறைஙகள பல்்வறு கண் 

பமார்றவ பிரச்சிறனேகற்ள ககமாண்டு 
வந்திருக்கினைனே. அவறறில் ஒரு 
பிரச்சிறனேைமான 'கரஃப்ரமாக்டிவ 
எர்ரர்' எனை ஒளிவிலகல் குறைபமாடு. 
வீட்டில் ைனிறைப்படுத்திக் 
ககமாளளும் நிறலயில், நீண்ை ்நரம் 
ஒளித்திறரறய பமார்த்துக் ககமாண்டி-
ருப்பைன கமாரணைமாக உலக்ளவில் 
திடீகரனே மிகப் கபருை்ளவில் இது 
அதிகரித்திருக்கிைது. ஒளிச்கசறிவின 
மிக அருகமாறையில் நீண்ை ்நரம் 
இருந்து ்வறல பமார்ப்பது ஒளிவி-
லகல் குறைபமாடு ஏறபடுவைறகமானே 
ஆபத்றை அதிகரித்திருக்கிைது.   

 ஒளி மிகச் சரியமாக விழித்திறரயின 
மீது குவிவறை கண்ணின வடிவ-
றைப்பு ைறை கசயயும் ்பமாது ஒளி-
விலகல் குறைபமாடு ஏறபடுகிைது. 
ைஙகலமானே பமார்றவயில் வமாசிப்பது 
கடினேம், கண்கள விலகும் பிைழ்வு, 
்சமார்வு ைறறும் ைறலவலி ்பமானை-
றவகளுக்கு ஒளிவிலகல் குறைபமாடு 
இட்டுச் கசல்கிைது. 'கரஃப்ரமாக்டிவ 

எர்ரர்' கைமாைர்பமாக மிக கபமாதுவமாக 
அறியப்படும் பிரச்சிறனேக்ளமாவனே:   

 கிட்ைப் பமார்றவக் ்கமா்ளமாறு 
கபமாதுவமாக வயது வந்ைவர்களில் 15_ 
-49 சைவீைத்தினேரிறை்யயும் ைறறும் 
இ்ளம் வயதினேர்களில் 1.2-42 சைவீைத்-
தினேரிறை்யயும் உருவமாகிைது.   தூரப்-
பமார்றவ ்கமா்ளமாறு. கபமாதுவமாக வய-
ைமானேவர்களிறை்ய கமாணப்படுகிைது.   

சிைைல் பமார்றவ ஒளிக்கதிர்கற்ள 
பல்்வறு திறசகளுக்கு விலகிச் 
கசல்ல றவத்து ஒரு கபமாதுவமானே 
குவிய றையத்றை உருவமாக்க 
இயலமாது கசயகிைது.   

ைமாக்ைர் ரம்யமா S, முதுநிறல வல்லு-

னேர் – கண் ைருத்துவர்   
 கசனறனே  கைமாக்ைர் அகர்வமால்ஸ் 

கண் ைருத்துவைறனேயின கண் ைருத்-
துவரமானே கைமாக்ைர் எஸ். ரம்யமா பின-
வருைமாறு கூறுகினைமார்.   "ஒளிவிலகல் 

குறைபமாடு அறனேத்து வயதினேறரயும் 
பமாதிக்கக் கூடிய மிக கபமாதுவமானே கண்-
பமார்றவக் ்கமா்ளமாறுகளில் ஒனறு. ைரபு 
சமார்ந்ை (வயது, குடும்ப வரலமாறு ைறறும் 
இனேம் சமார்ந்ை) ைறறும் சுறறுச்சூழல் 
கமாரணஙக்ளமால் (ஒளி குறைவமானே இைத்-
தில் மிக அருகமாறையில் இருந்து அதிக 
்நரம் ்வறல பமார்ப்பது, ைறறும் 
வமாசிப்பது, அதிகம் கவளி்ய கசல்-

லமாைல் வீட்டி்ல்ய இருப்பது, உை-
லுறழப்பு குறைவு ைறறும் சைச்சீரமானே 
உணறவ உண்ணமாைது ்பமானைறவ) 
கண்கள பமாதிப்பறைக்கினைனே.   

 கைந்ை சில வருைஙக்ளமாக ைக்கள 

பலர் வமாசிப்பறை கடினேைமாக 
உணருவைமாக கைரிவித்தி-
ருக்கிைமார்கள. பனைைஙகு 
விடுமுறை நமாட்கள ைறறும் 
குழந்றைகளின குளிர்கமால 
விடுமுறை நமாட்கள கமாரண-
ைமாக இப்பிரச்சிறனே ஏறபட் -
டுள்ளது. பமாதிக்கப்பட்ைவர்க-
ளில் கபரும்பமாலமா்னேமார் கபமாதுவமாக 
நகரஙகளில் வசிப்பவர்க்ளமாக்வ 
இருக்கிைமார்கள. அவர்களில் 60 
சைவீைம் ்பர் 7 இல் இருந்து 35 
வயதுக்குட்பட்ை ஆண்க்ளமாக 
இருக்கிைமார்கள.     சூழ்நிறலறய 
நிறலறையின தீவிரத்தின அடிப்ப -
றையில் ைதிப்பீடு கசயது சிகிச்றச 
அளிக்க ்வண்டும். அறிகுறிக -
்ளறை ஒளிவிலகல் குறைபமாட்றை 
ககமாண்டிருக்கும் ைக்கள அைறகமானே 

சிகிச்றச எடுத்துக் ககமாளவறை 
ைவிர்த்து விைலமாம். இருப்பினும், 
அறிகுறிகள உள்ள ்நமாயமாளிகள, 
கண்ணமாடி,  ககமாண்ைமாக்ட் கலனஸ், 
்பமானைவறறை அணிந்து ககமாளவது, 
ஒளிவிலகல் சீர் கசயயும் அறுறவ சிகிச்-
றசறய ்ைறககமாளவது அல்லது இறவ 
மூனறையும் இறணத்து சிகிச்றச எடுத்-
துக் ககமாளவது ஆகியவறறை கருத்தில் 
ககமாள்ளலமாம். இந்ைப் பிரச்சிறனேயின 
ஒட்டுகைமாத்ை பமாதிப்பு அதிகம் எனபறை 
புரிந்து ககமாள்ள ்வண்டியது மிக முக்-

கியைமானேது.    ஒளிவிலகல் குறைபமாடு 
ஒவகவமாரு வருைமும் உயர்ந்து 
ககமாண்்ை கசல்கிைது. கண்பரி்சமா-
ைறனேகள, ஒளித்திறரறய கமாணும் 
்நரத்றை குறைத்துக் ககமாளவது, 
பரிந்துறரக்கப்பட்ை கண் கண்ணமா-
டிகற்ள அணிந்து ககமாளவது, 20 
20 20 பயிறசிகற்ள ( ஒளித்திறரறய 
கமாணும் ஒவகவமாரு 20 நிமிைத்திற-
குப் பிைகும், 20 அடி தூரத்தில் உள்ள 
ஒரு கபமாருற்ள 20 கசகண்டுகளுக்கு 
நீஙகள பமார்க்க ்வண்டும்) ்ைறககமாள-
வது ைறறும் ஆ்ரமாக்கியைமானே சைச்சீர் 
உணறவ உண்பது ் பமானைறவ மூலம் 

இந்ைப் பிரச்சி-
றனேறய சைமாளிக்க 
நமாம் முயறசி கசய-
யலமாம். இந்ைப் 
பி ர ச் சி ற னே ற ய 
எ தி ர் க க மா ள ்ள 
கசயல்திைன மிக்க 
சிகிச்றச முறைகள 
எளிைமாக கிறைக்-

கும் இந்ை சையத்திலும், கபமாதுைக்க-
ளின அலட்சியம் கமாரணைமாக ஒளிவில-
கல் குறைபமாடு எனபது மிகப் கபரிய 
கபமாது சுகமாைமார சவமாலமாக இருக்கிைது".   
இவவமாறு  கைமாக்ைர் ரம்யமா கைரிவித்-
ைமார்.   

இைையதி்னர் முதல் முதிதயார் ைவை  
ஒளிவில்கல் ்கண்்ார்வைக் குவை்ாடு  

அம்்லந்துவை அல்இல்்ா மு.விக்கு
ப்ருவ் தேர்்தத ்ாணைர் ப்கௌைவிப்பு

தமிழ், முஸ்லிம் கட்சிகளின் சந்திப்புகளும்,   
நரேந்திேர�ோடிக்கு நகல் வரேயும் முயற்சிகளும்!  

ந்கரங்களில் வசிப்்பா்ர அதி்களவில் 
பாதிப்பு; க்கா்ரானா முடக்க ்காலத்தில் 
பலருககும் ஏறபட்டுளள சிக்கல்!   

சிகிசமசையளிப்பது சுலபம்; ஆனால் 
ைக்களின் அலட்சியம் ்காரணைா்க 
பார்மவ பறி்பாகும் ஆபத்து!  
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நாளாந்த எரிவாயு...
இன்று (03) கலந்துரையாடல் நரடபெறவுள்ள-
தாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.  

நா்ளாந்த எரிவாயு ததரவரய பூர்த்தி பெய்யும் 
தநாக்கில் எரிவாயுரவ ஏற்றிய 02 கப்ெல்கள, 
சிலிணடர்களுக்கு எரிவாயு நிைப்பும் நிரலயங்-
கர்ள வந்தரடந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக் -
கது. ெந்ரதயின் ததரவகளில் 80 வீதமான 
எரிவாயுரவ லிட்தைா நிறுவனம் விநிதயா -
கித்து வருவததாடு நுகர்தவார் அதிகாை 
ெரெயின் தைம் மற்றும் கணகாணிப்பின் கீழ் 
தயாரிப்பு ெணிகள முன்பனடுக்கப்ெடுவதா -
கவும் லிட்தைா நிறுவனம் பதரிவித்துள்ளது.  

இதனிரடதய, இதற்கு முன்னர் ெந் -
ரதக்கு விநிதயாகிக்கப்ெட்ட நீலம் மற்றும் 
கறுப்பு நிற முத்திரையிடப்ெட்ட எரிவாயு 
சிலிணடர்கர்ள மீ்ளப் பெறுவதற்கான 
பதாழில்நுட்ெ ரீதியான நடவடிக்ரககள 
முன்பனடுத்துள்ளதாக நிறுவனம் கூறியுள -
்ளது.எதிர்காலத்தில் தாமதமின்றி எரிவா -
யுரவ வழங்கும் இயலுரம தமது நிறுவ -
னத்திற்கு உள்ளதாக லிட்தைா நிறுவனம் 

சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.  கடந்த சில மாதங் -
க்ளாக ெந்ரதயில் எரிவாயு தட்டுப்ொடு 
காணப்ெடுவததாடு உலக ெந்ரதயில் எரிவா -
யுவிரல உயர்ந்த நிரலயில் கடந்த ஒக்தடா -
ெர் மாதம் முதல் ெரமயல் எரிவாயு விரல 
அதிகரிக்கப்ெட்டது.அதன்ெடி, 12.5 கிதலா -
கிைாம் ெரமயல் எரிவாயுவின் புதிய விரல 
ரூ.2,750 ரூொவாகவும் 5 கிதலாகிைாம் 
ெரமயல் எரிவாயுவின் விரல ரூ.1,101 
ரூொவாகவும் 2.5 கிதலாகிைாம் ெரமயல் 
எரிவாயுவின் புதிய விரல ரூ.520 ஆகவும் 
அதிகரிக்கப்ெட்டது.  

இருந்தும் ெந்ரதயில் பதாடர்ச்சியாக எரி -
பொருள தட்டுப்ொடு காணப்ெடுவததாடு 
கலரவ பதாடர்ொன குழப்ெம் காைண -
மாக அதநக சிலிணடர் பவடிப்பு ெம்ெவங் -
கள ெதிவாகின.இந்த நிரலயில் எரிவாயு 
சிலிணடரின் தைம் குறித்து ஆைாய அைொங் -
கம் நடவடிக்ரக எடுத்தததாடு ெந்ரதயில் 
இருந்த சிலிணடர்கர்ள அகற்றவும் நடவ -
டிக்ரக எடுக்கப்ெட்டது.  

தகளவிரய விட குரறவாகதவ ெந் -
ரதக்கு எரிபொருள விநிதயாகிக்கப்ெடும் 
நிரலயில் பதாடர்ச்சியாக எரிவாயு பெற 
நீணட வரிரெ காணப்ெடுவது குறிப்பி -
டத்தக்கது.இந்த நிரலயில் மக்கள மாற்று 
வழிகர்ள நாட ஆைம்பித்துள்ளததாடு 
மணபணணபணய் அடுப்புகளுக்கும் 
விறகு அடுப்புகளுக்கும் கிைாக்கி ஏற்ெட் -
டுள்ளது.எரிபொருள இன்றி நூற்றுக்கணக் -
கான த�ாட்டல்களும் மூடப்ெட்டுள்ளது 
குறிப்பிடத்தக்கது. லாப்  தகஸ் விநிதயா -
கம் தரடப்ெட்டுள்ள  நிரலயில் லிட்தைா 
தகஸுக்கான தகளவி தமலும் அதிகரித் -
துள்ளது.  

எதிர்வரும் காலங்களில் ஒவபவாரு 
இைணடு தினங்களுக்கும் ஒரு தடரவ, 
ெரமயல் எரிவாயுரவ ஏற்றிய கப்ெல் நாட் -
டிற்கு வரும் எனவும் லிட்தைா தகஸ் நிறுவ -
னம் பதரிவித்துள்ளது. எரிபொருள விநிதயா -
கம் வழரமக்கு திரும்பிய பின்னர் நிரலரம 
சீைாகும் என எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது.(ொ) 

ஹட்்டன் மஹலன்ட்ஸ் ...
அதி தவகமாக உலக நாடுகர்ள அரட-
யா்ளம் காணுவதில் இந்த ொதரன 
நிரலநாட்டியுள்ளார்.

உலக வரைப்ெடத்தின் அரனத்து 
நாடுகர்ளயும் துல்லியமாக அரடயா-
்ளம் காட்டி அவர் இந்த ொதரனரய 
நிரலநாட்டியுள்ளார்.

எவவித அரடயா்ளங்கத்ளா 
அல்லது எந்தவிதமான எழுத்துக்-
கத்ளா இல்லாத நிறங்களில் மட்டும் 
நாடுகள அரடயா்ளப்ெடுத்தப்ெட்ட 
உலக வரைெடத்தில் லவனீஷ் இந்த 
ொதரனரய நிரலநாட்டியுள்ளார் 
என்ெது குறிப்பிடத்தக்கது.

இவவாறு உலக நாடுகர்ள அரட-
யா்ளம் காட்டுவதற்காக லவனீஷ், 3 
நிமிடங்கள மற்றும் 16 பெகன்கர்ள 

மட்டுதம எடுத்துக் பகாணடார் 
என்ெது குறிப்பிடத்தக்கது.

இவைது தந்ரத ஓர் கணனி தொதனா-
சிரியர் என்ெதுடன், தாய் லிந்துரல-த-
லவாக்கரலயின் மருத்துவர் என்ெது 
குறிப்பிடத்தக்கது. தற்பொழுது பகாட்-
டகரல பிைததெத்தில் வசித்து வரும் 
லவனீஸ் �ட்டன் ர�லன்ஸ் கல்லூ-
ரியில் கல்வி கற்று வருகின்றார் என்ெது 
குறிப்பிடத்தக்கது.5 வயது 7 மாதங்கள 
27 நாட்களில் அவர் இந்த ொதரனரய 
நிரலநாட்டியுள்ளார்.

கடந்த 2018ம் ஆணடு ஏப்ைல் மாதம் 
30ம் திகதி இந்த ொதரன நிகழ்த்தப்-
ெட்ட தொதிலும், உலக ொதரன 
புத்தகத்தில் தநற்ரறய தினதம இந்த 
ொதரன அங்கீகரிக்கப்ெட்டது.

்கட்்டாயைாக்கும் நம்டமுமை...
பெய்ய குரறந்தது இன்னும் இைணடு 
வாைங்கள ஆகுபமன சுகாதாை அரமச்-
ெர் பக�லிய ைம்புக்பவல்ல பதரி-
வித்தார். தடுப்பூசி அட்ரடரய எடுத்-
துச்பெல்வது அவசியமா அல்லது QR 
குறியீட்ரட அறிமுகப்ெடுத்துவது 
தொன்ற பிற காைணிகள இன்னும் 
இறுதி பெய்யப்ெட தவணடும் 
என்றும் அவர்  பதரிவித்தார்.

தடுப்பூசி அட்ரடரய எடுத்துச் 
பெல்வதற்குப் ெதிலாக QR குறி-
யீட்ரட அறிமுகப்ெடுத்துவது மக்-

களுக்கு வெதியாக இருக்கும் என்று 
கருதுவதாகவும் அவர் தமலும் குறிப்-
பிட்டார்.

எனதவ, QR குறியீட்ரட அறிமுகப்-
ெடுத்த பதாழில்நுட்ெ அரமச்சுடன் 
இரணந்து ததரவயான ஏற்ொடுகள 
தமற்பகாள்ளப்ெட்டு வருவதாகவும்  
அரமச்ெர் தமலும் பதரிவித்தார்.

எவவாறாயினும், இந்த மாத இறு-
திக்குள ததரவயான நடவடிக்ரக-
கள நிச்ெயமாக இறுதி பெய்யப்ெடும் 
என்றும்  அவர் வலியுறுத்தினார்.

மின்்ார ்கட்்டணதம்த...
இலாெ தநாக்கில் வழங்குவதில்ரல 
எனவும் அவர் பதரிவித்தார்.  

மின்ொைத்ததரவயில் அதிக்ளவு 
அனல் மின் மற்றும் நீர் மின் உற்ெத்தி 
மூலம் உற்ெத்தி பெய்யப்ெடுகிறது. 

எரிபொருள மூலமான மின் உற்ெத்-
திக்கு அதிக நிதி பெலவாவது குறிப்-
பிடத்தக்கது. எரிபொருள விரல 
உயர்வுடன் உற்ெத்தி பெலவு உயர்ந்-
துள்ளது.(ொ) 

ஓைானில் துன்புறுத்தலுக்குளளான ... 
வீட்டு எஜமானர்க்ளால் ொலியல் 
துன்புறுத்தல், தாக்குதல், தீரவப்பு 
மற்றும் ெம்ெ்ளம் வழங்கப்ெடாரம 
உளளிட்ட ெல்தவறு வரகயான துன்-
புறுத்தல்களுக்கு உள்ளாகியுள்ளதாக 
பதரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. அவர்கள 
இலங்ரக தூதைக 'சுைக்ா' தடுப்பு 
ரமயத்தில் தடுத்து ரவக்கப்ெட்டு 

இலங்ரகக்கு அனுப்ெப்ெட்டதாக 
பதரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது.ஓமானில் 
உள்ள இலங்ரக தூதைகம் மற்றும் 
இலங்ரக பவளிநாட்டு தவரல -
வாய்ப்பு ெணியகம் ஆகியவற்றின் 
அதிகாரிகள இரணந்து ெணிப்-
பெணகர்ள நாட்டுக்கு அரழத்து 
வை நடவடிக்ரக எடுத்துள்ளனர். 

நிறுவனங்களுக்கிம்டயிலலயான ...
எரிவாயு தட்டுப்ொட்டின் பின்னணி -
யில் வர்த்தக துரறயில் பிைச்சிரன 
இருப்ெதாகவும், எரிவாயு நிறுவ -
னங்கர்ள பகாளவனவு பெய்து 
ஒன்றிரணக்கும் தவரலத்திட் -
டம் தற்பொழுது  முன்பனடுக்கப் -
ெட்டு வருகின்ற  இவதவர்ளயில்   
சிலர் தமது வியாொை இலக்ரக 
அரடந்துபகாள்ள   குழம்பிய 
குட்ரடயில்  மீன்பிடிப்ெது தொல  
பெயற்ெட்டு வருகின்றனர்.  
இதனால் அைொங்கத்ரத மக்கள 
விமர்சிக்க தவணடிய நிரல ஏற் -
ெட்டுள்ளதாகவும் அவர் வலியு -
றுத்தியுள்ளார்.

ஆகதவ, ஒரு நெர் அல்லது 

குழு வர்த்தக  தநாக்கத்திற்காக 
மக்கர்ள தவணடுபமன்தற நசுக் -
கமுன்வருவார்க்ளானால்  அந்த 
தநைத்தில் அைசு தரலயிட்டு மக் -
களுக்காக உதவும் நடவடிக்ரக -
கர்ள தமற்பகாளளும்.  

எரிவாயு விற்ெரனரய 
இப்தொது இைணடு பெரிய நிறுவ -
னங்கள மட்டுதம பெய்து   வரு -
கின்றதாகவும் இதரன இன்னும்   
ஏறக்குரறய ஐந்து நிறுவனங்க -
்ளாக அதிகரிக்கப்ெடுமானால்   
நிறுவனங்களுக்கு இரடதயயான 
தொட்டி மக்களுக்கு தமலும் ெல -
னளித்திருக்கும் என்றும் அரமச் -
ெர் தமலும் பதரிவித்தார்.

லைாட்்டார் ம்க்கிள...
இந்த விெத்து ெணடாைகம - பகஸ்தெவ 
வீதியில் பவல்மில்ல பிைததெத்தில் 
இடம்பெற்றுள்ளது.

ெம்ெவத்தில் உயிரிழந்தவர்களில் 
ெணடாைகம, வல்கம ெகுதிரயச் 
தெர்ந்த 21 வயதுரடய ஆணும், கணடி 
பிைததெத்தில் வசிக்கும் 19 வயதுரடய 
பெணணும் என அரடயா்ளம் காணப்-
ெட்டுள்ளனர்.

இருவரும் பகஸ்தெவயில் இருந்து 
ெணடாைகம தநாக்கி தமாட்டார் ரெக்-
கிளில் பென்று பகாணடிருந்த தொது, 
தமாட்டார் ரெக்கிள வீதிரய விட்டு 
விலகி விெத்துக்குள்ளானதாக கூறப்ெ-
டுகின்றது.

இந்நிரலயில் அதில் இருவரும் 
உயிரிழந்துள்ளதாக ெணடாைகம 
பொலிஸார் பதரிவித்துள்ளனர். 

இன்று மு்தல் ்்கல அர் ஊழியர்்களும் ...  
இன்று முதல் வழரமயான 

முரறயில் ெணி இடம்பெறுவதனால் 
ெகல திரணக்க்ளங்களிலும் சுகாதாை 
வழிமுரறகர்ள முரறயாக கரடப்-
பிடிப்ெது அவசியமாகும்.  நாட்டின் 
வழரமயான நடவடிக்ரககள இடம்பெ-
றுவதால் அைெதெரவயும் புத்தாணடில் 
இருந்து வழரமப்தொன்று இடம்-
பெற தவணடும். பகாவிட் பதாற்றின் 
காைணமாக அைெ தெரவ ஊழியர்க-
ளுக்கு 2 வருட காலம் பதாடர் ெம்ெ-
்ளம் வழங்கப்ெட்டுள்ளது.  

ததசியக் பகாடி ஏற்றப்ெட்டு, 
ததசிய கீதம் இரெக்கப்ெட்டு, அைெ 
தெரவ பிைமாணம் பெய்து   இன்ரறய  

தினம் கடரமகள ஆைம்பிக்கப்ெட-
வுள்ளன.

பகாதைானா ெைவல் காைணமாக 
முக்கியமானவர்கர்ளத் தவிை, அைெ 
ஊழியர்கர்ள வீட்டிலிருந்து தவரல 
பெய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்ெட்டரம 
குறிப்பிடத்தக்கது.

ததரவயின் அடிப்ெரடயில் ஊழி-
யர்கர்ள ெணிக்கு அரழப்ெதற்காக 
நிறுவக பிைதானிக்கு அதிகாைம் 
வழங்கும் நரடமுரற புத்தாணடு 
பதாடக்கம் இைத்து பெய்யப்ெடு -
வதாக அைெதெரவ, மாகாணெரெ 
மற்றும் உளளூைாட்சி மன்ற அரமச்சு 
பதரிவித்துள்ளது.  

ல்காடிக்்கணக்்கான ச்ாததுக்்கள...
ெந்ததகிக்கப்ெடுகிறது.
ெம்ெவ இடத்திற்கு கரைச்சி 

பிைததெ ெரெயின் தீ அரணப்பு 
பிரிவினர் பென்று தீயிரன 11 மணி-
ய்ளவில முழுரமயாக கட்டுப்ெ-
டுத்தினர்.

கிளிபநாச்சியில் உள்ள ொரிய கட் -

டடப் பொருட்கள விற்ெரன நிரல-
யங்களில் ஒன்றாக இயங்கி வந்த 
தமற்ெடி நிறுவனத்தின் ஏற்ெட்ட 
தீயினால் தகாடிக்கான பெறுமதி -
யான கட்டடப் பொருட்கள எரிந்து 
அழிந்தும், முற்றாகவும், ெகுதிய்ள-
விலும் தெதமரடந்துமுள்ளன.

்தனியான முஸ்லிம் கூட்்டணிமய...
உருவாக்கப்ெடவுள்ள புதிய கூட் -

டணியும், ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன 
பெைமுனவுடன் கூட்டணி அரமப்-
ெதற்கான தெச்சுவார்த்ரதயில் ஈடு-
ெட்டுள்ளது. கடந்த வைவு பெலவுத் 

திட்டத்திற்கு ஆதைவாக வாக்களித்த 
முஸ்லிம் ொைாளுமன்ற உறுப்பினர்க-
ளுக்கு எதிைாக கட்சிகள ஒழுக்காற்று 
நடவடிக்ரக எடுத்துள்ளரமயும் 
குறிப்பிடத்தக்கது.

்க்டற்கமரயில் நீரா்டச்... (03 ஆம் பக்்கத ச்தா்டர்)

அனுமதிக்கப்ெட்ட தொதிலும் 
அவர்களில் இருவர் உயிரிழந்தனர் என 
பொலிஸார் பதரிவித்துள்ளனர். இவவி-

ருவரும் ெமுனகம மற்றும் ஏக்கல பிைதத-
ெங்கர்ளச் தெர்ந்த 17, 23 வயதானவர்கள 
என பொலிஸார் பதரிவித்துள்ளனர்.

மீன்பிடிக்்க ச்ன்ைவர்... (03 ஆம் பக்்கத ச்தா்டர்)

இவவாறு ெடலமாக மீட்கப்ெட் -
டவைாவார். இதில் உயிரிழந்தவரின் 
ெடலம் பிதைத ெரிதொதரனக்காக 
அக்கரைப்ெற்று ஆதாை ரவத்தியொ-

ரலயில் ஒப்ெரடக்கப்ெட்டுள்ளது-
டன், இது பதாடர்ொன விொைரண-
கர்ள திருக்தகாவில் பொலிஸார்  
தமற்பகாணடுவருகின்றனர்.

வல்சவட்டிததுமை... (03 ஆம் பக்்கத ச்தா்டர்)

குற்றச்ொட்டில் வழக்குப் ெதிவு 
பெய்து பென்ரனயில் உள்ள 
எக்தமார் நீதிமன்றில் ஆஜர்ெடுத்தப் -
ெட்டனர்.

இந்நிரலயில், எல்ரலதாணடிய 
குற்றச்ொட்டில் சிரறயில் அரடக் -
கப்ெட்ட வல்பவட்டித்துரறரய 

தெர்ந்த இரு மீனவர்கர்ளயும் 
விடுதரல பெய்யுமாறு இந்திய அைசு 
தநற்று நீதிமன்றுக்கு ெரிந்துரை பெய்-
துள்ளது.

அதன் பிைகாைம் அடுத்த வாைம் 
இவர்கள விடுதரல பெய்யப்ெடு-
வார்கள என எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது.

48 ைணி லநரததில்...(03 ஆம் பக்்கத ச்தா்டர்)

பதரிவித்தார்.விெத்துக்களில் ஒதை 
நாளில் 18 தெர் உயிரிழந்தரம 
ொதாைணமான விடயம் அல்ல 
எனவும் அவர் தமலும் பதரிவித் -
தார்.இதில் ொடொரல மாணவர் -
களும் அடங்குவதாக பொலிஸ் 
ஊடகப் தெச்ொ்ளர் தமலும் பதரி -
வித்தார்.  

 கடந்த 48 மணி தநைத்தில் 
நாட்டின் ெல்தவறு ெகுதிகளில் 
நரடபெற்ற வீதி விெத்துகள 
மற்றும் நீரில் மூழ்கி 18 தெர் உயி -
ரிழந்துள்ளனர்.  

 வீதி விெத்துக்களில்14 தெர் உயி -
ரிழந்துள்ளதுடன் தமலும் நாளவர் 
நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்துள்ளதாக 
பொலிஸார் பதரிவித்துள்ளனர்.  

இந்த விெத்தில் 7 தெர் ெடுகாய -
மரடந்து சிகிச்ரெ பெற்று வருவ -
தாக தொலீொர் பதரிவித்தனர்.  

யாழ்ப்ொணம் கணடி பிைதான 
வீதியில் தணணிக்கு்ளம் ெகுதி -
யில் தநற்று முன்தினம் (01) இைவு 
முச்ெக்கை வணடிபயான்று பகப் 
வணடியுடன் தநருக்கு தநர் தமாதி 
விெத்துக்குள்ளானதில் ரவத்தி -
யொரலயில் அனுமதிக்கப்ெட்டு 
உயிரிழந்துள்ளார்.  

ெணடாைகம, பவல்மில்ல பிை -
ததெத்தில் தநற்று (02) அதிகாரல 
4.30 மணிய்ளவில் இடம்பெற்ற 
தமாட்டார் ரெக்கிள விெத்தில் 
இருவர் உயிரிழந்துள்ளனர்.  

உயிரிழந்தவர்கள ெணடாைகம, 

வல்கம ெகுதிரயச் தெர்ந்த 21 வய -
துரடயவர் மற்றும் கணடிரயச் 
தெர்ந்த 19 வயதுரடயவர் என 
அரடயா்ளம் காணப்ெட்டுள்ள -
னர்.  ெணடாைகமவில் தவகமாக 
வந்த கார் மற்றுபமாரு வாக -
னத்ரத முந்திச் பெல்ல முற்ெட்ட 
தொது முச்ெக்கை வணடியுடன் 
டிப்ெர் வாகனம் தமாதியதில் ஒரு 
குழந்ரத உட்ெட ஒதை குடும்ெத் -
ரதச் தெர்ந்த ஐவர் மற்றும் முச்ெக் -
கை வணடியில் ெயணித்த இருவர் 
ெடுகாயமரடந்துள்ளனர்.  

 தநற்று முன்தினம் 12.30 மணிய -
்ளவில் புரகயிைத கடரவயில் கார் 
ஒன்று புரகயிைதத்துடன் தமாதிய -
தில் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார்.  

தமலும் மகன் பெல்பி புரகப்ெ -
டம் எடுக்கச் பென்ற தவர்ளயில் 
பதனியாய ெத்தலகம ெத்மலா நீர் -
வீழ்ச்சியில் வழுக்கி கீதழ விழுந் -
ததில் தந்ரத மற்றும் ஒதை குடும் -
ெத்ரதச் தெர்ந்த இரு மகன்கள 
உயிரிழந்துள்ளனர்.  

மகரனக் காப்ொற்றுவதற்காக 
தந்ரத நீர்வீழ்ச்சியில் குதித்துள -
்ளார். ஒதை குடும்ெத்ரதச் தெர்ந்த 
தாய், தந்ரத, மகன் மற்றும் இரு 
மகளகள சுற்றுலா பென்ற தொதத 
இவவிெத்து இடம்பெற்றுள்ளது.
காலி, கிந்ததாட்ரட ெகுதிரயச் 
தெர்ந்த தந்ரதயும் மகனுதமஇவ-
வாறு உயிரிழந்துள்ளனர்.                             
                         (ொ)  

2022ல் அரசு ்கவிழும்... (03 ஆம் பக்்கத ச்தா்டர்)

வீதிகர்ளயும் அபிவிருத்தி பெய் -
வதற்கு நடவடிக்ரக எடுக்கப்ெ -
டும். அபிவிருத்தி பெய்யப்ெட 
தவணடிய பிைததெ வீதிகர்ள 
அரடயா்ளம் காணுமாறு வீதி 
அபிவிருத்தி அதிகாை ெரெயின் 
பிைாந்திய அலுவலக அதிகாரிக -
ளுக்கு ெணிப்புரை வழங்குமாறும் 
அரமச்ெர் தஜான்ஸ்டன் பெர் -
னாணதடா பதரிவித்துள்ளார்.   

 எதிர்க்கட்சிகள ஆட்சிரய 
கவிழ்க்க மட்டுதம பெயல்ெடுகின் -

றன. மக்கள நலமாக இருந்தால் 
தான் ஆட்சிரய பிடிக்க முடியும். 
அதிகாைத்திற்கு வருவது ெற்றி 
சிந்திப்ெதற்கு முன்னர் பகாவிட் 
பநருக்கடிரய துரிதமாக முடிவு 
காணெது எப்ெடி என்று ொர்க்க 
தவணடும். 

அைொங்கத்ரத விமர்சிப்ெ -
தால் ெயனில்ரல. நாட்ரடக் 
கட்டிபயழுப்ெ எதிர்க்கட்சிக -
ளுக்குத் திட்டம் இருந்தால் 24 
மணி தநைத்தில் முன்ரவக்கு -

மாறு ெவால் விட்தடன்.இதுவரை 
அந்த ெவால் ஏற்கப்ெடவில்ரல. 
நாபடன்ற ரீதியில் இந்த ெவால் -
கர்ள எவவாறு பவற்றிபகாளவது 
என்ெது குறித்து எதிர்க்கட்சிக -
ளுக்கு இத்தருணத்தில் நிரனவூட் -
டுவதாகவும் அரமச்ெர் தஜான்ஸ் -
டன் பெர்னாணதடா தமலும் 
பதரிவித்துள்ளார்.   

2022ல் அைொங்கம் கவிழ்ந்துவி -
டும் என எதிர்க்கட்சிகளும் கூறு -
கின்றன.எதிர்க்கட்சிக்கு கனவு 

காண உரிரம உணடு.ஆனால் 
நனவாக்க முடியாத ெகல் கனவு -
கர்ள எதிர்கட்சிகள காணகின்றன. 
இன்னும் ெல ஆணடுகள நாம் 
தான் ஆட்சியில் இருப்தொம். 
அதிகாைத்திற்கு வைத் துடிப்ெரத 
விடுத்து பொறுப்புள்ள எதிைணி -
யாக இருந்தால் பகாவிட் பநருக் -
கடியில் இருந்து மீளவதற்கு ஒத்து -
ரழக்க தவணடும் என அரமச்ெர் 
தஜான்ஸ்டன் பெர்னாணதடா 
பதரிவித்துள்ளார்.   

ஸ்ரீலங்கா சு்தநதிரக் ்கட்சியின் சிலரஷ்ட உப ்தமலவர்்களிசலாருவரும் லைல்ைா்காண 
முன்னாள ஆளுநருைான ்காலஞச்ன்ை அஸ்சஸெய்யித அலவி சைௌலானாவின் 
90வது பிைந்த தினம் ஜனவரி 1ஆம் தி்கதி ச்தஹிவமள சிலலான் லராஸ்வூட் வர-
லவறபு ைண்டபததில் நம்டசபறைது.  அலவி சைௌலானாவின் பு்தல்வர்்களான  நஜீப்  
சைௌலானா  ைறறும் நக்கீப் சைௌலானா ஆகிலயார்  இமணநது ஒழுஙகு ச்ய்்த இந-
நி்கழ்வில்  ்கல்வியமைச்்ர் திலனஷ  குணவர்த்தன, நீதியமைச்்ர்  அலி்ப்ரி, பாராளு-
ைன்ை உறுப்பினர் விஜி்த லஹரத,  முன்னாள பாராளுைன்ை உறுப்பினர்  ஏ.எச்.எம். 
சபௌசி,  ்வுதி அலரபிய தூதுவராலயததின் ச்யலாளர் ்கலாநிதி ்காலித அல் ைக்்கா 
ைறறும் ை்தத்தமலவர்்களும் ்கலநதுச்காணடுளளம்தப் ப்டங்களில் ்காணலாம்.     

(ப்டங்கள; ச்தஹிவமள ்கல்கிம் வில்்ட நிருபர்)

நாட்டில் ைருநது ்தட்டுப்பாட்ம்ட...
மருந்துப் பொருட்கள வழங்கல் 
மற்றும் ஒழுங்குமுரற அரமச்சின் 
பெயலா்ளருக்கு கடிதம் ஒன்ரற 
அனுப்பி ரவத்துள்ளததாடு, குறிப்-
ொக கடனுதவிக்கான கடிதங்கர்ள 
பெலுத்தும் தொது,   மருந்துகளுக்கு 
முன்னுரிரம வழங்குமாறு தகாரி-
யுள்ளது.

இல்லாவிட்டால், நாட்டில் மருந்-

துப் பொருட்களுக்கு தட்டுப்ொடு 
ஏற்ெடக்கூடும் என அந்த நிறுவனம் 
பதரிவித்துள்ளது.

இதததவர்ள, படாலர் பிைச்சிரன 
காைணமாக அரிசி, சீனி உளளிட்ட 
அத்தியாவசியப் பொருட்களின் 
இறக்குமதி பெரிதும் ொதிக்கப்ெட்-
டுள்ளதாக அைொங்கத் தகவல்கள 
பதரிவிக்கின்றன.

்தங்கததின் விமல மீணடும்...
பெய்யப்ெடுகின்றது. உலக ெந்ரத-
யில் தங்கத்தின் விரல, அபமரிக்க 
படாலரின் விரலக்தகற்ெ நிர்ணயிக்-
கப்ெடுகின்றது.

இந்த நிலவைப்ெடி ஒரு அவுணஸ் 
தங்கத்தின் விரல 1818 படாலைாக 
காணப்ெடுவதாக உலக ெந்ரத நில -
வைம் கூறுகிறது.

்க்டந்த இரு வாரங்களில்...

எதிர்வரும் காலங்களில் அரடயா்ளம் 
காணப்ெடும் புதிய ஒமி்க்தைான் தநாயா-
்ளர்கர்ள வீடுகளிதலதய ரவத்து சிகிச்ரெ-
யளிக்கும் முரறரய நரடமுரறப்ெடுத்த 
தவணடி ஏற்ெடும் என்றும் அவர் குறிப்பிட் -
டுள்ளார்.

இது பதாடர்பில் அவர் தமலும் பதரிவித் -
துள்ளதாவது,

கடந்த இரு வாைங்களில் ஒமி்க்தைான் 
திரிபு ெைவலரடயும் வீதத்தில் அதிக -
ரிப்ரெ அவதானிக்க கூடியதாகவுள்ளது. 
இதுவரையில் 48 ஒமி்க்தைான் தநாயா்ளர் -
கள அரடயா்ளங்காணப்ெட்டுள்ளனா்.

இவர்கள பிைதானமாக பகாழும்பு 
மற்றும் கம்ெ�ா ஆகிய மாவட்டங்களி -
தலதய அதிக்ளவில் அரடயா்ளங்காணப் -
ெட்டுள்ளனா்.

அநுைாதபுைம் மாவட்டத்திலும் ஒமிக் -
தைான் பதாற்றுக்குள்ளானவர்கள அரடயா -
்ளங்காணப்ெட்டுள்ளனா். ஒமி்க்தைான் 

பதாற்றிலுள்ள எச்ெரிக்ரக தன்ரமரய 
புரிந்துபகாள்ள தவணடும். சுகாதாை 
ஆதலாெரனகர்ள முரறயாக கரடப்பி -
டிக்க தவணடியது அவசியமாகும். பதாற்று 
நிரலரம தீவிைமரடவதற்கு வாய்ப்ெளிக் -
கப்ெடக் கூடாது.

வீடுகளிதலதய ரவத்து சிகிச்ரெயளிக் -
கும் முரறக்காக கடந்த 7ஆம் திகதியி -
லிருந்து 31ஆம் திகதி வரையான காலப் -
ெகுதியில் ஒரு இலட்ெத்து 20 ஆயிைத்து 
72 தொ் ெதிவாகியிருந்தனா்.இதுவரை -
யில் சிகிச்ரெ நடவடிக்ரககர்ள நிரறவ -
ரடந்து ஒரு இலட்ெத்து 25 ஆயிைத்து 168 
தொ் விடுவிக்கப்ெட்டுள்ளனா்.

இதததவர்ள தநாய் அறிகுறிகள 
இல்லாத பகாதைானா தநாயா்ளர்கள ெமூ -
கத்தில் இருக்க கூடும் என்ெதால் ெகலரும் 
ெகல பொது இடங்களிலும் சுகாதாை விதி-
முரறகர்ள கடுரமயாக பின்ெற்ற தவண-
டியது அவசியமாகும் என்றும் அவர் வலியு-
றுத்தியுள்ளார்.

்தமிழ் லபசும் ்கட்சி்களின்... (03 ஆம் பக்்கத ச்தா்டர்)

புதிய நகல் ஆவணம் தயாரிக்கும் 
முயற்சி முன்பனடுக்கப்ெட்டுள்ளது.

புதிய ஆவண நகல் தயாரிப்புக்காக 
தமிழ் முற்தொக்குக் கூட்டணியின் 
தரலவர் மதனா கதணென் அனுப் -
பிரவத்த குறிப்பும் இதன்தொது 
ெரிசீலரனக்கு எடுத்துக்பகாள்ளப் -

ெட்டுள்ளது. அந்த ஆவணத்தில் அை -
ெரமப்பின் 13ஆவது திருத்தத்ரத 
முழுரமயாக நரடமுரறப்ெடுத்தி 
அதற்கு அப்ொலும் பெல்தவாம் 
என 1987 முல் இலங்ரக – இந் -
தியத் தரலவர்கள வழங்கிய உறு -
திபமாழிகள நிரனவூட்டப்ெட் -

டுள்ளதாக பதரிவிக்கப்ெடுகிறது. 
இந்த முயற்சியில் எம்.ஏ.சுமந்தி -
ைன், ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கி -
ைஸின் தரலவர் ைவூப் �க்கீம், 
ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிைஸின் 
பொதுச்பெயலா்ளர் நிஸாம் 
காரியப்ெர்,  புப்ளாட் தரலவர் 

த.சித்தார்த்தன், பைதலா தரலவர் 
பெல்வம் அரடக்கலநாதன், 
பைதலாவின் தெச்ொ்ளரும் இந்த 
முயற்சியின் இரணப்ொ்ளருமான 
சுதைந்திைன் குருொமி ஆகிதயார் 
ெங்குெற்றியிருந்தரம குறிப்பிடத் -
தக்கது.



அநுராதபுரம் தினகரன் நிருபர்                

ககாழும்பு - மட்டககளப்பு ரயில் 
சேவைகள் அவனத்தும் கலாகைை ரயில் 
நிவலயம் ைவர மடடுப்படுத்தப்படடுள்-
ளதாக கலாகைை ரயில் நிவலய உயர் 
அதிகாரிகயாருைர் தினகரனுககு கதரி-
வித்தார்.

சீதுையில் இருந்து திருசகாணமவல 
ச�ாககி கேன்றுககாண்டிருந்த சகாதுவம 
மாவிவன ஏற்றிச் கேல்லும் ேரககு  ரயில் 
க்டந்த 31 ஆம் திகதி கைள்ளிககிழவம 
பகல் கலாகைை ரயில் நிவலயத்திற்கு 
அருகில்  த்டம்புரண்்டதாசலசய மட-
்டககளப்பு ைவரயான ரயில் சேவைகள் 
அவனத்தும் பாதிககப்படடுள்ளது்டன் 
கலாகைை ைவர மடடுப்படுத்தப்பட-
டுள்ளதாக கதரிவிககப்படுகின்்றது.

த்டம்புரண்்ட சகாதுவம மாவிவன 
ஏற்றிச் கேல்லும் ஆறு கன்்டனர் கபட-

டிகளும் சமலும் சில ரயில் கபடடிக-
வளயும் தண்்டைாளத்தில் வைத்து அவ்-
வி்டத்திலிருந்து அப்பு்றப்படுத்துைதற்கு 
ரயில்சை திவணககள கதாழினுடப 
ஊழியர்கள் �்டைடிகவக எடுத்துள்ள 
சபாதிலும் த்டம்புரண்்ட  ரயில் என்ஜின் 
ஏவனய என்ஜின்கவள வி்டவும் அதிக 
பாரம் கூடியதாக  காணப்படுைதா-
சலசய  என்ஜிவன தண்்டைாளத்தில் 
வைத்து அப்பு்றப்படுத்துைதற்கு  கதாழி-
னுடப உத்திசயாகத்தர்களுககு  பாரிய 
சிககல் ஏற்படடுள்ளதாக கதரிவிககப்ப-
டுகின்்றது. 

பாதிககப்படடுள்ள மட்டககளப்பு 
ரயில் சேவைகள் அவனத்தும்  இன்று 03 
ஆம் திகதி  திஙகடகிழவம மாவலயாகும்  
சபாது ைழவமககு திரும்புைதற்கான 
ோத்தியம் காணப்படுைதாக கலாகைை 
ரயில் நிவலயத்தின் உயரதிகாரி சமலும் 
கதரிவித்தார்.
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க�ொழும்பு டீ.எஸ். சேனொநொயக� �ல்லூரியில் இஸ்்ொமிய தின நி�ழ்வு

க்கொழும்பு  டீ.எஸ். சேனொநொயக்க ்கல்லூரியின் 41 
ஆவது வருடொந்த இஸ்்ொமிய தினம் ்கடந்தவொரம் ்கல் -
லூரியின் பிர்தொன ைணடபத்தில் நமடகபற்றது.

பொடேொம்யின் இஸ்்ொமிக ைஜ்லிஸினொல் ஏறபொடு 
கேயயபபட்டிருந்த இநநி்கழ்வுககு பிர்தை அதிதியொ்க 
சிசரஷட ேட்டத்்தரணி நத்வீ பஹொவுதீன் ைறறும் 
சி்றபபு விருநதினரொ்க ரியொஸ் ேங்கொனி ஆகிசயொரு -
டன் பொடேொம் அதிபர் பிரேன்ன உடமு்கநதிரம், ைன்்ற 
கபொறுபபொசிரிமய பிர்க்தௌஸியொ பொறூக ைறறும் 
ஆசிரியர்்கள், பமழய ைொணவர்்கள், கபறச்றொர்்கள், 
பொடேொம் இஸ்்ொமிக ைஜ்லிஸ் உறுபபினர்்கள், ைொண -
வர்்கள் என ப்ரும் ்க்நது க்கொணடனர்.பொடேொம் 
இஸ்்ொமிக ைஜ்லிஸ் ஒருங்கமைத்திருந்த இநநி்கழ்வில் 
க்கொசரொனொ ்கொ் விடுமும்றயில் பல்சவறு இஸ்்ொமிய -
சபொட்டி நி்கழ்ச்சி்கமை ்த்கவல் க்தொழில் நுட்பத்தின் உ்த -
வியுடன் நடொத்தி கவறறி கபற்ற ைொணவர்்களுககு ப்தக -
்கங்களும், ேொன்றி்தழ்்களும் வழஙகி மவக்கபபட்டது.

இநநி்கழ்மவ சி்றபபிககும் மு்கைொ்க ப் ்கம் நி்கழ்ச் -
சி்களும் ஒழுஙகு கேயயபபட்டிந்ததுடன் "அல்-–இகரொ" 
ேஞ்சிம்கயும் கவளியிட்டு மவக்கபபட்டது.

2021 டிேம்பர் மாத இறு-
திககுள் சுமார் 120,000 
சபர் கைளி�ாடடு சைவல-
ைாய்ப்புககு  கேல்ைதற்காக 
இலஙவக கைளி�ாடடு 
சைவலைாய்ப்புப் பணிய-
கத்தில் பதிவு கேய்துள்ள-
தாக கைளி�ாடடு சைவல-
ைாய்ப்பு ஊககுவிப்பு 
இராஜாஙக அவமச்ேர் பிரியஙகர ஜய-
ரத்ன கதரிவித்தார்.  

 கட்டாரிற்கு கேல்ல 30,000 சபரும், 
ேவுதி அசரபியாவிற்கு 27,000 சபரும், 
ஐககிய அரபு எமிசரடஸில் சைவல-
ைாய்ப்புககாக சுமார் 20,000 சபரும் 
பதிவு கேய்துள்ளதாக அைர் கூறினார்.

மத்திய கிழககு �ாடுகளுககு 
கைளிசய, கதன் ககாரியாவில் 1,400, 

சிஙகப்பூரில் 1,100, வேப்ர-
ஸில் 1,600 மற்றும் ஜப்பா-
னில் 800 சைவலகள் பதிவு 
கேய்யப்படடுள்ளன. 

ஜப்பான் சபான்்ற அதிக 
ஊதியம் கபறும் �ாடுகளில் 
கதாழிலாளர்கவள அதிக 
ஊதியம் கபறும் சைவல-
களுககு அனுப்புைதற்-

கான திட்டம் உள்ளதாகவும் கதன் 
ககாரியா, ருசமனியா, இஸசரல், 
சபாலந்து மற்றும் வேப்ரஸ அதிக 
தி்றன் ைாய்ந்த கதாழிலாளர்கவள 
கைளி�ாடுகளுககு சைவலககு 
அனுப்புைது மற்றும் �லன்புரி ைேதி-
கவள அதிகரிப்பது சபான்்ற திட்டங-
கள் முன்கனடுககப்படுைதாகவும் 
அைர் குறிப்பிட்டார்.  

த�ொழில்ொய்ப்பிற்ொ்  
த்ளிநொடு தெல்ல   
120,000 பேர் ேதிவு

மககளின் பிரச்சிவனகளுககு 
தீர்வு கிவ்டககாவிட்டால் பதவி 
விலக தயாராக உள்ளதாக இரா-
ஜாஙக அவமச்ேர் நிமல் லன்ோ 
கதரிவித்துள்ளார்.  நீர்ககாழும்-
பில் இ்டம்கபற்்ற நிகழகைான்-

றின் பின்னர் ஊ்டகஙகளுககு 
கருத்து கதரிவிககும் சபாசத அைர் 
இவ்ைாறு கதரிவித்தார்.  தற்சபாது 
�ாடடில் எரிைாயு இல்வல, மககள் 
ைரிவேயில் நிற்கி்றார்கள், வீடடிற்கு 
எடுத்துச் கேல்லும்சபாது எரிைாயு 

கைடிககி்றது.சில நிறுைனஙக-
ளுககு கபாறுப்பற்்றைர்கள் நியமிக-
கப்படடுள்ளனர். யாராைது பதவி-
கவள கபாறுப்சபற்்றால் அவதச் 
ேரிைர கேய்ய சைண்டும் என்றும் 
அைர் கதரிவித்தார்.  (பா)  

ஹம்பொநச்தொட்மட 'வீக்கயொர் கபௌணசடஷன்' ஹம்பொநச்தொட்மட இகரொ ஆரம்ப வித்தியொ்யத்தின் ்தரம் ஐநது ைொணவர்்களுக்கொ்க இ்வே ்கருத்்தரஙக்கொன்ம்ற   
நடத்தியது. ்கருத்்தரஙகில் ்தம்வர் அனஸ் முஸொபர் உமரயொறறுவ்தமனயும் ்க்நதுக்கொணட ைொணவர்்களில் ஒருபகுதியினமரயும் படங்களில் ்கொண்ொம்.
 படங்கள்: ஹம்பொநச்தொட்மடகுறூப நிருபர் 

கதனியாய பல்சலகம ேத்மவல நீர்வீழச்-
சியில் நீரா்டச் கேன்்ற ஒசர குடும்பத்வதச் 
சேர்ந்த தந்வதயும் மகனும்  நீரில் மூழகி 
உயிரிழந்துள்ளதாக கதனியாய கபாலிஸார் 
கதரிவித்துள்ளனர். கேல்பி ப்டம் எடுகக 
முற்பட்ட சபாது இந்த விபத்து ேம்பவித்-
துள்ளது.

காலி, கிந்சதாடவ்ட, மஹா ஹபுகல 
பகுதிவயச் சேர்ந்த கமாஹமட தாஹிர் 
கமாஹமட மின்ோர் (ையது 48) மற்றும் 
அைரது மகன்   கமாஹமட கமாஹீர் (ையது 
16) ஆகிசயார் உயிரிழந்துள்ளனர். இரண்்டா-

ைது மாடியில் இருந்து தனது மகன் கேல்பி  
புவகப்ப்டம் எடுகக தயாரான சபாது  தைறி 
நீர்வீழச்சியில் விழுந்துள்ளார். அைவர காப்-
பாற்்ற தந்வத நீர்வீழச்சியில் குதித்ததாகவும், 
அதன் பின்னர் இருைரும் நீரில் மூழகி உயி-
ரிழந்ததாகவும் கபாலிஸார் கதரிவிககின்்ற-
னர்.

உயிரிழந்த இருைரின் ே்டலஙகவள-
யும் மீடடு  எடுப்பதற்கு க்டற்பவ்டயின-
ரின் உதவிவய கபாலிஸார் �ாடியசதாடு, 
கதனியாய கபாலிஸார் சமலதிக விோர-
வணகவள சமற்ககாண்டு ைருகின்்றனர்.

�ந்�-ம்ன் உயிர்்்ை
ேலிதெடுத� தெலபி ஆ்ெ

மக்ள் பிரச்சி்ை்ளுககு  
தீர்வின்பறேல ே�வி வி்லகுப்ன்

க�ொழும்பு மட்டக�ளப்பு ரயில் சேவை�ள் 
�்ொகைை ைவர முனகனடுப்பு

�ாடடில் சமலும் 24 ககாவிட 
மரணஙகள் சுகாதார சேவைகள் 
பணிப்பாளர் �ாயகத்தால் உறுதிப்-
படுத்தப்படடுள்ளன.  அதன்படி, 
இலஙவகயில் இதுைவர பதிைான 
கமாத்த ககாவிட மரணஙகளின் 
எண்ணிகவக 15,019 ஆக பதிைாகி-
யுள்ளது.  

இசதசைவள, ககாசரானா 
கதாற்றில் இருந்து சமலும் 224 சபர் 
பூரணமாக குணமவ்டந்து வீடு திரும்-

பியுள்ளதாக சுகாதார அவமச்சு கதரி-
வித்துள்ளது.  

இதற்கவமய, இதுைவர 
ககாசரானா கதாற்றில் இருந்து பூர-
ணமாக குணமவ்டந்தைர்களின் 
எண்ணிகவக 560,949 ஆக அதிகரித்-
துள்ளது.  இந்நிவலயில், �ாடடில் 
ககாசரானா கதாற்றுககு உள்ளான-
ைர்களின் எண்ணிகவக 587,596 அதி-
கரித்துள்ளதாக சுகாதார அவமச்சு 
அறிவித்துள்ளது.  

க�ொவிட மரணங�ள் 24 பதிைொகியுள்ளது  

gfpuq;f Vy tpw;gid
njtpEtu gpuNjr rig

njtpEtu gpuNjr rigf;Fr; nrhe;jkhd fPof;fhZk; thfdq;fs; kw;Wk; ,ae;jpuq;fs; 

gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;fg;gLk;

thfdq;fs; kw;Wk; ,ae;jpuhjpfs;

njhlh; ,y thfdk; Fiwe;jgl;r Nfs;tp &gh

01 SPRA 2504 buf;lh; 200>000.00

02 ts;sk; vd;[pd; 2000.00

03 kpjitg; glF 5000.00

04 nfhq;wPl; fyit ,ae;jpuk; 2000.00

05 n[dNul;lh; 60>000.00

06 if buf;lh; 1000.00

njtpEtu gpuNjr rigf;Fr; nrhe;jkhd thfd Kw;wntspapy; itf;fg;gl;Ls;s 

thfdq;fs; kw;Wk; ,ae;jpuhjpfs; 2022.01.05Mk; jpfjp Kjy; mYtyf ehl;fspy; 

ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;. gfpuq;f Vy tpw;gid 2022.01.28 nts;spf;fpoik K.g.10.30,w;F 

gpuNjr rig thfd Kw;wntspapy; ,lk;ngWk;. md;iwa jpdj;jpw;F nfhs;tdthsuhy; 

fPo;f;fhZk; epge;jidfSf;F ,zq;fpr; nraw;gly; Ntz;Lk;.

01.  thfdj;jpd; gjpit xg;gilj;jy; kw;Wk; mt; thfdq;fis epWj;jp cs;s ,lq;fspy;  

,Ue;J mfw;wp ntspapy; nfhz;L nry;tjw;fhf Vw;gLk; nryTfs; nfhs;tdthsuhy; 

Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;.

02.  thfd Vy tpw;gid ,lk;ngw;W 02 ehl;fSf;Fs; nfhs;tdthsuhy; Fwpj;j thfdk;  

my;yJ ,ae;jpuhjpfSf;fhd KOikahd njhifia nrYj;jp mt; ,lj;jpypUe;J 

mfw;wpf; nfhs;sy; Ntz;Lk;. mj;Jld; gpuNjr rigapdhy; mt;thfdq;fspd; 

nghWg;G Vw;fg;glkhl;lhJ.

03.  Fwpj;j jpdk; Fwpj;j Neuj;jpw;F Vy tpw;gidf;F rKfkspj;jy; Ntz;Lk;. gpd;dh; 

tUifje;J Nfhhpf;if itf;f KbahJ.

04.  Nkyjpf tpguq;fis ,t; mYtyfj;jpd; 041-2222571 njh.Ng ,yf;fj;jpy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

R[Pt ntjNf>

jiyth;>

gpuNjr rig> njtpEtu
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இந்து சமய கலாசார அலுவல்-
கள் திணைககளத்தின் ஏற்ாட்டில் 
வவுனியா வவஙகலச் வசட்டிககு-
ளம் கணைசபுரம் ் த்திரகாளியம்மன் 
ஆலய முன்்றலில் வெய்வீக கிராம 

நிகழ்வு சி்றப்ாக நணைவ்ற்றது.  
வவஙகலச் வசட்டிககுளம் கணை -

சபுரம் சித்திவிநாயகர் ஆலயத்தி-
லிருந்து அ்றவநறி மாைவர்கள் 
்ல்ணவறு்ட்ை ணவைஙகளில் 

கணலநிகழ்வுகளுைன் ஆன்மிக 
விழிபபுைர்வு ஊர்வலத்தில் கலந்து 
வகாணைனர்.  ஊர்வலம் கணைசபு-
ரம் ஸ்ரீ்த்திரகாளியம்மன் ஆலயம் 
வணர இைம்வ்ற்றது.  

அெணனத்வொைர்ந்து விருந்தினர் -
கள் மாணல அணிவித்து வரணவறகப-
்ட்ைனர். வெய்வீக கிராம நிகழ்வில் 
முெல் நிகழ்வாக நந்தி வகாடிணயற-
்றப்ட்டு அ்றவநறி கீெம்இணசக-

கப்ட்ைது. அெணனத் வொைர்ந்து 
ஆலய வழி்ாடு, ணகாமாொ 
வழி்ாடு, குருபூணச, பிடியரிசி 
ணசமிபபு, வஸ்து ொனம், மரநடுணக 
என்்ன சி்றப்ான முண்றயில் இைம்-

வ்ற்றன.  வொைர்ந்து மஙகல விளக -
ணகற்றல் ்ஞசபுராை ்ாராயைம் 
இைம்வ்ற்றது.  நிகழ்வுகள் வவஙக-
லச் வசட்டிகுள உெவி பிரணெச வசய -
லாளர் ெ.ெர்ணமந்திரா ெணலணமயில் 
நணைவ்ற்றன.

வரணவறபுணரயிணனயும் நிகழ் -
வின் முககியத்துவத்திணனயும் 
வவஙகல வசட்டிகுள இந்து கலாசார 
உத்திணயாகத்ெர் சிவ.கணேந்திரகுமா-
ரும் ஆசியுணரயிணன ஐ.ணகாடீஸ்வ-
ரம்பிள்ணள குருககளும் வாழ்த்துணர-
யிணன சுவாமி ணகவல்யானாந்ெவும் 
சி்றபபுணரயிணன புளியஙகுளம் ஆசி -
ரியர் வாணணம விருத்தி நிணலய 
முகாணமயாளர் ச.வேயச்சந்திரனும் 
நிகழ்த்தினார்கள். 

இந்நிகழ்வில் பிரெமரின் இந்து 
மெ விவகாரஙகளுககான இணைப-
்ாளர் கலாநிதி சிவஸ்ரீ ராமச்சந்திர 
குருககள் ்ாபு சர்மா   பிரெம விருந்-
தினராக கலந்து சி்றபபித்ெணம குறிப-
பிைத்ெககொகும்.  

வவுனியாவில் சிறப்ாக நடைப்றற பெய்வீக கிராம நிகழ்வு

யாழ்.பரீட் இகபால் 2021 கலாபூஷண விருதுககு தெரிவு
யாழ்.்ரீட் இக்ால் 2021 

கலாபூஷை விருதுககு வெரிவு  
வசய்யப்ட்டுள்ளார்.

யாழ்ப்ாைம் ஒஸ்மா-
னியா கல்லூரியில் கல்வி 
கற்ற இவர் ்ல வருைஙகளாக 
எழுத்துத்துண்றயில் ெைம்-
்தித்து வருகி்றார். இவர் 
்த்திரிணககளில் சர்வணெச 
தினஙகள், உலக நாட்டு ெணல-
வர்களின் வரலாறு, விஞ்ானிகளின் 
வரலாறு, இஸ்லாமிய கட்டுணரகள், 
உலக புதினக கட்டுணரகள், வரலாறறு 
வொைர்கணளயும் எழுதியுள்ளார். 
்ன்முக ஆளுணம வகாணை இவர் 
இலஙணக ஒலி்ரபபுக கூட்டுத்ொ -்
னம், முஸ்லிம் ணசணவயில் "இஸ்லா-
மிய புத்ொணடு முஹர்ரம்", "கலாநிதி 
ஏ.எம்.ஏ.அஸீஸ் அவர்களின் இனிய 

நிணனவுகள்" எனும் ெணலப-
புகளில் ஆககஙகணள ெயா-
ரித்து குரல் ்திவு வகாடுத்-
துள்ளார்.  இவர் சமாொன 
நீதிவானாகவும் இருந்து 
ணசணவயாறறுகி்றார்.  

யாழ்.்ரீட் இக்ால்   
"யாழ்.முஸ்லிம் இலக-
கிய ணோதி", "ரத்ன தீ்ம்", 
"ணெணசாெய தீ்ம்", "கணல-

மாமணி", "ணெசாபிமானி இலககிய 
வசம்மல்" ஆகிய விருதுகணளயும் வ்ற-
றுள்ளார். இவர் யாழ்ப்ாைம் மஸ்்ற 
உத்தீன் ்ாைசாணல, யாழ்ப்ாைம் 
ஒஸ்மானியா கல்லூரி ்ணைய மாைவ-
ராவார். இவர் யாழ்ப்ாைம் ணசானகத் 
வெருணவச் ணசர்ந்ெ மர்ஹஹூம்களான 
்ரீட்-்றஸீனா ெம்்தியின் மூத்ெ புெல்வ-
ராவார்.  

வவுனியா விபத்தில் மரணித்ெ 
இளைஞனுககு நீதி ககட்டு கபாராட்்டம்

வவுனியா விணசை நிரு்ர்  

வவுனியா, ொணடிககுளம் ்கு -
தியில் இைம்வ்ற்ற வி்த்தில் மர -
ணித்ெ இணள்னுககு நீதி ணகட்டு 
ஏ9 வீதிணய மறித்து ண்ாராட்ைம் 
ஒன்று இைம்வ்றறுள்ளது. இெணன-
யடுத்து விணசை அதிரடிப ்ணையி-
னரும், இராணுவமும் களமி்றககப-
்ட்டு நிலணம கட்டுப்ாட்டின் கீழ் 
வகாணடு வரப்ட்ைது.   

வகாழும்பில் இருந்து யாழ்ப்ா-
ைம் ணநாககிச் வசன்்ற ெனியார் 
ஊைக நிறுவனம் ஒன்றிறகு வசாந்-
ெமான பிககப ரக வாகனமும், 
வநாச்சி ணமாட்ணைப ்குதியில் 
இருந்து வவுனியா நகணர ணநாககி 

வந்ெ முச்சககர வணடியும் ொண-
டிககுளம் ்குதியில் ணநருககு ணநர் 
ணமாதி வி்த்துககுள்ளானது. குறித்ெ 
வி்த்ணெயடுத்து முச்சககரவணடி 
ெைம்புரணடு முழுணமயாக ணசெம-
ணைந்துள்ளதுைன், பிககப வாகனம் 
கட்டுப்ாட்ணையிைந்து அருகில் 
இருந்ெ மரத்துைனும் ணமாதியுள்ளது.  

குறித்ெ வி்த்தில் முச்சககர வணடி 
சாரதியான வவுனியா, ணொணிக-
கல் ்குதிணயச் ணசர்ந்ெ 32 வயொன 
ரஜீ்ன் என்்வர் சம்்வ இைத்-
திணலணய மரைமணைந்துள்ளார். 
வி்த்து வொைர்பில் வவுனியா 
ண்ாககுவரத்து வ்ாலிசார் விசார -
ணைகணள முன்வனடுத்ெனர். 

மீண்டும் ஏறபட்டுளை சநெர்பபத்ளெ 
நழுவ வி்டககூ்டாது

ெமிழின  விடுெணலககான 
ண்ாராட்ைத்தில் ்ல்ணவறு 
சந்ெர்ப்ஙகள் எமககு ஏற்ட்-
டுள்ள  ண்ாதும் அணவ நழுவ-
விட்ைணம ொன் கைந்ெ கால 
வரலா்றாக உள்ள நிணலயில் 
ெறண்ாது  மீணடுவமாரு 
சந்ெர்ப்ம் உருவாகியுள்ள 
நிணலயில் அெணன நழுவ 
விட்டுவிைககூைாது  என்று ஈைமககள் 
புரட்சிகர விடுெணல முன்னணியின் 
வசயலாளர் சிவசகதி ஆனந்ென்  ்கி-
ரஙகமான ணவணடுணகாணள விடுத்-
துள்ளார்.

அவர் வவளியிட்டுள்ள ஊைகங-
களுககான அறிகணகயில் ணமலும் 
வெரிவிககப்ட்டுள்ளொவது, இலங-

ணகணய ணமயப்டுத்தி 
ஏற்ட்டிருககும் பூணகா-
ளபண்ாட்டியின் ்ஙகுொ-
ரர்களான  இந்தியா, சீனா, 
அவமரிககா ஆகியன ென்ன-
லன்கணள ணமயப்டுத்தி 
காய்கணள நகர்த்ெ  ஆரம்பித்-
துள்ளன.

இதில் அவமரிககா, இந்-
தியாணவ முன்னிணலப்டுத்திய  
நகர்விணன இலஙணக விையத்தில் 
ணகயாள்கின்்றது. அணெண்ான்ண்ற 
ஏணனய ணமறகுலக  நாடுகளும் அவ்வி-
ெமான நகர்விணனணய பின்்றறுகின்-
்றன. இந்நிணலயில் இலஙணகயில் 
மீணடும் ஏற்ட்டுள்ள சந்ெர்ப்த்ணெ 
நழுவ விைககூைாது என்்றார்.

கிளிபநாச்சியில் கடைைப்ாருள் 
விற்டை நிடையத்தில் ்ாரிய தீ

கிளிவநாச்சி குறூப நிரு்ர்  

 கிளிவநாச்சி ணசவியர் கணைச் சந்-
திககருகில் இயஙகி வந்ெ அமுெ 
கைல் கட்ைை வ்ாருட்கள் விற்ணன 
நிணலயத்தில் ணநறறு (02) காணல 9.30 
மணியளவில் இைம்வ்ற்ற   ்ாரிய 
தீ அனர்த்ெம் காரைமாக ணகாடிகக-

ைககான வ்றும-
தியான வ்ாருட்-

கள் எரிந்து அழிந்துள்ளன.   மின்சார 
ஒழுககு காரைமாக தீ ஏற்ட்டிருகக-
லாம் என சந்ணெகிககப்டுகி்றது.  

சம்்வ இைத்திறகு கணரச்சி 
பிரணெச சண்யின் தீ அணைபபு பிரி-
வினர் வசன்று தீயிணன 11 மணியள-
வில் முழுணமயாக கட்டுப்டுத்தி-

னார்கள். 
கிளிவநாச்சியில் உள்ள ்ாரிய கட்-

ைைப வ்ாருட்கள் விற்ணன நிணல-
யஙகளில் ஒன்்றாக இயஙகி வந்ெ 
ணமற்டி நிறுவனத்தில் ஏற்ட்ை 
தீயினால் ணகாடிககைககான வ்றும-
தியான கட்ைைப வ்ாருட்கள் எரிந்து 
அழிந்தும், முற்றாகவும், ்குதியளவி-
லும் ணசெமணைந்துமுள்ளன.   

மன்ார மாவட்்டத்தில் இவ் வரு்டத்தின 
1 ஆவது தகாகரா்ா மரணம் பதிவு

மன்னார் குறூப  நிரு்ர்

மன்னார் மாவட்ைத்தில் ணநறறு 
முந்தினம்  சனிககிைணம (1) 
வகாணரானா மரைம் ஒன்று ்தி -
வாகியுள்ள நிணலயில் மன்னார்  
மாவட்ைத்தில் ெறண்ாது வணர 35 
வகாணரானா மரைஙகள் ்திவாகி 
உள்ளொக மன்னார்  மாவட்ை பிராந் -
திய சுகாொர ணசணவகள் ்ணிப்ா-
ளர் ணவத்தியர் ரி.விணனாென்  வெரி -
வித்ொர்.

இவ்விையம் வொைர்்ாக அவர் 
ணமலும் வெரிவிகணகயில்,,,,

மன்னார் மாவட்ை வ்ாது ணவத்-
தியசாணலயில்  ணநறறு முன்தினம்  

சனிககிைணம (1) இவ் வருைத்தின் 
முெலாவது வகாணரானா வொறறு 
மரைம் ்திவாகி உள்ளது.

மாந்ணெ  ணமறகு பிரணெச வசய-
லாளர் பிரிணவ ணசர்ந்ெ 70 வயது -
ணைய  முதியவர் ஒருவர் கைந்ெ  
30 ஆம் திகதி மன்னார் மாவட்ை 
ணவத்தியசாணலயில் சிகிச்ணசககாக  
அனுமதிககப்ட்ைார். அவருககு 
ணமறவகாள்ளப்ட்ை பீ.சி.ஆர்.்ரி-
ணசாெணனயின் ண்ாது வகாணரானா 
வொறறு உறுதி வசய்யப்ட்ைது.

இந்ெ நிணலயில் அவர் ணவத்திய-
சாணலயில் சிகிச்ணச வ்றறு வந்ெ 
நிணலயில்,வகாணரானா வொறறின் 
காரைமாக ஏற்ட்ை நிணமானியா 

காய்ச்சல் காரைமாக   சனிககிைணம 
(1) சிகிச்ணச ்லன் இன்றி உயிரிைந்-
ொர். இவ் வருைத்திறகான 1 ஆவது 
வகாணரானா மரைம் ணநறறு முன்தி-
னம் ்திவாகி உள்ளது. ெறண்ாது 
வணர மன்னார் மாவட்ைத்தில் 35 
வகாணரானா மரைஙகள் ்திவாகி 
உள்ளன.

மன்னார்  மாவட்ைத்தில் வமாத்ெ-
மாக 3183 வகாணரானா வொற்றாளர் -
கள் அணையாளம்  காைப்ட்டுள்-
ளனர்.இவர்களில் கைந்ெ வருைம் 
2021 ஆம் ஆணடு 3166 வகாணரானா  
வொற்றாளர்கள் அணையாளம் காை 
ப்ட்டுள்ளனர்  என அவர் ணமலும் 
வெரிவித்ொர்.

 "்காமைந்கர்" (www.karainews.com) என்ற இமையத்தள சஞ்சிம்க இயக்குநர் திைவியநா்தன தீசனுமைய பூைை அனுசைமையுைன 2022 ஆண்டிற்கான பஞ்சாங்க நாட்்காட்டி 
வவள்ளிக்கிழமை வவளியிட்டு மவக்்கபபட்ைது. இதில் பிை்தை அதிதியா்க யாழபபாை பல்்கமை்கழ்க துமைவவந்தர் சிவவ்காழுநது சிறிசறகுைைாஜா ்கைநது சி்றபபித்தார். நாட்-
்காட்டி வவளியீட்டுமையிமன ்காமைந்கர் யாழறைன ்கல்லூரி ஓய்வு நிமை அதிபர் வவ.முரு்கமூர்ததி நி்கழததினார். நாட்்காட்டி நி்கழவு அனுசைமையாளர் சார்பில் .்க.நிைை்தாசனும் 
்காமைந்கர் இைஙம்க வஙகி மு்காமையாளர் ஆகி|வயாரும் இதில் ்கைநது சி்றபபித்தனர்.   

ககாடிககணககா் தபாருட்கள எரிநது நாசம்

தபாலிஸ் உத்திகயாகத்ெரின
ச்டலம் மீட்பு
யாழ். விணசை நிரு்ர் 

இளவாணல வ்ாலிஸ் நிணலயத் -
தில் கைணமயாறறும் ெமிழ் வ்ாலிஸ் 
உத்திணயாகத்ெர் அவரது வீட்டிலி -
ருந்து சைலமாக மீட்கப்ட்டுள்ளார்.

கீரிமணல, கூவில் வீதியில் உள்ள 
வாைணக வீட்டில் ணநறறுக காணல 
அவர் சைலமாக மீட்கப்ட்ைார் 
என்று வ்ாலிஸார் வெரிவித்ெனர்.

மட்ைககளபண்ச் ணசர்ந்ெ அந்-
ணொனிபபிள்ணள ரமைன் (வயது-47) 
என்்ற வ்ாலிஸ் உத்திணயாகத்ெணர 
உயிரிைந்துள்ளார்.

அவரது  குடும்்த்தினர் புத்-
ொணணை முன்னிட்டு மட்ைக -
களபபு வசன்றிருந்ெ நிணலயில்  
வ்ாலிஸ் உத்திணயாகத்ெர் வீட்டில் 
ெனிணமயில் இருந்துள்ளார் என்றும் 
வ்ாலிஸார்  கூறினர்.
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18799) மனிதர்களாகிய 
நாம் எததனை ததாஷங்களு -
டன் ஜென்மம் எடுததுள் -
தளாம்?   

 யாருக்கும் ஜதரியாது.   
18800) எதைால் அததனை 

ததாஷங்கனளயும் த�ாக்கிக் 
ஜ்காள்ள முடியும்?   

பிரததாஷ உ�ாசனையால்   
18801) பிரததாஷ பூனெ 

ஜசயதால் ஒருவருக்குக் 
கிட்டும் �லன்்கள் என் -
ஜைன்ை? 

1. துன்�ம் நீஙகி - இன்�ம் எயதுவர,   
 2. மலடு நீஙகி - ம்கப் த�று ஜ�றுவர,   
3. ்கடன் நீஙகி - தைம் ஜ�றுவர,   
4.  வறுனம ஒழிந்து - ஜசல்வம் தசரப் -

�ர,   
5.  தநாய நீஙகி - நலம் ஜ�றுவர,   
6.  அறியானம நீஙகி - ஞாைம் 

ஜ�றுவர,   
7.  �ாவம் ஜதானலந்து - புண்ணியம் 

எயதுவர,   
8. பிறவி ஒழிதது - முததி அனடவர.   

18802) பிரததாஷ தவனள எது?   
மானல 4.30 முதல் 6.00 மணி   
18803) பிரததாஷ திைததன்று உ� -

வாசம் இருந்து சிவாலயததிற்குச் 
ஜசன்று ஆலய வழி�ாடு ஜசயதால் 
என்ை �லன் கினடக்கும்?   

ஒருவருக்கு ஒரு வருடம் திைமும் 
ஆலயம் ஜசன்று வழி�ட்ட �லன் 
கிட்டும்.   

18804) சனிக்கிழனமயில் வரும் 
பிரததாஷ தவனளயில் நாள் முழு -
வதும் உ�வாசம்  இருந்து சிவால -
யததிற்கு ஜசன்று இனறவழி�ாடு 
ஜசயதால் என்ை �லன் கினடக் -
கும்?    

 5 வருடம் திைமும் தவறாமல் 
ஆலய வழி�ாடு ஜசயத �லன் கினடக் 
கும்.   

18805) �ஞசமா �ாத்கங்கள் எனவ?   

மது, மஙன்க, ஜ்கானல, ஜ்காள்னள, 
ஜ�ாய   

18806) யாருக்கு மஹ�ாத்கம் ஏற்� -
டும்?   

�ஞசமா �ாத்கங்கள் ஜசயகின்றவர -
்களுக்கு   

18807) பிரததாஷ பூனெ ஸததாததி -
ரம் எது?

 ஓம் �வாய நம என்ற மந்திரம்  
18808) ஓம் �வாய நம என்றால் 

என்ை?  
�்கவாதை என்னை ்காப்�ாற்று  
18809) ஓம் ருதராய நம என்றால் 

என்ை?  
குற்றங்கனளச் சிந்தனையிலிருந்து 

மனறய தவண்டுகிதறன்,   
18810) ஓம் மிருடாய நம என்றால் 

என்ை?  
என் துன்�ங்கனளப் த�ாக்கி சு்கம் 

தரும்�டி த்கட்கிதறன்  
 18811) ஓம் ஈசைாய நம என்றால் 

என்ை?  
 நல்ல வழி, நற்பு்கழ் அனடவ -

தற்கு வழி்காட்ட தவண்டுகிதறன்,  
18812) ஓம் சம்�தவ நம என்றால் 

என்ை?  
எைக்கு உயரவு அனடய வழி ்காட் -

டுதல்,  
18813) ஓம் சரவாய நம என்றால் என்ை?  
ஜ்காடியவர்கனளத தண்டிக்்க 

தாங்கள் முன் வர தவண்டும்  

      க்க. ஈஸவரலிங்கம்
தமிழர் நற்பணி ைன்றத் தமைவர்

 ப்பயர்: ்கணம்புலை நாயனார்  
குைம்: பெஙகுநதர்  
பூமெ நாள்: 
்கார்த்திம்க ்கார்த்திம்க  
அவதாரத் தைம்: க்பளூர்  
முக்தித் தைம்: திலமை  

வரைாறு சுருக்்கம்:  
்கனற்கண்டன் ்கழலடிதய 

்காப்புக் ஜ்காண்டிருந்த ்கணம்-
புல்ல நம்பிக்கும் (்காரிக்கும்) 
அடிதயன்” – என்�து திருதஜதாண்டத 
ஜதான்கயாகும்.

திருக்த்காயிலிற் ஜசயயத தக்்கை யானவ,  
ஜசயயதத்காதை யானவ என்ற வனரயனறயும்,  ஜசயயததக்்கைவற்னற 
ஆசாரம் எைத தழுவுதலும் ஜசயயதத்காதைவற்னற அநாசரம் எை 
விலக்கி  ்கனடப்பிடிப்�து னசவததின் பிரதாைமாைனவ்களாம்.சரினய, 

கிரினய ஜநறி்களில் நிற்�ாரக்கு அனவ மி்கக் ்கண்டிப்�ாை விதி்களாத-
லால் இனவ னசவசமய ஜநறி முதலிய உண்னம நூல்்களாற் ஜ�றப்�டும். 
எனினும், இனறவன்�ால் தமக்குள்ள அததியந்த உறவுணரவாகிய ஜமய-
யுணரவு தனலப்�ட்டு அதில் அதீதநினல ஜயயதிய தமதலார்கள் விஷ-
யததில் ஒதரவழி அனவ விதிவிலக்கு நினலக்குள்ளாதல் ஆகும். 
அனவ வரலாறு்களிற் ்காணப்�டும்.                              (ஜதாடரும்)
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்கைாநிதி சிவ�  

 கு.மவ.்க. மவத்தீஸவர குருக்்கள்

மானுடவியல்

கணம்புல்ல நாயனார்  

பி ராணதயா்கம், ஹம்்ஸ தயா்கம், 
பிந்து தயா்கம் த�ான்ற சாத-
னை்களின் ஆரம்� நினலயில் 

தியாைம் முக்கியததுவம் ஜ�றுகி-
றது. அததுடன் இந்த சாதனையின் 
அதிமுக்கிய அம்சசம் சாதனையின் 
தநாக்்கம் என்ை என்�னத சாத்கன் 
முழுனமயா்கப் புரிந்து தைது சாதனை -
யினைச் ஜசயவது. இந்த சாதனையில் 
மைம் குறிதத ஒரு எண்ண ஓட்டததில் 
இயக்குவதும் ,உணரச்சிப்பூரவமா்க-
வும் னவததிருப்�து அவசியமாகிறது. 
ஒரு புள்ளியில் ்கவைதனதக் குவிதது 
ஏ்காக்கிரம் ஜசயயும் முனற பின்�ற்-
றப்�டக் கூடாது. தைது எண்ணங-
்கள், ஆற்றல் பிரவாகிதது ஓடுவனத 
அவதானிக்கும் முனற பின்�ற்றப்-
�ட தவண்டும். இப்�டிச் ஜசயயும் 
த�ாதுதான் பிராண ஓட்டம் உணரவு 
சா்கரதனத ்கனடந்து அ்கததிைது 
ஆழமாை �குதி்கனளயும், மனறவாை 
�குதி்கனளயும் தூயனமப்�டுததும். 

சகுண உ�ாசனை ஜதயவததின் உரு-
வததுடன் உணரச்சிமயமாை ஜதாடர-
புடன் ஜசயயப்�ட தவண்டியது. 
இந்தமுனற இனறவனின் அவதாரங-
்கள், பிராரததனை்கனளக் கூறுதல், 
�க்திப் �ாடல்்கனளப் �ாடுதல் 
ஆகியவற்றினை அடிப்�னடயா்க 
க் ஜ்காண்டுள்ளது. இந்த உ�ாசனை 
முனறயில் தனிப்�ட்ட மைப்�ண்பு-
்கள், தியாைமுனற அவசியமற்றது. 
சகுண உ�ாசனையில் சாத்கைது சிரத-
னதயும்,ஆழமாை �க்தியும் அவைது 

ஆன்மவளரச்சிக்கு, உயரவிற்கு 
துனண புரிகிறது. இனத தயாகி்கள் 
ஆழ்ந்தமை ஒருனமப்�ாட்டுடன் 
கூடிய சமாதியின் மூலம் அனடகி-
றார்கள். 

த்ஸாஹம் சாதனை, பிந்து 
சாதனை ஆகியவற்றின் இறுதிநினல-
யில் சாத்கன் ஹிருதயததின் மூலம் 
தகுந்த உணரச்சியினை உருவாக்குவ -
தன் மூலம் தயா்க நிததினர நினலனய 
அனடகிறான். இந்த தயா்க நிததினர-
நினல �ாரப்�தற்கு தூக்்கம் த�ான்று 
இருந்தாலும் இது ஆழமாை ஒரு 
சமாதி நினலயாகும். எந்தஜவாரு 
ஆன்ம சாதனையும் தகுந்த இதய 
சுததி அல்லது உணரச்சி �ாவததுட-
னும், தகுந்த எண்ண ஓட்டமுனடய 
மைதுடனும், உடல் ஜசயல்்களுட-
னும் ஜசயயப்�ட்டால் எந்தஜவாரு 
தீங்காை வினளவினைதயா, ்கனளப்-
பினைதயா, துக்்கததினைதயா ஏற்-
�டுததாது. தயா்க நிததினர என்�து 
தன்னுணரவு த�ருணரவில் மூழ்கும் 
நினல. இந்த நினல சில விைாடி்கனள 
உணரவு அனு�விக்குமா்க இருந்தா-
லும் இனற சக்தி சாத்கனின் ்கருவி-
்களில்  நிரம்பி சாத்கனை ஜதயவத-
தன்னம உனடயவைாக்கும். 

த்ஸாஹம் சாதனையும், பிந்து 
சாதனையும் மி்க எளிய ஆ�ததற்ற 

அனைவரும் ஜசயயக்கூடிய சாதனை 
முனறயாகும். தமல் தரப்�ட்டுள்ள 
அறிவுனர்களின் �டி சாத்கனுனடய 
இச்சாசக்தி, �லமாை உணரச்சி, சாத-
்கனுனடய மைதின் �ண்பு அல்லது 
ஆளுனம சரியா்க இருந்தால் இந்த 
சாதனை ்கட்டாயம் �லைளிக்்கக் 
கூடியது. இந்த சாதனையின் மூல்ம் 
அளவு ்கடந்த ஆன்ம ஆைந்தமும், 
ஜதாடரச்சியாை சாதனையின் மூலம் 
சாத்கன் �டிப்�டியா்க ஜதயவீ்கததின் 
இறுதி நினலனயயும் தைக்குள் அனு -
�விப்�ான். 

(ஜதாடரும்)
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 ்பண்டிட் � ராம் ெர்ைா ஆசொர்யா  
தமிழில: � ஸக்தி சுைனன  

மார்கழி மாதததில் நம் 
மைனத குளிரவிக்்க 
னவக்கும் விரதம் 

தான் னவகுண்ட ஏ்காதசி விரதம். 
இனறவனை சரணனடயும், நல் -
லவர்களுக்கு னவகுண்ட �தவி 
ஜ்காடுப்�தற்்கா்க னவகுண்ட ்கத-
வு்கள் திறக்கும் நாளாகும்.  

ததவர்கனளயும், முனிவர்கனள-
யும் முரன் என்ற அரக்்கன் மி்கவும் 
துன்புறுததி வந்தான். அவனி -
டமிருந்து தங்கனள ்காப்�ாற்று-
மாறு �்கவான் விஷ்ணுவிடம் 
முனறயிட்டைர. அனைவனரயும் 
்காக்கும் ஜ�ாருட்டு விஷ்ணு முர-
னுடன் த�ாரிட்டு ஜவன்றார.  

ஜவன்ற பின்ைர ஒரு குன்கயில் 
ஓயஜவடுக்்க ஜ�ருமாள் 
ஜசன்றார. இனதப் �ாரதத ததால் -
வியின் விரக்தியில் இருந்த முரன், 
ஜ�ருமானள ஜ்கால்ல ஒரு வானள 
ஓஙகிய�டி வந்தார. அப்த�ாது 
விஷ்ணுவின் உடலில் இருந்து 
ஜவளிப்�ட்ட சக்தி ஒரு ஜ�ண் 
வடிவில் உருஜவடுதது, முரனு-
டன் த�ாரிட்டு ஜவன்றாள்.  

முரனை ஜவன்ற அந்த திருமா -
லின் சக்தியால் உருவாை அந்த ஜ�ண்ணுக்கு 
ஏ்காதசி எை அரங்கன் ஜ�யர சூட்டிைார. 
அததாடு அன்னறய திதிக்கு ஏ்காதசி ஜ�யர 
வந்தது. இந்த நாளில் தன்னை வழி�டு-
தவாருக்கு னவகுண்ட �தவி அளிப்�தா்கா 
ஜ�ருமாள் வரமளிததார. இதைால் இந்த 
திைதனத னவகுண்ட ஏ்காதசி என்ற ஜ�யரில் 
மி்க சிறப்�ா்க ஜ்காண்டாடப்�டுகின்றது.  

�னடப்பு ்கடவுளாை பிரம்மாவின் 
�னடப்பு ்காலம் முடிந்து, ஊழிக்்காலம் 
ஜதாடஙகியதும் எல்லா உயிர்களும் இனற-
வனிடம் ஒடுஙகிவிடும். அப்�டி ஊழிக்-
்காலம் ஜதாடஙகியதும். ம்காவிஷ்ணுவின் 
ஜதாப்புள் ஜ்காடியில் இருந்த தாமனரயில் 
பிரம்மன் அடஙகிைான். பிரம்மனின் அடுதத 
�்கல் ஜதாடஙகியதும், தாமனர இனல 
தண்ணீனர பிரம்மன் தமல் ஜதளிக்்க, 
அதில் சில துளி்கள் பிரம்மனின் ்காது்களில் 
ஜசன்றை.  

விழிதத பிரம்மன் முதல் தவனலயா்க 

பிராண வாயுனவ தூண்டிைார. அப்த�ாது 
அவரின் இரு ்காது்களிலிருந்து ்காது அசுததத-
துடன் அந்த தண்ணீர ஜவளிதய வர ஒன்று 
மிருதுவாைதா்கவும், மற்ஜறான்று ்கடிைமா -
ைதா்கவும் மது, ன்கட�ர eை அரக்்கர்களா்க 
உருஜவடுததை.  

அப்த�ாது பிரம்மனிடம் ஒலி வடிவில் 
இருந்த தவதங்கனள அந்த இரட்னடயர்கள் 
திருடி ஜசன்றர. அப்த�ாது ஹயக்ரீவரா்க 
அவதரிதத ஜ�ருமாள் தவதங்கனள திரும்� 
ஜ்காண்டு வந்தார.  

பின்ைர உலகில் உள்ள உயிர்கனள துன்-
புறுதத துவஙகிைர. ததவர்கள், முனிவர-
்கள் எை அனைதது உயிரிைங்களும் விஷ்-
ணுவிடம் முனறயிட, அவர்கனள அடக்்க 
இனறவன் புறப்�ட்டார.  

மது, ன்கட�ருடன் த�ாரிட்ட ஜ�ருமாள் 
அவர்கனள அழிக்்க முற்�ட்டார. அப்த�ாது 
அந்த சத்காதரர்கள் சரணனடந்தைர.  

உங்களின் சக்தியால் உருவாை எங்களுக்கு 

நீங்கள் தான் ்கருனண ்காட்ட தவண்டும், 
நாங்கள் உங்கள் அருகிதலதய இருக்கும் 
வழினய ்காட்டுங்கள் எை த்கட்டுக் ஜ்காண் -
டைர.  

அவவாதற அவர்களுக்கு ஜ�ருமாள் அரு-
ளிைார. தமலும் எங்கனளப் த�ால �லரும் 
இந்த �ாக்கியதனதப் ஜ�ற தவண்டும் எைப்-
தற்்கா்க திருமாலிடம் த்கட்டுக் ஜ்காண்டைர.  

அததாடு னவகுண்ட ஏ்காதசி திருநாளில் 
திருவரங்க வடக்கு வாசல் வழியா்க, அரச்சா -
வதாரததில் தங்காள் ஜவளிதய வரும் த�ாது, 
தரிசிப்�வர்களுக்கும், அவர்கள் ஜசயத 
�ாவதனத எண்ணி வருந்தி அனத திருததிக் 
ஜ்காள்�வர்களுக்கு முக்தி அளிக்்க தவண்டும் 
எை அசுர சத்காதரர்கள் த்கட்டுக் ஜ்காண்ட -
ைர.  

இதன் ்காரணமா்க தான் னவகுண்ட 
வாசல் உருவாைது. அததாடு மது ன்கட�ர 
ஆகிதயானர அடக்கியதால் மதுசூதன் என்ற 
ஜ�யர ஜ�ருமாளுக்கு வந்தது. 

ஏகாதசி பிறநத கதத

ப்காழும்பு 15 மு்கத்துவாரம் � பவங்ககேஸவர ைஹா விஷ்ணு ஆையத்தில அகிை இைஙம்க � ொநதஸவரூ்பன யாத்திமர குழுவின ைாப்பரும் ைஹா ைண்ேை பூமஜ, ்பஜமன யாத்திமர குழுவின தமைவர் குருசுவாமி பஜயமுரு்கன. வீரமூரத்தி 
தமைமையில அண்மையில நமேப்பற்றது. ்பநதளராஜன குழுவினரின உ்பயத்தில பூமஜ இேம்ப்பறுவமதயும் ்கைநதுப்காண்ே ்பக்தர்்கமளயும் ்பேங்களில ்காணைாம். 

இைஙம்கயில அகொ்கவனத்தில 
சிம்ற மவக்்கப்பட்ே சீமதமயக் 
்கண்டு பிடிக்்க அனுைன பு்றப்பட்டுச 

பென்றார். நீண்ே கதடுதலுக்குப பி்றகு சீமத 
அகொ்க வனத்தில இருப்பமத அவர் ்கண்டு 
பிடித்தார். ராைர் நைைா்க உள்ள வி்பரங்க-
மளச சீமதயிேம் அனுைன பதரிவித்தார். 
பி்றகு ராைர் தநத கைாதிரத்மத சீதா கதவி-
யிேம் வழஙகினார் ஆஞெகநயர். சீதாகதவி 
மி்கவும் ைகிழ்சசியமேநதார்.   

 ்பணிவுேன வணஙகி நிறகும் ஆஞெ-
கநயருக்கு அட்ெமத க்பாட்டு ஆசீர்வதிக்்க 
கவண்டும் எனறு சீதாகதவி விரும்பினாள். 
ஆனால அபக்பாது சீமதக்கு அட்ெமத 
க்பான்ற ப்பாருட்்கள் எதுவும் கிமேக்்க-
விலமை.   

இதனால அருகில இருநத பவறறிமைக் 
ப்காடியில இருநது அதன இமை்கமளப 
்பறித்து, அமத அனுைன மீது தூவி, ைனதார 
ஆசீர்வதித்தாள். அநத இைஙம்கயில அகொ-
்கவனத்தில சிம்ற மவக்்கப்பட்ே சீமதமயக் 
்கண்டு பிடிக்்க அனுைன பு்றப்பட்டுச 

பென்றார். நீண்ே கதடுதலுக்குப பி்றகு சீமத 
அகொ்க வனத்தில இருப்பமத அவர் ்கண்டு 
பிடித்தார். ராைர் நைைா்க உள்ள வி்பரங்க-
மளச சீமதயிேம் அனுைன பதரிவித்தார். 
பி்றகு ராைர் தநத கைாதிரத்மத சீதா கதவி-
யிேம் வழஙகினார் ஆஞெகநயர். சீதாகதவி 
மி்கவும் ைகிழ்சசியமேநதார்.   

 ்பணிவுேன வணஙகி நிறகும் ஆஞெ-
கநயருக்கு அட்ெமத க்பாட்டு ஆசீர்வதிக்்க 
கவண்டும் எனறு சீதாகதவி விரும்பினாள். 
ஆனால அபக்பாது சீமதக்கு அட்ெமத 
க்பான்ற ப்பாருட்்கள் எதுவும் கிமேக்்க-
விலமை.   

இதனால அருகில இருநத பவறறி-
மைக் ப்காடியில இருநது அதன இமை்க-

மளப ்பறித்து, அமத அனுைன மீது தூவி, 
ைனதார ஆசீர்வதித்தாள். அநத பவறறிமை-
்கமள ைாமையா்கவும் ்கட்டி அனுைனுக்குப 
க்பாட்டு ைகிழ்சசியமேநதாள். சீதா பிராட்டி-
யார் ம்கயால கிமேத்த இநத பவகுைதிமய 
� ஆஞெகநயரும் ைகிழ்சசியுேன ஏறறுக் 
ப்காண்ோர். அனறு முதல அனுைனுக்கு 
பவறறிமை ைாமை க்பாடும் வழக்்கம் ஏற-
்பட்ேது.    யா்கவும் ்கட்டி அனுைனுக்குப 
க்பாட்டு ைகிழ்சசியமேநதாள். சீதா பிராட்டி-
யார் ம்கயால கிமேத்த இநத பவகுைதிமய 
� ஆஞெகநயரும் ைகிழ்சசியுேன ஏறறுக் 
ப்காண்ோர். அனறு முதல அனுைனுக்கு 
பவறறிமை ைாமை க்பாடும் வழக்்கம் ஏற-
்பட்ேது.   

வெற்றில்ல மால்ல



10 2022 ஜனவரி 3 திங்கட்கிழமை3–01–2022

தென்னாபிரிக்னாவின க்ப்டவுன 
ந்ரில் உள்ள பனாரனாளுமன்றக ்ட்ட-
்டத்தில் பனாரிய தீச்சமபவம ஏறபட-
டுள்ளது. இது தெனா்டரபனா் வீடிகயனா 
்னாடசி்ள தவளியனாகியுள்ள்.  

அநெ வீடிகயனாக்ளில் பனாரனாளு-
மன்றத்தின கமறகூரரயிலிருநது தீ 
த்னாளுநதுவிடடு எரிவதும ்ரும-
புர் தவளிகயறுவதும பதிவனாகியி-

ருநெ். தீ எபபடி ஏறபட்டது எனபது 
பறறிய ெ்வல் இல்ரலை.  

தநருபபு இன்மும ்டடுபபனாட -
டிறகுள வரவில்ரலை எனறும ்ட்ட-
்டத்தின சுவர்ளில் விரி்சல்்ள ஏற -
படடுள்ளெனா்வும க்ப்டவுன ந்ரின 
அவ்சரச க்சரவ அதி்னாரி்ள கநறறு 
கூறி இருநெ்ர.  

விடுமுர்ற ்னாலைம எனபெனால் பனாரனா -

ளுமன்ற அமரவு்ள ெறகபனாது இ்டம -
தப்றவில்ரலை.   

க்ப்டவுன பனாரனாளுமன்ற ்ட்ட -
்டம மூனறு பிரிவு்ர்ளக த்னாண்டுள-
்ள். 

இென பழரமயனா் பகுதி 1884 
ஆம ஆண்டு ்ட்டபபட்டது. புதிய 
பகுதி்ள 1820்ள மறறும 1980்ளில் 
்ட்டபபட்ட்.

உலைகின மக்ள ந்டமனாட்டம 
அதி்மில்லைனாெ அண்்டனாரடிக்னா-
வின தபல்ஜிய ஆய்வு நிரலையத்-
தில் த்னாவிட–19 கநனாய்த்தெனாறறுக 
த்னாத்ெணி அர்டயனா்ளம ்னாணபபட-
டுள்ளது.  

்்டநெ ஆண்டு டி்சமபர 14ஆம 
தி்தியிலிருநது பிரின்சஸ் எலி்சதபத் 
கபனாலைனார ஸ்க்ட்சனில் பணிபுரியும 
25 கபரில் 16 கபருககு கநனாய் தெனாற-
றியுள்ளது. ஆ்னால் அது ்டுரமயனா் 

இல்ரலை எனறு அதி்னாரி்ள தெரிவித்-
ெ்ர.  இநெ ஆய்வு நிரலையத்தில் 
பணிபுரியும அத்ெர் கபரரயும 
ெனிரமபபடுத்துவது ்டி்மனா் 
உள்ளது.   கநனாய்த்தெனாறறி்னால் அங்கு 
நர்டதபறும கவரலை்ளில் தபரிய 
இர்டயூறு்ள ஏறப்டவில்ரலை எனறு 
கூ்றபபட்டது.  

நிரலையத்தில் இருககும அர்வ-
ருககும இமமனாெம 12ஆம தி்தியனறு 
விமனா்த்தின மூலைம அநெ இ்டத்ரெ 

விடடு தவளிகயறும வனாய்பபு வழங்-
்பபட்டது. இருபபினும அவர்ள 
அர்வரும தெனா்டரநது அங்க்கய 
ெங்கியிருநது கவரலை பனாரபபதில் 
உறுதியனா் உள்ள்ர.  

்்டநெ ஆண்டு, அண்்டனாரடிக்னா-
வின தபர்னாக்டனா ஓஹிககிஸ் ஆய்வு 
நிரலையத்தில் இருநது சிலி இரனா-
ணுவத்தி்ர சிலைருககு த்னாகரனா்னா 
தெனாறறு ஏறபட்டரம குறிபபி்டத்ெக-
்து.     

அண்டார்டிக்டாவில் க்டாவிட் க்டாத்தணி

பிரனானஸில் புத்ெனாண்டு த்னாண்-
்டனாட்டத்தில் தமனாத்ெம 814 
்னார்ள தீ ரவக்பபடடிருபபெனா் 
தபனாலிஸனார தெரிவித்துள்ள்ர.   

எனினும 2019 ஆம ஆண்டு்டன 
ஒபபிடுர்யில் இநெ எண்ணிகர் 
மி்க குர்றவனா் இருபபெனா் 
உளதுர்ற அரமசசு குறிபபிடடுள-
்ளது. அநெ ஆண்டில் 1,316 ்னார் -
ளுககு தீ ரவக்பபட்ட்.   

த்னாகரனா்னா தெனாறறு தெனா்டரபனா் 
்டடுபபனாடு்ள ்னாரணமனா்கவ 
இநெ எண்ணிகர்யில் வீழ்சசி ஏற-
படடிருபபெனா் கூ்றபபடுகி்றது. 
குறிபபனா் த்னாகரனா்னா தெனாறறுககு 
எதிரனா் மு்டக் நிரலை அமுலில் 

இருநெெனால் 2020 புத்ெனாண்டில் இவ்-
வனா்றனா் ்னார்ளுககு தீரவககும ்சம-
பவங்்ள பதிவனா்வில்ரலை.   2005 
ஆம ஆண்டு பலை ந்ரங்்ளில் இ்டம-
தபற்ற ்லைவரத்ரெத் தெனா்டரநது 
பிரனானஸ் பு்றந்ர பகுதி்ளில் ்னார -்
ளுககு தீமூடடுவது வரு்டனாநெ நி்ழ்-
வனா் மனாறியுள்ளது.   

புத்ெனாண்டு த்னாண்்டனாட்டத்ரெ 
ஒடடி சுமனார 95,000 தபனாலிஸனார 
மறறும பனாது்னாபபு ெரபபி்ர ்்ட -
ரமயில் ஈடுபடுத்ெபபட்டகெனாடு 
இதில் 32,000 தீயரணபபு பர்ட-
யி்ரும உள்ள்டங்குவெனா் அந-
நனாடடு ஊ்ட்ங்்ள த்சய்தி தவளி -
யிட்ட்.     

பிரடான்ஸ் புத்தடாணடு தினததில்  
814 ்டார்்ளுககுத தீ வைப்பு

பனாகிஸ்ெனான சிறுவர்ள இர்டகய 
ஊட்டச்சத்து குர்றபனாடு மறறும 
குழநரெ மரணங்்ளுககு சு்னாெனார-
மற்ற சூழல் மறறும கபனாதிய குடுமப 

திட்டங்்ள இல்-
லைனாெது ்னாரணம 
எ் கூ்றபபடுகி-
்றது.   

ெனாய் மறறும 
க்சய் ஊட்டச-

்சத்து குர்றபனாடு பலை வ்ளரநதுவரும 
நனாடு்ளிலும தீவிர பிரசசிர்யனா் 
உள்ளது. இதில் ஊட்டச்சத்து குர்ற-
பனாட்டனால் மரணங்்ள நி்ழும ்சம-
பவங்்ள பனாகிஸ்ெனானில் அடிக்டி 
நி்ழ்வெனா் அநநனாடடின க்டனான 
த்சய்தி நிறுவ்ம குறிபபிடுகி்றது.   

சிலை ்ணிபபு்ளினபடி ஊட்டச-
்சத்து குர்றபனாடுர்டய சிறுவர்ள 
அதி்ம பனாதிககும நிகமனானியனா 
கநனாயி்னால் பனாகிஸ்ெனானில் ஆண்-
டுககு ்சரனா்சரியனா் 90,000 சிறுவர்ள 
இ்றபபெனா் கூ்றபபடுகின்ற்.     

பாகிஸ்ான்; சிறுவர்  
மரணம் அதிகரிப்பு

சீ்னாவி்டமிருநது லிதுகவனியனா-
வின ்சநரெரய மனாறறுவெறகும 
ஜ்நனாய்க கூட்டணி்ளு்டன பனாது-
்னாபபனா் வழங்்ல் ்சங்கிலிரய விரி-
வுபடுத்துவெறகும உெவ ெனாய்வனான 
முனவநதுள்ளது.   

“ெனாய்வனான, லிதுகவனியனா மறறும 
இநெ இரு நனாடு்ளுககு இர்டயிலைனா் 
உ்றரவ ஆெரிககும அர்த்து ெரபபு-
்ளும வரலைனாறறின ்சரியனா் பக்த்-
தில் இருககும எனறும ஜ்நனாய்ம 
கமமபடும எனறும உறுதியனா் நமபு-
கிக்றனாம” எனறு ெனாய்வனான தவளிவி-
வ்னார அரமசசின கபச்சனா்ளர குறிப-
பிடடுள்ளனார.   ரெபகபவில் இநெ 
ஆண்டு இ்டமதப்றவிருககும வரத்ெ-
்க ்ண்்னாடசியில் லிதுகவனிய வரத்-
ெ்ர்ள பங்க்ற் உெவுவெனா்வும 
அவர குறிபபிடடுள்ளனார.   

லிதுகவனியனாவில் ெனாய்வனான பிர-
திநிதித்துவ அலுவலை்ம தி்றக்ப-
பட்டரெ அடுத்து அநநனாடடு்ட்னா் 
உ்றரவ ெரமி்றககியரம குறிபபி்டத்-
ெக்து.     

லிதுவவனியாவுக்கு  
்ாயவான் ஆ்ரவு

்னா்சனாவில் இருநது வீ்சபபட்ட 
தரனாகத்ட குண்டு்ள மத்திய 
ெரரக ்்டலில் விழுநெரெ அடுத்து 
்னா்சனாவில் ஹமனாஸ் நிரலை்ள மீது 
இஸ்கரல் இரனாணுவம ெனாககுெல் 
ந்டத்தியுள்ளது.   

்்டநெ ்சனிககிழரம இரவு 
ந்டத்ெபபட்ட இநெத் ெனாககுெ-
லில் ஹமனாஸ் தரனாகத்ட ெயனா-
ரிபபு நிரலையம மறறும இரனாணுவ 
க்சனாெர்ச ்சனாவடி ஒனறு இலைககு 
ரவக்பபட்டெனா் இஸ்கரல் இரனா -
ணுவம குறிபபிடடுள்ளது.   

எனினும ்னா்சனாவில் இருநது 
வீ்சபபட்ட தரனாகத்ட குண்டு்ள 
இஸ்கரரலை இலைககு ரவத்து ந்டத்-
ெபபட்டது எனபது உறுதி த்சய்யப-
ப்டவில்ரலை. ்னா்சனா கபனாரனாட்டக 
குழுக்ள தரனாகத்ட குண்டு்ர்ள 
க்சனாதிபபெறகு அெர் ்்டரலை 
கநனாககி வீசுவது வழக்மனா் 
உள்ளது.   

இஸ்கரல் மறறும ்னா்சனாவுககு 
இர்டகய ்்டநெ கம மனாெம இ்டம-
தபற்ற 11 நனாள கமனாெலுககு பின்ர 
கபனார நிறுத்ெம ஒனறு எட்டபபட -
்டது தெனா்டக்ம ்்டநெ த்சபத்டமப -
ரில் இ்டமதபற்ற ஒறர்ற ்சமபவம 
ெவிரத்து எல்ரலை ்்டநெ தரனாகத்ட 
ெனாககுெல்்ள இ்டமதப்றவில்ரலை 
எனபது குறிபபி்டத்ெக்து.     

ஹமாஸ நிலை மீது  
இஸவரல் ்ாக்கு்ல்

வியடநனாம எல்ரலை ஊ்டனா் இ்றக-
குமதி த்சய்யபபடும டிர்ன பழங்-
்ளு்டன தெனா்டரபுபடடு த்னாவிட-

19 ரவரஸ் 
தெனாறறு ்சமப -
வங்்ள பதிவனா-
்ரெ ஆடுத்து 
அநெ பழங்் -

ளின இ்றககுமதிரய சீ்னா நனானகு 
வனாரங்்ளுககு நிறுத்தியுள்ளது.   

இெனபடி ஹு நிகி எல்ரலை 
வனாயின ஊ்டனா் பழங்்ர்ள த்னாண்-
டுவருவெறகு ஜ்வரி 26 ஆம தி்தி 
வரர இநெ ெர்ட அமுலில் இருக-
கும.   

்்டநெ நவமபர 20 மறறும டி்சம-
பர 27ககு இர்டகய த்னாண்டுவ-
ரபபட்ட ்சரககு்ளில் த்னாகரனா்னா 
ரவரஸ் இருபபரெ சீ் சுங்்த் -
துர்ற அர்டயனா்ளம ்ண்டுள்ளது.   

2021 இன முெல் 11 மனாெங்்ளில் 
8.4 பில்லியன த்டனாலைர தபறுமதி-
யனா் விவ்சனாய தபனாருட்ர்ள வியட-
நனாமி்டம இருநது சீ்னா இ்றககுமதி 
த்சய்துள்ளது.     

வியட்ாம் பழஙகளுக்கு  
சீனா இறக்குமதித் ்லை

அதி்ப 
பனாது்னாபரபக 
த்னாண்்ட 
தென த்னாரிய 
எல்ரலைரய 
ஒருவர 
ெனாண்டிச 
த்சனறு தவறறி்ரமனா் வ்ட த்னாரி-
யனாவுககுள நுரழநதுள்ளனார.   

அவரரத் கெடும பணி்ள கமற-
த்னாள்ளபபட்டெனா்க கூடடு இரனாணு-
வத் ெரலைவர்ள தெரிவித்ெ்ர.   

எல்ரலைரயத் ெனாண்டிய நபர 
உயிகரனாடு இருககி்றனாரனா இல்ரலையனா 
எனபது தெளிவனா்த் தெரிய-
வில்ரலை. எனினும இரனாணுவத் 
தெனாரலைகபசி எண் வழியனா்ப 
பனாது்னாபபு நனாடி வ்ட த்னாரியனாவுககு 
அறிகர் விடுக்பபட்டது. தென 
த்னாரியனாவில் எல்ரலை ெனாண்டுவது 
்சட்டவிகரனாெமனா்து. 

வை ககாரியாவுக்குள் 
நுலழந்ார் க்ன்னவர்

சீ்னாவில் 33 ஆண்டு்ளுககு முன 
4 வயதுச சிறுபிளர்ளயனா் இருந -
ெகபனாது ்்டத்ெபபட்ட ஒருவர, 
மீண்டும ென ெனாயனாரு்டன க்சரநெனார.   

அவரரச சிறுவரக ்்டத்ெல் 
குமபல் ஒனறு ்்டத்தியிருநெது. 
அவர சிறுவயதில் வனாழ்நெ கிரனாமத்-
தின வரரப்டத்ரெ ஞனாப்த்தில் 
த்னாண்டு வரரநகெ ெ்து ெனாரய 
்ண்டுபிடித்துள்ளனார.  

்்டநெ டி்சமபரில் அவர அநெ 
வரரப்டத்ரெ ்சமூ் ஊ்ட்த் 
ெ்ளமனா் டுயினில் பதிகவற்றம 
த்சய்ெனார. அநெச சிறு கிரனாமத்தின 
வரரப்டத்ரெச சீ் தபனாலிஸ் அதி-
்னாரி்ள அர்டயனா்ளம ்ண்்ட்ர. 
அதுபறறி அவருககுத் ெ்வல் வழங்-
்பபட்டது.  

மரபணுப பரிக்சனாெர்்ர்ள 
கமறத்னாண்்ட பின்ர ெனாயும 
ம்னும மறுபடியும ஒனறு க்சரநெ-

்ர. இருவரும யு்னான மனாநிலைத்தில் 
்சநதித்ெ்ர. ்ண்ணீர வழிய அவர 
ென ெனாயனாரரக ்டடி அரணத்ெனார.  

33 ஆண்டு்்ளனா் அநெச ்சநதிப -

புக்னா்க ்னாத்திருநெ அவர, ென 
ெனாயனாரரச ்சநதிக் உெவிய அர்வ-
ருககும டுயின ெ்ளத்தில் நனறிரயத் 
தெரிவித்ெனார.

4 வயதில் ்கடத்தப்பட்டவர்:  

ஆஸ்திரியனாவில் பி்றர உெவியு்டன 
ெறத்னாரலை த்சய்வரெ அனுமதிக-
கும ்சட்டம ஜ்வரி 1 முெல் அமலைனா-
கியுள்ளது.  

இென மூலைம, தீவிர கநனாய்வனாய்ப-
பட்ட அல்லைது நிரநெரமனா் பலைவீ் 
நிரலையில் உள்ள தபரியவர்ள, 
இ்றபபெற்னா் உெவி தப்ற ஏறபனாடு -்
ர்ளச த்சய்து த்னாள்ளலைனாம.  

இநெ விவ்னாரம தெனா்டரபனா் 
அரசியலைரமபபு நீதிமன்ற தீரபரப 
தெனா்டரநது, டி்சமபர மனாெம அந-
நனாடடு பனாரனாளுமன்றம புதிய ்சட்டத்-

திறகு ஒபபுெல் அளித்ெது.  
ஒவ்தவனாரு கநனாயனாளிரயயும 

இரண்டு மருத்துவர்ள மதிபபீடு 
த்சய்து, இநெ நர்டமுர்ற ்டுரம-
யனா் ஒழுககுமுர்ற்ளு்டன ்ர்டப-
பிடிக்பபடும.  

இநெ மருத்துவர்ளின ஒருவர, 

வலிநிவனாரண மருத்துவ நிபுணரனா் 
இருக் கவண்டும. மற்ற வ்சதி்ள 
இருககுமகபனாது யனாரும இ்றபபரெத் 
கெரநதெடுக்னாெரெ உறுதி த்சய்ய, 
வலிநிவனாரண சிகிசர்சரய உருவனாக் 
அநநனாடடு அரசு நிதி ஒதுககியுள்ள-
ெனா் அதி்னாரி்ள கூறுகின்ற்ர.  

ெங்்ளின வனாழ்ரவ முடித்துக 
த்னாள்ள வழிவர் த்சய்யும ‘பி்றர 
உெவியு்டன கமறத்னாள்ளபப-
டும’ ெறத்னாரலை, ஆஸ்திரியனாவின 
அண்ர்ட நனா்டனா் சுவிட்சரலைனாநதில் 
்சட்டபூரவமனா் உள்ளது.    

ஆஸ்திரியடாவில் மருததுைர்  
உ்தவி ்தறக்டாவை அமுல்

அதமரிக்னாவில் 
கிறிஸ்மஸ் விடுமு-
ர்றக ்னாலைத்தில் 
த்னாகரனா்னா ரவரஸ் 
பரவல் மறறும ்டு-
ரமயனா் வனானி-
ரலையனால் பல்கவறு 
விமனா்ப பயணங்-
்ள ரத்து த்சய்யப-
படடுள்ள்.  

்்டநெ ்சனிக -
கிழரம ஒகர 
நனாளில் உலைத்ங்கி-
லும சுமனார 4,400 
விமனா்ப பயணங்-
்ள ரத்ெனாயி். 
அவறறில் 2,500 
அதமரிக்னாவில் இ்டமதபற்ற்.  

மத்திய அதமரிக்னாவில் ்டும 
பனிபதபனாழிவனால் விமனா்ப பய -
ணங்்ள கமலும பனாதிக்பபடடுள-
்ள். அதமரிக்னாவில் ரத்துசத்சய்-
யபபட்ட விமனா்ப பயணங்்ளில் 
1,000ககும கமறபட்டரவ சிக்னா -
க்னாவின விமனா் நிரலையங்்ளில் 
இ்டமதப்ற கவண்டியரவ.  

இநநிரலையில் கிறிஸ்மஸ் விடுமு -
ர்றககு பின்ர மக்ள வீடு திருமப 

ஆரமபித்திருககும சூழலில் ்டும 
பனிபதபனாழிவு மறறும பலைத்ெ 
்னாறறு கமலும இர்டயூர்ற ஏறபடுத்-
துவெனா் உள்ளது.   

ஒமிககரனான திரிபு ்னாரணமனா் 
அதமரிக்னாவில் த்னாகரனா்னா 
தெனாறறு ்சமபவங்்ள அதி்ரித்துள-
்ளரம குறிபபி்டத்ெக்து.   

்்டநெ ஒரு வனாரத்தில் அதமரிக்னா-
வில் தமனாத்ெம 12,000 விமனா்ப பய-
ணங்்ள ரத்துச த்சய்யபபட்ட்.     

அகமரிக்டாவில் 12,000  
விமடானப் பயணம் ரதது

த்னாகரனா்னா தெனாற-
றுககு எதிரனா் மூனறு 
ெ்டரவ்ள ெடுபபூசி 
தப்றனாெ குடிமக்ள 
தவளிநனாடு த்சல்வெறகு 
ஐககிய அரபு இரனாசசியம ெர்ட விதிக-
்வுள்ளது.  தவளிநனாடு த்சல்வெற-
்னா் இநெத் ெர்ட வரும ஜ்வரி 
10 ஆம தி்தி அமுலுககு வரவிருப-
பகெனாடு ெடுபபூசி தபறுவது தெனா்டர-
பில் மருத்துவரீதியனா் விலைககு உள்ள-
வர்ளுககு இநெத் ெர்ட தபனாருநெனாது 
எனறு அதி்னாரி்ள குறிபபிடடுள்ள-
்ர.   எனினும அநநனாடடில் அதி் 
தபருமபனானரமயனா் இருககும 

தவளிநனாடடு தெனாழிலைனா-
்ளர்ளுககு இநெ ெர்ட 
விதிக்பப்டவில்ரலை.   

ஐககிய அரபு இரனாசசிய 
மக்ள தெனார்யில் 90 

வீெமனா்வர்ள முழுரமயனா் ெடுப-
பூசி தபறறுள்ள்ர. ் ்டநெ டி்சமபர 24 
ஆம தி்தி வரரயில் 34 வீெமனா்வர-
்ள மூன்றனாவது ெ்டரவயனா் கூடுெல் 
ெடுபபூசிரய தபறறிருநெ்ர.   

ஐககிய அரபு இரனாசசியத்தில் 
இதுவரர 750,000ககும அதி்மனா் 
கநனாய்த்தெனாறறு ்சமபவங்்ள பதிவனாகி 
இருபபகெனாடு 2,000ககும அதி்மனா -்
வர்ள உயிரிழநதுள்ள்ர.     

்தடுப்பூசி கபறடாத்தடார் கைளிநடாடு  
கெல்ை ஐ.அ. இரடாச்சியம் ்தவ்

33 ஆணடு்ளின் பின்  
்தடாயு்ன் இவணந்தடார்

க்தன்னடாபிரிக் நடாட்டின்  
படாரடாளுமன்றில் படாரிய தீ
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(அநுராதபுரம் மேற்கு தினகரன் நிருபர்)

பலமவேறு குற்்றச் செயலக-
ளுடன் சதாடர்புள்ள பிடிவி-
்றாந்து பி்றப்பிககப்பட்டிருந்த 
65 ெந்மதக நபர்கள்ள, கடந்த 
டிெம்பர்  (01) சதாடககம் (31)  
வேளரயிலான காலப்பகுதிககுள, 
ளகது செய்துள்ளதாக மின்மன-
ரிய சபாலிஸார்  சதரிவிததனர்.

இவேர்களுள தி்றந்த பிடிவி-
்றாந்து பி்றப்பிககப்பட்டிருந்த  
17 மபரும் நா்ளாந்த பிடிவி-
ராந்து பி்றப்பிககப்பட்டிருந்த 51 
மபரும் அடங்குகின்்றனர்.

மபாளதப்சபாருள விநிமயா-
கம், தாககுதல ெம்பவேம், மவேறு 
குற்்றச்ொட்டுககள, திருட்டு 
ேற்றும் சகாளள்ளச் ெம்பவேங்க-
ளுடன் சதாடர்புளடயவேர்கம்ள,-
ளகது செய்யப்பட்வேர்க ்ளாவேர்.

மின்மனரிய சபாலிஸ் நிளலய 
சபாறுப்பதிகாரி பிரதான 
சபாலிஸ் பரிமொதகர் ஆர்.எம்.
சீ. ரதநாயககவின் வேழிகாட்டுத-
லின் கீழ், குற்்றததடுப்பு பிரிவின் 
சபாறுப்பதிகாரி சபாலிஸ் பரி-
மொதகர் காரியவேெம் உளளிட்ட 
குழுவினர் சுற்றிவேள்ளப்புக-
கள்ள மேற்சகாண்டு ெந்மதக 
நபர்கள்ள ளகது செய்தனர்.

பிடிவிறாந்து பிறப்பிக்கப்்பட்ட 
65 சந்்தே்க ந்பர்கள் 
ஒரு மாதேத்தில் க்கது

(புதத்ளம் தினகரன் நிருபர்)

புதத்ளம் நகர ெளபயினால நிர்வே-
கிககப்படும் புதத்ளம் கடற்களரச் 
ெந்ளத பகுதியில,  வோகன தரிப்-
பிடதளத அபிவிருததி செய்தல 
ேற்றும் அழகுபடுததல மவேளலத-
திட்டங்கள தற்மபாது ஆரம்பிககப்-
பட்டுள்ளன.

உளளூராட்சி, ோகாணெளப 
வேலுவூட்டல மவேளலததிட்டததின் 
கீழ் புதத்ளம் நகராதிபதி எம்.எஸ்.
எம்.ரபீககின் மவேண்டுமகாளின் 
மபரில,இததிட்டம் ஆரம்பிககப்-
பட்டுள்ளது.

 ோகாண ெளபகள ேற்றும் உள-
ளூராட்சி விவேகாரங்கள இராஜாங்க 
அளேச்ெர் சராஷான் ரணசிங்க-
வின் நிதி ஒதுககீட்டில, கிராமிய 
ேற்றும் பிரமதெ குடிநீர் வேழங்கல 
கருததிட்டங்கள அபிவிருததி 
இராஜாங்க அளேச்ெர் ெனத 
நிொந்த சபமரராவின் வேழிகாட்-
டலில இததிட்டங்கள ஆரம்பிக-
கப்பட்டுள்ளன. இததிட்டங்கள 
விளரவில பூர்ததியளடயவுள-
்ளன. புதத்ளம்- சகாழும்பு முகத-
திடளல அண்மிதது காணப்படும் 
மீன் ெந்ளதப்பகுதி சபாலிவுடன் 
காட்சி தரும் வேளகயில,இந்த 
வோகன தரிப்பிடம் அபிவிருததி 
செய்யப்படவுள்ளது. 

வோகனதரிப்பிட பற்்றாககு -
ள்றககு தீர்வோகவும் இது,அ -
ளேயும் என எதிர்பார்ககப்ப -
டுகி்றது.

புத்தேளம் ்க்டற்ககை 
சந்கதேப்்பகுதிகை 
அபிவிருத்தி சசயை 
வி்ே்ட திட்டம்

(தி்றப்பளன தினகரன் நிருபர்)

கிராேததுடன் கலந்துரயாடல மவேளலத திட்-
டததின்  கீழ், புது வேருடததில ( 2022 ) அநுரா -
தபுர ோவேட்டததில நளடமுள்றப்படுததப்ப -
டவுள்ள அபிவிருததி மவேளலகள சதாடர்பில 
கலந்துளரயாடல, நடததப்பட்டுள்ளது.

இந்த ஆண்டுகசகன முன்ளவேககப்பட்டுள்ள 
மயாெளனகள, திட்டங்கள பற்றி இதில, ஆரா -
யப்பட்டது. 

ோவேட்டதளத பிரதி நிதிததுவேப்படுததும்  
ேககள பிரதி நிதிகள,ோவேட்ட செயலா்ளர், 
பிரமதெ செயலா்ளர்கள,அரெ அதிகாரிகள என 
பலர் இதில கலந்து சகாண்டு தேது கருததுக 
கள,மயாெளனகள்ள முன் ளவேததிருந்தனர்.

கிராே மெளவேயா்ளர் பிரிவு ேட்டததில இந்த 
மவேளல திட்டங்கள நளடமுள்ற படுததப்பட -
வுள்ளன.

அளேச்ெர் எஸ்.எம்.ெந்திரமென தளலளே -
யில இக கலந்துளரயாடல அநுராபுரததில 
இடம் சபற்்றது.

கிைாமத்து்டன் ்கலந்துகைைா்டல்
அகமசசர தேகலகமயில் கூட்டம்

பண்டார்கை பல ந�டாக்குக் கூட்டுறவுச் சங்கத்தின் ஹிரண பிரநேச விறபமன நிமலயம், -
ந்கடாப்சிட்டியடா்க அபிவிருத்தி சசயயப்பட்டுள்ளது.அத்தியடாவசியப் சபடாருட்்கம்ள, ைக்்கள 
இலகுவடா்கப் சபறறுக் ச்கடாளளும் ந�டாக்கில்,இது ந்கடாப் சிடியடா்க அபிவிருத்தி சசயயப்பட் -
டுள்ளது. படாரடாளுைன்ற உறுப்பினர் லலித் எல்லடாவல அணமையில் இேமனத் திறந்து 
மவத்ேடார். இேன்நபடாது,விநே் ைே நி்கழ்வு்களும் இ்ம்சபறறன.

(ப்ம்;படாணந்துமறைத்திய குறூப் நிருபர்)

(அநுராதபுரம் தினகரன் நிருபர்)               

நாட்டின் பலமவேறு பகுதிகளில 
இடம்சபற்்ற மோட்டார் ளெககிள 
திருட்டுச் ெம்பவேங்களுடன் 
சதாடர்புள்ள பிரதான ெந்மதக நபர் 
ஒருவேளர, எப்பாவேல சபாலிஸார் 
ளகது செய்துள்ளனர்.

சபாலன்னறுவே மின்மனரிய 
பகுதியில ளவேதது இச்ெந்மதக 
நபர் மநற்று ளகதானார். எப்பா -
வேல பகுதியில சில தினங்களுககு 
முன்னர் இடம்சபற்்ற மோட்டார் 
ளெககிள திருட்டுச் ெம்பவேம் 
சதாடர்பில கிளடதத முள்றப்பாட் 
ளட,  அடுதது சபாலிஸார் மேற் -
சகாண்ட விொரளணயில இந்நபர் 
ளகதானார்.

 எப்பாவேல சபாலிஸார் இவேளரக 
ளகது செய்துள்ளதுடன் 06  சிறிய 
ரக மோட்டார் ளெககிளகள்ளயும் 

இவேரிடமிருந்து ளகப்பற்றியுள்ள -
னர். ளகது செய்யப்பட்டவேர் மின் -
மனரிய பகுதிளய வேசிப்பிடோக 
சகாண்ட 67 வேயதுடயவேராவோர்.  
இதற்கு முன்னரும் 17 மோட்டார் 
ளெககிளகள்ள திருடிய ெம்பவேம் 
சதாடர்பில ளகது செய்யப்பட்டு 
வி்ளகக ேறியலில ளவேககப்பட்டி -
ருந்த நிளலயில, சிள்றச்ொளலயிலி -
ருந்து இவேர்,தப்பிச் சென்றுள்ளதாக 
ஆரம்பகட்ட சபாலிஸ் விொரளண -
களில  சதரியவேந்துள்ளது.ெம்பவேம் 
சதாடர்பான மேலதிக விொரளண -
கள்ள எப்பாவேல சபாலிஸ் நிளலய 
குற்்றததடுப்பு பிரிவு சபாலிஸார் 
மேற்சகாண்டு வேருகின்்றனர். விொ -
ரளணகளின் பின்னர், இந்நபர் 
தமுதமதகே நீதிேன்றில ஆஜர்படுத -
தப்படவுள்ளதாக விொரளணகள்ள 
மேற்சகாண்டு வேரும் சபாலிஸார் 
சதரிவிததனர்.

பல்வேறு ்�ோட்ோர் சைக்கிள் திருடடு  
ைமபவேங்களு்ன் த�ோ்ர்புள்்ளவேர் ச்கது

(கற்பிட்டி தினகரன் விமஷட நிருபர்)

புதத்ளம் நகர ெளப எலளலக -
குட்பட்ட பகுதிகளில காணப் -
படும் ோட்டிள்றச்சிக களடக-
ளில, நிர்ணய விளலகளுககு 
அதிகோக ோட்டிள்றச்சிளய 
விற்பளன செய்தால அதுசதாட்டர்-
பில தனககு சதரியப்படுததுோறு 
புதத்ளம் நகரபிதா எம்.எஸ்.எம்.
ரபீக சபாதுேககள்ள மகட்டுள்ளார்.

இது சதாடர்பில அவேர் மேலும் 
சதரிவிகளகயில, 

புதத்ளம் நகர பிதாவினால கடந்த 

வேருடம்  ெளபயில ெேர்ப்பிககப்-
பட்ட  2022ஆம் ஆண்டுககான 
வேரவு செலவு திட்டததில முன்சோ-
ழியப்பட்ட ேககளுககான ெலுளக -
கள ேற்றும் ோனியங்கள மநற்று 
(01) முதல நளடமுள்றப்படுததப் -
படுகின்்றன.

அதனடிப்பளடயில புதத்ளம் 
நகர ெளப எலளலககு உட்பட்ட 
பகுதிகளிலுள்ள ோட்டிள்றச்சிக 
களட உரிளேயா்ளர்கள,  ோட் -
டிள்றச்சி  நிர்ணயவிளலயாக 
ஆயிரம் ரூபாவோகவும், கலவேன் 
ஈரல 1200 ரூபாவோகவும் விற்க  

மவேண்டும்.எவேமரனும் நிர்ணயிக -
கப்பட்ட விளலப்பட்டியளல மீறி 
அதிகரிதத விளலயில விற்பளன 
செய்தால, அதுசதாடர்பில 
எனகமகா அலலது நகரெளப நிர் -
வோகததினருகமகா சதரியப்படுத -
தவும்.

இமதமவேள்ள, நடப்பு வேருடத -
திற்கு வேரவு செலவு திட்டததில 
அறிவிககப்பட்ட பல ெலுளக -
கள ஏற்கனமவே அமுலபடுததப்ப 
ட்டுள்ள தாகவும் புதத்ளம் நகர 
பிதா எம்.எஸ்எம்.ரபீக மேலும் 
சதரிவிததார்.

மக்களுக்ககான மகானியங்கள், சலுக்க்கள் 
ஜனவரி முதல் அமுலகாவதகா்க அறிவிப்பு

�த்ேடார் பணடிம்கமயசயடாட்டி சவலி்கை சுவஸஹன கிறிஸேவ ஆலயத்தில் ைேத்ேமலவர்்களுக்கிம்யில், சுமு்க சந்திப்பு இ்ம் சபறறது. 
இதில் இஸலடாம், சபௌத்ே, கிறிஸேவ ைேகுருைடார்்கள ்கலந்து ச்கடாண்னர். நி்கழ்வின் இறுதியில் இவர்்களுக்கு நிமனவுப் சபடாதி்களும் 
வழங்கப் பட்்ன. இந்நி்கழ்வில் ்கடாலி ைடாவட்் கிறிஸேவ ஆயரும் ்கலந்துச்கடாண்மை குறிப்பி்த்ேக்்கது.   

(ப்ங்கள: சவலி்கை தின்கரன் நிருபர்)   

(புதத்ளம் தினகரன் நிருபர்)

புதத்ளம் முந்தல பகுதி -
யில கடந்த செவவோய்க-
கிழளே (28)  வீட்டு 
முற்்றததில காணப்பட்ட 
அரிய வேளக எறும்புத -
தின்னிளய ஊர்ேககள 
பிடிததுள்ளனர் .

இதுபற்றி,  புதத்ளம் வேனஜீவேராசிகள கட்டுப்பாட்டுப் பிரிவின-
ருககுத சபாது ேககள தகவேல வேழங்கினர்.

இளத யடுதது குறிதத இடததிற்கு விஜயம் செய்த வேனஜீவேரா-
சிகள திளணகக்ள கட்டுப்பாட்டுப் பிரிவினர்,  எறும்புததீனிளய 
உயிருடன் மீட்டு விலபதது ெரணாலயததில விடுவிதததாக அதிகா-
ரிகள சதரிவிததனர்.

இந்த உயிரினம், எதிரிகள்ளக கண்டால உடளல பந்து மபான்று 
சுருட்டி ளவேததுக சகாண்டு தம்ளேக காததுக சகாளளும் குணமு -
ளடயசதன அதிகாரிகள சதரிவிததனர்.

இவவுயிரினோனது இலங்ளகயில அழிவேளடந்து வேருவேதாக -
வும் வேனஜீவேராசிகள திளணகக்ள அதிகாரிகள மேலும் சதரிவித-
தனர். 

வீடடு முற்றத்தில அரிய 
வேச்க உயிரினம மீடபு

க . ச ப ா . த . 
ொதாரணதரததில 
சி த தி ய ள டந் த 
ே ா ண வே ரு க கு 
புலளேப்பரிசில 
ச க ா டு ப் ப ன வு , 
ச த ா ழி ற் ப யி ற் சி 
சபறும் ோணவிக-
ளுககு பண உதவி 
ேற்றும் விமஷட 
ம த ள வே யு ள ட -
மயாருககு, ெககர 
ந ா ற் க ா லி க ள , 
ஊன்று மகாலகள 
வேழங்கும் நிகழ்வு-
கள, சதேடசகாட ளவே.எம்.எம்.ஏ 
தளலளேக காரியாலயததில மநற்று 
இடம்சபற்்றன.

ளவே.டபிளயூ. எம். ஏயின் தளலவி 
மதெோன்ய பவோஸா தாஹா தளல-
ளேயில, இளவே வேழங்கப்பட்-
டன. நிகழ்வின், விமஷட அதிதி -
யாக கனடாவின் இலங்ளகககான 

முஸ்லிம் சபண்கள அளேப்பின் 
தளலவி ளபரூஸா காசிம் ேற்றும் 
நஸீரா ஹூளஸன் பவுண்மடெனின் 
தளலவேர் கலாநிதி காலித பாறுக 
ேற்றும் அளேப்பின் அங்கததவேர்க-
ளும் கலந்து சகாண்டனர்.                   

(ஏ.எஸ்.எம்.ஜாவித)   

வேறிய போ்ைோசை �ோணவேர்்களுக்கு 
்கற்றல உப்கரணங்கள் வேழங்கல

அநுரடாேபுர ைடாவட்் படாரடாளுைன்ற உறுப்பினர் இேடாக் ரஹுைடானின் நிதிசயடாதுக்கீட்டில், 
புனர் நிர்ைடாணம் சசயயப்பட்் ்கலடாசவவ ்கப்பல்்கை குறுக்குத்சேரு ந�றறுமுன்தினம் 
(01)  படாரடாளுைன்ற உறுப்பினர் இேடாக் ரஹுைடானடால் உத்திநயடா்கபூர்வைடா்க திறந்து 
மவக்்கப்பட்் நபடாது பிடிக்்கப்பட்் ப்ம்.               (ப்ம்: திறப்பமன தின்கரன் நிருபர்)       

(கற்பிட்டி தினகரன் விமஷட நிருபர்)   

பாலாவி - கற்பிட்டி பிரதான வீதியின் 
ோம்புரி  மதங்காய் சதாழிற்ொளலககு 
அருகிலுள்ள  சிறிய காலவோய், மெதே-
ளடந்துள்ளதால, வோகன ொரதிகள பல 
சிரேங்கள்ள எதிர்மநாககியுள்ளனர். 

கடந்த இரண்டு ோதங்களுககு முன்-
னர்,கடும் ேளழயால ஏற்பட்ட சவேள-
்ளததால,இந்த பிரதான வீதியில உள்ள 
சிறிய காலவோய் பாரிய குழிகள ஏற்பட்டு 
உளடந்தது.   

இளதயடுதது, ேண் மேடுகள அளேக-
கப்பட்டதுடன், வோகனங்கள செலவே-
தற்கு தற்காலிக வேெதிகளும் செய்யப்-
பட்டிருந்தன. வீதி அபிவிருததி அதிகார 
ெளப,இந்த ஏற்பாடுகள்ளச் செய்தி-
ருந்தது.

இந்நிளலயில, பாலாவி - கற்பிட்டி 

பிரதான வீதியில நா்ளாந்தம் கனரக வோக-
னங்கள உட்பட நூற்றுககணககான 
வோகனங்கள பயணிககின்்றன. 

இதனால, இக காலவோய் மேலும் 
உளடயலாசேன, பயணிகள அச்ெம் 

சதரிவிததுள்ளனர். எனமவே, 
இதளன அபிவிருததி செய்ய ெம்பந் -
தப்பட்ட அதிகாரிகள நடவேடிகளக 
எடுகக மவேண்டும் என ேககள 
மகாரிகளக விடுககின்்றனர்.   

�ோமபுரி பகுதியிலுள்்ள பிர�ோன ்கோலவேோய் ்ை�ம,
்போக்குவேரத்து  தைய்வேதில பயணி்கள் சிர�ம   

(புதத்ளம் தினகரன் நிருபர்)

"செௌபாககிய சதகே" அபிவி -
ருததி மவேளலத திட்டததின் கீழ் 
கலபிட்டி முகததுவோரம் தீவுப் 
பகுதியில வீடு கட்டுவேதற்கு 
அடிககல நடப்பட்டுள்ளது.

புதத்ளம் ோவேட்ட பாராளு -
ேன்்ற உறுப்பினர் சிந்தக அேல 
ோயாதுன்னவின் முயற்சியின் 
பலனாக,ஆறு இலலட்ெம் 
ரூபா  நிதி ஒதுககீட்டில இந்த 
வீடு அளேககப்படவுள்ளது. 
பாராளுேன்்ற உறுப்பினர் 
சிந்தக அேல ோயாதுன்ன 
இதற்கான அடிககலளல நட்டு 
ளவேததார்.கலபிட்டி முகதது -
வோரம் தீவு பிரமதெததில சுோர் 
150 குடும்பங்கள எவவித உத -
வியுமின்றி  வேசிதது வேருகின்்ற -
னர். 

இங்குள்ள வீடுகளில 126 
வீடுகள ஓளல குடிளெக்ளா -
கமவே உள்ளன. உதவிகள்ள 
எதிர்பார்தது காததிருககும் 
ஒரு கிராேோகமவே கலபிட்டி 
முகததுவோரம் அளேந்திருக -
கி்றது.

இப்பிரமதெததில மேலும் 
பல வீடுகள்ள அளேதது 
தருவேதாகவும் பாராளுேன்்ற 
உறுப்பினர் சிந்தக அேல 
ோயாதுன்ன இதன்மபாது உறு -
தியளிததார்.

அறுபது உமற்களுக்குள அம்க்்கப்பட்் 1800 கிநலடா ைஞசளு்ன் ஒருவர் ம்கது

மு்கத்துவாைம் தீவுப் 
்பகுதியில் வீ்டகமக்க 
அடிக்கல்

(புதத்ளம் தினகரன் நிருபர்)

சபாலிஸ் விமஷட புலனாய்வு 
பிரிவினரால மேற்சகாள்ளப்பட்ட 
சுற்றிவேள்ளப்பில, உலர்ந்த ேஞெள 
சபாதிகளுடன் ஒருவேர் ளகது செய் -
யப்பட்டார்.

கற்பிட்டி கப்பலடி பகுதியில 
சவேளளியன்று (31) அதிகாளல 4 
ேணிய்ளவில, இச்சுற்றிவேள்ளப்பு 

நடாததப்பட்டது.  இதில 60 
உள்றகள அடங்கிய 1800 கிமலா 
உலர்ந்த ேஞெளுடன் இவேர் ளகது 
செய்யப்பட்டார்.

சபாலிஸ் விமஷட புலனாய்வு 
பிரிவினருககு கிளடதத இரகசி -
யத தகவேலுககளேய கற்பிட்டி 
சபாலிஸாருடன் இளணந்து 
இந்தச் சுற்றிவேள்ளப்பு மேற் -
சகாள்ளப்பட்டது.

கப்பலடி கடற்களரப் பகு -
தியில சலாறிசயான்றுககுள 
ேஞெள சபாதிகள்ள ஏற்்ற முற் -
பட்ட மவேள்ளயில, சுற்றிவே -
ள்ளப்பு மேற்சகாள்ளப்பட்டதாக 
சபாலிஸார்  சதரிவிததனர்.

இந்த ேஞெள சபாதிகள, ெட்ட -
விமராதோக இந்தியாவிலிருந்து 
கடல ோர்ககோக சகாண்டுவே -
ரப்பட்டுள்ளதாக சபாலிஸார் 

மேற்சகாண்ட முதற்கட்ட விொர -
ளணகளில  சதரிவிததனர். 

ளகது செய்யப்பட்ட ெந்மதக 
நபர் கற்பிட்டி வேன்னி முந்தல 
பகுதிளயச் மெர்ந்தவேசரனவும் 
சபாலிஸார் சதரிவிததனர்.

ளகப்பற்்றபட்ட ேஞெள 
சபாதிகள கட்டுநாயகக சுங்க 
அலுவேலகததில ஒப்பளடககப் -
பட உள்ளன.

ளகது செய்யப்பட்ட ெந்மதக 
நபர் ேற்றும் ேஞெள்ள கடத -
துவேதற்கு பயன்படுததப்பட்ட 
சிறிய ரக சலாறி என்பவேற்ள்ற 
கற்பிட்டி நீதிேன்்றததில ஆஜர்ப -
டுதத நடவேடிகளக எடுககப்பட் -
டுள்ளது.

மேலதிக விொரளணகள்ள கற் -
பிட்டி சபாலிஸார் சதாடர்ந்தும் 
மேற்சகாண்டு வேருகின்்றனர்.



மட்டக்களப்பு விசே்ட நிருபர்

சிசேஷ்ட ஊ்ட்கவியலாளர் ்கலா -
பூேணம் இ.பாககியோஜா எழுதிய 
வளம்மிகு மண்டூர் நூல்வளி-
யீடடு விழா மட்டக்களப்பு ்கலலடி 
சுவாமி விபுலானந்ா அழகியற் 
்கற்்்க நிறுவன ப.ேநதிேசேேேம் 
அேங்கில சேற்று (02) ே்்ட்பற்-
றது.

கிழககு ஊ்ட்கவியலாளர் ஒன்-
றியம்  ஏற்பாடு ்ேய்திருந் இநநி -
்கழ்வு சபோசிரியர் ்ே.சயா்கோோ 
்்ல்மயில ே்்ட்பற்றசபாது 
்கலலடி இோமகிருஷண மிேன் 
்பாது மு்கா்மயாளர் ்க்ஷஜா-

னந்ா ம்கோஜ் ஆன்மீ்க அதிதி-
யா்கக ்கலநது ்்காண்டு மு்ற்-
பிேதி்ய ்வத்தியக ்கலாநிதி 
தி.சிவசீலனுககு வழங்கி ்வளி-
யிடடு ்வத்்ார்.

நி்கழ்வின் பிே்ம அதிதியா்க 
கிழககுப் பல்க்லக்கழ்க சவந்ர் 
்வத்தியக ்கலாநிதி வி.விசவ்கா-
னந்ோஜாவும், சிறப்பு விருநதி-
னோ்க சபாேதீவுப்பற்று பிேச்ே 
்ேயலாளர் இ.இோகுலோயகியும் 
்கலநது ்்காண்டு உ்ே நி்கழ்த்தி-
னர்.நூலாசிரியர் இ.பாககியோஜா 
ஏற்பு்ே்யயும் ேன்றியு்ே்யயும் 
நி்கழ்த்தினார்.

்ோட்ட்வவ குறூப் நிருபர் 

திருச்காணம்லயில ஒசே முச் -
ேக்கே வண்டி மூன்று இ்டங்்களில 
விபத்்் ஏற்றப்படுத்தி ்ப்பிச் -
்ேலல முயற்சித்் சவ்ளயில 
மின் ்கம்பம் ஒன்று்டன் சமாதிய -
தில அறுவர் படு்காயங்்களு்டன் 
திருச்காணம்ல ்பாது ்வத் -
தியோ்லயில அனுமதிக்கப்பட -
டுளள்ா்க ்பாலிோர் ்்ரிவித்் -
னர் 

திருச்காணம்ல ்்ல்மய்க 
்பாலிஸ் பிரிவுககுடபட்ட ே்கே 
பகுதியில சேற்று முன்தினம் (01) 
இேவு இ்டம்்பற்றுளளது 

விபத்து ்்ா்டர்பில ்்ரியவரு -
வ்ாவது,... 

சேற்று முன்தினம் இேவு 
7.00 மணியளவில திருச்காண -
ம்ல ்்டாகயார்ட வீதியில 
வி்ளயாடடு ்ம்ானத்திற்கு 
முன்பா்க ே்டநது ்ேன்ற ஒருவர் 
உ்டன் சமாதி அங்கிருநது ்ப் -
பிச்்ேன்று மீண்டும் திருச்காண -

ம்ல பிே்ான பஸ் ்ரிப்பு நி்ல -
யத்திற்கு முன்பா்க சமாட்டார் 
்ேக்களில பயணித்் மூவரு்டன் 
சமாதியதில முச்ேக்கே வண்டி 
்கவிழ்நதுளளது பின்னர் ்பாது -
மக்களினால முச்ேக்கேவண் -
டி்ய நிமிர்த்தி அ்ன் பிற்பாடு 
அங்கிருநது ்ப்பிச் ்ேன்ற முச் -
ேக்கே வண்டியின் ோேதி திரு -
ச்காணம்ல பிே்ான வீதியில 
மின் ்கம்பம் ஒன்று்டன் சமாதிய 
நி்லயில ்பாதுமக்களினால 
ம்டககி பிடித்து ்பாலிோரி்டம் 
ஒப்ப்்டக்கப்பட்டார் 

இவ்விபத்தில ஆறு சபர் படு -
்காயம்்டந் நி்லயில திருச்கா -
ணம்ல ்பாது ்வத்தியோ்ல -
யில அனுமதிக்கப்படடுளளார்.
விபத்து ்்ா்டர்பில ோேதி ்்கது 
்ேய்யப்படடுளளது்டன் சமலதி்க 
விோே்ண்க்ள திருச்காண -
ம்ல ்்ல்மய்க ்பாலிஸார் 
சமற்்்காண்டு வருகின்ற்ம 
குறிப்பி்டத்்க்கது.
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்பரியசபாேதீவு தின்கேன் நிருபர் 

கிோமிய மட்டத்தில ்கடசித் 
்்ாண்்டர்்கள, ஆ்ேவாளர்்களின் 
ஒத்து்ழப்புக்களு்டன் இதுவ-
்ேயில முன்்்காண்டு ்ேலலப்-
பட்ட அபிவிருத்திப் பணி்க்ளப் 
சபான்று இவ்வரு்டமும் அ்்ன 
சமற்்்காளள சவண்டும். அ்ற்்கா்க 
என்னால முடிந்வ்ே அேோங்-
்கத்்்ப் பயன்படுத்தி சவண்டிய 
அபிவிருத்திப் பணி்க்ள ்கடசியின் 
்்ாண்்டர்்கள, ஆ்ேவாளர்்களின் 
ஒத்து்ழப்பு்டன் சமற்்்காளசவன். 
என ஸ்ரீ லங்்கா ்பாதுஜனப் ்பே-
முனக ்கடசியின் மட்டக்களப்பு 
மாவட்ட அ்மப்பாளர் ப.ேநதிேகு-
மார் ்்ரிவித்்ார்.

பிறநதுளள 2022ஆம் ஆண்டி்ன 
வேசவற்கும் மு்கமா்க ஸ்ரீ லங்்கா 
்பாதுஜனப் ்பேமுன ்கடசியின்  

மட்டக்களப்பு மாவட்ட அ்மப்பா-
ளர் பேமசிவம் ேநதிேகுமாரின் ்்ல-
்மயில ஸ்ரீ லங்்கா ்பாதுஜனப் 
்பேமுன மட்டக்களப்பு மாவட்ட 
்காரியாலயத்தில புத்்ாண்்்ட வே -
சவற்கும் நி்கழ்வு சுபிடேமிகு எதிர்்கா-
லத்திற்்கான பயணத்தில ஓேணியில 
திேளசவாம் எனும் ்்ானிப்்பாரு-
ளின் கீழ் ேனிககிழ்ம இ்டம்்பற்-
றது.

இநநி்கழ்வில ஸ்ரீ லங்்கா ்பாது -
ஜனப்்பேமுன ்கடசியின் ்வற்றிக -
்கா்க பாடுபட்ட ்கடசியின் முககிய 
பிேமு்கர்்கள ஆ்ேவாளர்்கள உள -
ளிட்ட பலரும் இ்ன்சபாது பங் -
ச்கற்றிருந்னர். இ்ன்சபாது ்கலநது 
்்காண்டிருந்வர்்கள பேஸ்பே புத்-
்ாண்டு வாழத்து்க்ளப் பரிமாறிக 
்்காண்்டனர்.

இ்ன்சபாது ்கடசி ஆ்ேவாளர்்கள 

மத்தியில ்கருத்துத் ்்ரிவிக்்கயி-
சலசய அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட -
்டார். 

அவர் சமலும் ்்ரிவிக்்கயில… 
இந் ஆண்டில மாவட்டத்தில 

சமற்்்காளளப்ப்ட சவண்டிய அபி -
விருத்தித்திட்டங்்கள ்்ா்டர்பில 
ஆோயப்பட்டது்டன. மக்களின் 
ச்காரிக்்க்களுககு ஏற்ப உரிய 
்காலத்தில நி்றசவற்றிக ்்காடுக்க 
சவண்டும். இதுவ்ேயில ்னது 
்்ல்மத்துவத்தின் கீழ் சமற்-
்்காளளப்படடு வரும் அபிவிருத்திச் 
்ேயற்பாடு்களுககு ஒத்து்ழப்பு 
வழங்கிய அ்னவருககும் உழ-
மார்ந் ேன்றி்க்ளத் ்்ரிவித்துக 
்்காளகின்சறன். இதுசபால இவ் -
வரு்டமும் அ்னவரினதும் ஒத்து -
்ழப்புக்க்ள எதிர்பார்ககின்சறன் 
என்றார்.

மக்களின் ஆதரவுடன் இவ்வருடமும்
அபிவிருத்திப் பணி்கள் ததொடரும்

ஒரர முச்சக்கர ்வண்டி 
ஆறு ரபரர ரமொதி விபத்து

'்வளம்மிகு மண்டூர்' நூல் த்வளியீடு

்பரியநீலாவ்ண விசே்ட, மரு -்
மு்ன நிருபர்்கள

்்காசோனா சிகிச்்ே நி்லயமா்க 
்ேயற்பட்ட மரு்மு்ன பிேச்ே 
்வத்தியோ்லயில மீள ்பாது மக -
்களுக்கான சே்வ்ய ஆேம்பிககும் 
ே்டவடிக்்க சேற்று முன்தினம் உத்-
திசயா்கபூர்வமா்க இ்டம்்பற்றது.

்வத்தியோ்லயின் ்பாறுப்பு 
்வத்திய அதி்காரி ்்டாக்டர் 
ஏ.எல.எம்.மிஹலார் ்்ல்ம-
யில ே்்ட்பற்ற இந் நி்கழ்வில 
கிழககு மா்காண சு்கா்ாே சே்வ்கள 
பணிப்பாளர் ்்டாக்டர் ஏ.ஆர். எம். 
்்ளபீக பிே்ம அதிதியா்க ்கலநது 
்்காண்டு ்வத்தியோ்ல்ய 
திறநது ்வத்்ார்.

்்காசோனா ்்ாற்றாளர்்களின் 
எண்ணிக்்க தீவிேமா்க அதி்கரித்-
்்் அடுத்து ்கலமு்னப் பிோந-
தியத்தின் சில ்வத்தியோ்ல்கள 
்க்டந் வரு்டம் ்்காசோனா ்்ாற்-
றாளர்்க்ள போமரிககும் நி்லயங்-
்களா்க மாற்றப்பட்டது.

மரு்மு்ன பிேச்ே ்வத்திய -
ோ்லயும் ்்காசோனா ்்ாற்றாளர் -
்களுககு சிகிச்்ேயளிககும் மத்திய 
நி்லயமா்க மாற்றப்படடு  கிழககு 
பக்கமா்க இருககின்ற சு்கா்ாே போ-
மரிப்பு நி்லயத்திற்கு இ்டமாற்றம் 
்ேய்யப்பட்டது.

எனினும் ்ற்சபாது ்கலமு்ன 
பிோநதிய சு்கா்ாே சே்வ்கள பணிப் -

பாளர் அலுவல்கத்திற்குடபட்ட  பகு -
தி்களில ்்காசோனா ்்ாற்றாளர்்க -
ளின் எண்ணிக்்க கு்றவ்்டநது 
சுமு்கமான நி்ல ஏற்படடுளளது. 

இ்்னயடுத்து மரு்மு்ன 
பிேச்ே ்வத்தியோ்லயின் 
சே்வ்க்ள மீள ஆேம்பித்து 
்வககும் ே்டவடிக்்க முன்்னடுக-
்கப்பட்டது.

மருதமுரை பிரரத்ச ர்வத்திய்சொரை 
மீண்டும் ்வழரமயொை ர்சர்வககு
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்பரியசபாேதீவு தின்கேன் நிருபர்   

2022 ஆம் ஆண்டில வறிய மக்க -
ளின் ்பாருளா்ாே சமம்பாடடிற் -
்கா்க மாத்திேம் 85 ஆயிேம் மிலலி -
யன் நிதி எமது அேோங்்கத்தினால 
ஒதுக்கப்படடுளளது என இோஜாங்்க 
அ்மச்ேர் ே்ாசிவம் வியாசழநதிேன் 
மட்டக்களப்பில ்வளளிககிழ்ம  
(31) இ்டம்்பற்ற நி்கழ்வில ்்ரி-
வித்துளளார்.

சுபீடேத்தின் பால ோட்்ட ்கட-
டி்யழுப்பும் ஜனாதிபதியின் 
்்காள்்கப் பிே்க்டனத்திற்கு 
அ்மவா்க  பின்்ங்கிய கிோமிய 
அபிவிருத்தி மற்றும் ம்னோர் 
்காலே்்ட வளர்ப்பு, சிறு ்பாருளா-
்ாேப் பயிர்ச்்ேய்்்க சமம்பாடடு 
இோஜாங்்க அ்மச்சின் மூலம் மக-
்களின் வாழ்வா்ாேத்தி்ன சமம்ப-
டுத்தும் சோககில பலசவறுபட்ட 
வாழ்வா்ாே உ்வி திட்டங்்கள மட -
்டக்களப்பு மாவட்டம் பூோ்கவும் 

வழங்்கப்படடுவரும் நி்லயில 
மண்மு்ன சமற்கு பிேச்ே ்ேயல்க 
பிரிவிற்குடபட்ட மக்களுக்கான பல -
சவறுபட்ட உ்வித்திட்டங்்க்ள 
வழங்கும்  நி்கழ்வில இோஜாங்்க 
அ்மச்ேர் எஸ்.வியாசழநதிேன் 
பிே்ம அதிதியா்க பங்ச்கற்றிருந -்
து்டன், உ்வித்திட்டங்்க்ளயும் 
வழங்கி ்வத்்ார்.

இ்ன் சபாது ்னிேபர் வாழ்வா-
்ாேத்்் சமம்படுத்தும் சோககில 
ஆடு்கள வழங்குவ்ற்்கா்க ்்ரிவு 
்ேய்யப்பட்ட 59 பயனாளி்களுள 
இேண்்டாம் ்கட்டமா்க  30 ஆயிேம் 
ரூபாய் ்பறுமதியான ஆடு்கள உள-
ளிட்ட மருநது வ்்க்கள 17 பயனா -
ளி்களுககும், வீடு திருத்்ம் ்ேய்-
வ்ற்்கா்க ்்ரிவு ்ேய்யப்பட்ட 

12 பயனாளி்களுககு 
24 இலடேம் ்பறுமதி-
யான ்காசோ்ல்களும்,-
மலேலகூ்ட வேதியற்ற 
18 பயனாளி்களுக்கா்க 
1,260,000  ரூபாய்

்பறுமதியான ்காசோ-
்ல்களும் இ்ன்சபாது 
இோஜாங்்க அ்மச்ே-
ரினால வழங்கி ்வக-
்கப்பட்டது்டன், மின் 
இ்ணப்பு அற்ற வறிய 
குடும்பங்்களிற்கு மின் 

இ்ணப்்ப ்பற்றுக்்காளவ்ற்-
்கா்க 18 பயனாளி்களுககு 4,20,000 
ரூபாய் ்பறுமதியான ்காசோ்ல்க-
ளும்,

3 ்ம்ானங்்களின் புனே்மப்பிற் -
்கா்க 15 இலடேத்து இருப்ாயிேம் 
ரூபாய் ்பறுமதியான ்காசோ்ல்க-
ளும் இ்ன்சபாது வழங்கி ்வக்கப்-
படடுளளது.

்வறிய மக்களின் தபொருளொதொர ரமம்பொட்டிற்கொ்க 
85 ஆயிரம் மில்லியன் ஒதுககீடு

்பரியநீலாவ்ண விசே்ட நிருபர்

்கலமு்ன ்க்டற்்க்ேப் பளளி 
வாேல ோஹூர் ஆண்்ட்்கயின் 
200வது ்்காடிசயற்ற விழா ோ்ள 
04ம் தி்கதி ஆேம்பமா்க உளளது.

200வது ்்காடிசயற்ற விழாவி்ன 
இம் மு்ற சிறப்பா்க ே்டாத்துவ்ற்கு 
பளளிவாேல நிர்வா்கம் பலசவறு 
ே்டவடிக்்க்க்ள எடுத்துளளது.

இ்ற்்க்மய ்்காசோனா சு்கா்ாே 
ே்்டமு்ற்க்ள பின்பற்றி ்பாது-
மக்கள ஒத்து்ழப்பி்ன வழங்கு-
மாறு ்கலமு்ன பிோநதிய சு்கா்ாே 
சே்வ்கள பணிப்பாளர் ்வத்தி-
யர் ஜீ.சுகுணனின்  வழி்காட்டலில 
்கலமு்ன ்்ற்கு சு்கா்ாே ்வத்திய 
அதி்காரி ஏ. ஆர் . எம் . அஸ்மி  வழி -
்காட்டல்க்ள வழங்கியுளளார்.
இநநி்லயில குறித்் பளளிவாேல 
நிர்வா்கத்தினர் பலசவறு ே்டவடிக-
்்க்க்ள சமற்்்காண்டுளளனர்.

்கல்முரை ்கடற்கரர 
பள்ளி்வொ்சல்; 
நொரள 200்வது 
த்கொடிரயற்ற விழொ

புதிய ்காத்்ான்குடி தின்கேன். நிருபர்

மட்டக்களப்பு மாவட்டம் ்களு-
வாஞ்சிகுடி ்பாலிஸ் பிரிவுககுட-
பட்ட மட்டக்களப்பு வாவியிலிருநது 
ஆண் ஒருவரின் ே்டலம் சேற்று முன்-
தினம் மா்ல மீட்கப்படடுளள்ா்க 
்களுவாஞ்சிகுடி ்பாலிோர் ்்ரிவித்-
்னர்.

மட்டக்களப்பு ்களுவாஞ்சிகுடி பகு-
தியில அ்மநதுளள மட்டக்களப்பு 
வாவியில ச்ாணி ஒன்றில மீன்பிடிக-
்கச் ்ேன்ற ேபசே ே்டலமா்க மீட்கப்-
படடுளளார்.

மீன் பிடித்துக்்காண்டிருந் ேமயம் 
ச்ாணி ஆற்றினுள ்கவிழ்நது இந் 
விபத்து ஏற்படடுளள்ா்க ்பாலிோர் 
்்ரிவித்்னர்.

இ்னி்்டசய, ச்ாணி விபத்தில 
ஆற்றினுள வீழ்ந் ஒருவர் ்்ய்வாதீ-
னமா்க உயிர்்ப்பியது்டன் மற்்றய 
ேபர் ஆற்றில ்காணாமல சபான 
நி்லயில ே்டலமா்க மீடக்கப்பட-
டுளளார்.ே்டலமா்க மீட்கப்பட்டவர் 
்களுவாஞ்சிகுடி ோவலடி வீதி்யச் 
சேர்ந் ஒரு பிள்ளயின் ் ந்்்யன 
அ்்டயாளம் ்காணப்படடுளளார்.

மட்டக்களப்பு ்வொவியிலிருந்து 
ஆணின் ்சடைம் மீட்பு

இரொஜொங்க அமைச்ேர் வியொவழந்திரன்

்கா்ேதீவு குறூப் நிருபர் 

அக்க்ேப்பற்று ்கலமு்ன 
பிே்ான வீதியில நிந்வூர் ்பாலிஸ் 
பிரிவுககுடபட்ட நிந்வூர் ்வடடு 
வாய்க்கால  ்கா்ேதீவு எல்லயில 
முச்ேக்கே வண்டியு்டன் சமாட்டார் 
்ேககிள ஒன்று விபத்துககுளளா-
னதில சிறுமி ஒருவர் பலத்் ்காயம-
்்டநது ்வத்தியோ்லயில அனும-
திக்கப்படடுளளார்

இச்ேம்பவம் புத்்ாண்்டன்று  
மா்ல இ்டம்்பற்றுளளது. இ்ன்-
சபாது ்கலமு்ன சேககி வந்   முச் -
ேக்கே வண்டி  (ஆடச்டா) மற்றும்  
அக்க்ேப்பற்்ற சோககி வந் 
சமாட்டார் ்ேககிளு்டன் சேருககு 

சேர் சமாதி இந் விபத்து ேம்பவித்-
துளளது.

ஒலுவில விசே்ட நிருபர்

அக்க்ேப்பற்று ஆ்ாே 
்வத்தியோ்லயில 04வது 
ேத்திே சிகிச்்ேக கூ்டம் ேனிக-
கிழ்ம (01) புதி்ா்க திறநது 
்வக்கப்படடுளளது.

புதி்ா்க திறநது ்வக்கப் -
பட்ட ேத்திே சிகிச்்ே கூ்டத்தி-
னூ்டா்க, இப்பிோநதிய ்பாது 
மக்களின் அதி்கரித்து வரும் 
ேத்திே சிகிச்்ே ச்்வ்ய 
பூர்த்தி ்ேய்ய முடியு்மன, 
்வத்தியோ்லயின் திட்டமி-
்டல அபிவிருத்தி ்பாறுப்பு 
்வத்திய அதி்காரி ்டாக்டர் 
ஆகில அஹமட ஷரீபுதீன் 
்்ரிவித்்ார்.

அக்க்ேப்பற்று ஆ்ாே ்வத்திய -
ோ்லயின் ்வத்திய அத்தியடே்கர் 
்டாக்டர் ஆஸாத் எம் ஹனீபா புதிய 
ேத்திே சிகிச்்ே கூ்டத்்் திறநது 
்வத்்ார்.

இநநி்கழ்வில விசே்ட ்வத்திய 
நிபுணர்்கள, சிசேஷ்ட ்வத்தி-
யர்்கள, ்ாதிய பரிபால்கர், உத்தி-
சயா்கத்்ர்்கள மற்றும் ஊழியர்்கள 
ஆகிசயார் ்கலநது ்்காண்்டனர்.

்கொரரதீவில் புத்தொண்டன்று விபத்து: 
சிறுமி பைத்த ்கொயம்

அக்கரைப்பற்று ஆதாை 
ரைத்தியசாரையில் 
04ைது சத்திை சிகிசரசக கூடம்

்கலமு்ன மத்திய தின்கேன் நிருபர்

வீதி அபிவிருத்தி அதி்காேே்ப ்காரி-
யாலயத்தில  ்க்ட்மயாற்றி ஓய்வு 
்பற்றவர்்கள மற்றும் ப்வியுயர்வு 
்பற்றவர்்க்ள பாோடடி ்்கௌேவிக-
கும் நி்கழ்வு வீதி  அபிவிருத்தி அதி-
்காேே்பயின் ேம்மாநது்ற சவ்லத்-
்ள ்காரியாலயத்தில ் பாறியியலாளர் 
இஸட.ஏ. முஹம்மட அஸ்மீரின் 
்்ல்மயில ே்்ட்பற்றது. 

இநநி்கழ்வில வீதி அபிவிருத்தி 
அதி்காேே்பயின் கிழககு மா்காண 
்காரியாலயத்தின் சமலதி்க பணிப்-
பாளோ்க அண்்மயில நியமனம் 
்பற்ற ்பாறியியலாளர் எம்.பி.எம். 
அலியார்,  ்கலமு்ன பிோநதிய 
நி்றசவற்று ்பாறியியலாளோ்க 
இருநது அக்க்ேப்பற்று ்காரியாலய 
பிே்ம ்பாறியலாளோ்க ப்வியுயர்வு 
்பற்ற ்பாறியியலாளார் ரீ. சிவசுப்ே-
மணியம், வீதி அபிவிருத்தி அதி்காே-
ே்பயின் கிழககு மா்காண ்காரியால 
நிர்வா்க உத்திசயா்கத்்ோ்க இருநது 
ஓய்வு்பற்ற ்டவ்லியு அசோ்கா மல-
்காநதி சபான்சறார்்கள இநநி்கழ்வில 
வீதி அபிவிருத்தி அதி்காேே்ப பிோந-
திய ்காரியாலய உத்திசயா்கத்்ர்்களி-
னால ்்கௌேவிக்கப்பட்டனர். 

வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் 
சசபைநலன் ைாராட்டு விழா
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க.விஜயரெத்தினம்...?
(வெல்லாவெளி தினகரன் நிருபர்)       

யு த்த காலததில் ்தமிழ் அர-
சியல்்ாதிகள், நிர்ாகம் 
சார்ந்த்ரகள் பேசு்்தறபக 

அசசபேட்டனர. அககாலததில் 
முஸ்லிம் அரசியல்்ாதிகள் ்தஙக -
ளுககு அரசாஙகததிலிரு்ந்த சசல்-
்ாக்க ்்ததுக சகாண்டு ேல 
வி்டயஙக்ை நி்ைப்றறினார-
கள்.அதிசலான்று்தான் இ்ந்த ேண் -
ணம்ேலான அறிக்கயாகும். 
அ்த்ன ஏறறுக சகாள்ை முடியாது 
என இராஜாஙக அ்ைசசர ச்தாசி-
்ம் வியாபே்நதிரன் ச்தரிவித்தார.

 பேறறுமுன்தினம் சனிககிே்ை 
ைட்டககைபபில் உள்ை இராஜாஙக 
அ்ைசசரின் காரியாலயததில் ே்்ட -
சேறை ஊ்டகவியலாைர ச்நதிபபின் 
போப்த அ்ர இவ்ாறு ச்தரிவித -
்தார.

அ்ர பைலும் ச்தரிவித்த்தா்து:
  இ்ந்த புத்தாண்டில் ைககளின் 

்ாழ்வு சசழிகக பிராரததிககின்-
பைன். ்தனியார ச்தா்லககாடசி-
யின் தீரவு நிகழ்சசியில் ோராளு -
ைன்ை உறுபபினர ேசீர அஹைட 
ைட்டககைபபு ைா்ட்ட அரச 
நிர்ாகததி்ன 'அரச ேயஙகர்ா -
்தம்' என்று கூறி மிக பைாசைான 
மு்ையில் ேல குறைசசாடடுக்ை 
முன்்்தது சாடியிரு்ந்தார. சில 
பிரப்தச சசயலகஙகள் ச்தா்டரோ -
கவும் கருததுக்ை முன்்்ததி-
ரு்ந்தார.

 ைட்டககைபபு ைா்ட்ட அர-
சாஙக அதிேர ச்தா்டககம் உ்தவி 
அரசாஙக அதிேர,பிரப்தச சசய-
லாைரகள் உடே்ட ேலர நிர்ாக 
ேயஙகர்ா்தததி்ன பைறசகாள் -
்்தாக கூறியிரு்ந்தது மிகவும் கண் -
டிககத்தகக வி்டயம். அ்ந்த வி்டயம் 
ச்தா்டரபில் அ்ர ேகிரஙகைாக 
ைன்னிபபுக பகார ப்ண்டும். ோரா -
ளுைன்ைததில் கூ்ட அ்ர நிர்ாக 
ேயஙகர்ா்தம் என்று கூறியிரு்ந்தார.
அ்த்ன ச்தா்டர்நது சோதுச் -
ளியில் ்தனியார ச்தா்லககாடசி-
சயான்றின் நிகழ்சசியின் போதும் 
இவ்ாைான கருததுக்ை ச்தரி -
விததுள்ைார. காணிககு சோறுப -
ோன பைலதிக அரசாஙக அதிேரின் 
சேய்ரக குறிபபிடடு காணிக்ை 
அேகரிபே்தாகவும் முஸ்லிம்களுககு 
்ேஙக ைறுபே்தாகவும் குறைசசாட-
டுக்ை முன்்்த்தார. அ்்ர 
நிர்ாக ேயஙகர்ாதியாக சுடடிக-
காடடியிருபேது மிகவும் க்்லக-
குரிய வி்டயைாகும்.

  க்ட்ந்த 2018ஆம் ஆண்டு்தான் 
அ்ர பைலதிக அரசாஙக அதிேராக 
நியமிககபேடடிரு்ந்தார.ஆனால் 
ோராளுைன்ை உறுபபினர அ்்ர 
12்ரு்டஙகைாக இவ்ாைான 
சசயறோடுகளில் ைட்டககைபபு 
ைா்ட்ட சசயலகததில் ஈடுேடு்-
்தாக குறிபபிடடிரு்ந்தார. அ்ர உண்-
்ைககு புைம்ோன கருததுக்ை 
ச்தரிவிததிரு்ந்தார. அ்ர எ்ந்தவி்த 
இன்ா்தபைா,ை்த்ா்தபைா இன்றி 
சசயறேடும் ஒரு நிர்ாக அதிகாரி. 
ைா்ட்ட சசயலக உததிபயாகத்தர-
கள் அடிதது விரடடி காணிக்ை 
அேகரித்தாக கூறியிரு்ந்தார. எ்ந்த 
ோரேடசமுமின்றி அரச நிர்ாகத-
தி்ன பைறசகாள்கின்ை ைா்ட்ட 
நிர்ாகததி்ன இவ்ாறு கூறியி -
ருபேது ஏறறுக சகாள்ை முடியா்தது.
உண்்ைககு புைம்ோன வி்டயங-
க்ை பேசு்து ப்்த்னககுரிய 
வி்டயம்.

  ச்நதிரிகா ேண்்டாரோயகக காலத-
தில் சகாண்டு்ரபேட்டது ேண் -
ணம்ேல அறிக்கயாகும்.அது ்ரத -
்தைானியல்ல.முன்னாள் அ்ைசசர 

அஷரப இது ச்தா்டரோன பிபரர-
்ணசயான்்ையும் சகாண்டு்்ந -
திரு்ந்தார.அ்ந்த காலப ேகுதியில் 
பகாை்ைபேறறு ச்தறகு கிரான் 
பிரப்தச சசயலாைர பிரிவு உரு்ாக-
கபேடடுள்ைது.பகாை்ைபேறறு 
ைததி எடடு கிராை பச்்யாைர 
பிரிவு்டன் உரு்ாககபேட்டது.

 ேண்ணம்ேல அறிக்கசயன்ேது 
யுத்தகாலததில் சசயயபேட்ட ஒன்-
ைாகும். அ்ந்தக காலததில் ஆளு்ந-
்தரபபில் அதிகாரமிகக்ரகைாக 
முஸ்லிம் அ்ைசசரகள் இரு்ந்த 
காலகட்டம். அககாலததில் ்தமிழ் 
அ ர சி ய ல் ் ா தி க ள் , நி ர ் ா க ம் 
சார்ந்த்ரகள் பேசு்்தறபக அச -
சபேட்ட காலகட்டம். அககாலத-
தில் முஸ்லிம் அரசியல்்ாதிகள் 
்தாஙகள் அரசாஙகததிலிரு்ந்த சசல்-
்ாககி்ன ்்ததுகசகாண்டு இவ-
்ாைான வி்டயஙக்ை நி்ைப்ற-
றினாரகள்.அதிசலான்று்தான் இ்ந்த 
ேண்ணம்ேலான அறிக்கயாகும்.

அ்த்ன ஏறறுக சகாள்ை முடியாது.
 பகாை்ைபேறறு ்்டககு 

்ாக்ர பிரப்தச சசயலாைர பிரி -
வுககுள் புனா்ன கிேககு ேகுதியும் 
காராமு்னயும் உள்ைன.அ்தன் நிர-
்ாகத்்தயும் ்ாக்ர பிரப்தச சசய -
லகம் முன்சனடுதது ்ருகின்ைது. 
இ்த்ன பகாை்ைபேறறு ைததியு -
்டன் இ்ணகக ப்ண்டும் என்ை 
பகாரிக்கயி்ன முஸ்லிம் ோரா -
ளுைன்ை உறுபபினரகள் விடுககின் -
ைனர. புணா்ன கிேககு பிரப்தசம் 
பகாை்ைபேறறு ்்டககில் இரு்ந -
்தாலும் ரிதிச்தன்ை போன்ை சில 
கிராைஙகளில் பகாை்ைபேறறு 
ைததி பிரப்தச சசயலகம் நிர்ாகம் 
சசயகின்ைது.அப்தபோன்று ேல 
்தமிழ்க கிராைஙகள் அதில் உள்ைன.
பகாை்ைபேறறு ைததியு்டன் 
இ்ணகக ப்ண்டும் என கூறும் 
ேல ேகுதிகள் முழுகக முழுகக ்தமி -
ேரகள் ்ாழும் ேகுதி. ்தமிழ் ேகுதி -
க்ைசயல்லாம் இ்ணதது பகாை -
்ைபேறறு ைததியு்டன் இ்ணகக 
ப்ண்டும் என்ேது எ்ந்த ்்கயில் 
நியாயம்? ையிலஙகரசசி பகாை -
்ைபேறறு ைததியில் காணபேடும் 
்தமிழ்க கிராைைாகும்.அபேகுதி 
ைககள் ்தஙகளுககு பகாை்ைப -
ேறறு ைததியு்டன் நிர்ாக ரீதியாக 
இருகக விருபேம் இல்்லசயன்று 
கடி்தம் ்த்நதுள்ைாரகள்.

  இப்தபோன்று ஏைாவூரபேறறு 
பிரப்தச சசயலகததிறகுடேட்ட 

சில ேகுதிகளின் நிர்ாகததி்ன 
ஏைாவூர ேகர பிரப்தச சசயலகம் 
முன்சனடுககின்ைது. அ்த்னபய 
ையிலஙக்ரசசி ைககள் பகாருகின் -
ைனர.

 தியா்டடு்ான் இன்றும் 
பகாை்ைபேறறு ைததியு்டபனபய 
உள்ைது.ஆனால் அண்்ையில் 
ோராளுைன்ைததில் உ்ரயாறறிய 
ோராளுைன்ை உறுபபினர ரவூப 
ஹககீம் அது பகாை்ைபேறறு 
்்டககு்டன் உள்ை்தாக கூறுகின் -
ைார.இது கூ்ட ச்தரியா்த்ராகப் 
அ்ர இருககின்ைார.சோறுபபு 
்ாய்ந்த ஒரு கடசியின் ்த்ல்ர 
தியா்டடு்ான் கிராை பச்் -
யாைர பிரிவு எஙகு இருககின்ைது 
என்று பகடடு ச்தரி்ந்தா்து பேசி -
யிருகக ப்ண்டும். நிலதச்தா -
்டரபு இல்லாைல் ைட்டககைபபில் 
அரச நிர்ாகம் முன்சனடுககப -
ேடு்்தாக ோராளுைன்ை உறுபபி -
னர ரவூப ஹககீம் கூறியிரு்ந்தார. 
நிலதச்தா்டரபு ேறறி பேசு்்தறகு 
இ்ரகளுககு எ்ந்த அருக்்தயு -
மில்்ல.

 ைட்டககைபபில் உள்ை 
ோன்கு கல்வி ்லயஙகள் புவியி -
யல் ரீதியாக நிலதச்தா்டரபு்டன் 
அ்ைககபேடடுள்ை நி்லயில் 
இலங்கயிபலபய மு்தன்மு்ை -
யாக புவியியல் ச்தா்டரபு இல் -
லாைல் மு்தன் மு்ையாக கல்வி 
்லயம் ஒன்்ை உரு்ாககி காடடி -

ய்ரகள் இ்ரகள்்தான். முஸ்லிம் 
ேகுதிக்ை இ்ணதது நிலத -
ச்தா்டரேறை நி்லயில் ஒரு கல்வி 
்லயம் உரு்ாககபேடடுள்ைது. 

  க்ட்ந்த 72 ் ரு்டைாக எைது ்தமிழ் 
அரசியல் ்த்ல்ரகள் இணகக அர -
சியல் என்று சசன்று  சகாண்டிருப -
ே்தனால் கிேககு ைாகாணததில் நில -
ரீதியாக,்ைரீதியாக,சோருைா்தார 
ரீதியாக பைாசைான ோதிபபி்ன 
்தமிழ் ைககள் எதிரசகாண்டுள்ை -

னர. பகாை்ைபேறறு ைததியு்டன் 
240 சதுர கிபலா மீறைர நிலபேரபபு 
இ்ணககபே்ட ப்ண்டும் என 
ோராளுைன்ை உறுபபினர ரவூப 
ஹககீம் ோராளுைன்ைததில் ச்தரி -
வித்தார.இ்ந்த நிலபேரபபு எஙகுள் -
ைது? ்ாக்ரயின் அ்ர்ாசிப 
ேகுதி்ய இ்ணகக ப்ண்டும் 
என்ை போககு்டபனபய இ்ரக -
ளின் சசயறோடுகள் உள்ைன. ்தமி -
ேரகளின் ோரம்ேரிய கிராைஙக்ை 
பகாை்ைபேறறு்டன் இ்ணகக 
ப்ண்டும் என்கின்ை ேண்ணம்ேல 
அறிக்கயி்ன ோஙகள் ஒருபோ -
தும் ஏறறுக சகாள்ை முடியாது. 
அதில் எ்ந்த விடடுகசகாடுபபுக -
ளுககும் ்தயாரில்்ல. நீஙகள் ரிதி -
ச்தன்ன,ஜய்நதியாய ேகுதிக்ை 

பகாை்ைபேறறு ைததியில் நிர்ா -
கம் சசயகின்றீரகள்.ஆனால் அங -
கிருககின்ை எடடுக கிராைஙகளில் 
ஆறு கிராைஙகள் நூறறுககு நூறு 
வீ்தம் ்தமிழ்க கிராைஙகைாகும்.
இ்ற்ை ோஙகள் எ்ந்த ்்க -
யிலும் விடடுகசகாடுபே்தறகு 
்தயாரில்்ல.ைககளும் அ்த்ன 
விரும்ே ைாட்டாரகள். 240சதுர 
கிபலாமீறைர நிலபேரபபு என 
இ்ரகள் சசால்்து கிட்டத்தட்ட 
்ாக்ர ோரம்ேரிய ்தைேரகளின் 
கிராைஙக்ை இல்லாைல் சசய -
கின்ை ஒரு்்கயான சசயறோ்டா -
கும்.

 இபேடித்தான் ோஙகள் அம்ோ -
்ையிலும் திருபகாண்லயிலும் 
ேல்ற்ை இே்நப்தாம். இது 
பேசித தீரகக ப்ண்டிய வி்ட -
யைல்ல, அ்தறகு அ்சியமும் 
இல்்ல. இது எஙகளுகசகன்பை 
இருககின்ை வி்டயைாகும். விட -
டுகசகாடுதது விடடுக சகாடுதது 
ோஙகள் நிலரீதியாகவும் ்ை ரீதி -
யாகவும் கு்ை்நது சகாண்ப்ட 
சசல்கின்பைாம்.

 பகாை்ைபேறறு பைறகு, ைததி -
யில் உள்ை சில முஸ்லிம் ேேரகள் 
அரசியல் சசல்்ாககு்டன் அதது -
மீறி அரச காணிக்ை அேகரித -
துள்ைனர. இன்று ஏைாவூரபேறறு 
பிரப்தச சசயலகம் ஏைாவூர ேகருக -
குரிய பிரப்தச சசயலகததிறகுள் 
சசன்று நிர்ாகம் சசயயவில்்ல. 
ைண்மு்னபேறறு பிரப்தச சசயல -
கம் காத்தான்குடிககுள் நிர்ாகம் 
சசயயவில்்ல.ஆனால் இன்று 
காத்தான்குடி ேகரச்ே ஆ்ரயம் -
ேதிககும் ்ரி அைவிடுகின்ைது.
ஏைாவூரபேறறு பிரப்தச சசயலகத -
திறகுடேட்ட ேகுதிகளில் ஏைாவூர 
ேகர பிரப்தச சசயலகம் நிர்ாகம் 
சசயகின்ைது.

 எஙகளி்டம் இன்ா்த போகக-
மில்்ல.முஸ்லிம் ைககளுககுரிய 
நீதியான நியாயைான வி்டயஙக்ை 
ோஙகள் ்தடடிபேறிககவும் இல் -
்ல,்தடடிசயடுககவுமில்்ல.அ்தற-
காக ்தமிழ் ைககளின் நீதியான நியா -
யைான சகாடுககபே்ட ப்ண்டிய 
வி்டயஙக்ை யாருககும் விட-
டுகசகாடுகக ்தயாரில்்ல. அதில் 
எ்ந்த விடடுகசகாடுபபுககும் ோம் 
்தயாரில்்ல.இப்தபோன்று பகாை -
்ைபேறறு ச்தறகு கிரான் பிரப்தச 
சசயலகததிறகுடேட்ட ்்டமு்ன, -
ஊததுசபச்ன,புனா்ன பைறகு, -
்ாகபனரி,கள்ளிசபச்ன இ்ந்த 
ஐ்நது கிராைஙகளு்டன் 18கிராை 
பச்்யாைர பிரிவுக்ைக சகாண் -
்ட்தாக கிரான் பிரப்தச சசயலாைர 
பிரிவு உள்ைது.ஆனால் இ்ரகள் 
இ்ந்த ஐ்நது கிராைஙக்ையும் பகாை -
்ைபேறறு பைறகு்டன் இ்ணகக -
ப்ண்டும் என்று பகாருகின்ைனர.

  கள்ளிச்ச பிரசசி்ன தீரககப -
ேட்ட வி்டயைாகும்.கள்ளிச்ச-
சயன்ேது கிரான் பிரப்தச சசயலாைர 
பிரிவில் ஓரு பின்்தஙகிய ேகுதியா -

கும்.அஙகிரு்ந்த முஸ்லிம் ைககள் 
ரிதிச்தன்ன ைறறும் சஜய்நதியாய 
ஆகிய ேகுதிகளில் காணிகள் ்ேங-
கபேடடு இ்டைாறைம் சசயயபேட-
்டனர. ரிதிச்தன்ன ைறறும் சஜய்நதி -
யாய ைகா்லிககுரிய காணியாகும்.
இபேகுதியில் முன்னாள் அ்ைசசர 
ஹிஸ்புல்லாவினால் இ்டைாறைம் 
சசயயபேட்டனர. மீள்குடிபயறைம் 
இல்்ல, இ்டைாறைம் சசயயப-
ேட்டனர.அ்னதது ்சதிகளு்டன் 
அ்ரகள்இ்டைாறைம் சசயயபேட-
்டனர.இன்று கள்ளிச்ச ேகுதி 
ைககள் துரத்தபேட்டாரகள் என்ை 
சோயயான பிரசாரஙக்ை முன்-
சனடுததுள்ைனர.இ்ந்த வி்டயத-
தில் பிரப்தச சசயலாைர ைறறும் 
ைா்ட்ட அரசாஙக அதிே்ர இன -
்ாதியாக காட்டமுறேடு்து ஏறறுக 
சகாள்ை முடியாது.

 கிேககு ைாகாணததி்ன ்தனி 
முஸ்லிம் ைாகாணைாக ைாறை 
ப்ண்டும்.கிேககிஸ்்தான் என்ை 
்்கயில் அ்்டயாைபேடுத்த 
ப்ண்டும் என்று தூரபோககு்ட-
னான சசயறோடுக்ை முஸ்லிம் 
அரசியல்்ாதிகள் முன்சனடுதது 
்ருகின்ைனர.இது ச்தரியாைல் 
கிேககு ைாகாணததில் உள்ை ஒரு 
சில அரசியல்்ாதிகள் இணகக அர -
சியல் என்ை சேயரில் ்்ந்த்தன் கார-
ணைாகப் ேல்ப்று இேபபுக்ை 
இ்ந்த சமூகம் எதிரசகாண்்டது.

காத்தான்குடி,ஏைாவூர,ஓட்டைா -
்டி ஆகிய மூன்று பிரப்தசததில் 
ஒருகுறிபபிட்ட நிலபேரபபுககுள் 
ைடடுபை முஸ்லிம்கள் அ்்டககப-
ேடடுள்ை்தாகவும், ப்று ேகுதிக-
ளில் முஸ்லிம் ைககள் இல்்லசய -
னவும் சோயயான கருததுக்ை 
முஸ்லிம் ோராளுைன்ை உறுபபி-
னரகள் ச்தா்டரசசியாக ச்தரிவிதது 
்ருகின்ைனர. இன்று காத்தான்குடி 
ேகரச்ேயில் ஒரு ்தமிழ் உறுபபினர 
இல்்ல.ஆனால் ஏைாவூரபேறறு, 
ைண்மு்னபேறறு, ைட்டககைபபு 
ைாேகரச்ே, ்ா்ேசபச்ன, 
்ாக்ர ஆகிய பிரப்தசச்ேகளில் 
18முஸ்லிம் உறுபபினரகள் உள்ை-
னர.காத்தான்குடி,ஏைாவூர,ஓட்டைா -
்டி ஆகிய பிரப்தசததிறகுள் ைடடும் 
முஸ்லிம் ைககள் இருபேது என்ைால் 
இ்ந்த 18 உறுபபினரகளும் எவ்ாறு 
்்ந்தாரகள்?்த்ைான கருததுக்ை 
ச்தரிவிதது ் ருகின்ைாரகள்.

 இன்று ஓட்டைா்டி பிரப்தசச்ே 
இருபேது ்தமிேரகளின் ையான 
காணியில். இப்தபோன்று காளிபகா-
வி்ல உ்்டதது ஓட்டைா்டி மீன்-
ச்ந்்த்யக கடடிபனன் என ஹிஸ்-
புல்லா ச்தரிவிததிரு்ந்தார.ைா்ட்ட 
அபிவிருததிககுழு ்த்ல்ர ே்தவி்ய 
ேயன்ேடுததி இ்த்னசசசய்த்தாக 
கூறுகின்ைார.அ்தறகாக நீதிேதி்யபய 
ைாறறிபனன் என்று கூறுகின்ைார.்்ட-
கிேககி்ன இ்ணத்தால் இரத்த 
ஆறு ஓடும் என்று கூறுகின்ைார.இது 
என்ன ேயஙகர்ா்தம் என்ே்்த 
பகடக விரும்புகின்பைன்.

கிழக்கில் தமிழர் பிரததசங்களை 
பறிக்கொடுக்்க நொம் தயொரில்ளலை!

1901இல் பஜம்ஸ் 
ஆ ல னின் 
மு்தல் நூலாக 

From Poverty to Power என்ை நூல் 
ச்ளியாகி, அ்ரது சேய்ர நி்ல-
நிறுததியது. இ்நநூல் ேன்னூறு ேதிப-
புக்ைக கண்்டது. பஜம்ஸ் ஆலன் 
தீவிர-ஆழ்்ந்த ்ாசகராக இரு்ந்தார. 
பேகஸ்பியர, மில்்டன், எைர -
சன், பிைவுனிங, ்ால்ட விடைன் 
ஆகிபயாரின் கவி்்தகள் அ் -
ருககு ைனபோ்டம். ேக்தகீ்்த, 
லாப்ாடசு, புத்தரின் ்தம்ைபோ -
்தம், ்ேபிள் ஆகிய நூல்க்ை 
அ்ர ஆழ்்நது கறைார. ் ானவியல், 
கூரபபுக பகாடோடு, ்தா்ரவியல், 
புவிச சரி்தவியல் ஆகிய்றறிலும் 
அ்ர ஈடுோடு சகாண்்ட்ராகத 
திகழ்்ந்தார.   

1905இல் ச்தன் ப்ல்ஸில் லில்லி 
என்ை சேண்ைணி்யக கா்தல் 
திருைணம் சசயது சகாண்்டார. 
1903ஆம் ஆண்டு Ilfracombe என்ை 
இஙகிலா்நதின் ச்தன் பைறகுக க்ட -
பலாரம் அ்ை்நதிரு்ந்த அேகிய 
சிறிய சுறறுலாத்தலம் போன்ை ஓரி -
்டததிபலபய ்தனது ்ாழ்க்க்யக 
கழித்தார. 

க்ட்ல போககிய விகப்டா -
ரியன் கால பஹாட்டல்களும், 
ை்லக குன்றுகளும், ்்ை்நது 
போகும் ச்தருககளுைாய அேகு 
சி்நதிய அ்ந்தச சிறுேகர அ்ருககு 
அ்ைதி்ய அள்ளி ்ேஙகியது. 
ரஷயப சேரும் சி்ந்த்னயாைன் 
லிபயா ்டால்ஸ்்டாய, பஜம்ஸ் 
ஆலனின் ்ாழ்க்க இலடசி -
யததின் ஆ்தரசைாகத திகழ்்ந -
்தார. விரும்பித ப்தர்நதுசகாண்்ட 
்று்ை, உ்டல் உ்ேபபு, 
பயாகியின் சுய ஒழுககம் என்ேன 
்டால்ஸ்்டாயி்டமிரு்நது அ்ர 
சேறை்்.  

ஏல்பிைகூம் ேகரில் இரு்ந்த 
ஒன்ேது ஆண்டுகளில் அ்ர ேத -
ச்தான்ேது நூல்க்ை எழுதி ச்ளி -
யிடடிரு்ந்தார. இககாலததில் ஆண் -

டிறகு இரண்டு நூல்கள் என்று 
எழுதியிருககிைார.  

 1912ஆம் ஆண்டு ஜன்ரி 
ைா்தம் 24ஆம் திகதி ேகல் ஒரு 
ைணி அைவில் ்தனது ோறகா -
லியில் இரு்ந்த்ாறு, ்தனது 
இனிய ை்னவி்ய போககி, 
'என் ்ாழ்வு முடி்நது விட்டது' 
என்று முகததில் பேசம் சோஙகி 
்ழிய, கரு்ண சி்நதும் விழி -
களு்டன் ்தன்்னயும் ைகள் 
போரா்்யும் அ்ணத்த 
்ண்ணம் கண்க்ை மூடிய 
அ்ந்தக கணஙக்ை எனது 
பே்னயால் எவ்ாறு விேரிப -
பேன்? என்று கண்களில் கண் -
ணீரைல்க பஜம்ஸ் ஆலனின் 
நி்னவுக குறிப்ே எழுதியி -
ருககிைார லில்லி.  

சுயமுன்பனறை நூலாக 
பஜம்ஸ் ஆலனின் நூல்கள் உல -
சகஙகும் ேரவின. ேல்ப்று எழுத -
்தாைரகளின், சி்ந்த்னயாைரகளின் -
மீது அ்் ஆதிககம் சசலுததின. 
்ேபி்ையும் சேௌத்தத்்தயும் 
இ்ணதது அ்ர சி்நதித்தார. எல் -
பலாரும் இன்புறறிருககும் ்ழியி -
்னத ப்தடினார. 

ைண்ணில் ேல்ல ்ண்ணம் 
்ாேலாம் என்ைார. ஒரு சோல் -
லாபபும் இல்்ல என்ைார. 
இனியன நி்னத்தல் ப்ண்டும் 
என்ைார. அல்லல் அறுககும் ்ழி 
ச்ைத்தார.   

 அ்ந்த ஞானியின் நூல்கள் 

்தமிழில் நூறு ஆண்டுகைாக 
சைாழிசேயரபபில் ்்நதிருககின் -
ைன என்ேது வியபபூடடும் சசய -
தியாகும். சசககிழுத்த சசம்ைல் 
்.உ.சி. அ்ரகள் சி்ையிலிரு்ந்த -
்ாறு, பஜம்ஸ் ஆலனின் As a Man 
Thinketh என்ை நூ்ல, 'ைனம் -
போல் ்ாழ்வு' என்று ்த்லபபில், 
25.7.1930 ஆம்  திகதியிடடு, 
பகாவிறேடடியிலிரு்நது ச்ளியிட -
டிருககிைார.  ்.உ.சி. அ்ரகள் 
சைாழிசேயரத்த பஜம்ஸ் ஆலனின் 
'ைனம் போல் ்ாழ்வு', 'அகபை 
புைம்', 'சா்நதிககு ைாரககம்' ஆகிய 

நூல்க்ைபேறறி மு.்ர்தரா -
சன் அ்ரகள் கூறும்போது, 
'உயர்ந்த சையயுணரவுக கருத -
துக்ைச சசறி்ான ்தமிழ் 
ே்்டயில் புலபேடுததும் 
நூல்கள்' என்று குறிககிைார.  

1956இல் பஜம்ஸ் 
ஆலனின் From Poverty 
to Power என்ை நூலி்ன, 
ேன்சைாழிபபுல்ர கா. 
அபோதது்ர  'திருநி்ை 
ஆறைல்' என்ை ்த்லப -
பில் சைாழிசேயரததி -
ருககிைார.  ்.உ.சி., 
கா.அபோதது்ர ஆகி -
பயாருககுப பின் பஜம்ஸ் 
ஆலனின் சி்ந்த்ன -
க்ை சைாழிசேயரத -
தும், அ்ற்ை அடிப -
ே்்டயாகக சகாண்டு 
நூல்க்ை எழுதியும், 

அ்ருககு ்தறகாலததில் சேரும்பு -
கழ் ப்தடிகஎசகாடுத்த்ர  ச்டாக்டர 
எம்.எஸ்.உ்தயமூ ரததி ஆ்ாரரத -
்்தத ச்தாடடு, அ்்த அன்ைா்ட 
உலகில் ்ாே, ்ழிமு்ைக்ைச 
சசால்லிகசகாடுபே்ர பஜம்ஸ் 
ஆலன்.  

   ேம் காலததில் பஜம்ஸ் 
ஆலனின் நூல்கள் அ்னத்்தயும் 
சைாழிசேயரதது ச்ளியிடு்்்த 
ஒரு ப்ள்வி போன்ை அரபேணத -
ப்தாடு சசயது ்ருே்ர பச. அரு -
ணாசலம் ஆ்ார. 'ைனி்தரகளும் 
அ்ைபபுகளும்', 'ைகிழ்சசிககும் 

ச ் ற றி க கு ை ா ன 
அடித்தைம்', 'ைனி்தன்: ைனம், 
உ்டல், சூழ்நி்லயின் ்த்ல்ன்', 
'்ாழ்வின் சகா்ந்தளிபபுக்ை 
க்ட்ந்த உயரநி்லகள்', 'உள்ைத-
திலிரு்நப்த ்ாழ்வு', சு்ரகததின் 
நு்ே்ாயில், சு்ரக ்ாழ்வின் ்தன்-
்ைகள்', 'அருள் சோழியும் நிேல் 
ோ்்தகள்' ஆகிய நூல்க்ை பச. 
அருணாசலம் ஒரு ்த்ம்போலப் 
ச்தா்டர்நது சைாழிசேயரதது ்ருகி -
ைார.  

அ்ரது சைாழிசேயரபபில் 

பஜம்ஸ் ஆலனின் Byways of 
Blessedness என்ை நூலின் சில 
ேகுதிகள் இஙகு 'அருள்சோ -
ழியும் நிேல் ோ்்தகள்' என்ை 
்த்லபபின் கீழ் ச்ளியாகின் -
ைன. ஆஙகில - ்தமிழ் சைாழி -
சேயரபபு பச.அருணாசலம் 
அ்ரகளுககு இ்தைாக ்ாயத -
திருககிைது. 

அருள்சோழியும் நிேல் 
ோ்்தகள் என்ை ச்தா்டர 
்தமிழின் ்டி்ததில் அேகாக 
விழு்நதிருககிைது. சேரு்டல் 
இல்லா்த, சரைைான ே்்ட இல -
கு்ான ்ாசிபபிறகு இ்டம் ்தரு -
கிைது.  

இ்ந்த ச்ளியீடடிறசகன்பை 
்தனது சைாழிசேயரப்ே 
மீண்டும் சசபேனிடடுத ்த்நதிருக -
கிைார பச.அருணாசலம் அ்ர -
கள். காலததின் ப்த்் அறி்நது, 
்தனது சைாழியாககத்்தப பூர -
ணைாகப ேயன்ேடுததிகசகாள்ை 
அ்ர இ்ச்நதிருபேது அ்ரின் 
விசாலைான ைன்்த ச்ளிபேடுத -
துகிைது. அ்ரு்்டய அ்னதது 
சைாழியாககஙக்ையும் இல்ச -
ைாகத ்தரவிைககம் சசயது ்ாசிகக 
Creative Commons Attribution 
அ்ைபபினர ஒழுஙகுகள் சசயதுள்-
ைனர.  

'அருள் கபொழியும் நிழல் பொளத்கள்' ;
தேம்ஸ் ஆலைனின் நூல் தமிழகமொழியில்

 'எைது தமிழ் அரசியல் தமைவர்கள் 72 வருடைா்க 
இணக்க அரசியல் செய்து ச்காண்டிருப்பதால் 
கிழககு தமிழ் ைக்களுககு ்பைவிதத்திலும் ்பாதிபபு்கள்' 
என்கிறார இராஜாங்க அமைசெர வியாழழந்திரன்

மு.நித்தியானந்தன்  ...?
்ண்டன்



14 2022 ஜனவரி 3 திங்கட்கிழமை3–01–2022

மலையக கட்டுமான த�ாழிைாளரகளுக்கு சம்பளம 
வழஙகாது ்பணிநீக்கம தசய� �னியார நிறுவனம

மலையகத்திலிருந்து  கட்டுமான 
பணிககாக ககாழும்பில் உள்ள 
நாவை பிரதேசத்தில்  ேனியார் கம்-
பனிககு  கோழில் புரிய கசன்ற 
15யிற்கும் தமற்பட்்ட மலையக கட் -
டுமான கோழிைா்ளர்கள  பம்பைபிட்-
டியில் உள்ள  கட்டுமான பணியகத்-
தில் பணியில் ஈட்டுபட்டிருந்ேனர். 
அவர்களுல்டய தவலைலய நில்றவு 
கசயே பின,ேனியார்  நிறுவனம் 
சம்ப்ளத்லே வழஙக மறுப்பு கேரி-
வித்ேலேயடுத்து, கோழிைா்ளர்க-
ளுககும் ேனியார் நிறுவ -
ன த் தி ன ரு க கு மி ல ்ட யி ல் 
முறுகல் நிலை ஏற்பட்்டது. 
இம் முறுகல் நிலை கார-
ணத்தினால்  கோழிைா-
்ளர்கள  சம்ப்ளம் இனறி 
இரதவாடு இரவாக பணி-
நீககம் கசயயப்பட்்டனர். 
இேலனயடுத்து ேலைநகர் 
ககாழும்பில்  கோழிைா-
்ளர்கள   உணவினறி  நிர்க-
கதிககுள்ளாகினர். இசசம்பவம் 
குறித்து  கோழிைா்ளர்கள முனகன-
டுத்ே  முல்றப்பாடுகளுககு  எவ்விே  
தீர்வும் எட்்டப்ப்டாே நிலையில் இது 
குறித்து  இ.கோ.காவின உப ேலை-
வரும் கபருந்தோட்்டப் பிராந்தியங -
களுககான பிரேமரின இலணப்பு 

கசயைா்ளர் கசந்தில் கோண்டமா-
னின கவனத்திற்கு  கோழிைா்ளர்க-
்ளால் ககாணடுவரப்பட்்டது.

கசந்தில் கோண்டமான  பம்பைப் -
பிட்டி கபாலிஸ் நிலையத்தினூ்டாக  
ேனியார் நிறுவனத்தின  மீது வழககு 
பதிவு கசயய  ந்டவடிகலககயடுக-

கப்பட்்டது்டன தமலும் இந்ே பிரச-
சிலன குறித்து கோழில் அலமசசின 
ஊ்டாக  ேனியார் நிறுவனத்தின மீது 
விசாரலண  முனகனடுககுமாறு 
கசந்தில் கோண்டமான பணிப்புலர 
வழஙகினார்.  

இேலனயடுத்து கசந்தில் கோண்ட-
மானால்  முனகனடுககப்பட்்ட ந்டவ-
டிகலகககு அலமய  ேனியார் கம்பனி 
நிர்வாகம் உ்டனடியாக கோழிைா-
்ளர்கல்ள அலழத்து  அவர்களுககு 
வழஙக தவணடிய சம்ப்ளத்லே  
வழஙகியது. மலையகத்தின பை பிர-
தேசஙகல்ள தசர்ந்ே கோழிைா்ளர்கள 
சம்ப்ளத்லே  கபற்றுகககாணடு வீடு  
திரும்பியலம குறிப்பி்டத்ேககது.

கிராமிய சமூக - ப�ாருளாதார அபிவிருத்திககாக 
�ாடு�ட வேண்டியதன் அேசியம் ஏற�ட்டுளளது
எம்.ஏ.அமீனுல்ைா

கிராமிய கூட்டு்றவு நிலையஙகள 
ஊ்டாக நுகர்தவாரின தேலவகல்ளப் 
பூர்த்தி கசயது, கிராமிய சமூக - கபாரு-
்ளாோர - அபிவிருத்திககாக பாடுப்ட 
தவணடியேன அவசியம் உணரப்பட் -
டுள்ளோக மத்திய மாகாண ஆளுனர் 
ைலித் யூ.கமதக கேரிவித்துள்ளார்.

கணடி மாவட்்டத்தின கேல் -
தோட்்ட நகரில் புதிய தகாப்-சிற்றி 
விற்பலன நிலையமும், கூட் -
டு்றவு தகட்தபார் கூ்டமும் 
அணலமயில்  மககள பயன-
பாட்டுககு ஒப்பல்டககப்பட்-
்டன. இந் நிகழ்வில் கைந்து 
ககாணடு உலரயாற்றும் 
தபாதே தமற்கண்டவாறு 
கேரிவித்ோர்.

நிகழ்வில் கணடி மாவட்்ட 
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்  
உேயனி கிரிந்து ககா்டவும் 
கைந்து ககாண்டார்.  

கோ்டர்ந்து தபசிய அவர்
மத்திய மாகாணத்தில் கூட்டு்றவுச 

தசலவலய விஸ்ேரிககும் தநாக-
கத்து்டன இலவ நிர்மாணிககப்-
பட்டுள்ளன.

மத்திய மாகாண கூட்டு்றவுத் 
துல்றலய வலுப்படுத்தும் தநாககத்-
து்டன, இதுவலர 12 தகாப்-சிற்றி 
விற்பலன நிலையஙகள அலமககப்-
பட்டுள்ளன. 

கேல்தோட்ல்டயில் தி்றககப்பட்-
டுள்ள தகாப் சிட்டி  மத்திய மாகாண 
சலபயின 13ஆவது தகாப்-சிற்றி 
நிலையமாகும். 

இது கேல்தோட்ல்ட பல்தநாககு 
கூட்டு்றவு சஙகத்தின கபாறுப்பில் 
நிர்வகிககப்படும்.எனவும் ஆளுநர் 
ேனது உலரயில் குறிப்பிட்்டார். 

அடாவடித்தனததிற்கு முற்றுப்புள்ளி மவத்த செந்தில் ச்தாணடைான்

அக்கரப்்பத்தமன சிமை உமடப்பு;

இரா்தாகிருஷ்ணன் எம்.பிஹற்்றன சுழற்சி நிருபர்

அககரப்பத்ேலன நகரிலுள்ள 
தகாவிலில் சாமி சிலைகள உல்டக -
கப்பட்்ட சம்பவம் கோ்டர்பில் 
முழுலமயான விசாரலண ந்டத்ேப் -
பட்டு – உணலம கண்டறியப்ப்ட 
தவணடும். குற்்றவாளிகள ேணடிக-
கப்ப்ட தவணடும் எனறு மலையக 
மககள முனனணியின ேலைவரும், 
ேமிழ் முற்தபாககு கூட்்டணியின 
பிரதித் ேலைவருமான  பாராளு -

மன்ற உறுப்பினர் கைாநிதி வீ. இரா-
ோகிருஷணன கேரிவித்ோர்.  

மலையக மககள முனனணியின 
அரசியல் கசயற்பாட்்டா்ளர்களுககி-
ல்டயிைான கூட்்டகமானறு தநற்று 
ேைவாககலையில் நல்டகபற்்றது. 
இந்நிகழ்வில் கைந்துககாணடு உலர -
யாற்றுலகயிதைதய அவர் இவ்வாறு 
கூறினார்.

இது கோ்டர்பில் அவர் தமலும் 
கூறியலவ வருமாறு,

“புதுவரு்டம் பி்றந்ோலும் இனன-
மும் வழி பி்றககவில்லை. இனறு 
எந்ே வரிலசயில் நிற்கதவணடி 
வருதமா என்ற அசசத்து்டனோன 
கபாழுதுவிடிகின்றது.  

ஜனாதிபதி கசயைா்ளலர மாற்றி-
னர். ேற்தபாது தமலும் பை அரச 
அதிகாரிகல்ள மாற்்ற ேயாராகி வரு -
கின்றனர். இேற்கில்டயில் அலமச-
சரலவயும் மாற்்றப்ப்டவுள்ளோம். 
இப்படி ஆட்கல்ள மாற்றிக ககாண -

டிருந்ோல் தீர்வு கிட்டுமா?  
அககரப்பத்ேலனயில் உள்ள 

தகாவில் உல்டககப்பட்டுள்ளது. 
சுமார் 60, 70 சிலைகள இனந்கேரி-
யாே நபர்க்ளால் தேசமாககப்பட்டுள-
்ளன. இது மிகவும் தமாசமான கசய-
ைாகும். இேற்கு முனனர் லிந்துலை 
பகுதியில் மாோ தகாவிலின சிலை 
தசேமாககப்பட்்டது. 

ைமைய்க ைக்கள் முன்னணியின் ஸ்தா்ப்கத ்தமைவரும் முன்னாள் அமைசெருைான அைரர் ச்பரியொமி ெந்திரசெ்கரனின் 12 வது சிரார்த்த தின நி்கழ்வு சேற்று முன்தினம் ்பதுமையில் 
அமைந்துள்ை ைமைய்க ைக்கள் முன்னணியின் ்காரியாையததில் ேமடச்பற்்றது.ை.ை.மு யின் ்தமைவரும் நுவசரலியா ைாவட்ட ்பாராளுைன்்ற உறுப்பினருைான சவலுொமி இரா்தாகிருஸ-
்ணன் ்தமைமையில் ேமடச்பற்்ற இந்நி்கழ்வில் முன்னணியின் செயைாைர் ோய்கம் ச்பராசிரியர் ெங்கரன் விசஜெந்திரன் ைற்றும் பிரச்தெ ெம்ப உறுப்பினர்்கள் ்கட்சியின் முககியஸ்தர்்களும் 
்கைந்து ச்காணடனர்.                                   ்படம்: நுவசரலியா தின்கரன் நிரு்பர்

ேட்டபகாடட மடககும்புர வதாட்டத்திலுளள
நீரவதககத்தில் ப�ண்ணின் சடலம் மீட்பு

ஹற்்றன சுழற்சி நிருபர்

ேைவாககலை கபாலிஸ் பிரிவுக-
குட்பட்்ட வட்்டககால்ட ம்டககும்-
புர தோட்்டத்திலுள்ள மீனவ்ளர்ப்பு 
நீர்தேககத்தில் கபணணின ச்டைம் 
ஒனறு தநற்றுக காலை மீட்கப்பட்்ட-
ோக ேைவாககலை கபாலிஸார் கேரி -
வித்ேனர்.

இவ்வாறு ச்டைமாக மீட்கப்பட்்ட 
வட்்டககால்ட ம்டககும்புர தோட்-
்டத்லேச தசர்ந்ே 54 வயதுல்டய  
மூனறு பிளல்ளகளின ோயான 
கந்லேயா ரமணி என அல்டயா்ளம் 
காணப்பட்டுள்ளார்.

இந் நீர்தேககத்தில் கபண ஒரு -
வரின ச்டைம் மிேப்பலேக கண்ட 
பிரதேச மககள உ்டனடியாக கபாலி-
ஸாருககு அறிவித்துள்ளனர்.

சம்பவ ஸ்ேைத்திற்கு விலரந்ே ேை-

வாககலை கபாலிஸார் ச்டைத்லே 
பார்லவயிட்்ட பின மீட்டுள்ளனர்.

மீட்கப்பட்்ட கபண நீரில் அடித் -
துக ககாணடு வந்து உயிரிழந்ோரா 
அல்ைது நீர்தேககத்தில் ேவறி 
விழுந்து உயிரிழந்ோரா அல்ைது எவ -
ராவது ககாலை கசயது நீர்தேககத்-
தில் எறிந்து கசன்றார்க்ளா எனபது 
கோ்டர்பாக பை தகாணஙகளில் 
கபாலிஸார் விசாரலணகல்ள முன-
கனடுத்துள்ளனர். மரண விசாரலண-
களின பின ச்டைம் லவத்திய பரி-
தசாேலனககாக நுவகரலியா ஆோர 
லவத்தியசாலைககு அனுப்பி லவக-
கப்பட்டுள்ளோக கபாலிஸார் கேரி -
வித்ேனர்.இசசம்பவம் கோ்டர்பாக 
தமைதிக விசாரலணகல்ள ேைவாக-
கலை கபாலிஸார் தமற்ககாணடு 
வருகின்றனர்.

ஆளுனர் ைலித யூ.்கைச்க

அககர�த்தடையில் ஆலய 
சிடலகள உடடப�ால் �தற்றம் 
ஹற்்றன விதச்ட, நுவகரலியா  
தினகரன நிருபர்

அககரபத்ேலன நகரில் அலமந்-
துள்ள சித்தி விநாயகர் ஆையத்தின 
திருவுருவச சிலைகளும் கபாம்லம-
களும் இனந்கேரியாதோரால் தநற்று 
இரவு விடியற்காலை உல்டத்து தசே-
மாககப்பட்டுள்ளன. இது கோ்டர்-
பாக ஆைய நிர்வாக சலபயினர் ஆக -
ரபத்ேலன கபாலிசில் முல்றப்பாடு  
கசயதுள்ளனர்.

இது கோ்டர்பாக கேரியவருவோ-
வது,

அககரபத்ேலன நகரில் அலமந்-
துள்ள பிரோன ஆையமான சித்தி 
விநாயகர் ஆையம் புனர்நிர்மாணம் 
கசயயப்பட்டு எதிர்வரும் 19 ஆம் 
திகதி முேல் 24 ஆம் திகதி வலர 
விதச்ட பூலஜ வழிபாடுகள நல்ட-
கபற்று கும்பாபிதேகம் நல்டகப-
றுவேற்கான ஏற்பாடுகல்ள ஆைய 
நிர்வாக சலபயினர் தமற்ககாணடுள-
்ளனர்.

புனர்நிர்மாண பணிகள நில்றவ-
ல்டந்து ேற்கபாழுது கபாம்லமக-
ளுககு கவளிப்பு்ற பூசசு தவலைகள 
நல்டகபற்றுக ககாணடிருந்து நிலை -

யிதைதய இந்ே சம்ப-
வம் இ்டம்கபற்றுள-
்ளது.

இது இனந்கேரி-
யாே குழு ஒனறின 
கசயற்பாடு எனவும் 
ஆ ை ய த் தி ல் 
நல்டகப்ற இருந்ே 
கு ம் ப ா பி த ே க 
நிகழ்லவ குழப்-
புவேற்கான கசயற்பாடு 
எனவும் தமலும் மே ரீதியி -
ைான முரணபாடுகல்ள உரு -
வாகக திட்்டமி்டப்பட்்ட 
கசயற்பா்டாக இேலன கரு-
துவோகவும் ஆைய நிர்வாக 
சலபயினர் கேரிவிககின்ற-
னர்.

இது கோ்டர்பாக ஆக -
கரபத்ேலன கபாலிசார் 
தமைதிக விசாரலணகல்ள 
தமற்ககாணடு வருவது்டன 
சம்பவத்தில் கோ்டர்புல்ட-
யவர்கல்ள லகது கசயவ-
ேற்கு ந்டவடிகலக எடுத்து வருவோ-
கவும் கபாலிசார் கேரிவிககின்றனர்.

அணலமயில் லிந்துலை பகுதியில் 

அலமந்துள்ள மாோ சிலை ஒனறும் 
உல்டககப்பட்்ட சம்பவம் இ்டம்-
கபற்்றலம குறிப்பி்டத்ேககது.

பகாவராைா பதாறறு �ரேலிலும் வ�ாரவூட் 
�குதியில் 06 �ாடதகளுககு கா�ட் 
ஹற்்றன விதச்ட நிருபர்

ககாதரானா கோற்று பரவல் கார -
ணமாக நாடு மு்டககப்பட்்ட நிலை -
யிலும் கூ்ட தநார்வூட் பிரதேச சலபக -
குட்பட்்ட பகுதியில் ஆறு பாலேகள 
காபட் இ்டப்பட்டுள்ளது. 

ஒரு பிரதேசம் அபிவிருத்தி காண-
தவணடும் என்றால் பாலே அபிவி-
ருத்தி மிக முககியமானது இந்நிலை -
யில் சைஙகந்ே எனபீல்ட் பாலே 
சுமார் 113 இைட்சம் ரூபா கசைவில் 
தநற்று முனதினம் ஆரம்பித்து லவக-
கப்பட்டுள்ளது. இேற்காக அரசாங -
கத்திற்கும் இராஜாஙக அலமசசர் 
ஜீவன கோண்டமானுககும் நனறி 
கேரிவிப்போக தநார்வூட் பிரதேச 
சலபயின ேலைவர் தக.தக. ரவி 
கேரிவித்ோர்.

ஹற்்றன டிகதகாயா சைஙகந்ே 
எனபீல்ட் பிரோன பாலே க்டந்ே 
காைஙகளில் குணடும் குழியுமாக 
காணப்பட்்டது. ஐந்ேலர கிதைாமீற்-
்றர் நீ்ளமான குறித்ே பாலேயின ஒரு 
கிதைா மீற்்றர் தூரம் வலர முேல் 
கட்்டமாக புனரலமககும் பணிகள 
ஆரம்பித்து லவககப்பட்்டன.

இந் நிகழ்வில் கைந்து ககாணடு 
உலரயாற்றும் தபாதே அவர் 
இவ்வாறு கேரிவித்ோர். 

அவர் அஙகு கோ்டர்ந்து கருத்து 
கேரிவிகலகயில்..

இனறு நாட்டில் கபாரு்ளாோர 
ரீதியில் பல்தவறு பிரசசிலன-
கள காணப்படுகின்றது. ஆனால் 

தநார்வூட் பகுதியில் பல்தவறு அபி -
விருத்தி திட்்டஙகல்ள ஆரம்பித்து 
லவத்து இனறு நல்டகபற்று வரு -
கி்றது. தோட்்டப்பகுதியில் ஆயிரம் 
ரூபா சம்ப்ள பிரசசிலன காணப்படு-
கின்றது. 

எனினும் கம்பனிகளுககில்ட-
யிைான வழககு பிரசசிலன தீர்ந்ே 
உ்டன நிசசயமாக அேற்கான 
தீர்விலன இராஜாஙக அலமசசர் 
ஜீவன கோண்டமான கபற்றுகககா-
டுப்பார். அத்தோடு மககளின வாழ் -
வாோரத்திலன உயர்த்துவேற்கான 
திட்்டஙகல்ளயும் எதிர்காைத்தில் 
முனகனடுப்பார் என அவர் தமலும் 
கேரிவித்ோர்.

சோர்வூட் பிரச்தெ ெம்ப ்தமைவர் 

விசாரடை �டத்தப�ட்டு  உண்டம கண்டறியப�ட வேண்டும்

மத்திய மாகாை வேடலயற்ற �ட்டதாரிகள, 
டிபவளாமாதாரிகள நிரநதர அரச வசடேயில் இடைபபு
ேம்புள்ள தினகரன நிருபர்

ஜனாதிபதியின திட்்டத்திற்கு 
அலமய தவலையற்்ற பட்்டோரி -
கள மற்றும் டிப்த்ளாமாோரிகள 
58,116 தபலர அரசாஙக தசலவயில் 
இலணத்துக ககாளளும் தவலைத் 
திட்்டத்தின கீழ் மத்திய மாகாணத்-
தில் 4,545 தபருககு  நிரந்ேர நிய-
மனக கடிேஙகள மத்திய மாகாண 

ஆளுநர் ைலித் யூ. கமதகயினால் 
தநற்று முனதினம் (01) வழஙகி 
லவககப்பட்்டன.

இேனடிப்பல்டயில் கணடி மாவட் -
்டத்தில் 7,642 தபரும், மாத்ேல்ள 
மாவட்்டத்தில் 959 தபரும், நுவகர-
லியா மாவட்்டத்தில் 944 தபரும் 
பா்டசாலைகள மற்றும் நிறுவனங-
களின கபாருட்டு ேமது நியமனக 

கடிேஙகல்ள ஆளுநரி்டமிருந்து 
கபற்றுக ககாண்டனர்.

பயிலுனர்க்ளாக இலணத்துக 
ககாள்ளப்பட்டிருந்தோரில் 2,616 
தபர் பா்டசாலைகளுககும் 705 தபர் 
அரசதுல்ற சார்  நிறுவனஙகளுககு 
705 தபரும் பயிற்சி கபற்்ற குழுவிலி-
ருந்து கேரிவு கசயயப்பட்்டவர்கள 
ஆவர்.
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,yq;if [dehaf Nrh\yprf; FbauR
ngUe;njUf;fs; mikr;R

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

01.  tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; rhh;gpy; ,uj;jpdGhp gpujhd nghwpapayhsh; mYtyfj;jpd; gpuhe;jpa ngWiff; 

FOj; jiythpdhy; gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;s tifapy;> ,uj;jpdGhp gpujhd nghwpapayhsh; tyaj;jpy; tPjp 

guhkhpg;G NtiyfSf;fhf xg;ge;j mbg;gilapy; njhopyhsh;fis toq;Ftjw;fhf Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

cUg;gb 

,y.
xg;ge;j;jpd; ngah;

njhopyhsh;fspd; 

vz;zpf;if xg;ge;jf; 

fhyk; 

(khjq;fs;)

tpiyf; 

Nfhuy; gpiz 

Kwp (&gh)
Nkrd; Njh;r;rp 

ngw;wth;

Njh;r;rp 

mw;wth;

01 ,uj;jpdGhp epiwNtw;Wg; nghwpapayhsh; 

gphptpd; ky;ty myFf;F xg;ge;j 

mbg;gilapy; njhopyhsh;fis 

ngw;Wf;nfhs;sy; 

01 02 19 12 100,000.00

02 ,uj;jpdGhp epiwNtw;Wg; nghwpapayhsh; 

gphptpd; gufLt myFf;F xg;ge;j 

mbg;gilapy; njhopyhsh;fis 

ngw;Wf;nfhs;sy;

01 02 17 12 100,000.00

03 ,uj;jpdGhp epiwNtw;Wg; nghwpapayhsh; 

gphptpd; fythd myFf;F xg;ge;j 

mbg;gilapy; njhopyhsh;fis 

ngw;Wf;nfhs;sy;

01 02 10 12 100,000.00

04 ,uj;jpdGhp epiwNtw;Wg; nghwpapayhsh; 

gphptpd; vgpl;lty myFf;F xg;ge;j 

mbg;gilapy; njhopyhsh;fis 

ngw;Wf;nfhs;sy;

01 02 20 12 100,000.00

05 ngy;kLy;y epiwNtw;Wg; nghwpapayhsh; 

gphptpd; khjk;Ng myFf;F xg;ge;j 

mbg;gilapy; njhopyhsh;fis 

ngw;Wf;nfhs;sy;

02 03 27 12 100,000.00

06 ngy;kLy;y epiwNtw;Wg; nghwpapayhsh; 

gphptpd; nfhunfl;ba myFf;F xg;ge;j 

mbg;gilapy; njhopyhsh;fis 

ngw;Wf;nfhs;sy;

02 04 14 12 100,000.00

07 ngy;kLy;y epiwNtw;Wg; nghwpapayhsh; 

gphptpd; ghfy;Xtpl;l myFf;F xg;ge;j 

mbg;gilapy; njhopyhsh;fis 

ngw;Wf;nfhs;sy;

02 03 08 12 100,000.00

08 ngy;kLy;y epiwNtw;Wg; nghwpapayhsh; 

gphptpd; nkhyKu myFf;F xg;ge;j 

mbg;gilapy; njhopyhsh;fis 

ngw;Wf;nfhs;sy;

02 05 18 12 100,000.00

09 vk;gpypg;gpl;ba epiwNtw;Wg; nghwpapayhsh; 

gphptpd; vk;gpypg;gpl;ba myFf;F 

xg;ge;j mbg;gilapy; njhopyhsh;fis 

ngw;Wf;nfhs;sy;

01 06 17 12 100,000.00

10 vk;gpypg;gpl;ba epiwNtw;Wg; nghwpapayhsh; 

gphptpd; vk;gpypg;gpl;ba myFf;F 

xg;ge;j mbg;gilapy; njhopyhsh;fis 

ngw;Wf;nfhs;sy;

01 03 14 12 100,000.00

11 vk;gpypg;gpl;ba epiwNtw;Wg; nghwpapayhsh; 

gphptpd; gytpd;d myFf;F xg;ge;j 

mbg;gilapy; njhopyhsh;fis 

ngw;Wf;nfhs;sy;

01 02 09 12 100,000.00

12 vk;gpypg;gpl;ba epiwNtw;Wg; nghwpapayhsh; 

gphptpd; nghj;Jgpl;ba myFf;F 

xg;ge;j mbg;gilapy; njhopyhsh;fis 

ngw;Wf;nfhs;sy;

01 01 06 12 100,000.00

13 vk;gpypg;gpl;ba epiwNtw;Wg; nghwpapayhsh; 

gphptpd; cy;ypJtht myFf;F xg;ge;j 

mbg;gilapy; njhopyhsh;fis 

ngw;Wf;nfhs;sy;

01 01 07 12 100,000.00

02. tpiyf;Nfhuy;fs; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; eilKiwapy; ,lk;ngWk;.

03.  ,jpy; Mh;tk; fhl;Lk; tpiykDjhuh;fs; gpd;tUk; mYtyfj;jpy; Nkyjpf tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk; kw;Wk; 

mYtyf Neuj;jpDs; ,ytrkhf tpiykD Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk; vd;gJld; 2022-01-03Mk; jpfjp 

Kjy; 2022-01-17Mk; jpfjp tiuapy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; 

gpujhd nghwpapayhsh; (,uj;jpdGhp) mth;fSf;F vOj;J %ykhd Ntz;LNfhs; xd;iwr; nra;J kPsspf;fg;glhj 

2500.00 &gh (ntl; ,d;wp) fl;lzj;ijr; nrYj;jp rpq;fs nkhopapy; mr;rplg;gl;Ls;s KOikahd tpiyf;Nfhuy; 

tpz;zg;gj;; njhFjpnahd;iwg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

 m) gpujhd nghwpapayhsh; mYtyfk;> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig> 

  ,y. 04> gz;lhuehaf;f khtj;ij> ,uj;jpdGhp.

  njh.Ng. ,y. 045-2222461 njhiyefy;:  045-2230018

04.  rfy tpiykDf;fSlDk; Nkw;gb ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s ngWkjpf;fhd tpiyf;Nfhuy; gpizKwpnahd;W 

rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk; vd;gJld; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; KbTWk; ehs; Kjy; 90 ehl;fs; tiuapy; 

nry;YgbahFk; tpiyf;Nfhuy; gpiz KwpahftpUj;jy; Ntz;Lk;.

05.  tpiyf;Nfhuy; gpiz KwpahdJ ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; gjpT nra;ag;gl;l th;j;jf tq;fpnahd;wpy; ngw;Wf;nfhz;l 

gpiz Kwpahf my;yJ khfhzg; gzpg;ghsh; (rg;ufKt) mth;fspd; ngahpy; tiuag;gl;l tq;fpg; gpizKwp %yk; 

my;yJ khfhzg; gzpg;ghsh; (rg;ufKt) tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig> ,uj;jpdGhp mYtyfj;jpy; gzj;ij 

itg;Gr; nra;tjd; %yk; rkh;g;gpf;fyhk;. tpiyf;Nfhuy; gpizKwp ,y;yhky; rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;.

06.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis 2022-01-18Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; gpujhd nghwpayhsh; 

mYtyfk;> ,y. 04> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig> gz;lhuehaf;f khtj;ij> ,uj;jpdGhp vDk; Kfthpf;F gjpTj; 

jghy; %yk; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk; my;yJ gpujhd nghwpapayhsh; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; Nehpy; nfhz;Lte;J cs;spLjy; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; epiwtile;j cldLj;J tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fshy; njhpT nra;J 

mDg;gg;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

ngWiff;FO>

gpujhd nghwpapayhsh; mYtyfk;>

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig>

,uj;jpdGhp.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
xg;ge;j mbg;gilapy; njhopyhsh;fis toq;Fjy;

2012 ,d; 22 Mk; ,yf;fk; nfhz;l cs;Su; mjpfhu rigfs; 
Nju;jy; (jpUj;j) rl;lj;jpd; jpUj;jk; nra;ag;gl;l 

cs;@u; mjpfhu rigfs; Nju;jy; fl;lisr; rl;lj;jpd; 
66 v gpuptpd; fPo; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w mwptpj;jy;

Cth khfhzj;jpd; cs;@uhl;rp Mizahsu; vk;.vk;. tpN[ehaf;f 

Mfpa ehd; 2012 ,d; 22 Mk; ,yf;fk; nfhz;l cs;@u; 

mjpfhurigfs; Nju;jy; (jpUj;j) rl;lj;jpd; jpUj;jk; nra;ag;gl;l 

cs;@u; mjpfhurigfs; Nju;jy; fl;lisr; rl;lj;jpd; 66v gpuptpd; 

fPo; vd;dplk; toq;fg;gl;Ls;s mjpfhuj;jpw;F mika Cth 

khfhzj;jpw;Fs; mike;Js;s gJis khefu rigapd; 

ntw;wplkhfpAs;s khefu Kjy;tu; gjtpf;fhf Gjpa khefu Kjy;tu; 

xUtiu Nju;T nra;Ak; gzpf;fhd $l;lk; 2022 [dtup khjk; 11 

Mk; jpfjp gp.g. 2.00f;F gJis khefu rig> gJis vd;w 

Kftupapy; mike;Js;s gJis khefu rigapd; $l;l miw vd;w 

,lj;jpy; $l;lg;gLk; vd;gij ,j;jhy; mwpaj;jUfpNwhk;.

vk;.vk;. tpN[ehaf;f

cs;@uhl;rp Mizahsu;

Cth khfhzk;

2022 [dtup khjk; 03 Mk; jpfjp>

gJis> khl;Bd; rpy;th khtj;ijapy; 

mike;Js;s> Cth khfhz cs;@uhl;rp 

jpizf;fsj;jpy;.           

nehj;jhupR ,Wjpg; guPl;irf;F 
Njhw;Wtjw;F Kd;du; 

Nkw;nfhs;sg;gLk; mwptpj;jy; 

nenlhy;gpba> nfhbfKt> 129 V vd;Dk; 

Kftupapy; trpf;Fk; [aR+upa gl;lgd;bNf Gj;jp 

m\d;jpfh Mfpa ehd; nfhOk;G khtl;lj;jpy; 

rpq;fs nkhopapy; flikahw;Wk; gpurpj;j 

nehj;jhuprhf cl;gpuNtrpg;gjw;fhf nehj;jhupR 

,Wjpg;guPl;irf;F Njhw;Wtjd; nghUl;L 107 

Mk; mj;jpahakhd nehj;jhupRf; fl;lisr; 

rl;lj;jpd;> 7 tJ gpuptpd; gpufhuk; ,j;jpdk; 

njhlf;fk; xU khjj;jpd; gpd;du; gjpthsu; 

ehafj;jplk; NfhUtjhf midtUf;Fk; 

,j;jhy; njuptpj;Jf;nfhs;fpd;Nwd;

[aR+upa gl;lgd;bNf  nehj;jhupR vOJtpidQH

 Gj;jp m\d;jpfh  

129 V nfhbfKt> nenlhy;gpba. 

2021.12.31

xslj cw;gj;jp toq;fy; kw;Wk; xOq;FUj;jy; ,uh[hq;f mikr;R

kUj;Jt toq;fy; gphpT tpiykD mioj;jy;
xslj cw;gj;jp toq;fy; kw;Wk; xOq;FUj;jy; ,uh[hq;f mikr;rpd; kUj;Jt toq;fy; 

gphptpd; gpd;tUk; fUkq;fis Nkw;nfhs;tjw;fhf Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;NfhUk; 

Kiwikapd; fPo; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

02) ,jw;fhf> tpiykDf;fs; ,uz;L gpujpfshf Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

njhlh; 

,yf;fk;
fUkj;jpd; ngah;

jifik 

juk;

kPsspf;fg; 

glhj gbtf; 

fl;lzk;

01. Rearrangement of Dispatch Area - Medical Supplies 
Division, Colombo -10

C08  my;yJ 

mjw;F Nky;

2500.00

02 Laying of Heavy Duty Mastic Flooring For Drug 
Stores Building No - 01 - Medical Supplies Division, 
Colombo -10

C07  my;yJ 

mjw;F Nky;

4000.00

03 Renovation of Toilet Complex at Stores - Medical 
Supplies Division, Colombo -10

C07  my;yJ 

mjw;F Nky;

2500.00

04 Supplying, Installation and Re lling of  re 
Extinguishers For Medical Supplies Division, 
Colombo - 10, Digana, Wellawatta and Angoda

EM05  
my;yJ 

mjw;F Nky;

2500.00

05 Supply and Installation of  re protection System for 
Sravasthipura Sub Warehouse of Medical Supplies 
Division, Colombo -10

EM05 
my;yJ 

mjw;F Nky;

2500.00

03)  ,jw;fhf> kUj;Jt toq;fy; gphptpd; eph;thf mYtyfj;jpy; toq;fg;gLk; 

khjphpg;gbtq;fspy; khj;jpuk; tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

04)  2022.01.03 Kjy; 2022.01.25 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.30 

tiuahd fhyg;gFjpapy; tpz;zg;gf; fbjnkhd;iw eph;thf mYtyhplk; rkh;g;gpj;J 

mDkjp ngw;W> chpj;jhd tpiykDg;gbtf;fl;lzj;ij rpwhg;ghplk; nrYj;jpg; ngw;Wf; 

nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;Lld; rkh;g;gpj;J kUj;Jt toq;fy; gphptpd; eph;thf mYtyfj;jpy; 

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

05)  2022.01.26 md;W gp.g. 2.00 ,w;F tpiykD jpwf;fg;gLtJld; g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiy 

kDf;fs; mjw;F Kd;dh; gpd;tUk; Kfthpf;Fg; gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; my;yJ 

Neubahf kUj;Jt toq;fy; gphptpYs;s fzf;fhsh; (toq;fy;) mYtyfj;jpd; 

ngWifg;ngl;bapw; Nrh;j;jy; Ntz;Lk;.

06)  tpiykDj;  jpwf;fg;gLtjw;F Kd;dh; Ntiyf;fsf; $l;lk; 2022.01.24 md;W gp.g. 

2.00 ,w;F kUj;Jt toq;fy; gphptpy; eilngWk;.

07)  tpiykDf;fs;> %yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujp vdf; Fwpg;gpl;L jdpj;jdp ciwfspy; 

Nrh;j;J mtw;iw XUiwapy; Nrh;j;J mjd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; fUkj;jpd; 

ngah;> jpwf;fg;gLk; jpfjp kw;Wk; Neuk; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDj; 

jpwf;fg;gLk; Ntisapy; tpiykDjhuh; my;yJ mthpd; gpujp epjpnahUth; 

rKfkspj;jpUf;fyhk;. Nkyjpf tpguq;fis 011-2694113/14 %yk; kUj;Jt toq;fy; 

gphptpd; eph;thf mYtyhplk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

08)  tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik ngWiff; FOtpw;F 

chpj;jhFk;.

jityh;>

gpuhe;jpa ngWiff; FO>

kUj;Jt toq;fy; gphpT>

,y. 357> tz. gj;Njfk tpkytq;r `pkp khtj;ij>

nfhOk;G -10.

gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO
mwptpg;G

gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO (UGC)> brk;gh; 29> 2021 md;W ntspaplg;gl;l 

2020Mk; Mz;Lf;fhd (cah;ju) ghPl;ir ,d; kPs; Ma;T ngWNgWfs; mbg;gilapy; 

ngWNgWfs; khwpa tpz;zg;gjhuh;fsplkpUe;J kw;Wk; 2020/2021 fy;tpahz;by; gy;fiyf;fof 

mDkjpf;F tpz;zg;gpf;f toq;fg;gl;l fhyf;nfLtpw;Fs; tpz;zg;gpf;f Kbatpy;iy vd;W 

Nky;KiwaPL nra;jth;fsplkpUe;J ,izatop tpz;zg;gq;fis ngw;Wf;nfhs;s KbT 

nra;Js;sJ. mj;jifa tpz;zg;gjhuh;fs; 2020/2021Mk; fy;tpahz;by; gy;fiyf;fof 

mDkjpf;fhf 03 [dthp 2022 Kjy; 10 [dthp 2022 tiu ,iztop %yk; tpz;zg;gpf;fyhk;.

tpz;zg;gj;ij rkh;g;gpg;gJ njhlh;ghd Nkyjpf jfty;fSf;F gy;fiyf;fof khdpaq;fs; 

Mizf;FOtpd; cj;jpNahfg+Ht ,izaj;jsj;jpy; (www.ugc.ac.lk) Vw;fdNt 

ntspaplg;gl;Ls;s tpz;zg;gk; ngw;Wf;nfhs;sy; gw;wpa nra;jpj;jhs; tpsk;guj;ijg; ghh;f;f 

KbAk;.

jiyth;>

gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO.

03.01.2022

2020Mk; Mz;L f.ngh.j. (cah;ju) ghPl;irapd; kPs; Ma;T ngWNgWfs; mbg;gilapy; 

ghPl;ir KbTfs; khwpa tpz;zg;gjhuh;fs; kw;Wk; gy;fiyf;fof mDkjpf;F 

tpz;zg;gpf;f Kbahky; Nghd Nkd; KiwaPL  tpz;zg;gjhuh;fsplkpUe;J 2020/2021 
fy;tpahz;Lf;fhd gy;fiyf;fof mDkjpf;fhd tpz;zg;gq;fis miof;fpwJ.

Kf;fpak;

2020/2021 fy;tpahz;bw;F nry;YgbahFk; gy;fiyf;fof mDkjp ifE}ypy; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s kw;w Njitfis g+Hj;jp nra;J ,izatop tpz;zg;gj;ij rkh;g;gpj;j 

gpwF cUthf;fg;gl;l tpz;zg;gj;jpd; ];Nfd; nra;ag;gl;l gpujp my;yJ njspthd 

Gifg;glj;ij gjpT jghy; %yk; mDg;GtJld; apply2020@ugc.ac.lk vDk; kpd;dQ;ry; 

Kfthpf;F mDg;g Ntz;baJ fl;lhakhFk; vd;gij epidtpy; nfhs;f.

NkYk; Nkw;$wpa tpz;zg;gjhuh;fSf;F toq;fg;gLk; 2020/2021 fy;tpahz;Lf;fhd 

gy;fiyf;fof mDkjpf;F tpz;zg;gpg;gjw;fhd ,e;j tha;g;G> rk;ge;jg;gl;l 

gy;fiyf;fofj;jhy;/tshfk;/epWtdj;jhy; Vw;fNt elhj;jp Kbf;fg;gl;l jpwd;/eilKiwj; 

Njh;Tfs; nfhz;l fw;if newpfSf;Fg; nghUe;jhJ vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ>

2021 brk;gh; 31Mk; jpfjpapypUe;J nray;tYg; ngWk; tifapy; nfhOk;G 

gq;F ghpth;j;jidapy; tpw;gidf;fhf Kd;itg;nghd;wpd; %ykhf 

rhjhuz thf;Fhpik gq;Ffspd; Muk;g nghJ Kd;itg;nghd;wpdhy; 

mjdJ epyguj;ij ~tiuaWf;fg;gl;l fk;gdpnahd;W| vd;gjpypUe;J 

~tiuaWf;fg;gl;l nghJf; fk;gdpnahd;whf| khw;wk; nra;ag;gl;ljd; 

tpisthf fPNo Fwpg;gpl;Ls;s fk;gdpapd; ngah; khw;wk; njhlh;ghd 

mwptpj;jiy 2007Mk; Mz;bd; 7Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;l 11(5)Mk; 

gphptpd; gpufhuk; ehk; ,j;jhy; mwptpj;jiy toq;Ffpd;Nwhk;.

fk;gdpapd; Kd;ida ngah;:  vy; X vy;rp n[duy; ,d;#ud;]; ypkpl;nll;

fk;gdp gjptpyf;fk;: PB4823
gjpT Kfthp:  ,y. 100/1> = [ath;jdGu khtj;ij> 

,uh[fphpa

fk;gdpapd; Gjpa ngah;:  vy; X vy; rp n[duy; ,d;#ud;]; gpvy;rp

rigapd; fl;lisg; gpufhuk;>

vy; X vy; rp Nfhh;g;gNul; Nrh;tpr]; (gpiwtl;) ypkpnll;

fk;gdpr; nrayhsh;fs;

2021 brk;gh; 31Mk; jpfjpad;W

fk;gdpapd; epygu khw;wk; njhlh;ghd 

nghJ mwptpj;juy;

WP QF-3520 Bajaj 
threewheel,  2006 
கூடிய விமைக்்க-
ள்விககு வவலிபல் 
ஃபினான்ஸ் பிஎல்சி. 
இை. 310,  ்காலி வீதி,  
வ்காழும்பு -03 வ�ா.்ப. 
0711 21 0810.
 085639
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2022 ஜனவரி 3 திஙைடகிழகம

க்தன்னாபிரிக்ைாவு்டனான 2-வது க்டஸ்ட இன்று ஆரம்பம: 

சா்தகனோ்ளர்ைக்ள கைௌரவித்்தார் அ்தாஉல்�ா எம.பி
டெஸ்ட் கிரிகடகெட்-

டில் ஜ�ோகென்னஸ்்பர்க 
மைதோ்னத்தில் இதுவமை 
ஜதோல்விஜே சந்திககெோத இந்-
திேோவுககு அந்த ைோசி இந்த 
முமையும் மகெடகெோடுககுைோ 
எனை எதிர்்போர்ப்பு உருவோ-
கியுள்ளது.

ட தன ஆ பி ரி க கெ ோ வி ல் 
விம்ளேோடி வரும் இந்திே 
கிரிகடகெட் அணி 3 ஜ்போட்-
டிகெள டகெோணெ டெஸ்ட் 
டதோெரில் ்பஙஜகெற்றுள்ளது. 
இதில் டசஞ்சூரிேனில் நெந்த முதலோ-
வது டெஸ்டில் இந்திேோ 113 ஓட்ெங-
கெள வித்திேோசத்தில் டதனஆப்பிரிக-
கெோமவ சோய்த்து முத்திமை ்பதித்தது. 
டசஞ்சூரிேனில் டவற்றிமே ருசித்த 
முதல் ஆசிே அணி எனை ட்பருமை-
மேயும் ட்பற்ைது.

இந்திேோ - டதனஆபிரிககெோ ஜைோதும் 
2-வது டெஸ்ட் ஜ்போட்டி ஜ�ோகென்னஸ்-
்பர்ககில் உள்ள வோனெடைர்ஸ் ஸ்ஜெ-
டிேத்தில் இனறு (திஙகெட்கிழமை) 
இந்திே ஜநைப்்படி பிற்்பகெல் 1.30 
ைணிககு டதோெஙகுகிைது. இதுவும் 
முழுமைேோகெ ஜவகெப்்பந்து வீச்சுககு 
ஒத்துமழககெககூடிே ஆடுகெ்ளம் தோன. 
இமதடேோட்டி விைோட் ஜகெோலி தமல-
மையிலோ்ன இந்திே அணியி்னர் ஜநற்-
றுமுனதி்னம் தீவிை ்பயிற்சியில் ஈடு-
்பட்ெ்னர்.

 கெெந்த 30 ஆணடுகெ்ளோகெ டதனஆ-
பிரிககெோவுககு டசனறு விம்ளேோடி 

வரும் இந்திேோவுககு அஙகு இைோசி-
ேோ்ன ஒரு மைதோ்னம் எது எனைோல் 
ஜ�ோகென்னஸ்்பர்க தோன. இஙகு 
இந்திே அணி ஒரு ஜ்போதும் ஜதோற்ைது 
கிமெேோது. டசோல்லப்ஜ்போ்னோல் 
இந்த மைதோ்னத்தில் ஜதோல்விஜே 
கெோணோத ஒஜை அணி இந்திேோ தோன. 
இஙகு இதுவமை 5 டெஸ்ட்கெளில் 
ஆடியுள்ள இந்திேோ அதில் 2-ல் டவற்-
றியும், 3-ல் டிைோவும் கெணடுள்ளது.

முதலோவது டவற்றி 2006-ம் ஆணடு 
கிமெத்தது. ைோகுல் டிைோவிட் தமல-
மையிலோ்ன இந்திே அணி 123 ஓட்-
ெஙகெள வித்திேோசத்தில் ஜதோற்கெடித்து 
இருந்தது. 

இதில் முதல் இனனிஙசில் டதன-
ஆபிரிககெோமவ இந்திே ்பந்து வீச்சோ-
்ளர்கெள 84 ஓட்ெஙகெளுககு சுருட்டி 
மிைட்டி்னர். இது தோன டதனஆபிரிககெ 
ைணணில் இந்திேோவின முதல் டவற்-
றிேோகெவும் அமைந்தது. டைோத்தம் 8 

விகடகெட்டுகெள அளளிே 
ஜவகெப்்பந்து வீச்சோ்ளர் 
ஸ்ரீசோந்த் ஆட்ெநோேகெ்னோகெ 
ட�ோலித்தோர்.

2-வது டவற்றி 2018-ம் 
ஆணடு விைோட் ஜகெோலியின 
தமலமையில் கிமெத்தது. 
இந்த டெஸ்டில் இந்திேோ 
நிர்ணயித்த 241 ஓட்ெஙகெள 
இலகமகெ ஜநோககி ஆடிே 
டதனஆபிரிககெோ 177 ஓட்-
ெஙகெளுககு சகெலவிக-
டகெட்மெயும் இழந்தது. 

இந்திே தைப்பில் சச்சின டதணடுல்-
கெர், ைோகுல் டிைோவிட், பு�ோைோ, விைோட் 
ஜகெோலி ஆகிஜேோர் இஙகு சதம் அடித்-
துள்ள்னர்.

டதனஆபிரிககெ அணி இந்த மைதோ-
்னத்தில் 42 டெஸ்ட்கெளில் விம்ளேோடி 
18-ல் டவற்றியும், 13-ல் ஜதோல்வியும், 
11-ல் டிைோவும் சந்தித்துள்ளது. இஙகு 
கெமெசிேோகெ நெந்த 20 டெஸ்டுகெளில் 
19-ல் முடிவு கிமெத்திருப்்பது குறிப்-
பிெத்தககெது.

இந்த டெஸ்டில் இந்திேோ வோமகெ 
சூடி்னோல் முதல்முமைேோகெ டதன-
ஆபிரிககெோவில் டதோெமை டவனறு 
வைலோறு ்பமெத்து விடும். ஜைலும் 
டதன்னோபிரிககெோவுககு எதிைோகெ அதிகெ 
டவற்றிகெம்ள குவித்த தமலவர் (9-
வது டவற்றி) எனை சிைப்ம்ப விைோட் 
ஜகெோலி ட்பறுவோர். ஜ்போட்டியில் கெ்ளம் 
இைஙகெ மிகுந்த ஆர்வமுென கெோத்தி-
ருப்்பதோகெ ஜகெோலி கூறியுள்ளோர்.

சாய்ந்தமருது விளாஸ்டரின் வரு்டா்ந்த மாநாடு 
விளளயாட்டு உபகரணஙகளும் ளகயளிப்பு 

கைே்டக்ைத் க்தாக� ே்பசிைள அகமபபினர் ்பதுக்ளயிவ் ந்டாத்திே ைால் ்பந்தாட்டப ே்பாடடில் 53 ைால் ்பநது விக்ளோடடு ைழைஙைள கநஜீரிே வீரரர்ைள உளளிட்ட ை�நது கைாண்ட னர்.இப ே்பாடடியில் கவற்றி க்பற்்ற வீரர்ைளுக்கு ்பண்டாரவக்ள PHONE MART நிறுவனத்-
தினர் ்பரிசு வழஙகி கவத்்தனர்.

ஜ�ாகன்்னஸபர்க் ளம்தா்ன ராசி 
இ்நதியாவுக்கு ளகககாடுக்குமா?

ைோளிமகெகெோடு குறூப் நிரு்பர் 

சோய்ந்தைருது வி்ளோஸ்ெர் விம்ள -
ேோட்டுககெழகெ வருெோந்த ட்போதுக-
கூட்ெமும், விம்ளேோட்டு வீைர்கெள, 
்பல்துமை சோதம்னேோ்ளர்கெள, சமூகெ -
ஜசவகெர்கெள, கெல்விைோனகெள டகெௌை-
விப்பு நிகெழ்வும் பி்ளோஸ்ெர் விம்ள -
ேோட்டுக கெழகெ நிர்வோகெத்தமலவர் 
ஆர்.எம். இம்தோத்தின தமலமை-
யில் வருெ இறுதிநோ்ளோ்ன 31 அனறு 
சோய்ந்தைருது கெமு/ அல்- �லோல் வித் -
திேோலே மைதோ்னத்தில் மிகெப்பிை-
ைோணெைோகெ நமெட்பற்ைது.

பிைைோணெ இமசநிகெழ்வுகெளுென 
நமெட்பற்ை இந்நிகெழ்வில் பி்ளோஸ்-
ெர் விம்ளேோட்டுககெழகெ நிர்வோகி-
கெள ைற்றும் வீைர்கெளின குடும்்பத்-
தி்னர் கெலந்து டகெோணடிருந்ததுென 
இந்நிகெழ்வுககு பிைதை அதிதிேோகெ 
முன்னோள அமைச்சரும், ்போைோளு-
ைனை உறுப்பி்னருைோ்ன ஜதசிே கெோங-
கிைஸ் தமலவர் ஏ.எல்.எம். அதோ -
உல்லோ பிைதை அதிதிேோகெ கெலந்து 
டகெோணெோர். 

ஜைலும் இந்நிகெழ்வில் சோய்ந்தை-
ருது ட்போலிஸ் நிமலே ட்போறுப்்பதி-
கெோரி பிைதை ட்போலிஸ் ்பரிஜசோதகெர் 
எஸ்.எல். சம்சுதீன, சோய்ந்தைருது 
கெமு/ கெமு/ அல்- �லோல் வித்திேோலே 
அதி்பர் எம்.ஐ.எம். மைபுதீன, பிை-
திேதி்பர் ரீ .ஜகெ.எம். சிைோஜ், சோய்ந்த-
ைருது ்பலஜநோககு கூட்டுைவு சஙகெ 
தமலவர் எம்.எம். உதுைோ டலப்ம்ப, 

டெௌன ைவல்ஸ் முதல்வர் ஏ.எல். 
�லீல், இஃைோ நிறுவ்ன அதி்பர் 
யூ.எல். சத்தோர், அல்- அைோ்னோ 
நற்்பணி ைனை தமலவர் ஏ.எல்.எம். 
்பரீட், டதோழிலதி்பர்கெ்ளோ்ன ஐ.எல். 
ரிஸ்வோன, எம்.என.எம். றிம்ைோன 
உட்்பெ கெழகெ நிர்வோகிகெள, வீைர் -
கெள, பிைஜதச முககிேஸ்தர்கெள எ்ன 
்பலரும் கெலந்து டகெோணெ்னர்.

இந்நிகெழ்வில் புதிே ஆணடுககெோ்ன 
நிர்வோகெ சம்பயி்னர் அறிவிககெப் -
்பட்ெதுென ரீ20, ஒருநோள ைற்றும் 
டைன்பந்து, கிங ஜகெோர்சஸ் அணிகெ -
ளுககெோ்ன தமலவர்கெள நிேமிககெப் -
்பட்ெ்னர். 

அத்துென கெெந்த வருெம் சிைந் -

தமுமையில் நிர்வோகெத்மத ஜைற் -
டகெோணெ நிர்வோகிகெள, திைமைமே 
டவளிககெோட்டிே வீைர்கெள எ்னப்்பல -
ரும் அதிதிகெளி்னோல் ்பதககெம் அணி -
வித்து விருதுகெள வழஙகி டகெௌைவிக -
கெப்்பட்ெ்னர். 

இதனஜ்போது முன்னோள அமைச் -
சரும், ்போைோளுைனை உறுப்பி்னரு -
ைோ்ன ஜதசிே கெோஙகிைஸ் தமலவர் 
ஏ.எல்.எம். அதோஉல்லோவின ்பன -
முகெப்்படுத்தப்்பட்ெ நிதியிலிருந்து 
சோய்ந்தைருது, கெோமைதீவு பிைஜதச 
டசேலகெ நிர்வோகெத்தின கீழுள்ள 
விம்ளேோட்டு கெழகெஙகெள சிலவற் -
றுககு விம்ளேோட்டு உ்பகெைணஙகெ-
ளும் வழஙகி மவககெப்்பட்ெது.

முதல் டெஸ்டின இைணெோவது 
நோ்ளோ்ன ஜநற்று ஞோயிற்றுககிழமை  
கெோமல ்பஙகெ்ளோஜதஷ் அணி  நியூ -
சிலோந்து  இனனிஙமை ஐந்து 
விமைவோ்ன விகடகெட்டுகெளுென 328 
ஓட்ெஙகெளுககு  கெட்டுப்்படுத்திேது, 
ைவுணட் ைவுஙகெோனுயில் உள்ள ஜ்ப 
ஓவல்  மைதோ்னத்தில் இெம்ட்பற்று 
வரும் இந்த ஆட்ெத்தில் நியூசி -
லோந்து வீைர்  டெனறி நிகஜகெோல்ஸ் 
75 ஓட்ெஙகெள எடுத்தோர்.

 நியூசிலோந்தின தட்மெேோ்ன ஜைற்-
்பைப்பில் சுழற்்பந்து வீச்மச சைோ-
ளிககெ  நியூசிலோந்து திணறிேஜ்போது 
டைஹிதி ெசன மூனறு விகடகெட்டு -
கெம்ள  மகெப்்பற்றி்னோர்.

5 விகடகெட்டுககு 258 ஓட்ெங-
கெள எடுத்திருந்த நிமலயில், நியூசி-
லோந்து  துடுப்்போட்ெ வீைர்கெ்ளோல் 25 
ஓட்ெஙகெள ைட்டுஜை எடுககெ முடிந் -
தது, அஜத ஜநைத்தில் நிகஜகெோல்ஸ் 43 
ஓட்ெஙகெள ஜசர்த்து 32 ஓட்ெஙகெள 
எடுத்தோர்.

நியூசிலோந்தின நம்பிகமகெககு-
ரிே டதோெககெத்தில், 22 வேதோ்ன 
ைச்சின ைவீந்திை, த்னது இைணெோவது 
டெஸ்டில், எ்போஜெோட் டெோமசன 
ஓவமை முடிககெோைல் முடித்ததோல், 
அவர் எதிர்டகெோணெ மூனைோவது 
்பந்மத எல்மலககு டவளிஜே 
அனுப்பி்னோர். டெோம் ப்்ளணடெல் 
தோைதைோகெ நீககெப்்பட்ெ பிைகு முதல் 

நோள ஆட்ெம் முடிவுககு வந்தது.
ஆ்னோல் அவர் ஜைலும் முனஜ்னை -

வில்மல, தஸ்கின அகெைது ைற்றும் 
ஜ�ோரிஃபுல் அஸ்லோம் ஆகிஜேோர் 
இனனிஙஸின டதோெககெத்தில் டசய்-
தமதப் ஜ்போலஜவ ஒப்பீட்ெ்ளவில் 
புதிே ்பந்தில் துடுப்்போட்ெ வீைர் -
கெம்ள மீணடும் வீழ்த்தி்னர்.

நிகஜகெோல்ஸ் ஜ�ோரிஃபுமல 3 
ஓட்ெஙகெளுககு ஆட்ெமிழககெ முன 
அவர்கெள 28 ்பந்துகெம்ள அனுப்பி -
்னோர்கெள, ைவீந்திைமை ஸ்டிமைககில் 
மவத்தோர், ஜைலும் அவர் மூனறு 
்பந்துகெளுககுப் பிைகு மூனைோவது ஸ்-
லிப்பில்  எட்ஜ் டசய்து நோனகு ஓட்-
ெஙகெளுககு ஆட்ெமிழந்தோர்.

நியூசிலோந்து 38 ஓட்ெஙகெளுககு 
3 விகடகெட்டுகெம்ள இழந்திருந்தது 
ைற்றும் நிகஜகெோல்ஸ், ்போர்ட்்னர்கெள 
ைன அவுட் எனை வோய்ப்ம்ப எதிர்-

டகெோணெோர்.
நிகஜகெோல்ஸ் 50 ஓட்ெஙகெம்ளத் 

தோணடிே ஜ்போது,   அடுத்த ஐந்து 
ஓவர்கெளில் டதோெர்ச்சிேோகெ மூனறு 
்பவுணெரிகெளு ென  35 லிருந்து 58 
ஓட்ெஙகெளுககு முனஜ்னறி்னோர்.

மகெல் ஜ�மிசனுககு அத்தமகெே 
அதிர்ஷ்ெம் இல்மல, ஜைலும் 
டைஹிடி ெசம்ன மைதோ்னத்-
திற்கு டவளிஜே விைட்டும் முேற் -
சியில் ஜதோல்விேமெந்தோர், ்பந்து 
எல்மலககுள ட�ோட்ஜைனின 
மகெகெளில் விழுந்தது ைற்றும் அவர் 
சிகைருககு டவளிஜேறி்னோர்.

டிம் சவுதி 16 ்பந்துகெம்ள சிக -
ைருககு எதிர்டகெோணெோர், நீல் 
வோக்னர் முதல் ்பந்தில் ட்டைனட் 
ஜ்போல்ட்மெ விட்டு டவளிஜேறி 
டைஹிதி ெசனுககு டெட்ரிக விக-
டகெட்மெ ைறுத்தோர்.

முதல் நோளில் நியூசிலோந்தின 
முதனமை துடுப்்போட்ெ வீைர் 
டெஜவோன கெோனஜவமே 122 
ஓட்ெஙகெளுககுக கெணககிட்ெ 
டைோமினுல் ெக, நிகஜகெோல்மை 
டவளிஜேற்றி இனனிஙமை முடித்-
தஜ்போது,   ஸ்வோஷ்்பகலிங ்போத்தி-
ைத்மத விரும்பும் ஜ்போல்ட் ஐந்து ்பந்-
துகெம்ள எதிர்டகெோணெோர்.

்பந்து வீச்சு ்பட்டிேலில் உள்ள 
இமெடவளிகெம்ள நிைப்பிே 
டைோமினுல், 5.1 ஓவரில் 6 ஓட்ெங-
கெளுககு இைணடு விகடகெட்டுகெம்ள-
யும், ஜ�ோரிபுல் 69 ஓட்ெஙகெளுககு 
3 விகடகெட்டுகெம்ளயும், டைஹிதி 
ெசன 86 ஓட்ெஙகெளுககு 3 விக-
டகெட்டுகெம்ளயும் எடுத்த்னர்.

அத்துென த்னது இனனிஙமை 
ஆைம்பித்த ்பஙகெ்ளோஜதஷ் அணி 
இைணெோம் நோள ஆட்ெ ஜநை 
முடிவில் 2 விகடகெட்டுககெம்ள 
இழந்து 175 ஓட்ெஙகெம்ள ட்பற்ைது.
அவவணி சோர்்போகெ சத்ைோன 
இஸ்லோம் 22 ஓட்ெஙகெம்ளயும் 
நஜ்முல் ெூமசன 64 ஓட்ெஙகெம்ள-
யும் ட்பற்று ஆட்ெமிழககெ அவவ-
ணியின டைஹ்மூதுல் ெசன 70 ஓட் -
ெஙகெளுெனும்  அணியின தமலவர் 
டைோய்முனுல் ெக 8 ஓட்ெஙகெளுெ-
னும் ஆட்ெமிழககெோைல் கெ்ளத்தில் 
உள்ள்னர்.நியூசிலோந்து அணிமே 
விெ 153 ஓட்ெஙகெள பினதஙகிே 
நிமலயில் உள்ளது .

்பந்து வீச்சில் நியூசிலோந்து அணி 
சோர்்போகெ ஜவோக்னர் இைணடு விக-
டகெட்மெயும் ்பதம் ்போர்த்த்னர்.

இனறு ஜ்போட்டியின மூனைோம் 
நோ்ளோகும்.

நியூசிலாந்தை 328 ஓட்டங்களுக்கு
்கடடுப்படுத்தியது ்பங்களாததைஷ்
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MAh;Ntj jpizf;fsk;
cs;@h; itj;jpa Nkk;ghLfs; fpuhkpa kw;Wk; MAh;Ntj 

itj;jparhiyfs; mgptpUj;jp  kw;Wk; rKf Rfhjhu ,uh[hq;f 
mikr;R

ghuk;ghpa itj;jpa njhopy;rhh;e;jth;fspd; kjpg;gPL ghJfhg;G 

kw;Wk; tYt+l;ly; nraw;wpl;lk;

,yq;if tho; kf;fis nrsghf;fpaKs;s  rf;jpAs;s r%fkhf vOe;jpUg;gjw;F 

ghuk;ghpa MAh;Ntj kUj;Jtuhf ePq;fs; Mw;wpa Nritfs; nkr;rg;gLfpd;wd. 

md;wpypUe;J ,d;W tiu ,yq;ifah;fs; Kfk;nfhLf;f Ntz;bAs;s Njrpa 

Rfhjhu gpur;rpidfspd; NghJ NghyNt fPo; kl;lj;jpypUe;J kf;fspd; Rfhjhu 

epiyikia ghJfhg;gjw;Fk; gq;fspg;Gr; nra;j cq;fsJ kUj;Jt 

MNyhridfs; kw;Wk; rpfpr;ir Nritfs; kf;fspilNa epiyahd ghtizf;F 

cl;gl;Ls;sJ.

,jd; fhuzkhf fle;j fhyj;jpypUe;J epfo;fhyk; tiu ,yq;if tho; kf;fs; 

RfhjhuKila MNuhf;fpakhd gpui[fshf cyfpd; Kd;dpiyapy; MSikAld; 

vOe;jpUg;gjw;F tYt+l;ba cq;fs; ehl;bd; caph;tho; rKjhaj;jpw;F tho;T 

nfhLf;Fk; ehl;bw;F rf;jpia toq;Fk; kUj;Jtuhf NkYk; tYt+l;Ljy; vkJ 

Nehf;fhFk;.

mjdbg;gilapy; cs;@H kUj;Jt Nkk;ghL fpuhkpa kw;Wk; MAh;Ntj 

itj;jparhiyfspd; mgptpUj;jp kw;Wk; r%f Rfhjhu ,uh[hq;f mikr;rpd; 

MAh;Ntj jpizf;fsk;> cq;fsJ Nritia nkr;Rtjw;F jahuhf cs;sJ.

ePq;fs; 10 tUlj;jpw;F Kd;gpUe;J ,yq;if MAh;Ntj kUj;Jt rigapy; 

gjpitg; ngw;Ws;s Mrphpah; guk;giuapy; Njhd;wpAs;s ghuk;ghpa kUj;Jtuhapd; 

my;yJ MAh;Ntj kUj;Jt Jiwapy; gy;fiyf;fof fy;tpiag; ngw;W 

Jiwapy; gpugy Nritnahd;iw <l;b cs;s kUj;Jtuhapd; ,jw;fhf 

cq;fSf;F tpz;zg;gpf;fyhk;.

,jw;fhf MAh;Ntj Mizahsh;/khfhz MAh;Ntj Mizahsh;/ cs;@uhl;rp 

Mizahsh;fs;/khtl;l nrayhsh;fs;/ gpuNjr nrayhsh;fs;/ MAh;Ntj r%f 

Rfhjhu/ kUj;Jt mjpfhhpfs; my;yJ gpuNjr MAh;Ntj ghJfhg;Gr; rigapdhy; 

Kd;nkhopTfspd; mbg;gilapy; fpilf;fg;gngWk; tpz;zg;gq;fSk; tpUJ 

toq;Ftjw;fhf ftdj;jpy; nfhs;sg;gLtJld; mk; Kd;nkhopTfspd; NghJk; 

tpz;zg;gq;fspy; fhzg;gLk; mbg;gil jfty;fs; cs;slq;fyhf Kd;nkhopgthpd; 

ghpe;JiuAld; fPo;f;fhZk; khjphp tpz;zg;gk; %yk; 2021 ngg;uthp 10k; jpfjpf;F 

Kd;dh; fPo;f;fhZk; Kfthpf;F mDg;GkhW nfsutkhff; Nfl;Lf;nfhs;fpNwd;.

ftdpf;fTk;:-

fbj ciwapy; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~itj;jpa #hp tpUJ toq;fy; 2021| 

vd;W Fwpg;gpl;L mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

MAh;Ntj Mizahsh;

MAh;Ntj jpizf;fsk;

gioa nfhl;lht tPjp>

ehtpd;d> k`ufk.

2022.01.03

itj;jpa #hp tpUJ toq;fy; - 2021
khjphp tpz;zg;gk;

1. KOg; ngah;:

2. Mz;/ngz; vd;gJ:

3. Kfthp: njhiyNgrp ,yf;fk;:

4. khtl;lk;:................... gp.nr. gphpT: ................. fpuhk mjpfhhp gphpT:.................

5. gpwe;j jpfjp:

6. Nj.m.m. ,yf;fk;:

7. MAh;Ntj kUj;Jt rigapd; gjpT ,yf;fk;............... gjpTj;jpfjp:..................

8.  kUj;Jth; gw;wpa jfty;fs;: (FUFyk;> njhlh;e;J fhzg;gLk; guk;giu 

vz;zpf;if my;yJ gy;fiyf;fof jifikfs;)

 i. ghuk;ghpa kUj;Jthpd; guk;giu/FUFyk; gw;wpa jfty;fs;
 ii. gy;fiyf;fof gl;ljhhp kUj;Jthpd; jfty;fs;

9.  ePq;fs; guk;giuapd;/ FUFyj;jpd; fPo; cs;;@H kUj;Jtj;jpw;F rkh;g;gpj;Js;s 

khzth; guk;giu/ gps;isfs; gw;wpa jfty;fs;

10. tUlhe;j Nehahspfs; ghprPyid nra;jy; gw;wpa mwpf;iffs;/ jfty;fs;
11.  [dhjpgjp tpUJ/ mur tpUJ jtph;e;j Njrpa kl;lj;jpy;/ khfhz kl;lj;jpy; 

my;yJ ngw;Ws;s NtW tpUJfs; gw;wpa jfty;fs;

12.  JiwAld; rk;ge;jg;gl;l mq;fPfhpf;fg;gl;l E}y;fs;/ntspaPLfSf;F fl;Liu 

tbj;jy; my;yJ Ma;Tg; gj;jpuq;fis rkh;g;gpj;jy; gw;wpa jfty;fs;

13.  tpNrl rpfpr;ir Kiwfs; kw;Wk; cq;fSf;Fk; ghpr;rakhd gl;bay;fis 

ghtpg;gJ gw;wpa jfty;fs;

 cq;fs; FUFyj;jpw;F ghpr;rakhd gl;bay;fspd; vz;zpf;if

14.  ,uz;L nkhopfs; my;yJ mjw;F Nkw;gl;l mstpy; epGzj;Jtk; 

ngw;wpUg;gpd; mJ gw;wpa jfty;fs;

15. r%f NritfSf;fhf toq;fpAs;s gq;fspg;Gfs;

16.  kUj;Jtr;nrb Njhl;lnkhd;iw elj;jpr; nrd;W kUj;Jtr;nrb gaph;r; 

nra;iff;F gq;fspg;ig toq;Ftjhapd; mJgw;wpa jfty;fs; kw;Wk; mjd; 

cs;slf;fk;

17.  cq;fsJ kUj;Jt cw;gj;jpfis elhj;jpr;nry;tjhapd; kw;Wk; kUe;Jfis 

cw;gj;jp nra;J re;ijf;F rkh;g;gpg;gjhapd; mJ gw;wpa jfty;fs;

18.  cs;@H kUj;Jt Jiwapd; Kd;Ndw;wj;jpw;fhf Nkw;nfhz;Ls;s NtW 

gq;fspg;Gfs;

ftdpf;fTk;:-

tpz;zg;gj;jpy; cq;fshy; Fwpg;gplg;gLk; rfy jfty;fisAk; cWjp nra;tjw;F 

Njitahd Mtzq;fis tpz;zg;gj;Jld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

............. Mfpa ehd; ,q;F Fwpg;gplg;gLk; rfy tplaq;fSk; cz;ikahdJk; 

rhpahditAk; MFk; vd cWjp nra;fpd;Nwd;. rkh;g;gpf;fg;gl;Ls;s tplaq;fs; 

jtwhdit vd cWjp nra;ag;gbd; tpUJ ngWtjw;F mJ jifikaw;wjhFk; 

vd;gij mwpNtd;.

jpfjp:..................... .................................................................

 tpz;zg;gjhhpapd; ifnahg;gk; kw;Wk;

 cj;jpNahfg+Ht Kj;jpiu

fpuhk mjpfhhpapd; ghpe;Jiu

................... Kfthpapy; trpf;Fk; ghuk;ghpa kUj;Jth;> jpU/jpUkjp/nry;tp ............. 
,y..... vDk;.........fpuhk mjpfhhp gphptpy; epue;ju gjpthsh; MtJld; mth;...... 

gphptpd; ghuk;ghpa/MAh;Ntj gl;ljhhp/cs;@H kUj;Jt Jiwapy; <Lgl;Ls;sth; 

vd cWjp nra;fpNwd;.

jpfjp:...... ...........................................................

 fpuhk mjpfhhpapd; ifnahg;gk;

 kw;Wk; jpfjp Kj;jpiu

gpuNjr nrayhshpd; cWjpAiw

fpuhk mjpfhhpapdhy; toq;fg;gl;Ls;s Nkw;gb jfty;fs; rhpahdnjd cWjp 

nra;fpNwd;.

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

 gpuNjr nrayhsh;/mjpfhukspf;fg;gl;l mjpfhhp

 ifnahg;gk; kw;Wk; cj;jpNahfg+h;t Kj;jpiu

Kd; nkhopTf;fhf kl;Lk; nghUe;Jk;

................... Kfthpapy; trpf;Fk; jpU/jpUkjp/nry;tp.............I 10 tUlj;jpw;F 

Nkw;gl;l fhykhf MAh;Ntj kUj;Jtuhf/ gl;ljhhp kUj;Jth; vd cWjp 

nra;tJld; mtuJ ngaiu ,e;j tpUJ toq;fSf;fhf ftdj;jpw; nfhs;tjw;F 

jaTld; Kd;nkhopfpNwd;.

jpfjp:.... ....................................................

 Kd;nkhopgthpd; ifnahg;gk;

 ngah;:...........................................

 gjtp kw;Wk; cj;jpNahfg+h;t Kj;jpiu

itj;jpa #hp tpUJ toq;fy; 2021

fpuhkpa kw;Wk; gpuNjr FbePh; toq;fy;> 

nraw;wpl;l mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;R

Njrpa r%f ePh; toq;fy; jpizf;fsk;

xg;ge;jf;fhuh;fs; my;yJ 
toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; - 2022
gpd;tUk; JiwfSf;fhf toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhu;fisg; 

gjpT nra;Jnfhs;tjw;fhf r%f ePh; toq;fy; jpizf;fsj;jpd; 

ngWiff; FOj; jiythpdhy; tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

,yf; 

fk;
01. toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;

01 ePh;g; gk;gpfs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fis toq;fp epWTjy;

02 ePiur; Rj;jpfhpf;Fk; Rj;jpfhpg;gfnkhd;iw jpl;lkply;> eph;khzpj;jy; 

kw;Wk; toq;fp nghUj;Jjy; (Nano / RO Filter)

03 Foha;f; fpzWfis eph;khzpj;jy;

04 ePiur; Rj;jpfhpf;Fk; Ma;T$l fUtpfs; kw;Wk; ,urhadg;  

nghUl;fis toq;Fjy;

05 PVC Foha;fs; kw;Wk; nghUj;jy;fis toq;Fjy;

06 GI> thh;;g;G ,Uk;G kw;Wk; gpj;jis Foha;fs; kw;Wk;  ,izg;Gfs; 

toq;Fjy;

07 FNshhpNdl;lh; Nlhrpq; gk;gpfs; toq;Fjy;

08 ePh;khdpfs; toq;Fjy;

09 gpsh];bf; ePH;j; jhq;fpfs; toq;Fjy;

10 fhfpjhjpfs; toq;Fjy;

11 fzdpfs; kw;Wk; fzdp rhh;e;j cgfuzq;fs; toq;Fjy;

12 mYtyfj; jsghlq;fis toq;Fjy; (cUf;F kw;Wk; kuk;)

13 thfd cjphpg;ghfq;fs; toq;Fjy;

02. Nrit toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;

14 rfy tifahd thfd jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp]; 

eltbf;iffs;

15 tspr;rPuhf;fpfspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp]; eltbf;iffs;

16 fzdp kw;Wk; Jizg;ghfq;fspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp]; 

eltbf;iffs;

17 Ro kw;Wk; Nano Filter jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp]; 

eltbf;iffs;

18 ePh;g; gk;gpfspd; jpUj;jNtiyfs;

19 ePh;f; Foha; jpUj;jNtiyfs;

03. xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;

20 CIDA epWtdj;jpy; gjpTngw;w xg;ge;jf;fhuh;fs;

nghJthd tplaq;fs;:
01. gjpT nra;J nfhs;tjw;Fj; Njitahd tpz;zg;gg; gbtq;fis 

2022-01-03Mk; jpfjp Kjy; Njrpa r%f ePh; toq;fy; jpizf;fsj;jpd; 

http://rwss.lk/wp/home_rwss/supplier-register-application vDk; 

,izajsj;jpw;Fs; gpuNtrpg;gjd; %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk; 

vd;gJld; Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg; gbtq;fis 

kPsspf;fg;glhj 1000.00 &ghit ,yq;if tq;fpapd; 0007040440 

vDk; fzf;fpyf;fj;jpd; fPo; gzpg;ghsh; ehafj;jpd; ngaUf;F 

itg;Gr; nra;j gw;Wr;rPl;il ,izj;J 2022-01-25Mk; jpfjp K.g. 

10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; 

Ntz;Lk; my;yJ Nehpy; nfhz;L xg;gilg;gjd; %yk; jpizf;fsg; 

ngWiff; FOtpw;Ff; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;.

02. ntl; nrYj;Jtjw;fhf jifikiag; ngWtjw;F> cq;fsJ 

ntl; gjptpyf;fj;ij toq;Fjy; Ntz;Lk; vd;gJld; Muk;g ntl; 

gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpAld; jw;NghJk; ntl; gjpT nraw;ghl;by; 

cs;snjd;gij cWjp nra;Ak; Mtzq;fis ,izj;jpUj;jy;; 

Ntz;Lk;.

03. gjpTf; fl;lzj;ij nuhf;fg; gzj;jpy; kl;LNk nrYj;Jjy; 

Ntz;Lk;. fhNrhiyfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ.

04. xd;Wf;Ff; Nkw;gl;l cUg;gbfSf;F gjpT nra;Jnfhs;tjw;F 

tpiykDjhuh;fSf;Fj; Njitahdhy; mjd;nghUl;L ntt;Ntwhf 

tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; Njitahd 

fl;lzq;fisAk; ntt;Ntwhfr; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. 

vt;thwhapDk; me;j rfy tpz;zg;gg;gbtq;fisAk; xNu 

ciwapDs; ,l;L mDg;gyhk;. fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy; ~~xg;ge;jf;fhuh;fs; kw;Wk; toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; 

- 2022|| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

05. chpa gjpTf; fl;lzk; ,d;wp rkh;g;gpf;fg;gLk; tpz;zg;gg;gbtq;fs; 

vt;tpj Kd;dwptpj;jYkpd;wp / tprhuizfSkpd;wp epuhfhpf;fg;gLk;.

06. mgfPh;j;jpahsh; gl;bay;gLj;jg;gl;lth;fs; ,e;jg; gjptpw;fhd 

jFjpiag; ngwKbahJ.

07. Nkyjpf tpguq;fSf;F jaT nra;J ,e;j njhiyNgrp ,yf;fj;ijj; 

njhlh;Gnfhs;sTk;. (011-2774927)

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

Njrpa r%f ePh; toq;fy; jpizf;fsk;>

,y. 1114> gd;dpgpl;ba tPjp> jytj;Jnfhl.

2022 rdthp 05Mk; jpfjp Vy tpw;gidapD}lhf 74>500 kpy;ypad; &ghTf;fhd  

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

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

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

Iv];Ivd;* LKA09122D088 LKA18222G088 LKA36423A067

Kd;itf;fg;gl;l 

njhif (&. kpy;.)
25,000 28,000 21,500 74,500

Vy tpw;gidj; jpfjp : 2022 rdthp 05

jPh;g;gdTj; jpfjp  : 2022 rdthp 07

toq;fg;gLk; jpfjp  : 2022 rdthp 07

tpiyf;Fwpg;gPL rkh;g;gpf;fg;gLtjw;fhd 

,Wjpj; jpfjpAk; NeuKk; : 2022 rdthp 05> Gjd;fpoik K.g. 11.00 

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

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

xU kpy;ypad; &gha;fspd;

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

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

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

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

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

njhiffis kPs; xJf;Fr; nra;tjd; %yk; xt;nthU KjpHTf;Fk; Kd;itf;fg;gl;l 

njhiffspYk; ghHf;f caHe;j my;yJ Fiwe;j njhifapid> Kd;itf;fg;gLfpd;w 

nkhj;j njhifapid tpQ;rhJ Vw;Wf;nfhs;sf;$Lk;.

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

,yq;if tq;fp 2541938

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

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

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

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

kf;fs; tq;fp 2206783

rk;gj; tq;fp gpvy;rp 2305842

nryhd; tq;fp gpvy;rp 2456340

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

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

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

miof;fg;gLfpd;wdh;.

,yq;if [dehaf Nrh\yprf; FbauR

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

 nghJg;gLfldpd; fz;fhzpg;ghsH/gjpthsH

toq;Fk; mYtyfk;:

nghJg;gLfld; jpizf;fsk;> 

,yq;if kj;jpa tq;fp>
30> rdhjpgjp khtj;ij> 

nfhOk;G-1.

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

jpiwNrhp cz;bay;fs; toq;fy;

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

(jdJ rptpy; ePjpkd;w mjpfhuj;ij gad;gLj;jp 

nfhOk;gpy; eilKiwg;gLj;jg;gLk;) 

Nky; khfhz Nky; ePjpkd;wk;

   2007Mk; Mz;bd; 7Mk; ,yf;f fk;gdpfs; 

rl;lj;jpd; XII gpuptpd; fPo; nfhOk;G-03> 

nrd;. ikfy; tPjp> nfhOk;G-15 nuhf; 

`T]; xOq;if> ,yf;fk; 15 ,y; 

mike;Js;s gjpT nra;ag;gl;l ,yf;fk; 

PV100361 vDk; Nthu;fu;]; fyk;Ngh         

\pg;ahu;l; (gpiwNtl;) ypkpnll; vd 

ngauplg;gl;l epWtdj;jpid ePjpkd;wj;jpd; 

%yk; KbTWj;JtJ njhlu;ghd 

Ntz;LNfhs; tpz;zg;gk; rk;ge;jkhf.

tof;F ,y. : CHC/75/2021/CO 
jd;ik    : KbTWj;jy;

   nfhOk;G-01> =kj; uhrpf; guPl; khtj;ij> 

,y.21 vDk; Kftupapy; 'ntspehl;L fpis" 

vDk; ngaupdhy; milahsg; gLj;jg;gLk; 

kw;Wk; mwpag;gLk; fpis mYtyfnkhd;W 

kw;Wk;/my;yJ tu;j;jf epiyak; 

mike;Js;s>

   nfhku;\y; Ngq;f; xg; rpNyhd; gp vy; rp> 

,y.21> =kj; uhrpf; guPl; khtj;ij> 

nfhOk;G-01

kDjhuu;

Nky; khfhz tzpf Nky; ePjpkd;wj;jpdhy; NkNy ngauplg;gl;l 

epWtdj;jpd; fzf;Ffisj; jPu;j;J KbTWj;Jtjw;fhd kDnthd;W> 

2021Mk; Mz;L xf;Nlhgu; khjk; 04Mk; jpfjpaplg;gl;l gpNuuiz 

%yk; Fwpj;j ePjpkd;wj;jpy; kDjhuu; rhu;ghf tof;fwpQu;       

Nf. cNge;jpu FzNrfutpdhy; Kd;itf;fg;gl;Ls;sjhfTk;> 

Fwpj;j kDit 2022Mk; Mz;L ngg;utup khjk; 23Mk; jpfjp 

ePjpkd;wj;jpy; tprhuizf;F vLf;f jPu;khdpj;Js;sjhfTk;> Fwpj;j 

kDtpd; kPjhd fl;lisnahd;iw gpwg;gpg;gjid Mjupg;gjw;Nfh 

my;yJ mjid vjpu;g;gjw;Nfh my;yJ tpUk;gp me;j epWtdj;jpd; 

ve;jnthU fldhspf;Fk; my;yJ gq;fspg;ghsuhapd; me; egUf;F 

mtuJ eltbf;iff;fhf mtiu tprhuiz nra;Ak; re;ju;g;gj;jpy; 

jdpg;gl;l KiwapNyh my;yJ jdJ rl;lj;juzp ClhfNth 

my;yJ Njhd;w KbAk; vdTk;> kDtpd; efy; gpujpnahd;W 

Njitg;gLkplj;J Fwpj;j epWtdj;jpd; fldhspf;Fk; my;yJ 

gq;fspg;ghsnuhUtUf;F mJ Fwpj;J tpjpf;fg;gLk; fl;lzj;ij 

nrYj;Jtjd; %yk; fPo; Fwpg;gplg;gLk; egu;fsplkpUe;J ngw;Wf; 

nfhs;s KbAnkdTk;> ,j;jhy; mwptpj;jy; tpLf;fg;gLfpd;wJ.

Nf. cNge;jpu FzNrfu> 

kDjhuupd; rl;lj;juzp 

,y. 135-1/3> 
Fzrpq;fGu rl;lj;juzpfs; mYtyf fl;blj; njhFjp> 

Gdpj nrg];jpad; tPjp> 

nfhOk;G-12.

Fwpg;G:

Fwpj;j kDit tprhuiz nra;Ak; re;ju;g;gj;jpy; rKfkspf;f 

tpUk;Gk; ve;jnthU egUk; jhd; mt;thW rKfkspf;f 

cj;Njrpj;Js;sik gw;wpa vOj;J %ykhd mwptpj;jnyhd;iw 

rl;lj;juzp Nf. cNge;jpu FzNrfutplk; Neubahf ifaspj;jy; 

Ntz;Lk;. ,y;yhtpbd; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. me;j 

mwptpj;jypy; Fwpj;j egupd; ngau; kw;Wk; Kftup> tpahghu 

epWtdnkhd;whapd; tpahghu epWtdj;jpd; ngaUk; KftupAk; 

Fwpg;gplg;gl;bUj;jy; Ntz;Lnkd;gNjhL> mjid Fwpj;j egNuh 

my;yJ epWtdNkh my;yJ mtuJ my;yJ mtu;fsJ 

(rl;lj;juzp xUtu; ,Ug;gpd;) Fwpj;j rl;lj;juzpapdhy; ifnahg;gk; 

,lg;gl;bUj;jy; Ntz;Lnkd;gNjhL 2022Mk; Mz;L ngg;utup 

khjk; 22Mk; jpfjp khiy 6.00 kzpf;F Kd;ghf fpilf;fg; ngWk; 

tifapy; ifaspf;fg;gly; Ntz;Lk;. ,y;yhtpbd; jghypy; 

mDg;Gtjhapd; Fwpj;j jpdj;jpy; Fwpj;j Neuj;jpw;F Kd;djhf 

fpilf;fg;ngWk; tifapy; NghJkhd fhy mtfhrj;Jld; 

jghyplg;gly; Ntz;Lk;.

murhq;f mwptpj;jy;fs;
gzpg;Giu ,y. 82

2003Mk; Mz;bd; 9 Mk; ,yf;f> ghtidahsu; 

mYty;fs; mjpfhurigr; rl;lk;

10(1) (m) gpuptpd; fPohd tpNrl gzpg;Giu

2003 Mk; Mz;bd; 9 Mk; ,yf;f ghtidahsu; mYty;fs; 

mjpfhurigr; rl;lj;jpd; gpupT 10(1) (m) ,d; fPo; cupj;jspf;fg;gl;l 

mjpfhuq;fspd; fPo; nraw;gLfpd;w ghtidahsu; mYty;fs; 

mjpfhurigahdJ midj;J jputg; ngw;Nwhypa rikay; vupthA 

cw;gj;jpahsu;fs;> tpepNahf];ju;fs;> Kftu; my;yJ tpahghup 

Fwpg;gpl;l jputg; ngw;Nwhypa rikay; vupthA rpypz;lupd; epiw 

njspthf tpsq;ff;$ba ,lj;jpy; fpNyhfpuhk;fspy; 

fhl;rpg;gLj;jg;gl;bUe;jhyd;wp ve;jnthU jputg; ngw;Nwhypa 

rikay; vupthA rpypz;liuAk; cw;gj;jp nra;aNth> 

fsQ;rpag;gLj;jNth> tpepNahfpf;fNth my;yJ tpw;gidf;fhf 

fhl;rpg;gLj;jNth> ntspg;gLj;jNth my;yJ tpw;gidf;fhf 

toq;fNth> nkhj;jkhfNth my;yJ rpy;yiwahfNth tpw;gid 

nra;aNth Kbahnjd gzpg;Giu tpLf;fpd;wJ.

,g; gzpg;Giu> 2021 Mk; Mz;L [Piy khjk; 25 Mk; 

jpfjpapypUe;J mKYf;F tUfpd;wJ.

ghtidahsu; mYty;fs; mjpfhu rigapd; fl;lisg;gb>

Nk[u; n[duy; rhe;j jprhehaf;f (Xa;Tngw;W)>

jtprhsu;>

nfhOk;G> 

2021> [Piy 25.

khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp 

tptfhuq;fs; ,uh[hq;f mikr;R

khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp tptfhuq;fs; 
,uh[hq;f mikr;Rf;fhd toq;Feh;fs; kw;Wk; 
xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy; - 2022

khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp tptfhuq;fs; 

,uh[hq;f mikr;rpw;F Ntiyfs;> toq;fy;fs; 

kw;Wk; Nritfisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf 

2022Mk; Mz;bw;fhf gjpT nra;J nfhs;tjw;F 

MHtKs;s mq;fPfhuk; ngw;Ws;s cw;gj;jpahsh;fs;/ 
Njrpa xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; 

NfhuYf;fhf 2021.12.17 (nts;spf;fpoik) md;W 

gpuRhpf;fg;gl;l nra;jpj;jhs; mwptpj;jy; njhlh;ghdJ.

mt;twptpj;jypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpz;zg;gq; 

fisf; NfhUk; ,Wjpj;jpfjp 2022 [dthp 10Mk; 

jpfjp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ. mt;twptpj;jypy; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s Vida tplaq;fspy; khw;wkpd;wp 

mikAk;.

nrayhsh;> khfhz rigfs; kw;Wk; 

cs;@uhl;rp tptfhuq;fs; ,uh[hq;f mikr;R>

,y. 330> a+dpad; gpNs];> nfhOk;G -02.

2022.01.03.
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kpd; ghtidahsh;fSf;F rpwe;j tpepNahfk; kw;Wk; Nritapid ngw;Wf;nfhLf;Fk; Nehf;Fld;> ,yq;if kpd;rhu rig fPo; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNjrq;fspy; kpd;rhu njhFjp 

guhkhpg;G> Gduikg;G my;yJ fl;Lkhdq;fis Nkw;nfhs;s cj;Njrpj;Js;sJ. ,jw;fhf mg;gpuNjrq;fspy; jw;fhypf kpd;ntl;L fPo; fhl;lg;gl;Ls;s ehl;fspy; / Neuq;fspy; 
,lk;ngWk;. ,jw;fhf thbf;ifahsUf;F Vw;gLk; mnrsfhpaq;fSf;fhf vkJ tUj;jj;jpid njhptpj;Jf;nfhs;tNjhL jpl;lkpl;l jpUj;jq;fs; epiwT ngw;wTld; kPz;Lk; 

tpepNahfj;jpid toikNghy; Nkw;nfhs;s ,yq;if kpd;rhu rig eltbf;if Nkw;nfhs;Sk;.

njd; khfhzk; 2 - [dthp 2022

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : `k;ghe;Njhl;il

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : mk;ye;njhl;l

2022-01-04   08:00-17:00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : tyttj;ij

tpepNahfk; : Nghyhd ePu; R+\da> nkNy nfhydpa - gs;sp> 

nkNynfhydpa - nehz;bfil> GQ;rp gs;sp

2022-01-06   08:30-17:00

nkhj;j : gP.V.vg;.vg;. nghypnkf;

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : Nfd;- kpup[;[tpy vg;.uP. n]l;

tpepNahfk; : fy;Ky;N`d> `hjfy> fpTy> Ydk uztpUfk> gu;dhl; 

- kpup[;[tpy vg;.uP. n]l;> gpq;fk> c];]d;nfhil

2022-01-09   08:00-17:00

nkhj;j : mk;gye;njhl;l gpuNjr nrayfk; > mk;gye;njhl;il ePu; 

Rj;jpfupg;G> mk;gye;njhl;il ePu; Rj;jpfupg;G gioa> fhfpy;];> rPd [P.<.X.> 

$l;LwT Miy> fYnjhl;l N`hl;ly;> yhg; cg;G> kAu muprp Miy> 

N]df N`hl;ly;

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : mk;gye;njhl;il Nghf;Ftuj;Jr; rig

tpepNahfk; : rP]; njhopw;rhiy> Vf;fu; 50> mk;gye;njhl;il - ]k;gj; 

tq;fp> mk;gye;njhl;il - tu;j;jfk;> mutdKy;y> g];dht> ngypfy;nfhl> 

ngufknts> nghuYfd;j> njn`k;Gu> nj`pf`yd;j> Vf];]> 

f[ghGu> nfhltha> nfhltha tpfhiu> [_y;gs;sk> FlhNghyhd> 

ya;nk re;jp> ky;ypfh Miy> ky;ngj;jht> nkby;y> gYf];ty> 

G`{y;aha> ud;fpup tpfhiu> nuhl;lty> nuhl;lty Gjpa> ]d;jg`dfk> 

jhtYtpy> NjuGj;j> cl ngufk> cl ngufk 4tJ Xil> td;JUg;g 

- M];gj;jpup> tyttj;ij> tuhyd;j

2022-01-09   08:30-16:30

nkhj;j : mk;gye;njhl;l gpuNjr nrayfk; > fhfpy;];> $l;LwT Miy> 

fYnjhl;l N`hl;ly;> N]df N`hl;ly;

tpepNahfk; : mk;gye;njhl;il - ]k;gj; tq;fp> mk;gye;njhl;il - 

tu;j;jfk;> mutdKy;y> g];dht> ngypfy;nfhl> ngufknts> 

nghuYfd;j> njn`k;Gu> nj`pf`yd;j> Vf];]> f[ghGu> nfhltha> 

nfhltha tpfhiu> [_y;gs;sk> FlhNghyhd> ky;ypfh Miy> 

ky;ngj;jht> G`{y;aha> ud;fpup tpfhiu> jhtYtpy> NjuGj;j> cl 

ngufk> cl ngufk 4tJ Xil> td;JUg;g - M];gj;jpup> tyttj;ij> 

tuhyd;j

2022-01-09   08:30-17:00

nkhj;j : n\q;fpupyh N`hl;ly;

tpepNahfk; :

2022-01-21   08:30-17:00

tpepNahfk; : fuf];Mu> Nkhjugpypnty

2022-01-23   08:00-17:00

nkhj;j : n\q;fpupyh N`hl;ly;

2022-01-23   08:30-17:00

nkhj;j : n\q;fpupyh N`hl;ly;

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : `k;ghe;Njhl;il

2022-01-18   08:30-17:00

nkhj;j : k`dhk fy; Miy> v];.vk;.v];. Nfhy;bd;f;]; nfhd;NdhUt

tpepNahfk; : nfhd;NdhUt - 6tJ J}z;> nfhd;NdhUt ghlrhiy> 

nfl;nld;nts> Nfypfk> NfypaGu> k` nfby;y> W`{Z nfhtpgy> 

tpNrl mYty;fs; gil Kfhk; gd;nts

2022-01-19   08:30-17:00

nkhj;j : G+e;jy cg;Gj; njhopw;rhiy> ntypfj;j tptrha gy;fiyf;fofk;

tpepNahfk; : G+e;jy cg;Gf; fpuhkk;> G+e;jy fpuhkk;> ]pupafk

2022-01-23   08:00-17:00

nkhj;j : 8 ghj;jp> tpLjp Kfhk;> tpLjp Kfhk; 4tJ gFjp> epUthfj; 

njhFjp> tp]d;jp> tpkhd epiya fhz;l gFjp> tpkhd epiya 

nfhd;fpupl; gFjp> tpkhd epiya fyf;Fk; gFjp> mNdhrp R+upa rf;jp> 

Munghf;f Nud;j Nfl;> Nuhay; Milj; njhopw;rhiy> MAu;Ntjk;> 

ngy;yf];nts ePu; tpepNahfk;> gwit Muha;r;rp epiyak;> gu;dhl; - 

kpup[;[tpy vg;.uP. n]l;> MNah[d kz;lgk;> G+e;jy cg;Gj; njhopw;rhiy> 

Nfd;- kpup[;[tpy vg;.uP. n]l;> nrf; tpLjp 11> nrf; fhz;l gFjp> nrf; 

nfhd;fpuPl; fyf;Fk; gFjp> nrf; nfhd;fpuPl; fy; Ntiyj;jsk;> nrf; fy; 

Miy> nrf; mYtyfk;> Jkpe;J cg;G> JiwKfk; - Nkw;F jk;g gFjp> 

`k;ghe;Njhl;il M];gj;jpup> M];gj;jpup Gjpa thl;L> vr;.fpt;.<.]P. 

vz;nza; jhq;fp gFjp> vk;.Mu;.I.]P.]P. - `k;ghe;Njhl;il> I]; 

njhopw;rhiy> <up]; R+upa rf;jp> W`{Z nkb`T];> fl;Lnts 

Mafhag; ghyk;> nfhn`hyd;fy cg;G> yh[; bg;Ngh> yhg; Nf];> yf;fP 

- kpup[;[tpy vg;.uP.n]l;> k`dhk fy; Miy> kpup[;[tpy Mfhag; 

ghyk;> vk;.uP.tP. Miy tupir> ehty JiwKfk;> et yf; cg;G> Gjpa 

Muk;g M];gj;jpup> Xt]P]; N`hl;ly;> vz;nza; nfhtpgy gP> vz;nza; 

nfhtpgy> uh[gf;\ fy; Miy> uygjd> Mu;.vr;.B.v];. - kpup[;[tpy 

vg;.uP. n]l;> Mu;.vd;. eNthj;ghjd> Munghf;f Muk;gk;> ]hfh R+upa 

rf;jp> ]`pe;j cg;G> cg;G Ntiyj;jsk;> ]P Nghl;> ]pupNghg;Gu Mfhag; 

ghyk; 02> gdk;gu ePu; tpepNahfk;> ,yq;if JiwKf mjpfhu rig> 

,yq;if JiwKf mjpfhu rig - fy; Miy> nuypnfhk;> v];.vk;.v];. 

Nfhy;bd;f;]; nfhd;NdhUt> n]hypl; Nt];l;> nuypnfhk; mYtyfk;> 

njhopw; gapw;rp epiyak; - kpup[;[tpy> ntypfj;j tptrha gy;fiyf;fofk;> 

fhw;Wr; rf;jp epiyak;

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : mjy;y> gdk;gu ePu; tpepNahfk;> ,yq;if 

tq;fp> fhfpy;];> la;dkpf; - kpup[;[tpy vg;.uP.n]l;> `k;ghe;Njhl;il 

efuk;> gPnfhf; gPr; N`hl;ly;> ]pupNghg;Gu ePu; tpepNahfk;> nuypnfhk; 

gupkhw;w epiyak;

tpepNahfk; : 20 nfhydpa> 40 nts> epUthf tPl;Lj; njhFjp> 

mypngd;d> Munghf;f> khfk;Gu Nud;j Nfl;> Aj;j ,uhZt Kfhk;> 

gd;jfpupa> gd;jfpupa - jpatufk> gd;jfpupa - ePu; tpepNahf rig> Ngh 

- Mu> Nghgpl;ba> G+e;jy cg;Gf; fpuhkk;> G+e;jy fpuhkk;> Nfd; tPLfs;> 

,yq;if kpd;rhu rig > nfty; 18> nfty; 50> Nfhdtpj;jfy> 

nfhd;NdhUt - 6tJ J}z;> nfhd;NdhUt ghlrhiy> `q;fk tPLfs;> 

,`y fl;Lt> ,d;jptpd;d - gpl;ldpa> ru;tNjr Nfl;Nghu; $lk;> 

[_y;fKt> f[{tj;ij> fGtj;ij re;jp> nfl;nld;nts> fl;Lnts re;jp> 

fl;Lntt re;jp> Nfypfk> NfypaGu> NfypantNyd> nfhn`hyd;fy> 

ytd rPnke;Jj; njhopw;rhiy> ypad; fZt> khfh > k`Mu> k` 

nfby;y> k`ntyp mYtyfk;> kAuGu> nkj;n]td> kpup[;[tpy> 

kpup[;[tpy - nuhl;lynts> ehfunts Gjpa> ehfunts gioa> Gjpa 

M];gj;jpup cj;jpNahf tPL> gy;nykyy> W`{Z nfhtpgy> GUJfhy; 

tPLfs;> ud;fpup cad> ud;[d; tpN[uj;dfk> uJg];nfhnly;y> Utd;Gu> 

rg;ufKt tPLfs;> ][pj; gjdk> ]Nkhjhfk> rkjfk ghl`hiy> n]

d]pypfk> rpq;fg;G+u; tPLfs;> ]pupNghg;Gu> ]pupafk> N]hgpjfk> tpNrl 

mYty;fs; gil Kfhk; gd;nts> ];J}jp fpuhkk; - fyhr;rhu fpuhkk;> 

];J}jp fpuhkk;> ];tu;zgudfk> ];tu;zkhypGu> jk;nkd;dht> JUn]

tz> uP.Mu;. 15> ]{dhkp Muk;gg; ghlrhiy> ]{rp> ]{rp - 

V.gP.]P.> ]{rp - vr;> ]{rp - N[> ]{rp ghlrhiy> ]{rp Mfhag; ghy 

fpuhkk;> clkyy - Muhk ghij> ntn`ufy Muz;a> tyt 7tJ 

myF> tyt 8tJ myF> td[Ptp> ntn`unfhl> ntypfj;j> a`d;fy> 

tyak; 06

2022-01-23   08:30-17:00

nkhj;j : ]P Nghl;

2022-01-26   08:30-17:00

nkhj;j : Munghf;f Nud;j Nfl;

tpepNahfk; : 40 nts> ,`y fl;Lt> ru;tNjr Nfl;Nghu; $lk;> 

fl;Lntt re;jp> ehfunts Gjpa> ehfunts gioa> uP.Mu;. 15> tyak; 

06

2022-01-27   08:30-17:00

nkhj;j : Mu;.vr;.B.v];. - kpup[;[tpy vg;.uP. n]l;

tpepNahfk; : kpup[;[tpy> kpup[;[tpy - nuhl;lynts

2022-01-28   08:30-17:00

tpepNahfk; : 20 nfhydpa> mypngd;d> gd;jfpupa> nfty; 18> nfty; 

50> NfypantNyd> GUJfhy; tPLfs;> n]d]pypfk> ntn`unfhl> 

a`d;fy

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : fjpu;fhkk;

2022-01-07   08:30-17:00

nkhj;j : ,yq;if Nghf;Ftuj;Jr; rig bg;Ngh> nkdpf; ]p]py Rw;Wyh 

gq;fsh> Njrpa Nrkpg;G tq;fp Rw;Wyh gq;fsh> Njrpa ePu; tpepNahf 

kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig

tpepNahfk; : Aj;j ,uhZt Rw;Wyh gq;fsh> ,yq;if kpd;rhu rig 

Rw;Wyh gq;fsh> nly;kd; N`hl;ly;> fjpu;fhkk; M];gj;jpup> nghyp]; 

Rw;Wyh gq;fsh

2022-01-10   08:30-17:00

tpepNahfk; : B 03 vy;yfy

2022-01-11   09:00-12:30

nkhj;j : byhd; nu];l;

tpepNahfk; : fnlhy;thba> ka;yfk Gjpa

2022-01-11   13:00-17:00

tpepNahfk; : fy`pl;baha jpatu fpuhkk;> ka;yfk > ka;yfk g];]

uaha

2022-01-23   08:00-17:00

nkhj;j : nguypn`y ePu; tpepNahf rig> ,yq;if Nghf;Ftuj;Jr; rig 

bg;Ngh> kj;jpa tq;fp Rw;Wyh epNfjda> N] tq;fp epthL epNfjda> 

byhd; nu];l;> YZfk;ntn`u tyJ fiu> Yzfk;ntn`u ePu; 

tpepNahf rig> nkdpf; ]p]py Rw;Wyh gq;fsh> %z]pq;f fy; Miy> 

Njrpa Nrkpg;G tq;fp Rw;Wyh gq;fsh> xf;upd; N`hl;ly;> kf;fs; tq;fp 

Rw;Wyh gq;fsh> G];n]y;yht nf];l;> uptpd;fh N`hl;ly;> W`{zGj;j 

Milj; njhopw;rhiy> ]d;]pd;rpj;j> ]pj;Jy;gt;t ePu; tpepNahf rig> 

Nlkupd;l; l;uP N`hl;ly;> nuyp ]pdkh fpuhkk;> gk;Gif epiyak; 4 ePu; 

tpepNahf rig> Njrpa ePu; tpepNahf kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig> Njrpa 

ePu; tpepNahf kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig> 22 re;jp ePu; tpepNahf rig

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : rk;yh N`hl;ly;> Fk;Gf; n]tz

tpepNahfk; : 18tJ gil Kfhk;> Vf;fu; 20> Vf;fu; 20 Aj;j ,uhZt 

Kfhk;> mkuNjtfk> Aj;j ,uhZt Rw;Wyh gq;fsh> nguypn`y 03tJ 

nfhydpa> nguypn`y 04> 05 nfhydpa> gpgpy Milj; njhopw;rhiy> 

nkhgpnuy; J}z; Nghjpuh[Gu> Nghjpuh[Gu> ,yq;if kpd;rhu rig 

Rw;Wyh gq;fsh> ,yq;if kpd;rhu rig bg;Ngh> n]y;nuy; fk;gk;> 

njl;lfKt> B 03 vy;yfy> GQ;rp jk;Ng> nly;kd; N`hl;ly;> Njthyak;> 

fnlhy;thba> fy`pl;baha jpatu fpuhkk;> fhkpdPGu> nfty; 35> 

Nfhjkpfk> [a]pq;f nu];l;> nf];l;Lghd> [_y;gs;sk> fd;j]{updJfk 

> fd;j]{upd;Jfk fy; Miy> fl;lfKt Aj;j ,uhZt Kfhk;> 

fjpu;fhkk; M];gj;jpup> fjpu;fhkk; Gjpa tHj;jfr; re;ij> fju;fhkk; ePu; 

Ntiyj;jsk;> fhtd;jp];]Gu 10tJ iky; > fpupntn`u> fpupntn`u 

Gjpa> nfhbf`nts 02> nfhbf`nts 01> nfhn`hk;gjpfd> 

nfhn`hk;gf` ngny];] 07tJ iky; J}z;> YZfk;ntn`u ,lJ 

fiu> k`ntyp> ka;yfk > ka;yfk Gjpa> ka;yfk g];]uaha> kj;jy> 

[_y;gs;sk nkhgpnuy; J}z;> Nkhjp fpuhkk;> ehf` tPjp> Gjpa G+j;jy 

ghij> gjtpfk> gpypkn`y> nghyp]; Rw;Wyh gq;fsh> JiwKf 

mjpfhu rig Rw;Wyh epNfjda> ePu;g;ghrdr; rig Rw;Wyh gq;fsh> 

[dhjpgjp Rw;Wyh gq;fsh Gjpa> ud;kpdpnjd;d Gjpa> ud;kpdpnjd;d 

gioa> nuh\hd; N`hl;ly;> G+[h efuk; 01> G+[h efuk; 02> ]jp]pfk> 

]hypaGu> ]hkFypa> ]d;jfpupfy 1-2 nfhydpa> nry;yf; fjpu;fhkk;> 

ju;k epNfjda - nry;yf;fjpu;fhkk;> nry;yf; fjpu;fhkk; ]hg;Gj; njhFjp> 

]p]pyfk> ]pj;Jy;gt;t> ]pJkpdfk> jk;guht> jk;nkd;dht> 

ty;ypkhjhfk> tdcj;ahda> ntb]pl;bfd;j> ntb]pl;bfd;j Gjpa> 

tPun`y> tpfhukfhNjtpfk

2022-01-23   08:30-17:00

nkhj;j : ,yq;if Nghf;Ftuj;Jr; rig bg;Ngh> kj;jpa tq;fp Rw;Wyh 

epNfjda> N] tq;fp epthL epNfjda> nkdpf; ]p]py Rw;Wyh gq;fsh> 

Njrpa Nrkpg;G tq;fp Rw;Wyh gq;fsh> xf;upd; N`hl;ly;> kf;fs; tq;fp 

Rw;Wyh gq;fsh> G];n]y;yht nf];l;> W`{zGj;j Milj; njhopw;rhiy> 

]pj;Jy;gt;t ePu; tpepNahf rig> gk;Gif epiyak; 4 ePu; tpepNahf rig> 

Njrpa ePu; tpepNahf kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig> 22 re;jp ePu; tpepNahf 

rig

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : rk;yh N`hl;ly;> Fk;Gf; n]tz

tpepNahfk; : > Vf;fu; 20> Vf;fu; 20 Aj;j ,uhZt Kfhk;> Aj;j ,uhZt 

Rw;Wyh gq;fsh> nkhgpnuy; J}z; Nghjpuh[Gu> Nghjpuh[Gu> ,yq;if 

kpd;rhu rig Rw;Wyh gq;fsh> ,yq;if kpd;rhu rig bg;Ngh> n]y;nuy; 

fk;gk;> njl;lfKt> nly;kd; N`hl;ly;> Njthyak;> fhkpdPGu> Nfhjkpfk> 

[a]pq;f nu];l;> fl;lfKt Aj;j ,uhZt Kfhk;> fjpu;fhkk; 

M];gj;jpup> fjpu;fhkk; Gjpa tuj;jfr; re;ij> fju;fhkk; ePu; Ntiyj;jsk;> 

fpupntn`u> ehf` tPjp> nghyp]; Rw;Wyh gq;fsh> JiwKf mjpfhu 

rig Rw;Wyh epNfjda> nuh\hd; N`hl;ly;> G+[h efuk; 01> G+[h efuk; 

02> ]pj;Jy;gt;t> ty;ypkhjhfk> ntb]pl;bfd;j> ntb]pl;bfd;j Gjpa

2022-01-23   09:00-17:00

nkhj;j : ]pj;Jy;gt;t ePu; tpepNahf rig

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : Fk;Gf; n]tz

tpepNahfk; : nkhgpnuy; J}z; Nghjpuh[Gu> Nghjpuh[Gu> fl;lfKt Aj;j 

,uhZt Kfhk;> ]pj;Jy;gt;t

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : R+upantit

2022-01-05   08:30-17:00

nkhj;j : md;junts ePu;f; fUj;jpl;lk;> rPd JiwKf gFjp

tpepNahfk; : md;junts> md;junts fLfjpg; ghijfs; ru;tNjr 

gupkhw;wk;> md;junts fLfjpg; ghijfs; FwpaPl;L gyif> 

k`ntypflMu> ehglfr;ntt> W`{ZGu> ]d;jPgfy> rpup cad;fk> 

c];fy> ty;]Gfy> ty;]Gfy fLfjpg; ghijfs; FwpaPl;L gyif> 

ntypMu> ntsfk

2022-01-08   08:30-17:00

nkhj;j : ghijfs; mgptpUj;jp mjpfhu rig jhu; gFjp> ghijfs; 

mgptpUj;jp mjpfhu rig fy; Miy

tpepNahfk; : Nghf` ,d;jpnts> njTuk;ntn`u> fGfpdp]paha> Flh 

,d;jpnts > Flh ,d;jpnts ePu; gk;Gif epiyak;> k` myYj;fk;Mu> 

ud;KJnts - kp`pd;Jfk> gYfy;nts> ud;KJnts> ntn`ungny];]

2022-01-13   08:30-17:00

nkhj;j : <.vy;.v];.> nfhjyhty gy;fiyf;fofk;> kPf`[Ju ikjhdk;> 

kPf`[Ju kj;jpa epiyak;> kPf`[Ju tpisahl;luq;fk;

tpepNahfk; : vyp]d;fd;j> k`nkTdht 2> kPf`[Ju > kPf`[Ju ePu; 

gk;Gif epiyak; - ikjhdk;> ]kh[N]thGu> ]d;juptpfk> 

]{UtpUfk - k`nkTdht> ntypnts

2022-01-18   08:30-17:00

nkhj;j : rPd JiwKf jhu; gFjp> rPd JiwKf fLfjpg; ghijfs; 1> 

kj;jy nuhy; Nfl;

tpepNahfk; : vyy;y> FUjhd> kj;jy ntspNaw;wk;> kj;jy fLfjpg; 

ghijfs; neLQ;rhiy FwpaPl;L gyif> g`y md;junts

2022-01-20   08:30-17:00

nkhj;j : < - tp]; - `j;g`> ePu; Rj;jpfupg;G gFjp

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : R+upa nts nuypnfhk;

tpepNahfk; : ju;kPfk> mYtyf xOq;if> ]kd; Miy> R+upants 

njhopEl;g gPlk;> R+upants efuk;

2022-01-22   08:30-17:00

nkhj;j : k`fk <.vy;.v];.

tpepNahfk; : `Gufy 700> `j;NghUt> k`fk fy; Miy> k`fk 

nghy> ]khjpGu> rpwP tp[afk

2022-01-23   08:00-17:00

nkhj;j : md;junts ePu;f; fUj;jpl;lk;> rPd JiwKf jhu; gFjp> rPd JiwKf 

nghwpapay; epWtdk;> rPd JiwKf fLfjpg; ghijfs; 1> rPd JiwKf fLfjpg; 

ghijfs; 11> rPd JiwKf gFjp> R+upa rf;jp G+q;fh> <.vy;.v];.> R+hpa rf;jp 

G+q;fh - [g;ghd;> nfhjyhty gy;fiyf;fofk;> kj;jy FwpaPl;L gyif gP> kj;jy 

tpkhd epiya cj;jpNahf tPl;Lj; njhFjp> kj;jy tpkhd epiyak;> kj;jy 

FwpaPl;L gyif V> kj;jy tpkhd epiya mYtyfg; gFjp> kj;jy nuhy; Nfl;> 

kPf`[Ju ikjhdk;> kPf`[Ju kj;jpa epiyak;> kPf`[Ju tpisahl;luq;fk;> 

ghijfs; mgptpUj;jp mjpfhu rig jhu; gFjp> ghijfs; mgptpUj;jp mjpfhu 

rig fy; Miy> R+upa rf;jp G+q;fh - nfhupah> ckq; nfhlntyp gFjp> 

njytpy;y ePu; tpepNahfk;> uP.Mu;.v];. fUj;jpl;l gFjp

tpepNahfk; : 30 nts> md;junts> Nghf` ,d;jpnts> GUjfd;j> B.v];. 

Nrdhehaf;ffk> njTuk;ntn`u> jpKJfk> vyp]d;fd;j> vyy;y> md;junts 

fLfjpg; ghijfs; ru;tNjr gupkhw;wk;> md;junts fLfjpg; ghijfs; FwpaPl;L 

gyif> fYtunts> fGfpdp]paha> Flh ,d;jpnts > Flh ,d;jpnts ePu; 

gk;Gif epiyak;> FUjhd> k` myYj;fk;Mu> k`nkTdht 2> k`ntypflMu> 

kj;jy ntspNaw;wk;> kj;jy fLfjpg; ghijfs; neLQ;rhiy FwpaPl;L gyif> 

kT]pupfk> kPf`[Ju > kPf`[Ju ePu; gk;Gif epiyak; - ikjhdk;> 

ud;KJnts - kp`pd;Jfk> ehglfr;ntt> g`y md;junts> g`y kj;jy> 

gYfy;nts> ud;KJnts> W`{ZGu> ]`];ufk> ]kh[N]thGu> ]

d;juptpfk> ]d;jPgfy> rpup cad;fk> ]paj;yq;fhfk> ]{UtpUfk - k`nkTdht> 

njytpy;y> cl kj;jy> c];fy> ty;]Gfy> ty;]Gfy fLfjpg; ghijfs; 

FwpaPl;L gyif> ntn`ungny];]> ntypMu> ntypnts> ntsfk

2022-01-24   08:30-17:00

nkhj;j : ]P.vd;.uP. Milj; njhopw;rhiy> rPd v];l;Nll; 1> yf;\hd; 

muprp Miy> kJdhfy Nud;j Nfl;> ]ghup G+q;fh

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : mYtyf kw;Wk; tpLjp Kfhk;

tpepNahfk; : k`ngny];] 02 nts> 550 aha> myXY Mu> 

ngd;jpfd;njhl;l - 1 tjtd> ngd;jpfd;njhl;l> ngd;jpfd;njhl;l - 2> 

`pf;f]; re;jp> cdjpa cy;gj> fuz;LNyd> nk\pd; ghl;ba re;jp> 

kJdhfy> ]kd;ky;fk> ]PdpNkhjuaha> ]pq;` Miy> ]{uq;f Miy> 

]{UtpUfk> clfk re;jp> tPupafk> tpfhufy B -10> tpfhufy B - 5 / 

B- 6> tpfhufy ehd;F re;jpfs;> tpfhufy ghlrhiy

2022-01-25   08:30-17:00

tpepNahfk; : ngj;njnts> kjdhfy re;jp> khY Nyy;y> ekjf];nts

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : jp];]kfhuhik

2022-01-04   09:00-17:00

nkhj;j : tapt;l; ml;ntd;ru;

tpepNahfk; : md;juf];aha> vypgd;l; gPr; N`hl;ly;> fpupd;j> fpupd;j 

JiwKfk;> Nfhd;ntNyd> Nkhjungny];]> epjd;fynty;y> epkyt> 

G];njhyKy;y> ]pJ[agu> ]pJ[aGu re;jp> njYy;y ePu; gk;Gif 

epiyak;> ahy re;jp

2022-01-05   08:30-17:00

tpepNahfk; : jk;NgntNyd> nfKDGu> tp[pjGu

2022-01-06   08:30-17:00

nkhj;j : tPutpy nahTd; Nrdhq;fa

tpepNahfk; : Aj;j ,uhZt Kfhk; 1> n]j;fpUyfk> ]pup[afk

2022-01-07   09:00-12:30

tpepNahfk; : nfhydp 11> N]jtj;ij> tPutpy nfhtpgy

2022-01-07   09:00-17:00

nkhj;j : NjJz ny\u;> nfhjyhty ghJfhg;G gy;fiyf;fofk; 

vl;ntd;ru;

tpepNahfk; : nfhjyhty ghJfhg;G gy;fiyf;fofk; N`hl;ly;> g;stu; 

fhu;l;d; Nyf; upN]hu;l;> uf;JZtj;ij> N]jtj;ij> n]d]{k> N]

hghkhjhfk> tputpy ,uhdt gapu;rp kfk;> tPutpy nfhtpgy

2022-01-07   13:00-17:00

nkhj;j : NjJz ny\u;

tpepNahfk; : g;stu; fhu;l;d; Nyf; upN]hu;l;> uf;JZtj;ij

2022-01-10   08:30-17:00

tpepNahfk; : 17tJ J}z;> vy;yfy> vy;yfy ePu; tpepNahfk;> FUYfk> 

Kdpak;khfk> mq;[ypfy> vy;yfy ,lJ fiu

2022-01-10   09:00-12:30

nkhj;j : gd;ndfKt Gjpa efuk;

tpepNahfk; : gd;ndfKt> tpyh ]ghup

2022-01-10   13:00-17:00

nkhj;j : $l;LwT fpuhkk;

tpepNahfk; : 17tJ J}z;> n`yghd

2022-01-12   09:00-17:00

nkhj;j : `py;ld; ahy N`hl;ly;> ahy Gl;bf; N`hl;ly;> ta;y;l; 

Nfh];l; nyh[;

tpepNahfk; : n[l;tpd; N`hl;ly;> ahy Aj;j ,uhZt Kfhk;> ahy ]

ghup> ahy fpuhk N`hl;ly; - ]pdkd; ta;y;l; N`hl;ly;

2022-01-23   08:00-17:00

nkhj;j : $l;LwT fpuhkk;> NjJz ny\u;> MSeu; Kfhk;> FUnfhl> n`g;gp 

nfd;l; N`hl;ly;> `py;ld; ahy N`hl;ly;> fpy;ld; jq;Fkplk;> ahy Gl;bf; 

N`hl;ly;> ,Nu\h muprp Miy> [d;fy; gPr; upN]hu;l; ahy> nfhjyhty 

ghJfhg;G gy;fiyf;fofk; vl;ntd;ru;> Yzfk;ntn`u nahTd; Nrdhq;fa> Xf; 

Nu N`hl;ly;> gyl;Lghd cg;G - 2> gpupaq;fu N`hl;ly;> Nud; l;uP> N]hk ]

kpd;Jfk> Nlkupd;l; l;uP N`hl;ly;> gd;ndfKt Gjpa efuk;> lg;.vr;.[P. muprp 

Miy> lg;.vr;.[P. muprp Miy 2> tPutpy nahTd; Nrdhq;fa> tapt;l; 

ml;ntd;ru;> ta;y;l; Nfh];l; nyh[;

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : fq;f]pupGu> jhTy;y upN]hu;l;

tpepNahfk; : fh]pq;fk gioa> gd;ndfKt $l;LwT murp Miy> 

nfd;jf];kq;fl> Aj;j ,uhZt Kfhk; 1> Aj;j ,uhZt Kfhk; 2> vf;fu; 80> 

mdpfl;]; 10> md;juf];aha> 17tJ J}z;> ml;bf;fht - `y;kpy;Nyt> fhfpy;];> 

n]ypd;Nfh> re;jpupfh N`hl;ly;> 6 nfhydpa> 05 nfhydpa> 07 nfhydpa> 19 

nfhydpa> nfhydp 11> 18 nfhydpa> n`yghd> jk;NgntNyd> njgunts 

M];gj;jpup> njgunts re;jp> njgunts nuypnfhk;> njgunts ePu; tpepNahf 

rig - 01 - fpuhkk;> njgunts ePu; tpepNahf rig - 02> jpna];aha> jpatu 

fpuhkk;> lgy; Nghf;Ft> vfKJfk> vy;yfy> vypgd;l; gPr; N`hl;ly;> vy;yfy 

ePu; tpepNahfk;> FUYfk> ffrug;gu > fq;Nfaha> nfKDGu> gd;ndfKt> 

n`yk;gf];ty> `pgp];f]; N`hl;ly;> ,f;fgs;sk> ,j;jd;Ntfl> n[l;tpd; 

N`hl;ly;> Kdpak;khfk> fr;Nrupfk> nfNud;nfhl> fh]pq;fk efuk;> nfhjyhty 

ghJfhg;G gy;fiyf;fofk; N`hl;ly;> [_y;Ky;y> fpupd;j> fpupd;j JiwKfk;> 

Nfhd;ntNyd> nfhuf`cy;gj> nfhj;jky;ypaha> mq;[ypfy> g;stu; fhu;l;d; 

Nyf; upN]hu;l;> YZfk;ntn`u M];gj;jpup> YZfk;ntn`u ePu; tpepNahfk;> 

kFy; k`h tpfhiu> nkjntNyd> Nkhjungny];]> Miy re;jp> vy;yfy 

,lJ fiu> nejpfk;tpy eNthjh> 19tJ ghyk;> epjd;fynty;y> epkyt> jpwe;j 

rpiwr;rhiy> gyl;Lghd cg;G> gd;ndfKt re;jp> tpyh ]ghup > gd;ty re;jp> 

ngn`fk;`y> nghy;f`ntNyd> Yzfk;ntn`u nghyp]; epiyak;> gpupaq;fu 

Gjpa> G];njhyKy;y> ,wg;gu; tj;ij Gjpa> ,wg;gu; tj;ij gioa> uznfopa> 

uf;JZtj;ij> ]d;jdPyfk> ]hypaGu> ]kd;Gu> ]k;gj;fk> ]d;jfpupfk> ]

d;jfpupfk re;jp> ]d;Jd;fk> YZfk;ntn`u ePu;g;ghrdk;> N]jtj;ij> 

n]d]{k> n]ndtpuh[fk> n]j;fpUyfk> ]pJ[agu> ]pJ[aGu re;jp> 

]pup[afk> ]pJkpdfk> N]hghkhjhfk> njYy;y ePu; gk;Gif epiyak;> bf;fpup 

cjhdGu> jp];] g]; jupg;G epiyak;> ,yq;if kpd;rhu rig jp];]kfhuhk> 

jp];] epthL epNfjda> jp];] tpfhiu> clfd;ju> cLtpy> cdt> tp[pjGu> 

tpyKy;y> ty;fk;gj;Jt> tdky; N`hl;ly;> tPutpyMu> tputpy ,uhZt gapw;rp 

kfk;> 8 nfhydpa> tPutpy nghUshjhu epiyak;> tPutpy nfhtpgy> tPutpy 

nfhtpgy 11> tPutpy Milj; njhopw;rhiy> tPutpy Gjpa efuk;> tPutpy 

njhopEl;g gPlk;> ntypnghNjnty> ntypnghNjnty Gjpa> Nahjfz;ba 

ntNtaha> ahy Aj;j ,uhZt Kfhk;> ahy re;jp> ahy Njrpa G+q;fhtdk;> 

ahy ]ghup> ahy fpuhk N`hl;ly; - ]pdkd; ta;y;l; N`hl;ly;> al;ly> 

ahanfhl> Nahjfz;ba

2022-01-23   09:00-17:00

tpepNahfk; : lgy; Nghf;Ft> ,f;fgs;sk> nejpfk;tpy eNthjh> cdt
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Vy tpw;gid mwptpj;jy;

,yq;if tq;fp
1968Mk; Mz;L 34Mk; ,yf;fr; rl;lj;jhYk; 1974Mk; Mz;L 10Mk; ,yf;f mjpfhur; 

rl;lj;jhYk; jpUj;jg;gl;lthW ,yq;if tq;fp fl;lisr; rl;lk; 22Mk; gphptpd; (397Mk; 

mj;jpahak;) fPo; ntspaplg;gLk; tpw;gid mwptpj;jy;

1. fld; njlh;G ,yf;fq;fs;  80193909> 80252310> 80371532

2. eilKiwf; fzf;F ,y. 79437271

nghuy];fKt> nj`ptis tPjp> epyj;jsk;> ,y. 67 vDk; Kfthpapy; mike;Js;s nkhd;ly]; 

Nfhg;gNu\d; ypkpl;nll; fld; nghWg;GfSf;fhf mKdnjhu FUe;Jtj;j> mKdnjhu `y;nghj;j 

Fk;Gu kw;Wk; mKdnjhu `y;nghj;j FUe;Jtj;japy; mike;Js;s Mjdj;jpd; tpw;gid.

3.  ,yq;if tq;fp fl;lisr; rl;lk; 19Mk; gphptpd; fPo; ,yq;if tq;fp gzpg;ghsh;fs; rig vLj;j 

jPHkhdj;Jf;fika ,yq;if rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; 2093Mk; ,yf;f th;j;jkhdpapYk; 

12.10.2018Mk; jpfjp nla;yp epa+]; jpdfud; kw;Wk; 28.09.2018 jpfjp jpdkpd Mfpa 

gj;jphpiffspYk; ntspaplg;gl;l mwptpj;jy;fSf;fika epYit KjiyAk; tpw;gidj; jpfjp 

tiu tUkjpahf cs;s tl;biaAk; Nkw;Fwpg;gpl;l fl;lisr; rl;lj;jpd; gphpT 26,d; fPo; 

mwtpl Ntz;ba nryT kw;wk; gzq;fisAk; mwtpLk; nghUl;L ,q;F fPo; ml;ltizapy; 

tpghpj;j nrhj;ijAk; epykidiaAk; ,y. 50/3> tp`hu khtj;ij> nfhyd;dht vd;Dk; 

Kfthpiar; Nrh;e;j T&H Vy epWtdj;jpd; Vyjhuh; jpU. M.H.T. fUzhuj;d mth;fs; 

2022.02.11Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F mNj ,lj;jpy; itj;J gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gid 

nra;thnud ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

Nkw;Fwpg;gpl;l ml;ltiz

Nky;khfhzk; fk;g`h khtl;lk; mYj;FU Nfhuis uhfk;gw;Wtpy; [hvy gpuNjr rig 

vy;iyfSs; [hvy gpuNjr nrayfg; gphptpy; Vf;fy fpuhk cj;jpNahfj;jh; gphpT ,y. 206y; 

Vf;fyapy; mike;j mKdnjhu FUe;Jtj;j> mKdnjhu `y;nghj;j Fk;Gu (jw;rkak; Nkl;Lepyk;) 

kw;Wk; mKdnjhu `y;nghj;j FUe;Jtj;j vd miof;Fk; fhzp cj;juT ngw;w epy msitahsh; 

v];.[p. Fzjpyf;f jahhpj;j 13.07.2016 jpfjpapl;l tiuglk; ,y. 10080y; Jz;L X1/B1 vd 

milahskpl;l gphpf;fg;gl;l Fwpj;j fhzpj;Jz;L tlf;fpy; v];.gp. ngNuuh kw;Wk; VidNahhpd; 

fhzpAk;> B.E. jpNruh kw;Wk; VidNahhpd; fhzpAk;> u[pd khtj;ijAk; cj;juT ngw;w epy 

msitahsh; v];.[p. Fzjpyf;f jahhpj;j tiuglk; ,y. 9664y;  Jz;L X1/Ak;. fpof;fpy; 

tiuglk; ,y. 5811y; Jz;L X2 kw;Wk; cj;juT ngw;w epy msitahsh; v];.[p. Fzjpyf;f 

jahhpj;j tiuglk; ,y. 9664y; Jz;L X2/Ak;> njw;fpy; cj;juT ngw;w epy msitahsh; v];.[p. 

Fzjpyf;f jahhpj;j tiuglk; ,y. 5811,y; Jz;L X2k;> Jz;L X1/B2 kw;Wk; X1/B3k;> Nkw;fpy; 
v];.gp. ngNuuhtpdJk; VidNahhpdJk; fhzpAk; B.E jpNruhtpdJk; VidNahuJk; fhzpAk; u[prp 

khtj;ijAk; X1/B3k; vy;iyfshff; nfhz;L Nkw;Fwpg;gpl;l tiuglk; ,y. 10080d; gb xU Vf;fh; 

%d;W W}l; gjpdhd;F jrk; ,uz;L g+r;rpak; Ngu;r;Rfs; (V1:W}3:Ng.14.20) my;yJ n`f;nlah;fs; 

g+r;rpak; jrk; VO ehd;F ehd;F g+r;rpak; n`f;lah;fs; 0.7440) tp];jPuzKilaJ. fk;g`h fhzpg; 

gjptfj;jpy; J357/53y; gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ.

,yq;if tq;fp gzpg;ghsh; rig fl;lisg;gb

jpU. v];.v];.gp. Vfehaf;f>

Kfhikahsh;>

(mwtplYk; fld; fz;fhzpg;Gk;)

,yq;if tq;fp>

jiyefuf; fpis.

jpfjp: 31.12.2021

,yq;if tq;fp

Njrj;jpd; tq;fpahsh;

kpd; nghwpayhsu; gpuNjrk; : khj;jiw

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : jpf;ntiy

2022-01-05   08:30-17:00

nkhj;j : ntTUfd;dy Gifapuj epiyak;

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : ty];fy I]; njhopw;rhiy

tpepNahfk; : Nghjufd;j> Nghjufd;j Gjpa> Nghjufd;j ePu; tpepNahfk;> 

jq;njdpa lanyhf; fk;gk;> njkl;lgpl;ba> njhNuKNu ghij> fyfk 

Gjpa> fyfk Gjpa> fy;N`d;nfhl> `jghd;nfhnly;y> fYN`d; 

nfhydpa> fud;jf` nfhydpa> khguz ghij> KUjf];gpl;ba> 

ehtuN`d> gpl;lnjdpa f]{d; miuf;Fk; Miy> G];]y> ujk;gy> 

ujk;gy ePu; tpepNahf rig> ]pupGu> tyfd;j > Ntn`y;y

2022-01-07   08:30-11:00

tpepNahfk; : Nyhyd;Mu

2022-01-07   08:30-17:00

tpepNahfk; : njt;]pupfk> klty> ehk;gl;Ld;d - cl`fk> ghNjfk 

tlf;F - cLgpl;ba> ntsfht ghij

2022-01-07   11:00-13:00

tpepNahfk; : uj;kNy

2022-01-07   14:00-16:30

tpepNahfk; : Munghj;j

2022-01-24   08:30-17:00

tpepNahfk; : fk;njhufk> fk;njhufk Mil> ]{Jfy

2022-01-27   08:30-17:00

nkhj;j : vdptpyh N`hl;ly; YZfyg;Gt> ]{Jnty;y> jyy;y gyifj; 

njhopw;rhiy> jyy;y njhopEl;g gPlk;

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : nfhlcl

tpepNahfk; : mf;Funggpy Gjpa> Munghj;j> ngypnjdpa> Ntn`y;y 

ghyk; gFjp> fpuTd; ]pl;b> B.[P. ng\d;> njt;]pupfk> fd;ju> fpuhk 

kz;lghuhkk;> `{d;dnjdpa> Nfhl;lnfhil> ypadgj;jpuz nfhnly;y> 

klty> khypaj;j> ehk;gl;Ld;d - cl`fk> gdhu> ghNjfk tlf;F - 

cLgpl;ba> ghNjfk njw;F> nghy;f`Ky;y > nghy;f`Ky;y Gjpa> 

Gl;Lf`N`d> ]{Nghjhuhk ghij> jyy;y I]; njhopw;rhiy> jyy;y 

N`hl;ly; ghij> jyy;y ePu; tpepNahf rig> A+.uP.vk;.uP. N`hl;ly; 

gjPfk> t[putq;\ khtj;ij jyy;y> ntsfht ghij

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : `f;kid

2022-01-05   08:30-17:00

tpepNahfk; : myFZN`d

2022-01-08   08:30-17:00

tpepNahfk; : n`l;bahty> yhy;Ng

2022-01-09   08:30-17:00

nkhj;j : `f;kd kf;fs; tq;fp

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : `f;kd ePu; tpepNahf rig

tpepNahfk; : fd;nfhlfk> ehuj;j> gj;kh muprp Miy> cLgPy;ynfhl> 

cLgPy;ynfhl Gjpa> kpupj;jKy;y> tyt;tj;ij

2022-01-21   08:30-17:00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : fpupd;j Gjpa n]ukpf;

tpepNahfk; : Vf;fu; 50> NjthyKy;y> fd;fd;j> `Py;yfd;j> ,`ynfhl> 

fpupd;j> ky;tj;Jnfhil> G`{y;nty;y> jk;gfy> clfpupd;j> 

tJnfhyfd;j> tJnfhyfd;j Gjpa> tTyd;nghf;f

2022-01-28   08:30-11:00

tpepNahfk; : gj;kh muprp Miy

2022-01-28   11:00-13:30

tpepNahfk; : nfh`{ypaj;j

2022-01-28   14:30-17:00

tpepNahfk; : ehuj;j

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : fpj;Njl;ba

2022-01-04   08:30-17:00

tpepNahfk; : jpf;f];nfhl> fdj;njnfhil> gpufjP khtj;ij> tdpfN]

f;futj;ij> nts`kd;Jt

2022-01-07   08:30-17:00

tpepNahfk; : `pj;njl;ba

2022-01-10   08:30-17:00

nkhj;j : nfhl;ltpy ePjpkd;wj; njhFjp> ept; B.[P.vr;. Fk;GUfKt> vd;.

uP.v];. - jhjp gapw;rp fy;Y}up

tpepNahfk; : <];l; nt];l;> fUntyngj;j> FUd;Jtj;ij> tpisahl;Lj; 

njhFjp

2022-01-13   08:30-17:00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : ehJfy

tpepNahfk; : mj;Jlht> gz;lj;ju Gjpa> khfy;nfhl> Jlht> tl;lnfju

2022-01-20   08:30-17:00

tpepNahfk; : fuhLt> ept; ]pl;b> ngq;fpuptj;ij> Gtf;tj;ij> 

ud;nghf;FZfk

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : fk;GWgpl;ba

2022-01-11   08:30-17:00

nkhj;j : vz;nza; Miy

tpepNahfk; : ehuq;njdpa

2022-01-11   09:00-11:00

tpepNahfk; : jpg;gyN`d

2022-01-11   11:00-13:00

tpepNahfk; : ud;]pup khtj;ij

2022-01-11   14:00-16:30

tpepNahfk; : n`hughtpl;l Gjpa

2022-01-19   08:30-17:00

nkhj;j : khfd;Ju Njapiyj; njhow;rhiy> khfd;Ju ]kfp cw;gj;jp

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : ud;N]nfhl Njapiy

tpepNahfk; : ngjpgpl;l lanyhf; J}z;> ngj;jFl;ba tpfhiu> 

nguypmj;Ju> nfhl;ln`hNu> k`N`d> khfd;Ju> khfd;Ju Mungj;j> 

khfd;Ju ngufk> kPghtpl;l> uzfy> uzfyfd;j> ud;N]nfhil> ud;N]

nfhil tlf;F> uj;nfFyht> cf;f];N`d

2022-01-22   08:45-17:00

nkhj;j : mgpkq;]y fjhu> Muk;g itj;jparhiy Mjghd

tpepNahfk; : Mjghd Gjpa> Mjghd tj;ij> fjhu> fjhu Nyf;> 

nghy;f`Ky;y> ]Gnfhl

2022-01-24   08:30-11:30

tpepNahfk; : nek;kN`d

2022-01-24   11:30-13:30

tpepNahfk; : Nydgl;Lt

2022-01-24   14:30-16:30

tpepNahfk; : nghn`hKy;y

2022-01-25   08:30-11:00

nkhj;j : fk;GUgpl;ba nuypnfhk;

2022-01-25   11:00-13:30

tpepNahfk; : fk;GUgpl;ba Gjpa

2022-01-25   14:30-17:00

tpepNahfk; : nghuYnfl;ba

2022-01-26   08:30-17:00

tpepNahfk; : gz;lutj;ij> fj;Jt Gjpa> fj;Jt - nfhlnty> funfhil 

- cad;nfhil> nfFznty> g`ytpl;bay> tpl;bay fhNthjafk> 

ntfutpy

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : Kyl;bahid

2022-01-06   09:00-17:00

nkhj;j : Flhghd Njapiyj; njhopw;rhiy

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : vn`nyfd;j> vn`nyfd;j Njapiy> 

khtuy Njapiyj; njhopw;rhiy> khtuy nuypnfhk;

tpepNahfk; : nfhk;gj;jy> `y;f`nghy> fpy;ynjdpa> Flhghd> 

khtuy

2022-01-12   09:00-17:00

tpepNahfk; : mynfhynjdpa> fk;nkj;jfk> `d;Jfy> nfl;lgyfd;j> 

Gtf;f`N`d

2022-01-19   08:30-17:00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : jpj;njdpnghj

tpepNahfk; : khfd;Ju> Nuha; Gua

2022-01-25   09:00-17:00

tpepNahfk; : fpy;ynjdpa

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : jq;fhiy

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : mq;Fdnfhyngy];ir

2022-01-04   08:30-17:00

tpepNahfk; : `guj;ty> n`yfd;j

2022-01-11   08:30-17:00

tpepNahfk; : mkuJq;fk> ngypmj;jfk> fa;ynty;Nghl;lht> 

nfhn`hk;gf]; nts> nkl;bfj;ty> tpN[]pq;`fk

2022-01-15   08:30-17:00

nkhj;j : fynkl;ba kPd; gpbf;fpuhkk;> n]ndhf;> ]pd`t N`hl;ly;

tpepNahfk; : FUnghf;Fz> FUnghf;Fz Gjpa> ̀ hKfd;j> f`jNkhju 

- Gjpa> f`jNkhju> jpy;ytjtd> ntn`ueta

2022-01-21   08:30-17:00

tpepNahfk; : nghyl;bad> njdpa> vj;tl;Lt Gjpa> nfhuf`nty

2022-01-22   08:30-17:00

tpepNahfk; : fr;rpfy;Mu> Kunt]pN`d Gjpa> ud;Kj;JJt> ]pupkhGu> 

]pak;gyhfl;Lt

2022-01-24   08:30-17:00

tpepNahfk; : ntyfj;ty> afhfy fy; Miy

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : ngypaj;ij

2022-01-07   08:30-17:00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : Flh`Py;y ePu; tpepNahf rig

tpepNahfk; : ngypmj;j jghy; mYtyfk;> Flh`Py;y

2022-01-22   08:30-17:00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : mk;gy

tpepNahfk; : njhyN`d> nfhlFk;Gu Vy tpw;gid fhzp> nfhlFk;Gu 

ePu; tpepNahf rig> ,]{Ugu> fjgl Nfhty> ]pq;`Gu

2022-01-25   08:30-17:00

nkhj;j : `j;Nghjpa ePu; tpepNahf rig

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : `j;Nghjpa

tpepNahfk; : gpuNjr nrayfk;> mud;nty> mud;nty Vy tpw;gid 

fhzp> `j;Nghjpa M];gj;jp;up> fk;G];]hty> $unfhyaha> k``Py;y 

ePu; tpepNahf rig> k``Py;y> ka;f;Nuh vf;Nuh> gy;yj;ju> xNfnty ]

kfp khtj;ij> ]pak;gyhnfhl> tl;lnjdpa

2022-01-27   08:30-17:00

tpepNahfk; : `hy;gd;njdpa> ghyq;nfhl

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : kpj;njdpa

2022-01-06   08:30-17:00

tpepNahfk; : fy;nghj;jaha> `Py;yNfma;d> fGN`d;nfhl> kPf];Mu 

ePu; gk;Gif epiyak;

2022-01-12   08:30-17:00

tpepNahfk; : mk;gnfhynts> mj;jdahy> mj;jdahy Gjpa> 

jpk;Gynfhl> f[ehaf;ffk> fy;tq;Ft> Nfhdnjdpa ghlrhiy> 

Nfhdnjdpa ePu; fUj;jpl;lk;> fGfk;nghj> nfNkfy> nfhl;Lnty;nfNy 

ePu; gk;Gif epiyak;> nkhuaha> ]pak;gy n`j;Njt> Ntfd;djnty

2022-01-13   08:30-17:00

tpepNahfk; : jtl;laha> Nky;ynfl;bnfhil > Nky;ynfl;bnfhil 

re;jp> ntypgpl;ba re;jp

2022-01-19   08:30-17:00

tpepNahfk; : fpd;tpFNd Gjpa> kpj;njdpa ePu; tpepNahf rig> kPf];Mu> 

kpj;njdpa ghlrhiy

2022-01-21   08:30-17:00

tpepNahfk; : epfjTy

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : jq;fhiy

2022-01-03   08:30-17:00

tpepNahfk; : nghuYt> nel;nlhy;gpl;ba

2022-01-05   08:30-17:00

tpepNahfk; : fnlhy;nts> gl;banghy> nuhl;Nl

2022-01-07   08:30-17:00

nkhj;j : ntspehl;Lr; Nritfs; epAf;jpmYtyfk;> cau;fy;tp mikr;R> 

nyFd;nguil];> nfhbfKt ,isQu; Nrit

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : khunfhy;ypa ePu; gk;Gif epiyak;

tpepNahfk; : nfhbfKt ahatj;ij> fGN`d;fy> khunfhy;ypa

2022-01-08   08:30-17:00

nkhj;j : N]k;]; yq;fh> jq;fy;iy ePjpkd;wk;

tpepNahfk; : Ng N`hl;ly;> nygPk

2022-01-10   08:30-17:00

nkhj;j : k`nty W`{Z I];

tpepNahfk; : `jghd;nfhnly;y> nkhunfl;bMu> etjpdpGu> g`[;[ht

2022-01-26   08:30-17:00

nkhj;j : mYj;nfhil ePu; gk;Gif epiyak;

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : jyfk

tpepNahfk; : N`dfLt njhopEl;gf; fy;Y}up> ty;fk;vypa

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : ty];Ky;iy

2022-01-06   08:30-16:30

tpepNahfk; : nkjpfk;nfhl

2022-01-08   08:30-17:00

tpepNahfk; : tpa]pupGu Gjpa

2022-01-12   08:30-17:00

tpepNahfk; : NghjpkYt> fpd;tpFnd lanyhf;> nkj%yd tyt;t> 

nkj%yd re;jp> uYt gioa

2022-01-18   08:30-17:00

tpepNahfk; : `y;njhyfd;j> `d;jfy g`y - nfFdnfhl

2022-01-19   08:30-16:30

tpepNahfk; : fy;fZnfhul;Lt> nfhuff`tj;ij> nfFdnjdpa> 

fd;njngj;j - `jNu Gl;Lt> k`kbj;j> XYMu> gy;nyfd;j> v];.

Nf.muprp Miy> clnjdpa

2022-01-20   08:30-17:00

tpepNahfk; : nkhufd;jnfhl> jyf`k;thLt

2022-01-27   08:30-17:00

tpepNahfk; : mk;gf`N`d> nfhd;lfy> Nfhd;f];njd;d> gpfNyy;y> 

tJfd;j

2022-01-28   08:30-17:00

tpepNahfk; : ,j;jnjkypa> ,j;jnjkypa Gjpa> ]{dPjfk> cLfpuptpy

ePq;fs; ,g;NghJ cq;fs; kpd;rhu fl;lzq;fis www.ceb.lk %yk; nrYj;jyhk;

gpujp nghJ Kfhikahsh;> (njd; khfhzk; - 02) ,yq;if kpd;rhu rig> 61/1A, rP mntd;a+> jq;fhiy.

tskhd tho;tpw;F kpd;rhuk;

Njrpa E}jdrhiyfs; jpizf;fsk;

guhkhpg;Gr; Nritfis eilKiwg;gLj;jy;
,j;jpizf;fsj;jpd; ngWiff;FOj; jiythpdhy; 2022 Mk; Mz;by;> Njrpa                 

E}jdrhiyfs; jpizf;fsj;jpd; gpd;tUk; guhkhpg;G eltbf;iffspw;fhf jifikAs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J tpiykDf;Nfhug;gLfpd;wJ.

njhlh; 

,y
gphpT/E}jdrhiy ngWifapd; ngah;

01

Njrpa E}jdrhiyfs; 

jpizf;fsj;jpd; tshfk; - 

nfhOk;G 07

Rfhjhu ghJfhg;G kw;Wk; Rj;jpfhpg;G 

eltbf;iffs;

02
Guhjd njhopy;El;g E}jdrhiy> 

nghyd;dWit

Rfhjhu ghJfhg;G kw;Wk; Rj;jpfhpg;G 

eltbf;iffs;

03
Guhjd njhopy;El;g E}jdrhiy> 

nghyd;dWit
g+q;fh guhkhpg;G Ntiyfs;

04
,uj;jpdGhp Njrpa E}jdrhiy> 

,uj;jpdGhp

Rfhjhu ghJfhg;G Rj;jpfhpg;G kw;Wk; g+q;fh 

guhkhpg;G Ntiyfs;

01.  ,jw;fhf Mh;tKs;s jug;gpdh;> tpiykD xd;wpw;fhd gbtf;fl;lzkhf &gh1000.00 

,w;fhd kPsspf;fg;glhj njhifia Njrpa E}jdrhiyfs; jpizf;fsj;jpd; 

fzf;fhshplkpUe;J nrYj;jp ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;Lld; gpujhd mYtyfj;jpy; 

2022 [dthp 03 Kjy; 2022 [dthp 18 tiu nghJthd Ntiy ehl;fspy; K.g.9.00 

Kjy; gp.g.3.00 tiuahd fhyg;gFjpapy; ,jw;fhd tpiykDg;gbtq;fis 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

02.  tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJgf;f Nky; %iyapy;> tpiykD 

tpz;zg;gg; gbtj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW> tpiykDtpd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L> 2022 

[dthp 18 md;W K.g.10.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;dh; fpilf;ff;$bathW 

gjptj;jghypy; mDg;Gtjw;F my;yJ fzf;Fg;gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg;ngl;bapy; 

Nrh;g;gjw;F KbAk;.

03.  2022 [dthp 18 md;W K.g.10.00 ,w;F tpiykDj; jpwf;fg;gLtJld;> mt;Ntisapy; 

tpiykDjhuh;fs; my;yJ mthpd; mjpfhukspf;fg;ngw;w gpujpepjpnahUth; 

rKfkspj;jpUf;fyhk;;.

04.  mur xg;ge;jq;fis kPwpaikf;fhf mgfPh;j;jpahNdhh; gl;bay;gLj;jg;gl;l egh;fspd; 

tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

05. Nkyjpf tpguq;fis njhiyNgrp ,yf;fk;: 011-2694767 %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;>

jpizf;fsg; ngWiff;FO>

Njrpa E}jdrhiyfs; jpizf;fsk;>

,yf;fk;: 53

Nrh; khh;f]; ngh;dhe;J khtj;ij> 

nfhOk;G - 07

tpiykDf;Nfhuy;

fhzp RtPfhpg;Gr; rl;lk; 
(mj;jpahak; 460) 1964Mk; Mz;bd; 

28Mk; ,yf;f fhzp RtPfhpg;G (jpUj;jr;) 
rl;lj;jpd; 7k; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

vdJ Fwpg;G ,y. J/DS/2/9/4/03-2018
fhzp mikr;rpd; 

Fwpg;G ,y. 4-3/9/2018/WS/216

fPo;f;fhZk; ml;ltizapy; tpghpf;fg; 

gl;Ls;s fhzpia xU gfpuq;fj; 

Njitf;F murhq;fk; RtPfhpf;f 

cj;Njrpj;Js;sJ. Nkyjpf tpguq;fSf;F 

2021.12.08Mk; jpfjp gpuRhpf;fg;gl;l 

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; 

2257/31Mk; ,yf;f mjptpNrl 

th;j;jkhdpiag; ghh;f;fTk;.

ml;ltiz

khfhzk; : tlf;F

khtl;lk; : aho;g;ghzk;

gpuNjr nrayhsh;

gphpT : aho;g;ghzk;

fpuhk Nritahsh; 

gphpT : J/88 Gjpa 
  Nrhdfj;njU

fpuhkk; : tz;zhh;g;gz;iz

  Nkw;F

Muk;g tiugl ,y. : gpgpah 2990

fhzpj;Jz;L ,y. : 1

tp];jPuzk; : 0.0343 n`f;lah;

2021.12.29

gpuNjr nrayfk;>

aho;g;ghzk;.
v]; Rjh;rd;

gpuNjr nrayhsh;>

gpuNjr nrayfk;>

aho;g;ghzk;.
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1964 Mk; Mz;L 28Mk; ,yf;f 

fhzp RtPfupg;G (jpUj;jg;gl;l) 

rl;lj;jpd; jpUj;jg;gl;lthwhd fhzp 

RtPfupg;Gr; rl;lk; (mj;jpahak; 460)

gpupT 7 ,d; fPohd mwptpj;jy;

vdJ ,y: 

fhzp mikr;rpd; Nkw; Nfhs; ,y: 

fhzp RtPfupg;G rl;lj;jpd; fPo; murpdhy; RtPfupj;j 

fPo; Fwpg;gpLk; fhzpf;fhf/ me;j rl;lj;jpd; 9tJ 

gpuptpd; fPo; cupik kw;Wk; el;l <l;L guprPyid 

24.01.2022 jpfjp N`hkhfik gpuNjr nrayhsH 

fhupahyaj;jpy; vd;dhy; elhj;jg;gLfpd;wJ 

vd;gij nghJ kf;fs; mwpe;Jnfhs;tjw;fhf 

,j;jhy; mwptpf;fpd;Nwd;. ,e;j fhzp /njhlu;ghf 
mf;fiwAila egHfs; me;j guprPyidapy; fye;J 

nfhs;s Ntz;Lk;. Nkyjpf jfty;fSf;F ,y 

2258/26 kw;Wk; 15.12.2021 Mk; jpfjpAila mur 

mjptpNrl tu;j;jkhdp mwptpj;jiyg; ghu;f;fTk;.

ml;ltiz

 khfhzk; : Nky; khfhzk; 

khtl;lk; : nfhOk;G 

gpuNjr nrayhsu; 

fhupahyak; 

: fLtiy 

fpuhk Nrtfu; gpupT : ,yf;fk; 476V> 

khyk;ig Nkw;F 

fhzp mike;Js;s 

fpuhkk;/Cu; 

: khyk;ig 

Muk;g Rtl;L 

tiug;gl ,y

: nfh. 9934 

Jz;L ,y : 1 ,Ue;J 37 tiu 

nkhj;j Jz;Lfspd; 

vz;zpf;if 

: 37 

nkhj;j fhzpapd; 

tp];jPuzk;

: 4.7451 

n`f;Nlau;

Nf. rj;Ju kp`pJk; 

gpuNjr nrayhsu; 

fLtiy. 
2021.12 khjk; 23.Mk; jpfjp 

gpuNjr nrayfk; fLtiy

fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrhaj;jpl;lk; (CSIAP)

fkj;njhopy; mikr;R

cyf tq;fpapdhy; epjpaplg;gl;lJk; fkj;njhopy; mikr;rpdhy; mKy;elhj;jg;gLtJkhd 

fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrhaj;jpl;lkhdJ 5 tUl fhyg;gFjpf;F (2019 ,ypUe;J 

2024 tiuAk;) nraw;gLk;. tl Nky;> tl kj;jpa> fpof;F> tlf;F> njw;F kw;Wk; Cth Mfpa MW 

khfhzq;fspy; milahsk; fhzg;gl;l fhyepiyf;F jPtpukhf ghjpg;gila$ba gpuNjrq;fspy; 

fhyepiy khw;wj;ij Nkk;gLj;Jtjd; %yk; mitfspy; tptrha cw;gj;jpj;jpwid Nkk;gLj;JtNj 

,r;nraw;pl;lj;jpd; Nehf;fkhFk;. ,r;nraw;wpl;lj;jpd; kjpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s MFnrythdJ 125 

kpy;ypad; m.I.nlhyuhFk;. 

xg;ge;j mbg;gilapy; ,r;nraw;wpl;lj;jpy; gpd;tUk; gjtpfSf;fhf ,yq;if gpui[fs;plkpUe;J 

tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. xt;nthU tFjpapd; fPOk; toq;fg;gl;Ls;s gpd;tUk; jifik 

kw;Wk; mDgtk; Mfpatw;iw tpz;zg;gjhhpfs; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

(1) nraw;wpl;l gpujp gzpg;ghsh; (gpv]; 2) – tl Nky; khfhzk;

 jifikfs; - fPNoAs;s (m)> (M)> (,) my;yJ (<) ,w;fhdJ. 

 (m)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l tptrhak;/ nghwpapay;/ 
nghUshjhuk;/ rKf tpQ;Qhdq;fs; Mfpatw;wpy; rpj;jpfukhf g+h;j;jp nra;ag;gl;l ,skhzpg; 

gl;lk; my;yJ gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; chpj;jhd Jiwapy; epfuhd 

jifiknad mq;fPfhpf;fgl;l jifik my;yJ chpj;jhd Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

njhopy;rhh; epWtdnkhd;wpypUe;J ngwg;gl;l ,ize;j mq;fj;Jtnkhd;W/ epfuhd 
njhopy;rhh; jifiknahd;Wld; epUthf kl;lj;jpy; gl;lg;gpd; jifikg;gl;lj;Jld; Mff; 

Fiwe;jJ 13 tUl mDgtj;jpy; 6 tUlq;fs; rpNu\;l epUthf kl;lj;jpy; ,Ue;jpUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

 (M)   gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l NkNyAs;s Jiwfspy; 

rpj;jpfukhf g+h;j;jp nra;ag;gl;l ,skhzpg; gl;lk; my;yJ chpj;jhd Jiwapy; gl;lg; 

gbg;gpw;fhd epfuhd jifiknad gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l jifiknahd;W mj;Jld; $l;bize;j/ gl;lak; ngw;w mq;fj;Jtk; 

my;yJ chpj;jhd Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtdnkhd;wpypUe;J ngw;w 

epfuhd njhopy;rhh; jifik my;yJ chpj;jhd Jiwapy; gl;lg;gpd; gl;lk; mj;Jld; 

epUthf kl;lj;jpy; 11 tUl jifikg;gpd; gl;l mDgtj;jpy; 5 tUlq;fs; rpNu\;l epUthf 

kl;lj;jpy; ,Ue;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

 (,)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l NkNyAs;s Jiwfspy; 

rpj;jpfukhf g+h;j;jp nra;ag;gl;l ,skhzpg; gl;lk; my;yJ chpj;jhd Jiwapy; gl;lg; 

gbg;gpw;fhd epfuhd jifiknad gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l jifiknahd;W mj;Jld; $l;bize;j/ gl;lak; ngw;w mq;fj;Jtk; 

my;yJ chpj;jhd Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtdnkhd;wpypUe;J ngw;w 

epfuhd njhopy;rhh; jifik my;yJ chpj;jhd Jiwapy; gl;lg;gpd; gl;lk; mj;Jld; 

epUthf kl;lj;jpy; 09 tUl jifikg;gpd; gl;l mDgtj;jpy; 4 tUlq;fs; rpNu\;l epUthf 

kl;lj;jpy; ,Ue;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

 (<)  ehlshtpahPjpapyhd murhq;f Nritapy; I  Mk; ju mYtyh; my;yJ chpj;jhd Jiwapy; 

epfuhd epyguk; mj;Jld; I  Mk; ju gjtpapy; Mff; Fiwe;jJ 5 tUl mDgtk;. 

RUf;fkhd gzp tpsf;fk;: khfhzj;jpd; midj;J chpj;jhd gq;fhsh; Kftuhd;ikfSld; 

kpfneUf;fkhd ,izg;nghd;iw ngWk; mNj Ntisapy; khfhzj;jpd; jPtpukhf ghjpf;fg;gl;l 

gpuNjrq;fspy; mgptpUj;jpia jpl;lkply;> mgptpUj;jp nra;jy;> epiwNtw;wy; kw;Wk; gy;epiy 

mgptpUj;jpfis eph;tfpj;jy;> nraw;wpl;l gzpg;ghshpd; Nkw;ghh;itapd; fPo; nraw;wpl;l gpujp 

gzpg;ghshpd; mYtyf epjpaply; kw;Wk; epUthf Kfhikj;Jtk;.

(2)  ePh; tsq;fs; mgptpUj;jp tpN\lj;Jdh; (gpv]; 3) – 2 gjtpfs; tl Nky;; kw;Wk; Cth 
khfhzj;jpy;

 jifik: fPNoAs;s (m)> (M) kw;Wk; (,) ,w;fhdJ

 (m)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l nghwpapaypy; 

rpj;jpfukhf g+h;j;jp nra;ag;gl;l ,skhzpg; gl;lk; my;yJ gy;fiyf;fof khdpaq;fs; 

Mizf;FOtpdhy; chpj;jhd Jiwapy; epfuhd jifiknad mq;fPfhpf;fgl;l jifik 

my;yJ chpj;jhd Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtdnkhd;wpypUe;J ngwg;gl;l 

,ize;j mq;fj;Jtnkhd;W/ epfuhd njhopy;rhh; jifiknahd;Wld; chpj;jhd Jiwapy; 

epUthf kl;lj;jpy; gl;lg;gpd; jifikg;gl;lJld; Mff; Fiwe;jJ 12 tUl mDgtk;. 

 (M)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl; l nghwpapaypy; rpj;jpfukhf 

g+h;j;jp nra;ag;gl;l ,skhzpg; gl;lk; my;yJ gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; 

chpj;jhd Jiwapy; epfuhd jifiknad mq;fPfhpf;fgl;l jifik my;yJ chpj;jhd 

Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtdnkhd;wpypUe;J ngwg;gl;l ,ize;j 

mq;fj;Jtnkhd;W/ epfuhd njhopy;rhh; jifiknahd;Wld; chpj;jhd Jiwapy; gl;lg;gpd; 

gl;lnkhd;W mj;Jld; epUthf kl;lj;jpy; 9 tUl gl;lg;gpd; jifikg;gl;l mDgtk;. 

 (,)  ehlshtpahPjpapyhd murhq;f Nritapy; I  Mk; ju mYtyh; my;yJ chpj;jhd Jiwapy; 

epfuhd epyguk; mj;Jld; I  Mk; ju gjtpapy; Mff; Fiwe;jJ 4 tUl mDgtk;. 

RUf;fkhd gzp tpsf;fk;: jPtpukhf ghjpf;fg;gl;l gpuNjrq;fspy; ePh; tsq;fs; kw;Wk; gy;epiy 

ePh;g;ghrd jpl;lq;fs;> ePh;g;ghrd mgptpUj;jp kw;Wk; tptrha ePh; Kfhikj;Jt jiyaPLfs; 

Mfpatw;wpw;fhd Muha;r;rpfs; Njitg;gLfpd;wd. ePh;g;ghrd Kfhikj;Jtk; mlq;fyhf tptrha ePh; 

Kfhikj;Jtj;jpw;fhf gy;tifahd jpl;lkplg;gl;l nraw;ghLfspd; tbtikg;Gf;fis kPs;Nehf;fkply;. 

(3) nraw;wpl;l fzf;fhsh; - (gpv]; 4) 2 gjtpfs; - tl Nky; khfhzj;jpy;

 jifik- fPNoAs;s (m) my;yJ (M) ,w;fhdJ.

 (m)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l fzf;fply; my;yJ epjp 

Mfpatw;wpy; rpj;jpfukhf g+h;j;jp nra;ag;gl;l ,skhzpg; gl;lnkhd;W my;yJ fzf;fply; 

my;yJ epjp Mfpatw;wpy; ngw;w gl;lj;jpw;F epfuhd jifiknad gy;fiyf;fof 

khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l jifiknahd;W my;yJ fzf;fply; 

my;yJ epjp Mfpatw;wpy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtdnkhd;wpypUe;J ngwg;gl;l 

$l;bize;j mq;fj;Jtk;/ epfuhd njhopy;rhh; jifiknahd;W mj;Jld; chpj;jhd 

Jiwapy; Mff; Fiwe;jJ 8 tUl gl;;lg;gpd; jifikg;gl;l mDgtk;. 

 (M)  ehlshtpahPjpapyhd murhq;f Nritapy; III/II  Mk; ju mYtyh; my;yJ Nkw;gl;lJ 

my;yJ chpj;jhd Jiwapy; epfuhd epyguk; mj;Jld; III/II  Mk; ju gjtpapy; Mff; 

Fiwe;jJ 8 tUl mDgtk;. 

RUf;fkhd gzp tpsf;fk;: Vw;Gilj;jhd tpz;zg;gjhhpahdth; murhq;f fzf;fply; Kiwik> 

Mjd Kfhikj;Jtk; kw;Wk; fsQ;rparhiyfs; Kfhikj;Jtj;jpy; ghpr;raKs;stuhftpUj;jy; 

Ntz;Lk;. cyf tq;fp kw;Wk;/ my;yJ MDB  ,dhy; epjpaplg;gl;l nraw;wp;l;lq;fspy; gzpahw;wpa 

mDgtj;jpw;F Kd;Dhpik toq;fg;gLk;. 

4. cs;sf fzf;fha;thsh; (gpv]; 4) – nraw;wpl;l Kfhikj;Jt myF

 jifik – fPNoAs;s (m) my;yJ (M) ,w;fhdJ.

 (m)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l chpj;jhd Jiwapy; 

rpj;jpfukhf g+h;j;jp nra;ag;gl;lnjhU ,skhzpg; gl;lk; my;yJ fzf;fply; my;yJ 

epjp Mfpatw;wpy; jifikf;fhd gl;lj;jpw;F epfnud gy;fiyf;fof khdpaq;fs; 

Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lnjhU jifiknahd;W my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l 

njhopy;rhh; epWtdnkhd;wpypUe;J ngw;w $l;bize;j mq;fj;Jtk;/ epfuhd njhopy;rhh; 
jifiknahd;W mj;Jld; chpj;jhd Jiwapy; Mff; Fiwe;jJ 8 tUl gl;lg;gpd; 

jifikg;gl;l mDgtk;. 

 (M)  ehlshtpahPjpapyhd murhq;f Nritapy; III/II  Mk; ju my;yJ Nkw;gl;lJ my;yJ 

epfuhd epyguk; mj;Jld; III/II  Mk; ju gjtpapy; Mff; Fiwe;jJ 8 tUl mDgtk;. 

NkNyAs;s midj;J gjtpfSf;fhd Nkyjpf Njitg;ghLfs;:

1.  murhq;f fzf;fha;T nraw;ghL kw;Wk; epWTjypy; mDgtk; mj;Jld; GOSA  eilKiwf;fikthf 

Kiwahd epjpaply;> fzf;fha;T kw;Wk; fl;Lg;ghl;L Kiwik Mfpatw;wpy; mDgtk;. 

2.  ntspehl;L epjpaplg;gl;l nraw;wpl;lq;fspy; ~fzf;fha;thsuhf| Ntiy nra;j mDgtk; 

tpUk;gj;jf;fJ. 

3. fzpdp mwpT

4. Mq;fpyj;jpy; Njh;r;rp.

nghJthd epge;jidfs;:

 m. tanjy;iy: tpz;zg;gj;ij %Lk; jpfjpad;W mWgj;jp %d;W 

  (63) tajpw;F FiwthftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

 M. Ntiytha;g;gpd; epge;jidfs;:

    midj;J epakdq;fSk; Muk;gj;jpy; xU tUl fhyg;gFjpf;fhFnkd;gJld; jpUg;jpfukhd 

nraw;ghl;bd; mbg;gilapy; ePbg;G mike;jpUf;Fk;. Njitg;ghl;bf;fikthf nraw;wpl;l 

Ntiyj;jsq;fSf;F Copah; gazk; nra;tjw;F Njitg;gLj;jg;gLthh;fs;. 

 ,. rk;gsk;:

    2019 khh;r; 5 Mk; jpfjpaplg;gl;lJk; 01/2019 vd;w ,yf;fKilaJkhd Kfhikj;Jt 

Nritfs; Rw;wwpf;ifapd; mbg;gilapy; xt;nthU gjtpf;Fkhd rk;gsk; mike;jpUf;Fk;. 

 <. Neh;Kfg;ghPl;ir:

   jifikfs; kw;Wk; mDgtj;jpd; mbg;gilapy; njhpT nra;ag;gl;l tpz;zg;gjhhpfs; 

NeUf;FNeuhd my;yJ nka;epfuhd Neh;Kfg;ghPl;irnahd;wpw;F miof;fg;gLthh;fs;. 

tpz;zg;gq;fs;:

   2022 rdthp 18 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf fPNo toq;fg;gl;Ls;s 

Kfthpia te;jilAk; tifapy; gjpTj; jghypy; midj;J tpz;zg;gjhhpfSk; mth;fspd; 

tpz;zg;gq;fis RajuT kw;Wk; cwtpduy;yhj ,U ghpe;Jiuahsh;fs; kw;Wk; midj;J 

rhd;wpjo;fspd; gpujpfs; Mfpatw;Wld; ,izj;J mDg;GkhW Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpd;wdh;. 

   jw;NghJ murhq;f / XusT muR rhh;e;j Nritfspy; gzpahw;Wk; tpz;zg;gjhhpfs; 

mth;fspd; tpz;zg;gq;fis mth;fsJ chpj;jhd jpizf;fs jiyth;f@lhfNt 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

   xU gjtpf;F Nkyjpfkhf tpz;zg;gpj;jhy; jdpj;jdpahd tpz;zg;gq;fs; jdpj;jdpahd 

jghYiwfspy; Nrh;f;fg;gl;L mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. 

   tpz;zg;gj;ij mlf;fpAs;s jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtp 

kw;Wk; khfhzk; Mfpad njspthf Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

   NkNyAs;s Ml;Nrh;g;Gf;fSf;F fkj;njhopy; mikr;R nrayhshpd; jPh;khdNk ,WjpahdJk; 

KbthdjhFk;. 

nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>

fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lk;>

fkj;njhopy; mikr;R>

61/1, vk;.b.Vr;. [ath;jd khtj;ij>

khjpd;dhnfhl> ,uh[fphpa.

Nkyjpf jftYf;F jaT nra;J www.csiap.lk   vd;gij ghh;itaplTk;. 

nraw;wpl;l gjtpepiy mYtyh;fspd; Ml;Nrh;g;G

,yq;if tq;fp
1968Mk; Mz;bd; 34Mk; ,yf;fr; rl;lj;jhYk; 1974Mk; Mz;bd; 10Mk; ,yf;f 

mjpfhur;rl;lj;jhYk; 2000Mk; Mz;bd; 54Mk; ,yf;fr; rl;lj;jhYk; jpUj;jg;gl;lthW 

,yq;if tq;fpf; fl;lisr;rl;lj;jpd; 21 Mk; gpuptpd;fPo; (397Mk; mj;jpahak;) 

ntspaplg;gLk; mwptpj;jy;

2021.07.15 md;W eilngw;w $l;lnkhd;wpy; ,t;tq;fpapd; gzpg;ghsu; rig tpNrlkhfTk; 

VfkdjhfTk; jPu;khdpj;jjhtJ:

1.  gpurpj;j nehj;jhupR v];. Mu;. b rpy;th mj;jhl;rpg;gLj;jpa 2013.11.19Me; jpfjpa 

<l;LKwp ,y. 4694> 2016.03.01Me; jpfjpa <l;LKwp ,y. 4866> gpurpj;j nehj;jhupR b. 

tPuR+upa mj;jhl;rpg;gLj;jpa 2016.11.08Me; jpfjpa <l;LKwp ,y. 3290> 2016.12.14Me; 

jpfjpa <l;LKwp ,y. 3485> 2018.07.30Me; jpfjpa <l;LKwp ,y. 3565 vd;gtw;wpd; 

Ngupy; ,y. 118 A> nfhl;lWg;Ng> ul;nlhYt vd;w Kftupiar; Nru;e;j 

tiuaWf;fg;gl;l Afe;j v];. v];. l;Nubq; (jdpahu;) epWtdj;jhuplkpUe;J mtu;fs; 

ngw;Wf;nfhz;l &. 15>000>000.00 (gjpide;J kpy;ypad; &gha;) njhifapyhd epue;ju 

Nkyjpfg;gw;wpd; kPJ 17>117>260.27 &ghAk; (gjpNdO kpy;ypad; E}w;Wg;gjpNdohapuj;J 

,UE}w;W mWgJ &gha; ,Ugj;NjO rjk;) &. 32>000>000.00 (Kg;gj;jpuz;L kpy;ypad; 

&gha;) njhifapyhd njhlu; fld; vy;iy kPJ &. 6>512>474.17 (MW kpy;ypad; 

Ie;E}w;Wg; gd;dpuz;lhapuj;J ehD}w;W vOgj;J ehd;F &gha; gjpNdO rjk;)> &. 

9>821>930.52 (xd;gJ kpy;ypad; vz;Z}w;W ,Ugj;Njhuhapuj;Jj; njhs;shapuj;J 

Kg;gJ &gha; Ik;gj;jpuz;L rjk;)> &. 6>446>594.97 (MW kpy;ypad; ehD}w;W 

ehw;gj;jhwhapuj;J Ie;E}w;Wj; njhz;Z}w;W ehd;F &gha; njhz;Z}w;NwO rjk;)> 

&. 5>596>850.90 (Ie;J kpy;ypad; Ie;E}w;Wj; njhz;Z}w;whwhapuj;J vz;Z}w;W 

Ik;gJ &gha; njhz;Z}W rjk;)> &.7>060>967.75 (VO kpy;ypad; mWgjpdhapuj;Jj; 

njhs;shapuj;J mWgj;NjO &gha; vOgj;ije;J rjk;)> &. 3>807>347.67 (%d;W 

kpy;ypad; vz;Z}w;Nwohapuj;J Ke;E}w;W ehw;gj;NjO &gha; mWgj;NjO rjk;)> &. 

11>676>861.08 (gjpndhU kpy;ypad; mWE}w;W vOgjhj;jhwhapuj;J vz;Z}w;W 

mWgj;njhU &gha; vl;Lr; rjk;) Nghd;w njhiffSk; &.15>000>000.00 (gjpide;J 

kpy;ypad; &gha;) njhifapyhd jtizf; fld; kPJ 19>798>395.40 &ghAk; 

(gj;njhd;gJ kpy;ypad; vOE}w;Wj; njhz;Z}w;nwl;lhapuj;J Ke;E}w;Wj; njhz;Z}

w;iwe;J &gha; ehw;gJ rjk;) &. 4>579>000.00 (ehd;F kpy;ypad; Ie;E}w;W 

vOgj;njhd;gjhapuk; &gha;) njhifapyhd KjyhtJ kPsl;ltizf; fld; kPJ 

5>867>356.21 &ghAk; (Ie;J kpy;ypad; vz;Z}w;W mWgj;Njohapuj;J Ke;E}w;W 

Ik;gj;jhW &gha; ,Ugj;njhU rjk;) tl;bAk; KjYkhf tUkjpahfTs;sNjhL &. 

15>000>000.00 (gjpide;J kpy;ypad; &gha;) njhifapyhd epue;ju Nkyjpfg;gw;W> &. 

3>935>000.00 (%d;W kpy;ypad; njhs;shapuj;J Kg;gj;ije;jhapuk; &gha;) njhifapyhd 

KjyhtJ njhlu; fld;> &.6>032>000.00 (MW kpy;ypad; Kg;gj;jpuz;lhapuk; &gha;) 

njhifapyhd ,uz;lhtJ njhlu; fld;> &. 3>940>000.00 (%d;W kpy;ypad; 

njhs;shapuj;J ehw;gjhapuk; &gha;) njhifapyhd %d;whtJ njhlu; fld;> &. 

3>406>000.00 (%d;W kpy;ypad; ehD}w;whwhapuk; &gha;) njhifapyhd ehd;fhtJ 

njhlu; fld;. &. 4>279>000.00 (ehd;F kpy;ypad; ,Uehw;W vOgj;njhd;gjhapuk; 

&gha;) njhifapyhd Ie;jhtJ njhlu; fld;> &. 2>375>000.00 (,uz;L kpy;ypad; 

Ke;E}w;W vOgj;ije;jhapuk; &gha;) njhifapyhd MwhtJ njhlu; fld;> &. 

8>015>000.00 (vl;L kpy;ypad; gjpide;jhapuk; &gha;) njhifapyhd VohtJ njhlu; 

fld;> &. 15>000>000.00 (gjpide;J kpy;ypad; &gha;) njhifapyhd jtizf; fld;> 

&. 4>579>000.00 (ehd;F kpy;ypad; Ie;E}w;W vOgj;njhd;gjhapuk; &gha;) 

njhifapyhd KjyhtJ kPsl;ltizf; fld; Kjyhd fld;fspd; Kjy; epYitkPJ 

nfhLg;gdTj; jpfjp tiu Mz;Lf;F KiwNa 16.0% 15.0%> 15.0%> 15.0%> 16.0%> 

16.0%> 15.00%> 16.00%> 14.0%> 17.0% vd;w tPjq;fspy; jpul;lg;glNtz;bAs;s 

Nkyjpf tl;bAk; tq;fpf;F tUkjpahfTs;sJ.

2.      Nkw;Fwpj;j 4694> 4866> 3290> 3485> 3565 vd;w ,yf;fq;fisf; nfhz;l <l;LKwpfspd; 

Ngupy; ngwg;gl;l fld; trjpfs; kPJ tUkjpahfTs;s 93>706>038.94 &ghitAk; 

(njhz;Z}w;W %d;W kpy;ypad; vOE}w;whwhapuj;J Kg;gj;njl;L &gha; njhz;Z}

w;W ehd;F rjk;) mj;Jld; 2021.05.19Mk; jpfjpapypUe;J tpw;gidj; jpfjp tiuahd 

Nkw;Fwpj;j tl;biaAk; ,yq;if tq;fpf; fl;lisr;rl;lj;jpd; 26Mk; gpuptpd;fPo; 

mwtplj;jf;f nryTfs; kw;Wk; gzq;fisAk; mwtpLk; nghUl;L ,q;F fPNo 

ml;ltizapy; tpgupf;fg;gl;Ls;s ,yq;if tq;fpf;F <Litj;j nrhj;ij ,yq;if 

tq;fpf; fl;lisr;rl;lj;jpd; 19Mk; gpupT (397Mk; mj;jpahak;) kw;Wk; mjd; 

jpUj;jq;fSf;fika gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gjw;F ,y. 50/3 tp`hu khtj;ij> 

nfhyd;dhit vd;Dk; Kftupiar; Nru;e;j uP md;l; vr; xf;\d;]; VyepWtdj;jpd; 

Vyjhuu; jpU. vk;.vr;.up. Jrpj;j fUzhuj;dTf;Fk; ,yq;if tq;fpf; fl;lisr;rl;lj;jpd; 

21Mk; gpupTf;fika ,j;jPu;khdj;jpd; mwptpj;jiy ntspapLtjw;F ,yq;if tq;fp 

jiyefuf; fpisapd; mwtply; kw;Wk; fld; Nkw;ghu;itg; gpupT KfhikahsUf;Fk; 

,j;jhy; mDkjpAk; mjpfhuKk; toq;fg;gLfpd;wJ.

NkNy Fwpg;gplg;gl;l KjyhtJ ml;ltiz

1. Nky; khfhzk; - fk;g`h khtl;lk; - ePu;nfhOk;G gjpthsu; gpupT - mSj;FU 

Nfhuis - uhfk; gw;W - fl;lhd gpuNjr nrayfg; gpupT kw;Wk; gpuNjr rig 

vy;iyf;Fl;gl;l 203 - fNznghy fpuhk Nrtfu; gpuptpYs;s nfhl;lWg;Ng vd;w 

fpuhkj;jpy; mike;Js;s kPf`tj;ij vd mwpag;gLk; (771Mk; ,yf;f cWjpapy; 

kpy;yf`tj;ij vdf; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ) fhzpapd; cupkk; ngw;w epy msitahsu; 

it. Nf. rkurpq;f jahupj;j 2011.04.04Me; jpfjpa 488Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; 

tpgupf;fg;gl;Ls;s fhzpj;Jz;L 1 vd milahsg;gLj;jg;gl;Ls;s gpupf;fg;gl;lJk; vy;iy 

tiuaWf;fg;gl;lJkhd fhzpahdJ tlf;fpy; (gpuNjr rigf;Fr; nrhe;jkhd) ghijiaAk; 

fpof;fpy; b.vr;.gp.v];. jp];]ehaf;fhTf;Fr; nrhe;jkhd fhzpiaAk; (cupkk; ngw;w epy 

msitahsu; lgps;A+. b. N[k;]; jahupj;j 1961.11.07Mk; jpfjpa 995Mk; ,yf;f 

tiuglj;jpy; tpgupf;fg;gl;Ls;s fhzpj;Jz;L B) njw;fpy; vy;.gp. Atdp]; mg;G`hkp 

vd;gtUf;Fr; nrhe;jkhd fhzpiaAk; Nkw;fpy; rp. RutPu; vd;gtUf;Fr; nrhe;jkhd 

fhzpiaAk; vy;iyfshff; nfhz;Ls;sNjhL Fwpj;j 488Mk; ,yf;f tiuglj;jpd;gb 

xU Vf;fu; ,Ugj;jhW jrk; Ie;J G+r;rpak; Ngu;r;Rfs; (A1.R0.P26.50) gug;gsitAk; 

mjdfj;Jf; fhzg;gLk; midj;ijAk; nfhz;Ls;sJ.

fhzpj;Jz;L 1 vd milahsg;gLj;jg;gl;l Fwpj;j fhzpahdJ fPNo tpgupf;fg;gLk; 

fhzpapd; kw;nwhU tptuzk; MFk;.

Nkw;Fwpj;j nfhl;lWg;Ng vd;w fpuhkj;jpy; mike;Js;s kPy;yf`tj;ij vd mwpag;gLk; 

(kPf`tj;ij vdg; gjpag;gl;Ls;sJ) fhzpapd; cupkk; ngw;w epy msitahsu; 

lgps;A+.v];.v];. ngNuuh jahupj;j 2006.03.03Me; jpfjpa 5545/1Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; 

tpgupf;fg;gl;Ls;s gpupf;fg;gl;lJk; vy;iy tiuaWf;fg;gl;lJkhd fhzpahdJ tlf;fpy; 

(gpuNjr rigf;Fr; nrhe;jkhd) ghijiaAk; fpof;fpy; 995Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; 

tpgupf;fg;gl;Ls;s fhzpj;Jz;L BIAk; njw;fpy; vy;.gp. Atdp]; mg;G`hkp vd;gtUf;Fr; 

nrhe;jkhd fhzpiaAk; Nkw;fpy; re;jpuFkhu RutPu vd;gtUf;Fr; nrhe;jkhd 

fhzpiaAk; vy;iyfshff; nfhz;Ls;sNjhL 5545/1Mk; ,yf;f tiuglj;jpd;gb xU 

Vf;fu; ,Ugj;njhd;gJ Ngu;r;Rfs; (A1.R0.P29) gug;gsitAk; mjdfj;Jf; fhzg;gLk; 

midj;ijAk; nfhz;Ls;sJ.

5545/1Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; tpgupf;fg;gl;Ls;s fhzpahdJ fPNo tpgupf;fg;gLk; 

fhzpapd; kPs; epy msit MFk;.

Nkw;Fwpj;j nfhl;lWg;Ng vd;w fpuhkj;jpy; mike;Js;s kPy;yf`tj;ij vd mwpag;gLk; 

(kPf`tj;ij vdg; gjpag;gl;Ls;sJ) fhzpapd; cupkk; ngw;w epy msitahsu; lgps;A+. 

b. N[k;]; jahupj;j 1961.11.07Mk; jpfjpa 995Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; tpgupf;fg;gl;Ls;s 

gpupf;fg;gl;lJk; vy;iy tiuaWf;fg;gl;lJkhd fhzpahdJ tlf;fpy; P.W.D ghijiaAk; 

fpof;fpy; 995Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; tpgupf;fg;gl;Ls;s fhzpj;Jz;L BIAk; njw;fpy; 
995Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; tpgupf;fg;gl;Ls;s fhzpj;Jz;L DIAk; V.lgps;A+ [ajpyf;f 
vd;gtUf;Fr; nrhe;jkhd fhzpiaAk; Nkw;fpy; lgps;A+.gp.lgps;A+. [ajpyf;f vd;gtupd; 

thupRfSf;Fk; NtW rpyUf;Fk; nrhe;jkhd fhzpiaAk; vy;iyfshff; nfhz;Ls;sJ. 

995Mk; ,yf;f tiuglj;jpd;gb xU Vf;fu; ,Ugj;njhd;gJ Ngu;r;Rfs; (A1.R0.P29) 
gug;gsitAk; mjdfj;Jf; fhzg;gLk; midj;ijAk; nfhz;Ls;s ,f;fhzp ePu;nfhOk;Gf; 

fhzpg; gjptfj;jpy; H107/75Mk; gf;fj;jpy; gjpag;gl;Ls;sJ.

NkNy Fwpg;gplg;gl;l ,uz;lhtJ ml;ltiz

nghwpfspd; tpguk;

fld; ngw;wth; <Litj;j mirahg; nghwpfSk; cilikfSkhtd

No. DESCRIPTION MODEL NO. SERIAL 
NO.

COUNTRY OF 
ORIGIN

1 Water - Cool  oor standing anty 
room cooling Plant, Cooling Tower 
Water pump

HWL340, HWL 
170, HWL110

-- China

2 Cold Room of 13.8m, 9.8,6m -- -- China

3 Flack ice Machine -- -- China

4 Air Cooled Chiller with shell and 
tube evaporator 2 with 01 ton water 
tank

XC-CF10A -- China

5 Blast Freezer with plastic stack boxes 
& alumnae sheets 
(Size 3mx3mx2.4m)

-- -- China

6 Stainless steel band saw machine 
with 2 blades, voltage 38V, 50Hz,     
3 Phase

HB400A -- China

7 Cool Room 11.2m x 5.4mx3.5m, 
temperature 18-25c, Bitzer condens-
ing unit, evaporator

-- -- China

,yq;if tq;fpg; gzpg;ghsh; rigf; fl;lisg;gb

,yq;if tq;fp jpU. lgps;A.vk;.vr;.V.v];.v];.gp. Vf;fehaf;f>

jiyefuf; fpis> Kfhikahsh;>

jpfjp: 31.12.2021 (mwtply; kw;Wk; fld; Nkw;ghh;it)

,yq;if tq;fp

Njrj;jpd; tq;fpahsh;
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