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2022 ஜனவரி 4 செவவவாய்ககிழமை

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021

தமிழ் பேசுற கட்சிகள் எல்லாம் ஒண்டு 
பேந்து ஆவணதத தயலாரிச்சு இந்திய 
பிரதமருக்கு அனுப்பி வடக்கு கிழக்்க 
பிரிக்க பேலாகினமலாபம .....

உது நடக்கலாத கலாரியம் எண்டு 
அ்வக்கு வடிவலா ததரியும், விழுந்து 
கிடக்கிற தங்கிட தேயர பம் கட்டி எழுப்ே 
இத தவிர பவற வழியில்்...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

அஜ்வாத் பவாஸி   

பபரு்ளை பகுதியில் 
ஒமிகபரவான் த�வாற்றுககுள்-
ைவான நபர் ஒரு்ர் கண் -

டு பி டி க க ப ப ட் டு ள் ை � வா க 
பபரு்ளை த�வாகுதிககு 
தபவாறுபபவான பிர�ம 
சுகவா�வார  ள்த்திய

பேருவளையில் "ஒமிகபரோன்"   
த�ோற்ோைர் கண்டுபிடிப்பு

ஒமிகபரவான் பர்லவால் பல நவாடுகள் பவாதிக-
கபபட்டுள்ை பபவாதிலும் இலஙளகயில் 
ஒமிகபரவான் பர்ல் கட்டுபபடுத்-
�பபட்டுள்ை�வாக சுகவா�வார

நோட்டில் "ஒமிகபரோன்" ளவரஸ் 
ேரவல் பூரண கட்டுப்ேோட்டிறகுள்

யவார் தபரிய்ர், யவார் சிறிய்ர் 
என்்ற ஏற்்றத் �வாழ்வு பிரச்-
சிளன கவாரணமவாகப்

யவார் சபரியவர், யவார் சிறியவர் எனபதே பிரச்சிமன; 

 இந்தியவாவிடமிருந்து 900 மில் -
லியன் தடவாலர் தபறுமதியவான 
நிதி  உ�வி இம்மவா�ம் இலங -
ளகககு கிளடககும் என 
�க்ல்கள்  

இந்தியோவிடமிருந்து 
900 மில். தடோலர்

நிதியு�வி கிளடககும்

ேஸ் கட்டணம் 
17 வீ�த�ோல் அதிகரிப்பு

பஸ் கட்டணஙகள் 17.44 ச� 
வீ�த்�வால் அதிகரிககபபட்டுள்-
ைது. இந்� கட்டண உயர்வு 
ஜன்ரி 05 ஆம் திகதி 
மு�ல் அமுலுககு 

 பிர�மர் மஹிந்� ரவாஜபக ஷ ப�வி விலகப பபவா்�வாக பிர�வான 
ஊடகஙகளிலும் சமூக ஊடகஙகளிலும் கடந்� சில தினஙகைவாக 
தசய்தி த்ளியிடபபடுகி்றது. பநற்ள்றய தினத்திலும் (03) அவ்-
்வா்றவான தசய்திகள் த்ளியவாகியுள்ைப�வாடு அந்�ச் 
தசய்திகள் உண்ளமககு பு்றம்பவானள்யவாகும் என

பிர�மர் ே�வி விலகுவ�ோக   
ேரவும் தெய்தி வ�ந்திபய!

ஜனவாதிபதிளய அ்மதிககும் ் ளகயில் சமூக 
ஊடகஙகளிபலவா அல்லது ப்று ஊடகஙக-
ளிபலவா அறிகளககளை த்ளியிடப்வா 
அல்லது பரிமவாறிக தகவாள்ைப்வா

ஜனோதிேதிளய அவமதிககும் 
பேஸ்புக ேதிவுகளுககு �ளட

தகவாபரவானவா ள்ரஸ் அச்சம் 
கவாரணமவாக சிட்னியில் உள்ை 

இலஙளகத் துளணத் தூ�-
ரகம் �ற்கவாலிகமவாக 
மூடபபட்டுள்ைது.

சிட்னியிலுள்ை இலஙளக
துளணத தூ�ரகததிறகு பூட்டு!

த�ஹி்ளை கடற்களரயில் மு�-
ளலயின் �வாககு�லுககு இலககவாகி 
சுழிபயவாடி ஒரு்ர் உயிரிழந்துள் -
ைவார். மீன்பிடியில் ஈடு -
பட்டு ்ந்� சுழிபயவாடி 

மு�ளல �ோககி ஒருவர் ேலி

எம்.ஏ. அமீனுல்லவா 

தபரும்பபவாகத்திற்கவாக அரசவாஙகம் 
்ழஙகிய உரத்ள� பயன்படுத்�வா� வி -்
சவாயிகளுககு வி்சவாய நஷடஈடு ்ழங -
கபபட மவாட்டவாது.

அரசவாஙகத்தினவால் அனுமதிககபபட்ட 
பச�ன பசளைளய மவாத்திரம் பயன்ப-
டுத்தி, பயிரிட்டு அதில் குள்றந்�ை்வான 

விளைச்சல் கிளடககபதபறும் வி்சவா -
யிகளுககு மவாத்திரபம இவ்  இழபபீடு 
்ழஙகபபடும் என வி்சவாய அளமச்சர் 
மஹிந்�வானந்� அளுத்கமபக த�ரிவித்-
துள்ைவார்.

4 ்ளகயவான உரஙகள் �ற்பபவாது வி -்
சவாயிகளுககு அரசவாஙகத்தினவால் 
்ழஙகபபட்டுள்ைது. அ�ளன

அரசு வழஙகிய உரதள� ேயன்ேடுத�ோ� 
விவெோயிகளுககு நஷடஈடு கிளடயோது 

டுபவாயில் நமைசபறும் ெர்வதேெ ்கண்கவாட்சியில் இலஙம்க பவார்மவயவாளர் கூைம் தநற்று திறந்து 
மவக்கபபட்ைது. இதில் சவளிவிவ்கவார அமைச்ெர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் உமரயவாற்றுவமே ்கவாணலவாம்.  

ே்கவல் ைற்றும் ஊை்கத்துமற அமைச்சின புதிய செயலவாளர் அனுஷ சபல்பிட்ை  தநற்று (03) ்கைமை-
்கமள சபவாறுபதபற்ற தபவாது..    

புத்ேவாணடின முேல் நவாள் பணி்கமள மவபவ ரீதியவா்க ஆரம்பிககும் நி்கழ்வு தலக்ஹ -
வுஸ் நிறுவனத்தில் தநற்று நமைசபற்றது. நிறுவனத் ேமலவர் ஜனவாதிபதி ெட்ைத்ேரணி 
ைபிள்யூ. ேயவாரத்ன குத்துவிளகத்கற்றுவமேயும் பணிபபவாளர் ெமப உறுபபினர்்கள் 
ைற்றும் அதி்கவாரி்கமளயும் பைத்தில் ்கவாணலவாம். 
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கூட்டு ஆவணம் விரைவில் 
இந்தியாவுக்கு அனுப்பப்படும்

அதமரிகக விஞ்ோனிகளின் ஆய்வு கூறுகி்து 

ஷம்ஸ் பவாஹிம்

புதிய சட்டம் �யவாரிககபபட்ட�ன் 
பின்னர் மவாகவாண சளபத் ப�ர்�ளல 
நடத்� முடியும் என அளமச்சர் 
திபனஷ குண்ர்�ன த�ரிவித்�வார். 

மவாகவாண சளபத்  ப�ர்�ல் �வாம�-
மவா்து த�வாட ர்பில் ஊடகவியலவா-
ைர்கள் எழுபபிய பகள்விகளுககு 
பதிலளிககும் பபவாப� அளமச்சர் 
பமற்கண்ட்வாறு குறிபபிட்டவார்.  

ப�ர்�ல் நடத்� அரசவாஙகம் 

�யவாரவாக உள்ைது.  ப�ர்�ல் மவாற்்றம் 
த�வாடர்பவாக குழுவின் �ளல்ர் 
என்்ற ்ளகயில் அஙகும் கட்சி-
களின் கருத்து பகவாரபபட்டது. 
�்்றவான சட்டத்திற்கு 
அன்று கட்சிகள்  ளகதூககி

மாகாண சபப பதரதபல 
விபரவாக நடத்த முயற்சி

தடைகடை கைந்து புதிய பயணதடத மேற்கொளை தயொரொகமே உளமைன்: ஜனொதிபதி
இலஙளக நவாட்டின் ஜனவாதிப-

தியவாக என்ளனத் த�ரிவு தசய்� 
மககளின் அபிலவாளஷகளை 
நிள்றப்ற்று்�ற்கவாக இது்ளர 
நவாம் எதிர்தகவாண்ட �ளடகளைக 
கடந்து, புதிய பயணத்ள� பமற்-
தகவாள்ை �யவாரவாக உள்ை�வாக ஜனவாதி-

பதி பகவாட்டவாபய ரவாஜபக ஷ த�ரி -
வித்துள்ைவார்.

பமலும் அ�ற்கவாகக கடுளம-
யவான முடிவுகளை எடுககப்ண்டி 
இருந்�வால், அ�ற்கும் நவான் �யவாரவா-
கப் இருககிப்றன் எனவும் ஜனவா -
திபதி த�ரிவித்துள்ைவார்.

ஜனவாதிபதி பகவாட்டவாபய ரவாஜபக-
ஷவுககு ”ஸ்ரீ லஙகவாதீஸ்்ர பத்ம 
விபூஷன” விருது பநற்று முன்தி-
னம் (02) ஞவாயிற்றுகிழளம மஹவா 
விஹவார ்சஙசிக பகவாட்பட ஸ்ரீ 
கல்யவாணி சவாமஸ்ரீ �ர்ம 
மஹவா சஙக

எனரனைத் தெரிவு தெயெ மக்்களின அபிலாரை்கரை 
நிரைவவறை ்கடுரமயானை தீரமானைங்கள் எடுக்்கப்படும் 

விவெவாய அமைச்ெர் ைஹிந்ேவானந்ே திட்ைவட்ைைவா்க சேரிவிபபு

பிரேைர் அலுவல்கம் அறிகம்கயில் சேரிவிபபு 

-சபவாலிஸ் ஊை்கப தபச்ெவாளர் சேரிவிபபு 06 06

 ஆரம்ேக கட்டணம் 3 ரூேோவோல் உயர்வு  

ளகசெோததிடுவதில் எவ்வி� சிககலுமில்ளல
03

48 ்தொற்ொைமர இதுேடரயில் கண்டுபிடிப்பு  சுகொதொர தரப்பு உஷொர்; ேககள பூரண ஒததுடைப்பு 

ஒரு �ரப்பு அதமரிககோவுககு!
மறு�ரப்பு 13 அமுலோககததிறகு

யொழ். ஊைக 
ேொநொட்டில் சிறிதரன் 

MP நடகச்சுடே  

-்தஹிேடை கைறகடரயில் மநறறு சமபேம

இலஙர்கக்கு ்கடத்ெவிருந்ெ 
875 Kg மஞெள் ்பறிமுெல்!

�மிழக களரபயோர வீட்டில் கண்டுபிடிப்பு 
03

'ஒமிக்வைான' தொறறு 
நுரையீைரல ்பாதிக்்காது! இலத்திைனியல் அரடயாை 

அட்ரட்கள் அறிமு்கம் 

15 வயதிறகு பமறேட்ட ெகலருககும்

03

புதிய ெட்டதள� �யோரிதது ேோரோளுமன்் அனுமதி கிளடத�தும்

ப�ர்�ளல நடத� அரெோஙகம் �யோரோகபவ உள்ைது

அன்று �வ்ோன ெட்டததிறகு ளக உயர்ததிய�ன் விளைவிளன 
இன்று அனுேவிகக பநரிட்டுள்ைது என்கி்ோர் அளமசெர் திபனஷ   

06
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வெளி ந�ோயோளர் ஆரம்ப பிரிவு 
்பரிந�ோதனை பிரிவு திறந்து னெப்பு
ஹற்றன் விசேட நிருபர்

இராஜங்க அமைசேர் ஜீவன் த�ாணடைா-
னின் நிதி  ஒதுக்கீட்டில் டிக்ச்காயா கிளங்கன் 
ஆ�ார மவத்தியோமையில்  22 மில்லியன் ரூபா 
தேைவில் நிர்ைாணிக்்கபபட்ட தவளி ச�ாயாளர் 
ஆரமபபிரிவு, பரிசோ�மை பிரிவு என்பை 
ச�ார்வூட் பிரச�ே ேமபயின் �மைவர் ச்க.ச்க.
ரவியின் �மைமையில்  ச�றறு(03) தி்றந்து மவக் -
்கபபட்டது.

டிக்ச்காயா தவளிச�ாயாளர் பிரிவுக்கு வரும 
ச�ாயாளர்்களின் எணணிக்ம்க அதி்கரிபபு ்கார -
ணைா்கவும,மவத்தியோமையில் �ஙகி நின்று  
சிகிசமே த்காளபவர்்களின் வேதி ்கருதியும இந்� 
பிரிவு நிர்ைாணிக்்கபபட்டுளளது.

டிக்கோயோ கிளஙகன் வைத்தியசோவை

பிள்ளைக்ளை துன்புறுத்திய 
தந்த ப�ொலிஸொரொல் ்கது

ஹற்றன் சுழறசி நிருபர்

ஹற்றன் - குடா்கை ேைகி 
ைாவத்ம� பிரச�ேத்தில் சிறு-
வர்்கள இருவமர துன்புறுத்-
திய �ந்ம� தபாலிஸாரால் 
ம்கது தேயயபபட்டுளளார்.

மூத்� தபண பிளமளக்கு 
11 வய�ாகும நிமையில் 
ைற்ற இரணடு பிளமள்களுக்-
கும 8 ைறறும 7 வயது சிறுமி-
்களாவர்.

அச�சபால் ஆண பிள-
மளக்கு ஆறு வயது. 

6 வயதுமடய சிறுவ-
னும அசசிறுவனின் அக்்கா-
வாை 7 வயது சிறுமியுசை, 
இவவாறு அவர்்களது �ந்ம� -
யால் துன்புறுத்�பபட்டுளளதுடன், 
இ�ன்சபாது அவர்்களது �ாயும அரு -
கிலிருந்துளளார்.

இசசிறுவர்்களின் �ந்ம�யிைால் 
இவர்்கள நிர்வாணைாக்்கபபட்டு 
அவர்்களது மு்கத்திலும உடலிலும 
மிள்காயத்தூமளப பூசி, அவர்்களது 

வீட்டுக்கு முன்பா்கவுளள ைரத்தில் 
்கட்டி மவத்துளள�ா்க த�ரிவிக்-
்கபபட்டுளளது. இதுத�ாடர்பில் 
கிமடக்்கபதபற்ற மும்றபபாட்டுக்கு 
அமையசவ, ேந்ச�்க�பர் ம்கதுதேய -
யபபட்டுளளார்.

 குழந்ம�்கள அழுவம� பார்த்-

துக்த்காணடிருந்� அயைவர்-
்கள அவர்்கமள ்காபபாறறி -
யுளளைர்.

ைது சபாம�யில் பிளமள்க-
ளின் �ந்ம� ைமைவி ைறறும 
குழந்ம�்கமள பைமும்ற 
இவவாறு துன்புறுத்துவ�ா்க-
வும ஒருமும்ற ைமைவிமய 
�ாக்கியதில் அவரின் ம்கமய 
முறிந்து மவத்தியோமையில் 
அனுைதிக்்கபபட்டுளள�ா்க 
த�ரிவிக்்கபபடுகின்்றது. சிறு -
வர்்கள இருவரும  வி்றகுக் 
்கட்டு ஒன் ம்ற திருடிய�ா-
்கவும அ�றச்க இவவாறு 
�ணடமை வழஙகிய�ா்க-
வும �ந்ம� தபாலிஸில் த�ரி-

வித்துளளார்.
இவவாறு துன்புறுத்�ல்்களுக்கு 

உளளாை சிறுவர்்கள இருவரும 
சிகிசமேக்்கா்க டிக்ச்காயா கிளங-
்கன் மவத்தியோமையில் அனுை-
திக்்கபபட்டுளளைர் எை ஹற்றன் 
தபாலிஸார் த�ரிவித்�ைர்.

�து்ளை மொநகர ச்�யின் 
நகரபிதொ �தவிநீககம்
பதுமள திை்கரன் விசேட நிருபர்

பதுமள ைா�்கர ேமபயின் ஸ்ரீ ைங்கா 
தபாதுஜை முன்ைணியின் ஆட்சி ்கவிழ்ந்-
�து. 

ஸ்ரீ ைங்கா தபாதுஜை முன்ைணியின் 
ைா�்கர பி�ா பிரியந்� அைரசிரி ப�வி நீக்்கம 
தேயயபபட்டார். அவரிைால் இருமும்ற ேைர்-
பிக்்கபபட்ட 2022க்்காை வரவு – தேைவுத்திட்-
டம நிதி அறிக்ம்க ச�ால்வியுற்றது.

ஊவா ைா்காண ஆளு�ர் ஏ.சஜ.எம. முஸாம-
மில் விசேட வர்த்�ைானி அறிவிபபின் 
மூைைா்க பதுமள ைா�்கர பி�ாமவ ப�வியிலி-
ருந்து நீக்கியுளளார். �றேையம  ப�வி தவறறி-
டைாக்கியுளளது. 

ஆளு�ர் விடுத்துளள விசேட வர்த்�ைானி 
அறிவிபபில், பதுமள ைா�்கர ேமபயின் 
2022ஆம வருடத்திறகுரிய வரவு – தேை-
வுத்திட்டம ச�ால்வியமடந்�மையிைால், 
2021ஆம வருட 21ஆம, 22ஆம உளளூராட்சி 
்கட்டமள ேட்டத்தின் 7ஆம பிரிவுக்்கமைய 

பதுமள ைா�்கர பி�ாவின், ப�வி தவறறிட-
ைாக்்கபபட்டுளளது. ைா�்கரக் ்கட்டமளச ேட்-
டத்தின் 14ன் (6) பிர்காரம பிரதி ைா�்கர

பி�ாவிறகு தபாறுபபுக்்கள ம்கயளிக்்கபபட்-
டுளளை.

புதி�ா்க நியமிக்்கபபடும ைா�்கர சையர் 
2022ஆம ஆணடிற்காை வரவு – தேைவுத்திட்-
டத்ம� ேமபயில் ேைர்பபித்து, நிம்றசவற்ற 
சவணடும. அதுவமர பதுமள ைா�்கர 
ேமபயின் ஆமணயாளரின் பரிந்துமர்க-
ளின் அடிபபமடயில், நியமிக்்கபபட்ட 
பிரதி ைா�்கர பி�ாவிறகு அத்தியாவசிய 
தேைவு்கமள ைட்டும சைறத்காளவ�றகு 
அனுைதி வழங்கபபடுவ�ா்க குறிபபிடப-
பட்டுளளது.

ஊவா ஆளு�ரின் வர்த்�ைானி அறிவித்-
�லுக்்கமைய பிரதி ைா�்கர பி�ாவா்க ரஙச்க 
பணடார நியமிக்்கபபட்டுளளார். இவர் 
ஸ்ரீைங்கா சு�ந்திரக்்கட்சிமயச ோர்ந்�வர் 
என்பது குறிபபிடத்�க்்கது.

குரங்குகளுககு கருத்த்ை 
ைாத்�மள சுழறசி நிருபர்

குரஙகு்களுக்கு ்கருத்�மட 
தேயயும சவமைத்திட்ட-
தைான்று ைாத்�மளயில் ஆரம -
பிக்்கபபட்டுளள�ா்க ைாத்�மள 
ைாவட்ட பாராளுைன்்ற உறுபபி-
ைரும ைாவட்ட அபிவிருத்திக் 
குழுத்�மைவருைாை �ாைக்்க 
ச்காட்ட த்காட த�ரிவித்�ார். 

விவோய நிைங்கமள �ாேைாகி 
ைக்்களுக்கு த�ால்மை �ரும 
குரஙகு்களின் தபருக்்கத்ம� ்கட் -
டுபபடுத்துவ�ற்கா்கசவ இந்� 
சவமைத்திட்டம த்காணடுவ-
ரபபட்டுளள�ா்க அவர் த�ரிவித்-
�ார். 

இதுத�ாடர்பில் அவர் சைலும 
்கருத்து த�ரிவிக்ம்கயில், 

அணமைக்்காைைா்க �்கர் 
ைறறும கிராைபபு்றங்களில் குரங-
கு்களின் எணணிக்ம்க ேடுதியா்க 
அதி்கரித்து ்காணபபடுவ�ா்க 
த�ரிவிக்்கபபடுகி்றது. 

குரஙகு்களிைால் த�ன்மை, 
வாமழ, பழைரங்கள என் -
பவறம்ற பாழ்படுத்தியும 
விவோய நிைங்களில் பயிரிடப-
பட்டுளள பயிர்்கள கிழஙகு, 
ைரக்்கறி வம்க்கமளயும கூட்ட-
ைா்கச தேன்று அவறம்ற சே�ப-

படுத்தி வருவச�ாடு வீடு்களுக்-
குள புகுந்து தபாருட்்கமளயும 
எடுத்துச தேல்வ�ா்கவும த�ரி-
விக்்கபபடுகி்றது. 

சைலும குரஙகு்களின் �ாக்கு-
�லுக்கு இைக்்காகி பைர் ்காயை-
மடந்து வரும ேமபவங்களும 
அடிக்்கடி இடமதபறறு வருவ-
�ா்க பிரச�ேவாசி்கள மும்றப-
பாடு தேயது வருகின்்றைர்.

இவறம்றக் ்கருத்திறத்காணடு 
துரி�ைா்க தபருகிவரும குரஙகு -
்களின் தபருக்்கத்ம� ்கட்டுபப-
டுத்துவ�ற்கா்க குரஙகு்களுக்கு 
்கருத்�மட தேயயும சவமைத் -
திட்டம மு�ற்கட்டைா்க 
ைாத்�மள ைாவட்டத்தில் முன் -
தைடுக்்கபபடவுளளது.

இவவாறு குரஙகு்கமள ்கருத் -
�மட தேயவ�ன் மூைம எதிர்வ-
ரும இரணடு வருடங்களுக்குள 
தபருகி வரும குரஙகு்களின் 
எணணிக்ம்க பாரிய அளவில் 
்கட்டுபபடுத்� முடியும.  இத்-
திட்டத்திற்காை நிதி உ�விமய 
�ைது பன்மு்கபபடுத்�பபட்ட 
நிதியிலிருந்து ஒதுக்்கபபட்டுள-
ள�ா்க பாராளுைன்்ற உறுபபிைர் 
�ாைக்்க ச்காட்ட த்காட சைலும 
த�ரிவித்�ார். 

ஆலயங்களுககு  
நிதி ஒதுககீடு

பதுமள ைாவட் -
டத்தில் புைரமைக்-
்கபபட்டு வரும 
ஆ ை ய ங ்க ளு க் கு 
இ . த � ா . ்க ா வின் 
உ ப � ம ை வ ரு ம , 
தபருந்ச�ாட்டங்க -
ளுக்்காை பிர�ைரின் 
இமணபபு தேயைா-
ளருைாை தேந்தில் 
த � ா ண ட ை ான் 
உ�வி வழஙகியுள-
ளார். 

பணடாரவமள, ஹபபுத்�மள, பளதளக்-
த்கட்டுவ, தவலிைமட ைறறும ஊவா 
பரண்கை  ஆகிய இடங்களில் புைரமைக்-
்கபபட்டு வரும ஆையங்களுக்கு, ஆைய 
நிர்வா்க  குழுவிைரிடம புைரமைபபு 
சவமைத்திட்டத்ம� முன்தைடுபப�ற்காை 
நிதி  ஒதுக்கீட்டிமை வழஙகியுளளார். 

சைலும  ்கட்டுைாைப பணிமய விமரவு-
படுத்� ச்காவில் நிர்வா்கத்திைருடன் ்கைந்-
துமரயாடல் சைறத்காளளபபட்டது.

எதிர்வரும ்காைங்களில் ்கட்டுைாைபப-
ணி்களுக்்கா்க  சைைதி்க நிதி வழஙகுவ�ா்க 
இக்்கைந்துமரயாடலின் சபாது தேந்தில் 
த�ாணடைான் த�ரிவித்�ார்.

வி�த்தில் 
முதியவர் �லி 
லுணு்கை நிருபர்

பதுமள தபாலிஸ் பிரிவுக் -
குட்பட்ட ம்கைத்காட பகுதி-
யில் தைாறிதயான்றில் சைாதி 
ஒருவர் உயிரிழந்துளளார். 

53 வயதுமடய �பர் 
ஒருவசர இவவாறு உயிரி -
ழந்துளளார். 

இசேமபவம ச�றறுமுன் -
திைம பிறப்கல் இடமதபற -
றுளளது.  ேடைம பதுமள 
மவத்தியோமை பிசர� 
அம்றயில் மவக்்கபபட் -
டுளளது. 

தைாறியின் ோரதி பதுமள 
சபாக்குவரத்து தபாலிஸா -
ரிைால் ம்கது தேயயபபட் -
டுளளார்.   

தைாறியின் ோரதிமய 
ச�றம்றய  திைம பதுமள 
நீ�வான் நீதிைன்றில் ஆஜர் -
படுத்துவ�ற்காை �ட -
வடிக்ம்க்கமள சைற -
த்காணடு வருவ�ா்க பதுமள 
தபாலிஸார் த�ரிவித்�ைர். 

சூடான் �மை�்கர் ்கார்டூமில் 
இடமதபற்ற பாரிய ஆர்பபாட்-
டத்ம� அடுத்து அந்�ாட்டு பிர�ைர் 
அபதுல்ைா ஹமத�ாக் ப�வி விைகி-
யுளளார்.   

்கடந்� ஒக்சடாபரில் ஆட்சிக் 
்கவிழ்பபு �டவடிக்ம்கயில் ஈடு -
பட்ட இராணுவத்துடைாை அதி்கா-
ரப பகிர்வுக்கு எதிரா்கசவ ஆயிரக்்க-
ணக்்காைவர்்கள ஆர்பபாட்டத்தில் 
ஈடுபட்டைர்.   

ைக்்களுக்கு அதி்காரத்ம� வழங-
குமபடி ச்காேம எழுபபிய ஆர்ப-
பாட்டக்்காரர்்கள முழுமையாை 
சிவில் அரதோன்றுக்்கா்க அமழபபு 
விடுத்�ைர். எனினும ஆர்பபாட்-
டக்்காரர்்களுக்கு இராணுவம �ைது 
பமட பைத்ம� பயன்படுத்திய 
நிமையில் இருவர் த்கால்ைபபட்ட -
ைர்.   

இந்நிமையில் ஹமத�ாக் ப�வி 
விைகி இருபப�ால் �ாட்டின் அதி -
்காரம இராணுவத்தின் ம்கயில் 
முழுமையா்க வந்துளளது.   

2019 ஆம ஆணடு ைக்்கள எழுசசி 
சபாராட்டத்தின் மூைம சூடானின் 
நீணட ்காைத் �மைவராை ஒைர் 
அல் பஷீர் ப�வி ்கவிழ்க்்கபபட் -
டம� அடுத்து �ாட்டில் ஜை�ாய்க 
ஆட்சிமய ஏறபடுத்தும பைவீை-

ைா்க முயறசியில் ஏறபட்டிருக்கும 
ைறறுதைாரு பின்ைமடவா்க இது 
உளளது.   

த�ாமைக்்காட்சி ஒன்றில் உமர-
யாறறிய ஹமத�ாக், “�ாட்டின் 
முழு இருபபுக்கும அசசுறுத்�மை 
ஏறபடுத்தும அபாய்கரைாை திருப-
புமுமையா்க இது உளளது” என்று 
குறிபபிட்டுளளார்.   

�ாடு சபரழிமவ ச�ாக்கி ேரிவம� 

�டுக்்க �ன்ைால் முடிந்�வமர முயற-
சித்��ா்கவும, ஒருமித்� நிமைபபா-
டா்க இருந்�சபாதும அது �டக்்க -
வில்மை என்றும அவர் கூறிைார்.   

பிர�ைரா்க மீணடும ப�விக்கு 
அைர்த்�பபட்ட ஹமத�ாக்கு-
டன் ்கடந்� �வமபரில் எட்டப -
பட்ட உடன்படிக்ம்கயின்படி, 
ச�ர்�ல் �டத்�பபடும வமர நிபு-
ணர்்கமளக் த்காணட அமைசேர-

மவக்கு �மைமை அவர் வகிபபார். 
எனினும புதிய சிவில் அரசுக்கு 
உளள அதி்காரங்கள பறறி ச்களவி 
எழுபபபபட்டு வரும நிமையில் 
இராணுவத்ம� �மப முடியாது 
என்று ஆர்பபாட்டக்்காரர்்கள கூறு -
கின்்றைர்.   

�மை�்கர் ்கார்டூம ைறறும ஒம -
துைான் �்கரில் ்கடந்� ஞாயிறறுக் -
கிழமை ஆயிரக்்கணக்்காைவர்்கள 
பஙச்கற்ற ஆர்பபாட்டங்களில், 
இராணுவத்ம� அரசியலில் இருந்து 
தவளிசயறுைாறு ச்காேங்கள எழுப-
பபபட்டை.   

இராணுவ ேதிபபுரட்சி த�ாடக்-
்கம 50க்கும அதி்கைாைவர்்கள 
த்கால்ைபபட்டுளளைர். இதில் 
ஞாயி்றன்று இருவர் த்கால்ைபபட் -
டதும அடஙகும.  

எனினும சிவில் யுத்�ம ஒன்ம்ற 
�விர்பப�ற்கா்கசவ இராணுவ ேதிப -
புரட்சி �டத்�பபட்ட�ா்க அந்� 
ஆட்சிக் ்கவிழ்பபுக்கு �மைமை 
வகித்� தஜைரல் அப�ல் பத்�ா அல் 
புர்ஹான் நியாயபபடுத்தியுளளாார். 
2023 ஜூமையில் ச�ர்�மை �டத்� 
தி ட் ட மி ட ப ப ட் டி ரு ப ப ச � ா டு 
சூடான் சிவில் அரசுக்்காை ஆட்சி 
ைாற்றத்தில் உறுதியா்க உளளது 
என்றும அவர் குறிபபிட்டுளளார்.     

இரொணுவ எதிர்ப்பு ஆர்ப்�ொடைங்க்ளை  
அடுத்து சூைொன் பிரதமர் இரொஜினொமொ

ரஷயப் பிரதமர்  
இநதியொ வரு்க

ரஷய பிர�ைர் மிம்கல் மிசுஸ்டின் 
வரும ஜைவரி இரணடாம வாரத்-
தில் இந்தியாவுக்கு �ைது மு�ல் 
விஜயத்ம� சைறத்காளள திட்ட -
மிட்டுளளார். ஜைாதிபதி விளாடிமிர் 
புடின் ்கடந்� டிேமபர் 6 ஆம தி்கதி 
வருடாந்� ைா�ாட்டில் பாது்காபபு, 
வலுேக்தி ைறறும மு�லீட்டுத் தும்ற-
்களில் முக்கிய முடிவு்கமள எட்டிய 
நிமையிசைசய இந்�ப பயணம 
இடமதப்றவுளளது.   

குஜராத் உசசிைா�ாட்டில் ரஷய 
தூர கிழக்கில் இருந்து பதிதைாருவர் 
உட்பட 15 ஆளு�ர்்களின் தூதுக்குழு-
வுக்கு பிர�ைர் �மைமை வகிக்்கவுள-
ள�ா்க த�ரியவருகி்றது. ரஷயாவின் 

வளமமிக்்க தூரக் கிழக்கு பிராந்தியம 
இந்திய–ரஷய உ்றவுக்கு முக்கியத்து -
வம அளிக்கின்்றமை குறிபபிடத்�க்-
்கது.   

10ஆவது குஜராத் உசசிைா�ாடு 
ஜைவரி 10 மு�ல் 12 வமர இடம-
தப்ற ஏறபாடாகியுளளது.     

சீன இரொணுவ ஊடுருவல்:  
தொயவொன் கடும் எதிர்ப்பு
சீைாவுடைாை சவறுபாடு்கமள 

சபசசுவார்த்ம� மூைம தீர்பப�றகு 
�ாயவான் ஜைாதிபதி ட்ோய இங 
தவன் �ைது புத்�ாணடு உமரயில் 
அமழபபு விடுத்�ார். சீைா �ைது 
இராணுவ ோ்கேங்கமள விரிவுடுத்து -
வம� ்கட்டுபபடுத்துமபடியும அவர் 
வலியுறுத்தியுளளார்.   

சீைாவின் இராணுவ ஊடுருவல்-
்களுக்கு ்கடும எதிர்பமப தவளி-
யிட்ட ட்ோய அது பிராந்திய அமைதி 
ைறறும ஸ்திரத்�ன்மைமய பாது்காக்-
்காது என்றும குறிபபிட்டார்.   

ஜை�ாய்கம ைறறும சு�ந்திரத்ம� 
த�ாடர்வது ஒரு குற்றமில்மை 
என்றும தஹாஙத்காங த�ாடர்பாை 
�ைது ஆ�ரவு நிமைபபாட்டில் எந்� 

ைாற்றமும இல்மை என்றும அவர் 
கூறிய�ா்க என்.எச.ச்க தேயதி நிறுவ-
ைம குறிபபிட்டுளளது.   

2021இல் �ாயவான் வான் பாது-
்காபபு வையத்திறகுள 950 சீைா 
விைாைபபமட விைாைங்களின் 
ஊடுருவல் ேமபவங்கள பதிவாகி -
யுளளை.     

பதன்னொபிரிகக �ொரொளுமன்்ற தீ பதொைர்பில் ஒருவர் ்கது
த�ன்ைாபிரிக்்க பாராளுைன்்ற 

்கட்டடத்தில் ஏறபட்ட தீ ேமபவம 
த�ாடர்பில் 50 வயது்களில் இருக்-
கும ஒருவர் ேந்ச�்கத்தில் ம்கது 
தேயயபபட்டுளளார்.   

்கடந்� ஞாயிறறுக்கிழமை ஏற-
பட்ட இந்�த் தீயிைால் ஒரு ்கட்ட-
டத்தின் கூமர இடிந்து விழுந்து, 
ஒரு பகுதியில் �மர முழுவதும 
சே�ம அமடந்து தபரும இழபபு 
ஏறபட்டுளளது.   

அதி்காமையில் இந்�த் தீ ஏற-
பட்டிருபபச�ாடு �ணணீமரத் 
த�ளிக்கும அமைபபு தேயல்பட-
வில்மை என்று கூ்றபபட்டுளளது. 

ச்கபடவுனின் பாராளுைன்்ற 
வளா்கத்தின் பை ்கட்டடங்க-
ளுக்கு பரவி இருக்கும தீமய 
்கட்டுபபடுத்� ஞாயிறு ைாமை 
வமர தீயமணபபு பமடயிைர் 
சபாராடிைர்.   

ப ா ர ா ளு ைன் ்ற த் தி ற கு ள 
இருந்து ஒருவர் ம்கது தேயயப-
பட்ட�ா்க தபாதுப பணி்கள 
ைறறும உட்்கட்டமைபபு 
அமைசேர் பட்ரீசியா டி லில்லி 
தேயதியாளர்்களிடம த�ரிவித்-
துளளார். 

ம்கது தேயயபபட்டிருக்கும 
ேந்ச�்க �பர் பாராளுைன்்ற 

ஊழியர் இல்மை என்றும அவர் 
இன்று நீதிைன்்றத்தில் ஆஜர்-
படுத்�பபடவிருபப�ா்கவும 
தபாலிஸார் த�ரிவித்துளளைர். 

அவர் மீது தீமவபபு, வீடு-
மடபபு ைறறும திருட்டு குற-
்றசோட்டு்கள சுைத்�பபட்டுள-
ளை. இந்�த் தீ ேமபவத்தில் 
எவருக்கும ்காயம ஏறபட-
வில்மை. தீ ஏறபட்ட�ற்காை 
்காரணம இன்னும ்கணடுபி-
டிக்்கபபடவில்மை.   

தபபரவரி 10 ஆம தி்கதி 
�மடதப்றவிருக்கும பாராளு-
ைன்்ற கூட்டு அைர்வு திட்ட-
மிட்டபடி ைாறறு இடத்ம� 

பயன்படுத்தி �மடதபறும என்று 
ேபா�ாய்கர் த�ாசிவிவ ைபிோ 
நி்காகுைா த�ரிவித்துளளார்.     

சீன எல்்ல்ய தி்றகக ககொருகி்றது வியடநொம்
சீைா அ�ன் எல்மை-

மயத் தி்றக்்க சவணடும 
என்று வியட்�ாமின் வர்த்�்க 
அமைசசு ச்காரிக்ம்க விடுத்-
துளளது.  

சீைா த்காவிட்–19 முற-
றிலும துமடத்த�ாழிக்கும 
�டவடிக்ம்கமயப பின்பறறு-
கி்றது. அ�ைால் அஙகு ்கடு -
மையாை எல்மைக் ்கட்டுபபாடு்கள �டபபில் 
உளளை. அ�ைால் வியட்�ாமின் வர்த்�்கத்-
திறகுப தபரும அடி விழுந்துளளது.  

எல்மைக் ்கட்டுபபாடு்கள ்காரணைா்க 
வியட்�ாமைச சேர்ந்� ஆயிரத்திறகும சைற-
பட்ட ேரக்கு தைாறி்கள சீைாவின் எல்மை-
யில் தபாருட்்களுடன் ்காத்துளளை.  

சீைாவின் குவாஙசி ைாநிைத்-
தில் த்காவிட்–19 ச�ாயத் -
த�ாறறு ேமபவம அமடயாளம 
்காணபபட்டுளளது, அ�ைால் 
இபசபாது ்கட்டுபபாடு்கள 
சைலும ்கடுமையாக்்கபபட் -
டுளளை. அது வியட்�ாமிற-
குக் கூடு�ல் ்கவமைமயத் �ந் -
துளளது.  

சீைாவின் ்கட்டுபபாடு்களால் இரணடு 
�ரபபு்களிலும ைக்்கள பாதிக்்கபபடுவார்்கள 
என்று வியட்�ாம த�ரிவித்�து.   

வியட்�ாமின் தபரிய வர்த்�்கப பங்காளி -
்களில் சீைாவும ஒன்று. சீைாவிறகுப தபரிய 
அளவில் ்காய்கறி்கமளயும பழங்கமளயும 
வியட்�ாம ஏறறுைதி தேயகி்றது.    



முந்ைதய ெகாேரானா ெதாற்று 
வைககைளக் காட்�லும் 'ஒ�க்-
ேரான்' குைறவான ��ரத்தன்ைம 
ெகாண்டது என்றும், இது நுைர�ர-
�ல் அ�க பா�ப்ைப ஏற்படுத்தாது 
என்று பல ஆய்வுகள் ெத��க்-
�ன்றன.

ெவள்ெள�கள் மற்றும் எ�கள் 
பற்�ய அெம�க்க மற்றும் ஜப்-
பா�ய �ஞ்ஞா�க�ன் கூட்-
டைமப்பு நடத்�ய ஆய்�ல், 
ஒ�க்ேரான் ெதாற்று பா�க்கப்பட்-
டவர்களுக்கு நுைர�ரல் பா�ப்பு 
குைறவாக இருப்பதாகவும், உடல் 
எைடையக் குைறப்பதாகவும், 
ெகாேரானா ெதாற்�ன் �ற வைகக-
ளால் பா�த்தவர்கைளக் காட்�லும், 
ஒ�க்ேரான் பா�ப்பால் இறப்பவர்-
க�ன் வாய்ப்பு குைறவாக இருப்ப-
தாக ெடய்� ெம�ல் ெத��த்துள்-
ளது.

ெகாேரானா ெதாற்�ன் உருமாற்-
றம் அைடந்த மற்ற வைககளுடன் 
ஒ�க்ேராைன ஒப்�டும்ேபாது  

பா�க்கப்பட்ட எ�க�ன் நுைர�ர-
�ல் ெதாற்று பா�ப்பு பத்�ல் ஒரு 
பங்கு குைறவாக இருப்பது கண்ட-
�யப்பட்டதாக அந்த ஆய்வ�க்ைக-
�ல் கூறப்பட்டுள்ளது.

இதைன ஒ�க்ேரான் பா�க்கப்பட்-
டவர்க�ன் ம�த �சுக்கைள ஆய்வு 
ெசய்து வரும் ெஹாங்ெகாங் பல்க-
ைலக்கழக ஆராய்ச்�யாளர்க�ன் 
ஆய்வுக் குழு ஆத�க்�ன்றன.

ஒ�க்ேரான் பா�த்தவர்க�ல் 12 
ேப�ன் நுைர�ரைல ஆய்வு ெசய்-
த�ல் முந்ைதய ெதாற்று பா�ப்பு-
கைள �ட ஒ�க்ேரான் க�சமான 
அள�ல் ெமதுவாக வளர்ந்துள்ளது 
கண்ட�ப்பட்டுள்ளதாக அ�க்ைக-
�ல் கூறப்பட்டுள்ளது.

எனேவ ஒ�க்ேரான் நுைர�ர�ன் 
�ழ் பகு�க�ல் அ�கமான பா�ப்பு-
கைள ஏற்படுத்தாது, அது குைறவான 
கு�ப்�டத்தக்க ேசதத்ைத மட்டும் 
ஏற்படுத்து�றது, இது அதன் ��ரத்-
தன்ைமையக் குைறக்கும் என்று நம்-
புவதாக வல்லுநர்கள் கூ��ன்றனர்.

இலங்ைக�ல் கடந்த 24 ம�த்-
�யாலங்க�ல் ேமலும் 339 
ேபருக்கு ெகாேரானா ைவரஸ் 
ெதாற்று உள்ளைம உறு� ெசய்யப்-
பட்டுள்ளது.

இதைனயடுத்து, நாட்�ல் 
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்று 
உறு� ெசய்யப்பட்டவர்க�ன் 
ெமாத்த எண்�க்ைக 5 இலட்-
சத்து 87 ஆ�ரத்து 935ஆக 
அ�க�த்துள்ளது.

(ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்)
  
நாட்�ன் சுகாதாரத் துைற எ�ர்-

ெகாண்டுள்ள ெகாேரானா சவால் 
இன்னும் மு�வைடய�ல்ைல என 
சுகாதார அைமச்சர் ெக ெஹ�ய ரம்-
புக்ெவல்ல ெத��த்துள்ளார்.  

அேதேவைள, இந்த ஆண்டும் 
சவால் �குந்த ஆண்டாக இருக்-
கும் என ெத��த்துள்ள அவர், 
ெகாேரானா ைவரஸ் பரவல் கட்-
டுப்பாட்டு நடவ�க்ைகக�ல் 
சுகாதாரத் துைற�ன் அைனத்துத் 
தரப்�னரும் அர்ப்ப�ப்புடன் 
ெசயற்பட்டதால் அதைனக் கட்-

டுப்படுத்துவ�ல் நாம் 
ெவற்�ெபற மு�ந்துள்-
ளது என்றும் ெத��த்துள்-
ளார்.  கடந்த 2021 ஆம் 
ஆண்டு சாத்�யமான 
வைக�ல் ெகாேரானா 
ைவரஸ் கட்டுப்பாட்டு 
நடவ�க்ைககள் ேமற்-
ெ க ா ள் ள ப் ப ட் டு ள் ள 
�ைல�ல் பல சவால்-
கைள நாம் ெவற்�ெகாண்டுள்-
ேளாம். ேமலும் �ல சவால்கைள 
இந்த வருடத்�ல் ெவற்�ெகாள்ள 
ேவண்�யுள்ளது என்றும் அவர் 
ெத��த்துள்ளார்.  

பு�ய வருடத்�ல் 
சுகாதார அைமச்�ல் உத்-
�ேயாகபூர்வ நடவ�க்-
ைககைள சுபேவைள-
�ல் ஆரம்�த்து ைவத்து 
உைரயாற்றுைக�ேலேய 
அவர் இவ்வாறு ெத�-
�த்துள்ளார். இராஜாங்க 
அைமச்சர்களான சன்ன 
ஜயசுமன, சுதர்ஷ� 

ெபர்னாண்ேடாபுள்ேள, சுகாதார 
அைமச்�ன் ெசயலாளர் �ேசட 
மருத்துவ �புணர் சஞ்�வ முன�ங்க 
உள்�ட்ட அைமச்�ன் உய-
ர�கா�கள் இந்த �கழ்�ல் 

�னகரன் �ளம்பரம்
0112429367

�ற்பைன ��வு 
0112429444, 
0112429378

ஆ��ய�டம்  
editor.tkn@lakehouse.lk
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ராகுகாலம் :  பகல் :  1.30  -  3.00வைர
சுபேநரம் : காைல : 10.30  -  12.00வைர
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இன்ைறய சுப�னம்ெதாழுைக 
ேநரம்

 ேமஷம்  - ெசலவு

�ஷபம்  - - பாராட்டு

�துனம் - - தனம்

கடகம் - - ேபாட்�

�ம்மம் - - ேகாபம்

கன்� - - முயற்�

துலாம்  - நன்ைம

�ருச்�கம் - - �ைறவு

தனுசு  - ெவற்�

மகரம் - - ெபாறுைம

கும்பம் - மற�

�னம் - - சுகம்

ேயாகம்: �த்தேயாகம்
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இரா� பலன்கள்

கலா�� இராமச்சந்�ரகுருக்கள்
(பாபு சர்மா)
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மஹா �ஹாரவங்�க ேகாட்ேட � கல்யா� சாம� தர்ம மஹா சங்க சைப�னால், ஜனா�ப� ேகாட்டாபய 
ராஜபக் ஷவுக்கு “� லங்கா�ஸ்வர பத்ம�பூஷண்” ெகௗரவ பட்டம் வழங்கும் �கழ்வு ேகாட்ேட ரஜமகா �காைர-
�ல் நைடெபற்றது. ஜனா�ப�க்கு ெகௗரவப் பட்டம் வழங்கப்படுவைத படத்�ல் காணலாம்.

எரிவாயு ெநருக்கடிக்கு   
காரணமானவர்கைள   
தூக்கிலிட ேவண்டும்

எ�வாயு ெநருக்க�க்கு கார-
ணமானவர்கைள தூக்��ட 
ேவண்டும்.   

அவ்வாறு ெசய்யாததன் 
�ைளவுகைள மக்கள் அனு-
ப�க்க ேந�டும் என இரா-
ஜாங்க அைமச்சர் தயா�� 
ஜயேசகர ெத��த்துள்ளார்.   

இப்பாகமுவ�ல் நடந்த 
�கழ்ெவான்�ேல அவர் 
இவ்வாறு ெத��த்தார். 
ெதாடர்ந்து அவர் ெத��க்-
ைக�ல், இரசாயன உர பாவ-
ைனயால் �று�ரக ேநாய் 
ஏற்படுவதாக கூறும் ைவத்�-
யர்கள், இந்�யா�ல் இருந்து 
இறக்கும� ெசய்யப்படும் 
உயர் இரசாயனத்ைத பயன்ப-

டுத்தும் ெபான்�ச் சம்பாைவ 
உட்ெகாள்வதால் இந்நாட்டு 
மக்க�ன் �று�ரகம் பா�க்-
கப்படுவது கு�த்து �ந்�க்க 
ேவண்டும் எனவும் அைமச்சர் 
ெத��த்தார்.   

" எனக்கு இன்னும் எங்கும் 
கூச்ச�ட�ல்ைல, நான் மக்க-
ளுடன் இருப்பதால் இன்னும் 
கூச்சல் ேபாடும் �ைலக்கு 
தள்ளப்பட�ல்ைல. நான் 
மக்கைள ேந�த்து, ப�வாக 
இருந்தால், யாரும் கூக்குர-
�ட மாட்டார்கள்.   

அரசாங்கம் ெசய்த பல 
தவறுகள் உள்ளன. உரப்-
�ரச்�ைன, நல்ல �டய-
ெமான்ைற ெசய்யப் ேபாய் 

தைல�ழாக மு�ந்துள்ளன. 
இந்த வருடமும் இந்�யா-
�ல் இருந்து எடுத்து வரும் 
ெபான்� அர�ைய தான் 
சாப்�ட ேந�டும். 

இரசாயனம் பயன்படுத்-
�ய உணவுக�னால் �று-
�ரக ேநாய் வரும் என்று 
ெசால்லும் மருத்துவர்கள் 
இந்�யா�ல் எடுத்து வரும் 
ெபான்�ச் சம்பா சாப்�ட்-
டால் ேநாய் வராத என்று �ந்-
�க்க ேவண்டும்.   

எனேவ இரசாயன உரங்-
கள் �று�ரகத்ைத பா�க்�-
றது என்பது அப்பட்டமான 
ெபாய். நான் �கவும் 
ேநர்ைமயாக 

சுகாதாரத்துைற எதிர்ெகாண்டுள்ள 

ெகாேரானா சவால்கள் 
இன்னும் முடிவைடயவில்ைல

இன்னும் ஒரு மாத காலத்தில்  
சகல பிரச்சிைனகளுக்கும் தீர்வு

இன்னும் ஒரு மாத காலத்-
�ல் நாடு முகங்ெகாடுத்-
துள்ள அைனத்து �ரச்�ைன-
களுக்கும் �ர்வு �ைடக்கும் 
என �ர் வழங்கல் துைற 
அைமச்சர் வாசுேதவ நாண-
யக்கார ெத��த்தார்.
ெகாேரானா ெதாற்று �ைல-
�னால் ஏற்பட்ட �ன்ன-
ைடவு �ைல �ரா� வருவதாகவும் 
அவர் ேமலும் கு�ப்�ட்டார்.  

புதுவருட ப�கைள ஆரம்�க்-
கும் �கழ்வு ேநற்று அைமச்�ல் 
நைடெபற்றது. �கழ்�ன் �ன்னர் 
ஊடகங்களுக்குக் கருத்துத் ெத�-
�த்த அைமச்சர்,  

தற்ேபாைதய �ைல�ல் மக்கள் 
எ�ர்ெகாண்டுள்ள கஷ்டங்கைள 

நாம் அ�ேவாம். அவர்கள் 
�ரக்� அைடந்துள்ளைத 
ஏற்�ேறாம். ெகாேரானா 
�ைலைம�னால் ஏற்-
பட்ட இந்த �ன்னைடவு 
�ைர�ல் �ராகும். மக்க-
�ன் �ைல கு�த்து கவைல-
யைட�ேறாம். 

எம்மால் என்ன ெசய்ய 
மு�யும். அர�ன் ெசயற்பாடுகைள 
து�தப்படுத்த ேவண்டும். �யூ�ல் 
உள்ள மக்க�ன் ��ண்டர்கைள 
தூக்�னால் அவர்க�ன் சுைம 
குைறயுமா? இந்த �ரச்�ைனக-
ளுக்கு தந்�ேராபாயமாக �ந்�த்து 
ெசயற்பட ேவண்டும். இன்னும் ஒரு 
மாதத்�ல் �ைலைம �ராகும் என 
நம்பு�ேறாம் என்றார். (பா)  

ெகாவிட் மரணம் 
15,000ஐக் கடந்தது

ெமாத்த இழப்பு 15,019 ஆக உயர்வு

2022 வருடத்ைத முன்�ட்டு கடைமகைள ஆரம்�ப்பது ெதாடர்பான �கழ்வு ேநற்று �றுவன தைலவர் சட்டத்தர� ட�ள்யூ. தயாரத்ன�ன் தைலைம�ல் ேலக்ஹவுஸ் �றுவனத்�ல் நைட-
ெபற்றது. ேபரா��யர் இத்தெத��ேயா இந்ரசார ேதரர்,  ெஜகதானந்தன் சர்மா, ெமௗல� என்.எம்.எம்.அனஸ் மற்றும் ஜ�ட் ��சாந்தன் ஆ�ேயார் ஆ� வழங்�யேதாடு �றுவன முக்�யஸ்-
தர்கள் இ�ல் கலந்து ெகாண்டனர்.   

'ஒமிக்ேரான்' ெதாற்று 
நுைரயீரைல பாதிக்காது

இலங்ைகக்கு கடத்தவிருந்த 
875 Kg மஞ்சள் பறிமுதல்
த � ழ க த் � -

�ருந்து இலங்-
ைகக்கு இர�ல் 
கடத்துவதற்காக 
மண்டபம் அருேக-
�ருந்த  �ெடான்-
�ல்  பதுக்�-
�ருந்த 875 
�ேலா மஞ்சைள 
ெபா�ஸார் ப�-
முதல் ெசய்துள்-
னர்.

இந் � ய ா -
�ன் ராமநாத-
புரம் மாவட்டம் மண்டபம் அருேக 
ேவதாைள கடற்கைர�ல் இருந்து 
இலங்ைகக்கு கடத்துவதற்கு  மஞ்சள் 
மூைடகள் பதுக்� ைவத்�ருப்பதாக 
�யூ ��வு ெபா�ஸாருக்கு தகவல் 
�ைடத்துள்ளது.

இதன்ப�, ேவதாைள ெதன் கடற்-
கைர பகு��ல் �யூ ��வு, மண்டபம் 
ெபா�ஸார் து�த ேசாதைன நடத்�-
னர். அங்கு ஒரு �ட்�ல் பதுக்� ைவத்-
�ருந்த தலா 35 �ேலா �தம் 25 மூைட-

க�ல் 875 �ேலா மஞ்சள் இருந்தது 
ெத�யவந்துள்ளது.

கு�த்த மஞ்சள் மூைடகைள ப�மு-
தல் ெசய்து மண்டபம் ெபா�ஸ் �ைல-
யத்�ற்கு ெகாண்டு ெசன்றுள்ளதுடன், 
இது ெதாடர்பாக முகமது அ� �ன்னா 
என்ற சந்ேதக நபைர ெபா�ஸார் ேத� 
வரு�ன்றனர்.

ப�முதல் ெசய்த மஞ்ச�ன் சர்வ-
ேதச ம�ப்பு இந்�ய ெபறும��ல் 
ரூ.3.75 லட்சம் என ெபா�ஸார் ெத�-
�த்துள்ளனர்.

15 வய�ற்கு ேமற்பட்ட சகலருக்கும்

நாட்�ல் 15 வய�ற்கு ேமற்பட்ட 
சகல இைளஞர், யுவ�களுக்கும் 
இலத்�ர�யல் அைடயாள அட்ைட-
�ைன அ�முகப்படுத்துவதற்குத் �ர்-
மா�க்கப்பட்டுள்ளது.

சர்வேதச ���ல் அங்�க�க்கப்-
பட்ட �ெளாக் ெச�ன் எனப்படும் 
ெதா�னுட்பத்ைதப் பயன்படுத்� 
இந்த அைடயாள அட்ைட தயா�க்கப்-
படவுள்ளது. இது இைளஞர்க�ன் 

கல்�, ெதா�ல்சார் தகு�கள் மற்றும் 
ஏைனய தகு�களுக்கான தரவுத்தள-
மாக இயங்கும் சாத்�யங்கள் உள்ள-
தாக ெத��க்கப்பட்டுள்ளது.

கு�த்த இலத்�ர�யல் அைடயாள 
அட்ைடகைளத் ேத�ய இைளஞர் 
ேசைவகள் மன்றத்�னூடாக எ�ர்கா-
லத்�ல் ெபற்றுக்ெகாள்ள மு�யும் 
என ேத�ய இைளஞர் ேசைவகள் மன்-
றத்�ன் தைலவர் ெத��த்துள்ளார்.

கூட்டு ஆவணம் விைரவில் 
இந்தியாவுக்கு அனுப்பப்படும்
இந்�யாவுக்கு அனுப்-

பவுள்ள கூட்டு ஆவணம் 
ைகச்சாத்�டப்படும்    என்-
ப�ல் எவ்�த மாற்றுக் 
கருத்தும் இல்ைல என 
த�ழ்த் ேத�யக் கூட்ட-
ைமப்�ன் தைலவர் இரா. 
சம்பந்தன் ெத��த்தார்.  

அந்த ஆவணம் ெதாடர்-
பான ெசயற்பாடுகள் இன்னும் 
ஓ�ரு �னங்க�ல் �ைறவைடயும் 
எனத் தாம் எ�ர்பார்ப்பதாகவும் 

அவர் ேமலும் ெத��த்-
தார். த�ழ் – முஸ்�ம் மக்-
க�ன் ஒற்றுைம �கவும் 
அவ�யம் என்பதனால் 
அர�யல் ேகா�க்ைககைள 
முன்ைவக்கும் ேபாது இந்த 
�டயத்�ல் அ�க க�சைன 
ெசலுத்துவதாகவும் அவர் 
கு�ப்�ட்டார்.  

வடக்கு, �ழக்�ல் முஸ்�ம் மக்க-
ளுக்கு சம உ�ைம வழங்கப்-
பட ேவண்டும் என்ப�ல் 

இலத்திரனியல் அைடயாள 
அட்ைடகள் அறிமுகம்

ைகச்சாத்�டுவ�ல் எவ்�த �க்கலு�ல்ைல

த�ழக கைரேயார �ட்�ல் கண்டு��ப்பு

(ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்)  

நாடளா�ய ���லுள்ள 
அைனத்து அரசாங்க மற்றும் அர-
சாங்கத்�ல் அனும�க்கப்பட்ட 
பாடசாைலகள் ேநற்று முதல் கல்� 
நடவ�க்ைககளுக்காக ஆரம்�க்கப்-
பட்டுள்ளதாக கல்�யைமச்சு ெத�-
�த்துள்ளது.  

நாட்�ல் �லவும் ெகாேரானா 
சூழ்�ைலைய கருத்�ற்-
ெகாண்டு 27 க்கு ேமற்பட்ட 

அரசாங்க பாடசாைலகள்  
ேநற்று முதல் ஆரம்பம்  

அெம�க்க �ஞ்ஞா�க�ன் ஆய்வு கூறு�றது

தனக்குத்தாேன 'தீ' 
ைவத்துக்ெகாண்ட 
யாத்திரிகர்

� வ ெ ன ா � ப ா த ம ை ல க் கு 
யாத்�ைர ெசன்ற ஒருவர் தனக்-
குத்தாேன � ைவத்துக் ெகாண்ட 
�ைல�ல், ைவத்�யசாைல-
�ல் அனும�க்கப்பட்டுள்ளதாக 
ெபா�ஸார் ெத��த்தனர்.  

நல்லதண்� பகு��ல் ேநற்று 
(03) அ�காைல 1.30 அள�ல் இந்த 
சம்பவம் இடம்ெபற்றுள்ளதாக 
கு�ப்�டப்படு�றது.

இதைனயடுத்து அவர் உடன-
�யாக மஸ்ெக�யா மாவட்ட 
ைவத்�யசாைல�ல் அனும�க்கப்-
பட்டு, ேமல�க ��ச்ைசகளுக்காக 
�க்ேகாயா �ளங்கன் ைவத்�யசா-
ைலக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார்.

அத்துடன் அவர் அங்குத் ��ர 
��ச்ைச ���ல் அனும�க்கப்-
பட்டு ��ச்ைச ெபற்றுவருவதாக 
ெபா�ஸார் ெத��த்தனர்.  

04 முதல் 06 வைர

சுபஹ்  - 05.02
லுஹர்  - 12.17
அஸர்  - 03.38
மஃரிப்  - 06.08
இஷா  - 07.23
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நாட்�ல் அ�க�க்கும்
�ணான உ��ழப்புகள்!
நாட்�ல் ���பத்துகள் மற்றும் �ராடச் 

ெசன்று ��ல் மூழ்� உ��ழத்தல் என்பன 
அண்ைமக் காலமாக அ�க�த்துள்ளன. இதைன 
உத்�ேயாகபூர்வ தரவுகளும் உறு�ப்படுத்து�ன்றன. 
��ப் ேபாக்குவரத்து ெபா�ஸா�ன் தரவுக�ன்ப�, 
நாெளான்றுக்கு 8 -ெதாடக்கம் 10 ேபர் வைர மரண-
மைட�ன்றனர். 

அந்த வைக�ல், இந்த புத்தாண்டு காலப்பகு��ல் 
48 ம� ேநரத்�ல் �� �பத்து மற்றும் ��ல் மூழ்-
குதல் காரணமாக 18 ேபர் மரணமைடந்துள்ளனர். 
அவர்க�ல் 14 ேபர் �� �பத்துகளால் உ��ழந்த-
வர்களாகவும் நால்வர் �ராடச் ெசன்று ��ல் மூழ்� 
மரணமைடந்தவர்களாகவும் உள்ளனர். இவ்�தமான 
மரணங்கைள த�ர்த்துக் ெகாள்ள மு�யும். மக்கள் 
முன்னவதானத்துடனும் முன்ெனச்ச�க்ைகயுடனும் 
ெசயற்பட ேவண்டும்.  

புத்தாண்டு காலப்பகு� என்பதற்காக கவன�-
னமாகேவா அலட்�யமாகேவா நடந்து ெகாள்ள 
மு�யாது. எல்லாச் சந்தர்ப்பங்க�லும் முன்ெனச்-
ச�க்ைகயுடனும் முன்னவதானத்துடனும் ெசயற்ப-
டுவது அவ�யம். புத்தாண்டு காலப்பகு� என்பது 
�டுமுைறக்கு�ய காலப்பகு�தான். ஆனால் 2020 
ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு ேபான்று �டுமுைறக் காலப்-
பகு�ைய சுதந்�ரமாக அனுப�க்கக் கூ�ய சூழல் 
இன்னும் உருவாக�ல்ைல. ெகா�ட் 19 ெதாற்று 
�ண்டும் தைலதூக்குவதற்கான வாய்ைப எ�ர்பார்த்த 
வண்ணேம உள்ளது. 

அதனால்தான் சுகாதாரத் தரப்�னரும் மருத்துவர்-
களும் புத்தாண்டு காலப் பகு��லும் இத்ெதாற்று 
த�ர்ப்புக்கான சுகாதார வ�காட்டல்கைள உ�ய 
ஒழுங்�ல் கைடப்��க்குமாறு வ�யுறுத்� வரு�ன்-
றனர். இருந்த ேபா�லும் கடந்த புத்தாண்டு காலப் 
பகு��ல் மருத்துவர்களதும் சுகாதார தரப்�னரதும் 
ேகா�க்ைகைய அேநகர் ��ேய நடந்து ெகாண்ட-
னர். ெதாற்று ேநாெயான்�ன் அச்சுறுத்தல் �ல�க் 
ெகாண்�ருக்கும் சூழ�ல் இவ்வாறு நடந்து ெகாள்வது 
எவ்�தத்தலும் ஏற்றுக் ெகாள்ள மு�யாததாகும். 

ெகா�ட் 19 ெதாற்று கட்டுப்பாட்டுக்கான அ�ப்-
பைட சுகாதார வ�காட்டல்கைள கைடப்��ப்பதன் 
அவ�யம் வ�யுறுத்தப்படு�ன்ற ேபா�லும், ���-
பத்து மற்றும் ��ல் மூழ்� மரணமைடவது எவ்வாறு 
அ�க�க்�ன்றது என்ற ேகள்�யும் மக்கள் மத்��ல் 
�லவேவ ெசய்�ன்றது. புத்தாண்டுக் காலம், �டுமு-
ைறக் காலம் என்ற புது�த உற்சாகத்�னால் ��ப் 
ேபாக்குவரத்து ஒழுங்கு��கைளயும் சட்டங்கைள-
யும் ம�த்து ெசயற்படத் தவறுவதன் �ைளவாகேவ 
அேநக �பத்துகள் ஏற்படு�ன்றன. 

  கு�ப்பாக வாகனங்கள் ஒன்ைறெயான்று முந்�ச் 
ெசல்ல முயற்�த்தல், ேவகமாக வாகனத்ைதச் 
ெசலுத்துதல், ேபாைத�ல் வாகனத்ைத ெசலுத்துதல் 
என்பன �பத்துக்கான காரணங்களாகும். வாகனங்-
கைள ெசலுத்துபவர்கள் �� ஒழுங்கு��கைளயும் 
சட்டங்கைளயும் ம�த்து நடக்க ேவண்டும். தம் உ�-
ருக்ேகா உடலுக்ேகா மாத்�மல்லாமல் தம் வாகனத்-
�ல் பய�ப்பவர்களுக்கும் ���ல் பய�க்கும் 
ஏைனய வாகனங்க�ல் பய�ப்பவர்களுக்கும் 
பாதசா�களுக்கும் எவ்�த ஆபத்துக்கள் ேநராத 
வைக�ல் வாகனத்ைத ெசலுத்தத் தவறலாகாது.  

இேதேபான்று கங்ைககள், ஆறுகள், �ர்த்ேதக்கங்-
கள், கடற்கைரேயாரங்கள் என்பவற்�ல் �ராடுபவர்-
கள் முன்ெனச்ச�க்ைகேயாடும் முன்னவதானத்துட-
னும் நடந்து ெகாண்டால் உ�ராபத்துகைள த�ர்த்துக் 
ெகாள்ளலாம். கு�ப்பாக  �ர்த்ேதக்கங்கள், கங்ைக-
கள், கட�ல் �ராடச் ெசன்று ��ல் மூழ்� உ��ழப்-
பவர்கைள எடுத்து ேநாக்�னால் அவர்கள் அப்�ர-
ேதசங்கைளச் ேசர்ந்தவர்களாக இருப்ப�ல்ைல. இது 
பரவலாக அவதா�க்கப்பட்டுள்ள உண்ைமயாகும். 
ஏென�ல் �ராடச் ெசன்று உ��ழப்பவர்களுக்கு 
கு�த்த கங்ைக, ஆறு, கடல் �ரேதசத்�ன் ஆபத்து 
தன்ைமையப் பு�ந்து ெகாள்ளாததன் �ைளவாகேவ 
இந்�ைலக்கு முகம் ெகாடுக்க ேந�டு�ன்றது. 

கங்ைக, ஆறு, கடற் �ரேதசத்�ல் �ராடச் ெசன்றா-
லும் �ராட முன்னர் கு�த்த �ரேதசத்�ல் காணப்ப-
டும் அ�வுறுத்தல் பலைகையக் கவ�க்க ேவண்டும். 
அத்ேதாடு �ரேதசவா�க�டம் கு�த்த ஆறு, கங்ைக 
மற்றும் கடற் �ரேதசத்�ன் தன்ைம கு�த்து ேகட்ட-
�ந்து ெகாள்ளவும் ேவண்டும். ஏென�ல் அவ்வா-
றான அ�வுறுத்தல் பலைக�ல் அந்த கங்ைக, 
கடற் �ரேதசத்�ன் தன்ைம கு�க்கப்பட்�ருக்கும். 
அத்ேதாடு �ரேதசவா�களும் கு�த்த கங்ைக, கடற்�-
ரேதசத்�ன் ஆழம், சக்�, அைல உள்�ட்ட பல்ேவறு 
�டயங்கள் கு�த்து அ�ந்தவர்களாக இருப்பர். 
இவற்ைற முன்கூட்�ேய அ�ந்த �ன்னர் அங்கு 
�ராடுவது ெதாடர்�ல் �ர்மானம் எடுத்துக் ெகாள்ள 
ேவண்டும். 

அத்ேதாடு �ல �ள்ைளகள் ேமல�க வகுப்புக்கும், 
உற�னர் இல்லங்களுக்கும் ெசல்வதாகக் கூ��ட்டு 
�ராடச் ெசல்பவர்களாவும் வாகனங்க�ல் சுற்று-
லாக்கள் ெசல்பவர்களாகவும் இருக்�ன்றனர். ஏற்க-
னேவ இவ்வாறானவர்கள் உ�ராபத்துகளுக்கு முகம் 
ெகாடுத்துள்ள அனுபவங்களும் இருக்கேவ ெசய்�ன்-
றன. அதனால் ெபற்ேறார் தம் �ள்ைளக�ன் ெசயற்-
பாடுகள் கு�த்தும் கவனம் ெசலுத்தத் தவறக் கூடாது.

இவ்வாறான முன்ெனச்ச�க்ைக நடவ�க்ைகக�ன் 
ஊடாக �� �பத்து மரணங்கைளயும் ��ல் மூழ்� 
மரணமைடவைதயும் த�ர்த்துக் ெகாள்ள மு�யும்.  
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தபால் ெபட்� இலக்கம் : 834
ெதாைலேப� இலக்கம் : 2429429, 2429272, 2429279

ெபக்ஸ் : 2429270, 2429329,  �ளம்பர முகாைமயாளர் : 2429321

வருவாய் அளைவ அ�ந்து, அதைன வகுத்து 
வழங்குவேத ெபாருைளச் �ராகக் காத்து 
வாழும் வ�யாகும்.

ஆற்�ன் அறவ�ந்து ஈக அதுெபாருள்
ேபாற்� வழங்கு ெந�

குறள் தரும் �ந்தைன

ஊடகத்துைற அைமச்சின் ெசயலாளராக 
சிேரஷ்ட நிர்வாக அதிகாரி அனுஷ ெபல்பிட்ட
ஊடக அைமச்�ன் ெசயலா-

ளராக அனுஷ ெபல்�ட்ட 
2022 ஜனவ� முதலாம் �க-

��ல் இருந்து ெசயல்படும் வைக�ல் 
ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ�-
னால் �ய�க்கப்பட்டுள்ளார். அதன்ப� 
அவர் ேநற்று (3) ஊடக அைமச்�ல் தனது 
பத�ைய ெபாறுப்ேபற்றுக் ெகாண்டார்.   

 நாடகக் கைலஞர் கலா�� ெஹன்� 
ஜயேசன�ன் 'ஹ�னுவட்டேய கதாவ' 
�ல் கு�ப்�ட்டுள்ளவாறு "ஏேதனு-
ெமான்று இருக்குமானால் அது ெபாருத்-
தமானவருக்ேக �ைடக்க ேவண்டும்" 
என்னும் கூற்ைற அர்த்தப்படுத்தும் 
வைக�ல் ந�ன �க்கலான எமது சமூ-
கத்�ல் அேநகமான சந்தர்ப்பங்க�ல் 
அது �ைறேவறுவ�ல்ைல. ஆனால் ஒரு 
சமூகத்ைத நல்லெதாரு சமூகமாக மாற்� 
அைமக்க ேவண்டுமானால் ெபாருத்தமா-
னவருக்கு ெபாருத்தமான ெபாறுப்ைப 
வழங்குவது அவ�யமாகும்.  

 அதன்ப� ெபாருத்தமானவருக்கு 
ெபாருத்தமான இடத்ைத வழங்�ய ெசய-
லானது சமூகத்�ல் உயர்ந்த இடத்ைதப் 
ெபறு�ன்றது. �ேரஷ்ட �ர்வாக அ�-
கா�யான அனுஷ ெபல்�ட்ட �டயத் 
துைற சார்ந்த �புணத்துவம் வாய்ந்தவ-
ராவார். ெகௗரவமான அரச அ�கா�. 
அைதயும் �ட அவ�டம் காணப்பட்ட 
ம�தா�மானப் பண்புகள் அரசேசைவ-
�ல் உயர்ந்த இடத்ைத அைடய காரண-
மாக அைமந்தன.   

 ஏேதனுெமாரு �டயத்ைத �ைறேவற்-
�க் ெகாள்ள கா�யாலயத்துக்கு வரும் 
யாரா�ருந்தாலும் தனது ேவைலப்ப-
ளுவான ேநரத்�ல் கூட அவருக்காக 

��து ேநரம் ஒதுக்குவது அவரது குண-
மாகும். அவரால் �ைறேவற்றப்பட 
ேவண்�ய ப� கு�த்து �ேசட கவனம் 
ெசலுத்துவார். அதனால் ஊடகத்துைற 
ேபான்ற �கவும் �க்கலான �டயப் 
பரப்பு ெதாடர்பாக �குந்த பு�ந்துணர்வு 
ெகாண்ட அனுஷ ெபல்�ட்ட எல்லா 
வைக�லும் தகு� வாய்ந்தஅரச அ�கா-
�யாவார்.   

 அரசாங்க �றுவனங்கள் பலவற்�ல் 
பல பத�கைள வ�த்த அவர், அப்-
பத�கைள தனது ஆபரணமாக உப-
ேயாகப்படுத்�யவரல்ல. அத்துடன் 
அவர் பத�கள் மூலம் சமூகத்�ற்கு 
ப�யாற்றுவைதேய கு�க்ேகாளாகக் 

ெகாண்டவர். அதனால் அவரது 
பத�கள் அைனத்தும் முட்கள் 
�ைறந்ததாகேவ காணப்பட்டன. 
பல தைடகளுக்கு முகம் ெகாடுக்க 
ேந�ட்டது. ஒரு தடைவ �ைற 
ெசல்லவும் ேந�ட்டது. அது அவர் 
பத� வ�த்த ேவைள�ல் அரச 
தைலவர் ஒருவ�ன் சட்டபூர்வ-
மான உத்தரைவ �ைறேவற்�-
யேத காரணமாகும். அந்த உத்தரவு 
தவறு என்று கூறப்பட்டதால் அவர் 
�ைற ெசல்ல ேந�ட்டது. அவர் 
�து சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டு-
கள் அைனத்��ருந்தும் �டு�க்-
கப்பட்டார். அவர் சட்டபூர்வமாக 
ேமற்ெகாண்ட ேமல்முைற�ட்�ன் 
பலனாக அது �கழ்ந்தது.  

 ெகாழும்பு மகாநாம கல்லூ��ல் 
ஆரம்பக் கல்�ைய கற்ற அனுஷ 
ெபல்�ட்ட �ன்னர் உயர்கல்� கற்க 
ஆனந்த கல்லூ�க்குச் ெசன்றார். 

�ன்னர் � ஜயவர்தனபுர பல்கைலக்கழகத்-
�ல் வ�கத் துைற�ல் பட்டம் ெபற்றார். 
அவுஸ்�ேர�யா ெமல்பர்ன் �க்ேடா�யா 
பல்கைலக்கழகத்�ல் ெதா�ல்முைற கணக்-
�யல் ெதாடர்பான முதுமா�ப் பட்டத்-
ைதயும் ெபற்றுள்ளார்.  

 அவர் அரசுப் ப�ைய ஆரம்�த்தது 
1987 ஆம் ஆண்டாகும். கணக்காய்வுத் 
�ைணக்களத்�ன் கணக்காய்வாளாராக �ய-
மனம் ெபற்றார். �ன்னர் �றந்த ேபாட்�ப் 
ப�ட்ைச மூலம் இலங்ைக கணக்காளர் 
ேசைவ�ல் இைணந்தார். 

 அது 1990 ஆம் ஆண்டு ஆகும். 
1993ஆம் ஆண்டு சுங்கத் �ைணக்களத்-
�ன் உத� சுங்க அத்�யட்சகராகவும் 

ப��ல் ஈடுபட்ட அவருக்கு, 1995 ஆம் 
ஆண்டு இலங்ைக �ர்வாக ேசைவ�ல் 
இைணயும் சந்தர்ப்பம் �ைடத்தது. அவர் 
இலங்ைக �ர்வாக ேசைவ�ன் �ேசட 
தர அ�கா�யாக 2013ஆம் ஆண்டு 
ெத�வானார்.   அனுஷ ெபல்�ட்ட தமது 
�ர்வாக ேசைவக் காலத்�ல் ஒன்�ைணந்த 
ேசைவகள் உத�ப் ப�ப்பாளராகவும், 
ஜனா�ப��ன் இைணச் ெசயலாளராக-
வும், ஜனா�ப� ��யத்�ன் கணக்காய்வா-
ளராகவும் பத� வ�த்துள்ளார்.  

அனுஷ ெபல்�ட்ட ஊடகத்துைற�ல் 
�றப்பானவராக �கழ்ந்தது, அரச ெசய்� 
�ைணக்கள �ர�ப் ப�ப்பாளர், ப�ப்-
பாளர் மற்றும் முதலாவது ப�ப்பாளர் 
நாயகமாக ேசைவ பு�ந்ததன் மூலமாகும். 
அைதத் த�ர இலங்ைக ரூபவா��க் 
கூட்டுத்தாபனத்�ன் ப�ப்பாளர் நாயகமா-
கவும், இலங்ைக ஒ�பரப்புக் கூட்டுத்தாப-
னத்�ன் தைலவராகவும் ப��ல் ஈடுபட்-
டுள்ளார்.   2010 ஆம் ஆண்டு இலங்ைக 
ெதாைலத்ெதாடர்பு ஒழுங்குபடுத்தல் 
ஆைணக்குழு�ன் ப�ப்பாளர் நாயக-
மாக பத� வ�த்த அனுஷ ெபல்�ட்ட 
அன்ைறய ஜனா�ப�யாக பத� வ�த்த 
ம�ந்த ராஜபக்ஷ�ன் ஆேலாசைன 
மற்றும் வ�காட்ட�ல் தாமைரக் ேகாபுரம் 
,சூ�யெவவ ெதா�ல்நுட்ப �ராமம் 
மற்றும் ெகாக்கா�ல் ேகாபுரம் ேபான்ற 
�ட்டங்கைள ெசயல்படுத்த ெபரும் பங்க-
�ப்ைப வழங்�யுள்ளார்.  

(06ஆம் பக்கம் பார்க்க)

1925 ஆம் ஆண்டு 
�சம்பர் மாதம் 
16 ஆம் �க� 

உத்�ேயாகபூர்வமாக ஆரம்�க்கப்பட்ட 
இலங்ைக வாெனா� தனது நூற்றாண்-
ைடேநாக்�ய பயணத்�ல் 2021 ஆம் 
ஆண்டு �ெசம்பர் மாதம் 16 ஆம் �க� 
96 ஆவது ஆண்டு �ைறைவக் ெகாண்-
டா�யது. 96 ஆவதுஆண்டு �ைற-
ைவெயாட்� இலங்ைக ஒ�பரப்புக் 
கூட்டுத்தாபனத் தைலவர் ஹட்சன் சம-
ர�ங்க, ப�ப்பாளர் நாயகம் சந்ரபால 
�யனேக ஆ�ேயாரது தைலைம�ல் 
�ேசட �கழ்ச்�கள் நைடெபற்றன.  

 ��த் பாராயணஅனுட்-
டானங்களும், �ரார்த்தைன 
வ�பாடுகளும் கூட்டுத்தா-
பன வளாகத்�ேல �றப்பாக 
நைடெபற்றன. இந்து சமய 
வ�பாடு �ருக்ேகாேணஸ்வ-
ரர் ஆலயத்�ல் நைடெபற்றன. 
அத்துடன் சர்வமத �ரார்த்த-
ைனகளும் இடம்ெபற்றன. 
இலங்ைக ஒ�பரப்புக் கூட்-
டுத்தாபன அைலவ�ைசக�ல் 
�ேசட �கழ்ச்�களும் ேநர� 

ஒ�பரப்புக்களும் இடம்ெபற்றேதாடு, 
த�ழ் ேத�ய ேசைவ,ெதன்றல் எப்.எம் 
இலும் �றப்பு �கழ்ச்�கள் பலவும் ஒ�-
பரப்பு ெசய்யப்பட்டன.  

 1967 ஆம் ஆண்டு ஜனவ� மாதம் 
05 ஆம் �க� இலங்ைக ஒ�பரப்புக் 

கூட்டுத்தாபனமாக மா�ய 
இலங்ைக வாெனா�, 
அதன் �ன்புப�ப்ப�யாக 
பல வளர்ச்�கைளக் கண்டு 
ஜனவ� மாதம் 05 ஆம் �க� 
2022 ஆம் ஆண்டு தனது 55 
ஆவது கூட்டுத்தாபன �னத்-
ைதக் ெகாண்டாட இருக்�ன்-
றது.   

 இலங்ைக ஒ�பரப்புக் கூட்-
டுத்தாபன தைலவர் ஹட்சன் 
சமர�ங்க, ப�ப்பாளர் 
நாயகம் சந்ரபால �யனேக 
ஆ�ேயாரது தைலைம�ல் கூட்டுத்தா-

பன �னம் ெவகு-
�றப்பாக நைட-
ெ ப று வ த ற் க ா ன 
ஏற்பாடுகள் ெசய்-
யப்பட்டுள்ளன.  

 ��த் பாராயண 
அ னு ஷ் ட ா ன -
மும், இந்து,இஸ்-
லாம், ��ஸ்தவம் 
உட்பட சர்வமத 
� ர ா ர் த் த ை ன க -
ளும் கூட்டுத்தா-

பன வளாகத்��ருந்து ேநர�அஞ்சல் 
ெசய்யப்பட இருக்�ன்றன. அத்துடன் 
�ங்கள, த�ழ், ஆங்�ல ேசைவக�னூ-
டாக �ேசட �கழ்ச்�கள் ஒ�பரப்பாக-
�ருக்�ன்றன.   

 பல்ேவறுேநர� �கழ்ச்�கைள நடத்-

துவதற்கும் ஒழுங்குகள் 
ே ம ற் ெ க ா ள் ள ப் ப ட் டு ள் -
ளன. இலங்ைக ஒ�பரப்-
புக் கூட்டுத்தாபனமானது 
�ங்கள ேத�ய ேசைவ, 
�ட்� எப்.எம், �ங்கள் 
வர்த்தக ேசைவ, த�ழ் 
ேத�ய ேசைவ, ெதன்றல் 
எப்.எம், முஸ்�ம்ேசைவ, 
ஆங்�ல ேசைவ ேபான்ற 
�ரதான ஒ�பரப்பு 
ேசைவகைளயும், ஆ�ய 
ேசைவ�ல் த�ழ், ெதலுங்கு, மைலயா-
ளம் மற்றும் �ந்� ஒ�பரப்புகைளயும் 
ேமற்ெகாண்டு வரு�ன்றது. மற்றும் 
மத்�ய �ழக்�ற்கான ஒ�பரப்�ைன-
யும் நடாத்� வருவது கு�ப்�டத்தக்கது.  

 இதன் மூலம் உள்நாட்டு ேநயர்க-
ளுக்கு மட்டுமன்� சர்வேதச ஒ�ப-
ரப்புக்கள் மூலம் தனது ேநயர்களுக்கு 
இலங்ைக ஒ�பரப்புக் கூட்டுத்தாபனம் 
காத்�ரமான �கழ்ச்�கைள வழங்� வரு-
�றது. மூன்று ெமா�க�லும் �னச� 
காைல 6.00 ம�, பகல்12.45, மாைல 
6.00 ம�, இரவு 9.00 ம� என்று சுயா-

�னமான ெசய்� அ�க்ைக-
�ைன வழங்� வருவதும் 
கு�ப்�டத்தக்கது.  

 �ராந்�ய ேசைவக-
ளான ரஜரட்ட, ருஹ�ணு, 
வயம்ப, கந்துரட்ட 
ேசைவ (மைலயக 
ேசைவ) �ைறஎப்.எம், 
யாழ் எப்.எம், ேர�ேயா 
தம்பான ேபான்றன 
�ராந்�ய மக்களுக்காக 
�றப்பான �கழ்ச்�கைள 

வழங்� வரு�ன்றன.   இலங்ைக ஒ�-
பரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்�ன் �கழ்ச்�-
கைள இலங்ைக ேநயர்கள் மட்டுமன்� 
இந்�ய ேநயர்கள் உட்பட சர்வேதச 
ேநயர்களும் மற்றும் புலம்ெபயர் த�ழ் 
மக்களும் இைணயத்தளங்கள் மூல-
மாகவும் இலங்ைக வாெனா�ெசய� 
(SLBC APP) மூலமும் ெச�மடுத்து வரு-
�ன்றனர்.  

ெபாலிஸ் துைறயில் கனிவான பண்பாளர்
பிரதி ெபாலிஸ் மாஅதிபர் ேக. அரசரட்ணம்

'காவல்துைற உங்கள் நண்பன்' 
என்ற வாசகம் ெபாதுவா-
னதாக இருந்த ேபா�லும் 

பல நாடுக�ல்  நைடமுைற�ல் அவ்-
வா�ல்ைல என்பைத நாம் ஊடகங்க-
�ல் பார்த்து வரு�ன்ேறாம். ஆனாலும் 
ெபா�ஸ் துைற�ல் கடைமயாற்-
றும் எல் ேலாருேம அவ்வாறானவர்க-
�ல்ைல .  மக்களுடன் க�வும், நட்புற-
வும் ெகாண்ட ெபா�ஸ் உத்�ேயாகத்தர் 
பலர் உள்ளனர். அவர்க�ல் ஒருவர்தான் 
அமரர் ேக. அரசரட்ணம்.

  �ர�ப் ெபா�ஸ்மாஅ�பர் அரச-
ரட்ணம் கடந்த மாதம் 29 ஆம் �க� 
ெகாழும்�ல் காலமானார். 'காவல்துைற 
உங்கள் நண்பன்' என்ற வாசகத்�ற்கு 
முற்�லும் ெபாருத்தமானவராக �ளங்�-
யவர்தான் காலஞ்ெசன்ற அரசரத்�னம். 
எப்ெபாழுதும் புன்னைக தவழும் முகத்-
துடன் நடமா�ய அவரது ��ர் 
மைறவுச் ெசய்� பலருக்கும் 
அ�ர்ச்�ையயும் ேவதைனைய-
யும் ஏற்படுத்�யது.

  2011 ஜனவ��ல் நாம் 
ெகாழும்பு த�ழ்ச் சங்கத்�ல் 
சர்வேதச த�ழ் எழுத்தாளர் 
மாநாட்ைட நடத்�ய ேபாது 
ெபா�ஸ் அத்�யட்சர் அரசரட்-
ணம் எனக்கு அ�முகமானார். 
அவர் அப்ேபாது கடைம��-
ருந்தைமயால் ெபா�ஸ் �ரு-
ைடயுடேனேய  வருைக தந்து 
�கழ்ச்�க�ல் கலந்து �றப்-
�த்தார்.

 அத்துடன் மாநாடு நைட-
ெபற்ற நான்கு நாட்களும் 
அங்ேக ெபா�ஸ் பாதுகாப்�ைனயும் 
அவர் வழங்�னார்.

த�ழ்ச் சங்க வளாகப் பகு��ல்  
ெபா�ஸார் காைல முதல் இரவு 
வைர�ல் மா� மா� கடைம��ருந்த-
னர். இத்தைனக்கும் அந்த மாநாட்டுக்கு 
எந்தெவாரு அர�யல் தைலவர்களும் 
வர�ல்ைல. மண்டபத்�ல் �ைறந்�ருந்-

தவர்கள் எழுத்தாளர்களும் கைலஞர்க-
ளும் ஊடக�யலாளர்களும்தான். 

  ெகாழும்பு, ெவள்ளவத்ைத�ல் கா� 
����ருந்து உருத்�ரா மாவத்ைத�ன் 
அந்தத்�ல் அைமந்�ருந்த த�ழ்ச் சங்க 
கட்டடம் வைர�ல் நடந்த ஊர்வலத்�-
லும் அரசரட்ணம் ��த்த முகத்துடன் 
நடந்து வந்தார். ெகாழும்பு த�ழ்ச் சங்-
கத்�ல் நைடெபறும் ெபரும்பாலான  
�கழ்ச்�க�ல் இவரது �ரசன்னம் 

தவறாது. இறு�யாக 2019 ஆம் ஆண்டு 
ஒக்ேடாபர் மாதம் 05 ஆம் �க� ச�க்-
�ழைம மாைல சங்கத்�ன் �ேநாதன் 
மண்டபத்�ல் நடந்த எனது 'இலங்ைக-
�ல் பார�' நூ�ன் ெவ��ட்டு அரங்-
�ல்தான் �ண்டும் சந்�த்து உைரயா�-
ேனன்.

 ெபா�ஸ் அத்�யட்சர்  அரசரத்�னம்  

அவர்க�ன் முகவ� ெத�யாதைம�-
னால், என்னால் அவருக்கு அைழப்பு 
அனுப்ப மு�யாதுேபாய் �ட்டது. 
எ�னும் ெசய்� அ�ந்து அங்ேக 
�ைரந்து வந்தார். வரும் ேபாது எனக்-
குப் ேபார்த்துவதற்கு ெபான்னாைடயும் 
எடுத்து வந்து பரவசப்படுத்�னார்.

 “ ேசர்... மன்�க்கவும். எனக்குப் 
ேபார்த்த ேவண்டாம். இந்த அரங்��-
ருக்கும் மகாக� பார�யா�ன் �ைலக்-

குப் ேபார்த்துங்கள்" என்ேறன்.
  எனது ேவண்டுேகாைள ஏற்று 

அவ்வாேற ெசய்தார். நூ�ன் 
�ர�யும் ெபற்றுக் ெகாண்டார். 
அவர் ��ப் ேபாக்குவரத்து 
துைற கண்கா�ப்பு அ�கா�-
யாக ப�யாற்�ய காலப் பகு-
��ல் எங்கள் �ர்ெகாழும்பூர் 
�ஜயரத்�னம் இந்து மத்�ய கல்-
லூ�க்கும் வருைக தந்து, மாண-
வர்களுக்கு  �� ஒழுங்குகள் 
கு�த்து �ளக்கம�த்�ருக்�றார்.

 ெபா�ஸார் என்றால் கடுைம-
யான முகத்துடன்தான் இருக்க 
ேவண்டும் என்ற ெபாதுவான 
�ய� �லவு�ன்ற சமூகத்�ல், 
எவருடனும் இன்முகத்துடன் 

ேபசும் இயல்�ைனக் ெகாண்�ருந்தவர் 
அரசரட்ணம்.

இலங்ைக�ன் வடக்கு – �ழக்கு �ர-
ேதசங்க�ல்  த�ழ் ேபசும் மக்களுக்கும் 
�ங்களம் ேபசும் ெபா�ஸாருக்கு�-
ைடேய சுமுகமான உறைவ ேமம்படுத்-
துவதற்காக ேம�டத்��ருந்து  2016 
ஆம் ஆண்டு  காலப் பகு��ல்  �ய�க்-

கப்பட்ட  ெபா�ஸ் அ�கா�க�ல் ஒரு-
வராக அரசரட்ணம் �கழ்ந்தார்.   இலங்-
ைக�ல் ��ப்ேபாக்குவரத்�ல் �லவும் 
நைடமுைறச் �க்கல்கள் பலவற்றுக்கு 
ந�ன ெதா�ல்நுட்பங்க�ன் மூலம் 
�ர்வு காண்பதற்கும் அவர் முயன்றார். 
இன்முகத்துடன் ெபா�ஸ் ேசைவயாற்-
�ய அரசரட்ணம் அவர்க�ன் மைறவா-
னது ஈடு ெசய்ய மு�யாத இழப்பு என்று 
கடந்து ெசன்று �ட மு�யாது.  அவரது 
மைறைவ ஈடு ெசய்யப்பட ேவண்�ய 
இழப்பாகேவ நாம் கருத ேவண்டும். 
அவைரப் ேபான்ற ெபா�ஸ் அ�கா�-
கள் இலங்ைக�ல் மூ�னங்க�லு�-
ருந்து ேதான்ற ேவண்டும்.  

4  2022   ஜனவ�   4   ெசவ்வாய்க்�ழைம  4 –01– 2022 

�ஜ்� வருடம் 1443 ஜ�மாதல் ஊலா �ைற 30
�லவ வருடம் மார்க� மாதம் 20ம் நாள்    ெசவ்வாய்க்�ழைம

96 வருடங்கைள கடந்த   
ெவற்றிப் பயணத்தில்  
இலங்ைக வாெனாலி  

ஒ�பரப்புக் கூட்டுத்தாபனமாக மாற்றமைடந்த  
55 வருட பூர்த்� ெகாண்டாட்டங்கள் நாைள   

ஆர்.கணப�ப்�ள்ைள
ப�ப்பாளர், த�ழ்ச் ேசைவ
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நுவரெலியா புனித சேவியர் ஆலய புததாண்டு திருப்பலி

பெருந்தொற்ொல் வருங் -
கொலம் குறிதத நிச்சய-
மற் நிலலயில் வொழும் 

நமக்கு இயயசுபொலன் வழங்கிய 
கனிவுடன் கூடிய ஊக்கம் யதலவப்-
படுகி்து எனவும் யுததம் மறறும் 
வன்முல்களொலும் சிதறிப்யபொ-
யுளள உலலக மீள கட்டியலமக்க 
உடன் பி்நத நிலல என்் உணர்வு 
அலனவருக்கும் யதலவப்படுகி-
்து என்றும் திருததநலத பிரொன்-
சிஸ் ்தரிவிததொர்.

புததொண்டின் முதல் தினததில் 
அன்லன மரியொள இல்வனின் 
தொய் என்  ்்பருவிழொ திருப்பலிலய 
வததிக்கொன் புனித யபதுரு யபரொல-
யததில் நில்வு ்்சய்த திருததநலத 
பிரொன்சிஸ் அன்று நண்பகல் 12 
மணிக்கு யபரொலய வளொகததில் 
குழுமியிருநத திருப்பயணிகளுக்கு 
மூயவலள ்்சப உலரலய வழங்கி-
னொர்.

 இநதப் புதிய ஆண்லட அன்லன 
மரியொளிடம் ஒப்பலடததுத ்தொடங்-
குயவொம். இநநொள நற்்சய்தியில் 
நொம் இலடயர்கள விலரநது ்்சன்று 
மரியொலவயும் யயொய்சப்லபயும் 
தீவனத ்தொட்டியில் கிடததியிருநத 
குழநலதலயயும் கண்டதொக (லூக் 
2:16) வொசிதயதொம். அன்லன மரியொள  
தன் மகலன தீவனத ்தொட்டியில் 
கிடததியதன் வழியொக அவலர நமக்-
குக் ் கொலடயொகத தருகி்ொர்.

தன் மகலன தனக்்கன மட்டும் 
அவர் லவததுக்்கொளளவில்லல. 
மொ்ொக, நமக்கு வழங்குகி்ொர். அக்கு-
ழநலதலய உறறுயநொக்கி, வரயவறறு, 
ஆரொதிக்கும்படி நமக்கு அலழப்புவி-
டுக்கி்ொர்.

கடவுள நம் அருகில் இருக்கி்ொர் 
என்பயத அன்லன மரியொள நமக்குத 
தரும் ் ்சய்தி.

நம்லம அச்சததுக்கு உளளொக்கும் 
்சக்தியுலடய ஒருவலர அன்லன 
மரியொள நம்முன் லவக்கவில்லல. 
மொ்ொக, நம் அன்லப எதிர்பொர்க்கும் 

ஒரு குழநலதலய முன்லவக்கி்ொர். 
யமலிருநது நமக்கு தீர்ப்பு வழங்கு-
பரொக அல்ல. இம் மண்ணில் நம் 
அருகில் வநதுளள ஒரு ்சயகொதரரொக 
இயயசுபொலன் முன்லவக்கப்படுகி-
்ொர். நொம் அலனவரும் ்சயகொதரர் 
்சயகொதரிகளொக வொழ அக் குழநலத 
அலழப்பு விடுக்கின்்து.்கொவிட் 
்பருந்தொற்ொல் வருங்கொலம் 
குறிதத நிச்சயமற் நிலலயில் 

வொழும் நமக்கு இயயசுபொலன் 
வழங்கிய கனிவுடன் கூடிய ஊக்கம் 
யதலவப்படுகி்து.

்பருந்தொறறு, அநீதிகள, சுற-
றுசசூழல் பிரசசிலன, உலக ்சரிநி -
கரற் ்பொருளொதொர நிலலகள 
ஆகியலவ குறிதத அச்சம் பலரில் 

நிலவுகி்து. 
இளம் அன்லனயர் தங்கள 

குழநலதகளுடன் யபொரொலும் 
பஞ்சததொலும் தங்குமிடங் -

கலள விட்டு ்வளியயறி 
புலம்்பயர்நயதொர் முகொம் -
களில் வொழவலத இநயநரத -
தில் எண்ணிப் பொர்க்கிய்ன்.
யபொரொலும், வன்முல்களொலும் 
சிதறிப்யபொயுளள உலலக மீள கட்டி-
யலமக்க உடன் பி்நத நிலல என்் 
உணர்வு அலனவருக்கும் யதலவப்ப-
டுகி்து.

புததொண்டின் முதல் தினததில் 

உலக அலமதி நொலள 
சி ் ப் பி க் கின் -
ய்ொம். யமலிருநது 
்கொலடயொக வழங்கப்-
படும் அலமதி கீழிருக்-
கும் நம் அர்ப்பணப் 
பகிர்வின் கனியுமொகும். 
உலகில் அலமதிலய 

நிலலநொட்ட முதலில் நம் இதயங்-
கலள அலமதியொல் நிரப்புயவொம். 
மிகச சிறியயொருக்கும் பரொமரிப்லப 
வழங்குயவொம். நீதிலய ஊக்குவிப்-
யபொம். பலகலம என்னும் ் நருப்லப 
மன்னிப்புக் ்கொண்டு அலணப்-
யபொம். பிளவுகளின் தீலமகலள அல்ல.
இலணப்பின் நல்லலவகலள லகக்-
்கொண்டு யநர்மல் எண்ணங்கலள 
வளர்ப்யபொம் என்றும் திருததநலத 
்தரிவிததொர்.

நுவசெலியவா புனித செவியர் ஆலயத்தில் புத்தவாண்டு திருப்பலி அருடதநமத செவியர் டக்்ளஸ் அடிக்ளவாரினவால் ஒபபுக்சகவாடுக்கப்படடது. திருப்பலிப பூமெயின் நிகழ்வுகம்ளப ்படத்தில் கவாணலவாம்.                                               (்பட உதவி:எல்.சஜவானதன்)

்பகைகை எனும் ரெருபக்ப 
ைன்னிபபினால் அகைபச்பாம்

புதிய ஆண்டை 
அன்னை மரியாளிடைம் 

ஒப்ப்டைப்்பாம்

வியவகம் என்  யவளவிலய 
ஆலடயொக உடுததி 

லவயகம் விடியலலக் கொண வநத-
வர் மரியொ.

புரட்சி என் ொ்ல் முரட்டுப் 
பிளலள்யன்று முலொம் 
பூசி விடொதீர்கள! ஏ்னனில் 
இநத உலகயம சில புரட்-
சியொளர்களின் பலடவீடு 
தொயன!

மரியொ ஏறபடுததியது 
ஆன்மீகப்புரட்சி ஈடு 
இலண இனி இதறகு ஏது-
மில்லல! மொனிடருக்யகொ 
வொனகயம தொய்வீடு மீட்பர் 
வருவொர் என்று ஏங்கியவ-
ருக்கு ஆக்கபூர்வமொக்கிய-
வள புரட்சி மரியொ!

மண்லணயும் விண்லணயும் இலணக்கத 
தன்லனயய தொலர வொர்ததவள புரட்சிக் கன்னி! 
பொவ இருள சூழநத உலலக ஒளிபுளளிகளொல் 
அலங்கரிதத ஆழி விண்மீன் மரியொ!

இன்பவனததில் அரங்யகறியச ்சொபததிறகுச 
்சொவுமணியடிததவள புரட்சி மரியொ! அடக்க-
மொக அடங்கிக் கிடநதவள அல்ல. அகிலத-
லதக் கொததிட வலம் வநதவள மரியொ!

தன் வயிறறில் சுமததக் கருலவ இ்க்கிடத 
திரிநதொள! ்சததிரம்- 
்சொவடி துரததிட ஏயரொது 
எனும் ் கொடிமுடி ஆதிக்-
கதலதயய எதிர்தது 
இல்லமநதலனப் ்பற்்டுதத புரட்சிப் 
்பண் மரியொ!

இல் தூதனின் வொர்தலதலயக் யகட்ட 
மொததிரததில் பசல்ச இளம் மகலனக் கொக்கத 
தூரம் எகிப்துக்கு இரயவொடு இரவொகப் ப்நதுச 
்்சன்்வள மரியொ! மழலல இயயசு வளர்நதிட 
அனுதினம் இல்வன் துதிதது ஆரிரொயரொ பொடி 
வளர்ததவள மரியொ!

பன்னி்ரண்டு வயதில் எரு்சயலம் யதவொ-
லயததில் தன் மகலனக் கண்டு யகளவித 
்தொடுக்க என்லன ஏன் யதடுகிறீர்கள என்் வரி-

கலளச சிநலதயில் ஏறறி 
மகிழநதவள மரியொ!

தநலதயின் பணி ஆற் 
மண்ணகம் இ்ங்கிய 
லமநதன் பன்னி்ரண்டு 
முதல் முப்பது வயது 
வலர உலகின் கலட-
்யல்லல வலர ்்சன்று 
பகுப்பொய்வு ்கொண்ட-
தின் ்பருலமலயச சிந-
லதயில் ்கொண்டுமங்க-
ளம் பொடியவள

கொனொவூர் திருமணத-
தின் முதல் புதுலம ஆற-
றிடப் பரிநதுலரததவள 
மரியொ இல்மகனின் 
மூன்று ஆண்டுப் யபொத-

லனகலளச ்சொதலனகளொக்கிடத தன்லனயய 
தொலர வொர்ததுப் பரிநதுலரப்பவளின் ்சக்தி-
யொனொள! தன் மகன் ஒரு ்சொன் இடம் கூடச 
்்சொநதமின்றி ஆவிபிரியும் மகனின் இறுதி 
வொர்தலதக்கொகச சிலுலவயடியில் கதறி நின் -
்வள மரியொ! மகனின் பஞ்சலடநத கண்கள 
்்சொன்ன ய்சதிலய இன்றுவலரக் கொதது வரு -
பவள புரட்சிமரியொ! வொனதூதரின் வொர்தலத-
கலளக் கருவில் தொங்கி எநத மகலன உரு -
வொக்கக் கொலம் முழுவதும் துயரப்பட்டொயளொ 

அயத அவமொனங்கலளத 
தொங்கிய அநத உ்வு இர-
வலொகி விட்டயத!

அவயரொ மனுகுலததின் 
மீட்பர் ஆனொர்! அன்லனயயொ மனுகுலததின் 
தொயொனொள. மொதர்குலம் மகிழயவொடு வொழந-
திட ஏவொளின் ்சொபதலத நீக்கிக் கொததிட்டவள 
மரியொ!

தன்னிகரில்லொ வல்லலமப் ்பொருநதியவள! 
்பண்குலததிறகு விடுதலலப் ்பறறுத தநதப் 
புரட்சிப் ்பண் மரியொ!

்பண்யண மொமரியின் பொலதலயப் பறறிக் 
்கொள! இகமலத ்வன்றிடுவொய்! மரியின் 
புகலழப் பொ்ரங்கும் பல்்சொறறிட வரமலத 
நல்கிடுவொய் இல்வயன!

சகவாழும்பு ச்பவால்சஹேன்சகவாட திரு இருதயநவாதர் ஆலயத்தில் 
அமைக்கப்படடுள்ள நத்தவார் குடிமலப ்படத்தில் கவாணலவாம்.

சகவாழும்பு திம்பிரிகஸ்யவாய புனித திசெஸவால் ஆலயத்தில் அமைக்கப்பட-
டுள்ள கிறிஸ்து பிறபம்ப பிெதி்பலிக்கும் ்பவாலன் குடிமலக் கவாணலவாம்.

(்பட உதவி: மிலியன் சஜம்ஸ்)

புத்தவாண்மட வெசவற்கும் நளளிெவு விசெட ஆெவாதமனகள ைட-
டக்க்ளபபு புனித ைரியவாள ச்பெவாலயத்தில் ைடடக்க்ளபபு ைமற 
ைவாவடட ஆயர் ச்பெருடதிரு சஜவாெப ச்பவான்மனயவா  ஆண்டமக-
யின் தமலமையில் நமடச்பற்றன. சகவாசெவானவா நிமல நீஙக-
சவண்டுசைனவும் நவாடடில் ெவாநதியும் ெைவாதவானமும் நிமலக்க-
வும் கூடடுத்திருப்பலியில் பிெவார்த்திக்கப்படடது.  

-(்படஙகள: கல்லடி குறூப, ைடடக்க்ளபபு விசெட நிரு்பர்கள)

செவாறிக்கல்முமன திருச்சிலுமவ திருத்தலத்தில் புத்தவாண்டு நளளி -
ெவு திருப்பலி , நற்கருமண ஆெவாதமன ைற்றும் விசெட வழி்பவாடுகள 
திருத்தல ்பஙகுதநமத எல்.சலஸ்லி சஜயகவாநதன் அடிக்ளவார் தமல-
மையில் நமடச்பற்றன. அருடெசகவாதரிகள, ்பஙகுைக்கள என ச்பரு -
ை்ளவிலவாசனவார் கலநது சிறபபித்தனர்.   (-ெவ்ளக்கமட குறூப நிரு்பர்)

கிறிஸ்டோபர் பிரோன்சிஸ...?

திருமதி அருள்சீலி அந்தோனி...?

பாவ இருள் சூழ்ந்த உலகை ஒளி புள்ளிைளால்
அலஙைரித்த ஆழி விண்மீன் அன்கனை மரியாள்

 நடு நிசி வலர விழிததிருநது
கொததிருநததும் உண்டு
நண்பர்கள புலட சூழ
களிததிருநததும் உண்டு

விழிததிருநது அலனவருக்கும்
வொழததியதும் உண்டு

இதுவும் ஒரு ்சொதொரண நொளதொன்
என உ்ங்கியதும் உண்டு

 வருடங்கலளப் பிரிக்கும் யகொட்லட
தொண்டும் விழொலவ ஒரு
்வறி்கொண்டு தொண்டும் விலளயொட்டு
வீரர் யபொலன்று
சிரிதயத விலளயொட்டில் தொண்டும்

சின்னக் குழநலதகள யபொல்
சி்ப்்பொன்றும் இல்லல என

சீக்கிரம் உணர்நதிடுயவொம்
மணிததுளிகள, வொரங்கள,

மொதங்கள, வருடங்கள அதுவொய்
மனதுக்குள மொற்ங்கள
ஏதும் ஏறபடுததி விடொது
மனிதர்கள அவர் தம் மனம்,

்்சயல் ்்சம்லமயொகி  னொயல
மொனுடம் தொனொய் மகிழவுறறுச சி்ப்புறும்..

க்சப்புணர்வு தவிர்ப்யபொம்
நட்பு்லவக் கூட்டுயவொம்
நல்லலவ நடக்க யபொறறுயவொம்
அல்லல் குல்ய அர்ப்பணிப்யபொம்

 -- முெளி

புததாண்டு ெள்ளிெவு ஆொதகன திருச்சிலுகவ திருததல புததாண்டு திருப்பலி 

இனிய புததாண்டில்...
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ஊடகத்துமை அமைச்சின்... (04ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

 அத்துடன் அவர் 2011 ஆம் 
ஆண்டு தபொதுநலவொய நொடு்க-
ளின் த�ொலலத்த�ொடர்பு ்கழ்கத்-
தின் �லலவரொ்க நியமனம் தபற்று 
இலஙல்கககு தபருலம சேர்த்துள்ள 
லமலய இஙகு குறிப்பிடடொ்க 
சவண்டும். 

�ற்சபொல�ய அரேொங்கம் ஆட-
சிககு வந� பின்னர் அவர் தபொரு்ளொ-
�ொரக த்கொளல்க்கள மற்றும் திடட 
தேயலொக்க அலமச்சின் தேயலொ-
்ளரொ்க நியமிக்கப்படடொர். பின்னர் 

அவர் ல்கத்த�ொழில் அலமச்சின் 
தேயலொ்ளரொ்கவும், அபிவிருத்தி 
தலொத்�ர் ேலபயின் �லலவரொ்கவும் 
நடவடிகல்கயில் ஈடுபடடிருந�ொர். 
இலவ அலனத்துககும் அப்பொல் 
அவரின் அறிவும் அரே சேலவயில் 
பணிபுரிந� அனுபவமும் அவரின் 
மனி�ொபிமொன பண்பு்களும் நிச்ேய-
மொ்க எதிர்்கொலத்தில் ஊட்க அலமச்-
சின் தேயலொ்ளரொ்க பணியொற்றுவ -
�ற்கு மி்க முககிய ்கொரணி்க்ளொ்க 
அலமயும்.  

எரிவவாயு செருக்கடிக்கு... 03ஆம் பக்கத் த�ொடர்   
தேொல்கிசேன். அப்படி ஏதும் 
இல்லல. எங்களுககு �ண்ணீர் பிரச்-
சிலன உள்ளது. ்கொலலயில் வயல்-
்களுககுச் தேன்ேொல் மொலல வலர 
�ண்ணீர் குடிக்கொமல் ்கொய்நது கிடக-

கின்ேனர். இது சிறுநீர்கத்ல� பொதிக-
கிேது. நொம் பயன்படுத்தும் நிலத்�டி 
நீரில் அதி்க்ளவு ்கடமியம் உள்ளது.
அது சிறுநீர்கத்ல�யும் பொதிககிேது 
என்ேொர். 

சகவார�வானவா ெவவாலகள்... 03ஆம் பக்கத் த�ொடர் 
்கலநதுத்கொண்டிருந�னர்.  அலமச்-
ேர் அஙகு சமலும் த�ரிவிகல்க-
யில், ்கடந� வருடத்தில் சு்கொ�ொர 
சேலவயின் உயர் மடடத்திலிருநது 
கீழ் மடடம் வலரயில் எந� சப�மும் 
இன்றி த்கொசரொனொ லவரஸ் ்கடடுப்ப-
டுத்�ல் நடவடகல்கககு அர்ப்பணிப்-
புடன் தேயற்படடுள்ளலமயொல் 
இந� வருடத்திலும் ேவொல்்கல்ள 
தவற்றித்கொளவது ்கடினமொன�ொ்க 
அலமயொது.  

நொடடில் �ற்சபொது ேொத்தியமொன 
�டுப்பூசி நடவடிகல்க்கள முன்தன-
டுக்கப்படடு வருகின்ேன. அ�னூ-
டொ்க த்கொசரொனொ லவரஸ் பரவல் 
தபரும்ளவில் �டுக்கப்படடுள்ளது. 
அந� வல்கயில் �டுப்பூசி வழங-
்கலில் உலகின் மூன்று அல்லது 
நொன்கு நொடு்களுககுள இலஙல்க-
யும் முன்னணி வகிககின்ேது. அது 
எமககு கிலடத்� தவற்றிதயன்று 
அலமச்ேர் சமலும் த�ரிவித்�ொர்.  

அ�ெவாஙக பவாடெவாமைகள்... 03ஆம் பக்கத் த�ொடர்  
மொணவர்்கல்ளக த்கொண்ட வகுப் -
புக்களின் ்கல்வி நடவடிகல்க்கல்ள 
பகுதியொ்க பிரித்து அ�ற்ச்கற்ப மொண-
வர்்கல்ள அலழககுமொறும் ்கல்விய-
லமச்சு அலனத்து பொடேொலல்களுக-
கும் ஆசலொேலன வழஙகியுள்ளது.  

்கடந� டிேமபர் 23 ஆம் தி்கதி பொட-
ேொலல்களுககு விடுமுலே வழங்கப் -
படடன. அ�லனயடுத்து சநற்லேய 
தினம் மு�ல் நொடடில் நலடமு-
லேயிலுள்ள சு்கொ�ொர வழி்கொட-
டலல முலேயொ்க பின்பற்றி பொட-
ேொலலயில் ்கல்வி நடவடிகல்கலய 
சமற்த்கொளளுமொறு ேம்பந�ப்படட 
அலனத்து அதி்கொரி்களுககு ்கல்விய-
லமச்சு பணிப்புலர விடுத்துள்ளது.  

த்கொசரொனொ லவரஸ் சூழ்நிலல 
்கொரணமொ்க 6 மொ� ்கொலங்கள 
த�ொடர்நது பொடேொலல்கல்ள மூடும் 
நிலல ஏற்படட�ொல் 2021 வருட 

இறுதி விடுமுலேலய 10 தினங்க-
ளுககு 10 தினங்களுககு மடடுப்ப-
டுத்� சநர்ந��ொ்கவும் ்கல்வியலமச்சு 
த�ரிவித்துள்ளது.  

பொடமேொலல்கள சநற்று ஆரம் -
பிககபபடட சபொதும் 2021 ்கல்வி-
யொண்டு எதிர்வரும் ஏப்ரல் 8 ஆம் 
தி்கதி நலடமுலேயிலிருககும் அ�ற்-
கிணங்க வகுப்சபற்ேல் அதுவலர 
சமற்த்கொள்ளப்படமொடடொத�ன் -
றும் ்கல்வியலமச்சு த�ரிவித்துள-
்ளது.  

சநற்லேய தினம் பொடேொலல்கள 
ஆரம்பிககபபடட சபொதும் 27 மொண-
வர்்களுககும் அதி்கமொனவர்்கல்ளக 
த்கொண்ட பொடேொலல்கல்ள பகுதியொ-
்கப் பிரித்து இரண்டு �டலவ்களில் 
்கல்வி நடவடிகல்க்கல்ள சமற்-
த்கொளளுமொறும் ்கல்வியலமச்சு த�ரி -
வித்துள்ளது.(ஸ)  

கூட்டு ஆவணம் விம�வில... 03ஆம் பக்கத் த�ொடர் 
�ொம் உறுதியொ்க இருப்ப�ொ்கவும் 
இரொ.ேம்பந�ன் சுடடிக்கொடடி -
னொர்.  

அத்ச�ொடு �மிழ்ப் சபசும் ்கடசி -
்கள அலனத்தும் ஒற்றுலமப்படட  

நிலலப்பொடலட எடுக்கவும், ஒன்-
றுபடடு தேயற்படவும் �ற்சபொது 
சமற்த்கொள்ளப்படும் முயற்சி்கள 
த�ொடர சவண்டும் என்றும்  ேம்பந-
�ன் ச்கடடுகத்கொண்டொர். 

சகவாவிட் ை�ணம்... 03ஆம் பக்கத் த�ொடர் 
இவர்்களில் 5 இலடேத்து 60 ஆயி-

ரத்து 949 சபர் த�ொற்றில் இருநது 
குணமலடநதுள்ள நிலலயில், த�ொற்-
றுககு உள்ளொன 11 ஆயிரத்து 967 
சபர் த�ொடர்நதும் சிகிச்லேப் தபற்று 
வருகின்ேனர்.

இச�சவல்ள, த்கொசரொனொ லவரஸ் 
த�ொற்றினொல் சமலும் 24 சபர் உயி-

ரிழநதுள்ளனர்.உயிரிழந�வர்்களில் 
ஆண்்கள 20 சபரும் தபண்்கள 04 
சபரும் அடஙகுவ�ொ்கத் த�ரிவிக்கப்-
படுகிேது. இ�லனயடுத்து, நொடடில் 
பதிவொன த்கொசரொனொ மரணங்களின் 
தமொத்� எண்ணிகல்க 15 ஆயிரத்து 
19ஆ்க அதி்கரித்துள்ளலம குறிப்பி-
டத்�க்கது.

என்மனத் செரிவு செய்ெ ைக்களின் அபிைவாமைகமை... 
ெமபயினவால வழஙகி மவக்கபபட்டது. 

இநெ நிகழ்வில கைநது சகவாண்டு உம�-
யவாற்றிய ரபவாரெ ஜனவாதிபதி இெமனக் 
குறிபபிட்டுள்ைவார்.

இென்ரபவாது அவர் ரைலும் செரிவித்ெ-
ெவாவது, ரகவாட்ரட ஸ்ரீ கலயவாணி ெவாைகிரி 
ெர்ை ைஹவா ெஙக ெமபயினவால இன்று 
எனக்கு வழஙகபபட்ட சகௌ�வ பட்-
டத்மெ, பணிவவான சகௌ�வத்துடன் ஏற்-
றுக்சகவாள்கின்ரைன் என்பமெ முெலில 
குறிபபிட விரும்புகின்ரைன்.

இரெரபவான்று, ெவாட்டின் எதிர்கவாை 
ரவமைத்திட்டஙகமை சவற்றிக�ைவா-
கத் செவாட� எனக்கு வழஙகபபட்டுள்ை 
ஆசீர்வவாெஙகள் சபரும் பைைவாகவும் 
ஊக்கைவாகவும் இருக்கும் என்றும் ெவான் 
ெம்புகிரைன். எனக்கு வழஙகபபட்ட அறி-
வும�கமையும் வழிகவாட்டுெலகமையும் 
ெவான் ைதிக்கிரைன். அமவ அமனத்மெ-
யும் ெவான் ைரியவாமெயுடன் ஒபபுக்சகவாள்-
கிரைன். அமெ என் அதிர்்ஷடைவாகவும் 
கருதுகிரைன்.

எனது சபற்ரைவாரின் பவா�ம்பரியத்ெவால 
ஒரு சபௌத்ெ�வாகப பிைநது, ெவாட்டின் 
முன்னணி சபௌத்ெ பவாடெவாமைகளில 
ஒன்ைவான சகவாழும்பு ஆனநெவா கலலூ-
ரியில ெவான் சபற்ை பயிற்சி, கலயவாண 
மித்தி� ைஹவா ெஙகத்தினரின் அறிவு-
ம�கமைப பின்பற்றிய உத்ரவகம், 
இ�வாணுவத்தில ெவான் பணிபுரிநெமை-
யவால சபற்ை ஒழுக்கம் என்பன, எனது 
வவாழ்க்மக மிகவும் சிைபபவானெவாக ைவாைக் 
கவா�ணைவாய் அமைநென என்பமெ இந-
ரெ�த்தில விரெடைவாகக் குறிபபிட விரும்-
புகிரைன்.

அதிகவாரியவாகவும் பவாதுகவாபபுச் செய-
ைவாை�வாகவும் ெவான் ெவாட்டுக்கு ஆற்றிய 
ரெமவமயப பவா�வாட்டி இன்று நீஙகள் 
என்மன சகௌ�விக்கின்றீர்கள். 
எனது இருபது வருடகவாை இ�வாணுவச் 
ரெமவயின் ரபவாது, ஈழபரபவாரின் ஆ�ம்ப 
கவாைத்திலும் இ�ண்டவாம் ஈழபரபவாரின் 
ரபவாதும், வடக்கு ைற்றும் கிழக்கில ெவான் 
பை முக்கியப பணிகமைச் செய்ரென்.

இநதிய அமைதி கவாக்கும் பமட வரு-
வெற்கு முன்னர், வடை�வாட்சி ெடவடிக்-
மகயின் ெவான்கு பமடபபிரிவுகளில 
ஒன்றுக்கு ெவான் கட்டமையிடும் அதிகவா-
ரியவாகப பணிபுரிநரென். இது அபரபவாது 
செயற்பவாட்டில இருநெ மிகபசபரிய ெட-
வடிக்மகயவாகும். இ�ண்டவாம் ஈழபரபவார் 
ஆ�ம்பைவாகிய ெநெர்பபத்தில, யவாழ்ப-
பவாணக் ரகவாட்மடமய விடுவிக்க முெல 
இ�ண்டு பமடபபிரிவுகளில ஒன்றுக்கு 
ெவான் கட்டமையிட்ரடன். சவலிஓயவா, 
வவுனியவா ைற்றும் திருரகவாணைமை 
ரபவான்ை பி�ரெெஙகளில பை முக்கிய 
பணிகமைச் செய்ரென்.

அெற்கவாக �ணசூ� (ரபவார்வீ�ர்) ைற்றும் 
�ண விக்�ை (ரபவார்வீ�ர்) பெக்கஙக-
மையும் ஜனவாதிபதி விருதுகமையும் 
சபற்ரைன். பவாதுகவாபபுச் செயைவாைர் 
என்ை வமகயில முபபது வருடகவாை யுத்-
ெத்மெ முடிவுக்குக் சகவாண்டுவ� ரெ�-
டியவாகப பஙகளித்ெமெ நீஙகள் ென்கு 
அறிவீர்கள்.

ெவான் சபரும்பவான்மை சிஙகை ைக்-
கைவால செரிவு செய்யபபட்ட ஜனவாதிபதி 
என்பமெ, ருவன்சவலி ைஹவா ரெய-
வுக்கு முன்பவாக ஜனவாதிபதியவாகப பெவிப-
பி�ைவாணம் செய்துசகவாண்டரபவாது அறி-
வித்ரென்.

என்மன இநெ ெவாட்டின் முெல குடிை-
கனவாக ஆக்குவெற்கு பை அர்பபணிபபு-
கமைச் செய்ெ சிஙகை சபௌத்ெர்கமை-
யும் அவர்களின் பவா�ம்பரியத்மெயும் 
பவாதுகவாக்கும் பூ�ண சபவாறுபபு எனக்கு 
உள்ைது என ெவான் உறுதியவாக ெம்புகி-
ரைன்.

இெற்கவாக ெவான் செவாடர்நதும் அர்ப-
பணிபபுடன் செயற்படுவதுடன், ெவான் 
சபற்ை சபௌத்ெ ரபவாெமனகளும் உத்-
ரவகமும், இநெவாட்டின் ஏமனய ெரகவாெ� 
ைெத்தினரும் அச்ெரைவா ெநரெகரைவா 
இன்றி சுெநதி�ைவாக வவாழக்கூடிய சூழமை 
ெவான் ஏற்படுத்தியுள்ரைன் என்பமெ-
யும் விரெடைவாகக் குறிபபிட ரவண்டும் 
என்ைவார்.

ைவாகவாண ெமப ரெர்ெமை... 
செய்ெ ெவறினவால இநெ நிமை ஏற் -

பட்டது. ைவாகவாண ெட்டத்மெ செயற்படுத் -
துவெற்கு இன்னும் பை ெட்டஙகள் ெயவா-
ரிக்கபபட ரவண்டும். 

ெமிழ் ரெசிய கூட்டமைபபு,ரஜ.வி.பி 
ைற்றும் அன்றிருநெ அ�ெ என்பன 
இமணநது அவெ�பபட்டு ெவைவான ெட்-
டத்மெ சகவாண்டு வநெவார்கள். அெமன 
முழுமையவாக ைவாற்றி புதிய ெட்டத்மெ 
சகவாண்டு வ� ரவண்டும். அெமன ெயவா-
ரித்ெதும் ரெர்ெல ெமடசபறும் என்ைவார்.  

அமைச்ெ�மவ ைவாற்ைம் செவாடர்பில 
எழுபபபபட்ட ரகள்விக்குப பதிைளித்ெ 
அமைச்ெர், ஜனவாதிபதிக்கு எநெ நிமிட-
மும் அமைச்ெர்கமை ைவாற்ை முடியும். 
ஊடகஙகள் ெவான் அமைச்ெ�மவ 
ைவாற்ைம் பற்றி ரபசுகின்ைன. எநெ 

அமைச்ெரின் விடயெவானஙகமையும் 
அவருக்கு ைவாற்ை முடியும் என்றும் 
அமைச்ெர் செரிவித்ெவார்.  

இரெ ரவமை புது வருடத்தின் முெைவா-
வது அமைச்ெ�மவ கூட்டம் ரெற்று பிற்-
பகல ெமடசபை ஏற்பவாடவாகியிருநெது.  

புது வருடத்மெ முன்னிட்டு அமைச்சு 
பணிகமை ஆ�ம்பிக்கும் நிகழ்வின் 
பின்னர் ஊடகவியைவாைர்கள் எழுபபிய 
ரகள்விகளுக்குப பதிைளித்ெ ரபவாரெ 
அவர் இெமன செரிவித்ெவார்.  

அெவாவது ைவாகவாண ெமபத் ரெர்ெமை 
உடனடியவாக ெடத்ெரவண்டுைவாயின் 
சிை ெடவடிக்மககள் எடுக்கபபடரவண்-
டியுள்ைது. அெவாவது புதிய முமையில 
ைவாகவாண ெமபத் ரெர்ெமை ெடத்துவெவா-
யினும் அெற்கு பவா�வாளுைன்ைத்தில ஒரு 

ரயவாெமனமய சகவாண்டுவ�ரவண்டும். 
ைவாைவாக பமழய முமையில ைவாகவாண 
ெமபத் ரெர்ெமை ெடத்துவெவாயினும் 
பவா�வாளுைன்ைத்தில ஒரு பிர��மண-
மயக் சகவாண்டுவநது நிமைரவற்ை-
ரவண்டியது அவசியைவாகும்.   

வட ைத்திய, கிழக்கு, ெப�கமுவ 
ைவாகவாண ெமபகளின் பெவிக் கவாைம் 
2017 ஆம் ஆண்டுடன் நிமைவமடந-
ெதுடன், வடக்கு, வட ரைல ைவாகவாணங-
களின் பெவிக் கவாைம் 2018 ஆம் 
ஆண்டு செபசடம்பர் ைவாெத்துடன் 
நிமைவமடநதுள்ைது. ஊவவா ைவாகவாண 
ெமபயின் பெவிக் கவாைம் 2019 ஒக்-
ரடவாபரில நிமைவமடநெது.

சென் ைவாகவாண ெமபயின் பெவிக் 
கவாைம் 2019 ஏப�ல ைவாெம் 9ஆம் 

நிமைவுக்கு வநெது. கடநெ 2018 ஒக் -
ரடவாபர் ைவாெம் 8ஆம் திகதியுடன் ைத்திய 
ைவாகவாண ெமபயின் பெவிக் கவாைம் 
நிமைவமடநெது.இரெரவமை, ரைல 
ைவாகவாண ெமபயின் பெவிக் கவாைம் 
2019 ஏப�ல ைவாெம் 21 ஆம் திகதி 
நிமைவமடநெமை குறிபபிடத்ெக்கது.

ரெர்ெல முமை ைவாற்ைத்தினவால ஏற் -
பட்ட சிக்கல கவா�ணைவாக செவாடர்நது 
ைவாகவாண ெமப ரெர்ெல ெவாைெைவாகி வரு -
கிைது. 

ரெர்ெமை பமழய முமையில ெடத்து -
ைவாறு சிை கட்சிகள் ரகவாரி வருவரெவாடு 
ெட்ட திருத்ெம் செய்து புதிய முமையில 
ெடத்துைவாறு ரவறு கட்சிகள் ரகவாரி வரு -
வெவாகவும் அமைச்ெர் இென்ரபவாது செரி-
வித்ெவார். 

ஒரு ெ�பபு அசைரிக்கவாவுக்கு!...
அசைரிக்கவாவுக்கு ஒரு ெ�பபு செலை 

இன்சனவாரு ெ�பபு 13 அமுலபடுத்துங-
கள் என்று செவாலலி விடுதிகளில கூட்-
டஙகமை ெடத்துகிைவார்கசைன ெமிழ்த் 
ரெசியக் கூட்டமைபபின் பவா�வாளுைன்ை 
உறுபபினர் சிவஞவானம் சிறீெ�ன் செரி-
வித்ெவார்.

 யவாழ் ஊடக அமையத்தில ரெற்று 
ெமடசபற்ை ஊடக ெநதிபபிரைரய 
அவர் இெமன செரிவித்ெவார்.

அவர் ரைலும் செரிவிக்மகயில, 
2015 இைஙமக வநதிருநெ இநதிய 
பி�ெைர் என்னுமடய 13 வருட முெ -
ைமைச்ெர் கவாை அனுபவத்தில ஈழத்-
ெமிழர்களுக்கவான அ�சியல தீர்வுக்கு 

கூட்டு ெைஸ்டி முமைரய சபவாருத்ெைவா-
னசென இைஙமக பவா�வாளுைன்ைத்தில 
செளிவவாக ஒரு கருத்மெச் செவான்னவார். 
அவவவாறு கூறுபவரிடம் 13ஆம் திருத்-
ெத்மெ அைலபடுத்ெ ரகவாரி ெவாம் கடிெம் 
எழுதுவது எநெைவு தூ�ம் ஏற்றுக்-
சகவாள்ைக்கூடியது.

யவார் சபரியவர் யவார் சிறியவர் என்ை 
ஏற்ைத் ெவாழ்வு பி�ச்சிமன கவா�ணைவா -
கரவ அசைரிக்கவாவுக்கு ஒரு ெ�பபு 
செலை இன்சனவாரு ெ�பபு 13 அமுலப-
டுத்துஙகள் என்று செவாலலி விடுதிகளில 
கூட்டஙகமை ெடத்துகிைவார்கள். இென் -
ரபவாது முஸ்லிம் ெ�பபுகள் ைற்றும் 
ைமையகத்மெச் ரெர்நெ ெரகவாெ�ர்க-

ளும் இமணநதுள்ைனர். முஸ்லிம்க-
ளின் அபிைவாமெகள் வித்தியவாெைவானது. 
அரெரபவாை ைமையக ெமிழர்கைது 
அபிைவாமெகளும்  வித்தியவாெைவானது. 
வட, கிழக்கில வவாழ்கின்ை ெமிழர்கைது 
அ�சியல அபிைவாமெகளும்  வித்தியவாெ-
ைவானது.

ஒரு வவா�த்துக்கு முன்னர் ஒரு 
வம�வு ெயவாரிக்கபபட்டு இருக்கின்ைது. 
ஒரு வவா�த்துக்கு முன்னர் ெயவாரிக்கப-
பட்ட வம�மப ஏற்றுக் சகவாள்கிரைவாம். 
இது செவாடர்பவாக ரெற்மைய தினம் 
இைஙமக ெமிழ�சுக்கட்சியினுமடய 
உயர்ைட்டக்குழு கூட்டத்தில அது பற்றிய 
விைக்கம் அளிக்கபபட்டது.

இ�ண்டவாவது வம�பு பற்றியும் 
இென்ரபவாது விைக்கம் அளிக்கபபட் -
டது. முெைவாவது வம�பில உள்ை பை 
விடயஙகள் இலைவாைைவாக்கபபட்டு 
சவறும் கண்துமடபபுக்கு ைவாகவாண 
ெமபத் ரெர்ெமை ெடத்துஙகள் என்று 
கூறுவெவாக அநெ வம�வு கவாணபபட் -
டது.

இைஙமக ெமிழ�சுக் கட்சியின் உயர் -
ைட்டக் குழு ஏற்றுக் சகவாள்ை முடியவாது 
என்பமெ தீர்ைவானித்துள்ைது. ெமிழ் 
ரெசிய இனபபி�ச்சிமனக்கவான நி�ந -
ெ� தீர்மவ எட்டுவெற்கு ெைஸ்டிமயரய 
முன்மவக்க ரவண்டும் என்பரெ எைது 
ரகவாரிக்மக.

ரபருவமையில "ஒமிக்ர�வான்"...   
அதிகவாரி சிஙகபவாகு செரிவித்ெவார்.   
கடநெ ெனிக்கிழமை (01) இ�வு இது 

உறுதிபபடுத்ெபபட்டெவாக அவர் ரைலும் 
செரிவித்ெவார்.   

ரைற்படி செவாற்றுக்குள்ைவான ெபர் 
ரபருவமை சீனன் ரகவாட்மடமயச் 
ரெர்நெ 30 வயதுமடய ைவாணிக்கக்கல 
வியவாபவாரிரய  அமடயவாைஙகவாணபபட்-
டுள்ைவார். இவர் சவளிெவாட்டுக்கு ைவாணிக்க 
வியவாபவா� ெடவடிக்மககளுக்கவாக ரபவாய் 
வநெவச�ன பி�ரெெ சுகவாெவா� பரிரெவாெ-
கர் முதிெ அை�சிஙக செரிவித்ெவார். 

இென் விமைவவாக, அவ�து செருங-
கிய குடும்பத்மெச் ரெர்நெ இ�ண்டு 

உறுபபினர்களும் அவர்கைது வீடுகளில 
ெனிமைபபடுத்ெபபட்டுள்ைனர்.   

ரைற்படி நிமைமை செவாடர்பில 
ரபருவமை பள்ளிச்ெஙகம் ைற்றும் 
சீனன்ரகவாட்மட ைவாணிக்க வர்த்ெக 
ெஙகம், முக்கிய பி�முகர்கள் உள்ைடங-
கிய குழுவினருடன் பி�ெை சுகவாெவா� பரி-
ரெவாெகர் சிஙகபவாகு ெமைமையிைவான 
சுகவாெவா� பரிரெவாெகர்கள் (02) ரைற்படி 
செவாற்று ஊருக்குள் ப�வவாைல கட்டுபபடுத்-
தும் ரெவாக்கில ரபச்சுவவார்த்மெயில ஈடு-
பட்டனர்.   இென்ரபவாது சீனன்ரகவாட்மட 
ைவாணிக்க ெநமெமய மூடுைவாறு சுகவாெவா� 
பிரிவினர் ரகட்டனர். இருநெரபவாதிலும் 

சிை நிபநெமனகளுடன் சீனன்ரகவாட்மட 
பி�ரெெத்திற்கு வருகின்ை ைவாணிக்க 
வியவாபவாரிகள் ெவாம் ஏற்கனரவ இ�ண்டு 
ெடுபபூசிகமை சபற்ை அட்மடயுடன் வ�-
ரவண்டுசைனவும் அரெரபவால ஊர் ைக்-
களும் ஊரிற்குள் வருகின்ைவர்களும் 
மிகவும் கவனைவாக ெட்டதிட்டஙகளுக்கு 
ஏற்ப கட்டுபபவாடுகளுடன் ெடநதுசகவாள்-
ளுைவாறும் அறிவுறுத்ெபபட்டுள்ைது. 

இவற்மை ெவறும் பட்ெத்தில ைவாணிக்க 
வர்த்ெக ெநமெமய மூட ெடவடிக்மக 
எடுக்கக் கூடும் எனவும் பி�ெை சுகவாெவா� 
பரிரெவாெகர் இென் ரபவாது கருத்து செரி-
வித்ெவார்.   

இெமன ஏற்றுக்சகவாண்ட ரைற்படி 
ெஙகஙகமைச் ரெர்நெ உறுபபினர்கள் 
மிகவும் கவனைவாக ெடநது சகவாள்வெவாக-
வும் ரெமவரயற்படின் சுகவாெவா� அதிகவாரி-
களுக்கு ரெமவயவான ெடவடிக்மககமை 
ரைற்சகவாள்ை பூ�ண ஆெ�வுகமை வழங-
குவெவாகவும் அவர்கள் இென்ரபவாது செரி-
வித்ெனர்.   

ரெற்மைய தினம் (03) ரபருவமை 
சீனன்ரகவாட்மட பவாஸிய்யவா சபரிய 
ஜும்ஆ பள்ளிவவாெலில ெடுபபூசிகள் 
சபற்றுக்சகவாள்ைவாெவர்களுக்கு ெடுபபூ-
சிகள் வழஙகும் நிகழ்வும் இடம்சபற்று 
வருகின்ைமை குறிபபிடத்ெக்கது.

இநதியவாவிடமிருநது 900 மில. சடவாைர்...
சவளியவாகியுள்ைன. இைஙமகயுட-

னவான ெவாணய பரிைவாற்ை ஒபபநெத்தின் 
கீழ் 400  மிலலியன் சடவாைரும் எரிசபவா-
ருளுக்கவாக 500 மிலலியன்  கடனுெவி-
யும் கிமடக்கும் என எதிர்பவார்க்கபபடுகின்-
ைது. குறித்ெ இரு நிதியுெவி திட்டஙகளில 
ஒன்று ஜனவரி 10 ஆம் திகதி  கிமடக்-
கபசபறும் என உயர்ைட்ட ெகவலகமை 
ரைற்ரகவாளிட்டு ஆஙகிை ஊடகம் செய்தி 
சவளியிட்டுள்ைது. அமைச்ெர் உெய கம்-
ைன்பிை கடநெ வவா�ம் இைஙமகயும் 
இநதியவாவும் இமணநது எண்சணய் 
ெவாஙகிகமை அபிவிருத்தி செய்வெவாக 
அறிவித்திருநெ அரெரவமை,  ைஙகவா 

இநதியன் எண்சணய் நிறுவனத்தின் 
ெவாஙகிகளின் குத்ெமக ரைலும் 50 வரு-
டஙகளுக்கு நீடிக்கபபட்டுள்ைது.400 
மிலலியன் சடவாைர் ெவாணய பரிைவாற்ை 
ஒபபநெத்மெ ெவி�, எரிசபவாருளுக்கவாக 
500 மிலலியன் சடவாைர் கடன் வரிமய-
யும், உணவு ைற்றும் ைருத்துவக் சகவாள்-
வனவுகளுக்கவாக 1 பிலலியன் சடவாைர் 
கடமனயும் இைஙமக ெவாடியது. இநெ 
நிமையில, நிதியமைச்ெர் பசில �வாஜபக்ஷ 
ஜனவரி 10 ஆம் திகதி இநதியவாவிற்கு 
ெனது இ�ண்டவாவது உத்திரயவாகபூர்வ 
விஜயம் ரைற்சகவாண்டு செலைவுள்ைவார் 
என்பது குறிபபிடத்ெக்கது.

ெவாட்டில "ஒமிக்ர�வான்" மவ�ஸ்... 
அமைச்சு செரிவித்துள்ைது.
இநெ விடயம் குறித்து ஆஙகிை ஊட-

கசைவான்றுக்கு செரிவித்துள்ை சுகவாெவா� 
அமைச்சின் செவாழிலநுட்ப ரெமவகள் 
பணிபபவாைர் மவத்தியர் அன்வர் 
ஹம்ெவானி, இைஙமகயில இதுவம� 
48 ஒமிக்ர�வான் ரெவாயவாைர்கள் கண்-
டறியபபட்டுள்ை ரபவாதிலும் நிமைமை 
கட்டுபபவாட்டுக்குள் உள்ைெவாக செரி-
வித்ெவார். சகவாழும்பு, பதுமை, அநு�வா-
ெபு�ம் ைற்றும் புத்ெைம் ைவாவட்டஙகள் 
ரபவான்ை ெவாட்டின் பை பகுதிகளில இருந -
தும் ஒமிக்ர�வான் ரெவாய்த்செவாற்றுகள் 
கண்டறியபபட்டுள்ைெவாகவும், அவர் 

குறிபபிட்டவார்.
இருபபினும், ஒமிக்ர�வான் ரெவாயவாளி -

களின் செவாடர்புகள் கண்டறியபபட்டு, 
அவர்கமை ெனிமைபபடுத்ெ ஏற்க-
னரவ ெடவடிக்மக எடுக்கபபட்டுள்ை -
ெவாக அவர் கூறினவார்.

ெடுபபூசியின் கவா�ணைவாக ஒமிக் -
ர�வான் ப�வல ஒரு குறிபபிட்ட அைவிற்கு 
குமைக்கபபட்டுள்ைது எனவும் மவத்தி-
யர் ஹம்ெவானி ரைலும் கூறினவார்.

எனரவ, எநெ ெவாைெமும் இன்றி 
பூஸ்டர் ரடவாஸ் சபறுவென் முக்கியத் -
துவத்மெ அவர் மீண்டும் வலியுறுத் -
தினவார்.

சிட்னியிலுள்ை இைஙமக...
சிட்னியில உள்ை இைஙமக துமணத் 

தூெ�கத்தின் அலுவைகம்  ைற்றும் 
அலுவைக வைவாகத்தில அமடயவாைம் 
கவாணபபட்ட  சகவார�வானவா ரெவாயவாைர்-
கள் கவா�ணைவாக இநெ ெடவடிக்மக  

எடுக்கபபட்டுள்ைது.
அென்படி, ரெற்று (திஙகட்கிழமை) 

முெல எதிர்வரும் 5ஆம் திகதி  வம� 
தூெ�கம் மூடபபடும் என்று அறிவிக்கப-
பட்டுள்ைது.

அ�சு வழஙகிய உ�த்மெ... 
அவர்்கள பயன்படுத்தியுள்ளனரொ 

என்பது த�ொடர்பில் ்கண்்கொணித்�-
�ன் பின்னசர இழப்பீடு வழங்கப்ப -
டும்.

அச�சநரம், பசுலம விவேொய திட -
டத்ல� அமுல்படுத்தும் சவலலத்-
திடடத்தில் �மது அலமச்சின் அதி-
்கொரி்கள முழுலமயொன ஆ�ரவிலன 
வழங்கவில்லல என அவர் குற்ேம் 

சுமத்தியுள்ளொர்.
60 மு�ல் 70 ே�வீ� அதி்கொரி்கள 

இ�ற்கு எவ்வி�  ஒத்துலழப்பு்க-
ல்ளயும்  வழங்கவில்லல. இரேொ -
யன விவேொய மொபியொக்களினொல் 
அவர்்களுககு இலஞேம் வழங்கப் -
படடுள்ள�ொ்க விவேொய அலமச்ேர் 
மகிந�ொனந� அளுத்்கமச்க சமலும் 
த�ரிவித்துள்ளொர்.

ஜனவாதிபதிமய அவைதிக்கும்... 
முடியொது என தபொலிஸ் ஊட்கப் -

சபச்ேொ்ளர், சிசரஷட தபொலிஸ் அத்-
தியடே்கர் நிஹொல் �ல்துவ த�ரிவித்-
�ொர்.

இவ்வொறு தேய்பவர்்களு்்ககு 
எதிரொ்க ேடட நடவடிகல்க எடுக்க 
தபொலிஸொருககு அதி்கொரம் உண்டு 
எனவும் அவர் சமலும் த�ரிவித்�ொர்.

ஊட்க ேநதிப்தபொன்றில் லவத்து 

தபொலிஸ் ஊட்கப்சபச்ேொ்ளர் 
இ�லனத் த�ரிவித்�ொர்.

ஜனொதிபதிலய அவமதிககும் 
வல்கயில் குழுதவொன்று வழங-
கிய ்கருத்துப் பரிமொற்ேம் த�ொடர் -
பில் குற்ேப் புலனொய்வு பிரிவினர் 
தபண்தணொருவரிடம் விேொரலண 
சமற்த்கொண்ட�ொ்கவும் அவர் த�ரி-
வித்�ொர்.

பி�ெைர் பெவி விைகுவெவாக...   
பிர�மர் அலுவல்கம் அறிவித்-

துள்ளது. நொடடு மக்கல்ள �வேொ்க 
வழிநடத்தும் இத்�ல்கய தபொய் பிர-
ேொரங்கல்ள பிர�மர் ஊட்க பிரிவு 
நிரொ்கரிப்ப�ொ்கவும் அறிவிக்கப்பட -
டுள்ளது. இது த�ொடர்பில் பிர�மர் 
ஊட்க பிரிவு அறிகல்கதயொன்லே 

தவளியிடடுள்ளது. பிர�மர் மஹிந� 
ரொஜபக ஷ ப�வி வில்கப் சபொவ-
�ொ்கவும் அலமச்ேரலவ மொற்ேம் 
நலடதபே இருப்ப�ொ்கவும் த�ொடர்ச்-
சியொ்க தேய்தி்கள தவளியிடப்படடு 
வரும் நிலலயில் இது த�ொடர்பில் 
அறிகல்க தவளியிடப்படடுள்ளது.  

முெமை ெவாக்கி ஒருவர் பலி...
ஒருவசர இவ்வொறு மு�லலயின் 

�ொககு�லுககு உள்ளொகி உள்ள�ொ்க 
த�ரிவிக்கப்படுகின்ேது.

மு�லலயின் �ொககு�லில் படு்கொய-
மலடந� நபர் ்களுசபொவில லவத்தி -
யேொலலயில் அனுமதிக்கப்படட�ன் 
பின்னர் உயிரிழநதுள்ளொர்.

அவரது ேடலம்  ்களுசபொ-
வில லவத்தியேொலலயின் பிசர� 
அலேயில் லவக்கப்படடுள்ளச�ொடு 
உயிரிழந�வர் இரத்மலொலன ரயில் 
நிலலய குடியிருப்பில் வசிககும் 58 
வயதுலடயவர் என அலடயொ்ளம் 
்கொணப்படடுள்ளொர்.

2020 ஆம் ஆண்டில 
ெவாம் பை ெவவாலகளுக்கு 
முகம் சகவாடுத்ெது ரபவான்று 
2022 இல எதிர்சகவாள்ை 
இருக்கும் ெவவாலகளுக்கும் 
முகம் சகவாடுக்க ெயவா�வாகவுள்-
ைெவாக ரைக்ஹவுஸ் நிறுவன 
ெமைவர் ஜனவாதிபதி ெட்டத்ெ-
�ணி டபிள்யு.  ெயவா�த்ன செரி-
வித்ெவார்.  

புதுவருடத்மெசயவாட்டி பணிகமை 
ஆ�ம்பிக்கும் நிகழ்வு ரெற்று நிறுவன 
வைவாகத்தில ெமடசபற்ைது.ைெத்ெமை-
வர்களின் ஆசிர்வவாெத்துடன் ஆ�ம்பிக்கப-
பட்ட இநெ நிகழ்வில கருத்துத் செரிவித்ெ 
அவர்,  

 கடநெ 2009ஆம் ஆண்டு டிெம்பர் 
ைவாெத்தில இநெ நிறுவனத்தின் ெமைவ-
�வாக பெவிரயற்ை ெவான் ெம்பி�ெவாயபூர்-
வைவாக மூன்ைவாவது ெடமவயவாக வருட 

ஆ�ம்பத்தில உம�யவாற்றுகி-
ரைன். 2020 ஆம் ஆண்டு 
ைவார்ச் ைவாெம் செவாடக்கம் இைங-
மகயில ப�விய செவாற்று 
கவா�ணைவாக இ�ண்டு வருடங-
கள் ரைக் ஹவுஸ் நிறுவன 
ெவாைவாநெ ெடவடிக்மககள் 
முற்ைவாக பவாதிபபமடநது பை 
ெவவாலகளுக்கு முகம் சகவாடுக்க 

ரெரிட்டது. அெனவால அக்கவாைபபகுதியில 
ெவாம் ஆயி�ம் மிலலியன் ரூபவாவுக்கு 
அதிகைவானைவு வருைவானத்மெ இழந-
ரெவாம். க்ஷடைவான நிமையில திமைச்ரெ-
ரியிலிருநது எைக்கு நிதிமய சபற்றுக்-
சகவாடுத்ெ ஊடக அமைச்ெர் சகஹலிய 
�ம்புக்சவலை ைற்றும் ஊடக அமைச்சின் 
முன்னவாள் செயைவாைர் ஜகத் பீ விஜயவீ� 
ஆகிரயவாருக்கு எனது ென்றிமய செரி-
வித்துக் சகவாள்கிரைன். அரெரபவான்று , 
நிறுவனத்தின் அத்தியவாவசியைற்ை செை-

வுகமைக் குமைக்க ெடவடிக்மக எடுத்ெ 
பணிபபவாைர் குழுவுக்கும் ென்றிமய 
செரிவித்துக் சகவாள்கிரைன்.  

எைது பத்திரிமகமய சகவாழும்பில 
இருநது கதிர்கவாைம் வம� சகவாண்டு செல-
வெற்கு புதிய சகவாழும்பு கதிர்கவாை பஸ் 
ரெமவமய ஆ�ம்பித்துள்ரைவாம். அெற்-
கவாக ெவாம் இ�ண்டு பஸ்கமை சகவாள்வ-
னவு செய்துள்ரைவாம். அது ைவாத்தி�ைலை 
நிறுவன ஊழியர்களின் ரபவாக்குவ�த்-
துக்கவாக ரவன் ஒன்மையும் விமைக்கு 
வவாஙகி உள்ரைவாம்.  

வருடவாநெம் ெடத்ெபபடும் மிகிந-
ெமை ஒளிரயற்றும் நிகழ்வும் வழமை-
ரபவான்று ெமடசபற்ைது. அெற்கவாக 
ெவாம் அனுெ�மணயவாைர்கமை சபற்றுக் 
சகவாண்ரடவாம். ரைலும் சகவார�வானவா 
செவாற்றுக்கு உள்ைவான நிறுவன ஊழி-
யர்களின் பீ.சீ.ஆர் ைற்றும் ஆன்டிசஜன் 
பரிரெவாெமனகளின் பணத்மெயும் 

சபற்றுக் சகவாடுத்ரெவாம். ரெவாயவால பவாதிக்-
கபபட்ட வீடுகளுக்கு செலை முடியவாெவர்-
களுக்கு ரஹவாகநெ� கவாணியில உள்ை 
கட்டிடத்தில அவர்களுக்கவான ெஙகுமிட 
வெதிகமை ஏற்படுத்திக் சகவாடுத்ரெவாம். 
சகவாவிட் செவாற்றுக்குள்ைவான அமனவ-
ருக்கும் 5000 ரூபவா சபறுைதி வவாய்நெ 
வவுச்ெர்கமையும் வழஙகிரனவாம்.  

எைது நிறுவனத்தின் மின்ெவா� ரெமவக்-
கவாக 4 மிலலியன் ரூபவாமவ ைவாெவாநெம் 
செைவிடுகிரைவாம். அெமன குமைக்க 
எதிர்கவாைத்தில சூரிய மின்ெக்திமய (solar 
power) பயன்படுத்தி அென் மூைம் 2 
.5 மிலலியன் ரூபவாமவ ைவாெவாநெம் 
ரெமிக்க எண்ணியுள்ரைவாம்.   

 ஊழியர் ெஙகஙகள் முன்மவத்துள்ை 
ரகவாரிக்மககள் குறித்து ஊழியர் ெஙகங-
களுடன் கைநதும�யவாடி அவர்களின் 
பி�ச்சிமனகளுக்கு தீர்வு கவாண நிர்வவாக 
ெமப ெடவடிக்மக எடுக்கும் என்ைவார்.. 

2022இல் எதிர்கொள்ள இருக்கும் சவொல்கள்ள  
்வற்றிகரமொக முகங்கொடுப்பொம்
லேக்ஹவுஸ் நிறுவன தலேவர் ஜனாதிபதி சட்டததரணி ்டபிள்யு.  தயாரதன

பஸ் கட்டணம் 17 வீெத்ெவால...
வருவெவாக �வாஜவாஙக அமைச்ெர் 

திலும் அமுனுக செரிவித்ெவார்.இெற்க-
மைய ஆ�ம்ப கட்டணம் 14 ரூபவாவில 
இருநது 17 ரூபவாவவாக அதிகரிபபரெவாடு 
ஏமனய கட்டணஙகளும் அெற்கமைய 
உயர்கிைது. இைஙமக ரபவாக்குவ�த்-
துச் ெமப ைற்றும் பயணிகள் ரெமவ 
அனுைதிப பத்தி�த்தின் கீழ் பயணிக்கும் 
ெனியவார் பஸ்களின் கட்டணம் இவவவாறு 
உயர்கிைது.அண்மையில எரிசபவாருள் 

விமைகள் அதிகரிக்கபபட்ட நிமையில 
பஸ்கட்டணஙகமை அதிகரிக்க கடநெ 
ைவாெம் 29 ஆம் திகதி முடிவு செய்யபபட்-
டது. 12 அம்ெஙகமை சகவாண்ட ரெசிய 
சகவாள்மகக்குஅமைவவாக கணிபபிடப-
பட்டு புதிய கட்டண பட்டியல ரெற்று 
சவௌியிடபபட்டது.ெவாமை முெல(5) 
புதிய கட்டண அதிகரிபபு அமுலுக்கு வரு -
வரெவாடு இெற்கு அமைவவாக செடுஞ்-
ெவாமை கட்டணஙகளும் உயர்கிைது.(பவா)
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கல்முமன வவாழ் முஸ்லிம் ைக்களினவால் 
கடறகமைப் பள்ளிவவாயல் நவாஹூர் ஆணடமக 
தர்கவாவில் ெவாஹுல் ஹமீது நவாயகம் (கதத -
ஸல்்வாஹு சிர்ைஹுல் அஸீஸ்) அனனவர்-
கள் நிமனவவாக வருடவா வருடம் சகவாணடவா -
டப்பட்டு வரும் சகவாடியயற்ற விழவா இம்மும்ற 
200 வது வருடைவாக மிகச் சி்றப்பவான 
மும்றயில் சுகவாதவாை வழிமும்றகளுக்கமைய 
ஏறபவாடுகள் செய்யப்பட்டுள்்ளது.  

இது யவாததிமைகள் கட்டம்ளச் ெட்டததின ஏறபவாடுகளுக்கு இணஙக 
1963 ஆம் ஆணடு இ்ஙமக அைெவாஙக வர்ததைவானப் பததிரிமக-
யின பிைகவாைம் அைசினவால் அஙகிகரிக்கப்பட்ட யதசிய விழவாவவாகும்.  
இவ விழவா சி்றப்பவாக நமடசபறறு முடிவமடய வவாழ்ததுக்கம்ளத சதரி-
விததுக் சகவாள்கினய்றன. இதறகவாக உதவும் அமனவருக்கும் எனது 
நனறிகளும் பவாைவாட்டுக்களும் உரிததவாகட்டும்.  

ஜனவாப் சஜ. லியவாக்கத அலி  
பிையதெ செய்வா்ளர்  
பிையதெ செய்கம்  

கல்முமன.    

கல்முனை பிரதேச 
சசயலாளரின் ஆசிசசசய்தி

குதபுல் ைஜீத ஷவாஹுல் ஹமீதுஸ் ஸய்யிதி கனஜஸவவாகி 
கனஜபக்ஸ் கததஸ்ஸல்்வாஹு ஸிர்ருகு அனனவர்களின 
சபயைவால் கல்முமன கடறகமை பள்ளிவவாெலில் இடம் சப்ற-
வுள்்ள 200 வது ஆணடு சகவாடியயறறு விழவாவுக்கு இச் 
செய்திமய வழஙகுவதில் ைகிழ்ச்சி அமடகிய்றன. தைது 
குருநவாதைவால் பதினவானகு கவானவவாதவாக்களிலும் இஜவாஸத 
எனனும் அனுைதி அளிக்கப்பட்டு நவானூறறி நவானகு பக்-
கீர்கம்ள சகவாணட நவானகு தரீக்கவாக்கம்ள மையப்படுததிய 
பக்கீர் ஜைவாக்கள் ஒப்பமடக்கப்பட்ட நிம்யில் தைது ஆனமீ-
கப் பணிகம்ள நவாகூமை த்ளைவாகக் சகவாணடு பவார் யபவாற்ற 

செவவன நிகழ்ததிக்கவாட்டிய சபரியவாமை வருடவா வருடம் நிமனவு கூர்வது சபரிய 
பவாக்கியைவாகும்.  

தரீக்கு வழிமும்றயில் முரீது, பக்கீரிய்யதது ஆகிய இரு ையகவானனத நிம -்
மைகம்ளயும் உ்குக்கு பம்ற ெவாறறிய இம்ற யநெச் செல்வர்களின இம் ைகவான 
அவர்கள் குறிப்பிடததக்கவர்கள். எனது சிறு பிைவாயம் முதல் எனது தநமதயவாரு-
டன இமணநது மும்றமையவான பக்கீர் ஜைவா ஒனம்ற கல்முமன கடறகமை பள்ளி-
வவாெலில் நிறுவுவதில் பஙயகற்றவன என்ற மும்றயில் ைகிழ்ச்சியமடகிய்றன. இம் 
ைகததுவமிக்க புனிதைவான இடததில் இடம்சபற்ற பல்யவறு அறபுத நிகழ்ச்சிகம்ள 
ைன சநகிழ்வுடன நிமனவு கூர்நதவனவாக இவ விழவா ைவாசபரும் சவறறி விழவாவவாக 
அமைய எல்்வாம் வல்் அல்்வாஹமவப் பிைவாததிக்கிய்றன.  

யபைவாசிரியர் க்வாநிதி அஷசஷய்கு செய்யிது சத்ள்ததுல்்வாஷவா ெர்கலீபததுர் 
ரிபவாயிய்யில் அஹைதிய்யில் கவாதிரிய்யி வஸ்ஸுஹைவர்திய்யி. முனனவாள் கல்விப்-
பீட பீடவாதிபதி, இ்ஙமக தி்றநத பல்கம்க்கழகம், முனனவாள் பிைதிப் பணிப்பவா்ளர் 
நவாயகம் யதசிய கல்வி நிறுவகம் இ்ஙமக.   

 தம்வர்  
 அகி் இ்ஙமக பக்கீர் ஜைவா    

மாசெரும் செற்றி விழாொக அனமய எல்லாம்   
ெல்ல அல்லாஹனெப் பிராத்திக்கிதேன்  

நஹைதுஹு வநுஸல்லி அ்வா ைசூலிஹின கரீம்  
இக சைஙகும் ஆதமிக ஒளி வீெ தனமனயய அர்ப்பணம் 

செய்த ெஙமகைகவான ெறகுருநவாதர் ஷவாஹுல் ஹமீத பவாதுஷவா 
நவாயகம் அனனவர்க்ளது 200 வது ஆணடு நிமனவவான 
சகவாடியயற்றப் சபருவிழவா ைக்கம்ள பக்திப் பைவெமூட்டுகி்றது.  
அனனவர்கள் யைறசகவாணட தியவாகஙகளும் அர்ப்பணிப்புக்-
களும் இப் சபருவிழவாவில் நிமனவு கூைப்பட்டு ைக்களின 
உள்்ளஙகளில் ஆதை சதளிவும் அழகிய திருப்பமும் ஏறபட 
யவணடும் என பிைவார்ததிக்கிய்றன. யைலும் இநநிமனவுப் 
சபருவிழவா ெஙமக மிகு இம்றயநெர்கள் ெஙகமிதது ெததியம் யபணும் நல்விழவாவவாக 
அமைய எனது வவாழ்ததுக்கம்ளயும் சதரிவிக்கினய்றன.  

சை்ள்வி அல் ஹவாஜ் பி.எம்.ஏ. ஜலீல் (பவாக்கவி)  
தம்வர்  

அஹலுஸ்ஸுனனவா வல்ஜைவாஅத உ்ைவா ெமப  
கல்முமன.    

சஙனக மிகு இனேதேசரகள் சஙகமித்து   
சத்தியம் தெணும் ேல்விழா  

நவானி்ம் யபவாறறும் ஷவாஹுல் ஹமீது நவாகூர் ஆணடமக 
தர்கவா ஷரீபின 200 வது சகவாடியயற்ற விழவா நிமனவு 
ை்ருக்கு ஆசிச் செய்தி எழுத வவாய்ப்பளிதத புகழுக்குரிய 
நவாயகன அல்்வாஹவுக்யக புகழமனததும் அல்ஹம்துலில்-
்வாஹ.  

முஸ்லிம்களின தவாயகபூமிகளில் முதனமையவான கிழக்கு 
ைவாகவாணததின அம்பவாம்ற ைவாவட்டததில் அமைநதுள்்ள 
கல்முமன ைவாநகரில் வை்வாறறு சி்றப்புமிக்க ஷவாஹுல் 
ஹமீது நவாகூர் ஆணடமக தர்கவா ஷரீபின 200 வது சகவாடி -
யயற்ற விழவா இனறு நமடசபறுகி்றது எனபமத நிமனக்கும் 
யபவாது ைகிழ்ச்சியின உச்ெததில் நவானிருக்கிய்றன. எனதும் எனது குடும்பததினதும் 
சநருஙகிய சதவாடர்மப சகவாணடுள்்ளதுடன கல்முமன ைவாநகரின அமடயவா்ளைவா -
கவும் இ்ஙமக வவாழ் முஸ்லிம்களின வை்வாறறு தடயைவாகவும் திகழும் ஆனமிக 
த்ளைவான ஷவாஹுல் ஹமீது நவாகூர் ஆணடமக தர்கவா ஷரீப் இ்ஙமகயில் உள்்ள 
முஸ்லிம்களின சக்ளைவஙகளில் ஒன்றவாக திகழ்வமத எணணி சபருமையமடகி-
ய்றன.  

ப் சி்றப்பம்ெஙகம்ளயும் பல்யவறு ஆதமிக தடயஙகம்ளயும் சகவாணட இநத 
புனித ஷவாஹுல் ஹமீது நவாகூர் ஆணடமக தர்கவா ஷரீபவானது முஸ்லிம்க்ளவால் ைட்-
டுைனறி நவாட்டில் வவாழும் சிஙக்ள, தமிழ், கிறிஸ்தவ ைக்களினவாலும் உயர்நத சக்ள-
ைவததுடன யநவாக்கப்படுகி்றது. கல்முமன கடறகமை பள்ளிவவாெல் சகவாடியயற்றம் 
எனறு பிைவாநதிய ைக்களினவால் சகவாணடவாடப்படும் இநத விழவாவவானது ப் இ்ட் -
ெம் ைக்களின ைனநிம்றவுடன வருடவா வருடம் சகவாணடவாடப்பட்டு வருவதமனயும், 
இ்ஙமக அைெவாஙகம் யதசிய விழவாக்களில் ஒன்றவாக இநத விழவாமவ பிைகடனம் 
செய்திருப்பமதயும் இஙகு சபரும் ைனைகிழ்வுடன எணணிப்பவார்க்கிய்றன.  

இவயவம்ளயில் விழவா சி்றப்பு்ற நமடசபறறு ெக்ரினதும் பிைவார்ததமனகளும், 
எணணஙகளும் நிம்றயவறி இம்றவனின ைஹைத ெக்ருக்கும் கிமடக்க பிைவாத-
திக்கிய்றன.  

ெட்டததைணி எச்.எம்.எம். ஹரீஸ்  
பவாைவாளுைன்ற உறுப்பினர்  

முனனவாள் இைவாஜவாஙக அமைச்ெர்    

ெரலாற்றின் ேடயம் இரடனட 
நூற்ோண்டில் கால்ெதித்துள்ளது  

இ்ஙமக திருநவாட்டில் கிழக்கு ைவாகவாணததில் அமைநதுள்்ள 
கல்முமன ைவாநகை ைக்களினவால் சகவாணடவாடப்பட்டு வரும் யதசிய நிகழ் -
வவான கடறகமைப் பள்ளிவவாெல் நவாஹூர் ஆணடமக தர்ஹவா சகவாடி -
யயற்ற விழவா இம்மும்ற சி்றப்பவாக நமடசபறுவமதயிட்டு மிக்க ைகிழ்ச்சி 
அமடகினய்றன.

ைக்கம்ள நல்வழிப்படுததுவதில் வலிைவார்களின பஙகு யபவாற்றததக் -
கது. அநத வமகயில் ைகவான ஸவாஹுல் ஹமீது வலியுள்்ளவா (கததஸல் -
்வாஹு சிர்ைஹுல் அஸீஸ்) அனனவர்கள் ப் இ்ட்ெம் ைக்கம்ள இஸ் -
்வாததிறகு அமழததுள்்ளவார்கள். அதன ஒரு பயணைவாக இ்ஙமகக்கும் 
வருமகதநது ைக்கம்ள யநர்வழிகவாட்டியயதவாடு கல்முமனக்கும் செனறு தனது தடததிமனப் 
பதிததும் செனறுள்்ளவார்கள். அனனவர்களின நிமனவவாக இவவருடம் 200வது சகவாடியயற்ற 
விழவா சுகவாதவாை வழிகவாட்டல்களுக்கு அமைய நமடசபறுவது யபவாற்றததக்க விடயைவாகும்.

இவ விழவா சி்றப்பவாக நமடசபறுவதறகு உதவிவரும் நம்பிக்மகயவா்ளர் ெமபயினருக்கும்  
விழவா ஏறபவாட்டுக்குழுவுக்கும் எனது உ்ளப்பூர்வைவான நனறிகம்ளயும் வவாழ்ததுக்கம்ளயும் 
சதரிவிததுக் சகவாள்கினய்றன.

இப்்றவாஹீம் அனெவார்
பணிப்பவா்ளர்

முஸ்லிம் ெைய பணபவாட்டலுவல்கள் திமணக்க்ளம்
சகவாழும்பு - 10.

மக்கனள ேல்ெழிப்ெடுத்துெதில் 
ெலிமாரகளின் ெஙகு தொற்ேத்ேக்கது

சீரும் சி்றப்பும் சபற்ற இ்ஙமகயின இஸ்்வாமிய ஆனமீக 
த்ைவான எைது கல்முமன கடறகமை பள்ளிவவாெல் நவாஹுர் 
ஆணடமக தர்ஹவாவில் பவாதுஷவா ஷவாஹுல் ஹமீது நவாயகம் 
(கததஸல்்வாஹு சிர்ைஹுல் அஸீஸ்) அனனவர்களின 
நிமனவவாக 200 வது சகவாடியயறறு விழவாமவ முனனிட்டு 
ஆசிச் செய்தி வழஙகுவமதயிட்டு சபரும் ைகிழ்ச்சியமடகிய்றன 
அல்ஹம்துலில்்வாஹ.  

இநதியவாவிலிருநது வநது இ்ஙமகயின ப் பகுதிகளுக் -
கும் விஜயம் செய்து ஆனமீகப் பிைெவாைம் செய்து பவாதுஷவா 

ஷவாஹுல் ஹமீது நவாயகம் அவர்கள் கல்முமனக்கு வநது தீன பணியவாறறியமத 
நிமனவு கூரும் வமகயில் கல்முமன கடறகமை ஓைைவாக அமைக்கப்பட்டுள்்ள 
நவாஹூர் ஆணடமக தர்ஹவா ஷரீபில் வருடம் யதவாறும் சகவாடியயறறி, புகழ் பவாைவாய -
ணஙகள் (சைௌலிது) ஓதப்பட்டு 12 வது நவாளில் சகவாடி இ்றக்கி கநதூரி அனனதவான -
மும் வழஙகி மவக்கப்படுகின்றது. இவவிழவாவவானது இ்ஙமக வவாழ் முஸ்லிம்களின 
யதசிய விழவாவவாக அைெ வர்ததைவானி மூ்ம் பிைகடனப்படுததப்பட்டுள்்ளது எனபது 
இஙகு குறிப்பிடததக்கது.  

அநத வமகயில் இநத வருடம் இனறு 200 வது சகவாடியயற்ற விழவாமவ மிக சி்றப்-
பவான மும்றயில் சகவாணடவாடுவதறகவான எல்்வா ஏறபவாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்்ளயதவாடு, 
நிமனவு முததிமையும் சவளியிடுவதறகு ஏறபவாடவாகியுள்்ளது. எனயவ பக்தர் யகவாடிகள் 
அமனவரும் இநநிகழ்வுகளில் க்நது சி்றப்பிப்பயதவாடு பவாதுஷவா நவாயகம் அனனவர்க-
ளின பைக்கதமதயும், அல்்வாஹவின அரும்ளயும் சபறுயவவாைவாக ஆமீன.  

அல்ஹவாஜ் டவாக்டர் .எஸ்.எம்.ஏ. அஸீஸ்  
தம்வர்  

கல்முமன முஹயிததீன ஜும்ஆப் 
சபரிய பள்ளிவவாெல் ைறறும் கடறகமை பள்ளிவவாெல் 

நவாகூர் ஆணடமக தர்ஹவா ஷரீப்.    

ெரலாற்று முக்கியத்துெம் ொய்்நே 
200ெது சகாடிதயற்ே விழா  

நவானி்ம் யபவாறறும் நவாகூர் 
நவாயகம் கருமணக் கடல் 

குதபுல் ைஜீத ஹழ்்றத செய்யிதுனவா 
ைஹவான ெவாஹுல் ஹமீது வலியுல்-
்வாஹ நவாயகம் (கததஸல்்வாஹு 
சிர்ைஹுல் அஸீஸ்) அனனவர்களின 
நிமனவவாக கல்முமன ைவாநகை ைக் -
க்ளவால் நடவாததிவரும் புனித சகவாடி -
யயறறு விழவா, இம்மும்றயும் 200 
வது வருடைவாக இனஷவா அல்்வாஹ 
எதிர்வரும் ஜைவாதுல் ஆகிர் பிம்ற 01 
முதல் 12 வமை அதவாவது இனறு 
முதல் ஜனவரி ைவாதம் 16 ஆம் திகதி-
வமை சுகவாதவாை வழிமும்றகம்ள பின-
பறறி மிகச்சி்றப்பவாக எழுச்சியுடன 

கல்முமன கடறகமை பள்ளிவவாெல் 
நவாகூர் ஆணடமக தர்ஹவா ஷரீபில் 
நமடசப்ற ெக் ஏறபவாடுகளும் செய் -
யப்பட்டுள்்ளன அல்ஹம்துலில்்வாஹ. 

கல்முமன முஹயிததீன ஜும்ஆப் 
சபரிய பள்ளிவவாெல் ைறறும் கடறகமை 
பள்ளிவவாெல் நவாஹூர் ஆணடமக 
தர்ஹவா ஷரீபின தம்வர் டவாக்டர் 
அல்ஹவாஜ் எஸ்.எம்.ஏ.அஸீஸின தம்-
மையில் நமடசப்றவுள்்ளது. 

சகவாடியயறறு தினைவான இனறு 
அஸர் சதவாழுமகமயத சதவாடர்நது 
கல்முமன முஹயிததீன ஜும்ஆப் 
சபரிய பள்ளிவவாெலில் இருநது புனித 
சகவாடியவானது உ்ைவாக்கள், பக்கீர் 

ஜைவாஅததினர், நிருவவாகிகள், ஊர்ைக் -
கள் புமடசூழ தீன கலிைவா முழக்கதது -
டன ஊர்வ்ைவாகச் செனறு கடறகமை 
பள்ளிவவாெல் நவாஹூர் ஆணடமக 
தர்ஹவா மினவாைவாக்களில் ஏறறி மவக் -
கப்படும். 

அதமன சதவாடர்நது 12 நவாட்களுக்-
கும் பவாதுஷவா ெவாஹுல் ஹமீது வலி -
யுல்்வாஹ நவாயகம் (கததஸல்்வாஹு 
சிர்ைஹுல் அஸீஸ்) அனனவர்களின 
மீதவான புனித சை்ளலித ஷரீப் பவாைவாய -
ணம், பக்கீர் ஜைவாஅததினரின புனித 
றிபவாஈ ்றவாதிப், உ்ைவாப் சபருைக்களின 
ெனைவார்க்கச் செவாறசபவாழிவு எனபன 
இடம்சப்றவுள்்ளயதவாடு சகவாடியி்றக்கு 

தினைவான ஜனவரி 16 ஆம் திகதி 
ைவாசபரும் கநதூரி அனனதவானம் 
வழஙகி மவக்கப்படும். 

வலிைவார்களின வரிமெயிய் இவவி-
ழவாவின நவாயகர் கருமணக்கடல், கவாதீர் 
மீைவான நவாயகைவர்கள் ஹிஜ்ரி 910 
ஆம் வருடம் எஙகள் கணைணி நவாயகம் 
ஸல்்ல்்வாஹு அம்ஹிவஸல்்ம் 
அவர்களின 23 ஆம் தம்மும்றபப் 
யபைைவாக இநதியவாவில் ைவாணிக்கபூரி 
எனும் ஊரில் பி்றநதவார்கள். 

இஸ்்வாமியப் பிைெவாைம் மூ்ம் ப் 
இ்ட்ெம் ைக்கம்ள இஸ்்வாததில் 
இமணதது இஸ்்வாததிறகும் இஸ்்வா-
மியர்களுக்கும் அருநசதவாணடவாறறி-

னவார்கள். இதன சபவாருட்டு இ்ஙமகக் -
கும் வருமகதநது இஸ்்வாமிய இம்ற 
பணிமய செய்தவார்கள். இநதியவாவிய் 
இவர்கள் அடக்கம் செய்யப்பட்டவா-
லும் இனறு இவர்களின ஞவாபகவார்தத 
விழவாக்கள் சுைவார் முப்பதிறகும் யைற -
பட்ட நவாடுகளிய் நமடசபறறு வரு -
கின்றன. 

ஹிஜ்ரி 948 இல் (கி.பி 1528) 
இ்ஙமகக்கு வருமகதநது சதன -
பகுதி கவாலி வழியவாக பவாவவா ஆதம் 
அம்ஹிஸ்ஸ்வாம் அனனவர்களின 
புனித பவாதததிமன தரிெனம் செய்து 
பினனர் கிழக்கு கடறகமை ஓைைவாக 
பிையவாணிதது தப்தர் சஜய்்வானிமய 

அமடநது அஙயக இம்ற தியவானத-
தில் (கல்வத) ஈடுபட்டு பினனர் கல்மு -
மனக்கும் வருமகதநது இஸ்்வாமிய 
பைப்புமை செய்தவார்கள். அனனவர்-
களின நிமனவவாக கல்முமன கடற-
கமை பள்ளிவவாெல் நவாகூர் ஆணடமக 
தர்ஹவா ஷரீபில் புனித சகவாடியயற்றம் 
நமடசபறறு வருகின்றமை குறிப்பிடத-
தக்கது.

கல்முனை கடற்கனர ெள்ளிொசலின் 
200 ஆெது சகாடிதயற்று செருவிழா   

சதவாகுப்பு:-   
ஏ.எல்.எம்.ஷினவாஸ்   
(சபரியநி்வாவமண வியெட நிருபர்   
நிப்்றவாஸ் ைனசூர் -−கல்முமன     
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ெமைவாந்துமை பிரதேெ செயலகத்தில்   திஙகட்கிழமை (3) சகவாட்டும ைமழக்கு ைத்தியில்  
புத்ேவாண்டு அரெ கடமைகள் ஆரம்ப ெத்தியப் பிரைவாணம எடுக்கும நிகழ்வு நமடச்பறை 
த்பவாது.                                   (்படம: கவாமரதீவு குறூப் நிரு்பர்)

கல்முமன வலய கல்வி அலுவலகத்தில் திஙகட்கிழமை (3) நமடச்பறை ெத்திய பிரைவாண 
நிகழ்வின் த்பவாது.          (்படம. நறபிட்டிமுமன தினகரன், கவாமரதீவு குறூப் நிரு்பர்கள்)   

ைட்டக்களப்பு ைவாவட்ட செயலகத்தில் புதிய ஆண்டிமன வரதவறறு கடமைகளிமன 
ச்பவாறுப்த்பறகும ெத்திய பிரைவாண நிகழ்வின் த்பவாது.  

(்படம; ைட்டக்களப்பு குறூப்,ைட்டக்களப்பு விதெட நிரு்பர்கள்)   
கிண்ணியவா  வலயக் கல்வி அலுவலக ஊழியர்கள்   திஙகட்கிழமை (3) அரெ தெமவ உறுதி உமரமய வவாசித்து   ெத்திய பிரைவாணத்மே தைறசகவாண்டு, புதுவருடத்தில் ேஙகளது அரெ 
்பணிமய  ஆரமபித்ேனர். கிண்ணியவா வலயக் கல்விப் ்பணிப்்பவாளர் ஏ. நசூஹர்கவான்  ேமலமையில் இந் நிகழ்வு இடமச்பறைது.                       (்படம ;கிண்ணியவா ைத்திய நிரு்பர்)     

வாச்சிக்குடா விஷேட நிருபர் 

அதிக  மழை  காரணமாக ஆழையடி-
ஷவம்பு பிரஷேச சசயைகத்திற்குடபடட 
படடிஷமடு  வடக்கு பள்ளபபாமஙழக 
துரிசில் ஏற்படட சவள்ளபசபருக்கில்  
அளளுண்டு சசல்ைபபடட விவசாயி 
ஒருவர் காணாமல் ஷபாயுள்ளார்.  
காணாமல் ஷபானவர்  புளியம்பத்ழே 
கிராமத்ழே ஷசர்்நே 56 வயதுழடய கண-
பதிபபிளழ்ள கிருழபராஜா என  அழட-
யா்ளம் காணபபடடுள்ளார். சவள-

்ளபசபருக்கு அதிகரித்ே  நிழையில், 
சவள்ள நீழரசவளிஷயற்்ற துரிசில் பை-
ழகயிழன கைற்்ற முற்படட  ச்நேர்பபத்-
தில் இச் சம்பவம்  இடம்சபற்றுள்ள-
ோக சேரிவிக்கபபடுகின்றது.  சம்பவம்  
நழடசபற்்ற இடத்திற்கு அக்கழரப-
பற்று சபாலிசார் மற்றும் பிரஷேச சசய-
ைகத்தின  கிராம உத்திஷயாகத்ேர்கள 
சசனறு நிழைழமயிழன பார்ழவயிட-
டதுடன,  இராணுவம் மற்றும் சபாலி-
சாருடன பைர் இழண்நது காணாமல் 

ஷபானவழர ஷேடும் பணியில்  ஈடு-
படடுள்ளனர்.  இஷேஷநரம் அம்பாழ்ற-
மாவடடத்தில் சபய்து வரும் அழட  
மழையினால் மாவடடத்தின பல்ஷவறு 
ோழ் நிை பிரஷேசஙகளும் சவள்ளத்தில்  
மூழ்கியுள்ளன.  அக்கழரபபற்று, ஆழை-
யடிஷவம்பு, திருக்ஷகாவில்,  சபாத்து-
வில்,கல்முழன, நி்நேவூர், உளளிடட 
பிரஷேசஙகளிஷைஷய இவவாறு  அழட-
மழைசபய்து வருகின்றது.    கல்முழன 
பிரோன வீதி  உளளிடட பை வீதிகளும் 

சவள்ளத்ோல் மூழ்கியுள்ளதுடன 
ஷபாக்குவரத்தும்  பாதிக்கபபடடுள்ளது. 
இ்நநிழையில் மக்களின அன்றாட நட-
வடிக்ழகளும்  மாணவர்களின கல்வி 
நடவடிக்ழககளும் சபரிதும் பாதிக்கப-
படடுள்ளன.  சோடர்்நதும்  மழை சபய்-
யுமானால்  ஆழையடிஷவம்பு பிரஷேசத்-
திற்குடபடட  ோழ்நிைப பிரஷேசஙகளில்  
வாழும் மக்கள இடம் சபயரக்கூடிய  
வாய்பபுள்ளோக சேரிவிக்கபபடுகின-
்றது.  

வெள்ளத்தில் அளளுண்டுவென்ற விெொயியை காணவில்யலை  
அக்கமரப்்பறறு, ஆமலயடிதவமபில் ெம்பவம

(ஒலுவில் விஷசட,காழரதீவு குறூப நிருபர்கள)  

சகாவிட-19 சோற்று சிகிச்ழச நிழையமாக சசயற்படடு 
வ்நே பாைமுழன பிரஷேச ழவத்தியசாழை மீண்டும் 
சபாது மக்கள பாவழனக்காக சனிக்கிைழம (01) ழகய-
ளிக்கபபடடுள்ளோக, கல்முழன பிரா்நதிய சுகாோர 
ஷசழவகள பணிபபா்ளர் ழவத்திய கைாநிதி டாக்டர் ஜீ. 
சுகுணன சேரிவித்ோர்.  

 கிைக்கு மாகாணத்தில் சகாவிட-19 சோற்்றா்ளர்கள அதி-
கரித்து காணபபடட காைபபகுதியில் சகாவிட-19 சோற்-
்றா்ளர்களுக்கு சிகிச்ழசயளிக்கும் சபாருடடு, பாைமுழன 
பிரஷேச ழவத்தியசாழை சகாவிட-19 சோற்று சிகிச்ழச 
நிழையமாக கட்நே 2020ம் ஆண்டு ஒக்ஷடாபர் மாேம் 15ம் 
திகதி மாற்்றபபடடு 1,121 சகாவிட-சோற்்றா்ளர்களுக்கு 
சிகிச்ழசயளிக்கபபடடுள்ளோக சேரிவித்ோர்.   

 ேற்ஷபாது சகாவிட-19 சோற்்றா்ளர்களின எண்ணிக்ழக 
கல்முழன பிரா்நதிய சுகாோர ஷசழவகள பணிபபா்ளர் 
பிரிவில் குழ்றவழட்நதுள்ளோல், இவ ழவத்தியசா-
ழைழய மக்களின பாவழனக்காக ழகயளிக்கபபடடுள-
்ளோக சேரிவித்ோர்.    இவ ழவத்தியசாழையில் வை-
ழமஷபானறு சவளிஷநாயா்ளர் பிரிவு, ஷநாயா்ளர் விடுதி, 
கிளினிக் சிகிச்ழசகள வைழமஷபானறு நழடசபறுசமன 
சேரிவித்ோர்.  பாைமுழன பிரஷேச ழவத்தியசாழை ேற்கா-
லிகமாக பாைமுழன இழடத்ேஙகல் முகாமில் இயஙகி 
வ்நதிரு்நேழம குறிபபிடத்ேக்கது.   

இவழவபவத்தில் கிைக்கு மாகாண சுகாோர ஷசழவகள 
பணிபபா்ளர் ழவத்திய கைாநிதி டாக்டர் ஏ.ஆர்.எம். 
சேௌபீக், ழவத்தியசாழை மாவடட சபாறுபபதிகாரி 
டாக்டர் எம்.ஷஜ.எம். சநௌபல் உடபட சுகாோர அதிகாரிக-
ளும் கை்நது சகாண்டனர்.   

பாலமுனை னைத்தியசானல மீண்டும்   
மக்கள் பாைனைக்கா்க ன்கயளிப்பு
கல்முமன சுகவாேவார தெமவகள் ்பணிப்்பவாளர் டவாக்டர் ஜீ. சுகுணன்  

சாவகச்ஷசரி விஷசட நிருபர்  

சேனமராடசி பிரஷேசத்தில் 
சசௌபாக்யா உற்பத்திக் கிராமஙக்ளாக 
சேரிவு சசய்யபபடட இரு  கிராம வீதி-
கழ்ளயும் புனரழமக்க ேைா மூனறு 
மில்லியன ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு சசய்-
யபபடடுள்ளது.

அ்நேவழகயில் சசௌபாக்கியா 
உற்பத்திக் கிராமஙக்ளான வரணி 

வடக்கில் சிவபபிரகாச வித்தியாைய 
பாடசாழை வீதியும், மடடுவில் ச்நதிர-
புரம் கிராமத்தில் சசல்ைபபா வீதிழய-
யும் புனரழமக்க விஷசட நிதி ஒதுக்-
கீடு மூைம் ஆறு மில்லியன ரூபாய் 
நிதி ஒதுக்கீடு சசய்யபபடடுள்ளது.

பாராளுமன்ற உறுபபினர் அஙக-
ஜன இராமநாேனின முனசமாழி-
வில் 9.8 மில்லியன ரூபாய் ஒதுக்-

கீடடில் வரணி வடக்கு கிராமத்தில் 
பழன சார் உற்பத்திக் கிராமமும், ச்ந-
திரபுரம் கிராமத்தில் 9.4 மில்லியன 
ஒதுக்கீடடில் ஷேஙகாய் எண்சணய் 
உற்பத்திக் கிராமமும் அஙகுரார்ப-
பணம் சசய்து ழவக்கபபடட 
நிழையில் அேற்கு ஷமைதிகமாக உற்-
பத்திக் கிராமஙகளுக்கான வீதிகள 
புனரழமக்கபபடவுள்ளன.  

(ேழைமனனார் 
விஷேட நிருபர் )   

மனனார் மழ்ற-
ம ா வ ட ட த் தி ல் 
'மூவியரசர் படடி-
னம்' என   அழைக்-
கபபடும் ஷபசாழை 
கிராமத்தில் மூவிய-
ரசர் சபருவிைாழவ 
ஷநற்று முனதினம் 
( 0 2 ) ஷ ப ச ா ழ ை 
புனிே சவற்றிநா-
யகி ஆைய பஙகு 
மக்கள மிகவும் சி்றபபாக சகாண்டா-
டினர்.

இவ விைாவானது காைா காைமாக 
இடம்சபற்று வரும் ஒரு புனிே நிகழ்-
வாகும்.   கிறிஸ்து பி்றபபு விைாவுக்கு 
அடுத்துவரும் ஞாயிற்றுக்கிைழமஷய 
இ்நே விைா சகாண்டாடபபடடு வரு-
கின்றது.

ஆைய சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருக்-
கும் ஷபசாழையின பாதுகாவலியாம் 
புனிே சவற்றி அனழனயின பைரா-
லும் ஷபாற்்றபபடும் புதுழமமிக்க 
திருச்சுரூபம் வருடத்தில் ஒருமுழ்ற 
இ்நநாளில் சிம்மாசனத்திலிரு்நது 
இ்றக்கபபடடு இக் கிராமத்தில் 

வைம் வருவதுடன கடற்கழரயூ-
டாக சகாண்டுவரபபடடு இப புது-
ழமமிக்க திருச்சுரூப பாேம் கழுவி 
கடலில் இவ நீர் கைக்கபபடும் நிகழ் -
வும் இடம்சபறுவது வைழமயா-
கும்.  

 ஷநற்று முனதினம் ஞாயிற்றுக்கி -
ைழம (02) பஙகுத் ே்நழே அருட-
பணி ஏ.ஞானபிரகாசம் அடிக்ளாரின 
ேழைழமயில் பஙகு ஷபரழவயின 
ஒழுஙகழமபபில்  இப புனிே நிகழ்வு 
இடம்சபற்்ற  ஷபாது சகாடடும் 
மழையிலும் பை ஆயிரக்கணக்கான 
பக்ேர்கள   கை்நது சகாண்டழம 
குறிபபிடத்ேக்கது.

பேொயலையில் மூவிைரெர் வேருவிழா  

யாழ்.விஷசட , ஓம்நழே விஷேட , 
கரசவடடி தினகரன , ேழைமனனார் 
விஷேட, பர்நேன குறூப நிருபர்கள)  

வடபிரா்நதியத்தில் அரச உத் -
திஷயாகத்ேர்கள 2022 ம் ஆண் -
டுக்கான ேஙகளின கடழமகழ்ள 

ஆரம்பிக்கும் நிகழ்வு ஷநற்று (03)  
வடக்கின பல்ஷவறு இடஙகளிலும் 
முனசனடுக்கபபடடன.  

அ்நே வழகயில் யாழ்பபாண 
மாவடட சசயைகம், யாழ்பபாண 
நீதிமன்ற வ்ளாகம், கிளிசநாச்சி 

கழரச்சி பிரஷேச சசயைகம், 
மனனார் மாவடட சசயைகம், 
வவுனியா மாவடட சசயைகம், 
வடமராடசி கிைக்கு பிரஷே சசயை -
கம் ஆகிய அலுவைகஙகளிலும் இ்ந 
நிகழ்வு ஷநற்று இடம்சபற்்றது. 

நிகழ்வின ஆரம்பத்தில்  ஷேசியக் 

சகாடி ஏற்்றபபடடு , ஷேசிய கீேமும் 
இழசக்கபபடடழே சோடர்்நது சத் -
தியபிரமாணம் எடுக்கும் நிகழ்வு  
இடம்சபற்்றது. சுகாோர நழடமு-
ழ்றகழ்ள பினபற்றி இ்நநிகழ்வு-
கள இடம்சபற்்றழம குறிபபிடத்-
ேக்கது.  

யாழ்.விஷசட நிருபர்   

ய ா ழ் . ப ல் க ழ ை க் க ை க த் தி ற் கு 
அருகில் உள்ள காணிகளில் மருத்-
துவ கழிவுகள உளளிடட கழிவு -
கழ்ள சகாடடி எரியூடடிய ழவத்திய 
சாழை உரிழமயா்ளருக்கு 7 குற்்றச்-
சாடடுக்களுக்கு எதிராக யாழ். நீதி -
மனறு ஷநற்று 70 ஆயிரம் ரூபாய் 
ேண்டபபணம் வித்தித்துள்ளது.  

ேண்டபபணத்ழே கடடத்ேவறின 
ஒரு மாே சிழ்றத்ேண்டழன என 
மனறு தீர்பபளித்துள்ளது.   

திருசநல்ஷவலி, பரஷமஸ்வரா  
ச்நதிக்கு அருகில் அழம்நதுள்ள 
ேனியார் ழவத்தியசாழை ஒனறு, 
மருத்துவ கழிவுகள உளளிடட கழிவு -
கழ்ள , யாழ்.பல்கழைக்கைகத்திற்கு 
அருகில் அழம்நதுள்ள ேமக்கு சசா்ந -
ேமான காணியில் சகாடடி  எரியூட-
டிய ஷபாது அயைவர்க்ளால்  மாநகர 
சழப உறுபபினர்களுக்கு  அறிவிக்-

கபபடடழேய -
டுத்து சம்பவ 
இ ட த் தி ற் கு 
மாநகர சழப 
உறுபபினர்கள , 
சுகாோர பிரிவி-
னர்கள விழர்நது 
ந ட வ டி க் ழ க 
எடுத்ேனர்.   

ச ம் ப வ ம் 
சோடர்பில் ழவத்தியசாழை உரிழம -
யா்ளருக்கு எதிராக, யாழ்.மாநகர 
சழபயின சுகாோர ழவத்திய அதி -
காரியினால்  யாழ். நீதிமனறில் 
வைக்கு ோக்கல் சசய்யபபடடது.   

 ஷநற்று திஙகடகிைழம  இ்நே 
வைக்கு விசாரழணக்கு எடுத்துக் -
சகாள்ளபபடட ஷபாது, சபாதுமக் -
கள குடியிருக்கும் பகுதியில் சோற் -
றுஷநாழய பரபபும் வழகயில் 
மருத்துவ கழிவுகழ்ள வீசியழம 
சோடர்பில் 7 குற்்றச்சாடடுகள முன 

ழவக்கபபடடன.அழனத்து குற்்றச் -
சாடடுக்கழ்ளயும் ழவத்தியசாழை 
உரிழமயா்ளர் ஏற்றுக்சகாண்டழே -
டுத்து, உரிழமயா்ளழர கடுழமயாக 
எச்சரித்ே மனறு , ஒவசவாரு குற் -
்றத்திற்கு ேைா 10ஆயிரம் ரூபாய் 
வீேம் 70 ஆயிரம் ரூபாய் அபரா -
ேம் விதித்து தீர்பபளித்ேது. ேண் -
டபபணத்ழே கடடத்ேவறின ஒரு 
மாேகாை சிழ்றத்ேண்டழன அனு -
பவிக்க ஷவண்டும் என தீர்பபளிக் -
கபபடடது.

யெத்திைொயலை உரியைைா்ளருக்கு
எழுேதாயிரம் ரூோய் அேராதம்

முமையறை விேத்தில்  ைருத்துவ கழிவுகள் அகறைல்: 

யவாழ். நீதிைன்ைம தீர்ப்பு

(பர்நேன குறூப நிருபர்)   

கழரச்சி பிரஷேச சழபயின சகாடி 
மற்றும் புத்துயிராக்கபபடட சினனம் 
எனபன ஷநற்று (03) அறிமுகம் சசய்து 
ழவக்கபபடடன.   

 கழரச்சி பிரஷேச சழபயின ேவிசா-
்ளர் அருணாசைம் ஷவைமாலிகிேன 
ேழைழமயில் இடம்சபற்்ற இ்நநிகழ்-
வில் ஷேசிய சகாடி ஏற்்றபபடடு அரச 
உத்திஷயாகத்ேர்கள உறுதி சமாழி எடுக்-
கும் நிகழ்விழன சோடர்்நது புதிோக 

அறிமுகபபடுத்ேபபடட கழரச்சி 
பிரஷேச சழப சகாடிழய ேவிசா்ளர் 
ஷவைமாலிகிேன ஏற்றி ழவத்ோர். சின-
னத்ழே பாராளுமன்ற உறுபபினர் எஸ்.
சிறிேரன திழரநீக்கம் சசய்து தி்ற்நது 
ழவத்ோர்.   

 நிகழ்வுகழ்ள சோடர்்நது கர்பபிணி 
ோய்மாருக்கான சத்துணவு சபாதிக-
ளும், சனசமூக நிழையஙகளிற்கான 
பணத்சோழககளும் வைஙகி ழவக்-
கபபடடன.    நிகழ்வில் பிரஷேச 

சழப சசயைா்ளர் திலீபன, பிரஷேச 
சழப உறுபபினர்கள, பிரஷேச சழப 
உத்திஷயாகத்ேர்கள என பைர் கை்நது 
சகாண்டனர்.   

கயரச்சி பிரபதெ ெயேயின வகாடி 
ைற்றும் சின்னம் அறிமுகம்   

உற்ேத்திக் கிராை வீதி பு்னரயைப்புக்கு
ஆறு மில்லிைன ரூோய் நிதி ஒதுக்கீடு

ைடககில் அரச ஊழியர்கள் 
சத்தியபிரமாணம்
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy

2022/2023  Mz;LfSf;fhd 
ghJfhg;G Nritfis 

toq;Ftjw;fhd Nfs;tp
Tender No.: Q 882/21

01.  2022.01.27 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzp tiuAk; ,e;j Jiwapy; rpwe;j 

mDgtKila Gfo;tha;e;j fk;gdpfsplkpUe;J = [ath;jdGu nghJ 

itj;jparhiyf;fhd ghJfhg;G Nritfspd; toq;fYf;fhf = [ath;jdGu 

nghJ itj;jparhiy jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; Nfs;tpfis 

miof;f tpUk;Gfpd;whh;. 

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

%yk; elhj;jg;gLk;. 

03.  2022.01.26 Mk; jpfjp tiuAk; ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 

3 kzpf;Fkpilapy; kPsspf;fg;glhj Nfs;tp itg;ghfpa 3>500 &ghit nuhf;fg; 

gzj;jpy; nrYj;jpa gpd;dh;> me;j gzf;nfhLg;gdtpw;fhf = [ath;jdGu nghJ 

itj;jparhiy fzf;fhshpdhy; toq;fg;gl;l cj;jpNahfg+h;t gzg;gw;Wr;rPl;Lld; 

cj;jpNahfg+h;t Nfhhpf;iff; fbjnkhd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk;> = [ath;jdGu 

nghJ itj;jparhiyapd; toq;fy; mYtyfhplkpUe;J Nfs;tp epge;jidfs;;;;;;; 

kw;Wk; tpz;zg;gg;gbtq;fs; Mfpatw;iw ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

04.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy ENfnfhl> jsgj;gpl;ba> = 

[ath;jdGu nghJ itj;jparhiy toq;fy;fs; mYtyfhplkpUe;J ngw;W mNj 

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

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

05.  njhlh;G nfhs;sf;$ba ,yf;fq;fs; gpd;tUkhW: njhiyNgrp: 011-2778624> 

011-2778610. njhiyefy;: 011-2778624. kpd;dQ;ry;: suppliceofficesjgh@gmail.com

06.  2022.01.27 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; 

tifapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tp Mtzq;fs; ,U gpujpfspy; gjpTj; jghypy; 

jiyth;-ngWiff; FO> = [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy> jsgj;gpl;ba> 

ENfnfhl vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ = [ath;jdGu 

nghJ itj;jparhiy jiythpd; mYtyfj;jpw;F mz;ikapy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;glyhk;.

jiyth; - ngWiff; FO>

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy>  

jsgj;gpl;ba.

rPjhtf gpuNjr rig - `q;nty;y

Nfs;tp mwptpj;jy; kw;Wk; ml;ltiz
2022.01.20 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022.12.31 Mk; jpfjp tiu fPOs;s ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s rigaplk; cs;s 

Mjdq;fis tUlhe;j Fj;jiff;F toq;fYf;fhf vd;dhy; Nfs;tpkDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

jkJ milahs ml;ilia rku;g;gpj;J mwptpj;jy; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s fl;lzj;ij ,e;j mYtyfj;jpy; 

nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l Nfs;tpkD gbtq;fspy; khj;jpuk; Nfs;tpkDf;fis rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. gbtq;fis ngWtjw;fhd 

fl;lzj;ij nuhf;fg;gzkhf khj;jpuk; nrYj;j Ntz;Lk; vd;gij fUj;jpy;nfhs;sTk;. vjpu;fhyj;jpy; murhq;fj;jpd; %yk; 

VNjDk; tup tpjpf;fg;gl;lhy; Nfs;tpkD gbtf; fl;lzq;fSf;F me;j tupia nrYj;Jtjw;F flikg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

2022.01.17 Mk; jpfjp gp.g. 3.00 tiu rPjhtf gpuNjr rig jiyik mYtyfj;jpy; Nfs;tpkDf;fs; toq;fg;gLtNjhL> 

2022.01.18 Mk; jpfjp gp.g. 2.00f;F Kd;du; rPjhtf gpuNjr rig jiyik mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiyf;Nfl;Gg; 

ngl;bf;F ,LtJ my;yJ Fwpj;j Neuj;jpw;F Kd;du; fpilf;fpd;wthW gjpTj; jghypy; “jiytu;> rPjhtf gpuNjr rig> 

`q;nty;y” vd;w Kftupf;F mDg;g Ntz;Lk;. 2022.01.18 Mk; jpfjp rPjhtf gpuNjr rig jiyik mYtyfj;jpy; 

Nfs;tpkDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

Nfs;tpkDjhuUf;F my;yJ mtu;jk; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjp xUtUf;F ,e;j re;ju;g;gj;jpw;F tUif je;J gq;Nfw;f 

KbAk;. 

Nfs;tpkDf;fs; toq;fy;  - 2022.01.17Mk; jpfjp gp.g. 3.00 tiu

Nfs;tpkDf;fs; Vw;gJ  - 2022.01.18 Mk; jpfjp K.g. 10.00 tiu

Nfs;tpkDf;fs; jpwf;fg;gLtJ - 2022.01.18 Mk; jpfjp Nfs;tpkDf;fs; Vw;W KbTw;w cld;

Nju;T nra;ag;gLfpd;w Nfs;tpkDjhuu;fs; Nfs;tpkD njhifia nrYj;j KbAk; vd;gNjhL> mt;thW ,y;iyNay; 6 khj 

jtiz gzj;ij gpiz njhifahf rigapy; itg;Gr; nra;J 2022.01.19 Mk; jpfjp gp.g. 3.00f;F Kd;du; xg;ge;jk; xd;Wf;F 

tUjy; Ntz;Lk;. Nfs;tpkD njhifia jtiz mbg;gilapy; nrYj;j KbAk;. xg;ge;jj;jpy; ifr;rhj;jpLtjw;F Kd;du; 

gpuptpd; gpuhe;jpa nrayhsu; ehafj;jplk; ngw;Wf;nfhz;l Mjd rhd;wpjo; xd;iw rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

Nfs;tpkDit Vw;wjhf mwpTWj;jpa gpd; Muk;g tpz;zg;gjhuu; %yk; me;j Nfs;tpkDit epuhfupj;jhy; Nfs;tpkD gpizj; 

njhif rigapd; cupj;jhf;fg;gLtNjhL Nfs;tpkDit rku;g;gpj;j midj;J tpz;zg;gjhuu;fspd; Kjy; tpz;zg;gjhuupd; 

Nfs;tpkD njhiff;F Nfs;tpkDit Vw;gjw;F ,zf;fj;ij Kiwahf Nfl;L me;jj; njhiff;F ,zq;fhtpl;lhy; me;j 

Mjdj;jpw;fhf kPz;Lk; Nfs;tp Nfhuy; Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

Nfs;tpkD Mtzj;ij efy; gpujp xd;Wld; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL Nfs;tpkDf;fis ,l;L mDg;Gfpd;w fbj 

ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fj;jiff;F ngWfpd;w Mjdj;jpd; ngaiu Fwpg;gpl;L Nfs;tpkDf;fis ,Lfpd;w 

ciwia Kj;jpiu ,Ljy; Ntz;Lk;. Nkyjpf tpguq;fs; njhlu;gpy; gpuNjr rig jiyik mYtyfj;jpy; kw;Wk; cg 

mYtyfq;fspy; Nfl;lwpe;Jnfhs;s KbAk;. Nfs;tpkD njhlu;gpy gpuNjr rig Nfs;tpkDf; FOtpd; KbT ,Wjp KbthFk;.

midj;J Fj;jifjhuu;fs; %yKk; jhk; tpz;zg;gpf;Fk; njhiff;F Nkyjpfkhf murhq;fj;jpd; %yk; tpjpf;fg;gLfpd;w 

Vida tupfis nrYj;Jtjw;F ,zq;f Ntz;Lk;.

    [P. [ae;j Nuh`d

    jiytu;

2021.12.31 Mk; jpfjp  rPjhtf gpuNjr rig> 

jiyik mYtyfj;jpy;  `q;nty;y

t.,. tu;j;jfj;jpd; ngau;

Nfs;tpkD 

gpizj; 

njhif &gh

Nfs;tpkD 

gbtf; 

fl;lzk; 

&gh

Fiwe;jgl;r 

Nfs;tpkD 

njhif

01 `q;nty;y ,yf;f 3 ML Nfhop ,iwr;rpf; fil

(epge;jid – Fj;jifjhuu; %yk; ePu; kw;Wk; kpd;rhu fl;lzq;fis 

nrYj;j Ntz;Lk;. Fj;jifjhuu; %yk; Fg;igfis ntspNaw;Wtjw;fhf 

Fg;ig mfw;Wk;  fopfhd; xd;iw rPjhtf gpuNjr rigapd; 

Nkw;ghu;itapd; fPo; jahupj;J elj;jpr; nry;yy; Ntz;Lk;.)  

150>000.00 1>500.00 954>000.00

02 ghJf;f ML Nfhop ,iwr;rpf; fil - ,lk; - ghJf;f Gjpa re;ij kPd; 

fil ,yf;fk; 4 kw;Wk; 5 Mk; ,lk;

(epge;jid - Fj;jifjhuu; %yk; ePu; kw;Wk; kpd;rhu fl;lzq;fis 

nrYj;j Ntz;Lk;. Fj;jifjhuu; %yk; Fg;igfis ntspNaw;Wtjw;fhf 

Fg;ig mfw;Wk;  fopfhd; xd;iw rPjhtf gpuNjr rigapd; 

Nkw;ghu;itapd; fPo; jahupj;J elj;jpr; nry;yy; Ntz;Lk;. tpw;f Kbahj 

kpQ;Rfpd;w ,iwr;rpia mLj;j ehspy; tpw;ff; $lhJ.)  

100>000.00 1>500.00 774>000.00

03 ghJf;f tpisahl;luq;fpd; 06 Njq;fha; kuq;fspd; mWtil 500.00 100.00 4>000.00

04 ghJf;f Gjpa re;ijapd; kPd; fil ,yf;fk; 01

(epge;jid – kPd; Fg;igfis Fj;jifjhuupdhy; mfw;w Ntz;Lk;. ePu; 

kw;Wk; kpd;rhu fl;lzq;fis nrYj;j Ntz;Lk;. Fj;jifjhuu; %yk; 

Fg;igfis ntspNaw;Wtjw;fhf Fg;ig mfw;Wk;  fopfhd; xd;iw 

rPjhtf gpuNjr rigapd; Nkw;ghu;itapd; fPo; jahupj;J elj;jpr; nry;yy; 

Ntz;Lk;.) 

15>000.00 500.00 29>000.00

05 nfh];fk thur; re;ij gd;wp ,iwr;rpf; fil (nrt;tha;f;fpoik> 

nts;spf;fpoik> Qhapw;Wf;fpoik)

,lk; - thur; re;ij kPd; fil 42 vd;w ,lk;

(epge;jid - Fj;jifjhuu; %yk; ePu; kw;Wk; kpd;rhu fl;lzq;fis 

nrYj;j Ntz;Lk;. Fj;jifjhuu; %yk; Fg;igfis 

ntspNaw;Wtjw;fhf Fg;ig mfw;Wk;  fopfhd; xd;iw rPjhtf 

gpuNjr rigapd; Nkw;ghu;itapd; fPo; jahupj;J elj;jpr; nry;yy; 

Ntz;Lk;. tpw;f Kbahj kpQ;Rfpd;w ,iwr;rpia mLj;j ehspy; 

tpw;ff; $lhJ.)  

20>000.00 750.00 82>000.00

06 f`l;lgpl;ba m]; kly Njhzpj;Jiw

(gazpfs; ghJfhg;G njhlu;ghd midj;J trjpfSk; Fj;jifjhuuhy; 

toq;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;)  

500.00 100.00 73>500.00

fhzp vLj;jw; rl;lk; (mj;jpahak; 460) 

7 Mk; gpuptpd; fPohd mwptpj;jy;

vdJ ,y    : WGSWD&EIP/ACQ/KB/18 

fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y  : 4-3/10/2012/LRB/328

xU gfpuq;f Njitf;F Ntz;bajhd fPo;f;fhZk; ml;ltizapy; 

tpgupf;fg;gl;l fhzpj; Jz;Lfs; muRf;F vLj;Jf; nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 

,f; fhzpj; Jz;Lfs; njhlu;ghf> fhzp vLj;jw; rl;lj;jpd; 9 Mk; 

gpuptpd; fPo; elhj;jg;glTs;s el;l<l;L cupj;J tprhuizfs;> 2022 

Mk; tUlk; rdtup khjk; 18 Mk; jpfjp eilngWk;. Nkyjpf 

tpguq;fSf;F ,yq;if rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; 2021.12.17Mk; 

jpfjpa 2258/51 Mk; ,yf;f mjptpNrl tj;jkhdpiag; ghu;f;f.

ml;ltiz

1. khfhzk;     : Nky; khfhzk;

2. khtl;lk;     : nfhOk;G

3. gpuNjr nrayhsu; gpupT  : nf];Ngit.

4. fpuhk cj;jpNahfj;ju; gpupT :  ,y.577/A - Ntu`u njw;F 

       ,y. 578/A - fl;Lthty 

njw;F

5. fpuhkk;     : fl;Lthty> Ntu`u

6. tiugl ,y    : Muk;g tiugl ,y> nfh:9839

7. fhzpapd; ngau;    :  

Nfhl;Nl kf gpy;Nyt> fl;Lthty Fk;Gu> njy;f`tj;j> 

`pf;f`tj;j nghj;Jtpy Fk;Gu> kj;Nj Xtpl;l> kj;Nj Xtpl;l 

Fk;Gu fy];N] Fk;Gu> nkj;Nj Xtpl;l> vugJf` Xtpl;l epe;j 

Fk;Gu `Pd; ,unty;y Fk;Gu> fJWf`ty Fk;Gu> Ntf;fe;j 

Xtpl;l my;yJ uz;KJthty Fk;Gu> gpl;lf;nfhl;LNt Fk;Gu> 

fJWf`ty Fk;Gu my;yJ tyf;flty> nkj;Nj Xtpl;l my;yJ 

n`hjnghuf` tj;j> fJWf`ty Fk;Gu my;yJ ghrpwpah 

Fk;Gu> thj;Jt Fk;Gu> fujpahd tj;j> Nfhd;f` tj;j my;yJ 

fy;nghj;Nj tj;j> ghJf;f Fk;Gu> tpajd;jty Fk;Gu> mk;gf` 

Xtpl;l> ntynghl tj;j kw;Wk; gpw ngau;fs;. 

8. Jz;L ,y. : 

 Jz;L ,y. 2> 4> 6> 7> 8> 9> 10> 11> 12> 13> 14> 15> 16> 17> 18> 19> 

20> 21> 22> 23> 24> 25> 26> 27> 28> 29> 30> 31> 32> 33> 34> 35> 36> 37> 

39> 40> 42> 43> 44> 45> 46> 47> 48> 49> 50> 51> 52> 53> 54> 55> 56> 57> 

58> 59> 64> 65> 66> 67> 70> 72> 73> 74>75. (63 fhzpj; Jz;Lfs;).

vr;.jpyf;ftu;jd 

fhzp vLj;jy; cj;jpNahfj;ju;> 

Ntu];fq;f kioePu; tbfhyikg;G kw;Wk; 

Rw;whly; Nkk;gLj;jy; fUj;jpl;lk;. 

nf];Ngit gpuNjr nrayhsu; gpupT

Ntu];fq;f kioePu; tbfhyikg;G kw;Wk; Rw;whly; Nkk;gLj;jy; 

fUj;jpl;lj;jpd; fhzp vLj;Jf; nfhs;sy; mYtyfk;> 

,yq;if fhzp mgptpUj;jp $l;Lj;jhgdk;> 

,y. 3> = [atu;jdGu khtj;ij>

ntypf;fil> ,uh[fpupa 

2021.12.23

tiuaWf;fg;gl;l myt;t gy;Nehf;F $l;LwTr; rq;fj;jpd; 2021.12.31 Mk; jpfjpf;F 

jPu;f;fg;gl;l thf;Fupik ngw;w cWg;gpdu; ngau;g;gl;baiy fhl;rpg;gLj;jy;

$l;LwT mgptpUj;jp Mizahsu; kw;Wk; gjpthsupdhy; (tlNky;) ntspaplg;gl;Ls;s 2131/54 Mk; ,yf;f 2019 [_iy khjk; 

12 Mk; jpfjpa mjptpNrl tu;j;jkhdp mwptpj;jypy; jpUj;jg;gl;l 1981/2 – 2016 Xf];l; khjk; 22 ,yq;if rdehaf Nrh\ypr 

Fbaurpd; mjptpNrl tu;j;jkhdp mwptpj;jy; %yk; mwptpf;fg;gl;l tlNky; khfhzj;jpd; gy;Nehf;F $l;LwTr; rq;fq;fspd; 

gpuhe;jpa FO cWg;gpdu;fis Nju;T nra;Ak;> $l;LwT Nju;jy; fl;lis njhlupd; 5:1 fl;lisf;F mika jahupf;fg;gl;Ls;s> 

rq;fj;jpd; fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s $l;LwT gpuhe;jpaq;fspd; thf;Fupik ngw;w cWg;gpdu;fs; ngau; gl;bay; 2022.01.11 Mk; jpfjp 

njhlf;fk; 2022.01.25 Mk; jpfjp tiuahd fhyj;jpy; rq;fj;jpd; jiyik mYtyfj;jpy; kw;Wk; fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,lq;fspy; 

flik Neuq;fspy; fhl;rpg;gLj;jg;gLk;. 

tupir 

,yf;fk;

gpuhe;jpa 

,yf;fk;
gpuhe;jpaj;jpd; ngau; fhl;rpf;F itf;fg;gLk; ,lk;

01 01 myt;t myt;t Nfhg;rpl;b tpw;gidafk;

02 02 fy;nghj;Njnghy fy;nghj;Njnghy> $l;LwT kyu;r;rhiy

03 03 FLKy;y tyFk;Gu gpuhe;jpa mYtyfk;

04 04 gk;gnjdpa gk;gnjdpa $l;LwT fpuhkpa tq;fp

05 05 tyFk;Gu tyFk;Gu gpuhe;jpa mYtyfk;

06 06 k`ur;rpKy;y k`ur;rpKy;y $l;LwT fpuhkpa tq;fp

07 07 `{k;GYt `{k;GYt Nfhg;rpl;b tpw;gidafk;

08 08 Efnty gk;gnjdpa $l;LwT fpuhkpa tq;fp

09 09 al;bfy;nyhYt al;bfy;nyhYt gpuhe;jpa mYtyfk; 

10 10 nghukly nghukly $l;LwT fpuhkpa tq;fp

11 11 cLKy;y cLKy;y Nfhg;rpl;b tpw;gidafk;

12 12 tjht cLKy;y Nfhg;rpl;b tpw;gidafk;

13 13 nfg;gpl;btyhd Nghatyhd Nfhg;rpl;b tpw;gidafk;

14 14 Nghatyhd Nghatyhd Nfhg;rpl;b tpw;gidafk;

15 15 fy;njdpa fy;njdpa $l;LwT fpuhkpa tq;fp

16 16 kltis kltis $l;LwT fpuhkpa tq;fp

17 17 fpupthdhnghy k`ur;rpKy;y $l;LwT fpuhkpa tq;fp

18 18 tpy;fKt tpy;fKt gpuhe;jpa mYtyfk;

19 19 etjy;tj;j etjy;tj;j Nfhg;rpl;b tpw;gidafk;

20 20 ntd;ndhUt ntd;ndhUt $l;LwT fpuhkpa tq;fp 

21 21 G[;n[hKt G[;n[hKt gpuhe;jpa mYtyfk;

22 22 mg;Nght mg;Nght $l;LwT fpuhkpa tq;fp

23 23 JGy;y JGy;y gpuhe;jpa mYtyfk;

24 24 jKDnghy cLKy;y Nfhg;rpl;b tpw;gidafk;

25 25 `g;Gf`nfju myt;t Nfhg;rpl;b tpw;gidafk;

26 26 n`l;bnfju fy;njdpa $l;LwT fpuhkpa tq;fp

27 27 Nghty etjy;tj;j Nfhg;rpl;b tpw;gidafk;

28 28 fe;njnfju fe;Njnfju $l;LwT fpuhkpa tq;fp

29 29 Eq;fKt cLKy;y Nfhg;rpl;b tpw;gidafk;

30 30 fy;fKt fy;fKt $l;LwT fpuhkpa tq;fp

31 31 `ftj;j `ftj;j $l;LwT fpuhkpa tq;fp

32 32 njn`y;fKt jLKy;y Nfhg;rpl;b tpw;gidafk;

33 33 Xju fpUtd;nghy kltis $l;LwT fpuhkpa tq;fp

34 35 ghj;jahy `{k;GYtht Nfhg;rpl;b tpw;gidafk;

35 36 n`d;Ltht tj;j `{k;GYtht Nfhg;rpl;b tpw;gidafk;

Kf;fpakhdJ:- ,e;j thf;Fupik ngw;w cWg;gpdu; ngau; gl;baYf;F ngau; cs;slf;fg;gl;buhj xUtUf;F jkJ ngaiu 

,izg;gJ njhlu;gpy; Nkd;KiwaPL my;yJ Mtzj;jpy; cs;slf;fg;gl;bUf;fpd;w cWg;gpdu; ngau; njhlu;gpy; vjpu;g;G 

,Ug;gjhapd; mitfis 2022.01.11 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022.01.25 Mk; jpfjp tiuahd fhyj;jpy; rq;fj;jpd; nrayhsuplk; 

vOj;J%yk; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

fUj;jpy; nfhs;sTk;:- ,e;j thf;Fupik ngw;w ngau; gl;baYf;F cs;slf;fg;gl;bUg;gJ 2020.12.31 Mk; jpfjpf;F gq;Fj; 

njhifia g+u;j;jp nra;j Xu; Mz;L g+u;j;jpahd mq;fj;Jtj;ij ngw;w cWg;gpdu;fspd; ngau;fs; khj;jpuk; vd;gNjhL> 2020.12.31 

Mk; jpfjpf;F gpd;du; mq;fj;Jtj;jpw;F cs;slf;fg;gl;l cWg;gpdu;fSf;F rq;fj;jpd; Nju;jYf;fhf $l;LwT rl;lj;jpw;F mika 

thf;Fupik fpilf;fhJ vd;gij fUj;jpy; nfhs;sTk;. (,J njhlu;gpy; 2022.01.04 Mk; jpfjp jpdkpd gj;jpupifapy; kw;Wk; 

2022.01.04 Mk; jpfjp jpdfud; jkpo; gj;jpupifapy; tpsk;guk; %yKk; gfpuq;fg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.)

,g;gbf;F

Mizg;gb.

nrayhsu;>

vk;. vk;. b. b. Fkhu

tiuaWf;fg;gl;l myt;t gy;Nehf;F $l;LwT rq;fk;> ehuk;ky.

037 – 2278131
2022.01.01 

mwptpj;jy;

nghUl; nfhs;tdT  mwptpj;jy;
murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;

murhq;f mr;Rj; jpizf;fsj;jpd; nghUl; nfhs;tdTj; jiytu; gpd;tUk; 

gz;lq;fs; njhlu;gpy; cw;gj;jpahsu;fs; mtu;fspd; gpujpepjpfs; my;yJ mtu;fsJ 

mq;fPfhuk; ngw;w cs;@u; Kftu;fsplkpUe;J tpiy kDf;fisf; NfhUfpd;whu;.

Item 01 - Animal Glue (Glue Cascade)-3000Kg
tpiykD Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjp jpdk; 2022.01.18 Me; jpfjp gp.g. 2.00 kzp 

tiuahFk;. tpiykD Fwpg;G ,y SCPO2/NCB03/A/G/2022-3

Nkw;Fwpg;gpl;l tpiykD njhlu;gpy; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf &gh 2000/- 
nfhz;lJk; mj;Jld; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjp jpdj;Jf;F Ke;jpa 

jpdk; 2.00 kzpf;F Kd;djhf fpilf;fg;ngWk; vOj;J %ykhd tpz;zg;gj;jpd; 

Ngupy; murhq;f mr;Rj; jpizf;fs> toq;fy; gpuptpy; flik ehl;fspy; K.g. 9.00 

kzpKjy; gp.g. 3.00 kzptiu tpiy kD njhlu;ghd Mtzq;fis ngw;Wf; 

nfhs;syhk;. Nkyjpf tpguq;fs;> flik ehl;fspy; K.g. 8.30 kzp Kjy; gp.g. 4.15 

kzptiu vkJ mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

   fq;fhdp ypadNf> 

nghJ nfhs;tdTj; jiytH
murhq;f mr;rfj; jpizf;fsk;> 

04.01.2022

njhiyNgrp   - 011-2694898

,izaj;jsk; - www.documents.gov.lk

vd;-213

mwptpj;jy;
2007 Mk; Mz;bd; 7 Mk; ,yf;f 

rl;lj;jpd; fPOk; 34 Mk; gphptpd; gpufhuk; 

jpUj;jg;gl;lthWk; gpd;tUk; fk;gdpahdJ 

$l;bizf;fg;glTs;snjd ,j;jhy; mwptpj;jy; 

toq;fg;gLfpd;wJ.

fk;gdpapd; ngah; :  nkl;r; nghapz;l; ,dprp 

Nal;bt;

gjpT mYtyf 

Kfthp  :  ,y. 80> ,e;jp 

nghf;Fzhnfhl tPjp> 

jq;fhiy.

rigapd; rhh;ghf 

fpufhp]; ghh;l;dh;];

fk;gdp nrayhsh;

53/3> fpufhp]; tPjp> nfhOk;G-7.

gjpthsh; ehafj;jpdhy; fk;gdpapd; 

gpd;tUk; cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s Nehf;fq;fs;  

mq;fPfhpf;fg;gl;Ls;sd. 

,yq;ifapd; tpisahl;Lj;Jiwapy; 

,izAk; Mz;;;;;;;;;;; kw;Wk; ngz; ,Ughyh;fspd; 

vz;zpf;ifia Nkk;gLj;jy; kw;Wk; MjuT 

toq;Fk; mNj Ntisapy; ,yq;ifapd; 

tpisahl;Lj;Jiwia mgptpUj;jp nra;jy;.

Xl;lkhtb gpuNjr nrayhsh; gphptpy; 

,uz;lhk; FWf;F [{k;M gs;sp tPjp> 

Xl;lkhtb 1 vDk; tpyhrj;jpy; 

trpf;Fk; ]g;dh]; Mfpa vdJ 

gpwg;G rhd;wpjopy; 'Kfk;kJ ]

g;dh];" vd ngah; itf;fg; 

gl;Ls;sJld;> vdJ midj;J 

Mtzq;fspYk; ]g;dh]; vd;W 

cs;sjhy; vdJ gpwg;G mj;jhl;rpg; 

gj;jpuj;jpy; ]g;dh]; vd;W  

khw;wTs;Nsd; vd ,j;jhy; ,yq;if 

muRf;Fk; nghJ kf;fSf;Fk; 

njhpag;gLj;JfpNwd;.

]g;dh];>

,uz;lhk; FWf;F [{k;M gs;sp tPjp>

Xl;lkhtb - 1

ngah; khw;wk;
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மாத்தறை தினகரன் 
நிருபர்   

ைவாத்தமை ைவாநகர 
ெமைக்குடைட்ட 
'கவாசிககவத்த" எனை 
இ்டததில் அமைக்கப்-
ைடடுள்ள சுனவாமி வீ்ட-
மைப்புத திட்டததில், 
குடியிருப்கைவாருக்கு 
கவாணிஉறுதிகம்ள 
சைற்றுக்சகவாடுப்ை-
்தற்கு ந்டவடிக்மக 
எடுததுவருவ்தவாக 
ைவாத்தமை ைவாநகர 
ெமையின மு்தல்வர் 
பி. யெர்்தன ச்தரிவித-
்தவார்.   

சுனவாமியில் 
வீடுகம்ள இழந்தவர்-
களுக்கவான 'கவாசிகக-
வத்த" எனை இ்டததில் 
86 குடுமைஙகளுக்கு 
வீடுகள அமைததுக் 
சகவாடுக்கப்ைட்டன.   

இவர்களுக்கு 
ைனனிரண்டு வரு-
்டஙக்ளவாகியும கவாணி 
உரிமைகம்ளசைற்றுக் 
சகவாடுக்கந்டவடிக்மக 
எடுக்கப்ை்டவில்மலை. 
இ்தனவால், குடியிருப்-
ைவா்ளர்கள சைரும 
அசெௌகரியஙகளுக்-
குள்ளவாகி வந்தனர். 
இம்தயடுதது வீடடு 
உரிமைகளு்டன 
கவாணி உறுதிகம்ள 
சைற்றுக் சகவாடுப்ை்தற்-
கவான உரிய ஆவ-
ணஙகள ்தற்கைவாது 
்தயவாரிைக்கப்ைடடு வரு-
வ்தவாக ைவாநகர ெமைத 
்தமலைவர் கைலும 
ச்தரிவித்தவார்.   

காணி
உறுதிகள்
வழஙக 
ஏற்ாடு

கற்பிட்டி தினகரன் விஷேட நிருபர்   

புத்த்ளம ைவாவட்டததில் ்தற்கைவாது 
குளிரவான கவாலைநிமலை நிலைவுவ்தவால், 
சவளிநவாடடு ைைமவகள அதிக்ளவில் 
வரும்த அவ்தவானிக்க முடிகினைது.   

புத்த்ளம ைவாவட்டததின முந்தல் 
பிரக்தெ சிறுக்டமலை அண்டிய ைலை ைகுதி -
களிலுள்ள, நீர் நிமலைகம்ள நவாடிகய இந்த சவளிநவாடடு ைைமவகள வருகினைன.   

இந்த சிறுக்டல் ைற்றும அ்தமன அண்டிய ைகுதிகளில் கண்்டல் ்தவாவரஙகளும, 
மீனகளும கவாணப்ைடுவ்தவால் இ்தமன உடசகவாளவ்தற்கவாக இந்த சவளிநவாடடு ைை-
மவகள இஙகு வருகினைன.

வடக்கு, கிழக்கு இறைப்புக்கு முஸ்லிம் -
கள் ஆ்தரவளிக்கமாட்டார்கள் என, அறமச்-
ச ர் திஷனஷ் குை வ ர்த்த ன  த்தரிவித்த ய ்தார்த-
்த மான  க ருதற்த ஐக்கிய  காங்கிர ஸ் க ட்சி 
வ ர ஷவற்ப்தாக, அக்க ட்சியின் ்த றைவ ர் 
முபாை க் அப்துல் ம ஜீத த்தரிவிததுள்்ார்.

இது ப ற்றி அவ ர் த்தரிவிததுள்் ்தாவ து, 
இந்திய பிர்தமருக்கு ஆவைம் அனுப்பி 

வடக்கு,கிழக்றக இறைக்க முடியாது.
வ ட க்கு கிழ க்றக இறைப்ப ்த ற்காக  ்த மிழ் 

இன வா்த  க ட்சிக ளும் முஸ்லிம் இன வா்த  
க ட்சியான  முஸ்லிம் காங்கிர ஸும் இந்திய  
பிர ்த ம ர் ஷமாடிக்கு க டி்த ம் அனுப்பும் முய ற் -
சியில் ஈடு ப ட்டுள்்ன. இந்ஷநேரததில் 
அர ச  ்த ர ப்பு தமௌன மாக  இருக்கும்ஷபாது, 
அர சின் முக்கிய மான  அறமச்ச ர் திஷனஷ் 
குன வ ர்த்த ன  இதுபற்றி கருதது தவளியிட்ட 
றம நிம்ம தியளிக்கிைது.

்த மிழ், முஸ்லிம் க ட்சிக ளின் இந்்த  
முய ற்சிறய க ண்டிக்கும் வறக -
யில்,அறிக்றக ம ற்றும் ஆர்ப்பாட் -
ட ங்கற் எம து க ட்சி ம ட்டுஷம 
நேடததி வருகிைது. இது ப ற்றிய 
அர சின் நிறைப்பாடு த்தரியாதுள் -
்து. எனினும்,முஸ்லிம்க ள் இவ்வி-
றைப்றப அனும திக்க மாட்டார்க ள் 
என்ை  உண்றமறய அறமச்ச ர் கூறி-
யிருப்ப ற்த பாராட்டுகிஷைாம்.

வ ட க்கு கிழ க்கு ம ட்டும ல்ை  முழுநோடும் 
சிங்க ்  வ ர், ்த மிழ ர், முஸ்லிம்க ளுக்கான  
்தாய க ம் என்ப ஷ்த எம து நிறைப்பாடுமாகும். 
இந்்த ச்சிறிய  நோட்டுக்குள் தபாலிஸ் அதிகா -
ர தற்த ஒன்ப து மாகாை ங்க ளுக்கும் வ ழ ங்கு -
வ து,ஷகலித்த ன ம ன  சிந்்தறனயாக ஷவ இருக்-
கும்.

ஐ.ஷ்த. க வின் அன்றைய அர சாங்க ம் 

கிழ க்கு முஸ்லிம்க ற் ஷகட்கா -
ம ஷை வ ட க்கு கிழ க்றக இறைத -
்த து.இ்தனால்்தான் வ ட க்கு கிழ க் -
கில் இன வா்த ம் பாரிய ்  வில் 
்த றை தூக்கிய து. மட்டுமன்றி, 
ப ை நூற்றுக்க ை க்கான  முஸ்லிம்-
க ள் தகால்ை ப்ப ட்டும், வ ட க்கில் 
தகாள்ற்ய டிக்க ப்ப ட்டு விர ட்ட ப் -
ப ட்ட ற்தயும் நோம்,க ண்ஷடாம்.

முன்னாள் ஜ னாதிப தியும் ்தற்ஷபாற்தய 
பிர்தமருமான ம ஹிந்்த  ராஜ ப க்ஷ  ஆட்சி-
யில் கிழ க்கு பிரிக்கப்பட்டது. இ்தன்பின்-
னஷர, வ ட க்கு கிழ க்கில், ்த மிழ், முஸ்லிம் 
ஒற்றுறம நிை வுகிை து. இந்்த  ஒற்றுறமறய 
குழ ப்புவ ்த ற்காக ஷவ ்த மிழ் கட்சிக ளும் 
முஸ்லிம் காங்கிர சும் மீண்டும் வ ட க்கு 
கிழ க்றக இறைக்க  முய ற்சிப்ப்தாகவும் 
அவர் த்தரிவித்தார்.

வடக்கு, கிழக்கு இணைப்பு த�ொடர்பில்
அமைச்சர் தினேஷின் கருதமதை ஆதைரிக்கின�ோம்

கைல்ைவாகவாண ்தமிழ் ைவா்டெவாமலைகளில் உள்ள குமைைவாடுகள ச்தவா்டர்பில் கைல்-
ைவாகவாண ஆளுநர் சரவாென குணதிலைகமவ புதிய ஜனநவாயக ைக்கள முனன -
ணித ்தமலைவர் என.ரவிகுைவார் ைற்றும சைவாதுச் செயவாலைவார் கயவாகரவாஜனபிளம்ள 
ஆகிகயவார் ெநதித்தகைவாது....

புத�ளம் மொவடடததில் தவளிநொடடு  
பறணவகளின் வருணக அதிகரிப்பு  

புதுவரு்ட பிைப்மை முனனிடடு ைவாகிஸ்தவான தூதுவர் ்தனமீர் அஹைம்ட பிர்தைரின 
சைௌத்த ை்த இமணப்ைவா்ளர் சகலைகை ்தமைரமசி க்தரர், இநது ை்த விவகவாரஙகள 
இமணப்ைவா்ளர் கலைவாநிதி ைவாபு ெர்ைவா, முஸலிம விவகவார இமணப்ைவா்ளர் கலைவாநிதி ஹென 
சைௌலைவானவா, கிறிஸ்தவ ை்த விவகவார இமணப்ைவா்ளர் அருட்தநம்த கலைவாநிதி குருகுலைசூ-
ரிய ஆகிகயவார் வவாழ்ததுக்கம்ள ச்தரிவிததுக் சகவாண்்ட கைவாது எடுக்கப்ைட்ட ை்டம.

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

neLQ;rhiyfs; mikr;R

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

,yq;ifapd; mjpNtf neLQ;rhiyapd; tUkhdj;jpypUe;J ngw;Wf; nfhs;Sk; 

tUkhdj;jpd; %yk; epjpaplg;gl;lJ 

Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy;

rq;fpyp njhlh;G nea;ag;gl;l fk;gp Ntyp tiyia toq;Ftjw;fhd miog;G
(Inviting for supplying of Chain Link Woven Wire Fence Net)

Contract No.: RDA/EOM&M/PRC/2021/MNT/36

1. NkNyAs;s xg;ge;j ,yf;fkhd RDA/EOM&M/PRC/2021/MNT/36 ,w;fhf tPjp mgptpUj;jp mjpfhurigapd; 

rhh;ghf tPjp mgptpUj;jp rigapd; rhh;ghf tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig ngWiff; FOj; jiyth; 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;. tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; KOikahd tpguq;fs; 

toq;fg;gl;Ls;sd. midj;J tpiykDf;fSk; 100>000 &gh ngWkjpahd tpiykDg;gpiznahd;Wld; 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

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

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

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

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

Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

4. 2022.01.04 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.01.25 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 2.30 kzp tiuAk; 

kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 2>000 + 160.00 (ngNrt) &ghitr; nrYj;jpa gpd;dh;> gz;lhufk> ty;fk> 

f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> (EOM&M  gphpT) gzpg;ghsUf;F vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; 

KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; ngw;Wf; nfhs;syhk;. 1987 Mk; Mz;bd; 

nghJ xg;ge;jq;fs; 3 Mk; ,yf;fr; rl;lj;jpd; gpufhuk; Nfs;tpapd; Kfth; kw;Wk; rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; 

MfpNahh; fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsj;Jld; gjpT nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

5. 2022.01.25 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; gz;lhufk> ty;fk> 

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

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

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

6. 2022.04.26 Mk; jpfjp tiuAk; tpiykDf;fs; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

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

2022.05.24 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk;;;;;;;;;;;;; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.

jiyth;>

EOM&M gphpT ngWiff; FO>

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig ngWiff; FO>

gzpg;ghsh; (EOM&M gphpT) Nk/gh>

tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig>
f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk.

cs;@uhl;rpj; jpizf;fsk; - tlf;F khfhzk;

2012 Mk; Mz;bd; 22 Mk; ,yf;f cs;@u; mjpfhu rigfs; 
Nju;jy;fs; (jpUj;jr;) rl;lj;jpd; fPohd $l;l mwptpj;jy;

tlf;F khfhz cs;@uhl;rp Mizahsuhfpa kupajh]; 

gw;wpf; bwQ;rd; Mfpa vd;dhy; 2012 Mk; Mz;bd; 22 Mk; 

,yf;f cs;@u; mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; (jpUj;jr;) 

rl;lj;jpd; 66(v) gpuptpd; fPo; vdf;F mspf;fg;gl;l 

jj;Jtq;fspd; gpufhuk; tlf;F khfhzj;jpw;Fs; mike;Js;s 

kd;dhu; gpuNjrrigapd; ntw;wplkhfTs;s jtprhsiu

Nju;e;njLg;gjw;fhd $l;lk; 2022.01.12 Mk; jpfjp fhiy 

10.30 kzpf;F kd;dhu; gpuNjr rigapd; kz;lgj;jpy; 

$l;lg;gLk; vd;gij ,j;jhy; mwpaj;jUfpd;Nwd;.

kupajh]; gw;wpf; bwQ;rd;>

cs;@uhl;rp Mizahsu;>

tlf;F khfhzk;

cs;@uhl;rpj; jpizf;fsk;>

tlf;F khfhzk;>

KjpNahu; ,y;y tshfk;>

A9 tPjp> ifjb>

aho;g;ghzk;.

03.01.2022

2012 Mk; Mz;bd; 22 Mk; ,yf;fj;jpw;fhd 

cs;@u; mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; 

(jpUj;j) rl;lj;jpdhy; jpUj;j cs;@u; 

mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; fl;lisr; 

rl;lj;jpd;; fPo; nra;ag;gLk; mwptpj;jy;.

tlNky; cs;@u; mjpfhu rig Mizahsuhfpa 

I.vk;.I. ,yq;fNfhd; Mfpa ehd; 2012 Mk; 

Mz;bd; 22 Mk; ,yf;fj;jpw;fhd cs;@u; 

mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; (jpUj;jk;) rl;lj;jpd; 

jpUj;j cs;@u; mjpfhu rigfs; Nju;jy;fs; 

fl;lisr; rl;lj;jpd; 66 v gpuptpd; fPo; vdf;F 

mspf;fg;gl;Ls;s mjpfhug;gb tlNky; 

khfhzj;jpDs; mike;Js;s k`t gpuNjr 

rigapd; jiytiu Nju;e;njLf;Fk; 

nraw;ghl;bw;fhd $l;lk; 2022.01.18 Me; jpfjp 

K.g. 10.30 kzpf;F k`t gpuNjr rigapd; 

Nfl;Nghu; $lj;jpy; eilngWk; vd;gjid ,j;Jld; 

mwptpj;jy; tpLf;fpd;Nwd;.

I.vk;.I. ,yq;fNfhd;

cs;@uhl;rp Mizahsu; (tlNky;)

2022.01.03 Me; jpfjp

2 Mk; khb> gP fjT 

khfhz rig mYtyfj; njhFjpapy; mike;Js;s 

tlNky; cs;@uhl;rp jpizf;fsj;jpypUe;J.

tpiykDf; Nfhuy;
fhzp mikr;R

,yq;if epy msitj; jpizf;fsk; 

1998Mk; Mz;bd; 21Mk; ,yf;f fhzp cupj;Jg; gjpTr; rl;lk; 

kw;Wk; 2002Mk; Mz;bd; 17Mk; ,yf;f epy msitr; rl;lk; 

Mfpatw;wpd; fPo; flj;jpus; msitfs; Nkw;nfhz;L 

tiuglq;fisAk;> fpilg;glq;fisAk; jahupj;jy; - 2021

tpiykD ,yf;fk; - SD/I/2022

01.  ,yq;if epy msitj; jpizf;fsk; rhu;ghf epy msitahsu; ehafj;jhy; 1998 Mk; 

Mz;bd; 21Mk; ,yf;f fhzp cupj;Jg; gjpTr;rl;lk; kw;Wk; 2002Mk; Mz;bd; 17Mk; 

,yf;f epy msitr;rl;lk; Mfpatw;wpd; fPo; msitfs; Nkw;nfhz;L flj;jpus; 

tiuglq;fisAk;> fpilg;glq;fisAk; jahupg;gjw;fhd tpiykDf;fisr; rku;g;gpg;gjw;fhf 

ehl;bd; rfy gjpTnra;ag;gl;l cj;juT ngw;w epy msitahsu;fSf;Fk; miog;G 

tplg;gLfpwJ.

02.  tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;bj;jd;ikkpf;f tpiykDf;NfhUk; eilKiwf;fika 

Nkw;nfhs;sg;gLk;.

03.    Mu;tk; fhz;gpf;Fk; tpiykDjhuu;fs; tpiykDf;Nfhuypd; Nfs;tpg;gj;jpuk;> Nfs;tp 

epge;jidfs; kw;Wk;> tpguf;$w;Wfs;> njhlu;Gila Vida Mtzq;fs; Kjypatw;iw 

www.survey.gov.lk vDk; jpizf;fs ,izaj;jsj;jpypUe;J jutpwf;fk; nra;a KbAk;.

04.   Nfs;tpg;gj;jpuk; mDg;Gk;NghJ ,yq;ifj; jPtpd; fPo; 5Mk; ge;jpapy; Fwpg;gpl;Ls;s 

khtl;lq;fSf;fhf kPsr; nrYj;jg;glhj fl;lzkhf &.500/- njhifia ehl;bYs;s 

ve;jnthU khtl;l khfhz epy msit mYtyfj;jpy;> jpajyhit epy msit 

kw;Wk; glkhf;fy; epWtdj;jpy; my;yJ epy msitahsu; ehafk; mYtyfj;jpy; 

nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l gw;Wr;rPl;bd; gpujpia mjDld; ,izj;jDg;Gjy; 

Ntz;Lk;. xU tpiykDjhuUf;F Mff;$baJ Ie;J khtl;lq;fSf;F khj;jpuk; 

ntt;Ntwhf tpiykDf;fisr; rku;g;gpf;f KbtJld;> mtw;Wf;fhf ntt;NtW 

Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; rku;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. vdpDk; xUjlitapy; xU gpupTf;fhd 

msitg;gzpfs; khj;jpuk; toq;fg;gLtJld; mijg; G+u;j;jpnra;J fpilg;glq;fs; 

mq;fPfupf;fg;gl;l gpd;du; kl;LNk mLj;j tyaj;Jf;fhd Ntiy toq;fg;gLk;.

05.    Nfs;tpg;gj;jpuk; nfhOk;G> fk;g`h> fOj;Jiw> ,uj;jpdGup> Nffhiy> fhyp> khj;jiw> 

`k;ge;Njhl;l> FUehfy;> Gj;jsk;> fz;b> khj;jis> Etnuypah> mEuhjGuk;> 

nghyd;dWit> nkhduhfiy> aho;g;ghzk; kw;Wk; gJis Mfpa khtl;lq;fSf;fhf 

rku;g;gpf;fyhk; mj;Jld; mEuhjGuk;> nghyd;dWit kw;Wk; gJis khtl;lq;fSf;fhf 

rku;g;gpf;fg;gl;l Nfs;tpg;gj;jpuq;fSf;F mjpf Kd;Dupik toq;fg;gLk;.

06.  tpiykDg; gpizf;fl;lzk; &gh mWgjhapuk; (&.60>000.00) MFk;.

07.  cupa gbtj;Jf;fika Kiwg;gb G+uzg;gLj;jg;gl;l Nfs;tpg;gj;jpuq;fis 2022.01.26 Mk; 

jpfjp K.g.10.00 kzpf;F Kd;du; fpilf;fj;jf;fjhfg; gjptQ;rypy; mDg;gNth my;yJ 

ngWiffs; kw;Wk; toq;fy;fs; fpisapy; itf;fg;gl;Ls;s Fwpj;j Nfs;tpg;gj;jpug; 

ngl;bapy; NghlNth KbAk;. Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; cs;slf;fg;gl;l Kj;jpiuaplg;gl;l fbj 

ciwapd; ,lJ Nky; %iyapy; '.................... khtl;lj;jpd; flj;jpus; tiuglq;fs; 

jahupg;gjw;fhd tpiykD" vdf; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. fpilf;Fk; Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; 

mj;jpdNk K.g.10.05 f;Fj; jpwf;fg;gLk;.

08.  Nfs;tpg;gj;jpuq;fis mDg;gNtz;ba Kftup: rpNu\;l epy msit mj;jpal;rfu;> 

ngWiffs; kw;Wk; toq;fy;fs; fpis> epy msitahsu; ehafk; mYtyfk;> ,y: 150> 

fpUs tPjp> nfhOk;G-05.

09. jhkjkha;f; fpilf;Fk; Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; epuhfupf;fg;gLk;.

epy msitahsu; ehafk;> 

epy msitahsu; ehafk; mYtyfk;> 

,y: 150> fpUs tPjp> nfhOk;G 05.

Nfs;tp mwptpj;jy;
,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdk;

Nfs;tp ,y.: 09/27.01.2022
,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdj;jpw;fhf jw;NghJs;s 5000 fyd;fs; 

jiufPo; Bry; jhq;fpapd; mfw;wy; kw;Wk; 5000 fyd;fs; jiufPo; Gjpa 

Bry; jhq;fpapd; toq;fy; epWTjy; kw;Wk; nraw;gl itj;jy;

2.8 kpy;ypad; &gh MFnrytpy; kjpg;gPL nra;ag;gl;Ls;sJk; ,yq;if &gth`pdp 

$l;Lj;jhgdj;jpw;fhf jw;NghJs;s 5000 fyd;fs; jiufPo; Bry; jhq;fpapd; mfw;wy; kw;Wk; 

5000 fyd;fs; jiufPo; Gjpa Bry; jhq;fpapd; toq;fy;> epWTjy; kw;Wk; nraw;glitj;jy; 

Mfpatw;wpw;fhf ,yq;if> nfhOk;G-07> ,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgd ngWiff; 

FOj; jiyth; jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;.

01. Ntiyfs; gpd;tUkhW mikfpd;wd.

I.  ,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdj;jpw;fhf jw;NghJs;s 5000 fyd;fs; jiufPo; 

Bry; jhq;fpapd; mfw;wy; kw;Wk; 5000 fyd;fs; jiufPo; Gjpa Bry; jhq;fpapd; 

toq;fy;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gl itj;jy;(xg;ge;j cld;gbf;if ifr;rhj;jpl;l 

jpfjpapypUe;J 45 ehl;fSs; gzpahdJ g+h;j;jp nra;ag;gly; Ntz;Lk;)

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

03.  tpiykDjhuh;fs; gpd;tUk; jFjpj;jd;ik jfTj;jpwDf;F mike;njhOFjy; Ntz;Lk;.

 I. nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s tpahghug; gjpT.

 II.  CIDA  gjpT <vk; 3 my;yJ <vk; 4 (ghuKs;s cUf;F ,izj;jy;) 

my;yJ rp 

  7 my;yJ rp 8 (fl;bl eph;khzk;)

 III.  rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; tpiykDf;Nfhuypd; NghJk; xg;ge;jj;ij 

toq;Fk;NghJk; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhj 

xg;ge;jf;fhuuhftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

04. xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhd jifikj; Njitg;gLj;jy;fs; gpd;tUkhW.

I.    fle;j 5 tUlq;fspy; 2.5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gl;l njhifAs;s 

Mff; Fiwe;jJ ,U nraw;wpl;lq;fis mjhtJ 5000 fyd;fs; my;yJ 

Nkw;gl;l nfhs;ssTs;s jiufPOs;s gioa Bry; jhq;fpia mfw;wy; 

kw;Wk; Gjpa jiufPo; jhq;fpia toq;fs;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gl 

itj;jy;.

II.  fle;j Ie;J tUlq;fspy; epiwNtw;wg;gl;l tUlhe;j ruhrhp eph;khz 

NtiyahdJ Mff; Fiwe;jJ 4 kpy;ypad; &ghthftpUj;jy;.

III.  tpiykDtpd; ngWkjpahdJ Ie;J kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gbd;> ,e;j 

xg;ge;jj;jpw;fhf 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; 

rl;l 8 Mk; gphptpw;fikthf nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshpdhy; 

toq;fg;gl;l nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s rhd;wpjio tpiykDjhuh; 

nfhz;bUj;jy;  Ntz;Lk;. 

05.  kPsspf;fg;glhj Nfs;tp fl;lzkhd 1>000 &ghitr; nrYj;jpa gpd;dh;> 2022.01.26 Mk; 

jpfjpad;W tiuAk; ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9.30 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp 

tiuAk; nfhOk;G-07> Rje;jpu rJf;fk;> ,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgd> ngWiff;fhd 

cjtpg; gzg;ghsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> 

Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W 

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. ,yq;if &gth`pdp 

$l;Lj;jhgd ngWiff;fhd cjtp gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fs; ,ytrkhf ghPl;rpf;fg;glyhk;. 

06.  2022.01.27 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; 

tifapy; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs;  nfhOk;G-07> Rje;jpu rJf;fk;> ,yq;if 

&gth`pdp $l;Lj;jhgd> gpujhd fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ NkNyAs;s Kfthpahd jiyth;> 

ngWiff; FO> ,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdk;> Rje;jpu rJf;fk;> nfhOk;G-07 

vd;gjw;F mDg;gp itf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

tpiykDf;fs; mtw;iw %ba gpd;dh; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fspd; 

jpwj;jypd; NghJ tpiykDjhuh; my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfs; rKfkspf;fyhk;. 

07.  tpiykDf;fs; mtw;iw %Lk; jpfjpapypUe;J 2022.05.27 Mk; jpfjp tiuAk; 

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

08.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; xU mikg;gpypUe;J Ik;gjpdhapuk; &gh (50>000 &gh) 

ngWkjpahd tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lnkd;Jld; 

2022.06.26 Mk; jpfjpad;W tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

•  ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lJk; ,yq;ifapy; nraw;gLtJkhd 

th;j;jf tq;fpnahd;wpypUe;J ngwg;gl;bUj;jy;.

• eph;khz cj;juthj epjpak;.

,e;j tpiykDg;gpizahdJ ,jw;fhf 9 Mk; gphptpy; mlf;fg;gl;Ls;s gbtj;ij 

ghtpg;gJld; epge;jidaw;w cj;juthjkhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. my;yJ nfhOk;G-07> 

Rje;jpu rJf;fk;> ,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgd rpwhg;ghplk; nuhf;fg; gzj;jpy; 

tpiykDjhuh; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.  

09.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; jw;NghJs;s Bry; jhq;fpia Kd;dwptpj;jnyhd;Wld; 

ghh;itaplyhk;.  (njhiyNgrp ,y.: +94 11 2501067 ePbg;G 5574/5575 – jpU. epyq;f/jpU. rkd;.            

jiyth;>

ngWiff; FO>

,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdk;>

Rje;jpu rJf;fk;> nfhOk;G - 07

,yq;if.               (SLRC Website – http://www.rupavahini.lk)
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நியூஸிலாந்து அணிக்கெதிரான முதல் ்ெஸ்ட்:
பஙகெளாததஷ் அணி வலுவான நிலலயில்

நியூஸிலாந்து -பங்களாதேஷ் அணி-
்களுக்கிடையிலான முேலாவது 
டைஸ்ட் தபாட்டியின் மூன்்ாம் நாள் 
ஆட்ைம் நிட்வுக்கு வந்துள்ளது.

இேன்படி முேல் இன்னிஙஸிற்கா்க 
துடுபடபடுதோடிவரும் பங்களா-
தேஷ் கிரிக்ட்கட் அணி,  மூன்்ாம் 
ஆட்ைதநர முடிவில், 6 விக்ட்கட்டு-
்கள் இழபபுக்கு 401 ஓட்ைங்கடள 
டபறறுள்ளது.

ஆட்ைதநர முடிவில், யாசிர் அலி 
11 ஓட்ைங்களுைனும் டெயிடி 
ஹசன் 20 ஓட்ைங்களுைனும் ஆட்ை-
மிழக்்காது ்களததில் இருந்ேனர்.

நியூஸிலாந்துக் கிரிக்ட்கட் அணி 
யின் முேல் இன்னிஙஸ் ஓட்ைங்களு-
ைன் ஒபபிடுட்கயில், பங்களாதேஷ் 
கிரிக்ட்கட் அணி, 73 ஓட்ைங்கள் 
முன்னிடலயில் உள்ளது.

நியூஸிலாந்தின் தப ஓவல், 
ெவுண்ட் ெவுங்கானுய் டெோனத-
தில் ்கைந்ே சனிக்கிழடெ ஆரம்-
பொன இபதபாட்டியில், நாணய 
சுழறசியில் டவறறிடபற் பங்களா-
தேஷ் அணி முேலில் ்களதேடுபடப 
தீர்ொனிதேது.

இேன்படி முேலில் துடுபடபடுத-
ோை ்களமி்ஙகிய நியூஸிலாந்து 
அணி, முேல் இன்னிஙஸிற்கா்க 328 
ஓட்ைங்கடள டபறறுக்ட்காண்ைது.

இதில் அணியின் அதி்கபபட்ச ஓட்-

ைங்களா்க, டைதவான் த்கான்தவ 
122 ஓட்ைங்கடளயும் டஹன்ரி நிக்-
த்கால்ஸ் 75 ஓட்ைங்கடளயும் வில் 
யங 52 ஓட்ைங்கடளயும் டபறறுக்-
ட்காண்ைனர்.

பங்களாதேஷ் கிரிக்ட்கட் அணி 
யின் பந்துவீச்சில், டசாரிபுல் 
இஸ்லாம் ெறறும் டெயிடி ஹசன் 
ஆகிதயார் ேலா 3 விக்ட்கட்டு்கடள-
யும் டொமினுல் ஹக் 2 விக்ட்கட்டு்க-
டளயும் எடபாட் டஹாடசன் 1 விக்-
ட்கட்டிடனயும் வீழ்ததினர்.

இேடனதடோைர்ந்து பதிலுக்கு 
முேல் இன்னிஙடச டோைஙகிய 
பங்களாதேஷ் அணி, இன்ட்ய 
மூன்்ாம் நாள் ஆட்ைதநர முடிவில், 
6 விக்ட்கட்டு்கள் இழபபுக்கு 401 
டபறறுக்ட்காண்ைது.

இேன்தபாது பங்களாதேஷ் அணி 
சார்பில், சதொன் இஸ்லாம் 22 ஓட்-
ைங்கடளயும் ஹசன் தராய் 78 ஓட்-
ைங்கடளயும் நஜ்முல் டஹாடசன் 
64 ஓட்ைங்கடளயும் டொமினுல் 
ஹக் 88 ஓட்ைங்கடளயும் முஷ்பி-
குர் ரஹிம் 12 ஓட்ைங்கடளயும் 
லிடைான் ோஸ் 86 ஓட்ைங்கடளயும் 
டபறறுக்ட்காண்ைனர்.

நியூஸிலாந்துக் கிரிக்ட்கட் 
அணியின் பந்துவீச்சில், ட்டரண்ட் 
தபால்ட் ெறறும் டநய்ல் வாக்னர் 
ஆகிதயார் ேலா 3 விக்ட்கட்டு்கடள-
யும் வீழ்ததினர். இன்னமும் 4 விக்-
ட்கட்டு்கள் வசமுள்ள நிடலயில், 
தபாட்டியின் நான்்காம் நாள் ஆட்-
ைதடே பங்களாதேஷ் கிரிக்ட்கட் 
அணி, இன்று டோைரவுள்ளது.

ஈழவேந்தனின் சிறப்பான வ�பாலின் உ்தவியுடன் இறுதிக்கு 
்தகுதி ப்றறது ப�பாறறபாேத்்த வறஞ்சஸ் �ழ� அணி

யாழ்.விடளயாட்டு நிருபர்
 
நவிண்டில் ்கடலெதி வி.்க 

ஆேரவுைன் ெட்ந்ே வீரர் திசாந் 
ஞாப்கார்தேொ்க திசாந் நறபணி 
ென்்ம்- 16 நைாததும் அடழக்்கப-
பட்ை அணி்களுக்கிடைதயயான 
23 வயதிறகுட்பட்ை வீரர்்களிடை-
தயயான அணிக்கு 7 நபர் பஙகு 
பறறும்   உடேபந்ோட்ை சுறறுப 
தபாட்டியில்  ட்காற்ாவதடே 
த்ஞசஸ் விடளயாட்டுக்்கழ்க 
அணி இறுதியாட்ைததிறகு ேகுதி 
டபற்து.

நவிண்டில் ்கடலெதி விடள-
யாட்டுக்்கழ்க டெோனததில் இைம் 
டபற்  அடரயிறுதிப  தபாட்டியில் 
ட்காற்ாவதடே த்ஞசஸ் விடள-

யாட்டுக்்கழ்க அணிடய எதிர்தது  
டபாலிட்க பாரதி விடளயாட்டுக்்க-
ழ்க அணி தொதியது.

இரு அணி்களும் ஆரம்பம் முேல் 
சி்பபான ஆட்ைதடே டவளிபப-
டுததியேன் பயனா்க முேல் பாதி-
யாட்ைததில் இரு அணி்களும் 
எவ்விே  த்கால்்கடளயும் பதிவு 
டசய்யாது   தபா்க  ஆட்ைம் செநி-
டலயில் முடிவடைந்ேது.  

இரண்ைாம் பாதியாட்ை ஆரம்-
பததில் இரு அணி்களும் புதிய 
உததவ்கததுைன் ஆடியது. ஆட்-
ைததின் 30 ஆவது நிமிைததில் 
ட்காற்ாவதடே த்ஞசஸ் விடள-
யாட்டுக்்கழ்க அணி வீரர்  ஈழதவந்-
ேன் ேனக்கு கிடைதே பந்திடன 
தநர்ததியான முட்யில் த்காலாக்்க 

1:0 என்று முன்னிடலயானது-
ட்காற்ாவதடே த்ஞசஸ் விடள-
யாட்டுக்்கழ்க அணி.

இறுதிவடர இரு அணி்களும் 
சி்பபான ஆட்ைதடே டவளிப-
படுததிய தபாதும் இரு அணி்க-
ளாலும் எவ்விே த்கால்்கடளயும் 
டப் முடியவில்டல.  ஆட்ை தநர 
முடிவில் 1:0 என்் த்கால்்கணக்-
கில் ட்காற்ாவதடே த்ஞசஸ் 
விடளயாட்டுக்்கழ்க அணி டவறறி 
டபறறு  இறுதியாட்ைததிறகு  ேகுதி 
டபற்து. 

இப தபாட்டியின் ஆட்ைநாய்க-
னா்க ட்காற்ாவதடே த்ஞசஸ் 
விடளயாட்டுக்்கழ்க அணி வீரர் 
ஈழதவந்ேன்  டேரிவு டசய்யபபட்-
ைார்.

�ல்மு்ன வின்னர்ஸ் பூப்ந்தபாடட 
சுறறுபவ்பாடடியின் இறுதியபாடடம்: 

்கல்முடன ெததிய தின்கரன் நிருபர்

்கல்முடன வின்னர்ஸ் பூபபந்-
ோட்ை டெோனம் ெறறும் விடள-
யாட்டு பயிறறுவிபபு நிடலயத-
தின் ஏறபாட்டில் நடைடபற் 
பூபபந்ோட்ை சுறறுபதபாட்டியின் 
இறுதி நாள் நி்கழ்வு்கள் புதோண்டு 
தினொன சனிக்கிழடெ (01) இரவு 
்கல்முடன வின்னர்ஸ் இன் ேடலவ-
ரும், பயிறறுவிபபாளருொன ஆசி-
ரியர் யூ.எல்.எம். ஹிலாலின் ேடல-
டெயில் வின்னர்ஸ் பூபபந்ோட்ை 
டெோனததில் நடைடபற்து. 

15 வயதிறகு உட்பட்தைார், 17 
வயதிறகு உட்பட்தைார், 17 வய-

திறகு தெறபட்தைார் என 
மூன்று வயது த�ாடிக்கு-
ழுவினருக்கு இடையில் 
நடைடபற் இந்ே பூபபந்-
ோட்ை சுறறுபதபாட்டியில் 
15 வயதிறகு உட்பட்தைார் 
வகுபபில் அம்பாட் ொவட்ைதடே 
தசர்ந்ே 18 த�ாடி்கள் தொதியதில் 
மூன்்ாம் இைதடே ஆதில்- ்பீஸ் 
த�ாடியும், இரண்ைாம் இைதடே 
ஷராஃப - அன்சாப த�ாடியும் டபற-
றுக்ட்காண்ைதுைன் அந்ே வகுபபு 
பிரிவின் சம்பியன் பட்ைதடே 
அஹனாப - மிஜ்வத த�ாடி ேட்டிச்-
டசன்்து. 

17 வயதிறகு உட்பட்தைார் வகுப-

பில் அம்பாட் ொவட்ைதடே 
தசர்ந்ே 12 த�ாடி்கள் தொதியதில் 
இரண்ைாம் இைதடே டீ.யுத்க-
சன் - த்க.விபிஷன்  த�ாடி டபற-
றுக்ட்காண்ைதுைன்   அந்ே வகுபபு 
பிரிவின் சம்பியன் பட்ைதடே 
ஸஹஸத  - அபதி த�ாடி ேட்டிச்டசன்-
்து. 

தெலும் 17 வயதிறகு தெறபட்-
தைார் வகுபபில் அம்பாட் ொவட்-
ைதடே தசர்ந்ே 11 த�ாடி்கள் 
தொதியதில் இரண்ைாம் இைதடே 
இம்ஸான்  - சஸ்பி த�ாடி டபற-
றுக்ட்காண்ைதுைன் அந்ே வகுபபு 
பிரிவின் சம்பியன் பட்ைதடே ஆதில் 
- நிபராஸ் த�ாடி ேட்டிச்டசன்்து.

இந்ே இறுதிநாள் நி்கழ்விலும், 
பரிசளிபபு டவபவததிலும்  பாராளு-

ென்் உறுபபினர்  ஹரீஸ் பிரேெ அதி-
தியா்க ்கலந்துட்காண்ைார். 

 அக்்கடரபபறறு ொந்கர சடப 
உறுபபினர் சபீஸ் ட்கௌரவ அதி-
தியா்க ்கலந்துட்காண்ைதுைன் 
்கல்முடன ொந்கர சடப உறுபபி-
னர்  தராஷன் அக்ேர், ்கல்முடன 
முன்னாள் பிரதேச டசயலாளர் ஏ. 

எம். நஸீர், இலஙட்க டேன்-
கிழக்கு பல்்கடலக்்கழ்க 
சிதரஷ்ை விரிவுடரயாளர் எம்.
பி.எம். இர்ஷாத, ஸாஹிரா 
தேசிய ்கல்லூரி அதிபர், அல்- 
பஹரியா தேசிய பாைசாடல, 
அல்- மிஸ்பாஹ ெ்கா விததி-
யாலய அதிபர், அல்- அஸ்ஹர் 
விததியாலய அதிபர் உட்பை 
சாய்ந்ேெருது கிரிக்்கட் சங்க 
பிரதிநிதி்கள், விடளயாட்டு 
பயிறறுவிபபாளர்்கள், வீரர்-

்கள் எனபபலரும் ்கலந்து ட்காண்ை-
துைன் அக்்கடரபபறறு அடனததுப 
பள்ளிவாசல்்கள் சம்தெளன ேடலவ-
ரும், அக்்கடரபபறறு ொந்கர சடப 
உறுபபினருொன எஸ்.எம். சபீஸி-
னால் இந்ே ்கல்முடன வின்னர்ஸ் 
பூபபந்ோட்ை டெோனம் ெறறும் 
விடளயாட்டு பயிறறுவிபபு நிடல-
யததின் தெம்பாட்டுக்்கான நிதியுே-
வியும் வழஙகி டவக்்கபபட்ைது.

க்தன்மாைாண ்பா்டொக�ைளுக்கிக்டயி�ான 

்காலி புனிே அதலா-
சியஸ் ்கல்லூரியின் 19 
வயதின் கீழ் அணிக்கு 
எதிரா்க 21-−07 புள்ளி-
்கள் அடிபபடையில் 
டவறறிடபற் ரிஜ்-
ெண்ட் ்கல்லூரி அணி 
டேன்ொ்காண பாைசா-
ட ல ்க ளு க் கி ட ை யி ல் 
நடைடபற் அணிக்கு 
7 தபர் ட்காண்ை ரக்பி 
தபாட்டித டோைரில் 
சம்பியனானது.

அ த ல ா சி ய ஸ் 
்கல்லூரி டெோனத-
தில் நடைடபற் இபதபாட்டி-
யின் பாதி முடிவில் 14-−07 என்் 
புள்ளி்கள் அடிபபடையில் முன்-
னிடலடபற் ரிஜ்ென்ட் ்கல்லூரி 
அணி மூன்று த்கால்்களின் உே-
வியுைன் புள்ளி்கடளப டபறறி-
ருந்ேது. அச்செயததில் புனிே 
அதலாசியஸ் ்கல்லூரி ஒரு த்கால் 
ொததிரதெ டபறறிருந்ேடெ குறிப-
பிைதேக்்கது. 

இபதபாட்டியில் சி்பபாட்-
ைக்்காரரா்க ரிஜ்ெண்ட் ்கல்லூரி 
அணியின் திதலஷ டெண்டிஸ் 
டேரிவானதோடு அவர் இரு 
முயறசி டவறறி, 2 த்கால்்கள் 
மூலம் ேெது அணிக்கு புள்ளி்க-
டளப டபறறுக் ட்காடுதோர்.

தெறபடிப தபாட்டித டோைரில் 
ராகுல ்கல்லூரி அணி 17-−00 புள்ளி-
்கள் அடிபபடையில் தேவபதிரா� 
்கல்லூரிடய தோற்கடிதது சீல்ட் 
பிரிவில் சம்பியன் பட்ைதடேப 
டபறறுக்ட்காண்ைதுைன், டேபர-

டவவ ்கல்லூரி அணிக்கு எதிரா்க 
39−00 என்் புள்ளி்கள் அடிபப-
டையில் ெஹிந்ே ்கல்லூரி அணி 
டவறறி டபறறு த்கையப பிரிவில் 
சம்பியன் பைதடேப டபறறுக்-
ட்காண்ைது.

ட்காவிட் டோறறு பரவல் 
்காரணொ்க ்கைந்ே 2 வருை்கா-
லொ்க ேடைபபட்டிருந்ே பாை-
சாடல்களுக்கிடையிலான ரக்பி 
தபாட்டிடய இம்முட் ரக்பி சம்-
தெளனம் ஏறபாடு டசய்து டவறறி-
்கரொ்க நைாததியுள்ளது. இேறகு 
முன் தெல்ொ்காண பாைசாடல-
்களுக்கிடையிலான முேலாம், 
இரண்ைாம் சுறறுபதபாட்டி்களும், 
ெததிய, வைதெல், சபர்கமுவ 
ொ்காண பாைசாடல்களுக்கிடையி-
லான சுறறுத டோைர்்களும் முடிவ-
டைந்துள்ளன. இதடோைர்்களுக்கு 
ையடலாக் ஆசியாைா நிறுவனம் 
பூரண அனுசரடண வழஙகியிருந்-
ேடெ குறிபபிைதேக்்கது.

19 ேயதுக்குடட்டட உல�க் கிண்ணததுக்�பா�
வே.தீவு�ள் புறப்டட இலங்� அணி

தெறகிந்திய தீவு்க-
ளில் நடைடப்வுள்ள 
இடளதயார் உல்கக்கிண்-
ணத டோைருக்்கான 17 
தபர்ட்காண்ை இலஙட்க 
19 வயதுக்குட்பட்தைார் 
அணி உததிதயா்கபூர்வொ்க 
அறிவிக்்கபபட்டுள்ளது.

ஐக்கிய அரபு இராச்-
சியததில் நடைடபற் 
இடளதயார் ஆசியக்கிண்-
ணததில் விடளயாடிய இலஙட்க 
குழாொனது, தநரடியா்க ்கைந்ே (02) 
தெறகிந்திய தீவு்களுக்கு பு்பபட்-
டுள்ளோ்க இலஙட்க கிரிக்ட்கட்  சுட்-
டிக்்காட்டியுள்ளது.

இடளதயார் ஆசிய கிண்ணததில் 
லீக் தபாட்டி்கள் ெறறும் அடரயிறுதி 
என அடனதது தபாட்டி்களிலும் 
டவறறிடபறறிருந்ே இலஙட்க 19  
வயதுக்குட்ைபட்ை அணி, துரதிஷ்ை-
வசொ்க அடரயிறுதிபதபாட்டியில் 
தோல்விடய ேழுவியிருந்ேது. எவ்-
வா்ாயினும், பலொன ஆட்ைதடே 
டவளிபபடுததிய இலஙட்க அணி, 
ேறதபாது 19  வயதுக்குட்ைபட்ை  
உல்கக்கிண்ணதடே டவறறிக்ட்காள்-
ளும் தநாக்கில் பு்பபட்டுள்ளது.

துனித டவல்லாலத்கவின் ேடல-
டெயில் ்களமி்ங்கவுள்ள இலஙட்க 
அணி டி  குழாததில் இைம்டபறறுள்-
ளதுைன், அவுஸ்திதரலியா ெறறும் 
ஸ்ட்காட்லாந்து அணி்கடள எதிர்-
ட்காள்ளவுள்ளது. முேல் தபாட்டியில் 
ஸ்ட்காட்லாந்து அணிடய எதிர்-

ட்காள்ளவுள்ள இலஙட்க  அணி, 
இரண்ைாவது தபாட்டியில் அவுஸ்-
திதரலிய அணிடய எதிர்ட்காள்கி-
்து. இந்ே இரு தபாட்டி்களும் 17ம் 
ெறறும் 21ம் தி்கதி்களில் நடைடப -்
வுள்ளன.

19  வயதுக்குட்ைபட்ை  உல்கக்-
கிண்ணதடோைரானது தெறகிந்திய 
தீவு்களில் எதிர்வரும் 14ம் தி்கதி 
ஆரம்பொ்கவுள்ளடெ குறிபபிைதேக்-
்கது.

இலஙட்க 19  வயதுக்குட்ைபட்ை 
அணி 

    துனித டவல்லாலத்க (ேடலவர்), 
டஷதவான் தைனியல், அன்�ல 
பண்ைார, பவன் பதிரா�, சதீஷ 
ரா�பக்ஷ, வனு� சஹான் குொர, 
ரவீன் டி சில்வா (உப ேடலவர்), 
தரனுே தசாெரதன, ெல்ஷ ேருபதி, 
டிரவீன் டெதிவ், யசிரு டராட்ரித்கா, 
ெதீஷ பதிரண, சமிந்து விக்ரெசிங்க, 
வினு� ரன்தபால், சகுன லியனத்க, 
அபிதஷக் லியனாராச்சி, சதீஷ் �ய-
வர்ேன.

மூன்று பிரிவுைளில் ெமபிேன்ைள க்தரிவானர்

ரக்பி வ்பாடடி �பாலி ரிஜேணட 
�ல்லூரி அணி ்சம்பியன் 


	tkn-01-04-pg01-R1
	tkn-01-04-pg02-R1
	tkn-01-04-pg03-R1
	tkn-01-04-pg04-R1
	tkn-01-04-pg05-R1
	tkn-01-04-pg06-R1
	tkn-01-04-pg07-R1
	tkn-01-04-pg08-R1
	tkn-01-04-pg09-R1
	tkn-01-04-pg10-R1
	tkn-01-04-pg11-R1
	tkn-01-04-pg12-R1

