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நிதி அமைச்சர் வெளியிட்ட அறிவிப்ப 
்பாத்து எதிரணி  ொயம்டசசுப்்பாய் நிக்க 
அமெயினர தமைெர் என்ன வ்சாலை 
்்பாறா்ரா....

 அெர் இதுககும் ஏதாெது ஒரு ்பதில 
ெசசிருப்பர், அமெககுத்தான  நலைத 
நலைது எண்டு வ்சாலகிற ்பழக்க்ை 
இலமை்ய...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021
16பக்கங்கள்

அமைச்சரமவயின் அனுைதி கிமைததது

அதிபர்,ஆசிரி -
யர் சேவைகளின் 
ேமபள முரணபபா-
டுகவள நீக்குை-
தற்கு அவைசே-
ரவை அனுைதி 
ைழங்கியுளளது.  2018 ஆம ஆணடு கல்வி 
அவைசேபால் ததபாழிற்ேங்கங்களுடன் 
கலந்துவரயபாடி அபசபபாதிருந்த 

அதிபர் - ஆசிரியர் சமபள
முரணபபாட்டுக்கு தீர்வு

இலங்வகயின் பசுவை விைேபாய சைவலத்-
திடடத்துக்கு, ஐக்கிய நபாடுகள ேவப பபாரபாட-
டுகவளத் ததரிவித்துளளது. ஐக்கிய நபாடுகள 
ேவபயின் உதவிப தபபாதுச தேயலபாளர் திருைதி 
கனி விக்்னரபாஜபாவுக்கும (Kanni Wignaraja) ஜ்னபா-
திபதி சகபாடடபாபய ரபாஜபக் ஷவுக்குமிவடயில், 
சநற்று (04) ஜ்னபாதிபதி அலுைலகத்தில் நவட-
தபற்்ற ேந்திபபின் சபபாசத, அைர் சைற்கணட -
ைபாறு ததரிவித்தபார்.   

திருைதி கனி விக்்னரபாஜபா, ஐக்கிய நபாடுகள 
அபிவிருத்தி சைவலத்திடடத்தின் (UNDP) 
உதவி நிர்ைபாகி ைற்றும ஐக்கிய நபாடுக-
ளின் அபிவிருத்தி சைவலத்திடடத்தின் 

இலங்கையின் பசு்ை விவசபாய   
திட்்டத்துக்கு ஐ.நபா.ச்ப பபாரபாட்டு   

- ஜனாதிபதிமை ்சந்திதத ்கனி விகனராஜா ததரிவிப்பு  

சலபாரன்ஸ் தேல்ைநபாயகம  

வைத்திய நிபுணர்களின் இட -
ைபாற்்ற ேவபவய இதுைவர தேயற்-
படட விதத்திசலசய எதிர்கபாலத்-
திலும தேயற்படுத்துைபாறு பிரதைர் 
ைஹிந்த ரபாஜபக் ஷ ததரிவித்தபார்.  

அரே வைத்திய அதிகபாரிகள ேங்கத்தி-
்னருடன் அலரி ைபாளிவகயில் சநற்று 
(04) நவடதபற்்ற கலந்து -
வரயபாடலின் சபபாது

மவததிை நிபுணர்களின் இைைாற்ற ்சமப:

இலங்வகயின் தபபாருளபாதபா -
ரப பிரசசிவ்னகள குறித்து ேர் -
ைசதே நபாணய நிதியத் துடன் 
கலந்துவரயபாட எதிர்பபார்பப-
தபாக நிதி அவைசேர் பசில் ரபாஜ-
பக் ஷ ததரிவித்துளளபார்.  

  இலங்வகக்கு உதவிகவள 
ைழங்கும இந்தியபா, சீ்னபா, 
அதைரிக்கபா, ஜபபபான் சபபான்்ற நபாடு -
களுடனும உலக ைங்கி, ஐசரபாபபிய 

ஒன்றியம சபபான்்ற நிறுை்னங் -
களுடனும சபசசுைபார்த்வத 
நடத்தபபடும என்றும அைர் 
ததரிவித்துளளபார்.  

அந்த நபாடுகள ைற்றும நிதி 
நிறுை்னங்களுடன் கலந்துவர-
யபாடும தபபாறுபபு அவைசேர-
வையில் சில அவைசேர்கள 

குழுதைபான்றுக்கு ைழங்கபபட-
டுளளதபாகவும அைர் 

சர்வதேச நபாணய நிதியத்து்டன் 
கைலந்து்ரயபா்ட அரசு முடிவு

அமைச்சர்கள் சிலருககு தபாறுப்பு பகிரந்தளிப்பு

ஷமஸ் பபாஹிம  

ைபாகபாண ேவப சதர்தல் நடத்துைதற்கும ைக்களுக்கு நிைபாரணம 
ைழங்கியதற்கும  எந்த ததபாடர்பும கிவடயபாது. ைபாகபாண ேவப 
சதர்தவல நடத்துைது ததபாடர்பில் அரேபாங்கத்தில் எவ்வித சபசசு-
ைபார்த்வதகளும நடத்தபபடவில்வல எ்ன இவண அவைச-
ேரவை சபசேபாளர் அவைசேர் உதய கமைன்பில ததரிவித்தபார்.  

ைபாகைபாண ச்பத் தேர்ேலுக்கும
நிவபாரணத்துக்கும தேபா்டர்பில்ல
எந்த நாடும் அழுததம் த்காடுக்கவுமிலமல

க்காகணஸர ஆலைததிலும் வழிபாடு  

சலபாரன்ஸ் தேல்ைநபாயகம  

இரபாஜபாங்க அவைசசுப பதவி இழபபு எ்னக்கு தபரிதல்ல. 
நபாவளசய நபான் எ்னது தேபாந்தத் ததபாழிலுக்கு தேல்லபசபபாகி -
ச்றன் என்று பதவி விலக்கபபடடுளள இரபாஜபாங்க அவைசேர் 
சுசில் பிசரம ஜயந்த் ததரிவித்துளளபார்.  

தபான் அன்று தகபாளை்னவு தேயத தலபாத்தருக்கு 
இபசபபாது பரிசு கிவடத்துளளதபாகவும அைர்

இரபாஜபாஙகை அ்ைச்சு பேவி எனக்கு இழபபலல  
நபா்ளதய தசபாந்ேத் தேபாழி்ல ஆரமபிபதபன்

நைந்தது எனது எதிர்கால அரசிைலுக்கான ஆசீரவாதகை -முன்னாள் இராஜாங்க அமைச்சர சுசில

அனுைதி வழஙகிைது அமைச்சரமவ
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ஷமஸ் பபாஹிம  

அரேபாங்கத்வத விைர்சித்-
ததபால் இரபாஜபாங்க அவைச-
ேர் பதவியிலிருந்து சுசில் 
பிசரம ஜயந்த்  நீக்கபபட-
டதபாக ததரிவிக்கபபடும 
குற்்றசேபாடவட ைறுபபதபாக ததரி-
வித்த அவைசேரவை சபசேபாளர் 

அவைசேர் டளஸ் அழ-
கபதபருை, அைர் நீக் -
கபபடுைது ததபாடர்பில் 
அ வ ை ச ே ர வ ை யி ல் 
ஆ ர பா ய ப ப ட வி ல் வ ல  
எ்னவும ததரிவித்தபார்.

இரபாஜபாங்க அவைசேர் 
சுசில் பிசரம ஜயந்த் நீக்கப-
படடது ததபாடர்பில் 

அர்ச விைர்சித்ே்ையபால
சுசில பேவி நீக்கைபப்டவில்ல
குற்றச்சாடமை ைறுககி்றார அமைச்சர ைலஸ்

எலமல தாண்டி மீன்பிடிதத குற்றச்சாடடு:

யபாழ்.விசேட நிருபர்   

இலங்வக கடற்பரபபுக்குள அத்து -
மீறி நுவழந்து மீன் பிடியில் ஈடுபடட 
குற்்றசேபாடடில் வகது தேயயபபடட 
தமிழக மீ்னைர்களின் விளக்கைறியல் 
18ஆம திகதி ைவரயில் நீடிக்கபபடடுளளது.   கடந்த டிேம-
பர் ைபாதம 21ஆம திகதி வகது தேயயபபடட 13 மீ்னைர்க-
ளும, ைறுநபாள ஊர்கபாைற்துவ்ற நீதைபான் நீதிைன்்றத்-
தில் ஆஜர்படுத்தபபடடு, நீதிைன்்ற 

ேமிழகை மீனவர்கைளுக்கு
விளக்கைைறியல நீடிபபு

ைபாகபாண ேவபத் சதர்தவல 
ஒத்திவைக்க கபாரணைபாக 
இருந்த எம.ஏ.சுைந்திரன், 
முடிந்தபால் என்னுடன் 
விைபாதத்திற்கு ைரடடும, 
உணவைவய தேபால்ல தபான் 
தயங்கப சபபாைதில்வல எ்ன 
பபாரபாளுைன்்ற உறுபபி்னர் 
எச.எம.எம. ஹரீஸ்   ததரிவித்துளளபார்.  

 கல்முவ்னயிலுளள அைரது அலுைலகத்தில் 
ேைகபால அரசியல் ததபாடர்பில் நடபாத்திய 
விசேட தேயதியபாளர் ேந்திபபில் 

சுைந்திரன் MP்ய
விவபாேத்திற்கு
அ்ழக்கும ஹரீஸ்

உலகின் சி்றந்த 20 சுற் -
றுலபாத் தலங்களில் இலங் -
வகயும உளளடக்கபபட-
டுளளது. CNN தேயதி 
சேவையி்னபால் தயபாரிக்-
கபபடட CNN Travel 
சுற்றுலபா நபாடுகளுக்கபா்ன 2022 ஆணடு படடிய-
லிசலசய இவ்ைபாறு இலங்வக இடமபிடித்துள-
ளது.  

உலகளபாவிய தகபாசரபா்னபா ததபாற்று சநபாயக் -
குப பின்்னர் உலக நபாடுகவள மீணடும தி்றக்-
கும சபபாது இந்த இடங்கவள கடடபா-
யம பபார்க்க சைணடிய இடைபாக

 உலகின் சி்றந்த  சுறறுலா தலம்:

ஜ்னபாதிபதி ேரியபா்ன முடிவைசய எடுத்துளள-
தபாக தநடுஞேபாவல அவைசேர் சஜபான்ஸ்டன் தபர்-
்னபாணசடபா ததரிவித்துளளபார்.  

சுசில் பிசரம ஜயந்த் அர -
வேயும அரசின் திடடங்கவள 
சபபான்ச்ற தகபாளவககவள-
யும பல ேந்தர்பபங்களில் 
விைர்சித்துளளபார். இதன் 
கபாரணைபாக ஜ்னபாதிபதி 
அைவர அவைசேர் பதவியில் 
இருந்து நீக்கியுளளபார். அர-

ேபாங்கத்வத பிரதிநிதித்துைபபடுத்தும அவைசேர் 
என்்ற ைவகயில் அரேபாங்கத்தின் தகபாளவககவள 
பபாதுகபாக்கும தபபாறுபபு எைக்கு உளளது 
என்றும அைர் குறிபபிடடபார்.  

ஜனபாதிபதி சரியபான  
முடி்வதய எடுத்துளளபார்  

இ ல ங் வ க 
ச ப பா க் கு ை ர த் -
துச ேவபக்கு 
32 ஆே்னங்கள 
தகபாணட 500 
புதிய பஸ்க-
வளக் தகபாளை-
்னவு தேயைதற்கு அரேபாங்கம தீர்ைபானித்துளளது.

 சபபாக்குைரத்து அவைசேர் பவித்ரபா ைன்னியபாரபாசசி 
ேைர்பபித்த ஆசலபாேவ்னக்கு அவைசேரவை அங்கீகபா-
ரம ைழங்கியுளளது. இதற்கவைய, பஸ்க -
வளக் தகபாளை்னவு தேயைதற்கபாக 

இந்தியபாவிலிருந்து CTBக்கு
500 பஸ்கைள தகைபாளவனவு

தரபாடடதைை குரூப 
நிருபர், அபதுல்ே-
லபாம யபாசீம  

எதிர்க்கடசித் தவல-
ைரும ஐக்கிய ைக்கள 
ேக்தியின் தவலைரு-
ைபா்ன ேஜித் பிசரைதபாே 
திருசகபாணைவலக்கு 
இரணடு நபாள விஜ-
யதைபான்வ்ற சநற்று 
சைற்தகபாண -
டிருந்தபார்.  

எதிர்க்கைட்சித் ே்லவர் சஜித்  
திருதகைபாணை்லக்கு விஜயம  

அரசின் நைவடிகம்கககு ஜீவன் வரகவறபு
தகபாழுமபு சகபாடவட தி்னகரன், 
ஹற்்றன் சுழற்சி நிருபர்கள  

சதபாடடத்ததபாழிலில் ஈடுபடும 
குடுமபங்களுக்கு 80 ரூபபா வீதம 15 
கிசலபா சகபாதுவை ைபா  ைழங்குைதற்கு 
அரேபாங்கம நடைடிக்வக எடுத்தவத 
சதபாடட வீடவைபபு ைற்றும ேமுதபாய 
உடகடடவைபபு ைேதிகள இரபாஜபாங்க 
அவைசேர் ஜீைன் ததபாணடைபான் ைரசைற்றுளளதுடன் அர -
ேபாங்கத்திற்கு த்னது நன்றிவயயும ததரிவித்துள -
ளபார்.  இது குறித்து விளக்கைளிக்கும

தேபாட்்டத் தேபாழிலபாளர்கைளுக்கு
ரூ. 80 வீேம 15 kg தகைபாது்ை ைபா

சநபாய எதிர்பபு ேக்தி குவ்றபபா-
டுளளைர்கள தகபாசரபா்னபா தடுபபூசி-
யின் இரணடபாைது சடபாஸுக்கு ஒரு 
ைபாதத்திற்குப பின்்னர்   பூஸ்டர் சடபாவஸ தப்றலபாம எ்ன 
இலங்வகயின் ைருத்துை ஆரபாயசசி நிறுை்னம ததரிவித்-
துளளது.

இந்த விடயம குறித்து சநற்று (தேவ்ைபாயக்கி-
ழவை) ைருத்துை ஆரபாயசசி நிறுை்னத்தின் 

கநாய் எதிரப்பு கும்றபாடு்கள் உள்களார;

02ஆவது த்டபாஸ் தபற்்ற
ஒரு ைபாேத்தில பூஸ்்டர்

இரபாஜபாங்க அவைசேர் பதவியிலிருந்து 
சுசில் பிசரமஜயந்த்  சநற்று (04) உட்னடி -
யபாக அமுலுக்கு ைரும ைவகயில் நீக்கபபட -
டபார்.   

ஜ்னபாதிபதிக்கு ைழங்கபபடடுளள அதிகபா -
ரங்களுக்கவைய, இந்தத் தீர்ைபா்னம எடுக்கப-
படடுளளது.   

சுசில் பிசரமஜயந்த், கல்வி ைறுசீரவைபபு 
ைற்றும தி்றந்த பல்கவலக்கழகங்கள ைற்றும ததபாவலக்கல்வி 
சைமபபாடு இரபாஜபாங்க அவைசேரபாகப பதவி ைகித்தபார்.   

இரபாஜபாஙகை அ்ைச்சர் சுசில   
பேவியிலிருந்து நீக்கைம!  

கை்டந்ே கைபால ந்்டமு்்ற்ய 
பின்பற்்ற பிரேைர் ஆதலபாச்ன
GMOA ்சங்கததுைனான கபசசுவாரதமத சுமு்கைா்க முடிவு

13 கபருககும் 18ம்தி்கதி வமர தடுப்பு தப்றலாம் என்கி்றது 
ைருததுவ ஆராய்சசி
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இருபது நபாடுகைளில
இலங்கையும தேரிவு!

ஷமஸ் பபாஹிம  

ஜ்னபாதிபதியும அவைசேர்களும 
முன்ைபாதிரியபாக நடந்து தபருை -
ளவு நிதிவய மீதபபடுத்தியுளள்னர். 
அவ்ைபாறு மீதபபடுத்திய நிதிசய ைக் -
களுக்கு நிைபாரணைபாக ைழங்கபபடு -
கி்றதத்ன இவண அவைசேரவை சபச -
ேபாளர் அவைசேர் ரசைஷ் பத்திரண 
ததரிவித்தபார்.  

இசதசைவள உகந்த தபபாருளபாதபார 
திடடதைபான்வ்ற தயபாரித்து முன்த்ன-
டுக்க இருபபதபாகவும அதற்கு ஆளும 
தரபபி்னரது ைடடுைன்றி எதிர்த்தரபபி-
்னரதும கருத்துக்கள தப்றபபட இருபப-
தபாக இவண அவைசேரவை சபசேபாளர் 
டளஸ் அழகபதபருை ததரிவித்தபார். 

இது ததபாடர்பில் அடுத்த ைபாரம நிதி 
அவைசசின் தேயலபாளர் ைற்றும ைத்திய 
ைங்கி ஆளுநருடன் ஆரபாயவுளளதபாக -
வும அைர் குறிபபிடடபார்.

229 பில்லியன் ரூபபாய நிைபாரண 
தபபாதி ததபாடர்பில் எழுபபபபடட 
சகளவிகளுக்கு இவண அவைசே-
ரவை சபசேபாளர்களபா்ன ரசைஷ் பத் -
திரண ைற்றும டளஸ் அழகபதபருை 
ஆகிசயபார் பதிலளித்த்னர்.  

அவைசேரவை முடிவுகவள அறி-
விக்கும ஊடக ைபாநபாடு சநற்று அர -

ேபாங்கத் தகைல் திவணக்களத்தில் 
நவடதபற்்றது. இங்கு கருத்துத் ததரி-
வித்த இவண அவைசேரவை சபசேபா -
ளர் ரசைஷ் பத்திரண,

ேகல துவ்றகளும உளளடங்கும 
ைவகயில் நிைபாரணம ைழங்க ைரவு 
தேலவு திடடத்தில் நிதி 
ஒதுக்கபபடடுளளது. 

ஜனாதிபதி, அமமச்சரகளினால்
பபருமளவான நிதி மீதபபடுத்தல்
ைக்களுககு நிவாரணம் வழஙகுவதற்கா்க முன்னுதாரண த்சைறபாடு

வெளிநாட்டு பயணங்கள் இரத்து; புதிய ொ்கனங்கள் இல்லை; அலுெலை்க வெலைவு்கள் கு்ைப்பு:

எதிரணியினரது ்கருததுக்கமளயும்
உள்வாஙகி விமரவில

புதிைததாரு தபாருளாதார திடைம்
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சரவைத வழிபாடுகளுடன் 

2022 புத்தாண்டை த்தாடைர்ந்து 
விமதானப்ப்டை ்்ை்ம கதாரி -
யதாையததில் இைங்க விமதானப -
்ப்டை ்ள்பதி எயதார் மதார்்ஷல் 
சு்ர்்சன ்பததிரனவின் ்்ை்ம -
யில்  ்சர்்வம்  ்வழி்பதாடுகளுடைன் 
இைங்க  விமதானப்ப்டையின் புது -
்வருடை ்பணிகள்  நேற்று முன்தினம்  
ஆரம்பிககப்படடைது.

இ்ன்ந்பதாது விமதானப்ப்டை 
்ள்பதியினதால்  புது்வருடை உ்ர 
நிகழத்ப்படடைது.  இ்்வ  வீடிநயதா 
த்தாழில்நுட்பம் மூைம் அ்னதது  
விமதானப்ப்டைத்ளஙகளுககும்  
நேரடியதாக ஒளி்பரப்பப்படடைது.  

விமதானப்ப்டை ்ள்பதியின் 
உ்ரயில்,... ்ச்வதால்க்ள த்வற்றி -
கரமதாக எதிர்தகதாணடு சிறப்பதாக 
த்சயற்்படடை்மககு  விமதானப -

்ப்டை அஙகத்்வரகளுககு ்னது 
்பதாரதாடடுக்ள  த்ரிவித்தார். 
நமலும் மைர்ந்திருககும் புதிய 
்வருடைததில் ேதாடடின் ்பதாதுகதாப்்ப 
நி்ைேதாடடைவும் ேதாட்டை கடடி -
தயழுப்பவும்  அ்ன்வரும் அர்ப -
்பணிபபுடைன் த்சயற்்படைந்வணடு -
தமன்று அ்வர் த்ரிவித்தார்

புது்வருடைத்் முன்னிடடு  
விமதானப்ப்டை அஙகத்்வர்கள்,அ -
்வர்களின் குடும்்ப உறுபபினர்கள் 
மற்றும் உைக்வதாழ  மககள் அ்ன -
்வருககும் ஆசி ந்வணடி விமதானப -
்ப்டை ்்ைமயகததில்  இரவுநேர 
பிரிதது பூ்ை ்வழி்பதாடுகள் ே்டை -
த ்ப ற் ற து . அ ் ் ன த த ் தா டை ர்ந் து   
்சர்்வம் ்்ை்வர்களினதால் பிரதாத -
்்ன நிகழவுகளும் இடைம்த்பற் -
றது.

விமானப்படையின் புதுவருை ்பணிகள் ஆரம்பம

புதுடில்லியில் நமடபபற்ற அடுதத தமைமும்றககான ஜனநாயக வமையமைப்பு ைகா-
நாட்டில் கைந்துபகாணட இைஙமக பிரதிநிதிகளான இராஜாஙக அமைசசர ஜீவன் பதாண-
டைான், பாராளுைன்்ற உறுப்பினர டாகடர காவிந்த ஜயவரதன, பகாழும்பு ைாநகரசமப 
உறுப்பினர காயததிரி விககிரைசிஙக ஆகியயார இைஙமகககான இந்திய தூதுவர Gopal 
Baglay மவ இந்திய இல்ைததில் சந்திதது கைந்துமரயாடியயபாது எடுககப்பட்ட படம்.

இலக்கிய விருதுக்கு கவிஞர் 
இப்னு அசுமத் தெரிவு

சிறந்் தமதாழித்பயர்ப்பதாளருக-
கதான 2021 ஆம் ஆணடுககதான ்சர்-
்வந்்ச இைககிய விருதிற்கு த்ரிவு 
த்சயயப்படடுள்ள கவிஞர் இபனு 
அசுமத அ்மச்சர் டைகளஸ் ந்்வதானந்-
்தாவினதால் த்பதான்னதா்டை ந்பதார்ததி 
தகௌரவிககப்படடைதார்.

மதாளிகதா்வத்்யில் அ்மந்துள்ள 

கடைற்தறதாழில் அ்மசசில் இந்நி-
கழவு நேற்று ே்டைத்பற்றது.

கடைற்தறதாழில் அ்மச்சர் டைகளஸ் 
ந்்வதானந்்தாவின் பிரததிநயக தமதாழி-
த்பயர்ப்பதாளரும், மககள் த்தாடைர்்பதா-
டைல் அதிகதாரியுமதான ரீ. எம் ்பதாரூக 
அஸீஸ், இபனு அசுமத என்னும் 
பு்னத்பயரில் பிறதமதாழிக கவி-

்்கள், க்்கள், சிறுக்்கள் என்-
்ப்வற்்ற தமதாழித்பயர்பபு த்சயது 
இைககியததிற்கு த்பரும் ்பஙகதாற்றி-
யுள்ளதார். இ்ன் கதாரணமதாக, 'எதிர்-
பிரதிகள்' இைககிய த்சயற்்பதாடடு 
அ்மபபு சிறந்் தமதாழித்பயர்பபுக-
கதான 2021 ஆம் ஆணடுககதான ்சர்-
்வந்்ச இைககிய விருதிற்கு த்ரிவு 

த்சயது தகௌரவிததுள்ளது.இந்நி்ை-
யில், கடைந்் 22 ஆணடுகளதாக ்ன்-
னுடைன் ்பணியதாற்றி ்வருகின்ற்வரும், 
க்ைச த்சல்்வன் என ்வதாஞ்்சயு-
டைன் ்ன்னதால் அ்ைககப்படு்ப்வ-
ருமதான கவிஞர் இபனு அசுமத்் 
நேற்று ்பதாரதாடடிக தகௌரவிததுள்-
ள்ம குறிபபிடைத்ககது.

அடமச்சர் ைக்ளஸ் தேவானநோ ககௌரவிபபு

ஒருபகாடவதமத அவிசா -
வமள வீதி ைஜீத  பியளஸ் 
அருள்மிகு ஸ்ரீ துரககா 
காளியம்ைன் ைணிகணடன் 
தீரதத யாததிமர குழுவின் 
வருடாந்த ஸ்ரீ ஐயப்பன் 
பஜமன ஆைய பிரதை குரு 
சிவஸ்ரீ சிவகுைார குருககள்  
தமைமையில் ஞாயிறறுககி-
ழமை  நமடபபற்றயபாது,....

அலியார் கெஸ்மீர் அகில 
்சமாோன நீேவானாக நியமனம

்சதாயந்்மரு்் ந்சர்ந்் 
அலியதார் தைஸ்மீர் அகிை 
இைங்க ்சமதா்தான நீ்்வதா-
னதாக நியமிககப்படடுள்-
ளதார். இ்வர் அண்மயில் 
கல்மு்ன மதா்வடடை நீதி -
மன்றததில்  நீ்்வதான் முகம் -
மட றியதால் முன்னி்ையில் 
்சததிய பிரமதாணம் த்சயது 
தகதாணடைதார்

இ்வர் ்சதாயந்்மருது 15ம் பிரி்்வச 
ந்சர்ந்் அலியதார் மற்றும் ்சல்மதா ் ம்்ப-
தியினரின் பு்ல்்வரதா்வதார். 

்சமூக ந்ச்்வயதாளரதான இ்வர் 
்னது ஆரம்்பக கல்வி த்தாடைககம் 

உயர்்ரம் ்வ்ர ்சதாயந் -்
மருது கமு/ கமு/ மல்்ஹ-
ருஸ் ஸம்ஸ் மகதா விததி-
யதாைததில் கல்வி ்பயின்று 
்ப ல் க ் ை க க ை க த தி ற் கு 
த்ரி்வதாகி  க்ைமதாணி 
்படடைத்் இைங்க 
த்ன்கிைககு ்பல்க்ைகக-
ைகததிலும், முதுமதாணி ்பட-
டைத்் ந்பரதாத்னிய  ்பல்-

க்ைககைகததிலும் கற்று ்ற்ந்பதாது 
கதா்ரதீவு பிரந்்ச த்சயைகததில் 
முன்பிள்்ளப்பரு்வ அபிவிருததி 
உததிநயதாகத்கரதாக கடை்ம புரிந்து 
்வருகின்றதார்.

சீனாவில் 3 தொற்ால்  
முழு நகருக்கும் முடக்கம்

மூன்று தகதாநரதானதா த்தாற்று ்சம் -
்ப்வஙகள் அ்டையதாளம் கதாணப -
்படடை்் அடுதது 1.17 மில்லியன் 
ந்பர் ்வசிககும் மததிய சீன ேகரதான 
யுசுவில் முடைககநி்ை அமுல்்படுத -
்ப்படடுள்ளது.   

்்வரஸ் ்பர்வ்ை கடடுப்படுத-
து்வ்ற்கு அ்ன்வரும் வீடுகளில் 
இருககும்்படி கடைந்் திஙகடகிை்ம 
இரவு ேகர மககளுககு அறிவுறுத்ப-
்படடுள்ளது. ேகரின் ்பஸ், டைதாகஸி 
ந்ச்்வகள் ஏற்கனந்வ நிறுத்ப்பட -
டுள்ளன. க்டைதத்தாகுதிகளும் சுற்-
றுைதாத ்ைஙகளும் மூடைப்படடுவிட -

டைன.  சீனதாவில் புதி்தாக 175 ந்பருககு 
்்வரஸ் த்தாற்று உறுதித்சயயப்பட-
டுள்ளது.   தகதாநரதானதா த்தாற்்ற 
முழு்மயதாக து்டைதத்தாழிககும் 
கடு்மயதான தகதாள்்க்ய சீனதா 
க்டைபபிடிதது ்வருகிறது.    

தெய்டி பிரெமர் மீது  
படுதகாலல முயறசி

கடைந்் ்சனிககிை்ம இடைம்த்பற்ற 
த்ஹயடி சு்ந்திரக தகதாணடைதாடடை 
நிகழவின்ந்பதாது அந்ேதாடடு பிர்மர் 
ஏரிநயல் த்ஹன்ரி்ய துப்பதாககி்தாரி-
கள் ்படுதகதா்ை த்சயய முயன்ற்தாக 
அதிகதாரிகள் த்ரிவிததுள்ளனர். 

்வடைககு ேகரதான தகதா்னவிஸில் 
உள்ள ந்்வதாையம் ஒன்றில் இடைம்-
த்பற்ற நிகழவில் பிர்மர் ்பஙநகற்ற-
ந்பதாந் இந்் ்சம்்ப்வம் இடைம்த்பற்-
றுள்ளது. துப்பதாககிச சூடடுககு 
மததியில் பிர்மர் மற்றும் அ்வரது 
்பரி்வதாரஙகள் ்மது ்வதாகனஙக்ள 
நேதாககிச த்சல்லும் கதாடசிக்ளக 
தகதாணடை வீடிநயதா ஒன்று இ்ணய -்
ளததில் ்பதிவிடைப்படடுள்ளது. 

கடைந்் ைூ்ையில் ைனதாதி்பதி 
தைதாத்வனல் தமதாயிஸ் ்படுதகதா்ை 
த்சயயப்படடைது த்தாடைககம் 
ேதாடடின் ்பதாதுகதாபபு நி்ை்ம 
நமதா்சம்டைந்துள்ள்ம குறிபபிடைத -
்ககது. 

ஆஸியில் தகாவிட் உச்சம்
அவுஸ்திநரலியதாவில் தின்சரி 

தகதாநரதானதா த்தாற்று ்சம்்ப்வஙகள் 
நேற்று த்சவ்வதாயககிை்ம சுமதார் 
50,000ஐ த்தாடடுள்ள நி்ையில், 
மககள் தகதாநரதானதா ந்சதா்்ன 
நமற்தகதாள்்வதில் தீவிரம் கதாடடியுள் -
ளனர்.  

ஒமிகநரதான் திரிபு கதாரணமதாகந்வ 
அந்ேதாடடில் இது்வ்ர இல்ைதா் 
அளவுககு நேதாயத த்தாற்று உச்சம் 
த்தாடடுள்ளது.   

அவுஸ்திநரலியதாவில் கடைந்் 24 
மணி நேரததில் 47,738 த்தாற்றுச 
்சம்்ப்வஙகள் ்பதி்வதாகி இருப்பந்தாடு 
முந்்்ய தினததில் சுமதார் 38,000 ்சம்-
்ப்வஙகள் ்பதி்வதான நி்ையிநைநய 

இந்் அதிகரிபபு ஏற்்படடிருப்ப்தாக 
பிரதித ்்ை்ம மருதது்வ அதிகதாரி 
த்பன்னட ந்சதான்யதா த்ரிவிததுள்-
ளதார்.    90 வீ் ்டுபபூசி இைககு எட-
டைப்படடை்் அடுதது கடைந்் மதா்ம் 
அந்ேதாடடில் கடடுப்பதாடுகள் ்ளர்த-
்ப்படடைன.    

இந்தியா - பாகிஸொன்  
பாதுகாப்பு நடவடிக்லக  

இந்தியதா மற்றும் ்பதாகிஸ்்தான் 
்மது ்வருடைதாந்் அணு நி்ைகள் 
்பற்றிய ்படடிய்ை ்பரஸ்்பரம் ்பகிர்ந் -
துதகதாணடுள்ளன. கடைந்் மூன்று 
்்சதாப்ஙகளுககு நமைதாக இடைம்த்ப -
றும் ்வருடைதாந்் ே்டைமு்றயதாக இது 
முன்தனடுககப்படடுள்ளது.   

இரு ேதாடுகளும் சி்றயில் இருக -
கும் மற்ற ேதாடுகளின் ்கதிகள் ்பட-
டிய்ையும் ்பகிர்ந்து தகதாணடை்தாக 
த்வளிவி்வகதார அ்மசசுகள் த்ரி-
விததுள்ளன.   

1988ஆம் அணடு ்கதய -
ழுததிடைப்படடை ஒப்பந்்ததிற்கு 

அ்மயந்வ அணு நி்ைகள் மீது 
்தாககு்ல் ேடைதது்வ்் ்டுககும் 
்வ்கயில் இந்்ப ்படடிய்ை இரு 
ேதாடுகளும் ்பகிர்ந்து தகதாள்கின்ற்ம 
குறிபபிடைத்ககது.   

அசசுறுத்ெலல எதிர்தகாள்ள  
இந்திய இராணுவம் ெயார்

சீனதா மற்றும் ்பதாகிஸ்்தானின் அச -
சுறுத்ல்க்ள இந்தியதா த்தாடைர்ந்து 
மதிபபீடு த்சயது ்வரு்வ்தாக இந்திய 
விமதானப்ப்டை ்ள்பதி எயதார் சீப 
மதார்்ஷல் வி.ஆர். த்சௌதரி த்ரிவித-
துள்ளதார்.  

்்ஹ்ரதா்பதாததின் துணடிகலில் 
உள்ள விமதானப்ப்டை அகடைமியின் 
ஒருஙகி்ணந்் ்படடைமளிபபு அணி -
்வகுபபில் கைந்து தகதாணடு உ்ர-
யதாற்றும் ந்பதாது அ்வர் இ்்னத 
த்ரிவித்தார்.  

ைடைதாககின் சிை பிரந்்சஙக-
ளில் துணடிபபு ஏற்்படடுள்ளன. 
ஆனதாலும் சீனதாவுடைனதான உறவிலி -
ருந்து முழு்மயதாக விைகவில்்ை. 

எமது விமதானப்ப்டை த்தாடைர்ந்-
தும் ஈடு்படுத்ப்படடுள்ளன. 
அப்பகுதியில் எந்்ச ்ச்வதா்ையும் 
எதிர்தகதாள்ள ேதாஙகள் ்யதாரதாக 
இருககிநறதாம் என்றும் அ்வர் குறிப-
பிடடுள்ளதார்.    

அணு ஆயுதத் தடுப்பு: 5 நாடுகள் கூட்டறிக்க
அணு ஆயு்ப ்பர்வ்ைத 

்டுப்பது மற்றும் அணு ஆயு்ப 
ந்பதார் ஒன்று ேடைககதாமல் இருப -
்ப்் உறுதி த்சயயும் கூடடை -
றிக்க ஒன்்ற ஐந்து அணு 
்சகதி ேதாடுகள் த்வளியிடடுள் -
ளன.   

ஐ.ேதா ்பதாதுகதாபபுச ்ச்்பயின் 
நிரந்்ர அஙகதது்வ ேதாடுக -
ளதான அதமரிககதா, பிரிடடைன், 
ரஷயதா, சீனதா மற்றும் பிரதான்ஸ் 
இந்் கூடடைறிக்க்ய கடைந்் 
திஙகடகிை்ம த்வளியிடடுள் -
ளன.   

அணு்வதாயு்ப ந்பதா்ர த்வன் -
றுவிடை முடியதாது என்றும் அ்் 

ஆரம்பிககந்வ கூடைதாது 
என்றும் அ்்வ குறிபபிட -
டைன.    ரஷயதாவுககும் அதம -
ரிககதாவுககும் இ்டைநய, உக -
்ரனிய வி்வகதாரம் குறிததுப 
்ப்ற்றம் அதிகரிதது்வரும் 
ந்வ்ளயில் இந்்க கூட -
டைறிக்க த்வளியதாகியுள் -
ளது. ரஷயதா, உக்ரன் மீது 
்ப்டைதயடுககககூடும் என்ற 
அச்சம் எழுந்துள்ளது.   

சீனதாவுககும் அதமரிககதா -
வுககும் இ்டைநய நிைவும் 

்ப்ற்றம் பூ்சலுககு இடடுசத்சல் -

ைக கூடும் என்றும் அஞ்சப்படுகி -
றது.    அணு்வதாயு் விநிநயதாகம் 
த்தாடைர்்பதான பிரகடைனத்் ரஷயதா 
்வரந்வற்றுள்ளது. அ்ன்மூைம் 
உைகளவில் நிைவும் ்ப்ற்றஙகள் 
்ணியும் என அது குறிபபிடடைது.    
ேதாடுகளுககி்டைநய ்பரஸ்்பர ேம் -
பிக்க்ய ்வளர்கக புதிய உறுதி -
தமதாழி ்வ்கத்சயயும் என்று சீனதா 
குறிபபிடடைது.   

அதிகதாரம் தகதாணடை ேதாடுகளுக -
கி்டைநய ந்பதாடடித்ன்்மககுப 
்பதிைதாக ஒதது்ைபபு கூடும் என்று 
சீனதா கூறியது.     

பங்குச ்சந்லெ தபறுமதி:
ஆப்பிள புதிய ்சாெலன

அதமரிககதாவின் 
த்தாழில்நுட்ப நிறு -
்வனமதான ஆபபிள் 
3 டிரில்லியன் 
தடைதாைர் ்பஙகுச 
்சந்்் த்பறும -
தி்ய த்தாடடை 
மு்ல் நிறு்வனமதாக 
்பதி்வதாகியுள்ளது.   

அ்ன் ்பஙகு வி்ை 182.88 
தடைதாை்ர எடடியந்பதாது அ்ன் 
மதிபபு 3 டிரில்லியன் தடைதாைரதானது. 
அ்ன் பின்னர், அ்ன் ்பஙகு வி்ை 

்சற்றுக கு்றந்்து. 
2018ஆம் ஆணடு, 1 
டிரில்லியன் தடைதாைர் 
மதிப்்ப எடடிய 
உைகின் மு்ல் நிறு-
்வனமதாகவும் அது 
உள்ளது.  

ஐந்பதான் விற்்ப-
்னநய அ்ன் ்வரு்வதாயில் முககிய 
்பஙகளிப்ப்தாகக கூறப்படுகிறது.   
சுமதார் 2 டிரில்லியன் தடைதாைர் மதிப-
பிைதான மற்தறதாரு நிறு்வனம் ்மக-
நரதாத்சதாபட ஆகும்.    

விமானக் கழிப்பல்யில் 
சிசு மீட்பு: ொய் லகது

தமதாரீஷியஸ் தீவின் 
விமதானநி்ைய ஊழியர்-
கள் விமதானக கழிப்ப்ற-
யின் குப்்பதத்தாடடி-
யில் புதி்தாகப பிறந்  ் சிசு 
ஒன்்றக கணதடைடுததுள்-
ளனர்.  

எயதார் தமதாரீஷியஸ் விமதானததில் 
்பயணம் த்சயதுதகதாணடிருந்்ந்பதாது 
அந்  ் ஆண குைந்்்்ய ஈன்தறடுத-
்்தாக ேம்்பப்படும் மடைகஸ்கதா்ரச 
ந்சர்ந்  ் 20 ்வயது த்பண ்கது த்சய-
யப்படடுள்ளதார். அந்  ் விமதானம் மடை-

கஸ்கதாரிலிருந்து ைன்வரி 
மு்ைதாம் திகதி தமதாரீஷி-
யஸில் ்்ரயிறஙகியுள்-
ளது.   ்வைககமதான ந்சதா -்
்னயின்ந்பதாது விமதான 
நி்ைய அதிகதாரிகள் 
குைந்்்்யக கணதடை-

டுத்னர். அந்்க குைந்்  ் சிகிச்்சக-
கதாக உடைனடியதாக மருதது்வம்னககுக 
தகதாணடுத்சல்ைப்படடைது. ்கது த்சய-
யப்படடுள்ள த்பண இரணடு ஆணடு 
ந்வ்ை அனுமதி அட்டையின் கீழ 
தமதாரீஷியஸிற்கு ்வந்துள்ளதார்.    



தினகரன் விளம்பரம
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விற்பனன பிரிவு 
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இன்னறைய சு்பதினமததாழுனக 
நேரம

 நைஷம  - தசலவு

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - தனம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமைம - - நகா்பம

கன்னி - - முயறசி

துலாம  - ேன்னை

விருச்சிகம - - நினறைவு

தனுசு  - தவறறி

ைகரம - - த்பாறுனை

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - சுகம

நயாகம: சிததநயாகம
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இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராைச்சந்திரகுருககள்
(்பாபு சரைா)

அரசாஙகத தகவல் தினைககளததினால் ததாகுககப்பட்ட (“ஜன்பதி ஆநலாச்சனய”) ‘ஜனாதி்பதி நைலாணனை 
விைரசனம’ நூல், நேறறு (04) அரசாஙகத தகவல் தினைககளப ்பணிப்பாளர ோயகம தைாஹான் சைரோ-
யககவினால், ஜனாதி்பதி நகாட்டா்பய ராஜ்பக்ஷவிடம னகயளிககப்பட்டது. “சுபீட்சததின் நோககு” தகாள்னகப 
பிரகடனததின் கடந்த இரணடு வருடகால ேனடமுனறைகள் ததாடரபில் இந்நூலில் ஆராயப்பட்டுள்ளன.

 புததாணனட முன்னிட்டு புதத சாசன அனைச்சில் பிரதைர ைஹிந்த ராஜ்பக்ஷ தனலனையில் ைத அனுட்டான 
நிகழ்வுகள் ேனடத்பறறைன. நிகழ்வின்ந்பாது ைதததனலவரகளான சிவஸ்ரீ இராைச்சந்திர குருககள் ்பாபு சரைா 
ைறறும ஹஸன் தைௌலானா ஆகிநயார பிரதைருககு த்பான்னானட ந்பாரததி தகௌரவிததனர.  

நாட்டில் உணவு தட்டுப்ாடு ஏற்டாமல்
மக்கள் ஒத்துழைபபு்கள் வைங்க வவண்டும்  

மக்களுககு நிவாரணம் வழங்க இதுவவ உ்கந்த ்காலம்  

ஷம்ஸ் பாஹிம்  

மக்களுககு நிவாரணம் வழங்க 
இதுவவ உ்கந்த ்தருணம் எனப-
்தால் அரசாங்கம் நிவாரண பபாதி-
ப�ான்றை வழங்க தீரமானித்தது. 
உணவுப் பபாருட்களின வி்ை-
வ�றறைத்்த கு்றைப்ப்தற்கா்க 
வீடடுத வ்தாட்டங்களில் பயிற -
பசய்்க வமறப்காண்டு மக்கள் 
ஒதது்ழப்பு வழங்க வவண்டும். 
உணவு ்தடடுப்பாடு வராமல் அவர-
்களும் பங்களிப்பு பசயவவ்தாடு 
வீண்விர�த்்த கு்றைதது சிக்கன -
மா்க பச�றப்ட வவண்டுபமன நிதி 
அ்மசசர பசில் ராஜபக்ஷ ப்தரிவித-
்தார.  

 விவச்ட ஊ்ட்கவி�ைாளர 

மாநாடு நிதி அ்மசசில் ந்்டபபற-
றைது. இஙகு ்கருததுத ப்தரிவித்த 
அ்மசசர, மக்களுககு 229 பில் -
லி�ன ரூபா பபறுமதி�ான நிவா -
ரணம் வழங்க நிதி ஒதுக்கப்பட-
டுள்ளது. அரசாங்கம் பசைவு்க்ள 
கு்றைதது முனமாதிரி�ா்க பச�ற-
படடுள்ளப்தனறும் குறிப்பிட்டார. 
அவர வமலும் குறிப்பிட்ட்தாவது,  

அரச ஊழி�ர்களுககு 5,000 ரூபா 
வமைதி்க ப்காடுப்பன்வ வழஙகு-
வ்தறகு அ்மசசர்வ அஙகீ்காரம் 
வழஙகியுள்ளது.  

அதவ்தாடு 6,66,480 ஓயவூதி-
�ர்களுககு வமைதி்க ப்காடுப்பன-
வா்க மா்தாந்தம் 5,000 ரூபா்வ 
வழங்க தீரமானிக்கப்படடுள்ளது. 
இவ்தவவ்ள, அங்கவீனமுறறை 

இராணுவததினருககும் இந்த 
விவச்ட ப்காடுப்பனவு வழங்கப்ப-
டும். ஜனவரி மா்தம் மு்தல் சமுரததி 
பபறுவவாரின 3,500 மா்தாந்த 
ப்காடுப்பனவுககு 1000 ரூபா 
வமைதி்க ப்காடுப்பன்வ வழங்க 
தீரமானிக்கப்படடுள்ளது. விவசா-
யி்களுககு ஒரு கிவைா பநல்லுககு 
ரூ.75 உத்தரவா்த வி்ை வழங்க-
வும் முடிவு பசய�ப்படடுள்ளது. 
அவர்களின அறுவ்்ட வீழ்சசி� -
்்டந்தாலும் இ்தன மூைம் அ்த்ன 
ஈடு பசய� முடியும். இவ்தவவ்ள, 
20 வபரச ்காணியில் வீடடுதவ்தாட-
்டததில் ஈடுபடும் விவசாயி்களுககு  
5,000 ரூபா ப்காடுப்பனவு ஒன்றை 
வழங்கவும் தீரமானிக்கப்படடுள்-
ளது. ஒரு ஏக்கருககும் கு்றைவான 

20 வபரச்களுககு வமலுள்ள வீட-
டுதவ்தாட்டங்களுககு 10,000 ரூபா 
ப்காடுப்பனவா்க வழங்கவும் தீர-
மானிக்கப்படடுள்ளது. 06 மா்தங-
்களுககு பிறைகு மீண்டும் அவ்த 
ப்தா்்க்� இரு ்தரப்பினருககும் 
திரும்ப வழங்க அரசாங்கம் தீரமா -
னிததுள்ளது.  

வ்தாட்டத ப்தாழிைாளர்களின 
நைன ்கருதி மா்தாந்தம் கிவைா 
ஒனறு 80 ரூபா எனறை வி்ையில் 
ஒவபவாரு குடும்பததிறகும் 15 
கிவைா வ்காது்ம மா்வ நிவாரண 
வி்ையில் வழங்கவும் தீரமானிக -
்கப்படடுள்ளது. அ்னதது அததி-
�ாவசி� உணவு மறறும் மருநதுப் 
பபாருட்களுககும் முழு வரி்களிலி -
ருநது விைககு அளிக்கப்படும்.  

அவ்தவபால், நாடடின ்தறவபா -
்்த� பபாருளா்தார நி்ை்ம 
குறிதது ்கைநது்ர�ாடி தீரவு்க்ள 
வழஙகுவ்தற்கா்க நிதி�ளிப்பு 
வழஙகும் ஒவபவாரு நாடடுககும் 
்தனித்தனி�ா்க அ்மசசர குழுக-
்க்ள நி�மிக்கவும் ஜனாதிபதி 
முடிவு பசயதுள்ளார.  

 மக்கள் எதிரப்காண்டுள்ள பநருக-
்கடி நி்ை ப்தா்டரபில் ஜனாதிபதி 
ப்தளிவா்க உள்ளார. இது ப்தா்டர-
பில் அ்மசசர்வயில் ஆரா�ப்-
பட்டது. ப்காவிட 19 பிரசசி்ன-
யு்டன மக்கள் எதிரப்காண்டுள்ள 
பபாருளா்தார பநருக்கடி நி்ையில் 
அவர்களுககு நிவாரணம் வழங்க 
அ்மசசர்வ முடிவு பசயதுள்-
ளது. ச்கை அரச ஊழி�ர்களுககும் 

5,000 ப்காடுப்பனவு வழங்கப்படு-
கிறைது. ஆசிரி�ர்கள் மறறும் அதி-
பர்களுககும் இந்த ப்காடுப்பனவு 
கி்்டககும். ்தனி�ார து்றைககும் 
இ்தறகு ஏறறைவ்்கயில் ப்காடுப்-
பனவு வழஙகுவது ப்தா்டரபில் 
மு்தைாளிமார்களு்டன வபசுமாறு 
ப்தாழில் அ்மசசருககு அறிவிக-
்கப்படடுள்ளது. ்தனி�ார து்றைக-
கும் வமைதி்க ப்காடுப்பனவு 
கி்்டககுபமன எதிரபாரககிவறைாம்.
ப்காவிட 19 ்காைப்பகுதியில் நாடு 
மு்டக்கப்பட்ட வபாதும் ப்தாழிைா-
ளர்களுககு சம்பளம் வழங்க ந்டவ-
டிக்்க எடுக்கப்பட்டது.   விவசா-
யி்களின அறுவ்்ட 20 மு்தல் 30 
வீ்தததினால் கு்றையுபமன 
எதிரபாரக்கப்படுகிறைது. 

அரச ஊழியர், ஓய்வூதியம் பெறுவ�ோருக்கு  
 5000 ரூெோ ப�ோடுபெனவு.  

பெல் ப�ோள�னவுக்கு 25 ரூெோ 
வேலதி� சலுக�

அத்தியோ�சியப பெோருட�ள /ேருந்துக்கு �ரிவிலக்கு,வீடடுத் வ�ோட்டம் அகேக்� ரூ.5,000- மு�ல் 10,000 �கர நிதி உ�வி  

ேர்்ோன் ெளீல் எம்.பி ப�ரிவிபபு

அகேச்சுக்�ளின் பசலவு�கை 
குகைத்து ரூ 53 பில். வசமிபபு

06

060606

அரசு �ழங்கிய சலுக��ைோல்   
எதிரணி அதிர்ச்சியில் பேௌனம்

ப்காவரானா ்தாக்கததி -
னால் நாடடில் ஏறபட்ட 
பபாருளா்தார பநருக்க-
டிககு எப்வபாது தீரவு 
கி்்டககும் எனறு எதிர-
பாரததிருந்த நாடடு மக-
்களுககு சிறைந்தப்தாரு 
தீரவுத திட்டத்்த அர -
சாங்கம் திடீபரன அறி -
விததுள்ள்்த ்தான வர -
வவறபவ்தாடு இந்த திடீர 
அறிவிப்பால் சஜித பிவர-
ம்தாச ்த்ை்மயிைான எதிரக்கட -
சியினர அதிரநது வபாயுள்ள்தா்கவும் 
பாராளுமனறை உறுப்பினர மரஜான 
பளீல் ப்தரிவித்தார.  

அவர பவளியிடடுள்ள ஊ்ட்க 
அறிக்்கயில் வமலும் ப்தரிவிக -

்க ப் ப ட டு ள் ள ்த ா வ து , 
ஜனாதிபதி வ்காட்டா-
ப� ராஜபக ஷ மறறும் 
பிர்தமர மஹிந்த ராஜ -
பக ஷ மறறும் நிதி�-
்மசசர பசில் ராஜபக ஷ 
ஆகிவ�ார ஒனறி்ணநது 
புத்தாண்டு பரிசா்க இத-
தீரவுத திட்டத்்த முன-
்வததுள்ள்ம்� நான 
வரவவறகிவறைன.  

ப்காவரானாவின ்தாக -
்கத்்த பவறறிப்காண்டு நாடடின 
அபிவிருததிப் பணி்க்ளயும் இ்்ட-
நிறுத்தாது முனபனடுதது வந்த 
இன்றை� அரசாங்கம், ்தறவபாது 
இறைககுமதிப் பபாருட்கள் 
மறறும் மருநதுப் 

வாயுசீராககி குழாய் 
தவடிதது இனளஞன் ்பலி
எம்.ஏ அமீனுல்ைா 

வாயு சீராககி பழுதுபாரககும் 
வபாது அதிலுள்ள குழாய பவடிதது  
ஒருவர உயிரிழநதுள்ளார.

 ்கண்டி இரண்்டாம் ராஜசிங்க 
மாவத்்தயில் உள்ள நடசததிர 
வ�ாட்டல் ஒனறின வாயு சீராககி 
(எ�ா்கண்டிசன )்� பழுது பாரத -
துகப்காண்டிருககும் வபாது அதி -
லுள்ள வாயுககுழாய பவடித்த-
தில்   23 வ�து்்ட� வாலிபன 
ஒருவர பைத்த தீக்கா�ங்களு்டன 
வபரா்த்ன வபா்தனா ்வததி�சா-
்ையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பினனர 
சிகிச்ச ப�னளிக்காமல் உயிரிழந-
துள்ளார.

வநறறு (04) பிறப்கல் 1.45 மணி�-
ளவில் இந்த விபதது இ்டம்பபறறுள்-
ள்தா்க பபாலிஸார ப்தரிவித்தனர.  

 உயிரிழந்தவர மாத்த்ள 
வர்காமுறை பிரவ்தசததில்

வடககு அரச அதி்காரி்களுககு
ஆளுநர் சிவப்பு எசசரிக்்க

இன்றைய ்த்லவர்்களால் மட்டுவம   
நாட்்ட்கட்டியயழுப்்ப முடியும்   

த்பப.18இன் பின் சட்ட ேடவடிகனகககு ்பணிபபு

சுறறுச்சூழல் ்பாதுகாபன்ப ைதிககாத

வ்ட மா்காணததில் சுறறைா்டல் 
மறறும் பாது்காப்பு வவ்ைத -
திட்டங்களுககு ஆ்தரவளிக்கா்த 
அ்னதது அரச உததிவ�ா்கத்தர -
்கள் மறறும் பச�ைாளர்கள் மீது 
எதிரவரும் பபப்ரவரி 18ஆம் 
தி்கதிககு பினனர சட்ட ந்டவ -
டிக்்க எடுககுமாறு வ்டமா்கா -
ணததுககு பபாறுப்பான சிவரஷ்ட 
பிரதி பபாலிஸ் மாஅதிபர மறறும் 
பபாலிஸ் அதி்காரி்கள் உடப்ட 
அ்னவருககும் ஆளுநர ஜீவன 

தி�ா்கராஜா பணிப்பு்ர விடுததுள் -
ளார.    வ்டமா்காணததில் சுறறைா -
்டல் பாது்காப்பு மறறும் பாது்காப்பு 
வவ்ைததிட்டங்க்ள நி�ம விதி -
்களுககு அ்மவா்க ந்்டமு்றைப் -
படுததுமாறு வ்டமா்காண ஆளுநர 
ஜீவன தி�ா்கராஜா வ்டமா்காண 
அதி்காரி்களுககு பணிப்பு்ர விடுத -
துள்ளார.   

சுறறைா்டல் பாது்காப்பு மறறும் பாது -
்காப்பு வவ்ைததிட்டத்்த விவச்ட 
வவ்ைததிட்டமா்க ்கருதுவ்தறகு 

பபாலிஸ் மறறும் பிரவ்தச ச்பயின 
உ்தவி்� ஆளுநர வ்காரி -
யுள்ளார.   

திருேகல எணபணெய் �ோங்கி�கை 
அபிவிருத்தி பசய்ய அனுேதி

திருவ்காணம்ை எண்பணயத ்தாங-
கி்க்ள அபிவிருததி பசயவது  ப்தா்டர-
பான வ�ாச்னககு அ்மசசர்வயில் 
அனுமதி வழஙகியுள்ளது.   

திருவ்காணம்ை பபறவறைாலி�ம் 
ப்டரமினல் லிமிடப்டட நிறுவனததி-
னால் திருவ்காணம்ை எண்பணயத 
்தாஙகி அபிவிருததித திட்டத்்த ந்்ட 
மு்றைப் படுததுவ்தறகு உ்த� ்கம்மன-
பிைவினால் முன்வக்கப்பட்ட வ�ாச-
்னககு அ்மசசர்வ அஙகீ்காரம் 
வழஙகியுள்ளது.    இநதி� அரசாங்கத-
து்டன வமறப்காள்ளப்படடுள்ள முத்த-
ரப்பு ஒப்பந்தம் இராஜ்தநதிர ரீதி�ான 
்கைநது்ர�ா்டல் மூைம் மீளாயவு 

பசயது கூடடி்ணந்த அபிவிருததிக 
்கருததிட்ட்்த ந்்டமு்றைப்படுததுவ-
்தறகு இரு நாடு்களுககும் இ்்டயில் 
உ்டனபாடு எட்டப்படடுள்ளது.   
இைங்்கப் பபறவறைாலி�க கூடடுத்தா-
பனததிறகு 51% வீ்தமும், ைங்கா ஐ.ஓ.சி 
்கம்பனிககு 49% வீ்தமான பஙகுரி்ம 
கி்்டககும் வ்்கயில் டரிஙவ்கா பபற-
வறைாலி�ம் வ்டரமினல் (பி்ரபவட) 
லிமிட்டட எனும் பப�ரில் நிறுவப்-
படடுள்ள ்கம்பனி�ால் அபிவிருததிக 
்கருததிட்ட்்த ந்்டமு்றைப்படுததுவ-
்தறகும் எரிசகதி அ்மசசர சமரப்பித்த 
வ�ாச்னககு அ்மசசர்வ அஙகீ்கா-
ரம் வழஙகியுள்ளது.  

ஜனாதி்பதி, பிரதைர, நிதி அனைச்சர;  

வைாரனஸ் பசல்வநா�்கம்   

மி்க பநருக்கடி�ான நி்ையிலி-
ருநது நாடு மீடப்டடுக்கப்படடுள்-
ளது. இன்றை� ்த்ைவர்களால் 
மடடுவம அ்த்ன வமறப்காள்ள 
முடியுபமன இைங்்க ஒலிபரப்-
புக கூடடுத்தாபனததின ்த்ைவர 
�டசன சமரசிங்க ப்தரிவித்தார.   

நி்றைவவறறு அதி்காரம் ப்காண்்ட 

ஜனாதிபதி நாடடிலுள்ளார. அவருக-
குள்ள அதி்காரம் அபமரிக்காவின 
ஜனாதிபதிககுள்ள அதி்காரங்க்ள 
வி்ட அதி்கமானது. நீதிமனறைத்்த 
விஞ்சியும் அவர பசல்ை முடியும். 
அவவாறைான அதி்காரமுள்ள நி்றை-
வவறறு ஜனாதிபதி மு்றை இைங்்க-
யில் மடடுவம உள்ளப்தனறும் அவர 

ப்தரிவித்தார.    அத்த்்க� ஜனாதிப -
தியு்டன பிர்தமர மஹிந்த ராஜபக்ஷ, 
நிதி அ்மசசர பசில் ராஜபக்ஷ  ஆகி-
வ�ாரால் மடடுவம இந்த நாட்்ட 
்கடடிப�ழுப்ப முடியும். வவறு எந்த 
்கடசி ஆடசிககு வந்தாலும் இந்த-
ளவு ஒருஙகி்ணந்த பைம் 
அவர்களுககு கி்்ட�ாது. 

SLBC தனலவர ஹட்சன் சைரசிஙக ததரிவிபபு  

த்பாலிஸ் தினைககளததுககு   
750 ஜீப வணடிகள் தகாள்வனவு 

இைங்்க பபாலிஸ் தி்ணக்களத-
திறகு 750 ஜீப் வண்டி்க்ள இநதி-
�ாவின ்க்டனு்தவித திட்டததின கீழ் 
ப்காள்வனவு பசயவ்தறகு அரசாங-
்கம் தீரமானிததுள்ளது.   

பபாதுமக்கள் பாது்காப்பு அ்மச-
சர சரத வீரவசக்கர சமரப்பித்த 
ஆவைாச்னககு அ்மசசர்வக 
கூட்டததில் அஙகீ்காரம் வழஙகியுள்-
ளது.   

இ்தனபடி,பபாலிஸ் விவச்ட அதி -
ரடிப்ப்்டககு 150 ஜீப் வண்டி்கள் 
உள்ள்டங்கைா்க 750 ஜீப் வண்டி்கள் 
ப்காள்வனவு பசய�ப்ப்டவுள்ளன. 
இநதி�ாவின ஏறறுமதி, 
இறைககுமதி வஙகி�ால் 06 06

04 முதல் 06 வனர

சு்பஹ்  - 05.02
லுஹர்  - 12.17
அஸர்  - 03.38
மஃரிப்  - 06.08
இஷா  - 07.23
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சீ
னாவின் வூஹான் நகரில் த�ாற்றம் பெற்ற 
பகாவிட் 19 ப�ாறறு முழு உலகிறகுதே அச் -
சுறுத�லாகதே இருந்து பகாண்டிருக்கின்-

்றது. அ�ன் �ாக்கஙகளுக்கும் ொதிப்புகளுக்கும் 
எல்லா நாடுகளும் முகம் பகாடுததுள்ளன. இந்� 
�ாக்கஙகளும் ொதிப்புகளும் ஒவபோரு நாட்டின-
தும் சமூக, பொரு்ளா�ாரம் உளளிட்்ட அனனததுத 
துன்றகளிலும் பசல்ோக்கு பசலுததியுள்ளன. 

குறிப்ொக பகாவிட்19 ப�ாறறினால் ஏறெட் -
டுள்ள �ாக்கஙகள ேறறும் ொதிப்புகளில் இருந்து 
மீட்சி பெறுே�றகான முயறசிகளில் ஒவபோரு 
நாடும் ஈடுெட்டுள்ளன. இது ப�ா்டர்பில் விதே்ட 
தேனலததிட்்டஙகளும் முன்பனடுக்கப்ெட்டுள்ளன.  

அந்� ேனகயில் இலஙனகயின் பொரு்ளா�ா -
ரமும் இதப�ாறறின் �ாக்கஙகளுக்கும் சோல்-
களுக்கும் முகம் பகாடுததுள்ளது. இ�னன 
நாடும் ேக்களும் ப�ளிோக உணர்ந்துள்ளனர். 
குறிப்ொக அததியாேசியப் பொருட்கள உளளிட்்ட 
அனனததுப் பொருட்களின் வினலதயற்றததுக்கும் 
இ�ன் �ாக்கதே காரணோக அனேந்திருக்கின்-
்றது. இ�ன் வின்ளோக ேக்கள மீ�ான பொரு்ளா-
�ார சுனே அதிகரிதது இருக்கின்்றது. 

இந்� நினலயில் பகாவிட் 19 ப�ாறறினால் ஏற-
ெட்டுள்ள பொரு்ளா�ாரச் சுனேயிலிருந்து நாட்ன்ட 
மீட்ப்டடுப்ெ�றகான முயறசிகன்ள விரிோன அடிப்-
ென்டயில் முன்பனடுததுள்ள அரசாஙகம், ேக்கள 
முகம் பகாடுததுள்ள பொரு்ளா�ார அபசௌகரி-
யஙகளுக்கு நிோரணேளிப்ெது குறிததும் கேனம் 
பசலுத�த �ே்றவில்னல. இந்� நினலயில் ஜனா-
திெதி தகாட்்டாெய ராஜெக்ஷ �னலனேயில் தநற -
றுமுன்தினம் கூடிய  அனேச்சரனேக் கூட்்டததின் 
தொது, ேக்கள முகம் பகாடுததுள்ள பொரு்ளா�ார 
அபசௌகரியஙகளுக்கு நிோரணேளிப்ெ�றகான 
தயாசனனகன்ள நிதியனேச்சர் ெசில் ராஜெக்ஷ 
விரிோன அடிப்ென்டயில் ப�ளிவுெடுததினார். 
அந்� அடிப்ென்டயில் ேரலாறறு முக்கியததுேம் 
மிக்க தீர்ோனஙகள இந்� அனேச்சரனே கூட்்டத-
தில் எடுக்கப்ெட்டுள்ளன.

இது ப�ா்டர்பில் அனேச்சர் ெசில் ராஜெக்ஷ தநற-
றுமுன்தினம் ோனலயில் நாட்டு ேக்களுக்கு அறி-
வித�ார். இ�ன்ெடி  நாட்டில் ோழும் ெல �ரப்ெட்்ட  
ேக்களுக்கும் பேவதேறு வி�ோன நிோரணங-
கள ஜனேரி ோ�ம் மு�ல் டிசம்ெர் ேனரயான ஒரு 
ேரு்ட காலததிறகு ேழஙகப்ெ்ட உள்ளன. இந்� 
நிோரணத திட்்டததின் கீழ் சகல அரசாஙக ஊழி-
யர்களுக்கும், ஓய்வூதியம் பெறுெேர்களுக்கும், 
அஙகவீனமுறறுள்ள ொதுகாப்பு ென்ட வீரர்களுக்-
கும் ோ�ா ோ�ம் ரூொ 5000.00 பகாடுப்ெனவு 
ேழஙகப்ெ்ட உள்ளது. அதத�ாடு இ்றக்குேதி பசய்-
யப்ெடும் அததியாேசியப் பொருட்களுக்கும் ேருந்-
துப் பொருட்களுக்கும் விதிக்கப்ெடுகின்்ற ேரிகன்ள 
முற்றாக இரதது பசய்யவும், பெருந்த�ாட்்ட ேக் -
களுக்கு 15 கிதலா  கிராம் தகாதுனே ோனே 
கிதலாவுக்கு ரூொ 80.00 ெடி ோ�ா ோ�ம் ேழங-
கவும், சமுர்ததி உ�வி பெறுெேர்களுக்கு ோ�ாந்-
�ம் ேழஙகப்ெடும் ரூொ 3500.00 பகாடுப்ென-
வுக்கு தேலதிகோக ரூொ 1000.00 ேழஙகவும், 
பெரும்தொக பநல்னல கிதலா ரூொ 75.00 ெடி 
பகாளேனவு பசய்யவும், 20 தெர்ச்சஸுக்கு உட் -
ெட்்ட நிலததில் வீட்டுத த�ாட்்டச் பசய்னகயில் ஈடு-
ெடும் விேசாயிகளுக்கு ரூொ 5000.00 பகாடுப்-
ெனபோன்ன்றயும் ஒரு ஏக்கருக்கு குன்றந்�தும் 
20 தெர்ச்சஸுக்கு தேறெட்்டதுோன நிலததில் 
வீட்டுத த�ாட்்டச் பசய்னகயில் ஈடுெடும் விேசாயிக -
ளுக்கு ரூொ 10000.00  பகாடுப்ெனவும் ேழங-
கப்ெ்ட உள்ளது. 

பகாவிட் 19 ப�ாறறின் வின்ளோக �றதொது 
ேக்கள எதிர்பகாண்டுள்ள பொரு்ளா�ார அபசௌக-
ரியஙகளுக்கு நிோரணேளிக்கும் ேனகயில் அறி-
விக்கப்ெட்டுள்ள இந்நிோரணத திட்்டதன� நாட்டு 
ேக்கள பெரிதும் ேரதேறறுள்ளனர். இந்நிோர-
ணத திட்்டததின் ஊ்டாக ேக்களின் நலன்களுக்கு 
முன்னுரினே அளிதது பசயறெடும் அரசாஙகம் 
என்ென� ஜனாதிெதி �னலனேயிலான அரசாங-
கம் மீண்டும் ஒரு �்டனே நிரூபிததுள்ளது. 

பகாவிட் 19 ப�ாறறின் வின்ளோக த�ாற்றம் 
பெறறுள்ள பொரு்ளா�ார சோல் சா�ாரணோன 
ஒன்்றல்ல. அப்ெடியிருந்தும் இவோறு ொரிய நிோ-
ரணத திட்்டஙகன்ள நாட்டு ேக்களுக்காக இந்� 
அரசாஙகம் அறிவிததிருக்கின்்றது. ேக்களின் 
பொரு்ளா�ார நலன்கன்ள கருததில் பகாண்டு 
இந்ந்டேடிக்னக முன்பனடுக்கப்ெட்டிருக்கின்்றது.  

ஆகதே பகாவிட் 19 ப�ாறறின் வின்ளோக 
த�ாற்றம் பெறறுள்ள பொரு்ளா�ார சோல்கன்ள 
பேறறி பகாளே�றகாக கட்சி அரசியல் தெ�ங -
களுக்கு அப்ொல் இந்நாட்டு பிரனஜகள என்்ற 
ேனகயில் அரசாஙகததின் �னலனேயில் சகலரும் 
ஒன்றுெட்டு பசயறெடுேது அேசியம். அது இத-
ப�ாறறினால் த�ாற்றம் பெறறுள்ள பொரு்ளா�ார 
சோனல வினரோகவும் துரி�ோகவும் பேறறி-
பகாள்ள ேழிேகுக்கும். இ�னன உணர்ந்து பசயற -
ெடுேது காலததின் அேசியத த�னேயாகும்.
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நூறு நகரஙகள் நிகழ்ச்சித் திட்டம்:
தூரப் பகுதி கிராமங்கள், புறந்கரங்களை   
அபிவிருத்தி செய்ய பிரதமர் ஆல�ாெளை
பிர�ேர் ேஹிந்� ராஜெக்ஷவின் ெணிப்-

புனரயின் தெரில் 'நூறு நகரஙகள' 
தேனலததிட்்டததின் கீழ் ப�ானலதூர பிர-

த�சஙகளில் உள்ள கிராேஙகள ேறறும் நகரங-
கள ெல அபிவிருததி பசய்யப்ெட்டு ேருே�ாக 
நகர அபிவிருததி ேறறும் வீ்டனேப்பு அனேச்சு 
ப�ரிவிததுள்ளது.   

நகர அபிவிருததி ேறறும் வீ்டனேப்பு அனேச்-
சர் என்்ற ேனகயில் பிர�ேரின் ெணிப்புனர-
யின் தெரில் நகர அபிவிருததி, திண்ேக்கழிவு 
அகற்றல் ேறறும் சமூக சுகா�ார ந்டேடிக்னக-
கள இராஜாஙக அனேச்சர் கலாநிதி நாலக்க 
பகா்டதஹ ேழிகாட்்டலின் கீழ் நகர அபிவி-
ருததி அதிகாரசனெயினால் இந்� அபிவிருததிப் 
ெணிகள தேறபகாள்ளப்ெட்டு ேருகின்்றன.   

ேக்களின் ோழ்ோ�ாரததிறகான ேருோ-
னஙகன்ள ஈட்டும் துன்றகன்ள த�ாறறுவித-
�ல், னகயில் கின்டக்கும் ேருோனம் அல்லது 
ெணதன� முன்றயாகப் ெராேரித�ல், சுகா�ா-
ரப் ெழக்கேழக்கஙகன்ள முன்றயாகப் தெணல் 
தொன்்ற வி்டயஙகன்ள ேக்களுக்கு இலகுோக-
வும் முன்றயாகவும் பசய்யக் கூடிய ேனகயில் 
நூறு நகரஙகள அபிவிருததி பசயறறிட்்டம் 
�யாரிக்கப்ெட்டுள்ள�ாக நகர அபிவிருததி 
ேறறும் வீ்டனேப்பு அனேச்சு ப�ரிவிததுள்ளது. 
பிர�ேரின் ெணிப்புனரபின் பிரதிெலனன மிக 
வினரவில் ேக்கள ொேனனக்கு னகயளிக்கப்ெ-
டும் நூறு நகரஙகள பசயறறிட்்டததின் ஊ்டாக 
அறியலாம் என்று அனேச்சு ப�ரிவிததுள்ளது.   

ஜனாதிெதி தகாட்்டாெய ராஜெக்ஷவின் 'சுபீட்-
சம் ெறறிய ப�ானலதநாக்கு'   பகாளனக 
விஞ்ாெனததின் கீழ் அ முல்ெடுத�ப்ெட்்ட 
நூறு நகரஙகள அபிவிருததித திட்்டததின் கீழ் 
பொலன்னறுனே  ோேட்்டததின் விேசாய பிர-
த�சஙகளி ல்  திட்்டஙகள அதிகரிக்கப்ெட்டுள-
்ள�ாக நக ர  அபிவிருததி அதிகாரசனெயின் 
பொலன்ன றுனே ோேட்்ட உ�வி ெணிப்ொ-
்ளர் என் .ரி. ேயூரேஙச கூறிய�ாக அனேச்சு 
ப�ரி விததுள்ளது. பொலன்னறுனே ோேட்்ட 
அபிவிருததித திட்்டததின் கீழ் ஜயந்திபுர, பேதி-

ரி கிரியல, பேலிகந்�, அரலகஙவில ஆகிய 
நான்கு பிரத�சஙகள அபிவிருததி பசய்யப்-
ெட்டுள்ளது்டன், இதுேனர 90 ச�வீ� அபிவி-
ருததித திட்்டஙகள பூர்ததி பசய்யப்ெட்டுள்ளன. 
அபிவிருததி அன்டந்து ேரும் பஜயந்திபுர நக-
ரததில் தி்றந்� ோகன நிறுததுமி்டம் கட்்டப்ெட்டு 
ேருகி்றது. ேணிக்கூட்டுக் தகாபுரததின் அருகில் 
இந்� ோகன நிறுததுமி்டம் தி்றந்� பேளியில் 
ேக்கள சு�ந்திரோக உெதயாகிப்ெ�றகு அபிவி-
ருததி பசய்யப்ெட்டு ேருகின்்றது. அந்�ப் ெகுதி-
யில் இருபு்றமும் ோகனஙகள நிறுததுே�றகு 
கூடியோறு அது அனேக்கப்ெட்டு ேருகின்்றது.   

பேதிரிகிரிய பிரத�சததில் உள்ள ஒரு பெரிய 
பேறறுப் ெகுதியும் சு�ந்திரோக ந்டோடுே�ற-
காக அபிவிருததி பசய்யப்ெட்டு ேருேது்டன், 
அத� தேன்ளயில் �னரயில் நன்டொன�க் 
கறகளும் ெதிக்கப்ெடுகின்்றன. 1960 களில் 
ேகாேலி பசயறறிட்்டததின் கீழ் கட்்டப்ெட்்ட 
பேலிகந்� நகரம் ேக்கள ப�ானக குன்றந்� 
ெகுதியாகும். ோனல தநரஙகளில் பேறிச்தசா-
டிக் காணப்ெடும் பேலிகந்�வில் ேக்கள கூட்்டம் 
நிரம்பியிருப்ெது ப�ாழில் ேறறும் ெல்தேறு 
த�னேகளுக்காக ேருனக �ரும் ேக்க்ளால்-
�ான். ஆ�லால் நூறு நகரஙகள தேனலத-

திட்்டததின் கீழ் பேலிகந்� நகரம் அபிவிருததி 
பசய்யப்ெடு�ல் முக்கியோனப�ன அஙகு 
ேருனக �ரும் ேக்கள ப�ரிவிக்கின்்றனர்.   

அரலகஙவில நகரம் அபிவிருததியில் 
நன்டொன�கள அனேத�ல், ேரஙகள ந்டல் 
ஆகியேறறு்டன் ஓய்வு தநர பொழுதுதொக்கு 
இ்டஙகள அனேக்கப்ெட்டு ேருகின்்றன. �ற-
பொழுது ெல ேரக்கன்றுகள நகர அலஙகாரத -
திறகாக அனேக்கப்ெட்டு ேருகின்்றன. ேக்கள 
இன்ளப்ொ்றவும், ஓய்பேடுக்கவும் ேசதியாக 
ேரஙகளின் நிழலில் ேரஙகன்ளச் சுறறி ேட்்ட-

ோக சிபேந்து இருக்னககள அனேக்கப்ெடும். 
ேரஙகள ேருததுே �ன்னேனயக் பகாண்டுள -
்ள�ால் அனே ேக்களின் சுகா�ாரததிறகு தெரு -
�வியாக அனேயும்.   

ஜனாதிெதி தகாட்்டாெய ராஜெக்ஷ ேறறும் 
பிர�ேரும் நகர அபிவிருததி, வீ்டனேப்பு 
அனேச்சருோன ேஹிந்� ராஜெக்ஷ ஆகிதயா-
ரின் ெணிப்புனரயின் தெரில் நகர அபிவி-
ருததி, திண்ேக்கழிவு அகற்றல் ேறறும் சமூக 
சுகா�ார ந்டேடிக்னககள இராஜாஙக அனேச்-
சர் கலாநிதி நாலக்க பகா்டதஹோ, நகர 
அபிவிருததி ேறறும் வீ்டனேப்பு அனேச்சின் 
பசயலா்ளர் சிறிநிேல் பெதரரா, நகர அபி-

விருததி அதிகாரசனெயின் �னலேர் ஓய்வு 
பெற்ற தேஜர் பஜனரல் உ�ய நாணயக்கார, 
நகர அபிவிருததி அதிகாரசனெ ெணிப்ொ்ளர் 
நாயகம் பிரசாத ரணேரு ஆகிதயாரின் தேற-
ொர்னேயின் கீழ் இததிட்்டம் நன்டமுன்றப்ெடுத-
�ப்ெடுகின்்றது.

இயறனகயின் மிகச் சி்றந்� ேடிேனேப்-
புகளில் ஒன்று ேனி� உ்டலில் உள்ள 
தநாய் எதிர்ப்ொற்றல். உயிருள்ள 

நுண்கிருமிகளுக்கு எதிராகவும், உயிரற்ற தி்ட, 
திரே பொருட்களுக்கு எதிராகவும் மிகச் சரியாக 
பசயல்ெட்டு, உ்டல் உறுப்புகன்ள அழிவிலிருந்து 
ோழ்நாள முழுதும் ொதுகாக்கும் ேல்லனேயு-
்டன் உருோக்கப்ெட்டு உள்ளது ேனி� உ்டல்.

இந்� சீரான பசயல்ொடு, ேரெணுக்கள 
மூலோக ஒரு �னலமுன்றயிலிருந்து அடுத� 
�னலமுன்றக்கு க்டத�ப்ெடும். பேகு அரி�ாக 
இக்கட்டுக்தகாப்பில் சிறு சின�வு ஏறெ்டலாம். 
ஆனால், சமீெ காலஙகளில் இந்� கட்டுக்-
தகாப்ொன எதிர்ப்ொற்றல் கட்்டனேப்பில் சீரற்ற 
�ன்னே ஏறெட்டு ேரெணுக்களிதலதய ோற்றங-
கள ஏறெ்டத ப�ா்டஙகி உள்ளன.

தநாய் எதிர்ப்ொற்றலில் ோற்றம், தகா்ளாறு-
கள ஏறெடும் தொது �ன் பசாந்� உ்டல் உறுப்-
புகன்ளதய எதிரியாக ொவிக்கும்; நம் பசாந்� 
எதிர்ப்ெணுக்கத்ள நம் உறுப்புகன்ள அழிக்கத 
ப�ா்டஙகும். எந்� உறுப்னெ தநாய் எதிர்ப்ெ-
ணுக்கள �ாக்குகி்றத�ா, அந்� உறுப்பு பசய-
லிழக்கும். இப்ெடி உ்டதல உ்டலுக்கு எதிராக 
பசயல்ெடுே�ால் ஏறெடும் தநாய்கன்ள '�ன்-
பனதிர்ப்பு தநாய்கள' என்கித்றாம்.

இது உ்டல் முழுேன�தயா, ேலக்கு்டல், 

ன�தராய்ட் சுரப்பி, மூட்டு சவவு, சிேப்ெணுக்-
கள, இரத� நா்ளஙகள, த�ால் என்று �னிப்-
ெட்்ட உறுப்னெதயா �ாக்கலாம். ொதிக்கப்ெட்்ட 
உறுப்னெ பொறுதது அறிகுறிகள த�ான்றும். 
நுனரயீரல் ொதிக்கப்ெட்்டால் மூச்சுத திண்ற-
தலாடு ோழ்க்னக நகரும்.

உணவு முன்றகளில் ஏறெட்டு ேரும் ோற்றங-
களும், ேனஅழுத�முதே �ன்பனதிர்ப்பு தநாய்-
களுக்கு முக்கிய காரணம். எேது உணவுச் 
சந்ன� 32 ச�வீ�ம் ெ�ப்ெடுத�ப்ெட்்ட உணவு-
க்ளால் ஆனது. இதில் தகாதுனே ோவினால் 
�யாரிக்கப்ெடும் தெக்கரி பொருட்கள பெரும் 
ெஙகு ேகிக்கின்்றன.

பீட்சா,  தெகர், நுாடுல்ஸ் ஆகியனே நடுத�ர 
ேக்க்ளா ல் நாகரிக குறீயி்டாகவும், பொரு்ளா-
�ார தேம்ொட்டின் அன்டயா்ளோகவும் கரு�ப்-
ெடுகி்றது. பெருேணிக நிறுேனஙகளின் இந்� 

கருதது திணித�ல், பெரிய பேறறி பெறறிருக்-
கி்றது.

ெ�ப்ெடுத�ப்ெட்்ட உணவுகள, துரி� உணவுக-
ளின் பசய்முன்றயும், அதில் தசர்க்கப்ெடும் இர-
சாயனப் பொருட்களும் உ்டனல கடும் ோற்றத-
திறகு உட்ெடுததுகின்்றன. இனே கு்டலில் உள்ள 
நன்னே ெயக்கும் நுண்ணுயிரிகன்ள அழிப்ெ-
த�ாடு, �டுப்பு அரண்கன்ளயும் உன்டக்கி்றது. 
இ�னால் கு்டல் ேழியாக பேளிதயற்றப்ெடும் 
நச்சுப் பொருட்கள இரத�ததில் உறிஞசப்ெட்டு 
எதிர்ப்ொற்றல் பசயல்ொட்ன்ட ோறறுகி்றது.

இது ப�ா்டர்ந்து நிகழும் தொது ேரெணுக்க-
ளில் ோற்றஙகள உருோகும்; ெலவீனோன ஒரு 
�னலமுன்றனய உருோக்கும் ஆெதது நிகழ்ந்து 
ேருகி்றது. ேனி� கு்டலில் ோழும் தகாடிக்கணக்-
கான நன்னே பசய்யும் ொக்டீரியாக்கள, உ்டலின் 
ெல்தேறு பசயல்ொடுகன்ள, மூன்ள பசயல்தி்றன் 

உட்ெ்ட சீராக்குகின்்றன என்று சமீெததிய ஆய்வு-
கள உறுதிப்ெடுததுகின்்றன. கு்டலில் அழறசி ஏற-
ெட்்டால் போத� உ்டல் உளபசயல்ொட்டிலும் எதிர்-
ேன்ற ோற்றஙகள ஏறெடும்.

ெனழய தசாறறு கஞசியில் நன்னே ெயக்-
கும் ெக்டீரியாக்கள தகாடிக்கணக்கில் உள்ளன. 
பநாதிந்� - புளித� தசாறறில், கு்டல் சுேர்கன்ள 
ொதுகாக்கும் உயிர் இரசாயனப் பொருட்கள 
நின்றந்துள்ளன. ேஞசளில் உள்ள குர்குமின் 
என்்ற பொருள �ன்பனதிர்ப்பு தநாய்கன்ள கட்-
டுப்ொட்டுக்குள னேக்கும். சிந்�னனயில் முற-
தொக்குோதிக்ளாகவும், உணவுப் ெழக்கததில் 
ொரம்ெரியோதிக்ளாகவும் இருப்ெது அடுத� 
�னலமுன்றனய ொதுகாக்கும்.

்கல்வியும் சபாருைாதார அபிவிருத்தியுலம
மள�்ய்க ெமூ்கத்துக்கு ள்கச்காடுத்துதவும்
வாழ்க்னகத �ரததில் எப்ெடியாேது 

உயர்ந்துவி்ட தேண்டும் என 
தொராடுகின்்ற சமூகஙகளில் 

ேனலயகத த�ாட்்டத ப�ாழிலா்ளர் சமூகம் பிர-
�ானோனது. என்்றாலும் கல்வியறிவின்னே, 
ேதுொனப் ொேனன, தசமிப்பு ெழக்கமின்னே, 
சுயதப�ாழில் புரிந்து முன்தனறுேதில் நாட்்ட-
மின்னே தொன்்ற காரணஙக்ளால் ேனலயகத 
�மிழ் ேக்களில் பெரும்ொலானேர்கள இன்-
றுேனர ோழ்க்னகத �ரததில் வீழ்ச்சி நினலயி-
தலதய உள்ளனர்.

ேனலயக ேக்கள த�ாட்்டத ப�ாழிலா்ளர்க-
்ளாகவும், கூலி தேனல பசய்ெேர்க்ளாகவும் 
இன்ள்ர், யுேதிகளில் பெரும்ொலானேர்கள 
பகாழும்பில் ப�ாழில் பசய்ெேர்க்ளாகவுதே 
இருக்கின்்றனர். த�ாட்்டத ப�ாழிலா்ளர்க்ளாக 
ோழ்ந்து ேருகின்்ற ேனலயக ேக்களின் ஒதர 
கனவு ‘எேது அடுத� �னலமுன்றயினரும் 
என்னனப் தொலதே த�ாட்்டத ப�ாழிலா்ளர்க-
்ளாகவும் லயன் வீடுகளில் ோழ்ெேர்க்ளாகவும்  
இருக்கக் கூ்டாது’ என்ெது�ான்.

ேனலயக ேக்களில் ேறிய நினலயிலுள்ள 
குடும்ெஙகன்ளச் தசர்ந்� ஆண்களில் ெலர் ேது-
ொேனனக்கு ெழக்கப்ெட்்டேர்க்ளாேர். ேனல-
யகத த�ாட்்டஙகளில் ஆஙகாஙதக ேதுொன 
விறெனன நினலயஙகள அதிகம். அதுோததிர-
ேன்றி சட்்டவிதரா�ோகத �யாரிக்கப்ெடுகின்்ற 
கசிப்பு விறெனன நினலயஙகளும் ேன்றோக 
இயஙகுகின்்றன. ேதுக்கன்டகளின் தி்றப்பு 
விழாக்களுக்கு குன்றவில்லாேல் இருக்கி்றது. 
சில வீடுகளில் ேதுொனம் திருட்டுத�னோக 
விறெனன பசய்யப்ெடுகின்்றது.

கானலயிலிருந்து த�ாட்்டஙகளில் அயராது 
ொடுெடும் இம்ேக்களில் ெலர் ோனலயானதும் 
கள ேறறும் ேதுொனக் கன்டகன்ள தநாக்கிப்  
ென்டபயடுப்ென�க் காணலாம் . இது ேழ-
னேயான ெழக்கோக இருந்து ேருகின்்றது. 
இ�றகான காரணதன�க் தகட்்டால் “உ்டல் 
உனழப்ொல் ஏறெட்்ட தநாவுக்கு ேருந்து" என்-
ொர்கள. சம்ெ்ள நாட்களும் ெண்டினக நாட்க-
ளும்  ேனக ேனகயான ேதுொனஙகளிதலதய 
கழிகின்்றன. இ�றபகன பெருே்ளவு ெணதன� 

வீணாக்குகின்்றனர்.அதது்டன் நின்று 
வி்டாேல் சண்ன்ட சச்சரவுகளும் அஙகு 
அரஙதகறுேது ேழனே. அேர்களில் ெலர் 
�ேது வீட்டுத த�னேக்கான பொருட்கன்ள 
ோஙகுேதிதலா,  தசமிப்ெதிதலா பெரி�ாக 
அக்கன்ற பசலுததுேதில்னல .

ஆனாலும் ேனலயக சமூகததில் ஒரு �ரப்பி-
னர் இதிலிருந்து தேறுெட்்டேர்க்ளாேர். அேர்கள 
இன்று ஓர்ளவிறகு கல்வியினால் உயர்ந்து ேரு-
கின்்றனர் என்த்ற கூ்ற தேண்டும். ேனலயகததிலி-
ருந்து இன்று ெல்கனலக்கழகஙகளுக்கு பசல்லும் 
ோணேர்களின் எண்ணிக்னக ெடிப்ெடியாக அதிக-
ரிததுக் பகாண்த்ட ேருகி்றது. இந்நினலயில் ொ்ட-
சானலயில் இருந்து இன்டவிலகும் ோணேர்கள 
ேறறும் ொ்டசானல கல்வினய க.பொ.� சா�ாரண 
�ரததுக்கு  முன்னதர முடிததுக் பகாளளும் 
ோணேர்கள சறறும் தயாசிக்காேல் பகாழும்-
புக்கு தேனல த�டிச் பசல்கி்றார்கள. சுயப�ாழில் 
பசய்து முன்தனறுேது அல்லது ஏனனய ொ்ட-
பநறிகன்ள ப�ா்டர்ேது ப�ா்டர்பிதலா அேர்கள 
பெரும்ொலும் சிந்திப்ெது கூ்ட கின்டயாது.

பகாழும்புக்குச் பசல்லும் யுேதிகள ஆன்ட 
விறெனன நினலயஙகள ேறறும் வீடுகளில் 
தேனல பசய்கி்றார்கள. அத�தொல இன்ள-
்ர்கள கட்்ட்டத ப�ாழில்,  திருத� தேனலகள 
ேறறும் தஹாட்்டல்கள கன்டகளில் தேனல 

பசய்து �ேது ோழ்க்னகனய ந்டததுகி்றார்கள. 
அேர்கள இ�ன் மூலம் �ேது ோழ்க்னகப் 
தொதுோன ேருோனதன� ஈட்டிக் பகாளகி்றார்-
கள என்த்ற கூ்ற தேண்டும்.

பகாழும்பு தொன்்ற நகரஙகளில்கட்்ட்ட நிர்-
ோணத ப�ாழில் பசய்ெேர்கள சா�ாரணோக 
நாப்ளான்றுக்கு 2,500 ரூொவுக்கு தேல் 
உனழக்கின்்றார்கள. அத�தொல திருத� தேனல 
பசய்ெேர்களும் ோ�ாந்�ம் எண்ெ�ாயிரததுக்கு 
தேல் உனழக்கின்்றார்கள.  பெரும் ொடுெட்டு 
உனழக்கும் இேர்கள இந்�ப் ெணததின் பெறுே-
தினய உணர்ேதில்னல என்த்ற கூ்ற தேண்டும்.

இேர்கள பகாழும்பில் ஆஙகாஙதக உள்ள 
ேதுொனக் கன்டகளுக்கு முன்னால் ோனல 
இரவு தநரஙகளில் அணிேகுதது நிறென�க் 
காண முடிகின்்றது. ேது அருந்துேன�க் கூ்ட 
பெருனேயாக எண்ணிக் பகாண்டு இரு னகக-
ளிலும் ேதுதொத�ல்கன்ள காவிக் பகாண்டு 
பசல்ேன� பகாழும்பில் இரவு தநரஙகளில் 
காண முடிகின்்றது. �ேது  குடும்ெம் ெறறிதயா, 

எதிர்காலம் ெறறிதயா ெலர் சிந்திப்ெதில்னல. 
கானலயில் இருந்து ொடுெட்டு உனழக்கும் 
ெணததில் குடிதது விட்டு நான்கில் ஒரு ெகுதி 
ெணதன� ம்ட்டும் அன்்றா்ட ோழ்வுக்காக பசல-
விடுகி்றார்கள.

நாம் எவோ்றான ேறிய சூழலில் இருந்து 
ோழ்ந்த�ாம் என்த்றா �ம் குடும்ெதன�ப் 
ெறறிதயா அேர்கள சிந்திப்ெதில்னல. உனழத� 
ெணததில் சிறு ெகுதினய தசமிதது னேக்கலாம்.  
அதில் பசாந்�த ப�ாழில் ஒன்ன்ற ஆரம்பிக்க-
லாம். ஆனால் குடிதது விட்டு மிஞசியன�தய 
வீட்டு பசலவுக்கு அனுப்புகி்றார்கள.

ெணம் உனழப்ெ�ால் ோததிரம் ெயன் ேந்து 
வி்டப் தொேதில்னல.தசமிப்பு என்ெத� பிர�ா-

னம்.பசாந்�ோன ப�ாழில் முயறசினய ஆரம்-
பிக்கதோ, ேறுனேயின் பிடியில் இருந்து விடு-
ெடுே�றதகா தசமிப்பு என்ெத� அேசியோகும்.

ேனலயக இன்ள்ர்களில் பெரும்ொலா-
னேர்களி்டம் எதிர்காலம் ெறறிய கனனேதய 
காண முடியாதுள்ளது. அேர்கள மு�லில் 
கனவு காண தேண்டும். 
கனனே நனோக்-
குேன� இப்தொத� 
திட்்டமி்ட தேண்டும். 
அப்தொது�ான் பின்-
னன்டவில் இருந்து 
ேனலயக சமூகம் 
விடுெ்ட ேழிதயறெடும்.

்டபிளயூ.தக. பிரசாத ேஞசு...?
(நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமமப்பு 

அமமச்சரின் ஊடக ச்சயலாளர்)

ந.திஸ்னா குோரி...?
(நான்காம் வருடம்)

ஊடக கற்மககள் துமை,
யாழப்்ாணம் ்லகமலககழகம்

ப்டாக்்டர் வி.பி.துனர...?

நகரத்துக்கு இ்டம்்பெயர்ந்து ்�ாழில் ்ெய்யும் 
இளைஞர்களி்டம் எதிர்காலத் திட்டமி்டல் அவசியம்

மககளுககு ப்ருதவியாக
அமமயும் நிவாரணத் திடடம்

எல்லை கடந்த செலைவு இலலைலாமல
இருக்குமமயலானலால வரவு, கு்ைவலாக
இருப்ப்தலால மகடு எதுவும் வி்ைவதில்லை.

ஆகாறு அ்ளவிட்டி �ாயினுங தகடில்னல
தொகாறு அகலாக் கன்ட

மனித மரபணுக்்களைல்ய
மாற்றும் fast foods! அடுத்� �ளலமுளைக்கு 

க்டத்�பபெடும் ஆபெத்து!
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கல்முமன வடக்கிலுள்ள கல்முமன, பாண்டி-
ருப்பு, பபரியநீலாவமை, துமைவந்தியமைடு, 
மேமனக்குடியிருப்பு, நற்பிட்டிமுமன ஆகிய 
கிராைஙகளில் இருந்து பதரிவு பேயயப்பட்டுள்ள 
435 குடுமபஙகள பதாழில் முமனமவாருக்-

கான வியாபாரத் திட்டத்தில் உளவாஙகப்பட்-
டுள்ளன.  

இதன்படி மீன்பிடித் பதாழில் பேயயும -18 
மபரும, ேந்மதப்படுத்தலுக்கு 76 மபரும, விவோ-
யம 26 மபரும, மேமவ வழஙகல் 22 மபரும, 
மிருகவ்ளர்ப்பு 64 மபரும,  மகத்பதாழில் 231 
மபரும பதரிவு பேயயப்பட்டு அவர்களுக்கான 
பதாழில் உபகரைஙகள வழஙகி மவக்கப்பட்டுள-
்ளன. குறித்த 435 குடுமபஙகளின் ைமனப்பபா-
ரு்ளாதாரத்மதயும  சிறுபதாழில் முயற்சியா்ளர் 
அபிவிருத்திப் பிரிவு உத்திமயாகத்தர்கள, ேமுர்த்தி 
அபிவிருத்தி உத்திமயாகத்தர்கள, கிராைமேவகர்-
கள என அமனவரும கண்காணித்து பதாழில் 
அபிவிருத்திக்கான வழிகாட்டல் ஆமலாேமன-
கம்ள பதாடர்ச்சியாக வழஙகவுள்ளனர்.

கல்முமன வடக்கில் ேமுர்த்திப் பயனாளிக-
ளுக்கு 60 இலட்ேம ரூபா பபறுதியான பதாழில் 
உபகரைஙகள கட்டம கட்டைாக வழஙகப்பட்டு 
வருகின்ைன. அத்துடன் சுயபதாழில் முயற்சியா-
்ளர்களுக்கு ேமுர்த்தி வஙகிப் பிரிவுகள ஊடாக 
கடன் உதவிகளும வழஙகப்படுகின்ைன. அரோங-

கம 2022 ஆம ஆண்டுக்கான வரவு பேலவுத் 
திட்டத்தில் அபிவிருத்தியின் பலன்கள விமரவாக 
ைக்களுக்கு பேன்ைமடயும வமகயில் பிராந்திய 
அபிவிருத்திக்கு முன்னுரிமை வழஙக அரோங-
கம தீர்ைானித்துள்ளது. நாட்டில் கிராமிய உற்பத்-
திப் பபாரு்ளாதாரத்மத வலுப்படுத்துவதனூடா-
கத் மதசிய பபாரு்ளாதாரத்மத  வலுப்படுத்தல் 
முதன்மையான மதமவயாகவுள்ளது.

இமமுமை வரவு பேலவுத் திட்டத்தினூடாக 
ஒதுக்கப்படும ஒதுக்கீடுகளில் 40 வீதைானமவ 
வாழவாதார அபிவிருத்தி, 40 வீதம பபாது உட்-
கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி, 10 வீதம சுற்ைாடல் 
ைற்றும நிமலயான அபிவிருத்தி, 10 வீதம ேமூ-
கநலன் ைற்றும ேமூக அபிவிருத்தி ஆகியவற்-
றுக்கு பேலவிடப்பட மவண்டும என பரிந்துமரக்-
கப்பட்டுள்ளது.

கல்முமன வடக்கு பிரமதே பேயலா்ளர் ரி.மஜ.
அதிேயராஜ் தமலமையில் ேமுர்த்தி தமலமைப்-
பீட முகாமையா்ளர் வி.சிறிநாதன் பிரமதேத்தி-
லுள்ள புதிய பதாழில் முமனமவார்கம்ளச் ேந்-
தித்து அவர்களுக்கான பயிற்சிகம்ள வழஙகி 

வருகின்ைார். இதில் அவமராடு இமைந்து 
ேமுர்த்தி கருத்திட்ட முகாமையா்ளர் ஏ.எல்.எம 
நஜீப் ைற்றும சிறுபதாழில் முயற்சி அபிவிருத்-
திப் பிரிவினரும ஈடுபட்டுள்ளனர். 

2022 ஆம வருடத்தில் கிராமியப் பபாரு-
்ளாதாரத்மத கட்டியழுப்புவமத மநாக்கைாகக் 
பகாண்டு பல்மவறு மவமலத் திட்டஙகள முன்-
பனடுக்கப்படுகின்ைமை குறிப்பிடத்தக்கது.

13 ஐ வலியுறுத்துமகயில் அரசியல் தீர்மவ-
யும மேர்த்து இமைத்துக் பகாளவது இக்கைத்-
தில் 13ஆவது திருத்தத்மத வலியுறுத்த மவண்டிய 
மதமவமய நீர்மைப்படுத்துவதாக அமையும.  

எைது அரசியலமைப்பில் 13ஆவது திருத்தம 
ேட்டப் பகுதியாக இடமபபறுகின்ைது. சில பதன்னி-
லஙமக தமலவர்கள அழிக்க முயலும ைாகாை-
ேமப அதிகாரஙகம்ள இழக்க இடைளிக்க முடியாது. 
அப்படி அமையுைானால் அது இந்தியாவுக்கும-
ஏற்படும மதால்வியாகும. இந்த விடயத்தில் சி.வி.
விக்மனஸவரன்   வரமவற்கத்தக்க பதளிவான 
விரிவான கருத்மத பவளியிட்டிருந்தார் .  

இந்தியாவில் நிலவுவது முழு ேைஷ்டி அல்ல. 
அபைரிக்கா எைது எண்ைப்பாட்மட வலிந்து மகட்-
டாலும இந்தியாவுடன் முரண்பட முடியாது. ஆனால் 
தமிழரசுக் கட்சியின் அரசியல் தீர்வு ேமபந்தைான 

ேர்வமதே ரீதியாக விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்தும 
பேயல்பாடு வரமவற்கப்பட மவண்டியமத. அதற்-
காக இன்று அரசியல் அமைப்பில் இடமபபறும 
ைாகாை ேமபகம்ள மகவிடாது அதனூடாக 
அதிகாரப் பகிர்மவ பலப்படுத்த மவண்டும. 
இதில்  நாம ஒமர சிந்தமனயில் இருக்கின்-
மைாம. இரண்டு நாடுகளின் தமலவர்கள மகபய-
ழுத்திட்ட இந்திய_ இலஙமக ஒப்பந்தத்தின் 
மூலம அரசியலமைப்பில் இடமபபற்றிருக்கும 
13வது திருத்தம ஒரு ேட்டைாகும. சிைந்த அரசி-
யல் தீர்மவத் மதடட்டும, ஆனால் 13வது திருத்-
தத்மத பாதுகாப்பது விமவகைானது. இது முழு 
இலஙமகயிலும ேைச்சீரானது. ஆனால் நைது 
தமலவர்களின் அபிலாமைக்மகற்ை அரசியல் 
தீர்மவத் மதடும எந்த ஒரு முயற்சிமயயும நாம 
வரமவற்க மவண்டும.    13வது அரசியலமைப்-
புத் திருத்தத்தின் ஊடாக ைாகாை ேமபகள 
என்பது இலஙமகயின் அரசியலமைப்பில் ஏற்க-

னமவ உள்ள ேட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும. எனமவ 
13வது திருத்தத்மத வலுப்படுத்துவதற்கான ஒரு 
ஒற்றுமைமய உருவாக்குவது அல்லது அந்த அதிகா-
ரஙகள புதிய அரசியலமைப்பில் மகவிடப்படாைல் 
இருப்பமத வலியுறுத்துவது என்பது மவறு கருத்து. 
13வது திருத்தத்தின் மூலம அதிகாரஙகள பகிர்ந்-
தளிக்கப்பட்டமத நிராகரிக்க முடியாது என்பதும, 
தஙகள குழந்மதமயப் பலப்படுத்தி பாதுகாப்பதும 
தார்மீகக் கடமை என இந்தியாமவ எச்ேரிப்பதும-
தான் ைற்ை அமனத்துக் கட்சிகளின் ஒற்றுமைக்காக 
அமழக்கும தமிழர் கட்சியான படமலாவின் முயற்சி. 
அபைரிக்காவிற்கு அமழக்கப்பட்டவர்களின் ேமீபத்-
திய வ்ளர்ச்சியும ஆர்வமும நீண்ட தூரம பேல்ல 
மவண்டும, அவர்கள முன்மனைட்டும. ஒரு அரசியல் 
தீர்மவ வரமவற்மபாம.  

இலஙமக வரலாற்றில் மேர் .பபான். இராைநா-
தன் முதல் ஜி.ஜி.பபான்னமபலம வமரயிலான 
தமிழத் தமலவர்கள ஒற்மையாட்சிக்குள பணியாற்-
றுவதில் ைகிழச்சி அமடந்தனர். ைற்றும வடக்கு 
ைற்றும கிழக்மக பபாரு்ளாதார ரீதியாக அபிவிருத்தி 
பேயத ஜி,ஜி.பபான்னமபலம ேை உரிமைமய வலி-
யுறுத்தினார். S.J.V.பேல்வநாயகம வட்டுக்மகாட்மட 
ைாநாடு வமர 'பண்டா-_பேல்வா' ைற்றும 'டட்லி_-
பேல்வா' ஒப்பந்தம,  ைாவட்ட அபிவிருத்தி ேமபகள 
எனப் பல்மவறு உடன்படிக்மககம்ள ஒற்மையாட்சிக்-
குள மைற்பகாண்டார். ஆனால் இறுதியில் மதால்வி-
யமடந்தார். எனமவ, வரலாற்றில் எட்டப்பட்ட எந்த 
உடன்படிக்மககம்ளயும நமடமுமைப்படுத்தத் தவ-
றியது அரோஙகஙகளதான் என்ை யதார்த்தத்மத 
அமனவரும புரிந்து பகாள்ள மவண்டும.  

அந்த வமகயில் மஜ.ஆர் ைற்றும ரஜீவ் 
ஆகிமயார் இந்திய_ இலஙமக ேைாதான ஒப்-
பந்தத்தின் மூலம எைக்கு கமடசியும ைற்றும 
இறுதியுைான அதிகாரப் பகிர்மவ வழஙகியுள-
்ளனர். மஜ.ஆர்.பஜயவர்தனவின் அரோஙகம, 
இந்திய_இலஙமக ேைாதான உடன்படிக்மக-
யின் வடிவத்தில் வந்த ஒரு வரலாற்று இராஜதந்-
திர தீர்வுக்கு ஒப்புக் பகாண்டது. அரசியலமைப்-
பின் பதின்மூன்ைாவது திருத்தம ைற்றும 1987 
ஆம ஆண்டு ைாகாை ேமபகள ேட்டம அரசியல் 
தீர்வாக ஏற்படுத்தப்பட்ட இைக்கப்பாடு இன்றிய-
மையாததாகும. TELOவினால் அமழக்கப்பட்ட 
13வது திருத்தத்மத வலுப்படுத்துவதற்கான 
மகாரிக்மகயானது சிலரால் நமடமுமைக்கு 
ைாைான யதார்த்தைற்ை வி்ளக்கத்துடன் பவளி-
வந்தது. எனமவ மவற்றுமையிலும ஒற்றுமை 
காணும சிந்திக்கும பதளிமவக் பகாண்டிருக்க 
மவண்டியதும, ைற்ைவர்களுடன் நீஙகள உடன்ப-
டவில்மல என்ைாலும, பிைருக்கு தமமை பவளிப்-
படுத்தும உரிமை உண்டு என்பமத ைதிப்பதும 
தமிழ அரசியல் வட்டாரத்தில் இருக்க மவண்டும.  

அரசியல் தீர்வு விடயத்தில் முஸலிமகளுட-
னும ைமலயகத் தமலமைகளுடனும முதற்-

கண் ஒரு ஒருமைபாட்டுக்கு வர மவண்டும. எனமவ 
தற்மபாதய கைத்தில் 13 ஆவது 
திருத்தத்மத காப்பாற்ை முழு-
மையாக நமடமுமைப்படுத்த 
வலியுறுத்துவமத மவறுபட்ட 
ஒரு விடயைாக முன்பனடுப்பமத 
ோதுரியமும ோைக்கியைானது-
ைாகும.

அரசியலமைப்பின் 13ஆவது 
திருத்தத்மத பாதுகாக்க
வலியுறுத்துவது அரசியல் 

தீர்வாக அதற்கும மைலான ஒன்மைத் 
மதடுவதிலிருந்து முற்றிலும மவறுபட்ட 
விடயைாகும. இரா. ேமபந்தன் ைற்றும 
சுைந்திரன் ஆகிமயாரின் அரசியல்
தீர்வுக்கான வலியுறுத்தல் அபைரிக்க, 
இந்திய அனுேரமைமயாடு எதிர்பார்க்கப்
படுகிைது, ைறுபுைம ஏமனய தமிழக்
கட்சிகள 13ஆவது திருத்தத்மத
நமடமுமைப்படுத்த வலியுறுத்துகின்ைன.

மாகாண சபைகபை பகவிடாது அதனூடாக 
அதிகாரப் ைகிரபவை ைலப்ைடுதத வவைண்டும்

பே.துஜியந்தன்...?
(பாண்டிருப்பு தினகரன் நிருபர்)

'வவைற்றுபமயிலும் ஒற்றுபம காணும்
சிந்திக்கும் ததளிபவைக் தகாண்டிருக்க  
வவைண்டியதும், மற்்றவைரகளுடன் நீஙகள் 
உடன்ைடவிலபல என்்றாலும், பி்றருக்கு  
தம்பம தவைளிப்ைடுததும் உரிபம உண்டு 
என்ைபத மதிப்ைதும் தமிழ் அரசியல
வைடடாரததில இருக்க வவைண்டிய ைண்புகைாகும்'

"இைாம ஹுமேன், ைால்கம எக்ஸ ைற்றும 
மேகுமவரா மபான்ை வரலாற்று நபர்கம்ளப் 
மபாலமவ, பஜனரல் காசிம சுமலைானியும 
அவரது ைரைத்திற்குப் பிைகும அநீதி ைற்றும 
ஒடுக்குமுமைக்கு எதிரான எதிர்ப்மபத் பதாடர்ந்து 
ஊக்குவிப்பார்" என்று பகவின் பாபரட் ஞாயிற்-
றுக்கிழமை பிரஸடிவிக்கு அளித்த பிரத்திமயக 
மபட்டியில் கூறினார்.  

ஈரான் இஸலாமியக் குடியரசில் இருந்து ஆயி-
ரக்கைக்கான மைல்களுக்கு அப்பால் வாழும 
ஒரு நபராக, தியாகி காசிம சுமலைானிமயப் 
பற்றி எனது சிந்தமனமய பவளிப்படுத்த விரும-
புகிமைன். ைஹீத் காஸிம சுமலைானி பகால்-
லப்பட்டு இன்றுடன் (ஞாயிறு) இரண்டு வருடம 
பூர்த்தியாகிைது. இவரின் ஞாபகார்த்தைாக ஈரான் 
இஸலாமிய குடியரசில் பல நிகழச்சிகள ஏற்பாடு 
பேயயப்பட்டு, இடமபபற்று வருகின்ைன என்ப-
தில் இருந்மத ஈரானிய ைக்கள இவர் மீது எந்த-
்ளவு ைதிப்பும ைரியாமதயும மவத்திருந்தனர் 
என்பமத புரிந்து பகாள்ள முடியும.  

முுஃமின்களில் நின்றுமுள்ள ைனிதர்கள அல்-
லாஹ்விடம அவர்கள பேயதுள்ள வாக்குறுதி-
யில் உண்மையாக நடந்து பகாண்டார்கள; அவர்-
களில் சிலர் (ைஹீதாக மவண்டும என்ை) தம 
இலட்சியத்மதயும அமடந்தார்கள; மவறு சிலர் 
(ஆர்வத்துடன் அமத) எதிர்பார்த்துக் பகாண்டு 
இருக்கிைார்கள - (எந்த நிமலமையிலும) அவர்-
கள தஙகள வாக்குறுதியிலிருந்து சிறிதும ைாறு-
படவில்மல. (33:23)  

இைாம அலியின் சுல்பிகர் வாள மபான்ை கூர்-
மையான கண்க்ளாலும, அவரது உறுதியான 
பேயல்பாட்டினாலும, பஜனரல் ஹாஜ் காசிம 
சுமலைானி ைக்கள இதயஙகளில் ஒரு முக்கிய 
இடத்மத பேதுக்கி, தியாகத்மத தனது வாழக்மக 
முன்ைாதிரியாக ைாற்றி, அவரது பபயமர என்-
பைன்றும பேதுக்கியுள்ளார்.  

ஈரானியர்களுக்குள இருந்து ஒரு ோதாரை 
ைனிதன் இஸலாமிய மதேத்தின் சிைந்த ஆளுமை 

ைற்றும ோமபியனானார். தியாகி சுமலைானி 
ஈரானிய ைற்றும இஸலாமிய மதேத்திற்கு ஒரு 
ஹீமராவானார். ஒரு ோதாரை பதாண்டனாக 
இராணுவத்தில் இமைந்த சுமலைானி, தன்-
னுமடய திைமையின் காரைைாக படிப்படியாக 
உயர்ந்து பஜனரல் ஆனார்.  

"ைஹித் சுமலைானி மதரியைானவர், 
நுண்ைறிவுள்ளவர். அவரது நடவடிக்மககள 
பவறுைமன மதரியத்தால் குறிக்கப்படவில்மல. 
சிலருக்கு மதரியம இருக்கிைது, ஆனால் அவர்-
களின் மதரியத்மதப் பயன்படுத்த மதமவயான 
ஞானமும புத்திோலித்தனமும அவர்களுக்கு 
இல்மல. மைலும சிலர் ஞானவான்க்ளாக 
இருப்பர், ஆனால் அவர்கள நடவடிக்மக எடுப்ப-
தில்மல. நடவடிக்மக எடுப்பதற்கான மதரியம 
அவர்களிடம இல்மல. எஙகள அன்புக்குப் பாத்-
திரைான தியாகி சுமலைானி இமவ அமனத்தும 
ஒருஙமக அமைந்த அபூர்வ நபர். இருவருக்கு 
மதமவயான மதரியமும மதமவயான புத்திோ-
லித்தனமும அமதேையம இமையச்ேமும அவரி-
டம இருந்தன".  

பல ஆண்டுக்ளாக, ேர்தார் சுமலைானி 
உலகின் தீய பேயல்களுக்கும ைனித உரு-

வஙகளில் உலாவும பிோசுகளுக்கு எதிராக 
பல்மவறு மபார்க்க்ளஙகள ைற்றும முமன-
களில் மபாராடினார் ைற்றும எந்தவிதைான 
பயமும அச்ேமும இல்லாைல், பதாடர்ச்சி-
யான நடவடிக்மககம்ள திட்டமிட்டார், அதில் 
தனது ேகாக்களுடன் ைற்றும வீரர்களுடன் 
அவரும பஙமகற்ைார்.  

அவர் ஒரு தனித்துவைான இராணுவ 
ைனிதர், ஒரு தனித்துவைான அரசியல் சிந்த-
மனயா்ளர் ைற்றும பிராந்தியத்தின் பாதுகாப்-
மபப் பபாறுத்த வமர நிபுைத்துவ அறிமவக் 
பகாண்டவர். தனது முக்கிய இராணுவ கடமை-
கள ைற்றும பபாறுப்புகளில் கலந்து பகாள-
வமதாடு, கலாோரம ைற்றும பாதுகாப்புத் 
துமைகளிலும ைற்றும பயனுள்ள பிைபணி-
களிலும கலந்து பகாண்டார். மதசிய ைற்றும 
நாடு கடந்த பிராந்திய நலன்களின் ஒருஙகி-
மைப்மப அவர் நமபினார். மவறு வார்த்-
மதகளில் கூறுவதானால், அவர் ஈரானிய 
எல்மலகளுக்குளளும அமதச் சுற்றிய பாது-
காப்பிலும மிகுந்த அக்கமை பகாண்டார்.  

அமதேையம பிராந்தியத்தின் பாதுகாப்பு 
ைற்ை பகுதிகளின் உரிமைகம்ளப் பாதுகாப்-

பமத தானாகமவ உறுதி பேயயும என்று நம-
பினார்.பிராந்திய பாதுகாப்மபப் மபணுவதற்கு 
இராஜதந்திரமை சிைந்த வழி என்று அவர் உறு-
தியாக நமபினார். இந்த அணுகுமுமை அவரது 
பேயல்பாட்டு மவறுபாடுகம்ளக் காட்டுகிைது. 
நாட்டிற்கு ஆதரவாக ஒரு நிமலயான ஒழுஙமக 
நிறுவும மபாதும அவர் அச்சுறுத்தல்கம்ளத் 
தவிர்த்தார். பாதுகாப்புக் பகாளமகமய உரு-
வாக்குவதற்கான இராஜதந்திர மபச்சுவார்த்மதக-

ளுக்கான ஆதரமவ அவர் முன்பைாழிந்தார். 
எதிரிகளின் விரிவாக்கத் திட்டஙகம்ளயும பிரி-
விமனவாத இயக்கஙகம்ளயும முறியடிக்க 
அவரால் முடிந்தது.  

மைற்கு ைற்றும பைாோட்டின் உ்ளவுத்-
துமை மேமவகள ைற்றும ஐ.எஸ.ஐ.எஸ 
இன் பயஙகரவாத கூறுகம்ள ைத்திய கிழக்-
கிலிருந்து அகற்றுவதில் பவற்றி கண்டார். 
ைற்றும ஐ.எஸ.ஐ.எஸ பினாமி யுத்தத்தின் 
மூலம இஸமரல் அமடய விருமபிய "மநல் 
முதல் யூப்ரடீஸ வமர" என்ை கனவு ஒரு 
இழந்த இலட்சியைாகும என்பமத சிமயானிே 
ஆட்சி புரிந்து பகாள்ள மவத்தது. அபைரிக்க 
தமலமையிலான மைலாதிக்க அமைப்பின் 
விருப்பைான கட்டமைப்பு சித்தாந்தத்மத 
ேர்தார் சுமலைானி பல்மவறு மதசிய, பிராந்-
திய ைற்றும உலக்ளாவிய ைட்டஙகளில் ஒரு 
விரிவான பேயற்பாட்டின் மூலம ேவாலுக்கு 
உட்படுத்தினார். இவர்க்ளது இந்த ேர்வமதே 
மைலாதிக்க திட்டத்திற்கு பபரும ேவாலாக 
இருக்கின்ைது என்பதனாமலமய ஈரானுக்கு 
பபரும பபாரு்ளாதாரத் தமடகம்ள விதித்துள-
்ளது. ஈரான் இன்று முகம பகாடுத்துள்ள கஷ்-
டஙகளுக்கும இதுமவ காரைைாகும.  

கருத்தியல் துமையில் அரசியல் மபாக்மக 
ஈரானுக்கு ஆதரவாக ைாற்றுவதில் சுமலைானி 
பவற்றி கண்டார். இமவ சுமலைானியின் சில 
தனித்துவைான குைஙக்ளாகும, இது ேர்வ-

மதே அரஙகில் தியாகி சுமலைானியின் ைதிப்மப 
உயர்த்தியது, இதயத்தில் பதிந்த இந்த த்ளபதி-
யின் ஆளுமையின் ைகத்துவம ஈரானியர்கம்ள 
ைட்டுைல்ல, ைத்திய கிழக்கு ைக்கம்ளயும, சுதந்-
திரத்மத விருமபும உலகம முழுவமதயும வியப்-
பில்ஆழத்தியது.

ஜனாதிபதியின் 'சுபீட்ேத்தின் மநாக்கு' 
திட்டத்திற்கமைய ேமுர்த்தி திமைக்-
க்ளத்தினால் இரண்டு இலட்ேம 

குடுமபஙகளின் ைமனப்பபாரு்ளாதாரத்மத 
கட்டிபயழுப்பும மவமலத்திட்டம பிரமதே 
பேயலகஙகள மதாறும நமடபபற்று வரு-
கின்ைது. இதற்கமைய கல்முமன வடக்கு 
பிரமதே பேயலகப் பிரிவில் பதரிவு பேய-
யப்பட்ட குடுமபஙகளுக்கான வாழவாதார 
உதவிகள கல்முமன வடக்கு தமலமைக் 
காரியாலய முகாமையா்ளர் வி.சிறிநாதன் 
ஒழுஙகமைப்பில் பிரமதே பேயலா்ளர் 
ரி.மஜ.அதிேயராஜ் தமலமையில் வழஙகப்-
பட்டு வருகின்ைன.

ஈரானின் உயர்ைட்ட பயஙகரவாத 
எதிர்ப்புத் த்ளபதி பலப்டினன்ட் 
பஜனரல் காசிம சுமலைானி ஈராக் 

தமலநகரில் படுபகாமல பேயயப்பட்ட 
பிைகும, அநீதிமயயும அடக்குமுமைமய-
யும எதிர்க்க ைக்கம்ளத் பதாடர்ந்து ஊக்கு-
விப்பார் என்று அபைரிக்காமவச் மேர்ந்த 
எழுத்தா்ளரும அரசியல் விைர்ேகருைான 
பகவின் பாபரட் கூறுகிைார்.

கிராமிய தைாருைாதாரதபத 
கடடிதயழுப்பும் திடடஙகள்

ஈரானின் உயரமடட ையஙகரவைாத
எதிரப்புத தைைதி தலப்டினன்ட 
தெனரல காசிம் சுபலமானி 
மப்றந்து இரு வைருட நிப்றவு அப்துல்லா...?

-கலாநிதி
நல்மலயா குைரகுருபரன்...?
(முன்னாள் மேல் ோகாணசபப உறுப்பினர்)  

தபைவர், தமிழ் மதசிய பணி சபப

அநீதி, அடக்குமுப்றபய எதிரக்க மரணததின் பின்பும்
மக்கபை  ஊக்குவிப்ைார  ஷஹீத காஸிம் சுபலமானி

கலமுபன வைடக்கில 
60 இலடசம் ரூைா
தைறுமதியான
வைாழ்வைாதார
உதவிகள் வைழஙகல
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அதிபர் - ஆசிரியர் சமபள...
சம்பள நிர்ணய சப்பக்கு சமரப்பிக்்கப்-
்பட்ட முன்மொழிவு்கபள அடிப்்பப்ட-
யொ்கக் ்்கொளளவும தீரமொனிக்்கப்்பட-
டுளளது.  

குறித்த யயொசபைபய நப்டமுபைப்-
்படுததுவ்தைக்்கொ்க 2022 ஆம ஆண்டு 
வரவு ்சலவுததிட்டததின மூலம 
ய்தபவயொை நிதிபய ஒதுக்கீடு ்சய்-
வ்தற்கும ந்டவடிக்ப்க எடுக்்கப்்பட-
டுளளது.  

2018 ஆம ஆண்டில்   சம்பள முன-
்மொழிவு்கபளத ்தயொரிக்கும ய்பொது 
ஆசிரிய ஆயலொச்கர யசபவ நிறுவப்்ப-
்டொபமயொல், குறித்த யசபவக்்கொை சம-
்பளததிட்டதப்த உளள்டக்கி அதி்பர, 
ஆசிரியர யசபவ்களின சம்பள முரண்-
்பொடு்கபள நீக்குவ்தற்கு இயலுமொை   
வப்கயில் ்்பொது நிரவொ்க சுற்ைறிக்-
ப்கபய திருத்தம ்சய்யவும அங்கீ்கொ-
ரம வழங்்கப்்படடுளளது.

இந்தியாவிலிருந்து CTBக்கு...
முற்கூடடிய ்தப்கபம்கபளக் ்்கொண்்ட 
03 நிறுவைங்்களி்டமிருந்து ய்பொடடி 
விபலமுறி்கள ய்கொரப்்படடுளளை. 
அபமசசரபவயொல் நியமிக்்கப்்படடுளள 
நிரந்்தர ்்பறுப்கக் குழுவொல் சமரப்பிக்-
்கப்்படடுளள ்பரிந்துபர்களுக்்கபமய 
32 ஆசைங்்கபளக் ்்கொண்்ட 500 ்பஸ்க-

பளக் ்்கொளவைவு ்சய்வ்தற்கு தீரமொ-
னிக்்கப்்படடுளளது. விபலமுறி்களின 
மதிப்்பொய்வின பினைர இந்தியொவின 
அயசொக் யலலனட ்கம்பனிக்கு வழங்கு-
வ்தற்கு ய்பொக்குவரதது அபமசசர சமரப்-
பித்த யயொசபைக்கு அபமசசரபவ அங்-
கீ்கொரம வழங்கியுளளது. 

இருபது நாடுகளில்...
20 நொடு்கள ்படடியலி்டப்்படடுள-
ளது. அ்தன்படி ஆனடிகுவொ மற்றும 
்பொரபு்டொ ்தளமொ்க ்்கொண்்ட யமற்-
கிந்திய தீவு்கள, லததீன அ்மரிக்்க 
நொ்டொை சிலி, பிரொனஸ, கிரீன-
லொந்து, பினலொந்து, இத்தொலி மற்றும 
இலங்ப்க ஆகிய நொடு்கள இந்்த ்பட-

டி ய லு க் கு ட ்ப டு த ்த ப் ்ப ட டு ள ள து . 
யமலும அந்்தப் ்படடியலில் இலங் -
ப்கயின ்கவரசசி்கரமொை ்க்டற்்கபர -
்கள, ய்தயிபல ய்தொட்டங்்கள மற்றும 
சுபவயொை உ்ணவு்கள ்பற்றியும குறிப் -
பி்டப்்படடுளளபம வியச்ட அமசமொ -
கும.

சர்வததச நாணய நிதியத்துடன்...
்்தரிவிததுளளொர. நிவொர்ணம ்்பற்-
றுக்்்கொடுக்கும ்்பொறுப்ப்ப ஓர 
அபமசசரி்டமும, ஒரு நொடு அல்லது 
ஒரு நிறுவைதது்டன ்கலந்்தொயலொசிக்-

கும ்்பொறுப்ப்ப  அபமசசர்கள குழு-
வி்டமும வழங்்க   அபமசசரபவக் கூட-
்டததில் தீரமொனிக்்கப்்பட்ட்தொ்க அவர 
யமலும ்்தரிவித்தொர. 

அரமச விைர்சித்தமையால்...
அபமசசரபவ முடிவு்கபள அறி -
விக்கும ஊ்ட்க மொநொடடில் விை -
வப்்பட்டது. இ்தற்குப் ்பதிலளித்த 
அபமசசர, அபமசசரபவ ஊ்ட்க 
மொநொடடுக்கு வரும வழியில் ்தொன 
இந்்த ்சய்திபய அறிந்ய்தன. இது 
்பற்றி யநற்பைய (யநற்று முனதிைம 
நப்ட்்பற்ை) அபமசசரபவ கூட்டத -
தில் ஆரொயப்்ப்டவில்பல. ஜைொதி்ப-
திக்கு ய்தபவயொைொல் எனபை கூ்ட 
நீக்்க முடியும. அரசின ்சயற்்பொடு-
்கபள விமரசித்த்தொல் ்தொன அவர 
நீக்்கப்்பட்ட்தொ்க எங்கும ்்தரிவிக்-
்கப்்ப்டவில்பல. அபமசசர்களொை 

உ்தய ்கமமமபில மற்றும விமல் 
வீரவங்ச ஆகியயொர கூ்ட அபமச-
சரபவ முடிவு ஒனறு ்்தொ்டரபில் 
நீதிமனைம ்சனறுளளைர. நொனும 
்பல அபமசசரபவ்களில் இருந்துள-
யளன. அரசின குபை்பொடு்கபள 
விமரசிக்்க முடியும. அ்தற்குத ்தப்ட 
கிப்டயொது. அவதூறு ்சய்வப்த 
ஏற்்க முடியொது. சுசில் பியரம 
்ஜயந்த அரபச விமரசித்த்தொயலயய 
நீக்்கப்்பட்டொ்ரனை குற்ைசசொடடு 
்தவைொைது. இ்தற்்கொை ்கொர்ணம 
ஓரிரு திைங்்களில் ்்தரியவரு்மன-
றும அவர குறிப்பிட்டொர. 

ைாகாண சமபத் ததர்தலுக்கும...
ய்தர்தபல ந்டததுமொறு எந்்த்வொரு  

நொடடிைதும அழுத்தங்்களும எமக்கு 
பிரயயொகிக்்கப்்ப்டவில்பல எைவும 
அபமசசர கூறிைொர.  

அபமசசரபவ முடிவு்கபள அறிவிக்-
கும ஊ்ட்க மொநொடடில் எழுப்்பப்்பட்ட 

ய்களவிக்குப் ்பதிலளித்த அபமசசர, 
எந்்த ஒரு அழுத்தங்்களுக்கும அடி்ப-
ணிய மொடய்டொம. மக்்களுக்கு நிவொ-
ர்ணம வழங்்கயவ இந்்த சலுப்க்கள 
வழங்்கப்்படுகிைது எை அபமசசர 
உ்தய ்கமமனபில   ்்தரிவித்தொர.

தமிழக மீனவர்களுக்கு...
உத்தரவின ய்பரில் விளக்்கமறியலில் 
பவக்்கப்்பட்டைர.  யநற்று ்சவவொய்க்-
கிழபம இரண்்டொவது ்தவப்ணயொ்க 
இவ வழக்கு ஊர்கொவற்துபை நீ்தவொன 
நீதிமனைததில் நீதி்பதி ்ஜ.்கஜநிதி்பொ-

லன முனனிபலயில் எடுததுக்்்கொள-
ளப்்பட்ட ய்பொது, 13 ்தமிழ்க மீைவர-
்களின விளக்்கமறியபல எதிரவரும 
18ஆம தி்கதி வபரயில் நீடிதது நீதி்பதி 
உத்தரவிட்டொர.  

02ஆவது தடாஸ் பபற்ற...
பவரொலஜி துபையின ஆயலொச்கர, 
பவததியர நதீ்கொ ஜைய்க ஊ்ட்க-
்மொனறு ்்தரிவிததுளளொர.  

புற்றுயநொய் மற்றும மொற்று அறுபவ 
சிகிசபச யநொயொளி்கள ய்பொனை யநொ்ய-
திரப்பு குபை்பொடுளளவர்கள மற்றும 
சில யநொ்யதிரப்புத ்தடுப்பு மருந்-
து்கபள உட்்கொள்பவர்கள மூனறு 
மொ்தங்்கள ்கொததிருக்்கொமல், இரண்்டொ-
வது ய்டொஸில் இருந்து ஒரு மொ்தததிற்-
குப் பினைர பூஸ்டர ய்டொபைப் ்்பை 
முடியு்மை அவர அறிவிததுளளொர.  

்்கொயரொைொ பவரஸின ஒமிக்யரொன 

மொறு்பொடடின ்தொக்்கதப்த அபைவரின 
யநொய் எதிரப்பு சக்திபய அதி்கரிப்்ப்தன 
மூலம குபைக்்க முடியும எனறு அவர 
யமலும கூறிைொர.  

எவவொைொயினும ்தடுப்பூசி ் சலுத்தப்-
்பட்ட சமூ்கததிைரிப்டயயயும ஒமிக்-
யரொன மொறு்பொடு யவ்கமொ்க ்பரவக்கூடும 
எனறும அவர சுடடிக்்கொடடிைொர.  

அதய்தொடு, ஒமிக்யரொன மொறு்பொட-
டின அதி்க ்பரவல் ்கொர்ணமொ்க, பவத-
தியசொபலயில் அனுமதிக்்கப்்படு்ப-
வர்களின விகி்தம அதி்கரிக்்கக்கூடும 
எனறும அவர குறிப்பிட்டொர. 

ததாடடத் பதாழிலாளர்களுக்கு...
ஊ்ட்கவியலொளர மொநொடு யநற்று(04) 
்்கொளளுப்பிடடியிலுளள அவரது 
அபமசசு ்கொரியொலயததில் நப்ட்்பற்-
ைய்பொய்த அவர இவவொறு ்்தரிவித-
்தொர.  

அவர அங்கு யமலும ்்தரிவிக்ப்க -
யில், - நொடு ்தற்ய்பொதுளள சூழ்நிபல-
யில் மக்்கள மீதுளள சுபமபய குபைப்-

்ப்தற்்கொ்கயவ இந்்த ந்டவடிக்ப்கபய 
அரசொங்்கம எடுததுளளது.அரசொங்்கத-
தின இச்சயபல வரயவற்கியைன.

இ்தபை ்கண்்கொணிப்்ப்தற்கு எைது 
அபமசசில்   அதி்கொரி்கள நியமிக் -
்கப்்படடு மக்்களுக்கு உரிய ்பயபை 
அப்டய ந்டவடிக்ப்க எடுக்்கப்்படும 
எைவும ்்தரிவித்தொர. 

எதிர்க்கடசித் தமலவர் சஜித்...
ஐ.ம.ச  ்தபலவர சஜித பியரம்தொ-

சவின எண்்ணக் ்கருவில் உருவொை 
''பிர்பஞசம'' திட்டததின ஊ்டொ்க 
்பொ்டசொபல மொ்ணவர்களுக்்கொை டிஜிட-
்டல் ்கற்ைல் உ்ப்கர்ணங்்கள வழங்கும 
திட்டததில் திருய்கொ்ணமபலயில் 
நொனகு ்பொ்டசொபல்கள உளவொங்்கப்-
்படடு அ்தபை உததியயொ்கபூரவமொ்க 
ப்கயளிக்கும நி்கழ்வுக்்கொ்க அவரது 
விஜயம அபமந்திருந்்தது.  

திருமபலக்கு வருப்க்தந்்த அவர 
திருய்கொ்ணமபல ய்கொய்ணஸவர ஆல-
யததில் நப்ட்்பற்ை வியச்ட பூபஜ 
வழி்பொடடில் ்கலந்து்்கொண்்டபினைர 
திருய்கொ்ணமபல சொம்பல்தீவு ்தமிழ் 
விததியொலயததில்   டிஜிட்டல் ்கற்ைல் 

உ்ப்கர்ணங்்கள வழங்கு்தல் மற்றும 
்பொ்டசொபலயின ்கணினி அபை என்பை 
உததியயொ்கபூரவமொ்க திைந்து பவதது 
்பொ்டசொபலயின அதி்பர பவரமுதது 
்கமலநொ்தனி்டம ப்கயளித்தொர.  

இந்நி்கழ்வில் திருய்கொ்ணமபல 
மொவட்ட ்பொரொளுமனை உறுப்பிைர 
இமரொன ம்கரூப், புததி்க ்பததிரை, 
கிழக்கு மொ்கொ்ண முனைொள மொ்கொ-
்ணசப்ப உறுப்பிைர பவததியர 
அரு்ண,பிரய்தச சப்ப உ்ப ்தவிசொளர 
மு்கமமட ்நௌ்பர,பிரய்தச சப்ப உறுப்-
பிைர ்வளபளத்தமபி சுயரஷ் மற்றும 
ஐக்கிய மக்்கள சக்தி ்கடசி ஆ்தரவொளர-
்கள, ்சயற்்பொட்டொளர்கள எை ்பலர 
்கலந்து்்கொண்டிருந்்தைர. 

சுைந்திரன் MPமய விவாதத்திறகு...
யமற்்கண்்டவொறு அவர  குறிப்பிட்டொர. 

யமலும ்தைது ்கருததில் அவர குறிப்பிட-
்ட்தொவது, “்தற்ய்பொது ்தமிழ் ய்பசும ்கடசி்க-
ளிைொல் யமற்்்கொளளப்்படும ்கலந்துபர-
யொ்டல், அது ்்தொ்டரபில் ப்கயொளப்்படும 
ஆவ்ணங்்கள கூ்ட எமக்கு ்கொண்பிக்்கப்்ப-
்டவில்பல. இவவொறு ்தொன 1987 ஆண்டு 
கூ்ட இலங்ப்க இந்திய ஒப்்பந்்தம முஸலிம 
்தரப்பிற்கு சரியொ்க ்கொட்டப்்ப்டொது  ஒப்்பந்-
்தம ்சய்யப்்பட்டது. 13ஆவது சீரதிருத்தச 
சட்டமூலமொைது ்தபலவர அஸரப் உட்ப்ட 
கிழக்கு மொ்கொ்ண முஸலிம்களும முழுபம-

யொ்க எதிரத்த ஒரு சட்டமூலமொகும. ்தற்-
ய்பொப்தய ஒப்்பந்்த ந்கலும வ்டக்கு கிழக்கில் 
பிைந்்த எந்்த்வொரு ்பொரொளுமனை உறுப்-
பிைர்களுக்கும கூ்ட ்பொரபவக்்கொ்க வழங்-
்கப்்ப்டவில்பல. இது ்்பரும ்கவபலபய 
ஏற்்படுததி இருக்கினைது. எையவ இது 
்்தொ்டர்பொ்க வீண் சந்ய்த்கங்்கள எழுந்துள-
ளை. ்பொரொளுமனை உறுப்பிைர எம.ஏ.சு-
மந்திரன முடிந்்தொல் எனனு்டன விவொ்தத-
திற்கு வரடடும .இது ்்தொ்டரபில் நொன 
மக்்களுக்கு உண்பமபய ்சொல்ல   ்தயங்்க 
மொடய்டன” எைத ்்தரிவிததுளளொர. 

வாயுசீராக்கி... (3ஆம பக்கத் பதாடர்)

குளிரூடடி்கபள திருததும ்பணியில் ஈடு்ப -
டும ்்தொழிநுட்பவியொளர ்மொஹமட ஹிஷொம 
எை அப்டயொளம ்கொ்ணப்்படடுளளொர. குறித்த 
யஹொட்டல் ஒனறின மூனைொவது மொடியில் உளள 
உ்ணவ்கம ஒனறில் இந்்த ்வடிப்பு சம்பவம 
இ்டம்்பற்றுளளது.்கண்டி ்்பொலிைொர யமலதி்க 
விசொரப்ண்கபள யமற்்்கொண்டு வருகினைைர.
உயிரிழந்்தவர யஹொட்டலில் ்பணிபுரி்பவர அல்ல 
எனறும, வொயு சீரொக்கிபய புதுப்பிற்்ப்தற்்கொ்க 
நியமிக்்கப்்பட்ட நிறுவைத்தொல் அவர யஹொட்ட-
லுக்கு அனுப்்பப்்படடுளள்தொ்க யஹொட்டல் நிர -
வொ்கம ்்தரிவிததுளளது.

பபாலிஸ்... (3 ஆம பக்கத் பதாடர்)

்பரிந்துபரக்்கப்்படடுளள ்கம்பனி்களி்டம 
ய்பொடடி விபலமுறி ய்கொரப்்படடுளளது. 
அபமசசரபவயொல் நியமிக்்கப்்படடுளள நிரந்்தர 
்்பறுப்கக் குழுவின ்பரிந்துபரக்்கபமய, இந்்த 
விபலமனுக்ய்கொரல் இந்தியொவின மயஹந்திரொ 
்கம்பனிக்கு வழங்குவ்தற்்கொ்க ்்பொதுமக்்கள ்பொது -
்கொப்பு அபமசசர சமரப்பித்த யயொசபைக்ய்க 
அபமசசரபவ அங்கீ்கொரம வழங்கியுளளது.

ஜனாதிபதி சரியான...  
இது ்்தொ்டரபில் ்கருததுத ்்தரிவித்த அவர,அரசின 

்்கொளப்க்களில் ்தவறு இருந்்தொல், அப்தப் ்பற்றி ய்பச 
உரிய இ்டங்்கள உளளை. அது ்பற்றி அபமசசரபவயில் 
ய்பசலொம.

யமலும, இரொஜொங்்க அபமசசர்கள ஜைொதி்பதிபய சந்-
திக்கினைைர. அந்்த சமயங்்களில் அப்தப் ்பற்றி ய்பசலொம. 
அவர்கள ஒரு குழுவுக்்கொ்க விபளயொடிைொல், அந்்த குழு-
வுக்குள ய்பச யவண்டும. அவர்கள ்வளியில் ய்பசக்கூ-
்டொது. மூத்த அபமசசர்கள எனை முபையில் மற்ைவர்க-
ளுக்கு முனனு்தொர்ணமொ்க இருக்்க யவண்டும. ஜைொதி்பதி 
சரியொை முடிபவ எடுததுளளொர. இது முனையர எடுத-

திருக்்க யவண்டிய முடிவு. அபமசசரபவயின கூடடுப் 
்்பொறுப்ப்ப புரிந்து ்்கொளளொமல் அபமசசுப் ்ப்தவிபய 
வகிப்்பது ஏற்புப்டய்தல்ல. ்வளியில் ்சய்யும அரசி-
யபல அபமசசரபவயில் ்சய்ய முடியொது. அபமசசர-
பவக்குள எ்தபையும ய்பசி தீரததுக்்்கொளள ஜைொதி்பதி 
பூர்ண சு்தந்திரம வழங்கியுளளொர. இரொஜொங்்க அபமச-
சர்கள ஜைொதி்பதிபய சந்திக்கும ய்பொது ய்பச முடியும. 
ஆைொல் ்வளியில் ்சனறு விமரசிப்்பது ்தவறு.

ஜைொதி்பதிபய நமபி இந்்த நொடடின ்்பரும்பொனபம-
யொை மக்்கள அவருக்கு வழங்கிய ஆப்ணபயப் ்பொது-
்கொக்்க யவண்டும.

எமது அபமசசர்கள மததியில் ஒழுக்்கம இல்லொ-
மல் நொடடு மக்்களுக்கு ஒழுக்்கதப்த ்கடடி்யழுப்்ப 
முடியொது. அபமசசரபவ கூட்டததில் ய்பசப்்படும 
விஷயங்்கள ்வளியில் ய்பசப்்படுவதில்பல. ்பயமுறுத-
துவ்தற்்கொ்க நொம யொரும இவற்பைச ்சய்வதில்பல. 
அரசியல் ்சய்யத ்்தரிந்திருக்்க யவண்டும. அரசொங்-
்கததுக்குளயளயய அமரந்து எதிரக்்கடசி யவ்டம ய்பொ்ட 
யவண்டிய அவசியம இல்பல. இந்்த சம்பவதப்த விளம-
்பரப்்படுததுவதில் எதிரக்்கடசி்கள இப்ய்பொது முட்டொள்த-
ைமொை மகிழ்சசிபய அனு்பவிக்கினைை எனறும அவர 
குறிப்பிட்டொர.

கடந்த கால நமடமும்றமய...
முனபவக்்கப்்பட்ட ்கருததுக்்கபள ்கருததிற்்்கொண்டு பிர-
்தமர இவவொறு குறிப்பிட்டொர.  

இதுவபர ்கொ்ணப்்பட்ட ்சயல்முபைபய சில அதி்கொ-
ரி்களின விருப்்பததிற்ய்கற்்ப மொற்ை முயற்சிப்்ப்தனூ்டொ்க 
்நருக்்கடி்கள ஏற்்படு்மை சுடடிக்்கொடடிய பிர்தமர, அர-
சியல் யநொக்கில் ்சனறு அரசொங்்கதப்த அ்சௌ்கரியததிற்-
குட்படுத்தொது ்்தொழிற்சங்்கங்்களு்டன நிறுவை சட்டவி-
தி்களுக்்கபமவொ்க ்சயற்்படுமொறு சு்கொ்தொர அபமசசின 
அதி்கொரி்களுக்கு ஆயலொசபை வழங்கிைொர.  

பவததிய நிரவொ்கதப்த சியரஷ்்ட மற்றும ்கனிஷ்்ட எை 

இரு பிரிவு்களொ்க பிரிதது ்சயற்்படுத்தொது ஒயர அடிப்்ப-
ப்டயில் ்சயற்்படுததுவ்தற்கு ந்டவடிக்ப்க யமற்்்கொள-
ளுமொறு அரச பவததிய அதி்கொரி்கள சங்்கததின சொரபில் 
்கருதது ்்தரிவித்த வியச்ட பவததிய நிபு்ணர அனுருத்த 
்பொ்்தனிய இ்தனய்பொது முன்மொழி்வொனபை முன-
பவத்தொர.  

இந்்த சந்்தரப்்பததில்   சு்கொ்தொர அபமசசர ்்க்ஹலிய 
ரமபுக்்வல்ல, பிர்தமரின ்சயலொளர ்கொமினி  ்சைரத, 
சு்கொ்தொர அபமசசின ்சயலொளர வியச்ட பவததிய 
நிபு்ணர எஸ.எச.மு்ணசிங்்க, ய்தசிய சம்பள ஆப்ணக்-

குழுவின ்சயலொளர சந்திரொணி யசைொரதை, பிர்தம-
ரின யமலதி்க ்சயலொளர சமிந்்த குலரதை, சு்கொ்தொர 
யசபவ்கள ்பணிப்்பொளர நொய்கம பவததியர அயசல 
கு்ணரதை, அரச யசபவ, மொ்கொ்ண சப்ப்கள மற்றும உள-
ளூரொடசி அபமசசின ்பணிப்்பொளர நொய்கம சந்்தை குமொ-
ரசிங்்க, பிர்தமரின சியரஷ்்ட உ்தவி ்சயலொளர பிரியங்்க 
நொ்ணயக்்கொர, பிர்தமரின உ்தவி ்சயலொளர ்பொததிமொ 
ஃ்பரசொைொ, அரச பவததிய அதி்கொரி்கள சங்்கததின 
வியச்ட பவததிய நிபு்ணர அனுருத்த ்பொ்்தனிய உள-
ளிட்ட ்பலர ்கலந்து ்்கொண்்டைர.

அரசு வழங்கிய சலுமககளால்.... (3 ஆம பக்கத் பதாடர்)

்்பொருட்களுக்்கொை வரி்கபள ரதது ்சய்துளளது. 
அரச ஊழியர்களுக்்கொை, ஊய்வூதியம ்்பறுயவொர, 
சமுரததி ்்பறுயவொர மற்றும ஏபைபய ்்கொடுப்்பைவு 
்்பறுயவொர உட்ப்ட ்பல சலுப்க்கள ்்தொ்டரபில் முக்கிய 
தீரமொை்மொனபை நிதி அபமசசர ்்பசில் ரொஜ்பக்ஷ 
நொடடு மக்்களுக்கு அறிவித்தொர.  

இ்தன அடிப்்பப்டயில், அரச ஊழியர்களுக்கு யமலதி்க 
்்கொடுப்்பைவொ்க 5000 ரூ்பொ வழங்குவ்தற்கு அபமசச-

ரபவ தீரமொனிததுளளது, அதது்டன, ஓய்வூதியம ்்பறு-
்பவர்களுக்கும இந்்த ்்கொடுப்்பைவு வழங்்கப்்படும எை 
நிதி அபமசசர ்பசில் ரொஜ்பக்ஷ ்்தரிவிததுளளொர. 

ஜைவரி மொ்தம மு்தல் சமுரததி ்்பறுயவொருக்கு 1000 
ரூ்பொ யமலதி்க ்்கொடுப்்பைபவ வழங்்கவும தீரமொனிக்-
்கப்்படடுளளது. யமலும ்்பருந்ய்தொட்டத துபை சொரந்்த 
குடும்பங்்களுக்கு 1கியலொ ய்கொதுபம மொ 80 ரூ்பொ வீ்தம 
நிவொர்ண விபலயில் மொ்தொந்்தம 15  கியலொ வழங்்கப்-

்ப்ட இருப்்பது வரயவற்்கத்தக்்கது. அபைதது அததியொ-
வசிய உ்ணவுப் ்்பொருட்கள மற்றும மருந்து்களுக்கும 
வரி நீக்்கப்்படடுளள்தொ்க நிதி அபமசசர ்பசில் ரொஜ்பக் ஷ 
அறிவிததுளளபமயொல் மக்்களுக்கு யமலும நனபம்கள 
கிப்டக்்க உளளை. இந்்த நிபலயில் எதிரக்்கடசி ்தபலவர 
சஜித பியரம்தொச ்தபலபமயிலொை  ஐ.ம.ச கூட்டணி 
இனறு அதிரந்து ய்பொயுளள்தொ்க மரஜொன ்பளீல் எம.பி 
யமலும ்்தரிவிததுளளொர. 

இராஜாங்க அமைச்சு பதவி...
்்தரிவிததுளளொர. யநற்றுக்்கொபல ்கல்வி மறுசீரபமப்பு 
திைந்்த ்பல்்கபலக்்கழ்கம மற்றும ்்தொபலக்்கல்வி யமம-
்பொடடு இரொஜொங்்க அபமசசர ்ப்தவியிலிருந்து விலக்்கப்-
்பட்ட சுசில் பியரம ஜயந்்த ,  அபமசசிலிருந்து  ்வளியய-
றுமய்பொது ஊ்ட்கவியலொளர்கள எழுப்பிய ய்களவிக்கு 
்பதிலளித்த ய்பொய்த அவர இவவொறு ்்தரிவிததுளளொர.  

அபமசசரி்டம ஊ்ட்கவியலொளர்கள இவவொறு ய்களவி 
எழுப்பிைர. ய்களவி: - இரொஜொங்்க அபமசசயர உங்்க-
ளுக்கு எனை ந்டந்்தது?  

்பதில்-: எைக்கு எதுவும ந்டக்்கவில்பல. இனறு ்கொபல 
எைது இரொஜொங்்க அபமசசு ்ப்தவி நீக்்கப்்பட்ட்தொ்க அறிய 
முடிந்்தது. அது எைக்கு ்்பரிய வி்டயமல்ல. நொன 2000 
ஆம ஆண்டு அபமசசரொகியைன. ்பொரொளுமனைததிற்கு 
வந்்தவு்டயையய எைக்கு அபமசசு ்ப்தவி கிப்டத்தது. 
மூனறு ஜைொதி்பதியின கீழ் நொன ்க்டபம புரிந்துளயளன. 
எைக்்்கனறு ்சொந்்தமொ்க சட்டத்தரணி ்்தொழிலுளளது. 
நொபள மு்தல் நொன அ்தபை யமற்்்கொளயவன.  

ய்களவி: - இரொஜொங்்க அபமசசர ்ப்தவிபய நீக்்கப் 
ய்பொவ்தொ்க உங்்களுக்கு ஏற்்கையவ அறிவிக்்கப்்பட்ட்தொ?  

்பதில்: - அவவொறு அறிவிக்்கப்்ப்டவில்பல. இப்ய்பொ-
்்தல்லொம ஊ்ட்கங்்கள மூலயம அ்தபை அறிந்து்்கொளள 
முடிகினைது.  

ய்களவி: - உங்்கள ்ப்தவி விலக்்கலுக்கு கூைப்்படும ்கொர-
்ண்மனை?  

்பதில்:- அவவொறு ்கொர்ணங்்கபளக் கூையவண்டி அவசிய-
மில்பல. நிபையவற்று ஜைொதி்பதி ஒருவருக்கு ஒருவபர 
நியமிக்்கயவொ அவபர விலக்்கயவொ அதி்கொரம உண்டு.  

ய்களவி: - உண்பமயில் எனை ந்டந்்தது?  
்பதில்: - யநற்றுமுனதிைம நொன சந்ப்தக்கு ்சனை 

ய்பொது ஊ்ட்கவியலொளர்கள எனனி்டம ய்களவி எழுப்-
பிைர. ்்பொருட்களின விபல ்வகுவொ்க அதி்கரிததுள-
ள்தொ்க ்்தரிவித்தைர. ்பசபசமிள்கொய் ஒரு கியலொ 1200 
ரூ்பொவொ்க விற்்பபை ்சய்யப்்படுகிைது எை ்்தரிவித-
்தைர. அ்தற்கு நொன நொடடின விவசொய துபை ்்பயில். 

யமற்்்கொண்டுளள ்்கொளப்கயும ்்பயில் எைத ்்தரி-
விதய்தன. அ்தபை நொன மக்்கள சொரபியலயய ்்தரிவித-
ய்தன.  

ய்களவி:- இ்தற்கு முனைரும சில அபமசசர்கள அர-
சொங்்கதப்த விமரசிததுளளையர?  

்பதில்: - அபமசசரபவயில் இது்பற்றி ஏ்தொவது ய்பசப்-
்படடிருக்கும எை  நிபைக்கினயைன. அ்தற்்கொை ்்பொறுப்-
பு்கள வழங்்கப்்படடுளளவர்கபளப் ்பொரத்தொல் அவர்க-
ளுக்கு ்கல்வியின ் ்பறுமதி ் ்தரியொது என்பது ் ்தரிகிைது.

ய்களவி: - அரசொங்்கததிலிருந்து விலகி நீங்்கள எனை 
்சய்ய தீரமொனிததுளளீர்கள?  

்பதில்: - அரசொங்்கம எனை வப்கயில் நொன சியரஷ்்ட அர-
சியல்வொதியொ்க இல்லொமலிருக்்கலொம. அரசியல் எனை 
வப்கயில் நொன எைது ்்பொறுப்புக்்கபள சரியொ்க நிபை-
யவற்றியுளயளன. அ்தைொல் இப்ய்பொது ந்டந்்தபவ எைது 
எதிர்கொல அரசியலுக்்கொை ஆசீரவொ்தமொ்க முடியும, எை 
அவர  ்்தரிவித்தொர. (ை)

இலங்மகயின் பசுமை விவசாய...
ஆசிய ்பசுபிக் பிரொந்தியப் ்பணிய்கததின ்பணிப்்பொளரொ-

்கவும ்சயற்்படுகிைொர. ்க்டந்்த வரு்டதது்டன ஒப்பிடும-
ய்பொது, 2021 நிபலயொை அபிவிருததி அறிக்ப்கயின்படி 
இலங்ப்க யமலும ஏழு புளளி்கபளப் ்்பற்று, 165 நொடு்க-
ளில் 87ஆவது இ்டதப்தப் ் ்பற்றுளள்்தை, திருமதி விக்-
கிைரொஜொ சுடடிக்்கொடடிைொர.   

இந்நிபலபமபய யமலும யமம்படுததி, ்பசுபம 
விவசொய யவபலததிட்டததுக்்கொ்க ்வளிநொடடு மு்த-
லீட்டொளர்கபள ஈரப்்ப்தற்்கொை சொததியக்கூறு்கள ்்தொ்டர-

்பொ்கக் ்கலந்துபரயொ்டப்்பட்டது. ்்கொவிட19 ்்தொற்றுப் 
்பரவல் ்கொர்ணமொ்க ஏற்்படடுளள சமூ்க ்்பொருளொ்தொர 
்பொதிப்பு்கள ்்தொ்டரபில் உபரயொற்றும ய்பொது, நிபலய்ப-
ைொை அபிவிருததி இலக்கு்கபள அப்டந்து ்்கொளவ்தற்-
்கொ்க இலங்ப்க முன்ைடுதது வரும ந்டவடிக்ப்க்கபள 
ஜைொதி்பதி சுடடிக்்கொடடிைொர.   

"்கொலநிபல மொற்ைததுக்கு நிபலயொை தீரவு்களு்டன 
கூடிய ்பசுபம இலங்ப்கபய உருவொக்குவ்தற்்கொை ஜைொ-
தி்பதிச ்சயலணி மற்றும "்்பொருளொ்தொரப் புத்்தழுசசி 

மற்றும வறுபம ஒழிப்புக்்கொை ்சயலணி உளளிட்ட 
முபையொை ்கட்டபமப்பு ஒனறு இ்தற்்கொ்க ஏற்்படுத்தப்-
்படடுளள்்தை ஜைொதி்பதி ்்தரிவித்தொர.   

ஐக்கிய நொடு்கள சப்பயின இலங்ப்கக்்கொை வதிவி்டப் 
பிரதிநிதி ் ரொ்பரட ஜுஹ்கொம (Robert Juhkam), பிரதி வதி-
வி்டப் பிரதிநிதி மொலின ்ஹரவிக் (Malin Herwig), ஜைொ-
தி்பதியின ்சயலொளர பி.பீ. ஜயசுந்்தர, ஜைொதி்பதியின 
்தபலபம ஆயலொச்கர லலித வீரதுங்்க ஆகியயொர இந்்த 
நி்கழ்வில் ்கலந்து ்்கொண்டிருந்்தைர.

ஜனாதிபதி, அமைச்சர்களினால்...
அபைதது மக்்கபளயும உளவொங்கும வப்கயில் திட்டங்-
்கள முன்ைடுக்்கப்்படுகிைது.  

்க்டந்்த ்கொலததில் அரசொங்்கததின ்சலவீைங்்கள ்்பரு-
மளவு குபைக்்கப்்பட்டை. ஜைொதி்பதி மற்றும அபமச-
சர்கள ்சலவு்கபள குபைத்தய்தொடு புதி்தொ்க வொ்கை 
்்கொளவைவு, அலுவல்கம அபமப்்பது, ்வளிநொடடு 
்பய்ணம ்சல்வது என்பை நிறுத்தப்்பட்டை. எரி்்பொ-
ருள ்சலவும குபைக்்கப்்பட்டை. அரசொங்்கம முனமொதி-
ரியொ்க ந்டந்து ்்பருமளவு நிதிபய யசமித்தது. ஜைொதி்பதி 
மொததிரம 03 பில்லியன ரூ்பொபவ மிகுதிப்்படுததிைொர. 
அவவொறு யசமித்த நிதியய மக்்களுக்கு நிவொர்ணமொ்க 
வழங்்கப்்படுகிைது.  

அரச ்சலபவ மு்கொபமததுவம ்சய்து வீண்விர-
யதப்த குபைதது மக்்களுக்கு அவற்பை வழங்கும இந்்த 
திட்டம மக்்களுக்கு ்வளிப்்பப்டயொ்க ்்தரியொது. ஏற்-
றுமதி வருமொைம அதி்கரிததுளளது. 2022 ஆம ஆண்டு 

்்தொ்டரபில் சிைந்்த எதிர்பொரப்புளளது. ்வளிநொடடு 
ப்கயிருப்பு உயரந்துளளது. ்க்டந்்த ்கொலங்்களிலும 
்சலுத்த யவண்டிய ்க்டன்கபள அரசு ்சலுததியுளளது. 
எதிர்கொலததில் வழங்்க யவண்டிய ்க்டன மற்றும ்தவ-
ப்ண்கபள ்சலுததுயவொ்மன்பதில் சந்ய்த்கம ்்கொள-
ளதய்தபவயில்பல்யனறும அவர குறிப்பிட்டொர.  

இப்ண அபமசசரபவ ய்பசசொளர ்டளஸ அழ்கப்்்ப-
ரும குறிப்பிடுப்கயில், ் ்பொருளொ்தொர திட்ட்மொனறு அவ-
சியம என்பப்த ஏற்கியைொம. அடுத்த வொரம நிதி அபமச-
சின ்சயலொளர மற்றும மததிய வங்கி ஆளுநர அ்டங்கிய 
குழுவு்டனும ஆரவமுளள அபமசசர்களு்டனும மீள இது 
்பற்றி ஆரொயப்்ப்ட இருக்கிைது. ஆளும ்தரப்பு எம.பிக்்களு-
்டனும இது ்பற்றி ஆரொயப்்ப்ட இருப்்பய்தொடு எதிரக்்கடசி-
்களின யயொசபை்களும ்்பைப்்படும. ஆளும ்தரப்பிைர 
மடடுமனறி எதிரத்தரப்பிைபரயும அபழதது அவர்க-
ளின ்கருததுக்்கபள ்்பற்று உ்கந்்த திட்ட்மொனபை ்தயொ-

ரிக்்க அரசு ந்டவடிக்ப்க எடுக்கும. ்்பொருளொ்தொர ரீதியில் 
்பொதிக்்கப்்படடுளள ்தரப்பிைபர ்கருததிற்்்கொண்டு இந்்த 
நிவொர்ணத திட்டம வழங்்கப்்பட்டது. சமுரததி ்பயைொ-
ளர்களுக்கு சிறிய அளவிலொவது நிவொர்ணம கிப்டப்்பது 
்பொரிய ்பலமொகும. வீடடுத ய்தொட்டம அபமக்்க உ்தவி 
வழங்்கப்்ப்ட இருப்்பய்தொடு ஓய்வூதியம ்்பறு்பவர்களுக்-
கும சலுப்க வழங்்கப்்படடுளளது.  

நொம முன்ைடுக்்க இருக்கும ்பொரிய திட்டததின ஒரு 
அங்்கமொை இந்்த நிவொர்ண ்்பொதி வழங்்கப்்படுகிைது. 
்கஷ்்டமொை சூழ்நிபலயில் வழங்்கப்்படும இந்்த நிவொ-
ர்ணதப்த ்பொரொடடியொ்க யவண்டும. இ்தற்கு உ்கந்்த பிர-
சொரதப்த ஊ்ட்கங்்கள வழங்்க யவண்டும. நிரந்்தரமொை 
்்பொருளொ்தொர திட்டதப்த முன்ைடுக்்க யவண்டும.்தற்-
ய்பொப்தய நிபலபமயில் கிப்டத்த ஊக்்கமொ்க இ்தபை 
ஏற்்க யவண்டும. இ்தற்கு அபைவரும ஒததுபழப்பு 
வழங்்க யவண்டு்மனைொர.

நாடடில் உணவு தடடுபபாடு... (3 ஆம பக்கத் பதாடர்)
இந்்த நிபலயில் ஒரு கியலொ ் நல்லுக்கு யமலதி்க-

மொ்க 25 ரூ்பொ வழங்்க முடிவு ்சய்யப்்படடுளளது.  
மரக்்கறி மற்றும ்பழங்்களின விபல்களும உயரந்-

துளளை. இந்்த நிபலயில் வீடடுத ய்தொட்டங்்கள 
அபமதது ்பயிரி்ட நிதி உ்தவி வழங்்க முடிவு ்சய் -
யப்்படடுளளது.இ்தற்்கொ்க 31 பில்லியன ்சலவி்ட 
திட்டமி்டப்்படடுளளது.  

அததியொவசியப் ்்பொருட்கள மற்றும மருந்து 
வப்க்களுக்கு விதிக்்கப்்படும வரிபய முற்ைொ்க 
அ்கற்றி ்்பயரளவிலொை வரிவிதிக்்க முடிவு ்சய்-
யப்்படடுளளது. உளநொடடு உற்்பததி்களுக்கு 
்பொதிப்பு ஏற்்ப்டொ்த வப்கயில் இந்்த வரி நீக்்கம 
்சய்யப்்படும. உளநொடடில் அறுவப்ட சந்ப்தக்கு 
வரும ய்பொது இைக்குமதி ்்பொருட்களுக்கு வரி 
விதிக்்கப்்படும. அரசொங்்கம புதி்தொ்க எந்்த வரியும 
விதிக்்கொது.  

இபவ ்்தொ்டரபிலொை சுற்றுநிரு்பங்்கபள ்வளி -
யிடுவது ்்தொ்டரபில் அபமசசின ்சயலொளருக்கு 
்பணிப்புபர வழங்கியுளயளன.  

அந்நியச ்சலொவணி ப்கயிருப்பு வீழ்சசி ஏற்்பட -
டுளளது. நொடடுக்கு வருமொைம கிப்டக்கும துபை-
்களினூ்டொ்க எதிர்பொரத்த வருமொைம கிப்டக்்கொ்த-
்தொல் 14 ஆயிரம மில்லியன அ்மரிக்்க ்்டொலர 

நஷ்்டம ஏற்்படடுளளது. ஏற்றுமதி வருமொைம அதி -
்கரிததுளளது. ்வளிநொடடில் ்்தொழில் புரிவ்தற்கு 
்சல்யவொர ்்தொப்க குபைந்துளளது. 2,30 000 ய்பர 
வரு்டொந்்தம ்வளிநொடு ்சனறு வந்்தொர்கள. இந்்த 
வரு்டம 03 இலடசம ய்பர ் வளிநொடு ் சல்வர எை 
எதிர்பொரக்கியைொம.  

சுற்றுலொ ்பயணி்களின வருப்கயும அதி்கரிதது 
வருகிைது.  

இந்்த வரு்டம 2.5 மில்லியன சுற்றுலொ ்பயணி-
்கள வருவ்ரை எதிர்பொரக்கியைொம.15 துபை்களில் 
அதி்க வருமொைம எதிர்பொரக்கியைொம.  

யமொசடி வீண்விரயம என்பவற்பை குபைதது 
்கஷ்்டததிற்கு மததியிலும ்்பொருளொ்தொரதப்த ்பலப்-
்படுததி வருகியைொம. 6 மொ்த ்கொலததில் அபமசசுக் -
்களின ்சலவு்கபள குபைதது 53 பில்லியன ரூ்பொ 
யசமிததுளயளொம. வீண் விரயங்்கள குபைக்்கப்-
்படடுளளை. இ்தன மூலம மக்்களுக்கு நிவொர்ணம 
வழங்்க முடிந்துளளது.  

உல்க வங்கி, ஆசிய அபிவிருததி வங்கி மற்றும 
சரவய்தச நொ்ணய நிதியம உ்டன ய்பசி வருகியைொம. 
சீைொ,ஐப்்பொன, இந்தியொ ய்பொனை நொடு்களு்டனும 
ய்பசி வருகியைொம.இ்தற்்கொ்க அபமசசர்கள சிலபர 
நியமிக்்க ஜைொதி்பதி முடிவு ்சய்துளளொர.

வடக்கு அரச... (3 ஆம பக்கத் பதாடர்)

அவர யமலும ்்தரிவிக்ப்கயில், அண்பமக்்கொலமொ்க 
்கொபரந்கர பிரய்தசததில் மி்கச சிைந்்த சுற்றுசசூழலுக்கு-
்கந்்த ்பொது்கொப்புத திட்டங்்களும, ்வற்றி்கரமொை அபி-
விருததித திட்டங்்களின கீழ் வடி்கொன அபமப்பு்களும, 
்நடுஞசொபல்களும மி்க உயரந்்த மட்டததில் இருந்து 
்தற்ய்பொது ்சயலிழந்து ்கொ்ணப்்படுகினைது.   

 எையவ, வ்டமொ்கொ்ணததில் சுற்ைொ்டல் ்பொது்கொப்பு 

மற்றும ்பொது்கொப்பு ்்தொ்டரபிலொை வியச்ட நி்கழ்சசித 
்்தொ்டர்கபள எதிரவரும 07ஆம தி்கதிக்கு முனைர ்தயொ-
ரிதது ்தமக்கு சமரப்பிக்குமொறும, அது எவவொறு நப்டப்-
்்பறுகினைது என்பப்த ்தமக்கு ்்தரியப்்படுததுமொறும 
வ்டமொ்கொ்ண ஆளுநர ஜீவன தியொ்கரொஜொ ய்கடடுக் 
்்கொண்டுளளொர.   

சுற்ைொ்டல் மற்றும ்பொது்கொப்பு யவபலததிட்டங்்க-

ளுக்கு ஆ்தரவளிக்்கொ்த வ்டமொ்கொ்ணததிலுளள அபைதது 
அரச உததியயொ்கத்தர்கள மற்றும ்சயலொளர்கள மீது 
எதிரவரும ்்பப்ரவரி 18ஆம தி்கதிக்கு பினைர சட்ட ந்ட-
வடிக்ப்க எடுக்குமொறு வ்டமொ்கொ்ணததுக்கு ்்பொறுப்்பொை 
சியரஷ்்ட பிரதி ்்பொலிஸ மொஅதி்பர மற்றும ்்பொலிஸ 
அதி்கொரி்கள உட்ப்ட அபைவருக்கும ஆளுநர ஜீவன 
தியொ்கரொஜொ ்பணிப்புபர விடுததுளளொர.

இன்ம்றய தமலவர்களால்... (3 ஆம பக்கத் பதாடர்)

இக்்கட்டொை ்நருக்்கடியொை நிபலயில் இருந்து 
நொடப்ட இவர்கள மீட்்டடுததுளளைர    எனறும அவர 
்்தரிவித்தொர. இலங்ப்க ஒலி்பரப்புக் கூடடுத்தொ்பைம 
96 வரு்ட நிபைபவ நிபைவு கூரும இசசந்்தரப்்பததில் 
திை்கரனுக்கு அவர வழங்கிய வியச்ட யநர்கொ்ணலின 
ய்பொய்த இவவொறு ்்தரிவித்தொர. நொடடின ்தற்ய்பொப்தய 
நிபல ்்தொ்டரபில் யமலும ்்தரிவித்த அவர; உல்க 

நொடு்கள ்பலவற்றில் ்்பரும ்நருக்்கடி நிபலபமயய 
்கொ்ணப்்படுகிைது. சில நொடு்களில் உ்ணவினறி மக்்கள ்பட-
டினியொல் வொடுகினைைர. அந்்த நொடு்களில் வயல்்களும 
கிப்டயொது. ்வளிநொடு்களிலிருந்து ்்பொருட்கள இைக்கு-
மதியும கிப்டயொது. விமொை நிபலயங்்கள மூ்டப்்படடுள-
ளை. எமது நொடப்டப் ்்பொறுத்தவபர ்்கொயரொைொ சூழ்-
நிபலபய மி்கவும ்கஷ்்டப்்படடு ்க்டந்து வந்துளயளொம. 

எமது ஜைொதி்பதி எந்்த வப்கயிலொவது ்வளிநொடு்களி-
லிருந்து ்தடுப்பூசி்கபள ்்கொளவைவு ்சய்து மக்்களின 
உயிர்கபளப் ்பொது்கொததுளளொர.   

சிைந்்த ்கல்வி அறிவுளள உறுப்பிைர்கபள ்பொரொளு-
மனை உறுப்பிைர்களொ்க மக்்கள ய்தரந்்்தடுக்்கத ்தவறிய-
்தன விபளயவ மக்்கள இனறு ்கஷ்்டதப்த எதிர்்கொளவ-
்தற்கு ்கொர்ணம எனறும அவர யமலும ்்தரிவித்தொர.(ை)
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உள்நாட்டில் ப�நாருத்தி தயநாரிக்கப்-
�டும் மஹிந்திரநா ப�நாபேபரநா சிட்டி 
பிகஅப்புக்களுக்கநான அசல்  உ�்கரண 
டயரநா்க  CEAT  பரடியல்  டயர் அறி-
விக்கப்�ட்டுள்ளது

CEAT   ்க்ளனி ப�நால்டிங்கஸ் 
இேங்்்கயில் ப�நாபேபரநா சிட்டி 
பிகஅப்புக்களுக்கநான அசல் உ�்கர-
ணங்்க்்ள தயநாரிப்�வர்்களுக்கநான 
நியமனத்்த ப�ற்று அதன் உள்நாட்டு 
பரடியல் டயர் உற்�த்தியில்  இன்னு-
பமநாரு ் மல்்கல்்ே அ்டந்துள்ளது. 

இந்த ப�நாபேபரநா சிட்டி பிகஅப் 
வநா்கனங்்கள மஹிந்திரநா ரூமஹிந்திரநா 
இந்தியநா நிறுவனம் மற்றும் ஐடியல் 
பமநாட்டர்சின் கூட்டுச் பசர்க்்கயின் 
மூேம் இேங்்்கயில் ப�நாருத்தி தயநா-
ரிக்கப்�டுகின்்றன. 

இரு நிறுவனங்்களுககி்டயிேநான   
உடன்�டிக்்கயின் அடிப்�்டயில் 
மத்து்கம,பவலிப்ப�ன்்னயிலுள்ள 
மஹிந்திரநா ஐடியல் ேங்்கநா ஓட்டபமநாட்டிவ் ப�நாருத்து்ம-
யத்தில் ப�நாருத்தித் தயநாரிக்கப்�ட்டு �நாவ்னககு வரும் 
அ்னத்து மஹிந்திரநா ப�நாபேரசிட்பிகஅப்புக்களுககும் ்க்ள-
னியிலுள  ்க்ளனிடயர் பதநாழிற்சநா்்ளயில் தயநாரிக்கப்�டும்   
டயர்்கப்ள ப�நாருத்தப்�டும்.

CEAT ்க்ளனி நிறுவனத்தின் மு்கநா்மத்துவ �ணிப்�நா-
்ளர்  ரவி டட்ேநானி இந்த உடன்�டிக்்க�ற்றிக குறிப்பி-
டும்ப�நாது’மஹிந்திரநாமற்றும் ஐடியல் பமநாட்டர்ஸ் கூட்-
டுருவநாக்கத்தின் உளளுர் ப�றுமதிபசர்ப்பின் முயற்சிககு 

�ங்்களிப்�தில் மகிழ்ச்சிய்ட-
வபதநாடு,எம்மநால் பசயயமுடியு-
மநானதில் மி்கச் சி்றந்ததநான - உள-
்நாட்டு தன்்ம்களுககு ஏற்்றதநா்க 
வடி்மக்கப்�ட்டு,நுட்�மநா்க 
உருவநாக்கப்�ட்ட உயர்தரமநான 
டயர்்க்்ள உற்�த்திபசயவதன் 
மூேம்,பவளி்நாட்டுச் பசேநாவ-
ணி்யப் �நாது்கநாப்�தில் அரசநாங்-
்கத்தின் முயற்சி்களுககு ஆதர-
்வயும் ்ல்குகிப்றநாம். 

வ்ரயறுக்கப்�ட்ட மஹிந்-
திரநா ஐடியல் ேங்்கநா நிறுவனத்-
தின் மு்கநா்மத்துவப் �ணிப்-
�நா்ளர்  ்ளின் பவல்்கம ’இந்தப் 
புதிய முன்பனடுப்பு சரியநான 
தி்சயில் எடுத்து்வக்கப்�ட்ட 
ஒரு எட்டநா்க அ்மவபதநாடு, -
சந்்தப் ப�நாரு்ளநாதநாரத்தில் 
இருந்து தயநாரிப்்� அடிப்� -
்டயநா்கக ப்கநாணட ப�நாரு -

்ளநாதநாரத்்த ப்நாககிய இேங்்்க அரசநாங்்கத்தின் 
்்கர்வநான அரசநாங்்கத்தின் ப்கநாள்்க ்கட்ட்மப்்� 
ஆதரிப்�தநா்கவும் அ்மயும்,”எனக குறிப்பிட்டநார். 
இேங்்்கயிபே இந்தநிறுவனத்தின் பசயற்�நாடு்கள, -
்கநாற்்ற்டககும் பரடியல் டயர்்கள (�யண்கநார்்கள, -
வநான்்கள மற்றும் வர்த்த்கரீதியநான (்்பேநான் மற்றும் 
பரடியல்,பமநாட்டநார் ்சககிள,முச்சக்கரவணடி்கள 
மற்றும் விவசநாயவநா்கனப் பிரிவுடயர்்க்்ளயும் உள்ளடககி-
யுள்ளது.

பிக்அப்புக்்களுக்்ககான அசல் உப்கரண
டயரகா்க CEAT ரரடியல் டயர் அறிமு்கம்

அமநானநா வங்கி தனது இேநா�்க-
ரமநான பசயற்�நாடு்க்்ள பமலும் 
உறுதிபசயயும் வ்்கயில் 2021 பசப்-
படம்�ர் 30 ஆம் தி்கதியுடன் நி்்ற-
வ்டந்த ஒன்�து மநாத்கநாேப்�கு-
தியில் முன்்னய ஆணடின் இபத 
்கநாேப்�குதியுடன் ஒப்பிடு்்கயில் 
வரிககுமுந்திய இேநா�த்தில் 89% 
வ்ளர்ச்சி்ய �திவுபசயது ரூ. 736.3 
மில்லியனநா்க �திவு பசயதிருந்தது. 
2020 ஆம்ஆணடின் இபத்கநாேப்�-
குதியில் வங்கியின் வரிககுபிந்திய 
இேநா�ம் ரூ. 389.4 மில்லியனநா்க 
�திவநாகியிருந்தது. பதநாற்றுப்�ரவல் 
்கநாரணமநா்க இேங்்்க பமநாசமநா்க 
�நாதிப்�்டந்திருந்த மூன்்றநாம் 
்கநாேநாணடு �குதியில் அமநானநாவங்-
கியின் வரிககுமுந்திய இேநா�ம் 
66% இனநால் வ்ளர்ச்சிய்டந்து  
முன்்னய ஆணடின் இபத ்கநாேப்-
�குதியில் இப்ப�றுமதி ரூ. 138.9 
மில்லியனநா்க ்கநாணப்�ட்டது.  

வங்கியின்பதநாடர்ச்சியநான இேநா�-
்கரத் தன்்மக்க்மவநா்க, இேங்்்க 
மத்தியவங்கியின் வழி்கநாட்டுதல்-
்களின் பிர்கநாரம், பதநாடர்ச்சியநா்க 

4ஆவது �ங்கிேநா -
�த்்த வழங்குவதநா்க 
அ றி வி த் தி ருந் த து . 
ரூ. 260.1 மில்லிய-
னநா்க இந்தத்பதநா்்க 
அ ் மந் தி ரு ப் � -
துடன், முன்னர் 
ப ச லு த் த ப் � ட் ட 
� ங் கி ே நா � ங் ்க ளு -
டன் ஒப்பிடு்்கயில் 
30% உயர்வநாகும். 
்கநாேநாணடில் ஃபிட்ச் -
பரட்டிங்ஸினநால் வங் -
கியின் பதசிய நீணட்கநாே தரப்�டுத் -
தல் உறுதியநான பு்றத்பதநாற்்றத்துடன் 
BB+என அறிவிக்கப்�ட்டிருந்தது. 
சவநால்்கள நி்்றந்த ப�நாரு்ளநாதநார 
சூழலில்வங்கியின் நிதிவலி்ம 
மற்றும் நி்ேயநான வி்னத்தி்றன் 
ப�நான்்றன பதநாடர்பில் மதிப்�நாயவு 
பசயயப்�ட்டு இந்த தரப்�டுத்தல் 
வழங்்கப்�ட்டிருந்தது.

 வங்கியின் நிதிப்ப�றுப�று்கள 
பதநாடர்�நா்க பிரதமநி்்றபவற்று 
அதி்கநாரி பமநா�மட் அஸ்மீர் ்கருத்-
துத் பதரிவிக்்கயில், “மூன்்றநாம் 

அ்ேத்தநாக்கம் ்கநாரண-
மநா்க ஏற்�ட்ட ப�நாரு-
்ளநாதநார பின்ன்டவு-
்களுககு மத்தியிலும், 
அமநானநா வங்கியினநால் 
உறுதியநான மீட்சி்ய 
�திவுபசயய முடிந்தது-
டன், சி்றந்த ்கநாேநாண-
டுப் ப�றுப�று்க்்ள 
� தி வு ப ச ய ய க கூ டி ய -
தநா்க இருந்தது. எமது 
�ணிப்�நா்ளர் ச்�யின் 
அங்்கத்தவர்்களின் வழி-

்கநாட்டல்்கள, ஊழியர்்களின் அர்ப்�-
ணிப்�நான பசயற்�நாடு்கள மற்றும் 
எமது ப�றுமதி வநாயந்த வநாடிக்்க-
யநா்ளர்்கள பவளிப்�டுத்தியிருந்த 
்ம்பிக்்க ப�நான்்றவற்றினூடநா்க 
எம்மநால் இந்த சி்றந்த ப�றுமதி-
்க்்ள �திவு பசயயமுடிந்தது.   2021 
ஆம்ஆணடு நி்்ற்வ எயதியுள்ள 
நி்ேயில், ப�நாரு்ளநாதநார மீட்சிககு 
அமநானநா வங்கி பதநாடர்ந்தும் உறுதி-
யநான �ங்்களிப்்� வழங்கும் என்-
�தில் ்நான் ்ம்பிக்்க ப்கநாணடுள-
ப்ளன்.” என்்றநார்.

டராஸ் நிறுவனம் 2021ம் ஆண்டுக்ான தனது க்ாடுப்பனவு ்பங்ாளி்ளுக்ான விருது வழஙகும் நி்ழ்வில் ஒட்டுகைாதத சிறநத 
்ார்ட் கெயற்பாட்டுத தளததுக்ான விருமத க்ாைர்்ஷல் வஙகிககு வழஙகி உளளது. க்ாைர்்ஷல் வஙகி ்ார்ட் நிமையததின் பிரதான 
மு்ாமையாளர் நி்ஷான்த டி சில்வா  டராஸ் மு்ாமைததுவப ்பணிப்பாளர் ராகில் க்பர்்ான்்டா (ைததியில்) விடமிருநது (இடமிருநது 
வைைா்) டராஸ் ் னிஷட நிர்வாகி – ்பஙகுமடமை்ள நி்ைஷ க்பர்்ான்்டா, சி்ரஷட மு்ாமையாளர் - முன்க்ாடுப்பனவு்ள ெநதமின 
ராஜ்பக்ஷ ்பஙகுமடமை்ள பிரிவு தமைவர் துலி் ஜயைான்ன ைறறும் க்ாைர்்ஷல் வஙகி சி்ரஷட மு்ாமையாளர் ்ார்ட் ைததிய நிமைய 
ஊககுவிபபு ைறறும் வர்தத் உறவு்ள ்ாலிங் திவாரட்், வர்தத்ங்ள க்பாறுப்்பறபு அதி்ாரி வி்ஷான் க்பர்்ான்்டா ஆகி்யார் 
முன்னிமையில் விருமதப க்பறறுக க்ாளவமதப ்படததில் ்ா்ைாம்.

அமானா வங்கியின் வரிக்கு பிந்திய 
இலாபம் 89% ஆக அதிகரிப்பு

DFCC வங்கி புதிய த்ே்ம 
நிர்வநா்க அதி்கநாரி திமநால் ப�பரரநா 
நியமிக்கப்�ட்டுள்ளநார். ஜனவரி 01 
ஆம் தி்கதி முதல் தனது ்கட்ம்க்்ளப் 
ப�நாறுப்ப�ற்றுள்ள திமநால்ப�பரரநா, 
வங்கியின் த்ே்மத்துவ அணியில் 2017 
ஜூனில் பிரதி த்ே்ம நிர்வநா்க அதி்கநாரியநா்க 
இ்ணந்து ப்கநாணடதுடன், 2019 ஜூ்ேயில் 
�ணிப்�நா்ளர் ச்� அங்்கத்தவரநா்கவும் 
நியமிக்கப்�ட்டநார்.

திமநால்ப�பரரநா, ஒரு புத்தநாக்கமநான, 
பசயல்சநார்ந்த, பதநாழில்நுட்� அறிவநாற்்றல் 

ப்கநாணட பதநாழில் முயற்சியநா்ளர் 
என்�துடன், நிதிச்பச்வ்கள மற்றும் 
வங்கித்து்்றயில் மி்கவும் அனு�வம் 
வநாயந்தவர். 

இரணடு தசநாப்த ்கநாேத்திற்கும் 
பமேநான அனு�வத்துடன் உளளுரிலும் 
சர்வபதச அ்ளவிலும் HSBC குழுமம், 
்கட்டநார் ப்கநாமர்்ஷல் வங்கி, ஐககிய அரபு 
இரநாச்சியம் �நார்ககிப்ளஸ் வங்கி மற்றும் 
�ட்டன் ்்ஷனல் வங்கி ஆகியவற்றில் 
�ல்பவறு சிபரஷட �தவி நி்ே்க்்ள 
வகித்துள்ளநார்.

DFCC வங்கியின் புதிய தலைலை நிர்வகாகியகா்க திைகால்

2022ஆம் வருடத்தில் 200 கிராமிய  
பாலங்களை நிரமாணிக்க திடடம்  

தி்றப்�்ன தின்கரன் நிரு�ர்  

2022ஆம் வருடத்தில் சுமநார் 200 
கிரநாமிய �நாேங்்க்்ள புதிதநா்க நிர்மநா-
ணிப்�தற்கு திட்டமிடப்�ட்டுள்ள -
தநா்க உளளூரநாட்சி மநா்கநாண ச்�்கள 
ரநாஜநாங்்க அ்மச்சர் பரநாசநான் ரண-
சிங்்க பதரிவித்தநார். ப�நாககுவரத்து 
வசதி்கள கு்்றந்த, பதரிவு பசய-
யப்�ட்ட கிரநாமிய பிரபதசங்்களில் 
இப்புதிய �நாேங்்கள அ்மயப் 

ப�்றவுள்ளதநா்கவும் இதற்்கநான ்ட-
வடிக்்க்கள தற்ப�நாது பமற்ப்கநாள-
்ளப்�ட்டு வருவதநா்கவும் அவர் பதரி-
வித்தநார்.  

கிரநாமிய �நாேங்்க்்ள நிர்மநாணிக-
கும் பவ்ே திட்டத்தின் கீழ் இப் 
புதிய �நாேங்்கள நிர்மநாணிக்கப்� -
டவுள்ளபதநாடு, இதற்்கநா்க 11,428 
மில்லியன் ரூ�நா நிதி ஒதுககீடு பசய-
யப்�ட்டுள்ளதநா்கவும் அவர் பதரி-
வித்தநார். இத்திட்டத்்த முன்பன-

டுக்க ப்தர்ேநாந்து அரசநாங்்கத்தின் 
நீணட்கநாே ்கடன் உதவி திட்டம் 
�யன்�டுத்தப்�டவுள்ளதநா்கவும் 
இரநாஜநாங்்க அ்மச்சர் பமலும் பதரி -
வித்தநார்.   

இராஜாங் அமைசெர் கராொன் ர்சிங்   

ஜாமியா நளீமியா ்ைாபீட "1996" ்ல்வி ஆண்டு ைா்வர்்ளின் ஒன்றுகூடல் நி்ழ்வு அண்மையில் ்்பருவமளயில் நமடக்பறறது. 
இதன்்்பாது தைககு ்ல்வி ்்பாதமன்மள வழஙகி வழி்ாட்டிய நளீமியயா ்ைாபீட பிரதிப ்பணிப்பாளர் அஷக்ஷயக ஏ.ஸீ. அ்ார் 
முஹம்ைத அவர்்மள ்ைாபீட ைண்ட்ப அமறயில் ெநதிதது ெை்ாை விடயங்ள கதாடர்்பா் ்ைநதுமரயாடிய்்பாது எடுதத ்படம். 
                  ்படம்: ்்பருவமள வி்ெட நிரு்பர் 

சப்புகஸகந்த எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு 
நிலையம் திஙகள் மு்தல் மீணடும் பூட்டு   

சப்பு்கஸ்்கந்த எணபணய சுத்தி்க -
ரிப்பு நி்ேயம் திங்்கள (03) முதல் 
மீணடும் மூடுவதற்கு எரிசகதி 
அ்மச்சு ்டவடிக்்க எடுத்துள -
்ளது.   

நிேவும் படநாேர் ்்கயிருப்பு 
ப்ருக்கடியநால் மசகு எணபணய 
ப்கநாளமுதல் பசயவதிலுள்ள சிக்கல் -
்களின் வி்்ளவநா்க எணபணய சுத்தி-
்கரிப்பு நி்ேயம் மூடப்�டுவதநா்க 
அ்மச்சு பதரிவித்துள்ளது.   

சபு்கஸ்்கந்த எணபணய சுத்தி்க -
ரிப்பு நி்ேயத்தில் பத்வயநான 
மசகு எணபண்யப் ப�ற்று, 
ஜனவரி 30 ஆம் தி்கதிககுள அதன் 
பசயற்�நாடு்க்்ள மீணடும் பதநாடங் -
குவதற்கு இேங்்்க ப�ற்ப்றநாலி-
யக கூட்டுத்தநா�னத்தின் நிர்வநா்கம் 

தயநாரநாகி வருவதநா்கத் பதரிவிக்கப்�-
டுகி்றது.   

பவளி்நாட்டு ்்கயிருப்பு �ற்்றநாக -
கு்்றயினநால் அவசர ப்கநாளவனவநா்க 
மநாற்று மசகு எணபண்ய ப்கநாள-
வனவு பசயவதும் பதநால்விய்டந் -

துள்ளதநா்கவும், இேங்்்கயின் ்கடன் 
தரம் வீழ்ச்சிய்டந்துள்ளதநால் ்கடன் 
அடிப்�்டயில் மசகு எணபண்ய 
ப்கநாளவனவு பசயவது ்கடினமநா்க 
உள்ளது எனவும் அ்மச்சு அறிவித் -
துள்ளது.   

உடப்பு ்தமிழ் கிராமத்தில் கடைரிப்லபை கட்டுப்பைடுத்்த விலரவில் நடவடிகலக
உடப்பு குறூப், ்கற்பிட்டி தின்கரன் 
விப்ஷட நிரு�ர்்கள 

உடப்பு கிரநாமத்தில் தீவிரம்டயும் 
்கடேரிப்்� ்கட்டுப்�டுத்த விப்ஷட 
்கவனம் பசலுத்தப்�ட்டுள்ளதநா்க 
ஆரநாச்சிக்கட்டுவ பிரபதச ச்�யின் 
த்ேவர்  தட்சணநாமூர்த்தி (03) பதரி-
வித்தநார்.

 அத்துடன் உடப்பு பிரபதசத்தில் 
மீனவர்்களுக்கநான இ்றங்குது்்ற ஒன் -
்்றயும் அ்மக்கவும் ்டவடிக்்க 
எடுக்கப்�ட்டுள்ளதநா்கவும் அவர் 
கூறினநார். 

உடப்பு கிரநாமத்தில் தீவிரம்டயும் 

்கடேரிப்பு பதநாடர்பில் பதளி -
வு�டுத்தும் விப்ஷட ஊட-
்கவியேநா்ளர் சந்திப்பு உடப் -
பில் ்்டப�ற்்றது.

இதன்ப�நாது ்கருத்து பதரி-
விக்்கயிபேபய அவர் பமற் -
்கணடவநாறு கூறினநார். இங்கு 
பதநாடர்ந்தும் ்கருத்து பதரி-
வித்த பிரபதச ச்� த்ேவர் 
பமலும் கூறு்்கயில்,

புத்த்ளம் மநாவட்டத்தின் ்க்ர-
பயநாரப் பிரபதசங்்களில் ஒன்்றநான 
உடப்பு �குதியில் தீவிரம்டந்து 

வரும் ்கடேரிப்பின் ்கநாரண -
மநா்க, இங்குள்ள மீனவர்்க-
ளும், மக்களும் சிரமங்்க்்ள 
எதிர்ப்நாககி வருகின்்றனர்.

இவ்வநாறு ்கடேரிப்பின் 
உககிரம் ்கநாரணமநா்க �ே 
மீன் வநாடி்களும், வீடு்களும் 
பசதம்டந்து ்கநாணப்�டு -
கின்்றன. இதுபதநாடர்பில் 
அண்மயில் இந்த �குதிககு 

விஜயம் பசயத வி்்ளயநாட்டுத்து்்ற 
அ்மச்சர் ்நாமல் ரநாஜ�க ்ஷவிடம் 
இது�ற்றி பதரியப்�டுத்தி, ்கடேரிப் -

பின் உககிரத்்த ப்ரில் ்கநாணபித்து 
இதனநால் ஏற்�டப் ப�நாகும் �நாதிப்பு 
�ற்றியும் வி்ளக்கப்�டுத்திபனநாம்.

இதுகுறித்து வி்ரவில் தீர்்வப் 
ப�ற்றுகப்கநாடுப்�தநா்க வநாககுறு -
தியளித்துச் பசன்்றநார். அத்துடன், 
்கடற்பதநாழில் அ்மச்சர் டக்ளஸ் 
பதவநானந்தநா்வயும் சந்தித்து, ்கடே-
ரிப்பு மற்றும் மீனவர்்கள எதிர்ப்நாககி 
வரும் இ்றங்குது்்ற உளளிட்ட பிரச்-
சி்ன்கள �ற்றி அ்மச்சரின் ்கவனத்-
திற்கும் ப்கநாணடு வந்பதநாம் என பதரி-
வித்தநார்.

இசாக ரஹமான் எம்.பி நிதி ஒதுககீடு
்கல்ப்வ தின்கரன் விபசட நிரு�ர்

அநுரநாதபுரம் மநாவட்ட �நாரநாளுமன்்ற 
உறுப்பினர் இ்ஷநாக ரஹமநான் தனது �ன்-
மு்கப்�டுத்தப்�ட்ட நிதியிலிருந்து ஹிரி -
பிட்டியநா்கம  எ்கமுது மரண ்ேன்புரி 
சங்்கத்திற்கு  1,25,000  ரூ�நா �ணத்்த  
ஒதுககீடு பசயதுள்ளநார். 

பமற்�டி சங்்கம் �நாரநாளுமன்்ற உறுப் -
பினரிடம் விடுத்த பவணடுப்கநாளின் 
ப�ரிபேபய இந்நிதி ஒதுக்கப்�ட் -
டுள்ளது. 

இதற்்கநான   உறுதிப்�த்திரத்்த �நாரநா -
ளுமன்்ற உறுப்பினர் இ்ஷநாக ரஹமநான் 
அண்மயில் வழங்கி ்வத்ததநா்க சங்்கத் -
தின் பசயேநா்ளர் பதரிவித்தநார்.   

அமைசெர்்ளான டகளஸ், நாைல் ்நரில் கென்று ஆராயவதா் உறுதி



 (கே.எம்.எம். சபீக்)   

அரச ஓவிய சிற்ப விழா 
2020,கேசிய மரபுரிமம அருங்-
ோட்சிேள் மறறும் கிராமிய சிற்பக் 
ேமைேள் கமம்்பாட்டு அலுவல்-
ேள் இராஜாங்ே அமமசசர் விதுர 
விக்ரமநாயக்ேவின் ஏற்பாட்டில், 
பிரேமர் மஹிநே ராஜ்பக் ஷ ேமை-
மமயில் அணமமயில் கோழும்பு 
மருோமை எல்பின்்ஸ்டன் மண்ட-
்பத்தில் இ்டம்க்பற்றது.   

இதில் அக்ேமரப்பறம்றச கசர்நே 

முேமட் ே்ஸலிம் அம்ஜாத் அேமட் 
எனும் ஓவியருக்கு இரணடு சி்றபபு 
விருதுேள் கிம்டக்ேப க்பறறுள்-
ளை.   

ஆக்ேத்தி்றன் ்பம்டபபு, ேமரக்-
ோட்சி ஆகிய இரணடுக்குகம இநே 
விருதுேள் கிம்டக்ேப க்பறறுள்-
ளை. விருதுேளு்டன் ்பணப ்பரிசில்-
ேளும் வழங்ேப்பட்்டமம குறிபபி-
்டத்ேக்ேது.   

இவர் நிைஅளமவயாளர் முேமட் 
ே்ஸலிம், சித்தி மறூசா ேம்்பதியர்ே-
ளின் புேல்வராவார்.   
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கிழக்கு மாகாணத்தில் அடைமடழ;  
பல இைஙகளில் வெள்ளப் வபருக்கு

(க்பரிய க்பாரதீவு திைேரன், ேல்கு்டா திைேரன், 
்பாசிக்கு்டா ஒலுவில் விகச்ட, மட்்டக்ேளபபு 
குறூப, நறபிட்டிமுமை திைேரன், ்பைங்ோடு          
திைேரன் நிரு்பர்ேள்)  

 
மட்்டக்ேளபபு மாவட்்டத்தில் கோ்டர்நது 

க்பய்து வரும் அம்டமமழயால் ோழ் நிைப்ப-
குதியில் கவள்ள நீர் கேங்கியுள்ளது. இேைால் 
அப்பகுதியிலுள்ள மக்ேள் மிகுநே சிரமங்ேமள 
எதிர்கோணடு வருவோே கேரிவிக்கின்்றைர். 
இநநிமையில் க்பாரதீவுப்பறறுப பிரகேசத்தின் 
்பட்்டாபுரம் கிராமத்தில் அதிேளவு கவள்ள நீர் 
கேங்கியுள்ளோே அப்பகுதி மக்ேள் ேவமை கேரி-
விக்கின்்றைர். இநநிமையில் க்பரியக்பாரதீவு 
மட்்பாண்ட வீதியில் அமமநதுள்ள வீட்டிலி-
ருநது கேன்மை மரம் ஒன்றும் ோறறிைால் சரிநது 
அயல் வீட்டின் மீது வீழ்நதுள்ளது.  

இது இவவாறு இருக்ே மட்்டக்ேளபபில் 120.4 
மில்லி மீற்றர் மமழவீழ்சசி கநறறு (04) ோமை 
8.30 மணிவமரயில் ே்டநே 24 மணித்தியாைத்-
தில் ்பதிவாகியுள்ளோே வானிமை அவோை 
நிமையத்தின் மட்்டக்ேளபபு நிமையப க்பாறுப-
்பதிோரி சுபபிரமணியம் ரகம்ஸ கேரிவித்ோர்.  

 உன்னிசமசக் குளத்தின் நீர்மட்்டம் 29 அடி 4 
அங்குைம், உறுோமம் குளத்தின் நீர்மட்்டம் 15 
அடி 4 அங்குைம், வாேகைரி 18 அடி உயர்நதுள்ள-
ோே அக் குளங்ேளுக்குப க்பாறுப்பாை நீர்ப்பாச-
ைப க்பாறியியைாளர்ேள் கேரிவித்ேைர்.  

மமழ ோரணமாே வாமழசகசமை மாவட்்ட 
நீேவான் நீதிமன்்ற வளாேம் மறறும் ேளஞ்சிய-
சாமை என்்பை கவள்ளத்திைால் ழுழ்கி ோணப-
்படுகின்்றது.  

கோ்டர்நது அம்டமமழ க்பய்து வருவே -
ைால் க்பாரதீவுப ்பறறுப பிரகேசத்தின் ோக்ோச-
சுவட்ம்ட - சின்ைவத்மே வீதி, கவல்ைாகவளி 
- மணடூர் வீதி, மாமையர்ேட்டு - ்றாணமடு வீதி, 
ஆகியவறம்ற ஊ்டறுத்து கவள்ள நீர் ்பாய்வே -
ைால் அவவீதிேமளப ்பயன்்படுத்தும் மக்ேள் 
மிகுநே சிரமங்ேமள எதிர்கோணடு வருகின்்ற-
ைர்.   

 வாமழசகசமை க்பாலி்ஸ பிரிவிலுள்ள 
எழுசசி கிராமம் சுங்ோன்கேணி மறறும் குளக்-
கோட்்டன் கிராமம் கிணமணயடி க்பான்்ற கிரா -
மங்ேளில் இ்டம்க்பற்ற இடிமின்ைல் ோக்ேத்தி-
ைால் ்பாதிக்ேப்பட்டு மயக்ேமுற்ற நிமையில் 
இருவர் வாமழசகசமை ஆோர மவத்தியசாமை-
யில் சிகிசமசக்ோே அனுமதிக்ப்பட்டுள்ளைர்.   

அம்்பாம்ற மாவட்்டத்தில் ே்டநே 24 மணித் -
தியாைத்துக்குள் சாோமம் பிரகேசத்தில் ஆேக் 
கூடிய மமழ வீழ்சசி 65.01 மில்லி மீற்றர் ்பதிவா-
கியுள்ளோே, க்பாத்துவில் வானிமை அவோை 
நிமைய ேணோணிப்பாளர் எம்.ஏ.எம். அக்மல் 
கேரிவித்ோர்.  

ே்டநே 02 நாட்ேளாே க்பய்து வரும் மமழ -
யிைால் அம்்பாம்ற மாவட்்டத்தில் மக்ேளின் 
இயல்பு வாழ்க்மே ்பாதிக்ேப்பட்டுள்ளகோடு, 
உள் வீதிேளில் நீர் கேங்கி நிற்போல் க்பாக்குவ-
ரத்து கசய்ய முடியாே நிமை கோன்றியுள்ளது.  

அம்டமமழயிைால் ோழ்நே பிரகேசங்ேளில் 
கவள்ள அ்பாயமும் கோன்றியுள்ளகோடு, ோம் 
க்பாதிேளிலும் வாய்க்ோல்ேளிலும் நீர் க்பருக் 
கேடுத்துள்ளை. மக்ேள் க்பரும் சிரமங்ேமள 
எதிர் கோள்வகோடு ்பல்கவறு அகசௌேரியங்ே-
மளயும் எதிர்கோணடுள்ளைர்.  

இடி, மின்னல் 
தாக்கத்தால் இருெர் 
டெத்தியசாடலயில் 

அனுமதி

--மட்்டக்ேளபபு குறூப நிரு்பர்-   

க்பாலி்ஸ உத்திகயாேத்ேர்ேளின் 
கமாழி அறிமவ கமம்ம்படுத்தும் 
கநாக்கில், சிங்ேள க்பாலி்ஸ உத்தி-
கயாேத்ேர்ேளுக்கு ேமிழ் கமாழி ்பயிற-
சியும் ேமிழ் க்பாலி்ஸ உத்திகயாேத்-
ேர்ேளுக்கு சிங்ேள கமாழி ்பயிறசியும் 
வழங்கும் ந்டவடிக்மேேள் மட்்டக்ே-
ளபபில் கநறறு ஆரம்்பமாகிை.  

மட்்டக்ேளபபு க்பாலி்ஸ ்பயிறசிக் 
ேல்லூரி க்பாறுப்பதிோரி எ்ஸ.ரவிச 
சநதிரன் ேமைமமயில் இ்டம்க்பற்ற 
்பயிறசிக்ோை க்பாலி்ஸ உத்திகயா-
ேத்ேர்ேமள இமணத்துக் கோள்ளும் 
மவ்பவத்தில் க்பாலி்ஸ ்பயிறசிக் 
ேல்லூரி உேவிப ்பணிப்பாளர் உேவி 
க்பாலி்ஸ அத்தியட்சேர் எம்.அபதுர் 
்றஹீம் பிரேம அதிதியாேக் ேைநது 
கோண்டார்.  

ஆறு மாேங்ேமள கோண்ட இப்ப-
யிறசி கநறியில் நா்டளாவிய ரீதியில் 
ே்டமம புரியும் 250 க்பாலி்ஸ உத்தி-
கயாேத்ேர்ேள் இமணத்துக் கோள்ளப-
்பட்டுள்ளைர். இவர்ேளுள் சிங்ேள, 
ேமிழ், மு்ஸலிம் க்பாலி்ஸ உத்திகயா-
ேத்ேர்ேளும் அ்டங்குகின்்றைர்.  

வபாலிசாருக்கு   
வமாழிப் பயிற்சி  

மக்கள சசடெ மன்றத்தி்னால்   
நிரநதர வீடு டகயளிப்பு  

ேநேளாய் திைேரன் நிரு்பர்   

நிரநேர வீடுேளற்ற குடும்்பங்ே-
ளுக்கு ்பாதுோப்பாை வீடுேள் வழங் -
கும் கசயறறிட்்டத்தின் கீழ் மறக்றாரு 
நிரநேர வீடு மேயளிக்கும் நிேழ்வு 
திங்ேட்கிழமம (3) திருகோணமமை 
மக்ேள் கசமவ மன்்றத்தின் ேமைவர் 
எம்.ரீ.எம். ்பாரி்ஸ மறறும் மட்்டக்ே-
ளபபு மவத்தியசாமை இயன் மருத்-
துவர் டிைக் ஷன் ஆகிகயார்ேளின் 
்பங்கு்பறறுேலு்டன் இ்டம்க்பற்றது.   

திருகோணமமை மாவட்்டத்-
தில் வறுமம கோட்டின் கீழ் வாழு-
கின்்ற ேேரக் கோட்டில்ேள் மறறும் 
ஓமைக் குடிமசேளில் நீண்டோ-
ைம் ே்ஸ்டப்பட்டு வாழ்நதுவரும், 
குடும்்பங்ேளுக்கு நிரநேர வீடுேமள 
நிர்மாணித்து, ்பாதுோப்பாைதும் 

கேௌரவமாைதுமாை வாழ்க்மேமய 
ஏற்படுத்திக் கோடுக்கும் கநாக்கு்டன் 
வன்னி க�ாப நிறுவைமும் திரு-
கோணமமை மக்ேள் கசமவ மன்்ற-
மும் இமணநது இை, மே பிரகேச 
கவறு்பாடுேளின்றி வீடுேமள நிர்மா-
ணித்து வழங்கி வருகின்்றது.   

இத் திட்்டத்தின் கீழ் ்பாமையூறறுக் 
கிராமத்தில் ோமய இழநே மூன்று 
க்பரப பிள்மளேமளப ்பராமரித்து-
வரும் ஒரு விேமவத் ோய்க்கே இநே 
வீடு வழங்கி மவக்ேப்பட்்டது.  

வீடு நிர்மாணிபபு ்பணிேளுக் -
ோே வன்னி க�ாப நிறுவைத்தின் 
ஊ்டாே அவு்ஸகரலியாவில் உள்ள 
பிர்பை சமூே ஆர்வைர் விநதிரன் 
கவங்்டாசசைம் மறறும் அவரது 
குடும்்பத்ோர் நிதிப ்பங்ேளிபபு 
வழங்கியமம குறிபபி்டத்ேக்ேது.  

அரச ஓவிய சிற்ப விழாவில்   
இரண்டு சி்றப்பு விருதுகள

மூதூரில் கூட்டு்றவு 
விற்பட்ன   
நிடலயஙகள 
தி்றநது டெப்பு  

(மூதூர் திைேரன் நிரு்பர்)  

ஜைாதி்பதி கோட்்டா்பய ராஜ்பக் ஷ-
வின் ‘சுபிட்சத்தின் கநாக்கு’ அபிவி-
ருத்தி கசயல் திட்்டத்தின் கீழ், கூட்-
டு்றவு தும்ற இராஜாங்ே அமமசசர் 
ைசநே அழகியவணணவின் வழிோட்-
்டலின் கீழாை மூதூர், சம்பூர் ஆகிய 
இரு விற்பமை நிமையங்ேள் தி்றக்-
கும் நிேழ்வு இன்று (05) மூதூர் ்பை-
கநாக்கு கூட்டு்றவுச சங்ே ேமைவர் 
வி.எம்.நஹீப ேமைமமயில் இ்டம்-
க்ப்ற உள்ளது.  

இவ கவமைத்திட்்டத்தின் மூைம் 
்பல்கவறு கிராமங்ேளிலும் வாழும் 
மக்ேள் ேமக்ோை க்பாருட்ேமள 
க்பறறுக் கோள்வேறோை வசதிேள் 
இேன் மூைம் ஏற்படுத்ேப்பட்டுள்-
ளை.  

இத்தி்றபபு விழா நிேழ்வில், கிழக்கு 
மாோண ஆளுநர் அனுராோ ய�ம்்பத் 
பிரேம அதிதியாேவும் மறறும் கிழக்கு 
மாோண கூட்டு்றவு ஆமணயாளரும், 
்பதிவாளருமாை ஏ.எல்.எம்.அ்ஸமி, 
திருமமை மாவட்்ட ்பாராளுமன்்ற 
உறுபபிைர்ேளாை ேபிை நுவன் அத்து-
கோரள, எம்.எ்ஸ.கேௌபீக், திருகோ-
ணமமை மாவட்்ட கூட்டு்றவு அபிவி-
ருத்தி உேவி ஆமணயாளர் திருமதி. 
ேைாமதி உேயராஜா உள்ளிட்்ட ்பைர் 
ேைநது கோள்ள உள்ளைர்.

சமைமாந்துமை பிரததச சமை உத்தித�மாகத்தரகளின் சத்தி�ப்பிரைமாண நிகழ்வின் தைமாது.  
(ைடம: சவளககமட குறூப் நிருைர) 

ஆமை�டிதவமபு பிரததச சச�ைகத்தில் இடமசைறை சத்தி�ப்பிரைமாண நிகழ்வின் தைமாது.  
(ைடம: வமாச்சிககுடமா விதேட நிருைர)  

கல்முட்ன மாநகர சடப பிரதி   
ஆடணயா்ளராக அஸீம்  
(ேல்முமை விகச்ட, நறபிட்டிமுமை 
விகச்ட நிரு்பர்ேள்)  

ேல்முமை மாநேர சம்பயின் பிரதி 
ஆமணயாளராே நியமிக்ேப்பட்டுள்ள 
ஏ.எ்ஸ.எம்.அஸீம், ேைது ே்டமம-
ேமள திங்ேட்கிழமம (03) மாநேர 
முேல்வர் ஏ.எம்.்றகீப முன்னிமை-
யில் க்பாறுபக்பறறுக் கோண்டார்.  

இநநிேழ்வில் மாநேர சம்பயின் 
பிரதி முேல்வர், ஆமணயாளர், ேணக்-
ோளர், பிரேம சுோோர மவத்திய 
அதிோரி க்டாக்்டர் அர்ஷாத் ோரி-

யப்பர், க்பாறியியைாளர் ஏ.கஜ.
எச.கஜௌஸி, ஆயுர்கவே மவத்திய 
அதிோரி நநதினி ்பவான், உள்ளிட்்ட 
்பைர் ்பங்கேற்றைர்.

2019ஆம் ஆணடு இைங்மே 
நிர்வாே கசமவக்கு கேரிவு கசய்யப-
்பட்்ட ஏ.எ்ஸ.எம்.அஸீம், 2020 மார்ச 
மாேம் கோ்டக்ேம் கிழக்கு மாோண 
சுோோர அமமசசின் உேவிச கசயைா-
ளராே ே்டமமயாறறி வநே நிமையில், 
மாோண சம்பயின் பிரேம கசயைாள-
ரிைால் இபபுதிய ்பேவிக்கு நியமிக்ேப-
்பட்டிருக்கி்றார்.

சமுர்த்தி உத்திசயாகத்தர்களின வெளளிவிழா நிகழ்வு  
(அக்ேமரப்பறறு திைேரன் சுழறசி 
நிரு்பர்)  

சமுர்த்தி உத்திகயாேத்ேர் 
ஒன்றியத்தின் வரு்டாநே ஒன்று 
கூ்டலும், அேன் அங்ேத்ேவர்ேள் 
அரச கசமவயில் இமணநது 
இரு்பத்மேநது வரு்டங்ேள் 
பூர்த்தியாவமே முன்னிட்டு 
ந்டாத்ேப்பட்்ட கவள்ளி விழா 
நிேழ்வும் ஞாயிறறுக்கிழமம 
(02) அக்ேமரப்பறறு கமன்கோ 

ோர்்டன் பீச கர்ஸக்டாரன் இல் 
நம்டக்பற்றது.  

சமுர்த்தி உத்திகயாேத்ேர் ஒன் -
றியத்தின் ேமைவர் எம்.ஜ.மந-
சர் ேமைமமயில் இ்டம் க்பற்ற 
இந நிேழ்வில், பிரேம அதிதி-
யாே அக்ேமரப்பறறு பிரகேச 
கசயைாளர் ரி.எம்.எம்.அன்சார் 
ேைநது கோண்டகோடு, அதி -
திேளாே உேவி பிரகேச கசய -
ைாளர் ஏ.கே.கராசின் ோஜ், 
பிரதி திட்்டமி்டல் ்பணிப்பாளர் 

ஏ.எம்.ேமீம், ேணக்ோளர் எ்ஸ.
எல்.சர்ோர் மிர்்ா, சமுர்த்தி 
ேமைமமப பீ்ட முோமமயாளர் 
எம்.பி.எம்.�ும்ன், சமுர்த்தி 
முோமமத்துவப ்பணிப்பாளர் 
யூ.கே.எம்.நளீம் ஆகிகயார் 
ேைநது கோண்டைர்.  

சமுர்த்தி கசமவயில் 25 
வரு்டங்ேள் கசமவ புரிநேவர் -
ேளுக்கு நிமைவுச சின்ைம் 
வழங்கி கேௌரவிக்ேப்பட்்ட -
ைர்.  

திருகதகமாவில் பிரததச சச�ைக உத்தித�மாகத்தரகளின் சத்தி�ப்பிரைமாண நிகழ்வின் 
தைமாது.                 (ைடம: திருகதகமாவில் தினகரன் நிருைர-) 
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தரம்_5 வகுப்பு ைாணவர்களுக்கான
Gyikf; fjpu;

புலமைப் பரிசில் பரீடமசை ைாதிரி வினாததாள் --– I

எல்லா வினலாக்களுககும் 1 மணி நேரத்தினுள் விடை அளியுங்கள்.  இவ்வினலாக்களுக்கலான விடை்கள் அடுத்்த வலாரம் பு்டமக ்கதிரில  வவளியிைப்படும்.
   ்பகுதி – 2 மலாதிரி வினலாத்்தலாள் அடுத்்த வலாரம் உங்கள் ்கரங்களில!

1 ைணிததியாலம்

(10ஆம் பக்கம் பாரக்க)

Gyikg; guprpy; guPl;ir khjpup tpdhj;jhs; 

gFjp I 
Neuk; 1 kzp 15 epkplq;fs; 

 
 

rupahd tpilapd; fPo; NfhbLf. 
 
1. mLj;J tUk; cUitj; njupf. 
 
 
 
 

              ………………… 
 
  
  

 i.    ii.      iii.  
 
 
 
2.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 i. 23     ii. 22    iii. 21 
 
 

3.  45 +  11 + 5  = 61   fl;lj;jpYs;s vz;fSf;F gjpyhf tuf;$baJ? 
  

 i.  10 + 8    ii.  9 + 8     iii.  12 + 4 
 
 
4. jug;gl;l cUTld; njhlu;gw;w nrhy; vJ? 
 

   

 i. ,aw;if 

 ii. xsp 
 iii. xyp 

 

3 5 

17

2 8

18

3 7

 ? 

 

5.  1 yPw;wu; vupnghUspy; 3 km gazk; nra;Ak; thfdnkhd;W 7 yPw;wu; 
 vupnghUspy;  gazk; nra;af;$ba J}uk; ahJ? 

 i. 21 km  ii. 14 km   iii. 18 km 
 
 
6. rpq;fk; fu;r;rpf;Fk; vd;gJNghy; eup 

 i. fj;Jk;  ii. CisapLk;  iii. cWKk; 
 
 
7.  rJu tbthd fhzp xd;wpw;F Rw;wptu 36 J}z;fs; elg;gl;ld vdpd;> xU 
 gf;fj;jpw;F elg;gl;Ls;s J}z;fspd; vz;zpf;if ahJ? 

 i. 8   ii. 9    iii. 10 
 
 
8. ,uz;L vz;fspd; ngUf;fk; 32> mtw;Wf;fpilNaahd tpj;jpahrk; 4 vdpy; 
 mt;ntz;fspy; rpwpa vz; vJ? 

 i. 4   ii. 6    iii. 8 
 
 
 
9.      
     cUtpYs;s Kf;Nfhzpfspd; vz;zpf;if ahJ? 

     i. 10 
     ii. 20 
     iii. 30 
 
 
 
10. xU khk;goKk; mjd; ehd;F klq;F tpiyAs;s md;dhrpg;goKk; &gha; 200.00 
 vdpy; khk;goj;jpd; tpiy vt;tsT? 

 i. &gha; 40.00  ii. &gha; 50.00  iii. &gha; 60.00 
 
 
11. xU ePskhd fk;gpia 10 Jz;Lfshf ntl;l Ntz;Lkhapd; mjid vj;jid 
 jlit ntl;l Ntz;Lk;? 

 i. 9 jlit   ii. 10 jlit   iii. 11 jlit 
 
 
12. ,yq;iff;NfAupa gwit 

 i. ePyg;Gs;   ii. fpsp   iii. nfhf;F 
 
 
13. ePu;tho; jhtuk; my;yhjJ 

 i. Mfhaj;jhkiu  ii. my;yp   iii. jhio 

 
14.  tj;jhisf; fpoq;fpy; mjpf mstpy; cs;s Nghriz 

 i. Gujk;   ii. khg;nghUs;  iii. ,ypg;gpl;L 
 
 
15.  nfhs;is Neha; guTtJ 

 i. Esk;gpd; %yk;  ii. vypapd; %yk;  iii. <apd; %yk; 
 
 
16.  fyhthtpiaf; fl;Ltpj;j murd; 

 i. jhJNrdd;   ii. kfhNrdd;   iii. gz;Lfhgad; 
 
 
17.  ij khjk; 2k; jpfjp jpq;fl;fpoik Muk;gpj;j Gj;jff; fz;fhl;rp 5 ehl;fspy; 
 Kbtile;jJ. mJ Kbtile;j ehs; vJ? 

 i. nts;spf;fpoik  ii. rdpf;fpoik  iii. Qhapw;Wf;fpoik 
 
 
18.  xU Nrhsg;nghj;jp Ntfitf;f 15 epkplq;fs; vdpy;> xNu Neuj;jpy; 5 Nrhsg; 
 nghj;jpfis Ntf itf;f vt;tsT Neuk; Njit? 

 i. 15 epkplq;fs;  ii. 25 epkplq;fs;  iii. 1 kzp 15 epkplq;fs; 
 
 
19.  fz;bapypUe;J fhiy 6.45 kzpf;F nfhOk;G Nehf;fp Gwg;gl;l NgUe;J 8 
 kzpj;jpahyk; 30 epkplq;fs; gazpj;jJ vdpd; vj;jid kzpf;F NgUe;J 
 nfhOk;igr; nrd;wilAk;? 

 i. gp.g. 1.30   ii. K.g. 3.45   iii. gp.g. 3.15 
 
 
20. ehd; xU vz;iz epidj;J 5 My; ngUf;fp tUk; tpilia %d;why; tFj;j 
 NghJ 10 tpilahf ngwg;gl;lJ vdpy;> epidj;j vz; ahJ? 

 i. 3    ii. 4    iii. 6 
 
 

21. 3k 250g rPdpia 250 g nghjpfshf vj;jid ngf;fw;Wfs; Nghlyhk;? 

 i. 11    ii. 12    iii. 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14.  tj;jhisf; fpoq;fpy; mjpf mstpy; cs;s Nghriz 

 i. Gujk;   ii. khg;nghUs;  iii. ,ypg;gpl;L 
 
 
15.  nfhs;is Neha; guTtJ 

 i. Esk;gpd; %yk;  ii. vypapd; %yk;  iii. <apd; %yk; 
 
 
16.  fyhthtpiaf; fl;Ltpj;j murd; 

 i. jhJNrdd;   ii. kfhNrdd;   iii. gz;Lfhgad; 
 
 
17.  ij khjk; 2k; jpfjp jpq;fl;fpoik Muk;gpj;j Gj;jff; fz;fhl;rp 5 ehl;fspy; 
 Kbtile;jJ. mJ Kbtile;j ehs; vJ? 

 i. nts;spf;fpoik  ii. rdpf;fpoik  iii. Qhapw;Wf;fpoik 
 
 
18.  xU Nrhsg;nghj;jp Ntfitf;f 15 epkplq;fs; vdpy;> xNu Neuj;jpy; 5 Nrhsg; 
 nghj;jpfis Ntf itf;f vt;tsT Neuk; Njit? 

 i. 15 epkplq;fs;  ii. 25 epkplq;fs;  iii. 1 kzp 15 epkplq;fs; 
 
 
19.  fz;bapypUe;J fhiy 6.45 kzpf;F nfhOk;G Nehf;fp Gwg;gl;l NgUe;J 8 
 kzpj;jpahyk; 30 epkplq;fs; gazpj;jJ vdpd; vj;jid kzpf;F NgUe;J 
 nfhOk;igr; nrd;wilAk;? 

 i. gp.g. 1.30   ii. K.g. 3.45   iii. gp.g. 3.15 
 
 
20. ehd; xU vz;iz epidj;J 5 My; ngUf;fp tUk; tpilia %d;why; tFj;j 
 NghJ 10 tpilahf ngwg;gl;lJ vdpy;> epidj;j vz; ahJ? 

 i. 3    ii. 4    iii. 6 
 
 

21. 3k 250g rPdpia 250 g nghjpfshf vj;jid ngf;fw;Wfs; Nghlyhk;? 

 i. 11    ii. 12    iii. 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22.      
 
 
 

 

 

i. 38    ii. 72    iii. 76 

 

23. tl;l tbtkhd fhzp xd;iwr; Rw;wp 18 J}z;fs; elg;gl;ld. xU ,ilntspf;F 
 ,U nfhbfs; tPjk; el vj;jid nfhbfs; Njit? 

 i. 18    ii. 34    iii. 36 

 

24. 15 kdpju;fs; xU Ntiyia 10 ehl;fspy; nra;J Kbg;gu;. mNj Ntiyia 5 
 kdpju;fs; vj;jid ehl;fspy; nra;J Kbg;ghu;fs;? 

 i. 20    ii. 25    iii. 30 

 

25. xU Gj;jfKk; mjd; ,uz;L klq;F tpiyAs;s igAk; &gha; 210.00 vdpy; 
 igapd; tpiy vd;d? 

 i. &. 140.00   ii. &. 120.00   iii. &. 100.00 

 

26. utpf;F 10 tajhf ,Uf;Fk; NghJ mtdpd; mk;khtpd; taJ 30 MFk;. ,d;Dk; 
 5 tUlq;fspy; ,UtupdJk; taJfspd; $l;Lj;njhif ahJ? 

 i. 40    ii. 50    iii. 60 

 

27. MzpNtu; ,y;yhj jhtuk; vJ? 

 i. ney;   ii. Fg;igNkdp  iii. mfj;jp 

 

28. gapu;fis ghJfhf;Fk; ghuk;gupa cj;jpfspy; xd;W 

 i. Ntg;gpiyr; rhwply; ii. A+upah ,ly;      iii. mNkhdpah grisaply; 

4  3 

12  24 

7 9 

14 28 36 ?

2 4 

 

29. ve;j tpl;lkpd; Fiwghl;lhy; fhaq;fs; Mw jhkjkhfpwJ 

 i. tpl;lkpd; A  ii. tpl;lkpd; B  iii. tpl;lkpd; C 

 

30.  Ie;J Qhapw;Wf;fpoikfs; nfhz;l Vg;uy; khjj;jpy; me;j Ie;J 
 Qhapw;Wf;fpoikfspd; jpfjpfspd; $l;Lj;njhifahf tuf;$ba Mff; $ba 
 ngWkjp? 

 i. 79    ii. 80    iii. 81 

 

31.   ,f;FwpaPL Fwpg;gJ 

  i. vr;rupf;if  

  ii. mghak;  

  iii. mtjhdk;  

 

 

32.  ney;ypd; ,iykuGg; ngau; 

 i. jhs;   ii. jho;   iii. jhy; 

 

33. xU rg;ghj;jpd; tpiy &. 780.00. fkyhtplk; &. 320.00 ,Uf;Fkhapd; rg;ghj;ij 
 thq;f fkyhTf;F ,d;Dk; vt;tsT &gha; Njit? 

 i. &. 460.00   ii. &. 410.00   iii. &. 420.00 

 

34. rPUilj; Jzpnahd;;wpd; ePsk; 9m mjid rkkhd 6 Jz;Lfshf ntl;bdhy; 
 xU Jz;bd; ePsk; ahJ? 

 i. 2m    ii. 1m 75cm   iii. 1m 50 cm 

 

35.  gpd;tUtdtw;Ws; nghJ thfdky;yhjJ? 

 i. NgUe;J   ii. fg;gy;   iii. rPUe;J 

திருமதி.்பத்மலா சந்திரநமலா்கன்
புனி்த அந்ந்தலானியலார் ்கலலூரி
வ்கலாழும்பு - 13
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தரம்_5 வகுப்பு ைாணவர்களுக்கான
Gyikf; fjpu;

புலமைப் பரிசில் பரீடமசை ைாதிரி வினாததாள் -– I(09 ஆம் பக்கத ததாடர)

1) i)   தநமத  தாமை  பபணுதல்

  ii)  ததாண்டில்

 iii)  உள்்ளம்

 iv)  தரைம்

 v)  பிள்ம்ள

 vi)  அல்லும்  ப்கலும்

   2)  (அ)

       i)  நீங்கள்

    ii)  ைரம்

      iii)  படிப்பபன்

  (ஆ)

      i)  ஆச்சிரைம்

      ii)  தீரக்கதரிசி

      iii)  அநதப்புரம்

  3) May i go to the toilet?

  4)  i) தைவு தசைய்து அமைதிைா்க இருங்கள்.

   ii)  பிறநதநாள் வாழ்ததுக்கள்.

   iii)  நாங்கள் பாடல் ஒன்று பாடலாைா?

5)  i)  Table

   ii)  Mango

6)  i)  ஆபனசைாலாவ த்காதெத திைன்பன

   ii)  (அ) அம்ைா தண்ணீர த்காண்டு  

         வநதார.

      (ஆ) உங்களுககு பசிககின்றதா?

7)  i)  நண்பமன

   ii)  குன்றிைணி

8)  i) இலஙம்கயின் பதசிை ைலர எது?

   ii)  நன்றி ைன்னவா! நன்றி.

9)  i)  இ

   ii)  ஆ

10)  நன்னைம்

11)  இநதிரனும்

12)  ______-

13) தி ரும்பினான்

14) தசைன்றனர

15) ைகிழ்நதனர

16) _____

17) 0468

18) அறுபதததான்பதாயிரதது 

        ததாண்ணூறதறான்பது

19)  i)  54

      ii)  88

     iii)  24

20)  128

21)  i) 6

    ii)  4

22) 2/8

23) 18 கிபலாமீறறர 200 மீறறர

24) 3 ைணி அல்லது 9 ைணி

25) 10 ரூபாய்

26) 10Kg 400g

27)  i)  10

       ii)  20

28) 90

29) 12

30)  i)  ைாம்பழம் 25  

      ii)  த்காய்ைா 15 வமர நிழல்  

  தீடடு்க.

31) 2

32) 3

33) 4

34) 2

35) 2

36) 1

37) 3

38) 3

39) 2

40) 3

41) 2

42) 3

43) 4

44) 2

45) 3

46) 4

47) 4

48) 1

49) 3

50) 2

51) 3

52) 3

53) 2

54) 4

55) 1

56) 3

57) 2

58) 1

59) 2

60) 2

வினாததாள் - ii இற்கான விமட்கள் 
(29.12.2021)

 சூழலில் நாம் காணும் தாவரஙகள்

அனைத்தும் உண்ணிகள்

மி்ளகு

தவண்ஊைதமத

்கன்காம்பரம்திப்பிலி

ைனிதன்

நாய்

பன்றி எலி ்கா்கம்

ப்காழி பூமன

மீன்

சீபதவிைார தசைங்கழுநீர்காரததிம்க

சிறுபுள்்ளடி

ப்காமர

அறு்கம்புல்

தநருஞ்சி

 

29. ve;j tpl;lkpd; Fiwghl;lhy; fhaq;fs; Mw jhkjkhfpwJ 

 i. tpl;lkpd; A  ii. tpl;lkpd; B  iii. tpl;lkpd; C 

 

30.  Ie;J Qhapw;Wf;fpoikfs; nfhz;l Vg;uy; khjj;jpy; me;j Ie;J 
 Qhapw;Wf;fpoikfspd; jpfjpfspd; $l;Lj;njhifahf tuf;$ba Mff; $ba 
 ngWkjp? 

 i. 79    ii. 80    iii. 81 

 

31.   ,f;FwpaPL Fwpg;gJ 

  i. vr;rupf;if  

  ii. mghak;  

  iii. mtjhdk;  

 

 

32.  ney;ypd; ,iykuGg; ngau; 

 i. jhs;   ii. jho;   iii. jhy; 

 

33. xU rg;ghj;jpd; tpiy &. 780.00. fkyhtplk; &. 320.00 ,Uf;Fkhapd; rg;ghj;ij 
 thq;f fkyhTf;F ,d;Dk; vt;tsT &gha; Njit? 

 i. &. 460.00   ii. &. 410.00   iii. &. 420.00 

 

34. rPUilj; Jzpnahd;;wpd; ePsk; 9m mjid rkkhd 6 Jz;Lfshf ntl;bdhy; 
 xU Jz;bd; ePsk; ahJ? 

 i. 2m    ii. 1m 75cm   iii. 1m 50 cm 

 

35.  gpd;tUtdtw;Ws; nghJ thfdky;yhjJ? 

 i. NgUe;J   ii. fg;gy;   iii. rPUe;J 

 

36.  35          7        =   3           2  
  
 ,jpy;    Mfpait Fwpg;gJ KiwNa 
 
  

 i.     ÷ , +   ii.   + , ÷  iii.   ÷ , x 
 
37. 4 5     

 3 A 4  A, B vd;gd KiwNa Fwpg;gJ? 

 1 B 3 
  
 i. 2> 3    ii. 1> 3  iii. 1> 6 
 
 

38.  8> 10> 13> 17> 22> ………… 

 i. 25    ii. 28   iii. 27 
 
 
39. %lg;gl;l ngl;b xd;wpy; 10 nts;is epw khgps;fs; 8 fgpy epw khgps;fs; 
 cs;sd. vNjr;irahf xU nts;is epw khgpisg; ngw vLf;ff; $ba rupahd 
 jlit ahJ? 

 i. 10    ii. 8   iii. 9 
 
 
40. gwitfs; midj;Jk; gwf;Fk; vdpDk; ngd;Fapd; xU gwit vdpd; ngd;Fapd; 

 i. gwf;Fk;   ii. gwf;fhJ  iii. $wKbahJ 

7 

 

36.  35          7        =   3           2  
  
 ,jpy;    Mfpait Fwpg;gJ KiwNa 
 
  

 i.     ÷ , +   ii.   + , ÷  iii.   ÷ , x 
 
37. 4 5     

 3 A 4  A, B vd;gd KiwNa Fwpg;gJ? 

 1 B 3 
  
 i. 2> 3    ii. 1> 3  iii. 1> 6 
 
 

38.  8> 10> 13> 17> 22> ………… 

 i. 25    ii. 28   iii. 27 
 
 
39. %lg;gl;l ngl;b xd;wpy; 10 nts;is epw khgps;fs; 8 fgpy epw khgps;fs; 
 cs;sd. vNjr;irahf xU nts;is epw khgpisg; ngw vLf;ff; $ba rupahd 
 jlit ahJ? 

 i. 10    ii. 8   iii. 9 
 
 
40. gwitfs; midj;Jk; gwf;Fk; vdpDk; ngd;Fapd; xU gwit vdpd; ngd;Fapd; 

 i. gwf;Fk;   ii. gwf;fhJ  iii. $wKbahJ 

7 

 

36.  35          7        =   3           2  
  
 ,jpy;    Mfpait Fwpg;gJ KiwNa 
 
  

 i.     ÷ , +   ii.   + , ÷  iii.   ÷ , x 
 
37. 4 5     

 3 A 4  A, B vd;gd KiwNa Fwpg;gJ? 

 1 B 3 
  
 i. 2> 3    ii. 1> 3  iii. 1> 6 
 
 

38.  8> 10> 13> 17> 22> ………… 

 i. 25    ii. 28   iii. 27 
 
 
39. %lg;gl;l ngl;b xd;wpy; 10 nts;is epw khgps;fs; 8 fgpy epw khgps;fs; 
 cs;sd. vNjr;irahf xU nts;is epw khgpisg; ngw vLf;ff; $ba rupahd 
 jlit ahJ? 

 i. 10    ii. 8   iii. 9 
 
 
40. gwitfs; midj;Jk; gwf;Fk; vdpDk; ngd;Fapd; xU gwit vdpd; ngd;Fapd; 

 i. gwf;Fk;   ii. gwf;fhJ  iii. $wKbahJ 

7 

திருமதி.பதமமா சந்திரமமமாகன்
புனித அந்மதமானியமார் கல்லூரி
ககமாழும்பு - 13
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ப�ொதுைக்கள் �ொது்கொப்பு அமைச்சின் புதிய ஆண்டுக்கொன �ணி்கள் நேற்றுமுன்தினம் அமைச்சின் வளொ்கத்தில் ஆரம்பித்து மவக்கப்�ட்டது. நைற்�டி நி்கழமவ ப�ொதுைக்கள் �ொது -
்கொப்பு அமைச்்சர் ரியர் அடமிரல் ்கலொநிதி ்சரத் வீரந்ச்கர ைற்றும் �ொது்கொப்பு அமைச்சின் ப்சயலொளர் நைஜர் பஜனரல் ஜ்கத் ஆகிநயொர் ஆரம்பித்து மவத்தனர்.

அநுராதபுரம் மேற்கு தினகரன் நிருபர்

அநுராதபுரம் தலாவ பிரதான 
வீதியில் மோரமகாட பிரமதசத்தில் 
(03) இரவு சுகமபாக கார் காட்டு 
யானன ஒன்றுடன் மோதி விபத்-
திற்குள்ாகியுள்தாக தலாவ 
மபாலிஸார் மதரிவித்தனர்.

விபத்தின் மபாது கார் வண்டியில் 
தாய், தநனத ேற்றும் சிறிய குழநனத 
ஒன்றும் பயணித்துள்துடன் விபத்-
தினால் எவருக்கும் காயம் ஏற்பட-
வில்னல என மபாலிஸார் மதரிவித்-
தனர்.

வீதினய கடக்கும்  காட்டு யானன 
ஒன்றுடன் மோதி இவ்விபத்து ஏற்-
பட்டுள்து.மகாழும்பில் இருநது 
அநுராதபுரம் வனர பயணித்த 
மோட்டார் வண்டிக்கு பாரிய மசதம் 
ஏற்பட்டுள்தாகவும் மபாலிஸார் 
மேலும் மதரிவித்தனர். இதற்கு 
முன்னரும் குறித்த இடத்தில் காட்டு 
யானனகளினால்  வாகனஙகளுக்கு  
பல விபத்துக்கள ஏற்பட்டுள்தாக-
வும் காட்டு யானனகள வீதினய கடக் -
கும் இடம் என அனேக்கபபட்டுள் 
சமிக்னஞை பலனககள அழிநதுள்தா-
கவும் பிரமதச ேக்கள மதரிவித்தனர்.

காட்டு யானையுடன் கார் ம�ாதி விபத்து

மவலிகே தினகரன் நிருபர்

மதன் ோகாண தமிழ் மோழி மூல 
பாடசானலகளில் நிலவும் ஆசிரியர் 
மவற்றிடஙகன் நிரபபுவதற்காக 
விண்ணபபஙகள மகாரபபட்டுள-
்ன.

பட்டதாரிகள, உயர் மதசிய 
டிபம்ாோதாரிகள ேற்றும் 
க.மபா.த. உயர் சித்தி மபற்்றவர்-
கள ஆகிமயானர இலஙனக ஆசி -
ரியர் மசனவயில் இனணத்துக் 
மகாள்மவ விண்ணபபம் மகாரப-
பட்டுள்து.

ஆரம்பக்கல்வி, இரண்டாம் 
மோழி- தமிழ், இரண்டாம் மோழி-
சிஙக்ம், தமிழ், கணிதம், விஞ் -

ஞைானம், ஆஙகிலம், சித்திரம், கர்-
நாடக சஙகீதம், நடனம் (பாரசீகம்) 
தகவல் மதாழில்நுட்பம் ேற்றும் 
மதாடர்பாடல், புவியியல், இநதுச-
ேயம், வரலாறு, குடியுரினேக்கல்வி, 
ோணவர் ஆமலாசனன வழிகாட்-
டல், மராேன் கத்மதாலிக்கம், அரபு, 
இஸலாம், விமசடகல்வி, ேனனப 
மபாருளியல், அரசியல் விஞ்ஞைா-
னம், வணிகக் கல்வி, மபாருளியல் 
விஞ்ஞைானம், கணக்கீடு ஆகிய 25 
பாடஙகளுக்மக ஆட்மசர்பபு மசய்-
யபபடவுள்ன. விண்ணபபஙகன்  
(online)  மூலோக அனுபப முடியு-
மேனவும் இம்ோதம் 12ஆம் திகதி  
விண்ணபப முடிவு திகதிமயனவும் 
அறிவிக்கபபட்டுள்து. 

தென் �ாகாண ெமிழ் த�ாழி மூல 
ஆசிரியர்களுக்கு விணணபபம் மகாரல்

புத்த்ம் தினகரன் நிருபர்

துபபாக்கிச் சூட்டுக்கு இலக் -
காகிய நினலயில் காணபபட்ட 
ோனன உயிருடன் மீட்ட 
மபாதுேக்கள அதனன வனஜீவ -
ராசிகள தினணக்க் அதிகாரிக-
ளிடம் ஒபபனடத்துள்னர்.

புத்த்ம் முரியாக்கு்ம் பகு -
தியில் சனிக்கிழனே (01) இரவு 
வீட்டு பின்பு்றத்தில் உள் அடர்நத காட்டுப 
பகுதியில் காயஙகளுக்குள்ாகிய நினலயில் 
ோன் ஒன்று நின்்றனத அவதானித்த ஒருவர் 
அதனன உயிருடன் பிடித்து புத்த்ம் வனஜீ-

வராசிகள கட்டுபபாட்டுப பிரி-
வினருக்குத் தகவனல வழஙகி-
யுள்ார். 

குறித்த பகுதிக்கு வனஜீவ -
ராசிகள தினணக்க் அதிகாரி-
கள மசன்று காயஙகளுக்கான 
ோனன உயிருடன் மீட்டு சிகிச் -
னசயளிபபதற்காக  நிகவமரட்-
டிய மிருக னவத்தியசானலக்கு 
மகாண்டு மசன்றுள்னர்.

குறித்த ோன் துபபாக்கிச் சூட்டுக்கு இலக்-
காகி காலில் பலத்த காயஙகளுக்குள்ாகிய 
நினலயில் காணபபட்டதாக வனஜீவராசிகள 
தினணக்க் அதிகாரிகள மதரிவித்தனர்.

துபபாக்கிச் சூட்டிைால் காய�னடநெ �ான் உயிருடன் மீட்பு
கற்பிட்டி தினகரன் விமேட நிருபர்

புத்த்ம் ோவட்ட சர்வேத குழுவினரி-
னால் புத்த்த்தில் மகாமரானா மதாற்றுப 
பரவல் காரணோக மதாழில்வாய்பபுக்கன் 
இழநதுள் வறிய குடும்பஙகளுக்கு  (03) 
உலர் உணவுப மபாதிகள வழஙகி னவக்கப-
பட்டுள்ன. புத்த்ம் ோவட்ட சர்வேத குழு-
வினரின் மவண்டுமகாளுக்கிணஙக, மதசிய 
சோதான மபரனவ இதற்கான நிதினய ஒதுக்-
கீடு மசய்துள்து.

இதன்படி, புத்த்ம், ஆனேடுவ ேற்றும் 
வன்னாத்தவில்லு ஆகிய மூன்று பிரமதச 
மசயலா்ர் பிரிவுகளுக்கு உட்பட்ட பகுதிக-

ளில் மகாமரானா மதாற்றுப பரவல் காரண-
ோக மதாழில்வாய்பபுக்கன் இழநதுள் 
மதரிவு மசய்யபபட்ட 50 வரிய குடும்பஙக-
ளுக்கு முதற்கட்டோக இநத உலர் உணவுப 

மபாருட்கள வழஙகி னவக்கபபட்டன.
புத்த்ம் ோவட்ட சர்வேத குழுவின் 

இனணத் தனலவர்க்ான புத்த்ம் ஸ்ரீ சித்தி 
விநாயகர் மதவஸதான பிரதே குருக்கள 
சிவஸ்ரீ மவஙகட சுநதரராேக் குருக்கள, அகில 
இலஙனக ஜம்இய்யதுல் உலோவின் புத்த-
்ம் ோவட்ட தனலவர் அஷமேய்க் அபதுல்-
லாஹ் ேஹ்மூத் ஆலிம், வண்ணாத்தவில்லு 
பண்டாரநாயக்கபுர மபௌத்த விகானர ேதகுரு 
புத்தியாகே சநதிர ரத்ன மதரர், இனணபபா-
்ர் உனவஸ முஸனியா, உளளிட்ட சர்வேத 
குழு உறுபபினர்கள  மநரடியாக க் விஜயம் 
மசய்து குறித்த  மபாருட்கன் வழஙகி னவத்-
தனர்.

வறிய குடும்பங்களுக்கு உலர் உணவு ப்பொதி்கள்

ஸ்ரீலஙகா சுதநதிரக் கட்சி 
அரசின்  கூட்டணி கட்சி -
யாக இருநதாலும் அதற்-
மகன தனியான மபாறுபபுக் -
கள உள்து. எனமவ நாம் 
மவளிபபனடயாக மபசுவ -
தும் விேர்சிபபதும் சகஜம். 
அரசாஙகத்தின் குன்றபாடு-
கன் சுட்டிக்காட்டுவதால் 
எேது கட்சிக்கும் , அரசாஙகத்திற்கும் 
முறுகல் நினல உள்து என அர்த் -
தமில்னல என  ஸ்ரீலஙகா சுதநதிரக் 
கட்சியின் மதசிய அனேபபா்ரும் 
ராஜாஙக அனேச்சருோன  துமிநத 
திசாநாயக்க மதரிவித்துள்ார்.

அரசாஙகத்தின் முக்கிய பஙகுதாரர் 

என்்ற வனகயில், அரசாங-
கம்  கூறுவது அனனத்தும் 
சரியானது என்று ஏற்றுக் 
மகாளவது எேது கட்சியின் 
மபாறுபபல்ல எனவும் 
அவர் மதரிவித்தார்.

 புத்தாண்டில் அனேச்சின் 
பணிகன் ஆரம்பிக்கும்  
நிகழ்வின் பின்னர்  ஊடகங-

களுக்கு கருத்து மதரிவிக்னகயிமல 
அவர் இவ்வாறு கூறியுள்ார். 

அவர் மதாடர்நது கருத்து மதரிவிக்-
னகயில், 

ஸ்ரீலஙகா சுதநதிரக் கட்சி நாட்-
டிற்கு மபரும் மசனவனய மசய் -
துள்து என்பனத ேக்கள நன்கு 

அறிவார்கள. எனமவ தற்மபானதய 
மநருக்கடியிலிருநது நாட்னட காப-
பாற்றும் பாரிய மபாறுபபு எேது 
கட்சிக்கு இருக்கின்்றது. ஸ்ரீலஙகா 
சுதநதிரக் கட்சி, கூட்டணி கட்சியாக 
இருநதாலும் அதற்மகன தனியான 
மபாறுபபுக்கள உள்து. ஸ்ரீலஙகா 
சுதநதிரக் கட்சி என்பது தனியான 
கட்சி.எனமவ நாம் மவளிபபனட -
யாக மபசுவதும் விேர்சிபபதும் 
சகஜம்.அரசாஙகத்தின் குன்றபாடு-
கன் சுட்டிக்காட்டுவதால் எேது கட் -
சிக்கும் , அரசாஙகத்திற்கும் முறுகல் 
நினல உள்து என அர்த்தமில்னல.
அரசாஙகத்தின் முக்கிய பஙகுதாரர் 
என்்ற வனகயில் அவர்கள கூறுவது 

அனனத்தும் சரியானது என ஏற்றுக் 
மகாளவது எேது கட்சியின் மபாறுப -
பல்ல. கடநத கால தனலவர்களின் 
மகாளனககன் பின்பற்றி நாட்னட 
மீ்க் கட்டிமயழுபப கட்சி மசயற் -
பட்டு வருகின்்றது. ேக்கள எேது 
கட்சியின் மீது பூரண நம்பிக்னக 
னவத்து கட்சியின் மசயற்பாடுகன் 
மதாடர்நதும் அவதானிக்கி்றார்கள. 
நாட்டு ேக்கள கட்சி மீதான நம்பிக் -
னகனய மதாடர்நதும் மபணுோறு 
மகட்டுக்மகாளகிம்றன். நாட்டு 
ேக்களுக்கு கடநத காலஙகன்ப 
மபான்று நிவாரணஙகள வழஙகப -
பட்டு வருகின்்றன என்்றார். 

 (மபால்ராஜ் சநரேதி)

குறை்பொடு்கறை விமர்சிப்பது அரசுக்கும
சு.்கவிற்கும முறு்கல் என்று அர்்த்தமொ்கொது

ஹற்்றன் விமசட, ேஸமக-
லியா தினகரன், தலவாக்-
கனல குறூப நிருபர்கள  

எத்தனன வஙகிகள உரு -
வாக்கபபட்டாலும் ேக்க -
ளுக்கு அதன் மசனவகள 
ம சன் ்ற ன ட ய ா வி ட் ட ா ல் 
அதனால் எநதப பயனு -
மில்னலமயன நுவமரலியா 
ோவட்ட பாராளுேன்்ற உறுபபினர் 
எம்.ரமேஸவரன் மதரிவித்தார்.   

ேஸமகலியாவில் சமுர்த்தி வஙகி 
ஒன்ன்ற தி்றநதுனவத்து உனரயாற்-
றும் மபாமத அவர் இவ்வாறு மதரி-
வித்தார். அவர் மதாடர்நது கருத்து 
மதரிவிக்னகயில்,   

கடநத காலஙகளில் சமுர்த்தி 
நிவாரணம் அரசியல்கட்சி பார்த்து 
தான் மபற்றுக்மகாடுக்கபபட்டது. 
அதனால் கினடக்க மவண்டிய எத்-

தனனமயா மபருக்கு அநத 
நிவாரணம் கினடக்க -
வில்னல. 

நாஙகள ஏனழ ேக்க -
ளுக்கு உதவிகள மசய்யும் 
மபாது கட்சி பார்பப -
தில்னல. அனேச்சர் பஷில் 
ராஜபக் ே ேக்களுக்கு 
சமுர்த்தி நிவாரணம் மபற் -
றுக்மகாடுக்க மவண்டும் 

என்று தான் எதிர்பார்கின்்றார். 
எனினும் எநநாளும் சமுர்த்தி உதவி 
மபறும் ேக்க்ாக இருக்கக்கூடாது. 
இநத நிதியினன மகாண்டு இவர்கள 
வாழ்க்னகயில் சுய மதாழில் மசய்து 
முன்மன்ற மவண்டும். கடநத வரு-
டமும் இநத வருடமும் இதற்காக 
பாரிய அ்வில் நிதி ஒதுக்கபபட் -
டுள்து,  

கடநத காலஙகளில் சமுர்த்தி உத் -
திமயாகத்தர்கள வீடு வீடாக மசன்று 

மசனவயினன முன்மனடுத்தனர். 
அதற்காக நான் அவர்களுக்கு நன்றி-

யினன மதரிவித்துக்மகாளகிம்றன் 
என அவர் மேலும் மதரிவித்தார்.  

எந்ொளும சமுர்்ததி நிவொரண உ்தவி   
ப்பறும மக்்கைொ்க இருக்்கக்கூடொது 

அக்கரபபத்தனன சித்தி விநா-
யகர் ஆலயத்தில் இடம்மபற்்ற 
சினல உனடபபு சம்பவம் மதாடர்-
பில்  னகது மசய்யபபட்ட சநமதக 
நபர்கள நால்வனரயும் இம்ோதம் 
7ஆம் திகதி வனர வி்க்கேறியலில் 
னவக்குோறு நுவமரலியா ோவட்ட 
நீதவான் நீதிேன்்றம் உத்தரவு பி்றப-
பித்துள்து.

இநத உத்தரனவ ோவட்ட நீதவான் 
நீதிேன்்ற நீதிபதி ஜீ.ஜீ.பி.ஜயசிஙக 
மநற்றுமுன்தினம் பி்றபபித்துள்ார்.

இச்சம்பவம் மதாடர்பில் கானர-
நகர் பிரமதசத்னத மசர்நத நால்வர் 
கடநத (02) அன்று சநமதகத்தின் 
மபரில் னகது மசய்யபபட்டிருநதனர்.

இவ்வாறு னகது மசய்யபபட்டி-
ருநமதார் ஆலயத்தின் நிர்ோண பணி-
யா்ர்க்ாக கடனேயாற்றிய வநத-
வர்கள என மதரியவநதுள்து.

அமத மநரத்தில் இம்ோதம் 
(23.01.2022) அன்று ஆலயத்தின் 
கும்பாபிமேக நிகழ்னவ நடத்து-
வதற்காக ஆலயத்தில் நிர்ோண 
பணிகள வினரவாக முன்மனடுக்-
கபபட்டு வரும் நினலயில் இநத 
சினலகள உனடபபு சம்பவம் இடம்-
மபற்றுள்து.    ஆ.ரமேஸ

சினல உனடபபு விவகாரம்; 
சநமெக நபர்களின் 
விளக்க�றியல் நீடிபபு 

லுணுகல நிருபர்  

அரசியல் மபசி மநரத்னத வீண-
டிக்க மவண்டாம், மேலும் மூன்று 
வருடஙகளுக்கு ஜனாதிபதி மகாட்-
டாபய ராஜபக் ே இநத நாட்டினட 
முன்மனடுத்துச் மசல்வார் என 
ஊவா ோகாண ஆளுநர் ஏ.மஜ.எம். 
முஸம்மில் மதரிவித்துள்ார்.  

 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான கடனே-
கன் ஆரம்பிக்கும் நிகழ்வு மநற்று-
முன்தினம் (03) ஊவா ோகாண சனப 
வ்ாகத்தில் இடம்மபற்்றது. இநத 
நிகழ்வில் கலநதுமகாண்டு உனரயாற்-
றும் மபாமத ஆளுநர் மேற்கண்ட-
வாறு மதரிவித்தார்.  அஙகு மதாடர்ந-
தும் உனரயாற்றிய ஆளுநர்:  

2021ஆம் ஆண்டில் மகாவிட் 19 
பரவனலக் கட்டுபபடுத்துவதில் நாம் 
மவற்றிகண்டுளம்ாம், என்்றாலும் 
மபாரு்ாதார ரீதியில் நாம் மபரிதும் 
பாதிக்கபபட்மடாம், சுற்றுலாத்துன்ற 
முழுனேயாக வீழ்ச்சியனடநதது. 
சுற்றுலா விடுதிகளில் பணிபுரிநத 
பல இலட்சம் மபருக்குத் மதாழில் 

இல்லாேல் மபானது. இதுமபான்்ற 
பல மபாரு்ாதார மநருக்கடிகளுக்கு 
அரசு முகஙமகாடுக்க மநர்நதாலும், 
அரச ஊழியர்களின் சம்ப்த்னத அர-
சாஙகம் ஒருநாள சரி தாேதிக்காேல் 
வழஙகியது. அமதமபான்று வறு-
னேக்மகாட்டின் கீழ் வாழும் ேக்களுக்-
கும் அரசாஙகம் பிரமதச சனபகளின் 
ஊடாக உதவிகன் வழஙகியது. 
பாடசானலகள மூடபபட்டன, ோண-
வர்களின் கல்வி நடவடிக்னககள 
பாதிக்கபபட்டன. இனவ அனனத்-
துக்கு ேத்தியிலும் நாட்டின் அபிவி-
ருத்தி மவனலத்திட்டஙகன் அரசாங-
கம் மதாடராக முன்மனடுத்தது என 
அவர் மதரிவித்தார்.   

ஹற்்றன் விமசட நிருபர்  

ஆலயஙகன் உனடத்து இனங-
களினடமய முறுகல் நினலயினன 
ஏற்படுத்த இடேளிக்ககூடாது என 
ேனலயக இநது குருோர் ஒன்றியத் -
தின் மபாதுச் மசயலா்ர் மதசகீர்த்தி 
சமூக மஜாதி சிவஸ்ரீ மவலு சுமரஸ -
வர் சர்ோ மகாரிக்னக விடுத்துள்ார்.   

அக்கரபத்தனன சித்தி விநாயகர் 
ஆலயத்திற்கு முன்பாக மநற்றுமுன்-
தினம் நனடமபற்்ற ஊடக சநதிப -
பின் மபாமத அவர் இவ்வாறு மதரி -
வித்தார்.   

அக்கரபத்தனனயில் புனர்நிர்ோ-
ணம் மசய்யபபட்டு வரும் சித்தி 
விநாயகர் ஆலயம் கடநத 02 திகதி 
இனநமதரியாத விசமிக்ால் உனடக் -
கபபட்டது.  

இநத காரியத்தினன எவர் மசய் -
திருநதாலும் அதனன அனுேதிக்க 
முடியாது. ஆகமவ இநத ஆலய 
உனடபபானது முதலும் முடிவுோக 
இருக்க மவண்டும். எேது ேதத்-
தின் புனித சின்னஙகன் உனடப -

பது என்பது ஒரு மிருகத்தனோன 
மசயல். ஆகமவ இதனன மசய்த-
வர்கள யாராக இருநதாலும் பர -
வாயில்னல அவர்களுக்கு எதிராக 
ஆலய நிர்வாகத்துடன் இனணநது 
சட்ட நடவடிக்னக மேற்மகாள் 
நாஙகள தயஙகபமபாவதில்னல. 

எநத ஒரு குற்்றவாளியும் சட்டத்திலி-
ருநது தபபக்கூடாது ஏன் என்்றால் 
இவ்வா்றான சம்பவஙகள எதிர்க்கா-
லத்தில் இன முறுகனல ஏற்படுத்து-
வதற்கு ஒரு தூண்டுதலாக அனேநது 
விடக்கூடாது என அவர் இதன் 
மபாது மதரிவித்தார்.   

அக்்கர்ப்த்தறை ஆலய உறடபபு   
மு்தலும முடிவுமொ்க இருக்்க வவண்டும

அரசியல் வ்பசி வ்ர்தற்த 
வீணடிக்்க வவண்டொம
ஆளுேர் ஏ.நஜ.எம். முஸம்மில்   

ஜனொதி�தி ப்சயல்கத்தில் ஜனொதி�தி ந்கொட்டொ�ய ரொஜ�க ஷவின் 2022 ஆம் ஆண் -
டுக்கொன ஆரம்� நி்கழவு இ்டம்ப�ற்்றது. இதன்ந�ொது இலஙம்க பதொழிலொளர் 
்கொஙகிரஸின் ப�ொதுச்ப்சயலொளரும் இரொஜொங்க அமைச்்சர் ஜீவன் பதொண்்டைொன் 
ைற்றும் ப்சந்தில் பதொண்்டைொன் ஆகிநயொர் ஜனொதி�திககு புத்தொண்டு வொழத்து பதரி -
வித்தனர். 



யாழ். விசேட நிருபர்  

யாழ்்பபாணம் சபாதனா 
மருத்துவமனனயில் மசேரியா 
ச�ாயாளி ஒருவர் ச�ற்றுமுன்-
தினம் (3) இனங்ாண்பபட்-
டுள்ார். குரு�்ர் பகுதினய 
சேர்்நத இ்ந�பர், ததன்னாபிரிக்-
்ாவிலிரு்நது அணனமயிசேசய 
யாழ்்பபாணத்துக்கு வ்நதிரு்நதார் 
என்றும் ததரிவிக்்்பபடுகிறது.  

இசதசவன், ்ட்நத ஒரு 
மாதத்தில் யாழ்.சபாதனா மருத்து -
வமனனயில் இனங்ாண்பபட்ட 
மூன்றாவது மசேரியா ச�ாயாளி 
இவராவார்.  

முன்னதா், மல்ோ்ம் மற்றும் 
ஆனனக்ச்ாட்னட ஆகிய பகு-
தி்ன்ச் சேர்்நத இருவர் மசேரி -
யாத் ததாற்றுடன் அனடயா்ம் 
்ாண்பபட்டிரு்நதனர் என்பது 
குறி்பபிடத்தக்்து.    

மாஙகு்ம் குறூ்ப நிருபர்
  
முல்னேத்தீவு மாவட்டத்தின் 

மூஙகிோறு கிராமத்னத சேர்்நத 13 
வயது சிறுமி சயா்ராோ நிதர்ேனா-
வின் மரணம் ததாடர்பில் ன்து 
தேயய்பபட்டு வி்க்்மறியலில் 
னவக்்்பபட்டிரு்நத ஐ்நது சபரின-
தும் வி்க்்மறியல் எதிர்வரும் 18 
ஆம் தி்தி வனர நீடிக்்்பபட்டுள-
்து.  

ஏக்்னசவ இவர்்ளுக்கு ச�ற்று 
வனர வி்க்்மறியல் உத்தரவு பிற்ப-
பிக்்்பபட்டிரு்நத நினேயில் ச�ற்று 
வழக்கு முல்னேத்தீவு நீதவான் நீதி-
மன்றில் நீதிபதி ரி. ேரவணராஜா முன்-
னினேயில் விோரனணக்கு எடுத்-
துக்த்ாள்்பபட்டசபாது ஐ்நது 

சபரினதும் வி்க்்மறியல் எதிர்-
வரும் 18 வனர நீடித்து அன்னறய 
தினத்துக்கு வழக்கு தவனணயிட்ப-
பட்டுள்து.  

தனது ம்ள நிதர்ேனா இரணடு 
மாத ்ர்்பபிணியா் இரு்நததா -்
வும் இதனன அறி்நத அவரது தாய 
்ருனவ ்னேக்கும் முயற்சியில் 
்ருனவ ்னே்பபதற்கு சிறுமினய 
மயக்்மனடய தேயயும் ச�ாக்கில், 
ஏசதாதவாரு மரு்நது வழங்்பபட்ட-
தா்வும் அவரது த்நனதயின் வாக்கு-
மூேத்தில் குறி்பபிட்பபட்டதா்வும் 
குறித்த சிறுமி ் ருவினன ் னேக்கும் 
முயற்சியின்சபாது அவர் உயிரிழ்நதி-
ருக்்ோம் என்பதும் விோரனணயில் 
ததரியவ்நதிரு்நததா் புதுக்குடியி-
ரு்பபு தபாலிஸார் ததரிவித்தனர்.

2022 ஜனவரி 5
புதன்கிழமை
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இந்திய பிரதமருக்கு கடிதம்; பின்வாங்குப்ரகளை 
விலத்திள்த்துவிட்டு முன்னெடுப்பவாம்

 ஓம்நனத நிருபர்  

இ்நதிய பிரதமருக்கு ்டிதம் அனு்ப-
புவதற்்ா் தரசோ எடுத்த முயற்சி-
யில் இரு்நது யாராவது பின்வாங் 
விரும்பினால் அல்ேது ன்தயா்பபம் 
இடமறுத்தால் அது யாரா் இரு்ந-
தாலும் அவர்்ன் விேத்தினவத்து-
விட்டு அ்நத வனரனப ன்தயா்பபம் 
இட்டு அனு்பபுவதற்்ான ே்ே ஏற்பா-
டு்ன்யும் தேயசவாம் என்று பாரா-
ளுமன்ற உறு்பபினர் விசனாச�ா்ராத-
லிங்ம் ததரிவித்தார்.  

வவுனியாவில் ஊட்வியோ்ர்-
்ள ச�ற்று எழு்பபிய ச்ளவி்ளுக்கு 
பதில் அளிக்கும் சபாசத அவர் 
இவவாறு ததரிவித்தார்.  

ததாடர்்நது ்ருத்து ததரிவித்த 
அவர்,  

அனனத்து ்ட்சி்ளும் 
இனண்நது தயாரித்த 
வனரனப தமிழரசுக்்ட்சி 
முற்றா் நிரா்ரி்பபதா் பாரா-
ளுமன்ற உறு்பபினர் சிறிதரன் 
ததரிவித்துள்ார். எனினும் 
கூட்டனம்பபின் தனேவர் 
ேம்ப்நதன் ஐயா இன்னும் 
ஓரிரு �ாட்்ள பி்நதினாலும் 
கூட இறுதிவனரனப தயாரித்து அனன-
வரும் ன்தயா்பபம் இட்டு இ்நதிய்ப 
பிரதமருக்கு அனு்பபுவதா் உறுதி-
தமாழி அளித்துள்ார்.   

எனசவ இ்நத விடயத்தில் யார் 
ன்தயா்பபம் இடுவது, யானர 
தவிர்்பபது, யார் விேகிக்த்ாள-
வார்்ள என்பது இன்னும் ஓரிரு 
�ாட்்ளில் ததரியவரும். ஆயினும் 
தமிழீழ விடுதனே இயக்்ம் எடுத்த 

முயற்சியினன ஒருசபாதும் 
ன்விட்பசபாவதில்னே. 
இ்நத முயற்சியில் இரு்நது 
யாராவது பின்வாங் விரும்-
பினால் அல்ேது ன்தயா்ப-
பம் இடமறுத்தால் அது 
யாரா் இரு்நதாலும் அவர்-
்ன் விேத்தினவத்துவிட்டு 
இ்நத வனரனப ன்தயா்ப-

பம் இட்டு அனு்பபுவதற்்ான ே்ே 
ஏற்பாடு்ன்யும் தேயசவாம்.   

வார்த்னத பிரசயா்ங்ன் 
ோட்டா் னவத்துக்த்ாணடு தமிழர-
சுக்்ட்சி தரசோ எடுத்த முடிவிற்கு்ப 
பின்னால் �ாங்ள தேல்வதா என்ற 
சிறுபிளன்த்தனமான அல்ேது தமிழ் 
மக்்ன் ஏமாற்ற நினனக்கின்ற இ்நத 
தேயற்பாட்டினன எங்்ால் ஏற்றுக்-
த்ாள் முடியாது.

்வுனியவாவில் அடவா்டியில்   
ஈடுபட்ட நவால்்ர ளகது  
ஓம்நனத விசேட 
நிருபர்  

வவுனியா முதோம் 
குறுக்குத் ததருவில் 
ச�ற்று பிற்ப்ல் 
தபாலிஸார் முன்னி-
னேயில் அடாவடி-
யில் ஈடுபட்ட �ால்வர் 
தபாலிஸாரால் ன்து 
தேயய்பபட்டுள்னர் .   

வவுனியா முதோம் 
குறுக்குத் ததருவில் 
அனம்நதுள் ன்த்-
ததானேசபசி விற்பனன 
நினேயத்திற்கு தேன்ற 
சிேர் அஙகிரு்நதவர்்ளு-
டன் முரணபாடு்ளில் ஈடுபட்டுள-
்னர். அவர்்ளுக்கு ஆதரவா் பண -
டாரிகு்ம் மற்றும் ச்ாவில்கு்ம் 
பகுதி்ளிலிரு்நது முதோம் குறுக் -
குத் ததருவிற்கு குழுக்்ள வரவ -

னழக்்்பபட்டுள்னர். முரணபாட்-
டில் ஈடுபட்ட இருதர்பபினருக்கும் 
இனடசய ன்்ே்பபு இடம்தபற்றது -
டன், அஙகு தேன்ற குழுக்்ள சிேரி -
டம் ச்ாடாரி மற்றும் அபாய்ரமான 

ஆயுதங்ள இரு்நததா் ேம் -
பவத்னத ச�ரில் பார்த்தவர்-
்ள ததரிவித்துள்னர்.   

ேம்பவம் இடம்தபற்ற பகு -
திக்குச் தேன்ற தபாலிஸார் 
இரணடு மணிச�ர விோர-
னண்ளின் பின்னர் குறித்த 
வர்த்த் நினேயத்னத 
மூடிவிட்டு அஙகிரு்நத 
இருவனரயும் தபாலிஸ் 
நினேயத்திற்கு அனழத்துச் 
தேன்றனர்.  

இதனினடசய தவளிசய 
அவர்்ளுக்கு ஆதரவா் 
இரு குழுக்்ளின் ஆதரவா-
்ர்்ள தபாலிஸாருடன் 
வாயத் தர்க்்த்தில் ஈடுபட 

முற்பட்டசபாது தபாலிஸார் முன்-
னினேயில் அடிதடியில் ஈடுபட்ட 
இருவனரயும் ன்து தேயதசபாது 
அவர்்ளுக்கு ஆதரவா் வ்நத பேர் 
த்பபிச் தேன்றுவிட்டனர்.

வின�ோன�ோகரோதலிஙகம் எம்.பி  

மூங்கிலவாறு சிறுமியின மரணம்;  
ஐ்ருக்கும் விைக்கமறியல் நீடிபபு

மனனெவார மவா்ட்டத்தில் 3 நவாட்களில்   
2 ்கவா்ரவானெவா மரணங்கள்

மன்னார் குறூ்ப நிருபர்  

மன்னார் மாவட்டத்தில் இவவரு-
டம் ் ட்நத 3 �ாட்்ளில் 2 த்ாசரானா 
மரணங்ள நி்ழ்்நதுள் நினேயில் 
மாவட்டத்தில் தற்சபாது வனர 36 
த்ாசரானா மரணங்ள நி்ழ்்நதுள-
்தா் மன்னார் மாவட்ட பிரா்நதிய 
சு்ாதார சேனவ்ள பணி்பபா்ர் 
னவத்தியர் ரி.விசனாதன் ததரிவித்-
துள்ார்.  

மன்னார் மாவட்ட பிரா்நதிய 
சு்ாதார சேனவ்ள பணிமனனயில் 
ச�ற்று ்ானே இடம்தபற்ற ஊட் 
ே்நதி்பபின் சபாசத அவர் இவவாறு 
ததரிவித்தார்.  

அவர் சமலும் ததரிவிக்ன்யில்,  
மன்னார் மாவட்டத்தில் ்ட்நத 

வருடம் 2021 ஆம் 
ஆணடு தமாத்தமா் 3161 
சபருக்கு த்ாசரானா 
ததாற்று ஏற்பட்டு இரு்ந-
தது. இவர்்ளில் 34 
த்ாசரானா ததாற்றா்ர்-
்ள மரணித்துள்னர்.  

இசதசவன் இவவ-
ருடம் 2022 ஆம் ஆணடு 
முதல் மூன்று �ாட்்ளில் 
8 த்ாசரானா ததாற்றா்ர்்ள அனட-
யா்ம் ்ாண்பபட்டுள்னர். அவர் -்
ளில் 2 சபர் உயிரிழ்நதுள்னர்.  

மன்னார் மாவட்டத்தில் ்ட்நத 
�வம்பர், டிேம்பர் மாத ஆரம்ப பகு-
தியில் த்ாசரானா ததாற்றா்ர்்ளின் 
எணணிக்ன் அதி்ரித்துக் ்ாண்ப-
பட்டுள் நினேயில் தற்சபாது 

வீ ழ் ச் சி ய ன ட்ந து ள ் து . 
இசதசவன் 2021 ஆம் 
ஆணடு மன்னார் மாவட்-
டத்தில் தடஙகு ச�ாயா-
்ர்்ளின் எணணிக்ன் 
மீணடும் அதி்ரித்துள்து. 
360 தடஙகு ச�ாயா்ர்்ள 
அனடயா்ம் ்ாண்பபட்-
டுள்னர்.  

சிறுமி ஒருவர் உயிரிழ்ந-
துள்ார். 2017 ஆம் ஆணடு 543 
தடஙகு ச�ாயா்ர்்ள அனடயா்ம் 
்ாண்பபட்டனமயினன ததாடர்்நது 
ஏற்பட்ட அடுத்த ்ட்ட அதி்ரி்பபா் 
்ாண்பபடுகின்றது.  

2022 ஆம் ஆணடு மூன்று �ாட் -்
ளில் 18 தடஙகு ச�ாயா்ர்்ள அனட-
யா்ம் ்ாண்பபட்டுள்னர். 

கடற்றவாழில் அளமச்சரின பணிபபுளரக்களமய   
பவாள்சயூர கடறகளர பகுதியில் ்்ளிச்சவீடு  
யாழ். விசேட நிருபர் 
  

்டற்தறாழில் அனமச்ேர் 
டக்்ஸ் சதவான்நதாவின் 
அறிவுறுத்தலுக்கு அனமய 
பானேயூர் ்டற்்னர பகுதியில் 
தவளிச்ேவீடு அனம்பபதற்-
்ான ஆரம்பக்்ட்ட பணி்ன் 
முன்தனடு்பபது ததாடர்பான 
்் ஆயவு்ப பணி்ள ச�ற்று 
யாழ்்பபாணம் பிரசதே தேயோ-
்ர் சுதர்ேன், ஈழ மக்்ள ஜன�ா-
ய்க் ் ட்சியின் யாழ். மாவட்ட 
நிர்வா் தபாறு்பபா்ர் சிவகுரு பாே-
கிருஸ்ணன் மற்றும் துனறோர் அதி-
்ாரி்ள உளளிட்ட குழுவினரால் 
சமற்த்ாள்்பபட்டது.  

பே தோ்பத ்ாேமா் பானேயூர், 
குரு�்ர், ோவற்்ட்டு, ்ாக்ன்தீவு, 
�ாவா்நதுனற உளளிட்ட பே பிரசத-
ேங்ன்ச் சேர்்நத ்டற்தறாழிோ-

்ர்்ள ேங்மித்து தமது ததாழில் 
�டவடிக்ன்்ன் முன்தனடுக்கும் 
பகுதியா் ்ாண்பபடும் இ்நத இடத்-
தில் தவளிச்ேவீடு இன்னமயால் 
்னரனய அனடயா்்பபடுத்துவதில் 
பே அதேௌ்ரியங்ன் எதிர்த்ாள-
வதா், ்டற்தறாழிோ்ர்்ள ததரி-
வித்திரு்நதனர்.  

இ்நநினேயில் ்டற்-
தறாழில் அனமச்ேர் டக்்ஸ் 
சதவான்நதாவிடம் குறித்த 
் ட ற் த ற ா ழி ே ா ் ர் ் ள 
விடுத்திரு்நத சவணடுச்ா-
ளுக்கு இணங் ்டற்தறா-
ழில் அனமச்சினால் குறித்த 
திட்டத்னத சமற்த்ாளவ-
தற்்ா் நிதி ஒதுக்கீடு தேய-
ய்பபட்டிரு்நதது.  

இ்நநினேயில் குறித்த 
பகுதிக்கு தேன்றிரு்நத 
குழுவினர் குடாக்்டல் 

பகுதியில் ஏற்்னசவ முற்றா் தேய-
லிழ்நதிருக்கும் தவளிச்ேவீட்டின் 
நினேனம்ன் பார்னவயிட்டது-
டன் அ்நத இடத்திசேசய புதிதா் 
30 அடி உயரமான புதிய தவளிச்ே-
வீடு ஒன்னற ்ட்டுமானம் தேயவதற்-
்ான முன்னாயத்த தேயற்பாடு்ன் 
சமற்த்ாணடிரு்நதனர். 

மளை ்்ள்ைத்தவால் 
பவாதிக்கபபட்ட தம்பகவாமம்

பர்நதன் குறூ்ப நிருபர்  

கிளித�ாச்சி மாவட்டத்தில் அண -
னமயில் தபயத மனழ்ாரணமா் 
ஏற்பட்ட தவள் நினேனமயினால் 
பச்சினே்பபளளி பிரசதே தேயேர் 
பிரிவின் தம்ப்ாமம் கிராம மக்்ள 
பாதிக்்்பபட்டுள்னர்.  

இவர்்ளில் தம்ப்ாமம் பிரசதேத் -
தில் 6 குடும்பங்ன்ச் சேர்்நத 20 
அங்த்தவர்்ளும் வணணாஙச்ணி 
வடக்கு பிரசதேத்தில் 87 குடும்பங் -
ன்ச் சேர்்நத 275 அங்த்தவர்்ளும் 
தற்்ாலி்மா் உறவினர், �ணபர் -
்ள வீடு்ளில் தஙகியுள்னர்.  

பாதிக்்்பபட்ட தம்ப்ாமம் 86 
கிராம அலுவேர் பிரிவின் கீழான 
தம்ப்ாமம், வணணாஙச்ணி 
வடக்கு ஆகிய பிரசதேங்ன் 
கிளித�ாச்சி மாவட்ட அரோங் 

அதிபர் திங்ட்கிழனம (02) பார் -
னவயிட்டார்.  இதன்சபாது எதிர் -
வரும் ்ாேங்ளில் சமற்த்ாள் 
சவணடிய பாது்ா்பபான �டவ -

டிக்ன்்ள ததாடர்பில் ்வனம் 
தேலுத்துவதற்கு மாவட்ட அரோங் 
அதிபர் ஆசோேனன்ன் வழஙகி -
னார்.

மோவட்ட அரசோஙக அதிபர் ன�ரடி விஜயம்

யவாழில் 
்மலு்மவாரு 
ம்லரியவா   
்நவாயவாளி 

்வுனியவா ஈைத்துக்களலஞரகளின 
புதிய பவாடல் அல்பம் ்்ளியீடு

ஓம்நனத விசேட நிருபர்

வவுனியா ஈழத்து ்னேஞர்்்ான 
ஜ்தே பிரதாபனின் பாடல் வரி்ள 
்்நத்பபு தஜய்நதன் இனேயனமத்து 
பாடிய 'மல்ோவி மயிசே என் மாமன் 
வீட்டுக் கிளிசய' என்ற பாடல் ்்ந-
த்பபு தஜய்நதன் யூடியூ்ப இனணயத-
்த்தில் முதோம் தி்தி புத்தாணடு 
தினத்தன்று தவளியாகியுள்து. 

பாடல் ஆசிரியர் ஜ்தே பிரதாப-
னின் பாடல் வரி்்ான 'வவுனியா 

மணசண எங்ளின் ்ணசண' என்ற 
பாடல் தவளியாகி புேம் தபயர் 
சதேத்திலும், தாய்த்திலும் பல்சவறு 
விருது்ன்யும் தபற்றுத்த்நத ஈழத்-
துக் ்னேஞர்்ளுக்கு தபருனம 
சேர்த்து த்நதுள்து. எனசவ இ்பபுத்-
தாணடு தினத்தில் தவளியாகியுள் 
எமது மணணின் தபருனமக்குரிய 
புதிய பாடல் தவளியீட்டிற்கு ஒத்து-
னழ்பபுக்்ன்யும் ஆதரவு்ன்யும் 
வழஙகுமாறு ஈழத்துக் ்னேஞர்்ள 
சமலும் ததரிவித்துள்னர்.

கட்டுவன் கரண்டக்குளம் சபரிகிரி ஸ்ரீ ஐயபப சுவாமி ஆலய தீர்தத உறசவம் நேறறு சசவவாய்க்கிழமை ேம்டசபற்றநபாது எடுக்-
கபபட்்ட ப்டஙகள்...   

ஐயப்ப சுவாமி ஆலய தீர்த்ாற்சவம்
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லுணுகல நிருபர்  

பசறை ககோணககறல, கேற் -
பிரிவு க�ோட்ட அருள்மிகு ஸ்ரீ 
ேணிகண்ட  சோஸ�ோ சபரி யோத்தி -
றைககுழு ந்டத்திய ஸ்ரீ ேணிகண்ட 
சோஸ�ோ ேண்டல பூறை  அணறே -
யில் பகதிப்பூர்்வேோக நற்டபபற் -
ைது.  

விககிகேஷ்வை பூறையு்டன் 
ஆைமபேோகிய அருள்மிகு ஸ்ரீ 
ேணிகண்ட சோஸ�ோ ேண்டல 
பூறையில் ஐயப்ப சு்வோமிககு 
பநய் அபிகேகம பகதிப்பை்வ -
ேோக  நற்டபபற்ைது. இ�றே 
ப�ோ்டர்ந்து கருப்பணண சோமிககு 
விகச்ட அலஙகோை பூறை  நற்ட -
பபற்ைது.   

அகில இலஙறக ஐயப்பன் 

ஒன்றிய அஙகத்�்வர்கள் ேறலயக 
ஐயப்ப  ஒன்றியத்தின் பிைோந்திய 
�றல்வர்கள், அடியோர்கள் எே 
பலரும ஒன்றிறணந்து  கூடடுப்பி -
ைோர்த்�றே பைறே ்வழிபோடடில் 
பகதிப்பூர்்வேோக ஈடுபட்டேர். 

மூத்� குருநோ�ர் விகைந்தி -
ைன் �றலறேயிலோே இருமுடி 
ஏந்துகின்ை சு்வோமிகளின்  பக -
திேயேோே பைறே போ்டல்கள் 
அடிய்வர்களுககு பை்வசேோக 
விளஙகியக�ோடு ககோணககறல  
க�ோட்ட போர்த்தீபன் சிமகேந்தி -
ைன் �றலறேயிலோே நோ�ஸ்வை 
கறலஞர்களின்  ேஙகளநோ�மும 
ேணிகண்ட ேண்டல பூறையில் 
பக�ர்கறளப் பை்வசப்படுத்தி -
யறே  குறிப்பி்டத்�ககது.  

மணிகண்டன் மகிமம காணும்   
மணிகண்ட சாஸ்ா மண்டல பூமை

கநோட்டன் பிரிடஜ் 
நிருபர் 

ஹற்ைன் கல்வி 
்வ ல ய த் து க கு ட ப ட ்ட 
பபோக்வந்�லோ்வ பசன் -
கேரிஸ கனிஷ்ட வித் -
தியோலயத்தின் �சோப்� 
விழோ கநற்று பகோண்டோ-
்டப்பட்டது. 

பசன் கேரிஸ 
கனிஷ்ட வித்தியோலயத்-
தின் அதிபர் எம.ைோை-
நோயகம �றலறேயில் இ்டமபபற்ை இந்நிகழ்விற்கு 
பிை�ே அதிதியோக ேத்திய ேோகோண கேலதிக  கல்விப் 
பணிப்போளரும ஹற்ைன் கல்வி ்வலயத்தின் பணிப்போ -
ளருேோே ஆர்.ஏ.சத்திகயந்திைோ கலந்து பகோண்டோர். 
இந்நிகழ்வில்  வித்தியோலயத்தில் பணிபுரிந்து ்வரும 
ஆசிரியர்களில்  25 ்வரு்ட ஆசிரியர் கசற்வயிறே 
பூர்த்தி பசய்� ஆசிரியர்  ந்வபலச்சிமி  பபோன்ேோற்ட 
கபோர்த்தி பகௌைவிககப்பட்டக�ோடு நிறேவு பரி-
சில்களும ்வழஙகி ற்வககப்பட்டது. இ�ன்கபோது  
ேோண்வர்களின் கறல நிகழ்ச்சிகளும இ்டமபபற்ை-

க�ோடு பிை�ே அதிதியோக கலந்து பகோண்ட ஹற்ைன் 
கல்வி ்வலயத்தின் பணிப்போளர் ஆர்.ஏ.சத்திகயந்-
திைோ பகௌைவிககப்படடு நிறேவு பரிசில் ்வழஙகி 
ற்வககப்பட்டது. ேத்திய ேோகோண கேலதிக  கல்விப் 
பணிப்போளர் உடப்ட ககோட்டம இைணடிற்கு 
பபோறுப்போே ககோட்டக கல்வி பணிப்போளர் ஏ.க்வ-
லுசோமி, ஹற்ைன் கல்வி ்வலயத்தின் ஆைமப பிரிவுக-
கோே உ�வி கல்வி பணிப்போளர். சி்வகுேோர், உ�விக 
கல்விப் பணிப்போளர், பைகன்�ோசன் ேற்றும அயல் 
போ்டசோறலகளின் அதிபர்கள், ஆசிரியர்கள் எே 
பலரும கலந்து பகோண்டேர்.

ைாததமை ைாவட்ட அரச அலுவலகஙகளில் 2022ஆம் 
ஆண்டுககான புதுவரு்ட அரச க்டமைகமை ஆரம்-
பிததல் ைற்றும் சததியப்பிரைாணம் சசய்யும் நிகழ்வு-
கள் நேற்றுமுன்தினம் (3) இ்டம்சபெற்்றது. இதன்பெடி 
ைாததமை ைாவட்ட சசயலக காரியாலயததில் இ்டம்-
சபெற்்ற சததியப்பிரைாண நிகழ்வில் கலந்து சகாண்்ட 
அரச உததிநயாகததரகளின் ஒரு பெகுதிமய பெ்டததில் 
காணலாம். பெ்டம்: ைாததமை சுழற்சி நிருபெர

மின்சார வசாகன உற்பத்தி மறறும்
ஒனறிணைத்்தல் துணையில் மு்தலீடு

ச்ன மமரிஸ் கனிஷ்ட 
வித்தியசாலயத்தின ்த்சாப்த விழசா

மின்சோை ்வோகே உற்பத்தி ேற்றும ஒன்றிறணத்�ல் துறையில் 
இந்க�ோகேசியோவிலிருந்து மு�லீட்டோளர்கறள ஈர்ப்ப�ற்கு 
ைகோர்த்�ோவிலுள்ள இலஙறகத் தூ�ைகம ேற்றும இலஙறக மு� -
லீடடுச் சறப ந்ட்வடிகறக எடுத்துள்ளது.

இலஙறகயில் மின்சோை ்வோகேஙகறள ஒன்றிறணப்ப�ற்கோே 
சோத்தியககூறுகள் உடப்ட மின்சோை ்வோகே உற்பத்தித் துறையி -
லுள்ள ்வோய்ப்புககறள ஆைோய்்வ�ற்கோக, இலஙறக மு�லீடடுச் 
சறப ேற்றும இந்க�ோகேசிய மின்சோை ்வோகேத் ப�ோழில் சஙகத் -
தின் (பபரிகலிணக்டோ) உறுப்பிேர்களுககிற்டயிலோே பேய்நிகர் 
சந்திப்பபோன்றை ைகோர்த்�ோவிலுள்ள இலஙறகத் தூ�ைகம ஏற்போடு 
பசய்�து. இது ப�ோ்டர்போே பேய்நிகர் சந்திப்பு அணறேயில் நற்ட -
பபற்ைது.

புதுப்பிககத்�கக எரிசகதிக பகோள்றகககிணஙக மின்சோை 
்வோகேத்ற� கேமபடுத்து்வ�ற்கோே மூகலோபோயத் திட்டத்ற� 
இலஙறக உரு்வோககி ்வரு்வ�ோக இந்க�ோகேசியோவுககோே இலங -
றகத் தூது்வர் யகசோைோ குணகசகை ப�ரிவித்�ோர்.

மு�லீடடு ஊககுவிப்புப் பணிப்போளர் நிலுபுல் டி சில்்வோ 
ேற்றும மு�லீடடு ஊககுவிப்பு பிைதிப் பணிப்போளர் சு�த் ையகசகை 
ஆகிகயோர் மு�லீடடு விதிமுறைகள் ேற்றும �ற்கபோற�ய சந்ற�த் 
�க்வல்கறள முன்ற்வத்�து்டன் பபரிகிளிணக்டோவின் உறுப்பிேர் -
கள் எழுப்பிய பல ககள்விகளுககுப் பதிலளித்�ேர்.

மூன்ைோ்வது பசயலோளர் (்வர்த்�கம) பஹேோனி பிகைேதிலக, அை -
சோஙக உைவுகள் அதிகோரி பைனிசோ லகஹோப் ேற்றும பபோது இைோை -
�ந்திை நிறைக்வற்று அதிகோரி ஏ. பபப்ரி ஃபலோஹுதீன் ஆகிகயோர் 
ைகோர்த்�ோவில் உள்ள இலஙறகத் தூ�ைகத்திலிருந்து இந்� சந்திப் -
பில் பஙகுபற்றிய்வர்களில் உள்ள்டஙகு்வர்.-       ேயனு�ோ

ஜகார்த்ாவிலுள்ள இலங்க்த தூ்ரகம்
மற்றும் இலங்க மு்லீட்டுச் ச்ை நடவடிக்க

mwptpj;jy;
tiuaWf;fg;gl;l cLgj;jht gyNehf;Ff; $l;LwTr; rq;fj;jpd; 

vjph;tUk; thf;nfLg;G tplaq;fSf;fhf 2021.06.30 Mk; jpfjpf;F 

KOikahd mq;fj;jth; ngah; gl;bay; fhl;rpg;gLj;jy; 2022.01.10 Kjy; 

2022.01.24 tiu rq;fj;jpd; jiyikafj;jpy; kw;Wk; xt;nthU $l;LwT 

gpuNjrq;fSld; rk;ge;jg;gl;l tshfq;fspy; fhl;rpg;gLj;jg;gLk; vd;gij 

,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

tlNky; khfhz $l;LwT mgptpUj;jp Mizahsh; kw;Wk; gjpthsuhy; 

tpepNahfpf;fg;gl;Ls;s ,y.1981/2 vDk; 2016.08.22Mk; jpfjpa th;j;jkhdpg; 

gj;jphpif %yk; ntspaplg;gl;l tlNky; khfhz gyNehf;Ff; $l;LwTr; 

rq;fq;fspy; thf;nfLg;G fl;lisj; njhFg;gpd; gpufhuk; ,f; 

fhl;rpg;gLj;jy; ,lk;ngWtJld;> Fwpj;j Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gLk; 

ngah;fs; kw;Wk; NtW jfty;fs; FiwghLfs; cs;s epiy Vw;gbd; 

mJ gw;wp Nkd;KiwaPL my;yJ jpUj;jq;fis Nkw;nfhs;tjw;F 

my;yJ cs;slf;fg;gl;Ls;s Xh; ngah; gw;wpa vjph;g;Gf;fs; ,Ug;gpd; 

fhl;rpg;gLj;jy; fhy vy;iyf;Fs; rq;fj;jpd; nrayhshplk; vOj;J%yk; 

rkh;g;gpf;FkhW ,j;jhy; mwptpj;Jf;nfhs;fpNwd;.

nfsut gzpg;ghsh; rigapd; fl;lisg; gpufhuk;

nrayhsh;

t/g cLgj;jht gyNehf;Ff; $l;LwTr; rq;fk;> cLgj;jht

2022.01.04

nehj;jhupR ,Wjp guPl;irf;F 

Njhw;Wtjw;F Kd;duhd mwptpj;jy;

,yf;fk; 134/gp. tj;Njnfhltj;j> gpypkj;jyht> fz;b 

vd;w Kftupapy; trpf;Fk; ep\he;j rQ;rPt uh[gf;\ 

Mfpa ehd;> nehj;jhupRkhu; fl;lisr; rl;lj;jpd; 

(mj;jpahak; 107) gpupT 7d;gb fz;b khtl;l Nky; 

ePjpkd;w tyaj;jpy; rpq;fs nkhopapy; gpurpj;j 

nehj;jhuprhf Nritahw;w gjpthsu; ehafj;jpd; 

mwpTWj;jypd; Ngupy; ,d;wpypUe;J xU khjk; Kbtile;j 

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

gjpthsu; ehafj;jpw;F Nfhupf;if tpLg;Ngd; vd 

,yq;if rdehaf Nrhrypr Fbaurpd; rfy kf;fSf;Fk; 

,j;jhy; mwpaj;jUfpd;Nwd;.

vd;. v];. uh[gf;Nr> 

134/gp> tj;Njnfhltj;j> gpypkj;jyht> fz;b. 

2021.12.23

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij 

,uj;Jr; nra;jy;
Gj;gpl;ba> ky;tj;J`phpgpl;ba> ,y.79 ,y; 

trpf;Fk;> ky;NghU Kjpad;NryhNf ftpe;j 

tPuth;jd (Nj.m.m.,y-781023477V) Mfpa 

vd;dhy; fk;g`h fplfKy;y `q;rfphptj;j tPjp> 

,y.66/2/8 ,y; trpf;Fk; ,Ufh ,\hdp 

kytpgj;jpud vd;gtUf;F vd;rhh;ghf kw;Wk; 

vdJ ngahpy; nraw;gLtjw;fhf epakpj;J 2014 

etk;gh; 13 Mk; jpfjp gfpuq;f nehj;jhhpR vd;.

lgps;a+.gP N`ke;jtpdhy; vOjp cWjp nra;ag;gl;l 

,y.1023 vDk; mw;Nwhzp mjpfhug;gj;jpuk; ,d;W 

Kjy; uj;Jr; nra;ag;gl;L> ,y;yhnjhopf;fg;gl;L> 

mjpfhukw;wjhf;fg;gLtjhf rfyUk; mwpe;J 

nfhs;tjw;fhf ,j;jhy; mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;. 

ky;NghU Kjpad;NryhNf ftpe;j tPuth;jd> 

,y.79> ky;tj;J `phpgpl;ba> Gj;gpl;ba

WP KU-3358 Micro 
Panda 2012,  Car 
கூடிய விமலக  நகாரி-
கமகககு . சவலிபெல் 
பினான்ஸ் பிஎல்சி,  
இல. 310,  காலி வீதி,  
சகாழும்பு- 03.  சதா.நபெ 
0714542 958 .
 000439

SG PR-9824 Toyota 
Hilux 2010,  Cab 
கூடிய விமலக  நகாரி-
கமகககு . சவலிபெல் 
பினான்ஸ் பிஎல்சி,  
இல. 310,  காலி வீதி,  
சகாழும்பு- 03.  சதா.நபெ 
0714542 958 .
 000438

WP NA-2256 Tata 
1510 Bus 2006,  
கூடிய விமலக நகாரி -
கமகககு. சவலிபெல் 
பினான்ஸ் பிஎல்சி,  
இல. 310,  காலி வீதி,  
சகாழும்பு-03.  சதா.நபெ. 
0714542 958 .
 000430

CP BDJ-0439 Honda 
Dio 2016,  Motor-
cycle கூடி ய விமலக 
ந க ா ரி க ம க க கு . 
சவலிபெல்  பினான்ஸ் 
பிஎ ல்சி,  இல. 310,  
காலி வீதி,  சகாழும்பு-
03.   சதா .நபெ. 
071121081 0.
 000435

WP YQ-5373 Bajaj 
2011,  WP  ABK-
3779 B ajaj 2015,  
Threew heel கூடிய 
விமலக  நகாரி -
கமகககு. சவலிபெல் 
பி னான்ஸ் பிஎல்சி,  
இல.  310,  காலி வீதி,  
சகாழும்பு-03. சதா.நபெ. 
0711 2 10 810 .
 000428

குருோகல் ந�ாட்டல் 
ஒன் றி ற் கு 
மரஸ் ைற்றும் சகாதது 
சமைப்பெதில் நதரச்சி -
யுள்ை சமையற்கா-
ரர ஒருவர நதமவ. 
0 7 7 7 1 8 2 8 2 3 .
 000392

mwptpj;jy;
tiuaWf;fg;gl;l cLgj;jht gyNehf;Ff; $l;LwTr; rq;fj;jpd; 

vjph;tUk; thf;nfLg;G tplaq;fSf;fhf 2021.06.30 Mk; jpfjpf;F 

KOikahd mq;fj;jth; ngah; gl;bay; fhl;rpg;gLj;jy; 2022.01.10 Kjy; 

2022.01.24 tiu rq;fj;jpd; jiyikafj;jpy; kw;Wk; xt;nthU $l;LwT 

gpuNjrq;fSld; rk;ge;jg;gl;l tshfq;fspy; fhl;rpg;gLj;jg;gLk; vd;gij 

,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

tlNky; khfhz $l;LwT mgptpUj;jp Mizahsh; kw;Wk; gjpthsuhy; 

tpepNahfpf;fg;gl;Ls;s ,y.1981/2 vDk; 2016.08.22Mk; jpfjpa th;j;jkhdpg; 

gj;jphpif %yk; ntspaplg;gl;l tlNky; khfhz gyNehf;Ff; $l;LwTr; 

rq;fq;fspy; thf;nfLg;G fl;lisj; njhFg;gpd; gpufhuk; ,f; 

fhl;rpg;gLj;jy; ,lk;ngWtJld;> Fwpj;j Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gLk; 

ngah;fs; kw;Wk; NtW jfty;fs; FiwghLfs; cs;s epiy Vw;gbd; 

mJ gw;wp Nkd;KiwaPL my;yJ jpUj;jq;fis Nkw;nfhs;tjw;F 

my;yJ cs;slf;fg;gl;Ls;s Xh; ngah; gw;wpa vjph;g;Gf;fs; ,Ug;gpd; 

fhl;rpg;gLj;jy; fhy vy;iyf;Fs; rq;fj;jpd; nrayhshplk; vOj;J%yk; 

rkh;g;gpf;FkhW ,j;jhy; mwptpj;Jf;nfhs;fpNwd;.

nfsut gzpg;ghsh; rigapd; fl;lisg; gpufhuk;

nrayhsh;

t/g cLgj;jht gyNehf;Ff; $l;LwTr; rq;fk;> cLgj;jht

2022.01.04

nehj;jhupR ,Wjp guPl;irf;F 

Njhw;Wtjw;F Kd;duhd mwptpj;jy;

,yf;fk; 134/gp. tj;Njnfhltj;j> gpypkj;jyht> fz;b 

vd;w Kftupapy; trpf;Fk; ep\he;j rQ;rPt uh[gf;\ 

Mfpa ehd;> nehj;jhupRkhu; fl;lisr; rl;lj;jpd; 

(mj;jpahak; 107) gpupT 7d;gb fz;b khtl;l Nky; 

ePjpkd;w tyaj;jpy; rpq;fs nkhopapy; gpurpj;j 

nehj;jhuprhf Nritahw;w gjpthsu; ehafj;jpd; 

mwpTWj;jypd; Ngupy; ,d;wpypUe;J xU khjk; Kbtile;j 

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

gjpthsu; ehafj;jpw;F Nfhupf;if tpLg;Ngd; vd 

,yq;if rdehaf Nrhrypr Fbaurpd; rfy kf;fSf;Fk; 

,j;jhy; mwpaj;jUfpd;Nwd;.

vd;. v];. uh[gf;Nr> 

134/gp> tj;Njnfhltj;j> gpypkj;jyht> fz;b. 

2021.12.23

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij 

,uj;Jr; nra;jy;
Gj;gpl;ba> ky;tj;J`phpgpl;ba> ,y.79 ,y; 

trpf;Fk;> ky;NghU Kjpad;NryhNf ftpe;j 

tPuth;jd (Nj.m.m.,y-781023477V) Mfpa 

vd;dhy; fk;g`h fplfKy;y `q;rfphptj;j tPjp> 

,y.66/2/8 ,y; trpf;Fk; ,Ufh ,\hdp 

kytpgj;jpud vd;gtUf;F vd;rhh;ghf kw;Wk; 

vdJ ngahpy; nraw;gLtjw;fhf epakpj;J 2014 

etk;gh; 13 Mk; jpfjp gfpuq;f nehj;jhhpR vd;.

lgps;a+.gP N`ke;jtpdhy; vOjp cWjp nra;ag;gl;l 

,y.1023 vDk; mw;Nwhzp mjpfhug;gj;jpuk; ,d;W 

Kjy; uj;Jr; nra;ag;gl;L> ,y;yhnjhopf;fg;gl;L> 

mjpfhukw;wjhf;fg;gLtjhf rfyUk; mwpe;J 

nfhs;tjw;fhf ,j;jhy; mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;. 

ky;NghU Kjpad;NryhNf ftpe;j tPuth;jd> 

,y.79> ky;tj;J `phpgpl;ba> Gj;gpl;ba

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 ty;ntl;bj;Jiw efurigapd; 

ntw;wplkhfTs;s cgjtprhsiu Nju;e;njLg;gjw;fhd $l;lk; 

2022.01.19 Mk; jpfjp fhiy 10.00 kzpf;F ty;ntl;bj;Jiw 

efurigapd; 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;.

04.01.2022

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

7 Mk; gpuptpd; fPohd mwptpj;jy;

vdJ ,y.: WGSWD&EIP/ACQ/MH/08 
fhzp mikr;rpd; ,y.: 4-3/10/2012/LRB/223

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;> 

2021.05.18 Mk; jpfjp eilngWk;. Nkyjpf tpguq;fSf;F ,yq;ifr; 

rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; 2021.05.04Mk; jpfjpa 2226/24 Mk; 

,yf;f mjptpNrl tHj;jkhdpiag; ghu;f;f.

ml;ltiz

1. khfhzk; : Nky; khfhzk;.

2. khtl;lk; : nfhOk;G

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

4. miktplk; :  nf];Ngit kfwfik efu rig 

MSifg; gpuNjrj;jpw;Fl;gl;l 

ngg;gpypahd> fq;nfhltpy fpuhkq;fs;.

5. fpuhk cj;jpNahfj;ju; gpupT :  ,y. 526/D - [k;Gf];Ky;y> ,y. 

535/C - ngg;gpypahd fpof;F
6. fpuhkk;  : ngg;gpypahd> fq;nfhltpy

7. tiugl ,y.  : Muk;g tiugl ,y. »Y£:9623
8. fhzpapd; ngau;fs; :  Nfhd;f` tj;j> khjq;f` Fk;Gu 

my;yJ epe;Nj Fk;Gu> gf;kPf` Xtpl;l> 

gf;kPf` Fk;Gu kw;Wk; mk;gf` 

Fk;Gu> Njthy Fk;Gu> `j;jhyp 

nfhl;LNt Fk;G> ntypnkl;bNa 

gpl;ldpNa Xtpl;l> ntl;lf;nfa;ahf` 

Fk;Gu> ngypf` Fk;Gu> xl;Lnjd 

ngypf` Fk;Gu> kff; Fk;Gu> 

kpnjy;yf` Fk;Gu> me;juah Fk;Gu 

kw;Wk; gpw ngau;fs;.

9. Jz;L ,y. :  Jz;L ,y. 2> 5> 6> 7> 8> 9> 10> 11> 

12> 13> 14> 15> 16> 18> 19> 20> 21> 

22 kw;Wk; Jz;L ,y. 24 njhlf;fk; 

Jz;L ,y. 59 tiu (54 fhzpj; 

Jz;Lfs;).

vr;. jpyftu;jd. 

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

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

fUj;jpl;lk;. 

nf];Ngit gpuNjr nrayhsu; gpupT

Ntu];fq;f kioePu; tbfhyikg;G> 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

ngaH khw;wk;
KV/17. `pwh efH ghyKid - 01 

vDk; Kfthpapy; trpj;J tUk; 

ehd; mwpaj;jUtjhtJ> vdJ 

gpwg;G mj;jhl;rpg;gj;jpuj;jpy; vdJ 

ngaH ahrpd;thth Mjk;nyt;it 

vd;gjw;Fg; gjpyhf jtWjyhf 

ahrpd;thth Mjk;thth vd;W 

Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. mjid 

jpUj;jk; nra;Kfkhf ahrpd;thth 

Mjk;thth vd;gjw;F gjpyhf vdJ 

ngaiu ahrpd;thth Mjk;nyt;it 

vd ngaH khw;wk; nra;Js;Nsd; 

vd;gij ,yq;if rdehaf 

Nrh\yprf; FbauRf;Fk; nghJ 

kf;fSf;Fk; mwpaj;jUfpd;Nwd;.

ahrpd;thth Mjk;nyt;it

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

2022 Mk; Mz;bw;fhd ghJfhg;G 
Nritia toq;fy;
xg;ge;j ,y.: UGC/Admin/05/01

1.  Nthl; gpNs]; 20 Mk; ,yf;fk;> Nthl; gpNs]; 24 Mk; ,yf;fk; kw;Wk; Mde;j 

,uh[fUzh khtj;ij 94/10, Mfpatw;wpd; mYtyf ,lg;gug;Gf;fSf;F ghJfhg;G 

Nritia toq;Ftjw;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpd; rhh;ghf Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; ,g;NghJ NfhUfpd;whh;. 

2.  Njitg;gLj;jy;fspd; tpgukhd tpsf;fkhdJ tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; 

toq;fg;gl;Ls;sd. 

3. cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s Nritf; fhyg;gFjpahdJ 365 ehl;fshFk;.

4.  tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; nraw;ghl;bd; 

%yk; elhj;jg;gLk;. 

5.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy 011 2685183 vd;w 

njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf nghJ epUthfj;jpw;fhd gpujp nrayhshplkpUe;J 

ngw;W nfhOk;G-07> Nthl; gpNs];> 20 Mk; ,yf;fj;jpYs;s gy;fiyf;fof 

khdpaq;fs; Mizf;FOtpd; nghJ epUthf gphptpy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis 

ghPl;rpf;fyhk;. 

6.  2022.01.05 Mk; jpfjpapypUe;J Muk;gkhFk; tifapy; Ntiy ehl;fspy; mYtyf 

Neuq;fspy; %thapuk; ,yq;if &ghit (3>000) kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 

nrYj;jpa gpd;dh;> vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy 

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

nfhOk;G-07> Nthl; gpNs];> 20 Mk; ,yf;fj;jpYs;s gy;fiyf;fof khdpaq;fs; 

Mizf;FOtpd; nghJ epUthfj;jpw;fhd gpujp nrayhshpd; mYtyfj;jpypUe;J 

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT 

KiwikahdJ nuhf;fg; gzj;jpy; rpwhg;ghplk; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. 

7.  ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lJk; ,yq;ifapy; nraw;gLk; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf tq;fpnahd;wpypUe;J ngwg;gl;lJkhdJk; 100>000 &ghtpw;fhd 

kPsspf;fg;gLk; tpiykDg;gpiz itg;nghd;iw murhq;f epWtdq;fs; ePq;fyhd 

midj;J tpiykDjhuh;fSk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. (tpiykDg;gpizahdJ 

2022.05.03 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;).

8.  ,jw;fikthf> ghJfhg;G Nritia toq;Ftjpy; Mh;tKs;s rhuhh;fs; ghJfhg;G 

Nritapd; midj;J tpguq;fisAklf;fpa tpiykDf;fis rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

tpiykDf;fis rkh;g;gpf;Fk; NghJ> tpiykDf;fspd; ,U gpujpfs; ~~%yg;gpujp|| kw;Wk; 

~~efy;gpujp|| vd jahhpf;fg;gl;L mitapuz;Lk; jdpj;jdpahd ,U jghYiwfspy; 

mlf;fg;gl;L> Kj;jpiuaplg;gl;L ~~%yg;gpujp|| kw;Wk; ~~efy;gpujp|| vd Fwpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. mjd; gpd;dh;> mitapuz;Lk; jdpnahU jghYiwapy; mlf;fg;gl;L> 

Kj;jpiuaplg;gl;L rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

9.  tpiykDit mlf;fpAs;s jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Supplying of 
Security Services 2022” vd Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

10.  2022.01.19 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; 

tifapy; jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO> gy;fiyf;fof khdpaq;fs; 

Mizf;FO> ,y.20> Nthl; gpNs];> nfhOk;G-07 vd;w Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. jhkjkhd kw;Wk; ,yj;jpudpay; %yk; rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fs; 

Vw;Wf; nfhs;sg;glhky; epuhfhpf;fg;gLk;. 

11.  tpiykDf;fis mitfis %ba Neuj;jpd; gpd;dh; cldbahfNt gy;fiyf;fof 

khdpaq;fs; Mizf;FOtpd; Gjpa rig miwapy; jpwf;fg;gLtJld; ,e;epfo;tpd; 

NghJ tpiykDjhuh; my;yJ mtuJ gpujpepjpnahUth; rKfkspf;fyhk;. 

12.  tpiykDf;fis jahhpj;jy;  my;yJ mitfspd; xg;gilj;jy; Mfpatw;wpy; 

tpiykDjhuh;fSf;Nfw;gLk; nrytpdq;fSf;F gy;fiyf;fof khdpaq;fs; 

Mizf;FOthdJ nghWg;Ngw;f khl;lhJ. 

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

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

,y. 20> Nthl; gpNs];> nfhOk;G-07.

05.01.2022.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
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nghJ itj;jparhiy - khj;jiw

tpiykDf; Nfhuy;
khj;jiw nghJ itj;jparhiyapd; gpNuj miwf;F jFjpahd Gjpa mjpFsp&l;bnahd;iwg; 

ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf jifikAs;s epWtdq;fsplkpUe;J tpiykDf; NfhUtjw;F 

itj;jparhiyapd; ngWiff; FO jPHkhdpj;Js;sJ. ,jw;fhd tpiykDg;gbtq;fs; 

,uz;L gpujpfshf Vw;Wf; nfhs;sg;gLk;.

njhlh; 

,yf;fk;
fUkj;jpd; ngah;

kPsspf;fg;

glhj gbtf; 

fl;lzk;

tpiykDg; 

gpizj; 

njhif

cj;Njr 

mbg;gil 

nrytpdk;

1 10 gpNujq;fisf; 

fsQ;rpag;gLj;jf; $ba 

mjpFsp&l;bnahd;iw epWTjy;

3000 150>000.00 15>500>000.00

01.  ,jw;fhf> mYtyfj;jpdhy; toq;fg;gLk; khjphpg;gbtq;fspy; khj;jpuk; tpz;zg;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.

02.  kpsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jp thu Ntiy ehl;fspy; 2022.01.30 tiu K.g. 

9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu itj;jparhiy mYtyfj;jpy; tpiykDg;gbtq;fisg; 

ngw;Wf; nfhs;syhk;.

03.  2022.01.31 md;W K.g. 11.00 ,w;F tpiy kDj;jpwf;fg;gLtJld; mjw;F Kd;dh; 

fpilf;ff; $bathW tpiykDf;fs; ~jiyth;> gpuhe;jpag; ngWiff; FO. nghJ 

itj;jparhiy> khj;jiw| vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj; jghypy; my;yJ khj;jiw nghJ 

itj;jparhiyapd; fzf;fhsh; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapy; 

Neubahf Nrh;f;fyhk;. Fwpj;j Neuj;jpd; gpd;dh; fpilf;fg; ngWk; tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. tpiy kDj; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; tpiy kDjhuh;fs; my;yJ 

mth;fspd; mjpfhuk; mspf;fg; ngw;w gpujpepjpfs; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

04.  tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tpiykD 

,yf;fk; kw;Wk; chpj;jhd fUkj;jpd; ngah; kpfj; njspthff; Fwpg;gplg;gly; 

Ntz;Lk;.

05.  VNjDk; tpiykD xd;iw Vw;Wf; nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik 

itj;jparhiyapd; ngWiff; FOtpw;F chpj;jhFk;.

 tpguq;ifs 041-2222261 vd;w njhiyNgrp vz;zpD}lhfg; ngw;Wf;  nfhs;syhk;.

jiyth; - gpuhe;jpag; ngWiff; FO>

nghJ itj;jparhiy khj;jiw.

gj;jphpif mwptpj;jy;
vdJ FwpaPl;L vz;: 6/3/7/7/7

fhzp mikr;rpd; FwpaPl;L vz;: LD/05/2007/MV/118

1964 ,y. 28 fhzp RtPfhpf;Fk; (jpUj;jr;) 

rl;lj;jpd; fPo; jpUj;jk; nra;ag;gl;l 

fhzp RtPfhpf;fg;gLk; rl;lj;jpy; 460tJ 

mj;jpahak;.

7tJ mj;jpahaj;jpd; fPo; mwptpf;fg;gLfpd;wJ

,q;F fPNo tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzp 

nkhuf`fe;j/ fYfq;if mgptpUj;jp 

jpl;lj;jpd; fPo; murhq;fj;jhy; RtPfhpf;fg;gl 

jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf tpguq;fs; 

njhlHghf ,y 2258/2> 2021.12.13 jpfjp 

,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; 

mjp tpN\l frhl; gj;jphpifiag; 

ghHf;fTk;.

khtl;lk; : khj;jis

gpuNjr nrayhsH gphpT :  ehcy

fpuhk Nrit mYtyH 

gphpT : nkjgp`py;y

CH ngaH : nkjgp`py;yj

fhzpapd; ngaH :  mjp tpN\l frhl; 

gj;jphpifapy; 

gpuRhpf;fg;gl;ll 

gpufhuk;

msT :  mjp tpN\l frhl; 

gj;jphpifapy; 

gpuRhpf;fg;gl;l 

Jz;L gpufhuk;

,yf;fk; : 3772> 3773

jpl;l ,yf;fk; :  M.y.gp. 17> 

gpw;NrHf;if ,y 37 

jhs; ,y. 95

Kfthp :  gpuNjrr; nrayfk;> 

ehcy.

rpe;jf ,yq;frpq;f

fhzp RtPfhpg;G mjpfhhp

ehcy gpuNjr nrayhsH

jpfjp 2021.12.30

,yq;if fpof;fpyq;if gy;fiyf;fofj;jpd; jpUNfhzkiy tshfk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

Procurement of Supply and Installation of 250 Kva 3 Phase Diesel
Sound Proof Generator at Trincomalee Campus, Eastern University of Sri Lanka

gpd;tUk; nraw;ghl;bw;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J gpuhe;jpa ngWiff; FOtpd; 

rhh;ghf ,yq;if fpof;fpyq;if gy;fiyf;fof jpUNfhzkiy tshf gpuhe;jpa ngWiff; FOj; jiyth; 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;.

,y. mk;rk; vz;zpf;if

Njitg;gLk; 

tpiykDg; 

gpiz 

(&ghtpy;)

kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpf; 

fl;lzk; 

(&ghtpy;)

tpiykD 

nry;YgbahFk; 

fhyg;gFjp

xg;gilf;Fk; 

miktplk;

01. 250 Kva 
kpd;gpwg;ghf;fpapd; 

toq;fy; kw;Wk; 

epWTjy;

01 180>000.00 3>500.00 tpiykDf; 

fis jpwf;Fk; 

jpfjpapypUe;J 91 

ehl;fhl;b ehl;fs;

jpUNfhzkiy> 

epyhntsp> 

NfhNzrGhp> 

jpUNfhzkiy 

tshfk;

1.  tpiykDnthd;wpw;fhf tpz;zg;gpg;gjw;fhf Kjypy; www.tc.esn.ac.lk  vd;w ,izaj;jpypUe;J ePq;fs; 

gjptpwf;fk; nra;j gpd;dh;> g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykD Mtzq;fis gjpTj; jghypy; 2022.01.26 Mk; 

jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzj;Jld; fPNoAs;s 

Kfthpf;F mDg;gyhk; my;yJ jpUNfhzkiy> epyhntsp> NfhNzrGhp> ,yq;if fpof;fpyq;if 

gy;fiyf;fof jpUNfhzkiy tshf gpujp gjpthshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

Nrh;f;fg;glyhk;. 

2.  kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd 3>500 &ghit kf;fs; tq;fpapd; jpUNfhzkiy> gpujhd fpisapd; 066100172390446 

vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F itg;gpyplg;gly;  Ntz;Lk;. 

3.  jpUNfhzkiy> epyhntsp> NfhNzrGhp> ,yq;if fpof;fpyq;if gy;fiyf;fof jpUNfhzkiy tshf 

rig miwapy; 2022.01.19 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; eilngWk;. 

4. 2022.01.26 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F tpiykDf;fis ,U gpujpfspy; ngw;Wf; nfhs;sy; epiwT ngWk;. 

5.  jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. jpUNfhzkiy> epyhntsp> NfhNzrGhp> ,yq;if 

fpof;fpyq;if gy;fiyf;fof jpUNfhzkiy tshf rig miwapy; tpiykDf;fs; mitfis %ba 

gpd;dh; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiuthfNt 

jpwf;fg;gLk;. 

jiyth;>

gpuhe;jpa ngWiff; FO>

,yq;if fpof;fpyq;if gy;fiyf;fofj;jpd; jpUNfhzkiy tshfk;>

NfhNzrGhp> epyhntsp> jpUNfhzkiy.

njhiyNgrp ,y.:-  026-2227421

Rlªy¥nƒp‰ {¨ l¥p¥l‰lp‰ r‹…‹tq Y£Mx£zx
fhzhky; Nghd Ml;fs; gw;wpa mYtyfk;

OFFICE ON MISSING PERSONS
NeHKfj;NjHit ,y;yhnjhopj;jy;
gjtp - tprhuiz mjpfhhp (JM 1-1)

30.06.2019 ,y; gj;jphpifapy; gpuRukhfp 26.11.2019,y; eilngw;w tprhuiz 

mjpfhhp (JM 1-1) gjtpf;fhd NeHKfj;NjHtpid ,y;yhnjhopg;gjw;Ff; 

fhzhky; Nghd Ml;fs; gw;wpa mYtyfj;jpd; epUthff; FO 

jPHkhdpj;Js;sJ.

Vw;fdNt gj;jphpifapy; gpuRukhfpapUe;j tpsk;guj;Jf;F mikthf 

tpz;zg;gpj;jpUe;j NjUeHfs; ,g;gjtp rk;ge;jkhf kPz;Lk; tpsk;guk; 

gpuRukhFk; re;jHg;gj;jpy; tpz;zg;gpf;f KbAk;.

jtprhsH>

fhzhky; Nghd Ml;fs;

gw;wpa mYtyfk;

,y. 408>

fhyp tPjp> 

nfhOk;G.

1964 Mk; Mz;bd; 28 Mk; ,yf;f fhzp vLj;jy; 
(jpUj;jr;) rl;lg;gb jpUj;jg;gl;lthuhd fhzp 
vLj;jw; rl;lj;jpd; (mj;.460) 39 m (1) Mk; 

gpuptpd; fPo; mwptpj;jy;

Fwpg;G ,yf;fk; : DEV/LND/02/ACQVI/05-6(107)

,q;F fPNo ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;l fhzp> fhzp 

vLj;jw; rl;lj;jpd; fPo; 2021.09.06 Mk; jpfjp 2244/6 Mk; 

,yf;fk; nfhz;l ,yq;if rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; 

mjptpN\l tu;j;jkhdpapy; (460 Mk; mjpfhuj;jpd;) fhzp 

vLj;jw; rl;lj;jpd; 38 Mk; gpuptpd; (m) Jiz tpjpapd; fPo; 

tpsk;gug;gLj;jg;gl;l 2017 ,yf;fk; 26 Mk; ruj;jpy; Fwpj;j 

fhzp 2017.01.26 Mk; jpfjp njhlf;fk; Kw;W KOjhf 

muRilajhf;fg;gl;bUe;jNjhL> mur Njitf;fhf fhzp 

vLj;jw; rl;lj;jpd; 40 Mk; ruj;jpd; (m) gpuptpd; fPo; fhzpj; 

Jz;Lfspd; cupikiag; ngw;Ws;sJ. vdpDk; mr;ruj;jpd; 

(1979 ,yf;f 8 ruj;jpy; cl;gLj;jg;gl;Ls;sJ.) 39 m (1) 

Mk; gpuptpd; fPo; vdf;F mspf;fg;gl;l jj;Jtq;fspd; fPo; 

fhzp mikr;ru; rkuf;Nfhd; Kjpad;NryhNf re;jpuNrd 

Mfpa ehd; ,q;F ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;l fhzpj; 

Jz;il khj;jpuk; ,f; fl;lisg;gb ,uj;Jr; nra;fpd;Nwd;. 

Nkyjpf tpguq;fSf;F 2021.09.06 Mk; jpfjpa 2244/6 
,yf;fk; nfhz;l ,yq;if rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; 

mjptpN\l tu;j;jkhdpia ghu;f;fTk;.

ml;ltiz

khtl;lk;     : khj;jiw 

gpuNjr nrayfg;gpupT   : njTe;jiw 

fpuhk cj;jpNahfj;ju; gpupT  : cl mg;guf;f 

fhzpapd; ngau;     : jpa`ypyd;Njtj;j 

jpl;lkply; gpupT     : MA/DVN/2020/176 
Jz;L ,yf;fk;     : V. 

,uj;Jr; nra;ag;gl;l fhzpapd; tp];jPuzk; n`f;lahu; 

b.gp. ypadgl;lngjpNf. 

fhzp nfhs;tdT cj;jpNahfj;ju; / gpuNjr nrayhsu; 

njTe;jiw jpfjp : 2021

tdrPtuhrpfs; kw;Wk; tdg;ghJfhg;G mikr;R

tdrPtuhrpfs; ghJfhg;G jpizf;fsk;

cltst gof;fg;gl;l ahidfs; jLg;G epiyaj;jpy; jLj;J 

itf;fg;gl;Ls;s ahidfSf;fhd ,iyf;nfhg;Gfs; kw;Wk;                

fpj;Js; jz;Lfis nfhs;tdT nra;jy; - 2022

tpiykDf;Nfhuy;

tdrPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsj;jpd; ngWiff; FOtpd; jiytuhy; cltst ahidfs; jLg;G epiyaj;jpd; 

ahidfSf;F fPo;f;fhZk; czTfis toq;Ftjw;fhf jifikahd Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J Njrpa Nghl;b Nfs;tp 

Kiwikfspd; fPo; nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

Nfs;tp 

,yf;fk;
tplak;

xU ehisf;F 

Njitg;gLk; fp.fp.

(Kg) msT

tUlhe;jk; 

Njitg;gLk; 

(nghJthd) Kg

Fiwe;jgl;rk; toq;f 

Ntz;ba msT Kg

WL/2/17/81/
Leaves/2022

fpj;Js; jz;Lfs; 600 219000

xU njhif Fiwe;jJ 

ve;j tiffs; 

,uz;by; my;yJ gy 

tiffs; nghJthf 

xU Kiwf;F 

Fiwe;jJ 1200 fp.fp 

kw;Wk; KO md;whl 

Nrfhpg;G 2500 fp.fp. 

Mf ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.

fpj;Js; nfhg;Gfs; 450 164250

gyh nfhg;Gfs; 450 164250

fyg;G nfhg;Gfs; (vugJ> nfhuf;fha;> <ug;gyh> 

mk;gnuy;yh> thioj;jz;L> mj;jpf;fha;> 

Nrhsg; gFjpfs;> Ngh> fphpEf> Nghl;lh nfhb 

kw;Wk; ngNfhpah kpAbfh> CO3> khd> uk;Gf;> 
gnrhq;> Nghd;w Gy; tiffs; Fiwe;jgl;rk; 

,iy nfhg;G tiffs; %d;whtJ 

cs;slf;fg;gly; Ntz;Lk;. njd;dq;nfhg;G

450 164250

njd;dq;nfhg;G 550 200750

1.  gj;juKy;y> [ae;jpGu tPjp> ,y.811/V vDkplj;jpy; tdrPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsj;jpd; gpujpg; gzpg;ghsh; (epjp) ,lk; 

njh.Ng.,y 011-2871537 %yk; Nfs;tpjhuh;fSf;F jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;s KbtJld;> mt; mYtyfj;jpNyNa thu 

ehl;fspy; K.g.9.00 Kjy; gp.g.2.00 tiu Nfs;tp Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;.

2.  ,J gw;wp Mh;tk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuh;fSf;F rpq;fs nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;s Nfs;tp Mtzq;fis thu ehl;fspy; 

K.g.9.00 Kjy; gp.g.2.00 tiu mYtyf Neuq;fspy; vOj;J%y Ntz;Ljiy gzpg;ghsh; (epjp) ,lk; rkh;g;gpj;J kPsspf;fg;glhj 

&.2>500.00 njhifia> jiyikafj;jpd; fhrhshplk; nrYj;jp 2022.01.19 tiu Nfs;tp Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.

3.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tp Mtzq;fs; 2022.01.20 gp.g.2.00 ,w;F Kd;G gj;juKy;y> [ae;jpGu tPjp> ,y-811/V> tdrPtuhrpfs; 
ghJfhg;Gj; jpizf;fsj;jpd; gzpg;ghsh; (epjp) ,d; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; my;yJ 

gjpTj;jghypy; mDg;gyhk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;.

4.  Nfs;tp Mtzq;fis 2022.01.20 gp.g.2.00,w;F Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ Nfs;tpjhuh;fspd; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; 

Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;.

5.  Nfs;tp Mtzj;Jld; &.100>000.00 nfhz;l nry;YgbahFk; fhyk; 120 ehl;fs; nfhz;l Nfs;tpg; gpiznahd;iw rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.

6.  ve;jf; Nfs;tpiaAk; Vw;Wf;nfhs;sy;> epuhfhpj;jy;> xU gFjpia Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ ve;jf; fhuzKk; $whkNyNa 

epuhfhpf;Fk; chpik ngWiff;FOtpw;F chpaJ.

7.  Nfs;tpfis jahhpj;jy;> xg;gilg;gjw;fhf Nfs;tpjhuh;fSf;F Vw;gLfpd;w nryTfs; gw;wp ngWiff;FOtpd; jiyth; 

nghWg;G$wkhl;lhh;.

jiyth;> ngWiff;FO>

tdrPtuhrpfs; jpizf;fsk;>

,y.811/V> [ae;jpGu tPjp> gj;juKy;y 

ngWif mwptpj;jy;

nld;lu; mwptpj;jy; 
nfhl;lnghy gpuNjr rig

nfhl;lnghy gpuNjr rigapdhy; fPNo ml;ltizapy; Fwpj;j nfhl;lnghy gpuNjr 

rigf;Fupa nrhj;Jf;fis 2022 ngg;utup khjk; 01 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022 brk;gu; 31 

Mk; jpfjp tiu Fj;jif fl;lzj;jpd; mbg;gilapy; Fj;jiff;F tpLtjw;fhf nld;lu; 

Nfhug;glTs;sd.

02.  tpjpf;fg;gl;Ls;s nld;lu; tpz;zg;gf;fl;lzk; kw;Wk; nld;lu; gpizg;gzk; Mfpatw;iw 

nfhl;lnghy gpuNjr rig mYtyfj;jpw;F nrYj;jp milahsj;ij cWjp nra;J 

ngw;Wf;nfhs;sg;gLk; tpz;zg;gg;gj;jpuj;jpd; %yk; khj;jpuk; tpz;zg;gpf;f KbAk;. 

milahsj;ij cWjp nra;tjw;fhf Njrpa milahs ml;il/nry;YgbahFk; rhujp 

cj;juTg; gj;jpuj;ij Kd;itf;f KbAk;. tpz;zg;gg;gj;jpuk; 2022.01.05 Mk; jpfjp 

njhlf;fk; 2022.01.12 Mk; jpfjp gp.g.2.00 kzp tiu khj;jpuk; toq;fg;gLk;.

03.  nld;lu; tpz;zg;gg; gbtq;fis 2022.01.13 Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu vd;dhy; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLtNjhL> mNj jpdj;jpy; K.g.10.30 kzpf;F njdpahatpy; 

mike;Js;s nfhl;lnghy gpuNjr rigapd; gpujhd mYtyfj;jpypUe;J nld;lu; 

gbtq;fs; jpwf;fg;gLk;.

04.  Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; nld;lu;> epuhfupf;fg;gLk; nld;lu; njhlu;ghd ,Wjpj; jPu;g;G nld;lu; 

FOtpd; jiytiur; rhUk;. Nkyjpf tpguq;fis mYtyf Neuj;jpw;Fs; nfhl;lnghy 

gpuNjr rig mYtyfj;jpy; tprhupj;J mwpe;J nfhs;s KbAk;.

05.  epuhfupf;fg;gl;l ml;ltizapy; ngau; cs;stu;fs; kw;Wk; milahsj;ij cWjp 

nra;a Kbahjtu;fSf;Fk; nld;lu; Mtzq;fs; toq;fg;gLtjpy;iy.

06.  nld;lu; Mtzq;fs; toq;Fk;NghJ mj;Jld; ngw;Wj; jug;gLk; nld;lu; epge;jidfSf;F 

fPo;gbjy; Ntz;Lk;.

njhlu; 

,yf;fk;

nrhj;Jf;fspd; 

ngau;

2022 tUlj;jpy; 

nld;lu;  ngWkjp

nld;lu; gpidg; 

gzk; &gh rjk;

nlz;lu; Mtzf; 

fl;lzk;. &gh rjk;

01

njdpaha 

ngl;dh GU];fy 

fUj;jpl;lk;.

900>000.00 10>000.00 1>500.00

V.gP.jahed;j> 

jiytu;> 

nfhl;lnghy gpuNjr rignjhiyNgrp ,y. 041-2273275 

jpfjp 2022.12.21 

nfhl;lnghy gpuNjr rig njdpaha mYtyfj;jpy;

Nfs;tp mwptpj;jy;
Fz;lrhiy gpuNjr rig - nkdpf;`pd;d

fyp Rj;jpfhpg;G epiyaj;jpw;F 
fyp Nritia ngw;Wf;nfhs;sy;

Fz;lrhiy gpuNjr rigf;Fhpj;jhd jpfd mYj;tj;j jpz;kf; 

fopT Kw;wntspapd; fyp Rj;jpfhpg;G epiyaj;jpd; fypfis 

mg;Gwg;gLj;Jtjw;fhf> fypfis mg;Gwg;gLj;Jk; epWtdq;fSf;F 

tha;g;ig toq;Ftjw;F Fz;lrhiy gpuNjr rigapdhy; 

jPh;khdpf;fg;gl;Ls;sJ.

02.  ,jd; gpufhuk; fyp Nritia elhj;jpf; nfhz;L nry;Yk; 

epWtdq;fspdhy; ,e;j fyp Rj;jpfhpf;Fk; Kw;wntspf;F 

mg;Gwg;gLj;Jk; fypfSf;fhf mjp$ba njhifia toq;Fk; 

epWtdq;fs; my;yJ egh;fs; ,jd;nghUl;L Mh;tj;ijf; 

fhl;Lgth;fshdhy; Fz;lrhiy gpuNjr rigf;F 1>000.00 &gh 

kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jp epge;jidfSld; $ba 

Nfs;tpg; gbtq;fis 2022-01-04Mk; jpfjp Kjy; 2022-01-18Mk; 

jpfjp tiuahd thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; 

gp.g. 3.00 kzp tiuapy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

03.  cq;fshy; Nfs;tpfisr; rkh;g;gpf;Fk;NghJ 5>000.00 &gh 

kPsspf;fg;glhj itg;G rfpjk; 2022-01-20Mk; jpfjp K.g. 10.30 

kzpf;F Kd; jiyth;> Fz;lrhiy gpuNjr rig> nkdpf;`pd;d 

vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; my;yJ Nehpy; nfhz;L 

xg;gilj;jy; Ntz;Lk; vd mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

04.  ,e;j Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; 2022-01-20Mk; jpfjp K.g 10.30 kzpf;F 

jpwf;fg;gLk; vd;gJld; ,e;epfo;tpy; ePq;fs; my;yJ cq;fsJ 

mjpfhuk; toq;fg;gl;l gpujpepjpnahUth; fye;Jnfhs;syhk;. 

Nfs;tpfisr; rkh;g;gpf;Fk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy; ~~fyp Rj;jpfhpg;G epiyaj;jpw;F fyp toq;Ftjw;fhf 

tpiykDf;fisr; rkh;g;gpj;jy;|| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

,e;jf; Nfs;tpia Vw;Wf;nfhs;Sk;> epuhfhpf;Fk; my;yJ ,uj;Jr; 

nra;Ak; mjpfhuj;ij Fz;lrhiy gpuNjr rigapd; ngWiff; FO 

jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ vd NkYk; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis mYtyf Neuj;jpDs; 

gpuNjr rigapd; 081-2375624 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf 

tprhhpj;jwpayhk;.

uQ;rpj; mf;kPkd> 

jiyth;> 

Fz;lrhiy gpuNjr rig> 

nkdpf;`pd;d.
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 ePh; toq;fy; mikr;R

               Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr;rig

,y. xg;ge;jj;jpd; ngau; kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fk; 

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(&gh)

Njit ahd 

tpiy kD 

gpiz

Njitahd jifik

VAT 
cl;gl

kjpg;gplg; 

gLk;

nryT 

(&gh)

njhlu;G nfhs;s Ntz;ba egu; kw;Wk; 

Mtzq;fs;

toq;fg;gLk; ,lk;

,Wjpj; jpfjp

kw;Wk;

Neuk;

rptpy;; Nfs;tpfs;

01

,uj;kyhid> Njrpa ePh; toq;fy; tbfhyikg;Gr; rig jiyik 

mYtyfj;jpy; thfdj; jhpg;gplj;Jld; $ba %d;W khb mYtyff; 

fl;blj;ij (Nkw;Ff; fl;blk;) eph;khzpj;jy; (gbepiy 1)  xg;ge;j ,y: 
P&D/CIVIL/OFFICE/HO/2021/01

35,000/-+ VAT
**

&gh 2.4 
kpy;ypad;

fl;bl eph;khzj; Jiwapy;; C3 my;yJ mjw;F 

Nkw;gl;l juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j 
gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; 

rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

160
kpy;ypad;

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> 

NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  
Fax: 011-2635885

26/01/2022
K.g. 10.00

02

,uj;jpdGhp nghJ itj;jparhiyapy; JICA Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; 

njhFjpia tp];jhpj;jy;.

xg;ge;j ,y: RSC(SAB)/P&D/CIVIL/RECH/RAT/ HOSPITAL/2020/51R

20,000/-+ VAT
** &gh 820,000/-

ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;; C3 kw;Wk;  
C4  juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j 

gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; 

rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

54.6
kpy;ypad;

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> 

NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  
Fax: 011-2635885

25/01/2022
K.g. 10.00

03

njNkhju ePh; toq;fy; jpl;lj;jpy; FNshhpNdl;lh; miw kw;Wk; 

Nkd;N`hy;fis eph;khzpj;jy;

xg;ge;j ,y: RSC(UVA)/DGM(UVA)/REH/ DEMODARA/2021/202R
4,000/-+ VAT

&gh 58,000/-

fl;bl eph;khzj;; Jiwapy;; C5 Kjy; C9 tiuahd 

juj;jpy; CIDA gjpT
3.8
kpy;ypad;

gpxep (Cth)> 

xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> nkjphpa tPjp> 

gJis Tele: 0552230934 
Fax: 0552230974/ 0552222448

11/01/2022
gp.g. 2.00

04

fz;b tlf;F ghj;jJk;gu xd;wpizf;fg;gl;l ePh; toq;fy; jpl;lj;jpd; 

mytj;Jnfhl - mq;Fk;Gu tPjpapd; tPl;L ,izg;G ,lkhw;wq;fs;

xg;ge;j ,y: KNPIWSP/WORK/PC-02/2020-23R
4,000/-+ VAT

&gh 17,000/-

ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;; C5 Kjy; C9 
tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT

3.36
kpy;ypad;

fz;b tlf;F ghj;jJk;gu ePh; toq;fy; jpl;lk;> 

NjePttr> g`y nfhz;lnjdpa> 

fl;Lf];njhl;l.

Tele:0812492287 Fax:0812492286

26/01/2022
gp.g. 2.00

05

jk;gyfhkk; - jpUNfhzkiy ePh; toq;fy; jpl;lj;jpy; Rj;jpfhpf;fg;gl;l 

ePh; ghpkhw;w Foha;topf;F Inline Valve miwfis eph;khzpj;jy;. 

xg;ge;j ,y: RSC(E)/DGM/NRW/CHAMBER-THAMP/TRINCO/2021/107
6,000/-+ VAT

** &gh 99,250/-

fl;bl eph;khzj; Jiw kw;Wk; ePh; toq;fy; kw;Wk; 

rhf;filj; Jiwapy;; C5 Kjy; C9 tiuahd juj;jpy; 

CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 

1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

gpufhuk; gjpT 

9.93
kpy;ypad;

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (fpof;F)> 

NjePttr> 

,y. 48A/1,  fz;b tPjp> kl;bf;fsp> 

jpUNfhzkiy.  

Tele: 026-2222519    Fax: 026-2225225

19/01/2022
K.g. 10.00

06

fk;g`h gpuhe;jpaj;jpy; Gjpa Nrit ,izg;Gfis toq;Fjy; 

xg;ge;j ,y: RSC(W/N)/SC/GAM(O&M)/2021/111 12,500/-+ VAT
** &gh  337,700/-

ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;; C5 Kjy; C9 
tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j 
gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; 

rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

22.52 gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)  
mYtyfk;> ,y. 433/4A, fNzKy;y tPjp> 

fltj;ij. 

Tele: 0112922129 Fax: 0112922146

26/01/2022
K.g. 10.00

07

fphpe;jpXa kw;Wk; fjph;fhkk; ePh; toq;fy; jpl;lj;jpy; tbfl;b Clfj;ij 

Rj;jpfhpj;jy; kw;Wk; gpujpaPL nra;jy; 

xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/C/FILTER MEDIA/K’OYA & K’ GAMA/
RH/2021-81 6,000/-+ VAT

** &gh 74,000/-

jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j tbfl;b Clf 

toq;Feh;fSf;F tbfl;b Clfj;ij toq;Fjy; 

kw;Wk; miktplj;jpy; itg;gjpy; ,uz;L tUl 

mDgtk; ,Uj;jy; Ntz;Lk; my;yJ ePh; toq;fy; 

kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;; C5 Kjy; C9 tiuahd 

juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j 

gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

7.39
kpy;ypad;

gpxep (njw;F)> 395> FkhuJq;f khtj;ij> 

gk;Gud> khj;jiw. 

Tele: 0412222105   
 Fax 0412221329 26/01/2022

gp.g. 2.00

2021-12-29Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. vl;lhk;gpl;ba ePh; toq;fy; jpl;lj;jpd; ghpkhw;wk; kw;Wk; tpepNahfk;  - ,e;jf; Nfs;tpapd; xg;ge;j ,yf;fk; NWSD/U/CP/A3-33/GOSL/2021/01 vdj; jpUj;jg;gly; Ntz;Lk; vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;. 

2021-11-03Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. jq;nfhl;Lt ePh; toq;fy; jpl;lk; - xU ehisf;F 20,000 m3 nfhs;ssTs;s ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; njhFjpia eph;khzpj;jy; - gbepiy I (g+h;thq;f Ntiyfs; - nghjp I)  xg;ge;j ,y 
: NWSDB/NW/P&D/CP/A4-6/2021/07 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-03-10Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.  
2021-11-10Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. fl;Lnghj;j – gKDnfhl;Lt – gz;Lt];Etu ePH; toq;fy; jpl;lk; - xU ehisf;F 20,000m3 nfhs;ssTila ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; njhFjpia eph;khzpg;gjw;fhd tpiyf;Nfhuy; - 

gbep;iy I – (G+H;thq;f Ntiyfs; - nghjp I) xg;ge;j ,y. NWSDB/NW/P&D/CP/A4-4/2021/04  - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-03-02Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.   
2021-11-10Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. gz;lhutis ePh; toq;fy; jpl;lk; - %y ePh; gpujhdk; kw;Wk; xU ehisf;F 20,000m3 nfhs;ssTila ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; njhFjpia eph;khzp;j;jy; xg;ge;j ,y. NWSDB/U/P&D/
CP/A4-23/2021/01 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-03-07Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.   
2021-11-10Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. gpq;fhpa - cLgj;jht – khfe;Ju – gd;dy- Fspahg;gpl;ba xd;wpizf;fg;gl;l ePh; toq;fy; jpl;lk; - xU ehisf;F 40,000m3 nfhs;ssTila ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; njhFjpia 

eph;khzpg;gjw;fhd tpiyf;Nfhuy; - gbep;iy I – (G+H;thq;f Ntiyfs; - nghjp I) 
xg;ge;j ,y. NWSDB/NW/P&D/CP/A4-5/2021/03  - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-02-28Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.   
2021-11-03Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. gjpajyht kw;Wk; kfhXa xd;wpizf;fg;gl;l ePh; toq;fy; jpl;lj;jpy; xU ehisf;F 12000M3 ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjp fsQ;rpa ePh;j;jhq;fpia eph;khzpj;jy; kw;Wk; ghpkhw;w gpujhdq;fis 

toq;Fjy; kw;Wk; gjpj;jy; xg;ge;j ,y: NWSDB/RSC(E)/CP/A5-34-GOSL/2021/02   - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-02-02Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.   
2021-11-10Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. cy;`pl;ba ePh; toq;fy; jpl;lj;ij eph;khzpj;jy; -  xg;ge;j ,y: NWSDB/U/CP/A4-79/GOSL/2021/01 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-01-28Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu 

ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.   
2021-11-10Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. mk;gj;jiy ePh; toq;fy; jpl;lk; - mk;gj;jiy ePH; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpia tp];jhpj;jy;

xg;ge;j ,y. NWSDB/WC/P&D/CP/A2-1/2020/01 -  ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-03-09Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.   
2021-11-10Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. kPhpfk ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F %y ePh; cs;sPh;g;Gg; gpujhdk;> cs;sPh;g;G kw;Wk; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpia eph;khzpj;jy; - gbepiy 1 xg;ge;j ,y. NWSDB/WN/P&D/CP/A4-2/2021/01 
- ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-03-04Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.   
2021-11-10Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. xd;wpizf;fg;gl;l ghhpa fhyp ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F ghpkhw;w gpujhdq;fis toq;Fjy; kw;Wk; gjpj;jy; kw;Wk; tf;nty;yapy; - xU ehisf;F 50,000m3 nfhs;ssTila ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj; 

njhFjpia eph;khzp;j;jy; xg;ge;j ,y. NWSDB/S/P&D/CP/A4-16/2021/01 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-03-08Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.   
toq;fy; Nfs;tpfs;

08

ghze;Jiw - n`huz gpuhe;jpaj;jpd; fPOs;s ,q;fphpa nghjp 

nghwpj;njhFjpf;F nghUl;fis (cUf;F) toq;Fjy; kw;Wk; 

tpepNahfpj;jy;

xg;ge;j ,y: NWSDB/WS/CP/A2-11/GOSL/2021/04R-02

12,500/-+ VAT
** &gh  136,500/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; nghJ xg;ge;j 

gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

13.65
kpy;ypad;

gp.x.ep. (Nkw;W-njw;F) mYtyfk;> NjePttr> 

,y. 07> mq;Fyhd ];Nl\d; tPjp> nkhul;Lt.

Tele: 0112224888,  Fax  :0112637945
20/01/2022
K.g. 10.00

09

ghlrhiyfSf;F ePh; toq;Fk; gbepiy 1 nraw;wpl;lj;jpd; fPo; gJis 

khtl;lj;jpYs;s tPuNfhd;fk> cL njhk;Ng> mkpyfk kw;Wk; jPfy;y 

ghlrhiyf;F ePiu toq;Fjy; 

xg;ge;j ,y: RSC(UVA)/DGM(UVA)/RECH/EDU/ BADULLA/2021/194

12,500/-+ VAT
** &gh 217,000/-

ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;; C5 Kjy; C9 
tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j 
gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; 

rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

14.4
kpy;ypad;

gpxep (Cth)> 

xg;ge;jq;fs; gphpT> 

NjePttr> nkjphpa tPjp> gJis

Tele: 0552230934  Fax: 0552230974/ 0552222448

18/01/2022
gp.g. 2.00

2021-12-29Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. mk;gj;jiy ePh; Rj;jpfhpg;Gg;  nghwpj;njhFjpf;F Screw Type Air Compressors with Dryer Mounted toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy; xg;ge;j ,y: RPC/WP/G/AMB/M&E/RH/2021/94 - ,e;jf; 
Nfs;tpapd; kjpg;gPl;Lf; fpuak; (ntl; ,d;wp) 2.8 kpy;ypad; &gh vdj; jpUj;jg;gly; Ntz;Lk; vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;. 

Nritf;; Nfs;tpfs;

10

uhfkapYs;s nghWg;gjpfhhp mYtyfk; kw;Wk; [h-vyapYs;s gpuNjr 

nghwpapayhsh; kw;Wk; nghWg;gjpfhhp mYtyfq;fSf;fhd n[dpNlhhpay; 

Nritfis toq;Fjy; 

xg;ge;j ,y: RSC(W/N)/SS/JANI/KEL(O&M)/ 2021/134

4,000/-+ VAT &gh 63,600/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

4.3
kpy;ypad;

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)  
mYtyfk;> ,y. 433/4A, fNzKy;y tPjp> 

fltj;ij. 

Tele: 0112922129 Fax: 0112922146

26/01/2022
K.g. 10.00

11

Cth gpujpg; nghJ Kfhikahsh; mYtyfk; kw;Wk; mjidr; 

#oTs;s gpuNjrq;fSf;F Rj;jpfhpg;Gf;fhd Nritfis toq;Fjy; 

xg;ge;j ,y: RSC(UVA)/DGM(UVA)/ O&M/BADULLA/2022/40 4,000/-+ VAT &gh 32,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

- gpxep (Cth)> 

xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> nkjphpa tPjp> 

gJis Tele: 0552230934 
Fax: 0552230974/ 0552222448

19/01/2022
gp.g. 2.00

thfdq;fis thliff;fkh;j;Jjy;

12
mst;t ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F Kr;rf;fu tz;bnahd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy; 

xg;ge;j ,y: RSC(NW)/O&M/HV/O&M/ALA-POL/2021/66
2,000/-+ VAT &gh 10,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpxep (tl Nky;) mYtyfk;> NjePttr> jk;Gy;iy tPjp> 

FUehfy;.

Tele:  037-2221161   Fax  : 037-2230086

26/01/2022
gp.g. 2.00

13

thior;Nrid ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W} nfg; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy; 

xg;ge;j ,y: RSC(E)/DGM/O&M/CREW CAB-VALAICH/
BATT/2021/102

2,000/-+ VAT &gh 20,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (fpof;F)> NjePttr> ,y. 

48A/1,  fz;b tPjp> kl;bf;fsp> jpUNfhzkiy.  

Tele: 026-2222519    Fax: 026-2225225
19/01/2022
K.g. 10.00

14
fhj;jhd;Fb ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W} nfg; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy; 

xg;ge;j ,y: RSC(E)/DGM/O&M/CREW CAB-KATTAN/ BATT/ 
2021/103

2,000/-+ VAT &gh 20,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (fpof;F)> NjePttr>  ,y. 

48A/1,  fz;b tPjp> kl;bf;fsp> jpUNfhzkiy.  

Tele: 026-2222519    Fax: 026-2225225

19/01/2022
K.g. 10.00

15
fhyp> Kfhikahsh; (O&M) mYtyfj;jpw;F Ntd; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy; xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/HIRING/VAN/O&M 
OFFICE/GALLE/O&M/2021-170

2,000/-+ VAT &gh 5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpxep (njw;F)> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> 

khj;jiw. 

Tele: 0412222105   Fax 0412221329

26/01/2022
gp.g. 2.00

16

NghNg-nghj;jy ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F Kr;rf;futz;bnahd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy; (Gjpa ,izg;G epfo;r;rpj;jpl;lj;jpw;F)

xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/HIRING/T.WHEELER/ BOPE-PODDALA 
/O&M/2021-190

500/-+ VAT &gh 2,500/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpxep (njw;F)> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> 

khj;jiw. 

Tele: 0412222105     Fax 0412221329
26/01/2022
gp.g. 2.00

17
Nfhl;Nlnfhl ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W nfg; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy; xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/KOTTEGODA/ HIRING/
CREW CAB/O&M/2021-93R

2,000/-+ VAT &gh 5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpxep (njw;F)> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> 

khj;jiw. 

Tele: 0412222105    Fax 0412221329

26/01/2022
gp.g. 2.00

18

njtpEtu / fe;ju ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W} nfg; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/HIRING/CREW CAB/D’ NUWARA-G’DARA/
O&M/2021-69R

2,000/-+ VAT &gh 5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpxep (njw;F)> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> 

khj;jiw. 

Tele: 0412222105    Fax 0412221329
26/01/2022
gp.g. 2.00

19
ud;d ePh; toq;fy;  jpl;lj;jpw;F f;W} nfg; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/HIRING/CREW CAB/RANNA/O&M/2021-155 2,000/-+ VAT &gh 5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpxep (njw;F)> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> 

khj;jiw. 

Tele: 0412222105    Fax 0412221329

26/01/2022
gp.g. 2.00

20
`pf;fLt ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F Kr;rf;fu tz;bnahd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy; (Gjpa ,izg;G epfo;r;rpj;jpl;lj;jpw;F)

xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/HIRING/T.WHEELER/ HIKKADUWA/ O&M/2021-191
500/-+ VAT &gh 2,500/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpxep (njw;F)> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> 

khj;jiw. 

Tele: 0412222105     Fax 0412221329

26/01/2022
gp.g. 2.00

21
gJis ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F Ntd; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy; 

xg;ge;j ,y: RSC(UVA)/DGM(UVA)/O&M/ BADULLA/2022/19 500/-+ VAT &gh 5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpxep (Cth)> 

xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr>  nkjphpa tPjp> gJis

Tele: 0552230934  Fax: 0552230974/ 0552222448

11/01/2022
gp.g. 2.00

22
Nfhtpy;aha tpepNahf tp];jhpg;G jpl;lj;jpw;F Ntd; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: NWSDB/U/CP/A4-27/GOSL/2021/10-1R

500/-+ VAT
&gh 10,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpxep (Cth)> 

xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> nkjphpa tPjp> gJis

Tele: 0552230934 Fax: 0552230974/ 0552222448

11/01/2022
gp.g. 2.00

 23
kLy;y ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F rpq;fs; nfg; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y:RSC(UVA)/DGM(UVA)/O&M/ MADULLA/2021/187 500/-+ VAT
&gh 5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpxep (Cth)> 

xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr>  nkjphpa tPjp> gJis

Tele: 0552230934  Fax: 0552230974/ 0552222448

11/01/2022
gp.g. 2.00

24
gz;lhutis ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F rpq;fs; nfg; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC(UVA)/DGM(UVA)/O&M/ BANDARAWELA/2021/90R

500/-+ VAT
&gh 5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpxep (Cth)> 

xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr>  nkjphpa tPjp> gJis

Tele: 0552230934 Fax: 0552230974/ 0552222448

11/01/2022
gp.g. 2.00

2021-12-22Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. fjph;fhkk; ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W} nfg; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy; xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/ HIRING/CREW CAB/KATARAGA MA/O&M/2021- 157 -  ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; 

jpfjp 2022-01-12Mk; jpfjp  tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.   
2021-12-22Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. `guhJt ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W} nfg; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy; xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/ HIRING/CREW CAB/HABARADUWA/O&M/2021- 165 -  ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; 

jpfjp 2022-01-12Mk; jpfjp  tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.   
2021-12-22Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. gp.x.ep (njw;F) mYtyfj;jpYs;s gpujhd nghwpapayhsUf;F (eph;khzk;/fhyp) Ntd; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC(S)/HIRING/VAN/CONS. GALLE/WATER FOR ALL/2021- 150 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-01-12Mk; jpfjp  tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.   
jaT nra;J PCA 3 gbtj;ijg; ngw;Wf;nfhs;s ,izajsj;jpy; epfo;epiy (online) Clhf fk;gdp gjpthsUld; gjpT nra;J nfhs;sTk;. (“**” vdf; FwpaPL ,lg;gl;l Nfs;tpfSf;F kl;Lk;) gjpT nra;J nfhs;tjw;F gmail gad;gLj;j Ntz;Lnkd 

NkYk; jaTld; njhptpj;Jf; nfhs;sg;gLfpd;wJ.

KbTj; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzk; kw;Wk; tpahghuf; fbjj; jiyg;gpyhd Ntz;LNfhs; fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; Nfs;tp 

Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.

rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; Mtzq;fs; toq;fg;gLk; ,lj;jpNyNa Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

rKfk; je;Js;s Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs;; KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gpaDg;gg;gLk;.

jiyth;> Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig.

tpiyf;Nuhy; mwptpj;jy;
gpd;tUk; Ntiyfs; / toq;fy;fSf;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplkpUe;J Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig rhu;gpy; ngWiff; FOj; jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஜனவரி மா்தம 5ம திைதி பு்தன்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.

16

2022 ஜனவரி 5 பு்தன்கிழகம

நியூஸிலாந்து - பங்களாதேஷ் அணி-
்களுக்கிடையிலான முேலாவது 
டைஸ்ட் தபாட்டியின் நான்்காம் நாள் 
ஆட்ைம் நிடைவுக்கு வந்துள்ளது.

இேன்படி இரணைாவது இன்-
னிஙஸிற்கா்க துடுபடபடுதோடிவ-
ரும் நியூஸிலாந்து கிரிக்ட்கட் அணி,  
நான்்காம் நாள் ஆட்ைதநர முடிவில், 
5 விக்ட்கட்டு்கள் இழபபுக்கு 147 
ஓட்ைங்கடள டபறறுள்ளது.

ஆட்ைதநர முடிவில், தராஸ் 
டையலர் 37 ஓட்ைங்களுைனும் 
ரச்சின் ரவிந்திரா 6 ஓட்ைங்களுை-
னும் ஆட்ைமிழக்்காது ்களததில் உள்-
ளனர்.

பங்களாதேஷ் கிரிக்ட்கட் 
அணியின் முேல் இன்னிஙஸ் ஓட்-
ைங்களுைன் ஒபபிடுட்கயில், நியூ-
ஸிலாந்துக் கிரிக்ட்கட் அணி, 17 ஓட்-
ைங்கள் முன்னிடலயில் உள்ளது.

நியூஸிலாந்தின் தப ஓவல், 
மவுணட் மவுங்கானுய டமோனத-
தில் ்கைந்ே சனிக்கிழடம ஆரம்ப-
மான இபதபாட்டியில், நாணயச் 

சுழறசியில் டவறறிடபறை பங்களா-
தேஷ் அணி முேலில் ்களதேடுபடப 
தீர்மானிதேது.இேன்படி முேலில் 
துடுபடபடுதோை ்களமிைஙகிய நியூ-

ஸிலாந்து அணி, முேல் இன்னிங-
ஸிற்கா்க 328 ஓட்ைங்கடள டபற-
றுக்ட்காணைது.

இதில் அணியின் அதி்கபபட்ச ஓட்-
ைங்களா்க, டைதவான் த்கான்தவ 
122 ஓட்ைங்கடளயும் டென்ரி நிக்-
த்கால்ஸ் 75 ஓட்ைங்கடளயும் வில் 
யங 52 ஓட்ைங்கடளயும் டபறறுக்-
ட்காணைனர்.

பங்களாதேஷ் கிரிக்ட்கட் 
அணியின் பந்துவீச்சில், டசாரிபுல் 
இஸ்லாம் மறறும் டமயிடி ெசன் 
ஆகிதயார் ேலா 3 விக்ட்கட்டு்கடள-
யும் டமாமினுல் ெக் 2 விக்ட்கட்டு-
்கடளயும் எடபாட் டொடசன் ஒரு  
விக்ட்கட்டிடனயும் வீழ்ததினர்.

இேடனதடோைர்ந்து பதிலுக்கு 
முேல் இன்னிஙடச டோைஙகிய பங-
்களாதேஷ் கிரிக்ட்கட் அணி, 458 ஓட்-
ைங்கடள குவிதேது.

இேன்தபாது அணியின் அதி்கப-
பட்ச ஓட்ைங்களா்க, டமாமினுல் 

ெக் 88 ஓட்ைங்கடளயும் லிடைான் 
ோஸ் 86 ஓட்ைங்கடளயும் ெசன் 
தராய 78 ஓட்ைங்கடளயும் டபற-
றுக்ட்காணைனர்.

நியூஸிலாந்துக் கிரிக்ட்கட் 
அணியின் பந்துவீச்சில், ட்டரணட் 
தபால்ட் 4 விக்ட்கட்டு்கடளயும் 
டநயல் வாக்னர் 3 விக்ட்கட்டு்கடள-
யும் டிம் சவுததீ 2 விக்ட்கட்டு்கடள-
யும் ட்கயல் தேமீசன் 1 விக்ட்கட்டி-
டனயும் வீழ்ததினர்.

இேடனதடோைர்ந்து 130 ஓட்ைங-
்கள் பின்னிடலயில் ேனது இரண-
ைாவது இன்னிஙடச டோைஙகிய 
நியூஸிலாந்து அணி, 4 ம் நாள் ஆட்-
ைதநர முடிவில், 5 விக்ட்கட்டு்கள் 
இழபபுக்கு 147 ஓட்ைங்கடள டபற-
றுள்ளது.

இன்னமும் 5 விக்ட்கட்டு்கள் வச-
முள்ள நிடலயில், தபாட்டியின் இறு-
திநாள் ஆட்ைதடே நியூஸிலாந்து 
கிரிக்ட்கட் அணி இன்று டோைரும்.

மகாராணியார் ககாலுக்கு இலங்கயில் உற்ாக வரகவறபு

இஙகிலாந்தின் தபர்மிஙெமில் 
இந்ே ஆணடு நடைடபைவுள்ள 
டபாதுநலவாய விடளயாட்டு 
விழாடவ முன்னிட்டு 2 ஆம் எலி-
ஸடபத ம்காராணியின் டசயதிடய 
ோஙகிய த்கால் (Queen’s Baton) 
மாடலதீவு்களிலிருந்து  (03) முற-
ப்கல் 11.45 மணியளவில் இலங-
ட்கடய வந்ேடைந்ேது.

டபாதுநலவாய விடளயாட்டு 
விழாவில் முடைதய ேங்கம், டவண-
்கலப பேக்்கங்கள் டவன்ை பளுதூக்-
்கல் வீரர்்களான சிந்ேன கீோல் வித-
ோனத்க மறறும் ென்சினி த்காமஸ் 
ஆகிதயாரால் விமானததிலிருந்து 
ம்காராணி த்காடல டபாறுபதபறறு 
்கட்டுநாயக்்க விமான நிடலயததி-
லுள்ள விதசை பிரமு்கர்்கள் மணை-
பததுக்கு ட்காணடு வந்ேனர்.

அஙகிருந்து ம்காராணி த்கால் 
ட்காழும்பில் உள்ள சுேந்திர சதுக்்கத-
துக்கு ட்காணடுவரபபட்ைதுைன், 
அேன் பின்னர் ஒலிம்பிக் இல்லத-
திறகு ட்காணடு டசல்லபபட்ைது.

‘டபாதுநலவாய விடளயாட்டு 
விழாவுக்கு முன்னர் ம்காராணியின் 
த்கால் டபாதுநலவாய அடமபபில் 
அங்கம் வகிக்கும் 72 நாடு்களுக்-
கும் ட்காணடு டசல்லபபடுவது 
பாரம்பரிய வழக்்கமாகும். எனதவ 
இலஙட்கடய இன்று வந்ேடைந்ே 

ம்காராணி த்கால், 3 நாட்்களுக்கு 
இலஙட்கயின் பல்தவறு பகுதி்க-
ளுக்கு எடுததுச் டசல்லபபைவுள்-
ளது.

பிரிதோனிய தூேர்கம், பிரிதோ-
னிய ஒன்றியம் ஆகியவறறுக்கு  
ட்காணடு டசல்லபபட்ை ம்காரா-
ணியார் த்கால், தநறறு (04) ்கணடி 
தநாக்கி ட்காணடு டசல்லபபட்ைது.

அஙகு பிரிதோனியரால் நிர்மாணிக்-
்கபபட்ை விக்தைாரியா நீர்ததேக்்கம், 
ரனபிம தைாயல் ்கல்லூரி ஆகியவற-
றுக்கும் ட்காணடு டசன்ை பின்னர் 
ெந்ோடனயிலுள்ள இலஙட்க 
தேயிடல நூேனசாடலக்கும் ம்காரா-
ணியார் த்கால் எடுததுச் டசல்லபபட்-
ைது.

 தேசிய ஒலிம்பிக் குழுவும் 
இலஙட்க டபாதுநலவாய விடள-
யாட்டுததுடை சங்கமும் இந்ே வர-
லாறறு முக்கியததுவம் வாயந்ே 
ம்காராணி த்காடல இம்முடை 
மடலய்கததில் உள்ள சில ந்கரங-
்களுக்கு ட்காணடு டசன்று அேன் 
முக்கியததுவம் குறிதது மக்்களுக்கு 
விளக்்கவுள்ளன.

இன்று 5 ஆம் தி்கதியன்று ம்காரா-
ணியார் த்கால், டபா்கவந்ேலாடவ, 
த்கர்க்்கஸ்தவால்ட் தோட்ைத 
டோழிறசாடலக்கு ட்காணடு டசல்-
லபபட்டு த்காலின் முக்கியததுவம் 

குறிதது தோட்ை அதி்காரி்களுக்கும் 
ஏடனயவர்்களுக்கும் விளக்்கப-
படும். த்கர்க்்கஸ்தவால்ட் ேமிழ் 
டமாழியில் டலட்சுமி தோட்ைம் என 
அடழக்்கபபடுகின்ைது.

த்கர்க்்கஸ்தவால்ட் தோட்ைததி-
லிருந்து ட்காழும்புக்கு ட்காணடு 
வரபபடும் ம்காராணியார் த்கால், 
இரதமலாடனயில் உள்ள டசவிப-
புலன் மறறும் விழிபபுலனற-
தைார் பாைசாடலக்கும், இறுதியா்க 
விடளயாட்டுததுடை அடமச்சினால் 
டபாறுபதபற்கபபட்டு மறுநாள் பங-
்களாதேஷுக்கு அனுபபிடவக்்கபப-

டும். ம்காராணி த்கால் இலஙட்கக்கு 
வருட்க ேருவது ம்கதோனதும் 
வரலாறறு முக்கியம் வாயந்ேதுமா-
கும். இலஙட்கயில் ம்காராணியின் 
த்காடல பல்தவறு இைங்களுக்கு 
ட்காணடு டசல்வடேயிட்டு நான் 
மகிழ்ச்சி அடைகின்தைன்’ என 
தேசிய ஒலிம்பிக் குழு மறறும் 
இலஙட்க டபாதுநலாவாய விடள-
யாட்டுததுடை சங்கத ேடலவர் 
சுதரஷ் சுபரமணியம் டேரிவிதோர்.

தபர்மிஙொம் 2022 டபாதுநல-
வாய விடளயாட்டு விழாவுக்்கான 
ம்காராணி த்கால் டோைர் ஓட்ைம் 

தபர்மிஙெம் மாளிட்கயில் ்கைந்ே 
ஆணடு ஒக்தைாபர் மாேம் 7 ஆம் 
தி்கதி இரணைாவது எலிஸடபத 
ம்காராணியினால் ஆரம்பிததுடவக்-
்கபபட்ைது.

பராலிம்பிக் விடளயாட்டு 
விழாவில் நான்கு ேங்கப பேக்்கங-
்கடள டவன்ைவரும் இஙகிலாந்து 
அணி டமயவல்லுநருமான ்கதீசா 
ட்காக்ஸ் முேலாமவரா்க ம்காராணி 
த்காடல டவபவ ரீதியா்க டபாறுப-
தபறறு டோைர் ஓட்ைதடே ஆரம்பித-
துடவதோர்.

இதுவடர 24 நாடு்களுக்கு ட்காண-
டுடசல்லபபட்ை ம்காராணி த்கால்  
25 ஆவது நாைா்க இலஙட்க வந்ே-
டைந்ேது. டபாதுநலவாய அடமப-
பில் அங்கம் வகிக்கும் 72 நாடு்கள் 

மறறும் பிராந்தியங்களில் 294 
நாட்்கள் பவணியா்க ட்காணடு 
டசல்லபபடும் ம்காராணி த்கால், 
டமாதேம் 140,000 கிதலா மீறைர்்கள் 
பயணிக்கும்.

ஐதராபபா, ஆபிரிக்்கா, ஆசியா, 
்கைல்சூழ்நாடு்கள் (ஓஷானியா), ்கரி-
பியன் தீவு்கள், அடமரிக்்கா ஆகிய 
்கணைங்களுக்கு ட்காணடு டசல்லப-
படும் ம்காராணி த்கால், 2022 டபாது-
நலவாய விடளயாட்டு விழாவின் 
ஆரம்ப டவபவததின்தபாது தபர்-
மிஙெம் அரஙகுக்கு ேுடல 28 
ஆம் தி்கதி ட்காணடு டசல்லபப-
டும். அஙகு த்காலிலுள்ள டசயதி 
டவளியில் எடுக்்கபபட்டு 2 ஆம் 
எலிஸடபத ம்காராணியால் வாசிக்-
்கபபடும்.

யாழ்.விடளயாட்டு நிருபர்

மடைந்ே வீரர் திசாந் ஞாப்கார்தேமா்க  
அவரது பிைந்ேதினதடே முன்னிட்டு நவிண-
டில் ்கடலமதி விடளயாட்டுக்்கழ்கததின்  
ஆேரவுைன் திசாந் நறபணி மன்ைம்- நைாத-
திய  அடழக்்கபபட்ை 16 அணி்களுக்கிடை-
தயயான 23வயதிறகுட்பட்ை வீரர்்களிடை-
தயயான  உடேபந்ோட்ை சுறறுப தபாட்டித 
டோைரில் ட்காறைாவதடே தைஞசஸ் 
விடளயாட்டுக்்கழ்க அணி கிணணதடே 
டவன்ைது.

இறுதிப தபாட்டியில்  ட்காறைாவதடே 
தைஞசஸ் விடளயாட்டுக்்கழ்க அணிடய 
எதிர்ததுதேவடரயாளியஙலயன்ஸ் விடள-
யாட்டுக்்கழ்க அணி தமாதியது. 

டபருந்திரளான இரசி்கர்்களுக்கு மததி-
யில் ஆரம்பமாகிய இறுதியாட்ைததில் இரு 
அணி்களும் ஆரம்பம் முேல் சிைபபான 
ஆட்ைதடே டவளிபபடுததியது. 

இரு அணி்களும் ஒருவருக்ட்காருவர் 
விட்டுக் ட்காடுக்்காது ஆட்ைதடே ேமது ்கட்-
டுபபாட்டிறகுள் டவததிருந்ேனர். இேன் 
பயனா்க முேல் பாதியாட்ைததில் 5 ஆவது 
நிமிைததில் சுோஸ்்கானினால்   முேலாவது 
த்கால் பதியபபட்ைது. 

இரணைாம் பாதியாட்ை ஆரம்பததில் 
இரு அணி்களும் புதிய உததவ்கததுைன் 
தமாதிக் ட்காணைன. ஆட்ைததின் 43 
ஆவது நிமிைததில் ஆர்ததி்கன் ேனக்கு 
கிடைதே பந்திடன தநர்ததியான முடையில்  
2−0 என்ை  த்கால் ்கணக்கில் முன்னிடலயா-

னது தைஞசஸ் அணி . 
தமலும் ஆட்ைம் விறுவிறுபபடைய 

ஆட்ைததின் 46 ஆவது நிமிைததில் ஆர்த-
தி்கனால் ேனது அணிக்்கான 3ஆவது 
த்காலிடன தபாை ஆட்ைதநர முடிவில் 
ட்காறைாவதடே தைஞசஸ் விடளயாட்-
டுக்்கழ்கம் 3:0 என்ை த்கால் ்கணக்கில் 
டவறறி டபறறு திசாந் ஞாப்கார்தே உடே-
பந்ோட்ை டோைரில் சம்பியனா்க முடிசூடிக் 
ட்காணைது.  

ஆட்ைநாய்கனா்க ட்காறைாவதடே 
தைஞசஸ் விடளயாட்டுக்்கழ்க அணி வீரர் 
சுோஸ்்கான் டேரிவானர்.

டோைராட்ை நாய்கனா்க ஆர்ததி்கன் டேரி-
வானர்.சிைந்ே பின்்கள வீரனா்க ரவிவர்மன் 
டேரிவானர்

மகுடம் சூடியது ககாற்ாவத்தை க்ஞ்ஸ் கழகம்

பங்களாதேஷ் அணிக்்கதிரான முேல் ்ெஸ்ட்: 
்�ாநே மண்ணில் ேடுமாறுகிறது நியூஸிலாநது 
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