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கேஸ் பிரச்சினைக்கு ஒரு கிழனைக்-
குள்ள முழுனையாை தீர்வு வந்துடும் எண்டு 
கேஸ் நிறுவைம் தெரிவிச்்சொ கேபேரில 
த்சய்தி வந்திருக்கு....

அது கோை ைா்சத்து கேபேர் ெம்பி,  
உபபிடி த்சய்தி வந்து தரண்டு ைா்சம் ேடந்-
திடடது, கேஸத்ொன் இன்ைமும் ோணம் 
எண்டு ்சைம்  கெடுது...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

பிள்ளைகளுக்கு சகோலரோனோ 
ச�ோற்று அறிகுறிகள கோணப்பட்-
டோல�ோ அல�து குடும்்ப உறுபபினர்-
கள எ்வருக்கோ்வது அந� அறிகுறிகள 
ச�ன்்பட்டோல�ோ பிள்ளைக்ளை ்போட-
ெோ்�களுக்கு அனுப்ப ல்வணடோம் 
என ச்போது சுகோ�ோர ்பரிலெோ�கர்கள 
ெஙகம் ச்பற்லறோர்களுக்கு அறிவுறுத்-
தியுளளைது.  

்போடெோ்�கள மீணடும் ஆரம்பிக் -
கப்பட்டுளளை நி்�யில   

மோண்வர்கள மத்தியில 

ந�ோய் அறிகுறியுள்ளவர்கள்ள  
அனுப்ப நவண்ோம்  

ெபபுகஸ்கந� எணசணய் சுத்திக-
ரிபபு நி்�யத்தின் செயற்்போடுக்ளை 
எதிர்்வரும் ஜன்வரி மோ�ம் 26 ஆம் 
திகதி மீளை ஆரம்பிக்க தீர்மோ-
னம் எட்டப்பட்டுளளை�ோக

சபபு்கஸ்கந்த நிளையதள்த
ஜனவரி 26இல் மீணடும் 
திறக்க �்வடிகள்க 

�னியோர் து்ற ஊழியர்களுக்கு ஐந�ோயி-
ரம் ரூ்போய் சகோடுப்பன்்வ ்வழஙகு்வது 
ச�ோடர்்போன ல்பச்சு்வோர்த்்�, ச�ோழில 
அ்மச்ெர் நிமல சிறி்போ� டி சில்வோ 
மற்றும் இ�ங்கயின் �னியோர் து்ற்ய 

பிரதிநிதித்து்வப்படுத்தும் லெ்்வகள 
மற்றும் உற்்பத்தி து்றயினருக்கும் 
இ்டயில லநற்று ச�ோழில தி்ணக்களைத் -
தில நடத்�ப்பட்டுளளைது.   

அரெோஙக ஊழியர்களுக்கு 

்தனியோர துளறககு 5000 க்கோடுப்பனவு   
வழங்குவ்தற்கு ்தனியோர துளற மறுபபு   

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

ெ்மயல எரி்வோயு �ட்டுப-
்போட்்ட நி்வர்த்தி செய்யும் 
்வ்கயில ல�்்வக்கு அதிகமோ -
கல்வ ெ்மயல எரி்வோயு்்வ 

ெந்�க்கு விநிலயோகித்துளளை-
�ோக லிட்லரோ லகஸ் நிறு்வனம் 
ச�ரிவித்துளளைது. எனினும் 
்ப ோ ்வ ் ன ய ோ ளை ர் க ள 
ஒன்றுக்கு லமற்்பட்ட 

தேவைக்கு அதிகமான GAS சநவேக்கு விநித�ாகம்   

ந்தர்தல் �்ததுவள்தநய 
சு்தநதிரக ்கட்சி விரும்புகிறது

�மிழர் விடு�்�க் கூட்டணி கட்சியின் 
உறுபபுரி்ம இருப்ப�ோக சி�ர்  ச�ரிவித்து ்வரு-
கின்றனர். ஆனோல இ்வர்கள ஒரு்வரிடமும் உறுப-
புரி்மக்கோன விணணப்பம் கி்டயோது. இ்வர் -
கள வியோ்போரிகள. எனல்வ கட்சியின் �்�்வலர 
நோன் �ோன் �்�்மயும் நோன் �ோன் என 
�மிழர் விடு�்�க் கூட்டணி கட்சியின்

்தமிழர விடு்தளை கூட்்ணி 
்கட்சியின் ்தளைவர �ோநன!

இ�ங்கயில ஒமிக்லரோன் மோறு்போட்டினோல 
்போதிக்கப்பட்ட நி்�யில அ்டயோளைம் 
கோணப்பட்ட மு��ோ்வது ச்பணணுக்கு அ்பரோ-
�ம் விதிக்கப்பட்டுளளைது.

மோரவி� பிரல�ெத்்� லெர்ந� ச்பண 
மற்றும் அ்வரது கண்வருக்கு 
நீதிமன்றம் அ்பரோ�ம்

தடுப்பூசி பெறாது பதன்ாபிரிக்ாவிலிருந்து வந்து

மாரவில நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்புச்வல�்வோய - குடோ ஓயோ பிரல�ெத்தில உளளை ல�்வோ�ய -
சமோன்்ற உ்டத்து அ�ன் பூெகர், அ்வரது ம்னவி மற்றும் பிள-
்ளைக்ளை கடத்திச் சென்று 7.5 மிலலியன் ரூ்போ்்வ சகோள்ளைய -
டித்� நோன்கு ல்பர் ்கது செய்யப்பட்டுளளைனர்.

கடத்�லுக்கு ்பயன்்படுத்�ப்பட்ட�ோக கரு�ப்படும் இரணடு 
்வோகனஙகளுடன் ெநல�க ந்பர்கள லநற்று முன்தினம்  (09) சமோன -
ரோக்� குற்றப பு�னோய்வுப பிரிவினரோல ்கது செய்-
யப்பட்டுளளைனர். வீரவி� பிரல�ெத்்�ச் லெர்ந�

பூச்கர உட்்ப் குடும்்பத்தவளர 
்க்ததி ்பணம் க்கோளள்ள

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

அ்மச்சுக்கள, தி்ணக்களைஙகள உளளிட்ட அரெ நிறு -
்வனஙகளின் செ�வினஙக்ளை லமலும் கு்றத்துக் சகோள-
்வ�ற்கு நட்வடிக்்க எடுக்குமோறு நிதிய்மச்ெர் ்பசில 
ரோஜ்பக் ஷ லகட்டுக் சகோணடுளளைோர். அது ச�ோடர்பில நிதி 
அ்மச்ெர் ்பசில ரோஜ்பக் ஷ அ்மச்ெர்்வ அந�ஸ்துளளை 
அ்னத்து அ்மச்ெர்களுக்கும் அறிவித்துளளை�ோக 
அரெோஙக ்வட்டோரஙகள ச�ரிவிக்கின்றன.  

அரச நிறுவனங்்களின் கசைவினங்்கள்ள   
நமலும் குளறக்க �்வடிகள்க எடுக்கவும்  

ல�ோபபூர் குறூப நிரு்பர்  

திருலகோணம்� மட்டக்களைபபு பிர�ோன 
வீதியில ல�ோபபூர் ்பட்டித்திடல ்பகுதியில லநற்று 
கோ்� 8.00 மணியளைவில இடம்ச்பற்ற 
வி்பத்தில 26  ல்பர்  ்படுகோயம்டநது  

டிப்பர - ்தனியோர ்பஸ  
ந�ருககு ந�ர நமோ்தல்  

ல�ோரன்ஸ்   
செல்வநோயகம்  

நோடளைோவிய அ்னத்து 
்போடெோ்�களும் கலவி 
நட்வடிக்்ககளுக்கோக 
லநற்று ஆரம்பிக்கப்பட்-
டுளளைதுடன் ச்பருமளைவு 
மோண்வர்கள லநற்று ்போடெோ்�க -
ளுக்கு ெமுகமளித்துளளை�ோக கலவி 
அ்மச்சு ்வட்டோரஙகள ச�ரிவிக்கின் -
றன.   

சகோலரோனோ ்்வரஸ் 
சூழ்நி்� கோரணமோக 
்வகுபபுக்கள ்பகுதிய -
ளைவில நடோத்�ப்பட்டு 
கலவி நட்வடிக்்ககள 
ல ம ற் ச க ோ ள ளை ப ்ப ட் டு 
்வந� நி்�யில லநற்று 

மு�ல நோட்டின் அ்னத்துப ்போடெோ-
்�களிலும் அ்னத்து ்வகுபபுகளி-
லும் ்வழ்மல்போன்று கலவி 
நட்வடிக்்ககள 

அவனத்துப் பாடசாவைகளும்   
தேற்று முேல் ைழவமக்கு   

நோட்டில ்பகலில மின்-
ச்வட்டு அமுல்படுத்�ப்ப-
டமோட்டோது என இ�ங்க 
மின்ெோர ெ்்ப லநற்று 
(திஙகட்கிழ்ம) ச�ரிவித் -
துளளைது.

இ�ங்க ச்பற்லறோ-
லியக் கூட்டுத்�ோ்பனம் 
ல�்்வயோன எரிச்போருள 
இருபபுக்க்ளை ்வழஙக 
இணஙகியுளளை�ோல இம்மோ-

�ம் மின்ச்வட்்ட அமுல -
்படுத்�ல்வணடிய ல�்்வ-
யில்� என  மின்ெோர 
ெ்்பயின் ச்போது முகோ்ம -
யோளைர் எம்.ஆர். ரணதுஙக 
ஊடகசமோன்றுக்கு ச�ரிவித்-
துளளைோர்.

எதிர்்வரும் 05 நோட்களுக்கு 
ல்போதுமோன எரிச்போருள 
�ற்ல்போது கி்டத்-
துளளை�ோக அ்வர்

்ப்கல் நவள்ள்களில் 
மின் கவட்டு இல்ளை

துறைமுக நகர 
நறைபாறை

மககள் பாரறவைககு   
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

சகோழும்பு �்றமுக நகரத்தின் 
மரீனோ ்வ்�யத்திற்குள நிர்மோ-
ணிக்கப்பட்டுளளை ந்ட்போ்� 
மற்றும் ்படகுத்�ளைம் ஆகிய-
்வற்்ற ்போர்்்வயிடு்வ�ற்கு 
லநற்று மு�ல ச்போதுமக்களுக்கு 
ெந�ர்ப்பம் ்வழஙகப்பட்டுளளைது.  

அ�ற்கிணஙக இன்று மு�ல 
தினமும் கோ்� 9 மணிமு�ல 
மோ்� 6 மணி்வ்ர ச்போதுமக்கள 
அ�்னப்போர்்்வயிட முடியும்.  

சகோழும்பில து்றமுக நக-
ரத்திற்குள மக்கள பிரல்வசிப்ப-
�ற்கு ஜனோதி்பதி செய�கத்துக்கு 
முன்னோல உளளை உட்பிரல்வசிக்-
கும் ்வோயி்� மக்கள உ்பலயோ-
கிக்க முடியும். மு�ற் �ட்்வயோக 
அந� ்வோயில லநற்றுக்கோ்� 10 
மணிக்கு மக்கள உ்பலயோகத்துக்கோ-
கத் திறநது ்்வத்துளளைது.  

ந்ட்போ்�யில ்பயணிக்கும் 
ச்போதுமக்கள அ�ன் 
மற்சறோரு ்பகுதியில 

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம் 

ச்போதுமக்களின் இயலபு 
்வோழ்க்்கக்கு இ்டயூறு ஏற்-
்படோ� ்வ்கயில மின்ெோர 
சநருக்கடிக்குத் தீர்வு கோண நட-
்வடிக்்க எடுக்குமோறு ஜனோ-
தி்பதி லகோட்டோ்பய ரோஜ்பக் ஷ 
்பணிபபு்ர ்வழஙகியுளளைோர். 
மின்ச்வட்டு வி்வகோரம் ச�ோடர் -
பில, மின்ெோரம் மற்றும் ்வலுச் -
ெக்தி து்றகளின் �்�்வர்களு -
டன் ஜனோதி்பதி அலு்வ�கத்தில 
இடம்ச்பற்ற க�நது்ரயோட-

லின் ல்போல� ஜனோதி்பதி லமற் -
கணட்வோறு குறிபபிட்டோர்.  

நோட்டில மின் துணடிப்்ப 
முன் ச ன டு க் க ப ல ்ப ோ ்வ � ோ க 
மின்ெோர ெ்்ப உத்திலயோகபூர்்வ -
மோக அறிவித்துளளை நி்�யில 
அது ச�ோடர்பில முக்கிய ல்பச்-
சு்வோர்த்்�சயோன்று லநற்்றய 
தினம் ஜனோதி்பதி செய�த்தில 
ந்டச்பற்றுளளைது. ஜனோதி்பதி 
லகோட்டோ்பய ரோஜ்பக் ஷவின் 
�்�்மயில ந்டச்பற்ற இந� 
ல்பச்சு்வோர்த்்�யில மின்ெோரத் -

து்ற மற்றும் எரிச்போருளது்ற 
முக்கியஸ்�ர்கள க�நது சகோண -
டிருந� நி்�யில ஜனோதி்பதி 
லமற்்படி ்பணிபபு்ர்ய விடுத்-
துளளைோர்.  

நி�க்கரி மற்றும் பு்�்படி்வ 
எரிச்போரு்ளைப ்பயன்்படுத்தி 
மின்ெோரம் உற்்பத்தி செய்்வதில 
ஏற்்பட்டுளளை ்பலல்வறு பிரச்-
சி்னகள கோரணமோக இந� 
நி்�்ம ஏற்்பட்டுளளை�ோக அதி -
கோரிகள சுட்டிக்கோட்டி-
னர்.  இ�ங்கயின்

இயல்பு வாழ்க்கககு இ்டயூறு ஏறபடாத   
வ்கயில் மின்்ார நெருககடிககுத் தீர்வு   

 தமிழ்வாடு திருச்சியிலிருந்து சவளிவரும் இனிய ்ந்தவனம் ெஞ்சிம்கயின் 25ஆம் ஆண்டு சவள்ளி 
விழவா திங்கட் கிழமை (10) ்கவாமல திருச்சி ஹ�வாட்்டல் செசவனவாவில் ்ம்டசபற்றஹபவாது சி்றப்பு ைலரின் 
முதல் பிரதிமய அரிைவா ்டவாக்டர் அச்ெர் சிங சவளியி்ட புரவலர் �வாசிம் உைர் சபறறுகச்கவாண்்டவார். ்ந்தவ-
னம் த.ெந்திரஹெ்கரன், அபூபக்கர் சித்திக, சிஹரஷ்ட ்கமலஞர் ஹ்க.ெந்திரஹெ்கரன் ஆகிஹயவார் நி்கழவில் ்கலந்-
துச்கவாண்்டனர்.    

-நிதியமைச்சர் ெசில் ராஜெக ஷ அமைச்சர்்ளுககு அறிவுறுததல் 

இலஙம் 
மின்சார ்சமெ 

அறிவிப்பு 
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26 ஹபர் ்கவாயம்; ஹதவாப்பூரில் ெம்பவம்   சதவாழில் அமைச்ெர்- தனியவார் தும்றயு்டன் ஹ்றறு ஆரவாய்வு   
PHI அறிவுறுத்து  

அதி்க விளைககு விற்றோல் �்வடிகள்க  
லிட்ஹரவா நிறுவனம் சதரிவிப்பு  

ல�ர்�்� ஒத்தி்்வப்ப்� நோஙகள எதிர்க்கி-
லறோம். ல�ர்�்� நடத்து்வ்�லய நோஙகள விரும்-
புகிலறோம் என முன்னோள ஜனோதி்பதி ்மத்திரி்போ� 
சிறிலென ச�ரிவித்துளளைோர். 

ஸ்ரீ�ஙகோ சு�நதிரக் கட்சி்ய இன்னும் சி� மோ�ங-
களில ்ப�மோன அரசியல கட்சியோக கட்டிசயழுபபு -
ல்வோம் என்றும் அ்வர் லமலும் ச�ரிவித்�ோர்.  

நோட்டில ஆட்சி்ய மோற்றும் ்வ்கயில ஸ்ரீ�ஙகோ 

சு�நதிரக் கட்சி்ய அடிப்ப -
்டயோகக் சகோணட ்பரந� 
அரசியல ெக்தி்ய எதிர்கோ -
�த்தில உரு்வோக்கப ல்போ்வ -
�ோகவும் அ்வர் குறிபபிட் -
டோர். சு�நதிரக் கட்சி ஊடகப பிரிவு லநற்று கட்சி 
�்�்மயகத்தில ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 
இந� நிகழ்வின் பின்னர் ஊடகஙகளுக்கு 

உரிமை க்ாரும் எவரிடமும் உறுப்புரிமை இல்மல  

க்கோழும்ள்ப அணடிய ்பகுதி்களிலிருநது  

 ஒதே ோளில் மூன்று  
 சடைஙகள் மீட்பு  03

"ஒமிகநரோன்" ளவரளை ்பரபபிய 
க்பணணுககு ரூ.12,000 அ்பரோ்தம் 

ச்கவாள்மளையர்்கள் CIDயினரவால் ம்கது!

அதி்கோரி்களுககு ஜனோதி்பதி ்பணிபபுளர  
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குளிர்கால ஒலிம்பிக்கில்  
வட க்காரியகா இல்்ல

விர�ோத சக்திகளின் சசயற்ோடு 
மறறும் சகோவிட்–19 ச்ருநசதோற-
றுக் கோ�ணமோக 2022 பீஜிங் குளிர் -
கோல ஒலிம்பிக்கில் வட சகோரியோ 
்ங்ரகறகோது என்று சசய்தி சவளி-
யோகியுள்ளது.   

விர�ோத சக்திகளின் சசயற்ோடு-
கள மறறும் உலக்ளோவிய ச்ருந-
சதோறறு கோ�ணமோக ஒலிம்பிக்கில் 
எம்மோல் ்ங்ரகறக முடியோதர்ோ-
தும், சீன ரதோழர்கள அறபுதமோன 

மறறும் சிறப்ோன ஒலிம்பிக் 
ர்ோட்டி ஒன்்ற நடதத நோம் முழு 
ஆத�்வ வழங்குரவோம்” என்று 
வட சகோரிய சசய்தி நிறுவனம் குறிப -
பிட்டுள்ளது.   

எனினும் இநத ஒலிம்பிக் 
ர்ோட்டி்ய இ�ோஜதநதி� ரீதியில் 
புறக்கணிப்தோக அசமரிக்கோ, பிரிட் -
டன், அவுஸ்திர�லியோ, கனடோ 
மறறும் லிதுரவனியோ நோடுகள அறி-
விததுள்ள்ம குறிபபிடததக்கது.     

நியூயயகாரக் ந்ர குடியிருப்பு 
்டடடத்தில் தீ: 19 யேர ேலி

அசமரிக்கோவின் நியூ-
ரயோர்க் நகரில், குடியிருபபுக் 
கட்டடம் ஒன்றில் ஏற்ட்ட 
தீச் சம்்வததில் கு்றநதது 
19 ர்ர் உயிரிழநதுள்ளனர். 
உயிரிழநதவர்களில் 9 சிறுவர் -
கள அடங்குவர். 

தீச்சம்்வததில் கிட்டத-
தட்ட 60 ர்ர் கோயம்டந -
தனர். கடு்மயோகக் கோய-
ம்டநத சுமோர் 30 ர்ர், 
மருததுவம்னயில் ரசர்க்கப்ட்-
டுள்ளனர்.

19 மோடிக்்ளக் சகோணட கட்ட -
டததில் கடநத ஞோயிறறுக்கிழ்ம 
கோ்ல 11 மணி அ்ளவில் தீச் சம்-
்வம் ஏற்ட்டது. அது கு்றநத 
வருமோனம் ஈட்டுரவோருக்கோன குடி-
யிருபபுக் கட்டடம் என்று கூறப்ட்-
டது.

சம்்வம் குறிதத விசோ�்ண 
ந்டச்றுகிறது. அதுர்ோன்ற கட்-
டடங்களில் ்ோதுகோபபு அம்சங்கள 
கு்றவோய் இருப்தோகச் சிலர் கு்ற-
கூறுகின்றனர்.

அதனோல் தீச்சம்்வங்கள ஏற்டும் 
ஆ்தது அதிகம் என்று கூறப்ட்-
டது.

மூன்றோவது த்ளததில் இருநது 
தீப பிடிக்கத சதோடங்கியதோக அதி -
கோரிகள சதரிவிக்கின்றனர். சுமோர் 
200க்கும் ரமற்ட்ட தீய்ணபபு 
வீ�ர்கள தீய்ணக்கும் ்ணியில் ஈடு-
்ட்டனர்.

பிலசடோபியோவில் உள்ள அடுக்கு -
மோடிக் குடியிருபபு ஒன்றில் ஏற்ட்ட 
தீயில் எட்டு சிறுவர்கள உட்்ட 
12 ர்ர் சகோல்லப்ட்ட சம்்வம் 
இடம்ச்றற சில நோட்களிரலரய 
இநத தீ வி்தது ஏற்ட்டுள்ளது. 

கரகாஹிங்கிய மு்காமில்  
தீ: 1,200 வீடு்ள் யேதம்

் ங் க ்ள ோ ர த ஷி ல் 
ச�ோஹிங்கியோ அகதிகள 
முகோமின் ஒரு ்குதியில் தீ 
ஏற்ட்ட்தத சதோடர்நது 
5,000க்கும் அதிகமோரனோர் 
வீடுக்்ள இழநதனர்.  

அதில் சுமோர் 1,200 
வீடுகள ரசதம்டநததோக 
முகோமின் ்ோதுகோபபிற-
குத த்ல்ம வகிக்கும் 
ச்ோலிஸ் ்்ட ர்ச்சோ்ளர் 
சதரிவிததுள்ளோர்.  

மூங்கில், தோர் பூசிய கிததோன் 
துணி ர்ோன்றவறறோல் அ்மக்-
கப்ட்ட முகோமின் ்குதிகளில் 
தீ மிக வி்�வில் ்�வியதோகவும் 
கூறப்ட்டது. இருபபினும் சுமோர் 
2 மணி ரந�ததுக்குள முகோமில் 

்�விய தீ கட்டுப்டுததப்ட்டதோ-
கத சதரிவிக்கப்ட்டது.  

சகோக்ஸ் ்சோர் வட்டோ�ததில் 
உள்ள அநத அகதிகள முகோமில், 
மியன்மோரில் இருநது தபபிச் 
சசன்ற சுமோர் 850,000 முஸ்லிம்கள 
தங்கியுள்ளனர்.     

ஆஸி. க்காயரகானகா ேம்ேவம்  
ஒரு மில்லிய்னத் கதகாடடது

அ வு ஸ் தி ர � லி ய ோ வி ல் 
சகோர�ோனோ ்வ�ஸ் 
சதோறறு ஏற்ட்டவர்களின் 
சமோதத எணணிக்்க 1 மில் -
லிய்னத தோணடியுள்ளது.  

இதறகி்டரய, ஒமிக் -
ர�ோன் ்வ�ஸ் திரிபினோல் 
அங்கு கூடுதலோரனோர் மருத -
துவம்னயில் ரசர்க்கப-
்ட்டு வருகின்றனர்.  

ஆ�ம்்ததில் கடு்ம-
யோன முடக்கம், எல்்லக் கட்டுப -
்ோடுகள ர்ோன்றவறறின் மூலம் 
அவுஸ்திர�லியோ ்வ�ஸ் ்�வ -
்லக் கட்டுப்டுததியிருநதது. 
ஆனோல், சகோவிட்–19 ரநோயுடன் 
வோழும் வழக்கததுக்குச் சசன்ற-
வுடன் அநநோடு ச்ரிய அ்ளவில் 
்ோதிக்கப்ட்டுள்ளது. அவுஸ்திர�-
லியோவில் கூடுதலோரனோர் தடுபபூசி 

ர்ோட்டுக்சகோணடனர். ஆனோலும் 
அங்கு ரநோய்த சதோறறு அதிகரித-
துக்சகோணரட சசல்கிறது. நியூ 
சச்ளத ரவல்ஸ், விக்ரடோரியோ மோநி -
லங்களில் சுமோர் 55,000 ர்ருக்குக் 
சதோறறு உறுதிசசய்யப்ட்டுள்ளது.   

அநநோட்டில் ்வ�ஸ் சதோறறோல் 
உயிரிழநதவர்களின் சமோதத எண-
ணிக்்க 2,387.    

ேகாக். ஆயலகாே்ர  
ஆப்்கான் ேயணம்

ஆபகோனிஸ்தோன் மறறும் ்ோகிஸ் -
தோன் எல்்லப ்குதியோன டு�ோன்ட் 
்லனில் ஏற்ட்டிருக்கும் ்தறறத-
திறகு மததியில் ்ோகிஸ்தோன் ரதசிய 
்ோதுகோபபு ஆரலோசகர் சமோயீத 
யூசுப, கோபுலுக்கு ்யணிக்கவுள்ளோர்.   

ஆபகோனிஸ்தோன் இ்டயிலோன 
அ்மச்ச�்வ ஒருங்கி்ணபபு 
பிரிவின் சநதிபபின்ர்ோரத இநத 
முடிவு எடுக்கப்ட்டுள்ளது. இதன்-
்டி வரும் ஜனவரி 17 மறறும் 18 
ஆம் திகதிகளில் இநதப ்யணம் 
இடம்ச்ற வோய்பபு இருப்தோகக் 
கூறப்டுகிறது.   

டு�ோன்ட் ்லன் எல்்லயில் ்ோக். 
எல்்ல ரவலி அ்மப்தறகு அனு-
மதிக்கபர்ோவதில்்ல என்று முன்-
னதோக தலி்ோன்கள எச்சரிதத்ம 
குறிபபிடததக்கது.     

ஆங் சான் சூக்கிக்கு
மேலும் 4 ஆண்டு சிறை

இ�ோணுவ சதிபபு�ட்சி மூலம் 
கடநத ச்ப�வரியில் ்தவி 
கவிழக்கப்ட்ட மியன்மோரின் 
சிவில் த்லவர் ஆங் சோன் சூக்கி, 
கு்றநதது மூன்று குறறச்சோட்டுக-
ளில் குறறவோளியோக அறிவிக்கப-
்ட்டு ரமலும் நோன்கு ஆணடுகள 
சி்றத தணட்ன விதிக்கப்ட்-
டுள்ளோர்.   

ரநோ்ல் விருது சவன்ற 76 
வயதோன சூக்கி கிட்டததட்ட ஓர் 
ஆணடு கோலமோக தடுதது ்வக் -
கப்ட்டிருப்ரதோடு ்ல குறறச்-
சோட்டுகளுக்கும் முகம்சகோடுததுள-
்ளோர். எனினும் அ்வ அ�சியல் 
ரநோக்கம் சகோணட்வ என்று 
விமர்சகர்கள கூறுகின்றனர்.   

இநநி்லயில் ரநறறு இடம் -
ச்றற வழக்கில் அவருக்கு உரிமம் 
ச்றோத ரவோக்கி ரடோக்கிக்்ள 
்வததிருநததறகோக இ�ணடு 
ஆணடுகளும் சகோர�ோனோ ்வ�ஸ் 

கட்டுப்ோடுக்்ள மீறியதறகோக 
இ�ணடு ஆணடுகளும் சி்ற 
தணட்ன விதிக்கப்ட்டுள்ளது.   

மூடப்ட்ட நீதிமன்றம் ஒன்-
றிரலரய சூக்கி மீதோன வழக்கு 
விசோ�்ணகள இடம்ச்றறு வரு -
வரதோடு அவர் மீது சுமததப்ட்-
டிருக்கும் குறறச்சோட்டுகளுக்கு 

சமோததமோக 100 ஆணடுகளுக்கு 
ரமல் சி்றத தணட்ன விதிக்க 
முடியும் என்்து குறிபபிடததக்-
கது.   

கடநத மோதம் ரமலும் இரு குற -
றச்சோட்டுகளில் அவருக்கு நோன்கு 
ஆணடுகள சி்ற தணட்ன விதிக்-
கப்ட்டரதோடு பின்னர் இ�ோணுவ 
ஆட்சியோல் அது ்ோதியோக கு்றக் -
கப்ட்டது.   

இதன்்டி புதிய தணட்ன -
யுடன் சூக்கியின் சி்றக்கோலம் 
சமோததம் ஆறு ஆணடுக்ளோக 
உள்ளது.   

இ�ோணுவ சதிபபு�ட்சிக்குப 
பின்னர் மியன்மோரில் இ�ோணுவ 
ஆட்சிக்கு எதி�ோக சதோடர்நது 
ஆர்ப்ோட்டங்கள இடம்ச்றறு 
வருவரதோடு இதுவ்� 1,303 
ர்ர் சகோல்லப்ட்டிருப்ரதோடு, 
10,600க்கும் அதிகமோனவர்கள 
்கது சசய்யப்ட்டுள்ளனர்.     

எம்.எஸ். பாஹிம் E--−mail: businesstkn@gmail.com

இலங்்கயின் முன்னணியில் உள்ள ் ல்வ்கப்ட்ட கூட்டு 
நிறுவனங்களில் ஒன்றோன DIMO, சமீ்ததில் ந்டச்றற 
Great Place to Work (GPTW) விருது வழங்கும் விழோ 2021 இல், 
சதோடர்நது 9ஆவது ஆணடோக ்ணியோறறுவதறகோன சிறநத 
இடமோக அங்கீகரிக்கப்ட்டுள்ளது. ரமலும் 2ஆவது மு்றயோக 
‘Asia’s Best Workplace 2021’ (ஆசியோவின் சிறநத ்ணியிடம்) 
்ட்டத்தயும் சவன்றுள்ளது. அததுடன், நிறுவனததின் 
சிறநத மக்கள ந்டமு்றகளுக்கோன விருதுக்ளோன, திற்ம 
ஈர்பபு, உளவோங்குதல் அடிப்்டயில் மக்கள முன்முயறசிக-
ளில் சிறநது வி்ளங்குதல் விருது மறறும் உள்ளடக்கிய கலோசோ� 
அடிப்்டயில் மக்கள முன்முயறசிகளில் சிறநது வி்ளங்குதல் 
விருது, ஆகிய இ�ணடு வ்க விருதுக்்ளயும் DIMO ச்றறது.

DIMO ஆனது அதன் ்ல்ரவறு்ட்ட ்ணியோ்ளர்களுக்கும் 
'ரவ்ல்ய இன்்மோக்குதல் மறறும் சவகுமதி அளிப்து' 
எனும் அதன் ்ணியோ்ளர் மதிபபு முன்சமோழி்வ உண்மப-
்டுததியுள்ளதுடன், ஒரு வியக்கததக்க சதோழில் வழங்குன�ோக 
அதன் ்ல்லோணடு கோல அங்கீகோ�த்தத தக்க்வததுள்ளது 
என்்து மீணடும் நிரூபிக்கப்ட்டுள்ளது.

நு்ளம்புக்ளோல் ்�வும் ரநோய்களுக்கு 
எதி�ோக இலங்்கக்கு உதவும் வ்கயில் 
வடிவ்மக்கப்ட்ட ரசதன நு்ளம்பு 
சகோல்லி இலங்்கயில் அறிமுகம் சசய்யப-
்ட்டுள்ளது.

நு்ளம்புகள ச்ருகும் ்குதிக்்ள கட் -
டுப்டுததும் வ்கயில் தயோரிக்கப்ட்ட 
Natular DT தயோரிப்் DTW இன்டர்நஷ-
னல் பி்�வட்லிமிசடட், UPL லிமிசடட் 
மறறும் Clarke உடன் இ்ணநது அறிமுகம் 
சசய்துள்ளது. சடங்கு மறறும் Culex நு்ளம்-
புக்்ள கட்டுப்டுதத உதவும் வ்கயிலும் 
அவறறினோல் ்�வும் ரநோ்ய கட்டுப்-
டுதத உதவுவதறகோகவும் இநத தயோரிபபு 
அறிமுகம் சசய்யப்ட்டுள்ளது. Natular DT 

என்்து வில்்லவடிவில் அ்மநதிருப்-
துடன், நீர்ரதங்கி நிறகும் ம்ழ நீர்வழிந-
ரதோடிகள, ம்ழநீர்ரசகரிபபு தோங்கிகள, 
சமோட்்டமோடி நீர்ரதங்கும் ்குதிகள,  
நீர்குட்்டகள மறறும் வீடுகளின் முகப-
பில் நீர்ரதங்கி நிறகும் ்குதிகளில் ்யன் -
்டுததக் கூடியவ்கயில்மநதுள்ளது.

வருடோநதம் 50,000க்கும் அதிகமோன 
சடங்குசதோறறுகள ்திவோகும் நி்லயில், 
இலங்்கயில் சடங்கு நு்ளம்பு்�வும் 
்குதிக்்ள கட்டுப்டுததும் ்ணிக்்ள 
சவறறிக�மோக முன்சனடுக்க உதவும்மு-
்றயோக DTW இன்டர்நஷனல் பி்�வட் 
லிமிசடட்டினோல் Natular DT அறிமுகம் 

சசய்யப்ட்டுள்ளது.  இது முன்னர்அசம-
ரிக்கோ, பிர�சில், சவுதிஅர�பியோ, ஐக்கிய 
அ�பு இ�ோஜ்ஜியம், பிலிப்்ன்ஸ் மறறும் 
்ங்க்ளோரதஷ் ஆகிய நோடுகளில் சவறறிக -
�மோக அறிமுகம் சசய்யப்ட்டுள்ளது. இந -
தவில்்ல 100 சதவீதம் ரசதனத தயோரிப -
்ோக அ்மநதிருப்துடன், 60 நோட்களுக்கு 
200 லீறறர்கள வ்� தோங்கிக் சகோள்ளக்கூ -
டியது.  

Natular DT’ சேதன நுளம்பு க�ொல்லி
இலங்�யில் அறிமு�ம்

LG கிரவாைதமதைக் கட்டிசெழுப்பும் பிரமுகர் மிகவும் சவற்றிகரைவாக தைனது பணிகமை நிமைவு செய்து நவான்கு 
திட்்டஙகமையும் ைக்களி்டம் மகெளிததைது.உலகைவாவிெ ரீதியில் இலததிரனிெல் ைற்றும் வீட்டுப்பவாவமன 
மின் உற்பததிகமை உற்பததி செய்வதில் முதைல்வனவாக திகழும் LG நிறுவனம், இலஙமகயில் இலததிரனிெல் 
ைற்றும் வீட்டுப்பவாவமன மின் உற்பததிகமை விற்பமன செய்வதில் முன்நிமல வகிக்கும் அபவான்ஸ் நிறுவ-
னம், Community Chest of Korea mikg,Korea Friends of Hope International Sri Lanka ஆகிெவற்றின் 
கூட்டிமைவில் உருவவாக்கப்பட்்ட   LG கிரவாைதமதைக் கட்டிசெழுப்பும் பிரமுகர் திட்்டததின் மூலம் முதைலவாவதைவாக 
பூர்ததிசெய்ெப்பட்டு ைக்களி்டம் மகெளிக்கப்பட்்ட திட்்டைவானது, வவுனிெவா, தைரணிக்குைம் கிரவாை ைக்களுக் -
கவாக மகெளிக்கப்பட்்டது. இரண்டவாவது திட்்டம்  ைட்்டக்கைப்பு, ெந்திவவலி கிரவாை ைக்களுக்கு பவாதுகவாப்பவான 
முமையில் மிதைப்பு ப்டகில் ஆற்மை க்டந்து செல்வதைற்கவான பவாதுகவாப்பு வைலஙகி வழஙகப்பட்்டது.  மூன்ைவா -
வது திட்்டைவாக பலவாஙசகவாம்ட, ஹந்தைகிரிெவாகமை என்னும் கிரவாைததில் “வைைவான தைமலமுமைமெ உருவவாக் -
குவவவாம்” என்ை கருப்சபவாருளின் கீழ் குடும்ப சுகவாதைவாரச் வெமவ உததிவெவாகததைர் நிமலெதமதைமீைமைப்பு 
செய்யும் திட்்டமும்  நவான்கவாவதும்,இறுதித திட்்டமும் ஆகிெ அம்பவாமை, முவவாஙகமல கிரவாைததில் விமைெவாட்டு 
வீரர்கமை ஊக்குவிக்கும் வநவாக்கில் மகப்பந்து மைதைவானம் புனரமைததைல் ைற்றும் விமைெவாட்டு வீரர்களுக் -
கவான ஓய்வமை ைற்றும் கழிவமைகமை உருவவாக்குதைல் திட்்டமும் மகெளிக்கப்பட்்டன.

சதைவா்டர்ந்து 9ஆவது ஆண்டவாக

பணியொற்ற உ�நத பணியிடங�ள்
விருது�்ள கென்ற  DIMO  

இலஙமகயில் ஆ்டவர் ஆம்டஅணிகலன்களில் முன்னணி-
வகிக்கும் வர்ததைக நவாைமுை ஸ்ம்டலுக்கும் தைரததுக்கும் சபெர் 
சபற்ைதுைவான    Hameedia தைைது ஊழிெர்களின் உ்டல் ஆவரவாக்-
கிெததிமன வைம்படுததிக் சகவாளவமதை ஊக்குவிததிடும் வநவாக்கத-
து்டன் அவர்களுக்கவான சுகவாதைவார நிகழ்ச்சித திட்்டசைவான்றிமன 
அறிமுகப்படுததிெது. “ Cycle to Work   எனப் சபெரி்டப்பட்டுளை 
இததிட்்டைவானது தைைது ஊழிெர்கமை மிதிவணடியில் அலுவலகத-
திற்குச் செல்வமதை ஊக்குவிக்கும் வமகயில் அமைந்துளைது. 
இததிட்்டம்,அணமையில் எளிமைெவான மவபவசைவான்றின் 
வபவாது அறிமுகப்படுததி மவக்கப்பட்்டது்டன் அதில்  Hameedia 
வின் முகவாமைததுவப் பணிப்பவாைரவான பவுசுல் ஹமீட் ைற்றும் 
பணிெவாைர்கள சிலரும் கலந்து சகவாண்டனர். இந்நிகழ்வின் 
சகௌரவஅதிதிெவாக,நவாட்டில் சுகவாதைவாரம் ைற்றும் உ்டற்தைகுதிக்கவான 
ஆவலவாெகரவான ெெஸ் வஹவவக கலந்து சகவாண்டவார். வைலும் 
இதைன் வபவாதுஊழிெர்களுக்கு புததைம் புதிெ50 மிதிவணடிகளும் 
மகெளிக்கப்பட்்டன .

நோட்டில் தயோரிக்கப்டும் சிறநத நிதி-
யியல் அறிக்்கக்்ள அங்கீகரிக்கும் 
CA  இலங்்க விருதுகளில் அண்ம-
யில் 'கோபபுறுதி நிறுவனங்களின்'பிரி -
வில் சசலிங்ரகோ ்லஃப இ்ண 
சவளளிப ்தக்கத்த சவன்றுள -
்ளது. 

'எதிர்கோலததின் இடர்க்்ள 
இல்லோது சசய்தல்' என்ற த்லபபி -
லோன சசலிங்ரகோ ்லஃபபின் ஒன்றி -
்ணக்கப்ட்ட வருடோநத அறிக்்க, 
வருடோநத அறிக்்கயிடல் ந்டமு -
்றகளில் சவளிப்்டததன்்ம, 

கூட்டோண்ம நிர்வோகம், ர்ணத -
்க்ம மறறும் சமூகப ச்ோறுபபு -
ணர்வு ஆகியவற்ற ஊக்குவிக்கும்   
CA  இலங்்க விருதுகளில் நிறுவ -
னததுக்கு முதலோவ்தப ச்றறுக் -
சகோடுததுள்ளது.சசலிங்ரகோ ்லஃப 
முகோ்மததுவப ்ணிப்ோ்ளர், பி�தம 
நி்றரவறறதிகோரி  துஷோ� �ணசிங்க 
(இடமிருநது நோலோமவர்) மறறும் 
்ணிப்ோ்ளர் பி�தம நிதி உததிரயோகத-
தர்  .்ோலித சஜயவர்ததன (வலமிருநது 
மூன்றோமவர்) ஆகிரயோர் CA Sri Lanka 
விரு்தப ச்றுகின்றனர்.

ெருடொநத அறிக்� CA இலங்� விருது�ளில்
கெள்ளிப் பதக�ம் கென்றது கேலிஙச�ொ ்லஃப்

Hameedia ஆரம்பித்துள்ள ‘Cycle to Work நி�ழ்ச்சித் திடடம்

DTW லிமிச்டட்டினவால்



வ ெ ள ்ள ெ த ் தை , 
வதைஹிெ்்ள, கல்கி்ை 
மற்றும் காலி முகததி-
டல் ஆகிய கடற்்பகுதிக-
ளில் மூன்று முதை்ைகள 
காணப்படுெதைாக வதைரி -
விககப்படுகின்்றது.

எனினும் ெனஜீெரா-
சிகள தி்ணகக்ளததின-
ரால் குறிததை முதை்ைகள 
பி டி க க ப ்ப ட வி ல் ் ை 
எனவும் தைகெல்கள 
வெளியாகியுள்ளன.

இநதை முதை்ைகள வதைாடர்நது 
கணகாணிககப்பட்டு ெருெதைாக-
வும், வெள்ளெத்தை மற்றும் கல்கி -
்ைககு இ்டப்பட்ட ்பகுதிகளில் 
இருநது கடலுடன் இ்ணயும் 
கால்ொயகள ஊடாக இநதை முதை-
்ைகள ெநதுள்ளதைாகவும் ெனஜீ-

ெராசிகள தி்ணகக்ளம் வதைரிவித-
துள்ளது. இததைதெ்்ள, கடநதை 
ொரம் வதைஹிெ்்ள  கடற்்பரப -
பில் ்ெதது முதை்ையின் தைாககுதை-
லுககு இைககாகி ஒருெர் உயிரிழந-
திருநதைார். இநநி்ையில், கடலில் 
நீராடச் வைல்்பெர்கள மிகவும் 
அெதைானமாக இருகக தெணடும் 
எனவும் ெலியுறுததைப்பட்டுள்ளது.   

தைாரன்ஸ் வைல்ெநாயகம்
  
வகாழும்பில் வெள்ளெத்தை, 

்பம்்பைபபிட்டி மற்றும் வகாைன்-
னா்ெ ்பகுதிகளிலிருநது இனந -
வதைரியாதை மூன்று ைடைஙகள 
க ண வ ட டு க க ப ்ப ட் டு ள ்ள தை ா க 
வ்பாலிஸார் வதைரிவிததைனர்.  

வெள்ளெத்தை ்பம்்பைபபிட்டி 
்பகுதிகளில் கடற்க்ர ்பகுதியில் 
இருநது இரணடு ஆணின் ைடைங-
களும் வகாைன்னா்ெ வ்பற்த்றா -
லியக கூட்டுததைா்பனததிற்கு அரு-
கிலுள்ள ொயககாலில் இருநது 
தமலும் ஒரு ைடைமும் மீட்கப்பட்-
டுள்ளதைாக வ்பாலிஸார் வதைரிவித-
துள்ளனர்.  

அததைதெ்்ள வெள்ளெத்தை 
இராமகிருஷண மாெத்தைககு 
அருகில் கடற்க்ரதயாரததில் கண-
வடடுககப்பட்ட ைடைம் கடலில் 
அடிதது ெரப்பட்டுள்ளதைாகவும் 
்பம்்பைபபிட்டி வமரின் டி்ரவ் 

வீதி கடற்க்ரப்பகுதியில் கண-
வடடுககப்பட்டுள்ள ைடைம் நாள 
கடநதைதைாக காணப்படுெதைாகவும் 
்பம்்பைபபிட்டி வ்பாலிஸ் நி்ைய 
வ்பாறுப்பதிகாரி பிரைன்ன ரதநா-
யகக வதைரிவிததுள்ளார்  

தமற்்படி இரணடு ைடைஙகளும் 
பிதரதை ்பரிதைாதை்னககு உட்்படுத -
தைப்பட்ட பின் ைடைஙக்்ள இனம் 
காண்பதைற்காக களுத்பாவி்ை 
த்பாதைனா ்ெததியைா்ையில் 
்ெககப்பட்டுள்ளதைாகவும் அெர் 
வதைரிவிததுள்ளார்.  

வகாைன்னா்ெயில் ொயககா -
லில் இருநது கணவடடுககப்பட்-
டுள்ள ைடைம் ஒரு இ்்ளஞரின் 
ைடைம் என்றும் அது வதைாடர்்பான 
எநதைவிதை தைகெலும் இதுெ்ர 
கி்டககவில்்ை என்றும் வதைமட்-
டவகாட வ்பாலிஸார் அது வதைாடர்-
பில் விைார்ணக்்ள தமற்-
வகாணடுள்ளதைாகவும் அெர் தமலும் 
வதைரிவிததைார்.(ஸ)  

மேல் ோகாண சபை; 
முன்னாள் எதிர்க்கட்சித் 
தலைவர க்கனார�னா்னாவில்
உயிரிழப்பு

த ம ல் 
ம ா க ா ண 
ை ் ்ப யின்  
முன் ன ா ள 
எதிர்ககட்சித 
தை ் ை ெ ரு ம் 
முன்னாள மாகாண ை்்ப உறுப -
பினருமான கிதசிறி கஹடபிட்-
டிய காைமானார்.

வகாவிட் வதைாற்றுககு 
உள்ளாகி கடநதை 20 நாட்க்ளாக 
வகாததைைாெை ்பாதுகாபபு 
்ெததியைா்ையில் சிகிச்்ை 
வ்பற்று ெநதை அெர்  (09) இரவு 
காைமாகியுள்ளார்.

கிதசிறி கஹடபிட்டிய ஐககிய 
மககள ைகதியின் (SJB) புைதசிங -
க்ள பிரததைைததின் அ்மப்பா-
்ளராக ்பணியாற்றினார். அெர் 
கடநதை ்பாராளுமன்்ற ததைர்தைலில் 
த்பாட்டியிட்டு ததைால்விய்டந-
தை்ம குறிபபிடததைககது.

கட்டுநாயகக விோன நிபையத்திலிருந்து

கட்டுநாயகக விமான நி்ை -
யததில் வெளிநாட்டெர் ஒருெ -
ரின் நடெடிக்கயால் ்பர்பரபபு 
ஏற்்பட்டுள்ளது.

கட்டுநாயகக விமான நி்ை -
யததில் இருநது தைபபிச் வைல்ை 
முயன்்ற  வெளிநாட்டெர் 
ஒருெர் இைங்க விமானப-
்ப்ட வகாமாணதடாககள, 
விமான நி்ைய ்பாதுகாபபு 
அதிகாரிகள மற்றும் கட்டுநா -
யகக விமான நி்ைய வ்பாலி -
ஸாரினால் ்கது வையயப்பட் -
டுள்ளார்.

இநதை வெளிநாட்ட -
ெர் த்பாலி கடவுசீட்டு 06
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தினகரன் விளமைரம
0112429367

விறைபன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

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

ராகுகாைம :  ைகல் :  07.30  -  09.00வபர
சுைமநரம : காபை : 10.30  -  12.00வபர
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இன்பறைய சுைதினமச�ாழுபக 
மநரம

 மேஷம  - �னம

ரிஷைம  - - ைாராட்டு

மிதுனம - - சுகம

கடகம - - மைாட்டி

சிமேம - - மகாைம

கன்னி - - முயறசி

துைாம  - நன்பே

விருச்சிகம - - நிபறைவு

�னுசு  - சவறறி

ேகரம - - சைாறுபே

குமைம - ேறைதி

மீனம - - சசைவு

மயாகம: சித்�மயாகம

3

இராசி ைைன்கள்

கைாநிதி இராேச்சந்திரகுருககள்
(ைாபு சரோ)

09 மு�ல் 10 வபர

சுபஹ்  - 05.04
லுஹர்  - 12.19
அஸர்  - 03.40
மஃரிப்  - 06.10
இஷா  - 07.25

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
விபை

விறைபன
விபை153.64 159.49

யூர�ொ
வாங்கும
விபை

விறைபன
விபை223.85 232.67

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
விபை

விறைபன
விபை1.7190 1.7840

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
விபை

விறைபன
விபை146.13 150.84

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
விபை

விறைபன
விபை265.27 273.66

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
விபை

விறைபன
விபை215.03 222.69

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
விபை

விறைபன
விபை198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
விபை

விறைபன
விபை141.83 147.84

குறித்�
விபை

குறித்�
விபைமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 533.10

குவைத் டினொர் 664.02

ஓெொன் ரியொல் 522.07

கட�ொர் ரியொல் 55.20

சவூதி ரியொல் 53.51

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 54.72

நாணய
மாற்று

அவச� பி�ச்சில் வநதனால் சமனாளி்க்க  
மினசனா� சலை திட்்டம் தயனாரிப்பு
அெைரமாக பிரச்சி்ன 

ஏற்்பட்டால் அதை்ன 
ைமாளிகக மின்ைார ை்்ப 
திட்டஙக்்ள உருொக-
கியுள்ளதைாக மின் ைகதி 
அ்மச்ைர் காமினி 
வைாககுதக வதைரிவிததுள -
்ளார்.  

ஸ்ரீைஙகா வ்பாதுஜன 
வ்பரமுன தை்ை்மயகத -
தில் தநற்று (10) ந்டவ்பற்்ற வைய-
தியா்ளர் ைநதிபபில் அெர் இதை்ன 
கூறியுள்ளார்.  

அெைரமாக பிரச்சி்ன ஏற்்பட்-
டால், அதை்ன ைமாளிகக மின்ைார 
ை்்ப திட்டஙக்்ள உருொககியுள-
்ளது. தநற்றும், தநற்று முன்தினமும் 

மின்ைாரம் துணடிககப்ப-
டும் எனக கூ்றப்பட்டது. 
எனினும் ஒரு மணி தநரம் 
கூட துணடிககப்பட-
வில்்ை.  

அெைரமாக ஏததைனும் 
பிரச்சி்ன ஏற்்பட்டால், 
எப்படி வையற்்படுெது 
என்்பது வதைாடர்பில் 
மின்ைார ை்்ப திட்டம் 

ஒன்்்ற ெகுததுள்ளது. தைற்ைமயம் 
ெ்ர நாட்டு மககளுககு மின்ைா-
ரத்தை ெழஙகுெதில் எமககு எநதை 
சிககலும் ஏற்்படவில்்ை என்்ப்தை 
கூ்ற தெணடும்.  

மின்ைார துணடிபபு ெரப 
த்பாகி்றது இன்று ்பை ்பததிரி்ககள 

வையதி வெளியிட்டிருநதைன. அப்ப -
டியான மின் துணடிப்்ப நாஙகள 
அறிவிககவில்்ை. மககளுககு அறி -
விததை பின்னதர நாஙகள அப்படி -
யான ஒன்்்ற வையதொம்.  

அதை்ன விடுதது, வ்பட்தராலியக 
கூட்டுததைா்பனததின் வதைாழிற்ைஙகத 
தை்ைெர்கள அதிகா்ையில் எழுநது 
எரிவ்பாருள விநிதயாகிககப்பட 
மாட்டாது.

எணவணய கி்டககாது என்று 
கூறுகின்்றனர். எரிவ்பாருள கி்டப்ப-
தில் எநதை கு்்றவும் ஏற்்படவில்்ை.
எது எப்படி இருநதை த்பாதிலும் தைற்-
த்பா்தைககு மின் துணடிபபு நடககாது 
எனவும் காமினி வைாககுதக குறிப-
பிட்டுள்ளார்.  

மின்சக்தி அமைச்சர் ல�ொக்குகே

தப்பிச் கசல்ை முயன்ற 
கவளிநனாட்்டவர ல்கது!   
விசா இன்றி ைாரிஸ் சசல்ை முயறசியாம

சைனாநனாய்கர தலைலமயில் இனறு 
விரச்ட ்கட்சித் தலைவர்கள் கூட்்டம்

(தைாரன்ஸ் வைல்ெநாயகம்,ஷம்ஸ் 
்பாஹிம்)  

்பாராளுமன்்ற அமர்வுகள எதிர்ெ -
ரும் 18ம் திகதி ஜனாதி்பதி தகாட்டா-
்பய ராஜ்பக்ஷவின் தை்ை்மயில் உத-
திதயாகபூர்ெமாக ஆரம்்பமாகவுள்ள 
நி்ையில் இன்்்றய தினம் முககிய 
கட்சித தை்ைெர்கள கூட்வமான்று 
ை்பாநாயகர் மஹிநதை யாப்பா அத்ப -
ெர்தைனவின் தை்ை்மயில் ந்டவ்ப -
்றவுள்ளது.  

எதிர்ெரும் 18ம் திகதி ஜனாதி்பதி 
தகாட்டா்பய ராஜ்பக்ஷ ்பாராளுமன்-
்றததில் வகாள்க வி்ளகக உ்ர்ய 
நிகழததைவுள்ள நி்ையில் அதைன் 
மீதைான இரணடு நாள விொதைத்தை 
ஐ.ததைக. தை்ைெர் ரணில் விககிரம-
சிஙகவும் எதிர்ககட்சியின் பிரதைம 
வகா்றடா ைகஷமன் கிரிவயல்ைவும் 

ை்பாநாயகரிடம் தகாரியுள்ள 
நி்ையில் அது வதைாடர்பில் 
இன்்்றய த்பச்சுொர்த-
்தையில் முககிய கெனம் 
வைலுததைப்படவுள்ள தைாக 
்பாராளுமன்்ற ெட்டாரஙகள 
வதைரிவிததைன.  

ஜனாதி்பதியின் வகாள்க 
வி்ளகக உ்ர மீதைான ை்்ப 
ஒததி்ெபபு தெ்்ள விொதைத்தை 
எதிர்ெரும் 19 மற்றும் 20ம் திகதிக -
ளில் வ்பற்றுத தைருமாறு ை்பாநாயக-
ரிடம் தகாரப்பட்டுள்ள நி்ையில் 
அதைற்கான தீர்மானம் இன்று தமற்-
வகாள்ளப்படவுள்ளதைாகவும்    அவ் -
ெட்டாரஙகள வதைரிவிககின்்றன.  

அததைதெ்்ள,  தமற்்படி விடயத -
துககு தமைதிகமாக முககியமாக சிை 
விடயஙகள இநதை கட்சிததை்ைெர்-
கள கூட்டததில் த்பச்சுொர்த்தைககு 

உட்்படுததைப்படவுள்ளதைா -
கவும் அவ்ெட்டாரஙகள 
வதைரிவிததைன.  

தமற்்படி கட்சித தை்ை-
ெர்கள கூட்டம் தநற்று 
முன்தினம் நடததைப்படவி-
ருநதை நி்ையில் தைவிர்கக 
முடியாதை காரணததினால்-
அது இன்்்றய தினத-

துககுப பிற்த்பாடப்பட்டுள்ளது. 
அததைதெ்்ள ்பாராளுமன்்ற கூட்-
டதவதைாடர் நி்்றெ்டநதுள்ள 
நி்ையில் வதைரிவுககுழுககளின் 
வையற்்பாடுகளும் நி்்றெ்டந-
துள்ளதைால் மீணடும் அதை்ன ந்ட-
மு்்றப்படுததும் நடெடிக்ககள 
்பாராளுமன்்றம் நடெடிக்ககள உத -
திதயாகபூர்ெமாக ஆரம்பிககப்பட்ட 
பின் முன்வனடுககப்படும் என்றும் 
தமலும் வதைரிவிககின்்றன.  

அ�ச ரவலைத்திட்்டம் 
பின்ல்டவு நிலையில்

அரைாஙகததின் தெ்ைத-
திட்டததில் ஏற்்பட்ட பின்-
ன்ட்ெ சுட்டிககாட்டி 
அது வதைாடர்்பாக கைந-
து்ரயாடி தீர்வு காண 
தெணடும் என இராஜாஙக 
அ்மச்ைர் தையாசிறி ஜயதை -
கர வதைரிவிததைார்.

ஸ்ரீைஙகா சுதைநதிரக கட் -
சியின் மாததை்்ற மாெட்ட 
மாநாட்டில் கைநது வகாணடு உ்ர -
யாற்றியத்பாததை அெர் இதை்ன வதைரி-
விததைார்.

தைற்த்பாது நிைவும் உர வநருகக -
டிககு அ்மச்ைதர வ்பாறுபத்பற்க 

தெணடும் என இராஜாஙக 
அ்மச்ைர் தையாசிறி ஜயதை -
கர குறிபபிட்டார்.

அறுெ்ட காைததுககுள 
உரம் வதைாடர்்பான புதிய 
தெ்ைததிட்டத்தை ந்ட-
மு்்றப்படுததை ஜனாதி்பதி 
தகாட்டா்பய ராஜ்பக்ஷ 
மு ய ற் சி த து ள ்ள தை ா க வு ம் 
அெர் கூறினார்.

த்பச்சுொர்த்தை மூைம் மட்டுதம 
பிரச்சி்னககு தீர்வு காண முடியும் 
என்றும் இராஜாஙக அ்மச்ைர் 
தையாசிறி ஜயதைகர தமலும் குறிபபிட்-
டார்.

மைச்சு நடத்தி தீரவு காண மவண்டும

அதி்க ையணி்கலை ஏற்றிச் 
கசன்றனால் சட்்ட ந்டவடி்கல்க
வகாதரானா வதைாற்று 

்பரெலின் மததியில் ்பஸ் -
களில் அதிகமான ்பயணி -
க்்ள ஏற்றிச் வைல்லும் 
்பஸ் ைாரதிகள மற்றும் 
நடததுநர்களுககு எதிராக 
ைட்ட நடெடிக்க எடுககு -
மாறு த்பாககுெரதது இரா -
ஜாஙக அ்மச்ைர் திலும் 
அமுனுகம வ்பாலிஸ் மா 
அதி்பருககு ்பணிபபு்ர விடுததுள -
்ளார். 

வகாதரானா வதைாற்று ்பரொமல் 
தைடுகக தைனி்மப்படுததைல் ைட்டத -
தின் கீழ அதிக ்பயணிக்்ள ஏற்றிச் 
வைல்லும் ்பஸ் மீது நடெடிக்க 
எடுககுமாறும் அெர் கூறியுள்ளார். 

எரிவ்பாருள வி்ை ஒப -
பிடும் த்பாது ்பஸ் கட்ட -
ணஙகள திருததைப்பட்டுள -
்ளன. இருபபினும் ஆைன 
எணணிக்க்ய விட 
அதிக்ளொன ்பயணிக்்ள 
ஏற்றிச் வைல்ெதைாக கி்டக -
கபவ்பற்்ற மு்்றப்பாடு -
கள வதைாடர்பிதைதய இரா -
ஜாஙக அ்மச்ைர் இநதை 

ஆதைாை்ன்ய ெழஙகியுள்ளார்.   
வகாவிட் வதைாற்று ்பரவுெ்தை மட் -

டுப்படுததுெதைற்காக ஆைன அ்ள -
விற்கு ்பயணிக்்ள ஏற்றிச் வைல்ை 
முன்னர் ்பணிககப்பட்டிருநதை்ம 
குறிபபிடததைககது. 

(த்பால்ராஜ் ைநதிரமதி)  

எழுத்தனாைர மீஆத்  
்கனாைமனா்னார
பிர்பை தைமிழ, 

ஆஙகிை எழுத-
தைா்ளரும் ஓயவு-
வ்பற்்ற ஆஙகிை 
ஆசிரியருமான 
க ை ா பூ ை ண ம் 
எ ம் . ் ெ . எ ம் .
மீஆத கணடி 
தைனியார் ்ெததியைா்ையில் காை-
மானார். 

சுகவீனம் காரணமாக அனுமதிததி-
ருநதை நி்ையில் அெர் காைமானார்.  
அெரது ஜனாஸா நல்ைடககம் தும்-
புலுொ்ெயில் தநற்று இடம்வ்பற்-
்றது.

6 பிள்்ளகளின் தைந்தையான இெர் 
நீணடகாைமாக எழுததுத து்்றயில் 
தைடம்்பதிததிருநதைார்.   

 சுமார் 33 ெருட தை்ெயின் பின் 
ஓயவுவ்பற்்ற மீஆத இ்்ற-
தநைன், ைாநதிதமாகன், 

முஸ்லிம் ்கவுனஸிலின 
கைனாருைனாைர ்கனாைமனா்னார

மு ஸ் லி ம் 
இயககஙகளின் 
கூ ட் ட ் ம ப -
்பான முஸ்லிம் 
க வுன் ஸி லின் 
வ்பாரு்ளா்ளரும், 
ைமூக தை்ெயா-
்ளருமான ்பாரி 

்பவுஸ் (ெயது 70) ஞாயி்றன்று  காை -
மானார்.

இெரது ம்்றவு குறிதது, முஸ்லிம் 
கவுன்ஸில்  தை்ைெர் என்.எம். 
அமீன் விடுததுள்ள அறிக்கயில் 
வதைரிவிககப்பட்டுள்ளதைாெது,

ஸ்பீட் பி்ளம்்பர் நிறுெனததின் 
உரி்மயா்ளரான இெர், ஆரம் -
்பததிலிருநததை முஸ்லிம் கவுன்ஸி -
லின் வ்பாரு்ளா்ளராகப ்பணிபுரிநது 
ெநதைார். முஸ்லிம் கவுன்ஸிலின் 
்பணிகளுககாக வகாழும்பு ஐநதில் 
உள்ள இெரது வீட்்டதய ெழங-
கியிருநதைார். முஸ்லிம் கவுன்ஸி -
லின் ெ்ளர்ச்சியில் இெரும் இெரது 
து்ணவி ஹாஜியானி ைாதிகாவும் 
ஆற்றிய ்பஙகளிபபு அ்ளப-
்பரியது.

கவள்ைவத்லத, கதஹிவலை ைகுதி 
்க்டற்ை�ப்பில் மூனறு முதலை்கள்

க்கனாழும்லை அண்டிய ைகுதி்களிலிருநது
ஒர� நனாளில் மூனறு ச்டைங்கள் மீட்பு  

இரொஜொஙே அமைச்சர் திலும் அமுனுேை

06
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ேககளுககு வன ஜீவராசிகள் திபணககளம எச்சரிப்பு 

எம்.பி்களின கசனாத்து விை�ங்கலை  
கவளியிடுவதற்கு எதி�னா்க மனு

்பாராளுமன்்ற உறுபபினர்களின் 
வைாததுககள மற்றும் வ்பாறுபபுக-
க்்ள வெளியிட்ட ்பாராளுமன்்ற 
உறுபபினர்கள குறிததை தைகெல்-
க்்ள ெழஙகுமாறு தைகெல் அறியும் 
ஆ்ணககுழு பி்றபபிததை உததைர -
வுககு எதிராக இைங்க ்பாராளுமன்-
்றம் ெழககு வதைாடுததுள்ளது.

இநதை ெழககு வதைாடர்்பான 
விைார்ண இன்று (11) தமன்மு-
்்றயீட்டு நீதிமன்்றததில் ந்டவ்ப-
்றவுள்ளது. நாட்டுப பிர்ஜ என்்ற 
ெ்கயில் ஊடகவியைா்ளர் ைாமர 
ைம்்பத இநதைத தைகெ்ைக தகாரியி-
ருநதைார். தைகெல் ஆ்ணககுழுவின் 
உததைரவின்்படி ்பாராளுமன்்றம் 
ததை்ெயான தைகெல்க்்ள ெழங -
கவில்்ை. அதைற்குப ்பதிைாக, 
தைகெல் அறியும் ஆ்ணககுழுவின் 
உததைர்ெ எதிர்தது, ்பாராளுமன்-

்றததினால் தமன்மு்்றயீட்டு மனு 
தைாககல் வையயப்பட்டுள்ளது.  

ஊடகவியைா்ளர் ைாமர ைம்்பத 
2018 ஆம் ஆணடுககான வைாததுக-
கள மற்றும் வ்பாறுபபுகள அறிக்க-
க்்ள ைமர்பபிததை உறுபபினர்களின் 
்பட்டிய்ையும் 2010 ஆம் ஆணடு 
முதைல் வைாததுககள மற்றும் வ்பாறுப-
புகள அறிக்கக்்ள ைமர்பபிததை 
உறுபபினர்களின் ்பட்டிய்ையும் 
தைனிததைனியாக ைமர்பபிககுமாறு 
21.06.2018 அன்று ்பாராளுமன்்றத-

தில் தைகெல் தகாரினார். இதைனடிப-
்ப்டயில், வைாததுககள மற்றும் 
கடன்கள வதைாடர்்பான தைகெல்க்்ள 
ெழஙக முடியாது என்று ்பாராளு-
மன்்ற தைகெல் அதிகாரி நிராகரிததைார். 
இநதை தைகெ்ை அளிககுமாறு தைகெல் 
அறியும் ஆ்ணககுழுவினால் 
11.09.2018 அன்று தமல்மு்்றயீடு 
வையயப்பட்டுள்ளது. குறிததை காைத-
தில் வைாததுககள மற்றும் கடன் பிர -
கடனஙக்்ள ைமர்பபிததை எம்.பி.கக -
ளின் ்பட்டிய்ை வெளியிடுமாறும் 
்பாராளுமன்்றததுககு உததைரவு பி்றப -
பிககுமாறு ஊடகவியைா்ளர் ைாமர 
ைம்்பத தைகெல் அறியும் ஆ்ணககு-
ழுவிடம் மு்்றயிட்டுள்ளார். நாடா -
ளுமன்்ற உறுபபினர்கள வதைாடர்்பான 
இநதைத தைகெல்க்்ள வெளியிடுெதைற்-
கான தமல்மு்்றயீடுகள 
இரணடு ஆணடுகளுககும் 

- இனறு கைனமுமையீட்டு ைனறில் வி்சொரமை

ைாடசாபைகள் மநறறு மு�ல் வழபேககு திருமபியுள்ள நிபையில் ைாடசாபை சசல்-
வ�றகாக ோணவரகள் ைஸ்ஸிறகு காத்திருப்ைப� ைடத்தில் காணைாம.

(ைடம: சு�த் ேைவீர)

ைனா்டசனாலை கசல்ை 
மனாணவர்கள் ்கனாத்திருப்பு



இலங்கையில் கைடலரிப்பு இன்று 
முக்கியமானத�ாரு பிரச்சி்ன-
யாகை உள்ளது. கைட்ல அண்டி-

யுள்ள பல பிரத�சஙகைள கைடலரிப்பினால் 
பாதிக்கைப்பட்டுள்ளன. அப்பிரத�சங-
கை்்ள சிறிது சிறி�ாகை அரித்து கைடலானது 
�ன்்வசப்படுத்து்வ�ன் மூலமாகை நீர்ப் பிர -
த�சம் அதிகைரிக்கைப்பட்டு நிலப்பிரத�சம் 
கு்ை்வ்டகின்ைது.   

 புத்�்ளம் மா்வட்டத்தின் உடப்பு, 
சிலாபம், மாரவில, த�ாடு்வா்வ தபான்ை 
கைட்ல அண்டிய பிரத�சஙகைள அன்-
ைாடம் கைடலரிப்புக்கு முகைஙதகைாடுத்து 
்வருகின்ைன. குறிப்பாகை மாரவில் முகுது-
தகைாட்டு பகுதியில் 2008 ஆம் ஆண்டில் 
இடம்தபறை கைடலரிப்பினால் வீடுகைள 
கைடலில் அடித்துச் தசல்லப்பட்டதுடன் 
32 குடும்பஙகைள பாதிக்கைப்பட்டு இடம் -
தபயர்்ந�்ம குறிப்பிடத்�க்கைது.   

 அண்்மக் கைாலமாகை கைடலரிப்பினால் 
கைடதலாரத்தில் ்வாழும் மக்கைள அதிகை -
மாகை பாதிக்கைப்படு்வதுடன் அ்வர்கைளு -
்டய இருப்பிடஙகைள முறைாகை அழி்நது 
விடும் அபாயத்திறகு உள்ளாகியுள்ளன. 
தமறகூறிய பிரத�சஙகை்்ள அண்டி 
சுமார் 300 குடும்பஙகைளுக்கும் அதிகை -
மான மீன்வக் குடும்பஙகைள ்வாழ்்நது 
்வரு்வதுடன் கைடலரிப்பினால் இ்வர்கை -
ளின் ்வாழ்்வா�ாரம் பாதிப்புக்குள்ளாகி -
யும் ்வருகின்ைது.   

�றதபாது மீன்வ மக்கைளின் படகுகை -
்்ளக் கூட கை்ரதயாரஙகைளில் ்்வக்கை 
முடியா� நி்ல்மதய கைாணப்படுகின் -
ைது. இரவில் கை்ரயில் பட்கை ஒதுக் -
கிக் கைட்டினால் மறுநாள கைா்ல படகு 
கைடலுக்குள இழுத்துச் தசல்லப்படுகின் -
ைது. இவ்வாைான தநரத்தில் மீன்வர் -
கைள மீன்பிடிக்கைச் தசல்லப் புைப்படும் 
கைாலமும் �ாம�மாகின்ைது. அத்த�ாடு 
பல படகுகைள கைடலின் ஆழத்திறகுள 
மாயமாய் தபான சம்ப்வஙகைளும் ஆங -
கைாஙதகை நட்நதுள்ள்ம்யயும் அறிய 
முடிகின்ைது.   

 சுனாமி ஏறபட்ட தபாது பாதுகைாப் -

புக்கைாகை இப்பிரத�சஙகைளின் கை்ர -
தயாரப் பகுதிகைளில் சவுக்கு மரஙகைள 
நடப்பட்ட தபாதிலும் �றதபாது கைட -
லரிப்பினால் அ்ந� மரஙகைள சரி்நது 
விழுகின்ைன. குறிப்பாகை உடப்பில் 
முகைத்து்வாரம் இல்லா� கைாரணத்தி -
னால் கைடலின் சீறைம் அதிகைமாயுள்ளது. 
அ�னால் உடப்பு கைடலரிப்பால் அதிகைம் 
பாதிப்பிறகு உள்ளாகும் பிரத�சமாகை 
அ்டயா்ளம் கைாணப்பட்டுள்ளது.   

 மாரவில, த�ாடு்வா்வ, சிலாபம் 
ஆகிய கைட்ல அண்டிய பிரத�சஙகைளில் 
கைடலரிப்்பத் �டுப்ப�றகைாகை கைறகைள 
தபாடப்பட்டுள்ள 
தபாதிலும் கைடல -
ரிப்பின் தீவிரம் 
இது்வ்ர கு்ை்ந -
� ப ா டி ல் ் ல . 
சிலரது வீடுகைள 
பாதிப்புக்குள்ளா -
கி யு ள ்ள த � ா டு 
நிலப்பரப்பும் கைட -
லுக்குள தசன்றுள்ளது. மீன்வர்கைளின் 
்வாடிகைள மறறும் த�ன்்ன மரஙகைள 
கைடல் அரிப்பினால் கைடலினுள இழுத் -
துச் தசல்லப்பட்டுள்ளன. மாரவில, 
சிலாபம் உளளிட்ட இடஙகைளில் உள்ள 
்வாடிவீடுகைள அ்ம்நதுள்ள இடங -
கைளும் அரிப்பிறகு உள்ளாகின்ைன.
இ்நநி்லயில் குறித்� கைடறபப்பிறகுச் 
தசல்லும் சுறறுலாப் பயணிகைளின் எண் -
ணிக்்கையும் கு்ை்வ்ட்நது ்வருகின் -
ைது.   

 மீன்வர்கைளின் த�ாழில் பகுதிகைள 
கைடலால் ஆக்கிரமிக்கைப்படு்வ�ால் 
அ்வர்கைள த�ாழிலுக்கைாகை த்வறு இடங -
கைளுக்குச் தசல்ல த்வண்டியுள்ளது. 
இ�னால் அ்வர்கைள �மது குடும்பங -
கை்்ள விட்டு நீண்ட தூரம் தசன்று 
த�ாழில் தசய்ய த்வண்டிய நிர்ப்ப்ந�த் -
திறகு ஆ்ளாகியுள்ளனர்.   

 கைடலரிப்பின் கைாரணமாகை உப்புநீர் 
உட்புகு்வ�ால் நிலத்�டி நீர் உப்புத் -
�ன்்ம தகைாண்ட�ாகை ஆகின்ைது. 

இ�னால் இப் -
பிரத�சஙகைளில் 
்வாழும் மக்கை -
ளின் குடிநீர் 
ஆ � ா ர ம ா ன து 
முறறுமுழு�ாகை 

பாதிக்கைப்பட்டு ்வருகின்ைது.   
 உடப்பு மீன்வர் சஙகைத்தின் உறுப்பின-

ரான கைண்ணபிரான் கைருத்துத் த�ரிவிக் -
்கையில், "10 ்வருடஙகைளுக்கு முன்னர் 
கைடலரிப்பினால் 15 வீடுகைள கைடதலாடு 
அளளுண்டன. அ்வர்கைளுக்கைான மீளகு-
டிதயறைத்்� அப்தபா்�ய கைடறத�ா-
ழில் பிரதிப்பணிப்பா்ளர் மிளதராய்  தபர்-
ணான்தடா அ்மத்துக் தகைாடுத்துள்ளார். 
�றதபாது கைடலுடன் தபாராடி ்வாழும் 
நி்ல எமக்கு ஏறபட்டு உள்ளது. கைடற-
தைாழில் அ்மச்சிடம் மு்ைப்பாடுகைள 
தசய்தும் இது்வ்ர எவவி� நட்வடிக் -
்கையும் எடுக்கைப்படவில்்ல" என மன -
த்வ�்னயுடன் த�ரிவித்�ார்.  

 கைடலரிப்பிறகு மக்கைளின் தசயறபா -
டுகைளும் கைாரணஙகை்ளாகை அ்மகின் -
ைன. ஆறறு மணல் அகைழ்�ல், மணற 
தகைாள்்ள, தூண்டில் ்வ்்ளவு அ்மத்-
�ல், ப்வ்ளப்பா்ைகைள அழிப்பு, கை்ரதயா-
ரஙகைளில் முரு்கைக் கைறகை்்ளச் தசகைரித்�ல், 
மு்ையறை கைடறகை்ரதயாரக் கைட்டட நிர்-

மாணம், கை்ரதயாரத் �ா்வரஙகை்்ள அகைற-
று�ல் தபான்ை தசயறபாடுகை்்ள சுட்டிக் 
கைாட்டலாம்.    மாரவில, த�ாடு்வா்வ 
தபான்ை இடஙகைளில் கைடறகை்ரதயாரத்-
தில் கைறகைள தபாடப்பட்டுள்ள தபாதிலும் 
கைல்த்வலிகைள உ்ட்நது தபாயுள்ளன. கைல்-
த்வலிகைள சரி்வர அ்மக்கைப்படவில்்ல 
என மீன்வர்கைள குறைஞசாட்டுகின்ைனர். 
இப்பிரத�ச மக்கைள பல மு்ை உரிய அதி-
கைாரிகைளிடம் மு்ையிட்டும் இது்வ்ரயும் 
எவவி� நட்வடிக்்கைகைளும் தமறதகைாள-
்ளப்படவில்்ல. தினமும் அம்மீன்வ 
மக்கைளின் குடியிருப்புக்கைள தச�மாகிய 
்வண்ணதம உள்ளன.   

 எனத்வ உடப்பு, த�ாடு்வா்வ, மாரவில, 
சிலாபம் ஆகிய 
கைடறபிரத�சஙகை்்ள 
அண்டி ்வாழும் மக்கைள 
எதிர்தகைாளளும் பிரச்-
சி்னகைளுக்கு �கு்ந� 
நட்வடிக்்கை எடுக்கை 
த்வண்டியுள்ளது.   

மீன்பிடித் 
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சீன -இலங்கை நட்புறவில் 
புதியத�ொரு அத்தியொயம்

சீ னொவின் தெளிவிெகைொர அ்ைச்சர் தெஙக் யீ 
�்ல்ையிலொன 18 பேர் அடஙகிய உயர்ைட்-
டக் குழுவினர் இரண்டு நொட்கைள் இரொஜ�ந்திர 

விஜயத்்� பைறதகைொண்டு கைடந்� ்சனியன்று இரவு 
இலங்கை்ய ெந்�்டந்�னர். வி்ையொட்டுத்து்ற 
அ்ைச்சர் நொைல் ரொஜேக்ஷ �்ல்ையிலொன குழுவி-
னர் அெர்கை்ை விைொன நி்லயத்தில் ெரபெறறனர். 

 சீனொவுக்கும் இலங்கைக்குமி்டயிலொன இரொஜ-
�ந்திர உறவுக்கு �றபேொது 65 ெருடஙகைள் நி்ற-
ெ்டந்துள்ைன. அப�பநரம் இலங்கைக்கும் சீனொ-
வுக்குமி்டயிலொன இறபேர், -அரிசி ஒபேந்�த்திறகு 
இவெருடம் 70 ெருடஙகைள் நி்றெ்டகின்றன. இவ -
ெொறொன நி்லயில் சீனொவுக்கும் இலங்கைக்கும் இ்ட-
யிலொன ேல �்சொப� கைொல நட்புற்ெ பைலும் ெலுப -
ேடுத்தும் ெ்கையில் சீன தெளிவிெகைொர அ்ைச்சரின் 
விஜயம் அ்ைந்துள்ைது.

 இலங்கைக்கு ெரு்கை �ந்� சீன தெளிவிெகைொர 
அ்ைச்சர் �்ல்ையிலொன குழுவினர் ஜனொதிேதி 
பகைொட்டொேய ரொஜேக்ஷ, பிர�ைர் ைஹிந்� ரொஜேக்ஷ 
ஆகிபயொ்ரயும் ்சந்தித்துப பேசசுெொர்த்்� நடத்தினர். 
அந்� ெ்கையில் பிர�ைர் �்ல்ையிலொன உயர்ைட்டக் 
குழுவினருடன் இடம்தேறற பேசசுெொர்த்்�யின் பேொது 
சீன தெளிவிெகைொர அ்ைச்சர், 'இலங்கை சீனொவின் 
தநருஙகிய நட்பு நொடு என்ற ெ்கையில் அ்னத்து ்சந் -
�ர்பேஙகைளிலும் சீனொ இலங்கைக்கு உ�வும்' என்றொர். 

 இச்சையம் பிர�ைர், தகைொவிட் 19 த�ொறறின் �ொக் -
கைத்்� தெறறிகைரைொகை எதிர்தகைொள்ை சீனொ அளித்� 
உ�வி ஒத்து்ைபபுகைளுக்கு நன்றி த�ரிவித்�ப�ொடு, 
நொட்டின் தேொருைொ�ொரம் புத்துயிர் தேறுெ�றகும் நிதி -
நி்ல்ய ஸ்திர நி்லயில் பேணுெ�றகும் சீனொவின் 
ஒத்து்ைப்ே எதிர்ேொர்பே�ொகைவும் கூறினொர். 

 அப�பெ்ை தகைொவிட் 19 த�ொறறு �டுபபூசி ெைங-
கைல் திட்டத்திறகு த�ொடர்ந்தும் ஒத்து்ைபபு நல்கு�ல், 
து்றமுகை நகைரம் ைறறும் ஹம்ேொந்ப�ொட்்ட ்கைத்-
த�ொழில் ெலயத்திறகைொன மு�லீடுகை்ை விரிவுேடுத்து-
�ல், சீன-_இலங்கைக்கு இ்டயிலொன சுறறுலொத்து்ற 
ப்ச்ெக் ்கைத்த�ொழி்ல பைம்ேடுத்து�ல் உள்ளிட்ட 
ேல விடயஙகைள் குறித்தும் இரு �ரபபினரும் கைலந்து-
்ரயொடினர். 

 இபபேசசுெொர்த்்�யின் பேொது பிர�ைர் விடுத்� 
பெண்டுபகைொளின்ேடி சீன தெளிவிெகைொர அ்ைச-
்சர், சீனொவின் ைருத்துெக் கைல்லூரியில் கைல்வி கைறற 
இலங்கை ைொணெர்கைள் மீண்டும் சீனொவுக்குச த்சல்-
ெ�றகைொன ெ்சதிகை்ை தெளிவிெகைொர அ்ைசசுடன் 
இ்ணந்து வி்ரெொகை பைறதகைொள்ளுைொறு தகைொழும்பி -
லுள்ை சீனத் தூதுெருக்கு ஆபலொ்ச்ன ெைஙகினொர். 

 தகைொவிட் 19 த�ொறறு �ொக்கைம் கைொரணைொகை சீனொவி -
லிருந்து நொடு திரும்பிய ைொணெர்கைள், மீண்டும் கைல்வி 
நடெடிக்்கைகை்ைத் த�ொடர சீனொவுக்கு த்சல்ெதில் 
நிலவி ெரும் �ொை�ஙகை்ை இந்� அறிவுறுத்�ல் நீக்கி 
்ெக்கும் என எதிர்ேொர்க்கைபேடுகின்றது. சீன ைருத்து-
ெக் கைல்லூரியின் இறுதியொண்டில் கைல்வி கைறகும் 400 
ைொணெர்கைள் உட்ேட 1200 ைருத்துெ பீட ைொணெர்-
கைள் மீண்டும் சீனொ த்சன்று கைல்வி நடெடிக்்கைகை்ைத் 
த�ொடர ெொய்பபு கி்டக்கைப தேறும். இது சீன ைருத்து-
ெக் கைல்லூரியில் கைல்வி தேறும் இலங்கை ைொணெர்கை-
ளின் அஙலொய்பபுக்கு தீர்ெொகை அ்ையும்.  

 இவெொறு இரு �ரபபினரும் ேல விடயஙகைள் குறித்து 
கைலந்து்ரயொடிய்�த் த�ொடர்ந்து, தேொருைொ�ொரம் 
ைறறும் த�ொழில்நுட்ேம் த�ொடர்ேொன ஒத்து்ைபபு, 
தகைொழும்பில் கு்றந்� ெருைொனம் தேறுேெர்கைளுக்-
கைொன ைொனிய வீட்டுத் திட்டம் த�ொடர்ேொன ேரிைொறறக் 
கைடி�ம், ேண்டொரநொயக்கை ஞொேகைொர்த்� ைொநொட்டு ைண் -
டேத்தில் த�ொழில்நுட்ே ஒத்து்ைபபுத் திட்டத்்� ஒப-
ே்டக்கும் ்சொன்றி�ழ், சிறுநீரகை பநொய்க்கைொன நடைொ-
டும் ேரிப்சொ�்ன அம்பியூலன்ஸ் ெண்டிகைளுக்கைொன 
த�ொழில்நுட்ே ஒத்து்ைபபுக்கைொன திட்டத்்� ஒபே்டக்-
கும் ்சொன்றி�ழ் ஆகிய அபிவிருத்தி த்சயறறிட்டஙகைள் 
த�ொடர்ேொன புரிந்துணர்வு உடன்ேடிக்்கைகைளும் ்கைச-
்சொத்திடபேட்டன.

 இப�பெ்ை சீன - இலங்கை இரொஜ�ந்திர உறவின் 
65 ஆம் ஆண்டு நி்றவின் நிமித்�ம் இலங்கை 
ைத்திய ெஙகி அண்்ையில் தெளியிட்ட நி்னவு 
நொணயக் குறறி்யப பிர�ைர், சீன தெளிவிெகைொர 
அ்ைச்சருக்கு ெைஙகி ்ெத்�ொர். பைலும் ஜனொதி-
ேதி, பிர�ைர் ஆகிபயொர் �்ல்ையில் இடம்தேறற 
து்றமுகை நகைரில் நிர்ைொணிக்கைபேட்டிருக்கும் ைரினொ 
ந்டேொ்�்யயும் இலகுரகை ேடகு முறறத்்�யும் 
திறந்து ்ெக்கும் ்ெேெத்திலும் சீன தெளிவிெகைொர 
அ்ைச்சர் விபேட அதிதியொகைக் கைலந்து தகைொண்டொர். 
அத்ப�ொடு இெரது விஜயத்தின் நிமித்�ம் வி்ையொட்-
டும் பேொட்டி்யயும் ஏறேொடு த்சய்திருந்�ன. 

 இலங்கையின் ்சமூகை, தேொருைொ�ொர, சுகைொ�ொர, உட்-
கைட்ட்ைபபு அபிவிருத்திகைளுக்கு ைொத்திரைல்லொைல் 
்சர்ெப�்ச ைட்டத்திலும் நீண்ட கைொலைொகை சீனொ இந்நொட் -
டுக்கு உ�வி ஒத்து்ைபபுகை்ை நல்கி ெருகின்றது. 
இவெொறொன நி்லயில் இரு நொடுகைளுக்கி்டயிலொன 
இரொஜ�ந்திர உறவின் 65 ெருட நி்றவின் நிமித்�ம் 
சீன தெளிவிெகைொர அ்ைச்சர் �்ல்ையிலொன உயர் 
ைட்டக் குழுவினர் பைறதகைொண்ட விஜயமும் இந்நொட்-
டுக்கு ேலவி� நன்்ைகை்ைப தேறறுக் தகைொடுத்துள் -
ைது என உறுதிேடக் கூற முடியும். 

ஆகைபெ சீன தெளிவிெகைொர அ்ைச்சரின் இெவிஜ-
யம் இலங்கை_ -சீன இரொஜ�ந்திர உறவில் ைறதறொரு 
்ைல்கைல்லொகை �டம் ேதிக்கும் என்றொல் அது மி்கையொ -
கைொது.        
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�ெொல் தெட்டி இலக்்கம் : 834
த�ொ்லபெசி இலக்்கம் : 2429429, 2429272, 2429279

தெக்ஸ் : 2429270, 2429329,  விளம்ெர மு்கொ்மயொளர : 2429321

காலம் உணர்ந்து அதற்கற்பச் செயல்படுதல, 
அந்த நறசெயலின் செறறியய நழுெ விடாமல 
கட்டிப் பிணிக்கும் கயிறாக அயமயும்.

ெருவத்ப�ொடு ஒட்்ட ஒழு்கல் திருவி்னத்
தீரொ்ம ஆரக்குங் ்கயிறு

குறள் தரும் சிநதனை

சமூக முரண்பாடுகளை சுமுகமபாக
தீர்ப்தில் உதவும் மத்தியஸத சள்
மத்திய ச்ப ந்டமு்ை சம்-

ப்ந�மாகை மக்கைளுக்கு த�ளி-
வுபடுத்� த்வண்டிய த�்்வ 

�றதபாது ஏறபட்டுள்ளது. அத்துடன்  மத்-
தியஸ�ர்கைள �ாஙகைள தபறறுக் தகைாண்ட 
பயிறசிகைள, ந்டமு்ைகைள, பிணக்கு-
கைள ஏறபடும் தபாது சிரமம் இல்லாமல் 
இலகு்வாகை தீர்த்துக் தகைாளளும் ்வழிகைள, 
முரண்பாடுகைளின் ்வ்கைகைள  சம்ப்ந� -
மாகைவும்  த�ளிவுபடுத்� த்வண்டிய 
ச்ந�ர்ப்பம் �றதபாது ஏறபட்டுள்ளது. 
தகைாதரானா ்்வரஸ �ாக்கைத்தின் கைாரண-
மாகை மக்கைள எவ்வாறு சுகைா�ார ந்டமு-
்ைகை்்ள பின்பறறி நடக்கை த்வண்டும் 
என்று மத்தியஸ� ச்பக்கு ்வரும் அ்ன -
்வருக்கும்  மத்தியஸ� ச்ப ஆ்ணக்கு-
ழுவினால் அறிவுறுத்�ப்பட்டுள்ளது.

  மனி�ன் பண்்டக் கைாலம் மு�ல் 
பிணக்குகை்்ளத் தீர்த்துக் தகைாள்வ-
�றகு பல்வழிகை்்ள பயன்படுத்திக் 
தகைாண்டான். பல�ரப்பட்ட சமு�ாயத்-
தில் ்வாழ்கின்ை மனி�ன் பிணக்குகை்்ள 
தீர்த்துக் தகைாள்வ�றகு  நீதிமன்ைத்்� 
அதிகைமாகை நாடப் பழகி உள்ளான். இது 
அதிகை கைாலத்்�யும் அதிகை தசல்்வயும் 
ஏறபடுத்து்வத�ாடு பிணக்கு�ாரர்கைளுக்-
கி்டதய  த்வறறி த�ால்வி்ய   ஏறப -
டுத்துகின்ை ஒரு தசயறபாடாகை வி்ளஙகு -
கின்ைது. 

 இ�ன் மூலம் எதிர்பாரா� வி்்ளவு-
கைள ஏறபடும் ச்ந�ர்ப்பஙகைளும் உள்ளன. 
ஆனால் மத்தியஸ� ச்ப தசயறபாடு-
மனி�ர்கைளுக்கி்டயில் ஏறபடுகின்ை 
பல  பிணக்குகை்்ள சுமுகைமாகை தீர்த்துக் 
தகைாள்ளக் கூடிய ஒரு ்வழிமு்ையாகை 
கைாணப்படுகிைது. இரண்டு �ரப்பாரும் 
ஏறறுக் தகைாள்ளக் கூடிய ஒரு தீர்வு இச்ச -
்பயில் கி்டக்கிைது. இரண்டு �ரப்பா-
ருக்கும் த்வறறி என்ை திருப்தி ஏறபடு -
கிைது.  ஒரு பிணக்்கை மிகைச் சுமுகைமாகை 
தீர்த்துக் தகைாள்ள மத்திய ச்ப உ�வுகி-
ைது.  இச்ச்பயில் அதிகை தநரம் எடுப்ப-
தில்்ல. தசலவுகைள இல்்ல. கி்டக் -
கின்ை தீர்வுகைள இரண்டு �ரப்பினரும் 
ஏறறுக் தகைாள்ளக் கூடிய�ாகைவிருக்கும். 

 அ்ந� ்வ்கையில் மத்தியஸ�ரான்வர் 
பிணக்கு �ாரர்கைளி்டதய த�ாடர்பு -

கை்்ள  பலப்படுத்தி பிணக்குகை்்ள  தீர்த் -
துக் தகைாள்வ�றகு ்வசதிகை்்ள ஏறபடுத்-
திக் தகைாடுப்பார். பிணக்்கை தீர்ப்ப�றகு 
நீதியான ்வழி்யக் கைாட்டிக் தகைாடுப்ப -
த�ாடு  �கு்ந� ்வழிதயான்்ை த�ரிவு 
தசய்து பிணக்்கை சுமுகைமாகைத் தீர்த்துக்  
தகைாள்ள ்வழிகைாட்டக் கூடிய்வராகை மத்தி -
யஸ�ச்ப உறுப்பினர் தசயறபடு்வார். 

 இன்று நாட்டில் 329  மத்திய ச்பகைள 
இயஙகுகின்ைன. இச்ச்பகைளினூடாகை 
பிணக்குகை்்ளத் தீர்த்து ்்வக்கும் 
அ்ளவின் நூறறு வீ�ம் �றதபாது உயர்்ந -
துள்ளது. 65%வீ�மான பிணக்குகைள சுமு -
கைமாகைத் தீர்க்கைப்பட்டு ஆறறுப்படுத்�ப் -
பட்டுள்ள�ாகை �கை்வல்கைள கூறுகின்ைன. 
எமது சமூகைத்தில் கைாணப்படுகின்ை பல 
பிரச்சி்னகை்்ளயும், பிணக்குகை்்ள -
யும், �்வறுகை்்ளயும்  தீர்த்துக் தகைாள்வ -
�றகு மத்தியச்பகைள தபரும் பஙகைாறறி 
்வருகின்ைன. இ�னால் இலங்கையா -
னது மத்தியஸ� தசயறபாட்்ட த்வற -
றிகைரமாகை  ந்டமு்ைப்படுத்தும் ஒரு 
ஆசிய  நாடாகை மாறியுள்ளது.                            

  உ�வியுடன் கூடிய கைல்நது்ரயா -
டல் மத்தியஸ�மாகும். அ�ா்வது சுய -
விருப்புடன் ஏறறுக் தகைாள்ளக் கூடி -

யதும் பக்கைச்சார்பறைதும்  மூன்ைாம் 
�ரப்பின் பஙகைளிப்புடனும் அ்வர்கைளின் 
த�்்வகை்்ள நி்ைத்வறறும் ்வ்கையில் 
தீர்வு ஒன்றிக்கு தநருஙகு்வ�றகு உ�வும் 
கைல்நது்ரயாடல் மத்தியஸ�மாகும். 

முரண்பாடுகை்்ள இரண்டு ்வ்கை -
யாகைப் பிரிக்கைலாம். உண்்மயான 
முரண்பாடுகைள, தபாலியான முரண்பா -
டுகைள என்பன அ்்வயாகும்.  பிணக்கு 
ஒன்றில் சிக்கிக் தகைாண்ட இரண்டு 
�ரப்பினர் அ�்னத் தீர்த்துக் தகைாள்வ -
�றகு பல்த்வறு ்வழிகை்்ளக் ்கையாளு -
கின்ைனர் தபாலிஸ மூலம், நீதிமன்ைத் -
தின் மூலம், மத்தியஸ� ச்ப மூலம் 
�றதபாது பிரச்சி்னகை்்ள தீர்க்கை 
முயறசிக்கின்ைனர். மத்தியஸ� ச்பமூ -
லம் பிரச்சி்னகை்்ளத் தீர்க்கும் தபாது 
இரண்டு �ரப்பினரும் கைல்நது்ரயாடி 
திருப்தியளிக்கைக் கூடிய ்வ்கையில் 
த்வறறியும் சமா�ானமும் கி்டக்-
கின்ைன. தமலும் கைாலம், தநரம், 
பணச்தசலவு என்பன மீ�ப்படுகிைது. 

தமலும் முரண்பாடுகைள அல்லது பிணக்-
குகைள ஏறபடும் தபாது  சில நன்்மகை -
ளும் ஏறபடுகின்ைன.  அ்்வ ்வருமாறு: 

(அ) சலு்கைகை்்ளயும்  உரி்மகை்்ளப் 
தபறறுக் தகைாள்ளலாம். (ஆ)அனுப-
்வஙகைள ஏறபடும். (இ) பிரச்சி்னயின் 
உண்்மயான கைாரணத்்� கைண்டுபி-
டிக்கை முடியும். (ஈ)  சரியான தி்சக்கு 
தகைாண்டு தசல்ல முடியும்.

 முரண்பாட்டின் கைாரணமாகை நன்்ம-
கை்்ள விட தீ்மகைள�ான் அதிகைமாகை ஏற-
படுகின்ைன. அ்்வ ்வருமாறு: 

உைவுகைள விரிசல்டயும், தசாத்துக்-
கைள,உயிர்கைள அழியும், உ்ளரீதியான 
பாதிப்பு ஏறபடும், இன முரண்பாடு ஏற-
படும், தகைா்ல தகைாள்்ள ஏறபடும், 
அன்ைாட விடயஙகைள பாதிக்கைப்படும்.

 எனத்வ சமூகை முரண்பாடுகை்்ளத்  
தீர்ப்பதில் மத்தியஸ� ச்பகைள தபரும்  
பஙகைளிப்புச் தசய்கின்ைன. எனத்வ 

ஒவத்வாரு மனி�னும் அ்வர்வர் சமயங-
கைள தபாதிக்கின்ை சமய விழுமிய பண்பு-
கை்்ள கை்டப்பிடித்து நட்ந�ால் சமூகைம் 
ஏறறுக் தகைாள்ளக் கூடிய மனி�னாகை 
்வாழ முடியும். சமூகைம் ஏறறுக் தகைாள்ளக் 
கூடிய ஒழுக்கை விழுமியஙகைள  அன்பு 
,சா்ந�ம், தநர்்ம, ஒழுஙகு மு்ை 
,அகிம்்ச சிதநகைபூர்்வம் ,கைாரூண்ணியம்  
,சமத்து்வம் விட்டுக்தகைாடுத்�ல், மறை-
்வ்ர மதித்�ல், உ�வு�ல், இரக்கைம் கைாட்டு-
�ல் ,இன் தசால் தபசு�ல் தபான்ை சமூகைம் 
ஏறறுக் தகைாளகின்ை 
விழுமிய பண்பு-
கை்்ள் ஒவத்வாரு-
்வரும்  மதித்து நட்ந-
�ால் சமூகைத்தில் 
முரண்பாடு ்வரு்வ-
்�க் கு்ைக்கைலாம். 
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தெ.ரபமஷ் மதுெங்்க 
ஊ்ட்கக் ்கற்்க்கள் து்ற,   
நொன்்கொம் வரு்டம்,   
யொழப்ெொணம் ெல்்க்லக்்கழ்கம்   

இஸ்மொயில் ஹு்ைன்தீன் (B.Ed)
 இறக்்கொமம்

கடலரி்பபினபால் கபாவு ககபாளை்ப்டும்  
புத்தைம் களரயயபாரம்  

பிணக்கு்களுக்கு இணக்்கப்ெொ்டொன தீரவு

்நதியாவில் த்வகைமாகை தகைாதரா-
னாவின் 3-்வது அ்ல த்வகைமா -
கைப் பரவி ்வருகின்ைது. நாடு 

முழு்வதும் தநறறு கைா்ல 8 மணி ்வ்ர -
யிலான 24 மணி தநரத்தில் புதி�ாகை 
1,79,723 தபர் பாதிக்கைப்பட்டுள்ள�ாகை 
இ்நதிய மத்திய சுகைா�ாரத் து்ை த�ரி-
வித்துள்ளது. தகைாதரானா 3-்வது 
அ்லக்கு அரசியல் �்ல்வர்கைள, 
சினிமா பிரபலஙகைள, மருத்து்வர்கைள, 
கைா்வல்து்ையினர் என பல்த்வறு �ரப்பு 
மக்கைளும் பாதிக்கைப்பட்டு ்வருகின்ைனர்.

 இ்நநி்லயில், மத்திய பாதுகைாப்புத்-
து்ை அ்மச்சர் ராஜநாத் சிஙகிறகு 
தகைாதரானா த�ாறறு உறுதி தசய்யப்-
பட்டுள்ளது. இதலசான அறிகுறிகைத்ள 
உள்ள�ால் வீட்டில் �னி்மப்படுத்-
திக் தகைாண்டுள்ள�ாகைவும், சமீபத்தில்  
�ன்்ன ச்நதித்�்வர்கை்்ள பரிதசா�்ன 

தசய்து தகைாளளுமாறும் ராஜநாத் சிங 
டுவிட்டரில் த�ரிவித்துள்ளார்.

 தினமும் தபாசிட்டிவ 13.29 ச�வீ -
�மாகை உள்ள�ாகை மத்திய சுகைா�ாரம் 
மறறும் குடும்ப நல அ்மச்சகைம் த�ரி-
வித்�து. 

இ்நநி்லயில் தகைாதரானா 3-்வது 
அ்ல இ்ந� மா� இறுதியில் உச்சம் 
த�ாடும் என ஐ.ஐ.டி கைான்பூர் தபரா-
சிரியர் மனி்நதிர அகைர்்வால் த�ரிவித்-
துள்ளார்.

 "இ்நதியாவில் 3-்வது அ்ல ஏறபட் -
டுள்ளது. தினசரி தகைாதரானா பாதிப்பு 
த�ாடர்்நது அதிகைரித்து ்வருகிைது. 

�ரவுகைளின் அடிப்ப்டயில் பார்க் -
கும் தபாது, நாடு முழு்வதும் ஜன்வரி 
மா�ம் இறுதியில் தகைாதரானா பர்வல் 
புதிய உச்சம் தபறும். 2-்வது அ்லயில் 
ஏறபட்ட பாதிப்்ப விட இ்ந� 

அ்லயில் பாதிக்கைப்படுத்வார் 
எண்ணிக்்கை அதிகைமாகை இருக் -
கும். அத�சமயம் மார்ச் மா�ம் 
மத்தியில் தகைாதரானா பாதிப்பு 
கு்ைய த�ாடஙகி 3-்வது 
அ்ல முடிவுக்கு ்வரும். 

 தடல்லி, மும்்ப, தகைால் -

கைத்�ா ஆகிய நகைரஙகைளில் இன்னும் 
ஒரு சில நாட்கைளில் தகைாதரானா பர்வல் 
அதித்வகைத்தில் இருக்கும். ஆனால் 
இ்ந� மா� இறுதியிதலதய நி்ல்ம 
கைட்டுப்பாட்டுக்குள ்வ்நது விடும்" 
என்று

தபராசிரியர் மனி்நதிர அகைர்்வால் 
த�ரிவித்�ார்.

இந்தியபாவில் மிகத் தீவிரமபாக
்ரவும் மூன்பாவது அளல!

இம்மொ� முடிவில் த்கொபரொனொ உசெத்்� த�ொடும்!
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னமறைய டிஜிட்டல் உலகில் 
அமனவரது செயற்வாடுகமை-
யும்  இலகு்டுத்தும் 
இமையம் எந்தைவிறகு ்வாது-

கவாப்வானது என்ம்த அமனவரும்  
அறிநதிருப்து கட்டவாயைவாகும். இமை-
யத்தில் எந்த நேரத்தில் ஒரு ்தகவமல  
சவளியிடுகினநறைவாநைவா அந்த நேரத்தில் 
இருநது அது ச்வாதுசவளியில்  கவாைப-
்டுகினறைது. முழு உலகமும் அம்தப 
்வாரக்கவும் ்யன்டுத்்தவும் முடியும்.    

 குறிப்வாக சகவாநரவானவா கவாலத்தில் 
அமனவரது செயற்வாடுகளும்  இமை-
யத்திநலநய ்தங்கியுளைன. அ்தன 
ந்வாது எைது ்வாதுகவாபபு குறித்தும் 
கவனம்  செலுத்்த நவண்டும். கவாரைம், 
ெமூக ஊ்டகங்கள ைறறும் ஈசையில் 
கைக்குகள ந்வானறைன  செக் செய்யப-
்்டலவாம், ்தரவுகள திரு்டப்்டலவாம், புமகப-
்்டங்கமை பிரதிசயடுத்து  ்தவறைவான 
செயற்வாடுகளுக்கு ்யன்டுத்்தலவாம்.   

 இவவவாறைவான சிக்கல்களுக்கு ஏற-
கனநவ ்லர முகங்சகவாடுத்துளை-
னர,  ்வாதிக்கப்டடுளைனர. குறிப்வாக 
இவவவாறைவான அச்சுறுத்்தல்கள ைறறும் 
இமைய  ரீதியவான துனபுறுத்்தல்க-
ளுக்கு ச்ண்கள அதிகைவில் உளைவாகி-
யுளைனர. ஆகநவ,  டிஜிட்டல் ் வாதுகவாபபு 
்றறி அறிநது சகவாளவது மிகவும் முக்-
கியைவானது.   

 டிஜிட்டல் ்வாதுகவாபபு என்து ஒருவ-
ரின ஒனமலன அம்டயவாைம்,  ்தரவு 
ைறறும் பிறை செவாத்துக்கமைப ்வாது-
கவாப்தில் ்யன்டுத்்தப்டும் வைங்-
கமை  வி்ரிக்கும் ஒரு கூடடுச் செவால்-
லவாகும். இந்தக் கருவிகளில் இமைய 
நெமவகள,  மவரஸ் ்தடுபபு சைன-
ச்வாருள, ஸ்ைவாரடந்வான சிம் கவாரடுகள, 
்நயவாசைடரிக்ஸ்  ைறறும் ்வாதுகவாப்வான 
்தனிப்ட்ட ெவா்தனங்கள ஆகியமவ 
அ்டங்கும். நவறு  வவாரத்ம்தகளில் கூறு-
வ்தவானவால், டிஜிட்டல் ்வாதுகவாபபு என்து 
ஒனமலனில் உங்கள  இருபம்யும் 
அம்டயவாைத்ம்தயும் ்வாதுகவாக்கப ்யன-
்டும் செயனமுமறையவாகும்.   

 டிஜிட்டல் செக்யூரிடடியின முக்கியத்-
துவம் ்றறிய  ச்தளிவூட்டல் குமறைவவாக 
உளை கவாரைத்்தவால், ்லரது ்தரவு-
கள கைவவா்டப்டுகினறைமை  ைறறும் 
இமைய வனமுமறைக்கு உளைவாகும் 
்ல ெம்்வங்கள ேவாைவாந்தம் ்திவவாகின-
றைன.  குறிப்வாக சகவாநரவானவா கவாலத்தில் 
ச்ரும்்வாலவாநனவார இமையத்ம்த ேம்-
பியிருக்க நவண்டிய  நிமல ஏற்டடுள-
ைது.   

 இமையத்தில் ச்ரும்்வாலும் இலக்கு 
மவக்கப்டுகினறை ்தரப்வாக  ச்ண்கநை 
உளைனர. அந்த வமகயில், ைமலய-
கத்தில் ெமூக செயற்வாடடில் ஈடு்டும்  
ச்ண்களுக்கு இமைய ்வாதுகவாபபு 
எந்தைவில் உளைது, எனசனனன வி்ட-
யங்கள  ச்தவா்டர்வாக கவனம் செலுத்்த 
நவண்டும் என்ம்த கண்்டறியும் 

வமகயில் அண்மையில்  இன்டரநி-
யூஸின '்வாதுகவாப்வான ெநகவா்தரிகள' 
எனறை செயறதிட்டத்தில் ஒரு ஆய்வு  முன-
சனடுக்கப்ட்டது.   

 ச்ருநந்தவாட்டப ் குதிகளில் இமைய 
்வாவமன ஆய்விறகவாக ்துமை  ைவாவட-
்டத்ம்த மையைவாகக் சகவாண்்ட சில ச்ண் 
செயற்வாட்டவாைரகள ச்தரிவு  செய்யப-
்டடு, டிஜிட்டல் ்வாதுகவாபபு ச்தவா்டர்வாக 

அவரகளி்டம் வினவப்ட்டது.   
குறித்்த செயற்வாட்டவாைரகளில் ச்ரும்-

்வாலவாநனவார ்தைது  ச்தவா்டரபுகளுக்கு 
'வடஸ்அப' குழுக்கமைநய ்யன்டுத்-
துகினறைனர. சிலர  முகபபுத்்தகத்ம்த 
்யன்டுத்தினவாலும், அதில் எவவவாறைவான 
வி்டயங்கமையும்  ்கிரவதில்மல எனக் 
கூறினவாரகள. ்தைது ்திவுகளுக்கு எழும் 
விைரெனங்களும்  எதிரைமறையவான 
கண்நைவாட்டங்களுநை இ்தறகு கவாரைம் 
எனக் குறிபபிட்டனர.   

 ்தைது மகய்டக்கத் ச்தவாமலந்சி-
கமை கைவனு்டன ்கிரநது சகவாளவ-
்தவாக  இரண்டு ந்ர குறிபபிட்டனர. அ்தற-

கவான கவாரைத்ம்த ஆய்வவாைரகள நகட்ட 
ந்வாது,  ்தைக்குள எந்த ஒளிவுைமறைவும் 
இல்லவா்த கவாரைத்்தவால் அ்தமன ்கிரவ-
்தவாக ஒருவர  குறிபபிட்டவார. இமைய 
இமைபபு ந்தமவப்டுவ்தவால் ்தன கை-
வனுக்கு ்தனது  மகபந்சிமய சகவாடுப-
்்தவாக இனசனவாருவர ச்தரிவித்்தவார.   

 ைறசறைவாரு செயற்வாட்டவாைர, ்தைது 
ெநகவா்தரன ைறறும் ெநகவா்தரிகளு்டன  

்கிரநது சகவாளவ்தவாகவும் குறிபபிட்டவார. 
்தனது ைகளின கல்வி  செயற்வாடுக-
ளுக்கவாக ்தனது மகய்டக்கத் ச்தவாமலந -்
சிமய ைகளுக்கு வழங்குவ்தவாக  ைறறு-
சைவாருவர குறிபபிட்டவார. எனினும், ்தைது 
மகய்டக்கத் ச்தவாமலந்சி அல்லது  
கணினிக்கு எவவவாறைவான ்வாதுகவாபபு 
செயனமுமறைகமை ்யன்டுத்தியுளளீர-
கள என  ஆய்வவாைரகள நகட்ட ந்வாது, 
ெவா்தனங்கமை திறைக்கும் ந்வாது ்யன-
்டுத்்தப்டும்  க்டவுச்செவால்மல ைவாத்தி-
ரநை ்யன்டுத்துகினறைனர.   

 முக்கியத்துவம் வவாய்ந்த கைக்குக-
ளுக்கு அதிக ்வாதுகவாபபு  ந்தமவப்டு-

ைவாயின, Two – factor Authentication ஐ 
இயக்கி விடுவது அவசியம்.  எனினும், 
இந்த ஆய்வில் ்ங்கு சகவாண்்ட எந்த 
செயற்வாட்டவாைரும் குறித்்த செயலிமய  
்யன்டுத்்தவில்மல. ்தரவுத் திருட-
டில் scam செய்திகள முக்கிய இ்டத்ம்த  
வகிப்ந்தவாடு, அவவவாறைவான செய்திகமை 
திறைநது ் வாரப்்தவாகவும் இமையப  ் வாவ-
மனயவாைரகள குறிபபிடுகினறைனர.   

 இந்த ஆய்வில் ்ங்நகறறை ஒருவரது 
புமகப்்டத்ம்த ்யன்டுத்தி,  ந்வாலிக்-
கைக்மக உருவவாக்கி, ்ைம் ச்றறுள-
ைனர. ்ைம் சகவாடுத்்தவரகள வீடடிறகு  
ந்தடி வந்தந்வாது்தவான, ்தனது ்்டங்கள 
்தவறைவாக ்யன்டுத்்தப்டடுளைன எனறை 
வி்டயம்  குறிபபிட்ட செயற்வாட்டவாைருக்கு 
ச்தரியவநதுளைது. Cyber bullying  
எனப்டும் இமைய அச்சுறுத்்தல் ்றறி 
்லர அறிநதிருக்கவில்மல என்தும் 
இந்த  ஆய்வில் நிரூ்ைைவாகியுளைது. 
இது ச்தவா்டர்வான ச்தளிவூட்டல்கள 
்தைக்கு  கிம்டப்தில்மல எனக் குறிப-
பிட்ட செயற்வாட்டவாைரகள, ஒனமலன 

்வாதுகவாபபு  ச்தவா்டர்வான ந்வாதிய ்யிறசி 
்தைக்கு அவசியம் எனக் குறிபபிட்டனர.   

 ்ல ெவவால்களுக்கு ைத்தியில் ்தைது 
செயற்வாடுகமை  முனசனடுக்கினறை 
ந்வாதும், இமைய இமைபபில் ஏற-
்டும் சிக்கல் ைறறும்  ச்தளிவினமை 
பிரச்சிமனயவால் ்தகவல்கமை முழுமை-
யவாக ச்றைநவவா வழங்கநவவா முடியவாதுள-
ைச்தன  செயற்வாட்டவாரகள ச்தரிவித்்த-
னர. குறிப்வாக, ்தைது பிரந்தெங்களுக்கு 
ந்வாதிய  இமைய வெதி இனமையவால் 
இபபிரச்சிமன ஏற்டுகினறைது.   

 அத்ந்தவாடு, ைக்களின ஆ்தரவு 
குமறைவவாக உளை்தவால் ்தைது செயற்வா-
டுகமை  சவறறிகரைவாக செய்ய முடிய-
வில்மல எனக் குறிபபிட்டனர. அத்ந்தவாடு, 
்தைது  பிரச்சிமனகமை ்தயக்கமினறி 
சவளியில் செவால்ல நவண்டும் எனறும் 
அ்தறகவான  விழிபபுைரமவ ஆரம்்த்-
திலிருநது நைறசகவாளை நவண்டும் 

எனறும்  குறிபபிட்டனர.    சிறுவரகமை 
்வாதுகவாக்கும் வமகயிலவான கட்டமைபபு-
கமை  ஏற்டுத்்தல் ைறறும் ைமலயக 
ைக்களின பிரச்சிமனகள ்றறி ஆரவாய்-
வ்தறகு  பிரத்திநயகைவான அதிகவாரி-
கள நியமிக்கப்்ட நவண்டும் என்து 
ச்வாதுவவான கருத்்தவாக  அமைந்தது. 
்தகவல் ச்தவாழிநுட்ம் ்றறிய ச்தவா்டரச்சி-
யவான விழிபபுைரவு ைறறும்  அறிமவ 
்கிரநது சகவாளளும் திட்டங்கள ்ய-
னுளை்தவாக அமையும் எனறும் அவர-
கள  குறிபபிட்டனர. இமையம் ச்தவா்டர-
்வான நைலதிக அறிவு மிகவும் அவசியம் 
எனறும்  கூறினர. அத்ந்தவாடு, எந்தசவவாரு 
வி்டயத்ம்தயும்செயற்டுத்்த குழுக்கமை  
உருவவாக்கினவால் வி்டயங்கமை வழங்கு-
வ்தறகு இலகுவவாக அமையும் எனறும் 
கூறினவார.   

 ்தம்மைப ந்வானறை செயற்வாட்டவா-
ைரகளுக்கு பிரத்திநயகைவான  ஸ்ைவாரட 
மகத்ச்தவாமலந்சி ைறறும் இமைய 
இமைபபு்டன சிம் கவாரட ஒனமறை வழங்க  
நவண்டிய்தன முக்கியத்துவத்ம்த வலியு-

றுத்தினவார ஒருவர. அவவவாறு இருந்தவால்,  
்தைது செயற்வாடுகளுக்கு ்தைது செவாந்த 
்வாவமனக்கு ்யன்டுத்தும் ெவா்தனங்-
கமை  ேம்பியிருக்க நவண்டியதில்மல 
என அவரகள குறிபபிட்டனர. ்தைது 
செவாந்த  வவாழக்மகமய இச்செயற்வாடுக-
ளில் இருநது பிரித்து மவத்திருப்து  முக்-
கியைவானச்தன இவரகள ேம்புகினறைனர.   

 உலகைவாவிய ச்ருநச்தவாறறைவான 
சகவாநரவானவா கவாலத்தில் இமையத்தின 
ஊ்டவாகநவ  ெகல செயற்வாடுகளும் முன-
சனடுக்கப்டடு வருகினறைன. அந்த 
வமகயில், ெமூக  செயற்வாடுகளும் இக்-
கவாலப்குதியில் இமையத்தின வவாயி-
லவாகநவ இ்டம்ச்றறைன.  இமையத்தின 
ஊ்டவாக முனசனடுப்தில் ்ல ெவவால்கள 
கவாைப்டுகினறை ந்வாதும், அதுநவ  ஒநர-
வழியவாக உளைச்தன செயற்வாட-
்டவாைரகள ச்தரிவித்்தனர. ஆனவால், 
இமையத்தின ஊ்டவாக  எைது 

ச்தவா்டர்வா்டமல நைறசகவாளளும் ந்வாது 
கம்டபபிடிக்க நவண்டிய வி்டயங்கள 
்றறிய  ந்வாதிய ச்தளிவினமை கவாைப-
்டுகினறைது.   

 குறிப்வாக scam செய்திகள ்றறிய 
புரி்தல் இல்லவா்த  கவாரைத்்தவால், அவற-
மறைத் திறைநது ்வாரப்்தவாகக் கூ்ட சில 
செயற்வாட்டவாைரகள  குறிபபிட்டனர.   

 இந்த ஆய்வுக்கவாக ச்தரிவு செய்யப-
்ட்ட செயற்வாட்டவாைரகள  அமனவரும் 
கல்வி கறறைவரகள ைறறும் சிலர ்ட்டப -்
டிபம் பூரத்தி  செய்துளைனர. சிலர ெட-

்டக்கல்விமயயும் பூரத்தி 
செய்துளைனர. எனினும்,  
இமைய ்வாதுகவாபபு 
்றறிய குமறை்வாடு கவாைப-
்டுவம்த ஆய்வவாைரகள  
கண்்டறிநதுளைனர.   

 இமையத்தில் ச்ண்க-
ளுக்கு எதிரவான வனமுமறை ைறறும் துஷ்பிர-
நயவாகம்  இ்டம்ச்றறைவால், அ்தமன யவாரி்டம் 
முமறையிடுவது எனறை ச்தளிவும் இல்லவா-
ைல் உளைமை  ஒரு ச்ரிய குமறை்வா்டவா-
கும்.   ேகரபபுறைங்களில் இமவ ்றறிய 
அறிவு ஓரைவு அதிகரித்துளை  ந்வாதும், 
ைமலயகப பிரந்தெத்தில் புதிய ஊ்டகங்கள, 
இமையம் என்ன இனனும்  சவகு-
தூரத்தில் கவாைப்டுகினறைன என்ம்த 
இந்த ஆய்வு கண்்டறிநதுளைது.    அந்த 
வமகயில் இமைய ்வாவமன, டிஜிட்டல் 
்வாதுகவாபபு, ெமூக ஊ்டக  ்வாவமன, ்வாது-
கவாப்வான ச்தவா்டர்வா்டல் ந்வானறை வி்டயங்-
கமை கறபிக்க நவண்டிய்தன  அவ-
சியத்ம்த இந்த ஆய்வில் கண்்டறியக் 
கூடிய்தவாக உளைது.   

ேவாம் இனறு வவாழவது டிஜிட்டல் உலகில்;  

ஜனேவாயகத்திறகவான ெரவ-
ந்தெ உச்சிைவாேவாடு எனனும் 
ச்தவானிபச்வாருளில் அசைரிக்க 

ஜனவாதி்தி ம்்டன ்தமலமையில் ஏகவா-
தி்த்திய ஆ்தரவு ெக்திகள அண்மையில் 
ே்டத்திய ைநதிரவாநலவாெமனகள ்லத்்த 
விைரெனங்கமை கிைபபியிருந்தன.  

  195ேவாடுகமை சகவாண்்ட (193+02) 
இந்த உலகப ்ரபபில் 80 ேவாடுகளின 
்தமலவரகள ைடடுநை கலநது சகவாண்்ட 
அந்த இமையவழி ைவாேவாடடில் கவாத்திர-
ைவான முடிவுகள ஏ்தவாவது எடுக்கப்ட்ட்தவாக 
எந்த ்தகவலும் சவளியவாகவில்மல.  

 'அசைரிக்கவா மு்தலில்' (America 
First) எனகிறை நகவாஷத்து்டன முனமனய 
ஜனவாதி்தி ச்டவானவால்ட டிரம்பபின ஆட-
சிக்கவாலத்தில் ஏற்டுத்திக் சகவாளைப்ட்ட 
சவளியுறைவுக் சகவாளமகமய அசைரிக்கவா 
மகவிடுகிறைது எனகிறை ந்தவாறறைப்வாடம்ட 
ஏறப்டுத்்தநவ இந்த ைவாேவாடம்ட கூடடி-
னவார இனமறைய நஜவா ம்்டன எனநறை கூறை 
நவண்டும்.  

இந்த நிகழவின அைரவுகள வவாஷிங்்ட-
னின அெவா்தவாரை இறுைவாபம் சவளிப-
்டுத்தியது்டன, அங்கு இ்டம்ச்றறை 
குழுநிமல விவவா்தங்கள ஏகவாதி்த்திய 
ெதியவாநலவாெமனகைவால் நிரம்பி இருந்த-
ம்தநய அவ்தவானிக்க முடிந்த்தவாக ச்தரிவித்-
துளைனர இ்டதுெவாரிய ்வாரமவ சகவாண்்ட 
அவ்தவானிகள.   

  வல்லவாடசிகளுக்கு எதிரவாக ஜனேவா-
யகம் ்வாதுகவாக்கப்்ட நவண்டும் எனறை 
ந்வாரமவயில், வல்லவாடசியின ைறசறைவாரு 
வடிவத்்தவால் ே்டத்்தப்ட்ட இந்த உச்சிைவா-
ேவாடடின உளநேவாக்கம் ரஷ்யவா ைறறும் 
சீனவா மீ்தவான உலகைவாவிய அழுத்்தத்ம்தத் 
தீவிரப்டுத்துவ்தவாகும். 

உலசகங்கிலும் நிமறைநது கவாைப -்
டும் ஜனேவாயகத்திறகும், ைனி்த உரிமை-
களுக்குைவான நீடித்்த ெவவால்கமை எதிர-
சகவாளவந்த இந்த ைவாேவாடடின நேவாக்கம் 
என ஆரம்் உமரயில் ச்தரவித்்தவார நஜவா 
ம்்டன.   நீதி,ந்ச்சுச் சு்தநதிரம்,ஒனறு-

கூடுவ்தறகவான சு்தநதிரம்,ை்தச் சு்தநதிரம்,-
்த்திரிமகச் சு்தநதிரம்,ைறறும் ஒவசவவாரு 
்தனிைனி்தருக்குைவான உளைவாரந்த ைனி்த 
உரிமைகள ந்வானறைமவ ்றறிசயல்லவாம் 
ம்்டனின ்தமலமையுமரயில் வலியுறுத்-
்தப்டடிருந்தது. 

 பிலிபம்னஸ் ஜனவாதி்தி சரவாடரிநகவா 
து்தரத்ச்த, பிநரசில் ேவாடடின சஜய்ர ந்வால்-
ெனவாநரவா ஆகிநயவாரும் கூ்டநவ இருநது 
அவ்தவானித்துக் சகவாண்டிருந்தவாரகள. 
அந்த ைவாேவாடடில் கலநது சகவாண்்ட 80 
ேவாடுகளின ்தமலவரகளுக்கும் அசை-
ரிக்க ஜனவாதி்தி ம்்டனின மகசயழுத்து 
்தவாங்கிய ஒரு கடி்தம் வழங்கப்டடிருந்தது. 
“குடி ைக்கள அமனவமரயும் செழிப-
்வாக்கும் ெமூகங்கமை ைதித்து அவரக-
ளின ஜனேவாயக உரிமைகள ைறறும் 
ைனி்த உரிமைகமைக் கட்டமைக்க ்ணி-
யவாறறுவதில் உங்களின ்ங்களிபம் 
ேவாங்கள அங்கீகரித்து ்வாரவாடடுகிநறைவாம்" 
எனறு குறிபபிட்ட அந்தக் கடி்தம் "அதிகூ-
டிய ஜனேவாயக, ெைத்துவ, உளைவாரந்த 
ைறறும் நீடித்்த உலமக ேவாம் எப்டிப 
ந்ணுவது' என்்தறகவான உங்களின 
கருத்துக்கமைக் நகடகநவ ேவான இந்த 
ைவாேவாடம்ட கூடடியுளநைன" எனத் 
ச்தவா்டரநது செனறைது.  

உலசகங்கிலும் ஜனேவாயக 
முமறையில் ந்தரநச்தடுக்கப்ட்ட ்ல அர-

ெவாங்கங்கமை நிமலகுமலயச் செய்து 
்்தவியிலிருநது தூக்கி வீசிய வரலவாற-
மறைக் சகவாண்்ட அசைரிக்கவா, ஜனேவா-
யக ்வாதுகவாபபு குறித்து ைவாேவாடு ே்டத்தி 
கருத்து சவளியிடுவது நவடிக்மகயவாக 
நேவாக்கப்ட்டது.  

வல்லவாடசியவாைரகள ்தங்களின 
செவாந்த அதிகவாரத்ம்த முனசனடுக்க -
வும், உலசகங்கிலும் அவரகளின செல்-
வவாக்மக விரிவவாக்கவும்,அவரகளின 

ஒடுக்குமுமறை சகவாளமககள ைறறும் 
ேம்டமுமறைகமை நியவாயப்டுத்்தவும் 
முயனறு வருவ்தவாக ைவாேவாடடின ெம்்வா-
ெமைகளின ந்வாது ம்்டன ச்தரிவித்-
்தவார.   

அசைரிக்க அரசின புவிெவார அரசி-
யல் ே்டவடிக்மககளுக்கு அனுெரமை-
யவாக இருக்கும் ைறறும் அ்தறகு எதிரவான 
ேவாடுகளின ்மக ேவாடுகளுக்கும் 
ைடடுநை அமழபபு விடுக்கப்டடிருந்தது. 

சீனவாவுக்கு அமழபபு விடுக்கப்்டவா்த 
அந்தநவமை 'ஒநர சீனவா' சகவாளமகமய 
நிரவாகரித்து அ்தறகு எதிரவாக ந்வாரக்சகவாடி 
தூக்கியுளை சீனவாவின முனமனய நிலப-
்ரப்வான இனமறைய ்தவாய்வவான ேவாட-
டுக்கு அமழபபு விடுத்திருந்தம்த உ்தவார-
ைைவாகக் குறிபபி்டலவாம்.  

 அசைரிக்க சவளியுறைவுக் சகவாள-
மகக்கு ெவா்தகைவான குறியீடுகமைக் 
சகவாண்்ட ்வாகிஸ்்தவான, இநதியவா, பிலிப-
ம்னஸ், ந்வாலநது ந்வானறை ேவாடுகள 
ைவாேவாடடுக்கு அமழக்கப்ட்டதும், ்வா்த-
கைவான குறியீடுகமைக் சகவாண்்ட வங்-
கந்தெம், பூட்டவான இலங்மக ந்வானறை 
ேவாடுகள அமழக்கப்்டவா்ததும் அசைரிக்-
கவாவின ஜனேவாயகம் குறித்்த கண்நைவாட-
்டத்ம்தயும் ைவாேவாடடின உளநேவாக்கத்ம்த-
யும் சவளிச்ெம் ந்வாடுகிறைது.  

சவனிசுநவலவாவின இம்டக்கவால ஜனவா-
தி்தி குவவான குமவந்டவாவும் இந்த நிகழ-
வில் கலநது சகவாளை அமழக்கப்ட்டவர-
களில் ஒருவர.   ்த்திரிமகயவாைரகளின 
கருத்துகளுக்கவாக அவரகள மீது வழக்குத் 
ச்தவா்டரப்ட்டவால், அவரகளின ெட்டப ்வாது-
கவாபபுக்கவான கட்டைத்ம்தச் செலுத்்த உல-
கைவாவிய 'அவதூறு ்வாதுகவாபபு நிதியம்' 
ஒனறு உருவவாக்கப்டும் எனவும் இந்த 
ைவாேவாடடில் தீரைவானிக்கப்ட்டது. இந்த 
நிதியத்தின இலக்கு அசைரிக்க ந்வாடடியவா-

ைரகளுக்கு எதிரவாக எழுதும் ்த்திரிமக-
யவாைரகளுக்கு ஆ்தரமவ வழங்குவ்தவா-
கநவ இருக்கப ந்வாகிறைது என்தில் எந்த 
ஐயமும் இல்மல   

 இந்த ைவாேவா்டவானது அதிகரித்து வரும் 
அசைரிக்க எதிரப்மலகமை கடடுப்டுத்-
்தவும் இபந்வாது சவகுவவாக முனசனடுக்-
கப்டடு வரும்  நவவாஷிங்்டனின ந்வார 
்தயவாரிபபுக மை நியவாயப்டுத்்தவுநை 
என்து சவளளிம்டைமல. 

  உலகில் வலுவிழநது வரும் ்தனிே்ர 
சு்தநதிரம், ைனி்தஉரிமைகள, ெட்டத்தின 
ஆடசி, நிரவவாக அமைபபுகளின சு்தந-
திரம், ஆடசியவாைரகளின ச்வாறுபந்ற-
கும் ்தனமை, ைவாறறுக் கருத்துகமையும் 
ைதித்து ே்டத்்தல் ந்வானறை ஜனேவாயகத்-
தின அடிப்ம்டக் கூறுகளும், வழிமுமறை-
களும் அசைரிக்கவா 
உட்ட்ட அமனத்து 
ேவாடுகைவாலும் முழு-
மையவாகக் கம்டப-
பி டி க் க ப ் டு ம் 
ந்வாது்தவான ஜன-
ேவாயகம் முழுமை 
ச்றும்.  

  

ஜனநாயகத்துககான சர்வதேச உச்சிமாநாடு;
அமெரிக்க ஜனாதிபதி பபடன் தபைபெயில்
80 நாடு்களின் தபைவர்கள் ெந்திராலைாசபன

கலாவர்ஷ்னி கனகரட்ணம்...?

ககாவவ நந்தன் ...?

கல்வியியலாளர்களா்கவும், 
சமூ்கத்தின் வழி்காட்டி்க -
ளா்கவும் தி்கழ்வாரை 

வாழத்தி மகிழவுறும் திட்்டத்தின் 
கீழ அக்கரைப்பற்று அன்்னத்து -
வத்துல் ரைரியயாவின் ஏற்்பாட் -
டில்  மாப்பரும் விழா அணரம -
யில் நர்டப்பற்்றது. ்கலாநிதிப 
்பட்்டம் ப்பற்்ற  ்கல்வியலாளர -
்களா்ன ்கணணிய உலமாக்கரள  
்பாைாட்டி ப்கௌைவிககும் ்மற்்படி 
விழா  அக்கரைப்பற்று ்காதிரியயா 
ஜீம்ஆப்பள்ளிவாசல் முன்்றலில் 
இ்டம்ப்பற்்றது.

 அக்கரைப்பற்று அன்்னத்துவத் -
துல் ரைரியயாவின் ஏற்்பாட் -
டில் நர்டப்பற்்ற இந்நி்கழவில் 
்கட்்டார ைமத்பின் ்கலி்பா ்பல் -
்கரலக்கழ்கத்தின் இஸலாமிய  
்கற்ர்க்கள் பீ்டத்தின் ்்பைாசிரியர 
எம்.எம்.தீன் முைம்மத் பிைதம 
அதிதியா்கவும், அக்கரைப்பற்று 
மாந்கை முதல்வர  ஏ.அைமத் 

ஸககி, அக்கரைப்பற்று பிை்தச 
சர்பயின் தவிசாளர எம்.ஏ.்றாஸி, 
அக்கரைப்பற்று பிை்தச பசயலா -
ளர ரி.எம்.எம்.அன்சார, ஜம்மியத் -
துல் உலமா சர்பயின்  பசயலா -
ளர எம்.ஐ.எம்.ைபீப ்றஹமானி 
மற்றும் உலமாக்கள், ்கல்விய -
லாளர்கள் உட்்ப்ட ்பலர ்கலந்து 
ப்காண்ட்னர.

  இதன் ்்பாது  ்கலாநிதிப ்பட்்டம் 
ப்பற்்ற உலமாக்களா்ன ்கலாநிதி 
பமௌலவி பி.எம்.ைம்துான் 
(ஸரககி),  ்கலாநிதி அல்ைாபிழ 

பமௌலவி எம்.ஐ.எம்.சித்தீக 
(இன்ஆமி), ்கலாநிதி அல்ைா -
பிழ பமௌலவி எம்.ஏ.அஸைர 
(்பலாஹி),  ்கலாநிதி பமௌலவி 
யூ.எல்.எம்.அஸலம் (ஸரககி),  
்கலாநிதி பமௌலவி ஏ.எம்.அபதுல் 
்றாசிக (மன்்பஈ) ஆகி்யார அதிதி்க-
ளி்னால் ்பாைாட்டி ப்கௌைவிக்கப்பட் -
்ட்னர.  

்கைாநிதி படடம் மபற்ற ்கல்வியாளர்களான 
உைொக்கபள பாராடடி ம்கௌரவிககும் விழா

ஐ. ஏ.சிராஜ் ...?
(்வாலமுமன கிழக்கு தினகரன நிரு்ர)

ஒவமவாருவரும் தததெது பாது்காப்பில்  
்கவனம் மசலுததுவது மி்கவும் அவசியம்!   

மலையக பெருநதோட்டப் ெகுதிகளில் இலைய 
ொ்வலனயில் மககளி்டம் பேளிவினலம அதிகம்!  இன்டரநியுஸ் '்வாதுகவாப்வான ெநகவா்தரிகள' எனறை நிகழச்சித் திட்டம் இலங்மகயிலுளை 

ச்ண் ஊ்டகவியலவாைரகள ைறறும் ச்ண் செயற்வாட்டவாைரகமை டிஜிட்டல் ்வாதுகவாபபு 
ச்தவா்டர்வாக ்யிறறுவித்துளைது. நைற்டி செயறறிட்டத்தில் ்ங்நகறறை ஊ்டகவியலவாைர-
கைவான கலவாவரஷ்னி கனகரடைம் ைறறும் ெவாரவா ்த்திரை ஆகிநயவார ஊவவா ைவாகவாைத்-
தின ச்ண் செயற்வாட்டவாைரகமை மையைவாகக் சகவாண்டு டிஜிட்டல் ்வாதுகவாபபு ச்தவா்டர-
்வான ஆய்சவவானமறை நைறசகவாண்்டனர. குறித்்தஆய்வினஅறிக்மகமய அவரகள 
மூனறுசைவாழிகளிலும் ்துமை ஊவவா ெக்தி அமைபபின ்தமலவர சுநரஷ் ேந்டெனி்டம் 
மகயளித்்தம்த கவாைலவாம்.



6 2022 ஜனவரி 11 செவவவாய்க்கிழமை11–01–2022

எழுத்வாளர் மீஆத... 03ஆம் பக்கத் த�ொடர்  
சமொ�ொனப் பிரியன், சமொ�ொனக 
குயில் ஆகிய புனனப்தபயர்்களில் 
எழுதிவந�ொர்.  

இவரின் ்கன்னிக ்கவின�  தின-
்கரன் பொலர் ்கழ்கத்தில் 1953 ஆம் 
ஆண்டில் பிரசுரமொனது. அன்றிலி-
ருநது சுமொர் 25 உருவ்கக ்கன�்கனை-

யும் 16 சிறு ்கன�்கனையும் �மிழில் 
200ககும் மமறபடட ்கவின�்கனை-
யும் ஆங்கிலத்தில் 150ககும் மமற-
படட ்கவின�்கனையும் 300ககும் 
மமறபடட �மிழ், ஆங்கிலக ்கடடு-
னர்கனையும் எழுதியுளைது குறிப்பி-
டத்�க்கது.(பொ)  

முஸ்லிம் கவுன்ஸிலின்... 03ஆம் பக்கத் த�ொடர்

இவரது மனைவு, �ன்னலம் 
பொரொது நொடடுககும், சமூ்கத்துககும் 
த�ொண்டொறறிய சிைந� ம்கனன இல் -
லொமல் தசய்துளைது. 

இவரது மறுனமக்கொ்கப் பிரொர்த் -

திப்பம�ொடு, இவரது பிரிவினொல் 
வொடும் மனனவிககும், குடும்பத்தி-
னருககும் ஆழ்ந� அனு�ொபத்ன�த் 
த�ரிவிககின்மைொம் என்றும் த�ரி -
விக்கப்படடுளைது.

்ப்பிச் செல்ல முயன்்ற... 03ஆம் பக்கத் த�ொடர்

மூலம் அபு�ொபி ஊடொ்க பிரொன்ஸின் 
பொரிஸிறகு தசல்ல முயறசித்துள -
ைொர். எனினும் அவர் எந� நொடட-
வர் என அனடயொைம் ்கொணப்பட-
வில்னல.  

அவர் ்கடடுநொயக்க விமொன 
நினலய குடிவரவு குடிய்கல்வு 

தினணக்கை அதி்கொரி்களினொல் ன்கது 
தசய்� மபொது திடீதரன விமொன 
நினலயத்தில் �ப்பிமயொடி பரப -
ரப்னப ஏறபடுத்தியுளைொர்.

பின்னர் அவர் விமொன நினலயத்-
தின் கூனர மீது ஏறி தவளிமய ஓடும் 
மபொது ன்கது தசய்யப்படடுளைொர்.

எம்.பிகளின் செவாதது... 03ஆம் பக்கத் த�ொடர் 
மமலொ்க �்கவல் அறியும் ஆனணககு-
ழுவின் முன் நிலுனவயில் உளைன.

இந�த் தீர்ப்னப எதிர்த்ம� 
இலங்ன்க பொரொளுமன்ைம் மமன்மு -

னையீடடு நீதிமன்ைத்தில் மமல்மு -
னையீடு தசய்துளைதுளைனம குறிப் -
பிடத்�க்கது. 

 (மபொல்ரொஜ் சநதிரமதி) 

்மிழர் விடு்ம்ல கூட்டணி... 
தசயலொைர் வீ. ஆனந� சங்்கரி 

த�ரிவித்�ொர்.
�மிழர் விடு�னலக கூடடணி ்கட -

சியின் ஒருபகுதியினர், �ொங்்கள�ொன் 
்கடசி �னலனம என அறித்துளைனம 
த�ொடர்பொ்க ்கடசியின் தசயலொைர் 
வீ. ஆனந�சங்்கரி இவவொறு த�ரி -
வித்�ொர்.

�மிழர் விடு�னலக கூடடணி ்கட -
சியின் ஆரம்ப்கொல உறுப்பினருடன் 
தீர்மொனம் எடுககும் உறுப்பினர் 
ஆகிய �நன� தசல்வொ. ஜீ.ஜீ.தபொன் -
னம்பலம்,  அமிர்�லிங்்கம். சிவ -
சி�ம்பரம் ஆகிமயொர் த�ொடங்கிய 
்கடசி�ொன் இந� ்கடசி. இந� ்கடசி-
யின் அருனம பறறி இவர்்களுககு 
த�ரியொது.

மூகன்க பிடித்�ொல் வொனய திைக-
்கத் த�ரியொது. நொடடின் வரலொறு 
த�ரியொது,  �ொங்்கள�ொன் ஹீமரொ 
என நினனத்து த்கொண்டிருககின்ை-
னர். உண்னமயில் சம்பந�ன் இந� 

்கடசினய திடடம் மபொடடு குனலத் -
�மபொது எவவைமவ அவமொனங்்கள 
உயிர் அச்சுறுத்�ல் மத்தியில் ்கஷடப்-
படடு இந� ்கடசினய வைர்த்து வரு -
கின்மைன். ்கடந� 14 வருடத்துககு 
முன்னர் லண்டனுககு தசன்ை அர -
விந�ன் ்கடசியின் தபயனர தசொல்லி 
பணம் மசர்த்�வர். எங்்கள ்கடசிகம்க 
எனது ன்கயினலமய ஒரு ரூபொய் கூட 
பணம் �ரவில்னல. 

ஆனொல் ்கடசிககு குறிப்பிடட 3 
மபர் 5 இலடசம் ரூபொ பணம் வழங் -
கியுளைனர்.

சம்பந�ன் மசனொதிரொஜொ ்கடசினய 
குனலத்துச் தசன்ைொர்்கமை. 
அப்மபொம� ்கடசியின் ஆயுட்கொல 
உறுப்பினர் ப�வியும் இல்லொமல் 
மபொய்விடடது.  இந� நினலயில் 
மநறறு முன்தினம் கூடடத்திறகு வந -
�வர்்கள ஒரு ச�ம் கூட ்கடசிககு �ர-
வில்னல. இவர்்கள வியொபொரி்கள.  
இவர்்கனை விடமுடியொது.  நொன் 

்கடசினய னவத்து வியொபொரம் தசய்-
யவில்னல.

நொன் ஒரு தசம்பு ்கொசுகூட இலஞ் -
சம் வொங்கியது கினடயொது. எனககு 
ஒரு ம்கொடி ரூபொ பணம் வந�து. அத் -
துடன் கிடந� சிறிய ்கொணி ஒன்னை -
யும் 32 இலடசத்துககு விறறு எனது 
பணத்ன�யும் மபொடடு யொழ்ப்பொ -
ணத்தில் 10 மில்லியன் ரூபொவிறகு 
்கடசிககு மொடி ்கடடிடம் ஒன்னை 
வொங்கிமனன் அவர்்களுககு அதில் 
ஒரு ்கண்.

்கடந� ம�ர்�ல் ்கொலத்தில் லண்-
டனில் தசொகுசொ்கொ வொழ்நதுவிடடு 
எங்்கள ்கடசி ்கொணினய ஈடுனவத்து 
ம�ர்�லில் மபொடடியிட �ருமொறு 
ம்கடடொர்்கள. அப்படிப்படடவர்்கள 
�ொன் இவர்்கள.

பழம்தபரும் �னலவர்்கள �மது 
உயினரப் பயணம் னவத்து தசயற-
படடுவந� பொரம் தபரிய ்கடசி -
யினன 50 வருடமொ்க ்கடடி ்கொப் -

பொறறி வருகின்மைன். லண்டனில் 
இருநது வநது மடடக்கைப்பில் 
இருநது 5 மபருடன் வநது ்கடசினய 
எடுத்துமபொ்கமுயல்கின்ைனர். அவர் -
்களிறகு னபத்தியம்

்கடசியினுனடய விதிப்படி 3 
மொ�த்தில் ்கடடணம் ்கடடொவிட -
டொல் உறுப்பினர் ப�வி ்கொணொமல் 
மபொய்விடும். 

ஆனொல் இவர்்களுககு உறுப் -
புரினம இருந�ொல்�ொமன உறுப் -
புரினம மபொவ�றகு இவர்்கள 
உறுப்புரினம இருப்ப�ொ்க கூறி 
வருகின்ைனர். ஆனொல் இவர்்கள 
ஒருவரிடமும் உறுப்புரினமக்கொன 
விண்ணப்பம் கினடயொது. நொன்  
தபொய்தசொன்மனன்,  ்கைவு எடுத் -
ம�ன் என யொரொவது மநர்னமயொன 
10 மபர் வநது நிரூபித்�ொல் நொன் 
தசய்�து குறைம் என்ைொல் நொன்்கட-
சினய விடடுவிடடு மபொமவன் 
என்ைொர்.

்னியவார் தும்றக்கு 5000 சகவாடுப்்பனவு...   
ஜனவரி மு�ல் 5000 ரூபொ வழங்்க 

அரசொங்்கம் முடிவு தசய்துளை 
நினலயில் �னியொர் துனைககும் 
அ�னன ஒத்� த�ொன்க வழங்குமொறு 
நிதி அனமச்சர் தபசில் ரொஜபக ஷ 
ம்கொரியிருந�ொர். இந� நினலயில் 
அ�ற்கொன வொய்ப்பு த�ொடர்பில் 
மநறறு ஆரொயப்படடுளைது.   

இந� ்கலநதுனரயொடலின் மபொது 
்கருத்து தவளியிடடுளை �னியொர் 
துனையின் பிரதிநிதி்கள,   

்கடந� ்கொலத்தில் நொடடில் 
த�ொழில் மறறும் மசனவ துனை்கனை 
வீழ்ச்சியின்றி நடத்தி தசல்ல �மககு 
மமலதி்கமொ்க பணம் தசலவொன�ொ்க 

கூறியுளைனர். மமலும் ஏறறுமதி 
துனையில் ஏறபடடுளை பல்மவறு 
சிரமங்்கள ்கொரணமொ்க ஏறறுமதி வரு -
மொனம் குனைநதுளைது. சுங்்க ்கட-
டணம் அதி்கரிப்பு, த்கொள்கலன்்கள 
வருவது குனைநதுளைனம, உறபத்தி 
தசலவு அதி்கரிப்பு, மூலப் தபொருட-
்கனை இைககுமதி தசய்வதில் ்கொணப்-
படும் பிரச்சினன்கள, அ�ற்கொ்க 
தசலவிட மவண்டிய பணம், அர-
சொங்்கம் வழங்கிய ்கடன் நிவொரண 
்கொலம் எதிர்வரும் மொர்ச் மொ�த்துடன் 
நினைவனடவது, வங்கி்களில் அைவி -
டப்படும் அதி்க வடடி மபொன்ை பிரச் -
சினன்கைொல் இலங்ன்கயின் �னியொர் 

துனையினர் பொரதூரமொன தநருக்க-
டிககுள சிககியுளை�ொ்கவும் அவர் -
்கள சுடடிக்கொடடியுளைனர்.   

இ�னொல், இப்படியொன சூழ்நி-
னலயில் �னியொர் துனையினருககு 
5 ஆயிரம் ரூபொய் த்கொடுப்பனனவ 
உடனடியொ்க வழங்்க முடியொது 
எனவும் அவர்்கள கூறியுளைனர்.   

இ�ன் மபொது ்கருத்து தவளியிட -
டுளை அனமச்சர் நிமல் சிறிபொல டி 
சில்வொ, நிலவும் தபொருைொ�ொர சிர-
மங்்களுககு மத்தியில் �னியொர் துனை 
ஊழியர்்களுககு ஏம�னும் ஒரு வி�த் -
தில் த்கொடுப்பனவு்கனை வழங்கு-
மொறு ம்கொரியுளைொர்.   

இநநினலனமயில், நொடடின் 
தபொருைொ�ொரத்ன� வலுவொ்க முன் -
தனடுத்துச் தசல்ல மவண்டுமொ -
யின் ஊழியர்்கள மொத்திரமல்லொது 
மு�லொளிமொரும் பொது்கொக்கப்பட 
மவண்டும் எனவும் அனமச்சர் குறிப் -
பிடடுளைொர்.   

இ�னொல், மபச்சுவொர்த்ன�யில் 
முன்னவக்கப்படட விடயங்்கனை 
தபொது ஆவணமொ்க �னககு வழங்-
குமொறும், அ�னன அனமச்சரனவப் 
பத்திரமொ்க துரி�மொ்க சமர்ப்பிக்க 
நடவடிகன்க எடுப்ப�ொ்கவும் நிமல் 
சிறிபொல டி சில்வொ த�ரிவித்துள -
ைொர்.  

இயலபு வவாழக்மகக்கு இம்டயூறு ஏற்ப்டவா்   
நிலக்கரி ன்கயிருப்பொனது, 

மின்சொர தநருக்கடினய ஏறபடுத்�ொ -
மல் நிர்வகிக்கப் மபொதுமொன�ொ்க 
உளைது. 

எரிதபொருளில் இயங்கும் மின் 
உறபத்தினய மு்கொனமத்துவம் 
தசய்வ�ன் மூலம் மின்தவடனடத் 
�டுக்க முடியும் என்றும் அதி்கொரி்கள 
கூறினர்.  

ஏறபடடுளை நினலனமனயச் 
சீர்தசய்து, மக்களின் இயல்பு 
வொழ்கன்கனயப் மபணுவ�றகு 
அனனத்து நடவடிகன்க்களும் 
எடுக்கப்படடுளை�ொ்க மின்சகதி 
மறறும் வலுச் சகதி அனமச்சர்்கள 
த�ரிவித்�னர்.  

அனமச்சர் ்கொமினி தலொககும்க, 
உ�ய ்கம்மன்பில, மத்திய வங்கி -
யின் ஆளுநர் அஜித் நிவொட ்கப்ரொல், 
இரொஜொங்்க அனமச்சர் துமிந� திஸொ -
நொயக்க, ஜனொதிபதியின் தசயலொைர் 
பி.பீ.ஜயசுந�ர, நிதி அனமச்சின் 
தசயலொைர் எஸ்.ஆர்.ஆடடி்கல, 
மின்சகதி மறறும் எரிசகதி அனமச்-
சுக்களின் தசயலொைர்்கள உளளிடட 
துனைசொர் நிறுவனங்்களின் �னலவர்-
்களும் இநநி்கழ்வில் ்கலநதுத்கொண்-
டிருந�னர்.  

இலங்ன்கயில் ஏறபடடுளை 
தநருக்கடியொன நினலனமககு மத் -
தியில் த�ொடர்ச்சியொ்க மின்சொரம் 
வழங்குவது சவொலொ்க உளைத�ன 

இலங்ன்க மின்சொர சனப முன்னர் 
அறிவித்திருந�து.

இந� தநருக்கடி நினல ்கொரணமொ்க 
சில பிரம�சங்்களில் மநறறு மு�ல் 
மடடுப்படுத்�ப்படட மின்தவடடு 
அமுல்படுத்�ப்படடுளைது.

தடொலர் �டடுப்பொடு ்கொரண -
மொ்க எரிதபொருள இைககுமதிககு 
�னட விதிக்கப்படடுளை�ொலும்,  
நுனரச்மசொனல அனல் மின் நினல -
யத்தில் ஒரு தஜனமரடடனரயும் 
புனரனமக்க முடியொ��ொலும் 
மின்சொர விநிமயொ்கத்தில் �னட ஏற -
படடுளை�ொ்க இலங்ன்க மின்சொர 
சனபயின் �னலவர் மமலும் த�ரி -
வித்துளைொர்.  

திடடமிடப்படடவொறு மநறறு 
மு�ல் மின் தவடடு அமுல்படுத்துவ -
�றகு இலங்ன்க தபொதுப் பயன்பொடு-
்கள ஆனணககுழு அனுமதி வழங்கி-
யுளைது.

இலங்ன்க மின்சொர சனபயின் 
ம்கொரிகன்கயினன அடுத்ம� இந� 
அனுமதி வழங்்கப்படடுளை�ொ்கவும் 
அவர் குறிப்பிடடொர்.  

்கடந� சில வொரங்்களில் மடடுப்ப -
டுத்�ப்படட அடிப்பனடயில் மின் -
தவடடு அமுல்படுத்�ப்படடது. 

நுனரச்மசொனல மின் நினலய 
ம்கொைொறு ்கொரணமொ்க இவவொறு மின்-
தவடடு சில மணிமநரம் அமுல்ப -
டுத்�ப்படடது த�ரிந�ம�. 

த்மவக்கு அதிகைவான...
சனமயல் எரிவொயு சிலிண்டர்-

்கனை த்கொளவனவு தசய்ய முறபடு-
வம� சனமயல் எரிவொயு �டடுப்பொட-
டுககுக ்கொரணமொவ�ொ்கவும் அந� 
நிறுவனம் த�ரிவித்துளைது.  

அந� நிறுவனத்தின் த�ொடர்பொ-
டல் மறறும் வர்த்�்க வனலயனமப்பு 
அபிவிருத்தி மு்கொனமயொைர் சமனி 
பதிரம்க அது த�ொடர்பில் த�ரிவிக -
ன்கயில்:  

லிறமைொம்கஸ் நிறுவனம் 
சனமயல் எரிவொயு நிரப்பு�ல் மறறும் 

வினிமயொ்க நடவடிகன்க்கனை 
வழனம நினலககு த்கொண்டு வந -
துளைது. அ�றகிணங்்க ம�னவககு 
அதி்கமொ்க எரிவொயு சிலிண்டர்்கள 
சநன�ககு விநிமயொகிக்கப்படடு வரு -
கின்ைன.  

்கடந� இரண்டு தினங்்களில் 2 லட -
சத்து 20 ஆயிரம் சனமயல் எரிவொயு 
சிலிண்டர்்கள விநிமயொகிக்கப்பட-
டுளைன. 

அம�மவனை தினமும் சுமொர் ஒரு 
இலடசம் சனமயல் எரிவொயு சிலிண் -

டர்்கனை சநன�ககு விநிமயொகிப்ப-
�ற்கொன நடவடிகன்க்கள முன்தன-
டுக்கப்படடுளைன.  

நு்கர்மவொர் �ம்மிடமுளை மமலதி்க 
சிலிண்டர்்களுககும் சனமயல் எரி -
வொயுனவ தபறறுக த்கொளை முற-
படுவ�ொமலமய சனமயல் எரிவொ -
யுவுக்கொன ம்களவி அதி்கரித்துக 
்கொணப்படுகிைது. 

இத்�ன்கய சூழ்நினலனய ்கவ -
னத்திறத்கொண்டு உடனடி பொவ -
னனக்கொ்க மொத்திரமம சனமயல் எரி -

வொயுனவ தபறறுகத்கொளளுமொறு 
நு்கர்மவொனர ம்கடடுகத்கொளவ�ொ்க-
வும் அவர் த�ரிவித்துளைொர்.  

அம�மவனை குறித்� வினலககு 
மமல தி்கமொ்க சனமயல் எரிவொயுனவ 
விறபனன தசய்மவொருககு எதிரொ்க 
நடவடிகன்க எடுக்கப்படும் எனவும் 
த�ரிவித்துளை அவர், அ�னன 
முனைப்பொடு தசய்வ�ற்கொ்க நு்கர்-
மவொர் 1311 என்ை இலக்கத்திறகு அறி -
விககுமொறும் அவர் ம்கடடுக த்கொண்-
டுளைொர்.

அமனததுப் ்பவா்டெவாம்லகளும்...   
ஆரம்பிக்கப்படடுளை�ொ்க ்கல்வி 

அனமச்சின் தசயலொைர் மபரொசிரி -
யர் ்கபில தபமரரொ த�ரிவித்துள -
ைொர்.   

சு்கொ�ொர மசனவ்கள பணிப்பொைர் 
நொய்கம் அதசல குணவர்த்�னவின் 
வழி்கொடடலுககு இணங்்க மநறறு 
மு�ல் அனனத்து பொடசொனல்க -
ளும் ஆரம்பிப்ப�ற்கொன தீர்மொனம் 
மமறத்கொளைப்படட நினலயில் 
சு்கொ�ொர வழி்கொடடல்்கனை முனை -
யொ்கப் பின்பறறி ்கல்வி நடவடிக -

ன்க்கனை முன்தனடுககுமொறு ச்கல 
பொடசொனல்களும் அறிவுறுத்�ப்பட -
டுளை�ொ்கவும்அவர் த�ரிவித்�ொர்.   

எவவொைொயினும் மநறறு மு�ல் 
அனனத்து வகுப்புக்கனையும் 
மநர்ந� ச்கபல மொணவர்்களும் 
பொடசொனலககு அனழப்ப�ற்கொன 
நடவடிகன்க்கள மமறத்கொளைப் -
படட�ொ்கவும் எனினும் பொடசொனல 
உணவ்கங்்கனை த�ொடர்நதும் மூடி -
வ�றகு தீர்மொனிக்கப்படடுளை -
�ொ்கவும் அவர் த�ரிவித்துளைொர். 

அம�மவனை பொடசொனல்கள வழ -
னமமபொன்று ஆரம்பிக்கப்படடுளை 
நினலயில் மொணவர்்களின் சு்கொ�ொர 
நினலனம த�ொடர்பில் அதி்க 
்கவனம் தசலுத்துவது அவசியம் 
என்றும் தபொது சு்கொ�ொர பரிமசொ� -
்கர்்கள சங்்கம் தபறமைொர்்களுககும் 
ஆசிரியர்்களுககும் அறிவுறுத்தியுள -
ைது. மமறபடி சங்்கத்தின் �னலவர் 
உபுல் மரொஹண அது பறறி த�ரி -
விகன்கயில் தபருமைவு மொணவர் -
்கள பொடசொனல்களுககு வருன்க 

�ரும் நினலயில் த்கொமரொனொ 
னவரஸ் பரவும் சூழல் அதி்கரிக்க்க -
லொம் என்றும் முனையொன சு்கொ�ொர 
நனடமுனை்கனை பின்பறறுவது 
அவசியம் என்றும் அவர் த�ரிவித் -
துளைொர்.   

்கடந� வருடம் மொர்ச் மொ�ம் 
த்கொமரொனொ த�ொறறு பரவல் 
ஆரம்பித்து மு�ல் மநறறு வனர 
மடடுப்படுத்�ப்படட அைவிமல 
பொடொசனல்கள நனடதபறைது 
குறிப்பிடத்�க்கது.  

த�வாய் அறிகுறியுளளவர்கமள அனுப்்ப...
த்கொமரொனொ னவரஸ் பரவுவன� 

�டுககும் வன்கயில் நடவடிகன்க-
்கனை மமறத்கொளை மவண்டிய 
தபொறுப்பு தபறமைொர்்களுககும் ஆசி -
ரியர்்களுககும் அத்துடன் மொணவர்்க-
ளுககும் ்கல்வித் துனை, ்கல்விசொரொ 
உத்திமயொ்கத்�ர்்களுககும் உளைது 
என்பன�யும் அந� சங்்கம் சுடடிக-
்கொடடியுளைது.  

மமறபடி அனனத்து �ரப்பினரும் 
நனடமுனையில் உளை சு்கொ�ொர 
வழிமுனை்கனை முனையொ்க பின்-
பறறி அவ�ொனமொ்க தசயறபடடொல் 
அத்�ன்கய நினலனமனய �விர்க்க 
முடியும் என்றும் அந� சங்்கம் த�ரி -
வித்துளைது.  

அம�மவனை மொணவர் ஒருவ -
ருககு பொடசொனலயில் னவத்து 

னவரஸ் த�ொறறு உறுதிப்படுத்�ப்-
படடொல் பொடசொனலயில் ஏனனய 
மொணவர்்கனை பொது்கொப்ப�ற்கொன 
நடவடிகன்கனய உடனடியொ்க 
மமறத்கொளவது அவசியம் என்றும் 
அந� சங்்கம் ம்கடடுகத்கொண்டுள-
ைது.  

பிர�ொன பொடசொனல்கள பலவற-
றில் மடடுப்படுத்�ப்படட இடங் -
்கமை ்கொணப்படுவ�ொல் ஒரு வகுப்-
பனையில் 40 மொணவர்்கள அல்லது 
அ�றகு மமறபடட வர்்கள ்கல்வி்கற-
கும் மபொது அவவொைொன வகுப்பு்க-
ளில் த்கொமரொனொ த�ொறறு ஏறபடும் 
நினல த�ொடர்பில் எச்சரிகன்கயுடன் 
தசயறபட மவண்டியது அவசியம் 
என்றும் அந� சங்்கம் அறிவுறுத்தி -
யுளைது. (ஸ) 

அரெ நிறுவனஙகளின் செ்லவினஙகமள...   
வரவு தசலவுத் திடடத்தில் முன் -

தமொழியப்படடுளை அரசொங்்கத்தின் 
தசலவு்கனை மு்கொனமத்துவப் 
படுத்தும் மடடுப்படுத்�ல்்களுககு 
மமலதி்கமொ்க இவவொறு அரச நிறு -
வனங்்களின் தசலவு்கனை குனைத் -
துக த்கொளளுமொறு அவர் ம்கடடுக 
த்கொண்டுளைொர்.  

அனமச்சரனவ பத்திரம் ஒன்னை 
சமர்ப்பித்து அ�ன்மூலம் நிதியனமச்-
சர் இந� மவண்டும்கொனை விடுத்துள-
ை�ொ்கவும் அந� வடடொரங்்கள த�ரி-
வித்�ன.  

நொடடின் தபொருைொ�ொர தநருக -

்கடினய ்கவனத்திற த்கொண்டு 
தசலவினங்்கனை குனைப்ப�ற-
்கொன பல்மவறு நடவடிகன்க்கனை 
அரசொங்்கம் முன்தனடுத்து வரும் 
நினலயில் நிதி அனமச்சர் பசில் ரொஜ-
பகச அனமச்சரனவப் பத்திரம் மூலம் 
இந� மவண்டும்கொனை விடுத்துளை-
�ொ்கவும் அந� வடடொரங்்கள மமலும் 
த�ரிவித்�ன.   ்கடந� வருடமும் 
அரசின் தசலவினங்்கள ,வீண்விர-
யங்்கள குனைக்கப்படடு பல ம்கொடி 
ரூபொ மசமிக்கப்படடது த�ரிந�ம�. 
ஜனொதிபதியும் �னது தசலவினங் -
்கனை குனைத்திருந�ொர்.(ஸ) 

டிப்்பர் − - ்னியவார் ்பஸ்...  
மூதூர் �ை னவத்தியசொனலயில் 

அனுமதிக்கப்படடுளை�ொ்க மூதூர் 
தபொலிஸொர் த�ரிவித்�னர்.   

அம்பொனையிலிருநது திரும்கொண-
மனல மநொககி பயணித்� �னியொர் 
பஸ்  டிப்பர் ர்க வொ்கனத்துடன் 
மநருககு மநர் மமொதியதில் இவவி -
பத்து இடம்தபறறுளைது. இவவி-
பத்தினனயடுத்து திரும்கொணமனல 
மடடக்கைப்பு வீதியுடனொன மபொக-
குவரத்து சுமொர் ஒரு மணிமநரம் 
�னடபடடிருந�து. மடிப்பர் வொ்கன 

சொரதி படு்கொயங்்களுடன் வொ்கனத் -
தில் சி ககுண்டு �வித்�ன�யடுத்து 
சுமொர்  அனர மணி மநரம் தபொது-
மக்க ள மபொரொடி டிப்பர் வொ்கனச் 
சொரதினய டிப்பரிலிருநது இழுத்த�-
டுத்து மீடடனம குறிப்பிடத்�க்கது. 
விபத்தில் படு்கொயமனடந� அனன-
வரும் மூதூர் �ை னவத்தியசொனல-
யில் அனுமதிக்கப்படடுளைதுடன் 
சம்பவம் த�ொடர்பிலொன மமலதி்க 
விசொரனண்கனை மூதூர் தபொலிஸொர் 
மமறத்கொண்டு வருகின்ைனர்.  

்பகல தவமளகளில மின் சவடடு...
குறிப்பிடடுளைொர்.
நுனரச்மசொனல மின் உறபத்தி 

நினலயத்திலிருநது உறபத்தி தசய்-
யப்படும் 300 தம்கொமவொட மின்சொர 
இழப்பு ்கொரணமொ்க, நொடடில் 
மின்சொர விநிமயொ்கம் �றமபொது எரி-
தபொருளில் �ங்கியுளைது.

இநநினலயில், நிலக்கரி �டடுப் -
பொடு ஏறபடடொல் மின்தவடடு 

ஏறபட வொய்ப்புளை�ொ்கவும் அவர் 
குறிப்பிடடுளைொர்.

எவவொறிருப்பினும் நொைொந�ம் 
இரண்டனர மணித்தியொலங்்களுககு 
மின் தவடடினன அமுல்படுத்� 
தபொதுப்பயன்பொடடு ஆனணககுழு, 
இலங்ன்க மின்சொர சனபககு மநறறு 
அனுமதி வழங்கியிருந�னம குறிப்-
பிடத்�க்கது.

தும்றமுக �கர  �ம்ட்பவாம்...
இலங்ன்க சீன 65 வருட நினைவு 

ரொஜ�நதிர ரீதியிலொன வரலொறறு 
புன்கப்படதமொன்னை ்கண்டு்களிக்க-
வும் சந�ர்ப்பம் வழங்்கப்படடுளைது. 
அத்துடன் மரீனொ வனலயத்திறகுள 
புதி�ொ்க நிர்மொணிக்கப்படடுளை 
இலகு படகுத்�லத்ன�யும் மக்கள 
பொர்னவயிட முடியும்.  மநறறும் 

தபருமைவு மக்கள புதிய நனடப்பொ-
ன�யில் பயணித்� நினலயில் அந�ப் 
பயணம் தபருமகிழ்ச்சியளிப்ப�ொ்க-
வும் பல்மவறு இன்னல்்களுககு மத்தி-
யில் வொழும் நினலயிலும் இத்�ன்கய 
அழகிய ்கொடசி்கனைப்பொர்னவயிடு-
வது மனதிறகு மகிழ்ச்சியளிககின்ைது 
என்றும் த�ரிவித்துளைனர். 

ெப்புகஸ்கந் நிம்லயம் ஜனவரி...
எரிசகதி அனமச்சு த�ரிவித் -

துளைது.
இம்மொ�ம் 23ஆம் தி்கதி ்கச்சொ 

எண்தணய் த�ொகுதி இலங்ன்கககு 
வரவுளை�ொ்க எரிசகதி அனமச்சின் 
தசயலொைர் ம்க.டி.ஆர்.மவொல்்கொ 
த�ரிவித்துளைொர்

இ�னன அடுத்து சப்பு்கஸ்்கந� 
சுத்தி்கரிப்பு நினலயத்தின் தசயற-
பொடு்கனை மீை ஆரம்பிக்க நடவ-
டிகன்க எடுக்கப்படும் எனவும் அவர் 
மமலும் த�ரிவித்�ொர்.

நொடடில் நிலவும் அநநிய 
தசலொவணி தநருக்கடி ்கொரணமொ்க 
்கச்சொ எண்தணனய த்கொளவனவு 
தசய்வதில் ஏறபடட சிரமங்்கள ்கொர-
ணமொ்க சப்பு்கஸ்்கந� எண்தணய் சுத்-
தி்கரிப்பு நினலயம் ஜனவரி 03 ஆம் 
தி்கதி �ற்கொலி்கமொ்க மூடப்படடது.

எவவொைொயினும், சபு்கஸ்்கந� சுத்-
தி்கரிப்பு நினலயம் �ற்கொலி்கமொ்க 
மூடப்படடொலும் நொடடில் எரிதபொ-
ருள �டடுப்பொடு ஏறபடொது என எரி -
சகதி அனமச்சு உறுதியளித்துளைது.

த்ர்்ல �்டததுவம்தய... 
்கருத்துத் த�ரிவித்� மபொம� அவர் 

இ�னன த�ரிவித்�ொர்.  
 உளளூரொடசி மன்ைத் ம�ர்�ல் 

இன்று வர்த்�மொனியில் தவளியி-
டப்படடு ஒரு வருடத்திறகு ஒத்தி -
னவக்கப்படப் மபொவது த�ொடர்பில் 
்கருத்துத் த�ரிவித்� அவர் �மது 

்கொலத்தில் அதி்கொர மபொடடி ்கொரண-
மொ்கமவ ம�ர்�ல் �ொம�மொன�ொ்க 
த�ரிவித்�ொர். பொரொளுமன்ைத்தில் 
�மது ்கடசிககு தபரும்பொன்னம 
பலம் இருக்கவில்னல என்றும் அர -
சியல் தநருக்கடி நினல இருந��ொ்க -
வும் கூறினொர். (பொ) 

"ஒமிக்தரவான்" மவரமை ்பரப்பிய... 
விதித்துளைது. ம்கொவிட த�ொறறி -

யுளைனம குறித்து அறிவிக்கொ� குற -
ைச்சொடடின் கீழ் மொரவில நீதிமன்ைத்-
தினொல் 12 ஆயிரம் ரூபொய் அபரொ�ம் 
விதிக்கப்படடுளைது.

இந� �ம்பதி ்கடந� மொ�ம் 5ஆம் 
தி்கதி த�ன்னொபிரிக்கொ நொடு்களுககு 

பயணம் மமறத்கொண்டு இலங் -
ன்கககு வருன்கத்�நதுளைனர்.

அத்துடன் குறித்� இருவரும் 
ம்கொவிட �டுப்பூசி தபறறுக த்கொள-
ைொமல் தவளிநொடடு பயணங்்கள 
மமறத்கொண்டுளைனமயும் த�ரிய-
வநதுளைது.

பூெகர் உட்ப்ட குடும்்பத்வமர... 
30−40 வயதுககு இனடப்படடவர்-

்கமை இவவொறு ன்கது தசய்யப்பட-
டுளை�ொ்க தபொலிஸொர் த�ரிவித்� -
னர்.

மலொரன்ஸ் தசல்வநொய்கம்

சனமயல் எரிவொ -
யுனவ அதி்க வினலககு 
விறமபொனர ன்கது தசய்யும் 
வன்கயில் நொடைொவிய 
ரீதியில் சுறறிவனைப்புக 
்கனை மமறத்கொண்டு வருவ -
�ொ்க நு்கர்மவொர் பொது்கொப்பு 
அதி்கொர சனப த�ரிவித் -
துளைது.

சனமயல் எரிவொயு விநி -
மயொ்கத்தில் ஏறபடடுளை 
தநருக்கடி நினலனய வொய்ப் 
பொககிகத்கொண்டு சில வர்த் -
�்கர்்கள சனமயல் எரிவொ-
யுனவ அதி்க வினலககு 
விறபது த�ொடர்பில் நு்கர் -
மவொர் பொது்கொப்பு அதி்கொர 
சனபககு முனைப்பொடு்கள 

கினடத்து வருவ�ொ்கவும் 
அந� அதி்கொர சனபயின் 
�னலவர் சொந� திசநொயக்க 
த�ரிவித்துளைொர்.

நொடைொவிய ரீதியில் அவ -
வொைொன சுறறி வனைப்புக-
்கனை மமறத்கொளவ�ற்கொ்க 
பல குழுக்கள அனமக்கப் -
படடுளை�ொ்கவும் அவர் 
த�ரிவித்�ொர்.

அ�றகிணங்்க அதி்க 
வினலயில் சனமயல் எரி -
வொயுனவ விறமபொருககு 
எதிரொ்க அதி்கொரசனபயின் 
சடடங்்களுககு அனமய 
சடட நடவடிகன்க மமற -
த்கொளைப்படும் என்றும் 
அவர் மமலும் த�ரிவித்துள -
ைொர்.(ஸ)

அதிகரித்த விலைக்கு சலையல் எரிவாயு:  
நாடளாவிய ரீதியில் சுற்றிவலளப்புக்கள்
நுகர்வோர அதிகோர சபையின் தபைவர ததரிவிப்பு புதுக்குடியிருப்பில் சஜித் உபர  

மொங்குைம் குரூப் நிருபர் 

ஐககிய மக்கள சகதியின் அரசொங்்கத்ன� நிச்-
சயம் உருவொககுமவொம் எனவும் அதில் இந� 
அரசொங்்கத்�ொல் திடடமிடடு நிறுத்�ப்படட 
வீடு்கள மொத்திரமல்லொது அனனத்து மக்களி-
னதும் வீடறை பிரச்சினனனய தீர்ப்மபொம் என 
ஐககிய மக்கள சகதியின் �னலவரும்  எதிர்க -
்கடசித் �னலவருமொன சஜித் பிமரம�ொச புதுக -
குடியிருப்பில் மக்கள மத்தியில் த�ரிவித்�ொர்.  

வடககு மொ்கொணத்துக்கொன விஜயத்ன� 
மமறத்கொண்டுளை சஜித் பிமரம�ொச மநறறு 
முல்னலத்தீவு மொவடடத்திறகு விஜயம் 
மமறத்கொண்டு பல்மவறு நி்கழ்வு்களிலும் பங்-
த்கடுத்�ொர். 

 மநறறு முல்னலத்தீவு மொவடடத்தின் புதுககு -
டியிருப்பு பிரம�சத்திறகுடபடட மவணொவில் 
பகுதியில் மக்கள சநதிப்பு ஒன்றில் சஜித் பிமர-
ம�ொஸ  ்கலநது த்கொண்டொர்.  

மவணொவில் முத்துமொரி அம்மன் ஆலய 
வைொ்கத்தில் இடம்தபறை குறித்� மக்கள சந-

திப்புககு வருன்க �ந� சஜித் பிமரம�ொஸ,  
முத்துமொரியம்மன் ஆலயத்தில் வழிபொடு்க -
ளில் ஈடுபடடன� த�ொடர்நது மக்கள மத்தி-
யில் உனர நி்கழ்த்தினொர்.  

இங்கு  அவர்  த�ொடர்நது  உனர நி்கழ்த்து-
ன்கயில்; முல்னலத்தீவு மொவடடத்தில் நொன் 
வீடனமப்பு அனமச்சரொ்க இருந� ்கொல்கட -
டத்தில் ்கடடம் ்கடடமொ்க அனனத்து மக்க-
ளுனடய வீடடு பிரச்சினன்கனையும் தீர்ககும் 
மு்கமொ்க பல்மவறு வீடடுத் திடடங்்கனை 
தசயல்படுத்தி வநம�ன் . ஆனொல் �றமபொது 
ஆடசிககு வநதுளை அரசொங்்கம் குறித்� வீட-
டுத்திடடங்்கனை திடடமிடடு �டுத்து நிறுத் -
தியுளைது.  ஐககிய மக்கள சகதியினுனடய 
அரசொங்்கமொனது உருவொக்கப்படும் அன� 
நொங்்கள உருவொககுமவொம் அந� அரசொங்்கத்-
தில் இவவொறு நிறுத்�ப்படட வீடடுப் பிரச்சி-
னன்கள மடடுமல்ல வீடறை அனனத்து மக -
்களினதும் வீடடு பிரச்சினனனய நிச்சயமொ்க 
தீர்க்கப்மபொம் என த�ரிவித்�ொர்.  

ஐக்கிய மக்்கள் சக்தி அரசச  
நிசசயம் உருவாக்குவவாம்  
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களுத்துறை நகர சறை பிரதேசத்திற்குடைட்ட ேர்மாரமா் 
விகமாறர வீதியிலிருந்து கசதசரிவத்றே பைமாது ்யமான 
வீதி வறரயமான சு்மார 700 மீட்டர வீதி சு்மார 4.5 மில் -
லியன் பசலவில் கமாைட வீதியமாக புனரற்ப்பு பசய் -
யப்ைடடுள்ளது.   

பைமாதுஜன பைரமுன களுத்துறை நகர சறை தவட -
ைமா்ளர அன்ைமார ைமாரமாளு்ன்ை உறுப்பினர ்ரஜமான் 
ைளீலி்டம் விடுத்ே தவண்டுதகமாளின் தைரில் இவ்வீதி 
கமாைட வீதியமாக அண்ற்யில் புனரற்ககப்ைடடுள -
்ளது.   இவ்வீதிப்புனரற்ப்புககு நிதியுேவி வழங்கிய 
பநடுஞசமாறலகள அற்சசர தஜமான்்ஸ்டன் பைரனமாண் 
த்டமா ்ற்றும் இரமாஜமாங்க அற்சசர நி்ல் லமான்்மா 
ஆகிதயமாருககும் ைமாரமாளு்ன்ை உறுப்பினர நன்றி 
பேரிவித்துள்ளமார.

இந்நிகழ்வில்       முன்னமாள த்ல் ்மாகமாண சறை 
உறுப்பினர தரமாஹண அதைகுணவரேன உடை்ட பிரமு -
கரகளும் கலந்து சிைப்பித்ேனர. 

களுத்துறை தர்மாரமா் விகமாறர வீதிக்கு 
கமாபட்; ்ர்மான் எம்.பிக்கு நன்றி   

முல்றலத்தீவு ்மாவட்டத்தில் வறுற்க-
தகமாடடின் கீழ் வமாழும் வீ்டற்ை குடும்ைங்களுககு 
வீடடுத்திட்டம் அற்த்துக பகமாடுககும் முயற்-
சியில் ஜககிய ்ககள சகதியின் முல்றலத்தீவு 
்மாவட்ட பிரேமான அற்ப்ைமா்ளர முத்துககு்மார-
சமாமி  லகசயன் ஈடுைடடுள்ளமார. 

 முல்றலத்தீவு ்மாவட்டத்தில் கிரமா்த்திற்கு 
ஒரு வீடு என்ை திட்டத்தின் கீழ் ஆேரசம்  அைக-
கட்டற்ள ஊ்டமாக 100 வீடுகள அற்த்துகபகமா-
டுககப்ை்டவுள்ளன.

இத்திட்டத்தின் முேற்கட்ட்மாக முத்துஜயன்-
கடடு ஜீவநகர கிரமா்த்தில் தநற்று இேன்  ஆரம்-
ைநிகழ்வு  நற்டபைற்ைது. 

அடிககல் நமாடடும் நிகழ்வில் ஜககிய ்ககள 
சகதியின் முல்றலத்தீவு ்மாவட்ட பிரேமான 
அற்ப்ைமா்ளர லகசயன் முத்துககு்மாரசமாமி  
புதுககுடியிருப்பு பிரதேச சறை உறுப்பினர 
மு.முகுந்ேகஜன், ஜககிய ்ககள சகதியின் 
இறணப்ைமா்ளர நிஷமாம் ஜ்மால்டீன் ்ற்றும் 
கிரமா் அலுவலர நன்னீர மீன்பிடி சங்கத்தின் 
உறுப்பினரகள,கிரமா் ்ட்ட அற்ப்புககளின் 
பிரதிநிதிகள, கிரமா் ்ககள உளளிட்ட ைலர  
கலந்துபகமாண்்டனர. 

முலறலைத்தீவு ்மாவட்்டத்தில வீ்டற்ப்புத்திட்்டம்

ஷமாதுலிய்யமா ேரீககமாவின் கலீைத்துல் குலைமா-
வும் முன்னணி இ்ஸலமாமிய அறிஞரகளில் ஒரு-
வரு்மான ப்ௌலவி தஜ. அப்துல் ஹமீத் ைஹ்ஜி-
யின்  ்றைவு குறித்து மு்ஸலிம் இயககங்களின் 
கூட்டற்ப்ைமான மு்ஸலிம் கவுன்ஸில் அேன் 
ஆழ்ந்ே அனுேமாைத்றேத் பேரிவிககின்ைது.

்ரஹஹும் அப்துல் ஹமீத் நமான்கு ேசமாப்ேங்க-
ளுககு த்லமாக ஷமாதுலிய்யமா ேரீககமாவின் கலீைமா-
வமாகப் ைணிபுரிந்து, அந்ே அற்ப்புககு முன்்மா-
திரியமான ேறலற்த்துவம் வழங்கினமார.

'கலீபத்துல் குலபாவின் 
வாழ்வு  முன்்ாதிரிமிககது'
முஸ்லிம் கவுன்ஸில் அனுதவாபம்

fy;gpl;b gpuNjr rigf;F chpj;jhd Eiur;Nrhiy nghUshjhu kj;jpa epiyaj;jpd; fpof;F tshfj;jpYs;s 

jpwe;j fl;blj;jpy; 16 fil miwfis epWtp khj thlif mbg;gilapy; Fj;jifiag; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhfTk;> 

fy;gpl;b flw;gil Kfhkpw;F Kd;dhYs;s Gjpa tHj;jfj; njhFjpapd; Nky; khbapy; 10 fil miwfis epWtp 

khj thlif mbg;gilapy; toq;Ftjw;fhfTk; Kj;jpiuaplg;gl;l tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. xt;nthU 

fil miwf;Fk; &gh 500>000.00 ,w;fhd epue;ju itg;Gj; njhif (Key Money) nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

2022.01.07 Kjy; 2022.01.26 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 8.30 Kjy; gp.g. 3.00 tiu tpiykDg;gbtq;fs; 

toq;fg;gLtJld; mit 2022.01.27 md;W gp.g. 1.30 tiu kPz;Lk; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;L md;iwa jpdk; gp.g. 1.30 

,w;F jpwf;fg;gl;L ghprPyid Nkw;nfhs;sg;gLk;.

tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;Sk; Ntisapy; &gh 20>000.00 gbtf; fl;lzk; kw;Wk; &gh 100>000.00 

,w;fhd tpiykDg; gpizj; njhifnahd;W nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s kPsspf;fg;gLk; tpiykDg;gpizj; njhif kw;Wk; kPsspf;fg;glhj 

gbtf; fl;lzj;ijAk; nrYj;jp> fy;gpl;b> gpuNjr rigapd; gpujhd mYtyfj;jpy; khj;jpuk; toq;fg;gLk; 

tpz;zg;gg;gbtj;ij gpioapd;wpAk; njspthfTk; g+uzg;gLj;jp ~nrayhsH> fy;gpl;b gpuNjr rig> fy;gpl;b| vd;w 

Kfthpf;Fg; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; my;yJ fy;gpl;b gpuNjr rigapd; gpujhd mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

ngWifg; ngl;bapw; NrHj;jy; Ntz;Lk;.

ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Mff;Fiwe;j khjhe;j Nfs;tpf;F> Nkw;gl;l Nfs;tpf;fhd tpiykDitr; 

rkHg;gpf;Fk; tpiykDjhuH> rpj;jpfukhd tpiykDjhuH vdf; fzpf;fg;gLthH.

fil miw ,yf;fk;

Mff;Fiwe;j 

khjthlif 

(Mff; 

Fiwe;j 

Nfs;tp) &gh

tpiykDg; 

gbtf; 

fl;lzk; &gh.

kPsspf;fg;gLk; 

tpiykD 

itg;Gj; 

njhif &gh

cj;Njr fil miwfspd; 

tpguf; Fwpg;Gf;fs;

ePsk; mfyk;
tp];jPuzk; 

r. mb

Eiur;Nrhiy nghUshjhu 

kj;jpa epiyaj;jpd; ,yf;fk; 

F01 Kjy; F16 tiuahd 

fil miw xd;wpw;F (1)

4>000.00 20>000.00 100>000.00 29| 09|| 9| 02|| 272.70

fy;gpl;b flw;gil Kfhkpw;F 

Kd;dhy; Gjpa tHj;jfj; 

njhFjpapd; Nky; khb fil 

,yf;fk; 01

4>000.00 20>000.00 100>000.00 24| 00|| 14| 00|| 336.0

fy;gpl;b flw;gil Kfhkpw;F 

Kd;dhy; Gjpa tHj;jfj; 

njhFjpapd; Nky; khb fil 

,yf;fk; 02 Kjy; 10 tiu

4>000.00 20>000.00 100>000.00 24| 00|| 10| 00|| 240.0

Nkw;gb tpiykD njhlHghd ,Wjpj;jPHkhdnkLf;Fk; chpik ngWiff; FOtpw;F chpj;jhtJld;> Nkyjpf 

tpguq;fs; kw;Wk; epge;jidfis mYtyf Ntiy Neuq;fspy;> fy;gpl;b gpuNjr rigapd; gpujhd mYtyfj;jpy; 

Neubahf my;yJ gpd;tUk; njhiyNgrp ,yf;fq;fspd; %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

032-2260275 / 032-2260274

V.vk;. ,d;/gh];>

jiytH>

fy;gpl;b gpuNjr rig

2022Mk; Mz;bw;fhd tpiykDf;Nfhuy; -fy;gpl;b gpuNjr rig

,yq;if jphpNgh\ ypkpl;ll;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

,yq;if jphpNgh\ ypkpl;ll;bw;F 

1500 nk.njh. ,wf;Fkjp

nra;ag;gl;l Nrhsj;jpw;fhd ngWif

Bid No. SLTL/TB/01/2022
1.  ,yq;if jphpNgh\ ypkpl;ll;bw;F ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l 

1500 nk.njh. Nrhsj;ij toq;Ftjw;fhf jFjpAs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; 

(cah; kl;lk;) Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;.

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

Kiwik %yk; elhj;jg;gLk;. 

3.  xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhd jFjpf;fhf> tpiykDjhuuhdth; 

mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; 

2007 Mk; Mz;bd; 7 Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; fPo; 

$l;bizf;fg;gl;ltuhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy 

,yq;if jphpNgh\ ypkpl;ll;bd; rpNu\;l KfhikahshplkpUe;J 

Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 3 kzpf;Fkpilapy; 

ngw;Wf; nfhs;syhk;. njhiyNgrp ,yf;fq;fs;: 011 2236 588/  
011 2237 418.

5.  2022.01.31 Mk; jpfjpad;W tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 

9 kzpf;Fk; gp.g. 3 kzpf;Fkpilapy; nuhf;fg; gzj;jpy; 

kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 25>000 &ghitr; nrYj;jpa 

gpd;dh;> nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshpdhy; toq;fg;gl;l 

gprpV-3 gbtj;Jld; fPNoAs;s Kfthpf;F vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> [h-vy> fg;Gtj;j> 

ePh;nfhOk;G tPjp> j.ngl;b 17> ,yq;if jphpNgh\ ypkpl;ll;bd; 

rpNu\;l KfhikahshplkpUe;J Mq;fpy nkhopapYs;s 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw 

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

6.  2022.02.01 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F my;yJ mjw;F 

Kd;duhf fPNoAs;s Kfthpapy; tpiykDf;fs; xg;gilf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

tpiykDf;fs; mitfis jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J 91 

ehl;fSf;F mjhtJ 2022.02.01 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.05.03 

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

7.  midj;J tpiykDf;fSk; 1>912>500 &gh ngWkjpahdJk; 

kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lJk; ,yq;ifapy; 

nraw;gLk; th;j;jf tq;fpnahd;wpypUe;J toq;fg;gl;l 

tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. tpiykDg;gpizapd; nry;YgbahFk; fhykhdJ 

tpiykDf;fis jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J mjhtJ 2022.02.01 Mk; 

jpfjpapypUe;J 2022.05.31 Mk; jpfjp tiuAk; 119 ehl;fSf;F 

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

8.  NkNy Fwpg;gpl;Ls;s Neuj;jpd; gpd;dh; fPNoAs;s Kfthpapy; 

mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; cldbahfNt 

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; (2022.02.01 Mk; jpfjpad;W gp.g. 

2.30 kzpf;F).

NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s KfthpahdJ gpd;tUkhW:

jiyth;>

cah; kl;l ngWiff;; FO>

,yq;if jphpNgh\ ypkpl;ll;>

j.ngl;b 17>

fg;Gtj;j> [h-vy.

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 fhiuefu; gpuNjr 

rigapd; ntw;wplkhfTs;s cg jtprhsiu Nju;e;njLg;gjw;fhd 

$l;lk; 2022.01.26 Mk; jpfjp fhiy 10.00 kzpf;F fhiuefu; 

gpuNjr rigapd; kz;lgj;jpy; $l;lg;gLk; vd;gij ,j;jhy; 

mwpaj;jUfpd;Nwd;.

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

cs;;@uhl;rp Mizahsu;>

tlf;F khfhzk;

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

tlf;F khfhzk;>

KjpNahu; ,y;y tshfk;>

A9 tPjp> ifjb> aho;g;ghzk;.

10.01.2022



8

2022 ஜனவரி 11 
செவவவாய்க்கிழமை

ஓமந்தை விஷேட நிருபர்

வவுனியா ்வத்தியசா்ையினூ -
டாக நடமாடும் ஷச்வயயான்று 
வி்ைவில் ஆைம்பிககபபடவுள்ள -
தைாக ்வத்தியசா்ை பணிபபா்ளர் 
்வத்தியகைாநிதி க.ைாகுைன் யதைரி-
வித்தைார். 

இது யதைாடர்பில் அவர் கருத்து 
யதைரிவிக்கயில்,

வட மாகாண ஆளுநரின் சிநதை-
்ைககு அ்மய மாகாண சுகாதைாை 
அ்மச்சின் யசயற்திடடத்தின் 
ஊடாக நடமாடும் ்வத்திய ஷச்வ -
யயான்று வவுனியா ்வத்தியசா்ை-
யிலும் ஆைம்பிககபபடவுள்ளது. 

எதிர்வரும் ்தைபயபாஙகல் திைத்-
தைன்று இச்யசயற்திடடம் வவுனியா 

் வ த் தி ய ச ா ் ை யி ல் 
ஆைம்பிககபபடவுள்ளதைாக 
்வத்தியசா்ை நிர்வாகம் 
யதைரிவித்துள்ளது.  இவஷவ -
்ைத்திடடத்தின் ஊடாக 
நீணட காை ஷநாய் யதைாற் -
றுககுள்ளாைவர்கள, ஷநாய் 
தைாககத்திைால் படுக்க-
யில் உள்ளவர்கள, விஷசட 
ஷ தை ் வ க கு ரி ய வ ர் க ள , 
்வத்தியசா்ைககு வநது சிகிச்்ச 
யபறுவதில் கடும் சிைமத்்தை எதிர்-
யகாளபவர்கள  பய்ை  யபற முடியும் 
எை யதைரிவிககபபடடுள்ளது. 

ஷமற்குறித்தை ஷநாயா்ளர்களுககு 
வீடுகளுககு வநது வவுனியா ்வத்-
தியசா்ை மருத்துவ குழுவால் 
சிகிச்்ச வழஙகபபடவுள்ள 

நி்ையில் குறித்தை திடடத்-
தினூடாக அவசை ஷநாயா -
்ளர்களுககாை சிகிச்்ச 
வழஙகபபடாது என்ப-
தை்ை மககள அறிநது-
யகாள்ள ஷவணடும் என்ப -
துடன் அவர்கள வவுனியா 
்வத்தியசா்ை்யஷய 
நாட ஷவணடும் எைவும் 
அவர் யதைரிவித்தைார். 

இஷதைஷவ்்ள குறித்தை திடடத்திற்-
காக விஷசட யதைா்ைஷபசி இைக-
கம் வி்ைவில் ஊடகஙகளுடாக 
வழஙகபபடவுள்ளதுடன் யதைா்ை-
ஷபசிககு வரும் அ்ழபபுகளின் 
ஒழுஙகிஷைஷய ஷநாயா்ளர்களுககாை 
ஷச்வயும் ஷமற்யகாள்ளபபடும் 
எைவும் யதைரிவித்தைார். 

வவுனியா வவத்தியசாவை ஊடாக
நடமாடும் வவத்திய சசவவ

யாழ். விஷசட நிருபர்

யாழ்பபாணத்தில் ந்டயபற்ற 
4 ஆவது உைகத் தைமிழாைாய்ச்சி 
மாநாடடில் யகால்ைபபடடவர்-
களின் 48 ஆவது நி்ைவு திைம்   
ஷநற்று  அனுஷ்டிககபபடடது.

இம்மாநாடடில் யகால்ைபபட -
டவர்களின்  நி்ைவாக, யாழ்பபா -
ணம் முற்றயவளியில் அ்மககப-
படடுள்ள நி்ைவாையத்தில் இநதை  
நி்ைவஞசலி நடத்தைபபடடது.

இதைன்ஷபாது அைசியல் கடசி 
பிைதிநிதிகள யபாது மககள கைந -
துயகாணடு அஞசலி்ய யசலுத்தி -
ைர்.

1974 ஆம் ஆணடு ஜைவரி மாதைம் 3 
ஆம் திகதி யதைாடககம் 10 ஆம் திகதி 
வ்ை யாழ். வீைசிஙகம் மணடபத்-
தில் ந்டயபற்ற நான்காவது உைக 
தைமிழ் ஆைாய்ச்சி மாநாடடின் இறு -

திநாள விருநதுபசாை ்வபவத்தின் 
ஷபாது வன்மு்றக கும்பயைான்-
றிைால் நடத்தைபபடட தைாககுதைலில் 

மாநாடடில் கைநதுயகாணடிருநதை 11 
ஷபர் யகால்ைபபடடிருநதை்ம குறிப -
பிடத்தைககது. 

உைகத் தமிழாராய்ச்சி மாநாட்டில் 
ககால்ைப்பட்டவரகளின் நிவைவு திைம்

புதுககுடியிருபபு விஷசட நிருபர் 

முளளியவ்்ளயில் பூதைன் வயல் 
கிைாமத்தில் அ்டயா்ளம் காணப-
படாதை நி்ையில் மீடகபபடட 
யபணணின் சடைம் உறவிைர்க-
்ளால் அ்டயா்ளம் காணபபடடுள-
்ளது.   

உயிரிழநதைவர் முளளியவ்்ள 
பூதைன்வயல் கிைாமத்்தைச் ஷசர்நதை 
36 வயது்டய ஷயாகைாசா றாஜினி 
என்ற இைணடு பிள்்ளகளின் தைாய் 

எை உறவிைர்க்ளால் அ்டயா்ளம் 
காணபபடடுள்ளது. இகயகா்ை 
சம்பவம் யதைாடர்பில் யபாலிஸார் 
ஷமற்யகாணட விசாை்ணகளில் சந -
ஷதைகநபர் ஒருவர் ்கதுயசய்யபபட-
டுள்ளார்.   சநஷதைக நபர் கிளியநாச்-
சி்யச் ஷசர்நதை 33 வயது்டயவர் 
எை யதைரியவருகின்றது.   

இச்சம்பவம் யதைாடர்பில் 
யபாலிஸார் ஷமைதிக விசாை்ண-
க்்ள ஷமற்யகாணடு வருகின்றைர்.   

முள்ளியவளையில் குடும்ப  
ப்பண் சடலமாக மீட்பு   

சாவகச்ஷசரி விஷசட நிருபர்  

யதைன்மைாடசிப பிைஷதைச யசயைா -
்ளர் பிரிவுககுடபடட 60 கிைாமஙக-
ளில் 120 மில்லியன் ரூபாய் ஒதுககீட-
டில் 60 கிைாமிய வீதிகள யகாஙகிறீட 
வீதிக்ளாக அபிவிருத்தி யசய்யபபட-
வுள்ளது.   

கிைாமிய வீதிகள மற்றும் ஏ்ைய 
உடகடட்மபபு வசதிகள இைா-
ஜாஙக அ்மச்சின் நிதி ஒதுககீடடில் 
யாழ். மாவடட பாைாளுமன்ற உறுப -
பிைரும், அபிவிருத்தி ஒருஙகி்ணப-
புக குழுத் தை்ைவருமாை அஙகஜன் 
இைாமநாதைனின் சிபாரிசில், வீதி 
அபிவிருத்தி அதிகாைச்பயிைரின் 
ஷநைடிக கணகாணிபபில் 60கிைாமிய 
வீதிகள புைை்மககபபடுகின்றை.  

அநதைவ்கயில் நுணாவில் கிழககு 
கிைாமத்தில் யசகடி வாய்ககால் 
இைணடாம் ஒழுங்க, கல்வயலில் 
மாணாவ்்ள முதைைாம் குறுககு 
ஒழுங்க, சாவகச்ஷசரி வடககில் 
ஆசிரியர் வீதி கி்்ள ஒழுங்க,  

யதைன்மடடுவிலில் முருகமூர்த்தி 
வீதி,இைாமாவில் கிைாமத்தில் 
மருதைடி சிவன் ஷகாவில் வீதி, எழு-

துமடடுவாழ் வடககில் மன்ைன்-
குறிச்சி இைணடாம் ஒழுங்க, 
அல்ைா்ையில் தைா்்ளயடி அம்மன் 
வீதி,்கதைடி நுணாவிலில் ்வைவர் 
ஷகாவில் மூன்றாம் ஒழுங்க,-
நாவற்காடடில் யசல்ைபபா வீதி 
யநல்லிபபு்ளம் இ்ணபபு ஒழுங-
்க,மநதுவில் கிழககில் மநதுவில் 
கிழககு ஊயைல்்ை வீதி,மடடுவில் 
மத்தியில் அம்மன் வீதி நாவைடி 
இ்ணபபு வீதி, மடடுவில் கிழககில் 
வஙக்ளா வீதி,்கதைடி யதைன் கிழககில் 
ஊற்றல் மயாை வீதி,மணடுவிலில் 
மருதைடி வைது பகக முதைைாம் ஒழுங-
்க,மீசா்ை கிழககில் பா்ையடிப 
பிள்்ளயார் கி்்ள வீதி, நுணாவில் 
மத்தியில் சிவன் ஷகாயில் வீதி,நுணா-
வில் ஷமற்கில் தைா்்ளயடி அம்மன் 
வீதி,ஷகாவிற்குடியிருபபு கடல் கிைா-
மத்தில் ஊயைல்்ை கடல் நான்காம் 
ஒழுங்க, மீசா்ை ஷமற்கில் கைக-
சுநதைைம் வீதி,சஙகத்தைா்ையில் பசு-
பதியார் வீதி, சாவகச்ஷசரி நகரில் 
யென்்ஸமன் குறுககு வீதிகள, குட-
மியன் கிைாமத்தில் சகதி ஆைய வீதி, 
கைம்்பககுறிச்சியில் அடம்பன் 

தைாழ்வு வீதி,வைணி இயற்றா்ையில் 
க்ைவாணி முன்பளளி வீதி, வைணி 
வடககில் டச் வீதி, மாஷசரியில் க்ை-
மகள சைசமூக நி்ைய வீதி, இ்டக-
குறிச்சியில் டச் வீதி, தைாவ்்ள 
இயற்றா்ையில் மல்லிககிைாய் 
வீதி, மநதுவில் ஷமற்கில் ஷகர்வ்்ள 
வீதி, மநதுவில் வடககில் ஷகைத்து 
வீதி, சைசா்ை யதைற்கில் சிைகபபுை 
வாய்ககால் வீதி,சைசா்ை வடககில் 
ஐயைார் ஷகாவில் வீதி,மடடுவில் 
வடககில் பாடசா்ை வீதி,சநதிைபு-
ைம் கிைாமத்தில் யசல்ைபபிள்்ளயார் 
கம்ப்்ள இ்ணபபு வீதி, ்கதைடி 
வடககில் சாமித்தை்ை அன்ைமார் 
ஷகாவில் வீதி,்கதைடி கிழககில் நவ-
புைம் யதைற்கு வீதி, ்கதைடி மத்தியில் 
முகரியாம்கு்ள வீதி,்கதைடி யதைற்கில் 
ஈவி்ைபபிடடி மயாை வீதி,்க-
தைடி ஷமற்கில் கல்ைாகம் இ்ணபபு 
வீதி,மடடுவில் நுணாவிலில் ஆஞ-
சஷையர் ஷகாவில் வீதி,மீசா்ை 
வடககு இைாமாவில் கிைாமத்தில் 
யதைருஷவாைம் பிள்்ளயார் வீதி,யகா-
டிகாமம் வடககில் ஷவவில் மயாை 
குறுககு வீதிகள,யகாடிகாமம் மத்தி-

யில் சுைடடிக கு்ள வீதி,யகாடிகாமம் 
யதைற்கில் மருதைடி உ்டயார் வீதி,உ-
சனில் வீைபத்திைர் ஷகாவில் வீதி,மி-
ருசுவில் வடககில் சந்தை வீதி,மிரு-
சுவில் யதைற்கில் ப்ழய வாய்ககால் 
வீதி,கைம்பகத்தில் காத்தைான் யசடடி 
வீதி,எழுதுமடடுவாழ் யதைற்கில் 
யகாவ்வககடடி இ்ணபபு வீதி,-
பாைாவியில் கார்த்தி்கப பிள-
்்ளயார் வீதி,விடத்தைற்ப்்ளயில் 
சஙககக்ட வீதி,யகற்ஷபலியில் 
சாணன்சாடடி வீைபத்திைர் வீதி,-
யவள்ளாம்ஷபாககடடியில் டாகடர் 
கந்தையா வீதி,கச்சாயில் ஷகாட்ட-
யடி காளி ஷகாவில் வீதி,்கதைடி 
நாவற்குழியில் க்ையாபைணம் 
ஷகாட்ட வீதி,மறவன்புஷைாவில் 
மில்டரி மணற்காடு இ்ணபபு வீதி,-
தைைஙகி்ளபபில் முனியபபர் ஷகாவில் 
வீதி,நாவற்குழி ஷமற்கில் ஐநது வீட-
டுத்திடட வீதி, நாவற்குழி கிழககில் 
யநனியன் வயல் வீதி மற்றும் ஷகாவி-
ைாககணடியில் முருகன் வீதி ஆகிய 
அறுபது வீதிகஷ்ள தைைா இைணடு மில்-
லியன் ரூபாய் நிதி ஒதுககீடடில் புைை-
்மககபபடுகின்றை.  

120 மில்லியன் ரூ்பாய் நிதி ஒதுக்கீட்டில்   
60 கிராமிய வீதிகள் புனரளமப்பு

யாழ். விஷசட நிருபர்

வலி கிழககு பிைஷதைச ச்ப முன்ற -
லில் பிைஷதைச ச்ப யசயைா்ள்ை அச்-
சுறுத்தியவ்ை ்கது யசய்ய ஷகாரி 
கவையீர்பபு ஷபாைாடடயமான்று 
முன்யைடுககபபடடது. 

கடநதை சனிககிழ்ம வலிகாமம் 
கிழககு பிைஷதைச ச்பககுடபடட 
பகுதியில் சடடவிஷைாதைமாக மதில்  
அ்மககபபடுவது  யதைாடர்பில் 
கி்டககபயபற்ற  மு்றபபாடு 
யதைாடர்பில் விசாரிகக யசயைா்ளர் 
மற்றும் யதைாழில்நுடப உத்திஷயா -
கத்தைர்  அவவிடத்திற்கு யசன்றுள்ள -
ைர்.

அஙகு மதில் அ்மத்தைவர் யசய -
ைா்ள்ை அச்சுறுத்தி அவரு்டய  
யதைா்ைஷபசி்யயும் பறித்து 
உ்டத்து யசன்றுள்ளார். 

அது யதைாடர்பில் அச்சுஷவலி 

யபாலி்ஸ நி்ையத்தில் மு்றப-
பாடு பதிவு யசய்யபபடடுள்ளது.

சநஷதைகநபர் யவளிநாடடு பிை்ஜ 
எைவும் தைற்ஷபாது அவர் நாட்ட 

விடடு யவளிஷயறியுள்ளதைாகவும், 
அவ்ை உடைடியாக ்கது யசய்ய 
ஷகாரியும் ஷநற்்றய திைம் ஷபாைாட-
டத்தில் ஈடுபடடைர்.

வலி கிழக்கு பிரதேச சள்பயில் 
கவனயீர்ப்புப் த்பாராட்டம

ஓமந்தை விஷேட நிருபர்

பணடாைவன்னியன் மறுமைர்ச்சி 
மன்றத்தின் முன்ைாள தை்ைவரும் 
சமூகஷச்வயா்ளருமாை மா.கதிர்-
காமைாஜாவின் ஆத்மாசாநதி பிைார்த் -
தை்ை வவுனியாவில் ஷநற்றுமுன்தி-
ைம்  (09) இடம்யபற்றது.

ப ண ட ா ை வன் னி -
யன் மறுமைர்ச்சி 
மன்றம் மற்றும் எம்.
ஜி.ஆர் நற்பணி மன் -
றஙகளின் ஏற்பாட-
டில் ஷகா.சிறி்ஸகநதை-
ைாஜா தை்ை்மயில் 
இநநிகழ்வு இடம்-
யபற்றது.

இதைன்ஷபாது அன்-
ைாைது திருவுருவ 
படத்திற்கு மா்ை 
அ ணி வி க க ப ப ட டு 
ஒளிதீபம் ஏற்றி 
மைைஞசலி யசலுத்-
தைபபடடது. அவர் 

யதைாடர்பாை நி்ைவு்ைகளும் 
இடம்யபற்றிருநதைை.

நிகழ்வில் சிஷை்ஸட சடடத்தைைணி 
மு.சிற்றம்பைம், சமூக ஆர்வைர்கள, 
யபாது அ்மபபுககளின் பிைதிநிதி-
கள உடபட பைரும் கைநது யகாண-
டைர்.

சமூக சசவவயாளர 
கதிரகாமராஜாவுக்கு அஞசலி

ஓமந்தை விஷேட நிருபர்

வன்னிபபிைாநதிய பிைதிப 
யபாலி்ஸமா அதிபர் அலுவைகத்தின் 
ஏற்பாடடில் ்தைத்திருநா்்ள முன்-
னிடடு வவுனியா நகரில் மாயபரும் 
சிைமதைாை நிகழ்யவான்றி்ை 
யபாலிஸார் ஏற்பாடு யசய்துள்ளைர். 

வன்னிபபிைாநதிய பிைதிப 
யபாலி்ஸமா அதிபர் அலுவைகத்-
தின் ஏற்பாடடில் நக்ைச் சுத்தைமாக 
்வத்திருபஷபாம் எனும் யதைானிப 
யபாருளில் வவுனியா ப்ழய ப்ஸ 
நி்ையத்தில் இன்று (11) கா்ை 8 
மணிய்ளவில் சிைமதைாைம் ஆைம்பமா-
கவுள்ளது இச்சிைமதைாைத்தில் வர்த்தை-
கர்கள, அைச தி்ணகக்ளஙகள, சமூக 
ஆர்வைர்கள, யபாதுமககள அதிக-
்ளவில் கைநது யகாள்ளவுள்ளைர். 
எமது நக்ை சுத்தைமாக ்வத்திருகக 
உதைவுமாறு  வன்னிபபிைாநதிய பிைதிப 
யபாலி்ஸமா அதிபர் அலுவைகம் 
விடுத்துள்ள அறிவிபபில் யதைரிவிககப-
படடுள்ளது. 

க்பாலிஸாரின் ஏற்பாட்டில் 
மாக்பரும் சிரமதாை நிகழ்வு 

வடக்குக்கு விஜயம் மைறசகவாண்டிருந்த எதிரக்கட்சித் ்தமைவர ெஜித் பிமேை்தவாெ, வவுனியவா 
ஜும்ஆ பள்ளிவவாெல் ைறறும் ைனனவார, ்தவாேவாபுேம் ஹுமெனியவா ஜும்ஆ பள்ளிவவாெல் 
ஆகியவறறுக்கு கடந்த வவாேம் 7, 8ஆம் திகதிகளில் செனறு, அங்கு நமடசபற்ற விமேட 
து ஆ பிேவாரத்்தமன நிகழ்வுகளிலும் கைநதுசகவாண்டவார. 

யாழ்.விஷசட நிருபர் 

யாழ். ஊர்காவற்று்றயில் 4 வயது 
சிறுவன் ஒருவன் கிணற்றில் தைவறி 
விழுநது உயிரிழநதுள்ளார். 

ஊர்காவற்று்ற - நாைநதை்ை வடக -
கில் ஷநற்றுமுன்திைம் ஞாயிற்றுககி -
ழ்ம கா்ை இச்சம்பவம் இடம்-
யபற்றிருநதைது. இச்சம்பவத்தில் 
விஜஷயநதிைன் ஆைணன் (வயது4) 
என்ற சிறுவஷை உயிரிழநதுள்ளார்.
இச்சம்பவம் யதைாடர்பில் யதைரியவரு-
வதைாவது,

சிறுவனின் தைந்தை ஷதைாடடத்-
தில் ஷவ்ை யசய்துயகாணடிருநதை 

ஷபாது கிணற்றின் அருஷக வி்்ளயா-
டிக யகாணடிருநதை சிறுவன் காணா-
மல்ஷபாயுள்ளான். இதை்ையடுத்து 
யபற்ஷறார் சிறுவ்ை ஷதைடியசன்றுள-
்ளைர். இதைன்ஷபாஷதை சிறுவன் கிணற்-
றிலிருநது சடைமாக மீடகபபடடுள-
்ளான்.  இச் சம்பவம் யதைாடர்பில் 
ஊர்காவற்ற்ற யபாலிஸாருககு 
தைகவல் வழஙகபபடடது. 

இதை்ையடுத்து சம்பவ இடத்-
திற்குச் யசன்ற யபாலிஸார் விசாை-
்ணக்்ள ஷமற்யகாணடதுடன் 
சடைத்்தை மீடடு யாழ்.ஷபாதைைா 
்வத்தியசா்ையில் ஒபப்டத்தைைர்.  

கிணற்றில் ேவறி விழுந்து 
4 வயது சிறுவன் உயிரிழப்புயாழ்.விஷசட நிருபர் 

ஷகாபபாய் மற்றும் யகாககுவில் 
பகுதிகளிலுள்ள இருஷவறு வீடுக-
ளுககுள புகுநது வாளயவடடு வன் -
மு்றயில் ஈடுபடட குற்றச்சாடடில் 
ஒருவர் ்கது யசய்யபபடடுள்ளார் .

சநஷதைகநபர் மானிபபா்யச் 
ஷசர்நதை 26 வயது்டய இ்்ளஞன்  
எை யதைரியவநதுள்ளது.

யபாலி்ஸ புைைாய்வுப பிரிவுககுக 
கி்டத்தை தைகவலின் அடிபப்டயில் 
சநஷதைக நபர் ்கது யசய்யபபடடுள-
்ளதைாக யபாலிஸார் யதைரிவித்தைைர். 

சநஷதைக நபரிடமிருநது கூரிய 
ஆயுதைம் ஒன்றும் ்கபபற்றபபடட-

தைாக யபாலிஸார் யதைரிவித்தைைர். 
கடநதை நவம்பர் 23 ஆம் திகதி 

ஷகாபபாய் மற்றும் யகாககுவில் 
ஆகிய இடஙகளில் உள்ள இைணடு 
வீடுகளுககுள புகுநதை வாளயவடடு 
வன்மு்றக கும்பல் அடாவடியில் 
ஈடுபடடு விடடு தைபபித்துயசன்-
றுள்ளைர். 

இச்சம்பவஙகள யதைாடர்பில் 
யபாலிஸார் விசாை்ணக்்ள ஷமற்-
யகாணடு வருகின்றைர். சநஷதைக நப -
ருககு எதிைாக நீதிமன்றஙகளில் 10 
ஷமற்படட வழககுகள நிலு்வயில் 
உள்ளதைாக யபாலிஸார் யதைரிவித்தை-
ைர்.

யாழில் வாள்பவட்டு சம்பவம  
சந்தேகந்பர் ளகது
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 புத்தளம் கடமடைக்கவாடு பங்கின் பூமனப்பிடடி புனி்த லூசியவாள் த்தவவாலயததின் வருடைவாந்த திருவிழவா பங்குத்தநம்த வின்ென் சஜயரவாெவா அடிகளவாரின் ்தமலமையில் நமடைசபற்றது. ்தமிழ், சிங்களம் ஆகிய இரு சைவாழிகளிலும் ைம்ற உமரகமள  அருட்தநம்த 
அைல்ரவாஜ் அடிகளவார் ைறறும்  குரூஸ் அடிகளவாரும் நிகழ்ததினவார்கள். இறுதியவாக புனி்த லூசியவாள் திருசசெவாரூபம் பவனியவாக எடுததுச செல்லப்படடு திருவிழவா திருப்பலி நிகழ்வுகள் நிம்றவு சபற்றன.                                   (படைங்கள்;உடைப்பு குறூப் நிருபர்)

புனித லூசியாள் ததவாலய வருடாநத திருவிழா 

 -கிறிஸ்தடைவாபர் பிரவான்சிஸ் ...

ச தலசு நகர் புனி்த பிரவான்சிஸ்  
பிரவான்ஸ் நவாடடில் ெவவாய் என்்ற 

உயர் குலததில் 1567 ஆம் ஆண்டு 
பி்றந்தவார். புதுமவ நகர் பல்கமலக் 
கழகததில் ெடடைக் கமல பயின்று 
படடைம் சபறறு அடுத்த 
ஆண்தடை குருததுவதம்தத 
த்தர்நது சகவாண்டைவார்.

"ஒரு பீப்பவாய் நிம்றய 
புளித்த கவாடி ஈக்கமள 
ஈர்க்க முடியவாது. ஆனவால் 
ஒரு கரண்டித த்தன் பல 
ஈக்கமள ஈர்க்க முடியும்" 
என்பது இவரது விருது -
வவாக்கவாய் இருந்தது.

1602 ஆம் ஆண்டு 
சஜனிவவா நகரின் 
ஆயரவான புனி்த பிரவான்-
சிஸ்  குருக்களுக்கவாகவும் 
விசுவவாசிகளுக்கவாகவும் 
்தன்னவார்வததுடைன் உமழத-
்தவார். பல இடைங்களுக்கும் 
சென்று தபவாதித்தவார். இவர் 
தகவாபக் குணம் பமடைத்த-
வர். சினதம்த முறறிலும் 
அடைக்கிக்சகவாள்ள இருபது ஆண்டு -
கள் ஆயின என்பவார்.

ைகிழ்சசியவான தநரததில் மிஞ்சிய 
குதூகலம் சகவாள்ளைவாடடைவார். எப் -
சபவாழுதும் அடைக்கைவாக இருப்பவார். 
"கடைவுள்மீது என் பவார்மவமய 
மவதது நவான் என் வவாழ்க்மகப் 
படைமகச செலுததுகித்றன். திருப்தியு -
டைன் இருக்கித்றன். உலகம் ்தமலகீ -
ழவாகப் புரண்டைவாலும் நவான் பயப்படைத 
த்தமவயில்மல. கடைவுள் என்மனப் 
பரவாைரிதது வரும்தபவாது நவான் ஏன் 
அஞ்ெ தவண்டும்?" என்பவார்.

"புனி்தததில் வளர்வது எளிதி -
லும் எளிது. தபவார் வீரருக்கும் இது 

மககூடும். பணித்தளததில் 

இருப்பவருக்கும் இல்ல்றத்தவாருக் -
கும். ஏமழ, பணக்கவாரருக்கும் இது 
மககூடும். எங்கிருந்தவாலும் இ்த -
யங்கமள ஆண்டைவரிடைம் எழுப்பி 
வவாழக் கறறுக்சகவாள்ள தவண்டும்" 

என்பவார்.
இம்றவன் நைது இ்தயததில் 

வவாெம் செய்ய விரும்புகி்றவார் 
என்பது அவரின் அமெயவா்த நம் -
பிக்மக. 

கடைவுள்மீது அன்பு என்்ற நூமல 
இவர் எழுதி முடிக்கப் பதது ஆண்டு -
களவாயின. திருத்தநம்த 23 ஆம் 
அருளப்பர் இவமரத ்தன் வவாழ் -
நவாசளல்லவாம் முன்ைவாதிரியவாகக் 
சகவாண்டு வவாழ்ந்தவார். 

புனி்த ெதலசியவார் 1622 
ஆம் ஆண்டு இம்றவனடி தெர்ந-
்தவார். புனி்தரின் திருநவாள்  ஜனவரி 
24ஆம் திகதி நிமனவு கூரப்படுகி-
்றது.                (ஸ)

உலக ைக்கள் அமனவருதை 
கடைவுளுமடைய பிள்மள-
கள் என்்றவாலும் கடைவு-

ளவால் சி்றப்பவாக அன்பு செய்யப்படடு 
அவரவால் த்தர்நதுசகவாள்ளப்படடை இஸ்-
ரதயல் "இம்றைக்கள்" என்று அமழக்-
கப்படடைனர்.ஆனவால் அவர்கள் கடைவு-
ளுக்குக் கீழ்ப்படியவா ைல் அவருடைன் 
செய்துசகவாண்டை உடைன்படிக்மகமய 
மீறி திமிர் பிடித்தவர்களவாகவும் வணங்-
கவாக் கழுததுமடையவர்களவாகவும் வவாழ்ந-
்தனர்.

இஸ்ரதயல் ைக்கமளப் பறறி 
இம்றவன் இம்றவவாக்கினர் ஏெவாயவா 
வவாயிலவாகக் கூறியுள்ளது நைது சநஞ்-
ெதம்தக் கனக்கச செய்கி்றது. 

“விண்சவளிதய தகள்; ைண்ணு-
லதக செவிசகவாடு ... பிள்மளகமளப் 
தபணி வளர்தத்தன். அவர்கதள எனக்-
சகதிரவாகக் கிளர்நச்தழுந்தவார்கள்.., தகடுசகடடை 
ைக்கள் இவர்கள்  ஆண்டைவமரப் பு்றக்கணிதது 
விடடைவார்கள்” (ஏெவா 1:2-4).

இநநிமலயில், "என் கடைவுதள உைது திருவு-
ளதம்த நிம்றதவற்ற இத்தவா வருகித்றன்" (எபி 
10:7) என்று கூறிக்சகவாண்தடை இவவுலகுக்கு 
வந்த கிறிஸ்து ஒருவதர கடைவுளுக்கு உகந்த 
ைகன். எனதவ்தவான் கிறிஸ்து திருமுழுக்-
குப் சபற்றதபவாது, "என் அன்பவார்ந்த ைகன் 
நீதர! உன்சபவாருடடு நவான் பூரிப்பமடைகித்றன்" 
(லூக் 3:21) என்று கடைவுள் கிறிஸ்துவுக்குச 
ெவான்று பகர்ந்தவார்.கிறிஸ்து கடைவுளுக்கு உகந்த 
ைகன். ஏசனனில் அவர் 'கடைவுளின் துன்புறும் 
ஊழியன்.' உண்மையில் கிறிஸ்து திருமுழுக்குப் 
சபற்றதபவாது இம்றவவாக்கினர் ஏெவாயவா கடைவு-
ளின் துன்புறும் ஊழியன் குறிதது எழுதியுள்ள 
நவான்கு கவிம்தகமளயும் நிம்றவு செய்ய முன்-
வந்தவார். அக்கவிம்தகளில் ஒன்று்தவான் கடைந்த 
ஞவாயிறு மு்தல் வவாெகம். துன்புறும் ஊழியனின் 
சி்றப்புப் பண்புகள் வருைவாறு: அவர்மீது கடைவுளு-
மடைய ஆவி ்தங்கும் (ஏெவா 42:1).

 நவாள்த்தவாறும் அவர் கடைவுளுக்குச செவிைடுப்பவார் 
(ஏெவா 50:4-5). ைனி்தருமடைய பவாவங்களுக்குக் கழுவவா-

யவாக அவர் ்தம்மைதய பலியவாக ஒப்புக்சகவாடுப்பவார். 
அ்தன் விமளவவாகக் கடைவுள் அவமர ைகிமைப்படுத-
துவவார் (ஏெவா 53:4-7). கிறிஸ்து தயவார்்தவான் ஆறறில் 
சபற்ற திருமுழுக்கு அவர் கல்வவாரியில் சிலுமவ-
யில் சப்றவிருந்த திருமுழுக்குக்கு முன் அமடையவா-
ளைவாகத திகழ்ந்தது. "நவான் சப்றதவண்டிய திருமு-
ழுக்கு ஒன்று உண்டு. அது நிம்றதவறும் அளவும் 
நவான் மிகவும் சநருக்கடிக்குள்ளவாகி இருக்கித்றன்" 
(லூக் 12:50) என்று கிறிஸ்து 
கூறியது தைதல கூ்றப்படடுள்ள 
உண்மைமய உறுதி செய்கி்றது.  
கிறிஸ்துமவப்பறறி எபிதரயர் 
திருமுகம் கூறுவது நைது சிந்த-
மனக்கு உரியது. "அவர் இம்றைகனவாயிருநதும் 
துன்பங்கள் வழிதய கீழ்ப்படி்தமலக் கறறுக்-
சகவாண்டைவார். அவர் நிம்றவுள்ளவரவாகி ்தைக்குக் 
கீழ்ப்படிதவவார் அமனவரும் என்ச்றன்றும் மீடப-
மடையக் கவாரணைவானவார்” (எபி.5:8-9).

 நவாம் கிறிஸ்துவின் ைகிமையில் பங்குசப்ற 
தவண்டு சைன்்றவால் அவருடைன் துன்புறுவது 
இன்றியமையவா்த ஒன்்றவாகும். "நவாம் கிறிஸ்து -
வின் பங்கவாளிகள். அவருமடைய துன்பங்களில் 
நவாம் பங்கு சப்ற தவண்டும். அப்தபவாது்தவான் 

அவதரவாடு ைவாடசியிலும் 
பங்குசபறுதவவாம்" 
(உதரவா 8:17).

தி ரு மு ழு க் கு 
வவாயிலவாக நவாம் கடைவு-
ளின் பிள்மளகளவாகும் 
தபறுசபறறுள்தளவாம். 
கடைவுள் நைக்கு அச-
ெததின் ைனப்பவான்-
மைமய அருளவாைல்  
கடைவுளின் பிள்மளக-
ளுக்குரிய ைனநிமல-
மயக் சகவாடுததுள்ளவார். 
எனதவ அவமர அப்பவா, 
்தநம்ததய என அமழக்-
கித்றவாம் (உதரவா 8:15). 

 நவாம் சபயரளவில் 
ைடடுைல்ல. உண்மை-
யிதலதய கடைவுளுமடைய 

ைக்கள் (1 தயவாவவா 3:1). எனதவ  நவாம் எங்கும் 
எ்தறகும் அஞ்ெக்கூடைவாது. உயர் இரத்த அழுத்தத-
்தவால் அவதிப்படைக்கூடைவாது.

ஆண்டைவரின் திருமுழுக்கு விழவாமவக் சகவாண்-
டைவாடும் நவாம் நைது திருமுழுக்கு வவாக்குறுதிகமளப் 
புதுப்பிததுக் சகவாள்தவவாம். ஒருமும்ற திருமுழுக்-
குப் சபற்றவர்கள் மீண்டும் திருமுழுக்குப் சப்றத 
த்தமவயில்மல.

 திருமுழுக்கு வவாக்கு-
றுதிகமளப் புதுப்பிததுக் 
சகவாண்டைவால் தபவாதும். தீமைக்-
குக் கவாரணைவாகிய அலமக-
மயயும் அ்தன் செயல்பவா-

டுகமளயும் விடடுவிடுதவவாம். குறிப்பவாக கவாைம், 
குடிசவறி, களியவாடடைம், தபவாடடி, சபவா்றவாமை, 
கடசி ைனப்பவான்மை, ஜவாதிசவறி, சைவாழிசவறி 
ஆகியவறம்றத தூக்கி எறிதவவாம். கடைவுமளயும் 
திருசெமபமயயும் நம்பி புதுப் பி்றப்பமடைநது 
புதுவவாழ்வு வவாழ்தவவாம். " நவாம் சநஞ்சில் நிறுத்த 
தவண்டியது: “ஒருவர் கிறிஸ்துதவவாடு இமணநதி-
ருக்கும்தபவாது அவர் புதி்தவாகப் பமடைக்கப்படடைவ -
ரவாய் இருக்கி்றவார். பமழயன கழிநது புதியன 
புகுந்தன அன்த்றவா ” (2 சகவாரி 5:17).

ஆண்டவரின் திருமுழுக்குப் பெருவிழா

இவவவாண்டு அக்தடைவாபர் 
ைவா்தம் 23ஆம் திகதி சி்றப்-
பிக்கப்படைவுள்ள உலக 

ைம்றபரப்புத  தினததிறசகன 
ஜனவரி  6ஆம் திகதி  திருக்கவாடசித 
திருவிழவாவன்று செய்தி சவளியிடடை 
திருத்தநம்த பிரவான்சிஸ் அவர்கள்  
கிறிஸ்துவின் மீடபு ்தரும் நறசெய்-
திமய கிறிஸ்்தவர்கள் ஒவசவவாருவ-

ரும் ்தங்கள் வவாழ்வு நடைவடிக்மக 
வழி எடுததுமரக்க தவண்டும் என 
அமழப்பு விடுததுள்ளவார்.

இதயசுவின் ஒவசவவாரு சீடைரின் 
வவாழ்வு ைறறும் ைம்ற பணியின் 
மூன்று அடித்தளங்கள் குறிதது 
அசசெய்தியில் குறிப்பிடடுள்ள 
திருத்தநம்த மு்தல் படியவாக கிறிஸ்-
துவுக்குச ெவான்று பகர்வம்த விப-

ரிததுள்ளவார். இம்ற ்தநம்தயின் 
மு்தல் ைம்றபணியவாளரவாக அனுப் -
பப்படடை இதயசுமவ பின்பறறி 
நவாமும் நைது தினெரி நடைவடிக்-
மகளில் ெவான்று பகர்பவர்களவாகச 
செயல்படுதவவாம் என அமழப்பு 
விடுததுள்ளவார் திருத்தநம்த.

நம் ைம்ற பணி என்பது ஒன்-
றிமணநது ெவான்று பகர்வ்தவாக 

இருக்கதவண்டிய்தன் அவசியத-
ம்தயும் ்தன் செய்தியில் வலியு -
றுததியுள்ள திருத்தநம்த, உலகின் 
இறுதி எல்மலவமரக்கும் சென்று 
ைம்ற பணியவாறறுவம்த இரண் -
டைவாவது அடிப்மடையவாகக் கவாடடியுள்-
ளவார்.

 சீடைரின் வவாழ்வு, ைறறும் ைம்ற 
பணியின் மூன்்றவாவது அடித்த-
ளைவாக  தூய ஆவியவானவரிடைமி -
ருநது சபறும் வல்லமைமய 
உலக ைம்றபரப்புக்கவான செய்தி -
யில் எடுததியம்பியுள்ளவார் திருத-
்தநம்த பிரவான்சிஸ்.

நதியவாவின் சபவாதுநிமல -
யினர் ஒருவர் மு்தன்மும்ற-
யவாக கதத்தவாலிக்கத திருசெ-

மபயின் புனி்தரவாக 
அறிவிக்கப்படைவுள்ளவார்.

எதிர்வரும் தை ைவா்தம் 15ம் திகதி 
புனி்தர் படடை அறிவிப்பு சி்றப்புத 
திருப்பலி வததிக்கவானில் நமடைசப்ற-
வுள்ளதுடைன்அந்த திருப்பலியின்-
தபவாது ்தமிழகததின் மு்தல் புனி்தரவான 
த்தவெகவாயம் உடபடை ஏழு தபர் புனி-
்தர்களவாக அறிவிக்கப்படைவுள்ளனர்.
இவவவாண்டில் மூன்று முக்கிய நிகழ்-
வுகள் உதரவாம் நகரில் இடைம்சப்றவுள்-
ள்தவாக திருஅமவ அறிவிததுள்ளது.

2019ம் ஆண்டு அக்தடைவாபர் 
ைவா்தம் ஜவான் சென்றி நியூதைன் 
அவர்களுடைன் தைலும் நவான்கு தபர் புனி-
்தர்களவாக அறிவிக்கப்படடைம்தத ச்தவாடைர்நது  
இரண்டைவாண்டு ைறறும்  7 ைவா்தங்களுக்குப் 
பின்னர் எதிர்வரும்  தை ைவா்தம் 15ம் திகதி 
புனி்தர் படடை அறிவிப்பு திருப்பலி வததிக்கவா-
னில் நமடைசப்றவுள்ளது.இநதியவாவின் சபவாது-
நிமலயினர் ஒருவர் திருஅமவயில் புனி்த-
ரவாக  அறிவிக்கப்படைவுள்ளமை இதுதவ மு்தற 
்தமவயவாகும்.

இப் புனி்தர் படடைைளிப்பு விழவாமவத 
ச்தவாடைர்நது ஜூன் ைவா்தம் 22 மு்தல் 26 
வமர பத்தவாவது உலக குடும்பங்கள் 
ைவாநவாடு வததிக்கவானில் நமடைசப்றவுள்ளது. 

சகவாவிட சபருநச்தவாறறு கவாரணைவாக சுைவார்  
2000 தபர் ைடடுதை இக் கருத்தரங்கில் 
கலநதுசகவாள்வர் எனவும் அத்த நவாடகளில் 
இமணயத ்தளம் வழியவாகவும் ைம்றைவா-
வடடைங்களிலும் கருத்தரங்குகள் இடைம்சப-
றும் எனவும் அறிவிக்கப்படடுள்ளது.இவ-
வவாண்டு திருஅமவயில் இடைம்சப்றவுள்ள 
மூன்்றவாவது முக்கிய நிகழ்வவாக செப்டைம் -
பர் 4ஆம் திகதி 'புன்னமகயின் திருத-
்தநம்த' என அறியப்படும்  இம்றயடி-
யவார் திருத்தநம்த மு்தலவாம் தயவாவவான் 
பவுல் அவர்கமள அருளவாளரவாக அறி -
விக்கும் நிகழ்வு வததிக்கவானில் இடைம் -
சப்றவுள்ள்தவாகவும் அறிவிக்கப்படடுள் -
ளது.

வாரம் ஒரு
புனிதர்சதலசு நகர் 

புனித பிரான்சிஸ்  

 ‘நீங்கள் என் சாட்சி்களாய் இருப்பீர்கள்’

மே 15ஆம் திகதி 
வத்திகககானில் நிகழ்வு

தை மாதத்தின் முதல் நாளில் ப�ாங்கல் 
விழா மங்களச் சிறப்�ாடு ப்காண்-

டாடப�டுகிறது. இது ஓர் அறுவடடவிழா. 
இடறவன் நல்கிய நல் விடளச்்சலுக்கா்க அவ-
ருககு நன்றி ப்சலுத்தும் விழா. இவ்விழாவிற்கு 
முந்திய தினத்டத மக்கள் தயாரிபபு நாளா்க 
ப்காள்கின்றனர். இது "்�ாகிப ப�ாங்கல்" 
என்றும் அடழக்கப�டுகிறது.

மூன்று நாள் ப்காண்டாடடத்தில் முதல்-
நாளில் மக்கள் ஞாயிடற நன்றியுணர்வுடன் 
நிடனககின்றனர். ஏபனனில் அவன்தான் தன் 
கிரணகட்கயால் �யிர்்கடளச் ப்சழித்து வளரச் 
ப்சயதவன்.

இரண்டாவதுநாள் மாடடடப ப�ருடமப�-
டுத்துகின்றனர். ஏபனனில், மாடு உழவர்்களின் 
வலக்கரமாய இருந்து உதவுகிறது. மூன்றாம் 
நாள் உற்றார், உறவினர், ஒருவர் ஒருவடரச் 
்சந்தித்துத் தங்களது மகிழ்ச்சிடயப �கிர்ந்து 
ப்காள்கின்றனர்.

ப�ாங்கடலக ்கடவுளுககுப �டடத்தல்-
தான் ப�ாங்கல் விழாவின் முககிய நி்கழ்வா்க 
அடமந்துள்ளது. இபப�ாங்கலானது நிலத்-
திலிருந்து கிடடககும் முதற்்கனியாகிய அரி -
சியிலிருந்து ்சடமக்கப�டுகிறது. நிலத்தின் 
முதற்்கனிடய இடறவனுககுப �டடப�து 
திருவிவிலியத்தில் எஙகும் ்காணப�டுகிறது.

திருவிவிலியத்தின் �டழய ஏற்�ாடடில், 
ஏபரல் மாதத்தில் �ார்லிடயயும் (2 ்சாமு 21:9) 
்ம மாதத்தில் ்்காதுடமடயயும் மக்கள் 
அறுவடட ப்சயதனர். அப்�ாது அவர்்கள் 
எல்்லாரும் மகிழ்ந்திருந்தனர். (இ்ச16:15) 
இம் மகிழ்ச்சியில் மக்கள் �டடபபின் 
இடறவடன மறந்துவிடவில்டல.

அறுவடடக்காலம் இடறயருட ப�ருக-
கின் அருஙகுறி. ஆ்க்வ நல்ல விடளச்்சடல 
நல்கிய இடறவனுககு நன்றி ப்சலுத்தினர் 
(தி�ா 67:6). அறுவடட விழாக ப்காண்டாடி 
மகிழ்ந்தனர். இவ்விழாவின்்�ாது அறுவடட-
யின் முதற்்கனியாகிய ்கதிர்்கடடட இடறவ-

னுககுக ்காணிகட்கயா்க அளித்தனர் (்லவி 
23:10). இதனால்தான் அறுவடடவிழா, 'முதற் -
்கனியின் நாள்' என்று அடழக்கப�டடது (எண் 
28:26).

இதன் பதாடர்ச்சியா்க்வ, மிரு்கங்களின் 
தடலககுடடிடயயும் மனிதர்்கள் தம் தடலப-
்�ற்டறயும், குறிப�ா்க ஆண்குழந்டதடய-
யும் (வி�13:12,பதா.நூ22:2) இடறவனுககுக 
்காணிகட்கயா்க அளிககும் வழக்கம் உருப-
ப�ற்றது.

 கிறிஸ்து விண்ண்கத் தந்டதயின் தடலப-
்�றான ம்கன். ஆ்க்வ ்மா்்சயின் ்சடடப -
�டி மரியாள் தன் தடலப்�றான இ்யசுடவ 

ஆண்டவருககு அர்ப�ணித்தார். (லூக 
2:22-24). �டழய ஏற்�ாடடில் அறுவடட 
நாளன்று முதற்்கனியா்க ஒபபுகப்கா -
டுக்கப�டட ்கதிர்்கள் ஐம்�தாம் நாள் 
அப� ்காணிகட்கயாய அளிக்கப�டடன 
(்லவி 23:16).

அது்�ால பிறந்தவுடன் முதற்்�றான 
்காணிகட்கயாய ஒபபுகப்காடுக்கப�டட 
இடறம்கன் கிறிஸ்து இறுதியில் ப�ரிய 
வியாழன், புனித பவள்ளியன்று அப-
�மாயக ்காணிகட்கயானார். ஆ்க்வ 
இ்யசுவின் வாழ்கட்க்ய ஓர் அறுவடட 
விழா.

கிறிஸ்து �டடப�டனத்திலும் தடலப-
்�று (ப்கா்லா 1:15) திருச்்சட�யில் 
திருமுழுககு ப�ற்ற அடனவரும் முதற்-
்கனியா்க ஒபபுகப்காடுக்கப�டுகின்ற-
னர் (யாக 1:18, 1ப்காரி 16:15). ஆ்க்வ 
ஒவ்பவாரு அறுவடடவிழாவும் அல்லது 
முதற்்கனி விழாவும் நாம் ப�ற்ற திருமு -
ழுகட்க நமககு நிடனவூடடுகிறது.

 அறுவடடயின் முதற்்கனிடய இடற-
வனுககு ஒபபுகப்காடுத்தல் விவிலிய 
ப�ாருடப்சறிவு ப்காண்ட ஓர் இடற-
யியல் ்்காட�ாடு. என்வ தமிழ்கக 
கிறிஸ்தவர்்கள் ப�ாங்கல் விழாடவச் 

சிறபபுடன் ப்காண்டாடுவது மி்கவும் ப�ாருத்-
தமாகும்.ப�ாருளுடடயதாகும்.

ப�ாங்கல் விழாடவப ப�ாருத்தமடடில் 
அது எத்தட்கய புராணத்டதயும் அடிப�டட-
யா்கக ப்காண்டதல்ல. இடறவன்�ால் மக்கள் 
ப்காண்டிருந்த நன்றிப ப�ருக்்க ப�ாங்கல் 
விழாவா்க உருபவடுத்தது.

ஆ்க்வ ப�ாங்கல் விழா இன,மத ்வறு�ா-
டின்றி மக்கள் அடனவருககுமுரிய ஒரு ப�ாது 
விழா. நிலத்டத �ண்�டுத்திப �யிர் ப்சயயும் 
உழவர்்கள் மடடுமல்ல, அதன் �லடன உண்டு 
மகிழும் அடனவரு்ம இந் நன்றிப ப�ருவி-
ழாடவக ப்காண்டாட ்வண்டும்.

தேவச்காயம்  உட்்பட 7 த்பர 
புனிேர்களா்க அறிவிப்பு

தமிழகத்தின் முதல் புனிதர்

முதற்கனியை இயைவனுக்குப் பயைததல்
திருவிவிலியம் கூறும் ப�காஙகல் விழகா

திருத்ைநதையின் இவவகாண்டிறககான 
ேதை�ரப்பு தினச் பசய்தி

-அருடபணி 

மவ. இரு்தயரவாஜ்...



மாவத்தகம தினகரன் நிருபர்

  
ஒரு மனி்தன் உயிர் வாழக் கூடிய 

நேரததில் அவரரப் பாராட்டு்தல் 
என்பது மார்க்கததில் வரநவறகத-
்தக்க விடயம். ஒரு மனி்தன் வாழும் 
நபாந்த வாழத்தப்பட நவண்டும் 
என அகில இலஙரக ஜம்இயயதுல் 
உலமா சரபத ்தரலவர்   எம். ரவ. 
எம். ரிஸ்வி முப்தி த்தரிவிததுள்ார்.  

கண்டி ஜனாஸா ேலன்புரிச் சஙகத-
தின் ஏறபாட்டின் கீழ கண்டி ேகர் ஜம்-
மியயதுல் உலமா, கண்டி ேகர் பள-
ளிவாசல்கள சம்நம்னம், கண்டி 
முஸ்லிம் வர்த்தகர் சஙகம், கண்டி 
மீராமக்காம் தபரிய பளளிவாசல் 
மறறும் மநல பளளிவாசல்கள ஆகிய 
அரமப்புக்கள இரைந்து ேடத-
திய முன்னாள கண்டி மாேகர சரப 
உறுப்பினரும் சமூக தசயறபாட்டா -்
ருமான   ஏ. எல். எம். நுஹமானின் 

நசரவ ேலன் பாராட்டு விழா கண்டி 
மீராமக்காம் தபரிய பளளிவாசலின் 
நகட்நபார் கூடததில் ேரடதபற்றது.  

நிகழவில் அகில இலஙரக ஜம்-
இயயதுல் உலமா சரபத ்தரலவர் 
அஷ்ஷயக் எம். ரவ. எம். ரிஸ்வி 
முப்தி பிர்தம அதிதியாக கலந்து 
தகாண்டு உரரயாறறும் நபாந்த 
இவவாறு த்தரிவித்தார்.   

த்தாடர்ந்துரரயாறறிய அவர்,..   
நுஹமான் காக்கா தசய்த நசரவ 

கண்டிரயப் தபாறுத்த வரரயிலும் 
யாராலும் ம்றக்க முடியாது. ஒரு 
வீட்டில் ஜனாஸா வீழந்்தால் அந்்த 
குடும்பததின் உ்றவினர்கந்ாடு 
ஒன்றிதது விடுவார். என் மகளின் 
ஜனாஸா விடயததிலும் நுஹமான் 
காக்கா மகத்தான பஙகளிப்ரபச் 
தசய்தார். சமூக நசரவ என்பது 
எல்லா பளளிவாசல்களிலும் இருக்க 
நவண்டும். இந்்த தகாவிட் த்தாறறு  

காரைமாக ஜனாஸா ேல்லடக்கம் 
விடயததில் முழு ோட்டுக்கும் 
தபரும் பஙகளிப்ரபச் தசய்தவர் 
அப்சல் மரரக்கார். அவரும் பாரிய 
பஙகளிப்ரப தசய்த ஒருவர். ேபி 
ோயகம் (ஸல்) அவர்கள ஜனாஸா 
அடக்கும் முர்றகள பறறி காட்டித 
்தந்துள்ார்கள. அதில் ஒன்று ்தான் 

ஜனாஸாரவக் குளிப்பாட்டு்தல், கப-
னிடு்தல், கபரில் ரவப்பது. அ்தறகு 
மண் அளளிப் நபாடுவது என 
அதிநல ஏரா்மான படிப்பிரனகள 
உள்ன. ஜனாஸா ேல்லடக்க விவ-
காரததில் எமது சமூகததிறகு மிகப்-
தபரும் பணிரய நுஹமான் காக்கா 
தசயதுள்ார் எனவும் த்தரிவித்தார்.    

கம்பர் நிருபர்  

 
கம்பர் இந்துக் கல்லூரியில் 

13ம் வகுப்பில் கல்வி கறகும் 
மாைவனான கிருஷை பழனி 
்தர்்ஷன் உலக சா்தரனரய நிகழத-
தியுள்ார்.  

்தறகாப்பு கரலயில் அவர் ஒரு 
தசக்கனில் 7 (பஞ்ச்) குததுகர் 
விட்டு உலக சா்தரன புத்தகமான 
நசாழன் சா்தரன புத்தகததில் 
இவர் ்தனது சா்தரனரய பதிவு 
தசயதுள்ார்.  

இந்்த நிகழவு கம்பர் தகாப் -

பாநவதவல மண்டபததில் ேரட-
தபற்றது. இ்தறகாக நேறறு அவ-
ருக்கு சான்றி்தழும் ப்தக்கமும் 
வழஙகி நசாழன் உலக சா்தரன 
புத்தக நிறுவனததின் மூலமாக 
பாராட்டுக்களும் த்தரிவிக்கப்பட்-
டது.  

இந்்த நிகழவில் கம்பர் ேக -
ரசரப ்தரலவர் சமந்்த அருை 
குமார மறறும் அவரது குருவான 
சந்திரநமாகன், பாடசாரல அதிப -
ரான எஸ். ரகு, ேகர சரப உறுப்பி-
னர்கள, பிரந்தச மக்கள ஆகிநயார்   
கலந்து சி்றப்பித்தனர்.    

(எம்.ஏ. அமீனுல்லா)

  
ோட்டில் எந்்ததவாரு சூழநிரல-

யிலும் மருந்துப் தபாருட்களுக்கு 
்தட்டுப்பாடு ஏறபடாது என சுகா்தார 
அரமச்சர் தகஹலிய ரம்புக்தவல்ல 
த்தரிவிததுள்ார்.

நபரா்தரன நபா்தனா ரவததி -
யசாரலயில் நேறறு முன்தினம் 
(9)   இடம்தபற்ற நிகழதவான்றின் 
பின்னர் ஊடகஙகளுக்கு கருதது 
த்தரிவிக்கும் நபாந்த அரமச்சர் 

நமறகண்டவாறு த்தரிவித்தார். 
த்தாடர்ந்து உரரயாறறிய அரமச் -
சர், ோட்டில் மருந்துப்தபாருட்க -
ளுக்கான ்தட்டுப்பாடுகள ஏறப -
டாமல் ்தடுப்ப்தறகு ந்தரவயான 
அரனதது ேடவடிக்ரககர்யும் 
நமறதகாளளுமாறு ஜனாதிபதி 
எனக்கு பணிப்புரர விடுததுள -
்ார். 

ஆகநவ ோட்டில் எவவா்றான 
நிரலரமயிலும் மருந்துப்தபாருட்-
களுக்கு ்தட்டுப்பாடுகள எதுவும் 

இடம்தப்றநபாவதில்ரல என 
அரமச்சர் உறுதியளித்தார்.

ோட்டில் அன்னிய தசலாவணி 
பிரச்சிரன இருப்பது உண்ரம-
்தான். ஆனால் மருந்து ்தட்டுப்பாடு 
அபாயம் இல்ரல, என த்தரிவித்த 
அரமச்சர் ோட்டில் மருந்துப்தபா-
ருள ்தட்டுப்பாடு  ஏறபடாமல் பார்த-
துக் தகாள் நவண்டிய தபாறுப்பு 
அரசாஙகததிறகு இருப்ப்தாகவும்,   
அவவா்றான நிரலரமரய ்தடுக்க 
எடுக்க நவண்டிய ேடவடிக்ரககள 

குறிதது ஜனாதிபதியுடன் கலந்துரர-
யாடிய்தாகவும் அரமச்சர் நமலும் 
த்தரிவித்தார்.  
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மருந்துப் ப�ொருட்களுக்கு 
தடடுப்�ொடு ஏற�டொது

அமைச்சர் கெஹலிய உறுதியளிப்பு

்கம�ளை இந்துக் ்கல்லூரி   
மொணவன் உல்க சொதளைநீதிமன்்ற ்கடடட நிரமொணிப்ள� 

எதிரத்து மக்்கள் ஆரப்�ொடடம
மாத்தர் சுழறசி நிருபர்  

மாத்தர் விஜய ந்தசியக்கல்லூ -
ரிக்கு அருகில் புதி்தாக நிர்மாணிக்கப்-
பட்டு வரும் நீதிமன்்றக்கட்டடதர்த 
அஙகிருந்து நவறு இடததிறகு மாற-
றுமாறு நகாரி நேறறு (10) காரல 
பாடசாரலக்கு அருகில் கவனயீர்ப் -
புப்நபாராட்டம் ஒன்று இடம்தபற-
்றது. நமறபடி கல்லூரியின் பரழய 
மாைவர் சஙகத்தால் ஏறபாடு 
தசயயப்பட்ட இந்்த ஆர்ப்பாட்டத -
தில் பரழய மாைவர்கள, தபாது 
அரமப்புக்கர்ச் நசர்ந்்தவர்கள 
பலரும் கலந்துதகாண்டிருந்்தனர்.

இப் பாடசாரல பரழய மாைவர் -
கள தபறந்றார்கள மறறும் தபாது 
அரமப்புகர் நசர்ந்்த பலரும் இக் -
கட்டடம் இவவிடததில் நிர்மாணிப் -
ப்தறகான ்தமது கடும் எதிர்ப்ரப 
த்தரிவிதது வருவ்தாக நமறபடி 
பாடசாரல பரழய மாைவர் சங -
கததின் ்தரலவரும் மாத்தர்ற 
மாவட்ட பாராளுமன்்ற உறுப்பின -
ருமான நராஹன திசாோயக்க த்தரி -
வித்தார்.  

மாத்தர் விஜய ந்தசிய கல்லூரி 
பரழய மாைவர் சஙகம் ஏறபாடு 
தசய்த ஊடக சந்திப்தபான்று 
மாத்தர் சுவிஸ் நஹாட்டல் 

நகட்நபார் கூடததில் நேறறு இடம் -
தபற்றது. இதில் கலந்துதகாண்டு 
கருதது த்தரிவிக்கும் நபாந்த பாரா -
ளுமன்்ற உறுப்பினர் நமறகண்ட -
வாறு த்தரிவித்தார்.  

அவர் நமலும் கூறுரகயில், 
136 வருடஙகள பழரமவாயந்்த 
மாத்தர் விஜய ந்தசிய  பாடசாரல -
யில்  ஆரம்ப பிரிவு மாைவர்களின் 
வகுப்பர்ற கட்டடம் அரமந்துள் 
பகுதிக்கு மிகவும் அருகில் நீதிமன்்ற 
கட்டிடம் அரமய உள்து. கடந்்த 

ேல்லாட்சி ஆட்சிக் காலததில் இ்தற -
கான அடிக்கல் ேடப்பட்டு இ்தன் 
நிர்மாைப் பணிகள ்தறநபாது நீதி 
அரமச்சின் நமறபார்ரவயில் முன் -
தனடுக்கப்பட்டு வருகின்்றது.  

இப் பாடசாரலக்கும் நிர்மாணிக் -
கப்பட்டு வரும் நீதிமன்்றததுக்கும் 
இரடநய குறுகிய தூரநம காைப்ப -
டுகி்றது. இ்தனால் பாடசாரலயில் 
மாைவர்களின் அன்்றாட கல்வி ேட -
வடிக்ரககளுக்கு இரடயூறு ஏறப -
டுவந்தாடு  மாைவர்க்து நபண்ட் 

வாததிய நிகழவுகள, உடறபயிறசி 
நபான்்றவறர்ற உரிய முர்றயில் 
சு்தந்திரமாக நமறதகாள் முடியா -
மல் நபாகலாம் எனவும் அச்சம் த்தரி -
விக்கப்படுகின்்றது. அந்தநவர் 
நீதிமன்்ற கட்டடததிறகும் மாைவர் -
களின் வகுப்பர்றக்கு மிரடயில் 
குறுகிய தூர இரடதவளியில் 
காைப்படுவ்தால் நீதிமன்்றததிறகு 
வருகின்்ற வாகனஙகள ரகதிகள 
அரழதது வரு்தல் நபான்்றன மாை -
வர்களின் கல்வி ேடவடிக்ரககளில் 
கவனக் கரலப்பாக அரமயும்.  

எனநவ இம் மாைவர்களுக்கு ஒரு -
மித்த மனதுடன் கல்வி கறப்தறகான 
சூழரல ஏறபடுததி தகாடுக்கும் 
தபாருட்டு குறித்த நீதிமன்்ற கட்டி -
டதர்த  மாத்தர் ேகரில் நவறு 
இடததில் தீர்மானிக்க ேடவடிக்ரக -
கர் நமறதகாளளுமாறு ஜனாதி -
பதி, பிர்தமர் மறறும் நீதி அரமச்சர் 
ஆகிநயாரிடம் பணிவான நவண் -
டுநகார் விடுப்ப்தாகவும் அவர் 
நமலும் த்தரிவித்தார்  

 அரமச்சர் ஜனக்க பண்டார த்தன் -
னநகான், பாராளுமன்்ற உறுப்பினர் 
பிரமி்த பண்டார த்தன்னக்நகான்,  
பாடசாரல அதிபர்கள, தபாது 
அரமப்புக்கள என பலரும் இஙகு 
கருததுக்கர் த்தரிவித்தனர்.

ைவாத்தமை விஜய கல்லூரிக்கு அருகில் 

பலாஙதகாரட தினகரன் நிருபர்

மரழயின் காரைமாகவும் சீரற்ற 
காலநிரல காரைமாக எலிக்காயச்-
சல் மறறும் தடஙகு காயச்சல் பரவும் 
அபாயம் உள்்தாக பலாஙதகாரட 
இம்புல்நப சுகா்தார ரவததிய அதிகாரி 
காரியாலயம் த்தரிவிததுள்து.  

விவசாயம்,- இரததினக்கல் அகழவு,- 
சாக்கரடகள சுத்தம் தசயயும் த்தாழி-
லா்ர்கள மறறும் நசறறு நிலததில் 
விவசாயம் தசயயும் தபாதுமக்கள 
எலிக்காயச்சல் நோயினால் பாதிக்கும் 
அதிக அபாய நிரலரம உள்்தாக 
தபாது சுகா்தார பரிநசா்தகர்கள த்தரி-
வித்தனர்.  

வயல் நிலஙகளிலும் மறறும் 
நசறறு நிலஙகளிலும் ேடமாடும் 
தபாதுமக்கள அந்்தப் பணிகளில் 
ஈடுபட முன்னர் எலிக்காயச்சல் பாது-

காப்பிரன முன்னிட்டு" தடாக்ஸ-
ஸயக்ல்ன்" என்்ற மாததிரரயிரன 
அருந்தி தகாளவந்த சி்றந்்தது எனவும் 
அறிவுறுத்தப்பட்டுள்து.  

அரச ரவததியசாரலகளிலும் 
சுகா்தார ரவததிய அதிகாரி காரியால-
யம் ஊடாக தபாது சுகா்தார பரிநசா-
்தரன அதிகாரிகள மூலம் இலவசமாக 
இந்்த வில்ரலகர் தபறறுக்தகாள் 
முடியும் எனவும் இ்தறகான அறிவுறுத-
்தல்களும் அவர்க்ால் வழஙகப்பட்-
டுள்ரம குறிப்பிடத்தக்கது.  

அந்தசமயம் வீட்டுச் சூழலில் நீர் 
ந்தஙகி இருப்ப்தால் தடஙகு நு்ம்-
புகள அதிகரிக்கக்கூடிய அவ்தார 
நிரலரம ஏறபட்டுள்்தால் இது சம்-
பந்்தமாக தபாதுமக்கள மிகவும் எச்ச-
ரிக்ரகயுடன் இருக்கநவண்டுதமன 
தபாது சுகா்தார அதிகாரிகள நவண்டு-
நகாள விடுததுள்னர்.  

சுகவா்தவார மவததிய அதிகவாரி கவாரியவாலயம் எசெரிக்மக

வொழும  ப�ொது ஒருவளை 
வொழ்த்துவபத சி்றந்தது

ஜம் இயயதுல் உலைா ்சமைத் தமலவர் கதரிவிப்பு

ஆசிரிய பசளவயில் பவள்ளிவிழொ

டிக்நகாயா நுண்கரல கல்லூரி -
யின் தவளளிவிழா காணும் ஆசிரி-
யர்களுக்கான தகௌரவிப்பு நிகழவு 
ஒன்று ஏறபாடு தசயயப்பட்டுள்து.  

கல்லூரி நிர்வாகததினால் ஏறபாடு 
தசயயப்பட்டுள் இந்நிகழவு 
இன்று (11) டிக்நகாயா நுண்கரலக் 
கல்லூரியின் பிர்தான மண்டபத-
தில் இடம்தபறுகின்்றது. 25 வரு -

டகால ஆசிரியர் பணிரய நிர்ற-
நவறறிய 4 ஆசிரியர்கள (-அதிபர் 
மூ. மூநவந்்தன்,  தப.கநைசன், 
திருமதி. நவ.கலாந்தவி, திருமதி 
ச. பிரமி்ா) இவவிழாவில் தகௌர-
விக்கப்படுகின்்றனர். இவர்களின் 
அ்றப்பணிரய பாராட்டி பாடசாரல 
ஆசிரியர்களும் மாைவர்களும் 
வாழததுக்கர் த்தரிவிக்கின்்றனர்.

அரெ ஊழியர் ைட்டுமின்றி ெகலருக்குைவான

(எம்.ஏ.அமீனுல்லா)  

 அரச ஊழியர்கள உட்பட ஒரு சிறு 
குழுவிறகு பதிலாக, ோட்டின் ஒட்-
டுதமாத்த மக்களுக்கும் நிவாரைம் 
வழஙகும் தபாரு்ா்தார நவரலததிட்-
டததில் அரசாஙகம் கவனம் தசலுத்த 
நவண்டும் என ஐக்கிய மக்கள சக்தி-
யின் தசயலா்ரும் ந்தசிய அரமப்பா-
்ருமான  திஸ்ஸ அத்தோயக்க எம்பி 
த்தரிவிததுள்ார். அவர் நமலும் த்தரி-
விக்ரகயில்,

அரச உததிநயாகத்தர்களுக்கும் 
ஓயவு தபற்றவர்களுக்கும் 5000  
ரூபாரவ வழஙகுவ்தன் மூலம் 
ோட்டில் வாழும் ஒட்டுதமாத்த மக்க-
ளின் பிரச்சிரனகர் தீர்க்க முடியாது. 
இது அந்்த மக்கர் நமலும் அதசௌக-
ரியஙகளுக்கு உள்ாக்கும் தசயல்கள 
என்பர்த அரசாஙகம் புரிந்து தசயற-

படநவண்டும். ஆகநவ, அரச ஊழி-
யர்கள உட்பட ஒரு சிறு குழுவிறகு 
பதிலாக, ோட்டின் ஒட்டுதமாத்த மக்க-
ளுக்கும் நிவாரைம் வழஙகும் தபாரு-
்ா்தார நவரலததிட்டததில் அரசாங-
கம் கவனம் தசலுத்த நவண்டும்.  

ஐக்கிய மக்கள சக்தி மக்களுக்கு 
நிவாரைம் வழஙகுவ்தறகு எதிரானது 
அல்ல. ஆனால் ்தறநபார்தய தபாரு-
்ா்தார சூழலில் நிவாரைம் வழஙகு-
வது எப்படி என்பது நகளவிக்குறியாக 
உள்து. ோட்டில் உள் 21 மில்லி-
யன் மக்கள கடும் தேருக்கடியில் உள-
்னர். 

்தறதபாழுது ஆட்சியில் தவடிப்பு 
ஏறபட்டிருப்பது த்தளிவாகத த்தரிகி-
்றது. இ்தரன  சா்தகமாகப் பயன்படுத-
திக் தகாண்டு ஆட்சிக்கு வரும் எந்்த 
எண்ைமும் ஐக்கிய மக்கள சக்திக்கு 
கிரடயாது என அவர் த்தரிவித்தார்.  

ப�ொருைொதொை பவளலத்திடடத்தில்
அைசு ்கவைம பசலுத்துவது அவசியம

திஸ்ஸ அத்தநாயகெ எம்பி

பலவாஙசகவாமை பிரத்தெததில்

படங்கு, எலிக்்கொய்சசல் 
�ைவும அ�ொயம



(மட்டக்களப்பு சுழற்சி, ்கல்லடி 
குறூப், மட்டக்களப்பு விசே்ட, பெரி-
யசெோரதீவு தின்கரன், பெல்லோபெளி 
தின்கரன் நிருெர்கள்)

அவுஸ்திசரலிய உயரஸ்்ோனி்கர 
ச்டவிட ச்கோலி உத்திசயோ்கபூரெ 
விஜயத்்் சமற்ப்கோண்டு மட்டக்க-
ளப்பு மோெட்டத்திற்கு விஜயம் பேய்-
துள்ளோர.

மட்டக்களப்பு மோெட்ட பேய்ல்கத்-
திற்கு திங்கடகிழ்ம (10) ெரு்்க 
்ந் அவுஸ்திசரலிய  உயரஸ்்ோனி-
்கர ச்டவிட ச்கோலி மோெட்ட அர-
ேோங்க அதிெர ்கணெதிப்பிள்்ள 
்கருணோ்கர்ன அெரது அலுெ்ல்கத்-
தில ேநதித்்து்டன், மோெட்டத்தின் 
ச்்ெ்கள் ெற்றி ்க்லநது்ரயோடி-
னோர. 

இ்ன் செோது அவுஸ்திசரலிய அர-
ேோங்கம் இ்லங்்கயில சுற்று்லோத்-
து்ை ெளரச்சிககு ெோரிய ெங்களிப்பு 
பேய்ய இருப்ெ்ோ்க மோெட்ட அர-
ேோங்க அதிெரு்டன் அெர ப்ரிவித்-
்ோர.

உயரஸ்்ோனி்கர ச்டவிட பெலி 
மோெட்டத்தின் சுற்று்லோத்து்ை 

ப்ோ்டரெோன அபிவிருத்தி வி்டயங-
்க்ள அரேோங்க அதிெரி்டம் ச்கட்ட-
றிந்து்டன், புரோ்ன சுற்று்லோத் ்ள-
மோகிய ்டச்சுக ச்கோட்்டயி்னயும் 
ெோர்ெயிட்டோர.   

இச் ேநதிப்பின்செோது அரேோங்க 
அதிெர அவுஸ்திசரலிய உயரஸ்-
்ோனி்கருககு பிள்்ளயோர சி்்ல 

ஒன்்ை ஞோெ்கோரத்்மோ்க அன்ெளிப்-
புச் பேய்்ோர. ெதிலீ்டோ்க அவுஸ்தி-
சரலிய உயரஸ்்ோனி்கர மோெட்ட 
அரேோங்க அதிெருககு அந்ோடடின் 
ஞோெ்கம் பெோறிக்கப்ெட்ட சின்னம் 
ஒன்்ை அன்ெளிப்பு பேய்்ோர.

இந நி்கழ்வில மோெட்ட சம்லதி்க 
அரேோங்க அதிெர சு்ரசினி ஸ்ரீ்கோநத், 

்கோணி பிரிவுக்கோன சம்லதி்க அர-
ேோங்க அதிெர திருமதி ்ெ ரூெோ 
ரஞ்சினி முகுந்ன், மோெட்ட திட்ட-
மி்டல ெணிப்ெோளர ேசி்க்லோ புண்ணி-
யமூரத்தி உடெ்ட ெ்ல அதி்கோரி்களும் 
பிரேன்னமோகியிருந்னர. 

இந் ேநதிப்பின் செோது ்கருத்து 
பெளியிட்ட அவுஸ்திசரலிய 

உயரஸ்்ோனி்கர, இ்லங்்க அரேோங-
்கத்து்டன் ்டபுை்ெ செணுெ்ற்கு 
அவுஸ்சரலிய அரேோங்கம் மிகுந் 
விருப்ெத்து்டன் இருப்ெ்ோ்கவும் 
எதிர்கோ்லத்தில ் மது ் ோடு அபிவிருத்-
திககு ெங்களிப்பு பேய்ய இருப்ெ்ோ்க-
வும் ப்ரிவித்்ோர. 
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அவுஸ்திரேலிய உயரஸ்்தானிகர 
மட்டு. மதாவட்்டத்திற்கு விஜயம்  

சுற்றுலாத்துறை வளர்ச்சிக்கு பங்களிப்பு செயவதா்க உறுதி  

ரமதாடிக்கு அனுப்பும் ஆவணத்தில் ககயயதாப்்பம் 
இட்்ட ஏழுர்பரும் கூட்்டகமப்பு சதார்ந்வரகரே
(பெல்லோபெளி தின்கரன் நிருெர-)

இநதியப் பிர்மர சமோடிககு 
அனுப்பும் ஆெணத்தில ்்கபயோப்-
ெம் இட்ட ஏழுசெரும்  ்மிழ்ச்சிய 
கூட்ட்மப்பு ேோரந்ெர்கசள என 
மட்டக்களப்பு மோெட்ட முன்னோள்  
ெோரோளுமன்ை உறுப்பினர  ெோ. அரிய-
ச்த்திரன் ப்ரிவித்்ோர.

்மிழ் ்கடசி்கள் ் யோரித்் ஆெணம் 
ப்ோ்டரெோ்க திங்கடகிழ்ம (10) 
ச்கட்டசெோச் இவெோறு குறிப்பிட -
்டோர. அெர சமலும் கூறு்்கயில,  
்க்டந்  டிேம்ெர மோ்ம் ஆரம்ெத் -
தில   ெ்ட,கிழககில உள்ள ்மிழ்-
செசும் ்கடசி்களின் ்்்லெர்களும், 
ம்்லய்க ்கடசி்களில சி்ல  ்்்லெர-
்களும் கூடி இவெோைோன ஆெணங-
்கள் ்யோரிக்க முயற்சி்கள்  சமற்-
ப்கோள்ளப்ெடடிருந்ன. 

முஸ்லிம் ்கோஙகிரஸ் ்்்லெர 
ைவூப் ெககீம்  ்்்ல்மயிலும் ஒரு -
கூட்டத்்் ்்டோத்தி  அழகு ெோரத் -்
னர   ்மிழ்த் ்்்லெர்கள்.

அச் ெககீம் ஆெணத்தில 
்்கபயோப்ெம் இ்டோமல  ்கோ்்ல ெோரி-

யுள்ளோர. இவெோைோன 
நி்்லயில ்ற்செோது  
ெ்டககு, கிழக்்க பிரதித்-
துெப்ெடுத்தும் ்மிழ்ச -்
சிய ்கடசி்க்ள சேரந் 
ஏழு ்கடசித் ்்்லெர்க-
ளோன ்மிழ்ச்சிய கூட-
்ட்மப்பு ்்்லெர இரோ.
ேம்ெத்்ன், இ்லங்்க 
்மிழரசு ்கடசி ்்்லெர 
மோ்ெ. சேனோதிரோேோ, 
்மிழீழ  விடு்்்ல இயக்க ்்்லெர 
பேலெம் அ்்டக்க்ல்ோ்ன், ஈழமக-
்கள் புரடசி்கர விடு்்்ல  முன்னணி 
்்்லெர சுசரஷ் பிரமச்ேநதிரன், 
்மிழ் மக்கள் விடு்்்ல ்கழ்கத்்்்ல-
ெர  ்.சித்்ோரத்்ன், ்மிழ் மக்கள் 
ச்சிய கூட்டணி ்்்லெர  சி.வி.
விககிசனஷ்ெரன், ்மிழ் ச்சிய 
்கடசி ் ்்லெர என். ஸ்ரீ்கோந்ோ ஆகிய  
ஏழுசெர ்ற்செோது அந் ஆெணத் -
தில ்்கபயோப்ெம் இடடுள்ளனர. 

ஆனோல ெ்ல கூட்டங்களில 
ஒன்ைோ்க ்க்லநது ப்கோண்டு ஊ்ட்கங-
்களில  மு்கத்்்க்கோடடி ஒற்று்ம 
ப்ோ்டரெோ்க ்கருத்துக்க்ள பெளி -

யிடடு ெந்  ்மிழ்-
முற்செோககு முன்னணி 
்்்லெர மசனோ்கசணே-
னும்  ஸ்ரீ்லங்கோ முஸ்லிம் 
்கோஙகிரஸ்  ்்்லெர ெக -
கீமும் இந் ஆெணத்தில 
்்கபயோப்ெம் இ்ட  பின் -
ெோஙகியுள்ளனர.

இதிலிருநது ெ்டககு, 
கிழககு ்மிழ் மக்கள் 
உ ண ர க கூ டி ய து  

யோப்னில,  ்மிழ் மக்களின் அரசி-
யல தீரவு என்ெது  ெ்டககு, கிழககு 
்மிழ் மக்களுக்கோன ்னித்துெமோன 
பிரச்சி்ன என்ெ்்  ம்்லய்கத் 
்்்லெரும், முஸ்லிம் ்்்லெர-
்களும் ஏற்றுகப்கோண்டுள்ளனர 
என்ெ்் இது  ச்கோடிடடுக்கோட-
டுகிைது.

இந் ஆெணத்தில ்்கபயோப் -
ெம் இட்ட ஏழு ்மிழ் ்்்ல-
ெர்களும் 2001ஆம் ஆண்டில  
ஆரம்பிக்கப்ெட்ட ்மிழ்ச்சிய 
கூட்ட்மப்பு்டன் இ்ணநது ெய-
ணித்்ெர்கள் என்ெ்் அ்னெரும் 
புரிநது ப்கோள்ள செண்டும் என்ைோர.

 முன்ாள் பாராளுமனை உறுப்பி்ர் பா. அரியநேத்திரன 

அம்்பதாகையில் அக்ட மகை;
்பல பிேர்சஙகளில் யவளேம்

(ெோ்லமு்ன கிழககு தின்கரன் 
நிருெர)

அம்ெோ்ை  மோெட்டத்தில 
்க்டந் மூன்று ்ோட்களோ்க  
பெய்து   ெரும்  ம்ழயினோல 
மக்களின்  இயலபு ெோழ்க்்க 
ெோதிக்கப்ெடடுள்ளது்டன், 
உள் வீதி்களில நீர ச்ஙகி   நிற்-
ெ்ோல செோககுெரத்து பேய்ய 
முடியோ் நி்்லயும் ஏற்ெட -
டுள்ளது.

அ ட ்ட ோ ் ள ச் ச ே ் ன  
பிரச்ே பேய்ல்கப்பிரிவுககுட-
ெட்ட  ெோ்லமு்ன, திரோய்கச்கணி, 
ஜ்லோலதீன் புரம்,  உதுமோ புரம், 
ஹீ்ைனியோ ்்கர மீள் குடிசயற்ை 
்ோழ் நி்ல பிரச்ேங்களிலுள்ள  
வீதி்கள் நீரில  மூழ்கி ்கோணப்ெடுெ-
து்டன், வீடு்களுககுள்ளும் நீர  புகுந -
்ள்ள்ோல மக்கள் ெ்ல சிரமங்க்ள 
எதிரச்ோககியுள்ளனர. 

  ப்ோ்டரோ்க பெய்து ெரும்  அ்்ட-
ம்ழயினோல  ்ோழ் நி்லப்பிரச்ேங-
்களில பெள்ள அெோயமும் ஏற்ெட-
டுள்ளச்ோடு,    மக்களின் அன்ைோ்ட 
இயலபு ெோழ்க்்க பெரிதும் ெோதிக-
்கப்ெடடுள்ளது. இ்னோல  பெோது 
மக்கள் பெரும் சிரமங்க்ள எதிர  

ப்கோள்ெச்ோடு. ெலசெறு அபேௌ்க-
ரியங்க்ளயும் எதிர ப்கோண்டுள்ள-
னர. 

்க்டல ப்கோந்ளிப்ெோ்க இருப்ெ் -
னோல அதி்கமோன மீனெர்கள் ்க்ட-
லுககுச் பேல்லவில்்ல. இ்னோல 
்க்டற்பைோழில ெோதிக்கப்ெடடுள்-
ளது. ்ன்னீர மீன்பிடித்  ப்ோழிலும் 
பெகுெோ்க ெோதிப்ெ்்டநதுள்ளது-
்டன்,   அன்ைோ்ட கூலித் ப்ோழி்லோளர-
்களின்  ்ோளோந்  ப்ோழில ்்டெடிக-
்்க்களும் ெோதிப்ெ்்டநதுள்ளன. 
ம்ழயு்டன் கூடிய ்கோ்லநி்்ல  
ப்ோ்டருமோனோல ்ோழ் நி்லப் பிரச -்
ேங்களில ெோழுகின்ை மக்கள் இ்டம்-
பெயரக கூடிய  சூழ்நி்்ல ்கோணப்ெ-
டுகின்ை்ம குறிப்பி்டத்்க்க்ோகும்.

(பரோட்டபெெ குறூப், ்கந்ளோய்  
தின்கரன் நிருெர்கள்)  

திருச்கோணம்்ல- ்கந்ளோய் 
பெோலிஸ் பிரிவுககுடெட்ட 
செரோறு ெகுதியில டிப்ெர ெோ்கனத்-
திற்குள் சிககுண்டு ெசயோதிெர 
ஒருெர ஞோயிற்றுககிழ்ம (09) 
உயிரிழநதுள்ள்ோ்க பெோலிைோர 
ப்ரிவித்்னர.  

உயிரிழந்ெர அச் ெகுதி்யச் 
சேரந் ஏ.எச்.ேோவுல ெமீட (76 
ெயது) என பெோலிைோர ப்ரிவித்-
்னர. ேம்ெெம் குறித்து ப்ரிய-
ெருெ்ோெது-, வீடடுககுப் பின்-
னோலுள்ள ்கோணிககுள் டிப்ெர 
ெோ்கனத்தில மணல ஏற்றி ெநது 
அ்்ன இைககும் செோது குறித்் 
இ்டத்்் டிப்ெர ேோரதிககு ்கோண்-
பித்துள்ளோர.  

இச்செ்ள டிப்ெர பின்புை -
மோ்க ெந்செோது ்கோல சிககி கீசழ 
விழுநதுள்ள நி்்லயில, டிப்ெர 
ெோ்கனத்தின் ்டயருககுள் சிக -
குண்டு உயிரிழநதுள்ள்ோ்க ஆரம்-
ெ்கட்ட விேோர்ணயன் மூ்லம் 
ப்ரியெநதுள்ளது.  

விெத்து்டன் ப்ோ்டரபு்்டய 
டிப்ெர ெோ்கனத்தின் ேோரதி்ய 
்்கது பேய்துள்ளது்டன், இைந் -
ெரின் ே்ட்லம் ்ற்செோது ்கந்ளோய் 
்ெத்தியேோ்்ல பிசர் அ்ையில 
்ெக்கப்ெடடுள்ளது.  

விெத்து ப்ோ்டரபி்லோன விேோர-
்ண்க்ள ்கந்ளோய் பெோலிேோர 
சமற்ப்கோண்டு ெருகின்ைனர. 

டிப்்பரில் சிக்குண்டு   
வரயதாதி்பர ்பலி 

சூது விகேயதாடிய 
ஆறு ர்பர ககது
்கந்ளோய் தின்கரன் நிருெர    

திருச்கோணம்்ல  மோெட்டத்-
தின் ்கந்ளோய் பெோலிஸ் பிரிவுக-
குடெட்ட ெகுதியில ெணத்திற்கு 
சூது  வி்ளயோடிய ஆறு செ்ர  
ேனிககிழ்ம (8) ்்கது பேய்-
துள்ள்ோ்க ்கந்ளோய் பெோலிைோர  
ப்ரிவிககின்ைனர.

்கந்ளோய் செரோறு ெகுதி்யச் 
சேரந் 38,32,45,22 மற்றும் 20 
ெயது்்டய ஆறு செ்ர ்்கது 
பேய்துள்ள்ோ்க பெோலிைோர ப்ரி-
விககின்ைனர.

்கந்ளோய்  செரோறு ஆற்ைங-
்க்ர ெகுதியில ெணம் பேலுத்தி 
சூது வி்ளயோடிக ப்கோண்டிருந்  
செோது ்கந்ளோய் குற்ைத்்டுப்பு 
பெோலிைோருககு கி்்டத்் ்்க-
ெலின் அடிப்ெ்்டயில  சுற்றி 
ெ்ளத்து சூது வி்ளயோடிய 
ஆறு ேநச்்க ்ெர்க்ள ்்கது  
பேய்துள்ள்ோ்கவும், சூது வி்ள-
யோடுெ்ற்கு ெயன்ெடுத்்ப்ெட்ட 
இருெ்ோயிரம்  ரூெோய்  ெணத்-
தி்ன ்்கப்ெற்றி உள்ள்ோ்க 
பெோலிைோர ப்ரிவிககின்ைனர.

ேநச்்க ்ெர்க்ள ்டுத்து 
்ெத்துள்ளச்ோடு ்கந்ளோய் 
நீ்ெோன் நீதிமன்றில ஆஜரெடுத்் 
உள்ள்ோ்க பெோலிைோர ப்ரிவிக-
கின்ைனர.

த�வாப்பூர் பட்டித்திடல் பகுதியில் அமபவாமையில் இருந்து திருத�வாணைமை த�வாக்கி பயணித்� �னியவார் பஸ், டிப்பர் வவா�னத்துடன் த�ருக்கு த�ர் தைவாதி விபத்துக்குள்வாகியுள-
்ம� படத்தில் �வாணைவாம.              (படம: த�வாப்பூர் குறூப் நிருபர்)

வறிய குடும்்பத்திற்கு   
புதிய வீடு ககயளிப்பு  

 மணலசே்ன நிருெர  

சுவிஸ் உ்யம் அ்மப்பின் ஏற் -
ெோடடில ேமூ்கசேெ்கர ப்ோழி்ல -
திெர ்க.து்ர்ோய்கத்தின் பேோந் 
நிதியில மட்டக்களப்பு மோெட்டத்-
தின் பேங்க்லடி பிரச்ே பேய்லோளர 
பிரிவுககுடெட்ட, ெறிய நி்்லயில 
அடிப்ெ்்டெேதி அற்ை நி்்லயில, 
குடி்ேயில ெோழ்ந் குடும்ெம் ஒன் -
றுககு வீடு ஒன்றி்ன ்்கயளிககும் 
நி்கழ்வு, சுவிஸ் உ்யம் அ்மப்பின் 
்்்லெர மு. விம்ல்ோ்ன் ்்்ல்ம-
யில ஞோயிற்றுககிழ்ம (09) இ்டம்-
பெற்ைது.  

பேங்க்லடி பிரச்ே பேய்லோளர 
பிரிவுககுடெட்ட ்கரடியன்குளம் 
ெகுதியில, சிறு குழந்்்களு்டன் 
ெோழும் குடும்ெத்திற்ச்க இந் வீடு 

அ்மத்துக ப்கோடுக்கப்ெட்டது. 
சுவிஸ் உ்யம் அ்மப்பின் பிரதி -
நிதி்கள் இப்ெகுதியில ்கள விஜயத் -
தி்ன சமற்ப்கோண்்டசெோது, குறித்் 
குடும்ெத்தின் நி்்ல்ம ப்ோ்டர -
ெோன ்்கெல்கள் பெைப்ெடடு 
அ்ெ சுவிஸ் உ்யம் அ்மப் -
பின் ்ோய்ச்ேங்கத்தின் ்கெனத்திற்கு 
ப்கோண்டுெரப்ெட்டது.  

அ்்ன ப்ோ்டரநது சுவிஸ் உ்யம் 
அ்மப்பின் பெோருளோளர து்ர்ோய-
்கத்தின் ம்கன் விஜி, ம்கள் சுஜி ஆகி -
சயோரின் பிைந் ்ோ்ள முன்னிடடு 
சுமோர 10 இ்லடேம் ரூெோ பே்லவில 
குறித்் வீடடி்ன அ்மத்துக-
ப்கோடுப்ெ்ற்்கோன ஆரம்ெ ெணி்கள் 
ஆரம்பித்து ்ெக்கப்ெடடு ஞோயிற்-
றுககிழ்ம (09) அெர்களி்டம் ்்கய-
ளிக்கப்ெட்டது.   

அக்ககேப்்பற்றில் ஆகக் 
கூடிய மகை வீழ்ச்சி ்பதிவு
(ஒலுவில விசே்ட நிருெர)

அம்ெோ்ை மோெட்டத்தில  திங-
்கடகிழ்ம (10) ்கோ்்ல 08.30 மணி-
யு்டன் முடிெ்்டந் 24 மணித்-
தியோ்லத்துககுள் அக்க்ரப்ெற்று 
பிரச்ேத்தில ஆ்கக கூடிய ம்ழ 
வீழ்ச்சி 75.5 மிலலிமீற்ைர ெதிெோகி-
யுள்ள்ோ்க, பெோத்துவில ெோனி்்ல 
அெ்ோன நி்்லய ்கண்்கோணிப்ெோளர 
எம்.ஏ.எம். அகமல ப்ரிவித்்ோர.

ெோண்ம பிரச்ேத்தில 70.9 மில-
லிமீற்ைரும், அம்ெோ்ை பிரச்ேத்-
தில 67.8 மிலலிமீற்ைரும், தீ்கெோபி 
பிரச்ேத்தில 64.5 மிலலிமீற்ைரும், 
எக்கலஓயோ பிரச்ேத்தில 49.5 மில-
லிமீற்ைரும், ேோ்கோமம் பிரச்ேத்தில 

42.1 மிலலிமீற்ைரும் ம்ழ  வீழ்ச்சி 
ெதிெோகியுள்ள்ோ்கவும் ப்ரிவித்்ோர.

்க்டந் 02 ் ோட்களோ்க பெய்து ெரும் 
ம்ழயினோல அம்ெோ்ை மோெட்டத்-
தில மக்களின் இயலபு ெோழ்க்்க 
ெோதிக்கப்ெடடுள்ளச்ோடு, உள் வீதி்க-
ளில நீர ச்ஙகி நிற்ெ்ோல செோககுெ-
ரத்து பேய்ய முடியோ் நி்்ல ச்ோன்றி-
யுள்ளது.

அ்்ட ம்ழயினோல ்ோழ்ந் 
பிரச்ேங்களில பெள்ள அெோயம் 
ச்ோன்றியுள்ளச்ோடு, ்ோம்செோதி்களி-
லும் ெோய்க்கோல்களிலும் நீர பெருக 
ப்கடுத்துள்ளன. மக்கள் பெரும் 
சிரமங்க்ள எதிர ப்கோள்ெச்ோடு 
ெலசெறு அபேௌ்கரியங்க்ளயும் 
எதிரப்கோண்டுள்ளனர.  

்பல்ககலக்கு ய்ரிவதான 
மதாணவரகள யகௌேவிப்பு

முள்ளிப்பெோத்்ோ்ன குறூப் நிருெர

கிண்ணியோ  ெ்லயக ்கலவி அலு-
ெ்ல்கத்துககுடெட்ட முள்ளிப்-
பெோத்்ோ்ன  மத்திய ்கலலூரியில 
2019/2020 ஆண்டு்களில  சித்தி-
பெற்று  ெல்க்்ல ்கழ்கத்துககு 
ப்ரிெோன 19  மோணெர்களுக்கோன 
ப்கௌரவிப்பு  நி்கழ்வு பெள்ளிககி-
ழ்ம (7) ்்்டபெற்ைது.

இ்ன் செோது ெல்க்்ல்கழ்கத் -
திற்கு ப்ரிெோன மோணெர்களுககு 
நி்னவுச் சின்னங்களும் ெழஙகி 
்ெக்கப்ெட்டன.  நி்கழ்விற்கு  
பிர்ம அதிதியோ்க கிண்ணியோ 
ெ்லயக ்கலவிப் ெணிப்ெோளர ஏ. ்சூ-
ெர்கோன், உ்வி  ெணிப்ெோளர மற்றும் 
ெோ்டேோ்்ல இ்ணப்ெோளர எம். 

ெேன் ்கலவி நிரெோ்க பிரதி  ெணிப் -
ெோளர ஏ. சீ. ்ைோர, ெோ்டேோ்்ல அபி-
விருத்தி ேங்க பேய்லோளர எம்.எஸ். 
எம். ்ைோர மற்றும் ெோ்டேோ்்ல அதி -
ெர்கள், ேமூ்க ஆரெ்லர்கள் என ெ்லர 
்க்லநது  ப்கோண்்டனர.
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 கல்நேவ தினகரன் வி்ேட நிருபர் 

வடமத்திய மாகாண படடதாரிகள் 1534 
்பருக்கு அபிவிருத்தி உத்தி்யாகத்தர் நிய -
மனக்கடிதஙகள் இமமாதம 05 ஆம திகதி 
வடமத்திய மாகாண ஆளுனர் மஹிபால 
்ேரத் தலலலமயில வழஙகி லவக்கப் -
படடது. 

இதில அனுராதபுரம மாவடடத்லதச் 
்ேர்்நத 1234 ்பருக்கும பபாலன்ன -
றுலவ மாவடடத்லதச் ்ேர்்நத 300 
்பருக்கும இ்நநியமனக்கடிதஙகள் வழங -
கப்படடன.

பகாவிட 19 காரணமாக அலனவலரயும 
ஒன்று கூட முடியாத நிலலலமயில இம -
மாதம 05 ஆம திகதி நியமனக்கடிதஙகள் 

அனுராதபுரம பகாரேபவவ முகாலமத் -
துவ அபிவிருத்தி பயிற்சி நிலலயத்திலும 
759 ்பருக்குக்கும, பககிராவ மத்திய மகா 
வித்தியாலய ்கட்பார் கூடத்தில 775 
்பருக்கும பமாத்தமாக 1534 ்பருக்கு 
வடமத்திய மாகாண ஆளுனர் மஹிபால 
்ேரத் தலலலமயில வழஙகி லவக்கப் -
படடது. 

இ்நநிகழ்வில காணி அலமச்ேர் எஸ்.எம.
ே்நதிர்ேன, இராஜாஙக அலமச்ேர் பேோன் 
்ேமசிஙக, அனுராதபுரம மாவடட பாரா -
ளுமன்்ற உறுப்பினர்களான உதித்த பி்ரம-
ரத்ன, ்க.பீ.எஸ்.குமாரசிஙக, வடமத்திய 
மாகாண முன்னாள் முதலலமச்ேர் எஸ்.
எம.ரஞ்சித் ேமர்கான், அனுராதபுரம 

மாவடட பேயலாளர், வடமத்திய மாகாண 
அரே ்ேலவ ஆலணக்குழுவின் பேயலா -
ளர் மற்றும அரே உயர் அதிகாரிகள்,வடமத் -
திய மாகாண கலவிப் பணிப்பாளர்,வலயக் 
கலவிப் பணிப்பாளர்கள் ஆகி்யார் கல்நது 
பகாணடனர்.

நியமனம பபற்்றவர்கள் ஒரு வருட 
காலம பயிலுனர்களாக கடலம புரி்நதது-
டன் இமமாதம 03 ஆம திகதி நேலடமு -
ல்றக்கு வருமாறு நிர்நத நியமனம இவர்க-
ளுக்கு வழஙகப்படடுள்ளது. 

இவர்கள் அலனவரும அரே பாடோலல-
கள் மற்றும அரே திலணக்களஙகள், அரே 
காரியாலயஙகள் ஆகியவற்றுக்கு இலணக்-
கப்படடுள்ளனர்.

வடமத்திய மாகாண படடதாரிகள்
1534 பபருக்கு நிரநதர நியமனம்

புதிய முதலீட்வாளர்களுக்கு ம்கதசதவாழில் அமைச்சுக்குச் செவாநதைவான ம்கதசதவாழில் பேடம்்களிலுளள 
்கவாணி்கமள ம்கயளிக்கும் நி்கழ்வு ச்கவாழும்பு ேண்வாரநவாயக்்க ஞவாே்கவாரதத ெரவபதெ ைவாநவாடடு ைண -்
ேததில் நம்சேற்றது. ம்கதசதவாழில் அமைச்ெர விைல் வீரவஙெ பிரதை அதிதியவா்கக் ்கலநது ச்கவாணடு 
அவறம்ற வழஙகி மவபேமத ்கவாணலவாம். 

தி்றப்பலன தினகரன் நிருபர்  

அநுராதபுர மாவடட கிராமிய 
மக்களின் வாழ்வாதார அபிவி-
ருத்திக்கான ்வலல திடடஙகள் 
பலவற்ல்ற முன்பனடுப்பதற்கான 
நேடவடிக்லககள் ்மற் பகாள்ளப்-
படடுள்ளன. உலக வஙகி இதற்கான 
உதவிலய பபற்றுக் பகாடுக்கவுள்-
ளது.

அநுராதபுர மாவடடத்தில அபிவி-
ருத்தியலடயாத பிர்தேஙகள் இதன் 
கீழ் பதரிவு பேயயப்படடு,அபிவி-
ருத்தி பேயவதற்கு    திடடமிடப்பட-
டுள்ளது.

மாவடடத்தின் வரலாறு, நீர்ப்பா -
ேனம, விவோயம ்பான்்றலவகள் 
ேமப்நதமாக உலக வஙகி அதிகா -
ரிகளுக்கு இது பற்றிய விளக்கங -
கள் வழஙகப்படடுள்ளன. இதன் 
அடிப்பலடயில இவவருடம 
பல்வறு அபிவிருத்தி திடடஙகள் 
இடமபப்ற உள்ளலம குறிப்பிடத் -
தக்கது.  

உலக வங்கி உதவியுடன்

சி்ற்நத ேமூக ்ேலவ, ேமூக அபிவி-
ருத்தி மற்றும மனிதவுரிலமச் பேயல-
பாடுகளில ஈடுபடடலமக்காக 
ஐக்கிய ்தசியக் கடசியின் இரத்தி-
னபுரி மாவடட அலமப்பாளர் எஸ்.
ஆன்நதகுமார் ோன்றிதழ் வழஙகி 
பகௌரவிக்கப்படடார்.  

இலஙலக ஒளிபரப்புக் கூடடுத்தா-
பனத்தின் ்கட்பார் கூடடத்தில 
நேலடபபற்்ற இ்நநிகழ்வில FAZLI 
RUMI CENTER அலமப்பு இவருக்கு 
இச்ோன்றிதலழ வழஙகி பகௌரவித்-
தது.  

UNICEF, ISO SKY, AFRICAN 
DIASPORA, AMERICAN INSTTUTE 
OF EXTENDED STUDIES உடபட 
பல்வறு ேர்வ்தே அலமப்புகளின் 
அனுேரலணயுடன் இ்நத ோன்றிதழ்  
ஆன்நதகுமாருக்கு வழஙகபடடுள்-
ளது.  ஆன்நதகுமார்,  நீணடகால-
மாக ேமூகச் ்ேலவகள் மற்றும 
மனித உரிலமச் பேயலபாடுகளில 

ஈடுபடடிரு்நதார். பகாவிட பதாற்று 
ஆரமபமான காலமமுதல தமது 
போ்நத நிதியின் ஊடாக பபாது மக்-

களுக்கு இவர் உதவிகலளயும நிவா -
ரணஙகலளயும வழஙகி வருகி்றார் 
என்பது சுடடிக்காடடத்தக்கது.

சிறநத சமூக சசவவ, மனிதவுரிவமச் சசயல்பாடு:

சி்ற்நத ஆளுலம மிக்க மூத்த 
உலமா ஒருவலர இன்று இழ்நது 
தவிக்கி்்றாம என, முன்னாள் 
அலமச்ேர் லபஸர் முஸ்தபா, 
அப்துல ேமீத் பஹ்ஜி ஆலிமின் 
மல்றவு பதாடர்பில தனது அனுதா-
பச் பேயதியில பதரிவித்துள்ளார். 
அ்நத அனுதாபச் பேயதியில அவர் 
்மலும இவவாறு குறிப்பிடடுள்-
ளார்.   

ேஙலகக்குரிய அப்துல ேமீத் 
பஹ்ஜி ஆலிம , தனது மார்க்க உப்ந -
நியாேஙகலள அடுத்தவர்கள் மிகச் 
சி்ற்நதவலகயில படிப்பிலன பபறும 
விதத்தில புரிவார். 

குறிப்பாக, முஸ்லிம இலளஞர் 
ேமுதாயத்லத ோ்நதி, ேமாதானம 
்பான்்ற கருத்துக்கலள உள்ளடக்கி 
வழி நேடத்தக்கூடியதாக அன்னாரு -
லடய ் பாதலனகள் அலமயப் பபற்-
றிரு்நதலம, அலலாஹ் அன்னாருக்கு 
வழஙகிய மாபபரும அருட பகாலட 
எனக்கூ்றலாம.   

 மிக நீணட காலமாக அன்னார் 
பகாழுமபு உமமு ஸவாயாவில ஒரு 
இமாமாகப் பணியாற்றியிருப்பது, 
அன்னாருலடய மார்க்க உயர் நிலல -
லயயும விழுமியஙகலளயும எடுத்-
துக் காடடுகி்றது. 

பல வருட காலம, மார்க்கப் பணி 
புரி்நதிருக்கி்றார். எஙகும எப்பபாழு-
தும அலனவருடனும அன்பாகவும 
புன் முறுவலுடனும பழகுவார்.   

 இன்று, அன்னாலர இழ்நது 
தவிக்கும ஷாதுலியயா தரீக்கா உள் -
ளிடட அலனத்து முஸ்லிம ே்கா -
தரர்களுக்கும, அன்னாரது குடுமப 
உ்றவினர்களுக்கும எனது ஆழ்்நத 
அனுதாபஙகலளத் பதரிவித்துக் 
பகாள்கின்்்றன். 

அன்னாருக்கு ்மலான "ஜன்ன-
துல பிர்பதளஸ்" எனும சுவர்க்கம 
கிலடக்க ்வணடும என, எலலாம 
வலல அலலாஹ்விடம இரு கர்ம்ந-
திப் பிரார்த்திக்கின்்்றன், என பதரி-
விக்கப்படடுள்ளது.   

சைௌலவி அபதுல் ஹமீத ைம்றவு:   

ஆனநதகுமாருக்கு விருது
வழங்கி ககௌரவிப்பு!  

சிறந்த ஆளுமைமிக்க மூத்த உலைா   
ஒருவமை இழநது ்தவிககிறறாம்
முனனவாள அமைச்ெர மேஸர முஸதேவா அனுதவாேம்

்பருவலள வி்ேட நிருபர் 

இலஙலகயில சுமார் நோன்கு தோப் -
தஙகளுக்கு ்மலாக ஷாதுலியயா 
தரீக்காவின் வளர்ச்சிக்காக தமலம 
அர்ப்பணித்து இல்றயடி ்ேர்்நத 
இலஙலகக்கான ஷாதுலியயா தரீக் -
காவின் கலீபதுல குலபா பமௌலவி 
்ஜ. அப்துல ேமீத் ஆலிம 
(பஹ்ஜி) யின் இழப்பு ஷாதுலியயா 
தரீக்காவுக்கு ஈடுபேயய முடியாத 
மாபபரும இழப்பாகும என புனித 
மக்கா லபத்துல பாஸியயில இரு்நது 
ஷாதுலியயா தரீக்காவின் உலக ஆன்-
மிகத் தலலவர் நேஜமஉல உலமா 
கலாநிதி ேஙலகக்குரிய அஷபஷயக் 
அஜவாத் அப்துலலாஹ் அல-பாஸி 
அல-மக்கி அஷஷாதுலி விடுத்துள்ள 

அனுதாப பேயதியில குறிப் -
பிடடுள்ளார்.   

கலீபதுல குலபா 
பமௌலவி அப்துல ேமீத் 
(பஹ்ஜி) யின் மல்றவுச் 
பேயதி ்கடடு பபரும கவ -
லலயலட்ந்தன். ஷாது-
லியயா தரீக்காவின் தலல-
லமபீடமான புனித மக்கா 
லபத்துல பாஸியில அவர் ்நோயுற்-
றிரு்நத ்பாது அவரின் ஆபியத்திற்-
காக துஆ பிரார்த்தலன பேய்தாம.   

ஷாதுலியயா தரீக்காவின் 
இலஙலக கலீபதுல குலபாவாக 
அப்்பாலதய பேயகு ஸஜஜாதா 
ேஙலகக்குரிய பேயகு அப்துல காதர் 
பின் அஷபஷயக் முேமமத் இப் -

ராஹீம அல-பாஸி, அல-
மக்கீ அஷ-ஷாதுலி (்ஷகு 
ஸஜஜாதா) நியமிக்கப்-
படட பின்னர் அவர் தனது 
பபாறுப்லப மிகச் சி்றப்பாக 
நில்ற்வற்றி ஷாதுலியயா 
தரீக்காவின் வளர்ச்சிக்காக-
வும இஸ்லாத்தின் வளர்ச் -
சிக்காகவும இரவு பகல 

பாராது தியாகத்துடன் பணியாற்றி-
னார். 

எலலாம வலல அலலாஹ் 
அன்னார் ஆற்றிய நேற்பணிகலள 
நேலலமலகலள அஙகீகரித்து பஜன்-
னதுல பிர்பதௌஸ் எனும சுவர்க்கம 
கிலடக்க பிரார்த்திக்கின்்்றன் என 
பதரிவித்துள்ளார்.   

்கலீபதுல் குலபா அப்துல் ஹமீத ைமறவுககு  
ஷாதுலிய்ா ்தரீக்கா ஆன்மி்கத ்தமலவர் அனு்தாபம்

அநுரவாதபுர ைவாவட் ேவாரவாளுைன்ற உறுபபினர இஷவாக் ரஹுைவான பவணடுப்கவாளுக்கு 
இணங்க, கிரவாமிய வீதி ைறறும் அததியவாவசிய உட்கட்மைபபு வெதி்கள இரவாஜவாங்க 
அமைச்சின நிதிசயவாதுக்கீடடில், ேலவா்கல மிரிஹம்பிடடிய ரவுண்பேவாட வீதியிமன புனர 
நிரைவாணம் செய்வதற்கவான பவமல்கமள பநறறு முனதினம் (09)  இஷவாக் ரஹுைவான   
எம்பி உததிபயவா்கபூரவைவா்க ஆரம்பிதது மவததபேவாது பிடிக்்கபேட் ே்ம்.
 ( ே்ம்: தி்றபேமன தின்கரன நிருேர)

கிைாை அபிவிருததி 
றவமலததிட்டம்

இராஜகிரிய, 
ஸ்ரீ ஜயவர்த-
னபுர இ்நது 
வித்தியாலயத் -
தில கட்நத 15 
வருடஙகளாக 
் ே ல வ ய ா ற் -
றிய ஆசிரிலய 
N.J.M ேஸீம, 
அணலமயில  பணியிலிரு்நது ஓய-
வுபபற்்றார். 

மாணவர்களின் கலவி முன்-
்னற்்றத்திற்காக அர்ப்பணிப்புடன் 
்ேலவயாற்றிய இவலர அதிபர், 
ேக ஆசிரியர் ஆசிரிலயகள், மாண-
வர்கள் ஆகி்யார் நேன்றி கூறி, 
வாழ்த்துவதாக பதரிவிக்கின்்றனர்.   

ஆசிரிய 
பேவவயிலிருநது 
ஓய்வு

புத்தளம தினகரன் நிருபர்  

்தசிய மீனவ ஒத்துலழப்பு இயக் -
கத்தின் பபணகளுக்கான அபிவி-
ருத்தி ்வலலத்திடடத்தின் மூலம 
புத்தளம மாவடடத்தில மூன்்றாவது 
முல்றயாகவும பதரிவு பேயயப்-
படட 11 பபண தலலலமத்துவ 
குடுமபஙகளுக்கான வாழ்வாதார 
உதவிகள் வழஙகும நிகழ்வு அண-
லமயில (31) இடமபபற்்றது.   

்தசிய மீனவ ஒத்துலழப்பு இயக் -
கத்தின் புத்தளம மாவடட காரியால-
யத்தில   

"பநேப்்ஸா" வின் புத்தளம 
மாவடட பபணகள் ்வலலத்-
திடட இலணப்பாளர்களான சியாஜ 
மற்றும நேப்ரா தலலலமயில இ்நநி-
கழ்வுகள் இடமபபற்்றன.   

இ்நநிகழ்வில ்தசிய மீனவ ஒத்து -
லழப்பு இயக்கத்தின் அலழப்பாளர் 
்ேமன் குமார பிரதம அதிதியாக-
வும, வட்மல மாகாண ேலபயின் 
முன்னாள் உறுப்பினர் எஸ்.எச்.
எம.நியாஸ் சி்றப்பு அதிதியாகவும 
கல்நது பகாணடனர்.   

ேமாதானம மற்றும மக்கள் அபிவி-
ருத்தி திடடம பதாடர்பான இலணப்-
பாளர் என்டனி ்ஜசுதாேன், 
பநேப்்ஸா பபணகள் ்வலலத்திட-
டம பதாடர்பான ்தசிய பபணகள் 
இலணப்பாளர் லவீணா ேே்நதினி, 
பநேப்்ஸாவின் புத்தளம மாவடட 
இலணப்பாளர் பலாயல பீரிஸ், கற்-
பிடடி இலணப்பாளர் பத்மநோதன் 
உள்ளிடட பலரும இ்நநிகழ்வில 
கல்நது சி்றப்பித்தனர்.   

வாழவாதார உதவிகள் வழங்கி வவப்பு

ஒரு சீன உர நிறுவனம, 
தனது உர ஏற்றுமதிலய நிரா -
கரித்ததற்காக இலஙலகயுடன் 
தனது ்பாராடடத்லத தீவிரப் -
படுத்தியுள்ளதுடன், கடுலம -
யான பபாருளாதார மற்றும 
வர்த்தக தலடகலள விதிக்க -
வும முன்பமாழி்நதுள்ளதாக 
பேயதி ஒன்று கசி்நதுள்ளது.  

தீஙகு விலளவிக்கும நுண -
ணுயிரிகளின் இருப்லபக் 
கணடறி்நத உள்ளூர் ்ோத -
லனகளின் பின்னர் இலங -
லகயால நிராகரிக்கப்படட 
20,000 பதான் உரத்திற்காக Qingdao 
Seawin Biotech Group Co., Ltd க்கு 
6.7 மிலலியன் அபமரிக்க படாலர் -
கலள வழஙக இலஙலக அரோங -
கம ஏற்கன்வ தீர்மானித்தது.  

நீணட கால தாமதத்திற்குப் 
பி்றகு சீன நிறுவனத்திற்கு இழப் -
பீடு வழஙக இலஙலக அரோஙகம 
ஒப்புக்பகாணட ்பாதிலும, அதன் 
நேற்பபயருக்கு ஏற்படடுள்ள ்ேதம 
பதாடர்பாக சீனாவின் ப்யாபடக் 
இலஙலக மீதான தனது ்பாலரத் 
பதாடர்வதாக அச்பேயதியில குறிப் -
பிடப்படடுள்ளது.

சீவின் ப்யாபடக் நிறுவனத்தின் 
உயர்மடட அதிகாரிகள், இலஙலக 
மீது பபாருளாதாரத் தலடகலள 
விதிக்க சீன அரோஙகத்தின் மீது 
அழுத்தஙகலள பிர்யாகிக்குமாறு 
ஷான்்டாங மாகாண அரோங -
கத்லத அணுகியுள்ளதாகத் பதரி -
விக்கப்படுகி்றது.  

எ்நதபவாரு தயாரிப்புகலளயும 
இலஙலகக்கு அனுப்புவதற்கு 
முன்னர், ்மமபடட பகாடுப்பன -
வுகலளப் பபறுமாறு சீன நிறுவனங -
களுக்கு அறிவுறுத்தப்படடுள்ளதா -
கவும பதரிவிக்கப்படுகி்றது.  

உைம் நிைா்கரிக்கப்பட்ட்தால் 
்கடும் ற்காபததில் சீன நிறுவனம்

அநுராதபுரம தினகரன் நிருபர்   

மலவத்து ஓயா ஆற்றில குளித்துக் 
பகாணடிரு்நத 17 வயது சிறுவபனா-
ருவர் நீரில மூழ்கி காணாமல ்பாயுள்-
ளதாக த்நதிரிமலல பபாலிஸார் பதரி-
வித்தனர்.  த்நதிரிமலல ்பாபகாட 
பகுதியிலுள்ள மலவத்து ஓயா பாலத்-
துக்கு அருகில குளித்துக் பகாணடிருக்-
கும ்பாது இச்ேமபவம 09 ஆம தி 
கதி ்நேற்று மாலல இடமபபற்றுள்ள-
தாக விோரலணகலள ்மற்பகாணடு 
வரும பபாலிஸார் பதரிவித்தனர். ேம-
பவத்தில காணாமல ்பான சிறுவன் 
லுனுவில, பவன்னப்புவ பகுதிலய 
வசிப்பிடமாக பகாணடவர் என்பது 
பதரியவ்நதுள்ளது. காணாமல ்பான 

சிறுவனின் ேடலத்திலன ்தடும நேட-
வடிக்லகயில த்நதிரிமலல பபாலி-
ஸாரும கடற்பலடயின் சுழி்யாடி-
களும ்தடுதல நேடவடிக்லகயில 
ஈடுபடடுள்ள ்பாதிலும ேடலம 
்நேற்று வலரயில அகப்படவிலலல-
பயன பபாலிஸார்   குறிப்பிடடனர். 

மடு ்தவாலயத்திற்கு யாத்திலர 
பேன்று மீணடும வீடு ் நோக்கி பேன்று 
பகாணடிருக்கும வழியில மலவத்து 
ஓயா ஆற்றில நீராடிக்பகாணடிருக்-
கும ்பாது இச்ேமபவம இடமபபற்-
றுள்ளது. ேமபவம பதாடர்பான 
்மலதிக விோரலணகலள த்நதிரி-
மலல பபாலிஸார் ்மற்பகாணடு 
வருகின்்றனர்.

ைல்வதது ஓ்ாவில் குளிக்கச் சென்ற சிறுவன் ைா்ம்

அநுராதபுரம தினகரன் நிருபர்   

பே்ராயின் ்பாலதப் 
பபாருளிலன லவத்திரு்நத ே்ந்தக 
நேபர் ஒருவலர அநுராதபுரம வலய குற்-
்றத்தடுப்பு பிரிவு பபாலிஸார் லகது 
பேயதுள்ளனர்.  பபாலிஸாருக்கு 
கிலடத்த தகவபலான்றுக்கலமய 
தலாவ பபாலிஸ் பிரிவின் தலாவ 
கமபமத்த பகுதியில ்மற் பகாள்ளப்-
படட சுற்றிவலளப்பின் ்பாது ஐ்நது 
கிராம 270 மிலலி கிராம பே்ராயின் 
்பாலதப்பபாருடகளுடன் ே்ந்தக 
நேபர் ஒருவலர வலய குற்்றத்தடுப்பு 
பிரிவு பபாலிஸார் லகது பேயதுள்-

ளனர்.லகது பேயயப்படடவர் 34 
வயதுடய தலாவ பகுதிலய வசிப்பி-
டமாக பகாணடவர் என்பது ஆரம-
பகடட பபாலிஸ் விோரலணகளில 
இரு்நது பதரியவ்நதுள்ளது.்மலதிக 
விோரலணகலள ்மற்பகாள்வதற்-
காக  ே்ந்தக நேபர் தலாவ பபாலிஸ் 
நிலலயத்தில ஒப்பலடக்கப்படடுள்-
ளார். ேமபவம பதாடர்பான ்மலதிக 
விோரலணகலள தலாவ பபாலிஸார் 
்மற்பகாணடு வருகின்்றனர். விோ-
ரலணகளின் பின்னர் ே்ந்தக நேபர் 
தமுத்்தகம நீதிமன்றில ஆஜர்படுத்-
தப்படவுள்ளார்.  

்தலாவயில் சஹறைாயின் மவததிருந்தவர் ம்கது
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;

(rf;jptY mikr;R)

kj;js tpkhdNrit kPs;epug;gy; epiyaj;jpy; 
ghJfhg;G mYtyh;fSf;F ,isg;ghWk; miwia 

eph;khzpj;jy;
B/03/2022

1.  mz;zsthf 3.7 kpy;ypad; &gh kjpg;gPl;L 

MFnrytpy; kj;js> tpkhdNrit kPs;epug;gy; 

epiyaj;jpy; ghJfhg;G mYtyh;fSf;F ,isg;ghWk; 

miwia eph;khzpg;gjw;fhf jFjpAk; jifikAKs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J ,yq;if ngw;Nwhypa 

$l;Lj;jhgdj;jpd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; 

FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis 

NfhUfpd;whh;. 

2.   ,g;gzpapd; eph;khz fhyg;gFjpahdJ ehd;F (04) 

khjq;fshFk;. 

3.  tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd 

tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 

4.  xg;ge;jj;ij ngWtjw;fhd jFjp kw;Wk; jifikf;fhf> 

rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; 

Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; CIDA gjptpy; rp-8 kw;Wk; rp-7 

juq;fisAilatuhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

5.  nfhtpl;-19 njhw;W fhuzkhf> tpiykDjhuh;fs; 

http://ceypetco.gov.lk/public-tenders/.  vd;w ,.ng.$. 

,d; ,izajsj;jpypUe;J gjptpwf;fk; nra;ayhk;. 

tpiykDjhuh; 2>000 &ghit (1851.85 &gh + 
8%  ngNrt) kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf kf;fs; 

tq;fpapd; jiyik mYtyfj;jpYs;s 004100110208633 

vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F ,yq;if ngw;Nwhypa 

$l;Lj;jhgdj;jpd; ngahpy; nrYj;jpa gzf;nfhLg;gdT 

gw;Wr;rPl;lhdJ tpiykDTld; rkh;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. 

6.  2022.02.02 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F 

tpiykDf;fs; %lg;gl;L fPNo toq;fg;gl;Ls;s 

Kfthpahd ,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgd ngWif 

kw;Wk; fsQ;rparhiyfSf;fhd Kfhikahshpd; 

mYtyfj;jpy; tpiykDf;fis %ba Neuj;jpw;Fg; 

gpd;dh; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; 

cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. 

7.  tpiykDf;fis rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjp 

jpfjpf;Fg; gpd;dh; mWgj;jp %d;W (63) ehl;fSf;F 

tpiykDf;fshdJ nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

8.  midj;J tpiykDf;fSk; ,yq;ifapYs;s 

th;j;jf tq;fpnahd;wpypUe;J ngwg;gl;lJk; 40>000 

&gh ngWkjpahd tpiykDg;gpiznahd;WlDk; 

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

2022.05.04 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; 

jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.  

NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s KfthpahdJ gpd;tUkhW:

jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO>  

Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfs;) Nk/ gh
ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfs; nraw;ghL>

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;>

1 Mk; khb> ,y. 609. nlhf;lh; ldp];lh; j rpy;th 

khtj;ij> nfhOk;G-09.

njhiyNgrp: 011-5455332. njhiyefy;: 011-5455424

tpQ;Qhd gl;lg;gpd;gbg;G epWtdk; 
Nguhjid gy;fiyf;fofk;

Nfs;tp mwptpj;jy;

tpQ;Qhd gl;lg;gpd;gbg;G epWtdj;jpw;fhd (tpgep) Rj;jpfhpg;G
kw;Wk; guhkhpg;G Nritfs;

1.  2022 ngg;Uthp 1 Mk; jpfjp tiuAk; Mw;wy; tha;e;j gjpT ngw;w epWtdq;fsplkpUe;J 

NkNyAs;s Nritfis ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf Nguhjid gy;fiyf;fof tpQ;Qhd 

gl;lg;gpd; gbg;G epWtd gzpg;ghsh; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;. 

2.  Nguhnjdpa> j.ngl;b 25 vd;w KfthpapYs;s tpQ;Qhd gl;lg;gpd;gbg;G epWtd 

cjtpg; gjpthshplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;sf;$ba gbtq;fspNyNa Nfs;tpfs; 

rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 2022 rdthp 31 Mk; jpfjpad;W tiu khj;jpuk; rhjhuz 

Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; tpgep rpwhg;ghplk; 

kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzkhd Xuhapuk; (1000) &ghit nrYj;jpa gpd;dh;> 

my;yJ Nguhjid ,yq;if tq;fpapd; 0081041788 vd;w fzf;fpw;F rkkhd 

njhifia nrYj;jp ngw;Wf; nfhz;l tq;fpj;Jz;il rkh;g;gpg;gjd; %yNk Nfs;tpg; 

gbtq;fs; toq;fg;gLk;. tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; www.pgis.lk  vd;w tpgep ,d; 
,izajsj;jpypUe;Jk; gjptpwf;fk; nra;ayhk;. tpgep ,d; ,izajsj;jpypUe;J 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ngw;Wf; nfhs;gth;fs; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd 

1000 &ghtpw;fhf Nguhjid gy;fiyf;fof tpQ;Qhd gl;lg;gbg;gpd; gbg;G epWtd 

gpujpepjpahsh; (Bursar) ,d; ngahpy; toq;fg;gl;l tq;fp tiunthd;Wld; Nfs;tpfis 

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

3.  Nfs;tpjhuh;fs; murhq;f my;yJ jdpahh; Jiw epWtdq;fspy; Rj;jpfhpg;G kw;Wk; 

guhkhpg;G Mfpatw;wpy; Mff; Fiwe;jJ 5 tUl mDgtj;ijf; nfhz;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

4.  2022 ngg;Uthp 1 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; 

tifapy; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; gzpg;ghsh;> tpQ;Qhd 

gl;lg;gpd;gbg;G epWtdk;> j.ngl;b 25> Nguhjid vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; 

mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ tpgep ,d; epUthf mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;Ls;s 

tpiykDf;Nfhuy;fis mlf;fpAs;s jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

“PGIS/NCB/S/2022/01 – Closing Date 01.02.2022”  vd Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

5.  2022 ngg;Uthp 1 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;F Nfs;tpfis %ba gpd;dh; cldbahfNt 

Nfs;tpg; ngl;bahdJ jpwf;fg;gLk;. ,e;epfo;tpw;F Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; 

mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; rKfkspg;gjw;F mDkjpf;fg;gLthh;fs;. 

6.  2022 Vg;uy; 18 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapYs;sJk; ,yq;if 

kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l tq;fpnahd;wpypUe;J ngwg;gl;lJk; (thpfs; 

ePq;fyhf tUlhe;j tpiykDg; ngWkjp) nkhj;j tpiykDj; njhifapd; 1%  
,w;fhd njhiff;fhd tpQ;Qhd gl;lg;gpd;gbg;G epWtd gzpg;ghshpd; ngahpy; 

toq;fg;gl;lJkhd tpiykDg;gpiznahd;Wld; tpiykDf;fs; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk; my;yJ epfuhd njhifia tpgep ,d; rpwhg;ghplk; epfuhd njhifia 

nrYj;jp ngw;Wf; nfhz;l gw;Wr;rPl;il tpiykDf;fSld; ,izj;jy; Ntz;Lk;. 

7.   Nkyjpa tpguq;fspw;F> 081-2385665/0812394793 Mfpa njhiyNgrp ,yf;fq;fspD}lhf 

tpgep cjtp gjpthsUld; jaT nra;J njhlh;G nfhs;sTk;. 

gzpg;ghsh;>

j.ngl;b 25>

tpQ;Qhd gl;lg;gpd;gbg;G epWtdk;>

Nguhjid>

2022 rdthp 11 Mk; jpfjpad;W.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

(vhprf;jp mikr;R)

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;

uj;njhYfikapYs;s tPLfspd; 

jpUj;jNtiyfs; (7/F/3), (7/F/4), (7/F/5), (7/F/6)

(400034552)

B/05/2022
1.  uj;njhYfikapYs;s tPLfspd; 

jpUj;jNtiyfSf;fhd xg;ge;jj;jpw;F jFjp 

kw;Wk; jifikAs;s xg;ge;jf;fhuu;fsplkpUe;J  

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,yq;if 

ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; rhu;ghf 

jpizf;fs ngWiff; FOtpd; (DPC) jiytu; 

miof;fpd;whu;. kjpg;gPl;Lr; nryTf; fpuak; 18.7 

kpy;ypad; &ghthFk;.

   ,t;Ntiyapd; epu;khzf;fhyk; MW (06) 
khjq;fshFk;.

2.  tpiykDf;Nfhuy; Njrpa tpiykDf;Nfhuy; 

eilKiw gpufhuk; elhj;jg;gLk;.

3.  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;F rpj;jpfukhd 

tpiykDjhuu; mgfPu;j;jpahNdhu; gl;baypy; 

cs;slf;fg;glhjtuhfTk; ICTAD epWtdj;jpy; 

C-6 my;yJ Nkw;gl;l   gjpit cilatuhfTk; 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.

4.  nfhtpl;-19 njhw;W guty; fhuzkhf 

tpiykDjhuh;fs; tpiykD Mtzq;fis 

CPC ,izajsj;jpypUe;J jutpwf;fk; nra;J 

nfhs;syhk;. c-k; http://ceypetco.gov.lk/public-
tenders   kw;Wk; tpiykDjhuh; kPsspf;fg;glhj 

2000.00 &gh fl;lzj;ij (&gh 1>851.85 + 8%) 
kf;fs; tq;fpapy; (jiyik mYtyfk;) Ngzg;gLk; 

004100110208633 vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;Fr; 

nrYj;jyhk;. jaT nra;J tq;fpg; gw;Wr;rPl;il %yg; 

gpujpia tpiykDTld; ,izj;J mDg;gTk;.

5.  tpiykDf;fis 2022-02-02Mk; jpfjp gp.g. 

2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; Kfhikahsh; 

(ngWiffs; kw;Wk; fsQ;rparhiy)> ngWif 

kw;Wk; fsQ;rparhiy nraw;ghLfs;> ,yq;if 

ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;> ,y. 609> lhf;lh; 

nldp];lh; b rpy;th khtj;ij> nfhOk;G-09 vDk; 

Kfthpf;F xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; 

tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.  rKfkspj;jpUf;Fk; 

tpiykDjhuu;fspd; mjpfhukspf;fg;gl;l 

gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; 

KbTWj;jg;gl;L cldbahfj; jpwf;fg;gLk;.

6.  tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gLk; ,Wjp ehs; Kjy; 

mWgJ (60) ehl;fs; tiuapy; tpiykDf;fs; 

nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

7.  midj;J tpiykDf;fSlDk; chpkk; ngw;w 

th;j;jf tq;fpnahd;wpdhy; ngw;Wf;nfhz;l 

190>000.00 &gh ngWkjpahd tpiykDg; gpizKwp 

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

gpiz KwpahdJ 2022-05-01Mk; jpfjp tiuapy; 

nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

jiytu;;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

Nk/gh Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfs;)> 

ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfs; nraw;ghL>

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;> 

1Mk; khb> ,y.609> lhf;lh; ldp];lu; j rpy;th 

khtj;ij>  nfhOk;G-09.

njh.Ng. 011-5455332. njhiyefy;: 011-5455424

266/2 nkhul;Lt 
tPjp> Rthunghy 

vd;w Kfthpapy; 

guhkhpf;fg;gl;L te;j 

Nrhndy;fh mlkhd 

epiyak; 2021.11 khjk; 

Kjy; gpypae;jiy> 

nkhul;Lt tPjp> 

148/1/A vd;w 
Kfthpf;F khw;wg;gl;lJ.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;
(rf;jptY mikr;R)

Nguhjid> clVhpafktpYs;s tptrha-
,urhad tpw;gid $lj;ij kPsikj;jy;

B/01/2022
1.  mz;zsthf 2.6 kpy;ypad; &gh kjpg;gPL 

nra;ag;gl;Ls;sJk; fPNo tpghpf;fg;gl;lJkhd 

Nguhjid clVhpafktpYs;s tptrha - 

,urhad tpw;gid $lj;ij kPsikg;gjw;fhf 

jFjpAk; jifikAKs;s tpiykD 

jhuh;fsplkpUe;J ,yq;if ngw;Nwhypa 

$l;Lj;jhgdj;jpd; rhh;ghf jpizf;fs 

ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;. 

2.  ,g;gzpapd; eph;khzf;fhyg;gFjpahdJ ,U 

(02) khjq;fshFk;. 

3.  tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;bhPjpapyhd 

tpiykDf;Nfhuy; %yk; elhj;jg;gLk;. 

4.  xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhf> rpj;jpfukhd 

tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; 

Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; CIDA  gjptpy; rp-8 

kw;Wk; rp-7 juj;ijAilatuhfTkpUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

5.  nfhtpl;-19 njhw;W fhuzkhf> tpiykD 

jhuh;fs; http://ceypetco.gov.lk/public-tenders/.  
vd;w ,.ng.$. ,d; ,izajsj;jpypUe;J 

gjptpwf;fk; nra;ayhk;. tpiykDjhuh; 

1>000 &ghit (925.83 &gh + 8%  ngNrt) 
kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf kf;fs; tq;fpapd; 

jiyik mYtyfj;jpYs;s 004100110208633 

vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F ,yq;if 

ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdj;jpd; ngahpy; 

nrYj;jpa gzf;nfhLg;gdT gw;Wr;rPl;lhdJ 

tpiykDTld; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

6.  2022.01.31 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 

kzpf;F tpiykDf;fs; %lg;gl;L fPNo 

toq;fg;gl;Ls;s Kfthpahd ,yq;if 

ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgd ngWif kw;Wk; 

fsQ;rparhiyfSf;fhd Kfhikahshpd; 

mYtyfj;jpy; tpiykDf;fis %ba 

Neuj;jpw;Fg; gpd;dh; cldbahfNt 

jpwf;fg;gLk;.  

NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s KfthpahdJ 

gpd;tUkhW:

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>  

Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; 

fsQ;rparhiyfs;) Nk/ gh
ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfs; nraw;ghL>

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;>

1 Mk; khb> ,y. 609. nlhf;lh; ldp];lh; j 

rpy;th khtj;ij> 

nfhOk;G-09.

njhiyNgrp: 5455332. njhiyefy;: 5455424        

rg;Gf];fe;j vz;nza; Rj;jpfhpg;Gg; 

gphptpYs;s gioa ieNyhd; 

6 njhopw;rhiyf; fl;blj;ij jfh;j;jy; kw;Wk; 

Ntiyj;jsj;ijr; Rj;jpfhpg;gjw;fhd Nfs;tp

REF-PD/WORKS/13/2021
rg;Gf];fe;j vz;nza; Rj;jpfhpg;Gg; gphptpYs;s gioa 

ieNyhd; 6 njhopw;rhiyf; fl;blj;ij jfh;j;jy; 

kw;Wk; Ntiyj;jsj;ijr; Rj;jpfhpg;gjw;fhf jFjp 

kw;Wk; jifik tha;e;j xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; (CPC) 
rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; (DPC) 
jiyth; NfhUfpd;whh;.

xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;Fj; jFjpahf> 

rpj;jpfukhd tpiykDjhuh;fs; mgfPh;j;jpahsh; 

gl;baypy; ,lk;ngwhjtuhftpUj;jy; Ntz;Lk; 

vd;gJld; tpiykD Mtzq;fspy; jug;gl;Ls;s 

jFjpfs; kw;Wk; jifikj; jfTj;jpwd;fisf; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

nfhtpl;-19 njhw;W guty; fhuzkhf 

tpiykDjhuh;fs; tpiykD Mtzq;fis 

CPC ,izajsj;jpypUe;J jutpwf;fk; nra;J 

nfhs;syhk;. c-k; h  p://ceypetco.gov.lk/public-
tenders/.    kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd 1>500 &ghit 

(&. 1>388.89 +  8% VAT) ,yq;if ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdj;jpdhy; kf;fs; tq;fpapy; (jiyik 

mYtyfk;) Ngzg;gLk; 004100110208633 vDk; 

fzf;fpyf;fj;jpw;Fr; nrYj;jyhk;. jaT nra;J 

tq;fpg; gw;Wr;rPl;il %yg; gpujpia tpiykDTld; 

,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

tpiykDf;fs; 2022-02-08Mk; jpfjp gp.g. 2.30 

kzp my;yJ mjw;F Kd; nfhOk;G-09> ,y. 609> 

fyhepjp ldp];lh; b rpy;th khtj;ij> ,yq;if 

ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;> (ngWif kw;Wk; 

fsQ;rparhiy) Kfhikahsh; mYtyfj;jpy; 

KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;.  

njspTgLj;jy;fs; (VJk;) ,Ug;gpd; gpd;tUk; 

njhiyNgrp/ njhiyefy; ,yf;fq;fspD}lhfg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;>

jpizf;fs  ngWiff; FO>

Nk/gh gpujp Rj;jpfhpg;G Kfhikahsh; 

(guhkhpg;G kw;Wk; nraw;wpl;lq;fs;)>

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;>

Rj;jpfhpg;Gg; gphpT> rg;Gf];fe;j> fsdp.

njhiyNgrp:+94 11 2400684 / 2400427 / 2400431
njhiyefy;: + 94 11 2400684 / 2400436

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk; 
Rj;jpfhpg;Gg; gphpT

Nfs;tp mwptpj;jy;

vdJ Fwpg;G ,y. 3/6/2016/10-1
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y.

4-3/7/2016/vr; lGs;A/129

fhzp vLj;jw; rl;lj;jpd; 

(mj;jpahak; 460) 07 Mk; gphptpd; 

fPo; mwptpj;jy;

fPo; ,lhg;gpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s fhzpfis 

murhq;fk; nfhs;tdT nra;a 

vz;zpAs;sJ. ,J njhlh;ghd Nkyjpf 

tpguq;fSf;F jaTnra;J 2021.12.30 Mk; 

jpfjp ,y.2260/64 nfhz;l ,yq;if 

[dehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; mjptpNrl 

th;jkhdp gj;jphpifia ghh;itaplTk;

,lg;gug;gpd; tpguk;

1. khfhzk; : tlNky; khfhzk;

2. khtl;lk; : FUehfiy

3. gpuNjr nrayhsh;

 gphpT : nghy;fhnty

4. mikT :  ,y.893 guNgtpy 

kw;Wk; ,y.912 

nfhunjhYt 

fpuhk Nrtfh; 

gphpTfspy;

5. fpuhkk; :  guNgtpy kw;Wk; 

nfhunjhYt;

6. fpuhk tiugl ,y : gpgp ,y.2343

7. fhzpapd; ngah; :  gungtpytj;ij 

kw;Wk; cl;gl 7 

fhzpj;Jz;Lfs;

8. epyj;jpd; nkhj;j 

  tp];jPuzk; : 0.1804 n`f;lahh;

B.mNdhkh jprhehaf;fp

gpuNjr nrayhsh;

gpuNjr nrayhsh; gphpT

nghy;fhnty

2022.01.07

RNjr itj;jpa Nkk;ghL> fpuhkpa kw;Wk; 
MAHNtj itj;jparhiyfs; mgptpUj;jp kw;Wk; 

rKjha> Rfhjhu ,uh[hq;f mikr;R

,yq;if MAHNtj kUe;Jf; $l;Lj;jhgdk;

nghJ kf;fSf;fhd mwptpj;jy;
2021 brk;gH 22k; jpfjpa nlapypepa+];> jpdkpd> jpdfud; gj;jphpiffspy; gpuRukhd 

~tpiykDf;fSf;fhd miog;gpy;| Fwpg;gplg;gl;l ~%lg;gLk; jpfjp kw;Wk; Neuk;| (2022.01.11 

14.00 kzp) MdJ fPo;f;fhZk; ngWifapd; tpiykD rkHg;gpg;gjw;fhf 2022.01.20 14.00 

kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sjhf ,j;jhy; nghJ kf;fSf;F mwptpf;fg;gLfpwJ.

mjdbg;gilapy;> tpiykD Mtzq;fis 2022 [dthp 19k; jpfjp 15.00 kzp tiu 

Nrfhpj;Jf; nfhs;syhk;.

ngWifapd; jiyg;G:

,yq;if MAHNtj kUe;Jf; $l;Lj;jhgdj;jpd; gpujhd njhopw;rhiyf;F xNlhkpf; 

buhd;];gH ngdy; cldhd Gj;jk; Gjpa 500KVA rTd;l; G&g; Bry; n[dNul;lH nrl; I 
toq;fp> epWtp> ,aq;fitj;jy;.

ngWif njhlHG: SLADC/P/W/2021/02

jiytH

jpizf;fs ngWiff; FO

,yq;if MAHNtj kUe;Jf; $l;Lj;jhgdk;

,y. 94> gioa nfhl;lht tPjp>

ehtpd;d> k`ufk

,yq;if.

Nkyjpf tpguq;fs;:-

 kpd;dQ;ry;: supply@ayurvediccorp.gov.lk
 ,izajsk;: www.ayurvediccorp.gov.lk
 njhiyNgrp: 0094-11-2689735> 0094-11-2851610> 0094-11-2840162

 ngf;];: 0094-11-2844357

ngWif mwptpj;jy;
gr;ir czT toq;Fjy; - 2022
gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsh; gzpkid -  mk;ghiw

mk;ghiw gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsh; gphptpw;F nrhe;jkhd fPo;f;fhZk; 

itj;jparhiyfSf;fhd gr;ir czT toq;Fk; Nrit 2022.02.01 Kjy; 2022.12.31 tiu 

elj;jpr; nry;tjw;fhf jifikAs;s toq;Feh;fsplkpUe;J Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

njhlh; 

,y

itj;jparhiyapd; 

ngah;
czT tif

nrhj;J 

msT

Nfs;tp 

tpz;zg;gg; 

gbtf; 

fl;lzk; 

(kPsspf;fg; 

glhj)

Nfs;tpg; 

gpiz 

(kPsspf;fg; 

gLk;)

01
js itj;jpahiy 

nj`pmj;j fz;ba
gr;ir &.750>000.00 &.1>000.00 &.150>000.00

02
js itj;jparhiy 

k`xa
gr;ir &.600>000.00 &.1>000.00 &.100>000.00

Nfs;tpjhuUf;fhd mwpTWj;jy;fs;

01.  Nkw;gb Nritia toq;Ftjw;fhf Kd;tUtjw;F tpUk;Gk; tpz;zg;gjhhpfs; mk;ghiw 

gpuNjr Nritg; gzpg;ghsh; gzpkidapy; &.1000.00 kPsspf;fg;glhj tpz;zg;gg;gbtf; 

fl;lzj;ij nrYj;jp Nfs;tp tpz;zg;gq;fis ngw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

02.  Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; 2022.01.11 Kjy; 2022.01.25 tiu mYtyf Neuq;fspy; 

tpepNahfpf;fg;gLk;.

03.  ,q;F  jug;gl;Ls;sthW Fwpj;j nrhj;J rhd;wpjo; kw;Wk; mur mq;fPfhuk; ngw;w 

tq;fp %yk; ngw;Wf;nfhz;l tq;fpg; gpiznahd;iw tpz;zg;gj;Jld; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.

04.  Fwpj;j tpz;zg;gjhhpfs; vkJ mYtyfj;jpy; tpepNahfpf;fg;gLk; tpz;zg;gq;fs; %yk; 

khj;jpuk; Nfs;tpfis rkh;g;gpf;f Ntz;baJld;>  rhpahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l 

tpz;zg;gq;fis 2022.01.26 K.g.10.00 ,w;F Kd; fPo;f;fhZk; Kfthpf;F gjpTj;jghypy; 

my;yJ ifNahL nfhz;Lte;J Fwpj;j Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. 

  Kfthp - jiyth;

  ngWiff;FO

  gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsh;  gzpkid> 

  mk;ghiw 

05.  2022.01.26 K.g.10.30 ,w;F ngWiff; FOtpd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLtJld;> mjw;fhf tpz;zg;gjhhpf;F my;yJ mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;l 

gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;.

06.  jhkjkhff; fpilf;Fk; tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; g+h;j;jpaw;w tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

07.  Kd;tUfpd;w Nfs;tp tpz;zg;gjhhpfSf;fhd Vida mwpTWj;jy;fs; kw;Wk; 

epge;jidfs; Fwpj;j tpz;zg;gj;Jld; toq;fg;gLk;.

08.  cq;fshy; rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fs; re;ij tpiykDf;fSld; xg;gpLk; NghJ 

mrhjhuz $Ljy; ngWkjp kw;Wk; mrhjhuz Fiwe;jgl;r tpiykDf;fis 

rkh;g;gpj;jy; cq;fsJ tpz;zg;gk; epuhfhpg;gjw;F VJthFk;.

09.  ,jDld; ,jd; jkpo; kw;Wk; Mq;fpy nkhopngah;g;Gf;fSk; gpuRhpf;fg;gLtJld; 

VNjDk; khw;wq;fs; Vw;gbd; rpq;fs mwptpj;jypd; gphpTfs; rhpahdjhf nfhs;sg;gLk;.

10. Fwpj;j nraw;ghLfs; gw;wpa ,Wjpj;jPh;khdk; ngWiff; FOtpw;F chpj;jhdJ.

itj;jpah;.v];.B.V.gpurq;f Nrurpq;f

ngWiff;FOtpd; jiyth;

gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsh; gzpkid

mk;ghiw

khefu rig> mf;fiug;gw;W
cs;@u; mgptpUj;jp cjtpj; jpl;lk; 

ntspg;Gw clw;gapw;rp cgfuzq;fis toq;Fjy; kw;Wk; 
nghUj;Jjy;

AKP/MC/WP/LDSP/PT/2022/01
1.  vkJ khefu rigapd; ePu;g;G+q;fhtpy; ntspg;Gw clw;gapw;rp cgfuzq;fis 

nfhs;tdT nra;J nghUj;Jk; nghUl;L toq;Feu;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

2.  toq;Feu;fs; jq;fsplKs;s ntspg;Gw clw;gapw;rp cgfuzq;fspd; tpiy> 

cj;juthjf; fhyk; kw;Wk; cgfuzq;fs; njhlu;ghd tpguf;Fwpg;Gf;fs; Nghd;w 

tpguq;fis rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. mj;Jld;> cgfuzq;fspd; Nju;T njhlu;gpy; 

ngWiff;FOtpd; KbNt ,WjpahdjhFk;. 

3.  Nfhug;gl;l tpguq;fSld; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDg;gbtq;fis fbjciwapd; 

,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~ntspg;Gw clw;gapw;rp cgfuzq;fis toq;Fjy; kw;Wk; 

nghUj;Jjy;|| vdf; Fwpg;gpl;L rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  midj;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDg;gbtq;fSk; 2022.01.31k; jpfjp gp.g. 2.00 

kzpf;F my;yJ mj;jpfjpf;F Kd;du; fpilf;ff;$bathW jtprhsu;> ngWiff;FO> 

khefu rig> mf;fiug;gw;W vDk; Kftupf;F mDg;gpitj;jy; Ntz;Lk;. 

5.  midj;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDg; gbtq;fSk; gjpTj;jghy; %ykhfNth 

my;yJ mf;fiug;gw;W khefu rigapy; NeubahfNth rku;g;gpf;fyhk;.

6.  ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l tpiykDf;fs; 2022.01.31k; jpfjp gp.g 2.30 kzpf;F jpwf;fg;gLk;. 

,jpy; tpiykDjhuu; my;yJ mtupdhy; mDkjpaspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtu; 

fye;Jnfhs;s KbAk;.

7.  tpiykDf;fspd; nry;Ygbf;fhyk; 60 ehl;fshf ,Uf;Fk;. (31.01.2022 ,ypUe;J 

01.04.2022 tiu)

8.  ,e;j ngWifr; nraw;ghLfs; kw;Wk; NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s midj;J tplaq;fs; 

njhlu;gpYk; ngWiff;FOtpd; KbNt ,Wjpj; jPu;khdkhFk;.

mjhcy;yh V. rf;fp 

jtprhsu; - ngWiff;FO 

khefu rig> mf;fiug;gw;W

11-01-22

tpiy kDf;fSf;fhd miog;G

கம்பஹவாவில் உள்ள 
வீச�வான்றிற்கு நடுத்தர 
வயது ்பணிப் ச்பண் 
ஒருவர் ைற்றும 
ஹ வா ர் ்ட ச வ ய வா ர் 
ஒன்றிற்கு வயது 
18 - 45 ஆண் 
ஒருவர் த்தமவ. 
0 7 6 7 3 5 1 5 6 1 .
 002279

சகவாழுமபு ச்பவாலிததீன் 
ச ்த வா ழி ற் ெ வா ம ை க் கு 
உற்்பததி ச்பவாதியி�-
லில் உ்தவியவா்ளர்களு-
க்கு சவற்றி�ஙகள. 
ெம்ப்ளம த்பசித தீர்க்க-
ைவாம. 0777893786
 001023
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,yq;if Nghf;Ftuj;J rig ehL KOtJk; gue;Js;s 

107 bg;Nghf;fs; kw;Wk; mJ rhu;e;j gpuhe;jpa 

gzpaplq;fs;> Xl;Leu; gapw;rpf; fy;Y}upfisf; nfhz;l 

30000f;Fk; mjpfkhd Copau;fs; gzpahw;Wfpd;w ghupa 

mur gazpfs; Nghf;Ftuj;J epWtdk; xd;whd vkJ 

epWtdj;jpd; midj;J gpuhe;jpaq;fSf;Fk; nrhe;jkhd 

bg;Nghf;fspy; ntw;wplq;fs; cs;s Xl;Leu; kw;Wk; 

elj;Jeu; gjtpfSf;fhf xg;ge;j mbg;gilapy; fPOs;s 

jifikfisf; nfhz;ltu;fsplk; ,Ue;J tpz;zg;gq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd. 

01. Xl;Leu; gjtp (xg;ge;j mbg;gil)

fy;tpj; jifik kw;Wk; NtW jifikfs;

I.   f.ngh.j. (rh/ju) guPl;irapy; 06 ghlq;fspy; 02 

jpwikr; rpj;jpfSld; rpj;jp ngw;wpUj;jy;. (,U 

jlitfSf;F Nkw;glhj jlitfs;)

II.  18–45 taJf;F ,ilapy; ,Uj;jy;

III.   03 Mz;LfSf;F Nkw;gl;l nry;Ygbahd fduf 

thfd rhujp mDkjpg; gj;jpuk;   

IV. 46 fp.fp vil ,Uj;jy;

V.  cauk; 5 mb 3 mq;Fyk;

VI. ey;y Rfhjhu epiyAld; ,Uj;jy;

VII.  mq;fPfupf;fg;gl;l epWtdk; xd;wpy; fduf thfd 

(gazpfs; Nghf;Ftuj;J rpwg;GilaJ) Xl;Leuhf 

ngw;Wf;nfhz;l mDgtk; Nkyjpf jifikahf 

mikAk;.

02. elj;Jeu; gjtp (xg;ge;j mbg;gil)

fy;tpj; jifik kw;Wk; NtW jifikfs;

I.  f.ngh.j. (rh/ju) guPl;irapy; fzpjk; kw;Wk; 

jha;nkhop cl;gl 06 ghlq;fspy; 02 jpwikr; 

rpj;jpfSld; rpj;jp ngw;wpUj;jy;.        

 (,U jlitfSf;F Nkw;glhj jlitfs;)

II.  18–45 taJf;F ,ilapy; ,Uj;jy;

III. 46 fp.fp vil ,Uj;jy;

IV. cauk; 5 mb 

V.  ey;y Rfhjhu epiyapy; ,Uj;jy;

VI.  gazpfs; Nghf;Ftuj;J elj;Jeu; mDkjpg; gj;jpuk; 

xd;iw itj;jpUj;jy; rpwg;Gj; jifikahFk;.

nghJthd epge;jidfs; kw;Wk; 

toq;fg;gLfpd;w trjpfs;

 Copau; Nrkyhg epjpaj;jpw;fhf Copau;fspd; 

gq;fspg;G 08% vd;gNjhL njhopy; toq;Feu; %yk; 

12% gq;fspg;G nra;ag;gLk;. Copau; ek;gpf;if 

nghWg;G epjpaj;jpw;fhf njhopy; toq;Feuhy; 03% 
gq;fspg;G ngw;Wf;nfhLf;fg;gLk;.

 khjhe;jk; &gh 30>000/- xg;ge;jf; nfhLg;gdT 

kw;Wk; Nkyjpf Neuf; nfhLg;gdT> Cf;Ftpg;G 

nfhLg;gdT fpilf;Fk;.

gzpapy; ,izf;fg;gl;l gpd; gzp ml;ltiz 

mbg;gilapy; gzpapy; <LgLj;jg;gLk;.

 Ml;Nru;g;G Neu;Kfg; guPl;irapd; gpd; elj;jg;gLfpd;w 

gapw;rp fw;iffspd; ngWNgWfs; mbg;gilapy; 

rig xOq;FKiwapd; fPo; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

 mjpNkjF [dhjpgjpapd; rpe;jidf;F mika 

Fiwe;j tUkhdk; cila FLk;gq;fspd; 

mq;fj;jtu;fSf;fhf tpN\l Kf;fpaj;Jtk; 

mspf;fg;gLk;.

NkYs;s gjtpf;fhf tpz;zg;gpg;gjw;F tpUk;Gk; 

tpz;zg;gjhuu;fs; fPo; Fwpg;gplg;gl;l khjpupg; gbtj;jpw;F 

mika jahupf;fg;gl;l tpz;zg;gg; gbtk; xd;iw 

“jiyik kdpj ts Kfhikahsu;> ,yq;if 

Nghf;Ftuj;J rig> ,yf;fk; 200> fpUy tPjp> 

ehuhn`d;gpl;l> nfhOk;G 05” vd;w Kftupf;F gjpTj; 

jghypy; 2022.02.15 Mk; jpfjpf;F Kd;du; fpilf;FkhW 

mDg;g Ntz;Lk;. fbjj;ij ,Lfpd;w ciwapd; ,lJ 

gf;f Nky; %iyapy; jhk; tpz;zg;gpf;Fk; gjtp kw;Wk; 

khfhzj;ij Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk; vd;gNjhL> Neu;Kfg; 

guPl;irapy; ghlrhiyapy; ,Ue;J ntspNawpa 

rhd;wpjio (khztu; gjpNtL) mtrpak; rku;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. khjpupg; gbtj;jpw;F mikahj kw;Wk; 

KOikaw;w tpz;zg;gq;fs; epuhfupf;f Ntz;b Vw;gLk;.

jiytu;

,yq;if Nghf;Ftuj;J rig

,yf;fk; 200> fpUy tPjp>

ehuhn`d;gpl;l> nfhOk;G 05.      

tpz;zg;gpf;Fk; gjtp 

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

01.  (m) tpz;zg;gjhuupd; KOg; ngau;:- 

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

  (M)  Kjy; vOj;JfSld; ngau;:- 

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

02. Kftup:- 

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

03. i. gpwe;j jpfjp:-  .......................................................
 ii. 2022-02-15 Mk; jpfjpf;F 

   taJ:-. tUlk;........ khjk;..... jpfjp  ................

04.  Njrpa milahs ml;il ,yf;fk;:-

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

05. kjk;:-  ........................................................................

06. ,dk;:-  .......................................................................

07. i. ePq;fs; ,yq;if gpuirah vd;gJ gw;wp:- 

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

 ii.  mt;thwhapd; gjptpdhy; my;yJ jiyKiwahf 

vd;gJ gw;wp:- 

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

08. khfhzk;: ……….. khtl;lk;:-  .............................

 mUfpy; cs;s ,.Ngh.r. g]; bg;Ngh:- 

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

09. fy;tpj; jifik

 i. f.ngh.j. (rh/juk;) 
   .............................................................................

Mz;L  .............................................................................
guPl;ir Rl;nlz; ................................................. ............

ghlk; rpj;jp

f.ngh.j. (c/juk;) 
Mz;L  .............................................................................
guPl;ir Rl;nlz;  .............................................................

ghlk; rpj;jp

10. vil (fpNyh):-  ........................................................

11. cauk; mb:-  ............................................................

       mq;Fyk;:-  .................................................
12. njhiyNgrp ,yf;fk; tPL:-  ..................................

 ifNgrp:-  ..................................................................

13. i.  rhujp mDkjpg; gj;jpu ,yf;fk; (Njitnadpy; 

khj;jpuk;):-  ...........................................................
 ii  cupk gpupT:-  .....................................................
 iii. nry;Ygbf; fhyk;:-  .........................................

14. i. elj;Jdu; mDkjpg;gj;jpu ,yf;fk;:-  ...............      

 ii. toq;fpa epWtdk;:- .............................................

15. i.  ,jw;F Kd; ,yq;if Nghf;Ftuj;J rigapy; 

gzpahw;wp cs;sPu;fsh:- ......................................

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

       ii.   mt;thnwdpy; mJ gw;wpa tpguj;ij tpupthf 

Fwpg;gplTk;.

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

16. i.  ,jw;F Kd; ePjpkd;wk; xd;wpdhy; ePq;fs; 

Fw;wthspahf Mf;fg;gl;Ls;sPu;fsh?:-

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

 ii.  mt;thnwdpy; mJgw;wpa tpguj;ij Fwpg;gplTk;:-

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

Nky; Fwpg;gplg;gl;l tpguq;fs; vdJ mwpT kw;Wk; 

ek;gpf;iff;F mika cz;ikahdJ kw;Wk; rupahdJ 

vd cWjp mspg;gNjhL ngha;ahd jfty; xd;iw 

toq;fp ,Ue;jhy; mJ njhlu;gpy; rig vLf;fpd;w ve;j 

xU KbTf;Fk; fl;Lg;gLNtd; vd;Wk; cWjp mspf;fpNwd;.

jpfjp …… .........         ......................................................                                    
                 tpz;zg;gjhuupd; ifnahg;gk;   

rpwe;j> jukhd Nghf;Ftuj;J Nritapd; 

ngUikkpf;f gq;Fjhuu; Mtjw;F vk;Kld; ,izAq;fs;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

GJg;gpj;jy; Ntiyfs; - 2022
W`{z gy;fiyf;fofk;> nty;yklk> khj;jiw

1.  fPNo toq;fg;gl;Ls;s juk; kw;Wk; tpN\lj;Jtj;jpd; fPo; ,yq;if eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurigAld; (CIDA) 
gjpT ngw;Ws;s jFjp kw;Wk; jifikAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis W`{z gy;fiyf;fof 

Jiz Nte;jhpd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; ,g;NghJ miof;fpd;whh;.

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

ICTAD juk; 
(fl;blq;fs; my;yJ 

kpd;rhuk; kw;Wk; 

,ae;jputpay; 

Nritfs; (EM))

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk;

(&)

kPsspf;fg;gLk;

Nfs;tpf;

fl;lzk;/ 
tpiykDg;

gpizKwp (&)

nghwpapa

yhshpd; 

kjpg;gPL 

(kpy;ypad; 

&ghtpy;)

Xg;ge;jf; 

fhyk; 

(ehl;fspy;)

1 khj;jiw> nty;yklk> W`{z 

gy;fiyf;fofk;> khDltpay; 

kw;Wk; r%f tpQ;Qhd gPlj;jpd; 

jfty; njhopy;El;gg; gphptpw;fhd 

fzdp Ma;T$lj;jpd; cj;Njr 

GJg;gpj;jy; Ntiyfs; 

(AHEAD/RA2/IT/RUH/HSS/WORKS/01)

C 9 my;yJ C 8 
- fl;bl eph;khzk; 

- EM juk; - EM4 
my;yJ mjw;F 

Nky; 

2>000.00 49>000.00 4.83 45

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

3.  xt;nthU Nfs;tpf;Fk; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzj;ijr; nrYj;jpa gpd;dh; 2022 [dthp 24Mk; 

jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiu Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw ngw;Wf; 

nfhs;syhk;.

4.  2022 [dthp 18Mk;; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F khj;jiw> nty;yklk> W`{z gy;fiyf;fof %jit miwapy; tpiykD 

Kd;Ndhbf; $l;lk; ,lk;ngWk;.

5. 2022 Vg;uy; 26Mk; jpfjp tiu tpiykDf;fs; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.

6.  midj;J tpiykDf;fSlDk; NkNy Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;sthwhd tpiykDg;gpiznahd;W ,izf;fg;gLtJld; gy;fiyf;fof 

rpwhg;ghplk; kPsspf;fg;glhj Nfs;tp fl;lzj;ijr; nrYj;jpa gpd; ngw;Wf; nfhz;l gw;Wr;rPl;bd; epow;glg;gpujpnahd;Wk; ,izf;fg;gly; 

Ntz;Lk;.

7.  tpiykDg; gpizahdJ epge;jidaw;wJk; khj;jiw> nty;yklk> W`{z gy;fiyf;fof JizNte;jhpd; ngahpy; 

toq;fg;gl;ljhfTk; 2022 Nk 24Mk;; jpfjp tiu nry;YgbahFk; jd;ikapYkpUj;jy; Ntz;Lk;.

8. tpiykDf;fis rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjpj; ehs; 2022 [dthp 25Mk;; jpfjp gp.g. 2.00 kzpahFk;.

9.  chpa Kiwapy; ,U gpujpfspy; g+h;j;jp nra;ag;gl;L muf;F Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; gjpTj; jghypy; jiyth;> jpizf;fs 

ngWiff; FO> W`{z gy;fiyf;fofk;>  nty;yklk> khj;jiw vd;w Kfthpapy; fpilf;Fk; tifapy; NkNyAs;s %Lk; 

Neuj;jpw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ khj;jiw> nty;yklk> W`{z gy;fiyf;fof 

gjpthshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 1 Mk; ,yf;f Nfs;tpg; ngl;bapy; NkNyAs;s %Lk; Neuj;jpw;F Kd;duhf fpilf;Fk; 

tifapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Nfs;tpapd; 

ngah; kw;Wk; ,yf;fk; Mfpad Rl;bf;fhl;lg;gly; Ntz;Lk;.

10.  tpiyf;Nfhuy;fs; KbTWj;jg;gl;lTld; cldbahfNt NkNyAs;s Kfthpapy; jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fis jpwf;Fk; Ntisapy; 

tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; rKfkspf;FkhW Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;.

11.  Mu;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy khj;jiw> nty;yklk> W`{z gy;fiyf;fof nghJ epUthf fpisapd; 

rpNu\;l gjpthshplkpUe;J (%yjd Ntiyfs;) ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njhiyNgrp: 041-2227000 - ePbg;G 12045) kw;Wk; NkNyAs;s 

Kfthpapy; mYtyf Neuq;fspy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;.

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

W`{z gy;fiyf;fofk;>

nty;yklk> khj;jiw.

2022 [dthp 11Mk; jpfjp

2007Mk; Mz;bd; 7Mk; 

,yf;f fk;gdpfs; rl;lk; 

9(1)Mk; gphptpd; fPo; 

gpd;tUk; fk;gdp

$l;bizf;fg;gl;Ls;snjd 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ.  

fk;gdpapd; ngaH: 

nkf;/gp vd;[pdpahpq; 

(gptPB) vy;Bb  

gjptpyf;fk;: PV00251206
gjpT Kfthp : 

207/28, uj;d khtj;j> 
Jyk;k`u> 

gpypae;jiy

fk;gdp nrayhsh;fs;

mwptpj;jy; 

       ngWif mwptpj;jy;

rf;jptY mikr;R

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;

Bid for the “Fabrication &  Installation of Condenser for 
Chiller No. 02 of Central AC System of CPC Head Office”

B/02/2022

“Fabrication & Installation of Condenser 
for Chiller No. 02 of Central AC System of 
CPC Head Office”  vd;w xg;ge;jj;jpw;fhf> 

,yq;ifapYs;s mjpfhuk; ngw;wth;fs; 

kw;Wk; Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdj;jpd; 

rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOj; 

jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis 

NfhUfpd;whh;. 

xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhd jFjpia 

ngWtjw;F rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; 

mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg; 

glhjtuhfTk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; 

$wg;gl;Ls;s jFjpj;jd;ik kw;Wk; jifik 

jfTj;jpwDf;F mike;njhOfYk; Ntz;Lk;. 

nfhtpl;-19 njhw;W fhuzkhf> tpiykDjhuh;fs; 

http://ceypetco.gov.lk/ public-tenders/.  vd;w 

,.ng.$. ,d; ,izajsj;jpypUe;J gjptpwf;fk; 

nra;ayhk;. tpiykDjhuh; 1>000 &ghit (925.93 

&gh + 8%  ngNrt) kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 

kf;fs; tq;fpapd; jiyik mYtyfj;jpYs;s 

004100110208633 vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F 

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdj;jpd; ngahpy; 

nrYj;jp gzf;nfhLg;gdT gw;Wr;rPl;lhdJ 

tpiykDTld; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

midj;J tpiykDf;fSk; 50>000 &gh 

ngWkjpahd tpiykDg;gpiznahd;Wld; 

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

2022.02.02 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F 

tpiykDf;fs; %lg;gl;L fPNo toq;fg;gl;Ls;s 

Kfthpahd ,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgd 

ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfSf;fhd 

Kfhikahshpd; mYtyfj;jpy; tpiykDf;fis 

%ba Neuj;jpw;Fg; gpd;dh; cldbahfNt 

jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; my;yJ 

mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; 

tpiykDf;fis jpwf;Fk; epfo;tpy; 

rKfkspf;fyhk;.   

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>  

Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfs;) Nk/ gh
ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfs; nraw;ghL>

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;>

1 Mk; khb> ,y. 609. nlhf;lh; ldp];lh; j 

rpy;th khtj;ij>  nfhOk;G-09.

njhiyNgrp: 5455332. 

njhiyefy;: 5455424

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;

(rf;jptY mikr;R)

,uj;kyhd tpkhdNrit epiya vy;iyapy; 

jw;NghJs;s rq;fpyp njhlh;G Ntypia 

mfw;wy; kw;Wk; Gjpanjhd;iw eph;khzpj;jy;

B/04/2022
01.  ,uj;kyhd tpkhdNrit epiya vy;iyapy; 

jw;NghJs;s rq;fpy; njhlh;G Ntypia mfw;wy; 

kw;Wk; Gjpanjhd;iw eph;khzpg;gjw;fhf jFjpAk; 

jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdj;jpd; 

rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; 

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

kjpg;gPl;L MFnrythdJ mz;zsthf 3.5 

kpy;ypad; &ghthFk;. 

02.  ,g;gzpapd; eph;khz fhyg;gFjpahdJ %d;W (03) 

khjq;fshFk;. 

03.  tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd 

tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 

04.  xg;ge;jj;ij ngWtjw;fhd jFjp kw;Wk; 

jifikf;fhf> rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; 

mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg; 

glhjtuhfTk; CIDA gjptpy; rp-8 kw;Wk; rp-7 

juq;fisAilatuhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

05.  nfhtpl;-19 njhw;W fhuzkhf> tpiykDjhuh;fs; 

http://ceypetco.gov.lk/public-tenders/.  vd;w 

,.ng.$. ,d; ,izajsj;jpypUe;J gjptpwf;fk; 

nra;ayhk;. tpiykDjhuh; 2>000 &ghit (1851.85 

&gh + 8%  ngNrt) kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 

kf;fs; tq;fpapd; ;jiyik mYtyfj;jpYs;s 

004100110208633 vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F ,yq;if 

ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdj;jpd; ngahpy; nrYj;jpa 

gzf;nfhLg;gdT gw;Wr;rPl;lhdJ tpiykDTld; 

rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

06.  2022.02.02 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F 

tpiykDf;fs; %lg;gl;L nfhOk;G-09> nlhf;lh; 

ldp];lh; j rpy;th khtj;ij>  ,yq;if 

ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgd ngWif kw;Wk; 

fsQ;rparhiyfSf;fhd Kfhikahshpd; mYty 

fj;jpy; tpiykDf;fis %ba Neuj;jpw;Fg; gpd;dh; 

rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjp 

fspd; Kd;dpiyapy; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. 

jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

07.  tpiykDf;fis rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjp 

jpfjpf;Fg; gpd;dh; mWgj;jp %d;W (63) 

ehl;fSf;F tpiykDf;fshdJ nry;YgbahFk; 

jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

08.  midj;J tpiykDf;fSk; ,yq;ifapYs;s 

th;j;jf tq;fpnahd;wpypUe;J ngwg;gl;lJk; 35>000 

&gh ngWkjpahd tpiykDg;gpiznahd;WlDk; 

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

gpizahdJ 2022.05.04 Mk; jpfjp tiuAk; 

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

NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s KfthpahdJ gpd;tUkhW:

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>  

Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfs;) Nk/ gh
ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfs; nraw;ghL>

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;>

1 Mk; khb> ,y. 609. nlhf;lh; ldp];lh; j rpy;th 

khtj;ij>  nfhOk;G-09.

njhiyNgrp: 011-5455332. njhiyefy;: 011-5455424

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
gz;lhufk> Fq;fKt> Fzhde;j 

tpj;jpahyaj;jpd; gpd;dhy; jw;nghOJ trpf;Fk; 

nfhlgj;jNf jkhuh gphpajh;\dp ngNuuh 

(Nj.m.m.,y: 706130950V) Mfpa ehd;> 

gz;lhufk> Fq;fKt Fzhze;j 

tpj;jpahyaj;jpd; gpd;dhy; trpf;Fk;> 

`gufKtNf Qhdtj;j P g Ph p]; 

(Nj.m.m.,y.506843928V) vd;gtUf;F 2003 

Mf];l; 25 Mk; jpfjp vd;dhy; toq;fg;gl;l 

mw;Nwhzp jj;JtkhdJ 2022 [dthp 08Mk; 

jpfjp Kjy; nray;tYg;ngWk; tz;zk; ,uj;Jr; 

nra;J ,y;yhnjhopf;fg;gLfpd;wnjdTk; ,jd; 

gpd;dh; vd; rhh;gpy; ,th; Nkw;nfhs;Sk; vt;tpj 

eltbf;iffs; kw;Wk; nfhLf;fy; thq;fy;fspw;F 

ehd; nghWg;Gjhhpay;y vdTk; nghJ kf;fSf;F 

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

2022 [dthp 08 Mk; jpfjp

ngah; khw;wk;

%J}h; gpuNjr nrayhsh; 

gphpTf;F cl;gl;l fpspntl;b 

ghujpGuk; fpuhkj;ij gpwg;gpl 

khfTk;> Njhg;g+h; my;iy efh; 

fpof;if trpg;gplkhfTk; nfhz;l 

ghf;fpauh[h Rgh\pdp Mfpa 

ehd; Gdpj ,];yhk; khh;f;fj;ij 

jOtp ghf;fpauh[h - ghj;jpkh 

Ry;gh vd ngah; khw;wk; nra;J 

nfhz;Nld; ,dpNky; rfy 

j];jhNth[{f ; fspYk; 

Mtzq;fspYk; ,g;ngaiuNa 

Fwpg;gpLNtd; vd;gij rpwPyq;fh 

FbauRf;Fk; nghJ kf;fSf;Fk; 

mwpaj; jUfpd;Nwd;.

ghf;fpauh[h - ghj;jpkh Ry;gh
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டென்னிஸ் விளையாடொைர் 
ந�ாவாக் ந�ாந�ாவிசளசை  அ�தி�-
ளுக்�ான ந�ாடெலிலிருந்து விடு-
விக்குமாறு அவுஸ்திநேலிய நீதிமன்-
றம் உத்தேவிடடுளைது.

அவேது விசைாளவ இேதது டசையய 
அேசைாங�ம் எடுத்த முடிவு �ாேணமற்-
றது என்று அது ட்தரிவித்தது.

ந�ாந�ாவிச அளே மணி ந�ேத-
திற்குள விடுவிக்�ப்படடு, அவரின் 
�ெவுசசீடடு, ்பயண ஆவணங�ள 
ஆகியளவ திருபபிக் ட�ாடுக்�ப்பெ 
நவண்டும் என்று நீதி்பதி உத்தேவிட-
ொர்.

எனினும் அவுஸ்திநேலியாவின் 
குடிவேவு அளமசசைருக்குத ்தனிப-
்படெ அதி�ாேதள்தப ்பயன்்படுததி 
ந�ாந�ாவிசசின் விசைாளவ மீண்டும் 
இேதது டசையயும் உரிளம இருப்ப்தா� 

அேசைாங�த்தேபபு வழக்�றிஞர்�ள 
கூறினர்.

34 வயது ந�ாந�ாவிச டசைன்ற 
வியாழக்கிழளமயிலிருந்து (6 
�னவரி) அ�தி�ளுக்�ான ந�ாடெ-
லில் ்தடுததுளவக்�ப்படடுளைார்.

ந�ாந�ாவிச கிருமிதட்தாற்றால் 
அண்ளமயில் ்பாதிக்�ப்படடிருந்்த-
்தால் ட�ாவிட-19 ்தடுபபூசி ந்பாட-
டுக்ட�ாளைவில்ளலை என அவர் 
்தேபபு வழக்�றிஞர்�ள வா்தாடினர்.

இருபபினும், நீதிமன்ற முடிவு 
ந�ாந�ாவிசசிற்குச சைா்த�மா� 
அளமந்்தாலும், அவளே மீண்டும் 
்தடுததுளவதது �ாடளெவிடடு 
டவளிநயற்றும் உரிளம உளை்தா� 
அவுஸ்திநேலிய அேசைாங�ம் குறிப-
பிடெது.

அ்தாவது, ந�ாந�ாவிச மீண்டும் 

�ாடு �ெத்தளலை எதிர்ட�ாளை 
ந�ரிடும் மற்றும் �னவரி 17-ம் தி�தி 
ட்தாெஙகும் அவுஸ்திநேலிய ்பகிேங-
�தள்த இழக்� ந�ரிடும்.

அவுஸ்திநேலிய ்பகிேங�ததில் 
விளையாடுவ்தற்�ா� 34 வய்தான 
ந�ாந�ாவிச பு்தன்கிழளம ்தாம்த-
மா� டமல்ந்பார்னுக்கு வந்்த சிறிது 
ந�ேததிநலைநய அவுஸ்திநேலிய அே-
சைாங�ம் அவேது விசைாளவ இேதது 
டசைய்தது, ஏடனனில் குடிமக்�ள 
அல்லைா்த அளனவருக்கும் முழு-
ளமயா� ்தடுபபூசி ந்பாடுவ்தற்�ான 
நுளழவுத ந்தளவக்�ான விதிவிலைக்-
குக்�ான நி்பந்்தளன�ளை அவர் 
பூர்ததி டசையயவில்ளலை என்று அதி-
�ாரி�ள முடிவு டசைய்தனர். நீதிமன்ற 
ஆவணங�ள ்தடுபபூசி ந்பாெப்பெ-
வில்ளலை என்று கூறும் ந�ாந�ாவிச, 

�ெந்்த மா்தம் ட�ாநோனா ளவேஸால் 
்பாதிக்�ப்படெ்தற்�ான ஆ்தாேம் 
்தன்னிெம் இருப்ப்தால் ்தடுபபூசிக்-
�ான ஆ்தாேம் ந்தளவயில்ளலை என்று 
வாதிடொர். 

ஆறு மா்தங�ளுக்குள ட�ாவிட-19 
ந�ாயால் ்பாதிக்�ப்படெவர்�ளுக்கு 
்தடுபபூசி விதிக்கு ்தற்�ாலி� விலைக்கு 
அளிக்�ப்பெலைாம் என்று அவுஸ்தி-
நேலிய மருததுவ அதி�ாரி�ள தீர்ப்ப-
ளிததுளைனர்.

ந�ாந�ாவிச ஒன்்பது முளற 
அவுஸ்திநேலிய ்பகிேங� சைம்பிய-
னானார். அவர் 20 கிோண்டஸ்லைாம் 
ஒற்ளறயர் ்படெங�ளைப ட்பற்-
றுளைார், நோ�ர் ட்பெேர் மற்றும் 
ேஃந்பல் �ொல் ஆகிநயாருென் 
அவர்  ஆண்�ள சைா்தளன ்பகிர்ந்து 
ட�ாண்ொர்.

நியூஸிலாந்து அணிக்கெதிரான இரண்ாவது ்்ஸ்ட்: 
126 ஓட்்ஙகெளுககு சுருண்து பஙகெளாதேஷ்

நியூஸிலைாந்து -− ்பங�ைாந்தஷ் 
அணி�ளுக்கிளெயிலைான இேண் -
ொவது டெஸ்ட ந்பாடடியின், 
இேண்ொம்�ாள ஆடெம் நிளற-
வுக்கு வந்துளைது.

இ்தன்்படி மு்தலைாவது இன்-
னிஙஸிற்�ா� துடுபட்படுத்தா-
டிவரும் ்பங�ைாந்தஷ் அணி, 
2ம் �ாள  ஆடெந�ே முடிவில் 
அளனதது விக்ட�டடு�ளையும் 
இழந்து 126 ஓடெங�ளுக்கு 
சுருண்ெது.

நியூஸிலைாந்துக் கிரிக்ட�ட 
அணியின் மு்தல் இன்னிஙஸ் ஓட -
ெங�ளுென் ஒபபிடுள�யில், ்பங -
�ைாந்தஷ் அணி 395 ஓடெங�ள 
பின்னிளலையில் உளைது.

கிறிஸ்டசைர்ச ளம்தானததில் 
ந�ற்றுமுன்தினம் (ஞாயிற்றுக் -
கிழளம) ஆேம்்பமான இப -
ந்பாடடியில், �ாணயச சுழற்சியில் 
டவற்றிட்பற்ற ்பங�ைாந்தஷ் 
அணி, மு்தலில் �ைத்தடுபள்ப தீர்மா-
னித்தது.

இ்தன்்படி மு்தலில் துடுபட்படுத-
்தாடிய நியூஸிலைாந்துக் கிரிக்ட�ட 
அணி, மு்தல் இன்னிஙஸிற்�ா� 6 

விக்ட�டடு�ள இழபபுக்கு 521 ஓட -
ெங�ளை ட்பற்றிருந்்த ந்பாது, ்தனது 
மு்தல் இன்னிஙஸ் ஆடெதள்த 
இளெநிறுததிக்ட�ாண்ெது.

இ்தன்ந்பாது அணியின் அதி�ப-
்படசை ஓடெங�ைா�, டொம் லை்தம் 

252 ஓடெங�ளையும் டெநவான் 
ந�ான்நவ 109 ஓடெங�ளையும் 
ட்பற்றுக்ட�ாண்ெனர்.

்பங�ைாந்தஷ் கிரிக்ட�ட 
அணியின் ்பந்துவீசசில், டசைாரிபுல் 
இஸ்லைாம் மற்றும் எட்பாட 

ட�ாளசைன் ஆகிநயார் ்தலைா 2 
விக்ட�டடு�ளையும் டமாமினுல் 
�க் 1 விக்ட�டடிளனயும் 
வீழ்ததினர்.

இ்தளனதட்தாெர்ந்து ்பதிலுக்கு 
மு்தல் இன்னிஙளசை ட்தாெஙகிய 
்பங�ைாந்தஷ் அணி, 126 ஓடெங-
�ளுக்கு சுருண்ெது.

இ்தன்ந்பாது அணியின் அதி -
�ப்படசை ஓடெங�ைா�, யாசிர் 
அலி 55 ஓடெங�ளையும் நுருல் 
�சைன் 41 ஓடெங�ளையும் ட்பற்-
றுக்ட�ாண்ெனர். 

நியூஸிலைாந்துக் கிரிக்ட�ட 
அணியின் ்பந்துவீசசில், 
டடேண்ட ந்பால்ட 5 விக்ட�டடு -
�ளையும் டிம் சைவுததீ 3 விக்ட�ட -
டு�ளையும் ட�யல் ந�மீஸன் 2 
விக்ட�டடு�ளையும் வீழ்ததினர்.

்தற்ந்பாது ந்பாடடியின் மூன் -
றாவது �ாைான இன்று, நியூஸி -
லைாந்து அணி இேண்ொவது இன் -

னிஙஸிற்�ா� துடுபட்படுத்தாடுமா 
அல்லைது ்பங�ைாந்தஷ் அணிளய 
ந்பாநலைா ஒன் முளறயில் துடுபட்ப-
டுத்தாெ அளழக்குமா என ட்பாறுத-
திருந்து ்பார்பந்பாம்.

150வது ஆண்டு விழாவவக் க�ாண்்ாடுகிறது
இலஙவ�யின் பழவையான ைலல கிரிக்க�ட் �ழ�ம்
இலைஙள�யின் ்பழளமயான கிரிக்-

ட�ட விளையாடும் கிைப மலைாய 
கிரிக்ட�ட கிைப, �ாடடின் மு்தல் 
ந்தசிய வீேர்�ளை உருவாக்கியது, 
அ்தன் 150 ஆண்டு�ளின் இருபள்ப 
நம மா்தம் ஸ்நலைவ் தீவில் உளை 
்பொங ளம்தானததில் சைம்பியன்ஷிப-
புென் ட�ாண்ொெ முடிவு டசையதுள-
ைது. 

மநலை கிரிக்ட�ட �ழ�ம், ஒரு 
ட்பருளமமிக்� கிரிக்ட�ட வேலைாற்-
ளறக் ட�ாண்டுளைது, ஆனால் 
இதுவளே ்தங�ள �ாலைத்தால் 
அழியா்த ட்பருளமளய டவளிக்-
�ாடெ எந்்த அணுகுமுளறயும் டசைய-
யவில்ளலை, 1920 இல் ட்தன்னிந்-
தியாவில் சுற்றுப்பயணம் டசைய்த 
அளனதது பூர்வீ� (இலைஙள�யில் 
பிறந்்த) அணிளய உருவாக்கும் 
ட்பருளமளயப ட்பற்றது.

1895 ஆம் ஆண்டில், பிரித்தானி-
யர்�ைால் பிேததிநய�மா� ஆதிக்�ம் 
டசைலுத்தப்படெ அகிலை இலைஙள� 
அணியில் இெம்பிடித்த மு்தல் 
இலைஙள�யர் எஸ்.எஸ்.�சைன் 
ஆவார், அந்த சைமயம் 1914 ஆம் 
ஆண்டில் சைக்திவாயந்்த அவுஸ்தி-
நேலிய சுற்றுலைா அணிளய சைந்திதது 
டவற்றி ட்பற்ற மு்தல் இலைஙள� 
அணிக்கு ஏசி அ�மத ்தளலைளம 
்தாஙகினார்.

்தற்ந்பாள்தய இலைஙள� சுழற்-
்பந்து வீசசைாைர் லைக்ான் சைண்ெ�ன், 
டெஸ்ட ந்பாடடிக்கு முந்ள்தய 
�ாலைததில் மநலை கிரிக்ட�ட �ழ�த-
துக்�ா� விளையாடிய மு்தல் சைர்வ-
ந்தசை கிரிக்ட�ட வீேர் ஆவார்.

இபந்பாது,   ட�ாழும்பு மநலை கிரிக்-
ட�ட �ழ�ம்  இலைஙள�யின் ்பழளம-
யான கிரிக்ட�ட �ழ�மா� கிரிட�ட 

மற்று ம்  பிற விளையாடடு மற்றும் 
சைமூ�  �ெவடிக்ள��ளில் �ாடடிற்கு 
நசை ளவ  டசையது 150 ஆண்டு�ளைக் 
ட�ாண்ொடுகிறது.

அந்த சைமயம், இலைஙள� மநலை 
சைங�ம் சைமூ�ததிற்கும் அ்தற்கு அப-
்பாலும் நூறு ஆண்டு�ாலை ம�த்தான 
நசைளவளய ட�ாண்ொடுகிறது.

இந்்த ்தனிததுவமான ஆண்டு 
விழாளவக் ட�ாண்ொெ ட�ாழும்பு 
மநலை கிரிக்ட�ட �ழ�ம் இபந்பாது 
்பலை டசையல்்பாடு�ளை வரிளசைப்ப-
டுததியுளைது.

அவர்�ளின் முக்கிய நி�ழ்வானது 
அணிக்கு ஆறு ந்பர் ட�ாண்ெ  கிரிக்-
ட�ட ந்பாடடியாகும், நமலும் SSC, 
NCC, Bloomfield மற்றும் CCC உள-
ளிடெ சிலை உயர்மடெ அணி�ளைக் 
ட�ாண்டிருக்கும். நம மா்தம் �ளெ-
ட்பறும் இந்்தப ந்பாடடியில் �ெந்்த 
டெஸ்ட ்தளலைவர்�ள மற்றும் �ழ-
�ங�ளை பிேதிநிதிததுவப்படுததும் 
வீேர்�ளுென் ந்தசிய வீேர்�ளும் நசைே 
நவண்டும்.

“மார்ச 19, 2022 அன்று ட�ாழும்பு 
மநலை கிரிக்ட�ட �ழ�ம் இன் 150வது 
்ப்தவிநயற்பு விழாளவக் குறிக்கும் 
வள�யில் மு்தல் �ாள அடளெயின் 
டவளியீடடுென் ஆண்டு விழா 
ட்தாெஙகும். இள்தத ட்தாெர்ந்து 
ட�ாழும்பு மநலை கிரிக்ட�ட �ழ�ம் 
மற்றும் Sri Lanka Cricket (SLC) 
்தளலைவர் 11 ந்பர்  அணி�ளுக்கு 
இளெநய கிரிக்ட�ட ந்பாடடி �ளெ-
ட்பறும்.

“மார்ச 26ஆம் ந்ததி �ளெட்பறும் 
இந்்த ட�ாண்ொடெததின் சிறப்பம்-
சைமா�, ஒரு நிளனவூடடும் ட்தாண்டு 
விருந்து �ளெட்பறும். இதில் சிறப-
புப ந்பசசைாைோ� இலைஙள� கிரிக்-

ட�ட �ாம்்பவான் மற்றும் முன்னாள 
நமரில்ந்பார்ன் கிரிக்ட�ட கிைப 
(எம்.சி.சி.) ்தளலைவோன குமார் சைங-
�க்�ாே �லைந்துட�ாளவார்” என்று 
சி.எம்.சி.சி ்தளலைவர் ரிஸ்வான் ்படூர்-
தீன் ஊெ�வியலைாைர் சைந்திபபில் 
ட்தரிவித்தார். 

�ாங�ள ஆண்டு முழுவதும் 
ட�ாக்கி, �ேப்பந்து, டசை்பக் ்தக்ோ, 
பூப்பந்து மற்றும் ேக்பி ந்பான்ற 
ந்பாடடி�ளை வரிளசைப்படுததி-
யுளநைாம் என்று ்பதூர்தீன் நமலும் 
கூறினார்.

“�ூனியர் மற்றும் சீனியர் ்பளளி 
அணி�ளுக்கு கிரிக்ட�ட உ்ப�ே-
ணங�ளை வாங� நிதி திேடடும் 
ந�ாக்�ததுென் கிரிக்ட�ட ட்தாண்டு 
விருந்து �ெத்தவுளநைாம். �ாடடில் 
இேண்டு கிோமபபுற ்பளளி�ளை 
�ாங�ள அளெயாைம் �ண்டுள-
நைாம், நமலும் முன்னணி கிரிக்-
ட�ட விளையாடும் கிைப்பா� 
�ாங�ள கிரிக்ட�ட சைமூ�ததிற்கு 

திரும்்ப ட�ாடுக்� விரும்புகிநறாம், 
என்று �ழ�த ்தளலைவர்  ரினால்டின் 
ேஹமான் கூறினார்.

150வது ஆண்டு விழாளவ ஒடடி, 
�ூன் மா்தம் சு�்த்தாசை உளை� அேங-
கில் டவவ்நவறு வயது பிரிவு�ளில் 
ஆண்�ள மற்றும் ட்பண்�ளுக்�ான 
பூப்பந்து ந்பாடடி �ெத்தப்படும்.

ட�ாழும்பு மநலை கிரிக்ட�ட �ழ�ம்  
�ூளலையில் �ளெப்பயணதள்த 
�ெததும், நமலும் ்பஙந�ற்்பாைர்�ள 
்பாப்பநே இளசை, அலைங�ரிக்�ப்படெ 
வா�னங�ள மற்றும் நவடிக்ள�-
யான �்தா்பாததிேங�ளுென் ஊர்வ-
லைததிற்கு வண்ணம் நசைர்க்� ்பொங 
வைா�ததிலிருந்து ஒரு திருவிழா 
சூழ்நிளலையில் புறப்படுவார்�ள. 
அணிவகுபபின் முடிவில், மலைாய 
சைங�ங�ளுக்கு இளெநய நெக் ேக்பி 
ந்பாடடி �ெத்தப்படும்.

�ூளலை மா்தம் �ளெட்பறவுளை 
வளலைப்பந்்தாடெ �ளியாடெம் ேஹ-
மானின் கூற்றுப்படி ஒரு ்தனிததுவ-

மான அளமபள்பக் ட�ாண்டிருக்-
கும்.

“டவவ்நவறு ளம்தானங�ளில் 
ஒநே ந�ேததில் ந்பாடடி�ள �ெத்தப-
்படும்ந்பாது,   மாஸ்ெர் டேஃபரியின் 
விசில் மூலைம் ஆடெம் �டடுப்படுத-
்தப்படு ம். சிங�பபூரில் மடடுநம 
இது ந்பான்ற நி�ழ்சசி �ெத்தப-
்படடு, இேண்டு ஆண்டு�ளுக்கு 
முன்பு இந்தந்பான்ற ந்பாடடிளய 
�ெததிநனாம்,' என்றார்.

�ால்்பந்து மற்றும் ஜிம்னாஸ்டிக் 
திறன்�ள ந்தளவப்படும் மற்றும் 
மநலைசிய வம்சைாவளிளயச நசைர்ந்்த 
டசை்பக் ்தக்ோ, ஆ�ஸ்ட மா்தம் �ளெ-
ட்பறும் மற்டறாரு ந்பாடடியில் 
ந்பாடடியிடும்.

ட�ாக்கி டசைவன்ஸ் சைாம்பியன்-
ஷிப ஆ�ஸ்ட மா்தம் �ெத்தப்படும், 
இதில் எடடு ்பளளி அணி�ள மற்றும் 
கிைப�ளில் இருந்து அந்த எண்ணிக்-
ள�யிலைான அணி�ள ந்பாடடியிெ 
அளழக்�ப்படும். ட�ாழும்பு மநலை 

கிரிக்ட�ட �ழ�ம் ஆனது ட�ாழும்பு 
ட�ாக்கி சைங�ததுென் இளணந்்த 
்பழளமயான �ழ�மாகும்.

இந்ந்தாநனசியாவில் உளை பிரிட-
டிஷ் மற்றும் ெசசு �ாலைனி�ைால் 
மலைாயக்�ாேர்�ள தீயளணபபுப 
்பளெ மற்றும் �ாவல் துளறயில் 
்பணியாற்றுவ்தற்�ா� இலைஙள�க்கு 
அளழதது வேப்படெள்த வேலைாறு 
டவளிப்படுததுகிறது.

இது மார்ச 23, 1872 அன்று ளேபிள 
டேஜிடமன்ட மற்றும் பிரிடடிஷ் 
டேஜிடமன்ட ்தேப்பால் �ைமிறங-
கிய அளனதது மலைாய அணிக்கும் 
இளெநய ஒரு வேலைாற்று கிரிக்ட�ட 
ந்பாடடிக்கு வழிவகுத்தது.

பின்னர் அவர்�ள ளேபிள கிரீனில் 
மலைாய கிரிக்ட�ட �ழ� ட்பவிலி-
யளன உருவாக்கினர். 

இது இலைஙள�யில் கிரிக்ட�டளெ  
அளமபபில் இளணக்�ப்படடு 
உளளூர் ந்பாடடி�ளில் ்பஙந�ற்� 
வழி வகுத்தது.

துருககிய - அ்ெரிககெ கொலபந்து வீரர் எனஸ் கொன்ர் 
அ்ெரிககொவின ெனிே உரிமெகெள் சாேமனமய பாராட்டியுள்ளார்

துருக்கிய-அடமரிக்� 
�ால்்பந்து வீேர் எனஸ் 
�ான்ெர், அடமரிக்� 
கு டி யு ரி ள ம ள ய ப 
ட்பற்ற பிறகு, வாஷிங -
ெனின் மனி்த உரிளம 
சைா்தளனளயப  ்பாோட -
டியுளைார்

�வம்்பர் இறுதி-
யில், அடமரிக்�ா ஒரு 
புதிய குடிம�ளனப 
ட்பற்றது. 

்பாஸ்ென் டசைல்-
டிக்ஸ் ளமயம் மற்றும் துருக்கி -
ய-அடமரிக்�ன் எடனஸ் �ான்ெர் 
ஃபரீெம் நீதிமன்றததின் ்படி�ளில் 
நின்றந்பாது,   அவர் ட்பருளமயுென் 
்தனது குடி யுரிளமளய அறிவித்தார். 
மற்றும் �மது �ாடடின் மி�பட்பரிய 
சைா்தளன�ளைப ்பாோடடினார்: உங�-
ளுக்கு சு்தந்திேம் உளைது. 

ந்பசசு, ம்த சு்தந்திேம், ந்பசசு சு்தந்-
திேம், ்பததிரிள� சு்தந்திேம், ்தாோை-
மா� உளை்தா�“குநைா்பல் ந்பாஸ்ட 
டசையதி டவளியிடடுளைது

அவேது �ால்்பந்து விளையாடடு 
வாழ்க்ள� முழுவதும்,  மனி்த 
உரிளம மீறல்�ளை அம்்பலைப்படுத-

துவ்தன் மூலைம் இந்்த 
மேள்ப நமம்்படுததுவ-
்தற்கு எனஸ் ்பாடு்பட-
ொர்.

உலைகில் உளை சிலை 
அெக்குமுளற அேசைாங -
�ங�ளுக்கு எதிோ� 
எனஸ் ள்தரியமா� 
மனி்த உரிளம�ள 
மற்றும் �ன�ாய�தள்த 
்பாது�ாக்கிறார். 

ள்தவான் மற்றும் 
�ாங�ாஙகில் �ன�ாய-

�ம் மற்றும் சுயநிர்ணய உரிளமக்�ா� 
வாதிடுவ்தற்கும், சீனாவின் ஜின்ஜி -
யாஙகில் உயகுர் இனத்தவர்�ளை 
டவகு�ன ்தடுபபுக்�ாவல் மற்றும் 
�டொய உளழபபுக்கு எதிர்பபு 
ட்தரிவிக்�வும் அவர் ்தனது டசைல்டிக் 
்தைதள்தப ்பயன்்படுததுகிறார் என்று 
குநைா்பல் ந்பாஸ்ட அவளேப 
்பாோடடி டசையதி டவளியிடடுளைது

முன்ன்தா�, �ெந்்த ஆண்டு அக் -
நொ்பரில் ்தனது வீடிநயா டசையதி-
யில், �ாண்ெர் சீன அேசைாங�தள்த-
திட்பதள்த விடுவிக்� அளழபபு 
விடுததிருந்்த நமலும் அந்்த டசையதி 
்பாோடடியுளைது.

்கொவிட்-19 கொரணொகெ சிமபாபதவ 
்ோ்ரிலிருந்து ஜனித் லியனதகெ நீககெம

இலைஙள� அணியின் புதுமு� 
துடுப்பாடெ வீேர் �னித லியனந� 
ட�ாவிட-19 ட்தாற்று �ாேணமா� சிம் -
்பாபநவ அணிக்கு எதிோன ஒரு�ாள 
ட்தாெரில் விளையாெமாடொர் என 
அறிவிக்�ப்படடுளைது.

லைங�ா பிரீமியர் லீக்கில் ்தம்புளை 
�யண்டஸ் அணிக்�ா� துடுப்பாட-
ெததில் மி�சசிறந்்த திறளமளய 
டவளிப்படுததியிருந்்த �னித 
லியனந�, சிம்்பாபநவ அணிக்கு 
எதிோன ட்தாெரில் விளையாடுவார் 
என ட்பரிதும் எதிர்்பார்க்�ப்படெது.

இந்்தநிளலையில் �னித லியனந� 
ட�ாவிட-19 ட்தாற்றுக்கு மு�ங -
ட�ாடுததிருப்ப்தால், அவோல் 
சிம்்பாபநவ அணிக்கு எதிோன 
ட்தாெரில் விளையாெ முடியாது 
என்்ப்தளன இலைஙள� கிரிக்ட�ட  
உறுதிப்படுததியுளைது. ஏற்�னநவ 
ட�ாவிட-19 ட்தாற்று �ாேணமா� 
ஆேம்்ப துடுப்பாடெ வீேர் அவிஷ்� 
ட்பர்னாண்நொ நீக்�ப்படடிருந்்த 
நிளலையில், இேண்ொவது வீேோ� 
�னித லியனந�வும் நீக்�ப்பட-
டுளைார்.

 இவர்�ளுக்கு ்பதிலைா� ்தளெயிலி-
ருந்து மீண்டுளை குசைல் டமண்டிஸ் 
மற்றும் துடுப்பாடெ வீேர் திநனஷ் 
சைந்திமால் ஆகிநயார் சிம்்பாபநவ 

ட்தாெருக்�ான குழாததில் இளணக்-
�ப்பெலைாம் என இலைஙள� கிரிக்-
ட�ட  ்த�வல்�ள ட்தரிவிக்கின்றன.

சுற்றுலைா சிம்்பாபநவ மற்றும் 
இலைஙள� அணி�ளுக்கு இளெயி-
லைான ஐசிசி சுப்பர் லீக் ட்தாெருக்-
�ான மூன்று ந்பாடடி�ள ட�ாண்ெ 
ஒரு�ாள ட்தாெர் எதிர்வரும் 16ம் 
தி�தி ஆேம்்பமாகின்றது. 

இேண்ொவது மற்றும் மூன்றா-
வது ந்பாடடி�ள 18 மற்றும் 21ம் 
தி�தி�ளில் �ளெட்பறவுளைது-
ென்,  மூன்று ந்பாடடி�ளும் �ண்டி 
– ்பல்நலை�ளலை சைர்வந்தசை கிரிக்ட�ட 
ளம்தானததில் �ளெட்பறவுளைளம 
குறிபபிெத்தக்�து.

அைதிைளுக்ைான ேஹாட்டலிலிருந்து அவகர விடுவிக்ை உத்்தரவு

ஜ�ோஜ�ோவிச்சுக்குச் சோத�மோ� 
அவுஸ்திஜேலிய நீதிமன்றம் தீர்ப்பு

ஊ்டை மாநாடடில் ை�ந்து கைாண்ட ஹுகென் ஜாோ (துகைத் ்தக�வர், கைாழுமபு மே� கிரிக்கைட ைழைம), கராஷான் அ�ங் (கெே�ா்ளர் கைாழுமபு மே� கிரிக்கைட ைழைம), 
ரிஸ்வான் ்பதூர்தீன் (்தக�வர் கைாழுமபு மே� கிரிக்கைட ைழைம), ரில்வான் �ந்த்ரா (்தக�வர் இ�ங்கை ம ே� ெங்ைம), ரினால்டின் ரஹமான் (ைழை ்தக�வர்) மற்றும 
ரில்வான் ைரீம (மே� ெங்ை கெே�ா்ளர்) ஆகிேோகர ைாை�ாம.             ்ப்டம: விமல் ைருைாதி�ை
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