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89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021

உலகை விட்டு கைொர�ொனொ முற்ொை நீங்கும் வக�, 
நொம் ஒவகவொருவரும் முைக் ைவசதகதை
அலட்சியம்  கசயயொதிருபரபொமொை! லேக்ஹவுஸ் சமூகப் பணியின் தகவல்

நாட்டின் அனைத்து விடயங்களும், ப�ாதுச் 
சேனைனய நம்பிசய உள்ளை. அதைால், அனைத்து 
அனைச்சுக்களின் பேயலா்ளர் ்களுககும் �ாரிய ப�ாறுப்-
புக்கள ைழங்கப்�ட்டுள்ளதா்க ஜைாதி�தி 

அமைச்சு செயலாளர்களது
ச�ாறுப்பு அதிவிொலைானது

பபாதுச்சேமவமய நம்பி்ய ைக்கள்:

ஷம்ஸ் �ாஹிம்   

இந்தியப் பிரதைர் சைாடிககு தமிழ் 
்கட்சி்கள  13 ஆைது திருத்தத்னத 
அமுல்�டுத்துைது பதாடர்பில் ்கடிதம் 

அனுப்பி ச்காரிகன்க விடுைதற்கு 
முன்ைர் ஜைாதி�தியிடசை ச்காரிகன்க 
விடுத்திருக்க சைண்டும் எை இனை 
அனைச்ேரனை ச�ச்ோ்ளர் 

தமிழ் ்கட்சி்கள் ஒன்றிமைந்து தயாரிதத ஆவைம்;  பபாருளாதார பநருக்கடிககு தீரவா்க

இலஙன்க - இந்திய ஒப்�ந்தத்தில் ஒரு தரப்பு இந்தியா என்�தாசலசய 
13 ஆைது திருத்தத்னத ஒழிப்�தற்கு எதிரா்க இந்தியானை நாடியுள-
ச்ளாம். இது நாட்டுககு எதிராைதல்ல எை தமிழ் சதசிய கூட்டனைப்பு 

�ாராளுைன்்ற உறுப்பிைர் தர்ைலிங்கம் சித்தார்த்தன் 
பதரிவித்தார்.  

�ாராளுைன்்றத்தில் சநற்று உனரயாற்றிய அைர்,  
சதசிய இைப்பிரச்சினைககு ேைஷ்டி அடிப்�னட-

யில் தீர்வுக்கா்க தமிழ் ைக்கள ைாக்களித்து ைருகின் -
்றைர். இது பதாடர்பில் ஜைாதி�தி தைது 
உனரயில் எஙகும் குறிப்பிடவில்னல. 

13 வது திருத்ததம்த �ாது்காக்கவவ  
நாம் இந்தியாமவ நாடிவனாம்  
அதில் தவறில்மலபயன்கிறார சிததாரததன்  

ஷம்ஸ் �ாஹிம்   

நாட்டில் ஏற்�ட்டுள்ள 
ப�ாரு்ளாதார பநருக்கடி 
நினல பதாடர்பில் ேர்ைசதே 
நாைய நிதியத்துடன் இதுை -

னரயில் அரோங்கம் எந்தவித 
ச�ச்சுைார்த்னதனயயும் நடத்த-
வில்னல என்று அனைச்ேரனை 
ச�ச்ோ்ளர் அனைச்ேர் ட்ளஸ் 
அழ்கப்ப�ருை 

IMF உடன் அரசு எவ்வி்தைான
வ�ச்சுக்கமளயும் நடத்தவிலமல

ஷம்ஸ் �ாஹிம்   

உைவு பநருக்கடி பதாடர்பில் சதனையில்லாத 
அச்ேசைா, ேந்சத்கசைா ஏற்�டுத்திகப்காள்ளத் சதனை-
யில்னல. உைவு பநருக்கடி நினலனை ஏற்�டுைனத 
தடுப்�தற்்கா்க அரோங்கம் �ல்சைறு சைனலத்திட்-
டங்கன்ள முன்பைடுத்துள்ளதா்க இனை அனைச்ே-
ரனை ச�ச்ோ்ளர் அனைச்ேர் ரசைஷ் �த்திரை பதரிவித்துள்ளார்.   அரோங்க 
த்கைல் தினைக்க்ளத்தில் சநற்று நனடப�ற்்ற அனைச்ேரனை தீர் -
ைாைங்கன்ள அறிவிககும் பேய்தியா்ளர் ேந்திப்பில் ்கருத்துத் 

உணவு சநருக்கடி ச்தாடரபில
எவ்வி்த அச்ெமும் வ்தமவயிலமல
அரசிடம் பல்்வறு திட்டங்கள் உள்ளன

ப�ாரன்ளயில் உள்ள ‘அனைத்து 
புனிதர்்கள’ சதைாலயத்திலிருந்து 
ன்கக குண்டு மீட்்கப்�ட்ட ேம்�ைம் 
பதாடர்பில் ன்கது பேய்யப்�ட்ட 
ஓய்வு ப�ற்்ற னைத்தியரின் வீட்டிலி-
ருந்து ப�ருை்ளவிலாை துப்�ாககி்கள 
ைற்றும் சதாட்டாக்கள ்கண்டு 
பிடிக்கப்�ட்டுள்ளை.   

ம்க்தான மவததியரின் வீட்டில
துப்�ாககி்கள், வ்தாட்டாக்கள் மீட்பு 

பபாரமள ்தவாலய ம்கககுண்டு விவ்காரம்: 

படாலர் �ற்்றாககுன்ற ்காரை -
ைா்க துன்றமு்கத்தில் சிககியுள்ள 
அத்தியாைசிய உைவுப் ப�ாருட்-
்கள அடஙகியுள்ள 800 ப்காள -
்கலன்்கன்ள விடுவிப்�தற்்காை 
படாலர்்கன்ள ைழஙகுைதற்கு 
நடைடிகன்க எடுக்கப்�ட்டுள்ள-
தா்க அனைச்ேர் �ந்துல குைைர்-

தை குறிப்பிட்டுள்ளார்.  ப்காள -
்கலன்்களின் விடயதாைங்கள 
அடஙகிய ஆைைங்கன்ள ைத்திய 
ைஙகிககு அனுப்பினைக்க நட-
ைடிகன்க எடுக்கப்�ட்டுள்ளதா்க-
வும்   அதைடிப்�னடயில், இன்று 
(20) முதல் அக ப்காள்க-
லன்்கள 

800 ச்காள்்கலன்்கள்
இன்று விடுவிக்கப்�டும்

துமறமு்கததில் சிககியுள்ள

இந்திய குடியரசு திை விழாவில் 
தீவிரைாதி்கள தாககுதல் நடத்த ேதி 
திட்டம் தீட்டி இருப்�தா்கவும், பிர-
தைர் சைாடியின் உயிருககு அச்சுறுத்-
தல் இருப்�தா்கவும் உ்ளவுத்துன்ற 
எச்ேரித்துள்ளது.   இதுபதாடர்�ா்க 
ைத்திய உ்ளவுத்துன்ற 9 �க்க அறிக-
ன்கனய பைளியிட்டுள்ளது.    அந்த அறிகன்கயில், பிரத-
ைர் சைாடி ைற்றும் குடியரசு திை விழாவில் �ஙச்கற்கும் 
முககிய பிரமு்கர்்களுககு அச்சுறுத்தல் 

பிர்தைர வைாடியின்
உயிருககு அச்சுறுத்தல
உளவுததுமற ்கடும் எசசேரிகம்க  

ப ை ள ்ள ை த் ன த 
்கடலில் சநற்று ்கானல 
முதனல ஒன்று பதன்�ட்-
டனை பதாடர்பில் த்கைல் 
பதரிவிக்கப்�ட்டுள்ளது.

இந் நி ன ல யி ல் , 
மீண்டும் முதனல்கள 
்கடலில் நடைாடுைது பதாடர்பில் ்கருத்து்கள பைளியாகின்-
்றை.  சில நாட்்களுககு முன்ைர் பதஹிைன்ள, ்கல்கினே 
ைற்றும் ்காலி மு்கத்திடல் ்கடற்�ரப்பு்களில் அவ்-
ைப்ச�ாது முதனல்கள ்காைப்�ட்டை.  

சவள்ளவதம்த ்கடலில
ச்தன்�ட்ட மு்தமல  

இலஙம்க நிரவா்க ்சேமவயின் சி்ரஷட அதி்காரியான ்காமினி பசேனரத, ஜனாதிபதியின் 
புதிய பசேயலாளரா்க நியமிக்கபபட்டார. ஜனாதிபதியினால்  ் நற்று (19) ஜனாதிபதி அலுவ-
ல்கததில் மவதது நியைனக ்கடிதம் ்காமினி பசேனரததிடம் ம்கயளிக்கபபட்ட்பாது...
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க�ொவிட் க�ொற்றுக்குள்ொன நிலையிலுள்
ைாணவர்கள் �ரீட்மெககு
வ்தாற்ற ெந்்தரப்�ம்

ந ா ங ்க ள 
இந்திய அரசிடம் 
தமிழ் ைக்களின் 
உ ரி ன ை ்க ன ்ள 
முழுனையா்கப் 
ப � ற் று க ப ்க ா -
டு ப் � த ற் ்க ா ை 
ைழி முன்றனயப் �ற்றிச் சிந்தித்-
துச் பேயற்�டும்ச�ாது அதனைக 
ச்களவிக குள்ளாக்கககூ-
டிய ைன்கயில்   சுைந்திரன் 

எமது முயற்சியய 
குழப்பும் சுமந்திரன் 

ஷம்ஸ் �ாஹிம்   

மின் உற்�த்திககு சதனையாை 
10,000 பைற்றிக பதான் டீேனல 
மின்ோர ேன�ககு ைழஙகுை -
தற்கு தீர்ைானித்திருப்�தா்க 
இனை அனைச்ேரனை ச�ச்ோ-
்ளர் எரிேகதி அனைச்ேர் உதய ்கம்-
ைன்பில பதரிவித்தார்.   

எதிர்ைரும் 08 திைங்களுககு 

சதனையாை எரிப�ாருள ைழங்கப் -
�டவிருப்�தா்க பதரிவித்த அைர், 
தைககும் மின்ேகதி அனைச்ேருககு -

மினடயில் எந்த ்கருத்து சைறு -
�ாடும் கினடயாபதைவும் 
படாலர் பிரச்சினை தான் இரு -
ைருககும் இருககி்றபதன்றும் 
அைர் குறிப்பிட்டார். 

மின்பைட்டு அமுல்�டுத் -
துைதா்க இருந்தால் அது 
பதாடர்பில் முன்கூட்டி அறி -

விக்கப்�டும் என்றும் அைர் 
பதரிவித்தார்.   

எதிரவரும் 08 தினங்களுககு ்தமவபபடும்  

இந்திய பிர்தைருககு வழங்க முன்  
ஜனாதி�திககு வழங்க வவண்டும்  
 அமைசசேர உதய ்கம்ைன்பில பதரிவிககிறார  பசேயலாளர்கள் நியைன நி்கழ்வில் ஜனாதிபதி உமர

�ாகிஸ்தா -
னில் இடம்-
ப�ற்்ற குத்-
துச்ேண்னட இறுதிப் ச�ாட்டியில் 
முல்னலத்தீவு வீராங்கனை ்கசைஸ் 
இந்து்காசதவி தங்கப்�தக்கம் 
ப�ற்று ோதனை �னடத்-
துள்ளார்.   

சர்வதேச குத்துசசணயடை த�ோட்டியில்
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மின் உறபத்திககு பதவையான   
எரிபபாருள் மின்்ார ்வபககு   

பத்தாயிரம் மெற்றிக் ம்தான் டீசலை வழங்க தீரெதானம் 

-மின்சேகதி அமைசசேருககும்   
எனககும் இமடயில் எவ்வித 

முரண்பாடும் கிமடயாது என்கிறார  
அமைசசேர ்கம்ைன்பில   

06

சு்ரஸ் குற்றசசோட்டு

முல்யலைத்தீவு 
வீரோங்கயை  
இந்துவுக்கு 
ேங்கப்�ேக்்கம்

வாள்்கள், ்கததி்கள் சிககின
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பேராசிரியர் அல்ாமா உவைஸின் 
நூற்ாண்டு விழா நிகழ்வுகள்

(அஷ்ரப் ஏ சமத்)

தென்கிழக்கு பல்கலைக்்கழ்கத்தின் ஏறபபாட்டில  
பப்ரபாசிரியர் அலைபாமபா ம.மு. உலைஸ் அைர்்களின் 
நூற்பாண்டு விழபா தசவைபாய்க்கிழலம (18)  த்கபாழும்பு, 
பண்்பா்ரநபாயக்்க ஞபாப்கபார்த்ெ மபாநபாட்டு மண்்பத்தில 
தென்கிழக்கு பல்கலைக்்கழ்க உபபைநெர் பப்ரபாசிரியர் 
்மீஸ் அபூபக்்கர் ெலைலமயில நல்தபற்து.

இநநி்கழ்வில பி்ரெம அதிதியபா்க ்கலவி உயர் ்கலவி -
யலமசசர்  திபேஷ குணைர்த்ெே ்கைநது த்கபாண்்பார். 
த்கௌ்ரை அதிதி்களபா்க பல்கலைக்்கழ்க ஆலணக்குழு -
வின் ெலைைர் சம்பத் அம்ரதுங்க, பபா்ரபாளுமன்் உறுப் -
பிேர் மர்்பான் பளீல,  முன்ேபாள்  அலமசசர்்களபாே  
ஏ.எச.எம். தபௌசி, லபஸர் முஸ்ெபபா  ஆகிபயபாரும் 
்கைநது த்கபாண்்ேர். 

பப்ரபாசிரியர் அலைபாமபா உலைஸ்  பறறி 
தென்கிழக்கு பல்கலைக்்கழ்கம் தைளியிட்்  
'மர்க்்கசி'   எனும் நூல  அலமசசர் திபேஷ 
குணைர்ெேவுக்கும் மறறும் ம.மு. உலைஸின் 
புத்தி்ரர்்களுக்கும்   ைழஙகி லைக்்கப்பட்்ே. 

 ெபபால திலணக்்களத்திேபால தைளியி்ப் -
பட்் பப்ரபாசிரியர் உலைஸின் நூற்பாண்டு 
ஞபாப்கபார்த்ெ முெல நபாள் நிலேவு முத்தில்ர -
யும் ெபபால உல்யும்  பி்ரதி ெபபால மபா அதிப -
ரிேபால அலமசசர் திபேஷ குணைர்ெேவி்ம் 
ல்கயளிக்்கப்பட்டு தைளியி்ப்பட்்பெபாடு 
அவவுல்லய அலமசசர்,  பப்ரபாசிரியரின்  
புெலைரும் இைஙல்க ஹஜ் ்கமிட்டியின் ெலை -
ைருமபாே அஹ்கம் உலைஸி்ம் ல்கயளித்ெபார்.

இநநி்கழ்வில பப்ரபாசிரியர்்கள், பல்கலைக்்கழ்க விரி -
வுல்ரயபாளர்்கள் உட்ப் இைக்கியைபாதி்கள், முக்கிய 
பி்ரமு்கர்்களும் ்கைநது சி்ப்பித்ெேர்.  

ஜனாதிபதியின் புதிய செயலாளராக நியமிக்கபபட்டுளள காமினி செனரட்,  நேற்று ஜனாதிபதி செயலகத்தில் தனது சபாறுபபுகமள உத்திநயாகபூரவைாக ஆரம்பிபபமத படஙகளில்  காணலாம். 

கடந்த அரசு கட்டுபோடின்றி போருட்கவை இ்க்குமதி பெய்த்தால  
நாட்டுக்கு ோரிய அநநிய பெ்ாைணி பநருக்கடி ஏறேட்டது

்கட்டுப்பபாடின்றி ்க்நெ அ்ரசு 
தபபாருட்்கலள இ்க்குமதி தசய்ெ-
ெபாபை  நபாட்டுக்கு பபாரிய அநநிய 
தசைபாைணி தநருக்்கடி நிலைக்கு 
மு்கஙத்கபாடுக்்க பநரிட்்ெபா்க ைர்த் -
ெ்க அலமசசர் பநதுை குணைர்ெே 
தெரிவித்ெபார்.

பபா்ரபாளுமன்்த்தில இ்ம்தபற் 
்ேபாதிபதியின் த்கபாள்ல்க விளக்்க 
உல்ர மீெபாே  விைபாெத்தில உல்ர-
யபாறறிய அைர் பமலும் குறிப்பிட் -்
ெபாைது.

நபாடுமு்கஙத்கபாடுத்துள்ள தநருக்-
்கடி்கள் பறறி ்ேபாதிபதி சலபயில 
தெளிவுபடுத்திேபார்.  அநதிய 
தசைபாைணி தநருக்்கடி இன்று 
பநறறு உருைபாேெலை. சுெநதி்ரம் 
கில்த்ெது முெல இநெப் பி்ரச-
சிலே ்கபாணப்படுகி்து. பை அ்ர-
சு்கள் நி்ரநெ்ர தீர்வு ைழங்கபாெ பி்ரச-
சிலேயின் உசச ்கட்்த்லெ நபாடு 
எதிர்த்கபாண்டுள்ளது.

2015 இல உங்கள் ெ்ரப்பிறகு ெைறு 
ந்நெது. உை்க அளவில உ்கநெ 
நிலை ்கபாணப்பட்்து. பபாலமபா 
விலை.எரிதபபாருள் விலை குல்ந-
திருநெது. எரிதபபாருள் விலை இ்க்-
குமெயில 2 பிலலியன் த்பாைர் 
ைபாபம் எஞ்சியது. ரூபபாவின் 
தபறுமதி குல்யபாதிருக்்க திேமும் 
சநலெக்கு த்பாைல்ர இட்்பார்்கள்.
்கட்டுப்பபாடின்றி  தபபாருட்்கள்  இ்க்-
குமதி தசய்யப்பட்்ே. 2015 இல 
ைபா்கே இ்க்குமதி தசைவு 40 வீெத்-
திேபால அதி்கரித்ெது. எரிதபபாருள் 
இ்க்குமதி தசைவு 66 வீெத்திேபா-
லும் அதி்கரித்ெது. அபந்க தபபாருட்-
்களின் இ்க்குமதி தசைவு அதி்க-
ரித்திருநெது.  ெங்கம் மபாத்தி்ரம் 650 
மிலலியன் த்பாைர்்களுக்கு இ்க்கு-
மதி தசய்யப்பட்்து.

இெேபால தபருமளவு நிதிதை -
ளியில தசன்்து. தைளிநபாட்டு 
்க்லே மு்கபாலமத்துைம் தசய்ை-
ெறகு முன்னுரிலம ைழஙகுமபாறு 

நிபுணர்்கள் ப்கபாரியிருநெேர்.
முழுநபாட்ல் ்கபாட்டிக்த்கபா-

டுக்கும் மிபைனியம் ஒப்பநெத்-
தில ல்கசசபாத்தி் முயன்்பார்்கள்.
சுறறுைபா துல் மூைம் இைறல் 
சீர் தசய்ய ைபாய்ப்பு இருநெபாலும் 
உயிர்த்ெ ஞபாயிறு ெபாக்குெலிேபால 
அதுவும் முடியபாமல பபபாேது. நபாட்-
டிறகு தைளியில பணம் தசலைலெ 
ெடுக்்கவும் அநநிய தசைபாைணிலய 
அதி்கரிக்்கவும் ந்ைடிக்ல்க எடுக்்க 
பைண்டும்.

்கயநெ ்கருணபாதிைக்்க (ஐ.ம.ச)
பசலள பி்ரசசிலேக்கு தீர்வு 

கில்க்கும் எே விைசபாயி்கள் 
எதிர்பபார்த்ெபார்்கள்.அது நில்பை் -
விலலை. ்ேபாதிபதி ஆறறும் முக் -

கியமபாே உல்ரயபா்கபை த்கபாள்ல்க 
விளக்்க உல்ர ்கருெப்படுகி்து. 
முழுநபாடும் அெலே ஆைலு்ன் 
எதிர்பபார்க்கும். ்ேபாதிபதி இரு ெ -்
லை்கள் பபா்ரபாளுமன்்த்தில உல்ர-
யபாறறிேபார்.அலை குறிப்பிட்்லை 
நில்பைற்ப்படும் எே எதிர் -
பபார்த்பெபாம். ஆேபால அலை நில -்
பை்விலலை.

இன்று தைளியிடும் ைர்த்ெமபானி 
அடுத்ெ நிமி்ம் மபாற்ப்படும்.எடுக்-
்கப்படும் முடிவு்களுக்கு தபபாறுப்புக் 
கூ் எைரும் இருக்்கவிலலை.

பைலுசபாமி இ்ரபாெபாகிருஷணன்:
ஐக்கிய மக்்கள் சக்தி எம். பி.
சீேபாவின் தசலைப் பி்ரபாணியபா்க 

இருப்பலெ விடுத்து இநதியபாவின் 

தசலைப் பிள்லளயபா்க அயலநபாட்-
டின் நட்பு்லைப் பபணிப்பபாது்கபாப்-
பதில அ்ரசபாங்கம் கூடுெல ்கைேம் 
தசலுத்ெ பைண்டும்.

நபாட்டில ஒப்ர நபாடு ஒப்ர சட்்ம் 
நல்முல்யில உள்ளெபா்க அ்ரசபாங-
்கம் குறிப்பிட்்பாலும் ஒவதைபாரு 
மபா்கபாணத்திறகும் ஒவதைபாரு 
சட்்ம் இருப்பலெபய ்கபாணமுடிகி-
்து.

அ்ரசபாங்க ஊழியர்்களுக்கு அ்ர-
சபாங்கம் 5,000 ரூபபாய் சம்பள அதி -
்கரிப்லப ைழஙகியுள்ள நிலையில 
மலைய்க மக்்களுக்கு அது கில்க்-
்கவிலலை. தெறகில ஒரு சட்்ம் 
மலைய்கத்தில ஒரு சட்்ம் எே 

த ச ய ற ப டு த் ெ ப் ப -
டுகி்து.

மெ ரீதியில பிளவு -
்கலள ஏறபடுத்தும் 
ைல்கயில சிை சக்தி்க-
ளபால தசயறபபாடு்கள் 
முன்தேடுக்்கப்பட்டு 
ைருகி்து. ்கத்பெபா-
லிக்்க பெைபாையங-
்களில குண்டு்கலள 
லைப்பதும் அக்்க்ரப்-

பத்ெலே பகுதியில மூன்று பெைபாை-
யங்கள் உல்க்்கப்பட்டுள்ளலெயும் 
குறிப்பி் முடியும்.அது தெபா்ர்-
பில அ்ரசபாங்கம் உரிய ்கைேம் 
தசலுத்ெ பைண்டும். ்ேபாதிபதி -
யின் த்கபாள்ல்க விளக்்க உல்ரயில 
நபாட்டின் ெறபபபாலெய பி்ரசசிலே்க-
ளுக்கு எத்ெல்கய தீர்வும் முன்லைக்-
்கப்ப்விலலை.

பபால மபாவுக்கு ெட்டுப்பபாடு 
எரிைபாயு ெட்டுப்பபாடு என்் நிலை 
தெபா்ரும்பபபாது மக்்கள் தெபாழிலுக் -
குச தசலைெபா ைரிலசயில நின்று 
அத்தியபாைசியப் தபபாருட்்கலள 
ைபாஙகுைெபா என்் நிலை நபாட்டில 
உருைபாகியுள்ளது. இ்ரண்டு, மூன்று 
திேங்களுக்ப்க எரிதபபாருள் ல்கயி-
ருப்பு உள்ளெபா்க தெரிவிக்்கப்படுகி-

்து.அென்பின் அ்ரசபாங்கம் என்ே 
தசய்யப் பபபாகி்து?

அனு்ர பிரியெர்்ஷே யபாப்பபா:
தபபாது ்ே தப்ரமுே எம்.பி
ஏறறுமதி இ்க்குமதி ைருமபாேம் 

தெபா்ர்பில முக்கிய ்கைேம் தசலுத்-
துைென் மூைபம நபாட்டின் தபபாருளபா-
ெபா்ரத்லெ ்கட்டிதயழுப்ப முடியும்.

அெறகிணங்க ஏறறுமதி உறபத்-
தித் துல்லய  பமம்படுத்துைென் 
மூைபம நபாட்டின் தபபாருளபாெபா-
்ரத்லெ பைப்படுத்ெ முடியும்.

அத்து்ன் தெபா்ர்சசியபா்க நபாம் 
நம்பிக் த்கபாண்டிருக்கும் துல்்க-
ளில  மட்டும் ்கைேம் தசலுத்ெபாமல 
மபாறறு ைருமபாேத்திறகு  முக்கியத்து-
ைம் அளித்து  தபபாருளபாெபா்ர  மறுசீ-
்ரலமப்லப பமறத்கபாள்ள பைண்டி-
யது அைசியமபாகும்.

தைளிநபாட்டு அநநிய தசைபா-
ைணிலய தபறறுக் த்கபாள்ளுெல 
மறறும் சுறறுைபாத்துல் ைருமபாேம் 
ஆகிய இ்ரண்ல் மட்டுபம நபாம் 
நபாட்டின் தபபாருளபாெபா்ரத்திற்கபா்க 
எதிர்பபார்த்துள்பளபாம். எனினும் 
்க்நெ இ்ரண்டு ைரு் ்கபாை 
த்கபாப்ரபாேபா சூழ்நிலையில அநெ 
ைருமபாேங்கள் இழக்்கப்பட்டுள்-
ளே.

எமது முக்கிய ப்கநதி்ர நிலையங-
்களபாே மின்சபா்ர சலப, இைஙல்க 
பபபாக்குை்ரத்து சலப, விமபாே 
பசலை நிறுைேம், தபறப்பாலியக் 
கூட்டுத்ெபாபேம் பபபான்் நிறுைேங-
்கள் தைளிநபாட்டு்ன் சம்பநெப் படு-
கின்்ே.  

இநெ நிறுைேங்கள் தெபா்ர்சசி-
யபா்க நட்்த்தில இயஙகி தில்பசரி 
மூைபம அைறறுக்்கபாே நிதிலய 
ைழங்க பைண்டியுள்ளது.இத்ெல்கய 
நிலையில தில்பசரி மூைம் அநெ 
நிறுைேங்களுக்கு நிதி ைழங்கபாமல 
அநெ நிறுைேங்கள் மூைபம அைற-
றுக்்கபாே நிதிலய தபறறுக்த்கபாள்ை-

ெற்கபாே மபாறறு தசயறதிட்்ங்கள் 
முன்தேடுக்்கப்ப் பைண்டும்.

ைடிபைல சுப்ரஷ   
( ஐக்கிய மக்்கள் சக்தி எம். பி)

அ்ரசபாங்க ஊழியர்்களுக்கு அ்ர-
சபாங்கம் 5000 ரூபபா த்கபாடுப்பே-
தைபான்ல் ைழஙகியுள்ள நிலையில 
பெபாட்்த் தெபாழிைபாளர்்களுக்கும் 
அெலேப் தபறறுக் த்கபாடுக்்க ந்ை-
டிக்ல்க எடுக்்க பைண்டும்.

தெபாழிைலமசசர் நிமல சிரிபபாை 
டி சிலைபா பெபாட்் ்கம்பனி்களு்ன் 
அது தெபா்ர்பில பபசசுைபார்த்லெ 
ந்த்தி உரிய பணிப்புல்ர்கள்  ைழங்க 
பைண்டியது அைசியம்.

நபாட்ல் பநசிக்கும் மலைய்கப் 
தபருநபெபாட்்த் தெபாழிைபாளர்்கள் 
தெபா்ர்பில அ்ரசபாங்கம் உரிய ்கைேம் 
தசலுத்ெத் ெைறியுள்ளது. பெபாட்்த் 
தெபாழிைபாளர்்களின் பலபைறு பி்ரச-
சிலே்கள் தெபா்ர்பில நபாம் பபா்ரபாளு-
மன்்த்திலும் தைளியிலும் வி்யங-
்கலள முன்லைத்து ைரும்பபபாதும் 
அ்ரசபாங்கத்திேபால அெற்கபாே ்கைேம் 
தசலுத்ெப்ப்விலலை.

நபாட்டில தெபாழில சட்்ங்கள் 
நல்முல்யில உள்ள பபபாதும் 
மலைய்கத் பெபாட்்த் தெபாழிைபாளர்்க-
ளுக்கு அநெ சட்்ங்கள் மூைமபாே பி்ர-
திபைன்்கள் கில்ப்பதிலலை.

்ேபாதிபதி ப்கபாட்்பாபய ்ரபா்பக் ்ஷ-
பபா்ரபாளுமன்்த்தில அ்ரசபாங்கத்தின் 
த்கபாள்ல்க விளக்்கவுல்ரலய நி்கழ்த்-
திய பபபாதும் தபருந பெபாட்்த் 
தெபாழிைபாளர்்கள் தெபா்ர்பில எதுவும் 
குறிப்பி்ப்ப்விலலை.

அலேத்து அத்தியபாைசிய உணவுப் 
தபபாருட்்களின் விலை்கள் அதி்க-
ரித்துள்ள நிலையில மக்்கள் ெமது 
ைபாழ்ைபாெபா்ரத்லெ த்கபாண்டு ந்த்து-
ைதிலதபரும் ்கஷ்ங்கலள அனுப-
வித்து ைருகின்்ேர்.அது தெபா்ர்பில 
்கைேம் தசலுத்ெ பைண்டியது அைசி-
யம்.

ெமப நிருபரகள:

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், ஷம்ஸ் போஹிம்

 வரத்தக அமைசெர பந்துல குணவரதன
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இன்னறைய சு்பதினமதைாழுனக 
நேரம

நயாகம: சிதை-அமிரை நயாகம

3
18முைல் 20 வனர

சுபஹ்  - 05.08
லுஹர்  - 12.22
அஸர்  - 03.44
மஃரிப்  - 06.15
இஷா  - 07.29

நிதி அமமச்சர் பஷிமை விடுவிப்பதா? 
நீதிமன்றின் தீர்மானம் பபப்்ரவரி 1இல்  

முன்னாள் ப�னாருளனாதனார அபிவிருத்தி 
அமைச்சரும் தற்�னாமதய நிதி அமைச -
்சருைனா் �ஷில் ரனாஜ�க்ஷ, முன்னாள் 
திவிப்குை �ணிப�னாளர் தமித் கித்சிறி 
ரணவக்க ஆகி்யனாருககு எதிரனா்க ்சட்ட 
ைனா அதி�ர் தனாக்கல் ப்சய்துள்ள வழக-
கின முமைப�னாட்டனாளர் தரபபு ்சனாடசி 
பெறிப�டுத்தல் நிமைவம்டந்துள்ளது.   

்ெறமைய தி்ம் (19) குறித்த வழககு 
வி்சனாரமணககு வந்த்�னாது, வழகம்க 
பெறிப�டுத்தும் ்சட்டைனா அதி�ர் தரப -

பில் ்சட்டவனாதி இதம் ைனறுககு 
அறிவித்தனார்.  

இந் நிமையில் வழககின பிர -
திவனாதி தரபபு ்சனாடசியங்கமள 
ஆரனாயனாது பிரதிவனாதி்கமள விடு-
விப�தனா அல்ைது, பிரதிவனாதி தரபபு 
்சனாடசி்கமள அமழப�தனா எனை 
தீர்ைனா்த்மத அறிவிக்க வழகம்க 
எதிர்வரும் ப�பரவரி ைனாதம் 
முதைனாம் தி்கதி வி்சனாரமணககு 
எடுத்துகப்கனாள்வதனா்க நீதி�தி தமித் 

பதனாட்டவத்த அறிவித்தனார்.  
திவி பெகும் திமணக்களத்துககு ப்சனாந்தைனா் 

2 ்்கனாடி்ய 94 இைட்சம் ரூ�னாமவ, ்தர்தல்்கள் 
ஆமணயனாளரின சுறறு நிரு�த்மதயும் மீறும் 
வம்கயில் ்க்டந்த 2015 ஆம் ஆண்டுக்கனா் �ஞ் -
்சனாங்கங்கள் அசசி்டப�டடுள்ளதனா்கவும் இதனூ -
்டனா்க அர்சனாங்க �ணம் விரயம் ப்சய்யப�டடுள்-
ளதனா்கவும் கூறி 5 குறைச்சனாடடுக்களின கீழ் அந்த 
குறைப �த்திரிம்க �ஷில் ரனாஜ�க்ஷ, கித்சிறி ஜயைத் 
ஆகி்யனாருககு எதிரனா்க தனாக்கல் ப்சய்யப�டடுள்-
ளது.  

யாழ்பாணம சததிரம அருள்மிகு ஸ்ரீ ஞான னவரவர நைவஸைானததில் ்பட்டிப் த்பாஙகல் 
தினதைன்று ஏற்பாடு தசயயப்்பட்ட 'நகாைாைா உறசவம - 2022' சிறைப்பு நிகழவில் பிர-
ைைர ைஹிநை ராஜ்பக்ஷவிறகு வழஙகப்்பட்ட நினனவுச் சின்னதனை அனைச்சர டக்ளஸ 
நைவானநைா பிரைைரிடம னகயளிதைார. நகாைாைா ைறறும இட்பவனைக்கு எதிராக பிரை-
ைர நைறதகாண்டுள்ள தீரைானததிறகு ேன்றி தைரி-
விக்கும வனகயில் விழா ஏற்பாட்டாளரகளினால் 
குறிதை நினனவுச் சின்னம வழஙகி னவக்கப்்பட்டது.- 

ப்கனாவிட மவரஸனால் �னாதிக்கப�ட்ட, தனி-
மைப�டுத்தப�ட்ட அல்ைது ்ெனாய் அறிகு-
றி்கமள பவளிப�டுத்தும் ைனாணவர்்களுககு 
இந்த ஆண்டு ெம்டப�ைவுள்ள ்க.ப�னா.த 
உயர்தரம் ைறறும் புைமைப�ரிசில் �ரீட-
ம்சககு ்தனாறறுவதற்கனா் ்சந்தர்ப�ம் வழங-
்கப�டடுள்ளதனா்க சு்கனாதனார அமைசசு பதரிவித் -
துள்ளது.   

்ைலும், வீடடிறகும் �ரீடம்ச எழுதும் 
ைத்திய நிமையத்திறகும் இம்டயில் அதி்க 
தூரம் ்கனாணப�டுமி்டத்து, அவவனாைனா் -
வர்்கள் வீடடிறகு அருகில் உள்ள வி்்ச்ட 
�ரீடம்ச நிமையத்தில் �ரீடம்ச எழுத 
முடியும் எ் குடும்� சு்கனாதனார �ணிய்கத்தின 
�ணிப�னாளர் வி்்ச்ட மவத்திய நிபுணர் சித்ர-
ைனாலி டி சில்வனா பதரிவித்துள்ளனார்.   

க�ொவிட் க�ொற்றுக்குள்ொன 
நிலையிலுள் மொணவர�ள 
பரீட்லசைக்கு த�ொற்்ற சைந�ர்பபம்

நிதினய வழஙகியது ைததிய வஙகி:

ப்கனாழும்பு துமைமு்கத்-
தில் உள்ள 2 ்கப�ல்்க -
ளில் இருந்து எரிப�னா-
ருமளப ப�றுவதறகு 
ைத்திய வஙகி நிதி 
வ ழ ங கி யு ள் ள த னா ்க 

அமைச்சர் உதய ்கம்ைன-
பிை பதரிவித்துள்ளனார்.   

அதன�டி 37 ஆயிரம் பைடறிக பதனான எரி-
ப�னாருள் ப�றறுக ப்கனாள்ளப�்டவுள்ளதனா்க 
அவர் ்ைலும் பதரிவித்தனார்.   

8 ெனாட்களுககு ்�னாதுைனா் 10 ஆயிரம் 
பைடறிக பதனான எரிப�னாருள் மின்சனார 
்சம�ககு வழங்கப�டும் எனறும் அமைச்சர் 
உதய ்கம்ைனபிை பதரிவித்தனார்.   

எரிப�னாருமள விடுவிப�தன மூைைனா்க, 
ெனாடடில் மின தம்ட ஏற�்டனாது என�்தனாடு 
மூ்டப�ட்ட மின உற�த்தி நிமையங்கமள 
மீண்டும் திைக்க வனாய்பபுள்ளது.   

இ்த்வமள, இைஙம்க ப�ற்ைனாலிய 
கூடடுத்தனா�்ைனா்து எரிப�னாருள் விநி்யனா-
்கம் பதனா்டர்�னா்க ஏற�டுத்திக ப்கனாண்்ட உ்டன -
�டிகம்க ்கனாரணைனா்க ெனாடடில் மினபவடடு 
ஏற�்டனாது எ் அமைச்சர் உதய ்கம்ைனபிை 
பதரிவித்தனார்.   

க�ொவிட் க�ொற்றுக்குள்ொன   
சிறுவர் க�ொக� அதி�ரிப்பு   

ப ்க னா ழு ம் பு 
சீைனாடடி ரிஜ்வ 
மவத்திய்சனாமை -
யில் ப்கனாவிட 
பதனாறறு உறுதி -
யனா் நிமையில் 

சிகிசம்ச ப�றும் சிறுவர்்களின எண்ணிகம்க 
அதி்கரித்துள்ளது.   

இதற்கமைய சிறுவர்்களுககு ப்கனாவிட �ர-
வுவமதக ்கடடுப�டுத்துவதற்கனா்கச சு்கனாதனார 
வழி்கனாட்டல்்கமளப பின�றறுைனாறு சு்கனாதனார 
தரபபி்ர் வலியுறுத்துகினை்ர்.   

ப்கனாழும்பு சீைனாடடி ரிஜ்வ மவத்திய்சனா-
மையில் ப்கனாவிட பதனாறறு உறுதியனா் 31 
சிறுவர்்கள் தற்�னாது சிகிசம்ச ப�றறு வரு-
கினை்ர்.   

்க்டந்த ைனாத ஆரம்�த்தில் குறித்த மவத்தி-
ய்சனாமையில் ப்கனாவிட பதனாறறு உறுதியனா் 4 
சிறுவர்்கள் ைனாத்திர்ை சிகிசம்ச ப�றறிருந்த -
்ர்.   எனினும் இந்த எண்ணிகம்க தற்�னாது 
31 ஆ்க அதி்கரித்துள்ளது.   

எ்்வ, சிறுவர்்கமளப �னா்ட்சனாமைககு 
அனுபபும் ்�னாதும் ்வறு இ்டங்களுககு 
அனுபபும் ்�னாதும் உரிய சு்கனாதனார வழி்கனாட -
்டல்்கமளப பின�றறுைனாறு சு்கனாதனார தரபபி -
்ர் வலியுறுத்தியுள்ள்ர்.   

எரிக�ொருள கெருக்�டிக்கு   
�ற்�ொலி� தீர்வு கிகைத�து

த்பறநறைாருக்கு சுகாைார ைரப்பு அறிவுறுதது
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ஜனாதிபதி க�ாட்ாபய ராஜபக் ஷ பாராளுமன்-
றத்தில் கேற்றுமுன்தினம் ஆற்றிய சிம்மா -
சன உரரயானது அரசியல் தரப்பினர் உடப் 

பலதரப்பினரதும் �வனத்ரத ஈர்த்திருக்கின்றது. ஜனா -
திபதியின் இநத உரரயானது தமிழ் அரசியல் தரப்-
ரபப் பபாறுத்தவரர மி�வும் முக்கியத்துவம் வாய்ந-
ததாகும். ஏபனனில் வ்க்கு, கிழக்கின் அபிவிருத்தி 
பதா்ர்பா�வும், தமிழ் அரசியல்வாதி�ள் வழங� 
கவண்டிய ஒத்துரழப்பு குறித்தும் ஜனாதிபதி க�ாட்ா-
பய ராஜபக் ஷ தனது உரரயில் சுடடிக் �ாடடியுள்்ார். 

அதாவது ஜனாதிபதி தனது உரரயில் வ்க்கு, கிழக் -
கின் அபிவிருத்திக்கு முக்கியத்துவமளித்திருப்பரத 
அவதானிக்� முடிகின்றது. அதற்�ான ஆதரரவயும் 
தமிழ் அரசியல் தரப்பு�ளி்ம் அவர் க�ாரியிருப்பரத 
அவதானிக்� முடிகின்றது.

'இருள் சூழ்நத �்நத �ால ஞாப�ங�ர் ஒருபுறம் 
ரவத்து விடடு அரனத்து சமூ�ங�ளும்  சமாதானத்-
து்னும், ச�வாழ்வு்னும் வாழக் கூடிய பாது�ாப்பான 
ோப்ான்ரற  உருவாக்குவது எமது கோக்�மாகும். 
இதற்�ா� அரனவரும் இன, மத, அரசியல்  கவறுபா -
டு�ளின்றி ஒன்றிரைதல் கவண்டும்' என்று ஜனாதி -
பதி அரழப்பு விடுத்துள்்ார்.   

'யுத்தத்தினால் பபரிதும் பாதிக்�ப்பட் வ்க்கு, 
கிழக்கு  மக்�ளின் வாழ்க்ர�ரய வழரம நிரல-
ரமக்கு ப�ாண்டு வருவதற்கு ோங�ள் பாரிய  முத-
லீடு�ர்ச் பசய்துள்க்ாம். ோங�ள் இனவாதத்ரத 
நிரா�ரிக்கின்கறாம். ோடடில் வாழும் அரனத்து பிர -
ரச�ளும்  ப�ௌரவத்து்ன் வாழ்வதற்கும், அவர்�-
்து அரனத்து உரிரம�ர்ப் பாது�ாப்பதற்கும்  
ோங�ள் ே்வடிக்ர� எடுத்து வருகின்கறாம். இதனால் 
குறுகிய அரசியல் கோக்�ங�ளின்  அடிப்பர்யில் 
மக்�ர் ஒருவர் மீது ஒருவரர ஏவி விடுவரத தற்-
கபாதாவது  நிறுத்துமாறு அவவாறான அரசியல்வாதி-
�ளி்ம் கவண்டுக�ாள் விடுகின்கறாம்' என்று ஜனாதி-
பதி க�டடுள்்ார்.

இன்ரறய அரசியல் சூழரலப் பபாறுத்தவரர 
ஜனாதிபதியின் இநத கவண்டுக�ா்ானது மி�வும் 
முக்கியத்துவம் வாய்நததாகும். முப்பது வரு் �ாலம் 
நிலவிய உள்ோடடு யுத்தத்தின் விர்வா� ப�ாடு -
ரமயான அவலங�ர் எமது ோடு சநதித்து வந -
துள்்து. ப�ாடிய யுத்தத்தின் விர்வா� எமது ோடு 
அனுபவித்த கவதரன�ர் வார்த்ரத�்ால் விப -
ரிக்� இயலாது. யுத்தத்தின் கபாது தமிழ் மக்�ள் மாத் -
திரமன்றி ஏரனய இன மக்�ளும் பாதிக்�ப்பட்னர். 

உள்ோடடு யுத்தமானது இலஙர�யின் வரலாற்றில் 
ஆறாத வடுவா�கவ என்றும் இருக்�ப் கபாகின்றது. 
அதன் பாதிப்பு�ள் பல தரலமுரற�ளுக்குத் பதா்ரப் 
கபாகின்றன. யுத்தத்தினால் தமிழினம் �ண்் பலன் 
எதுவுகம இல்ரல. உயிரழிவு�ளும், உர்ரம அழிவு-
�ளுகம எஞ்சியுள்்ன. அகதசமயம் ஏரனய இனங-
�ளும் யுத்த �ாலத்தில் நிம்மதியா� வாழ்நததில்ரல. 
ஒடடுபமாத்த ோடும் இப்கபாதுதான் நிம்மதிப் பபரு -
மூச்சு விடுகின்றது.

இலஙர�ரயப் பபாறுத்தவரர இதுபவாரு ப�ாடி -
யதும், பவறுக்�த்தக்�துமான அனுபவம் ஆகும். 
இனங�ளுக்கிர்யில் ஐக்கியம் கபைப்பட்ாகலகய 
முழுோடும் சுபிடசமர்யுபமன்பரத ப�ாடிய யுத்தம் 
எமக்ப�ல்லாம் ேன்கு உைர்த்தியிருக்கின்றது. இனங -
�ளுக்கிர்யில் கபதங�ர் வ்ர்த்தவாறு ோம் 
பதா்ர்நதும் பயணிக்� முடியாபதன்பரதயும் �்நத 
�ால �சப்பான வரலாறு எமக்ப�ல்லாம் உைர்த்தியி-
ருக்கின்றது.

யதார்த்த நிரலரம இவவாறிருக்ர�யில், வ்க்-
கின் அரசியல் தரப்பு�ள் தங�்து அரசியரல பய -
னுள்் முரறயில் முன்பனடுக்� கவண்டிய அவசியம் 
தற்கபாது ஏற்படடுள்்து. வ்க்கு, கிழக்கு தமிழ் மக்-
�ளின் இன்ரறய உண்ரமயான எதிர்பார்ப்பு என்ன-
பவன்பரதயிடடு தமிழ் அரசியல் �டசி�ள் தமக்குள் 
சுயபரிகசாதரன பசய்து ப�ாள்வது இப்கபாது அவ-
சியம். கதர்தரல இலக்கு ரவத்து தமிழ்க் �டசி�ள் 
பவறும் வார்த்ரத�ர் எப்கபாதுகம அள்ளி வீசுவ -
ரதகய வாடிக்ர�யா�க் ப�ாண்டுள்்ன. 

வ்க்கு, கிழக்கு தமிழ் மக்�ள் அபிவிருத்திக்�ா� 
ஏஙகிக் ப�ாண்டிருக்ர�யில், தமிழ் அரசியல் �டசி -
�க்ா சாத்தியமற்ற நி�ழ்ச்சித் திட்ங�ர் தமிழ் 
மக்�ள் முன்னிரலயில் கூறிக் ப�ாண்டிருப்பரதகய 
எப்கபாதும் �ாை முடிகின்றது. தமிழ் அரசியல் �ட -
சி�ள் முன்ரவக்கின்ற கயாசரன�ள் ஒருகபாதுகம 
சாத்தியமா�ப் கபாவதில்ரலபயன்ற யதார்த்தம் அக் -
�டசி�ளுக்கு புரியாததல்ல. ஆனாலும் வ்க்கு, கிழக்கு 
தமிழ் மக்�ர் உருகவற்றும் அரசியரலகய அக்�டசி-
�ள் எநோளும் பதா்ர்நது ப�ாண்டிருக்கின்றன.

வ்க்கு, கிழக்கில் தமிழர்�ளின் அரசியல் இவவாறு 
வீைா� ே�ர்நது ப�ாண்டிருக்ர�யில், அஙக� 
மற்பறாரு புறத்தில் அபிவிருத்தி�ள் கவ�மா� ேர -்
முரறப்படுத்தப்படடுக் ப�ாண்டிருக்கின்றன. தமிழர்-
�ளின் பிரகதசங�ள் நீண்் �ாலமா� அபிவிருத்தி 
பசய்யப்ப்ாமல் கி்ப்பரத �ண்கூ்ா�கவ �ாை 
முடிகின்றது. அரசின் அபிவிருத்தித் திட்ங�ளுக்கு 
தமிழ் அரசியல் தரப்பு�ள் ஒத்துரழப்பு வழங�ாததன் 
விர்வுதான் இது.

இவவாறான சூழலில் வ்க்கு, கிழக்கின் அபிவிருத்தி 
பதா்ர்பா� ஜனாதிபதி க�ாட்ாபய ராஜபக் ஷ விடுத் -
திருக்கும் அரழப்ரப அஙகுள்் தமிழர் தரப்பு�ள் 
அனுகூலமான முரறயில் �வனத்தில் ப�ாள்வகத 
உசிதமாகும். அரசியல் தீர்வு பதா்ர்பா� அக்�டசி�ள் 
குரல் ப�ாடுப்பதில் தவறில்ரல. ஆனால் அபிவிருத் -
திக்�ான சநதர்ப்பத்ரதத் தவற வி்க் கூ்ாபதன்பகத 
தமிழர்�ளின் எண்ைமாகும்.

35, டி. ஆர். விஜயவர்தன மாவத்ரத, ப�ாழும்பு- - 10
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க�ொழும்பு துறைமு� ந�றை பொரறவையிட
ஒரு வைொைத்தினுள் 90,000 பபர வைருற�

நவீன வாழ்க்கை மு்ை கைாரணமான நாட்பட்ட 
நநாயகைளால் உலகைளாவிய ரீதியில் ம்ககைள் அதிகைம் 
்பாதி்ககைப்படுகினைனர். ்பலவித ஆநரா்ககியமான 

வாழ்க்கை ந்்டமு்ைகைள், உணவுப ்பழ்ககைவழ்ககைங்-
கைள் மற்றும் மூலி்கைகைளின நுகைர்வு என்பவற்றில் கைவனம் 
செலுத்துவதன மூலம் நநாயகைள் மற்றும் இைபபு வீதத்-
்த்க கு்ை்ககைலாம். 

அ்னத்து மூலி்கைகைளிலும் துளசி முதன்மயானது. 
அத்து்டன தற்ந்பாது அறிவியல் ஆராயச்சி அதன மருத்-
துவ நன்மகை்ள உறுதிப்படுத்துகினைது. துளசியின 
இ்ல, தண்டு, பூ, நவர் என அ்னத்து ்பகுதிகைளும் 
மருத்துவகுணம் வாய்நத்வ. துளசி என்பது Lamiaceae 
(tribe Ocimeae) குடும்்பத்தில் உள்ள மூலி்கைச் செடி 
ஆகும். இது வ்டமத்திய இ்நதியாவில் நதானறியதாகை 
கைருதப்படுகினைது. தற்ந்பாது கிழ்ககு உலகை சவப்ப 
மண்்டலங்கைள் முழுவதும் வளர்கினைது. இவற்றில் 9 
இனங்கைள் கைாணப்படுகினைன. 

மூலி்கை மருத்துவத்தில் துளசியானது 'ஒப்பற்ை 
ஒனைாகை, இயற்்கை மருத்துவப ச்பாருளாகை, மூலி்கைகை -
ளின அரசியாகை, வாழ்க்கையின அமுதமாகை கைருதப்படு-
கினைது. துளசி குணமா்ககும் நநாயகைள் ஏராளமாகும். 
அதனால்தான இது 'மூலி்கைகைளின அரசி' என அ்ழ்க-
கைப்படுகினைது. 

வீடுகைளில் துளசிச் செடி்ய கை்டவுளாகை வணங்கு -
கினைார்கைள். துளசிச் செடியற்ை ந்நதவனத்்த கைாண 
முடியாது. ச்பாதுவாகை துளசி ்ப்டர்்நதுள்ள இ்டத்்த 
'பிரு்நதாவனம்' எனறு சொல்வார்கைள்.  

மன அழுத்தம் என்பது தற்ந்பாது அதிகைம் உள்ளது. 
துளசி இ்ல்ய தினமும் ொபபிடடு வ்நதால் அதில் 
உள்ள 'அ்டாபந்டசென' மனஅழுத்தத்்த்க கு்ை்க-
கும். துளசியின மருத்துவ குணங்கைள் ்பற்றி நூற்று்ககைண்க-
கைான அறிவியல் ஆயவுகைள் நமற்சகைாள்ளப்படடுள்ளன. 
இ்நத ஆயவுகைளின அறி்க்கைகைளின்படி துளசி்ககு தனித்-
துவமான ்பல மருத்துவ ்பண்புகைள் உள்ளன என்பது அறி -
யப்படடுள்ளது. 

துளசியில் உயிர்ச்ெத்து சி மற்றும் நாகைச்ெத்து அதிகைள-
வில் கைாணப்படுவதன கைாரணமாகை இது ்வரஸ், ்ப்கரீ-
ரியா மற்றும் ்பங்கைசு ந்பானை சதாற்றுகைளிலிரு்நது ்பாது-
கைாப்பது்டன உ்டலின இயற்்கையான நநாசயதிர்பபு 
ெ்கதி்யயும் அதிகைரி்ககினைது. நமலும் சுரம் ஏற்்படும் 
நி்லகைளில் உ்டல் சவப்பநி்ல்ய கு்ைப்பதிலும் 
ச்பரும் ்பங்கைாற்றுகினைது. துளசி இ்லகை்ள ஏலத்து -
்டன நெர்த்து ஒரு நகைாப்்ப நீரில் நவகை்வத்து அதனு -
்டன ்பால், சீனி நெர்த்து அரு்நத சுரம் தணியும். துளசியி -
்லச் ொற்று்டன மிளகு ச்பாடி நெர்த்தும் அரு்நதலாம். 
அல்லது 10 துளசியி்லகைளு்டன 5 மிளகு தடடிச் 

நெர்த்து அதனு்டன 2 நகைாப்்ப நீர் நெர்த்து சுண்்ட்க 
கைாயச்சி வடிகைடடி அரு்நதுவதாலும் கைாயச்ெல் ்படிப்படி-
யாகை்க கு்ையும்.   

துளசியி்லச் ொற்று்டன நதன, இஞ்சிச் ொறு நெர்த்து 
அரு்நதுவதால் இருமல், ெளி, இழுபபு, தடிமன ந்பானை 
நி்லகைளிலிரு்நது நிவாரணம் கி்்ட்ககும். துளசிச் ொற்-
று்டன எலுமிச்்ெ ொற்்ையும் கைல்நது சூ்டா்ககி சிறி-
தளவு நதன நெர்த்து உணவின பின உள்சளடுத்து வர 
உ்டல் எ்்ட ்படிப்படியாகை்க கு்ையும். தினமும் 10 துள -

சியி்லகை்ள வாயிலிடடு சமனறு வர வாயில் உண்்டா-
கும் துர்நாற்ைம் தீரும். ொற்்ை உள்ளு்ககுள் விழுங்கி 
வர வாய மற்றும் கு்டல் ்பகுதிகைளில் ஏற்்படும் நநாயகைள் 
தீரும். அத்து்டன இரத்தம் சுத்தியாகும். அநதந்பால 
ஒரு செம்பு ்பாத்திரத்தில் நீர் விடடு அதனு்டன ்கைப-
பிடியளவு துளசியி்லகை்ள நெர்த்து 8 மணித்தியா -
லம் மூடி்வத்து சவறும் வயிற்றில் அ்நநீ்ர அரு்நதி 
வர நவண்டும். இதனால் ெமி்பாடு  நமம்்படுவது்டன, 
உ்டலின அமிலத்தன்ம சீராகை ந்பணப்படும். தினமும் 
துளசியி்லகை்ள உடசகைாள்வதாலும், துளசி ஊறிய 
நீ்ரப ்பருகிவருவதாலும் துளசியில் உள்ள antioxidant  
கைாரணமாகை புற்றுநநாய அ்பாயம் கு்ைகினைது.   

சொறி, சிரங்கு ந்பானை நதால்நநாய நி்லகைளில் 
துளசியி்ல்ய எலுமிச்்ெ ொறு விடடு அ்ரத்து 
்பற்றுப ந்பா்டலாம். ஆயவுகைளின மூலம் துளசியி்லச் 
ொறு நீரிழிவு நநாயாளிகைளில் குருதியில் குளு்கநகைாசின 
அள்வ குறிபபி்டத்த்ககை அளவு கு்ைப்பதாகை கூைப-
்படடுள்ளது. எனநவ தினமும் சிறிதளவு துளசியி்ல-
கை்ள சமனறு ொபபிடடு வரலாம். நமலும் குருதியில் 
சகைாழுபபின அள்வ கு்ைப்பதன மூலம் அதிஉயர் 
குருதியமு்ககை நி்லகைளிலும், இதயம் மற்றும் குருதிச் 
சுற்நைாட்டத்சதாகுதி ொர்்நத நநாயநி்லகைளிலும் உரிய 
தீர்்வ அளி்ககினைது. எனநவ நாம் தினமும் துளசி்ய 
நுகைர்வதனால் எமது உ்டலில் ஏற்்படும் உ்பா்தகைளு்ககு 
தீர்வு ஏற்்படுகினைது.

க�ொழும்பு து்ைமுகை நகை-
ரத்தின கை்டற்கை்ர 
ந்்ட்பா்த ெனவரி 

10 அனறு ச்பாதும்ககைளு்ககைாகை திை்க -
கைப்பட்ட நாள் முதல் இதுவ்ர சுமார் 
90,000 ்பார்்வயாளர்கைள் வரு்கை த்ந -
துள்ளது்டன, இது சகைாழும்பில் கைட்டாய -
மாகை ்பார்்ககை நவண்டிய பிர்பல இ்டமாகை 
மாறியும் உள்ளது.  

புதிய அழகிய நிலப்பரப்்ப நநா்ககி 
ச்பருவாரியாகை ம்ககைள் வரு்கை தர ஆரம்-
பித்துள்ள நி்லயில், கைாலிமுகைத்தி்டலில் 
இரு்நது ச்பாதும்ககைளு்ககைாகை திை்ககைப -
்பட்ட கைதவுகைளு்ககு சவளிநய ச்பரும் 
வரி்ெயில் ம்ககைள் நிற்்பது்டன, புதிய 
நிலப்பரப்்பப ்பார்்வயி்ட ச்பாதும்க -
கைள் மிகு்நத ஆர்வத்து்டன அணிதிரள்-
வ்த கைாண்ககூடியதாகைவும் உள்ளது.   

குறிப்பாகை ச்பாதும்ககைளு்ககைாகை திை்க-
கைப்பட்ட முதல் வாரமான ெனவரி 10 
முதல் 17 ஆம் திகைதி வ்ர விடுமு்ை 
நாடகைளில் எபந்பாதும் இல்லாத 
அளவில் ம்ககைள் ச்பருமளவில் ஒனறு -
திரண்டு ்பார்்வயி்ட வரு்கை த்நதுள்ள -
னர். கை்டற்கை்ர ந்்ட்பா்தயானது ெனா -
தி்பதி நகைாட்டா்பய ராெ்பக்ஷ, பிரதமர் 
மஹி்நத ராெ்பக்ஷ மற்றும் சீன சவளிவிவ -

கைார அ்மச்ெர் வாங் யி ஆகிநயாரால் 
ெனவரி 9 அனறு ெம்பிரதாயபூர்வமாகை 
திை்நது ்வ்ககைப்பட்டது.  

சகைாழும்பு து்ைமுகை நகைரத்தின 
கை்டற்கை்ர ந்்ட்பா்தயானது ்பாரிய 
செயற்திட்டத்தில் ச்பாதும்ககைள் 
செல்ல்க கூடிய மு்ககிய இ்டமாகும். 
இலங்்கை மற்றும் சீனா இ்்டயில் 
மு்ையான இராெத்நதிர உைவுகைள் 
ஸ்தாபி்ககைப்படடு 65 ஆண்டுகைள் 
நி்ைவு ச்பற்றுள்ள்ம மற்றும் இரு 
நாடுகைளு்ககும் இ்்டயில் வரலாற்றுச் 
சிைபபு மி்ககை இைப்பர்-_ அரிசி உ்டன்ப-
டி்க்கை ்கைச்ொத்தி்டப்படடு 70 ஆண் -
டுகைள் நி்ைவு ச்பற்றுள்ள்ம ஆகிய 
இரண்டு நிகைழவுகைளின பூர்த்தி்ய 
ஒடடியதாகை இ்நத திைபபு விழா இ்டம்-
ச்பற்றுள்ளது.   

ெனவரி 10 முதல் 17 வ்ரயிலான 
வாரத்தில் சமாத்தமாகை 89,540 ந்பர் கை்டற்-
கை்ர ந்்ட்பா்தப ்பகுதி்ககு வரு்கை 
த்நதுள்ளனர். 16 ஆம் திகைதி ஞாயிற்-
று்ககிழ்மயனறு 25,580 ந்பர் வரு்கை 
த்நதுள்ள்ம இதுவ்ர நாசளானறில் 
வரு்கை த்நதுள்ள அதிகூடிய எண்ணி்க-
்கையிலான ்பார்்வயாளர்கைளாகை ்பதிவு 
செயயப்படடுள்ளது. அதற்கு அடுத்த 
அதிகை்படெ எண்ணி்க்கையாகை சவள் -

ளி்ககிழ்ம மற்றும் திங்-
கைடகிழ்ம ஆகிய இரண்டு 
விடுமு்ை நாடகைளும் ்பதி -
வாகியுள்ளது்டன, மு்ைநய 
19,717 மற்றும் 21,665 ்பார் -
்வயாளர்கைள் வரு்கை த்ந-
துள்ளனர். 

கை்டற்கை்ர ந்்ட்பா்த-
யானது 500 மீற்ைர் நீளமான 
ந்்ட்பா்த்ய்க சகைாண்்ட 
அழகிய நிலப்பரப்்ப்க 
ச கை ா ண் டு ள் ள து ்டன , 
சகைாழும்பு து்ைமுகை நகை-
ரு்ககுள் ச்பாதும்ககைளு்ககைாகை 
திை்ககைப்படும் என எதிர்-
்பார்்ககைப்படும் ்பல ச்பாதுப 
்பகுதிகைளில் இதுவும் ஒனைா -
கும். 53 ஏ்ககைர் ்பசு்மயான 
இ்டங்கைள், 2 கி.மீ கை்டற்கை்ர 
மற்றும் மத்திய பூங்கைாவிற்கு 

14 ஏ்ககைர் நிலம், ந்்ட்பா்தகைள், நீர்வழி-
கைள் மற்றும் பூங்கைா இ்ணபபு ்பா்தகைள் 
என சமாத்தம் 91 செ்கந்டயர் நிலம் 
ச்பாதுப ்பயன்பாடடு்ககைாகை ஒது்ககைப்பட-
டுள்ளது.  

கை்டற்கை்ர ந்்ட்பா்தயானது ச்பாது-
ம்ககைளு்ககைாகை கைா்ல 9.00 மணி முதல் 
மா்ல 6.00 மணி வ்ர திை்நதிரு்ககும் 
என்பது்டன, ெனாதி்பதி செயலகைத்திற்கு 

எதிநர அ்ம்நதுள்ள விநெ்ட நு்ழவாயி-
லின ஊ்டாகை ச்பாதும்ககைள் உள்நு்ழய 
முடியும். தற்ந்பாது வாகைனங்கைள் உள்நள 
செல்வதற்கு அனுமதி்ககைப்படுவதில்்ல 
என்பது்டன, ச்பாதும்ககைள் தங்கைள் வரு -
்கையின ந்பாது சகைாவிட-19 சதா்டர்்பான 
அ்னத்து தடுபபு வழிகைாடடுதல்கை்ள-
யும் பின்பற்றுமாறு ஊ்ககுவி்ககைப்படு-
கிைார்கைள்

 ்பார்்வயாளர்கைள் அதிகை எண்ணி்க்கை-
யில் இருப்பதாலும், ச்பாதும்ககைளின 
ஆநரா்ககியம் மற்றும் ்பாதுகைாப்்ப்க 
கைருத்தில் சகைாண்டும், கை்டற்கை்ர ந்்ட -
்பா்தயில் எ்நத நநரத்திலும் அதிகை்பட -

ெமாகை 700 ந்பர் மடடுநம உடசெல்-
வதற்கு அனுமதி வழங்கை இத்திட்ட 
அதிகைாரிகைள் முடிவு செயதுள்ளனர்.  

சகைாழும்பு து்ைமுகை நகைரம் 
என்பது சகைாழும்பின வணிகை 
்மயமான மத்திய வர்த்தகை மாவட-
்டத்தின நீடடிப்பாகை, கை்டலில் இரு்நது 
மீடச்டடு்ககைப்பட்ட 269 செ்கந்ட -
யர் ்பரப்பளவில் வியாபித்துள்ளது. 
உலகைத்தரம் வாய்நத நகைரத்்த கைடடி -
சயழுபபுவதன மூலம் வாழவதற்கு 
சிை்நத இ்டங்கைளில் ஒனைாகை சகைாழும் -
பின நிலத்நதாற்ைத்்த அதிகைரித்து்க 
சகைாள்ள முடி்நதுள்ளது. ெர்வநதெம -
யமா்ககை்ல வி்ரவு்படுத்துவதன 
மூலம் நி்லந்பண்தகு ச்பாருளாதார 
எதிர்கைாலத்்த உறுதிசெயய திை்ம-
ொலிகை்ளயும் முதலீட்்டயும் ஈர்ப-
்ப்த து்ைமுகை நகைரம் நநா்ககைமாகை்க 

சகைாண்டுள்ளது. அண்்மயில் இயற்ைப -
்பட்ட சகைாழும்பு து்ைமுகை நகைர ச்பாரு-
ளாதார ஆ்ண்ககுழு ெட்டத்தின மூலம் 
வழங்கைப்பட்ட ்பல நெ்வ சிைபபுப 
ச்பாருளாதார வலய அ்நதஸ்து, கிழ்ககு 
மற்றும் நமற்்கை இ்ண்ககும் இலங் -
்கையின புவியியல் இருபபி்டத்்த 
நமம்்படுத்துவதற்கு சகைாழும்்்ப சிை்நத 
தளமாகை மாற்றும்.

�லாநிதி திருமதி 
ப�ௌரி ராஜ்குமார்...?

(சிரேஷ்ட விரிவுரேயாளர், தாவேவியல் துரை, 
விஞ்ான பீ்டம்)

ரவத்திய �லாநிதி பசல்வி 
விகனாதா சண்மு�ராஜா...?

(சிரேஷ்ட விரிவுரேயாளர், சிதத மருததுவ அலகு)
யாழ்ப்ாணம் ்ல்்கரலக்கழ்கம்

உடல் உபொறை�றை தீர்பபதில்
'மூலிற��ளின் அைசி' துைசி

மக�ள் பொர்த்து ரசிக� வேண்டிய 
மனங�ேர் �டற�ரர நரடபொரை

அபிவிருததிக்கான சநதர்்ப்தரத
தமிழர் தே்பபு தவை வி்டலா்காது!

கி்்டப்பதற்கு அரிய கைாலம் வாய்ககும் ந்பாது 
அ்தப ்பயன்படுத்தி்க சகைாண்டு, அபந்பாநத 
செயற்கைரிய செயது முடி்ககை நவண்டும்.

எய்தற் �ரியது இரயநதக்�ால் அநநிரலகய
பசய்தற் �ரிய பசயல்



புங்குடுதீவில் 1965 ஆம் ஆண்டு கணேஷ் 
– மங்்கயறகரசி தம்்பதியரின் புதல்்வனாகப் 
பிறநத ஜெமினி ஜகங்காதரன் யாழ். இநதுக் 
கல்லூரியின் முன்னாள் மாே்வர். 1980 
களில் ஐணராப்்பாவுக்கு புலம்ஜ்பயர்நத அ்வர், 
1989 ஆம் ஆண்டு ஜதாடக்கத்தில் நண்்பர்க-
ளுடன் இ்ேநது 'ணதனீ' என்ற சிறறித்ை 
ஆரம்பித்தார். க்ல, இலக்கிய, அரசியல், 
சமூக அக்க்ற சார்நத ்ப்டப்புகளுக்கு இநத 
இதழ் களம் ்வைங்கியது.  

அத்னயடுத்து 'அக்கினி' என்ற இத்ை-
யும் சிறிது காலம் நடத்தினார். அதன் பின்னர் 
'ணதனீ' இ்ேய இத்ை ஜதாடங்கி தினமும் 
்பல ்வருடங்களாகப் ்பதிண்வறறினார். 'ணதனீ' 
இ்ேய இத்ை தனிமனிதராக அர்ப்்பணிப்-
ண்பாடு ஜ்வளியிட்டு, மாறறுச்சிநத்னகளுக்கும் 
சிறநத களம் ்வைங்கினார். க்ல, இலக்கியம் 
மறறும் அரசியல் ஆய்வுத் ஜதாடர்களுக்கும் ்பய-

னுள்ள ணநர்காேல்களுக்கும் ஜமாழிஜ்பயர்ப்பு-
களுக்கும் களம் ்வைங்கி, ்வாசகர்களிடம் ணசர்ப்-
பித்தார். அதறகாக எநத ஊதியமும் ஜ்பறாமல் 
கருத்துக்ளயும் எதிர்வி்னக்ளயும் விமர்ச-
னங்க்ளயும் மாத்திரணம ஏறறுக் ஜகாண்ட்வர்.   

ணதனீயில் ஜ்வளி்வரும் ஆக்கங்களுக்கு 
அ்வற்ற எழுதிய்வர்கணள ஜ்பாறுப்பு என்றவு-
ேர்வுடன் ஊடக தர்மத்்த பின்்பறறி, ்பாரதூ-
ரமான விமர்சனங்கள் ்வரும் ண்பாது அ்வற்ற 
உரிய்வர்களுக்ணக அனுப்பி அ்வர்களின் க்வனத்-
திறகுட்்படுத்தி ஊடக தர்மத்தின் கண்ணியத்்த-

யும் காப்்பாறறினார். ஆங்கில ஊடகங்களில் 
சிறநத அரசியல் ஆய்வுகள் ஜ்வளி்வரும் ்பட்-
சத்தில் அ்வற்ற ஜதரிவு ஜசய்து இலங்்கக்கு 
அனுப்பி ஜமாழிஜ்பயர்ப்்பாளரிடமிருநது ஜமாழி-
மாறறம் ஜசய்து தருவித்து, தாணன கணினி-
யில் ்பதிவு ஜசய்து ஜ்வளியிட்டார். தனது குடும்-
்பத்திறகாக இரவுணநர ண்வ்லக்குச் ஜசன்று, 
அதிகா்ல வீடு திரும்பி, உறங்காமல் விழித்தி-
ருநது ணதனீ்ய ்பதிண்வறறி விடு்வார்.  

உலகடங்கிலும் ்வாழும் க்ல, இலக்கிய 
ஆளு்மகள் ்பல்ரப் ்பறறிய ஆக்கங்களும் 
ணதனீயில் ஜ்வளியாகியிருக்கின்றன. ஜெமினி 
ஜகங்காதரனின் ஓராண்டு நி்னண்வநதல் 
நிகழ்வு நா்ளமறுதினம் 22 ஆம் திகதி சனிக்-
கிை்ம ஜமய்நிகரில் ந்டஜ்பறவிருக்கிறது. 
இலங்்கயிலிருநது எழுத்தாளர் மறறும் ஊடக-
வியலாளர்களான 'டான்' ஜதா்லக்காட்சி எஸ். 
எஸ். குகநாதன் மறறும் கருோகரன், அவுஸ்-
திணரலியாவிலிருநது இலக்கிய்வாதி ஜல. முருக-
பூ்பதி, பிரித்தானியாவிலிருநது அரசியல் ஆய்-
்வாளர் விஸ்்வலிங்கம் சி்வலிங்கம் ஆகிணயார் 
நி்னவு்ரக்ள நிகழ்த்து்வர். எழுத்தாளர் 
நணடசன் இநநிகழ்்்வ அவுஸ்திணரலியாவிலி-
ருநது ஒருங்கி்ேத்துள்ளார்.   

அவுஸ்திணரலியா ணநரம் இரவு 10-.00 
மணிக்கு இநநிகழ்வு ஆரம்்பமாகும். இலங்்க–
இநதிய ணநரம் பிற்பகல் 4-.30 மணி, பிரித்தா-
னியா ணநரம் முற்பகல் 11-.00 மணி.   

ஜமய்நிகர் இ்ேப்பு:   
Join Zoom Meeting  

https://us02web.zoom.us/j/88645005608?pw
d=M1J5TS9TR3ZUbzVxZVVMQlcySFBJZz09  

Meeting ID: 886 4500 5608  
Passcode: 334900  

மண்மு்ன ஜதன்ணமறகு பிரணதச ஜசய -
லாளர் பிரிவில், ஜகாக்கட்டிச்ணசா்லயில் 
இருநது களு்வாஞ்சிகுடி ஜசல்லும்  பிரதான 
வீதியில் மிகவும் ்பாதிப்புறற நி்லயில் 
காேப்்பட்ட (ஜகாக்கட்டிச்ணசா்ல மறறும் 
அம்பிளாநது்ற பிரதான ்பா்த) ்பாலம் 
புனர்மக்கப்்பட்டுள்ளது. கடநத காலத்தில் 
அவ்வப்ண்பாது ஏற்படும் ஜ்வள்ளப்ஜ்பருக்கினால் 
இப்்பாலம் ்பாதிக்கப்்பட்டு  உ்டநது காேப்்பட்-
டது. இப்்பாலம் இராொங்க அ்மச்சர் சதாசி்வம் 

வியாணைநதிரனின் முயறசியால் 15 மில்லியன் 
ரூ்பா நிதி ஒதுக்கீட்டில் புனர்மக்கப்்பட்டு மக்க -
ளின் ்பா்வ்னக்கு ்கயளிக்கப்்பட்டுள்ளது.

ணமற்படி நிகழ்வில் அ்வர் உ்ரயாறறும் 
ண்பாது "கடநத அரசாங்க காலத்தின் ண்பாது 
்வடக்கு, கிைக்கு மாகாேங்களின் பின்தங்-

கிய பிரணதசங்களில் உள்ள கிராமங்கள் உட்கட் -
ட்மப்பு அபிவிருத்தி ஜதாடர்பில் புறக்கணிக் -
கப்்பட்டு ்வநதன. குறிப்்பாகத் தமிழ் மக்கள் 

்வாழும் பிரணதசங்களுக்கு வீதி, ்பாலம் 
ண்பான்ற உட்கட்ட்மப்பு ்வசதிகள் 
்வைங்கப்்படாது அக்கிராமங்கள் புறக்க-
ணிக்கப்்பட்டன. ஆனால் அநத நி்ல 
தறண்பாது இல்்ல. ெனாதி்பதியின் 
நாட்்ட கட்டிஜயழுப்பும் ண்வ்லத் 
திட்டத்தின் கீழ் எமது நாட்டின் ஒன்்பது 
மாகாேங்களுக்கும் சரிசமமாக நிதி 
்பகிர்நதளிக்கப்்படுகின்றது.

பின்தங்கிய பிரணதசங்களில் உள்ள 
கிராமங்களின் உட்கட்ட்மப்பு ்வச -
திகள் ்பாரிய அளவில் அபிவிருத்தி 
ஜசய்யப்்படுகின்றன. கிராமங்களின்  
உள்ளக வீதிகள், பிரதான வீதிகள், 

்பாலங்கள், நீர்த்ணதக்கங்கள், நீர் ்வைங்கும் 
்வடிகால் திட்டங்கள், கிராமங்க்ள சார்நத நகர 
க்டத் ஜதாகுதிகள் அபிவிருத்தி என்்பன ணமற -
ஜகாள்ளப்்படுகின்றன. அ்னத்து சமூகத்தினரும் 
்பயன் ஜ்பறும் ்வ்கயில் அ்்வ அபிவிருத்தி 
ஜசய்யப்்படுகின்றன. அ்னத்து ண்வ்லத்திட் -
டங்களும் கிராமங்க்ள அபிவிருத்தி ஜசய்்வ -
்தணய இலக்காக ஜகாண்டு முன்ஜனடுக்கப்்படு -
கின்றன. 

மட்டக்களப்பு மா்வட்டத்தின் ்படு்வான்க்ர 
பிரணதச கிராமங்களில் வி்வசாயம், நன்னீர் 
மீன்பிடி, ணமட்டுநில ்பயிர்ச்ஜசய்்க, கால்ந்ட-
கள் ்வளர்ப்பு ண்பான்ற்்வ முக்கிய து்றகளா -
கும். ஜ்பாருளாதார ்மயமாக ்படு்வான்க்ரப் 
பிரணதசம் காேப்்படுகின்றது. இங்கு உற்பத்தித் 
து்ற்ய ணமலும் ்பலப்்படுத்து்வதறகு பிரணத-
சங்களுக்கான வீதிகள் அபிவிருத்தி ஜசய்யப்்படு -
்வது மிக முக்கியமாகும். இவ்வாறு அபிவிருத்தி 
ஜசய்யும் ண்பாது கிராமங்கள் ஜ்பாருளாதாரரீதி -
யாக தன்னி்றவு ஜ்பறும். கிராமங்க்ள அபி-
விருத்தி ஜசய்்வ்த இலக்காக ஜகாண்டு ்பாரிய 
அபிவிருத்தி ண்வ்லத் திட்டங்கள் முன்ஜனடுக்கப் -
்படுகின்றன" எனத் ஜதரிவித்தார்.

1984 இல் இலங்்க நிர்்வாக ணச்்வப் 
்பரீட்்சயில் சித்திய்டநத காமினி ஜசனரத் 
திருணகாேம்ல மா்வட்ட, ஜமாரஜ்வ்வ பிரணதச 
ஜசயலகத்தில் உதவி ஜசயலாளராக நியமிக்கப்-
்பட்டார். அங்கு கட்ம ஜ்பாறுப்ண்பறறது முதல் 
இற்ற ்வ்ர அரச ணச்்வயில் ்பல உயர் ்பத -
விக்ள ்வகித்துள்ளார். இ்வர் ணநறறு 
ெனாதி்பதி ஜசயலாளராகக் கட்மக-
்ளப் ஜ்பறுப்ண்பறறார்.  

மாத்த்ற மா்வட்டத்திலுள்ள ஹக்ம-
னவில் இ்வர் பிறநதார். இ்வ்ர ெனா -
தி்பதி ஜசயலாளராக நியமிப்்பதறகு 
ெனாதி்பதி ணகாட்டா்பய ராெ்பக் ஷ 
ணமறஜகாண்ட தீர்மானத்்த ஜ்பௌத்த, 
இநது , இஸ்லாம், கத்ணதாலிக்க   சர் -
்வமதத் த்ல்வர்கள் ஜ்பரிதும் ்வர -
ண்வறறுள்ளனர்.   

ஹக்மனவில் ஜ்பருநணதாட்டங்க-
ளுக்குச் ஜசாநதக்காரரான லயனல் 
ணொர்ஜ் ணசதர ஜசனரத் மறறும் ரத்நா-
யக்க தம்்பதியருக்கு மகனாகப் பிறநத 
இ்வர் பிரணதச மக்களின் கல்வி, சுகா-
தாரம் உள்ளிட்ட ஜ்பாது்வசதிக்ள 
ணமம்்படுத்து்வதில் விணஷட க்வனம் 
ஜசலுத்தி ஜசயற்பட்டு ்வருகின்றார்.   

அரச ணச்்வயில் சுமார் நான்கு 
தசாப்தங்களாக கட்மயாறறி மக்க-
ளின் நலன்களுக்காக ்பணியாறறி 
்பரநத அனு்ப்வத்்தப் ஜ்பறறுள்ள 
இ்வர், மக்களின் உள்ளங்க்ள 

ஜ்வன்ஜறடுத்த ஜசயறறிறன் மிகுநத அரச அதி -
காரியா்வார்.   

அன்று ஜமாரஜ்வ்வ பிரணதசத்தின் உதவி ஜசய -
லாளராகப் ்பதவிணயறற இ்வர், அப்பிரணதசத்தில் 

்வறிய மக்களின் ்வாழ்்வாதாரத்்த 
ணமம்்படுத்து்வதறகாக அர்ப்்பணிப்புடன் 
ஜசயற்பட்டார். இதன் ஊடாக அப்பிரணதச 
மக்கள் மத்தியில் பிர்பல்யம் மிக்க அதி-
காரியானார் இ்வர். அப்பிரணதசத்தின் 
சமய ்வழி்பாட்டுத் தலங்களதும் உட்கட்ட-
்மப்பு ்வசதிகளதும் ணமம்்பாட்டில் அதிக 
அக்க்ற எடுத்துக் ஜகாண்டார்.   

அத்னத் ஜதாடர்நது குடி்வரவு 
குடியகல்வு தி்ேக்களத்தின் பிரதம 
கட்டுப்்பாட்டாளர், ணமாட்டார் ண்பாக்கு -
்வரத்துத் தி்ேக்களத்தின் 
த்ல்மப் ்பதவி, பிரதமரின் 
ணமலதிக ஜசயலாளர், ெனாதி-
்பதி ஜசயலகத்தின் ்பணியாட் 
ஜதாகுதி பிரதானி, பிரதமர் 
ஜசயலாளர் எனப் ்பல உயர் 
்பதவிக்ள ்வகித்துள்ளார். 
இக்காலப் ்பகுதியில் மக்கள் 
்வங்கி, இலங்்க காப்புறு -
திக் கூட்டுத்தா்பனம், லிட்ணரா 
எரி்வாயு நிறு்வனம் உள்ளிட்ட 
அரசாங்க நிறு்வனங்கள் 
்பல்வறறின் த்ல்வராகவும் 
இ்வர் கட்மயாறறியுள்ளார்.   

இலங்்க காப்புறுதிக் கூட் -
டுத்தா்பனம் அன்று தனியார் 
்வர்த்தகர் ஒரு்வருக்கு ஜசாந-
தமாக ்வைங்கப்்பட்டு இருந-
ததது. 6.2. பில்லியன் 
ரூ்பா்்வ ஜசலுத்தி அநநிறு-

்வனத்்த அரசாங்கம் ஜ்பாறுப்ண்பறக ்வழி்வ்க 
ஜசய்த இ்வர், அத்ன குறுகிய காலத்தில் 
இலா்பமீட்டும் நிறு்வனமாக மாறறிய்மத்தார். 
அத்ணதாடு ஜஷல் எரி்வாயு நிறு்வனத்தில் 4 பில்-
லியன் ரூ்பா்்வ முதலீடு ஜசய்து இலங்்க 
காப்புறுதிக் கூட்டுத்தா்பனத்்த அதன் நிர்்வாக 
நிறு்வனமாக நியமித்து அதன் ணமம்்பாட்டுக்கு 
்வழி்வ்க ஜசய்தார். 

ஜஷல் எனக் காேப்்பட்ட எரி்வாயு நிறு்வ-
னத்தின் ஜ்பய்ர இலகு்வாக மக்கள் மத்தியில் 
பிர்பல்யப்்படுத்தும் ணநாக்கில் 'லிட்ணரா' என்ற 
ஜ்பயரில் நிறு்வனஜமான்்ற உரு்வாக்கவும் 
அ்வர் நட்வடிக்்க எடுத்தார். அதன் ஊடாக 

ஆரம்பித்த முதல் மூன்று மாதங்களில் இலா்பம் 
ஈட்டும் நிறு்வனமாக லிட்ணரா எரி்வாயு நிறு்வனம் 
உரு்வானது.   

அணதணநரம் ஜதறகு அதிண்வக ஜநடுஞ்சா்ல -
யில் ்பயணிகள் ஒய்ஜ்வடுத்துச் ஜசல்்வதறகாக 
ஜ்வலிப்்பன்்னயில் ஜ்பாதுச்ணச்்வ ்வசதிகள் 
நி்லயஜமான்்ற 100 மில்லியன் ரூ்பா முத-
லீட்டில் அ்மக்க அ்வர் ஏற்பாடு ஜசய்தார். அரச 
ணச்்வயாளர்களின் அன்்்ப ஜ்வன்ற ஒரு அரச 
உயரதிகாரியாகவும் விளங்குகிறார் இ்வர்.   

களனி ்பல்க்லக்கைகத்தில் ்பட்டப்்படிப்்்ப 
நி்றவு ஜசய்த இ்வர், ஜகாழும்பு ்பல்க்லக்க -
ைகத்தில் ்பட்ட ணமற்படிப்்்ப ணமறஜகாண்டார். 

அது கேனி து்றயிலான ணமற்ப-
டிப்்பாகும். தறண்பாது உலகம் முகம் 
ஜகாடுத்துள்ள ச்வால்க்ள ஜ்வறறி 
ஜகாள்்வதறகு தக்வல் ஜதாழில்நுட்-
்பம், டிஜிட்டல் மயப்்படுத்தல் ண்பான்ற 
து்றக்ள அதிகம் ்பயன்்படுத்து-
்வது அ்வசியம். இவவிடயத்தில் ெனா-
தி்பதி ஏறகனண்வ விணஷட க்வனம் 
ஜசலுத்தி நட்வடிக்்கக்ள முன்ஜன -
டுத்துள்ளார். இவ்வாறான சூைலில் 
இத்து்ற ஜதாடர்பில் ்பரநத அனு்ப்வ -
மும் அறிவும் ஜகாண்டுள்ள காமினி 
ஜசனரத் ெனாதி்பதி ஜசயலாளராக 
நியமிக்கப்்படு்வது அரச ணச்்வ்ய 
டிஜிட்டல் மயப்்படுத்தும் நட்வடிக்-
்க்ய வி்ரவு்படுத்து்வதறகு ்பாரிய 
்பலமாக அ்மயும்.

"பிரணதச ச்்பயின் சிறு்பான்்ம 
உறுப்பினர்கள் கடநத ்வருடங்க-
ளில்  தமது ்வட்டார ரீதியில் அபி -
விருத்தித் திட்டங்க்ள ஜசயல்்படுத்-
தியுள்ளனர். ணமலும் ஜ்பாது்வான 
ணத்்வக்ளயும் த்ல்வரின் ஒத்து்ைப்புடன் ஜசய்-
துள்ணளன். ்பாேநது்ற பிரணதச ச்்பயின் ஜகசல் -
்வத்்த உ்பபிரி்்வச் ணசர்நத ஆர்டன் ஜ்பாரஸ்ட் 
ெும்ஆப் ்பள்ளி்வாசல் வீதி, ்பாடசா்ல வீதி மறறும் 
சு்ஹர் மா்வத்்த உள்ளடங்கியதாக ்பலணகாடி ரூ்பா 
ஜசலவில் கா்பர்ட் வீதியாக அபிவிருத்தி ஜசய்யப்்படு-
கின்றன.  பிரணதச ச்்பயின் த்ல்வர் ணஹமநத ஜ்பர்-
ோன்ணடாவினதும் எனதும் ண்வண்டுணகாளின் ண்பரில் 
து்றமுக கப்்பல்து்ற அ்மச்சர் ணராஹித அண்பகு-
ே்வர்தனவினால் இதறகான ஏற்பாடுகள் ணமறஜகாள்-
ளப்்பட்டுள்ளன" எனவும் உறுப்பினர் அஸார் மரிக்கார் 
ணமலும் ஜதரிவித்தார். 

ணமற்படி வீதி அபிவிருத்தித் திட்டம் ஜதாடர்்பான ஆரம்்ப 
நிகழ்வுகள் அண்்மயில் இடம்ஜ்பறறன. அ்மச்சர் 
ணராஹித அண்பகுே்வர்தன நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக 
கலநது ஜகாண்டு பிரணதச ச்்பத் த்ல்வர் ணஹமநத 
ஜ்பர்ோன்ணடா சகிதம் ண்வ்லத் திட்டத்்த ஜதாடக்கி 
்்வத்தார். ணமல் மாகாே ச்்ப முன்னாள் உறுப்பினர் 
சுணனத்ரலால் ஜ்பர்னாண்ணடா, பிரணதச ச்்ப உறுப்பினர்-

கள் மறறும் பிரமுகர்களும் நிகழ்வில் கலநது ஜகாண்ட-
னர்.

்பள்ளிமுல்ல மர்கஸ் வீதி உள்ளிட்ட ்பல்ண்வறு வீதி அபி-
விருத்தி ண்வ்லகள், கால்்வாய் துப்புரவு ஜசய்தல் மறறும் 
வீதி விளக்கு ஜ்பாருத்தல் ண்பான்ற ்பல்்வ்க ்பணிகள் 
த்ல்வரின் ஒத்து்ைப்புடன் நி்றண்வறறப்்பட்டன. 
்வட்டார ரீதியான அபிவிருத்திப் ்பணிகளுடன், ஜ்பாது்வான 
ணத்்வகள் மறறும் ஜ்பாதுமக்களின் இன்ணனாரன்ன 
ணத்்வகள் ஜசய்து ஜகாடுக்கப் ்பட்டுள்ளன.          

த்ல்வருடன் ஒத்து்ைத்து ஜசயல்்படும் எண்ேக் கரு-
வினால் முடிநத ்பணிக்ள ்வட்டார ரீதியிலும் ஜ்பாது்வாக-
வும் மக்களுக்கு ஜசய்ய முடிநததாகவும் இநத ்வழிமு்ற-
யினால் ஏ்னய உறுப்பினர்களும் அபிவிருத்திக்ள 
முன்ஜனடுத்தள்ளதாகவும் உறுப்பினர்  அசார் மரிக்கார் 
ணமலும் ஜதரிவித்தார்.
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உலகெங்கும் வாழும் படைபபாளிெளுக்கு
ெளம் அடைத்து கொடுத்்த இலக்கியவாதி

இலங்்க நிர்்வாக ணச்்வயின் 
முதல் தர உத்திணயாகத்தராக 
விளங்கும் பிரதமர் அலு்வலகச் 

ஜசயலாளர் காமினி ஜசனரத் ெனாதி்பதி 
ஜசயலாளராக  ணநறறு 19 ஆம் திகதி ்பதவி 
ஏறறார். ெனாதி்பதி ணகாட்டா்பய ராெ்பக்ஷ 
இநத நியமனத்்த ்வைங்கியிருநதார்.

ன்்னய அரசாங்க காலத்தில்
தமிழ் மக்கள் ்வாழும் பிரணத-
சங்கள் ்பார்பட்சம் காட்டப்்பட்டு 

ஒதுக்கப்்பட்டதன. இத்ன அ்ன்வரும் 
ஏறறுக் ஜகாள்ள ண்வண்டும் என்று
இராொங்க அ்மச்சர் சதாசி்வம்
வியாணைநதிரன் ஜகாக்கட்டிச்ணசா்ல
பிரணதசத்தில் இடம்ஜ்பறற நிகழ்வில் 
உ்ரயாறறு்கயில் ஜதரிவித்தார்.

ஜகாணராணனா ஜ்பருந-
ஜதாறறு உலஜகங்கும் 
உக்கிரத் தாண்ட்வம் 

ஆடத் ஜதாடங்கிய காலப்்பகுதியில், கடநத 
ஆண்டு ென்வரி மாதம் 22 ஆம் திகதி 
'ணதனீ' இ்ேய இதழின் ஆசிரியர் ஜெமினி 
ஜகங்காதர்னயும் அது ஜெர்மனியில்
காவு ஜகாண்டு விட்டது.

ஸ்ரீலங்கா ஜ்பாதுென ஜ்பரமுன-
வின் ்பலமான ஆட்சி நிர்்வா-
கத்தில் ்பாேநது்ற பிரணதச 

ச்்ப இருநத ண்பாதிலும், ஆரம்்பம் ஜதாட்டு 
ச்்பயின் முதல்்வர் ணஹமநத ஜ்பர்னாண்ணடா-
வுடன் ஒத்து்ைப்புடன் ஜசயல்்பட்டு
்வரு்வதாணலணய ்பல்ண்வறு அபிவிருத்தி
ண்வ்லக்ளயும் கடநத ஆண்டில் ஜசய்து 
ஜகாள்ள முடிநததாக பிரணதச ச்்பயின்
ஸ்ரீலங்கா சுதநதிரக் கட்சி உறுப்பினர்
அசார் மரிக்கார் ஜதரிவித்தார்.

அரசின் ைக்ெள்நலத் திடைங்ெடள திறம்பை
கெயறபடுத்்த கபாருத்்தைான ஒரு அதிொரி

பாணந்துடற பிரத்தெ ெடப மு்தலவரின்
ஒத்துடைபபினால அபிவிருத்தி பணிெள

ராெரத்தினம் சுணரஷ்குமார்...?
(அமைச்சரின் ஊடக இமைப்பாளர்)

மர்லின் மரிக்கார்...?

மு

'த்தனீ' இடணய இ்தழ் ஆசிரியர் கெமினி
கெங்ொ்தரன் ஓராண்டு நிடனதவந்்தல
நிெழ்வு ்நாடளைறுதினம் கைய்நிெரில -----(தக்வல்: முருகபூ்பதி)

எம்.எஸ்.எம்.முன்தஸிர்...?
(்பாைந்துமைைத்திய குறூப நிரு்ர்)

ெனாதிபதி கெயலாளராெ ப்தவிதயறறுளள 
ொமினி கெனரத் ெைந்து வந்்த கவறறிப பாட்த

முன்டனய ஆடசிக் ொலத்தில ்தமிைர்ெளின்
பிரத்தெங்ெள அபிவிருத்தியில புறக்ெணிபபு

இன்று அடனத்துக் கிராைங்ெளுக்கும்
அபிவிருத்திக்ொன நிதி ெரிெைைாெ பகிர்ந்்தளிபபு

-இராொங்ெ அடைசெர் வியாதைந்திரன்

சு.ெ உறுபபினர் அொர் ைரிக்ொர்



காத்ான்குடியைச் சேர்ந் 
ஒருவர  ேவூதி அசேபிைா ஜித்ா-
வில்  சேவவாய்க்கிழயை (19) 
ேடலைாக மீடகப்படடுள்ார. 
முகமைட ை்பாஸ் (31) என்்பவசே  
இவவாறு ேடலைாக  மீடகப்பட -
டுள்்ார.

ஜித்ாவிலுள் வீடு ஒன்றில் 
ோேதிைாக ச்ாழில் புரி்நது வ்ந் 
நியலயில் இவர ்ங்கியிரு்ந் 
அயையில் ேடலைாக அவர மீடகப -
்படடுள்ார.  

காத்ான்குடியை பிைபபிடைா-

கவும பூச�ாச்சிமுயையை வசிப-
பிடைாகவும சகாணட இவர 
இேணடு பிளய்களின் ்்நய்ைா -
வார.  

இேணடு வருட காலதய் 
நியைவு சேய்் பின்ைர அடுத் 
ைா்ம 10 ஆம திகதி அவர ஊரவே 
இரு்ந்ார எை குடும்பததிைர ச்ரி -
வித்ைர. 

ேடலம ஜித்ாவிலுள் யவத -
திைோயலயில் யவக்கப்பட -
டுள்்ாகவும ச்ரிவிக்கப்படு -
கிைது.  
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மின் உற்பத்திக்கு தேமவயான...
அயைச்ேேயவ தீரைாைங்கய் 

அறிவிக்கும ஊடகவிைலா்ர ே்நதிப-
பில்,இது ச்ாடர்பாக சைலும ச்ரி -
வித் அவர, ைததிை வங்கியிைால் 
வழங்கப்படட அசைரிக்க சடாலர-
கள மூலம இேணடு கப்பல்களில் 
35 ஆயிேம சைற்றிக் ச்ான் டீேல் 
இலங்யகக்கு சகாணடுவேப்படடுள-
்து.   

�ா்ா்ந் மின் உற்்பததிக்கு 1,500 
சைற்றிக் ச்ான் ச்யவப்படுகிைது.
இ்ன் காேணைாக ச�ற்று சகாண-
டுவேப்படட ஒரு ச்ாயக டீேலில் 
10,000 சைற்றிக் ச்ான்யை மின்ோே 
ேய்பக்கு வழங்குைாறு ஆசலாேயை 
வழங்கியுளச்ன் என்றும அவர 
சைலும ச்ரிவித்ார.   

எரிச்பாருள இைக்குைதி சேய்-
வதில் ச�ருக்கடி நியல உள்து. 
கப்பல்கள துயைமுகததில் காததி -

ருக்கின்ைை. ஒவசவாரு வாேமும 
டீேல் கப்பல் �ாடடுக்கு வருகி-
ைது. 5 �ாடகளுக்கு ஒரு ்டயவ 
ச்பற்சைால் ஏற்றிை கப்பல் வருகி -
ைது. ்பல ைா்ங்களுக்கு ச்யவைாை 
எரிச்பாருய் ஒசே ்டயவயில் 
்ருவிப்பது கியடைாது. ஒரு வாேத -
திற்கு ச்யவைாை எரிச்பாருள 
யகயிருபபு உள்து. அ்ற்கியட-
யில் அடுத் கப்பல் வ்நதுவிடும. 
சடாலர கியடத்தும. 2,3 �ாளில் 
அடுத் கப்பலிலுள் எரிச்பாருள 
இைக்கப்படும. நீணட கால தீரவாக 
புதுபபிக்கத்க்க வலுேக்திகளின் 
மூலம மின்உற்்பததிகய் அதிகரிக்க 
சவணடும. எைது �ாடடிலுள் எரி -
ச்பாருள வ்தய் ச்பைசவணடும.   

நுயேச்சேயல அைல் மின்நியல-
ைம காேணைாக மின்ச�ருக்கடி 
ஏற்்படட்ாக கூை முடிைாது. 3 மின்-

உற்்பததி நியலைங்களில் ஒன்று ்பழு-
்யட்நதுள்து. அது 24 ஆம திகதி 
சேய்ைப்படுவச்ாடு நியலயை 
சீோகும.   

எதிரவரும ைா்ங்களில் எவவ -
்வு அ்நநிை சேலாவணி கியடக்-
கும என்று ச்ரிைாது. முன்னுரியை 
வழங்கும ச்பாருடகளின் விநிசைா-
கதய் உறுதி சேய்ை அேே �டவ-
டிக்யக எடுததுள்து. மின்சவடடு 
அமுல்்படுததுவ்ாக இரு்ந்ால் முன்-
கூடடிஅறிவிக்கப்படும.   

ஒக்சடன் 91 ்ருவிப்பது ச்ாடர -
பில் முடிவு சேய்ைப்படட்ா? ்ேம 
குயை்ந் எரிச்பாருள இைக்கைதி 
சேய்ைப்படடுள்்ாக ச்ாழிற்ேங்-
கங்கள ச்ரிவிததுள்்ாக எழுப-
்பப்படட சகளவிக்குப ்பதிலளித் 
அயைச்ேர, எரிச்பாருள கூடடுத்ா-
்பைததின் எ்ந் ச்ாழிற்ேங்கமும 

அவவாறு குற்ைஞோடடவில்யல. 
ஓய்வு ச்பற்ை ஒருவர ்ான் இவவாறு 
ச்ரிவிததுள்ார. எரிச்பாருளின் 
்ேம ச்ாடரபில் ேமூக வயலத -்
்ங்களில் ச்ரிவிக்கப்படடாலும 
அவவாறு ்ேதய் ைாற்றுவது 
குறிதது எ்ந் வி்ததிலும ஆோைப்ப-
டவில்யல. ஒக்சடன் 92 ைற்றும 95 
இைக்குைதி சேய்யும ச்பாது அயவ 
4 ்டயவகள ்பரிசோ்யைக்குட்ப -
டுத்ப்படுகின்ைை. டீேல் ைற்றும 
ச்பற்சைால், ைணசணன்சணய் 
ச்பான்ைை எரிச்பாருள நிேபபு நியல-
ைங்களில் கலப்படம சேய்ைப்பட-
லாம.இது ச்ாடரபில் எ்ந் முயைப-
்பாடும கியடக்கவில்யல. ேமூக 
ஊடகங்களில் முன்யவக்கப்படும 
குற்ைச்ோடடு ச்ாடரபில் எைக்கு 
்யலயீடு சேய்ை முடிைாது என்ைார.

இந்திய பிரேைருக்கு...
அயைச்ேர உ்ை கமைமபில ச்ரி-
வித்ார.

அயைச்ேேயவ முடிவுகய் அறி-
விக்கும ஊடக ைா�ாடடில்   

்மிழ் எம.பிகள இயண்நது 13 
ஆவது திருத்தய் அமுல்்படுதது-
வது ச்ாடரபில் இ்நதிை உைரஸ்்ா -
னிகரிடம கடி்ம ஒன்யை யகைளித-
துள்து ச்ாடரபில் எழுப்பப்படட 
சகளவிக்குப ்பதிலளிக்யகயிசல 
அவர சைற்கணடவாறு குறிபபிட -
டார.   

்மிழ் கடசிகளுக்கு 13 ஆவது 
திருத்தய் அமுல்்படுததுவது 

ச்ாடரபில் ஆரவம இருக்குைாக 
இரு்ந்ால் அவரகள இது ச்ாடர-
பில் இ்நதிை பிே்ைர சைாடியிடம 
சகாருவய் விட எைது �ாடடு 
ஜைாதி்பதியிடசை சகாே சவணடும. 
எைது �ாடு இ்நதிைாவின் ைாநில -
ைல்ல. ்மிழ் கடசிகளுக்கு 13 ஆவது 
திருத்தய் சேைப்படுததுவது 
ச்ாடரபில் ச்பசுவ்ாக இரு்ந்ால் 
ச்ர்ல் மூலம ச்ளிவாக அேோங்-
கததிடசை ச்பே சவணடும என்ைார.   

இயண அயைச்ேேயவ ச்பச்ோ்ர 
ேசைஷ் ்பததிேண கருததுத ச்ரிவிக் -
யகயில், �ாம 13 ஆவது திருத்தய் 

முழுயைைாக அமுல்்படுததி வருகி-
சைாம. 2009 இல் வடக்கு, கிழக்கு 
ைாகாண ேய்பகளுக்காை ச்ர்ல் -
கய் அன்யைை ஜைாதி்பதி ைஹி்ந் 
ோஜ்பக்ஷ �டததிைார. 13 ஆவது 
திருத்ம அமுல்்படுத்ப்படுகிைது.   

அேசிைல் பிேச்சியைக்காை 
தீரவு ச்ாடரபில் ஜைாதி்பதியின் 
உயேயில் அறிவிக்கப்படுசைை 
்மிழ் ச்சிை கூடடயைபபு உள-
ளிடட கடசிகள எதிர்பாரத்ை. அது 
நியைசவைவில்யலசைை அயவ 
ச்ரிவிததுள்்ாகவும அ்ந் கட -
சியுடன் அேசு ச்பச்சு �டததுைா? 

எை விைவப்படட சகளவிக்கு ்பதி-
லளித் அயைச்ேேயவ ச்பச்ோ்ர 
அயைச்ேர ட்ஸ் அழகபச்பருை,   

்பாோளுைன்ை உயேயின் ச்பாது 
ஜைாதி்பதி கடசிகளுக்கு ்பகிேங்க 
அயழபபு விடுத்ார. ்மிழ் ச்பசும 
கடசிகளுக்கும அவர அயழபபு 
விடுத்ார. ஊடகங்கள சுடடிக்காட -
டா் ஒரு விடைமுள்து. எைக்கு 
இரு ைக்கள ஆயணகள கியடததுள-
்ை. ஜைாதி்பதிக்கும ்பாோளுைன்-
ைததிற்கும கியடத் ஆயண என்்பை 
ஜை�ாைகதய் நியல�ாடட சிை்ந் 
வாய்ப்பாக இருக்கும என்ைார.  

13 வது திருத்ேத்மே ்பாதுகாக்கதவ...
ஆைால் அவர எைது ஒதது -

யழபய்ப சகாருகிைார. ச்பாரு்ா -
்ாே ச�ருக்கடிக்கு ்மிழ் இைப -
பிேச்சியையும அ்ைால் வ்ந் 
அழிவுகளுசை பிே்ாை காேணிைா-
கும. ்பணடா சேல்வா காலம மு்ல் 
்பல ச்பச்சுகள, ்பல ச்பாோடடங்கள 
�ட்நதுள்ை. நிைாைைாை தீரவு 
காண்பது முக்கிைைாைது. 2009 இல் 

யுத்ம முடிவுக்கு வ்ந்து.ஆைால் 
ேைா்ாைம வேவில்யல. யுத்ம 
நியைவயட்ந்்ாைது ேைா்ாைம 
நியல�ாடடப்படட்ாகாது. யுத்த -
்ால் சே்ைாை எைது ்பகுதிகய் 
முன்சைற்ை நிைாைைாை தீரவு முன்-
யவக்கப்படுவது பிே்ாைைாைது. 
13 ஆவது திருத்தய் அமுல்்படுத் 
அேசு ் ைங்குவது இ்ந் �ாடடில் ைாத -

திேசை �டக்கிைது. ைாகாண ேய்ப 
ச்ர்ல்கய் �டத் சவணடும. 
இருக்கும அதிகாே ்பேவலாக்கல் கூட 
வழங்கப்படவில்யல. 13 ஆவது 
திருத்தய் இல்லாைல் சேய்வ-
்ற்காை ச�ாக்கம ்பலருக்குள்து. 
இ்நதிை- இலங்யக ஒப்ப்ந்ததில் 
ஒரு ்ேப்பாை இ்நதிைாவிடம  உ்வி 
சகடக ச�ரிடடுள்து. 13 ஆவது 

திருத்ம ்மிழ் ைக்களின் பிேச்சி-
யைக்காை முழுயைைாை தீரவல்ல. 
ஆைாலும இன்றிருக்கும நியலயில் 
13 ஆவது திருத்ம ஒழிக்கப்பட-
டால் எதுவும அற்ை நியல ஏற்்படும. 
இது �ாடடுக்கு எதிோை சேைற்்பா-
டல்ல. ஒப்ப்ந்ததில் இ்நதிைாவும 
யகசைழுததிடட்ால் ்ான் இ்நதிைா-
விடம சகாரியுளச்ாம.

எைது முயறசிமய...
ச்ாடர்நது சேைற்்படுவது   �ல்ல 
விடைைல்ல எை ஈ.பி.ஆர.எல்.
எபபின் ்யலவர சுசேஸ் பிசேைச்ே்ந-
திேன் ச்ரிவிததுள்ார. 
ைாழ்ப்பாணததில் ஊடகவிைலா்ர -
களிடம கருததுயேத் அவர சைலும 
ச்ரிவித்்ாவது:

அேேயைபபின் 13ஆவது திருத -
்தய் �யடமுயைப்படுததும்படி 
ஆவணம சகாடுப்பது ச்ாடர -
்பாகக் கட்ந் சில ைா்ங்க்ாகப 
்பல்சவறு்படட அேசிைல் கடசி -
கள ச்பச்சுகய் �டததி ஆவணத -
ய்த ்ைார்படுததி இ்நதிை தூதுவர 
சகாடுத்து.  

ஆைால், சுை்நதிேன் ஊட கவிை-
லா்ரகய்ச் ே்நதிக்கின்ைச்பாது 
�ாங்கள இ்ந் ஆவணதய் முற்று 
முழு ்ாக ைாற்றிவிடசடாம. இது 
்மிழேசுக் கட சியினுயடை ஆவண -
ைாக ைாறிவிடடது என்று ஒரு விட-
ைதய் ச்ாடர்நது சோல்லி வருகின்-
ைார.   

 இ்ந் 13ஆவது திருத்தய் 
�யடமுயைப்படுததும ஆவணதய் 
சகாடுப்ப்ற்கு சுை்நதிேன் விரும்ப -
வில்யல என்்பய் ைாழ்ப்பாணத-
தில் �ட்ந் ச்பாதுக் கூடடததில் 
ச்ளிவாகக் கூறி இருக்கின்ைார. 

ஆைால், ேம்ப்ந்ன் உட்பட 

ஏயைை கடசிகள அயைததும 
இபச்பாது 13ஜ �யடமுயைப்ப -
டுததும்படி கூறும ச்பாது வ டிசவ 
லு ்பா ணி யி ல் �ாங்கள ைாற்றி 
விடசடாம என்று சுை்நதிேன் கூை 
ஆேமபிததிருக்கின்ைாோ என்ை 
சகளவி எழுகின்ைது.  

உணயை என்ைசவன்ைால் 
13ஆவது திருத்தய் �யடமுயைப-
்படுததும்படி �ாங்கள கூறிை சகாரிக்-
யகயில் எ்ந் ைாற்ைமும இல்யல. 
அ்ந் ஆவணததில் 13ஆவது திருத் 
வேலாற்யை சேரததிருக்கலாம. 

அ்ந் வேலாற்யைச் சேரத்ால் கூட 
சகாரிக்யக 13ஆவது திருத்தய் 

�யடமுயைப்படுததுவது்ான்.   
ஆகசவ, �ாங்கள இ்நதிை அேசி -

டம ்மிழ் ைக்களின் உரியைகய் 
முழுயைைாகப ச்பற்றுக்சகாடுப -
்ப்ற்காை வழி முயையைப ்பற்றிச் 
சி்நதிததுச் சேைற்்ப டுமச்பாது 
அ்யைக் சகளவிக் குள்ாக் -
கக்கூடிை வயகயில்   சுை்நதிேன் 
ச்ாடர்நது சேைற்்படுவது   �ல்ல 
விடைைல்ல.   

்ன்யை ஒரு புததிஜீவிைாகவும 
அயைததும ச்ரி்ந்வோகவும கூறிக் 
சகாணடு இவவாைாை கருததுக்-
கய் கூறுவய் யகவிடடு சேைற்-
்பட சவணடும’ என்ைார. 

உணவு நெருக்கடி நோடர்பில்...
ச்ரிவித் ச்பாச் அவர இவவாறு 
ச்ரிவித்ார. எதிரவரும ்பணடி-
யகக் காலததில் �ாடடில் உணவு 
ச�ருக்கடி ஏற்்படலாம என்று சவளி-
ைாகும சேய்தி ச்ாடரபில் எழுப்பப-
்படட சகளவிகளுக்கு ்பதிலளித் 
அவர சைலும ச்ரிவிக்யகயில்,   

உணவு ச�ருக்கடிக்கு முகமசகா -
டுப்ப்ற்கு ச்யவைாை சவயலத -
திடடங்கள முன்சைடுக்கப்படடுள-
்ை. ்பசுயை விவோைத திடடம 
ச ே ை ற் ்ப டு த ் ப ்ப ட டு ள ் து . 
எனினும உற்்பததிகள குயைவயட்ந-
்ால் ச்யவைாை அரிசியை இைக்-
குைதி சேய்ை �டவடிக்யக எடுக்கப-
்படடுள்து.   

இச்சவய் சீைாவுடைாை 
அரிசி –- இைப்பர உடன்்படிக்யகக்கு 
75 வருடங்கள பூரததிைாவ்ால் 10 
இலடேம சைற்றிக் ச்ான் அரிசியை 
இலங்யகக்கு �ன்சகாயடைாக 
வழங்க சீைா தீரைானிததுள்து. 
இது ைாரச் ைா்ததில் இலங்யகக்கு 
கியடக்கும.அச்ச்பான்று வீடடுத 
ச்ாடடங்களில் ்பயிர சேய்ைக்கூடிை 
வயகயில் 5,000 ரூ்பா உ்வியை 
வழங்குவ்ற்கும �டவடிக்யக எடுக்-
கப்படடுள்து. இ்ன்்படி வீடுகளில் 
்பைன்்படுத்க் கூடிை காணிகளில் 
்ைக்கு ச்யவைாை ்பயிரச்சேய்யக 
சைற்சகாளளுைாறு சகாரியுளச்ாம 
என்ைார. 

அமைச்சு நெயலாளர்களது...
சகாடடா்பை ோஜ்பக்ஷ ச�ற்று ச்ரி-
வித்ார.  

ஜைாதி்பதியின் சேைலா்ர 
ைற்றும பிே்ைரின் சேைலா்ர, நீரப-
்பாேை அயைச்சின் சேைலா்ர ஆக-
சைாருக்காை நிைைைக்கடி்ங்கய் 
வழங்கிை பின்ைர அயைச்ேேயவ 
அ்ந்ஸ்துள் அயைச்சுக்களின் 
சேைலா்ரகள ைததியில் ஜைாதி்பதி 
உயேைாற்றுயகயிசலசை ஜைாதி்பதி 
இவவாறு குறிபபிடடார.  

ஜைாதி்பதி ச்ாடர்நதும உயே-
ைாற்றுயகயில்,  

அேோங்கததின் எதிரகாலத திட-
டங்கள ைற்றும இலக்குகள என்்பை 
அயைச்சுகளுக்சக வழங்கப்படடுள-

்ை. அ்ைால், உரிை அதிகாரிகய் 
ஊக்கப்படுததி, எதிர்பாரததிருக்-
கும இலக்குகய் அயடவ்ற்காை 
முழுப ச்பாறுபபும அயைச்சுக்க -
ளின் சேைலா்ரகளிடசை உள்து 
என்றும ஜைாதி்பதி இ்ன்ச்பாது சுட-
டிக்காடடிைார.  

ைகா ேங்கததிைர, பிே்ைர ைஹி்ந் 
ோஜ்பக்ஷ  , அயைச்ேேயவ ைற்றும 
இோஜாங்க அயைச்ேரகள, ஜைாதி்ப-
தியின் முன்ைாள சேைலா்ர பி.பீ.
ஜைசு்ந்ே, ஜைாதி்பதியின் ்யலயை 
ஆசலாேகர லலித வீேதுங்க, அயைச்-
சுக்களின் சேைலா்ரகள ைற்றும 
அேே அதிகாரிகள ்பலரும இ்நநிகழ்-
வில் கல்நதுசகாணடிரு்ந்ைர.  

IMF உடன் அரசு எவ்விேைான...
ச்ரிவித்ார.   

அேோங்க ்கவல் தியணக்க்த -
தில் ச�ற்று �யடச்பற்ை அயைச்ே-
ேயவ முடிவுகய் அறிவிக்கும சேய்-
திைா்ர ே்நதிபபில் எழுப்பப்படட 
சகளவிக்குப ்பதிலளித் ச்பாச் 
அவர சைற்கணடவாறு குறிபபிட -
டார.   

�ாடடின் ச்பாரு்ா்ாே ச�ருக்க-
டியை தீரக்க ேரவச்ே �ாணை நிதி -
ைததின் ஒததுயழபய்ப ச்பற்றுக்-
சகாள் அேோங்கம �டவடிக்யக 
எடுததுள்்ா எை எழுப்பப்படட 
சகளவிக்கு ்பதிலளித் அவர 
சைலும ச்ரிவிக்யகயில்,   

இது ச்ாடரபில் அயைச்ேேயவ 
ஊடாகசவா அல்லது நிதி அயைச்-
சின் ஊடாகசவா இன்னும கல்ந-
துயேைாடவில்யல. ஆைால் 1950 
ஆம ஆணடில் ேரவச்ே �ாணை 
நிதிைததுடன் உறுபபு �ாடாக இருக் -
கின்சைாம. ேரவச்ே �ாணை நிதிைத-
துடன் 16 ்டயவகள சகாடுக்கல் 
வாங்கல்கய் �டததியுளச்ாம.   

யுத் காலததில் 2.5 பில்லி -
ைன் சடாலயே ச்பற்றிரு்நச்ாம. 
இ்ைால் ேரவச்ே �ாணை நிதி-
ைதய் எமமுடன் ச்ாடரபில்லா் 
அயைபபு என்று கூைமுடிைாது 
என்றும அவர ச்ரிவித்ார. 

பிரேைர் தைாடியின் உயிருக்கு...
இருப்ப்ாக சுடடிக்காடடப்பட-
டுள்து.   

்பாகிஸ்்ான் அல்லது ஆபகானிஸ்-
்ான் பிோ்நதிைதய் சேர்ந் குழுக்-
களிடம இரு்நது இ்ந் அச்சுறுத்ல் 
இருப்ப்ாக ச்ரிவிக்கப்படடுள-
்து.   

அவரகள உைர ்ப்வியில் இருக் -
கும பிேமுகரகய் குறி யவததும, 
ச்பாதுக்கூடடங்கள, முக்கிை நிறுவ -
ைங்கள ைற்றும ைக்கள அதிகைாக 

கூடும ச�ரிேலாை இடங்கய்யும, 
இலக்கு யவக்கலாம.  

 லஷ்கர-இ-ச்ாய்்பா, சஜய்ஷ்-இ-
முகைது, ஹரகத-உல்-முஜாகிதீன், 
ஹிஸ்புல் முஜாகிதீன் ச்பான்ை 
தீவிேவா் அயைபபுகள இ்ன் 
பின்ைணியில் இருப்ப்ாகவும உ -்
வுததுயை ்ைது அறிக்யகயில் ச்ரி-
விததுள்து. உ்வுததுயையின் எச்ே-
ரிக்யகயை ச்ாடர்நது சடல்லியில் 
்பாதுகாபபு அதிகரிக்கப்படடுள்து.  

முல்மலத்தீவு வீராஙகமன...
முல்யலததீவு ைாவடடததின் ஒடடு-
சுடடான் பிேச்ே சேைலா்ர பிரிவுக் -
குட்படட கரிப்படடமுறிபபு புதிை-
�கர கிோைததில் ்்நய்யை இழ்ந் 
நியலயில் ்ாயின் அேவயணப -
பில் வாழ்்நதுவ்ந் அவர குததுச் 
ேணயட ச்பாடடிகளில் ்பங்சகற்று 
வ்ந்ார. இ்நநியலயில், இ்நதுகா-
ச்வி ்பாகிஸ்்ானில் இடமச்பற்று 
வரும ேரவச்ே ச்பாடடியில் ்பங் -

குசகாள் ச்ரிவாகி ்பாகிஸ்்ான் 
சேன்றிரு்ந்ார.   

 ச�ற்றுமுன்திைம (18) ்பாகிஸ் -
்ான் லாகூரில் இடமச்பற்ை 25 வை-
துக்குட்படட 50_55 கிசலாகிோம 
எயடபபிரிவின் இடமச்பற்ை குததுச்-
ேணயட ச்பாடடியில் ்ங்கப ்ப்க்-
கம சவன்று �ாடடுக்கும முல்யலத-
தீவு ைாவடடததுக்கும ச்பருயை 
ச்டித ்்நதுள்ார.  

மகோன மவத்தியரின் வீட்டில்...
அவரிடமிரு்நது சைலும இேணடு 
வாளகள ைற்றும கததிசைான்றும 
யகப ்பற்ைப்படட்ாக ச்பாலிஸார 
ச்ரிவிததுள்ைர.   ேம்பவததுடன் 
ச்ாடரபுயடை பிே்ாை ே்நச்க 
�்பர எமபிலிப பிடடிை – ்பைாமுே 

பிேச்ேததில் யவதது யகது சேய்-
ைப்படடார. ே்நச்க �்பரிடம முன்-
சைடுக்கப்படட விோேயணயின் 
ச்பாது, அவர குறித் யவததிைர 
ச்ாடரபில் ்கவல்கய் வழங்கிை-
்ாக ச்பாலிஸார ச்ரிவிததுள்ைர. 

நவளளவத்மே கடலில்...
ச்ஹிவய் – புயகயிே் நியலை 

்பகுதி கடலில் அணயையில் �்பர 
ஒருவர மீன்பிடிததுக் சகாணடிரு்ந் 
ச்பாது மு்யல ்ாக்கி உயிரிழ்நதுள-
்ார.  குறித் ேம்பவதய் அடுதது, 
மு்யலகய்ப பிடிப்ப்ற்காக வை-
ஜீவோசி அதிகாரிகள காலி முகததி-

டயலச் சூழவுள் கடற்்பேபபில் 
்பல்சவறு �ட வடிக்யககய் முன் -
சைடுததிரு்ந்ைர.  இவவாைாை-
ச்ாரு பின்ைணியிசலசை ச�ற்று 
சவள்வதய் கடலில் மு்யல 
ஒன்று இருப்ப்ாகத ச்ரிைவ்நதுள-
்து. 

800 நகாளகலன்கள இன்று...
விடுவிக்கப்படும எைவும அயைச்-
ேர ச்ரிவித்ார. அரிசி, சீனி ைற்றும 
்பருபபு ஆகிை ச்பாருடகள இ்ன்-

மூலம ே்நய்க்கு விடுவிக்கப்படும 
எை அயைச்ேர ்ப்நதுல குணவர்ை 
இ்ன்ச்பாது சுடடிக்காடடிைார.

பிரேைரின் புதிய நெயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுளள டீ.எம்.அநுர திொொயக்கவுக்கான நியைனக் கடிேத்மே, ஜனாதி்பதி தகாட்டா்பய ராஜ்பக்ஷ தெறறு வழஙகினார். அநுர திொொயக்-
கவின் புதிய நியைனம் காரணைாக நவறறிடைாகியுளள நீர்ப்பாென அமைச்சின் நெயலாளர் ்பேவிக்கு  தக.டபிளயூ. ஐவன் டீ சில்வா நியமிக்கப்பட்டார். அவருக்கான நியைனக் கடி-
ேத்மேயும் ஜனாதி்பதி தெறறு வழஙகினார்.   

ஒன் ்ப ் ா வ து 
்ப ா ே ா ளு ைன் ை த -
தின் இேணடாவது 
அைரவு ஜைாதி-
்பதி சகாடடா்பை 
ோஜ்பக்ஷ ்யல-
யையில ச�ற்று 
முன் தி ை ம ( 1 8 ) 
ஆ ே ம ்ப ை ா கி ை -
ய்த ச்ாடர்நது. 
2 0 2 2 ஆ ம 
ஆணடின் ஆளுங்-
கடசி உறுபபிைர-
கள கூடடம பிே -்
ைர ைஹி்ந் ோஜ்பக்ஷ ்யலயையில் 
்பாோளுைன்ை குழு அயை 01 இல் 
ச�ற்று �யடச்பற்ைது.   

ஜைாதி்பதியிைால் முன்யவக்கப-
்படட சகாளயக பிேகடைம ச்ாடர-
பிலாை ஒததியவக்கப்படட விவா-
்தய் 19 ைற்றும 20 ஆகிை இரு 
திைங்கள �டததுவ்ற்கு ே்பா�ாைகர 
ைஹி்ந் ைாப்பா அச்பவர்ை ்யல-
யையில் தீரைானிக்கப்படடதுடன் 
ஆளுங்கடசி உறுபபிைரகள ்பலர 
விவா்ததின் ச்பாது கருதது ச்ரி-
விக்க ்ைாோகவிருப்ப்ால் 21ஆம 
திகதி சவளளிக்கிழயையையும 
விவா்ததிற்காக ஒதுக்குைாறு அயைச்-

ேர சஜான்ஸ்டன் ச்பரைாணசடா 
இ்ன்ச்பாது பிே்ைரிடம சகாரிக்யக 
விடுத்ார.   

அ்ற்கயைை ே்பா�ாைகருக்கு எடுத-
துயேதது 21ஆம திகதி சவளளிக்-
கிழயையையும விவா்ததிற்காக 
ஒதுக்கிக் சகாளளுைாறு பிே்ைர 
ஆசலாேயை வழங்கிைார.   

'எணசணய் ்ாங்கிகள மீணடும 
�ாடடிற்கு' எனும ச்ானிபச்பாரு-
ளில் திருசகாணையல எணசணய் 
்ாங்கிகய் அபிவிருததி சேய்வது 
ச்ாடரபிலாை ஒப்ப்ந்ம குறிதது 
வலுேக்தி அயைச்ேர உ்ை கமைன்பில 
ச்ளிவு்படுததிைார.   

இக் கூடடததில் அயைச்ேரக்ாை 
திசைஷ் குணவர்ை, சஜான்ஸ்டன் 
ச்பரைாணசடா, ்பசில் ோஜ்பக்ஷ, 
ஜீ.எல்.பீரிஸ், நிைல் சிறி்பால ் 
சில்வா, விைல் வீேவங்ே, ைஹி்ந் 
அைேவீே உளளிடட அயைச்ேேயவ 
அயைச்ேரகள, இோஜாங்க அயைச்ேர-
கள ைற்றும ஆளுங்கடசி உறுபபிைர-
கள, ஜைாதி்பதியின் ்பாோளுைன்ை 
விவகாேங்களுக்காை ஒருங்கியணபபு 
சேைலா்ர ஷானிகா சகா்பல்லவ, 
பிே்ைரின் ்பாோளுைன்ை விவகாேங்க-
ளுக்காை ஒருங்கியணபபு சேைலா்ர 
பிரிை்ந் ேத�ாைக்க உளளிடட ்பலர 
கல்நது சகாணடைர.   

பிரதமரின் தலைலமயில்

காத்ான்குடியைச் சேர்ந்வரின்  
ேடலம் ேவூதியில் மீட்பு

முன்ைாள ்பாதுகாபபு சேைலா்ர 
சஹைசிறி ச்பரணான்சடாவுக்கு 
எதிோை வழக்கிலிரு்நது அவயே 
விடு்யல சேய்வ்ா அல்லது, பிேதி-
வாதித்ேபபு ோடசிைங்கய் ஆோை 
அனுைதிைளிப்ப்ா என்்பது குறித் 
தீரைாைம அடுத் ைா்ம அறிவிக்கப-
்படவுள்து.   

அ்ன்்படி எதிரவரும ச்பபேவரி 18 
ஆம திகதி இது குறித் நீதிைன்றின் 
தீரைாைதய் அறிவிப்ப்ாக, இ்ந் 
வழக்கியை விோரிக்க எை அயைக்-
கப்படடுள் சகாழுமபு சைல் 
நீதிைன்ை நீதி்பதி �ாைல் ்பலல்சல 
்யலயையிலாை, சைல் நீதிைன்-
றின் ஆதிதை ்படடச்பதிசக ைற்றும 
சைாஹமைட இஸ்ஸதீன் ஆகிசைார 
அடங்கிை நீதி்பதிகள குழாம அறி -
வித்து.  

இ்ந் வழக்கியை விோரிக்க 
விசஷட டேைல் அட்பார நீதிைன்-
ைம அயைக்கப்படடுள் நியலயில் 
குறித் வழக்காைது அ்ந நீதிைன்ை 
நீதி்பதிகள குழாம முன்னியலயில் 
ச�ற்று விோரிக்கப்படடது.   

இ்ன்ச்பாது, முயைப்பாடடா்ர 
்ேபபின் ோடசி ச�றிப்படுத்யல 
முடிததுக்சகாளவ்ாகவும, ேடட 
ைா அதி்பர ோரபில் ஆஜோகும பிேதி 
சோலிசிடடர சஜைோல் சு்ரஷை டி 
சில்வா அறிவித்ார.  

சேமசிறிக்கு எதிரான வழக்கு: 
நீதிமன்றின் தீரமானம் 
பெபரவரி 18 ஆம் திகதி  

2022ஆம் ஆண்டுக்கான முதலகாவது 
ஆளுங்ட்சி உறுப்பினர்ள் கூட்்டம்
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இலங்கையின் முதல் விமானப்ப்ை
தள்பதிக்கு ஜனாதி்பதி இறுதி அஞ்சலி

இலங்கை விமானப்ப-
்ையின் முதல் விமானப்ப-
்ைத் தள்பதியான அமரர் 
ஓய்வு ப்பற்ற எயார் ஷீபமார்-
ஷல் ்பத்மன் ஹரிபபிரசாத 
பமண்டிஸின் பூதவுைலுக்கு, 
ஜனாதி்பதி ககைாடைா்பய 
ராஜ்பக் ஷ இறுதி அஞசலி 
பசலுத்தினார்.

கைல்கி்ை பிரகதசத்தி-
ல்மந்துளள தனியார் 
மலர்்சசா்லயில், இறுதி 
அஞசலிக்கைாகை அவரது பூத-
வுைல் ்வக்கைப்படடுளள 
நி்லயில், கேறறு (19) 
அஙகு பசன்்ற ஜனாதி்பதி 
இறுதி அஞசலி பசலுத்திய-
கதாடு,குடும்பத்தினருக்கு 
தனது ஆழந்த இரஙகை்லத் 
பதரிவித்துக்பகைாண்ைார்.

கராயல் லஙகைா விமா -
னப்ப்ையின் ஐந்தா-
வது ்பயிறசி அதிகைாரியாகைத் தனது 
பதாழில் வாழக்்கை்ய ஆரமபித்த 

பமண்டிஸ், பிரித்தானியாவில் 
விமானி ஆகலாசகைர் ்பதவி மறறும 
விமானப ்பயிறறுவிப்பாளருக்கைான 

்பயிறசிகை்ளப ப்பற்ற முதல் இலங -
்கையர் என்றும வரலாறறில் இைமபி -
டித்துளளார்.

1971ஆம ஆண்டில், கராயல் 
லஙகைா விமானப்ப்ையின் 
ோன்கைாவது விமானப்ப -
்ைத் தள்பதியாகை ஹரிபபி-
ரசாத பமண்டிஸ் நியமனம 
ப்பற்றார்.

1972 ஆம ஆண்டில், கராயல் 
லஙகைா விமானப்ப்ையானது 
இலங்கை விமானப்ப்ையாகை 
மாற்றம ப்பற்ற நி்லயில், 
அதன் முதலாவது விமானப-
்ப்ைத் தள்பதியாகை அவகர 
்பதவி வகித்தார்.

ஜனாதி்பதியின் த்ல்ம 
ஆகலாசகைர் லலித் வீரதுஙகை, 
்பாதுகைாபபு அ்ம்சசின் பசய -
லாளர் பஜனரல் கைமல் குண-
ரடண, ப்பாதுமக்கைள ்பாது -
கைாபபு அ்ம்சசின் பசயலாளர் 
ஜனத் அல்விஸ், விமானப்ப-
்ைத் தள்பதி எயார் மார்ஷல் 
சுதர்ஷன ்பத்திரண உளளிடை 

்பலரும இறுதி அஞசலி நிகைழவில் 
கைலந்துபகைாண்டிருந்தனர். 

கைவிஞரும , தமிழ தி்ரப்பை 
்பாைலாசிரியருமான ப்பாத்து-
வில் அஸ்மின் எழுதிய ்பாைல்-
கைளின் பவளியீடடு விழா எதிர்-
வரும பவளளிக்கிழ்ம மா்ல 
6.30 மணிக்கு Colombo City 
Center - Scope தி்ரயரஙகில் 
ே்ைப்ப்றவுளளது.

பதரண பதா்லக்கைாடசி 
அனுசர்ணயில் "ோடி" தயா -
ரித்துளள இப்பாைல்கைளுக்கு 
நிகமஸ் குலசிஙகை, சத்துரஙகை டி 
சில்வா ஆகிகயார் இ்ச வழங-
கியுளளனர்.

்பாைல்கை்ள ககைாகுலன் 
சாந்தன், சுதர்சினி ககைாகணஸ்வ-
ரன், குகைகனஸ்வரன், சாதீர் அஹமட, ரவி பராயிஸ்டைர் ஆகிகயார் 
்பாடியுளளனர். பதரண பதா்லக்கைாடசியின் பிரதித்த்லவரும 
பிரதம நி்்றகவறறு ்பணிப்பாளருமான லக்சிரிவிக்ரமககையின்  எண்-
ணக்கைருவில் உருவான "இ்ச சஙகைமம" ்பாைல்கைளில் இலங்கை-
யின் அ்னத்து சமூகைத்்த கசர்ந்த கை்லஞர்கைளின் பிரதிநிதிகைளும 
்பஙகைளிபபு பசய்துளளனர்.

இந்த ்பாைல்கை்ள இயக்கி, விழாவி்ன  பேறிப்படுத்தியுளளார் 
பதரண பதா்லக்கைாடசியின் நிகைழ்சசி பிரிவு  ்பணிப்பாளர் சர்மிளா 
தர்மராசா. இப்பாைல் பவளியீடடு விழாவுக்கு இ்சய்மப்பாளர் -
கைளான தினா,சதீஸ் வர்சன், சிரிகைாந்கதவா, ஆர்.ககை.சுந்தர், தாஜ்நூர், 
்பாைகைர் கவல் முருகைன், ேடிகைரும இயக்குனருமான கைாதல் சுகுமார், 
ேண்டு பஜகைன், இயக்குனர் ராசய்யா கைண்ணன், இயக்குனர் ஆர்.முத்-
துக்குமார், பிர்பல தமிழ சினிமா விமர்சகைர் "வ்லபக்ப்சசு" அந்த -
ணன் ஆகிகயார் வாழத்துக்கை்ள வழஙகியுளளனர்.

இ்்ச ்சஙகைமம் ்பாைல் 
வெளியீட்டு விழா

கைா்ைதீவு தவி்சாளருக்கு
வகைாரைானா வதாற்று
கைா்ரதீவு குறூப நிரு்பர்

கைா்ரதீவு பிரகதச ச்்பத் தவிசாளர் கிருஸ்ணபிள்ள பஜயசிறி-
லுக்கு பகைாகரானாத் பதாறறு உறுதிபசய்யப-
்படடிருக்கி்றது. புதன்கிழ்ம (19)  கைாய்்சசல் 
இருப்ப்தயுணர்ந்த தவிசாளர் கைா்ரதீவு 
சுகைாதார ்வதத்திய அதிகைாரி ்பணிம்னயுைன் 
பதாைர்புபகைாண்டு அன்ரிஜன் பசய்யகவண்டி 
ஆகலாச்ன்ய ககைடைார்.

அதன்்படி சிகரஸ்ை ப்பாது்ச சுகைாதார ்பரிகசா-
தகைர் சா.கவல்முருகு  த்ல்மயிலான குழு -
வினர்  தவிசாளரது வீடடிறகு விஜயமபசய்து 
அன்ரிஜன் கசாத்ன்ய கமறபகைாண்ைனர்.

அதன்்படி தவிசாளர் அவரது ம்னவி 
மறறும அவரது மகைள ஆகிகயாருக்கு பதாறறு 
இருப்பது உறுதி பசய்யப்படைது.

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy
KO Milg;ghy;khit toq;Ftjw;fhd 

Nfs;tp mwptpj;jy;
Nfs;tp ,y. Q 52/22

2022-02-10Mk;;; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu KO Milg;ghy;khit toq;Ftjw;fhf 

jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis 

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiyapd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; 

,g;NghJ NfhUfpd;whh;.

tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;.

tpiykDjhuh;fs; ,yq;ifapy; KO Milg;ghy;khit toq;Ftjpy; Kd;ida mDgtKs;s 

cw;gj;jpahsh;fs;/Kfth;fs;/mq;fPfhpf;fg;gl;l tpepNah];jh;fshftpUf;fyhk;.

toq;fy; mYtyfj;jpypUe;J 2022.01.20Mk; jpfjpapypUe;J 2022.02.09Mk; jpfjp tiuAk; 

Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpf;Fk; gp.g. 3.00 kzpf;Fkpilapy; tpiykD Mtzq;fis 

ngw;Wf; nfhs;syhk;. Mtzj;ijg; ifNaw;gjw;fhf 3>000.00 &ghit kPsspf;fg;glhj 

Mtzf; fl;lzkhf nrYj;jpa gpd;dh; tpiykDjhuh; vOj;JUtpyhd Nfhhpf;ifnahd;Wld;  

kPsspf;fg;glhj fl;lzj;jpw;fhf = [ath;jdGu nghJ itj;jparhiyapd; fzf;fhshpdhy; 

toq;fg;gl;l gzg;gw;Wr;rPl;ilr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 8Mk; ge;jpapd; fPo; fk;gdpfs; gjpthshpdhy; toq;fg;gl;l Xh; 

gjpTr; rhd;wpjopd; %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpAld; tpz;zg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l ,U gpujpfspyhd tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; 

~~%yg;gpujp|| kw;Wk; ~~efy;gpujp|| vd ,U jghYiwfspy; cs;spl;L> Kj;jpiuaplg;gl;L 

mt;tpuz;Lk; xU jghYiwapy; mlf;fg;gl;L> Kj;jpiuaplg;gl;L mjdJ ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy; ~~KO Milg;ghy;khit toq;Fjy;  – Q 52/22 - KbTWj;jy;  jpfjp 2022-02-

10|| vdf; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; 2022.02.10Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F 

my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; gpd;tUk; Kfthpf;F 

mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ jiythpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

Nrh;f;fg;glyhk;. jhkjkhd tpiykD rkh;g;gpg;Gfs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ.

tpiykDjhuh; 75>000.00 &ghTf;fhd tpiykDg; gpiznahd;iw tpiykDTld; ,izj;jy; 

Ntz;Lk;.

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; cldbahfNt itj;jparhiyapd; 

tphpTiu kz;lgj;jpy; jpwf;fg;gLtJld; tpiykDjhuh; my;yJ mtUila gpujpepjpnahUth; 

,e;epfo;tpd; NghJ rKfkspg;gjw;F mDkjpf;fg;gLth;.

Nkyjpf tpguq;fSf;F jaT nra;J 0112-778624 ePbg;G 3140/3143 vd;w njhiyNgrp vz;zpD}

lhf njhlh;G nfhs;sTk;. tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; ,ytrkhf ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;. 

tpiykDit KOikahf my;yJ gFjpahf Vw;Wf; nfhs;tjw;F my;yJ epuhfhpg;gjw;fhd 

chpikia mikr;R ngWiff; FOthdJ jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

= [ath;jdGu nghJ 

itj;jparhiy>

jsgj;gpl;ba> 

ENfnfhl.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

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

2012Mk; Mz;bd; 22Mk; ,yf;f cs;@H mjpfhu 
rigfs; NjHjy;fs; (jpUj;jr;) rl;lj;jpd; fPohd 

$l;l mwptpj;jy;

tlf;F khfhz cs;@uhl;rp Mizahsuhfpa khpajh]; gw;wpf; 

bwQ;rd; Mfpa vd;dhy; 2012Mk; Mz;bd; 22Mk; ,yf;f 

cs;@H mjpfhu rigfs; NjHjy;fs; (jpUj;jr;) rl;lj;jpd; 

66(v) gphptpd; fPo; vdf;F mspf;fg;gl;l jj;Jtq;fspd; gpufhuk; 

tlf;F khfhzj;jpw;Fs; mike;Js;s kd;dhH gpuNjr rigapd; 

ntw;wplkhfTs;s cg jtprhsiu NjHe;njLg;gjw;fhd $l;lk; 

2022.02.01Mk; jpfjp fhiy 10.30 kzpf;F kd;dhH gpuNjr rigapd; 

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

khpajh]; gw;wpf; bwQ;rd;>

cs;@uhl;rp MizahsH>

tlf;F khfhzk;

cs;@uhl;rp jpizf;fsk;>

tlf;F khfhzk;>

KjpNahH ,y;y tshfk;>

A9 tPjp> ifjb>

aho;g;ghzk;.

18.01.2022

2012 ,y. 22 cs;@uhl;rp epWtd thf;nfLg;G 

(jpUj;jg;gl;lJ) rl;lj;jpd; jpUj;jg;gl;l cs;@uhl;rp

 epWtd thf;nfLg;G rl;lthf;fj;jpd; 66 v 

gphpTld; thrpf;fg;gl Ntz;ba 66 c gphptpd; fPo; 

tpLf;fg;gLk; mwptpj;jy;

rg;ufKt khfhzj;jpd; cs;@uhl;rp Mizahsh; Jypg; nrhkpuj;d Mfpa 

ehd; 2012 ,y. 22 vDk; cs;@uhl;rp epWtd thf;nfLg;G (jpUj;jg;gl;l) 

rl;lj;jpd; jpUj;jg;gl;l 262 mjpfhukhd cs;@uhl;rp epWtd thf;nfLg;G 

rl;lthf;fj;jpd; 66v gphpTld; thrpf;fg;gl Ntz;ba 66c gphptpd; fPo; 

vdf;F xg;gilf;fg;gl;Ls;s mjpfhuj;jpd; gpufhuk; rg;ufKt khfhzj;jpd; 

mike;Js;s ,q;F fPNo ml;ltizapd; fPo; ngah; Fwpg;gplg;gLk; 

cs;@uhl;rp epWtdj;jpy; ntw;wplkhfTs;s jiyth; gjtpf;fhf Gjpjhf 

jiyth;fis Njh;e;njLf;Fk; tplaj;jpw;;fhf mt;ml;ltizapy; khjphpahf 

fhl;lg;gl;Ls;s ehl;fspy; Fwpj;j Neuj;jpy; mq;F Fwpg;gplg;gLk; ,lq;fspy; 

$l;lj;jpw;fhf miof;fg;gLk; vd;gij ,j;jhy; mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.

nrhy;yg;gl;l ml;ltiz

cs;@uhl;rp 

epWtdj;jpd; 

ngah;

Njh;e;njLf; 

fg;gLk; 

gjtp

Nfhug;gLk; 

jpdk;

Nfhug;gLk; 

Neuk;
Nfhug;gLk; ,lk;

1.  gyhq;nfhil 

efu rig

jiyth; 

gjtp

2022.01.27 K.g. 10.00 gyhq;nfhl efu 

rigapd; rigf; 

$l;l kz;lgk;

2.  khtdy;iy 

gpuNjr rig

jiyth; 

gjtp

2022.01.26 K.g. 10.00 khtdy;iy 

gpuNjr rigapd; 

rigf; $l;l 

kz;lgk;

Jyp;g; nrhkpuj;d

cs;@uhl;rp Mizahsh;>

rg;ufKt khfhzk;.

2022 [dthp 20k; jpfjp

,uj;jpdGhp Gjpa efhpy; mike;Js;s

rg;ufKt khfhz rigapd; cs;@uhl;rp jpizf;fsk;
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(ர�ொட்டரெெ குறூப் நிருபர் )

திருக�ொணமலை-  சம்பூர்  ரபொலிஸ் 
பிரிவுக்குடபட்ட பகுதியில் இ�ண்டு 
கமொட்டொர் குண்டு�ள் மீட�ப்பட-
டுள்்ளதொ� சம்பூர் ரபொலிஸொர் ரதரி-
விததனர்.சம்பூர்  ரபொலிஸ் பிரிவுக்-
குடபட்ட �டல்டபறிசசொன் அம்மன் 
ந�ர் பகுதியில் பறலறைக்  �ொடடுக்குளி-

ருந்து கமொட்டொர் குண்டு�ள்  புதன்கி-
ழலம  (19) �ொலை மீட�ப்பட்டதொ�   
ரபொலிசொர் ரதரிவிததனர்.

திருக�ொணமலை  சர்தொபு� ரபொலிஸ் 
விகச்ட அதி�டிப் பல்டயினருக்கு 
கில்டக்�ப் ரபறறை த�ெலையடுதது  
குறிதத இ்டததுக்கு ரசன்று  கமொட்டொர் 
குண்டு�ல்ள மீடடுள்்ளதொ� ரதரிய  
ெருகின்றைது.

சம்பூரில் ம�ோட்ோர் குண்டுகள் மீடபு

(�ல்முலன விகச்ட 
நிருபர்)

�ல்முலன  பி�ொந்-
திய சு�ொதொ� கசலெ�ள் 
பணிப்பொ்ள�ொ� நியமிக்-
�ப்படடுள்்ள லெததிய  
�ைொநிதி ஐ.எல்.எம்.
றிபொஸ் புதன்கிழலம 
(19) தனது �்டலம-
�ல்ள  ரபொறுப்கபற-
றுக் ர�ொண்்டொர். 
�்டந்த சிை ெரு்டங்-
�்ளொ� �ல்முலன 
பி�ொந்திய  சு�ொதொ� 
கசலெ�ள் பணிப்பொ்ள�ொ� �்டலம-
யொறறி ெந்த லெததிய �ைொநிதி ஜி.சுகு-
ணன்  மட்டக்�்ளப்பு பி�ொந்திய சு�ொதொ� 
கசலெ�ள் பணிப்பொ்ள�ொ� இ்டமொற-
றைம் ரபறறுச  ரசன்றைலதயடுதது, ஏற-
பட்ட ரெறறி்டததிறக� இெர் நியம-
னம்  ரசயயப்படடிருக்கிறைொர்.

ரபொததுவில் ஆதொ� லெததியசொ-
லையின் லெததிய  அததியடச��ொ� 
�்டலமயொறறி ெந்த நிலையிகைகய 
லெததிய �ைொநிதி  ஐ.எல்.எம்.றிபொஸ், 
சு�ொதொ� கசலெ�ள் பணிப்பொ்ளர் நொய-
�ததினொல் இப்பதவிக்கு  நியமனம் 

ரசயயப்படடி-
ருக்கிறைொர்.

� ்ட ல ம -
கயறபு நி�ழ்-
வில் இ்டமொறிச  
ரசல்லும் பி�ொந்-
திய சு�ொதொ� 
க ச ல ெ � ள் 
ப ணி ப் ப ொ -
்ளர் ்டொக்்டர் 
ஜி . சு கு ணன் ,  
�ல்முலன பி�ொந்-
திய சு�ொதொ� 
க ச ல ெ � ள் 

பி�திப் பணிப்பொ்ளர் ்டொக்்டர்  எம்.எம்.
ெொஜித, பி�ொந்திய சு�ொதொ� கசலெ�ள் 
பணிமலனயின் திட்டமி்டல் லெததிய  
அதி�ொரி ்டொக்்டர் எம்.சி.எம்.மொஹிர் 
உடப்ட லெததிய அதி�ொரி�ள் மறறும்  
உததிகயொ�ததர்�ள் பைரும் பங்க�ற-
றிருந்தனர்.இதன்கபொது பி�ொந்திய  
சு�ொதொ� கசலெ�ள் பணிமலனயின் 
லெததிய அதி�ொரிங்�ள் மறறும்  உததி-
கயொ�ததர்�ளினொல் ெ�கெற�ப்பட்ட 
புதிய பணிப்பொ்ளர், அலனெ�து  ெொழ்த-
துக்�ல்ளயும் ஏறறுக் ர�ொண்டு நன்றி 
ரதரிவிததொர். 

கல்முனை பிரோந்திய சுகோதோர   
பணிபபோளரோக றிபோஸ் க்ன�மயற்பு

 (�ல்முலன மததிய தின��ன் நிருபர்)

�ல்முலன  பி�ொந்திய சு�ொதொ� 
லெததிய அதி�ொரி பிரிவுக்குட-
பட்ட  �ல்முலன ரதறகு  சு�ொதொ� 
லெததிய அதி�ொரி  பிரிவில் 
நொளுக்கு நொள் ர�ொக�ொனொ ரதொற-
றைொ்ளர்�ளின்   எண்ணிக்ல� அதி-
�ரிதது  �ொணப்படுகிறைது.  �்டந்த  
டிசம்பர் மொதம் இறுதி ெொ�ம்  
முதல் இதுெல�  �ல்முலன 
ரதறகு சு�ொதொ� லெததிய அதி�ொரி  
பிரிவில் 27 ரதொறறைொ்ளர்�ள் அல்ட-

யொ்ளம் �ொணப்படடுள்்ள-
தொல்,  சு�ொதொ� நல்டமு-
லறை�ல்ள   இறுக்�மொ�   
கபணி ந்டந்து ர�ொள்்ள 
கெண்டுரமன �ல்முலன 
ரதறகு சு�ொதொ� லெததிய 
அதி�ொரி  ஏ.ஆர்.எம்.
அஸ்மி   ரபொது மக்�-
ளி்டம்  கெண்டுக�ொள் 
விடுததுள்்ளொர்.

 அெர் கமலும் ரதரிவிக்ல�யில்,-
ரபொது  மக்�ள் சு�ொதொ� நல்டமுலறை-
�ல்ள    பின்பறறை  கெண்டியது அெ-

சியமொகும். நொளுக்கு நொள் 
ரதொறறைொ்ளர்�ள் இனங் 
�ொணப்படடு  ெருகின்-
றைனர். குறிப்பொ� சமு�  
இல்டரெளி, மு� �ெசம் 
என்பெறலறை முலறையொ�  
அணிந்து ர�ொள்்ள 
கெண்டும். இதன் மூைம் 
நொம் ரதொறறு நிலையிலன 

�டடுப்படுதத  முடியும்என்றைொர்.  
 தறகபொது தடுப்பூசி ரசலுததும் 

பணி�ள்  இ்டம்ரபறறு ெருகிறைது. 
இதுெல� தடுப்பூசி ரபறைொதெர்�ள் 

மறறும் முதைொெது  இ�ண்்டொெது  
தடுப்பூசி ரபறறைெர்�ளுக்�ொன  மூன்-
றைொெது பூஸ்்டர்  தடுப்பூசி  ரசலுததும் 
பணி�ள் �ல்முலன ரதறகு சு�ொதொ�  
லெததிய அதி�ொரி �ொரியொையததில்   
இ்டம்ரபறறு ெருகிறைது. 

ரபொது  மக்�ள் தங்�ளின்  நைன் 
�ருதி தடுப்பூசிலய ரபறறுக் ர�ொள்்ள 
கெண்டும்.   தடுப்பூசிலய ரபறறுக் 
ர�ொண்்டொலும் சு�ொத� நல்டமுலறை-
�ல்ள பின்பறறி ந்டந்து ர�ொள்்ள  
கெண்டுரமன  அெர்  கமலும் ரதரி-
விததொர்.

கல்முனை சுகாதார பிரிவில் 
ககாவிட் கதாற்று அதிகரிப்பு
கல்முமன தெற்கு சுகாொர மவத்திய அதிகாரி  அஸ்மி

(மட்டக்�்ளப்பு விகச்ட, �ல்ைடி 
குறூப், புதிய �ொததொன்குடி தின��ன் 
நிருபர்�ள்)   

மட்டக்�்ளப்பு  பி�ொந்திய சு�ொதொ� 
கசலெ பணிப்பொ்ள�ொ� லெததியர் 
குணசிங்�ம் சுகுணன் ரசவெொயகி-
ழலம (18) நியமிக்�ப்படடுள்்ளொர்.   
சு�ொதொ� கசலெ�ள் பணிப்பொ்ளர் 
லெததிய �ைொநிதி அகசை குண-
ெர்ததன தனக்கு �டிதம் ஒன்றின் 
ஊ்டொ� மட்டக்�்ளப்பு பி�ொந்திய 
சு�ொதொ� கசலெ�ள்  பணிப்பொ்ள-
�ொ� �்டலமயொறறுமொறு க�டடுக்-
ர�ொண்்டதறகிணங்�, �ல்முலன 
பி�ொந்திய சு�ொதொ� கசலெ பணிப்பொ-
்ளர் பதவியில் இருந்து உ்டனடியொ� 
இ்டமொறறைம் ரபறறு �்டலமலய 
ரபொறுப்கபறறைொர்.   தனது பதிவிக்�ொ-
ைததில் �ல்முலன பி�ொந்தியததில் 
ஊ்ட�வியைொ்ளர்�ளின் பங்�ளிப்பு உச-

சக்�ட்டததில் தனக்கு கில்டக்�ப்ரபறறை-
தொ�வும், இதனொல் மக்�ள் உ்டனடியொன 
த�ெல்�ல்ள ரபறுெதறகு பங்�ளிப்பு 
ெழங்கிய ஊ்ட�வியைொ்ளர்�ள் ஊ்ட�ங்-
�ளுக்கு நன்றி ரதரிவிப்பதொ� குறிப்பிட-
டுள்்ளொர்.   

�ட்ககளபபு பிரோந்திய சுகோதோர   
பணிபபோளரோக சுகுணன் நிய�ைம்

(ரபரிய கபொ�தீவு தின��ன் நிருபர் )

மட்டக்�்ளப்பு   ெவுணதீவு 
ரபொலிஸ் பிரிவிறகுடபட்ட ரபொன்-
னொங்க�ணிசகசலன  பி�கதசததில் 
உள்்ள ெயல்ரெளியில் இருந்து 
முதியெர் ஒருெர் ரசவெொயகிழலம  
மொலை (18) ச்டைமொ� மீட�ப்படடுள்-
்ளதொ� ரபொலிஸொர் ரதரிவிததுள்்ள-
னர்.நொெற�ொடு,  மொெடிததீவு பி�கத-
சதலதச கசர்ந்த நொன்கு பிள்ல்ள�ளின் 
தந்லதயொன 76  ெயதுல்டய தம்பி-
யப்பொ சுப்பி�மணியம் என்பெக� 
இவெொறு ச்டைமொ�  மீட�ப்படடுள்-
்ளொர்.

கமறபடி  நபர் ரபொன்னொங்க�ணிச-
கசலன பி�கதசததில் ெொடியலமதது 
அங்கிருந்து தனது ெயல்  மறறும் 
மொடு�ல்ள நீண்்ட�ொைமொ� ப�ொமரிதது 
ெருெதொ�வும், இல்டயில்டகய தனது  

ெதிவி்டததிறகு ரசன்று ெருெதொ�வும் 
ரதரிவிக்�ப்படுகின்றைது.

 சம்பெ தினததன்று உறைவினர் 
ஒருெர்  குறிதத பி�கதசததிறகு ரசன்-
றைகெல்ள, ெொடிக்கு அருகில் உள்்ள 
ெயல்  பி�கதசததில் ம�ணமல்டந்த 
நிலையில் ச்டைமொ� �ொணப்பட்டதொ� 
ரபொலிஸொரின்  ஆ�ம்பக்�ட்ட விசொ�-
லண�ளின் கபொது ரதரியெந்துள்்ளது.  

மட்டக்�்ளப்பு  மொெட்ட நீதிமன்றை 
நீதிெொன் ஏ.சி.றிஸ்ெொனின் உதத�விற-
�லமெொ� சம்பெ  இ்டததிறகு ரசன்றை 
மண்டூர் பி�கதச திடீர் ம�ணவிசொ�லண 
அதி�ொரி தம்பிப்பிள்ல்ள  தெக்குமொர்  
ச்டைதலத பொர்லெயிட்டது்டன், ச்ட-
ைதலத பிக�த பரிகசொதலனக்கு  உடப-
டுததுமொறு ரபொலிஸொருக்கு உதத�விட-
டுள்்ளொர்.கமைதி� விசொ�லண�ல்ள 
ெவுணதீவு ரபொலிஸொர்  கமறர�ொண்டு 
ெருகின்றைனர்.

வவுணதீவு வயல் பகுதியில்
முதியவர் ஒருவரின் ச்லம் மீடபு

கதொப்பூர் குறூப் நிருபர்

திருக�ொணமலை  கிண்ணியொ உப்பொறு 
பொைததிறகு அருகில் கிண்ணியொ கநொக்கி 
அலமந்துள்்ள  �்டற�ல�யொனது மி� கெ�மொ� 
அரிப்புக்குள்்ளொெதொல் திருக�ொணமலை_ மட-
்டக்�்ளப்பு  பி�தொன வீதி மி� கெ�மொ� பொதிப்-
பல்டயும் அபொயதலத எதிர்கநொக்கியுள்்ளதொ� 
ரபொது  மக்�ள் �ெலை ரதரிவிக்கின்றைனர்.

�்டைரிப்பினொல் �்டலுக்கும் பி�தொன பொலதக்-
கும் இல்டகய ஒரு சிை மீட்டர் இல்டரெளி 

�ொணப்படுகின்றைலம குறிப்பி்டததக்�தொகும். 
இக்�்டைரிப்லபத  தடுப்பதற�ொ� பொரிய �ருங்-
�ள் இ்டப்படடு தறகபொது தடுப்பு ந்டெடிக்ல�  
கமறர�ொள்்ளப்படடு ெருகின்றைலம குறிப்பி்டத-
தக்�தொகும். 

கிண்ணியொ  பி�கதசததில் �்டைரிப்பினொல் பை 
மீட்டர்�ள் �்டலுக்குள்  இழக்�ப்படடுள்்ளது-
்டன், பி�தொன வீதி ஒன்றும் முழுலமயொ� அரிக்-
�ப்படடு பொரிய  நிைப்பகுதிலய கிண்ணியொ 
பி�கதச மக்�ள் இழந்துள்்ளலமயும்  குறிப்பி்டத-
தக்�தொகும்.

கிண்ணியோவில் க்லரிபபு;
திரு�னல பிரதோை வீதி போதிபபு

(திருக்க�ொவில் தின��ன் நிருபர் )

திருக்க�ொவிலை பிறைப்பி்டமொ�வும், �ன்டொலெ ெசிப்-
பி்டமொ�வும் ர�ொண்்ட எஸ்.பி. 
�ன�சபொபதி கநறறு  �ன்டொவில் 
�ொைமொனர்,

 இெர்  90 ஆம் ஆண்டு �ொைப்-
பகுதியில் திருக்க�ொவில்  முரு�ன் 
ஆையததின் ப்டம்  ரபொறிக்�ப்-
பட்ட �கனடிய முததில�லய 
ரெளியிடடு திருக்க�ொவில் பி�-
கதசதலத  உை�றிய ரசயிததிருந்-
தலம   குறிப்பி்டததக்�து. 

இெர்  எஸ். பி.ரசவகெள், 
�தொ, �ரனக்ஸ், �ல்கிதொசன் ஆகிய புலனரபயர்��-
ளில் �விலத  மறறும் திருக்க�ொவில் பி�கதச  இந்து 
ஆையங்�ளுக்கு பக்திப் பொ்டல்�ள்  எழுதியுள்்ளது-
்டன் , திருஞொனெொணி, அறைப்கபொர் அரியநொய�ம், 
மட்டக்�்ளப்பு  மொநிைததின் பண்ல்டய ெ�ைொறறு 
அடிசசுெடு�ள், �ல்கிதொசன் �விலத�ள், கதக�ொடும்  
திருக்க�ொவில் ஆகியன இெ�து நூல்�ள். �ன்டொ-
வில் ரெளிெந்த முதல் சஞ்சில�யொன  'எழில்' சஞ்-
சில�யின் ஆசிரிய�ொ� பணியொறறிய இெர், கூததுக் 
�லையில்  ஈடுபொடு ர�ொண்டு வில்விஜயன் என்னும் 
ெ்டகமொடிக் கூதலதக் �ன்டொவில் பழக்கி  அ�ங்க�ற-
றியெர்.

இெர் தனது  பல்டப்பொறறைலுக்�ொ� சுெொமி விபுைொனந்தர் 
நிலனவுத தங்�ப் பதக்�தலதயும்  புைலமப் பரிசில்�ல்ள-
யும் ரபறறுக் ர�ொண்்டெர் என்பது குறிப்பி்டததக்�து.

திருகமகோவினல மசர்ந்த கவிஞர் 
கல்கிதோசன் கை்ோவில் கோல�ோைோர் 

(�ொல�தீவு குறூப் நிருபர்)

�ொல�தீவு  பி�கதச சலபயின் ெரு-
்டொந்த திததிக்கும் லதப்ரபொங்�ல் 
ரபருவிழொ ரசவெொயக்கிழலம 

(18) லதப்பூசதினததன்று �ொல�தீவு 
பி�கதச சலபத தவிசொ்ளர்  கிருஸ்ண-
பிள்ல்ள ரஜயசிறில் தலைலமயில் 
பி�கதச சலபயில் சிறைப்பொ� நல்ட-
ரபறறைது.

பி�தம அதிதியொ�  கிழக்கு மொ�ொண 
உள்ளு�ொடசி ஆலணயொ்ளர் பணிம-
லனயின் தலைலம ரபொறியியைொ்ளர்  
ஏ.எஸ்.ர�ௌரிபொைன், ர�ௌ�ெ அதி-
தியொ� அம்பொலறை மொெட்ட உதவி 
உள்ளு�ொடசி ஆலணயொ்ளர்  எஸ்.எல்.
எ.�மல் ரநதமினி ஆகிகயொர் �ைந்து 
சிறைப்பிததனர். 

அம்பொலறை மொெட்ட உதவி  உள்ளு-
�ொடசி ஆலணயொ்ளர் பணிமலனயின் 
சனசமு� அபிவிருததி உததிகயொ�ததர்  
ஏ.�வீந்தி�மூர்ததி சிறைப்பு அதிதியொ�க் 
�ைந்துர�ொண்்டொர்.

சொதலன அதிதியொ� �ைந்துர�ொண்-
்டர�ொழும்பு மருததுெ பீ்டததில் 

அதிகூடிய 13 தங்�ப் பதக்�ங்�ல்ளப் 
ரபறறு  முதல் த� மொணவியொ� 
ரதரிவு ரசயயப்பட்ட அக்�ல�ப்பற-
லறைச கசர்ந்த சொதலன மொணவியும்  
மட்டக்�்ளப்பு கபொதனொ லெததிய-
சொலை லெததிய அதி�ொரியுமொன  
்டொக்்டர் தர்ஷி�ொ  தணி�ொசைம் 
ரபொன்னொல்ட கபொர்ததி 'தங்�ததொ-
�ல�' ,'சொதலனசரசல்வி' , 'தங்�ம-
�ள்' கபொன்றை பை விருது�ள் மறறும் 
நிலனவுச சின்னங்�ள் ெழங்�ப்-

படடு  பொ�ொட்டப்பட்டொர். இக்ர�ௌ-
�ெம் �ொல�தீவு மண்சொர்பொ� பி�கதச 
சலபயொல்  மொததி�மன்றி சர்ெகதச 
தமிழ் அன்பர்�்ளொலும் ெழங்�ப்பட-
்டலம குறிப்பி்டததக்�து.

விழொவில்  �ொல�தீவு பி�கதச 
சலப உறுப்பினர்�்ளொன ச.சசிக்கு-
மொர் திருமதி எஸ்.ரஜய�ொணி  எம்.
எச.எம்.இஸ்மொயில் எசஎம்.எம்.
றைனீஸ் ஆகிகயொர் �ைந்து சிறைப்பித-
தனர்.

னதப்போஙகல் விழோவில் சோதனை 
�ோணவிககு 'தஙகததோரனக' விருது

(ஒலுவில் விகச்ட நிருபர்) 

அம்பொலறை மொெட்டததில் �்டந்த 
ெரு்டம் 2021ஆண்டு நு�ர்கெொர் பொது-
�ொப்புச  சட்டதலத மீறி அததியெசி-
யப் ரபொருட�ல்ள விறபலன ரசயத 
ெர்தத�ர்�ளுக்ர�தி�ொ� தொக்�ல் ரசய-
யப்பட்ட 359 ெழக்கு�ளுக்கு நீதி-
மன்றைங்�ளினொல் 15  இைடசததி 43 
ஆயி�ம் ரூபொய அப�ொதம் விதிக்�ப்-
படடுள்்ளதொ�, பொெலனயொ்ளர்  அலு-
ெல்�ள் அதி�ொ� சலபயின் அம்பொலறை 
மொெட்ட புைனொயவு உததிகயொ�ததர்  
க�.எம்.ஏ. றிஸ்லி ரதரிவிததொர். 

நு�ர்கெொர் பொது�ொப்புச சட்டதலத 

மீறி அததியெசிய ரபொருட�ல்ள 
விறபலன  ரசயத குறறைசசொடடின் 
கபரில் 522 ெர்தத�ர்�ள் �ண்டு  பிடிக்-
�ப்படடுள்்ளதொ�வும், இதில் 428 
ெர்தத�ர்�ளுக்ர�தி�ொ� ெழக்குத  
தொக்�ல் ரசயயப்பட்டதொ�வும் ரதரி-
விததொர். 

பயணததல்ட மறறும் ர�ொவிட19 
�ொைப்பகுதியில் கூடுதைொன 
விலைக்கு ரபொருட�ள்  விறபலன 
ரசயயப்படுெதொ� நு�ர்கெொர்�ள் 
ரசயத முலறைப்பொடல்டயடுதது 
அம்பொலறை,  ரதஹியததக்�ண்டி, 
ரபொததுவில், அக்�ல�ப்பறறு, 
�ல்முலன, சம்மொந்துலறை ஆகிய  பி�-

கதசங்�ளிலுள்்ள ெர்தத� நிலையங்-
�ளில் திடீர் சுறறிெல்ளப்பு�ள் கமற  
ர�ொண்்டதொ�வும் ரதரிவிததொர். 

இச சுறறிெல்ளப்பின் கபொது 
நு�ர்கெொர் நைன் �ருதி ெர்தத� 
நிலையங்�ளில்  விலைப்படடியலை 
�ொடசிப்படுததொலம �டடுப்பொடடு 
விலைலய வி்ட கூடுதல்  விலைக்கு 
ரபொருட�ல்ள விறபலன ரசயதல், 
நு�ர்வுக்குப் ரபொருததமில்ைொத  
ரபொருட�ல்ள �ொடசிப்படுததியலம 
உள்ளிட்ட ந்டெடிக்ல��ளில் ஈடு-
பட்ட  ெர்தத�ர்�ளுக்ர�தி�ொ�கெ 
நீதிமன்றில் ெழக்குத தொக்�ல் ரசயத-
தொ� கூறினொர்.

அம்போனையில் நுகர்மவோர் போதுகோபபு 
சட்தனத மீறிமயோருககு அபரோதம்
ைாவட்ட புலனாய்வு உத்தியயாகத்ெர் யக.எம்.ஏ. றிஸ்லி

(ரபரியகபொ�தீவு தின��ன் நிருபர்) 

மட்டக்�்ளப்பு கபொ�தீவுப்பறறு 
பி�கதச சலபக்குடபட்ட சமில்ளயடி-
ெடல்ட வீதி நீண்்ட�ொைமொ� பழுத-
ல்டந்து உள்்ளதொல் அவவீதிலய பயன்ப-
டுததும் மக்�ள் மிகுந்த சி�மங்�ல்ளயும். 
அரசௌ�ரியங்�ல்ளயும் எதிர்ர�ொண்டு 
ெருெதொ� �ெலை ரதரிவிக்கின்றைனர். 
அவவீதிலய பயன்படுததும் பை நூற-
றுக்�ணக்�ொன விெசொயி�ள், ரபொதுமக்-
�ள், மொணெர்�ள், அ�ச �்டலம�ளுக்-
குச ரசல்லும் உததிகயொ�ததர்�ர்ளன 
பைத�ப்படக்டொரும், கபொக்குெ�ததுச 
ரசயய முடியொத நிலையில் உள்்ளதொல் 
,அவவீதிலய புன�லமப்புச ரசயய ந்ட-
ெடிக்ல� எடுக்� கெண்டும் என அப்ப-
குதி மக்�ள் கெண்டுக�ொள் விடுக்கின்-
றைனர். 

வீதியை 
புனரயைக்குைாறு  
வேண்டுவ�ாள்

�ந்த்ளொய தின��ன்  நிருபர் 

திருக�ொணமலை  �ந்த்ளொய 
ரபொலிஸ் பிரிவுக்குடபட்ட பகுதியில் 
நொன்�ொெது  ெொயு அடுப்பு  ரெடிப்பு சம்-
பெம் ஒன்று �ந்த்ளொய பகுதியில் இ்டம்-
ரபறறுள்்ளது.

இச சம்பெம் புதன்கிழலம (19)இ்டம்-
ரபறறுள்்ளது. �ந்த்ளொய, இ�ண்்டொம் 
குைனி பகுதியில் இச சம்பெம் இ்டம்-
ரபறறுள்்ளதொ� �ந்த்ளொய ரபொலிஸொர் 
ரதரிவிக்கின்றைனர்.

சம்பெததில் எந்த விதமொன உயிர் 
கசதங்�ளும் ஏறப்டவில்லை   என 
ரபொலிஸொர் ரதரிவிக்கின்றைனர்.

�ந்த்ளொய பி�கதசததில் ஏற�னகெ 
மூன்று இ்டங்�ளில் க�ஸ் ரெடிப்புச 
சம்பெங்�ள் நி�ழ்ந்துள்்ளது குறிப்பி்டத-
தக்�து. சம்பெம் ரதொ்டர்பொன கமைதி� 
விசொ�லண�ல்ள �ந்த்ளொய ரபொலிஸொர் 
கமறர�ொண்டு ெருகின்றைனர்.

�ந்தளாயில்  ோயு 
அடுப்பு  வேடிப்பு

கிழக்கு ைாகாண சமையின்  நிதி   ஒதுக்கீடடில்  சம்ைாந்துமை பிரயெச சமையினால் ைா்டசா-
மலகளில் கழிவுகமை யசகரிபைெற்காக  திணைக்கழிவு முகாமைத்துவத்திற்கு ஏற்ை வமகயில் 
கழிவுகமை  ெரம் பிரித்து  தைற்றுக் தகாளவெற்காக மூடியு்டனான வாளி  புென்கிழமை (19) 
சம்ைாந்துமை  பிரயெச சமை ெவிசாைர் ஏ.எம்.முஹம்ைட  தெைஷாட  ைா்டசாமல அதிைர்களி்டம்   
வழங்குவமெ ை்டத்தில் காணலாம்.                     (ை்டம்: சவைக்கம்ட குறூப நிருைர்)
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அரச உத்திய�ோகத்்தரகள் ப�ோதுமககளின்
குறைகறை யகட்டறியும் யேறைத்திட்டம்

யாழ். விசேட நிருபர் 

வடக்கு மாகாணத்தில் அரே உத் -
திசயாகத்்தர்கள் பபாது மக்களின் 
குறை நிறைகறைக் சகடடறியும்  
சவறைத்திடடம் விறரவில் உரு -
வாக்கபபடும் என வடக்கு மாகாண 
ஆளுநர் ஜீவன் தியாகராஜா  ப்தரிவித்-
துள்ைார்.

சநறறையதினம் யாழ்பபாணத்-
தில் உள்ை  வடக்கு மாகாண ஆளுநர் 
பேயைகத்தில் இடம்பபறை ஊடக 
ேந்திபபின் சபாச்த அவர் இவவாறு 
ப்தரிவித்துள்ைார்.

அவர் சமலும் ப்தரி -
விக்றகயில், 

வடமாகாண ஆளு-
நராக நான் கடறம-
கறை பபாறுபசபறறு 
மூன்று மா்தஙகளுக்கு 
சமைாகின்ைது. எனக்கு 
ஒவபவாரு நாளும் 
20றகும் சமறபடட 
முறைபபாடுகள் கிறடக்-
கின்ைன.

சிைர் சநரிலும் வந்து 
என்றன ேந்திக்கின்ைனர். என்றன 
ேந்திக்க வருபவர்கள் சிறுசிறு பிரச்சி-

றனகசைாடு வருகின்ை-
னர். 

அப பிரச்சிறனகள் 
அறனத்தும் ோ்தாரண 
மடடப பிரச்சிறனகள். 
அ்தாவது கிராம சேறவ -
யாைர் மறறும் அபிவி -
ருத்தி உத்திசயாகத்்தர் 
ஊடாக தீர்க்கபபட 
சவண்டிய விடயஙகள். 
ஆனால்  அவர்கைால் 
தீர்க்கபபடா்தவிடத்து 

என்னிடம் வருகின்ைனர். 
நான் என்னிடம் வருபவர்கறை 

திருபபி அனுபப முடியாது. அவர் -
களுக்கு உரிய தீர்விறனப பபறறுக் 
பகாடுக்க நடவடிக்றக எடுக்கி -
சைன். இ்தறபகன்று ஒரு திடடத்ற்த 
பகாண்டுவரவுள்சைன்.  அ்தாவது 
அரே உத்திசயாகத்்தர்கள் இனிசமல் 
அலுவைகஙகளில் மடடும் கடறம 
புரியாது மக்களிடம் பேன்று மக்கள் 
எதிர்சநாக்கும்  பிரச்சிறனகறை  
ப்தாடர்பில் ஆராய்ந்து எனக்கு 
அறிக்றக ேமர்பபிக்க சவண்டும். 
இந்்த சவறைத்திடடத்ற்த  
விறரவில் ஆரம்பிக்கவுள்சைன் என 
அவர் ப்தரிவித்்தார். 

மாணவிகள் மீது பாலியல் த�ாந�ரவு
ஆசிரியருக்கு நிபந�னைகளுடன் பினண  
முல்றைத்தீவு நிருபர் 

முல்றைத்தீவில் பாடோறை 
ஒன்றில் கடறமயாறறும் ஆசிரியர் 
ஒருவர் பாடோறை மாணவிகளுக்கு 
பாலியல் ப்தாந்்தரவு பகாடுத்்த குற -
ைச்ோடடில் றகதுபேய்யபபடட 
ஆசிரியருக்கு கடும் நிபந்்தறனகளு -
டன் பிறண வழஙகபபடடுள்ைது. 

பாடோறை மாணவிகள் மீது ஆசி -
ரியர் பாலியல் ப்தாந்்தரவு பேய்்தறம 
ப்தாடர்பில் பபாலிஸ் சிறுவர், 
பபண்கள் பாதுகாபபு பிரிவுக்கு 
கிறடக்கபபபறை முறைபபாட -
டிறன ப்தாடர்ந்து 24.12.21 அன்று 
முல்றைத்தீவு பபாலிஸாரால் ஆசிரி -
யர் றகது பேய்யபபடடிருந்்தார்.

றகதுபேய்யபபடட ஆசிரியர் 
விோரறணகளின் பின்னர் முல்றைத்-
தீவு மாவடட நீ்தவான் நீதிமன்றில் 
முன்னிறைபபடுத்்தபபடட சபாது 
அவறர 04.01.2022 ஆம் திகதி வறர 
விைக்கமறியலில் றவக்க உத்்தரவி-
டபபடடுள்ைது. 

அ்தறனத் ப்தாடர்ந்து  04.01.2022 
ஆம் திகதி வழக்றக விோரறணக்கு 

எடுத்்த முல்றைத்தீவு நீதிபதி ேந்ச்தக-
நபறர சநறறுமுன்தினம் 18-.01-.2022 
வறர விைக்கமறியலில் றவக்க உத் -
்தரவிடடச்தாடு வழக்கு விோரறண-
கறை சநறறைய தினத்துக்கு ்தவ-
றணயிடடிருந்்தார்.

அ்தறகறமய சநறறு முன்தினம் 
முல்றைத்தீவு மாவடட நீ்தவான் 
நீதிமன்ை நீதிபதி ரி.ேரவணராஜா  
முன்னிறையில் வழக்கு  விோர -
றணக்காக எடுத்துக்பகாள்ைபபடட  
சபாது ஆசிரியர் கடும் நிபந்்தறனக-
ளுடன் பிறணயில் விடு்தறை பேய்-
யபபடடார். 

ஐந்து இைடேம் பபறுமதியான 
இரண்டு ஆடபிறண, 25000 காசு 
பிறண மறறும்  ஒவபவாரு ஞாயிற-
றுக் கிழறமகளிலும் 9 ப்தாடக்கம் 12 
மணிக்குள் முல்றைத்தீவு பபாலிஸ் 
நிறையத்தில் ஒபபமிடுமாறும் ோட-
சிகளுக்கு இறடயூறு ஏறபடுத்தும் 
வறகயில் பேயறபடக்கூடாது உள்-
ளிடட கடும் நிபந்்தறனகளுடன் 
விடுவிக்கபபடடுள்ைச்தாடு வழக்கு 
விோரறணகள் 05.04.2022 ஆம் திக -
திக்கு ்தவறணயிடபபடடுள்ைது.

வவுனியா ஓமநன�யில் 
னகக்குண்டு மீட்பு
ஓமந்ற்த விசேட நிருபர்

வவுனியா ஓமந்ற்த நாவறகு-
ைம் பகுதியில் றகக்குண்டு ஒன்று 
சநறறு மீடகபபடடுள்ைது. ஓமந்ற்த 
நாவறகுைம் பகுதியிலுள்ை ்தனியார் 
காணியிறன துபபுரவு பேய்யும் 
நடவடிக்றகயில் ஈடுபடடசபாச்த 
குறித்்த றகக்குண்டு அவ்தானிக்கப-
படடுள்ைது. இவவிடயம் ப்தாடர்-
பில் ஓமந்ற்த பபாலிஸ் நிறையத்-
தில் காணி உரிறமயாைரால் ்தகவல் 
ப்தரிவிக்கபபடடது. இ்தறனயடுத்து 
பபாலிஸாரினால் றகக்குண்டு அகற-
ைபபடடு அ்தறன பேயலிழக்கச்பேய்-
யும் நடவடிக்றக முன்பனடுக்கப-
படடு வருகின்ைது.

இது ப்தாடர்பான சமைதிக விோர-
றணகறை ஓமந்ற்த பபாலிஸாரால் 
முன்பனடுக்கபபடடு வருகின்ைது.

சாவகச்சரியில் மின் மயாைம் 
அனமபபது த�ாடர்பில் கலநதுனரயாடல் 

ோவகச்சேரி விசேட நிருபர்

ோவகச்சேரி நகரேறப எல்றைக் -
குடபடட பகுதியில் மின் மயானம் 
அறமபபது ப்தாடர்பான ஆரம்ப 
கடடக் கைந்துறரயாடல் ஒன்று சநற-
றுமுன்தினம் நகரேறப பபான்விழா 
மண்டபத்தில் இடம்பபறைது. 
நகரேறபத் ்தவிோைர் சிவமஙறக 
இராமநா்தன் ்தறைறமயில் இடம்-
பபறை இக்கைந்துறரயாடலில் ேமூக 
சேவகர் கைாநிதி அகிைன் முத்துக்கு -
மாரசுவாமி கைந்துபகாண்டிருந்்தார்.  

ேகை ்தரபபினறரயும் உள் -
வாஙகி மயான அபிவிருத்திக் குழு 
ஒன்றிறன மு்தலில் நிறுவி அ்தன்மூ -
ைம் மின் மயான நடவடிக்றககறை 

முன்பனடுபபது ப்தாடர்பில் தீர்மா -
னிக்கபபடடது.

அந்்தவறகயில் எதிர்வரும் 22/01 
ேனிக்கிழறம பிறபகல் 3 மணிக்கு 
நகரேறபயில் மயான அபிவிருத்திக் 
குழுத் ப்தரிவு இடம்பபை இருப-
ப்தால் ஆர்வமுள்சைாறர கைந்து 
பகாள்ளுமாறு அறழபபு விடுக்கப -
படடுள்ைது. 

ோவகச்சேரியில் மின் மயானம் 
அறமபப்தறகு ச்தறவயான உத்தி-
சயாகபூர்வ நடவடிக்றககள் எடுக்க 
முன்னராகசவ 17 இைடேம் ரூபாய் 
நிதி சேகரிக்கபபடடிருபப்தாக ப்தரி-
விக்கபபடடுள்ைது.

ஆரம்ப கடட கைந்துறரயாடலில் 
நகரேறப உறுபபினர்கள் பஙசகறறு 

்தமது ஆசைாேறனகறையும் கருத் -
துக்கறையும் முன்றவத்திருந்்தனர்.

பகாசரானா அபாய காைகட-
டத்தில் பகாசரானா ேடைஙகறை 
போந்்த ஊரில் ்தகனம் பேய்ய முடி-
யாமல் பவளி மாவடடஙகளுக்கு 
பகாண்டுச் பேல்ை சவண்டிய இக் -
கடடான நிறை ஏறபடடிருந்்தது. 

எனசவ இ்தறன கருத்திற-
பகாண்டு வடமாகாண உள்ளூராடசி 
ஆறணயாைரின் அனுமதிக்கு 
அறமவாக ோவகச்சேரி நகரேறப-
யினர் புைம்பபயர் உைவுகளின் நிதி 
உ்தவியுடன் மின் மயானம் அறமக்க 
எதிர்பார்த்து அ்தறகான நடவடிக்றக-
கறை ஆரம்பித்துள்ைறம குறிபபி -
டத்்தக்கது. 

கரதவட்டியில் மினி சூறாவளி   

கரபவடடி தினகரன்,  
யாழ்.விசேட நிருபர்கள்   

கரபவடடி பிரச்தே பேயைாைர் பிரி-
வுக்குடபடட கரணவாய் பகுதியில் 
சநறறு முன்தினம் திஙகடகிழறம 
ஏறபடட மினி சூைாவளி காரண-
மாக 19 குடும்பஙகறைச் சேர்ந்்த 60 
சபர் பாதிக்கபபடடுள்ை்தாக யாழ் 
மாவடட அனர்த்்த முகாறமத்துவ 
பிரிவின் உ்தவிப பணிபபாைர் ரி.என்.
சூரியராஜ் ப்தரிவித்துள்ைார்.  

கரணவாய் பகுதியின் சஜ - 348 
மறறும் சஜ - 350 பிரிவுகளிசைசய 
இந்்த சே்தவிவரஙகள் பதிவாகியுள்-
ைன. அச்தசவறை 15 வீடுகளும் 
பகுதியைவில் சே்தமறடந்துள்ை்தாக 
ரி.என்.சூரியராஜ் சமலும் ப்தரிவித்-
துள்ைார்.  

இச்தசவறை யாழ்பபாணத்தில் 
கடந்்த 24 மணி சநரத்தில் திடீபரன 
பபய்்த மறழ காரணமாக 119.2மில்லி 
மீறைர் மறழவீழ்ச்சி பதிவாகியுள்ை்தா-
கவும் அவர் ப்தரிவித்்தார்.  

வவுனியா ைகளிர் அபிவிருத்தி நிமைய ைாணவர்களின் கணகாட்சி நிகழ்வு நேற்று (19) 
உளவட்்ட வீதியில் அமைந்துள்ள பைநோக்கு பயிற்சி நிமையத்தில் இ்டம்பற்்றது. இந்நி -
கழ்வில் எடுக்கபபட்்ட ப்டத்மதைக் இங்கு காணைாம.   ப்டங்கள: ஓைந்மதை விநே்ட நிருபர்

சட்டவி்ரா� மணல் அகழ்வு; 
சந்�க நபர்கள் 6 ்பர் னகது 
முல்றைத்தீவு நிருபர் 

முல்றைத்தீவு ஐயன்-
கன்குைம்  பபாலிஸ் பிரி -
வுக்குடபடட பகுதிகளில் 
அனுமதிபபத்திரம் இன்றி 
விதிமுறைகறை மீறி  மணல் 
அகழ்வில் ஈடுபடட ஆறு 
டிபபர் வாகனஙகறை 
பபாலிஸார் சுறறிவறைத் -
துள்ைனர். 

முல்றைத்தீவு மாவட-
டத்தின் ஐயன்கன்குைம்  
பபாலிஸ் பிரிவுக்குடபடட அம்-
பைபபருமாள்குைம், புத்துபவட-
டுவான்,  சகாடறடகடடியகுைம் 
ஆகிய பிரச்தேஙகளில் பபாலி-
ஸாருக்கு கிறடத்்த இரகசிய ்தக-
வலின் அடிபபறடயில் ஐயன் -
கன்குைம்  பபாலிஸ் நிறைய 
பபாறுபபதிகாரி பபா.ப.சுபுன் 
அசபசூரியவின் ்தறைறமயி-
ைான பபாலிஸ் உத்திசயாகத்-

்தர்கள் நடாத்திய சோ்தறனயில் 
ேந்ச்தகநபர்கள் 6 சபர் றகதுபேய்-
யபபடடுள்ைனர். அனுமதிபபத்-
திர நிபந்்தறனகறை மீறி மணல் 
ஏறறிச்பேன்ை மறறும் அனும -
திபபத்திரமின்றி மணல் ஏறறிச்-
பேன்ை குறைத்தின் அடிபபறட-
யில் 6 ேந்ச்தக நபர்களும் றகது 
பேய்யபபடடுள்ைனர்.

ப்தாடர்ச்சியாக ஐயன்கன்குைம் 

பபாலிஸ் பிரிவுக்குடபடட 
பகுதிகளில் ேடடவிசரா்த 
மணல் அகழ்வு இடம்-
பபறுவ்தாகவும்  இ்தறகு 
பபாலிஸார்  நடவடிக்றக 
எடுபபதில்றைபயனவும் 
பபாதுமக்கள் ப்தாடர்ச்சி-
யாக குறைம் சுமத்தி வந்்த-
னர்.

இந்நிறையில் பபாலி-
ஸாருக்கு வழஙகபபடட 
இரகசிய ்தகவலின் அடிப-
பறடயில் கடந்்த 3 தினஙக-

ளில் 6 வாகனஙகள் சுறறிவறைக்-
கபபடடு அ்தன் ோரதிகள் ஆறு 
சபரும்  றகது பேய்யபபடடுள்-
ைனர். சமைதிக விோரறணகறை 
சமறபகாண்ட ஐயன்கன்குைம் 
பபாலிஸார்  வாகனஙகள் மறறும் 
ேந்ச்தக நபர்கறை மாஙகுைம் 
நீதிமன்ைத்தில் சநறறு  ஆஜர்ப-
டுத்துவ்தறகான நடவடிக்றககள் 
சமறபகாண்டுள்ைனர். 

முகமானலயில் 
மனி� எசசம் மீட்பு

கிளிபநாச்சி குறூப நிருபர்

பறை முகமாறை பகுதியில் மனி்த சநய 
கன்னிபவடி அகறறும் பிரிவினரால் மனி்த எச்-
ேபமான்று கண்படடுக்கபபடடுள்ைது. 

கிளிபநாச்சி மாவடட பறை பபாலிஸ் 
பிரிவுக்குடபடட முகமாறை பகுதியில் மனி -
்தசநய கன்னிபவடி அகறறும் பிரிவினரால் 
மனி்த எச்ேபமான்று கண்படடுக்கபபடடுள்-
ைது. இ்தறனயடுத்து பறை பபாலிஸாருக்கு 
்தகவல் வழஙகபபடடற்தயடுத்து கிளிபநாச்சி 
மாவடட நீதிமன்ை நீ்தவானுக்கு ்தகவல் வழங-
கபபடடுள்ைது. 

இ்தறனயடுத்து அபபகுதிக்கு சநறறு (19) 
வருறக ்தந்்த கிளிபநாச்சி மாவடட நீ்தவான் 
குறித்்த பகுதிறய பார்றவயிடடிருந்்தார். 

ோவகச்சேரி விசேட நிருபர்

இராணுவக் கடடுபபாடடில் நீண்-
டகாைமாக இருந்்த யாழ். ேர்வச்தே 
விமான நிறையத்திறகு பேல்லும் 
பாற்தயான கடடுவன்-மயிலிடடி 
வீதியின் 400மீறைர் தூரத்ற்த விடு-
விக்க நடவடிக்றக எடுக்கபபட-
டுள்ைது.

கடந்்த வருட இறுதிபபகுதியில் 
பாராளுமன்ை கடடடத் ப்தாகுதியில் 
ஜனாதிபதி ்தறைறமயில் இடம்-
பபறை பாதுகாபபு அறமச்சின் 
ஆசைாேறன ேறபக் கூடடத்தில் 
யாழ். மாவடட பாராளுமன்ை உறுபபி-
னர் அஙகஜன் இராமநா்தன் இவவீதி 
விடுவிபபின் அவசியத்ற்த எடுத்து 
கூறியிருந்்தார். அ்தன்பயனாக இவ-
வீதிறய விடுவிக்க ்தறேமயம் நடவ-
டிக்றக எடுக்கபபடடுள்ைது. 

குறித்்த வீதியில் விடுவிக்கபபடாது 
உள்ை 400 மீறைர் வீதிறய இராணுவக் 
கடடுபபாடடில் இருந்து விடுவிக்க 
சவண்டிய்தன் அவசியத்ற்த ஜனாதி-

பதி சகாடடாபய ராஜபக்ேவிடம் முன்-
றவத்திருந்்தார். அ்தறகு ஜனாதிபதி 
உடனடியாக இதுப்தாடர்பாக ஆராயு-
மாறு இராணுவத் ்தைபதி ேசவந்திர 
சில்வாவிறகு பணிபபு விடுத்திருந்-
்தார். அ்தறகறமய உயர்பாதுகாபபு 
வையமாக உள்ை 400 மீறைர் பகுதி-
யின் முடகம்பி சவலிகள் இராணுவத்-

தினரால் பின்நகர்த்-
்தபபடடு 400மீறைர் 
பகுதிறய கடடுவன்-
மயிலிடடி வீதியுடன் 
இறணபப்தறகான 
நடவடிக்றககள் முன்-
பனடுக்கபபடடு வரு-
வ்தாகத் ப்தரிவிக்கப-
படடுள்ைது. 

இது ப்தாடர்பாக 
பாராளுமன்ை உறுபபி-
னர் அஙகஜன் கருத்து 
ப்தரிவிக்றகயில்;

நல்ைாடசி காைத்-
தில் கடடுவன்-ம-
யிலிடடி வீதியில் 

உள்ை 400மீறைர் பகுதிறய விடுவிக்க 
பைரும் முயறசி எடுத்்த சபாதிலும் 
அது பயனளிக்கவில்றை. இந்நிறை-
யில் ஆடசி மாறைத்தின் பின்னர் 
மாவடட அபிவிருத்திக் குழுத் 
்தறைவராக நானும்,முன்னாள் யாழ் 
மாவடட அரோஙக அதிபரும் குறித்்த 
வீதி விடுவிபபு ப்தாடர்பாக பாது-

காபபு அறமச்சிறகு கடி்தம் அனுபபி 
இருந்ச்தாம்.

அ்தறனத் ப்தாடர்ந்து கடந்்த டிேம்-
பர் மா்தம் ஜனாதிபதியிடமும் 400 
மீறைர் தூரத்ற்த விடுவிக்க சவண்டி-
ய்தன் அவசியம் ப்தாடர்பாக வலியு-
றுத்தி இருந்ச்தன். அ்தன் பைனாக 
்தறசபாது வீதியின் கிழக்குப பக்கமாக 
உள்ை இராணுவ உயர் பாதுகாபபு 
வைய முடகம்பி சவலிகள் பின்நகர்த்-
்தபபடுகின்ைன.

ச்தசிய பாதுகாபபு நிறைறமகறை 
ஆராய்ந்து ஆறு மீறைர் தூரம் பாது-
காபபு சவலிகறை நகர்த்தி 400மீறைர் 
நீைமான பகுதி வீதி அபிவிருத்தி 
அதிகார ேறபயினரிடம் றகயளிக்கப-
படும். 

எனசவ இவவிடயத்தில் கரிேறன 
காடடிய ஜனாதிபதி சகாடடாபய ராஜ-
பக் ஷ, இராணுவத் ்தைபதி ேசவந்திர 
சில்வா மறறும் அரே அதிகாரிகள் ஆகி-
சயாருக்கும் மக்கள் ோர்பாக எனது 
நன்றிகறைத் ப்தரிவித்துக் பகாள்கி-
சைன் என அவர் ப்தரிவித்்தார்.

இரோணுேக கடடுப�ோடடிலிருந்த கடடுேன்-
மயிலிடடி வீதிற� விடுவிகக ந்டேடிகறக

நபாரினால் பாதிக்கபபட்்ட ைக்களின் வாழ்மவ கட்டி்யழுபபும நோக்கு்டன் நேமவ -
யாற்றிவரும ைக்கள ேைன் காபபகத்தின் ்பாங்கல் விழா அணமையில் ைாங்கு -
்ளத்தில் அமைந்துள்ள ைக்கள ேைன் காபபக ேடுவபபணியகத்தில் இ்டம்பற்்றது. 
இந்நிகழ்வில் பாராளுைன்்ற உறுபபினர் ஸ்ரீதைரனும கைந்து ்காண்டமை குறிபபி -
்டத்தைக்கது.
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ஆயிரம் தேசிய பாடசாலைகள் திடடத்தின் கீழ் 

தம்புள்ள தினகரன் நிருபர்.   

ஆயிரம் ததசிய பாடசாலகள உரு -
வாக்கும் தவலலத் திடடத்தின் கீழ் 
மத்திய மாகாணத்தில் 125 பாட -
சாலலகல்ள ததசிய பாடசாலலக -
்ளாக தரமுயர்த்தப் படவிருப்பதாக 
மத்திய மாகாண ஆளுநர் சடடத்த -
ரணி லலித் யூ கமதக ததரிவித்தார்.   

'தச்ளபாக்கியத்தின் தநாக்கு' 
தகாளலகக்கு அலமவாக நாடடில் 

ஆயிரம் பாடசாலலகல்ளத் ததசிய 
பாடசாலலக்ளாக தரமுயர்த்தும் 
தவலலத் திடடத்தின் கீழ் இச் 
தசயறபாடுகள முன்தனடுக்கப் படு -
வதாகவும் அவர் ததரிவித்தார்.   

ஜனாதிபதி தகாடடாபாய ராஜ -
பக்ஷவின் பரநத தநாக்கு மறறும் 
அவரது தலலலமத்துவத்தின் கீழ் 
பிரதமர் மஹிநத ராஜபக்ஷ, மறறும் 
நிதியலமச்சர் பஷில் ராஜபக்ஷ 
ஆகிதயாரின் வழிகாடடலின் கீழ் 

சவால்கல்ள நாடு எதிர் தநாக்கியுள 
நிலலயிலும் நாடலட அபிவிருத் -
திப் பாலதயில் இடடுச் தசல்வதறகு 
அலனவரும் ஒத்துலைப்பு நல்க 
தவண்டுதமனவும் ஆளுநர் இதன் -
தபாது தபாது மக்களிடம் தவண்டு -
தகாள விடுத்தார்.   

 இலவசக் கல்வி மறறும் இலவச 
தச்ளபாக்கியத்லத முழுலமயாக 
அனுபவிப்பவர்கள என்்ற வலகயில் 
நாம் நாடடிறகுச் தசயய தவண்டிய 

பிரதியுபகாரம் எதுதவன அலன -
வரும் சிநதிக்க தவண்டிய காலம் 
கனிநதுள்ளது எனவும் அவர் ததரி -
வித்தார்.   

 நாடடுப் பறறுடன் ஒழுக்க தநறி 
மிக்க சநததிதயான்ல்ற உருவாக் -
குவதுடன் இன்ல்றய இல்ளய சந -
ததிகளின் நடத்லதகல்ள தநறிப் 
படுத்துவதன் மூலதம அலவ சாத் -
தியமாகும் எனவும் அவர் தமலும் 
ததரிவித்தார்.     

மத்திய மாகாணத்திற்கு   
125 தேசிய பாடசாலைகள் 

மாத்தளை மாவட்ட 

பெரிய பெங்காய உறெத்தியய 4,000 
பெக்டயரகா் அதி்ரிக் ந்டெடிகய்
தம்புள்ள தினகரன் நிருபர் 

மாத்தல்ள மாவடடத்தில்   தபரிய 
தவஙகாய உறபத்திலய 4,000 
தெக்டயர்க்ளால் அதிகரிப்பதறகுத் 
ததலவயான நடவடிக்லகல்ள தமற-
தகாள்ள விருப்பதாக மாத்தல்ள 
மாவடட தசயலா்ளர் திருமதி 
ததஜானி திலக்கரத்ன ததரிவித்தார்.  

 மாத்தல்ள மாவடட தசயலக 
தகடதபார்கூடத்தில் அண்லமயில் 
இடம்தபற்ற விவசாயக் குழுக் கூட -
டத்தில் கலநது தகாண்டு கருத்துத் 
ததரிவிக்லகயில் அவர் இவவாறு 
குறிப்பிடடார்.  

 தறதபாது தபரிய தவஙகாய 
தசயலக பண்ணும் விவசாயிகள 
அதிலிருநது விலகி இருப்பதறகான 
காரணஙகல்ள ஆராயநது அதறகான 
தீர்விலனப் தபறறுக் தகாடுத்து 
விவசாயிகல்ள மீண்டும் தபரிய 
தவஙகாய உறபத்தி நடவடிக்லக -
களில் ஈடுபடச் தசயவதறகான 
நடவடிக்லககல்ள துரிதமாக தமற-

தகாள்ள விருப்பதாகவும் அவர் 
இதன்தபாது சுடடிக் காடடினார்.  

 விவசாயிகளுக்குத் ததலவயான 
விலதகள பசல்ள மறறும் உறபத் -
திக்கான நியாயமான விலல என்ப -
வறல்ற தபறறுக் தகாடுப்பதறகும் 
தபரிய தவஙகாய உறபத்திலய 
இலக்காகக் தகாளளும் விதத்தில் 
விவசாயத் துல்ற சார்நத அலனத்து 
அதிகாரிகளினதும் ஒத்துலைப்லப 
தாம் நாடுவதாகவும் அவர் ததரிவித் -
தார்.  

 தபரிய தவஙகாய இ்றக்குமதி-
யின் தபாருடடு வருடாநதம் பாரிய 
அநநிய தசலாவணிலய இைக்க தநரி-
டுவதால் தபரிய தவஙகாய உறபத் -
திலய அதிகரிக்கச் தசயவதன் மூலம் 
தபரும்ளவிலான அநநிய தசலாவ-
ணிலய மிச்சப்படுத்தலாம் எனவும் 
அதன் தபாருடடு மாவடடத்தி-
லுள்ள அலனத்து அரச அதிகாரிக-
ளும் அர்ப்பணிப்புடன் தசயறபடல் 
தவண்டும் எனவும் அவர் இதன்-
தபாது தவண்டுதகாள விடுத்தார்.     

ெகா்டசகாயை மகாணெர்ளுககு
ப்காரரகானகா ப�காறறு உறுதி
(அக்கு்றலண குறூப் நிருபர்)

கினிகத்ததலன ததசிய பாடசா-
லலயில் 11 தபருக்கு தகாதரானா 
ததாறறு உறுதி தசயயப்படடுள்ளது. 
இதனால் இரண்டு வகுப்புக்கள 
தநறறு முதல் (18) தறகாலிகமாக 
மூடப்படடுள்ளன.

தரம் 10 மறறும் 11 வகுப்புக்க -
ல்ளச் தசர்நத 08 மாணவர்களுக்கும் 
2 ஆசிரியர்களுக்கும் தகாதரானா 
ததாறறு உறுதியானலதயடுத்து இநத 

நடவடிக்லக எடுக்கப்படடுள்ளது. 
தமலும் 'ஸூம்' ததாழில் நுடபத்தில் 
பாடஙகல்ள நடத்த நடவடிக்லக 
எடுக்கப்படடுள்ளதாக அதிபர் ததரி-
வித்துள்ளார்.

இப்பாடசாலலயில் தகாதரானா 
ததாறறு உறுதியான மாணவர்க-
ளுடன் ததாடர்புலடய 500க்கும் 
தமறபடட மாணவர்களுக்கும் 63 
ஆசிரியர்களுக்கும் சுயதனிலமப்ப-
டுத்தல் ஆதலாசலனகள வைஙகப்-
படடுள்ளன.

சியையில் இருந்து �ப்பியெர ரெறு 
சியைககு மகாறறிய பின் மரணம்
 (இரத்தினபுரி சுைறசி நிருபர்)  

எம்பிலிப்பிடடிய தி்றநத சில்றச்-
சாலலயில் இருநது தப்பிச் தசன்்ற 
சில்றக்லகதி ஒருவர் மீண்டும் லகது 
தசயயப்படடு அஙகுணுதகாலதப-
லஸஸ சில்றச்சாலலயில் அனுமதிக்-
கப்படட பின் மீண்டும் மரணித்த சம்-
பவம் தநறறு முன்தினம் இடம்தபற 
றுள்ளது.  

இவவாறு மரணித்தவர் சமிநததெ 
டடிதக எனும் 47 வயதான மாத்தலர 
கநதவத்த பிரததசத்லதச் தசர்நதவ 

ராவார்.சம்பவதினம் தமறபடி சில்ற 
ச்சாலலயில் இருநது தப்பி தசன்்ற 
இவர் மீண்டும் கண்டுபிடிக்கப்படடு 
அஙகுணுதகாலதபலஸஸ சில்றச்-
சாலலயில் ஒப்பலடக்கப்படட பின் 
மரணித்துள்ளார். தான் தப்பி தசன்்ற 
பின் பிரததசவாசிகள சிலர் தான் 
தாக்கப்படடதாக லகதி கூறியதாக 
சில்றச்சாலல அதிகாரிகள ததரிவி 
த்துள்ளனர். இ்றநதவரின் சடலம் உ 
்றவினர்களிடம் ஒப்பலடக்கப்பட-
டுள்ளது.    

ெம்ரெ்முெயில் ்ஞசகாவு்டன்
4 சந்ர�் நெர்ள் ய்து
(இரத்தினபுரி சுைறசி நிருபர்)  

துப்பாக்கி மறறும் கஞசாவுடன் 
நான்கு சநததக நபர்கள உடவ்ளவ அ 
திரடிப் பலட முகாம் அதிகாரிக்ளால் 
லகது தசயயப்படடுள்ளனர். அதிர-
டிப்பலட முகாம் அதிகாரிகளுக்கு 
கிலடத்த இரகசிய தகவலலயடுத்து 
இவர்கள லகது தசயயப்படடுள்ள -
னர்.   பலாஙதகாலட ெம்தபகமுவ 
வீதியில் தபாகுணுததன்ன காடடுப் 

பகுதியில் நடத்தப்படட ததடுதல் 
நடவடிக்லகலயடுத்து இவர்களிடம் 
732 கிதலா கிராம் உலர்த்தப்படட 
கஞசா மீடகப்படடதுடன் காடடுப் 
பிரததசத்தில் பயிரிடப்படடிருநத 
12940 கஞசா  தசடிகளும் அழிக்-
கப்படடுள்ளன. சநததக நபர்கள 
நீதிமன்்ற நடவடிக்லககளுக்கு உட-
படுத்தப்படவுள்ளதாக தபாலிசார் 
ததரிவித்தனர்.  

உயர் சபைக்குள் குறுகிய
அரசியல் நாடகஙகள் வேணடாம்

சகாத்தியமகானய� ஏறறுகப்காண்டு
சகாதித்துக ்காட்டும் ெல்ையமரயகாடு
ெயணிக் முன்ெர ரெண்டும்தலாரன்ஸ தசல்வநாயகம், ஷம்ஸ பாஹிம்  

நாடடு நலலனயும், அலனவரது நல-
லனயும் மனதில் தகாண்டு சலபக்குள 
குறுகிய அரசியல் நாடகஙகல்ள அரஙதகற-
றுவலத பு்றநதளளி லவக்குமாறு சபாநாய-
கர் மஹிநத யாப்பா அதபவர்த்தன தநறறு 
சலபயில் அலனத்து பாராளுமன்்ற உறுப்பி-
னர்களிடமும் தகாரிக்லக விடுத்தார்.  

சலபயின் கண்ணியத்லத நிலலநாடடு-
வது அலனவரதும் முக்கியமான தபாறுப்பு 
என்பலத அலனத்து உறுப்பினர்களும் 
புரிநது தகாள்ள தவண்டும். இநத சலபயின் 
மீது மக்கள நம்பிக்லக இைக்கி்றார்கள 
என்்றால், அது ஜனநாயகத்தின் மீது நம்-
பிக்லக இைக்கி்றார்கத்ளன்த்ற அர்த்தப்ப-
டும்.  

இதனால் நாடடு நலலனயும், அலனவ-
ரது நலலனயும் மனதில் தகாண்டு சலபக்-
குள குறுகிய அரசியல் நாடகஙகல்ள 
அரஙதகறறுவலத ஒருபு்றம் லவக்குமாறு 
சபாநாயகர் மஹிநத யாப்பா அதபவர்த்தன 
தநறறு சலபயில் தகாரிக்லக விடுத்தார்.  

பாராளுமன்்றத்தில் தநறறு 
விதசட உலர நிகழ்த்தியஅவர் 
தமலும் குறிப்பிடடதாவது.  

கடநத வருடம் மிகவும் சவால் 
மிக்கதாகவும், அழுத்தம் நில்றநத-
தாகவும் காணப்படததன்பது நாம் 
அலனவரும் அறிநத விடயம். 
உலகம் முழுவதும் சூழ்நதுள்ள 
தகாவிட-19 இலடயூறிலிருநது 
இன்னும் இநதச் சலப விடுபட-
வில்லல, இருநததபாதும் நாட-
டுக்கு முக்கியத்துவம் வாயநத விடயஙகளுக்-
காக அமர்வுகல்ள நடத்துவதறகும், எமது 
தபாறுப்புக்களுக்கலமய 2022ஆம் ஆண்-
டுக்கான வரவு தசலவுத் திடடத்லத நில்ற-
தவற்ற முடிநதது. இநதக் காலகடடத்தில் 
பாராளுமன்்றத்லத சுமுகமான முல்றயில் 
முன்தனடுத்துச் தசல்வதறகு ஒத்துலைப்பு 
வைஙகிய அலனவருக்கும் எனது இதயபூர்-
வமான நன்றிகல்ளத் ததரிவித்துக்தகாள்ள 
விரும்புகின்த்றன்.   2022ஆம் ஆண்டு புதி-
யததாரு ஆரம்பத்லதக் குறிப்பதுடன், இது 

ததாடர்பில் சலபயும் கவனம் 
தசலுத்தி சில விடயஙகளில் மாற-
்றஙகல்ள ஏறபடுத்துவது சி்றநதது 
என நான் கருதுகித்றன்.  

சலபயின் தலட எல்லலலயத் 
தாண்டியதும் நீஙகள அலன-
வரும் பாராளுமன்்றத்தின் 
தகௌரவ உறுப்பினர்க்ளாகக் 
கருதப்படுகின்றீர்கள. தகௌரவ 
உறுப்பினர் என்்ற தலலப்புக்கு 
மதிப்பளிக்கும் வலகயில் நீஙகள 

தபசுவதிலும், நடநதுதகாளவதிதலதய இது 
தஙகியுள்ளதுடன், சலபயிலும் இதுதவ பிர-
திபலிக்கி்றது. நான் பாராளுமன்்றத்துக்கு 
நுலையும்தபாது இப்படித்தான் கறறுக்-
தகாண்தடன். நூலகத்தில் பல புத்தகஙகல்ள 
வாசித்தும், மல்றநத காமினி திசாநாயக்க, 
ரணசிஙக பிதரமதாச, லலித் அத்துலத்மு-
தலி தபான்்ற தபச்சா்ளர்களின் ஊலரகல்ளப் 
பார்த்தும் தகடடும் ஒரு வாரகால தயார்ப்ப-
டுத்தலின் பின்னதர நான் முதன் முதலில் 
பாராளுமன்்றத்தில் உலரயாறறிதனன்.

ஜனாதிபதி க�ாள்� விளக� உ்ை விவாதம்

தமிழ் மக்களுக்கான சுபிடசமான எதிர்-
காலத்லத உருவாக்குவதறகு வடக்கு, 
கிைக்கு பாராளுமன்்ற உறுப்பினர்கள 
முன்வர தவண்டும் என்று அலைப்பு 
விடுத்துள்ள அலமச்சர் டக்்ளஸ ததவா-
னநதா, ஜனாதிபதியின் தகாளலக 
வி்ளக்க உலரயின் அர்த்தத்லதப் புரிநது 
தகாள்ள தவண்டுதமனவும் ததரிவித்-
துள்ளார்.

ஜனாதிபதி தகாடடாபய ராஜபக்ஷவின் 
தகாளலக வி்ளக்க உலர ததாடர்பாக 
தநறறு பாராளுமன்்றத்தில் நலடதபற்ற 

விவாதத்தில் கலநது தகாண்டு உலரயாறறும்தபாதத 
கடறத்றாழில் அலமச்சர் தமறகண்டவாறு ததரிவித்-
துள்ளார்.

இதன்தபாது ததாடர்நதும் உலரயாறறிய அலமச்சர் 
டக்்ளஸ ததவானநதா,

'ஜனாதிபதி தகாடடாபய ராஜபக்ஷவின் இநத ஆண்-
டிறகான ஆரம்ப உலர நாடடு மக்களுக்கு ஒளி வீசும் 
நம்பிக்லககல்ள விலதத்திருக்கி்றது.

வ்ளர்நது வரும் நாடாகிய இலஙலகத்தீவு தகாவிட 
19 காரணமாக எதிர்தகாளளும் சவால்கல்ள யதார்த்த-
மாக தனது உலரயில் ததளிவு படுத்தியுள்ளார்.

சக கடசி பாராளுமன்்ற உறுப்பினர்களின் சுயங-
கல்ள ஜனாதிபதி ஏறறுக்தகாண்டதும், தனக்கு வாக்-
களிக்காத மக்களுக்கும் தசலவகள ததாடரும் என்்ற 
அவரது தபருநதன்லம மிக்க கூறறுகளும் அவரது அர-
சியல் நிலலப்பாடலட பல்றசாறறி நிறகி்றது.

ஜனாதிபதி தனது உலரயில், இனவாதத்லத நிரா-
கரிக்கின்த்றாம் என்றும் நாடடில் வாழும் சகல பிர-
லஜகளும் தகௌரவத்துடன் வாழ்வதறகும், அவர்-
க்ளது அலனத்து உரிலமகல்ள பாதுகாப்பதறகும் 
நடவடிக்லக எடுத்து வருகின்த்றாம் என்றும் தி்றநத 
மனத்துடன் தனது நல்தலண்ணத்லத தவளிப்படுத்தி-
யுள்ளார்.

இநத விடயஙகள குறித்து சக தமிழ் கடசி தலலலம-
கள ஆழ்நது சிநதிக்க தவண்டும். அதன் அர்த்தத்லத 
புரிநது தகாண்டு அரசியல் தீர்வு குறித்து நம்பிக்லக-
தயாடு தசயலாற்ற முன்வர தவண்டும்.

அது மடடுமன்றி கடநத ஜனாதிபதி ததர்தலின் 
தபாது தகௌரவ தகாடடாபய ராஜபக் ஷ அவர்களிடம் 
நாம் உரிலமதயாடும் ததசிய நல்லிணக்க ஒழுஙகு 

முல்றயிலும் முன்லவத்த விடயஙகள 
குறித்தும் தனது உலரயில் ததரிவித்துள-
்ளலம எமக்கு நம்பிக்லகலய தருகின்-
்றது. காணாமல் தபாதனாருக்கு நீதியும் 
பரிகாரமும் வைஙகுதவாம் என ததரிவித்-
துள்ளார். சில்றயில் வாடும் லகதிகல்ள 
விடுவித்து வருவது குறித்து தபசியுள-
்ளார். அது மடடுமன்றி யுத்த காலத்தில் 
பாதுகாப்பு அலமச்சின் தசயலா்ளராக 
இருநததபாது, பலடயினரின் பயன்பாட-
டில் இருநத 90 வீதமான நிலஙகல்ள 
விடுவிப்பதறகு தான் முயறசி எடுத்தலம 

குறித்து தபசியுள்ளார்.
இதில் எனது பஙதகாடு 

பல்லாயிரம் ஏக்கர் தமிைர் 
நிலஙகல்ள அவர் விடுவித்து 
தநதிருக்கி்றார் என்பலத நான் 
கூறி லவக்க விரும்புகித்றன். 

இன்னமும் விடுவிக்கப்படாத நிலஙகல்ள விடுவிப்-
பதாகவும் அவர் தனது உலரயில் உறுதியளித்துள்ளார். 
அலனத்து மக்களின் எதிர்பார்ப்புக்கல்ளயும் நில்ற-
தவறறும் வலகயில் புதிய அரசியலலமப்பு உருவாக்-
கப்படும் எனவும் ததரிவித்துள்ளார்.

பயஙகரவாத தலடச்சடடத்தில் திருத்தஙகல்ள உரு-
வாக்கி வருவதாகவும் ததரிவித்துள்ளார். அதுமடடு-
மன்றி சர்வததச சமூகத்தினரால் முன்லவக்கப்படட 
அவதானிப்புகள குறித்தும்; நியாமான முடிவுகல்ள 
எடுப்தபாம் எனவும் நம்பிக்லக ததரிவித்துள்ளார்.

தமிழ் தபசும் மக்களின் எதிர்பார்ப்புகல்ள தனது 
உலரயில் யதார்த்தபூர்வமாக ததரிவித்திருக்கும் ஜனா-
திபதி, வடக்கு கிைக்கு நாடாளுமன்்ற உறுப்பினர்கள 
அரசியல் தவறுபாடுகல்ள தறகாலிகமாக தவிர்த்து 
விடடு, தான் எடுக்கும் வடக்கு கிைக்கு மக்களுக்-
கான  நடவடிக்லககளுக்கு ஆதரவு வைஙகுமாறும் 
தகடடுள்ளார். உலரலய முழுலமயாக படித்து முடித்-
தார்கத்ளா, அல்லது தசவி மடுத்தார்கத்ளா ததரியாது. 
அதில் ஒன்றும் இல்லல என்றும், குப்லப என்றும் 
வைலம தபால் கூச்சலிடத்ததாடஙகி விடடார்கள.

13 வது திருத்த சடடத்லத தும்புத்தடியால் கூட 
ததாடடும் பார்க்க மாடதடாம் என்று நிராகரித்து 
விடடு,.. இன்று சுடலல ஞானத்தில் அலததய தூசி 
தடடி இநதிய பிரதமருக்கு அனுப்பி லவத்தவர்கள 
இன்னும் பல ஆண்டுகள கழித்து ஜனாதிபதியின் 
இன்ல்றய தகாளலக பிரகடனஙகல்ளயும் தூசு தடடி 
பார்க்கக்கூடும். அரசியல் தவறுபாடுகல்ள ஒரு பு்றம் 
லவத்து விடடு வாருஙகள முன்தனாக்கி தசல்தவாம் 
என்றுதான் ஜனாதிபதி அவர்கள அலைப்பு விடுத்துள-
்ளார்.

வடக்கு, கிழக்கு பாராளுைன்ற உறுப்பினர்களுக்கு
அமைச்சர டக்்ளஸ் பகிரங்க அமழப்பு

சிறுத்ய�யின் ச்டைம் மீட்பு
பதுல்ள தினகரன் விதசட நிருபர்   

ெப்புத்தல்ள – பண்டாரவல்ள 
பிரதான பாலதயில் சிறுத்லத-
தயான்று தநறறு இ்றநது கிடநதுள -
்ளது. இதுகுறித்து, அப்பகுதி மக்கள  

வனஜீவராசிகள திலணக்க்ளத்-
திறகு அறிவித்துள்ளனர்.   

இ்றநதுள்ள சிறுத்லதலய வனஜீ-
வராசிகள திலணக்க்ளத்திறகு எடுத் -
துச் தசன்று, பரிதசாதலன நடாத்த, 

திலணக்க்ள உத்திதயாகத்தர்கள நட-
வடிக்லககல்ள எடுத்துள்ளனர்.   

ைாடுவோர் ைாடலாம்' : புதிய 
ைாடகர்களுக்கான இபச வேபட
(எம்.எஸ.எம்.ஸாகிர்)

கலலஸ்ரீ கலல மன்்றத்தின் ஏறபாடடில் 
கவியும் கலலயும் இலணநது வைஙகும் 
'பாடுதவார் பாடலாம்' புதிய பாடக, பாட-
கிகளுக்கான இலச நிகழ்ச்சி எதிர்வரும் 23 
ஆம் திகதி ஞாயிறறுக்கிைலம மாலல 05:30 
மணிக்கு தகாழும்பு விகாரமகாததவி பூஙகா 
அருகில் உள்ள குளிரூடடப்படட புதிய நகர 
மண்டபத்தில் இடம்தபறும்.

இநநிகழ்வில், பிரதமர் மஹிநத ராஜபக்ஷ-
வின் மத விவகாரஙகளுக்கான இலணப்புச் 
தசயலா்ளரும் சர்வததச இலசக் கல்விக்-
கான பயிறசி நிலலயத்தின் இலஙலகத் தூது-
வருமான அதிவண.பிதா அருடகலாநிதி 

எஸ. சநரு தபர்னாண்தடா 
முன்னிலல தகௌரவ அதிதி-
யாகக் கலநது தகாளகி்றார்.

 இலக்கியப் புரவலர் 
ொசிம் உமர் தலலலமயில் இடம்தபறும் 
இநநிகழ்வில், தயான் லஙகாவின் தலலவர் 
தகசவன் பத்மநாதன் பிரதம அதிதியாகக் 
கலநது தகாளவததாடு, தினகரன் பத்திரிலக-
யின் பிரதம ஆசிரியர் தத.தசநதில்தவலவர்,  

வீரதகசரி பிரதம ஆசிரியர் எஸ. ஸ்ரீகஜன்,  
தமிைன் பிரதம ஆசிரியர் சிவராஜா, ஸடார் 
தமிழ் வாதனாலி ததாலலக்காடசி ஊடக-
வியலா்ளரும் ஒலிபரப்பா்ளருமான எஸ.
நவநீதன் ஆகிதயார் ஊடக அதிதிக்ளாகவும் 
கலநது சி்றப்பிக்கின்்றனர். இலஙலகயின் 
பிரபல திலரயிலச, தமல்லிலசப்பாடகி 
எஸ.கலாவதி தகௌரவ அதிதியாகக் கலநது 
தகாளளும் இநநிகழ்வில், இலசயலமப்-
பா்ளர் கருப்லபயாப்பிளல்ள பிரபாகரன், 
இலசயலமப்பா்ளர் பசால் ஜின்னா, பிரபல 
ததபலா கலலஞர் ெரிதாஸ கண்ணா, 
பிரபல பாடகர் நவகம்புர கதணஷ், பிரபல 
பாடகி தமாறின் தஜனற, இலசயலமப்-
பா்ளர் தவராஜா எஸ.ரி. ததவா ஆகிதயார் 
'பாடுதவார் பாடலாம்' தபாடடியின் நடு-
வர்க்ளாகவும் கலநது தகாளகின்்றனர். 
நிகழ்லவ பிரபல சிதரஷ்ட அறிவிப்பா்ளர் 
கலலநிலா உலவஸ தசரீப்  மறறும் அமுதா 
ஆகிதயார் ததாகுத்து வைஙகுகின்்றனர்.

முனனிமை அருட்கைாநிதி  ்சந்ரு பபரனாண்டா:
தமைமை இைக்கியப் புரவைர ஹாசிம் உைர

மதப்பபாங்கமை முனனிடடு ்கணடி இந்து சி்ரஷட பாட்சாமை ைாணவர்கள் ைத்தியில்  
நமடபபற்ற பபாங்கல் 'பாமன அைங்காரப்்பாடடியும் வாழ்த்துைடல் தயாரிக்கும் ்பாட-
டியும் ்நறறு நமடபபற்றது. பபாங்கல் பாமன வாழ்த்துைடல்்கள் ்கண்காடசிமய பிரத-
ைஅதிதியா்க ்கைந்து ப்காணட ்கணடி ்கல்வி வைய ்்காடடக் ்கல்விப் பணிப்பா்ளர எஸ்.
தமிழ்ப்சல்வன ஆரம்பித்து மவப்பமதயும் பாட்சாமைஅதிபர பி.சிவக்குைார அருகில் 
இருப்பமதயும் ்காணைாம்.        படம்:நாவைப்பிடடி சுழறசி நிருபர

நாட்டினதும் மக�ளினதும் நலனன முககியம்

�ண்ணியமா� நடககுமாறு சபாநாய�ர் னவண்டுன�ாள



இலங்கைககைகான விமகான 
சே்ைககு  சமலும் ஐந்து 
விமகானஙகை்ை இ்ைத்-
துக ககைகாளைவுளைதகாகை 
எமிசேட்ஸ் நிறுைனம் அறி -
வித்துளைது. இதன் மூலம் 
ககைகாழும்புககு ைகாேகாந்தம் 26 
விமகான சே்ைகை்ை அது 
நடத்தவுளைது. இதில் மகா்லதீவில் இருந்து 
ககைகாழும்புககு தினேரி சே்ையும் உளை-
டஙகும். 2022 கெபேைரி 10 முதல் இந்த 
சமலதிகை சே்ைகைள கதகாடஙகைவுளைன. 
இலங்கையின் ைரத்தகைத் த்லநகைருககு ெய-
ணிகைள சமலும் கநகிழ்வுத்தன்்ம ககைகாணட 
ெயைத் கதரிவுகை்ை சமறககைகாளை இது 
ைழிய்மககும் என அந்த நிறுைனம் அறி-
வித்துளைது.

சமலதிகை சே்ைகைள கேவைகாய், 
வியகாழன், கைளளி, ேனி மறறும் ஞகாயிறு 
தினஙகைளில் இடம்கெறும். எமிசேட்ஸின் 
நுமு654 விமகானம் துெகாயில் இருந்து 10:35 
மணிககுப புறபெட்டு ககைகாழும்்ெ உளளுர 
சநேபெடி 16:25ககு ைந்த்டயும். மீணடும் 
ககைகாழும்பில் இருந்து   விமகானம் 22:05ககுப 

புறபெட்டு துெகாய் சநேப-
ெடி அடுத்தநகாள அதிகைகா்ல 
1:55ககு துெகா்ய கேன்ற்ட-
யும்.

“இலங்கை எமககு மிகைவும் 
முககியமகானசதகார ேந்்த. 
நகாட்டின் ைரத்தகைம் மறறும் 
சுறறுலகாத்து்ற்ய மீைக 

கைட்டி எழுபபுைதில் ஒரு முககிய ெஙகி்ன 
ைகிபெதில் நகாம் கெரு்ம அ்டகின் -
சறகாம். 2021இல் சுமகார இேணடு லட்ேம் ெய -
ணிகை்ை இலங்கை கைைரந்துளைது. டிேம்ெ -
ரிலும் ஜனைரியிலும் ெயணிகைளின் ைரு்கை 
உறேகாகைம் அளிபெதகாகைவும் உளைது” என்று  
இலங்கைககும் மகா்லதீவுககுமகான எமி -
சேட்ஸின் பிேகாந்திய முகைகா்மயகாைர ேந்தன 
டி சில்ைகா கூறினகார. “ககைகாழும்புககைகான 
விமகானஙகைளில் ஆேன ைேதிகை்ை அதிகை -
ரிககை முடிந்தது குறித்து  எமிசேட்ஸ் மகிழ்ச்சி 
அ்டகிறது. சமலதிகை விமகானஙகைளின் 
மூலம் ேேககுகைள மறறும் மருந்துப கெகாருள -
கைள செகான்ற அத்தியகாைசிய இறககுமதிகை -
ளுககைகான ைேதிகைள கூட்டபெடும்” என்று 
அைர சமலும் கூறினகார. (ெகா)
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க�ாழும்பு இராைநாதன் இந்து ை�ளிர் �ல்லூரியின் 41ஆவது ஸதாப� தினம் நநற்று (19) புதன்கிழமை �ல்லூரியில் அதிபர் திருைதி லலிதா ரவீந்ரராஜா தமலமையில் நமைபகபற்்றது. இந்நி�ழ்விற்கு பிரதைரின் இந்து ைத விவ�ார இமைபபாளர் �லாநிதி இராைசந்திர குருக்-
�ள் பாபுசர்ைா பிரதை அதிதியா�வும் சி்றபபு விருந்தினரா� ைாக்ைர் நிஷாந்தி பற்குைநாதன் ைற்றும் விநசை விருந்தினரா� ைாக்ைர் சரணயா லிஙந�ஷவரன் ஆகிநயார் �லந்து க�ாணைனர். இவர்�மள அதிபர் ைற்றும் ஆசிரியர்�ள் அமழத்து வருவமதயும் 41ஆவது ஆணடு 
பூர்த்திமய குறிக்கும் ந�க் அதிபர், ஆசிரியர்�ளால் கவடைபபடுவமதயும், பமழய ைாைவர் சங�த்தினரால் கவளியிைபபடை விநசை ஸதாப� தின ைலரின் முதற்பிரதிமய அதிபர் லலிதா ரவீந்திரராஜா பிரதை அதிதிக்கு வழஙகுவமதயும் பைங�ளில் �ாைலாம்.

தம்புளை தினகைேன் நிருெர

அேே ஊழியரகைளுககு கைகாலத்திற-
குக கைகாலம் இடமகாறறஙகைள கெறறுக 
ககைகாடுககைபெட சைணடுகமன அேே 
தகாென விதிகசகைகா்ையில் மிகைவும் 
கதளிைகாகைக குறபபிடபெட்டுளை 
நி்லயில் மத்திய மகாகைகாை அேே 
சே்ையகாைரகைளுககு இதுை்ே-
யில் இடமகாறறஙகை்ைப கெறறுக 
ககைகாடுபெதில்  மகாகைகாை அேே சே்ை 
ஆ்ையகைம் தயககைம் கைகாட்டி ைருை-
தகாகை மத்திய மகாகைகாை ஆளுநர ேட்டத்-
தேணி லலித் யூ கைமசகை கதரிவித்தகார. 

ஆளுநர அலுைலகைத்தில் இடம் 
கெறற ஊடகைவியலகாைரகைளுடனகான 
ேந்திபபின் செகாது அைர இக கைருத்-
துககை்ை கைளியிட்டகார. அைர 
கதகாடரந்து கூறு்கையில் சமலும் 
கதரிவித்ததகாைது;

    அேே தகாெனக சகைகா்ையில் விதந்-
து்ேககைபெட்டுளைைகாறு கைகாலத்திற-
குக கைகாலம் அேே ெணியகாைரகைளின் 
இடமகாறறஙகைள இடம் கெற சைண-
டுகமன தகாம் மகாகைகாை அேே சே்ை 

ஆ்ையகைத்திடம் கதரிவித்-
திருந்தசெகாதிலும் ஏசதனும் 
சில அழுத்தஙகைள மறறும் 
த்லயீடுகைள கைகாேைமகாகை 
உரிய மு்றயில் அ்ை 
இடம் கெறவில்்ல எனத் 
கதரிகின்றது. 

ஐந்து (05) ைருடஙகைளுககு 
அதிகை கைகாலமகாகை ஒரு நிறு-
ைனத்தில் கைட்மயகாறறும் அேே 
ஊழியர ஒருைர இடமகாறறம் கேய்-
யபெட சைணடும் என அேே தகாென 
விதிக சகைகா்ையில் மிகைவும் கதளிைகா-
கைக குறிபபிடபெட்டுளை செகாதிலும் 
அேசியல் கைகாேைஙகைள அல்லது 
கநருஙகிய நட்புரி்ம செகான்ற சில 
கைகாேைஙகைைகால் அவ விடமகாறறஙகைள 
மு்றயகாகை இடம் கெறுைதில்்ல.

மகாகைகாை ே்ெ அேே அதிகைகாரிகைள 
மறறும் ஊழியரகைளுககு இடமகாற-
றம் கெறறுக ககைகாடுபெதறகைகான 
முழு்மயகான அதிகைகாேத்்த நகான் 
ெதவிககு ைந்தவுடன் அேே சே்ை 
ஆ்ையகைத்திறகுப கெறறுக 
ககைகாடுத்திருந்சதன். 05 ைருடஙகை-

ளுககு சமல் ஒருைர ஒசே 
நி்லயத்தில் ெணி புரிந்து 
ககைகாணடிருந்தகால்  அத்த-
்கைசயகாருககு இடமகாறறம் 
கெறறுக ககைகாடுககைபெட 
சைணடுகமன அேே தகாென 
விதிக சகைகா்ையில் குறிபபி-
டபெட்டுளைது. மககைளின் 
சமம்ெகாட்டிறகைகாகை மகாத்திே-

மன்றி அேே ெணியகாைரகைளின் சமம்-
ெகாட்டிறகைகாகைவுசம அவைகாறு கதரி-
விககைப ெட்டுளைது.

 அேே அதிகைகாரிகைளுககும் அேே ெணி-
யகாைரகைளுககும் இவைகாறகான இட 
மகாறறஙகைள கெறறுக ககைகாடுககைபெ-
டும் செகாது அைரகைள கைவசைறு 
இடஙகைளில் கைவசைறு பிேசதேங-
கைளில் தத்தமது அறி்ையும் ஆறற-
்லயும் மறறும் அனுெைஙகை்ையும் 
விருத்தி கேய்து ககைகாளைதறகு ைகாய்ப-
புககை்ை உணடுெணணும்.

 எனினும் இவவிடமகாறறத் திட்டங-
கைள மு்றயகாகை அமுல் ெடுத்தகா்ம 
குறித்து ைருந்துகிசறன் எனவும் கதரி-
வித்த ஆளுநர,  மத்திய மகாகைகாைத்தில் 

ெல ைருட கைகாலமகாகைசை இடமகாறறத் 
திட்டம் மு்றயகாகை இதுை்ேயில் 
அமுல்ெடுத்தப ெடவில்்ல. 

05 ைருடஙகைளுககு ஒரு தட்ை 
ைழஙகைபெடும் இவ இடமகாறறங-
கை்ை மறுககைகாது, அழுத்தஙகை்ை ஏற-
ெடுத்தகாது ஏறறுக  ககைகாளை சைண-
டியது அேே சே்ையகாைரகைளின் 
கைட்மயும் கெறுபபுமகாகும்.

     தமககைகான இடமகாறறத்்த ஏறறுக 
ககைகாளைகாத அேே சே்ையகாைரகைளின் 
மகாதகாந்த சைதனத்்த இ்ட நிறுத்-
துைதறகு ேட்டத்தில் இடமுளைது. 
சிலருககு ெல்சைறு பிேச்சி்னகைள 
இருபெ்த அறிசைன். 

இடமகாறறத்்த இேத்துச் கேய்து 
ககைகாளைதறகு அேே ெணியகாைரகைள 
ெகாரிய முயறசிகை்ை சமற ககைகாள-
கின்றனர. 

தமககு ஏசதனும் ஓர உடற 
சகைகாைகாறு ேம்ெந்தமகான கைகாேைங-
கை்ை முன் ்ைககின்றனர. இட-
மகாறறத்்த அமுல்ெடுத்து்கையில் 
ெல்சைறு கநருககைடிகை்ை எதிர 
சநகாககை சைணடியுளைது என்றகார.

அரச பணியாளர்களுக்கு இடமாற்றங்கள் 
வழங்காமமயினால் மமாசடி்கள் அதி்கரிப்பு    திறபெ்ன தினகைேன் நிருெர 

மகைகாைலி "டி " ைலயத்திறகு உட் -
ெட்ட கெகாலன்னறு்ை மகாைட்ட 
கமதிரிகிரிய பிேசதேத்தில் ைசிக-
கும் சுமகார 12 ஆயிேத்து 500 விை-
ேகாயக குடும்ெஙகை்ை இலககைகாகைக 
ககைகாணடு கதன்னங கைன்றுகை்ை நடு -
ைதறகைகான சை்ல திட்டகமகான்று 
தறேமயம் சமற ககைகாளைபெட்டு 
ைருகின்றது. மகைகாைலி அதிகைகாே 
ே்ெ, கதன்்ன உறெத்தி நி்லயம் 
ஆகியன இ்ைந்து இவ சை்லத் 
திட்டத்்த ந்டமு்றபெடுத்தி-
யுளைது.

இதன் முதற கைட்ட சை்லயகாகை 
25 ஆயிேம் கதன்னங கைன்றுகைள 
இஙகுளை கெகாது மககைளுககு விநி-
சயகாகிககைபெட்டுளைன. மகைகாைலி 

அதிகைகாே ே்ெ இதறகைகாகை 40 இலட்-
ேம் ரூெகா ெைத்்த ஒதுககீடு கேய் -
துளைது.

இது தவிே கமதிரிகிரிய பிேசதே 
மீகைஸ்கைை, விசூபுே, சூரியபுே 
ஆகிய விைேகாய கிேகாமஙகைளில் 
ைசிககும் விைேகாய குடும்ெஙகைளுக -
கும் இதன் கீழ் கதன்னஙகைன்றுகைள 
ஏறகைனசை ைழஙகி்ைககைபெட் -
டுளைன. இேகாஜகாஙகை அ்மச்ேர 
சிரிெகால கைம்லத் த்ல்மயில் இவ 
சை்லத்திட்டம் ஆேம்பித்து ்ைக -
கைபெட்டுளை்ம குறிபபிடத்தக -
கைது.

நகாட்டின் கதன்்ன உறெத் -
தி்ய அதிகைரிககும் சநகாககில் இவ 
சை்லத் திட்டம் தறேமயம் முன் -
கனடுககைபெட்டு ைருகின்ற்ம 
விசேட அம்ேமகாகும்.  

மமதிரிகிரிய பிரமேசத்தில்...  
மேனனங்கனறு்கள் நடுவேறகு
விமசட மவமைத்திடடம்

புத்தைம் தினகைேன் நிருெர

புத்தைம் ெகுதியில் பிடிக-
கைபெட்ட ம்லபெகாம்்ெ 
தபசெகாை ேேைகாலயத் -
தில்  விடுவிபெதறகைகாகை  
முறெட்ட  ைனஜீைேகாசி -
கைள தி்ைககைை ைலய 
க ெ கா று ப ெ தி கை கா ரி ் ய  
ம்லபெகாம்பு தீணடிய-
தகால் அதிகைகாரி கைகாயத்துக -
குளைகாகியுளைகார.

புத்தைம் ெகுதியில் 
ஞகாயிறு (16) இேவு சதகாட் -
டகமகான்றுககுள  உட்பு-
குந்த  ம்லபெகாம்்ெ 
அைதகானித்த அபெகுதி 
மககைள அத்ன உயிருடன் பிடித்து 
ைனஜீைேகாசிகைள கைட்டுபெகாட்டுப 
பிரிவு அலுைலகைத்தில் ஒபெ்டத்-
துளைனர.

இவைகாறு ஒபெ்டககைபெட்ட 
ம்லபெகாம்்ெ ேேைகாலயத்தில் 
விடுவிபெதறகைகாகை கைடும் பிேயத்த -
னத்திறகு மத்தியில் பிடிபெதறகு 
முறெட்டசை்ை புத்தைம் ைனஜீை-
ேகாசிகைள தி்ைககைை ைலய கெகாறுப -
ெதிகைகாரி்ய ம்லபெகாம்பு தீணடி-
யுளைது.

இதனகால் ்கையில் கைகாயம் ஏறெட் -
டுளைதகாகை கதரிவித்த ைனஜீைேகாசி -

கைள தி்ைககைை அதிகைகாரிகைள, 
குறித்த ம்லபெகாம்்ெ தபசெகாை 

ேேைகாலயத்தில் விடுவித்ததகாகைவும் 
கதரிவித்தனர. குறித்த ம்லப-
ெகாம்பு சுமகார 9 அடி நீைமு்டயதகாகை 
கைகாைபெடுைதகாகைவும் ைனஜீைேகாசி-
கைள அதிகைகாரிகைள கதரிவித்தனர.

ெகாம்புகை்ைப ெகாதுகைகாபெகாகை பிடிப-
ெதறகைகான உரிய உெகைேைஙகைள 
தம்மிடம் இல்லகா்மயினகாசலசய 
ம்லபெகாம்பு தீணடுதலுககு உளைகா-
கியதகாகைவும் புத்தைம் ைனஜீைேகாசி-
கைள கைட்டுபெகாட்டுப பிரிவினர கதரி-
வித்தனர.

மலைப்பாம்பு தீண்டியதில் 
அதிகபாரி ்ைத்த கபாயம்

அநுேகாதபுேம் சமறகு தினகைேன் நிருெர

அநுேகாதபுேம் மகாைட்டத்தில் 
அ்மந்துளை சதகாட்டஙகைளில் அச்-
சுறுத்தலுககு உளைகான மகானகா புதர -
கை்ை  கைட்டி அதன் மூலம் கைடதகாசி 
உறெத்தி கதகாழிலகாைரகை்ை   ஊக-
குவிபெதறகு  7 மில்லியன்  ரூெகா 
ைழஙகைபெடவுளைதகாகை  அநுேகாதபு-
ேம் மகாைட்ட கேயலகை திட்டமிடல் 
ெணிபெகாைர  சுகைத் நயனகாநந்த கதரி-
வித்தகார.

குறித்த திட்டத்திறகு ேமுரத்தி 
ம்ன கெகாருைகாதகாே சமலகாண்ம 
நிதி, சுயகதகாழில் மறறும்  ைணிகை  
அபிவிருத்தி இேகாஜகாஙகை அ்மச்சு 
மூலம்   நிதி ைழஙகைபெட்டுளைது.

இேகாஜகாஙகை்ன பிேசதே கேயலகை 
அலுைலகைத்தில் நிறுைபெட்டுளை 
கேைெகாகயகா உறெத்தி ேஙகைத்தின் 

ஊடகாகை கதகாழிலகாைரகைளுககு நிதி 
ைழஙகைபெடவுளைன. கைடதகாசியின் 
ேகாத்தியமகான தன்்மயி்ன சமம்-
ெடுத்த சத்ையகான கதகாழில்நுட்ெ 
இயந்திேம் எதிரகைகாலத்தில் ைழஙகுை-
தறகு எதிர ெகாரககைபெட்டுளைது.

சமலும் ேஜேட்ட ெகுதியில் உளை 
குைஙகை்ை ஆககிேமித்துளை 
நீரைகாழ் தகாைேஙகைைகான  ஜென்ஜ-
ெே, ேல்பீனியகா, தூஙகும் கி்ை  
என்ென இதறகைகாகை உெசயகாகிககைபெ-
டவுளைன.அந்த புதிய உறெத்திககு 
சத்ையகான நிதி மறறும் ஏ்னய 
அடிபெ்ட ைேதிகை்ையும் ேமுரத்தி 
அ்மச்சு ைழஙகைவுளைது.

ைட மத்திய மகாகைகாைத்தின் அடிப -
ெ்ட ைேதிகைள கதகாடரபில் கைணடறி -
ைதறகு ைரு்கை தந்த சீன தூதுக குழு-
வினர குறித்த தயகாரிபபு திட்டத்்த   
ெகாேகாட்டியுளைனர.

்கடோசி உறபத்தி மோழிைாளர்கமள 
ஊக்குவிக்்க அரசு 07 மில். ஒதுக்கீடு

அநுேகாதபுேம் தினகைேன் நிருெர                                              

அநுேகாதபுேம் ெகுதியில் இடம்-
கெறறதகாகை கூறபெடும் ெல 
ககைகாள்ைச் ேம்ெைஙகைளுடன் 
கதகாடரபுடய ேந்சதகை நெரகைள 
மூை்ே அநுேகாதபுேம் கெகாலிஸகார 
்கைது கேய்துளைனர.

 சில தினஙகைளுககு முன்னர அநுேகா-
தபுேம் ெகுதியிலுளை விடுதிகயகான் -
றுககுள உட்புகுந்து ெைம் மறறும் 
தஙகை ந்கைகை்ை ககைகாள்ையடித்த 
ேம்ெைம் கதகாடரபில் கெகாலிஸ் 
நி்லயத்திறகு கி்டத்த மு்றப -
ெகாட்டி்ன கதகாடரந்து விேகாே்ை -
கை்ை சமறககைகாணடு ைந்த குறறத்-
தடுபபு பிரிவு கெகாலிஸகார,  சநறறு 
முன்தினம் (18) மகா்ல ேந்சத நெர-
கைள மூை்ே ்கைது கேய்துளைனர. 

்கைது கேய்யபெட்டைரகைள 
35,42,24 ையது்டய அநுேகாதபு -
ேம் ஜயசிரிபுே, விஜயபுே மறறும் 
அநுேகாதபுேம் கைைஞ்சிய ெகுதிகை்ை 
ைசிபபிடமகாகை ககைகாணடைரகைள 
என்ெது ஆேம்ெகைட்ட கெகாலிஸ் 
விேகாே்ைகைளில் இருந்து கதரிய -
ைந்துளைது. 

ேந்சதகை நெரகைளிடம் கெகாலிஸகார 
சமறககைகாணட சமலதிகை விேகாே்ை -
கைளின் செகாது அநுேகாதபுேம் ெகுதி-
யில் இடம்கெறற ககைகாள்ைகைள 
மறறும் வீதியில் கேல்லும் கெணகை-
ளு்டய தஙகை ேஙகிலிகை்ை அறுத்த 
ேம்ெைஙகைள என்ெைறறுடன்  ்கைது 
கேய்யபெட்ட மூைரும் கதகாடரபு 
ெட்டுளைகாரகைள என்ெது  சமலதிகை 
விேகாே்ைகைளில் இருந்து கதரியைந்-
துளைது.

ககபாளலளைச் சம்்வஙகளுடன் 
க்தபாடர்புலடய மூவர் லகது

மத்திய மாகாண ஆளுநர் தெரிவிப்பு

சீனன்சகைகாட்்ட ெகாஸிய்யதுஷ் ஷகாது -
லிய்யகா மறறும் ககைகாழும்பு அத்தியகா-
யத்துஷ் ஷகாதுலிய்யகா இகைகான்கைள 
இ்ைந்து நடகாத்தும் ஸலைகாத் மஜ்லி -
ஸின் 100ஆைது மஜ்லிஸ் திஙகைட் கிழ்ம 
(17) ககைகாழும்பு, அத்தியகாயத்துஷ் ஷகாது-

லிய்யகா த்ல்மயகைத்-
தில் கைகு சிறபெகாகை 
ந்டகெறறது.  

செருை்ை, சீனன்-
சகைகாட்்ட்ய ்மயமகா-
கைக ககைகாணடு இயஙகி-
ைரும் ெகாஸிய்யதுஷ் 
ஷகாதுலிய்யகா அ்மபபு, 
ஷகாதுலிய்யகாத் தரீககைகா-

வின் அடிபெ்டயகான அமல்கை்ை முன்-
கனடுத்து தூய சநகாகசகைகாடு திகர, அவேகாத் 
மஜ்லி்ஸ சீனன்சகைகாட்்ட ெகுதிகைளில் 
முன்கனடுத்து ைருகின்றது.  

சமறெடி நிகைழ்வில் செருை்ை பிேசதேத்-
்தச் சேரந்த கெருந்திேைகான ஷகாதுலிய்யகா 
இகைகான்கைள கைலந்து ககைகாணடசதகாடு ஷகாது-
லிய்யகா தரீககைகாவின் ஆேம்ெ கைகாலம் முதல் 
இன்றுை்ேயுளை ஸில்ஸிலகா கெயரப 

ெட்டியலின் முதல் 
பிேதி்ய இந்நிகைழ்-
வில் அத்தியகாயத்-
துஷ் ஷகாதுலிய்யகா 
த்லைர எஸ்.
சஜ.எம். ஆபதீன் 
ெகாஸியத்துஷ் ஷகாது-
லிய்யகா்ைச் சேரந்த 
இெகாதுல்லகா ஷகாபி-
யிடம் ்கையளித்து 
்ைத்த்ம விசேட 
அம்ேமகாகும்.  

ககபாழும்பில் நலடக்ற்ற 
100வது ஸைவபாத மஜ்லிஸ்

இலங்கககான விமான சே்ையில்

ஐந்து விமானங்கமள இமைத்துள்ள எமிமரடஸ்
வாராந்ேம் 26 விமான மசமவ்கள் ஆரம்பிப்பு
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ஆஸியில் க�ொர�ொனொ  
அவச� நிலை உசசம்

அவுஸ்திரேலியாவில் அடுத்த 
சில வாேங்களில் இன்னும் கூடு -
்தலார�ார் க்காரோ�ா வவேஸ் 
க்தாற்ால் உயிரிழக்கக கூடும் என்று 
அஞ்சப்படுகி்து.  

அஙகு ஒமிகரோன் ர�ாயப்பேவல் 
ர�ா்ச�ாகியுள்ளது. �ருததுவ�-
வ�்கள மீ்தா� சுவ� அதி்கரிததுள-
்ள்தால் விகரடாரியா �ாநிலததில் 
அவ்சேநிவல ர்காட் பிேவுன் என்் 
அ்ளவுககு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.  

வழக்க�ா்க, இயறவ்கப ர்பரிடர், 
க்பரிய அ்ளவில் �க்கள உயிரிழக-
கும் ்சம்்பவங்கள ஆகியவறறின்-
ர்பார்த அவ்சேநிவல இந்த அ்ளவுககு 
உயர்த்தப்படும்.  

அணவட �ாநில�ா� நியூ க்ச்ளத 
ரவல்ஸில், சு்கா்தாேததுவ் ஊழியர் 
்பற்ாககுவ்வய எதிர்தது ்தாதியர் 
ஆர்ப்பாட்டததில் ஈடு்பட்ட�ர்.  

வவேஸ் க்தாற்ால் �ருததுவ -
�வ�யில் சிகிசவ்ச க்பறுரவார் 
எணணிகவ்க உயர்நதிருந்தா-
லும், ர�ாயப்பேவரலாடு வாழும் 
முடிவவ அவுஸ்திரேலியா நியாயப -
்படுத்த முயல்கி்து.   மி்த�ா� அறி -
குறி்கவ்ளக க்காணட ஒமிகரோன் 
வவ்கவயயும் ்தடுபபூசி ர்பாட்டுக-
க்காணரடார் எணணிகவ்கவயயும் 
அது சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.     

தலிபொன�ள் முஸ்லிம்  
நொடு�ளிடம் ர�ொரிகல�

ஆப்கானில் ஆட்சிவய வ்கப்பற -
றிய ்தலி்பான்்கள ்த�து அேவ்ச அங-
கீ்கரிககும்்படி முஸ்லிம் �ாடு்களுககு 
ர்காரிகவ்க விடுததுள்ளது.   

“எ�ககு உததிரயா்கபூர்வ அஙகீ்க -
ேம் அளிப்பதில் முன்னின்று க்சயற்ப-
டும்்படி முஸ்லிம் �ாடு்களிடம் �ான் 
அவழபபு விடுகின்ர்ன். பின்�ர் 
எம்�ால் விவேவா்க முன்ர�ற்ம் 
அவடய முடியும் என்று �ான் �ம்-
புகிர்ன்” என்று ்தலி்பான் அேசின் 
பிே்த�ர் முஹ�து ஹ்சன் அகுணட் 
ர�றறு ்காபுலில் �டந்த க்சயதியா்ளர் 
்சநதிபபில் க்தரிவிததுள்ளார்.   

்தலி்பான் அேவ்ச இதுவவே எந்த 
�ாடும் அஙகீ்கரிக்கவில்வல. இ்தறகு 
முன்�ர் 1996 �றறும் 2001 வவே 
ஆட்சியில் இருந்த ்தலி்பான்்கள 
ர�ா்ச�ா� �னி்த உரிவ� மீ்ல்்க-
ளில் ஈடு்பட்ட்தா்க குற்ம்்சாட்டப-
்பட்டது.   

மி்தவா்த ர்பாககுடன் ஆட்சி 
புரிவது ்பறறி அந்த அவ�பபு 
வாககுறுதி அளித்தர்பாதும் அே்ச 
ரவவலவாயபபு்களில் இருநது 
க்பண்கள க்பரும்்பாலும் விலக்கப -
்பட்டிருப்பர்தாடு க்பண்களுக்கா� 
இேணடாம் நிவல ்பாட்சாவல்கள 
க்தாடர்நது மூடப்பட்ட நிவலயில் 
உள்ள�.    57 �ாடு்கவ்ளக க்காணட 
இஸ்லாமிய ஒததுவழபபு அவ�பபு 
்தலி்பான் அேவ்ச அஙகீ்கரிப்பவ்த 
்கடந்த �ா்தம் நிோ்கரித்தவ� குறிபபி-
டத்தவ� குறிபபிடத்தக்கது.     

'க�ொர�ொனொ இன்னும் முடியவில்லை'
உலை�ச் சு�ொதொ� அ்ைப்பு எச்்சரிக்�
க்காரோ�ா க்பருநக்தாறறு முடிவவ 

க�ருஙகி உள்ள்தா� கூறறுத க்தாடர்பில் 
உல்கத ்தவலவர்்கவ்ள உல்க சு்கா்தாே அவ�ப-
பின் ்தவலவர் கடட்ரோஸ் அ்தக�ாம் க்கபரி-
ரய்சஸ் எச்சரிகவ்க விடுததுள்ளார்.   

புதி்தா்க ஆதிக்கம் க்சலுததிவரும் ஒமிகரோன் 
திரிபு மி்த�ா�து �றறும் வவேஸ் மீ்தா� அசசு-
றுத்தவல அ்கறறும் எ� முடிவுககு வருவ்தறகு 
எதிோ்க க்கபரிரய்சஸ் ்கருதது கவளியிட்டுள-
்ளார்.   

சில ஐரோபபிய �ாடு்களில் க்காரோ�ா 
க்தாறறு ்சா்தவ� அ்ளவுககு அதி்கரிததிருககும் 
நிவலயிரலரய அவர் இந்த எச்சரிகவ்கவய 
விடுததுள்ளார்.   

பிோன்ஸில் ்கடந்த க்சவவாயககிழவ� சு�ார் 
அவே மில்லியன் புதிய க்தாறறு ்சம்்பவங்கள 
்பதிவாகியுள்ள�.   

கெனிவாவில் உள்ள உல்க சு்கா்தாே அவ�ப-
பின் ்தவலவ�ய்கததில் க்சயதியா்ளர் �ா�ாட்-
டில் ர்பசிய க்கபரிரய்சஸ், ்கடந்த வாேததில் 
ஒமிகரோன் திரிபு உலக்கஙகும் 18 மில்லியன் 
புதிய க்தாறறு ்சம்்பவங்களுககு ்காேண�ாகியுள-
்ளது என்்ார்.   

்சோ்சரியா்க இந்தத திரிபு குவ்ந்த தீவிேதவ்த 
கவளிப்படுததுவ்தா்க ஆ்தாோங்கள கவளியிடப-
்பட்டர்பாதும், இது மி்த�ா� ர�ாயப ்பாதிபவ்ப 
க்காணடது என்று கூறுவது ்தவ்ா்க வழி�டதது-
வ்தா்க இருககும் என்று அவர் குறிபபிட்டார்.   

“ஒமிகரோன் �ருததுவவ�யில் அனு�திக்கப-

்படுவது �றறும் உயிரிழபபு்களுககு ்காேண�ாவ-
ர்தாடு தீவிே�ற் க்தாறவ் க்காணடர்பாதும் 
சு்கா்தாே வ்சதி்கவ்ள க�டுக்கடிககு உள்ளாககுகி-
்து என்்பது ்தவறில்வல” என்றும் அவர் குறிப-
பிட்டார்.   

ஒமிகரோன் திரிபின் அ்சா்தாேண�ா� அதி-
்கரிபபி�ால் புதிய திரிபு்கள ர்தான்் வாயபபு 
இருப்ப்தாரலரய பின்க்தாடர்்தல் �றறும் �திப-

பீடு ர�றக்காள்ளல் க்தாடர்நது தீர்க்க�ா�்தா்க 
உள்ளது என்று உல்கத ்தவலவர்்கவ்ள அவர் 
எச்சரித்தார். 

ர�லும், "்தடுபபூசி க்சலுத்தப்பட்டுள்ள 
விகி்தம் குவ்வா்க உள்ள ்பல �ாடு்கவ்ளப 
்பறறி �ான் குறிப்பா்கக ்கவவலப்படுகிர்ன். 
ஏக�னில், �க்கள ்தடுபபூசி ர்பாடா்த்தால், 
்கடுவ�யா� ர�ாய �றறும் உயிரிழபபு 

அ்பாயம், ்பல �டஙகு அதி்க�ா்க உள்ளது," 
என்று அவர் கூறி�ார். உல்க சு்கா்தாே அவ�ப -
பின் அவ்சேநிவல �டவடிகவ்க்களுக்கா� 
பிரிவின் ்பணிப்பா்ளர் கடாகடர் வ�க ேயான், 
''ஒமிகரோனின் ்பேவல் அதி்கரிப்பது, �ருதது -
வ�வ�யில் ர்சர்க்கப்படுரவார் �றறும் உயிரி -
ழபர்பாரின் எணணிகவ்கவய அதி்கரிக்க வழி -
வகுககும். குறிப்பா்க குவ்வா� �க்களுகர்க 
்தடுபபூசி ர்பாட்டுள்ள �ாடு்களில் இது அதி்க -
�ா்க இருககும்,'' என்று எச்சரித்தார்.

புதிய ஒமிகரோன் திரிபு ்பேவுவ்தால் 
ஐரோப்பா முழுவதும் புதிய க்காரோ�ா 
வவேஸ் க்தாறறு்கள அதி்கரிதது வருகின்்�.  

கடன்�ார்ககில், க்சவவாயககிழவ� 
அன்று 33,493 ர்பர் க்காவிட்--- க்தாறறுககுப 
்பாதிக்கப்பட்ட�ர். அர்தர�ேததில் இத்தாலி -
யில் சு்கா்தாே அதி்காரி்கள 228,179 ர்பருககு 
க்தாறறு ்பாதிபபு உள்ள்தா்கப ்பதிவு க்சய -
துள்ள�ர். இ்தறகு முநவ்தய �ாளின் எண -
ணிகவ்க, 83,403 ஆ்க இருந்தது.   இ்தறகிவட -
யில், பிோன்ஸ் க்சவவாயககிழவ� 464,769 
ர்பருககு ர�ாயதக்தாறறு இருப்பவ்தப ்பதிவு 
க்சய்தது. திங்கட்கிழவ�யன்று, 102,144 
ர்பருககு க்காரோ�ா க்தாறறு இருந்தது. 
ஒரே �ாளில் �ான்கு �டஙகு அதி்க�ா்கத 
க்தாறறுப ்பேவல் நி்கழ்நதுள்ளது. ர�ாயத -
க்தாறறு்கள இபர்பாது வாோநதிே ்சோ்சரியா்க 
ஒரு �ாவ்ளககு 3,00,000 என்் எணணிகவ்க -
வயக ்கடநதுள்ள�.     

ட�ொங்ொவில் எரிமலை  
சொம்பலை நீக் முயற்சி

்பசிபிக க்பருங்கட -
லுககு அடியில் �டந்த 
எரி�வல கவடிபவ்ப 
க்தாடர்நது ஏற்பட்ட 
சு�ாமியால் ்பாதிக்கப-
்பட்ட கடாங்கா தீவின் 
வி�ா�நிவலயததில் 
்படிநதுள்ள எரி�வலச 
்சாம்்பவல நீக்க மீட்பு-
்தவிக குழுக்கள தீவிே-
�ா்க முயறசி க்சயது 
வருகின்்�.  

உணவு, குடிநீர் 
�றறும் பி் அடிப-
்பவட க்பாருட்்கவ்ள 
வி�ா�ம் மூலம் 
க்காணடு க்சல்லும் 
்பணி்கள இ்த�ால் ்தா�்தம் அவடந-
துள்ள�.  

்கடந்த ்சனிககிழவ� எரி�வல 
கவடிபபுககு பின் �டந்த சு�ாமி-

யால் ்பாதிக்கப்பட்டவர்்களுககு 
உ்தவ நியூசிலாநது �றறும் அவுஸ்-
திரேலியா ஆகிய �ாடு்கள ்கப்பல்-
்கவ்ள அனுபபியுள்ள�.  

சு�ாமி ்காேண�ா்க 
கடாங்காவில் மூவர் 
உயிரிழநதுள்ள்தா்க க்சய -
தி்கள க்தரிவிககின்்�. 
அதில் பிரிட்டன் �ாட்டு 
க்பண ஒருவரும் அடங-
குகி்ார்.   

எரி�வல கவடிப்பால் 
உணடா� புவ்க 20 கிரலா 
மீற்ர் உயேததுககு எழும் -
பியது என்று கடாங்கா 
அேசு க்தரிவிககி்து.  

்பாதிக்கப்பட்ட தீவு்க -
ளுககு நீர் �றறும் உணவு 
ஆகிய அவ்சே உ்தவி-
்கவ்ள ஏறறிய கடாங்கா 
்கடற்பவட ்கப்பல்்கள 

அனுப்பப்பட்டுள்ள�. ர�ா்ச�ா்க 
்பாதிக்கப்பட்ட ்பகுதி்களில் இருநது 
�க்கவ்ள கவளிரயறறும் �டவடிக -
வ்க்களும் ஆேம்பிக்கப்பட்டுள்ள�.     

வாக்குறுதியை நியைவவறை
தலிபான்களுக்கு அழுததம்

்தங்கள நிதி ஆ்தாேங-
்கள முடக்கப்படா�ல் 
இருக்க ரவணடு�ா-
�ால் ்தம் வாககுறுதி்க-
ளில் சிலவறவ்யாவது 
்தலி்பான்்கள நிவ -்
ரவற் ரவணடும் என்று 
ஐககிய �ாடு்கள அ்கதி்க-
ளுக்கா� உயர்ஸ்்தானி்க-
ோலயததின் ஆவணயா-
்ளர் பிலிபர்பா கிேணடி 
க்தரிவிததுள்ளார்.   

ஆ ப ்க ா னி ஸ் ்த ான் 
க்பண்களும் சிறுமி்களும் ்பாட-
்சாவலககு க்சல்ல அனு�திக்க 
ரவணடும், சிறு்பான்வ�யி�ர் பிேதி-
நிதிததுவப்படுத்தப்படல் ரவணடும் 
என்றும் அவர் குறிபபிட்டுள்ள்தா்க 
“ரடாரலா நியூஸ்“ க்தரிவிததுள்ளது.   

்கடந்த வருடம் ஓ்கஸ்ட் �டுப்பகு -

தியில் ஆப்கானிஸ்்தாவ� ்தலி்பான்-
்கள வ்கப்பறறியவ்தத க்தாடர்நது, 
ஆப்கானிஸ்்தானின் க்சாததுக்களில் 
சு�ார் 10 பில்லியன் கடாலர்்கவ்ள 
அக�ரிக்கா முடககியர்தாடு இஸ் -
லாமிய எமிரேட் மீது க்பாரு்ளா்தாேத 
்தவட்கவ்ளயும் விதிததுள்ளது.    

்பைஸ்தீனர் வீடல� இடித்தது இஸ்்ரேல்
கிழககு கெரூ்சலததின் உணர்-

வுபூர்வ�ா� கெயக கெர்ோஹ் 
்பகுதியில் ்பலஸ்தீ� குடும்்பம் 
ஒன்றின் வீட்வட இஸ்ரேலிய 
க்பாலிஸார் ர�றறு இடிதது 
்த்கர்ததுள்ள�ர்.   

கெயக கெர்ோஹ்வில் இருக-
கும் ஏவ�ய ்பலஸ்தீ� குடும் -
்பங்கவ்ள கவளிரயறறுவது 
க்தாடர்பில் ்கடந்த ர� �ா்தம் ஏற -
்பட்ட ்ப்தற்தவ்த க்தாடர்நர்த 
அபர்பாது இஸ்ரேல் �றறும் 
்கா்சாவின் ்பலஸ்தீ� ர்பாோளி்க-
ளுககு இவடரய 11 �ாள ர்பார் 
கவடித்தவ� குறிபபிடத்தக்கது.   

2017 ஆம் ஆணடு க்தாடக்கம் 
கவளிரயற்ப்படுது ்பறறி எச்ச -
ரிகவ்கவய எதிர்க்காணடு வந்த 

்சல்ஹியா குடும்்பததி�ரின் வீட்-
டுககு ர�றறு சூரிரயா்தயததிறகு 
முன்�ர் வந்த இஸ்ரேலிய அதி -
்காரி்கள, அந்த வீட்வட ்தவே�ட்-
ட�ா்க இடித்த�ர்.   

இந்த �டவடிகவ்கயின்ர்பாது 
நீதி�ன்் உத்தேவவ மீறிய்தற-
்கா்க குடும்்ப உறுபபி�ர்்கள 
�றறும் ஆ்தேவா்ளர்்கள எ� 18 
ர்பவே வ்கது க்சய்த்தா்க இஸ் -
ரேலிய க்பாலிஸ் ர்பச்சா்ளர் 
ஒருவர் க்தரிவிததுள்ளார்.   

1967 ஆறு �ாள ர்பாரில் 
கிழககு கெரூ்சலதவ்த வ்கப்பற-
றிய இஸ்ரேல், பின்�ர் ்த�து 
ஆட்புலததிறகுள ர்சர்த்தர்பா-
தும் ்சர்வர்த்ச ்சமூ்கம் அ்தவ� 
ஏற்கவில்வல.     

ரேஷய ்ப்தற்்றம: பிளின்ன  
ஐ்ரேொப்பொவுககு விலரேந்தொர்

உகவேன் மீ்தா� ேஷயாவின் ஆக-
கிேமிபபு அச்சம் அதி்கரிததிருககும் 
நிவலயில் அக�ரிக்க இோொங்கச 
க்சயலா்ளர் அன்டனி பிளின்டன் 
ர�றறு ஐரோப்பாவுககு விவேநதுள-
்ளார்.   

உகவேன் ெ�ாதி்பதி விர்ளாடிமிர் 
க்சலன்ஸ்கிவய ்சநதிதது ர்ப்சவிருககு 
பிளின்்கன் அ்தவ�த க்தாடர்நது பிரிட் -
டன், பிோன்ஸ் �றறும் கெ�ர்�னி 
கவளியு்வு அவ�ச்சர்்கவ்ளயும் க்பர் -
லினில் ்சநதிக்கவுள்ளார்.   

�ாவ்ள கவளளிககிழவ� கெனீவாவில் ேஷய 
கவளியு்வு அவ�ச்சர் க்சர்க்கய லவகோவவயும் 

அவர் ்சநதிக்கவுள்ளார்.    அணவட 
�ாடா� உகவேன் மீது ்தாககு்தல் 
�டததும் எணணம் இல்வல என்று 
ேஷயா க்தாடர்சசியா்கக கூறி வருகி -
்து. எனினும் உகவேன் எல்வலயில் 
அந்த �ாடு க்தாடர்நது ்பவட்கவ்ள 
அதி்கரிதது வருகி்து.  இநநிவலயில் 
எந்த ர�ேததிலும் உகவேன் மீது ேஷயா 
ஆககிேமிபவ்ப க்தாடுககும் என்று 
அக�ரிக்கா எச்சரிததுள்ளது. ேஷயா 
மீது உடன் ்தவட்கவ்ள விதிககும் -
்படி உகவேன் ்பாது்காபபு அவ�ச்சர் 

ஒகலகசி  கேஸ்னிர்காவ  ர�ற்கதர்தய �ாடு்கவ்ளக  
ர்கட்டுகக்காணடுள்ளார். 

சிறுமிலய சுடடுகட்ொன்ற  
ட்பொலிஸொர் மீது வழககு

எட்டு வயது சிறுமி 
ஒருவவே சுட்டுக 
க்கான்்்தா்க அக�-
ரிக்காவில் மூன்று 
க்பாலிஸார் மீது 
வழககுப்பதிவு க்சய -
யப்பட்டுள்ளது.  

இந்த வழககில் 
மு்தலில் வ்க்தா� 
இரு ்பதின்� வயதி-
�ர் மீ்த�ா� வழககு வ்கவிடப்பட்டுள-
்ளது.  

பிலகடல்பியாவில் 2021 ஓ்கஸ்ட் 
27ஆம் தி்கதி, ்பாட்சாவல ஒன்றின் ்கால் -

்பநது ர்பாட்டி �டந்த 
வ � ்த ா � த து க கு 
கவளிரய இருந்த 
வா்க�ததில் அ�ர்ந-
திருந்த ்பாணடா 
பிலிட்டி எனும் சிறுமி 
சுட்டுகக்கால்லப்பட் -
டார்.   அ்தறகு அருர்க 
இரு ்பதின்� வயதி -
�ர் ஒருவவே ர�ாககி 

ஒருவர் சுட்ட்தால், வா்க�ததின் உளர்ள 
ஆயு்தம் ்தாஙகிய ்சநர்த்க �்பர்்கள இருந்த-
்தா்க எணணி க்பாலிஸ் அதி்காரி்கள சுட்ட-
்தா்க அவர்்கள ்தேபபில் வாதிடப்பட்டது.    

பூஸ்டர் வ்டாஸ செலுததிக் ச்காளவது்டன
தரமான மு்க ்கவெங்கள அணிவது ்கட்டாைம்

உல்க அ்ளவில் க்காரோ�ா வவேஸ் ்பாதிப-
பு்கள தீவிே அசசுறுத்தலா்க இருநது வருகின்-
்�. இந்த ்பாதிபபில் இருநது உல்க �ாடு்கள 
இன்னும் மீ்ளா்த நிவல ்காணப்படுகின்்�.

க்காரோ�ா வவேஸ் ்பேவவலக ்கட்டுப்ப-
டுத்த ்தடுபபூசி க்சலுததும் ்பணி்கள தீவிே�ா்க 
�வடக்பறறு வரும் நிவலயிலும் வவேஸ் 
உரு�ாற்�வடநது ்பாதிபபு அதி்கரிதது வரு-
கி்து.  

்தறர்பாது ஒமிகோன் க்தாறறு உல்கம் முழு-
வதும் கவகுவா்கப ்பேவி வருவ்தால் ்பல �ாடு-
்களில் ஊேடஙகு ்கட்டுப்பாடு்கள விதிக்கப்பட்-
டுள்ள�.

இநநிவலயில், அக�ரிக்காவின் ர�ரி-
ரலணட் ்பல்்கவலக்கழ்கததின் க்தாறறு ர�ாய 
பிரிவு ்தவலவர் ்பஹீம் யூனுஸ் க்சயதியா்ளர்-
்களுககு ர்பட்டியளித்தார். அபர்பாது அவர் 
கூறிய்தாவது: க்காரோ�ாவுடன் வாழ �ாம் 

்கறறுகக்காள்ள ரவணடும்.  இ்தறகு க்காரோ-
�ாவுககு எதிோ� ்பாது்காவவல வ்கவிட 
ரவணடும் எ� அர்த்தம் இல்வல.

�ல்ல ்தேமுள்ள மு்க ்கவ்சங்கவ்ள �ாம் 
்கட்டாயம் அணிய ரவணடும். �ாம் ்தடுப-
பூசி ர்பாட்டு க்காள்ள ரவணடும். ஆ்பதது 
சூழவலத ்தவிர்க்க பூஸ்டர் ரடாஸ் க்சலுததிக 
க்காள்ள ரவணடும். ர�ாய எதிர்பபு ்சகதியால் 
90 ்ச்தவீ்த இ்பவ்பத ்தடுக்க முடியும்.

இவ்ச ்கசர்சரிகர்கா அல்லது �து்பா� விடு-
திகர்கா க்சல்வது இன்றியவ�யா்த ஒன்்ல்ல. 
ஆ�ால் �ம்முவடய க்பறர்ாவே ்கவனிப்பது 
என்்பது முககியததுவம் வாயந்தது.

முழு அ்ளவிலா� ்தடுபபூசி க்சலுததிக 
க்காளவ்தால் க்காரோ�ாவுடன் �ாம் வாழ 
முடியும். அவவ �ேணம் ஏற்படா�ல் ்தடுக-
கும். �ருததுவ�வ�யில் சிகிசவ்ச க்ப்ா�-
லும் ்தடுககும் எ� க்தரிவிததுள்ளார்.

அமைரிக்்க ம�ாற்று ந�ாய் நிபுணர் அறிவுறுத�ல்
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NW CBC-1287 Tata 
nano,  2017 Car 
கூடிய விமைக் க�ாரி-
க்ம�க்கு வவலிபல் 
பி னான்ஸ் பிஎல்சி 
இை.  310,  �ாலி வீதி,  
வ�ாழும்பு-03. வ�ா.கப.- 
0711210810 004306

53-9386 Toyota 
Liteace,  1983 
கூடிய வி மைக் க�ாரி-
க்ம�க்கு வவலிபல் 
பினான்ஸ் பிஎல்சி 
இை. 310,  �ாலி வீதி,  
வ�ாழும்பு-03. வ�ா.கப.- 
0714542958 004305

63-1598 Toyota 
Coaster,  1990,  bus 
கூடிய வி மைக் க�ா ரி-
க்ம�க்கு வவலிபல் 
பினான்ஸ் பிஎல்சி. 
இை. 310,  �ாலி வீதி,  
வ�ாழும்பு-03. வ�ா.கப.- 
0714-542958 004303

nghJ mwptpj;jy;
2007Mk; Mz;bd; 7Mk; 

,yf;f fk;gdpfs; rl;lk; 

9(2) (8)Mk; gphptpd; fPo;> 

gpd;tUk; fk;gdpapd; ngaH 

khw;wk; nra;ag;gl;Ls;snjd 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

fk;gdpapd; Kd;ida ngaH: 

rP rP rP - I rP vy; gp V B MH 

nrd;lH (fuz;b) ypkpl;ll;

gjptpyf;fk;: GL 00201293
ngaH khw;wk; nra;ag;gl;l jpfjp: 

2021 brk;gH 15

gjpT Kfthp: ,y. 50> etk; 

khtj;ij> nfhOk;G-7

fk;gdpapd; Gjpa ngaH: rP rP rP - 

I rP vy; gp ,d;lHNe\dy; V B 

MH nrd;lH (fuz;b) ypkpl;ll;

gzpg;ghsH rigapd; fl;lisg; 

gpufhuk;

Corporate Services (Private) Limited
nrayhsHfs;

C C C - I C L P Interna  onal A D R 
Center (Guarantee) Limited

fpuhkpa tPlikg;G kw;Wk; eph;khzk; kw;;Wk; fl;blg; nghUl;fs; ifj;njhopy; 
Nkk;ghl;L  ,uh[hq;f mikr;R

fl;blq;fs; jpizf;fsk;

1.  2022Mk; Mz;by; eph;khz Ntiyfs;/tpN\lj;Jtkhd Ntiyfis ifNaw;gjw;fhf 

fl;blq;fs; jpizf;fsj;Jld; gjpT nra;a tpUk;Gk; xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J 

tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

2. tpz;zg;gq;fs; ,uz;L tFjpfspd; fPo; Nfhug;gLfpd;wd.

tFjp tpsf;fk; njhpT nra;tjw;fhd Mff;Fiwe;j 

jifik

tFjp A 10 kpy;ypad; &ghTf;F Nkw;glhj 

nkhj;j kjpg;gPl;Lf; fpuaj;ijf; 

nfhz;l  eph;khz Ntiyfs;

fl;bl eph;khzj; Jiwf;fhd 

nry;YgbahFk;  CIDA gjpT (C8, 
C7, C6 my;yJ C5 juq;fs; kl;Lk;)

tFjp B 10 kpy;ypad; &ghTf;F Nkw;glhj 

nkhj;j kjpg;gPl;Lf; fpuaj;ijf; 

nfhz;l  ePh; toq;fy; kw;Wk; 

tbfhyikg;G Ntiyfs;

ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G 

Jiwf;fhd nry;YgbahFk;  CIDA 
gjpT (C8, C7, C6 my;yJ C5 
juq;fs; kl;Lk;)

tFjp C 10 kpy;ypad; &ghTf;F Nkw;glhj 

nkhj;j kjpg;gPl;Lf; fpuaj;ijf; 

nfhz;l  tpNrlj;Jtkhd 

Ntiyfs;

tpNrlj;Jtkhd eph;khz 

xg;ge;jf;fhuh;fs; / kpd;dpay; kw;Wk; 
nghwpKiw NritfSf;fhd (EM)  
nry;YgbahFk;  CIDA gjpT
(EM5, EM4 kw;Wk; EM03 juq;fs; 
kl;Lk;) /
tpNrlj;Jt eph;khz 

xg;ge;jf;fhuh;fs;

(SP 05, SP 04 kw;Wk; SP 03 juq;fs; 
kl;Lk;)

3.  Nkw;gb tplaq;fSf;fhf gjpT nra;J nfhs;s tpUk;Ggth;fs; jpizf;fsj;jpd; ,iza 

jsj;jpypUe;J (www.buildings.gov.lk) tpz;zg;gg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

4.  xg;ge;jf;fhunuhUth; xU tFjpf;F Nkyjpfkhf tpz;zg;gpg;gjw;F tpUk;gpdhy;> 

xt;nthU tFjpf;Fk; jdpj;jdpahd tpz;zg;gk; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

5.  ehlshtpa hPjpapy; xg;ge;jf;fhuu; jdpj;jdpahf xt;nthU khfhzj;jpw;Fk; tFjp “A 
kw;Wk; B”,   kw;Wk; tFjp “C” Mfpatw;wpw;fhf gjpT nra;ag;gLthh;fs;. [“A kw;Wk; 
B”tFjp tpiykDf;fSf;fhd Nfhhpf;ifahdJ 04/2016(ii) kw;Wk; 03/2020 vDk; 

,yf;f mur epjp Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk; eilKiwg;gLj;jg;gLk;].
6.  jpizf;fsj;jpdhy; Nfhug;gl;l tpiykDf;fSf;F ,U njhlh;r;rpahd jlitfspy; 

rkh;g;gpf;fj; jtwpa ve;jnthU xg;ge;jf;fhuUk; gjpNtl;bypUe;J ePf;fg;gLth;. 

7.  tpz;zg;gg; gbtj;jpy; Nfl;fg;gl;Ls;s Jiz Mtzq;fis tpz;zg;gg; gbtj;Jld; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  VNjDk; Mtzq;fis rkh;g;gpf;fhj my;yJ gFjpahf 

rkh;g;gpf;fg;gl;Ls;sik tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLtjw;F fhuzkhfyhk;.  

fhuzk; fhl;lhky; ve;jnthU tpz;zg;gj;ijAk; Vw;Wf; nfhs;tjw;Fk; my;yJ 

epuhfhpg;gjw;Fkhd chpikia gzpg;ghsh; ehafk; jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh;. 

8.  tpz;zg;gq;fis 2022-02-08Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; 

xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ gjpTj; jghypy; ~~fl;blq;fs; gzpg;ghsh; ehafk;> 

fl;blq;fs; jpizf;fsk;> 2Mk; khb> ~~nrj;rphpgha||> gj;juKy;y| vd;w Kfthpf;F 

mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~~2022Mk; 

tUlj;jpw;fhd xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;||   vdj; njspthf Fwpg;gplg;gly; 
Ntz;Lk;. 

9.  xt;nthU tFjpf;Fkhd kPsspf;fg;glhj gjpTf; fl;lzkhd 1000.00 &ghthdJ nuhf;fg; 

gzj;jpy; nrYj;jg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; gw;Wr;rPl;bd; %yg; gpujp tpz;zg;gj;Jld; 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. nuhf;fg; gzj;jpyhd gzf;nfhLg;gdthdJ fl;bl 

jpizf;fs jiyikafj;jpy; my;yJ fl;blq;fs; jpizf;fs ve;jnthU tya 

gpujhd nghwpapayhshpd; mYtyfj;jpYk; ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9.00 

kzpf;Fk; gp.g. 3.00 kzpf;Fkpilapy; Nkw;nfhs;sg;glyhk;. khw;Wtopahf ,yq;if 

tq;fpapd; (gj;juKy;y fpis) 7042710 vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;F fl;blq;fs; gzpg;ghsh; 

ehafj;jpd; ngahpy; itg;Gr; nra;ayhk;.

10.  Nkyjpf jftYf;F 011-2864788 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf kw;Wk; 011-

2868285> 011-2864771 vd;w njhiyefY}lhf (xg;ge;jq;fs;) gpujhd nghwpapayhsUld; 

njhlh;G nfhs;syhk;. 

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

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

fl;blq;fs; jpizf;fsk;>

2 Mk; khb> ~~nrj;rphpgha||>

gj;juKy;y.

www.buildings.gov.lk

2022Mk; tUlj;jpw;fhd 
xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;

Njrpa itj;jparhiy - fz;b
Rfhjhu mikr;R

01.  fz;b Njrpa itj;jparhiyapd; ngWiff;FOj; jiythpdhy; gpd;tUk; 

Nritfisf; nfhs;tdT nra;J nfhs;tjw;fhf 2022.02.11 md;W K.g.10.00 

tiu tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. md;iwa jpdk; K.g.10.30 ,w;F 

tpiykDj; jpwf;fg;gLk;.

     Procurement of Network Maintenance Service for National Hospital Kandy For 02 
Years

02.  2022 [dthp 20 Kjy; 2022 ngg;uthp 10 tiu K.g.09.00 Kjy; gp.g.3.00 

tiuahd fhyg;gFjpapy; fz;b Njrpa itj;jparhiyapy; &gh.3>500.00 

,w;fhd kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;jp> tpz;zg;gpj;Jg; ngw;Wf;nfhs;Sk; 

khjphpg;gbtq;fspy; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. fz;b Njrpa 

itj;jparhiyapy; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; KbTw;wJk; cldbahf 

mit jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy;> tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; 

mjpfhuk; ngw;w mYtyh;fs; rKfkspj;jpUg;gjw;F mDkjpf;fg;gLth;.

03.  Kj;jpiuaplg;gl;;l tpiykDf;fs; gjpTj;jghy; %yk; gpd;tUk; Kfthpf;F 

mDg;Gjy; my;yJ fz;b Njrpa itj;jparhiyapd; gpujhd fzf;fhshpd; 

mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s  ngWifg; ngl;bapw; Nrh;g;gjd; %yk; 

xg;gilf;fyhk;. tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy;> jhk; tpz;zg;gpf;Fk; Nritapd; ngah; njspthff; Fwpg;gplg;gly; 

Ntz;Lk;.

04.  vt;thwhapDk;> tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; jpdk; kw;Wk; Neuk; 

fle;J fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gl;L jpwf;fg;glhky; jpUg;gp 

mDg;gg;gLk; tpiykDg;gbtq;fis fz;b Njrpa itj;jparhiyapy; 

,ytrkhfg; ghprPyid nra;J nfhs;syhk;. njhiyNgrp ,yf;fk; (081-

2233337 Kjy; 42 tiu) ePbg;G 2216 %yk; thu Ntiy ehl;fspy; K.g.09.30 

Kjy; gp.g.02.00 tiu Nkyjpf tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

05.  05 kpy;ypad;fspw;F Nkw;gLk; tpiykDf;fSf;fhf> ,yq;if fk;gdpfs; 

gjpthsh; jpizf;fsg; gjpTr;rhd;wpjo; (PCA3) ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

06.  tpiykD Kd;Ndhb re;jpg;G (Pre bid meeting) 2022 ngg;uthp 01 md;W 

K.g.10.00 ,w;F fz;b Njrpa itj;jparhiyapd; gzpg;ghshpd; 

mYtyfj;jpw;fz;ikapYs;s fye;Jiuahly; miwapy; eilngWk;.

07.  jpwe;j Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf; NfhUk; Kiwikapdbg;gilapy; 

,t;tpiykDf; Nfhug;gLk;.

jiyth;>

gpuhe;jpa ngWiff;FO>

Njrpa itj;jparhiy> fz;b

ngWif mwptpj;jy;

fsdpg; gy;fiyf;fofk;
Nfs;tp ePbg;G mwptpj;jy;

gy;fiyf;fof gue;jsT fk;gpaw;w tiyaikg;ig  (Wide Wireless 
Network) toq;Fjy;> epWTjy; kw;Wk; eilKiwg;gLj;Jjy; - fsdpg; 

gy;fiyf;fofk;> jYfk> fsdp.

UK/GA/GA3/2021/55

2022 [dthp 02Mk;  jpfjpa thukQ;rhp> rpYkpd kw;Wk; rz;Nl xg;Nrh;th; gj;jphpiffspy; 

gpuRhpf;fg;gl;l tpiyf;NfhuYf;fhd miog;ig Nkw;Fwpg;gplg;gl;l Fwpg;gPl;byf;fk; 

Fwpf;fpd;wJ.

1.  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiyf;NfhuYf;fhd miog;gpd; jpwj;jy; / KbTWj;jy; jpfjpfs; 

gpd;tUkhW khw;wg;gl;Ls;sd.

 m. tpiyf;Nfhuy; fhyk; -  2022 [dthp 03Mk; jpfjp Kjy; 2022 

ngg;uthp 02Mk; jpfjp tiu

 M. tpiykDf;fs; KbTWj;jy; / jpwj;jy; -  2022 ngg;uthp 03Mk; jpfjp gp.g. 2.30 

kzpf;F

 ,. tpiykDf;fspd; nry;Ygbf; fhyk; -  2022 Nk 02Mk; jpfjp tiu

 <. tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwpapd; nry;Ygbf; fhyk; - 2022 [_d; 01Mk; jpfjp tiu

2.  tpiykD Mtzq;fSld; gpd;dpizg;G ntspaplg;gl;L ,izf;fg;gl;Ls;sJ. ,J 

Vw;fdNt tpiykD Mtzq;fisf; nfhs;tdT nra;j rfy tpiykDjhuh;fSf;Fk; 

mth;fspd; kpd;dQ;ry; Kfthpf;F mDg;gg;gLk;.

jiytu;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

fsdp gy;fiyf;fofk;> jYfk> fsdp.

njhiyNgrp: 0112903116/117
kpd;dQ;ry;: generaladmin@kln.ac.lk

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

  N –12

murhq;f mr;Rj; jpizf;fsj;jpd; ngWiff;FO 

jiytH gpd;tUk; gz;lq;fs; njhlHgpy; 

cw;gj;jpahsHfs;. mtHfspd; gpujp epjpfs; 

my;yJ mtHfsJ mq;fPfhuk; ngw;w cs;@H 

KftHfsplkpUe;J tpiykDf;fisf; NfhUfpd;whH.

1. Bid Reference No - 

 SCP02/NCB05/KOMO/INK/2022-5
 Process Inks for Komori Machine 
    1. Process Black 1500 kg
 2. Process Cayn 1500 kg
 3. Process Magenta  1500 kg
 4. Process Yellow 1800 kg

tpiykD Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjp jpdk; 

2022.02.10Me; jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiuahFk;. 

Nkw;Fwpg;gpl;l tpiykD njhlHgpy; kPsspf;fg;glhj 

fl;lzkhf &gh 2>000/- nfhz;lJk; mj;Jld; 

tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjp jpdj;Jf;F 

Ke;jpa jpdk; 2.00 kzpf;F Kd;djhf fpilf;fg; 

ngWk; vOj;J %ykhd tpz;zg;gj;jpd; Nghpy; 

murhq;f mr;Rj; jpizf;fs> toq;fy; gphptpy; 

flik ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 

kzp tiu tpiykD njhlHghd Mtzq;fis 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. Nkyjpf tpguq;fs;> flik 

ehl;fspy; K.g. 8.30 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu 

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

fq;fhdp ypadNf 

ngWiff;FO jiytH>  

murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;> 

,yf;fk; 118> lhf;lH nldp];lH B rpy;th 

khtj;ij> nfhOk;G-08. 

2022.01.20 

njhiyNgrp  :  011-2694898 

,izaj;jsk; : www.documents.gov.lk
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= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy
rj;jpurpfpr;irf;F gad;gLj;jf;$ba 

cUg;gbfis toq;Ftjw;fhd Nfs;tp
1.  Njrpa Nghl;;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; Kiwikapd; fPo; 2022.02.03 Mk; jpfjpad;W 

K.g. 10 kzp tiuAk; gpd;tUk; rj;jpurpfpr;irf;F gad;gLj;jf;$baitfSf;fhf 

ENfnfhl> jsgj;gpl;ba> = [ath;jdGu nghJ itj;jparhiyapd; jpizf;fs 

ngWiff; FOj; jiythpdhy; Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. 

Tender No.       Item Qty Non-refundable Deposit (Rs)

Q 46/22 Gloves (Disposable & Surgical) lot Rs.2,500.00

Q 47/22 Oxygenators Adult lot Rs.2,500.00

Q 48/22 Disposable Syringes lot Rs.2,500.00

  gpd;tUtdtw;iwr; rkh;g;gpj;J ve;jnthU Mh;tKk; jFjpAKs;s Kfth;fs; my;yJ                                                                     

cw;gj;jpahsnuhUthpd; rhh;ghf ngah; Fwpg;gplg;gLgth;fs;; my;yJ Nfs;tpjhuh; 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw ,U gpujpfspy; 

nfhs;tdT nra;ayhk;. 

(i)  = [ath;jdGu nghJ itj;jparhiyapd; gzpg;ghsUf;F vOj;J %ykhd 

Nfhhpf;ifnahd;W.

(ii)  = [ath;jdGu nghJ itj;jparhiyapd; fzf;fhsUf;F NkNy 

$wg;gl;Ls;sthwhd kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;Jjy;. 

(iii) tpahghu gjptpd; rhd;wpjopd; epow;glg;gpujpnahd;W.

2.  nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 8 Mk; ge;jpapd; fPo; fk;gdpfs; gjpthshpdhy; (rkhfk; 

nkJu) toq;fg;gl;l gjpTr; rhd;wpjOk; Kd;itg;Gld; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

3.  tpiykDf;fs; itj;jparhiyapdhy; toq;fg;gLk; gbtq;fspy; khj;jpuNk 

rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. itj;jparhiyapdhy; gbtq;fisj; jtpu NtNwjhtJ 

gbtq;fspy; rkh;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

4.  itj;jparhiyapd; toq;fy; mYtyfj;jpy; Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhf 

ghPl;rpf;fyhk;. 

5.  2022.01.20 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.02.02 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; 

K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 3 kzpf;Fkpilapy; toq;fy;fs; mYtyfj;jpypUe;J Nfs;tp 

Mtzq;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;.

6.  2022.02.03 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F = [ath;jdGu nghJ itj;jparhiyapd; 

tphpTiu kz;lgj;jpy; Nfs;;;;;;tpfs; %lg;gl;L jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fis jpwf;Fk; 

Ntisapy; Nfs;tpjhuhpd; gpujpepjpnahUth; rKfkspf;fyhk;. 

7.  ve;jnthU my;yJ midj;J Nfs;tpfisAk;/ Nfs;tpapd; ve;jnthU ghfj;ijAk; 

Vw;Wf; nfhs;tjw;fhd Rachpikia jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; 

nfhz;Ls;shh;. 

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy>

jsgj;gpl;ba>

ENfnfhl. 

Gtpr;rhpjtpay; msit kw;Wk; Ruq;fq;fs; gzpafk;
FiwghLs;s nghUl;fis tpw;gid nra;jy; 

(af;fy fsQ;rpa fl;blj;njhFjp)
Gtpr;rhpjtpay; msit kw;Wk; Ruq;fq;fs; gzpafj;jpd; af;fy ntnuy;ytj;j 

fsQ;rparhiy fl;blj;njhFjpapy; fsQ;rpag;gLj;jp itf;fg;gl;Ls;s fPNo fhl;lg;gl;Ls;s 

ghtidapypUe;J mg;Gwg;gLj;jg;gl;l nghUl;fis tpw;gid nra;tjw;fhf tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

nghUs; tif 

kw;Wk; tFjp 

,yf;fk;

tpguq;fs; vz;zpf;if

01

(gioa lah;fs;)

Toyota Hilux nfg; thfdk; kw;Wk; Mitsubishi L200 
nfg; thfdq;fSf;fhd ghtpf;fg;gl;l lah;fs;

574

fhh; kw;Wk; Ntd;fSf;fhd ghtpf;fg;gl;l lah;fs; 35

nyhwpfSf;fhd ghtpf;fg;gl;l lah;fs; 16

02

(mYtyf 

cgfuzq;fs;)

Computer (CPU) 31

Laptop Computer 12

UPS 70

Scanner Machine 08

Fax Machine 05

Finger Machine 05

Cash Counter Machine 07

Fridge 01

LCD Monitor 24

CRT Monitor 52

Photocopy Machine 12

Water Dispenser 06

Printers 70

Projectors 01

Calculators 41

GPS 09

Digital Camera 08

Laminating Machine 01

Telephone (Cable) 52

Pedestal Fan 65

03

(kuj; 

jsghlq;fs;)

cUf;F fgh;l;fs; / cUf;F fz;zhb fgh;l;fs; 110

cUf;Ff; fjpiufs; / tpUe;jpdh; fjpiufs; / 
epiwNtw;Weh; fjpiufs; / fzdp fjpiufs; / kuf; 
fjpiufs;

450

cUf;F Nkirfs; / kuj;jhyhd Nkirfs; 50

,e;jg; nghUl;fs; jdpj;jdpahf tpw;gid nra;ag;gl khl;lhJ vd;gJld; xU tFjpahf 

,iaGila nghUl;fs; xU nfhs;tdthsUf;F tpw;gid nra;ag;gLk;. Nkw;gb 

nghUl;fisf; nfhs;tdT nra;a Mh;tKs;s tpz;zg;gjhuh;fs; 10>000.00 (kPsspf;fg;gLk;) 

kw;Wk; 1>000.00 kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij Gtpr;rhpjtpay; msit kw;Wk; Ruq;fq;fs; 

gzpaf jiyik mYtyfj;jpw;Fr; nrYj;jpajd; gpd; ngWifg; gphptpypUe;J ,iaGila 

tpz;zg;gg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

2022-01-20Mk; jpfjp Kjy; thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 

04.00 kzp tiu ,iaGila nghUl;fis af;fy ntnuy;ytj;j fsQ;rparhiy 

fl;blj;njhFjp tstpy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;. ,jd; gpufhuk; ,jpy; Mh;tk; fhl;Lk; 

jug;gpdh; ,iaGila tpz;zg;gg; gbtq;fis g+h;j;jp nra;J 2022-02-07Mk; jpfjp gp.g. 2.00 

kzpf;F Kd;dh; ,e;j tpiykDf;fis ~~jiyth;> ngWiff; FO> Gtpr;rhpjtpay; msit 

kw;Wk; Ruq;fq;fs; gzpafk;> ,y. 569> vg;gpl;lKy;y tPjp> gpl;lNfhl;Nl|| vDk; Kfthpf;F 

gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;  my;yJ eph;thfg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; cs;sply; Ntz;L;k;.

tpiykDf;fis mDg;Gk;NghJ fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 

~~fsQ;rparhiyapypUe;J mg;Gwg;gLj;jg;gl;l nghUl;fSf;fhd tpiyfs;|| vdf; 

Fwpg;gplTk;. tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpj;Js;sth;fs; 

fye;Jnfhs;syhk; vd;gJld; jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

jiyth;>

ngWiff; FO>

Gtpr;rhpjtpay; msit kw;Wk; Ruq;fq;fs; gzpafk;>

,y. 569> vg;gpl;lKy;y tPjp>

gpl;lNfhl;Nl.

Nfs;tp mwptpj;jy;

Nky; khfhz Rfhjhuj; jpizf;fsk;
Mjhu itj;jparhiy - N`hkhfk

2022Mk; Mz;by; vkJ itj;jparhiyf;Fg; gpd;tUk; toq;fy;fs; kw;Wk; 

Nritfisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf mj;Jiwfspy; jifikngw;Ws;s toq;FeHfs;/ 
xg;ge;jf;fhuHfisj; NjHe;njLg;gjw;fhf toq;FeHfs;/ xg;ge;jf;fhuHfisg; gjpT nra;J 

nfhs;tjw;fhf tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. (N`hkhfk gpuNjrj;jpd; Rw;Wr; #oypy; 

trpg;gtHfSf;F Kd;Dhpik toq;fg;gLk;.)

toq;FeHfs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuHfisg; gjpT nra;jy;

jifikfs;/ epge;jidfs;

1.  tpahghukhdJ> ,yq;ifapy; gjpT nra;ag; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lnkd;gJld;> 

gjhHj;jq;fis tpw;gid nra;jy; kw;Wk; Nritfis toq;fy;fspw;fhd 

epWTdj;jpw;fhd nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s chpkk; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. 

mt; chpikg;gj;jpuj;jpd; kw;Wk; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpfs; tpz;zg;gj;Jld; 

rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

2. fld; mbg;gilapy; gz;lq;fis toq;fy; Ntz;Lk;.

tpz;zg;gpj;jy; kw;Wk; gjpT nra;jy;

01.  gjpTf;fhf tpz;zg;gpf;Fk; xt;nthU cUg;gbf;Fk; &gh 500.00 ,w;fhd kPsspf;fg;glhj 

fl;lzk; nrYj;jp tpz;zg;gpj;jy; Ntz;Lk;. ,jw;fhd tpz;zg;gg;gbtq;fis 

,e;epWTdj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhnkd;gJld;> midj;J tpz;zg;gq;fSlDk; Fwpj;j 

fl;lzk; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;L ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

02.  xg;ge;jq;fs; kw;Wk; epHkhzq;fspw;fhd gjpTf; fl;lzk; &gh 1000.00 MFk;. 

jifikfisg; ghprPyid nra;j gpd;dH gjpTfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

03.  fl;bl epHkhzq;fs; kw;Wk; gOJghHj;jy;fspw;fhfg; gjpT nra;J nfhs;s vjpHghHf;Fk; 

tpz;zg;gjhuHfs;> gjpT nra;J nfhs;sy; mj;jpahtrpakhFnkd;gJld; ,jw;fhfg; 

gjpTr; rhd;wpjo;fspd; gpujpfs; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

toq;fy;fs;

01.  fl;blg; nghUl;fs; kw;Wk; ePHf;Foha; Jiz cWg;Gf;fs;.

02. kpd;rhu Jiz cWg;Gf;fs;/ fUtpfs;
03.  nkj;ijfs; kw;Wk; nuf;rpd; ciwfis toq;fy;.

04. EfHNthH gjhHj;jq;fs; kw;Wk; Rfhjhug; ghJfhg;Gg; gjhHj;jq;fs;.

05.  vOJ fUtpfs; kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs;

06.  NlhdH kw;Wk; mr;R cUg;gbfs;

07.  fzdp Jiz cWg;Gf;fs; kw;Wk; fzdp cjphpg;ghfq;fs;

08.  mytyfj; jsghlq;fs; kw;Wk; mYtyfg; ghtidg; nghUl;fs;

09.  rikayiw cgfuzq;fs; kw;Wk; ijay; cgfuzq;fs;> tPl;Lj; Njhl;l cgfuzq;fs; 

kw;Wk; ,ae;jpuhjpfs; (TCL tprpUk; cgfuzk; cl;gl)

10.  fzdpfs;> Fsp&l;bfs;> tsprPuhf;fp ,ae;jpuq;fs;.

11.  epow;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; mr;R ,a;ejpuq;fs;

12.  laH> ba+g; kw;Wk; thfd ngw;wwpfis toq;fy;.

guhkhpj;jy;fs;

01.  fl;blq;fisg; GJg;gpj;jy;

02.  fzdpfs; kw;Wk; Jiz cWg;Gf;fisg; GJg;gpj;jy;

03.  fjT ad;dy;fisj; jahhpj;jy; kw;Wk; GJg;gpj;jy; (gyif/ mYkpdpak;) jr;R 

Ntiyfs;.

Nritfs;

01.  thfdq;fisg; GJg;gpj;jy; kw;Wk; Nritfis toq;fy;

02.  tsprPuhf;fpfisg; GJg;gpj;jy; kw;Wk; guhkhpj;jy;

toq;FeHfspd; gw;whf;Fiw Vw;gLk; Ntiyfspy; gjpT nra;ag; ngw;wpwhj 

toq;FeHfsplkpUe;J tpiykDf; NfhUk; chpik kUj;Jt mj;jpal;rfUf;F chpj;jhFk;.

gjpT nra;jy; 2022.02.28 tiu khj;jpuk;.

jiytH>

gpuhe;jpag; ngWiff; FO>

Mjhu itj;jparhiy> N`hkhfk.

njhiyNgrp: 0112098824/ 0112098825

2022Mk; Mz;bw;fhd toq;FeHfs; /xg;ge;jf;fhuHfisg; gjpT nra;jy;

Njrpa kuGhpikfs;> mUq;fiyfs; kw;Wk; fpuhkpa 
rpw;gf;fiyfs; Nkk;ghl;L mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
2022/2023Mk; tUlj;jpw;F Njrpa mUq;fiyfs; 

epiyaj;jpw;F (neYk; nghf;Fz) Rj;jpfhpg;G 

Nritia ngw;Wf;nfhs;sy;

ngWif ,yf;fk;: NH/PRO/BID/2022-01
1.  Njrpa kuGhpikfs;> mUq;fiyfs; kw;Wk; fpuhkpa 

rpw;gf;fiyfs; Nkk;ghl;L mYty;fs; ,uh[hq;f 

mikr;rpd; ngWiff; FOj; jiythpdhy; Njrpa 

mUq;fiyfs; epiyaj;jpw;F (neYk; nghf;Fz) Rj;jpfhpg;G 

Nritiag; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf jifik tha;e;j 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

2.  xU tUl ehl;fhl;b tUlj;jpw;fhd tpiyf;Nfhuy;fs;>  

Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; Kiwapd; (NCB) 
gpufhuk; Nkw;nfhs;sg;gLk;. mNjNghy; ngWif topfhl;b 

Nfhitapd; 3.11 tpjpKiwfspd; gpufhuk; ,ul;il ciw 

Kiwapd; gpufhuk; tpiykDjhuh;fs; kjpg;gplg;gLth;.

3.  ,e;j tpiyf;NfhuYf;fhf Kd;tUk; epWtdk; fk;gdpfs; 

rl;lj;jpd; fPo; Rj;jpfhpg;Gr; NritfSf;F ,iaghd 

gjpitf; nfhz;l epWtdkhftpUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; 

tpiykDjhuh;fs; jkJ tpiykDf;fis 1987Mk; Mz;bd; 

3Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; fPo; gjpT nra;J 

mr;rhd;wpjio tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; 

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

4.  ,jpy; Mh;tk; fhl;Lk; tpiykDjhuh;fs; 2022-01-27Mk; 

jpfjp Kjy; 2022-02-21Mk; jpfjp tiuahd thuj;jpd; 

Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp 

tiuahd fhyj;jpDs; tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fis 

,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk; vd;gJld; Njrpa 

kuGhpikfs;> mUq;fiyfs; kw;Wk; fpuhkpa rpw;gf;fiyfs; 

Nkk;ghl;L mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;Rf;F vOj;J 

%ykhd Ntz;LNfhs; xd;iw nra;J kw;Wk; mikr;Rf;F 

kPsspf;fg;glhj 5>000.00 fl;lzj;ij nuhf;fg; gzkhfr; 

nrYj;jp ,iaGila gw;Wr;rPl;il ngWif gphptpw;Fr; 

rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;s 

tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

5.  tpiykDf;fspd; nry;Ygbf; fhyk; 77 ehl;fshftpUj;jy; 

Ntz;Lk; vd;gNjhL> tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fSld; 

tpiykDg; gpiz Kwpnahd;iwAk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s khjphpg; 

gbtj;jpd; gpufhuk; Njrpa kuGhpikfs;> mUq;fiyfs; 

kw;Wk; fpuhkpa rpw;gf;fiyfs; Nkk;ghl;L mYty;fs; 

,uh[hq;f mikr;rpd; nrayhshpd; ngaUf;F 190>000.00 

ngWkjpahd 2022-02-21Mk; jpfjp Kjy; 105 ehl;fs; 

tiuapy; nry;YgbahFk; tifapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf 

tq;fpapypUe;J rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

6.  Kiwahf g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis %yg; gpujp 

(Original) kw;Wk; efy; gpujp (Duplicate) vdf; Fwpg;gpl;L 

ntt;Ntwhd ,U ciwfspy; ,l;L mt;tpU ciwfisAk; 

NtnwhU ciwapy; ,l;L mDg;Gjy; Ntz;Lk; vd;gJld; 

rfy ciwfspd; ,lJgf;f Nky; %iyapYk; ~~2022/2023Mk; 

tUlq;fspy; neYk; nghf;Fz muq;fj;jpw;fhd Rj;jpfhpg;G 

Nritfis toq;Ftjw;fhd tpiyfis ngw;Wf;nfhs;sy; 

- ngWif ,yf;fk; NH/PRO/BID/2022-01|| vdf; Fwpg;gpl;L 
2022-02-21Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Kd; fpilf;Fk; 

tifapy; gpujhd fzf;fhsh;> Njrpa kuGhpikfs;> 

mUq;fiyfs; kw;Wk; fpuhkpa rpw;gf;fiyfs; Nkk;ghl;L 

mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R> 4Mk; khb> nrj;rpwpgha 

2Mk; gbepiy> gj;juKy;y vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; 

mDg;gyhk; my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J xg;gilf;fyhk;.

7.  tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;sy; 2022-02-21Mk; jpfjp gp.g. 

2.00 kzpf;F epiwTWk;. tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;L 

epiwtile;j cldLj;J mikr;rpd; Nfl;Nghh; $lj;jpy; 

jpwf;fg;gLk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gpaDg;gg;gLk;. tpiykDjhuh; 

my;yJ mtuJ gpujpepjpnahUth; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; 

Ntisapy; fye;Jnfhs;syhk;.

8.  ,jpy; Mh;tk; fhl;Lk; tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf 

jfty;fis 011-2186122 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; 

Clhf fzf;fhshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;>

mikr;Rg;  ngWiff; FO>

Njrpa kuGhpikfs;> mUq;fiyfs; kw;Wk; 

fpuhkpa rpw;gf;fiyfs; Nkk;ghl;L mYty;fs; ,uh[hq;f 

mikr;R.
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mwptpj;jy;

njd; khfhz kfsph; tptfhu mikr;R

2022 Mk; Mz;bw;fhf Ranjhopy; gapw;rp 
ngz; MNyhrfh;fis gjpTnra;J nfhs;sy;

Nkw;gb ghlnewpfis elj;Jtjw;fhf jifikAs;s ngz; 

MNyhrfh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

f.ngh.j (rh.juk;) rpj;jpaile;jpUj;jy;

tpz;zg;gpf;Fk; ghlnewpfs; rk;ge;jkhf NVQ kl;lj;jpy; rhd;wpjo; 
my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l bg;Nshkh rhd;wpjo; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

tpz;zg;gpf;Fk; ghlj;Jiw gw;wpa njhopy; Kaw;rpahsuhf ,Uj;jy; 

kw;Wk; ngz; MNyhrfuhf flikahw;wpAs;sth;fSf;F Kd;Dhpik 

toq;fg;gLk;.

mofpaw;fiy kw;Wk; kzkfs; myq;fhu ghlnewpf;F kl;Lk; 

Fiwe;jgl;rk; NVQ4 kl;lj;jpy; jifikfisg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy; 

Ntz;Lk;.

jw;NghJ mofpaw;fiy $lnkhd;iw elj;jpr; nry;NthUf;F 

Kd;Dhpikaspf;fg;gLk;.

tpz;zg;gpf;Fk; ghlj;JiwAld; rk;ge;jg;gl;l cq;fsJ Mf;fq;fs; 

my;yJ mtw;wpd; Nghl;Nlhf;fs; my;yJ tPbNah fhl;rpfs; Neh;Kfj; 

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

njd; khfhzj;jpy; epue;ju gjpT nra;Js;sth;fSf;F Kd;Dhpik 

mspf;fg;gLk;. 

Nkw;gb jifikfis g+h;j;jp nra;Js;sth;fs; 2022.02.03 my;yJ 

mj;jpdj;jpw;F Kd; nrayhsh;> njd; khfhz tpisahl;L kw;Wk; 

,isQh; tptfhuk;> kfsph; tptfhu..... mikr;R> 3Mk; khb>      

jf;\pdgha> yGJt> fhyp vd;w Kfthpf;F cq;fsJ KOikahd 

jfty;fs; mlq;fpa RajuTg; gj;jpuq;fis gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; 

Ntz;Lk;. fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy;> 'ngz; 

MNyhrfh;fis gjpTnra;J  nfhs;sy; - 2022" vd;W Fwpg;gply; 

Ntz;Lk;.

(,j;jpdj;jpw;F gpd;G fpilf;Fk; tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;) 

ngz; MNyhrfh;fis gjpT nra;J nfhs;sy; gw;wpa ,Wjpj; jPh;khdk; 

mikr;R nrayhsiur; rhh;e;jJ.

gpky; ,e;u[pj; b rpy;th

nrayhsh;

njd; khfhz  tpisahl;L kw;Wk; ,isQh; tptfhu mikr;R

3Mk; khb> jf;\pdgha> yGJt> fhyp

Nkyjpf tpguq;fSf;F njh.Ng ,y - 091-4936708> 091-4936706.

01.  mofpaw;fiy kw;Wk; 

kzkfs; myq;fhuk;

02. jpiur;rPiy ghlnewp

03. ghjzpfs; ghlnewp

04.  ifAiw kw;Wk; ghlrhiy 

Ngf; ghlnewp

05. Ngq;nfhf; nghk;ig ghlnewp

07. gj;jpf; ghlnewp

08.  [hth kw;Wk; rpy;f; gj;jpf; 

ghlnewp

09.  Nff; kw;Wk; Nff; khjphpfs; 

ghlnewp

10.  Ngf;fhp kw;Wk; Ng];l;hp 

ghlnewp

11. myq;fhu gh;]; ghlnewp

12. ngr; nghapd;l; ghlnewp

13. nrhg;l; nthap]; ghlnewp

14. myq;fhu ifg;gzp ghlnewp

15. myq;fhu nkOFjphp ghlnewp

16.  myq;fhu ijay; rhh;e;j 

Mf;fq;fs; ghlnewp

17. gd; rhh;e;j cw;gj;jp ghlnewp

18. czT njhopy;El;g ghlnewp

19.  kuNtiyfs; cw;gj;jp 

ghlnewp

20.  kPd; nrjpy; rhh;e;j cw;gj;jp 

ghlnewp

21. ggS Mf;fk; ghlnewp

22.  mfw;wg;gl;l nghUl;fs; 

rhh;e;j cw;gj;jp ghlnewp

23.  rzy; rhh;e;j cw;gj;jp 

ghlnewp

24.  cs;sf kid myq;fhu 

ghlnewp

25. rhhp Ntiyfs; ghlnewp

26. rpif myq;fhu ghlnewp

mwptpj;jy; - mw;Nwhzp jj;Jtj;ij  ,uj;Jr; nra;jy;

fud;njdpa> klFk;Gu> 5Mk; fl;il> ,yf;fk; 58/3 ,y; trpf;Fk;> 
nghse;jN`tNf ,e;jpuh [ayj; (Nj.m.m.,y.695701454V) Mfpa 

ehd;> fue;njdpa> klFk;Gu> 5Mk; fl;ilapy; trpf;Fk; 

`g;Gjd;jphPNf tpN[Nrd yady; (Nj.m.m.,y.720223724V) 
vd;gtUf;F vd; rhh;gpy; kw;Wk; vd; ngahpy; eltbf;iffis 

Nkw;nfhs;tjw;fhf> 2014 Mk; Mz;L brk;gh; 15Mk; jpfjp 

irgpurpYs;s ,yq;if nfhd;rNyl; mYtyfj;jpy; vd;dhy; 

ifnahg;gkpl;L nfhd;rNyl; mYtyf Kfhikahsh; jpUkjp 

nl];gpdh nfhd;];ld;bNeht; mth;fspdhy; mj;jhl;rpg; 

gLj;jg;gl;lJk; gjpthsh; ehafj;jpd; jpizf;fsj;jpd; njw;F 

tya mYtyfj;jpy; gjpT nra;ag;gl;Ls;sJk; mw;Nwhzp 

mjpfhug;Gj;jfj;jpd; mj;jpahak; 56> gf;fk; 12> jpdg;Gj;jf  

,yf;fk; 5364 ,d; fPo; gjpT nra;ag;ngw;Ws;sJkhd mw;Nwhzp 

jj;JtkhdJ ,d;W Kjy; nray;tYg;ngWk; tifapy; ,uj;Jr; 

nra;J ,y;yhnjhopf;fg;gLfpd;wnjd midtUf;Fk; ,jjhy; 

mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.

nghse;j N`tNf ,e;jpuh [ayj;>

,y.58/3> 5Mk; fl;il> klFk;Gu> fue;njdpa.

Nfs;;tp mwptpj;jy;
,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;

,ng$ chpikAs;s Jizf;fk;gdpnahd;iw 

jhgpg;gjw;fhf re;ij msitapLjiy 

elhj;Jtjw;fhf jpwKiw jpl;lk;> 

mKy;elhj;jy; kw;Wk; jput tha;T th;j;jf 

mgptpUj;jpia fz;fhzpg;gjw;fhfTk; 

crhj;JizahsnuhUtiu njhpT nra;jy;

B/06/2022
NkNyAs;s crhj;Jiz Nritfis toq;Ftjw;fhf 

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdj;jpd rhh;ghf 

jpizf;fs crhj;Jizahsh;  ngWiff; FOthdJ 

Kd;nkhopTfis NfhUfpd;wJ. Njitg;gLj;jg;gLk; 

Nritfspd; Nkyjpf tpguq;fs; epajpf; Fwpg;Gf;fspy; 

toq;fg;gl;Ls;sd. 

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

Kd;nkhopTfs; mitfspy; %Lk; Neuj;jpd; gpd;dh; 

cldbahfNt ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfSf;fhd 

Kfhikahshpd; mYtyfj;jpy; jpwf;fg;gLk;. 

crhj;Jizahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; 

ngw;w gpujpepjpfs; Kd;nkhopTfis jpwf;Fk; Ntisapy; 

rKfkspg;gjw;F mDkjpf;fg;gLthh;fs;. 

Kd;nkhopTfs; gjpTj; jghypy; mDg;gg;glyhk;  

my;yJ nfhOk;G-09> nlhf;lh; ldp];lh; b rpy;th 

khtj;ij> 609 Mk; ,yf;fj;jpd; 1 Mk; khbapYs;s 

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgd ngWif kw;Wk; 

fsQ;rparhiyfSf;fhd Kfhikahshpd; mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;glyhk;. 

Mh;tKs;s crhj;Jizahsh;fSf;fhf www.
ceypetco.gov.lk  vd;w ,ng$ ,d; ,izajsj;jpYk; 

Kd;nkhopTfSf;fhd Nfhhpf;if fhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 

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

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

,izajsj;jpypUe;J gjptpwf;fk; nra;ayhnkd;gJld; 

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

jiyik mYtyfj;jpd; 004100110208633 vd;w ,yq;if 

ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdj;jpd; fzf;fpyf;fj;jpw;F 

tuT itf;fg;gl;L gzf;nfhLg;gdT gw;Wr;rPl;lhdJ 

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

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy 

0115455103 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf 

$l;LU jpl;lkply; kw;Wk; th;j;jf mgptpUj;jpf;fhd 

KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfs;)>

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

1 Mk; khb>

,y. 609> nlhf;lh; ldp];lh; b rpy;th khtj;ij>

nfhOk;G-09.

njhiyNgrp: 011 5455332> njhiyefy;: 011 5455424
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mur mr;rply; $l;Lj;jhgdk;
tpiykDf;;fSf;fhd miog;G - 

,wf;Fkjp kw;Wk; toq;fy;
fPNo toq;fg;gl;lthW Imported Double Side Coated Art Paper  ,d; toq;fYf;fhf mth;fspd; jumq;fPfhuk; 

ngw;w cs;@h; Kfth;fs; Clhf gzpahw;Wk; toq;Feh;fs;> ,wf;Fkjpahsh;fs; my;yJ cw;gj;jpahsh;fshd 

jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J mur mr;rply; $l;Lj;jhgd ngWiff; FOj; jiyth; 

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

Nfhitf; FwpaPL msT     cUg;gb tpiykDg; gpizak;

SPC/SUP/FI/001/2022/08 200 MT
Imported Double  Side Coated Art 
Paper 317mm or 634 mm of 951 

mm/120 gsm-Matt
Rs.400,000/=

1. tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;b uPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; %yk; elhj;jg;gLk;. 

2.  xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhf tpiykDjhuh;fs; gpd;tUk; jFjpj;jd;ik jfTj;jpwDf;F mike;njhOfy; 

Ntz;Lk;. 

m.  Kftuhz;ikahshpd; epyguj;ij cWjpg;gLj;Jtjw;fhf cw;gj;jpahshpd; mjpfhuk;/ mw;Nwhzpj;jj;Jtk;.

M.  nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s gjpthf;fk;. 

3.  2022.01.28 Mk; jpfjpad;W K.g. 11 kzpf;F mur mr;rply; $l;Lj;jhgdj;jpy; tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; 

eilngWk; 

4.  2022.01.20 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.02.07 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g.9 kzpapypUe;J gp.g. 3 

kzp tiuAk; xt;nthU njhFjpf;Fk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 5>000 &ghit nrYj;jpa gpd;dh; ghJf;f> 

gzhYt> mur mr;rply; $l;Lj;jhgdk;> toq;fy;fs; KfhikahsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 

rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W 

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

gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

5.  2022.02.08 Mk; jpfjpad;W K.g. 11 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; Kj;;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis mlf;fpAs;s jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Nfs;tp Fwpg;gPL Fwpg;gplg;gl;L 

ghJf;f> gzhYt> mur mr;rply; $l;Lj;jhgdk;> toq;fy;fs; Kfhikahshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

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

mur mr;rply; $l;Lj;jhgdk;> gzhYt> ghJf;f vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd 

tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; cldbahfNt jpwf;fg;gL;k;. 

tpiykD jpwj;jy; epfo;tpy; tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfs; rKfkspf;fyhk;;

6.  tpiykDf;fs; mitfis %ba jpfjpapypUe;J 45 ehl;fhl;b ehl;fSf;F nry;YgbahFk; 

jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.   

7.  ,yFtpy; khw;wf;$bajhd tq;fp tiuTfs; nuhf;fg; gzj;jpy; my;yJ 

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

tha;e;j tq;fpnahd;wpdhy; epge;jidaw;w tq;fp tiuthfTk; jiyth;/ nghJ 
Kfhikahsh;> mur mr;rply; $l;Lj;jhgdk;> vd;w ngahpy; toq;fg;gl;ljhfTKs;s 

tq;fp gpizakhdJ tpiykDTld; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

Nkyjpf tpguq;fs; toq;fy; KfhikahshplkpUe;J 2757500 vd;w njhiyNgrp/
njhiyefy; topahf 

ngw;Wf; nfhs;syhk;.  

jiyth;>

ngWiff; FO>

mur mr;rply; $l;Lj;jhgdk;>

gzhYt> 

ghJf;f.

Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jpr; rig

ngWif mwptpj;jy;
Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jpr; rigf;Fr; nrhe;jkhd upjpafk gz;izf;fhf jahhpf;fg;gl;l 

fhy;eil czT toq;Ftjw;fhf 1986 ,y 15 tpyq;FzT rl;lj;jpd; fPo; gjpT nra;Js;s tpyq;FzT 

cw;gj;jpahsHfsplkpUe;J fPo;f;fhZk; fhy vy;iyAld; rk;ge;jg;gl;l nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

hpjpafk gz;izfSf;fhf - 2022 ngg;uthp 26Mk; jpfjp Kjy; 2022 [{d; 30Mk; jpfjp tiu

tpyq;FzT tif Njitg;gLk; msT (nk.njh) Nfs;tpg; gpiz (&)

fwitg; gRf;fspd; czT 1 (Milking Cowfeed - Type1) 12.30 1>143>900.00

tpyq;FzT Njitg;gLk; msT khjphpfs; (Speci ca  ons) kw;Wk; epge;jidfs; mlq;fpa Mtzq;fis 

mYtyf (Njit) Neuq;fspy; fPo;f;fhZk; Kfthpapy; cs;s Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jp rigapd; 

toq;fy; Kfhikahshplk; Ntz;Ljy; fbjj;jpd; %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;. xU Nfs;tpf;fhf &- 1000.00 

tPjkhd kPsspf;fg;glhj itg;G mwtplg;gLk;.

2022 ngg;uthp 09k; jpfjp gp.g. 3.30 tiu Mtzq;fs; tpepNahfpf;fg;gLtJld;> 2022 ngg;uthp 10k; jpfjp 

gp.g. 10.30 ,w;F Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; KbTWj;jg;gLk; Nkw;gb Neuk; jhz;baTld; nfhOk;G - 05> 

ehuhN`d;gpl;ba> ehty tPjp> ,y. 40 ,y; Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jp rigapy; Nfs;tpfs; 

jpwf;fg;gLk;.

jiytH> ngWiff; FO>

Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jpr; rig>

,y. 40> ehty tPjp>

ehuhN`d;gpl;l>

nfhOk;G - 05.

njh.Ng. 0112501701/2> 011-5746308

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
jpUj;j Ntiyfs; - 2022

U`{Z gy;fiyf;fofk;> nts;sklk> khj;jiw
jpUj;jk;

1.  2022.01.11k; jpfjp gpuRukhd gj;jphpif mwptpj;jy; rk;ge;jkhdJ (U`{Z 

gy;fiyf;fofk;> jpUj;j Ntiyfs;) mj;Jld; fPNo Fwpg;gplg;gLkhW Njitg;gLk; 

ICTAD juj;jpy; gpd;tUk; jpUj;jq;fs; cs;slf;fg;gly; Ntz;Lk;. xg;ge;jj;jpd; vy;yh 

epge;jidfSk; Kd;ida tpsk;guj;jpy; ,Ug;gJ Nghd;W mikAk;.

,y xg;ge;jg; ngaH

ICTA juk; 
(fl;blk; 

my;yJ 

kpd;dpay; 

kw;Wk; 

,ae;jputpay; 

Nritfs; 

(EM)

kPsspf; 

fg;glhj 

fl;lzk; 

(&gh)

kPsspf; 

fg;gLk; 

Nfs;tpf; 

fl;lzk;/ 
tpiykDg; 

gpiz (&)

nghwpapa 

yhsH 

kjpg;gPL 

(&gh 

kpy;yp 

adpy;)

xg;ge;j 

fhyk; 

(ehl; 

fs;)

1. khj;jiw nts;sklk> 

U`{Z gy;fiyf;fofk;> 

khdpltpay; kw;Wk; r%f 

tpQ;Qhd tshfk;> 

jfty; njhopy;El;g 

gphptpw;F fdzp 

Ma;T$lj;jpd; cj;Njr 

gOJghHj;jy;. (AHEAD/ 
RA2/IT/ RUH/ HASS/ 
WORKS/ 01)

fl;blq;fs; 

C8 my;yJ 

C7 EM 

juq;fs; 

EM4 my;yJ 

mjw;F Nky;

2>000.00 49>000.00 4.83 45

jiytH>

jpizf;fs ngWiff; FO>

U`{Z gy;fiyf;fofk;>

nts;sklk> khj;jiw.

20 [dthp 2022

,yq;if KjyPl;L rig (BOI)

ngWif mwptpj;jy;

2022 [dthp 20 Mk; jpfjp 'nlapypepa+];" ,y; 

gpuRukhd fPNo Fwpg;gplg;gLk; ngWiff;fhd 

miog;G kw;Wk; BOI ,d; mYtyf ,izaj;jsk; 

- (www.investSrilanka.com)

Request forproposals (RFP) for the selection of a 
service provider for the provision of Health Insurance 
Cover for the Employees in the permanent Cadre of 
BOI for the Year 2022/2023

Contract No - BOI/S&S/Q/137/2021

,g; ngWifAld; njhlh;Gila tpiykD 

Mtzq;fs; Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;sd 

mj;Jld; Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 

'nlapypepa+];" gpuRukhd tpsk;guj;Jld; ,ize;J 

nraw;glyhk; kw;Wk;  BOI ,d; mYtyf 

,izaj;jsk; (www.investsrilanka.com) 

tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf tpguq;fis  rpNu\;l 

gpujpg; gzpg;ghsh; (kdpjtsq;fs;) ,lk; 0112332204 

/0112427191/0778555125,y; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;

,yq;if KjyPl;Lr; rig

1.  fPNo jug;gLk; cUg;gbfSf;fhf jifikAs;s Nfs;tpjhuHfsplkpUe;J ,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; 

rhHghf jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiytuhy; nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; ,g;NghJ miof;fg;gLfpd;wd.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd;; ngah;
tpiykDg;gpizj; 

njhif (&gh)

Mtzf; 

fl;lzk; (VAT 
cs;slq;fyhf)

%lg;gLk; jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CMS/LP/21/
PT/01/053

ghHNrhg; (cs;@H) 650G 
- 30>000

60>000.00 1000.00 15.02.2022 13.30 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkyjpfkhd nkhj;j MFnrytpYs;s Nfs;tpfSf;F 1987 Mk; Mz;bd;  3 Mk; ,yf;f 

nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; Vw;ghLfs; gpuNahfg;gLj;jg;gLk;. ,jw;fikthf  NkNy Fwpg;gpl;Ls;s xt;nthU 

Nfs;tpapYk; <Lgl;Ls;s midj;J rhuhh;fSk; xg;ge;jf; fhyk; KOtJk; Nkw;$wg;gl;Ls;s rl;lj;jpw;F  

jPtpukhf mike;njhOfy; Ntz;Lnkd Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. NkYk;> ve;jnthU tpiykDjhuUk; 

KftnuhUtuhf> cgKftuhf> gpujpepjpnahUtuhf my;yJ ve;jnthU ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; my;yJ 

xU toq;Feuhf ngah; Fwpg;gplg;gLgtuhf nraw;gl tpUk;gpd;> nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthsUld; jk;ik 

gjpT nra;J chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio  tpiykD Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. 

3.  tpiykDjhuh;fs;  epfuhd gz;lq;fis toq;Ftjpy; Mff; Fiwe;jJ fle;j Ie;J (5) tUlq;fSf;F 

<Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs;  Nkyjpf jftiy toq;fy; kw;Wk; gz;lq;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 

KfhikahshplkpUe;J ngw;W mYtyf Neuq;fspy; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

5.  2022 [dthp 21 Mk; jpfjpapypUe;J 4 Mk; epuypy; Rl;bf;fhl;bAs;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk;> %Lk; jpfjpf;F Kd;duhd jpfjp tiuAk; nrYj;jpa 

gpd;dh;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s 

tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.    

6.  tpiykDf;fs; mitfis %Lk; Neuj;jpw;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fPNoAs;s Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ.

tpiykDf;fs; fPNoAs;s Kfthpapy; %Lk; Neuj;jpy; NeubahfNt rKfkspj;jpUf;Fk;  tpiykDjhuh;fspd; 

gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. midj;J tpiykDf;fSk; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s tpiykDg;gpizj; 

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

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; gz;lq;fs; Kfhikj;Jtk;)>

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig>

,y. 45> nya;ld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

njhiyNgrp ,yf;fq;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638

njhiyefy; ,yf;fq;fs;: 2381652> 2470443

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

,yq;;;;;;;if JiwKf mjpfhurig

tptrhaj; jpizf;fsk;
gpujp tptrha gzpg;ghsh; (tpijfs;) mYtyfk;> Etnuypah
tptrhaj; jpizf;fsj;jpd; Etnuypah gpujp tptrha gzpg;ghsh; (tpijfs;) mYtyfj;jpd; gpd;tUk; 

NtiyfSf;fhf cs;ehl;L tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

A B C D

njh. 

,y.

Ntiy tpguq;fs; xg;ge;j ,yf;fk; itg;Gr; nra;a Ntz;ba Nfs;tpg; gpiz 

kw;Wk; Nfs;tp nry;Ygbahf Ntz;ba 

fhyk;

nuhf;fg; 

gzkhf

tq;fpg; 

gpiz 

Kwpahf

gpiz 

nry;Ygbahf 

Ntz;ba fhyk;

01

rPj;jhvypa tpij cUisf;fpoq;F 

fsQ;rpak;> rghhp thfdj; 

jhpg;gplk; kw;Wk; gz;izapd; 

gpujhd Eiothapy; vd;gtw;iw 

cs;slf;Fk; tifapy; %d;W 

CCTV nfkuh Kiwikfisg; 

nghUj;Jjy;

Ev /gptpg/Nf /2021/175 21>750.00 43>500.00 2022-05-21

,jpy; Mh;tKs;s Nfs;tpjhuh;fs;; Nkw;gb tplaj;jpd; nghUl;Lk; ngw;Wf;nfhz;l Nfs;tpg; gbtq;fisg; 

gad;gLj;jp tpiykDf;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; Etnuypah gpujp tptrhag; gzpg;ghsh; (tpijfs;) 

mYtyfj;jpd; gpujhd Kfhikj;Jt Nrit mjpfhhpf;F kPsspf;fg;glhj 1000.00 &gh   fl;lzj;ij nrYj;jpg; 

ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il rkh;g;gpj;J 2022-01-20Mk;; jpfjp Kjy; 2022-02-09Mk;;; jpfjp  tiuahd thuj;jpd; 

Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 2.00 tiu Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Nfs;tp mwpTWj;jy;fSf;F mikthf Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfis ~~jiyth;> gpuNjr ngWiff; 

FO> gpujp tptrhag; gzpg;ghsh; (tpijfs;) mYtyfk;> re;jnjd;d tPjp> Etnuypah|| vDk; Kfthpf;F gjpTj; 

jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. my;yhtpby; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

cs;sply; Ntz;Lk;.

rfy toq;Feh;fSk; Nkw;gb ml;ltizapd; D epuypd; fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tifapy; gpizg; gzj;ij 

itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; tq;fpg; gpiz Kwpapd; Clhf gpizia itg;Gr; nra;tjhdhy; mJ 

,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf tq;fpnahd;wpy; ngw;Wf;nfhz;ljhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

Nfs;tpfis Vw;Wf;nfhs;sy; 2022-02-10Mk;;; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F epiwTWk; vd;gJld; cld; jpwf;fg;gLk;. 

,e;epfo;tpy; Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mtuJ vOj;J %y mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpnahUth; fye;J nfhs;syhk;;. 

jiyth;>

gpuhe;jpa ngWiff; FO>

gpujp tptrhag; gzpg;ghsh; (tpijfs;) mYtyfk;> 

re;jnjd;d tPjp>

Etnuypah.

052-2222611

Nfs;tpfSf;fhd miog;G
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பாகிஸ்ானில் இடம்பற்ற குத்துச்சண்ட இறுதி பபாட்டி:

பாகிஸ்ான் நாட்டில் இடம் -
பபற்ற குத்துச்சண்ட இறுதி  
பபாட்டியில் முல்்லைத்தீவு யுவதி 
கபேஸ இந்துகாப்வி  ்ஙகப்-
ப்ககம் பபறறு இலைங்கககு 
பபரு்ை ப்சர்த்துள்ார்.

்ந்்்்ை இழந்் நி்லையில்  
்ாயின் அரவ்ேப்பில் வாழ்ந்து 
வந்து  குத்துச்சண்டயில் ்சாதித்து 
பாகிஸ்ானில் இடம்பபறும் ்சர்வ-
ப்்ச குத்துச்சண்ட  பபாட்டியில் 
பஙகுபகாணட முல்்லைத்தீவு யுவ-
திைான கபேஷ் இந்துகாப்வி 
்ஙகப்ப்ககம் பவன்று ்சா்்ன 
ப்டத்துள்ார்.

முல்்லைத்தீவு ைாவட்டத்தின் 
ஒட்டுசுட்டான் பிரப்்ச ப்சைலைா-
்ர் பிரிவுககுட்பட்ட கரிப்பட்ட-
முறிப்பு புதிைநகர் கிராைத்தில்   
்ந்்்்ை இழந்் நி்லையில் 
்ாயின் அரவ்ேப்பில்  வாழ்ந்து 
குத்துச ்சண்டயில் ்சாதித்து வரும் 
கபேஷ் இந்துகாப்வி பாகிஸ்ா -
னில் இடம்பபறறும் ்சர்வப்்ச பபாட்-

டியில் பஙகுபகாள் ப்ரிவாகி 
பாகிஸ்ான் ப்சன்றிருந்்ார்.

இந்நி்லையில் கடந்் (18) பாகிஸ-
்ான் லைாகூரில்  இடம்பபற்ற 25 வை-

துககுட்பட்ட 50-−55கிபலைா கிராம் 
எ்டப் பிரிவின் இடம்பபற்ற குத்-
துச்சண்ட பபாட்டியில் ்ஙகப் 
ப்ககம் பவன்று முல்்லைத்தீவு 

ைாவட்டத்துககும் நாட்டுககும் 
பபரு்ை ப்டித் ்ந்துள்ார் 
இவ்ர பல்பவறு ்ரப்பினரும் 
பாராட்டி வருகின்்றனர்.

தசுன் ஷானகவின் கன்னி சதம் வீண்: 
வெற்றியீட்டியது சிம்்ாப்ெ அணி 

கணடி – பல்பலைக்லை ்சர்வ -
ப்்ச கிரிகபகட் ்ை்ானத்தில் 
ந்டபபற்ற இலைங்க ைறறும் 
சிம்பாப்பவ அணிகளுககு இ்ட-
யிலைான இரணடாவது ஒருநாள 
பபாட்டியில், சிம்பாப்பவ அணி 22 
ஓட்டஙகள வித்திைா்சத்தில் பவறறி-
பபறறு, ப்ாட்ர 1-−1 என ்சைப்ப-
டுத்தியுள்து.

ஐசிசி ஒருநாள சுப்பர் லீககிறகான 
இந்் பபாட்டித்ப்ாடரின் இரண -
டாவது பபாட்டியில், நாேைச சுழற-
சியில் பவறறிபபற்ற சிம்பாப்பவ 
அணி மு்லில் துடுப்பபடுத்்ாடி 
50 ஓவர்கள நி்்றவில் 8 விகபகட் -
டுக்் இழந்து 302 ஓட்டஙக்் 
பபறறுகபகாணடது.

டகுட்ஸவானாபே ்கடாபனா 
ைறறும் பரஜிஸ ்சகப்வா ஆகிபைார் 
மு்ல் விகபகட்டுககாக 59 ஓட்டங -
க்் பகிர்ந்து, பநர்த்திைான ஆரம்-
பத்்் பபறறுகபகாடுத்்னர்.

்சகப்வா 47 ஓட்டஙக்் பபறறு 
அ்ரச்த்்்  ்வ்றவிட்டு ஆட்ட-
மிழகக, ்கடாபனா 26 ஓட்டஙகளு-
டன் ஆட்டமிழந்்ார். குறித்் இருவ -
ரின் விகபகட்டுக்்யும் ்கப்பறறி 
பெப்ரி பவணடர்ப்ச இலைங்க 
அணிககு ்சா்கத்்் பகாடுத்்ார்.

இருப்பினும் மு்ல் ஒருநாள 
பபாட்டியில் ்ச்ைடித்் போன் வில்-
லிைம்ஸ  ைறறும் அணித்்்லைவர் 
கி்ரக எர்வின் ஆகிபைார் மூன்்றா-
வது விகபகட்டுககாக 106 ஓட்டங -
க்் பகிர்ந்து இலைங்க அணிககு 
்சவால் பகாடுத்்னர். இதில், போன் 
வில்லிைம்ஸ அ்ரச்ச்த்்் ்வ-
்றவிட்டு 48 ஓட்டஙகளுடன் ஆட் -
டமிழகக, கி்ரக எர்வின் அ்ரச்ச-
்ம் கடந்து பவகைாக ஓட்டஙக்் 
குவித்்ார்.

சிம்பாப்பவ அணி 256 ஓட்டங -
க்் பபறறிருந்் பபாது, கி்ரக 
எர்வின் 91 ஓட்டஙகளுடன் ஆட்ட -
மிழந்து ்ன்னு்டை ்ச்த்்் ்வ -
்றவிட்டார். இறுதிைாக, சிககணடர் 
ரோ பவகைாக ஓட்டஙக்் குவித்-

்துடன், ்ன்னு்டை அ்ரச்ச்த்-
்்யும் பதிவுப்சய்ார். சிககணடர் 
ரோ இறுதி ஓவரின் இறுதிப்பந்தில் 
56 ஓட்டஙகளுடன் ஆட்டமிழகக, 
சிம்பாப்பவ அணி 8 விகபகட்டு-
க்் இழந்து 302 ஓட்டஙக்் 
பபறறுகபகாணடது.

இலைங்க அணியின் பந்துவீசசில் 
பெப்ரி பவணடர்ப்ச 3 விகபகட்டுக -
்்யும், நுவான் பிரதீப் 2 விகபகட் -
டுக்்யும் வீழ்த்தினர். நுவான் 
பிரதீப் 2 விகபகட்டுக்் வீழ்த்தி-
யிருந்் பபாதும் ்ன்னு-
்டை 10 ஓவர்களில் 74 
ஓட்டஙக்் விட்டுக -
பகாடுத்திருந்்ார்.

பதிலுககு துடுப்பப-
டுத்்ாட க்மி்றஙகிை 
இலைங்க அணி, இந்் 
பபாட்டியின் ஆரம்பத் -
தில் ்டுைா்றத்ப்ாடங-
கிைது. கு்சல் பைணடிஸ 
7 ஓட்டஙகள, பபதும் 
நிஸ்ஸஙக 16 ஓட்டங-
கள ைறறும் திபனஷ் 
்சந்திைால்  2 ஓட்டங -
கள என ஆட்டமிழகக, 
இலைங்க அணி 31 ஓட்-
டஙகளுககு 3 விகபகட் -
டுக்் இழந்்து.

்சவாலைான பவறறியிலைக்க 
பநாககி க்மி்றஙகிை இலைங்க 
அணிககு, இந்் மூன்று விகபகட் -
டுகள பநருககடி்ை பகாடுத்்ன. 
எனினும், கமிந்து பைணடி்ஸுடன் 
இ்ேந்து ்சரித் அ்சலைஙக சிறிை 
இ்ேப்பாட்டபைான்்்ற பப்ற 
ஆரம்பித்்ார். இவர் 23 ஓட்டங -
க்் பபறறிருந்்பவ்் பவஸலி 
பை்பவரின் பந்துவீசசில் ஆட்ட-
மிழகக இலைங்க அணியின் 4வது 
விகபகட் 63 ஓட்டஙகளுககு வீழ்த் -
்ப்பட்டது.

 5வது விகபகட்டுககாக பொடி 
ப்சர்ந்் கமிந்து பைணடிஸ ைறறும் 
்சுன் ோனக ஆகிபைார் அணிககு 
நம்பிக்க ்ரககூடிை ஓட்டககு-

விப்பில் ஈடுபட்டனர். நி்ானைாக 
ஓட்டஙக்் குவிககத்ப்ாடஙகிை 
இவர்கள ைத்திைவரி்்சயில் இலைக -
குககு ஏற்ற வ்கயில் ஓட்டஙக்் 
பபறறுகபகாடுத்்னர்.

கமிந்து பைணடிஸ ்ன்னு்டை 
மு்ல் ்சர்வப்்ச ஒருநாள பபாட்டி 
அ்ரச்ச்த்்் பதிவுப்சயை, ்சுன் 
ோனக ைறுமு்னயில் ்ன்னு்டை 
நான்காவது அ்ரச்ச்த்்் பதி -
வுப்சய்ார். இவர்கள இருவரும் 
5வது விகபகட்டுககாக 118 ஓட்டங -
க்் இ்ேப்பாட்டைாக பபற -
றிருந்் பபாது, கமிந்து பைணடிஸ 
57 ஓட்டஙகளுடன் ஆட்டமிழந்-
்ார். இ்னால், 181 ஓட்டஙகளுககு 
்ஙகளு்டை 5வது விகபகட்்ட 

இலைங்க அணி இழந்்து.
இந்் விகபகட்்டைடுத்து ்சாமி 

கக கருோரத்ன ைறறும் ்சுன் 
ோனக ஆகிபைார் 66 ஓட்டஙக்் 
பகிர்ந்து அணிககு நம்பிக்கைளித்-
்துடன், ்சுன் ோனக ்ன்னு்டை 
கன்னி ஒருநாள ்ச்த்்் பதிவுப்சய-
்ார்.  எனினும், இவர் ்ச்ைடித்் 
அடுத்் பந்தில் 102 ஓட்டஙகளுடன் 
ஆட்டமிழகக, இலைங்க அணியின் 
பவறறிககனவு ்கர்ககப்பட்டது.

இவருககு அடுத்்ப்படிைாக 
்சாமிகக கருோரத்ன ஓட்டங -
க்் பப்றமுைறசித்் பபாதும், 
அவரால் பவகைாக ஓட்டஙக்் 
குவிகக முடிைாைல் 38 பந்துகளில் 
34 ஓட்டஙக்் பபறறு ஆட்டமி-
ழகக இலைங்க அணி 50 ஓவர்கள 
நி்்றவில் 280 ஓட்டஙகளுககு 9 
விகபகட்டுக்் இழந்து 22 ஓட்டங -
கள வித்திைா்சத்தில் ப்ால்விை்டந்-
்து. சிம்பாப்பவ அணியின் பந்து-
வீசசில் படணடாய ்சடாரா ைறறும் 
பிப்ஸிங முேரபாணி ஆகிபைார் 
்லைா 3 விகபகட்டுக்் வீழ்த்தினர்.

இப்பவ்், மூன்று பபாட்டிகள 
பகாணட ஒருநாள ப்ாடர் ்றபபாது 
1-−1 என ்சைநி்லைைாகியுள் 
நி்லையில், ப்ாட்ர தீர்ைானிககும் 
மூன்்றாவதும் இறுதியுைான ஒருநாள 
பபாட்டி நா்்  21ம் திகதி ந்ட -
பப்றவுள்்ை குறிப்பிடத்்ககது.

அஸெத், சாதிக் அக்கரைப்ற்று 
உரத்ந்து லீக்கின் 

நிரொகிகளாகத் வதரிவு

ஸவகாட்்ாந்திரன எதிரவகாண்்ட இ்ஙரக 
மகளிர கிரிக்வகட் அணிக்கு இ்கு வெற்றி

பபாதுநலைவாை வி்்ைாட்டு 
விழாவிறகுரிை கிரிகபகட் ப்ாடருக-
கான அணிக்் ப்ரிவு ப்சயயும் ் கு-
திகாண பபாட்டிகளில் கடந்்  (18) 
ஸபகாட்லைாந்தி்ன எதிர்பகாணட 
இலைங்க ைகளிர் கிரிகபகட் அணி 
109 ஓட்டஙக்ால் இலைகு பவறறியி-
்னப் பதிவு ப்சயதிருககின்்றது.

இஙகிலைாந்தின் பர்மிஙகமில் ந்ட-
பப்றவுள் 2022ஆம் ஆணடுக-
கான பபாதுநலைவாை வி்்ைாட்டு 
விழாவில் ைகளிர் ரி 20 கிரிகபகட் 
ப்ாடரும் உள்டககப்பட்டுள் 
நி்லையில், இந்் ரி 20 ப்ாடரில் 
பஙபகடுககும் எஞ்சிை அணியி்ன 
ப்ரிவு ப்சயவ்றகான ்குதிகாண 
பபாட்டிகள ைபலைசிைாவில் ந்டபப-
றுகின்்றன.

இந்் ்குதிகாண பபாட்டிகளில் 
இரணடாவது பைா்லைாக அ்ைந்் 
இலைங்க – ஸபகாட்லைாந்து ைகளிர் 
கிரிகபகட் அணிகள இ்டயிலைான 
பபாட்டி கின்ராரா ஓவல் ்ை்ானத்-
தில் ப்ாடஙகியிருந்்து.

பபாட்டியின் நாேைச சுழறசியில் 
பவறறி பபற்ற இலைங்க ைகளிர் 
கிரிகபகட் அணி மு்லில் துடுப்பாட்-
டத்தி்ன ப்ரிவு ப்சய்து. பபாட்டி-
யில் மு்லில் துடுப்பாடிை இலைங்க 
ைகளிர் அணிககு அ்ன் ் ்லைவி ்சைரி 
அத்்பத்து அதிரடிைான ஆரம்பத்-
தி்ன வழஙகியிருந்்ார்.

பவறும் 45 பந்துகளி்ன ைாத்தி-
ரபை எதிர்பகாணட ்சைரி அத்்பத்து 
13 பபௌணடரிகள ைறறும் 2 சிக்ஸர்-

கள அடஙகலைாக 86 ஓட்டஙக்்ப் 
பபறறிருந்்்ை குறிப்பிடத்்ககது.

ப்ாடர்ந்து ்சைரியின் துடுப்பாட்ட 
உ்வியுடன் இலைங்க ைகளிர் கிரிக-
பகட் அணி 20 ஓவர்கள நி்்றவில் 4 
விகபகட்டுகக்் இழந்து 182 ஓட்-
டஙக்்ப் பபறறுக பகாணடது.

 ஸபகாட்லைாந்து ைகளிர் கிரிகபகட் 
அணியின் பந்துவீசசு ்சார்பில் பகத்-
்ரின் பிபர்சர், அப்்ஹா ைகசூத் 
ைறறும் பகட்டி பைககில் ஆகிபைார் 
்லைா ஒரு விகபகட் வீ்ம் ்சாயத்திருந்-
்்ை குறிப்பிடத்்ககது.

பின்னர் பபாட்டியின் பவறறி 
இலைககாக நிர்ேைம் ப்சயைப்பட்ட 
183 ஓட்டஙக்் அ்டவ்றகு பதி-
லுககு துடுப்பாடிை ஸபகாட்லைாந்து 
அணி, ப்ாடககத்தில் சி்றந்் ஆரம்-
பத்தி்னக காட்டிை பபாதும் பின்னர் 
்சரிவ்டைத் ப்ாடஙகிைது.

அ்ன்படி ஒரு கட்டத்தில் 60 ஓட்-
டஙகளுககு 3 விகபகட்டுகக்் 
இழந்து காேப்பட்ட ஸபகாட்-
லைாந்து ைகளிர் கிரிகபகட் அணி, 
இலைங்க வீராஙக்னகளின் பந்து-
வீசசுககு முகம் பகாடுகக முடிைா-
ைல் 12.1 ஓவர்களில் அ்னத்து விக-
பகட்டுகக்்யும் பறிபகாடுத்து 73 
ஓட்டஙக்் ைாத்திரபை பபறறுக 
பகாணடது.

ஸபகாட்லைாந்து ைகளிர் அணியின் 
துடுப்பாட்டம் ்சார்பில் எல்லைன் 
பவாட்்சன் 30 ஓட்டஙகள பபறறு 
அதிகபட்்ச ஓட்டஙக்்ப் பதிவு 
ப்சயதிருந்்்ை குறிப்பிடத்்ககது.

வகா்ைானா ்ாதிப்ால் அவுஸதி்ைலியா 
நியூசி்ாந்து ஒருநாள் வதா்டர ஒத்திரெபபு

பகாபரானா பரவல் அதிகரித்து 
வருவ்ால் அவுஸதிபரலிைா - நியூ -
சிலைாந்து இ்டபைைான ஒருநாள 
ப்ாடர் ைறறும் 20 ஓவர் பபாட்டி 
ஒத்தி ்வககப்பட்டுள்து.

அவுஸதிபரலிை கிரிகபகட் அணி 
்சமீபத்தில் இஙகிலைாந்துடன் ஆ ேஸ 
படஸட் ப்ாடரில் வி்்ைாடிைது. 
5 பபாட்டி பகாணட இந்் ப்ாட்ர 
ஆஸதிபரலிைா 4-−0 என்்ற கேககில் 
்கப்பறறிைது.

இ்்த் ப்ாடர்ந்து அவுஸதிபர-
லிைா- நியூசிலைாந்து இ்டபைைான 
ஒருநாள ப்ாடர் ந்டபபறும் 
பபாட்டி அட்டவ்ே அறிவிககப் -
பட்டுள்து.

நியூசிலைாந்து கிரிகபகட் அணி எதிர் -
வரும்  24-ந் திகதி மு்ல் பபப்ரவரி 
9-ந் திகதி வ்ர அவுஸதிபரலிைாவில் 
சுறறுப்பைேம் ப்சயது 3 ஒருநாள 
பபாட்டி ைறறும் ஒபர ஒரு 20 ஓவர் 
ஆட்டத்தில் வி்்ைாட திட்டமிட்-

டிருந்்து.
மு்ல் பபாட்டி 30-ம்திகதி 

பபர்த்திலும், 2-வது ஒருநாள 
பபாட்டி பபப்ரவரி 2-ம் திகதி 
பஹாபர்ட்டிலும், க்டசி 
ஒருநாள பபாட்டி 5-ம் திகதி 
சிட்னியிலும், 20 ஓவர் 
ஆட்டம் பபப்ரவரி 8-ம் திகதி 
கான்பராவிலும் ந்டபபறும் 
என்று அறிவிககப்பட்டிருந்-
்து.

இந்் நி்லையில் பகாபரா 
னா பரவல் அதிகரித்து வரு-
வ்ால் அவுஸதிபரலிைா - 
நியூசிலைாந்து இ்டபைைான 
ஒருநாள ப்ாடர் ைறறும் 20 ஓவர் 
பபாட்டி ஒத்தி ்வககப்பட்டுள்து. 
இரு நாட்டு கிரிகபகட் ்ச்பகளும் 
விவாதித்து, முடிபவடுத்து இந்் 
்கவ்லை பநறறு ப்ரிவித்்ன.

இந்் பபாட்டி ப்ாடர் எப்பபாது 
ந்டபபறும் என்்ற விவரம் பின்னர் 

அறிவிககப்படும். அவுஸதிபரலிை 
அணி இலைங்கயுடன் ஐந்து 20 ஓவர் 
பபாட்டிகளில் வி்்ைாடுகி்றது. 
எதிர்வரும் 11-ம் திகதி இந்் ப்ாடர் 
ப்ாடஙகுகி்றது. இந்் 20 ஓவர் 
ப்ாடரும் ஒத்தி ்வககப்படுைா? 
என்பது பின்னர் ப்ரிைவரும்.

வி்டத்தல்தீவு உரத்ந்தாட்்ட ்யிற்சி கூ்டம் ந்டாத்திய 
உரத்ந்தாட்்ட ்்ாட்டியில் ்ைாயல் அணி வெற்றி 

ைன்னார் குறூப்  நிருபர்

விடத்்ல்தீவு உ்்பந்்ாட்ட 
பயிறசி கூட இைககுனர் ்வத்-
திைகலைாநிதி ைதுர நாைகத்தின் 
்்லை்ையில் அவரது நிதி பங -
களிப்புடன்  முகா்ைைா்ர் 
ந்ன்ராஜ் அவர்களின் பநறிப்ப-
டுத்்லில் கடந்் ஞாயிறறுககி-
ழ்ை நடாத்்ப்பட்ட வீபா  பிரீ -
மிைர் லீக - 2022 உ்்பந்்ாட்ட  
பபாட்டியில் 12 அணிகள பஙகு 
பபற்றன.

 இறுதிப் பபாட்டியில் பிர்ை 
விருந்தினராக இலைங்க உ்் -
பந்்ாட்ட ்சம்பை்ன உ்வித் 
்்லைவரும் ைன்னார் ைாவட்ட 
உ்வி பபாலிஸ அத்திைட்்சகரு-
ைான  டுல்ோன் நாகேவத்், 
சி்றப்பு விருந்தினராக இலைங்க 
உ்்பந்்ாட்ட ்சம்பை்னம் உ்வித் 
்்லைவரும் வடைாகாே உ் -்

பந்்ாட்ட அபிவிருத்திக குழுவின் 
்்லைவருைான  இம்ைானுபவல் 
ஆர்பனால்ட், ைறறும் விருந்தினர்க-

்ாக  அடம்பன் பபாலிஸ 
நி்லைை பபாறுப்பதிகாரி  
லைக்ைன், விடத்்ல்தீவு 
புதிை அபிவிருத்தி அ்ைப்-
பின் ்்லைவர் அருட்்சபகா-
்ரர் ஸரனிஸலைாஸ, விடத்-
்ல்தீவு புனி் பொ்சப் 
வாஸ  பாட்சா்லை அதிபர். 
கிபைாைர் பைஸ ஆகிபைார் 
கலைந்து பகாணடனர்.

இறுதிப் பபாட்டிைா-
னது பராைல்  அணிககும்  
Heritage FC அணிககும் 
இ்டயில் இடம்பபற்றது.

இ்ன் பபாது இறுதிப் -
பபாட்டியில் பராைல்  அணி-
யினர் 3:1  என்்ற பகால் 
அடிப்ப்டயில் Heritage 
FC அணியின்ர பவறறி 
பகாணடு இவவாணடிற-

கான ்சம்பிைனாக ப்ரிவு ப்சயைப்-
பட்டுள்னர்.

அட்டா்னசப்ச்ன ைத்திை நிருபர்

அட்டா்்சப்ச்ன சுப்பர்ப்சா -
னிக வி்்ைாட்டுக கழகத்்்ச 
ப்சர்ந்் அஸவத், ்சாதீக ஆகிபைார் 
அகக்ரப்பறறு உ்்பந்து 
லீககின் நிர்வாகிக்ாகத் ப்ரிவு 
ப்சயைப்பட்டுள்னர். அகக்ரப் -
பறறு உ்்பந்து லீககீன் பதிை 
நிர்வாக               ்ச்பத் ப்ரிவு, அக -
க்ரப்பறறு ைாகநகர ஹல்லைாஜ் 
ைணடபத்தில் அண்ையில் ந்ட-
பபற்றது. அகக்ரப்பறறு உ்்-
பந்து லீககின் ப்சைலைா்ராக அட் -
டா்்சப்ச்ன சுப்பர்ப்சானிக 
வி்்ைாட்டுக கழகத்தின் பயிற-
றுவிப்பா்ரும், வி்்ைாட்டு 
உத்திபைாகத்்ருைான எம்.எச.
எம்.அஸவத், உப ்்லைவராக 
சுப்பர்ப்சானிக வி்்ைாட்டுக 
கழகத்தின ப்சைலைா்ரும்; அட்-
டா்்சப்ச்ன ப்சிை கல்வி -
யிைற கல்லூரி விரிவு்ரைா்ரு-
ைான ஏ.ஆர்.எம்.்சாதீக ஆகிபைார் 
ப்ரிவு ப்சயைப்பட்டுள்னர்.

அட்டா்்சப்ச்ன, அகக்ரப் -
பறறு, ஆ்லைைடிபவம்பு, திருக -

பகாவில், பபாத்துவில்,இ்றககாைம் 
ஆகிை 05 பிரப்்ச ப்சைலைா்ர் பிரி -
வுகளிலுள் பைாத்்ம் 19 கழகங -
கள

அஙகம் வகிககும் அகக்ரப்-
பறறு உ்்பந்து லீககீன் பதிை 
்்லைவராக அகக்ரப்பற்ற ைாநகர 
்ச்ப உறுப்பினரும், ஹிஜ்்றா 
வி்்ைாட்டுக கழகத் ்்லைவரு -
ைான அஸமி அப்துல் கபூர் ப்ரிவு 
ப்சயைப்பட்டுள்ார். அட்டா-
்்சப்ச்ன அஷ்ரரஃப் வி் -்
ைாட்டுக கழகத் ்்லைவர் எஸ.
எம்.எம்.நி்ஸாம் லீககின் பபாருலைா-
்ராகத் ப்ரிவு ப்ரிவானார். அக -
க்ரப்பறறு உ்்பந்து லீககின் 
ப்சைலைா்ராகவும், உப-்்லைவரா-
கவும் ப்ரிவுப்சயைப்பட்டுள் 
அட்டா்்சப்ச்ன சுப்பர்ப்சா-
னிக வி்்ைாட்டுக கழகநிர்வாகி-
கள அஸவத்,  ்சாதீக ஆகிபைாரககு 
சுப்பர்ப்சானிக வி்்ைாட்டுகக-
ழகத் ்்லைவர் எம்.ஐ.எம்.அஷ் -
ரரஃப் உளளிட்ட கழக நிர்வாகிகள, 
வி்்ைாட்டுவீரர்கள ஆகிபைார் 
வாழ்த்தும் பாராட்டுத் ப்ரிவித் -
துள்னர்.

முல்லைத்தீவு யுவதி கணேஸ் 
இந்துகாணேவிக்கு ேஙகப்பேக்கம்

்ென்ய அணியுடன இனறு ப�ா்ல்
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