
பாகிஸ்ானுக்கு உத்திய�ாகபூர்வ விஜ�ம�ான்றை ய�ற்-
மகாண்டுள்ள ்வரத்்க அ்�ச்சர பந்துல குண்வரத்்ன, பாகிஸ்ான 
பிர்�ர இமரான கா்ன ்சந்தித்துள்ளார. இஸலா�ாபாத்திலுள்ள 
பிர்�ர அலு்வலகத்தில் இச்சந்திப்பு ந்ைமபற்றுள்ளது.  

இலங்க - பாகிஸ்ான ்வரத்்க உைனபடிக்்கயின மூலம அதி -
கபட்ச நன்�க்்ளப் மபறு்வ்் உறுதிம்சய்வ்ற்கு ்வழக்க�ான 
கலந்து்ர�ாைல்கள அ்வசி�ம�ன பாகிஸ்ான பிர்�ர இ்ன 
யபாது ம்ரிவித்துள்ளார.  

இரு நாடுகளிலுமுள்ள ்வணிகப்மபாருடகளுக்கு ய�லும 
விரி்வான ்வரத்்க யநாக்கத்்் பரா�ரிக்க ்வழிகாடடு்வ்ற்கான 
நை்வடிக்்கக்்ள எடுக்க ய்வண்டி�்ன அ்வசி�த்்்யும பாக். 
பிர்�ர எடுத்து்ரத்துள்ளார.  

மபௌத்் �ாத்தி்ர ம்ாைரபான சுற்றுலாவுக்கான 

சுகாதார 
வழிமுறைகறை

பின்பற்றுமாறு
வவண்டுவகாள்

யலாரனஸ ம்சல்்வநா�-
கம, ஷமஸ பாஹிம

நாை்ளாவி� ரீதியில் 
மகாயரானா ் ்வரஸ ம்ாற்-
றுயநா�ாளிகளின எண் -
ணிக்்க மீண்டும அதி -
கரித்து ்வரும நி்லயில்  
43 பாராளு�னறை உறுப்பினரகளும மகாயரானா 
்்வரஸ ம்ாற்றுக்கு உள்ளாகியுள்ள்ாக 
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தமிழக மீனவரகள் 55 வ்பறரயும் விடு-
விச்சதில ்சநவதா்சம், இலலாட்டி இது 
ஒரு வதறவயிலலாத ்சச்சரவா வைரநது-
ககாண்வடே வ்பாயிருக்கும்....

உண்றமதான, வகரைத்து மீனவரகள் 
வநதாவல அடிதடிக்கு வ்பாை தமிழக மீன-
வரகள் இலஙறக ்பக்கம் வாைத ககாஞ்சம்  
தவிரத்தா நலலது தாவன...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 202
1

இந்தியாவின் 73ஆவது குடியரசு தினம் நேற்று க்காழும்பிலுள்்ள இந்திய உயர்ஸ் -
தானி்கரின் வாசஸ்தலைான இந்திய இலலத்தில ேமைகபற்்றது. உயர்ஸ்தானி்கர் 
ந்காபால பாகநல, நதசியக க்காடிமய ஏற்றிய பின்னர் அணிவகுப்பு ைரியா-
மதமய பார்மவயிடைநபாது... 

பறிமு்ல் ம்சய் இந்தி� 
மீனபிடி பைகுக்்ள  ஏலத்தில் 
விடு்வ்் நிறுத்்ய்வண்டும. 
்மிழக �க்கள, இலங்க ்மி -
ழருக்கு பாதுகாப்பாக உள்ளனர. 
எனய்வ  ்மிழக �க்க்்ளயும, 
இலங்க ்மிழ் �க்க்்ளயும 
ய�ா்விடும ம்ச�்ல ம்சய� 
ய்வண்ைாம�ன முனனாள பாராளு�னறை உறுப்பினர 
சுயரஸ பியர�ச்சந்திரன ம்ரிவித்்ார. �ாழ் 
ஊைக அ்��த்தில் ந்ைமபற்றை 

பறிமுதல் செயத படகுகளை
ஏலத்தில் விட பேண்டாம

்வத்்்்ள, 
எந்்்ல பிரய்்சத்-
தில் விற்ப்ன நி்ல�ம�ானறில் 
�்றைத்து ்்வக்கப்படடிருந்் 14 
இலட்சம ரூபா மபறு�தி�ான ்சடை-
வியரா் சிகமரடடுகள ்கபற்றைப்பட-
டுள்ள்ாக விய்சை அதிரடிப்ப்ை 
அதிகாரிகள ம்ரிவித்துள்ளனர.

இ்னயபாது 23 ஆயிரம ்சட-
ைவியரா் சிகமரடடுகள 

ரூ.14 இலட்்ச ்சட்டேவிவராத 
சிககரட்டுகளுடேன 
ஒருவர றகது

நாடடில் நிலவும மபாரு்ளா்ார 
நி்ல்�க்கு நி்வாரணம ்வழங -
கும யநாக்கில் அர்ச ஊழி�ரகளுக்கு 
்வழஙகப்படை 5,000 ரூபா மகாடுப் -
பன்்வ ்னி�ார து்றையினருக்கும 
்வழஙகும ்வ்கயில் அ்�ச்சர்்வ-
யில் ்ச�ரபிக்கப்பைவுள்ளது.

இது ம்ாைரபில் ம்ாழிற்்சஙகங -
கள, ்னி�ாரது்றை மு்லாளிகள �ற்றும 
ய்ாடை உரி்��ா்ளரகளுைன பல சுற்று 

கலந்து்ர�ாைல்கள இைமமபற்றை-
்ாக ம்ாழில் 

ஆ்ண�ா்ளர நா�க�ான பிரபாத் 
்சந்திரகீரத்தி ம்ரிவித்்ார.

ம்ாழில்�ச்சர நி�ல் ஸ்ரீபால டி 
சில்்வா ்்ல்�யில் இந்்க் கலந்து -
்ர�ாைல் இைமமபற்றைது.

கலந்து்ர�ாைலின யபாது,ம்ா-
ழிற்்சஙகஙகள 5,000 ரூபா மகாடுப் -
பனவு அ்வரகளுக்குப் 

தனியார் துளையினருககும
5,000 ரூபா சகாடுபபனவு

2024 ஆம ஆண்டுக்குள, 
நகரப்புறைஙகளிலுள்ள குடி-
்்ச்வாசிகளுக்கு மு்றை�ான 
வீடடு ்வ்சதிக்்ள ்வழங-
கும ்வ்கயில் இை�ாற்றைம 
ம்சயயும திடைத்்் நகர 
அபிவிருத்தி அதிகார்ச்ப  
முனமனடுக்கவுள்ளது.

நகர அபிவிருத்தி அதிகா-
ர்ச்பயின  கூற்றுப்படி, 
மகாழுமபு நகர �க்கள 
ம்ா்கயில் ஐமபது ்ச -்
வீ்த்துக்கும அதிக�ா -
யனார குடி்்சகள, ய்சரிகள 
அல்லது பாழ -
்ைந்் ப்ழ� 

2024க்குள் குடிசைவாசிகள் 
அசைவருக்கும் வீட்டு வைதி

யலாரனஸ ம்சல்்வநா�கம  

்ச்��ல் எரி்வாயு ம்வடிப்பு ்சமப்வஙக்்ள� -
டுத்து ்சந்ய்கத்துக்கிை�ான அ்ர்வாசி பாவித்் 
்ச்��ல் எரி்வாயு சிலிண்ைரக்்ள பா்வ்ன-
�ா்ளரகளிைமிருந்து மபற்றுக்மகாள்வ்ற்கு ்சம -
பந்்ப்படை நிறு்வனஙகள இணக்கம 
ம்ரிவித்துள்ளன.  

சந்நத்கத்திற்கிைைான Gas;

பிர்�ர �ஹிந்் ராஜபக் ஷவுக்கு ம்சாந்்�ான அர்ச 
்வஙகிக் கணக்மகானறிலிருந்து சு�ார 04 யகாடி ரூபா்்வ,  
பிர்�ருக்கு மிக மநருக்க�ான ஒரு்வரூைாக கைந்் 06 
்வருைஙகளில் அவ்வப்யபாது ய�ா்சடி�ாக மபறைப்படடுள-
்ள்� ம்ாைரபில் சிறைப்பு வி்சார்ண ஆரமபிக்கப்பை-
வுள்ளது.  

வியஷை வி்சார்ண ஒன்றை நைத்து்வது 
ம்ாைரபில் க்வனம ம்சலுத்்ப்படடு ்வரு்வ்ாக  

பிரதமரின் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து 
நான்கு ககாடி ரூபா மாயமாைது

இந்தி� மீன்வரகளின 
அத்துமீறி� மீனபிடி ம்ச�ற் -
பாடுகள ம்ாைரபில் ்சடை 
திருத்்ஙக்்ள �ாத்திரம 
ய�ற்மகாண்டு பிரசசி்னக-
ளுக்கு தீரவுக்்ள மபற்றுக் -
மகாடுக்க முடி�ாது. இந்தி�ா 

எ�து நடபு நாடு எனறை 
ரீதியில் இரு ்ரப்பு இராஜ -
்ந்திர உறைவுக்்ளயும க்வ-
னத்தில் மகாள்ள ய்வண்டி� 
கடைா�ம உள்ளது என நீதி 
அ்�ச்சர அலி ்சப்ரி 
ம்ரிவித்்ார. 

இலஙம்க−இந்திய மீனவர் பிரச்சிமன; 

பாகிஸதானுடன் வர்ததக ஒபபந்தங்கசை 
அதிகைவில் பயன்படு்தத இணக்கம்

கைற்மறைாழிலா்ளரகளின ்வாழ்்வா்ா -
ரத்்் ்வலுப்படுத்தும மு்லீடுக்்ள 
்வரய்வற்கினயறைாம�னறு ம்ரிவித்துள்ள 
கைற்மறைாழில் அ்�ச்சர ைக்்ளஸ ய்்வா-
னந்்ா, ஆழ்கைல் மீனபிடி ம்ாழிலில் 
கைற்மறைாழிலா்ளரகள ஈடுபடு்வ்ற்கு 
ய்்்வ�ான ம்ாழில்நுடப �ற்றும உப -
கரண ரீதி�ான மு்லீடுகளும து்றைமுகங-
கள �ற்றும இறைஙகு து்றைக்்ள அ்�ப்ப -
்ற்கான மு்லீடுக்்ள மபரிதும 
எதிரபாரப்ப்ாகவும

மன்னார் விரிகுடா எதிர்சகாள்ளும  
விேகாரஙகளுககு முககியத்துேம

 2016ஆம ஆண்டு இைமமபற்றை்ாக கூறைப்படும �த்தி� 
்வஙகி பி்ணமுறி ஏலத்தின யபா்ான ய�ா்சடி ம்ாைரபில் 
முனனாள நிதி அ்�ச்சர ரவி கருணாநா�க்க உளளிடை 11 
யபருக்கு எதிராக ்சடை �ாஅதிபரால் ்ாக்கல் ம்சய�ப்படை 
�னு ம்ாைரபான ்சாடசி� வி்சார்ணக்்ள எதிர்வரும 
ஏப்ரல் 27ஆம திகதி ஆரமபிக்கு�ாறு மகாழுமபு 
மூ்வரைஙகி� ய�ல் நீதி�னறை நீதிபதிகள 

2016 ைத்திய வஙகி பிமைமுறி நைாசடி;

ஆளுந்தரப்பு, எதிர்க்கடசி உடபை

 யலாரனஸ ம்சல்்வநா�கம

மின்சார ்ச்பயின ்்ல்வர எம. எம. 
சி. யபரடினண்யைா  ்ாம அந்் ப்வியி -
லிருந்து இராஜினா�ா ம்சய்வ்ாக ம்ரி -
வித்துள்ளார.

அது ம்ாைரபில் ஜனாதிபதி 
யகாடைாப� ராஜபக் ஷவுக்கு

கபப். 01ஆம் தி்கதியிலிருந்து

எல்்லத் ்ாண்டி மீனபிடியில் 
ஈடுபடையபாது கைற்ப்ை�ால் 
்கப்பற்றைப்படை ்மிழக மீன -
்வரகளின பைகுகள ஏலமிைப்பை -
வுள்ள்ாக ம்வளி�ான அறிவிப்பு 
கண்ைனத்துக்குரி�ம்ன ்மிழ -
கத்தின �று�லரசசி திராவிை 
முனயனற்றைக் கழகத்தின 

மபாதுசம்ச�லா்ளர ்்வயகா 

யாழப்பாைத்தில... 

யலாரனஸ ம்சல்்வநா�கம

நாடடின ஏ்ன� �ா்வடைஙகளுைன 
ஒப்பிடு்கயில் கமபஹா �ா்வடைத்தில் 
மகாவிட19 ்்வரஸின பர்வல் ம்வகு்வாக 
அதிகரித்துள்ள்ாக இராஜாஙக அ்�ச்சர 
விய்சை ்்வத்தி� நிபுணர சு்ரஷனி மபர-
னாண்யைாபுளய்ள ம்ரிவித்துள்ளார.  

இ்ற்கடுத்்்ாக மகாவிட19 ்்வரஸின 
பர்வல் ம்வகு்வாக அதிகரித்துள்ள பிரய் -
்ச�ாக மகாழுமபு �ா்வடைம காணப்ப-
டு்வ்ாக ம்ரிவித்் அ்வர, மகாயரானா 

ம்ாற்றிலிருந்து திரிப்ைந்் ஒமிக்யரான 
்்வரஸினாயலய� ம்ாற்று பர்வல் தீவிர� -
்ைந்திருக்கலாம�ன ்சந்ய்கிக்கப்படு்வ்ா -
கவும அ்வர குறிப்பிடைார.

அறிகுறிகள இல்லா�ல் யநா்� ஏற்படுத் -
து்யல ஒமிக்யரானின ்னித்்ன்��ாக 
மகாள்ளப்படைாலும அவ்வாறு அறிகுறிகள 
ம்னபைாவிடைாலும ம்ாற்றுக்குள்ளான -
்வருக்யகா அல்லது பல்ய்வறு யநாயக்ளால் 
பாதிக்கப்படை்வரகளுக்யகா உயி -
ராபத்தும ஏற்பைலாம. 

றவத்திய்சாறலகளில கநருக்கடி; ஒட்சி்சன வதறவ அதிகாரிப்பு

மீனேர்களின் படகுகளை
ஏலமிடுேதற்கு எதிர்பபு  
ம.தி.மு கழக க்சயலாைர றவவகா

சுவரஸ் பிவரமச்சநதிரன வவண்டுவகாள் 

06 06

0606 06 06

06

0606

06 06

06 06

06

அறமச்சரறவயில ்சமரப்பிக்க ஏற்்பாடு

நகர அபிவிருத்தி அதிகார ்சற்ப திட்டேம்

சிலிண்டர்களை மீைபசபை
நிறுேனஙகள் பேற்று இணககம
நீதிமனறில உறுதியளிப்பு

இதுவசர 43 எம்.பிமாருக்கு 
ககாகராைா கதாற்று உறுதி

இலங்சக மின்ைார ைசப 
தசலவர பதவி விலகல்
ஜனாதி்பதிக்கு கடிதத்றத அனுப்பினாரஆறு வருடேஙகைாக கநருஙகிய உதவியாைர றகவரிற்ச

இரு ோட்டு இராஜதந்திர 
உைவில் அரொஙகம கேனம
இரு தரப்பினருடேனும் வ்பசி தீரவு காணப்்படும்

மூவரடேஙகிய வமல நீதிமனை நீதி்பதிகள் ஆயம் அறிவிப்பு 

ரவிககு எதிரான ேழககின் 
ொட்சிய விொரளண ஏபரலில்

சகாழுமபு, கமபஹாவில் சகாவிட்
பரேல் மீண்டும தீவிரமளடகிைது

இராஜாங்க அசமசைர சுதர்ஷனி கபரைாணகடாபுள்கை எசைரிக்சக

வஙகாை விரிகுடோ கலநதுறரயாடேலில டேக்ைஸ் வலியுறுத்தலபிரதமர இம்ரான கானுடேன அறமச்சர ்பநதுல கலநதுறரயாடேல 

 நுரைச்சோரை மின் நிரையம்;

யாழ். அரியாலை சந்தியில் சம்பவம 

இமமாத இறுதிககுள் 
ேழளமககு திருமபும!

விபத்தில் மயிரிளழயில் 
உயிர் தபபிய டாகடர்கள் 03 03
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பாரமபரியக் கைபபணித்துகையில் தேர்ச்சி பபறை 
ைகைஞர்ைளின் ைகைபபகைபபுைகை தேசிய மடைத்-
தில் பைௌரவிக்கும “ஷில்ப அபிமாணி – 2021” பாரமப-
ரியக் கைபபணித்துகைக்ைான ஜனாதிபதி விருது விழா,  
ஜனாதிபதி தைாடைாபய ராஜபக்ஷ ேகைகமயில் (25) 
சிறிமாத�ா பணைாரநாயக்ை மாநாடு மறறும ைண-
ைாடசி மணைபத்தில்  நகைபபறைது.

பாரமபரிய, ைைாசார முக்கியத்து�மிக்ை மறறும 
ைகைப பபறுமதிமிக்ை அதி சிைநே ைகைபபகைபபு-
ைளின் பாதுைாபபு, அ�றகை தமமபடுத்ேல் மறறும 

அவ�ாைான ைகைபபகைபபுைகை �ழங்கும ைகை-
ஞர்ைகை ஊக்குவித்ேல் தபான்ை தநாக்ைங்ைகை அடிப-
பகையாைக் பைாணடு, “தேசிய ஷில்ப அபிமாணி” 
ஜனாதிபதி விருது விழா, �ருைாநேம நைத்ேபபடடு 
�ருகின்ைது.

பிரமபு, பித்ேகை, ைளிமண உறபத்திைள், மரத�-
கைபபாடுைள் மறறும கிராமிய கைத்போழில் அபி -
விருத்தி இராஜாங்ை அகமச்சின் �ழிைாடைலின் கீழ், 
தேசிய அருங்ைகைைள் தபரக�யினால் இநே விருது 
விழா ஏறபாடு பசயயபபடடிருநேது. இேன்தபாது, 

நாடு முழு�தும வியாபித்திருக்கும பாரமபரிய மறறும 
நவீன கைவிகனஞர்ைளின் ைகைபபகைபபுைள், 
மாைாண மறறும தேசிய ரீதியில் பைௌரவிக்ைபபடைன.

பல்ைகைக்ைழை தபராசிரியர்ைள் மறறும ைைாநிதிைள் 
அைங்கிய நடு�ர் குழுவினால், 21 பிரிவுைளின் கீழ் 
மிைச் சிைநே ைகைபபகைபபுைள் தேர்நபேடுக்ைபபட-
ைன. 8,000 ைகைபபகைபபுைளிலிருநது மாைாண மட-
ைத்தில் தேர்நபேடுக்ைபபடை ப�றறியாைர்ைளுக்கு, 
ப�ள்ளி விருதுைள் �ழங்கி பைௌரவிக்ைபபடைனர்.

தேசிய ரீதியில் பாரமபரியமாைவும நவீன ைகைப பிரி-

வுைளின் கீழும சிைபபுத் தேர்ச்சி பபறை ைகைஞர்ைள் 
இரு�ர் ப�றறியாைர்ைைாைத் தேர்நபேடுக்ைபபடடு, 
ஜனாதிபதி தைாடைாபய ராஜபக்ஷவினால் “சு�ர்ணவி-
ருதுைள் �ழங்ைபபடைன.

கைப பணித்துகையின் தமமபாடடுக்ைாை அர்பப -
ணிபபுைன் பசயறபடை ைகைஞர்ைளுக்கு �ாழ்நாள் 
முழு�தும �ழங்ைபபடும �கையிைான மாோநேக் 
பைாடுபபனவுக்ைான ைாதசாகைைள், இராஜாங்ை 
அகமச்சர் பிரசன்ன ரணவீரவினால் இேன்தபாது இரு 
ைகைஞர்ைளுக்கு �ழங்ைபபடைன.

தபரு�கை மாலிதேகன தேம ரிபாய ோஜியார் தேசிய பாைசாகை-
யின் �ருைாநே பரிசளிபபு விழா தநறறு முன்தினம பாைசாகை தசஹ் 
முஸேபா ஞாபைார்த்ே மணைபத்தில் அதிபர் எம.எப.எம நழ்ரி ேகைகம -
யில் நகைபபறைது. ைளுத்துகை �ைய பிரதிக் ைல்விப பணிபபாைர் சரத் 
குமார, ைாக்ைர் �ர்ோ ரிபாய, ோஜியானி ராதியயா அஹ்்ஸன் ரிபாய 

ஆகிதயார் விழாவில் அதிதிைைாை ைைநது பைாணைனர். பல்ைகைக்ைழைங் -
ைளுக்கு பேரிவு பசயயபபடை 18 மாண�ர்ைள் உடபை ை.பபா.ே சாோரண-
ேர பரீடகச மறறும ேரம 5 புைகமபபரிசில் பரீடகசைள் ஆகிய�றறில் சித் -
தியகைநே மாண�ர்ைள் விருது �ழங்கி பைௌரவிக்ைபபடைனர்.

(பைங்ைள்: தபரு�கை விதசை நிருபர்)

ஜனாதிபதி தலைலையில் “ஷில்ப அபிைாணி – 2021” விருதுவிழா

இலஙமகைக்கைான வவளிநாட்டுத் தூதரகைஙகைளின் பிரதிநிதிகைளுக்கும் பிரதைருக்குமிமையிலான சந்திபவபான்று (25) அலரி ைாளிமகையில் நமைவபற்றது. சந்திபபில் பிரதைரின் வசயலாளர் அனுர திசாநாயக்கை, வவளிவிவகைார அமைச்சின் வசயலாளர் அட்மிரல் (ஓய்வு-
வபற்ற) ஜயனாத் வகைாலம்பககை, பிரதைர் அலுவலகை பணிக்குழாம் பிரதானி கயாஷித ராஜபக்ஷ ைறறும் இலஙமகைக்கைான வவளிநாட்டு தூதரகைஙகைளின் பிரதிநிதிகைள் பலரும் கைலந்து வகைாண்டிருந்தனர்.

இனஙகைளுக்கிமையில் நல்லிணக்கைத்மதயும் புரிந்து-
ணர்மவயும் ஏறபடுத்தும் கநாக்கில் ைாத்தமள பிரகதச 
வசயலகைம், ைாத்தமள சுபிட்சம் இந்து சமூகை நலன்புரி 
ஒன்றியம் இமணந்து ஏறபாடு வசய்த மதபவபாங-
கைல் வபருவிழா கநறறு முன்தினம் ைாமல ைாத்தமள 
பிரகதச வசயலகை ககைட்கபார் கூைத்தில் பிரகதச வசயலா-
ளர் ைாதவி ஹிந்தி வகைாை தமலமையில் இைம்வபற-
்றது. விழாவிறகு பிரதை அதிதியாகை ைாவட்ை வசயலாளர் 
கதஜானி திலகைரத்ன, வகைௌரவ அதிதியாகை ைாத்தமள 
ைாநகைரசமப முதல்வர் எஸ் பிரகைாஷ், விகசை அதிதியாகை 
ைாத்தமள ைாவட்ை கைலதிகை வசயலாளர் சுசந்த கைருணா -
திலகை ஆகிகயார் கைலந்து வகைாண்டு சி்றபபித்தனர்.        

(பைஙகைள்: ைாத்தமள சுழறசி நிருபர்)



ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

செறலறோலியக் கூட்டுத்ோ-
ெனம் ரயிலல்வ திணைக்களத-
துக்கு ல்ண்வயோன எரிசெோருணள 
ச்ோடர்ந்தும் ்வழஙக முடியோமற 
லெோனோல ரயில லெண்வகணள 
நடதது்வதில சிக்கலகள் ஏறெட-
�ோம் என ரயிலல்வ ச்ோழிறெஙக 
கூட்டணமப்பு ச்ரிவிததுள்ளது.

ரயிலல்வ திணைக்களததிடம் 
சுமோர் 06 �ட்ெம் லீட்டர் எரிசெோ-
ருள் ணகயிருப்பு இருப்ெதுடன் 

்றலெோது மூன்றணர இ�ட்ெம் 
லீட்டர் எரிசெோருலள கோைப்ெடு-
்வ்ோகவும் அந்் ச்ோழிறெஙகத-
தின் இணைப்புச் செய�ோளர் 
எஸ். ஜி. வி்ோனலக ச்ரிவித-
துள்ளோர்.

்வழணமயோன ரயில லெண்வணய 
உரியமுணறயில முன்சனடுப்ெ்ோ-
னோல  ஒரு நோணளக்கு ஒரு இ�ட்-
ெம் லீட்டர் எரிசெோருள் செ�்வோ -
குசமன அ்வர் ச்ரிவிததுள்ளோர்.

அந்் நிண�யில 
ச்ோடர்ச்சியோக

நோரலேன்பிட்டி அெயரோமோதிெ-
தியும் லமல மோகோை பிர்ம ெஙக 
நோயக்கரும், சகோழும்பு ெலகண�க்-
கழகததின் ல்வந்்ருமோன அதி 
்வைக்கததுக்குரிய முருதச்ட்-
டுல்வ ஆனந்் ல்ரரின் ஜனன 
தினததுக்கு ஜனோதிெதி லகோட்டோ-
ெய ரோஜெக் ஷ ்வோழ்ததுத ச்ரிவித-
்ோர்.

ல்ரரின் ஜனன தினதண -்
சயோட்டி (26) நோரலேன்பிட்டி 
அெயரோம விேோணரக்கு விஜயம் 
செய் ஜனோதிெதி, நோயக்கத 
ல்ரணரச் ெந்திதது, நீணட ஆயுளு-
டன் ்வோழ ்வோழ்ததுத ச்ரிவித்ோர். 

ல்ரணர ஆசீர்்வதிக்கும் நிகழ்வில 
க�ந்துசகோணட மேோ ெஙகததின-
ருக்கு, ஜனோதிெதி அன்ன்ோனம் 
்வழஙகினோர்.

லகோட்லட ஸ்ரீ கலயோணி ெோமஸ்ரீ 
்ர்ம மேோ ெஙக ெணெயின் மேோ-
நோயக்கர் ெஙணகக்குரிய இதல -்
ெோலன ்ம்மோ�ஙகோர, அமரபுர ஸ்ரீ 
்ம்மரக்கி் நிக்கோயோவின் மேோநோ-
யக்கர் திருலகோைமண� ஆனந்் 
ல்ரர், அஸ்கிரிய பீடததின் பிரதிப் 
ெதி்வோளர் ெஙணகக்குரிய நோரம்ெ-
னோல்வ ஆனந்் ல்ரர் உள்ளிட்ட 
மேோ ெஙகததினரும் இந்நிகழ்-
வில க�ந்துசகோணடிருந்்னர்.

சீர்திருத்தங்களை
ளையைா்க ளைதது
திட்டங்கள் முன்னெடுப்பு

தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

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

ராகுகாலம :  ்பகல் :  1.30  -  3.00வனர
சு்பநேரம : கானல : 10.30  -  12.00வனர

இன்னறைய சு்பதினமத�ாழுனக 
நேரம

நயாகம: சித�நயாகம

3பிலவ வருடம ன� 14

சுபஹ்  - 05.10
லுஹர்  - 12.24
அஸர்  - 03.47
மஃரிப்  - 06.18
இஷா  - 07.31

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல153.64 159.49

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல223.85 232.67

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல1.7190 1.7840

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல146.13 150.84

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல265.27 273.66

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல215.03 222.69

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல141.83 147.84

குறித�
வினல

குறித�
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 533.10

குவைத் டினொர் 664.02

ஓெொன் ரியொல் 522.07

கட�ொர் ரியொல் 55.20

சவூதி ரியொல் 53.51

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 54.72

நாணய
மாற்று

சிறைச்சாறைகளில் இடம்பெறும ஊழல் மற்றும
முறைககடுகறை முறியடிகக நடவடிகறக
்தந்திர�ாபாயப் பள்ட அறிமு்கம் - பாது்காப்பு ்ெயலாைர்

திருைண நிகழ்வில் கலந்து தகாணட

100 ரபருக்கு ்்கார�ானொ:
பலர் ்தளலைளைவு

விபததில் ையிரிளையில் 
உயிர் ்தப்பிய ்டாக்்டர்்கள்

இடைாறறைம நகாரி

அ�சியல் ்ெல்ைாக்ர்காடு எனனி்டம்
எைரும் ை� ரைண்டாம்

திள�ைளைவு நி்கழ்ச்சி 
நி�லில் ்த.ர்த.ை.கூ

த்பாது சுகா�ார ்பரிநசா�கர் த�ரிவிப்பு நியைனமத்பறறை இடததில் 05 ஆணடுகள் த�ாடர்ந்தும கடனையாறறுவது கடடாயம

விநனா எம.பி குறறைசசாடடு

ரயில்நவ த�ாழிறசங்க கூடடனைப்பு த�ரிவிப்பு
யாழ். அரியானல சந்தியில் சம்பவம

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

நீர்சகோழும்பு சகோச்-
சிக்கணட ெகுதியில 
திருமை ண்வெ்வம் 
ஒன்றில க�ந்து 
சகோணடுள்ள நூறு 
லெருக்கு சகோலரோனோ 
ண்வரஸ் ச்ோறறு  உறுதி 
செயயப்ெட்டுள்ள்ோக  
செோது சுகோ்ோர ெரிலெோ்கர் 
அலு்வ�கம் ச்ரிவிததுள்ளது.

கட்டோன சுகோ்ோர ெரிலெோ்கர் 
அலு்வ�க உயர் அதிகோரி ஒரு்வர் 
ச்ரிவிக்ணகயில:

லமறெடி திருமை 
ண்வெ்வம் கடந்் 18ஆம் 

திகதி சகோச்சிக்கணட-
யில உள்ள பிரசிததி 
செறற மணடெம் 
ஒன்றில நணடசெற-
றுள்ள்ோகவும் அதில 
சகோலரோனோ ச்ோறறுக்-

குள்ளோன முப்ெது லெர் 
இது்வணர இனஙகோைப்-

ெட்டுள்ள நிண�யில ஏணன-
ய்வர்கள் அ்வர்களின் வீடுகணள 

மூடி விட்டு ்ண�மணற்வோகி உள்ள -
்ோகவும் அ்வர் ச்ரிவிததுள் -
ளோர்.

யோழில ண்வததியர் -
கள் ெயைம் செய் 
செோகுசு ்வோகனம் 
ஒன்று ல்வக கட்டுப் -
ெோட்ணட இழந்து 
வீட்டு மதிலுடன் 
லமோதி விெததுக்கு 
உள்ளோகியுள்ளது.

குறித் விெததில 
்வோகனம் கடுணம-
யோன லெ்ஙகளுக்கு 
உள்ளோன நிண�யில, அதில ெய-
ணித்்வர்கள் ச்ய்வோதீனமோக சிறு 
கோயஙகளுடன் ்ப்பிததுள்ளனர்.

யோழ்ப்ெோைம் அரியோண� – மோம்-
ெழம் ெந்திக்கு அருகில  செவ்வோயக்-

கிழணம (25)  இரவு குறித் விெதது 
ெம்ெ்வம் இடம்செறறுள்ளது.

அது குறிதது லமலும் ச்ரிய்வரு-
்வ்ோ்வது, யோழ்ப்ெோைம் – 
கணடி சநடுஞெோண�யில

சரோட்டச்வ்வ குறூப் 
நிருெர்

அபிவிருததி உததி-
லயோகத்ர்களோக நிரந்்ர 
நியமனம் செறறு அரெ 
லெண்வயில இணையும் 
எ்வரும் அரசியல அழுத-
்ஙகளுடன் இடமோறறம் 
லகோரி ்ன்னிடம் ்வர -
ல்வணடோசமன கிழக்கு 
மோகோை ஆளுநர் அனுரோ்ோ யேம்-
ெத ்வலியுறுததியுள்ளதுடன் ்ோஙகள் 
செறும் மு்ல நியமனததில 05 
்வருடஙகள் ெ்வியிலிருக்க ல்வண-

டுசமன்றும் ச்ரிவித-
துள்ளோர்.

திருலகோைமண� உ்வர்-
மண� வில்வகோனந்்ோ 
கலலூரியில லநறறு (26) 
கோண� நணடசெறற அபி -
விருததி உததிலயோகத்ர்-
களுக்கோன நிரந்்ர நியம-
னக் கடி்ஙகள் ்வழஙகும் 
ண்வெ்வததின் லெோல் 
இவ்வோறு ச்ரிவித்ோர்.

2000 ெட்ட்ோரிகளுக்கு நியமனங-
கள் ்வழஙகப்ெடவிருந்் லெோதிலும், 
உடலந�க்குணறவு கோரை-
மோக அந்்

திணரமணறவு அரசியல 
நிகழ்ச்சி நிரலுக்கு பின்னோ-
லிருந்து சகோணடு ்மிழ்த 
ல்சிய மக்கள் முன்னணி 
செயறெடு்வ்ோக ்மிழ் 
ஈழ விடு்ண� இயக்கத-
தின் ்ண�ணம குழு உறுப்-
பினரும் ்வன்னி மோ்வட்ட 
ெோரோளுமன்ற உறுப்பின-
ருமோன விலனோலநோகரோ -்
லிஙகம் ச்ரிவித்ோர்.

்வவுனியோவில நணடசெறற ஊடக-
விய�ோளர் சுகிர்்ரோஜனின் அஞெலி 
நிகழ்வில க�ந்துசகோணடு கருதது 
ச்ரிவித் லெோல் அ்வர் இவ்வோறு 
ச்ரிவித்ோர். ச்ோடர்ந்து கருதது 
ச்ரிவித் அ்வர்,

ஊடகவிய�ோளர் சுகிர் -
்ரோஜன் உணணமணய 
ஆ்ோரததுடன் உ�கத-
துக்கும் நோட்டுக்கும் 
ச ் ரி ய ப் ெ டு த தி ய ண ம -
யோல ெடுசகோண� செய-
யப்ெட்டணம யோ்வரும் 
அறிந்்ல். ்மிழ் ல்ெத-
தின்ெோல ெறறுசகோணடு, 
ஊ ட க வி ய � ோ ள ர் க ள் 
உணழததுக்சகோணடிருந்் 

ெமயம் அது ்ஙகளது அரசியல நட -
்வடிக்ணகக்கு ெர்்வல்ெ ரீதியோக குந்-
்கதண் ஏறெடுததும் என்ெ்றகோக 
ஊடகவிய�ோளர்கள் ெடுசகோண� 
செயயப்ெட்ட ச்ோடர்ச்சி -
யோன ்வர�ோறணற நோஙகள்

அதி வண. முருதத�டடுநவ

ஆனெந்்த ர்த�ரின ஜனெனெ
தினெததுக்கு ஜனொதிபதி ைாழ்தது

த்பறநறைாலியக் கூடடுத�ா்பனம:

எரி்பாருள் ைைங்களல நிறுததினொல்
�யில் ரெளை்கள் பாதிக்்கப்ப்டலாம்

ல்சிய மின் கட்டணமப்-
புக்கு 900 சமகோல்வோட்ஸ் 
அளவி�ோன மின்ெோரதண் 
இணைக்கும் நுணரச்-
லெோண� மின் உறெததி 
நிண�யததுடன் ச்ோடர்பு -
ணடய 300 சமகோல்வோட்ஸ் 
மின்ெோர உறெததிக்கோன 
இயந்திரம் எதிர்்வரும் 29 
அல�து 30 ஆம் திகதிக -
ளில மீணடும் செயறெ-
டவுள்ள்ோக இ�ஙணக 
மின்ெோர ெணெ ச்ரிவிததுள்ளது.

அ்ன் திருத்ப்ெணிகள் ்றெ-
மயம் நணடசெறறு ்வரு்வ்ோக 
இ�ஙணக மின்ெோர ெணெயின் ஊடக 

லெச்ெோளரும், லம�திக செோது 
முகோணமயோளருமோன அன்ட்ரூ 
ந்வமணி ச்ரிவிததுள்ளோர்.

எதிர்்வரும் நோட்களில மின்ெோ-

ரததுக்கோன அதிகளவில 
ல்ண்வலயறெடும் ெந் -
்ர்ப்ெததில, 30 ெ்வீ்ம் 
நீர் மின் உறெததி மூ�ம் 
செறப்ெடும் மின்ெோரதண் 
விநிலயோகிக்க திட்டமிடப்-
ெட்டுள்ளது.

நுணரச்லெோண� மின் 
உறெததி நிண�ய செயற-
ெோடுகள் மீள ்வழணமக்கு 
சகோணடு ்வரப்ெட்ட்ன் 
பின்னர், நீர் மின் உறெத-

திணய மட்டுப்ெடுதது்வ்றகு தீர்-
மோனிக்கப்ெட்டுள்ளது.

இல்ல்வணள, உண� 
எணசைய இன்ணமயோல

340 நகாடி ரூ்பா தெநராயின் மீடபு;

்தந்ள்த, மூனறு ை்கன்கள் 
உடப்ட 16 ரபர் ள்கது!

ச்றகு ெர்்வல்ெ கடற பிரோந்-
தியததில ணகப்ெறறப்ெட்ட 340 
லகோடி ரூெோவுக்கும் அதிக செறுமதி-
யோன 343 கில�ோ 456 கிரோம் நிணற-
சகோணட சேலரோயின் ச்ோணக 
லநறறு முன்தினம் (25) சகோழும்பு 
துணறமுகததுக்கு சகோணடு்வரப்-
ெட்டது. இ்ன்லெோது இரு ெடகுக-
ளிலிருந்து ணகது செயயப்ெட்ட 11 
ெந்ல்க நெர்களும் அணழதது ்வரப்-
ெட்டதுடன் லம�திகமோக லமலும் 
5 ெந்ல்க நெர்கள் ்ணரப் ெகுதியில 
ணகது செயயப்ெட்டுள்ள்ோக அறிய 
முடிகிறது.

இந்்ப் லெோண்ப்செோருளோ-
னது, ்றலெோதும் துெோயில ்வோழும் 
லெோண்ப்செோருள் கடத்லில ஈடு-
ெடும் நந்துன் சிந்்க விக்ரமரதன 

எனும் ேரக் கட்டோவின் பிர்ோன 
ெகோ்வோக கரு்ப்ெடும் ெோ்ோள உ�கத 
்ண�்வன் ‘ ரன் மலலி ‘ என்ெ்வரோல 
இ�ஙணகக்கு ்ருவிக்கப்ெட்டுள்ள-
்ோக செோலிஸ் லெோண்ப்செோருள் 
்டுப்பு ெணியகம் நம்பும் நிண�யில, 

இக்கடத்லுக்கு லமலும் மூ்வரின் 
ஒததுணழப்பு கிணடததுள்ளணம விெோ-
ரணைகளில ச்ரிய ்வந்துள்ள்ோக 
செோலிஸோர் ச்ரிவித்னர்.

லநறறு சகோழும்பு துணறமுகத-
துக்கு ணகப்ெறறப்ெட்ட லெோண்ப் 
செோருள் எடுதது ்வரப்ெட்டது. கடற-
ெணட ெோதுகோப்புடன் எடுதது்வரப் -
ெட்ட அந்் லெோண்ப் செோருட்கள் 
13 உரப் ணெகளில 309 செக்கட் -
டுக்களில அணடக்கப்ெட்டிருந்்து. 
ெந்ல்க நெர்களும், லெோண்ப்செோ-
ருளும் சகோழும்பு துணறமுகததுக்கு 
எடுதது ்வரப்ெட்டண்ய -
டுதது, அஙகு ெோதுகோப்பு

நுனரசநசானல மின் நினலயம;

இம்ைா்த இறுதிக்குள் 
ைைளைக்கு திரும்பும்!

ஸ்ரீ�ஙகோ 
சு்ந்திரக் கட்சி 
எதிர்கோ�ததில 
விலெட அஙகத-
து்வத திட்-
டதண் நணட-
முணறப்ெடுத் 
திட்டமிட்டுள்-
ளதுடன் கட்-
சியின் பிரெோர 
நட்வடிக்ணக-
கள் ்றலெோது முன்சனடுக்கப்ெட்டு 
்வரு்வ்ோக ஸ்ரீ�ஙகோ சு்ந்திரக் 
கட்சியின் சிலரஷட உெ ்ண�்வர் 
லரோேன �க்ஸ்மன் பிய்ோெ ச்ரி-
விததுள்ளோர்.

இந்்த திட்டததின் மூ�ம் 
அணனதது ்வோக்கோளர்களுக்கும் ெோது-
கோப்பு அளிக்கப்ெடுகிறது. செப்-
ர்வரி மு்ல ்வோரததுக்குள் புதிய 
ச்ோகுதி அணமப்ெோளர்கள் ச்ரிவு 
உட்ெட மததிய குழுண்வக் கூட்ட-
வுள்ள்ோகவும் அ்வர் ச்ரிவித்ோர்.

அத்ணகய நட்வடிக்ணக-
கள் மூ�ம்

194 ந்பர் சினறைசசானல நசனவயில் இனணவுஸோதிக் ஷிேோன்

சிணறச்ெோண�களில ஊழல மறறும் முணற-
லகடுகணள முறியடிப்ெ்றகும், இ்வறறுடன் 
ச்ோடர்புணடய பிரச்சிணனகணள மிகவும் 
ச்வளிப்ெணடயோன அணுகுமுணறயில கட் -
டுப்ெடுதது்வ்றகும் 'இ�ஙணக சிணறச்-
ெோண�கள் அ்வெர நட்வடிக்ணக மறறும் 
்ந்திலரோெோயப் ெணட' அறிமுகப்ெடுத்ப்ெட் -
ட்ோக ெோதுகோப்புச் செய�ோளரும், ஒழுக்க -
மோன, நலச�ோழுக்கமுள்ள மறறும் ெட்டங-
கணள மதிதது நடக்கும் ெமூகம் ச்ோடர்ெோன 
ஜனோதிெதி செய�ணியின் ்ண�்வருமோன 
சஜனரல கமல குைரதன லநறறு (26) ச்ரி-
விததுள்ளோர்.  

ஜனோதிெதி லகோட்டோெய ரோஜ-
ெக் ஷவின் ்வழிகோட்டு்லின் கீழ்

CID ைறறும த்பாலிஸார் தீவிர விசாரனண
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க�ொவிட் 19 க�ொற்றின் �ொக�ங் -
�ளையும் பொதிப்பு�ளையும் 
குளைப்பதிலும் �ட்டுப்படுத்து -

வதிலும் விஷேட �வனம் கெலுத்தி நடவடிகள��ளை 
முன்கனடுத்து வரும் நொடு�ளில் ஒன்ைொ� இலங்ள�-
யும் விைங்குகின்ைது.  

2019 ஆம் ஆண்டின் இறுதிப் பகுதியில் ஷ�ொற்ைம் 
கபற்ைது மு�ல் உலகிற்ஷ� கபரும் ெவொலொ� இருந்து 
வரும் இத்க�ொற்று எல்லொ நொடு�ளிலும் �ொக�ங்� -
ளையும் பொதிப்புக�ளையும் ஏற்படுத்தியுளைது. அவ் -
வொைொன பொதிப்பு�ளுககும் �ொக�ங்�ளுககும் இலங்-
ள�யும் மு�ம் க�ொடுத்துளைது. 

அ�னொல் இத்க�ொற்றின் �ொக�ங்�ளையும் பொதிப்பு -
�ளையும் நீடிக� விடொது �ட்டுப்படுத்துவதில் விஷேட 
�வனம் கெலுத்�ப்பட்டுளைது. அந்� வள�யில் 
இத்க�ொற்றின் பரவு�ளலக �ட்டுப்படுத்துவ�ற்�ொன 
நடவடிகள��ள விரிவொன அடிப்பளடயில் முன்கன-
டுக�ப்பட்டுளைன. குறிப்பொ� க�ொவிட் 19 க�ொற்றின் 
பரவு�ளலத் �விரப்ப�ற்�ொன அடிப்பளட சு�ொ�ொர 
வழி�ொட்டல்�ளை �ளடப்பிடிப்ப�ன் அவசியமும் 
முககியத்துவமும் க�ொடரொ� வலியுறுத்�ப்பட்டு வரு-
கின்ைன. அஷ�ஷநரம் இத்க�ொற்றின் �ொக�த்ள�யும் 
பொதிப்பு�ளையும் �ட்டுப்படுத்தும் ஷநொககில் �டுப்பூசி 
கபற்றுக க�ொடுககும் நடவடிகள�யும் முன்கனடுக-
�ப்படுகின்ைது. இவ்வொறு இத்க�ொற்றுககு எதிரொ� 
ஒஷர ஷநரத்தில் ஒன்றுககு ஷேற்பட்ட நடவடிகள��ள 
பரந்� அடிப்பளடயில் முன்கனடுக�ப்பட்டுளைன.  

இந்� நிளலயில் நொட்டின் ெனத்க�ொள�யில் 
கபரும் பகுதியினருககு ஒரு வருட �ொலப் பகுதிககுள 
இத்�டுப்பூசி கபற்றுக க�ொடுக�ப்பட்டுளைது. இ�ன் 
ஊடொ� எதிரபொரத்� பிரதிபலன்�ளை ேக�ள அனு-
பவிககின்ைனர. ஆனொலும் இத்க�ொற்றில் அவ்வப்-
ஷபொது பிைழ்வு�ள ஏற்பட்டு பரவும் நிளலளய அளட-
கின்ைன. அந்� வள�யில் ஒமிகஷரொன் என்ை பிைழ்வு 
�ற்ஷபொது உலகின் பல நொடு�ளிலும் பரவிக க�ொண் -
டிருககின்ைது. 

இவ்வொைொன நிளலயில் க�ொவிட் 19 க�ொற்றின் 
�ொக�த்ள�க �ட்டுப்படுத்துவ�ற்�ொன �டுப்பூசியின் 
இரண்டு ஷடொஸ�ளையும் கபற்றுளைவர�ளுககு 
பூஸடர �டுப்பூசிளயப் கபற்றுக க�ொடுககும் நட-
வடிகள� ஆரம்பிக�ப்பட்டுளைது. �டந்� நவம்பர 
ேொ�ம் நடுப்பகுதியில் ஆரம்பிக�ப்பட்ட இத்�டுப்பூசி 
வழங்�ல் திட்டத்தில் 60 வயதுககு ஷேற்பட்டவர� -
ளுககு முன்னுரிளே அடிப்பளடயில் இத்�டுப்பூசி 
வழங்�ப்பட்டது. அ�ளனத் க�ொடரந்� கெொற்ப �ொலத் -
திற்குள இத்�டுப்பூசியின் இரண்டு ஷடொஸ�ளையும் 
கபற்றுளை ஏளனய ேக�ளுககும் பூஸடர �டுப்பூ-
சிளயப் கபற்றுக க�ொடுக� நடவடிகள� எடுக�ப்பட் -
டுளைது. 

அந்� அடிப்பளடயில் க�ொவிட் 19 க�ொற்றின் 
�ொக�த்ள�க �ட்டுப்படுத்துவ�ற்�ொன �டுப்பூசியின் 
இரண்டு ஷடொஸ�ளையும் கபற்றுளைவர�ளில் 
மூன்றில் ஒரு பங்கினர இற்ளை வளரயும் பூஸடர 
�டுப்பூசிளயப் கபற்றுளைனர. ஆனொல் இரண்டு 
ஷடொஸ�ளையும் கபற்றுளைவர�ளில் மூன்றில் 
இரண்டு பங்கினர பூஸடர �டுப்பூசிளயப் கபைொதுளை -
னர என்று சு�ொ�ொர அளேச்சின் க�ொற்று ஷநொய�ள 
பரவு�ல் �டுப்புப் பிரிவு க�ரிவித்துளைது. 

இவ்வொைொன நிளலளேககு இத்�டுப்பூசிளயப் 
கபற்றுக க�ொளவதில் ேக�ள ேத்தியில் �ொணப்படும் 
ஆரவேற்ை நிளல �ொரணகேனத் க�ரிவிக�ப்படுகின் -
ைது. இ�ற்கு இத்�டுப்பூசிககு எதிரொ� சிலர முன்கன-
டுககும் �வைொன பிரெொரங்�ள பங்�ளிப்ப�ொ�வும் 
சுட்டிக �ொட்டப்பட்டுளைது. க�ொவிட் 19 க�ொற்றின் 
�ொக�த்ள�க �ட்டுப்படுத்துவ�ற்�ொன �டுப்பூசியின் 
மு�ல் ஷடொளை கபற்றுக க�ொடுககும் ஷபொதும் 
இவ்வொைொன �வைொன பிரெொரங்�ள முன்கனடுக-
�ப்பட்டன. அப்ஷபொதும் இப்ஷபொது ஷபொன்று சிலர 
இத்�டுப்பூசிககு எதிரொ�த் �வைொன பிரெொரங்�ளை 
முன்கனடுத்�ள� ேக�ள ேைந்திருக� ேொட்டொர�ள. 

ஆனொல் அப்பிரெொரங்�ளை நிரொ�ரித்து ேக�ளில் 
கபரும்பகுதியினர இத்�டுப்பூசியின் இரண்டு ஷடொஸ -
�ளையும் கபற்றுக க�ொண்டுளைனர. இ�ன் பிரதி-
பலன்�ைொ� க�ொவிட் க�ொற்றுககு உளைொகின்ைவர-
�ள வீட்டிலிருந்து சிகிச்ளெ கபற்று குணேளடந்து 
க�ொளளும் நிளலளே ஏற்பட்டிருககின்ைது.  இத்-
க�ொற்றின் கநருக�டிககு உளைொகின்ைவர�ைதும், 
அவற்றுக�ொ� ளவத்தியெொளல�ளில் �ங்கியிருந்து 
சிகிச்ளெ கபை வருகின்ைவர�ைதும் எண்ணிகள� 
கபரிதும் வீழ்ச்சியளடந்துளைது. அத்ஷ�ொடு உயி -
ரொபத்து அச்சுறுத்�லுககு மு�ம் க�ொடுப்பவர�ைது 
எண்ணிகள�யும் கபரிதும் குளைவளடந்துளைது. 
பொடெொளல�ள, பல்�ளலக�ழ�ங்�ள, அலுவல�ங்-
�ள அடங்�லொ� அளனத்தும்  மீைத்திைக�ப்படடு 
நொட்டில் இயல்பு நிளலயும் ஏற்படுத்�ப்பட்டுளைது. 
இளவ கவளிப்பளடயொன உண்ளே�ைொகும்.

ஆ�ஷவ பூஸடர �டுப்பூசிககு எதிரொ� சிலர முன் -
கனடுககும் �வைொன பிரெொரத்ள� நிரொ�ரித்து பூஸடர 
�டுப்பூசிளய விளரவொ�ப் கபற்றுக க�ொளவதில் 
ஒவ்கவொருவரும் �வனம் கெலுத்� ஷவண்டும். 'இத் -
க�ொற்று �ட்டுப்பொட்டுக�ொன �டுப்பூசியின் இரண்டு 
ஷடொஸ�ளையும் கபற்றுளைவர�ள பூஸடர �டுப்பூசி-
ளயப் கபற்றுக க�ொளவது �ொன் முழுளேயொன �டுப்-
பூசித் திட்டேொ� அளேயும்' என்று சு�ொ�ொர அளேச்-
ெர க�ஹலிய ரம்புககவல்ல சுட்டிக �ொட்டியுளைொர. 
அ�னொல் பூஸடர �டுப்பூசிளயப் கபற்றுக க�ொளவ -
�ொனது, ஒவ்கவொருவரது ஆஷரொககியத்திற்கும் நொட்-
டுககும் நன்ளே பயப்ப�ொ�ஷவ அளேயும்.

35, டி. ஆர. விஜயவர�ன ேொவத்ள�, க�ொழும்பு- - 10

�பொல் கபட்டி இலக�ம் : 834
க�ொளலஷபசி இலக�ம் : 2429429, 2429272, 2429279

கபகஸ : 2429270, 2429329, விைம்பர மு�ொளேயொைர : 2429321

குறள் தரும் சிநதனை

ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ஜுேொ�ல் ஆகிைொ பிளை 23
பிலவ வருடம்  ள� ேொ�ம் 14ம் நொள      வியொழககிழளே
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எழுபது வருட கலைப் பயணத்துகககாக  
ச�ௌககாருககு கிலடத்்த பத்்மஸ்ரீ விருது

இலங்கையின் எரிசக்தி நெருக்கைடிக்கு 
புதுப்பிக்கைத்தக்கை சக்தியே ஒயே தீர்வு

ல�வமும் �மிழும் திருமுளை பொரொயணமும் 
புரொணமும் �ளழத்ஷ�ொங்கும் திருஷ�ொணே-
ளலயில் க�ொன்ளேமிகு ளெவத் திருகஷ�ொ-

யில்�ளையும் �ளல �லொெொர பொரம்பரியங்�ளையும் க�ொண்டு 
விைங்கும் மூன்று ேளல�ைொல் சூழப்பட்டுளை ஷ�வொரப் பு�ழ் 
கபற்ை சிவன் �லேொன திருகஷ�ொஷணஸவரத்தின் ஷநரடி பொரளவ-
யில் ஸ்ரீ விெொலொட்சி அம்பொள ெஷே� ஸ்ரீ விஸவநொ� சுவொமி 
சிவன் ஆலயம் அளேந்துளைது.   

பல நூறு வருடங்�ைொ� �ன்ளன நொடி வரும் அடியொர�ளின் 
குளை தீரககும் ஸ்ரீ விெொலொட்சி அம்பொள ெஷே� ஸ்ரீ விஸவநொ� 
சுவொமி சிவன் ஆலயத்தில் இன்று 27 .01.2022 வியொழககி-
ழளே �ொளல 09.28 ேணி மு�ல் முற்ப�ல் 11 வளரயொன 
முகூரத்�த்தில் ஆைொவது ே�ொகும்பொபிஷே�ம் நி�ழ்கின்ைது.   

இகஷ�ொயிலின் வரலொறு மி�த் க�ொன்ளேயொனது. 1815 
ஆம் ஆண்டின் பின்னர கபனொரஸ (�ொசி) என்னும் புனி�த் 
�லத்தில் இருந்து வந்து துைவி ஒருவரொல் கெக�டித் க�ரு என 
அளழக�ப்பட்ட �ற்ஷபொள�ய ேத்திய வீதியில் அளேந்துளைதும் 
(அன்பு இல்லம்), அக�ொலப் பகுதியில் ேடேொ� அளேயப் கபற்-
றிருந்�துேொன வைொ�த்தில் ஷ�ொஷணெப் கபருேொனின் ஷநரடிப் 
பொரளவயில் ஒரு லிங்�ம் பிரதிஷளட கெயயப்பட்டது.   

அ�ளனத் க�ொடரந்து 1829 �ளில் கெொரணலிங்� மு�லி-
யொர எனப்படுபவர 'கெங்�ல் பண்ளண' என்று அளழக�ப்பட்ட 
�ற்ஷபொள�ய சிவன் ஷ�ொவில் அளேந்துளை இடத்தில் அ�ளன 
பிரதிஷளட கெய�ொர. இந்� ஆலயம் அளேந்துளை இடத்ள�யும் 
அ�ளன சூழவுளை பதிகனொன்ைளர ஏக�ர �ொணிளயயும் அந்� 
ஆலயத்துககு வழங்கியிருந்�ொர.   

1946ஆம் ஆண்டு நவம்பர 11ஆம் தி�தி அப்ஷபொள�ய நிர-

வொ�த்தில் ஏற்பட்ட முரண்பொடு க�ொடரபொ� ஏற்படுத்�ப்பட்ட 
உ�வி அரெொங்� அதிபர ஆளணயத்தின் ��வல்�ளின் அடிப்-
பளடயிஷலஷய இந்� �ரவு�ள இங்கு கூைப்படுவ�ொ� ஷ�ொயில் 
நிரவொ�த்தின் சிஷரஷட உறுப்பினரும், சிவன் ஷ�ொவில் ஆவ-
ணங்�ள க�ொடரபொன ஆயவொைருேொன ெண்மு�நொ�ன் விஜ-
யநீ�ன் கூறினொர.   

1983, 1990 �ளில் நொட்டில் நடந்� இனவன்முளை�-
ளின் ஷபொது ஷ�ொயில் உளடக�ப்பட்டு எரிக�ப்பட்டது. அது 
1995 ஆம் ஆண்டு கபொலிஸ நிளலயத்தில் முளையிடப்பட்-
டது.   

1829 மு�ல் கும்பொபிஷே�த்ள� �னது �ளலளேயில் 
கெொரணலிங்� மு�லியொர நடத்தினொர. பின்னர இரண்டொவது 
கும்பொபிஷே�த்ள� 1894 இல் வன்னியசிங்�ம் �ளலளே-
யில் நடத்தினொர�ள. அ�ன் பின்னர 1909ஆம் ஆண்டு 
மூன்ைொவது கும்பொபிஷே�த்ள� அகிஷலஷபிளளை என்பவ-
ரின் �ளலளேயில் நடத்தினொர�ள. 08.07.1957 �ளில் 
நொன்�ொவது கும்பொபிஷே�த்ள� இரொேலிங்�ம் �ளலளேயி-
லும், 24.06.1999 ஐந்�ொவது கும்பொபிஷே�த்ள� �ஷண-
ெலிங்�ம் �ளலளேயிலும் நடத்தினொர�ள. 27.01.2022 
ஆைொவது கும்பொபிஷே�ம் �.கெல்வரொஜொ (சுப்ரொ) �ளலளே-
யில் நளடகபறுகின்ைது.   

இவ்வரலொற்று சிைப்புமிக� ஆலயேொனது இளைஞர�ள அடங்-
கிய க�ொண்டரெளப ஒன்றிளன உருவொககியுளைது. அ�ற்க�ன 
�னி உபவிதி�ள உருவொக�ப்பட்டுளைன. �ற்ஷபொ ள�ய நிரவொ� 
ெளபயில் �ளலவரொ� �.கெல்வொரொஜொ, கெயலொைரொ� தி.�வசி-
லிங்�ம், உப �ளலவர�ைொ� வி.புஷபரொஜொ, �.ெரவொனந்�ம், 
கபொருைொைரொ� ே.பொலசிங்�ம், உபகெயலொைரொ� வி. சீனிவொென் 

ேற்றும் சிஷரஷட உறுப்பினர�ள உட்பட பலர உளைனர. கபொது-
ேக�ள ேற்றும் ளலக�ொ ெரவஷ�ெ நிறுவனத்தின் உ�வியுடன் 
புதிய இரொஜஷ�ொபுரம் அளேக�ப்பட்டுளைளே குறிப்பிடத்�க�து.

நடிள�யொ� வரும் ஷபொஷ� மூன்று ேொ� 
ள�குழந்ள�யுடன் நடிக� வந்�வர, 
திளரயுலகில் ள�ரியேொன ய�ொரத்� 

நடிள� என கபயகரடுத்� கெௌ�ொர ஜொனகி. 
�ற்ஷபொது 92 வய�ொகும் கெௌ�ொர ஜொன -
கிககு ேத்திய அரசின் உயரிய விரு�ொன 
பத்ேஸ்ரீ விருது வழங்�ப்பட்டுளைது. திளர-
யுலகில் 70 ஆண்டு�ொலம் நடித்து வரும் 
நடிள� என்னும் கபருளேயுடன் �டந்� 
ேொ�ம் �னது 92 வது வயதில் அடிகயடுத்து 
ளவத்�ொர கெௌ�ொர ஜொனகி.   

�மிழ்த் திளரயுலகில் பல்ஷவறு பொத்திரங்-
�ளை பல்ஷவறு முன்னணி நடி�ர�ளுடன் 
நடித்துளைொர கெௌ�ொர ஜொனகி. �மிழ�த் -
தின் 3 மு�ல்வர�ளுடன் �ளலப்பயணத் -
தில் இளணந்�வர அவர. �ருணொநிதி �ள� 
வெனத்தில் 'குலகக�ொழுந்து' படத்தில் நடித் -
துளைொர. கஜயலலி�ொ, எம்ஜிஆருடன் நடித்-
துளைொர. இது�விர ஆந்திர மு�ல்வர என்.
டி.ஆருடன் நடித்துளைொர. என்.டி.ஆரின் 
மு�ல் ��ொநொயகிஷய கெௌ�ொர ஜொனகி�ொன்.   

க�ன்னிந்தியொவின் அப்ஷபொள�ய 
முன்னணி நடி�ர�ைொன எம்ஜிஆர, சிவொஜி, 
என்.டி.ஆர, நொஷ�ஸவரரொவ், ரொஜ்குேொர, 
பிஷரம் நசீர உளளிட்ட அளனவருடனும் 

நடித்துளைொர கெௌ�ொர ஜொனகி. �மிழில் 
பொஷவந்�ர பொரதி�ொென் வெனம் எழுதிய 
'வளையொபதி' படத்தில் அவரது வெனத்ள� 
ஷபசி நடித்துளைொர. நடி�ஷவள எம்.ஆர.
ரொ�ொவுடன் 'குமு�ம்' படத்தில் நடித்துளைொர. 
�மிழில் கஜமினி �ஷணென், கஜயெங்�ர, 
சிவகுேொர, ரஜினி, �ேல் என அளனத்து 
நடி�ர�ளுடன் நடித்�வர என்கிை கபருளே 
இவருககு உண்டு.   

நடிள� கெௌ�ொர ஜொனகி �டந்� ேொ�ம் 
12 ஆம் தி�தி �னது 92 வது பிைந்� -
நொளை க�ொண்டொடினொர. 1931 ஆம் 
ஆண்டு ஒருங்கிளணந்� கென்ளன ேொ�ொ -
ணத்தின் ஷ�ொ�ொவரி ேொவட்டத்தில் பிைந்� 
அவர, �னது 15 வயதில் 'ஓல் இந்தியொ 
ஷரடிஷயொவில்' அறிவிப்பொைரொ� பணியொற்-
றினொர. அவரது குரளலக ஷ�ட்டு பிரபல 
க�லுங்கு �யொரிப்பொைர அவளர திளரப் -
படத்தில் நடிக� அணுகிய ஷபொது அவரது 
குடும்பத்�ொர ேறுத்து அவருககு திருேணம் 
கெயது ளவத்து விட்டனர.   

ஒஷர ஆண்டில் குழந்ள� பிைந்�து. குடும்ப 
வறுளே வொட்டியது. �ணவரிடம் நிளலளயச் 
கெொல்லி அஷ� �யொரிப்பொைர வி.என்.கரட்டி 
வீட்டு வொெல் ��ளவ ள�ககுழந்ள�யுடன் 

�ட்டினொர கெௌ�ொர ஜொனகி. 'ள�ககுழந்ள�, 
திருேணேொகிவிட்டது, ெொத்தியஷே இல்ளல -
யம்ேொ' என �யொரிப்பொைர கெொல்ல, குடும்ப 
நிளலளய கூறியுளைொர கெௌ�ொர ஜொனகி.   

�யொரிப்பொைர அவர �ம்பி எடுககும் படத் -
திற்கு அவளர சிபொரிசு கெயய, நடி�ர என்.
டி.ஆர நடித்� 'கெௌ�ொர' படத்தில் அறிமு-
�ேொனொர. 'கெௌ�ொர' படம் 1947 ஆம் 

ஆண்டு கவளியொனது. என்.டி.ஆரின் மு�ல் 
ஹீஷரொயினும் கெௌ�ொர ஜொனகி�ொன்.  

பின்னர �மிழில் கஜமினி நிறுவன படத்-
தில் அவருககு வொயப்பு கிளடத்�து. அந்� 
வொயப்ளப வழங்� �ொரணேொ� இருந்�வர 
கஜமினி �ஷணென். அவர �மிழில் நடித்� 
படங்�ள மி�வும் பிரபலேொனளவ. வித்தி-
யொெேொன பொத்திரங்�ளில் அவர நடித்துள -
ைொர. குமு�ம், ஷேொட்டொர சுந்�ரம்பிளளை, 
உயரந்� ேனி�ன், பொபு, புதிய பைளவ, எம்.
ஜிஆருடன் என் �டளே, ஒளிவிைககு, கஜமி -
னியுடன் ேொளலயிட்ட ேங்ள�, �ொவியத்� -
ளலவி, இருஷ�ொடு�ள உளளிட்ட படங்�ள 
பிரபலேொனளவ. ஷ�.பொலச்ெந்�ரின் மு�ல் 
படேொன நீரககுமிழியின் ��ொநொயகி அவர. 
க�ொடரந்து எதிரநீச்ெல், பொேொ விஜயம், ரஜி -
னியின் �ொயொரொ� தில்லு முல்லு, �ேலுடன் 
சிறிய வய�ொ� இருககும் ஷபொஷ� பொரத்-
�ொல் பசி தீரும் உளளிட்ட படங்�ள என 70 
ஆண்டு �ொலம் ஷபர கெொல்லும் பல படங்�-
ளில் நடித்துளைொர.   

அளனத்துவி�ேொன ��ொபொத்திரங்�ளை-
யும் ஏற்று நடித்துளைொர கெௌ�ொர ஜொனகி.  

இந்திய குடியரசு தினேொன ஷநற்று அவ-
ருககு பத்ேஸ்ரீ விருது வழங்�ப்பட்டது.

இலங்ள� �ற்ஷபொது எரிெகதி கநருக�-
டிளய எதிரக�ொண்டுளைது. குறிப்பொ� 
மின்ெகதி உற்பத்திக�ொன எரிகபொ-

ருளை இைககுேதி கெயவ�ன் �ொரணேொ�ஷவ 
இந்நிளலளே ஏற்பட்டுளைது. இ�ற்குத் தீரவொ� 
�ொற்று, சூரியஒளி, உயிரவொயு, ஷெ�னங்�ள, 
நீரமின்ெொரம் ஷபொன்ை புதுப்பிக�த்�க� எரிெகதி 
மூலங்�ள க�ொடரபில் நொடு �வனம் கெலுத்� 
ஷவண்டிய ஷ�ளவ எழுந்துளைது. புதுப்பிக�த்-
�க� ெகதியொனது ெமூ� ரீதியொ�வும் கபொருைொ-
�ொர ரீதியொ�வும் பல்ஷவறு நன்ளே�ளை வழங்-
குகிைது.  

கவளிநொட்டு நொணய ள�யிருப்பு ேற்றும் 
க�ொளைைவு பற்ைொககுளை ஷபொன்ை கநருக-
�டி�ளுககு ேத்தியில், எரிெகதி உற்பத்தியின் 
பிர�ொன மூலேொ� புதுப்பிக�த்�க� ஆற்ைளல 
பயன்படுத்துவஷ� இலங்ள� ஷேற்க�ொளை 
ஷவண்டிய ஒஷர �ரக�ரீதியொன தீரவொகும். 
இலங்ள�யில் �ொணப்படும் ஏரொைேொன 
இயற்ள� வைங்�ளைப் பயன்படுத்தி புதுப்பிக-
�த்�க� ெகதிளய உருவொக� முடியும். இ�ன் 
மூலம் எரிெகதிக�ொ� எரிகபொருள இைக-
குேதியில் �ங்கியிருக� ஷவண்டிய அவ-
சியமில்ளல என்பதுடன், இது இலங்-
ள�யின் குளைந்து வரும் கவளிநொட்டு 
ள�யிருப்புக�ளுககு ஓரைவு நிவொர-
ணத்ள�யும் வழங்கும்.  

எரிகபொருள, நிலக�ரி, எரிவொயு ஆகி-
யவற்றின் விளல�ள உல�ைொவிய 
ரீதியில் அதி�ரித்து வருவ�ொல், எரிகபொ-
ருட்�ளின் இைககுேதிளய நம்பியிருக-
கும் ஷ�ளவ �ொணப்படுகின்ை இலங்ள� 
ஷபொன்ை நொடு�ள, புதுப்பிக� முடியொ� 
ெகதி மூலங்�ளில் அதி�ம் �ங்கியிருப்-
ப�ொனது, நொட்டிற்கு நிளலஷபைொன�ொ� 
அளேயொது. நொட்டின் கபொருைொ�ொரம் 
பொதிக�ப்படொேல் இருக�, புதுப்பிக�த்-
�க� ெகதி வடிவங்�ளுககு விளரவில் 
ேொறுவது அவசியேொகும்.  

இது க�ொடரபில் அண்ளேயில் நளட-
கபற்ை ஊட�வியலொைர ெந்திப்பில் �லந்து 
க�ொண்டு �ருத்து கவளியிட்ட Hydro Power 
Developers Association ெங்�த்தின் முன்னொள 
�ளலவர ரியொஸ ெங்�னி, “ஒரு புதுப்பிக�த்-
�க� எரிெகதி துளை எனும் வள�யில், நொட்டின் 
�ற்ஷபொள�ய எரிெகதி கநருக�டிளய ெேொளிக� 
அரெொங்�த்திற்கும் ேக�ளுககும் உ�வுவஷ� 
எேது இலக�ொகும். அரெொங்�த்திற்கும் �னியொர 
துளைககும் இளடயிலொன ஒத்துளழப்ளப அதி-
�ரிப்பஷ� இதில் பிர�ொனேொனது என நொம் 
நம்புகிஷைொம். இ�ன் மூலேொ�ஷவ அளனத்து 

�ளட�ளையும் கவற்றி�ரேொ� �டந்து புதுப்பிக-
�த்�க� எரிெகதிககு ேொை முடியும்" என்ைொர.  

�ற்ஷபொது 294 �னியொரதுளை புதுப்பிக-
�த்�க� எரிெகதி ஷேம்பொட்டொைர திட்டங்�ள 
கெயற்படுத்�ப்பட்டுளைன. இத்திட்டங்�ளின் 
கேொத்� க�ொளைைவு 718.334 கே�ொவொட் 
(MW) ஆகும். புதுப்பிக�த்�க� எரிெகதியின் 
முழுப் பலளனயும் நொடு உண்ளேயொ�ப் 
கபறுவ�ற்கு, இவ்வொைொன திட்டங்�ளின் 
எண்ணிகள� பல ேடங்கு அதி�ரிக�ப்படு -
வது அவசியேொகும்.  

புதுப்பிக�த்�க� எரிெகதி துளை 
எதிரக�ொளளும் முககிய பிரச்சிளன-

�ளில் ஒன்ைொ�, அரெொங்� அனுேதிளயப் 
கபறுவ�ற்�ொன கெயன்முளை அளேகின்ைது. 
இ�ளன நிளைவு கெயய பல வருடங்�ள 
எடுககும் நிளலளே �ொணப்படுகின்ைது. இச்-
கெயன்முளைளய கநறிப்படுத்தி முடிந்�வளர 
திைனொன வள�யில் அ�ளன ஷேற்க�ொளை 
ஷவண்டும். புதுப்பிக�த்�க� எரிெகதி ஷேம்பொட்-
டொைர�ள, இலங்ள� மின்ெொர ெளபயிடமிருந்து 
பல்ஷவறு ெவொல்�ளை எதிரக�ொளகின்ைனர. 
அனுேதி வழங்குவதில் �ொே�ம், மின் உற்பத்தி 
�ைத்திற்கும் மின்னுற்பத்தி நிளலயத்திற்கும் 

இளடயிலொன இளணப்பு, சில ஷவளை�ளில் 
அவர�ைொல் ஷேற்க�ொளைப்படும் �வைொன 
க�ொழில்நுட்ப ஆயவு �ொரணேொ�வும் இந்நி-
ளலளே ஏற்படுகின்ைது. மின்ெொர ெளபககு இது 
க�ொடரபொன உரிய அறிவு ேற்றும் ெரவஷ�ெ 
�ரத்திலொன சிைந்� நளடமுளை�ளை வழங்-
குவ�ன் மூலம் இந்� சிக�ல்�ளைத் தீரக� 
முடியும்.  

இத்துளையின் மீது விதிக�ப்பட்டுளை இைக-
குேதிக �ட்டுப்பொடு�ள, புதுப்பிக�த்�க� எரி-
ெகதித் துளையின் கவற்றிளயத் �டுககும் 
ேற்கைொரு பிரச்சிளனயொகும். இ�ன் �ொரண-
ேொ� அவசியேொன இயந்திரங்�ளைப் கபறுவ-
தில் சிரேம் நிலவுகின்ைது.  

புதுப்பிக�த்�க� எரிெகதி மூலங்�ள �ொர-
ணேொ� நொடு உடனடி நன்ளே�ளைப் கபறு -
வஷ�ொடு ேொத்திரேன்றி, புதுப்பிக�த்�க� 
எரிெகதி மூலங்�ள �ொரணேொ�, �ொலநிளல 
ேற்றும் சூழலுககு குளைந்�ைவொன பொதிப்ஷப 
ஏற்படுகின்ைது. இ�ன் மூலம் சூழளலப் பொது -
�ொக�வும், எதிர�ொலத்தில் சூழல் பிரச்சிளன-

�ைொல் நொட்டின் வைரச்சிககு ஏற்படும் இளட-
யூறு�ளை �விரக�வும் முடியும்.  

இலங்ள�யில், புதுப்பிக�த்�க� எரிெக-
தியில் மு�லீடு கெயவதில் பல உளநொட்டு 
ேற்றும் கவளிநொட்டு மு�லீட்டொைர�ள 
ஆரவம் �ொட்டி வருகின்ைனர. இது க�ொடர -
பொன �ளட�ள குளைவு என்பள� அவர� -
ளுககு �ொண்பிப்ப�ன் மூலம் இந்� மு�லீட் -
டொைர�ளுககு இது ஒரு பயனுளை மு�லீடு 
என்பள� அறியச் கெயய முடியும். இ�ன் 
மூலஷே இலங்ள� �னது ெமூ� கபொருைொ -
�ொர கநருக�டி�ளைக �டந்து வைரச்சிப் 
பொள�யில் கெல்ல முடியும்.

பூஸ்டர் தடுப்பூசிக்கு எதிராக 
உலவும் ஆதாரமற்ற கருத்துகள்!

தண்ணீரில் இருக்கும் வரையில்ததான் முதரைக்குப்
பைம்; தண்ணீரை விட்டு வவளியே வந்து விட்்தால் ஒரு 
சதாததாைண உயிர் கூ் அதரை விைட்டி விடும்.

கநடும்புனலுள கவல்லும் மு�ளல அடும்புனலின்
நீங்கின் அ�ளனப் பிை

-பொ. விபூஷி�ன்...?
(திருககாணமலல)

எரிசபகாருளுகககாக இறககு்மதியில்
்தங்கியிருககும் நிலைல்மயிலிருந்து 
நகாடு விடுபட வவண்டும். அரசுககும் 
்தனியகார்துலறயினருககும்
இலடயிைகான ஒத்துலைப்பு
அதிகரிககப்பட வவண்டும்

திரு்மலை ஸ்ரீ விஸவநகா்தசுவகாமி 
ஆைய ்மககாகும்பகாபிவேகம் இன்று



மஸ்கெலியா தினகெரன் நிருபர்

நுவ்ரலியாவிலுள்ள உலகெமுடிவு 
பகுதியிலுள்ள தேசிய பூஙகொ மற்றும் 
நாட்டின் பல பகுதிகெளிலும் பிடிககெப்-
பட்்ட விதே்ட 23 வககெயான பூச்சிகெள 
மற்றும் 529 உயிரினஙகெக்ள நூேன-
மாகெ ்கொண்டு ்ேலல முயன்்ற ரஷய 
நாட்டு பிரகைகெள மூன்று தபருககு 
86 இலட்ேம் அபராேம் ்ேலுத்துமா-
றும் ேவறினால மூன்று மாே சிக்ற 
ேண்்டகன விதித்து நுவ்ரலியா நீதி-
மன்்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

நுவ்ரலியா நீதிமன்்றத்தில வழககு 
விோரகை ந்டநே தபாதே நீேவான் 
ஜீ. ஜீ. பீ. ையசிஙகெ ேநதேகெ நபர்கெள 
மீது 102 குற்்றஙகெக்ள பதிவிட்டு தீர்ப்-
பளித்துள்ளார்.

102 குற்்றஙகெக்ளயும் ஒப்பு ்கொண்-
்டேற்கிைஙகெ ேலா ஒருவருககு 
28,55,000 வீேம் அபராேம் விதிககெப்-
பட்டுள்ளது. 

இநே மூன்று 
ரஷய பிரகைகெ-
ளும் த�ாட்்டன் 
பித்ளஸ வன 
பூஙகொ, சீகிரியா, 
ேம்புள்ள, யாலல, 
கி னி கெ த் த ே ன , 
ய ா ழ ப் ப ா ை ம் 
ஆகிய இ்டஙகெளில 
இருநது இநே பிரா-
ணிகெக்ள பிடித்து 
மக்றத்து கவத்தி-
ருநே தவக்ளயில 
த � ா ட் ்டன் 
பித்ளஸ வன பூஙகொ பாதுகொப்பு 
அதிகொரிகெளினால ககெது ்ேய்-
யப்பட்டு நுவ்ரலியா மாவட்்ட 
நீதிமன்்றத்தில வழககு பதிவு 
் ே ய் ய ப் ப ட் டு ள ்ள து . இந ே 
வழககு கெ்டநே இரண்டு ஆண்-
டுகெ்ளாகெ விோரிககெப்பட்டு வந-
துள்ளது.

ேலவாககெகல 
குறூப் நிருபர்

மத்திய மகல -
நாட்டில நிலவும் 
கெடும் வரட்சி 
கெ ா ல நி க ல ய ா ல 
கெடியன்்லன நீர் -
வீழச்சியின் நீர் -
மட்்டம் குக்றவ -
க்டயும் அபாயம் 
ஏற்பட்டுள்ளோகெ 
கெ டி யன் ் ல ன 
பிரதேே மககெள 
கெவகல ்ேரிவிக -
கின்்றனர்.

ேலவாககெகல, நாவலப்பிட்டிய 
வீதியில கெடியன்்லன நகெருககு 
அருகில அகமநதுள்ள கெடியன்-
்லன நீர்வீழச்சியானது உளளூர் 
மற்றும் ்வளிநாட்டு சுற்றுலாப் 
பயணிகெளிக்டதய மிகெவும் பிரபல -

யமான நீர்வீழச்சியாகும். நீர்வீழச்-
சியின் நீர்மட்்டம் குக்றநேேன் கொர-
ைமாகெ இநே நாட்கெளில உளளூர் 
மற்றும் ்வளிநாட்டு சுற்றுலாப் 
பயணிகெளின் வருககெ குக்றந-
துள்ளோகெ கெடியன்்லன பிரதேே 
மககெள ்ேரிவிககின்்றனர்.

மாத்ேக்ள சுழற்சி, நாவலப்பிட்டி சுழற்சி நிருபர்கெள

வரலாற்று சி்றப்புமிககெ மாத்ேக்ள அருளமிகு ஸ்ரீ 
முத்துமாரியம்மன் தேவஸோன மதகொற்ேவ நிகெழ-

வுகெள தநற்று  ்கொடிதயற்்றத்து்டன் ஆரம்பமானது. 
தநற்று 07.30 மணிககு  உளவீதி ்கொடி ஊர்வலத்கேத் 
்ோ்டர்நது 11 மணி அ்ளவில ்கொடிதயற்்ற நிகெழவு 
இ்டம்்பற்்றது. 

அேகனத் ்ோ்டர்நது தினமும் விதே்ட பூகைகெளு -
்டன் முற்பகெல 11 மணிககும் 6 மணிககும் சுவாமிகெள 
உளவீதி, ்வளிவீதி உலா இ்டம்்பறுவது்டன் ்பப் -
ரவரி மாேம் 17 ஆம் திகெதி கொகல 8 மணிககு இர -

தோற்ேவம் இ்டம்்பறும். இம்முக்ற ்கொதரானா 
்ோற்று கொரைமாகெ தேவஸோனத்திற்கு வருககெே -
ரும் அடியார்கெளின் எண்ணிகககெ மட்டுப்படுத்ேப் -
பட்டுள்ளது.
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மாத்தளை ஸ்ரீமுததுமாரியமமன் க�ாடியயற்றம

�டியன்கலென நீர்வீழ்ச்சியில் 
நீர் குள்றவளையும அபாயம

கிலெனுஜி ய்தாடைத க்தாழிலொைர்�ள் 
யேறறு பணி பகிஷ�ரிப்பு யபாராடைம

யே்தமளைந்த வி�ார�லெ, பிைக்வுட
பாைோளலெ �டைைம முழுளமயா� புனரளமப்பு

�ண்டி உ்தவி உயர்்ஸ்தானி�ர�ததில்
73ஆவது சு்தநதிர தின ளவபவம

�ற்்றன் சுழற்சி நிருபர்

அத்தியாவசியப் ்பாருட்கெளின் 
விகலகெக்ள குக்றககுமாறும், 
்பருநதோட்்டத் ்ோழிலா்ளர்கெ-
ளுககு எவ்விே நிபநேகனயும் இன்றி  
நாட்ேம்ப்ளமாகெ ஆயிரம் ரூபாகவ 
வழஙகுமாறும் வலியுறுத்தி �ற்்றன் 
நகெரில தநற்று (26) துண்டு பிரசுரம் 
விநிதயாகிககெப்பட்்டது.

தை.வி.பியின் ்பருநதோட்்டத்-
துக்றோர் ்ோழிற்ேஙகெமான அகில 
இலஙககெ  தோட்்டத் ்ோழிலா்ளர் 
ேஙகெத்தின் ஏற்பாட்டிதலதய இேற்-
கொன ந்டவடிகககெ முன்்னடுககெப்-
பட்்டது.

அகில இலஙககெ தோட்்டத் ்ோழி-
லா்ளர் ேஙகெத்தின் ேகலவர்  ்ேல-
வராஜ்,  ்பாதுச்்ேயலா்ளர் பிதர-
மரத்ன, உப ்ேயலா்ளர் ்ேலவி 
ஆகிதயாரின் பஙகுபற்்றலு்டன், 
'வாழவேற்கு வழிவிடு' எனும் 
ேகலப்பின்கீழ மககெளுககு துண்டு 

பிரசுரம் விநிதயாகிககெப்பட்்டது. 
'அரிசி, தேஙகொய், பாலமா உட்ப்ட 
அத்தியாவசியப் ்பாருட்கெளின் 
விகலகெள உச்ேம் ்ோட்டுள்ளன. 
இேனால மககெளுககு வாழகககெச்-
சுகம அதிகெரிககெப்பட்டுள்ளது. 
அரசின் முக்றயற்்ற உரக ்கொளககெ-
யால விவோயிகெளுககு விவோயம் 
்ேய்ய முடியாே அவல நிகல ஏற்பட்-
டுள்ளது. மறுபு்றத்தில எரி்பாருட்கெ-

ளின் விகலகெள அதிகெரிப்பால எலலா 
்பாருட்ளின் விகலகெளும் அதிகெரித்-
துச் ்ேலகின்்றன. எனதவ, ்பாருட்-
கெளின் விகலகெக்ள குக்றத்து, 
்பருநதோட்்ட மககெளுககு உரிய 
வககெயில ேம்ப்ளத்கே ்பற்றுக்கொ-
டுத்து, வாழவேற்கு வழிவிடு.' என 
துண்டு பிரசுரம் ஊ்டாகெ, ஆட்சியா-
்ளர்கெளுககு வலியுறுத்ேல விடுககெப்-
பட்டிருநேது.

மஸ்கெலியா தினகெரன் 
நிருபர்

ஆர்ப்பிதகொ கெம்பனியின் 
கீழ  இயஙகும்  மஸ்கெ -
லியா  கிலனுஜி  தோட்்டத் 
்ோழிலா்ளர்கெள  சுமார்  
இருநூறுககும்  தமற்பட்்ட-
வர்கெள தநற்று  (26) பணி 
பகிஷகெரிப்பு  தபாராட்்டத்-
தில  ஈடுபட்்டனர்.  

ேமககு  வழகமயாகெ 
வழஙகெப்பட்டு வநே  
மாோநே முற்பைம்   ஐயா-
யிரம்  ரூபாகவ  தோட்்ட நிர்வாகெம் 
1000/=   2000/= ரூபாவாகெ குக்றத்து 
வழஙகியகே  ஆட்தேபித்தே இநே  
பணி பகிஷகெரிப்பு   முன்்னடுககெப் -
பட்்டது.

இேன்  தபாது கெருத்து  ்ேரிவித்ே 
்ோழிலா்ளர்கெள,.. 

குறித்ே  தோட்்ட நிர்வாகெத்ோல 
ேமககு  அநீதி இகழககெப்பட்டு வரு -
வோகெவும்,  நாட்டில  ஏற்பட்டுள்ள  
வாழகககெச் ்ேலவு  உயர்வினால  

ேமது வாழவாோரம் பாதிககெப்-
பட்்ட  நிகலயில தோட்்ட நிர்வாகெம்  
ேம்மீது  பலதவறு  அ்டககு  முக்ற-
கெளுககு உற்படுத்தி வருவோகெ -
வும் ோம்  பறிககும்  ்கொழுநதின் 
நிக்றகய சூட்சுமமான முக்றயில  
்கொளக்ளயடித்து வருவோகெவும்  
ஆயிரம்  ரூபாய்  ேம்ப்ள உயர்வின் 
பி்றகு  பலதவறு  தேம நல வி்ட-
யஙகெக்ள இழநதுள்ளோகெவும்  
இது குறித்து  மகலயகெ அரசியல  

ேகலகமகெள கெவனம்  ்ேலுத்ே  
தவண்டும்  எனவும்  இநே மககெள  
்ேரிவிககின்்றனர்.

மதியம் தபச்சுவார்த்கே ந்டத்தி 
முகொகமத்துவம் முற்பைம் வழஙகெ 
முன்வநேகே ்ோ்டர்நது பணி பு்றக-
கெணிப்பு இக்டநிறுத்ேப்பட்்டது. 
இருநே தபாதும் தநற்று ்ோழிலா -
்ளர்கெள ேஙகெளின் ஒரு நாள பணிகய 
இழநதுள்ளோகெ முகொகமயா்ளர் மீது 
குற்்றம் ோட்டுகின்்றனர்.

விகொரகெல தோட்்டத்திலுள்ள பி்ளக -
வுட் பா்டோகல கெட்்ட்டம் முற்்றாகெ 
தேேமக்டநதுள்ளோல, அககெட்டி -
்டம் முழுகமயாகெ புனரகமககெப்-
பட்டு தி்றநது கவககெப்பட்்டது்டன், 
புதிய மதிலசுவரும் இ.்ோ.கொவின் 
உபேகலவர் ்ேநதில ்ோண்்டமா -
னால அகமத்துக ்கொடுககெப்பட்-
்டது.  

விகொரகெல தோட்்ட அதிபர், ஆசி -
ரியர்கெள மற்றும் ்பற்த்றார்கெளின் 
தகொரிகககெகய ஏற்று, ்ேநதில 
்ோண்்டமானின் விதே்ட நிதி ஒதுக -

கீ ட் டின் -
கீழ இவ்-
த வ க ல த் 
தி ட் ்ட ம் 
முன்்னடுக -
கெ ப் ப ட் டு ள -
்ளகம குறிப்-
பி்டத்ேககெது.    

எம்.ஏ.அமீனுலலா, 
கெண்டி தினகெரன் 
சுழற்சி நிருபர்

இந தி ய ா வின் 
73ஆவது சுேநதிர 
தின கவபவத்கே 
முன்னிட்டு  இலங-
ககெககொன இநதிய 
கெண்டி உேவி 
உ ய ர் ஸ ே ா னி கெ -
ரின் உத்திதயாகெப்-
பூர்வ வாேஸேலத்-
தில சுேநதிர தின 
கவபவம்  மிகெவும் 
வி ம ர் க ே ய ா கெ  
நக்ட்பற்்றது. 

இலஙககெககொன கெண்டி உேவி 
உயர்ஸோனிகெர் ்டாக்டர் அதிரா எஸ  
ேகலகமயில தநற்று (26) கொகல  
இ்டம்்பற்்ற நிகெழவில   இநதிய 

தேசிய ்கொடி ஏற்றி கவககெப்பட்டு  
இநதிய குடியரசுத் ேகலவரின்  ஆசிச்-
்ேய்திகய  கெண்டி உேவி உயர்ஸோ -
னிகெரினால வாசிககெப்பட்்டது. 

இநநிகெழவில  பாராளுமன்்ற 
உறுப்பினர் தவலுகுமார், முன்னாள 
ஆளுநர் ேரத் ஏககெநாயககெ,நகெர பிோ, 
உளளூராட்சி ேகப உறுப்பினர்கெள, 

ேமூகெ அகமப்புகெளின் பிரதிநிதிகெள  
இநதிய பிரகைகெள பலர் கெலநது-
்கொண்டு கவபவத்கே சி்றப்பித் -
ேனர்.

'வாழ்வ்தறகு வழிவிடு' ஹற்றனில்
துண்டுப் பிரசுரம விநியயா�ம

அரிய வள� உயிரினங�ளை
�ைததி கேல்லெ முயன்்ற ரஷய ோடடு
பிரளை�ளுக்கு அபரா்தம விதிப்பு -செந்தில் ச�ாண்டைான் ந்டவடிக்மகை
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ைனனார் விரிகுடா...
 தெரிவிதொர்.  
சிங்கப்பூமை ெளைா்கக் த்காண்டு 

இயஙகுகின்ற ைனிொபிைானக் ்கலந்-
துமையாடல்கமள ஏற்ாடு தெய்கின்ற 
ெனனார்வ நிறுவனததின பிைதிநிதி்களு-
டனான ெந்திப்பின்்ா்ெ ்கடறத்றாழில 
அமைசெர் ்ைற்கண்டவாறு தெரிவித-
ொர்.  

இதெனனார்வ நிறுவனததின ஏற்ாட்-
டில வங்காள விரிகுடாவுடன தொடர்பு-
்ட்ட இலஙம்க, இந்தியா, ்ாகிஸொன 
உள்ளிட்ட 08 நாடு்களுக்கிமடயில நமட-
த்்றவுள்ள ்கலந்துமையாடல எதிர்வரும் 
த்ப்ைவரி 14 ைறறும் 15 ஆம் தி்கதி்க-
ளில நமடத்்றவுள்ளதுடன அதுதொடர்-
்ான முனனாயதெ ெந்திப்்ா்க இச (26) 
ெந்திப்பு நமடத்ற்றது.  

ைாளி்காவதெமெயிலுள்ள ்கடற -

த்றாழில அமைசசில நமடத்ற்ற இக்்க -
லந்துமயடாலில ்கருதது தெரிவிதெ, 
ெனனார்வத தொண்டு நிறுவனததின 
தெறகு ைறறும் தெனகிழக்்காசிய நாடு-
்களுக்்கான பிைாந்தியப் ்ணிப்்ாளர் 
்ஜ மின வூ, இலஙம்க ்கடறத்றாழில-
ொர் தெயற்ாடு்களுக்்கான ஒததுமழப்-
புக்்கமளயும் எதிர்த்காள்ளப்்டுகின்ற 
்கடலொர் ெவால்கமளயும் தீர்க்கும் 
வம்கயிலான ஆ்ைாக்கியைான ்கலந்து-
மையாடல்கமளயும் வங்காள விரிகுடா 
ெம்ைந்ெப்்ட்ட நாடு்களுக்கு இமடயில 
ஏற்டுததுவ்ெ ்நாக்்கம் எனத தெரி -
விதொர்.  

இந்நிமலயில ்கருதது தெரிவிதெ 
்கடறத்றாழில அமைசெர் டக்ளஸ ்ெவா-
னந்ொ, வங்காள விரிகுடா ெம்ைந்ெப்-
்ட்ட நாடு்களின ்கலந்துமையாடலில 

ைனனார் விரிகுடா எதிர்த்காள்ளும் 
ெவால்கள் தொடர்்ா்கவும் பிைஸொ-
பிக்்க ்வண்டுதைனத தெரிவிதெதுடன 
இந்தியக் ்கடறத்றாழிலாளர்்கள் ்ைற-
த்காண்டு வருகின்ற அததுமீறிய எலமல 
ொண்டிய ெட்ட வி்ைாெச தெயற்ாடு்க-
ளினால இலஙம்க ்கடறத்றாழிலாளர்்க-
ளுக்கும் ்கடல வளததிறகு ஏற்டுகின்ற 
்ாதிப்புக்்கமள தெளிவு்டுததுவெற்கான 
ெந்ெர்ப்்ைா்க இக் ்கலந்துமையாடமல 
்யன்டுததுவது தொடர்்ான ெனது 
எதிர்்ார்ப்ம் தவளியிட்டார்.  

நீர்்வளாண்மை தெயற்ாடு்களில 
சி்றப்்ான த்று்்று்கமளப் த்றறு 
வருகின்ற வியட்நாம் ்்ான்ற நாடு்க-
ளும் அனு்வங்கமளயும் தொழிலநுட்் 
அறிமவயும் ்கிர்ந்து த்காள்வெறகு 
ஆர்வைா்க இருப்்ொவும் தெரிதெதுடன 

்ாைம்்ரிய தொழில மும்ற்கமளப் பின-
்றறி வருகின்ற ்கடறத்றாழிலாளர்்களின 
வருைானதமெயும் வாழக்ம்க ெைதமெ-
யும் உயர்ததும் வம்கயில ்கடறத்றாழில 
தொடர்்ான அறிவூட்டல நி்கழசசித திட்-
டங்கமள ஒழுஙகு்டுததுவதிலும் ஆர்வ-
ைா்க இருப்்ொ்கவும் தெரிவிதொர்.  

இசெந்திப்பின்்ாது ெனனார்வ 
நிறுவனததின தெற்காசிய நாடு்களுக்-
்கான இமைப்்ாளர் விலலன புனற, 
இலஙம்க - இந்திய நறபு்றவு அமைப்பின 
்ணிப்்ாளர் அஹைட் ஏ. ஜாவிட் ைறறும் 
்கடறத்றாழில அமைசெர் தெயலாளர் 
திருைதி இந்து இைதனாயக்்கா, ்கடறத்றா-
ழில அமைசசின தொழிலநுட்் விவ்கா-
ைங்களுக்்கான ்ணிப்்ாளர் நாய்கம் 
ெம்மிக்்க ைைதுங்க ஆகி்யாரும் ்கலந்து 
த்காண்டனர்.  

சிலிண்டர்்கமள மீளப்த்்ற...
ெமையல எரிவாயு விற்மன நிறுவ-

னங்கள் அது தொடர்பில ்நறறு நீதிைன-
்றததில உறுதியளிததுள்ளதுடன அெமன 
ைக்்களுக்கு தெளிவு்டுததும் வம்கயில 
்ெசிய ்ததிரிம்க்களில விளம்்ைங-
்கமள பிைசுரிக்்கவும் இைக்்கம் தெரிவித-
துள்ளன.  

எவவா்றாயினும் ைக்்களுக்கு அெமன 
தெளிவு்டுததும் வம்கயில விரிவான 
்வமலததிட்டதைானம்ற முனதனடுக்-
குைாறு ்ைன மும்றயீட்டு நீதிைன்ற 
நீதி்தி ருவன த்ர்னாண்்டா ெமையல 
எரிவாயு விற்மன நிறுவனங்களுக்கு 
உதெைவு பி்றப்பிததுள்ளார்.  

அெறகிைங்க அவவா்றான அறிவித-
ெல்கமள ஊட்கங்கள் மூலம் தவளியிடு-
வெறகு நு்கர்்வார் ்ாது்காப்பு அதி்காை 
ெம் நீதிைன்றததிடம் உறுதியளித-

துள்ளது.  
அமைவாசி ்ாவிக்்கப்்ட்ட ெந்்ெ்கததிற-

கிடைான ெமையல எரிவாயு சிலிண்டர்-
்கமள மீளப் த்றறுக் த்காள்வெறகு சில 
ெமையல எரிவாயு விற்மனயாளர்்கள் 
ைறுப்பு தெரிவிததுள்ள நிமலயி்ல்ய 
்நறறு நீதிைன்றம் இந்ெ உதெைமவ 
பி்றப்பிததுள்ளது.  

நாடு முழுவதும் ெமையல எரிவாயு 
தவடிப்பு ெம்்வம் தொடர்பில விொைமை 
்ைறத்காள்ளுைாறு 'வினிவிெ த்ைமுன 
அமைப்பின தெயலாளர் நா்கானந்ெ 
த்காடிததுவக்கு நீதிைன்றததில ைனு 
ஒனம்ற ொக்்கல தெய்துள்ளார். அந்ெ 
ைனு மீொன விொைமை நீதிைன்றததில 
்நறறு நமடத்றறுள்ளது.அென்்ாது 
நு்கர்்வார் ் ாது்காப்பு அதி்காை ெம்யின 
ொர்பில நீதிைன்றததில ஆஜைாகியிருந்ெ 

ெட்டதெைணி ை்னா்கை ஜயசிங்க அது-
தொடர்்ா்க ைக்்களுக்கு தெளிவூட்டும் 
விளம்்ைங்கள் ்நறறு ஊட்கங்களில 
தவளியிடப்்ட்டுள்ளொ்கவும் தெரிவித-
துள்ளார்.   

எவவா்றாயினும் ைனுொைைான நா்கா-
னந்ெ த்காடிதுவக்கு ்நறறு நீதிைன்றத-
தில அது தொடர்பில தெரிவிக்கும்்்ாது 
அமைவாசி ் ாவிதெ ெந்்ெ்கததிறகிடைான 
சிலிண்டர்்கமள மீளப் த்றறுக் த்காள்வ-
தில நீதிைன்றததின உதெைமவ மீறி ெம்-
்ந்ெப்்ட்ட நிறுவனங்கள் தெயற்டுவ-
ொ்க குறிப்பிட்டுள்ளார்.  

எனினும் அவவா்றான மும்றப்்ாடு-
்கள் எதுவும் ெைக்கு கிமடக்்கவிலலதயன 
நு்கர்்வார் விவ்காை அதி்காை ெம்யின 
ொர்பில நீதிைன்றததில ஆஜைாகியிருந்ெ 
அைெ ெட்டதெைணி ை்னா்கை ஜயசிங்க 

தெரிவிதொர். அெற்கான ்வமலத திட்-
டதைானம்ற ெமையல எரிவாயு நிறு-
வனங்கள் முனதனடுததுள்ளொ்கவும் 
அெமன நு்கர்்வாருக்கு தெளிவு்டுத-
தும் வம்கயில ்ததிரிம்க விளம்்ைங-
்கமள பிைசுரிததுள்ளொ்கவும் தெரிவித-
ொர்.  

அ்ெ்வமள அவவாறு அமைவாசிக்கு 
்ைற்ட்ட சிலிண்டர்்கமள எடுக்்க ைறுக்-
கும் ெமையல எரிவாயு விற்மனயாளர்-
்கள் தொடர்பில மும்றப்்ாடு தெய்வெறகு 
வி்ெட இலக்்கம் ஒனறு அறிமு்கப்்டுத-
ெப்்ட்டுள்ளொ்கவும் அைெ ெட்டதெைணி 
இென்்ாது குறிப்பிட்டுள்ளார்.  

வழக்கின அடுதெ விொைமை எதிர்வ-
ரும் த்ப்ைவரி 08ஆம் தி்கதிக்கு ஒததி-
மவக்்கப்்ட்டுள்ளது. (ஸ)  

்றிமுெல தெய்ெ ்டகு்கமள...
ெந்திப்பின ்்ா்ெ அவர் இெமன 

தெரிவிதொர்.
அவர் ்ைலும் தெரிவிக்ம்கயில,
்றிமுெல தெய்ெ இந்திய மீனபிடி ்ட-

கு்கமள  ஏலததில விடப்்்ாவொ்க  ஏற-
்கன்வ ்கடறத்றாழில அமைசசு அறிவித-
துள்ளது.  இந்ெ வள்ளங்கள்  எலமல 
ொண்டி வந்ெ ்டகு்களா்க இருக்்கலாம். 
ெட்டவி்ைாெைா்க வந்ெமவயா்க இருக்்க-
லாம், ஆனால ெமிழ்கம் என்து ஈழத 
ெமிழ ைக்்களுமடய ்ாது்காவலனா்க 
இருக்்கக் கூடிய ஒரு பிை்ெெம், இரு 
நாடா்க உள்ளது.

இது இலஙம்க ெமிழ ைக்்களுக்கு ஒரு 
்லம்,  ெற்்ாது கூட  அஙகு ெஙகியுள்ள 
இலஙம்கத ெமிழ  ைக்்களுக்கு ்ல்வறு 
்ட்ட திட்டங்கமள முன்னடுததுள்ளனர். 
அவவா்றான சூழநிமலயில அவர்்களின 
்டகு்கமள ஏலததில விடுவது நலல-
ெலல. ெற்்ாது இப் பிைசசிமன ்ாரிய 
பிைசசிமனயா்க ைாறியுள்ளது.இலஙம்க 
அைொங்கம் எம்மிடம் ்கடன த்றறுக்-
த்காள்வெறகு முனவந்துள்ள இனம்றய 
்கால்கட்டததில எைது ்டகு்கமள ஏலததி 
விடப்்்ாகி்றார்்கள் எனறு  ெமிழ்க ைக்்கள் 
தெரிவிததுள்ளொ்க ஊட்கங்களில, ெமூ்க-

வமலதெலங்களில தெய்தி்கள்  தவளி-
வந்ெ வண்ைமுள்ளது. ஆ்க்வ இலங-
ம்கத ெமிழ ைக்்கள் இனனும் ெைக்்கான 
நீதி ்்கட்டு ்்ாைாடிக்த்காண்டிருக்கும் 
ெமூ்கம். எங்களின ்்ாைாட்டம் முடிவமட-
யவிலமல, ்்ாைாட்டங்கள் தொடர்ந்ெ 
வண்ைமுள்ளது. மீனவ ைக்்களுக்கு  
பிைசசிமன்கள் உள்ளது, அமெ ைறுக்்க 
முடியாது.இந்ெ வம்கயில இந்தியாவுக்-
கும், இலஙம்கக்கும் ்ம்கமய வளர்த-
துக் த்காள்ளக்கூடாது. ஏலததிலுள்ள 
்டகு்கள் நலல நிமலயிலா? அலலது 
்ழுெமடந்ெ நிமலயிலா? இருக்கின்றன 

என்து தெரியாது. ெற்்ாது ெமிழ்க அை-
சுக்கு தநருக்்கடி்கள் ்ொனறியுள்ளது.

இெமன ஏலததில விடுவமெ ம்கவிட-
்வண்டும். இெமன மீண்டும் ஒப்்மடப்-
்து தொடர்்ா்க ்்சசுவார்தமெ்கள் 
நமடத்்ற்வண்டும். ெற்்ாமெய  ்கடற-
த்றாழில அமைசெர் இெமன  ்கவனததில 
த்காண்டு  தெயற்ட்வண்டும்.  அவரும் 
முனனாள் ்்ாைாளியா்க இருந்ெவர். 
அவருக்கும் ெமிழ்க ைக்்கள் எவவாறு 
இலஙம்க ெமிழைக்்களுக்கு உெவி தெய்-
கி்றார்்கள் என்து தெரியும் எனறும் தெரி-
விதொர்.

்ாகிஸொனுடன வர்தெ்க...
வாய்ப்பு்கமள ்ாகிஸொன அைொங-

்கம் விரிவு்டுததுதைனறும், ்ாகிஸொ-
னில இலஙம்க த்ௌதெ ்கலாொைதமெ 
்ைம்்டுததுவொ்கவும் அவர் நம்பிக்ம்க 
தவளியிட்டார்.  

்கலவி, சு்காொைம், தொழிநுட்்ம், 
ஆமட்கள், சுறறுலா உள்ளிட்ட ்ல 
தும்ற்களில இலஙம்கக்கும் ்ாகிஸ-
ொனுக்குமிமடயிலான வர்தெ்க ஒதது -
மழப்ம் ்ைலும் வலுப்்டுதெ நடவ -
டிக்ம்க எடுக்்க முடியுதைன அமைசெர் 
்ந்துல குைவர்தென தெரிவிததுள்-
ளார்.  

இென்்ாது ெைக்கு விடுக்்கப்்ட்ட 
அமழப்பு குறிதது ்கருதது தெரி-
விதெ ்ந்துல குைவர்ென, வர்தெ -
்கதமெ ்ைலும் வலுப்்டுததுவெற்கா்க 

இலஙம்க வர்தெ்கர்்கள் குழுவுடன 
்ாகிஸொனுக்கு வரும்க ெந்ெ ெைக்கும் 
ெனது தூதுக்குழுவினருக்கும் வழஙகிய 
அன்ான வை்வறபுக்கு நனறி தெரி -
விப்்ொ்க குறிப்பிட்டார்.  

்ைலும் இரு நாடு்களுக்கும் இமடயி-
லான நட்பு்றமவ ்ைலும் வலுப்்டுதது -
வெறகு ொனும், பிைாந்திய ஒததுமழப்பு 
இைாஜாங்க அமைசெர் ொை்க ்ாலசூரிய 
ைறறும் தூதுக்குழுவினரும் எதிர்்ார்த-
துள்்ளாம்.  

்ல முயறசி்கள் மூலம் இலஙம்கக்-
கும் ்ாகிஸொனுக்குமிமடயிலான வர்த -
ெ்க ஒததுமழப்ம் ் ைலும் வலுப்்டுதெ 
நடவடிக்ம்க எடுக்்க முடியும் எனறும் 
வர்தெ்க அமைசெர் ்ந்துல குைவர்ென 
கூறினார்.

இரு நாட்டு இைாஜெந்திை...
வடக்கு ்கடல எலமலயில இந்திய மீன-

வர்்களின அததுமீறிய மீனபிடி தெயற்ா-
டு்கள் நீண்ட்கால பிைசசிமனயா்க ்காைப்-
்டுகின்றது. நீதி அமைசசு ்நைடியா்க 
ெமலயிட்டு இந்ெ விடயங்கமள தீர்க்்க 
முடியாது. 

மீனவர்்களின அததுமீறிய மீனபிடி 
தெயற்ாடு்கள் குறிதது இலஙம்க ்கடற-
்மட, தவளிவிவ்காை அமைசசு ைறறும் 
மீனபிடிததும்ற அமைசசு ஆகியவறறின 
ெமலயீட்டுட்ன இெமன முனதனடுக்்க 
முடியும். 

எனினும் இவர்்களுடன ்்சசுவார்த-
மெ்கமள நடதெ நாம் எதிர்்ார்கின-
்்றாம். மீனபிடிததும்ற அமைசெர் டக்லஸ 
்ெவானந்ொவுடன இது குறிதது ்்ெ-
வுள்்ளாம். அவசியைான ெட்ட திருத-
ெங்கமள தெய்ய ்வண்டும் என்றால 

அெமனயும் ்கலந்துமையாடல மூலைா்க 
முனதனடுக்்க ெயாைா்க உள்்ளாம்.

ெட்ட திருதெங்கமள ைாததிைம் தெய்து 
இந்ெ பிைசசிமன்களுக்கு தீர்வு்கமள 
த்றறுக்த்காடுக்்க முடியாது. இைாஜ-
ெந்திை உ்றவுமும்றயும் இதில ்கவனத-
தில த்காள்ளப்்ட ்வண்டிய ்கட்டாயம் 
உள்ளது. 

இந்தியா எைது நட்பு நாடு, அவர்்க-
ளுடன ஏ்ெனும் முைண்்ாடு்கள் ஏற-
்டுகின்றது என்றால அது குறிதது 
ஆ்ைாக்கியைா்க ்கலந்துமையாடி்ய பிைச-
சிமன்களுக்கு தீர்வு்கமள த்றறுக்-
த்காள்ள முடியும்.

 ெனனிசமெயா்க எம்ைால இந்ெ விட-
யங்கமள ம்கயாள முடியாது என்மெ-
யும் ெ்கலரும் ்கவனததில த்காண்்ட 
தெயற்டுகின்்றாம் என்றார். 

2024க்குள் குடிமெவாசி்கள்...
வீட்டுத் திட்்டங்களில் வாழ்கின்ற -

னர். இது ந்கரத்தின ம�ாத்்த நிலப்ப -
ரபபில் ஒன்பது ச்தவீ்தத்்்த ஆக்கிர-
மித்துள்ளது.

ந்கர்பபு்றங்களில் வசிக்கும் 40,000 
குடி்சவாசி்களில் சு�ார் 23,000 
ப்பருக்கு ஏற்கனபவ வீடு்கள வழங-
்கப்பட்டுள்ள்தா்க ந்கர அபிவிருத்தி 
அதி்கார ச்்பயின ்பணிப்பா்ளர் 
நாய்க�ான பிரசாத் ரணவீர ம்தரிவித்-
துள்ளார்.

தி்்றபசரியிலிருந்து ம்ப்றப்பட்்ட 
நிதியில் எஞ்சியிருக்கும் குடி்சவா-
சி்களுக்கு சு�ார் 10,000 வீடு்க்்ள 
நிர்�ாணிக்கும் ்பணி ந்கர அபிவி-
ருத்தி அதி்காரச்்பயின கீழ் ஆரம்-

பிக்்கப்பட்டுள்ளது எனவும் அவர் 
ம்தரிவித்்தார்.

 குடி்சவாசி்க்்ள மீளகுடிபயற-
்றத்தின பினனர் விடுவிக்்கப்பட்்ட 
்காணி்களில் ம்தா்டங்கப்பட்்ட உள -
நாட்டு �றறும் மவளிநாட்டு மு்தலீட் -
டுத் திட்்டங்களின மூலம் இ்தற்கான 
நிதி ம்ப்றப்படுகி்றது.

ப�லும், 2,996 வீடு்க்்ள நிர்�ா-
ணிப்ப்தற்கா்க சீன நிதி ம்ப்றப்பட்்ட-
்தா்கவும் அவர் ம்தரிவித்்தார்.

ந்கர அபிவிருத்தி அதி்காரச்்ப  
ப�லும் 13,000 வீடு்க்்ளக் ்கட்டி, 
ஏபரல் 2022 க்குள குடி்சவாசி-
்க்்ள இ்ட�ாற்றம் மசய்யும் எனறும் 
அவர் ப�லும் ம்தரிவித்்தார்.

ைவி எதிைான வழக்கின ...
ஆயம் பநறறு உத்்தரவிட்டுள்ளது.
இந்்த வழக்கு பநறறு அ�ல் 

ரணராஜா, நா�ல் ்பலல்லப்க �றறும் 
ஆதித்ய ்பட்்டம்பந்திப்க ஆகிபயா -
ர்டஙகிய நீதி்பதி்கள ஆயம் முனனி-
்லயில் விசார்ணக்கு எடுத்துக்-
ம்காள்ளப்பட்்டது. 

இந்்த வழக்கின பிரதிவாதி்கள மீது 
முன்வக்்கப்பட்்ட 22 குற்றசசாட்டு-
்களில், 11 குற்றசசாட்டு்களிலிருந்து 
அவர்்க்்ள விடுவிப்ப்தறகு ்க்டந்்த 
டிசம்்பர் 06 ஆம் தி்கதி வழங்கப -
்பட்்ட உத்்தரவுக்கு எதிரா்க ப�னமு-
்்றயீட்டு நீதி�ன்றத்துக்கு சீராய்வு 
விணணப்பம�ானறு ்தாக்்கல் மசய்-
யப்பட்டுள்ள்தா்க சட்்ட �ாஅதி்பர் 
சார்பில் நீதி�ன்றத்தில் முனனி்ல-
யான சிபரஷ்ட ப�லதி்கமசாலிசிட்-
்டர் மஜனரல் பிரியந்்த நாவன �னறு-

்ரத்்தார்.
இந்்த சீராய்வு விணணப்பம் 

ம்தா்டர்்பான விசார்ண்கள எதிர்வ -
ரும் ்காலங்களில் ப�னமு்்றயீட்டு 
நீதி�னறினால் எடுத்துக்ம்காள்ளப்ப-
டும�னவும் சிபரஷ்ட ப�லதி்க �ன-
்றாடியார் நாய்கம் நீதி�ன்றத்தில் சுட் -
டிக்்காட்டினார்.

இ்தற்க்�ய, இந்்த வழக்கு விசா-
ர்ண்களுக்்கா்க பவம்றாரு நாளில் 
விசார்ணக்கு தி்கதியிடு�ாறு 
சிபரஷ்ட ப�லதி்க மசாலிசிட்்டர் -
மஜனரல் நீதி�ன்றத்தில் ப்காரிக்்்க 
விடுத்்தார். எவவா்றாயினும், இந்்த 
ப்காரிக்்்க்ய நிரா்கரித்்த நீதி�ன-
்றம், பிரதிவாதி்களுக்கு எதிரா்க மீ்த-
முள்ள 11 குற்றசசாட்டு்களின கீழ் 
வழக்கு விசார்ண்க்்ள முனமன-
டுக்்க உத்்தரவிட்்டார்.

பிைெைரின வஙகிக்...
அரசின நம்்ப்கர�ான ்த்கவல் வட்-

்டாரங்கள ம்தரிவிக்கின்றன.
எவவா்றாயினும் பநறறுமுனதி -

னம் �ா்ல அது ம்தா்டர்்பான அதி -
்காரபூர்வ  தீர்�ானங்கள எடுக்்கப்பட் -
டிருக்்கவில்்ல.

பிர்த�ரின இவ வஙகிக் ்கணக் -
கின ்தானியக்்க ்பணப ்பறி�ாறறு 
அட்்்ட்ய ்பயன்படுத்தி இந்்த 
ப�ாசடி முனமனடுக்்கப்பட்டுள்ள்தா-
்கவும்,  அவவாறு ப�ாசடி மசய்யப-
்பட்டுள்ள ்பணத்தின ம்பரும் ்பகுதி 
பிர்த�ர் �ஹிந்்த ராஜ்பக்ஷ ஜனாதி்ப-
தியா்க ்ப்தவி வகித்்த ்காலத்தில் அவ -
ருக்கு சம்்ப்ள�ா்க கி்்டத்்த ்பணம் 
எனவும்  ஆரம்்ப்கட்்ட விசார்ண்க-
ளின ப்பாது ம்தரியவந்துள்ளது.

இவ  வஙகிக் ்கணக்கில் ்பணம் 

கு்்றந்துள்ள்� ம்தா்டர்பில்  ப்தடிப 
்பார்த்்த ப்பாப்த இந்்த ப�ாசடி மவளிச-
சத்துக்கு வந்துள்ளது்டன, ப�ாசடி-
யு்டன ம்தா்டர்பு்்டய சந்ப்த்க ந்பர்,  
முனனாள ச்பாநாய்கர் ஒருவரின 
�்கனான �ஹிந்்த ராஜ்பக்ஷவுக்கு மி்க 
மநருக்்க�ான, சில ்காலம் அவரது 
்தனிப்பட்்ட உ்தவியா்ளரா்க மசயற்பட்-
்டவர் எனவும்  பிர்த�ர் அலுவல்க ்த்க-
வல்்கள ம்தரிவித்்தன.

இந் நி்லயில், ்பணப�ாசடி 
ம்தா்டர்பிலான வி்டயங்கள மவளிப-
்படுத்்தப்பட்்ட்�்யத் ம்தா்டர்ந்து, 
இந் ந்பர், பிர்த�ர் �ஹிந்்த ராஜ்பக்ஷ 
�றறும் பிர்த�ர் அலுவல்கம் ம்தா்டர்-
பில் வகித்து வந்்த அ்னத்து ்ப்தவி-
்களிலிருந்தும் நீக்்கப்பட்டுள்ள்தா்க 
கூ்றப்படுகி்றது.

த்காழும்பு, ்கம்்ஹாவில...
நாடு வழ்� நி்ல்�க்கு திரும்-

பியப்த ்வரஸ் ்பரவல் அதி்கரிப-
புக்கு ்காரண�ாகும்.

இப்தபவ்்ள ்வத்தியசா்ல்க -
ளில் ம்காவிட்19 பநாயாளி்களின 
எணணிக்்்க நூறறுக்கு 10 வீ்த�ா -
்கவும் ஒட்சிசன ப்த்வப்படுபவார் 
நூறறுக்கு 08 வீ்த�ா்கவும் அதி்க-
ரித்துள்ளது. ப�லும் சு்கா்தார வழி-
மு்்ற்க்்ள பின்பற்றா்�யும் 
ம்தாறறுப ்பரவல் அதி்கரித்துள்ள்தற -

்கான பிர்தான ்காரண�ா்கவும் ்கரு்தப-
்படுகி்றது.அடிப்ப்்ட சு்கா்தார விதி 
மு்்ற்க்்ள ்க்்டபபிடிப்ப்்த �்றந் -
்தப்த ப்காவிட்19 ்பரவலுக்கு முக்கிய 
்காரணம�னறு ்பலர் கூறுகின்றனர்.

குறிப்பா்க திரு�ண ்வ்பவங்கள 
ப்காவிட்19 ்பரவுவ்்த வி்ரவு்ப -
டுத்துவ்தற்கான முக்கிய இ்ட�ா்க 
அ்்டயா்ளம் ்காணப்பட்டுள்ள்தா-
்கவும் இராஜாங்க அ்�சசர் குறிப -
பிட்்டார்.

இலங்கம்க மினொை ெம் ...
்கடி்தம் மூலம் அறிவித்துள்ள்தா்க 

குறிபபிட்டுள்ள அவர், எதிர்வரும் 
ம்பபரவரி மு்தலாம் தி்கதி மு்தல் 
்தாம் ்த�து ்ப்தவி்ய இராஜினா�ா 
மசய்து ம்காளவ்தா்கவும் அந்்த ்கடி-
்தத்தின மூலம் ஜனாதி்பதிக்கு அறி-
வித்துள்ளார்.

இலங்்க மினசார ச்்பயின 
்த்லவரா்க ்பல ்த்ட்வ்கள ்ப்தவி 
வகித்துள்ள ்தறப்பா்்தய மினசார 
ச்்பயின ்த்லவர் எம். எம். சி. 
ப்பர்டினணப்டா யு்க்தனவி மின உற-
்பத்தி நி்லயத்திறகு  மசாந்்த�ான 
அரசாங்கத்தின ்பஙகு்க்்ள அம�-
ரிக்்க நிறுவனம் ஒனறுக்கு வழங-

குவ்தற்கான உ்டன்படிக்்்கயில் 
்்கசசாத்திட்டுள்ள்்தயடுத்து அவர் 
ம்தா்டர்பில்  சர்ச்ச்கள எழுந்துள்ள-
து்டன வி�ர்சனங்களும் முன்வக் -
்கப்பட்டு வந்துள்ளன.

அவரின ப�ற்படி மசயற்பாடு 
்காரண�ா்க மினசார ச்்பயின மின 
ம்பாறியியலா்ளர்்கள உளளிட்்ட 
ஏ்னய ம்தாழிறசங்கங்கள அது 
ம்தா்டர்பில் எதிர்பபுக்்க்்ள மவளி-
யிட்டுருந்்தன.

 இத்்த்்கய சூழ்நி்லயிபலபய 
அவர் ்தாம் ்ப்தவி விலகுவ்தா்க 
பநற்்றய தினம் அறிவித்துள்ளார்.
(ஸ)

மீனவர்்களின ்டகு்கமள...
ம்தரிவித்துள்ளார்.
இலங்்க ்க்டற்பரபபுக்குள அத்-

துமீறி பிரபவசித்து மீனபிடியில் 
ஈடு்பட்்டப்பாது ்்கப்பற்றப்பட்்ட 
்தமிழ்க மீனவர்்களின 105 ்ப்டகு-
்க்்ள, எதிர்வரும் ம்பபரவரி 05 ஆம் 

தி்கதி மு்தல் 11 ஆம் தி்கதிவ்ர 05 
இ்டங்களில் ஏலமி்ட தீர்�ானிக்்கப-
்பட்டுள்ளது. இந்்த நி்லயில், அது 
குறித்து ்வப்கா மவளியிட்டுள்ள 
அறிக்்்கயில் ்த�து ்கண்டனத்்்த 
ம்தரிவித்துள்ளார்.

இதுவமை 43 எம்.பிைாருக்கு...
நம்்பத்்தகுந்்த வட்்டாரங்கள ம்தரி -

விக்கின்றன. ம்காபரானா ்வரஸ் 
ம்தாறறுக்கு உள்ளாகியுள்ளவர்்களில் 
ஆளும் ்கட்சி �றறும் எதிர்க்்கட்சி்க-
்்ளச பசர்ந்்த ்பாராளு�ன்ற உறுபபி-
னர்்கள உள்ள்டஙகுவ்தா்கவும் அந்்த 
வட்்டாரங்கள ம்தரிவித்்தன.

்க்டந்்த இரணடு மூனறு தினங்க-
ளில் ்பாராளு�ன்ற உறுபபினர்்கள 
சு�ார் 10 ப்பருக்கு ம்காபரானா 

்வரஸ் ம்தாறறு ஏற்பட்டுள்ள-
்தா்க ம்தரிவிக்்கப்படுவது்டன அது 
ம்தா்டர்பில் ்கருத்து ம்தரிவித்துள்ள 
்பாராளு�ன்றத்தின ்ப்்டக்்கல 
பசவி்தர் நபரந்திர ம்பர்னாணப்டா: 

அந்்த ்பத்துப ப்பருக்கும் ்பாராளு-
�ன்றத்திறகுள இருந்து ம்காபரானா 
்வரஸ் ம்தாறறியுள்ள்�க்்கான 
எந்்த ஆ்தாரமும் கி்்டயாது எனறும் 
குறிபபிட்டுள்ளார்.(ஸ)

ரூ.14 இலட்ெ ெட்டவி்ைாெ..
இருந்்த்தா்க விபச்ட அதிரடிப-

்ப்்ட அதி்காரி்கள ம்தரிவித்துள்ள-
னர்.

இந்்த சி்கமரட் ம்தா்்க தீர்்வ வரி -
யினறி நாட்டுக்கு சட்்டவிபரா்த�ா்க 
ம்காணடு வரப்பட்்ட சி்கமரட்டு்கள 
என விபச்ட அதிரடிப்ப்்ட அதி்காரி-

்கள குறிபபிட்டுள்ளனர்.
இந்்த சட்்டவிபரா்த சி்கமரட் -

டு்களு்டன ்்கதுமசய்யப்பட்்ட 
சந்ப்த்கந்பர் ப�லதி்க விசார்ண -
்களுக்்கா்க வத்்த்்ள ம்பாலிஸ் 
நி்லயத்தில் ஒப்ப்்டக்்கப்பட் -
டுள்ளார்.

ெனியார் தும்றயினருக்கும்...
்்ாதுைானொ்க இலமலதயனவும், 

அ்ெ ்நைததில ெனியார் நிறுவனங-
்களின முெலாளி்கள் ைறறும் உரிமை -
யாளர்்கள் இந்ெ ்நைததில அெமன 
வழங்க முடியாதெனத தெரிவிதெொ்க-

வும் அவர் குறிப்பிட்டார்.இெற்கமைய, 
இந்ெ அமனததுக் ்காைணி்கமளயும் 
உள்ளடக்கிய அறிக்ம்க இறுதித தீர்ைா -
னததுக்்கா்க அமைசெைமவக்கு ெைர்ப்-
பிக்்கப்்ட்டுள்ளது.

சீர்திருதெங்கமள... (03ஆம் ்க்்கத தொடர்)

சீர்திருதெங்கமள ்நாக்கி ஒரு 
புதிய முன்னற்றதமெ எடுக்்க ்கட்சி 

நம்புகிதென அவர் ்ைலும் தெரிவித -
துள்ளார்.

அைசியல தெலவாக்்்காடு... (03ஆம் ்க்்கத தொடர்)

்ட்டொரி்கள் அமனவமையும் பிைதி-
நிதிததுவப்்டுததும் வம்கயில 600 
்ட்டொரி்களுக்கு நியைனக் ்கடிெங்கள் 
வழங்கப்்ட்டன. ஏமனய 1,400 ்ட்-
டொரி்களுக்்கான நியைனக் ்கடிெங்கள் 
ெ்ால மூலம் அனுப்பி மவக்்கப்்ட்-
டுள்ளன.நி்கழவில திரு்்காைைமல 
ைாவட்ட ்ாைாளுைன்ற உறுப்பினர் 

்கபில நுவன அது்்காைல, திரு்்கா-
ைைமல ைாவட்ட தெயலாளர் ெைன 
ெர்ென ்ாண்டி்்காைால, ஆளுநர் 
தெயல்க தெயலாளர் எல.பி. ைெநா-
யக்்க, ைறறும் ைா்காை பிைெை தெய -
லாளர் திொநாயக்்க (நிருவா்கம்) உட்்ட 
ஆளுநர் தெயல்க உயைதி்காரி்கள் என 
்லர் ்கலந்து த்காண்டனர்.

இம்ைாெ இறுதிக்குள்... (03ஆம் ்க்்கத தொடர்)

ெப்பு்கஸ்கந்மெ மின உற்ததி நிமல -
யததின தெயற்ாடு்கள் தொடர்ந்தும் 
ெமடப்்ட்டுள்ளன.

அெறகுரிய உமல எண்தைய்மய 
வழஙகுவெற்கா்க எரித்ாருள் கூட்டுத -

ொ்னததுடன ்நறறு ்கலந்துமையாடப் -
்ட்டிருந்ெது. 

அந்ெ ்கலந்துமையாடல இைக்்கப்்ா -
டினறி நிம்றவமடந்துள்ளொ்க ெ்கவல-
்கள் தெரிவிக்கின்றன.

எரித்ாருள் வழங்கமல... (03ஆம் ்க்்கத தொடர்)

த்ற்்றாலியக் கூட்டுதொ்னம் 
ையில்வ திமைக்்களததிறகு எரித்ா -
ருமள வழஙகுவது நிறுதெப்்டுைா-
னால ையில ்ெமவ்கமள ்ைறத்காள்வ -
திலும் ்ாதிப்பு ஏற்டும் எனறும் அவர் 

தெரிவிததுள்ளார்.
ைருொமனயில உள்ள ையில்வ 

ஊழியர் ெங்க அலுவல்கததில நமட-
த்ற்ற ஊட்க ெந்திப்பின ்்ா்ெ அவர் 
இெமனத தெரிவிததுள்ளார்.(ஸ)

சிம்றசொமல்களில... (03ஆம் ்க்்கத தொடர்)

சிம்றசொமல நமடமும்றயில 
ைறுசீைமைப்ம் அறிமு்கப்்டுததும் 
்வமலத திட்டததின ஓர் அங்கைா்க 
'இலஙம்க சிம்றசொமல்கள் அவெை 
நடவடிக்ம்க ைறறும் ெந்தி்ைா்ாயப் 
்மட' என்ற ்கருதொக்்கம் சிம்றசொமல-
்கள் திமைக்்களததிறகு த்காண்டு வைப்-
்ட்டது. ்ைலும், 'சுபீட்ெததின ்நாக்கு' 
த்காள்ம்க பிை்கடனததில உறுதியளிக் -
்கப்்ட்டவாறு ்ாது்காப்்ான நாடு, ஒழுக்-
்கம், ைறறும் ெட்டதமெ ைதிதது நடக்கும் 
ெமுொயதமெ உருவாக்்க ்வண்டும் 
எனறும் அவர் கூறினார்.

 அஙகுனத்காலத்லஸஸ சிம்றசொ-
மலயில உள்ள திருதெங்கள் தொடர் -
்ான ஆைாய்சசி ைறறும் ் யிறசி மையத -
தில இனறு நமடத்ற்ற ‘இலஙம்க 
சிம்றசொமல்கள் அவெை நடவடிக்ம்க 
ைறறும் ெந்தி்ைா்ாயப் ்மட’ யில 
்யிறசி்கமள முடிதது த்காண்டு தவளி-
்யறும் வீைர்்களின அணிவகுப்பு நி்கழ-
வில தஜனைல குைைதன பிைெை அதிதி-

யா்க ்கலந்து த்காண்டார்.
குறிதெ நி்கழவிறகு வரும்க ெந்ெ 

பிைெை அதிதியான தஜனைல ்கைல குை -
ைதனமவ சிம்றசொமல்கள் ஆமையா-
ளர் நாய்கம் துஷாை உபுலதெனிய வை -
்வற்றார். ‘இலஙம்க சிம்றசொமல்கள் 
அவெை நடவடிக்ம்க ைறறும் ெந்தி்ைா-
்ாயப் ்மடயில ்யிறசியிமன பூர்ததி 
தெய்து தவளி்யறும் 194 ்்ரினால 
்ாது்காப்புச தெயலாளருக்கு ைரியாமெ 
அணிவகுப்பு வழங்கப்்ட்டது.

பிைெை அதிதியா்கக் ்கலந்து த்காண்டு 
உமையாறறிய ்ாது்காப்புச தெயலாளர் 
அஙகு ்ைலும் உமையாறறும்கயில 
"இலஙம்க சிம்றசொமல்கள் அவெை 
நடவடிக்ம்க ைறறும் ெந்தி்ைா்ாயப் 
்மடயில 500 வீைர்்கமள இமைததுக் 
த்காள்ளத திட்டமிடப்்ட்டுள்ளது. 

இென முெற்கட்டைா்க இனம்றய 
தினம் 194 ்மடவீைர்்கள் ெனது ்யிற-
சியிமன பூர்ததி தெய்து தவளி்யறுகின-
்றனர் எனக் குறிப்பிட்டார்.

திமைைம்றவு நி்கழசசி... (03ஆம் ்க்்கத தொடர்)

்ார்க்கின்்றாம். அைொங்கம் ெமிழ 
ைக்்கமளயும் ெமிழ ்கட்சி்கமளயும் 
மீண்டும் மீண்டும் ஏைாறறுவெறகு 
முயறசி்கமள ்ைறத்காண்டுவரும் 
நிமலயில நாங்கள் ெர்வ்ெெ ரீதியான 
ஆெைமவ த்ற்றால ைாததிை்ை புமை -
்யாடிப்்்ாயுள்ள இனப்பிைசசிமனக்-
்கான நியாயைான, நீடிதது நிற்க கூடிய 
தீர்மவ த்றறுக்த்காள்ள முடியும். 
அெறகு நாங்கள் ஒறறுமைப்்ட 
்வண்டும். 

நாங்கள் பிளவு ்ட்டிருந்ொல எைக் -
்கான தீர்வு எட்டாக் ்கனியா்க்வ 
அமைவதுடன வாழநாள் முழுவதும் 
்்ாைாடும் நிமல்ய ஏற்டும்.

நாங்கள் பிளவு்ட்டுக்த்காண்டிருப்-
்து ெமிழ ைக்்களின ொ்க்்்கடா்க்வ 
இருக்கி்றது. ெற்்ாமெய சூழலில ொத-

தியைான யொர்தெபூர்வைான ெமிழ ைக் -
்களின ெற்்ாமெய ்ெமவமய நிமல 
நிறுததி ெற்காலி்கைா்க்வனும் ஒரு 
தீர்மவ எட்ட்வண்டும் என்ெற்கா்க 
13 ஆவது திருதெச ெட்டதமெ அமுல-
்டுதெக் ்்காரி அமனததுக்்கட்சி்களும் 
ம்கதயழுததிட்டு ஒரு விடயதமெ அனுப் -
புயிருக்கின்்றாம்.

அெமன குழப்புவெற்கா்க ஏ்ொ 
ஒரு திமைைம்றவு அைசியல நி்கழசசி 
நிைலுக்கு பினனாலிருந்து த்காண்டு 
ெமிழத ்ெசிய ைக்்கள் முனனணி 
தெயற்டுவமெ நாம் ்ார்க்கின்்றாம். 
அெறகு கூட்டமைப்பில இருக்கின்ற, 
ஒறறுமைப்்ட்ட இந்ெ்கட்சி்களில இருக் -
கின்ற ஒரு பிரிவினரும் ைம்றமு்கைா்க 
ஆெைவு வழஙகும் நிமல இருக்கி்றது 
என்றார்.

வி்ததில ையிரிமழயில... (03ஆம் ்க்்கத தொடர்)

யாழில இருந்து ்வ்கைா்க ்யணிதெ 
குறிதெ வா்கனம் ைாம்்ழம் ெந்திக்கு 
அருகில ்வ்க ்கட்டுப்்ாட்மட இழந்து 
வீதடானறின ைதிலுடன ்ைாதி ெடம்பு-
ைண்டது.அெமன அடுதது அவவிடததில 
கூடியவர்்கள் வி்ததில சிக்கிய வா்கனத-
தில இருந்ெவர்்கமள மீட்தடடுதெனர். 
அவர்்கள் சிறு ்காயங்களுக்கு உள்ளாகி 
இருந்ெனர்.

வா்கனததில இருந்து மீட்்கப்்ட்டவர்-
்கள் முெலில வா்கனததின முன ்க்்க 
்கண்ைாடியில இருந்ெ மவததியர்்கள் 
என அமடயாளப்்டுததும் ஸரிக்்கமை 
கிழிதெொ்க அஙகிருந்ெவர்்கள் தெரிவித-
ெனர். அததுடன வா்கனததினுள் யாழில 
உள்ள பிை்ல ெனியார் விடுதி ஒனறில 
த்்றப்்ட்ட உைவு த்ாதி்களும் ்காைப்-
்ட்டுள்ளன.

ெந்மெ, மூனறு ை்கன்கள்... (03ஆம் ்க்்கத தொடர்)

தெயலர் ்கைல குனைதன, ்கடற்மட 
ெள்தி உள்ளிட்்டார் தெனறு அவறம்ற 
்ார்மவயிட்டிருந்ெனர்.

ைாதெம்ற – குடாதவலல ்குதியிலி -
ருந்து ்கடறத்றாழிலுக்கு தெனறிருந்ெ ‘ 
சு்ைஷ் புொ’ எனும் மீனவ ்டகி்ல்ய 
இந்ெ தஹ்ைாயின ்கடதெப்்ட்டுள்ள-
ொ்க த்ாலிஸார் கூறுகின்றனர். அப்்ட-
கின ்ட்்காட்டி உள்ளிட்ட 6 ்்ர் ம்கது 
தெய்யப்்ட்டுள்ளதுடன, தஹ்ைாயி-
மனப் த்றறுக்த்காள்ள திரு்்காைை -
மலயிலிருந்து ஆழ்கடலுக்கு தென்ற ‘ 

ஓஷன புொ’ எனும் மீன பிடிப்்டகிலிருந்-
தும் ஐவர் ம்கது தெய்யப்்ட்டுள்ளனர்.

இவர்்கள் அமனவரும் ்கடலில 
மவதது ம்கது தெய்யப்்ட்டு ்நறறு 
்கமைக்கு அமழதது வைப்்ட்ட நிமலயில, 
ெமையில முனதனடுதெ நடவடிக்ம்க்க-
ளில ‘ சு்ைஷ் புொ’ எனும் ்டகின உரி -
மையாளர், அவைது மூனறு ை்கனைார் 
ைறறும் அவர்்களுடன தொடர்புமடய 
ஒருவர் என ்ைலும் ஐவரும் ம்கது 
தெய்யப்்ட்டுள்ளொ்க த்ாலிஸ ெ்கவல-
்கள் கூறின.

100 ்்ருக்கு த்கா்ைானா... (03ஆம் ்க்்கத தொடர்)

்ைற்டி திருைை மவ்வததில 
்கலந்து த்காண்டுள்ளவர்்கள் அஙகு 
நமடத்ற்ற விருந்து்ொைததின்்ாது 
ைது்ானம் அருந்தி நடனம் ஆடியுள் -
ளனர். அவர்்கள் திருைைம் நடந்ெ 
சில தினங்களில த்கா்ைானா மவைஸ 
தொற்றாளர்்களா்க இனங்காைப்்ட்-
டுள்ளனர். அவர்்கள் அவர்்களது வீடு-

்களி்ல்ய ெனிமைப்்டுதெலுக்கு 
உட்்டுதெப்்ட்டுள்ளொ்க தெரிவித-
துள்ள அந்ெ அதி்காரி, ஏமன்யார் 
அதி்காரி்களுக்கு தெரியாைல வீடு்கமள 
மூடிவிட்டு தெனறுள்ளொ்கவும் அவர்்க -
மளத ்ெடும் நடவடிக்ம்க்கமள த்ாது 
சு்காொை ்ரி்ொெ்கர்்கள் ்ைறத்காண்-
டுள்ளொ்கவும் அவர் தெரிவிததுள்ளார்.
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அனைத்து மத கலாசார, பணபாடுகளுக்கு
அரசிைால் ககௌரவமளிக்கபபடுகின்றை
மாத்தளை சுழற்சி நிருபர்

இந்ாட்டில் பபௌத்த சமய, 
கலாசாரததிற்கு வழஙகபபடும் 
பகௌரவதள்தயும் அந்தஸள்தயும் 
பபானபறே பிறே சமய கலாசார பண் -
பாடுகளுக்கும் இனளறேய அரசி -
னால் பகௌரவமளிக்கபபட்டு வரு -
கினறேன என பிர்தமரின இநது ம்த 
விவகார இளைபபாைர் சிவபதி 
இராமசசநதிர குருக்கள் பாபு சர்மா 
ப்தரிவித்தார்

மாத்தளை கநப்தநுவர ்தமிழ் வித -
தியாலயததில் இடம்பபற்றே களல -

மகளின ப்தய்வீக கிராமிய நிகழ் -
வில் பிர்தம அதிதியாக கலநது 
பகாண்டு உளரயாற்றும் பபாப்த 
அவர் பமற்கண்டவாறு கூறினார்.

மாத்தளை இநது கலாசார அபி -
விருததி உததிபயாகத்தர் திருமதி 
சஙகீ்தா பகாபி்ாத ்தளலளமயில் 
இடம்பபற்றே இநநிகழ்வில் அவர் 
பமலும் கூறுளகயில்

சமூக கலாசார பண்புகளை உரிய -
முளறேயில் பினபற்றுபவர்கள் சமூ -
கததின உயர்ந்த ஒழுக்க விழுமியங -
களுடன வாழ்வ்தற்கான பயிற்சிப 
பட்டளறேயாக  அறேப்றிப பாடசா -

ளலகள் காைபபடுகினறேன. இவற் -
ளறேக் கருததிற்பகாண்டு ்ாட -
ைாவிய ரீதியில் மாவட்டஙகள் 
ப்தாறும் ப்தய்வீக கிராமிய நிகழ் -

வுகள் இநது கலாசார திளைக் -
கைததின ஊடாக இடம்பபற்று 
வருகினறேன. ்தாம் சார்ந்த சமூக 
கலாசார பண்புகளை உரியமு -
ளறேயில் பினபற்றுகினறே எந்த ஒரு 
்பரும் பிறேபராடு முரண்பட்டுக் 
பகாள்ை மாட்டார்கள். பிறே சமூ -
கதள்த மதிதது வாழும் எண்ைம் 
பகாண்டவராக இருபபார். இத்த -
ளகயவர்கள் இன, ம்த சார்ந்த பிரச -
சிளனகள் சமூகததில் உருவாக 
மாட்டாது. இத்தளகய ்ற்பிர -
ளைகளை ்ாட்டில் உருவாக்கும் 
முகமாக ப்தய்வீக கிராமிய நிகழ்வு -
கள் ைனாதிபதி பகாட்டாபய ராை -
பக்சவின எண்ைக் கருவில் பசயற் -
பட்டு வருகினறேன எனறோர்.

கலாநிதி பாபு சரைா குருக்கள்

இலஙமக அழகுக்கமல 

இந்ாட்டில் அழகுக்களல 
துளறேயில் ஈடுபடும் அழகுக்களல 
களலஞர்கள் 500 பபருக்கு 1005 
இலட்சம் ரூபா பபறுமதியான 
பிரித்தானிய பல்களலக்கழகத -
துடன இளைந்த பாடப்றிளய 
கற்ப்தற்கான சந்தர்பபம் கிளடத -
துள்ை்தாக மகளிர் மற்றும் சிறுவர் 
அபிவிருததி, முனபள்ளி மற்றும் 
அடிபபளட கல்வி, பாடசாளல 
அடிபபளட வசதிகள் மற்றும் கல்வி 
பசளவகள் இராைாஙக அளமசசர் 
பியல் நிசாந்த ப்தரிவித்தார். 

பிரித்தானியாவில் விைய -
பமானளறே பமற்பகாண்டுள்ை இரா -
ைாஙக அளமசசர் 2022 ைனவரி 
25ஆம் திகதி Cambridge and Oxford 
Members club லிருநது ஓனளலன 
ப்தாழில்நுட்பததினூடாக அழகுக் -
களல துளறேயில் ஈடுபடும் பிரதிநிதி -
களுடன ்ளடபபற்றே கலநதுளரயா -
டலில் இளைநதுபகாண்ட பபாப்த 
இவவாறு ப்தரிவித்தார்.

இராைாஙக அளமசசர் பியால் 
நிசாந்த London School of executive 

education நிறுவனததிடம் விடுத்த 
பவண்டுபகாளுக்கு அளமய இந -
்ாட்டில் அழகுக்களல களல -
ஞர்களுக்கு அழகுக் களல துளறே 
ப்தாடர்பான 4 பிரிவுகளின கீழ் 
பாடப்றிளய கற்ப்தற்கான சந்தர்ப -
பம் கிளடததுள்ைது. அ்தனபடி 
மு்தலாவது கட்டமாக 500 பபர் 
பகாண்ட அணியினருக்கு இந்த 
பாடப்றிளய கற்கும் சந்தர்பபம் 
கிளடததுள்ைது. 

6 மா்த காலதள்த பகாண்ட இந்த 
பாடப்றிக்கு ஒருவருக்காக பசல -
வாகும் ப்தாளக இரண்டு இலட்சம் 
ரூபாவுக்கும் அதிகமாகும். 

பாடப்றிளய பூர்ததி பசய்யும் 
அழகுக் களல களலஞர்களுக்கு 
சர்வப்தச ரீதியாக ஏற்றுக்பகாள்ைப-
பட்ட சானறி்தழ் வழஙகபபடும். 

இந்த குறிபபிட்ட பாடப்றி பிரித-
்தானிய பல்களலக்கழக ஆசிரியர் -
கைால் ்டத்தபபடுவப்தாடு பாட-
ப்றிளய கற்கும் மாைவர்களுக்கு 
்தாய்பமாழி உ்தவிளய பபற்றுக் 
பகாள்ைவும் சந்தர்பபம் கிளடக்கும். 

கலைஞரகள் 500 பேருக்கு பிரித்தானிய 
ேலகலைக்கழகததில இலைந் ேதாடநெறி
இராஜாஙக அமைசசர பியல் நிசாந்த

இ.த்தா.காவின் உப ்தமலவரும் தபருந்்தாட்டஙகள் அபிவிருத்திக்கான பிர்தைரின் இமைப்புச தசயலாளர தசநதில் த்தாண்டைானின் நிதிதயாதிக்கீடடின் கீழ் புனரமைக்கப்பட்ட 
பசமை ்காைக்கமல ்தமிழ் ்்தசிய பா்டசாமல ைற்றும் ்காைக்கமல ்தமிழ் ஆரம்ப பா்டசாமல ஆகியவற்றின் வகுப்பமை கட்ட்டஙகமள ்ேரில் தசன்று பாரமவயிட்ட்்தாடு அதிபர, 
ஆசிரியரகள், ைாைவரகமளயும் சநதித்து கலநதுமரயாடினார.     

நீதி அமைச்சின் வடைாகாண முதலாவது நடைாடும் சேமவ 
வவுனியா விபசட நிருபர்   

நீதி அளமசசின வடமாகாைத -
திற்கான மு்தலாவது ்டமாடும் 
பசளவ வவுனியாவில் ப்ற்று ்ளட -
பபற்றேது.   

நீதி அளமசசு மற்றும் சிளறேச -
சாளல மறுசீரளமபபு அளமசசின 
கீழுள்ை நிறுவனஙகளின ஊடான 
பசளவகளை பபாதுமக்களுக்கு 
வழஙகுவ்தற்காக ்ாடைாவியரீதி -
யில் 'நீதிக்கான அணுகல்' எனும் 
விபசட ்டமாடும் பசளவ முனபன -
டுக்கபபட்டு வருகினறேது.   

அ்தன ஒரு கட்டமாக வடமாகா -
ைததிற்கான மு்தலாவது ்டமா -
டும் பசளவ வவுனியா மாவட்ட 
பசயலக பகட்பபார் கூடததில் நீதி 
பசளவ ஆளைக்குழுவின சிபரஷட 
உ்தவி பசயலாைர் பராகிணி 
பகட்டிபக ்தளலளமயில் ப்ற்று 
(26.01) காளல 9.30 மணி ப்தாடக் -

கம் மாளல 4.00 மணி வளர இடம் -
பபற்றேது.   இ்தனபபாது, பபாது 
மக்களை பாதிக்கும் சட்டஙகள் 
குறிதது அறிவூட்டல், ்ல்லிைக்கம் 
குறிதது ப்தளிவுபடுதது்தல், வட -
மாகாை மக்களின காணிப பிரசசி -
ளனகளுக்கான தீர்வு ப்தாடர்பில் 
ஆபலாசளன வழஙகல், பிறேபபு- 
திருமைம் மற்றும் இறேபபு சான -
றி்தழ்களை பபற்றுக்பகாள்ளு்தல், 
காைாமல் பபாபனார் பற்றிய அலு -
வலகததின பசளவகளை வழஙகு -
்தல் எனபன முனபனடுக்கபபட் -
டன.   

நீதி மற்றும் சிளறேசசாளல அளமச -
சுக்களின கீழுள்ை காைாமல் 
பபாபனார் பற்றிய அலுவலகததின 
பசளவ நிளலயம், இலஙளக சட்ட 
உ்தவி ஆளைக்குழு, இலஙளக மத -
தியஸ்தர் சளபகள் ஆளைக்குழு, 
இலஙளக சட்டத்தரணிகள் சஙகம் 
உள்ளிட்ட பல அரச நிறுவனங -

கள் கலநது பகாண்டு மக்களுக்கும் 
அரச அதிகாரிகளுக்கும் ஆபலாச -
ளனகளையும், பிரசசிளனகளை 
தீர்பப்தற்கான வழிமுளறேகளை -

யும் ப்தளிவுபடுததினர்.    இநநி -
கழ்வில் நீதி பசளவ ஆளைக்குழு 
பணிபபாைர் சநதிக்க பலாக்கு 
பகட்டி, நீதி பசளவ ஆளைக்குழு -

வின சிபரஸட உ்தவி பசயலாைர் 
பராகிணி பகட்டிபக, நீதி பசளவ 
ஆளை குழுவின உ்தவி பசயலா -
ைர் சநதிர மாலனி, இழபபிட்டு 

அளமசசின பணிபபாைர் ்ாயகம் 
்ாசிமா அகமட், மாவட்ட அரச 
அதிபர் பீ.ஏ.சரதசநதிர ஆகிபயார் 
கலநது பகாண்டிருந்தனர்.   

இரதாணுவததினரின் ேதாரமேரிய நெலஅறுவலட விழதா
(புதுக்குடியிருபபு விபசட நிருபர்)

ைனாதிபதியின பசுளமபபுரட்சிக்கு 
விததிட்ட முல்ளலததீவு மாவட்ட 
இராணுவததினரின- பாரம்பரிய ப்ல் -
அறுவளட விழா ப்ற்று ்ளடபபற் -
றேது. 

ைனாதிபதியின பசுளம விவசாய 
பசய்ளக திட்டததின கீழ் இயற்ளக 
உரததிளன பயனபடுததி முல்ளலத -
தீவில் இராணுவததினரால் பமற் -
பகாள்ைபபட்ட விவசாய ப்ற்பசய் -
ளகயின அறுவளட விழா ப்ற்று 
்ளடபபற்றேது. 

முல்ளலததீவு களரதுளறேபபற்று 
பிரப்தசததிற்கு உட்பட்ட பகுதியில் 
முல்ளலததீவு மாஙகுைம் வீதியில் 
்நதிக்கடல் களரயிளன அண்மித்த 
பகுதியில் அளமநதுள்ை  59 ஆவது 
பளடபபரிவின 1 ஆவது பளடபபி -

ரிவு ்தளலளமயக முகாமில் 12 ஏக்கர் 
வயல் நிலததில் இராணுவததினர் 
ப்ற் பசய்ளகயிளன பமற்பகாண் -
டுள்ைனர். 

ம்த அனுஷடானஙகளுடன 
அறுவளட நிகழ்வு பாராம்பரிய 
முளறேபபடி ்ளடபபற்றேது. இயநதி-
ரஙகள் எதுவும் அறுவளட விழாவில் 

பயனபடுத்தபபடவில்ளல. முனன-
்தாக நிகழ்வில்  கலநதுபகாள்ளும் 
பளட அதிகாரிகள் அளழததுவரப-
பட்டு அறுவளட நிகழ்வு  ்ளடபபற்-
றேது.  

ம்த வழிபாடுகளுடன பளடயினர்-
கள் அரிவாள் பகாண்டு ளகயால் 
ப்ல்லிளன அறுவளட பசய்்தனர். 
பினனர் நிலததில் பபாட்டு மாட்டிளன 
பகாண்டு ப்ல்லிளன பிரிதது 
அ்தளன ளகயால் காற்றில் தூததி. 
எடுத்த ப்ல்லிளன மண்பாளனயில் 
இட்டு பளட அதிகாரிகளுக்கு சம்பி-
ர்தாயபூர்வமாக வழஙகினர்.  இந்த 
நிகழ்வில் முல்ளலததீவு மாவட்ட கட்-
டளைத்தபைதி பமைர் பைனரால் வை-
சிஙக, மற்றும் பளடபபிரிவு அதிகாரி-
கள் முல்ளலததீவு மாவட்ட அரசாஙக 
அதிபர் க.விமல்ா்தன,கிராமபசளவ-
யாைர் உள்ளிட்ட பளட அதிகாரிகள் 
கலநதுபகாண்டனர். 

லகக்குண்டு மீட்பு 
சாவகசபசரி விபசட நிருபர்

சாவகசபசரி பபாலிஸ பிரிவுக் -
குட்பட்ட மட்டுவில் வடக்கு 
பாடசாளல வீதியில் அளமந -
துள்ை காணிபயானறிலிருநது 
ப்ற்று 26/01 பு்தனகிழளம 
ளகக்குண்டு ஒனறு இனஙகா -
ைபபட்டுள்ைது.  

காணி துபபரவுப பணியில் 
ஈடுபட்ட பபாப்த  ளகக்குண்டு 
இ ன ங க ா ை ப ப ட் டு ள் ை ்த ா க 
ப்தரிவிக்கபபட்டுள்ைது. 

இசசம்பவம் ப்தாடர்பாக 
சாவகசபசரி பபாலிஸ நிளல -
யததில் காணி உரிளமயாைரி -
னால் முளறேபபாடு பதிவுபசய் -
யபபட்டுள்ைது.

ளகக்குண்டிளன மீட்ப -
்தற்கான ்டவடிக்ளககளை 
பபாலிஸார் முனபனடுதது வரு -
கினறேனர்.

மூன்று மதா் சிசுலவ கதாட்டி பிசலசை எடுத் நேண்;
கண்டியில நேதாலிஸதார தீவிர ெடவடிக்லக
எம்.ஏ.அமீனுல்லா 

சிறுவர்களை பயனபடுததி பிசளச-
பயடுக்கும் பபண்கள் ப்தாடர்பில்  
கண்டி பபாலிஸார் தீவிர ்டவடிக்ளக-
களை  பமற்பகாண்டு வருகினறேனர்.

இவவாறு  ்தனது பிள்ளைளய காட்டி 
பைம் வசூலிக்கும்    ்தாபயாருவர் 
்தனபிள்ளை சகி்தம் பபாலிஸாரினால் 
ளகது பசய்யபபட்டுள்ைார். இ்தளனய-
டுதது  கண்டி பபாலிஸார் இது ப்தாடர்-
பில்  கண்காணிதது வருகினறேனர்.

இது ப்தாடர்பாக பமலும் ப்தரியவரு -
வ்தாவது:

கண்டியில் ப்ாய்வாய்பபட்ட்தாக  
்தனது குழநள்தக்கு மருநதுகளை வாங-
குவ்தற்கு பைமில்லாமல் ளகக்குழந-
ள்தளய ளகயில் ஏநதியவாறு  வீதிக -

ளில் சுற்றிததிரிந்த  பபண்பைாருவளர   
பபாலிஸார்  ளகது பசய்துள்ைனர்.

குழநள்த மருததுவரிடம் அனுப -
பபபட்டதில், குழநள்த ஆபராக்கிய -
மாக இருபப்தாகவும், ப்ாய் எதுவும் 
இல்ளல எனறும் ப்தரியவநதுள்ைது.

கண்டி ப்தசிய ளவததியசாளல -
யின ளவததியர் சட்டத்தரணி பாலி்த 
பண்டார சுபசிஙக பபாலிஸில் 
முளறேபபாடு பசய்்தள்தயடுதது, 
கண்டி சிறுவர் மற்றும் பபண்கள் பிரி -
வினர் பபண்ளை ளகது பசய்துள்ை -
னர்.

எபபபாழுது பார்த்தாலும் இந்த 
பபண்ணின ளகயில் இருந்த குழநள்த 
உறேஙகிக் பகாண்டிருந்த்தால் சநப்த -
கமளடந்த மருததுவர், குழநள்தக்கு 
பபாள்தபபபாருள் பகாடுக்கபபட் -
ட்தா எனபது குறிதது விசாரளை 

்டத்த பவண்டும் என பபாலிஸ  நிளல -
யததில் முளறேபபாடு பசய்துள்ைார். 
குழநள்தக்கு ்தாய்பபால் பகாடுக்கும் 
பபாது பபாள்தபபபாருள் உட்பகாண்-
டாரா எனபள்த உறுதிபபடுத்த இரத்த 
மாதிரிளய வழஙகுமாறு பபண்ணிடம் 
பகட்கபபட்டபபாது, அவர் ஆ்தரவ-
ளிக்கவில்ளல. இநநிளலயில் மூனறு 
மா்த குழநள்தயின இரத்த மாதிரிளய 
பபற்று பரிபசா்தளன பசய்துபகாள்வ-
்தற்கு கண்டி பமலதிக நீ்தவானுளடய  
அனுமதி பபறேபபட்டுள்ைதுடன   
பபண்ளை  எதிர்வரும்  பபபரவரி 
14 ஆம் திகதி வளர விைக்கமறியலில் 
ளவக்கபபடியும்  குழநள்தளய பபரா்த-
ளனயில் அளமநதுள்ை  டிக்கிரி சிறுவர் 
பாதுகாபபு இல்லததிற்கு  அனுபபு-
மாறு பமலதிக நீ்தவான உத்தரவிட்டுள்-
ைார். 



அமெரிக்காவின் புள�காரிடகா 
்டற்ரைககு அப்கால் ்டந்த 
சனிககிழரெ இைவு ்டகு ஒன்று 
மூழ்கியதில் ்காணகாெல்ள்கான்தகா் 
அஞசப்டும் 39 ள்ரை ்டள�காை 
்காவல்்ரட அதி்காரி்ள் ள்தடி வரு -
கின்்றனர். 

ள்கார்ட் பியர்ஸ் ந்ரில் இருநது 45 
ரெல் ம்தகார�வில் ்டகின் உடற -
்குதிரய ஒருவர் ்றறிகம்காண் -
டிருப்ர்த மீனவர் ஒருவர் ்டந்த 
மசவவகாய்ககிழரெ ்ண்டர்த 
அடுதள்த அதி்காரி்ள் அறிவுறுத்தப -
்ட்டுள்�னர்.  

்டந்த சனிககிழரெ இைவு ்ஹகா -
ெகாஸின் பிமினியில் இருநது பு்றப -
்ட்ட ்டகு ளெகாசெகான வகானி-
ர�யகால் ்தகாக்ப்ட்ட்தகா் உயிர் 
்தபபியவர் குறிபபிட்டுள்�கார். 
எந்தப ்யணியும் உயிர் ்காபபு 
அங்கி அணிநதிருக்வில்ர� 
என்றும் அவர் குறிபபிட்டுள்�கார்.   

இந்த ்டகு ஆட்்டத்தலில் ஈடு -
்ட்டிருக்�காம் என்று அமெரிக் 
அதி்காரி்ள் குறிபபிட்டுள்�னர்.

்ப்ல்்ள் ெறறும் விெகானங்-

்ர� ்யன்்டுததி ள்தடு்தல் முடுக-
கிவிடப்ட்டிருப்்தகா் மியகாமி 
்டள�காை ்காவல்்ரட ட்விட்டரில் 
ம்தரிவிததுள்�து. எனினும் ்டந்த 
மசவவகாய்ககிழரெ பின்ளனைம் 
வரை உயிர் ்தபபிய எவரும் மீட்்ப-
்டவில்ர�. 

்ஹகாெகாஸின் ளெறகு ெகாவட்-
டெகான பிமினி தீவு மியகாமியில் 
இருநது 80 ரெல் ம்தகார�யில் 
உள்�து. 

அதி் எண்ணிகர்யகான 
ஆட்்ர� ஏறறிய ்டகு்ள் 

புள�காரிடகா ்டற ்குதியில் ்ண்-
டுபிடிக்ப்டுவது வழக்ெகான 
ஒன்்றகா் உள்�து. இதில் கியூ்கா 
ெறறும் மஹய்டி நகாடு்ளின் குடிளய -
றி்ள் அமெரிக்காரவ அரடயும் 
முயறசியில் ஈடு்டும் ்� சம்்வங் -
்ள் ்திவகாகியுள்�ன.  

்ஹகாெகாஸின் ளெறகில் அதி் 
எண்ணிகர்யகாளனகாரை ஏறறிய 
்டகு ஒன்றில் இருநது ்டந்த 
மவள்ளிககிழரெ 88 மஹய்டி நகாட் -
டவர்்ள் ்ண்டுபிடிக்ப்ட்டனர் 
என்்து குறிபபிடத்தக்து.   
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புடின் மீது தடை
உகரைன் மீது ைஷயகா ்தகாககு -

்தல் நடததினகால், அநநகாட்டு 
ஜனகாதி்தி வி�காடிமிர் புடின் 
மீது ்தனிப்ட்ட ்தரட்ர� 
விதிக் அமெரிக்கா ்ரிசீலிக -
கும் என்று அநநகாட்டு ஜனகா -
தி்தி ளஜகா ர்டன் ம்தரிவித -
துள்�கார்.

ைஷயகாவின் மசயல்்காடு உ�் 
நகாடு்ளில் ளெகாசெகான விர�-
வு்ர� ஏற்டுததும் என்றும் 
அமெரிக் ஜனகாதி்தி கூறியுள் -
�கார்.

அள்தளநைம், உகரைன் மீது 
்தகாககு்தல் நடததும் திட்டம் 
்தெககு இல்ர� என ைஷயகா கூறி வரு-
கி்றது. இந்த விவ்காைததில் அமெ -
ரிக்கா ெறறும் பி்ற ளெறகு நகாடு்ள் 
்்தற்றதர்த அதி்ரிதது வருவ்தகா் 
ைஷயகா குற்றம் சகாட்டியுள்�து.

இள்தளவர�, உகரைனுடனகான 
ைஷய எல்ர�யில் சுெகார் ஒரு இ�ட் -
சம் ைஷய வீைர்்ள் நிறுத்தப்ட்-
டுள்�னர்.

மவகாஷிங்டனில் ்டந்த மசவ-
வகாய்ககிழரெ மசய்தியகா�ர்்ர� 
சநதித்த அமெரிக் ஜனகாதி்தியிடம் 
ைஷய ஜனகாதி்தி மீது ்தனிப்ட்ட 
்தரட்ர� விதிக் முடியுெகா என்று 
ள்ட்்ப்ட்டது.

அ்தறகு ர்டன், 'ஆம்' என்று ்தி -
�ளித்தகார். ளெலும் புடின் அப்டி 
்தகாககு்தல் நடததினகால் அர்த மசய்-

வர்தப ்ரிசீலிபள்காம் என்று 
ர்டன் ம்தரிவித்தகார்.

அள்தசெயம், உகரைனுககு 
அமெரிக் துருபபுக்ர� 
அனுபபும் திட்டம் குறிதது ்தற -
ள்கார்தககு எதுவும் இல்ர� 
என்றும் அவர் கூறினகார்.

இள்தளவர� ்தறள்கார்தய 
்்தற்றம் குறிதது ைஷயகா, 
உகரைன் ெறறும் பிைகான்ஸ் 
நகாட்டு இைகாஜ்தநதிரி்ள் ்காரிஸ் 
ந்ரில் ளநறறு சநதிதது ள்ச்சு-
வகார்தர்த நடததியுள்�னர்.   

2014 ஆம் ஆண்டு உகரைனி-
யர்்ள் ்தங்்ள் ைஷய சகார்பு ஜனகா -

தி்திரய ்்தவியில் இருநது அ்றறி-
யள்காது, ம்தறகு உகரைனில் உள்� 
கிரைமியகா தீ்்ற்தர்த ைஷயகா 
ர்ப்றறியது. அபள்காதிருநது, 
உகரைனின் இைகாணுவம் ைஷயகா-
வின் எல்ர�்ளுககு அருகிலுள்� 
கிழககுப ்குதி்ளில் ைஷய ஆ்தைவு 
கி�ர்ச்சியகா�ர்்ளுடன் ள்காரில் ஈடு-
்ட்டுள்�து.

சுகாதார அடைப்பின் தடைவர் 
பதவியில் ககப்ரியேசஸ் நீடிப்பு

உ�் சு்கா்தகாை அரெபபின் 
்தர�வரை ள்தர்வு மசய்யும் எதிர்வ-
ரும் ளெ ெகா்தம் இடம்ம்்றவுள்� 
ள்தர்்தலில் ஒளை ளவட்்கா�ைகா் 
ள்காட்டியிட ்தறள்கார்தய ்தர�வர் 
மடட்ளைகாஸ் அ்தமனகாம் ம்பரிளய-
சஸ் ள்தர்வகாகி இருககும் நிர�யில் 
அவர் அந்தப ்்தவிரய ்தக்ரவத-
துள்�கார். 

ஐ.நகா சு்கா்தகாை அரெபபின் மு்தல் 
ஆபிரிக் ்தர�வைகா் இருககும் 
அவர், ்தெககு மீண்டும் ஆ்தைவு 
அளிததிருப்்தறகு நன்றி ம்தரிவித-
துள்�கார். ்டந்த மசவவகாய்ககி-
ழரெ இடம்ம்ற்ற உ�் சு்கா்தகாை 
அரெபபின் நிர்றளவறறு சர்யின் 

இை்சிய வகாகம்டுபபில், ம்பரிளய-
சரை ஒளை ளவட்்கா�ைகா் நிறுத்த தீர் -
ெகானிக்ப்ட்டது.    

இ்தன்்டி வரும் ளெ ெகா்தம் 
உ�் சு்கா்தகாை அரெபபின் 194 
உறுபபு நகாடு்ளும் அளிக்வுள்� 
அடுத்த மசய�கா�ர் நகாய்ம் ்்த -
விக்கான வகாகம்டுபபில் எததி -
ளயகாபபியகாவின் முன்னகாள் சு்கா்தகாை 
ெறறும் மவளிவிவ்காை அரெச்ச -
ைகா் இருந்த ம்பரிளயசஸ் ள்தர்வு 
மசய்யப்டுவகார் என்று எதிர்்கார்க -
்ப்டுகி்றது. 

ம்காவிட்–19 ம்தகாறறுககு எதிைகான 
ள்காைகாட்டததில் ம்ரிதும் அறியப -
்ட்ட ஒருவைகா் அவர் உள்�கார். 

கதன் ககாரிோவில் 
ககாயரானா உசசம்

ம்தன் ம்காரியகாவில் ம்காவிட்–
19 ரவைஸ் ம்தகாறறுச் சம்்வங்் -
ளின் தினசரி எண்ணிகர் மு்தல் 
முர்றயகா் 13,000ஐத ்தகாண்டியுள்-
�து. ்டந்த மசவவகாயன்று 8,000 
சம்்வங்்ள் உறுதிமசய்யப்ட்டன.

எளிதில் ்ைவும் ்தன்ரெ ம்காண்ட 
ஒமிகளைகான் திரிபு முழுவீச்சில் 
ம்தகாறறுவ்தகா்த ம்தன் ம்காரிய பிை்த-
ெர் கிம் பூ கியூம் கூறினகார்.

்டந்த சனிககிழரெயிலிருநது 
புதிய ்ரிளசகா்தரன நரடமுர்ற 
ஆைம்பிக்ப்டும்; என்றும் அவர் 
அறிவித்தகார். 

எதிர்வரும் சநதிைப புத்தகாண்டு 
விடுமுர்றக ்கா�ததின்ள்காது ்ய -
ணங்்ர� ளெறம்காள்வர்தத 
்தவிர்ககுெகாறு ெக்ள் ள்ட்டுக-
ம்காள்�ப்டுகின்்றனர்.

அகைரிககா கடும் எசசரிகடக

திருடைால் முறிநத உறடவ 
மீடைது சவூதி – தாயைாநது
சவூதி அளைபியகாவின் 

அைண்ெரன ஒன்றில் 
இருநது இைததினங்்ர� 
திருடிய சம்்வததுடன் 
ம்தகாடர்பு்ட்டு ்டந்த 
மூன்று ்தசகாப்தங்்ளுககு 
ளெல் சீர்குர�நதிருந்த 
இைகாஜ்தநதிை உ்றவு்ர� 
மீண்டும் ஏற்டுததும் 
அறிவிபர் சவூதி 
ெறறும் ்தகாய்�காநது அைசு-
்ள் மவளியிட்டுள்�ன. 

சவூதி இ�வைசர் ஒரு-
வரின் வீட்டில் இருநது 
1989 ஆம் ஆண்டு ்தகாய் -
�காநர்தச் ளசர்ந்த துபபு -
ைவு ஊழியர் கிரியங்்ரி 
மட்மெகாங் 20 மில்லி-
யன் மடகா�ர் ம்றுெதியகான இைத-
தினக ்ற்ர� திருடிய சம்்வம் 
இரு நகாடு்ளுககும் இரடயி�கான 
உ்றவில் விரிசர� ஏற்டுததியது.   

இநநிர�யில் ்தகாய்�காநது பிை-
்தெர் பிையுத சகான் ஒசகா சவூதிககு 
விஜயம் ளெறம்காண்ட நிர�யில், 
'இைகாஜ்தநதிை உ்றவு்ள் முழுரெ-
யகா் ஏற்டுத்தப்டும்' என்று இரு 
நகாடு்ளும் மவளியிட்ட கூட்டு 

அறிகர் ஒன்றில் குறிபபிடப்ட் -
டுள்�து. சவூதியுடன் உ்றரவ எற்-
டுத்த ்தகாய்�காநது ்� முர்ற முயன்-
்றள்காதும் திருட்டு ம்தகாடர்்கான 
விசகாைரணரய குழபபிய்தகா் சவூதி 
ம்தகாடர்நது குற்றம்சகாட்டியது.

இ்தன்ள்காது திருட்டு குறித்த விசகா -
ைரணரயத ்தகாய்�காநது ம்காலிைகார் 
அரைகுர்றயகா்ச் மசய்்த்தகா்வும் 
மூத்த அதி்காரி்ள் சி�ர் இைததினங் -

்ள் சி�வறர்ற ரவத -
துகம்காண்ட்தகா்வும் 
சவூதி அளைபியகா குற-
்றஞசகாட்டியது.

1990 ஆம் ஆண்டில் 
சம்்வம் குறிதது 
விசகாைரண நடத்த 
சவூதி அளைபியகா ஒரு 
வர்த்த்ரை ்தகாய்�ந -
திறகு அனுபபியது. 
இருபபினும், அவர் 
்காணகாெல் ள்கானகார். 
அவர் ம்கார� மசய்-
யப்ட்ட்தகா்க குற-
்றஞசகாட்டிய சவூதி 
அளைபியகா, ஐவர் மீது 
வழககு ம்தகாடுத்தது.

திருட்டில் சம்்ந-
்தப்ட்ட ்தகாய்�காநது ஆடவருககு 
ஐந்தகாண்டுச் சிர்றத்தண்டரன 
விதிக்ப்ட்டது. 2016 இல் அவர் 
து்றவியகானகார்.

1989 ெறறும் 1990்ளில் இடம் -
ம்ற்ற சம்்வங்்ள் ம்தகாடர்பில் 
வருத்ததர்த மவளியிட்ட பிையுத, 
புதிய ஆ்தகாைங்்ள் கிரடத்தகால் விசகா -
ைரண்ர� மீண்டும் ஆைம்பிப்்தகா-
்வும் உறுதி அளிததுள்�கார். 

அகைரிககாவில் பைகு 
மூழ்கி 39 யபர் ைாேம்

கெதர்ைாநதில் ககாயரானா உசசம்: கடடுப்பாடு தளர்வு
மந்தர்�காநது ம்காவிட்–19 ்ட்டு்காடு -

்ர� ்த�ர்ததும் அறிவிபர் மவளியிட் -
டுள்�து. அங்கு ஐளைகாப்காவின் ்டுரெ -
யகான ம்காவிட் ்ட்டுப்காடு்ள் அமுலில் 
இருந்தன. 

இ்தன்்டி நி்ந்தரன்ளுடன் ெது -
்கானக ்ரட்ள், உணவு விடுதி்ள், 

அருங்்காட்சிய்ங்்ள், திரையைங்கு்ள் 
ெறறும் ஏரனய இடங்்ர� தி்றப் -
்தறகு அனுெதி அளிக்ப்டுவ்தகா் மந்தர் -
�காநது அைசு குறிபபிட்டுள்�து. 

மந்தர்�காநதில் ம்காவிட் ம்தகாறறுககு 
எதிைகா் ்டுரெயகான நடவடிகர்யகா் 
இந்த இடங்்ள் ஒரு ெகா்தததிறகு ளெல் 

மூடப்ட்டள்தகாடு ்கால் ்ங்்கான ஆைம் -
்ப ் காடசகார�்ளும் மூடப்ட்டுள்�ன. 

ம்காளைகானகா ம்தகாறறு சம்்வங்்ள் 
முன்னர் இல்�கா்த அ�வுககு அதி்ரித -
திருககும் நிர�யிள�ளய மந்தர்�காநது 
அைசு இந்த அறிவிபர் மவளியிட்டுள் -
�து. 

அநநகாட்டில் தினசரி ம்தகாறறுச் சம்் -
வங்்ள் சுெகார் 60,000ஐ ம்தகாட்டுள்�ரெ 
குறிபபிடத்தக்து. 

மந்தர்�காநதில் 90 வீ்தெகானவர்்ள் 
முழுரெயகான ்தடுபபூசி ம்ற்றள்காதும், 
57 வீ்தெகானவர்்ள� பூஸ்டர் ்தடுபபூசி 
ம்றுவ்தறகு முன்வநதுள்�னர்.  

2022 இல் இந்திய வர்த்தக 
செலவு அதிகரிகக வாய்ப்பு

கடந்த ஆண்டின் மூன்்றாவது 
கறாலறாண்டில் மற்்ய நறாடுகளின் 
எதிர்றாரப்புக்ை விட இநதி -
யறாவின் வர்த்தகஙகளின் செலவு 
மூன்று மடஙகு வவகமறாக வைரநது 
நி்லயில், 2022 ஆம் ஆண்டில் 
அந்த நறாட்டின் வணிக நிறுவனங -
களுக்கு இ்டயிலறான சமறா்த்த 
செலவு 10.3 வீ்தம் அதிகரிக்கும் 
என எதிர்றாரக்கப்்டுவ்தறாக ஆய்வு 
ஒன்றில் ச்தரியவருகி்து. 

இநதிய வர்த்தகச் செலவு குறி -
கறாட்டியின்்டி, வருடறாந்த அடிப் -
்்டயில் 2021 மூன்்றாவது 
கறாலறாண்டில் இநதியறாவின் வர்த்தக 

நிறுவனஙகளுக்கு இ்டயிலறான 
செலவு 9.4 வீ்தம் அதிகரி்ததிருப் -
்்தறாக அசமரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ், 
வர்த்தகம் மறறும் ச்றாருைறா்தறார 
ஆரய்ச்சிக்கறான ்மய்ததுடன் கூட் -
டறாண்்மயில் உளை இந்தயறா 
மறறும் இநதிய மு்தலீட்டு நிறுவ -
னம் குறிப்பிட்டுளைது.  

ஒன்்து முக்கிய நிறுவனஙக -
ளுக்கு இ்டயிலறான பிரிவுகளில் 
இநதிய செலவினம் அதிகரி்தது வரு -
வ்தறாக குறிப்பிடும் அந்த அறிக்்க, 
2022இல் அது 10.3 வீ்தம் அதிகரிக் -
கும் என்று எதிர்றாரப்்்தறாக குறிப் -
பிட்டுளைது. 

சிரிய சிறைறய றகப்்பற்றிய 
250 ஐ.எஸ் குழுவினர ெரண்

சிரியறாவில் இஸ்லறாமிய அரசு 
(ஐ.எஸ்) குழுவினறால் ்கப்்ற-
்ப்்ட்டிருக்கும் சி்்யில் உளை 
வமலும் 250 வ்றாரறாளிகள ெரண்டந-
்த்தறாக அந்த சி்்்ய விடுவிக்க 
வ்றாரறாடும் குரதிஷ் ்த்ல்மயிலறான 
்்ட ச்தரிவி்ததுளைது.  

வட கிழக்கு நகரறான ஹெகறாவில் 
உளை இந்த சி்்க்குள சிரிய ஜன-
நறாயகப் ்்ட சகறாமறாண்வடறாக்கள 
கடந்த திஙகட்கிழ்ம நு்ழந்த 
நி்லயில் கு்்ந்தது 300 வ்ர ெர-
ண்டந்தனர. சி்்க்குள நூறறுக்க-
ணக்கறான சிறுவரகள இருப்்வ்தறாடு 
சி்்க் கறாவலரகள ச்தறாடரநதும் 

பி்ணக்்கதிகைறாக உளைனர. 
ஐ.எஸ் உறுப்பினரக்ை ்தடு்தது 
்வ்ததிருக்கும் இந்த சி்்யில் உள-
ைவரக்ை விடுவிக்கும் முயறசியறாக 
கடந்த வறாரம் ஐ.எஸ் குழுவினர ்தறாக்-
கு்தல் நட்ததினர.

இ்த்ன்த ச்தறாடரநது ஏற்ட்ட 
வமறா்தல்களில் 114 ஐ.எஸ் ெநவ்தக 
ந்ரகள உட்்ட 160க்கும் வமற்ட்-
டவரகள சகறால்லப்்ட்டுளைனர. 
வமறா்தல்களில் இருநது ்தப்புவ்தறகு 
ஹெகறாவின் 45,000 வ்ரயறான குடி-
யிருப்்றாைரகள வீடுக்ை விட்டு 
சவளிவயறி இருப்்்தறாக ஐ.நறா குறிப்-
பிட்டுளைது.   

எல் ொல்வட�ாருககு 
ஐ.எம்.எப் எசெரிகறக

பிட்சகறாயின் மின்னிலக்க நறாண-
ய்ததின் ெட்டபூரவ்த ்தன்்ம்ய 
மீைப்ச்றும்்டி எல் ெறால்வவடறார 
நறாட்டுக்கு ெரவவ்தெ நறாணய நிதியம் 
(ஐ.எம்.எப்) அழு்த்தம் சகறாடு்ததுள-
ைது. 

அசமரிக்க சடறாலருக்கு 
இ்ணயறாக அ்ன்தது ் ரிவர்த்த்ன-
களிலும் மின்னிலக்க நறாணய்த்்த 
்யன்்டு்ததுவ்தறகு உலகில் மு்தல் 
நறாடறாக வறாடிக்்கயறாைரகளுக்கு 
கடந்த செப்சடம்்ர மறா்தம் எல் ெறால்-
வவடறார அனுமதி அளி்த்தது.  

இந்த முடிவு ல்ததீன் அசமரிக்-
கறாவின் வறிய நறாட்டில் ஸ்திரமற் 
சூழல் மறறும் ்ணவீக்க்த்்த ஏற -்

டு்ததும் என்று ்றாரிய ஆரப்்ட்டஙக-
்ை்த தூண்டியது. 

கடந்த நவம்்ர ச்தறாடக்கம் பிட்-
சகறாயின் ்தனது ச்றுமதியில் சுமறார 
்றாதி அை்வ இழநதுளைது. 

இந்த மின்னிலக்க நறாணய்த்தறால் 
நறாடு எதிரசகறாண்டுளை அச்சுறு்த-
்தல்கள ்றறி ஜனறாதி்தி நயிப் 
புவகவல்வ எச்ெரி்த்த நறாணய 
நிதியம், இது ்தமது நிறுவன்ததில் 
இருநது கடன் ச்றுவ்்த கடினமறாக்-
கும் என்றும் குறிப்பிட்டுளைது.   

பிட்சகறாயின் நறாணய்ததின் 
ச்றுமதி கணிெமறான ஏற் இ்க்கங-
க்ை ெநதிப்்்தறால் ஒரு ெரச்்ெக்கு-
ரிய நறாணயமறாக இருநது வருகி்து. 
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யாழ்ப்ாணம் குறூ்ப, யாழ.விசேட 
நிரு்ர்கள்  

இந்தியாவின் 73ஆவது குடியரசு 

தினம் சேற்று (26)யாழ்ப்ாணத்தில் 
க்காணடாட்ப்டடது.   யாழ்ப்ா-
ணம் மருதடி வீதியிலுள்்ள இந்திய -
தூதர்கத்தில் ்தில் துணணத்தூதுவர 

ராம் மச்கஷ் தணைணமயில் குடிய -
ரசு தின நி்கழவு்கள் சேற்று ்காணை 
இடம்க்ற்்றது.   சதசிய க்காடிணய 
ஏற்றி ணவத்ததுடன், குடியரசு தணை-

வரின் உணரணயயும் வாசித்தார.   
அதன் பின்னர, இந்திய ்கைாோர 
நிணையத்தில் இணேக்கல்வி்யிலும் 
மாணவர்களின் சதே்ப்ற்று ்ாடல் -

்கள் இணேக்க்ப்டடதுடன், இந்திய 
்கடசைார ்காவல்்ணட யினர சதே்ப-
்ற்று ்ாடல்்கண்ளயும் ்ாடினார்கள். 
இந்நி்கழவில் துரக்காசதவி சதவஸ்-

தான தணைவர ஆறுதிருமுரு்கன் 
உட்ட இந்திய துணணத்தூதர்க அதி -
்காரி்கள், இந்திய மக்கள் என்ப்ைர 
்கைந்து க்காணடனர.

இந்தியாவின் 73ஆவது குடியரசு தினம் யாழ்ப்ாணத்தில் அனுஷ்டி்பபு 

காங்கசன்துறை வெளிசச வீடறடை 
றையப்படுத்திய அபிவிருத்தி ்பணிகள்

ே்கர அபிவிருத்தி அதி்கார ேண் -
யினால் சமற்க்காள்்ள்ப்டும் அபி -
விருத்தி ்ணி்களில் ஒன்்றா்க "்காங்-
ச்கேன்துண்ற கவளிசே வீடணட 
ணமய்ப்டுத்திய அபிவிருத்தி 
்ணி்கள்" முன்கனடுக்க்ப்டவுள் -
்ளன.

இந்நிணையில், இ்ப்ணி்கள் 
கதாடர்ான திடட வணரபு்கண்ள 
ஆராயும் ்க்ள விஜயம் சேற்று 
(26.01.2022) யாழ. மாவடட ் ாராளு-
மன்்ற உறு்பபினரும், ்ாராளுமன்்ற 
குழுக்களின் பிரதித் தவிோ்ளரும், 
யாழ. மாவடட ஒருங்கிணண்பபுக 

குழுவின் தணைவருமான க்கௌரவ 
அங்்கஜன் இராமோதன் தணைணம-
யில் இடம்க்ற்்றது.

இவ்விஜயத்தின்ச்ாது, ே்கர அபி -
விருத்தி அதி்காரேண்யின் வட 
மா்காண ்ணி்ப்ா்ளர திோோயக்க, 
வலி வடககு பிரசதே ேண் தவிோ்ளர 
ே.சுகிரதன், ே்கர அபிவிருத்தி அதி்கா-
ரேண் அதி்காரி்கள் உள்ளிடசடார 
்கைந்துக்காணடனர.

வடககின் பிரதான ்கடற்்கணர 
மு்கத்திடைா்க ்காங்ச்கேன்துண்றணய 
அணமககும் சோககில் இ்ப்ணி்கள் 
முன்கனடுக்க்ப்டவுள்்ளன.

காணாமல் ப்ானவரகளின் 
உறவுகள் ப்ாராட்டம்   

ஓமந்ணத விசேட,வவுனியா விசேட,-
ச்காவில் கு்ளம் குறூ்ப நிரு்ர்கள்  

வவுனியாவில் வலிந்து ்காணாமல் 
ஆக்க்ப்டடவர்களின் உ்றவு்களின் 
ச்ாராடடத்ணத க்ாலிஸார தடுத்து 
நிறுத்தியணமயால் மாவடட கேயை்க 
வ்ளா்கத்தில் ்தடடமான நிணை ஏற் -
்டடிருந்தது. இதனால் க்ாலிஸா-
ருககும் உ்றவு்களுககும் இணடயில் 
முறு்கல் நிணை ஏற்்டடது.   

நீதி அணமசசின் ஏற்்ாடடில் “நீதிக-
்கான அணு்கல்” எனும் கதானி்ப-
க்ாருளில் வவுனியா மாவடட கேய-
ை்கத்தில் ேடமாடும் சேணவ ஒன்று 
சேற்ண்றயதினம் இடம்க்ற்்றது.   

இதில் ்காணாமல் ச்ானவர்க -
்ளது உ்றவு்கள் கதாடர்ான விோர-
ணண்களும் இடம்க்்றவுள்்ளதால் 
அவர்க்ளது உ்றவினர்கண்ளயும் வரு -
ண்கதருமாறு அணை்பபு விடுக்க்ப்ட -
டிருந்தது.   

இந்நிணையில் இந்த விோரணண-
்களில் தமககு ேம்பிகண்கயில்ணை 
என கதரிவித்து வவுனியாவில் 
வலிந்து ்காணாமல் ஆக்க்ப்டடவர -

்களின் உ்றவு்கள் சேற்று ஆர்ப்ாடட-
கமான்ண்ற முன்கனடுத்தனர.   

ஆர்ப்ாடடத்தின் பின்னர நி்கழவு 
இடம்க்றுகின்்ற வ்ளா்கத்திற்குள் 
ஆர்ப்ாடடக்காரர்கள் உள்நுணைய 
முற்்டடனர. எனினும் க்ாலிஸார 
அவர்கண்ள உள்ச்ள அனுமதிக்கா-
மல் தடுத்து நிறுத்தினர.   

இதனால் ஆர்ப்ாடடக்கா -
ரர்களுககும் க்ாலிஸாருககும் 
இணடயில் முறு்கல்நிணை ஏற்்ட -
டது.   

எமது உ்றவு்கள் ்காணாமல் ச்ா்க -
வில்ணை. ்காணாமல் ஆக்க்ப்ட -
டார்கள். எமககு இை்பபீடும் மர -
ணசோன்றிதழும் சதணவயில்ணை. 
அதணன மாத்திரம் அவர்களிடம் 
கூறிவிடடு வருவதா்க ச்ாராடடக -
்காரர்கள் கதரிவித்தனர. அதணன 
க்ாருட்டுத்தாத க்ாலிஸார 
அவர்களுடன் முரண்டடதால் அ்ப -
்குதியில் ்தடடமான சூைல் ஏற் -
்டடிருந்தது.   

்ைமணி சேரங்்களுககு பின்னர 
அவர்கள் உள்ச்ள அனுமதிக்க்ப -
்டடனர. இதன்ச்ாது ்காணாமல் 

ச்ானவர்களின் உ்றவு்களுககும் 
விோரணண அதி்காரி்களுககும் 
இணடயில் ்கருத்து்ப்ரிமாற்்றம் 
இடம்க்ற்்றது.   

இதன்ச்ாது இந்த அரசே எம்ணம 
்காணாமல் ஆககியது. அவர்களிடம் 
இருந்து எமக்கான நீதி எவ்வாறு 
கிணடககும். இதுவணர அணமக்க்ப -
்டட ஆணணககுழுக்களுககுககும் 
விோரணண்களுககும் என்ன ேடந் -
தது என்று ச்கள்விணய எழு்பபி -

யதுடன் மரணசோன்றிதணையும், 
இை்பபீடணடயும் ஒருச்ாதும் க்ற் -
றுகக்காள்்ள மாடசடாம் என கதரி -
வித்தனர.    இசதசவண்ள இ்ப்கு -
தியில் ்கடணமயில் நின்றிருந்த ஆண 
க்ாலிஸ் உத்திசயா்கத்தர்கள் க்ண 
ச்ாராடடக்காரர்கண்ள ்கடடு்ப் -
டுத்தி தள்ளுமுள்ளில் ஈடு்டடனர. 
க்ாலிஸாரின் இசகேயற்்ாடடுககு 
அங்கிருந்த ்ைரும் தமது அதிரு்பதி -
யிணன கதரிவித்தனர.   

வடடுவாகல் ்ாலம் 
தாழிறங்கும் அ்ாயம் 

(புதுககுடியிரு்பபு விசேட நிரு்ர)

வடடுவா்கல் ்ாைம் தாழி்றங்கியுள்-
்ளணமயால் அவ்வீதியால் கேல்்வர-
்கள் அவதானமா்க இருககுமாறு அறிவு-
றுத்த்ப்டடுள்்ளனர.

முல்ணைத்தீவு-புதுககுடியிரு்பபு 
வீதியில் முதன்ணமயான ்ாைமா்க 
இது ்காண்ப்டுகின்்றது. எனினும் 
வடடுவா்கல் ்ாைம் நீணட்காை-
மா்க புனரணமக்க்ப்டாத நிணையில் 

்காண்ப்டுகின்்றது. அ்ப்ாைத்தில் 
அவ்வ்பச்ாது ஏற்்டும் கவடி்பபு 
மற்றும் ்ாதி்பபுக்கள் சீரகேயய்ப-
்டடு வருகின்்ற நிணையில் தற்ச்ாது 
்ாைத்தின் ஒரு்குதியில் வீதி தாழி-
்றங்கியுள்்ளணம அணடயா்ளம் ்காண்ப-
்டடுள்்ளது.  எனசவ கதாடரசசி-
யா்க ்கடற்கதாழிைா்ளர்கள் மற்றும் 
க்ாதுமக்கள் இ்ப்ாைத்திணன புனர-
ணமககுமாறு ச்காரிகண்க விடுத்துவரு-
கின்்றனர. 

ஆயுள்்ெத றெத்தியசாறை 
திைந்து றெபபு 
யாழ.விசேட நிரு்ர 

யாழ்ப்ாணம் ோவாந்துண்ற ்கு -
தியிலுள்்ள ஆயுள்சவத ணவத்திய -
ோணைணய யாழ.மாே்கர முதல்வர 
ேடடத்தரணி வி.மணிவணணன் 
சேற்ண்றய தினம் புதன்கிைணம 
தி்றந்து ணவத்தார. 

யாழ.மாே்கர ேண் உறு்பபினர 
நீ.பிலி்பபின் வடடார நிதி ஒதுககீட -

டில் , குறித்த ஆயுள்சவத ணவத்திய 
ோணை புனரணமக்க்ப்டடு 
சேற்ண்றய தினம் மாே்கர ஆணணயா -
்ளர இ.த. கஜயசீைன் தணைணமயில் 
தி்ற்பபு விைா இடம்க்ற்்றது. 

இந்நி்கழவில் , யாழ.மாே்கர ேண் 
உறு்பபினர்கள் மற்றும் மாே்கர பிரதி 
ஆணணயா்ளர, கேயைா்ளர உள் -
ளிடசடார ்கைந்து க்காணடிருந்த -
னர. 

கடடுென் - ையிலிடடி வீதிறய 
்பாரறெயிடை அஙகஜன் எம்.பி கள விஜயம்  
யாழ. விசேட, 
்ருத்தித்துண்ற 
விசேட நிரு்ர -
்கள் 

ய ா ழ ்ப ் ா -
ணம் விமான 
நிணையத்துககு 
கேல்லும் ்கடடு-
வன் - மயிலிடடி 
வீதியின், விடு-
வி க ்க ்ப ் ட ட 
400 மீற்்றர வீதிணய ்ாரணவயிடு-
வதற்்கா்க யாழ. மாவடட ோடா-
ளுமன்்ற உறு்பபினரும், மாவடட 
ஒருங்கிணண்பபுக குழுவின் தணை -
வருமான அங்்கஜன் இராமோதன் 
்க்ளவிஜயகமான்ண்ற சமற்க்காணடி-
ருந்தார.   

இதன்ச்ாது, "க்ாது மக்களின் 
்காணி்கண்ள விடுவி்ப்தற்்கான 
ஆரம்்சகேயற்்ாடா்க இவ்வீதி 

விடுவி்பண் ்கருதசவணடியது அவ -
சியமானதாகும் என அங்்கஜன் இரா-
மோதன் கதரிவித்துள்்ளார.  

இவ்விஜயத்தின்ச்ாது கதல்லி்ப -
்ணை பிரசதே கேயைா்ளர ே.சிவஸ்ரீ, 
வலி்காமம் வடககு பிரசதே ேண் 
தவிோ்ளர எஸ்.சுகிரதன், வீதி அபி-
விருத்தி அதி்காரேண் அதி்காரி்கள் 
உள்ளிடசடார ்கைந்து க்காணடிருந் -
தனர.  

கிளிந�ாச்சி உருத்திரபுரம் உருத்திரபுர �ாயகி உடனுமை உருத்திர புரீஸவரர் சிவாலயத் -
தின்  பிரதிஷடா ைகா கும்்ாபிஷேக ந்ருவிழா அணமையில் �மடந்றைது. இதன் -
ஷ்ாது எடுக்கப்டட ்டத்மத இங்கு காணலாம். 
 (்டம் ்ரநதன் குறுாப நிரு்ர்)



ஒலுவில் கிழக்கு    
தினகரன் நிருபர்

அ ட ் டா ள ை ச் -
சேளன பிரசேே 
ேளபயின் நலன்பு-
ரிச் ேஙகத்தின்  ஏற்-
படாடடில் பிரசேே 
ேளபயில்  கள்ளை-
யடாற்றி ஓய்வு பபற்்ற 
ைற்றும் இ்ைடாற்-
்றம் பபற்றுச் பேன்்ற 
உத்திசயடாகத்ேர்களின்  சேளை 
நலன்  படாரடாடடு விழடா பிரசேே 
ேளப ைண்பத்தில் நள்பபற்-
்றது.

அட்டாளைச்சேளனப்  பிரசேே 
ேளபயின் பேயலடாைர் எம்.ஐ.எம்.
படாயிஸ் ேளலளையில் அணளை -
யில் நள்பபற்்ற  இந்நிகழ்வில், 
பிரசேே ேளபயின் ேவிேடாைர் 
ஏ.எல்.அைடானுல்லடா பிரேை அதி -
தியடாகக்  கலந்து பகடாண்டார். 

இேன்சபடாது  அட்டாளைச் -
சேளன பிரசேே ேளபயில் க -்
ளையடாற்றி அக்களரப்பற்று 
ைலயக் கல்வி  அலுைலகத்திற்கு 
இ்ைடாற்்றம் பபற்றுச் பேன்்ற 
பபடாது முகடாளைத்துை சேளை  
உத்திசயடாகத்ேர் எம்.ஏ.அபுேடா-

லிஹு,   பிரசேே ேளபயில் 34 
ைரு் கடாலம்  சேளையடாற்றி  
ஓய்வு பபற்்ற சிற்றூழியர்    எம்.
ேஙகரடாேடா ஆகிசயடார்களின்  அர்ப் -
பணிப்பு்னடான  பணிகளை 
படாரடாடடி  பிரசேே ேளபத்  ேவி-
ேடாைர்  ஏ.எம்.அைடானுல்லடாவி-
னடால் பபடான்னடாள் சபடார்த்தி-
யும், நிளனவுப்பரிசு  ைழஙகியும் 
பகௌரவிக்கப்பட்ளை  குறிப்பி-
்த்ேக்கது.

இந்நிகழ்வில்,  அட்டாளைச்-
சேளன பிரசேே ேளப உள்ளூ-
ரடாடசி  உேவியடாைர்  ஏ.எல்.எம்.
ேடாபீர், நிதி உேவியடாைர் எஸ்.எம்.
உஸ்ரி உடப் உத்திசயடாகத்ேர்-
கள்  ஊழியர்கள் ைற்றும் சிற்றூழி-
யர்கள்  கலந்து பகடாண்னர்.

மூதூர் தினகரன் நிருபர்

மூதூர்  ைத்திய கல்லூரி (சேசிய 
படா்ேடாளல) யின் நூற்்றடாணடு 
விழடாளை ஒடடிய பணிகளுக்-
பகன  புதிய அலுைலகம் பேவ்-
ைடாய்க்கிழளை (25) தி்றந்து ளைக்-
கப்படடுள்ைது. இவ்ைரு்ம்  
நூற்்றடாணடு விழடாவிளன ஆசிரி-
யர்கள், படா்ேடாளல அபிவிருத்தி 
நிள்றசைற்றுக்குழு  உறுப்பினர்கள், 
நூற்்றடாணடு விழடா குழுவினர்கள், 
பளழய ைடாணைர்கள், படா்ேடாளல  
ேமூகைடாக பகடாண்டாடுைேற்கடான 
பணி ஏற்படாடுகளை முன்பனடுத்து 
ைருகின்்றனர்.

இந்நிளலயில்  கல்லூரி அதிபர் 
எஸ்.எச்.முகீர் ேளலளையில் இப்-
பணிகளுக்கடாக தி்றக்கப்படடுள்ை  
புதிய அலுைலகத்தில் நூற்்றடாணடு 
விழடா புதிய இலடசிளனயும் ேயடா-
ரிக்கப்படடு  அேன் ஊ்டான பணி-
களும் இவ்அலுைலகத்தின் ஊ்டாக 
ஆரம்பிக்கப்படடுள்ைன.

கல்முளன விசே் நிருபர்
 
கல்முளன உபைஸ்லி உயர் படா -்

ேடாளலயில் இருந்து இம்முள்ற 
ஜீ.சி.ஈ. உயர்ேர பரீடளே  எழுே-
வுள்ை ைடாணைர்களின் ஏ.எல். தின 
விழடா பேவ்ைடாய்க்கிழளை (25) 
கல்லூரி நல்லேம்பி ைண்பத்தில் 
நள்பபற்்றது.

கல்லூரி அதிபர்  எஸ்.களலயர-
ேன் ேளலளையில் இ்ம்பபற்்ற 
இந் நிகழ்வில், கல்முளன ைலயக் 
கல்விப்  பணிப்படாைர் எஸ்.புை -
சனந்திரன் பிரேை அதிதியடாகவும் 
ைலயக் கல்வி பணிைளனயின்  
கணக்கடாைர் ளை.ஹபீபுல்லடாஹ் 
பகௌரை அதிதியடாகவும் கல்முளன 
ேமிழ் சகடாட்க் கல்வி  அதிகடாரி 
எஸ்.ேரைணமுத்து விசே் அதிதி -
யடாகவும் கலந்து பகடாணடிருந்ேனர்.

இேன்சபடாது  கல்வி ைற்றும் 
பு்றக்கிருத்திய பேயற்படாடுகளில் 
சி்றந்து விைஙகிய  ைடாணைர்க-

ளும் க்ந்ே கடாலஙகளில் இக் 
கல்லூரியில் இருந்து பல்களலக்  
கழகத்திற்கு பேரிைடான பல ைடாண-
ைர்களும் படாரடாடடி பகௌரவிக்-
கப்பட்னர்.  அத்து்ன் ேைக்கு 
கல்வி கற்பித்ே ஆசிரியர்களை 
ைடாணைர்கள் படாரடாடடி பகௌர-
வித்து,  ைகிழ்ச்சிளய பைளிப்ப-
டுத்தினர்.

ைடாணைர்களின் களல, கலடாேடார  
நிகழ்ச்சிகள் விசே் அம்ேஙகைடாக 
அளைந்திருந்ேன. கல்லூரி ைடாண -
ைர்களின் ஆற்்றல்,  தி்றளைகளை 
வியந்து படாரடாடடிய அதிதிகள் 
பரீடளே எழுேவுள்ை ைடாணைர்க -
ளுக்கு  பல்சைறு அறிவுளரகளை 
ைழஙகியது்ன், ைடாழ்த்துக்களை -
யும் பேரிவித்துக் பகடாண்னர்.

இந்நிகழ்வில்  கல்லூரியின் 
முன்னடாள் அதிபர் எஸ்.பிரபடாகரன் 
உடப் பிரதி அதிபர்கள், உயர்ேர  
பிரிவு ஆசிரியர்கள் ைற்றும் பபற்-
ச்றடார்களும் பஙசகற்றிருந்ேனர்.
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கல்லடி குறூப் நிருபர்
   
நடாடள்க் கடடிபயழுப்பும் 

சுபிடேத்தின் சநடாக்கு பகடாள்ளகப் 
பிரக்னத்திற்கு அளைைடாக ைட்க்-
கைப்பு ைடாைட்த்தில் 2147 பட -்
ேடாரி பயிலுனர்களுக்கு நிரந்ேர நிய-
ைனஙகள் ைழஙகப்படடுள்ைன.   

இேனடிப்பள்யில் அரே 
சேளைகள், ைடாகடாண ேளபகள் 
ைற்றும் உள்ளுரடாடசி அளைச்சின் 
கீழ் இளணப்புச் பேய்யப்பட் 287 
பட்ேடாரிகளுக்கு நிரந்ேர நியைனம் 
ைழஙகும் நிகழ்வு ைட்க்கைப்பு 
ைடாைட் அரேடாஙக அதிபர் கருணடா-
கரன் ேளலளையில் பேவ்ைடாய்க்கி-
ழளை (25) ைட்க்கைப்பு சேைநடா-
யகம் ைண்பத்தில் நள்பபற்்றது.   

பின்ேஙகிய கிரடாை பிரசேே 
அபிவிருத்தி, வீடடு விலஙகின 
ைைர்ப்பு ைற்றும் சிறுபபடாருைடா-
ேடார பயிர்ச்பேய்ளக சைம்படாடடு 
இரடாஜடாஙக அளைச்ேர் ேேடாசிைம் 
வியடாசழந்திரன் ைற்றும் ைட்க்-
கைப்பு ைடாைட் படாரடாளுைன்்ற 
உறுப்பினர் சிைசனேதுளர ேந்திர-
கடாந்ேன் ஆகிசயடார் பிரேை அதிதி-
கைடாக கலந்துபகடாண் இந் நிகழ்-
வின் சபடாது, ைடாைட் பேயலகம் 
ைற்றும் 14 பிரசேே பேயலகஙக-
ளுக்கு இளணப்புச் பேய்யப்பட் 
287 பட்ேடாரிகளுக்கடான நிரந்ேர 
நியைனக் கடிேஙகள் ைழஙகி ளைக்-

கப்படடுள்ைன. இேனடிப்பள -்
யில் ைடாைட் பேயலகத்திற்கு 13 
சபரும், ஏ்றடாவூர் பற்று பிரசேே பேய-
லகத்திற்கு 19, ஏ்றடாவூர் நகர் பிரசேே 
பேயலகத்திற்கு 14, கடாத்ேடான்குடி 
பிரசேே பேயலகத்திற்கு 12 , சகடா்ற-
ளைப்பற்று பிரசேே பேயலகத்திற்கு 
7, சகடா்றளைப் பற்று ைத்தி பிரசேே 

பேயலகத்திற்கு 8, ைடாகளர ைற்றும் 
கிரடான் பிரசேே பேயலகஙகளுக்கு 
ேலடா 26 சபரும் இளணப்புச் பேய்-
யப்படடுள்ைனர்.   

இதுேவிர சகடா்றளைப்பற்று 
சைற்கு பிரசேே பேயலகத்திற்கு 
8 சபரும், ைணமுளன ை்க்கு 
பிரசேே பேயலகத்திற்கு 23, ைண-
முளனப்பற்று பிரசேே பேயலகத்-
திற்கு 15, களுைடாஞ்சிக்குடி பிரசேே 
பேயலகத்திற்கு 48, படடிப்பளை 

பிரசேே பேயலகத்திற்கு 21, ைவு-
னதீவு பிரசேே பேயலகத்திற்கு 18, 
பைல்லடாபைளி பிரசேே பேயலகத்-
திற்கு 23 சபருைடாக 281 சபர் நிரந்ேர 
நியைனக் கடிேஙகளைப் பபற்றுக் 
பகடாணடுள்ைனர்.   

சைலும் பயிற்சிக் கடாலத்திளனப் 
பூர்த்தி பேய்யடாேைர்களுக்கும் 
இேன்சபடாது நிரந்ேர நிளலயத்திற்-
கடான இளணப்புக் கடிேஙகள் ைழங-
கப்படடுள்ைது்ன், அைர்கைது 

பயிற்சிக் கடாலம் நிள்றவுற்்றதும் அந்-
நிளலயத்திசலசய அைர்கள் நிரந்ேர 
நியைனம் ைழஙகப்ப்வுள்ைளை 
குறிப்பி்த்ேக்கது.   

இேன்சபடாது இரடாஜடாஙக அளைச்-
ேர், படாரடாளுைன்்ற உறுப்பினர் உள்-
ளிடச்டார் கருத்துத் பேரிவிக்ளக-
யில், அரேடாஙகம் எதிர்சநடாக்கியுள்ை 
இக்கட்டான ேைடால்களுக்கு ைத்-
தியில் இந்நியைனஙகள் ைழஙகப்-
படடுள்ைன. அதிலும் குறிப்படாக 
அந்ேந்ே ைடாைட்த்தில் நியைனம் 
பபற்றுள்ை நீஙகள் அதிஸ்்ேடாலி-
கள்.

க்ந்ேமுள்ற பட்ேடாரிக-
ளுக்கு நியைனம் ைழஙகும்சபடாது 
பைவ்சைறு ைடாைட்ஙகளில் 
ைழஙகப்படடுள்ைது. எனினும் 
இந்நியைனத்திளனப் பபற்றுக் 
பகடாள்ளும் அளனைரும் குள்றந்ே 
படேம் இரணடு ைரு்ஙகைடா-
ைது ேஙகளுக்கு ைழஙகப்படும் 
நிளலயஙகளில் பணியடாற்றும்படி 
சகடடுக் பகடாண்னர்.   

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் 2147   
பட்டதாரி்களுககு நிரநதர நியமனம்
இராஜாங்க அமைச்சர் வியாழேந்திரன்,
்சந்திர்காந்்தன் எம்.பி உள்ளிடழடார் பிர்தை அதிதி

வாழவா்தார அபிவிருத்தி ழவமை திடட  
பயிற்சி நெறியும் ்காழ்சாமை வேங்கலும்

ைடடக்களப்பிலுள்ள நூை்கங்களுககு  
புத்்த்க நபாதி்கள் வேஙகும் நி்கழவு

மூதூர் பாரதிபுரம் ை்காவித்தியாையத்தில்   
உயர்்தர பிரிவு ஆரம்பித்து மவககும் நி்கழவு

முள்ளிப்பபடாத்ேடாளன குறூப் நிருபர்   
--   
ைடாழ்ைடாேடார அபிவிருத்தி 

சைளலத் திட்த்திளன சைம்படுத்-
தும் சநடாக்கில் பயிற்சி பநறிபயடான்று 
ேம்பலகடாைம் பிரசேே பேயலக ைண-
்பத்தில் திஙகடகிழளை (24) இ்ம் 
பபற்்றது.  

ேமுர்த்தி அபிவிருத்தி திளணக்-
கைத்தின் ேம்பலகடாைம் பிரசேே 
ேமுர்த்தி கிளையின் ஏற்படாடடில் 
இ்ம்பபற்்ற இச் பேயலைர்வில், 
கடால் நள் ைைர்ப்படாைர்களின் ைடாழ்-
ைடாேடாரத்ளே சைம்படுத்ேல், பபடாரு -
ைடாேடார அபிவிருத்திக்கு முன்பன -
டுத்ேல் உடப் பல பயிற்சிகளும் 
ைழஙகப்பட்து்ன், 35 பயனடாளி-

களுக்கு 64 இலடேம் ரூபடா பபறுைதி-
யடான கடாசேடாளலகளும் இேன் சபடாது 
ைழஙகி ளைக்கப்பட்ன.   

சுயபேடாழில் உற்பத்தி, ைடாழ்ைடாேடார 
திட்த்ளே சைம்படுத்ேல், வியடாபடார 
ளகத்பேடாழில் சபடான்்ற நுடபஙகளை 
ைைர்ச்சி பப்றச் பேய்ேல் உள்ளிட் 
பயிற்சியிளன ைைைடாைரடாக கலந்து 
பகடாண் தி்றன் அபிவிருத்தி உத்தி-
சயடாகத்ேர் ஐஙகரன் முன்ளைத்ேடார்.  

 நிகழ்வில் ேம்பலகடாைம் பிரசேே 
பேயலடாைர் பஜ.ஸ்ரீபதி, உேவி 
பிரசேே பேயலடாைர் இரடா.பிரேடாந்-
ேன், ேமுர்த்தி ேளலளை முகடாளை-
யடாைர் ஏ.ஆர்.எம்.சித்திக் ைற்றும் 
பயனடாளிகள் என பலரும் கலந்து 
பகடாண்னர்.  

ைட்க்கைப்பு குறூப், ைட்க்கைப்பு 
விசே் நிருபர்கள்

  
கலடாேடார அலுைல்கள் திளணக்க-

ைத்தினடால் முன்பனடுக்கப்படடு 
ைரும் பநனேர ைடாசிகேடாளல 
சைளலத் திட்த்தின் கீழ், ைட்க்க-
ைப்பிலுள்ை 14 ைடாசிகேடாளலகளுக்கு 
புத்ேகப் பபடாதிகள் ைழஙகி ளைக்கும் 
நிகழ்வு உேவி ைடாைட் பேயலடாைர் 
ஏ. நசைஸ்ைரன் ேளலளையில் பேவ்-
ைடாய்க்கிழளை (25) ைடாைட் பேயல-
கத்தில் இ்ம்பபற்்றது.   

கலடாேடார அலுைல்கள் திளணக்-
கைப் பணிப்படாைரின் ஏற்படாடடில் 
பிரசேே பேயலகப் பிரிவுகளின் கீழ், 
நடாடு பூரடாகவுமுள்ை பின்ேஙகிய 
ைடாசிகேடாளலகளை ைைப்படுத்தும் 
சநடாக்கு்ன் இத் திட்ம் முன்பன-
டுக்கப்படடு ைருகின்்றது.   

இேனூ்டாக ைடாசிப்பு பழகத்திளன 
சைம்படுத்தும் சநடாக்கு்ன் ைடாசிக-
ேடாளலகளுக்கு இலக்கியம் ைற்றும் 
ஆய்வு நூல்கள் அ்ஙகிய பபடாதிகள் 
ைழஙகி ளைக்கப்படடு ைருகின்்றன.   

இசேசைளை க்ந்ே 2021 கடாலப் -
பகுதிக்கடான பநனேர சைளலத்திட -
்ம் பகடாவிட 19 பரைல் கடாரணைடாக 
பிற்சபடா்ப்படடிருந்ேது. ேற்சபடாது 
இம்ைடாைட்த்திலிருந்து விணணப் -
பித்து 14 பிரசேே பேயலகப் பிரிவுக -
ளில் பேரிவு பேய்யப்பட் பின்ேங-
கிய ைடாசிகேடாளலகளுக்கு சுைடார் ஒரு 
இலடேத்தி நடாற்பேடாயிரம் ரூபடாய் 
பபறுைதியடான இப்புத்ேகத் பேடாகு-
திகள் உேவி ைடாைட் பேயலடாைர் 

நசைஸ்ைரனினடால் நூலகர்களி்ம் 
ளகயளிக்கப்பட்ன.   

ைடாைட் கலடாேடார உத்திசயடாகத்-
ேர் எம்.ஏ.சீ. பஜய்னுலடாப்தீனின் 
ஏற்படாடடில் இ்ம்பபற்்ற இந்நி -
கழ்வில், ைடாைட் கலடாேடார உத்தி-
சயடாகத்ேர்கள், பிரசேே கலடாேடார 
உத்திசயடாகத்ேர்கள், அபிவிருத்தி 
உத்திசயடாகத்ேர்கள் ைற்றும் ைடாசிக-
ேடாளலக்கு பபடாறுப்படான நூலகர்கள் 
பலரும் பிரேன்னைடாயிருந்ேனர்.   

சேடாப்பூர் குறூப் நிருபர்   

மூதூர் ைலயக் கல்வி அலுைலகத்திற்குடபட் 
படாரதிபுரம் ைகடா வித்தியடாலயத்தில் புதிேடாக ஆரம்பிக்-
கப்படடுள்ை உயர்ேர பிரிவு ைற்றும் களலத்துள்றளய 
உத்திசயடாகபூர்ைைடாக ஆரம்பித்து ளைக்கும் நிகழ்வு 
பேவ்ைடாய்க்கிழளை (25) படா்ேடாளல அதிபர் ே.சைலடா-
னந்ேம் ேளலளையில் இ்ம்பபற்்றது.   

இப்படா்ேடாளல 1958ஆம் ஆணடு ஆரம்பிக்கப்படடு 
1998ஆம் ஆணடு க.பபடா.ே ேடாேடாரண ேரம் ஆரம்பித்து 
ளைக்கப்பட்து. நீண் கடாலைடாக இப்படா்ேடாளலயில் 
உயர்ேரம் ஆரம்பிக்கப்ப் சைணடுபைன்்ற சகடாரிக்-
ளகக்கு இணஙக இவ் ைரு்ம் 2022 ஆம் ஆணடு இப் 
படா்ேடாளல ைகடாவித்தியடாலயைடாக ேரம் உயர்த்ேப்படடு 
களலத்துள்ற ஆரம்பித்து ளைக்கப்படடுள்ைது.   

இந் நிகழ்வில் கிழக்கு ைடாகடாண வீ்ளைப்பு அதிகடார 

ேளபயின் ேளலைரும், முன்னடாள் கிழக்கு ைடாகடாண 
ேளப உறுப்பினருைடான சஜ. ஜனடார்த்ேனன் முேன்ளை 
அதிதியடாக கலந்து சி்றப்பித்ேடார். ஏளனய அதிதிகைடாக 
மூதூர் ைலயக்கல்வி பணிப்படாைர் முனவ்ைரடா நளீம், 
மூதூர் சகடாட்க்கல்வி பணிப்படாைர், படா்ேடாளல அபி-
விருத்திச் ேஙகத்தினர், படா்ேடாளலகளின் அதிபர்கள் , 
ஆசிரியர்கள் என பலரும் கலந்து பகடாண்ளை குறிப்-
பி்த்ேக்கேடாகும்.   

அடடாமளசழ்சமை பிரழ்த்ச ்சமப  
ஊழியர்்களுககு பாராடடு விோ

புதிய அலுவை்கம்
திறந்து மவப்பு

்கல்முமை உநவஸ்லி
்கல்லூரியில் ஏ.எல். திை விோ

அக்்கமைப்பற்று “தக்வா” ஜும்ஆ ்பள்ளிவாசல் நிரவா்கத்தினைால் ஒழுங்குசசயயப்பட்ட “உதிைம் ச்காடுப்்பாம் உயிர்காப்்பாம்” என்னும் சதானிபச்பாருளில் ஒழுங்குசசயயப்பட்ட 
ைாச்பரும் இைத்ததான மு்காமில் மூன்று இனங்்கமையும் ்சர்நத ்பலதைபபினரும் ்கல்நதுச்காண்டனர. இ்நத இைத்ததான மு்காமை அக்்கமைப்பற்று ஆதாை மவத்தியசாமல இைத்த-
வங்கி மவத்திய அதி்காரி ்டாக்்டர ஏ. துல்கிபலி தமலமையிலான குழுவினர உதிைம் ச்காடுக்்க வ்ந்தாமை ்பரீடசிப்பமதயும், ்கல்நதுச்காண்ட ச்பாதுைக்்கமையும் ்ப்டத்தில் ்காணலாம்.    

(படம்: அடடடாளைச்சேளை குறூப் நிருபர்)
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மஞ்சள் உற்பத்தியில் நாடு தன்னி -
றைவு அறைந்துள்்ளதால், மஞ்சள் 
தட்டுப்பாடு இல்்ாமல்்்பாயுள்்ள-
தாக கிராமிய வீைறமபபு, நிரமாணத்-
துறை மறறும் கட்ைைப ப்பாருட்கள் 
றகத்பதாழில் ்மம்்பாட்டு இரா-
ஜாஙக அறமச்சர இந்திக அனுருத்த 
பதரிவித்தார.  

மஞ்சள் அறுவறை விழாவில்   
க்ந்து பகாணை அவர ் மலும் பதரி -
வித்ததாவது,இராஜாஙக அறமச-
்சரகற்ளப ்பறறி மிக ்மா்சமாக 
விமர்சனம் ப்சயத சி்ர, இன்று 
அவரகளின் ்்சறவகற்ள கணடு 
வியபபுறறுள்்ளனர.

்சக் அறமச்சரகளும் இராஜாஙக 
அறமச்சரகளும் கிராமம் கிராம-
மாகச ப்சன்று மககளின் ்தறவக -
ற்ளபூரத்திப்சயதும் வருகின்ைனர. 
கைந்த அர்சாஙகத்தின் ்்பாது ்தசிய 
்பாதுகாபபு வீழ்சசியறைந்ததால், சுற-
று்ாத் துறையும் வீழ்சசியறைந்தது. 
எனினும், ஜனாதி்பதி அவரகள் ்படிப-

்படியாக  உல்்ா்சத்துறைறய ்மம்்ப-
டுத்திவருகிைார.

இைககுமதிறயக குறைத்து,  ஏற-

றுமதித்துறையில் அதிக இ்ா்பம் 
ப்பறுவதறகாக்வ, புதிய ப்பாரு்ளா -
தார திட்ைஙகள் அறிமுகப்படுத்தப-

்பட்டுள்்ளன. இதறகான பிரதி்ப்ன்-
கள் இப்்பாதல்் எதிரகா்த்தில்  
கிறைககும்.

கம்்பஹா மாவட்ை திவு்பபிட்டி 
்தரதல் பதாகுதியில் பவறறிற் 
ஏறறுமதி கிராமஙகள், ம்ர ஏறறு-
மதி கிராமஙகள் ஸதாபிககப்பட்-
டுள்்ளன. ்்சதனப ்ப்சற்ளகற்ளப 
்பயன்்படுத்தி ்பயிரிைப்பட்ை பநல் 
அறுவறை தற்்பாது கி்்ா ஒன்று 
70அல்்து 80 ரூ்பா விற்யில் 
விற்பறன ப்சயயப்படுகிைது.

“சுபிட்்சத்தின் ்நாககு” ்தரதல் 
விஞ்ா்பனத்தின் பகாள்றகறய 
பவறறிகாணும் ்நாககில் விவ்சா-
யிகளுககு அதிகூடிய ்சலுறககள்  
வழஙகப்படுகின்ைன.

கரும்பு,்்சா்ளம், மரமுந்திரிறக, 
கறுவா, கராம்பு, பவறறிற் உள்-
ளிட்ை சிறு்தாட்ைப ்பயிரச ப்சயறக 
களும் அபிவிருத்தி ப்சயயப்படுவதா-
கவும் இராஜாஙக அறமச்சர குறிப -
பிட்ைார.

ஏற்றுமதித்துறையில் இலாபமீட்ட
புதிய பபாருளாதார ப�ாளற��ள

கறபிட்டி தினகரன் 
வி்ேை நிரு்பர

கறபிட்டி, கண-
ைககுளி கைறக -
றரப ்பகுதியில் 
இ னந் ப த ரி ய ா த 
ந்பர ஒருவரின் 
்சை்ம்  கறர-
ப ய ா து ங கி யு ள் -
்ளதாக கறபிட்டி 
ப்பாலிஸார (25) 
பதரிவித்தனர.

குறித்த ்பகு -
தியில் ்சை -்
பமான்று கிைப்பதாக மீனவர ஒருவர 
கறபிட்டி ப்பாலிஸாருககு தகவல் 
வழஙகியுள்்ளார. இறதயடுத்து, 
்சம்்பவ இைத்திறகு விஜயம் ப்சயத 
கறபிட்டி ப்பாலிஸாரும்,  ப்பாலிஸ 
தையவியல் பிரிவினரும் இறணந்து 
அதுபதாைரபில் வி்சாரறணகற்ள 
ஆரம்பித்தனர.

இவவாறு கறரபயாதுஙகிய 
்சை்ம் அறையா்ளம் காண 
முடியாத வறகயில் உருககுற்ந்து 
காணப்படுவதாக ப்பாலிஸார குறிப -
பிட்ைனர.

இச்சை்ம் பவளிநாட்ைவர ஒருவ -
ருறையதாக இருகக்ாபமன தாம் 

்சந்்தகிப்பதாகவும் எனினும் அது -
பதாைரபில் வி்சாரறணகள் ஆரம்பிக-
கப்பட்டுள்்ளதாகவும் ப்பாலிஸார 
கூறினர. நீதவானின் வி்சாரறணயின் 
பின்னர, பி்ரத ்பரி்்சாதறனககாக 
புத்த்ளம் த்ள றவத்திய்சாற்யின் 
பி்ரத அறையில் ்சை்ம் றவக-
கப்பட்டுள்்ளது. இதுபதாைரபில் 
ப்பாலிஸ அத்தியட்்சகரின் ஆ்்ா-
்சறனயில், கறபிட்டி ப்பாலிஸ 
நிற்யப ப்பாறுப்பதிகாரி ப்பாலிஸ 
்பரி்்சாதகர நி்சாந்த குமார தற்-
றமயி்ான ப்பாலிஸ குழுவினர, 
்ம்திக வி்சாரறணகற்ள ்மற-
பகாணடு வருகின்ைனர.       

�ண்டக்குளி �்டற்�றரயில்
ப�ௌிநாட்ட�ரின் ச்டலம் மீடபு

பவலிகம தினகரன் நிரு்பர  

பவலிகம ஸ்ாஹியயா ்சரவ்த்ச 
்பாை்சாற்ககு இவவருைம் (2022) 
புது மாணவரகள் ்்சரத்துக பகாள்-
்ளப்பைவுள்்ளனர.   

்பாை்சாற்க கல்வி்யாடு ேரீஆ 
மறறும் அல் குரஆன் மனனப பிரி -
வுகள் அைஙக்ாக இப்பாை்சாற்-
யில் கறறக பநறிகள் நறைப்பறறு 
வருகின்ைன. அனு்பவமும் தகுதியு-
முள்்ள ஆசிரியர, உ்மாககளின் வழி-

காட்ைலில் இப்பாை்சாற் சுமார 16 
வருைகா்மாக பவறறிப்பாறதயில் 
சிைப்பாக இயஙகி வருகின்ைது.   

ஆண, ப்பணகளுகபகன தனியாக 
்பாைபநறிகள் முன்பனடுககப்பட்டு 
வருவதுைன், க.ப்பா.த ்சா/த முதல் 
க.ப்பா.த உயர தரம் வறர வகுபபு-
களும் நறைப்பறறு வருகின்ைன. 
இவவருைம் இப்பாை்சாற்ககு புது 
மாணவரகற்ள இறணத்துகபகாள்வ-
தறகு விணணப்பஙகள் ்காரப்பட்-
டுள்்ளன.   

வெலிகம ஸலாஹியாவில்  
புது மாணெரகள் சேரப்பு

இற்ள்ர, விற்ளயாட்டு 
அறமசசு, ்தசிய இற்ள்ர 
்்சறவகள் மன்ைம் மறறும் 
இ்ஙறக இற்ள்ர கழக ்சம்்ம்ள-
னம் இறணந்து ்தசிய றதபப்பாங -
கல் தினத்றத ஏற்பாடு ப்சயதுள்்ளன.
எதிரவரும் ப்பபரவரி (02)

இத்தினம் பகாணைாைப்பை -
வுள்்ளது.ஐநூறுககும் அதிகமான 

இற்ள்ர, யுவதிகள் இதில் ்பங்கற-
கின்ைனர. புத்த்ளம் மாவட்ைத்தில் 
முந்தல் பிர்த்ச ப்சய்கப பிரிவில் 
உைபபு ்காவில் வ்ளாகத்திலும், 
காளி ்தவா்யத்திலும் இந்நிகழ்வு -
கள் ஏற்பாடு ப்சயயப்பட்டுள்்ளன.

தமிழரகள் பகாணைாடும் க்ா்சார 
விழாவான றதபப்பாஙகல் குறித்து 
சிஙக்ள, முஸலிம் இற்ள்ரக-

ளுககு விழிபபுணரவு ஏற்படுத்தல், 
இற்ள்ரகளிறை்ய ்பரஸ்பர புரிந்-
துணரறவ ஏற்படுத்துதல், இன, 
மத, ்தசிய நல்லிணககத்றத ஏற்ப -
டுத்துதல் என்்பவறறை ்நாககாகக 
பகாணடு இந்நிகழ்வு ஏற்பாடு ப்சய-
யப்பட்டுள்்ளது.

்பங்கறகும் இற்ள்ரகள் தமிழ் 
க்ாச்சாரத்திறகு ஏறை ஆறைகற்ள 

அணிந்து றதபப்பாஙகல் நிகழ்வில் 
க்ந்து பகாள்்ளவுள்்ளனர.றதப-
ப்பாஙகல் ்பணடிறகயில் சிஙக்ள, 
தமிழ் மறறும் முஸலிம்களின் தனித் -
துவமான உணவு வறககளுைன் 
கூடிய ்மற்சபயான்றும் தயார ப்சய-
யப்பட்டுள்்ளது. ்பஙகு்பறறும் இற்ள -
்ரகற்ள மகிழ்விகக இது ஏற்பாடு 
ப்சயயப்பட்டுள்்ளது.     

சிஙகள, முஸ்லிம் இளளஞரகளள
விழிப்பூட்டும் ளைப்வபாஙகல் விழா

ஐந்தாவது ்தசிய இற்ள்ர ்பாரா -
ளுமன்ைத்தின் இரணைாவது அமரவு 
2022 ஜனவரி 18 மறறும் 19 தினஙக-
ளில் நறைப்பறைன. இந்நிகழ்வில், 
சிைபபு அதிதியாக மாற்தீவின் 
முன்னாள் அதி்பரும் தற்்பாறதய 
்ச்பாநாயகருமான பமாஹமட் நசீத்  
க்ந்து பகாணைார.  இற்ள்ர 
மறறும் விற்ளயாட்டுத்துறை 
அறமச்சரான நாமல் ராஜ்பக்ஷவும்  
இதில் க்ந்து பகாணைதுைன், 
ஏறனய அறமச்சரகள் சி்ரும் 
இஙகு வருறக தந்திருந்தனர.  

பகாவிட் 19 பதாறறு ்நாய 
்பரவற் அடுத்து நாட்டின் ்தசிய 
வ்ளரசசியில் இற்ள்ரகளின் வகி-
்பாகம் எனும் தற்பற்ப அடிப்ப-
றையாகக பகாண்ை இந்த அமரவு 
இைம் ப்பறைது.  

இதில், ்்பருவற்ள பிர்த்ச 
இற்ள்ர ்பாராளுமன்ை உறுபபி -
னரும், பவளிவிவகாரம் மறறும் 
இராஜதந்திர உைவுகளின் பிரதி 
அறமச்சருமான அஹமத் ஸாதிக 
உறரயாறறினார. இதில் அவர பதரி -
வித்தாவது,

பகாவிட் 19 பதாறறு கா்த்தில் 
நிற்றமறய பவறறிபகாணை 
நாடுக்ளான (நியுசி்ாந்து,வியட்-

நாம் மறறும் தாய்ாந்து) ்்பான்ை 
நாடுகளுைன் க்ந்துறரயாைல்கற்ள 
்மறபகாணடு, இ்ஙறகயிலும் 
புதிய பகாள்றககள் உருவாககப-
்பை ்வணடும்.  இதறன ்தசிய 
்பாராளுமன்ைமும் கருத்திற பகாள்்ள 
்வணடும் எனவும் அவர வலியுறுத்-
தினார.   

்மலும் இவவருைம் இற்ள்ர 
்பாராளுமன்ை உறுபபினரகளுககு 
பிர்த்ச வாரியாக ப்சயறதிட்ைங-

கற்ள நிறை்வறை அரசினால் 
வழஙகுவதாக கூைப்பட்ை நிதி்யா,-
பகாடுப்பனவுக்்ளா இதுவறர 
வழஙகப்பைாதறம குறித்தும் ்கள்-
விகள் எழுப்பப்பட்ைன.  

நாட்டின் முதுபகலும்்பாக இற்ள-
்ரகள் உள்்ளதால், அவரகளுககான 
க்ளத்றத அறமத்து தர ்வணடி-
யது  அரசின் கைறம என்றும் அவர 
கூறினார.   

இறளஞர் பாராளுமன்ை அமர்வில் 
அறமசசர் நாமல் உடப்ட பலர் பங்�ற்பு

்பாணந்துறை மத்திய 
குறூப நிரு்பர   

க்ாபூேண (2021) 
விருதுககுத் பதரிவு 
ப்சயயப்பட்ை ்பத்து 
முஸலிம் கற்்ர-
களில் ்பாணந்துறை, 
ப த ா ட் ை வ த் ற த -
றயச ்்சரந்த கவி்ர 
கஸஸாலி அஷேம்-
ஸும் பதரிவு ப்சயயப-
்பட்டுள்்ளார.   

இவர, கற்யி்ககியத்து-
றைகளில் ஆறறியுள்்ள ்பணிக -
ளுககாக இவவிருது  வழஙகப-
்பைவுள்்ளது. கவி்பரன இவர 
அறியப்பட்ைாலும் காத்திரமான 
சிறுகறதகற்ளயும் எழுதியுள் -
்ளார.  

பதாட்ைவத்றத அல்்பஹரியா 
்தசிய கல்லூரியின் ்பறழய 
மாணவரான இவர, கா்ஞ-
ப்சன்ைவரக்ளான க்ாபூேணம் 

மன்சூர ற்பஸல், 
ஸித்தி முபழிஹா தம்-
்பதிகளின் சி்ரஷை 
புதல்வராவார.  

்ப த் தி ரி ற க க ளி -
லும் ்சஞசிறககளி-
லும் இவரது ஆக-
கஙகள் நிறைய்வ 
பிரசுரமாகியுள்்ளன. 
"றக்யாடு கூட்டி 
வாஙக" எனும் 

கவிறதத் பதாகுபப்பான்றையும் 
இவர பவளியிட்டுள்்ளார.   

்பாை்சாற் ஆசிரியராகவும், 
அதி்பராகவும் நீணை கா்ம் 
்பணியாறறி தற்்பாது  ஓயவு 
ப்பறறுள்்ள நிற்யிலும், இவர 
்ப் ஆககஙகற்ளயும் கவிறத-
கற்ளயும் எழுதி வருகிைார.
இவரது ஆககஙகளில் ்சமூக -
்நாககும் மானுை ்நயமும் 
மிறகத்து நிற்பறதக காண முடி-
கின்ைறம வி்ேை அம்்சமாகும்.    

�லாபூஷண விருதுக்கு �விஞர் 
�ஸ்ாலி அஷஷம்ஸ பதரிவு   

அநுராதபுரம்  ்மறகு தினகரன் நிரு்பர

மகாவி்சசிய ப்பாலிஸ பிரிவிலுள்்ள 
மன்னார ்சந்திப ்பகுதியில், கட்டுத் துவககு 
பவடித்ததில் ஒருவர உயிரிழந்துள்்ளார. மகா-
வி்சசிய ் ்பமடு இ் 513 யாய 06 ்பகுதிறயச   
்்சரந்த 44 வயதுறைய நான்கு பிள்ற்ளகளின் 
தந்றத்ய  உயிரிழந்துள்்ளவராவர.

இச்சம்்பவம் ்நறறு முன்தினம் இைம்ப்பற-
ைது.

கைறவப்பசுககற்ள வ்ளரத்து ்பால் வியா -
்பாரத்தில் ஜீவ்னா்பயத்றத ்மறபகாணடு 
வரும் இந்ந்பர, காட்டில் ்மயச்சலுககாக 
கட்ைப்பட்டிருந்த ்பசுககற்ள ்பாரககச 
ப்சன்ை ்்பா்த, கட்டுத்துவககு பவடித்ததாக  
ப்பாலிஸார பதரிவித்தனர.

்சட்ைவி்ராத கட்டுத்துவககு கட்டிய ந்பறர 
றகது ப்சயவதறகு, மகாவி்சசிய ப்பாலிஸ 
நிற்ய ப்பாறுப்பதிகாரி ைபிள்யு.எம்.ம் -்
்்சகரவின் ஆ்்ா்சறனயில், ்ம்திக  வி்சா -
ரறணகற்ள ப்பாலிஸார ்மறபகாணடுள்்ள-
னர.        

கட்டுத்துெக்கு 
வெடித்ைதில்
குடும்பஸ்ைர 
உயிரிழப்புகறபிட்டி தினகரன் வி்ேை நிரு்பர  

புத்த்ளம் நகர்சற்பயின் ஆளுறகக -
குட்்பட்ை மாட்டிறைசசி கறைக -
ளில், நிரணய விற்ப்பட்டியல்  
காட்சிப்படுத்தப்பட்டு வருகின்ைன.
நகர ்சற்ப அதிகாரிகள்  ்நறறு (26) 
இந்நைவடிகறககளில் ஈடு்பட்ை -
னர.   

புத்த்ளம் நகரபிதா எம்.எஸ.எம்.
ரபீக இவவாணடுககான (2022) 
வரவு ப்ச்வுத்திட்ைத்தில் முன் -
பமாழிந்த மககளுககான ்சலுறககள் 

மறறும் மானியஙகற்ள நறைமு -
றைப்படுத்தி வருகின்ைார. தனி மாட் -
டிறைசசிககான நிரணய விற்யாக 
ஆயிரம் ரூ்பாவும், ஈரலுட்்பை 
க்வன் இறைசசி 1200 ரூ்பாவுமாக  
நிரணயிககப்பட்டுள்்ளது. 

எனினும் சி் மாட்டிறைசசிக 
கறை வியா்பாரிகள் நிரணயிக -
கப்பட்ை விற்றயவிை கூடிய 
விற்ககு மாட்டிறைசசிறய விற்ப -
தாக, பதாைரந்தும் முறைப்பாடுகள் 
கிறைப்பதாகவும்  நகர பிதா எம்.
எஸ.எம்.ரபீக பதரிவித்தார.  

இந்நிற்யில், நகர ்சற்பயின் 
நிரணய விற்ககு அதிகமாக மாட் -
டிறைசசி விற்பறன ப்சயயும் கறை 
உரிறமயா்ளரகளுககு எச்சரிகறக 
விடுககப்பட்ைது. 

அத்துைன் எவ்ரனும் நகர 
்சற்பயால் நிரணயிககப்பட்ை 
விற்ப்பட்டியற் மீறி அதிகரித்த 
விற்யில் மாட்டிறைசசி விற்பார -
க்ளாயின், அவரக்ளது குத்தறக 
இறைநிறுத்தப்படும் என்று புத்த -
்ளம் நகர பிதா எம்.எஸ.எம்.ரபீக எச -
்சரிகறக விடுத்துள்்ளார.  

புத்தளம் ந�ரசறபக்குடபட்ட
�ற்ட�ளில் விறலபபடடியல்

  புதிதாக பதவி ஏற்ற இலஙமகக்கான பாக்கிஸதான் உயரஸதானிகர ஓய்வு பபற்ற 
மைஜர பஜனரல் உைர பாறூக் மபரகி அவரகளுக்கு, சரவைத அமைப்பின் தமலவரக-
ளான வணக்கத்துக்குரிய கலகை தமைரன்சி மதரர, கலாசிதி சிவ ஸ்ரீ ராைசந்திர பாபு 
சரைா குருக்கள், கலாநிதி ஹசன் பைௌலானா, அருட் தந்மத சிஷ்டின் குருகுல சூரிய 
ஆகிமயார வாழ்த்து பதரிவித்த மபாது எடுக்கப்பட்்ட ப்டம.

பகாழுமபு அல்ஹிக்ைா கல்லூரி மதசிய பா்டசாமலயில் முதன்மைப் பபறம்றார நியைன-
மும வலுவூட்டும பசயலைரவும கல்லூரி அதிபர எம.எம.ைஹ்ஸூர தமலமையில் அன் -
மையில் நம்டபபற்றது. பபாறியியலாளரும சமூக பசயறபாட்்டாளருைான பநௌஷர 
உமரயாறறுவமதக் காணலாம. (ஏ.எஸ.எம.ஜாவித்)

அநுராதபுரம் தினகரன் நிரு்பர                              

பகாழும்பு ்பகுதியிலுள்்ள 
்்பாறதப ப்பாருள் வியா்பாரி ஒரு -
வருைன் இறணந்து, அநுராதபுரம் 
்பகுதிககு பஹ்ராயின் ்்பாறதப -
ப்பாருட்கற்ள விநி்யாகித்து வந்த 
ப்பாலிஸ கான்ஸைபிள் ஒருவ-
றரயும் அவருைய நண்பறரயும் 
ஒரு வாரத்திறகு தடுத்து றவத்து 
வி்சாரறண ப்சயவதறகு  அநுராதபு-
ரம் நீதிமன்ை நீதவான்  ப்பாலிஸா-
ருககு அனுமதி வழஙகியுள்்ளார.

அநுராதபுரம் விமான நிற்ய 
வீதியிலுள்்ள வீபைான்றில் 15 கிரா -
மிறகும் அதிகமான பஹ்ராயின் 
்்பாறதப ப்பாருட்களுைன்,  ்நறறு 
முன்தினம் இவவிருவரும் றகது-
ப்சயயப்பட்ைனர. இவரகற்ள நீதி -
மன்றில் ஆஜர்படுத்திய்்பா்த, ஒரு 
வாரகா்த்துககு தடுத்து றவத்து 
வி்சாரறண ப்சயவதறகு ப்பாலிஸார 
அனுமதி ்காரினர.இறதயடுத்து,-
அநுராதபுரம் நீதிமன்ை நீதவான் 
வ்ய குறைத்தடுபபு பிரிவு ப்பாலி -
ஸாருககு தடுபபுக காவலில் றவத்து 
வி்சாரறண ப்சயவதறகான அனும -
திறய வழஙகியுள்்ளார. அநுராதபு-
ரம் விமான நிற்ய வீதிறய வசிப -
பிைமாக பகாணை 32 வயதான  
ப்பாலிஸ கான்ஸைபிள்  மறறும் 
பகாழும்பு பவள்்ளவத்றத ்பகுதிறய 
வசிபபிைமாக பகாணை 29 வயது -
றையவரு்ம இவவாறு தடுத்து 
றவத்து வி்சாரிககப்படுகின்ைனர.        

்பாறதபபபாருளு்டன் 
ற�தான�ர்�றள
தடுத்துற�த்து விசாரிக்� 
நீதிமன்ைம் அனுமதி



இந்தியாவின் 73ஆவது குடியரசு தினம்
இந்தியாவின் 73ஆவது குடியரசு தினம்-

நேற்று (26) உயர் ஸ்ானிகராலயத்ால் 
ககாழும்பில் ககாண்ா்ப்பட்து. 
ககாவிட-19 சுகா்ார கேறிமுறைகறை 
மிகவும் இறுககமாக கற்பபிடிதது உயர்ஸ-
்ானிகராலயத்ால் ஒழுஙகறமககப்பட-
டுளை ்பல்நவறு நிகழ்வுகள மற்றும் ககாண -

்ாட்ஙகள மூலமாக ோள முழுவதும் இந்் 
முககியததுவம் வாயந்் ்ருணம் அனுஷ்டிக-
கப்பட்து. உயிர்தியாகம் கெய் இந்திய 
அறமதிகாககும் ்பற்யினருககு இந்திய 
அறமதிகாககும் ்பற்யினரின் நிறனவுததூ -
பியில் அஞெலி கெலுததிய பின்னர் இந்திய 
உயர்ஸ்ானிகரின் வாெஸ்லமான இந்திய 
இல்லததில் உயர்ஸ்ானிகர் நகா்பால் 
்பாகநல இந்திய ந்சியக ககாடிறய ஏற்றி 
றவதது அணிவகுபபு மரியாற்றயயும் ்பார்-
றவயிட்ார்.  

இந்திய ஜனாதி்பதியின் கெயதியின் 
முககிய குறிபபுககளும் உயர்ஸ்ானிகர் 
இசெந்்ர்ப்பததில் வாசித்ார். கவளியுைவு 
அறமசெர் கலாநிதி எஸ.கஜயெஙகரின் 
விநெ் வீடிநயா கெயதி ஒன்றும் இந்நி -
கழ்வில் கலந்துககாணடிருந்் ெற்பநயார் 
மததியில் திறரயி்ப்பட்து. க்ா்ர்ந்து, 
இலஙறக க்ற்்பற்யினரின் இறெ குழு -
வினரால் ்பா்ல்கள இறெககப்பட்து்ன் 
உயர்ஸ்ானிகராலயததின் சுவாமி விநவகா-
னந்்ா கலாொர நிறலயம் ஒழுஙகறமததி-
ருந்் கலாொர நிகழ்வுகளும் ேற்க்பற்றிருந்-
்ன.  

சுமார் 10 இந்திய மாணவர்கள கல்வி கற்-
றுவரும் இரதமலாறன ்பரம்ம்ம றெததிய 
பிரிநவனாவில் ேற்க்பைவிருககும் குடி -
யரசு தின நிகழ்வுகளிலும் உயர்ஸ்ானிகர் 

கலந்துககாண்ார். அந்நிகழ்வுகளின்-
ந்பாது புத் க்பருமானின் அருைாசிகறைப 
க்பற்றுக ககாளவ்ற்காக ெஙறகககுரிய மகா 
ெஙகததினரால் விநெ் பிரார்த்றனகளும் 
ஒழுஙகறமககப்படடிருந்தது.  

அம்்பாந்ந்ாடற் மற்றும் யாழ்ப்பா -

ணம் ஆகிய இ்ஙகளிலுளை ககான்சுநலட 
கஜனரல் அலுவலகஙகளும் கணடியிலுளை 
துறண உயர்ஸ்ானிகராலயமும் ்பல்நவறு 
விநெ்நிகழ்வுகறை ஒழுஙகறமதது இந்தி-
யாவின் 73ஆவது குடியரசு தினதற் ககாண-
்ாடின.  
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க�ொழும்பு இந்திய இல்லத்தில நேற்று க�ொண்ொ்ப்பட்து

இரத்தினபுரி உதவும் கரஙகள் அமைப்பின் ஊடாக முன்்னடுக்கப்்படுகின்்ற "கல்விக்கு கரங்காடுப்்்பாம், வீட்டுக்கு்காரு ்பட்டதாரிமய ்தாட்டபு்றம் எஙகும் உரு-
வாக்கு்வாம்" என்்ற திட்டத்தின்கீழ் அமைக்கப்்பட்ட 'ஸைார்ட் க்்ாஸரூம்' வகுப்்பம்ற ஒன்ம்ற மகயளிக்கும் நிகழ்வும் ்்பாஙகல் விழாவும் இரத்தினபுரி ஹப்புகஸ-
்தன்ன கல்்லேல்லே கமலேைகள் தமிழ் ்தசிய ்பாடசாமலேயில் இடம்்்பற்றது. இந்நிகழ்வில் இரத்தினபுரி உதவும் கரஙகள் அமைப்பின் தமலேவர் ஆர்.ர்ைஸவரன், 
சி்ரஸட ஆ்லோசகர் கலோநிதி எஸ.கருணாகரன், ்சயலோ்ர் ஆசிரியர் எஸ.தயா்ன் ்்பாரு்ா்ரும் ஊடகவிய்ா்ருைான ஆர்.அஜித்குைார் ஆகி்யார் கலேந்து-
்காணடனர்.                  (்படஙகள்: தலேவாக்கமலே குறூப் நிரு்பர்)

இரத்மலானன வி்மான நினலயததுக்ான 
பிரவவச வீதி அபிவிருததிப் பணி்ள் மும்முரம்

இரதமலாறன விமானநிறலய பிரநவெ வீதிறய துரி்மாக அபி -
விருததி கெயயுமாறு கேடுஞொறலகள அறமசெர் நஜான்ஸ்ன் 
க்பர்னான்ந்ா, வீதி அபிவிருததி அதிகார ெற்ப ்பணிப்பாைர் 
ோயகம் மற்றும் ககாழும்பு பிர்ான க்பாறியியல் அலுவலக அதிகா -
ரிகளுககு ஆநலாெறன வழஙகினார்.  

ோடு மீணடும் திைககப்பட்்ன் மூலம், இலஙறக ்ற்ந்பாது 
அதிகைவான கவளிோடடு சுற்றுலாப ்பயணிகறை ஈர்தது வருவ -

்ாக அறமசசு க்ரிவிததுளைது. இரதம -
லாறன விமான நிறலயததிற்கான பிரநவெ 
வீதியின் அபிவிருததிப ்பணிகள மு்ற்கட் -
மாக ஆரம்பிககப்படடுளைன.  

ரதமலாறன விமான நிறலயததிற்கு 
உளோடடு விமான ்பயணஙகளுககாக 
வரும் உளோடடு மற்றும் கவளிோடடு 
்பயணிகளுககும் இந்் ்பாற்றய ்பயன் -
்படுததும் விமானப்பற் வீரர்களுககும் 
இந்் ்பாற்யின் அபிவிருததி ்பணிகள 20 
ோடகளுககுள பூர்ததி கெயயப்படும் என 
நஜான்ஸ்ன் க்பர்னாணந்ா க்ரிவித -
்ார்.  

இரதமலாறன விமான நிறலயததிற்கு கெல்லும் ்பாற்யின் 
நீைம் 1.6 கி.மீ. கைாகும்.இ்ற்காக 99.3 மில்லியன் கெலவி்ப்ப் -
வுளைது. 20.4 மில்லியன் ரூ்பாயில் ேற்்பாற் அறமப்ப்ற்கும், 
24.8 மில்லியன் ரூ்பா வீதியின் இருபுைஙகளிலும் வீதி விைககுகள 
அறமப்ப்ற்கும் ஒதுககப்படடுளைது.  

இரததினபுரியில் ்மாணவர் வபாககுவரததுககு   
அதி் ்ட்டணம் அறவீடு; பபறவறார் விசனம்
(இரததினபுரி சுழற்சி நிரு்பர்)  

இரததினபுரி மாவட்ததில் 
்பா்ொறல மாணவர்கள ந்பாக -
குவரததுச நெறவயில் ஈடு்படும்  
வாகனஙகள    க்பற்நைாரி்ம் நியா -
யமின்றி கட்ணம் அைவிடுவ்ாக  
க்பற்நைார்  குற்ைஞொடடுகின்ைனர்.

இப ்பா்ொறல ந்பாககுவரதது 

நெறவ வாகன  உரிறமயாைர்கள 
ஒரு ெஙகமாக ்ம்றம அறமததுக -
ககாணடு ந்பாக கு வரததுக கட் -
ணஙகறை மனி்ாபிமானமின்றி 
அைவிடடு வருவ்ாகவும் இ்னால்  
க்பற்நைார் நிர்ககதிககுளைாகி 
இருப்ப்ாகவும் சுடடிககாடடுகின் -
ைர்.

மாபியாககள ந்பான்று கெயல் -

்படும் இவர்கள நிறனககின்ை 
ந்பாக்ல்லாம் ஒரு ெஙகமாக 
கூடடுச நெர்ந்து கட்ணஙகறை 
அதிகரிப்ப்ாகவும் ்பா்ொறல 
்வறண விடுமுறை காலஙக -
ளில் மாணவர்கள ந்பாககுவர தது 
கெயயா் காலஙகளுககும் கட 
்ணஙகறை அைவிடுவ்ாகவும் சுட -
டிககாட்ப்படுகிைது.  

சிறுவர்்னை வ�ாயாளி்ைா் ்ாடடி பிசனச எடுப்வபாருககு
எதிரா் ்ண்டி பபாலிஸார் தீவிர �்டவடிகன்

(எம்.ஏ.அமீனுல்லா)  

சிறுவர்கறை நோயாளிகைாக 
காடடிபிசறெகயடுககும் க்பணகள 
க்ா்ர்பில் கணடி க்பாலிஸார் தீவிர 
ே்வடிகறககறை நமற்ககாணடுவரு-
கின்ைனர்.

இவவாறு ்னது பிளறைறய 
நோயாளியாக காடடி நேரடியாக 
்பணம் வசூலிககும் ்ாகயாருவர் ்ன்-
பிளறை ெகி்ம் க்பாலிஸாரினால் 
றகது கெயதுளைறமயடுதது கணடி 
க்பாலிஸார் இது க்ா்ர்பில் கணகா-
ணிபற்ப தீவிரப்படுததியுளைனர்.

இது க்ா்ர்்பாக நமலும் க்ரியவ-
ருவ்ாவது :  

நோயவாயப்பட் ்னது குழந்-
ற்ககு மருந்துகறை வாஙகுவ்ற்கு 
்பணமில்றல எனக கூறி றகககுழந்-
ற்றய றகயில் ஏந்தியவாறு கணடி 
ேகர் வீதிகளில் சுற்றிததிரிந்் க்பண-

கணாருவறர க்பாலிஸார் றகது கெய-
துளைனர்.  அககுழந்ற்றய மருததுவ 
்பரிநொ்றன கெய்தில் குழந்ற் 
ஆநராககியமாக இருப்ப்ாகவும், 
நோய எதுவும் இல்றல என்றும் க்ரி-
யவந்துளைது. 

கணடி க்பாலிஸின் சிறுவர் மற்றும் 
க்பணகள பிரிவு குறித் க்பணறண 
றகது கெயதுளைனர்.

அந்் க்பணணின் றககளில் இருந்் 
சிசு எந்நேரமும் உைஙகிக ககாணடி-
ருந்்்ால் ெந்ந்கமற்ந்் மருதது-
வர், குழந்ற்ககு ந்பாற்பக்பாருள 
ககாடுககப்பட்்ா என்்பது குறிதது 
விொரறண ே்த் நவணடும் என 
க்பாலிஸ நிறலயததில் முறைப்பாடு 
கெயதுளைார்.  

குழந்ற்ககு ்ாயப்பால் ககாடுக-
கும் ந்பாது ந்பாற்பக்பாருள உட-
ககாண்ாரா என்்பற் உறுதிப்படுத் 
இரத் மாதிரிறய வழஙகுமாறு 

க்பணணி்ம் நகடகப்பட்ந்பாது, 
அபக்பண அ்ற்கு ெம்மதிககவில்றல.   
அ்றனயடுதது மூன்று மா் வய-
துற்ய  அககுழந்ற்யின் இரத் 
மாதிரிறய க்பற்று ்பரிநொ்றன 
கெயவ்ற்காக   கணடி நமலதிக நீ -்
வானுற்ய அனுமதி க்பைப்பட்து. 
அதது்ன் குறித் க்பணறண எதிர்-
வரும் க்பபரவரி 14 ஆம் திகதி வறர 
விைககமறியலில் றவககப்படியும் 
குழந்ற்றய  ந்பரா்றனயில் அறமந்-
துளை டிககிரி சிறுவர் ்பாதுகாபபு இல்-
லததில் நெர்ககுமாறும்   நீ்வான் உத -்
ரவிடடுளைார். 

இ்றனயடுதது சிறுவர்கறையும் 
குழந்ற்கறையும் காடடி  பிசறெகய-
டுபந்பார் க்ா்ர்பில் விநெ் விொர-
றணகறை நமற்ககாளளுமாறு கணடி 
க்பாலிஸ அததியடெகர் ெமில் ரதோ-
யகக சிறுவர் மற்றும் மகளிர் பிரிவுககு 
்பணிபபுறர விடுததுளைார்.

(mj;jpahak; 460)
1964 Mk; Mz;L jpUj;jg;gl;l fhzp 

RtPfhpg;G (jpUj;jg;gl;lJ) rl;l ,y. 

28 gphpT 7 ,d; fPohd mwptpj;jy;

fPo; cs;s ml;ltizapy; 

tpghpf;fg;gl;l fhzpapid nghJ 

ghtidf;fhf murhq;fk; RtPfhpg;gjw;F 

vz;zpAs;sJ. NkYk; tpguq;fSf;F 

19/01/2022 vd jpfjpaplg;gl;l ,yq;if 

mjptNrl th;j;jkhdpg; gj;jphpif ,y 

2263/14 ,d; gphpT III ,idg;ghh;f;fTk;.

ml;ltiz

khtl;lk;  - `k;ghe;Njhl;il

fpuhkk; - rhNkhjhfk

fhzpapd; ngah; - Munghf;f

fhzp tp];jPuzk; - 22.9391 n`f;

g+h;thq;f khjphpg;gl ,y - tiugl ,y 53

fhzpj;Jz;Lfs; - 83 Jz;Lfs;

gpuNjr nrayhsh;

gpuNjr nrayhsh; mYtyfk;

`k;ghe;Njhl;il

nghy;gpj;jpfk gpuNjr rig

tpiykDf; Nfhuy;
,r; rigapd; Nky; khbapd; 
rig kz;lgj;jpy; epWTtjw;fhf 
vahH $yH l;uf;lHfSf;fhd b\; 
fyg;igfs; nuhl;lhp fyg;igfs; 
kw;Wk; nfhq;fphpl; nraw;wpl;lj;jpw;fhd 
mr;R tiffisf; nfhs;tdT nra;J 
nfhs;tjw;fhf> 2022.02.22 md;W 
K.g. 10.00 tiu jiytH> gpuNjr 
rig> nghy;gpj;jpfk vd;w Kfthpf;F 
tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 
Njitahd tpguq;fis 0372273135 
vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;ij 
mioj;J my;yJ polpithigamaps@
gmail.com vd;w kpd;dQ;ry; %yk; 
ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld;> 
tpiykDf;fisg; gjpTj; jghypy; 
Nehpy; my;yJ kpd;dQ;ry; %yk; 
rkHg;gpf;fyhk;.

vy;.MH. uQ;[pj; tpN[ehaf;f
jiytH>
gpuNjr rig>
nghy;gpj;jpfk

2022.01.26 md;W nghy;gpj;jpfk
gpuNjr rig mYtyfj;jpy;.

2012Mk; Mz;bd; 22 Mk; 

,yf;fjjpw;fhd cs;@h; 

mjpfhu rigfs; Njh;jy;fs; 

(jpUj;j) rl;lj;jpdhy; jpUj;j 

cs;@h; mjpfhu rigfs; 

Njh;jy;fs; fl;lisr;rl;lj;jpd; 

fPo; nra;ag;gLk; mwptpj;jy;

tlNky; khfhz mjpfhu rig 

Mizahsuhfpa Nf.vk;.vr;.v];.Nf.

[ayj; Mfpa ehd;> 2012 Mk; 

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

cs;@h; mjpfhu rigfs; Njh;jy;fs; 

(jpUj;jk;) rl;lj;jpd; jpUj;j cs;@h; 

mjpfhu rigfs; Njh;jy;fs; fl;lisr; 

rl;lj;jpd; 66 v gphptpd; fPo; vdf;F 

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

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

gpuNjr rigapd; Jizj; jiytiu 

Njh;e;njLf;Fk; nraw;ghl;bw;fhd 

$l;lk; 2022.02.05 Me; jpfjp K.g.10.30 

kzpf;F k`t gpuNjr rigapd; 

Nfl;Nghh; $lj;jpy; eilngWk; 

vd;gij ,j;Jld; mwptpj;jy; 

tpLf;fpd;Nwd;.

2022.01.26Me; jpfjp

2Mk; khb> gP fjT

khfhz rig mYtyfj; njhFjpapy; 

mike;Js;s

tlNky; khfhz cs ;@uhl;rp 

jpizf;fsj;jpypUe;J

Nf.vk;.vr;.v];.Nf.[ayj;

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

18-1203 Mazda 323 
Car,  1991,  கூடிய 

விமலேக்்காரிக்மகக்கு,  

்வலி்பல் பினான் ஸ 

பிஎல்சி,  இலே. 310,  

காலி வீதி,  ்காழும்பு 

- 03. ்தா .்்ப - 

071454295 8.

 006097

NW BES-6457 Honda 
dio,  2016,  motor 
cycle . கூடிய  விமலே -
க்்கா ரிக்மகக்கு,  
்வலி்பல் பினான்ஸ 
பிஎ ல்சி,  இலே. 310,  
காலி  வீதி,  ்கா ழும்பு 
- 03.  ்தா.்்ப - 
07112 10810 .
 006096

WP QT -4569 Bajaj 
threewheel,    2009,  
கூடிய விமலேக்்க ாரி -
க்மகக்கு ,   ்வலி்பல் 
பினான் ஸ பிஎல்சி,  
இலே.  310,  காலி வீதி,  
்காழும்பு - 03. ் தா.்்ப 
- 071121 0810.
 006094

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
Cth nty;y];] gy;fiyf;fofk;
Kd;Ndhf;fpa jpl;lk; (AHEAD PROJECT)

Njrpa mgptpUj;jpf;F gq;fspg;Gr; nra;tjpy; ngUik nfhs;fpwJ
Cth nty;y];] gy;fiyf;fofkhdJ> Njrpa tsj; jsj;jpw;F ngWkjp NrHg;gjpy; ftdk; nrYj;Jtjd; 
%yk; ,sq;fiy> rpwg;G> $l;L kw;Wk; njhlH fy;tp Mfpatw;wpy; Gjpa Nghf;Ffis mikj;J tUfpwJ.  
gy;fiyf;fofj;jpd; fy;tpj; jpl;lq;fs; jq;fs; njhopy;jUeHfSf;F kjpg;ig cUthf;Ftjpy; jpwikahd Gjpa 
jiyKiw gl;ljhhpfis tsHg;gjpy; ftdj;Jld; tbtikf;fg;gl;Ls;sd ,e;j khngUk; Njrpa Kaw;rpapy; 
ePq;fSk; gq;Fjhuuhfyhk;.

ngWif mwptpj;jy;
fPo;f;fhZk; nghUl;fis toq;Ftjw;F jifikahd tpiykDjhuHfsplkpUe;J Cth nty;y];] gy;fiyf; 
fofj;jpd; jpl;l ngWiff; FOtpd; jiytH tpiykDf;fisf; NfhUfpd;whH.

,y tpguk; Nfs;tp ,y

tpiykDg; 
gpizapd; 
ngWkjp 
(&gh)

kPsspf;fg; 
glhj 
itg;G 
(&gh)

tpiykD 
Tf;F 

Kd;duhd 
$l;l jpfjp/ 

Neuk;

tpiykD 
%lg;gLk; 

jpfjp kw;Wk; 
Neuk;

01 nl];f;nlhg; fzdp 
toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;> 
epWTjy; kw;Wk; fhz;gpj;jy;

UWU/AHEAD/
ELTAELSE/FAS/NCB/
GOODS/OE/20/2

373>850.00 3500.00 2022 
ngg;uthp 01 
K.g. 11.00

2022 ngg;uthp 
17 gp.g. 2.00

gpujpg; gzpg;ghsH ngWif (AHEAD/OTS) ,w;F XH vOj;J%y tpz;zg;gj;ij rkHg;gpg;gjd; Nghpy; kw;Wk; ve;j 
Ntiy ehl;fspYk; K.g. 9.00 kw;Wk; gp.g. 3.00 ,w;Fk; ,ilapy; Cth nty;y];] gy;fiyf;fofj;jpd; AHEAD/
OTS mYtyfj;jpw;F xt;nthU Nfs;tpf;Fk; XH kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;Jtjd; Nghpy; KiwNa XH 
gw;Wr; rPl;il rkHg;gpg;gjd; Nghpy; my;yJ Neubahf> Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; ,yq;if tq;fp 
f/,y. 82592579 fhrhf itg;Gr; nra;tjd; Nghpy; 2022.02.17k; jpfjp gp.g. 2.00 kzptiu ve;j tpiykDjhuuhYk; 
XH KOikahd njhFjp tpiykD Mtzq;fis nfhs;tdT nra;ayhk;. tpiykDjhuUf;F gy;fiyf;fof 
,izajsk; h  p://www.uwu.ac.lk/procurement/ ,ypUe;J tpiykD Mtzq;fis gjptpwf;fk; nra;J nfhs;syhk;. 
gy;fiyf;fof ,izajsj;jpypUe;J tpiykD Mtzq;fis gjptpwf;fk; nra;Jnfhz;l tpiykDjhuHfSk; 
g+Hj;jp nra;ag;gl;l Mtzq;fSld; fhRg; gw;Wr;rPl;L/ itg;Gr; rPl;bd; %yg; gpujpia rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 
Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW fzf;F ,y- 82592579 Cth nty;y];] gy;fiyf;fofk;> AHEAD 
Project  ,d; ngahpy; ,yq;if tq;fpapd; ve;jf; fpisapYk; fl;lzq;fisr; nrYj;jyhk;. (tpiykDjhuHfs;> 
,ytrkhf tpiykD Mtzq;fisg; ghprPypf;fyhk;.)

tpiykDf;fs; 2022 ngg;uthp 17 gp.g. 2.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd; fpilf;FkhW tpepNahfpf;fg;gly; 
Ntz;Lk; my;yJ gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; mj;Jld; tpiykDf;fs; %lg;gl;lTld; cldbahfj; 
jpwf;fg;gLk; tpiykDjhuH my;yJ mtuJ mq;fPfhpf;fg;gl;l gpujpepjp (mq;fPfhuf; fbjj;Jld;) tpiykD 
jpwf;fg;gLk; Ntisapy; rKfkspf;f mDkjpf;fg;gLtH. Nfs;tpfs; nghwpaplg;gl;l fbj ciwapy; cs;slf;fg;gl;L> 
fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; rk;ge;jg;gl;l Nfs;tp ,yf;fk; Fwpg;gplg;gl;L> gJis> g];]u tPjp> 
Cth nty;y];] gy;fiyf;fofk;> jpl;lngWiff; FO> jiytUf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ Cth 
nty;y];] gy;fiyf;fofj;jpd; gjpthsH mYtyfj;jpy; cs;s Nfs;tpg; ngl;bapy; itg;Gr; nra;a KbAk;.

Nkyjpf tpguq;fis gpujpg; gzpg;ghsH ngWif ,lkpUe;J njhiyNgrp ,y. 055-3127378 %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiytH>
jpl;lngWiff; FO (gy;fiyf;fofk;)
Cth nty;y];] gy;fiyf;fofk;> gJis.
26.01.2022
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,yq;if Nghf;Ftuj;Jr; rig

rptpy; nghwpapayhsh; (xg;ge;jk;) gjtp

cyf tq;fpapd; cjtpj; jpl;lj;jpd; fPo; ,yq;if 

Nghf;Ftuj;Jr; rig bg;Nghf;fspd; Rfhjhu ghJfhg;G 

trjpfis Nkk;gLj;Jk; nraw;wpl;lj;jpd;> eph;khzg;gzpfisf; 

fz;fhzpg;gjw;fhf rptpy; nghwpapayhsh; xUtiu xg;ge;j 

mbg;gilapy; Nrh;j;Jf; nfhs;tjw;fhfg; gpd;tUk; jifikfs; 

kw;Wk; mDgtKs;s egh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

jifikfs; kw;Wk; Nrit mDgtk; 

(gpd;tUk; jifikfspy; 1 my;yJ 2)

01.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l gy;fiyf;fofnkhd;wpd; tpQ;Qhdkhdpg; 

gl;lnkhd;iwg; ngw;wpUj;jy; (rptpy; nghwpapayhsh;) 

(Bsc Civil Engineering) kw;Wk; Master of Industrial 
Engineers (MIE) Member of Institution of Civil Engineers 
(Mice) vd;w epWtdnkhd;wpy; mq;fj;Jtk; ngw;wpUj;jy; 

kw;Wk; 

  ntspehl;L cjtpj;jpl;lj;jpd; fPo; eilKiwg;gLj;jg;gLk; 

nraw;wpl;lq;fspy; Nrit mDgtj;Jld; 05 Mz;Lfhy 

mDgtk; ngw;wpUj;jy;

02.  %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;fy;tp Mizf; FOtpdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;El;g/njhopw;gapw;rp epWtd 

nkhd;wpdhy; toq;fg;gLk; rptpy; nghwpapay; tpQ;Qhdk; 

njhlh;ghd Njrpa njhopy; jifik (NVQ - 06) 

juj;jpw;F Fiwahj junkhd;wpy; jpwikr; 

rhd;wpjnohd;;iw ngw;wpUj;jy;

  kw;Wk; Institution of Incorporated Engineers Sri Lanka (IIESL) 
epWtdj;jpd; mq;fj;Jtj;ij ngw;wpUj;jy;

kw;Wk; 

  ntspehl;L cjtpj;jpl;lj;jpd; fPo; eilKiwg;gLj;jg;gLk; 

nraw;wpl;lq;fspy; Nrit mDgtj;Jld; 10 mz;L fhy 

mDgtk; ngw;wpuj;jy;

 Nritapy; <LgLj;jy; :

  xU tUl fhyj;jpw;F xg;ge;j mbg;gilapy; 

Nrh;j;Jf;nfhs;sg;gLthh;

 rk;gsk; kw;Wk; Vida mE$yq;fs; : 

 Ngrpj;jPh;khdpf;fg;glyhk;.

 Nrh;j;Jf;nfhs;sy; : 

 Neh;Kfj; Njh;nthd;wpd; %yk;

  KOikahd RajuTfis chpj;jhd rhd;wpjo;fspd; 

gpujpfSld; 2022.02.07 md;W my;yJ mjw;F Kd;dh; 

gpd;tUk; kpd;dQ;ry; Kfthpf;Ff; fpilf;ff;$bathW 

Kd;itf;fTk;.

 Mail : chrm@sltb.lk
 jiyth;

 ,yq;if Nghf;Ftuj;Jr; rig

 ,yf;fk; 200> fpUd tPjp>

 ehuhN`d;gpl;l> nfhOk;G - 05 

1.1  Fz;lrhiy gpuNjr rigf;F nrhe;jkhd nkdpf;`pd;d efhpy;  
mike;Js;s Gjpa th;j;jf fl;blj; njhFjpapy; mike;Js;s 
,y 18 ,y 21 kw;Wk; ,y 23 fil miwfis ePz;lfhy 
mbg;gilapy; Fj;jiff;F tpLtjw;F Nfs;tpfs; 
rkh;g;gpg;gjw;fhf ,j;jhy; miog;G tpLf;fg;gLfpwJ.

1.2  cq;fshy; ,e;j fil miwfis Fj;jiff;F ngWtjw;F 
vjph;ghh;g;gpd; epge;jidAldhd tpz;zg;gj;ij fPNo 
ml;ltizapy; cs;sthW fhR nrYj;jp 2022.01.27 Kjy; 
2022.02.15 tiuahd fhyj;jpw;Fs; rhjhuz Ntiy nra;Ak; 
ehl;fspy; K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 tiu Fz;lrhiy gpuNjr 
rig mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

    xt;nthU fil miw rhh;ghfTk; NtWNtwhf Nfs;tpfis 
rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

1.3  Kiwahf g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; jiyth;> 
Fz;lrhiy gpuNjr rig> nkdpf;`pd;d vd;w Kfthpf;F 
2022.02.18 jpdj;jpw;F Kd; gjpTj;jghypy; mDg;gyhk; my;yJ 
ifNahL nfhz;Lte;J xg;gilg;gjhapd; rig nrayhshpd; 
mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; 
Ntz;Lk;. Nfs;tp Mtzq;fs; cs;spLk; ciwapd; ,lJgf;fk; 
Nfs;tp rkh;g;gpf;Fk; ,lk; kw;Wk; fil miwapd; ,yf;fj;ij 
Fwpg;gpl;L Nfs;tp tpiykDf;fs; vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 
Nfs;tp gj;jpuq;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; 2022.02.18 K.g.10.30 ,w;F 
KbtilAk;.

1.4  2022.02.18 K.g.10.30 ,w;F Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fsJ 
mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; rfy Nfs;tpg; 
gj;jpuq;fSk; jpwf;fg;gLk;.

1.5  Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; gw;wpa Fz;lrhiy gpuNjr 
rigapd; Nfs;tpr; rigapd; jPh;khdk; ,Wjpj; jPh;khdk; MFk;.

1.6  ,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fis mYtyf Neuq;fspy; 
Fz;lrhiy gpuNjr rig mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 
0812064931

fl;blj;jpd; 
tpguk;

fl;blj;jpd; 
msT 

(rJumb)

fil 
miwf;fhd 
Fiwe;jgl;r 

Nfs;tp

kPsspf;fg; 
gLk; gpiz 
itg;Gj; 

njhif &.

Nfs;tpg; 
gbtf; 
fl;lzk;

fil miw 
,y - 18

190 rJu 
mb

&.468>000.00 1>5000.00 1>500.00

fil miw 
,y - 21

190 rJu 
mb

&.420>000.00 1>5000.00 1>500.00

fil miw 
,y - 23

190 rJu 
mb

&.468>000.00 1>5000.00 1>500.00

gP.vr;.v];.uq;[u mf;kPkd
jiyth;>
Fz;lrhiy gpuNjr rig
nkdpf;`pd;d

2022.01.25
Fz;lrhiy gpuNjr rigapy;

Nfs;tp mwptpj;jy;

fz;b khefu rig

Kd;nkhopT
Kd;nkhopT ,yf;fk;: CPC/KMC/FD/M06/TPB/01

jiyg;G -  fz;b K];ypk; gs;sp tPjp> ,yf;fk; 24 vd;w Kfthpapy; mike;Js;s> fz;b khefu rigf;F chpj;jhd> khefu 

thfdj; jhpg;gplj;jpd; Nky; khbapYs;s jpwe;j ntspg; g+q;fhit 15 tUlq;fSf;F nray;gLj;Jjy;> Kfhikj;Jtk;> 

guhkhpg;Gfspw;fhf nray;ghl;Lf; Fj;jif Kiwapd; fPo;> Fj;jiff;F tpLtjw;fhf Kd;nkhopTfisf; Nfhuy;.

1.  fz;b khefu rigapdhy;> khefu rigapd; thfdj;jhpg;gplj;jpd; Nky; khbapYs;s jpwe;jntspg;g+q;fh nray;ghl;Lf; Fj;jif Kiwapd; gpufhuk;> 

Kd;nkhopT Mtzq;fspw;fikthf 15 tUl fhyj;jpw;F nray;gLj;Jjy;> Kfhikj;Jtk; kw;Wk; guhkhpj;jy;fspw;fhf jFjpAs;s Kd;nkhop 

thsHfsplkpUe;J Kd; nkhopTfisr; rkHg;gpg;gjw;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fisf; NfhUtjw;F vjpHghHg;gJld; fz;b khefu rigapd; 

MizahsH Nkw;gb Kj;jpiuaplg;gl;l Kd;nkhopTfisf; NfhUtjw;F mjpfhukspf;fg;gl;l eguhthH.

2.  nray;ghl;Lf; Fj;jif Kiwikapd; fPo;> Fj;jiff;F toq;Ftjw;F cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s khefu thfdj;jhpg;gplkhdJ> Nky; khb ehlf 

kz;lgk;> rpWtHg+q;fh> rpq;fs cztfk; nghJf; foptiwj; njhFjp> nghJg; gphpT jpwe;j rpw;Wz;br;rhiy Nghd;w mk;rq;fSld; $bajhFk;.

3.  MHtKs;s Kd;nkhopthsHfs;> fz;b khefu rigapd; gpujhd fzf;fhsUf;F> tpahghuf; fbjj;jiyg;gpy; vOj;JUt tpz;zg;gnkhd;iwr; 

rkHg;gpj;J> 2022.01.28 Kjy; 2022.02.17 tiu thu Ntiy ehl;fspy; 09.00 kzp Kjy; 14.45 kzp tiu KOikahd cj;Njr tpiykDg;gbtj; 

njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;J nfhs;syhk;.

4.  gpd;tUk; Kf;fpakhd jifikfs; kw;Wk; jfjpfisg; ngw;Ws;s Kd;nkhopthsHfs; khj;jpuk; ,jw;fhf tpz;zg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

 4.1  tpiykDjhuH> 2007Mk; Mz;bd; 7Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; fPo; my;yJ 1866Mk; Mz;bd; 21Mk; ,yf;f $l;L tpahghu 

fl;lisr; rl;lj;jpd; fPo; rl;lg+Htkhfg; gjpT nra;ag;gl;l epWtdnkhd;whf my;yJ $l;L tpahghunkhd;whf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. $l;L 

tpahghunkhd;nwdpd;> tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj;jpdj;jd;W my;yJ mjw;F Kd;dH - gq;FlikahsHfSld; $l;L 

tpahghunkhd;whf cld;gbf;if nra;ag;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

 4.2  $l;L Kaw;rp jtpHe;j fk;gdpnahd;W my;yJ gq;Flik tpahghunkhd;nwdpd; fle;j (05) Ie;jhz;L fhyj;jpy; jk; tpahghu eltbf;iffs; 

- nraw;ghl;L uPjpahf Nkw;nfhs;sg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

 4.3  fk;gdpnahd;W my;yJ $l;L tpahghunkhd;W vdpd; fle;j ,uz;L (02) Mz;Lfspy; Fiwe;jgl;rk; E}W kpy;ypad; &gh (100>000>000.00) 

tpahghu - epjpg;Gus;T Nkw;nfhs;sg;gl;bUj;jy; Ntz;Lnkd;gJld; 05 tUlfhy fzf;fha;T mwpf;iffs; rkHg;gpf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

 4.4  $l;L Kaw;rp xd;nwdpd; Fiwe;j gl;rk; Kf;fpa gq;fhspahdtH> ,yf;fk; 4.3 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s jifikfisg; g+uzg;gLj;jp ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.

 4.5  $l;L Kaw;rpnahd;nwdpd;> gpujhd gq;fhspahdtH> 2007Mk; Mz;bd; 07Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lk; my;yJ 1866Mk; Mz;bd; 21Mk; 

,yf;f gq;Flik tpahghuf; fl;lisr; rl;lj;jpd; fPo; gjpT nra;ag;ngw;wpUj;jy; Ntz;Lnkd;gJld;> Vida gq;fhspfs; fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 

my;yJ gq;Flik tpahghuf fl;lisr; rl;lj;jp; fPo; my;yJ jdpegH tpahghu nkhd;whf gjpT nra;ag;ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. NkYk; $l;L 

Kaw;rpapd; midj;Jg; gq;fhspfSk; Ie;jhz;L (05) fhyj;jpw;fhd fzf;fha;T mwpf;iffisr; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

 4.6  $l;L Kaw;rpnahd;nwdpd; mq;fj;jtHfspd; cr;r vz; %d;W (03) Mf ,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld;> gpujhd gq;fhsH ,yq;ifg; gpuirahf 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 4.7  2019/2020 tUl fzf;F mwpf;ifapd; gpufhuk; mirAk; nrhj;Jf;fspd; tpfpjhrhuk; 1:1.5 Mf ,Uj;jy; Ntz;Lnkd;gJld;> $l;L 

Kaw;rpnahd;nwdpd;> gpujhd gq;fhshpd; 2019/ 2020 fzf;fwpf;ifapd; gpufhuk; mirAk; nrhj;Jf;fspd; tpfpjhrhuk; 1:1.5 Mf ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.

 4.8  fk;gdp> gq;Fik> $l;L Kaw;rp my;yJ mtw;wpd; gzpg;ghsnuhUtUk;> gq;fhspnahUtH ,yq;if nfhL fld; jfty; gzpafj;jpy; (CRIB) 
fld; nrYj;jiy kPwpa xUtuhf mwpf;ifaplg;gl;ltuhf ,Uj;jy; $lhJ.

 4.9  tpiykDjhuH> ve;j cs;@uhl;rp epWtdq;fspw;Fk; my;yJ mur epWtdnkhd;wpw;F fl;lzq;fisr; nrYj;Jjiy kPwpaikf;fhf 

mgfPHj;jpahNdhH gl;bay; gLj;jg;gl;ltuhf ,Uj;jy; $lhJ> NkYk; fz;b khefu rigf;F vt;tpj epYitj; njhifAk; ,Uj;jy; $lhJ.

 4.10  tpiykDjhuH fz;b khefu rigAld; epjpapay; eltbf;iffs; njhlHghd tof;Ffs; cs;s epWtdk;/ epWtdq;fs; my;yJ egnuhUtH/ 
egHfs; Mf ,Uj;jy; $lhJ.

5.  Kd;nkhopTfs; 2022.05.19 tiu nry;Ygb MFjy; Ntz;Lk;.

6. Kd;nkhopT fhg;GWjp 2022.06.20 tiu nry;YgbahFjy; Ntz;Lk;.

7.  midj;J Kd;nkhopTfSlDk; ,t; Mtzj;jpd; gj;jpuk; 01 vd toq;fg;gl;Ls;s khjphpapd; gpufhuk;> ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; gjpT nra;ag;ngw;Ws;s 

tzpf tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;l ,yq;if &ghtpy;> 2>500>000.00 ,w;fhd (,Ugj;ije;J ,yl;rk;) Kd;nkhopT fhg;GWjpnahd;W/ tpiykDg; 

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

8.  Kj;jpiuaplg;gl;l Kd;nkhopTfs; 2022.02.18 md;W K.g. 10.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;dH fpilf;ff;$bathW> fz;b jNghtd tPjp> fz;b 

khefu rigapd; fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; Neubahf xg;gilj;jy; Ntz;Lk;.

9.  tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhz;l egH/ epWtdk;/ fk;gdp/ gq;Flik/ $l;LKaw;rpahsHfs; jhkhfNt tpiykDf;fisr; rkHg;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. tpiykDg;gbtq;fis ifkhw;wpf;nfhs;sy; KbahJ.

10.  xg;ge;jf;fhykhdJ> xg;ge;jk; ifr;rhj;J ,lg;gl;l jpdj;jpypUe;J 15 tUlq;fSf;F tiuaiug; gLj;jg;gLtJld;> NjHe;njLf;fg;gLk; tpz;zg;gjhuH> 

Kd;nkhopT Mtzq;fspw;fikthf> fz;b khefu rigapdhy; tpjpf;fg;gl;Ls;s tpiykD tpjpfs; kw;Wk; epge;jidfspw;fikthf Fj;jif 

xg;ge;jnkhd;wpy; ifr;rhj;jpLjy; Ntz;Lk;.

11.  Kd;nkhopTfs; Vw;Wf;nfhs;sy; KbTw;wJk; cldbahf nghJ jfty;fs; kw;Wk; njhopy;El;g Kd;nkhopTfs;> fz;b khefu rigapy; jpwf;fg;gLk;.

12.  fpilf;fg;ngWk; VNjDk; Kd;nkhopnthd;W/ Kd;nkhopTfs; vf;fhuzKk; Kd;itf;fg;glhky; Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik> 

chpikahsuhd fz;b khefu rigf;F chpj;jhFk;.

13.  MHtKs;s Kd;nkhopthsHfs;> njhiyNgrp ,yf;fk; 081-2223832 my;yJ 081-2222275 ePbg;G 233 my;yJ njhiyefy; ,yf;fk; 081-2223832> 

kpd;dQ;ry; revenuekmc20@gmail.com %yk; Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

MizahsH

fz;b khefu rig

Nky; khfhz Rw;Wyhr; rig
2022Mk; Mz;bw;fhd toq;FeHfisg; gjpT nra;jy;
Nky; khfhz Rw;Wyhr; rigahdJ> 2022Mk; Mz;bw;fhd toq;FeHfisg; gjpT 
nra;J nfhs;tjw;fhf gpd;tUk; nghUl;fs; kw;Wk; NritfSld; Nky; khfhzj;jpy; 
tpahghu eltbf;iffis Nkw;nfhz;Ls;s toq;FeHfisg; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf 
tpz;zg;gq;fisf; NfhUfpd;wJ. tpiykDg;gbtq;fis Rw;Wyhr; rigapd; mYtyfj;jpy; 
ngw;Wf;nfhs;syhk;. tpiykDf;fis mlf;Fk; jghYiwapd; ,lJ gf;fNky; %iyapy; 
toq;FeHfisg; gjpT nra;jy; - 2022 vdj; njspthff; Fwpg;gpl;L 2022.02.15Mk; jpfjpf;F 
Kd;dH mYtyf Neuq;fspy;> Nky; khfhz rig fl;blj; njhFjp> 8Mk; khb> ,y. 204> 
nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> gj;juKy;y vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj;jghypy; my;yJ 
Neuba xg;gilf;fyhk;. (epge;jidfSf;F cl;gl;lJ)

njhlH ,y Nritfs;

1 epfo;r;rpfis xOq;fikf;Fk; epWtdq;fs;

2 vOJ fUtpfis toq;FeHfs;

3 mYtyf ,ae;jpuhjpfis toq;FeHfs;

4 Gifg;glg; gpbg;ghsHfs;

5 kyHfis toq;FeHfs;

6 Mz;/ ngz; mwptpg;ghsHfs;

7 czT toq;FeHfs;

8 fyhrhuf; FOtpdH

9 thj;jpaf; FOtpdH

10 Nghf;Ftuj;Jr; Nritfis toq;FeHfs;

11 Nkk;ghl;L kw;Wk; tpsk;gu eltbf;iffSf;fhf CopaHfis toq;Fk; 
epWtdq;fs;. (Man Power)

12 tHj;jf tpsk;gu epWtdq;fs; (Adver  sing Ferm)
13 epHkhzpg;G xg;ge;j epWtdq;fs;

14 Kw;wntsp kw;Wk; cs;sf tpsk;gu mwptpg;ghsHfs;

Nkyjpf tpguq;fspw;fhf: 011-2092688- ftpe;J ngNuuh - cjtp Kfhikahsiu (Ntiy 
ehl;fspy; khj;jpuk;) miof;fTk;.

jiytH>
Rw;Wyhr; rig>
Nky; khfhzk;.

1984 ,yf;fk; 28If; nfhz;l fhzp 
RtPfhpf;Fk; (jpUj;jg;gl;l) rl;l 

%yj;jpd; jpUj;jg;gl;lthW fhzp 
RtPfhpf;Fk; rl;l %yj;jpd; (460tJ 

ge;jp) 7tJ mj;jpahaj;jdp; fPo; 
mwptpj;jy;

fbj ,yf;fk;: gpa3/1/1/241

,q;F fPNo fhzg;gLk; ml;ltizapd; 

tpguj;jpd; ghy; fhzpia muRf;F 

RtPfhpg;gjw;F  vjph;ghh;f;fg;gLfpwJ. 

Nkyjpf tpguq;fSf;fhf ,yf;fk; 

2263/26 cila 21.01.2022Me; jpfjpa 

,yq;if [dehaf Nrh\yprf; 

Fbaurpd; mjp tpN\l th;j;jkhdpiag; 

ghh;f;fTk;.

ml;ltiz

khtl;lk; : fk;g`h

gpuNjr nrayhsh; gphpT : gpafk

fpuhk Nritg; gphpT : 281/C> 
  ky;thd 

  efuk;

fpuhkj;jpd; ngah; : ty;fk

Muk;g fhzp tiugl 

,yf;fk; : 4260

fhzpj;Jz;L ,yf;fk; : 01 njhlf;fk; 
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S.A. re;jpkh #hpaMuhr;rp>

gpuNjr nrayhsh; - gpafk.
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gpafk gpuNjr nrayfk;>
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,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; 
NfhUfpwhh;.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah; Nfs;tpg; 
gpizj; 
njhif 
(&gh)

Mtzf; 
fl;lzk; (VAT 

cs;slf; 
fg;gl;L;s;sJ)

KbTWj;jy; 
jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CMS/LP/21/PT/17/061 400 Lens. Of MS Angle 
75X75X6MM,5.8M  Per Length 

35,000.00 1,000.00 23-02-2022
gp.g. 1.30 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 
Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy 
jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij 
fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> 
xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth 
my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL 
Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 
Ie;J (5) tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 
KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tp;iykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; 
mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; 
gpd; 2022 [dthp 28Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd 
Neuj;jpy; %Lk; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 
rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; 
nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 
jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; %Lk; 
Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 
midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>
toq;fy;fs; gphpT>
,yq;if JiwKf mjpfhu rig>
,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

njhiyNgrp vz;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638 
njhiyefy; ,y. 2381652> 2470443

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
jpwd; mgptpUj;jp> njhopy;fy;tp> Muha;r;rp kw;Wk; Gj;jhf;f ,uh[hq;f mikr;R

nghUl;fspd; ngWif

Njrpa Nghl;b uPjpahd tpiykD (NCB)
ngWifapd; jiyg;G: Nffhiy rpl;b gy;fiyf;fofj;jpw;F jsghlq;fs; toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy;

IFB No.: MSVRI/LOG/PRO/05/09/01/2022
01.  gpd;tUk; ml;ltizapy; cs;s tpguq;fSf;fika Nffhiy rpl;b gy;fiyf;fofj;jpw;F jsghlq;fis toq;Fjy; kw;Wk; 

epWTjYf;F jifik kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplkpUe;J jpwd; mgptpUj;jp> njhopy;fy;tp> Muha;r;rp kw;Wk; 

Gj;jhf;f ,uh[hq;f mikr;R nrayhsupd; rhu;gpy; mikr;R ngWiff; FO (MPC) jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

cUg;gb 

,yf;fk;
nghUl;fspd; tpguk; msT

tpiykD gpiz 

Kwpj; njhif 

&gh

tpiykD gpiz Kwp 

nry;Ygbf; fhyk;

1

2

fjpiufs; toq;Fjy;

Nkirfs; kw;Wk; Vida jsghl 

cUg;gbfs; toq;Fjy;

tpiykD Mtzq;fspy; 

jug;gl;Ls;sd.
750>000

2022 ngg;uthp 18Mk; jpfjp 

Kjy; 2022 [_d; 17Mk; 

jpfjp tiu

02.  Njrpa Nghl;b uPjpahd tpiykD (NCB) %yk; tpiyf;Nfhuy; ,lk;ngWk;.

03.  gy;Nju;Tfs;/ khw;W Kiwikfs; mDkjpf;fg;glkhl;lhJ. (tpiykDjhuu;fs; nfhs;tdthshpd; tpguf;Fwpg;ig khj;jpuNk 

gpd;gw;w Ntz;Lk;)

04.  tpiykDjhuu; Nkw;fhZk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;l Fiwe;jgl;r gzp %yjdk; kw;Wk; fld; trjp kw;Wk; mjid 

xj;j ngWkjpAila cw;gj;jpia toq;fpa mDgtj;Jld; nry;YgbahFk; tpahghug; gjpit nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. Nky; 

Fwpg;gplg;gl;l Njitfis g+u;j;jp nra;tjw;F mj;jhl;rp Mtzq;fis rku;g;gpg;gJ mtrpakhFk;. Vida Nkyjpf 

jifikfs; kw;Wk; mDgtk; vd;gd tpiykD Mtzj;jpy; cs;slf;fg;gl;Ls;sd. 

05.  xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg;ngWtjw;fhd jFjpiag; ngWtjw;F:

 tpiykDjhuh; Fiwe;jgl;rk; Ie;J tUlq;fs; (5) ,yq;ifapy; tzpf epWtdkhfg; gjpT nra;ag;gl;bUf;f Ntz;Lk; 

kw;Wk; tpiyf;Nfhupa jahupg;Gfis cw;gj;jpahsu; my;yJ mq;fPfupf;fg;gl;l Kftu; my;yJ jahupg;gpd; 

kPs;tpw;gidahsuhf Fiwe;jJ %d;W Mz;LfSf;F toq;fpapUj;jy; Ntz;Lk;.

 tpiykDjhuh; toq;Fk; nghUl;fs; cs;sf Fsp&l;lg;gl;l R+oy; kw;Wk; ,yq;ifapd; fhy epiyfSf;F ,irthf 

,Uf;f Ntz;Lk;. Kd;nkhopag;gl;l jahupg;Gfs; Fiwe;jgl;rk; Ie;J (5) Mz;Lfshf ,yq;ifapy; my;yJ mJNghd;w 

fhyepiy epiyfspy; gutyhfg; gad;gLj;jg;gl;ljw;fhd Mjhuq;fis toq;Feu;fs; rku;g;gpf;f Ntz;Lk;. ,yq;ifapy; 

gad;gLj;jg;glhj jahupg;Gfs;> ,yq;ifapd; fhy epiyfSf;F Vw;wjhf ,Ug;gij cWjpg;gLj;Jk; cw;gj;jpahsupd; 

rhd;wpjOld; ,izf;fg;gl Ntz;Lk;.

 cw;gj;jpahsu; Fiwe;jgl;rk; %d;W (3) tUlq;fs; ntw;wpfukhd mDgtj;ijg; ngw;wpUf;f Ntz;Lk;. jahupg;Gfspd; 

mq;fPfupf;fg;gl;l Kftu; my;yJ kPs;tpw;gidahsu;> epWtdk; cw;gj;jpahsupd; cj;juthjj;ij toq;Fk; jpwDld; 

mq;fPfupf;fg;gl;l Kftu; my;yJ jahupg;gpd; kPs;tpw;gidahsu; vd;gjw;fhd cw;gj;jpahsupd; cWjpg;gLj;jiy toq;f 

Ntz;Lk;.

  ,e;j fl;lha jFjp jfTj;jpwDf;F ,zq;fhj tpiykDjhuh;fs; gjpyspf;fhjtu;fshf fUjg;gLthu;fs;.

06.  Mu;tKila jFjptha;e;j tpiykDjhuu;fs; +94112136555 vd;w njhiyNgrp thapyhf  njhlu;G nfhs;tjd; %yk; 

ngWifg; gpuptpypUe;J Nkyjpf tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

07.    kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf gj;jhapuk; &ghit (,yq;if &gh 10>000.00) nrYj;jp Ntiy ehl;fspy; 0900 kzpj;jpahyk; 

Kjy; 1500 kzpj;jpahyk; tiu 2022.01.27Mk; jpfjp Kjy; 2022.02.17Mk; jpfjp tiuapy; nfhOk;G 5> ,y. 354/2> vy;tpl;bfy 
khtj;ij> jpwd; mgptpUj;jp> njhopy;fy;tp> Muha;r;rp kw;Wk; Gj;jhf;f ,uh[hq;f mikr;rpd; nrayhsUf;F vOj;J%y 

tpz;zg;gk; xd;iw rku;g;gpj;J Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd 

njhFjp xd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfis nuhf;fg;gzkhf my;yJ tq;fp itg;ghf (,yq;if tq;fp> 

nlhhpq;ld;; fpis> fzf;F ,yf;fk; 7040661) nrYj;j Ntz;Lk;. sdvt.procurement@gmail.com vd;w kpd;dQ;ry; Kftupf;F 

tq;fp itg;G urPJ rku;g;gpf;fg;gl;lTld; tpiykD Mtzq;fs; kpd;dQ;ry; Clhf mDg;gpitf;fg;gLk;. 

08.  tpiyf;NfhuYf;f Ke;jpa re;jpg;G 2022 ngg;uthp 09Mk; jpfjp 10:30 kzpf;F ,lk;ngWk;. (,lk;: rpl;b gy;fiyf;fofk;> 

Nffhiy) Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; 2022 ngg;uthp 08Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;du; sdvt.procurement@gmail.
com vd;w kpd;dQ;ry; Kftupf;F tpz;zg;gj;ij mDg;Gtjd; %yk; tpiyf;NfhuYf;F Ke;jpa re;jpg;gpy; ,iztjw;F 

tpz;zg;gpf;fyhk;.

09.  tpiykDf;fF 2022 ngg;uthp 18Mk; jpfjp 15:00 kzpj;jpahyk; my;yJ mjw;F Kd;du; gpd;tUk; Kftupf;F rku;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. gpe;jpa tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. 2022 ngg;uthp 18Mk; jpfjp 15:00 kzpj;jpahyj;jpy; gpd;tUk; Kftupapy; 

gq;Nfw;f tpUk;Gk; tpiykDjhuu;fs; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; Vw;gJ KbTw;w gpd; mit cld; 

jpwf;fg;gLk;. fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Nffhiy rpl;b gy;fiyf;fofj;jpw;F jsghlq;fis toq;Fjy; 

kw;Wk; epWTjy;” vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

10.  midj;J tpiykDf;fSlDk; ,yq;if kj;jpa tq;fp %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l ve;jnthU tu;j;jf tq;fpapypUe;Jk; 

ngwg;gl;l tpiykD gpiz Kwp xd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykD gpiz Kwpapd; njhif kw;Wk; 

nry;Ygbf; fhyk;  vd;gd Nkw;fhZk; ml;ltizapy; $wg;gl;bUg;gNjhL mJ jpwd; mgptpUj;jp> njhopy;fy;tp> Muha;r;rp 

kw;Wk; Gj;jhf;f ,uh[hq;f mikr;rpd; nrayhsupd; ngaupy; ngwg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. nry;YgbahFk; tpiykD gpiz 

Kwpiaf; nfhz;buhj ve;j xU tpiykDTk; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ.

11.  Nky; Fwpg;gplg;gl;l KftupahdJ: jiytu;> mikr;R ngWiff; FO (MPC)> jpwd; mgptpUj;jp> njhopy;fy;tp> Muha;r;rp 

kw;Wk; Gj;jhf;f ,uh[hq;f mikr;R> ,y. 354/2> vy;tpl;bfy khtj;ij> nfhOk;G 5. 

NkNy (8) Fwpg;gplg;gl;l kpd;dQ;ry; KftupahdJ sdvt.procurement@gmail.com
jiytu;>

mikr;R ngWiff; FO (MPC)> 
jpwd; mgptpUj;jp> njhopy;fy;tp> Muha;r;rp kw;Wk; Gj;jhf;f ,uh[hq;f mikr;R> 

,y. 354/2> vy;tpl;bfy khtj;ij> nfhOk;G 5.  

,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; 
NfhUfpwhh;.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah; Nfs;tpg; 
gpizj; 
njhif 
(&gh)

Mtzf; 
fl;lzk; 

(VAT 
cs;slf; 

fg;gl;L;s;sJ)

KbTWj;jy; 
jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CMS/LP/21/PT/01/062  100 Nos. Motor Tyres 1100 X 
20 16 PLY 

57,000.00 1,000.00 17-02-2022
gp.g. 1.30 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 
Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy 
jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij 
fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> 
xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth 
my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL 
Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 
Ie;J (5) tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 
KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tp;iykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; 
mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; 
gpd; 2022 [dthp 28Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd 
Neuj;jpy; %Lk; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 
rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; 
nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 
jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; %Lk; 
Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 
midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>
toq;fy;fs; gphpT>
,yq;if JiwKf mjpfhu rig>
,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

njhiyNgrp vz;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638 
njhiyefy; ,y. 2381652> 2470443

gd;dy gpuNjr rig

gd;dy gpuNjr rigf;F nrhe;jkhd gd;dy eilghij th;j;jf fl;blj;njhFjp> gd;dy `hpj;j cad 

gy;Nehf;Ff; fl;blk;> fphp cy;y nghJ th;j;jf fl;blj;njhFjpapd; fil miwfSf;fhf Kd; 

nrYj;Jif (Key Money) mbg;gilapy; toq;Ftjw;fhf vd;dhy; Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; tpepNahfpj;jy; - 2022.02.01 Kjy; 2022.02.14 gp.g.2.00 tiu

Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; - 2022.02.15 gp.g.2.00 tiu 

Nfs;tpfs; jpwj;jy;     -  2022.02.15 gp.g.2.00 ,w;F gpuNjr rig jiyikafj;jpy; 

eilngWk;.

ml;ltizapy; jug;gl;Ls;sthW Fwpj;j Nfs;tp gpd;dh; njhif kw;Wk; &.1000.00 tpz;zg;gg;gbtf; 

fl;lzj;ij nrYj;jp xt;nthU fil miwf;Fk; ,t; mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;Sk; Nfs;tpg; 

gj;jpuj;jpd; %yk; Nfs;tpfis rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. ,jw;fhf fhNrhiyfs; Vw;fg;glkhl;lhJ.

fPNo ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;sthW Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; ,U gpujpfSld; 

tpepNahfpf;fg;gLtJld; mg;gpujpfs; ,uz;Lk; %yg;gpujp  kw;Wk; ,uz;lhk; gpujpnad NtWNtW 

ciwfspy; ,l;L mt; ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 'th;j;jf fl;blj;jpd; ngah;" > 'fil 

miw ,yf;fk;" vdf; Fwpg;gpl;L jiyth;> gd;dy gpuNjr rig> gd;dy vd;w Kfthpf;Fg; 

gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; my;yJ ,t; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

cs;splyhk;. 

,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fs;> gd;dy gpuNjr rig jiyikafj;jpy; my;yJ fPo;f;fhZk; njh.Ng 

,yf;fq;fspy; mYtyf Neuq;fspy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

njh.Ng ,y: 037-2246069/037-2246442
2022.01.25 Mk; jpfjp

gd;dy gpuNjr rig jiyikafj;jpy;

ml;ltiz

01.  gd;dy g]; epiya tshfj;jpy; eilghij fil th;j;jf fl;blj;njhFjp (gd;dy cg mYtyfk;) 

fil 
miw ,y

tpahghu 
];jyj;jpy; 

rJumb msT

Fiwe;jgl;r Kw;nfhLg;gdT 
(Keymoney) njhif &.rjk;

Nfs;tpg; 
gbtf; 
fl;lzk; 
(&.rjk;)

kPsspf;fg; gLk; 
Nfs;tp itg;G 

(&.rjk;)

khjhe;j 
thlif 
(&.rjk;)

06 44.34 150>000.00 1000.00 12>000.00 1>500.00

07 44.34 150>000.00 1000.00 12>000.00 1>500.00

10 44.34 150>000.00 1000.00 12>000.00 1>500.00

11 44.34 150>000.00 1000.00 12>000.00 1>500.00

13 44.34 150>000.00 1000.00 12>000.00 1>500.00

15 44.34 150>000.00 1000.00 12>000.00 1>500.00

26 44.34 150>000.00 1000.00 12>000.00 1>500.00

02. gd;dy `hpj;j cad gy;Nehf;Ff; fl;blk; (gd;dy cg mYtyfk;)

nrhj;J tpguk;
Fiwe;jgl;r Kd; 

nfhLg;gdT (Keymoney) 
njhif &.rjk;

Nfs;tpg; 
gbtf; 
fl;lzk; 
(&.rjk;)

kPsspf;fg; gLk; 
Nfs;tp itg;G 

(&.rjk;)

khjhe;j 
thlif 
(&.rjk;)

gd;dy `hpj;j cad 
gy;Nehf;Ff; fl;blk;

1>332>000.00 1000.00 66>600.00 37>000.00

      03. fphpcy;y Nuhay; rpl;b th;j;jf fl;blj;njhFjp (fkd;fy;y cg mYtyfk;)

fil miw 
,y

Fiwe;jgl;r Kw;nfhLg;gdT 
(Keymoney) njhif &.rjk;

Nfs;tpg; gbtf; 
fl;lzk; (&.rjk;)

kPsspf;fg; gLk; 
Nfs;tp itg;G 

(&.rjk;)

khjhe;j thlif 
(&.rjk;)

15 198>000.00 1000.00 15>840.00 5>500.00

20 198>000.00 1000.00 15>840.00 5>500.00

ngWif mwptpj;jy;

vy;.vk;.v];.Nf.uQ;rpj; yq;rfhu
jiyth;
gpuNjr rig> gd;dy
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b[pl;ly; njhopy;El;g kw;Wk; njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp
,uh[hq;f mikr;R

ifj;njhopy; njhopy;El;g epWtdk; (ifnjhep)
ghJfhg;G Nritf;fhd tpiykD mwptpj;jy; - SUP/SD/22/09

2022/2023 Mz;LfSf;fhf nfhOk;G-07> ngsj;jhNyhf;f khtj;ij 363 vd;w ,yf;fj;jpYk; 

khyNg> jyhN`d> `y;guht fhh;ld;]; 503 V vd;w ,yf;fq;fspYs;s  ifj;njhopy; 

njhopy;El;gtpay; epWtd ,lg;gug;GfSf;F ghJfhg;G Nritia 24 kzp NeuKk; guhkhpg;gjw;fhf 

ghJfhg;G mikr;R/gpuNjr nrayfj;Jld; gjpT ngw;w ghJfhg;G Nrit epWtdq;fspypUe;J 

fPNo ifnahg;gkpl;lthpdhy; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

njhpT nra;ag;gl;l Nrit toq;Feh;fs; ifnjhep ,dhy; jpl;ltl;lkhf Fwpg;gpl;Ls;s 

fhyg;gFjpf;F ifnjhep cld; xg;ge;jnkhd;wpy; ifr;rhj;jpLkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;wdh;. 

midj;J jFjpAs;s tpiykDf;fSk; 180>000 &gh (xU ,yl;rj;J vz;gjpdhapuk; &gh khj;jpuk;) 

ngWkjpahd tpiykDg;gpizAlDk; ifj;njhopy; njhopy;El;gtpay; epWtd gzpg;ghsh; 

ehafj;jpd; ngahpy; nrYj;jf;$baJk; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fgl;lJk; th;j;jf 

tq;fpnahd;wpypUe;J ngwg;gl;l epge;jidaw;w cj;juthjj;JlDk; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

6>500 &ghit kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf nrYj;jpa gpd;dh;> khyNg> jyhN`d> `y;guht 

fhh;ld;];> 503V vd;w ,yf;fj;jpYs;s ifnjhep toq;fy;fs; gphptpy; epakkhf;fg;gl;l 

tpiykDf;Nfhuy; MtzkhdJ itf;fg;gl;Ls;sJ. kPsspf;fg;glhj njhifahdJ ,yq;if 

tq;fpapd; VjhtnjhU fpisapy; tuT itf;fg;gl;L tq;fpj; Jz;lhdJ khyNgapYs;s ifnjhep 

epjpg; gphptpy; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

 fzf;fpd; ngah;  - ifj;njhopy; njhopy;El;gtpay; epWtdk;.

 tq;fp kw;Wk; fpis - ,yq;if tq;fp> nlhhpq;ld;

 fzf;fpyf;fk; - 2323303

 Fwpg;gPL ,yf;fk; - SUP/SD/22/09
Nfs;tpg; gbtq;fs; 2022.01.27 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.02.17 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 10 

kzpf;Fk; gp.g. 3 kzpf;Fkpilapy; toq;fg;gLk;. 

G+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; 2022.02.18 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F 

my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; 

my;yJ khyNg> jyhN`d> `y;guht fhh;ld;];> 503V vd;w ,yf;fj;jpYs;s ifj;njhopy; 

njhopy;El;gtpay; epWtd kdpj tsg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; 

Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

Security Services – SUP/SD/22/09  vd Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

tpiykDf;fis %ba gpd;dh; cldbahfNt khyNg> jyhN`d> `y;guht fhh;ld;];> 503V 

vd;w ,yf;fj;jpYs;s ifj;njhopy; njhopy;El;gtpay; epWtdj;jpy; Neubahf rKfkspj;jpUf;Fk; 

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

xg;ge;jkhdJ Ie;J kpy;ypad &ghtpw;F Nkw;gbd;> 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpy; tpjpf;fg;gl;lthW nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplkpUe;J ngw;Wf; nfhz;l 

nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s gjpthdJ rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

js tp[aq;fs; kw;Wk; Nkyjpf tpguq;fSf;F jaT nra;J toq;fy; gphpTld; njhlh;G 

nfhs;sTk;. (njhiyNgrp: 0112797314/0112797315)
ifnjhep ,d; toq;fy; gphptpy; ghPl;rpg;gjw;fhf njhlh;G Mtzq;fs; ,ytrkhf itf;fg;gl;Ls;sd.

ngWif FOtpd; jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;. 

jiyth;>  

jpizf;fs ngWiff; FO (cah; kl;lk;)>

ifj;njhopy; njhopy;El;gtpay; epWtdk;>

,y. 503V> `y;guht fhh;ld;];> jyhN`d> khyNg.

,yq;if jphpNgh\ ypkpll;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;if jphpNgh\ ypkpll;bw;F HPLC ju ePUf;fhf Photodiode Array, Fluorescence 
Detector, Auto sampler rfpjk; ePH; Rj;jpfhpg;G KiwikAld; HPLC I toq;Fjy;> 

epWTjy;> ghPl;rpj;jy;> eilKiwg;gLj;Jjy; kw;Wk; guhkhpj;jy;

1.  ,yq;if jphpNgh\ ypkpll;bw;F HPLC ju ePUf;fhf Photodiode Array, Fluorescence 
Detector, Auto sampler rfpjk; ePH; Rj;jpfhpg;G KiwikAld; HPLC I toq;Fjy;> 
epWTjy;> ghPl;rpj;jy;> eilKiwg;gLj;Jjy; kw;Wk; guhkhpj;jYf;fhf jFjp kw;Wk; 
jifikAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiypkDf;fis 
epWtdj;jpd; ngWiff; FOj;jiyth; miof;fpd;whh;. 

2.  Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw Clhf> tpiykDr; 
nraw;ghlhdJ Nkw;nfhs;sg;gLk;.

3.  xg;ge;jj;ij ifaspf;fg; ngWtjw;fhd jifikiag; ngWtjw;F xg;ge;jjhuh; 
mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; cs;thq;fg;glhjtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; 
2007,d; 7Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; gpufhuk; $l;bizf;fg;gl;bUj;jy; 
Ntz;Lk;.

4.  MHtq;fhl;Lk; tpiykDjhuh;fs; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kw;Wk; gp.g. 3.00 
kzpf;fpilNa [h-vy> fg;Gtj;j> j.ng. ,y. 17> ePh;nfhOk;G tPjp> ,yq;if jphpNgh\ 
ypkpll;bd; rpNu\;l KfhikahshplkpUe;J Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

5.  MHtq;fhl;Lk; tpiykDjhuh;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F  nghJ xg;ge;jq;fs; 
gjpthshpdhy; toq;fg;gLk; PCA3 rfpjk;; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 5>000.00 &gh 
nuhf;fg; gzj;ijAk; vOj;J %ykhd Ntz;LNfhs; xd;iwAk; nra;tjd; Nghpy; 2022-
02-15Mk; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp 
tiuapy; ,yq;if jphpNgh\ ypkpll;bd; ngWifg; gphptpypUe;J Mq;fpy nkhopapyhd 
KOikahd tpiykD Mtzq;fspd; njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;.

6.  tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;Fk; ,Wjp ehs; Kjy; 91 ehl;fSf;F tpiykDf;fs; 
nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. (2022-02-17Mk; jpfjp Kjy; 2022-05-19Mk; jpfjp tiu)

7.  tpiykDf;fs; 2022-02-17Mk; jpfjp gp. g. 2.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;dh; 
gpd;tUk; Kfthpf;F xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. midj;J tpiykDf;fSlDk; 
225>000.00 ,yq;if &gh njhiff;F tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;Fk; ,Wjp ehs; Kjy; 
119 ehl;fs; tiuapy; (2022-02-17Mk; jpfjp Kjy; 2022-06-16Mk; jpfjp tiu) 
nry;YgbahFk; ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf tq;fpahy; 
toq;fg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

8.  gpe;jpa tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. Nkw;Fwpg;gplg;gl;l Neuj;jpy; (2022-02-17Mk; 
jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F) tpiykDjhuh;fspd; mjpfhuk; toq;fg;gl;l gpujpepjpfs; 
Kd;dpiyapy; gpd;tUk; Kfthpapy; cldbahf tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l KfthpahdJ:

jiytH>
fPo;;epiy ngWiff;; FO>
,yq;if jphpNgh\ ypkpll;>
j. ng. 17> ePHnfhOk;G tPjp> fg;Gtj;j> [h-vy.
011-2236588> 011-2237418

Nky; khfhz Rw;Wyhr; rig
Nky; khfhz Rw;Wyhr; rigapdhy; ntspaplg;gl;l mNkrpd; ,yq;if rQ;rpifia 

kPz;Lk; gjpg;gpLtjw;Fj; Njitahd gpd;tUk; Nritfspw;fhf jifikAs;s egh;fsplkpUe;J  

tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. tpz;zg;gg;gbtq;fis Rw;Wyhr; rigapd; mYtyfj;jpy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

tpz;zg;gq;fis 2022.02.15 Mk; jpfjpf;F Kd;dh; mYtyf Neuq;fspy;> Nky; khfhz 

rigf; fl;blj; njhFjp> 8Mk; khb> ,yf;fk; 204> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> 

gj;juKy;y vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj;jghypy; my;yJ Neubahf  xg;gilf;fyhk;. 

(epge;jidfSf;F cl;gl;lJ)

njhlh; 

,y
Nritfs;

01 gjpg;ghrphpah;

02 fpugpf; eph;khzpg;ghsh;fs;

03 ,izajs Nkk;ghl;lhsh;fs;

04 tpw;gid mYtyh;fs;

05 Fhpah; epWtdnkhd;W

06

mNkrpd; ,yq;if rQ;rpif mr;Rtyaj;jpw;F Nkyjpfkhf ,izajs 

rQ;rpifnahd;W (E-VERSION) ntspapLtjw;fhf fzzp nkd;nghUs; 

ty;Yeh; xUth;

07 rQ;rpifia mr;rpLtjw;fhd mr;rfk; xd;W

Nkyjpf tpguq;fspw;fhf> 0112092688 ftpe;J ngNuuh - cjtp Kfhikahsiu 

(Ntiyehl;fspy; khj;jpuk;) miof;fTk;.

jiyth;

Rw;Wyhr; rig

Nky; khfhzk; 

,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf 

mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; NfhUfpwhh;.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah; Nfs;tpg; 
gpizj; 
njhif 
(&gh)

Mtzf; 
fl;lzk; (VAT 

cs;slf; 
fg;gl;L;s;sJ)

KbTWj;jy; 
jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CES/FP/05/PT/6262(MP) 52 Nos. Main Hoist Wire Ropes for SHI RTG Cranes 
at ECT

63,000.00 1,000.00 24-02-2022
K.g. 10.00 kzp

CES/FP/06/PT/6263(EL) 06 Nos. Geared Torque Motors for Transfer Cranes 
at JCT and ECT 

30,000.00 1,000.00 24-02-2022
K.g. 10.00 kzp

CES/FP/03/PT/6265(EL) 1000 Nos. Carbon Brushes for Hoist Motors and 
Main Generators of Transfer Cranes 

120,000.00 3,500.00 03-03-2022
K.g. 10.00 kzp

CES/FP/04/PT/6266(EL) 25 Nos. Mul   Speed Relays for JCT Transfer Cranes 38,000.00 1,000.00 03-03-2022
K.g. 10.00 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; 
vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  
xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> 
cg KftuhfNth> xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth 
my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL Kiwahfg; g+h;j;jp 
nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ Ie;J (5) tUlq;fs; 
<Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd KfhikahshplkpUe;J 
ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tp;iykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; gpd; 2022 [dthp 
28Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd Neuj;jpy; %Lk; jpfjpf;F Kjy; ehs; 
tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; 
KOikahd njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; 
tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; %Lk; Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; 
tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; 
gpiznahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>
toq;fy;fs; gphpT>
,yq;if JiwKf mjpfhu rig>
,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

njhiyNgrp vz;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638 
njhiyefy; ,y. 2381652> 2470443

,yq;if JiwKf mjpfhu rig
tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis ,yq;if 

JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; NfhUfpwhh;.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah; Nfs;tpg; 
gpizj; 
njhif 
(&gh)

Mtzf; 
fl;lzk; (VAT 

cs;slf; 
fg;gl;L;s;sJ)

KbTWj;jy; jpfjp 
kw;Wk; Neuk;

CMS/LP/21/PT/13/061 Trolley Wheel Side Roller for ZPMC RTG 
at JCT – 32 Nos

32,000.00 1,000.00 17-02-2022
gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/PT/09/062 02 Nos. Rotary Actuator for RAM 
Spreaders at JCT

20,000.00 1,000.00 17-02-2022
gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/PT/16/057 Engine Spares for Terberg Terminal 
Tractors 

80,000.00 1,000.00 18-02-2022
gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/PT/10/062 Spare Parts for UD Nissan PF6/PF6TA 
Engines 

30,000.00 1,000.00 18-02-2022
gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/PT/16/058 Assembly Injector for Cummins NTA 
855 Engine 

16,000.00 1,000.00 21-02-2022
gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/PT/07/056 18060 Liters Hydro Oil 68 Lanka 53,000.00 1,000.00 21-02-2022
gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/PT/08/056 Spares for UD Nissan Engine Fi  ed with 
UD Nissan Prime Movers 

80,000.00 1,000.00 22-02-2022
gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/PT/09/055 05 Nos. Radiators for Cummins NTA 855 
Engines 

20,000.00 1,000.00 22-02-2022
gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/PT/07/057 UD Nissan Engine Fi  ed with UD Nissan 
Prime Movers 

55,000.00 1,000.00 22-02-2022
gp.g. 1.30 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; 

vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; 

nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; 

xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; 

ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb 

Ntz;lg;gLtNjhL Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ Ie;J (5) tUlq;fs; 

<Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd KfhikahshplkpUe;J 

ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tp;iykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; gpd; 2022 [dthp 

28Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd Neuj;jpy; %Lk; jpfjpf;F Kjy; 

ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD 

Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; 

tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; %Lk; Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; 

tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; 

gpiznahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKf mjpfhu rig>

,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

njhiyNgrp vz;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638 

njhiyefy; ,y. 2381652> 2470443



ஊவா மாகாண அணி வவற்றி 

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஜனவரி மா்தம 27ம திைதி விோழக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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2022 ஜனவரி 27 விோழக்கிழகம

அவுஸ்திரேலியா வ�ாடருககான 
இலங்க அணி அறிவிப்பு

இலங்கை கிரிக்கைட் அணியின் 
சிரேஷ்ட சுழல் பந்துவீச்சு சகைலது்ை 
வீேரகைளில் ஒருவோன டில்ருவன் 
்பரேோ, சரவரேச கிரிக்கைட்டிலிருந்து 
ஓய்வு்பறுவது குறித்து இலங்கை 
கிரிக்கைட்டி்டம்  அறிவித்துள்ார.

இலங்கை கிரிக்கைட் நி்ைரவற்று 
அதிகைாரி அஷலி டி சில்வாவுககு, மின்-
னஞசல் மூலம் ேனது ஓய்வு முடி்வ 
அறிவித்துள்ார என இலங்கை கிரிக-
்கைட் ்வளியிட்டுள  ் அறிக்கையில் 
்ேரிவிககைபபட்டுள்து.

39 வயோன டில்ருவன் ்பரேோ, 
இலங்கைககைாகை 43 ்்டஸ்ட், 13 
ஒருநாள மற்றும் 3 20ககு 20 ரபாட்டிகை-
ளில் வி்்யாடியுள்ார.

இலங்கை கிரிக்கைட் அணியின் 
முன்னணி ்்டஸ்ட் பந்துவீச்சா்ோகை 
வலம்வந்ே அவர, ்்டஸ்ட் கிரிக்கைட்-
டில் 161 விக்கைட்டுகை்  ் வீழ்த்தி-
யுள்ார.

‘நான் இன்னும் சிறிது கைாலம் உளளூர 
கிரிக்கைட் ரபாட்டிகைளில் வி்்யாடு-
ரவன். ஆனால், எனது சரவரேச கிரிக-

்கைட் வாழ்க்கைககு வி்்ட்கைாடுபபது 
இதுோன் சரியான ரநேம் என்று நான் 
நி்னககிரைன். வி்்யாட்டில் சில 
சிைந்ே வீேரகைளு்டன் வி்்யாடும் 
பாககியமும் மரியா்ேயும் எனககு 
கி்்டத்துள்து, அரு்மயான நி்ன-
வுகைளு்டனும் மகிழ்ச்சி நி்ைந்ே இேயத்-
து்டனும் நான் சரவரேச கிரிக்கைட்டி 
வாழ்க்கைகைககு வி்்ட்கைாடுககிரைன்‘ 
என்று தில்ருவான் குறிபபிட்டுள்ார.

சரவரேச அேஙகில் நாட்டிற்கு 
ஆற்றிய ரச்வ்யத் ேவிே, உளளூர 
கிரிக்கைட் அேஙகிலும் டில்ருவன் 
்பரேோ பல மகைத்ோன சாே்னகை்் 
நிகைழ்த்தியுள்ார. இதில் 200 ககும் 
ரமற்பட்்ட முேல்ேேப ரபாட்டிகைளில் 
வி்்யாடியுள  ் அவர 808 முேல்-
ேே விக்கைட்டுகை்  ் எடுத்துள்்ம 
குறிபபி்டத்ேககைது.

இலங்கைககைாகை ்்டஸ்ட் ரபாட்டிகை-
ளில் அதிகை விக்கைட்டுகை்  ்வீழ்த்திய 
வீேரகைளில் ஐந்ோவது இ்டத்தில் டில்ரு-
வன் ்பரேோ உள்்ம மற்று்மாரு 
சிைபபம்சமாகும்.

சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்து
டில்ரு்வன் ்ெதேோ ஓய்வு 

இலங்கை கைால்பந்து சம்ரம்னத்தி-
னால் ஏற்பாடு ்சய்யபபட்டுள  ்மாகைாண 
அணிகைளுககு இ்்டயிலான சுேந்திேக 
கிணண கைால்பந்து லீக சுற்றுத் ்ோ்டரின் 
முேல் ்வற்றி்ய ஊவா மாகைாண அணி 
பதிவு ் சய்துள்து.

சுற்றுத் ்ோ்டரின் ஆேம்பப ரபாட்டி 
ரநற்றுமுன்தினம் (25) மா்ல குருனா-
கை்ல மாலிகைாபிடிய அேஙகைத்தில் இ்டம்-
்பற்ைது. இந்ேப ரபாட்டியில் கிழககு 
மற்றும் மத்திய மாகைாண அணிகைள 
ரமாதின.

 பின்னர இேவு இ்டம்்பற்ை ்ோ்டருக-
கைான ஆேம்ப நிகைழ்வுகைளின் பின்னர ் சாந்ே 
்மோன அணியான ேஜேட்்ட மற்றும் 
ஊாவா மாகைாண அணிகைள ரமாதின.

கிழககு எதிர மத்தி
இவ்விரு அணிகைளும் ரபாட்டியின் 

ஆேம்பம் முேல் சம பலத்து்டன் ரமாதிக 
்கைாண்டன. எனினும், இேணடு பாதிகைளி-
லும் எந்ே அணி வீேரகை்ாலும் ரகைால்கைள 
்பைபப்டா்மயினால் ஆட்்டம் ரகைால்கைள 
இன்றி சமநி்லயில் நி்ைவுற்ைது.

கிழககு மாகைாண அணி ேமது அடுத்ே 
ரபாட்டியில் ேஜே்டட்்ட அணி்யயும் 
மத்திய மாகைாண அணி அடுத்ே ரபாட்டி-
யில் ரமல் மாகைாண அணி்யயும் எதிர-
்கைாள்வுள்ன.

ேஜேட்்ட எதிர ஊவா
ஆேம்ப நிகைழ்வுகைளின் பின்னர மின்்னா-

ளியின் கீழ் இ்டம்்பற்ை இந்ேப ரபாட்டி-
யின் 10ஆவது நிமி்டத்தில் ஊவா அணிககு 
எதிேணியின் ரகைால் எல்்லககு ் வளியில் 
்வத்து கி்்டத்ே பிரீ கிக வாய்ப்ப 19 
வயதின்கீழ் வீேர பிோஸ் ஸஹீர ்பற்ைார. 
ேடுபபுககைளுககு மத்தியில் ரகைாலின் இ்டது 
பககைத்தினால் பந்்ே ்சலுத்திய பிோஸ் 
ரபாட்டியினதும் ்ோ்டரினதும் முேல் 
ரகைா்லப பதிவு ் சய்ோர.

அேன் பின்னர ரபாட்டியின் முழு ரநேம் 
முடியும் வ்ேயில் எந்ே்வாரு ரகைாலும் 
்பைபப்டாே நி்லயில் ஊவா மாகைாண 
அணி 1-–0 என்ை ரகைால்கைள கைணககில் ேஜே்ட 
அணி்ய வீழ்த்தி ்வற்றியு்டன் ்ோ்ட்ே 
ஆேம்பம் ் சய்ேது.

ஊவா மாகைாண அணி ேமது அடுத்ே 
ரபாட்டியில் வ்ட மாகைாணத்திற்கு எதிோகை 
வி்்யா்டவுள்து.

வி்்யாட்டுத்து்ை அ்மச்சர நாமல் 
ோஜபக்ஷவின் வி்்யாட்டுக ்கைாள்கை-
கைளுககிணஙகை ஏற்பாடு ்சய்யபபட்டுள் 
மாகைாணஙகைளுககி்்டயிலான சுேந்தி-
ேககிணணம் உ்ேபந்ோட்்டச்சுற்றுப 
ரபாட்டி கை்டந்ே 25ம் திகைதி குருநாகைல் மாளி-
கைாபிட்டிய ்மோனத்தில் ஆேம்பமானது. 
இலங்கை முழுவ்ேயும் பிேதிநிதித்துவப-
படுத்தும் வ்கையில் முேல் ே்ட்வயாகை 
மாகைாணஙகைளுககி்்டயில் இபரபாட்டித் 
்ோ்டர ஏற்பாடு ்சய்யபபட்டுள்்ம 
குறிபபி்டத்ேககைது. இேன் முேல் ரபாட்டி 

கை்டந்ே 25ம் திகைதி கிழககு மற்றும் மத்திய 
மாகைாணஙகைளுககி்்டயிலான ரபாட்டி 
மாளிகைாபிட்டிய ்மோனத்தில் ந்்ட்பற்-
ைது.

உ்ேபந்ோட்்ட சம்ரம்த்தின் ே்லவர 
ஜஸ்வர உமரின் ஒருஙகி்ணபபில் நாடு 
முழுவதும் உள  ் அ்னத்து கிோமிய 
பகுதிகை்்யும் பிேதிநிதித்துவபபடுத்தும் 
எட்டு மாகைாணஙகைளின் அணிகைள இச்சுற்-
றுப ரபாட்டியில் கைலந்து ் கைாளகின்ைன.

வ்டரமல் மற்றும் வ்டமத்திய மாகைா-
ணஙகைள ஒரே ஆணியாகை வி்்யாடி வரு-
வது்டன் ேஜேட்்ட உ்ேபந்ோட்்ட அணி 
என ்பயரி்டபபட்டு ே்ல்மப பயிற்-
சியா்ோகை ோஜமணி ரேவசகைாயகைத்தி்டம் 
்கையளிககைபபட்டுள்து. இவ்வணியு்ட-
னான முேல் ரபாட்டி குருநாகைல் மாளிகைா-
பிட்டிய ்மோனத்தில் கை்டந்ே 25ம் திகைதி 
இேவு ந்்ட்பற்ைது. இதில் எம். எம்.எம். 
ஹம்சா பிேோன பயிற்சிவிபபா்ோகைக கை்ட-

்மயாற்றும் ஊவா மாகைாண அணியு்டன் 
ரமாதியது.

ரநற்று 26ம் திகைதி ந்்ட்பற்ை ரபாட்டி-
யில் மா்ல 3 மணிககு ேத்னம் ்ஜஸ்மின் 
பிேோன பயிற்றுவிபபா்ோகைக கை்ட்மயாற்-
றும் வ்ட மாகைாணமும் எம். எம். ேகுமான் 
பயிற்சியா்ோகைக கை்ட்மயாற்றும் சபேகை-
முவ மாகைாணமும் கை்த்தில் இைஙகியது. 
ரநற்றுமுன்தினம் மா்ல 7.30ககு மின்-
்னாளியில் ந்்ட்பற்ை ரபாட்டியில் சுமித் 
வல்்பாலவின் பயிற்சியின் கீழ் ரமல்மா-
கைாண அணியும், ஸ்ரீேத்னகுமாே பயிற்சியா-
்ோகைக கை்ட்மயாற்றும் ்ேன் மாகைாண-
மும் ரமாதின.

இநே எட்டு மாகைாணஙகைளும் ரபாட்டியி-
டும் அணிகைளில் அந்ேந்ேப பிேரேசத்தில் 
வி்்யாடும் ரேசிய அணி வீேரகைள கைட்்டா-
யமாகை வி்்யா்ட ரவணடும் என்ை நிபந்ே-
்னயு்டன் வ்ரந்து வரும் உ்ேபந்ோட்்ட 
வீேரகைளுககும் அவரகைள இருககும் பிேரே-

சஙகைளில் உள  ் அணிகைளில் இ்ணத்துக 
்கைாள்பபட்டுள்னர.

இலங்கை மாகைாண உ்ேபந்ோட்்டக 
கிணணப ரபாட்டி எட்டு மாகைாணஙகைளில் 
ந்்ட்பைவுள்து்டன் இேண்டாவது 
கைட்்ட மாகைாணப ரபாட்டி எதிரவரும் 29ம் 
30ம் திகைதிகைளில் யாழ். மாவட்்டத்தின் 
து்ேயபபா ்மோனத்திலும், அரியா்ல 
்மோனத்திலும் ந்்ட்பைவுள்து.

மூன்ைாம் கைட்்டம் திருரகைாணம்ல 
்மோனத்திலும், மட்்டககை்பபு ்வபர 
்மோனத்திலும் எதிரவரும் ்பபபேவரி 
மாேம் 2ம், 3ம் திகைதிகைளில் ந்்ட்பைவுள-
்ன. உ்ேபந்ோட்்டத் ்ோ்டரின் நான்-
கைாவது கைட்்டம் ்பபேவரி மாேம் 6ம் 7ம் 
திகைதிகைளில் பது்  ் வின்சன்ட் ்டயஸ் 
்மோனத்தில் ந்்ட்பறும். 5ம் கைட்்டப 
ரபாட்டிகைள அடுத்ே மாேம் 10ம், 11ம் 
திகைதிகைளில் கைணடி ரபாகைம்பே ்மோனம் 
மற்றும் நாவலபபிட்டி ஜயதிலககை வி் -்

யாட்டு ்மோனத்திலும் ந்்ட்பை ஏற்பா-
்டாகியுள்து.

ஆைாவது கைட்்டப ரபாட்டிகைள அடுத்ே 
மாேம் 14ம் 15ம் திகைதிகைளில் கைாலி, 
மாத்ே்ை ்மோனஙகைளில் ந்்ட்பைவுள-
்து. 7வது கைட்்டப ரபாட்டிகைள ்பபேவரி 
மாேம் 18ம், 19ம் திகைதிகைளில் ரகைகைா்ல 
்பாது வி்்யாட்டு ்மோனத்திலும், 
இேத்தினபுரி சீவலி ்மோனத்திலும் ந்்ட-
்பைவுள்ன. அ்ேயிறுதி ஆட்்டஙகைள 
அடுத்ே மாேம் 22ம், 25ம் திகைதிகைளில் ந்்ட-
்பைவுள்து்டன், இறுதிப ரபாட்டி ்பப-
ேவரி 28ம் திகைதி திஙகைட்கிழ்ம ந்்ட்பை 
ஏற்பா்டாகியுள்ன. அ்ேயிறுதி, இறுதிப 
ரபாட்டிகைள ந்்ட்பறும் இ்டஙகைளும் 
்மோனஙகைளும் பின்பு அறிவிககைபப்ட-
வுள்து.

அ்னத்து அணிகைளுககும் ்பாறுபபா-
்ரகை்ாகை இலங்கை உ்ேபந்ோட்்ட சம்-
ரம்னம் ஒருவ்ே நியமித்துள்து. ரமல்-

மாகைாண அணியின் ் பாறுபபா்ோகை பிேதி 
்பாலிஸ் மாஅதிபர ரகை. பி. பி. பத்திேண, 
மத்திய மாகைாணம் ேஞசித் ்ோட்ரிரகைா, 
வ்ட மாகைாணம் சி. ஆரரனால்ட், ்ேன்-
மாகைாணம் சிரேஷ்ட ்பாலிஸ் அதிகைாரி 
தில்்ான் நாகைஹவத்ே ஆகிரயார அணிகை-
ளின் ்பாறுபபா்ரகை்ாகை நியமிககைபபட்-
டுள்னர.

கிழககு மாகைாணத்துககுப ்பாறுபபா -்
ோகை உ்ேபந்ோட்்ட சம்ரம்னத்தின் உப 
்சயலா்ர அபதுல் மனாப, சபேகைமுவ 
மாகைாண ்பாறுபபா்ோகை சம்ரம்னத்-
தின் ்சயலா்ர பிேதி ்பாலிஸ் மாஅ-
திபர உபாலி ரஹவரகை, வ்டரமல், வ்ட-
மத்திய மாகைாண அணிககு பாோளுமன்ை 
உறுபபினர உதித்ே பிரேமேத்ன, சிரேஷ்ட 
்பாலிஸ் அதிகைாரி ரகை. டி. சந்ேபால ஆகி-
ரயாரும் நியமிககைபபட்டுள்னர.

இேற்கி்்டயில் இத்்ோ்டரில் 
இலங்கை உ்ேபந்ோட்்ட ஜாம்பவான்-
கை்ான ரூமி பகீர அலி மற்றும் ்மாஹம்-
மட் ரூமி ஆகிரயார பயிற்சி அளிககும் 
அணிகைள ரநருககு ரநர ரமாேவுள்து. 
ரூமி பகீர அலி மத்திய மாகைாண அணியின-
தும், ்மாஹம்மட் ரூமி கிழககு மாகைாண 
அணியினதும் பயிற்சியா்ரகை்ாகை உ்ே-
பந்ோட்்ட சம்ரம்னம் நியமித்துள்து.

ரேசிய அணி்யப பிேதிநித்தித்துவபப-
டுத்திய வீேோன பகீர அலி பல சந்ேரபபஙகை-
ளில் இலங்கை உ்ேபந்ோட்்ட அணியின் 
பிேோன பயிற்சியா்ோகை கை்ட்மயாற்றி-
யுள்ார. இவர மா்லதீவு, பஙகை்ாரேஷ 
மற்றும் இந்திய முேல்ேே உ்ேபந்ோட்்ட 
அணிகைளுககு பயிற்சி அளித்துள  ் அனு-
பவமிககை பயிற்சியா்ோவார. உ்ேபந்-
ோட்்டத்்ே விரும்பும் நாவலபபட்டி, 
கைம்ப்், கைணடி, நுவ்ேலிய பகுதிகைளி-
லுள  ்சிைந்ே வீேரகைள அ்டஙகிய அணிககு 
பயிற்சியா்ோகை பகீர அலி நியமிககைபபட்-
டுள்ார.

குறுகிய கைாலத்தில் பிேோன உ்ேபந்-
ோட்்டச்சம்பியன் கிணணத்்ேக ்கைபபற்-
றிய ்கைாழும்பு உ்ேபந்ோட்்ட கைழகைத்தின் 
பயிற்சிவிபபா்ர ்மாஹம்மட் ரூமி. 
இவர ்கைாழும்பு சாஹிோ கைல்லூரியின் 
ப்ழய மாணவோவார. இவர இலங்கை 
ரேசிய அணி்ய பிேதிநிதித்துவபபடுத்தி 
சிைபபாகை வி்்யாடியுள்ார. ரமலும் 
்பாலிஸ் வி்்யாட்டுககைழகைம், விமா-
னபப்்ட வி்்யாட்டுககைழகைஙகைளிலும் 
முககிய வீேோகை வி்்யாடியுள  ் இவர 
கை்்டசியாகை மா்லதீவில் ந்்ட்பற்ை 
்ேன்னாசிய உ்ேபந்ோட்்ட சம்பியன் 
கிணண சுற்றுபரபாட்டியில் உேவி பயிற்சி-
யா்ோகைக கை்ட்மயாற்றியிருந்ோர.

அவுஸ்திரேலியாவுககு எதிோகை 
ந்்ட்பைவுள  ் 5 ரபாட்டிகைள 
்கைாண்ட 20ககு20 ்ோ்டருககைான 20 
ரபர்கைாண்ட அணி்ய இலங்கை 
கிரிக்கைட்  அறிவித்துள்து.

அறிவிககைபபட்டுள  ் இந்ே 
குழாத்தில் கை்்டசியாகை ந்்ட்பற்ை 
20ககு20 உலகைககிணணத்திலிருந்து 
சில முககியமான மாற்ைஙகைள ரமற்-
்கைாள்பபட்டுள்ன.

அவுஸ்திரேலியாவுககு சுற்றுபபய-
ணம் ரமற்்கைாள்வுள  ்இலங்கை 
அணியில், 20ககு20 உலகைககிணண 
குழாத்தில் இ்டம்பிடித்திருந்ே குசல் 
்பரேோ, உப ே்லவர ேனஞசய டி 
சில்வா, ஓய்்வ அறிவித்து மீணடும் 
ஓய்வு்பறும் முடி்வ திரும்பப-
்பற்றிருந்ே பானுகை ோஜபக்ஷ மற்றும் 
அகில ேனஞசய ஆகிரயாருககும் 
வாய்பபு வழஙகைபப்டவில்்ல.

குசல் ்பரேோ உபா்ே கைாேண-
மாகை அணியிலிருந்து ்வளிரயற்-
ைபபட்டுள  ் நி்லயில், ேனஞசய 
டி சில்வாவுககு பதிலாகை உப ே்ல-
வோகை சரித் அசலஙகை நியமிககைப-
பட்டுள்ார. சரித் அசலஙகை உப 
ே்லவோகை ்சயற்ப்ட, அணியின் 
ே்லவோகை ேசுன் ்ானகை ்ோ்டரந்-
தும் ் சயற்ப்டவுள்ார.

20ககு20 உலகைககிணணத்தில் மிகைச்-
சிைபபாகை பிேகைாசித்திருந்ே பானுகை 
ோஜபக்ஷ உ்டற்ேகுதி்ய நிரூபிககை 
ேவறியோல், அணியிலிருந்து நீககைப-
பட்டுள்ார. இவர 2 கிரலாமீற்ைர 
ஓட்்டத்்ே 09.11 ்சககைன்கைளில் 
நி்ைவு்சய்திருந்ேரோடு, இவரு-

்்டய உ்டற்பருமன் பரிரசாே்ன 
அ்வு  115 ஆகை அதிகைரித்துள்து. 
எனரவ, இவர உ்டற்ேகுதி கைாேண-
மாகை ் ோ்ட்ே ேவைவிட்டுள்ார.

இரேரவ்  ் சில புதிய வீேரகை-
ளுககைான வாய்பபு அவுஸ்திரேலிய 
்ோ்டரில் வழஙகைபபட்டுள்து்டன், 
ே்்டககு முகைங்கைாடுத்து மீணடும் 
திரும்பியுள  ் குசல் ்மணடிஸ் 
மற்றும் ேனுஷகை குணதிலககை 
ஆகிரயார அவுஸ்திரேலிய 
்ோ்டரில் வி்்யாடுவேற்கைான 
வாய்ப்ப ்பற்றுள -்
னர. இதில், குசல் 
் ம ண டி ஸ் 
சி ம் ப ா ப ர வ 
்ோ்டரில் வி் -்
ய ா டி யி ருந் ே து -

்டன், ேனுஷகை குணதிலககை லஙகைா பிரீ-
மியர லீக்கை ்ோ்டரந்து அணியில் 
இ்டம்பிடித்துள்ார.  நிரோ்ன் 
டிக்வல்லவுககு வாய்பபு  வழஙகைப-
ப்டவில்்ல.

புதிய வீேரகை்ாகை ரவகைபபந்துவீச்-
சா்ர நுவான் து்ாே இ்டம்்பற்-
றுள்து்டன், ்கைாவிட்-19 ்ோற்று 
கைாேணமாகை சிம்பாபரவ ்ோ்ட்ே 
ேவைவிட்டிருந்ே ஜனித் லியனரகை 
மற்றும் கைாமில் மிஷோ ஆகிரயார 
ரேசிய அணியின் வாய்ப்ப 
மீணடும் ்பற்றுள்னர. இவரகைளு-
்டன் ரவகைபபந்துவீச்சா்ர ஷிோன் 
்பரனாணர்டா அணியில் இ்ணக-
கைபபட்டுள்து்டன், வி்்யாட்டுத்-
து்ை அ்மச்சரின் அனுமதிககைாகை 

கைாத்திருபபோகை இலங்கை கிரிக்கைட்  
குறிபபிட்டுள்து.

அரேரநேம், லஙகைா பிரீமியர 
லீககில் உபா்ேககு முகைங்கைாடுத்-
திருந்ே வனிந்து ஹஸேஙகை  அவுஸ்-
திரேலிய ்ோ்டருககைான குழாத்தில் 
இ்டம்்பற்றுள்து்டன், 20ககு 
20 உலகைககிணணத்்ோ்ட்ே ேவ-
ைவிட்டிருந்ே ேரமஷ ்மணடிஸ், 
்ஜபரி ்வண்டரரச மற்றும் பிேவீன் 
ஜயவிகேம ஆகிரயார 20ககு20  
்ோ்டரில் இ்டத்்ே ேககை்வத்துக-
்கைாண்டனர.

 இலங்கை மற்றும் அவுஸ்திரே-
லியா அணிகைளுககு இ்்டயிலான 
5 ரபாட்டிகைள ்கைாண்ட 20ககு20 
்ோ்டர அடுத்ே மாேம் 11ம் திகைதி 
ஆேம்பிககைவுள்்ம குறிபபி்டத்-
ேககைது.

இலங்கை அணி 
    ேசுன் ்ானகை (ே்லவர), 

சரித் அசலஙகை (உப ே்லவர), 
அவிஷகை ்பரனாணர்டா, ்பதும் 
நிஸ்ஸஙகை, ேனுஷகை குணதிலககை, 
குசல் ்மணடிஸ், திரனஷ சந்தி-
மால், சாமிககை கைருணாேத்ன, ஜனித் 
லியனரகை, கைமில் மி்ாே, ேரமஷ 
்மணடிஸ், வனிந்து ஹஸேஙகை, 
லஹிரு குமாே, நுவான் து்ாே, துஷ-
மந்ே சமீே, பினுே ்பரனாணர்டா, 
மஹீஷ தீக்ஷன, ்ஜபரி ்வண-
்டரரச, பிேவீன் ஜயவிகேம, ஷிோன் 
்பரனாணர்டா (வி்்யாட்டுத்-
து்ை அ்மச்சரின் அனுமதிககைாகை 
கைாத்திருபபு)

மாகொணஙகெளுககிடையிலான 
சுேந்திேககிணணம் உடேெந்ோட்ை ்ோைர:

க்தல்ே்தாடக்ட கம்தகைகி� ஸ்ேரன்ஜர்ஸ் விக்ளோடடு ைழைத்தினால் ஏற்பாடு 
கெயேப்படடிருந்த இல்� விக்ளோடடுப ே்பாடடிைள ை்டந்த 22, 23ஆம திைதி-
ைளில் கம்தகைகி� க்பாது விக்ளோடடு கம்தானத்தில் இ்டமக்பற்றது. மூன்று 
இல்�ஙை்ளாை பிரிக்ைப்படடு இ்டமக்பற்ற ே்பாடடிைளில் ஸ்ேரன்ஜர்ஸ் நீ� அணி 
கவறறி அணிோை கிண்ணத்க்த சுவீைரித்்தது. ்பரிெளிபபு நிைழ்வின் பிர்தம அதி-
திோை ெமூை ேெவைர் கம்ள�வி முனீர் ஸாதிக் ை�நது கைாண்டார்.

பு்றக்ேைாடக்ட கொஸ்கமறறிக் ெஙைத்தினால் ந்டாத்்தப்பட்ட ஏழுே்பகரக் 
கைாண்ட கிரிக்கைட சுறறுபே்பாடடிோனது எதிர்வரும திஙைடகிழகம ே்பலிேகைா-
க்டயில் நக்டக்ப்றவுள்ளது. இதில் ேைாய எம. அனஸ் மறறும என்.ஆர். கிஙஸ் 
அணிைள ை்ளமி்றஙைவுள்ளன. எம. அனஸ் அணித் ்தக�வர் நி�ந்த க்பேரரா, 
உ்ப ்தக�வர் எம. சி. எம. ஷிோட ்தக�கமயிலும, என். ஆர். கிஙஸ் அணி 
்தக�வர் சித்திக் ்பாய, உம்தக�வர் எம.என்.எம. நபீஸ் ்தக�கமயிலும இப-
ே்பாடடிைள நக்டக்ப்றவுள்ளகம குறிபபி்டத்்தக்ை்தாகும.  (்ப்டம: சு்தத் ம�வீர)

குத்துசண்டையில் தங்கம் வென்ற யுெதியின வீட்டிற்கு
வி்ைநத அ்ைசசர் நாைலின முக்கியஸதர்! 

(புதுககுடியிருபபு விரச்ட நிரூபர)

முல்்லத்தீவு மாவட்்டத்தி்ன ரசரந்ே யுவதி பாகிஸ்ோனில் 
ந்்ட்பற்ை குத்துச்சண்்டயில் ேஙகைம் ்வன்ை ்சய்தி ஊ்ட-
கைஙகைளில் ்வளியான நி்லயில் 25 ம்திகைதி அன்று கைரிபபட்-
்டமுறிபபு புதியநகைர கிோமத்தில்   உள் யுவதியின் வீட்டிற்கு 
வி்்யாட்டுத்து்ை அ்மச்சர நாமல் ோஜபக ்வின் வ்டமா -
கைாண இ்ணபபா்ர மற்றும் நா்டாளுமன்ை உறுபபினர அஙஜன் 
ோமநாேனின் கிளி்நாச்சி மாவட்்ட இ்ணபபா்ர ஆகிரயார 
ரநேடியாகை ்சன்று யுவதியின் ரே்வகைள குறித்து ரகைட்்டறிந்து 
்கைாண்டனர .

கை்டந்ே 18 ம் திகைதி அன்று பாகிஸ்ோனில் பாகிஸ்ோன் மற்றும் 
இலங்கைககு இ்்டயில் ந்்ட்பற்ை 2ஆவது சரவட் குத்துச் -
சண்்ட சம்பியன்ஷிப ரபாட்டியில் 25 வயதுககுட் பட்்ட50- – 
55 கிரலாகிோம் எ்்டப பிரிவில் ரபாட்டியிட்டு முல்்லத்தீவு 
யுவதி கைரணஸ் இந்துகைாரேவி ேஙகைப பேககைத்தி்ன ்பற்றுள -
்ார.
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