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89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021

லேக்ஹவுஸ் ப�ொதுநேப�ணியின் தகவல்

க�ொவிட் க�ொற்றிலிருந்து 
முழுமையொன பொது�ொப்பு கபற பூஸ்டர் 
�டுப்பூசிமய கபற்றுக் க�ொள்ளவும்...

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

'திவிசநகும' அபிவிருத்தி திணைககளத்தின் 29.4 மில-
லியன் ரூபோ நிதியில ஜனோதிபதித் லேரேல கோ�பபகுதி-
யில பஞெோஙகம் அச்சிட்டு பகிர்நேளித்ே குற்றச்ெோட்டின் 
லபரில சேோடரபபட்டிரு்நே ்வழககிலிரு்நது நிதி 
அணமச்ெர பசில ரோஜபக ஷ லநறறு விடுேண�

திவிபெகுை நிதி சைாேடி வழககு:

உயர் நீதிைன்்றம் செற்று தீர்ப்புஎதிர்வரும் ஏபரல மோேம் ்வணர மின் துண்-
டிபபு இடம்சப்றோது என மின்ெகதி மறறும் 
எரிெகதி அணமச்ெர கோமினி ச�ோககுலக உறு -
தியளித்துளளோர.

இது சேோடரபில லேண்வயில�ோமல 
அஞெ ல்வண்டியதிலண� என அ்வர குறிப -
பிட்டுளளோர. நுணரச்லெோண� மின்நிண�-
யம் ேறலபோது ்வழணமககு சகோண்டு்வரபபட்டுளளது. 
அேனோல எ்நேச் சிககலும் இன்றி மின்ெோரத்ணே

ஏப்ரல் மாதம் வர்ர
மின் துண்டிபபு இல்ரலை குற்றச்ாட்டிலிருந்து

பசில் ்ராஜபக் ஷ விடுதரலை

நோட்டின் லேண்வகள, எதிரகோ-
�த்ணேக கருத்திற சகோண்டு 
ெர்வலேெ நோைய நிதியத்தி-
டம் செல்வது குறித்து தீரமோ-
னிககபபடும். எ்நேச்வோரு ெ்ந-
ேரபபத்திலும் ெர்வலேெ நோைய 
நிதியத்ணே முழுணமயோக அரெோங-
கம் நிரோகரிககவிலண� என்று அணமச்-
ெரண்வ இணை லபச்ெோளர அணமச்ெர 
ரலமஷ் பத்திரை சேரிவித்ேோர.

அணமச்ெரண்வ தீரமோனஙகணள 
அறிவிககும் ஊடகவிய�ோளர 
ெ்நதிபபு லநறறு இடம்சபற்ற-
லபோது இவ்வோறு சேரிவித்ே 
அ்வர லமலும் குறிபபிடு-

ணகயில ,
ெர்வலேெ நோைய நிதியத்ணே 

நோடு்வது சேோடரபில பிரத்திலயக க�்ந-
துணரயோடலகள எண்வயும் 
இவ்வோர அணமச்ெரண்வ

நாட்டின் கடரை மறுசீ்ரரமக்க
IMFஇன் உதவி பப்ற அ்ரசு முடிவு

இ்நதியன் ஒயில கம்-
பனியிடமிரு்நது 40,000 
சமறறிகசேோன் டீெல 
மறறும் 40,000 சமற-
றிகசேோன் சபறல்றோண� 
சகோள்வனவு செய்வது 
சேோடரபோக எரிெகதி அணமச்சு அககம்-
பனியுடன் க�்நதுணரயோடண� நடத்தி-

யுளளது. அேறகணமய, 
40,000 சமறறிகசேோன் 
டீெண� விநிலயோகிபப-
ேறகு இ்நதியன் ஒயில 
கம்பனி உடன்போடு 
சேரிவித்துளளது. அேற -

கணமய, இத் சேோணகணய 
சகோள்வனவு செய்வேறகோன

40 ஆயி்ரம் பமறறிக் பதான் டீ்ரலை
இலைஙரகக்கு வழஙக IOC இணக்கம்

சைலதிக ெடவடிகமககளுககு அமைச்ே்ரமவ அஙகீகா்ரம்

ச்வளிநோட்டு ல்வண� ்வோயப -
புகணள இ�ககோகக சகோண்ட 
சேோழிறபயிறசி கறணகசநறி-
கணள ஆரம்பிககுமோறு சேோழில 
பயிறசி ்வகுபபுகணள நடோத்தும் 
அரெ நிறு்வனஙகளுககு பிரேமர 
மஹி்நே ரோஜபக ஷ பணிபபுணர 
விடுத்துளளோர.  

இணளஞரகளுககு ச்வளி-

நோட்டு ல்வண� ்வோயபபுகணள 
்வழஙகு்வது சேோடரபோக இடம் -
சபற்ற க�்நதுணரயோடலின் 
லபோலே பிரேமர இ்நே பணிபபு -
ணரணய விடுத்துளளோர.  

சேோழிலமுண்ற மட்ட ச்வளி -
நோட்டு ல்வண� ்வோயபபுகணள 
்வழஙகு்வதுடன், போட -
ெோண�ணய விட்டு 

பவளிநாட்டு வவரலைவாய்பபுகரை  
முதல்நிரலைபபடுத்தி பதாழிறகறரக  
பதாழிற்பயிற்சி ெடத்தும் அ்ரே நிறுவனஙகளுககு பி்ரதைர் பணிப்பு

யோழ்.விலெட, பருத்தித்துண்ற               
விலெட நிருபரகள

்வடபகுதி கடறபரபபுககுள அத்து -
மீறிய ேமிழக மீன்வரகளின் விணெப-
படகுகணள நடுககடலில யோழ்.
்வடமரோட்சி மீன்வரகள சுறறி்வணளத்-
ேணேயடுத்து சபரும் பேற்ற நிண� 
ஏறபட்டிரு்நேலேோடு இரண்டு விணெப-
படகுகளுடன் 21 ேமிழக மீன்வரகள 
இ�ஙணக கடறபணடயினரோல ணகது 
செயயபபட்டுளளனர.

இது சேோடரபில லமலும் சேரிய-
்வருணகயில, கட்நே 27ஆம் திகதி 
யோழ்பபோைம் - ்வடமரோட்சியிலிரு்நது 
கண்ைோடி இணழ படகில மீன்பிடிகக 

சென்்ற மீன்வரகளின் படகின் 
மீது ேமிழக மீன்வரகளின் 
விணெபபடகு லமோதியதில 

இ�ஙணக மீன்வரகள கடலில 
மூழ்கி கோைோமறலபோனேோக 
இ�ஙணக மீன்வரகள குற்றம்-
ெோட்டியுளளனர. படகு மூழ்கி 
மோயமோன இரண்டு மீன்வரக -
ளில ஒரு்வரின் ெட�ம் லநறறு 
முன்தினம் மோண� 
கணர ஒதுஙகியது.

அத்துமீறிய இந்திய மீனவரகள்
இலங்க மீனவர மீது தாககுதல்

வடபகுதி கடற்ப்ரப்புககுள் பதற்்றம்:
காலியில் ்ரயில் - ஆட்வடா
விபத்தில் நால்வர் பலி!
ஒச்ர குடும்பத்மத சேர்்நத கணவன், 
ைமனவி, த்நமத, ைாமியார் உயிரிழப்பு

ஷம்ஸ் போஹிம்

அரெோஙகம் நலலிைககத்-
துககு லேண்வயோன அணனத்து 
நட்வடிகணககணளயும் முன்-
சனடுபபதில கரிெணனயோக 
இருபபேோகவும் ேமிழ்க கட்-
சிகள லகோரிகணக விடுத்ேோல 
ேமிழ் மககளின் பிரச்சிணன 

சேோடரபோக ஜனோதிபதியுடன் 
லபெ எ்நேத் ேணடயும் கிணட-
யோசேனவும் இணை அணமச்-
ெரண்வ லபச்ெோளர அணமச்ெர 
ரலமஷ் பத்திரை சேரிவித்ேோர.

்வடககுககு விஜயம் செயே 
அணமச்ெரகளோன 
லபரோசிரியர

தமிழ்க் கட்சிகளுடன் நல்லிணக்கத்ரத
முன்பைடுக்க அ்ரசு தயா்ராகவவ உளைது

ஜனாதிபதியுடன் சபச்சு ெடத்த எ்நதத் தமடயும் இல்மல

கம்பஹாவில வச்சு ஜேவிபி அனுரகு-
மார எம பி யினர கார் மீது முட்டை வீசியது 
யாராயிருந்ாலும கண்டிககாம இருகக 
முடியாது....  

உண்்ம்ான, இண்்டைககு முட்டை, 
நா்ைககு செருப்பு, அ்ால ஐஜிபி ஐயா 
பிரென்ன து்ர சொன்னமாதிரி நலலா 
விொரிச்சு ஆை பிடிககணும...!!!  

விக்கல் வீராச்ாமி

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

கலவிப சபோதுத் ேரோேர 
உயரேரப பரீட்ணெ எதிர்வரும் 
7ஆம் திகதி ஆரம்பமோகவுளள 
நிண�யில பரீட்ணெ 
சேோடரபோன

A/L பரீடமே ெமடபபறும் காலத்தில்

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

க.சபோ.ே உயரேரப பரீட்ணெயின் லபோது ஆரம்பப போடெோ-
ண�களுககோன விடுமுண்ற இரத்து செயயபபடு்வேோக கலவி 
அணமச்சு அறிவித்துளளது.

2021ம் ஆண்டுககோன கலவிப சபோதுத் ேரோேர 
உயரேரப பரீட்ணெ எதிர்வரும் 07ம் திகதி முேல

உ�கம் முழு்வதும் 1,000 லகோடி 
சகோலரோனோ ேடுபபூசிகள செலுத்ேபபட்-
டுளளன. உ�கம் முழுகக இது்வணர 
சகோலரோனோ போதித்ே்வரகள எண்ணிகணக 
37.43 லகோடியோக உயர்நதிருககி்ற நிண�யில அணேக கட்டுப-
படுத்தும் லநோககுடன் தீவிரமோக ேடுபபூசிகள செலுத்ேப-
பட்டு ்வருகின்்றன.

லமலும், ஒமிகலரோன் அச்சுறுத்துேல கோரைமோக

உலைகம் முழுவதும் இதுவர்ர
ஆயி்ரம் வகாடி தடுபபூசிகள

ேடுபபூசிகளின் ்வருணகலய கோ�த்திறகுக கோ�ம் எம்ணமத் 
சேோறறு லநோயகளிலிரு்நது கோபபோறறிக சகோண்டு ்வருகின் -
்றது. ேடுபபூசி ேோன் சேோறறின் நிர்நேரத் தீரவுககு ஒலர ்வழி 
என மட்டககளபபு பிரோ்நதிய சுகோேோர லெண்வகள பணிபபோ-
ளர ண்வத்தியர கு.சுகுைன் சேரிவித்துளளோர.

மட்டககளபபில இடம்சபற்ற நிகழ்ச்வோன்றில ேடுபபூசி-
யின் முககியத்து்வம் குறித்து கருத்துத் சேரிவிககும் லபோலே 
அ்வர இவ்வோறு கூறியுளளோர.

இது சேோடரபில அ்வர லமலும் சேரிவிகணக-
யில, அனரத்ேஙகளும் அழிவுகளும் ப�

ரவ்ரஸ் பதாறறின்
நி்ரந்த்ரத் தீர்வுக்கு
தடுபபூசிவய ஒவ்ர வழி

ேனியோர மின் உறபத்தி 
நிண�யஙகளில இரு்நது 
அ்வெர சகோள்வனவுகணள 
லமறசகோளளும்லபோது முன்-
ண்வககபபட்டுளள நிப்நே-
ணனகணள மீளபரிசீ�ணன 
செயயுமோறு ஜனோதிபதி அறிவுறுத்தி-
யுளளோர.  இ்நே விடயம் சேோடரபோக 

மின்்க்தி அரமச்ருக்கு  
ஜைாதிபதி அறிவுறுத்து

மின் பெருககடி பதாடர்பில்

அமைச்ேர் டக்ளஸ் தமலயீடடால் நிமலமை கடடுப்பாடடுககுள்

02 விசைப்படகுகளுடன்
தமிழக மீனவரகள்

21 ப்பர அதிரடி சகது!

க.பபா.த. (உ/த) பரீடமே :

பி்ரத்திவயக வகுபபுகளுக்கு
வநறறு நளளி்ரவுடன் தரட
பரீடமேகள் ஆமணயா்ளர் ொயகம் தர்ைசேன
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ஆ்ரம்ப பாட்ாரலைகளுக்காை
விடுமுர்ற இ்ரத்து

425 சகாடி சபர் இரு 
சடாஸ்கம்ளயும் பபற்றுள்்ளனர்

அமைச்ேர் காமினி பலாககுசக உறுதி

்ரயில்சவ கடமவயில்

நுமழய முயன்்ற 

ஆடசடாமவ

ப்நதாடிச் பேன்்ற ்ரயில்

கோலி, ரத்கம- ரில�ம்ப ரயில கட-
ண்வயில லநறறு செவ்வோயககிழணம (01) 
கோண� முச்ெககர ்வண்டி ஒன்று ரயிலு-
டன் லமோதி விபத்துககுளளோனதில ஒலர 
குடும்பத்ணேச் லெர்நே நோன்கு லபர பலி-
யோகியுளளனர. விபத்தில முச்ெககர்வண்-
டியின் ெோரதி, அ்வரது மணனவி, 
ே்நணே மறறும் மோமியோர என 
நோன்கு லபர உயிரிழ்ந-

துளளேோக சபோலிஸோர சேரிவித்துள-
ளனர.

விபத்தில படுகோயமணட்நே 
முச்ெககர ்வண்டி ெோரதி, அ்வரது 
ே்நணே மறறும் மோமியோர 
ஆகிலயோர ஆஸ்பத்திரியில

்வோகன விபத்சேோன்றில ேனது கோண� 
இழ்நே புத்ே�, கடுகஹகலலககம 
கனிஷ்ட போடெோண�யில 07ஆம் ேரத் -
தில கலவி பயிலும் ெ்நேரு டிலஷோன் 
மோை்வனுககு பிரேமரின் போரியோர 
திருமதி.ஷிர்நதி ரோஜபக ஷ  அ�ரி 
மோளிணகயில ண்வத்து (31) செயறணக 
கோல ஒன்ண்ற ்வழஙகினோர.   

செயறணக கோண� சகோள்வனவு 
செய்வேறகோக, ேோன் போடெோண� 
லநரத்தின் பின்னர மிளகோய பயிரச் 
செயணகயில ஈடுபட்டேோகவும், கடு -
கஹகலலககம கனிஷ்ட போடெோண� -

யின் அதிபர டீ.எம்.எஸ்.எஸ்.திெோநோ -
யகக இது குறித்து அறி்நது பிரேமரின் 
போரியோருககு சேரியபபடுத்தியணே 
சேோடர்நது ேனககு செயறணக கோல 
கிணடத்துளளேோகவும் சேரிவித்ே 
ெ்நேரு டிலஷோன் மோை்வன், ேனது 
மகிழ்ச்சிணயயும் ச்வளிபபடுத்தி -
னோர.   

பிரேமர மஹி்நே ரோஜபக ஷ இேன் -
லபோது ெ்நேரு டிலஷோன் மோை்வனின் 
ந�ன் விெோரித்ேதுடன், அ்வரது எதிர -
கோ� கலவி நட்வடிகணககளுககு 
்வோழ்த்துககணளயும் சேரிவித்ேோர.   

பி்ரதைரின் பாரியார் வழஙகிமவப்பு  
வாகன வி்பத்தில் காசை இழநத மாணவனுக்கு சையறசக கால்



25% மிகைவரி
சட்டத்திற்கு 
அனுமதி  

2,000 மில்லியன் ரூபாய்க-
ளுக்கும் அதி்கமா்க வரி அற-
விடக்கூடிய வருமானத்தை 
ஈட்டும் நபர்கள் அல்்லது ்கம் -
பனி்களுக்கு ஒரு தைட்வ மாத -
திரம் அறிவிடபபடும் 25% 
வீதைமான மி்்கவரி்ய விதிப-
பதைற்கு 2022 ஆம் ஆண்டு வரவு 
செ்லவுத திட்டததில் முன்சமா-
ழியபபட்டுள்்ளது.  

அதைற்்க்மய, ெட்ட வ்ரஞ-
ரால் தையாரிக்்கபபட்டுள்்ள மி்்க -
வரிச் ெட்ட மூ்லததிற்கு ெட்ட 
மாஅதிபரின் ஒபபுதைல் கி்டத-
துள்்ளது. இச் ெட்டமூ்லத்தை 
அரெ வரததைமானியில் சவளியி -
டுவதைற்கும், பாராளுமன்ற அங்-
கீ்காரததிற்குச் ெமரபபிபபதைற் -
கும் நிதி அ்மச்ெர ெமரபபிததை 
யயாெ்னக்கு அ்மச்ெர்வ 
அங்கீ்காரம் வழங்கியுள்்ளது.
(பா) 

நுகைச்சோகை 
மின் பிறப்ோக்கி 
்ேற்று மீண்டும் 
சசயலிழபபு

நு்ரச்யொ்்ல மின் உற்பததி 
நி்்லயததின் மின் பிறபபாக்கி-
சயான்று மீண்டும் செயலிழந் -
துள்்ளதைா்க மின்ொர ெ்ப யநற்று 
சதைரிவிததுள்்ளது.  

 நு்ரச்யொ்்ல ்லக்விஜய 
மின்ொர ்மயததின் 3வது மின் -
பிறபபாக்கியய மீண்டும் செய-
லிழந்துள்்ளது. இந்தை மின்பி-
றபபாக்கி யநற்று முன்தினயம 
திருததைபபட்டு, உற்பததி செயற் -
பாடு்களுக்்கா்க பயன்படுத-
தைபபட்டது. எனினும் யநற்று 
அது மீண்டும் செயலிழந்துள்-
்ளது. இதைன் ்காரணமா்க யதைசிய 
மின்ொர அ்லகு்களில் 270 சம்கா -
யவாட்ஸ் அ்லகு்கள் 
இழபபு 
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 ப்பபரவரி 2 புதன்கிழனை

திதி: --துவிதினய

ராகுகாலம :  ்பகல் :  09.00  - 10.30வனர
சு்பநேரம : கானல : 12.00 -  01.30வனர

பிலவ வருடம - னத 20

இன்னறைய சு்பதினமபதாழுனக 
நேரம

 நைஷம  - முயறசி

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - தனம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமைம - - நகா்பம

கன்னி - - சுகம

துலாம  - ேன்னை

விருச்சிகம - - நினறைவு

தனுசு  - பவறறி

ைகரம - - ப்பாறுனை

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - பெலவு

நயாகம: ைரண-சிதத நயாகம

2

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராைச்ெந்திரகுருககள்
(்பாபு ெரைா)

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

குறிதத
வினல

குறிதத
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

01 முதல் 06 வனர

சுபஹ்  - 05.11
லுஹர்  - 12.26
அஸர்  - 03.48
மஃரிப்  - 06.20
இஷா  - 07.32

எக்ஸ்பிரஸ் பபர்ள் கப்பலின்
கழிவுகளை அகற்றும் பணி   

ெமுததிர அனரததைததிற்குள்்ளாகிய 
எக்ஸ்பிரஸ் யபரள் ்கபபலின் ்கழி-
வு்கள் மற்றும் அழிவ்டந்தை பகுதி -
்க்்ள அ்கற்றும் நடவடிக்்்க்கள் 
தைற்யபாது ஆரம்பிக்்கபபட்டுள்்ளது-
டன், 120 நாட்்களில் இப பணி்க்்ள 
நி்றவு செயவதைற்கும் திட்டமி-
டபபட்டுள்்ளது. அதுசதைாடரபான 
யம்லதி்க விடயங்்க்்ள நீதி அ்மச்-
ெர அலி ெபரி அ்மச்ெர்வக்கு 
அறிவிததையதைாடு அ்மச்ெர்வ அது 
குறிதது ்கவனம் செலுததியது.   

்கழிவு்க்்ள அ்கற்றும் செயன்-
மு்றயால் சதைாடரந்தும் ெமுததி -
ரம் மாெ்டயாமல் இருபப்தை 
உறுதிபபடுததுவதைற்்கா்க இச் 

செயன்மு்ற்ய ்கண் -
்காணிபபதைற்கு வரததை்கக் 
்கபபல்்கள் செய்ல்கததின் 
பணிபபா்ளர நாய்கததின் 
தை்்ல்மயில் ஏற்பு்டய 
நிறுவனங்்களின் பிரதிநிதி்க-
ளுடன் கூடிய ்கண்்காணிப -
புக் குழுசவான்று நியமிக்-
்கபபட்டுள்்ளசதைனவும், இதுவ்ர 
பாதிக்்கபபட்டுள்்ள அ்னதது மீன-
வர்களுக்கும் முதைற்்கட்ட இழபபீட்-
டுத தைவ்ணக் ச்காடுபபனவு வழங்-
்கபபட்டுள்்ளசதைனவும் அ்மச்ெர 
அறிவிததைார.   

்களுதது்ற மாவட்டததுக்்கான 
மீன்பிடித தை்ட்ய முற்றா்க நீக்கு-

வசதைனவும்,்கழிவு்க்்ள 
அ்கற்றும் செயன்மு்ற 
பூரததி செயயபபட்ட 
பின்னர ச்காழும்பு மற்றும் 
்கம்பஹா மாவட்டங்்கள் 
இரண்டிலும் இத தை்ட 
நீக்்கபபடுசமனவும் சதைரி-
விததை அ்மச்ெர மீன்பிடி 

மற்றும் ்கடல்ொர சூழல் ்கண்்கா-
ணிபபு அதி்காரெ்பயின் உரிததின் 
ஒருபகுதியான 3.7 மில்லியன் அசம-
ரிக்்க சடா்லர்கள் இ்லங்்்க அரொங்-
்கததுக்கு ்வபபிலிடபபட்டுள்்ள-
சதைனவும், மற்றும் எஞ்சிய உரிததின் 
பங்்்கப சபற்றுக் ச்காள்வ -
தைற்்கா்க

சுகாதார வழிமுறைகள் உள்்ளடங்கிய சுற்றுநிருபம்:

ய்லாரன்ஸ் செல்வநாய்கம்   

ச்காயரானா ்வரஸ் பரவ்்ல 
்கட்டுபபடுததும் யநாக்கில் 
தைற்யபாது ந்டமு்றயில் உள்்ள 
சு்காதைார வழி்காட்டல் உள்்ளடங் -
கிய சுற்று நிருபததின் செல்லுபடி 
்கா்லத்தை எதிரவரும் சபபரவரி 
28ஆம் தி்கதி வ்ர நீடிபபதைற்கு தீர-
மானிததுள்்ளதைா்க சு்காதைார அ்மச்சு 
சதைரிவிததுள்்ளது.   

அது சதைாடரபில் யநற்று சதைரிவித -
துள்்ள சு்காதைார யெ்வ்கள் பிரதிபப-
ணிபபா்ளர நாய்கம் வியெட மருத-
துவ நிபுணர யஹமந்தை யஹரத, 
நாட்டு மக்்களின் சு்காதைார பாது-

்காப்ப ்கருததிற் ச்காண்யட இந்தை 
தீரமானத்தை எடுததுள்்ளதைா்க குறிப -
பிட்டார.   

நாட்டில் இதுவ்ர டிெம்பர மாதை 
நடுபபகுதியில் சவளியிடபபட்ட 
சு்காதைார வழி்காட்டல்்கள் உள்்ள -
டங்கிய சுற்றுநிருபம் ந்டமு்ற-
யில் இருந்தைதுடன் யநற்றுடன் அது 
நி்றவுசபறும் நி்்லயில் சபபர-
வரி மாதைம் இறுதி வ்ர அ்தை நீடிப -
பதைற்கு தீரமானிக்்கபபட்டுள்்ளதைா்க 
அவர சதைரிவிததைார.   

அ றி மு ்க ப ப டு த தை ப ப ட் டு ள் ்ள 
இந்தை புதிய மட்டுபபடுததைலுக்கு 
இணங்்க சு்காதைார வழிமு்ற்க-

்்ளப பின்பற்றி மக்்கள் அவதைா-
னமா்க செயற்படுவது அவசியம் 
என்றும் அவர சதைரிவிததுள்்ளார.   

அயதையவ்்ள எதிரவரும் வார 
இறுதி நீண்ட விடுமு்றயின்யபாது 
மக்்கள் சு்காதைார ந்டமு்ற்க்்ள 
பின்பற்றி மி்கவும் அவதைானமா்க 
செயற்படுமாறு அவர ய்கட்டுக் 
ச்காண்டுள்்ளார. முடிந்தைவ்ர பய -
ணங்்க்்ள தைவிரததுக்ச்காள்ளுமாறு 
சதைரிவிததுள்்ள அவர ச்காயரானா 
்வரஸ் பரவ்்ல ்கட்டுபபடுததும் 
நடவடிக்்்க்களுக்கு ஒதது்ழபபு 
வழங்குமாறும் ய்கட்டுக் ச்காண் -
டுள்்ளார.  (ஸ)   

ெபபுகஸகந்த எணபணய் சுததிகரிபபு ;

ெபபு்கஸ்்கந்தை எண்சணய சுததி்க -
ரிபபுக்கு யதை்வயான மெகு எண் -
சணய்ய விநியயாகிபபதைற்்கா்க 
எரிெக்தி அ்மச்ெர ெமரபபிததை யயாெ-
்னக்கு அ்மச்ெர்வ அங்கீ்காரம் 
வழங்கியுள்்ளது.   

ெபபு்கஸ்்கந்தை எண்சணய சுததி -
்கரிபபுக்கு நி்்லயததுக்கு யதை்வ 
யான மெகு எண்சணய 2022 ஜூ்்ல 
மாதைம் வ்ர விநியயாகிபபதைற்்கா்க 
தைற்யபாது யதை்வயான நடவடிக்-
்்க்கள் யமற்ச்காள்்ளபபட்டுள்்ள-
துடன், அதைன் பின்னர எதிரவரும் 
்கா்லங்்களுக்குத யதை்வயான மெகு 
எண்சணய்ய விநியயாகிபபதைற்கு-
ரிய நடவடிக்்்க்களும் எடுக்்கபபட 
யவண்டியுள்்ளது.   

இச்சுததி்கரிபபுக்குத யதை்வயான 
மெகு எண்சணய்ய விநியயாகிப -
பதைற்்கா்க ்ெபபிரஸ் நாட்டின் Terra 

Navis Group இனால் ய்காரபபட்ட 
முன்சமாழிசவான்று ெமரபபிக்்கப -
பட்டுள்்ளது.   

180 நாட்்கள் ்கடனடிபப்டயில் 
மெகு எண்சணய்ய விநியயாகிப -
பதைற்்கா்க ெமரபபிக்்கபபட்டுள்்ள 
முன்சமாழி்வ அ்மச்ெர்வ -
யால் நியமிக்்கபபட்டுள்்ள வியெட 
நிரந்தைர சபறு்்கக் குழுவின் மதிப -
பீட்டுக்குட்படுததி அதைன் ஆரம்ப 
்கட்டமா்க 450,000 பீபபாய்கள் 
ச்காண்ட ்கபபல் சதைா்்க்ய விநி -
யயாகிபபதைற்கு பரிந்து்ரக்்கபபட் -
டுள்்ளது.   

இபபரிந்து்ர்களுக்்க்மய மெகு 
எண்சணய்ய விநியயாகிபபதைற் -
்கா்க எரிெக்தி அ்மச்ெர உதைய ்கம் -
பன்பி்ல ெமரபபிததை யயாெ்னக்கு 
அ்மச்ெர்வ அங்கீ்காரம் வழங்கி -
யுள்்ளது.   

சைோ்ட்ை ்ேசிய சோகித்திய
விருது விழோ இன்று

ச்காடய்க யதைசிய ொகிததிய விருது 
விழாவும் 2020ஆம் ஆண்டுக்்கான 
தைமிழ் ஆக்்க இ்லக்கியப பிரதி யபாட்-
டிக்்கான பரிெளிபபு விழாவும் இன்று 
சபபரவரி 2ஆம் தி்கதி பிற்ப்கல் 2.30 
மணிக்கு ச்காழும்பு -07 சபாது நூ்ல்க 
மண்டபததில் ந்டசபறவுள்்ளது.  

நி்கழ்வில் 23ஆவது ச்காடய்க 
யதைசிய ொகிததிய விருது மல்லி்்க 
சி.குமாரின் “யவடததைனம்‘ எனும் 
சிறு்க்தைத சதைாகுபபுக்கும், 
சவலிம்ட ரபீக்கின் “ ஒரு நானும் 
இன்னும் ஒரு நானும் ‘ ்கவி்தைத 
சதைாகுபபுக்கும் வழங்்கபபட 
வுள்்ளன. 

சமாழிசபயரபபு நூலுக்்கான 
விருது சிங்்க்ளததிலிருந்து எம்.
ரிஷான் ஷரீப தைமிழில் சமாழிசப-
யரததை ்கதயானா அமரசிங்ஹ வின் 
தைரணி எனும் நாவலுக்கும் முதைல் 

நூலுக்்கான விரு்தை ஆ.ச்ல.மு.இர-
ஷாததின் 'ஒளி பூக்கும் இரவு' எனும் 
்ஹக்கூ சதைாகுதிக்கும் வழங்்கபபட -
வுள்்ளன.  

2020க்்கான ச்காடய்க யதைசிய 
தைமிழ் ஆக்்க இ்லக்கியப பிரதி்களுக்-
்கான யபாட்டியில் -சிறந்தை சிறு்தைத 
சதைாகுபபா்க சதைரிவு செயயபபட் -
டுள்்ள பா்லரஞ்ெனி சஜயபாலின் ' 
'சநததிக்்காசு' சதைாகுபபுக்கும் சிறந்தை 
்கவி்தைத சதைாகுதியா்க சதைரிவு செய -
யபபட்ட ஜன்ஸி ்கபூரின் ' பிறபபிட 
நிழலிய்ல' சதைாகுபபு நூலுக்கும் விரு-
து்கள் வழங்்கபபடவுள்்ளன.  

மற்றும் ஆங்கி்ல, சிங்்க்ள சமாழி 
நூல்்களுக்கும் இந்தை விழாவில் விரு -
து்கள் வழங்்கபபடவுள்்ளன.  

மட்டுபபடுததைபபட்ட அ்ழபபா-
்ளர்களுடன் இந்தை விழா ந்டசபற-
வுள்்ள்ம குறிபபிடததைக்்கது.(ஸ) 

14,021 கிைோம ்சவைர்
பிரிவுைளில் ேோகை 
அபிவிருத்தி திட்டம்

உற்பததிப சபாரு்ளாதைாரத்தை 
வலுபபடுததும் யநாக்கில் 2022 
ஆம் ஆண்டு வரவு - செ்லவுத திட் -
டததின் மூ்லம் ெமரபபிக்்கபபட் -
டுள்்ள முன்சமாழிவுக்்க்மய 
'கிராமததுடனான உ்ரயாடல் 
– வரவு செ்லவுத திட்டததிலி -
ருந்து ஒரு இ்லட்ெம் யவ்்ல்கள்' 
கிராமிய அபிவிருததி யவ்்லத -
திட்டத்தை நாடு முழுவதும் 
ந்டமு்றபபடுததுவதைற்்கா்க 
திட்டமிடபபட்டுள்்ளது.   

336 பிரயதைெ செய்ல்கப பிரி -
வு்க்்ள உள்்ளடக்கியதைா்க 
14,021 கிராம அலுவ்லர பிரி -
வு்களில் ந்டமு்றபடுததை 
திட்டமிடபபட்டுள்்ள இவயவ -

்்லததிட்டததின் கீழ் சபாது -
மக்்களின் யதை்வ்கள் சபாது -
மக்்க்ளாய்லயய அ்டயா்ளம் 
்காணக்கூடிய செயன்மு்ற்ய 
முழு்மயா்கப பன்மு்கபபடுத -
தைபபட்டுள்்ளது. 

அதைற்்க்மய, திட்டமிடபபட் -
டுள்்ள யவ்்லததிட்டத்தை 2022 
சபபரவரி மாதைம் 03 ஆம் தி்கதி 
ஆரம்பிபபதைற்கு யதை்வயான 
தையாரபடுததைல் யமற்ச்காள்்ளப -
பட்டுள்்ள்ம சதைாடரபில் நிதி 
அ்மச்ெர அ்மச்ெர்வக்கு 
சதைளிவுபடுததினார. 

அவர ெமரபபிததை விடயங்்கள் 
அ்மச்ெர்வயால் ்கருததில் 
ச்காள்்ளபபட்டுள்்ளது.   

நைைன் கவியினால் ஏற்பாடு பெய்யப்பட்ட படாமினிக ஜீவாவின் 
முதலாவது நினனநவந்தல் நிகழ்வு பவள்ளிககிழனை(28) ைானல 
ேனடப்பறறைது. இதன்ந்பாது 2020 ம ஆணடுககான ைல்லினக 
ஜீவா விருதும ொன்றிதழும க.நகா்பாலபிள்னளயிடம புரவலர 
ஹாசிம உைர வழங்கி னவப்பனத ்படததில் காணலாம.  

்ோபு சர்மோவிற்க்கு   
இன்று அைகவ 64  

புததை 
ொென மதை 
மற்றும் 
்க்லாொர 
விவ்கார 
அ்மச்ெ-
ரும் பிரதைம-
ரின் இந்து-
மதை விவ்கார 
இ்ணப-

பா்ளருமான ்க்லாநிதி சிவ ஸ்ரீ 
ராமெந்திர குருக்்கள் பாபு ெரமா-
வுக்கு இன்று  (02-)  அ்க்வ 64.

ெரவயதைெ இந்துமதை பீடததின் 
செய்லா்ளரும், ச்காழும்பு ஸ்ரீ 
விதயா குருகு்ல பாடொ்்ல-
யின் ஸ்தைாப்கரும் மாணிப-
பாய இந்துக்்கல்லூரியின் 
ப்ழய மாணவருமான இவர 
ச்காழும்பு மு்கததுவாரம் ஸ்ரீ ெர-
வாரததை சிததி விநாய்கர ஆ்லய 
பிரதைம குரு சிவ ஸ்ரீ அமரர 
யொ.ராமெந்திர குருக்்கள். - 
சுதும்்ல அம்மன் ய்காவி்லடி 
மய்கஷவரி அம்மாளின் ம்கனு-
மாவார. 

120 ோட்களில் நினறைவு பெய்யப்படும   

்ேகவயோன மசகு எண்சணெய்  
வழஙை அகமசசைகவ அனுமதி   

74வது சுதந்திர தின விழா:

ய்லாரன்ஸ் செல்வநாய்கம்

நாட்டின் 74 வது சுதைந்-
திர தின நி்கழ்்வ முன்-
னிட்டு பாது்காபபு ்கட்ம-
்களில் மூவாயிரததிற்கும் 
அதி்கமான சபாலிஸார 
ஈடுபடுததைபபட உள்்ளதைா்க 
யமல் மா்காணததுக்குப சபாறுப-
பான பிரதிப சபாலிஸ் மா அதிபர 
யதைெபந்து சதைன்னய்கான் சதைரிவித-

துள்்ளார.
சபாலிஸ் வியெட 

ந ட வ டி க் ் ்க க் ்க ா ன 
செய்லணி மற்றும் முப-
ப்டயினரின் ஒதது-
்ழபபு சபறபபட்டு 
பாது்காபபு யவ்்லத-

திட்டம் ந்டமு்றபபடுததைபப-
டும் என்றும் அவர சதைரி -
விததுள்்ளார.

மேல் ோகாணத்தில் விமேட
பாதுகாப்பு மேலைத் திடடம்
சுைார 3000 ப்பாலிஸார கடனையில்

ஷம்ஸ் பாஹிம்

யபச்சு சுதைந்திரம் மற்றும் ்கருததுச் சுதைந்தி-
ரம் என்பன உச்ெ்ளவில் வழங்்கபபட்டுள்்ள 
இச்ெந்தைரபபததில் யஜ.வி.பி.யின் மாநாடு 
மீதைான தைாக்குதை்்ல அரொங்்கம் வன்்மயா-
்கக் ்கண்டிபபதைா்கவும், யதை்வயான ெட்ட 
நடவடிக்்்க்க்்ள அரொங்்கம் எடுக்குசமனவும் அ்மச்ெர்வ 
இ்ணப யபச்ொ்ளர அ்மச்ெர ரயமஷ பததிரன சதைரிவிததைார. 
அரொங்்க தை்கவல் தி்ணக்்க்ளததில் யநற்று (01) ந்டசபற்ற 
அ்மச்ெர்வ முடிவு்க்்ள அறிவிக்கும் ஊட்கவிய்லா-
்ளர ெந்திபபில்

மே.வி.பி மீதான தாக்குதலுக்கு
அரோஙகம் கடும் கணடனம்

இன்று கானல ெந்திப்பதறகும ஏற்பாடு

வடக்கு மா்காண மீனவர்கள் எதிரயநாக்-
கும் பிரச்சி்ன்கள் சதைாடரபில் ்க்லந்து -
்ரயாடுவதைற்்கா்க, மீனவ ெங்்கங்்களுக்கு 
வடக்கு மா்காண ஆளுநர ஜீவன் தியா்க-
ராஜா அ்ழபபு விடுததுள்்ளார. அண்்மய 
நாட்்க்ளா்க இந்திய மீனவர்களின் அததுமீ-
றல்்க்ளால் வடக்கு மா்காணததில் குறிப-
பா்க யாழ். மாவட்ட மீனவர்கள் பல்யவறு 
பிரச்சி்ன்க்்ளச் ெந்திதது வருகின்றனர.

தைமது பிரச்சி்ன்களுக்கு உரிய தீர்வ முன்்வக்-
்கக் ய்காரி, பிரதைான யபாக்குவரததுத தைடங்்க்்ள

மீனேர் ேஙகஙகளுக்கு
ஆளுநர் ஜீேன் அலைப்பு

06 0606

உரிய விொரனணககு உததரவு பிறைபபிபபு

ைல்லினக சி.குைாரின் நவடததனம  
நூலுககு பகாடநக ொகிததிய விருது

7ஆம் மாடியிலிருந்து வீழ்ந்து பலியான சிறுவன்:

பம்ப்லபபிட்டி பிரயதைெததில் ஏழு மாடி ்கட்டடசமான்-
றில் இருந்து கீயழ வீழ்ந்து 15 வயது சிறுவன் உயிரிழந்தை ெம் -
பவம் சதைாடரபில் சி்ல தை்கவல்்கள் சவளியாகியுள்்ளன.   

யமற்படி சிறுவனின் ெட்லம் மீதைான பியரதை பரியொதை்ன-
யின் யபாது, அவரின் உடலில் ஐஸ் யபா்தைபசபாருள் 
இருந்துள்்ளதைா்க சதைரியவந்துள்்ளது.   

பம்ப்லபபிட்டி கிசரட்ஸர பிய்ளஸில் உள்்ள 7 மாடி 
ச்காண்ட குடியிருபபு சதைாகுதி ஒன்றில் வசிதது வந்தை  அந்தை 
சிறுவன், ்கடந்தை 29 ஆம் தி்கதி அக்்கட்டடததிலிருந்து கீயழ 
வீழ்ந்து உயிரிழந்தைார.   

அவர தைனது சபற்யறாருடன்   குடியிருபபு சதைாகுதியில் 
5 ஆவது மாடியில் வசிதது வந்துள்்ளதைா்க விொர்ண்களில் 
சதைரியவந்தைது. இந்நி்்லயில், அந்தை ்கட்டடததில் இருந்தை 
சிசிரீவி ்காட்சி்க்்ள ்மயமா்கக் ச்காண்டு அவரது மரணம் 
குறிதது விொர்ண நடததைபபட்டது.  

இதைன்யபாது,  அந்தை மாணவன் முச்ெக்்கர வண்டியில் 
வரு்்க தைருவது மற்றும் மாடியிலிருந்து தைவறி விழும் ்காட்-
சி்கள் அங்கிருந்தை சிசிரீவி ச்கமராக்்களில் பதிவாகியிருந்தைன.   

ெம்பவம் இடம்சபறும் யபாது அவரின் தைாய ெமய நி்கழ் -
சவான்றில் பங்ய்கற்பதைற்்கா்க சவளியய சென்றிருந்தைதைா்க 
சதைரிவிக்்கபபடுகின்றது.   

இந்தை ெம்பவம் சதைாடரபில் சதைாடரந்து விொர்ண்க்்ள 
முன்சனடுதது வருகின்றனர.   

பி்ைே ்ரி்சோேகனயில் 
புதிய ேைவல்ைள் அம்்ைம்

சசல்லு்டி ைோைம் 
ச்ப. 28 வகை நீடிபபு   
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கல்வியியல் செயற்பாட்டில் நீண்ட 
கபால செவை புரிந்த அப்துல் ெமட் 
அைரகள் க்டந்த ஞபாயிறறுக்கி-

ழவம ்தனது 82 ஆைது ையதில் கபாலமபா -
னபார. ெபாயந்தமருதில் மீரபாெபாஹிபு முகம்-
மது ஹுவைன் மறறும் மீரபாசலப்வ் 
கதீஜபா உம்மபா ்தம்்திகளுக்கு ஏகபு்தல் -
ைனபாக அப்துல் ெமட் 1940.01.13 இல் 
பிறந்தபார. க்டந்த 32 ைரு்ட கபாலமபாக 
அைர கல்கிவெயில் ைபாழ்நது ைந்தபார.

அப்ச்பாவ்தய நிந்தவூர யூனியர ஆங்கி -
லப் ்பா்டெபாவலயில் (்தறச்பாவ்தய அல் 
அஸரக்) ்தரம் 01 மு்தல் 05 ைவர ஆரம் -
்க் கல்விவயக் கறறபார. ்தரம் 06 மு்தல் 
மரு்தமுவன அல்மனபார மத்திய கல்லூரி -
யில் கல்விவயத் ச்தபா்டரந்தபார. இைர மரு-
தூரக்கனி, மருதூர சகபாத்்தன், யூ.எல்.ஏ. 
மஜீட் ஆகிசயபாரின் ெக மபாணைரபாைபார.    
SSC ்ரீட்வெயில் சித்திசயயதிய எம். 
எச். ஏ. ெமட் 1961 இல் ஆசிரியரபாக நிய -
மனம் ச்றறு, மபாைடிப்்ள்ளி முஸலிம் 
வித்தியபாலத்தில் ஆசிரியர க்டவமவய 
ஆரம்பித்து ஒரு ைரு்டம் க்டவமயபாறறி -
னபார. பின்னர அட்்டபாவைச்செவன ஆசி-
ரியர ்யிறசிக் கல்லூரியில் 1962 மு்தல் 
1964 ைவரயில் ்யிறசி ச்றறு, ெபாயந-
்தமருது மல்ஹருஸ ைம்ஸ, கல்முவன 
ெபாஹிறபா கல்லூரி, அநுரபா்தபுரம் விசைகபா-
னந்தபா கல்லூரிகளில் ்யிறறப்்ட்்ட ஆசி -
ரியரபாகக் க்டவமயபாறறினபார.  

ச்தபா்டரநது அநுரபா்தபுரம், மிகிந்தவல-
யிலுள்ை மிகிநது சிங்கை மகபாவித்தியபா-
லயத்தில் இ்டமபாறறம் செயயப்்ட்டு 
சிங்கை சமபாழிமூல மபாணைரகளுக்கு 
இஸலபாம் ்பா்டத்வ்தக் கறபித்்தபார. ஆசி -
ரியரபாக க்டவமயபாறறிக் சகபாணடிருந்த 
இக்கபாலப் ்குதியில் கல்விப் ச்பாதுத் 
்தரபா்தர உயர்தரப் ்ரீட்வெக்குத் ச்தபாறறி 
சித்திசயயதிய இைருக்கு ச்ரபா்தவன 
்ல்கவலக்கழக அனுமதி கிவ்டத்்தது.  

அநுரபா்தபுரத்தில் இருநது சகபாணடு 
கணடியில் ்ட்்டப்்டிப்வ் ச்தபா்டர 
முடியபா்த கபாரணத்தினபால் கணடி உ்டதும்-
்ர ஜபாமிஉல் அஸஹர மகபாவித்தியபாலத்-
திறகு இ்டமபாறறம் ச்றறுச் சென்றபார. 
்பா்டெபாவலயில் க்டவமயபாறறிக் 
சகபாணடு முழு சேரமும் ்ல்கவலக்க -

ழத்தில் கறக முடியபா்த கபாரணத்தினபால் 
சைளிைபாரியபாக ்ட்்டப்்டிப்வ் 
ச்தபா்டர முடியுமபான ெந்தரப்்த்வ்த 
்யன்்டுத்தி ்ல்கவலக்கழகப் 
்டிப்வ் ச்தபா்டரந்தபார.  

்ல்கவலக்கழத்தில் மு்தல் ைரு்டம் 
ச்பாருளியல் ்பா்டத்தில் இைர ச்றற 
A சித்தி கபாரணமபாக அப்்பா்டத்வ்த 
விசெ்டமபாக ஆங்கிலத்தில் கறறபார. 
இ்தன் கபாரணமபாக இறுதி ைரு்டத்வ்த 
முழு சேரமபாக கற்்தறகபான கறகும் 
விடுமுவற (study leave) இச்ெந்தர்்த்-
வ்தப் ்யன்்டுத்தி B.Com கறவகவய 
நிவறவு செய்தபார.  

்ட்்டப்்டிப்வ் பூரத்தி செயயும் 
ைவரயில் ்பா்டெபாவல ஆசிரியரபாக 
சுமபார 12 ைரு்டங்கள் ச்தபாழில் புரிநது 
ைந்த இைர, பின்னர மரு்தபாவன 
ச்தபாழில்நுட்்க் கல்லூரியில் ைணிக 
விரிவுவரயபாைரபாக நியமிக்கப்்ட்்டபார. 
சில ைரு்டங்கள் இங்கு க்டவமயபாறறிய 
பின்னர ேபாைவலயில் புதி்தபாக ஆரம்பிக் -
கப்்ட்்ட இலங்வக ச்தபாவலக் கல்வி 
நிறுைனத்திறகு (்தறச்பாவ்தய திறந்த ் ல் -
கவலக்கழகம்) ்தமிழ்சமபாழிப் ச்பாறுப்் -
திகபாரியபாக நியமிக்கப்்ட்்டபார.  

அக்கபாலத்தில் சகபாழும்பில் ஏற்ட்்ட 
கலைர சூழல் கபாரணமபாக ெம்மபாநதுவற 
ச்தபாழில்நுட்்க் கல்லூரிக்கு இ்டமபாற-
றம் ச்றறு 1977 மு்தல் 1980 ைவரயில் 
்ணிபுரிந்தபார. கல்விப் ்யிறசிக்கபாக 
சைளிேபாடுகள் ்லைறறிறகு சென்றுள்ை 

இைர, 1980 களில் வேஜீரியபா, கம்பியபா 
ஆகிய ேபாடுகளில் விரிவுவரயபாைரபாக க்ட -
வமயபாறறினபார. 

1983 இல் ேபாடு திரும்பி ெம்மபாநதுவற 
ச்தபாழில்நுட்்க் கல்லூரியில் விரிவுவர-
யபாைரபாகவும், அதி்ரபாகவும் 1990 ைவர 
க்டவமயபாறறினபார. 1990 மு்தல் 1991 
ைவரயில் ச்தஹிைவை ச்தபாழில்நுட்்க் 
கல்லூரியில் அதி்ரபாகக் க்டவமயபாறறிய 
கபாலத்தில் ்தமிழ்ப் பிரிசைபான்று அவமப் -
்தில் முன்னின்று செயற்ட்்டபார. 

புனரைபாழ்வு புனரவமப்பு அவமச்சின் 
ஆசலபாெகரபாக 6 ைரு்டங்கள் க்டவம -

யபாறறினபார. ெமூக அக்கவறசயபாடு 
க்டவமயபாறறியைர இைர. ச்தபாழில்-
நுட்்க் கல்வியில் ஆரைமின்றி 
இருந்த முஸலிம் மபாணைரகள் விழிப்-
புணரச்சி ச்றும் ைவகயில் கருத்்த -
ரங்கு, ைபாசனபாலி, ச்தபாவலக்கபாட்சிப் 
ச்ட்டிகள் ே்டத்தினபார. ஓயவு ச்றற 
பின்னர ேழீம் ஹபாஜியபார சைணடுசகபா-
ளுக்கவமய இக்றபா ச்தபாழில்நுட்்க் 
கல்லூரியின் ஸ்தபா்க அதி்ரபாக 1992 
மு்தல் 1995 ைவர ்ணியபாறறினபார. 
முன்னபாள் அவமச்ெர ச்ரியல் அஷ்-
ரஃப்பின் விசே்ட ஆசலபாெகரபாகவும்  
்ணியபாறறினபார.  

ஊ்டகத்தில் ்ணிபுரியும் கபாலத்தில் 
அதிகம் எழுதினபார. அப்துல் ெமட் 
அைரகள் சமபாழிச்யரப்பு இலக்கியத் -
தின் மூலம் அரும்்ணியபாறறி ்வ்டப்-
்பாைரகவை உலகின் ்ல ்பாகங்க-

ளுக்கும் அறிமுகம் செயது வைத்்தபார. 
1962இல் ெபாயந்தமருவ்தச் செரந்த முவக -
தீன்்பாைபா ஹவைபா உம்மபாவைத் திரும-
ணம் செயது சகபாண்ட இைருக்கு ஏழு 
பிள்வைகள் உள்ைனர. 

எம்.எச். அப்துல் ெமட் அைரக-
ளின் ஜனெபா 31.01.2022 ச்தஹிைவை 
ஜும்ஆப் ்ள்ளிைபாெலில் ேல்ல்டக்கம் 
செயயப்்ட்்டது.

editor.tkn@lakehouse.lk

நாட்டிலுள்ள அனைத்து மாவட்்டங்கன்ள-
யும் உள்ள்டக்கிய ஒரு இலட்்சம் அபிவி -
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ஆம் தி்கதி ்கானல 8.52 மணிக்கு உத்திவயா்கபூரவ-
மா்க ஆரம்பித்து னவக்்கப்படுகின்றை. 2022 ஆம் 
ஆண்டுக்்காை வரவு ச்சலவுத் திட்்டத்தில் நிதியனம-
்ச்சர ்பசில் ராஜ்பக்ஷ அறிவித்்த்தற்கு அனமய இந்த 
அபிவிருத்தித் திட்்டங்கள ஆரம்பிக்்கப்படுகின்றை. 

இநநாட்டில் 14,022 கிராமங்கள உள்ளை. இக்கி -
ராமங்கன்ள அடிப்பன்டயா்கக் ச்காண்டு்தான இந்த 
அபிவிருத்தி வவனலத் திட்்டங்கள முனசைடுக்்கப்ப-
டுகின்றை. ச்காவிட் 19 ச்தாற்று ்பரவு்தல் அச்சுறுத்-
்தலாைது இநநாட்டின பிரவ்த்ச மட்்ட உட்்கட்்டனமபபு 
அபிவிருத்தித் திட்்டங்களுக்கு ்க்டந்த 2020, 2021 
ஆம் வரு்டங்களில் ச்பரும் ்சவாலாைது.  ஜைாதி்பதி 
வ்காட்்டா்பய ராஜ்பக்ஷ ்தனலனமயிலாை அர்சாங்கம் 
ச்காவிட் 19 ச்தாற்று ்பரவு்தலின ்சவாலுக்கு மத்தி -
யிலும் ்பல்வவறு அபிவிருத்தி வவனலத்திட்்டங்கன்ள 
ஆரம்பித்து நன்டமுன்றப்படுத்்தத் ்தவ்றவில்னல. 

அந்த வன்கயில் இத்ச்தாற்றின ்தாக்்கத்ன்தக் 
்கட்டுப்படுத்துவ்தற்்காை ்தடுபபூசி நாட்டின ச்பரும்-
்பாலாை மக்்களுக்கு ச்பற்றுக் ச்காடுக்்கப்பட்டுள்ள 
்தற்வ்பான்தய சூழலில் கிராம மட்்ட உட்்கட்்டனமபபு 
அபிவிருத்தி ந்டவடிக்ன்க்கன்ள முனனுரினம அடிப-
்பன்டயில் முனசைடுக்்க ந்டவடிக்ன்க்கள முனசை-
டுக்்கப்பட்டுள்ளை.  

அ்தற்வ்கற்்ப, வரவு ச்சலவுத் திட்்டத்தில் அறிவிக் -
்கப்பட்டுள்ள்படி ஒரு இலட்்சம் அபிவிருத்தி வவனலத்-
திட்்டங்களின கீழ் ஒரு கிராமத்தில் குன்றந்தது ஐநது 
அபிவிருத்தி வவனலத் திட்்டங்கன்ள முனசைடுப்ப-
்தற்கு ந்டவடிக்ன்க்கள எடுக்்கப்பட்டுள்ளை.்க்டந்த 
்காலங்கன்ளப வ்பாலல்லாது அந்தந்தக் கிராம மக் -
்களு்டன ்கலநதுனரயாடி அன்டயா்ளம் ்காணப்பட்டு, 
அவர்க்ளது விருப்ப்தற்கு ஏற்்ப இந்த அபிவிருத்தித் 
திட்்டங்கள அனைத்தும் நன்டமுன்றப்படுத்்தப்ப்ட 
உள்ளை. 

அ்தாவது ச்பாது நிதினயப ்பயன்படுத்தி முன -
சைடுக்்கப்படும் ஒவசவாரு அபிவிருத்தித் திட்்ட-
மும் நீடித்து நினலத்து மக்்களுக்கு ்பயைளிக்்க 
வவண்டும். அதுவவ எல்வலாரதும் எதிர்பாரப்பாகும். 
அ்தனை அடிப்பன்டயா்கக் ச்காண்டு்தான இத்திட்-
்டங்கள முனசைடுக்்கப்படுகின்றை. இது ச்பரிதும் 
்பாராட்்டப்ப்ட வவண்டிய ந்டவடிக்ன்கயாகும்.

ஆைால் ்க்டந்த ்காலங்களில் இவவாறு பிரவ்த்ச 
மட்்ட மக்்களு்டன ்கலநதுனரயாடி அவர்க்ளது 
வ்தனவ்கள, எதிரப்பாரபபு்கள மற்றும் விருப்பங-
்கன்ள அன்டயா்ளம் ்காணாது ்தான அபிவிருத்தித் 
திட்்டங்கள முனசைடுக்்கப்பட்்டை. குறிப்பா்க குளி-
ரூட்்டப்பட்்ட அன்ற்களில் இருநது ச்காண்டு்தான 
அபிவிருத்தித் திட்்டங்கள வகுக்்கப்பட்டு அவற்றுக்கு 
நிதிசயாதுக்கீடு்களும் வமற்ச்காள்ளப்பட்்டை. 

அவவா்றாை அபிவிருத்தித் திட்்டங்க்ளால் நீடித்து 
நினலத்து மக்்களுக்கு ்பயைளிக்்க முடியவில்னல. 
குறுகிய ்காலப்பகுதியில் வ்த்சமன்டநது சின்தவ-
ன்டயும் நினலக்கு அனவ உள்ளா்கக் கூடியை-
வா்க இருந்தை. குறிப்பா்க பிரவ்த்ச மட்்ட வீதி்கள 
உளளிட்்ட ்பல்வவறு அபிவிருத்தித் திட்்டங்கள இவ-
வாறு்தான அனமநதிருந்தை. இ்தன வின்ளவா்க 
இவவாறு வ்ச்தமன்டயும் அபிவிருத்தித் திட்்டங்களுக்-
்கா்க அடிக்்கடி நிதிசயாதுக்கீடு்கன்ள வமற்ச்காள்ள 
வவண்டிய நினல நீடித்து வந்தது. 

இ்தன வின்ளவா்க அபிவிருத்தித் திட்்டங்களுக்-
்கா்க ச்சலவி்டப்பட்்ட ச்பருநச்தான்க ச்பாது நிதி 
்க்டந்த ்காலங்களில் முழுனமயாை ்பயனை அளிக்-
்கவில்னல. இது ச்தா்டரபில் மக்்கள மத்தியில் 
விமர்சைங்களும் உள்ளை. இவற்ன்றக் ்கருத்தில் 
ச்காண்டு்தான ச்பாதுநிதினயக் ச்காண்டு முன -
சைடுக்்கப்படும் அபிவிருத்தித் திட்்டங்கள நீடித்து 
நினலவ்ப்றாை்தா்க மக்்களுக்கு ்பயைளிக்்கக் கூடிய 
வன்கயில் அனமய வவண்டும் என்ற வநாக்கு்டன 
இந்த ஒரு இலட்்சம் அபிவிருத்தித் திட்்டங்கள முன-
சைடுக்்கப்படுகின்றை. இது நாட்டின அபிவிருத்திப 
புரட்சிக்்காை உறுதியாை அடித்்த்ளமா்க அனமயும் 
என்பதில் ஐயமில்னல.

மக்்களு்டன ்கலநதுனரயாடி அவர்க்ளது வ்தனவ-
்களுக்கும் எதிர்பாரபபுக்கும் அனமய அபிவிருத்தி 
ந்டவடிக்ன்க்கன்ள முனசைடுக்கும் வ்பாது அனவ 
நீடித்து நினலத்து மக்்களுக்கு ்பயைளிக்கும் திட்-
்டங்க்ளா்க இருக்கும். அவவா்றாை அபிவிருத்தித் 
திட்்டங்கன்ள அவர்கள ்பாது்காத்து ்பயன ச்பற்றுக் 
ச்காள்ளக் கூடியவர்க்ளா்கவும் இருப்பர. இ்தன 
ஊ்டா்க ்க்டந்த ்காலங்கன்ளப வ்பானறு ஒரு வீதிக் -
்கா்க அடிக்்கடி நிதிசயாதுக்கீடு ச்சயய வவண்டிய 
நினலனமயும் ஏற்்ப்டாது. ச்பாதுநிதி விரயமாவது 
்தவிரக்்கப்படும். ச்பருநச்தான்க நிதினய மீ்தப்ப-
டுத்திக் ச்காள்ளவும் முடியும். இவவாறு மீ்தப்படும் 
நிதினய நாட்டின ஏனைய அபிவிருத்தி ந்டவடிக்ன்க-
்களுக்கு ்பயன்படுத்திக் ச்காள்ளவும் முடியும். 

ஆ்கவவ குறுகிய ்காலப்பகுதிக்குள நாட்ன்ட உறு-
தியாைதும் நினலவ்ப்றாைதுமாை அபிவிருத்திப 
்பான்தயில் இட்டுச் ச்சல்ல இந்த ஒரு இலட்்சம் அபி -
விருத்தி வவனலத்திட்்டங்கள வழிவகுக்கும். இது 
நாட்டில் புதிய மறுமலரச்சினயயும் சுபீட்்சத்ன்தயும் 
ஏற்்படுத்்த அடித்்த்ளமாகி நாட்டின அபிவிருத்தினய-
யும் அரத்்தபூரவமாக்கும்.

35, டி. ஆர. விஜயவர்தை மாவத்ன்த, ச்காழும்பு- - 10

்த்பால் ச்பட்டி இலக்்கம் : 834
ச்தானலவ்பசி இலக்்கம் : 2429429, 2429272, 2429279

ச்பக்ஸ் : 2429270, 2429329, வி்ளம்்பர மு்கானமயா்ளர : 2429321

குறள் தரும் சிநதனை
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ஹிஜ்ரி வரு்டம் 1443 ஜுமா்தல் ஆகி்றா பின்ற 29
பிலவ வரு்டம்  ன்த மா்தம் 20ம் நாள       பு்தனகிழனம

க�ொவிட் கெருக�டிககு மத்தியிலும்  
60 ஆயிரம் பேருககு அரச நியமனம்

இறுதிக �ொலம் வரர 
அயரொது �ல்விப் ேணி
புரிந்த அப்துல் சமட்

ஒன்றிரைந்த அறிகர�யிடல் சிறப்புக�ொ� 
யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் நிறுவனத்துககு விருது

நாட்வ்டக் கட்டிசயழுப்-
பும் சுபீட்ெத்தின் சேபாக்கு 
சகபாள்வகப் பிரக்ட-

னத்திறகு அவமைபாக ்ட்்ட்தபா-
ரிகளுக்கு நிரந்தர நியமனங்கள் 
ச்றறுக் சகபாடுக்கும் சைவலத் 
திட்்டத்தின் கீழ் பின்்தங்கிய 
கிரபாம பிரச்தெ அபிவிருத்தி, 
வீட்டு விலங்கு ைைரப்பு மறறும் 
சிறு ச்பாருைபா்தபார ்யிரச்செயவக 
சமம்்பாட்டு இரபாஜபாங்க அவமச்-
சின் கீழ் ேபாட்டின் அவனத்து 
பிரச்தெ செயலபாைர பிரிவுகவை-
யும் உள்ைபாங்கும் ைணணம் அபி-
விருத்தி உத்திசயபாகத்்தர நிரந்தர 
நியமனங்கள் ைழங்கி வைக்கப் -
்ட்டுள்ைன. சமற்டி நிகழ்வு 
பின்்தங்கிய கிரபாம பிரச்தெ அபிவி-
ருத்தி வீட்டு விலங்கு ைைரப்பு மறறும் 
சிறு ச்பாருைபா்தபார ்யிரச்செயவக 
சமம்்பாட்டு இரபாஜபாங்க அவமச்சின் 
சகட்ச்பார கூ்டத்தில் ேவ்டச்றறது. 
இரபாஜபாங்க அவமச்ெர ெ்தபாசிைம் வியபா -
சழநதிரன் மறறும் அவமச்சின் செயலபா-
ைர அமல் ஹரிெ ்த சில்ைபா, அவமச்சின் 
உயரமட்்ட அதிகபாரிகள் ்லர நிகழ்வில் 
கலநது சகபாண்டனர.  

இநநிகழ்வில் இரபாஜபாங்க அவமச்ெர 
வியபாசழநதிரன் கருத்துத் ச்தரிவிக்வக -
யில் "எமது ேபாடு covid-19 ச்தபாறறுக்கு 
முகம் சகபாடுத்து ் ல்சைறு ெைபால்களுக்கு 

மத்தியில் செயல்்ட்டு ைரும் இந்த ெந-
்தரப்்த்தில் ஜனபாதி்தி சகபாட்்டபா்ய ரபாஜ -
்க்ஷ அைரகளின் சுபீட்ெத்தின் சேபாக்கு 
சகபாள்வகப் பிரக்டனத்திறகு அவமைபாக 
்ல்சைறு அபிவிருத்தி சைவலத் திட்்டங் -
கள் முன்சனடுக்கப்்ட்டு ைருகின்றன. 
ேபாடு முழுைதும் ஒசர ்த்டவையில் 60 
ஆயிரம் ்ட்்ட்தபாரிகளுக்கு நியமனங்கள் 
ச்றறுக் சகபாடுக்கப்்ட்்டவம விசெ்ட 
அம்ெமபாக உள்ைது. க்டந்த கபாலங்களில் 
நியமனங்கள் இல்லபாது இருந்த ்ட்்ட்தபா -
ரிகளுக்கு இந்த அரெபாங்கத்தின் ஊ்டபாக 
ஒசர ்த்டவையில் 60,000 நியமனங்கள் 

ச்றறுக் சகபாடுக்கப்்ட்்டன. இந்த நிய -
மனங்கள் ஊ்டபாக பின்்தங்கிய பிரச்த -
ெங்களில் ்பா்டெபாவலக் கல்வி ே்டைடிக் -
வககவை சமம்்டுத்்த முடிநதுள்ைது. 
அபிவிருத்தி ெபாரந்த துவறகளில் அபிவி-
ருத்தி அதிகபாரிகள் நியமனங்கள் ச்றறுக் 
சகபாடுக்கப்்ட்்டவம விசெ்ட அம்ெமபாக 
உள்ைது. இந்த நியமனங்கள் ஊ்டபாக 
பின்்தங்கிய பிரச்தெ மக்களின் ைபாழ்ைபா -
்தபாரத்வ்த உயரத்துை்தறகபான ெந்தரப் -
்ம் அதிகைவில் கபாணப்்டுகின்றது. 
இன்வறய அரெபாங்கம் ைரவு செலவுத் 
திட்்டத்தில் கணிெமபான அைவு நிதி ஒதுக் -

கீடு செயது பின்்தங்கிய பிரச்தெ மக்க -
ளின் ைபாழ்ைபா்தபாரத்வ்த சமம்்டுத்துை -
்தறகபாக ்ல்சைறு அரப்்ணிப்புகளு்டன் 
செயற்ட்டு ைருகின்றது. இ்தனூ்டபாக 
மக்களின் ைபாழ்ைபா்தபாரத்வ்த உயரத்்த 
முடியும். இ்தறகு ைழிகபாட்டிகைபாக 
இந்த அபிவிருத்தி உத்திசயபாகத்்தரகள் 
ச்பாறுப்பு்டன் க்டவமயபாறற சைணடும்" 
என த் ச்தரிவித்்தபார.

ஆயுள் கபாப்புறுதிப் ்ங்கபாை-
ரபான யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ 
பிஎல்சி, 2021ஆம் ஆணடின் 

ஒன்றிவணந்த அறிக்வகயி்டலுக்கபான 
CMA சிறப்பு விருதுகள் ைழங்கும் நிகழ் -
வில் சிறந்த 10 ஒன்றிவணந்த அறிக்-
வககவைக் சகபாண்ட நிறுைனங்களில் 
ஒன்றபாக ச்தரிவு செயயப்்ட்டுள்ைது. 
இந்த விருதுகவை ைழங்கும் நிகழ்வை 
இலங்வக ெபான்றளிக்கப்்ட்்ட முகபாவமத்-
துை கணக்கபாைரகள் நிறுைனம் ஏற்பாடு 
செயதிருந்தது. சிறந்த நிதிப் ்திவுகவை 
ச்ணுைது்டன் சைளிப்்வ்டத்்தன்வம, 
ச்பாறுப்புக்கூறல் மறறும் ஒன்றிவணப்பு 
ஆகிய ச்றுமதிகளின் மீ்தபான நிறுைனத் -
தின் அரப்்ணிப்வ் இந்த சகௌரவிப்பு 
மீைஉறுதி செயதிருந்தது.   

இந்த சகௌரவிப்பு ச்தபா்டரபில் பிர்தம 
நிதி அதிகபாரி ஆேபா ச்சரரபா கருத்துத் 
ச்தரிவிக்வகயில், “இலங்வக ெபான்றளிக் -
கப்்ட்்ட முகபாவமத்துை கணக்கபாைர 
கல்வியகத்தி்டமிருநது இந்த ச்ருவமக் -
குரிய விருவ்தப் ச்றறுள்ைவமவய 
மபாச்ரும் சகௌரவிப்்பாக கருதுகின் -
சறபாம். நிதி அறிக்வகயி்டலில் யூனியன் 
அஷ்யூரன்சின் சிறந்த அரப்்ணிப்பு 
மறறும் முயறசிகவை சகௌரவிப்்்தபாக 
அவமநதுள்ைது. கணக்கீட்டு செயன் -
முவறகள் மறறும் நியமங்கவை பின்-
்றறுகின்றவமக்கபாக ேபாம் ச்தபா்டரச்சி -
யபாக சகௌரவிப்வ்ப் ச்றறுள்சைபாம். 
யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ பின்்றறும் 
சைளிப்்வ்டயபான கணக்கீட்டு செயன்-
முவறகவை இந்த சகௌரவிப்பு பிரதி -

்லிப்்து்டன், சிறந்த கூட்்டபாணவம 
ஆளுவக கட்்டவமப்பு மபாதிரிவய 
பின்்றறுைவ்த அடிப்்வ்டயபாகக் 
சகபாணடுள்ைது. நிதி அறிக்வகயி்டலில் 
ச்தபா்டரநதும் சிறப்வ் ்திவு செயை -
தில் ேபாம் கைனம் செலுத்துகின்சறபாம்” 
என்றபார.  

இலங்வகயின் ஒட்டுசமபாத்்த ்தனியபார 
மறறும் ச்பாதுநிறுைனங்களில் ைரு -

்டபாந்த அறிக்வககளின் வி்ரமபான 
மதிப்்பாயவுகளின் அடிப்்வ்டயில் 
இந்த விருது ைழங்கப்்ட்டிருந்தது. ெர -
ைச்தெ ஒன்றிவணந்த அறிக்வகயி்டல் 
ெம்சமைனக் கட்்டவமப்பினபால் (IIRC) 
நிறுைனத்தினபால் அ்தன் ்தநதிசரபா்பா -
யம், ஆளுவக, விவனத்திறன் மறறும் 
செௌ்பாக்கியமபான அம்ெங்கவை கட்டி -
சயழுப்பியுள்ைது்டன், நீண்ட கபாலம் 

நிவலத்திருக்கும் ச்றுமதிவய ெகல 
்ங்கபாைரகளின் உறுதி செயை்தபாக 
அவமநதுள்ைது.  

சகபாழும்பு ்ங்குப் ்ரிைரத்்தவன-
யில் ்ட்டியலி்டப்்ட்்ட இலங்வகயின் 
மபாச்ரும் நிறுைனமபான சஜபான் கீல்ஸ 
சஹபால்டிங்சின் அங்கத்துை நிறுைன-
மபாக யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ திகழ்கின் -
றது. துவறயில் மூன்று ்தெபாப்்த கபால 
சைறறிகரமபான செவைவய யூனியன் 
அஷ்யூரன்ஸ பூரத்தி செயதுள்ைது்டன் 
ெநவ்த மூல்தனைபாக்கமபாக ரூ. 15.9 பில் -
லியவனக் சகபாணடுள்ைது. ஆயுள் நிதி -
யமபாக ரூ. 47.5 பில்லியவனயும், 2021 
செப்ச்டம்்ர மபா்தமைவில் மூல்தன 
ச்பாதுவம விகி்தமபாக (CAR) 250% ஐயும் 
சகபாணடிருந்தது. 

யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ கல்வி, சுகபா்தபா-
ரம், ்பாதுகபாப்பு, ஓயவூதியம் மறறும் 
மு்தலீடு ச்பான்ற ஆயுள் கபாப்புறுதியு்டன் 
ச்தபா்டரபுவ்டய தீரவுகவை இலங்வக-
யரளுக்கு ைழங்குகின்றது. ேபா்டைபாவிய 
ரீதியில் ்ரந்த கிவை ைவலயவமப்பி -
னூ்டபாக 3000 க்கும் அதிகமபான ஊழியர-
கவைக் சகபாணடு இயங்கும் யூனியன் 
அஷ்யூரன்ஸ ச்தபா்டரச்சியபான ்தனது 
ஊழியரகள், தீரவுகள் மறறும் செயன்மு -
வறகள் ச்பான்றைறறில் ைபாடிக்வகயபா -
ைரகவை வமயப்்டுத்திய முன்சனற -
றங்கவை சமறசகபாள்ளும் ைவகயில் 
மு்தலீடுகவை சமறசகபாண்ட ைணண -
முள்ைது்டன், மபாறறமவ்டநது ைரும் 
ஆயுள் கபாப்புறுதித் துவறயில் கைனம் 
செலுத்துகின்றது.

்கல்முனை
்ப்றக்்கத்துல்லாஹ்...?

இரா.சுவரஸ்குமார...?
(அமைச்சரின் ஊடக இமைப்பாளர்)

நபாட்டின் முன்்னேற்றத்துக்கு வழிவகுக்கும்
ஒரு இலட்்சம் அபிவிருத்தித் திட்டஙகள்

அறைழியில் உறுதியபானைனபாகவும், ச்பாருள் ைவகயில் ேபாணயமபானைனபாகவும், 
இன்்ம் ச்தடி மயங்கபா்தைனபாகவும், ்தன்னுயிருக்கு அஞெபா்தைனபாகவும்
இருப்்ைவனசய ஆயந்தறிநது ஒரு ்ணிக்கு அமரத்்த சைணடும்.

அ்றம்ச்பாருள இன்பம் உயிரச்்சம் நானகின
தி்றநச்தரிநது வ்த்றப ்படும்.

யூனியன அஷ்யூரனஸ் பிரதிநிதி்கள நிதியியல் பிரிவின உ்தவி பிரதித் ்தனலவர ருவன சராட்ரிவ்கா 
மற்றும் திட்்டமி்டல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு உ்தவி மு்கானமயா்ளர ்சச்சினி ்பண்்டார ஆகிவயார 2021 
CMA சி்றபபு ஒனறினணந்த அறிக்ன்கயி்டல் விருது்கள வழஙகும் நி்கழ்வில் சவற்றிக் கிண்ணம் 
மற்றும் ்சானறி்தனழ இலஙன்க மத்திய வஙகியின ஆளுநர அஜித் நிவாரட் ்கபராலி்டமிருநது 
ச்பற்றுக் ச்காளகின்றைர. 



அதாவது அறிவியல் வளர்ச்சியின் முன்்னேற்-
றங்கள்  அபிவிருத்தியயப் பிரதானே இலக்கா்கக 
க்காண்டு பயன்படுத்தப்படுவதன் வியளவா்க 
இயற்ய்கச் சமநியல எதிர்க்காள்ளும் சவாலின் 
வியளவு்கயள இன்று முழு உல்கமும் அனுப-
வித்துக க்காண்டிருககின்றது. ஆனோல் இச்சவால்-
்கயளயும் சீர்்்கடு்கயளயும் தவிர்த்துக க்காள்ள 
முடியும். அதற்கு விழிப்புணர்வும் முன்கனேச்சரிக-
ய்கயும் இன்றியயமயாததாகும்.

இன்யறய ்கால்கட்டத்தில் ஒவகவாரு வி்டயங-
்கள் கதா்டர்பிலும் உல்களாவிய தினேங்கள் பிர்க்ட-
னேப்படுத்தப்படடு, ஒவகவாரு கதானிப்கபாருளின் 
கீழும் வரு்டாவரு்டம் அயவ அனுஷ்டிக்கப்படு-
கின்றனே. அநத வய்கயில் கபப்ரவரி மாதம் 02 
ஆம் தி்கதியானே இன்று உல்க சதுப்பு நில தினேம் 
அனுஷ்டிக்கப்படுகின்றது. 

இவவாறானே ஒரு தினேம் அவசியமானேதா? 
சதுப்பு நிலங்களால் மனிதனுககு என்னே பயன்? 
என்று வினேவக கூடியவர்்களும் இருககின்றனேர். 
ஆனோல் சதுப்பு நிலங்களின் முககியத்துவத்-
யதயும் அது மனிதனுககும் தாவரங்கள் உள்-

ளிட்ட ஏயனேய உயிரினேங்களுககும் ஆற்றிவரும் 
்சயவ்கயள அவர்்கள் அறியாதவர்்களாவர்.

'சதுப்பு நிலங்கள்' என்றால் எதற்கும் பயன்-
ப்டாத, பயன்படுத்த முடியாத ்சறும் ச்கதியும் 
நியறநத ஈரலிப்பானே பிர்தசங்கள் என்றுதான் 
நியறயப் ்பர் எண்ணிக க்காண்டிருககின்றனேர். 
ஆனோல் இயற்ய்கயா்க அயமவுற்று இருககும் 
இச்சதுப்பு நிலங்கள் இயற்ய்கச் சமநியலககும் 
உயிரினேப் பல்வய்கயமப் பாது்காப்புககும் ்மம்-
பாடடுககும் அளித்துவரும் பங்களிப்பு அளப்பரி-
யது. குறிப்பா்க ்கண்்டல் தாவரங்கள் உள்ளிட்ட 

பல மரஞகசடி க்காடி்களது இருப்பி்டமா்கவும் பற-
யவ்கள், ஊர்வனே, பூச்சி்கள், வண்டு்கள், எறும்பு-
்கள் உள்ளிட்ட பல்்வறு உயிரினேங்களின் வாழி்ட-
மா்கவும் அயவ விளஙகுகின்றனே. 

கபாதுவா்க சதுப்பு நிலங்கயள மூன்று வய்க-
்களா்க வய்கப்படுத்தலாம். அவற்றில் இரண்டு 
வய்க இயற்ய்கயா்க்வ அயமயப் கபற்றுள்ள 
சதுப்பு நிலங்களாகும். ஒன்று நாடடின் உள்ள-
்கப் பிர்தசங்களில் ்காணப்படும் நன்னீர் சதுப்பு 
நிலங்கள். அதாவது ஆறு்கள், ்கஙய்க்கள், குளங-
்கள், ஏரி்கள், குடய்ட்கள், ஈரமானே புல்கவளி்கள், 
நீர் ்தஙகிநிற்கும் வயல்்கள், வாயக்கால் மற்றும் 
அயவ சார்நத பிர்தசங்கள் என்பவற்யற இந-
நன்னீர் சதுப்பு நிலங்கள் குறிககும். 

இரண்்டாவதா்க ்க்டற்்கயர்யாரங்கயள 
அண்டிய உவர்நீர் சதுப்பு நிலங்களாகும். இயவ 
்க்டற்்கயரயய அண்மித்த பிர்தசங்கள், ்க்டற்்க-
யர்கள், ஆழமற்ற விரிகு்டாக்கள், ்கழிமு்கங்கள், 
சதுப்புநிலக ்காடு்கள், உப்பளங்கள், பவளப்பா-
யறத் திடடு்கள், ஆற்றங்கயர்கள் மற்றும் அயவ 
சார்நத பிர்தசங்கயளக குறிககும்.  

இவற்யற வி்டவும் மனிதன் உருவாககிய 
கசயற்ய்க சதுப்பு நிலங்களும் ்காணப்படுகின்-
றனே. அவற்றில் நீர்த்்தக்கங்கள், நீர்ப்பாசனேக 
குளங்கள், அவற்யற அண்மித்த பிர்தசங்கள் 

ஆகியனே அ்டஙகும். உலகில் உவர்நீர் நியறநத 
்க்டலுககும், நிலங்களுககும் இய்டயில் 
குயறநத ஆழத்தில் வரு்டம் முழுவதும் நீர் 
்தஙகி இருககும் பகுதியா்க்வ சதுப்பு நிலங-
்கள் உருவாகினே. பூமியின் கமாத்தப் பரப்பில் 
6 சதவீதப் பகுதி சதுப்பு நிலங்களா்க உள்ளது. 

இநத சதுப்பு நிலங்கள் தடபகவப்பநியல-
யயச் சீராககுதல், நீயர வடி்கடடித் தூயயம-
யாககுதல், நிலத்தடி நீர்மட்டத்யத உயர்த்து-
தல், மண்ணரிப்யபத் தடுத்தல், பறயவ்கள் 
உள்ளிட்ட பல ஆயிரம் உயிரினேங்களுககு 
வாழி்டமா்க இருத்தல், புயல், கவள்ளம் ்பான்-
றவற்றில் இருநது பாது்காத்தல் ்பான்ற ம்கத்-
தானே பணி்கயள ஆற்றி வருகின்றனே. 

இவவாறு மனிதன் உள்ளிட்ட உயிரினேங்க-
ளுககு கபரிதும் நன்யம்கள் பயககும் சதுப்பு 
நிலங்களின் முககியத்துவத்யத உணராத நவீனே 
அறிவியல் மனிதன், அவற்யற  நிரப்பி ்கட்ட்டங-
்கயள எழுப்புகின்றான். ்கழிவுப்கபாருட்கயள 
க்காடடும் இ்டங்களா்கவும் கதாழிற்சாயல்களின் 
்கழிவு நீர் விடுவிக்கப்படும் இ்டங்களா்கவும்  
சுற்றுலா தலங்களா்கவும் மாற்றுகின்றான். 

இதன் வியளவா்க ்க்டநத 100 ஆண்டு்களில் 
சுமார் 60 வீதமானே சதுப்பு நிலங்கயள உல்கம் 
இழநது விட்டது. அதன் தாக்கங்களும் பாதிப்பு்க-
ளும் ்தாற்றம் கபற்ற வண்ணமுள்ளனே. இதன்-
படி நவீனே அறிவியலில் ஏற்படடு வரும் வளர்ச்-
சியினோல் சதுப்பு நிலங்கள் அழிக்கப்படடும் 
்சதப்படுத்தப்படடும் வருவ்தாடு அயவ உயிரி-
னேப் பல்வய்கயமககும் கபரும் அச்சுறுத்தலா்க 
மாறி வருகின்றனே. 

இதன் பாதிப்பு்கயளயும் அச்சுறுத்தல்்கயளயும் 
1970 ்களி்ல்ய உணர்நத உல்கத் தயலவர்-

்கள், 1971-இல் ்காஸ்பியன் ்க்டற்பகுதியிலுள்ள 
ஈரான் நாடடின் ரம்சார் ந்கரில் கூடி உலகிலுள்ள 
சதுப்பு நிலங்கயளயும் நீர்நியல்கயளயும் பாது-
்காப்பதன் அவசியம் கதா்டர்பில் ்கலநதுயரயாடி 
பிர்க்டனேகமான்யற கவளியிட்டனேர். இது ரம்சார் 
ந்கரில் கவளியி்டப்பட்ட பிர்க்டனேம் என்பதால் 
சதுப்பு நிலங்கயளப் பாது்காப்பதற்்கானே ரம்சார் 
பிர்க்டனேம் எனேப் கபயர் கபற்றுள்ளது. இப்பிர்க்ட-
னேத்தில் முதலில் 18 நாடு்கள் ய்ககயழுத்திட்டனே. 
இற்யறவயர 171 நாடு்கள் ய்ககயழுத்திடடிருக-
கின்றனே. அவற்றில் இலஙய்கயும் ஒன்றாகும். 
இலஙய்கயானேது இப்பிர்க்டனேத்தில் 1971 இல் 
ய்ககயழுத்திட்ட ்பாதிலும் அது 1990 இல்தான் 
அஙகீ்காரத்யதப் கபற்றுக க்காண்்டது. 

சதுப்பு நிலங்கள் கதா்டர்பானே ரம்சார் படடிய-
லில் உலகிலுள்ள 253 மில்லியன் கெக்்டயர்-
்கயளக க்காண்்ட 2392 சதுப்பு நிலங்கள் உள்-
ள்டக்கப்படடுள்ளனே. அவற்றில் 2020 வயரயும் 
72,790,070 கெக்்டர் பரப்பளவில் 973 
்க்டல் மற்றும் ்க்ட்லார ஈரநிலங்கள் சார்நத 
சதுப்பு நிலங்களும் அ்டஙகியுள்ளனே. 

அநத வய்கயில் சர்வ்தச முககியத்துவம் 
வாயநத 41 சதுப்பு நிலங்கள் இலஙய்கயில் 
்காணப்படுவதா்க ஆசிய சதுப்பு நில அ்கராதி 
அய்டயாளப்படுத்தியுள்ளது. இயவ 2,74,000 
கெக்்டயர்்கள் பரப்பரயவக க்காண்்டயவயா-
கும். இச்சதுப்பு நிலங்கயளப் பாது்காப்பதற்்கானே 
்தசியக க்காள்ய்ககயான்யற இலஙய்க 2004 
இல் உருவாககியது. 

சதுப்பு நிலங்கள் கதா்டர்பானே ரம்சார் படடிய-
லில் 1990 இல் பூநதல சரணாலயம் முதலில் 
உள்ள்டக்கப்பட்டது. அதயனேத் கதா்டர்நது ஆயனே-
விலுநதாவ பண்ய்டய நீர்த்்தக்க ்கட்டயமப்பு, 
மது்கஙய்க ்கண்்டல் தாவரங்கள் அ்டஙகிய சூழல் 

்கட்டயமப்பு, வங்காயல சரணாலயம், வில்-
பத்து, குமண ஆகிய சதுப்பு நிலங்களும் 
உள்ள்டக்கப்படடுள்ள்தாடு இநநாடடின் 06 
சதுப்பு நிலங்கள் இற்யறவயரயும் ரமசார் பட-
டியலில் ்சர்க்கப்படடுள்ளனே.

மனிதனின் தவறானேதும் பியழயானேது-
மானே கசயற்பாடு்களால் இநநாடடிலும் பல 
சதுப்பு நிலப் பிர்தசங்கள் கபரும் அச்சுறுத்-
தல்்கயள எதிர்க்காண்டுள்ளனே. குறிப்பா்க 
கபாலித்தீன், பிளாஸ்ரிக உள்ளிட்ட திண்மக-

்கழிவுப் கபாருட்கள் க்காட்டப்படும் இ்டங்களா்க 
பல சதுப்பு நிலங்கள் மாறியுள்ளனே. இன்னும் 
சில சதுப்பு நிலப்  பிர்தசங்கள் மணல், ்கற்்கள் 
க்காண்டு நிரப்படடு ்கட்ட்டங்கள் எழுப்பப்படடுள்-
ளனே. கதாழிற்சாயல்களின் ்கழிவு்கள் அ்கற்றப்-
படும் இ்டங்களா்கவும் ்மலும் சில சதுப்பு நிலப் 
பிர்தசங்கள் மாற்றப்படடுள்ளனே. 

இவவாறானே கசயற்பாடு்களின் வியளவா்க 
சதுப்பு நிலங்கயள தம் வாழி்டங்களா்கக க்காண்-
டுள்ள கபரும்பாலானே உயிரினேங்கள் பலவித-
மானே கநருக்கடி்களுககு மு்கம் க்காடுத்துள்ளனே. 
சுற்றுச்சூழலில் தாக்கங்களும்  ஏற்படடுள்ளனே. 

மனிதனின் பியழயானேதும் தவறானேதுமானே 
கசயற்பாடு்களால்தான் இவவாறானே அச்சுறுத்-
தலுககு சதுப்பு நிலங்கள் உள்ளாகியுள்ளனே. 
அதனோல் சதுப்பு நிலங்களின் பாது்காப்பு குறித்து 
மக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்-
ப்ட ்வண்டும். அத்்தாடு சதுப்பு நிலங்கயள 
மாசய்டய கசயயும் கசயற்பாடு்கயளக ்கடடுப்ப-
டுத்துவதற்்கானே ந்டவடிகய்க்கயளயும் முன்கனே-
டுக்க ்வண்டும். அயவ இன்யறய அவசியத் 
்தயவயாகும். அவற்றின் ஊ்டா்க்வ சதுப்பு 
நிலங்கயள வாழி்டங்களா்கக க்காண்டிருககும் 
யாதுமறியா அப்பாவி உயி-
ரினேங்கள் எதிர்க்காண்டுள்ள 
இருப்பி்ட சவால்்கயளக ்கட-
டுப்படுத்தி மனிதனும் சுற்-
றுச்சூழலும் எதிர்க்காள்ளும் 
தாக்கங்கயளயும் பாதிப்பு்க-
யளயும் தவிர்த்துக க்காள்ளக 
கூடியதா்க இருககும்.

தன் ்கனேவு்கயள நனேவாககிக க்காள்வதற்-
்கா்க கிய்டககும் எல்லா வாயப்பு்கயளயும் சீனோ 
பயன்படுத்திக க்காண்்டயம அநநாடடுககு ஏற்-
றத்யதத் தநதது. மூ்டப்பட்ட கபாருளாதாரத்யதக 
க்காண்டிருநத சீனோ, எதிர்்கால உல்கம் சநயதப் 
கபாருளாதாரத்யத ்நாககி்ய ந்கரப் ்பாகிறது 
என்பயத முன்கூடடி்ய உணர்நதுக்காண்டு 
தன் ்கதவு்கயள சநயதப் கபாருளாதாரத்யத 
்நாககித் திறநது விட்டது.   

சீனோவின் ந்டவடிகய்க்கயள எப்்பாதும் உன்-
னிப்பா்க அவதானிககும் இநதியா, கபாருளாதார 
ரீதியா்க சீனோ ்மற்க்காண்்ட புதிய ந்கர்வு்களின் 
ஆழத்யதயும் விரியவயும் ்நாக்கங்கயளயும் 
சில சமயம் அந்நரத்தில் மி்கச் சரியா்க எய்ட-
்பா்டத் தவறியிருக்கலாம். தய்ட்பாடடிருநதால் 
இநதியாவின் கபாருளாதார வளர்ச்சி இன்யறய 
நியலயய வி்ட மி்க அதி்கமா்க இருநதிருககும்.   

இந்தா_ -பசுபிக பிராநதிய நாடு்கயள குறி-
யவத்ததா்கவும் ஆபிரிக்க நாடு்கயள இலக-
்கா்கக க்காண்்டதா்கவும் சீனோ தனேது ்க்டல் பட-
டுப்பாயதத் திட்டத்யத நர்த்தி வருகிறது. சீனோ 
இநநாடு்கயள இரண்டு வயளயங்களா்கப் 
பிரித்திருப்பயத அவதானிக்க முடிகிறது. முத-
லாவது இநதியாவின் உ்டனேடி பிராநதிய நாடு-
்களானே பாகிஸ்தான், வங்க்தசம், இலஙய்க, 
மாயலதீவு, பூட்டான், ்நபாளம், ஆப்்கானிஸ்-
தான், மியன்மார் என்பனே இதற்குள் அ்டஙகும். 
பாகிஸ்தான் இநதியாவின் எதிரிநாடு என்பது 
சீனோவுககு எப்்பாது்ம சாத்கமானே அம்ச்ம. 
வங்க்தசம் இலஙய்கயயப் ்பால்வ சீனோ, 
இநதியா ஆகிய இரு நாடு்கயளயும் சரிசமமா்க 
யவத்துக க்காள்ள விரும்பும் நாடு. அ்தசமயம் 
அநநாடு உட்கட்டயமப்பு அபிவிருத்தியய ்மற்-
க்காள்ள ் வண்டிய ்கட்டாயத்திலுள்ள நாடும் கூ்ட.   

இலஙய்கயில் சீனோவின் கசல்வாககு பற்றி 
விரிவா்கப் பார்க்க ்வண்டியதில்யல. சீனோவின் 
அடுத்த இலககு மாயலதீவு. இநதியாயவ 
அண்மித்த தீவுக கூட்டமானே மாயலதீயவ தன் 
கசல்வாககுககுள் க்காண்டு வநது, ஏற்்கனே்வ 
இநதியா ்பணி வரும் கசல்வாகய்க குயறக-
கும் முயற்சி்களில் சீனோ ஈடுபடடுள்ளது. மாயல-
தீவின் பிரதமருககு சீனோவில் பிரமாண்்டமானே 
வர்வற்பு அளிக்கப்பட்டயதயும், சீனே கவளிவி-
வ்கார அயமச்சர் தன் புத்தாண்டு விஜயமா்க 
மாயலதீவு கசன்றயதயும் ்கவனேத்தில் க்காள்ள 
்வண்டும். அடுத்ததா்க ்நபாளத்திலும் தன் 
கசல்வாகய்க ஸ்திரப்படுத்திக க்காள்ள சீனோ 
முயன்று வருகிறது. அதன் முயற்சி்கள் பலன் 
அய்டநது வருகின்றனே என்றும் கூறலாம்.   

மியன்மார் ஒரு இராணுவ ஆடசி நய்டகப-
றும் நா்டா்க இருப்பதுவும் ஜனேநாய்கம் அங்்க 
பாகிஸ்தாயனேப்  ் பால கபயரளவில் ்காணப்-
படுவதும் சீ னோவுககு சாத்கமானே அம்சங்கள். 
சீனோவின் ்க்டல் படடுப்பாயதயில் மியன்மாரும் 
ஒரு அங்கம். எனே்வ மியன்மாரில் சீனோ முத-
லீடு்கயள கசயது வருகிறது. பாயத அயமப்பு, 
குழாய அயமப்பு என்பனேவற்றில் சீனோ ஈடுபாடு 
்காடடி வருகிறது.   

ஆப்்கானிஸ்தான் அகமரிக்காவின் நிர்வா்கத்-
தில் இருநத ்பாது சீனோ ஆப்்கான் விவ்காரத்தில் 
தயலயி்டவில்யல. ஆனோல் ஆப்்கான் கதா்டர்-
பானே அதன் நியலப்பாடு அகமரிக்க எதிர்ப்பு 
நியலயில்தான் இருநதிருககும் என்பயத ஊகிப்-
பது ்கடினேமல்ல. அகமரிக்க நிர்வா்கத்தின் கீழானே 
ஆப்்கானிஸ்தானில் இநதியா கபருமளவு முத-
லீடு்கயளச் கசயதது. பாயத்கள், பாலங்கள், 
்கட்ட்டங்கள் எனேப் பல துயற்களில் இநதியா 
திட்டங்கயள ்மற்க்காண்டிருநது. ்காபூல் பாரா-
ளுமன்றத்யத அயமத்தது இநதியா்வ. எனே்வ-
தான் ்க்டநத வரு்டம் அகமரிக்கா அவசரஅவசர-

மா்க ஆப்்கானிஸ்தாயனே விடடு கவளி்யறிய 
்பாது அஙகிருநத இநதியர்்களும் இராஜதநதி-
ரி்களும் ்காபூயல விடடு புறப்ப்ட ்வண்டியதா-
யிற்று. 'அகமரிக்காவின் நண்பன் எனேககு எதிரி' 
என்ப்த தலிபான்்களின் இநதியா மீதானே பார்-
யவயா்க இருககும் என்பது மி்கத் கதளிவானேது 
என்பதால் இநதியா கவளி்யற ்வண்டியதா-
யிற்று.   

தற்்பாது இநதிய நலன்்கள் ஆப்்கானிஸ்தா-
னில் ்சதமய்டநதுள்ளனே என்பது உண்யம 

என்பதால் அநத இ்டத்யதப் பிடிப்பதில் சீனோவும் 
பாகிஸ்தானும் முயனேப்பா்க உள்ளனே. தலிபான்-
்கயள அகமரிக்காவும் அதன் ஐ்ராப்பிய ் நசநா-
டு்களும், சர்வ்தச நிதி நிறுவனேங்களும் ய்கவிட-
டுள்ள நியலயில் ஆபத்பாநதவனோ்க இருக்க 
்வண்டிய கபாறுப்பு சீனோவுய்டயதாகிறது. 
ஆனோல் எதிர்பார்ப்பு்க்ளாடுதான் சீனோ உதவும் 
என்்த அநநாடடின் அரசியல் அணுகுமுயற. 
ஆப்்கானிஸ்தானில் இருக்கக கூடிய ்கனியவ-
ளங்கயள சீனோ குறியவத்திருக்கலாம். இது இவ-

வாறிருகய்கயில் அகமரிக்காவும் ்நட்்டாவும் 
அவசர அவசரமா்க கவளி்யறியதால் கபரும-
ளவு ஆயுதங்கயள விடடுச் கசல்ல ்வண்டியதா-
யிற்று. இநத ஆயுதங்களின் ஒரு பகுதி இநதி-
யாயவ குறியவககும் பாகிஸ்தாயனேத் தளமா்கக 
க்காண்்ட தீவிரவாத அயமப்பு்களி்டம் கசன்றய்ட-
வதா்க ஒரு த்கவல் கவளியாகி இருககிறது.   

இநதியாயவ அண்மித்த மற்றும் இநதிய நடபு 
நாடு்கயள குறியவத்ததா்க சீனோ தன் ந்கர்வு-
்கயள உறுதியானே முயறயில் ்மற்க்காண்டு 
வருகிறது. இநத வயளயத்துககு அப்பால் ஆபி-
ரிக்க வயளயத்தின் மீதும் சீனோவுககு அக்கயற 
உள்ளது. கசங்க்டல் ்கயர்யாரமானே எரித்தியா, 
க்கன்யா, கிழககு ஆபிரிக்க - தீவுக கூட்டங்க-
ளானே சீகசல்ஸ், கமாரிஷியஸ், -------------- ம்ட்கஸ்்கார் எனே 
சீனோவின் ்க்டல்படடுப்பாயத சுற்றி வயளநது 
நீள்கிறது.   

சீனோ கபரிதா்க்வ ்யாசிககிறது; திட்டமிடு-
கிறது. அதற்்கானே உட்கடடுமானேங்களில் கபரு-
மளவில் முதலீடு கசயகிறது. கதன்கிழககு 
ஆசியாயவ, இந்தா - பசுபிக நாடு்கயள தன் 
்கடடுப்பாடடில் க்காண்டுவநது பிராநதிய வல்லர-
சா்க ்வண்டும், அகமரிக்காயவயும் ்மற்குல்க 
நாடு்கயளயும் இப்பிராநதியத்திலிருநது விரடடி-
யடிக்க ்வண்டும் என்ப்த சீனோவின் பிராநதிய 
மூ்லாபாயம். அதற்்கா்க சீனே இய்டயறாது முத-
லீடு்கயள ்மற்க்காள்கிறது; திட்டங்கயள வகுக-
கின்றது.   

சீனோவின் இநத விரிவானே திடமி்டல் மற்றும் 

அதற்்கானே ந்கர்வு்களுககு எதிரா்க 'குவாட' நாடு-
்களின் ந்கர்வு்கள் ்பாதுமானேயவயா்க உள்-
ளனேவா என்ற ்்கள்விககு நியாயமானே பதில் 
இருப்பதா்கத் கதரியவில்யல. இநத அயமப்பு 
-(அகமரிக்கா, இநதியா, அவுஸ்தி்ரலியா, பிரிட-
்டன் மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய நாடு்கள்) -்க்டநத 
வரு்டம்  ் வாஷிங்டனில் கூடிப் ்பசினே. அப்்பச்-
சுவார்த்யதயின் பின்னேர் மாற்றங்கயள ஏற்படுத்-
தக கூடிய பலன்்கள் ஏதும் கசயயப்பட்டதா்கத் 
கதரியவில்யல. இ்தசமயம் அகமரிக்காவும் 
அவுஸ்தி்ரலியாவும், பிரிட்டனும் இயணநது 
மற்கறாரு பாது்காப்பு அயமப்கபான்யற உரு-
வாககியிருககின்றனே. இது இந்தா - பசுபிக பிராந-
திய இராணுவ ஒத்துயழப்பு கதா்டர்பானே அயமப்-
பா்க்வ கசயல்படும் எனேத் கதரிகிறது. இநத 
வய்கயில் பார்ககும் ்பாது சீனோவுககு எதிரானே 
அல்லது சீனே ந்கர்வு்கயள சமாளிக்கக கூடியதா்க 
இம்மாற்று ஏற்பாடு்கள் ்பாதுமானேதா்க இருப்ப-
தா்கத் கதரியவில்யல என்றுதான் சர்வ்தச அர-
சியல் அவதானி்கள் ்கருதுகின்றனேர்.   

இநதியாயவ இராஜதநதிரி்களின் நாடு என்-
பார்்கள். அரசியல்வாதி்கள் எவவாறிருப்பினும் 
புதுடில்லி இராஜதநதிரி்களின் ஆ்லாசயனே்க-
ளும் நிர்வா்கமும் இநதியாயவ வழிந்டத்தும் 
என்பது உறுதி கசயயப்பட்ட ஒன்றா்கக ்காணப்-
படுகிறது. இநதப் கபாறுப்பு தற்்பாது ்மலும் 
சுயம க்காண்்டதா்க மாறி வருகிறது.   

சீனோவின் பிரசன்னேம் கபருமளவில் ்க்டன்-
்கயள வழ்குவது, முதலீடு்கயளச் கசயவது என்-
பதா்க்வ உள்ளது. உள்ளூர் அரசியலில் தாம் 
ஈடுபாடு ்காடடுவதில்யல என்ற க்காள்ய்கயில் 
சீனோ கதா்டர்நதும் உறுதியா்க உள்ளது. எனினும் 
சில மாதங்களுககு முன்னேர் க்காழும்பில் சீனேத் 
தூதர் வ்டககுககு விஜயம் கசயததும் 'இது ஆரம்-
பம் மடடு்ம முடிவல்ல' என்று அறிவித்ததும் ்கவ-
னிக்கத்தக்கயவ.   

இலஙய்கயில் இநதியா ்மற்க்காண்டிருககும் 
முதலீடு்களும் சாமானியமானேதல்ல. இலஙய்க-
யில் அது எண்கணய விநி்யா்கத்தில் ஈடுபடடுள்-
ள்தாடு திரு்்காணமயல எண்கணயக குதங-
்களின் ்பரிலானே ஒரு கூடடு நிறுவனேத்திலும் 
இநதியா முதலீடு கசயகிறது. அடுத்த ஆறு மாத 
்காலத்துக்கானே எண்கணய வழங்கலுக்கானே 
்பச்சுவார்த்யத்களில் இலஙய்க இநதியாவு்டன் 
ஈடுபடடிருப்பதா்கவும் கதரியவநதுள்ளது. தற்-
்பாயதய தரவு்கயள எடுத்துக க்காண்்டால் இந-
தியாவின் பக்கம் இலஙய்க சாயநதுள்ளதா்க்வ 
விமர்ச்கர்்கள் ்கருதுகின்றனேர்.   

உண்யமயயச் கசால்வதானோல் இலஙய்க-
யின் ்தசிய ்கடசி்களு்டன் இநதியாவு்டன் எநதப் 
பிரச்சியனேயும் கிய்டயாது. தமிழர் விவ்காரங-
்கயள இநதியா ய்கயில் யவத்திருப்ப்த அவர்்க-
ளுககுப் பிரச்சியனே!
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இரண்்டாம் உல்கப் ்பாருககு 
முன்னேர் பிரிடடிஷ் மற்றும்
ஜப்பானோல் ஆளப்படும் நா்டா்கத் 

தி்கழ்நத சீனேப் கபருந்தசம், மா்வா-
்சக்டாஙகின் வருய்கயின் பின்னே்ர 
'இனி்மல் நாம் ஆளும் ்தசமா்க
இருப்்பா்ம தவிர ஆளப்படும் நா்டா்க 
இருக்கப் ்பாவதில்யல' என்ற உறுதியானே 
முடிவுககு வநதது. சீனோவின் சாதுரியமானே
ந்கர்வு்களும், திட்டங்களும் நீண்்ட தூரப் 
பார்யவ்கயளயும் இலககு்கயளயும் 
க்காண்்டதா்கவும் பிராநதிய வல்லரசா்கத் 
தி்கழ்வண்டும் என்ற கபருங ்கனேயவக 
க்காண்்டதா்கவும் அயமநதனே.

இன்யறய நவீனே அறிவியல் 
வளர்ச்சி மனிதனுககு நன்யம-
்கள் பயககின்ற அ்த்நரம், 

அவனுககு க்கடுதல்்கள் ஏற்ப்டவும் துயண-
புரிகின்றது. இகக்கடுதல் அவனுககு உ்டல், 
உள ரீதியானே பாதிப்பு்களா்க அயமவ்தாடு 
அவன் வாழும் சுற்றுச்சூழலுககும் ஏயனேய 
உயிரினேங்களுககும் கூ்ட பாதிப்புக்கயள-
யும்  தீஙகு்கயளயும் ஏற்படுத்துகின்றது. 
இதன் வியளவா்க இயற்ய்கச் சமநியலயி-
லும் பாதிப்பு்கள் ஏற்படுகின்றனே. அயவயும் 
மனிதனுககு தீங்கா்க்வ விளஙகுகின்றனே.

இந்தியாவின் நட்புநாடுகளை குறிளைத்து  
உறுதியாக காயகளை நகர்த்தும் சீனா!

பல்ாயிரம் உயிரினஙகளின் ைாழிடமான
சதுப்பு நி்ஙகள் எதிர்்காள்ளும் சைால!

இந்தியாளை அண்மித்்த மற்றும் இந்திய நட்பு 
நாடுகளை குறிளைப்பதுடன் மாத்திரமன்றி, இந்்த 
ைளையத்துக்கு அப்பால ஆபிரிக்க ைளையத்தின் 
மீதும் சீனாவுக்கு அக்களை உள்ைது. ்சஙகடல
களரயயாரமான எரித்தியா, ்கன்யா, கிழக்கு
ஆபிரிக்க - தீவுக்கூட்டஙகைான சீ்சலஸ்,
்மாரிஷியஸ், மடகஸ்கார் என சீனாவின்
கடல பட்டுப்பாள்த சுற்றி ைளைத்து நீள்கிைது.

உ்க சதுப்பு நி் 
தினம் இன்று 
(02.02.2022)

மனி்தனின் ்தைைான ்சயற்பாடுகைால அதிகரித்து
ைரும் யபராபத்ள்த ்தடுத்து நிறுத்்தாவிடில
எதிர்கா்த்தில பாரிய பாதிப்புகள்!

மர்லின் மரிக்கார்...?



வரக்காப�காலை தின்ரன் நிரு�ர்   

ப்காழும்பு - குருணகா்ல் பிரதகான வீதியின் 
வரக்காப�காை துல்ஹிரிய �குதியில் நேற்று பிற்-
�்ல் (01) இடம்ப�ற்்ற வி�த்தில் ஒநர குடும்-
�த்லதச் நேர்்நத மூவர் உயிரிழ்நதனர். ப்காழும்-
பிலிரு்நது அநுரகாதபுரம் நேகாககிச் பேன்்ற 57 
ஆம் வழி இைக் இைஙல் ந�காககுவரத்து 
ேல� �ஸ் வண்டியுடன் எதிநர ப்காழும்பு 
நேகாககி வ்நத முச்ேக்ர வண்டி ந�காதுண்டதில் 
இருவர் ஸ்தைத்தில் �லியகாகினர்.  

27 வயதுலடய ஆண் ஒருவரும் 07 வயது 
சிறுவனும் இவவகாறு உயிரிழ்நதுள்ளனர். 
ந�ருவல்ள �குதிலய நேர்்நத இவர்்ள 
்ைகாபவவ �குதி திரு�ண லவ�வம் ஒன்றில் 
்ை்நதுப்காண்டதன் பின்னர் ந�ருவல்ள திரும்-
பும் வழியில் வி�த்து நி்ழ்்நதுள்ளது. ேகாரதிககு 
நித்தலர ஏற்�டடதன் ்காரண�கா் வி�த்து 
நி்ழ்்நதிருக்ைகாப�ன ப�காலிேகார் ே்நநதகிக-
கின்்றனர். முச்ேக்ர வண்டியில் 05 ந�ர் �ய-

ணித்துள்ளதுடன் மூவர் �டு்காய�லட்நதுள்ள-
னர். �டு்காய�லட்நதவர்்ள வரக்காப�காலை 
ஆதகார லவத்தியேகாலையில் சிகிச்லேக்கா் 
அனு�திக்ப�டடுள்ளனர். ்காய�லட்நத 
மூவருள ஒருவர் ப்காநரகானகா பதகாற்றுககுட-
�டடவபரன பதரிவிக்ப�டுகின்்றது. வரக்கா-
ப�காை ப�காலிேகார் ந�ைதி் விேகாரலண்ல்ள 
ந�ற்ப்காண்டு வருகின்்றனர்.  
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பவளிநாட்டு வவமைவாய்பபுகமை...  
பவளிநயறு�வர்்ல்ள தி்றல�யகான 
பதகாழிைகா்ளர்்்ளகா் பவளிேகாடு்ளில் 
�ணிபுரிய வழிவகுப�து பதகாடர்பில் 
விநேட ்வனம் பேலுத்தப�டடது.  

தி்றல�யகான �ற்றும் ேகான்றிதழ் 
ப�்றகாத ே�ர்்ல்ள குறுகிய ்காை 
�யிற்சி மூைம் பவளிேகாடடு நவலை-
வகாய்பபுககு ஏற்்ற �ணியகா்ளர்்்ளகா் 
உருவகாககுவது �ற்றும் பவளிேகாடடு 
நவலைவகாய்பபு ே்நலதலயயும் இல்ள-
ஞர்்ல்ளயும் இலணககும் ப�காறி-

முல்றலய உருவகாககுவது குறித்து 
்வனம் பேலுத்த நவண்டும் என பிரத-
�ர் அலுவை்ம் பதரிவித்துள்ளது.  

ஜப�கான், பதன் ப்காரியகா, இத்தகாலி, 
ருந�னியகா �ற்றும் ்டடகார் உளளிடட 
22 ேகாடு்ளிலுள்ள பவற்றிடங்ளுக-
்கா் ஜனவரி 26 ஆம் தி்தி வலர 
183,198 ந�ர் பவளிேகாடு்ளுககு 
அனுப�ப�டடுள்ளதகா் இைஙல் 
பவளிேகாடடு நவலைவகாய்பபு �ணிய-
்ம் பதரிவித்துள்ளது. 

ஏப்ரல் ைாதம் வம்ர...
விநிநயகாகிக் முடியும் என அவர் பதரி-
வித்தகார். மின் விநிநயகா்த்லத நிறுத்தி 
�க்ல்ள பேருக்டிககு உள்ளகாககு-
வது எதிர்க்டசியின் எதிர்�கார்ப�கா் 
உள்ள ந�காதிலும் அரேகாங்ம் �க -்

ளுககு நிவகாரணம் வழஙகி மின்விநி-
நயகா்த்லதத் பதகாடர்்நதும் வழஙகி 
வருவதகா் மின்ேகதி �ற்றும் எரிேகதி 
அல�ச்ேர் ்காமினி பைகாககுந் சுடடிக-
்காடடினகார்.

மீனவர் சஙகஙகளுக்கு... (02ஆம் �க்த் பதகாடர்)

இலட�றித்து மீனவர்்ள ந�காரகாட-
டங்ல்ள ேடகாத்தி வருகின்்றனர். 
்டற்ப்றகாழில் அல�ச்ேர் மீனவர் -்
ளுடன் ந�ச்சுவகார்த்லத்ல்ள முன்-
பனடுத்த ந�காதும், ே�ரேம் ஏற்�-
டவில்லை. இ்நநிலையில், மீனவ 

அல�பபுக்ல்ள ்ை்நதுலரயகாடலுககு 
வருல் தரு�காறு வடககு �கா்காண 
ஆளுேர் அலழபபு விடுத்துள்ளகார்.

இன்று ்காலை �த்து �ணிககு இ்நதச் 
ே்நதிபபு இடம்ப�்றவுள்ளதகா்த் பதரி-
விக்ப�டுகின்்றது.

மின்சக்தி அமைசசருக்கு...  
ஜனகாதி�தி ந்காடடகா�ய ரகாஜ�க ஷ மின்-

ேகதி அல�ச்ேர் ்காமினி பைகாககுந்விற்கு 
�ணிபபுலர விடுத்துள்ளகார். தற்ந�காது 
நிைவும் மின் பேருக்டியகால் தனியகார் மின் 

உற்�த்தி நிலையங்ளில் இரு்நது மின்ேகா-
ரத்லத ப்காளவனவு பேய்யவுள்ளதகா் எரி-
ேகதி அல�ச்ேர் அண்ல�யில் பதரிவித்தி-
ரு்நதகார் என்�து குறிபபிடத்தக்து.

காலியில் ்ரயில் - ஆட்வடா...
அனு�திக்ப�டடந�காது உயிரி-

ழ்நதிரு்நதனர். ேகாரதியின் �லனவி 
சிகிச்லே ப�ற்றுவ்நத ந�காது உயிரிழ்ந-
துள்ளகார். ரயில் ்டலவயிலுள்ள ேமிக-
லஞ்ள பேயலிழ்நதிரு்நத நவல்ள 
முச்ேக்ரவண்டி தண்டவகா்ளத்லத 
்ட்நத ந�காநத இ்நத வி�த்து இடம்-
ப�ற்றுள்ளது. �ரணித்தவர்்ள 46,47 
�ற்றும் 84 வயதுலடயவர்்ள என 
ப�காலிஸகார் பதரிவித்தனர். �காத்தல்ற-

யிலிரு்நது வவுனியகா நேகாககி நேற்று 
்காலை 10. 29 ககு பு்றப�டட ்டு்தி 
ரயில், பூஸகா ரயில் நிலையத்லத ்ட்நது 
சிை நிமிடங்ளிநைநய முச்ேக்ரவண்-
டியுடன் ந�காதி வி�த்துககுள்ளகானதகா் 
புல்யிரத ்டடுப�காடடு அல்ற பதரி-
வித்துள்ளது.

இலதயடுத்து வி�த்து பதகாடர்பில் 
ந�ைதி் விேகாரலண்ல்ள ப�லியத்த 
ப�காலிஸகார் ந�ற்ப்காண்டுள்ளனர்.

நாட்டின் கடமன ைறுசீ்ரமைக்க...
கூடடத்தில் முன்பனடுக்ப�டவில்லை. 
எவவகா்றகாயினும் இவவிடயம் பதகாடர்-
பிைகான ப�காதுவகான ்ை்நதுலரயகாடல்-
்ள பதகாடர்்நதும் முன்பனடுக்ப�டடு 
வருகின்்றன. அது �காத்திரமின்றி ஆசிய 
அபிவிருத்தி வஙகி �ற்றும் உை் வஙகி 
என்�வற்றுடனும் ந�ச்சுவகார்த்லத்ல்ள 
முன்பனடுத்துளந்ளகாம். இவவகாண்டு 
ஜனவரியில் பேலுத்தப�ட நவண்டியி-
ரு்நத 500 மில்லியன் படகாைலர உரிய 

்காைப�குதிககுள மீ்ள பேலுத்தியுள-
ந்ளகாம். எதிர்வரும் ஜூனில் ந�லும் 1 
பில்லியன் படகாைலர பேலுத்த நவண்டி-
யுள்ளது. இ்நத நிலைல�லய ேரி பேய்-
வதற்்கா் அலனத்து தரபபினருடனும் 
்ை்நதுலரயகாடல்்ல்ள முன்பனடுத்-
துளந்ளகாம். அதற்்ல�ய எதிர்வரும் 6 
�காதங்ளுககுள தற்ந�காதுள்ள பேருக்டி 
நிலைல�ககு தீர்வு ்காணப�டும் என்று 
எதிர்�கார்ககின்ந்றகாம் என்்றகார்.

40 ஆயி்ரம் பைற்றிக் பதான் டீசமை...
வருங்காை ேடவடிகல்்ல்ள ந�ற்-

ப்காளவதற்்கா் எரிேகதி அல�ச்ேர் ே�ர்ப-
பித்த நயகாேலனககு அல�ச்ேரலவ அஙகீ-
்காரம் வழஙகியுள்ளது. (�கா)

ஆ்ரம்ெ ொடசாமைகளுக்கான விடுமுமை...
�கார்ச் �காதம் 05ம் தி்தி வலர ேலட-

ப�றும். அ்நத ்காைப�குதியில் ஆரம்� 
�காடேகாலை்ளுககு விடுமுல்ற வழங-
்ப�ட �காடடகாது என பதரிவிக்ப�ட-
டுள்ளது. இதனடிப�லடயில் �ரீடலே 
்காைத்தில் ஆரம்� தரம் �ற்றும் ஆரம்� 
�காடேகாலை்ளுககு விடுமுல்ற வழங-
்ப�ட �காடடகாது. �ரீடலே சூழலை 
ந�ணுவதற்கு இலடயூ்றகான �காடேகா-
லையகா் இரு்நதகால் ேம்�்நதப�டட 
அதி�ர்்ள வையக ்ல்விப �ணிப�கா-
்ளர்்ள ஊடகா் �கா்காண ் ல்விப �ணிப-
�கா்ளர்்ளுககு அறிவிக் நவண்டும் 
என ்ல்வி அல�ச்சு பதரிவித்துள்ளது.

அவவகா்றகான �காடேகாலை்ளின் ஆரம்� 
தரங்ளுககு விடுமுல்ற வழஙகுவதற்-
கும், குறித்த �காடேகாலை்ளுககு உரிய 
�ணியிடங்ல்ள �ரி்நதுலரப�தற்கும், 
்ற்்றல் முல்ற்ல்ள ந�ற்ப்காளவதற்கும் 
உளளூரகாடசி ்ல்விப �ணிப�கா்ளர் -்
ளுககு அதி்காரம் வழங்ப�டுவதகா்வும் 
அறிவிக்ப�டடுள்ளது.

�ரீடலே ்டல�்ளுக்கா் நியமிக்ப-
�டடுள்ள ஆசிரியர்்ல்ள �ணிய�ர்த்து-
�காறு அலனத்து �காடேகாலை்ளின் அதி-
�ர்்ள, வைய �ற்றும் �கா்காண ்ல்விப 
�ணிப�கா்ளர்்ளுககும் ்ல்வி அல�ச்சு 
�ணிபபுலர விடுத்துள்ளது.

உைகம் முழுவதும் இதுவம்ர....
நவ்�கா் தடுபபூசி்ள பேலுத்தப�டடு 
வருகின்்றன. குறிப�கா், ஒமிகநரகான் 
பதகாற்்றகால் அண்லட ேகாடு்ள தடுபபூ-
சி்ல்ள பதகாடர்்நது பேலுத்தி வருகி்றகார்-
்ள. இ்நநிலையில், நேற்றுமுன்தினம் 
நிைவரப�டி உை்ம் முழுவதும் 1,000 
ந்காடி தடுபபூசி்ள பேலுத்தப�ட-
டுள்ளதகாவும் அதில் 425 ந்காடி ந�ர் 
இரண்டு தவலண தடுபபூசியும் எடுத்-
துகப்காண்டவர்்ள என்றும் அறிகல -்
யின் மூைம் பதரிய வ்நதுள்ளது.

தற்ந�காது உை்்ளவில் �காதிபபில் 

முதலிடத்தில் இருககும் அப�ரிக்கா-
வில் ப்காநரகானகாவகால் 7.43 ந்காடி ந�ர் 
�காதித்திருப�தகா்வும் 8.84 இைடேம் 
ந�ர் �லியகானதகா்வும் பதரிவிக்ப�ட-
டுள்ளது.

இரண்டகாவது இடத்தில் இருககும் 
இ்நதியகாவில் 4.1 ந்காடி ந�ர் ப்காநரகா-
னகாவகால் �காதிப�லட்நதுள்ளனர். 
4.97 இைடேம் ந�ர் நேகாயின் தீவிரத்-
தில் �லியகாகினர். ந�லும், உை்ம் 
முழுவதும் 53 ேதவீத �க்ள இரண்டு 
தவலண தடுபபூசி பேலுத்தியுள்ளனர்.

வைல் ைாகாணத்தில் விவசட... (02ஆம் �க்த் பதகாடர்)

சுத்நதிர தின நி்ழ்வு்ல்ள முன்-
னிடடு ே�்காைத்தில் ப்காழும்பு ே்ர் 
உளளிடட ந�ல் �கா்காணத்லத உள்ள-
டககும் வல்யில் விநேட �காது்காபபு 
பேயற் திடடம் ேலடமுல்றப�டுத்தப-
�டுப�ன்றும் அவர் பதரிவித்துள்ளகார்.

அத்துடன் ப�பரவரி 4 ஆம் தி்தி 21 
வீதி்ள ந�காககுவரத்திற்்கா் �டடுப�-
டுத்தப�டும் என்றும் அதற்்கான பேயற்-
திடட�கானது �க்ளுககு அபேௌ்ரியம் 
ஏற்�டகாத வல்யில் முன்பனடுக்ப-
�டும் என்றும் �காற்றுப �காலத்ல்ள 
உ�நயகாகிப�தற்்கான ேடவடிகல்்ள 
ந�ற்ப்காள்ளப�டும் என்றும் அவர் 

பதரிவித்துள்ளகார். சுத்நதிரதின விழகா-
வுககு அலழக்ப�டடுள்ள விநேட 
அதிதி்ள அவர்்ளுககு வழங்ப�ட-
டுள்ள அலழபபிதழில் இலணக்ப�ட-
டுள்ள வகா்ன தரிபபிட நைபிள்ளுடன் 
அன்ல்றய தினம் ்காலை 7.30 �ணிககு 
வருல் தரு�காறு அவர் ந்டடுக 
ப்காண்டுள்ளகார். இம்முல்ற சுத்நதிர 
தின விழகாவில் இரகாணுவ அணிவ-
குபபுககு முன்�தகா் 21 �ரியகாலத 
நவடடுக்ள தீர்க்ப�டும் என்றும் 
வி�கானப�லடயினரின் வி�கான ேகா்ே 
்ண்்காடசியும் இடம்ப�றும் என்றும் 
அவர் பதரிவித்துள்ளகார்.   (ஸ)

வே.வி.பி மீதான தாக்குதலுக்கு... (02ஆம் �க்த் பதகாடர்)

அல�ச்ேர் இதலனத் பதரிவித்தகார். ஜனகாதி�தி 
ந்காடடகா�ய ரகாஜ�க ஷ ஆடசிககு வ்நததன் 
பின்னர், ஆர்ப�காடடங்ளுக்கா் தனியகான 
பிரநதேம் ஒதுக்ப�டடுள்ளதகா் பதரிவித்த 
அவர், அரசியல் ்டசி்ளுககு அதி்�டே சுத்ந-
திரம் வழங்ப�டடுள்ளதகா்த் பதரிவித்தகார். 
்ம்�ஹகா �காவடடத்லதப பிரதிநிதித்துவப-
�டுத்தும் அல�ச்ேர் பிரேன்ன ரணதுங்வும் 
இ்நதத் தகாககுதலை வன்ல�யகா்க ்ண்டித்த-
நதகாடு, இது பதகாடர்பில் ேடட ேடவடிகல் 
எடுக்ப�ட நவண்டுப�னவும் வலியுறுத்தி-
யுள்ளகார். இச்ேம்�வம் குறித்து ஆழ்்நத வருத்-
தம் பதரிவித்த அல�ச்ேர் ரந�ஷ் �த்திரண, 
அரேகாங்த்லத தர்�ேங்டத்தில் ஆழ்த்துவ-

தற்்கா் சிைர் இவவகா்றகான ேம்�வங்ல்ள 
ந�ற்ப்காளவதகா் ே்நநத்ம் எழு்நதுள்ளதகா -்
வும் குறிபபிடடகார். ்ம்�ஹகா, ்ைப்டிநஹன 
பிரநதேத்தில் நதசிய �க்ள ேகதியினகால் ேடத்-
தப�டட கூடடத்தின் ந�காது முடலட வீசித் 
தகாக்ப�டடது. இ்நத ேம்�வம் பதகாடர்பில் 
�க்ச்ேகார்�ற்்ற விேகாரலண ேடத்தி ேம்�்நதப-
�டடவர்்ல்ள தண்டிக் நவண்டுப�ன சுற்-
றுைகாத்துல்ற அல�ச்ேர் பிரேன்ன ரணதுங், 
ஜனகாதி�தி �ற்றும் ப�காலிஸ் �கா அதி�ரிடம் 
ந்காரிகல் விடுத்திரு்நதகார். இ்நத தகாககுதல் 
பதகாடர்பில் அவன்்கார்ட �காது்காபபு நிறுவ-
னம் மீதும் அல�ச்ேர் பிரேன்ன மீதும் நஜ.வி.
பி குற்்றஞேகாடடியிரு்நதது. (�கா)

நும்ரசவசாமை மின் பிைபொக்கி... (02ஆம் �க்த் பதகாடர்)

ஏற்�டடுள்ளதகா் இைஙல் மின்ேகார 
ேல� அறிவித்துள்ளது.

இநதநவல்ள நுலரச்நேகாலை மின்ேகார 
ல�யத்தின் இ்நத மூன்்றகாவது மின்பி்றப-
�காககி த�து பேயற்�காடு்ல்ள ஆரம்பித்த 
நிலையில், மின்ேகார விநிநயகா்த் தலட 
�று அறிவித்தல் வலர ேலடமுல்றப�-

டுத்தப�டகாது என்று ப�காது �யன்�காடு-
்ள ஆலணககுழு அறிவித்தல் ஒன்ல்ற 
விடுத்திரு்நதது.  

இ்நதநிலையில் தற்ந�காது குறித்த மின்-
பி்றப�காககி பேயலிழ்நதுள்ள ந�காதிலும் 
த�து அறிவித்தலை ஆலணககுழு நேற்று 
மீண்டும் உறுதிப�டுத்தியது.

எக்ஸ்பி்ரஸ் வெர்ள்... (02ஆம் �க்த் பதகாடர்)

பீ அன்ட ஐ ்ம்�னியுடன் ்ை்ந-
துலரயகாடப�டுவதகா்வும் குறிப-
பிடடகார்.

்டல்வகாழ் உயிரினங்ளின் 
உடற்கூற்று �காதிரி்ள �ற்றும் 
ஏலனய �காதிரி்ல்ளப �குப-
�காய்வு பேய்வதற்்கா் பவளி-

ேகாடடு ஆய்வு கூடங்ளுககு 
அனுபபுவதகா்வும், அவுஸ்திநரலி-
யகாவின் பஹல்ந�கார் ்ம்�னியகால் 
சுற்்றகாடல் �காதிபபு பதகாடர்�கா் 
ேடட ஆநைகாேலன வழங்ப�டு-
ப�னவும் அவர் அல�ச்ேரலவககு 
அறிவித்தகார். (�கா)

மவ்ரஸ் பதாற்றின் நி்ரநத்ரத் தீர்வுக்கு...
நூற்்றகாண்டு ்காை�கா்ப பூமியில் நி்ழ்்நது-

ப்காண்நட இருககின்்றன. இ்நத ந்காவிட லவரஸ் 
பேயற்ல்யகா்ப �ரவியது என்று �ை ்ருத்து பவளி-
யிடடிருககின்்றகார்்ள. ஆனகால் லவரஸ் என்�து இயற்-
ல்யகா்ப �ை தடலவ்ள எ�து ே்நததியரின் ்காைங -்
ளிலும் வ்நதிருககின்்றது.

ஒவபவகாரு நூற்்றகாண்டு்ளிலும் �ை ேம்�வங்ள 
உை்்ளகாவிய பதகாற்றுக்்ளகா்ப �திவு பேய்யப�டடி-
ருககின்்றன.

6ம் நூற்்றகாண்டில் ்றுபபுக ்காய்ச்ேல் மூைம் ந்காடிக-
்ணக்கானவர்்ள இ்ற்நதுள்ளகார்்ள.

அநதந�கான்ப்றகாரு ேம்�வம் 13ம் நூற்்றகாண்டில் 
பிந்ளக லவரஸ் மூைம் பதகாற்று உருவகாகி அதிலும் 

�ைர் இ்ற்நதிருககின்்றகார்்ள. உை்த்தின ேனத்பதகா-
ல்லய அலரவகாசியகா் ஆககியிருககின்்றது. அ்நத 
கிருமி்ளின் பதகாற்று. எச்.ஐ.வி, ந்காவிட ந�கான்்ற 
�ை பதகாற்று நேகாய்்ள உைகின் ேனத்பதகால்லயக 
்காைத்திற்குக ்காைம் குல்றத்து வ்நதிருககின்்றது.

அது இயற்ல்யின் நியதியகா் இயஙகிக ப்காண்-
டிருககின்்றது. அ்நத அடிப�லடயில் தன் ந்காவிட 
லவரசின் ஒரு திரி�கான ந்காவிட 19 ஆ் உருபவடுத்-
துள்ளது.

இ்நதக ந்காவிட- 19இனகால் இ்நத இரண்டு ஆண்டு -்
ளுககுள இன்று வலர உை்த்தில் சு�கார் 35 ந்காடி ந�ர் 
�காதிக்ப�டடும் 56 ைடேம் ந�ர் இ்ற்நதும் இருககின்-
்றகார்்ள.

எ�து ேகாடடிலும் சு�கார் ஆறு இைடேம் ந�ர் �காதிக-
்ப�டடும் �தினகா்றகாயிரம் ந�ர்வலர இ்ற்நதும் இருக-
கின்்றகார்்ள. இன்று பிந்ளக, ப்காப்ளகாரகா, ந�காலிநயகா, 
�ஞேள ்காய்ச்ேல், ப�ரிய அம்ல� ந�கான்்ற நேகாய்்ள 
உை்த்தில் இல்லை. இவற்றுகப்ல்ைகாம் பிரதகான-
�கா் அல�்நதது தடுபபூசி்ள.

இ்நதத் தடுபபூசி்ளின் வருல்நய ்காைத்திற்குக 
்காைம் எம்ல�த் பதகாற்று நேகாய்்ளிலிரு்நது ்காப�காற்-
றிக ப்காண்டு வருகின்்றது. தடுபபூசி்ள புதிதகா் உரு-
வகாகிய விடயங்ள அல்ை.

அ்நத வல்யில் இன்று இருககின்்ற பதகாற்று நிலை-
ல�்ல்ள ேகாங்ள சிை ேலடமுல்ற்ள மூைம் ்டடுப-
�காடடுககுள ப்காண்டு வருகின்ந்றகாம் என்்றகார்.

தமிழ்க் கட்சிகளுடன் நல்லிணக்கத்மத...
ஜீ.எல்.பீரிஸ் �ற்றும் அலி ேபரி ஆகிநயகார் தமிழ்த் 
நதசிய கூடடல�பபுககும் ஜனகாதி�திககுமிலடயி-
ைகான ே்நதிபபு பதகாடர்பில் பதரிவித்திரு்நதனர். இது 
பதகாடர்பில் அல�ச்ேரலவ முடிவு்ல்ள அறிவிககும் 
ஊட் �காேகாடடில் வினவப�டடது. இதற்குப �திை-
ளித்த அல�ச்ேர் ரந�ஷ் �த்திரன,

தமிழ்த் நதசிய கூடடல�பபும் இ்நத ேகாடடில் அங-
கீ்ரிக்ப�டட அரசியல் ் டசி்ளில் ஒன்று. தமிழ் �க-
்ளின் பிரச்சிலன்ள குறித்து ஜனகாதி�தியுடன் ந�ே 
அவர்்ளுககு உரில�யுள்ளது. இது பதகாடர்பில் ஜனகா-
தி�திககு ந்காரிகல் விடுத்து ந�ே முடியும். அதற்கு 
எ்நதத் தலடயும் கிலடயகாது.

அல�ச்ேர்்்ளகான ந�ரகாசிரியர் ஜீ.எல்.பீரிஸும் அலி 
ேபரியும் யகாழ்ப�காணம் பேன்்ற ந�காது ந�ச்சு ேடத்து-
வது பதகாடர்பில் ்ருத்து பவளியிடடிரு்நதனர். நீண்ட-

்காை�கா் தீர்க்ப�டகாத சிை பிரச்சிலன்ள உள்ளலத 
ஏற்கிந்றகாம். ஜனகாதி�தியும் அரேகாங்மும் இவற்ல்றப 
�ற்றி ந�சித் தீர்க் நவண்டுப�ன்�தில் பவளிப�-
லடப ந�காககுடனுள்ளனர்.

அரேகாங்ம் ேல்லிணக்த்துககு நதலவயகான 
அலனத்து ேடவடிகல்்ல்ளயும் முன்பனடுககும் 
என்றும் குறிபபிடடகார்.

இநதநவல்ள வட�கா்காணத்தில் யகாழ்ப�காணம் 
�ற்றும் கிளிபேகாச்சி, கிழககு �கா்காணத்தில் �ட-
டக்்ளபபு, பதன்�கா்காணத்தில் �காத்தல்ற �ற்றும் 
�த்திய �கா்காணத்தில் நுவபரலியகா ந�கான்்ற �காவட-
டங்ல்ள ல�ய�கா்க ப்காண்டு 04 ேட�காடும் 
நேலவ்ள �ற்றும் ேல்லிணக் நவலைத்திடடங்ள 
இவவகாண்டில் ேடத்துவதற்கு நீதி அல�ச்சு திடட-
மிடடுள்ளது. ்காணி, உத்திநயகா்பூர்வ ஆவணங்ள, 

ேடட ேடவடிகல்்ள பதகாடர்�கா்க ்காணப�டும் 
பிரச்சிலன்ளுககுத் தீர்வு ்காண்�தற்குத் நதலவயகான 
ஒத்துலழபபுக்ல்ள வழங்ல், நீதி அல�ச்சு �ற்றும் 
அதன் கீழ் இயஙகுகின்்ற நிறுவனங்்ளகால் வழங்ப-
�டும் நேலவ்ள பதகாடர்�கா் ப�காது�க்ள �ற்றும் 
்்ள உத்திநயகா்த்தர்்ல்ளத் பதளிவூடடுவதற்கு இ்நநி-
்ழ்ச்சித்திடடத்தின் மூைம் எதிர்�கார்க்ப�டுகின்்றது. 
அதன் ஆரம்� நி்ழ்ச்சித்திடடம் வட�கா்காணத்தின் 
யகாழ்ப�காணம் �ற்றும் கிளிபேகாச்சி �காவடடங்ளில் 
2022 ஜனவரி �காதம் 26 ஆம் தி்தி பதகாடக்ம் 2022 
ஜனவரி �காதம் 30 ஆம் தி்தி வலர ேடகாத்தப�ட-
டுள்ளது.

குறித்த ேட�காடும் நேலவ்ள நவலைத்திடடம் 
பதகாடர்�கா் அல�ச்ேரலவககு அல�ச்ேர் வி்ளக்�-
ளித்தகார்.

அத்துமீறிய இநதிய மீனவர்கள்...
இைஙல் ்டற்�ரபபுககுள அத்துமீறி நுலழ்நது 

மீன்பிடியில் ஈடு�டும் தமிழ் �டகு்ல்ள சில்றபி-
டித்து தமிழ் மீனவர்்ல்ள ல்து பேய்ய நவண்டு-
ப�ன வலியுறுத்தி யகாழ்ப�காணம் வட�ரகாடசி �குதி-
யில் நேற்று ்காலை முதல் ேகாலை்ளில் �டகு்ல்ள 
நிறுத்தி மீனவர்்ள தங்ள எதிர்பல� பவளிப�டுத்தி 
ந�காரகாடடம் ேடத்தி வருகின்்றனர்.

அதலன பதகாடர்்நது நேற்று முன்தினமிரவு யகாழ். 
மீனவர்்ள எல்லை தகாண்டி வ்நதுள்ள தமிழ் மீன-
வர்்ல்ள சுற்றி வல்ளத்து சில்ற பிடிக் �டகு்ளுடன் 
்டலுககுள பேன்்றனர். இதன்ந�காது வட�ரகாடசி 
்டற்�ரபபில் எல்லை தகாண்டி மீன் பிடித்து ப்காண்-
டிரு்நத ேகால் �காவடடத்லத நேர்்நத இரண்டு �டல -்
யும் அதிலிரு்நத 21 மீனவர்்ல்ளயும் இைஙல் மீன-
வர்்ள சுற்றி வல்ளத்து சில்றபிடித்து மீனவர்்ல்ள 
்லரககு ப்காண்டு வர முயற்சி பேய்தனர்.

இதன்ந�காநத அஙகு நரகா்நது �ணியில் ஈடு�ட-
டிரு்நத ்டற்�லடயினர் இைஙல் மீனவர்்்ளகால் 
பிடிக்ப�டட இரண்டு �டல்யும் அதிலிரு்நத 21 
மீனவர்்ல்ளயும் ல்து பேய்து �யிலிடடி மீன்பிடி 
துல்றமு்த்திற்கு அலழத்து பேன்்றனர்.

தமிழ் மீன்பிடி விலேப�டகு்ல்ள ேடுக்டலில் 
வட�ரகாடசி மீனவர்்ள சுற்றிவல்ளத்ததகால் �தற்்றம் 
ஏற்�டடிரு்நதது.

நேற்றுமுன்தினம் ்காலை ேகால் �காவடடம் நவதகா-
ரண்யம் மீன்பிடி துல்றமு்த்திலிரு்நது 400ககும் ந�ற்-
�டட விலேப�டகு்ளில் ஆயிரத்திற்கும் ந�ற்�டட 
மீனவர்்ள மீன்பிடிக் ்டலுககுள வ்நதிரு்நதனர்.

ந�லும் ேடுக்டலில் எல்லை தகாண்டி இைஙல் 
்டற்�ரபபிற்குள வ்நத தமிழ் �டல் சுற்றிவ-
ல்ளககும் ந�காது �டகில் இரு்நத தமிழ் மீனவர்்ள 
இைஙல் மீனவர்்ள மீது ்ற்்ள �ற்றும் ப�டநரகால் 
குண்டு வீசி தகாககியதகா் இைஙல் மீனவர்்ள குற்்ற-
ேகாடடியுள்ளனர்.

சில்றபிடிக்ப�டட 21 மீனவர்்ல்ளயும் இரண்டு 
�டல்யும் யகாழ்ப�காணம் ்டற்ப்றகாழில் �ற்றும் 
நீரியல் வ்ளத்துல்ற திலணக்்ளத்திடம் ஒப�லடக்ப-
�டடு பின் �ருத்தித்துல்ற நீதி�ன்்றத்தில் ஆஜர்�டுத்-
தப�டுவர் என எதிர்�கார்க்ப�டுகி்றது.

�ருத்தித்துல்ற முலன ்டலில் அத்துமீறி நுலழ்நது 
மீன் பிடித்துக ப்காண்டிரு்நத இ்நதிய இழுலவ 
வலைப �டகு்ல்ள பிடிப�தற்கு பிரநதேக ்டற்-
ப்றகாழிைகா்ளர் முயற்சித்தல�யினகால் ஏற்�டட �தற்்றம், 
அல�ச்ேர் டக்ளஸ் நதவகான்நதகாவின் தலையீடடின் 
்காரண�கா் ்டடுப�காடடினுள ப்காண்டு வரப�ட-
டது.

இ்நதிய இழுலவ வலைப �டகு்ல்ள அவதகானித்-
ததும் ப�காறுல� இழ்நத பிரநதே ்டற்ப்றகாழிைகா்ளர்-

்ள, அவற்ல்ற துரத்திச் பேன்று ல்ப�ற்்ற முயற்சித்-
தல�யினகால் இரு தரபபினருககுமிலடயில் முறு்ல் 
ஏற்�டடது.

இவ விடயம் அல�ச்ேர் டக்ளஸ் நதவகான்நதகா-
வுககு பதரியப�டுத்தப�டடதுடன், உரிய இடத்துககு 
பேன்்ற ்டற்ப்றகாழில் அல�ச்ேர், ேம்�வ இடத்திற்கு 
்டற்�லடயினலர அனுபபி லவத்ததுடன், ்டற்ப்றகா-
ழிைகா்ளர்்ல்ளயும் ஆறுதல்�டுத்தி ்லரககு திருபபி 
அலழத்தகார்.

இ்நநிலையிநைநய ்டற்�லடயினரகால் இரண்டு 
இ்நதியப மீன்பிடிப �டகு்ள ல்ப�ற்்றப�டடது-
டன் அதிலிரு்நத 21 தமிழ் மீனவர்்ளும் ல்து பேய்-
யப�டடனர்.

ஏற்்னநவ, ்ட்நத 27ஆம் தி்தி வத்திரகாயனிலி-
ரு்நது பதகாழிலுககு பேன்்ற இரண்டு ்டற்ப்றகாழிைகா-
்ளர்்ளின் ேடைங்ள நேற்று ்லரபயகாதுஙகியலதய-
டுத்நத இச்ேம்�வம் இடம்ப�ற்றுள்ளது.

இ்நதியக ்டற்ப்றகாழிைகா்ளர் விவ்காரம் சுமு்�கா் 
தீர்க்ப�டகா விடடகால் இரண்டு ேகாடடு ்டற்ப்றகா-
ழிைகார்்ளும் ேடுக ்டலில் ந�காதும் நிலை ஏற்�டு-
ப�ன்று அல�ச்ேர் டக்ளஸ் நதவகான்நதகா பதகாடர்ச்சி-
யகா் பதரிவித்து வ்நததுடன் �ல்நவறு முயற்சி்ளிலும் 
ஈடு�டடு வரும் இவநவல்ளயில் இச்ேம்�வம் இடம்-
ப�ற்றுள்ளது.

பி்ரத்திவயக வகுபபுகளுக்கு...
பிரத்திநய் வகுபபு்ள, பேயை�ர்வு்ள �ற்றும் ்ருத்-
தரஙகு்ளுககு நேற்று முதைகாம் தி்தி ேளளிரவு முதல் 
தலட விதிக்ப�டடுள்ளதகா் �ரீடலே்ள திலணக -்
்ளம் பதரிவித்துள்ளது.

அது பதகாடர்பில் நேற்று பதரிவித்துள்ள �ரீடலே்ள 
ஆலணயகா்ளர் ேகாய்ம் எல்.எம்.டி. தர்�நேன:

்ல்விப ப�காதுத் தரகாதர உயர்தரப �ரீடலே நில்றவ-
லடயும் வலர பிரத்திநய் வகுபபு்ள, விரிவுலர்ள, 
்ருத்தரஙகு்ள �ற்றும் பேயை�ர்வு்ல்ள ேடத்துவ-
தற்கும் �ரீடலே பதகாடர்�கான துண்டுப பிரசுரங்ல்ள 

விநிநயகாகிப�தற்கும் தலட விதிக்ப�டடுள்ளதகா் 
பதரிவித்துள்ளகார். ்ல்வி ப�காது தரகாதர உயர்தரப 
�ரீடலே எதிர்வரும் 7ஆம் தி்தி ஆரம்��காவதுடன் 
எதிர்வரும் �கார்ச் �காதம் நில்றவலடயவுள்ளது.

இம்முல்ற ்ல்வி ப�காதுத் தரகாதர உயர்தரப �ரீட-
லேககு நதகாற்்றவுள்ள ப்காநரகானகா லவரஸ் பதகாற்றுக-
குள்ளகான �காணவர்்ளுககு லவத்தியேகாலை்ளில் 
அதற்்கான ஒழுஙகு்ள ந�ற்ப்காள்ளப�டடுள்ளதகா -்
வும் அவர் பதரிவித்துள்ளகார்.

ப�காது சு்காதகார �ருத்துவ அதி்காரி �ற்றும் ்ல்வி 

நிர்வகா்த்துடன் ்ை்நதுலரயகாடி அ்நத்நத பிரநதேத்-
திலுள்ள லவத்தியேகாலை்ளிநைநய ப்காநரகானகா 
லவரஸ் பதகாற்றுககுள்ளகான �காணவர்்ளுககு �ரீடலே 
ேடத்துவதற்கு ஒழுஙகு்ள ந�ற்ப்காள்ளப�டடுள்ள-
தகா்வும் அவர் பதரிவித்துள்ளகார்.

அநதநவல்ள இம்முல்ற ஒவபவகாரு �ரீடலே 
�த்திய நிலையத்திலும் ப்காநரகானகா லவரஸ் பதகாற்று 
அறிகுறி பதன்�டும் �காணவர்்ளுககு தனியகான வகுப-
�ல்ற்ள ஒழுஙகு பேய்யப�டடுள்ளதகா்வும் அவர் 
ந�லும் பதரிவித்துள்ளகார்.(ஸ)

குற்ைசசாட்டிலிருநது...
பேய்யப�டடுள்ளகார். 2015 ஆம் ஆண்டு ஜனகா-

தி�தித் நதர்தல் ்காைத்தில் ஜனகாதி�தி நவட�கா்ளர் 
�ஹி்நத ரகாஜ�க ஷவின் புல்ப�டத்லத உள்ளடககி 
50 இைடேம் �ஞேகாங்ம் அச்சிடப�டடு �கிர்்நதளித்-
ததகா்வும் அதனகால் திவிபேகு� திலணக்்ளத்துககு 
இரண்டு ந்காடிநய ேகாற்�த்தி ஆறு இைடேம் ரூ�கா 
ேடடம் ஏற்�டுத்தப�டடதகா்வும் குற்்றஞேகாடடி 
அல�ச்ேர் �சில் ரகாஜ�க ஷ �ற்றும் அ்நத திலணக்-
்ளத்தின் முன்னகாள �ணிப�கா்ளர் ேகாய்ம் கித்சிறி ரண-
வக் ஆகிநயகாருககு எதிரகா் வழககு பதகாடரப�டடி-
ரு்நதது.

இ்ந நிலையில் அவர்்ள இருவலரயும் நேற்று 
ப்காழும்பு உயர் நீதி�ன்்றம் விடுதலை பேய்துள்ளது. 
நிதி அல�ச்ேர் உளளிடட இருவலரயும் அலனத்து 
குற்்றச்ேகாடடு்ளிலுமிரு்நது விடுவித்து விடுதலை 

பேய்யு�காறு உயர் நீதி�ன்்ற நீதி�தி தமித் பதகாடட-
வத்த நேற்று இ்நத தீர்பல� வழஙகியுள்ளகார்.

தீர்பல� அறிவித்த பின்னர் ்ருத்து பதரிவித்த 
நீதி�தி,

இவ வழககின் முல்றப�காடு்ள மூைம் ே�ர்பபிக-
்ப�டடுள்ள ேகாடசி்ள முல்றப�காடடில் குறிபபிடப-
�டடுள்ள குற்்றச்ேகாடடு்ல்ள ஒபபுவிக்த் தவறியுள்ள-
தகா்வும் பதரிவித்துள்ளகார்.

வழககில் குற்்றச்ேகாடடுககிைக்காகியுள்ள �ஞ-
ேகாங்ம் அச்ேடித்தல் �டடும் �கிர்்நதளித்தல் ேட-
வடிகல்்ள முல்றயகான ஒழுஙகு முல்றயின் கீழ் 
ந�ற்ப்காள்ளப�டடுள்ளதகா்வும் ேகாடசி்ள மூைம் 
உறுதிப�டுத்தப�டடுள்ளதகா் பதரிவித்துள்ள 
அவர், அதற்கு பேைவிடடுள்ள நிதி தில்றநேரியின் 
அனு�தியுடன் முல்றப�டி ப�ற்றுகப்காள்ளப�ட-

டுள்ளதகா்வும் ேகாடசி்ள மூைம் உறுதிப�டுத்தப-
�டடுள்ளதகா்வும் நீதி�தி குறிபபிடடகார்.

முன்லவக்ப�டடுள்ள ேகாடசி்ள மூைம் பிரதிவகா-
தி்ளுககு எதிரகான குற்்றச்ேகாடடுக்ல்ள ஒபபுவிப�-
தற்கு இம் முல்றப�காடு்ள தவறியுள்ள நிலையில் பிர-
திவகாதி்ள இருவலரயும் விடுதலை பேய்வதகா் அவர் 
பதரிவித்துள்ளகார்.

அத்துடன் நீதி�ன்்றத்தினகால் பிரதிவகாதி்ளுககு 
எதிரகா் ஏதகாவது பவளிேகாடடுப �யணங்ள 
தலட பேய்யப�டடிரு்நதகால் அதலன விைககிக 
ப்காளவதற்கு ேடவடிகல் எடுககு�காறும் நீதி-
�ன்்றத்தில் லவபபுச் பேய்யப�டடுள்ள பிரதி-
வகாதி்ளின் பிலண நிதிலயயும் விடுவிப�தற்கு 
ேடவடிகல் எடுககு�காறும் நீதி�தி உத்தரவிட-
டுள்ளகார்.                                                          (ஸ)

க�ொழும்பு-குருணொ�ல் வீதியில்
முச்சக�ரவண்டி க�ொர விபத்து
மூன்று பேர் உயிரிழப்பு

இைஙல்க்கான புதிய தூதுவர்்்ளகா் நியமிக்ப�ட-
டுள்ள 07 ந�ர் �ற்றும் உயர்ஸ்தகானி்ர்்ள இருவர், த�து 
ேற்ேகான்றிதழ் �த்திரங்ல்ள ஜனகாதி�தி ந்காடடகா�யரகாஜ-
�க்ஷவிடம், ஜனகாதி�தி �காளில்யில் லவத்து நேற்று (01) 
பிற்�்ல் ல்யளித்தனர். படன்�கார்க, எஸ்நடகானியகா, 
�காகிஸ்தகான், ்காம்பியகா, ்ே்ஸ்தகான், பிலிபல�ன்ஸ், 
ஒஸ்ரியகா, ஸ்ைகா்நது �ற்றும் இஸ்நரல் ஆகிய ேகாடு்ளின் 
இைஙல்க்கான தூதுவர்்ளும் உயர்ஸ்தகானி்ர்்ளுந� 
இவவகாறு ேற்ேகான்றிதழ் �த்திரங்ல்ளக ல்யளித்தனர்.   

1. படன்�கார்க தூதுவர்- பபரட ஸ்நவன் (Mr. Freddy 
Svane)   

2. எஸ்நடகானியகா தூதுவர்- ப்டரின் கிவ அம்ல�-
யகார்(Ms. Katrin Kivi)   

3. �காகிஸ்தகான் உயர்ஸ்தகானி்ர் -ந�ஜர் பஜனரல் (ஓய்-
வுப�ற்்ற) உ�ர் ஃ�காருக �ர்ககி (Maj. Gen. (Retd.) Umar 
Farooq Burki)   

4. ்காம்பியகா உயர்ஸ்தகானி்ர்- ஸ்தஃ�கா ஜவகாரகா (Mr. 
Mustapha Jawara)   

5. ்ே்ஸ்தகான் தூதுவர்- நூர்ைன் ஸல்்ஸ்�பயவ (Mr. 
Nurlan Zhalgasbayev)   

6. பிலிபல�ன்ஸ் தூதுவர்- அைன்படனி்கா (Mr. Alan 
Deniega)   

7. ஒஸ்ரியகா தூதுவர்- ப்த்தரினகா லவஸர் அம்ல�யகார் 
(Ms. Katharina Wieser)   

8. ஐஸ்ைகா்நது தூதுவர் -் டனி பிர்ேன்   
9. இஸ்நரல் தூதுவர்- ேகாஓர் கிபைகான்(Mr. NaorGilon)   
ஆகிநயகாநர ேற்ேகான்றிதழ் �த்திரங்ல்ள ல்யளித்த-

னர்.

புதிய தூதுவர்்கள் 09 பேர் ஜனாதிேதியிடம்  
நற்ான்றிதழ் ேத்திரங்கள் க்கயளிப்பு
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வெலிகம தினகரன் நிருபர்

வெலிகம நகர எல்லைக்குள் வெங்கு 
வபருகும்  ெ்கயில  சுற்றுச் சூழ்லை 
்ெத்திருந்த 4 பபருக்கு எதிராக ெழக்-
குத் வ்தாெர வெலிகம சுகா்தார ்ெத்திய 
அதிகாரி அலுெலைகம் நெெடிக்்க 
பமற்வகாண்டுள்்ளது. 

இபபகுதியில சுகா்தார அதிகாரியால 
பமற்வகாண்ெ ப�ா்த்னயின் பபாப்த 
இநநான்கு பபரும் இனங்காணபபடெ-
னர். 

வெலிகம வபாதுச் சுகா்தார ்ெத்திய 
அதிகாரி டீ ஜயப�கரவின் பணிபபு்ர-
யின் பபரில இச்ப�ா்த்ன நெெடிக்்க 
பமற்வகாள்்ளபபடடுள்்ளது. 

இபபகுதியில வெங்கு பநாய் பரவும் 
அபாயம் காரணமாகபெ இச் ப�ா்த்ன 
நெெடிக்்க பமற்வகாள்்ளபபடெப்தாடு  
நீர்த் ப்தங்கி நிற்கும் இெங்க்்ள இனங் 
கண்டு அெற்்றை அகற்றி ெருமாறு 
வபாது மக்க்்ள சுகா்தார அதிகாரிகள் 
பெண்டிக் வகாள்கின்றைனர்.

வைத்தியர் இல்லங்கள் 
நிர்்மாணிக்க நடைடிகவ்க 
திறைபப்ன தினகரன் நிருபர்

அநுரா்தபுர மாெடெத்தில உள்்ள ்த்ள 
்ெத்திய�ா்லைக்்ள பகநதிரமாகக் 
வகாண்டு ொக்ெர்களுக்குத் ப்த்ெயான 
உத்திபயாகபூர்ெ இலலைங்க்்ள நிர்மா-
ணித்துக் வகாடுபப்தற்கு திடெமிெபபட -
டுள்்ளது.

ப்தவிய, வகக்கிராெ, ம்தெச்சி, 
கஹடெகஸ்திகிலிய, ்தம்புத்ப்தகம 
ஆகிய ்த்ள ்ெத்திய�ா்லைக்்ள பகந-
திரமாகக் வகாண்டு உத்திபயாகபூர்ெ 
்ெத்தியர் இலலைங்கள் அ்மயப வபறை-
வுள்்ள்தாக மாகாண சுகா்தார ப�்ெ 
பணிபபா்ளர் ொக்ெர் பாலித்்த பண்ொர 
வ்தரிவித்துள்்ளார்.

மாகாண நிதி உ்தவி திடெத்தின் கீழ் 
இ்தற்கு ப்த்ெயான நிதி ஒதுக்கீடுகள் 
பமற் வகாள்்ளபபடடுள்்ளன. இ்தற்காக 
280 மிலலியன் ரூபா ெ்ரயான பணம் 
ஒதுக்கீடு வ�ய்யபபடடுள்்ளது.

ெெ மத்திய மாகாண ஆளுநர் மகிபாலை 
பஹரத் ெழங்கிய ஆபலைா�்னயின் 
பபரில இவ் பெ்லைத்  திடெம் ந்ெமு-
்றைப படுத்்தபபெவுள்்ள்தாக மாகாண 
சுகா்தார ப�்ெ பணிபபா்ளர் வ்தரிவித்-
துள்்ளார். 

வைடிவ�மாருட்களுடன் 
இவைஞன் வ்கது 
அநுரா்தபுரம் பமற்கு தினகரன் நிருபர்

அனுமதிபபத்திரமின்றி ஒரு வ்தா்க 
வெடிவபாருடக்்ள ்தம்ெ�ம் ்ெத்தி -
ருந்த 27 ெயது இ்்ளஞ்ன   பூபனெ  
வபாலி�ார் ்கது வ�ய்துள்்ளனர்.

பூபனெ கிெெரம் கு்ளம் பகுதி்யச் 
ப�ர்ந்த இ்்ளஞன்  ஒருெபர (30) ்கது 
வ�ய்யபபடடுள்்ளெராெர்.

�நப்தக நபர் அனுமதிபபத்திரமின்றி  
நாெக்கு்ளம் பகுதியில கற்பா்றை 
குளியில  வெடிவபாருடக்்ள ம்றைத்து 
்ெத்திருபப்தாக வபாலி�ாருக்கு கி்ெக் -
கபவபற்றை ்தகெல ஒன்றிற்க்மய பமற்-
வகாண்ெ ப�ா்த்னயின் பபாது வெடிவபா-
ருடகளுென் இ்்ளஞ்ன வபாலி�ார்  
்கது வ�ய்துள்்ளனர்.

 28 வெடெபனடெர்கள் , 50 நூல , 20 
கிபலைா அம்பமானியா மற்றும் எலைக்ட -
ரானிக் அலலைா்த 23 வெடெபனடெர்க-
்்ளம்   வபாலி�ார் ்கபபற்றியுள்்ளனர்.

�ம்பெம் வ்தாெர்பில பூபனெ 
வபாலி�ார் பமலைதிக வி�ார்ணக்்ள 
பமற்வகாண்டு ெருகின்றைனர். 

ொணந்துமை பெசலவதமத பி்ரததச

பாணநது்றை மத்திய குறூப நிருபர்

பாணநது்றை பிரப்த� �்பயின் வக�ல -
ெத்்்த உப பிரி்ெச் ப�ர்ந்த ப்ழ்ம 
ொய்ந்த  இரண்டு ஜும்ஆப பள்ளிொ�ல-
களின் நு்ழொயில, ொகனத் ்தரிபபிெம் 
மற்றும் காலொய் கடெ்மபபு என்பன 
அபிவிருத்தி வ�ய்யபபெவுள்்ளன.

பாணநது்றை பிரப்த� �்பத் ்த்லைெர் 
பஹமந்த வபர்னாண்பொ மற்றும் 
பிரப்த� �்பயின் ஸ்ரீலைங்கா சு்தநதிர 
கடசி உறுபபினர் அ�ார் மரிக்கார் பமற்-
வகாண்ெ முயற்சியினால இத்திடெத்துக்-
கான பூர்ொங்க நெெடிக்்ககள் ஆரம் -
பிக்கபபடடுள்்ளன.

 கிராமிய  வீதிகள் மற்றும்  உடகடெ-
்மபபு ெ�திகள் இராஜாங்க   அ்மச்-
சினால இ்தற்கான நெெடிக்்ககள் 
முன்வனடுக்கப படடுள்்ள்ம குறிபபி -
ெத்்தக்கது. 

பிரப்த� �்பக்கு ஒதுக்கபபடடுள்்ள 
நிதிவயாதுக்கீடடின்  கீழ் ,இந்த பெ்லைத் 
திடெத்்்த துரி்தமாக ஆரம்பிபப்தற்கு 
ப்த்ெயான நெெடிக்்கக்்ள பமற்-
வகாள்ளுமாறு ப்தசிய ெங்கி நிதியம் 
மற்றும் கிராமிய வீதி அபிவிருத்தி 
பெ்லைத் திடெத்தின் பணிபபா்ளருக்கு  
இராஜாங்க அ்மச்சினால ஆபலைா�்ன  
ெழங்கபபடடுள்்ள்தாகவும் பிரப்த� �்ப 
உறுபபினர் அ�ார் மரிக்கார் பமலும் வ்தரி -
வித்்தார்.

வடஙகு வ�ருகும் ைவ்கயில 
சூழவ்ல வைத்திருந்த 
நமாலைருககு ைழககுத் ்தமாக்கல 

�ள்ளிைமாசல ைைமா்க 
புனரவ்ப்புககு நிதி 

mwptpj;jy; 
,yq;if caH njhopy;El;gtpay; fy;tp epWtdj;jpw;F 

(SLIATE) 2021 fy;tpahz;bw;fhf khztHfisr; 

NrHj;Jf; nfhs;tjw;fhd 2021 brk;gH 31Mk; jpfjp 

gpuRhpf;fg;gl;l tHj;jkhdp mwptpj;jy; kw;Wk; 2022 

[dthp 02Mk; jpfjp jpdfud; thukQ;rhp gj;jphpif 

mwptpj;jy; njhlHghdJ.

,yq;if caH njhopy;El;gtpay; fy;tp epWtdj;jpd; 

(SLIATE) caH Njrpa bg;Nshkh ghlnewpf;fhf 

tpz;zg;gpf;Fk; ,Wjpj; jpdk; 2022 ngg;uthp 14 tiu 

ePbf;fg;gl;Ls;sJ.

Nkyjpf tpguq;fspw;fhf> jaT nra;J ,yq;if 

caH njhopy;El;gtpay; fy;tp epWtdj;jpd; (SLIATE) 
cj;jpNahf ,izak; www.sliate.ac.lk my;yJ apply. 
sliate.ac.lk ,w;Fg; gpuNtrpf;fTk;.

gzpg;ghsH ehafk;>

,yq;if caH njhopy;El;gtpay; fy;tp epWtdk;

Nkk;ghyj;jpw;fz;ikapy; 20 mb fhgl; ,lg;gl;l 

tPjpapy; 35.44 NgHr; tHj;jf Nehf;fq;fspw;F 

cfe;j fhzp tpw;gidf;F

NgHr; xd;W 5.5 kpy;ypad;
(Ngrpj; jPHkhdpf;fg;glyhk;)

jufH Ntz;lhk;. cz;ikahd nfhs;tdthsHfs; 

khj;jpuk; miof;fTk;.

ENfnfhilapy; fhzp 
tpw;gidf;F

072 4141770

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

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

UK/GA/GA3/2021/55

,e;j tpsk;guk; Nkw;gb Fwpg;gPl;byf;fj;jpw;F ,iaghf 2022 [dthp 02Mk;  jpfjpa 
thukQ;rhp> rpYkpd kw;Wk; rz;Nl xg;Nrh;th; gj;jphpiffs; kw;Wk; 2022 [dthp 20Mk; jpfjpa 
jpdfud;> jpdkpd kw;Wk; nla;yp epa+]; gj;jphpiffspy; gpuRhpf;fg;gl;l tpiyf;NfhuYf;fhd 
miog;G njhlh;ghdJ.

1.  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiyf;NfhuYf;fhd miog;gpd; jpwj;jy; / KbTWj;jy; jpfjpfs; 
gpd;tUkhW khw;wg;gl;Ls;sd.

 m. tpiyf;Nfhuy; fhyk; -  2022 [dthp 03Mk; jpfjp Kjy; 
2022 ngg;uthp 16Mk; jpfjp tiu

 M. tpiykDf;fs; KbTWj;jy; / jpwj;jy; -  2022 ngg;uthp 17Mk; jpfjp gp.g. 
2.30 kzpf;F

 ,. tpiykDf;fspd; nry;Ygbf; fhyk; - 2022 Nk 16Mk; jpfjp tiu

 < tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwpapd; nry;Ygbf; fhyk; - 2022 [_d; 15Mk; jpfjp tiu

2.  tpiykD Mtzq;fSld; gpd;dpizg;G ntspaplg;gl;L ,izf;fg;gl;Ls;sJ. ,J 
Vw;fdNt tpiykD Mtzq;fisf; nfhs;tdT nra;j rfy tpiykDjhuh;fSf;Fk; 
mth;fspd; kpd;dQ;ry; Kfthpf;F mDg;gg;gLk;.

3.  NkYk; Nkw;gb tpiyf;Nfhuypy; VjhtJ khw;wq;fs; vjph;fhyj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gl;lhy; 
mJ fsdp gy;fiyf;fofj;jpd; https://news.kln.ac.lk/  vDk; ,izajsj;jpd; Clhf 
tpiykDjhuh;fSf;F mwpaj; jug;gLk;.

jiytu;>
jpizf;fs ngWiff; FO>
fsdp gy;fiyf;fofk;> jYfk> fsdp.
njhiyNgrp: 0112903116/117> kpd;dQ;ry;: generaladmin@kln.ac.lk
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உலக சாதனை  
பனைதத மினைல்

அமெரிக்காவில் சுெகார் இரண்டு 
ஆண்டு்ளுககு முன்னர் இடமமபெற்ற 
768 கில�காமிற்றர் நீண்ட ஒற்்ற 
மின்னல் மெட்டு புதிய உ�  ்சகாத்்ன 
பெ்டத்துள்ளதகா  ் ஐககிய நகாடு்ள 
ச்பெ லநறறு அறிவித்துள்ளது.    2020 
ஏபரல் 29 ஆம தி்தி பெதிெகா்ன அநத 
மின்னல் மிசிசிபபி, லுௗசியகா்ன 
ெறறும மடகசகாஸ் ெகாநி�ங்ள எஙகும 
நீண்டு இருநதது. இது இதுெ்ர அெ-
தகானிக்பபெட்ட மீ  ் நீண்ட மின்ன-
�கா  ்சகாத்்ன பெ்டத்துள்ளது.    இது 
முந்தய சகாத்்னயகா்ன 2018 ஒகலடகா-
பெர் 31 ஆம தி்தி மதறகு பிலரசிலில் 
பெதிெகா்ன மின்ன்� விட சுெகார் 60 
கில�கா மீற்றர் நீ்ளெகா்னதகா  ் இருநதது 
எனறு ஐ.நகாவின உ�  ் ெகானி்� 
அ்ெபபு குறிபபிட்டுள்ளது.     

ஜ�ானசன 
மனனிப்பு

பிரிட்டனில் ம்காவிட்-19 ்ெரஸ் 
மதகாறறின முடக  ் நி்�யினலபெகாது 
எண் 10 டவுனிங ஸ்ட்ரீட்டில் நடநத 
ம்காண்டகாட்டம குறித்து லெறம்காள-
்ளபபெட்ட விசகாரணயில் பிரிட்டிஷ் 
த்�்ெத்துெத்தில் கு்்றபெகாடு 
உள்ளது எனபெது மதரிய ெநததுள்ளது.   
அ்தத் மதகாடர்நது பிரிட்டிஷ் பிரதெர் 
மபெகாரிஸ் ல�கானசன ெனனிபபுக ல்ட்-
டுள்ளகார். தெது நிர்ெகா்த்தில் ெகாற்றங-
்ள மசயயபபெடும எனறும அெர் உறு-
தியளித்துள்ளகார்.   இருபபினும அெரது 
பிரதெர் பெதவிககு அெரின மசகாநத ்ன-
சர்லெட்டிவ் ்ட்சி உறுபபி்னர்்ளிடம 
இருநது எதிர்பபு ெரககூடும எனறு நம-
பெபபெடுகி்றது.    

உக்ரைன் பதற்றம்: பாதுகாப்பு ச்பயில்
ரைஷ்ா - அமெரிககா கடும் வாககுவாதம்

உக்ரனுட்னகா்ன எல்்� பெகுதி-
யில் ரஷ்யகா துருபபு்்்ள குவித்தி-
ருபபெது குறித்து அமெரிக்கா லபெச் -
சுெகார்த்்த ஒனறுககு அ்ைபபு 
விடுத்த்த அடுத்து அமெரிக் 
ெறறும ரஷ்ய பிரதிநிதி்ளுககு 
இ்டலய பெகாது்காபபுச் ச்பெயில் 
்டும ெகாககுெகாதம ஏறபெட்டது.   

இநத பெ்டக குவிபபு பெ� 
தசகாபதங்ளில் ்காணகாத அ்ள-
வுககு ஐலரகாபபெகாவில் மி்பமபெ-
ரியதகா் உள்ளது எனறு ஐ.நகாவுக-
்கா்ன அமெரிக் தூதுெர் லினடகா 
லதகாெஸ் கிரீனபீல்ட் மதரிவித்துள -
்ளகார்.   

ெறுபு்றம அமெரிக்கா ஆத்தி-
ரத்்த தூண்டுெதகா்வும ரஷ்ய 
விெ்காரத்தில் அது ஏறறுக-
ம்காள்ள முடியகாத த்�யீட்்ட 
லெறம்காளெதகா்வும ரஷ்ய 
தூதுெர் சகாடி்னகார்.   

உக்ரன மீது ரஷ்யகா ஆககிர-
மிபபுத் மதகாடுத்தகால் ரஷ்யகாவுககு 
எதிரகா் லெலம த்ட்்்ள 
விதிபபெதகா் அமெரிக்கா ெறறும 
பிரிட்டன உறுதி அளித்த்ன.   

தறலபெகாது சகாத்தியெகா்ன்த 
விடவும ரஷ்யகாவுககு மநருக் -
ெகா்ன தனிநபெர்்ள ெறறும ெர்த்த -
்ங்்்ள பெரநத அ்ளவில் இ�ககு 
்ெத்த சட்டமூ�ம ஒனறு தயகா-
ரிக்பபெட்டுள்ளதகா் பிரிட்டன 
மெளிவிெ்கார அ்ெச்சர் லீஸ் 
ட்ரஸ் குறிபபிட்டுள்ளகார்.   

ரஷ்யகாவுடன மநருக்ெகா்னெர்-
்்்ள சர்ெலதச நிதி அ்ெபபில் 
இருநது துண்டிபபெதகா் அமெ-
ரிக்காவின த்ட அ்ெயும எ்ன 
அமெரிக் அதி்காரி ஒருெர் எச்ச -
ரித்துள்ளகார்.   

உக்ரன எல்்�்ளுககு 
அருகில் ரஷ்யகா 100,000 துருபபு-
்ள, பீரஙகி்ள ெறறும ஏவு்்ண -
்்்ள நி்�நிறுத்தி இருபபெதகா் 
கூ்றபபெடுகி்றது.   

ெறுபு்றம அமெரிக் இரகா�காங-
்ச் மசய�கா்ளர் அனடனி பிளின -
்ள ெறறும ரஷ்ய மெளிவிெ்கார 
அ்ெச்சர் மசயம்ய �வ்லரகா -
வுககு இ்டலய லநறறு சநதிபபு 
ஒனறு இடமமபெற்ற நி்�யில் 
இநத பெதற்ற சூை்� தணிபபெதற-
்கா்ன இரகா�தநதிர முயறசி்ளும 
இடமமபெறறு ெருகின்ற்ன.   

இநநி்�யில் ்டநத திங்ட்கி -
ை்ெ இடமமபெற்ற பெகாது்காபபுச் 
ச்பெ கூட்டத்தில், உக்ரனுககு 
எதிரகா் ரஷ்யகா இரகாணுெ நட -
ெடிக்் லெறம்காளெது பெறறி 
எநத ஆதகாரமும இல்்� எனறும 
தெது துருபபு்ள குவிபபெது பெறறி 
ஐ.நகாவி்னகால் உறுதி மசயயபபெட -
வில்்� எனறும ரஷ்ய தூதுெர் 
ெசிலி மநபெனசியகா மதரிவித்துள -
்ளகார்.   

ரஷ்யகா த்னது மசகாநத நி�த்தில் 

துருபபு்்்ள நிறுத்துெதகா்வும 
இது அமெரிக்காவின பிரச்சி்்ன-
யல்� எனறும அெர் லெலம 
கூறி்னகார்.  

ஐ.நகாவில் தி்றநத அெர்வு 
ஒன்்ற நடத்துெ்த தடுபபெ-
தறகு ரஷ்யகா முயன்றலபெகாதும 
இது மதகாடர்பி�கா்ன ெகாகம்டுப -
பில் இரண்டுககு 10 ெகாககு்்ளகால் 
ஆதரவு கி்டத்தது.   

்பெடன நிர்ெகா்ம பெதற்றம 
ெறறும விெகாதத்்த ஏறபெடுத்தி 
லெகாத்� தூண்டுகி்றது எனறு 
மநபெனசியகா கூறி்னகார்.   

“எெது நகாட்டின உள விெ்காரங-
்ளில் ஏற் முடியகாத த்�யீடகா் 
இது உள்ளது. அலதலபெகானறு, 
பிரகாநதியத்தின உண்்ெயகா்ன 
நி்�்ெ பெறறி சர்ெலதச சமூ -
்த்்த தெ்றகா் ெழிநடத்தும 
முயறசியகா் இது இருபபெலதகாடு 

தறலபெகா்தய சர்ெலதச பெதற -
்றத்திறகு ்காரணெகா்வும இது 
உள்ளது” எனறும அெர் குறிபபிட்-
டுள்ளகார்.   

இதறகு இரகா�தநதிர தீர்வு 
ஒனறு இருபபெதகா் அமெரிக்கா 
மதகாடர்நது நமபுெதகா் கூறிய 
லதகாெஸ் கிரீனபீல்ட், ரஷ்யகா 
உக்ரன மீது ஆககிரமிபபு 
மதகாடுத்தகால் அமெரிக்கா தீர்க -்
ெகா் மசயறபெடும எனறும அது 
பெயங்ர வி்்ளவு்்்ள ஏறபெடுத்-
தும எனறு எச்சரித்தகார்.   

“ஐலரகாபபெகாவில் ்டநத பெ� 
தசகாபதங்ளில் இடமமபெற்ற மி்ப-
மபெரிய பெ்ட குவிபபெகா் இது 
உள்ளது. நகாம இபலபெகாது லபெசிக -
ம்காண்டிருககும லநரத்தில் கூட 
ரஷ்யகா அெர்்ளுடன இ்ணய 
லெலம பெ்ட்ள ெறறும ஆயுதங -
்்்ள அனுபபி ெருகி்றது” எனறு 

அெர் பெகாது்காபபுச் ச்பெயில் 
கூறி்னகார்.   

உக்ரனின ெடககு எல்்�-
யில் உள்ள அண்்ட நகாடகா்ன 
மபெ�காரஸில் த்னது பெ்ட்்்ள 
30,000 ஆ் அதி்ரிக்வும ரஷ்யகா 
திட்டமிட்டிருபபெதகா் அெர் குறிப-
பிட்டகார்.   

ரஷ்யகாவின அசகாதகாரண பெ்ட 
குவிபபு மதகாடர்பெகா்ன ்ெ்�்ய 
்காரணெகா்க கூறி மபெ�காரஸில் 
உள்ள அமெரிக் அரச பெணியகா்ளர் -
்ளின குடுமபெத்தி்ன்ர மெளிலய -
றுமபெடி அமெரிக்கா ்டநத திங-
்்ளனறு உத்தரவிட்டது. இதறகு 
முன்னர் இலதலபெகான்ற உத்தரவு 
உக்ரனில் இருககும அமெரிக் 
தூதர் பெணியகா்ளர்்ளின குடுமபெத்-
தி்னருககும விடுக்பபெட்ட்ெ 
குறிபபிடத்தக்து.   

உக்ரன லநட்லடகா கூட்டணி-
யில் ஒருலபெகாதும இ்ணயகாது 
என்ற உத்தரெகாதத்்த ரஷ்யகா 
லெறகு�்த்திடம இருநது ல்காரு -
கி்றது. எனினும அமெரிக்கா 
இநதக ல்காரிக்்்ய நிரகா்ரித்-
தது.   

அமெரிக்கா ெறறும பிரிட்டன 
உட்பெட 30 அங்த்துெ நகாடு-
்்்ளக ம்காண்ட லநட்லடகா 
அ்ெபபில், ரஷ்ய எல்்�யில் 
இருககும முன்னகாள லசகாவியட் 
குடியரசு்்ளகா்ன லிதுலெனியகா, 
�த்வியகா ெறறும எஸ்லதகானியகா 
நகாடு்ளும இடமமபெறறுள்ள்ன. 
கிைககு ஐலரகாபபெகாவில் உள்ள 
லநட்லடகா துருபபு்ள தெது பெகாது -
்காபபுககு லநரடி அச்சுறுத்த�கா் 
இருபபெதகா் ரஷ்யகா ்ருதுகி்றது.   

கிைககு பிரகாநதியத்்த லநகாககி 
லநகாட்லடகா்ெ விரிவுபெடுத்துெ-
தில்்� என்ற 1990இன ெகாககு -
றுதி்ய அமெரிக்கா மீறி இருபபெ-
தகா் ரஷ்ய �்னகாதிபெதி வி்ளகாடிமிர் 
புட்டின குறிபபிடுகி்றகார்.     

பாக்: தாய், சஜகாதரரகனை 
ககான்ற இனைஞன னகது

‘வீடிலயகா ல்ம’ வி்்ளயகாட்டு 
ஒனறில் அடி்ெயகா்னதகா்க 
கூறும பெகாகிஸ்தகான பெதினெ ெயது 
இ்்ளஞர் ஒருெர் த்னது தகாய, சல்கா -
தரர் ெறறும இரு சல்காதரி்்்ள 
ம்கானறுள்ளகார்.   

பெணிபமபெண் ஒருெர் உடல் -
்்்ள ்ண்டுபிடித்த்த அடுத்லத 
�காஹூ்ரச் லசர்நத 17 ெயது 
மசயின அலி என்ற அநத இ்்ளஞர் 
்்து மசயயபபெட்டுள்ளகார். 
ஒன்�ன வி்்ளயகாட்டுக ்காரண-
ெகா் அநத இ்்ளஞர் ெ்னந� பிரச்சி-
்்னயகால் பெகாதிக்பபெட்டிருபபெதகா் 
மபெகாலிஸகார் மதரிவித்துள்ள்னர்.   

த்னது குடுமபெத்்தக ம்கான்ற 
அநத இ்்ளஞன, வீடிலயகா ல்ம 
லபெகானறு த்னது இ�க்் எட்டி -

யதும அெர்்ள உயிருடன திரும -
பிவிடுெகார்்ள எனறு நமபியதகா் 
மபெகாலிஸகாரிடம ெகாககுமூ�ம அளித் -
துள்ளகார்.   

பெபஜி என்ற வி்்ளயகாட்டுகல் 
அநத இ்்ளஞன அடி்ெயகாகியுள-
்ளகார்.     

ஈக்்வஜைார தனலநகரில்
க்வளைம்: 11 ஜபர பலி

ஈகெலடகார் த்�ந்ர் குவி -
லடகாவில் ஏறபெட்ட பெயங்ர 
மெள்ளத்தில் கு்்றநதது 11 
லபெர் உயிரிைநதுள்ள்னர்.   

ெடககு �கா ்ஸ்்கா ெகாெட்-
டத்தில் ெ்�பபெகாங்கா்ன 
வீதி ஒனறில் இருநது மபெருக -
ம்டுத்து ஓடிய லசறறு நீர் 
ெறறும இடிபெகாடு்ளில் 
்கார்்ள ெறறும லெகாட்டகார் 
்சககிள்ள இழுத்துச் மசல் -
�பபெடுெது வீடிலயகா ்காட்சி ஒனறில் 
பெதிெகாகியுள்ளது.   

இதில் 15 லபெர் ்காயெ்டநதிருக -
கும நி்�யில் உயிரிைபபு எண் -
ணிக்் அதி்ரிக்க கூடும எனறு 
அதி்காரி்ள அச்சம மதரிவித்துள்ள-
்னர்.   

த்�ந்ரில் ்டநத திங்ட்கி-

ை்ெ ஏறபெட்ட ்டும ெ்ை்ய 
அடுத்லத இநத மெள்ளம ஏறபெட்-
டுள்ளது. இத்னகால் பெ� வீடு்ளும 
லசதெ்டநதுள்ள்ன.   

அெசரலச்ெ பெணியகா்ளர்்ள 
ெறறும மபெகாலிஸகார் சமபெெ இடத்-
தில் மீட்புப பெணி்ளில் ஈடுபெட்டுள-
்ள்னர்.     

மாலிக்காை பிரானஸ்
தூது்வர க்வளிஜேற்றம்

பிரகானஸ் மெளிவிெ்கார அ்ெச்சர் 
ெகாலி இ்டக்கா� அரசு மதகாடர்பில் 
ஆத்திரமூட்டும ்ருத்்த மெளியிட்-
டதகா்க கூறி, பிரகானஸ் தூதுெ்ர 
ெகாலி இரகாணுெத் த்�ெர்்ள மெளி-
லயறறியுள்ள்னர்.   

தூதுெரகா்ன ல�லெல் மெயர் 
மெளிலய்ற 72 ெணி லநர ம்டு விதிக-
்பபெட்ட்த அடுத்து அெர் திருமபெ 
அ்ைக்பபெட்டதகா் பிரகானஸ் குறிப-
பிட்டுள்ளது.    பிரகானஸ் மெளிவி-
ெ்கார அ்ெச்சர் ஜீன யிலெஸ் ல� 
ட்ரியன ்டநத ெகாரம மெளியிட்ட 
்ருத்தில், ெகாலி இரகாணுெ அரசு சட்-
டவிலரகாதெகா்னது எனறும அது ்ட்-
டுபபெகாட்்ட இைநது விட்டதகா்வும 

குறிபபிட்டிருநதகார்.    முன்னகாள 
பிரகானஸ் ்கா�ணியகா்ன ெகாலியில் 
ரஷ்யகாவின மசல்ெகாககு அதி்ரித்து 
ெருெது பெறறியும லெறகு�் சகதி்ள 
்ெ்� அ்டநதுள்ள்ெ குறிபபி-
டத்தக்து.     

இஸ்ஜரலின் மீது மனனிப்புச் சனப  
'இை அைக்குமுன்ற' குற்றச்சாட்டு

இஸ்லரலிலம ஆககிரமிக்பபெட்ட 
பெகுதி்ளிலம பெ�ஸ்தீ்னர்்ளுககு 
எதிரகா் இஸ்லரலிய சட்டங்ள, 
ம்காள்்்ள ெறறும மசயறபெகாடு்ள 
இ்ன அடககுமு்்ற்ய ம்காண்டிருப-
பெதகா் சர்ெலதச ெனனிச் ச்பெ குறிப-
பிட்டுள்ளது.   

இஸ்லரலிய யூதர்்ளின ந�னுக-
்கா் பெ�ஸ்தீ்ன ெக்ள மீது ஆதிக்ம 
மசலத்துகின்ற, ஒடுககுகின்ற நிறு-
ெ்னெயெகா்ன அரசு ஒன்றகா் இஸ்லர-
லிய அரசு மசயறபெடுெதகா் மெளி-
யகாகியுள்ள பெதிய அறிக்் ஒனறில் 
கூ்றபபெட்டுள்ளது.   

இ்ன அடககுமு்்ற சர்ெலதச 
சட்டத்தின கீழ் ெனித கு�த்திறகு 
எதிரகா்ன ஒரு குற்றெகா் ்ருதபபெடுகி-
்றது.   

ெனனிபபுச் ச்பெயகால் லநறறு 
மெளியிடபபெட்ட 25 பெக் அறிக-
்்யில் பெ�ஸ்தீ்னர்்ளுககு எதிரகா் 
இஸ்லரல் முனம்னடுககும திட்ட-
மிட்ட ஒடுககுமு்்ற்ள பெறறி விரி-
ெகா்க கூ்றபபெட்டுள்ளது.   

இதில் பெ�ஸ்தீ்ன நி�ங்ள ெறறும 

மசகாத்து்்்ள ்்பபெறறுெது, சட்-
டவிலரகாதக ம்கா்�்ள, ெலக்ட்-
டகாய இடெகாற்றங்ள, நடெகாட்ட 
்ட்டுபபெகாடு்ள, நிர்ெகா்த் தடுபபுக-

்காெல் ெறறும பெ�ஸ்தீ்னர்்ளுககு 
லதசியம ெறறும பிர�கா உரி்ெ்ய 
ெறுபபெது உட்பெட இஸ்லரல் லெற-
ம்காளளும பெரநத அ்ளவி�கா்ன 

விசகார்ண பெட்டிய்� அநத 
உரி்ெக குழு மெளியிட்டுள்ளது.   

“ெனித கு�த்திறகு எதிரகா்ன 
குற்றம ஒன்றகா் சர்ெலதச ென-
னிபபுச்ச்பெ ்ருதும இ்ன ஒடுககு 
மு்்ற்ய லபெணும மு்்றயகா் இது 
உள்ளது” எனறு அநத அ்ெபபு 
குறிபபிட்டுள்ளது.   

“1948 இல் இஸ்லரல் நிறுெப -
பெட்டது மதகாடக்ம யூதப மபெரும-
பெகான்ெ ஒன்்ற நிறுவுெது ெறறும 
லபெணும ம்காள்்்யலய அது 
மசயறபெடுத்தி ெருகி்றது” எனறு 
அறிக்்யில் கூ்றபபெட்டுள்ளது.   

இஸ்லரல் மீது விரிெகா்ன ஆயுதத் 
த்ட ஒன்்ற விதிககுமபெடி ஐ.நகா 
பெகாது்காபபுச் ச்பெ்ய ல்காரும ென -
னிபபுச் ச்பெ, மசகாத்்த முடககுதல், 
இஸ்லரல் அதி்காரி்்்ள இ�ககு 
்ெத்து த்ட்்்ள விதிககுமபெடி-
யும ெலியுறுத்துகி்றது.    எனினும 
இநத அறிக்்யில் உள்ள அ்்னத்து 
மபெகாயயகா்ன குற்றச்சகாட்டு்்்ளயும 
முழு்ெயகா் ெறுபபெதகா் இஸ்லரல் 
கூறியுள்ளது.     

கனடிய பிரதமருக்கு ககொவிட்–19 கதொற்று
்்னடியப பிரதெர் 

�ஸ்டின ட்ரூலடகா-
வுககு ம்காவிட்–19 
்ெரஸ் மதகாறறு ஏற-
பெட்டுள்ளது.   

ஆ்னகால் தெககு 
அறிகுறி்ள ஏது-
மில்்� எனறும தகாம 
உடல் ந�னுடன 
இருபபெதகா்வும அெர் அறிக்்யில் 
மதரிவித்தகார்.   

ம்காவிட்–19 மபெகாது சு்காதகார விதிமு-
்்ற்்்ளப பினபெறறி வீட்டிலிருநது 
பெணியில் ஈடுபெடபலபெகாெதகா  ் அெர் 
கூறி்னகார். ட்ரூலடகாவின பிள்்ள்ளில் 

ஒருெருககு ்டநத ெகாரம 
மதகாறறு ஏறபெட்டது. அ்த-
யடுத்து அெர் தம்ெத் 
தனி்ெபபெடுத்திகம்காண்-
டகார்.   

ெரும திங்ட்கிை்ெ, 
குளிர்்கா� ஓயவுககுப 
பின்னர் ்்னடிய பெகாரகாளு-
ென்றம கூடும. அதில் 

இ்ணயம ெழியகா்க ்�நதும்காள-
்ளத் திட்டமிட்டுள்ளகார் ட்ரூலடகா.   

்்னடிய அ்ெச்சர்ெயில் மெளியு-
்றவு அ்ெச்சர் மெ�னி ல�காலி உட்பெட 
பெ�ருககு அண்்ெய ெகாதங்ளில் 
்ெரஸ் மதகாறறு ஏறபெட்டது.    

ஈரொனில் கெண் சிஙகம் அடித்துக் கொவலர் ெலி
ெத்திய ஈரகானில் 

உள்ள மிரு்க்காட்சி 
சகா்� ஒனறில் 
மபெண் சிங்ம ஒனறு 
்காெ�்ர அடித்துக 
ம்கானறுள்ளது.   

த்�ந்ர் மதஹ்-
ரகானில் இருநது மதகாற்கா  ்280 கில�கா 
மிற்றர் மதகா்�வில் இருககும அரக 
ந்ரில் ்டநத ஞகாயிறறுககிை்ெ இநத 
சமபெெம இடமமபெற்றதகா  ் இர்்னகா 
மசயதி நிறுெ்னம குறிபபிட்டுள்ளது.   

இநதத் தகாககுத்� அடுத்து அநத 

சிங்ம ெறம்றகாரு சிங-
்த்துடன கூண்்ட-
விட்டு தபபி பெ� ெணி 
லநரம மிரு்க்காட்சி 
சகா்�ககுள சுறறித்தி-
ருநதுள்ளது. இத்்ன 
அடுத்து அஙகு வி்ரநத 

மபெகாலிஸகார், தீய்ணபபு பெ்டயி்னர் 
ெறறும உளளுர் அதி்காரி்ள அநத சிங-
்ங்்்ள பிடித்துள்ள்னர்.    40 ெயதகா்ன 
அநத ்காெ�ர் சிங்ங்ளுககு உணவு 
ெைங  ் மசன்றலபெகாலத தகாக்பபெட்டுள-
்ளகார்.     
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த்ரம்_5 வகுபபு ைாணவர்களுக்கான
Gyikf; fjpu;

புலமைப ெரிசில் ெரீடமசை ைாதிரி வினாததாள் --– I

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

1 ைணிததியாலம்

திருமதி.்பத்மலா சந்திரநமலா்கன்
புனி்த அந்ந்தலானியலார் ்கலலூரி
வ்கலாழும்பு - 13

Gyikg; guprpy; guPl;ir 

gFjp I 
 

 
1. mLj;J tUk; cUitj; njupf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 i.       ii.         iii. 
 
 
 
2. tpj;jpahrkhd cUtpd; fPo; NfhbLf. 
 
 
 
 
 

 i.       ii.        iii. 
 
 
 

3. 3  6 ……   ntw;wplj;Jf;F tuNtz;ba ,yf;fq;fs; 

 2  3 …… 
 5  9  7 
 

 i. 5    ii. 4    iii. 9 
    2        4     2 

4. 1>  2>  4>  8> …...   mLj;J tUk; vz; ahJ? 

 i. 12    ii. 16    iii. 18 

 

5. fpNyhfpuhk; fpuhkpy; jUf. 

 5730 kg  = ………………………. 

 i. 5 kg 700 g   ii. 57 kg 30 g  iii. 5 kg 730 g 

 

6. gpd;tUk; tbtq;fSs; ,uz;L rkr;rPu; mr;Rf;fis nfhz;l cU 

 vJ? 

 

 

 

 i.      ii.        iii. 

 

 

7.  500g Njapiyapd; tpiy &. 320.00. utp 250g Njapiy ngf;fw;Wfs; 

 %d;W thq;fpdhd;. mtd; nfhLf;f Ntz;ba gzk; vt;tsT? 

 

 i. &. 160.00  ii. &. 380.00  iii. &. 480.00 

 

8. xU Nghj;jpy; cs;s gor;rhw;wpd; msT 2l 250ml kw;WnkhU 

 Nghj;jypYs;s gor;rhW 1l 750 ml nkhj;jkhf ,uz;L gor;rhW 

 Nghj;jypYs;s gor;rhw;wpd; msT ahJ? 

 

 i. 3l 750 ml   ii. 4 l 250 ml  iii. 4l 

 

 

 

 

9.  ,j;jpz;k cUtpd; ngau; ahJ? 

 i. ehd;Kfp 

 ii. rJuKfp 

 iii. fdTU 

 

 

 

10. 26 vd;w vz;zpypUe;J 20If; fopj;J tUfpd;w vz;iz cNuhkd; 

 ,yf;fj;jpy; vOjpdhy; 

 

 i. I V    ii. V I    iii. V I I 

 

11. xUtUf;F ehd;F khk;goq;fs; tPjk; 48 khk;goq;fis vj;jid 

 NgUf;F nfhLf;fyhk;? 

 i. 8    ii. 10    iii. 12 

 

12. &gha; 460y; cs;s 20 &gha;fspd; vz;zpf;if 

 i. 23    ii. 20    iii. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  ,j;jpz;k cUtpd; ngau; ahJ? 

 i. ehd;Kfp 

 ii. rJuKfp 

 iii. fdTU 

 

 

 

10. 26 vd;w vz;zpypUe;J 20If; fopj;J tUfpd;w vz;iz cNuhkd; 

 ,yf;fj;jpy; vOjpdhy; 

 

 i. I V    ii. V I    iii. V I I 

 

11. xUtUf;F ehd;F khk;goq;fs; tPjk; 48 khk;goq;fis vj;jid 

 NgUf;F nfhLf;fyhk;? 

 i. 8    ii. 10    iii. 12 

 

12. &gha; 460y; cs;s 20 &gha;fspd; vz;zpf;if 

 i. 23    ii. 20    iii. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18 13.

 

 

    

 

 

 ngWkjp ahJ? 

 

 

 i. 10    ii. 5    iii. 4 

 

 

14. 7030 ,jid nrhw;fspy; vOjpdhy; 

 i. vOE}w;W Kg;gJ 

 ii. vohapuj;J Kg;gJ 

 iii. Vohapuj;J %d;W 

 

15. 8465 vd;w vz;zpy; ,yf;fk; 6d; ngWkhdk; 

 i. 600    ii. 6    iii. 60 

 

16. ignahd;wpy; ,Uf;Fk; khgps;fspd; vz;zpf;if 1>237 mjDs; 

 ,d;Dk; 230 khgps;fis ,l;lhy; nkhj;j khgps;fs; vj;jid? 

 i. 1467   ii. 3537   iii. 1460 

 

17. 40003 d; Ke;jpa vz; ahJ? 

 i. 40004   ii. 40002   iii. 40013 

 

28  

18. xU khztDf;F 200m Xl 3 epkplq;fs; vLj;jJ. mNj Ntfj;jpy; 

 mtd; 1000m XLthdhapd; vt;tsT Neuk; Njit? 

 i. 10 epkplq;fs;  ii. 12 epkplq;fs;  iii. 15 epkplq;fs; 

 

 

19.     ,t;TUtpYs;s Kf;Nfhzpfspd; vz;zpf;if  

     ahJ? 

 

 

 

 

  

 i. 6    ii. 7    iii. 8 

 

20. milg;Gf;Fs; ,Uf;Fk; ,U cUf;fisAk; xd;wpd; kPJ xd;W 

 itf;Fk; NghJ ngwg;gLk; cU. 

 

 

 

 

 

 i. E H    ii.     iii.       H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,j;juTfisf; nfhz;L gpd;tUk; tpdhf;fSf;F tpil jUf. 

 

   +      =    

 

   +     = 
  

 

21.        ,d; ngWkhdk; ahJ? 

 

 i. 5     ii. 9    iii. 4 

 

 

 

22.       ,d; ngWkhdk; ahJ? 

 

 i. 8    ii. 5    iii. 7 

 

 

23.          ,d; ngWkhdk; ahJ? 

 

 i. 1    ii. 2    iii. 3 

 

 

24. rkgf;f Kf;Nfhzk; xd;wpd; ,uz;L gf;fq;fspd; $l;Lj;njhif 

 14cm vdpy; mjd; 3 gf;fq;fspd; $l;Lj;njhif ahJ? 

 i. 28 cm   ii. 21 cm   iii. 21 m 

 

(10ஆம் ெக்கம் ொரக்க)

பொததலில்
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த்ரம்_5 வகுபபு ைாணவர்களுக்கான
Gyikf; fjpu;

புலமைப ெரிசில் ெரீடமசை ைாதிரி வினாததாள் -– I(09 ஆம் ெக்கத பதாடர)

I.   1)  தி்ராடமசைபெழங்கள்

    2)  அஙகுமிஙகும்

    3)  தந்தி்ரைான

    4)  குமலகுமலயா்க

    5)  நரி

    6)  1) வனததிலல   

       2) ொரததது

    7)  துய்ரததுடன்

II.  8)  துள்ளித துள்ளி

    9)  ஓடியாடி

    10)  ்கட்கட

III.  11)  சூடு்கணட பூமன அடுபெங்கம்ரமய நாடாது. 

    12)  லொ்கவிடடு புறஞபசைால்லி திரிய லவணடாம்

13)   1)  எனது அணணா ொடடு ொடினான்.

     2)  அவ்ரது ைருை்கன் ்கணடியில் வசிககின்றான்.

14)   1)  சைரி 

     2)  பிமழ

15)   1)  நான் புதத்கதமத வாஙகுகிலறன்

     2)  அவர்கள் சைந்மதககு பசைல்கிறார்கள்

16)   பூக்கள்

17)   1) இலஙம்க மின்சைா்ர சைமெ

     2)  கிறிஸ்துவுககு முன்

18)   1)  Peacock

     2)  Brinjal

     3)  நான் இலஙம்கயில் வாழ்கிலறன்.

19)   1)  சுெ அலுத அவுருதக

     2)  ைை எலியட யன்னத?

20)  1)  ை்ரம் + ப்காததி

     2)  ்கல் + ொமற

21)  3/8

22)  1) 9000

     2)  நூறு

23)  2196

24)  1)    2

     2)  3

     3)  5

வினாததாள் - ii இற்கான விமட்கள் (12.01.2022)
25)   00 : 00

26)   12

27)  43

28)  90 km

29)  2613

30)  3

31)  3

32)  3

33)  2

34)  1

35)  3

36)  3

37)  2

38)  3

39)  1

40)  2

41)  1

42)  1

43)  2

44)  1

திருமதி.பதமமா சந்திரமமமாகன்
புனித அந்மதமானியமார் கல்லூரி
ககமாழும்பு - 13

 ,j;juTfisf; nfhz;L gpd;tUk; tpdhf;fSf;F tpil jUf. 

 

   +      =    

 

   +     = 
  

 

21.        ,d; ngWkhdk; ahJ? 

 

 i. 5     ii. 9    iii. 4 

 

 

 

22.       ,d; ngWkhdk; ahJ? 

 

 i. 8    ii. 5    iii. 7 

 

 

23.          ,d; ngWkhdk; ahJ? 

 

 i. 1    ii. 2    iii. 3 

 

 

24. rkgf;f Kf;Nfhzk; xd;wpd; ,uz;L gf;fq;fspd; $l;Lj;njhif 

 14cm vdpy; mjd; 3 gf;fq;fspd; $l;Lj;njhif ahJ? 

 i. 28 cm   ii. 21 cm   iii. 21 m 

 

 

25. X vd;w cNuhkd; vz;Zf;F mLj;JtUk; cNuhkd; vz; ahJ? 

 
 i. XII    ii. I X    iii. XI 

 

26. nghUnshd;wpid thq;fp &gha; 250.00 nfhLj;J kpFjpg;gzkhf 

&. 25.00 ngw;Wf; nfhz;lhy; nghUspd; tpiy ahJ? 

 
 i. &. 220.00  ii. &. 210.00  iii. &. 225.00 

 

27. xU Gj;jfk; xd;wpd; tpiy &gha; 120.00. mJNghy; %d;W 

Gj;jfq;fs; thq;f Ntz;Lkhapd; vt;tsT gzk; Njit? 

 i. &.360.00   ii. &. 240.00  iii. &. 320.00 

 

28. xU $ilapYs;s thiog;goq;fspy; 2/3 gq;F tpw;fg;gl;lJ. 

 tpw;fg;gl;l njhif 160 thiog;goq;fs; vdpy; kpFjpahf cs;s 

 goq;fs; vt;tsT? 

 i. &. 60.00   ii. &. 80.00   iii. &. 120.00 

 

29.  xU vz;Zk; mjd; 5 klq;Fk; 36 vdpy; me;j vz; ahJ? 

 i. 6    ii. 8    iii. 4 

 

30. xU $k;gfj;jpd; Nkw;gFjpapy; fpilahf ntl;bdhy; ntl;lg;gl;l 

 gFjpapd; Njhw;wk; 

 i. Kf;Nfhzk;  ii. rJuk;   iii. tl;lk; 

 

 

 

 

31.  utp fhiyapy; thdtpy; fpof;F jpirapy; Njhd;wpajhf $wpdhd;. 

 ,f;$w;W gpio vd;gjw;Fupa fhuzk; 

 i. fhiyapy; #upad; fpof;fpy; ,Uf;Fk; vd;gjhy; 

 ii. fhiyapy; kio nga;jjhy; 

 iii. #upad; ,Uf;Fk; jpirapy; thdtpy; Njhd;Wk; vd;gjhy; 

 

32. Rtu; xd;Wf;F tu;zk; G+r xUtUf;F 7 kzpj;jpahyq;fs; vLf;Fk;. 

 mJNghy; 7 Ngu; mr;RtUf;F tu;zk; G+Rtjhapd; vt;tsT Neuk; 

 vLf;Fk;? 

 i. ,uz;L kzpj;jpahyk; 

 ii. xU kzpj;jpahyk; 

 iii. %d;W kzpj;jpahyk; 

 

33. kfufk vDk; nrhy; ,ufrpa FwpaPl;bd; %yk; vOjg;gl;Ls;s tpjk; 

 ahJ? 

 i. LIRLI   ii. LRILI  iii. LIRIL 

 

34. 3 2 4 5 4 2 5 3 4 ,e;j ,yf;f tupirapy; eLtpYs;s ,yf;fk; 

 ahJ? 

 i. 2    ii. 3    iii. 4 

 

35. 6 m ,y; vj;jid 50 cm cs;sJ? 

 i. 8    ii. 12    iii. 14 

 

36. 1 kg cUisf;fpoq;F &. 300.00 vdpy; 2.5 kg cUisf;fpoq;fpd; 

 tpiy vd;d? 

 i. &. 750.00  ii. &. 600.00  iii. &.550.00 

 

 

37. fUk;Gr;rhW vDk; nrhy;ypYs;s vOj;Jf;fisf; nfhz;L 

 Mf;ff;$ba nrhy; 

 i. Gfo;   ii. ghk;G   iii. fk;G 

 

38. 1 njhlf;fk; 20 tiu vOJk; NghJ ,yf;fk; 2 vOjg;gLk; 

 jlitfs; vj;jid?  

 i. 2    ii. 3    iii. 4 

 

39.  2020k; Mz;by; [dtup Kjyhk; jpfjp Gjd;fpoik vdpy; 

 mt;tUlj;jpd; [dtup 31k; jpfjp vd;d fpoik? 

 i. jpq;fl; fpoik    

 ii. nrt;tha;f;fpoik 

 iii. Gjd;fpoik 

 

40. gpd;tUk; vz; njhFjpapy; ,ul;il vz;fis kl;Lk; nfhz;l 

 njhFjp vJ? 

 i. 16> 28> 57> 60 

 ii. 18> 34> 46> 50 

 iii. 14> 33> 44> 60 

  
 

45)  3

46)  1

47)  3

48)  2

49)  3

50)  1

51)  3

52)  2

53)  1

54)  2

55)  1

56)  1

57)  1

58)  2

59)  1

60)   "நான் ஒரு அழகிய கிளி" என்ற தமலபபில் ்கருத-

துபபுலபெட எழுவாய் ெயனிமல இமடதபதாடரபு-

மடய 3 வாககியங்கள் அமைககு்க. ஒவபவாரு வாக-

கியததிலும் 5 பசைாற்களுககு குமறயாைலல இருக்க 

லவணடும்.

37. fUk;Gr;rhW vDk; nrhy;ypYs;s vOj;Jf;fisf; nfhz;L 

 Mf;ff;$ba nrhy; 

 i. Gfo;   ii. ghk;G   iii. fk;G 

 

38. 1 njhlf;fk; 20 tiu vOJk; NghJ ,yf;fk; 2 vOjg;gLk; 

 jlitfs; vj;jid?  

 i. 2    ii. 3    iii. 4 

 

39.  2020k; Mz;by; [dtup Kjyhk; jpfjp Gjd;fpoik vdpy; 

 mt;tUlj;jpd; [dtup 31k; jpfjp vd;d fpoik? 

 i. jpq;fl; fpoik    

 ii. nrt;tha;f;fpoik 

 iii. Gjd;fpoik 

 

40. gpd;tUk; vz; njhFjpapy; ,ul;il vz;fis kl;Lk; nfhz;l 

 njhFjp vJ? 

 i. 16> 28> 57> 60 

 ii. 18> 34> 46> 50 

 iii. 14> 33> 44> 60 

  
 

பவள்ளிககிழமை

* ்காவற்கா்ரன்  - ்காவல்்காரி  
* ்கணவன்-  - ைமனவி 
* கிழவன் - - கிழவி  
* குை்ரன் - - குைரி  
* குயவன் - - குயததி  
* குறவன் - - குறததி  
* கூலிக்கா்ரன் - - கூலிக்காரி  
* சைங்க்ரன் - - சைங்கரி  
* சைல்காத்ரன் - - சைல்காதரி  
* சிறறபென் - - சின்னம்மை  
* சிறுவன் - - சிறுமி  
* சீைான்- -  சீைாடடி  
* சுந்த்ரன்- -  சுந்தரி  
* பசைல்வன் - - பசைல்வி  
* பசைம்ெடவன்- -  பசைம்ெடததி  

* லசைவ்கன் - -  லசைவகி  
* ஞானவான்- -  ஞானவதி  
* தந்மத - - தாய்  
* தபுதா்ரன் - - விதமவ  
* தம்பி - - தஙம்க  
* தமலவன் - - தமலவி  
* தனவான் - - தனவதி  
* தரைவான்- -  தரைவதி  
* தனயன்- -  தனமய  
* திருவாளன் - - திருவாடடி  
* லதவ்ராளன் - - லதவ்ராடடி  
* லதவன்- -  லதவி  
* லதாழன்- -  லதாழி  
* நடி்கன்- -  நடிம்க  
* நம்பி - - நஙம்க  

* நல்லவன்- -  நல்லவள்  
* நாடடியக்கா்ரன் - - நாடடியக்காரி  
* நாய்கன் - - நாயகி  
* நிபுணன் - - நிபுமண  
* ெணக்கா்ரன் - - ெணக்காரி  
* ொடடன் - - ொடடி  
* ொட்கன் - - ொடகி  
* ொககியவான் - - ொககியவதி  
* ொங்கன் - - ொஙகி  
* ொணன் - - ொடினி
* ொத்கன் - - ொடகி  
* ொல்கன்- -  ொடகி  
* பி்ரான் - - பி்ராடடி  
* பிரியன்- -  பிரிமய  
* பிதா - - ைாதா  

 எதிரபொற பசைாற்கள்



2022 பெப்ரவரி 2
புதன்கிழமை

11

இந்திய மீனவர்களின் அத்துமீறல்களை 
்கண்டித்து வடக்கில த�ொடரும் ப�ொரொடடங்கள்

நாகர்காவில் வி்ேட நிருபர ,  
பருத்தித்துறை வி்ேட, யாழ். நிருபர  

இந்திய மீனவரகளின் அத்துமீ-
ைல்கறை கண்டித்து வடக்கில் பல 
இடஙகளிலும் ்பாராடடஙகள் 
அண்றமைக்காலமைாக த�ாடரந்� 
வண்்ண்மை உள்ைன.   

அந்�வறகயில் யாழ்.வடமைராடசி 
கிழக்கு வத்திராயன் பகுதியில் கடல் 
த�ாழிலுக்கு தேன்ை நிறலயில் 
இந்திய இழுறவப் படகுகளினால் 
்மைாதி உயிரிழந்��ாக கூைப்படும் 
இரண்டு மீனவரகளின் மைர்ணத்திற்-

கும் நீதி்காரி மைரு�ங்கணி பிர்�ே 
தேயலகத்ற� முற்றுறகயிடடும், 
மைரு�ங்கணி- �ாறையடி பிர�ான 
வீதிறய மைறித்தும் மீனவரகள் பாரிய 
கண்டனப் ்பாராடடத்ற� ்மைற்-

தகாண்டனர.   ்நற்று தேவவாய்க்கி-
ழறமை(01) காறல இப்்பாராடடம் 
இடம்தபற்ைது.   

 கடந்� 27 ஆம் திகதி வியாழக்-
கிழறமை கடலுக்கு தேன்ை வத்திரா-

யன் பகுதிறயச் ்ேரந்� பி்ரம்கு-
மைார மைற்றும் �ணிறகமைாைன் ஆகிய 

இரண்டு மீனவரகள் கா்ணாமைல் 
்பாயிருந்� நிறலயில் ்நற்று முன்-
தினம் திஙகடகிழறமை(31) அவரக-
ைது ேடலஙகள் ஆழியவறை கடற்க-
றரயில் கறர ஒதுஙகின.   

 அவரகள் இருவரும் இந்திய 
இழுறவப் படகுகளினால் ்மைாதி 
உயிரிழந்��ாக த�ரிவித்து வடமை-
ராடசி கிழக்கு மீனவரகள் ்நற்று 
தேவவாய்க்கிழறமை(01) மைரு�ங-
்கணி பிர்�ே தேயலகத்ற� முற்-
றுறகயிடடனர. பிர்�ே தேயலகத்-
திற்குள் அதிகாரிகள் தேல்லா�வாறு 
பிர்�ே தேயலகத்ற� முற்றுறகயிட-
டதுடன், மைரு�ங்கணி- �ாறையடி 
பிர�ான வீதிறயயும் மைறித்து நடுவீதி-
யில் அமைரந்து   ்காேஙகறை எழுப்-
பியதுடன் ப�ாறககறை �ாஙகிய-

வாறு ்பாராடடத்தில் 
ஈடுபடடனர.   

 ்பாராடடக்காரர-
கறை ேந்தித்� மைரு�ங-
்கணி பிர்�ே தேயலர 
்மைலதிகாரிகளிடம் கலந்-
துறரயாடி தீரவு தபற்றுத் 
�ருவ�ாக த�ரிவித்�ார. 
ஆனால் அற� ஏற்றுக்-
தகாள்ை மைறுத்� ் பாராட-
டக்காரரகள் தபாறுப்பு 
வாய்ந்� அதிகாரி 
ஒருவ்ரா அறமைச்ே்ரா 

இ�ற்கு வாக்குறுதி �ந்�ால் மைடடு்மை 
இப்்பாராடடத்ற� நிறுத்துவ�ாக-
வும் இல்லாவிடில் இப்்பாராடடம் 
த�ாடரந்தும் இடம்தபறும் எனவும் 
திடடவடடமைாக த�ரிவித்�னர.   

இந்நிறலயில் நண்பகல் அைவில் 
அப்பகுதிக்கு கடற்தைாழில் அறமைச்-
ேர டக்ைஸ் ்�வானந்�ா தேன்றிருந்-
�ார. அவர மீனவரகளுடன் கலந்-
துறரயாடினார. இ�ன்்பாது �ான் 
ஜனாதிபதியுடன் இது த�ாடரபில் 
்பசி இருப்ப�ாகவும் ்நற்றைய-
தினம் இடம்தபற்ை பாதுகாப்பு 
கூடடதமைான்றிலும் அத்துமீறும் 
படகுகறை பிடிக்குமைாறு கடற்ப-
றடயினருக்கு �ான் கடடறை பிைப்-
பிப்ப�ாக ஜனாதிபதி �ன்னிடம் 
கூறிய�ாக கடற்த�ாழில் அறமைச்ேர 

மீனவரகளிடம் த�ரிவித்�ார.   
எனினும் 'இழுறவப்படகுகள் 

வராது. வந்�ால் நானும் இஙகு 
வா்ைன் ்பாய் பிடிப்்பாம்' எனக்-
கூறினார.   

 உயிரிழந்� மீனவரகளின் இறுதி 
கிரிறயகறை தேய்து முடிப்ப�ற்காக 
இப்்பாராடடம் நண்பகல் நிறுத்திக் 
தகாள்ைப்படடது.   

 ்மைலும் அவரகைது இறுதிக் கிரி-
றயகள் நிறைவு தபற்ைதும் கடற் 
த�ாழிற்ேஙகஙகளுடனும், விறை-
யாடடு கழகஙகளுடனும் கலந்து-
றரயாடி தபரிய அைவில் கண்டனப் 
்பாராடடம் ஏற்பாடு தேய்யப்படும் 
என கடற்த�ாழிலாைர ேஙகத்தினர 
த�ரிவித்துள்ைனர.   

்மைலும் இவரகளின் ்பாராடடத்-
திற்கு வலுச்்ேரக்கும் வறகயில்   

 யாழ்ப்பா்ணம் - பலாலி, வலைாய் 
மீனவரகள் வீதி மைறியல் ்பாராடடத்-
தில் ஈடுபடடுள்ைனர.  

இ�னால் பருத்தித்துறை 
-தபான்னாறல வீதியின் ்பாக்குவ-
ரத்து முற்ைாக பாதிக்கப்படடுள்ைது.  

்பாராடடத்ற� முன்தன-
டுத்துள்ை மீனவரகள் வீதிக-
ளின் குறுக்்க படகுகள் மைற்றும் 
வறலகறை ்பாடடு �மைது ்பாராட-
டத்ற� முன்தனடுத்து வருகின்-
ைறமை குறிப்பிடத்�க்கது.  

ைருதங்கேணி பி்ர்தச பசயலகேம்

 யாழபொணம் -− ெலாலி

காய்ச்சல் காரணமாக பல்கலை 
மாணவி உயிரிழப்பு

யாழ். வி்ேட நிருபர

காய்ச்ேல் கார்ணமைாக யாழ்ப்பா்ணம் 
்பா�னா மைருத்துவமைறனயில் ்ேரக்-
கப்படட ேப்ரகமுவ பல்கறலக்கழக 
மைா்ணவி உயிரிழந்துள்ை�ாக விோர-
ற்ணயில் த�ரிவிக்கப்படடது.  

அவர அனுமைதிக்கப்படட ்பாது 
தபைப்படட குருதி மைாதிரிறய பரி-
்ோ�றனக்கு உடபடுத்தி தடஙகு 
கார்ணமைாக உயிரிழந்�ாரா என்பது 
த�ாடரபில் கண்டறியுமைாறு பணிக்கப்-
படடுள்ைது.  

இணுவில் ் மைற்றகச் ் ேரந்� சிவகர-
நா�ன் திவாகரி (வயது - 23) என்ை ேப்ர-
கமுவ பல்கறலக்கழகத்தில் பயிலும் 

மைா்ணவி்ய உயிரிழந்துள்ைார.  
காய்ச்ேல் கார்ணமைாக ஞாயிற்றுக்கி-

ழறமை அவர யாழ்ப்பா்ணம் ்பா�னா 
மைருத்துவமைறனயில் ்ேரக்கப்படடுள்-
ைார. எனினும் அவர ்நற்றுமுன்தி-
னம் திஙகடகிழறமை காறல சிகிச்றே 
பயனின்றி உயிரிழந்��ாக மைருத்துவ 
அறிக்றகயிடப்படடது.  

ேம்பவம் த�ாடரபில் யாழ்ப்பா-
்ணம் ்பா�னா மைருத்துவமைறன திடீர 
இைப்பு விோரற்ண அதிகாரி நமைசிவா-
யம் பி்ைம்குமைார இைப்பு விோரற்ண-
கறை முன்தனடுத்�ார.  

ேடலம் உடற்கூற்றுப் பரி்ோ�றன-
யின் பின் உைவினரகளிடம் ஒப்ப-
றடக்கப்படடது.  

வட்டுவாகேல் ொலம் 

முல்றலத்தீவு குறூப் நிருபர

முல்றலத்தீவு வடடுவாகல் பாலத்-
தில் ்பாக்குவரத்து தபாலிஸாறர 
பணியில் ஈடுபடுத்� ்வண்டும் என 
கறரதுறைபற்று பிர்�ே ேறப உறுப் -
பினர இ.ஹஜி�ரன் த�ரிவித்துள் -
ைார. �ற்்பாது வடடுவாகல் பாலம் 
்ே�மைறடந்துள்ைறமையால் வாக -
னஙகள் பய்ணம் தேய்வதில் தநருக் -
கடி நிறலறமை கா்ணப்படுகின்ைது.  
மைாறல 6.00 மைணி த�ாடக்கம் இரவு 
10.00 மைணி வறர ்பாக்குவரத்து 
தபாலிஸார பணியில் ஈடுபடுவ�ன் 
மூலம்  வாகன தநருக்கடியிறன 
கடடுப்படுத்�லாம். பாலத்தின் 

இரு பகுதியிலும் கடற்பறடயின-
ரும் இராணுவத்தினரும் நிறல 
தகாண்டுள்ைனர. இப்பறடயினர 
வாகன தநரிேறலக் கடடுப்படுத்து-
வ�ற்கு உ�வ ்வண்டும். இ�ன்மூ -
லம் இப்பாலத்தில் விபத்துகறை 
�விரக்கலாம். இ�றன விட கடந்� 
பத்�ாண்டுகளுக்கு ்மைலாக வட-
டுவாகல் பாலம் புனரறமைக்கப்ப-
டாமைல் உள்ைது. இப்பாலத்திறன 
புனரறமைப்ப�ற்கு நடவடிக்றக எடுக் -
கப்பட ்வண்டும். ்ே�மைறடந்� 
பாலத்தினால் �ற்்பாது விபத்துகள் 
நிகழ்வ�ற்கான வாய்ப்புகள் உள்ை-
�ாக பிர்�ே ேறப உறுப்பினர சுட-
டிக்காடடினார. 

பபாக்குவரத்து பபாலிஸாலர 
பணியில் ஈடுபடுத்்தவும்

ஐ.நா மனி்த உரிலமகள் பபரலவ
அறிக்லக கடுலமயாகவிருக்கும்
யாழ். வி்ேட நிருபர

ஐ.நா மைனி� உரிறமைகள் ்பரறவ-
யின் அறிக்றக இம்முறை கடுறமையா-
ன�ாகவிருக்கும் என �மிழ் ்�சிய 
மைக்கள் முன்னணியின் �றலவரும் 
பாராளுமைன்ை உறுப்பினருமைான 
க்ஜந்திரகுமைார தபான்னம்பலம் 
த�ரிவித்�ார.

யாழ்ப்பா்ணம் வருறக �ந்துள்ை 
ஐ.நாவின் இலஙறகக்கான வதிவி -
டப் பிரதிநிதி ஹானா சிஙகருடனான 
்நற்றுமுன்தினம் திஙகடகிழறமை  
ேந்தித்� பின்னர ஊடகஙகளுக்கு 
கருத்து த�ரிவிக்கும் ்பா்� அவர 
இ�றன த�ரிவித்�ார.

அவர ்மைலும் த�ரிவிக்றகயில், 
அரசியல் விடயஙகள் உரிறமை 

ோரந்� விடயஙகள் த�ாடரபில் 

்பசியுள்்ைாம். 13ஆம் 
திருத்�த்ற� ஏற்றுக் தகாள்-
கின்ை �மிழ்க் கடசிகளின் 
நடவடிக்றக த�ாடரபாக-
வும் �மிழ் மைக்கள் வழங-
கிய ஆற்ணக்கு மைாைாக 
்நரமைாைாக நறடதபறு-
கின்ை விடயம் த�ாடரபில் 
்பசியுள்்ைாம்

இந்திய மீனவரகள் அத்-
துமீறி மீன்பிடியில் ஈடு-
படும்்பாது இலஙறக 
கடற்பறட அ�றன �டுக்காமைல் 
அலடசியமைாக தேயற்படுவது 
த�ாடரபாகவும் �மிழ் ்�சிய அர-
சியலில் ஈடுபாடு தகாண்ட தபண் -
களுக்கு வரும் ்மைாேமைான பழி 
வாஙகல் ேம்பந்�மைாகவும் த�ரிவித் -
துள்்ைாம்.

த �ன் னி ல ங ற க 
சூழல் மைற்றும் அரோங -
கத்தின் தேயற்பாடுகள் 
உரிறமைமீைல் ோரந்� 
விடயஙகள் த�ாடரபா-
கவும் அவருக்கு த�ரி-
யப்படுத்தியுள்்ைாம். 
அறமைதியாக அறனத்-
ற�யும் உள்வாஙகிய 
அம்றமையாரிடம் கடந்� 
அறிக்றக ேம்பந்�மைாக 
கடுறமையான விமைரேனங-

கறை முன்றவத்திருந்்�ாம்.
அரோஙகம் புதி�ாக ஆடசிக்கு 

வந்��ால் அவரகளுக்கு ேந்�ரப்பம் 
ஒன்று வழஙக ்வண்டும் என தோல் -
லியிருந்�ார. ஆனால் இம்முறை 
அறிக்றக கடுறமையான�ாகவிருக்-
கும் என கூறியிருந்�ார. 

 ஒட்டுசுட்்ான் பி்ர்தச பசயலாளர் பிரிவுக்குட்ெட்் புதிய நகேர் கி்ராைதமத ்சர்்நத யுவதி கே்ணஷ் இ்நதுகோ்தவி ொகிஸதானில் நம்பெற்ற குததுசசணம்யில் தஙகேபெதக்கேம் பெறறு 
பவறறியம்்நதமைமய முன்னிட்டு அவம்ர பகேௗ்ரவிக்கும் நிகேழவுகேள் ெல இ்ஙகேளிலும் இ்ம்பெறறுவருகின்்றன. அ்நதவமகேயில் கேரிபெட்் முறிபபு புதியநகேர் கி்ராைததில் இமளஞர் 
கேழகே சம்்ைளனம் ஏறொட்டில் பகேௗ்ரவிக்கும் நிகேழபவான்று அணமையில் இ்ம்பெற்றது. அதது்ன் இன்னுபைாரு பகேௗ்ரவிபபு நிகேழபவான்று கேரிபெட்் முறிபபு அ்ரசினர் தமிழ 
கேலவன் ொ்சாமல, 642 ஆவது ெம்பபிரிவு என்ென இமண்நது ந்ததிய பகேௗ்ரவிபபு நிகேழபவான்று ொ்சாமல வளாகேததில் ்நறறு நம்பெற்றது. 

கிளிபநா்சசி 
மாவட்டத்தில் 
பகாபரானா தீவிரம் 
கிளிதநாச்சி குறூப் நிருபர

 
கிளிதநாச்சி மைாவடடத்தில் 

�ற்்பாது தகா்ரானா த�ாற்ைா-
ைரகளின் எண்ணிக்றக நாளுக்கு 
நாள் அதிகரித்து வருவ�ாக  
மைாவடட த�ாற்று ்நாயியலாைர 
மைருத்துவர நிமைால் அருறமைநா�ன் 
த�ரிவித்துள்ைார.

கடந்� நான்கு நாடகளில் மைாத் -
திரம் பி.சி.ஆர பரி்ோ�றன  
தேய்�வரகளில் 200 ்பர த�ாற்-
ைாைரகைாக அறடயாைம் கா்ணப்-
படடுள்ை�ாகவும், இவரகளில் 
50 ்பர மைா்ணவரகைாக கா்ணப்-
படுகின்ைனர. 16 வயதுக்குடபட-
டவரகள் 43 ்பரும் உள்ைடஙகு-
கின்ைனர. 

அத்்�ாடு  இரண்டு  கரப்பி-
ணித் �ாய்மைாரும் த�ாற்றுக்குள் -
ைாகியுள்ை�ாக மைருத்துவர நிமைால் 
அருறமைநா�ன் த�ரிவித்துள்ைார.

அவர ்மைலும் த�ரிவிக்றக-
யில்,  �ற்்பாது த�ாற்று பரவும் 
்வகம் அதிகமைாக கா்ணப்படு-
கின்ைறமையால் தபாது மைக்கள் 
கண்டிப்பாக சுகா�ார நறடமுறை-
கறை கறடபிடித்து  தேயற்பட 
்வண்டும். 

�டுப்பூசி, பூஸ்டர �டுப்பூசி 
தேலுத்�ா�வரகள் அவற்றை 
�வைாது தேலுத்திக்தகாள்ளுமைா-
றும் அவர ்கடடுள்ைார.

பநடுந்தூர பஸப்சலவகள் ப்தா்டர்பில் ்தனியார் முடிவுகலை எடுக்கக்கூ்டாது  
்காப்பாய் குறூப் நிருபர  

யாழில் புதி�ாக அறமைக்கப்படட 
தநடுந்தூர பயணிகள் பஸ் நிறலயத்-
தில் ்ேறவ வழஙகுவது த�ாடரபில் 
வட பிராந்திய இலஙறக ்பாக்குவ-
ரத்து ேறபயின் த�ாழிற்ேஙகஙகளின் 
முடிவின்றி �னிப்படடவரகள் 
முடிவுகறை எடுக்கக் கூடாது என 
ஸ்ரீ லஙகா ்�சிய சு�ந்திர ்பாக் -
குவரத்து ஊழியர ேஙகத்தின் வட -
மைாகா்ண இற்ணப்பாைர ்வண்டு-

்காள் விடுத்�ார.  
அண்றமையில் ஊடக அறமையத்-

தில் இடம்தபற்ை ஊடக ேந்திப்பின் 
்பா்� அவர இவவாறு ்வண்டு-
்காள் விடுத்�ார.  

இலஙறக ் பாக்குவரத்து ேறபக்கு 
�னியான பஸ் நிறலயம் கா்ணப்படு-
கிைது.  

புதி�ாக அறமைக்கப்படட தநடுந் -
தூர பயணிகள் பஸ் நிறலயம் �னி-

யாருக்காக அறமைக்கப்படடது. 
ஏதனனில் பஸ் �ரிப்பிடம் இன்றி 
வீதிகளில் நிற்கின்ைனர.  இவவா-
ரம் யாழ் ஊடக அறமையத்தில் புதிய 
்பருந்து நிறலயத்தில் ்ேறவறய 
வழஙகுவது த�ாடரபில் பதிவு தேய்-
யப்படா� த�ாழிற்ேஙகம் ஒன்று 
கருத்து தவளியிடடற� நாம் வன்-
றமையாக கண்டிக்கி்ைாம்  என அவர 
்மைலும் த�ரிவித்�ார.  

ஸ்ரீ லஙகோ ்தசிய சுத்நதி்ர ்ொக்குவ்ரதது ஊழியர் சஙகேம்
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இரு குடும்்பங்களுக்கு இடையில 
்கலாணி விவ்கலாரம் ்கலாரணமலா்க ஒருவர் 
க்கலாட  ் கெய்யப்பட்டு உயிரிழந்துள்-
ளலார். இசெம்்பவம் க�லாைர்பில ெந்்�-
்கந்பர் ஒருவடர ்கட்டு்கஸ்�லாட்டை 
க்பலாலிஸலார்  ்நற்று முன்தினம்  ட்கது 
கெயதுள்ளனர்.

மரங்கடள கவட்டுவ�ற்கு ்ப்யன்-
்படுத�ப்படும் மின்ெலார வலாளினலால  
்கலாட  ் அறுதது க்கலாட  ் கெய்யப்பட்-
டுள்ள�லா்க விெலாரடண்களிலிருந்து 
க�ரி்யவருகிறது.

்மற்்படி ெம்்பவததில  உயிரிழந்�வர் 
பிரதீப பிரென்னலா (28) என அடை்யலா-
ளம் ்கலாணப்பட்டுள்ளலார். 

இசெம்்பவததில க�லாைர்புடை்ய�லா-
்கக்  கூறும் ெந்்�்க ந்பர் உயிரிழந்�வ-
ரின்  மலாமலா என க�ரி்யவந்துள்ளது. 
இருவரும்  ஹமலாஙக்கலாை, ்கட்டு்கஸ-
்�லாட்டை பிர்�ெதட�ச ்ெர்ந்�வர்-
்கள் என க�ரி்யவந்துள்ளது. ்மலும்   
இறந்�வருக்கும் ெந்்�்க ந்பருக்கும் 
இடை்்ய ் வலி க�லாைர்்பலா்க ஏற்்பட்ை 
�்கரலாறு இறுதியில க்கலாட்யில முடிந்-
துள்ள�லா்க  க்பலாலிஸலார்  க�ரிவித�னர்.

இறந்�வரின் ்கலாட  ் துண்டிக்்க 
்ப்யன்்படுத�ப்பட்ை இ்யந்திர 
வலாடளயும்  க்பலாலிஸலார்  ட்கப்பற்-
றியுள்ளனர்.  இசெம்்பவம் குறித� 
்ம்தி்க விெலாரடண்கடள  ்கட்டு்கஸ-
்�லாட்டை க்பலாலிஸலார்  ்மற்க்கலாண்டு 
வருகின்றனர்.

காணி விவகா்ரம் ; 
இமைஞன் 
ெரிதாெ ை்ரணம்

்பதுடள தின்கரன் வி்ெை நிரு்பர்

்கணவனின் ்கததிக்குததினலால 
மடனவி ஆ்பத�லான நிட்யில, தி்யத�-

ல்ாடவ அரசினர் மருததுமடனயின் தீவிர 
சிகிசடெபபிரிவில அனுமதிக்்கப்பட்டு 
சிகிசடெபக்பற்று வருகின்றலார். 

இசெம்்பவம் ஹபபுத�டள ந்கரில 
்நற்றுமுன்தினம் மலாட  ் இைம்க்பற்-
றுள்ளது.ஹபபுத�டள ந்கர் உணவ்க-
கமலான்றில ்கைந்� ஐந்து மலா� ்கலா்மலா்க 
க்பண் ஒருவர் க�லாழிலகெயது வந்-

துள்ளலார். இந்நிட்யில ்கததியுைன் 
வந்� அபக்பண்ணின் ்கணவன் , 
�னது மடனவிட்ய ெரமலாரி்யலா்க குத-
தினலார். ்கடுங்கலா்யங்களுக்குள்ளலான 
மடனவிட்ய, அஙகு கூடி்யவர்்கள் தி்யத-
�்லாடவ அரசினர் மருததுவமடனக்கு 
க்கலாண்டு கென்றனர். அவர் அஙகு தீவிர 
சிகிசடெக்குட்்படுத�ப்பட்ை ்்பலாதிலும் 
அவரின் நிட  ் ்கவட்க்கிைமலா்க 
இருந்து வருவ�லா்க மருததுவமடன வட்-
ைலாரங்கள் க�ரிவித�ன. 

கணவனின் கத்திக்குத்தினால்  
ஆபத்்ான நிலையில் மலனவி

மலாத�டள சுழற்சி நிரு்பர் 

விடள்யலாட்டுததுடற அடமசசின் 
நிதி ஒதுக்கீட்டில 20 மிலலி்யன் ரூ்பலா 
கெ்வில புனரடமக்்கப்பட்டு வரும் 
மலாத�டள நந்திமிதர   கஹலாக்கி 
விடள்யலாட்டு டம�லானததின் நிர்மலா-
ணப ்பணி்கடள து ரி�ப்படுததுமலாறு 
மலாத�டள மலா வட்ை ்பலாரலாளுமன்ற 
உறுபபினரும் மலாவட்ை அபிவிருததிக் 
குழுத �ட்வருமலான நலா்்க ்்கலாட்ை 
க்கலாை ெம்்பந்�ப்பட்ை அதி்கலாரி்களுக்கு 
்பணிபபுடர விடுத�லார்

 நீண்ை்கலா்மலா்க புனரடமக்்கப்பைலா-

மல ்கலாணப்பட்ை இவ்விடள்யலாட்டு 
டம�லானதட� புனரடமப்ப�ற்்கலா்க 
்கைந்� வரவு-கெ்வுத திட்ைததில நிதி 
ஒதுக்்கப்பட்ைடம்யலால இ�ன் நிர்மலா-
ணப்பணி்கள் �ற்்்பலாது முன்கனடுக்-
்கப்பட்டு வருகின்றது.  (1) இ�ன் நிர்மலா-
ணப ்பணி்கடள அஙகு ்நரில கென்று 
்பலார்டவயிட்ை பின்னர் ்பலாரலாளுமன்ற 
உறுபபினர் நலா்்க ்்கலாட்ை க்கலாை 
அதி்கலாரி்களுைன் ்க்ந்துடர்யலாடினலார். 
இ�ன்்்பலாது நிர்மலாணப ்பணி்கடள 
துரி�ப்படுத� ெம்்பந்�ப்பட்ை அதி்கலா-
ரி்களுக்கு ்பணிபபுடர விடுத��லா்கவும் 
க�ரிவித�லார். 

நந்திமித்்ர  ெஹாக்கி விலையாட்டு லம்ான 
புன்ரலமபலப துரி்பபடுத்் ககாரிக்லக

்ப்லாஙக்கலாடை தின்கரன் நிரு்பர்)   

்கஹவதட� ருவன்புர ்�சி்ய ்கலவி நிறுவனததில 39 ஆசிரி்யர், மலாண-
வர்்கள் க்கலா்ரலானலா க�லாற்றினலால ்பலாதிக்்கப்பட்டுள்ளனர். இ�னலால 
்கலா்வடரயின்றி இக் ்கலவி நிறுவனம் மூைப்பட்டுள்ளது. இஙகு 
சுமலார் 370 மலாணவ, மலாணவி்கள் ்கலவி ்பயிலகின்றனர்.   

மு�ற்�ைடவ இரண்டு மலாணவர்்கள் க்கலா்ரலானலா க�லாற்றினலால 
்பலாதிக்்கப்பட்ைட�்யடுதது க்கலாை்ககவ் சு்கலா�லார டவததி்ய அதி்கலாரி 
்கலாரி்யலா்்யததின் மூ்ம் 50 மலாணவர்்களுக்கு கரபிட் அண்டிஜன் ்பரி -
்ெலா�டன ்மற்க்கலாண்ை ்்பலாது அவர்்களில 39 ்்பருக்கு க�லாற்று 
உறுதிகெய்யப்பட்ைது.   

இ�னலால இக்்கலவி நிறுவனம் மூைப்பட்டுள்ளது.   
இது ெம்்பந்�மலா்க க்கலாை்ககவ் ்ம்தி்க சு்கலா�லார டவததி்ய 

அதி்கலாரி சு�த கீர்ததிசிங்க ்கருதது க�ரிவிக்ட்கயில, க்கலா்ரலானலா 
டவரஸ மூ்ம் ்பலாதிக்்கப்பட்ை மலாணவர்்கடள �னிடமப்படுத� அறி -
வுறுத�ல வழங்கப்பட்டுள்ளது. இவர்்களுக்கு கவளியில உள்ளவர் -
்களுைன் க�லாைர்பு்கடள ஏற்்படுத� ்வண்ைலாகமன அறிவுறுத�ல 
வழஙகியிருந்� ்்பலாதிலும் மலாணவர்்கள் கவளி்்ய கென்றுள்ள�லா்க 
அறி்ய முடிந்துள்ளது. இது ்கலவி நிறுவனததினலால எடுத� தீர்மலான -
மலாகும். நலாம் இ�டன அனுமதிக்்க மலாட்்ைலாம் என அவர் க�ரிவித -
�லார்.   

கஹவத்ல் ருவன்பு்ர க்சிய   
கல்வி நிறுவனத்துக்கு பூட்டு

ஹற்றன் வி்ெை நிரு்பர்

நலாட்டின் மின் உற்்பததியிடன சீர்கு-
ட்ப்ப�ற்்கலா்க மவுெலா்கட  ் நீர்த்�க்-
்கததில நீர் விடுக்்கப்பட்டுள்ள�லா்க 
ெமூ்க ஊை்கங்களிலும் ஒரு சி  ்் �சி்ய 
ஊை்கங்களிலும் கவளி்யலாகும் கெயதி-
யில எவ்வி� உண்டமயும் கிடை்யலாது 
என மின்ெலாரெட்ப க்பலாறியி்ய்லாளர்-
்கள் க�ரிவிததுள்ளனர். 

மவுெலா்கட  ் நீர்த்�க்்கததில உள்ள 
நீர் விடுவிக்்கப்பட்ைடம க�லாைர்்பலா்க 
வினவி்ய ்்பலா்� அவர்்கள் இவ்வலாறு 
க�ரிவித�னர்.

இது மின் உற்்பததிக்்கலா்க நீடர 
க்கலாண்டு கெலலும் சுரங்கவழி 
்பலாட�யில சீர்திருத� நைவடிக்ட்க 
்கலாரணமலா்க மின் உற்்பததியிடன 
இடைநிறுத�லாது க�லாைர்சசி்யலா்க முன்-
கனடுப்ப�ற்்கலா்கவு்ம மவுெலா்கட் 
நீர்த்�்கததில நீர் விடுவிக்்கப்பட்டுள்-
ள�லா்க மின்ெலாரெட்ப க்பலாறியி்ய்லாளர்-
்கள் க�ரிவிததுள்ளனர்.

்�சி்ய மின் உற்்பததிக்கு ்பலாரி்யள-
வில ்பங்களிபபு கெயயும் மவுெலா்கட் 
நீர்த்�க்்கததிலிருந்து சுரங்க ்பலாட� 
வழி்யலா்க நீரிடன க்கலாண்டு கென்று 
க்கனி்்யலான் நீர்த்�க்்கததில மின் 
பிறப்பலாக்கி்கள் மூ்ம் மின் உற்்பததி 
கெயது அ�டனத க�லாைர்ந்து சுரங்க 
வழி்யலா்க ்க்ஸ்பலான, க்பலாலபிட்டி்ய 
ஆகி்ய நீர் உற்்பததி நிட்்யங்களுக்கு 
நீர் க்கலாண்டு கெல்ப்படுகின்றன.

இந்� சுரங்க வழி ்பலாட�்கள் 20 வரு-
ைததிற்கு ஒரு முடற சீர்ததிருத�ப்பை 

்வண்டும். எனினும் 1994 ஆம் ஆண்-
டுக்கு பின்னர் திருத�ப்பணி்கள் கெய-
்யப்பைவிலட். இந்நிட்யில சுரங்க 
வழிப்பலாட� ்ெறு ்க்ந்� நீடர கவளி-
்்யற்றுவ�னலால ்கைந்� 2020 ஜனவரி 
மலா�ம் ்கண்்கலாணிக்்கப்பட்டு. இ�டன 
சீர்திருத� ்வண்டும் என்று முடிவு 
கெய்யப்பட்டு நைவடிக்ட்க எடுக்்கப-
்பட்டுள்ளது. 

என்வ ்கைந்� ்கலா்ங்களில நீர்்�க்-
்கங்களின் நீர்மட்ைம் மி்க உ்யர்வலா்க 
்கலாணப்பட்ை�னலால அ�ன்மூ்ம் 
உசெ மின் உற்்பததி கெய்யப்பட்ைன. 
�ற்்்பலாது நீர்த்�க்்கததின் நீர்மட்ைம் 
மி்கவும் குடறந்� மட்ைததில ்கலாணப-
்படுவ�னலால இ�டன உைனடி்யலா்க 
சீர்திருத�ம் கெயவ�ற்கு உ்கந்� ்கலா்ப-
்பகுதி்யலாகும்.  ஏகனனில அடுத� 
மடழக்்கலா்ங்களில நீர்த்�க்்கததில 
நீரிடன அதி்க அளவில ்ெமிதது 
நீர்மின் உற்்பததியிடன அதி்கரிக்-
கும் ்நலாக்்கததுை்ன்்ய சுரங்க வழி 
்பலாட� திருத� ்பணி்கள் ஆரம்பித-
துள்ளன. 

இந்நிட்டமயிடன அறி்யலா� 
ஒரு சி்ர் ெமூ்க வட்�ளங்களின் 
மூ்மும் ஊை்கங்களின் மூ்மும் 
க்பலாய்யலான பிரெலாரங்கடள ்மற்-
க்கலாண்டு வருகின்றனர்.

க்கனி்்யலான் நீர் பிறப்பலாக்கி்களின் 
மூ்ம் 50 கம்கலா ்வலாலட் மின்ெலாரம் 
உற்்பததி கெய்ய முடியும். �ற்்்பலாது 
பிரததி்்ய்க குழலாயின் மூ்ம் நீர் விடுக்-
்கப்பட்டு க்கனி்்யலான் நீர்த்�க்்கத-

தில நீர் மின் பிறப்பலாக்கி்களின் மூ்ம் 
30 கம்கலா ் வலாலட் மின்ெலாரம் உற்்பததி 
கெய்யப்பட்டு அ�டன ்�சி்ய மின் 
உற்்பததிக்கு ்பங்களிபபு கெயது வரு-
கின்றனர். அ�டன க�லாைர்ந்து சுரங்க 
வழி்யலா்க ்க்ஸ்பலான, க்பலாலபிட்-
டி்ய மின்உற்்பததி நிட்்யங்களுக்கு 
க்கலாண்டு கெல்ப்பட்டு மின் உற்-
்பததி க�லாைர்சசி்யலா்க இைம்க்பற்று 
வரும் நிட்யி்்்்ய இவ்வலாறலான 
்்பலாலி பிரெலாரங்கள் ்மற்க்கலாள்ளப-
்படுகின்றன. மக்்களின் அறி்யலாடம 
்கலாரணமலா்க வரட்சி்யலான ்கலா்ப்பகு-
தியில இவ்வலாறு நீரிடன வீணலாக்-
குவ�லா்க ்கருதுகின்றனர். எனினும் 
மின் உற்்பததிக்கு ்பலாதிபபு ஏற்்பைலா� 
வட்கயி்்்்ய குறித� நைவடிக்ட்க 
மி்கவும் திட்ைமிட்டு முன்கனடுக்்கப-
்பட்டுள்ளன.

சுரங்க வழிப்பலாட� சீர்திருததும் 
்பணி்கள் ்கைந்� 2 ஆம் தி்கதி ஆரம்பிக்-

்கப்பட்டு 78 நலாட்்களுக்கு மலார்ச மலா�ம் 
18 ம் தி்கதி வடர  இரவு ்ப்க்லா்க முன்-
கனடுக்்கப்படும். இ�டனக�லாைர்ந்து 
சுரங்க வழி்பலாட�்யலா்க நீரிடன மின் 
உற்்பததி நிட்்யங்களுக்கு க்கலாண்டு 
கெல  ் நைவடிக்ட்க்கள் ்மற்க்கலாள்-
ளப்பட்டுள்ளன.

மின்ெலார ெட்பயின் ட்க்�ர்ந்� 
க்பலாறியி்ய்லாளர்்களலால உ்யர் க�லாழில-
நுட்்பததிடன ்ப்யன்்படுததி முன்-
கனடுக்்கப்படுகின்றடம குறிபபி-
ைத�க்்கது.இ்�்வடள �ற்்்பலாது 
மததி்ய மட்நலாட்டில வரட்சி்யலான 
்கலா்நிட  ் நி்வுவ�னலால மவுெலா-
்கட், க்கனி்்யலான், ்கலாெலரி, விம -்
சு்ரந்திர க்பலாலபிட்டி்ய, நவ்க்ஸ-
்பலான உள்ளிட்ை நீர்த்�க்்கங்களின் நீர் 
மட்ைம் கவகுவலா்க குடறந்துள்ளடம 
சுட்டிக்்கலாட்ைப்பை ்வண்டி்யதும் 
அவசி்யமலானது என அவர்்கள் க�ரி-
வித�னர். 

ஜனாதிெதி ககாட்ாெய ்ராஜெக் ஷவின் ப�ௌொக்கியா பதாமைக�ாக்கு கவமைத்திட்த்தின் கீழ் கதாட் 
வீ்மைபபு ைற்றும் �முதாய உடகட்மைபபு வ�திகள் இ்ராஜாஙக அமைச�ர் ஜீவன் பதாண்ைானின் 
ஆகைா�மனக்கிணஙக ெயனாைர்களுக்கு சுயபதாழிமை ஊக்குவிக்கும் உெக்ரணஙகள் நுவப்ரலியா 
ைாவட் ொ்ராளுைன்்ற உறுபபினர் ைருதொணடி ்ரகைஸவ்ரனால் வழஙகி மவக்கபெட்ன. இந்நிகழ் -
வில் நுவப்ரலியா பி்ரகத� ப�யைாைர் விது்ர �ம்ெத், நுவப்ரலியா பி்ரகத� �மெ தமைவர் கவலு 
கயாக்ராஜ்,பகாட்க்கமை பி்ரகத� �மெ தமைவர் ்ராஜைணி பி்ர�ாந்த், தைவாக்கமை லிந்துமை �க்ர 
�மெ தமைவர் ொ்ரதிதா�ன், அக்க்ரபெத்தமன பி்ரகத� �மெ தமைவர் கதிர்ப�ல்வன் ைற்றும் பி்ரகத� 
�மெ உறுபபினர்கள் கைந்துக்பகாண்னர்.                        (ெ்ம்: தைவாக்கமை குறூப நிருெர்)  

மின்உற்பத்தி இடைநிறுத்்தத்ட்த ்தடுக்கவே 
சுரங்க ்பாட்த திருத்்தப்பணி்கள்

இ்ராகலையில் ஏழு கபருக்கு ெகாக்ரானா ெ்ாற்று உறுதி
இரலா்கட  ் க்பலாது சு்கலா�லார பிரிவுக்கு 

உட்்பட்ை ்�லாட்ைங்கடளச ெ்ர்ந்� ஏழு 
்்பருக்கு க்கலா ரலானலா க�லாற்று உறுதிகெய-
்யப்பட்டுள்ளது. 

லி்ைஸ்ைல,கென் க்ணலாட்ஸ, 
இரலா்கட  ்்�லாட்ைம்,கைலமலார் ்�லாட்ைம் 
ஆகி்யவற்றில ஆறு ்்பருக்கு ்நற்றுமுன்-
தினம் (31) மலாட  ் க்கலா ரலானலா க�லாற்று 
உறுதிகெய்யப்பட்டுள்ளது. அ்�்வடள 

இரலா்கட  ் ந்கரில இ்யஙகும் இ்ஙட்க 
வஙகி கிடள க்பண் உததி்்யலா்கஸ�ர் 
ஒருவர் உட்்பை ஏழு ்்பருக்கு க்கலா ரலானலா 
க�லாற்று ஏற்்பட்டுள்ளடம்யலால �னிடமப-
்படுத�லுக்கு உட்்படுத�ப்பட்டுள்ள�லா்க 
இரலா்கட  ் க்பலாது சு்கலா�லார ்பரி ெ்லா�்கர் 
பிரிவு அதி்கலாரி எஸ.் ்கலாபிரலாஜ் க�ரிவித-
�லார். இரலா்கட  ் லி்ைஸ்ைல ்�லாட்ைத-
தில ்பணி்யலாற்றும் உ�வி ்�லாட்ை அதி-

்கலாரி்கள் இருவரும்,கென்க்னலாட்ஸ 
்�லாட்ைததில ்பணி்யலாற்றும் உ�வி 
்�லாட்ை அதி்கலாரி்கள் இருவர் , இரலா்கட் 
்�லாட்ைததில ்பணி்யலாற்றும் ஒரு உ�வி 
்�லாட்ை அதி்கலாரி என ஐந்து ்்பருக்கு 
க்கலா ரலானலா க�லாற்று உறுதி்படுத�ப்பட்டுள்-
ளது. அததுைன் ்�லாட்ை உததி்்யலா்கஸ�ர் 
ஒருவருக்கும் இரலா்கட  ்ந்கரில இ்யஙகும் 
இ்ஙட்க வஙகி உததி்்யலா்கஸ�ர் ஒருவ-

ருக்கும் க�லாற்று உறுதி்யலான நிட்யில 
ஏழு ்்பருக்கு க்கலா ரலானலா க�லாற்று உறுதி 
கெய்யப்பட்டுள்ள�லா்க இரலா்கட  ் க்பலாது 
சு்கலா�லார ்பரி ெ்லா�்கர் பிரிவு அதி்கலாரி க�ரி-
வித�லார்.அ்� ்நரததில  க�லாற்றுக்கு 
உள்ளலான ஏழு ்்பரும் �னிடமப்படுத-
�லுக்கு உட்்படுத�ப்பட்டுள்ள�லா்கவும் 
அவர்்களின் குடும்்பத�லாரும் �னிடமப-
்படுத�ப்பட்டுள்ள�லா்கவும் அவர் க�ரி-

வித�லார். இந்நிட்யில க�லாற்றுக்கு 
உள்ளலானவர்்கள் ்ப்யணித� இைங்கள் 
க�லாைர்பில க்பலாது சு்கலா�லார ்பரி்ெலா�்கர்-
்கள் ்பரி்ெலாதிதது வருவ�லா்கவும் க�ரிவித-
துள்ள அதி்கலாரி இரலா்கட  ் பிர்�ெததில 
க்கலா்ரலானலா க�லாற்று க�லாைர்பில அவ�லா-
னததுைன் க்பலாதுமக்்கள் கெ்யற்்படுமலாறு 
வலியுறுததியுள்ளனர்.

ஆ.ர்மஸ

மண்சரிவு அபாயம் 
(இரததினபுரி சுழற்சி நிரு்பர்)

்ப்லாஙக்கலாடை மஸ-
கஸன்ன பிர்�ெததில மண் -
ெரிவு அசசுறுத�லுக்கு உட்-
்பட்டுள்ள �மது வீடு்களுக்கு 
்பதி்லா்க மலாற்றிைம் வழஙகுமலாறு 
்்கலாரி பிர்�ெ மக்்கள் ்நற்று 
எதிர்பபு நைவடிக்ட்கயில ஈடு-
்பட்டு வருகின்றனர்.

இபபிர்�ெததில மண்ெரிவு 
ஏற்்பட்டு ஒருவருை ்கலா்மலாகி-
யும் க்பலாறுபபு வலாயந்�வர்்கள் 
�மது ்்கலாரிக்ட்கட்ய நிடற்வற்-
றவிலட  ் என  பிர்�ெ மக்்கள் 
்கவட  ் க�ரிவிக்கின்றனர். 
இ�னலால சுமலார் மூன்று மலா�ங-
்களுக்கு முன்னர் இவ்விை்யம் 
க�லாைர்பில இபபிர்�ெ மக்்கள் 
ஆர்ப்பலாட்ைததில ஈடு்பட்டு 
�மது எதிர்பபிடன கவளி்படுத -
தியிருந்�டம குறிபபிைத�க்-
்கது. 

மட்்ய்கததில 33 வருைமலா்க ம்கத�லான 
்ெடவ ்மற்க்கலாண்டு ஆசிரி்யர் ்ெடவ-
யிலிருந்து இன்று 02.02.2022 ஓயவு 

க்பறுகிறலார் ஆசிரி்யர் நலா்கரததினம். ்யலாழப்பலா-
ணம் ்கலாடரந்கடர பிறபபிைமலா்கக் க்கலாண்ை 
இவர், ்கைந்� 33 வருை ்கலா்மலா்க நுவகரலி்யலா 
மலாவட்ைததில க்பலாறியி்ய்லாளர்்கள், ஆசிரி்யர்-
்கள், டவததி்யர்்கள், ்கணனி நிபுணர்்கள் என 
்பல்வறு துடற்களுக்கு மட்்ய்கதட�ச ் ெர்ந்� 
மலாணவர்்கடள உருவலாக்குவ�ற்கு அரும்்பலாடு-
்பட்ைவர்.   

 இவரின் ஓயவு ்கலா்ம் சீரும் சிறபபும் 
க்பற்று, அவர் ந்மலா்க வலாழ ்வண்டும் என 
மட்்ய்க மலாணவர்்கள் மற்றும் க்பலாதுமக்்கள் 
வலாழததுகின்றனர். ்யலாழப்பலாணம் ்கலாடரந்கர் 
இந்துக் ்கலலூரியில ்கலவி ்கற்ற இவர், அப்பலா-
ைெலாட்க்கும் பிறந்� மண்ணுக்கும் க்பருடம 
்ெர்க்கும் வட்கயில ்கைந்� ்கலா்ங்களில 
�னது ்ெடவட்ய முன்கனடுததுள்ளலார். �னது 
்ெடவயிடன முழுடம்யலா்க மட்்ய்க மலாண-
வர்்களின் வளர்சசிக்்கலா்க அர்ப்பணிததுள்ளலார் 
என்றலால அது மிட்க்யலா்கலாது.   

 ்யலாழ ்பல்கட்க்்கழ்கததில 1986 ஆம் 
ஆண்டு விஞ்லானப ்பட்ை�லாரி்யலா்க ்பட்ைம் 
க்பற்ற இவர் 1989 ஆம்ஆண்டு றம்க்பலாடை 
�மிழ விததி்யலா்்யததில ்கணி� ்பலாை ஆசிரி்ய-

ரலா்க �னது ்ெடவட்ய ஆரம்பித�லார். அப்பகு-
தியில உள்ள மலாணவர்்கள் ்கணி�ததுடறயில 
்பல்வறு வட்கயில �மது திறடமட்ய கவளிக்-
்கலாட்ை உ�வி்ய இவர், 1990 ஆம் ஆண்டு 
க�லாைக்்கம் நுவகரலி்யலா மலாவட்ைததில க்பரு-
டமக்குரி்ய ்பலாைெலாட்்களில ஒன்றலான ஹற்றன் 
டஹ்ன்ஸ மததி்ய ்கலலூரியில க்பௌதி்கவி-
்யல ஆசிரி்யரலா்க �னது ்ெடவட்ய முன்கன-
டுததுள்ளலார். இக்்கலா்ப்ப குதியில விஞ்லானத-
துடறக்கு மலாணவர்்கடள ்பல்கட்க்்கழ்கம் 
அனுபபுவதில இவரது ்ெடவ அளப்பரி்ய�லா்க 
இருந்துள்ளது. இவரது இந்� ்ெடவயினலால 
மட்்ய்கதட�ச ்ெர்ந்� ்ப்ர் டவததி்யர்்கள், 

க்பலாறியி்ய்லாளர்்கள், ஆசி்யர்்கள் ஆ்க உருவலாகி-
னர். விஞ்லானததுடறயில பு்கழ பூத� ஆசிரி்யர்-
்கள் உருவலாவ�ற்கு இவரது ்ெடவ்்ய ்கலாரண-
மலா்க இருந்துள்ளது.   

 இவரது ்ெடவக் ்கலா்ப்பகுதியில மலாணவர்-
்களின் ்கலவிக்கு மலாததிரமின்றி ்பலாைெலாட்யின் 

நிர்வலா்க கெ்யற்்பலாடு்களுக்கும் இவர் 
்பல்வறு வழி்களில �னது ்பங்க-
ளிபபிடன கெயதுள்ளலார். மட்்ய்க 
மலாணவர்்களின் ்கலவிட்ய ்மம்-
்படுத� ்வண்டும் என்ற உ்யரி்ய 
எண்ணததில 1990 ஆம் ஆண்டு 
'் ்லா்யல ்கலவி்ய்கம்' எனும் 
க்ப்யரில �னி்யலார் ்கலவி நிறுவனத-
திற்கு விததிட்ைவரும் இவ்ர்யலா-
வலார்.   

 ஹற்றன் டஹ்ன்ஸ ்கலலூரி-
யில �னது ்ெடவட்ய முன்கன-
டுதது வரும் நிட்யில 2001 ஆம் 

க�லாைக்்கம் - 2022.02.02 வடர ஹற்றன் ்கலவி 
வ்்யததின் ்கணினிவள நிட்்யததின் மு்கலாடம-
்யலாளரலா்க கெ்யற்்பட்டு மட்்ய்க மலாணவர்்களின் 
்கணினி ரீதி்யலான அறிவிடன ்மம்்படுததி அத-
துடறயினூைலா்க ்ப்ர் க�லாழில துடறக்கு கெல-
வ�ற்கு முன்னின்று உடழத�லார்.   இ்ஙட்க 

க�லாழில ்பயிற்சி அதி்கலார 
ெட்பயுைன் இடணந்து 
்கணினி துடறயில ெலான்-
றி�ழ்கடள க்பற்றுக் 
க்கலாள்வ�ற்கு மலாணவர்-
்களுக்கு வழி்கலாட்டி்யலா்க 
இன்று வடர இருந்து 
வந்துள்ளலார். ்பல்கட்க்-
்கழ்கததிற்கு க�ரிவலா-
கும் மலாணவர்்களுக்கு 
உரி்ய வழி்கலாட்ைல்கடள 
கெயது அவர்்கடள ்பல-
்கட்க்்கழ்கம் அனுபபு-
வ�ற்்கலான வழி்கலாட்ைல-

்கடளயும் �னது ்ெடவக்கு 
அப்பலாற் கென்று கெயது 
வந்துள்ளலார். இந்�க் ்கலா்ப்ப-
குதியில ஹற்றன் ்கலவி வ -்
்யததில ்ெடவ்யலாற்றும் ஆசி-
்யர்்களுக்கும் ்பலாைெலாட்ட்ய 

விட்டு வி்கி்ய மலாணவர்்களுக்கும் �்கவல 
க�லாைர்்பலாைல க�லாழிலநுட்்பம் ்பலாைதட�ப 
்பயிற்றுவிதது கநறிப்படுததி அவர்்களுக்கு வழி-
்கலாட்டி்யலா்க கெ்யற்்பட்டுள்ளலார்.   

 க�லாழில ்கலவி ஆடணக்குழுவில ்பதிவு 
கெயது மலாணவர்்கள் ்�சி்ய க�லாழிற் ெலான்றி-

�ழ்கடள க்பற்றுக் க்கலாள்வ�ற்்கலான நைவடிக்-
ட்க்கடள ்மற்க்கலாண்டு இன்று வடர அந்� 
்பணியிடன முன்கனடுதது வந்துள்ளலார்.   

இந்�த துடறயிடன விருததி கெயவ�ற்்கலா்க 
2006 ஆம் ஆண்டு ் ்பரலா�டன ்பல்கட்க்்கழ்கத-
தில �்கவல க�லாழிலநுட்்ப ்பலாை ்பட்ைததிடன-
யும் 2008 ஆம் ஆண்டு க்பௌதி்க விஞ்லான ்பட்-
ைபபின் ்படிபபு ெலான்றி�டழயும் க்பற்றுள்ளலார். 
இவரது ்ெடவக்்கலா்க ்கலவி அடமசசு �்கவல 
க�லாழிலநுட்்ப துடறயிடன ்மலும் ்மம்்படுத-
துவ�ற்்கலா்க 2007 ஆம் ஆண்டு க்கலாரி்ய நலாட்டில 
வழங்கப்பட்ை �்கவல க�லாழிநுட்்ப ்பயிற்சி ஒன்-
றுக்கும் அவடர அனுபபியுள்ளது.   

 மட்்ய்க மலாணவர்்களின் வளர்சசிக்்கலா்க 
்பல்வறு துடற்களில �னது ்ெடவயிடன 
முன்கனடுத� ஆசிரி்யர் சீவரததினம் நலா்கரத-
தினம் அவர்்களுக்கு மட்்ய்க ெமூ்கம் நன்றி 
கெலுத�க் ்கைடமப்பட்டுள்ளது. அவரது ஓயவு 
்கலா்ம் மகிழசசி்கரமலா்க அடம்ய ்வண்டும் 
என வலாழததி அவரது ்பணி மட்்ய்கததிற்கு 
க�லாைர்ந்தும் ்�டவ என்்ப�டனயும் சுட்டிக் 
்கலாட்டுகின்றது.   

மடைய்க மாணேர்களின் ்கல்வி முன்வனேற்றத்துக்கா்க  
33 ேருைங்கள் அயராது உடைத்்த ஆசிரியர நா்கரத்தினேம்  

ஹற்்றன் கல்வி வையத்தின் கல்வி ஒளிவிைக்காக   
திகழ்ந்த ஆ�ான் அ்ர� க�மவயிலிருந்து இன்று ஓய்வு

கே.சுந்தரலிஙேம்  ...?
(ஹட்டன் விசே்ட நிருபர்)  
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அமைச்சர் வியாழேந்திரன் தமைமையில்
ஏறாவூர் பற்று அபிவிருத்தி குழு கூட்டம்
மட்டக்களப்பு குறூப் நிருபர்

ஏறாவூர்  பற்று பிரதேச சசயல்கப் பிரி-
விற்்கான பிரதேச அபிவிருத்தி குழுக-
கூட்டம்  அபிவிருத்திக குழுத் ேலலவ-
ரும், பினேங்கிய கிராம அபிவிருத்தி, 
மலனசார்  ்கால்நல்ட வளர்ப்பு மற்றும் 
சிறுசபாருளாோர பயிர்ச் சசயல்க தமம்-
பாடடு  இராஜாங்்க அலமச்சர் சோசி-
வம் வியாதேந்திரன ேலலலமயில  
திங்்கடகிேலம (31) ஏறாவூர்  பற்று 
சசங்்கலடி பிரதேச சசயல்க மா்நாடடு 
மண்டபத்தில இ்டம்சபற்றது.

பிரதேச  சசயலாளர் த்க. ேனபாலசுந்-
ேரத்தின ஏற்பாடடில இ்டம்சபற்ற இக 
கூட்டத்தில, 2021ஆம் ஆணடு தமற்-
ச்காளளப்பட்ட  அபிவிருத்தித் திட்டங்-
்கள சோ்டர்பான மீளாயவும், 2022 ஆம் 
ஆணடில அனுமதி  தமற்ச்காளளப்ப-
்டவுளள அபிவிருத்தித் திட்டங்்களுககு 
அனுமதி வேங்குவது  சோ்டர்பா்க 
விரிவா்க ஆராயப்பட்டன. 

இவற்றில 117  மிலலியன ரூபா 
வலரயான கிராம அபிவிருத்தி திட-
்டங்்கள, 68 மிலலியன  சபறுமதியான 

உளளுராடசிப் பிரிவு்களுக்கான அபி-
விருத்தி தவலலத்திட்டங்்கள,  பன-
மு்கப்படுத்ேப்பட்ட வரவு சசலவுத் 
திட்டத்திலான நிதி ஒதுககீடடு  
தவலலத்திட்டங்்கள மற்றும் பிரதேச 
சலப, ்ந்கர சலபயினால ்நல்டமுலறப்-
படுத்ேப்பட்ட  திட்டங்்களுக்கான அனு-
மதி்களும் இேனதபாது சபற்றுக ச்காள-
ளப்பட்டன.

இதுேவிர  உளளூராடசி சலப்கள, 
்கலவி, சு்காோரம், ்ந்கர அபிவிருத்தி, 
நீர்ப்பாசனம்,  மினசாரம், வீதி அபி-
விருத்தி, தபாககுவரத்து, விவசாயம், 

்கால்நல்ட,  புவிச்சரிேவியல, ்க்டற்-
சறாழில நீரியல வளத்துலற, வனஜீவி 
மற்றும்  வனப்பரிபாலலை உளளிட்ட 
அதன்கமான திலைக்களங்்கள சோ்டர்-
பான தவலலத் திட்ட்களின  மீளாயவு்க-
ளும் இேனதபாது தமற்ச்காளளப்பட்ட-
து்டன, சோ்டர் ்ந்டவடிகல்க்களுக்கான  
ஆதலாசலன்களும் இேனதபாது வேங்-
்கப்பட்டது. 

விதச்டமா்க  ்கலகு்டா வலய பா்ட-
சாலல்களில குரங்கு்களால ஏற்படும் 
பாதிப்பு்களுககு உ்டனடி  ்ந்டவடிகல்க 
எடுக்க வனவிலங்கு அதி்காரி்களுககு 

அறிவுறுத்ேல்கள வேங்்கப்பட்டது.  
தமலும் மயிலத்ேமடு, மாேவலனப் 
பிரதேசத்தில உளள ்கால்நல்ட்களுக-
்கான குடி நீர்  வசதி்கலள ஏற்படுத்திக 
ச்காடுக்கவும், அங்குளள பணலை-
யாளர்்களது  தவணடுத்காளுககிைங்்க 
பால தச்கரிப்பு நிலலயம் ஒனறிலன 
சபாருத்ேமான இ்டத்தில  அலமத்-
துக ச்காடுக்கவும் இேனதபாது ்ந்டவ-
டிகல்க எடுக்கப்பட்டது.

இேனதபாது  பாராளுமனற உறுப்-
பினர் த்காவிந்ேன ்கருைா்கரம், 
சபாதுஜன சபரமுன ்கடசியின  
மாவட்ட அலமப்பாளரும் ேமிழ் 
பிரதேச அபிவிருத்திககுழுக்களின 
இலைத் ேலலவருமான  சந்திரமு-
்கமார், சசங்்கலடி பிரதேச சலபத் 
ேவிசாளர் எஸ். சர்வானந்ோ, ஏறாவூர்  
்ந்கரசலபத் ேவிசாளர் எம்.எஸ். ்நளீம் 
உளளிட்ட உளளுராடசி சலப உறுப்-
பினர்்கள,  அரச உயர் அதி்காரி்கள, 
சந்மந்ேப்பட்ட திலைக்களங்்களின 
ேலலவர்்கள, விவசாய,  ்கால்நல்ட 
அலமப்பு்களின பிரதிநிதி்கள உள-
ளிட்ட பலரும் பிரசனனமாயிருந்ேனர்.

விமானப்படை குறூப கேபைன்   
நிலந்த பியகேனவுக்கு பிரியாவிடை  

(மட்டக்களப்பு குறூப், புதிய ்காத்ோன-
குடி தின்கரன நிருபர்்கள)  

மட்டக்களப்பு மாவட்ட அர -
சாங்்க அதிபரின ேலலலம -
யில விமானப்பல்டயின குறூப் 
த்கப்்டன நிலந்ே பியதசனவுககு 
பிரியாவில்ட நி்கழ்வு திங்்கடகி -
ேலம (31) மாவட்ட சசயல்கத்தில 
இ்டம் சபற்றது.   

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில 
்க்டந்ே இரு வரு்டங்்கள தசலவ -
யாற்றிய குறூப் த்கப்்டன நிலந்ே 
பியதசன பேவி உயர்வு சபற்று இ்ட -
மாற்றம் சபற்றுச்சசலவோல, இவ -
ருக்கான பிரியாவில்ட லவபவம் 
அரசாங்்க அதிபரினால ஒழுங்கு 
சசயயப்படடு தசலவயிலன 
பாராடடி சபானனால்ட தபார்த்தி 

நிலனவு சினனம் வேங்்கப்பட்டது.    
இவர் ்க்டந்ே இரு வரு்ட்காலத்தி -
னுள மக்களுக்கான மனிே த்நய 
பணி்கலள சசயற்படுத்திய ஒருவர், 
இவர் மாந்தீவூ லவத்தியசாலல -
யிலன புனர்நிர்மாைம் சசயது 
பினேங்கிய பா்டசாலல்களின 
உட்கட்டலமப்லப தமம்படுத்தி 
சிறார்்களினால மரக்கனறு்கலள 
வளர்ப்பேற்்கான ஊக்கத்திலனயும் 
முனசனடுத்ேலம குறிப்பி்டத்ேக -
்கது.   

மடடு .்ந்கர் பகுதியில அலமந் -
துளள ்காந்தி பூங்்காவிலன ேங்்க -
ளுல்டய விமான பல்டயணிலய 
பயனபடுத்தி அேகுபடுத்துவதில 
சபரும்பங்கிலன வகித்ேலம குறிப் -
பி்டத்ேக்கது.   

பிளடளையார் ஆலயத்தில்
மஹா கும்பாபிகேேம  

(்காலரதீவு குறூப் நிருபர் )

்கலமுலன தசலனககுடியிருப்பு 
கிட்டங்கி பிளலளயார் ஆலயத் -
தின புனராவர்த்ேன மஹா கும்பா-
பிதே்கம் எதிர்வரும் 6ஆம் தி்கதி 
்நல்டசபறவுளளது.  

அேற்்கான ச்கல கிரிலய்களும் 
04ஆம் தி்கதி ஆரம்பிக்கப்படடு, 
எணசையக்காப்பு சாத்தும் 
நி்கழ்வு 05ஆம் தி்கதி சனிககி-
ேலம ்காலல 7 மணி முேல 
மாலல 5 மணி வலர இ்டம்சப-
றும்.  

மஹா கும்பாபிதே்கம் எதிர்-
வரும் 6ஆம் தி்கதி ஞாயிற்றுககி-
ேலம ்காலல 8.57மணி முேல 
10 மணி வலரயுளள ்காலத்தில 
இ்டம்சபற அருளபாலித்துளளது.  

கும்பாபிதே்க பிரேமகுருவா்க 
கிேககிலங்ல்கயின பிரபல சிவாச் -
சாரியார், சிவா்கம வித்யாபூே-
ைம் ,சிவாச்சார்ய தில்கம் சிவஸ்ரீ 
சணமு்க மத்கஸ்வரககுருக்கள 
சசயற்படுவார்.  

கும்பாபிதே்கத்லே சோ்டர்ந்து 
மண்டலாபிதச்க பூலஜ்கள இ்டம்-
சபறுசமன ஆலய நிருவா்க சலப-
யினர் சேரிவித்துளளனர்.  

ேல்முடன  சுோ்தார  ்பணிமடனயில்
'அரண்' ேஞ்சிடே வெளியீட்டு விழா

(்கலமுலன விதச்ட நிருபர்)

்கலமுலன  பிராந்திய சு்காோர 
தசலவ்கள பணிமலனயின 'அரண' 
சஞ்சில்க சவளியீடடு விோ   திங்்கட-
கிேலம (31) பணிமலன த்கடதபார் 
கூ்டத்தில ்நல்டசபற்றது.

பிராந்திய  சு்காோர தசலவ்கள பணிப்-
பாளர் ச்டாக்டர் ஐ.எல.எம்.றிபாஸ் 
ேலலலமயில இ்டம்சபற்ற  இந்நி்கழ்-
வில, சேனகிேககுப் பல்கலலக்கே்க 
உபதவந்ேர் தபராசிரியர் றமீஸ்  அபூபக-
்கர் பிரேம அதிதியா்க ்கலந்து சிறப்பித்-
ோர்.

கிேககு  மா்காை சு்காோர தசலவ்கள 
பணிப்பாளர் ்டாக்டர் ஏ.ஆர்.எம்.
சேளபீக ச்களரவ  அதிதியா்கவும், 
மட்டக்களப்பு பிராந்திய சு்காோர 

தசலவ்கள பணிப்பாளர் ்டாக்டர்  ஜி.சு-
குைன விதச்ட அதிதியா்கவும் ்கலந்து 
ச்காண்டனர்.

இந்நி்கழ்வில  ்கலமுலன பிராந்திய 
சு்காோர தசலவ்கள பிரதிப் பணிப்பா-
ளரும், அரண சஞ்சில்கயின  பிரேம 
ஆசிரியருமான ச்டாக்டர் எம்.பி.எம்.
வாஜித், சஞ்சில்க பற்றிய  அறிமு்கவு-
லரலயயும், அக்கலரப்பற்று மற்றும் 
சம்மாந்துலற ஆோர லவத்தியசாலல்க-
ளின  லவத்திய அத்தியடச்கர் ்டாக்டர் 
ஆஸாத் எம்.ஹனிபா ஆயவுலரலய-
யும்  நி்கழ்த்தினர்.

சஞ்சில்கயின முேற் பிரதி சேனகிேக-
குப் பல்கலலக்கே்க  உபதவந்ேருககு 
வேங்கி லவக்கப்பட்டது்டன, அவர் 
சபானனால்ட தபார்த்தியும்  ச்களரவிக-
்கப்பட்டார்.

மூதூரில்
தடுப்பூசி
ஏற்றும் பணி

(மூதூர் தின்கரன நிருபர்)

மூதூர்  சு்காோர லவத்திய 
அதி்காரி பணிமலனயினால 
சோ்டர்ந்தும் ேடுப்பூசி்கள ஏற்றும்  
பணி்கள இ்டம்சபற்று வருகின-
றன. மூதூர் சு்காோர லவத்திய 
அதி்காரி  எம்.பி.எம்.ஹிலமியின 
வழி்காட்டலில சு்காோர பணிம -
லனயில ‘பூஸ்்டர்’  ேடுப்பூசி மருந் -
து்கள வேங்்கல சனி (29), ஞாயிறு 
(30) ஆகிய தினங்்களிலும்  இ்டம்-
சபற்றது.

தமலும் இேலன சபற்றுக-
ச்காளள 2ஆம் ்கட்ட ேடுப்பூசி   ஏற்-
றப்படடு 84 ்நாட்கள பூர்த்தியாகி-
யவர்்கள  சமு்கமளித்து  சபற்றுக 
ச்காண்டனர்.

அக்கரைப்பற்று பிைததச
சரபககு -இைண்டாமி்ம்
(ஒலுவில கிேககு தின்கரன நிருபர்)

இலங்ல்கயிலுளள  126  உளளூ -
ராடசி மனறங்்களுககு இல்டயிலான 
எல.டி.எஸ்.பீ.  திட்டத்தின ஊ்டா்க 
்ந்டாத்ேப்பட்ட பீ.பீ.ரீ.ஏ (PPTA) 
தபாடடி  நி்கழ்ச்சித்  திட்டத்தின 
ஊ்டா்க அக்கலரப்பற்று பிரதேச 
சலப அம்பாலற மாவட்டத்தில 
இரண்டாம்  இ்டத்லே ேனவசம் 
ஆககிக ச்காண்டது.

இவ்  சவற்றிலய சபற்றுக ச்காள-
வேற்்கா்க  நிருவா்க ரீதியா்க ேனலன 
அர்ப்பணித்து  சசயற்பட்ட அக்க -
லரப்பற்று பிரதேச சலபயின சசய-
லாளர் எல.மு்கம்மட  இர்பான, 
அக்கலரப்பற்று பிரதேச சலபயின 
ேவிசாளர் எம்.ஏ.றாசிக  மற்றும்  
உறுப்பினர்்கலளயும் பாராடடும் 
நி்கழ்வு அக்கலரப்பற்று பிரதேச 
சலப கூட்ட  மண்டபத்தில அண-
லமயில  ்நல்டசபற்றது. 

அக்கலரப்பற்று  பிரதேச சலபயின 
்நலனபுரி அலமப்பினால ஏற்பாடு 
சசயயப்பட்ட  ச்கௌரவிப்பு  நி்கழ் -
வில  பிரதேச சலபயின ச்கௌரவத் -
திற்்கா்க நிருவா்க ரீதியா்க ேனலன  
அர்ப்பணித்ே அக்கலரப்பற்று 
பிரதேச சலபயின சசயலாளர் எல. 
மு்கம்மட இர்பான,  அக்கலரப் -
பற்று பிரதேச சலபயின ேவிசாளர், 
உப ேவிசாளர்  உளளிட்டவர்்கள  
உறுப்பினர்்களினால சபானனால்ட 
தபார்த்தி ச்கௌரவிக்கப்பட்டலம  
குறிப்பி்டத்ேக்கது.

இேன  தபாது சிறந்ே முலறயில 
மக்கள பணியாற்றி வரும் அக -
்கலரப்பற்று பிரதேச  சலபயின 
ேவிசாளர், உப ேவிசாளர் மற்றும் 
உறுப்பினர்்களின தசலவ்கலளப்  
பாராடடி  அக்கலரப்பற்று பிரதேச 
சலப உத்திதயா்கத்ேர்்களினால  
சபானனால்ட  தபார்த்தி ச்கௌர -
விக்கப்பட்டனர்.

்கல்விரை தேம்படுத்தும் த�டாககில்
முஸ்லிம் எயிட் நிறுவனத்தடால் உதவி்கள்
(முளளிப்சபாத்ோலன குறூப் நிருபர்)

கிணணியா வலயக ்கலவி பிரிவுக-
குடபட்ட பகுதி்களில உளள சேரிவு  
சசயயப்பட்ட பா்டசாலல்களுக்கான 
்கலவிலய தமம்படுத்தும் த்நாககில, 
பா்டசாலல  மாைவர்்களுக்கான 
்கலவி சோ்டர்பிலான உப்கரைங்்கள 
வேங்கும் நி்கழ்வு முஸ்லிம்  எயிட 
நிறுவனத்தினால ஏற்பாடு சசயயப்-
பட்டது.

இந் நி்கழ்வு  சனிககிேலம (29) 
கிணணியா ஆலங்த்கணி வி்நாய-
்கர் ம்கா வித்தியாலயத்தில  இ்டம் 
சபற்றது. ஐந்து பின ேங்கிய பா்டசா-
லல்கலள தசர்ந்ே ஒனபோந் ேர  மாை-
வர்்களுககு சப்பாத்து, புத்ே்கப் லப 
உளள்டக்கலா்க 250 சபாதி்களும், தூர  
பிரதேசத்தில இருந்து வரும் மாைவ 
மாைவி்களுககு 47 துவிச் சக்கர வண-
டி்களும், பா்டசாலல மாைவர்்களின 
சேரிவு சசயயப்பட்ட சபற்றார்்களுக-

்கான வாழ்வாோர  சபாதி்களும் இேன 
தபாது வேங்்கப்பட்டன.  கிணணியா  
அலி்கார் வித்தியாலயம், ஆலங்த்கணி 
வி்நாய்கர், ோருல உலூம், அல அமீன  
தபானற  பா்டசாலல்களில இவ்வா-
றான ்கலவித் திட்டத்திலன தமம்படுத்-
தும் த்நாககில இத்  திட்டங்்கள அமுல-

படுத்ேப்படடுளளன.   நி்கழ்வில 
கிணணியா வலயக ்கலவிப் பணிப்பா-
ளர் ஏ.்நசூஹர்்கான, முஸ்லிம்  எயிட 
நிறுவனத்தின பணிப்பாளர் லபசர் 
்கான உடப்ட பா்டசாலல  ஆசிரியர்-
்கள, அதிபர்்கள என பலரும் ்கலந்து 
ச்காண்டனர்.

ோடரதீவில் துப்பாக்கிச்சூடு:
இரு கோஷ்டிக்கிடையில் கமா்தல்
(்காலரதீவு குறூப்,்கலமுலன மத்திய 
தின்கரன நிருபர்்கள )

்காலரதீவு பிரோன வீதியில இ்டம்-
சபற்ற துப்பாககிச்சூடடில ஒருவர் 
படு்காயமல்டந்துளளார். மூவலர 
சபாலிசார் ல்கது சசயதுளளனர்.  

 குற்றச் சசயல்களு்டன சம்பந்-
ேப்பட்டவர்்கள பயணித்ே ்கார் மீது 
பினனால தமாட்டார் லசககிளில 
துரத்திவந்ே மற்றுசமாரு குற்றச்சச-
யல்களு்டன சம்பந்ேப்பட்ட ்நபர்்கள 
துப்பாககிச்சூடல்ட ்ந்டாத்திவிடடு 
தமாட்டார் லசககிலள ல்கவிடடு 
ேப்பிதயாடியோ்க சேரிவிக்கப்படு-
கிறது.  

துப்பாககி சூடடு சம்பவம் 
்காலரதீவு பிரோன வீதியில சவடடு-

வாயக்காலுககு அருகில திங்்கடகி-
ேலம (31) ்நளளிரவு இ்டம்சபற்றுள-
ளது.  

இது சோ்டர்பில சேரியவருவோ -
வது:   அக்கலரப்பற்றில இருந்து 
்கலமுலன த்நாககி ்கார் ஒனறில 
குற்றச் சசயல்களு்டன சம்பந்ேப்-
பட்ட ்நபர்்கள பயணித்துக ச்காணடி-
ருந்ேனர்.   

அவர்்களு்டன சோ்டர்புபட்ட மற் -
றுசமாரு த்காஸ்டியினர் பினனால 
தமாட்டார் லசககிளில துரத்தி வந் -
துளளனர்.  

இரு சாராரும் ்காலரதீவு அணமித் -
ேதும் அரு்கருத்க வர தமாட்டார் 
லசக்களில வந்ேவர்்கள ்கார் மீது துப் -
பாககிச்சூடல்ட நி்கழ்த்தியுளளோ்க 
சேரியவருகிறது.

வெல் அறுெடை 
இயநதிரஙேளுக்கு  
்தட்டுப்பாடு
தோப்பூர் குறூப் நிருபர்

தோப்பூர்  ்கம்நல தசலவ நிலல -
யத்திற்குடபட்ட திலலங்குளி  பிர -
தேசத்தில  தமற்ச்காளளப்பட்ட 
மலேலய ்நம்பிய சபரும்தபா்க 
ச்நற்சசயல்க அறுவல்ட ஆரம் -
பித்துளள  நிலலயில, அறுவல்ட 
இயந்திரத்திற்்கான ேடடுப்பாடு 
நிலவுவோ்க விவசாயி்கள ்கவலல  
சேரிவிககினறனர். 

விலேத்ேது முேல நீண்ட்க -
லமா்க ்காடடு யாலன்களுககு 
்காவல ்காத்து வந்ே நிலலயில,  
அறுவல்ட இயந்திரம் இலலா -
ேோல விலளந்ே தவளாணலம -
்கலள யாலன்கள துவம்சம்  சசய -
வோ்க விவசாயி்கள ்கவலல 
சேரிவிககினறனர். 

அறுவல்ட  ஆரம்பிககும் தபாது 
ஒரு ஏக்கருககு 6000 ரூபா  சசனற 
நிலலயில  ேற்தபாது 8000  ரூபா 
வலரககும்  அறுவல்ட கூலி அதி -
்கரித்துளளோ்க விவசாயி்கள 
்கவலல  சேரிவிககினறனர்.

இவ்வதி்கரிப்புககு அறுவல்ட  
இயந்திரங்்களின ேடடுப்பாடும் 
ஒரு ்காரைமாகும் எனபதோடு 
இம்முலற விலளச்சல  மி்கவும் 
குலறந்துளள நிலலயில யாலன -
்களின தசேத்ோலும் அதி்கரித்ே 
அறுவல்ட  கூலியாலும் தமலும் 
்நட்டம்   அல்டவோகும் விவசா -
யி்கள ்கவலல  சேரிவிககினறனர். 

கிழக்கு ைாகாண விவசாய திமணக்களத்தினால் PSDG திட்டத்தின் கீழ்  வழஙகபெடடிருநத நிலக்க்டமல உறெத்தி திட்டத்தின் அறுவம்ட 
விழா தம்பிலுவில்  விவசாய பொதனாசிரியர் பிரிவில், சாகாைம் பி்ரபதசத்தில் சனிக்கிழமை (29)   சி. சுஜிகாநதன் தமலமையில் 
இ்டம்பெற்றது.  இதில் லாகுகல வலயத்தின் உதவி  விவசாய ெணிபொளர், பதாழிநுடெ உத்திபயாகத்தர் ைறறும் பி்ரபதச விவசாயிக -
ளும்  கலநது பகாண்ட பொது.

புதிய திட்ைஙேளுக்கு அனுமதி ெழஙகுெது வ்தாைர்்பாே ஆராய்வு
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அரசாங்கத்தின் அபிவிருத்தி த�ாடர்பில்

(மாத்தறை தினகரன் நிருபர் )

நாட்டில் மமற்காள்ளபபட்டு 
வரும் அபிவிருததித திட்்டஙகளின் 
முன்மனறைம் குறிதது ்பாது மகக-
ளுககு அறிவுறுத்த மவண்டியது ஊ்ட-
கஙகளின் ்பாறுபபாகும் என ஊ்ட-
கததுறை அறமச்சர் ்ட்ளஸ் அழகப 
்பரும ்்தரிவித்தார். 

மாத்தறை மாவட்்ட ்்சயலக 
மகட்மபார் கூ்டததில் (30) நற்ட-
்பறை மாத்தறை மாவட்்ட பிரம்த்ச 

ஊ்டகவியலா்ளர் கூட்்டததில் மபசு-
றகயிமலமய  அறமச்சர் மமறகண்்ட-
வாறு கூறினார். 

நாட்டில் அன்ைா்டம் நற்ட்பற-
றுவரும் ்காறலகள, மரணஙகள,  
விபததுககள மறறும் மபாற்தப 
்பாருள பாவறன மபான்ை ்சம்ப-
வஙகள குறிததும்  அர்சாஙகம் நற்ட-
முறைப படுததிவரும் அபிவிருத-
தித திட்்டஙகளின் முககியததுவம் 
்்தா்டர்பாகவும்  ஊ்டகஙகள ்்சய்தி-
கற்ள பிரசுரிகக மவண்டும். 

ஊ்டகஙகற்ள கட்டுபபடுததுவது 
எமது மநாககமல்ல.  ஊ்டகஙகள 
சு்தந்திரமாக இயஙகுவ்தால் ஜனநாய-
கம் நிறலததிருககும். 

்தறமபாற்தய அர்சாஙகம் ஊ்டக-
வியலா்ளர்கற்ள ்கௌரவமாக வழி 
ந்டததுகிைது. ஊ்டகவியலா்ளர்க-
ளுககு எதிர்காலததில் பல நன்றமக-
ற்ளயும்  காபபுறுதித திட்்டஙகற்ள-
யும்  அறிமுகபபடுததியுளம்ளன். 
இ்தனால் ஊ்டகவியலா்ளர்கள நன்-
றமயற்டவர். 

டிஜிட்்டல் ்்தாழில் நுட்பதற்த 
புகுததி ஊ்டகஙகற்ள வழிந்டாத்த 
நாம் எதிர்பார்கிமைாம். 2023ம் 
ஆண்டில் மமல் மாகாணதற்த றமய-
மாகக ்காண்டு நாடுமுழுவதும் 14 
டிஜிட்்டல் ்்தாழில் நுட்ப நிறலயங-
கற்ள ஏறபடுத்தவுளம்ளாம். 2025ம் 
ஆண்்டாகும் மபாது இததிட்்டஙகள 

முடிவற்டந்து முழு நாடும் டிஜிட்-
்டல் ்்தாழில் நுட்பதற்த அற்டயும். 

்தறமபாது ்காமரானா மநாய் தீவி-
ரமற்டந்துள்ளது. மீண்டும் பா்ட-
்சாறலகற்ள  மூடி மாணவர்களின் 
கல்விறய பாழாகக விரும்பவில்றல. 
மநாறயக கட்டுபபடுத்த மவண்டுமா-
யின் அறனவரும் பூஸ்்டர் ்தடுபபூ-
சிறய ்பறறுக ்காள்ளமவண்டும். 
்சமூகததில் மலட்டுத ்தன்றம ஏறபடு-
வ்தாக ்பாய்ப பிர்சாரஙகள பரபபப-
பட்டு வருகின்ைன. இ்தன் உண்றமத 
்தன்றமறய மககளுககு எடுததுககூை 
ஊ்டகவியலா்ளர்கள முன்வர மவண்-
டு்மனவும் அறமச்சர் இ்தன்மபாது 
்்தரிவித்தார். 

மக்களுககு அறிவுறுத்த வேண்டியது
ஊட்கங்களின் ப�ொறுப�ொகும் 

மாத்தறையில் ஊடகததுறை அறமச்சர் டளஸ் 

மாவடட அர்சாஙக அதிபர்  

அநுராதபுரம் மாவட்ட;

ச்ச்தன ப்சறள ்தயாரிபபாளர்களுக்கு 
இயந்திரஙகள் வழஙக நடவடிக்றக
அநுரா்தபுரம் தினகரன் 
நிருபர்              

ம்ச்தனப ப்சற்ள ்தயா -
ரிககும் அர்சாஙகததின் 
மவறலததிட்்டததிறன 
மமலும்  துரி்தபபடுததும் 
மநாககில் ்்தரிவு ்்சய் -
யபபட்்ட ம்ச்தனப ப்சற்ள 
்த ய ா ரி ப ப ா ்ள ர் க ளு க கு 
மூலப ்பாருட்கற்ள 
அரிதது துண்்டாககும் 
இயந்திரஙகற்ள வழஙகு-
வ்தறகு ந்டவடிகறக எடுததுள்ள்தாக 
அநுரா்தபுரம் மாவட்்ட அர்சாஙக 
அதிபர் ஜனகக ஜயசுந்்தர ்்தரிவித-
்தார்.

வ்ட மததிய மாகாண ்சறபயின் 
நிதி ஒதுககீட்டின் மூலம் ்காளவ-
னவு ்்சய்யபபட்்ட ம்ச்தனப ப்சற்ள 
மூலப ்பாருட்கற்ள அரிந்து துண்-
்டாககும் இயந்திரஙகற்ள பார்றவயி-
டுவ்தறகு வருறக ்தந்திருந்்தமபாம்த 
அர்சாஙக அதிபர் மமறகண்்டவாறு 
்்தரிவித்தார்.

மமறபடி மாவட்்டததில் ம்ச்தனப 

ப்சற்ள ்தயாரிபபிறன அதிகரிபப்தற-
காக மவண்டி ்்தரிவு ்்சய்யபபட்்ட 
14  ப்சற்ள உறபததியா்ளர்களுககு 
இவ் இயந்திரஙகள வழஙகபப்ட-
வுள்ளன. அ்தறகான ்சகல ஏறபாடுக-
ற்ளயும் மாவட்்ட அர்சாஙக அதிபர் 
அலுவலகம் மமற்காண்டுள்ளறம  
குறிபபி்டத்தகக்தாகும். ஒரு இயந்-
திரததினால் மா்தம் ஒன்றுககு ஐந்து 
்மட்ரிக  ்்டான் ம்ச்தனப ப்சற்ள-
யிறன ்தயாரிகக முடியு்மன உரக-
கூட்டுத்தாபனததின் அநுரா்தபுரம் 
மாவட்்ட உ்தவிபபணிபபா்ளர் 
பந்துல ்பமரரா  ்்தரிவித்தார்.

உல்கத் �மிழ் வமசாவளி அமைப்பு 
நடத்தும முப்தபெரும விழா

எட்்டாம் ஆண்்டாக  உலகத 
்தமிழ் பாராளுமன்ை நிகழ்வு மார்ச 
11 & 12 ஆம் ம்ததிகளில் ்வளளி, 
்சனிககிழறமகளில் ்்சன்றன 
வர்த்தக றமயம், நந்்தம்பாக -
கததில் முப்பரும் விழாவாக 
நற்ட்பை உள்ளது.

மு்தலாவ்தாக, பல்மவறு 
நாடுகற்ள ம்சர்ந்்த ்தமிழ் பாராளு -
மன்ை, ்சட்்டமன்ை உறுபபினர்கள, 
மாநில மததிய அறமச்சர்கள, 
துறண மு்தல்வர்கள, மமயர்கள, 
பல்கறலககழக மவந்்தர்கள, 
்்தாழிலதிபர்கள, கல்வியா்ளர் -
கள, ஆகிமயார் கலந்து ்காண்டு 
சிைபபிகக உள்ளனர்.

இரண்்டாவ்தாக, இந்திய 
ஆட்சிப பணி, காவல் பணி, ் வளி -
யுைவுததுறை பணி, விண்்வ -
ளிததுறை, விற்ளயாட்டுததுறை, 
விமானததுறை, ்சமூக நலததுறை, 
கல்வியா்ளர்கள, மருததுவர் -
கள மபான்ை துறையில் ்சா்தறன 

பற்டத்த ்பண்களுககு '்சா்தறன 
்பண்கள விருது' வழஙகபப்ட 
உள்ளது. மூன்ைாவது, நிகழ்வாக 
உலகில் 12 நாடுகளில் ்தறமபாது 
மகக்ளால் ம்தர்ந்்்தடுககபபட்்ட  
152 நா்டாளுமன்ை  உறுபபினர் -
கள உள்ளனர். அவர்கற்ள மநரடி -
யாகவும், இறணய வழியாகவும் 
அறழதது உலகத்தமிழ் பாராளு -
மன்ை நிகழ்வு நற்ட்பை உள்ளது. 

மமலும் இந்நிகழ்றவ மாணவ, 
மாணவிகளின் கறல நிகழ்வுகளும், 
மபசசுபமபாட்டி, ஆற்ட அலஙகா -
ரம் நிகழ்வுகளும், மருததுவ விழிப -
புணர்வு நிகழ்றவ ஆற்ட அலங -
கார நிகழ்வாக நற்ட்பை உள்ளது. 
இதில் பல்மவறு மருததுவ கல்லூரி 
மாணவ மாணவிகளும் மறறும் 
கறல கல்லூரி, விவ்சாய கல்லூரி, 
்பாறியியல் கல்லூரி மாணவர் -
களும், பி்ளஸ் டூ மாணவர்களும் 
கலந்து ்காள்ள உள்ளனர்.

இதில் முத்தாய்பபாக வ்ளரும் 
்தமிழகம் என்ை ்தறலபபில் கண் -
காட்சி நற்ட்பை உள்ளது. அதில் 
்தமிழகம் அறனதது துறைகளி -
லும் வ்ளர்சசி அற்டந்்தற்த பறை -
்சாறறும் வி்தமாகவும், அறனதது 
துறை ்சார்ந்்த அரஙகள அறமதது 
காட்சிபபடுத்த உளம்ளாம். என 
உலகத ்தமிழ் வம்்சாவளி அறமபபு 
்தறலவர் ்்சல்வகுமார் ்்தரிவித -
்தார்.

மர்்ான் பளீல் எம்.பிக்கு பாட்சாறை ்சமூகம் பாராடடு 

மூடபபடட நநல் ஆறைக்கு ஆளுநர் வி்யம்

அட்டுலு்கை அல் ்கஸ்ாலியின் 
அபிவிருத்திக்கு உ�வ �யார்
பாணந்துறை மததிய குறூப நிருபர் 

களுததுறை மாவட்்டததின்,  அட்டுலுகம 
அல் கஸ்்ாலி முஸ்லிம் மகா விததியால -
யம் (ம்தசிய பா்ட்சாறல)  அபிவிருததிககு 
்தன்னால் முடியுமான உ்தவிகற்ள வழஙக 
்தயாராக இருபப்தாக  பாராளுமன்ை உறுபபி -
னர் மர்ஜான் பளீல் ்்தரிவித்தார்.  

மமறபடி பா்ட்சாறல  அதிபர் ்சட்்டத -
்தரணி  ஹி்தாயததுல்லா மகீன் ்தறலறம -
யிலான பா்ட்சாறல அபிவிருததிச்சஙக 
உறுபபினர்கள அண்றமயில் பாராளுமன்ை 
உறுபபினர் மர்ஜான் பளீறல அவரது 
சீனன்மகாட்ற்ட இல்லததில் ்சந்திதது 
பா்ட்சாறல அபிவிருததி மறறும் ம்தறவப -
பாடுகள குறிதது நீண்்டமநரம் கலந்துறரயா -
டினர்.   

பா்ட்சாறல ம்தறவபபாடுகற்ள நல்ல 
முறையில் மகட்்டறிந்து ்காண்்ட பாரா -
ளுமன்ை உறுபபினர், மு்தல்கட்்டமாக 
பா்ட்சாறல பிர்தான மண்்டபததிறகு 

ம்தறவயான ்த்ளபா்ட வ்சதி -
கற்ள ்பறறுத்தர உ்டன்பட்்ட -
ம்தாடு பா்ட்சாறல றம்தானத -
தின் புனரறமபபு ்்தா்டர்பில் 
விற்ளயாட்டுததுறை  அறமச -
்சர் நாமல் ராஜபக்ஷவின் கவ -
னததிறகு ்காண்டு வந்து 
நிறைமவறறித ்தருவ்தாகவும் 
்்தரிவித்தார்.  

இது ்்தா்டர்பில் கருததுத 
்்தரிவித்த பா்ட்சாறல அபி -
விருததிச ்சஙக ்்சயலா்ளர் 
்மாஹமட் அஸ்வர், எமது 
மாவட்்டததிலுள்ள  முஸ்லிம் பா்ட்சாறல -
களின் கல்விததுறை வ்ளர்சசிககு எவ்வி்த 
வி்ளம்பரஙகளும் இன்றி பாராளுமன்ை 
உறுபபினர் மர்ஜான் பளீல் மமற்காண்டு 
வருகின்ை பணிகள பாராட்்டபப்ட மவண் -
டியறவயாகும். ்சமூக பறறுள்ள முன்மாதி -
ரிமிகக அவரது ந்டவடிகறககற்ள  எமது  

பா்ட்சாறல ்சமூகம் பாராட் -
டுகிைது. நாம் கட்சி மப்தங -
கற்ள மைந்து எமது ்சமூக 
ம்தறவகற்ள மமற்காள்ள 
முன்வர மவண்டும்.  

அதது்டன்,  அவருககு  
கிற்டததுள்ள இந்்த பாராளு -
மன்ை ப்தவியினூ்டாக ்சமூ -
கததிறகான உச்ச ம்சறவறய 
வழஙகுவம்த அவரது எதிர் -
பார்பபு என்பற்த அவரு்டன் 
நாம் கலந்துறரயாடியமபாது 
அறிந்து ்காண்ம்டாம்.  எந் -

்தவி்த அரசியல்  ஆ்டம்பரமுமின்றி  ்சமூ -
கததின் ம்தறவகற்ள நல்ல முறையில் 
மகட்்டறிந்்தார். நாம் எதிர்பார்த்தற்த வி்ட 
பா்ட்சாறல வி்டயஙகளில் அவருககு இருக -
கின்ை அககறை பாராட்்டத்தககது என்றும் 
பா்ட்சாறல ்்சயலா்ளர் மமலும் ்்தரிவித -
்தார்.

நுறழவாயில் 'சகட' 
விழுந்து சிறுமி பலி

அநுரா்தபுரம் தினகரன் நிருபர்                                         

 ்தமுதம்தகம  பகுதி வீ்்டான்றில் இருந்்த 
நுறழவாயில் மகட் சிறுமி்யான்றின்  மீது 
விழுந்்ததில் ்சம்பவ  இ்டததிமலமய அசசி -
றுமி பரி்தாபகரமான முறையில் உயிரிழந்-
துள்ள்தாக ்தமுதம்தகம ்பாலி்ார் ்்தரி -
வித்தனர்.

 இச்சம்பவம் (31)  காறல ்தமுதம்தகம 
துஙவனி பியவர பகுதியில் இ்டம்்பறறுள-
்ளது. ்தமுதம்தகம நகரிலுள்ள ஆரம்ப பிரிவு 
பா்ட்சாறலயில் ்தரம் இரண்டில் கல்வி 
கறகும் துஙவனி பியவர பகுதிறய விபபி-
்டமாக ்காண்்ட ஆறு வயது பா்ட்சாறல 
மாணவிமய இவ்வாறு உயிரிழந்துள்ளார்.

பி்ரததச அபிவிருத்தி 
வங்கியின் பெொதுமுகொ-
மையொள்ரொக நியமிககப-
ெட்டுளள ஏ.எச்.எம்.எம். 
பி.பெயசிங்க தேற்று 
சுெதே்ரத்தில் தனது கட-
மைகமள பெொறுபதெற்-
றொர். வங்கித் துமறயில் 
35 வருட அனுெவம் 
உளள இவர் 1987 இல் 
பி்ரததச அபிவிருத்தி வங்-
கியில் இமைநதததொடு 
ெல தவறு ெதவிகமள 
வகித்து தற்பெொழுது 
பெொது முகொமையொ-
ள்ரொக நியமிககபெட்-
டுளளொர்.

அநுரா்தபுரம் மமறகு தினகரன் நிருபர்

அநுரா்தபுரம் விலசசிய பகுதியில் பதது ஆண்டுக்ளாக 
மூ்டபபட்டுள்ள  கூட்டுைவு ்சஙக ்நல் ஆறல ்்தா்டர்-
பில் ஆய்வு ்்சய்வ்தறகாக  வ்ட மததிய மாகாண ஆளுநர் 
மஹிபால மஹரத க்டந்்த (30) திடீர் விஜய்மான்றை 
மமற்காண்டிருந்்தார்.

ம்த்சததிறகு மகு்டம் அபிவிருததி திட்்டததின் கீழ் விலச-
சிய கூட்டுைவு ்சஙகம் நிர்மாணித்த ்நல் ஆறல எவ்வி்த 
உபமயாகததிறகும் இல்லாமல் அழிவற்டந்து வருவ-
்தாக ்வளிககாட்்டபபட்்ட்தறன அடுதது வ்ட மததிய 
மாகாண ஆளுநர்,   மாகாண ்சறப உயர் அதிகாரிகளு்டன் 
கண்காணிபபு விஜயதற்த மமற்காண்டிருந்்தார்.

nehj;jhupR ,Wjpg;guPl;irf;Fj; 

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

199/1, ml;bahnty tlf;F> jq;nfhl;Lt vDk; Kftupapy; 

trpf;Fk; khdpf;FNf ,Nuhkp \e;jukhyp rpy;th Mfpa 

ehd; nehj;jhupRkhu; fl;lisr; rl;lj;jpd; (mj;jpahak; 107) 

gpupT 7d; rpyhgk; khtl;l Nky; ePjpkd;w tyaj;jpy; rpq;fs 

nkhopapy; gpurpj;j nehj;jhuprhf Nritahw;w gjpthsu; 

ehafj;jpd; mwpTWj;jypd; Ngupy; ,d;wpypUe;J xU khjk; 

Kbtile;j gpd;;du; nehj;jhupR ,Wjpg; guPl;irf;Fj; 

Njhw;Wtjw;F gjpthsu; ehafj;jpw;F Nfhupf;if tpLg;Ngd; 

vd ,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; rfy 

kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwpaj;jUfpNwd;.

vk;.I.rP.rpy;th>

ml;bahnty tlf;F>

jq;nfhl;Lt.

2022.01.31

Nfs;tp ,yf;fk;. : 01/ 2022

kf;fs; tq;fp 
Nfs;tp mwptpj;jy;

kf;fs; tq;fpf;Fr; nrhe;jkhd fPNo tpgupf;fg;gl;Ls;s fhzp cldbahf tpw;gid 

nra;tjw;fhf Nfs;tpg; gj;jpuk; Nfhug;gLfpd;wJ.

cq;fSf;Fk; khutpy efUf;F mz;ikapy; ngWkjpahd fhzp xd;wpid cupj;jhf;fpf; 

nfhs;tjw;F mupa re;jug;gk;. 

fhzpapd; gug;gsT fhzpapd; tpguk; fhzpf;Fr; nry;Yk; tpguk; 

W 169 vd;w fhzp 

V.00> &>01,Ngu;> 
01.70  

tl Nky; khfhzk;> Gj;jsk; 

khtl;lk; khutpy fhzpg;gjptfg; 

gpupTf;F cl;gl;l> gpbfy; Nfhuiy 

njw;F> alfyk; gj;Jt> k`ntt 

gpuNjr nrayhsu; gpupTf;F 

cl;gl;l> ehj;jz;ba gpuNjr rig 

vy;iyf;Fs; mike;Js;s> n`hu

nfhy;y tlf;F fpuhk cj;jpNahfj;ju; 

gpupTf;F cl;gl;l> n`hunfhy;y 

vd;w fpuhkj;jpy; mike;Js;s> 

lg;spA+. 169, vd;w fhzpf;F  

cj;juT ngw;w epy msitahsu; 

jpU. vk;. N[. Nfhk]; mtu;fshy; 

2014.12.13 k; jpfjp mse;J Jz;L 

Nghlg;gl;L jahupf;fg;gl;l 14599 k; 
,yf;f tiu glj;jpd; 01 k; ,yf;f 
fhzpj; Jz;L. 

fhzpapd; msT. V.00> &>01,Ngu;> 
01.70
fhzpAk; mjDs; mike;Js;s 

fl;blq;fs;> kuq;fs;> go tiffs;> 

cl;gl midj;Jk; mlq;fyhf>

,J khutpy fhzpg; gjptfj;jpy;  

K 185/65 d; fPo; gjpag;gl;L cs;sJ. 

khutpy kf;fs; tq;fp fpis 

apypUe;J A3 ghij Clhf 

rpyhgk; gf;fkhf Rkhu; 100 
kPl;lu; msT nry;Yk; NghJ 

mfg;gLk; kzpf; $l;Lf; 

NfhGuj;Jf;F mUfhy; tyJ 

gf;fk; ,Uf;Fk; ehj;jhz;ba 

ghijapy; Rkhu; 300 kPl;lu; 
msT nrd;wTld; mfg;gLk; 

Neglty ghijapy; Rkhu; 

500 kPl;lu; msT nrd;w 

Tld; tyJ gf;fk; ,Uf;Fk; 

ghijapy; Rkhu; 50 kPl;lu; 

msT nrd;w cld; me;jg; 

ghijapd; mUNf ,lJ 

gf;fkhf mlF itf;fg;gl;l 

fl;blk; mikf;Fk; Mjdk; 

mike;J cs;sJ. 

2022.02.17 k; jpfjp gp. g. 2.00 kzp tiuapy; Nfs;tpg; gj;jpuq;fis Gj;jsk; gpuhe;jpa  

gpujhd mYtsfj;jpy; nghWg;Ngw;fg;gLk;.

,d;iwa jpdk;. gp. g. 3.00 kzpf;F Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLk;.   

Nfs;tp  tpz;zg;gj; gj;jpuq;fSf;F 

gpuhe;jpa Kfhikahsu;

kf;fs; tq;fp> Gj;jsk; gpuhe;jpa gpujhd mYtsfk;

,y. 79, khutpy tPjp> ehj;jhz;ba.

njhiyNgrp :-   032  –  2253301.   ( nkh`hd;  –  0777-124210 )
     032  –  2252180
              032  –  2253300    

tpN\l mw;Nwhzp jj;Jtj;ij 
,uj;Jr; nra;jy;

ntypfe;j njhld;Jt ,y; trpf;Fk; RAMANI 
DACEY Mfpa ehd;> 2020.01.24 md;W 

jpdg;Gj;jf ,yf;fk; 219> gf;fk; 17 mj;jpahak; 

111,y; gjpT nra;ag;ngw;Ws;sJk;> 

ntypfe;j> njhld;Jt ,y; trpf;Fk; [arphp 

mNgtPu vd;gtUf;F toq;fg;gl;lJkhd 

tpN\l mw;Nwhzpjj;JtkhdJ> 2022 

[dthp 28Mk; jpfjp Kjy; nray;tYg; 

ngWk; tifapy; ,uj;Jr; nra;J ,y;yh 

njhopf;fg;gLfpd;wnjd nghJ kf;fs; 

midtUf;Fk; ,j;jhy; mwptpj;Jf; 

nfhs;fpd;Nwd;.

RAMANI DACEY
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Nghjdh itj;jparhiy - fuhgpl;ba

2022/ 2023Mk; Mz;by;> fuhgpl;ba Nghjdh itj;jparhiyapd; fl;blq;fs; kw;Wk; rpwpa 

GJg;gpj;jy;fspw;fhf xg;ge;jf;fhuHfisg; gjpT nra;tjw;fhf jifikAs;s xg;ge;jf;fhuHfs; 

gpd;tUk; jfTj;jpwd;fspd; (tpz;zg;gg;gbtj;jpy; cs;s epge;jidfisg; g+uzg;gLj;Jk;) 

$ba jifikfisg; g+uzg;gLj;Jk; 07 xg;ge;jf;fhuHfisg; guhkhpg;G xg;ge;jf;fhuHfshfg; 

gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

  epHkhzf; ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rigapy; nray;ghl;Lg; gjpTr; rhd;wpjo;

  epjp tsk;> ngw;wpUj;jy;

  gapw;wg;gl;l/ gapw;wg;glhj gzpf;Fohk;

  cgfuzq;fisg; ngw;wpUj;jy;

  %d;whz;Lfhy Nrit mDgtk;.

  tl; thpf;fhd gjpT/ tUkhd thp nrYj;Jjy;

  CopaH eyd;Ghp epjpak; kw;Wk; CopaH ek;gpf;ifg; nghWg;G epjpak;

  itj;jparhiyf;F mz;kpj;j miktplnkhd;wpy; guhkhpg;G myif eilKiwg; 

gLj;Jk; ,aYik.

  Kd;ida Mz;Lfspy; Nkw;nfhs;sg;gl;l xg;ge;jq;fs; kw;Wk; guhkhpg;G 

eltbf;iffs; njhlHghd Kiwg;ghLfs; kw;Wk; kjpg;gPLfs;.

,jw;fhd midj;J tpz;zg;gq;fSk; ,uz;L gpujpfshf Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

njhlH 

,yf;fk;

fUkj;jpd; ngaH jifik juk; 

(CIDA)
kPsspf;fg;glhj 

gbtf; fl;lzk;

1 2022/2023Mk; Mz;by; itj;jparhiyapd; 

guhkhpg;G xg;ge;jf;fhuHfisg; gjpT nra;jy; (&gh 

3>000>000.00 ,w;F Nkw;glhj xg;ge;jq;fspw;fhf

C9, C8, C7, C6 
my;yJ EM 5

3>500.00

01.  kPsspf;fg;glhj gbtf; fl;lzj;ijr; nrYj;jp thu Ntiy ehl;fspy; 2022.02.16 tiu 

K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu ,t;itj;jparhiyapd; gpujhd mYtyfj;jpy; ,jw;fhd 

Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

02.  2022.02.17 md;W K.g. 10.00 ,w;F tpz;zg;gq;fis Vw;Wf;nfhs;sy; KbTWtJld;> 

mjw;F Kd;dH fpilf;ff;$bathW> tpiykDf;fs;> jiytH> gpuhe;jpag; ngWiff;FO> 

Nghjdh itj;jparhiy fuhgpl;ba> vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj; jghypy; my;yJ 

,t; itj;jparhiyapd; fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;bUf;Fk; ngWifg; 

ngl;bapy; Neubahf NrHj;jy; KbAk;. jhkjkhff; fpilf;fg; ngWk; tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;.

03.  tpiykDf;fis mlf;Fk; jghYiwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~fl;blg; guhkhpg;G 

 xg;ge;jf;fhuHfisg; gjpT nra;jy; - 2022/2023| vdf;Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

   Nkyjpf tpguq;fis 091-2232250> 091-2232176 vd;w njhiyNgrp ,yf;fq;fspd; %yk; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiytH>

gpuhe;jpag; ngWiff; FO>

Nghjdh itj;jparhiy> 

fuhgpl;ba - fhyp.

2022.02.02

fl;blg; guhkhpg;G xg;ge;jf;fhuHfisg; gjpT nra;jy; - 
2022/ 2023

gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH gzpkid - fSj;Jiw

Nfs;tpf;fhd miog;G
01.  fSj;Jiw gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH gzpkidapd; gpuNjr ngWiff; 

FOtpd; jiytuhy; fPo;f;fhZk; nghUl;fSf;fhf jifikfisg; g+Hj;jp nra;Js;s 

Nfs;tpjhuHfsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l Nfs;tpf;fhf miog;G tpLf;fg;gLfpwJ.

Nfs;tpj; njhlH 

,yf;fk;

Nfs;tpapd; ngaH kPsspf;fg; 

glhj 

Nfs;tpj; 

fl;lzk; 

(&gh)

Nfs;tpg; 

gpizapd; 

ngWkjp 

(&gh)

RDHSK/Pro02/2022/01 Supply of Furniture 2,000.00 105,000.00
RDHSK/Pro02/2022/02 Supply &  Installa  on of Air Condi  on Machines 2,000.00 45,000.00
RDHSK/Pro02/2022/03 Supply & Installa  on of IT Equipments 2,000.00 123,000.00
RDHSK/Pro02/2022/04 Supply & Installa  on of 20 KVA Generator 2,000.00 30,000.00

02.  Nfs;tp Nfhuy; Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy; Kiwikapd; fPo; elj;jg;gLk;.

03.  ,jw;fhf MHtk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuHfs; Nkyjpf jfty;fis j.ng. 29> fr;Nrhp fl;blj; 

njhFjp> 04Mk; khb> gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH gzpkidapypUe;J ngw;Wf;nfhs;sf; 

$baJld; Nfs;tp Mtzq;fis Nkw;gb ml;ltizapy; jug;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj Nfs;tp 

Mtzf; fl;lzj;ij gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH gzpkidf;F nrYj;jpa gpd;G 

2022.02.02 Kjy; 2022.02.24k; jpfjp tiu mYtyf ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 

tiuahd fhyj;jpy; nfhs;tdT nra;ayhk;.

04.  Nfs;tpfis rkHg;gpf;Fk; NghJ gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH> fSj;Jiw vd;w ngahpy; 

2022.08.31 tiu nry;YgbahFk; ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; gjpT nra;ag;gl;l ,yq;iff;Fs; 

nraw;gLk; tHj;jf tq;fpapypUe;J Nkw;gb ml;ltizapy; jug;gl;Ls;s njhiff;F rkkhd 

Nfs;tpg; gpiznahd;iw g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tp Mtzq;fSld; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

05.  Kiwahfg; g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpfs; ,U gpujpfSld;> %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad 

Fwpg;gpl;L> NtWNtwhf ,U ciwfspy; ,l;L nghwpapl;L mt; ciwfs; ,uz;ilAk; jdp 

nghwpaplg;gl;l ciwapy; ,l;L ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Nfs;tp njhlH ,yf;fk; kw;Wk; 

Nfs;tpg; ngaiuf; Fwpg;gpl;L 2022.02.25k; jpfjp K.g. 10.30 ,w;F my;yJ mjw;F Kd; 

fpilf;FkhW gjpTj; jghypy; my;yJ Nkw;gb Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tp cs;spLk; 

ngl;bapy; cs;splyhk;.

06.  jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLtJld;> Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; 

Vw;Wf;nfhz;lTd; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Nfs;tpjhuHfs; my;yJ mtHfsJ mjpfhukspf;fg;gl;l 

gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;.

07.  Nkyjpf tpguq;fSf;F gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;gsH gzpkidapy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.  

034-2222610> 034-2222367 I mioAq;fs;.

jiytH> gpuNjr ngWiff; FO>

gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH gzpkid> fSj;Jiw.

ngUe;Njhl;l mikr;R

epWtdj;jpd; Njhl;l rPHjpUj;jq;fs;> Njapiy kw;Wk; ,wg;gH Njhl;lq;fs; 
njhlHghd gapHr; nra;if kw;Wk; njhopw;rhiyfs; etPdkakhf;fy; kw;Wk; 

Njapiy> ,wg;gH Vw;Wkjp Cf;Ftpg;G ,uh[hq;f mikr;R

Njapiy rpW gw;Wepyq;fs; mgptpUj;jp mjpfhu rig
fl;bl epHkhzk;> gOJghHj;jy; NtiyfSf;fhf tiuglq;fisj; jahhpj;jy;> 

nghwpapay; kjpg;gPLfisj; jahhpj;jy;> kjpg;gPl;L Ntiyfs; kw;Wk; rpl;ilfisg; 

ghPl;rpg;gjw;fhf nghwpapayhsH cjtpfis ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf Nfs;tpNfhuy;

Njapiy rpW gw;Wepyq;fs; mgptpUj;jp mjpfhurigapd; 2022Mk; Mz;bd; gOJghHg;G 

NtiyfSld; rk;ge;jg;gl;l Nkw;gb Ntiyfis epiwNtw;wpf; nfhs;tjw;fhf 

,yq;if nghwpapay; epWtdj;jpy; gjpT nra;j gl;la rptpy; nghwpapayhsHfsplk; 

my;yJ rptpy; nghwpapay; MNyhrid Nritia toq;Fk; epWtdq;fspy; ,Ue;J 

nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

Fwpj;j NtiyfSf;fhf tpiykDf;fis rkHg;gpg;gJld; rk;ge;jg;gl;l khjphpg; 

gj;jpuq;fs; kw;Wk; tpguq;fs; mlq;fpa Mtzq;fis 2022.02.03 Kjy; 2022.02.23 gp.g. 

3.00 tiu ,yf;fk; 70> ghuhSkd;w tPjp> ngytj;j> gj;juKy;y vd;w Kfthpapy; 

mike;Js;s jiyikafj;jpd; epjpg; gphptpy; &. 5000.00 kPsspf;fg;glhj njhifiar; 

nrYj;jp 02 gpujpfis ngw;Wf;nfhs;s KbtJld; rkHg;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fs; 

nghwpapay; kjpg;gPl;L ngWkjpapd; tpfpjhrhukhf rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

Fwpj;j tpiykDf;fis 2022.02.24 gp.g. 2.00 ,w;F Kd; fPNo jug;gl;Ls;s Kfthpf;F 

gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ mk;Kfthpapy; mike;Js;s jiyikafj;jpd; 

Nritg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spl KbAk;. mj;Jld;> 

fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~epHkhz MNyhrid Nritf;fhd 

tpiykDf;fs;- 2022| vd;W Fwpg;gpl;L %yg; gpujp> efy; gpujpnad Fwpg;gpl;L nghwpapl;L 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;. Nkyjpf tpguq;fis njh.Ng.,y. 011-7909027I mioj;J cjtp 

nghJ KfhikahsH (Nrit) ,lk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

fpilf;fg;ngWk; rfy tpiykDf;fSk; 2022.02.24k; jpfjp gp.g. 2.30 ,w;F jpwf;fg;gLk;. 

tpiykDf;fis jpwf;fg;gLk; NghJ Fwpj;j tpiykDf;fis rkHg;gpf;Fk; egHfs; 

my;yJ epWtdj;jpd; mjpfhukspf;fg;gl;l mjpfhhpnahUtUf;F mjw;F rKfkspf;f 

KbAk; mj;Jld;> Nkw;gb jpdj;jpy; Fwpj;j Neuj;jpd; gpd;dH fpilf;Fk; tpiykDf;fs;> 

epuhfhpf;fg;gLtJld;> fpilf;fg;ngWk; rfy tpiykDf;fisAk; epuhfhpf;Fk; mjpfhuk; 

ngWiff; FOtpd; jiytUf;F chpaJ.

jiytH>

ngWiff; FO

Njapiyr; rpW gw;Wepyq;fs; mgptpUj;jp mjpfhu rig

,y. 70> ghuhSkd;w tPjp>

ngytj;j> 

gj;juKy;y.

ngWif mwptpj;jy;

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

efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;R

nfhOk;G efu Gj;Japuhf;fy; nraw;wpl;lj;jpw;F mDruiz toq;fy; - AIIB
efu mgptpUj;jp gpuhe;jpaj;jpy; Kd;DhpikAs;s KjyPl;lhf efu Gj;Japuhf;fy; jpl;lj;jpd; fPo; nfhOk;G khefuk; kw;Wk; Gwefh; 

gpuNjrq;fspy; 5>500 tPlikg;G njhFjpfis eph;khzpg;gjw;fhfTk; kw;Wk; fhzpfis kPs;mgptpUj;jp nra;tjw;fhf Mrpa cl;fl;likg;G 

KjyPl;L tq;fpaplkpUe;J (AIIB)  flndhd;iw ngWtjw;fhf ,yq;if murhq;fkhdJ flndhd;iw ngw;Ws;sJ. ,e;j nraw;wpl;lkhdJ efu 

mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;rpdhy; (MUD&H) nraw;gLj;JtJld; efu mgptpUj;jp mjpfhurigapdhy;(UDA) mKy;elhj;jg;gLfpd;wJ. 

~~nfhOk;G efu Gj;Japuhf;fy; nraw;wpl;lj;jpYs;s||  gpd;tUk; gjtp ntw;wplq;fSf;F ghprPyid nra;tjw;fhf gpd;tUk; jifikfisAila 

nghUj;jkhd jifikAs;s mYtyh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; miof;fg;gLfpd;wd. 

njh.

,y.
gjtp ,y.  Njitg;gLk; jifik kw;Wk; mDgtk;

kl;lk;  gpv]; - 4V  01/2019 vd;w ,yf;fKila Kfhikj;Jt Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk;

01 nraw;wpl;l fzf;fhsh; 01

(fPNoAs;s 1 my;yJ 2 ,;w;fhdJ)

1)  gy;fiyf;fof khdpaq;;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l chpj;jhd Jiwapy; 

jpUg;jpfukhf g+h;j;jp nra;ag;gl;l gl;lg;gbg;nghd;W.

                   my;yJ

   chpj;jhd Jiwapy; gl;lg; gbg;gpw;fhd epfuhd jifiknad gy;fiyf;fof khdpaq;fs; 

Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l jifiknahd;W.

                    my;yJ

   chpj;jhd Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtdnkhd;wpypUe;J ngw;w ,ize;j 

mq;fj;Jtnkhd;W/ epfuhd njhopy;rhh; jifiknahd;W

                    mj;Jld;

   chpj;jhd Jiwapy; Mff; Fiwe;jJ 9 tUl gl;lg;gpd; jifikg;gl;l mDgtk;.

2)  murhq;f ehlshtpa Nritapd; III/II tFg;gpYs;s mYtynuhUth; my;yJ Nkw;gl;lJ 

my;yJ chpj;jhd Jiwapy; epfuhd epyguk;.

                     mj;Jld;

    III/II   ,w;fhd tFg;G gjtpapy;  Mff; Fiwe;jJ 9 tUl mDgtk;.

  * nraw;wpl;lq;fspd; mDgtk; Nrh;f;fg;gl;l jifikahf fUjg;gLk;.

kl;lk; gpv];-4rp  01/2019 vd;w ,yf;fKila Kfhikj;Jt Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk;

02 nghwpapayhsh; 

(kpd;dpay;)
01

1)  gy;fiyf;fof khdpaq;;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l chpj;jhd Jiwapy; 

jpUg;jpfukhf g+h;j;jp nra;ag;gl;l gl;lg;gbg;nghd;W.

                   my;yJ

   chpj;jhd Jiwapy; gl;lg; gbg;gpw;fhd epfuhd jifiknad  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; 

Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l jifiknahd;W.

                    my;yJ

   chpj;jhd Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtdnkhd;wpypUe;J ngw;w ,ize;j 

mq;fj;Jtnkhd;W/ epfuhd njhopy;rhh; jifiknahd;W

                    mj;Jld;

   chpj;jhd Jiwapy; Mff; Fiwe;jJ 9 tUl gl;lg;gpd; jifikg;gl;l mDgtk;.

* nraw;wpl;lq;fspd; mDgtk; Nrh;f;fg;gl;l jifikahf fUjg;gLk;

kl;lk; gpv];-6V  01/2019 vd;w ,yf;fKila Kfhikj;Jt Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk;

03 cjtp rKftpayhsh; 03

(fPNoAs;s 1 my;yJ 2 ,w;fhdJ)

1)  gy;fiyf;fof khdpaq;;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l  chpj;jhd Jiwapy; 

jpUg;jpfukhf g+h;j;jp nra;ag;gl;l gl;lg;gbg;nghd;W.

                   my;yJ

   chpj;jhd Jiwapy; gl;lg; gbg;gpw;fhd epfuhd jifiknad gy;fiyf;fof khdpaq;fs; 

Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l jifiknahd;W.

                    my;yJ

   chpj;jhd Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtdnkhd;wpypUe;J ngw;w ,ize;j 

mq;fj;Jtnkhd;W/ epfuhd njhopy;rhh; jifiknahd;W

                    my;yJ

   njhopy;El;g Jiwf;F ,irthd gjtpf;fhf %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;gapw;rp fy;tp 

Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l njhopy;El;g/ njhopw;gapw;rp gapw;rp epiyaj;jpdhy; 

toq;fg;gl;l Njrpa tho;njhopy; jifik 7 Mk; kl;lj;jpw;F Fiwahj Njh;r;rp rhd;wpjnohd;W 

ngwg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

                    mj;Jld;

   Njitg;gLk; tpN\lj;Jt gug;gpy; Mff; Fiwe;jJ 4 tUl mDgtk;.

2)  njhopy;El;g Jiwf;F ,irthd gjtpf;fhf %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;gapw;rp fy;tp 

Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l njhopy;El;g/ njhopw;gapw;rp gapw;rp epiyaj;jpdhy; 

toq;fg;gl;l Njrpa tho;njhopy; jifik 6 Mk; kl;lj;jpw;F Fiwahj Njh;r;rp rhd;wpjnohd;W 

ngwg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

                    mj;Jld;

   Njitg;gLk; tpN\lj;Jt gug;gpy; Mff; Fiwe;jJ 9 tUl mDgtk;

3)  njhopy;El;g Jiwf;F ,irthd gjtpf;fhf %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;gapw;rp fy;tp 

Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l njhopy;El;g/ njhopw;gapw;rp gapw;rp epiyaj;jpdhy; 

toq;fg;gl;l Njrpa tho;njhopy; jifik 5 Mk; kl;lj;jpw;F Fiwahj Njh;r;rp rhd;wpjnohd;W 

ngwg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

                    mj;Jld;

   Njitg;gLk; tpN\lj;Jt gug;gpy; Mff; Fiwe;jJ 14 tUl mDgtk;

kl;lk; gpv]; - 6gP  01/2019 vd;w ,yf;fKila Kfhikj;Jt Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk;

04.

05

njhopy;El;g mYtyh;

(kpd;dpay;)

njhopy;El;g mYtyh; 

(Nritfs;)

01

01

(fPNoAs;s 1 my;yJ 2 ,w;fhdJ)

1)  njhopy;El;g Jiwf;F ,irthd gjtpf;fhf %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;gapw;rp fy;tp 

Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l njhopy;El;g/ njhopw;gapw;rp gapw;rp epiyaj;jpdhy; 

toq;fg;gl;l Njrpa tho;njhopy; jifik 7 Mk; kl;lj;jpw;F Fiwahj Njh;r;rp rhd;wpjnohd;W 

ngwg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

                    mj;Jld;

   Njitg;gLk; tpN\lj;Jt gug;gpy; Mff; Fiwe;jJ 3 tUl mDgtk;.

2)  njhopy;El;g Jiwf;F ,irthd gjtpf;fhf %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;gapw;rp fy;tp 

Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l njhopy;El;g/ njhopw;gapw;rp gapw;rp epiyaj;jpdhy; 

toq;fg;gl;l Njrpa tho;njhopy; jifik 6 Mk; kl;lj;jpw;F Fiwahj Njh;r;rp rhd;wpjnohd;W 

ngwg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

                    mj;Jld;

   Njitg;gLk; tpN\lj;Jt gug;gpy; Mff; Fiwe;jJ 7 tUl mDgtk;.

3)  njhopy;El;g Jiwf;F ,irthd gjtpf;fhf %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;gapw;rp fy;tp 

Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l njhopy;El;g/ njhopw;gapw;rp gapw;rp epiyaj;jpdhy; 

toq;fg;gl;l Njrpa tho;njhopy; jifik 5 Mk; kl;lj;jpw;F Fiwahj Njh;r;rp rhd;wpjnohd;W 

ngwg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

                    mj;Jld;

   Njitg;gLk; tpN\lj;Jt gug;gpy; Mff; Fiwe;jJ 12 tUl mDgtk;

01/2019   vd;w ,yf;fKila Kfhikj;Jt  Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk; Mjutspf;Fk; gzpepiy mYtyh;fs; nghJ  Nrit 

kw;Wk; gbfSf;F epfuhdJ

06. fzpdp ,af;Fdh; 02

(fPNoAs;s 1 my;yJ 2 ,w;fhdJ)

1)  nkhop> fzpjk; kw;Wk; Mq;fpy nkhopapy; mlq;fyhf 5 jpwikr; rpj;jpfSld; xNu mkh;tpy; 

MW (6) ghlq;fspy; f.ngh.j. (rh/j) ghPl;irapy; rpj;jp.

                      my;yJ

2)  Njrpa tho;njhopy; jifikapd; Mff; Fiwe;jJ Ie;jhk; (5) kl;lj;jpy; fzpdp/jfty; 
njhopy;El;gtpay; fw;iwnewpnahd;wpy; rpj;jpaile;jpUj;jy; my;yJ %d;whk; epiy kw;Wk; 

njhopw;gapw;rp fy;tp Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l Nkw;gl;l jifiknahd;W.

                      my;yJ

3)  High Computer literacy in MS Word/Excel/Power Point and English & Sinhala Typing.
                                                    mj;Jld;

  fzpdp ,af;Fduhf Mff; Fiwe;jJ 3 tUl mDgtk;.

epajpfs; kw;Wk; epge;jidfs;:

2019.03.15 Mk; jpfjpaplg;gl;l 01/2019  Mk; ,yf;f Kfhikj;Jt Nritfs; Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk; Ntjdk;> epajpfs; kw;Wk; epge;jidfs; 

mike;jpUf;Fk;. Ntiy epiyakhdJ nfhOk;gpy; mike;jpUg;gJld; Nky; khfhzj;jpy; ntspf;fs gazk; mike;jpUf;Fk;. 

tpz;zg;gq;;fis mDg;Gjy;:

www.moudh.gov.lk kw;Wk; www.uda.gov.lk  Mfpa ,izaq;fspy; toq;fg;gl;Ls;s tpz;zg;gj;jpd; cUkhjphpia gpd;gw;WkhW 

tpz;zg;gjhhpfs; mwpTiu toq;fg;gLfpd;wdh;.

fPNoAs;s Kfthpia 2022.02.17 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf te;jilAk; tifapy; gjpTj; jghypy; tpz;zg;gjhhpfs; 

mth;fspd; RajuT kw;Wk; fy;tprhh;> njhopy;rhh; jifikfs; kw;Wk; mDgtk; mj;Jld; cwtpduy;yhj ,U ghpe;Jiuahsh;fspd; 

ngah;fSld; mDg;GkhW Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. chpj;jhd rhd;wpjo;fspd; gpujpfis jaT nra;J ,izf;fTk;. 

nraw;wpl;l gzpg;ghsh;>

nfhOk;G efu Gj;Japuhf;fy; jpl;lk;>

efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;R>

5 Mk; khb>

~~nrj;rphpgha||> 1 Mk; fl;lk;> gj;juKy;y.

jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpg; ngaiu jaT nra;J Fwpg;gplTk;. 

murhq;f JiwapYs;s tpz;zg;gjhhpfs; mth;fspd; tpz;zg;gq;fis jpizf;fs jiyth;f@lhfNt mDg;Gjy; Ntz;LnkdTk; 

tpz;zg;gq;fspd; rhpahd Neu xg;gilj;jiy cWjpg;gLj;Jtjw;fhf gpujpnahd;iw Kd;duhfNt mDg;Gk;gb kjpAiu toq;fg;gLfpd;wdh;. 

Neh;Kfg;ghPl;irfSf;F njhpT nra;ag;gl;l tpz;zg;gjhhpfs; miof;fg;gLthh;fs;.

tpz;zg;gq;fis %Lk; jpfjpad;W Njitg;gLk; jifikfis g+h;j;jp nra;ahj tpz;zg;gjhhpfs; Neh;Kfg;ghPl;irfSf;F miof;fg;gl 

khl;lhh;fs;.

%Lk; jpfjpf;F gpd;dh; ngw;Wf;nfhs;Sk; kw;Wk; g+h;j;jp nra;ag;glhj tpz;zg;gq;fs; Neh;Kfg;ghPl;irfSf;F ghprPyid nra;ag;gl 

khl;lhJ. 

nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>

nfhOk;G khefu Gj;Japuhf;fy; jpl;lj;jpw;F MjuT toq;fy;>

efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;R>

5 Mk; khb>

~~nrj;rphpgha||> 1 Mk; fl;lk; - gj;juKy;y.

2022 rdthp 31 Mk; jpfjpad;W.



லெஜன்ட்ஸ் லீக் கிரிக்லகெட் ல�ொடரின் இறுதிப் 
ப�ொட்டியில், 25 ஓட்டஙகெளொல் ஆசிய ெயன்-
ஸினை வீழ்த்தியிருக்கும் பேர்ல்ட் ஜயன்ட்ஸ் 
அணி சம்பியன் �ட்டம் லேன்றிருக்கின்்றது.

முன்ைொள் முன்ைணி கிரிக்லகெட் வீரர்கெ-
ளுக்கெொகெ ஒழுஙகு லசயயப்�ட்ட லெஜன்ட்ஸ் 
லீக் கிரிக்லகெட் ல�ொடரின் இறுதிப் ப�ொட்டி, 
ஓமொனின் மஸ்கெட் நகெரில் ஆரம்�மொகியது.

ப�ொட்டியின் நொணயச் சுழற்சியில் லேற்றி 
ல�ற்்ற ஆசிய ெயன்ஸ் அணித்�னெேரொை 
மிஸ்�ொ உல் ஹக் மு�லில் துடுப்�ொடும் சந�ர்ப்-
�த்தினை பேர்ல்ட் ஜயன்ட்ஸ் அணிக்கு ேழஙகி-
ைொர். இ�ன்�டி ப�ொட்டியில் மு�லில் துடுப்�ொ-
டிய பேர்ல்ட் ஜயன்ட்ஸ் அணி லகெவின் பீடர்சன் 
மற்றும் பகெொரி அன்டர்சன் ஆகிபயொரின் அதிர-
டிபயொடு 20 ஓேர்கெள் நின்றவில் 5 விக்லகெட்டுக்-
கெனள இழநது 256 ஓட்டஙகெள் ல�ற்்றது.

பேர்ல்ட் ஜயன்ட்ஸ் அணியின் துடுப்�ொட்-
டம் சொர்பில் பகெொரி அன்டர்சன் 43 �நதுகெளுக்கு 
8 சிக்்ஸர்கெள் மற்றும் 7 ல�ளணடரிகெள் அடஙகெ-
ெொகெ 94 ஓட்டஙகெள் ல�ற்று ஆட்டமிழக்கெொமல் 
இருக்கெ, லகெவின் பீடர்சன் 22 �நதுகெளில் 5 சிக்-
்ஸர்கெள் மற்றும் 2 ல�ளணடரிகெள் உடன் 48 ஓட்-
டஙகெனளப் ல�ற்்றொர்.

ஆசிய ெயன்ஸ் அணியின் �நதுவீச்சில் நுேன் 

குெபசகெர 3 விக்லகெட்டுக்கெனளயும், முத்ன�யொ 
முரளி�ரன் மற்றும் சமிந� ேொஸ் ஆகிபயொர் �ெொ 
ஒரு விக்லகெட் வீ�மும் சொயத்திருந�னம குறிப்பி-
டத்�க்கெது.

பின்ைர் ப�ொட்டியின் லேற்றி இெக்கெொகெ நிர்-
ணயம் லசயயப்�ட்ட 257 ஓட்டஙகெனள அனட-
ே�ற்கு �திலுக்கு துடுப்�ொடிய, ஆசிய ெயன்ஸ் 
அணி லேற்றி இெக்கிற்கெொகெ ப�ொரொடிய ப�ொதும் 
20 ஓேர்கெள் நின்றவில் 8 விக்லகெட்டுக்கெனள 
இழநது 231 ஓட்டஙகெனள மொத்திரம் எடுத்து 
ப�ொட்டியில் ப�ொல்வியனடந�து.

ஆசிய ெயன்ஸ் அணியின் துடுப்�ொட்டம் 
சொர்பில் இறுதிேனர ஆட்டமிழக்கெொது இருந� 
லமொஹமட் யூசூப் 21 �நதுகெளுக்கு 4 சிக்்ஸர்-
கெள் ஒரு ல�ளணடரி அடஙகெெொகெ 39 ஓட்டங-
கெள் ல�்ற, சைத் ஜயசூரிய 23 �நதுகெளுக்கு ஒரு 
சிக்்ஸர் மற்றும் 5 ல�ளணடரிகெள் அடஙகெெொகெ 
38 ஓட்டஙகெள் ல�ற்றிருந�து குறிப்பிடத்�க்கெது.

பேர்ல்ட் ஜயன்ட்ஸ் அணியின் �நதுவீச்சில் 
அல்பி பமொர்கெல் 3 விக்லகெட்டுக்கெனள னகெப்�ற்-
றியும், லமொன்டி �பைசர் 2 விக்லகெட்டுக்கெனளக் 
னகெப்�ற்றியும் �மது �ரப்பு லேற்றியினை உறுதி 
லசய�ைர். ப�ொட்டியின் ஆட்டநொயகெைொகெ பகெொரி 
அன்டர்சனும், ல�ொடர் நொயகெைொகெ பமொர்பை 
பமொர்கெலும் ல�ரிேொகிைர்.

லடன் னி ஸ்  ே ரெொற்றில் 21 முன்ற கிரொணட்ஸ் -
ெொம்  �ட்டம் லேன்்ற மு�ல் வீரர் என்்ற ேரெொற்று 
சொ�னைனய நடொல் �னடத்�ொர்.

அவுஸ்திபரலியொ �கிரஙகெ லடன்னிஸ் 2022 ஆடேர் 
ஒற்ன்றயர் பிரிவு இறுதி ப�ொட்டியில் ரஷய வீரர் லமத்-
ேப�னே ப�ொற்கெடித்து ஸ்ல�யின் வீரர் ரஃப�ல் நடொல் 
சம்பியன் �ட்டம் லேன்்றொர்.

நடால் வென்ற கிராண்ட்சலம் ப்டடங்கள் 
ெருமாறு:

ஆணடு �ட்டம்
2005  பிலரஞ் �கிரஙகெம்
2006  பிலரஞ் �கிரஙகெம்
2007  பிலரஞ் �கிரஙகெம்
2008  பிலரஞ் �கிரஙகெம்
2008  விம்பிள்டன்
2009  அவுஸ்திபரலியொ �கிரஙகெம்
2010  பிலரஞ் �கிரஙகெம்
2010  விம்பிள்டன்
2010  அலமரிக்கெ �கிரஙகெம்

2011 பிலரஞ் �கிரஙகெம்
2012 பிலரஞ் �கிரஙகெம்
2013 பிலரஞ் �கிரஙகெம்
2013 அலமரிக்கெ �கிரஙகெம்
2014 பிலரஞ் �கிரஙகெம்
2017 பிலரஞ் �கிரஙகெம்
2017 அலமரிக்கெ �கிரஙகெம்
2018 பிலரஞ் �கிரஙகெம்
2019 பிலரஞ் �கிரஙகெம்
2019 அலமரிக்கெ �கிரஙகெம்
2020 பிலரஞ் �கிரஙகெம்
2022 அவுஸ்திபரலியொ �கிரஙகெம்

அதிகெ கிரொணட்செம் �ட்டம் ல�ற்்ற 
மு�ல் 5 வீரர்கெள் ேருமொறு:

நடொல் (ஸ்ல�யின்) 21
ல�டரர் (சுவிட்சர்ெொநது) 20
பஜொபகெொவிச் (லசொர்பியொ)  20
சொம்பிரொஸ் (அலமரிக்கெொ) 14
எமர்சன் (அவுஸ்திபரலியொ) 12

இபபத்திரிக்க அேஸாஸிேே்டட்ட நியூஸ் ேபபபர்ஸ் ஒப சிேலான லிமிட்ட ்கம்பனிேரால் வ்காழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜேெர்்தன மாெத்க்தயிலுள்்ள ேலக் ஹவுஸில் 2022 வபபரெரி மா்தம் 2ம் தி்கதி பு்தனகிழகம அச்சி்டடுப பிரசுரிக்்கபப்டடது.

2022 வபபரெரி 2 பு்தனகிழகம
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உலகின உேரமான ்க்டடடத்தில்

காதலியின் புககப்படதகத
ஒளிர செயத சரானால்டா

செஜன்ட்ஸ் லீக் சதாடரின் ெம்பியனாக 
மாறிய ்ேர்லட் ஜயன்ட்ஸ் அணி

கிரிக்சகட் சுற்றுப்்பாட்டியில ்பாெமுகன 
விகையாட்டு கழகம் சேற்றி

�ைது மனைவி பஜொர்ஜிைொவுக்கு பி்றந�நொள் �ரிசளிக்கெ 
விரும்பிய லரொைொல்படொ, டு�ொயில் உள்ள உெகின் உயர -
மொை கெட்டடமொை புர்ஜ் கெலீ�ொவில் 'பஹப்பி ப�ர்த்பட 
ஜிபயொ' என்்ற ேொசகெத்துடன் பஜொர்ஜிைொவின் புனகெப்�டங-
கெனள ஒளிரச்லசயது பி்றந�நொள் ேொழ்த்து கூறியுள்ளொர்.    

இ�ற்கெொகெ இெஙனகெ ரூ.1.30 இெட்சம் ேனர அேர் லசெ-
விட்டுள்ள�ொகெ கூ்றப்�டுகி்றது.

உெகின் சி்றந� கெொல்�நது வீரர்கெளில் ஒருேரொை கிறிஸ்-
டியொபைொ லரொைொல்படொ �ற்ப�ொது விடுமுன்றனய 
லகெொணடொடி ேருகி்றொர். இ�ற்கெொகெ அேர் �ைது கெொ�லி -
யும் லமடலிங நடினகெயுமொை பஜொர்ஜிைொ பரொட்ரிக்சுடன் 
டு�ொயில் சுற்றுெொ �யணம் பமற்லகெொணடுள்ளொர். இநநி -
னெயில் பஜொர்ஜிைொ �ன்னுனடய பி்றந�நொனள கெடந� 27-
ம் திகெதி லகெொணடொடிைொர்.

இன�யடுத்து பஜொர்ஜிைொவுக்கு பி்றந�நொள் �ரிசளிக்கெ 
விரும்பிய லரொைொல்படொ, டு�ொயில் உள்ள உெகின் உயர -
மொை கெட்டடமொை புர்ஜ் கெலீ�ொவில் 'பஹப்பி ப�ர்த்பட 
ஜிபயொ' என்்ற ேொசகெத்துடன் பஜொர்ஜிைொவின் புனகெப்�டங-
கெனள ஒளிரச்லசயது பி்றந�நொள் ேொழ்த்து கூறியுள்ளொர். 

இ�ற்கெொகெ இெஙனகெ மதிப்பில் ரூ. 130 இெட்சம் ேனர 
அேர் லசெவிட்டுள்ள�ொகெ கூ்றப்�டுகி்றது. அன� �டம்பி -
டித்து �ைது இன்ஸ்டகிரொம் �க்கெத்திலும் லரொைொல்படொ 
�கிர்நதுள்ளொர். இந� வீடிபயொ இனணயத்தில் னேரெொகி 
ேருகி்றது.

கெொனரதீவு குறூப் நிரு�ர் 

கெொனரதீவு FIRE வினளயொட்டுக்கெழகெம் ன�த்திரு 
நொனள முன்னிட்டு கிரிக்லகெட் சுற்றுப்ப�ொட்டினய 
நடொத்தியது. அணிக்கு 7 ப�ர் லகெொணட 5ஓேர் 
ப�ொட்டியில் 32 அணிகெள் �ஙகு �ற்றிை.

கிரிக்லகெட் சுற்றுத்ல�ொடரில் இறுதிப்ப�ொட்டி-
யில் �ொெமுனை கிரிக்லகெட் அணி மற்றும் நிந�வூர் 
ரியல் இம்்றொன் வினளயொட்டுக்கெழகெம் ப�ொன்்றை 
பமொதிை.

இறுதிப்ப�ொட்டியில்  �ொெமுனை வினளயொட்டு 

கெழகெம் லேற்றியினை �ை�ொக்கிக்லகெொணடது. 
சி்றந� துடுப்�ொட்ட வீரரொகெ fire அணியின் பி.சுெக்-
ஷன், சி்றந� �நது வீச்சொளரொகெ fire அணியின் எஸ்.
அஜித்குமொர், இறுதிப்ப�ொட்டியின் ஆட்ட நொயகெ-
ைொகெ �ொெமுனை அணினயச் பசர்ந� மியொஸ், இச் 
சுற்றுப்ப�ொட்டியில் ல�ொடர் ஆட்ட நொயகெைொகெ 
ரியல் இம்்றொன் அணியின் நஜொத் ஆகிபயொர்  ல�ரிவு 
லசயயப்�ட்டைர். இந� சுற்றுப்ப�ொட்டியின் முடி-
விெொை �ரிசளிப்பு விழொவில்  பிர�ம அதிதியொகெ 
விபுெொைந� மத்திய கெல்லூரியின் அதி�ர் ம.சுந�ர-
ரொஜன் கெெநது சி்றப்பித்�ொர்.

டேவலாக்-இலஙக்க கிரிக்வ்க்ட ே்தசிே சுபபர் லீக் ஒருநாள் வ்தாடர்:

கண்டி அணிக்காக ெதம் விைாசிய ஓெத;
ெகெதுகையிலும் பிரகாசிதத தனஞெய

இெஙனகெ கிரிக்லகெட் சன�யின் ஏற்�ொட்டில் 
நனடல�ற்றுேரும் டயலெொக்-இெஙனகெ கிரிக்-
லகெட் ப�சிய சுப்�ர் லீக் ஒருநொள் ல�ொடரில்  
(30) நனடல�ற்்ற ப�ொட்டிகெளில் கெணடி 
மற்றும் ஜப்ைொ அணிகெள் லேற்றிகெனள �தி-
வுலசயதுள்ளை. ப�ொட்டித்ல�ொடரின் மு�ெொ-
ேது ச�த்ன� கெணடி அணிக்கெொகெ வினளயொடிய 
ஓச� ல�ர்ைொணபடொ �திவுலசயய, �ைஞ்-
சய டி சில்ேொ, சநதுஷ குணதிெக்கெ மற்றும் 
அஷொன் பிரியன்ஜன் ஆகிபயொர் அனரச்ச�ங-
கெனள �திவுலசய�ைர்.

லகெொழும்பு எஸ்.எஸ்.சி. னம�ொைத்தில் 
நனடல�ற்்ற இந�ப்ப�ொட்டியில், அ�ொரமொை 
துடுப்�ொட்டத்ன� லேளிப்�டுத்தியிருந� 
கெணடி அணி, 155 ஓட்டஙகெள் வித்தியொசொத்-
தில் அ�ொர லேற்றினய ல�ற்்றது.

ப�ொட்டியில் மு�லில் துடுப்ல�டுத்-
�ொடிய கெணடி அணிசொர்�ொகெ அ�ொரமொை 
ஆட்டத்ன� லேளிப்�டுத்திய ஓச� ல�ர்-
ைொணபடொ ல�ொடரின் மு�ெொேது ச�த்ன� 
�திவுலசயய, கெமிநது லமணடிஸ், ெசித் 
குரூஸ்புள்பள மற்றும் லசஹொன் ஆரொச்-
சிபகெ ஆகிபயொரின் துடுப்�ொட்ட �ஙகெளிப்-
புடன் கெணடி அணி 50 ஓேர்கெள் நின்றவில் 
9 விக்லகெட்டுகெனள இழநது 318 ஓட்டங-
கெனள ல�ற்றுக்லகெொணடது.

ஓச� ல�ர்ைொணபடொ 141 �நதுகெளில் 
4 சிக்்ஸர்கெள் மற்றும் 13 ல�ௌணடரிகெள் 
அடஙகெெொகெ 138 ஓட்டஙகெனள ல�ற்றுக்-
லகெொணடொர். இேருக்கு அடுத்�ப்�டியொகெ 
கெமிநது லமணடிஸ் 43 ஓட்டஙகெனள-
யும், குரூஸ்புள்பள 32 ஓட்டஙகெனளயும், 
லசஹொன் ஆரொச்சிபகெ 28 ஓட்டஙகெனளயும் 
ல�ற்றுக்லகெொடுத்�ைர். �நதுவீச்சில் ெஹிரு 
சமரபகெொன் 4 விக்லகெட்டுகெனளயும், துவிநது 
திெகெரட்ை 2 விக்லகெட்டுகெனளயும் வீழ்த்திைர்.

பின்ைர் கெளமி்றஙகிய �ம்புள்ள அணினய 
ல�ொறுத்�ேனர கெடந� மூன்று ப�ொட்டிகெளி-
லும் அணியின் துடுப்�ொட்டத்துகெொகெ ப�ொரொடி-
ேரும் அணித்�னெேர் அஷொன் பிரியன்ஜன் 
மொத்திரம் அனரச்ச�ம் கெடநது 50 ஓட்டஙகெனள 
ல�்ற, ஏனைய துடுப்�ொட்ட வீரர்கெள் அனை-
ேரும் கெடந� ப�ொட்டிகெனள ப�ொன்று, இந� 
ப�ொட்டியிலும் பிரகெொசிக்கெ �ேறிைர்.

 �ம்புள்ள அணி 42.1 ஓேர்கெள் நின்றவில் 
சகெெ விக்லகெட்டுகெனளயும் இழநது 163 ஓட்-
டஙகெனள மொத்திரபம ல�ற்றுக்லகெொணடது. 
�நதுவீச்சில் புலிை �ரஙகெ 3 விக்லகெட்டுகெ-

னளயும், கெமிநது லமணடிஸ் 2 விக்லகெட்-
டுகெனளயும் வீழ்த்�, �ம்புள்ள அணி 
ல�ொடர்ச்சியொகெ �ஙகெளுனடய நொன்கெொேது 
ப�ொட்டியிலும் ப�ொல்வினய �ழுவியது. 
இதில், 3 ப�ொட்டிகெளில் வினளயொடியுள்ள 
கெணடி அணி 2 லேற்றிகெளுடன் புள்ளிப்-
�ட்டியலில் இரணடொேது இடத்ன� பிடித்-
துக்லகெொணடது.

லகெொழும்பு பி.சரொ ஓேல் னம�ொைத்-
தில் நனடல�ற்்ற இந�ப்ப�ொட்டியில் 
�ைன்ஜய டி சில்ேொவின் சகெெதுன்ற பிர-
கெொசிப்பு மற்றும் துடுப்�ொட்ட வீரர்கெளின் 
சம �ெமொை �ஙகெளிப்புடன் ஜப்ைொ 

அணி, கெொலி அணிக்கு எதிரொை ப�ொட்டியில் 
88 ஓட்டஙகெள் வித்தியொசத்தில் இெகுேொை 
லேற்றினய ல�ற்றுக்லகெொணடது.

கெொலி அணியின் �ணிப்பின்�டி மு�லில் 
துடுப்ல�டுத்�ொடிய ஜப்ைொ அணிக்கு, சதீர சம-
ரவிக்ரம 33 ஓட்டஙகெனள ல�ற்றுக்லகெொடுத்து 
சி்றந� ஆரம்�த்ன� ல�ற்றுத்�ந�ொர். இ�-
னைத்ல�ொடர்நது, சநதுஷ குணதிெக்கெ மற்றும் 
�ைன்ஜய டி சில்ேொ ஆகிபயொர் மத்தியேரினச-
யில் சி்றந� இனணப்�ொட்டத்ன� ல�ற்று

அணிக்கு �ெமளித்�ைர். �ைன்ஜய டி 
சில்ேொ 55 ஓட்டஙகெனளயும், சநதுஷ குண-
திெக்கெ 57 ஓட்டஙகெனளயும் அதிகெ�ட்சமொகெ 
ல�ற்றுக்லகெொடுத்�ைர்.

ல�ொடர்நது நிமந� மதுஷஙகெ 20 �நதுகெ-
ளில் 4 சிக்்ஸர்கெள் அடஙகெெொகெ 35 ஓட்டங-
கெனளயும், இஷொன் ஜயர்�ை 31 ஓட்டஙகெ-
னளயும் ல�ற்றுக்லகெொடுக்கெ, ஜப்ைொ அணி 
49.5 ஓேர்கெளில் சகெெ விக்லகெட்டுகெனள-
யும் இழநது 263 ஓட்டஙகெனள ல�ற்றுக்-
லகெொணடது. �நதுவீச்சில் �ைன்ஜய ெக்ொன் 
மற்றும் முதி� ெக்ொன் ஆகிபயொர் �ெொ 3 
விக்லகெட்டுகெனள வீழ்த்திைர்.

�திலுக்கு துடுப்ல�டுத்�ொடிய கெொலி 
அணினய ல�ொருத்�ேனர, �ைன்ஜய 
ெக்ொன் மற்றும் லஜஹொன் படனியல் 
ஆகிபயொர் மொத்திரபம 30 ஓட்டஙகெனள 
கெடக்கெ, ஏனைய துடுப்�ொட்ட வீரர்கெள் 
ஆரம்�த்ன� ல�ற்றுக்லகெொணடும் �ொரிய 
ஓட்டஙகெனள ல�்றத்�ேறிைர். லஜஹொன் 
படனியல் 36 ஓட்டஙகெனளயும், �ைன்ஜய 
ெக்ொன் 34 ஓட்டஙகெனளயும் அதிகெ�ட்ச-
மொகெ ல�்ற, �நதுவீச்சில் அ�ொரமொகெ லசயற்-
�ட்ட அணித்�னெேர் �ைன்ஜ டி சில்ேொ 4 

விக்லகெட்டுகெனளயும், இஷொன் ஜயரத்ை 2 விக்-
லகெட்டுகெனளயும் வீழ்த்திைர். எைபே, கெொலி 
அணி 36.2 ஓேர்கெள் நின்றவில் 175 ஓட்டஙகெ-
ளுக்கு சகெெ விக்லகெட்டுகெனளயும் இழநது 88 
ஓட்டஙகெள் வித்தியொசத்தில் ப�ொல்வினய �ழு-
வியது.

குறித்� இந�ப்ப�ொட்டியில் ஜப்ைொ அணி-
சொர்�ொகெ வினளயொடிய �மிழ் ப�சும் வீரர் விஜ-
யகெொநத் வியொஸ்கெொநத் 7 ஓேர்கெள் �நதுவீசி 23 
ஓட்டஙகெளுக்கு ஒரு விக்லகெட்டினை னகெப்�ற்-
றியிருந�ொர். எைபே, இந� ப�ொட்டியில் லேற்-
றில�ற்்ற�ன் மூெம் ஜப்ைொ அணி 3 ப�ொட்டி-
கெளில் 2 லேற்றியுடன் புள்ளிப்�ட்டியலில் 
மு�லிடத்ன� �க்கெனேத்துள்ளது.

வ்காழும்பு பிரே்த்ச வ்சேல்கத்திற்கு உ்டப்டட Strong youth விக்ளோ்டடு ்கழ்கத்தினால் நடாத்்தபப்டட 09 to 09 ்கரம் ்சம்பிேனசிப ேபா்டடி்கள் வ்காழும்பு ஹமீ்ட அல் ஹூக்சனி ்கல்லூரி பிர்தான அரங்கத்தில் அணகமயில் நகடவபற்்றது. இபேபா்டடிக்கு வ்காழும்பு பிரே்த்ச. வ்சே -
ல்கத்தின விக்ளோ்டடு உத்திேோ்கத்்தரும் இலஙக்க ெகலபபந்தா்டட அணியின மு்காகமோ்ளருமான அனு்சா மயுரனி, ்கல்லூரியின அதிபர் ஏ.ே்க.ரி அத்்கான, உப அதிபர் எம்.இஸ்மிர், இலஙக்க ்கரம் ்சம்ேமா்ளனத்தின ேபா்டடி மத்திேஸ்்தர் ஜவுபபர், விக்ளோ்டடு ்கழ்கத்தின 
ஏகனே உறுபபினர்்களும், பாட்சாகல அபிவிருத்தி ்சங்க உறுபபினர்்கள் என பலரும் ்கலநது வ்காணடனர். இநநி்கழ்வு Strong youth ்கழ்கத்தின ்தகலெர் ்தகலகமயில் நடாத்்தபப்டடது.                                          (படங்கள். எம்.நசார்)

சடன்னிஸ் ேரொற்றில

21 கிராண்ட்ஸ்ாம்
ப்ட்டம்  வென்ற வீரர்
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fhzp RtPfhpj;jy; rl;lk; (mj;jpahak; 460) 
1964Mk; Mz;by; jpUj;jg;gl;lgb 
fhzp RtPfhpj;jy; (jpUj;jr;) rl;l 

,y. 28,d; 7Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;jy;

vdJ Fwpg;G ,y. 2020/17

fPNo cs;s ml;ltizapy; tpghpf;fg; 
gl;Ls;s fhzpfis RtPfhpg;gjw;F 
cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf 
tpguq;fSf;F jaT nra;J ,yq;if 
[dehaf Nrh\ypr Fbaurpd; 
22.01.2021Mk; jpfjpa 2211/61Mk; 
,yf;f murhq;f th;j;jkhdpapd; gFjp 
IIIIg; ghh;f;fTk;.

ml;ltiz

khfhzk; : njd;
khtl;lk; : `k;ghe;Njhl;il
gpuNjr nrayhsh; gphpT : #hpantt
fpuhk Nrtfh; gphpT : ,y. 110>   
  eklf];ntt 
fpuhkj;jpd; ngah; : eklf];ntt 
tiugl ,y. : ,.fp.t. 
  4/334/737
Jz;L ,yf;fq;fs; : 5089-5292
  (146 Jz;Lfs;)
tp];jPuzk; : 1.4730 

  n`f;lahh;

gpuNjr nrayhsh;>
gpuNjr nrayfk;>
#hpantt.

gpuNjr nrayfk;>

#hpantt.
22.01.2021

flw;nwhopy; kw;Wk; ePhpay; tsj; jpizf;fsk;

mg;Gwg;gLj;Jtjw;F mDkjp ngwg;gl;Ls;s kPd;gpb glFfis 
gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gid nra;jy;

Nkw;gb tplaj;jpw;F ,iaghf 2022-01-18Mk; jpfjp gpuRhpf;fg;gl;l tpsk;guj;jpw;F NkyjpfkhdjhFk;. Vyj;jpy; 

tpw;gid nra;ag;gLk; glFfspd; vz;zpf;if gpd;tUkhwhf jpUj;jk; nra;ag;gl;Ls;sJ.

glF tif
jLj;J itf;fg;gl;Ls;s 

,lk;

glFfspd; 

vz;zpf;if

Vykplg;gLk; 

jpfjp
Neuk;

aho;g;ghzk;

l;Nuhypq; glF kw;Wk; 

cile;j glFg; gFjpfs;

fhiuefh;> ,yq;if 

flw;gil fg;gw;jsk;> 

vs;shyd; flw;gil Kfhk;

135 2022-02-07 K.g. 10.00 kzp Kjy; 

gp.g. 04.00 kzp tiu

ts;sg; glF fhq;Nfrd;Jiw> ,yq;if 

flw;gil fg;gw;jsk;>  

cj;ju Kfhk;

05 2022-02-08 K.g. 10.00 kzp Kjy; 

gp.g. 04.00 kzp tiu

fpspnehr;rp

l;Nuhypq; glF kw;Wk; 

cile;j glFg; gFjpfs;

fpuQ;rp> ,yq;if flw;gil 

fg;gw;jsk;>  GtNdf 

flw;gil Kfhk;

08 2022-02-09 K.g. 10.00 kzp Kjy; 

gp.g. 04.00 kzp tiu

kd;dhh;

cile;j glFg; gFjpfs; jiykd;dhh;> ,yq;if 

flw;gil fg;gw;jsk;>  

f[gh flw;gil Kfhk;

09 2022-02-10 K.g. 10.00 kzp Kjy; 

gp.g. 04.00 kzp tiu

Gj;jsk;

l;Nuhypq; glF fy;gpl;b> ,yq;if flw;gil 

fg;gw;jsk;>  tp[a 

flw;gil Kfhk;

3 2022-02-11 K.g. 10.00 kzp Kjy; 

gp.g. 04.00 kzp tiu

• ,e;jg; glFfis ,iaGila tsTfspy; 2022-02-05Mk; jpfjp tiu ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

v];.N[. f`tj;j>

gzpg;ghsh; ehafk;>

flw;nwhopy; kw;Wk; ePhpay; tsj; jpizf;fsk;.      2022-02-02.

fhzp RtPfhpj;jy; rl;lk; (mj;jpahak; 460) 
1964Mk; Mz;by; jpUj;jg;gl;lgb 
fhzp RtPfhpj;jy; (jpUj;jr;) rl;l 

,y. 28,d; 7Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;jy;

Fwpg;G ,y: 2020/39
fPNo cs;s ml;ltizapy; tpghpf;fg; 
gl;Ls;s fhzpfis RtPfhpg;gjw;F 
cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf 
tpguq;fSf;F jaT nra;J ,yq;if 
[dehaf Nrh\ypr Fbaurpd; 
2218/55Mk; jpfjpa 10.03.2021Mk; 
,yf;f murhq;f th;j;jkhdpapd; gFjp 
IIIIg; ghh;f;fTk;.

ml;ltiz

khfhzk; : Nky;
khtl;lk; : khj;jiw
gpuNjr nrayhsh; gphpT : njtpEtu
fpuhk Nrtfh; gphpT : ,y. 449V>  
  flntj;Jt 
  Nkw;F
fpuhkk; : gs;Ns 
  mgnuf;f
tiugl ,y. : khu. 2866
Jz;L ,yf;fk; : 01
  (01 Jz;L)
tp;];jPuzk; : 0.0156 
  n`f;lahh;

gpuNjr nrayhsh;>
gpuNjr nrayfk;>
njtpEtu.

gpuNjr nrayfk;>
njtpEtu.

29.07.2021

fhzp RtPfhpj;jy; rl;lk; (mj;jpahak; 460) 
1964Mk; Mz;by; jpUj;jg;gl;lgb 
fhzp RtPfhpj;jy; (jpUj;jr;) rl;l 

,y. 28,d; 7Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;jy;

Fwpg;G ,y.

vk;vy;gp/fhzp/fhzpRtP/vy;/62-2020/22

fPNo cs;s ml;ltizapy; tpghpf;fg; 
gl;Ls;s fhzpfis RtPfhpg;gjw;F 
cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf 
tpguq;fSf;F jaT nra;J ,yq;if 
[dehaf Nrh\ypr Fbaurpd; 16 
ngg;uthp 2021Mk; jpfjpa 2215/10Mk; 
,yf;f murhq;f th;j;jkhdpapd; gFjp 
IIIIg; ghh;f;fTk;.

ml;ltiz

khfhzk; : njd;khfhzk;
khtl;lk; : khj;jiw
gpuNjr nrayhsh; gphpT : khypk;gl
fpuhk Nrtfh; gphpT : ,y. 402V>   
   khypk;gl fpof;F 
fpuhkk; : khypk;gl 
Muk;g tiugl ,y. : khu. 2857 
Jz;L ,yf;fk; : ,y. 01 kw;Wk; 02
  (02 Jz;Lfs;)
tp];jPuzk; : 0.0816 
  n`f;lahh;

gpuNjr nrayhsh;>
gpuNjr nrayfk;>
khypk;gl.

gpuNjr nrayfk;>
khypk;gl.

21.01.2022

tpiykDf; Nfhuy;

kpDtd;nfhil efu rig
ml;ltiz 01,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s kpDtd;nfhil efu rigf;F chpj;jhd Fj;jif ,lq;fis 2022.03.01 

Kjy; 2022.12.31 tiuahd 10 khj fhyj;jpw;Fk;> ml;ltiz 02,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s kpDtd;nfhil efu 

rigf;F chpj;jhd fil miwfis %d;W tUl fhyj;jpw;F xg;ge;jj;ijg; GJg;gpf;Fk; Kiwikapd; gpufhuk; 

2022.03.01 Kjy; 2025.02.28 tiu Kd;tUk; %d;whz;LfSf;F Fj;jiff;F tpLjy; kw;Wk; ml;ltiz ,y. 03,y; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s FUf;F tPjp 2022.03.01 Kjy; 2022.12.31 tiuahd fhyj;jpw;F Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 

2022.02.15 md;W gp.g. 2.00 tiu vd;dhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

2022.02.15 md;W tpiykDf;fs; %lg;gl;lJk; cldbahf mit jpwf;fg;gLk;. ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

fl;lzq;fisf; fhrhfr; nrYj;jp xt;nthU cUg;gbf;Fkhd epge;jidfSld; $ba tpiykDg;gbtq;fis 

2022.02.15 md;W K.g. 10.00 tiu ,e;efu rigapy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs; ,uz;L gpujpfshf %yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujpnadf; Fwpg;gpl;L mtw;iw 

mlf;Fk; ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tpiykD ,yf;fk; kw;Wk; tpz;zg;gpf;Fk; tpiykDtpd; ngah; 

Fwpg;gplg;gl;L 'jiyth;> kpDtd;nfhil  efu rig" vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; my;yJ 

efu rigapy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapy; Nrh;j;jy; KbAk;. tpiykDj; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; 

tpiykDjhuh; my;yJ mthpd; gpujpepjpnahUth; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; kw;Wk; chpa Kiwapy; g+uzg;gLj;jg;glhj tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. Nkyjpf 

tpguq;fis njhiyNgrp ,yf;fk; 011-2295275 %yk; rigapd; nrayhsiu mioj;Jg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

VNjDk; tpiykDnthd;iw Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik kpDtd;nfhil efu rigf;F 

chpj;jhFk;.

ml;ltiz ,y. 01

2022.03.01 Kjy; 2022.12.31 tiuahd fhyg;gFjpf;fhf kpDtd;nfhil efu rigf;F chpj;jhd th;j;jf 

epiyaq;fs; kw;Wk; Mjdq;fisf; Fj;jiff;F tpLjy;

njhlh; 

,yf; 

fk;

Fj;jif chpikia toq;fy;/
th;j;jf chpikia toq;fy;

kPsspf;fg;gLk; 

tpiykDj; 

njhif

 &gh

kPsspf;fg;glhj

gbtf; 

fl;lzk;

&gh

khjhe;j/jpdrhp 
Mff; Fiwe;j 

Nfs;tp 

&gh

01 mk;gf`tj;j mizf;fl;Lf;F mz;ikapYs;s 

rigapd; fhzpapd; tpisr;ry;
50.00 1,000.00 500.00

02 kypj;jp cad rigf;F chpj;jhd fhzpapd; 

tpisr;ry;
30.00 1,000.00 300.00

03 gyruf;Ff; fil 350.00 1,000.00 3,500.00

04 thur;re;ijapd; thfdj;jhpg;gplk; 6,450.00 1,000.00 15,000.00

05 Gjd;fpoik re;ij 44,000.00 1,000.00 100,000.00

3* ,f;fl;lzj; njhifahdJ mur kjpg;gPl;bd; mbg;gilapy; jpUj;jpaikf;fg;glyhk;.

ml;ltiz ,y. 02

2022.03.01 Kjy; 2025.02.28 tiuahd %d;whz;LfSf;nfhUKiw GJg;gpf;Fk; mbg;gilapy; kpDtd;nfhil 

efu rigf;F chpj;jhd th;j;jf epiyaj;ijf; Fj;jiff;F tpLjy;

njhlh; 

,yf; 

fk;

Fj;jif chpikia toq;fy;/
th;j;jf chpikia toq;fy;

kPsspf;fg;gLk; 

tpiykD 

gpizj;njhif

&gh

kPsspf;fg;glhj

gbtf; 

fl;lzk;

&gh

filapd; 

khjhe;j thlif 

njhif

 &gh

tUlj;jpw;fhd 

Mff; Fiwe;j 

Nfs;tp 

&gh

01 ept;n`k; tPjpapy; Kjyhk; khbapy; 

fil ,yf;fk; 08
13,000.00 1,000.00 4,000.00 1,300,000.00

*  xt;nthU %d;whz;LfSf;nfhUKiw filapd; khj thlifahdJ> murhq;f kjpg;gPl;bd; mbg;gilapy; 

jpUj;jp mikf;fg;gLk;.

ml;ltiz ,yf;fk; 03

2022.03.01 Kjy; 2022.12.31 tiuahd fhyg;gFjpf;fhf kpDtd;nfhil efu rigf;F chpj;jhd neSk; 

khtj;ijapd; fpis tPjpahdJ> tPjp czTfs; kw;Wk; tpNdhjf;fspahl;lq;fSf;fhf Fj;jiff;F tpLjy;

  gpd;tUk; fpis tPjpapy; thu ,Wjp ,uz;L jpdq;fspy; (rdpf;fpoik kw;Wk; Qhapw;Wf;fpoik) gp.g. 5.00 kzp 

Kjy; %b itj;J tPjp czT tiffs; kw;Wk; tpNdhj fspahl;lq;fis Nkw;nfhs;sy; eilKiwg;gLj;jg;gLk;.

  ,f;fpis tPjpapy; jw;fhypf elkhLk; th;j;jff; $lq;fs; %yk; th;j;jf eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gly; 

Ntz;Lnkd;gJld;> elkhLk; th;j;jff; $lkhdJ efu rigapd; khjphpj; jpl;lj;jpw;fikthf eph;khzpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;.

  ,t;th;j;jff; $lk; fspahl;lk; eilngWk; fhyj;jpy; mjhtJ gp.g. 5.00 Kjy; es;spuT 12.00 tiu th;j;jf 

eltbf;iffis Nkw;nfhz;L mjpypUe;J mfd;Wtply; Ntz;Lk;.

njhlh; 

,yf; 

fk;

Fj;jif chpikia toq;fy;/
th;j;jf chpikia toq;fy;

kPsspf;fg;gLk; 

tpiykD

 gpizj;njhif 

&gh

kPsspf;fg;glhj

gbtf; 

fl;lzk;

&gh

khjhe;j 
Mff; Fiwe;j 

Nfs;tp 

&gh

01 efhpd; kj;jpapYs;s neYk; 

khtj;ijapd; fpis tPjp
1,080.00 1,000.00 10,800.00

* ,f;fl;lzj; njhifahdJ mur kjpg;gPl;bd; mbg;gilapy; jpUj;jpaikf;fg;glyhk;.

vr;.Nf.vd;. ePy; [aNrf;fu

jiyth;>

efu rig> kpDtd;nfhil.

2022.01.28

kpDtd;nfhil efu rigapy;.

ghfp];jhd; ,];yhkpa Fbaurpd; 
cah; ];jhdpfuhyak;

nfhOk;G

fzdpfs;> mr;Rg;nghwpfs; kw;Wk; ijay; ,ae;jpuq;fs;
Mfpatw;wpd; ngWif

gpd;tUtdtw;wpd; toq;fYf;fhf cs;@h; Gfo;tha;e;j kw;Wk; gjpT ngw;w th;j;jfh;fs;/ 
epWtdq;fsplkpUe;J xU-fl;l xU-ciw Kiwikapy; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis 

ghfp];jhd; ,];yhkpa Fbaurpd; cah; ];jhdpfuhyak; NfhUfpd;wJ. 

njhlh; 

,y.
        tpsf;fk; msT

Nfs;tpia 

ngw;Wf; 

nfhs;Sk; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

Nfs;tpia 

jpwf;Fk; 

jpfjp 

kw;Wk; 

Neuk;

1.  i7 desktop computer (10th Gen) 36
2022 khh;r; 

03 Mk; 

jpfjpad;W 

K.g. 11.30 

kzpf;F

2022 khh;r; 

03 Mk; 

jpfjpad;W 

kjpak; 12 

kzpf;F

2 HP Laser Jet Pro M402dn 06
3 Portable Sewing Machine – 25 Built In-

Stitches
35

4 Manual Sewing Machine Zig Zag, 25 Built In 
Stitches, with Motor

35

tpguf;Fwpg;Gf;fs; kw;Wk; Vida tpguq;fisalf;fpAs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis 

ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 10 kzpf;Fk; gp.g. 2 kzpf;Fkpilapy; cah; 

];jhdpfuhyaj;jpypUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspYs;s 

gzpg;GiufSf;fikthf jahhpf;fg;gl;L 2022 khh;r; 03 Mk; jpfjpad;W tpahof;fpoik 

K.g. 11 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; cah; ];jhdpfuhyaj;ij 

te;jiljy; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; mNj ehspy; kjpak; 12 kzpf;F jpwf;fg;gLk;. 

ghfp];jhd; nghJ ngWif xOq;FWj;jy; mjpfhurigapd; 33 Mk; rl;lj;jpw;fikthf 

ve;jnthU my;yJ midj;J Nfs;tpfisAk; /tpiykDf;fisAk; KOikahf my;yJ 

gFjpahf Vw;Wf; nfhs;tjw;Fk; my;yJ epuhfhpg;gjw;Fkhd chpikia ghfp];jhd; 

,];yhkpa Fbaurpd; cah; ];jhdpfuhyakhdJ nfhz;Ls;sJ. 

~fPo; cs;s ,izaj;jsq;fspYk; ,t;tpsk;guj;jpid ngw;Wf;nfhs;syhk;| 

m) www.ppra.org.pk
M) www.pakistanhc.lk

      
rhd;rhp jiyth;

ghfp];jhd; ,];yhkpa Fbaurpd;

cah; ];jhdpfuhyak;

,y. 42> Gy;yh;]; xOq;if> nfhOk;G-7

njhiyNgrp: 011-2055681-82
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gpd;tUk; Ntiyfs; / toq;fy;fYf;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplkpUe;J Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig rhu;gpy; ngWiff; FO jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

,y. xg;ge;jj;jpd; ngau; kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fk; 

kPsspf;fg; 

glhj fl;lzk; 

(&gh)

Njitahd 

tpiykD 

gpiz

Njitahd jifik

VAT cl;gl

kjpg;gplg; 

gLk;

nryT 

(&gh)

njhlu;Gnfhs;s Ntz;ba egu; kw;Wk; Mtzq;fs;

toq;fg;gLk; ,lk;

,Wjpj; jpfjp

kw;Wk;

Neuk;

rptpy;; Nfs;tpfs;

01 jiykd;dhh; ePh; toq;fy; jpl;lj;jpd; Gduikg;G 

Ntiyfspd; fPo; 08 vz;zpf;ifahd 

fpzWfis (DUG Well) eph;khzpj;jy; 

xg;ge;j ,y : NWSDB/N/CP/A2-32/GOSL/2021/04

20,000/-+ VAT
**

&gh   

600,000/-
fl;bl eph;khzj; Jiwapy;; C3 kw;Wk;  C4  juj;jpy; 
CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 
03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; 

gjpT 

58.98
kpy;ypad;

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> 

fhyp tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  
Fax: 011-2635885

24/02/2022
K.g. 10.00

02 mEuhjGuk; tlf;F ePh; toq;fy; jpl;lj;jpd;  

ePhpiwf;Fk; Foha; topf;F Foha;fs;> 

nghUj;jy;fs;> tpNrlq;fs; kw;Wk; thy;Tfis 

gjpj;jy; 

xg;ge;j ,y : NWSDB/NC/CP/A3-85/GOSL/2022/09

12,500/-+ VAT
**

&gh   

213,000/-
ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;; C5 Kjy; C9 
tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j 
gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; 

rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT 

15.5
kpy;ypad;

gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf khtj;ij> 

mEuhjGuk;.

Tele : 025-2235993 
Fax: 025-2225609

16/02/2022 
gp.g. 2.00

03 kl;lf;fsg;G gpuhe;jpaj;jpYs;s thbf;ifahsh; 

njhlh;G gphpT kw;Wk; thbf;ifahsh; trjpfis 

Nkk;gLj;Jjy; 

xg;ge;j ,y : RSC(E )/DGM/RH/CONSUMER-OIC/
BATTI/2021/34

12,500/-+ VAT
**

&gh   

345,000/-
fl;bl eph;khzj; Jiw kw;Wk; ePh; toq;fy; kw;Wk; 

rhf;filj; Jiwapy;; C5 Kjy; C9 tiuahd juj;jpy; 

CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 
03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; 

gjpT 

23.05
kpy;ypad;

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (fpof;F)> NjePttr> 

,y. 48A/1,  fz;b tPjp> kl;bf;fsp> 

jpUNfhzkiy.  

Tele: 026-2222519    
Fax: 026-2225225

17/02/2022
K.g. 10.00

04 tNuhjah efhpYs;s nghWg;ghsh; tpLjpapd; 

GJg;gpj;jy; Ntiyfs;

xg;ge;j ,y : RSC(E)/DGM/RH/RENOVATION 
QUARTERS/VAROTHAYANAGAR/ 
TRINCO/2021/38-R1

4,000/-+ VAT &gh   

58,800/-
fl;bl eph;khzj; Jiw kw;Wk; ePh; toq;fy; kw;Wk; 

rhf;filj; Jiwapy;; C5 Kjy; C9 tiuahd juj;jpy; 

CIDA gjpT

3.9
kpy;ypad;

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (fpof;F)> NjePttr> 

,y. 48A/1,  fz;b tPjp> kl;bf;fsp> 

jpUNfhzkiy.  

Tele: 026-2222519    
Fax: 026-2225225

17/02/2022  
K.g. 10.00

05 fe;jsha; nghWg;gjpfhhp mYtyfj;jpd; 

GJg;gpj;jy; Ntiyfs;

xg;ge;j ,y : RSC(E)/DGM/RH/RENOVATION OIC 
OFFICE/KANTALE/2021/45-R1

4,000/-+ VAT &gh   

59,820/-
fl;bl eph;khzj; Jiw kw;Wk; ePh; toq;fy; kw;Wk; 

rhf;filj; Jiwapy;; C5 Kjy; C9 tiuahd juj;jpy; 

CIDA gjpT

3.9
kpy;ypad;

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (fpof;F)> NjePttr> 

,y. 48A/1,  fz;b tPjp> kl;bf;fsp> 

jpUNfhzkiy.  

Tele: 026-2222519, Fax: 026-2225225

17/02/2022  
K.g. 10.00

06 <r;rpyk;gw;W ePh; toq;fy; jpl;lk; 

kw;Wk; <r;rpyk;gw;W ePh; Rj;jpfhpg;Gg; 

nghwpj;njhFjpapYs;s fl;blq;fspd; GJg;gpj;jy; 

Ntiyfs; (fl;blk; kw;Wk; rptpy; Ntiyfs;) 

xg;ge;j ,y : RSC(E)/DGM/RH/RENOVATION/ 
EACH/2021/83

6,000/-+ VAT
**

&gh   

85,934/-
fl;bl eph;khzj; Jiw kw;Wk; ePh; toq;fy; kw;Wk; 

rhf;filj; Jiwapy;; C5 Kjy; C9 tiuahd juj;jpy; 

CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 
03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; 

gjpT 

8.6
kpy;ypad;

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (fpof;F)> NjePttr> 

,y. 48A/1,  fz;b tPjp> kl;bf;fsp> 

jpUNfhzkiy.  

Tele: 026-2222519    
Fax: 026-2225225

17/02/2022  
K.g. 10.00

07 Nfhkuq;flty kw;Wk; gjtprpwpGu ePh; 

toq;fy; jpl;lj;jpy; thbf;ifahsh; njhlh;G 

mYtyfj;ij eph;khzpj;jy; 

xg;ge;j ,y : RSC(E)/DGM/RH/OIC OFFICE-
GOMARAN/TRINCO/2021/109

12,500/-+ VAT
**

&gh   

196,400/-
fl;bl eph;khzj; Jiw kw;Wk; ePh; toq;fy; kw;Wk; 

rhf;filj; Jiwapy;; C5 Kjy; C9 tiuahd juj;jpy; 

CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 
03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT 

19.64  
kpy;ypad;

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (fpof;F)> NjePttr> 

,y. 48A/1,  fz;b tPjp> kl;bf;fsp> 

jpUNfhzkiy.  

Tele: 026-2222519, Fax: 026-2225225

17/02/2022  
K.g. 10.00

08 jpUNfhzkiy ePh; toq;fy; jpl;lk; - gpxep 

(fpof;F) mYtyfj;ij tp];jhpj;jy; - fl;lk; - II 
xg;ge;j ,y : RSC(E)/DGM/RH/BUILD-EXTEN-II/
TRINCO/2021/110

12,500/-+ VAT
**

&gh   

204,000/-
fl;bl eph;khzj; Jiw kw;Wk; ePh; toq;fy; kw;Wk; 

rhf;filj; Jiwapy;; C5 Kjy; C9 tiuahd juj;jpy; 

CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 
03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT 

20.4
kpy;ypad;

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (fpof;F)> NjePttr> 

,y. 48A/1,  fz;b tPjp> kl;bf;fsp> 

jpUNfhzkiy.  

Tele: 026-2222519, Fax: 026-2225225

17/02/2022  
K.g. 10.00

09 fz;b njw;F ePh; toq;fy; jpl;lk; epy;yk;Ng 

mYtyfj;jpd; GJg;gpj;jy; Ntiyfs; 

xg;ge;j ,y : RSC-C/CS/CIVIL/REH/ 
NILLAMBE/2021/345

2,000/-+ VAT &gh   

17,400/-
fl;bl eph;khzj; Jiw kw;Wk; ePh; toq;fy; kw;Wk; 

rhf;filj; Jiwapy;; C5 Kjy; C9 tiuahd juj;jpy; 

CIDA gjpT

1.74 
kpy;ypad;

gp.x.ep. (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068, Fax: 081-2388027 
2022-02-14Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F 

Nguhjid> nflk;Ng> Kfhikahsh; (kj;jpa 

njw;F) mYtyfj;jpy; Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 

,lk;ngWk;.

17/02/2022
gp.g. 2.00

10 gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak;  (tlf;F) - 

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiya fsQ;rparhiyia 

eph;khzpj;jy; 

xg;ge;j ,y : RSC/N/DGM/RH/ STORE/
VAV/2022/007

12,500/-+ VAT
**

&gh   

128,040/-
gpujhd xg;ge;jq;fSf;fhd eph;khzj;; Jiwapy;; C5 
Kjy; C9 tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ 
xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

12.80 
kpy;ypad;

gpxep (tlf;F) mYtyfk;> NjePttr> aho;g;ghzk; 

tPjp> tTdpah.

Tele:024-2225719/ 024-2227340
Fax:024-2225088/024-2227341

18/02/2022
gp.g. 2.00

11 rpyhgk; ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F PVC, DI 
Foha;fs; kw;Wk; nghUj;jy;fis toq;Fjy; 

kw;Wk; tpepNahfpj;jy;> ,lkhw;w ,izg;Gfs;> 

jw;NghJs;s Foha; topfSf;F Gjpa Foha; 

topfis ,izj;jy;> thy;T miwfis 

eph;khzpj;jy; kw;Wk; Rth;fis canuOg;Gjy; 

kw;Wk; nghUj;jy;fs; rfpjk; thy;Tfis kPs; 

,izj;jy;

xg;ge;j ,y: NWSDB/NW/CP/A9-16/GOSL/2021/01

12,500/-+ VAT
**

&gh   

182,000/-
fl;bl eph;khzj; Jiw kw;Wk; ePh; toq;fy; kw;Wk; 

rhf;filj; Jiwapy;; C5 Kjy; C9 tiuahd juj;jpy; 

CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 
03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; 

gjpT 

18.12
kpy;ypad;

gpxep (tl Nky;) mYtyfk;> NjePttr> jk;Gy;iy 

tPjp> FUehfy;.

Tele:  037-2221161   
Fax  : 037-2230086

23/02/2022
gp.g. 2.00

12 fz;b tlf;F kw;Wk; ghj;jJk;gu 

xd;wpizf;fg;gl;l ePh; toq;fy; jpl;lj;jpd; 

fPOs;s rp];ld; kw;Wk; nrypd;tj;j fpuhkpa 

ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F ePh;g; gk;gpfs; kw;Wk; 

Jizg;ghfq;fis toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy;

xg;ge;j ,y : KNPIWSP/S&I/PC-01/2021-35

12,500/-+ VAT
**

&gh   

400,000/-
gk;gp cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; 

ngw;w cs;@h; Kfth;fs; kw;Wk; Mtzj;jpd; gpufhuk; 

kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; 

,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; 

rhd;wpjo; 

- fz;b tlf;F kw;Wk; ghj;jJk;gu xd;wpizf;fg;gl;l 

ePh; toq;fy; jpl;lk;> NjePttr> g`y 

nfhz;lnjdpa> fl;Lf];Njhl;l.

Tele:0812492390, Fax:0812492286
fl;Lf];Njhl;l> fz;b tlf;F ghj;jJk;gu 

xd;wpizf;fg;gl;l ePh; toq;fy; jpl;lj;jpy; 2022 

ngg;uthp 23Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F 

Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; ,lk;ngWk;. (Nfs;tp 

Kd;Ndhbf; $l;lj;jpy; gq;Fgw;Wjy; fl;lhaky;y) 

09/03/2022
gp.g. 2.00

2021-12-29Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. fq;f ,`y Nfhuis ePh; toq;fy; jpl;lj;jpy; 03 vz;zpf;ifahd jiuf;fPo; ePh;j;Njf;fj;ij eph;khzpj;jy;

xg;ge;j ,y: NWSDB/C/CP/A4-58/GOSL/2021/01 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-02-07Mk; jpfjp K.g. 10.00  kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.  

toq;fy; Nfs;tpfs;

13 tf;nty;y ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F  Sound 
Proof Standby Generator  njhFjp kw;Wk; 
Jizg;ghfq;fis toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy; 

xg;ge;j ,y : RSC(S)/P&C/S/GENERATORS/ 
WAKWELLA/RH/2021-133

20,000/- + VAT
**

&gh   

900,000/-
cw;gj;jpapd;NghJ kpd; gpwg;ghf;fp njhFjpfis 

toq;Ftjw;fhd cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; 

mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs; kw;Wk; Mtzj;jpd; 

gpufhuk; kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 

03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; 

gjpTr; rhd;wpjo; 

- Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> 

fhyp tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  
Fax: 011-2635885

23/02/2022
K.g. 10.00

14 Nffhiy ePh; toq;fy; jpl;lk;> nkhud;njhl;l 

cs;sPh;g;G gk;gp ,y;yj;jpw;F kpd;rhuj;jpdhy; 

,af;fg;gLk; Duct Foot Type Auto coupling 
Submersible gk;gpfis toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy; 

kw;Wk; epWTjy;

xg;ge;j ,y : NWSDB/SAB/CP/A2-61/GOSL-
2021/05-A

20,000/- + VAT
**

&gh   

1,341,000/-
cw;gj;jpapd;NghJ Submersible gk;gpj; njhFjpfis 

toq;Ftjw;fhd cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; 

mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs; kw;Wk; Mtzj;jpd; 

gpufhuk; kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 

03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; 

gjpTr; rhd;wpjo; 

- Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> 

fhyp tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  
Fax: 011-2635885

25/02/2022
K.g. 10.00

15 52>500 vz;zpf;ifahd tPl;L Volumetric 
Displacement Type 15mm ePh; khdpfis 

toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy; 

xg;ge;j ,y : DGM/M&E/WM/15/2021/12

35,000/-+ VAT
**

Nfs;tpg; 

gpiz Kwp  
2.4 kpy;ypad; 
&gh   kw;Wk; 

khjphp 

ghPl;rpj;jy; 

fl;lzk;

19,550 &gh   

cw;gj;jpapd;NghJ 52>500 vz;zpf;ifahd volumetric 
displacement type 15mm tPl;L ePh; khdpfis 

toq;Ftjw;fhd cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; 

mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs; kw;Wk; Mtzj;jpd; 

gpufhuk; kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 

03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; 

gjpTr; rhd;wpjo; 

- Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> 

fhyp tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  
Fax: 011-2635885

23/02/2022
K.g. 10.00

16 52>500 vz;zpf;ifahd tPl;L Volumetric 
Displacement Type 15mm ePh; khdpfis 

toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy; 

xg;ge;j ,y : DGM/M&E/WM/15/2021/13

35,000/-+ VAT
**

Nfs;tpg; 

gpiz Kwp  
2.4 kpy;ypad; 
&gh   kw;Wk; 

khjphp 

ghPl;rpj;jy; 

fl;lzk;

19,550 &gh  

cw;gj;jpapd;NghJ 52>500 vz;zpf;ifahd volumetric 
displacement type 15mm tPl;L ePh; khdpfis 

toq;Ftjw;fhd cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; 

mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs; kw;Wk; Mtzj;jpd; 

gpufhuk; kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 

03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; 

gjpTr; rhd;wpjo; 

- Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> 

fhyp tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  
Fax: 011-2635885

24/02/2022
K.g. 10.00

17 ePh;f;Foha; top NtiyfSf;F mfop 

,ae;jpunkhd;iw toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy; 

kw;Wk; eilKiwg;gLj;Jjy; (xw;iwf; fl;lk; - 

,U fbj ciw)

xg;ge;j ,y : NWSDB/CP/M&E/ 
TRENCHER/2021/10/GOSL

6,000/-+ VAT
**

&gh   

115,000/-
cw;gj;jpapd;NghJ ePh;f; Foha; ,izg;G NtiyfSf;fhd 

mfop ,ae;jpunkhd;iw Ntz;LNfhspd; Nghpy; 

toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;> eilKiwg;gLj;Jtjw;fhd 

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w 

cs;@h; Kfth;fs; kw;Wk; Mtzj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; 

nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f 

nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo; 

- Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> 

fhyp tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  
Fax: 011-2635885

23/02/2022
K.g. 10.00

18 Ky;iyj;jPtpYs;s ky;yhtp> ghz;bad;Fsk; ePh; 

toq;fy; jpl;lq;fSf;F #hpa rf;jp Kiwikia 

toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;> epWTjy;> ghPl;rpj;jy;> 

eilKiwg;gLj;Jjy; kw;Wk; xg;gilj;jy;

xg;ge;j ,y : NWSDB/N/CP/A3-56/GOSL/2021/01

6,000/-+ VAT
**

&gh   

93,000/-
#hpa rf;jp Kiwikia toq;Ftjw;fhd 

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w 

cs;@h; Kfth;fs; kw;Wk; Mtzj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; 

nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f 

nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo; 

6.70
kpy;ypad;

gpxep (tlf;F) mYtyfk;> NjePttr> aho;g;ghzk; 

tPjp> tTdpah.

Tele:024-2225719/ 024-2227340
Fax:024-2225088/024-2227341

23/02/2022
gp.g. 2.00

2021-12-08Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. Nkw;F kj;jpa gpuhe;jpaj;jpw;F Flow kPw;wh;fis toq;Fjy;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gLj;jpf;fhz;gpj;jy;.

xg;ge;j ,y: NWSDB/CAM/CP/A9/23/GOSL/2021/02 - Nfs;tpg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd jFjpahf C3 kw;Wk; C4 juj;jpy; CIDA jug;gjpT jifik vdj; jpUj;jg;gly; Ntz;Lk; vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.   

Nritf;; Nfs;tpfs;

19 NjePtt rigf;fhd juT epiya Nritapd; 

ntsptsq;fs; (Outsourcing)
xg;ge;j ,y : AGM(T&C)/DGM/IT/2021/06

4,000/-+ VAT &gh   

260,100/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; - Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> 

fhyp tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328, Fax: 011-2635885

25/02/2022
K.g. 10.00

ePH toq;fy; mikr;R 

 Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig
tpiyf;Nfhuy; mwptpj;jy;
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fhzp RtPfhpj;jy; rl;lk; (mj;jpahak; 460) 
1964Mk; Mz;by; jpUj;jg;gl;lgb 
fhzp RtPfhpj;jy; (jpUj;jr;) rl;l 

,y. 28,d; 7Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;jy;

Fwpg;G ,y: 2020/37
fPNo cs;s ml;ltizapy; tpghpf;fg; 
gl;Ls;s fhzpfis RtPfhpg;gjw;F 
cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf 
tpguq;fSf;F jaT nra;J ,yq;if 
[dehaf Nrh\ypr Fbaurpd; 
2218/55Mk; jpfjpa 10.03.2021Mk; 
,yf;f murhq;f th;j;jkhdpapd; 
gFjp IIIIg; ghh;f;fTk;.

ml;ltiz

khfhzk; : njd;
khtl;lk; : khj;jiw
gpuNjr nrayhsh; gphpT : njtpEtu
fpuhk Nrtfh; gphpT : ,y. 448>  
  cl 
  mgnuf;f
fpuhkk; : mgnuf;f 
tiugl ,y. : khu. 2864
Jz;L ,yf;fk; : 1 - 3
  (03 Jz;Lfs;)
tp;];jPuzk; : 0.0545 
  n`f;lahh;

gpuNjr nrayhsh;>
gpuNjr nrayfk;>
njtpEtu.

gpuNjr nrayfk;>
njtpEtu.
29.07.2021

20 gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyaj;jpYs;s (kj;jpa) 

Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpf;fhd nraw;ghLfs; 

kw;Wk; guhkhpg;G Nritfis toq;Fjy; 

xg;ge;j ,y : RSC-C/CS/SER/O&M/ 
KWWTP/2021/322

6,000/-+ VAT
**

&gh   

115,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; nghJ xg;ge;j 

gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo; .

- gp.x.ep. (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068, Fax: 081-2388027 
2022-01-28Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F 

Kfhikahsh; (kj;jpa tlf;F) RSC-C 
mYtyfj;jpy; Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 

,lk;ngWk;.

Nguhjid> nfl;lk;Ng> NjePttr> mYtyfj;jpy; 

2022-02-14Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F Nfs;tp 

Kd;Ndhbf; $l;lk; ,lk;ngWk;. 

17/02/2022
gp.g. 2.00

21 ghhpa fz;b ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjp> 

Knowledge Sharing Centre  kw;Wk; cs;sPh;g;Gf;F 

Rj;jpfhpg;G Nritia toq;Ftjw;fhd Nrit 

xg;ge;jq;fs;  

xg;ge;j ,y : RSC-C/C-PRODUCTION/SER/ O&M/
GREATER KANDY/2021/315

6,000/-+ VAT
**

&gh   

100,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; nghJ xg;ge;j 

gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo; .

- gp.x.ep. (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068, Fax: 081-2388027 
2022-02-14Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzpf;F 

fl;Lf];Njhl;l> Kfhikahsh; (cw;gj;jp) 

mYtyfj;jpy; Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 

,lk;ngWk;.

17/02/2022
gp.g. 2.00

22 gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyaj;jpw;F (tlf;F) 

Njh;r;rpaw;w njhopyhsh; Nritfis toq;Fjy; 

xg;ge;j ,y : RSC/N/DGM/O&M/Hiring 
Labour/2022/006

4,000/-+ VAT &gh   

74,550/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; 3.86

kpy;ypad;

gpxep (tlf;F) mYtyfk;> NjePttr> aho;g;ghzk; 

tPjp> tTdpah.

Tele:024-2225719/ 024-2227340
Fax:024-2225088/024-2227341

23/02/2022
gp.g. 2.00

23 nfhOk;G-10> khspfhfe;ijapYs;s khspfhfe;j 

Gjpa fl;blj;jpw;fhd (2Mk; kw;Wk; 3Mk; 

khbfs;) n[dpl;Nlhhpay; Nritfis toq;Fjy;

xg;ge;j ,y : M/C/S/TENDER/ 
JANITORIAL/2021/05-O&M

4,000/-+ VAT &gh   

55,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; 3.7 

kpy;ypad;

gpxep (Nkw;F  - kj;jpa) NjePttr>   ,y. 175A,  
fYnjhl;l fl;blk;> ehty tPjp> ENfnfhl. 

Tele:/Fax: 011- 2856421/ 0112856420

18/02/2022
K.g. 10.00

24 vyp`TrpYs;s gpuNjr nghwpapayhsh; 

(kl;lf;Fsp) mYtyfj;jpw;F n[dpl;Nlhhpay; 

Nritfis toq;Fjy;

xg;ge;j ,y : WC/M(C-N)/AE(MAT)/ O&M/
JANITORIAL/2021/02

4,000/-+ VAT &gh   

60,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; 4.01 

kpy;ypad;

gpxep (Nkw;F  - kj;jpa) NjePttr>   ,y. 175A,  
fYnjhl;l fl;blk;> ehty tPjp> ENfnfhl. 

Tele:/Fax: 011- 2856421/ 0112856420

18/02/2022
K.g. 10.00

thfdq;fis thliff;fkh;j;Jjy;

25 Kfhikahsh; (ghze;Jiw - n`huz) 

mYtyfj;jpw;F Ntd; xd;W (Dual A/C)> 
nghWg;gjpfhhpf;F (gahfy) f;W} nfg; xd;W> 

KfhikahsUf;F (nj`ptis) Ntd; xd;W 

(Dual A/C)> nghWg;gjpfhhpf;F (nj`ptis) f;W} 

nfg; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;  

xg;ge;j ,y : W-S/P&C/H(11)/DGM/ O&M/2021/94

2,000/-+ VAT xU 

thfdj;jpw;F  
&gh   

5,000/-

,iaGila thfd chpikahsh;fs; gp.x.ep. (Nkw;W-njw;F) mYtyfk;> NjePttr> ,y. 07> mq;Fyhd 

];Nl\d; tPjp> nkhul;Lt.

Tele: 0112224888, Fax  :0112637945

17/02/2022
K.g. 10.00

26 fsdp gpuhe;jpaj;jpYs;s nghWg;gjpfhhpf;F 

(gpafk) f;W} nfg; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;  

xg;ge;j ,y : RSC(W/N)/SS/HIRING/ 
KEL(O&M)/2021/135R

2,000/-+ VAT &gh   

5,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)  mYtyfk;> ,y. 433/4A, 

fNzKy;y tPjp> fltj;ij. 

Tele: 0112922129 Fax: 0112922146

23/02/2022
K.g. 10.00

27 gpxep (Nk/t) mYtyfj;jpw;F Ntd; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;  

xg;ge;j ,y : RSC(W/N)/SS/HIRING/ 
RSC(O&M)/2021/131RR

2,000/-+ VAT &gh   

5,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)  mYtyfk;> ,y. 433/4A, 

fNzKy;y tPjp> fltj;ij. 

Tele: 0112922129 Fax: 0112922146

23/02/2022
K.g. 10.00

28 Kfhikahsh; (fk;g`h) gpuhe;jpak;> 

jpTyg;gpl;ba ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F ngf;Nfh 

Nyhlh; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;  

xg;ge;j ,y : RSC(W/N)/SS/HIRING/ 
GAM(O&M)/2021/130R

6,000/-+ VAT
**

&gh   

6,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)  mYtyfk;> ,y. 433/4A, 

fNzKy;y tPjp> fltj;ij. 

Tele: 0112922129 Fax: 0112922146

23/02/2022
K.g. 10.00

29 fk;g`h Kfhikahsh; mYtyfj;jpw;F 06 

vz;zpf;ifahd Ntd;fis thliff;fkh;j;Jjy;  

xg;ge;j ,y : RSC(W/N)/SS/HIRING/
GAM(O&M)/2022/05

2,000/-+ VAT &gh   

5,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)  mYtyfk;> ,y. 433/4A, 

fNzKy;y tPjp> fltj;ij. 

Tele: 0112922129 Fax: 0112922146

23/02/2022
K.g. 10.00

30 khtj;jfk ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F ,yFuf 

nyhwp xd;W kw;Wk; FUehfy; gpuhe;jpa 

ePh; toq;fy; mYtyfj;jpw;F Ntd; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;  

xg;ge;j ,y : RSC(NW)/O&M/HV/O&M/Kuru-
Mawa/2022/05

2,000/-+ VAT xU 

thfdj;jpw;F  
&gh   

10,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; gpxep (tl Nky;) mYtyfk;> NjePttr> jk;Gy;iy tPjp> 

FUehfy;.

Tele:  037-2221161   Fax  : 037-2230086

15/02/2022
gp.g. 2.00

jaT nra;J PCA 3 gbtj;ijg; ngw;Wf;nfhs;s ,izajsj;jpy; epfo;epiy (online) Clhf fk;gdp gjpthsUld; gjpT nra;J nfhs;sTk;. (“**” vdf; FwpaPL ,lg;gl;l Nfs;tpfSf;F kl;Lk;) gjpT nra;J nfhs;tjw;F gmail 
gad;gLj;j Ntz;Lnkd NkYk; jaTld; njhptpj;Jf; nfhs;sg;gLfpd;wJ.

KbTj; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzk; kw;Wk; tpahghuf; fbjj; jiyg;gpyhd Ntz;LNfhs; fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; 

Nghpy; Nfs;tp Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.

rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; Mtzq;fs; toq;fg;gLk; ,lj;jpNyNa Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

rKfk; je;Js;s Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs;; KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gpaDg;gg;gLk;.

jiyth;> 

Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig.

mwptpj;jy;
2007Mk; Mz;bd; 07Mk; ,yf;f 

fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 9(2) gphptpd; fPo; 

fPNo Fwpg;gplg;gLk; fk;gdp jdJ ngaiu 

khw;wpf;nfhs;tjhf ,j;jhy; mwptpj;jy; 

tpLf;fg;gLfpwJ.

fk;gdpapd; gioa ngaH

nyr;Nrh N`hk; yq;fh (gpiutl;) 

ypkpl;ll;

fk;gdpapd; gjpT ,yf;fk;: PV 126375

gjpT mYtyf Kfthp:

,y. 209/4> a+dpad; gpNs];> nfhOk;G-02

fk;gdpapd; Gjpa ngaH

IBv];vg; N`hk;]; (gpiutl;) 

ypkpl;ll;

rigapd; fl;lisg; gpufhuk;

G.W. nrf;uluP]; & vf;fTd;ld;l;]; 

(gpiutl;) ypkpl;ll;

fk;gdp nrayhsHfs;.

,yq;if murhq;fk;
ePH toq;fy; mikr;R

ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;il Nkk;gLj;Jk; nraw;jpl;lk;
fld; ,y. Cr. 5685-lk kw;Wk; 9255-lk

tpiykD mwptpj;jy;
1.  ,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR murhq;fk; cyf tq;fpapd; rh;tNjr mgptpUj;jp Kftufj;jplkpUe;J ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;il Nkk;gLj;Jk; nraw;jpl;lj;jpw;fhf 

flndhd;iwg; ngw;Ws;sJld; ,;f;fldpd; xU gFjpia gpd;tUk; xg;ge;jq;fSf;F nfhLg;gdthfr; nra;aTs;sJ.

2.  gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;s nraw;jpl;lq;fSf;fhf jifik kw;Wk; jFjp tha;e;j Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfis ngWiff; FOtpd; jtprhsh; 

,j;jhy; miof;fpd;whh;.

xg;ge;jg; ngah; kw;Wk; xg;ge;j 

,yf;fk;

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(&gh)

Njitg;gLk; 

Nfs;tpg; 

gpiz Kwp

jifik Njitg;ghLfs; Mtzq;fs; toq;Fkplk; kw;Wk; 

njhlh;Gnfhs;s Ntz;ba egh;

%lg;gLk; 

jpfjp 

kw;Wk; 

Neuk;

nraw;wpl;lg; ngWiff; FO (Nky;epiy)

Ntiyf; Nfs;tpfs;

fpspnehr;rp khtl;lj;jpy; cUj;jpuGuk; 

efu ePh; toq;fy; jpl;lj;jpd; 

eph;khzk;

xg;ge;j ,y. 

MWS/WaSSIP/Kilinochchi/Urban/ 
NCB/Uruthirapuram/AF/2021/13

&gh 

35,000/-
&gh 

4,896,000/-
C2 my;yJ mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; CIDA epWtdj;jpy; 
ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gj; Jiwapd; gjpT 

kw;Wk; ,yq;if nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshpd; 

1987,d; 3Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; gpufhuk; ,yq;if 

murhq;fj;jpd; rhd;wpjo; kw;Wk; mLj;jLj;j th;j;jkhdp 

mwptpj;jy; kw;Wk; 2018-10-16Mk; jpfjp rpNyhd; nla;yp 

epa+rpy; gpuRukhd gj;jphpif tpsk;guk;

nraw;jpl;l gzpg;ghsh; mYtyfk;>

ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL 

Nkk;gLj;jy; nraw;jpl;lk;>

,y. 230> <.lgps;a+. ngNuuh khtj;ij> 

[_gpyp Ngh];l;> ENfnfhil.

njhiyNgrp/ njhiyefy;: 011-2890943/ 
011-2890941 

2022 khh;r; 

16Mk; jpfjp

K.g. 10.00 

kzpf;F

nkhduhfiy khtl;lj;jpy; 

`gue;jyht kw;Wk; fpuhkpa ePh; 

toq;fy; jpl;lj;jpd; Gduikg;G 

Ntiyfs;

xg;ge;j ,y. MWS/WaSSIP/
Monaragala/NCB/ Sevanagala/RE/
Habaraththawala/2018/27R

&gh 

3,500/-
&gh 

240,000/-
EM 3 my;yJ mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; CIDA 
epWtdj;jpy; kpd;rhuk; kw;Wk; ,ae;jputpay; Jiwapd; 

gjpT kw;Wk; ,yq;if nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshpd; 

1987,d; 3Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; gpufhuk; ,yq;if 

murhq;fj;jpd; rhd;wpjo; kw;Wk; mLj;jLj;j th;j;jkhdp 

mwptpj;jy; kw;Wk; 2018-10-16Mk; jpfjp rpNyhd; nla;yp 

epa+rpy; gpuRukhd gj;jphpif tpsk;guk;

nraw;jpl;l gzpg;ghsh; mYtyfk;>

ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL 

Nkk;gLj;jy; nraw;jpl;lk;>

,y. 230> <.lgps;a+. ngNuuh khtj;ij> 

[_gpyp Ngh];l;> ENfnfhil.

njhiyNgrp/ njhiyefy;: 011-2890943/ 
011-2890941 

2022 

ngg;uthp 

23Mk; jpfjp

e.g. 12.00 

kzpf;F

2022 brk;gh; 22Mk; jpfjpa tpsk;guk; njhlh;ghdJ - gpd;tUk; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjpfs; gpd;tUk; tifapy; ePbf;fg;gl;Ls;sd vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;. 

fpspnehr;rp khtl;lj;jpy; FkhuGuk; efu ePH; toq;fy; jpl;lj;ij eph;khzpj;jy;

xg;ge;j ,y. MWS/WaSSIP/Kilinochchi/Urban/ NCB/Kumarapuram/AF/2021/12
Nfs;tp KbTWj;jg;gLjy;: 2022 ngg;uthp 18Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F

(Nfs;tpg; gpiz Kwpfs; 2022 [_iy 15Mk; jpfjp tiuapy; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk; kw;Wk; 

tpiykDf;fs; 2022 Mf];l; 12Mk; jpfjp tiuapy; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;)

Etnuypah khtl;lj;jpy; epy;jz;lh`pd;d efu  ePh; toq;fy; jpl;lj;jpd; 

GdUj;jhuz Ntiyfs;

xg;ge;j ,y. MWS/WaSSIP/NuwaraEliya/Walapane/ Urban/Nildandahinna/AF/2021/08

Nfs;tp KbTWj;jg;gLjy;: 2022 ngg;uthp 18Mk; jpfjp gp.g. 1.00 kzpf;F

(Nfs;tpg; gpiz Kwpfs; 2022 [_iy 15Mk; jpfjp tiuapy; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk; kw;Wk; 

tpiykDf;fs; 2022 Mf];l; 12Mk; jpfjp tiuapy; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;)

3. nraw;jpl;l gzpg;ghsh; mYtyfj;jpw;F tpz;zg;gjhuhpd; fbjj; jiyg;gpy; Mtzq;fSf;fhd Ntz;LNfhs; fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; Nfs;tp Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.

4. rhjhuz Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.30 kzpf;Fk; gp.g. 3.30 kzpf;Fkpilapy; Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

5.  Mh;tKs;s Nfs;tpjhuh;fs; Nkyjpf tpguq;fis ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL Nkk;ghl;L nraw;jpl;lj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; 

Mtzq;fs; toq;fg;gLkplq;fspy; Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

6. Nfs;tpfis xd;wpy; Neubahff; ifaspf;fyhk; my;yJ gjpTj; jghy; %yk; my;yJ J}jQ;ry; %yk; mDg;gyhk;.

7.  rfy Nfs;tpfSk; rKfkspj;jpUf;Fk; Nfs;tpjhuh;fspd; mjpfhug+h;t gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gp 

mDg;gg;gLk;.

nraw;jpl;lg; gzpg;ghsh;>

ePH; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;il Nkk;gLj;Jk; nraw;jpl;lk;.

ePH; toq;fy; njhlh;ghd mtru miog;GfSf;fhf 1939 vDk; ,ytr ,yf;fk; 24 kzp NeuKk; cq;fSf;fhf nraw;gLk;.

r%f ePh; jpl;lq;fspd; rpf;fy;fSf;F 1914 vDk; vz;izj; njhlh;Gnfhs;sTk;.
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cs;ehl;lYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R

khtl;lr; nrayfk; - nkhduhfiy

ngWif mwptpj;jy;
gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s nghUl;fisf; nfhs;tdT nra;tjw;fhf jifik tha;e;j 

Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfis nkhduhfiy khtl;lr; nrayf ngWiff; 

FOtpd; jiytuhy; 2022 khh;r; khjk; 02Me; jpfjp gp.g. 02.30 kzp tiu Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. 

 ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; gpufhuk; kPsspf;fg;glhj Nfs;tp itg;ig nkhduhfiy khtl;lr; 

nrayfj;jpw;Fr; nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l Nfs;tp khjphpg; gbtj;jpy; jahhpj;J g+uzg;gLj;jpa Nfs;tp 

Mtzq;fis Kj;jpiuf;Fwp nghwpj;J eph;zapf;fg;gl;l jpfjp kw;Wk; Neuj;jpw;F Kd; gpd;tUk; 

Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;GkhW my;yJ cjtp khtl;lr; nrayhshpd; cjjpNahfg+h;t miwapy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spLkhW Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpd;wJ.

 2022-02-07Me; jpfjp Kjy; 2022-03-01Me; jpfjp tiu Nfs;tp khjphpg; gbtq;fis rhjhuz flik 

ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 2.30 tiuahd fhyj;jpy; khtl;lr; nrayf fzf;fply; gphptpy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;;.

 Nfs;tp Mtzq;fis khtl;lr; nrayfj;jpd; cj;jpNahfg+h;t ,izajsj;jpypUe;J (www.monaragala.
dis.lk) rhjhuz flik Neuq;fspy; khtl;lr; nrayfj;jpd; fzf;fply; gphptpy; Nfs;tp Mtzq;fis 

,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

 gpd;tUk; ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;sjd; gpufhuk; ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; gjpT nra;ag;gl;l 

th;j;jf tq;fpnahd;wpy; ~~khtl;lr; nrayhsh;> khtl;lr; nrayfk;> nkhduhfiy|| vDk; Kfthpf;F 

ngw;Wf;nfhz;l nry;YgbahFk; Nfs;tpg; gpiz Kwpnahd;iw Nfs;tpg; gbtq;fSld; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. Fwpj;j ngWkjpia nkhduhfiy khtl;lr; nrayfj;jpw;F nuhf;fg; gzkhfTk; itg;Gr; 

nra;ayhk;.

 Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy; %yk; toq;Feh;;fs; njhpT nra;ag;gLth;.

 jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpg; gbtq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

 Nfs;tpg; gbtq;fs; Nfhug;gl;L Kbtile;j cldLj;J> mjhtJ 2022 khh;r; khjk; 02Mk; jpfjp  gp.g. 

02.30 kzpf;F Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; ,r;re;jh;g;gj;jpy; fye;J nfhs;tjw;F Nfs;tpjhuh; 

my;yJ mtuJ mjpfhug+h;t gpujpepjpf;F ,lkspf;fg;gLk;.

 Nfs;tpg;gbtj;jpd; rfy gf;fq;fSk; Nfs;tpjhuhpdhy; xg;gkplg;gl;L cj;jpNahfg+h;t Kj;jpiu 

nghwpj;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

 mgfPh;j;jpahsh; gl;bay;gLj;jg;gl;lth;fSf;F Nfs;tpfisr; rkh;g;gpf;f KbahJ.

 ,e;j nfhs;tdTf;F ,iaghd tplaq;fs; njhlh;ghd ,Wjpj; jPh;khdk; ngWiff; FOitr; rhh;e;jJ. 

Nkyjpf tpguq;fs; Njitg;gbd; 055-2276067 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; Clhf fzf;fply; 

gphptpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

ml;ltiz

tFjp tiffs; ngWkjp 

(&gh 

kpy;ypad;)

Nfs;tpg; gpiz 

Kwp (2022-06-

28Mk; jpfjp tiu 

nry;Ygbahjy; 

Ntz;Lk;)

toq;Feh;fs; 

gjpT nra;J 

nfhs;s 

Ntz;ba 

epWtdk;

kPsspf;fg; 

glhj 

Nfs;tpf; 

fl;lzk; 

(&gh)

Kjyhk; tFjp - 

tpij tiffs; 

kw;Wk; Vw;Wkjp 

tptrha fd;W 

tiffs;

kQ;rs; tpij 31.57 315>700.00

Vw;Wkjp 

tptrhaj; 

jpizf;fsk;

11>000.00

,Q;rp tpijfs; 20.14 201>400.00 7>000.00

ciwapy; tsHf;fg;gl;l 

kpsFf; fd;Wfs;

11.04 110>400.00 3>850.00

ciwapy; tsHf;fg;gl;l 

fWthf; fd;Wfs;

60.38 603>800.00 15>000.00

ciwapy; tsHf;fg;gl;l 

ntw;wpiyf; fd;Wfs;

1.00 10>000.00 -

ciwapy; tsHf;fg;gl;l 

ghf;Ff; fd;Wfs;

1.00 10>000.00 -

ciwapy; tsHf;fg;gl;l 

Nfhg;gpf; fd;Wfs;

2.00 20>000.00 1>000.00

nkhj;jk; 127.13 1>271>300.00 37>850.00

,uz;lhk; tFjp 

- gotiffs; 

kw;Wk; kuf;fwp 

fd;W tiffs;

ciwapy; tsh;f;fg;gl;l 

xl;L uk;Gl;lhd; fd;Wfs;

22.23 223>300.00

tptrhaj; 

jpizf;fsk;

7>800.00

ciwapy; tsh;f;fg;gl;l 

Njhlk;go fd;Wfs;

44.76 447>600.00 15>500.00

ciwapy; tsh;f;fg;gl;l 

TOM JC khq; fd;Wfs;
24.91 249>100.00 8>700.00

ciwapy; tsh;f;fg;gl;l 

khJsk; fd;Wfs;

19.35 193>500.00 6>750.00

ciwapy; tsh;f;fg;gl;l 

vYkpr;rk;; fd;Wfs;

11.27 112>700.00 3>900.00

md;dhrp nkhnurpad; 4.55 45>500.00 2.250.00

ciwapy; tsh;f;fg;gl;l 

nfha;ahf; fd;Wfs;

1.00 10>000.00 -

ciwapy; tsh;f;fg;gl;l 

Ks; rPj;jh gof;; fd;Wfs;

1.00 10>000.00 -

ciwapy; tsh;f;fg;gl;l 

gg;ghrpf; fd;Wfs;

0.5 5>000.00 -

ciwapy; tsh;f;fg;gl;l 

Jk;g fd;Wfs;

2.3 23>000.00 1>150.00

ciwapy; tsh;f;fg;gl;l 

kuKe;jphpif fd;Wfs;

4.00 40>000.00 ku Ke;jphpif 

$l;Lj;jhgdk;

2>000.00

nkhj;jk; 135.97 1>359>700.00 48>050.00

%d;whk; tFjp ciwapy; tsh;f;fg;gl;l 

njd;dq; fd;Wfs;

60.98 609>800.00 njd;id 

gaph;r; 

nra;ifr; 

rig

15>250.00

ciwapy; tsh;f;fg;gl;l 

,sePh; fd;Wfs;

5.65 56>500.00 1>900.00

nkhj;jk; 66.63 666>300.00 17>150.00

ehd;fhk; tFjp ciwapy; tsh;f;fg;gl;l 

xl;L ,wg;gh;; fd;Wfs;

7.00 70>000.00 ,wg;gh; 

mgptpUj;jpj; 

jpizf;fsk; 

/ ,wg;gh; 
Muha;r;rp 

epWtdk;

3>500.00

nkhj;jk; 7.00 70>000.00 3>500.00

    khtl;lr; nrayhsh;>

    jiyth;>

    ngWiff; FO.

    khtl;lr; nrayfk;>

    nkhduhfiy.

2015k; Mz;L ,yf;fk; 05 Njrpa xslj 

xOq;fikg;G mjpfhu rig jpl;lj;jpd; 131k; gphptpd; 

gbAk; nfsut ePjpkd;wj;jpd; cj;jutpd; gbAk;

nghJ mwptpj;jy;
,y. B9- G4> nrha;rhGu njhlH khb tPL> nkhwl;Lt 
vd;Dk; Kfthpiar; NrHe;j> Rg;gpukzpak; khjt 

Nkdd; Mfpa ehd; ,j;jhy; rfy ,yq;if 

kf;fSf;Fk; mwptpg;gJ tof;F ,yf;fk; 13/22f;F 
mika khspfhfe;j ePjthd; ePjp kd;wj;jhy; 

mDkjp gj;jpuk; ,d;wp gphP nfg; 150 m/g rpd;dj;jpy; 
gphP nfg;ypd; vd;Dk; kUe;ij tpw;gid nra;j 

Fw;wj;jpw;fhf Fw;wk; rhl;lg;gl;L &gh 10000.00 

jz;lg;gzk; nrYj;jpNdd;. vdNt ,t;thW rl;l 

Kiwaw;w nraiy ,dpNky; nra;akhl;Nld; vd;W 

,yq;if kf;fsplk; kd;dpg;G NfhUfpNwd;.

mwptpj;jy;

2007Mk; Mz;bd; 7Mk; 
,yf;f fk;gdpfs; rl;lk; 
9Mk; gphptpd; fPo;> gpd;tUk; 
fk;gdp $l;bizf;fg; 
gl;Ls;snjd mwptpf;fg; 
gLfpd;wJ.

fk;gdpapd; ngaH: 

rP vy; [P vd;l; 
nrhY}\d;]; (gPtPB) 
vy;Bb

gjptpyf;fk;: PV 00251353
gjpT Kfthp: 

,y. 440/B/2> nfhl;Ld;d 
tPjp> gpafk

fk;gdpr; nrayhsH

mwptpj;jy;
2007Mk; Mz;bd; 7Mk; 
,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 
9(2) gphptpd; tpjpfSf;fika 
nfhOk;G-07> N`hh;ld; 
gpNs];> ,y. 60/7 1/1,y; 
jkJ gjpT mYtyfj;ijf; 
nfhz;l ,ANuhgpNud;l;]; 
khh;fbq; (gpiutl;) ypkpl;ll; 
2021 ngg;uthp 25Mk; 
jpfjp mKYf;F tUkhW 
nrhy;yg;gl;l rl;lj;jpd; 
gphpT 8,y; gpufhuk; jdJ 
ngaiu v];dh ,d;[pdpahpq; 
(gpiutl;) ypkpl;ll; vd 
khw;wpf; nfhs;tjhf ,j;jhy; 
mwptpj;jy; tpLf;fg;gLfpwJ.

BDO Nfhh;gNul; Nrh;tpr]; 
(gpiutl;) ypkpl;ll;
fk;gdp nrayhsh;fs;
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