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2022 பபப்ரவரி 15 பெவவவாய்ககிழமை

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021

நல்லாட்சியி் அமைச்சரலா இருந்த 
திகலாம்பரம ஐயலா ச்சய்த திலலுமுலலுகள 
அவரரலாட கூட இருந்த தி்கரலாஜ் ஐயலா புட்டு 
புட்டு மவக்கிறலார்.....

உ்ப ச்சய்க விடயதம்த ர்பலா் கல 
வீடுகள் எண்டு ச்சலாலலி கலாதது் ்பறக்குற 
கூமர வீடுகமள கட்டி ்சனத்த ஏைலாததின-
ம்தயும தி்கர் ஐயலா ச்சலால் வரணும...???

விக்கல் வீராச்ாமி

லோரன்ஸ்  
செல்வநாயகம் 

எரிச�ாரு-
ளுக்கு விதிக்கப்-

�ட்டுள்ள ்வரி ச�ாடர்பில 
நி்வாரணம் ்வழங்கு�ல 

லோரன்ஸ்        
செல்வநாயகம்

இந்திய ச்வளி-
வி்வகார அமைசெர் 
கோநிதி செயெங்கர் 
எதிர்்வரும் 
ைார்ச 

பிம்ஸ்டெக் மாநாடு 
இமமுறை இலஙறகையில்

வரி நிவாரணமா
விறல அதிகைரிப்ா?  

கிண்ணியா பிரல�ெ செயோ்ளர் பிரிவுக்குட்-
�ட்ட �னிசெங்கு்ளம், செம்பிலைாட்மட கிராைங்களுக்குள லநற்று 
முன்தினம் (13) இரவு புகுந்� காட்டு யாமனகள �ே லெ�ங்கம்ள 
ஏற்�டுத்தியுள்ளன.  சுைார் 6 – 7 யாமனகள ஊருக்குள 
புகுந்து �ேெரக்கு (சிலேமைக்) கமடமயயும், இரண்டு 

கிண்ணியவா 
கி்ரவாைங்களில் இ்ரவு ெமபவம 

�ற்ெையம் ெந்ம�யில சீசைந்திற்கான �ட்டுப் -
�ாடு முடிவுக்குக் சகாண்டு ்வரப்�ட்டுள்ளது. 
அல�ல�ால, லகாதுமை ைா ல�ான்ை ச�ாருட்-
களுக்கான �ட்டுப்�ாடு விமரவில நீக்கப்�டும் 
என்று துமைமுகங்கள ைற்றும் கப்�ற் -
துமை அமைசெர் லராஹித்� 

சீ்மந்துக்கைான தட்டுப்ாடு 
முடிவுக்கு ்கைாண்டுவரப்ட்டெது  

லோரன்ஸ் செல்வநாயகம்  

ஊழியர் லெைோ� நிதியிலிருந்து ்வரி அைவிடு்வது ச�ாடர்பில 
�லல்வறு ெர்சமெகள எழுந்துள்ள நிமேயில அது ச�ாடர்பில 
லநற்று அமைசெரம்வயில முக்கிய க்வனம் செலுத்�ப்�ட்டுள்ள�ா -
கத் ச�ரிவிக்கப்�டுகிைது.  

லைற்�டி வி்வகாரம் ச�ாடர்பில �ாராளுைன்ைத்திலும் ச்வளி -
யிலும் ெர்சமெக்குரிய வி்வா�ங்கள நமடச�ற்று ்வரும் 
நிமேயில அரொங்கத்தில அங்கம் ்வகிக்கும் கட்சிக்ளான 

EPF வரி அைவீடு 
்தாடெர்ான விவகைாரம 

லோரன்ஸ் செல்வநாயகம்  

நாட்டுக்கு இைக்குைதி செய-
யப்�ட்டுள்ள அத்தியா்வசியப் 
ச�ாருட்கள உள்ளடங்கிய 2300 
சகாளகேன்கள சகாழும்பு 
துமைமுகத்தில விடுவிக்கப்�-
டாைல ல�ங்கிக் கிடப் -

��ாக அத்தியா்வசிய ச�ாருட்கள இைக்குைதியா்ளர்கள 

2300 ்கைாளகைலனகைள 
துறைமுகைத்தில் ததக்கைம

லோரன்ஸ் செல்வநாயகம்  

உக்லரனில நிேவும் சநருக்கடியான சூழ்நிமேமயயடுத்து அங்கு 
்வசிக்கும் இேங்மகயர்கள ச�ாடர்பில ச�ாடர்சசியான அ்வ�ா -
னத்ம� செலுத்தி ்வரு்வ�ாக ச்வளிநாட்டு அமைசசு ச�ரிவித் -
துள்ளது.  

அல�ல்வம்ள, அ்வெர நிமேமைகள ஏற்�டுைானால 
அ்வர்கம்ள அங்கிருந்து ச்வளிலயற்று்வ�ற்கான

இேங்மக மின்ொர ெம�க்கு லநரடியாக எரிச�ாரும்ள ச�ற்றுக் 
சகாள்வ�ற்காக இந்திய அரொங்கம் ைற்றும் IOC உடன் இேங்மக 
மின்ொர ெம� இரு சுற்று ல�சசு்வார்த்ம�மய முன்சனடுத்துள்ள-
�ாக மின்ொர ெம�யின் ல�சொ்ளரும் பிரதிப் ச�ாது முகாமையா-
்ளருைான ஏ.ஆர். ந்வைணி குறிப்பிட்டார்.  

எவ்வாைாயினும், இந்� ல�சசு்வார்ம� நிமை்வமடந்�ா-
லும் இந்தியாவின் முடிவிற்காக காத்திருப்��ாகவும் 

மின்ார ்ற்க்கு 
இந்தியாவிலிருந்து   
எரி்்ாருள ்்ைல்   

இேங்மக கடற்�மட-
யால மகது செயயப்�ட்ட 
41 �மிழக மீன்வர்கம்ளயும்  
விடுவிக்க நட்வடிக்மக 
எடுக்க ல்வண்டும் என்று 
பிர�ைர்  லைாடிக்கு மு�ல்வர்  
மு.க.ஸ்டாலின் லகாரிக்மக 
விடுத்துள்ளார்.  

இதுகுறித்து 

இலங்கையில் ்கைது செய்யப்பட்டுள்ள

ஷம்ஸ் �ாஹிம் 

பிர�ே ைா�ாந்� ்வணிக ைற்றும் செயதி இ�ழான உேக ்வ்ளர்சசி 
ைன்ை இ�ழ், ஓைான் சுல�ாலனற்றுக்கான இேங்மகத் 
தூது்வர் அமீர் அஜ்வத்ம� இராெ�ந்திரம் ைற்றும்

இ்ரவாஜதந்தி்ரம, இருத்ரபபு உறவு;

அமீர் அஜவத் ததர்ந்பதடுபபு 

எரிச�ாருளின் விமேமய அதிகரிப்�து 
குறித்து இது்வமரயில எவவி� தீர்ைானமும் எடுக்-
கப்�டவிலமே. எரிச�ாருள விமே சூத்திரம் 
ச�ாடர்பிோன அமைசெரம்வ �த்திரம் அடுத்� 
அமைசெரம்வ கூட்டத்தில ெைர்ப்பிக்கப்-
�டும் என ்வலுெக்தி அமைசெர் 

எரிபபவாருள் விமல அதி்கரிபபவா? 

லோரன்ஸ் செல்வநாயகம்  

இந்தியாவிடமிருந்து நிதி உ�விமயப் ச�ற்றுக்சகாளளும் 
்வமகயில மகசொத்ம� லைற்சகாள்வ�ற்காக நிதியமைசெர் 
�சில ராெ�க் ஷ விமரவில இந்தியாவுக்கான விெயசைான்மை 
லைற்சகாள்ளவுள்ள�ாக ச்வளிநாட்டமைசெர் ஜீ.எல. பீரிஸ் 
ச�ரிவித்துள்ளார்.   

அ�ற்கிணங்க ஒரு மிலலியன் சடாேர் நிதிமய

உணவுபபபவாருள், ைருந்துவம்க ப்கவாள்வனவுககு 

ஷம்ஸ் �ாஹிம் 

 ச�ாமேக்காட்சி ஊடகவி-
யோ்ளர் ெமுதித்� ெைரவிக்ர-
ைவின் வீட்டின் மீது நடத்�ப்-
�ட்ட �ாக்கு�ல ச�ாடர்�ான 
விொரமணகம்ள துரி�ப்�-
டுத்துைாறு ஊடகத்துமை 
அமைசெர் டேஸ் அழகப்-

ச�ருை, ச�ாலிஸ் ைா அதி� -
ருக்கு �ணிப்புமர விடுத்துள -
்ளார்.   

இந்� நிமேயில கலகிஸ்்ஸ 
பிரிவுக்கு ச�ாறுப்�ான 
சிலரஷட ச�ாலிஸ் அத்தி -
யட்ெகரின் லைற்�ார் -
ம்வயின் கீழ் மூன்று 

ஊடகவியலாளர் சமுதித்த வீடு மீது ்தாக்கு்தல்;

உேக அமைதி என்�து 
்வன்முமையற்ை உேகிற் -
கான அபிப்பிராயம் என 
'உேக அமைதி ைாநாடு 
2022'   (சகாரிய தீ�கற்�த் -
தின் அமைதிக்கான ைாநாடு) 
ெனிக்கிழமை (12) உமர -
யாற்றிய பிர�ைரின் �ாரியார் 

ஷிரந்தி விக்கிரைசிங்க ராெ-
�க் ஷ ச�ரிவித்�ார்.  

உேக்ளாவிய அமைதி ெம் -
லை்ளனத்தின் அமழப்பிற்கு 
ஏற்� காசணாளி ச�ாழில -
நுட்�ம் ஊடாக ச�ன்சகாரி -
யாவின் சிலயாலில 
நமடச�றும் 

வனமுறையறை உலகுக்கைான 
அபிபபிராயதம உலகை அறமதி

ஷம்ஸ் �ாஹிம்  

 செனீ்வா ைாநாட்டில நீதி கிமடக்கும் 
என்ை ச�ரும் நம்பிக்மகயுடன் அதில 
கேந்து சகாள்வ�ாக ச்வளிவி்வகார 

அமைசெர் ல�ராசிரியர் ஜீ.எல 
பீரிஸ் ச�ரிவித்�ார்., இேங் -

மகயுடன் நட்புைவுடன் செயல-
�டும் ெர்்வல�ெ நாடுகளுடன் 
இமணந்து �ணியாற்ை எப்ல�ா -
தும் �யாராக உள்ள�ாகவும் அ்வர் 
குறிப்பிட்டார்.  

செனீ்வா ைனி� உரிமைகள 
ல�ரம்வயின் 49்வது அைர்வு 
ச�ப்ர்வரி 28ஆம் திகதி 
ஆரம்�ைாகவுள்ளது. ைனி� 

உரிமைகள உயர்ஸ்�ானிகர் மிசெல 
ச�ெேட் இேங்மக ச�ாடர்�ான எழுத்-
துமூே அறிக்மகமய ெைர்ப் -
பிக்க இருக்கிைார். 

ஜெனீவாவில் நீதி கிட்டும 
என்பதில் எமககு உறுதி

சிலரஷட ஊடகவியோ்ளர் ெமுதித்� ெைரவிக் -
ரைவின் வீட்டின் மீது லநற்று (14) காமே இனந் -
ச�ரியா� குழுவினர் �ாக்கு�ல லைற்சகாண் -
டுள்ளனர்.   

லநற்று அதிகாமே 2.10 ைணிய்ளவில பிலி -
யந்�மே லகம்பிரிட்ஜ லகார்ட் வீட்டுத் ச�ாகு -
திக்கு பிரல்வசித்� நான்கு ல�ர் சகாண்ட குழு -
வினர் இந்�த் �ாக்கு�மே நடத்தியுள்ள�ாக 
ஊடகவியோ்ளர் ெமுதிரெ� ெைரவிக்ரை ச�ரி -
வித்�ார்.  

ச்வளம்ள சிற்றூர்ந்ச�ான்றில ்வந்� குழுவி-
னர், குடியிருப்பின் பிர�ான நுமழ்வாயிமே �ே-
்வந்�ைாக திைந்து, அங்கிருந்� �ாதுகாப்பு உத்தி-
லயாகத்�மர துப்�ாக்கிமய காட்டி மிரட்டிய�ாக 
லநரில கண்ட ொட்சியத்தின் அடிப்�-
மடயில ச�ரிய்வந்துள்ளது.  �ாக்கு�ல 

இந்தியாவிடெமிருந்து தமலும 
ஒரு பில்லியன ்டொலர கைடெனுதவி   
நிதியமைசெர் பசில் விம்ரவில் இந்தியவா பயணம

துரித வி்ாரறண நடெத்துமாறு 
IGP க்கு அறமச்ர டெல்ஸ ்ணிபபு   ப்கவாரிய அமைதிக்கவான ைவாநவாட்டில் ஷி்ரந்தி உம்ர 

விறல சூத்திர ்த்திரம 
அடுத்த அறமச்ரறவயில்!  
அமைசெர் உதய ்கமைன்பில பதரிவிபபு 

அமைசெ்ரமவயில் விரிவவா்க ஆ்ரவாய்வு  பஜய்ெங்கர் அடுத்த 
ைவாதம வருகிறவார்

CPC நிதியமைசசிடம 
த்கவாரிகம்க

31 தமிழகை மீனவறர விடுவிக்கை 
நடெவடிக்றகை எடுக்கைவும  
பி்ரதைர் தைவாடிககு ஸடவாலின் அவெ்ர த்கவாரிகம்க

2021இல் சிைந்த ந்ராகை 
ஓமான தூதுவர 

உக்தரனில் இலஙறகையர
்தாடெரபில் அவதானம   
பவளிவிவ்கவா்ர அமைசசு பதரிவிபபு  அமைசெர் த்ரவாஹித்த அதபகுணவர்தன 

விம்ரவவா்க விடுவிக்க நிதியமைசசு ஏறபவாடு   

ஊருக்குள புகுந்த யாறன;  
கைறடெ, வீடுகைறை தாக்கி த்தம  

ஆய்வு ஒனறு உறுதி ்்ய்தது 

உலகில் 41 க�ோடி 
கேருக்கு க�ோவிட்

�ோலி க�ோட்்டை பீரங்கி�ள்   
சுற்றுலோ ேயணி�ளோல் கேதம்

்ல மாதிரி பீரஙகிகைள ்நாருஙகிய நிறலயில்

O/L சித்திய்டையோத 
மோணவர�ளுக்கும் 
அரே கவ்லவோய்ப்பு 
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மோநோட்டில் கேரு நம்பிக்்�யுடைன் �லந்து க�ோள்கவோம் 

இலஙம்கயின் நட்பு 
நவாடு்களுடன் இமணந்து 
பணியவாறற எபதபவாதுதை 

நவாம தயவா்ரவா்க உள்தளவாம 

06
06

ஊடை�வியலோளர ேமுதித்த    
வீட்டின் மீது தோக்குதல்  
இனந்்தரியாத குழுவினரால் அதிகைாறல ்ம்வம
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இலங்கையின் முன்்னணியில் உள்ள பல்்வ்கைப்-
பட்ட கூடடு நிறு்வ்னஙகைளில் ஒன்்றா்ன DIMO, ஜேர்மன் 
த�றாழில்நுடப புத�றாககை கைண்டுபிடிப்பறா்ளரும் மின் 
தூககி (Mobility) தீரவுகை்்ள ்வழஙகு்வதில் உலகை்ளறா -
விய முன்்னணி நிறு்வ்னமு்மறா்ன (முன்்னர thyssenkrupp 
Elevator எ்ன அறியப்படும்)  TK Elevator நிறு்வ்னததி-
்னறால், 2021ஆம் ஆண்டிறகைறா்ன சி்ந� உலகை்ளறாவிய விநி -
ஜயறாகைஸ�ரறாகை அஙகீகைரிககைப்படடுள்ளது.

விறப்்ன ்மறறும் 24 ்மணிஜேர ஜே்்வகைளுககைறா்ன 
உலகைத �ரம் ்வறாயந� குழு்்வ நிறுவியுள்ள்்மககைறாகை-
வும், குறுகிய கைறாலததிறகுள ேந்�ப் பங்கை இரு இலக-
கைஙகை்ளறாகை உயரததிய்்மககைறாகைவும், குறிப்பறாகை பிரறாந-
தியததிலுள்ள இரண்டு ேர்வஜ�ே வி்மறா்ன நி்லயத 
திட்டஙகை்்ளப் தபறறுள்ள்்மககைறாகைவும் DIMO நிறு்வ-
்னததிறகு இந� ்மதிப்புமிககை தகைௌர்வம் ்வழஙகைப்பட-
டுள்ளது. DIMO வின் ேமீபததிய த்வளிேறாடடு திட்ட-

்மறா்ன ்மறா்லதீவில் உள்ள Velana ேர்வஜ�ே 
வி்மறா்ன நி்லயம் இதில் ஒன்்றாகும். இதில் 
41 TKE மின் தூககிகைள, எஸகைஜலட்டரகைள, 
ேகைரும் ே்்டபறா்�கைளின் விநிஜயறாகைம், 
நிறு்வல், பரறா்மரித�ல் ஆகிய்ன அ்டஙகுகின்-
்்ன. இலங்கையில் உள்ள பண்்டறாரேறாயககை 
ேர்வஜ�ே வி்மறா்ன நி்லயததின் (Terminal 
1) பயணிகைள மு்்னயக கைட்ட்டததில் 
உள்ள இ்ட்மறாற்ப்பட்ட குடி்வரவுப் பகுதி 
திட்ட்மறா்னது, TKE இ்னறால் அஙகீகைரிககைப்-
பட்ட ்மற்்ய திட்ட்மறாகும். TKE மின் 
தூககிகை்்ள விநிஜயறாகித�ல், நிறுவு�ல், 
ஜேறா�்்ன தேய�ல், இயககு�ல் ஆகிய்ன 
இதில் உள்ள்டஙகுகின்்்ன.

டிஜிட்டல் மு்்யில் �்னது தேயதி்யப் 
பரப்பி ்வரும் ஆயுள கைறாப்புறுதி �்ல்்ம 
நிறு்வ்னம்  'ேறான் ்வ்ரயும் என் கை்னறா் என்் 
�்லப்பில்; த்வறறிப் ப்்டப்புககை்்ள 
ே்மரப்பிககும் 3 த்வவஜ்வறு ்வயதுப் பிரிவு-
கை்்ளச் ஜேரந� 312 சிறு்வரகைளுககு த்வகு்ம-
திகை்்ள ்வழஙகைவுள்ளது.

�்னது கைறாப்புறுதி �றாரரகைளின் ்வறாழக்கை 
இலககுகை்்ள அ்்டயச் தேய்வதில் பஙகை-
ளிப்புச் தேயது ்வரும் ஒரு நிறு்வ்னம் என்் 
்வ்கையில் தேலிஙஜகைறா ்லஃப் 2022ம் 
்வரு்டததுககைறா்ன �்னது ஆயுள கைறாப்புறுதி 
்வறாரத்� தபப்ர்வரி 11 மு�ல் 17 ்வ்ர 
அனுஷ்டிககும் ்வ்கையில் ேறாடு முழு்வதும் 
சிறு்வரகைளுககு ்மததியில் ஓவியம் ்மறறும் 
கைடடு்ரப் ஜபறாடடிகை்்ள ே்டத�வுள்ளது.

 ேறாடு �ழுவிய ஓவிய ்மறறும் கைடடு்ரப் 
ஜபறாடடி  'ேறான் ்வ்ரயும் என் கை்னறா" என்் 
�்லப்பில்;இ்டம்தப்வுள்ளது. 

‘எ்னது ேறா்்ளய இலடசியம்;’ எனும் 
த�றானிப் தபறாரு்்ள அது தகைறாண்டிருக -
கும். ஆயுள கைறாப்புறுதியின் முககியதது -
்வம் பறறி தபறாது ்மககை்்ள அறிவூடடும் 
்வ்கையில் இந�ப் ஜபறாடடிகைள ்வடி்வ -

்்மககைப்படடுள்ள்ன. ேறான்கு ்வயதுககும் 
15 ்வயதுககும் இ்்டப்பட்ட சிறு்வரகைள 
்மததியில் மூன்று பிரிவுகைளில் இந�ப் 
ஜபறாடடிகைள இ்டம்தபறும். பஙகு பற -
றுஜ்வறார �்மது ஓவியஙகை்்ள அல்லது 
கைடடு்ரகை்்ள சிஙகை்ளம், �மிழ அல்லது 
ஆஙகில த்மறாழியில் ‘சிஹி்ன சிதது்வம்’ 
இ்ைய �்ளத்� பயன்படுததி அனுப்பி 
்்வககைலறாம். 

அல்லது தபப்ர்வரி 1ககும் 15ககும் 
இ்்டப்பட்ட கைறாலப்பகுதியில் �்மககு 
மிகைவும் அருகில் உள்ள ஒரு தேலிஙஜகைறா 
்லஃப் கி்்ள அலு்வலகைததில் ஒப்ப -
்்டககைலறாம். ஒரு ்வயதுப் பிரி்்வச் 
ஜேரந� ஒரு்வர ஒரு ப்்டப்்ப ்மடடுஜ்ம 
ே்மரப்பிகலறாம். 

்வயதுப் பிரிவுகைள 4 ்வயதுககும் 7 ்வய -
துககும் இ்்டப்பட்ட பிரிவு, 8 ்வயதுககும் 
11 ்வயதுககும் இ்்டப்பட்டப் பிரிவு, 12 
்வயதுககும் 15 ்வயதுககும் இ்்டப்பட்ட 
பிரிவு எ்ன அ்்மநதிருககும். 

ஓவியப் ஜபறாடடி ேகைலருககும் அ்்மயும். 
ஜ்மறகுறிப்பிட்ட ்வயதுப் பிரிவுகைளில் 
்வயது கூடிய இரு பிரிவு சிறு்வரகைளி்டம் 

இருநது ்மடடுஜ்ம கைடடு்ரகைள ஏறறுக 
தகைறாள்ளப்படும்.  'ேறான் ்வ்ரயும் எ்ன 
கை்னறா' ஓவிய ்மறறும் கைடடு்ரப் ஜபறாடடி 
த்மறாழி்வறாரியறாகை ஒவத்வறாரு பிரிவுககும் 
மு�ல் பரிேறாகை 30 ஆயிரம் ரூபறா பைப்ப -
ரி்ேயும், இரண்்டறாம் பரிேறாகை 20 ஆயிரம் 
ரூபறா்்வயும் மூன்்றாம் பரிேறாகை பத�றாயி -
ரம் ரூபறா்்வயும் ்வழஙகும். 

இ்வறறுககு ஜ்மலதிகை்மறாகை 225 சிறு்வர 
கை்லஞரகைளுககு ்மறா்வட்ட ரீதியறா்ன பரி -
சுகைளும், ஆறு�ல் பரிசுகைளும் பிரததிஜய -
கை்மறா்ன சி்ந� ஓவியம் ்மறறும் கைடடு்ரகை -
ளுககைறாகை ்வழஙகைப்படும்.

செலிங்கோ லைஃப் 15வது ‘ஆயுள் கோப்புறுதி வோரதலதை’

முன்னிட்டு ஓவியம் மற்றும் கட்டுலரப் ்�ோட்டி

யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ ்வழஙகும் ஸ்மறாரட 
்லஃவ உ்டன்்வறாடிக்கையறா்ளரகைள �்மது 
த்வறறிகைர்மறா்ன ்வறாழக்கைககைறாகை மு�லீடு-
கை்்ள ஜ்மறதகைறாள்ள முடியும். ஸ்மறாரட-
்லஃவ இ்னறால் 3, 5 அல்லது 7 ்வரு்டஙகைள 
எனும் குறுஙகைறாலப்பகுதிககு கைடடுப்பைம் 
தேலுததி, 40 ்வரு்டஙகைள்வ்ர த�றா்டரச்சி-
யறா்ன பறாதுகைறாப்்ப அனுபவிககை முடியும்.

ஸ்மறாரட்லஃவ இ்னறால் உஙகைளின்-
்வறாழக்கைககைறா்ன பறாதுகைறாப்்பயும் மு�-
லீடடு இலககுகை்்ளயும் குறுஙகைறால அடிப்ப-
்்டயிலறா்ன மு�லீடடுககைறாலததில் எயது்வ�றகு 
உ�வியறாகை அ்்மநதிருப்பது்டன், உஙகைளின் 
அன்புககுரிய்வரகைளுககு நீண்்டகைறால பறாதுகைறாப்-
்பயும், முதிரச்சியின் ஜபறாது கை்வரச்சிகைர்மறா்ன 
்வரு்மதி்யயும்்வழஙகும். �றஜபறாது நிலவும் 
கு்்ந� ்வடடிவீ�ஙகைளு்ட்னறா்ன சூழநி்ல -
யில், ஸ்மறாரட்லஃவ என்பது நி்லயறா்ன 
மு�லீடடு தீர்வறாகை அ்்மநதிருககும்.

விபததுஅனுகூலஙகைள, அஙகைவீ்ன அனு -
கூலஙகைள ்மறறும் தெல்த 360 அ்டஙகைலறாகை 
சுகைறா�றார கைறாப்பீடடு அனுகூலஙகை்்ளப் தபற-
று்வறாடிக்கையறா்ளரகைள �்மது பறாதுகைறாப்பு அனு-
கூலஙகை்்ள ஜ்மம்படுததிக தகைறாள்ளமுடியும். 
தெல்த 360 இ்னறால் கைறாப்புறுதி�றாரரின் ்வறாழக-
்கைதது்ை, பிள்்ளகைள ்மறறும் தபற-

ஜ்றாரகைள எ்னமூன்று �்லமு்்யி்னருககு 
அனுகூலஙகைள ்வழஙகைப்படுகின்்து. முழுக 
குடும்பததின் சுகைறா�றார ஜ�்்வகை்்ளயும் 
நி்வரததி தேய்வ�றகு ஒற்்த தீர்வறாகை 
அ்்மநதிருப்பது்டன், ்்வததியேறா்லக கைட -
்டைஙகைள, ேததிரசிகிச்்ே, ்மருநதுப்தபறாருட -
கைள, பிரே்வஜே்்வகைள, ்்வததிய நிபுைரகைள, 
பல்்்வததியம் ்மறறும் மூககுககைண்ைறாடி 
ஜே்்வகைள ஜபறான்்்வறறுககு பரந�்ளவு கைறாப்-
பீட்்ட ்வழஙகுகின்்து.

கைறாப்புறுதி �்வ்ை நி்்வில் கை்வரச்சிகைர-
்மறா்ன ்வரு்மதியு்டன், ஸ்மறாரட்லஃவ என்பது 
குறுஙகைறால அல்லது நீண்்டகைறால ஜேமிப்பு இலக-
குகை்்ள நி்வரததிதேயது தகைறாள்வ�றகைறா்ன சி்ந� 
மு�லீடடு ்மறறும் பறாதுகைறாப்பு தீர்வறாகை அ்்மநதி-
ருககும்.

யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் வழங்கும்
ஸ்்மார்ட் லைஃவ் உடன்குறுங்்மாை முதலீடு

ப�வாவிட்-19 ப�வாற்றுப ெ்ரவலுக்கு எதி்ரவா� சு�வா�வா்ரப ெ்ரவாைரிபபுத்துமை பெயலவாற்றுவ�ற்கு உ�வி�மை வழங்கும் ப�வாடர்ச்சியவான முயற்-
சி�ளின் அங்�ைவா�,  SLT-MOBITEL, மூன்றுMulti Para Monitors�மை ெலபிட்டிய ஆ�வா்ரமவத்தியெவாமலக்கு அணமையில் அன்ெளிப-
புச் பெய்திருந�து. ெலபிட்டிய ஆ�வா்ரமவத்தியெவாமலயின் ெணிபெவாைர் மவத்தியர். க�. கெவாை்ரத்னவிடம் இந�ெவா�னத்ம�SLT-MOBITEL 
அதி�வாரி�ள் ம�யளித்திருந�னர்.  முன்பு இநநிறுவனத்தினவால் ஐநது PCR இயநதி்ரங்�ள் நவாடுமுழுவம�யும் கெர்ந� முன்னணி பெவாது-
மவத்தியெவாமல�ளுக்கு நன்ப�வாமடயவா� வழங்�பெட்டிருந�ன.

உை்ளமாவிய விநியயமா்ஸ்தரமா் DIMO லவ
அங்கீ்ரித்துளள உை்ப் பு்ழ் பெற்ற TK Elevator

உக்ரன் எல்்லயில் ப�ற்ம் 
அதிகைரிததிருககும் நி்லயில் ரஷ்யறா 
்மறறும் ஐஜரறாப்பிய பறாதுகைறாப்பு 
த�றா்டரபறா்ன முககிய உறுப்பு ேறாடுகை-
ளுககு உக்ரன் ஜபச்சு்வறாரத்�ககு 
அ்ழப்பு விடுததுள்ளது. 

துருப்புகைள குவிககைப்படு்வது 
பறறி உததிஜயறாகைபூர்வ்மறாகை வி்ளக -
கைம் ஜகைறாரப்பட்டஜபறாதும் அ�்்ன 
ரஷ்யறா தபறாருடபடுத�வில்்ல 
என்று உக்ரன் த்வளியு்வு அ்்மச்-
ேர டிமிடஜரறா குஜலபறா த�ரிவிததுள-
்ளறார. 

இநநி்லயில் அடுத� கைட்ட்மறாகை 
ரஷ்யறாவின் திட்டஙகைள பறறிய 
த்வளிப்ப்்ட �ன்்்மககைறாகை 48 
்மணி ஜேரததிறகுள ஜபச்சு்வறாரத-
்�ககு ஜகைறாரப்படடிருப்ப�றாகை அ்வர 
த�ரிவித�றார. 

உக்ரன் எல்்ல்ய ஒடடி 
ரஷ்யறா சு்மறார 100,000 ப்்டகை்்ள 
குவிததிருந�ஜபறாதும் உக்ரன் 
மீது �றாககு�ல் த�றாடுககும் திட்டம் 
இல்்ல என்று அது த�றா்டரநது 
்மறுதது ்வருகி்து.   

எனினும் ரஷ்யறா எந� ஜேரததி -
லும் ்வறான் �றாககு�ல்கை்்ள ஆரம்-
பிககைலறாம் என்று அத்மரிககைறா த�ரி-

விததுள்ளது. பல ்டேன் 
ேறாடுகைள உக்ரனில் 
இருககும் �்மது ேறாடடு 
்மககை்்ள அஙகிருநது 
த்வளிஜயறும்படி அறிவி-
றுததுள்ள்ன.  

இநநி்லயில் ப�ற் 
சூழ்ல �னிககும் இரறா -
ே�நதிர முயறசிகைள தீவி -
ரப்படுத�ப்படடுள்ள்ன. 

உக்ரன் ே்னறாதிபதி தேலன்ஸ -
கி்ய �்லேகைர கீவவில் தேர்மன் 
ஆடசிதது்்த �்ல்வர ஓலறாப் 
ஸகைறால்ஸ ஜேறறு ேநதிதது ஜபச்சு-
்வறாரத்� ே்டததி்னறார. ஜ்மலும், 
அ்வர இன்று தேவ்வறாயககிழ்்ம 
ரஷ்ய ே்னறாதிபதி வி்ளறாடிமிர புடினு -
்டன் த்மறாஸஜகைறாவில் ேநதிப்பு ே்டத� 
உள்ளறார.

ஏஞேலறா த்மரகைலி்டமிருநது தேர -
்மனியின் �்ல்்மப் தபறாறுப்்ப 
�்னது கைடடுப்பறாடடுககுள தகைறாண்டு 
்வநதுள்ள ஓலறாப் ஸகைறால்ஸ, எவவி� 
ப்்டதயடுப்்ப நிகைழததி்னறாலும், 
ரஷ்யறா தீவிர்மறா்ன தபறாரு்ளறா�றார 
வி்்ளவுகை்்ள ேநதிககை ஜேரிடும் 
எ்ன எச்ேரிததுள்ளறார. இ�ன்மூலம், 
அ்வர ்மற் ஜ்மறகு ேறாடுகைள ்மறறும் 
ஜேடஜ்டறா இரறாணு்வ கூட்டணியின் 
உறுப்பு ேறாடுகைளின் கைருததுகை்்ளஜய 
எதிதரறாலிததுள்ளறார.

இ�றகி்்டயில், 'ஜபறாரின் விளிம் -
பிலிருநது' ரஷ்யறா்்வ திருப்பி 
அ்ழதது்வர ஐஜரறாப்பறா முழு்வதும் 
புதிய இரறாே�நதிர ஜபச்சு்வறாரத்�-
கை்்ள ஜ்மறதகைறாள்ள பிரிட்டன் பிர-
�்மர தபறாரிஸ ஜேறான்ேன் திட்டமிட-
டுள்ளறார.

48 மணி நேரத்திற்குள் ரஷ்யாவுடனயான 
நேச்சுவயாரத்்தைக்கு உக்்ரன் அ்ைப்பு

பறாகிஸ�றானில் ்ம�நிந�்்ன த�றா்டரபறா்ன ்வன்மு்் -
யின் த�றா்டரச்சியறாகை, புனி� குரஆனின் பககைஙகை்்ள 
எரித� குற்ச்ேறாடடில் ்மததிய பறாகிஸ�றானில் கும்பல் 
ஒன்்றால் ஒரு்வர அடிததுக தகைறால்லப்படடுள்ளறார. 

பஞேறாப் ்மறாகைறாைததில் கை்டந� ேனிககிழ்்ம இ்டம்-
தபற் இந� ேம்ப்வதது்டன் த�றா்டரபுபட்ட 80ககும் அதி-
கை்மறாஜ்னறா்ர தபறாலிஸறார ்கைது தேயதுள்ள்னர. 

தபறாலிஸ �டுப்புககைறா்வலில் இருந� ஆ்ட்வ்ரஜய 
கும்பல் த்வளிஜய எடுதது தகைறா்ல தேயதிருப்ப�றாகை அங -
கிருநது ்வரும் தேயதிகைள த�ரிவிககின்்்ன. அ்வரது உ்டல் 
குடும்பததி்னரி்டம் ்கையளிககைப்பட்ட நி்லயில் கை்டந� 
ஞறாயிறறுககிழ்்ம இறுதிக கிரி்ய ே்்டதபற்து. 

இது த�றா்டரபில் முழு்்மயறாகை ேட்டரீதியறா்ன ே்ட்வ-
டிக்கை எடுககைப்படும் என்றும் அந� ஆ்ட்வ்ர பறாதுகைறாக -
கைத �்வறியது பறறி தபறாலிஸறாரி்டம் விேறார்ை ே்டத-
�ப்படும் என்றும் பறாகிஸ�றான் பிர�்மர இம்ரறான் கைறான் 
த�ரிவிததுள்ளறார. 

�்னது 40 ்வயதுகைளில் இருககும் அந� ஆ்ட்வர ்மரததில் 
கைட்டப்படடு சுய நி்்னவு அற் நி்லயில் கைறாைப்பட -

்ட�றாகை மு்னவ்வர ெு்ஸன் என்் தபறாலிஸ அதிகைறாரி 
குறிப்பிடடுள்ளறார. 

'�டிகைள, ஜகைறா்டறாரிகைள ்மறறும் இரும்புக கைம்பிகைளு்டன் 
இருந� கிரறா்மததி்னர அ்வ்ரக தகைறான்று அ்வரது உ்ட்ல 
்மரம் ஒன்றில் த�றாஙகைவிட்ட்னர' என்று அ்வர ஜ்மலும் 
த�ரிவித�றார. 

தகைறால்லப்பட்ட ேபர கை்டந� 15 ஆண்டுகை்ளறாகை 
்ம்னநி்ல பறாதிககைப்படடு இருந��றாகை ேம்ப்வம் ே்டந� 
கைறா்வல்நி்லய �்ல்்ம அதிகைறாரி மு்ன்வர குஜேறார ஏ.பீ 
தேயதி முகை்்மயி்டம் த�ரிவிததுள்ளறார.

இஜ� பஞேறாப் ்மறாகைறாைததில் உள்ள சியறால்ஜகைறாட 
ேகைரில் ்ம� நிந�்்ன தேய��றாகை இலங்கை்யச் ஜேரந� 
த�றாழிறேறா்ல முகைறா்்மயறா்ளர ஒரு்வர அடிததுக தகைறால்-
லப்படடு இரண்டு ்மறா�ஙகைஜ்ள ஆகியுள்ள நி்லயில் 
பறாகிஸ�றானில் இன்த்னறாரு கும்பல் தகைறா்ல ே்டநதுள-
்ளது.

இஸலறாம் ்ம�த்� அ்வ்மதிதது ்ம� நிந�்்ன தேய-
ஜ்வறாருககு பறாகிஸ�றான் ேட்டஙகைளின்படி ்மரை �ண்்ட்்ன 
விதிககைக கூ்ட ்வறாயப்பு உள்ளது.

மதைநிநதைலை குற்்றசெோட்டில் ஒருவர் அடிததுக் சகோலை

ஆககிரமிககைப்பட்ட தேனின் 
ேகைருககு அருகில் இ்டம்தபற் 
ஜ்மறா�லில் 17 ்வயது பலஸதீ்ன 
சிறு்வன் ஒரு்வ்்ன இஸஜரலிய 
ப்்டயி்னர சுடடுகதகைறான்றிருப்ப-
�றாகை பலஸதீ்ன சுகைறா�றார அ்்மச்சு 
குறிப்பிடடுள்ளது. 

சிலறாத அல் ெறாரதியறா கிரறா்மத -
திறகு கை்டந� ஞறாயிறறுககிழ்்ம 
்வந� ப்்டயி்னர இஸஜரலிய குடி -
ஜயற் ்வறாசி ஒரு்வ்ர தகைறான்்�றாகை 
குற்ம்ேறாட்டப்பட்ட முெ்மது 
ேர�த என்ப்வரின் வீட்்ட �்ர-
்மட்ட்மறாககியுள்ள்னர. இ�ன்ஜபறாது 
முெ்மது அபூ ேலறா என்் அந� 
சிறு்வ்்ன தகைறான்்�றாகை சுகைறா�றார 
அ்்மச்சு த�ரிவித�து. 

இரறாணு்வ புல்ஜ்டறாேர ஒன்று்டன் 
்வநதிருககும் இஸஜரலிய ப்்டயி-
்னர ்வறாகை்னஙகைள ்வரு்வது ்மறறும் 
த்வளிஜயறு்வ்�யும் �டுததுள்ள-
்னர.  

இஸ்ரலிய 
தைோக்குதைலில் 
�ைஸதீை 
சிறுவன் �லி

தெறாஙதகைறாஙகில் சீ்ன நிர்வறா-
கைத�றால் கை்டந� ்மறா�ஙகைளில் சு�ந -
திர ஊ்டகைஙகைள ஒடுககைப்படு்வது 
த�றா்டரபில் அத்மரிககைறா, பிரிட்டன், 
அவுஸதிஜரலியறா ்மறறும் நியூசி-
லறாநது கை்வ்ல த்வளியிடடுள்ள்ன. 

21 ேறாடுகைள கூட்டறாகை த்வளியிட்ட 
அறிக்கையிஜலஜய இவ்வறாறு த�ரி -
விககைப்படடுள்ளது. 

'தெறாஙதகைறாங ்மறறும் �்லநில-
்மறா்ன சீ்ன நிர்வறாகைம் தெறாஙதகைறாங-
கில் ஊ்டகைஙகைள மீ�றா்ன �றாககு�ல் 
்மறறும் உளளுர ஊ்டகைஙகைள மீ�றா்ன 
ஒடுககுமு்் த�றா்டரபில் ஒப்பி்டப் -
படடுள்ள ஊ்டகை சு�நதிர கூட்டணி 
�்மது ஆழந� கை்வ்ல்ய த்வளியி-
டுகி்து' என்று அந� அறிக்கையில் 
கூ்ப்படடுள்ளது.  

ஊடக 
ஒடுக்குமுல்ற 
சதைோடர்பில் 
கவலை



எதிர்வரும் நாட்களில் அரசாங்-
்கப் ப�ாறுப்பு முயற்சி்கள் �ற்றிய 
குழு (க்காப் குழு) முன்னிலையில் 
கேலும் சிை அரசாங்்க நிறு்வனங்-
்கள் அலைக்கப்�டவுள்்ளன. ்கடந்த 
கூடடதப்தாடரில் அலைப்�்தற்கு 
எதிர�ாரக்கப்�டடிருந்த நிறு்வனங்-
்களும் இதில் உள்்ளடங்குகின்்றன.  

இ்தற்்கலேய எதிர்வரும் ப�ப்ர-
்வரி 23ஆம் தி்கதி புவிச் சரி்தவியல் 
அ்ளல்வ சுரங்்கப் �ணிய்கமும், 
ப�ப்ர்வரி 24ஆம் தி்கதி இைங்ல்க 
்தரநிர்ணய ்கடடல்ள்கள் நிறு்வன-
மும் க்காப் குழு முன்னிலையில் 
அலைக்கப்�டடுள்்ளன. 
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இன்னறைய சு்பதினமப்தவாழுனக 
நேரம

நயவாகம: சி்த்தநயவாகம

3
13 மு்தல் 17 வனர

சுபஹ்  - 05.11
லுஹர்  - 12.26
அஸர்  - 03.47
மஃரிப்  - 06.22
இஷா  - 07.33

க�ாப் குழு முன்னிலையில் கமலும்   
சிை நிறுவனங�ளுக்கு அலைப்பு

ஊட்கவியைா்ளர சமுதித்த சே -
ரவிககிரேவின் வீடு மீது ஆயு்தம் 
்தாங்கிய ந�ர்க்ளால், நடத்தப்�டட 
க்காலைத்தனோன ்தாககு்தலை 
இைங்ல்க உலைககும் ஊட்கவியைா-
்ளர சங்்கம் ்வன்லேயா்கக ்கண்டித-
துள்்ளது.  

நாடடில் ஊட்க சு்தநதிரததுககு 
இவ்வாறு ்கடும் அச்சுறுத்தலை ஏற்�-

டுததி, ஊைல் ேற்றும் கோசடி்களில் 
ஈடு�டும் ந�ர்கல்ள �ாது்காப்�க்த 
இத்தல்கய ்தாககு்தல்்களின் கநாக்கம் 
என்�து ப்தளி்வாகின்்றது. ஊட்கவிய -
ைா்ளர்கள் �டுப்காலை பசயயப்�ட -
டலே, ்கா்ணாேல் ஆக்கப்�டடலே, 
்தாக்கப்�டடலே ேற்றும் ஊட்க 
நிறு்வனங்்கள் மீது கேற்ப்காள்்ளப்-
�டட ்தாககு்தல்்கள் ப்தாடரபில் 

முல்றயான விசாரல்ண்கல்ள முன்-
பனடுதது, நீதிலய நிலைநாடடுோறு 
்வலியுறுததி ‘்கறுப்பு ஜன்வரி’ நிலன-
வுகூரப்�டடு ஒரு ோ்தம் நில்ற்வ-
லட்வ்தற்குள் இத்தல்கயப்தாரு ்தாக-
கு்தல் இடம்ப�ற்றுள்்ளலே ஊட்க 
சமூ்கததுககு விடுக்கப்�டடுள்்ள 
அச்சுறுத்தைா்கக்வ அலேந-
துள்்ளது.   

சமுதித்தவின் வீட்டின் மீ்தான ்தாக்கு்தலுக்கு 
உலைக்கும் ஊட�வியைாளர் சங�ம் �ணடனம்

உ்தவி க�ாரல்

ோரச் 24 ்தமிை்கம் 
விருல்க ந்கரில்  எதிர்வ -
ரும் ோரச் ோ்தம் 24 ஆம் 
தி்கதி வியாைககிைலே 
ோலை ஐநது ேணி மு்தல் 
ஒன்�து முப்�து ேணி 
்வலர இநதியா பசன்லன 
விரு்கம்�ாக்கம் க்கால்டன் 
�ரலடஸ் ேண்ட�ததில் 
டி.எம் பசௌந்தரராஜன் அ்வருலடய 
நூ்றா்வது பி்றந்த தின விைா சி்றப் -

�ா்க ப்காண்டாடப்�டு -
்வ்தற்்கான ஏற்�ாடு்கல்ள 
இைங்ல்க குரு மு்தல்்வர 
சி்வஸ்ரீ பசநதில் சாம்�சி்வ 
குருக்கள் பசயது ்வருகி -
்றார. 

இநநி்கழ்வில் ்தமிை்கத-
ல்தச் கசரந்த பிர�ை நடி்க, 
நடில்க்கள் ேற்றும் �ாடல் 

ஆசிரியர்கள், �ாட்கர்கள் என 
�ைரும் ்கைநது சி்றப்பிக்க உள்்ளனர.  

பெந்தில் குருக்கள் ஏற்பவாட்டில  

சுகவா்தவார ்தவாதிைவார ெஙகம நேறறு பகவாழுமபில் எதிரபபு ஆரப்பவாட்டம ேட்ததினர. புறைக்-
நகவாட்னட ரயில் நினலய்ததிறகு முன்்பவாக இருந்து ஜனவாதி்பதி பெயலகம வனர ஊரவலைவாக 
பெல்வன்த ்பட்ததில் கவாணலவாம.  ்படம: பகலும லியனநக
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டி.எம்.எஸ் 100ஆவது  
ஆணடு சிறப்பு விைா  
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உலகில் 41 க�ோடி கேருக்கு க�ோவிட்
உைகில் போத்தம் 

41 க்காடி க�ருககு 
ப்காகரானா கநாயத 
ப்தாற்று இருப்�து உறுதி 
பசயயப்�டடுள்்ளது.  

ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் 
�ல்்கலைக்கை்க ்தர -
வு்கள் அடிப்�லடயில் ஞாயிற்-
றுககிைலே ்காலை நிை்வரப்�டி 
உைகில் போத்தம் 410,024,095 
க�ருககு கநாயத ப்தாற்று இருப் -
�து உறுதி பசயயப்�டடுள்்ளது. 
�லி எண்ணிகல்க 5,809,171 

ஆ்க உயரநதுள்்ளது. 
இது்வலர போத்தம் 
10,189,927,521 ்தடுப்பூ -
சி்கள் பசலுத்தப்�டடுள் -
்ளன.  

அதி்கம் �ாதிக்கப் -
�டடுள்்ள நாடு்களில் 

அபேரிக்கா ப்தாடரநது மு்தலிடத -
தில் உள்்ளது. அங்கு போத்தம் 
77,702,689 க�ருககு கநாயத 
ப்தாற்று இருப்�து உறுதி பசயயப்-
�டடுள்்ளது. போத்த �லி 
எண்ணிகல்க 919,171 ஆ்க 

்காலி க்காடலடயில் அலேயப்-
ப�ற்றுள்்ள பீரங்கி்கள் ல்வக்கப்�ட-
டிருந்த �ாது்காக்கப்�டட �குதியில் 
பீரங்கி்கள் சிை கச்தேலடநதுள்்ள்தா்க 
எேது பசயதிச் கசல்வககு ்த்க்வல் 
கிலடததுள்்ளது.  

அ்தற்்கலேய சிை பீரங்கி்கள் 
பநாறுக்கப்�டடுள்்ள்தா்கவும் கேலும் 
சிை பீரங்கி்களின் �ா்கங்்கள் அ்கற்்றப்-
�டடுள்்ள்தா்கவும் அ்தன் திடட அதி-
்காரி்கள் ப்தரிவிககின்்றனர.  சுற்றுைா 
�யணி்கள் சிைர ்காலி

O/L சித்தியடையோத மோணவர�ளுக்கும் 
அரச கவடலவோய்ப்பு

2020ஆம் ஆண்டு ்க.ப�ா.்த 
சா்தார்ண ்தரப் �ரீடலச ப�றுக�று்க -
ளின் அடிப்�லடயில் ்க.ப�ா.்த உயர-
்தரப் �ரீடலசககுத ்தகுதி ப�்றா்த 
ோ்ண்வர்கல்ள ப்தாழிற் �யிற்சிககு 
உட�டுததி அ்வர்களுக்கான க்வலை-
்வாயப்ல� ்வைங்கும் நலடமுல்ற -
பயான்ல்ற ்வகுக்க திடடமிடப்�ட -
டுள்்ளது.  

ேனி்த்வலு ேற்றும் க்வலை -
்வாயப்பு தில்ணக்க்ளததினால் இந்த 
க்வலைததிடடம் திடடமிடப்�ட -
டுள்்ள்தா்க அரசாங்்க ்த்க்வல் தில்ணக-
்க்ளம் ப்தரிவிததுள்்ளது.  

2020 ஆம் ஆண்டு ்க.ப�ா.்த 
சா்தார்ண ்தரப் �ரீடலசககுத க்தாற்-
றிய்வர்களில் சுோர 98,000 ோ்ண-
்வர்கள் உயர்தரப் �ரீடலசககுத ்தகுதி 
ப�்றவில்லை. இ்வர்களுள், ்கணி்தப் 
�ாடததில் சிததியலடயா்த, ஆனால் 
பின்னர அ்தன் ப�றுக�ற்ல்ற 
ப�ற்றுத ்தரு்வ்தா்க கூறி 
்க.ப�ா.்த உயர்தரப் 

்பல ைவாதிரி பீரஙகிகள் பேவாறுஙகிய நினலயில்
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ஆய்வு ஒன்று உறுதி பெய்்தது

்தைசீமியா கநாயினால் �ாதிக்கப்�டட 
ஏ.ஏம். ்கவிஷ் கிரினிது அத்தநாய்க என்்ற 
3 ்வயது சிறு்வனின் ேருதது்வ சிகிச்லச்க-
ளுக்கா்க அ்வரது ்தநல்த ப�ாதுேக்களிடம் 
உ்தவி க்காரியுள்்ளார.   

எலும்பு ேச்லச ப�ாருததும் சததிரசி-
கிச்லச மூைகே ்தைசீமியா கநாயிலன 
முற்்றா்க கு்ணப்�டுத்த முடியும் என ல்வத-
தியர்க்ளால் �ரிநதுலரக்கப்�டடுள்்ளது. 

இச்சததிர சிகிச்லச ப்காழும்பு ஆசிரி 
ேததிய ல்வததியசாலையிகைகய ்தற்சே-
யம் கேற்ப்காள்்ளப்�டடு ்வருகின்்றது. 

இ்தற்்கா்க 8 இைடசம் ரூ�ா பசை்வாகும் 
என ேதிப்பிடப்�டடுள்்ளது.   

எனக்வ ்கருல்ண உள்்ளம் ப்காண்ட-
்வர்கள் உ்தவிபசயயுோறு அ்வரது ்தநல்த 
க்காரியுள்்ளனர. ஏ.ஏ.எம்.சீ. அேரதுங்்க, 
101 352 397 494, சம்�த ்வங்கி, ேஹர்கே 
கில்ள அல்ைது ஏ.ஏ.எம்.சீ அேரதுங்்க, 884 
25 324, இைங்ல்க ்வங்கி ேஹர்கே கில்ள 
என்்ற ்வங்கிக்க்ணககு்களில் நிதி உ்தவி-
்கல்ள ல்வப்பிலிடுோறு க்காரியுள்்ள அ்வர 
்தனது ப்தாலைக�சி இைக்கம் 0710746762 
எனவும் அறியத்தநதுள்்ளார.     

�ோலி க�ோட்டை பீரங்கி�ள்   
சுற்றுலோ ேயணி�ளோல் கசதம்



ஜனாதிபதி தலைலையில், எதிர்க் -
கட்சித் தலைவர் ைற்றும் ைக்கள் 
விடுதலை முனனணியின 

தலைவர் ஆகிய�ாரின பஙகளிப்புடன 
ககாழும்பிலுள்்ள தாைலைத் தடாக அைஙகில் 
நால்ள 16. 2 .2022 ஆம் திகதி  அகிை 
இைஙலக கதாழில்்ார் கல்வியி�ைா்ளர்-
கள் ்ஙகத்தின 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான 
யதசி� ்ம்யை்ளனம் நலடகபறவுள்்ளது.

  அகிை இைஙலக கதாழில்்ார் கல்வியி -
�ைா்ளர்களின ்ஙகம் ((APLA) இைஙலக 
பூைாவும் விரிவலடந்துள்்ள யைைதிக வகுப்-
புகல்ள நடத்தும் ஆசிரி�ர்களின கூட்டி-
லைப்பால் 2004 ஆம் ஆண்டு ஆைம்பிக்-
கப்பட்ட பல்வலக யநாக்கஙகளுடன கூடி� 
யதசி� அலைப்பாகும். தனி�ார் யைைதிக 
வகுப்புகள் துலறயில் ஈடுபட்டுள்்ள இைண்டு 
இைட்்த்துக்கும் அதிகைான ஆசிரி� ஆசி-
ரில�களுடன யதசி� ரீதி�ாக, கதாழில் 
ரீதி�ாக, முலற�ாக அலைக்கப்பட்ட வலை -
�லைப்பின வலுவான, பாரி� கதாழில் 
அலைப்பு இதுவாகும்.

  இந்த அலைப்பில் பல்கலைக்கழக 
யபைாசிரி�ர்கள், சியைஷட விரிவுலை�ா-
்ளர்கள், கைக்கா்ளர்கள், பைவிதைான 
கதாழில் நிபுைர்கள், அை் பாட்ாலை ஆசி -
ரி�ர்கள் உள்ளிட்ட கல்வியி�ைா்ளர்கள் 
பைரும் பிைதிநிதித்துவம் வகிக்கினறனர். 
நாட்டின கல்விக்காக கபரும் பணி�ாற்-
றும், நாட்டுக்கு ்க்தி�ாக வி்ளஙகும், வரு-
ைானவரி வழஙகி நடவடிக்லகயில் ஈடுபடும் 
்ஙகத்தினர் இவர்க்ளாவர். 

 நவீன ைாைவர் ்மூகத்துக்காக பைவி -
தைான ்மூக நைத் திட்டஙகல்ள யைற்-
ககாண்டு கல்வியில் ைறுைைர்ச்சில� எதிர்-
பார்க்கும் நாடு பூைாவும் உள்்ள யைைதிக 
வகுப்பு ஆசிரி�ர்கல்ள ஒயை நிழலின கீழ் 
ககாண்டு வந்து அவர்களின கதாழில் உரி-
லைகல்ள பாதுகாக்கும் சுலைல� யதாள் 
மீது ககாண்ட ஆசிரி�ர்களின நைலன 
இைக்காகக் ககாண்ட APLA நாட்டின 
கதாழில்்ார் கல்வியி�ைா்ளர்களின யதசி� 
அலட�ா்ளைாகும்.

 அகிை இைஙலக கதாழில்்ார் கல்வியி-
�ைா்ளர்களின ்ஙகம் தனது யநாக்காக 
கதாழில் ்யகாதைத்துவத்லத, கதாழில் 
ககௌைவத்லத, கதாழில் உரிலைகல்ள 
பாதுகாப்பது ைற்றும் யதசி� ைட்டத்தில் 
அந்நிய�ான�த்லத வ்ளர்ப்பது யபானற 
கபாறுப்புக்கள் ைற்றும் கடலைகல்ளக் 
ககாண்டது. 

 ஆசிரி�ர்களின பஙலக க்ழுலை�ா-
கவும் மிகுந்த அர்ப்பணிப்புடனும், சிறந்த 
ஆசிரி�ர் ஆளுலையுடனும் கதாழில் 
ககௌைவத்துடன யுகத்துக்கு யதலவ�ான 

ைனிதர்க்ளாக கதாழில்்ார் கல்வி�ைா்ளர்-
கல்ள வலுப்படுத்துவயத APLA இன யநாக்-
கைாகும்.

 கதாழில் பஙகளிப்லப வழஙகும் இைங-
லகயின அலனத்து கதாழில்்ார் கல்வி-
யி�ைா்ளர்களின கதாழில் உரிலைகல்ள 
பாதுகாப்பதும் , அவர்களின கதாழில் பிைச்-
சிலனகளின முனனால் குறிப்பிட்ட பிரிவின -
ருடன யநைடி�ாக கதாடர்பாடலை ஏற்படுத்தி 
நிலை�ான தீர்வுகல்ள கதாழில்்ார் கல்வி-
யி�ைா்ளர்களுக்கு கபற்றுக் ககாடுப்பதும், 
தனித்துவைான ்மூக பணிக்கு 
பஙகளிப்லப வழஙகுபவர்க்ளாக 
ைாவட்ட ைற்றும் பிையத் அதிகாை 
்லபயுடன ஒயை குடும்பைாக 
கதாழில் ்யகாதைத்துவத்துடன 
நடவடிக்லகயில் ஈடுபடுவதும், 
கதாழிலில் ைற்றும் கதாழில்்ார் 
கல்வியி�ைா்ளர்களின கதாழில் 
ககௌைவத்லத பாதுகாப்பதும், 
திட்டஙகள் ைற்றும் நிகழ்ச்சிகல்ள 
வழஙகுவதும், அஙகத்துவ ்மூ-
கத்தின கபாது அபிைால்களில் 
பாைபட்்மினறி நடவடிக்லகயில் 
ஈடுபடுவதும் இந்த அலைப்பின 
பணி�ாகும். 

 ்மூகத்தில் அதிகைாக யப்ப்படாவிட்டா-
லும் குலறந்த வருைானம் உலட� குடும்-
பத்தில் உள்்ள கபருை்ளவான பிள்ல்ளகள் 
யைைதிக வகுப்புகள் மூைம் இைவ்ைாக 
கல்வி கற்பயதாடு கதாழில்்ார் கல்வியி�-
ைா்ளர்கள் இைவ்ைாக பயிற்சி பட்டலறகள் 
ைற்றும் கருத்தைஙகுகல்ளயும் நடத்தி பணி-
புரிகினறார்கள். இந்நாட்டில் கல்விக்கு சிறப்-
பான ைற்றும் தைைான இடத்லதப் கபற்றுக் 
ககாடுத்துள்்ளதுடன பை ்மூகப் பணிகளி-
லும் ஈடுபட்டு வருகினறனர். 

 அகிை இைஙலக கதாழில்்ார் கல்வியி�-
ைா்ளர்கள் ் ஙகத்தின தற்யபாலத� தலைவர் 
கைாநிதி அமித் புஸ்ஸல்ை ைற்றும் கபாதுச்-
க்�ைா்ளர் கைல் பிரி�ஙகை தலைலை-
யில் கடந்த மூனறு வருட காைப்பகுதியில் 
இந்நாட்டில் ைாைவர் ்முதா�த்தின எதிர்-
காைத்லத கருத்தில் ககாண்டு யைற்ககாள்-
்ளப்பட்ட ்மூகப் பணிகள் ஏைா்ளம். இைவ் 
யைைதிகவகுப்பு ஆசிரி�ர்களின பூைை பங-
களிப்புடன யைற்ககாள்்ளப்பட்டு வரும் இந்த 

்மூக வலுவூட்டல் மூைம் அனுைாதபுைம் 
ைாவட்டத்தின தைாவ ைற்றும் தம்புத்யதகை 
அை் பாட்ாலைகளில் குலறந்த வருைானம் 
உலட� குடும்பஙகளில் உள்்ள ைாைவர்க-
ளுக்காக பாட்ாலைப் புத்தகஙகள் ைற்றும் 
உபகைைஙகன வழஙகப்பட்டலை குறிப்பிடத்-
தக்கது. ஈஸடர் தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்ட கட்-
டுவாப்பிட்டி� பிையத் பிள்ல்ளகள் ைற்றும் 
கபரிய�ார்களுக்காக எைது ்ஙகத்தின தற்-
யபாலத� ஆயைா்கர் நிஹால் லி�னயகவின 
பஙகளிப்புடன யைற்ககாள்்ளப்பட்ட ்மூக 

நிவாைை திட்டஙகள் யபானறு 
கைானைாகலை ைாவட்டத்தில் 
குலறந்த வருைானம் உலட� 
10000 ைாைவ ைாைவிக-
ளுக்காக பாட்ாலை புத்தகங-
கள் ைற்றும் உபகைைஙகள் 
வழஙகும் நிகழ்வும் ைாைவர்-
கல்ள லை�ைாகக் ககாண்ட 
திட்டஙகளில் சிைவாகும்.

குடிநீர் ைற்றும் விவ் ா� 
யதலவகளுக்காக நீர் பற்றாக்கு-
லற�ால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த 
வவுனி�ா நாைல்கவவ, -
யபாகஸகவவ பிையத்வா-

சிகளுக்காக அஙகு தூர்ந்து யபாயிருந்த 
பலழ� கு்ளத்லத புனர்நிர்ைாைம் க்யவ-
தற்காக அமித் புஸ்ஸல்ை தனது க்ாந்தப் 
பைத்தில் இருந்து பைத்லத கபற்றுக் 
ககாண்டயதாடு யபாகஸகவவ ைகாவித்தி-
�ாை�த்திற்கு திறன வகுப்பலறல� நிர்-
ைாணிப்பதற்கான கபருை்ளவு பைத்லத 
கபற்றுக் ககாடுத்தலத இஙகு நனறியு -
டன குறிப்பிட யவண்டும்.

ககாயைானா கதாற்று காைத்தில் 
அை் லவத்தி�்ாலைகளில் சுகாதாை 
உதவிகல்ள கபற்றுக் ககாடுக்க அகிை 
இைஙலக கதாழில்்ார் கல்வி�ைா்ளர் -
கள் ்ஙகம் ஆசிரி�ர்களுடன இலைந்து 
முனவந்தது தாயநாட்டிற்காக க்ய� 
யவண்டி� கடலைல� நனறாக எடுத்துக் -
காட்டி�து.

 ககாயைானா காைத்தில் யைைதிக 
வகுப்புகள் மூடப்பட்டதால் யைா்ைான 
கபாரு்ளாதாை பிைச்சிலனக்கு முகம் 
ககாடுத்திருந்த அஙகத்தவர்க்ளான 
ஆசிரி� ஆசிரில�களுக்கு அறிமுகம் 

க்யத APLA-HNB கடன திட்டத்தின ஊடாக 
இதுவலை 40 யகாடி ரூபாய அ்ளவில் 
பைத்லத கபற்றுக் ககாடுத்துள்்ளது. இந்த 
திட்டத்லத கவற்றி�லட�ச் க்ய� யதசி� 
அலைப்பின ஜகத் வீைைன ைற்றும் பிைதி 
கபாரு்ளா்ளர் ்ந்திக்க ஜீவநாத் ஆகிய�ார் 
கபரும்பணி ஆற்றியுள்்ள யதாடு ஏலன� 
திட்டஙக்ளான BOC- APLA கடன நிவாை-
ைத் திட்டம்,APLA -Union assurance ஆசி -
ரி�ர் காப்புறுதித் திட்டம்,,APLA-Nawaloka 
hospital குரு அபிைான சுகாதாை உதவி 
யவலைத்திட்டம் ைற்றும்APLA -SOLO சூரி� 
்க்தி திட்டம் எனபனவும் அவற்றுள் அடங -
கும். 

 ககாயைானா அச்சுறுத்தலுடன மிகவும் 
கஷடைான பாலதல� APLA கடந்து வந்த 
யவல்ளயில் மீண்டும் இைவ் யைைதிக 
வகுப்புகல்ள ஆைம்பிக்க யதலவ�ான 
சுகாதாை வழிகாட்டல்கல்ள த�ாரித்து 
இைஙலக கதாழில்்ார் கல்வியி�ைா -
்ளர்கள் மீண்டும் ைறுைைர்ச்சில� உரு -
வாக்குவதற்காக கபாரு்ளா்ளர் அ்ஙக 
நியைாஷன கபற்றுக் ககாடுத்த ய்லவல� 
இஙகு நனறியுடன குறிப்பிடுகினயறாம்.

 தஙகள் க்ாந்த யநாக்கஙகல்ள 
பினதள்ளி அலனத்து அஙகத்தவர்களும் 
கபாதுவான யநாக்கஙகளுக்காக அர்ப்ப-
ணிப்புடன தற்யபாலத� அதிகாரிகள் ்லப 
ஏலன� நிலறயவற்று அஙகத்தவர்க்ளான 
நீல் ்ாந்த யஹவயக, ்ஞ்சீவ கஹட்டி�ா-
ைாச்சி ஆகிய�ாருடன, அவர்களுக்கு பக்க-
பைைாக இருந்த அலனத்து ைாவட்டஙகள் 
ைற்றும் பிையத் அதிகாை்லப அதிகாரிக-
ளுக்கும்,அலனத்து அஙகத்தவர்களுக்கும் 
எைது இத�ம் நிலறந்த நனறிகல்ள கதரி-
விக்க இதலன ்ந்தர்ப்பைாக ககாள்கின-
யறாம். எதிர்வரும் 16 ஆம் திகதி ககாழும்பு 
தாைலைத் தடாக அைஙகில் ஒனறுகூடி APLA 
்யகாதைத்துவத்லத யைலும் பைப்படுத்திக் 
ககாள்யவாம்.

editor.tkn@lakehouse.lk

சமரச வழிமுறையில் தீர்வு காணப்பட
வவண்டிய இந்திய மீனவர் விவகாரம்!

இந்திய மீனவர்கள் இலஙறகக் கடல் எல்றலக்குள் 
சடடவிவராதமாக அத்துமீறி மீன்பிடிக்கும் விவகாரமா-
னது தறவ்பாது சிக்கலான நிறலறமறய அறடந்துள்-
ளது. இலஙறக மீனவர்கள் மறறும் தமிழக மீனவர்-
கள் மத்தியில் ககாந்தளிப்பான நிறலறமகயான்று 
தறவ்பாது உருவாகியிருப்பது மிகவும் கவறல தருகின் -
ைது.

 இந்திய மீனவர்கள் இலஙறகக் கடல் ்பரபபுக்குள் 
அத்துமீறுகின்ைனகரன்ை வகாணத்தில் மாத்திரம் இவ்வி -
வகாரத்றத நாம் வநாக்க முடியாது. அதறகும் அப்பால் 
வட்பகுதித் தமிழர்களுக்கும், தமிழக மக்களுக்கும் 
இறடயில் கசபபுணர்வுகள் உருவாகி விடுவமா என்்பது-
தான் தமிழர்களின் கவறலயாகும்.

  உலககஙகும் வாழ்கின்ை தமிழர்களின் உண்றம-
யான பூர்வீகம் கதன்னிந்தியா ஆகும். அவர்கள் எஙகு 
வாழ்ந்தாலும் தமிழகத்துடனான பூர்வீகத் கதாடர்பு-
கறள மைந்து விட முடியாது. உலகத் தமிழர்கள் வ்பணி 
வருகின்ை அத்தறன கலாசார ்பாரம்்பரியஙகளுவம தமி -
ழகத்திலிருந்து க்பறறுக் ககாண்டறவதான் என்்பதில் 
ஐயமில்றல. எனவவதான் தமிழக மக்களுக்கும் இலங-
றகத் தமிழர்களுக்குமிறடவய ‘கதாபபுள்ககாடி உைவு’ 
நிலவுவதாக கூைப்படுவதுண்டு.

  தமிழகத்துடனான பூர்வீகத் கதாடர்புகறள இலங-
றகத் தமிழர்கள் புைந்தள்ளி விட முடியாகதன்்பது ஒரு -
புைமிருக்க, தமிழக மக்கள் கடந்த காலத்தில் வழஙகி 
வந்த ஆதரறவயும் அரவறணபற்பயும் கூட மைந்து 
விட முடியாது. இலஙறகத் தமிழர்கள் மீதான வாஞறச-
யும் அன்பும் தமிழக மக்கள் மத்தியில் இன்றும் மாைா-
மவலவய உள்ளன.

  1983 ஆம் ஆண்டு வன்கசயல்கறளத் கதாடர்ந்து 
இலஙறகத் தமிழர்களின் புலம்க்பயர்தலும் ஆரம்்ப-
மாகியது. வடக்கு, கிழக்கில் வமாதல்கள் தீவிரமறடந்த-
தும் முதன் முதலில் வடக்குத் தமிழர்கள் தமிழகத்றத 
வநாக்கிவய புலம்க்பயரத் கதாடஙகினர். அதன் பின்னர் 
வட்பகுதித் தமிழ் மக்கள் மாத்திரமன்றி கிழக்குத் தமி -
ழர்களும் வறககதாறகயின்றி ்படகுகள் மூலம் தமிழ-
கத்றத வநாக்கி தமது உயிறரப ்பணயம் றவத்தவாறு 
புலம்க்பயர்ந்து கசன்ைனர்.

  இவ்விதம் இடம்க்பயர்ந்து கசன்ை இலஙறகத் தமிழ் 
மக்கறள எதுவித பிரதியு்பகாரமுமின்றி அரவறணத்து 
ஆதரவளித்தவர்கள் தமிழக மக்களும் அஙகுள்ள அர -
சியல்வாதிகளுமாவர். இலஙறகயில் அன்று நிலவிய 
உசசக்கடட யுத்த வவறளயில் தமிழகத்தின் அறனத்துக் 
கடசிகறளயும் வசர்ந்த அரசியல்வாதிகளும் எதுவித 
வ்பதமுமின்றிவய இலஙறகத் தமிழர்களுக்கு ஆதரவ-
ளித்தனகரன்்பறத மைந்து விட முடியாது.

இலஙறக அகதிகளுக்கான விவசட முகாம்கள் 
அறமக்கப்படடு அவர்கள் ்பாதுகாப்பாக தஙக றவக்கப-
்படடதுடன், அகதிகளுக்கான உணவு மறறும் அடிப்பறட 
வசதிகளும் ஏற்படுத்திக் ககாடுக்கப்படடன. இன்றுவறர 
இலஙறக அகதிகள் தமிழகத்தில் ்பாதுகாபபுடவனவய 
வாழ்ந்து வருகின்ைனர். அது மாத்திரமன்றி தமிழக 
முதலறமசசர் மு.க.ஸடாலின் சடடசற்பயில் கவளி-
யிடடிருந்த அறிவிபற்பயும் இவ்விடத்தில் குறிபபிடுதல் 
க்பாருத்தமாகும்.

இலஙறகத் தமிழ் அகதிகளுக்கு நிரந்தரமான இருப-
பிட வசதிகள் ஏற்படுத்திக் ககாடுக்கப்படுவதுடன், 
அவர்களுக்கு அறனத்து வசதிகளும் வழஙகப்படடு 
ககௌரவமாக வாழ்வதறகான ஏற்பாடுகள் வமற-
ககாள்ளப்படுகமன முதலறமசசர் ஸடாலின் அறிவித்-
திருந்தார். இலஙறகத் தமிழ் மக்கள் மீது தமிழகம் 
ககாண்டுள்ள அன்பின் கவளிப்பாடாகவவ ஸடாலினின் 
அறிவிபற்ப நாம் எடுத்துக் ககாள்ள வவண்டும்.

இவ்வாகைல்லாம் இலஙறகத் தமிழ் மக்கள் இட-
ருக்கு உள்ளான வவறளகளில் ஆதரவளித்த தமிழக 
மக்கள் மத்தியில் வவதறன வதான்றுமளவுக்கு மீனவர் 
விவகாரம் கசன்று விடக் கூடாகதன்்பவத உணர்வாளர்-
களின் கவறலயாகும். தமிழக மீனவர்கள் எல்றல 
தாண்டும் விவகாரமானது மிக கவனமான முறையில் 
றகளாளப்படடு தீர்க்கப்பட வவண்டுகமன்்பவத ்பலரதும் 
எண்ணமாகும்.

வட்பகுதி மீனவர்களின் வ்பாராடடத்தில் நியாயம் 
உள்ளறத மறுப்பதறகில்றல. அவர்களது வாழ்வாதா-
ரம் தறவ்பாது க்பரிதும் ்பாதிக்கப்படடுள்ளது. வட்பகுதி 
கடற்பரபபுக்குள் தமிழக மீனவர்கள் அத்துமீறிப பிரவவ-
சித்து மீன்பிடிப்பதுடன் மாத்திரம் நின்று விடாமல், எமது 
நாடடின் கடல்வளஙகறளயும் நாசமாக்கிச கசல்வது 
முடிவின்றித் கதாடர்கின்ைது. இலஙறகயின் கடல் 
சூழறல தமிழக மீனவர்கள் வவகமாக அழித்து வருகின்-
ைனர்.

தமிழக மீனவர்கள் ்பயன்்படுத்துகின்ை மீன்பிடி உ்பகர -
ணஙகள் இலஙறகயில் தறட கசயயப்படடறவயாகும். 
இலஙறக மீனவர்கள் ்பயன்்படுத்த முடியாத மீன்பிடி 
உ்பகரணஙகறளகயல்லாம் தமிழக மீனவர்கள் எமது 
கடல் ்பரபபுக்குள் ்பயன்்படுத்துகின்ைனர். வட்பகுதி 
கடலின் அடிப்பரபபில் உள்ள ்பவளப்பாறைகறளயும் 
அவர்களின் மடிவறலப ்படகுகள் வசதப்படுத்துகின்ைன.

அதுமாத்திரமன்றி, இலஙறகக் கடற்பரபபுக்குள் பிர-
வவசிப்பது சடடவிவராதமான கசயகலன்று ஏறறுக் 
ககாள்வதறகும் அவர்கள் தயாராக இல்றல. அவர்கள் 
வறககதாறகயின்றி எமது கடற்பரபபுக்குள் பிரவவசிக்-
கின்ை வ்பாது வமாதல்கள் உருவாகின்ைன. இந்த விட -
யத்தில் தமிழக மீனவர்களின் கசயலானது முறறிலும் 
தவைானதாகும்.

 எது எவ்வாைாக இருபபினும் தமிழக மீனவர்களின் 
எல்றல தாண்டும் விவகாரமானது வன்முறைறயப 
பிரவயாகித்து தீர்க்கப்படக் கூடியதல்ல. சமரச வழிமு -
றைகள் ஊடாகவவ அபபிரசசிறனக்கு தீர்வு காணப்பட 
வவண்டும். உணர்சசிவசப்படடு சிக்கல்கறளத் தீர்க்க 
முற்படுவதன் மூலம் இருநாடடுத் தமிழர்களுக்குமி-
றடவய கசபபுகள் உருவாகி விடுவதறகு இடமளிக்கலா-
காது!
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தபால் கபட்டி இைக்கம் : 834
கதாலையபசி இைக்கம் : 2429429, 2429272, 2429279

கபக்ஸ : 2429270, 2429329,  வி்ளம்பை முகாலை�ா்ளர் : 2429321

அன்பு, அறிவு, செயலாற்றும் திறமை, பேராமெபேடாத 
குணம் ஆகிய நான்கு ேண்புகமையும் நிமலயாகப 
சேற்றிருபேவமரத் பதர்வு செயவபத நலம்.

அனபறிவு யதற்றம் அவாவினலை இந்நானகும்
நனகுலட�ான கட்யட கதளிவு

குறள் தரும் சிநதனை

சர்வதேச நாடுகளின் அரசியல் சதுரஙகத்துக்கு   
மத்தியில் பெய்ஜிஙகில் குளிரகால ஒலிம்பிக்
எப்படி 4 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுலற 

யகாலடகாை ஒலிம்பிக் யபாட்டிகள் 
நலடகபறுகினறனயவா, அதலனப் 

யபானயற ைாறுபட்ட 4 ஆண்டுகளுக்கு 
ஒருமுலற நடத்தப்படும் குளிர்காை ஒலிம்-
பிக்கின 24வது யபாட்டிகள், சிை நாடுகளின 
பஙகுபற்றுதல் இனறி சீனத் தலைநகர் 
கபயஜிஙகில் உள்்ள குருவிக் கூடு (BIRD’S 
NEST) லைதானத்தில் கடந்த 4ம் திகதி 
(04/02/2022) இடம்கபற்ற ்ம்பிைதா-
�பூர்வ நிகழ்வுகளுடன ஆைம்பைாகி நலட-
கபற்றுக் ககாண்டிருக்கினறன.   

 கபயஜிங(Beijing)நகரின BIRD’S NEST 
லைதானம் ைற்றும் அஙகுள்்ள �ாஙகிங 
(Yanqing), ஜாஙசி�ாகவ் (Zhangjiakou) 
ஆகி� பகுதிகளில் அலைக்கப்பட்டுள்்ள முற்-
றிலும் பனிக்கட்டிக்ளாைான சிறப்பு லைதா-
னஙகளில் இடம்கபறும் இந்த குளிர்காை 
யபாட்டிகள் கண்களுக்கும், ைனதுக்கும் 
இதம் அளித்துக் ககாண்டிருக்கினறன.   

 இம்ைாதம் 20- ஆம் திகதி வலை நலட-
கபறவுள்்ள இந்தப் யபாட்டிகல்ள நடத்தி 
முடிப்பதன மூைம், 2008 ஆம் ஆண்டு 
இடம்கபற்ற யகாலட காை ஒலிம்பிக்ஸ 
ைற்றும் தற்யபாலத� குளிர்காை ஒலிம் -
பிக்ஸ இைண்லடயும் கவற்றியுடன நடத்தி 
முடித்த கபருலைல� சீனாவின கபயஜிங 
நகர் கபறுகிறது.   

 109 தஙக, கவள்ளி, கவண்கை பதக் -
கஙகளுக்காக நலடகபறும் இப்யபாட்டி-
கல்ள நடத்துவதற்காக யநார்யவ தலைநகர் 
ஒஸயைா, கஜகஸதானின அல்ைாட்டிநகர் 
,ைற்றும் சீனத் தலைநகர் கபயஜிங ஆகி� -
வற்றிற்கு இலடய� யகாைாம்பூரில் நலட-
கபற்ற பனனாட்டு ஒலிம்பிக் ்ம்யை்ளனக் 
கூட்டத்தில் இடம்கபற்ற யபாட்டியில் பைத்த 
எதிர்ப்புகளின ைத்தியில் கபயஜிங நகைம் 
யதர்வு க்ய�ப்பட்டது.   

 சீனாவில் இடம்கபறும் இந்த ஒலிம்-
பிக் யபாட்டிகல்ள முதலில் அகைரிக்காவும் 
அதலனத் கதாடர்ந்து அவுஸதியைலி�ா, 
நியூசிைாந்து,கனடா ைற்றும் பிரிட்டன, இறு-
தி�ாக பிைானஸ,கஜர்ைனி உள்ளிட்ட ஐயைாப்-
பி� நாடுகளும், இந்த 24வது குளிர்காை 
ஒலிம்பிக் யபாட்டிக்கு தைது வில்ள�ாட்டு 
வீைர்கல்ளயும் அவர்க்ளது நிர்வாக அதிகாரி -
கல்ளயும் ைட்டுயை அனுப்புயவாம் என அறி-
வித்து ஒலிம்பிக் யபாட்டிகல்ள கவளியுறவு 
ரீதி�ாகப் புறக்கணித்துள்்ளன.   

 இந்தி�ாவின ைடாக் ைாநிைத்தின இை� 
ைலைப் பகுதியில் சீன, இந்தி� இைாணுவத்-
தினருக்கு இலடயில் நலடகபற்ற யைாதல் 
ஒனறில் முனனிலை வகித்த சீன இைாணுவ 
அதிகாரி ஒருவயை இந்த யபாட்டிகளின 
ஒலிம்பிக் தீபத்லத சீனாவினுள் எடுத்து 
க்னறதால் நாமும் கபயஜிங நிகழ்வுகல்ள 
பகிஷகரிக்கியறாம் எனறு கதரிவித்து இந்தி -
�ாவும் இைாஜதந்திை புறக்கணிப்லப யைற்-
ககாண்டுள்்ளது.   

 இந்நிலையில் சீன ஜனாதிபதி யைற்படி 
யபாட்டில� புறக்கணிக்கும் நாடுகள், அகை-
ரிக்காலவ நம்பி தைது நாட்டு ைக்களுக்கு 
தாயை துயைாகம் இலழக்கினறன எனறு கவ -
லையுடன கருத்து கவளியிட்டுள்்ளார்.   

 இது யபானற பை இைாஜதந்திை சிக்கல் -
கள், கதாடரும் ககாவிட் கபரும் கதாற்று 
எனபவற்றுக்கு ைத்தியில் ஆைம்பிக்கப்பட் -

டுள்்ள இந்த குளிர்காை ஒைம்பிக் யபாட் -
டிகளின கதாடக்க விழா சிறப்பாக நடாத்-
தப்பட்டது. 1970 களில் இடம்கபற்ற 
சீன கைா்ாைப் புைட்சியின யபாது அைங -
யகற்றப்பட்ட நிகழ்ச்சிகல்ள நிலனவுப-
டுத்தும் வலகயில், ஆைம்ப நிகழ்வுகள் 
அலைந்திருந்ததாக வர்ைலன�ா்ளர்-
கள் கதரிவித்திருந்திருந்தனர்.   

க்ஞ்சீனத்தின தலைவர் ைாயவாலவ 
நிலனவுபடுத்தி� 'சிறி� சூரி�காந்தி-
கள்' எனனும் குழந்லதகள் நடனமும் 
அந்த நடன அைஙகின அழகி�ல் அலைப்பும் 
பார்லவ�ா்ளர்களின சிறப்புக் கவனத்லத 
ஈர்ந்தன.சீனாவின ைக்கள் இைாணுவத்லத 
(Peoples Liberation Army) ய்ர்ந்த வீைர் -
கள் சீனாவின யதசி�க் ககாடில� அணி-
வகுத்துச் க்னறு அதிகாைபூர்வைாக ஏற்றி 
லவக்க எண்ணிைடஙகா ஒத்தில்க்கப்பட்ட 
கவகுஜன நிகழ்ச்சிகள் அைஙகத்லத அதிை-
லவத்தன.   

 இ்ளம் கபண்களின பாம்-பாம்ஸ குலுக் -
கல் (Shaking Pom-Poms)நடனம் ைற்றும் 
இ்ளம் சிறுவர்களின லைட்ய்பர்கல்ளப் 
(Wielding Light Sabers) ப�னபடுத்தி 
உருவாக்கப்பட்ட மினனணு ைைர்களின 

(electronic flowers) இருள் நடனம் எனபன 
யைலும் கைருகூட்டின.   

 சீன ஜனாதிபதி ஜி ஜினபிங முகக்கவ்த்-
துடன முழுநீ்ள நீை நிற பர்கா (Blue Parka) 
உலடயில் ஆைம்ப நிகழ்வு நடவடிக்லககல்ள 
ஆயவு க்யதத்துடன கலைநிகழ்சிகல்ள 
ைசித்துக் ககாண்டிருந்தார். ைாயவா ய்துங-
கிற்குப் யபாட்டி�ாக ஆளுலைமிக்க தலை-
வைாக தனலன ைக்கள் ஏற்றுக் ககாள்்ள 
யவண்டும் எனனும் அவைது எண்ை 
கவளிப்பாட்டு முலறலை�ானது அவைது 
கவர்ச்சி, ஆளுலை எனபவற்றின குலறபாட் -
டால் (Non Charismatic) ைக்கள் ைத்தியில் 
ைட்டுைல்ைாது உைக அைஙகிலும் பினயநாக்-
கிய� நகர்கிறது எனகினறனர் யைற்குைக 
ஆயவா்ளர்கள்.   

 இந்த எண்ைக் கருலவ முறி�டித்து 
தனலன ஒரு ஆளுலை மிக்க தலைவ -
ைாக(Charismatic Leader) உைகிற்கு காட்டிக் 
ககாள்ளும் முனகனடுப்புகளில் ஒனயற ஷி 
ஜினபிங அவர்களின இந்த ஒலிம்பிக் யபாட்-

டிகல்ள தனது தலைலையில் நடத்த எடுக் -
கப்பட்ட பிை�த்தனமும்,ஆைம்ப விழாவின 
நவீன ஆடம்பைஙகளும் எனனும் விைர்் -
னஙகளும் உள்்ளன.   

 'ஒயை உைகம் ஒயை குடும்பம்' (One belt 
One road) எனகிற சீன ககாமியூனிஸட் கட் -
சியின(CCP) கருப்கபாருல்ளச் சுற்றிய� 
ஆைம்ப விழா நிகழ்வுகள் அலைக்கப்பட்டிருந்-
தலதயும் அவதானிக்க முடிந்தது. சீனாவில் 
2008 இல் இடம்கபற்ற யகாலடகாை ஓைம் -
பிக்கின கதாடக்க விழாலவப் யபாையவ, 
இந்த நிகழ்சிகளுக்கும் பிைபை சீன திலைப்-
பட இ�க்குனர் ஜாங யியைா(Zhang Yimou) 
மீண்டும் கலை இ�க்குநைாக இருந்து கலை 

நிகழ்ச்சிகல்ள சிறப்புற வடிவலைத்திருந் -
தலை நிகழ்சிகளுக்கு யைலும் கைருகூட்டி�து.   

 இஸைாமி� ைக்கள் வாழும் சீனாவின 
யைற்கு ைாகாைைான சினஜி�ாஙகின உய-
கர்(Uyghur) இன வீைாஙகலன ஒருவரும் சீன 
வீைர் ஒருவரும் இலைந்து 24வது குளிர்-
காை ஒலிம்பிக்கின இறுதிச் சுடலை ஏற்றி 
யபாட்டிகல்ள ஆைம்பித்து லவத்தலை�ானது 
சிறுபானலை இன ைக்கள் சீன அை்ால் 
அடக்கி ஒடுக்கப்படுகிறார்கள் எனகிற அகை-
ரிக்காவின பிை்ாைத்லத ைழுஙகடிப்பதாய 
அலைந்திருந்தது.   

 இந்த 24வது குளிர்காை ஒலிம்பிக்லக 
'இனப்படுககாலை வில்ள�ாட்டுகள்' எனறு 
ஏ்ளனைாக வர்ணித்திருந்த அகைரிக்கா 
உட்பட்ட அலனவருக்கும் உயகர்(Uyghur) 
இன வீைாஙகலன ஒருவருக்கு வழஙகப்-
பட்ட முக்கி�த்துவமும், சீனாவின ஏலன� 
4 சிறுபானலை இன யபாட்டி�ா்ளர்கள் 
யதர்வு க்ய�ப்பட்ட முலறலையும் ஒரு 
கதளிவான கண்டனத்லத கவளியிடுவ-

தாக அலைந்திருந்தன.  
அ க ை ரி க் க ா வி ன து ம் 
அதன ஆதைவு நாடுகளின 
பகிஷகரிப்லப கபாருட்-
படுத்தி பிைபை ்ர்வயத் 
நிறுவனஙகள் வழலை 
யபானறு வில்ள�ாட்டு-
களுக்கு அனு்ைலை 
வழஙகி, நிதிப்பஙகளிப்பு 
க்யயும் தைது க்�ற்-
பாட்லட நிறுத்தவில்லை 

எனபது குறிப்பிடத்தக்கது.    ஒமிக்யறான 
பைவலுக்கு எதிைான சீனாவின தடுப்பூசிகள் 
கபரும்பாலும் ப�னற்றலவ எனனும் யைற்-
குைகின பைப்புலைக்ளால், சீனாவின தடுப்பு 
ஊசிகல்ள தவிர்த்து வரும் உைகநாடுகளின 
யபாக்லக முறி�டிக்க கபரும் பிை�த்தனம் 
எடுத்து வரும் சீன அைசு தனது நாட்டினுள் 
பூச்சி� ககாவிட் நிலைலைல� ஏற்ப்படுத் -
தும் யவலைத் திட்டஙகளின பிைதிபலிப்பு 
இந்த குளிர்காை ஒலிம்பிக் யபாட்டிகளின 
ஆைம்ப விழாவிலும் எதிகைாலித்தது.   

15,000 பார்லவ�ா்ளர்கல்ளக் 
ககாள்்ளக் கூடி� ஆைம்ப நிகழ்வு இடம்-
கபற்ற குருவிக்கூடு அைஙகினுள் யதர்ந்-
கதடுக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட சிைர் ைட்டுயை 
விழாவில் கைந்து ககாள்்ள அனுைதிக்கப் -
பட்டிருந்தனர். அைஙகத்தில் அலைக்கப்பட்டி-
ருந்த ஒரு ைாகபரும் கதாலைக்காட்சியில் 
இருந்து உைகம் பூைாவும் நிகழ்ச்சிகல்ள 
யநைடி�ாக ஒளிபைப்பு க்யயும் அதிநவீன 
கதாழில்நுட்ப வ்திகள் ஏற்பாடு க்ய�ப்பட்-
டிருந்தன.   

 விழாவில் கைந்து ககாண்ட 26 கவளி -
நாட்டுத் தலைவர்களில் பாகிஸதானின பிை-
தைர் இம்ைான கான, க்ர்பி� ஜனாதிபதி 
அகைக்்ாண்டர் வுசிக், ்வூதி அயைபி�ாவின 
பட்டத்து இ்ளவை்ர் முகைது பின ்ல்ைான 
ைற்றும் ைஷ� ஜனாதிபதி விைாடிமிர் புட்டின, 
எகிப்து ஜனாதிபதி அப்கடல் பற்றா, கஜகஸ-
தானின இனலற� தலைவர் ஆகிய�ார் முக் -
கி�ைானவர்கள்.   

 சீனாவின இந்த ஒலிம்பிக் கதாடக்க விழா 
அலைதி ைற்றும் அனலப கவளிப்படுத்தி -
�து எனவும் கஹாஙககாங, தாயவான, 
திகபத்,அவுஸதியைலி�ா, கனடா, இந்தி�ா 
ைற்றும் அகைரிக்கா எனபவற்றின யைாதல் 
யபாக்குக்கு ்வால் விடும் வலகயிலும் 
அலைந்திருந்தது எனவும் பக்கச்்ார்பற்ற 
விைர்்கர்கள் சிைர் கருத்து கவளியிட்டுள்-
்ளனர். ஒனறலை நூற்றாண்டுகாை கபாரு்ளா-
தாை யபாைாட்டம், ்வால்கள் எனபவற்றிற்கு 
முகம் ககாடுத்து மீண்டும் க்ல்வம் ககாழிக் -
கும் நாடாகவும், உைக அதிகாை வர்க்கத்லத 
அச்சுறுத்தும் நாடாகவும் சீனா உள்்ளது 
எனவும் அவர்க்ளது கருத்து கவளிப்பாட்டில் 
யைலும் கதரிவிக்கப்பட்டுள்்ளது.    இவ்வா-
றான சூழலில் இடம்-
கபறுகினற ஒலிம்பிக் 
யபானற ்ர்வயத் 
யபாட்டிகளில் நாடுகளி -
லடய��ான அைசி�ல் 
்துைஙகம் கவளிப்ப -
லட�ாகயவ ஆடப்படு-
கினறது.   

போழில்சார கல்வியியலாளரகள் 
சஙக தேசிய சம்தமளனம் நாளள
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ஷானிக கிரிந்கதனி�...
பிைதிப் கபாதுச் க்�ைா்ளர்
அகிை இைஙலக கதாழில்்ார் 
கல்வியி�ைா்ளர்கள் ்ஙகம்

     (தமிழில்: வீ.ஆர்.வ�ைட்)

 யகாலவ நந்தன...
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ஏழை மனிதர் ஒருவர்  வாழ்வில் ஒரு 
கட்டத்தில் பல்்வறு துனபஙக-
ழைப் பபாருைாதாரக் குழைவின 

காரணமாக அனுபவித்தார். எந்நேரமும் 
க்டவு்ை தஞ்சம் எனறு இருநதார். ஒரு 
கட்டத்தில் அவருக்கு ்தர்தலில் ்பாட -
டியி்ட வாய்ப்பு கிழ்டத்தது. க்டவுள் 
புண்ணியத்தில் அவர் அநத ்தர்தலில் 
அ்மாக பவற்றி பபற்ைார். அதன பிைகு 
படிப்படியாக அரசியலிலும் பபாருைாதா-
ரத்திலும் உயர்நதார்.

அவர் எநத அைவுக்கு ஏழையாக இருந-
தா்ரா,  அநதைவுக்கு ப்சல்வச் ப்சழிப்பில் 
உயர்வழ்டநதார். ஏழையாக இருக்கும் 
்பாது க்டவுழைத் ்தடிய அவர், பபாரு-
ைாதாரத்தில் வைர்நத பிைகு பணத்திற்கு 
மடடு்ம அதிக முக்கியத்துவம் பகாடுத்-
தார். க்டவுழை மைநது கடடி்டஙகழைக் 
கடடி பணம் ்்சர்ப்பதற்கு முக்கியத்துவம் 
பகாடுத்தார்.

பல ்நேரஙகளில் பரிசுத்த ்வதாக -
மத்ழத வாசிக்கும் பபாழுது இ்யசு 
ப்சல்வநதழரக் கடுழமயாகச் ்சாடுவதா-
கத் பதரியும். ஆனால் அதிலுள்ை உண்-
ழமழயப் புரிநதுபகாள்ை நோம் முயல 
்வண்டும். இ்யசு ப்சல்வநதழர பவறுப்-
பவர் அல்ல. ப்சல்வம் தான எல்லாம் 
எனறு நிழனப்பவர்கள் முனனிழலயில் 
தான இ்யசு தனனுழ்டய கண்்டனத்ழத-
யும் முனழவக்கிைார்.

 க்டநத ஞாயிறு நேற்ப்சய்தியில் ்சமபவ -
ளிப் பபாழிழவ வாசிக்கி்ைாம். மத்்தயு 
நேற்ப்சய்தியாைர் இ்யசுவின மழலப்பபா-
ழிழவ எழுதியுள்ைார். 

ஆனால் லூக்கா நேற்ப்சய்தியாைர் இ்ய -
சுவின ்சமபவளிப் பபாழிழவ எழுதியுள் -
ைார். மத்்தயு நேற்ப்சய்தியாைர் மழலப்-
பபாழிழவ பற்றி எழுதியதற்கு காரணம் 
யூத கிறிஸதவர்கள் மழல்மல் தான க்ட -
வுளின பிர்சனனம் இருக்கினைது எனறு 
நேம்பிக்ழக பகாண்டிருநதனர்.

லூக்கா நேற்ப்சய்தியாைர் ஏழைகளின 
நேற்ப்சய்தியாைர். ஏழை எளிய மக்கள், 
பபண்கள், ்சமூகத்தில் ஒடுக்கப்பட்டவர் -
கள், பாவிகள் ்பான்ைாருக்கு அதிக 
முக்கியத்துவம் பகாடுத்துள்ைார். 

என்வதான தனனுழ்டய நேற் -
ப்சய்தியில் இ்யசுவின ்சமபவளிப் 
பபாழிழவச் சிைப்பாக எழுதியுள்ைார்.

இ்யசுவின ்சமபவளிப் பபாழிவு 
ஏழைகளுக்கான அருளுழர. ஏழைகள் 
வைம் பபைவும் இழைநேம்பிக்ழக 
பபைவும் க்டவுளின ஆசீழரப் பபைவும் 
இவவார்த்ழதகள் மூலம் வழிகாடடியுள் -
ைார் லூக்கா. இ்யசு ஏழைகளுக்கு முக் -
கியத்துவம் பகாடுத்தற்கான காரணத் -
ழதப் பார்த்தால்,

ஏழைகள் தஙகளுழ்டய வாழ்வில் 
பபரும்பாலும் க்டவுழை மடடு்ம நேம் -
புவர். ப்சல்வர் தஙகளி்டம் இருக்கினை 
பணத்ழத நேம்புவர். க்டவுளுக்கு முக் -
கியத்துவம் அளிப்பழத வி்ட ப்சல்வத் -
திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் பகாடுப்பர். 
தனக்கு ப்சல்வம் அளித்த்த க்டவுள் -
தான எனபழத மைநது இல்லாதவருக்கு 
பகிரும் பண்ழப பதாழலத்துவிடுவர். 
என்வதான பகிராத ப்சல்வர்கழை 
இ்யசு வனழமயாகக் கண்டித்தார். 
க்டவு்ை தஞ்சம் எனறு நிழனத்த ப்சல் -
வர்கழை இ்யசு நேம்பிக்ழக பகாடுக்கும் 
விதமாகப் பாராடடினார்.

ஏழைகளி்டம் இனனும் 
பல நேல்ல பண்புகள் 
இருக்கினைன. தாஙகள் 
வறுழமயிலும் துனபத்தி -
லும் வாடுவதன காரண -
மாக  பிைருழ்டய துனபத் -
ழதயும் வறுழமழயயும் 
எளிதில் புரிநது பகாள்கின -
ைனர் ஏழைகள். 

என்வதான துைவு 
நிழலயில் ்மற்பகாள் -
கினை துைவிகள் "ஏழ் -
ழம"எனை வார்த்ழதப் 
பாடழ்ட க்டவுள் முன 
பகாடுக்கினைனர். இதற்கு 
முக்கிய காரணம் ஏழைக -
ைாக வாழ்நது ஏழைகளின 
துனபஙகள் அறிநது பணி 
ப்சய்ய ்வண்டும் எனப -
தற்காக்வ. என்வ ஏழை -
யரின மனநிழலயில் வாை 
நோம் ஒவபவாருவரும் 
அழைக்கப்படடுள்்ைாம்.

க்டநத ஞாயிறு முதல் 
வா்சகத்தில் மனிதர் ்மல் 
நேம்பிக்ழக ழவப்்பா -
ரும் வலுவற்ை மனிதரில் 
வலிழம காண்்பாரும் 
்சபிக்கப்பட்டவர் எனறு 
வாசிக்கி்ைாம். இது எழத 
சுடடி காடடுகிைபதனைால்  மனிதர் -
கள் வலுவற்ைவர்கள். எந்நேரத்திலும் 
அவர்கள் நேம்ழமக் ழகவி்டலாம் எனப -
ழத்ய.

 நோம் க்டவுள் மீது ஆைமான நேம் -
பிக்ழக பகாண்டு நீ்ராழ்ட ்நோக்கி 
ப்சல்லும் ்வழரப் ்பால வாைமுயற்சி 
ப்சய்ய ்வண்டும். அப்்பாது நிச்்சய -
மாக ஒரு மரத்தின ்வர் நீர் அருகில் 
இருக்கினை பபாழுது ப்சழிப்பாய் 
இருப்பது ்பால, நேம்முழ்டய வாழ்வும் 

மாறும். வைடசிமிகு ஆண்டிலும் அதற் -
குக் கவழல இராது; அது எப்்பாதும் 
கனி பகாடுக்கும். என்வ நேம்முழ்டய 
வாழ்க்ழகயில் பலன பகாடுக்க ்வண்-
டுபமனில், க்டவுள் மீது ஆைமான நேம்-
பிக்ழக ்வரூனை ்வண்டும்.

என்வ நேம்முழ்டய அனைா்ட வாழ்க்-
ழகயில் ஏழையரின உள்ைத்்தாடு 
வாழ்நது க்டவுள் மீது ஆைமான நேம்-
பிக்ழக பகாண்டு க்டவுளின ஆசீர்வா-
தத்ழத முழுழமயாகப் பபற்று வாை 

முயற்சி ப்சய்்வாம். அத்்தாடு ் பராழ்ச, 
ஆணவம், தற்புகழ்ச்சி இவற்றிலிருநது 
முழு விடுதழல பபற்று இழைவனின 
பிள்ழைகைாக மாறு்வாம். ஏழைக -
ளின உள்ைத்ழதப் பபற்றிடு்வாம். 
ஏழைகளின துனபஙகழை அறிநது 
அவர்களுக்கு நேம்மாலான உதவிகழைச் 
ப்சய்்வாம்.

அருடெணி  
குழநமதை இயேசு ெவாபு...

பு னிதைர் கிளவாடி டி லவா ப�வாபலவாம்பிபேர் 
இயேசு ெமெமேச் ெவார்நதைவர் எனெ-

தைவால் இயேசு ெமெமேச் யெர்நதை துறவிேர் 
ைற்றும் குருக்�ளுக்கு இனமறே தினம் ஒரு 
வியேட தினைவாகும். கிளவாடி தைைது சியேகிதியும் 

ஆனமீ� துமையுைவான "புனிதைர் ைவார்�ப்ரட 
யைரி அலய�வாக்யூ'வுடன" இமைநது இயேசு-
வின திருஇருதைே ெக்திமே ெ்ரபபும் முேற்சியில் 

ஈடுெடடிருநதைவார். ஆ�யவ, இயேசுவின திருஇரு-
தைேத்தின மீது தீவி்ர ெக்தி ப�வாண்டுளயளவார்க்-
கும் இனமறே தினம் ஒரு வியேட தினைவாகும். 
புனிதைர் கிளவாடி டி லவா ப�வாபலவாம்பிபேர்ஒரு 
இயேசு ெமெ குரு எனெதுடன ஒபபு்ரவவாளரும்  

துறவறம் ெவார்நதை எழுத்தைவாளருைவாவவார். 1641ம் 
ஆண்டு பி்ரவானஸில் பிறநதை கிளவாடியின தைநமதை 
"பெர்ட்ரவானட" ஒரு ெத்தி்ர ெவானறளிக்கும் அலு-

வலர் ஆவவார். தைவாேவாரின பெேர் "ைவார்�ப்ரடப�வா-
பேண்டர். 1658ம் ஆண்டு  தைைது ெதியன-
ழவாம் வேதில் கிளவாடி "அவிக்னவான"  எனற 
இடத்திலுளள இயேசு ெமெயின துறவற 
ைடத்தில் இமைநதைவார். 1676ம் ஆண்டு 

கிளவாடி அபயெவாமதைே இங்கிலவாநது,  ஸப�வாட-
லவாநது ைற்றும் அேர்லவாநது ேவாடு�ளின அ்ரசி -
ேவான (Queen consort of England, Scotland 

and Ireland) “யைரி” (Mary of Modena) என-
ெவரின யெவாதை�்ரவா� இங்கிலவாநது ேவாடடுக்கு 
அனுபெபெடடவார். ஃபி்ரவானஸ ேவாடடிலிருநதைது 
யெவாலயவ அங்ய�யும் திறமைேவான ைமற 
யெவாதை�்ரவா�வும் ஒபபு்ரவவாள்ரவா�வும் பெேல்ெட-
டவார். தைைது வவாழக்ம�யின �மடசி இ்ரண்டு வரு-
டங்�மள லியேவான ே�ரில் பெலவிடட கிளவாடி  
�டும் யேவாய் �வா்ரைைவா� 1682 பெப்ரவரி 
15ஆம் தி�தி இமறேடியெர்நதைவார்.  
                      (ஸ)

இயேசுவின் திருஇருதே பக்தி பாதுகாவலர்
புனிதர் கிளாடி டி லா ககாகலாம்பிகேர்

ஏழைகளின் உள்ளதழதைப் பெற்றிடுவ�ோம்

பெவாதுவவா� ஒரு புனிதைரின 
திருேவாள அவரின 
இறநதை ேவாளவா�த் தைவான 

இருக்கும். இறநதை ேவாள பதைரிேவாதை யெவாதும் ஒய்ர 
ேவாளில் ெல புனிதைர்�ளின இறநதை ேவாள இருபபி-
னும் யவறு சில தைனிச்சிறபெவான �வா்ரைங்�ளவா-
லும் யவறு ேவாட�ளில் திருேவாள நிர்ைேக்�பெ-
டுகிறது.

ஒருவரின இறபபு அவரின நித்திே 
விண்ை�  வவாழவிற்கு நுமழவவாயி-
லவாய் இருபெதைவால், ஒரு புனிதைரின 
திருேவாள அவ்ரது  இறபபு ேவாளனறு 
ப�வாண்டவாடபெடுகிறது

 பெவாதுவவா� ஒரு புனிதைரின   இறநதை 
ேவாமள ப�வாண்டவாடும் திருஅமவ, 
மூனறு ேெர்�ளின பிறபமெ ப�வாண்-
டவாடுகிறது.

இயேசு கிறிஸது – �டவுள, ேம் 
மீடெர்.

அனமன ைறிேவாள – பெனை ெவாவம் 
இல்லவாைல் பிறநதைதைவால்.

திருமுழுக்கு யேவாவவான – �ருவியல  
தூே ஆவிேவா்ரவால் தூய்மை அமடந-
தைதைவால். (லூக்�வா 1:15, 41).அவ்ரது 
இறபபு ஆ�ஸட 29ஆம் ேவாள நிமனவு 
கூறபெடுகிறது.

 �த்யதைவாலிக்� திருஅமவ புனிதைர்-
�ளின திருேவாமள  மூனறு விதைைவா� 
ப�வாண்டவாடுகிறது.

�த்யதைவாலிக்�  திருமவயில்  ஏன புனிதைர் 
ெடடம் ப�வாடுக்�பெடுகிறது?

ஒரு எடுத்துக்�வாடடவான கிறிஸதைவ வவாழக்ம� 
வவாழநதைவர்�ளுக்கு  �த்யதைவாலிக்�  திருஅ-
மவயில்  புனிதைர் ெடடம் ப�வாடுக்�பெடுகிறது. 
கிறிஸதுவ விசுவவாெத்திற்க்�வா�  உயிர் நீத்தைவர்-
�ள, துனெபெடடவர்�ள, விசுவவாெத்மதைப ெவாது-
�வாத்தைவர்�ள, விசுவவாெத்திற்கு எடுத்து�வாடடவா� 
வவாழநதைவர்�ள, �த்யதைவாலிக்� ய�வாடெவாடு�மள 
சிறபெவா� பினெற்றிேவர்�ள, �த்யதைவாலிக்� 
ய�வாடடெவாடு�ளுடன பதைவாண்டு பெய்தைவர்�ள 
யெவானறவர்�ளுக்கு புனிதைர் ெடடம் ப�வாடுக்�ப -
ெடுகிறது. 

ஒருவர் இறநதை பின பெவாதுவவா� ஐநது ஆண் -
டு�ள �ழித்து தைவான அவருக்கு புனிதைர் வழங்கு-

வது பதைவாடர்ெவான யவமல�ள ஆ்ரம்பிக்�பெடு -
கிறது. திருத்தைநமதை ஒபபுதைல் அளித்தைவால் ஐநது 
வருடத்திற்குளளவா�யவ அவருக்கு புனிதைர் 
ெடடம்  வழங்குவது பதைவாடர்ெவான யவமல�மள 
ஆ்ரம்பிக்�லவாம்.

புனிதைர் ெடடத்திற்�வான ஆ்ரம்ெ நிமல�ள;
இமற ஊழிேர்,வைக்�த்துக்குரிேவர்,-

முத்திபயெறு பெற்றவர் / ஆசிர்வதிக்�ப -

ெடடவர்,புனிதைர் இமற ஊழிேர்; ஒருவர் 
வவாழநதை,ைமறநதை ஊரின ைக்�ள,துறவிேர் 
அவர்�ளின ஆேரிடம் அவருக்கு புனிதைர் 
ெடடம் வழங்� யவண்டும் எனறு அவம்ரப 
ெற்றிே குறிபபுடன ய�வாரிக்ம� மவக்�லவாம். 
ஆேர் அநதை விண்ைபெத்மதை ெரிசீலித்து 
புனிதைர்�ளின அலுவல்�ளுக்�வான யெ்ரவாேத் -
திற்க்கு (Congregation for the Causes of 
Saints) அனுபபி மவபெவார்.   ஒருவருக்கு 
புனிதைர் ெடடம் வழங்குவது பதைவாடர்ெவான 
யவமல�மள ஆ்ரம்பிக்�லவாம் எனறு ஒபபு -
தைல் கிமடத்தை பிறகு அவம்ர இமற ஊழிேர் 
எனறு அமழக்�லவாம்.

வைக்�த்துக்குரிேவர் ; ஒரு  இமற 
ஊழிேர் தூய்மைேவான �த்யதைவாலிக்� 
வவாழம� வவாழநதைவார் எனறு திருத்தைநமதை 

அங்கீ�ரித்தைவால் அவர் வைக்�த்துக்குரிேவர் 
எனறு அமழக்�பெடுவவார். முத்திபயெறு பெற் -
றவர் ,ஆசிர்வதிக்�பெடடவர்; வைக்�த்துக் -
குரிேவரின ெரிநதும்ரேவால் புதுமை ஏதும் 
ேடநது அது திருஅமவேவால் �ண்டுை்ரபெட -
டவால் அவர் முத்திபயெறு பெற்றவர், ஆசிர்வ -
திக்�பெடடவர் எனறு அமழக்�பெடுவவார். 

அவர் நிச்ெேவாைவா� விண்ை�த்தில் இருக் -

கிறவார் எனறும் ெரிநது யெசும் வல்லமை 
பெற்றவர் எனறும் திருஅமவேவால்   உறுதி 
பெய்ேபெடும்.  வைக்�த்துக்குரிேவர் 
யவதை ெவாடசிேவா� இருநதைவால்  புதுமை அவ -
சிேமில்மல. ைவாறவா� அவர் விசுவவாெத்திற் -
�வா� அல்லது  பிறரின ேலனில் அக்�மற 
ப�வாண்டு ைனமுவநது  உயிர் துறநதைவார் 
எனறு திருத்தைநமதைேவால் அறிவிக்�பெட 
யவண்டும். இநதை அங்கீ�வா்ரம் வழங்குவமதை, -
ெவானறளித்தைமல அருளவாளர் ெடடம்,முத்திப -
யெறு ெடடம் எனறு அமழக்�பெடுகிறது.

புனிதைர் – ஆசிர்வதிக்�பெடடவரின ெரிநது -
ம்ரேவால் யைலும் ஒரு புதுமை ேடநது அது 
அங்கீ�ரிக்�பெடடவால் அவர் புனிதைர் எனறு 
திருத்தைநமதையின திருபெலியினயெவாது அறி -
விக்�பெடுவவார்.                                (ஸ)

எடுத்துக்காட்கான  வகாழக்் வகாழ்ந்தவர்ளுககு 
்த்்்தகாலிக் திருச்ச்ை வழங்கும் புனி்தர ைட்ம் (�டநதை வவா்ரத் பதைவாடர்ச்சி)

 

இலங்ம�த் திருச்ெமெமே வழிேடத்-
தும் பெவாறுபமெ ய�வாெப வவாஸ அடி-
�ளவார் யைற்ப�வாண்டயெவாது முக்கிே 

தீர்ைவானங்�மள தைனனுடன இருநதை ஏமனே 
குருக்�ளிடம் �லநதும்ரேவாடியே முனபனடுத்-
துளளவார்.

குருக்�ள இல்லவாதை ெநதைர்பெங்�ளில் 
பெவாறுபபு வவாய்நதை பெவாது-
நிமலயினரிடம் �லநதைவா-
யலவாசித்து தீர்ைவானங்�மள 
யைற்ப�வாண்டவார் எனெமதை 
அவருடன வவாழநதை குருக்�ள 
ெவானறு ெ�ர்கினறன.

ய�வாெப வவாஸ அடி�ளவார் 
1687 முதைல் தைனிபேவாருவ்ரவா-
�யவ ெணிேவாற்றினவார். மி� 
பேருக்�டிேவான சூழநிமல�-
ளில்  தைனனுமடே ெணிமே 
பெவாதுநிமலயினரின ஒத்து-
மழபபுடன பவற்றி�்ரைவா� 
யைற்ப�வாண்டவார்.

ய�வாெப வவாஸ அடி�ளவா-
ரும் ஏமனே ஒறற்யறவாரிேன 
ெமெ குழுக்�ளும் தைங்�ள 
ெணி�மள திடடமிடடெடி பெேற்ெடுத்துவதைற்கும் 
கிறிஸதைவ ெமூ�ங்�மள உருவவாக்�வும் மூபெர்-
�ள அண்ைவாவிைவார் யெவானயறவாரின பெேற் 
ெவாடு�ள உதைவிேவா� அமைநதைன.

ைக்�ளும் அவர்�மள தைம் தைமலவர்�ளவா� 
ஏற்று அவர்�ளுக்கு தைைது ஒத்துமழபபு�மள-
யும் ைதிபமெயும் அதி�ைவா� வழங்கினர்.

இநதை ேமடமுமற யெவார்த்துக்ய�ேர் �வாலத்-
திலிருநயதை பதைவாடர்நதைது. ய�வாெப வவாஸ 
அடி�ளவார் சில்லவாமலக்கு அமழத்துச் பெல்-
லபெடடு மூபெர்�ளின �ண்�வாணிபபில் 
விடபெடடமை அதைற்கு எடுத்துக்�வாடடவா�  
உளளது.

ய�வாெப வவாஸ அடி�ளவாரும் எமனே 
குருக்�ளும் ைமற தூதுப ெேைங்�மள 
யைற்ப�வாண்டயெவாது ஒல்லவாநதை அதி�வாரி�-
ளவால் ெல்யவறு எச்ெரிக்ம��ள, உயிர் ஆெத்-
துக்�ள, தைண்டமன�மளயும் எதிர்யேவாக்� 
யேர்ேதைது.அநதை ெநதைர்பெங்�ளிபலல்லவாம் 
அநதைநதை ெகுதி ைக்�ள அவர்�ளுக்கு தைைது 
குடிமெ�ளில் பு�லிடம் வழங்கி �ண்�வா-
ணித்து வநதைனர்.

ய�வாெப வவாஸ அடி�ளவாரின இலங்ம� 
வரும�யின 200 ஆண்டு�ள நிமறமவ 
நிமனவு கூரும் வம�யில் இலங்ம� அ்ர-
ெவாங்�த்தினவால் சிறபபு முத்திம்ர பவளியிடப-
ெடடது.இம் முத்திம்ரயில் இடம்பெற்ற ஓவி-
ேத்தில் அவருக்கு அருகில் ஆேர்�ளுக்கு 
உரிே  பெங்ய�வாலும் ஆேர்�ள அணியும் 
கிரீடமும் �வாைபெடுகினறன. தைவாழச்சிமேயே 
அதி�ம் விரும்பிே ய�வாெப வவாஸ அடி�ளவார் 

ஆேர் ெதைவிமேயேவா அதையனவாடு இமைநதை 
பு�மழயேவா விரும்ெவில்மல. ய�வாெப வவாஸ 
அடி�ளவாருக்கு சிங்�ள-பெௌத்தை ைனனர்�-
ளின ஒத்துமழபபும் கிமடத்தைது.

ய�வாெப வவாஸ அடி�ளவார் ஏமனே ைதைங்-
�ள பதைவாடர்பில் பெரும் ைதிபபுடன பெேல்-
ெடடவார் சுயதைெ ைதைங்�ளுடயனவா அல்லது  ைக்-
�ளுடனயனவா முனபதைவாடர்ெற்ற.நிமலயில் 
ஆசிே ைக்�ள ெற்றிே தைவறவான �ருத்திே-
லின பினனணியியலயே யெவார்த்துக்ய�ே 
குழுக்�ள  தைம் ெணிமே யைற்ப�வாண்டனர். 

எனினும் ய�வாெப வவாஸ அடி�ளவார் �த்யதைவா-
லிக்�  சூழல் நிமறநதை ய�வாவவாவில் பிறநது 
வளர்நதைதைவாலும்  �னனடத்தில் ெணிேவாற்றிே 
�வாலத்தில் கிமடத்தை அனுெவங்�ளின வழியி-
லும்  இநது ெைேத்தைவர்�ளின  ஆனமீ�ம், 
ைதைபெற்று, வவாழக்ம� முமற ெற்றி ேனகு 
அறிநதிருநதைவார்.

 அநதை ைக்�ளின உைர்வு�மள ைதித்து 
பெேற்ெடடவார். பெௌத்தை ைனனர்�ள அவ-
ருக்கு வழங்கிே ப�ௌ்ரவமும் ைரிேவாமதையும் 
அதைற்கு சிறநதை ெவானறு.

இலங்்்யின் புனி்தர 
்�கா்சப் வகாஸ் அடி்ளகார

இன்றைய 
 புனிதர்
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இந்தியவாவிடமிருந்து மைலும்... 
கடன் சலுககயின் கீழ் பெற்றுகபகொள்ளவுள்ளதொ-

கவும் அதற்கொன உடன்ெடிககக ககசசொத்து இடம்-
பெறவுள்ளதொக பெளிவிெகொர அகைசசர் பதரிவித்-
துள்ளொர்.   

நொட்டிற்குத் ததகெயொன உணவுபபெொருட்கள, 
ைருந்துபபெொருட்கள ைற்றும் அத்தியொெசியப 
பெொருட்கக்ள பகொளெனவு பசயெதற்கொக இந்தியொ-
விலிருந்து பெறபெடும் தைற்ெடி நிதி பசலவிடபெ-
டும் என்றும் அகைசசர் பதரிவித்துள்ளொர்.   

நிதியகைசசர் ெசில் ரொஜெக ஷ அணகையில் இந்-
தியொவுககு தைற்பகொணட விஜயம் பெற்றியளித்துள-
்ளதொக குறிபபிட்டுள்ள அகைசசர், அதன்தெொது 2.4 
பில்லியன் அபைரிககன் படொலகர கடனுதவியொக 
பெற்றுகபகொளெதற்கு முடிந்துள்ளது எனவும் அதன் 
முதற்கட்டைொகதெ இந்த ஒரு பில்லியன் பதொடர்-
ெொன உடன்ெடிககக ககசசொத்து இடம்பெறவுள்ள-
தொகவும் அகைசசர் பதரிவித்துள்ளொர்.   

பெொதுஜன பெரமுன கட்சியின் தகலகையகத்-
தில் தநற்று நகடபெற்ற பசயதியொ்ளர் ைொநொட்டின் -
தெொது அகைசசர் இவெொறு பதரிவித்துள்ளொர்.   

அதுபதொடர்பில் தைலும் பதரிவித்துள்ள அகைச -
சர், நொடு தற்தெொது எதிர்தநொககியுள்ள பெொரு்ளொதொர 
பநருககடி நிகலயில் இந்தியொ ெல்தெறு ெககயில் 
உதவி ஒத்துகைபபுககக்ள ெைங்கி ெருகின்றது. 
நொன் இந்தியொவுககொன விஜயத்கத தைற்பகொணடி-
ருந்த தெொது அது உறுதிபெட்டது. இந்தியொ 2.4 பில் -
லியன் படொலகர இலங்ககககு ெைங்கவுள்ளது. 
அதுைட்டுைன்றி நொடு எதிர்பகொளளும் அகனத்து 

பநருககடி நிகலகையின் தெொதும் இந்தியொ எைககு 
நிதி ைற்றும் ஒத்துகைபபுககக்ள ெைங்கிெந்துள-
்ளது. பகொதரொனொ கெரஸ் ெரெல் பநருககடி நிகல -
யின்தெொது முதற்தடகெயொக ஐந்து இலட்சம் தடுப-
பூசிகக்ள எைககு பெற்றுத் தந்ததும் இந்தியொதெ. 
அதததெொன்று தெர்ல் எகஸ்பிரஸ் கபெல் தீ அனர்த் -
தத்தின் தெொது ஏற்ெட்ட ெொதிபபுகக்ள குகறபெ-
தற்கொக இந்தியொ மிக விகரெொக எைககு உதவியது. 
இந்தியொ ைட்டுைன்றி சீனொ, ெங்க்ளொததஷ், குகெட் 
நிதியம், சவுதி நிதியம் தெொன்ற நொடுகள ைற்றும் நிதி-
யங்கள எைககு பெரும் ஒத்துகைபகெ ெைங்கியுள-
்ளன. இது இயல்ெொக இடம்பெறககூடிய ஒன்றல்ல. 
இலங்ககயின் சிறந்த பெளிநொட்டு பகொளகக கொர -
ணைொகதெ இந்த உதவிகளும் ஒத்துகைபபுகளும் 
நொட்டுககு கிகடத்துள்ளன.   

அதததெொன்று எைது நொட்டுககு ெருககதரும் 
உல்லொச பிரயொணிகளில் 1/3 ெகுதியினர் இந்தியொவி -
லிருந்தத ெருகக தருகின்றனர். அதததெொன்று உல் -
லொசபிரயொண த�ொட்டல் துகறயில் முதலீடுகக்ள 
தைற்பகொள்ளவும் இந்தியொ நடெடிககக எடுத்துள-
்ளது. இலங்ககயின் ஏற்றுைதி பெொருட்களுககொன 
இரணடொெது ெொரிய சந்கதயொகவும் இந்தியொ 
கொணபெடுகின்றது. இந்தியப பிரதைரொன நதரந்திர 
தைொடி அெரது தனிபெட்ட திட்டைொக ஆரம்பித்-
துள்ள கருத்திட்டத்திற்பகன 15 மில்லியன் அபை-
ரிககன் படொலர்கக்ள உெதயொகித்து தனியொன நிதி-
யத்கத உருெொககியுள்ளொர் என்றும் அெர் தைலும் 
பதரிவித்தொர். (ஸ)  

துரித விெவா்ரமை நடத்துைவாறு... 
குழுககள இந்த சம்ெெம் பதொடர் -

பில் விசொரகணகக்ள ஆரம்பித்துள-
்ளதொக பெொலிஸ் ஊடகப தெசசொ்ளர் 
சிதரஷ்ட பெொலிஸ் அத்தியட்சகர் 
நி�ொல் தல்துெ பதரிவித்தொர்.   

பிலியந்தகல, தெெலயில் 
அகைந்துள்ள ஊடகவியலொ்ளர் சமு -
தித்த சைரவிகரைவின் வீட்டின் மீது 
தநற்று (14) அதிகொகல பெளக்ள 
நிற ெொனில் ெந்த இனந்பதரியொத 
குழுவினர் முகமூடி அணிந்து தொககு -
தல் நடத்தியுள்ளதொக பிலியந்தகல 
பெொலிஸொர் பதரிவித்தனர்.   

அடுககுைொடி குடியிருபபின் ெொது -
கொெலகர துபெொககிகய கொட்டி 
மிரட்டி, ெொதுகொபபு அகறயில் 
அகடத்து கெத்து தொககுதல் நடத் -
தியதொக பெொலிசொர் பதரிவித்தனர்.   

நொன்கு தெர் பகொணட குழு -
பெொன்று சிறிய பெளக்ள ெொனில் 
ெந்ததொகவும், ெொதுகொபபு உத்தி -
தயொகத்தருககு ஆயுதத்கத கொண -
பித்து அசசுறுத்தி அெகர தடுத்து 

கெத்ததொகவும் அறிய ெருகிறது. 
அெர்களில் ஒருெர் ெொதுகொபபு உத் -
திதயொகத்தருககு அருகில் தரித்தி -
ருந்ததொகவும், ஏகனய மூெரும் சை -
ரவிகரைவின் வீட்டிற்கு முன்னொல் 
பசன்று கற்கள ைற்றும் ைலத்கத 
வீசியதொகவும் விசொரகணக குழு 
பதரிவித்துள்ளது.   

இந்த ெ்ளொகத்தில் 100ககும் தைற் -
ெட்ட வீடுகள இருபெதொகவும், திட் -
டமிட்டெடி சந்ததகநெர்கள சமுதித் -
தவின் வீட்கட ஏன் இலககுகெத்து 
தொககுதல் நடத்தியிருககிறொர்கள 
பதொடர்பில் சந்ததகிககதெணடியி -
ருபெதொக மூத்த பெொலிஸ் அதிகொரி 
ஒருெர் பதரிவித்தொர்.   

இந்த தொககுதலொல் சமுதித்தவின் 
இரணடு ைொடி வீட்டின் கணணொடி 
ஜன்னல்களுககு ெலத்த தசதம் ஏற்-
ெட்டுள்ளது. சிசிடிவி கொட்சிகள 
ைற்றும் பிற தகெல்களின் மூலம் 
பெொலிஸொர் விசொரகணகக்ள ஆரம் -
பித்துள்ளனர்.  

ஊடகவியலவாளர் ெமுதித்த...    
நடத்தியெர்கள வீட்டின் மீது 

கற்கக்ள வீசி தொககியதொக சமுதித்த 
சைரவிகரை தைலும் பதரிவித்துள -
்ளொர்.  

அத்துடன் ெல தடகெகள துப -
ெொககிச சத்தங்களும் தகட்டதொக 
அெர் தைலும் பதரிவித்தொர்.   

இந்தச சம்ெெங்கள பதொடர்பில் 
பெொலிஸொருககு உடனடியொக அறி -
விககபெட்டதொகவும், அதன் பிர -
கொரம் பெொலிஸொர் ெந்து வீட்டுத் 
திட்டத்கதச சூைவுள்ள ெகுதிகளில் 
விசொரகணகக்ள தைற்பகொணடதொ-
கவும் அெர் தைலும் குறிபபிட்டொர்.  

இதததெக்ள, குறித்த தொககுதல் 
பதொடர்ெொன சீ.சீ.ரீ.வி கொபணொ-
ளிகள கிகடககபபெற்றுள்ள 

நிகலயில், அது பதொடர்பில் விசொர -
கணகள ஆரம்பிககபெட்டுள்ளதொக 
பிலியந்தகல பெொலிஸொர் பதரிவித்-
தனர்.  

ஹிரு பதொகலககொட்சியின் 
'ெத்ததர விஸ்ததர' என்ற ெத்திரிகக 
விெரண நிகழ்சசி ைற்றும் 'சலகுண' 
என்ற அரசியல் உகரயொடல் நிகழ்ச -
சிகக்ள சமுதித்த பநறியொளகக 
பசயது ெருகிறொர்.  

அத்துடன் அரசியல் பிரமுகர் -
கள ைற்றும் அதிகொரிகக்ள தநொககி 
தநரடியொக தகளவிகககணகக்ள 
பதொடுககும் பிரெல பதொகலககொட்சி 
நிகழ்சசி பதொகுபெொ்ளரொகவும் அெர் 
வி்ளங்குகின்றகை குறிபபிடத் -
தககது. 

வரி நிவவா்ரைைவா...
அல்லது எரிபெொருள விகலகய 

அதிகரித்தல் இரணடிபலொன்கற 
தைற்பகொளளுைொறு பெற்தறொலியக 
கூட்டுத்தொெனம் நிதி அகைசசிடம் 
தகட்டுகபகொணடுள்ளது.  

அதுபதொடர்பில் எரிசகதி 
அகைசசு பதரிவிகககயில், 
தற்தெொது எதிர்பகொள்ள தநர்ந்துள்ள 
சூழ்நிகலயின் கீழ் தற்தெொதுள்ள 
விகலயில் எரிபெொருக்ள முன்பன -
டுகக முடியொது என்றும் அதனொல் 
ெொரிய நட்டத்கத பெற்தறொலியக 
கூட்டுத்தொெனம் சுைககதெணடி -
யுள்ளதொகவும் கூட்டுத்தொெனம் நிதி -
யகைசசுககு பதரிவித்துள்ளது.  

நிதி ெற்றொககுகற நிலவுமி -
டத்து எதிர்ெரும் கொலங்களில் 
படொலகரப பெற்றுகபகொளெதில் 
பெரும் செொகல எதிர்பகொள்ள 
தநருபைன்று நிதியகைசசு பதரிவித் -
துள்ளது. 

அதுபதொடர்பில் எரிசகதி அகைச -
சின் உயரதிகொரிபயொருெர் கருத்துத் 
பதரிவிகககயில், நொட்டில் நிலவும் 

படொலர் தட்டுபெொடு கொரணைொக 
நொட்டுககுத் ததகெயொன எரிபெொ -
ருக்ள பகொளெனவு பசயெதில் 
பநருககடி நிகல ஏற்ெடுபைன்றும் 
பதரிவித்துள்ளொர்.  

தைற்ெடி நிகலகய கெனத்திற் -
பகொணடு எரிபெொருளுககொக விதிக -
கபெட்டுள்ள ெரியில் நிெொரணம் 
ெைங்குைொறும் அல்லது எரிபெொ -
ருள விகலகய அதிகரிபெதற்கு 
ந ட ெ டி க க க ப ய டு க கு ை ொ று ம் 
பெற்தறொலியக கூட்டுத்தொெனம் 
நிதியகைசகச தகட்டுகபகொண -
டுள்ளது. இந்த தெணடுதகொள 
பதொடர்பில் விகரெொன நடெடிக -
ககபயடுகக தெணடுபைன்றும் 
கூட்டுத்தொெனம் நிதியகைசகச 
தகட்டுகபகொணடுள்ளது. 

அதததெக்ள, IOC நிறுெனம் 
கடந்த 6 ஆம் திகதி நளளிரவு முதல் 
நகடமுகறககு ெரும் ெககயில் 
எரிபெொருட்களுககொன விகலகக்ள 
அதிகரித்துள்ளகை குறிபபிடத்-
தககது. 

பெனீவவாவில் நீதி கிட்டும்... 
அந்த அறிககக பதொடர்ெொக 

ைொர்ச 03 அன்று விெொதிககபெ -
டும். பஜனீெொ ைொநொட்டில் நீதி 
கிகடககும் என்ற பெரும் நம் -
பிகககயுடன் தொன் நொம் கலந்து 
ப க ொ ள கி த ற ொ ம் . இ ல ங் க க யு டன் 
நட்புறவுடன் பசயல்ெடும் சர்ெ -
ததச சமூகத்துடன் இகணந்து ெணி -
யொற்ற நொங்கள எபதெொதும் தயொரொ -
கதெ உளத்ளொம். அந்த ெொணியில் 
தெகல பசயெதன் மூலம் இந்த 
பிரசசிகனகக்ள தீர்கக முடியும் 
என்று நம்புகிதறொம். 49ெது அைர் -
விற்கு நொன் இந்த விடயத்கத தொன் 
முன்கெகக எதிர்ெொர்ககிதறன் 
என்றும் அெர் குறிபபிட்டொர்.  

பெொதுஜன பெரமுன தகலகை -
யத்தில் தநற்று நகடபெற்ற ஊடக 
ைொநொட்டில் அெர் இதகன பதரி -
வித்தொர்.  

சர்ெததச விதிமுகறகளுககு உட் -
ெட்தட புலிகளும் இரொணுெப 
ெகடயும் தெொரிட்டதொகவும் இரொ -

ணுெத்தினர் சர்ெததச நீதிைன்றத் -
தில் ஆஜரொக தெணடிய ததகெ 
கிகடயொது எனவும் அகைசசர் 
குறிபபிட்டொர். யுத்தக குற்றசசொட்டு 
பதொடர்பில் கடந்த கொலங்களில் 
ெல்தெறு குற்றசசொட்டுகள முன் -
கெககபெட்டன. எைது ெகடயி -
னர் சர்ெததச சட்டங்கள ,சர்ெததச 
ைனிதொபிைொன சட்டம் ,சர்ெததச 
ைனித உரிகை சட்டம் என்ெெற் -
றுககு உட்ெட்தட பசயற்ெட்டொர் -
கள.இந்த விடயத்தில் எைது அரசு 
பதௌிவுடன் பசயற்ெடுகிறது 
எனவும் அகைசசர் அணகையில் 
நகடபெற்ற நிகழ்பெொன்றில் பதரி -
வித்திருந்தது குறிபபிடத்தககது.  

இந்த ைொத இறுதி ெொரத்தில் 
இலங்கக குழு பஜனீெொ பசல்ல 
உள்ளததொடு அகைசசர்க்ளொன 
ஜீ.எல்.பீரிஸ்,  அலி சபரி ைற்றும் உய-
ரதிகொரிகள இதில் கலந்து பகொள்ள 
உள்ளதொக பெளிவிெகொர அகைசசு 
ெட்டொரங்கள பதரிவித்தன.      (ெொ) 

2021இல் சிறந்த நெ்ரவாக...
இருதரபபு உறவுகளுககொக '2021 

ஆம் ஆணடின் சிறந்த நெர்களில்' 
ஒருெரொகத் ததர்ந்பதடுத்துள்ளது.

உலக ெ்ளர்சசி ைன்ற இதழ் 
2021ஆம் ஆணடில் உலகின் தநர்-
ைகறயொன ெ்ளர்சசிககு ஆககப-
பூர்ெைொன ெொத்திரங்கக்ள ெகித்த 
ெல்தெறு துகறகக்ளச தசர்ந்த நெர் -
கக்ளத் ததர்ந்பதடுத்துள்ளதுடன், 
'இரொஜதந்திரம் ைற்றும் இருதரபபு 
உறவுகளில் கைற்கற்கக்ள உரு-
ெொககுதல்' என்ெதற்கொக 2021ஆம் 
ஆணடின் உலக ெ்ளர்சசி ைன்ற 
நெரொக தூதுெர் அமீர் அஜெத் ததர்ந் -
பதடுககபெட்டொர்.

இந்த இதழ் தனது ஜனெரி 2022 
இதழில் தூதுெர் அமீர் அஜெத்துட-
னொன ஒரு பிரத்திதயக தநர்கொணகல 
பெளியிட்டுள்ளது,

ஒரு இலொெ தநொககற்ற அறககட்-
டக்ளயொன உலக ெ்ளர்சசி ைன்ற 
இதழ், உலகத் தகலெர்கக்ள தநர்ை-

கறயொன உலக ெ்ளர்சசிககொன சிறந்த 
ஒரு த்ளத்திற்கு பகொணடு ெருெகத 
தநொககைொகக பகொணடுள்ளது. 
உலக ெ்ளர்சசி ைன்றம், அகனத்து 
பிரிவுகள, சமூகங்கள, பெொரு்ளொ -
தொரங்கள, பிரொந்தியங்கள, நொடுகள 
ைற்றும் கணடங்களுககு இகடதய 
எல்லொ தநரங்களிலும் அகைதி, 
பசழிபபு ைற்றும் நல்லிணககத்கத 
உறுதி பசயயும் தநொககுடன் ெல 
நொடுகளில் அதன் இருபபு மூலம் 
ததசத்கதக கட்டிபயழுபபுெதில் 
ெங்கு ெகிககின்றது. உலக ெ்ளர்சசி 
ைன்றத்தில் 85ககும் தைற்ெட்ட நொடு -
களில் இருந்து 25,000ககும் தைற்-
ெட்ட ெணிகர்கள ைற்றும் ெணிக 
நிறுெனங்கள உள்ளன.

அமீர் அஜெொத் நீணடகொலைொக 
இரொஜதந்திர ெணிகளில் ஈடுெட்டு 
ெருெததொடு ெல நொடுகளில் தசகெ-
யொற்றியுள்ளகையும்  குறிபபிடத்தக-
கது.

31 தமிழக மீனவம்ர விடுவிக்க... 
பிரதைருககு முதல்ெர் மு.க.ஸ்டொ-

லின் எழுதிய கடிதத்தில் தைலும் 
குறிபபிடபெட்டுள்ளதொெது,   

இலங்ககக கடற்ெகடயொல் தமிைக 
மீனெர்கள பதொடர்ந்து அசசுறுத்தப-
ெட்டு, தொககபெட்டு ெரும் நிகலயில், 
ரொதைஸ்ெரத்கதச தசர்ந்த 12 மீனெர்-
கள அணகையில் ககது பசயயபெட்-
டுள்ளனர்.  

இத்தககய அசசமூட்டும் சம்ெெங்-
கள பதொடர்ந்து நிகழ்ெது தமிைக ைக-
களுககு ஆழ்ந்த துயரத்கத ஏற்ெடுத்து-
கின்றன. இரணடு இயந்திர மீன்பிடிப 
ெடகுகளில் மீனெர்கள ரொதைஸ்ெரம் 
த்ளத்திலிருந்து மீன்பிடிககக கடலுக-
குள பசன்றநிகலயில், ஞொயிற்றுககி-
ைகை (13) அதிகொகல இலங்ககக 
கடற்ெகடயொல் ககது பசயயபெட்டு 
தகலைன்னொருககுக பகொணடு பசல்-
லபெட்டுள்ளனர்.  

கடந்த 2 ெொரங்களில் இவெொறு 
நடந்துள்ள மூன்றொெது சம்ெெம் இது 
என்ெகதயும், தற்தெொது ெகர, தமிை-
கத்கதச தசர்ந்த மீனெர்கள 41 தெரும் 
6 மீன்பிடிப ெடகுகளும் இலங்ககக 
கடற்ெகடயின் ெசம் உள்ளகதயும் 
உங்களுககு சுட்டிக கொட்ட விரும்புகி-

தறன்.  மீனெர்கள பதொடர்ந்து ககது 
பசயயபெடுெதும், துன்புறுத்தபெடு-
ெதுைொன நிகழ்வுகள தமிைக மீனெர் 
சமூகத்திகடதய, குறிபெொக ெொக. 
நீரிகணப ெகுதியில் ெொதுகொபபின்கை 
உணர்கெ ஏற்ெடுத்தியுள்ளதுடன் மீன-
ெர்களின் ெொழ்ெொதொரங்கக்ள தைொச-
ைொகப ெொதித்துள்ளது.  

ைத்திய ைற்றும் ைொநில அரசுகளின் 
கூட்டு முயற்சிகளின் ெொயிலொக, நீணட 
கொலைொகத் பதொடர்ந்து ெரும் இந்த 
எரிசசலூட்டும் சிககலுககு நிகலயொன 
தீர்கெக கொண தெணடியது மிகவும் 
இன்றியகையொதது.  

அதன் பதொடககைொக இருதரபபுப 
தெசசுெொர்த்கதகக்ள நடத்துெதற்-
கொன ஆதலொசகனகள தைற்பகொள-
்ளபெட தெணடும். கதரொனொ தீவிரம் 
குகறந்துள்ள தற்தெொகதய நிகலயில், 
கூட்டுச பசயற்குழுக கூட்டம் மூலம் 
தெசசுெொர்த்கதகக்ள உடனடியொக 
மீணடும் பதொடங்க ெலியுறுத்துகி-
தறன்.  

அதனுடன் தமிைகத்கதச தசர்ந்த 
41 மீனெர்கக்ள விடுவிகக உடனடி-
யொக நடெடிககககக்ள விகரவுெ-
டுத்துைொறு தகொருகிதறன். 

ெமுதித்தவின் வீட்டின்... (03 ஆம் ெக்கத் பதவாடர்)

ஊடக நிறுெனங்கள ைற்றும் ஊட -
கவியலொ்ளர்களுககு எதிரொக கடந்த 
கொலங்களில் குற்றங்கள இகைத்த-
ெர்கள இன்னும் சட்டத்தின்முன் 
நிறுத்தபெடொைல், சுதந்திரைொக உலொ 
ெருெதும் இபெடியொன தொககுத-
லுககு ஆசிர்ெொதைொக அகைெதொக 
எைது சங்கம் கருதுகின்றது.  

ஊடகவியலொ்ளர் சமுதித சைரவிக -
கிரவின் வீடுமீது தைற்பகொள்ளப-
ெட்ட தொககுதல் பதொடர்பில் உடன-
டியொக விசொரகணகக்ள ஆரம்பித்து, 
குற்றெொளிகக்ள சட்டத்தின்முன் 
நிறுத்துெதற்கு நடெடிககக எடுக-
கபெட தெணடும்.   

சமுதித சைரவிககிரைவின் ஊடகப 

ெணி பதொடர்பில் ஏததனும் தரபபி -
னருககு பிரசசிகன இருபபின், அது 
பதொடர்பில் நொட்டின் சட்டத்திற்கு 
அகைெொக உரிய அதிகொரிகளிடம் 
முகறபெொடு பசயய தெணடும். 
அகதவிடுத்து ஊடக சுதந்திரத்துககு 
அசசுறுத்தல் விடுககும் விதத்தில் 
தைற்பகொள்ளபெட்டுள்ள இத்தககய 
தகொகைத்தனைொன தொககுதல்கல 
எைது சங்கம் ென்கையொகக கண-
டிகின்றது. இதுதெொன்ற சம்ெெங் -
கக்ளத் தடுகக இலங்ககயிலும் 
சர்ெததச அ்ளவிலும் தைற்பகொள்ளப-
ெட தெணடிய நடெடிககககக்ள 
தைற்பகொள்ள எைது சங்கம் தயங்-
கொது என பதரிவிககபெட்டுள்ளது.  

கவாலி மகவாட்மட... (03 ஆம் ெக்கத் பதவாடர்)

தகொட்கடககு ெருகக தந்து 
குறித்த பீரங்கிகளின் தைல் ஏறி, 
புககபெடங்கள எடுகக முற்ெட்ட-

தன் கொரணைொக இந்த பீரங்கிகள 
தசதைொககபெட்டுள்ளதொக பதரிவிக-
கபெடுகிறது.  

உலகில் 41 மகவாடி... (03 ஆம் ெக்கத் பதவாடர்)

உள்ளது. இதற்கு அடுத்தெடியொக 
இந்தியொவும் பிதரசிலும் உள்ளன.  

இந்தியொவில் 42,586,544 தெர் 
ெொதிககபெட்டுள்ளனர். 507,981 

தெர் ெலியொகியுள்ளனர். பிதரசிலில் 
27,434,286 தெர் ெொதிககபெட்டுள்ள -
னர். ெலி எணணிககக 638,346 ஆக 
உள்ளது.  

வன்முமறயறற உலகுக்கவான... 
'உலக அகைதி ைொநொடு 2022' இல் 

கலந்துபகொணடு பிரதைரின் ெொரியொர் 
இவெொறு ெலியுறுத்தினொர்.  

மூன்று தினங்கள நகடபெறும் இம் -
ைொநொடு கடந்த 11ஆம் திகதி ஆரம்ெைொ-
னதுடன், 150இற்கும் அதிகைொன உலக 
நொடுகக்ள தசர்ந்த ைதத் தகலெர்கள, 
இரொஜதந்திரிகள, அகைதிககொன ஆர்-
ெலர்கள, ஊடகவியலொ்ளர்கள ைற்றும் 
பெளியுறவுக பகொளகக ஆயெொ்ளர்கள 
ெலருை கலந்து பகொணடனர்.  

ைொநொட்டில் கலந்து பகொணடு பிரதை -
ரின் ெொரியொர் ஷிரந்தி விகரைசிங்க ரொஜ -
ெக்ஷ பதொடர்ந்து உகரயொற்றுககயில்,   

“உலக அகைதி மிகுந்த ஆெத்தில் 
இருககும் சந்தர்பெத்தில் உலக அகைதி 
குறித்த கருத்துககக்ளப ெகிர்ந்து 
பகொள்ள என்கன அகைத்ததற்கு நன்றி 
பதரிவித்துக பகொளகிதறன்.  

உலக்ளொவிய அகைதி சம்தை்ளனம் 
தெொன்ற அகைபபுகள ஸ்தொபிககப -
ெட்டதன் விக்ளெொக, ைனிதகுலம் 
எதிர்பகொளளும் அகனத்து செொல்களுக-
கும் எதிரொக தெொரொடி, எதிர்கொலத்தில் 
நொம் எதிர்ெொர்ககும் முழு அகைதிகய 
அகடய முடியும் என்று நொன் உறுதியொக 
நம்புகிதறன்.  

உலக்ளொவிய அகைதி சம்தை்ளனம் 

என்ெது அகனெரும் சுதந்திரைொக 
ெொைககூடிய அகைதியொன உலகத்கத 
உருெொகக அர்பெணித்த தனிநெர்கள 
ைற்றும் அகைபபுகளின் உலக்ளொவிய 
ெகலயகைபெொகும். சகிபபுத்தன்கை-
யின் ஊடொக ஏற்ெடும் ஒத்துகைபபு 
பநறிமுகறகளின் முன்தனற்றத்திற்கு 
ெங்களிபெதுடன் அது சுபீட்சத்திற்கு 
ெழிெகுககிறது.  

பெௌ;தெறு ைதங்கக்ளச தசர்ந் -
தெர்களிகடதய ெொகுெொடு இல்லொ -
கையொனது தநர்கையொன நீதி ைற்றும் 
உலக்ளொவிய அகைதிககொன ஏற்றுக -
பகொள்ளககூடிய அணுகுமுகறகய உரு -
ெொககுகிறது.  

உலக அகைதி என்ெது ென்முகற 
இல்லொத உலகத்திற்கொன அபிபபிரொ -
யைொகும். அங்கு ததசங்கள ஒன்றுக -
பகொன்று அகைதியுடனும் நல்லிணககத் -
துடனும் ெணியொற்ற முயல்கின்றன.  

உலக்ளொவிய அகைதி சம்தை -
்ளனம் இதுெகர பகொரிய தீெகற் -
ெத்தில் அகைதிகய தைம்ெடுத்த 
ெல்தெறு ெழிகளில் குறிபபிடத்தகக 
முயற்சிகக்ள தைற்பகொணடுள்ளது. 
ைதம் ைற்றும் கலொசொரத்தின் ெங்கக 
ைறுசீரகைத்தல் ைற்றும் எதிர்கொல 
தகலமுகற தகலெர்களின் ெ்ளர்சசி, 

அத்துடன் பெண தகலகைத்துெத்கத 
ஆயவுபசயதல் ைற்றும் அதிகொரைளித் -
தல் ஆகியகெ உலக அகைதிககொன 
ைதிபகெக அதிகரித்துள்ளன.  

உலக அகைதி என்ெது தெறு 
ெழியில் பெளிபெடுத்தபெடும் ைகிழ்ச -
சிககொன தகொட்ெொடு ைற்றும் அபிபபி -
ரொயைொகும். அகனத்து ததசங்களும் 
இனங்களுககு இகடயில் சுதந்திரம் 
ைற்றும் சைொதொனத்கத நிகலநொட்டுெ -
தற்கும் தைொதல்கள ைற்றும் தெொகரக 
குகறபெதற்கும் ெங்களித்துள்ளது.  

உலக அகைதியின் இருபபு நொடு -
களுககும் இனங்களுககும் இகட -
யிலொன உள்ளக தைொதல்கக்ளயும் 
குகறககிறது.  

பெொரு்ளொதொர ெ்ளர்சசி ைற்றும் ைனித 
தைம்ெொட்டிற்கொக நொம் முன்பனடுக -
கும் அகைதிப ெயணம், உலக அகைதி 
ைற்றும் சமூக பசழுகை ஆகியெற்கறக 
கட்டிபயழுபபுெதில் பதளிெொகப ெங்க -
ளித்துள்ளது.  

சைொதொனமும் நல்லிணககமும் ஏற்ெ -
டொவிட்டொதலொ அல்லது சரியொக நிகல -
நொட்டபெடொவிட்டொதலொ பெொரு்ளொ -
தொர ஸ்திரத்தன்கை ைற்றும் கலொசொர 
ெ்ளர்சசி சொத்தியைொகொது என்ெது எனது 
நம்பிககக எனவும் அெர் பதரிவித்தொர். 

O/L சித்தியமடயவாத... (03 ஆம் ெக்கத் பதவாடர்)

ெரீட்கசககு ததொற்றும் ைொணெர் -
கக்ளத் தவிர ஏகனய ைொணெர்கள 
அகனெரும் இத்திட்டத்தில் உள-
ெொங்கபெடுெர்.  

க.பெொ.த உயர்தரப ெரீட்கசக -
குத் தகககை பெறொத ைொணெர்கள 

பிரததச பசயலக ைட்டத்தில் இனங்-
கொணபெட்டு அெர்களின் திறன்-
கள ைற்றும் ஆர்ெங்களுககு ஏற்ெ 
பதொழிற்ெயிற்சிகள ெைங்கபெடவுள-
்ளதொக அரசொங்க தகெல் திகணகக-
்ளம் தைலும் பதரிவித்துள்ளது.  

மகவாப குழு முன்னிமலயில்... (03 ஆம் ெக்கத் பதவாடர்)

பலொத்தர் சகெ ைொர்ச 10ஆம் திக -
தியும், கடல்சொர் சூைல் ெொதுகொபபு 
அதிகொரசகெ ைொர்ச 11ஆம் திகதியும் 
தகொப குழு முன்னிகலயில் அகைக-
கபெட்டுள்ளன.  ைொர்ச 23ஆம் திகதி 
அரச ஈட்டு முதலீட்டு ெங்கியும், ைொர்ச 
24ஆம் திகதி ஏற்றுைதி அபிவிருத்தி 
சகெயும், ைொர்ச 25ஆம் திகதி ைககள 

ெைங்கியும் அகைககபெட்டுள்ளன.  
ஒன்ெதொெது ெொரொளுைன்றத்தின் 
இரணடொெது கூட்டத்பதொடருககொன 
தகொப குழுவின் முதலொெது கூட்டம் 
கடந்த 10ஆம் திகதி நகடபெற்றது-
டன், இதில் தகொப குழுவின் புதிய 
தகலெரொக தெரொசிரியர் சரித த�ரத் 
மீணடும் பதரிவுபசயயபெட்டொர்.  

விமல சூத்தி்ர ெத்தி்ரம்... 
உதய கம்ைன்பில பதரிவித்துள -

்ளொர்.  
ஐ.ஓ.சி நிறுெனம் எரிபெொரு-

ளின் விகலகய அதிகரித்துள்ளகத 
பதொடர்ந்து பெற்தறொலிய கூட்டுத்தொ-
ெனமும் எரிபெொருளின் விகலகய 
அதிகரிகக தெணடும் எனவும் 
விகல அதிகரிககொைல் இருபெத -
னொல் ஒரு லீட்டர் டீசல் விற்ெகன-
யின்தெொது 50 ரூெொ நட்டத்கதயும் 
ஒரு லீட்டர் பெற்தறொல் விற்ெகன-
யின் தெொது 16 ரூெொ நட்டத்கதயும் 
கூட்டுத்தொெனம் எதிர்பகொளகிறது.  

இவெொறொன பின்னணியில் எரி -
பெொருளின் விகலகய அதிகரிகக 
தெணடும் என இலங்கக பெற்தறொ-
லிய கூட்டுத்தொெனத்தின் தகலெர் 
சுமித் விஜயசிங்க கடந்த 7ஆம் 
திகதி நிதியகைசசிடமும் ெலுசகதி 
அகைசசிடமும் ெலியுறுத்தினொர்.  

இலங்கக பெற்தறொலிய கூட் -
டுத்தொெனம் விடுத்த தகொரிககக 
பதொடர்பில் ஊடகங்களுககு கருத் -
துகரகககயில் ெலுசகதி அகைசசர் 
உதயகம்ைன்பில தைற்கணடெொறு 
குறிபபிட்டுள்ளொர். 

2300 பகவாளகலன்கள துமறமுகத்தில்...
சங்கம் பதரிவித்துள்ளது.  அது 

பதொடர்பில் நிதி அகைசசின் உயர் 
அதிகொரிகளுடன் தெசசுெொர்த்கத 
நடத்தபெட்டுள்ளதொக குறிபபிட்ட 
அெர் அெற்கற விடுவிபெதற்கு 
விகரெொக நடெடிககக எடுபெதொக 
அந்த அதிகொரிகள உறுதியளித்துள்ள-
தொக அந்த சங்கம் பதரிவித்துள்ளது.  

அது பதொடர்பில் தைற்ெடி சங்கத் -
தின் ஊடகப தெசசொ்ளர் நி�ொல் 
பசனவிரத்ன பதரிவிகககயில்:  

தைற்ெடி பகொளகலன்களில் அரிசி, -
ெருபபு உட்ெட ெல்தெறு அத்தியொ-
ெசிய உணவுப பெொருட்களும் உள -
்ளடங்குெதொக குறிபபிட்டொர்.  

எவெொபறனினும் பெரிய பெங் -

கொயம் உருக்ளககிைங்கு தெொன்-
றெற்கற விகரெொக விடுவிககொ-
விட்டொல் அகெ ெழுதொகிவிடும் 
என்ெகதயும் குறிபபிட்டுள்ள அெர், 
அெற்கற மிக விகரெொக விடுவிப -
ெது அெசியம் என்றும் பதரிவித்துள-
்ளொர்.  

நொட்டில் நிலவும் படொலர் தட்டுப -
ெொடு கொரணைொகதெ தைற்ெடி அத்தி-
யொெசியப பெொருட்கக்ள துகறமு-
கத்தில் இருந்து விடுவிகக முடியொத 
நிகல கொணபெடுெதொகவும் அது 
பதொடர்பில் நிதியகைசசு உடனடி 
நடெடிககககக்ள தைற்பகொளெது 
அெசியம் என்றும் அெர் பதரிவித்-
துள்ளொர்.(ஸ) 

மின்ெவா்ர ெமெக்கு இந்தியவாவிலிருந்து...
அெர் தைலும் பதரிவித்துள -

்ளொர்.  
இந்திய அரசொங்கம் இலங்கக 

மின்சொர சகெககு எரிபெொருக்ள 
ெைங்க சம்ைதம் பெளியிட்டொல், 
இலங்கக மின்சொர சகெ அல்லது 

IOC மூலம் அகதச பசயய முடி -
யுபைனவும் அெர் குறிபபிட்டொர்.  
பகொழும்பிலுள்ள இந்திய உயர்ஸ் -
தொனிகரொலயத்தில் இந்த கலந்து -
கரயொடல்கள இடம்பெற்றதொக -
வும் அெர் சுட்டிககொட்டினொர். 

EPF வரி அறவீடு... 
ஸ்ரீலங்கொ சுதந்திரக கட்சி ைற்றும் 

இலங்கக கம்யூனிஸ்ட் கட்சியியும் 
தைது எதிர்பகெ பெளியிட்டு ெரு-
கின்றன.  

அரசொங்கத்தின் முககியைொன 
அகைசசர்கள தநற்கறய தினம் 
நகடபெற்ற அகைசசரகெக கூட் -
டத்தின் தெொது அது பதொடர்பில் 
தைது கருத்துககக்ள பதரிவித்துள்ள-
தொக  பதரிவிககபெடுகிறது.  

அதததெக்ள தைற்ெடி ெரி அற -

விடலுககு எதிரொக ெர்த்தக ெக்ள-
யத்தின் ஊழியர்கள ததசிய ைத்திய 
நிகலயம் அதன் கடும் எதிர்பகெ-
யும் பெளியிட்டுள்ளது.  

 தைொசைொன பெொரு்ளொதொர நிகல 
கொரணைொகதெ தைற்ெடி ெரிகய 
அறவிடுெதற்கு அரசொங்கத்தினொல் 
தீர்ைொனிககபெட்டுள்ளதொக ஐககிய 
ைககள சகதியின் ெொரொளுைன்ற உறுப-
பினர் திஸ்ஸ அத்தநொயகக பதரிவித்-
துள்ளொர்.                                        (ஸ) 

பிம்்ஸபடக் ைவாநவாடு... 
18 ஆம் திகதி இலங்ககககொன 

விஜயபைொன்கற தைற்பகொள்ளவுள-
்ளதொக பெளிவிெகொர அகைசசர் 
தெரொசிரியர் ஜீ.எல். பீரிஸ் பதரிவித்-
துள்ளொர்.

அதததெக்ள, 7 நொடுகளின் ெங் -
தகற்புடன் நகடபெறும் பிம்ஸ்படக 
ைொநொடு இம்முகற இலங்ககயில் 
நகடபெறவுள்ளதொகவும் அகைசசர் 
பதரிவித்தொர்.

பெொதுஜன பெரமுன தகலகைய -
கத்தில் தநற்று நகடபெற்ற பசயதி-
யொ்ளர் ைொநொட்டில் அதுபதொடர்பில் 
தைலும் பதரிவித்துள்ள பெ ளிவிெ-
கொர அகைசசர்: இந்திய பெ ளிவிெ -
கொர அகைசசர் கலொநிதி பஜயசங்கர் 

இலங்ககககொன விஜயபைொன்கற 
தைற்பகொள்ளவுள்ளதுடன் அெர் 
எதிர்ெரும் 18 ஆம் திகதி முதல் 20 
ஆம் திகதி ெகர இலங்ககயில் தங்-
கியிருபெொர்.

அதததெக்ள, எதிர்ெரும் ைொர்ச 
31 ஆம் திகதி பிம்ஸ்படக அகைப-
பின் அரச தகலெர்கள ைொநொடு 
பகொழும்பில் நகடபெறவுள்ளது. 7 
நொடுகக்ளக பகொணட பிம்ஸ்படக 
அகைபபின் தகலகைப ெதவிகய 
தற்தெொது இலங்கக பகொணடுள-
்ளது. ைொநொட்டில் ெங்தகற்ெதற்கொக 
தைற்ெடி 7 நொடுகளின் தகலெர்க-
ளுககுைொன அகைபகெ இலங்கக 
அரசொங்கம் விடுத்துள்ளது. (ஸ)   

உக்ம்ரனில் இலஙமகயர்...
நடெடிககககக்ள அரசொங்கம் 

தைற்பகொளளும் எனவும் பெளிநொட்டு 
அகைசசு பதரிவித்துள்ளது.  

உகதரனில் பநருககடி நிகல ததொன்-
றியுள்ள நிகலயில் சர்ெததச நொடுகளி-
லிருந்து ெல்தெறு கொரணங்களுககொக 
அங்கு தங்கி யுள்ளெர்கள அங்கிருந்து 
பெளிதயறுெதற்கு உரிய அறிவுறுத்தல்-
கக்ள அந்தந்த நொடுகள ெைங்கியுள-
்ளன.   அதற்கிணங்க அந்த நொட்டில் 
இலங்ககயர்கள 42 தெர் ெசிபெதுடன் 

அெர்களின் ஏழு தெர் ைொணெர்கள 
என்றும் அெர்களுககு எந்தவித சிக-
கல்களும் கிகடயொது என்ெகதயும் 
பெளிநொட்டு அகைசசு உறுதிபெடுத்தி-
யுள்ளது.   உகதரனில் இலங்கக தூதுெ-
ரொலயம் இல்லொததெொதும் துருககியின் 
அககொறொ பிரததசத்திலுள்ள தூதுெரொ-
லயத்தின் ஊடொக ததகெயொன உரிய 
நடெடிககககள தைற்பகொள்ளபெடும் 
என்றும் பெளிநொட்டு அகைசசு 
தைலும் பதரிவித்துள்ளது.(ஸ) 

சீபைந்துக்கவான தட்டுபெவாடு... 
அதெகுணெர்த்தன பதரிவித் -

தொர்.  
தற்தெொது துகறமுகத்தில் ததங் -

கியுள்ள அத்தியொெசியப பெொருட்-
களுககு தொைதககட்டணம் இன்றி 
விடுவிகக நடெடிககக தைற்பகொள-
்ளபெட்டிருபெதொகவும் அகைசசர் 

தைலும் கூறினொர்.  ெணடிககக 
கொலத்தில் பெொருட்கக்ள தட்டுபெொ-
டின்றி ெைங்குெதற்கு சகல நடெடிக-
கககளும் தைற்பகொள்ளபெட்டிருப-
ெதொகவும் துகறமுகங்கள ைற்றும் 
கபெற்துகற அகைசசர் குறிபபிட்-
டொர். 

ஊருக்குள புகுந்த யவாமன;...  
வீடுகக்ளயும் ைற்றும் பதன்கன 

ைரங்கள, ெொகை ைரங்கள முதலொ-
னெற்கற உகடத்தும், தசதபெ-
டுத்தியும் உள்ளன.  இதனொல் தொம் 
பெொரு்ளொதொர ரீதியொகப ெொதிக-
கபெட்டுள்ளதொக ெர்த்தகரும், 
பதன்கனச பசயககயொ்ளர்களும் 
பதரிவிககின்றனர்  

அத்துடன் பதன்னந் ததொட்டத்-
துககுள புகுந்த யொகனகள சுைொர் 
15ககும் தைற்ெட்ட பதன்கன ைரங்-
கக்ள துெம்சம் பசயதுள்ளதொக 
பதரிவித்தனர். வீட்டுககுள கெககப-
ெட்டிருந்த பநல்கல உட்பகொணட-
துடன் பெளியில் வீசி தசதபெடுத்தி-
யுள்ளன. 
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சுகாதார விதிமுறைகளுககறைய ைாததறை ததர்த திருவிழா

உக்குவளை விஷேட நிருபர்

மாத்தளை அருள்மிகு ஸ்ரீ 
முததுமாரியமமன் ஷ்தவஸ்-
்தான மாசிமக ஷ்தர் திருவிழா 
அரசாஙகததின்   சுகா்தார  
கட்டுபபாட்டு விதிமுளைக-
ளுக்கு அளமய நடாத்த தீர் -
மானிக்கபபட்டுள்ைது. 

மாத்தளை மாவட்ட அர-
சாஙக அதிபர் ஷ்தஜானி தில-
கரதன ்தளலளமயில் ஷநற்று 
முன்தினம (13)  மாத்தளை 
அரச அதிபரின் காரியாலயத -
தில் நளடபபற்ை   கலந்து-
ளரயாடலுக்கு பின்னர் பல 
முடிகள் எட்டபபட்டன. 
அ்தன்படி  ஷமற்படி ஷ்தர்-
திருவிழாவிற்கு மாத்தளை 
நகருக்கு எவ்வி்த காரணங பகாண்டும 
பவளி மாவட்டததினர் அனுமதிக்கப-
டமாட்டார்கள் எனவும ஷ்தர்திருவிழா 
சமபந்்தமான சகல பூளஜகளும 17ம 
திகதி காளல ப்தாடக்கம மாளல வளர 
ஆலய வைாகததுக்குள் மாததிரம 
இடமபபறும எனவும ஆலயததுக்கு 
பவளிஷய ஷ்தர்  பசல்லும மாத்தளை 
பிர்தான வீதி, இராஜ வீதிகளில் எந் -
்தவி்த பூளஜகளும இடமபபைமாட்-
டாது எனவும  முடிபவடுக்கபபட்டது. 

ஷமற்படி ஷ்தர் திருவிழா இமமா்தம 
17ம திகதி இடமபபறும என அறி -
விக்கபபட்டிருந்்த ஷபாதும ஸ்ரீ முதது -
மாரியமமன் ஆலயததில் இருக்கும 
5 ஷ்தர் ஊர்திகளும 17ம திகதி இரவு 
9.00மணிக்கு ஆலயதள்த விட்டும 
பவளிஷயறி மாத்தளை பிர்தான 

வழியாக வலம வந்து இராஜ வீதி 
வழியாக 18ம திகதி காளல 5 மணிக்கு 
மீண்டும ஆலயதள்த பசன்ைளடய 
ஷவண்டுபமன இஙகு இறுக்கமான 
முடிவு எடுக்கபபட்டது. 

அமமன் ஆலயததிலிருந்து வீதி 
உலா வரும மு்தல் 3 ஷ்தர் ஊர்திகளுக் -
கும ஷ்தளர இலுததுச் பசல்ல ்தலா 
100 பக்்தர்கள் வீ்தம 300 ஷபரும அள்த 
ப்தாடர்ந்து வரும 2 ஷ்தர்களுக்கு ்தலா 
200 பக்்தர்கள் வீ்தம 400 ஷபர்கைாக 
பமாத்த 700 ஷபர்கள் மாததிரஷம 
அனுமதிக்கபபடுவார்கள் எனவும 
குறிபபிட்ட 700 ஷபரும பகாவிட்  
்தடுபபுக்கான மூன்று ்தடுபபூசிகளை 
பபற்றிருக்க ஷவண்டுபமன்பதும 
அ்தற்கான சான்றி்தழகள் ்தன்னகதஷ்த 
ளவததுக்பகாள்ை ஷவண்டுபமனவும 

ஷமற்படி கூட்டததில் எடுக் -
கபபட்ட முக்கிய விடயங-
கைாகும.

ஷ்தர்களின் வீதி 
உலாவின் ஷபாது  வீதி ஓரங-
களில் இருந்து பூளஜ ்தட்டு 
வழஙகுவது முற்ைாக ்தளட 
பசயயபபட்டுள்ைதுடன் 
பாள்த இருமருஙகளிலும 
கூட்டம கூட்டமாக நின்று 
சுகா்தார வழிமுளைகளுக்கு 
அச்சுறுத்தல் ஏற்படுததும 
வளகயில் ஷ்தர் ஊர்திகளை 
்தர்சிபபதும பார்ளவயி-
டுவதும முற்ைாக ்தளட 
ப ச ய ய ப ட ஷ வ ண் -
டுபமனவும இந்்த 
கூட்டததில் எடுக்கப-
பட்ட இன்பனாரு 

முடிவாகும.
ஷ்தர்திருவிழா இடமபபறும 

17ம திகதி மாளல ப்தாடக்கம 
18ம திகதி காளல 5 மணிவளர 
ஷ்தர்திருவிழா சமபந்்தமான 
ஒளிவாஙகிகள் மூலமாக எந்்த -
வி்தமான பிரசார விடயஙகளும 
இடமபபை கூடாது எனவும 
கடந்்த வருடஙகளை ஷபான்று 
இமமுளை ஷ்தர்திருவிழாளவ 
முன்னிட்டு விஷசட வீதி ஓர 
வர்த்தகஙகள் இடமபபை 
கூடாது எனவும   கூட்டததில் 
முக்கியமாக முடிபவடுக்கப -
பட்டது.

ஷமற்படி முடிவுகள் அளனத -
தும அரச அதிபர் ஷ்தஜானி தில -
கரதன ்தளலளமயில் இடம -

பபற்ை ஷபாது மாத்தளை அருள்மிகு 
ஸ்ரீ முததுமாரியமமன் ஷ்தவஸ்்தான 
அைஙகாவலர் சளப ்தளலவர் ஷசதுரா -
மன் சர்வானந்்தா உட்பட ஆலய உறுப -
பினர்களும, மாத்தளை பாராளுமன்ை 
உறுபபினர்கைான நாலக்க ஷகாட்ஷட -
பகாட, ஷராஹண குமார திசாநாயக்க, 
மாத்தளை மாவட்ட பகாவிட் ்தடுபபு 
சுகா்தார விஷசட ளவததிய நிபுணர் 
டாக்டர் வசந்்த, மாத்தளை மாநகர 
மு்தல்வர் சந்்தன பிரகாஸ், மாத்தளை 
மாவட்ட சிஷரஷட பபாலிஸ் அதிகாரி 
அனுருத்த பண்டாரநாயக்க உட்பட 
பபாலிஸ் அதிகாரிகள் பலரும   கூட் -
டததில் கலந்துபகாண்டனர்.  

இறுக்கமான சு்காதார நடைமுடைடை பேண 
மாவடை அரச அதிேர் கூடைத்தில் முடிவு

சிலுமின பததிரிளக-
யின் விஷசட கட்டுளரகள் 
பிரிவின் முன்னாள் ஆசி-
ரியரான பிரபல ஊடக-
வியலாைர் சுனில் ்தயா 
அல்விஸ் ஷநற்று காலமா-
னார்.

இைக்கும ஷபாது 
அவருக்கு வயது எழு-
பதள்தந்து ஆகும. 
அவர் ்தனது ஊடக வாழக்ளகளய 
அன்ளைய ளடமஸ் நிறுவனததின் 
லஙகாதீப பததிரிளக மூலம ஆரம-
பித்தார். அவர் திவயின பததிரிளக-
யிலும பணிபுரிந்்தஷ்தாடு ஓயவு 
பபறும ஷவளையில் ஷலக் ஹவுஸ் 
நிறுவனததில் சிலுமின பததிரிளக-

யின் விஷசட கட்டுளரகள் 
பிரிவின் ஆசிரியராக பணி-
புரிந்்தார். அவரது ஊடக 
ப்தாழிலில் சுகா்தாரத 
துளை ப்தாடர்பான பசய-
திகளை ஷசகரிபப்தற்கு 
பபரும அக்களை பசலுததி-
யஷ்தாடு அல்விஸ் சுகா்தார 
அளமச்சின் ஊடக பசய-
லாைராகவும சில காலம 

பணிபுரிந்திருந்்தார். ளவததிய-
சாளல மற்றும ளவததிய ஷசளவகள் 
ப்தாடர்பான நடவடிக்ளககளில் 
்தான் அறிந்்த அறியா்த அளனவருக்-
கும மிக விருபபததுடன் ்தாமாகஷவ 
முன்வந்து அர்பபணிபபுடன் உ்தவி 
பசய்த வாஞளசயான மனி்தராக 

அல்விஸ் அளனவரினதும மதிப-
ளபப பபற்றிருந்்தார்.

்தற்ஷபாது ்தனியார் நிறுவனம 
ஒன்றில் நிளைஷவற்று நிர்வாக 
அதிகாரியாக பணிபுரியும ரவிந்து 
அல்விஸ் மற்றும ஆசிரியராக 
ஷசளவயாற்றிய சுச்சினி அல்விஸின் 
்தந்ள்தயாரும ஆவார். இவர் மூன்று 
வருடஙகளுக்கு முன்னர் காலமான 
பிரபல ஊடகவியலாைர் கமனி அல்-
விஸின் கணவருமாவார். அல்விஸ் 
காலம பசன்ை பிரபல ஊடகவிய-
லாைர் மற்றும இலக்கியவாதியான 
்தர்மசிறி கமஷகயின் ளமததுனரும 
ஆவார். சுனில் ்தயா அல்விஸின் 
இறுதிக் கிரிளயகள் ஷநற்று (14)
பகாழுமபில் நளடபபற்ைது.

சிபரஷை ஊை்கவிைலாளர் 
சுனில் தைா அல்விஸ் ்காலமானார்

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wj;jpy;
mwptpj;jy;

,e;j tpz;zg;gkhdJ gpupT XXXVIII 
B Fbapay; elgbKiwf;Nfhit 

(1977 Mk; Mz;L 20 Mk; ,yf;f 

jpUj;jg;gl;l rl;lj;jpd; gpufhuk;) 

2181> Nyhuy; Tl; l;iut;> jTrd;l; 

Xf;];> ntd;Luh> CA91362> If;fpa 
,uhr;rpak; mnkupf;fh vDk; 

,lj;jpy; FbapUe;J> fhyQ;nrd;w 

fpwp];Njhg;gu; ntyd;bd; 

Gs;Ns my;yJ fpwp];Njhg;gu; 

Gs;Ns vd;gtu; nghUl;L> 2181> 

Nyhuy; Tl; l;iut;> jTrd;l; 

Xf;];> ntd;Luh> fypNghu;dpah 

vDk; ,lj;jpy; FbapUf;Fk; 

x];bd; ,f;Nd\pa]; Gs;Ns 

vd;gtUf;F fypNghu;dpah cau; 

ePjpkd;wj;jpdhy; toq;fg;gl;l 

,Wjp tpUg;ghtzj;jpid kPs; 

Kj;jpiuapLtjw;fhd tpz;zg;gk; 

njhlu;ghf>

(fhyQ;nrd;wtu;)

tof;F ,y : DTS/ 288 /2021 
jd;ik : tpUg;ghtzk; 

eilKiw : 

ngWkjp : &. 50> 858>984.65/-

lhf;. x];bd; ,f;Nd\pa]; Gs;Ns 

gpd;tUk; mtuJ mw;Nwhdp 

jj;Jtf;fhuu; %yk; Njhd;Wfpd;whu;.

fpwp];bd; Rntd;updp n\upy; 

nry;yKj;J> ,y. 01> g;nshf; rP> 

mur njhlu;khb> nfhOk;G 04.

(kDjhuu;)

2181> Nyhuy; Tl; l;iut;> jTrd;l; Xf;];> 

ntd;Luh> CA91362> If;fpa ,uhr;rpak; 

mnkupf;fh vDk; ,lj;jpy; FbapUe;J 

fhyQ;nrd;w fpwp];Njhg;gu; ntyd;bd; 

Gs;Ns my;yJ fpwp];Njhg;gu; Gs;Ns 

vd;gtupd; ,Wjp tpUg;ghtzk; njhlu;ghf 

ntd;Luhtpd; fypNghu;dpah cau; 

ePjpkd;wj;jpdhy; 2021 [{d; khjk; 07 Mk; 

jpfjp toq;fg;gl;l ntspehl;L g;NuhNgl; 

Mtzj;jpid Kj;jpiuapLtjw;fhd 

Fbapay; rl;lf;Nfhitapd; gpupT 554U> 
(1977 Mk; Mz;L 20 Mk; ,yf;f 

jpUj;jg;gl;l rl;lj;jpd; gpufhuk;) Fbapay; 

elgb Kiwf;Nfhit ntspehl;L 

capy;fs; kPs; Kj;jpiuapLfpd;w rl;lf; 

Nfhitapd; fPo; Nkw;nfhs;sg;gLk; 

tpz;zg;gj;jpid gpuRuj;jpypUe;j 28 

ehl;fs; Kbtile;j gpd;du; nfhOk;G 

khtl;l ePjpkd;wj;jpy; gpupT XXXVIII B 
Fbapay; elgbKiwf;Nfhit (1977 

Mk; Mz;L 20 Mk; ,yf;f jpUj;jg;gl;l 

rl;lj;jpd; gpufhuk;) tpz;zg;gpf;fg;gLk; 

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

2022 Mk; Mz;L ngg;uthp 15Mk; jpfjp

Nf. fNz\Nahfd;> 

kDjhuupd; rl;lj;juzp> 

,y. 24/1> rhu;s;kd;l; Nwhl;> 
nfhOk;G 06.
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கடும் மழை; நிலககடழல
செயழகயில் பாதிப்பு 
(புதுக்குடியிருப்பு விசேட நிருபர்)

முல்லைத்தீவில கடந்த சிலை நாட்-
களாக த்தாடர்ச்சியாக தபய்துவரும் 
ம்ையினால  புதுக்குடியிருப்பு 
பிரச்தேத்துக்குட்பட்ட சு்தநதிரபுரம் 
கிராமத்தில 600 ஏக்கர் வ்ரயான 
நிலைக்கட்லை தேய்்க முற்ாக அழி-
வ்டநதுளளது. 

சு்தநதிரபுரம் கிராமத்தில 1500 
ஏக்கர் வ்ரயில சமட்டுநிலை பயிர்-
தேய்்க சமறதகாளளப்பட்ட-
சபாதும் 1200 ஏக்கர் வ்ரயில 
நிலைக்கட்லை தேய்்கயி்ன சமற-
தகாண்டுளளனர்.  ்தறசபாது நிலைவும் 
சீரற் காலைநி்லை காரணமாக முல -
்லைத்தீவு மாவட்டத்தில த்தாடர்ச்சி-
யாக ம்ை தபய்து வருகின்து.

நிலைக்கட்லை தேய்்க, மிளகாய் -
தேய்்க, பூேணிதேய்்க, தவஙகா-
யதேய்்க சபான் தேய்்கக்ள 
சமறதகாண்ட விவோயிகளின 
வி்ள பயிர்கள ம்ை தவளளத்தி-
னால அழிவ்டநதுளளன.

தபாருளா்தார தநருக்கடிக்கு மத் -
தியில அதிகளவான விவோயிகள 
நிலைக்கட்லை தேய்்கயி்ன சமற-

தகாண்டுளளனர்.  எனினும் ம்ை 
தவளளத்தினால அ்வ அழிவ -
்டநதுளள்தாக விவோயிகள த்தரி -
வித்துளளனர். 

நாட்டில ஏறபட்டுளள தபாருளா -
்தார தநருக்கடிக்கு மத்தியில கடன-
தபறறு அடவு ்வத்து நிலைக்கட்லை 
தேய்்கயி்ன சமறதகாண்டுளள-
னர். 

நிலைக்கட்லைக்கு நலலை வி்லை 
காணப்படுகின்து. ஒரு ஏக்கர் 22 

ஆயிரம் ரூபாவிறகு விறப்ன 
தேய்யப்பட்டு வருகின்து. தநல 
அழிவி்ன ேநதித்்த விவோயிகள 
சமட்டுநிலை பயிராக நிலைக்கட்லை-
யி்ன சமறதகாண்டனர். இநநி-
்லையில இயற்க அனர்த்்தத்தி-
னால நிலைக்கட்லை தேய்்கயிலும் 
்தறசபாது அழிவி்ன ேநதித்துள-
ளார்கள. இந்த அழிவிறகு அரோங-
கம் இைப்பீடு ்தர சவண்டும் என 
சகாரிக்்க விடுத்துளளனர். 

தேசிய இளைஞர் தேளைகள் பணிமளை 
புதிய உேவிப் பணிப்பபாைர் பேவிதயற்பு

மனனார் ச்தசிய இ்ளஞர் 
சே்வகள பணிம்னயின புதிய 
உ்தவிப் பணிப்பாளராக ரி.பூசலைாக 
ராஜா சநறறு  (14) திஙகட்கிை்ம 
கா்லை 10.30 மணியளவில உத்-
திசயாகபூர்வமாக கட்மக்ள 
தபாறுப்சபறறுக் தகாண்டார். 

1998 ஆண்டு த்தாடக்கம் மனனார் 
இ்ளஞர் சே்வகள மன்த்தின 
இ்ளஞர் சே்வ அதிகாரியாகவும் 
மாவட்ட இ்ளஞர் சே்வ அதி-
காரியாகவும் பணிபுரிந்த நி்லையில 

ப்தவி உயர்வு தபறறு சநறறு  உ்தவிப் 
பணிப்பாளராக தபாறுப்சபறறு 
தகாண்டார். 

குறித்்த ப்தவி பிரமாண நிகழ்வு 
சநறறு  ம்தத்்த்லைவர்களின நலலைா-
சியுடன இ்ளஞர் சே்வ அதிகா-
ரிகள இ்ளஞர் சே்வகள மன் 
உத்திசயாகத்்தர்கள மறறும் பிரச்தே,-
மாவட்ட ேம்சமளன பிரதிநிதிகள, 
இ்ளஞர் பாராளுமன் உறுப்பினர் -
களின பஙகுபறறு்தலுடன இடம் -
தபற்து. 

கண்பாைளைக்கு 
புதிய பபபாறுப்பு
ளைத்திய 
அதிகபாரி நியமைம்

கிளிதநாச்சி குறூப் நிருபர்

கிளிதநாச்சி கண்டாவ்ள 
பிரச்தே தபாறுப்பு ்வத்திய 
அதிகாரியாக  க்ரச்சி பிரச்தே 
்வத்திய அதிகாரி  மருத்து -
வர் கசஜநதிரா நியமிக்கப்பட் -
டுளள்தாக பிராநதிய சுகா்தார 
சே்வகள பணிப்பாளர் 
பணிம்ன த்தரிவித்துளளது.

கண்டாவ்ள பிரச்தேத்தின 
மருத்துவ சே்வக்ள இலைகுப் -
படுத்தும் வ்கயிலும், நிர்வாக 
தேயறபாடுகள இலைகுவாக முன -
தனடுக்கும் வ்கயிலும் இந -
நியமனத்்்த சமறதகாண்டுள -
ள்தாக தி்ணக்களம் சமலும் 
த்தரிவித்துளளது.

கண்டாவ்ள பிரச்தேத்தின 
சமலைதிக தபாறுப்பு ்வத்திய 
அதிகாரியாக மருத்துவர் பிரி -
யநதினி கமலைசிஙகம் கட -
்மயாறறி வரும் நி்லையில 
சநற்்ய (14) தினம் மருத் -
துவர் கசஜநதிரா க்ரச்சிக்கு 
சமலைதிகமாக கண்டாவ்ளக் -
கும் நியமிக்கப்பட்டுளள்தாக 
பிராநதிய சுகா்தார சே்வகள 
பணிப்பாளர் பணிம்ன அறி -
வித்துளளது.

ஊடகவியலவாளர் நவாட்டுபெற்வாளர் பு.ெத்தியமூர்த்தியின் 13ஆம் ஆண்டு நிமைவுதிைம் கடந்த 
ெனிக்கிழமை யவாழபெவாணத்தில் இடம்பெற்து. யவாழ ஊடக அமையத்தில் இடம்பெற் நிமை-
வுதிை நிகழவில் அவரின் உருவபெடத்திறகு ைவாமல அணிவிக்கபெட்டு தீெமைறறி ைல்ரஞெலி 
பெலுத்்தபெட்டது.  இநநிகழவில் ஊடகவியலவாளர்கள் ெலரும் கலநது பகவாண்டிருந்ததுடன் 
ெத்தியமூர்த்தி அவர்களுடைவாை அனுெவஙகள் ெகிர்நது பகவாள்ளபெட்டது. ஊடகத்தும்யில் 
1990களில் இருநது ஈடுெடத் ப்தவாடஙகிய இவர், 2009 பெப்ரவரி 12ஆம் திகதி இடம்பெற் 
எறிகமணத் ்தவாக்கு்தலில் சிக்கி ெடுகவாயமுறறு சிகிசமெ ெலனின்றி உயிரிழந்தவார்.
 யவாழ.விமெட நிருெர்

அரசியல் செல்்ாகழக  பயனபடுத்தி
ெடடவிரராத கனிய மணல் அகழ்வு 

(மனனார் குறூப்  நிருபர்)

உயர் அரே மறறும் அரசியல தேல-
வாக்கு உளளவர்க்ள கருவிகளாக 
பாவித்து உரிமஙக்ள தபறறு 
அவுஸ்திசரலிய கம்பனிதயானறு 
கனிய மணல அகழ்்வ த்தாடர்வ-
்தாகவும் இ்தனால இலைங்கயில 
வாழும் ்தமிழ், சிஙகள, முஸ்லிம் 
மக்களுக்கு எந்தவி்த  நன்மகளும் 
இல்லை என 'மனனார் சுற்ாட்லை 
பாதுகாப்சபாம்' அ்மப்பினர் குற்ச்-
ோட்்ட முன்வத்துளளனர்.

 சநறறு (14) திஙகட்கிை்ம கா்லை 
மனனாரில ந்டதபற் ஊடக ேந-
திப்பின சபாச்த இவர்கள இவவாறு 
த்தரிவித்துளளனர்.

அவர்கள சமலும் த்தரிவிக்்க-
யில,

மனனாரில சுமார் 5 வருடஙக-
ளுக்கு சமலைாக கனிய மணல ஆய்வு-
கள மிகவும் இரகசியமான மு்்யில 
அவுஸ்திசரலிய நிறுவனத்தினால 
ந்டதபறறு வருகின்து. 

மனனாரிலுளள சுற்ாட்லை பாது-

காப்சபாம் அ்மப்பு தபறறுக்-
தகாண்ட ்தகவலகளின அடிப்ப்ட-
யில ம்தத் ்த்லைவர்கள பிர்ஜகள 
குழு,  தபாதுமக்கள என பலைரும் 
இ்ணநது எமது எதிர்ப்்ப தவளி-

யிட்டு  ஜனாதிபதி வ்ர த்தரி-
வித்திருக்கிச்ாம். அண்்மயில 
எஙகசளாடு கலைநது்ரயாடிய பாரா-
ளுமன் உறுப்பினர் சுசரன ராகவன   
எஙகளு்டய ஆ்தஙகஙக்ள சகட்டு 
இந்த மா்தத்தின இறுதியில அவுஸ்தி-
சரலிய தூ்தருடன மனனாரிலுளள 
எமது குழுக்க்ளயும் இ்ணத்து 
சபச்சுவார்த்்்த நடத்துவ்தறகு நடவ-
டிக்்கக்ள எடுத்து வருகி்ார். 

மனனார் மாவட்டத்திலுளள ேன 
த்த்தா்கயில மூனறில இரண்டு 
பஙகு மனனார் தீவுக்குள வசிக்கின-
்னர்.   இரண்டு கிசலைா மீற்ர் அக-

லைமும் 30 கிசலைா மீற்ர் நீளமும் 
தகாண்ட ஒரு குறுகிய தீவு பகுதி 
முறறு முழு்தாக குறுகிய காலைத்தில 
கடலில மூழ்கும் நி்லை ஏறபடும்.

 1980 ஆம் ஆண்டுகளில மனனார் 
நகர தேயறபாடுக்ள உயிலைஙகுளத்-
தில அ்மப்பது த்தாடர்பாக  ஒரு 
திட்டம் அரசிடம் இருந்தது. ஒரு 
சிலை அரசியல காரணஙகளால அ்வ 
்தடுத்து நிறுத்்தப்பட்டிருக்கி்து.

இந்த மனனார் தீவுக்குள மாவட்ட 
தேயலைகம், தபாது ்வத்தியோ்லை, 
வஙகிகள நானகு ச்தசிய பாடோ்லை-
கள என முக்கியமான அ்னத்து 

தேயறபாடுகளும் இருக்கி்து. மணல 
அகழ்வுகள த்தாடருமாக இருந்தால  
கடலுக்குள மூழ்கி மனனார் மாவட்-
டம் தேயலிைநது சூனியப் பிரச்தே-
மாக மாறிவிடும்.

எது எப்படி இருந்தாலும் உயர் அரே 
மறறும் அரசியல தேலவாக்கு உளள-
வர்க்ள கருவிகளாக பாவித்து ்தான 
இந்த உரிமஙக்ள தபறறு கனிய 
மணல அகழ்வு நடவடிக்்க்ய 
அவுஸ்திசரலிய கம்பனி த்தாடர்-
வ்தாக நாஙகள அறிகிச்ாம். இந்த 
மணல அகழ்வினால இலைங்கயில 
வாழும் ்தமிழ், சிஙகள, முஸ்லிம் 
மக்களுக்கு எந்த ஒரு நன்மகளும் 
இல்லை.   இ்தனால ஆ்தாயம் தப் 
சபாவது அநநிய நாடுகளும் அவர்-
கசளாடு சேர்நது இயஙகுகின் சிலை 
முகவர்களும் ்தான என்னர். 

மணல் அகழ்வுகள் பேபா்ருமபாகவிருநேபால் 
மனைபார் மபாைட்ம் க்லுக்குள் மூழ்கும் அபபாயம் 

ைன்ைவார் சுற்வாடமல ெவாதுகவாபமெவாம்
அமைபபிைர் குற்செவாட்டு

ஏ.ரி.எம் இயநதிர ைேதியினளமயபால் 
அைதியுறும் பல்களைக்கழக மபாணைர்கள்
ஓமந்்த விசேட நிருபர்

வவுனியா பலக்லைக்கைத்தில 
அ்மநதுளள இலைங்க வஙகியின 
ஏ.ரி.எம் இயநதிரம் பழு்த்டநது 
காணப்படுகின்து. இ்தனால மாண -
வர்கள உட்பட உத்திசயாகத்்தர்கள 
்தமது பணத் ச்த்வக்ள நி்் -
சவறறி தகாளவ்தறகு அவதியுறுவ -
்தாக த்தரிவிக்கின்னர் .

பலக்லைக்கைகத்தில அ்மக்கப் -
பட்ட பணம் தபறறுக்தகாளளும் 
ஏ.ரி.எம்.இயநதிரம் கடந்த சிலை 
தினஙகளாக பழு்த்டநதுளள்தால 
பூவரேனகுளத்தில அ்மநதுளள 
பணம் தபறறுக்தகாளளும் ஏ.ரி.எம் 
நி்லையத்திறகு தேனறு பணத்்்த 

தபறறுக்தகாளள சவண்டிய 
தூர்ப்பாக்கிய நி்லை ஏறபட்டுள -
ளது. இ்தனால மாணவர்களுக்கு 
பலசவறு அதேௌகரியஙகள ஏறபட் -
டுளள்தாகவும் இ்த்ன உடனடியாக 
திருத்தி அ்மத்துத்்தருமாறு மாண -
வர்கள சமலும் த்தரிவிக்கின்னர்.

இலஙமக மு்தலு்தவிசெஙகம், இநது ெையத் ப்தவாண்டர் ெமெ ஆகியமவ இமணநது 
நடவாத்தும் பெவாஙகல் விழவாவும் ெவா்தமையவாளர் பகௌ்ரவிபபு நிகழவும் அண்மையில் 
கிளி/பி்ரைந்தைவாறு ைகவாவித்தியவாலயத்தில் ெவாடெவாமல அதிெர் க.ப்தய்வ்ரவாெவா ்தமலமை 
இடம்பெற்து.  இநநிகழவில் ெர்வம்தெ குத்துசெண்மட மெவாட்டியில் பவறறி பெறறு ்தங-
கபெ்தக்கம் பவன்் பெல்வி கமணஷ் இநதுகவாம்தவிக்கு "ம்தெத்தின் வீ்ர ைஙமக" என்் 
விருதிமை வழஙகி இலஙமக மு்தலு்தவிசெஙக இநதுெையத் ப்தவாண்டர்ெமெ பகௌ்ர-
வித்திருந்தது. இநநிகழவில் ்தவத்திரு மவலன் சுவவாமிகள், இலஙமக மு்தலு்தவிசெஙக 
இநது ெையத் ப்தவாண்டர் ெமெயின் ம்தசிய ஆமணயவாளர் மவ.மைவாகை்தவாஸ், ப்தவாண்டர் 
ெமெயின் ம்தசிய கண்கவாணிபெவாளர் மவ.பெக்தவாஸ், ைகளிர் பிரிவு பெவாறுபெவாசிரியர் 
ெ.மகதீஸ்வரி உள்ளிட்மடவார் கலநதுபகவாண்டிருந்தைர். 
 ெடம் ெவாவகசமெரி விமெட நிருெர்

ைவுனியபாவில் கபாணி
அளமச்சின ந்மபாடும் தேளை
வவுனியா விசேட நிருபர்

வனனியின மூனறு மாவட்டங -
களிலும் காணப்படும் காணிப் 
பிரச்சி்னகளுக்கு தீர்வு காண்ப்தற -
கான காணி அ்மச்சின நடமாடும் 
சே்வ ஒனறு எதிர்வரும் 27 ஆம் 
திகதி வவுனியாவில இடம்தப் -
வுளளது.

வனனி மாவட்ட பாராளுமன் 
உறுப்பினரும், மனனார் மறறும் 
முல்லைத்தீவு மாவட்ட அபிவிருத் -
திக் குழுத்்த்லைவருமான சக.கா்தர் 
மஸ்்தானின ஊடகப் பிரிவு தவளி -
யிட்ட அறிக்்கயிசலைசய இவவாறு 
த்தரிவிக்கப்பட்டுளளது. அதில 
சமலும் த்தரிவிக்கப்பட்டுளள்தா -
வது,

வனனி மாவட்ட பாராளுமன் 
உறுப்பினர் சக.கா்தர் மஸ்்தான, வன -
னியின வவுனியா, மனனார், முல -
்லைத்தீவு ஆகிய மாவட்டஙகளில 
காணப்படுகின் பலசவறுபட்ட 
காணி த்தாடர்பான பிரச்சி்னக்ள 
ஜனாதிபதி சகாட்டாபய ராஜபக் ே 

வின கவனத்திறகு தகாண்டு வந்த -
துடன, அவறறுக்கு வி்ரவான தீர்வு-
க்ள தபறறுக் தகாடுக்க சவண்டும் 
எனக் சகட்டுக் தகாண்டிருந்தார்.

அ்தன அடிப்ப்டயில ஜனாதி -
பதி காணி அ்மச்ேருக்கு வைஙகிய 
ஆசலைாே்னக்கு அ்மபவாக, பாரா-
ளுமன் உறுப்பினர் சக.கா்தர் மஸ்-
்தானுடன கலைநது்ரயாடிய அ்மச்-
ேர் எஸ். எம்.ேநதிரசேன வவுனியா, 
மனனார் மறறும் முல்லைத்தீவு 
மாவட்டஙக்ள உளளடக்கிய நட -
மாடும் சே்வ ஒனறி்ன வவுனி-
யாவில இம்மா்தம் 27 ஆம் திகதி 
நடாத்துவ்தறகு ச்த்வயான ஏறபா -
டுக்ள தேய்யுமாறு பணித்துளளார்.

இ்தனசபாது வன விலைஙகு-
கள பாதுகாப்பு தி்ணக்களங-
கள எனபவறறின அதிகாரிகளும் 
கலைநது தகாளளவுளளனர். எனசவ 
வனனி மாவட்டத்தில காணப்ப-
டும் பலசவறு காணி த்தாடர்பான 
பிரச்சி்னகளுக்கு இ்தனசபாது 
தீர்வு காணப்படும் எனவும் அதில 
சமலும் த்தரிவிக்கப்பட்டுளளது. 

ஸ்ரீ ்ல்லிபுர ஆழ்்ார் 

ஆலய ரதர்த்திருவிைா
கரதவட்டி தினகரன நிருபர் 

ேரித்திரப் பிரசித்தி தபற் வடம-
ராட்சி ஸ்ரீ வலலிபுர ஆழ்வார் ஆலைய 
பிலைவ வருட ச்தர்த்திருவிைா இனறு 
15ஆம் திகதி தேவவாய்க்கிை்ம 
கா்லை 9 மணிக்கு ந்டதப்வுள-
ளது. ேமுத்திர தீர்த்்தத் திருவிைா 
நா்ள 16ஆம் திகதி மாசி மகத்-
்தனறு பிறபகல 4 மணிக்கு கறசகா-
வளம் பகுதியிலுளள வஙகக்கட-
லில இடம்தப்வுளளது. கடந்த 
1ஆம் திகதி வருடாந்த தபருநதிரு-
விைா தகாடிசயற்த்துடன ஆரம்ப-
மாகி ந்டதபறறு வருகி்து. 
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ப�ொது ப�ொக்குவரத்தில் ஈடு�டுபவொர்
தடுப்பூசி அட்டை ்வத்திருக்்க பவண்டும்

ஒலுவில் விசேட நிருபர்

கிழக்கு மாகாணத்தில் பபாதுப் 
சபாக்குவரத்தில் பயணம் பேயபவர்-
கள் பகாவிட்-19 தடுப்பூசி பபற்றுக் 
பகாணட அட்்ட்ய தனவேம் 
்வத்திருக்குமாறு, கிழக்கு மாகாண 
சுகாதார சே்வகள் பணிப்பாளர் 
்வத்தியக் கலாநிதி டாக்டர் ஏ.ஆர்.
எம். பதௌபீக் பதரிவித்தார். 

அம்பா்ை, மட்டக்களப்பு மற்றும் 
திருசகாணம்ல ஆகிய மாகாணங்-
களில் தடுப்பூசி அட்்டகள் பபாது 
இடங்களிலும், பபாதுப் சபாக்குவ-
ரத்தில் பயணம் பேயயும் பயணிகளி-
டமும், இராணுவம் மற்றும் சுகாதார 
பகுதியினரால் பரிசோதிக்கப்பட்டு 
வருவதாக பதரிவித்தார்.

தற்சபாது கிரமமான மு்ையில் 
இராணுவத்தினரால் கிராம சேவகர் 

பிரிவுகள் சதாறும் 
பூஸடர் தடுப்பூசி 
ஏற்ைப்பட்டு வருவ -
தாகவும், இது வ்ர 
பூஸடர் தடுப்பூசி 
பபற்றுக் பகாள்ளாத -
வர்கள் உடனடியாக 
தங்களுக்கான தடுப் -
பூசியி்ன பபற்றுக் 
பகாள்ளுமாறு அறிவித் -
துள்ளார்.

ேந்தத் பதாகுதி-
களில் மற்றும் ேன 
பெருக்கமான பபாது 
இடங்களில் வியாபாரத்தில் ஈடுப-
டுபவர்கள் தன வேம் பகாவிட் 19 
தடுப்பூசி அட்்ட உள்ளதா என 

சுகாதார ்வத்தியதி -
காரி பிரிவுகள் சதாறும் 
பரிசோத்ன ஆரம்பிக் -
கப்பட்டுள்ளதாக பதரி -
வித்தார். 

இரணடாவது தடுப்-
பூசி பபற்று 03 மாதங்-
கள் பூர்த்தியானவர்கள் 
இது வ்ர மூனைா-
வது தடுப்பூசி்ய 
பபற்று பகாள்ளாத 20 
வயதுக்கு சமற்பட்ட -
வர்களுக்கு பூஸடர் 
தடுப்பூசி ஏற்ைப்பட்டு 

வருவதாகவும் பதரிவித்தார். 
முதலாவது தடுப்பூசி பபற்றுக் 

பகாணடவர்கள், இரணடாவது 

தடுப்பூசி இதுவ்ர பபைாதவர்கள் 
தத்தமது சுகாதார ்வத்தியதிகாரி 
பிரிவுகளில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள 
தடுப்பூசி ஏற்றும் நி்லயங்களுக்குச் 
பேனறு தங்களுக்கான இரணடாவது 
தடுப்பூசியி்ன பபற்றுக் பகாள்ளு-
மாறு சகட்டுள்ளார். 

தற்சபாது மக்கள் கணிேமாக 
ஒனறு கூடுவதாகவும், முகக்கவேம் 
அணியாமலும், ேமூக இ்டபவளி 
சபானை சுகாதார ெ்டமு்ைக்ள 
பினபற்ைாமலும் கவனயீனமாக 
ெடநது பகாள்வ்த காணக் கூடிய-
தாகவுள்ளது. இவற்்ை கருத்திற் 
பகாணடு மக்கள் மிக அவதானமாக 
இருக்க சவணடுபமன சகட்டுள் -
ளார்.

அதிகரிககப்பட்ட சமுர்த்தி 
த�ொகக வழங்கும் நிகழ்வு

சதாப்பூர் குறூப் நிருபர்

சுபிட்ேத்தின  சொக்கத்திற்கு அ்மய 
ேமுர்த்தி பயனாளிகளுக்காக அரசி-
னால் அதிகரிக்கப்பட்ட  ேமுர்த்தி 
மானியத் பதா்கயி்ன உத்திசயாக-
பூர்வமாக வழங்கி ்வக்கும் நிகழ்வு  
திங்கட்கிழ்ம (14) ொடளாவிய 
ரீதியில் இடம்பபற்ைது.

அநத  வ்கயில் திருசகாணம்ல  
சதாப்பூர் ேமூர்த்தி வங்கி கி்ளயின 
கீழுள்ள 16 கிராம  உத்திசயாகத்தர் 

பிரிவிலுள்ள ேமுர்த்தி பயனாளிக-
ளுக்கு அதிகரிக்கப்பட்ட  பகாடுப்ப-
னவுகள் வழங்கி  ்வக்கப்பட்டன.  
இதனசபாது  பயனதரும் பதன்ன-
மரக் கனறுகளும் வழங்கி ்வக்கப்-
பட்ட்ம  குறிப்பிடத்தக்கது.

இநநிகழ்வில் சதாப்பூர் ேமுர்த்தி 
வங்கி  முகா்மயாளர்  டீ.இமாம் 
அதிதியாக கலநது பகாணடசதாடு, 
ேமுர்த்தி உத்திசயாகத்தர்கள், கிராம 
உத்திசயாகத்தர்களும் இதில் கலநது 
பகாணட்ம குறிப்பிடத்தக்கது.

கிழக்கு ைவாகவாண சுகவாதவா்ர செமவகள் ெணிபெவாளர்

ஐககிய கொங்கிரஸ் 
கடசியின் சு�ந்திர 
தின நிகழ்வுகள்

மடடு. மொவட்ட 
குளங்களில்
நீர்மட்டம் உயர்வு  

பபரியசபாரதீவு தினகரன நிருபர்   

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் 
கடநத மூனறு ொட்களாக பலத்த 
ம்ழ பபயது வருகினைது. 
இதனால் தற்சபாது சமற்பகாள்-
ளப்பட்டுவரும் பபரும்சபாக 
சவளாண்ம அறுவ்டயிலும் 
பாதிப்புக்கள் ஏற்பட்டுள்ளதாக விவ-
ோயிகள் கவ்ல பதரிவிக்கினைனர்.   

இநநி்லயில் மாவட்டத்தின 
சிறிய மற்றும் பபரிய குளங்களின 
நீர் மட்டங்களும் அதிகரிகத்துள்ள-
தாக அக்குளங்களுக்குப் பபாறுப்-
பான நீர்ப்பாேனப் பபாறியியலாளர்-
கள் பதரிவித்துள்ளனர்.  

உனனிச்்ேக்குளத்தின நீர்மட்-
டம் 32அடி 10அங்குலம், உறுகாமம் 
குளத்தின நீர்மட்டம் 14அடி 11அங்-
குலம், வாகசனரிக்குளத்தின நீர்மட்-
டம் 18 அடி 9 அங்குலம், கட்டுமுறி-
வுக்குளத்தின நீர்மட்டம் 11 அடி 8 
அங்குலம், அக்குளத்தில் 2 அங்குல 
சமலதிக நீர் பவளிசயற்ைப்படுகின-
ைது. கித்துள்பவவ குளத்தின நீர்மட்-
டம் 8 அடி 5 அங்குலம், பவலிக்-
காக்கணடிய குளத்தின நீர்மட்டம் 
15 அடி 5 அங்குலம், புணா்ண 
அ்ணக்கட்டு 7 அடி 9 அங்குலமாக 
நீர்மட்டம் உயர்நதுள்ளதாக பபாறி-
யியலாளர்கள் பதரிவித்துள்ளனர்.   

மடடு. சுகொ�ொர சசகவகள் ்பணிப்பொளர்   
அலுவலகத்தில் த்டங்கு ஒழிபபு சிரம�ொனம்   
கல்லடி குறூப் ,மட்டக்க-
ளப்பு குறூப்,மட்டக்களப்பு 
விசேட நிருபர்கள்  

மட்டக்களப்பு மாவட்-
டத்தில் படங்கு ஒழிப்பு 
சிரமதான சவ்லத்திட்டம் 
கிரமமாக இடம்பபற்று 
வருகினைது. ொட்டில் 
ஒமிக்சரான ்வரஸ பரவல் 
அதிகரித்துக் காணப்படும் 
நி்லயில், படங்கு பரவ-
லும் அதிகரித்து வருவதாக 
சுகாதார பிரிவு தகவல்கள் 
பதரிவிக்கினைன.   

இம்மாவட்டத்திலிருநது 
பகாசரானா மற்றும் படங்கு 
சொ்ய கட்டுப்படுத்தும் முகமாக 
பபாதுமக்கள் சுகாதார ெடவடிக்-
்கக்ள முழு்மயாகப் பினபற்-
றுவதற்கும், விசேட வழிப்புணர்வு 
பேயற்றிட்டங்க்ள மாவட்டம் 
முழுவதும் ெ்டமு்ைப்படுத்து-
வதற்கு சத்வயான ெடவடிக்்க-
க்ள மட்டக்களப்பு மாவட்ட பேய-
லகம், மட்டக்களப்பு மாெகர ே்ப 
மற்றும் ப்டயினருடன இ்ணநது 

பிராநதிய சுகாதார சே்வகள் பணிப் -
பாளர் அலுவலகம் சமற்பகாணடு 
வருகினைது.   

அதற்க்மவாக பபாது இடங்கள் 
மற்றும் அரே நிறுவனங்கள் சபானை 
இடங்களில் சுற்றுப்புைச் சூழ்ல 
சுத்தமாக ்வத்திருக்க சிரமதான ெட-
வடிக்்ககள் முனபனடுக்கப்பட்டு 
வருகினை நி்லயில், மட்டக்களப்பு 
பிராநதிய சுகாதார சே்வகள் பணிப் -

பாளர் ்வத்தியகலாநிதி ஜீ.சு -
குணனின த்ல்மயில், 
பிராநதிய சுகாதார சே்வகள் 
பணிப்பாளர் அலுவலக 
வளாகம், ேனிக்கிழ்ம (12) 
சிரமதான ெடவடிக்்க மூலம் 
சுத்தம் பேயயப்பட்டது.   

இதனசபாது மட்டக்களப்பு 
பிராநதிய சுகாதார சே்வகள் 
பணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் 
கட்மயாற்றும் உத்திசயாகத்-
தர்கள், இச் சிரமதான ெடவடிக் -
்கயில் ஆர்வத்துடன கலநது 
பகாணடு அலுவலக வளாகத்தி -
்னயும் அலுவலக சுற்றுச்சூழ -
்லயும் சுத்தம் பேயயும் ெடவ -

டிக்்கயில் ஈடுபட்டிருநதனர்.   
 பகாவிட் 19 சுகாதார வழிமு்ை -

க்ள மக்கள் முழு்மயாக பின -
பற்றி ெடப்பதுடன, படங்கு நுளம்பு 
பரவலில் இருநதும் அவதானமாக 
இருக்க சவணடுபமன பிராநதிய 
சுகாதார சே்வகள் பணிப்பாளர் 
்வத்தியகலாநிதி ஜீ.சுகுணனால் 
வலியுறுத்தப்பட்டு வருகினை்ம 
குறிப்பிடத்தக்கது.   

மாளி்கக்காடு குறூப் நிருபர்

சியபத பினானஸ  பீ.எல்.சி   நிறு-
வனத்தால் ோயநதமருது பிரசதே 
்வத்தியோ்லக்கு சுமார் 3  மில்லி -
யன பபறுமதியான HDU கட்டில்கள்   
்கயளிக்கும் நிகழ்வு   ்வத்திய-
ோ்ல சகட்சபார் கூடத்தில் இடம் -
பபற்ைது.

சியபத  பினானஸ பீ. எல்.சி நிறு -
வனத்தின பிராநதிய முகா்மயாளர் 
மற்றும் அவரது  குழுவினரால் நிறுவ-
னத்தின CSR திட்டத்தின கீழ்  இ்வ 
வழங்கி ்வக்கப்பட்டன.

ோயநதமருது  பிரசதே ்வத்திய -
ோ்ல ்வத்திய பபாறுப்பதிகாரி 

டாக்டர் ேனூஸ காரியப்பர்  த்ல-
்மயில் இடம்பபற்ை சமற்படி நிகழ்-
வில், சியபத பினானஸ பீ.எல்.சி  
நிறுவனத்தின பிராநதிய முகா்மயா-
ளர் எம்.எச்.எம்.பிரிம்ோத் உள்ளிட்ட  
குழுவினர், ்வத்தியர்கள், தாதி உத்-
திசயாகத்தர்கள் மற்றும் ்வத்திய-
ோ்ல  அபிவிருத்திக்குழு அங்கத்த-
வர்கள் கலநது பகாணடனர்.

பகாவிட்  -19 பதாற்று உக்கிரம-
்டநது இருநத காலகட்டத்தில் 
கல்மு்ன பிராநதிய  சுகாதார 
சே்வகள் பணிப்பாளராக கட்ம-
யாற்றியிருநத டாக்டர் ஜீ.சுகுணன 
இதற்கான  முனபமாழி்வ பேயதி-
ருநத்ம குறிப்பிடத்தக்கது.

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கபில அத்துக்காரல தலலலமயில்

கநதளாய தினகரன நிருபர் 

திருசகாணம்ல  மாவட்டத்தின 
சேருவில சதர்தல் பதாகுதியின 
மகளிர் அணி ேம்சமளன  பபாதுக் -
கூட்டம் திருசகாணம்ல மாவட்ட 
பாராளுமனை உறுப்பினர் கபில  அத் -
துக்சகாரல த்ல்மயில், கநதளாய 
ெகர மணடப சகட்சபார் கூடத்தில்  
ஞாயிற்றுக்கிழ்ம (13)  ெ்டபபற்-
ைது.

எதிர்வருகினை  சதர்தல்களில் 
பபணகளின பங்களிப்பு, அரோங்கத்-
தின பேௌபாக்கிய  சவ்லத்திட்டங்-
களில் பபணகளுக்கான சுயபதாழில் 
ஏற்பாடுகள், கிராம வீதி  அபிவிருத்-
திகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி மனைங்-
களில் பபணகளில் பங்கு சபானை  
த்லப்புகளில் ேம்சமளனக் கூட்டத்-

தில் கலநது்ரயாடப்பட்டது.
இந நிகழ்வில், பபாலனனறு்வ  

மாவட்ட பாராளுமனை உறுப்பின -
ரும், மாவட்ட  ஒருங்கி்ணப்புக் 
குழுவின  த்லவருமான   அம -
ரகீர்த்தி அத்துசகாரல, கிழக்கு 
மாகாண ே்ப முனனாள்  அ்மச்-
ேர் ஆரியவதி கலப்பதி, காணி சீர்தி -
ருத்த ஆ்ணக்குழுவின த்லவர்  
ேட்டத்தரணி நிலாநத விசேசிங்க, -
கநதளாய,சகாமரங்கடபவல,பமா -
ைபவவ மற்றும்  சேருவில சபானை 
பிரசதே ே்பகளின தவிோளர்கள்,    
ஸ்ரீலங்கா பபாதுேன பபரமுனவின  
பபணகளுக்கான சேருவில  சதர்தல் 
பதாகுதி த்லவி  திருமதி சயாசகஸ-
வரி  மற்றும் திருமதி துஷாநதி 
குணரத்ன உட்பட பபருநதிரளான 
பபணகள் கலநது  சிைப்பித்தனர்.

எம்.எல்.கவ.எப சம்சமளனத்தின் 
ஏற்பொடடில் ஒன்று கூ்டல் நிகழ்வு

பாலமு்ன கிழக்கு தினகரன நிருபர்

எம்.எல்.்வ.எப்  அம்பா்ை மாவ 
ட்ட ேம்சமளனத்தின ஏற்பாட்டில் 
ெ்டபபற்ை 2022ஆம் ஆணடிற்கான  
ஒனறு கூடல் நிகழ்வு,  மாவட்ட ேம்-
சமளனத்தின புதிய த்லவர் நியம-
னமும்  ேத்தியப் பிரமாண மற்றும் 
பகௌரவிப்பு நிகழ்வு எனபன அக்க-
்ரப்பற்று மாவட்ட  அலுவலக மண-
டபத்தில் ெ்டபபற்ைது.

எம்.எல்.்வ.எப்  அம்பா்ை 
மாவட்ட ேம்சமளனத்தின த்லவர் 
ஓயவுபபற்ை கிராம சே்வ நிருவாக  
உத்திசயாகத்தர் எம்.எம்.அஜவத் 
த்ல்மயில் ெ்டபபற்ை இநநிகழ்-
வில்,  நிநதவூர்  ஆயுர்சவத மாவட்ட 
்வத்தியோ்ல  ்வத்தியர்கள்  ேங்-
கத்தின கிழக்கு மாகாண பேயலாளர் 
படாக்டர் ஏ.சி.டில்ோத் பிரதம  அதிதி-

யாகவும், ேம்சமளனத்தின முனனாள் 
சதசிய த்லவர் எம்.ஐ.உதுமா-
பலவ்வ பகௌரவ  அதிதியாகவும், 
ேம்சமளனத்தின கிழக்கு மாகாண 
பணிப்பாளர் மற்றும்   ேம்சமள-
னத்தின ஆசலாேகர்கள், முனனாள் 
மாவட்ட த்லவர்கள்,  உறுப்பினர்-
கள் என  பலர் கலநது பகாணடனர்.

இதன சபாது 2022ஆம்  ஆண-
டுக்கான ேம்சமளனத்தின புதிய 
மாவட்ட த்லவராக எம்.ஐ.எம்.
றியாஸ அதிபர்  நியமிக்கப்பட்ட-
சதாடு, பிரதம அதிதி படாக்டர் 
ஏ.சி.டில்ோத் மாவட்ட  ேம்சமளனத்-
தின ஆசலாேகர்களினால் பாராட்டி 
பகௌரவிக்கப்பட்டதுடன. 

ேம்சமளனத்தின  புதிய ஆணடுக்-
கான உறுப்பினர்கள் ேத்தியபிரமாண 
நிகழ்வும் இடம்பபற்ை்ம  குறிப்பி-
டத்தக்கதாகும்.

கந்�ளொயில் குடிநீர்
குழொயில் தவடிபபு
கநதளாய தினகரன நிருபர்  

திருசகாணம்ல  மாவட்டத்தின 
கநதளாய நீர் வழங்கல் பாவ்னயா-
ளர் அலுவல்கள்  பிரிவுக்குட்பட்ட 
பகுதியில், பிரதான வீதியில் குடிநீர் 
குழாய பவடித்து ஒரு  கிழ்மயாக 
நீர் ஒடிக்பகாணடிருப்பதாக அப்பகு-
தியில் வசிப்சபார்  பதரிவிக்கினை-
னர்.

கநதளாய  ெகரின பபௌத்த விகா -
்ரக்கு முனனால் உள்ள பிரதான 
வீதியினூடாக பேல்லும்  பிரதான 
குழாய நீர் பவடித்ததால் குடிநீர் வீண 
வி்ரயமாகி வருகினைது.

குடிநீர்  வடிகாணகளில் வடிநது 
ஓடிக்பகாணடிருக்கினைது.இ்வ 
பதாடர்பாக கநதளாய பாவ்ன  
அலுவல்கள் பகுதிக்கு அறிவித்தும் 
எநதவிதமான ெடவடிக்்ககளும்  
முனபனடுக்கப்படவில்்ல என 
பதரிவிக்கினைனர். 

எனசவ அதிகாரிகள் கூடிய 
வி்ரவில் நீர் வீணாகுவ்த தடுத்து 
நிறுத்த சவணடும் என அப்பகுதி 
மக்கள் சகாரிக்்க விடுக்கினைனர்.

S/L சசருவில ச�ர்�ல் த�ொகுதி மகளிர் 
அணி சம்சமளன த்பொது கூட்டம்

குமொரபுரம் ்படுதகொகலயின் 
27வது நிகனசவந்�ல் நிகழ்வு

சதாப்பூர் குறூப் நிருபர்

திருசகாணம்ல  மூதூர் பிரசதே 
பேயலகத்திற்குட்பட்ட  குமாரபுரம் 
படுபகா்லயின 27வது ஆணடு  
நி்னசவநதல்    நிகழ்வு   பவள்-
ளிக்கிழ்ம  (11)  குமாரபுரத்தில்  
அனுஷ்டிக்கப்பட்டது. இநநிகழ்-
வி்ன குமாரபுரம் படுபகா்ல-
யில்  உயிரிழநதவர்களின உைவினர்-
கள், பிரசதே மக்கள் ஒனறி்ணநது 
ஏற்பாடு  பேயதிருநதனர்.

இதனசபாது முதலில் குமாரபுரம் 
படுபகா்லயில்  உயிரிழநதவர்க-
ளுக்கு ஆத்மா ோநதி சவணடி குமா-
ரபுரம் சித்தி விொயகர்  ஆலயத்தில் 
பூ்ே வழிபாடுகள் இடம்பபற்ைது. 

இலங்்கயின 74 ஆவது சுதந-
திர தினத்்த முனனிட்டு ஸ்ரீலங்கா  
பபாதுேன பபரமுனவின பங்கா-
ளிக் கட்சியான ஐக்கிய காங்கிரஸ 
கட்சியின   சுதநதிர தின நிகழ்வுகள் 
க ல்குடா ம ற்றும் காத்தானகுடியில் 
இட ம்பபற்ை ன .

இநநிகழ்வில் அதிதியாக 
பபாலிஸ பபாதுமக்கள் ெலம்-
புரி  இ்ணப்பாளர்  ெளீர் மற்றும் 
ஐக்கிய காங்கிரஸ கட்சியின 
இ்ணப்பாளர்கள்,  பபாதுமக்கள், 
மாணவர்கள் கலநது சிைப்பித்தனர்.

காத்தானகுடியில்  ஐக்கிய  காங்கி-
ர ஸ க ட்சியின காத்தானகுடி கி்ள 
காரியால ய த்தில் சுத நதிர  தின  விழா 
பகாணடாட ப்ப ட்ட து.

க ட்சியின  த ் லவ ர் முபாை க் 
அப்துல் ம ஜீதின வ ழிகாட்ட லுக்-
கிண ங்க  ஐக்கிய   காங்கிர ஸ க ட்சி-
யின காத்தானகுடி அ்மப்பாள ர் 
ஐ. எல். அனவ ர்   த ் ல்மயில் 
காத்தானகுடி பேய ற்குழு உறுப்பி-
ன ர்க ளின வ ரு்கயுட ன  இவ்வ-
ப வ ம் ெ ் டபபற்ை து.

சொயந்�மருது கவத்தியசொகலககு
கடடில்கள் ககயளிபபு

அரசொங்கத்து்டன் இகைந்து ்பயணிப்பச� ்பொதுகொப்பொனது
ெற்பிட்டிமு்ன தினகரன நிருபர்

பமாட்டு அரோங்கமாக இருந-
தாலும் ேரி, யா்ன அரோங்கமாக 
இருநதாலும் ேரி,  முஸலிங்கள் அர -
ோங்கங்களுடன இ்ணநது பேனசை 
ென்மக்ள அ்டயசவணடும் 
என  ஸ்ரீலங்கா பபாதுேன பபர -

முனவின ோர்பில் கடநத பபாதுத் 
சதர்தல் சவட்பாளராகப்  சபாட்-
டியிட்ட அஸபர் உதுமா பலப்்ப 
பதரிவித்தார்.

நீணடகாலமாக  குணடும் குழியு -
மாக இருநத ேம்மாநது்ை கஸ்ாலி 
வித்தியாலய வீதி்ய  அபிவிருத்தி 
பேயது, அவவீதியி்ன மக்களுக்கு 

உத்திசயாகபூர்வமாக ்கயளிக்கும்  
நிகழ்வு ஞாயிற்றுக்கிழ்ம இடம்-
பபற்ைசபாது, பிரதம அதிதியாக 
கலநதுபகாணடு  மக்கள் மத்தியில் 
உ்ரயாற்றிய சபாசத இத்னத் 
பதரிவித்தார். பதாடர்நதும்  உ்ர-
யாற்றிய அவர், விவோயிகளுக்கு 
பே்ள்ய இலவேமாக  வழங்கி, 

ொட்்ட  அபிவிருத்தி பேயது இலங்-
்கயில் முனமாதிரியான  ஆட்சி்ய 
பகாணடு ெடத்திய மஹிநதவின 
ேகல ென்மக்ளயும் அனுபவித் -
துவிட்டு  எதிர்க்கட்சிகளுக்கு வாக் -
களித்து பழகிய முஸலிம் ேமூகம் 
இனறு பல இக்கட்டான  நி்லக்ள 
ேநதித்து வருகிைது. 



நாவலப்பிட்டி சுழற்சி நிருபர்  

கமபளை புளகயிரத நிளல-
யத்தில் கடநத ஒரு மாத 
காலத்திற்கு மமலாக ஆசன 
முன் பதிவு கணனி சசயலி-
ழநது மபாயுளைளமயினால் 
அசசௌகரியஙகளை எதிர் 
மநாக்குவதாக பயணிகள 
சதரிவிக்கின்்றனர். அண் -
ளமயில் பயணி  ஒருவர் 
சகாழுமபு சசல்வதற்கு கம-
பளையில் ஆசன பதிவு சசய்-
வதற்கு சசன்்றமபாது அஙகு 
பதிவு சசய்யமுடியாததினால் 
கண்டி புளகயிரத நிளலயத்-
திற்கு சசன்று ஆசன பதிளவ 
சசய்து மீண்டும அடுத்த நாள கமப-
ளையிலிருநது சகாழுமபிற்கு மபாக 
மவண்டி ய நிளல ஏற்பட்டது.

மமற்படி புளகயிரத நிளலயத்-
தில் தினமும அதிகமான பயணிகள 
ஆசன பதிவிற்காக வநது ஏமாற்்றத்-
துடன் திருமபி சசல்வளத காணக்கூ-

டியதாக உளைது. இது சதாடர்பாக 
புளகயிரத அதிகாரியிடம மகட்ட 
மபாது இது குறித்து சமபநதப்பட்ட 
பிரிவிற்கு அறிவித்துளைதாக சதரி-
வித்தார். எனினும  இக்குள்றபாடு 
நிவர்த்தி சசய்யப்படாளமயால் 
சமபநதப்பட்ட  தரப்பினர் உடன-

டியாக சசயல்பட்டு 
பயணிகளுக்கு ஏற்பட்-
டுளை அசசௌகரியங-
களை தீர்க்க நடவடிக்ளக  
ம ம ற் ச க ா ள ை ம வ ண் -
டுசமன பயணிகள 
மகாரிக்ளக விடுக்கின்்ற-
னர்.

ஆசன முன் பதிவு 
கணனி சசயலிழநது 
மபாயுளைதாக அஙகு   
அறிவித்தல் ஒட்டபட்டி-
ருநத மபாதிலும அதில் 
தமிழ் சமாழி பு்றக்கணிக்-
கப்பட்டுளைது.

கமபளையில் ஆஙகி-
லம மபசுபவர்களை விட 

தமிழ் சமாழிமபசுபவர்கமை அதிக-
மாக இருக்கி்றார்கள என்பளத அதி-
காரிகள சதரிநதுசகாளைவதுடன் 
ஆஙகிலத்திற்கு சகாடுக்கும முக்-
கியத்துவத்ளத தமிழ் சமாழிக்கும 
சகாடுக்குமபடி தமிழ்மபசும பயணி-
கள மகாரிக்ளக விடுக்கின்்றனர்.

பதுளை தினகரன் விமசட நிருபர்   

சவளிநாட்டு உல்லாச பிரயாணி-
யான 40 வயது சபண்ளண பாலியல் 
வல்லு்றவிற்குட்படுத்த முயன்்ற 
ஆட்மடா ஓட்டுனளர, எல்ல 
சபாலிசார் மநற்று ளகது சசய்தனர்.   

எல்ல நகரிலிருநது கரநத-
சகால்ளல உல்லாச விடுதிக்கு சசல்-
வதற்கு அசமரிக்க நாட்ளடச் மசர்நத 
சபண் ஒருவர், ஆட்மடாசவான்றில் 
சசன்்றமபாமத, ஆட்மடா ஓட்டுனர் 
மனித சநதடி இல்லாத இடத்தில் 
ஆட்மடாளவ நிறுத்திவிட்டு, இப் -
சபண்ளண பாலியல் வல்லு்றவிற்-
குட்படுத்த முயன்றுளைார்.   

ஆட்மடா ஓட்டுனரின் பிடியிலி -
ருநது தப்பி ஓடிய அப்சபண் எல்ல 
சபாலிஸ் நிளலயத்திற்குச் சசன்று, 
தனக்மகற்பட்ட நிளல குறித்து புகார் -
சசய்துளைார். இப்புகாளரயடுத்து, 
எல்லசபாலிசார் விளரநது, குறிப்-
பிட்ட ஆட்மடா ஓட்டுனளரக் ளகது 
சசய்தனர்.   

ளகது சசய்யப்பட்ட ஆட்மடா 
ஓட்டுனர் விசாரளணயின் பின் பண்-
டாரவளல மஜிஸ்மரட் நீதிமன்்றத்-
தில் ஆஜர் சசய்ய நடவடிக்ளக எடுக் -
கப்படுசமன்று, எல்ல சபாலிஸ் 
நிளலயப் சபாறுப்பதிகாரி உமபநதி-
ரவாசனா அமபகுணவர்தன சதரிவித்-
தார்.   

லிநதுளல நிருபர்

லிநதுளல நகரில் உளை உணவ -
கம ஒன்றில் சளமயலில் ஈடுபட்-
டுக்சகாண்டிருநத 72 வயதுளடய 
முதியவர் ஒருவர் திடீசரன ஏற் -
பட்ட தீ பரவல் காரணமாக  உடல் 
கருகி ஸ்தலத்திமலமய பலியான-
தாக சபாலிஸார் சதரிவித்தனர்.

மநற்று காளல 8.30 மணியைவில் 
இடம சபற்்ற இத்தீவிபத்தில் பலி-
யானவர் சலமலியர் மதாட்டத்ளத 

மசர்நதவர் ஆவார். உணவகத்தில் 
சளமயலில் ஈடுபட்டிருநத மபாது 
உளடயில்  தீ பரவியதாக சதரிவிக்-
கப்படுகி்றது. 

சமபவம சதாடர்பான விசார -
ளணகளை லிநதுளல சபாலிஸார் 
முன்சனடுத்து வரும நிளலயில் 
பிமரத பரிமசாதளனகளுக்காக 
சடலமானது ளவத்தியசாளலக்கு 
சகாண்டுசசல்லும நடவடிக்ளக-
களை சபாலிஸார் முன்சனடுத்த-
னர்.

மநாட்டன் பிரிட்ஜ், மஸ்சகலியா 
தினகரன் விமசட, ஹற்்றன் சுழற்சி 
நிருபர்கள

மஸ்சகலியா பகுதியில் மநற்று 
முன்தினம (13) மாளல மவளையில் 
சபய்த கடும மளழ காரணமாக 
பாரிய மண்திட்டு சரிநது வீழ்நது 
வீடு ஒன்று முற்்றாக மசதமளடந -
ததால், அதில் வசித்து வநத ஒமர 
குடுமபத்ளதச் மசர்நத மூவர்  
டிக்மகாயா கிைஙகன் ஆதார ளவத் -

தியசாளலயில் அனுமதிக்கப்பட்ட-
னர்.  

 மஸ்சகலியா சபாலிஸ் பிரிவுக்-
குட்பட்ட மஸ்சகலியா காட்மமார் 
கிஙமகாமரா பிரிவில் மநற்று முன்தி-
னம(13) மாளல 6.45 மணியைவில் 
இச்சமபவம இடமசபற்றுளைது. 
வீட்டின் பின்பு்றமாக இருநத மண்-
திட்மட இவவாறு சரிநது வீழ்நதுள-
ைது.  

இதனால் குடியிருப்பு முற்்றாக 
மசதமளடநதுளைதுடன் குடியிருப் -

பிலிருநத 60 வயதுளடய 
முதியவர், அவருளட 
மகள, மகளின் இரண்டு 
வயது பிளளை என மூவர் 
காயமுற்்ற நிளலயில் மஸ் -
சகலியா மாவட்ட ளவத்தி-
யசாளலயில் அனுமதிக்கப்-
பட்டனர்.

சமபவத்தில் காயம -
ளடநது மூவரில் தாயும 
மகளும மஸ்சகலியா 
ளவத்தியசாளலயில் அனு-
மதிக்கப்பட்டு மமலதிக 

சிகிச்ளசக்காக டிக்மகாயா கிைங-
கன் ளவத்தியசாளலக்கு பின்னர் 
அனுப்பி ளவக்கப்பட்டதாக பாது -
காப்பு பிரிவினர் சதரிவித்தனர். 
சமபவத்தில் வீட்டில் இருநத 
உளடளமகளுக்கும மசதம ஏற்பட்-
டுளைன.

பாதுகாப்பு மதில் இடிநது வீழ்ந-
துளைளதயடுத்து அதற்கு மமல் 
அளமநதுளை குடியிருப்பும சரிநது 
விழும ஆபத்தான நிளல உளைதாக 
குடியிருப்பாைர்கள அச்சம சதரி -
விக்கின்்றனர்.
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மண் மமடு சரிந்து விழுந்்ததில்
மூவர் காயம்; வீடு முற்ாக மச்தம்

ைஸபகெலியவா கெவாட்ைவார் பி்ர்ேெத்தில்
சுகெவாேவா்ர ஊழியர் ்வமைநிறுத்ேம் 

(எம.ஏ. அமீனுல்லா)

மவளலநிறுத்தம உண் -
ளமயில் சுகாதார  தரப்பின் 
பிரச்சிளனயா அல்லது 
அரசியல் பிரச்சிளனயா 
என்பளத கண்டறிய 
மவண்டும என சதரிவித்-
துளை ஸ்ரீலஙகா சுதநதிரக் 
கட்சியின் உப தளலவரும 
முன்னாள ஆளுநருமான சரத் ஏக்க -
நாயக்க, இநத சகாவிட் காலத்ளத 
பயன்படுத்தி சிலர் தஙகள நிளலளய 
வலுப்படுத்த முயற்சிப்பதாகவும 
சதரிவித்துளைார்.

கண்டி, பாததுமபர மதர்தல் 
சதாகுதியில் மநற்று முன்தினம (13) 
நளடசபற்்ற கட்சி மறுசீரளமப்பு 
நிகழ்ச்சியில் கலநதுசகாண்டு 
கருத்து சதரிவிக்கும மபாமத  அவர் 
இவவாறு சதரிவித்தார்.  

சதாடர்நதுளரயாற்றிய அவர்,
சில சதாழிற்சஙகஙகள உண்ளம -

யான அவர்களின் சதாழிற்சஙக 
பிரச்சிளனகளுக்காக மபாராடுகின்்ற-
னரா, அல்லது அரசியல் மநாக்கஙக-
ளுக்காக மபாராடுகி்றார்கைா  என்்ற 
மகளவி எழுகின்்றது. உண்ளமயான 
மதசபக்தர்கைால் நாட்டின் வைங-
களை அழிக்க முடியாவிட்டாலும, 
மதசபக்தர்கள என்்றளழக்கப்படும 
குறிப்பிட்ட சிலர் நம நாட்டில் பஸ் 
வண்டிகள உளளிட்ட சபாதுச் சசாத்-
துக்களுக்கு தீயிட்டு நாசம சசய்தளத 
மக்கள ம்றக்கவில்ளல.  

நாட்ளடப்பற்றி சிநதிகாதவர்-

கைால்தான  ஜனாதிப -
திக்கு தனது இலக்குகளை 
அளடய தாமதம ஏற்படுகி-
்றது. உரம இல்ளல என்று 
விவசாயிகள வீதியில் 
இ்றஙகுவதற்கும சுகாதார 
ஊழியர்கள வீதியில் இ்றங-
குவதற்கும வித்தியாசம 
உளைது.  சுகாதார ஊழி-
யர்களின் மபாராட்டத்தால் 

மக்கள அளனவரும அவதிப்படுகின்-
்றனர். மவளலநிறுத்தம உண்ளமயில் 
சுகாதாரப் பிரச்சிளனயா அல்லது அர-
சியல் பிரச்சிளனயா என்பளத கண்ட-
றிய மவண்டும.  

இன்று நாட்டின் உளளுர் உற்பத்-
திகளைப் பற்றிப் மபசும மபாது 
திருமதி சிறிமாமவா பண்டாரநாயக்-
காவின் காலத்ளத நிளனவுபடுத்-
துகிம்றாம. சிறிமாமவாவின் அர-
சாஙகத்ளத மதாற்கடித்த சாபத்ளத 
மக்கள 17 வருடஙகைாக அனுப-
விக்க மநரிட்டது. 

சிறிமாமவா பண்டாரநாயக்கவி-
னால் அன்று ஆரமபிக்கப்பட்ட 
மவளலத்திட்டம  நளடமுள்றப்ப-
டுத்தப்பட்டிருநதால் இன்று உளளுர் 
உற்பத்திகள பற்றி மபச மவண்டிய 
அவசியமம இருக்காது.

சகாவிட் சதாற்றுமநாளய எதிர்-
சகாண்டு நாட்ளட ஒரு குறிப்பிட்ட 
நிளலக்கு சகாண்டு வர அரசாஙகம 
முயற்சிக்கி்றது. துரதிர்்ஷடவசமாக, 
சிலர் இநத சகாவிட் காலத்ளத பயன் -
படுத்தி தஙகள நிளலளய வலுப்ப-
டுத்த முயற்சிக்கின்்றனர் என்்றார்.  

ககாவிட் காலத்்த பயனபடுததி
சிலர் ்தஙக்ை வலுபபடுத்த முயறசி

 பேனைவாகெவாண ேமிழ் ெவாடெவாமைகெளில்

சதனியாய தினகரன் நிருபர்  

சதன் மாகாணத்திலுளை தமிழ்-
சமாழி மூல பாடசாளலகளில் நிலவி 
வருகின்்ற ஆசிரிய சவற்றிடஙகளை 
நிரப்புவதற்காக பட்டதாரிகள, டிப்-
மைாமாதாரிகள மற்றும க.சபா.த 
(உ.த) பரீட்ளசயில் சித்தியளடந-
மதாளர ஆட்மசர்ப்புக்காக  மநர்முகப்ப-
ரீட்ளச நடாத்த ஏற்பாடுகளை மமற்-
சகாண்டுளைதாக சதன்மாகாண 
கல்விச் சசயலாைர் ரஞ்சித் யாப்பா 

சதரிவித்துளைார். சதன்மாகாண 
தமிழ் சமாழி மூல பாடசாளலகளில் 
நிலவும 25 பாடஙகள சதாடர்பாக 
ஆட்மசர்ப்பு இடமசப்றவுளைது.  

இதற்கான தளகளமகளை பரீட்-
சிக்கும மநர்முகப்பரீட்ளச சதன் 
மாகாண கல்வி அளமச்சில் இடம-
சப்றவுளைது.  

இம மாதம 19ஆம திகதி முதல் 
26ம திகதி வளர நளடசப்றவிருக்-
கின்்ற இநத மநர்முகப் பரீட்ளசக்கு 
6605 மபர் மதாற்்றவுளைனர்.  

ஆசிரிய கவறறிடஙக்ை 
நிரபப நடவடிக்க

லிந்து்ல உணவகததில் 
தீ; முதியவர் உடல்கருகி பலி

கபாருைா்தார கநருககடி நி்லயிலும்
சமுர்தி ககாடுபபனவு அதிகரிபபு

ஹட்டன் விமசட, தலவாக்களல 
குறூப் நிருபர்கள

ஜனாதிபதி மகாட்டாபய ராஜபக்ஷ  
சகாமரானா பாதிப்புக்கு மத்தியில் 
சமுர்தி  பயனாளிகளுக்கு ஆயிரம 
ரூபா அதிகரித்துளைார்.  நாட்டில் 
உளை இலட்சக்கணக்கான மபருக்கு  
பல மில்லியன் ரூபாய்கள இநத 
சமுர்தி  சகாடுப்பனவுக்காக சபற்-
றுக்சகாடுக்கப்படுகி்றது. ஆனால் 
கடநத ஆட்சியின் மபாது நுவசர -
லியா மாவட்டத்தில் மாத்திரம 
சமுர்தி  சபறுவதற்கு உரித்துளடய 
சுமார் 23,000 மபருக்கு சமுர்தி  நிறுத் -
தப்பட்டதாக நுவசரலியா மாவட்ட 
பாராளுமன்்ற உறுப்பினரும 
இலஙளக சதாழிலாைர் காஙகிரஸ் -
ஸின் நிதிச் சசயலாைருமான எம.
ரமமஸ்வரன் சதரிவித்தார்.  

தலவாக்களல லிநதுளல நகரச-
ளபக்குட்பட்ட பகுதியில் சமுர்தி  
உதவி சபரும 100 குடுமபஙகளுக்கு 
அதிகரிக்கப்பட்ட சமுர்தி உதவி 
சகாடுப்பனவு சபற்றுக்சகாடுக்-

கும நிகழ்வு பாராளுமன்்ற உறுப் -
பினர் எம.ரமமஸ்வரன் தளலளம-
யில் நளடசபற்்றது. அதில் கலநது 
சகாண்டு கருத்து சதரிவித்த மபாமத 
அவர் இவவாறு சதரிவித்தார்.  

அவர் அஙகு சதாடர்நது  சதரிவிக் -
ளகயில், 

இன்று  சமுர்தி  சபரும ஒவ-
சவாருவருக்கும ஆயிரம ரூபா அதி -
கரிக்கப்பட்டு சபற்றுக்சகாடுக்கப்-
படுகி்றது. நாட்டில்  தற்மபாளதய 
சபாருைாதார பிரச்சிளனகளுக்கு மத் -
தியில் ஜனாதிபதியும  நிதி அளமச்-
சரும  மக்களை என்றுமம ளகவிட-
வில்ளல.  சகாமரானா  நமமுளடய 
நாட்டில்  மட்டுமன்றி முழு உலக 
நாட்டிலும  சபாருைாதார சநருக்க-
டிகளை  ஏற்படுத்தியது. இநநிளல-
யிலும   பல இலட்சக்கணக்கான 
சமுர்தி பயனாளிகளுக்கு பல மகாடி 
ரூபாய்களை அரசாஙகம சசலவிடு-
கி்றது.

ஆனால் இன்று மக்களை அரசாங-
கம ளகவிட்டுளைதாக எதிர்க்கட் -
சியினர் கூக்குரல் இடுகின்்றனர். 

மக்களை அரசாஙகம ளகவிட்டி-
ருநதால் இவவாறு சமுர்தி சகாடுப்-
பனளவ அதிகரித்திருக்குமா? 
கடநத அரசாஙகத்தில் நுவசரலியா 
மாவட்டத்தில் சமுர்தி சப்றமவண்-
டிய 23000 மபருக்கு சகாடுப்பனவு 
நிறுத்தப்பட்டது. அதளன அவர்கள 
கட்சி பார்த்து தான் சகாடுத்தார்-
கள. ஆனால் இன்று  ஜனாதிபதிமயா 
நிதி அளமச்சமரா அரசியல் பார்க்க -
வில்ளல. இது மக்களுக்கு சசன்்ற-
ளடய மவண்டும என்ம்ற நிளனத்-
தார்கள. 

 சபாருைாதார பிரச்சிளன காணப்-
பட்டாலும நாட்டின் அபிவிருத்தி 

திட்டஙகள நடநதுசகாண்டுதான் 
இருக்கின்்றன. நாட்டில் இன்று 
என்ன பிரச்சிளன காணப்பட்டா-
லும எஞ்சிய மூன்று வருடஙகளில் 
சகாடுத்த வாக்குறுதிளய நிள்றமவற்-
றுமவாம என ஜனாதிபதி  சதரிவித்-
துளைார். 

ஆகமவ  ஊடகஙகளில் வர 
மவண்டும என்பதற்காக எதிர்க்-
கட்சி உறுப்பினர்கள சதரிவிக்கும 
கருத்துக்களை  பாராது அரசாஙகத்-
தின் மசளவகளை உணர்நது அர-
சாஙகத்தின் பக்கம மக்கள இருக்க 
மவண்டும என அவர் மமலும சதரி-
வித்தார்.

மக்கள் உணர்ந்து செயலாற்றுவது அவசியம்

லிந்துலை சமுர்தி உதவி க�ொடுப்பனவு 
வழங்கும் நி�ழ்வில் ரமேஸவரன் எம்.பி

ைத்திய ைவாகெவாண ஆளுநர் கெவாரியவாையத்தின ஏறெவாடடில் கினிகெபேன ைகெவா வித்தியவாையத் -
தில் ே்ரம் 8ல் கெல்வி ெயினறு வரும் ைவாறறுத்திறனவாளி ைவாணவியின கெல்வி நடவடிக்-
மகெகெளுக்கெவாகெ ைடிக்கெணினி ைறறும் ஒரு பேவாகுதி கெறறல் உெகெ்ரணஙகெளும் இைவெைவாகெ 
வழஙகெபெடடன. ஆளுநர் கெவாரியவாையத்தில் இடம்பெறற இந்நிகெழ்வில் ஆளுநர் ைலித் யு 
கெை்கெ இவறமற ைவாணவியிடம் வழஙகி மவபெமே ெடத்தில் கெவாணைவாம்.

(ெடம்: ைவாத்ேமை சுழறசி நிருெர்)   

உல்லாச பிரயாணி மீது 
பாலியல் வல்லு்வு முயறசி; 
ஆட்மடா ஓட்டுனர் ்கது  

உககுவ்ையில் சிறுவர் பூஙகா
மாத்தளை சுழற்சி நிருபர்  

  
மாத்தளை உக்குவளை பிரமதச 

சளபயின் ஏற்பாட்டில் தவைங -
மகாயா என்னுமிடத்தில் 70 மபர்ச் -
சஸ் காணியில் சிறுவர் பூஙகா ஒன்று 
அளமக்கப்பட்டு வருகின்்றது.

உக்குவளை பிரமதச சளபயினால் 
ஒதுக்கப்பட்ட 10 மில்லியன் ரூபா 

நிதி மூலம அளமக்கப்பட்டு வரும 
சிறுவர் பூஙகாவில் தற்மபாது சிறு -
வர்களுக்கான விளையாட்டு உபக -
ரணஙகள சபாருத்தப்பட்டுளைன.  

சிறுவர் பூஙகாளவ சவகுவிளர -
வில்   தி்றநதுளவக்கப்படவுளை -
தாக மமற்படி பிரமதச சளபயின் 
உதவி தளலவர் நிசார் ராஜா சதரி -
வித்தார்.

கெம்ெமை ்ரயில் நிமையத்தில்

ஆசன முனபதிவு கசயலிழபபால்
பயணிகள் அகசௌகரியம்

அறிவித்தலில் ்தமிழ் சமாழி புறக்கணிப்பு



112022 பெப்ரவரி 15 பெவவவாய்க்கிழமை 15–02–2022

க�ொர�ோனோ த�ோற்று 
இன்னும் உலகை -
விட்டு அைலோ� 

நிகலயில் �டுப்பூசிைரே மகைகே 
ைோப்்ோற்றும் ஆயு�ஙைோேோகின.அந� 
வகையில் இலஙகையில் �டுப்பூசி தெலுத் -
தும் ரவகலத்திட்்டத்க� அ�சு தவற்றிை� -
மோை ந்டத்தி வருகிறது. அத்ர�ோடு பூஸ்டர் 
ர்டோஸூம் வழஙைப்்ட்டு வருகிறது.அந� 
வகையில் ைண்டி மோவட்்டத்தில் அககு -
றகை பி�ர�ெ ெக்யில் அ�ன் �விெோேர் 
இஸதிஹோர் இமோமூதின் �கலகமயில் 
தைோர�ோனோகவ ைட்டுப்்டுத்துவ�ற்ைோன 
�டுப்பூசி தெலுத்து�ல் மு�ல் அகனத்து 
ந்டவடிககைைளும் கி�மமோை முன்தனடுக -
ைப்்ட்டு வருகிறது.

அச் தெயற்்ோடுைளுகைோை 2020 ஆம் 
ஆண்டு உள்ளூ�ோட்சி ெக்ைளுககிக்ட -
யிலோன ர்ோட்டியில் ர�சிய மட்்டத்தில் 
அககுறகை பி�ர�ெ ெக் இ�ண்்டோம் 
இ்டத்க�ப் த்ற்றுக தைோள்ே ெந�ர்ப்்ம் 
கிக்டத்�து.

அககுறகையில் தைோர�ோனோ  �டுப் -
பூசி வழஙைலின் ஒரு வரு்ட பூர்த்தியிகன 
தைோண்்டோடும் நிைழ்வு ஜனோதி்தியின்  
தெயற்றிட்்டத்தின் கீழ் 'ஐககியமோை  ஒர� 
மனது்டன் வலுவோன�ோை த்ருநத�ோற் -
றுககு ெவோல்விடுத்� மனி� ரநயத்திற்கு 
தெய்யும்  மரியோக�' எனும் த�ோனிப் 
த்ோருளில் அககுறகை சுைோ�ோ� கவத்திய 
்ணிமகனயின் ஏற்்ோட்டில் அககுறகை 
பி�ர�ெ ெக் ரைட்ர்ோர் கூ்டத்தில், அக -
குறகை பி�ர�ெ ெக்யின் �விெோேர் 
இஸதிஹோர் இமோமூதின் �கலகம -
யில் இ்டம்த்ற்றது.

நிைழ்வில் ைண்டி மோவட்்டப் ்ோ�ோ -
ளுமன்ற உறுப்பினரும் ஹரிஸ்த் -
துவ ர�ர்�ல் த�ோகுதியின் ஸ்ரீலஙைோ 
த்ோதுஜனப் த்�முனவின் அகமப் -
்ோேருமோன திலக �ோஜ்க ஷ ைலநது 
தைோண்டு சிறப்பித்�ோர்.

திலக �ோஜ்க ஷ எம்.பி உக�யோற்றும் 
ர்ோது,...

யோர் என்ன தெோன்னோலும் ஜனோதி -
்தி ்ல ரைோடி ரூ்ோ தெலவுைள் தெய்து 
தைோர�ோனோகவ ைட்டுப்்ோட்டுககுள் 
தைோண்டு வநதுள்ேோர்.உள்நோட்டு ர்ோக� 
தவற்றி தைோள்வ�ற்கு �கலகமத்துவம் 
வழஙகியது ர்ோன்று தைோர�ோனோகவக 
ைட்டுப்்டுத்துவ�ற்கும் சிறந� �கலகமத் -
துவத்க� வழஙகினோர்.  உலை நோடுைளுள்  
தைோர�ோனோகவ ைட்டுப்்டுத்தும் வி்டயத் -
தில் எமது நோடும் மூன்றோவது நிகலககு 
வ� முடிந�து. அ�ற்கு நோஙைள் த்ருகமப் -
்்ட ரவண்டும்.  நிகறயப் ர்ர் இது ்ற்றி 
ைக�ப்்தில்கல.  

ஒழுஙைோன முகறயில் �டுப்பூசிைகே 
ஏற்றிக தைோள்ேோ� நோடுைளும் உள்ேன.
ஆனோல் எமது நோட்டில் இ�வு ்ைல் 
்ோ�ோமல் சுைோ�ோ�ப் பிரிவினர்ைள், கவத் -
தியர்ைள் உள்ளிட்்ட அ�ன் அலுவலை உத் -
திரயோைஸ�ர்ைள்  ஆற்றிய  ்ஙைளிப்க் 
நோஙைள் மறகை முடியோது. நோஙைள் அகன -
வரும் அவர்ைகே ைண்ணியப்்டுத்து -
ரவோம் என்ற நம்பிககை இருககிறது.

பி�ர�ெ ெக், பி�ர�ெ தெயலைம்,  
த்ோலிஸோர்,  இ�ோணுவத்தினர், சிவில்  
ெமூை அகமப்புகைள் இகைநது இந�ப் 

பி�ர�ெத்தில் ரைோர�ோனோகவ ைட்டுப்் -
டுத்� எடுத்� முயற்சியிகன நோம் அறிவு -
ரவோம்.  இந� ெந�ர்ப்்த்தில் மு்டகைப் -
்ட்்ட மகைளுககு உைவுைள், மருநது 
வகைைள், வோைனஙைள், இ�� ்ல்ரவறு 
வகையிலோன உ�விைளும் ரமற்தைோள் -
ேப்்ட்்டன. நோஙைள் எல்ரலோரும் ஒன்றி -
கைநது ஒர� ெகதியோை இருநது தெயற் -
்ட்ர்டோம் என்று அவர் த�ரிவித்�ோர்.

அககுறகை பி�ர�ெ ெக்யின் �விெோ -
ேர் இஸதிஹோர் இமோமூதின் உக�யோற் -
றும் ர்ோது

எமது பி� - ர�ெத்தில் �ம் 
உயிர்ைகே துச்ெமோை மதித்து தைோர�ோனோ -
கவக ைட்டுப்்ோட்டுககுள் தைோண்டு வரு -
வ�ற்ைோை ்ணியோற்றிய அகனவருககும் 
எனது உள்ேோர்ந� நன்றிைகே எல்ரலோருக -
கும்  த�ரிவித்துக தைோள்கின்ரறன். 

இது வக� நோம் ைண்டி�ோ� ்யஙை� 
நிகலகய நோம் எதிர்ரநோககியுள்ரேோம்.
அது�ோன் முடிவில்லோமல் த�ோ்டரும் 
தைோர�ோனோ த�ோற்றோகும். த�ோற்றின் 
ஆ�ம்்த்தில் எஙைளுககு வழிைோட்டியோை 
ஆரலோெகன வழஙகிய த்ௌத்� ெமய 
த்ரியோர்ைள், தமலேவிமோர்ைேது ்ஙை -
ளிப்க் ஒரு ர்ோதும் மறகை முடியோது.

அ�ெ நிறுவனம் என்ற வகையில்  
பி�ர�ெ ெக், பி�ர�ெ தெயலோேர் அலுவ -
லைம்,  சுைோ�ோ� கவத்தியர் அலுவலைம், 
த்ோலிஸோர்  ஆகிரயோர் ஒன்றிகைநது 
இந� ரவகலத் திட்்டத்க� முன்தனடுத் -
துச் தென்ரறோம். இ�ற்கு வழிைோட்டியோை 

ஆரலோெகன வழஙகு்வர்ைேோை எமது 
ெமயப் த்ரியோர்ைள் இருந�ோர்ைள்.

இந�ச் ெந�ர்ப்்த்திலும் சில ஊ்டைஙைள் 
இனவோ� தெயற்்ோடு  முயற்சிைளிலும் 
ஈடு்ட்்டன. இந� ெந�ர்ப்்த்தில் நோன் 
ஒரு வி்டயத்க� ஞோ்ைமூட்்ட ரவண்டும். 
எஙைள் பி�ர�ெத்திலுள்ே ஊ்டவியலோ -
ேர்ைள் உண்கமயோன �ைவல்ைகே ஊ்ட -
ைஙைளுககு வழஙகி  உண்கம நிகலகய 
தவளிக தைோை�ச் தெய்� ஊ்டைவியலோ -
ேர்ைளுககும் எனது உேமோர்ந� நன்றிகயத் 
த�ரிவித்துக தைோள்கின்ரறன்.

இ�கன நோஙைள் முன்தனடுககும் ர்ோது  
விரெ்டமோை ெமூைஙைளுககிக்டரய ெமோ -
�ோனத்க�யும் த்ோது மகைளின் ்ோதுைோப் -
புகைோன உத்��வோ�த்க�யும் வழஙகிய 
அலவத்துகதைோ்ட  முன்னோள் த்ோலிஸ 
நிகலயப் த்ோறுப்்திைோரி சுெந� ஏகைநோ -
யை மற்றும் த்ோலிஸ  அதிைோரிைளுககு 
நன்றி கூற ரவண்டும்.

அத்ர�ோடு தைோர�ோனோ த�ோற்றுக ைோல 
ைட்்டத்தில் இஙகுள்ே அ�ெ நிறுவனங -
ைள், ெமயஸ�லஙைளின்  ெமயத் �கல -
வர்ைள்,  அ�ன் நிர்வோகிைள்,  சிவில்  
அகமப்புகைள் ெைலரும் �ஙைளுக்டய 
ை்டகமைகே மிகுந� த்ோறுப்பு்டன்  

தெய்�னர்.
விரெ்டமோை எமது பி�ர�ெ தெயலோ -

ேர் இநதிை குமோரி மறகை முடியோ�வர். 
அவர் ஒரு த்ண்மணி,  இ�வு ்ைல் என்று 
்ோ�ோமல் எஙைரேோடு இகைநது  ரெோர் -
வின்றி ரெகவயோற்றினோர். இப்பி�ோநதியத் -
தில் ை்டகமயோற்றி வரும்  சுைோ�ோ� கவத்தி 
அதிைோரி ெஞ்ஜீவவின் ்ணி மரைோன்ன -
துமோனது. எல்லோயின மகைளுககும் ஒரு 
ெமநிகலயோன ரெகவகய அவ�து அலுவ-
லைத்தின் ஊ்டோை வழஙகினர். அவருககும் 
நன்றிகய தெோல்ல ை்டகமப்்ட்டுள்ரேன்.

அத்ர�ோடு அவரு்டன் ரெர்நது ்ணியோற்றி 
த்ோது சுைோ�ோ� அதிைோரிைளின் ்ஙைளிப்பு 
அேப்்ரியது. ஒரு சீருக்டயிகன  மோற்றோ-
மல் மூன்று நோன்கு நோட்ைள் ை்டகமயோற்றி-
னோர்ைள். குளிகை ரந�மில்கல. சில ரவகே 
ெோப்பி்ட கூ்ட ரந�மிருகைோது. மிகுந� 
அவ�ோனத்ர�ோடு �ம்கம முழுகமயோன 
முகறயில் அர்ப்்ைம் தெய்து தியோைம் 
உைர்ரவோடு ரெகவயோற்றினோர்ைள்.அவர்-
ைளின் ரெகவககு நன்றி தெோல்ல வோர்த்க� -
யில்கல.

எமது பி�ர�ெ ெக் �ற்ர்ோது த்ோருேோ -
�ோ� தநருகைடிககு முைம் தைோடுத்துள்ே 
�ருைத்தில் ஜனோதி்தி, �டுப்பூசிைகே 
அகனத்து பி�ர�ெ ெக்ைளுக்டய நிதி ஒதுக -
கீட்டின் மூலம் ரமற்தைோள்ே ரவண்டும் 

என்று ரைோரிககை விடுத்�ோர். அ�ற்கிைஙை 
அககுறகை பி�ர�ெ ெக்யின் உறுப்பினர்-
ைள் அகனவரும் ைட்சி ர்�மின்றி தெலவு-
ைகே த்ோருட்்டுத்�ோமல்  �டுப்பூசிைள்  
ஏற்றும்  ரவகலத் திட்்டத்க� நிகறரவற்ற 
ரவண்டும் என்று அகனவரும் ஏைமன�ோை 
ஆ��வு வழஙகினோர்ைள். எஙைள் பி�ர�ெத்-
தில் அபிவிருத்தி ந்டவடிககைைகே ரமற் -
தைோள்வ�ற்தைன கவத்திருந� ்ைத்க� 
ஒதுககி தைோர�ோனோ �டுப்பூசிைள் ஏற்றும் 
திட்்டத்திற்ைோை ்யன்்டுத்திரனோம். 

அது மட்டுமல்ல மிைவும் பின்�ஙகிய 
கி�ோம உத்திரயோைஸ�ர் பிரிவுைளில்  ெத�ோெ 
ஊ்டோை எஙைேது பி�ர�ெ ெக் உறுப்பி-
னர்ைள் உலருைவுப் த்ோதிைள் வழஙகி 
கவத்�ோர்ைள்.  �னிப்்ட்்ட வோைனஙைளில் 
தென்றும் வழஙகி கவத்�னர்.  

பி�ர�ெ ெக் உறுப்பினர்ைள் �த்�ம் வட் -
்டோ�ஙைளில் ்ோரிய ்ஙைளிப்க் வழங-
கினோர்ைள். அர�ரவகேயில் தைோனைல 
மோநோயை ர��க� ஞோ்ைப்்டுத்� ரவண்டிய 
ர�கவ அதிைம் இருககிறது. அவ�து ்ங-
ைளிப்பு த�ோ்டர்ச்சியோை இருநது வந�து. 
இந�ச் ெந�ர்ப்்த்தில் அவக� ஞோ்ை மூட்-
டுவதில் த்ருமி�ம் தைோள்கிரறன்.

மு�லோவது, இ�ோண்்டோவது தைோர�ோனோ 
த�ோற்று �டுப்பூசிகய ்லவ�மோைத்�ோன் 
ஏற்ற ரவண்டியிருந�து. அவவகையில் 
ைண்டி மோவட்்டத்தில் நோஙைரே மு�ன் 
மு�லில் தைோர�ோனோ த�ோற்று  �டுப்பூசிைகே 
ஏற்றிக தைோண்ர்டோம்.  

மூன்றோவது பூஸ்டர் �டுப்பூசி ஏற்றுவதில் 
மத்திய மைோைம் இலஙகையில் மு�லோவது 
இ்டத்க�ப் த்ற்றுள்ேகம குறிப்பி்டத்-
�கைது.

மோவட்்ட மட்்டத்க� எடுத்துக தைோண்்டோல்  
58 வீ�ம் என்ற அடிப்்க்டயில் மோத்�கே 
மோவட்்டம் மு�லோம் இ்டத்க�யும் ைண்டி 
மோவட்்ட  52 வீ�ம் என்ற அடிப்்க்டயில் 
இ�ண்்டோம் இ்டத்க�யும் த்ற்றுள்ேது. 
மு�லோவது இ�ண்்டோவது �டுப்பூசிைகேப் 
த்ற்றுக தைோண்்டவர்ைள் என்ற அடிப்்க்ட-
யில் நோஙைள்  80 வீ�ம் என்ற அடிப்்க்டயில் 
முன்னணி வகிககின்ரறோம்.

அண்கமயில் மத்திய மோைோை ஆளுநர் 
ெட்்டத்��ணி லலித் யூ ைமரை �கலகம-
யில் விரெ்ட கூட்்டம் நக்டத்ற்றது. 
இதில் மத்திய மோைோைத்திலுள்ே பி�ர�ெ 
ெக்த் �கலவர்ைள் ைலநது தைோண்்டனர். 
தைோர�ோனோ த�ோற்றுத் �டுப்பூசிைள் ஏற்று-
வ�ற்ைோை ்ணியோற்றிய பி�ர�ெ ெக்யின் 
அகனத்து �கலவர்ைளுககும் ஜனோதி்தி 
ரைோட்்டோ்ய �ோஜ்க ஷவினோல் விடுகைப்-
்ட்்ட நன்றி த�ரிவிப்பிகன ஆளுநர் லலித் 

யூ ைமரம த�ரிவித்�ோர். தைோர�ோனோ �டுப்-
பூசிைகே ஏற்றுவ�ற்ைோை த்ருமேவு தெல-
வுைள் தெய்து எஙைள் பி�ர�ெ ெக்ககு 
உட்்ட்்ட மகைளுககு ரெகவயோற்றுவ�ற்கு 
பி�ர�ெ ெக் உறுப்பினர்ைள், பி�ர�ெ ெக் 
உத்திரயோைஸ�ர்ைள்  எனககு ர்ரு�வியோை 
இருந�னர்.அ�ன் ைோ�ைமோைத்�ோன் 2020 
ஆம் ஆண்டு உள்ளூ�ோட்சி ெக்ைளுககி-
க்டயிலோன ர்ோட்டியில் ர�சிய மட்்டத்தில் 
இ�ண்்டோம் இ்டத்க�ப் த்ற்றுக தைோள்ே 
ெந�ர்ப்்ம் கிக்டத்�து. இ�ற்கு என்னுக்டய 
பி�ர�ெ ெக் உறுப்பினர்ைரேோ அலுவலை 
உத்திரயோைஸ�ர்ைரேோ இல்லோமல் இந� 
தவற்றி இலககை அக்டய முடிநதிருகைோது 
என்றோர்.

இந� நிைழ்வில் ்ோ�ோளுமன்ற உறுப்பினர் 
திலக �ோஜ்க ஷ மற்றும் அககுறகை பி�ர�ெ 
ெக்யின் �விெோேர் இஸதிஹோர் இமோமுதீன் 
ஆகிரயோ�ோல் அககுறகைப் பி�ர�ெத்தில் 
தைோர�ோனோக ைோலத்தில் ரெகவயோற்றிய 
அ�ெ நிறுவனஙைள், சிவில் அகமப்புகைள், 
்ள்ளிவோெல்ைளின் �கலவர்ைள் ர்ோன்ரறோ-
ருககு ெோன்றி�ழ்ைளும் விருதுைளும் வழஙகி 
தைௌ�விகைப்்ட்்டனர்.

அககுறகை பி�ர�ெ ெக்கைோன ெோன்றி-
�ழ்ைகே அககுறகை பி�ர�ெ ெக்யின் 
�விெோேர் இஸதிஹோர் இமோமுதீன்  மற்றும் 
பி�ர�ெ ெக் உறுப்பினர் குழும�த்தினர் 
த்ற்றுக தைோண்்டனர். கவத்திய அதிைோ� 
உத்திரயோைஸ�ர் அலுவலைத்தின் ெோன்றி�ழ்-
ைகே கவத்திய அதிைோரி ெஞ்சீவ மற்றும்  
அவர்ைேது அலுவலை உத்திரயோைஸ�ர்ைள் 
த்ற்றுக தைோண்்டனர். 

அககுறகை பி�ர�ெ தெயலோேர் இநதிைோ 
குமோரி மற்றும் அலுவலை உத்திரயோைஸ-
�ர்ைள் குழுவினர்ைளும் ெோன்றி�ழ்ைகேப் 
த்ற்றுக தைோண்்டனர். அலவத்துகதைோக்ட 
த்ோலிஸ நிகலயத்திற்ைோன ெோன்றி�கழ 
த்ோறுப்்திைோரி த்ற்றுக தைோண்்டோர். 

மற்றும் அககுறகை ஜம்மிய்யதுல் உலமோ 
ெக்யின் ெோன்றி�கழ �கலவர் தமௌலவி  
ஏ. எம். சியோம் த்ற்றுக தைோண்்டோர். அக -
குறiகை ்ள்ளிவோெல்ைள் ெம்ரமேனத் 
�கலவர் ெட்்டத்��ணி அஸமி ்ோரூக 
த்ற்றுக தைோண்்டோர். ஜம்மிய்யதுல் உலமோ 
ெக்யின் உ் தெயலோேரும் ைெோவத்க�-
கயச் ரெர்ந�ருமோன தமௌலவி சியோம், 
இன்னும் உள்ளிட்்ட ்ல நிறுவனஙைளின் 
முககியஸ�ர்ைளுகைோன ெோன்றி�ழ்ைள், 
விருதுைள் வழஙகி தைௌ�விகைப்்ட்்டகம 
குறிப்பி்டத்�கைது.

  தவிசொளர் இஸ்திஹொர் இமொமூதின் முயற்சியில்                                            
80 வீதமொனவர்�ள் தடுப்பூசியயப் கெற்றுக் க�ொண்டவர்�ள்

   2020 ஆம் ஆண்டு உள்ளூராட்சி                         
சபைகளுக்கிபையிலான பைாட்டியில்  பேசிய 

   மட்ைத்தில் அக்குறபை பிரபேச சபை 2ஆம் இைம்

க�ொர�ொனொவை �ட்டுப்படுத்த ்தடுபபூசிவை ஆயு்தமொ� 
்பைன்படுததிை அக்குறவை பி�ர்தச சவ்ப

ைவாவத்தகை தினக்ரன் நிருெர்



(கல்நேவ தினகரன் வி்ேட நிருபர்)

அனுராதபுரம் மாவடடத்தில 
பபபரவரி மாதம் முதல வாரத் -
தில பகா்ரானா பதாற்ாளர்கள் 
பவகுவாக அதிகரித்துள்ளதாக 
அனுராதபுரம் மாவடட பதாறறு 
்நோய்பபிரிவு வி்ேட வவத்திய 
நிபுணர் ஆர்.எம்.எச்.பீ. ரத்நோயகக 
பதரிவித்தார்.

கிராமிய வவத்தியோவைகள்,மா-
வடட வவத்தியோவைகள்,பிர்தே 
சுகாதார வவத்திய அதிகாரி காரி-
யாையஙகளில ஒவபவாரு நோளும் 
கிவடககபபபறும் தகவலகளின் -
படி நோளுககு நோள் பதாற்ாளர்க -

ளின் எண்ணிகவக அதிகரித்து வரு -
வதாக  பதரிவித்த அவர், கடநத 
வாரம் முதல சுகாதார ஊழியர்-
கள் ்மறபகாண்டு வரும் பணிப 
பகிஷகரிபபு காரணமாக பீ.சீ.
ஆர்.மறறும் என்டிஜன் பரி்ோத-
வனகவள ்மறபகாள்ள முடியாத 
நிவைவம உருவாகியுள்ளது 
எனவும் பதரிவித்தார்.

பகா்ரானா பதாறறு அறிகுறி 
காணபபடுபவர்கள் சுகாதார 
திவணககளத்தின் அனுமதி பபற் 
தனியார் வவத்திய பரி்ோதவன 
கூடஙகளில வவத்திய பரி்ோத-
வனகவள   ்மறபகாண்டு வரு-
கின்்னர்.  

(ஹற்ன் சுழறசி நிருபர்) 

  
"உவழககும் வர்ககத்தினருககு 

பபரும் பாதிபபாக அவமய-
வுள்ள மிவகவரி ேடடமூைத்வத 
அரசு உடனடியாக மீளபபப் 
்வண்டும். அவவாறு இலைாவிட-
டால பதாழிறேஙகப ்பாராடடம் 
பவடிககும் " -என அகிை இைஙவக 
்தாடடத் பதாழிைாளர் ேஙகத்தின் 
தவைவர் கிடணன் பேலவராஜ் எச்ே -
ரிகவக விடுத்துள்ளார்.   

ஹற்னில ்நேறறு (14) இடம் -
பபற் பேய்தியாளர் ேநதிபபில 

கைநது பகாண்டு உவர -
யாறறும் ்பா்த அவர் 
இவவாறு பதரிவித்தார்.  
இது பதாடர்பில அவர் 
்மலும் கூறியதாவது,   

"வரவு- பேைவுத் திட -
டத்தில துண்டுவிழும் 
பதாவக அதிகரித்த-
தால, அதவன நிவர்த்தி 
பேய்வதறகு புதிய வழி-
முவ்பயான்று வகயா-
ளபபடும் என நிதி அவமச்சு அறி -
வித்திருநதது. அதறகாக தற்பாது 
மிவகவரி ேடடமூைம் அறிமுகபப-

டுத்தபபடடுள்ளது. அரசு 
தனககு ்தவவயான 
நிதிவய திரடடிகபகாள்-
வதறகாக அறிமுகபப-
டுத்தியுள்ள இநத பகாள் -
வளககார, ்மாேடி 
வரித்திடடத்தால உவழக-
கும் மககள் பபரிதும் 
பாதிககபபடுவார்கள். 
இதனால பபருந்தாட-
டத் பதாழிைாளர்களுககு 

பபரும் பாதிபபு ஏறபடும்.   
பபாருளாதார பநேருககடி ஏறபட-

டுள்ள நிவையில தற்பாது ஊழியர் 

்ேமபாைா நிதியம் மறறும் ஊழியர் 
நேம்பிகவக நிதியம் என்பவறறில 
வகவவகக முறபடுகின்்து. அரசின் 
இநத திடடம் குறித்து பதாழிறேங -
கஙகள் விழித்துகபகாண்டுள்ளன. 
பபருந்தாடடத் பதாழிைாளர்க -
ளுககு நோம் பதளிவுபடுத்திவரு-
கின்்்ாம்.   

உவழககும் வர்ககத்தின் 
பணத்வத சூவ்யாடும் குறித்த 
மிவக வரி ேடடமூைத்வத அரசு 
மீளபபப் ்வண்டும். இலைாவிட-
டால பதாழிறேஙக ்பாராடடஙகள் 
பவடிககும்." - என்்ார்.   
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இன ஐக்கியத்தை வலியுறுததி  
நாடு தைழுவிய ்ைக்கிள�ாட்டம்

நே ா ட டின் 
74வ து சுத நதிர  
தின த்வத முன்-
னிடடு இன ங-
க ளுககிவடயில 
ஐ க கி ய  த் வ த 
வ  லி யு று த் தி 
நோடு முழுவ தும் 
த  னி நே  ப  ர ா க  
1407 கி்ைாமீட-
ட ர் வேககிள் 
ே வ ா ரி வ ய 
பபாத்துவிவை 
்ேர்நத  சுலபி-
கார்,  பகாழும்பு 
சுத நதிர  ே துகக த்திலிருநது ஆர ம்பிக -
கும் நிக ழ்வு ே ர்வ ம த  த வைவ ர்க ளின் 
ஆசீர்வாத த்துட ன் ஆர ம்ப மான து.   

இநத  வேககிள் ேவாரி பகாழும்பி -
லிருநது யாழ்பபாண ம், கிளிபநோச்சி, 
திரு்காண ம வை, க லமுவன, பபாத்-
துவில, ஹ ம்பாந்தாடவட ஊடாக  
பகாழும்வப வ நத வடயும்.  

இநத நிகழ்வின் பிரதம அதிதியாக 
்ஜ.்ஜ.பபளண்்டேன் தவைவர்  
எம்.வவ.எம். அனீப கைநது சி்ப-

பித்தார். சி்பபதிதிகளாக ஸ்ரீ -
ை ஙகா உை மா க வுன்சில த வைவ ர் 
பமளைவி முபா் க அபதுல ம ஜீத், 
க விஞ ர் பபாத்துவில அஸ்மின், 
வ ே நத ம் பதாவைககாடசி சி்ரஷட  
ஊட க விய ைாள ர் எம்.எஸ்.எம் 
இர்பான், பபாத்துவில பிர ் தே  ே வப 
உறுபபின ர் அபதுல ம ஜீத், உலைாே  
ப ய ண த்துவ் த வைவ ர் ஏ.எம் 
ஜஃப ர் உடப ட  ப ைரும் க ை நது சி் ப-
பித்த ன ர்.  

மிகை வரி சட்டமூலம் 

அரைாங்கம் மீ�ப்பெறாவிட்டால்   
்தைாழிறைங்க ளபொராட்டம் ்வடிக்கும்

அ.இ.த�ோ. த�ோழிலோளர் சங்க �லலவர் எசசரிகல்க

இலஙமகையின் 74 ஆவது சுதந்தி்ர தினதமத முன்னிட்டு முகைததுவவா்ரம் மிஸெவா பெெமிஷனரி ஆலயததில் அதன் பி்ரதவான பெவாதகைர் வண.பெ.பெ.ெவா்ரஙகைெவாணி தமலமையில் 
விபெட பி்ரவார்ததமன நிகைழ்வு நமடபெற்றது. நவாட்டின் நி்ரந்த்ர அமைதிக்கும், ஐக்கியததுக்கும் ஆசி பவண்டி அஙகு பி்ரவார்ததமன நடததபெட்டது. பைறெடி நிகைழ்வில் ைதவிவகைவா்ர, 
கைலவாெவா்ர அமைச்சின் ஊடகை பெயலவாளர் பெய்ரஞென் பயவாகை்ரவாஜ் சி்றபபு அதிதியவாகை கைலந்து பகைவாண்டவார். இபபி்ரவார்ததமன மவெவததுக்கு ஊடகை முக்கியததுவம் அளிததமைக்கைவாகை 
தினகை்ரன் ெததிரிமகைக்கு அஙகு விபெடைவாகை நன்றி பதரிவிக்கைபெட்டதுடன், தினகை்ரனின் பவறறிப ெயணததுக்கு இம்றயவாசி பவண்டி பி்ரவார்ததமனயும் நடததபெட்டது. இந்நிகைழ்வில் 
ெஙபகைற்ற மூதத பெவாதகைர் குழுமவயும், கைலந்து பகைவாண்ட ஆலய ெக்தர்கைமளயும் ெடததில் கைவாணலவாம்.

அனுராதைபுரம் மாவட்டததில்
்்காளரானா ்தைாறறு அதி்கரிபபு

நீர்பகைவாழும்பு

(நீர்பகாழும்பு தினகரன் நிருபர்) 

  
நீர்பகாழும்பு பிர்தே பேயைாளர் 

பிரிவிலுள்ள, மஹவீதிய கைபபு 
நீர்நிவை குபவப கூளஙகளினால 
நிரம்பி வருவதாக பிர்தே மீனவர்-
கள் பதரிவிககின்்னர்.   

பிளாஸ்டிக ்பாத்தலகள், பவறறு 
பிளாஸ்டிக ்கன்கள் மறறும் அருகி-
லுள்ள சிறறுண்டிச் ோவைகளில ஒன்-
று்ேருகின்் கழிவுகவள ்ேகரித்த 
பபாலித்தீன் வபகள் குறித்த கைபபு 

பிர்தேத்தின் மணல படுவகயில 
மிகவும் சூடசுமமான முவ்யில 
களவாக வீேபபடடு வருவதாகவும் 
மீனவர்கள் விேனம் பதரிவிககின்-
்னர். இதனால கைபபு நீர்நிவை-
யில இ்ால, நேண்டு மறறும் சிறிய 
மீன்கவள பிடிபபதில மீனவர்கள் 
பல்வறு சிரமஙகவள எதிர்்நோககி 
வருகின்்னர். 

இது பதாடர்பாக அதிகாரிகள் 
கவனம் பேலுத்துமாறு மீனவர்கள் 
்வண்டு்காள் விடுககின்்னர்.

மஹவீதிய ்கலபபு நீர்நி்லக்கு  
குப்பெ கூ�ங்க�ால் பொதிபபு

இரு ஆட்்டோகைள் ்ேருககு ்ேர் ்�ோதி விபத்து
(புத்தளம் தினகரன் நிருபர்)  

புத்தளம் திலவையடி பகுதியில ஞாயிறறுககிழவம (13) 
இரவு இரு முச்ேககர வண்டிகள் ்நேருககு ்நேர் ்மாதி விபத் -
துககுள்ளாகியதில ஒருவர் காயஙகளுககுள்ளாகினார்.  

புத்தளத்திலிருநது ரத்மலயாய பகுதிவய ்நோககி பய-
ணித்த முச்ேககர வண்டி பஸ் ஒன்வ் முநதிச் பேலை முற -
படட ்பாது எதிர்த்திவேயில வநத முச்ேககரவண்டியுடன் 
்மாதி  விபத்து இடம்பபறறுள்ளது.  

இதன்்பாது முச்ேககர வண்டிகள் இரண்டும் பைத்த 
்ேதஙகளுககு உள்ளாகிய்தாடு அதில பயணித்தவர்கள் 
அதிஷடவேமாக உயிர்த்தபபியுள்ளனர். முச்ேககர வண்டி-
யின் ோரதி ஒருவர் சிறிய காயஙகளுககுள்ளாகிய நிவையில 
புத்தளம் ஆதார வவத்திய ோவையில அனுமதிககபபட 
டார். புத்தளம் பபாலிஸார் விோரவணகவள  ்மறபகாண் -
டனர்.

ஒருவர் ்கோயம்; புத�ளம் திலலலயடியில சம்்பவம்

பதஹிவவள, கலகிஸ்வஸ வி்ேட நிருபர்

்ேர்.டி.பி.ஜயதிைககவின் 154 ஆவது  நிவனவு 
தின  நிகழ்வுகள் ்நேறறு (14)  பகாழும்பு 7ல உள்ள    
பபாது நேம்பிகவக பபாறுபபாளர்  அலுவைகத்தில 
நேவடபபற்து.  

இவ அலுவைகத்தின் காணியில   அவமநதுள்ள 
்ேர் ஜயதிைககவின் உருவச் சிவைககு  ேபாநோய-
கர் மகிநத யாபபா அ்பவர்த்தன, கலவியவமச்ேர் 
தி்னஸ் குணவர்த்தன, இநதிய உயர்ஸ்தானிகர், 
பதாலபபாருள், கைாோர இராஜாஙக அவமச்ேர் 
விதுர விககிரமநோயகக மறறும் ஜயதிைககவின் உ -்
வினர்களும் கைநது பகாண்டு மைர் வவையஙகவள 
வவத்து அஞேலி பேலுத்தினர்.

நிகழ்வில பிரதம அதிதியாகக கைநது பகாண்ட 
ேபாநோயகர் மகிநத யாபபா அ்பவர்த்தன   உவரயாற-
றுவகயில,..

்ேர் ஜயதிைகக இநத நோடடின்  சுதநதிரத்திறகா -
கவும் கலவிககாகவும் பபௌத்த மதத்திறகாகவும் 
பபௌத்த இளம் பரம்பவரயினவர  இவணத்து  
இளம்  பபௌத்த வாலிபர்கள் ேஙகத்வத நிறுவி 
நோடளாவிய ரீதியில நோடடுககு அரும் பபரும் 
்ேவவவய பேய்தவர். 

அவர் இைஙவகயின் சுதநதிரத்திறகும்  தன்வன்ய 
அர்பபணித்த வீரபுருஷர். அவர் வாழ்நத பகாழும் -
பிலுள்ள வீடு தான் இநத அலுவைகமாகும். தனது  
போத்துககவள அரசுககு அன்பளிபபுச் பேய்து  
பபாது நேம்பிகவக பபாறுபபாளர் திவணககளத் -
திவன உருவாககினார்  ்ேர் ஜயதிைககவவ தற -
்பாவதய இளம் பரம்பவரயினர் கடடாயம் அறிநதி -
ருத்தல அவசியமாகும். இவவாறு அவரது நிவனவு 
தின  நிகழ்வுகவள வருடா வருடம் நேடத்துவது 
சி்நத அம்ேமாகும். அவர்  இநத நோடடின் பபரும் 
போத்தாகும். பபௌத்த அ்பநேறி பாடோவைகள் 
விஹாவரகவள உருவாககியவர். அவர் பவளிநோடு -
களில கலவிகற்ாலும் தனது நோடு, மககள், கலவி 
்மம்பாடடுககாக ோதாரண மனிதராக சி்நத சிஙக -
ளவராக பேயறபடடவர். 1943  ஆம் ஆண்டு பிரித் -
தானியர்  இவருககு ்ேர் படடம் வழஙகி பகௌர -
வித்தனர் என்று ேபாநோயகர் தனது நிவனவுவரயில 
கூறினார்.

நிவனவு தின நிகழ்வில பதாலபபாருள் திவணக -
களப பணிபபாளருககும் பபாது நேம்பிகவக 
பபாறுபபாளர் திவணககள பணிபபாளர்களுககும் 
இவடயில  ஒபபநதபமான்று வகச்ோத்திடபபட -
டது. இதில  இவள்யார்கவள பகாண்ட  பதால -
பபாருடகவளப பாதுகாககும் ேஙகபமான்றும்  நிறு -

வுவதறகும் ்ேர் ஜயதிைகக வாழ்கவக வரைாறு 
பறறி  ஒளி,ஒலி  நூைகம் அவமபபதறகும் தீர்மா -
னிககபபடடது. 

154 பி்நத தினத்வத ஆரம்பமாக பகாண்டு  
அடுத்த ஆண்டு பபபரவரி 13 வவர  ஒரு வருட 
காைத்திறகுள் பல்வறு ்வவைத்திடடஙகவள 
முன்பனடுககப ்பாவதாக பதாலபபாருள் 
திவணககள பணிபபாளர் ்பராசிரியர் அனுர மன -
துஙக பதரிவித்தார்.

்பலியபகாட வித்தி்யாதய பபௌத்த 
பீடத்தின் பிரதி பீடாதிபதி
 
இளம் பரம்பவரயினர் ்ேர் ஜயதிைகக  பறறி 

்தடித் பதரிநது பகாள்வதறகு நேவீன முவ்யிைான 
பதாழிலநுடப வேதிகவள ஏறபடுத்திக பகாடுத் -
தல ்வண்டும். அவர் பறறி பாடோவை கலவி 
மடடத்தில  கறபதறகும் பாடவிதானஙகவள ஏற -
படுத்தல ்வண்டும். அவர்  இைஙவக நோடடின்  
ஒரு பாரம்பரிய அருச் போத்தாகும். 

அவர் பேய்த ்ேவவ ்பான்று ்வறு எநத தவை -
வரும் இநத நோடடுககு பேய்யவிலவை எனக   
கூறினார். நிகழ்வில ்ேர் ஜயதிைககவின் உ்வின -
ரான  முன்னாள் உயர்நீதிமன்் நீதிபதி ரத்னாயகக, 
்ைக ஹவுஸ் நிறுவனத் தவைவர் ஜனாதிபதி ேட-
டத்தரணி டபளிவ தயாரத்ன, ்ைகஹவுஸ் ேடடம் 
மறறும் நிர்வாகப பணிபபாளர் ரகித்த அ்பகுண-
வர்த்தன மறறும் அவமச்சுககளின் பேயைாளர்கள், 
திவணககள அதிகாரிகளும் கைநது சி்பபித்தனர். 

ேோடடின் சுதந்திரம், ைல்வி, பபௌத்த ச�யத்திறைோை தன் வோழகவ அர்்பபணித்தவர் ்சர்.டி.பி. ஜயதிலகை
154ஆவது  நிமனவுதின  
நிகைழ்வில் ெெவாநவாயகைர்
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,yq;if [dehaf Nrh\yprf; FbauR

njhopy;El;g mikr;R

rpW mstpyhd tptrha tpahghu gq;Filik 
epfo;r;rpj;jpl;lk; (SAPP)

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
SAPP mYtyfj;jpw;fhd 20 vz;zpf;ifahd kbf; fzdp> 03 

vz;zpf;ifahd Nkirf; fzdpfs;> 60 vz;zpf;ifahd TABS  kw;Wk; 
05 vz;zpf;ifahd External Hard Disks vd;gtw;Wf;fhd ngWif

xg;ge;j ,yf;fk;: SAPP/PRO/GDS/2022/05

1.  gpd;tUk; cUg;gbfspd; ngWiff;fhf jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; 

Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis rpW mstpyhd tptrha tpahghu gq;Filik epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd;; 

(SAPP) rhh;gpy; tptrha mikr;rpd; ngWiff; FO miof;fpd;wJ.

cUg;gb 

,y.
cUg;gbapd; ngah; vz;zpf;if tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwp

01 Laptops Computers 20 &gh  40,000.00

02 Desktop Computers 03 &gh    3,000.00

03 TABs 60 &gh  54,000.00

04 External Hard Disk Drive (HDD) 05 &gh    1,000.00

2. ngWiffs; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; (NCB) %yk; eilKiwg;gLj;jg;gLk;. 

3.  Mh;tKs;s jFjp tha;e;j tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp 

Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd fhyj;jpy; 011-2448031 vDk; njhiyNgrp ,yf;fk; my;yJ gamini@sapp.
lk  vDk; kpd;dQ;ry; Clhf rpW mstpyhd tptrha tpahghu gq;Filik epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd;; (SAPP) 
ngWif epGzhplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. tpiykD Mtzq;fis uh[fphpa> ,y. 212/A, ehty 
tPjp> rpW mstpyhd tptrha tpahghu gq;Filik epfo;r;rpj;jpl;l mYtyfj;jpy; 2022-02-15Mk; jpfjp 

Kjy; 2022-02-28Mk; jpfjp tiu ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; kPsspf;fg;glhj 3>500.00 fl;lzj;ijr; nrYj;jp kw;Wk; 2022-02-15Mk; jpfjp 

Kjy; 2022-02-28Mk; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; 

uh[fphpa> ,y. 212/A, ehty tPjp> rpW mstpyhd tptrha tpahghu gq;Filik epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; 

nraw;wpl;lg; gzpg;ghsUf;F vOj;JUtpyhd Ntz;LNfhs; xd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; Mq;fpy 

nkhopapyhd KOikahd tpiyf;Nfhuy; Mtzj; njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. 

nfhLg;gdTfis nuhf;fg; gzj;jpy; Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

5.  efy; gpujpfSldhd tpiykDf;fis ~~%yg; gpujp|| kw;Wk; ~~efy; gpujp|| vdf; Fwpg;gpl;L Kj;jpiuf; Fwp 

nghwpf;fg;gl;l ciwnahd;wpy; ,l;L 4Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kfthpf;F 2022-03-02Mk; jpfjp gp.g. 

2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ uh[fphpa> 

,y. 212/A, ehty tPjp> rpW mstpyhd tptrha tpahghu gq;Filik epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; ngWifg; 

gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spLjy; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; tpiykDf;fisr; 

rkh;g;gpf;Fk; ,Wjp ehs; Kjy; 60 ehl;fSf;F my;yJ nfhs;tdthsuhy; eph;zapf;fg;gl;l ve;jnthU 

ePbf;fg;gl;l ehs; tiu  nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. gpe;jpa tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; 

rKfk; je;Js;s tpiykDjhuh;fs; my;yJ tpiyf;Nfhuypy; fye;Jnfhs;s njhpT nra;ag;gl;l 

gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;.

6.  tpiykDf;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; xg;ge;jj;jpd; ngah; kw;Wk; 

,yf;fk; (tpiyf;Nfhuy; Fwpg;gPl;byf;fk;) vd;gtw;iwf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. rfy tpiykDf;fSlDk; 

01Mk; ,yf;fg; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;lJk; kw;Wk; ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; gjpT nra;ag;gl;l chpkk;ngw;w 

th;j;jf tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;l gpiz Kwpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

jiyth;>

nraw;wpl;lg; ngWiff; FO (rpwpasT)>

rpW mstpyhd tptrha tpahghu gq;Filik epfo;r;rpj;jpl;lk;>

,y. 212/A, ehty tPjp>
,uh[fphpa.

t/g jk;gnjdpa gy Nehf;Ff; $l;LwTr; rq;fk;> 

jk;gnjdpa

kPl;fg;glhj mlFj; jq;f Mguzq;fis 
gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gid nra;jy;

t/g jk;gnjdpa gy Nehf;Ff; $l;LwTr; rq;fj;jpd;;> jk;gnjdpa> 

gpd;dnghy> ehuk;ky> nkbafNd> fl`nghy> Flfk;kd> 

uq;fy;Nynghy> jk;Ngny];]> G];nfhynjdpa> ngk;Ky;Nynfju> 

Kj;Jfy> nghy;f`aha> kue;jnfhy;y vDk; fpuhkpa tq;fpf; 

fpisfspy; 2020-12-31Mk; jpfjp tiu mlF itf;fg;gl;L 2022-

03-04Mk; jpfjp tiu kPl;fg;glhj mlFj; jq;f Mguzq;fis 

2022-03-05 kw;Wk; 2022-03-06Mk; jpfjpfspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; 

t/g jk;gnjdpa gy Nehf;Ff; $l;LwTr; rq;fj;jpd; jiyik 

mYtyfj;jpy; gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gid nra;ag;gLk;.

$l;Lwthsh;

nghJ Kfhikahsh;>

t/g jk;gnjdpa g.Neh.$. rq;fk;>

jk;gnjdpa.

njhiyNgrp ,y.: 037-2266031> njhiyefy; ,y.: 037-2266103

cs;sf ghJfhg;G kw;Wk; mdu;j;j Kfhikj;Jt ,uh[hq;f mikr;R

FbtuT kw;Wk; Fbafy;Tj; jpizf;fsk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
FbtuT kw;Wk; Fbafy;Tj; jpizf;fsj;jpw;F Nlhdu; fhl;up[;fis 

(Toner Cartridge) toq;Fjy;

xg;ge;j ,y.: DIE/PRO/01/2022/01
1.  FbtuT kw;Wk; Fbafy;Tj; jpizf;fsk; rhu;gpy; jpizf;fsj;jpd; nfhs;Kjy; FOj; 

jiytupdhy; gpd;tUkhW gj;juKy;iy> = RG+j;jpGu tPjp> 'R`{Wghah" fl;blj; 

njhFjpapy; mike;Js;s FbtuT kw;Wk; Fbafy;Tj; jpizf;fsj;jpw;fhf Nuhdu; 

fhl;up[;fis (Toner Cartridge) toq;Ftjw;fhf jifikAs;s toq;Feu;fsplkpUe;J 

Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; ,j;jhy; miof;fg;gLfpd;wd.

2.  Njrpa Nghl;b uPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiwapd; fPo; ,e;j tpiykDf;Nfhuy; 

elhj;jg;gLk;.

3.  ,jpy; Mu;tKs;s tpiykDjhuu;fSf;F ,J njhlu;ghd Nkyjpf tpguq;fis> 

gj;juKy;iy> = RG+j;jpGu tPjp> 'R`{Wghah"> 5 Mk; khb> “B” gFjpapy; mike;Js;s 

FbtuT kw;Wk; Fbafy;Tj; jpizf;fsj;jpd; nfhs;Kjy; gpuptpd; gpujpf; 

fl;Lg;ghl;lhsupkpUe;J (nfhs;Kjy;) ngw;Wf;nfhs;s KbAnkd;gJld;> tpiykD 

Mtzq;fis mNj Kftupapy; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp njhlf;fk; gp.g. 4.00 

kzp tiu guPl;rpf;f KbAk;.

    njhlu;GfSf;F: njhiyNgrp ,y.: 011-5329530/011-5329535 njhiyefy;: 011 - 2879091

4.  ,jpy; Mu;tKs;s tpiykDjhuu;fSf;F kPsspf;fg;glhj &gh ehshapuk; (&.4000.00) 

fl;lzj;ijr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;Lld;> gj;juKy;iy> = RG+j;jpGu tPjp> 

'R`{Wghah"> 5 Mk; khb> “B” gFjpapy; mike;Js;s FbtuT kw;Wk; Fbafy;Tj; 

jpizf;fsj;jpd; nfhs;Kjy; gpuptpd; cjtpf; fl;Lg;ghl;lhsu; (nfhs;Kjy;) mtu;fsplk; 

vOj;J%y Nfhupf;ifnahd;iw rku;g;gpg;gjd; %yk;  2022.02.17 Mk; jpfjp Kjy; 

2022.03.09 Mk; jpfjp tiu K.g. 9.00 kzp njhlf;fk; gp.g. 3.00 kzp tiu Mq;fpy 

nkhopapy; mr;rplg;gl;l KOikahd tpiykD Mtzj; njhFjpnahd;iwg; ngw;Wf; 

nfhs;s KbAk;.

5.  midj;J tpiykDf;fisAk; jiytu;> jpizf;fsf; nfhs;Kjy; FO> FbtuT kw;Wk; 

Fbafy;Tj; jpizf;fsk;> 'R`{Wghah"> 5 Mk; khb> “B” gFjp> = RG+j;jpGu tPjp> 

gj;juKy;iy vDk; Kftupf;F 2022.03.10 Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F 

Kd;du; fpilf;ff; $bathW gjpTj; jghypy; mDg;gNth my;yJ Neupy; te;J 

xg;gilf;fNth KbAk;. tpiykDf;fs; miof;fg;gl;L Kbe;jTld; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l 

Kftupapy; rKfkspg;gjw;F tpUg;gj;ijj; njuptpj;jpUe;j tpiykDjhuu;fspd; gpujpepjpfs; 

Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf; 

nfhs;sg;glkhl;lhJ vd;gJld; mit jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gp mDg;gg;gLk;.

6.  tpiykDjhuu;fspdhy; rku;g;gpf;fg;gLk; tpiykD> tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk; 

,Wjpj; jpfjpapypUe;J 77 ehl;fSf;F my;yJ VNjDnkhU ePbf;fg;gLk; fhyg;gFjpf;F 

nry;Ygbahdjhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

7.  midj;J tpiykDf;fSk;> tpiy$wy; Mtzj;jpy; gFjp III ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW 
tpiykD gpizankhd;Wld; FbtuT kw;Wk; Fbafy;T fl;Lg;ghl;lhsu; ehafj;jpw;F 

(Kftupf;F) mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. mj;NjhL> tpiykDg; gpizakhdJ &. 200>000.00 

ngWkjpiaf; nfhz;ljhfTk; 2022.06.23 Mk; jpfjp (77 + 28 ehl;fs;) tiu 

nry;YgbahdjhfTk; tpiykD juTg; gj;jpuj;jpd;  gFjp II ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 
Kftu; epWtdnkhd;wpdhy; tpepNahfpf;fg;gl;ljhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

8.  tpiykD Kd; re;jpg;nghd;W 2022.02.25 Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F gj;juKy;iy> 

= RG+j;jpGu tPjp> 'R`{Wghah" fl;blj; njhFjpapy; mike;Js;s FbtuT kw;Wk; 

Fbafy;Tj; jpizf;fsj;jpd;> 5 Mk; khbapy; eilngWk;. 

A+.tP. ruj; &g;grpwp

fl;Lg;ghl;lhsu; ehafk;

FbtuT kw;Wk; Fbafy;Tj; jpizf;fsk;> 

'R`{Wghah"> RG+j;jpGu tPjp> gj;juKy;iy.    
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mw;Nwhzpj;jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;

k`nty> nfh];ntba> ,y 180 vDk; Kftupapy; 

trpf;Fk; `gd; ngbNf g;upah fkdp tPurpq;f (Njrpa 

m.m., 647112102V) Mfpa ehd; rpyhgk;> tpy;gj> 

,y 322 vDk; Kftupapy; trpf;Fk; [ayj; uhyyhNf 

ud;[pj; Fkhu (Njrpa m.m., 650680979V) vd;gtUf;F 
gpurpj;j nehj;jhupR jpU lg;ypt;> N[. Utd; \kpd;j 

g;udhe;J vd;gtuhy; 2016.07.30 Me; jpfjp vOjp 

mj;jhl;rpgLj;jg;gl;L toq;fg;gl;l 341 ,yf;fKila 

mw;Nwhzpj;jj;Jtk; ,j;jhy; ,uj;Jr;nra;ag;gl;L 

,y;yhnjhopf;fg;gLtjhf njuptpj;Jf;nfhs;fpNwd;. 

Nkw;gb mw;Nwhzpj;jj;Jtj;jpd; kPJ mwptpj;jy; 

gpuRupf;fg;gl;l jpfjpapypUe;J vdJ rhu;ghf mtu; 

Nkw;nfhs;Sk; ve;jnthU eltbf;iff;Fk; my;yJ 

nfhLf;fy; thq;fy;fSf;Fk; ehd; nghWg;Gjhupahf 

,Uf;fg;Nghtjpy;iynad ,yq;if rdehaf Nrh\

yprf; Fbaurpw;Fk;> mjd; midj;J nghJ 

kf;fSf;Fk; njuptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.

jpwd;fs; mgptpUj;jp> njhopw; fy;tp> Muha;r;rp kw;Wk; Gj;jhf;f

,uh[hq;f mikr;R

njhopy;El;g fy;tp kw;Wk; gapw;rpj; jpizf;fsk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

kUjhid> njhopy;El;gtpay; fy;Y}hpapd; Ie;J khb fl;blj;jpw;F

kpd;Dah;j;jpnahd;iw toq;fy;> epWTjy;> ghPl;rpj;jy;> nraw;gl 

itj;jy; kw;Wk; guhkhpj;jy;

tpiykD milahsk; fhzy; ,y.: DTET/09/01/38/R-31/2021/Lift
1.  fPNo tpghpf;fg;gl;lthW kUjhid njhopy;El;gtpay; fy;Y}hpapd; Ie;J khbf; fl;blj;jpw;F kpd;Dah;j;jpnahd;iw 

(Machine Roomless)  toq;fy;>epWTjy;> ghPl;rpj;jy;> nraw;gl itj;jy; kw;Wk; guhkhpj;jy; Mfpatw;wpw;fhf 

jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J nfhOk;G-10> xy;fl; khtj;ij> 557 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 

njhopy;El;g fy;tp kw;Wk; gapw;rpj; jpizf;fsj;jpd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis miof;fpd;whh;. 

  ,t;NtiyahdJ epakkhf;fg;gl;l ,ae;jpu miwapy;yhj (machine roomless) tifahd gazpfs; kpd;J}

f;fp Mff;Fiwe;j nfhs;ssthfpa 1000 fpNyh kw;Wk; 12 gazpfSld; epkplj;jpw;F 60vk; Ntfj;Jld; 

5 epWj;jq;fs; mj;Jld; ,wq;Fk; fjTfSld; (njspthf cs;Ns ghh;f;ff;$ba gjkhf;fg;gl;l fz;zhb 

fjTfs;) kw;Wk; midj;J Jizg;ghfq;fSld; mikag;gl;ljhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

  ,t;Ntiyj;jskhdJ kUjhid njhopw;El;gtpay; fy;Y}hpapy; mike;Js;sJ. xg;ge;jf; fhykhdJ 

xg;ge;jj;ij toq;Fk; jpfjpapypUe;J 180 ehl;fshftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

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

3.  xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhf> rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; 

gpd;tUk; Njitg;ghLfis g+h;j;jp nra;gtuhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

m.  kpd;J}f;fpfs; kw;Wk; njhlh;Gila tifahd cgfuzq;fis toq;Ftjpy; nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s 

gjpT (mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l gpujpahdJ rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.)

M.  tpiykDjhuuhdth; Gfo; tha;e;j cs;@h; fk;gdpnahd;whfTk; Mff; Fiwe;jJ fle;j gj;J (10) 

tUlq;fspy; Kd;itf;fg;gLk; mNj ngah; tif kw;Wk; ,d kpd;J}f;fpfis jpl;lkply;> nghwpapay;> 

toq;fy;> epWTjy;> ghPl;rpj;jy;> nraw;gl itj;jy; kw;Wk; guhkhpj;jy; Mfpatw;wpy; mDgtKk;;;;;;;;;; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. 

,.  tpiykDjhuuhdth; toq;Ftjw;Fk; kw;Wk; epWttpUj;jYf;Fkhf Kd;itf;fg;gLk; kpd;J}f;fpapd; 

cs;@h; KftuhfTk; tpw;gidapd; gpd;duhf Nrit trjpfisAKilatuhftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

<.  kpd;J}f;fp cw;gj;jpahsuhdth; cyfshtpahPjpapy; kpd;;J}f;fpfis tbtikj;jy;> cw;gj;jp nra;jy;> 

epWTjy;> nraw;gl itj;jy; kw;Wk; guhkhpj;jy; Mff; Fiwe;jJ gjpide;J tUl mDgtj;ijAk; 

Mff; Fiwe;jJ 10 tUlq;fisAk; ,yq;ifapy;  nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

c.  Kd;itf;fg;gLk; kpd;J}f;fpahdJ (cw;gj;jpf;fhd %y ehL  INuhg;gh> mIuh> [g;ghd;> njd; nfhhpah) 

Mff; Fiwe;jJ fle;j Ie;J (05) tUlq;fs; murhq;f epWtdq;fs; mlq;fyhf jpUg;jpfukhd 

Nritg;gjpitAk; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy nfhOk;G-10> xy;fl; khtj;ij> 557 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 

njhopy;El;gf; fy;tp kw;Wk; gapw;rp jpizf;fsk;> cl;fl;likg;G mgptpUj;jp kw;Wk; guhkhpg;G gphpT> gpujhd 

nghwpapayhshplkpUe;J ngw;W mNj Kfthpapy; ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 

kzp tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpg;gJld; njhlh;G ,yf;fkhdJ 011-2348894 MFk;.  

5.  2022.02.15 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.03.03 Mk; jpfjp tiuAk; ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9 kzpapypUe;J 

gp.g. 3 kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzkhf 2>000 &ghit nfhOk;G-10> xy;fl; khtj;ij> 

njhopy;El;g fy;tp kw;Wk; gapw;rp jpizf;fsk;> 2 Mk; khbapd; fzf;fply; gphptpd; fhrhshplk; nrYj;jpa 

gpd;dh;> nfhOk;G-10> xy;fl; khtj;ij> 557 Mk; ,yf;fj;jpYs;s njhopw;El;gf; fy;tp kw;Wk; gapw;rp 

jpizf;fsk;> cl;fl;likg;G mgptpUj;jp kw;Wk; guhkhpg;G gphpT> gpujhd nghwpapayhsUf;F vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; KOikahd 

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

6.  2022.03.04 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; nfhOk;G-10> 

xy;fl; khtj;ij> 557 Mk; ,yf;fj;jpYs;s njhopy;El;gf; fy;tp kw;Wk; gapw;rp jpizf;fsk;> ngWiff; FOj; 

jiythplk; tpiykDf;fs; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDtpd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; xg;ge;jg; 

ngauhdJ Fwpg;gplg;gly;  Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; mitfis 

%ba gpd;dh; tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;W rKfkspj;jpUf;Fk; gpujpepjpfspd; 

Kd;dpiyapy; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. 

7.  nfhOk;G-10> xy;fl; khtj;ij> njhopy;El;gf; fy;tp kw;Wk; gapw;rp jpizf;fs gpujhd nghwpapayhshpd; 

mYtyfj;jpy; 2022.02.22 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F tpiykD Kd;Ndhbf;; $l;lkhdJ 

eilngWtjw;F xOq;Ffs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.

8.  ve;jnthU fhuzq;fisAk; Kd;itf;fhky; ve;jnthU my;yJ midj;J tpiykDf;fisAk; 

epuhfhpg;gjw;fhd chpikiaAk;  ve;jnthU tpiykDitAk; KOikahfNth my;yJ gFjpnahd;iwNah 

Vw;Wf; nfhs;tjw;fhd chpikia jpizf;fs ngWiff; FOthdJ nfhz;Ls;sJ. 

9.  tpiykDf;fs; vz;gjhapuk; (80>000 ,. &gh) ,w;fhd njhiff;Fk; njhopw;El;g fy;tp kw;Wk; gapw;rp 

jpizf;fs gzpg;ghsh; ehafj;jpd; ngahpy; toq;fg;gl;lJkhd tpiykDg;gpiznahd;Wld; tpiykDf;fs; 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 2022.06.03 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapYs;sJk; ,yq;if 

kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lJk; ,yq;ifapy; nraw;gLk; th;j;jf tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;lJk; 

epge;jidaw;wJk; ,yFthf ngw;Wf; nfhs;sf;$ba tq;fp cj;juthjj;Jld; tpiykDg; gpizahdJ 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.  

jiyth;>   

jpizf;fs ngWiff; FO>

njhopy;El;g fy;tp kw;Wk; gapw;rp jpizf;fsk;>

557> xy;fl; khtj;ij>

nfhOk;G-10. 

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;if Gifapuj Nritfs;

,yq;if Gifapuj NritfSf;F 5>000 vz;zpf;ifahd EN 45 EI-
(45’00”) R 260  - EN 13674  jz;lthsq;fspd; ngWif –

ngWif ,y.: - SRS/F.7805
1.  ,yq;if Gifapuj NritfSf;F 5000 vz;zpf;ifAs;s EN 45 EI (45’00”) (13.716m) R 260-EN 13674  jz;lthsq;fis 

toq;Ftjw;fhf jFjp kw;Wk; jifikAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J ,yq;if> nfhOk;G> j.ng. 355> Gifapuj 

jiyikafk;> ,yq;if Gifapuj Nritfspd; rhh;ghf mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l epiyapay; ngWiff; FOj; jiyth; 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ngw;Wf; nfhs;thh;. tpiykDjhuh;fs; mth;fspd; tpiykDf;fis mw;Nwhzpj;jj;Jtk; 

toq;fg;gl;l jumq;fPfhuk; ngw;w Kft&lhfTk; rkh;g;gpf;fyhk;. 

2.  tpiykDf;Nfhuy; rh;tNjr Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; %yk; elhj;jg;gLk;. 

3.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy ngw;W fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; K.g. 9 kzpapypUe;J 

gp.g. 3 kzp tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

  gpujp nghJ Kfhikahsh; (ngWif)>

  Gifapuj ngWif cg-jpizf;fsk;>

  xy;fl; khtj;ij> nfhOk;G-10> ,yq;if.

  njhiyNgrp ,yf;fq;fs;;: 94(11 2438078 my;yJ 94 (11) 2436818

  njhiyefy; ,yf;fk;:  94(11)2432044

  kpd;dQ;ry;:   srs.slr@gmail.com
  ,izajsk;:   www.railway.gov.lk
4. jifikj; Njitg;ghLfs; gpd;tUkhW:

 m.  ,e;j xg;ge;jj;jpd; fPo; toq;fg;gLk; gz;lq;fs; ,e;j tpiykDTld; toq;fg;gl;Ls;s Gifapuj fsQ;rparhiyfs; 

msTf;Fwpg;Gf;fshd RSS No. 557 A  ,w;F xj;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

 M.  toq;fg;glTs;s xt;nthU mk;rj;jpd; tbtikg;G kw;Wk; cw;gj;jpf;fhd ISO 9001:2008  ,d; gpujpfs; Kidg;Gld; 

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

 ,.  jFjpAs;s tpiykDjhuh;fs; gpd;tUtw;iwf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

i.  midj;J tpiykDjhuh;fSk; ,e;j xg;ge;jj;jpd; fPo; gz;lq;fis toq;Ftjw;fhd rl;l chpikfisf; nfhz;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

ii.  tpiykDjhuuhdth; Mh;t Kuz;ghnlhd;iwf; nfhz;bUj;jy; MfhJ. Mh;t Kuz;ghnlhd;iwf; nfhz;bUg;gjhf 

fz;Lgpbf;fg;gLk; midj;J tpiykDjhuh;fSk; jifikia ,oe;J tpLth;. ,e;j tiykDf;;Nfhuy; nraw;ghl;by; 

gpd;tUtdtw;iwf; nfhz;Ls;s xd;W my;yJ Nkw;gl;l rhuhh;fSld; Mh;t Kuz;ghnlhd;iwf; nfhz;Ls;s 

tpiykDjhuh;fs; ghprPyid nra;ag;gLth;. 

   (m)  ,t;thwhd tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; fPo; nfhs;tdT nra;a Ntz;ba gz;lq;fSf;fhf ghtpf;fg;glTs;s 

tbtikg;G> msTf; Fwpg;Gf;fs; kw;Wk; Vida Mtzq;fis jahhpj;jYf;fhf crhj;Jiz Nritfis 

toq;Ftjw;fhf nfhs;tdTf;fhuhpdhy; <LgLj;jg;gl;bUf;Fk; my;yJ fle;j fhyj;jpy; epWtdnkhd;Wld; my;yJ 

mjdJ ,ize;j epWtdq;fSld; ,ize;jpUj;jy;> my;yJ 

   (M)  ,e;j tpiykDf;Nfhuy; nraw;ghl;by; xd;wpw;F Nkw;gl;l tpiykDit rkh;g;gpj;jy;. ,Ug;gpDk;> xd;wpw;F Nkw;gl;l 

tpiykDf;fspd; gq;FngWjy; tiuaWf;fg;gltpy;iy.

  iii.  tpiykDit rkh;g;gpf;Fk; jpfjpad;W my;yJ xg;ge;jj;ij toq;Fk; jpfjpapy; Njrpa ngWif Kftuhz;ikapdhy; 

jFjpj;jd;ikaw;wnjd gpufldg;gLj;jg;gl;lhy;> mt;thwhd tpiykDjhuh; jifikia ,oe;J tpLthh;. www.
npa.gov.lk  vd;w Njrpa ngWif Kftuhz;ikapd; ,izajsj;jpy; jilnra;ag;gl;l epWtdq;fspd; gl;bay; 

fhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sd. 

  iv.  fle;j gj;J (10) tUlq;fspy; rh;tNjr Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; mbg;gilapy; EN 45 EI/BS 90 (A) jz;lthsq;fis 

Mff; Fiwe;j NgusT vz;zpf;ifahd 5>000 vz;zpf;ifapy; (3>000 njhd;fs;) ghtidahsnuhUthpdhy; toq;fg;gl;l 

nraw;ghl;L rhd;wpjio cw;gj;jpahsh;fs; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

  v.  fle;j gj;J (10) tUlq;fspy; Mff; Fiwe;jJ NgusT vz;zpf;ifapy; 5>000 vz;zpf;ifahd (3>000 njhd;fs;) EN 
45 EI/BS 90 (A)  jz;lthsq;fisAk; EN 13674 epakkhf;fypd; gpufhuk; fle;j %d;W (03) tUlq;fspy; 50>000 njhd;fs; 

Vida jz;lthsq;fisAk; toq;fpAs;sjhf cw;gj;jpahsh;/ cw;gj;jpahsh;fs; mth;fspd; murhq;fj;jplkpUe;J 

rhd;wpjnohd;iw rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

5. m.  ve;jnthU tpiykDjhuUf;Fk; KftnuhUtuhf my;yJ cgKftuhf> gpujpepjpahf my;yJ mtUf;F my;yJ mthpd; rhh;ghf 

nraw;gLk; ve;jnthU egUk; 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpdhy; Njitg;gLj;jg;gLj;jypd; 

gpufhuk; ,yq;if nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthsUld; jd;id tpiykDf;fis rkh;g;gpg;gjw;F Kd;duhf gjpT nra;jy; 

Ntz;Lk;. tpiykDTld; gjpT nra;jypd; rhd;wpjopd; %yg; gpujpahdJ tpiykDTld; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

mg;gbahd %yg; gpujp rhd;wpjio rkh;g;gpf;fj; jtWk; mt;thwhd tpiykDjhuhpd; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

 M.  1987 Mk; Mz;bd; 03 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fspy; Njitg;gLj;jg;gl;lthW tpiykDf;fis rkh;g;gpj;jjpw;F 

gpd;dUk; ngWifia toq;Ftjw;F Kd;dUk; tpiykDjhuh; jk;ik cldbahfNt gjpT nra;jy; Ntz;Lk;. chpj;jhd 

ngWif FOtpw;F nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; toq;fg;gl;l gjpT nra;jy; rhd;wpjio toq;fhtpbd; ve;jnthU 

tpiykDjhuUf;Fk; ngWifahdJ toq;fg;gl khl;lhJ. 

6.  2022.02.15 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.03.28 Mk; jpfjp tiuAk; ,yq;if Neuk; gp.g 3 kzp tiuAk; ,yq;if> nfhOk;G-10> 

xy;fl; khtj;ij> Gifapuj ngWif cg-jpizf;fsk;> ngWiff;fhd gpujp nghJ Kfhikahshpd; Kfthpf;F my;yJ 

ntspehl;bYs;s ,yq;if J}Jtuhyaq;fSf;F ,yFtpy; khw;wf;$ba ehzakhf 64>000 &gh khj;jpuk; ngWkjpahd 

kPsspf;fg;glhj ngWiff; fl;lzj;ij nrYj;jpa gpd;dh; vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy 

nkhopapYs;s KOikahd tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis Mh;tKs;s tpiykDjhuhpdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. 

7.  2022.03.29 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; fPNoAs;s Kfthpapy; tpiykDf;;fs; 

xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

  jiyth;>

  mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l epiyapay; ngWiff; FO>

  Nghf;Ftuj;J mikr;R>

  7 Mk; khb> ~~nrj;rphpgha”> 11 Mk; fl;lk;> gj;juKy;y> ,yq;if.

  jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 2022.03.29 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F gj;juKy;y> 11 Mk; fl;lk;> ~nrj;rphpgha|> 

7 Mk; khb>  Nghf;Ftuj;J mikr;rpd; rig miwapy; tpiykDjhuh;fspd;  gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs;; 

jpwf;fg;gLk;. 

 jiyth;> 

 mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l epiyapay; ngWiff; FO> Nghf;Ftuj;J mikr;R

                 Fwpg;gPl;L ,y.: SRS/F. 7805  

khtj;jfk gpuNjr rigapd; nghJ g]; jhpg;gplf; fl;blj;jpd; Kjyhk; khbapYs;s fil 

miwfis ePz;lfhy Fj;jiff;F tpLtjw;fhf vd;dhy; Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

02.  2022 ngg;uthp 28 md;W gp.g. 3.00 tiu gpuNjr rig mYtyfj;jpy; mjw;fhd 

Nfs;tpg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhnkd;gJld;> 2022 khHr; 01 md;W K.g. 

10.30 tiu Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. md;iwa jpdk; K.g. 11.00 ,w;F 

tpiykDj;jpwf;fg;gLk;.

03.  cq;fs; tpiykDf;fis> ~jiytH> khtj;jfk gpuNjr rig| vd;w Kfthpf;Fg; 

gjpTj; jghypy; my;yJ mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; NrHg;gjd; 

%yk; rkHg;gpf;fyhk;. Nfs;tpfis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;> 

~tpz;zg;gpf;Fk; fil miwapd; ,yf;fk;| kw;Wk; ~nghJ g]; epiya fil miw| 

vdf; Fwpg;gpl;L rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

04.  gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW tpz;zg;gg;gbtj;ijg; g+uzg;gLj;jpr; 

rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

ml;ltiz

fil miw ,yf;fk;
fil miwnahd;wpd; 

tp];jPuzk;

fil miwnahd;wpd; 

Mff;Fiwe;j Nfs;tp 

&gh

UA-2, UA-3, UA-4, UA-6, UA-8, UA-9, 
UB-2, UB-3, UB-4,

214 2,225,000.00

UA-15 389 4,040,000.00

UA-20 353 3,665,000.00

UA-21 357 3,710,000.00

UB-11 229 2,380,000.00

UB-12 241 2,505,000.00

05.  ,t; mYtyfj;jpy; &gh 5000/- ,w;fhd kPsspf;fg;glhj kw;Wk; &gh 10>000/- ,w;fhd 
kPsspf;fg;gLk; tpiykDg;gpizankhd;iw itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lnkd;gJld;> 

Mff;Fiwe;j Nfs;tpf;Fk; Fiwthd Nfs;tpf;fhd itg;Gj; njhifahdJ 

kPsspf;fg;gl khl;lhJ.

06.  rpj;jpfukhd tpiykDjhuUf;F nlz;lH xg;gilf;fg;gl;ljd; gpd;dH> Vida 

tpz;zg;gjhuHfspd; itg;Gj; njhifahdJ kPsspf;fg;gLk;.

07.  chpa jpdk; kw;Wk; Neuj;jpy; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; khj;jpuk; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

08.  rpj;jpfukhd tpiykDjhuUf;F mwptpf;fg;gl;L 07 ehl;fSf;Fs;> Fwpj;j njhifia 

xNu Kiwapy; my;yJ> ngWkhdj;jpd; 50%I Kjypy; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. kpFjp 

rkkhd 03 jtizfspy; 03 khjq;fSf;Fs; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

09.  10 tUlq;fSf;F> ePz;lfhyf; Fj;jif mbg;gilapy;> Mjdq;fs; toq;fg;gLtJld;> 

tUlhe;j kjpg;gPl;Lj; njhifia khjhe;jk; nrYj;Jjy; NtzLk;.

10.  ePz;lfhyf; Fj;jiff;fhyk; KbTw;wJk;> Mjdq;fisf; Fj;jiff;F tpLtjw;fhf 

kPz;Lk; nghJf;$l;lj;jpy; jPHkhdk; vl;lg;gly; Ntz;Lk;.

11.  Fj;jifj; njhif chpathW nrYj;jg;gly; Ntz;Lnkd;gJld;> nrYj;jg;gl 

Ntz;ba Kw;gzj;jpd; jtizf; fl;lzk; my;yJ tUlhe;j thlifj; njhifiaj; 

jhkjg;gLj;Jjy; nfhLg;gditj; jtpHj;jy; Nghd;w nraw;ghLfspdhy;> mt; 

MjdkhdJ kPz;Lk; rigf;F chpj;jhf;fg;gLnkd;gJld;> mjd; gpufhuk; nghJr; 

rigapdhy; Fj;jif njhlHghd jPHkhdk; Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;.

12.  Mjdq;fis ,ilf;fhyf; Fj;jiff;F tpLjy;> NtW jug;gpdUf;F tpw;wy;> 

my;yJ  NtW fUknkhd;wpw;fhfg; gad;gLj;Jjy; $lhJ> muR> fhyj;Jf;Ff; fhyk; 

Nkw;nfhs;Sk; rl;ljpl;lq;fSf;F mikthf xOFjy; Ntz;Lk;.

v];.Nf. mEu fky; ngNuuh

jiytH>

gpuNjr rig

khtj;jfk.

ngWif mwptpj;jy;
khtj;jfk gpuNjr rig

ப�வாலன்வாவ பெக்�ரி 
ஒனறிற்கு பெவாட்ஈட்ஸ் 
ப ெ ய் ெ வ ர � ள் ,  
விற்ெம் உதவி 
பெய்பவவார,  உதவியவாள -
ர�ள் பெண�ள் ைற்றும் 
ஆண�ள் பதமவ. 
0 7 5 0 3 3 3 2 4 9 ,  
0 7 7 5 3 3 3 2 4 9 .
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nfhOk;G khefu rigapd; %yk; 2021.09.17Mk; jpfjpa 2245/30Mk; ,yf;f 

mjptpNrl tu;j;jkhdp mwptpj;jypy; gpuRhpf;fg;gl;lJ

(1952Mk; Mz;bd; 6Mk; ,yf;f cs;@uhl;rp kd;w jug;gLj;jg;gl;l Jiz tpjpr; rl;lk;) 
1989.01.20Mk; jpfjpaplg;gl;l mjptpNrl tu;j;jkhdp 541/17Mk; ,yf;f Jiz tpjpr;; rl;lj;jpd; 

VMk; ghfj;jpd; gpufhukhd Nfs;tp mwptpj;jy;

tpiyf;Nfhuy;/ Nfs;tpfSf;fhd miog;G 

jFjpAk; jifikAKs;s Nfs;tpjhuh;fs; / tpiykDjhuh;fsplkpUe;J gpd;tUk; nghUl;fs; / Nrit toq;fy;fSf;fhf 

nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; nfhOk;G khefu rigapd; khefu Mizahsuhy; miof;fg;gLfpd;wd. 

njh. 

,y.
Nfs;tp  ,y. tpguk;

Nfs;tpjhuu;fs;/ 
tpiykDjhuu;fspd; 

jifik

kPsspf;fg; 

glhj Nfs;tp/ 
tpiykD 

Mtzf; 

fl;lzk;

tpiykD Kwp / gpiz 

ngWkjp &gh

1. CPD15/1814/2022 20 vz;zpf;ifahd 

kbf; fzdpfspd; 

(Laptop) ngWif

tu;j;jfg; gjpTld; ,e;j 

tifahd toq;fy;fs;/ 
Nritfspy; mDgtj;ij 

ngw;w toq;Feu;fs;/ 
Nrit toq;Feu;fs;

&gh 5>400.00

75>000.00 &ghTf;fhd 

epge;jidaw;w cld; 

gzk; ngw;Wf;nfhs;s 

KbAkhd gpiz Kwp

2. CPD15/418/2021 268 vz;zpf;ifahd 

Nkirf; fzdpfs; 

(Desktop) ngWif
&gh 5>400.00

600>000.00 &ghTf;fhd 

epge;jidaw;w cld; 

gzk; ngw;Wf;nfhs;s 

KbAkhd gpiz Kwp

tpiykD Mtzq;fis (%yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp) ,uz;L Kiwfspy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Kiw 01 - nfhOk;G khefu rigapd; ,izajsj;jpypUe;J (www.colombo.mc.gov.lk) jutpwf;fk; nra;Jnfhs;syhk;. 

i. kPsspf;fg;glhj tpiykD Mtzf; fl;lzj;ij gpd;tUk; tifapy; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

  m)  ve;jnthU kf;fs; tq;fpf; fpisapYk; kf;fs; tq;fp efu kz;lg fpisapy; Ngzg;gLk; 167-1-001-6-3169425 vDk; 

fzf;fpyf;fj;jpw;F tuT itf;fyhk;.

  M)  nfhOk;G khefu rig vy;iyf;Fs; mike;Js;s gpd;tUk; nfhLg;gdT fUkgPlq;fspy; thu ehl;fspy; K.g. 9.00 

kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu nrYj;jyhk;.

    tl;lhu mYtyfk; 04>

    ,y. 147> i`nyty; tPjp> fpUyg;gid>

    nfhOk;G 06.

    tbfhyikg;G kw;Wk; ePH; toq;fy; gphpT>

    khspfhfe;j> nfhOk;G 10.

ii. gw;Wr;rPl;L / tq;fp tuTj; Jz;il tpiykD Mtzq;fSld; fl;lhak; ,izj;jy; Ntz;Lk;.

Kiw 02 - efu kz;lg tstpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

m.  xt;nthd;wpw;Fk; kPsspf;fg;glhj tpiykDf;Nfhuy; / Nfs;tp Mtzf; fl;lzj;ij 2022-03-07Mk; jpfjp tiuahd Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiuAk; efu kz;lg fhrhsh; fUkgPlj;jpw;F nrYj;jp kw;Wk; vOj;J 

%ykhd Nfhhpf;ifnahd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk;> nfhOk;G-07> efu kz;lgk;> nfhOk;G khefu rig> kj;jpa ngWif 

jpizf;fs mYtyfj;jpypUe;J tpiykDf;Nfhuy; / Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

M.  tpiykDf;Nfhuy; / Nfs;tp Mtzq;fs; 2022 khh;r; 07Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzpf;Fg; gpd; toq;fg;glkhl;lhJ / 
,izajsj;jpy; ngw;Wf;nfhs;s KbahJ.

,.  epge;jidaw;w NfhUk;NghJ ngwj;jf;fjhd tpiykD Kwp/ gpiz Nfs;tpkDf;fs;/ tpiykDf;fs; %lg;gLk; 

jpfjpapypUe;J 150 ehl;fs; tiu nry;Ygbahjy;; Ntz;Lk;. tpiykD Kwp/ gpiz 2022.08.04Mk; jpfjp tiu 

nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. tpiyf;Nfhuy;fs; 2022.07.05Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

<.  chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;Nfhuy; / Nfs;tp Mtzq;fis %yg; gpujp kw;Wk; 

efy; gpujpfspy; nfhOk;G-07> efu kz;lgk;> nrayhshpd; jpizf;fsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 2022 khh;r;; 

08Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;dH cs;sply; Ntz;Lk;. 

c.  2022 khh;r; 08Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Nfs;tp/ tpiykD Vw;Wf;nfhs;tJ KbTWj;jg;gLk; vd;gJld; ,Wjp 

Neuj;jpw;F gpd; fpilf;fg;ngWk; Nfs;tp/ tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk; vd;gNjhL mjd; gpd;du; Nfs;tp/ tpiykDf;fs; 

cld; jpwf;fg;gLk;. ,e;j ehs; nghJ tpLKiw jpdkhf mwptpf;fg;gl;lhy;> mLj;J tUk; Ntiy ehspy; 10.00 kzpf;F 

Nfs;tp/ tpiykDf;fs; %lg;gLk;. Nfs;tp/tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; epfo;tpy; gq;Nfw;gjw;F Nfs;tpjhuu;fs;/ 
tpiykDjhuu;fs; my;yJ mth;fspd;; mq;fPfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; mDkjpf;fg;gLtu;. 0112- 686389> 0112-686369> 0112-

662329 vd;w njhiyNgrp ,yf;fq;fspy; jiyik fzf;fhsu; (ngWif) mth;fsplkpUe;J Nkyjpf tpguq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

C.  5.0 kpy;ypad; &ghTf;F Nkw;gl;l Nfs;tp/ tpiykDf;fisf; nfhz;l Nfs;tpjhuu;fs;/ tpiykDjhuu;fs; 1987Mk; 

Mz;bd;; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;j rl;lj;jpw;F mika nghJ xg;ge;jg; gjpTld; gjpT nra;j gpd; PCA (3) Mtzj;ij 

rku;;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

Nuh\dp jprhehaf;f - rl;lj;juzp

khefu Mizahsh;

nfhOk;G khefu rig.

nfhOk;G khefu rig

MARITIMEPATTU PRADESHIYA SABHA, 
MULLAITIVU DISTRICT

LOCAL DEVELOPMENT SUPPORT PROJECT (LDSP) 
LOAN NUMBER: P163305

01.  The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka has received a loan from the World Bank (WB) 
towards the cost of Local Development Support Project (LDSP), and intends to apply part of the 
proceeds of this loan to payments under the Contract for Reconstruction of Koddaikkerny 
Pillaiyar Kovil Road (Stage II)

02.  The Chairman, Local Authority Procurement Committee (LAPC) on behalf of the Maritimepattu 
Pradeshiya Sabha now invites sealed bids from eligible and qualified bidders for Reconstruction 
of Koddaikkerny Pillaiyar Kovil Road (Stage II) as described below.

No. Contract No. Contract Name

Tentative 
Estimated 

Cost
(Rs.Mn)

Required 
Minimum   

CIDA 
Grade 

Contract 
Period

01 LDSP/NP/MU/MPPS/2022/01
Reconstruction of 
Koddaikkerny Pillaiyar Kovil 
Road (Stage II)

12.43 C6 91 Days

03. Bidding will be conducted through National Competitive Bidding (NCB) procedure. 

04.  To be eligible for contract award, the successful bidder shall not have been blacklisted and shall 
have been registered in the specialty of Highway Construction for grade mentioned in the table 
above with the Construction Industry Development Authority (CIDA).

05.   Qualification requirements are indicated in Section 5 (Bidding Data and Contract Data) of the 
Bidding document. 

06.  Interested bidders may obtain further information from Chairman, Maritimepattu Pradeshiya 
Sabha, Maritimepattu, Mullaitivu (T.P No: 0243243542, Fax No: 0212290001) and inspect the 
bidding documents at the address given below from 15th February 2022 until 15th March 2022 
during 09:00 Hrs to 15:00 Hrs on normal working days. 

07.  A complete set of Bidding Documents in English language may be purchased by interested bidders 
on the submission of a written application to the Chairman, Maritimepattu Pradeshiya Sabha, 
Maritimepattu, Mullaitivu from 15th February 2022 until from 15th March 2022 during 09:00 Hrs 
to 15:00 Hrs on normal working days upon payment of a non-refundable fee of Four Thousand 
Rupees (Rs. 4,000.00).  The method of payment will be by cash. 

08.  Bids shall be delivered in duplicate to the address below at Chairman, Local Authority 
Procurement Committee, Maritimepattu Pradeshiya Sabha, Maritimepattu, Mullaitivu on or 
before 14.00 Hrs on 16th March 2022. Late bids will be rejected.  Bids will be opened soon after 
closing in the presence of the bidders’ representatives who choose to attend.

09.  Bids shall be valid up to 01st June, 2022.  All bids shall be accompanied by a Bid-Security, of 
Rs.150,000.00. Bid Security shall be valid up to 29th June, 2022.

10.  A pre-bid meeting will be held at 11.00 Hrs on 08th March 2022 at Maritimepattu Pradeshiya 
Sabha, Maritimepattu, Mullaitivu

 Chairman,
 Local Authority Procurement Committee (LAPC)
 Maritimepattu Pradeshiya Sabha,
 Maritimepattu, 
 Mullaitivu. 

INVITATION FOR BIDS (IFB) tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;if Gifapuj Nritfs;

Loan No: IDA-63440
01.  Jg;GuNtw;ghl;L trjpfis Nkk;gLj;Jtjw;F CERC jpl;lj;jpd; nryit Nehf;fp cyf tq;fpaplk; ,Ue;J 

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauRf;F fld; xd;W fpilf;fg;ngw;wpUg;gNjhL gpd;tUk; ngWiffSf;fhd 

xg;ge;jj;jpd; fPOs;s nfhLg;gdTfSf;F ,e;jf; fldpd; gFjpia nraw;gLj;j cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 

02.  cs;@u; cw;gj;jpahsu;fs;/ toq;Feu;fsplk; ,Ue;J nfhOk;G> ,yq;if Gifapuj Nritfs; rhu;gpy; jpl;l 

ngWiff;FO> jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Vw;fg;gLk;.   

ml;ltiz I.
tupir 

,y.
Nfhg;G ,y. tpguk;

Mtzf; 

fl;lzk;

tpiykD 

gpiz

1. SRS/F. 7807

S11 uapy; ngl;b fopg;giwfspd; fopfyk; kw;Wk; 

Flushing Valve (55) ,id khw;Wjy; kw;Wk; 

%iyapy; cs;s fOTk; njhl;b> Foha; tha; 

kw;Wk; fz;zhbia khw;Wjy;. 

&gh 6>900.00 &gh 250>000.00

2. SRS/F. 7810

fopg;giw miwia KOikahf khw;Wjy; kw;Wk; 

mJ rhu;e;j Nkk;ghLfs; kw;Wk; JUg;gpbf;fhj 

cUf;F ePu;j; njhl;bfis (10) epWTtJld; 

UNkdpa uapy; ngl;b fopg;giwfis khw;Wjy;.

&gh 6>000.00 &gh 204>000.00

3. SRS/F. 7812 10 UNkdpa uapy; ngl;bfSf;fhd Gjpa ,Uf;if 

njhFjpfis toq;fy;. 
&gh 4>000.00 &gh 113>000.00

4. SRS/F. 7813 S11 tFg;G gy myFfSf;fhf 1>100 RoYk; tif 

uapy; ngl;b $iu kpd; tprpwpfspd; toq;fy;.  
&gh 6>700.00 &gh 240>000.00

5. SRS/F. 7820

,yq;if Gifapuj Nritapd; 10 Gifapuj 

epiyaq;fs; cl;gl 12 ,lq;fspy; Jg;GuNtw;ghl;L 

trjpfis Nkk;gLj;jy;.

a) mk;gyhq;nfhil Gifapuj epiyak; 

b) ehtyg;gpl;b Gifapuj epiyak;

c) uhfk Gifapuj epiyak;

d) khj;jiw Gifapuj epiyak;

e) nkhul;Lt Gifapuj epiyak;

f) FUehfy; Gifapuj epiyak;

g) ENfnfhil Gifapuj epiyak;

h) `g;Gj;jis Gifapuj epiyak;

i) fk;g`h Gifapuj epiyak;

j) nfhOk;G Nfhl;il Gifapuj epiyak;

k) jiyik ,ae;jpug; nghwpapayhsupd; (CME) 
,uj;kyhid cg jpizf;fsk;

l) jiyik nghwpapayhsupd; (,af;F tY) 

njkl;lnfhil cg jpizf;fsk;

&gh 2>100.00

&gh 2>000.00

&gh 1>900.00

&gh 5>200.00

&gh 2>000.00

&gh 3>600.00

&gh 3>600.00

&gh 2>500.00

&gh 3>100.00

&gh 2>350.00

&gh 2>700.00

&gh 6>550.00 

&gh 55>000.00

&gh 52>000.00

&gh 47>000.00

&gh 154>000.00

&gh 52>000.00

&gh 101>000.00

&gh 102>000.00

&gh 68>000.00

&gh 87>000.00

&gh 63>000.00

&gh 74>000.00

&gh 196>000.00

6. SRS/F. 7824
nfhOk;G Nfhl;il kw;Wk; kUjhid Gifapuj 

epiyaq;fSf;F 450 gazpfs; ,Uf;iffis 

toq;fy;

&gh 5>500.00 &gh 283>000.00

03.  Njrpa Nghl;b uPjpahd tpiykD (NCB) eilKiw %yk; tpiyNfl;G elj;jg;gLk;. 

04.  Mu;tk; nfhz;l jFjpAila tpiykDjhuu;fs; K.g. 09.00 njhlf;fk; gp.g. 03.00 tiu fPo; jug;gl;Ls;s 

Kftupapy; tpiykD Mtzq;fis guPl;rpg;gJ kw;Wk; Nkyjpf tpguq;fis ngwyhk; vd;gNjhL 2022.02.15 

Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022.03.08 Mk; jpfjp tiu thu ehl;fspy; K.g. 09.00 njhlf;fk; gp.g. 03.00 tiu Ntiy 

ehl;fspy; fPo; jug;gl;Ls;s Kftupapy; tpiykD Mtzq;fis guPl;rpf;f KbAk;.

gpujp nghJ Kfhikahsu; (ngWif)>

Gifapuj ngWif cg jpizf;fsk;>

xy;nfhl; khtj;ij>

nfhOk;G 10> ,yq;if.

njhiyNgrp ,y.: 94 (11) 2438078/ 2436818
njhiyefy; ,y.: 94 (11) 2432044

kpd;dQ;ry;: srs.slr@gmail.com
,izajsk;: www.railway.gov.lk 

05.  tupir ,y. 05 – SRS/F. 7820 kw;Wk; tupir ,y. 06 – SRS/F. 7824 ,w;fhd Nkyjpf tpguq;fSf;F nfhOk;G 

10> b.Mu;. tpN[tu;jd khtj;ij> ,yq;if Gifapuj Nritfs;> ghij kw;Wk; gzpfs; cg jpizf;fs> 

jiyik nghwpapayhsiu (ghij kw;Wk; gzpfs;) njhlu;G nfhs;sTk;. 

ml;ltiz II

Nfhg;G ,y. jifik Njitfs;
tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;gpd; jpfjp 

kw;Wk; ,lk;

SRS/F. 7807 tpiykDjhuu;fs; nghUe;jf;$ba JUg;gpbf;fhj cUf;F 

GidT gzpfspy; mDgtj;ij ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. 

tpiykD Mtzq;fspy; Nkyjpf tpguq;fs; 

jug;gl;Ls;sd. 

,uj;kyhid> jiyik ,ae;jpu 

nghwpapayhsupd; (CME) cg 

jpizf;fsj;jpy; 2022.02.22 Mk; jpfjp 

K.g. 10.30f;F 

SRS/F. 7810 tpiykDjhuu;fs; nghUe;jf;$ba JUg;gpbf;fhj cUf;F 

GidT gzpfspy; mDgtj;ij ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. 

tpiykD Mtzq;fspy; Nkyjpf tpguq;fs; 

jug;gl;Ls;sd.

,uj;kyhid> jiyik ,ae;jpu 

nghwpapayhsupd; (CME) cg 

jpizf;fsj;jpy; 2022.02.22 Mk; jpfjp 

K.g. 10.30f;F

SRS/F. 7812 tpiykDjhuu;fs; gazpfs; ,Uf;iffs; cl;gl uapy; 

cs;sf $Wfs; cw;gj;jpapy; mDgtk; ngw;wpUj;jy; 

Ntz;Lk; vd;gNjhL nghUe;jf;$ba ntF[d 

Nghf;Ftuj;jpy; ,jid xj;j mDgtk; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. tpiykD Mtzq;fspy; Nkyjpf tpguq;fs; 

jug;gl;Ls;sd. 

SRS/F. 7813 Gjpa ISO 9001 njhlupd; gpujpfs; my;yJ fPo; 

Fwpg;gplg;gl;l cUg;gbapd; cw;gj;jpapd; ,izahd 

ru;tNjr rhd;wpjo;fs; kw;Wk; nghUl;fis tpepNahfpj;jjd; 

nray;jpwd; rhd;wpjOld; Vida mikg;GfSf;F fle;j 

Ie;J (05) Mz;Lfspy; Fiwe;jJ 20>000 kpd;tprpwpfis 

toq;fpajd; fle;jfhy gjpTfs; cl;gl epue;ju fhe;jk; 

nfhz;l> J}upif mw;w> DC Royf;$ba Gifapujj;jpy; 

gad;gLj;Jtjw;fhd uapy; ngl;b kpd;tprpwpfis 

toq;Ftjw;F cw;gj;jpahsupd; jpwd; kw;Wk; KbAkhd 

jd;ikia ep&gpf;Fk; Mtzk;. tpiykD Mtzq;fspy; 

Nkyjpf tpguq;fs; jug;gl;Ls;sd.  

,uj;kyhid> jiyik ,ae;jpu 

nghwpapayhsupd; (CME) cg 

jpizf;fsj;jpy; 2022.02.22 Mk; jpfjp 

K.g. 10.30f;F

SRS/F. 7820 • xg;ge;jk; toq;Ftjw;fhd jFjpia ngWtjw;F 

ntw;wpfukhd tpiykDjhuu; mgfPu;j;jpahNdhu; 

gl;baypy; ,lk;ngwhjtuhfTk; gpd;tUk; Njitfis 

g+u;j;jp nra;jtuhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

(i)  juk; C6 - fl;bl epu;khzj;jpw;fhf epu;khz 

ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rigAld; 

(CIDA) gjpT nra;jpUj;jy;.
(ii)  1987 ,d; 03 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;j rl;lj;jpd; 

gjpthsu; %yk; toq;fg;gl;l nry;Ygbahd 

rhd;wpjio tpiykDjhuu; itj;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

• xg;ge;jk; toq;fg;gLtjw;fhd jFjpf;F Njitahd 

jifikapy; cs;slq;Ftd:

(i) fle;j 05 Mz;Lfspy; tpiykDjhuu;fspd; epfu 

kjpg;G rhjfkhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

(ii) fle;j 05 Mz;L fhyj;jpy; xU gpujhd 

xg;ge;jjhuuhf Fiwe;jJ ,U epu;khzj; jpl;lq;fis 

ntw;wpfukhf g+u;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

,uj;kyhid> jiyik ,ae;jpu 

nghwpapayhsupd; (CME) cg 

jpizf;fsj;jpy; 2022.02.22 Mk; jpfjp 

K.g. 10.30f;F

SRS/F. 7824 xg;ge;jk; toq;Ftjw;fhd jFjpia ngWtjw;F 

ntw;wpfukhd tpiykDjhuu; mgfPu;j;jpahNdhu; 

gl;baypy; ,lk;ngwhjtuhfTk; gpd;tUk; Njitfis 

g+u;j;jp nra;jtuhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;;
(i)  tpiykDjhuu; nry;Ygbahd tu;j;jf gjpT 

rhd;wpjo; xd;iw ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

(ii)  tpiykDjhuu; fle;j 05 Mz;L fhyj;jpy; 

Fiwe;jJ 300 gazpfs; ,Uf;if kw;Wk; 

mjid xj;j cw;gj;jpfis cw;gj;jp 

nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

tpiykD Mtzq;fspy; Nkyjpf tpguq;fs; 

jug;gl;Ls;sd.  

06.  ml;ltiz I ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW kPsspf;fg;glhj ngWiff; fl;lzj;ij nrYj;jp 2022.02.15 Mk; jpfjp 

njhlf;fk; 2022.03.08 Mk; jpfjp tiu gp.g. 3.00 tiuapy; (,yq;if Neuk;) gpujp nghJ Kfhikahsu; 

(ngWif)> Gifapuj ngWif cg jpizf;fsk;> xy;nfhl; khtj;ij> nfhOk;G 10 vd;w Kftupf;F 

vOj;J%yk; tpz;zg;gk; xd;iw rku;g;gpj;J Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd 

tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjp xd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;. 

07.  midj;J tpiykDf;fSk; tpiykD gpiz xd;iw nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykD gpizahdJ 

,yq;if kj;jpa tq;fp %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l ,yq;ifapy; ,aq;Fk; tq;fpapdhy; toq;fg;gl;l epge;jidaw;w 

cj;juthjk; xd;whf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

08.  tpiykDf;fis 2022.03.09 Mk; jpfjp gp.g. 2.00 my;yJ mjw;F Kd;du; fPOs;s Kftupf;F rku;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk; vd;gNjhL tpiykDf;fis Vw;Fk; Neuk; KbTw;w gpd; mit cld; jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fis 

jpwf;Fk; re;ju;g;gj;jpy; tpiykDjhuu;fs; my;yJ mtu;jk; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; gq;Nfw;gjw;F 

Nfhug;gLfpd;wdu;. jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;fg;glkhl;lhJ.

jiytu;>

jpl;l ngWiff;FO>

Gifapuj ngWif cg jpizf;fsk;>

xy;nfhl; khtj;ij> nfhOk;G 10.

jiytu;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

,yq;if Gifapuj Nritfs;.
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2022 க்பபரவரி 15 கெவவாய்க்கிழகம

இலங்கை-அவுஸ்திரேலியா 3ஆவது டி-20 இன்று:

இலங்கை மற்றும் அவுஸ்திரேலிய அணி-
கைளுக்கு இ்ையிலான மூன்ாவது டி–20 
ர�ாட்டி ககைன�ோவில் இனறு ந்ைக� -்
வுள்ளது. ஏற்கைனரவ முதல் இேண்டு ர�ாட் -
டிகைளிலும் ரதால்வி அ்ைந்து கதாைரில் 0–2 
என பினதஙகி இருக்கும் இலங்கை கதாைர் 
ரதால்வி்ய தவிர்க்கை ரவண்டுமானால் 
ஏஞ்சிய மூனறு ர�ாட்டிகைளிலும் கவற்றி 
க�றுவது அவசியமாகும். 

குறிப�ாகை இலங்கையின ஆேம்� துடுப-
�ாட்ை வீேர் க�த்தும் நிசஙகைவின உதவி 
கி்ைத்தால் இலங்கை அணிக்கு நம்பிக்-
்கை்ய தக்கை்வத்துக்ககைாள்ள முடியும். 
நிசஙகை முதல் ர�ாட்டியில் 36 ஓட்ைஙகை்்ள 
க�ற்்ரதாடு இேண்ைாவது ஆட்ைத்தில் 
53 �ந்துகைளில் 7 க�ௌண்ைரிகைள மற்றும் 
இேண்டு சிக்்ஸர்கைளுைன 73 ஓட்ைஙகை்்ள 
வி்ளாசினார். 

இதுவ்ே நைந்த ர�ாட்டிகைளில் அவுஸ் -
திரேலியாவின �லவீனத்்த கதளிவாகை 
�ார்க்கை முடிந்தது. முதல் ர�ாட்டியில் 
மிட்சல் ஸ்ைாக் தனது நானகு ஓவர்கைளுக்கும் 
44 ஓட்ைஙகை்்ள விட்டுக்ககைாடுத்தார். அவ-
ருக்கு �தில் ரசர்க்கைப�ட்ை ரகைன ரிசசட்சன 
இேண்ைாவது ர�ாட்டியில் தனது நானகு 
ஓவர்கைளுக்கும் 41 ஓட்ைஙகை்்ள ககைாடுத்தார். 

இரு ர�ாட்டிகைளிலும் அேம்�த்தில் 
ரவகைமாகை ஓட்ைஙகைள க�ற்்ர�ாதும் மத்திய 
வரி்ச தடுமாற்்ம் கைண்ைது. ஸ்டீவன ஸ்மித் 
உ�ா்த கைாேணமாகை எஞ்சிய ர�ாட்டிகைளில் 
இருந்து விலகி இருப�து மத்திய வரி்சயில் 
மாற்்த்்த ககைாண்டுவே வாயப்� ஏற்� -

டுத்தியுள்ளது.  இலங்கை சி்ந்த மு்்யில் 
�ந்துவீசியரதாடு கை்ளத்தடுபபிலும் ஈடு�ட்-
ைர�ாதும் ர�ாஷ் ரேசல்வுட் இலங்கை 
ஆேம்� வரி்சக்கு கநருக்கைடி ககைாடுத்தார். 
நிசஙகை அ�ாேமாகை துடுபக�டுத்தாடிய-
ர�ாதும் மறுமு்னயின முதல் நால்வரும் 
ரவகைமாகை ஆை முயனறு விக்ககைட்்ை �றி -
ககைாடுத்த்தத் தான கைாண முடிந்தது. 

இேண்ைாவது ர�ாட்டியில் அவுஸ்திரே -
லிய அணி பிடிகயடுப�தில் �லவீனத்்த 
கைாட்டியரதாடு கி்ளன கமக்ஸ்கவல் இேண்டு 
பிடிகயடுபபுகை்்ள தவ்விட்ைார். இலங்கை 

அணி கதாைரில் �ல ேன அவுட் வாயபபுகை -
்்ளயும் தவ்விட்ைது. 

அரோன பினச அவுஸ்திரேலிய டி–20 
அணியின சி்ந்த த்லவோகை இருந்தர�ா -
தும் அவேது துடுப�ாட்ைம் ரசா்� இழந்து 
கைாணப�டுகி்து. அவர் கை்ைசியாகை ஆடிய 
14 டி–20 சர்வரதச ர�ாட்டிகைளில் ஒரே ஒரு 
அ்ேசசதம் மாத்திேம் க�ற்றிருப�ரதாடு 
ஏழு மு்் ஒற்்் இலக்கைஙகை்்ளரய க�ற் -
றிருக்கி்ார். எனரவ, தனது ஆட்ைத்்த 
ரமம்�டுத்தும் முயற்சியில் இனறு அவர் 
ஈடு�ை ர�ாோடுவார். 

சரித் அசலஙகை முதல் மு்் அவுஸ்திரே -
லிய சுற்றுப�யணம் ரமற்ககைாண்டிருக்கும் 
நி்லயில் முதல் இேண்டு ர�ாட்டியில் 
அவேது ஆட்ைத்்த விமர்சித்துக் கூறுவது 
நியாயமாகை இருக்கைாது. என்ாலும் எஞ்சிய 
மூனறு ர�ாட்டிகைளிலும் இலங்கை அணி 
கவல்ல ரவண்டுமானால் அவர் தனது வழக் -
கைமான ஆட்ைத்திற்கு திரும்புவது அவசியமா -
கும். அவர் நைந்த டி–20 உலகைக் கிண்ணப 
ர�ாட்டியில் ஆ�ாே ஆட்ைத்்த கவளிக் -
கைாட்டி இருந்தார். 

என்ாலும் �ந்து அதிகைம் துளளும் மற்றும் 
ரவகைம் க�றும் அவுஸ்திரேலிய ஆடுகை -
்ளஙகைள அவருக்கு சவாலாகைரவ உள்ளன. 
ரேசில்வுட் மற்றும் �ட் கைம்மினஸ் வீசிய 
க�ரும்�ாலான �ந்துகைள அவேது மட்்ை -
யின ரமற்�ாகைத்திரலரய �ட்ைது. எனரவ 
ஆடுகை்ளத்தில் இரு மு்னகைளுக்கு இ்ைரய 
மாறி ஓட்ைஙகை்்ள க�றுவது மாத்திேம் 
இனறி �ந்்த க�ௌண்ைரிக்கு கசலுத்தி அதி-
ேடியாகை ஆடுவதற்கைான வழி்யயும் அவர் 
கைண்ைறிய ரவண்டும். 

இன்்ய ர�ாட்டியில் அவுஸ்திரேலியா 
இேண்டு மாற்்ஙகை்்ள கசயய வாயபபு 
உள்ளது. ஸ்மித்துக்கு �தில் மாற்று வீேர் 
ஒருவ்ே கை்ளமி்க்கை ரவண்டி இருப�ரதாடு 
ரேசில்வுட் அல்லது கைம்மின்ஸஸுக்கு ஒயவு 
வழஙகை வாயபபு உள்ளது. கமாயிசஸ் அேன-
ரிக்ஸ் க�ரும்�ாலும் ஸ்மித்துக்கு �தில் கை்ள -
மி்ஙகை வாயபபு உள்ளது. ஸ்ைார்கிற்கு முதல் 
ர�ாட்டியில் ஓயவு அளிக்கைப�ட்ை நி்லயில் 
அவர் அண்்மக்கைாலத்தில் ரசாபிக்கைத் தவறி 

வருகி்ார். அணியில் மாற்்ம் ஒன்் விரும்-
பினால் மற்க்ாரு ரவகைப�ந்து வீசசா்ளோகை 
இருக்கும் ்� ரிசசட்ச்ன இன்்ய ர�ாட்-
டியில் �யன�டுத்த வாயபபு உள்ளது.  

ககைாரோனா கதாற்றுக் கைாேணமாகை தனி -
்மப�டுத்தப�ட்டிருந்த குசல் கமண்டிஸ், 
தனுஷ்கை குணதிலக்கைவுக்கு �தில் அணிக்கு 
திரும்� வாயபபு உள்ளது. இலங்கை 
அணியில் ரவறு மாற்்ஙகைள நிகைழ வாயபபு 
இல்்ல. முதல் ர�ாட்டியில் சி்ப�ாகை �ந்து 
வீசிய பினுே க�ர்னாண்ரைா ககைாோனா 
கதாற்றுக்கு உள்ளாகி இருக்கும் நி்லயில் 
இன்்ய ர�ாட்டியிலும் கை்ளமி்ஙகை 
வாயபபு இல்்ல. 

இன்்ய ர�ாட்டி ந்ைக�றும் ககைன -
�ோவின மனுகைா ஓவல் ்மதானத்தில் 
இதுவ்ே இேண்டு டி–20 சர்வரதச ர�ாட் -
டிகைர்ள இைம்க�ற்றுள்ளன. உளளுர் ர�ாட் -
டிகைளில் இந்த ்மதானம் துடுப�ாட்ை வீேர்-
கைளுக்கு சாதகைமாகை இருந்தர�ாதும் சர்வரதச 
ர�ாட்டியில் அதிகை ஓட்ைஙகைள க�்ப�ட்ை -
தில்்ல. ர�ாட்டி ந்ைக�றுவதற்கு சாதகை -
மான கைாலநி்லரய அஙகு நிலவி வருகி்து.  

இலங்கை அணி அவுஸ்திரேலியாவுக்கு 
எதிோகை கை்ைசியாகை வி்்ளயாடிய எட்டு சர்-
வரதச ர�ாட்டிகைளிலும் ரதால்வி்யரய சந் -
தித்துள்ளது. இதில் ஆறு டி–20 ர�ாட்டிகைள 
மற்றும் இேண்டு கைஸ்ட் ர�ாட்டிகைள அைங -
கும். அந்த அணிக்கு எதிோகை இலங்கை கை்ை -
சியாகை 2017 ஆம் ஆண்டு கீரலாஙகில் இைம் -
க�ற்் டி–20 ர�ாட்டியிரலரய இலங்கை 
அணி கவற்றியீட்டியது.    

ஆரம்ப வரிசைசைப் ்பலப்்படுத்தி த�ொடர் தவற்றி 
வொயப்ச்ப �க்கசவக்க இலஙச்க அணி முைற்சி

ஐ.சி.சி விதி: இலங்கைக்கு
முதல் அணியாகை தண்ட்ை

டி–20 ர�ாட்டிகைளில் �ந்து வீச 
தாமதிப�து கதாைர்பில் சர்வ -
ரதச கிரிக்ககைட் கைவுனசிலின புதிய 
விதியின கீழ் முதல் அணியாகை 
இலங்கை தண்டிக்கைப�ட்டுள்ளது. 

இதனால் சிட்னியில் கைைந்த 
ஞாயிற்றுக்கிழ்ம ந்ைக�ற்் 
அவுஸ்திரேலியாவுக்கு எதிோன 
இேண்ைாவது டி–20 ர�ாட்டியில் 
அவுஸ்திரேலிய இனனிஙஸின 
கை்ைசி ஓவரில் 30 யார்ட் வட்ைத் -
திற்கு கவளிரய நானகு வீேர்கைள 
மாத்திேரம கை்ளத்தடுபபில் ஈடு�ை 
இலங்கை அணிக்கு அனுமதிக்கைப -
�ட்ைது. 

க�ாதுவாகை ஐந்து வீேர்கைளுக்கு 
க�ௌண்ைரி எல்்லயில் கை்ளத்தடுப -
பில் ஈடு�ை அனுமதி உள்ள்ம 
குறிபபிைத்தக்கைது.

புதிய விதியின�டி அணிகைள 
இனனிஙஸ் ஆேம்பிக்கைப�ட்ை 85 
நிமிைஙகைளில் இறுதி ஓவர் ஆேம் -
பிக்கைப�ை ரவண்டும் என கூ்ப�ட் -
டுள்ளது. இலங்கை அணி இத்னச 
கசயயாததால் க�ௌண்ைரி எல் -

்லயில் இருக்கும் ஒரு வீே்ே 30 
யார்ட் வட்ைத்திற்குள நிறுத்தும்�டி 
அணித் த்லவர் தசுன ஷானக்கைவி -
ைம் ரகைட்கைப�ட்ைது. 

அந்த இறுதி ஓவ்ே வீசிய நுவன 
துஷாே 16 ஓட்ைஙகை்்ள விட்டுக் 
ககைாடுத்தார். அந்த ஓவரில் மத்திவ் 
வாரை கலக் தி்சயில் சிக்சர் 
மற்றும் க�ௌண்ைரி ஒன்் வி்ளா -

சினார்.  ஏற்கைனரவ மகைளிர் டி–20 
ர�ாட்டிகைளில் இந்த விதி அமு -
லுக்கு வந்துள்ள்ம குறிபபிைத்தக் -
கைது.  

முனனதாகை �ந்துவீச தாமதிப� -
தற்கு அணித்த்லவ்ே இ்ை 
நிறுத்துவது மற்றும் அ�ோதம் விதிப -
�து ர�ான் தண்ை்னகைள வழங -
கைப�ட்ை்ம குறிபபிைத்தக்கைது.  

இலங்கையு்டைாை டி-20: 
ஸ்டீவன் ஸ்மித் விலகைல்

இலங்கைக்கு எதிோன இேண்ைா -
வது டி–20 ர�ாட்டியினர�ாது கீரழ 
விழுந்ததில் மூ்்ள அதிர்சசிக்கு 
உள்ளான அவுஸ்திரேலிய துடுப-
�ாட்ை வீேர் ஸ்டீவன ஸ்மித் இலங -
்கைக்கு எதிோன எஞ்சிய ர�ாட்டிகை-
ளில் இருந்து விலகியுள்ளார். 

சிட்னியில் கைைந்த ஞாயிற்றுக்கி-
ழ்ம ந்ைக�ற்் ர�ாட்டியின 
�ே�ேப�ான இறுதி ஓவரில் சிக்்ஸர் 
ஒன்் தடுக்கை �ாயந்தர�ாது கீரழ 
விழுந்ததிரலரய அவேது த்ல 
�ட்டு உ�ா்தக்கு உள்ளானதாகை 
அவுஸ்திரேலிய கிரிக்ககைட் ச்� 
உறுதி கசயதுள்ளது. 

அடுத்த சில நாட்கைளுக்கு 
அவர் கு்்ந்த அ்ளவான மூ்்ள 
அதிர்சசி ஒழுஙகு மு்்யின கீழ் 
்வக்கைப�டுவார் எனறும் ஒரு 
வாேத்திற்குள அவர் முழு்ம -
யான குணம்ைவார் எனறும் 
அறிவிக்கைப�ட்டுள்ளது. எனினும் 
இலங்கைக்கு எதிோன கைன�ோ 
மற்றும் கமல்ர�ார்னில் இைம்க� -
்விருக்கு எஞ்சிய மூனறு டி–20 

ர�ாட்டிகைளிலும் ஸ்மித் �ஙரகைற்கை 
மாட்ைார்.  எனினும் தற்ர�ா -
்தய கைட்ைத்தில் அவருக்கு �தில் 
அணியில் மாற்று வீேர் ஒருவ்ே 
இ்ணக்கும் திட்ைம் இல்்ல 
எனறு அவுஸ்திரேலிய கிரிக்ககைட் 
ச்� குறிபபிட்டுள்ளது.     

அத்துைன ஸ்மித் அவுஸ்திரேலிய 
கிரிக்ககைட் அணியின �ாகிஸ்தான 
சுற்றுப�யணத்தில் வி்்ளயாடு -

வதற்கு பூேண உைற்தகுதியுைன 
இருப�ார் எனவும் குறிபபிைப -
�ட்டுள்ளது.

இலங்கை – அவுஸ்திரேலிய 
அணிகைள இ்ையிலான டி–20  
கதாைரில், அவுஸ்திரேலிய அணி 
2–0 என முனனி்ல அ்ைந்திருப -
�ரதாடு, கதாைரின மூன்ாவது 
ர�ாட்டி இனறு (15) ககைன�ர்ோ -
வில் ந்ைக�்வுள்ளது.   

ஐ.பி.எல்லில் ஐந்து இலங்கை வீேரகைளுக்கு இ்டம்
க�ஙகைளுரில் இைம்க�ற்் இந்திய பிரிமி-

யர் லீக் வீேர்கைள ஏலத்தில் இலங்கையின ஐந்து 
வீேர்கைள வாஙகைப�ட்டுள்ளனர். 

இந்த வீேர்கைள ஏலத்தின இறுதி நா்ளான 
கைைந்த ஞாயிற்றுக்கிழ்ம நானகு இலங்கை 
வீேர்கைள வி்லர�ாயினர். முனனதாகை கைைந்த 

சனிக்கிழ்ம இைம்க�ற்் முதல் நாள ஏலத்-
தில் சகைலது்் சுழற்�ந்து வீசசா்ளர் வனிந்து 
ேசேஙகை்வ ரோயல் சலஞ்சர்ஸ் க�ஙகைளுர் 
அணி இந்திய நாணயப�டி 10.75 ரகைாடி ரூ�ா-
வுக்கு வாஙகியது. இது இலங்கை வீேர் ஒருவ-
ருக்கு ஐ.பி.எல் கதாைரில் நிர்ணயிக்கைப�ட்ை 

அதிகை வி்லயாகை இருந்தது. 
இந்நி்லயில் ரவகைப�ந்து வீசசா்ளர் துஷ் -

மனத சமீே்வ லக்ரனா சுப�ர் �யனட் அணி 
2 ரகைாடி ரூ�ாவுக்கு வாஙகியது. இலங்கை 
சுழற்�ந்துவீசசா்ளர் மஹீஷ் தீக்சன கசன்ன 
சுப�ர் கிஙஸ் அணிக்கு 70 லட்சம் ரூ�ாவுக்கு 

வி்லர�ானரதாடு சகைலது்் வீேர் சாமிக்கை 
கைருணாேத்ன்வ 50 லட்சம் ரூ�ாவுக்கு ககைால்-
கைத்தா ்நட் ்ேைர்ஸ் அணி வாஙகியது. 

இறுதியாகை இைது ்கை துடுப�ாட்ை வீேர் 
�ானுக்கை ோ��க்ஷ்வ 50 லட்சம் ரூ�ாவுக்கு 
�ஞ்சாப கிஙஸ் வாஙகியது.  

ஐ.பி.எல் ஏலத்தில் 204 வீரர்கள் விலலப�ோயினர
2022 ஐ.பி.எல் கதாைருக்கைான 

வீேர்கைள ஏலத்தில் 10 அணிகைளும் 
கமாத்தம் 204 வீேர்கை்்ள வாங-
கியுள்ளது. இதில் கமாத்தம் 67 
கவளிநாட்டு வீேர்கைள இைம்க�ற்-
றுள்ளனர். 

கைைந்த சனி மற்றும் ஞாயிறு 
ஆகிய இரு தினஙகைளில் இைம்-
க�ற்் ஏலத்தில் 600 வீேர்கைள 
இைம்க�ற்்னர். எனினும் 
க�ரும்�ாலான வீேர்கைள ஏலம் 
எடுக்கைப�ைவில்்ல. வீேர்கை்்ள 
எடுப�தற்கு இந்திய நாணயப�டி 
கமாத்தம் 551 ரகைாடிரய 70 லட்சம் 
ரூ�ாய கசலவு கசயயப�ட்டுள்ளது.  

அதிகை�ட்சமாகை இஷான கிஷ்ன 
மும்்� அணி 15 ரகைாடிரய 25 
லட்சம் ககைாடுத்து வாஙகியது. அதிகை 
வி்லர�ான கவளிநாட்டு வீேோகை 
இஙகிலாந்து சகைலது்் வீேர் லியாம் 

லிவிஙைன �திவானார். அவ்ே 
�ஞ்சாப கிஙஸ் அணி 11.5 ரகைாடி 
ரூ�ாவுக்கு வாஙகியது.   

இந்த நி்லயில், இந்த ஏலத்தில் 
சில நட்சத்திே வீேர்கைள ஏலம் ர�ாகை-
வில்்ல. இந்திய வீேர் கேயனா, 
அவுஸ்திரேலிய வீேர் ஸ்மித், �ஙகை-
்ளாரதஷ் வீேர் ஷகிபுல் ேசன, இங-
கிலாந்து வீேர் ஆதில் ேஷித், கதன -

னாபிரிக்கை வீேர் இம்ோன தாஹிர் 
இவர்கைளில் அைஙகுகின்னர். 

இதில் ஐந்து வீேர்கைள முந்்தய 
ஐ.பி.எல் சம்�்ளத்்த 2000 
அல்லது அதற்கு ரமல் வீதத்தில் 
அதிகைரித்துள்ளனர். இதில் நானகு 
வீேர்கைள ரோயல் கசலஞ்சர்ஸ் 
க�ஙகைளுர் அணி்ய ரசர்ந்த-
வர்கைள. இதில் ோர்ஷா �ரைல் 
2021 இல் 20 லட்சம் ரூ�ாவுக்கு 
வாஙகைப�ட்ைரதாடு தற்ர�ாது 

அவர் 10.75 ரகைாடி ரூ�ாவுக்கு 
வி்லர�ாயுள்ளார். இது அவேது 
முந்்தய சம்�்ளத்்த விை 53.75 
மைஙகைாகும். 

இம்மு்் ஏலத்தில் �ந்துவீசசா -
்ளர்கைள மற்றும் சகைலது்் வீேர்கை -
ளுக்ரகை அதிகை ரகைளவி இருந்துள்ளது. 
வி்லர�ான 204 வீேர்கைளில் 142 
வீேர்கைள இந்த வரி்சயில் உள்ளனர்.  

நெசனல் சுப�ர லீக் ந�ோடர: இறுதிக்கு நுலைய மும்முலன ப�ோட்டி
இலங்கையின பிேதான உளநாட்டு 

ஒருநாள ர�ாட்டித் கதாைோன 
கநசனல் சுப�ர் லீக் கதாைரின இறுதிப 
ர�ாட்டிக்கு முனரன  ் க�பனா, 
ரகைால் மற்றும் ககைாலம்ர�ா அணிகை-
ளுக்கு இ்ைரய மும்மு்ன ர�ாட்டி 
ஏற்�ட்டுள்ளது. 

இதுவ்ே ஐந்து ர�ாட்டிகைளில் 
கவனறு 26 புளளிகை்்ளப க�ற்றிருக்-
கும் ககைண்டி அணி வரும் 19 ஆம் திகைதி 
ந்ைக�்வுள்ள இறுதிப ர�ாட்டிக்கு 
தகுதி க�ற்றுள்ளது. எனினும் அந்த 
அணியுைன இறுதிப ர�ாட்டியில் 
ரமாதவுள்ள அணி வரும் 16 ஆம் திகைதி 
ந்ைக�்விருக்கும் இரு ர�ாட்டிகை-
ளின முடிவின அடிப�்ையிரலரய 
தீர்மானிக்கைப�டும். 

அன்்ய தினம் ககைண்டி மற்றும் 
ரகைால் அணிகைள �ல்ரலகைல ்மதா-
னத்தில் ரமாதவிருப�ரதாடு க�பனா 
மற்றும் ககைாலம்ர�ா அணிகைள ேஙகிரி 

தம்புள்்ள ்மதானத்தில் 
�லப�ரீட்்ச நைத்தவுள-
்ளன. இந்தப ர�ாட்டிகைளில் 
க�பனா அணி கவற்றிக�ற்-
்ால் அடுத்த ர�ாட்டியின 
முடிவு எனனவாகை இருந்-
தர�ாதும் அந்த அணி 
இறுதிப ர�ாட்டிக்கு முன-
ரனறும்.

எனினும் தற்ர�ாது தம்-
புள்்ளயில் கதாைர்ந்து 
ம்ழ க�யது வருவது சிக்-
கைலுக்கு கைாேணமாகும். இந்த 
நி்லயால் கைைந்த ஞாயிற்-
றுக்கிழ்ம ந்ைக�்வி-
ருந்த தம்புள்்ள மற்றும் கைண்டிக்கு 
இ்ையிலான ர�ாட்டி ஒரு �ந்து கூை 
வீசப�ைாமல் ்கைவிைப�ட்ைது. இந்த 
நி்ல 16 ஆம் திகைதி ர�ாட்டியிலும் 
ஏற்�ட்ைால் நி்ல்ம சிக்கைலாகிவி-
டும். இதனால் இரு அணிகைளுக்கும் 

தலா 2 புளளிகைள வழஙகைப-
�டும் நி்லயில் க�பனா 
அணியின புளளிகைள 20 ஆகை 
அதிகைரிக்கும்.  

அதன�டி அன்்ய 
தினம் ந்ைக�றும் ரகைால் 
மற்றும் ககைண்டி அணி-
கைளுக்கு இ்ையிலான 
ர�ாட்டியில் ரகைால் கவற்றி-
க�ற்்ால் ர�ானஸ் புளளி 
இனறிரய அந்த அணி 21 
புளளிகைளுைன இறுதிப 
ர�ாட்டிக்கு முனரனறிவி-
டும்.  இதில் ககைாலம்ர�ா 
அணிக்கு குறுகிய வாயபபு 

ஒனறு உள்ளது அந்த அணி தனது 
இறுதிப ர�ாட்டியில் கவற்றியீட்டி 
ரகைால் மற்றும் கைண்டி அணிகைளுக்கு 
இ்ையிலான ர�ாட்டியில் ககைண்டி 
கவற்றி க�ற்்ால் இறுதிப ர�ாட்டிக்கு 
நு்ழய முடியும்.  
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