
கருத்துச் சுதந்திரத்திற்கு தடை
ப�ோை அரசோஙகம் இைமளிககோது

சமுத்தித்்த விடயத்தில் துரி்த விசாரணைகள் முன்னெடுப்பு

 கைது செய்யப்பட்டி-
ருந்த சிவில் செ்யற்பபாட்-
டபாளர் செஹபான் மபாலை 
ைமகை பிகையில் விடு-
விகைப்பட்டுளளபார். 

ம பா ளி ை பா வ த க ்த 
நீ்தவபான் நீதிமன்்றததில் 
அவர் கேறறு ஆஜர்்படுத-
்தப்பட்ட க்பபாது அவருககு பிகை வழஙைப-
்பட்டுளளது. சிவில் செ்யற்பபாட்டபாளர் செஹபான் 
மபாலை ைமகை குற்றபபுலனபாயவுத திகைகைள 
அதிைபாரிைளபால் கேறறு முன்தினம் 
்பபாைநதுக்ற பிரக்தெததில் கைது

H 

www.thinakaran.lk

REGISTERED AS A 
NEWSPAPER IN SRI LANKA

/ ThinakaranLK/ Thinakaran.lk

Wednesday 16, February, 2022 16பக்கங்கள்வரு. 90 இல. 40 30/-

06

06

06 06

06

06

06

06 06

0606

06 06 06 06

06

2022 பபப்ரவரி 16 புதன்கிழமை

89 ஆண்டுகோல �ோரம்�ரியத்துைன் தமிழ் ப�சும் மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021

கேஸ் பிரச்சனை முடிஞ்சது, சீமெந்து 
பிரச்சனையும் ஓகே, மேொளேலனேள 
நொனை விடுவிகேப்படும். தனலவகர, இனி 
எத னவசசு அறிகனே.....

தம்பி, தொதிெொர் பிரச்சனை இருககு,  
புது்சொ ஊடேவியலொைர் தொககுதல் ்சம்்பவம் 
இருககு, இத னவசசு  மேொஞ்ச நொள 
ஓடலொம் ்பயப்படொகத...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

ஹபபுத்தகள – சைபாஸ்-
லபாநக்த – சைலிப்பன-
வகள ்பகுதியில் 12 
வ்யதுகட்ய சிறுமியின் 
வபாயில் துப்பபாககிச்சூடு 
ேடததி்ய இகளஞசரபாரு-
வர் கைது செய்யப்பட்டுளளபார்.

ெம்்பவததில் ்பலத்த ைபா்யமகடந்த சிறுமி சீனிைல 
கவததி்யெபாகலயில் அனுமதிகைப்பட்டு, கமலதிை 
சிகிச்கெைளுகைபாை ்பதுகள கவததி்யெபாகலககு 
மபாற்றப்பட்டுளளபார். ெம்்பவம் ச்தபாடர்்பபாை 21 வ்ய-
துகட்ய இகளஞகர இவவபாறு கைது 
செய்யப்பட்டுளளபார்.

12 வயது சிறுமி மீது 
துப்பாக்கிச் சூடு
21 வயது இமைஞன் ம்கது!

கலபாரன்ஸ் செல்வேபா்யைம்

உயிர்த்த ஞபாயிறு ்தபாககு -
்தல் ெம்்பவஙைள ச்தபாடர்பில் 
முன்னபாள ஜனபாதி்பதி கமத-
திரி்பபால சிறிகெனவினபால் 
்தபாகைல் செய்யப்பட்டுளள 
கமன்முக்றயீட்டு மனுகவ 
எதிர்வரும் மபார்ச் 9ஆம் திைதி 
விெபாரகைககு எடுததுக சைபாளளுமபாறு கமன்மு -
க்றயீட்டு நீதிமன்்றம் கேறறு உத்தரவு பி்றபபித-
துளளது.

கேறக்ற்ய தினம் பகரங குைவர்்தன

மைத்திரியின் ைனு மீதபான 
விசபாரமை ைபார்ச் 9இல்

இலஙகை ரூ்பவபாஹினி கூட்டுத்தபா-
்பனததுககு க்தகவப்படபா்த ெந்தர்ப-
்பததில், கமம்மபாட்டு செ்யறறிட்டம் 
ஒன்றுகைபாை 600 ஜி.ஐ. குழபாயைகள 
சைபாளவனவு செய்தகம ஊடபாை அர-
சுககு 9 இலட்ெதது 90 ஆயிரம் ரூ்பபா 
ேட்டம் ஏற்படுததி்ய்தபாை முன்னபாள 
ஊடைததுக்ற அகமச்ெரும் ்தற-
க்பபாக்த்ய சுைபா்தபார அகமச்ெருமபான 
சைஹலி்ய ரம்புகசவல்லவுககு எதிரபாை ச்தபாடரப்பட்டி-
ருந்த ஊழல் கமபாெடி வழககிலிருநது அவர் விடு்தகல 
செய்யப்பட்டுளளபார்.

அகமச்ெர் சைஹலி்ய ரம்புகசவல்ல, 
இலஙகை ரூ்பவபாஹினி கூட்டுத்தபா்பனததின்

இலஞச ஊழல் வழக்கிலிருந்து
அமைச்சர் கெஹலிய விடுதமலகசஹபான் ைபாலெ 

ெைகெவுக்கு பிமை

பதொமலபபசி த்ரவு்கமை பபற நீதிைன்றம் அனுைதி 
்தனி்யபார் ச்தபாகலகைபாட்சி 

சிகரஷட ஊடைவி்யலபாளர் 
ெமுதித்த ெமரவிககிரமவின் 
இல்லததின் மீது ்தபாககு்தல் 
ேடத்தப்பட்டகம ச்தபாடர்-
பில் 32 க்பரிடம் வபாககுமூ-
லம் ச்ப்றப்பட்டுளள்தபாை 

ச்பபாலிஸபார் ச்தரிவிககின்்றனர்.
பிலி்யந்தகல ச்பபாலிஸபாரபால் 
25 க்பரிடமும், சைஸ்க்பவ 
ச்பபாலிஸபாரபால் 07 க்பரிடமும் 
வபாககுமூலம் ச்ப்றப்பட்டுள-
ள்தபாைவும் இந்த 
விட்யம் ச்தபாடர்பில்

சமுதித்த வீடு மீதபான தபாக்குதல்;
32 க்ரிடம் க்பாலிஸ் வபாக்குமூலம்!

ஐககி்ய மகைள ெக-
தியின் ஒருஙகிகை-
வபாை ஆகரபாககி்யமபான 
ேபாட்கடக ைட்டிச்ய-
ழுபபும் கேபாககில் 
ேகடமுக்றப்படுத்தப-
்பட்டு வரும் 
"ஜன சுவ்ய" 

சம்ைபாந்துமைக்கு 
விஜயம் கசயத சஜித்
மவத்தியசொமலககு உப்க்ரணங்கள் வழங்கல்

ப்கொழும்பில் நணபர் வட்டம் பொ்ரொடடு
மூத்த எழுத்தபாளர், சிறுைக்த ஆசிரி -

்யர் ெபாகித்ய ரதனபா ச்தளிவதக்த கஜபாெப 
அவர்ைளுககு இன்று 88வது பி்றந்த தின-

மபாகும். மகலேபாட்டு 
எழுத்தபாளர் மன்்ற 
்தகலவரபாை ைடந்த ்பல 
ஆண்டுைளபாை இருநது 
வ ரு கின் -
்றபார்.  இவர்

தெளிவத்ெக்கு 
இன்று 88 வயது

ஷம்ஸ் ்பபாஹிம்

மிகைக ைட்டை வரி விதிகைப்பட-
வுளள நிறுவனஙைளில் EPF, ETF உள-
ளிட்ட நிதி்யஙைள உளளடஙைவில்கலச்யன நிதி அகமச்ெர் ்பசில் 
ரபாஜ்பக்ஷ அகமச்ெரகவககு ச்தளிவு்படுததியுளளபார். 
மிகைக ைட்டை வரி ெட்டம் மீ்தபான விவபா்தததின் க்பபாது

EPF,ETF என்்ன மிமெக்ெடடை 
வரி அைவிடுவதிலிருந்து நீக்ெம்
நல்லொடசியில் ்கம்பனி்கைொ்க அறிவித்தமைபய 
குழபப நிமலககு ்கொ்ரணம்
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்யஙெரவபாத தமட சடடத்துக்கு 
எதிரபாெ நீதிைன்றில் ைனு24 ஆம் திெதி செல ெடசிெளுடனும் 

கதர்தல்ஆமைக்குழு க்ச்சுவபார்த்மத Dr. பா. சரவணமுத்து தாக்கல் 

ஷம்ஸ் ்பபாஹிம்

அததி்யபாவசி்ய ச்பபாருட்ைகள ்தட்டுப்பபா -
டின்றி ெநக்தககு விநிக்யபாகிப்பக்த உறுதிப்ப-
டுததுவ்தறகுத க்தகவ்யபான சைபாளகை ரீதி்யபான 
்பரிநதுகரைள மறறும் தீர்வுைகள முன்கவப்ப-
்தறைபாை  அகமச்ெரகவ  உ்ப குழுசவபான்க்ற நி்ய-
மிப்ப்தறைபாை ஜனபாதி்பதி முன்கவத்த க்யபாெகனககு அகமச்ெரகவ 
இைகைம் ச்தரிவிததுளளது.

இ்தன் ்தகலவரபாை நிதி அகமச்ெர் செ்யற்பட 

அத்தியபாவசியப க்பாருடெமை 
தமடயின்றி விநிகயபாகிக்ெ ஏற்பாடு  

ஜனொதிபதியினொல் பசில் தமலமையில் குழு நியமிபபுஅ்ரச அதி்கொரி்கள், MPக்களுககும் அறிவும்ர  
எதிர்வரும் ேபாட்ை-

ளில் அகமச்ெர்ைளும், 
்பபாரபாளுமன்்ற உறுபபி-
னர்ைளும் கெககிளில் 
்ப்யணிகை கவண்டி ஏற-
்படுசமன சுறறுச் சூழல் 
அகமச்ெர் மஹிந்த அம-
ரவீர ச்தரிவித்தபார்.்பபாது-
ைபாபபு பிரச்சிகனைளின் ைபாரைமபாை 
ஒகர கேரததில் இ்தகன ேகடமு-

க்றப்படுத்த முடி்யபா-
விட்டபாலும், முக்ற்யபாை 
என்்றபாவச்தபாரு ேபாள 
அகமச்ெர்ைளும் எம்பிக-
ைளும் கெககிளில் ்ப்ய-
ணிகை கேரிடும் என்று 
அவர் கமலும் குறிபபிட்-
டுளளபார். இபக்பபாது அரெ 

அதிைபாரிைள கெககிளில் 
்பணிககு வருவ்தபாைவும், 

மசக்கிள் ்யைஙெமை 
ஊக்குவிக்ெ அரசு முடிவு 

இந்தியன் எணபணய் நிறுவனத்தினொல் (ஐ.ஓ.சி) வழங்கபபட்ட 40,000 பைற்றிக பதொன் எரிபபொருமை இந்திய 
உயர்்ஸதொனி்கர் ப்கொபொல் பொகபல பநற்று எரிசகதி அமைசசர் உதய ்கம்ைன்பிலவி்டம் உத்திபயொ்கபூர்வைொ்க ம்கய-
ளித்தொர். ப்கொழும்பு துமறமு்கத்தில் இந்நி்கழ்வு நம்டபபற்றது. இலஙம்க எதிர்ப்கொணடுள்ை பபொருைொதொ்ர பநருக-
்கடி ைற்றும் எரிபபொருள் தடடுபபொடு்களுககு ைத்தியில் இந்தியன் எணபணய் நிறுவனத்தி்டமிருந்து 40,000 
பைற்றிக பதொன் டீசமல ப்கொள்வனவு பசய்ய அமைசச்ரமவ அணமையில் அஙகீ்கொ்ரம் வழஙகியிருந்தது.

ரூபொ. 2000 பபறுைதியில் அத்தியொவசிய பபொருட்கள்;

ச்கல கி்ரொை பசவ்கர் பிரிவு்களிலும் பதரிவொவர்
 ஷம்ஸ் ்பபாஹிம்

ஒவசவபாரு கிரபாம அலு-
வலர் பிரிவிலும் குக்றந்த 
வருமபானம் சைபாண்ட  40 
பின்்தஙகி்ய குடும்்பஙைளுககும் 2,000 
ரூ்பபா ச்பறுமதி்யபான நிவபாரைப ச்பபாதி-

ச்யபான்று வழஙைப்படவுள-
ளது.ஜனபாதி்பதி, மறறும் 
பிர்தமர் ்தகலகமயிலபான 
அகமச்ெரகவ இவவபாறு 
தீ ர் ம பா னி த து ள ள து . 

ச்பபாருட்ைகளக சைபாளவனவு 
செய்யக கூடி்ய வகையில்

குமைந்த வருைபானம் கெபாணட 
குடும்்ஙெளுக்கு நிவபாரை க்பாதி

கலபாரன்ஸ் செல்வேபா்யைம்

சுைபா்தபாரததுக்ற  ச்தபாழிற -
ெஙைஙைள ைடந்த 9 ேபாட்ை -
ளபாை கமறசைபாண்ட கவகல -
நிறுத்தப க்பபாரபாட்டதக்த 
்தறைபாலிைமபாை  கைவிடத 
தீர்மபானிததுளள்தபாை சுைபா்தபார ச்தபாழிற-
ெஙை ெம்கமளனததின் இகைபபுச் 

செ்யலபாளர் ரவி குமுக்தஸ் 
ச்தரிவிததுளளபார்.

கேறக்ற்ய தினம் கூடி்ய 
கமற்படி ெம்கமளனததின் 
நிக்றகவறறுக குழு எதிர்வ-
ரும் 14 தினஙைளுககு ்தமது 
கவகல நிறுத்தப க்பபாரபாட்-

டதக்த ்தறைபாலிைமபாை கைவி-
டுவ்தறகுத 

க்பாரபாடடத்மத தறெபாலிெைபாெ 
மெவிடட சுெபாதபார ஊழியர்ெள்

அமைசச்ரமவ அனுைதி வழஙகியுள்ைது
ஷம்ஸ் ்பபாஹிம்

ச்தரிவு செய்யப்பட்ட குக்றந்த வருமபானம் ச்பறும் 
க்தபாட்டத ச்தபாழிலபாளர்ைளுககு ெலுகை விகலயில் 
மபா்தபாந்தம் 15 கிகலபா கைபாதுகம மபா வழஙை அகமச்ெ-
ரகவ முடிவு செயதுளளது.

இது ச்தபாடர்பில் நிதி அகமச்ெர் ெமர்பபித்த அகமச் -
ெரகவப ்பததிரததுகைபான முன்சமபாழிவுைளுககு ஏறசை-
னகவ அகமச்ெரகவக கூட்டததில் அஙகீைபாரம் வழஙைப்பட்டுளளது.

இம்முன்சமபாழிவுைளில் க்தபாட்டத ச்தபாழிலபாளர்ைளின் குடும்்பஙை -
ளுககு கைபாதுகம மபா நிவபாரைம் வழஙகு்தல் ச்தபாடர்்பபான க்யபாெகன

க்ருந்கதபாடட குடும்்ஙெளுக்கு 
ைபாதபாந்தம் சலுமெ விமலயில் ைபா!  

பபொது பயன்பொடு்கள் ஆமணககுழு அறிவிபபு
ச்தஹிவகள, ைல்கிஸ்கெ                              
விகெட நிரு்பர்

 
ேபாட்டில் எதிர்வரும் 03 மபா்தஙை-

ளுககு மின்துண்டிபபு கமறசைபாள-
வ்தறைபான அவசி்யமில்கலச்யன 
ச்பபாதுப்ப்யன்்பபாடுைள ஆகைக-
குழு கேறறு ச்தரிவித்தது.

அ்தறைகம்ய, குறுகி்ய ைபாலப்பகுதிககு 
்தனி்யபார் நிறுவனஙைள ்தனி்யபான சஜனகரட் -

டர்ைள இருந்தபால் அவறறினூடபாை 
மின் உற்பததிக்ய ச்பறறுசைபாளள 
முடியுசமன்றும், முடிந்தளவுககு 
இ்தறகு ஒததுகழபபு வழஙகுமபாறும் 
ச்பபாதுப ்ப்யன்்பபாடுைள ஆகைககு-
ழுவின் ்தகலவர் ஜனகை ரதேபா்யகை 
ச்தரிவித்தபார்.

கேறறு ேகடச்பற்ற ஊடைவி்யலபா-
ளர் ெநதிபபிகலக்ய அவர் இ்தகனக 
குறிபபிட்டபார். அதுச்தபாடர்பில் அவர்

நபாடடில் எதிர்வரும் 03 ைபாதஙெளுக்கு
மின் துணடிபபுக்ெபான அவசியமில்மல

பவற்று பபொத்தலுககு ரூ.10 மீை வழங்கல்
ஷம்ஸ் ்பபாஹிம்  

ெ.ச்தபா.ெ ஊடபாை சூழலுககு ்பபா்தைமற்ற 
முக்றயில் குடிநீர் க்பபாத்தல்ைகள விநிக்யபா -
கிகை இருப்ப்தபாைவும் சவறறுப க்பபாத்தல்-
ைகள திருபபி வழஙகினபால் 10 ரூ்பபா ்பைம் 
வழஙை உளள்தபாைவும் வர்த்தை அகமச்ெர் ்பநதுல குைவர்த்தன ச்தரி -
வித்தபார்.  ெைல அரெ நிறுவனஙைளிலும் ெ.ச்தபா.ெ குடிநீர் க்பபாத்தல்ைகள 
அறிமுைம் செய்ய திட்டமிட்டுளள்தபாைவும் இந்தத திட்டததினூடபாை 
சவறறு குடிநீர் க்பபாத்தல்ைளினபால் சூழலுககு ஏற்படும் ்பபாதிபபு 
குக்றகைப்படுசமன்றும் அகமச்ெர் சுட்டிகைபாட்டினபார்.  

ச.கதபா.ச ஊடபாெ குடிநீர்   
க்பாத்தல் திடடம் அறிமுெம்  

எவ்விதைொன இம்டயூறு்கள், த்டங்கல்்கள் வந்தொலும்

இலஙகையின் ்தமிழ்ப ்பததி-
ரிகையுலகில் ்தகலசி்றந்தவர்-
ைளபாைப க்பபாற்றப்படுகவபாரில் 
ஒருவரும், ெததி்ய ெபாய ்பபா்பபா  
மததி்ய நிகல்ய ஸ்்தபா்பைருமபான 
அமரர் எஸ்.டி. சிவேபா்யைததின்  
நூ்றபாவது பி்றந்த ேபாள இன்்றபாகும்.   எஸ்.டி. 
சிவேபா்யைம் நூற்றபாண்டு நிைழ்வுைளின் 
முன்கனபாடி்யபாை எஸ்.டி.சிவேபா்யைம் 

அைரர் எஸ்.டி. சிவநபாயெம்
நிமனவு முத்திமர
இன்று கவளியீடு
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ஷம்ஸ் ்பபாஹிம்

எந்த வி்தததில் வந்தபாலும் 
ைருதது சவளியிடும் சு்தநதிரத -
துககு அழுத்தகமபா ்தகடக்யபா 
க்பபாடும் மு்யறசிககு அரெபாங -
ைம் இடமளிகைபாது. 

எந்த வி்தததிலும் இவவபா்றபான 
விட்யஙைகள அரெபாஙைம் ஊக -
குவிகைகவபா ேடந்தக்த மக்றக-
ைகவபா மு்யலபாச்தன அகமச்ெரகவ 
க்பச்ெபாளர் அகமச்ெர் டளஸ் அழைப -
ச்பரும ச்தரிவித்தபார்.  

சிகரஷட ஊடைவி்யலபாளர் ெமுதித -

்தவின் வீட்டின் மீது  ேடத்தப்பட்ட 
்தபாககு்தல் ச்தபாடர்பில்  ்பல கைபாைங -
ைளில் துரி்த விெபாரகை முன்சன -

டுகைப்படுவதுடன் சில ்தரபபினர் 
குறியீட்டபாை குற்றச்ெபாட்டுைகள 
முன்கவப்ப்தபாை ச்தரிவித்த அகமச்-
ெர்,  ச்பபாலிஸ் விெபாரகைைள மூலம் 
குற்றவபாளிைகள சவளிப்படுத்த 
்தவறும் ்பட்ெததில் அந்த ச்பபாறுபபு 
அரசின் மீக்த வருசமன்றும் குறிப-

பிட்டபார்.
அகமச்ெரகவ முடிவுைகள அறிவிக-

கும் ஊடை மபாேபாட்டில் சிகரஷட ஊட-
ைவி்யலபாளர் ெமுதித்தவின் வீட்டின் மீது  
ேடத்தப்பட்ட ்தபாககு்தகல வன்கம்யபாை 
ைண்டிககிக்றபாம். முற்றபாை நிரபாைரிககி -
க்றபாம்.

ஊடகவியலாளர் சமுதித்தவின் 
வீடு ்தாககப்படடமைமய அரசு 
வன்மையாக கண்டிப்ப்தாக
ஊடகததுமை  அமைசசர் 

டளஸ் அழகப்்பருை ்்தரிவிபபு 

ததரதல் முறை ததாடரபில் 

சுகாதார அமைச்சருடனான பேசம்சயடுத்து



உக்ரைன் எல்லையில குவிக்கப்-
பட்டிருககும் ப்ையினரில சிலை்ரை 
வாபஸ் பபற்றதா்க ரைஷ்ா அறிவித்-
துள்ளது. பாரி் அ்ளவிலைான பபார் 
ஒத்தி்்க்கள பதாைர்ந்து இைம்பபறறு 
வருகின்்றபபாதும் சிலை பிரிவு்கள தமது 
மு்காமுககு திரும்பி இருப்பதா்க பாது-
்காப்பு அ்மச்சு குறிப்பிட்டுள்ளது.   

எனினும் வாபஸ் பப்றப்பட்ை 
எண்ணிக்்க கூ்றப்பைாதபதாடு இது 
தறபபா்த்   பதற்றத்்த தணிககும் 
என்று உறுதி பெய்ப்பைவில்லை.   

உக்ரைன் எல்லைககு அருகில 
100,000ககு அதி்கமான துருப்பு-
்க்்ள குவித்திருந்தபபாதும் உக்ரைன் 
மீது தாககுதல பதாடுககும் திட்ைம் 
இல்லை என்று ரைஷ்ா பதாைர்ந்து 
மறுத்து வருகி்றது.   

உக்ரைன் எல்லை மாவட்ைங்களில 
பபார் ஒத்தி்்கயில ஈடுபட்டிருந்த 
துருப்பினரில சிலைர் வாபஸ் பப்றப்-
பட்டுள்ளனர் என்று ரைஷ் பாது்காப்பு 
அ்மச்சு பவளி்ட்ை பெயதிக 
குறிப்பு ஒன்றில கூ்றப்பட்டுள்ளது.   

'பபார் ஒத்தி்்க்கள உட்பை பலை 
பயிறசி்களும் திட்ைமிைப்பட்ைவாறு 
நைத்தப்பட்ைன' என்று பாது்காப்பு 
அ்மச்சின் பபச்ொ்ளர் இப்கார் ப்கான-
பென்ப்காவ் பதரிவித்தார். வரும் பபப்-
ரைவரி 20 ஆம் தி்கதி முடிவ்ை்வுள்ள 
ரைஷ்ா மறறும் பபலைாரைஸ் இ்ையி-
லைான பாரி் கூட்டு பபார் பயிறசி 
பபான்்ற சிலை ஒத்தி்்க்கள பதாைர்ந்து 
இைம்பபறறு வருகின்்றன.   

'பமறகுலைகின் பிரைொரைங்கள பதால-
வியுற்ற தினமா்க 2022 பபப்ரைவரி 
15 வரைலைாறறில இைம்பபறும். ஒரு 
சூடு கூை நைத்தப்பைாமல அவர்்கள 
அவமானப்படுத்தப்பட்டு அழிக்கப்-
பட்டுள்ளார்்கள' என்று ரைஷ் பவளி-
யு்றவு அ்மச்சின் பபச்ொ்ளர் மரி்ா 
ெ்கபரைாவா பதரிவித்துள்ளார்.   

எனினும் பதற்ற சூழ்லை தணிப்-
பதற்கான இரைாஜதந்திரை மு்றசி்கள 

பநறறும் நீடித்தது. பஜர்மனி ொன்ெ-
லைர் ஒபலைப் ஸ்ப்காலஸ், பநறறு ரைஷ் 
ஜனாதிபதி வி்ளாடிமிர் புட்டி்ன ெந்-
தித்து பபச்சுவார்த்்த நைத்தினார்.   

 இபதபவ்்ள பபப்ரைவரி 16ஆம் 
தி்கதி ரைஷ்ா உக்ரைன் மீது ப்ை-
ப்டுக்க வாயப்புள்ளது என்று சிலை 
பமற்கத்தி் ஊை்கங்கள பெயதி 
பவளியிட்டு வரும் சூழலில, அந்த 
நா்ளன்று உக்ரைன் மக்கள ஒறறு்மயு-
ைன், பதசி் ப்காடி்் ஏறறி, பதசி் 
கீதத்்தப் பாை பவண்டும் என்றும் 
அந்நாட்டு ஜனாதிபதி பவாபலைாடி-
மிர் பஜலைன்ஸ்கி ப்காரிக்்க விடுத்-
துள்ளார் என்று பரைாயட்ைர்ஸ் பெயதி 
மு்க்ம பதரிவிககி்றது.  

''பமற்கத்தி் ஊை்கங்கள பவளி-
யிட்டுள்ள பெயதி்் உக்ரைன்   ஜனா-
திபதி உறுதிபெய்வில்லை; அந்தச் 
பெயதி்கள குறித்து ெந்பத்கம் பவளி-
யிடும் பநாககிபலைப் பவாபலைாடிமிர் 
பஜலைன்ஸ்கி இவ்வாறு மக்களிைம் 
ப்காரியுள்ளார்,'' என்று அந்நாட்டு அதி-
்காரி்கள பதரிவிககின்்றனர்.

்கட்ைா் தடுப்பூசிககு எதிரைான 
ஆர்ப்பாட்ைங்க்்ள முைககுவ-
தற்கா்க ்கனைா வரைலைாறறில முதல 
மு்்ற்ா்க அவெரை்காலை நைவடிக-
்்க்் அந்நாட்டு பிரைதமர் ஜஸ்டின் 
ட்ரூபைா அறிவித்துள்ளார்.

இந்த நைவடிக்்க ்காலைவ்ரை்்்ற 
ப்காண்ைது என்றும் நி்ா்மானது 
மறறும் ெரி்ான அ்ளவில இருககும் 
என்றும் ட்ரூபைா பதரிவித்துள்ளார். 
இதில இரைாணுவம் ப்ன்படுத்தப்-
பை மாட்ைாது என்றும் அவர் உறுதி 
அளித்துள்ளார். 

ஆர்ப்பாட்ைங்களுைன் பதாைர்பு -
பட்ைவர்்களின் தனிப்பட்ை வஙகிக 
்கணக்்க முைக்க நீதிமன்்ற உத்தரைவு 
பத்வ இல்லை என்று அவர் கூறி -
யுள்ளார். 

பபாரைாட்ைக்காரைர்்க்்ள சி்்றயில 
அ்ைக்கவும் அவர்்களுககு அபரைா-
தம் விதிக்கவும், நாட்டின் முககி -்
மான உட்்கட்ை்மப்பு்க்்ள பாது-
்காக்கவும் பபாலிஸாருககு கூடுதல 
அதி்காரைம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

்கனைா த்லைந்கரில நூறறுக்க -
ணக்கான ஆர்ப்பாட்ைக்காரைர்்கள 
பதாைர்ந்தும் நி்லைப்காண்டுள்ள-
னர்.  

அபமரிக்க மறறும் ்கனைா 
எல்லை்் ்கைககும் பலைாரி ஓட்-
டுநர்்கள ்கட்ைா்ம் தடுப்பூசி பப்ற 
பவண்டும் அலலைது அவர்்கள திரும் -
பும்பபாது தனி்மப்படுத்தலுககு 
உட்படுத்தப்படுவார்்கள என்்ற புதி் 
விதி்் அடுத்பத பலைாரி ஓட்டுநர்-
்கள இரைண்டு வாரைங்களுககு பமலைா்க 
ஆர்ப்பாட்ைம் நைத்தி வருகின்்றனர்.  

்கனைாவில 1988இல நி்்றபவற-
்றப்பட்ை அவெரைநி்லை ெட்ைத்்த 
அமலபடுத்த ்கடினமான ெட்ை 
த்ை்க்்ள ்கைக்க பவண்டும். 
இச்ெட்ைம், '்கனைா மக்களின் 
வாழக்்க, உைலநலைன் அலலைது 
பாது்காப்பு ஆகி்வறறுககுக ்கடும் 
ஆபத்்த ஏறபடுத்தும் வ்்கயிலைான் 
அவெரை மறறும் பநருக்கடி்ான சூழ-
நி்லை்களிலை' மட்டுபம ப்ன்படுத்த 
முடியும். ெட்ை ரீதி்ான பபாரைாட்-
ைங்கள அவெரைநி்லை்் அமலப-
டுத்த தகுதி பப்றாது.

்கனைாவின் நீதி அ்மச்ெர் 
பைவிட் லைாபமட்டி திங்களகிழ்ம 
பபசு்்கயில, அவெரைநி்லை்் பிரை-
்கைனப்படுத்துவதற்கான நிபந்த்ன-
்கள இச்சூழலில பூர்த்தி்்ைவதா்க 
வாதிட்ைார்.
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உக்ரைன் எல்லையில இருந்து
ரைஷ்ய ப்ையினர் சிலைர் வாபஸ்

பாகிஸ்தானில பபரும் பரைபரைப்்ப 
ஏறபடுத்தி, அந்நாட்டில 'ப்கௌரைவக 
ப்கா்லை' பதாைர்பில ெட்ைம் இ்ற்ற 
்காரைணமான ெமூ்க ஊை்க நட்ெத்தி-
ரைம் ்கன்தீல பபலைாக ப்கா்லையில 
அவரைது ெப்காதரை்ரை பாகிஸ்தான் 
பமன்மு்்றயீட்டு நீதிமன்்றம் ஒன்று 
விடுவித்துள்ளது. 

2016ஆம் ஆண்டு இைம்-
பபற்ற இந்த ப்கா்லையில அந்தப் 
பபண்ணின் ெப்காதரைர் முஹமது வசீம் 
குற்றவாளி்ா்க நிரூபிக்கப்பட்டு ஆயுள 
தண்ை்ன விதிக்கப்பட்ைது. இதறகு 
எதிரைா்க அவர் பமன்மு்்றயீடு பெயதார்.   

இந்நி்லையில இந்தக குற்றச்ொட்டில 
இருந்து அவர் முழு்ம்ா்க விடுவிக-
்கப்படுவதா்க கிழககு ந்கரைான முலதா-
னில உள்ள நீதிமன்்றம் ஒன்று ்கைந்த 
திங்கட்கிழ்ம தீர்ப்பு அளித்துள்ளது.  

அவருககு மன்னிப்பு அளிப்பதா்க 

அவரைது தாய நீதிமன்்றத்திறகு அறிக்்க 
ெமர்ப்பித்திருப்பதா்க அவரைது வழக்கறி-
ஞர் பதரிவித்துள்ளார். இந்த அறிக்்க 
அடிப்ப்ையிபலைப் நீதிமன்்றம் 
அவ்ரை விடுவித்ததா என்பது உறுதி 
பெய்ப்பைவில்லை.  

ெமூ்க ஊை்க பெ்றபாடு்கள ்காரைண-
மா்க 26 வ்தான தனது ெப்காதரி்் 
்கழுத்து பநரித்துக ப்கான்்றதா்க வசீம் 
ஒப்புகப்காண்ைார்.

இந்பதாபனசி்ாவின் விடுதிப் 
பாைொ்லை ஒன்றில 13 மாணவி்க்்ள 
்கறபழித்த குற்றச்ொட்டில அந்தப் பாை-
ொ்லையின் உரி்ம்ா்ளருககு ஆயுள 
தண்ை்ன விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

பஹரி விரைவான் என்்ற அந்த நபர் 
11 மறறும் 16 வ்துககு இ்ைப்பட்ை 
சிறுமி்கள மீது பாலி்ல துஷபிரைப்ா்கத்-
தில ஈடுபட்ை ெம்பவம் ்கைந்த ஆண்டு 
இந்பதாபனசி்ாவில பபரும் பரைப-
ரைப்்ப ஏறபடுத்தி்து. 

ெம் ஆசிரி்ருமான விரைவான் 2016 
பதாைக்கம் பபண்்க்்ள ்கறபழித்திருப்-
பபதாடு அதில எட்டுப் பபர் ்கர்ப்பமுற-
றுள்ளனர். அவர்்கள ஒன்பது குழந்்த-
்க்்ள பபறறுள்ளனர்.  

இந்நி்லையில அவருககு மரைண 
தண்ை்ன விதிககும்படி வழககுத் 
பதாடுநர்்கள வலியுறுத்தினர். 

எனினும் பண்டுங மாவட்ை நீதிமன்-

்றத்தில பநறறு வழங்கப்பட்ை தீர்ப்பில 
36 வ்தான அந்த ஆசிரி்ருககு ஆயுள 
தண்ை்ன விதிக்கப்பட்ைது.

தனது ம்கள ்கர்ப்பமுறறிருப்ப்த 
பபாறப்றார்்கள ்கண்ைறிந்த்த 
அடுத்பத பலை ஆண்டு்க்ளா்க இைம்-
பபறறு வரும் இந்த பாலி்ல துஷபிரை-
ப்ா்கம் ்கைந்த ஆண்டு பவளியுலைகுககு 
அம்பலைமானது.

13 மாணவிகள் கற்பழிப்பு:  
ஆசிரியருக்கு ஆயுள் சிறை

சககாதரிறயக் ககானைவறை  
விடுவிததது ்பாக். நீதிமனைம்

கனடாவில் முதல்முறை 
அவசைகால நடவடிக்றக

அல ப்காயதா மறறும் ஐ.எஸ் 
சி்்றக்்கதி்க்்ளத் தலிபான்்கள 
விடுவித்துள்ள்ம பதாைர்பில 
்கவ்லை பதரிவித்துள்ள அபமரிக்க 
மத்தி்க ்கட்ை்்ளத் த்ளபதி்ா்க 
நி்மிக்கப்பைவிருககும் பஜனரைல 
்மகப்கல எரிக குரிலலைா, பவளி-
நாட்டு ப்ங்கரைவாதக குழுக்கள ஆப்-
்கானிஸ்தானில மீ்ள ஒழுங்க்மப்பு 

பபறுவதா்கவும் எச்ெரிக்்க விடுத்-
துள்ளார்.

ஆப்்கானிஸ்தான் எதிர்ப்காண்-
டுள்ள முககி் ெவால்களில அல 
ப்காயதா மறறும்  ஐ.எஸ் அச்சுறுத்த-
லும் அைஙகும்.

அஙகு அவர்்கள மீண்டும் ஒழுங-
்க்மப்பு பபறும் நி்லை ஏறபட் -
டுள்ளது.

அகமரிக்கா எசசரிக்றக

சிறுநீ்ரக ந�ோயிலிருந்து ்ரஜ்ரட்ட ைககமை கோபெோற்றும் ந�ோககில் ஆ்ரம்பிககபெடடுளை 'நில் தியவ்ர' குடிநீர் திட்டத்தின் கீழ் நிர்ைோணிககபெட்ட நீர் சுத்திகரிபபு நிமையம் கைோபவவ 
நதர்தல் பதோகுதியின் ைகுநைவ, பெைநெவ பி்ரநதசத்தில் இ்ரோஜோஙக அமைசசர் சன்்ன ஜயசுை்ன ஆ்ரம்பித்து மவத்த நெோது,..  
 ெ்டம்:- கல்ந�வ தி்னக்ரன் விநச்ட நிருெர்    

ஏ.நஜ.எம். முஸம்மில் அறககட்டமையின், 'கோந்தோ சவிய' ைகளிர் சகதி அமைபபி்னோல் வரு்டோந்தம், குமறந்த வருைோ்னமும்டய குடும்ெஙகமைச நசர்ந்த ெோ்டசோமை ைோணவர்க-
ளுககு அபபியோசக பகோபபிகள ைற்றும் ெோ்டசோமை உெக்ரணஙகள 'கோந்தோ சவிய' அமைபபின் தமைவி பெந்ரோஸோ முஸம்மிலி்னோல் வழஙகி மவககபெட்ட்ன.இதற்கமைய ெோலிஎை 
பயல்வர்்டன் தமிழ் வித்தியோையம், ெதுமை ்ரத்்னெோை வித்தியோையம், மீகெகிவுை வித்தியோையம் ைற்றும் பவலிைம்ட கந்துருநதக முஸ்லிம் வித்தியோையம் ஆகியவற்றில் கல்வி 
ெயிலும் அம்னத்து ைோணவர்களுககும் அபபியோசக பகோபபிகள ைற்றும் ெோ்டசோமை உெக்ரணஙகள வழஙகபெட்ட்ன. 

ஈ்ரோன் இஸ்ைோமியக குடிய்ரசு தூத்ரகத்தின் ஈ்ரோன் கைோசோ்ர நிமையம் ஏற்ெோடு பசயத 
ஈ்ரோன் இஸ்ைோமியப பு்ரடசியின் 43 ஆவது ஆண்டு நிமறவு நிகழ்வு, கருத்த்ரஙகு 
கைோசோ்ர நிமைய நகடநெோர் கூ்டத்தில் �ம்டபெற்றது. கருத்த்ரஙகில் இைஙமக சமூக 
ஆயவோைர் வணகத்துககுரிய பைோ்ரகஸ்நவ விஜித நத்ரர் உம்ரயோற்றுவமதயும் ஈ்ரோன் 
இஸ்ைோமியக குடிய்ரசின் தூதுவர் ெநேம் அஷஜசோநத, அல் முஸ்தெோ ெல்கமைககழ-
கத்தின் ெணிபெோைர் பஜயந்னோைநெடி மிர்ெோப்டமி ைற்றும் கைோசோ்ர நிமைய ெணிபெோ-
ைர் ்டோக்டர் ெஹைோன் நைோசோமி ஆகிநயோம்ர ெ்டத்தில் கோணைோம். 
 ெ்டம் : ருமசக ெோரூக

அநு்ரோதபு்ரம் ைோர்கட �க்ரம், B 7 வீதி குண்டும் குழியுைோக, ைமழ கோைஙகளில் நீர் 
நதஙகி குைம் நெோன்று கோடசி தருகிறது.இத்னோல் பெோது ைககள பெரும் அபசௌகரியங-
களுககு உளைோவதோக பதரிவிககபெடுகிறது.  ெ்டம் திறபெம்ன தி்னக்ரன் நிருெர்

தபால் பபாதிகள் என்ற பபார்வையில் பவைளிநாடுகளிலிருந்து 
பபா்தபபபாருள்; சுஙக அதிகாரிகளால் ்கபபற்றல்
பலைாரைன்ஸ் பெலவநா்்கம்

சுங்கத் தி்ணக்க்ளத்தின் 
பபா்தப்பபாருள ்கட்டுப்பாட் -
டுப்பிரிவு அதி்காரி்கள மூலைம் 
மத்தி் தபால பரிவர்த்த்ன 
நி்லை்த்தில பமறப்காண்ை நை -
வடிக்்க்களில பவளிநாட்டுத் 
தபால பபாதி்களிலிருந்து ஒரு 

பதா்்க பபா்தப்பபாருள ்்கப் -
பற்றப்பட்டுள்ளது. அது பதாைர் -
பில பமலும் பதரி்வருவதாவது;

மத்தி் தபால பரிவர்த்த்ன 
நி்லை்த்தில பமறபடி அதி்காரி -
்கள பமறப்காண்ை நைவடிக்்க -
யின் பபாது பவளிநாடு்களிலிருந்து 
அனுப்பப்பட்டிருந்த 5 பார்ெல -
்கள ெந்பத்கத்திறகிைமா்க இனங 
்காணப்பட்டுள்ளன.

இப்பார்ெல்கள பிரிட்ைன், 
பஜர்மன், ்கனைா ஆகி் நாடு -
்களிலிருந்து ப்காழும்பு மறறும் 
்கம்பஹா பிரைபதெத்்தச் பெர்ந்த 
நபர்்களுககு அனுப்பப்பட்டுள -
்ளது.

பபாலித்தபால்களுைன் குஷரை்க 
்கஞொ 472 கிரைாம் எகைஷி என்்ற 
வ்்க பபா்தப்பபாருள மாத்தி -
்ரை்கள 302 ஆகி்வற்்ற அவர் -

்கள ்கண்டுபிடித்துள்ளனர். இதன் 
ெந்்தப்பபறுமதி சுமார் 9 மிலலி -
்ன் என அந்த அதி்காரி்கள பதரி -
விககின்்றனர்.

பமறபடி பபா்தப்பபாருள 
பார்ெல்கள பமலைதி்க விொரை்ண -
்களுக்கா்க பபாலிஸ் பபா்தப் -
பபாருள ஒழிப்பு பிரிவினரிைம் ஒப் -
ப்ைக்கப்பட்டுள்ளதா்கவும் அந்த 
அதி்காரி்கள பதரிவித்தனர்.(ஸ)



நாட்டில் 100 சத வீதம் ஒமிக்-
ர�ான் ப�வியுள்ளது. 3 தடுப்பூ-
சிகள்ளயும் பபற்றுக் பகாண்ட 
ஒருவர் கூ்ட பகாழும்பு ரதசிய 
ளவத்தியசாளையில் அதிதீவி� 
சிகிசளச பிரிவில் அனுமதிக்கப் -
பட்டுள்ளார். முழுளமயாக தடுப்-
பூசிளயப் பபற்றுக் பகாள்ளாதவர்க-
்ளால் ஒமிக்ர�ான் பதாற்றிலிருந்து 
பாதுகாப்புபபற முடியாது என்று 
பகாழும்பு ரதசிய ளவத்தியசாளை -

யின் அதி தீவி� சிகிசளச பிரிவின் 
விரச்ட ளவத்திய நிபுணர் அன்்டனி 
பமன்டிஸ் பதரிவித்தார்.

சுகாதா� ரமம்பாட்டு பணியகத்-
தில்  திஙகட்கிழளம (14)  நள்ட-
பபற்ற ஊ்டகவியைா்ளர் சந்திப்பில் 
இதளைத் பதரிவித்த அவர் ரமலும் 
பதரிவிக்ளகயில்,

இரு கட்்ட  தடுப்பூசிளயப் 
பபற்றுக் பகாண்டவர்கள 
கூ்ட அதிதீவி� சிகிசளச

(ரைா�ன்ஸ் பசல்வநாயகம்)

ஐக்கிய நாடுகள மனித உரிளம 
ரப�ளவயில் இைஙளகக்கு ஒத்து-
ளழப்பு வழஙகுமாறு ரகாரி பதன்-
ைாபிரிக்காவிற்காை இைஙளக 
உயர்ஸ்தானிகர்  சிறிரசை அம�ரச-
க�  பதன்ைாபிரிக்க நாடுகளி்டம் 
ரவணடுரகாள விடுத்துள்ளார்.

எதிர்வரும் மாதம் நள்டபப-
றவுள்ள ஐ. நா மனித உரிளமப் 
ரப�ளவ அமர்வு பதா்டர்பில் அ�-
சாஙகம் கவைம் பசலுத்திவரும் 
நிளையில் சக வாழ்வு்டன் மக்கள 
முன்ரைற்றமள்டந்துள்ள ஆபிரிக்க 
வைய நாடுகளின் முக்கியத்துவம் 
கருதி மனித உரிளம பதா்டர்பில் 
இைஙளக பபற்றுக்பகாணடுள்ள 
பவற்றிகள சம்பந்தமாக பதன்ைாபி-
ரிக்க நாடுகளின்  அ�ச அதிகாரிகள 
மற்றும் அந்நாடுகளின் பி�திநிதிக-
ளு்டன் பை மட்்ட ரபசசுவார்த்ளத-
கள்ள ந்டத்தியுள்ளார்.

அது பதா்டர்பாக அவர் நமீபியா -

வின் உயர்ஸ்தானிகர் பவயக்ரகா 
ரக நிகிபவட், சிம்பாப்ரவ தூதுவர் 
டி.டி. ஹமட்சிரிபி, மைாவியின் 
உயர்ஸ்தானிகர் ஸ்ப்டல்ைா சி. 
ஹவுயா ந்டாவ் மற்றும் பதன்ைா-
பிரிக்காவிலுள்ள சுவிட்சர்ைாந்தின் 
பபாறுப்பா்ளர் பவர�ானிக் ஹாைர் 
ஆகிரயாள� சந்தித்துள்ளார்.

இச சந்திப்பின்ரபாது அவர் 
பவளித்த�ப்பிைர் முன்பைடுக்-
கும் பபாறிமுளறளய வி்ட ரதசிய 
பபாறிமுளறளய உபரயாகித்து 
ரதசிய சமூக மற்றும் அ�சியல் 
சூழலில் உளநாட்டுப் பி�சசிளை-
கள்ள தீர்ப்பதன் முக்கியத்துவத்ளத 
அவர் ரமற்படி சந்திப்புகளின் 
ரபாது பதளிவுபடுத்தியுள்ளார்.

இைப்பி�சசிளைக்குத் தீர்வு 
காணபதில் பவளித் த�ப்பிைரின் 
தளையீடு இைப்பி�சசிளைகள்ள 
ரமலும் சிக்கைாக்குவதாக அவர் 
இதைரபாது குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அதளைத் தீர்ப்பதற்காை அதி -
கா�மும் விருப்பமும் ஆற்றலும் 

இைஙளக அ�சாஙகத்திற்கு உணடு 
எைவும் ரதளவயற்ற பவளித் 
தளையீடுக்ளால் அ�சாஙகம்  அதன் 
பணிளயச பசயயவி்டாமல் தடுக்-
கப்படுகிறது என்றும் யுத்தத்தின் 
பின்ைர் பாதிக்கப்பட்்ட மக்க-
ளுக்கு நிவா�ணம் வழஙகுவதற்கு 
இைஙளக அ�சாஙகம்  அளைத்து 
ந்டவடிக்ளககள்ளயும் ரமற்பகாண-
டுள்ளதாக அவர் பதரிவித்துள்ளார்.

சர்வரதச த�ப்புக்கள இைஙளக-
யிலுள்ள தமிழ் சமூகத்தின் பி�சசி-
ளைகளில் உணளமயாக அக்களற 
காட்டுமாைால் பாதிக்கப்பட்்ட மக்-
களுக்கு நிவா�ணம் வழஙகும் ந்டவ-
டிக்ளககளில் அ�சாஙகத்திற்கு ஆத -
�வளிக்க ரவணடுபமைவும் அவர் 
குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இைப் பி�சசளைக்காை தீர்ளவக் 
காண அ�சாஙகத்து்டன் இளணந்து 
பணியாற்ற முன்வருமாறு அழுத்-
தம் பி�ரயாகிக்கும் த�ப்புக்கள்ள 
ஊக்குவிப்பது ஐக்கிய 
நாடுகள மனித உரிளம
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 ப்பபரவரி 16 புதன்கிழனை

திதி: --்பவுர்ணமி

ராகுகாலம :  ்பகல் :  12.00  -  01.30வனர
சு்பநேரம : கானல : 09.00  -  10.30வனர
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இன்னறைய சு்பதினமபதாழுனக 
நேரம

 நைஷம  - பவறறி

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - தனம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமைம - - நகா்பம

கன்னி - - முயறசி

துலாம  - ேன்னை

விருச்சிகம - - நினறைவு

தனுசு  - சுகம

ைகரம - - ப்பாறுனை

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - பெலவு

நயாகம: சிததநயாகம

3

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராைச்ெந்திரகுருககள்
(்பாபு ெரைா)

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல153.64 159.49

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல223.85 232.67

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல1.7190 1.7840

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல146.13 150.84

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல265.27 273.66

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல215.03 222.69

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல141.83 147.84

குறிதத
வினல

குறிதத
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 533.10

குவைத் டினொர் 664.02

ஓெொன் ரியொல் 522.07

கட�ொர் ரியொல் 55.20

சவூதி ரியொல் 53.51

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 54.72

நாணய
மாற்று

13 முதல் 17 வனர

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

பெண் ப�ொழில் முயற்சியொளர்களள உருவொக்க 

ப�ன்ொபிரிக்க நொடு்களின ஒத்துளைபளெ
பெற உயர்ஸ�ொனி்கர அமரசே்கர நடவடிகள்க

ே்கல கிரொம சேவ்கர 
பிரிவிலும் Home Shop ஆரம்ெம்

2022ஆம வருடததின் முதலாவது

மஹாபபாை உயர் கல்விப் 
புைளமப்பரிசில் நம்பிக்-
ளகப்பபாறுப்பு நிதியம் 
(திருத்தச) சட்்டமூைத்தில் 
சபாநாயகர் மஹிந்த யாப்பா 
அரபவர்த்தை (14) தைது 
ளகபயாப்பத்ளதயிட்டு சான்-
றுள�ப்படுத்திைார்.

க்டந்த 08ஆம் திகதி 
இந்தச சட்்டமூைம் பா�ாளு-
மன்றத்தில் விவாதத்துக்கு 
எடுத்துக் பகாள்ளப்பட்்டது-
்டன், திருத்தஙகளு்டன் இது நிளற-
ரவற்றப்பட்டிருந்தது.

இதனூ்டாக 1981ஆம் ஆணடு 
66ஆம் இைக்க மஹாபபாை உயர் 

கல்விப் புைளமப்பரிசில் நம்பிக்-
ளகப் பபாறுப்பு நிதியச சட்்டம் 
ைலித் அத்துைத்முதலி 
மஹாபபாை உயர்கல்விப்

நதரதல் முனறை பதாடரபில் 24ஆம திகதி 

ரதர்தல் முளற பதா்டர்பில் சகை கட்-
சிகளு்டனும் ரதர்தல் ஆளணக்குழு 
ரபசசுவார்த்ளத ந்டாத்தவுள்ளது.

அளைத்து கட்சிகளின் பி�திநிதிக-
ளும் இந்தப் ரபசசுவார்த்ளதக்காக 

அளழக்கப்பட்டுள்ளதாகத் பதரிவிக்-
கப்படுகின்றது. இதன்படி எதிர்வரும் 
24ம் திகதி இந்தப் ரபசசுவார்த்ளத 
ந்டாத்தப்படும் எை ரதர்தல் ஆளணக்-
குழு அறிவித்துள்ளது.

அடுத்து வரும் ரதர்தல் எந்த 
முளறயில் ந்டாத்தப்ப்ட ரவணடும் 
என்பது குறித்து கட்சிகளின் பி�திநிதி-
கள தஙக்ளது கருத்துக்கள்ள இதன்-
ரபாது முன்ளவக்கவுள்ளைர்.

ந்பாராட்டங்கள், ஆரப்பாட்டங்கள் 

ரைா�ன்ஸ் பசல்வநாயகம் 

ரவளை நிறுத்தப் ரபா�ாட்்டங -
கள மற்றும் ஆர்ப்பாட்்டஙகள்ள 
பசயரவாருக்பகதி�ாக தாக்குதல்கள 
மற்றும் கணணீர்ப் புளக ரபான்-
றவற்ளற பி�ரயாகிக்க ரவண்டா-
பமை ஜைாதிபதி ரகாட்்டாபய �ாஜ-
பக்ஷ மக்கள பாதுகாப்பு அளமசசர் 
ரியர் எட்மி�ல் ச�த் வீ�ரசக்க�வுக்கு 
அறிவுறுத்தியுள்ளார்.  

எத்தளகய த�ப்பிைருக்கும் அவர் -
களுக்கு விருப்பமாை வளகயில் 
ஆர்ப்பாட்்டஙகள்ள பசயவதற்கு 
இ்டமளிக்குமாறு பதரிவித்துள்ள 
ஜைாதிபதி, அது பதா்டர்பில் மக்கள 
தீர்மாைஙகள்ள எடுப்பார்கள 

என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.  
ஜைாதிபதி ரகாட்்டாபய �ாஜபக் -

ஷவின் தளைளமயில் நள்டபபற்ற 
அளமசச�ளவ கூட்்டத்தின் ரபாரத 
பபாதுமக்கள பாதுகாப்பு அளமசசர் 
ச�த் வீ�ரசக்க�வுக்கு அறிவுறுத்தியுள-
்ளார்.  

ஜைாதிபதியின் தளைளமயில் 
நள்டபபற்ற அளமசச�ளவ கூட் -
்டத்தின்ரபாது அளமசசர் ச�த் 
வீ�ரசக்க�, ஆர்ப்பாட்்டஙகள்ள 
ரமற்பகாளரவார் ரவளைநிறுத்-
தப் ரபா�ாட்்டஙகளில் ஈடுபட்டு 
வருரவார் ஆகிரயாருக்பகதி�ாக 
பபாலிசார் ந்டவடிக்ளக எடுக்க 
ரவணடுபமை பதரிவித்துள -
்ளார். அதற்கு பதிைளிக்கும் 

நடத்துசவொருககு எதிரொ்க  �ொககு�ல்்கள்,
்கண்ணீரபபுள்க பிரசயொகிக்க சவண்டொம்

ஜனாதிபதி அமைச்சர் வீரச்சக்கரவுககு பணிப்புமர  நல்ைாட்சிக் காைத்தில் இறக்கு -
மதி பசயயப்பட்்ட �யில் பபட்டி-
களில் ஏற்பட்்ட பதாழில்நுட்பக் 
ரகா்ளாறுகள்ள நிவர்த்தி பசயது 
அவற்ளற உ்டைடியாக பசயற்-
படுத்துமாறு ஜைாதிபதி ரகாட்-
்டாபய �ாஜபக்ஷ அதிகாரிகளுக்கு 
பணிப்புள� விடுத்துள்ளார்.

ரபாக்குவ�த்து அளமசசு மற்றும் 
வாகை ஒழுஙகுமுளற, பஸ் ரபாக்-
குவ�த்து ரசளவகள மற்றும் �யில் 
பபட்டிகள மற்றும் ரமாட்்டார் கார் 
ளகத்பதாழில் அளமசசு ஆகியவற்-
றின் முன்ரைற்ற மீ்ளாயவுக் கூட் -
்டத்தில் பஙரகற்ற ரபாரத ஜைா-
திபதி இந்த அறிவுறுத்தல்கள்ள 
வழஙகியுள்ளார்.

க்டந்த ஆட்சியில் 160 ஆசைங-
கள்ள உள்ள்டக்கிய �யில் பபட்டி-
கள முன்பதிவு பசயயப்பட்்டை, 
அதில் 120 பபட்டிகள இதுவள� 
இறக்குமதி பசயயப்பட்டுள்ளை. 
அவற்றில் 40 பபட்டிகள தற்ரபாது 
ரசளவயில் ரசர்க்கப்பட்டுள்ளை.

 ரசளவயில் ரசர்க்கப்ப்டாத 
அளைத்துப் பபட்டிகள்ளயும் 
கூடிய விள�வில் பயன்படுத்து-
மாறு ஜைாதிபதி அதிகாரிகளுக்கு 
பணிப்புள� விடுத்துள்ளார்.

பயன்படுத்தக்கூடிய ஆைால் 
ரசளவயில் ஈடுப்டாத பஸ்கள்ள 
சீர்பசயது குறுகிய தூ� ரசளவயில் 
இளணப்பது கி�ாமிய மக் -
களின் ரபாக்குவ�த்து

தரமான ப�ாக்குவரத்து பேவவவை 
முன்னடுக்குமாறு ஜனாதி�தி �ணிப்பு  
�ஸ், ரயில் பேவவகள் குறித்தும் அதிகாரிகளுக்கு விளக்கம்

ைரத தள்பாடம என்றை ந்பாரனவயில்

10 பகாடிபை 50 இலடேம் ்�றுமதிைான 
சிகரடடுகள் இறக்குமதி

ரைா�ன்ஸ் பசல்வநாயகம்

ம�த் த்ளபா்டஙகள இறக்குமதி 
என்ற பபயரில் 10 ரகாடிரய 50 
இைட்சம் ரூபா பபறுமதியாை பவளி-
நாட்டு சிகப�ட்டுகள்ள நாட்டுக்கு 
இறக்குமதி பசயதுள்ள இ�ணடு நபர்-
களுக்கு எதி�ாக நான்கு வரு்ட கடூழிய 
சிளறத் தண்டளை விதித்து பகாழும்பு 
ரமைதிக மாஜிஸ்திர�ட் நீதிமன்றம் 
தீர்ப்பளித்துள்ளது.

வர்த்தகர்கள இருவரும் 420 இைட்-
சம் பவளிநாட்டு சிகப�ட்டுகள்ள 
இவ்வாறு இறக்குமதி பசயதுள்ளதாக 
பதரிவிக்கப்படுகிறது.

நாட்டில் நள்டமுளறயிலுள்ள 

புளகயிளை சட்்டத்துக்கி-
ணஙக குற்றம் சாட்்டப்பட்டு 
நீதிமன்றத்தில் குற்றவாளிக-
்ளாக தீர்ப்பி்டப்பட்டிருந்த ரமற்படி 
இ�ணடு வர்த்தகர்களுக்கும் நான்கு 
வரு்ட கடூழிய சிளறத்தண்டளைளய 
வழஙகி பகாழும்பு ரமைதிக நீதவான் 
துைானி அம�சிஙக தீர்ப்பளித்துள்ளார்.

சிளறத் தண்டளைக்கு ரமைதிகமாக 
குற்றவாளிகள இருவருக்குமாக 50 
ஆயி�ம் ரூபா  தண்டப்பணம் விதித்-
துள்ள நீதவான் தண்டப்பணம் பசலுத்-
தத் தவறிைால் ரமலும் 6 மாத காை 
சிளறத் தண்டளை வழஙகுமாறும் உத்-
த�விட்டுள்ளார்.

இ�ணடு குற்றஙகள சுமத்தப்பட்டுள-

்ளது்டன் முதைாவது குற்றத்திற்காக 
மூன்று வரு்ட கடூழியச சிளறத்தண்ட-
ளையும் அரதரபான்று இ�ண்டாவது 
குற்றத்துக்காக ஒரு வரு்ட கடூழிய 
சிளறத்தண்டளையும் வழஙகப்பட்-
டுள்ளது்டன் ஒருவருக்கு 25,000 ரூபா 
என்ற வீதத்தில் தண்டப் பணத்ளத 
அறவி்ட நீதவான் உத்த�விட்டுள்ளார்.

இச சம்பவம் பதா்டர்பில் உதவி 
சுஙக அத்தியட்சகர் டீ.ஏ.எம்.ஆர்.
சாக� �ணசிஙக நீதிமன்றத்தில் முளறப்-
பாட்ள்ட ரமற்பகாணடிருந்தளம 
குறிப்பி்டத்தக்கது. (ஸ)

ஐககிய ோடுகள் ைனித உரினைப ந்பரனவயில்

குறறவாளிைான வரத்தகரகள் இருவருக்கு
நானகு வருட கடூழிை சிவறத்தணடவன

ஷம்ஸ் பாஹிம்

சகை கி�ாம ரசவகர் 
பிரிவிலும்  பல்பபாருள 
விற்பளை நிளையஙகள்ள 
Home Shop  ஆ�ம்பிக்க 
அளமசச�ளவ அனுமதி 
வழஙகியுள்ளதாக வர்த்தக 
அளமசசர் பந்துை குணவர்த் -
தை பதரிவித்தார்.

அளமசச�ளவ முடிவுகள்ள அறி-
விக்கும் ஊ்டக மாநாட்டில் கருத்துத் 
பதரிவித்த அளமசசர் ரமலும் குறிப் -
பிட்்டதாவது,

கி�ாமிய மட்்டத்திைாை குடும்ப 
அைகுகளில் பதாழில் முயற்சிக-
ளுக்கு ஆர்வம் காட்டும் பபணகள்ள 
அள்டயா்ளம் கணடு, பதாழில் 
முளைவுகளுக்காை வழிகாட்்டல் 
மற்றும் ஆ�ம்ப மூைதைத்ளத வழங -

குவதன் மூைம் 'ஒரு கி�ாமத்-
தில் ஒரு பபண பதாழில் 
முயற்சியா்ளள�' உருவாக் -
கும் ரநாக்கில், பபண 
பதாழில் முயற்சியா்ளர்க-
ளுக்காை சிறிய்ளவிைாை 
பல்பபாருள நிளையங-
கள்ள (Home Shop) ஆ�ம்-
பிக்கும் ரவளைத்திட்்டத் -

துக்காக 2022 ஆம் ஆணடு வ�வு 
பசைவுத்திட்்டத்தின் மூைம் 15,000 
மில்லியன் ரூபா நிதி ஒதுக்கி்டப்பட்-
டுள்ளது.

இத்பதாழில் முயற்சியா்ளர்கள 
வறுளம ஒழிப்பு பதா்டர்பாை பசயை-
ணியின் ஆரைாசளையின் பி�கா�ம்  
பி�ரதச பசயைா்ளர்க்ளால் அள்ட -
யா்ளம் காணப்படுவர். வியாபா� 
நிளையஙகளுக்குத் ரதளவயாை 
உபக�ணஙகள மற்றும் த்ளபா -

்டஙகள அ�சாஙகத்தால் பபற்றுக் 
பகாடுக்கப்படும். விற்பளைக்காை 
பபாருட்கள்ள பைரநாக்குக் கூட்டுற-
வுச சஙகஙகளூ்டாக பபண பதாழில் 
முயற்சியா்ளர்களுக்கு விநிரயாகிப்ப-
தற்கு திட்்டமி்டப்பட்டுள்ளது. 

விரச்ட அ்ளவுரகால்களின் பி�கா -
�ம் பதரிவுபசயயப்படும் குளறந்த 
வருமாைம் பகாண்டவர்களுக்கு 
டிஜிட்்டல் அட்ள்ட மூைம் வழஙகு-
வதற்கு முன்பமாழியப்பட்டுள்ள 
நிவா�ணப் பபாதி ரவளைத்திட்்டத்-
தின் கீழ் 2,000  ரூபா பபறுமதியாை 
உளளுரில் உற்பத்தி பசயயப்படும் 
உணவுப் பபாருட்கள உளளிட்்ட 
ஏளைய அத்தியாவசியப் பபாருட்க-
ள்ளப் பயைாளிகள இப்பல்பபாருள 
நிளையத்தின் ஊ்டாக நியாயமாை 
விளையில் பகாளவைவு 
பசயவதற்கு

�ைஙகரவாத தவடச் ேடடத்துக்கு எதிராக வக்ைழுத்து 
திரடடும் ப�ாராடடம் ்காழும்பில் பநறறு ஆரம்�ம்

சர்வஜை நீதி அளமப்பின் ஏற்பாட்டில் 
பகாழும்பு - ரகாட்ள்ட �யில் நிளையத்துக்க -
ருகில் இந்த ரபா�ாட்்டம் ரநற்று ஆ�ம்பிக்-
கப்பட்்டது. அந்த அளமப்பின் இளணப்-
பா்ளரும், தமிழ் ரதசிய கூட்்டளமப்பின் 
பா�ாளுமன்ற உறுப்பிைருமாை எம்.ஏ.சுமந்-
தி�ன் உளளிட்்ட பைர் இதில் கைந்து பகாண -
்டைர். 

இரதரவள்ள, இன்று (16) காளை யாழ். 
பி�தாை பஸ் நிளையம் முன்பாகவும் பயஙக�-
வாத தள்டச சட்்டத்ளத நீக்கக் ரகாரி ரபா�ாட்-
்டம் முன்பைடுக்கப்ப்டவுள்ளது.

நாடடில் 100 ேத வீதம்
ஒமிக்பரான �ரவியுள்ளது!
விச்சட மைத்திய நிபுணர் அனடனி மைனடிஸ்

ேடடத்வத ே�ாநாைகர
ோனறுவரப்�டுத்தினார

ேகல கடசிகளுடனும் பதரதல்  
ஆவைக்குழு ப�ச்சுவாரத்வத

�ைஙகரவாத தவட ேடடத்துக்கு 
எதிராக நீதிமனறில் மனு   

(ரைா�ன்ஸ் பசல்வநாயகம்) 
  
ப ா � ா ளு மன் ற த் தி ல் 

ச ம ர் ப் பி க் க ப் ப ட் டு ள ்ள 
பயஙக�வாத தள்டசசட்-
்டம் (தற்காலிக திருத்தம்) 
பதா்டர்பாை சட்்டமூைத்-
தில் சிை ச�த்துக்கள அ�சி-
யைளமப்புக்கு மு�ணாைது 
எை தீர்ப்பு வழஙகுமாறு ரகாரி உசச 
நீதிமன்றத்தில் ரநற்று முன்திைம் 
மனுபவான்று தாக்கல் பசயயப்பட்-
டுள்ளது.   

ரமற்படி திருத்த சட்்டமூைத்தில் 
சிை ச�த்துக்கள அ�சியைளமப்புக்கு 
மு�ணாைது எைவும் அவ்வாறு 
அதளை நிளறரவற்ற ரவணடுமா-
ைால் பா�ாளுமன்றத்தில் 2/3 பபரும்-

பான்ளமளய பபறரவண-
டும் மற்றும் சர்வஜை 
வாக்பகடுப்பின் மூைம் 
அதற்காை அஙகீகா�த்ளதப் 
பபற்றுக்பகாள்ள ரவண-
டுபமை நீதிமன்றம் தீர்ப்-
பளிக்க ரவணடும் என்று 
ரமற்படி மனுதா�ர் அந்த 
மனு மூைம் உசச நீதிமன்-

றத்ளத ரகட்டுக்பகாணடுள்ளார்.   
மாற்றுக் பகாளளகக்காை ரகந்தி� 

நிளையத்தின் நிளறரவற்றுப் பணிப்-
பா்ளர் கைாநிதி பாக்கியரசாதி ச�வ-
ணமுத்துவிைால் ரமற்படி மனு உசச 
நீதிமன்றத்தில் ரநற்று தாக்கல்பசய-
யப்பட்டுள்ளது. மனுவில் பி�திவாதி-
யாக சட்்டமா அதிபர் பபயர் குறிப்பி-
்டப்பட்டுள்ளது. (ஸ)   

 Dr. பா. ்சரைணமுத்து தாக்கல்   



editor.tkn@lakehouse.lk

நாட்டில் டெங்கு நநாயாளர்களின் 
எண்ணிக்்கயில் அதி்கரிப்பு ஏற்பட்-
டுளளது. இத்ை சு்காதாரத்து்ை  

தரவு்களும் சுட்டிக்காட்டுகின்ைை. 2019 ஆம் 
ஆண்டின் இறுதிப் ்பகுதியில் நதாறைம் ட்பறறு 
உல்களாவிய ட்பருநடதாறைா்க மாறிய ட்காவிட் 
19 டதாற்ைக ்கட்டுப்்படுத்துவதிலும், தவிரத்துக 
ட்காளவதிலும் ்காட்ெப்்படும் அக்க்ை, முககியத்து-
வம் டெங்கு ்கட்டுப்்பாடு மறறும் தவிரப்பு டதாெர-
பில் அளிக்கப்்பொதுளளை. அதன் வி்ளவா்கநவ 
தறந்பாது டெங்கு தீவிரம்ெநதிருககின்ைது.

நுளம்பு்களால் ்காவிப் ்பரப்்பப்்படும் டெங்்கா-
ைது ்கெநத சில தசாப்தங்்களா்க வருொ வருெம் 
ம்ைக ்காலத்துென் நசரத்து தீவிரம்ெயும் 
ஒரு நநாயா்க உளளது. இது ம்ைநீர உளளிட்ெ 
டதளிநத நீர நதங்கும் இெங்்களில் முட்்ெயிட்டு 
்பல்கிப் ட்பருகும் நுளம்பு்களால் ்பரப்்பப்்படும் 
்வரஸிைால் ஏற்படுத்தப்்படுகின்ைது. 

ட்காவிட் 19 டதாற்ைப் ந்பான்று ்பரவக கூடிய 
ஒரு நநாயல்ல டெங்கு. என்ைாலும் ட்காவிட் 19 
டதாறறு  ந்பான்று டெங்கு நநாய்ககும் ்காய்்சசல் 
பிரதாை அறிகுறியா்க இருககும். அநதநநரம் 
ட்காவிட் 19 டதாற்ை விெவும் உயிரா்பத்து அ்ச -
சுறுத்தல் மிக்கது டெங்கு. அதைால் ஆரம்்ப ்கட்ெத் -
திநலநய மருத்துவ ஆநலாச்ையுென் சிகி்ச்ச 
ட்பறறுக ட்காளவது இன்றிய்மயாததாகும்.

2020 ஆம் ஆண்டின் பின்ைர ்காய்்சசல் என் -
ைதும் ட்பரும்்பாலாைவர்கள ்வத்தியசா்ல -
்களில் சிகி்ச்ச ட்பை்ச டசல்வ்தத் தவிரத்துக 
ட்காளகின்ைைர. ஏடைனில் ்வத்தியசா்லக -
கு்ச டசன்ைால் பி.சி.ஆர அல்லது அன்டிஜன் 
நசாத்ைககு உளளா்க நநரிடும். அதன் மூலம் 
ட்காவிட் 19 டதாறறுககு ட்பாசிட்டிவ் ஆைால் 14 
நாட்்கள தனி்மப்்படுத்தப்்படும் நி்லககு மு்கம் 
ட்காடுக்க நநரிடும் என்று ்பலர எண்ணுகின்ை-
ைர. இன்்ைய நாட்்களில் ்காய்்சசலுககு சிகி்ச்ச 
ட்பை ்வத்தியசா்லககு டசல்லாதிருப்்பநத 
சிைநதடதை சிலர ்கருதுகின்ைைர. ஆைால் இது 
முறறிலும் பி்ையாைதாகும். ்காய்்சசல் அறிகுறி 
டவளியாைதும் ஆரம்்ப ்கட்ெத்திநலநய வி்ரவா -
்கவும நவ்கமா்கவும் சிகி்ச்ச ட்பறறுக ட்காளளத் 
தவைக கூொது. 

பி.சி.ஆர அல்லது அன்டிஜன் நசாத்ை -
்யத் தவிரத்துக ட்காளவதற்கா்க ்வத்தியசா-
்ல்களில் சிகி்ச்ச ட்பறுவ்தத் தவிரத்துக 
ட்காளளும் உ்பாயம் ஆ்பத்து மிக்கது. ்காய்்சச -
லுக்காை ்காரணி டெங்்காயின் உயிரா்பத்து அ்ச -
சுறுத்தலுககுக கூெ மு்கம் ட்காடுக்க நநரிடும். 
நநறறுமுன்திைம் யாழப்்பாணத்தில் ்பாெசா்ல 
மாணவர  ஒருவர டெங்கு நநாயிைால் உயிரிைந-
துளளார. 

ஆைால் டெங்கு நநா்யயும் அதன் உயிரா -
்பத்து அ்சசுறுத்த்லயும் தவிரத்துக ட்காளள 
முடியும். அதறகு ஆரம்்ப ்கட்ெத்திநலநய சிகி்ச்ச 
ட்பறறுக ட்காளவது அவசியம். அநதநநரம், 
ம்ைநீர உளளிட்ெ டதளிநத நீர வீட்டிலும் சுறறு்ச -
சூைலிலும் நதங்்க முடியாத்படி சுறைாெ்ல சுத்த -
மா்கவும் உலர நி்லயிலும் ்வத்துக ட்காளவ-
தில் ஒவ்டவாருவரும் விநேெ ்கவைம் டசலுத்த 
நவண்டும். ட்காவிட் 19 டதாறறின் ்பரவுத்லக 
்கட்டுப்்படுத்துவதறகு அளிக்கப்்படுகின்ை முககியத்-
துவம் டெங்கு நநா்யத் தவிரத்துக ட்காளவதி -
லும் ்கட்டுப்்படுத்திக ட்காளவதிலும் அளிக்கப்்பெ 
நவண்டும் என்்பதுதான் நதசிய டெங்கு ஒழிப்பு 
இயக்கத்திைரின் ்கருத்தாகும்.

இநநாடு ஒரு வளரமு்க நாொ்க இருப்்பதால் 
்்கவிெப்்பட்ெ ரின்்கள, நயா்கட் ்கப்்கள, குரும் -
்்ப்கள, ெயர்கள, உ்ெநத ட்பாருட்்கள மறறும், 
ட்பாலித்தீன் ந்பான்ை நீர நதங்்கக கூடிய ட்பாருட்-
்கள ஒழுங்குமு்ையா்கக ்்கயாளப்்பட்டு மு்கா-
்மத்துவம் டசய்யப்்பொத நி்ல்ம ்காணப்்ப -
டுகின்ைது. இது நுளம்பு்களின் ட்பருக்கத்திறகு 
நல்ல வாய்ப்்பா்க உளளது. அதைால் நுளம்பு 
ட்பரு்கத் து்ணபுரியும் ட்பாருட்்க்ள சுறைாெ-
லில் இருநது முறைா்க அப்புைப்்படுத்தி அழித்து 
விெ நவண்டும். இதற்கா்க ்கெநத ்காலங்்க்ளப் 
ந்பான்று சிரமதாைப் ்பணி்கள முன்டைடுக்கப்்பெ 
நவண்டும். 

அத்நதாடு ்காய்்சசல் என்ைால் அது ட்காவிட் 
19 டதாறைா்கத்தான் இருககும் என்ை எண்ணத்-
்தயும் தவிரத்துக ட்காளள நவண்டும். ்காய்்ச-
சலுக்காை ்காரணி்யக ்கண்ெறிநது மருத்துவ 
ஆநலாச்ையுென் சிகி்ச்ச ட்பறறுக ட்காளளத் 
தவைக கூொது. ஆ்கநவ நுளம்பு்கள ்பரப்பும் 
டெங்கு நநா்யத் தவிரத்துக ட்காளளவும் ்கட்டுப்-
்படுத்திக ட்காளளவும் முன்டை்சசரிக்்கயுெனும் 
விழிப்புணரவுெனும் டசயற்பெ நவண்டியது மக்கள 
முன்்பா்க இருககும் ்பாரிய ட்பாறுப்்பாகும். இத்ை 
உணரநது மக்கள டசயற்படுவார்களாயின் டெங்கு 
நுளம்பு்கள ட்பரு்கநவா, டெங்கு நநாய் அ்சசுறுத்-
தல் ஏற்பெநவா வாய்ப்பு இருக்காது.

35, டி. ஆர. விஜயவரதை மாவத்்த, ட்காழும்பு- - 10

த்பால் ட்பட்டி இலக்கம் : 834
டதா்லந்பசி இலக்கம் : 2429429, 2429272, 2429279

ட்பகஸ் : 2429270, 2429329, விளம்்பர மு்கா்மயாளர : 2429321

குறள் தரும் சிநதனை

4 2022 ட்பப்ரவரி 16 புதன்கிை்ம16–02–2022

ஹிஜ்ரி வருெம் 1443 ரஜப் பி்ை 14
பிலவ வருெம்  மாசி மாதம் 04ம் நாள         புதன்கிை்ம

நேத்திரா த�ாலைக்ாட்சியில் இன்று 
ேவம் நோன்்மதி சிறப்பு ்ைந்துலரயாடல்

ோ்மல் உயன வனத்ல� ்ண்ணும் ்ருத்து்மா்  
பாது்ாத்து வந்� சூழல்நேயன் ராகுல் ந�ரர்

இலங்்்க ரூ்பவாஹினி கூட்டுத்தா்ப-
ைத்தின் தமிழ அ்லவரி்சயாை 
நநத்திரா டதா்லக்காட்சியில் 

ஒவ்டவாரு மாதமும் நநான்மதி திைத்தன்று 
விநசெ ட்பௌத்த ்கலநது்ரயாெல் தமிழடமா-
ழியில் ஒளி்பரப்்பாகி வருகின்ைது. இன்்ைய 
திைம் நவம் நநான்மதி திைம்- ஆகும். புத்த 
்ப்கவான் ஞாைம் ட்பறை பின்ைர, அ்ைத்து 
ட்பௌத்த பிககுமா்ரயும் ஒன்றி்ணத்து முத-
லாவது ம்கா சம்நமளைம் நெத்தப்்பட்ெ்ம இது 
ந்பான்ை நநான்மதி திைத்திலாகும். 

புத்த ்ப்கவானின் பிரதாை சீெர்களா்க சர-
ஜபுத்த மறறும் டமதட்கால்லை ஆகிநயா்ர 
நியமித்த்மயும் இது ந்பான்ை திைத்திலா-
கும். புத்த ்ப்கவான் ட்பௌத்த விழுமியங்்க்ள 
உலகுககு உணரத்திய திைமும் இது ந்பான்ை 
நநான்மதி திைத்திலாகும்.   

தமிழ ந்பசும் மக்களுககு ட்பௌத்த தரமம் 
டதாெர்பாை விளக்கம் ஒன்்ை வைங்கும் 
நநாககிநலநய, இநத நி்கழ்சசி நநரடி ஒளி்பரப்-
்பா்க இெம்ட்பறறு வருகிைது. நநான்மதி திைத்-
தன்று ்கா்ல 9 மணி முதல் 11 மணிவ்ர 
நநரடி ஒளி்பரப்்பா்க நநத்ரா டதா்லக்காட்சி-
யில் இநநி்கழ்சசி இெம்ட்பறறு வருகிைது. சில 
சநதரப்்பங்்களில் அ்வ ்பதிவு டசய்யப்்பட்ெ 
நி்கழ்சசியா்கவும் அ்மகின்ைை.  

2019 நவம்்பர மாதம் 16ம் தி்கதி ஜைாதி-

்பதி நதரதல் டவறறிககுப் பின்ைர ஜைாதி்பதி 
ந்காட்ொ்பய ராஜ்பக்ஷ மறறும் பிரதமர மஹிநத 
ராஜ்பக்ஷ த்ல்மயிலாை அரசாங்்கத்தின் 
கீழ ்பல்நவறு மத நல்லிணக்க டசயல்்பாடு்கள 
நமறட்காளளப்்பட்டு வருகின்ைை. ஓ்கஸ்ட் 5 ஆம் 
தி்கதி இெம்ட்பறை ட்பாதுத்நதரதலில் மாட்பரும் 
டவறறி்ய ்பதிவு டசய்த ஸ்ரீ லங்்கா ட்பாதுஜை 
ட்பரமுை ்பாராளுமன்ைத்தில் 2/3 ட்பரும்்பாண்-
்மயுென் ஆட்சிய்மத்தது. அதன் பின்ைர 

மீளவும் பிரதமரா்க ்பதவிநயறை மஹிநத ராஜ்பக-
ேவின்   நநரடி நிரவா்கத்தின் கீழ புத்த சாசை 
அ்ம்சசு வநதுளள்ம சிைப்்பம்சமாகும்.  

புத்த சாசை,மத விவ்கார மறறும் ்கலாசார 
அலுவல்்கள அ்ம்சசரா்க - பிரதமர மஹிநத 
ராஜ்பக்ஷ ்பதவி வகிககின்ைார. ஒரு மதம் ்பறறி 
ஏ்ைய சமூ்கங்்களுககு அநத சமூ்கங்்களின் 
டமாழி்களில் இலகுந்ெயில் வைங்கும் ந்பாது 
நல்லிணக்கம் ஏற்படுகிைது. நமலும் மதங்்கள 

்பறறிய ்பல சநநத்கங்்களும் முரண்்பாடு்களும் 
நீங்குகின்ைை. நநான்மதி திைத்தின் வரலாறறு்ச 
சிைப்பு, ட்பௌத்த தரமம், ்பஞச சீலம் டதாெர-
்பாை விளக்கம், தியாைம் மறறும் தாைங்்கள 
்பறறிய விளக்கம், புத்த ்ப்கவானின் வாழக-
்்க்ச சரித்திரம் உட்்பெ ்பல விெயங்்கள உளள-
ெங்குகின்ைை. இநத நி்கழ்சசியில் தமிழ ந்பசும் 
ட்பௌத்த பிககு மூலம் ட்பௌத்த தரமம் குறித்த 
விளக்கம் இலகு தமிழில் வைங்்கப்்படுகின்ை்ம 
சிைப்்பம்சமாகும். 

புத்த சாசை, மத விவ்கார மறறும் ்கலாசார 
அலுவல்்கள அ்ம்சசின் ஊெ்க டசயலாள-
ரும் சிநரஷெ ஊெ்கவியலாளருமாை டஜயரஞ-
ஜன் நயா்கராஜ் அ்ம்சசின் சாரபில் ்கலநது 
ட்காண்டு நி்கை்சசி்ய டதாகுத்து வைங்கு-
கின்ை்ம இங்கு குறிப்பிெத்தக்கது. அநத 
வ்்கயில் நவம் நநான்மதி திைமாை இன்றும் 
விநசெ ஒளி்பரப்பு இெம்ட்பறுகிைது.நவம் 
நநான்மதி திைம் ்பறறிய அறிமு்கம், அதன் 
சிைப்பு,ட்பௌத்த தரமம், புத்த ்ப்கவானின் ந்பாத-
்ை்கள மறறும் வரலாறு டதாெரபில் சிைநத 
விளக்கங்்க்ள முநதலம,மங்்கள எலிய, 
ஸ்ரீநதவ்ராம் வி்கா்ரயின் ட்பாறுப்்பாளர சங்-
்்கககுரிய திருடநல்நவலி ந்பாதி தம்ம அரவ-
ணடி்கள வைங்குவார. இன்்ைய திைம் ்கா்ல 
9 மணி முதல் 10.00 மணி வ்ர இநத 
விநசெ உ்ரயாெல் இெம்ட்பறுகிைது.

"உலகில் நல்ல ஒட்சிச்ை 
உற்பத்தி டசய்யும் இெத்்த 
உலகுககு அறிமு்கம் டசய்து 

அ்த நிரவகிக்க எைககு சநதரப்்பம் கி்ெத்-
த்ம நான் முறபிைவியில் டசய்த புண்-
ணியமாகும். 'நதசிய நாமல் உயை' எைக 
கூைப்்படுவது தூய்்மயாை ஒட்சிச்ை உற-
்பத்தி டசய்யும் ்காொகும். இநதக ்காடு தான் 
எைது வாழக்்க. இநத இயற்்க அன்்ை-
்யப் ்பாது்காக்கநவ நான் பிைவி எடுத்துள-
ளதா்க எண்ணுகிநைன். எைது இறுதி மூ்ச-
்சயும் இநத வைத்திநலநய விடுவதறகு 
கி்ெத்தால் அது எைககுப் ந்பாதும்.   

இவ்வாறு நதசிய நாமல் உயை்வ 37 
வருெ ்காலம் ்பாது்காத்துளள ராகுல் நதரர 
தைது ்கெநத ்கால அனு்பவங்்க்ள வி்பரித்-
தார.   

தைது இைத்துக்கா்க நி்ைநவறை 
நவண்டிய ்கெ்ம்க்ள சரியாை மு்ையில் 
நி்ைநவறறியதால் தான் தறந்பாது நிம்மதி-
யா்க ்காட்டில் ஒரு மரத்தடியில் கூெ மரணிக்க 
முடியுடமை அவர டதரிவித்தார. 'நதசிய நாமல் 
உயை' எைப்்படுவது இைத்தின் உரி்மயாகும். 
ராகுல நதரர நாமல் உயைவுககு வருவதறகு 
முன்ைர அக்காலத்தில் அநத வைத்்த 'நா்க 
மரங்்களின் ்காடு' எைக கூறிைார்கள. யாருக-
கும் அநதக ்காட்டின் அரு்ம டதரிநதிருக்க-
வில்்ல. ஒரு சரித்திரத்்தநய மூடி ம்ைத்-
திருநத அநதக ்காட்்ெ அநந்கமாநைார 
சாதாரண நா்கமரக ்காடு என்று மாத்திரநம 
எண்ணியிருநதார்கள.   

உலகில் மி்கவும் அருகி வரும் இளஞசிவப்பு 
்பளிங்குப் ்படுக்்க்ய அநதக ்காலத்தில் பிர-
நதசவாசி்கள 'உப்புக ்கல்' என்நை குறிப்பிட்ொர-
்கள. இது்பறறிய உல்கத்தின் ்கவைம் ராகுல 
நதரர அங்கு டசன்ைதன் பின்ைநர ஏற்பட்ெது. 
அது சாதாரணமா்க நெநத ஒன்ைல்ல. அநநெவ-
டிக்்க்களின் ந்பாது ராகுல நதரர மி்கவும் அவ-
மதிப்புககும் குறை்சசாட்டு்களுககும் உளளா்க 
நநரிட்ெது. அ்சசுறுத்தல் மிரட்ெல்்களுககு உள-
ளாைார.   

ஆைால் அ்வ எவறைாலும் ராகுல நதர்ர 
அ்சக்க முடியாமல் ந்பாைது. பிைப்பிநலநய 
மி்கவும் டமலிநத உெ்லக ட்காண்ெ ராகுல 
நதரர, நாமல் உயை்வப் ்பாது்காக்க அசு-
ரர்கநளாடு நமாதிைார. இறுதியில் அவர்கள 
இவரின் ்காலடியில் மண்டியிட்ொர்கள.   

"அன்றிலிருநது ்காெழிப்்பவர்களுககு 
என்்ை பிடிக்காமல் ந்பாைது. மரம் டவட்டு்ப-
வர்க்ள சநதித்தால் முதலில் அவர்களுககு 
நல்ல விதமா்க எடுத்து்ச டசால்நவன். அநந-
்கமாநைார நான் கூறுவ்த ந்கட்டு திரும்-
பி்ச டசன்று விடுவார்கள. ஆைால் ஒரு நாள 
நல்ல நவ்லடயான்று நெநதது. ஒரு குழுவி-
ைர மரம் டவட்டுவதற்கா்க ்காட்டிறகு வநதார-
்கள. நான் மரத்்த டவட்ெ நவண்ொம் என்று 
கூறிநைன். ஆைால் அவர்கள ந்கட்்கவில்்ல. 
என்னுென் விவாதிக்கத் டதாெங்கிைார்கள.   

என்்ை ்பயமுறுத்தப் ்பாரத்தார்கள. நான் 
்பயப்்பெவில்்ல. ஒரு மரத்தில் கூெ ்்க்ய 
்வக்க விெவில்்ல. அநத அணியில் இருநத 
ஒருவன் என் அருகில் ஆயுதங்்க்ள எடுத்-
துக ட்காண்டு வநது '்காவியு்ெ இல்லாவிட்-
ொல் நான் உங்்க்ள அறுப்ந்பன்' என்று 
கூறிைான். அன்று நான் அவர்களுககு நல்ல 
்பாெம் ஒன்்ை ்கறபித்நதன் ந்பாதும் ந்பாதும் 
என்று கூறுமளவிறகு. நான் அ்ைவ்ரயும் 
்காட்டுமர ்கட்்ெயால் தாககிநைன். இறுதியில் 
'முடியுமாைால் உங்்கள த்லவ்ையும் வர்ச 
டசால்லுங்்கள' என்று கூறிநைன்.   

த்லவன் வரவில்்ல ஆைால் சிஷயன் 
ஒருவ்ை 5000 ரூ்பா்வ ட்காடுத்து 
என்்ை ட்கால்வதற்கா்க அனுப்பியிருநதார. 
்காட்டில் மரங்்க்ள டவட்டுவது அப்்பாவி மக்க-
ளல்ல. வியா்பாரி்கநள டவட்டுகின்ைார்கள".  

்காட்்ெப் ்பாது்காக்க அவர மு்கம்ட்காடுத்த 
அனு்பவங்்க்ள அவ்வாறு வி்பரித்தார.   

நாமல் உயை ்காட்டு விலங்கு்கள நி்ைநத 
வைமாகும். இது விநசெமாை சூைல்டதாகு-
தி்ய ட்காண்ெது. சில மனிதர்களால் அவர 
்பாதிக்கப்்பட்டிருநதாலும் ்காட்டு விலங்கு்களால் 
ஒருந்பாதும் அவர ்பாதிப்்ப்ெயவில்்ல.  

"நான் நாமல் உயைவுககு வநது முதலில் 
அமரநதது ம்லப்்பாம்பு ஒன்றின் முதுகி-
லாகும். நான் நெநது வநத ்க்ளப்பின் ்கார-
ணமா்க நாமல் உயைவில் உளள ்கற்பா்ை 
ஒன்றின் நமல் அமரநநதன். நான் டமத்்த 

ஒன்றின் நமல் அமரநது இருப்்பது ந்பான்று 
உணரநநதன். அத்துென் ஏநதா விலங்கு ஒன்று 
மூ்சசுவிடும் சத்தமும் ந்கட்ெது. எைககு சநநத-
்கம் வநதது. நான் அநத இெத்தில் இருநது 
எழுநது சிறுதடி ஒன்ைால் அநத இெத்்த 
விலககி ்பாரத்நதன். அப்ந்பாதுதான் நான் 
அமரநதிருநதது ஒரு ம்லப் ்பாம்பின் மீது 
என்று ்கண்நென். என்ைால் அநத பிராணிககு 
ஏதும் பிர்சசி்ை ஏற்பெவில்்ல. பிராணியிெ-
மிருநது எைககும் எவ்வித பிர்சசி்ையும் ஏற்ப-
ெவில்்ல. ஆைால் அன்று நான் இரண்டு ்கால் 
மனிதர்களுென் வாழவ்த விெ இநதக ்காட்டில் 
உளள விலங்கு்களுென் வாழவது நல்லது 
எைத் தீரமானித்நதன்".  

இவ்வாறு தான் ்காட்டுககு வநத முதல் நாள 
அனு்பவத்்த எம்மிெம் அவ்வாறு ஞா்ப்கப்்ப-
டுத்திைார அவர. "ஒருநாள மா்லயில் மு்ச-
சக்கரவண்டி ஒன்றில் ந்பாகும் ந்பாது திடீடரை 
்காட்டின் நடுவில் இருநது யா்ை ஒன்று 
்பாய்நதது. யா்ை மு்சசக்கர வண்டி்ய 
மிதித்து துவம்சம் டசய்தது. எைது ஆசிரமம் 
அ்ர கிநலா மீட்ெர தூரத்திநலநய ்காணப்்பட்-
ெது. எவ்வாைாயினும் நான் ஒவ்டவாரு நாளும் 
உணவளிககும் நாய்்கள கூட்ெடமான்று இருந-
தது. அநத நாய்்கள கூட்ெம் எவ்வாறு அநத 
இெத்துககு வநதது என்நை டதரியவில்்ல. 
யா்ை்ய கு்ரத்நத விரட்டியடித்தை.   

நான் இயற்்கயன்்ை்ய ்காப்்பாறறுவது 
ந்பால இயற்்க அன்்ையும் என்்ை ்காப்-
்பாறறுகிைாள எை எண்ணுகிநைன்".   

ராகுல நதரர ்காட்டுயா்ையிெம் இருநது 
அவ்வாநை தப்பிைார. தைது உயி்ரப் 
ந்பால் ்பாது்காத்து வநத நாமல் உயை்வ 
அவர ்்கயளித்துளளார. அது டதாெர்பாை 

அ்ைத்து அ்சயும் அ்சயா டசாத்துக-
்கள அ்ைத்்தயும் ்்கயளித்துளளார. 
அவர மத்திய ்கலாசார நிதியத்திறகு சட்ெபூர-
வமா்க ஒப்்ப்ெத்துளளார. அது எதிர்கால 
்பரம்்ப்ரக்கா்க நாமல் உயை்வ ்பாது்காப்-
்பதற்கா்கவாகும்.   

"எைககு எநத நநரத்திலும் ஒரு மரத்-
தடியில் கூெ மரணிக்க முடியும். எைககு 
டசாத்துக்கள இல்்ல.வங்கிக ்கணககு்கள 
இல்்ல. எைது ்்ப்யயும் கு்ெ்ய-
யும் எடுத்துக ட்காண்டு சுதநதிரமா்க நான் 
டவளிநயை முடியும். தறந்பாது எைககு 
எதுவித ்பாரமும் இல்்ல. ஆரம்்பத்தில் 
இநத பிரநதசத்தில் அநந்கமாநைார நான் 
இநதக ்காட்்ெ ஆககிரமித்தவன் எை எண்-

ணிைார்கள. மூட்்ெ ்கட்டி நசரக்க நவண்டிய 
அவசியம் எைககு ஏற்பெவில்்ல. என்்ை 
அவமாைப்்படுத்தியவர்கள, என் மீது குறைம் 
சுமத்திவர்களிெம் ஒன்்ைக ந்கட்்க விரும்பு-
கின்நைன். உங்்கள இதயத்்த தட்டிப் ்பாருங்-
்கள நீங்்கள இநத நாட்டுககு, கு்ைநத்பட்சம் 
ஊருககு டசய்துளள நச்வ என்ை? அடுத்த-
வர்களின் நச்வ்ய விமரசைம் டசய்வதறகு 
முன்ைர தாங்்கள நச்வ்க்ள டசய்துள-
ளார்களா எை தங்்களிெநம ந்கட்்க நவண்டும். 
பிககுவா்க எைது ்கெ்ம்ய முடிநதளவு 
நமறட்காண்டுளநளன். நாமல் உயை இன்று 
உலட்கங்கும் பிரசித்தம் ட்பறறுளளது.   

இன்று உலகின் ்பல நாடு்களிலிருநதும் 
நாமல் உயை்வ ்காண வருகிைார்கள. 
அன்று நான் ்பல சிரமங்்களுென் இநதக 
்காட்்ெ ்பாது்காத்ததைால் இன்று அது நாட்-
டுககு அநநிய டசலாவணி்ய ட்பறறுத் தரும் 
இெமா்க மாறியுளளது. நான் இல்லாத ்காலத்தி-
லும் நாமல் உயை்வ ்பாரககின்ைவர்களுககு 

எைது நச்வ ஞா்ப்கத்தில் வரும்" என்கிைார 
அவர.   

ராகுல நதரரின் குரல் ்கடிைமாைது. ஆைால் 
பிைரின் துயரத்தில் உதவிபுரியும் மைம் அவ-
ரிெம் ்காணப்்பட்ெது. சிலர அவ்ர திம்புலா-
்கல நதரருககு ஒப்்பாைவர எை கூறுவார்கள. 
"இன்று நான் இன்டைாரு விதத்தில் மகிழ்சசி 
அ்ெகின்நைன். நான் நாமல் உயைவுககு 
ஆரம்்பத்தில் வநத ்காலத்தில் எைககு எதிரா்க 
ஆரப்்பாட்ெங்்க்ள நெத்திய, எைககு எதிரா்க 
மனுக்கள அளித்த, என் மீது அவதூறு கூறி 
்பத்திரி்்க அடித்த சில மனிதர்களின் பிள்ள-
்களுககு நாமல் உயை திட்ெத்தின் கீழ நவ்ல-
வாய்ப்பி்ை ட்பறறுக ட்காடுக்க முடிநதத்த-
யிட்டு நான் மி்கவும் மகிழ்சசி அ்ெகின்நைன்" 

என்று ராகுல் நதரர கூறிைார.   
நாமல் உயை ்பாரம்்பரியமிக்க அவுக-

்கண ,தம்புள்ள, இப்்பன்்கட்டுவ ,்கலாடவவ 
ந்பான்ை இெங்்களுககு மத்தியில் அ்மநதுள-
ளதால் நாமல் உயைவின் ட்பறுமதி நமலும் 
அதி்கரித்துளளது. ராகுல நதரர மு்கா்மத்-
துவத்தில் திை்மயாைவர. அரச நிறுவைம், 
வி்கா்ர மறறும் நவறு நிறுவைங்்க்ள மு்கா-
்மத்துவம் டசய்வது எவ்வாறு என்்பது ்பறறி 
ராகுல நதர்ர எடுத்துக்காட்ொ்க ட்காளளலாம். 
மூன்று தசாப்த ்காலமா்க அவர நதசிய நாமல் 
உயை்வ சரியாை மு்ையில் மு்கா்மத்து-
வம் புரிநது வநதார.   

என்ைால் இநத ்பயணத்்த இவ்வளவு 
வலுவா்க ்கெநது வர இநத நாட்டிலுளள அ்சசு 
மறறும் இலத்திரனியல் ஊெ்கங்்களிெமிருநது 
கி்ெத்த ஒத்து்ைப்ந்ப ்காரணம். திவயிை ்பத்-
திரி்்க ந்பான்று லங்்காதீ்ப, திைமிை, ரிவிர, 
லகபிம உட்்பெ சிங்்கள, ஆங்கில அ்ைத்ப் 
்பத்திரி்்க்களும் எைககு ஒத்து்ைப்பு வைங்-
கிை. இ்சசநதரப்்பத்தில் நான் மி்கவும் ட்கௌர-
வத்துென் அத்ை நி்ைவு கூருகின்நைன். 
சிநரஷெ ்பத்திரி்்க ஆசிரியராை எட்மன்ட் 
ரணசிங்்க உளளிட்ெ அ்ைத்து ஆசிரியர்களுக-
கும் எைது நன்றி்ய டதரிவித்துக ட்காளகின்-
நைன். நான் ்கண்்க்ள மூடுவதறகு முன்ைர 
நாமல் உயைவுக்கா்க மைதில் உளள ஒரு விெ-
யத்்த டசய்ய விரும்புகிநைன். இளஞசிவப்பு 
்பளிங்குப் ்படு்்க்ய ்காண்்பதறகு ந்கபிள 
்கார திட்ெடமான்்ை ஆரம்பிப்்பதாகும். அது 
டவறறி ட்பறைால் நாட்டிறகு நமலும் அநநிய 
டசலாவணி்ய ட்பறறுக ட்காளள முடியும் 
எை நான் எண்ணுகிநைன். ஜைாதி்பதி இது 
குறித்து ்கவைம் டசலுத்துவார எை நான் எண்-
ணுகிநைன்.  

நாட்டில் சுறறுலாத் து்ை்ய நமலும் நமம்-
்படுத்த அது ஒரு ்காரணமா்க அ்மயும். மரங்-
்க்ள நடுவது ந்பான்று ்காடு்க்ள ்பாது்காப்்ப-
தும் இரவு ்ப்கல் புண்ணியத்்த அளிககும் எை 
ட்பௌத்த நூல்்களில் குறிப்பிெப்்பட்டுளளது. 
அநத புண்ணியத்்த டசய்து இன்று நான் 
மகிழ்சசியுென் உளநளன்".   

நாட்டிறகு, உலகிறகு ட்பறுமதிவாய்நத சூைல் 
டதாகுதி ஒன்்ை அறிமு்கம் டசய்து அத்ை 
்பாது்காத்த ராகுல நதரர இன்று அவ்வாறு 
மகிழ்சசி அ்ெகிைார.

தமிழில்:
வீ.ஆர.வயலட்...?

பலத்த எதிர்ப்புகளையும் முறியடிதது, 
பபரும் காப�ானளறை பாதுகாததுளை   
்தனது இலட்சியம் நிளறைவேறி விட்�்தாக 
பபருமி்தம் பகாளகினறைார்

டெங்கு பரவும் ஆபத்தையும் 
மக்கள் மறந்து விெக கூொது!

எவ்வளவுதான் ்வழிமுறைகறள ஆராய்ந்து
ததளிந்து ததரந்ததடுததாலும், தெயல்படும்
த்பாழுது த்வறு்படுகின்ை்வரகள் ்பலர இருப்பர.

எ்ைவ்்கயான் நதறியக ்கண்ணும் வி்ைவ்்கயான்
நவைாகும் மாநதர ்பலர



அதன் முன்்னோடி நிகழ்ோக எஸ்.
டி.சி்நோயகம் ஞோபகோர்தத மு்ததிரைரய 
பபபை்ரி 16-ஆம் திகதியோன இன்று புதுச்-
பெட்டிபதரு ெோய் ம்ததிய நிரைய்ததில் 
ப்ளியிடு்தற்கு இைஙரக மு்ததிரைப 
பணியகம் ஏற்போடு பெய்து ்ருகின்்றது.  

மரையக மககள் முன்னணியின் தரை-
்ரும் போைோளுமன்்ற உறுபபினருமோன ப். 
இைோதோகிருஷ்ணனின் ்ழிகோட்்டலில் மூ்தத 
ப்ததிரிரகயோளர எச்.எச்.விககிைமசிஙக அண்-
ரமயில் ஊ்டக்த துர்ற அரமச்ெர ்டைஸ் 
அைகபபபருமர் அரமச்சில் ெந்தி்தது 
அமைர எஸ்.டி.சி்நோயக்ததின் ஊ்டகபபணி 
மற்றும் ஆன்மீகப பணி என்பன குறி்தது 
நன்கு விளககிக கூறினோர. அரத்த பதோ்டரந்து 
அரமச்ெர, மு்ததிரை ப்ளியிடு்தற்கோன 
பணிபபுரைரய தபோல் மோ அதிபர ைஞ்சி்த 
ஆரியை்தனவுககு எழு்தது மூைம் ் ழஙகினோர.  

 அமைர சி்நோயகம் இ.பதோ.கோவின் ஸ்-
தோபக்த தரை்ர அமைர பெௌமியமூர்ததி 
பதோண்்டமோனின் ்ோழகரக ்ைைோற்று நூல் 
ஒன்ர்ற விரி்ோக எழுதிய்ைோ்ோர. 1966- 
இல் தினபதி, சிந்தோமணி ஆகிய ப்ததிரிரக-
கரள ஆைம்பி்தது அதன் பிைதம ஆசிரியைோக 

பணியோற்றிய்ர. தினகைன் ப்ததிரிரக-
யின் மூைம் தன் ப்ததிரிரகப பணிரய 
ஆைம்பி்தத இ்ர சுதந்திைன், வீை்கெரி, 
சூ்டோமணி ப்ததிரிரககளின் ஆசிரியைோ-
கவும் சுமோர ஐம்பது ்ரு்டம் ஊ்டகப 
பணியோற்றிய்ர. அ்ர பி்றந்து நூறு 
ஆண்டுகள் க்டந்தும் கோ்ததிைமோன 
அ்ைது பர்டபபுககள் நூல் உருபபப-
்றவில்ரை என்பது குறிபபி்ட்ததகக-
தோகும்.  

மரையக எழு்ததோளர மன்்றம் 1963-
ஆம் ஆண்டு உரு்ோக பல்்்று 
ஆ்ைோெரனகரள ்ழஙகிய்தோடு, 
இைஙரகயின் முன்னணி பை எழு்த-
தோளரகள் உரு்ோக கோை்ணமோக இருந்த 
மூ்தத ப்ததிரிரகயோளர அ்ைோ்ோர.   

அன்னோரின் ஞோபகோர்தத மு்ததிரை 
விற்பரன மூைம் கிர்டககும் நிதி 
தற்்போது புதுச்பெட்டி்தபதரு ெோய் 

நிரைய்ததில் நிரமோணிககபபட்டு ்ரும் 
இைோஜ்கோபுை பணிகளுககு பயன்படு்த-
தபப்டவுள்ளரம குறிபபி்ட்ததககது.

பபபை்ரி 16, 1934இல் பி்றந்த பதளி-
்்தரத ்ஜோெப இைஙரகயின் சி்றந்த 
சிறுகரத மற்றும் நோ்ைோசிரியைோக விளஙகு-
கின்்றோர. அ்ர சி்றந்த இைககிய ஆய்்ோளர 
ஆ்ோர. இைஙரகயின் மரையகப பர்டப-
போளிகளில் முககியமோன ஒரு்ைோக இைக-
கிய உைகில் ்போற்்றபபடுகின்்றோர.   

அறுபதுகளில் எழுத்த பதோ்டஙகி எழுபது-
களில் இைககிய உைகில் தனி்தது்ம் மிகுந்த 
பர்டபபோளியோக மைரந்த்ர அ்ர.இைககி-
ய்ததுர்றககோக தனது ்ோழர் அரபபணி்தத 
எழு்ததோளைோக அ்ர புகழபபடுகின்்றோர.   

பதளி்்தரத ்ஜோெப பதுரள மோ்ட்-
்ட்ததின் ஹோலி எை இற்கு அருகில் உள்ள 

ஊ்ோககட்்ட்ரள என்்ற இ்ட்ததில் பி்றந்-
தோர. மூன்று ஆண்டுகள் தமிழநோட்டில் கும்-
ப்கோ்ணம் லிட்டில் பிள்ர உயரநிரைப 
போ்டெோரையில் படி்தது விட்டு மீண்டும் 
இைஙரக திரும்பி பதுரள பென் பீட்்டரஸ் 
கல்லூரியில் கல்விரய்த பதோ்டரந்தோர.   

இ்ர ஆைம்ப்ததில் பதளி்்தரத 
என்னும் ்தோட்்ட்ததில் ஆசிரியைோக 
இருந்த்ர. இதன் கோை்ணமோக்் 
தனது பபயரு்டன் பதளி்்தரதரயயும் 
இர்ண்ததுக பகோண்்டோர. அ்ைது உயிர 
மூச்்ெ இைககியம் ஆகிப ்போனது.   

'கோைஙகள் ெோ்தில்ரை' என்பது 
இ்ருர்டய முககியமோன நோ்ல். 
'நோமிருககும் நோ்்ட' சிறுகரத்த பதோகு-
திககோக இைஙரகயில் ெோகி்ததிய 
விருது பபற்றுள்ளோர. இ்ைது 'குர்ட 
நிழல்' என்்ற நோ்ல் 2010 ஆம் ஆண்-

டுககோன யோழ இைககிய ்ட்்ட்ததின்- 
இைஙரக இைககியப ்பைர் விருரதப 
பபற்றுள்ளது. பதளி்்தரத ்ஜோெப 2013 
ஆம் ஆண்டுககோன விஷணுபுைம் இைககிய 
விருரதப பபற்்றோர. அ்ைது நூல்களில் சிை 
பின்்ருமோறு:   

கோைஙகள் ெோ்தில்ரை (1974, நோ்ல், 
வீை்கெரி ப்ளியீடு), நோமிருககும் நோ்்ட 
(1979, சிறுகரதகள், ர்கர்ற ப்ளியீடு), 
போைோயி (1997, மூன்று குறுநோ்ல்கள், 
துரைவி ப்ளியீடு), மரையக சிறுகரத 

்ைைோறு (2000, துரைவி ப்ளியீடு), 
இருபதோம் நூற்்றோண்டின் ஈழ்தது இத-
ழியலும் இைககியமும் (அச்சில், மூன்-
்றோ்து மனிதன் ப்ளியீடு), குர்ட 
நிழல் (புதினம், 2010), இைககிய்தது-
ர்றககு அபபோல் பதளி்்தரத ்ஜோெப 
அருரமயோன மனிதர, பண்போகப பழ-
குப்ர, பழகு்தற்கு இனிய்ர. சிறு-
கரதயோளர, நோ்ைோசிரியர, விமரெகர, 
இைககிய ஆய்்ோளர. இைஙரகயின் 
மரையகப பர்டபபோளிகளில் முககிய-
மோன ஒரு்ர என்பது மட்டுமன்றி ஏைோ-
ளமோன இைககிய அன்பரகரள தன்்-
ெம் பகோண்டுள்ள்ர அ்ர.   

அறுபதுகளில் இைஙரகயில் ஏற்-
பட்்ட கரை இைககிய அைசியல் மோற்்ற 
கோை்ததில் எழுத்த பதோ்டஙகிய்ர. 
எழுபதுகளில் இைககிய உைகில் தனி்த-
து்ம் மிகுந்த பர்டபபோளியோக மைரந்-
த்ர. இைககிய்ததுர்றரயப பபோறு்த-
த்ரை தனகபகன ஒரு அடிபபர்ட 

இைட்சிய்தரதக பகோண்்ட்ர.   
மரையகம் என்்ற மண்ணுககு, அதன் 

தனி்தது்்ததிற்கு, அந்த உ்ணரவுககு உரு்ம் 
பகோடு்தத்ர பதளி்்தரத ்ஜோெப. ்தோட்-
்ட்தபதோழிலில் சிைம்தது்டன் ்ோழந்து பகோண்-

டிருககும் பதோழிைோளிகளின் ்ோழர் ப்டம் 
பிடி்ததுக கோட்டும் ்ல்ைரம பகோண்்டதோக 
இ்ைது பர்டபபுகள் அரமந்துள்ளன.   

பிைபை எழு்ததோளைோக இருந்தோலும் 
ஏரனய பர்டபபோளரகளின் பர்டபபுகரள 
ப்ளிகபகோ்ணர்திலும் தமது பஙகளிபரப 
்ழஙகி ்ந்துள்ளோர. ்ளரந்து ்ரும் எழு்த-
தோளரகள் முதல், உறுதியோன த்ட்தரதப பதி்த-
துகபகோண்்ட்ரகள் ்ரை அரன்ரையும் 
ப்ளி உைகிற்குக பகோண்டு ்ரு்தற்கு்த 
்தர்யோன அரன்தது்த தக்ல்கரளயும் 
திைட்டிக பகோடு்தத்ர பதளி்்தரத ்ஜோெப.  

இைககிய பெம்மல், கைோபூஷ்ணம், 
அைெ ெோகி்ததிய விருது, ெம்பந்தன் விருது, 
இைககிய விருது, இைோமகிருஷ்ணோ - கமை-
நோயகி தமிழியல் விருது, தமிழியல் வி்தத-
கர பட்்டம், போைதி விருது, மககள் எழு்தது 
்்ந்தன், இைககிய ெோதரனயோளர விருது, 
்ோழநோள் ெோதரனயோளர விருது உட்ப்ட 
ஏைோளமோன விருதுகரள பபற்றுள்ளோர பதளி-
்்தரத ்ஜோெப.  

பி்றந்த நோரள இன்று பகோண்்டோடிக 
பகோண்டிருககும் இைககிய்ோதி பதளி-
்்தரத ்ஜோெப பல்ைோண்டு கோைம் ்தக 
ஆ்ைோககிய்தது்டன் ்ோழ ்்ண்டுபமன 
தினகைனும் ்ோழ்ததுகின்்றது.

மரையக்ததின் மோ்ண்ரகள் பை ஏகக்தது-
்டன் நிரனவு கூருகின்்ற ஓர ஆெோனோக  சுந்-
தைம்பிள்ரள போைசுபைமணியம் திகழகின்-
்றோர. இ்ைோல் பட்ர்ட தீட்்டபபட்்ட பைர 
கல்விமோன்களோக அைெ, தனியோர துர்றக-
ளில் இன்று சி்றந்து விளஙகுகின்்றோரகள். 

போைசுபைமணியம் அ்ரகளோல் மரையக 
கல்வி்ததுர்றககு ஆற்்றபபட்்ட ்ெர் 
அளபபரியது. இ்ருககு அஞ்ெலி பெலு்த-
தும் ்ரகயில் இன்ர்றய நிகழவுகள் 
ஏற்போடு பெய்யபபட்டுள்ளன. 

மரையகக கல்வி ்ளரச்சிககு உறுதுர்ண-
யோக திகழந்த்ரகளுள் போைசுபபிைமணி-
யம் முககியமோன்ைோ்ோர. இ்ர மரையக 
மண்ணுககு பபருரம ்தடி்த தரும் மோ்ண-
்ரகரள உரு்ோககு்தற்கு தமது அயைோத 
உரழபரப ்ழஙகியுள்ளோர. அ்ர எண்-
்ணபபடி்ய அ்ர ்ழிகோட்டி உயர்ததிய 
மோ்ண்ரகள் இன்று பை துர்றகளிலும் 
தமது தி்றரமகரள ப்ளிககோட்டி ்ருகின்-
்றனர. 

இம்மோ்ண்ரகளது பல்துர்ற ்ளரச்சி-
யோனது அ்ர இல்ைோவிடினும் அ்ைது 
பபருரம, உரழபபு,முயற்சி அரன்தரத-
யும்  பர்றெோற்றுகின்்றரம பபருரமககுரிய 
வி்டய்ம ஆகும்.

பண்்டோை்ரள அம்பிடிகந்த தியகையில் 
சுந்தைம்பிள்ரள_ பெல்ைம்மோள் தம்பதியி-
னருககு 1955 ஆம் ஆண்டு ர்கோசி மோதம் 
ஒன்பதோம் திகதி அ்ர மகனோகப பி்றந்தோர. 
அம்பிடிகந்த தமிழ வி்ததியோைய்ததில் ஆைம்-
பக கல்விரய கற்்ற இ்ர, உயரகல்விரய 
பண்்டோை்ரள புனித ்ஜோெப கல்லூரியில் 
கற்்றோர. 

போ்டெோரையில் தமது தி்றரமகரள 
ப்ளிககோட்டிய சி்றந்த மோ்ண்ைோ்த திகழந்-
தோர.  யோழ.பல்கரைககழக்ததில்  ்ணிகவி-
யல் இளஙகரை பட்்டம் பபற்று மரையக 
மண்ணுககு பபருரம ்ெர்ததோர.

போைசுபபிைமணியம் அ்ரகள் தமது பட்-
்டபபடிபரப பதோ்டரும் ்போ்த நண்பரக-
ளு்டன் இர்ணந்து மரையக மோ்ண்ரகளின் 
கல்வி ்ளரச்சிககு பபரிதும் உதவினோர. 
ஒன்பது பிள்ரளகரளக பகோண்்ட குடும்ப்த-

தில் பி்றந்த இ்ர குடும்பப பபோறுப-
புகரள சுமந்து நிர்ற்்ற்றியது்டன் 
தனது க்டரமகரளயும் பெவ்்ன 
பெய்து முடி்ததோர. ர்யோபுரி ெைஸ்-
்தி என்ப்ரை ம்ணம் முடி்தது 
இல்ை்ற ்ோழகரகரயயும் இனிதோ-
க்் ்ோழந்தோர. தனது போரியோரின் 
கல்விப பணிககும் உறுதுர்ணயோ-
க்் பெயற்பட்்டோர.

பண்்டோை்ரள பென்.்தோமஸ் 
கல்லூரியில் இரு ்ரு்ட கோை ஆசிரியர 
பணிரய ்மற்பகோண்்டது்டன் 1982_-1991 
இல் ஹட்்டன் ரஹைன்ஸ் கல்லூரியில் 
ஆசிரியைோக, உப அதிபைோக, க்டரமயோற்றி-
யுள்ளோர. பின்னர ஆசிரிய ஆ்ைோெகைோகவும் 
தமது பணிரய முன்பனடு்ததுச் பென்றுள்-
ளோர.

போைசுபைமணியம் ஊ்ோ மோகோ்ண்ததில் 
ஆசிரியர ெஙகக கிரளகரள உரு்ோககி-
ய்தோடு அதனு்டன் இர்ணந்து பெயல்-
பட்்டதில் பை ப்ற்றிகரளயும் கண்்டோர. 
பதுரளயில் கல்விமோணி கற்ரக பநறி 
ஆைம்பிககபபட்்டது, ஆசிரிய ஆ்ைோெகர 

குர்றபோடு நி்ர்ததி பெய்யபபட்்டது, பது-
ரளயில் வினோ்ததோள் மதிபபீட்டு நிரையம் 
ஆைம்பிககபபட்்டது. இர் அரன்ததும் 
நிகழந்தது இ்ர உரு்ோககிய ஆசிரியர ெங-
கஙகளினோல் விடுககபபட்்ட ்கோரிகரகக-
ளுககு அரமய்் ஆகும்.

போைோளுமன்்ற உறுபபினைோன மர்றந்த 
்்ைோயுதம் அ்ரகளின் உதவியு்டன் பெர்ற-
யில் தமிழப பிரிவுககோன ஆசிரியர ம்ததிய 
நிரைய்தரத  உரு்ோககிய்தோடு, அதன் 
முகோரமயோளைோகவும் பபோறுப்பற்று 
பெயற்பட்்டோர.

மரையக மண்ணின் கல்வி ்ளரச்சிககு 

வி்ததிட்டு பெயற்பட்்டோர என்று 
கூறு்து ெோைப பபோரு்ததம். அது-
மட்டுமன்றி ெமுக ்ெர்களிலும் 
ஈடுபட்டுளளரம குறிபபி்ட்ததககது.

கல்விமோணி கற்ரகபநறியின் 
சி்ைஷ்ட விரிவுரையோளைோக, பட்-

்டபபின் கல்வி டிப்ளோமோ கற்ரக பநறியின் 
இர்ணபபோளைோக இறுதி்ரை பெயற்பட்டு 
ஊ்ோ மோகோ்ண தமிழ கல்வி ெமூக்ததிற்கு 
அரும்பணியோற்றிய ஆெோன் 2019 ஜூரை 
மோதம் 20ஆம் திகதி ெமூக்தரத மீளோ்ததுய-
ரில் விட்டுச் பென்று விட்்டோர . கோைம் உள்-
ள்ரை அ்ைது நோமம் எம்ம்ர ம்ததியில் 
ஒலி்ததுகபகோண்்்ட இருககும்.
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ைமையகத்தின் கல்வித்துமைக்கு 
பெரும் சேமவயாற்றிய
எஸ்.ொைசுபபி்ரைணியம்

அவரகளுக்கான ஞாெகாரத்த நிகழ்வு 
இன்று (16.02.2022) ெதுமை தமிழ் 
ைகளிர ைகாவித்தியாையத்தில் நமைபெறு 
கின்ைது. கல்விைாணி கற்மகபநறி 
(2017/2020) ஆசிரியர ைாணவரகளும் 
கல்விச் ேமூகத்தினரும் இமணந்து
இந்நிகழ்மவ ஏற்ொடு பேய்துளைனர.
இந்நிகழ்வில் நிமனவஞேலி உம்ர,
கவிதாஞேலி நிகழ்வு, ை்ரநடுமக, வறிய 
ைாணவரகளுக்கு கற்ைல் உெக்ரணஙகள 
ெகிரந்தளித்தல் ஆகியனவும்
இைம்பெறுகின்ைன.

இைஙமக ெத்திரிமகத் துமை 
யின் பொன்விழா நாயகனும், 
ேத்திய ோய் ொொ ைத்திய 

நிமைய ஸ்தாெகரும், பதாைரந்து
இருெத்மதந்து வருைஙகள அதன்
தமைவ்ராக பேயற்ெட்டு ோய்
நிமையத்மத வழிநைத்தியவருைான 
அை்ரர எஸ்.டி. சிவநாயகம் அவரகளின் 
நூைாவது ஆண்டு பிைந்த நாள நிகழ்வு-
கமை இவவருைம் சிைபொக நைத்துவ-
தற்கு அவ்ரது ஞாெகாரத்த குழு
ஏற்ொடுகமை பேய்து வருகின்ைது.

பி்ரெை எழுத்தாை்ரான பதளிவத்மத 
ச�ாேப தனது 88 ஆவது பிைந்த 
தினத்மத இன்று பகாண்ைாடுகின்-

ைார. ேந்தனோமி ச�ாேப என்ை
இயற்பெயர பகாண்ை இவர 'பதளிவத்மத 
ச�ாேப' என்ை பெயரில் இைஙமகயில் 
ைாத்தி்ரைன்றி தமிழ் கூறும் உைபகஙகும் 
நன்கு அறியபெட்ை எழுத்தாை்ராவார.

மலையகத்துக்கு தனித்துவ அலையாளம்  
தநத இைக்கியவாதி ததளிவத்லத ஜ�ாசப்

அமரர் எஸ்.டி. சிவநாயகம் நூறாவது பிறநதநாள்
நிகழ்வுகலள சிறப்்ாக நைத்துவதற்கு ஏற்்ாடுகள்

மலையக கல்வித்துலறயில்
விழிப்புணர்லவ ஏற்்டுத்திய
அமரர் ்ாைசுப்பிரமணியம்

உைகதமைாம் ஜ்ாற்றுகிற உயர்நத ஆற்றல்  
ஒப்்ற்ற ஆளுலமயின் வடிவு என்ஜற  
்ைர் புகழும் த்ருலமயிலைக் தகாணை நல்ை  
்ண்ாளன் எஸ்.ரி.எஸ். ்ாலர தவன்ஜறான்  
நிைமுழுதும் ஜநசித்து அன்்ால் நல்ை  
ஜநர்லமயுைன் தசயற்்டை நிமிர்நத ஆசான்  
வளமிகுநத தன்னுலைய எழுத்தால் இநத  
லவயதமைாம் காத்திைஜவ வழிகள் தசயதான்.  
எவருக்கும் அஞசாமல் உணலமதன்லை  
எழுதியதால் த்ரும் புகலை ஈடடிக் தகாணஜைான்  
இவருக்கு நிகஜர யார் என்ஜற ஏத்த  
எப்புகடகும் ஆளாகாதிருநத ஐயன்  
தவறுக்குத் துலணஜ்ாகா தனித்த தன்னின்  
தாளாத நிமிர்வாஜை தனித்து நின்ஜறான்  
நவமாை தன்னுலைய எழுத்தால் மடடும்  
நானிைத்லத ஆணடுத்ரும் புகலைக் தகாணஜைான்  
ஒப்்ற்ற தனியாற்றல் தன்ைால் இநத  
உயர் புகலை ஈடடியவன் ஓர்நது நல்ை  
தப்்ற்ற ஆற்றல்கலள தனிஜய கணடு  
தரணியிஜை அவற்லறதயைாம் மிளிரசதசயஜதான்  
எப்்ற்றும் இல்ைாமல் இயங்கி நின்ஜறான்  
ஏற்றமுற தமிழ்த்தாயக்குப் ்ணிகள் தசயஜதான்  
தவப்புற்ற எதிரிகளும் ஜ்ாற்றும் நல்ை  
வீறாை புைலமயதால் உயர்நது நின்ஜறான்.  
கிைக்கதனில் உதித்ததைால் ஒளிலயத் தநது  
கிளர்நதீைத் தமிைரிைம் உயரச தசயஜதான்  
்ைரும் இவன் எழுத்லதக் கணஜைங்கி நின்று  
்த்திரிலக உைகிற்ஜகார் ்கஜைான் என்று  
தலையதனில் கரங்கூப்பி வணங்கி நின்றார்  
தாழ்்ணிநது அவன்தலைஜய புகழ்நது நின்றார்  
கலைகதளைாம் கற்றுயர்நது கனிநது நின்ற  
காவைனின் நூற்றாணடு கணஜைாம் வாழி!  
மதுலரயிஜை மாநாடு நைநத ஜ்ாது  
மாணபுைஜை என் உலரலயக் ஜகடடுள்வாங்கி  
நிதம் அதனின் த்ருலமதலை ஊரார் காண  
நிமிர்நததழுதி எலை உயர்த்தி லவத்த நாதன்  
இதமுைஜை எலையும் தன் லமநதைாக  
ஏற்றங்கள் தசயஜததான் வாைச தசயஜதான்  
்தமைர்கள் தலை சூடடிப் ்ணிநது நின்ஜறன்  
்ண்ாளன் புகைதலைப் ்ாடி நின்ஜறன்.  
கம்்னுக்கு தகாழும்பில் ஒரு விைாலவச தசயயக்  
காடடியவன் கனிவுைஜை துலணகள் தசயதான்  
தம் த்ரிய புகைதலைக் தகாணடு எங்கள்  
தமிழ் விைாலவ உைகறியச தசயத ஐயன்!  

அம்புவியில் தமிழ் சுலவக்க அவலரப் ஜ்ாை  
ஆர் உள்ளார்? அணுவுக்குள் அணுவாய நின்று  
ததம்்தலைத் தநஜததான் ஜதற்றி லவத்த  
ததயவத்லத எநநாளும் மறக்கப்ஜ்ாஜமா?  
சாயி அவன் திருவடியில் சரிநது நின்று  
சகதமல்ைாம் ஜநசித்த த்ரிஜயான் நல்ை  
்ாயிரமாய எம் தம்லம விளக்கம் தசயது  
்ாதரல்ைாம் புகழ் வளர்க்கத் துலணயாய நின்ஜறான்  
ஆயிரமாய வார்த்லதகலள அடுக்கிைாலும்  
ஐயன் சிவநாயகத்தின் அருலம தன்லை  
வாயிருநது வார்த்லதகளால் தசால்ைப்ஜ்ாஜமா?  
வானிருநது ததயவமதாய வாழ்த்தி நிற்்ான்

கிைக்கதனில் உதித்ததைால்  
ஒளிலயத் தநஜதான்

கம்ெவாரிதி
இைஙமக ப�ய்ராஜ்-...?

நை்ரா�ா ைைரசவந்தன்...?
(லுணுகல நிருபர்)

இன்று 88 ஆவது பிறநத நாள் தகாணைாடும்   
்லைப்்ாளிக்கு இைக்கிய உைகம் வாழ்த்து

ஞா்கார்த்த குழுவின் முயற்சியின் ்ைைாக 
அரசிைால் இன்று நிலைவு முத்திலர தவளியீடு

்துலள தமிழ் மகளிர்
மகாவித்தியாையத்தில் 
இன்று ஞா்கார்த்த நிகழ்வு

நிமனவு முத்திம்ரமய பவளியிடுவதற்கான ெணிபபும்ரப ெத்தி்ரத்தில் அமைச்ேர
ைைஸ் அழகபபெருை மகபயழுத்திட்ை சொது...

எச்.எச். விக்்ரைசிஙக
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இலஞ்ச ஊழல் வழக்கிலிருந்து...
முன்னாள் தலைவர் விமைசே் 
ரூபசிங்க மற்றும் கூட்டுததனா்ததின 
முன்னாள் பணிபபனாளர் நனாய்கம் ேந்ர-
பனாை லிய்ச்க ஆகிய மூவல்ரயுசம 
இவவனாறு விடுவிதது க்கனாழும்பு 
பி்ரதனா் நீதவனான புததி்க சி. ்ரனா்கை 
சநற்று (15) உதத்ரவிட்்னார்.

இநத வழக்கு விேனா்ரலைக்கு 
வநதசபனாது, குறிதத வழக்்கனா்து 
இைஞே ஊழல் விேனா்ரலை ஆலைக்-

குழுவின 3 ஆலையனாளர்்களி்தும் 
எழுததுமூை அனுமதியினறி கதனா -்
்ரபபட்டுள்ளதனா்கவும், அத்னால் மீள 
வழக்குத தனாக்்கல் கேய்யும் நிபநத-
ல்யின கீழ் வழக்ல்க வனாபஸகபற 
அனுமதிக்குமனாறும் இைஞே ஊழல் 
விே்ரலை ஆலைக்குழுவி்ர் நீதி-
மனலறக் ச்கனாரி்ர். இதல்யடுதசத 
இவர்்கள் விடுதலை கேய்யபபட் -்
்ர்.

பொ்ராட்டதமத தற்ாலி்ைா்...
தீர்மனானிததுள்ளதனா்கவும் அவர் 

கதரிவிததுள்ளனார். அதற்கிைங்க 
சவலைநிறுததப சபனா்ரனாட்்ம் இனறு 
16ஆம் தி்கதி ்கனாலை 8 மணி முதல் 
நல்முலறக்கு வரும் வல்கயில் 
தற்்கனாலி்கமனா்க இல் நிறுததபபடுவ -
தனா்க அவர் கதரிவிததனார்.

சு்கனாதனா்ரததுலற கதனாழிற்ேங்கங்க -
ளின நனாடு தழுவிய சவலை நிறுததப 
சபனா்ரனாட்்ம் ்க்நத ஒனபது நனாட்்க-
ளனா்க நீடிததது்ன சநற்று முனதி்ம் 
சு்கனாதனா்ர அலமசேர் க்ககெலிய ்ரம்-
புக்கவல்ைவுக்கும் சவலைநிறுத-
தப சபனா்ரனாட்்ததில் ஈடுபட்டிருநத  
கதனாழிற்ேங்க பி்ரதிநிதி்களுக்குமில்-
யில் விசே் சபசசுவனார்தலத ஒனறு 
நல்கபற்றது.

அதல்யடுதது சநற்லறயதி்ம் 

கூடும் கதனாழிற்ேங்க ேம்சமள்ததின 
நிலறசவற்றுக் குழுக் கூட்்ததில் 
சவலைநிறுததப சபனா்ரனாட்்தலத 
ல்கவிடுவதனா- இல்லையனா எனபது 
கதனா்ர்பில் இறுதி தீர்மனா்ம் எடுக்-
்கபபடும்  எ் ்ரவி குமுசதஸ கதரி-
விததிருநதனார். அதற்கிைங்க சநற்று 
சமற்க்கனாள்ளபபட்் தீர்மனா்த-
துக்கிைங்க இனறு ்கனாலை முதல் 
சவலை நிறுததப சபனா்ரனாட்்தலத 
தற்்கனாலி்கமனா்க ல்கவி்பசபனாவதனா்க 
அவர் சநற்று கதரிவிததனார். எவவனா-
கறனினும் ்க்நத ஒனபது தி்ங்க-
ளனா்க சு்கனாதனா்ரததுலற  கதனாழிற்ேங்கங-
்கள் சமற்க்கனாண  ் சவலைநிறுததப 
சபனா்ரனாட்்ததி்னால் சநனாயனாளர்்கள் 
கபரும் அகேௌ்கரியங்கலள எதிர்சநனாக்-
கியிருநதலம குறிபபி்ததக்்கது.(ஸ)

்சமுதிதத வீடு மீதான தாக்குதல்;...
விேனா்ரலை்கலள முனக்டுதது வரும் 
சிச்ரஷ  ் கபனாலிஸ அதி்கனாரி ஒருவர் 
கதரிவிததனார். ஊ்்கவியைனாளர் ேமு-
திதத ேம்ரவிக்கி்ரமவின இல்ைததிற்்க-
ருகில் உள்ளவர் உட்ப  ் 32 சபரி்ம் 
இவவனாறு வனாக்குமூைம் கபறபபட்-
டுள்ளது.

ேம்பவம் கதனா்ர்பில் கபனாலிஸனா-
்ரனால் (14) க்கஸசபவ நீதவனான நீதிமன-
றததில் ேமர்பபைங்கலள முனலவத-
தசதனாடு கதனாலைசபசி த்ரவு்கலள 
கபற்றுக் க்கனாள்வதற்்கனா  ் அனுமதி-

லயயும் கபற்ற்ர்.
இதற்்கலமய சநற்றும் இது கதனா்ர்-

பனா  ் விேனா்ரலை்கள் நல்கபறுவ-
சதனாடு, விசே  ் பனாது்கனாபபு ்கம்ரனாக்-
்களில் பதிவனாகியுள்ள ்கனாகைனாளி 
்கனாட்சி்கள் பரிசேனாதல்க்குட்படுததப-
படுகினற்.

இநத வி்யம் கதனா்ர்பில் ்கல்-
கிஸே பிரிவுக்கு கபனாறுபபனா  ்சிச்ரஷ் 
கபனாலிஸ அததியட்ே்கரின ்கண்கனாணிப-
பின கீழ் மூனறு கபனாலிஸ குழுக்்கள் 
விேனா்ரலை்கலள முனக்டுததுள்ள .்

மைததிரியின் ைனு மீதான வி்சா்ரமை...
மற்றும் ேமன வீ்ரமன ஆகிசயனார் 
அ்ஙகிய  சமனமுலறயீட்டு சமல் 
நீதிமனற நீதிபதி்கள் குழனாம் முன -
னிலையில் சமற்படி மனு  விேனா்ர-
லைக்கு எடுததுக்க்கனாள்ளபபட்் 
சபனாசத சமற்படி உதத்ரவு பிறபபிக்-
்கபபட்டுள்ளது.

உயிர்தத ஞனாயிறு பயங்க்ரவனாத தனாக் -
குதல் ேம்பவங்களில் ம்ரைமல்ந-
தவர்்களின உறவி்ர்்கள் மற்றும் 

்கனாயமல்நதவர்்கள் தமக்கு நட்் 
ஈடு கபற்றுததருமனாறு க்கனாழும்பு 
மனாவட்் நீதிமனறததில் தனாக்்கல் 
கேய்துள்ள வழக்ல்க கேல்லுபடியற்-
றதனாக்குமனாறும் ே்கை குற்றங்களிலி-
ருநதும் தம்லம விடுவிக்குமனாறும் 
ச்கனாரி முன்னாள் ஜ்னாதிபதி லமத-
திரிபனாை சிறிசே் சமனமுலறயீட்டு 
மனுலவத தனாக்்கல் கேய்திருநதனார்.
(ஸ)

குமைந்த வருைானம் ப்ாண்ட...
பய்னாளி குடும்பங்களுக்கு டிஜிட் -
்ல் அட்ல்லய வழஙகுவதற்கு 
தீர்மனானிததிருபபதனா்க அலமசேர் 
பநதுை குைவர்தத் கதரிவிததனார்.

2022 ஆம் ஆணடு வ்ரவு கேைவுத -
திட்்ததில் முனகமனாழியபபட்் 
விரிவனா் கபனாருளனாதனா்ர அபிவி-
ருததி சதசிய சவலைததிட்்தலத 
நல்முலறபபடுததுவதற்்கனா்க நிதி 
ஒதுக்்கபபட்டுள்ளது. அதன கீழ் 
ஒரு சவலைததிட்்மனா்க வீடு்கலள 
அடிபபல்யனா்கக் க்கனாண் கபனாரு-
ளனாதனா்ரப பனாது்கனாபபு (நிவனா்ரைப 
கபனாதி) சவலைததிட்்ம் அறிமு்கப-
படுததபபட்டுள்ளது.

இவசவலைததிட்்ததின கீழ் 
வனாழ்க்ல்கச கேைவு அதி்கரிபபனால் 
ஏற்பட்டுள்ள அழுததங்கலளக் 
குலறபபதற்்கனா்க ஒவகவனாரு கி்ரனாம 
அலுவைர் பிரிவிலும் குலறநத வரு -
மனா்ம் க்கனாண் 40 குடும்பங்கலள 
விசே்மனா் அளவுச்கனால்்கலளப 
பயனபடுததி இப பி்ரசதே கேயைனா-
ளரின பரிநதுல்ரக்்கலமய கதரிவு 
கேய்ய இருக்கிசறனாம்.

இக்குடும்பங்களுக்கு 2,000 
ரூபனா கபறுமதியனா் கபனாருட்்க -
லளக் க்கனாள்வ்வு கேய்யக் கூடிய 
வல்கயில் பய்னாளி குடும்பங்க-
ளுக்கு டிஜிட்்ல் அட்ல்லய 
வழஙகுவது்ன, அட்ல்லயப 
பயனபடுததி வீடு்கலள அடிபபல -்
யனா்கக் க்கனாண் கபனாருளனாதனா்ர அபி -
விருததி சதசிய சவலைததிட்்த -
தின கீழ் நல்முலறபபடுததபபட்் 
கபண கதனாழில் முயற்சியனாளர்்கலள 
க்கனாண் சிறியளவிைனா் பல்-
கபனாருள் விற்பல் நிலையங்கள் 
மூைமனா்க உள்ளூரில் உற்பததி கேய்-
யபபடும் அததியனாவசிய உைவுப 
கபனாருட்்கள் மற்றும் ஏல்ய நு்கர்-
வுப கபனாருட்்கலளக் க்கனாள்வ்வு 
கேய்வதற்கு வனாய்பபுக் கில்க்கும்.

அதற்்கலமய, இவ சவலைத -
திட்்தலத நல்முலறபபடுததுவ-
தற்குத சதலவயனா் ந்வடிக்ல்க -
்கலள சமற்க்கனாள்வதற்்கனா்க வர்தத்க 
அலமசேர்  ேமர்பபிதத சயனாேல்க்கு 
அலமசே்ரலவ அஙகீ்கனா்ரம் வழஙகி-
யுள்ளது.

EPF,ETF என்ென மிம்க்்ட்டை... 
அவற்றின கபயர்்கள் நீக்்கபபடுகம-
்வும் அவர் அறிவிதததனா்க வர்தத்க 
அலமசேர் பநதுை குைவர்தத் 
கதரிவிததனார்.

்க்நத ஆட்சியிசை ஊழியர் 
சேமைனாப நிதி மற்றும் நம்பிக்ல்க 
நிதி எனப் ்கம்பனி்களனா்க உட்சேர்க்-
்கபட்்தனாசை இநதப பி்ரசசில் 
எழுநதனா்கவும் அதல் கேய்தவர்-
்கசள இனறு அ்ரேனாங்கம் அவற்றில் 
ல்க லவபபதனா்க விமர்சிபபதனா்கவும் 
அலமசேர் சுட்டிக்்கனாட்டி்னார்.

அலமசே்ரலவ முடிவு்கலள அறி-
விக்கும் ஊ்்க மனாநனாட்டில் இது 
கதனா்ர்பனா்க வி்வபபட்்து.

இதற்குப பதிைளிதத அலமசேர், 
02 பில்லியனுக்கும் அதி்கமனா் வரி 
அறவி்பப்க்கூடிய வருமனா்ம் 
கபறும் தனிநபர்்கள் அல்ைது நிறு -
வ்ங்களி்ம் ஒச்ர த்லவயில் 25 
வீத மில்கக் ்கட்்ை வரிலய விதிக்்க 
வ்ரவு - கேைவுத திட்்ததில் பிச்ரரிக் -
்கபபட்்து. அவவனாறனா் 69 நபர்்கள் 

மற்றும் நிறுவ்ங்கள் அல்யனாளம் 
்கனாைபபட்டுள்ள்.

இநத நிலையில் EPF, ETF நிதி-
யங்கலளயும் இதில் உள்ள்க்கி வரி 
அறிவிபப் இருபபதனா்க கபனாய்பபி்ர-
ேனா்ரம் சமற்க்கனாள்ளபபடுகிறது.

இது கதனா்ர்பனா் ேட்்மூைம்  
பனா்ரனாளுமனறததில் ேமர்பபிக்்கப-
பட்டுள்ளது. குழு நிலையில் இது 
கதனா்ர்பனா் திருததம் முனலவக்்கப-
பட்டு இந நிறுவ்ங்கள் அ்கற்றபப-
டுகம் நிதி அலமசேர் அலமசே்ர-
லவயில் உறுதிப் அறிவிததனார்.

்க்நத நல்ைனாட்சியில் ேர்வசதே 
நனாைய நிதியு்ன கேய்து க்கனாண் 
ஒபபநதததின படி  EPF, ETF  எனப-
வற்லற ்கம்பனி்களனா்க உட்சேர்தத். 
இத்னால் தனான இநத குழபப நிலை 
உருவனா்து. மஹிநத ்ரனாஜபக்ஷ ஆட்சி-
யில் வழங்கபபட்் ே்கை நிவனா்ரைங-
்கலளயும் நல்ைனாட்சி நிறுததியது. 
வரிநிவனா்ரைங்கலள இ்ரததுச கேய்த-
கதனறும் அவர் குறிபபிட்்னார்..

அததியாவசியப பொருட்மை...
இருபபசதனாடு ஏல்ய அங்கததவர்-
்களனா்க வர்தத்க அலமசேர், விவேனாய 
அலமசேர், துலறமு்கங்கள்,்கப-
பல்துலற அலமசேர், கூட்டுறவு 
சேலவ்கள், விற்பல் அபிவிருததி 
மற்றும் நு்கர்சவனார் பனாது்கனாபபு இ்ரனா-
ஜனாங்க அலமசேர், அைங்கனா்ர மீன்கள் 
வளர்பபு, நனனீர் மீனபிடி மற்றும் 
இறனால் வளர்பபு, மீனபிடித துலற-
மு்கங்கள், ஆழ்்க்ல் வள்ளங்கள் 
ந்வடிக்ல்க்கள் மற்றும் ்க்லுைவு 
ஏற்றுமதி இ்ரனாஜனாங்க அலமசேர், 
்கனால்நல் வளங்கள், பணலை்கள் 
ஊக்குவிபபு மற்றும் பனால் மற்றும் 
முட்ல் ேனார்நத கதனாழிற்றுலற இ்ரனா-
ஜனாங்க அலமசேர் ஆகிசயனார் நியமிக்-
்கபபட்டுள்ள்ர்.

இசதசவலள அததியனாவசிய உை -
வுபகபனாருட்்கள் மற்றும் ஏற்றுமதி 
முனனுரிலம கதனாழிற்றுலறக்குத 
சதலவயனா் மூைபகபனாருட்்கள் 
மற்றும் கதனாழில் உப்க்ரைங்கள் 
இறக்குமதி கேய்யவும் அலமசே-
்ரலவ ்கவ்ம் கேலுததியுள்ளது.

அததியனாவசிய உைவுபகபனாருட்-
்கள் மற்றும் ஏற்றுமதி முனனுரிலம 
கதனாழிற்றுலறக்குத சதலவயனா் 
மூைபகபனாருட்்கள் மற்றும் கதனாழில் 
உப்க்ரைங்கள் இறக்குமதி கேய்-

வதற்்கனா்க மனாற்று வழிமுலறலயக் 
்கண்றிவதற்்கனா் சதலவ அலமச -
ே்ரலவயனால் ்கவ்ம் கேலுததபபட்-
்து. அதற்்கலமய, அவவனாறனா் 
உப்க்ரைங்கள் நனாட்டிற்கு இறக்்கமதி 
கேய்யும் நனாடு்களு்ன ்கைநதுல்ர-
யனாடுவதற்்கனா்க அலமசே்ரலவ உபகு -
ழுக்்கலள நியமிபபதற்கும் அலமச-
ே்ரலவ இைக்்கம் கதரிவிததுள்ளது.

சீ்க் குடிய்ரசு்ன ்கைநதுல்ரயனாடு -
வதற்்கனா்க கவளிவிவ்கனா்ர அலமசேர் 
தலைலமயில் வர்தத்க அலமசேர்,-
ல்கதகதனாழில் அலமசேர்,கபருந-
சதனாட்்ததுலற அலமசேர் க்கனாண் 
குழு நியமிக்்கபபட்டுள்ளசதனாடு 
ஜபபனான நனாட்டு்ன ்கைநதுல்ரயனாடு-
வதற்்கனா்க கவளிவிவ்கனா்ர அலமசேர், 
சு்கனாதனா்ர அலமசேர்,கவகுே் ஊ்்க 
அலமசேர், மற்றும் கநடுஞேனாலை-
்கள் அலமசே்ர்ஙகிய குழு நியமிக் -
்கபபட்டுள்ளது.

மததிய கிழக்கு அ்ரசு்களு்ன 
்கைநதுல்ரயனாடுவதற்்கனா்க கவளிவி-
வ்கனா்ர அலமசேர்,இலளஞர் விவ்கனா -
்ரங்கள், விலளயனாட்டு மற்றும் அபி -
விருததி ஒருஙகிலைபபு மற்றும் 
்கண்கனாணிபபு அலமசேர் மற்றும் நீதி 
அலமசேர் ஆகிசயனார் நியமிக்்கபபட்-
டுள்ள்ர்.     

்சம்ைாந்துமைக்கு விஜயம்...
ேமூ்க நைததிட்்ததின ஊ்னா்க, ேம்-
மனாநதுலற ஆதனா்ர லவததியேனாலைக்கு 
சுமனார் 3 மில்லியன ரூபனா கபறுமதி-
யனா் மருததுவ உப்க்ரைங்கள் வழங-
்கபபட்டுள்ள்.

 ேம்மனாநதுலற கதனாகுதி பி்ரதம 
அலமபபனாளர் எம்.ஏ ெே்லியின 
அலழபபின சபரில் ேம்மனாநதுலற 
ஆதனா்ர லவததியேனாலைக்கு சநற்று  
(15) விஜயம் சமற்க்கனாண் எதிர்க்்கட்-
சித தலைவர் ேஜித பிச்ரமதனாே, குறிதத 
லவததியேனாலையின லவததிய அத-
தியட்ே்கர் லவததியர் அஸனாத எம். 
ெனிபனா தலைலமயிைனா் அபிவிருத-
திகுழுவி்ரி்ன குறிதத மருததுவ 
உப்க்ரைங்கலள ல்கயளிததனார். 

க்கனாச்ரனா்னா கதனாற்றி்னால் பனாதிப-
புக்குள்ளனா் மக்்களுக்கு சு்கனாதனா்ர 
ரீதியனா்க நிவனா்ரைங்கலள வழஙகும் 

கபனாருட்டு ஐக்கிய மக்்கள் ேக்தியின 
பனா்ரனாளுமனற உறுபபி்ர் குழு மற்றும் 
அலமபபனாளர்்கள், ஐக்கிய மக்்கள் 
ேக்தியின ஆத்ரவனாளர்்கள் இலைநது 
சமற்குறிதத திட்்ததில் முனக -்
டுதது வருகினற்ர்.

இநநி்கழ்வின சபனாது முன்னாள் 
பனா்ரனாளுமனற உறுபபி்ர் ேநதி்ரதனாே 
்கைபபதி, ஐக்கிய மக்்கள் ேக்தியின ேம்-
மனாநதுலற கதனாகுதி பி்ரதம அலமபபனா-
ளர்  எம்.ஏ.ெேன அலி, ்கல்முல் 
கதனாகுதி பி்ரதம அலமபபனாளர் ேட்்த-
த்ரணி எம்.எஸ.ஏ. ்ரஸனாக், அலமப-
பனாளர் ்கயனான தர்்ஷ் மற்றும் உள்ளூ-
்ரனாட்சி மனற உறுபபி்ர்்கள், ஐக்கிய 
மக்்கள் ேக்தி முக்கியஸதர்்கள்,  லவத-
தியர்்கள், லவததியேனாலை உததிசயனா-
்கததர்்கள், ஊழியர்்கள் உள்ளிட்் 
பைர் ்கைநது க்கனாண்்ர்.

அை்ரர் எஸ்.டி. சிவநாய்ம் நிமனவு...
ஞனாப்கனார்தத  முததில்ர  இனறு 16-
ஆம் தி்கதி புதுசகேட்டிகதரு ேனாய் 
மததிய  நிலையததில் கவளியிட்டு 
லவக்்கபபடுகினறது. ஊ்்கததுலற 
அலமசேர் ்க்ளஸ அழ்கபகபரு-
மவின பணிபபுல்ரயின சபரில் 
இைஙல்க முததில்ரப பணிய்கம் 
நில்வு முததில்ரலய கவளியிடு-
கினறது. மலைய்க மக்்கள் முன -்

ணியின தலைவரும் பனா்ரனாளுமனற  
உறுபபி்ருமனா் கவ. இ்ரனாதனாகி-
ருஷைனின வழி்கனாட்்லில் மூதத 
பததிரில்கயனாளர்  எச.எச.விக்கி்ரம-
சிங்க அணலமயில் ஊ்்கத துலற 
அலமசேர் ்ைஸ அழ்கபகபரு-
மலவ  ேநதிதது அம்ரர் எஸ.டி.சிவ -
நனாய்கததின நில்வு முததில்ரலய 
கவளியிடுமனாறு ச்கனாரியிருநதனார்.  

நாடடில் எதிர்வரும் 03 ைாதங்ளுக்கு...
சமலும் குறிபபிடுல்கயில்,

 தற்சபனாது சதலவயனா் அளவு 
மின உற்பததி இ்ம்கபறுவதனா்க 
மினேனா்ர ேலப அறிவிததுள்ளது. 
அதற்்கலமய கதனா்ர்நது மின -
கவட்டு இ்ம்கபறனாது.

 ஒருசவலள மின உற்பததி நிலை-
யங்கள் கேயலிழக்கும் பட்ேததில் 
மினகவட்டு இ்ம்கபறுவதற்்கனா் 
வனாய்பபு இருக்கிறது.

 100 கம்கனாசவனாட் மினனுற்பததி 
நிலையம் கேயலிழக்குமனா்க இருந -
தனால் மினகவட்டு இ்ம்கபறனாது. 
அதற்கு சமற்பட்் கம்கனாசவனாட் 
மின உற்பததி கேய்யும் மின உற் -
பததி நிலையங்கள் கேயலிழநதனால் 
ஒரு மணிசந்ரம் அல்ைது ஒனறல்ர 
மணிசந்ர மினதுணடிபபு ஏற்படுவ-
தற்்கனா் வனாய்பபு்கள் இருபபதனா்க -
வும் அவர் குறிபபிட்்னார்.

பெருந்பதாட்ட குடும்ெங்ளுக்கு ைாதாந்த...
வர்தத்க அலமசேரின தலைலமயி-
ைனா் குழு ்கவ்ததில் க்கனாணடு பரிந-
துல்ர்கலளச ேமர்பபிததுள்ளது. அபப-
ரிநதுல்ர்களின பி்ர்கனா்ரம் அல்யனாளம் 
்கனாைபபட்டுள்ள 115,867 பய்னாளி 

குடும்பங்களுக்கு மனாதனாநதம் 15 கிசைனா 
ச்கனாதுலம மனா ேலுல்க விலையில் 
வழஙகுவதற்்கனா்க வர்தத்க அலமசேர் 
ேமர்பபிதத சயனாேல்க்கு அலமசே-
்ரலவ அஙகீ்கனா்ரம் வழஙகியுள்ளது.

்ச.பதா.்ச ஊ்டா் குடிநீர்...
35 ரூபனா கபறுமதியனா் ே.கதனா.ே 

குடிநீர் சபனாததல்்கள் 29 ரூபனாவுக்கு 
கமனாதத விலையில் வழங்க இருபப -
தனா்கவும் இநதத திட்்ததின ஊ்னா்க 
சூழல் மனாேல்லவ தடுக்்க வனாய்பபு 
ஏற்படுகம்வும் அவர் கூறி்னார். 

சுற்றனா்ல் அலமசசு்ன இலைநது 
இநதத திட்்ம் முனக்டுக்்கபபடு-
கிறது.  

அலமசே்ரலவ முடிவு்கலள அறி-
விக்கும் ஊ்்க மனாநனாட்டில் அவர் 
இதல் கதரிவிததனார். 

பதளிவதமதக்கு இன்று...
பை நூல்்கலளயும் கவளியிட்டு லவத-
துள்ளனார்.  மலைநனாட்டு எழுததனாளர் 
வளர்சசிக்கு உறுதுலையனா்க இருபப-
து்ன மலைநனாட்டு வி்யங்கள் ேம்-
பநதமனா்க பை ஆய்வுக் ்கட்டுல்ர்கலள-

யும் எழுதியுள்ளனார்.  இவ்ரது பிறநத 
தி்தலத முனனிட்டு இனறு க்கனாழும்-
பில் அவ்ரது இைக்கிய நணபர்்கள் 
பைரும் இலைநது அவல்ர வனாழ்ததி 
பனா்ரனாட்டு விழனாலவ ந்ததுகிறனார்்கள்.

ப்சஹான் ைால்...
கேய்யபபட்்னார். உயிர்தத ஞனாயிறு 
தனாக்குதல் கதனா்ர்பில் அவர் கதரி -
விததிருநத ்கருதது ்கனா்ரைமனா்க ேட்் 

மனாஅதிபரின ஆசைனாேல்க்்கலமய 
அவர் இவவனாறு ல்கது கேய்யபபட்-
டிருநதனார்.

ம்சக்கிள் ெயைங்மை...
அது வ்ரசவற்்கததக்்க சவலைத-

திட்்கமனறும் அவர் குறிபபிட்-
டுள்ளனார்.

அ்ரேனாங்க த்கவல் திலைக்்களததில் 

சநற்று இ்ம்கபற்ற அலமசே்ரலவ 
தீர்மனா்தலத அறிவிக்கும் ஊ்்கவி-
யைனாளர் ேநதிபபிசைசய இதல்க் 
அவர் குறிபபிட்்னார்.

்ருததுச் சுதந்தி்ரததிறகு தம்ட...
தனாக்கியவர்்கள் யனார்? இநத மைப 

பிரியர் யனார் ? எனபதற்்கனா  ் பதிலை 
நனாம் இஙகு சபேவில்லை. கபனாலிஸனார் 
துரிதமனா்க விேனா்ரலை்கலள முனக -்
டுதது வருகினற்ர். யனார் எனபலத 
கவளிபபடுதத சவணடும். அதற்கு 
ஊ்்கங்கள் பங்களிக்்க சவணடும். ஜ -்
நனாய்கதலத விரும்பனாத மைேை கூ்த-
தில் மலறநதிருக்கும் நபர்்கசள தனாக்கு-
தல் ந்ததியுள்ள்ர்.

ேமுததிதவின வீட்டுக்குச 
கேனசறன. அவர்்கள் அதிர்சசியில் 
உள்ள்ர். அசுததமனா  ்ேமூ்க குழுவின 
அசுததமனா  ் கேயசை இநத தனாக்குதல் 
மூைம் கவளிபபடுகிறது.

ஊ்்கவியைனாளர் ேமுததிதவின 
வீட்டின மீதனா  ்தனாக்குதலின பனா்ரதூ்ரம் 
கதனா்ர்பில் மனாற்றுக்்கருதது கில்யனாது. 
கபனாலிஸ மனாஅதிபர் விசே  ் குழு-
கவனானலற நியமிததுள்ளனார். சீசிடிவி 
க்கம்ரனாக்்கள் கதனா்ர்பில் ஆ்ரனாய்வதற்கு 
மனாததி்ரம் 09 குழுக்்கள் நியமிக்்கபபட்-
டுள்ள .் 60 சபர் இதில் உள்ள்ர். 
விேனா்ரலை நல்கபறுல்கயில் முன-
கூட்டி முடிவு்கலள எடுபபது உ்கநத-

தல்ை. சிை குறியீடு்கலள முனலவதது 
குற்றசேனாட்டு முனலவக்்க முடியும்.
ஆ்னால் அதன மூைம் ேமூ்கததில் சவறு 
்கருததுக்்கலள உருவனாக்்கைனாம். கபனாறுப-
பற்ற வி்யங்களுக்கு சந்ரதலத வி்ர-
யமனாக்்கனாமல் தமது கபனாறுபபு்கலள 
அலமசேர்்களும் ஊ்்கவியைனாளர்்க-
ளும் சமற்க்கனாள்ள சவணடும்.

இதல  ் வி  ் அசசுறுததல்்கள், 
அழுததங்களுக்கு மததியில் ம்ரைேனான-
றிதலழ ல்கயில் லவததுக் க்கனாணடு 
சபல  ் பிடிதத ஊ்்கவியைனாளர்-
்கள் அனறிருநதனார்்கள். அவவனாறனா் 
சூழலில் கேயற்ப்னாது ்கருததுச சுதந-
தி்ரதலத உணலமயனா்க பி்ரசயனாகிதது 
ஊ்்கச கேயற்பனாடு சமற்க்கனாள்ள 
ஊ்்க அலமசே்ரனா்க வனாய்பபளிபபது 
எ்து கபனாறுபபனாகும். கபனாறுபபற்ற 
சிைர் கேனால்லும் வி்யங்களுக்கு 
ேரியனா  ்த்கவல்்கலள கபற்ற பின்ச்ர 
பதில் வழங்க முடியுகமனறும் அலமச-
ேர் குறிபபிட்்னார்.

அலமசே்ரலவ ஊ்்க மனாநனாட்டில் 
எழுபபும் ச்கள்வி்களுக்்கனா்க ஊ்்க-
வியைனாளர்்கள் சி.ஐ.டியி்னால் விேனா-

ரிக்்கபப  ் முடியுமனா? அதற்கு ஊ்்க 
அலமசேர் தலையீடு கேய்வனாறனா எ் 
எழுபபபபட்  ் ச்கள்விக்குப பதிை-
ளிதத அலமசேர்,

எநத வல்கயிலும் கபனாலிஸில் விேனா-
ரிக்்கபப  ் மனாட்்னார்்கள்.அவவனாறனா் 
நிலை வநதனால் நனானும் கபனாலிஸுக்கு 
வருசவன. உை்கம் முழுவதும்  ஊ -்
்கங்களுக்கு வல்ரயலறயற்ற அதி்கனா்ரம் 
கில்ததுள்ளது.அ்ரசியல்வனாதிக்குள்ள 
அதி்கனா்ரதலத ஊ்்கங்கள் ல்கபபற்றி-
யுள்ள .் ஊ்்கவியைனாளர்்கள் இநத 
அதி்கனா்ரதலத  வல்ரயலறயற்ற கபனாறுப-
பனா்க ்கருதி கேயற்ப  ் சவணடும் 
எனறனார்.

எங்களுக்்கனா்க முனநிற்பீர்்கள் எனற 
நம்பிக்ல்க எமக்குள்ளது. எ்க்கும் 
சிை கதனாலைசபசி அலழபபு்கள் வநத-
கத  ் ஒரு ஊ்்கவியைனாளர் கதரிவித-
தனார். இதற்குப பதிைளிதத அலமசேர், 
மக்்களுக்கு உணலமலய அல்ைது 
த்கவலை  கவளிபபடுததுவதற்்கனா்க 
எவ்ரனாவது பி்ரசசில்க்கு மு்கம்க்கனாடுப-
பதனா்க இருநதனால் அது பனா்ரதூ்ரமனா்து. 
நனாட்டின ஜ்நனாய்கம் ஆச்ரனாக்கியமனா்க 

உள்ளதனா? எனற ச்கள்விசய இத்னால் 
எழும். எனமீது லவததுள்ள நம்பிக்ல்க 
கதனா்ர்பில் நனறி கதரிவிக்கிசறன 
எனறனார்.

மீணடும் கவள்லள வனான ்கைனாசேனா-
்ரம் தலைதூக்கியுள்ளதனா்க ேமூ்கததில் 
்கருதது ப்ரவுவது குறிதது  எழுபபப-
பட்  ்ச்கள்விக்குப பதிைளிதத அலமச-
ேர்?

கபனாலிஸனார் சமற்க்கனாள்ளும் விேனா-
்ரலை்கள் மூைம் குற்றவனாளி்கலள 
கவளிபபடுதத தவறும் பட்ேததில் 
அநத கபனாறுபபு அ்ரசின மீசத வரும். 
அநத கபனாறுபபிலிருநது தபப அ்ரசுக்கு 
முடியனாது. அலமசே்ரலவயு்னும் 
கபனாலிஸுக்கு கபனாறுபபனா  ் அலமசே-
ரு்னும் கபனாலிஸ மனாஅதிபரு்னும் 
இது பற்றி சபசிச்ன.  எநத விதத-
தில் வநதனாலும் ்கருதது கவளியிடும் 
சுதநதி்ரததிற்கு அழுததசமனா  தல்சயனா 
சபனாடும் முயற்சியு்ன அ்ரேனாங்கம் 
உ்னப்னாது. எநத விதததிலும்  இவ-
வனாறனா  ் வி்யங்கலள அ்ரேனாங்கம் 
ஊக்குவிக்்கனாது. ந்நதலத மலறக்்கனாது 
எனறனார்.

12 வயது சிறுமி மீது ...
உள்நனாட்டில் தயனாரிக்்கபபட்் 

துபபனாக்கியனால் சிறுமி சு்பபட் -
டுள்ளதனா்க கதரிவிதத க்கனாஸைநத 

கபனாலிஸனார், சமைதி்க விேனா்ரலை -
்கலள முனக்டுதது வருகினற -
்ர்.

புைலமபபரிசில் நம்பிக்ல்கப 
கபனாறுபபு நிதியச ேட்்ம் எ்ப 
கபயர் மனாற்றம் கபறுவது உள்ளிட்் 
திருததங்களுக்கு உள்ளனாகிறது.

இதற்்கலமய 2022ஆம் ஆணடு 

01ஆம் இைக்்க மெனாகபனாை உயர் 
்கல்விப புைலமபபரிசில் நம்பிக்-
ல்கப கபனாறுபபு (திருததச) ேட்்ம் 
(14) முதல் நல்முலறக்கு வருகி-
றது.

சப்ரலவயில் தீர்மனா்தலதக் க்கனாணடு 
வநத நனாடு்களின ்க்லமயனாகும்.

பனாதிக்்கபபட்் த்ரபபி்ருக்கு 
சேலவ கேய்யனாவிட்்னால் 'கபனாறுப-
புக்கூறல்' எனற வனார்தலதக்கு எநத 
அர்ததமும் இல்லைகயனறும் உயர்ஸ-

தனானி்கர் அடிபபல்யற்ற மற்றும் இட்-
டுக்்கட்்பபட்் ்கலத்களில் தஙகியி-
ருக்்கனாமல் ப்ரநத ்கணசைனாட்்ததில் 
இநதப பி்ரசசில்லயப பனார்க்குமனா-
றும் அவர்்களுக்கு அலழபபு விடுத-
துள்ளனார்.(ஸ)

இயலுலம கிட்டும். அதற்்கலமய, 
முனகமனாழியபபட்டுள்ள சவலைத-
திட்்தலத நல்முலறபபடுததுவ-
தற்குத சதலவயனா் ந்வடிக்ல்க-

்கலள சமற்க்கனாள்வதற்்கனா்க வர்தத்க 
அலமசேர்   ேமர்பபிதத சயனாேல்க்கு 
அலமசேலவ அஙகீ்கனா்ரம் வழஙகி-
யுள்ளது. சதலவலய பூர்ததி கேய்வதற்கு 

வனாய்பபனா்க அலமயுகம் ஜ்னா -
திபதி இதன சபனாது சுட்டிக்்கனாட்டி-
யுள்ளனார்.

சபனாக்குவ்ரதது ்கட்்லமபபி -
லுள்ள பி்ரசசில்்களுக்கு தீர்வு 
்கனாணபதற்கு நட்புறவு்ன கேயற்ப-
டுமனாறு அல்தது கதனாழிற்ேங்கங-
்கள் மற்றும் கதனாழிைனாளர்்களுக்கு 
பணிபபுல்ர விடுததுள்ள ஜ்னாதிபதி, 
மக்்கலள அகேௌ்கரியபபடுததும் 
கதனாழிற்ேங்கப சபனா்ரனாட்்ங்கலள 
நிறுததுவதற்கு அல்தது த்ரபபி -

்ரும் ஒனறிலைநது கேயற்ப் 
சவணடியதன அவசியதலதயும் 
வலியுறுததியுள்ளனார்.

சபனாக்குவ்ரததுத துலறலய முலற-
யனா்கப ப்ரனாமரிபபதில் ்கவ்ம் 
கேலுததபப் சவணடும், கதனாழில்-
நுட்பம் மற்றும் விதிமுலற்கலள 
சமம்படுததுவதன மூைம் பை சி்ர-
மங்கலளத தீர்க்்க முடியும்.

சுற்றுைனாப பயணி்கலள இைக்்கனா -
்கக் க்கனாணடு சுற்றுைனாப பகுதி்கலள 
உள்ள்க்கி பயணி்கள் சபனாக்குவ்ரத-
துச சேலவலய ஆ்ரம்பிக்குமனாறும் 

ஜ்னாதிபதி அதி்கனாரி்களுக்கு இதன 
சபனாது பணிபபுல்ர விடுததுள்ளனார்.

தற்சபனாதுள்ள சமைதி்க ஆளணி-
்கள் பனாரிய பி்ரசசில்யனா்க இருப-
பதனா்க சுட்டிக்்கனாட்டிய ஜ்னாதிபதி, 
எநதகவனாரு ஊழியல்ரயும் நீக்்கனாமல் 
முலறயனா் பயிற்சி மற்றும் ஆட்-
குலறபபு வழஙகுவதற்்கனா் ந்வ-
டிக்ல்க்கலளத துரிதபபடுததுமனாறு 
அதி்கனாரி்களி்ம் ச்கனாரிக்ல்க விடுத -
துள்ளனார்.

எதிர்்கனாைததில் பயணி்கள் சபனாக்கு -
வ்ரததுக்்கனா்க 100 மினேனா்ர பஸ்கலள 

இறக்குமதி கேய்வதற்்கனா் ேனாததி -
யக்கூறு்கள், எதிர்்கனாை எரிகபனாருள் 
கநருக்்கடி்கள் மற்றும் சுற்றுசசூழல் 
பி்ரசசில்்கள் கதனா்ர்பில் ்கவ்ம் 
கேலுததும் வல்கயில் விரிவனா்க 
விவனாதிக்்கபபட்டுள்ளது.

சபனாக்குவ்ரதது சேலவ குறிதது 
மக்்கள் முனலவக்கும் குலற்கள் 
கதனா்ர்பில் அல்வரும் ்கவ்ம் 
கேலுததி த்ரமனா் சபனாக்குவ்ரதது 
சேலவலய வழஙகுவது அவசிய -
கம்வும் ஜ்னாதிபதி வலியுறுததி-
யுள்ளனார்.

வல்கயிசைசய ஜ்னாதிபதி இவவனாறு 
கதரிவிததுள்ளனார். ஆர்பபனாட்்ங்க-
ளில் ஈடுபடுசவனார் சவலைநிறுததப 
சபனா்ரனாட்்ங்கலள சமற்க்கனாள்சவனா-
ருக்கு எதி்ரனா்க அ்ரேனாங்கம் எநத ந்வ-
டிக்ல்கயும் எடுக்்கவில்லைகயனறும் 

அவர்்கள் கதனா்ர்நது ஆர்பபனாட்்ங-
்கள் மற்றும் சவலைநிறுததப சபனா்ரனாட்-
்ங்கலள முனக்டுதது வருவது 
கதனா்ர்பிலும் அலமசேர் ே்ரத வீ்ரசேக்-
்க்ர அலமசே்ரலவயின ்கவ்ததிற்கு 
க்கனாணடுவநதுள்ளனார்.(ஸ)  

பிரிவில் அனுமதிக்்கபபடுகினற்ர். 
க்கனாழும்பு சதசிய லவததியேனாலையின 
அதிதீவி்ர சிகிசலே பிரிவில் மூனறு 
்கட்  ் தடுபபூசி்கலளயும் கபற்றுக் 
க்கனாண  ் ஒரு கதனாற்றனாளர் சிகிசலே 
கபற்று வருகினறனார். எனினும் இவர் 
நீண  ் ்கனாைமனா்க நீரிழிவு சநனாயனால் 
பனாதிக்்கபபட்்வ்ரனாவனார்.

எவவனாறிருபபினும் இவர் மூனறு 
தடுபபூசி்கலளயும் கபற்றுக் க்கனாண-
டுள்ளலமயனால் க்கனாவிட் -19 கதனாற்றிலி-
ருநது குைமல்நது வீடு திரும்புவனார் 
எனறு நனாம் நம்புகிசறனாம். ஒமிக்ச்ரனான 
லவ்ரஸ பைவீ்மனா்து எனறு சிைர் 
எணணுகினற்ர். ஆ்னால் அது தவறனா-
கும் எனறனார்.

்சட்டதமத ்சொநாய்ர்... 03ஆம் பக்்கத கதனா்ர்

பதன்னாபிரிக்் நாடு்ளின்... 03ஆம் பக்்கத கதனா்ர்

்ச்ல கி்ராை ப்சவ்ர்... 03ஆம் பக்்கத கதனா்ர்

த்ரைான பொக்குவ்ரதது ப்சமவமய... 03ஆம் பக்்கத கதனா்ர்

ந்டததுபவாருக்கு எதி்ரா்,... 03ஆம் பக்்கத கதனா்ர்

நாடடில் 100 ்சத வீதம்... 03ஆம் பக்்கத கதனா்ர் ப�ொலிசொரின் டிப�ர்களிலும் மண் ்கடத்தல் சம்�வங்கள்
கிளிகநனாசசி மனாவட்்ததில் 

இ்ம்கபறும் ேட்்விச்ரனாத 
மைல் அ்கழ்வு கபனாலிேனார், 
இ்ரனாணுவததி்ரின துலையு -்
ச்சய இ்ம்கபறுகிறது.

கபனாலிேனாரின டிபபர் வனா்க -
்ங்கள் கூ் மைல் ஏற்றுவ -

தனா்க மக்்கள் கதரிவிக்கிறனார்்கள் 
எ் தமிழ் சதசிய கூட்்லமப -
பின பனா்ரனாளுமனற உறுபபி்ர் 
சி.சிறித்ரன கதரிவிததுள்ளனார்.

கிளிகநனாசசியில் பை இ்ங-
்களில் மைல், கி்ரவல் ேட்்வி -
ச்ரனாதமனா்க அள்ளபபடுகிறது. 

கபனாலிேனாரின டிபபர் வனா்க-
்ங்களும் மைல் ்க்ததலில் 
ஈடுபடுவதனா்க மக்்கள் கேனால்கி -
றனார்்கள். அநத வனா்க் இைக்்கங-
்கலளயும் கேனால்கிறனார்்கள்.

பை இ்ங்களில் இ்ரனாணுவ 
்கனாவை்ரண்கள் அலமக்்கபபட்-
டுள்ள். அநத இ்ங்கலள 
்க்நசத மைல் டிபபர்்கள் 

கேல்கினற். எபபடி அலவ 
கேல்கினற்.

மைல் அ்கழ்வு பற்றிய த்க-
வல்்கலள கபனாலிேனாருக்கு 
வழஙகி்னால், த்கவல் தநத-
வர்்களின விப்ரங்கலளயும் 
கபனாலிேனார் ்க்ததல்்கனா்ரர்்க -
ளிற்கு வழஙகி விடுகிறனார்்கள்  
எ் கதரிவிததனார்.

சிறீத்ரன் MP ெகி்ரங் குறைச்்சாடடு
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நல்லாட்சி கலா்த்தில அ்ரி மலாளிககயில  
இருந்தே தீர்ப்புகள் எழுதேப்்பட்்டன  
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்   

நல�ோட்சி அரெோஙக கோ�த்தில 
நீதிமன்்றஙகளில அன்றி அ�ரி மோளி -
ககயில இருநலதே தீர்ப்புகள் எழுதேப் -
பட்்டன என அகமசெர் லரோஹிதே 
அலபகுண்வர்தேன சதேரிவித்தேோர்.  

அரசியல்வோதிககையும் நீதித்து -
க்றயினகரயும் அ�ரிமோளிககக்கு 
அகைத்து எநதே ்வைக்கில எவ்வோறு 
தீர்ப்பு ்வைஙக ல்வண்டும் என உத் -
தேரவி்டப்பட்்ட கோ�ம் அது என்றும் 
அகமசெர் சதேரிவித்தேோர்.  

நீதித்துக்ற சுயோதீனம் பற்றி லபசு -
ப்வர்கள் அ்வர்களின் கோ�த்தில அது 
இருநதேதேோ என போர்க்க ல்வண்டும் 
தேமக்கு ல்வண்டிய ்வர்ககையன்றி 

குற்்றம் செயதே்வர்ககைலய தேண்-
டிக்க ல்வண்டும். அநதே ஆட்சியில 
அவ்வோறு ந்டக்கவிலக� என்பகதே 
அ்வர்கள் புரிநது சகோள்ை ல்வண்டும் 
என்றும் அகமசெர் சதேரிவித்தேோர்.  

அது சதேோ்டர்பில லமலும் சதேரிவித்-
துள்ை அகமசெர்:  

நக்டமுக்ற ெட்்டஙகள் மோற்்றப்-
ப்ட ல்வண்டும். இதேகன எதிர்க்-
கட்சியும் ஏற்றுக்சகோள்ளும் என்று 
நிகனக்கின்ல்றன்.  

 க்டநதே சி� தினஙகைோக சுகோ-
தேோரத்துக்ற சதேோழிற்ெஙகஙகள் 
ல்வக� நிறுத்தேப் லபோரோட்்டத்தில 
ஈடுபட்டுள்ைன. அதேனோல லநோயோ-
ைர்கள் சபரும் போதிப்புக்குள்ைோகி 
உள்ைனர். அ்வர்கள் கண்ணீரு்டன் 
கோணப்படும் கோட்சிககை சதேோக�க்-

கோட்சி ஊ்டோக கோண முடிகி்றது.   
25 ்வரு்ட கோ�ம் க்வனிக்கப்ப்டோ-
மல இருநதே ஆசிரியர்களின் ெம்பை 
முரண்போட்டுக்குத் தீர்வு கோணப்பட்-
டுள்ை நிக�யில தேமக்கும் ெம்பை 
முரண்போடு உள்ைதேோக கூறி சுகோ-
தேோரத்துக்றயினர் ல்வக�நிறுத்தேப் 
லபோரோட்்டத்கதே லமற்சகோள்கின்-
்றனர். இதேனோல போதிப்பக்ட்வது 
யோர்? ெோதேோரண அப்போவி மக்கலை 
என்பகதே அ்வர்கள் புரிநது சகோள்ை-
விலக�.  

அதில அரசியல உள் லநோக்கஙக -
ளும் உள்ைன. க்டநதே அரெோஙகத்தில 
பிரதேமருக்கு மிக சநருக்கமோக செயற்-
பட்்ட்வர்களும் ஆர்ப்போட்்டத்தில 
ஈடுபடுகின்்றனர். அநதே அரெோஙகத்-
தின் கோ�த்தில ஏன் அ்வர்கள் அ்வர்-

களுக்கோன ெம்பை முரண்போட்க்ட 
தீர்த்துக் சகோள்ை ந்ட்வடிக்கக எடுக் -
கவிலக� என நோம் லகட்க விரும்பு-
கின்ல்றோம்.   

சிகிசகெகள் இன்றி மருநதுக-
ளின்றி லநோயோளிகள் போதிக்கப்படு -
கின்்றனர். மரணஙகளும் லநரி்ட�ோம் 
சுகோதேோரத் துக்ற உள்ளிட்்ட அத்தியோ-
்வசிய லெக்வகள் சதேோ்டர்போன ெட்-
்டஙகளில மோற்்றம் ஏற்படுத்தே ல்வண்-
டியது அ்வசியம் என்றும் அகமசெர் 
லமலும் சதேரிவித்தேோர்.  

அமைச்சர் ர�ோஹித அரேகுணவர்தன   

முகத்தமுஷ் ஷாதுலி ஸாபிர் 
ஹாஜியார் காலமானார்
(லபரு்வகை விலெ்ட நிருபர்)

சீனன் லகோட்க்ட,  ்வடு-
சகோக்டகயச லெர்நதே முகத்-
தேமுஷ்ோதுலி மர்்ஹும் 
ஏ.எச.எம். ்ஹீத் தேம்பதிக-
ளின் புதேல்வர் முகத்தேமுஷ  
்ோதுலி  எம்.எஸ்.எம். 
ெோபிர் க்டநதே (12) ெனிக்கி-
ைகம சீனன்லகோட்க்டயில 
கோ�மோனோர். 

அரெோஙக தேக்வல திகணக்-
கைத்தில ஊ்டக ஆயவு அதிகோரி-
யோக  க்டகமயோற்றும் இஸ்ப்ோன் 
ஸோபிரின் தேநகதேயோன இ்வர், சீனன்-
லகோட்க்ட அல- ்ஹுகமஸரோ  லதேசிய 
போ்டெோக�, நளீம் ்ோஜியோர் மகளிர் 
கலலூரி ஆகிய்வற்றின் போ்டெோக� 
அபிவிருத்திச ெஙக முன்னோள் உறுப்பி-
னரோகவும், ஜோமியதுல போஸியயதுஷ 
ெோதுலியோ க�ோெோக�யின் ஆரம்ப 
செய�ோைரோகவும், ்ோதுலியோ கவுன்-
சிலின் செய�ோைரோகவும், சீனன் 
லகோட்க்ட ்ஹுப்போனுஷ  ்ோதுலியின் 
இயக்கத்தின் உறுப்பினரோகவும், எசகோ-

்ட்வத்கதே தேோருள் உலூம் 
ஸோவியோவின் நிர்்வோக 
குழு உறுப்பினரோகவும்   
லெக்வயோற்றியுள்ைோர். 

சீனன்லகோட்க்டயில 
முன்பு ச்வளி்வநதே  அல 
மிஸ்போ ெஞ்சிககயின் 
பிரதேம ஆசிரியரோகவும், 
சீனன்லகோட்க்ட க்வ.எம்.
எம்.ஏ மற்றும் முஸ்லிம் 
லீக்  ஆரம்பகோ� உறுப்-
பினரோகவும் பணியோற்றி-

யுள்ைோர்.   ஐநது பிள்கைகளின் தேநகதே-
யோன இ்வரின் ஜனோஸோ நல�்டக்கம் 
ெனிக்கிைகம இரவு சீனன்லகோட்க்ட 
போஸியயோ ஜஹும்ஆப் பள்ளி்வோெல 
கமய்வோடியில நல�்டக்கம் செயயப்-
பட்்டது. போரோளுமன்்ற உறுப்பினர்-
கைோன  மர்ஜோன் பளீல, இம்தியோஸ் 
போக்கீர் மோக்கோர்,  லபரு்வகை நகர 
ெகப தேக�்வர் மஸோஹிம் சமோ்மட், 
முன்னோள்  லமலமோகோண ெகப உறுப்பி-
னர் இப்திகோர் சஜமீல உட்ப்ட சபருந-
திரைோன்வர்கள் அன்னோரின் ஜனோஸோ-
வில க�நது சகோண்்டனர்.

பி்ரெல திம்ரபெடக் கமலஞரும் அ்ரசியலவவாதியுைவான ைமைநத விஜய குைவா்ரதுஙகவின்  ெவாணநதுமை நகரில கவாலி வீதியிலுள்ள 
அன்னவாரின் உருவச்சிமல அமைநதுள்ள ெகுதி சுயவாதீன ஊடகவியலவா்ளர் சைன் கவாரியவசம் தமலமையில புன்ரமைபபுச் பசய்து 
பைருகூடடபெடடுள்ளது. மைல ைவாகவாண முன்னவாள முதலமைச்சர் ப்ரஜிமனவாலட கும்ர புன்ரமைபபு மவமலத் திடடத்மதப ெவார்மவயி-
டுவமதயும் இதறகவாக தனது அன்ெளிபமெ மகயளிபெமதயும் ெடஙகளில கவாணலவாம்.   (ெடம்:ெவாணநதுமை ைத்திய குறூப நிருெர்)

5000ரூபா இலஞ்சம் பபற்ற  
சுகாதார பரிச்சாகர் ககது  

லபரோசதேனிய சிரிமோல்வோ பண்்டோ -
ரநோயக்க சிறு்வர் க்வத்தியெோக�-
யில, சபோது சுகோதேோர பரிலெோதேகசரோ-
ரு்வர் அநதே க்வத்தியெோக�யிலுள்ை 
உண்வக உரிகமயோைரி்டம் ஐயோயி-
ரம் இ�ஞ்ெம் சபற்்றலபோது ககது-
செயயப்பட்டுள்ைதேோக இ�ஞ்ெம் 
ஊைல விெோரகண ஆகணக்குழு 
சதேரிவித்துள்ைது.  

பிலிமத்தே�ோக்வ பிரலதேெத்கதேச 
லெரநதே குறித்தே சபோது சுகோதேோர பரி -
லெோதேகர் லபரசதேனிய லபோதேனோ 
க்வத்தியெோக�யின் உண்வகத்கதே 
ந்டத்தி ்வரும் உரிகமயோைரி்டம் 
இவ்வோறு இக்டக்கிக்ட இ�ஞ்-
ெம் சபற்றுக்சகோள்ைப்படும் என்று 
குறித்தே நபரினோல இ�ஞ்ெ ஊைல 
விெோரகண ஆகணக்குழுவுக்கு 
்வைஙகிய முக்றப்போட்டுக்ககமய 
இ்வர் ககதுசெயயப்பட்டுள்ைோர்.  

எதிர்்வரும் 20 ்வருடஙகளில்  நாட்டின் த்தசிய
உற்பததியய  05 மடஙகாக்கு்வது அ்வசியம் 

நோட்டின் செோத்துக்கைோன இகைய 
பரம்பகரயினர் தேற்லபோது நோட்க்ட 
விட்டு ச்வளிநோடுகளுக்கு செல்வதேற்கு 
தீர்மோனித்துள்ை நிக�யில அநதே லதேசிய 
்வைஙககைப் போதுகோத்து முன்லனற்று-
்வதேற்கு அரெோஙகம் உரிய ந்ட்வடிக்கக 
எடுக்க ல்வண்டுசமன முன்னோள் பிரதேம-
ரும் ஐக்கிய லதேசிய கட்சியின் தேக�்வரு-
மோன ரணில விக்கிரமசிஙக சதேரிவித்துள்-
ைோர்.  

உயர்கலவி மோண்வர்களுக்கும் 
முன்னோள் பிரதேமர் ரணில விக்கிரமசிங-

கவுக்குமிக்டயில நக்டசபற்றுள்ை ெந-
திப்சபோன்றின் லபோலதே அ்வர் இவ்வோறு 
சதேரிவித்துள்ைோர்.  

நோட்டிலுள்ை ஒலர லதேசிய ்வைம் மனிதே 
்வைலம என சதேரிவித்துள்ை அ்வர், அதேற்-
கோன சி்றநதே எதிர்கோ�த்கதே சபற்றுக்சகோ-
டுப்பது அரெோஙகத்தின் க்டகமயோகும் 
என்றும் சதேரிவித்துள்ைோர்.  

நோட்டின் மனிதே ்வைஙகள் இரும்லபோ 
சீசமநலதேோ அல�து இயநதிரஙகலைோ 
அல� என குறிப்பிட்டுள்ை அ்வர், அநதே 
்வைஙககைப் போதுகோப்பது அரெோங-

கத்தின் சபோறுப்போகும் என்றும் குறிப்-
பிட்டுள்ைோர்.   முன்லனற்்றமக்டநதே 
நோ்டோக இ�ஙகககயக் கட்டிசயழுப்பு-
்வதேற்கு எதிர்்வரும் 20 ்வரு்டஙகளுக்குள் 
நோட்டின் லதேசிய உற்பத்திகய 5 ம்டங-
கோக அதிகரிக்க ல்வண்டியுள்ைது என 
குறிப்பிட்டுள்ை அ்வர், நோட்டின் சபோரு-
ைோதேோரத்கதே நிக�யோனதேோக தேக்கக்வத்-
துக் சகோள்்வதேற்கு குறுகிய கோ� மற்றும் 

நீண்்ட கோ� ல்வக�த் திட்்டஙககை 
நக்டமுக்றப்படுத்து்வது அ்வசியம் 
என்றும் சதேரிவித்துள்ைோர்.   

இன்னும் பத்து ்வரு்டஙகளுக்குள் 
ஓயவூதியத்கதே ்வைஙக முடியோதே நிக� 
லதேோன்்ற�ோம் என சதேரிவித்துள்ை அ்வர் 
நோட்டில நி�வும் ச்டோ�ர் சநருக்கடிலய 
அதேற்கு கோரணம் என்றும் அ்வர் சதேரிவித்-
துள்ைோர். 

வவளிநோடுகளில் இருந்து வீடு 
திரும்பும் உயகர்கள் சீனோவில் மகது

சீனோவின் சின்ஜியோங மோகோணத்-
தில உயகர் முஸ்லிம்கள் ககது செய-
யப்படு்வது சதேோ்டர்போகவும் ச்வளி-
நோடுகளில ்வோழ்நது நோடு திரும்பும் 
உயகர்களும் ககதேோ்வதேோகவும் 
ஃபிரி ஆசியோ ்வோசனோலி செயதி 
ச்வளியிட்டுள்ைது. ஜப்போனில உயகர் சமோழி 
ஆயவில ஈடுபட்டிருநதே அப்துச்லிஸ் அப்-
துரிச்ம் என்ப்வர் 2021ம் ஆண்டு நோடு திரும்-
பியதும் அ்வர் ககது செயயப்பட்்டோர் என்றும் 
இவ்வோசனோலி லமற்லகோள் கோட்டியுள்ைது.   

இலதே ெமயம் துருக்கியில ்வைர்க்கப்பட்்ட 
இரண்டு சி்றோர்கள் குடும்பத்தேோரு்டன் சீனோ 

திரும்பிய லபோது அசசி்றோர்கள் ப�-
்வநதேமோக போ்டெோக�களில லெர்க்-
கப்பட்டு தேஙகுவிடுத்திகளில 
க்வக்கப்பட்டு தேக� மழிக்கப்-
பட்டு அனோ்வசியமோக தேோக்குதேலக-
ளுக்கு உட்படுத்தேப்பட்்டதேோகவும் 

லதேசிய சபோது ்வோசனோலி தேன் செயதியில சதேரி-
வித்துள்ைது. இதேன் கோரணமோக உயகர் மற்றும் 
துருக்கி சமோழிககை இ்வர்கள் ம்றநது விட்்ட-
தேோகவும் பின்னர் துருக்கிக்கு திரும்பியலபோது 
லபோ்ோக்கின்கமயோலும் பயப்பிரோநதியோலும் 
போதிக்கப்பட்டிருநதேதேோகவும் இவ்வோசனோலி 
சதேரிவித்துள்ைது.     

- முனனோள் பி�தைர் �ணில் வதரிவிப்பு  

ைோததமை மினனததுல் ேோஸிய்ோவில்  
இனறு முப்வேரும் விழோ
ச்வலிகம தினகரன் நிருபர்

மோத்தேக்ற மின்னத்துல போஸியயோ அரபுக் கலலூரியின் 7ஆ்வது அல-ஆ-
லிம், அல-் ோபிழ் மற்றும் அல ஆலிமோ பட்்டமளிப்பு விைோ இன்று புதேன் 
கிைகம (16) கோக� 8.00 மணிக்கு கலலூரி மண்்டபத்தில நக்டசப்றவுள்-
ைது.  கலலூரியின் அதிபர் க்குல மின்னோ கலீபதுஷ்ோதுலி சமௌ�வி 
அல-உஸ்தேோத் எம்.எஸ்.எம். இஸ்திகோர் (போரி) தேக�கமயில இ்டம்சப்ற-
வுள்ை முப்சபரும் விைோவில அகி� இ�ஙகக ரிபோஇயயோ தேரீக்கோ ெஙக 
ஆன்மிக தேக�்வர் அஷச்யக் அஸ்சஸயயித் முகம்மத் ஆசிக் தேஙகள், 
அஷல்யக் அஸ்சஸயயித் முகம்மத் அஸ்�ம் ஜிப்ரி சமௌ�ோனோ (லகரை-
இநதியோ) மற்றும் தேரீக்கதுல அறூஸியயத்துல கோதிரியயோ ஆன்மிகத்தேக�-
்வர் அஷச்யக அல�ோமோ கதேக்கோ அஹமது நோஸிர் ஆலிம் (ஜ�ோலி) 
ஆகிலயோர் பிரதேம அதிதிகைோக க�நது சி்றப்பிக்கவுள்ைனர்.   

வில்்ட லபசெோைரோக சகோழும்பு உம்முஸோவியோ அஜ்வதுல போஸியயோ 
அ்றபுக்கலலூரியின் அதிபர் அல-உஸ்தேோத் சமௌ�வி அஹமது ஸூபி 
(மஹைரி) மற்றும் சகௌர்வ அதிதிகள் மற்றும் விலெ்ட அதிதிகைோக அ்றபுக்-
கலலூரிகளின் அதிபர்கள், முக்கியஸ்தேகர்கள் என ப�ரும் க�நது சகோள்-
கின்்றனர்.    இவவிைோவில 2016 முதேல 2021 ்வகரயி�ோன கோ�ப்பகுதியில 
கலவி கற்்ற 36 மோண்வர்கள் அல ஆலிம் ெோன்றிதேழ் பட்்டம் சபற்றும் 7 
மோண்வர்கள் அல-் ோபிழ் ெோன்றிதேழ் சபற்றும் மூன்று மோணவிகள் அல-ஆ-
லிமோ பட்்டம் சபற்றும் ச்வளிலய்றவுள்ைனர். இநநிகழ்வில மின்னத்துல 
போஸியயோ அரபுக்கலலூரியின் நிர்்வோக ெகபத்தேக�்வரும் மோத்தேக்ற மீ்றோ 
ஜஹும்ஆப்பள்ளி்வோெல ட்ரஸ்டியுமோன அல்ோஜ மதேனி �ோபிரும் க�நது 
சி்றப்பிக்கவுள்ைோர்.   

ஸ்ரீ வித்ோ குருகுல அதிேரின ைமைவிற்கு 
இந்துைத விவகோ� இமணப்ேோளர் அனுதோேம்

சகோழும்பு முகத்து்வோரம் அநதேண சிறு்வர்க -
ளின் ல்வதே சி்வோகம போ்டெோக�யோன ஸ்ரீ வித்யோ 
குருகு� அதிபரோன ெமஷகிரதே பண்டிதேர் இரோ.
போ�கிருஷண ஐயரின் மக்றவிற்கு பிரதேமரின்-
இநது மதே வி்வகோர இகணப்போைர் சி்வ ஸ்ரீ இரோம-
ெநர குருக்கள் போபு ெர்மோ தேனது அனுதேோபஙககை 
சதேரிவித்துள்ைோர். இ்வர் சகோழும்பு கிரோன்ட்போஸ் 
ஸ்ரீஞோன கபர்வர் லதே்வஸ்தேோன ஆதின கர்த்தேோவும் 
ெோகித்ய வியோகரணசெோர்ய பட்்டம் சபற்்ற்வர்.
அநதேண மோண்வர்களுக்கு ெமஸ்கிரதே அறிக்வ 
எழிகமயோன முக்றயில கற்பித்தே குருவின் மக்றவு அநதேண மக்க-
ளுக்கு சபரும் இைப்போகும் என போபு ெர்மோ சதேரிவித்துள்ைோர்.

ேண முகோமைததுவ ்சந்மதயில்
முனனிமல வங்கி்ோக DFCC

DFCC ்வஙகி தேனது ்வோடிக்ககயோைர்ககை கமயப்படுத்திய லெக்வ 
மற்றும் டிஜிட்்டல புத்தேோக்கம் ஆகிய்வற்றில சகோண்டுள்ை அர்ப்பணிப்பு்ட-
னோன ஈடுபோட்க்ட மீண்டும் உறுதிப்படுத்தும் ்வககயில, Euromoney ஆல 
இ�ஙககயில பண முகோகமத்து்வத்தில ெநகதேயில முன்னிக� ்வகிக்கும் 
்வஙகியோக 2021 ஆம் ஆண்டிற்கோன ்வோக்களிப்பில சதேரிவு செயயப்பட்டுள்-
ைது. DFCC ்வஙகி தேனது DFCC iConnect என்்ற அதேன் புரட்சிகரமோன இ�த்-
திரனியல ்வஙகிசலெக்வத் தேைலமக்ட மூ�மோக ்வைஙகும் புத்தேோக்கமோன 
பண முகோகமத்து்வ முன்சமோழிவுக்கோக இநதே அஙகீகோரத்கதேச சபற்றுள்-
ைது.

1969 ஆம் ஆண்டில ஸ்தேோபிக்கப்பட்்ட Euromoney ெஞ்சிகக, உ�கைோ-
விய நிதி உ�கம் மற்றும் மூ�தேனச ெநகதேகளுக்கோன முதேன்கம ெஞ்சிகக-
யோகும். Euromoney முன்சனடுக்கும் பண முகோகமத்து்வ கணக்சகடுப்பு 
உ�கைவில முன்னணி பண முகோகமயோைர்கள், திக்றலெரியோைர்கள் 
மற்றும் நிதி அதிகோரிகளி்டமிருநது கருத்து மூ�மோக பதிலககைப் சபற்-
றுக்சகோள்்வது்டன், இது உ�கைோவிய பண முகோகமத்து்வத் துக்றக்கோன 
முக்கியக் கணக்சகடுப்போகக் கருதேப்படுகி்றது, லமலும் ெர்்வலதேெ ெநகதேயில 
பணப்புைக்கம் மற்றும் பண முகோகமத்து்வ துக்றக்கு மிகவும் விரி்வோன 
்வழிகோட்டியோகவும் கருதேப்படுகி்றது. 

உகர�ன விவகோ�ம் சீனோ தோயவோன மீது ேமைவ்டுப்ேமத 
ஊககுவிககும் வவோஷிங்ைன வ்சயதிச ர்சமவ வதரிவிப்பு

ரஷயோ- உக்லரன் 
வி்வகோரத்கதே சினோ 
உன்னிப்போக அ்வதேோ-
னித்து ்வரு்வதேோகவும் 
ரஷயோ பக்டசயடுக்-
குமோனோல தேோய்வோன் 
மீது பக்டசயடுத்து 
தேோய்வோகன சீனோவு்டன் இகணத்-
துக் சகோள்்வகதே அது நியோயப்படுத்-
தும் என அநநோடு கருது்வதேோகவும் 
ச்வோஷிங்டகன தேைமோகக்சகோண்்ட 
குலைோபல ஸ்்டோர் வியூ செயதிசலெக்வ 
சதேரிவித்துள்ைது.  

ரஷயோ உக்லரன் மீது பக்டசயடுக்-
கும் பட்ெத்தில லமற்கத்திய நோடுகள் 
அகதே எவ்வோறு எடுத்துக்சகோண்டு 
செயற்படும் என்பகதே சீனோ அ்வதேோ-
னித்து அதேன்படி தேன் தேோய்வோன் மீதேோன 
பக்டசயடுப்கப தீர்மோனிக்கும் என்று 
குலைோபல ஸ்்டோர் லமலும் கூறியுள்ைது. 
ஏசனனில சீனோவின் பிரிக்க முடியோதே 
பகுதியோகல்வ தேோய்வோகன சீனோ கரு-
து்வலதேோடு ஒலர சீனோ என்்ற சகோள்கக-
யில எநதேச்வோரு மோற்்றத்கதேச செயய-
வும் அது தேயோரோக இலக�.  

எனினும் சீனோ தேோய்வோன் மீது பக்ட-

சயடுப்பகதே ரஷயோ 
உக்லரன் மீதேோன பக்ட-
சயடுப்லபோடு ஒப்பிடு-
்வது தே்வறு என்றும் அது 
ஒரு பிரோநதிய நிகழ்்வோக 
முடி்வக்டயோது. ப�ம் 
சபோருநதிய லமற்கத்திய 

நோடுகள் இரோணு்வ ரீதியோக தேக�யி-
டும் ஒரு சபரும் பிரசசிகனயோக உரு-
ச்வடுப்பதேற்கோன ்வோயப்புகள் உள்ைதேோ-
கவும் குலைோபல ஸ்்டோர் வியூ லமலும் 
சதேரிவித்துள்ைோர்.  

இலதேெமயம் தேோய்வோலனோடு இரோஜ-
தேநதிர சதேோ்டர்புககை ஏற்படுத்திக்-
சகோள்ை விரும்பும் நோடுககை எசெரிக்-
கும் ்வககயில சீனோ அநநோடுகளு்டன் 
கடுகமயோக ந்டநதுசகோள்கி்றது. தேோய-
்வோனின் ஸ்ல�ோல்வகியோ ஒரு பிரதிநி-
திகளுக்கோன அலு்வ�கத்கதே தி்றக்க 
முடிவு செயதேலபோது ஸ்ல�ோவினியோ 
பிரதேமருக்கு எசெரிக்கக விடுக்கும் 
சதேோனியில ‘அது ஆபத்தேோனது’ என 
சீனோ சதேரிவித்திருநதேது. லித்துல்வனி-
யோவில தேோய்வோன் ஒரு தூதேரகத்கதே 
தி்றநதேலபோது லித்துல்வனியோ மீது சீனோ 
சபோருைோதேோரத் தேக்டககை விதித்தேது.    

2015 Mk; Mz;L ,yf;fk; 5 Njrpa xslj 

xOq;fikg;G mjpfhu rig rpl;lj;jpd; 131 Mk; 

gphptpd; gbAk; nfsut ePjpkd;wj;jpd; cj;jutpd;gb

nghJ mwptpj;jy;
,y.276> ePh;nfhOk;G tPjp> tj;jis vDk; Kfthpia 

Nrh;e;j nfkpy]; ngh;dhz;Nlh Mfpa ehd;> ,j;jhy; 

rfy ,yq;if kf;fSf;Fk; mwptpg;gJ tof;fpyf;fk; 

20484/21f;F mika khspfhfe;j ePjpthd; ePjpkd;wj;jhy; 

itj;jpahpd; gw;Wr;rPl;bd;wp g;hPnfg;ypd; vDk; kUe;ij 

tpw;gid nra;j Fw;wj;jpw;fhf Fw;wQ;rhl;lg;gl;L &gh 

20>000 jz;lg;gzk; nrYj;jpNdd;.

vdNt ,t;thW rl;lKiwaw;w nray; ,dpNky; 

nra;akhl;Nlndd;W ,yq;if kf;fsplk; kd;dpg;G 

NfhUfpNwd;.
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யாழபொணம் ெல்கமைக்கழ்க பொருளியலதுமை பெ்ராசிரியர் சின்்னத்தும்ர விஜயகுைார் அவ்ரது ப�ாநத ஊ்ரா்ன வடை்ராட்சி ்க்ரபவட்டி ைத்பதானி ைக்களால ்கடநத ஞாயிைன்று ொ்ராட்டிக ப்கௌள்ரவிக்கபெட்டார். பெ்ராசிரியர் ைங்கை வாத்தியங்கள் �கிதம் ஊர்வைைா்க 
அமழத்து வ்ரபெடுவமதயும், விழாவுககுத் தமைமை தாஙகிய ஓய்வு பெறை அதிெர் இமளயதம்பி இ்ரா்கவன், பெ்ராசிரியர் சி.சிவலிங்க்ரா�ா, வடை்ராட்சி பதறகு, பைறகு பி்ரபத��மெ உெதவி�ாளர் ்க.பொன்ம்னயா ஆகிபயார் உம்ரயாறறுவமதயும், பெ்ராசிரியருககு விருது 
வழங்கபெடுவமதயும் ்காணைாம்.       

ஓமந்தை விஷேட நிருபர்

வவுனியா ்வத்தியசா்ை 
பணிபபாளர் ்வத்தியகைா -
நிதி க.ராகுைன் மருத்துவ 
நிர்வாக ஷமறபடிபபிறகாக 
ததைரிவு தசயயபபட்டுளளார். 
இநநி்ையில் நா்ள மத்திய 
சுகாதைார அ்மச்சில் ந்ட-
தபறவுளள முதைல் நாள பயிற-
சி்ய ஷமறதகாளவதைறகாக 
தசல்ைவுளளார். 

ஷநறறு வவுனியா ்வத்தியசா்ையின் 
பணிபபாளர் பதைவியில் இருநது விடுவிக்-
கபபட்ட அவர் தைனது கட்மக்ள பதில் 
பணிபபாளராக கட்மயாறறிய ்வத்திய 
கைாநிதி மதுரகனிடம் ்கயளித்து மத்திய 
சுகாதைார அ்மச்சிறகு தசல்ைவுளள்ம 
குறிபபிடத்தைக்கது. 

தகாஷரானா ததைாறறு காைத்தில் வவுனியா 
்வத்தியசா்ைக்கு அதிகளவான ஷநாயா -
ளர்கள அனுமதிக்கபபட்ட ஷபாது அவர்-
களுக்கான ஷச்வ்ய வழங்குவதைறகு 
்வத்தியசா்ை்ய சீர்மத்தைதுடன், 

்வத்தியர்கள, தைாதியர்கள 
உட்பட சுகாதைார பணியாளர் -
க்ள ஒழுங்க்மத்து சிறப-
பான சுகாதைார ஷச்வ்ய 
வழங்கியிருநதைார்.  

இஷதைஷவ்ள ்வத்தியசா -
்ையின் தபளதீக வளங்க-
ஷளாடு ்வத்திய உபகரணங் -
க்ளயும் மத்திய மாகாண 
சுகாதைார அ்மச்சுக்களில் 
இருநது தபறறு சுகாதைார வச -
திக்ள ஷமம்படுத்தியிருந -

தைதுடன் அண்மயில் பி.சி.ஆர் ஆயவு 
கூடமும் மத்திய மறறும் மாகாண சுகாதைார 
அ்மச்சின் ஒத்து்ழபபுடன் ததைாழிற -
பாட்டு நி்ைக்கு தகாணடுவரபபட்டிருந -
தைது.

வவுனியா மாவட்ட தபாது ்வத்தியசா -
்ையின் ஷச்வ வழங்கலின் தைரத்தி்ன 
குறுகிய காைத்தினுள பல்ஷவறு பரிமா -
ணங்களில் விருத்தி தசயதிருநதை்ம -
யால் அவர் ஷமறபடிபபிறகாக சுகாதைார 
அ்மச்சுக்கு தசல்ைவுளள்ம குறிபபி -
டத்தைக்கது. 

மேற்படிப்பிற்கா் செல்லவுள்ள வவுனியகா 
வவத்தியெகாவ்லயின் ்பணிப்்பகா்ளர்

(பரநதைன்குறூப நிருபர்)

கிளிதநாச்சி க்ரச்சி புளியம் 
தபாக்க்ண நாகதைம்பிரான் ஆையத்-
தின் வருடாநதை பங்குனி உத்தைரபதபாங்-
கல் விழா ததைாடர்பான முன் ஆயத் -
தைக் கூட்டம்  ஷநறறு 
(15-.02-.2022) மாவட்ட 
ஷமைதிக அரச அதிபர் 
(காணி) தை்ை்மயில் 
ஆைய முன்றலில் 
ந்டதபறறது. 

கிளிதநாச்சி க்ரச்சி 
புளியம்தபாக்க்ண 
நாகதைம்பிரான் ஆையத்-
தின் வருடாநதை பங்குனி 
உத்தைரபதபாங்கல் விழா 
எதிர்வரும் மார்ச் மாதைம் 
18 ஆம்திகதி ந்டதபற-
வுளளது. 

இபதபாங்கல் உற-
சவத்தின் முன் ஆயத்தைக்கூட்டம் கிளி-
தநாச்சி மாவட்ட ஷமைதிக அரசாங்க 
அதிபர் திருலிங்கநாதைன் (காணி) தை்ை-
்மயில் ஷநறறு (15-.02-.2022) பகல் நாக-
தைம்பிரான் ஆைய முன்றலில் ந்டதபற-
றது.  இதில் பாராளுமன்ற உறுபபினர் 
சிவஞானம் சிறிதைரன், கணடாவ்ள 
பிரஷதைச தசயைாளர் ரீ. பிருநதைாகரன், 
கணடாவ்ள சுகாதைார ்வத்திய 
அதிகாரி (பதில் ) பிரியநநதினி கமைசிங்-
கம் உளளிட்ஷடார் கைநது தகாணடிருந-

தைனர். நாட்டில் தைறஷபாது ந்டமு்றயி-
லுளள சுகாதைார மு்றக்ளப பின்பறறி 
இம்மு்ற தபாங்கல் உறசவத்தி்ன 
நடத்துவதைறகு தீர்மானிக்கபபட்டுள-
ளது. அத்துடன் ஆைய சூழ்ை துபபு-
ரவு தசயதைல் வீதிக்ள தசபபனிடுதைல், 

குடிநீர் விநிஷயாகம், ஷபாக்குவரத்துச்-
ஷச்வ, பாதுகாபபுச்ஷச்வ, மின்சார 
வசதி கழிவகறறல் வர்த்தைக நி்ையங்-
க்ள ஏைமிடுதைல், ்வத்திய முதைலுதைவி 
ஷச்வகள, தைாகசாநதி நி்ையங்கள 
அ்மத்தைல், உளளிட்ட பல்ஷவறு விட-
யங்கள ததைாடர்பில் கைநது்ரயாடப-
பட்டுளளன. 

இதில் ஆையத்ததைாணடர்கள, ஆைய 
நிர்வாகத்தினர் எனபபைரும் கைநது-
தகாணடனர். 

உத்்தரப்ச்பகாங்ல விழகா
முன் ஆயத்்தக் கூட்டம்

பருத்தித்து்ற விஷசட , யாழ் நிருபர்கள

யாழ்பபாணம் - சணடிலிபபாய 
பிரஷதைச தசயைக பிரிவுக்குட் -
பட்ட, கல்லூணடாய தவளி குடி -
யிருபபு மக்கள ஷநறறு கா்ை 
வீதி மறியல் ஷபாராட்டத்தி்ன 
முன்தனடுத்திருநதைனர்.

நீணட நாட்களாக தீர்வு வழங் -
கபபடாதை தைமது குடிநீர் பிரச்சி -
்னக்கு உடன் தீர்வு வழங்க 
ஷவணடும் என குறிபபிட்டு 
யாழ்பபாணம் -  தபான்னா்ை - 
பருத்தித்து்ற வீதியின் கல்லூண -
டாய பகுதி வீதியி்ன மறித்து 
வீதியின் குறுக்ஷக தபாதுமக்க -
ளும் மாணவர்களும் அமர்நதி -
ருநது ஷகாேங்க்ள எழுபபி 
ஷபாராட்டத்்தை முன்தனடுத்தி -
ருநதைனர்.

இதைனால் வீதியின் ஷபாக்குவ -
ரத்து ஒரு சிை மணித்தியாைங்கள 
பாதிக்கபபட்டிருநதைன. 

இநநி்ையில் ஷபாராட்ட 
இடத்திறகு வி்ரநதை மானிபபாய 
தபாலிஸார் வீதி்ய வழிமறித்து 
ஷபாராட்டத்்தை முன்தனடுத்தை 
மக்க்ள அகறறி ஷபாக்குவரத் -
தி்ன முன்தனடுத்திருநதைனர்.

ததைாடர்நதும் ஷபாராட்டத்்தை 

முன்தனடுத்தை மக்களுடன் ஷபச்சு 
வார்த்்தைக்ள ஷமறதகாணட 
தபாலிஸார்  சம்பநதைபபட்ட 
அதிகாரிக்ள வரவ்ழத்து தைரு -
வதைாக வாக்குறுதி வழங்கிய்தை 
அடுத்து அதிகாரிகள ஷபாராட் -
டம் இடம்தபறற இடத்திறகு 
வரு்கதைநதிருநதைனர்.

இதைன்ஷபாது யாழ்பபாண 
மாவட்ட ஷமைதிக அரசாங்க 
அதிபர் ( காணி ) எஸ்.முரளிதைரன், 
யாழ்பபாண மாவட்ட அனர்த்தை 

முகா்மத்துவ உதைவிப பணிபபா -
ளர் ரி.என்.சூரியராஜா, மானிப -
பாய பிரஷதைச ச்பயின் தைவிசாளர் 
அ.தஜபஷநசன், சணடிலிபபாய 
பிரஷதைச தசயைாளர் யஷசாதைா உதை -
யகுமார் உளளிட்டவர்கள வரு்க 
தைநது ஷபாராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 
மக்களிடம் கைநது்ரயாடியிருந -
தைனர். இக்கைநது்ரயாடலில் 
பிரச்சி்னக்கு உரிய தீர்வி்ன 
உடனடியாக தபறறு தைருவதைாக 
ததைரிவித்தைஷதைாடு குடியிருபபு பகு -

திக்கும் ஷநரடியாக தசன்று பார் -
்வயிட்டதை்ன அடுத்து ஷபாராட் -
டம் நி்றவு தபறறது.

அத்ஷதைாடு கல்லூணடாய தவளி 
குடியிருபபு மக்களின் குடிநீர் 
ஷதை்வக்கு உடனடியாக தீர்வி்ன 
வழங்குவதைறகாக யாழ் மாவட்ட 
இராணுவத்தின் 512ஆவது ப்டப-
பிரிவால் குடிநீர் விநிஷயாகம் 
ஒவதவாரு வீடுகளுக்கும் வழங் -
கபபட்டிருநதை்ம குறிபபிடத் -
தைக்கது. 

குடிநீர் பிரச்சிவைக்கு தீர்வு வழங் 
ம்காரி வீதி ேறியல ம்பகாரகாட்டம்

(புதுக்குடியிருபபு விஷசட ,      பரநதைன் குறூப 
நிருபர்கள)

வடமாகாண நன்னீர் மீனவர்க -
ளுக்கு 6.4 மில்லியன் ரூபாய தபறு -
மதியான குல்ைாக்கள அ்மச்ச -
ரால் வழங்கி்வக்கபபட்டது. 

2021 ஆம் ஆணடுக்கான 
மாகாண குறித்ததைாதுக்கபபட்ட 
அபிவிருத்தி தகா்ட நிதியின் 6.4 
மில்லியன் ரூபா தசைவில் நன்னீர் 
மீனவர்களுக்கு குல்ைா மறறும் 
குல்ைா கட்்டகள வழங்கும் 
நிகழ்வு மாங்குளத்தில் அ்மந -
துளள வடமாகாண நீர்பாசன 
தி்ணக்கள அலுவைகத்தில் ஷநறறு  ந்ட -
தபறறது.  வடமாகாண விவசாய அ்மச் -

சின் தசயைாளர் அ.சிவபாைசுநதைரன் 
தை்ை்மயில் ந்டதபறற இநநிகழ்வில் 

கடறததைாழில் நீரியல்வளத்து்ற 
அ்மச்சர் டக்ளஸ் ஷதைவானநதைா, 
பாராளுமன்ற உறுபபினர் கு.தி -
லீபன், பிரதி மாகாண நீர்பபா -
சன தி்ணக்கள பணிபபாளர் 
வீ.பிஷறாம்குமார் வடமாகாண 
மீன்பிடி பணிபபாளர் பர்.
அபிராமி மறறும் அ்மச்சின் 
தசயைாளர்கள, அதிகாரிகள 
ஆகிஷயார் கைநதுதகாணடனர். 

இதைன்ஷபாது வவுனியா,மன் -
னார்,கிளிதநாச்சி,முல்்ைத்தீவு 
மாவட்டங்க்ள ஷசர்நதை நன்னீர் 
மீன்பிடி  சங்கங்க்ள ஷசர்நதை 19 
மீனவ கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு 

49 குல்ைாக்களும்,58 குல்ைாக்கட்்டக -
ளும் வழங்கி்வக்கபபட்டுளளன. 

வ்ட ேகா்காண நன்னீர் மீைவர்்ளுக்கு 
ச்பறுேதியகாை குல்லகாக்்ள வழஙகிவவப்பு

யாழ.அளபவட்டி சீ்னன்்கைட்டி ஞாப்னாதய வித்தியாையத்தின் புதிய திைன் வகுபெமைத் திைபபு விழா அணமையில ்கலலூரி அதிெர் தி.பி்ரதீென்  தமைமையில நமட -
பெறைது. இநநி்கழவில பி்ரதை விருநதி்ன்ரா்க வலி்காைம் ்கலவி வையக ்கலவிப ெணிபொளர் பொ.்ரவிச�நதி்ரன்,சிைபபு விருநதி்ன்ரா்க பதலலிபெமழ பி்ரபத� ப�யை்க 
கி்ராை நிர்வா்க உத்திபயா்கத்தர் மவ.சுப்ரஸ் பொன்பைார் ்கைநது சிைபபித்த்னர்.

பூைணியம்ைா அைக்கட்டமளயின் இைஙம்க கிமளயி்ன்ரால ஆ்னகப்காட்மட �ாவக்காட்டுப ெகுதியில வாழும் 
வறிய குடும்ெங்களுககு 1500 பெறுைதியா்ன உைர் உணவுப பொருட்்கள் வழஙகிமவக்கபெட்டது.  இதற்கா்ன 
நிதியிம்ன புைம்பெயர்நத தமிழ ைக்கள் பூைணியம்ைா அைக்கட்டமளயின் தமைமை ்காரியாையம் ஊடா்க 
அனுபபி மவக்கபெட்டமை குறிபபிடத்தக்கது.                                        (ெடம்: பவைமண குறூப நிருெர்)
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நீண்டகாலம் நாடு மு்டககப்பட்டதால் 
ப்பாருளாதார பநருககடி ஏற்படடுளளது
(வெல்லாவெளி தினகரன் நிருபர்-)

தற்பலாதுள்ள சூழ்நில்யில 
எதிர்்ககட்சி ஆட்சி்ககு ெநதலால மந-
திரததலால  மலாஙகலாய் பறி்கக்லாம் 
என்்ற சூழ்நில்லை ஊடகஙகள 
உருெலா்கக  முைறசிபபதலாகவும், ைலார் 
ஆட்சி்ககு ெநதலாலும் தற்பலாதுள்ள 
வபலாரு்ளலாதலார  வெரு்ககடியில மலாற-
்றததிலன வகலாண்டுெர முடிைலாது.

 இன்று சர்ெ்தசம் எஙகும் வபலாரு-
்ளலாதலார  வெரு்ககடி கலாணபபடுகின்-
்றது. மிக நீண்டகலா் முட்ககம் 
ெலாட்டில  முன்வனடு்ககபபட்டதன் 
கலாரணமலாக இநத ெலாடு ்மலாசமலான 
வபலாரு்ளலாதலார வெரு்ககடிலை  எதிர்-
வகலாண்டுள்ளது. இநத வெரு்ககடியிலி-
ருநது மீளெதறகு ஒவவெலாருெரும்  
வசை்லாற்ற ்ெண்டும்  என, மட்-
ட்கக்ளபபு மலாெட்ட  பலாரலாளுமன்்ற 

உறுபபினர் சிெ்ெசதுலர 
சநதிரகலாநதன் வதரிவித-
தலார்.

அரசலாஙகததின் ெரவு 
வச்வு திட்டததிறகலம-
ெலாக சமுர்ததி  பைனலாளி-
களு்ககு ெழஙகபபடும் 
சமுர்ததி  வகலாடுபபன-
விலன ்மலும் அதிகரிதது  
ெழஙகுெதறகு அரசலாங-
கததினலால ெடெடி்கலக  
்மறவகலாள்ளபபட்டுள-
்ளது. இதறகலமெலாக இந-
நிகழ்விலன லெபெ ரீதிைலாக ஆரம்-
பிதது லெ்ககும் நிகழ்வுகள ெலாடு 
பூரலாவும் இடம்வபறறுள்ளன.

இதன்கீழ் மட்ட்கக்ளபபு மலாெட்-
டததின் 14 பிர்தச வசை்லா்ளர் பிரி-
வுகளிலும் திஙகட்கிழலம (14) இநத 
நிகழ்வு ஆரம்பிதது லெ்ககபபட்-
டது.

 மட்ட்கக்ளபபு மலாெட்-
டததின் பிரதலான நிகழ்வு 
மண்முலன ்மறகு ெவு-
ணதீவு பிர்தச வசை்கப 
பிரிவில இடம்வபற்றது.

மட்ட்கக்ளபபு மலாெட்ட 
சமுர்ததி திலண்கக்ள 
பணிபபலா்ளர் எஸ்.  புெ-
்னநதிரன் தல்லமயில 
ெலடவபற்ற இந நிகழ்-
வில, மட்ட்கக்ளபபு 
மலாெட்ட  அபிவிருததி்க-
குழு தல்ெரும் மலாெட்ட 

பலாரலாளுமன்்ற உறுபபினருமலான 
சிெ்ெசதுலர  சநதிரகலாநதன் பிரதம 
அதிதிைலாக க்நதுவகலாண்டலார். இநத 
நிகழ்வில மண்முலன  ்மறகு ெவு-
ணதீவு பிர்தச வசை்லா்ளர் அ.சுதலா-
கரன், உதவி பிர்தச வசை்லா்ளர் 
திருமதி  சுபலா சதலாகரன் உட்பட 
சமுர்ததி திலண்கக்ள அதிகலாரிகள,-

வபலாதும்ககள என ப்ரும் க்நது 
வகலாண்டனர்.

இந நிகழ்வின்்பலாது சமுர்ததி பை-
னலாளி்ககலான வீடு ஒன்றும்  ெழஙகி 
லெ்ககபபட்டதுடன், ெலாழ்ெலாதலார 
உதவிகளும் ெழஙகி லெ்ககபபட்-
டன. 

ெலாடு இ்ககட்டலான சூழ்நில்யில 
உள்ள்பலாதிலும் அரசலாஙகம் கிரலாம  
மட்ட வபலாரு்ளலாதலாரததிலன ்மம்ப-
டுததுெதறகலாக பல்ெறு ்ெல்த-
திட்டஙகல்ள  முன்வனடுதது ெரு-
கின்்றது. அதன் அடிபபலடயி்்்ை 
சமுர்ததி பைனலாளிகளு்ககு  அலமசச-
ரலெயின் அனுமதியுடன் அதிகரிதத 
நிதி ெழஙகபபடுகின்்றது. 

 மூன்றிலிரண்டு வபரும்பலான்லம 
உள்ள அரசலாஙகம் என்்ற  அடிபப-
லடயில இதலன மிகவும் கெனமலாக 
முகலாலம வசய்து மீண்வடழுநது ெரு-
கின்்றது  எனத வதரிவிததலார்.

அட்டாளைச்சேளை ளைக்டா ந்ர்  
மடாணவர்்ளுககு ்ற்றல் உப்ரணங்ள்

(ஒலுவில கிழ்ககு தினகரன் நிருபர்)

அட்டலால்ளச்சலன  லெ.எம்.
எம்.ஏ. இன்  வெறிபபடுததல மூ்ம் 
அட்டலால்ளச்சலன லத்ககலா ெகர்  
கிரலாமததில வதரிவு வசய்ைபபட்ட 
மலாணெர்களு்ககு கற்றல உபகரணங-
கள ெழஙகி  லெ்ககபபட்டன.

அட்டலால்ளச்சலன  லெ.எம்.
எம்.ஏ. இன் சமூக ்சலெப பிரிவின் 
பணிபபலா்ளர் ஊடகவிை்லா்ளர் 
ஏ.எல.  ்றமீஸ் தல்லமயில   திங-
கட்கிழலம  (14)  லத்ககலா ெகர்  மறு-
ம்ர்சசி ெ்ளலாகததில ெலடவபற்ற 
இநநிகழ்வில, அட்டலால்ளச்சலன  
ஜூம்ஆப  பளளிெலாசல தல்ெர் 
சட்டததரணி எம்.எஸ்.எம்.ஜுலனத-
தீன், ஓய்வு வபற்ற கலவிப  பணிப-
பலா்ளர்  எஸ்.எல.ஆதம்பலாெலா 
ஆகி்ைலார் பிரதம அதிதிக்ளலாக்க  

க்நது வகலாண்டு மலாணெர்களு்ககு 
கற்றல உபகரணஙகல்ள ெழஙகி 
லெததனர்.

இநநிகழ்வில  அட்டலால்ளச-
்சலன லெ.எம்.எம்.ஏ.வசை்லா்ள-
ரும், அபிவிருததி உததி்ைலாகதத-
ருமலான  ஏ.எல.கிைலாஸ்டீன், சீட்ஸ் 
வப்ளண்்டசன் தல்ெர் ஆசிரிைர் 
எம்.்ஜ.அன்ெர்  வெ்ளசலாட் , உட்பட 
அட்டலால்ளச்சலன லெ.எம்.
எம்.ஏ. இன் பதவி ெழி  உததி்ைலா-
கததர்கள க்நது வகலாண்டனர்.

இ்ஙலகயின்  74 ஆெது சுதநதிர 
தினததிலன முன்னிட்டு அட்டலா-
ல்ளச்சலன லத்ககலா ெகர்  கிரலாமத-
தில வதரிவு வசய்ைபபட்ட 74 மலாண-
ெர்களு்ககு கற்றல உபகரணஙகள 
ெழஙகி  லெ்ககபபட்டலம குறிபபி-
டதத்ககது.

மீள்வைறகு அளைவரும் சசேயலடாற்ற ்வண்டும் சேந்திர்டாந்ைன் எம்.பி

அட்டாளைச்சேளை உைவி பிர்ைசே சசேயலடாைர்   

்.சபடா.ை. மடாணவர்்ளுககு 
வழி்டாட்ல் வகுப்புக்ள்

(மூதூர் தினகரன் நிருபர்)

2022  இல க.வபலா.த 
சலாதலாரண தரப பரீட்லச்ககு 
்தலாற்றவிரு்ககும் மூதூர் 
பிர்தச  மலாணெர்களின் ெ்ன்-
கருதி, பலாடசலால் மட்டததில 
மலாணெர்களு்ககு விடுமுல்ற  
கலா்ஙகளில ்ம்திக ெகுப-
பு்ககள ெடலாததபபட்டு ெரு-
கின்்றன.

வகலா்ரலானலா  அசலாதலா-
ரண சூழ்நில்ைலால கடநத 
ஆண்டில மலாணெர்களின் 
கற்றல வசைறபலாடுகள   பின்-
னலடலெ கண்டன. இநநி-
ல்யில மலாணெர்களு்ககுரிை 
்ம்திக மலாதிரி ெழிகலாட்டல  
பரீட்லசகள, பிரதலான பலாடங-
களு்ககலான ்ம்திக ெகுபபு்க-
கள என வகலா்ரலானலா சுகலாதலார  
பலாதுகலாபபு ெழிகலாட்டலகல்ள 
முழுலமைலாக பின்பறறிை 
ெலகயில ெடலாததி ெருெ-
தலால,  மலாணெர்கள இதனலால 
வபரிதும் ென்லமைலடை்க 
கூடிைதலாக உள்ளது.

சமுர்த்தி மானிய உதவிகள் மூலம்
வருமானத்்த அதிகரிகக வவண்டும் 

(ஒலுவில வி்சட நிருபர்)  

வகலாவிட்- வதலாறறு கலாரணமலாக 
ெலாட்டின் வபலாரு்ளலாதலாரம் வீழ்சசிை-
லடநதுள்ள நில்யிலும், ம்ககளின் 
ெலாழ்ெலாதலாரதலத கட்டிவைழுபபுெ-
தறகு அரசலாஙகததினலால பல்ெறு 
்ெல்த திட்டஙகள முன்வனடு்க-
கபபட்டுள்ளதலாக, அட்டலால்ளச-
்சலன உதவிப பிர்தச வசை்லா்ளர் 
ெஹீஜலா முஸலாபிர் வதரிவிததலார்.  

சுபிட்சததின் ்ெல்ததிட்டததிற-
கலமை சமுர்ததி பைனலாளிகளு்ககு 
அதிகரி்ககபபட்டுள்ள சமுர்ததி 
மலானிை வகலாடுபபனவு ெழஙகும் 
லெபெம், சின்னபபலா்முலன 
கிரலாம அபிவிருததி சஙக்க கட்ட-
டததில சமுர்ததி அபிவிருததி உத-
தி்ைலாகததர் ஏ.எல. இமலாமுதீன் 
தல்லமயில திஙகட்கிழலம (14) 
ெலடவபற்றது.   

இதில க்நது வகலாண்டு உலரைலாற-
றுலகயி்்்ை ்மற கண்டெலாறு 
வதரிவிததலார். உதவி பிர்தச வசை-
்லா்ளர் வதலாடர்நதும் உலரைலாறறுலக-
யில,   

 ெலாட்டின் வபலாரு்ளலாதலாரதலத மீ்ள 
கட்டிவைழுபபுெதறகு ெருமலானம் 
குல்றநத குடும்பஙகளு்ககு அரசலாங-
கததினலால சிறு லகதவதலாழிலகல்ள 
ஆரம்பிபபதறகலான ெடெடி்கலககள 
எடு்ககபபட்டுள்ளது.   

சமுர்ததி பைனலாளிகள இஙகு 
ெழஙகபபடும் மலானிை உதவிகல்ள 
வீண்விரைம் வசய்ைலாமல அதனூடலாக 
தஙக்ளது ெருமலானதலத அதிகரிதது்க 

வகலாள்ள ்ெண்டும். அப்பலாதுதலான் 
அரசலாஙகததின் இ்்ககிலன அலடை 
முடியும்.   வகலாவிட்-19 வதலாறறு கலார-
ணமலாக ெலாட்டின் வபலாரு்ளலாதலாரம் 
வீழ்சசி அலடநதுள்ள நில்யிலும் 
ம்ககளு்ககுத ்தலெைலான அலனதது 
அததிைலாெசிை ்சலெகளும் மறறும் 
ெ்ன்புரி ்சலெகளும் அரசலாஙகததி-
னலால சி்றநத முல்றயில முன்வனடு்க-
கபபட்டு ெருகின்்றவதன்்றலார்.  

அரச உத்திவயாகத்தர்களுககு 
சிஙகள மமாழிப்பயிற்சி

மட்ட்கக்ளபபு குறூப நிருபர்
மட்ட்கக்ளபபில   அரச உததி்ைலா-

கததர்களு்ககலான  சிஙக்ள வமலாழித 
்தர்சசிலை  வபறறு்க வகலாளெதறகலான 
பயிறசிப பட்டல்றகள ஆரம்பி்ககபபட்-
டுள்ளன.

்தசிை  வமலாழி்ககலவி மறறும் 
பயிறசி நிறுெனததினலால ெடலாததப-
பட்டுெரும் அரசகரும  வமலாழித 
்தர்சசி்ககலான சிஙக்ள வமலாழியிலன 
பயிறறுவி்ககும் பயிறசிபபட்டல்ற  
மலாெட்ட அரசலாஙக அதிபர் கணபதிப-
பிளல்ள கருணலாகரன் தல்லமயில 
திஙகட்கிழலம (14) மலாெட்ட வசை்க 
்கட்்பலார் கூடததில ஆரம்பிதது லெ்க-
கபபட்டது.

உதவி  மலாெட்ட வசை்லா்ளர் ஏ. 

ெ்ெஸ்ெரனின் ஏறபலாட்டில இடம்-
வபறும் இபபயிறசி  வெறிைலானது, 
மலாெட்டததிலுள்ள பிர்தச வசை்கங-
கள, நிருெலாக அலுெ்கஙகள, கலவி  
திலண்கக்ள அலுெ்கஙகள, விெசலா-
ைம் மறறும் நீர்பபலாசன திலண்கக்ளங-
களில  கடலமபுரியும் பதவிநில  ்உத-
தி்ைலாகததர்கள 80 ்பரு்ககு   சிஙக்ள  
வமலாழித ்தர்சசியிலன வபறறு்க 
வகலாடு்ககும் ்ெலா்ககுடன்  ஆரம்பி்ககப-
பட்டுள்ளது. 

 இபபயிறசி வெறியிலன  பூர்ததி 
வசய்ெதனூடலாக அரச உததி்ைலாகததர்-
கள கட்டலாைம் ்தர்சசி  வபறறிரு்கக 
்ெண்டிை தலகலமைலாகிை அரசகரும 
வமலாழி சிஙக்ளததில ்தர்சசி  வபறெரலா-
க்க கருதபபடுெர். அதி்ரிக்ப்பட் 

சேமுர்த்தி சைடாள்
வழஙகி ளவப்பு

(அ்ககலரபபறறு மததிை 
நிருபர்)

சுபிட்சததின்  ்ெலா்ககு 
்ெல் திட்டததிறகலமெலாக 
சமுர்ததி பைனலாளிகளு்ககு 
2022 ஆம் ஆண்டின்  ெரவு 
வச்வு திட்டததில முன் 
வமலாழிைபபட்ட அதிகரி்க-
கபபட்ட சமுர்ததி  மலானிைத 
வதலாலக ெழஙகும் நிகழ்வு 
அ்ககலரபபறறு கிழ்ககு, 
்மறகு சமுர்ததி  ெஙகியில  
திஙகட்கிழலம (14 ) அ்கக-
லரபபறறு பிர்தச வசை்லா-
்ளர் ரீ.எம்.எம்.அன்சலார்  தல்-
லமயில ெலடவபற்றது.

இன்  நிகழ்வில அ்ககலரப-
பறறு சமுர்ததி தல்லமப-
பீட முகலாலமைலா்ளர், உள்ளக  
கண்ககலாய்வு உததி்ைலாகததர்,  
முகலாலமததுெ பணிபபலா்ளர், 
கருததிட்ட  முகலாலமைலா்ளர், 
ெஙகி முகலாலமைலா்ளர், சி.பி.
்ைலா தல்ெர்கள மறறும் 
சமுர்ததி  பைனலாளிகளும் 
க்நது வகலாண்டனர். இதன் 
்பலாது அதிகரி்ககபபட்ட 
மலானிைத வதலாலகலை  பைனலா-
ளிகளு்ககு பிர்தச வசை்லா்ளர் 
ெழஙகி லெததலார்.

சேமுர்த்தி குடும்பங்ளுககு அதி்ரித்ை 
ச்டாடுப்பைவு வழஙகி ளவப்பு
(திரு்க்கலாவில தினகரன் நிருபர்-)

திரு்க்கலாவில பிர்தச வசை்-
கப பிரிவு்ககுட்பட்ட தம்பிலுவில, 
திரு்க்கலாவில  மறறும் விெலாைகபு-
ரம் சமுர்ததி ெஙகி கில்ள பிரிவுக-
ல்ளச ்சர்நத 5336  சமுர்ததி பை-
னலாளி்க குடும்பஙகளு்ககு சுமலார் 35 
இ்ட்சம் ரூபலா  அரசின்  அதிகரி்க-
கபபட்ட சமுர்ததி வதலாலக   ெழங-
கபபட்டுள்ளது.

இநநிகழ்வு  திரு்க்கலாவில 
பிர்தச வசை்லா்ளர் ரீ.க்ஜநதிரன் 
தல்லமயில சமுர்ததி தல்லம  
முகலாலமைலா்ளர் சமுர்ததி ெஙகி 
முகலாலமைலா்ளர்கள மறறும் 
சமுர்ததி அபிவிருததி  உததி்ைலா-
கததர்களின் ஒழுஙகலமபபில கிரலா-

மஙகள ்தலாறும்  திஙகட்கிழலம 
(14 ) ெழஙகி  லெ்ககபபட்டன. 
அரசலாஙகததின் சுபிட்சததின் ்ெலா்ககு  
்ெல்த திட்டததிறகு அலமெலாக 
சமுர்ததி பைனலாளி்க குடும்பஙக-
ளு்ககு  அதிகரி்ககபபட்ட மலானிை 
பணதவதலாலக ெழஙகும் ்ெல்த-
திட்டம் ெலாடு பூரலாகவும் முன்வனடு்க-
கபபட்டது.

அநதெலகயில திரு்க்கலாவில  பிர-
்தசததில தம்பிலுவில திரு்க்கலா-
வில மறறும் விெலாைகபுரம் சமுர்ததி  
ெஙகி்க கில்ளப பரிவுகளில உள்ள 
சுமலார் 5336 சமுர்ததி்க குடும்பஙக-
ளு்ககு  35 இ்ட்சம் ரூபலா  பைனலா-
ளிகளின் சமுர்ததி முததிலரகளின் 
வதலாலககளு்ககு  ஏறப அதிகரி்ககப-
பட்ட பணத வதலாலக ெழஙகி லெ்க-
கபபட்டுள்ளன.

கிழககு மாகாண சுவதச மருத்துவ
தி்ணககளத்தால் நூல் மவளியீடு
முளளிபவபலாததலாலன குறூப நிருபர் 

கிழ்ககு  மலாகலாண சு்தச மருதது-
ெத திலண்கக்ளததினலால வெளியீடு 
வசய்ைபபட்ட கிழ்ககின்  அவிழ்தம் 
சஞ்சிலக மறறும் ஆயிரம் ்ெரும் 
அரும் மருநதும் என்்ற நூலகல்ள  
ெழஙகி லெ்ககும் நிகழ்வு கிழ்ககு 
மலாகலாண சு்தச மருததுெத திலண்க-
க்ளததில திஙகட்கிழலம  (14) 
இடம்வபற்றது.

 கிழ்ககு  மலாகலாண சு்தச மருததுெ 
திலண்கக்ள மலாகலாண ஆலணைலா்ளர் 
லெததிை க்லாநிதி திருமதி இ.ஸ்ரீதர் 
தல்லமயில இடம்வபற்ற இநநி-
கழ்வில, கிழ்ககு  மலாகலாண  சுகலாதலார 
அலமசசின் வசை்லா்ளர் திருமதி 
்ஜ.்ஜ.முரளிதரன் பிரதம அதிதி-
ைலாக க்நதுவகலாண்டு சி்றபபிததலார்.  

 இதன்்பலாது  அெர் வதரிவி்கலக-
யில, வகலாவிட் 19 வதலாறறு்க கலா்த-
தில சு்தச மருததுெத  திலண்க-
க்ளம் பலாரிை பஙகளிபபு்ககல்ள 
மலாகலாணததிலுள்ள மூன்று மலாெட்-
டஙகளு்ககும்  வசய்திருநதது.

 வகலா்ரலானலா  வதலாறறினலால 
பலாதி்ககபபட்டெர்கள, தனிலமப-
படுததபபட்ட பிர்தசஙகளில  

ெசிதத குடும்பஙகள மறறும் வதலாற-
றினலால பலாதி்ககபபடலாதெர்கள என 
சக்  ம்ககளு்ககும் ்ெலாய் எதிர்பபு 
ச்கதிலை ெழஙகும் சுெதலாரணி 
மறறும் இமியுன்  வூஸ்ட்டர் பலானங-
களுடன் ஆயுர்்ெத மருநதுகல்ள-
யும் ெழஙகி ெநத வசைறபலாடுகள  
பலாரலாட்டதத்ககது என சுகலாதலார 
அலமசசின் வசை்லா்ளர் திருமதி 

்ஜ.்ஜ.முரளிதரன் வதரிவிததலார். 
இதன்்பலாது  மலாகலாண ஆலண-
ைலா்ளர் லெததிை க்லாநிதி திருமதி 
இ.ஸ்ரீதரினலால கிழ்ககின்  அவிழ்தம் 
சஞ்சிலக மறறும் ஆயிரம் ்ெரும் 
அரும் மருநதும் என்்ற நூலகல்ள  
சுகலாதலார  அலமசசின் வசை்லா்ளர் 
திருமதி முரளிதரனு்ககு ெழஙகி  
லெததலார்.

வ்ரலாற்று  பி்ரசித்தி பெற்்ற ைடத்தடி ஸ்ரீ மீனாட்சி அமைன் ஆலயத்தில் ொதுகாபபு  
சிசிரிவி (CCTV)கை்ரா பொருத்துவதற்கான உெக்ரணஙகமை காம்ரதீமவ சேர்நத 
ைாவடி  க்நதசுவாமிஆலய தரைகரத்தா க.ஆறுமுகம குடுமெத்தினர  அன்ெளிபபுசபேய்-
தனர.  அவ் உெக்ரணஙகமை ஆலயத்தமலவர கி.பெயசிறில் உள்ளிட்ட  ெரிொலன 
ேமெயினரிடம ஆறுமுகம மகயளிபெமதக் காணலாம.
 ெடம : காம்ரதீவு குறூப நிருெர 

தும்பங்்ணி வடார சேந்ளைளய தி்றககுமடாறு  மக்ள் ்்டாரிகள்
மண்டூர் குறூப நிருபர்

்பலாரதீவுபபறறு  பிர்தச 
சலப்ககுட்பட்ட தும்பங்கணி 
ெலார சநலத கெனிபபலாரறறு கலால-
ெலடகளின்  உல்றவிடமலாக மலாறி-
யுள்ளவதன வபலாதும்ககள விசனம் 
வதரிவி்ககின்்றனர்.

இது குறிதது ்மலும் வதரிைெரு-
ெதலாெது, தும்பங்கணி  சநலத, 
புறபுதர்கள, பறல்றகள சூழ்நது 

கலாடுகள  மண்டிை நில்யில  கலால-
ெலடகள மறறும் விஷ ஜநது்கக-
ளின் இருபபிடமலாகவும் வடஙகு 
நு்ளம்பு  வபருகும் அபலாை ெ்ை-
மலாகவும் மலாறியுள்ளவதன வதரி-
வி்ககபபடுகி்றது.

கடநத  மூன்று ெருட கலா்மலாக 
வசைறபலாடறறு பரலாமரிபபின்றி்க 
கலாணபபடும் சநலதயின்  சுறறுச 
சூழல இவெலாறு இருநதும், 
வபலாதுச சுகலாதலார பரி்சலாதகர்கள 

உட்பட அரச  உததி்ைலாகததர்கள 
அசமநதப்பலா்ககுட்ன வசைறப-
டுெதலாக, பிர்தச ெலாழ் வபலாதும்க-
கள  கெல்யுடன் அஙக்லாய்்க-
கின்்றனர்.

குறிதத சநலத்க கட்டிடததிலன  
முல்றைலாக துபபுரவு வசய்து விைலா-
பலாரிகளினதும் வபலாதும்கக்ளதும் 
்தலெைறிநது  இைஙக லெ்க-
குமலாறு, பிர்தச ெலாழ்ம்ககள 
்கலாரி்கலக விடு்ககின்்றனர்.
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ைமையக இமைஞர் யுவதிகைால் ைமையக தமிழ் ைககளின் வாழ்கமகமயப பி்ரதிெலிககும் 100 புமகபெடஙகள் உள்ைடஙகைான புமகபெடக கணகாட்சி  நேற்றுமுன்தினம் (14) திஙகட்கிழமை யாழ். றககா வீதியிலுள்ை ஓவி -
யககூடம் கமைத்தூது கைாமுற்றம் ைணடெத்தில் இடம்பெற்றது. ைமையகத்திலிருந்து வந்த 40 இமைஞர் யுவதிகளின் புமகபெடத் பதாகுபமெ உள்ைடககி கணகாட்சி இடம் பெற்றது. ைமையக ைககளின் 200 வருட பின்னிப 
பிமைந்த கமதகமை ெடஙகைாக இபபுமகபெடக கணகாட்சி சித்தரித்துள்ைது. புமகபெட கணகாட்சி நேற்று இடம்பெற்றது. இதன் பதாடர்ச்சியாக பகாழும்பிலும் இககணகாட்சி இடம்பெறவுள்ைமை குறிபபிடத்தககது.   
                                ெடம்: நகாபொய் குறூப நிருெர்

காடுகளுககு தீ மவபபு:

ஹற்றன் விசேட நிருபர்

நுவரெலியா மாவடடத்தில் ஏற-
படடுள்ள வ்றடசியான காலநிலல-
யிலனயடுத்து பல பகுதிகளிலும் 
காடுகளுக்கு கடந்த காலஙகளில் விே-
மிக்ளால் தீ லவக்கபபடடன.

இ்தன் காெணமாக ரபரும்ளவான 
காடடு வ்ளஙகள அழிக்கபபடடன. 
அதுமடடுமின்றி நீர்நிலலகள அற-
றுபசபாய் காடடில் வாழும் உயிரி-
னஙகளுக்கு உணவு மறறும் ்தண்ணீர் 
பற்றாக்குல்ற ஏறபடடுள்ளது. இ்தன்-
காெணமாக காடடில் உள்ள  விலஙகு-
கள, ்தண்ணீர் மறறும் உணவுகல்ள 
ச்தடி மக்கள வாழும் குடியிருபபுக்-
கல்ள ச�ாக்கி பலடரயடுத்துள்ளன. 

ஹற்றலன அண்டிய காடடுப-
பகுதிக்கு தீ லவத்்த்தன் காெண-

மாக காடடில் வாழும் குெஙகுகள 
்தறசபாது �கர் பகுதியிலன அண்-
மித்்த தும்புறுகிரிய, ஆரியகம, 
இநதுமாேலப உளளிடட பல பிெ-
ச்தேஙகளுக்கு கூடடம் கூடடமாக 
உணவு ச்தடி வெ ஆெம்பித்துள்ளன.  
இ்தனால் வீடடுத்ச்தாடடஙகளில் 
உள்ள பழவலககள, வாலழ உளளிட-
டலவகல்ள குெஙகுகள சே்தமாக்க 
ஆெம்பித்துள்ள்தாக பிெச்தே வாசிகள 

ர்தரிவிக்கின்்றனர்.  
இச்தச�ெம் குெஙகுகள மின் 

இலணபபு வயர்கள மறறும் 
ர்தாலலக்காடசி இலணபபு வயர்கள 
உளளிடடலவகல்ளயும் சே்தபபடுத்-
துவ்தாகவும் ர்தரிவிக்கபபடுகின்்றது.
எனசவ ரபாறுபபுவாய்ந்தவர்கள 
இது குறித்்த உரிய �டவடிக்லக எடுக்-
கபபட சவண்டும் என ரபாது மக்கள 
சகாரிக்லக விடுக்கின்்றனர்.

நாட்டை கடடியெழுப்புவதற்கு அரசாஙகம் 
முன்னின்று யசெற்்படுகின்்றது 
மாத்்தல்ள சுழறசி நிருபர்   

நிதியலமச்சினால் இவவருடம் 
அலமச்ேர்களுக்கு  ஒதுக்கபபட -
டுள்ள 85 ஆயிெம் மில்லியன் ரூபா 
நிதியின் மூலம் ரபாரு்ளா்தாெ சமம்-
பாடடு திடடஙகள �ாட்ளாவிய 
ரீதியில் முன்ரனடுக்கபபடடு வருவ-
்தாக இெத்ச்தாடலட பிெச்தே அபிவி-
ருத்திக் குழுத் ்தலலவரும் மாத்்தல்ள 

மாவடட பாொளுமன்்ற உறுபபினரு -
மான சொஹன திோ�ாயக்க ர்தரிவித்-
்தார். 

உக்குவல்ள பிெச்தேத்தில் சுயர்தா-
ழில் முயறசியா்ளர்களுக்கு உபகெ -
ணஙகள வழஙகி லவக்கும் நிகழ்-
வில் கலநது ரகாண்டு உலெயாறறும் 
சபாச்த அவர் இவவாறு ர்தரிவித்-
்தார்.   

அவர் ர்தாடர்நது உலெயாறறும் 

சபாது,   ரகாவிட 19 அச்ேம் காெண-
மாக உலக ரபாரு்ளா்தாெம் பாரிய 
அ்ளவில் ேரிலவ ச�ாக்கிச் ரேன்று 
ரகாண்டிருக்கின்்றது. 

இவசவல்ளயில் எமது �ாடடில் 
அபிவிருத்தி திடடஙகள சி்றந்த 
முல்றயில் முன்ரனடுக்கபபடடு 
வருகின்்றது. 

ஜனாதிபதி சகாடடாபய ொஜ-
பக் ஷ, பிெ்தமர் மஹிந்த ொஜபக் ஷ 

ஆகிசயாரின் ்தலலலமத்துவத்தின் 
ஊடாக �ாடடில் அபிவிருத்தி திட-
டஙகள ரபாரு்ளா்தாெத்ல்த கடடிரய-
ழுபபும் வலகயில் முன்ரனடுக்கப -
படடு வருகின்்றன.   

�ாடலட கடடிரயழுபபுவ்தற-
கும் மக்களுக்கு சி்றந்த சேலவலய 
ரபறறுக் ரகாடுபப்தறகும் அெோங -
கம் முன்னின்று ரேயறபடடு வரு-
கின்்றது என அவர் ர்தரிவித்்தார்.   

காட்டு விலங்குகள் குடியிருப்புகளை 
ந�ாக்கி பளையெடுப்பு

குண்டும் குழியுமாக 
சாமிம்ை வீதி

மஸரகலியா தினகென் நிருபர்

மஸரகலியா, ோமிமலல பஸ 
்தரிபபிடத்துக்கு அருகில் குண்டும் 
குழியுமாக இருபப்தால் மக்கள 
பல்சவறு அரேௌகரியஙகல்ள 
அனுபவித்து வருகின்்றனர். 

இ்தனால் பஸ �டத்துனர்கள, 
ோெதிகள, பயணிகள, பாடோலல 
மாணவர்கள, பா்தோரிகள  ரபரிதும் 
பாதிக்கபபடடு வருவ்தாக குற்றச்-
ோடடு முன்லவக்கின்்றனர். 

இது குறித்து ேம்பந்தபபடட 
அதிகாரிகள �டவடிக்லக எடுக்க 
சவண்டும் என இபபகுதி மக்கள 
சகாரிக்லக விடுக்கின்்றனர்.  

மஸரகலியா பிெச்தே ேலப 
மறறும் வீதி அபிவிருத்தி அதிகாெ 
ேலப முன்வநது பஸ்தரிபபி -
டம் மறறும் ோமிமலல �கரி -
லுள்ள வீதிலயயும் ரேபபனிடடு 
்தருமாறு சவண்டுசகாள விடுக் -
கின்்றனர். 

ததாடடைதயதாழிைாளி ஒருவர் ்பணிநீககம் 
பதுல்ளதினகென் விசேட  நிருபர்

ரபருநச்தாடடத் ர்தாழிலா்ளர்க -
ளுக்கு ஏறபடடிருக்கும் அநீதிலய, 
ஊடகஙகளுக்கு ரவளியிடடதி-
னால், ர்தாழிலாளி ஒருவர் ச்தாடட 
நிர்வாகத்தினால் பணிநீக்கம் ரேய்-
யபபடடுள்ளார். 

இச்ேம்பவம் பேல்றபபகுதியில் 
ச�றறு இடம்ரபறறுள்ளது.

பேல்ற, சகாணக்கலல ரபருந-
ச்தாடட சமறபிரிலவச் சேர்ந்த எம். 
ரகபபிரியல் என்்ற ர்தாழிலாளிசய 
இவவாறு ச்தாடட நிர்வாகத்தினால் 

பணிநீக்கம் ரேய்யபபடடுள்ளார். 
சகாதுலம மாவிறகு ஆயிெத்து 

இருநூறு ரூபாய் ர்தாழிலா்ளர்களின் 
ேம்ப்ளத்தில் கழிக்கபபடடுள்ளது. 
ர்தாழிலா்ளர்களின் ேம்ப்ளபபடடிய-
லிலும் இக்கழிவு குறிபபிடபபடடுள-
்ளது. ஆனாலும் குறிபபிடடிருக்கும் 
சகாதுலமமா ர்தாழிலா்ளர்களுக்கு 
வழஙகபபடவில்லல. பதுல்ள 
மாவடடத்தில் சமலும் சில ச்தாட-
டஙகளில் இச்த நிலலம இருநது 
வருவ்தாக ர்தாழிலா்ளர்கள புகார் 
ரேய்கின்்றனர்.  

ஊடகஙகளுககு பெய்தி பவளியிட்டதாக குற்றச்ொட்டு

யகாதரானா தடுப்பூசி 
அட்டைக்ை ்வததிருகக 
தவண்டிெ அவசிெமில்ை
இெத்தினபுரி- சுழறசி,   
மஸரகலியா தினகென் நிருபர்

இெத்தினபுரி-, பலாஙரகாலட-, 
குருவிடட  பிெச்தேஙகள வழி 
யாக சிவரனாளிபா்தமலலக்கு 
யாத்திலெ ரேல்லும் யாத்திரி-
கர்கள ரகாசொனா ்தடுபபூசி 
அடலட லவத்திருக்க சவண்டிய  
அவசியமில்லல என இெத்தின-
புரி மாவடட ரேயலா்ளர் மாலினி 
ரலாகுசபா்தாகம ர்தரிவித்்தார்.

இவவிடயம் ர்தாடர்பில் ஊட-
கஙகளுக்கு கருத்து ரவளியிடும் 
சபாச்த அவர் இ்தலனத் ர்தரி-
வித்்தார்.

இது குறித்து ர்தாடர்நது 
கருத்து ரவளியிடட அவர், சிவ-
ரனாளிபா்தமலல யாத்திலெ 
சமறரகாளசவார் முகக்கவேம் 
அணி்தல், ேமூக இலடரவளி 
சபணு்தல் உளளிடட முல்றயான 
சுகா்தாெ விதிமுல்றகல்ள பின்-
பற்ற சவண்டுரமனவும் அவர் 
சுடடிக்காடடினார்.

எவவா்றாயினும், ரகாசொனா 
்தடுபபூசி அடலடகல்ள உடன் 
லவத்திருக்க சவண்டியது கட-
டாயமில்லல என ர்தரிவித்்த 
மாலினி ரலாகுசபா்தாகம, ்தடுப-
பூசி அடலட உடன் இருபபது 
பாதுகாபபானது எனவும் ர்தரி-
வித்்தார்.

சிவரனாளிபா்தமலல யாத்தி -
லெக்காக உள�ாடடில் இருநதும் 
ரவளி�ாடுகளில் இருநதும் பக்-
்தர்கள ரபரும்ளவில் வருலக ்தரு-
கின்்றனர். 

புதிய லவெஸ ர்தாறறு 
ச�ாய்கள குறித்து ்தகவல்கள 
ரவளிவந்த வண்ணம் உள்ளன. 
எனசவ ரபாதுமக்கள அலனவ -
ரும் சுகா்தாெ பிரிவு வழஙகியுள்ள 
ஆசலாேலனகளுக்கு அலமவாக 
சுகா்தாெ வழிமுல்றகல்ள முல்ற 
யாக கலடபிடிக்குமாறும் அவர் 
சகடடுக்ரகாண்டார்.  

ய்பருநததாடடை மககள் இன்னும் தமாசமான  
நி்ையிதைதெ வாழ்கின்்றனர் 

்தலவாக்கலல குறூப நிருபர்  

இநதிய வம்ோவளி ரபருநச்தாட-
டத் ர்தாழிலா்ளர்கள ஆண்டான் 
அடிலமக்ளாக அ்தாவது ரகாத்்தடி-
லமக்ளாகசவ வாழ்நது வருகின்்ற-
னர். இநதிய வம்ோவளி மக்கல்ள 
இந�ாடடில் வாழும் ஒரு ச்தசிய 
இனமாக இன்னும் பிெகடனபபடுத்்த-
வில்லல என மலலயக மக்கள முன்-
னணியின் ச்தசிய அலமபபா்ளரும் 
முன்னாள மத்திய மாகாண ேலப 
உறுபபினருமான ஆர்.இொஜாொம் 
ர்தரிவித்துள்ளார்.  

ஊடகச் ேநதிபரபான்றின்சபாச்த 
அவர் இவவாறு ர்தரிவித்்தார். அவர் 
இதுர்தாடர்பாக கருத்து ர்தரிவிக்லக-
யில்,  

இந்த �ாடலட ஆடசி ரேய்்த 
அலனவருசம இநதிய வம்ோவளி 
ரபருநச்தாடட மக்கல்ள ஒரு கூலி-
யாகவும் கில்லு கீலெயாகசவ பயன்ப-
டுத்துகின்்றனர். அவர்கல்ள ஒரு மனி-
்தொக மதிபபதில்லல. அவர்கல்ள 

ர க ா த் ்த டி ல ம க ்ள ா க ச வ 
ல வ த் தி ரு க் கின் ்ற ா ர் க ள . 
இந்த அெோஙகம் ஆடசிக்கு 
வரும் முன் ச்தர்்தல் காலத்-
தில் ரவறறி ரபற்ற பின் 
ச்தாடடத் ர்தாழிலா்ளர்-
களின் வாழ்வா்தாெத்ல்த 
சமம்படுத்துசவாம் என 
கூறி ர்தாழிலா்ளகளின் வாக்-
குகல்ள ரபறறு ஆடசிக்கு 
வந்தனர். பின்னர் வழங-
கிய வாக்குறுதிகல்ள நில்றசவற்ற-
வில்லல. ரபருநச்தாடட மக்கள 
ஏறகனசவ இருந்தல்த விட ்தறரபா-
ழுது சமாேமான நிலலயில் வாழ்கின்-
்றனர். அண்லமயில் அெோஙகம் அெ-
ோஙக உத்திசயாகத்்தர்களுக்கு 5000 
ரூபா ேம்ப்ளத்ல்த அதிகரித்துள்ளது. 

ஆனால் ர்தாழிலா்ளர்களுக்கு 
சகாதுலமமா வழஙகி இழிவுபடுத்-
துகின்்றார்கள. ச்தாடடத் ர்தாழிலா-
்ளர்களுக்கு சகாதுலம மா மாத்திெமா 
உணவாக பயன்படுத்துகின்்றார்கள. 

மாலவ வழஙகி எமது 
ேமூகத்ல்த எந்த்ளவிறகு 
இழிவு படுத்்த முடியுசமா 
அந்த அ்ளவிறகு இழிவு 
படுத்துகின்்றார்கள. 

அத்ச்தாடு ர்தாழிலா-
்ளர்களுக்கு வழஙகும் 
சகாதுலம மா ரபாதியில் 
ச்தர்்தல் பிெோெம் ரேய்வது 
சபால 'ச்தாடட ர்தாழி-
லா்ளர்களுக்கான மானிய 

�லத் திடடம் நிதி அலமச்சு ச்தாடட 
வீடலமபபு மறறும் ேமு்தாய உட-
கடடலமபபு வேதிகள இொஜாஙக 
அலமச்சு வர்த்்தக அலமச்சு கூடடு-
்றவு சேலவகள ேநல்தபபடுத்்தல் 
சமம்பாடடு நுகர்சவார் பாதுகாபபு 
இொஜாஙக அலமச்சு என ரபயர்-
கல்ள அச்சிடடு மாலவ விறபலன 
ரேய்கின்்றார்கள. இன்று ரபருந-
ச்தாடட பகுதியில் ச்தாடட நிர்வாகங-
கள நிலனத்்தபபடி ரேயறபடுகின்்றார்-
கள என அவர் ர்தரிவித்்தார்.   

லுணுகல நிருபர்

பேல்ற ரடசமரியா பி ச்தாடட 
கசமரவல பிரிவின் பிெ்தான வீதிக்கு 
அருகிலுள்ள ச்தாடடத்துக்கு ரோந -
்தமான காணிலய ரவளியாடகள 
ஆக்கிெமித்்தலம ர்தாடர்பாக 
ச்தாடடத்ர்தாழிலா்ளர்கள ்தமது 
எதிர்பலப ரவளியிடடுள்ளனர்.  
இபபிெச்தேத்தில்  ்தறகாலிக குடிலே 
அலமத்துள்ளலம ர்தாடர்பாக 
ரடசமரியா ச்தாடட ர்தாழிலா-
்ளர்கள ேம்பவ இடத்திறகு ரேன்று 
்தமது எதிர்பலப ரவளியிடடனர். 
இ்தன்சபாது காணி ஆக்கிெமிபபா-
்ளர்களுக்கும் ர்தாழிலா்ளர்களுக்கும் 
இலடயில் முறுகல்நிலல ஏறபட-
டது.  இ்தலனயடுத்து இ.ர்தா.கா 
வின் பேல்ற பிெச்தே ேலப உறுப -
பினர் சவலு ெவி,  அலமபபா்ளர் 
எஸ. சகாவிந்தொஜ் ஆகிசயார் 
ேம்பவ இடத்திறகு ரேன்று நிலல -
லமகல்ள ஆொய்ந்ததுடன் இச்ேம்-
பவம் ர்தாடர்பாக இ.ர்தா.கா வின் 
உப ்தலலவரும் ரபருநச்தாடடத் -
துல்ற அபிவிருத்திக்கான பிெ்தம-
ரின்  இலணபபு ரேயலா்ளருமான 
ரேநதில் ர்தாண்டமானின் கவனத் -
திறகுக் ரகாண்டு ரேன்்றனர். இவ-
விடயம் ர்தாடர்பாக உடனடியாக 
பதுல்ள பிெதி ரபாலிஸமா அதிபரு-
டன் ர்தாலலசபசியூடாக உலெயா -
டியச்தாடு காணி ஆக்கிெமிபபா்ளர்-
களுக்ரகதிொக ேடட�டவடிக்லக 
சமறரகாண்டு உரிய �டவடிக்லக 
சமறரகாளளுமாறு சவண்டுசகாள 
விடுத்்தார். இச்ேம்பவம் ர்தாடர்பில் 
ரடசமரியா ச்தாடட முகாலமயா -
்ளொல் ஆக்கிெமிபபா்ளர்களுக்ரகதி-
ொக பேல்ற ரபாலிஸ நிலலயத்தில் 
முல்றபபாடு ரேய்யபபடடுள்ளது. 

ைாத்தமைககு உத்திநயாகபூர்வ விஜயபைான்மற நைற்பகாணடு வருமகதந்த கணடி 
இந்திய உதவித் தூதுவர் டாகடர் ஆதிொமவ ைாத்தமை ைாேக்ர ெமெ முதல்வ்ரால் வ்ர-
நவற்கபெடுவமதயும் இந்திய உதவித் தூதுவர் ைாேக்ரெமெ வைவில் ை்ரககன்று ஒன்மற 
ேட்டு மவபெமதயும் ெடஙகளில் காைைாம்.               ெடம்: -ைாத்தமை சுழற்சி நிருெர்

யடைதமரிொ ததாடடைக
காணி அ்பகரிப்பு

கிததுள் ்பாணி்ெ ்பென்்படுததி ்படடைர் உற்்பததி 
பலாஙரகாலட தினகென் நிருபர்

குருவிடட எெத்்த பிெச்தேத்தில் 
வசிக்கும் லஹிரு டில்ஷான் (30) என்்ற 
இல்ளஞன் கித்துள பாணிலய பயன்-
படுத்தி படடர் உறபத்தி ரேய்வதில் 
ரவறறி கண்டுள்ளார். 

இலஙலகயில் மு்தன்முல்றயாக 
''கிதுல் படர்" உறபத்தி ரேய்்த நிகழ்வு 
இதுரவன அறியபபடுகி்றது.

்தயாரிக்கபபடட கித்துள படர் 
உடபட கித்துள மூலம் உறபத்தி 
ரேய்யபபடட ஏலனய ரபாருட-

கள அலனத்தும் அறிமுகம் ரேய்து 
லவக்கும் நிகழ்வு அண்லமயில் ேபெ-
கமுவ மாகாண ஆளு�ர் டிக்கிரி ரகாப-
சபகடுவ ்தலலலமயில் மாகாண 
ஆளுனர் காரியாலயத்தில் இடம்ரபற-
்றது.

படர் உறபத்தி ேம்பந்தமாக கருத்து 
ர்தரிவித்்த டில்ஷான் குறிபபிடட்தா-
வது" கித்துள பாணி மறறும் ச்தசிய 
பாலிலன பயன்படுத்தி கித்துளபடடர் 
உறபத்தி ரேய்கிச்றன். கித்துள படடர், 
கித்துள பாணி, கித்துள மா பாவித்து 

பல்சவறுபடட உறபத்திகல்ள ரேய்து 
வருவ்தாகவும் அவர் ர்தரிவித்்தார். 

எனது உறபத்திகள ்தறரபாழுது 
உளளூர் ேநல்தகளிலும் ரவளி�ாடு-
கள பலவறறுக்கும் விறபலனக்கு 
அனுபபி உளச்ளன். மா்தாந்தம் 
கித்துள பாணி 650 சபாத்்தல்கள 
எனது உறபத்திகளுக்கு பயன்படுத்து-
வதுடன் ச்தலவயான அ்ளவு கித்துள 
பாணிலய சேகரித்துக் ரகாளவது பிெச்-
சிலனயாக உள்ளது எனத் ர்தரிவித்-
்தார்.

ந்ராஹன திொோயகக எம்.பி
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சங்கவி பிலிம்ஸின் ்கலாவிபூஷண விருது வழஙகிய விழா BMICH இல்

ெடங்கள்: 
எம்.நஸார், ருகைல் ்கைக்க



ருநாகல் மாவட்டத்தில் இப்ாகமுவ 
பிரதேச சசயலகத்தில் அரசின் கிரா-
மத்துக்கு ஒரு தவலலத்திட்டத்தின் 

கீழ் குருநாகல் மாவட்ட ஸ்ரீலஙகா சுேந்திரக் 
கடசி அலமப்ாளரும் இப்ாகமுவ பிரதேச 
சல் உறுபபினருமான எம். எஸ். எம். 
்ாஹிம் ேலலலமயில் நான்கு கிராம தசவகர் 
பிரிவுகளில் ்ாரிய அபிவிருத்திப ்ணிகள் 
அஙகுரார்ப்ணம் சசய்து லவக்கப்ட -
டுள்ளன.

இப்ாகமுவ பிரதேச சல்க்குட்ட்ட 
்த்ேலசகா்ட வட்டாரத்தில் கும்்லஙக, 
தநம்பிலி கும்புர, சமடிதக தேத்திலியஙக, 
தேனசகேர ஆகிய நான்கு கிராமிய உத்தி-
தயாகத்ேர் பிரிவுகளிலும் ்ாரிய அபிவிருத்-
திப ்ணிகள் அஙகுராப்ணம் சசய்து லவக் -
கப்டடுள்ளன.

இத் திட்டத்தின் கீழ் இப்ாகமுவ  
சல்க்குட்ட்ட  ்த்ேலசகா்ட வட்டாரத் -
தில் சுமார் ஒரு தகாடி 20 இலடசம் ரூ்ா 
சசலவில் ்ாரிய அபிவிருத்திப ்ணிகளும் 
கிராமபபுற மக்களது வாழ்வாோர தமம்்ா-
டுகளுக்காக உேவிகள் வழஙகும் தவலலத் 
திட்டம்   ஸ்ரீல. சு. க. அலமப்ாளர் எம். 
எஸ். எம். ்ாஹிம் ேலலலமயில் ந்டந்ேது.

இேன் த்ாது கும்்லஙக  கிராம உத்தி -
தயாகத்ேர் பிரிவில் ்ேகன கால்வாய் நிர்-
மாணப ்ணிகளுக்கான அடிக்கல் நாடடு 
விழா,கும்்லஙக ச்ாத்தேசயலயிலுள்ள 
மல்சககுலு முன்்ள்ளிப ்ா்டசாலலயின் 
நிர்மாணப ்ணிகளுக்கான அடிக்கல் நாடடு  
லவ்வம் ஆகியன இப்ாகமுவ பிரதேச 
சல் உறுபபினர் எம். எஸ் எம். ்ாஹிம் 
ேலலலமயில் நல்டச்றறது. கும்்-
லஙக ோய் தசய் மருத்துவ நிலலயத்-
தின் புனர் நிர்மாணப ்ணிகளுக்காக 
ரூ்ா 5 இலடசம் ரூ்ாவும் ஒதுக்கீடு 
சசய்யப்ட்டது.

கும்்லஙக ேமீதியா மகா வித்-
தியாலயத்தில் முன்வாயலல நிர் -
மாணிப்ேறகான அடிக்கல் நாடடு 
விழா ்ா்டசாலல அதி்ர் இம்டியாஸ் 
ேலலலமயில் இ்டம்ச்றறது.

அத்தோடு கும்்லஙக அல் ்ோஹ் 
முன்்ள்ளிப ்ா்டசாலலயின் சுறறு மதில் 
அலமப்ேறகான அடிக்கல் நாடடு 
விழா முன்்ள்ளி ஆசிரிலய 
ேலலலமயில் இ்டம்ச்ற-
றது.தமல் சசான்ன நிகழ்-
வுகலள எம். எஸ். 
எம் ்ாஹிம் அஙகு-
ரார்ப்ணம் சசய்து 
லவத்ோர்.

கு ம் ் ல ங க 
கிராம உத்திதயா-
கஸ்ேர் பிரிவில் 
நபீர் இல்லத்-
தில் இருந்து 
சசல்லும் உள்ளக 
வீதி ரூ்ா 6 இலட-
சம் சசலவில் நிர்மா-
ணிக்கப்டும் நிகழ்-
வும் தநம்பிலி கும்புர  
கிராம உத்திதயாகத்ேர் 
பிரிவில் மிகவும் பின்ேஙகிய 
குடும்்த்லேச் தசர்ந்ே சேன்னதகா -
னின் வீடடுத் திட்ட நிர்மாணப ்ணிகளுக் -
காக ரூ்ா 5 இலடசம் நிதி ஒதுக்கீடு, ேலுக் -
வத்ே கிராமத்தில் ச்ாது நீர்வசதிகலளப 
ச்றறுக் சகாள்வேறகும் மின் இலணபபு 
விஸ்ேரிப்ேறகும் ரூ்ா 5 இலடசம் ஒதுக் -
கீடு,தேனசகேர கிராம தசவகர் பிரிவில் 
தேத்திலியஙக முதுந்துவ கிராம முன்்ள் -
ளிப ்ா்டசாலலயின் நிர்மாணப ்ணிக்காக 
ரூ்ா 5 இலடசம் ஒதுக்கீடு, ்த்ேலசகா்ட 
கிராம உத்திதயாகத்ேர் பிரிவில் நன்னீர்  மீன் -
பிடித் துலறலய தமம்்டுத்துவேறகாக 24 
குடும்்த்திறகு ேலா ரூ்ா 25,000 விகிேம் 
நிதி உேவி,இக்கிராம உத்திதயாகஸ்ேர் பிரி-

விலுள்ள  20 வறிய குடும்்த்லே தசர்ந்ே 
ச்ணகளுக்கு சுய சோழில் வாய்பல் 
தமறசகாள்வேறகாக ேலா ரூ்ா 40,000 
விகிேம் ரூ்ா 5 இலடசம் ச்றுமதியான 
லேயல் இயந்திரஙகள், ்த்ேலசகா்ட கிராம 
உத்திதயாகத்ேர் பிரிவில்  மீன் வியா்ாரத்-
தில் ஈடு்டு்வர்களுக்கு துவிச்சக்கர வண-
டிகலளப ச்றறுக் சகாள்ளும் வலகயில் 20 
குடும்்ஙகளுக்கு ேலா 25,000 ரூ்ா விகிேம் 
6 இலடசம் வழஙகி லவக்கப்ட்டன.தியத்-
திலியஙக கிராம தசவகர் பிரிவில் அரச 
உத்திதயாகத்ேர்களுக்கான அலுவலகம் நிர்-
மாணிப்ேறகாக ரூ்ா 12 இலடசம் நிதி 
ஒதுக்கீடு,தநம்பிலி கும்புர கிராம தசவகர் 
பிரிவில் ்ார்வதிபுர தகாயில் புனர் நிர்மா-
ணப ்ணிகளுக்காக  ரூ்ா 2 இலடசம் ஒதுக்-
கீடு,தேனசகேர கிராம தசவகர் பிரிவில் 
்த்ேலசகா்ட லயனிலுள்ள தகாயில் புனர்-
நிர்மாணப ்ணிகளுக்காக ரூ்ா 2 இலடசம் 
ஒதுக்கீடு சசய்யப்டடுள்ளது.  

நான்கு கிராம உத்திதயாகத்ேர் பிரிவுகளி-
லும்  சுறறா்டலல ்ாதுகாக்கும் ச்ாருடடு 
குபல் சோடடிகளுக்காக ரூ்ா 4 இலட-
சம் ரூ்ா நிதி ஒதுக்கீடு,இவவாறு ்ல ேரப-
்ட்ட தவலலத் திட்டஙகலள இப்ாகமுவ 
பிரதேச சல் உறுபபினர் எம். எஸ். எம் 

்ாஹிம் ஆரம்பித்து லவத்துள்ளார்.
இந்நிகழ்வுகலள ஆரம்பித்து லவத்ே 

பின்னர் அவர் சேரிவித்ே கருத்துக்கள் 
 சகாதரானா சோறறால் நாடு ச்ாரு-

ளாோர வீழ்ச்சியில் இருப்ோல் கிராம 
மட்டஙகளில் ்ல்தவறு குலற்ாடுகள் 
நிவர்த்தி சசய்ய முடியாமல் காணப்ட-
்டது. ஆேலால் கிராமபபுற மக்கள் அனு -
்வித்து வந்ே  சசால்சலாணாத் துயரஙக-
ளுக்கு இன்று தீர்வு கில்டத்துள்ளது என்று 
கூறிக் சகாள்வதில் நான் மிக்க மகிழ்ச்சிய-
ல்டகின்தறன்.

அரசாஙகம் ச்ாது மக்களினதும்  நாட-
டினதும்  நலலன கருத்தில் சகாணடு 
இவவாறான ்ாரிய அபிவிருத்தி திட்டங -
கலள தமறசகாணடு  வருகிறது.

ஏசனன்றால்  சகாவிட சோறறில் 
இருந்து எமது நாடு ச்ருமளவில் மீணடு 
வந்துள்ளது என்்ேறகு இது ஒரு  சவளிப -
்ல்டயான அத்ோடசியாக உள்ளது.

ேடுபபூசி வி்டயத்தில் உலகின் அபிவி-
ருத்தியல்டந்ே நாடுகளுக்கு இலணயாக  
இலஙலகயிலும்  ஆக்கபூர்வமான ந்டவ-
டிக்லககள் முன்சனடுக்கப்டடுள்ளன. 

ஒரு இலடசம் கிராம அபிவிருத்தி 
திட்டம் எனும் த்ாது நாடடின் சகல பிர -
லைகளினதும் வாழ்வாோரத்லேப ்லப -
்டுத்தி  நாடல்ட சுபிடசமாக மாறறும் 
இந்ே திட்டத்தில் இப்ாகமுவ பிரதேச 
சல்க்கு  உட்ட்ட ்த்ேலசகா்ட  வட -
்டாரத்தில்  இரு சமூகம் ஒறறுலமயாக 
வாழக் கூடிய  கும்்லஙக, முதுந்துவ 
த்ான்ற கிராமஙகளில் இந்ே தவலலத் 
திட்டத்லே ஆரம்பித்து லவப்தில் 
நான் ச்ருமகிழ்ச்சியல்டகின்தறன்.
குலறந்ே ்டசம் ஒரு கிராம தசலவயா-

ளர் பிரிவினுள் ஐந்து அபிவிருத்தி 
திட்டஙகள் நல்டமுலறப்டுத்ேப -
்்ட தவணடும். அந்ே வலகயில் 
எமது பிரதேசத்தில் கல்விலய 
தமம்்டுத்ேல்  பின்ேஙகிய குடும் -
்ஙகளுல்டய வருமானத்லே அதி -
கரித்ேல்,சுய சோழில் வாய்பபு 
ஏற்டுத்திக் சகாடுத்ேல். நன்நீர் 

மீன்பிடித் சோழிலல ஊக்குவித்ேல் 
, விவசாய ்யிர்ச் சசய்லகக்கு அவ -

சியமான முன்சனடுபபுக்கள், உள்ளக 
வீதிகள் அபிவிருத்தி த்ான்ற ்ல்தவறு 
உடகட்டலமபபு வசதிகள் இப்ாக -

முவ பிரதேச சல்க்குட -

்ட்ட அலனத்துக் கிராமஙகளிலும் அஙகு -
ரார்ப்ணம் சசய்து லவக்கப்ட்டன.

மக்கள் எவவாறான  அபிவிருத்தி திட்டங -
கலள விரும்புகிறார்கள். அலவ எவவாறு 
நல்டமுலறப்டுத்ேப்்ட தவணடும் 
என்று கிராம மட்டத்தில் தீர்மானிக்கப -
்ட்ட தவலலத் திட்டஙகதள  ஆரம்பித்து 
லவக்கப்ட்டன.

ைனாதி்தி தகாட்டா்ய ராை்க்ஷ, பிரே -
மர் மஹிந்ே ராை்க்ஷ மறறும் இந்ே தவலலத் 
திட்டத்லே முன்சனடுக்கும் நிதி அலமச்சர் 
்ஷில் ராை்க்ஷ ஆகிய மூவருக்கும் இப-
்ாகமுவ பிரதேசத்தில் வாழும் சிஙகள, 
முஸ்லிம் ேமிழ், கிறிஸ்ேவ அலனத்து மக்க-
ளின் சார்்ாக நான்  நன்றி சேரிவிக்கக் க்ட -
லமப்டடுள்தளன்.

சகாதரானா சோறலற அடுத்து ஏற்ட -
டுள்ள ச்ாருளாோர சவால்கலள எதிர் 
சகாள்ளும் வலகயில் மலனப ச்ாருளாோ-
ரத்லேப ்லப்டுத்தி ேமக்கு தேலவயான -
வறலற ோதம உற்த்தி சசய்து நாடடுக்கு 
்ஙகளிபபு சசய்யும் வலகயிலும் இந்ேப 
்ாரிய அபிவிருத்தி திட்டம் அலமந்துள்-
ளது.

வாழ்வாோர அபிவிருத்தி, உணவு ்ாது -
காபபு, புதிய வருமான வழிகள், கிராமிய 
உடகட்டலமபபு வசதி, அபிவிருத்தி, வர்த் -
ேகம், 

வீடடுத் திட்டஙகள் உட்்ட ்ல்தவறு 
அபிவிருத்தி திட்டஙகள் எமது கிராமப 
பிரதேசத்திலுள்ள நான்கு கிராம உத்திதயா-
கஸ்ேர் பிரிவுகளிலும் ஆரம்பித்து லவத்-
துள்தளன்.  இந்ே நிகழ்வுகலள நாம் ஒவ-
சவாருவரும் ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ே 
நிகழ்வாக கருே  தவணடும்.

்ா்டசாலலக்கு முன்வாயில்லல, முன்்ள்-
ளிப ்ா்டசாலலகளுக்கு ஒழுஙகான கட்ட்ட 
வசதிகள் இல்லல. ்ாதுகாபபு  தவலிகள் 
இல்லல.கால் நல்டகள் உள்தள வருகின்-
றன.

உள்ளக வீதிகள் எல்லாம் குணடும் குழி -
யுமாக காணப்டுகிறது.அவரசத்திறகு 
்யணம் சசய்ய முடியாது. இவவாறு எத் -
ேலனதயா குலற்ாடுகள் அதிகளவு இருந் -
ேது.இவறலற நிலறதவறறித் ேருமாறு 
என்னி்டம் ்லர் தகாரிக்லககள் முன்லவத்-
ோர்கள்.

குறிப்ாக இந்ே இ்டஙகலள இனங -
கணடு இன்று அந்ே  மக்களின் குலறகலள  
நிலறதவறறி லவப்தில் நான் இரடடிபபு 
ச்ருமிேம் அல்டகின்தறன் என்றார்.
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இக்பால் அலி  ...?

 இபெபாகமுவ பி்ரததசத்தில் ெபாரிய அபிவிருத்திகள்
 ைககளின் நீண்டகபால குமைெபாடுகளுககு நி்ரநத்ர தீர்வு
  ஸ்ரீல. சு. க. அமைபெபாளரும் இபெபாகமுவ பி்ரததச சமெ உறுபபினருைபான               

எம். எஸ். எம். ெபாஹிம் திட்டஙகமள முழு மூசசபாக நின்று பசயறெடுத்துகிைபார்

'கிராமத்துக்கு ஒரு வேலைத்திட்டம்'

மக்கள் எவ்வாறவான  அபிவிருத்தி திட்டங்களை 
விரும்புகிறவார்கள். அள் எவ்வாறு

நள்டமுளறப்படுத்்தப்ப்ட வ்ண்டும் என்று கிரவாம 
மட்டத்தில் தீரமவானிக்கப்பட்ட வ்ளைத் 
திட்டங்கவை ஆரம்பித்து ள்க்கப்பட்டன.



132022 பெப்ரவரி 16 புதன்கிழமை 16–02–2022

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wj;jpy;
nj`ptis> fSNghtpy> Rde;jhuhk 

tPjp> vl;tpl; gpNs];> ,yf;fk; 1B> vDk; 

,lj;jpy; kw;Wk; 47> Ancro�  Garth High 
Shinchliff e, Durham ,y; trpj;j kuzpj;j 

fhkpdp Nrdhehaf mtHfspd; filrp 

tpUg;G Mtzj;Jld; Md nrhj;Jf;fSf;F 

cl;gl;l toq;fg;gl;l ntspehl;L kuz 

rhrd mjpfhu gj;jpuj;jpid Kj;jpiuapLtJ 

njhlHghf Fbapay; rl;lf; Nfhit 554(z) 

,Ue;J 554(t) tiuahd ge;jpfspd; fPo; 

nra;ag;gLfpd;w tpz;zg;gk;

tof;F ,yf;fk; : DTS 00015/22
jd;ik : ntspehl;L kuzrhrd mjpfhu

  gj;jpuj;ij Kj;jpiuaply;

ngWkjp : &gha; 2>787>349.93

gj;kh fhe;jp Nrdhehaf tp.Ng.GSf;nfhb

47> Ancro�  Garth High Shinchliff e, Durham 
DH7, United Kingdom

jdJ mw;Nwhzp jj;Jtfhuuhd fy;fp];]> 

mJy khtj;ij> ,yf;fk; 20 ,y; trpf;Fk; 

&tejpdp FUg;G mtHfs; %yk; njhpgLfpd;w

kDjhuH

,e;j mwptpj;jypd; jpfjpapy; ,Ue;J 30 ehl;fs; Kbe;jjd; 

gpw;ghL ,we;J Nghd fhkpdp Nrdhehaf mtHfspd; nrhj;Jf;fs; 

njhlHghf If;fpa ,uhr;rpaj;jpd; High Court of Jus� ce England 
and Wales Newcastle District Probate Registrar ePjpkd;wj;jpdhy; 
toq;fg;gl;Ls;s kuzrhrd mjpfhu gj;jpuj;ij kPz;Lk; Kj;jpiu 

,Ltjw;fhf Fbapay; rl;lf; Nfhit xxxviii(M) mj;jpahaj;jpd; 

554(U) ge;jpapd; fPo; nfhOk;G khtl;l ePjpkdwj;jpy; tpz;zg;gk; 

xd;W Nfhug;gLtjhf ,j;jhy; mwpaj; jUfpd;Nwhk;.

gj;kh fhe;jp Nrdhehaf tp.Ng. GSf;nfhb

kDjhuH

ngah; khw;wk;

,wf;fhkk; 02> thq;fhkk; 

11 ,y.156/05 ,y; 

trpf;Fk; tpdhaf%h;j;jp 

tp[pjud; Mfpa ehDk; 

Nahfuh[h rh;kpyh> 

n[fjPrd; mDrpah> 

n[fjPrd; mD];fhe; 

MfpNahUk; fle;j 

2013.01.10 jpfjp Kjy; 

Gdpj ,];yhj;ij jOtp 

As;sjhy; ,dpNky; rfy 

Mtzq;fspYk; KiwNa  

Y.M. K`k;kJ Mf;fpy;> 

Y.ghj;jpkh `h[uh> 

J.ghj;jpkh rhyp`h> 

J.K`k;kJ Mf;fpg; vdg; 

gad;gLj;JNthk; vd;gij 

Ak; ,yq;if rdehaf 

FbauRf;Fk; kf;fSf;Fk; 

njhpag;gLj;JfpNwhk;.

rk;khe;Jiw gpuNjr rigf;Fj; Njitahd fPo;f;fhZk; gz;lq;fs; kw;Wk; Nritfs; 

ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf 2022 Mk; Mz;bw;F toq;Feu;fs; gjpT nra;tjw;fhf 

tpz;zg;gq;fs; ,e;j mwptpj;jy; gpuRukhd jpfjp njhlf;fk; 2022.03.03 Mk; jpfjp tiu 

Vw;Wf; nfhs;sg;gLk;.

cupj;Jila tplaq;fspd; gpufhuk; gjpT nra;tjw;F Mu;tk; fhl;Lk; epWtdq;fs; kw;Wk; 

egu;fs; xt;nthU cUg;gbf;Fk; ntt;Ntwhf jq;fshNy jahupf;fg;gl;l tpz;zg;gg; 

gbtq;fs; gjpTf; fl;lzkhfpa &gh 500.00 ck;> NritfSf;F &gh 750.00 njhiff;F 

fhRf; fl;lisnahd;W my;yJ fhNrhiynahd;Wld; jiytu;/nrayhsu;> rk;khe;Jiw 

gpuNjr rig> rk;khe;Jiw vDk; Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; 

vd;gJld; ,y;yhtpby; ifapy; nfhz;L te;J xg;gilf;f KbAk;. tpz;zg;gk; ,lg;gLk; 

ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “toq;Feu;fs; gjpT nra;jy; - 2022” vdf; 
Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. Nkyjpf tpguq;fs; 0672260043 njhiyNgrp Clhf tprhupj;J 

mwpe;J nfhs;s KbAk;.

A.M.K`k;kl; nesrhl; 

jiytu; ngWiff; FO

rk;khe;Jiw gpuNjr rig.

rk;khe;Jiw gpuNjr rig

2022.02.14
toq;fy; tpguk; - gjpTf; fl;lzk; &. 500.00

01.  fl;blg; nghUl;fs; (fUq;fy;> kzy;> rPnke;J> nrq;fy;> $iuj; jfL> m];ng];l]; 

rPl;L> Vida epu;khzpg;Gg; nghUl;fs;)

02.  Rfhjhu cgfuzq;fs;> Fg;igf; fuj;ij> tPy;gNuh> rty;> kz;ntl;b> Ks;S> 

jhr;rp> fj;jp> Jk;Gj;jb> tpsf;FkhW kw;Wk; Vidait.

03. fzdp kw;Wk; gpupd;lu; cl;gl;ljhf midj;J fzdp Jizg;ghfq;fs; toq;fy;.

04. kug; nghUl;fs; kw;Wk; cUf;F cgfuzq;fs; toq;fy; (tPl;L / mYtyf)

05. mYtyf cgfuzq;fs;> tpisahl;Lg; nghUl;fs;.

06. tPjp tpsf;F kw;Wk; midj;J tifahd kpd;rhu cgfuzq;fs;.

07. ePu; cgfuzq;fs;.

08. vOJ nghUl;fs;.

09. midj;J tifahd mr;R Ntiyfs;.

10. Gnshf;> ,wg;gu; Kj;jpiu Mfpad.

11. ngau;g; gyif> ,yf;fj; jfL> ngdu;> Qhgfhu;j;jg; gyif> (gpj;jis / fUq;fy;)
12. irf;fps;> fuj;ij> kjpg;gPl;L ,yf;fj; jfL.

13. rPUil> kw;Wk; Vida Jzptiffs;.

14. lau;> upAg; ,wg;gu; gz;lq;fs;> kiof;ftrk;> ifAiw.

15. fk;G+l;];> rg;ghj;J kw;Wk; Njhy; nghUl;fs;.

16. ,Uk;G> cUf;F> RUs; fk;gp Nghd;w midj;J cNyhfg; nghUl;fs;.

17. Nkhl;lhu; thfd cjpupg;ghfq;fs;

18. nfhq;fpuPl; cw;gj;jpfs;.

19. kUe;Jfs; toq;fy;.

20. Jz;Lf; fy; toq;fy;.

21. fz;zhb ftu; kw;Wk; fz;zhb toq;Fjy;.

22. gPq;fhd; nghUl;fs; toq;Fjy;.

23. Fg;igfs; Nru;j;jYf;fhd nfhk;Ngh];l; igfs; toq;Fjy;.

Nritfs; toq;fy; tpguk; - gjpTf; fl;lzk; &. 750.00

24. thfdk; GJg;gpj;jy; kw;Wk; Nrit nra;jy; (epWtdk; kw;Wk; epGzu;fs;)

25. NuhdpNah ,ae;jpuk; GJg;gpf;Fk; epWtdk; kw;Wk; jifik ngw;w njhopy; epGzu;fs;.

26. jl;lr;Rg; nghwp GJg;gpf;Fk; epWtdk; kw;Wk; jifik ngw;w njhopy; epGzu;fs;.

27. Nghl;Nlhg; gpujp ,ae;jpuk; GJg;gpj;jy;.

28. jr;Rj; njhopy; epWtdk; kw;Wk; ku Miy mDgtKs;s jr;R njhopyhsu;fs;.

29.  cNyhf gz;lq;fs;> ,Uk;G kw;Wk; cUf;F gad;gLj;jp nghwpapay; uPjpahd 

Ntiyfs; nra;af;$ba epWtdk; kw;Wk; jifik ngw;w njhopy; epGzu;fs;.

30. fl;bl kpd;rhu mikg;G jahupj;jy; jifik ngw;w njhopy; epGzu;fs;.

31. nty;bq; njhopy; epWtdk; kw;Wk; epGzu;fs;.

32.  fzdp GJg;gpj;jy;> kw;Wk; Nrit nra;Ak; epWtdk; me;j mwpTs;s jifik ngw;w 

epGzu;fs;.

33. lau; kPs epug;Gk; epWtdk;.

34. fduf thfdk; toq;fy; (ngNfh ,ae;jpuk;> Gy; Nlhru;> Nkhl;lu; fpNulu;)

35.  jfd$lk; njhlu;ghf Ntiyfs; nra;af;$ba epWtdk; kw;Wk; mDgtKs;s 

jifik ngw;w epGzu;fs;.

36. fhzpfs; msj;jy; njhlu;ghd jifik ngw;w epGzu;fs;.

37. ePu; Nkhl;lhu; GJg;gpj;jy; epWtdk; kw;Wk; jifik ngw;w epGzu;fs;.

38.  kjpg;gPL nra;ag;gl;l epakf; FwpaPLfSf;F mikthf epu;khzpg;G kw;Wk; Nrit 

toq;ff;$ba jifik ngw;w xg;ge;jf;fhuu;fs;.

39.  xyp ngUf;fp ,ae;jpuq;fs;> kpd; gpwg;ghf;fp ,ae;jpuk; kw;Wk; njhlu;ghly; 

cgfuzq;fs; toq;fy;.

40.  thlif mbg;gilapy; thfdq;fs; (Ntd; thfdk;> Kr;rf;fu tz;b> nfg; thfdk;> 

nyhwpfs;> Mfpad)

41. ijay; fiyQu; Nrit toq;fy;.

42. Gifg;glq;fs; gpNuk; ,Ljy;.

43. Fg;ig Nghf;Ftuj;J buhf;lu;> bnuapyu; kw;Wk; if tz;bfs; gOJghu;j;jy;.

44. czT ghdq;fs; Nghd;wd toq;fy;.

2022k; Mz;bw;F toq;Feu;fs; kw;Wk; jifik ngw;w 
epGzu;fs; gjpT nra;jy;

 rk;khe;Jiw gpuNjr rig

tpiykD mioj;jy;
fkj;njhopy;  jpizf;fsk;

fkj;njhopy; jpizf;fsj;jpd;> tpij kw;Wk; eLifg;nghUl;fs; mgptpUj;jp epiyaj;jpw;F chpj;jhd gpd;tUk; 

myFfspw;F chpa toq;fy;fs; kw;Wk; tpw;gidfspw;fhf Njrpa tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuapl;l 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;d.
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fUkj;jpd; ngah;
xg;ge;j 

,yf;fk;

itg;Gr; nra;ag;gl Ntz;ba tpiykDg; 

gpizak; kw;Wk; tpiykDr; nry;Ygbf; fhyk;
tpiykDg; 

gbtf; 

fl;lzk; 

&gh

nuhf;fg; 

gzkhf 

vdpd; 

tq;fp tiuT 

xd;wpd; %yk; 

vdpd;

gpizak; 

nry;Y gbahf 

Ntz;ba fhyk;

01
15 nuhl;l Ntl;lh; fisf; 

nfhs;tdT nra;jy; 

SPD/2/5/4/01 
(2022) 69,375/- 138,750/- 2022.06.22 3,000.00

02

03 tl;lj; jfLfSld; 

$ba 15 fyg;igfspd; 

nfhs;tdT

SPD/2/5/4/02 
(2022) 30,750/- 61,500/- 2022.06.22 2,000.00

03

11 nfhOf;fpfSld; $ba 

15 nfhOf;fp fyg;igfspd; 

nfhs;tdT

SPD/2/5/4/03 
(2022) 20,625/- 41,250/- 2022.06.08 2,000.00

,jw;fhf Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkw;gb xt;nthU cUg;gbf;Fkhfg; ngw;Wf;nfhs;Sk; gbtq;fis 

g+uzg;gLj;jp jdpj;jdpahf tpiykDf;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lnkd;gJld;> tptrhaj;jpizf;fsj;jpd; 

rpwhg;ghplk;> kPsspf;fg;glhj Nkw;gb E epuypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s fl;lzj;ijr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; 

gw;Wr;rPl;il tpiy kw;Wk; eLifg; nghUl;fs; mgptpUj;jp epiya epUthf mYtyUf;Fr; rkh;g;gpj;J 2022.02.17 

Kjy; 2022.03.08 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 tiu tpiykDg;gbtq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

njhlh; ,yf;fk; 02 kw;Wk; 03 ,w;fhd tpiykDjhuh;fs;> 1987 Mk; Mz;bd; 03 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; 

rl;lj;jpd; fPo; gjpthshpd; mYtyfj;jpy; gjpTnra;ag; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lnkd;gJld;> mg;gjpTr; rhd;wpjopd; 

cWjpg;gLj;jg;gl;l  gpujpnahd;W tpiykDf;fSld; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

tpiykD mwpTWj;jy;fspw;fikthfg; g+uzg;gLj;jg;gl;l midj;J tpiykDf;fSk;> 'jiyth;> gpuhe;jpag; 

ngWiff;FO> tpij kw;Wk; eLifg; nghUl;fs; mgptpUj;jp epiyak;> tptrhaj;jpizf;fsk;> Nguhnjdpa" vd;w 

Kfthpf;Fg; gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ Nkw;gb KfthpapYs;s ngWifg; ngl;bapw; Nrh;j;jy; 

Ntz;Lk;.

midj;J tpiykDjhuh;fSk;> Nkw;gb epuy; D  ,d; fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpiykDg;gpizj; njhifia 

itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lnkd;gJld;> tq;fp tiunthd;wpd; %yk; gpizaj;ij itg;gjhapd;> mJ> ,yq;if 

kj;jpa tq;fpapdhy; mDkjpf;fg;gl;l tzpf tq;fpnahd;wpypUe;J ngw;Wf;nfhs;sg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

2022.03.09 md;W K.g.10.30 ,w;F tpiykDf;fs; %lg;gl;L cldbahfNt mit jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy; 

tpiykDjhuh; my;yJ mthpd; vOj;JUt mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpnahUth; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

jiyth;>

gpuhe;jpa ngWiff;FO>

tpij kw;Wk; eLifg;nghUl;fs; mgptpUj;jp epiyak;>

tptrhaj; jpizf;fsk;> Nguhjdpa.

2022.03.16

081-2388106/122

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR
ePH toq;fy; mikr;R

Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig
xg;ge;j ,y. NWSDB/AFD-EU/SHIFT-1/SMSDC/CS/PACKAGE-01/2021-01

efuq;fSf;fhd Jg;GuNtw;ghL kw;Wk; Rfhjhu Kd;Kaw;rp (SHIFT) nraw;wpl;lk;

fopTePH; Kfhikj;Jt jpwd; Nkk;ghl;L MNyhridf;fhd MNyhrid 

Nritfisj; Njh;e;njLg;gjw;fhd tpz;zg;gk; - nghjp 1

Mh;tj;ij ntspg;gLj;Jtjw;fhd miog;G
jpfjp: 2022 ngg;uthp 16Mk; jpfjp

nraw;wpl;lj;jpd; ngah;: efuq;fSf;fhd Jg;GuNtw;ghL kw;Wk; Rfhjhu Kd;Kaw;rp (SHIFT) nraw;wpl;lk;

1.  ,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR> ,yq;ifapd; njd;Nkw;F jpl;lj;jpy; efuq;fSf;fhd Jg;GuNtw;ghL 
kw;Wk; Rfhjhu Kd;Kaw;rp (SHIFT-1) epjpAjtpapd; fPo;  AFD  epjpAjtpapd; fPo; INuhg;gpa xd;wpaj;jpypUe;J 
(EU) epjpAjtpiag; ngw;Ws;sJ. ,e;j epjpapd; xU gFjpahdJ efuq;fSf;fhd Jg;GuNtw;ghL kw;Wk; 
Rfhjhu Kd;Kaw;rpapd; (SHIFT) - nghjp 1  fopTePH; Kfhikj;Jt jpwd; Nkk;ghl;L MNyhridf;fhd 
MNyhrid Nrit xg;ge;jj;jpd; fPo; jFjpahd gzf; nfhLg;gdtpw;F nrYj;jg;gLk;.

2.  efuq;fSf;fhd Jg;GuNtw;ghL kw;Wk; Rfhjhu Kd;Kaw;rpapd; (SHIFT) - nghjp 1  fopTePH; Kfhikj;Jt jpwd; 
Nkk;ghl;L MNyhridf;fhd MNyhrid Nritfisj; Njh;e;njLg;gjw;fhd Mh;tj;ij ntspg;gLj;Jtjw;fhd 
miog;gpw;fhf Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l  tpz;zg;gq;fis ,yq;if> gj;juKy;y> ngytj;j> Gjpa 
ghuhSkd;w tPjp> ,y. 35 ~~yf;jpa nkJu|| ePH; toq;fy; mikr;rpd; mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l 
ngWiff; FOj; (CPCC), jiyth; ,g;NghJ miof;fpd;whh;.

3.  Mh;tKs;s jFjp tha;e;j tpz;zg;gjhuh;fs; Nkyjpf tpguq;fs; kw;Wk; tpz;zg;gq;fisg; ghPl;rpj;jy; 
vd;gtw;iw ,yq;if> ,uj;kyhid> fhyp tPjp> Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig (Nfs;tpfs; 
kw;Wk; xg;ge;jq;fs;) cjtpg; nghJ Kfhikahsh; mYtyfj;jpy; Nkw;nfhs;syhk;.

 cjtpg; nghJ Kfhikahsh; (Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs;)>
 Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig>
 fhyp tPjp> ,uj;kyhid> ,yq;if. 
 njhiyNgrp: +94 11 2605328 kw;Wk; +94 11 2638999 ePbg;G 1750
 njhiyefy;: +94 112635885
 kpd;dQ;ry;: agmtenders@waterboard.lk
4.  tpz;zg;gq;fis 2022 khh;r; 16Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; gzpg;ghsh; 

(ngWiffs;)> ePh; toq;fy; mikr;R> ,y. 35> ~~yf;jpa nkJu||> Gjpa ghuhSkd;w tPjp> ngytj;j> 
gj;juKy;y vDk; Kfthpf;F xg;gilj;jy; Ntz;Lk;.

5.  tpz;zg;gq;fs; 2022 khh;r; 16Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F ,yq;if> gj;juKy;y> ngytj;j> Gjpa ghuhSkd;w 
tPjp> ,y. 35 ~~yf;jpa nkJu|| ePH; toq;fy; mikr;rpd; gzpg;ghsh; (ngWiffs;) mYtyfj;jpy; rKfk; 
je;Js;s ,e;epfo;tpy; fye;Jnfhs;s njhpT nra;ag;gl;l tpz;zg;gjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; 
jpwf;fg;gLk;.

6.  AFD epjpAjtpf;fhd jFjp jfTj;jpwd;fs; ~~ntspehLfspy; AFD epjp xg;ge;jq;fSf;fhd ngWif 
topfhl;bapd;|| 1.3 Jizg;gphptpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sd. AFD epfo;epiy h  p://www.afd.fr. ,izajsj;jpYk; 
ngw;Wf;nfhs;syhk;.  

7. Kd;nkhopag;gl;l MNyhrid Nrit Nehf;fj;jpy; cs;slq;Ftd:

 (i)  MNyhrfupd; Nritfs; NjePttr  (ePu; toq;fy; kw;Wk; fopTePu;) jpl;l Kfhikj;Jtk; kw;Wk; 
xg;ge;j epu;thfj;jpy; NjePttr Copau;fSf;F gapw;rp mspj;jy; kw;Wk; Nju;e;njLf;fg;gl;l fzf;fpay; 
njhFjpfisg; gad;gLj;Jtjd; %yk; tYg;gLj;Jjy; Mfpatw;iwf; nfhz;bUf;Fk;. jiyaPLfspd; 
Kf;fpa ftdk; 12 gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyaq;fspd; ePu; kWrPuikg;G gpupT (rhf;fil) kw;Wk; fopT 
ePu; gpupTfis tYg;gLj;JtjhFk;. ,J kw;w nray;ghLfSld;> kWrPuikg;G kw;Wk; ikag;gLj;jy; 
Mfpatw;iw cs;slf;Fk;; epiyahd ,af;f eilKiwfis (SOPs) cUthf;Fjy; kw;Wk; ISO 
rhd;wpjio Nkk;gLj;Jjy; kw;Wk; tp];jhpj;jy;> Kf;fpa nray;jpwd; Fwpfhl;bfis cUthf;Fjy; (KPI), 
Nkk;gLj;jg;gl;l kdpj tsq;fs; kw;Wk; fUtpfspd; Nju;e;njLf;fg;gl;l vz;zpf;ifia mwpKfg;gLj;Jjy;; 
njhopy;rhu; cly;eyk; kw;Wk; ghJfhg;G (OHS) topfhl;Ljy;fs; kw;Wk; eilKiwfis cUthf;Fjy; 
kw;Wk; nray;gLj;Jjy;.

 (ii)  gapw;rp Row;rp epu;thfj;ij Nkk;gLj;Jtjd; %yk; NjePttr gapw;rp ikaj;ij tYg;gLj;JtJ kw;Wk; 
Ntiyj;jsj;jpw;F ntspapyhd (Off-site)  Jg;GuT nray;ghL kw;Wk; guhkupg;G (O&M)> nghJ 
Kfhikj;Jtk;> epjp Kfhikj;Jtk;> Mfpatw;wpy; eilKiw gapw;rp tFg;Gfis $l;lhf cUthf;Fjy;> 
nray;gLj;Jjy; kw;Wk; kjpg;gPL nra;tjpy; ,uz;lhtjhf Kf;fpa ftdk; nrYj;jg;gLk;. kw;Wk; kdpj 
ts Kfhikj;Jtk;. ,Wjpapy;> jiyaPLfspy; NjePttr fopTePu; kw;Wk; fopTePu; epWty;fspd; ghJfhg;G 
fzf;fha;T kw;Wk; rhf;fil mikg;gpy; fopTePu; ntspNaw;wk; njhlu;ghd tpjpKiwfis Nkk;gLj;Jjy;> 
nray;gLj;Jjy; kw;Wk; gapw;rp nra;jy;> Rj;jpfupf;fg;gl;l fopT ePu; kw;Wk; frLfis kPs;gad;ghL 
nra;jy;> On-site Jg;GuNtw;ghL kw;Wk; gutyhf;fg;gl;l fopTePu; gw;wpa gapw;rp Mfpait mlq;Fk;. 
gpuNjr rig (PS), cs;@uhl;rp (LA)> khefu rig (MC) kw;Wk; NjePttr Mfpatw;wpw;fhd Rj;jpfhpg;G 
Kiwfs; (DEWATS) Kfhikj;Jt El;gq;fs; kw;Wk; fopTePu; Kfhikj;Jt eltbf;iffspy; NjePttr 
gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiya (RSC) Kiwik kw;Wk; gzpr;R+oiy epWTjy;.

jiyth;>
Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig.

European
Union

Nfs;tp mwptpj;jy;
,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;

,yq;if ngw;Nwhypaf; 
$l;Lj;jhgdj;jpw;F Gj;jk; Gjpa guhkhpg;G 

kw;Wk; Emergency Response TUG 
(MERT)  xd;iwf; nfhs;tdT nra;jy;

B/17/2022
Gj;jk; Gjpa guhkhpg;G kw;Wk; Emergency Response TUG 
(MERT)  xd;iwf; nfhs;tdT nra;tjw;fhf rh;tNjr 

Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuypd; fPo; tpiykDf;fis 

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; rhh;gpy; 

mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l ngWiff; FOtpd; 

jiyth; NfhUfpd;whh;.

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

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

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

tpiykD Mtzq;fspy; jug;gl;Ls;s jFjpfs; kw;Wk; 

jifikj; jfTj;jpwd;fisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

tpiykDjhuh;fs; 125 I.mnk. nlhyh; my;yJ 25>000.00 

,y. &ghit (&. 23>148.15 + 8% VAT) ,yq;ifg; 

ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; kf;fs; tq;fpapy; 

(jiyik mYtyfk;) Ngzg;gLk; 004100110208633 vDk; 

fzf;fpyf;fj;jpw;F kPsspf;fg;glhj fl;lz urPijr; 

jahhpj;J Nehpy; Nrfhpf;f Ntz;Lk;. kw;Wk; tq;fpg; 

gw;Wr;rPl;il tpiykDTld; ,izj;jy; Ntz;Lk;.

nfhtpl;-19 njhw;W guty; fhuzkhf tpiykDjhuh;fs; 

tpiykD Mtzq;fis CPC ,izajsj;jpypUe;J 

jutpwf;fk; nra;Jnfhs;syhk;. c+k; h  p://ceypetco.
gov.lk/public-tenders/. kw;Wk; kPsspf;fg;glhj 

fl;lzkhd 125 I.mnk. nlhyh; my;yJ 25>000.00 

,y. &ghit (&. 23,148.15 +  8% VAT) ,yq;ifg; 

ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; kf;fs; tq;fpapy; 

(jiyik mYtyfk;) Ngzg;gLk; 004100110208633 

vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;Fr; nrYj;jyhk;. jaT nra;J 

tq;fpg; gw;Wr;rPl;il %yg; gpujpia tpiykDTld; 

,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;. njhiyefy; my;yJ 

kpd;dQ;rypD}lhf rkh;g;gpf;fg;gLk; ve;jnthU 

tpiykDTk; kjpg;gPl;bf;fhf ftdj;jpw;nfhs;sg;gl 

khl;lhJ vd;gJld; mit epuhfhpf;fg;gLk;.

rfy tpiykDf;fSlDk; USS 120,000 (,y. &gh 

25>000.00) &gh ngWkjpahd tpiykDg; gpiznahd;W 

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

tpiykDf;fs; 2021-11-03Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F 

gpd;tUk; KfthpapYs;s ,yq;if ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; (ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiy)  

Kfhikahshpd; mYtyfj;jpy; KbTWj;jy;; 

Neuj;jpd; gpd;dh; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;.  

tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

gpujpepjpfs; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; epfo;tpy; 

fye;Jnfhs;syhk;. tsKs;s MNyhrfh;fs; https://
eroc.dre.gov.lk/ vDk; ,izajsj;jpd; Clhf 1987Mk; 

Mz;bd; 3Mk; ,;yf;fr; rl;lj;jpd; gpufhuk; fk;gdpg; 

gjpthshplk; gjpT nra;Jnfhs;sy; Ntz;Lk;. vd;gJld; 

PCA 3 rhd;wpjio mth;fspd; Kd;nkhopTfSld; 

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

njspTgLj;jy;fs; VJk; ,Ug;gpd; 011-5455289 vDk; 

njhiyNgrpapd; Clhf (,Ug;G nraw;ghLfs; kw;Wk; 

Kida nraw;ghLfs;) Kfhikahsh; jpU. Nkdf 

[arpwp   mth;fsplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;> jpizf;fs  ngWiff; FO>

Nk/gh Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; 

fsQ;rparhiyfs;;)>

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

,y: 609> fyhepjp ldp];lu; b rpy;th khtj;ij>

nfhOk;G-09> ,yq;if.

njhiyNgrp: 0094-11-5455335 njhiyefy;: 0094-11-5455424

5 4-0445 ப�ொய�ொட�ொ 
LH61 வொன். பென்ட்ரல் 
பினொன்ஸ் கமெனி 
பிஎல்ஸி,  254,  கடடுக-
ஸ்பதொட� வீதி ,  கண்டி. 
081-22342 34 .
 011819

பகொலன்னொவ       யெககரி 
ஒன்றிற்கு யெொடஈடஸ் 
ப ெ ய ெ வ ர க ள் ,  
விற்ெமன உதவி 
பெயயவொர,  உதவி�ொள -
ரகள் பெண்கள் ைற்றும 
ஆண்கள் யதமவ.   
0 7 5 0 3 3 3 2 4 9 ,  
0 7 7 5 3 3 3 2 4 9 .
 011843

 பகொழுமபு---5,  நொ்ரயே -
ன்பிட�,  தொெய்ர 

ைொவ தமத,  0 3 யெரச் 
கொணியு�ன் வீப�ொன்று 
விற்ெமனககு. பி்ரதொன 
ெொ�ெொ மலகள்,  எல்வி -
டடிக ல  வீதி ,  கிரிை -
ண்�ல வீதி ,  ்ரொஜகிரி� 
வீ தி,   ்ரயில் நிமல�ம 
ஆகி � வற்றிற்கு 
அண்மையில். பதொ.யெ. 
0 7 5 9262609.
 010794
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,y. xg;ge;jj;jpd; ngau; kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fk; 

kPsspf;fg; 

glhj fl;lzk; 

(&gh)

Njitahd 

tpiykD 

gpiz

Njitahd jifik

VAT cl;gl

kjpg;gPl;Lr;

nryT (&gh)

njhlu;Gnfhs;s Ntz;ba egu; kw;Wk; 

Mtzq;fs;

toq;fg;gLk; ,lk;

,Wjpj; jpfjp

kw;Wk;

Neuk;

rptpy;; Nfs;tpfs;

01

mf;fiug;gw;W gpuhe;jpaj;jpd; fPOs;s Foha; njhq;F ghyk; 

neLfpYs;s ghpkhw;w gpujhdk; kw;Wk; ePhpiwf;Fk; gpujhd DI 
Foha; topapd; ntspg;gLk; Nkw;gug;gpw;F Bitumen g+r;rpLjy; - 
2022 (iedhfhL Kjy; my;ypKy;iy re;jp tiu) (STN 23+000m 
Kjy; STN 26+500 m)
xg;ge;j ,y : RSC(E)/ AGM(ES)/TM-PAINT /RM-AKP/RH/KON-
AKP/ 2022 / 06

12,500/- +  VAT
** &gh   

290,000/-

xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg;  ngWtjw;F jFjpahf 

rp;;;j;jpfukhd Nfs;tpjhuh;fs; ePh; toq;fy; kw;Wk; 

rhf;filj; Jiwapy;; C5 Kjy; C9 tiuahd juj;jpy; 

CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 
03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; 

gjpT nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

 19.28     
kpy;ypad;

gpxep (fpof;F njw;F) mYtyfk;> 

NjePttr> 

= jh;khuhk khtj;ij> mk;ghiw.

Tele:  063-2223926  
Fax  : 063-2224975

03/03/2022
gp.g. 1.00

02

mf;fiug;gw;W gpuhe;jpaj;jpd; fPOs;s Foha; njhq;F ghyk; 

neLfpYs;s ghpkhw;w gpujhdk; kw;Wk; ePhpiwf;Fk; gpujhd DI 
Foha; topapd; ntspg;gLk; Nkw;gug;gpw;F Bitumen g+r;rpLjy; - 
2022 iedhfhL Kjy; my;ypKy;iy re;jp tiu (STN 26+500 m 
to STN 28+045 m)
xg;ge;j ,y : RSC(E)/ AGM(ES)/TM-PAINT /RM-AKP/RH/KON-
AKP/ 2022 / 07

12,500/- +  VAT
** &gh   

210,000/-

xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg;  ngWtjw;F jFjpahf 

rp;;;j;jpfukhd Nfs;tpjhuh;fs; ePh; toq;fy; kw;Wk; 

rhf;filj; Jiwapy;; C5 Kjy; C9 tiuahd juj;jpy; 

CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 

1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

gpufhuk; gjpT nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

   14.01    
kpy;ypad;

gpxep (fpof;F njw;F) mYtyfk;> 

NjePttr> 

= jh;khuhk khtj;ij> mk;ghiw.

Tele:  063-2223926  
Fax  : 063-2224975

03/03/2022
gp.g. 1.00

03

mf;fiug;gw;W gpuhe;jpaj;jpd; fPOs;s Foha; njhq;F ghyk; 

neLfpYs;s ghpkhw;w gpujhdk; kw;Wk; ePhpiwf;Fk; gpujhd DI 
Foha; topapd; ntspg;gLk; Nkw;gug;gpw;F Bitumen g+r;rpLjy; - 
2022 iedhfhL Kjy; my;ypKy;iy re;jp tiu (STN 19+470 m 
to STN 23+000 m)
xg;ge;j ,y : RSC(E)/ AGM(ES)/TM-PAINT /RM-AKP/RH/KON-
AKP/ 2022 / 08

12,500/- +  VAT
** &gh   

290,000/-

xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg;  ngWtjw;F jFjpahf 

rp;;;j;jpfukhd Nfs;tpjhuh;fs; ePh; toq;fy; kw;Wk; 

rhf;filj; Jiwapy;; C5 Kjy; C9 tiuahd juj;jpy; 

CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 

1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

gpufhuk; gjpT nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

   19.53 
kpy;ypad;

gpxep (fpof;F njw;F) mYtyfk;> 

NjePttr> 

= jh;khuhk khtj;ij> mk;ghiw.

Tele:  063-2223926  
Fax  : 063-2224975

03/03/2022
gp.g. 1.00

04

mf;fiug;gw;W gpuhe;jpaj;jpd; fPOs;s Foha; njhq;F ghyk; 

neLfpYs;s ghpkhw;w gpujhdk; kw;Wk; ePhpiwf;Fk; gpujhd DI 
Foha; topapd; ntspg;gLk; Nkw;gug;gpw;F Bitumen g+r;rpLjy; - 
2022 (nfhz;Ltl;Lthd; ePRngh Kjy; mf;fiug;gw;W ePtjp tiu)

xg;ge;j ,y :  RSC(E)/ AGM(ES)/TM-PAINT /RM-AKP/RH/KON-
AKP/ 2022 / 09

12,500/- +  VAT
**

&gh   

265,000/-

xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg;  ngWtjw;F jFjpahf 

rp;;;j;jpfukhd Nfs;tpjhuh;fs; ePh; toq;fy; kw;Wk; 

rhf;filj; Jiwapy;; C5 Kjy; C9 tiuahd juj;jpy; 

CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 

1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

gpufhuk; gjpT nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

   17.75 
kpy;ypad;

gpxep (fpof;F njw;F) mYtyfk;> 

NjePttr> 

= jh;khuhk khtj;ij> mk;ghiw.

Tele:  063-2223926  
Fax  : 063-2224975

03/03/2022
gp.g. 1.00

05

jpUNfhzkiy ePh; toq;fy; jpl;lk; (fl;blk; kw;Wk; rptpy; 

Ntiyfs;) Mz;lhd;Fsk; gpuhe;jpa fsQ;rparhiyapd; 

cl;fl;likg;G Ntiyfs;

xg;ge;j ,y :  RSC(E) /DGM/RH/INF/ ANDANKULAM/ 2021/44-1

12,500/- +  VAT
** &gh   

212,750/-

fl;blq;fs; kw;Wk; rptpy;; Jiwapy;; C5 Kjy; C9 
tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j 
gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; 

rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT 
14.20 kpy;ypad;

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (fpof;F)> 

NjePttr> 

,y. 48A/1,  fz;b tPjp> kl;bf;fsp> 

jpUNfhzkiy.  

Tele: 026-2222519   Fax: 026-2225225

03/03/2022
K.g. 10.00

06

nkhduhfiy ePh; toq;fy; jpl;lk; - nkhduhfiy 

gpuhe;jpaj;jpYs;s PO tpLjpapd; jpUj;jNtiyfs; 

xg;ge;j ,y : RSC(UVA)/DGM(UVA)/REH/
MONARAGALA/2021/118 

2,000/- +  VAT
&gh   22,500/-

fl;blq;fs; kw;Wk; rptpy;; Jiwapy;; C5 Kjy; C9 
tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT

1.5
kpy;ypad;

gpxep (Cth)> 

xg;ge;jq;fs; gphpT>  NjePttr>  nkjphpa 

tPjp> gJis Tele: 0552230934 
Fax: 0552230974/ 0552222448

02/03/2022
gp.g. 2.00

07

nkhduhfiy ePh; toq;fy; jpl;lk; - gly;Fk;Gu nghWg;gjpfhhp 

tpLjp kw;Wk; gk;gp ,y;yj;jpd; Gduikg;G Ntiyfs; 

xg;ge;j ,y :  RSC(UVA)/DGM(UVA)/ REH/
BADALKUMBURA/2022/31

4,000/- +  VAT
&gh   51,750/-

fl;blq;fs; kw;Wk; rptpy;; Jiwapy;; C5 Kjy; C9 
tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT

3.4
kpy;ypad;

gpxep (Cth)> 

xg;ge;jq;fs; gphpT> 

NjePttr> nkjphpa tPjp> gJis

Tele: 0552230934 
Fax: 0552230974/ 0552222448

02/03/2022
gp.g. 2.00

08

kFy;vy;y ePh; toq;fy; jpl;lj;jpy; jw;NghJs;s Flocculator I 
Nkk;gLj;Jjy;

xg;ge;j ,y :  RSC(UVA)/DGM(UVA)/REH/
MAKULELLA/2021/180

4,000/- +  VAT
&gh   61,500/-

fl;blq;fs; kw;Wk; rptpy;; Jiwapy;; C5 Kjy; C9 
tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT

4.09
kpy;ypad;

gpxep (Cth)> 

xg;ge;jq;fs; gphpT> 

NjePttr> nkjphpa tPjp> gJis

Tele: 0552230934 
Fax: 0552230974/ 0552222448

02/03/2022
gp.g. 2.00

09

nrtdfy ePh; toq;fy; jpl;lj;jpy; jw;NghJs;s nghWg;gjpfhhp 

mYtyfj;jpd; Gduikg;G Ntiyfs; - gbep;iy  -  II
xg;ge;j ,y :  RSC(UVA)/DGM(UVA)/REH/ 
SEVANAGALA/2021/183

12,500/- +  VAT
** &gh   

148,000/-

fl;blq;fs; kw;Wk; rptpy;; Jiwapy;; C5 Kjy; C9 
tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j 
gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; 

rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT 

14.8
kpy;ypad;

gpxep (Cth)> 

xg;ge;jq;fs; gphpT> 

NjePttr> nkjphpa tPjp> gJis

Tele: 0552230934 
Fax: 0552230974/ 0552222448

02/03/2022
gp.g. 2.00

10

g+[hg;gpl;ba - fynfju ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F Gjpa Nrit 

,izg;Gfis toq;Fjy;

xg;ge;j ,y : RSC-C/CN/CIVIL/NC/PUJAPITIYA-
GALAGEDARA/2021/272

12,500/- +  VAT
** &gh   

183,000/-

ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;; C5 Kjy; 

C9 tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; nghJ 

xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

12.1 kpy;ypad;

gpxep (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> 

Nguhjid. 

Tele : 081-2386068  
Fax: 081-2388027 

02/03/2022
gp.g. 2.00

2022-01-12Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. fe;Njnfl;ba ePh; toq;fy; jpl;lj;ij eph;khzpj;jy; xg;ge;j ,y: NWSDB/U/CP/A2-75/GOSL/2021/01 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbWTj;jy; jpfjp 2022-03-30Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu 

ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;. 

2021-11-03Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. gpq;fpupa> cLgj;j> khfe;Ju> gd;dy> Fspahg;gpl;ba xUq;fpize;j ePu; toq;fy; jpl;l 40,000m3 / ehs; nfhs;ssT ePu; Rj;jpfupg;G nghwpj;njhFjpia epu;khzpj;jy; – fl;lk; I (jiyik 

gzp – nghjp I) - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbWTj;jy; jpfjp 2022-03-21Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

2021-11-03Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. v`ypanfhl ePh; toq;fy; jpl;lj;ij eph;khzpj;jy; nghjp 1  -xg;ge;j ,y: NWSDB/SAB/P&D/CP/A4-22/2021/1 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbWTj;jy; jpfjp 2022-03-24Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp 

tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

2021-11-03Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. mk;gj;jiy ePH; toq;fy; jpl;lk; - mk;gj;jiy ePH; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpia tphpthf;Fjy;  - xg;ge;j ,y:NWSDB/WC/P&D/CP/A2-1/2020/01 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbWTj;jy; jpfjp 

2022-03-23Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

toq;fy; Nfs;tpfs;

11
57>000 vz;zpf;ifahd 15mm (1/2’’) Magnetic type brass Lockable 
Ball thy;Tfis toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

xg;ge;j ,y :  DGM/M&E/Magnetic Type Brass Lock Ball Valves/2021/07

20,000/- +  VAT
**

&gh   1.2 
kpy;ypad;

+
NjePtt 

rigf;F khjphpg; 

ghPl;rpj;jy; 

fl;lzkhf 

151,567.50 &gh 
nrYj;jpa 

ikf;fhd 

gw;Wr;rPl;L 

Magnetic Type brass Lockable Ball valves toq;Ftjw;fhd 
cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; 

ngw;w cs;@h; Kfth;fs; kw;Wk; Mtzj;jpd; gpufhuk; 

kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; 

,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; 

rhd;wpjo; .

-

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> 

NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  
Fax: 011-2635885

15/03/2022
K.g. 10.00

12
Onsite Sodium Hypochlorite gpwg;ghf;fpia tbtikj;jy;> toq;Fjy; 

kw;Wk; epWTjy; 

xg;ge;j ,y : AGM(R&D)/SUP/R&D(O&M)/2022/01

35,000/- +  VAT
**

&gh   2.0 
kpy;ypad;

,nyf;l;Nuh nfkpf;fy; nkr;rpq; cgfuzj;jpw;F onsite 
Sodium Hypochlorite gpwg;ghf;fpia tbtikj;jy;> 

toq;Fjy; kw;Wk; epWTjYf;fhd cw;gj;jpahsh;fs; 

my;yJ mth;fspd; mq;fPfhpf;fg;gl;l Kfth;fs; 

kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; 

,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; 

rhd;wpjo; .

-

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> 

NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  
Fax: 011-2635885

09/03/2022
K.g. 10.00

13

mk;gj;jiy ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjp> nj`ptis gk;gp 

Kiwikf;F kj;jpk kpd;dOj;jKy;y jiuf;fPo; Nfgps;fis 

toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

xg;ge;j ,y : RPC/WP/G/AMB/M&E/ RH/2022/07

12,500/- +  VAT
**

&gh   

153,000/-

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; 

ngw;w cs;@h; Kfth;fs;   kw;Wk; nghJ xg;ge;j 

gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; 

rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

15.3 kpy;ypad;
gpxep> (Nkw;F – cw;gj;jp)> NjePttr> 

cLKy;y tPjp> Ky;Nyhpah Gjpa efuk;.

Tele:0112418532 Fax:0112549199

09/03/2022
gp.g. 2.00

14
KNPIWSP fPOs;s GKWT nghwpj;njhFjpapd; gpujhd jhq;fpf;F of 
Electromagnetic Flow kPw;wh;fis toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy; 

xg;ge;j ,y : KNPIWSP/S&I/PC-01/2021-81

12,500/- +  VAT
**

&gh    
250,000/-

 ePh; ifj;njhopy; cgfuzq;fs; kw;Wk; 

Jizg;ghfq;fis toq;Ftjpy; 3 tUlj;jpw;F 

Nkw;gl;l mDgtj;ijf; nfhz;l ,wf;Fkjpahsh;fs; 

my;yJ cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; 

mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs;   my;yJ 

ICTAD/CIDA E&M 3 jug; gjpitf; nfhz;l E&M 
xg;ge;jf;fhuh;fs; my;yJ Nkw;gb gjpT my;yJ 

gpujhd xg;ge;jf;fhuh; kw;Wk;  nghJ xg;ge;j 

gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; 

rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

-

fz;b tlf;F ghj;jJk;gu ePh; toq;fy; 

jpl;lk;> NjePttr> g`y nfhz;lnjdpa> 

fl;Lf];njhl;l.

Tel:081-2492390
Fax : 081-2492286

16/03/2022 
gp.g. 2.00

15

gpx epiyaj;jpYs;s (Nkw;F - njw;F) Nfl;Nghh; $lk; kw;Wk; $l;l 

miwf;F gy;Y}lf Kiwikfis toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy; 

kw;Wk; epWTjy;

xg;ge;j ,y : W-S/P&C/MS(IT)/DGM/RH/2021/44R-01

6,000/- +  VAT
** &gh   59,000/-

gy;Y}lf Kiwikfis toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy; 

kw;Wk; epWTtjpy; Fiwe;jgl;rk; 5 tUl mDgtj;ijf; 

nfhz;l Nfs;tpjhuh;fs; / xg;ge;jf;fhuh;fs; kw;Wk; 

nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f 

nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

5.9
 kpy;ypad;

gpxep (Nkw;F-njw;F) mYtyfk;> NjePttr> 

,y. 07> mq;Fyhd ];Nl\d; tPjp> 

nkhul;Lt.

Tel: 011-2224888
Fax : 011-2637945/  011-2637946 / 0112637947

03/03/2022 
K.g. 10.00

16

(Nkw;F - njw;F) gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyaj;jpw;F 2022Mk; 

tUlj;jpd; Kjy; %d;W khjq;fSf;fhd ePh; tpiyg; gw;Wr;rPl;Lfis 

mr;rpLjy; 

xg;ge;j ,y : W-S/P&C/S/WB(01)/ DGM/O&M/2022/04

2,000/- +  VAT
&gh   14,000/-

NjePttr> nlypnfhk;> ,yq;if kpd;rhu rig Nghd;w 

epWtdq;fSf;F Mtzq;fis mr;rpl;L toq;Fk; 

Jiwapy; Kd; mDgtKs;s Nfs;tpjhuh;fs;

1.4
kpy;ypad;

gpxep (Nkw;F-njw;F) mYtyfk;> NjePttr> 

,y. 07> mq;Fyhd ];Nl\d; tPjp> 

nkhul;Lt. Tel: 011-2224888
Fax : 011-2637945/  011-2637946 / 0112637947

03/03/2022 
K.g. 10.00

17
muj;jd ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpapYs;s tpiuT kzy; 

tbfl;bf;F tbfl;b Clfj;ij toq;Fjy; kw;Wk; gjpj;jy;

xg;ge;j ,y :RSC-C/CE/CIVIL/REH/ KUNDASALE/2021/332

4,000/- +  VAT
&gh   40,000/- ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;; C5 Kjy; C9 

tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT
2.5 kpy;ypad;

gpxep (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> 

Nguhjid. 

Tele : 081-2386068  
Fax: 081-2388027 

02/03/2022
gp.g. 2.00

2022-02-09Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. 200 vz;zpf;ifahd Volumetric Displacement Type 40mm     (1 ½ ") ePh; khdpfis toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy; 

xg;ge;j ,y: DGM/M&E/WM/40/2021/01 - ,e;jf; Nfs;tpapd; kPsspf;fg;glhj fl;lzk; &gh 12,500/- +  VAT my;yJ US$ 65 + VAT vdj; jpUj;jg;gly; Ntz;Lk; vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;. 

2021-12-29Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. kPhpfk cs;sPh;g;G nghwpj;njhFjpapd; tp];jhpg;G - kJUgpl;batpYs;s kPhpfk cs;sPh;g;Gf;F 03 vz;zpf;ifahd Electric Motor Driven Self Lubricated Vertical Turbine gk;gpj; njhFjpfs; kw;Wk; 
Jizg;ghfq;fis toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy; xg;ge;j ,y: NWSDB/WN/CP/A4-2/GOSL/2021/14 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbWTj;jy; jpfjp 2022-03-03Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;. 

Nritf;; Nfs;tpfs;

18

,uj;kyhid vnfhlN`d tPjpapYs;s ePh; kw;Wk; 

Jg;GuNtw;ghl;Lf;fhd rpwg;G epiyaj;jpw;F n[dpl;Nlhhpay; 

Nritfis toq;Fjy; 

xg;ge;j ,y :T&C/COEWS/JANI/2021/01

6,000/- +  VAT
**

&gh   

170,000/-

Nfs;tpfisr; rkh;g;gpf;Fk; Ntisapy; n[dpl;Nlhhpay; 

Nritfis n[dpl;Nlhhpay; Nritfs; toq;Fk; 

Jiwapy; %d;W (03) tUl fhy mDgtj;ijf; 

nfhz;l tpahghug; gjpT xOq;FgLj;jypd; fPo; 

,yq;ifapy; gjpT nra;ag;gl;l epWtdk; kw;Wk; 

nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f 

nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;.

8.4
kpy;ypad;

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> 

NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  
Fax: 011-2635885

09/03/2022
K.g. 10.00

19

gioa Kfhikahsh; mYtyfk; (nfhOk;G tlf;F) kw;Wk; 

nfhOk;G ePh; Kfhikj;Jt epiyaj;jpw;F n[dpl;Nlhhpay; 

Nritfis toq;Fjy;

xg;ge;j ,y : WC/CWMC/O&M/JANITORIAL/2021/03

6,000/- +  VAT
**

&gh   

100,500/-

Nfs;tpfisr; rkh;g;gpf;Fk; Ntisapy; n[dpl;Nlhhpay; 

Nritfis n[dpl;Nlhhpay; Nritfs; toq;Fk; 

Jiwapy; %d;W (03) tUl fhy mDgtj;ijf; 

nfhz;l tpahghug; gjpT xOq;FgLj;jypd; fPo; 

,yq;ifapy; gjpT nra;ag;gl;l epWtdk; kw;Wk; 

nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f 

nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;.

6.70 kpy;ypad;

gpxep (Nkw;F  - kj;jpa) NjePttr>   
,y. 175A,  fYnjhl;l fl;blk;> ehty 

tPjp> ENfnfhl. 

Tele:/Fax: 011- 2856421/ 
0112856420 - 2

04/03/2022
K.g. 10.00

20
khj;jis ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F Jhpjg;gLj;jg;;gl;l Gjpa 

,izg;Gfis toq;Fjy; 

xg;ge;j ,y : RSC-C/CN/SER/O&M/ MATALE/2021/339

4,000/- +  VAT
&gh   24,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; -

gpxep (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> 

Nguhjid. 

Tele : 081-2386068  
Fax: 081-2388027 
2022-02-25Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F 

Kfhikahsh; (kj;jpa tlf;F) 

mYtyfj;jpy; Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 

,lk;ngWk;.

02/03/2022
gp.g. 2.00

 ePh; toq;fy; mikr;R

               Njrpa ePh; toq;fy; tbfhyikg;Gr;rig

tpiyf;Nfhuy; mwptpj;jy;
gpd;tUk; Ntiyfs; / toq;fy;fSf;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplkpUe;J Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig rhu;gpy; ngWiff; FOj; jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
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ngWif mwptpj;jy;
rf;jptY mikr;R

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

rg;Gf];fe;j> ieNyhd; 6 ,lg;gug;gpYs;s 
mirtw;w nghUl;fs; kw;Wk; b[pl;ly; vahh; 

kPl;lh;fis mfw;wy;;
B/16/2022

rg;Gf];fe;j> ieNyhd; 6 ,lg;gug;gpYs;s epug;Gk; 

epiyaq;fspd; ,af;f eltbf;iffspdhy; ngw;Wf; 

nfhs;sg;gl;l b[pl;ly; vahh;-kPl;lh;fs; mlq;fyhd 

mirtw;w cjphpg;ghfq;fis mfw;Wtjw;fhf 

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgd ngWiff; FO 

jiythpdhy; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 

,j;jhy; miof;fg;gLfpd;wd.

xg;ge;jj;ij ngWtjw;fhd jFjpf;fhf> 

rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; 

gl;bayp;y; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; $wg;gl;Ls;s 

jFjpj;jd;ik kw;Wk; jifik jfTj;jpwDf;F 

mike;njhOFgth;fshfTk;; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

nfhtpl;-19 njhw;W fhuzkhf tpiykDjhuh;fs; 

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

,d; ,izajsj;jpypUe;J tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzj;ij gjptpwf;fk; nra;ayhk;. 

tpiykDjhuuhdth; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 

1>000 &ghit (mjhtJ 925.93 + 8%  ngNrt) 
kf;fs; tq;fpapd; jiyikaf ,yq;if 

ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgd 004100110208633 vd;w 

fzf;fpyf;fj;jpw;F nrYj;jg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; 

gzf;nfhLg;gdT gw;Wr;rPl;lhdJ tpiykDTld; 

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

2022.03.07 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F 

tpiykDf;fs; %lg;gl;L mjd; gpd;dh; ngWif 

kw;Wk; fsQ;rparhiyfSf;fhd Kfhikahshpd; 

mYtyfj;jpy; cldbahfNt  jpwf;fg;gLk;. 

mfw;w Ntz;ba mk;rq;fs; rg;Gf];fe;j> ieNyhd; 6 

,lg;gug;gpy; jw;NghJ itf;fg;gl;Ls;sdntd;gJld; 

2022.02.28 Mk; jpfjp tiuAk; ngWif kw;Wk; 

fsQ;rparhiyfs; KfhikahsUld; re;jpg;G 

Kd;Ndw;ghnlhd;iw xOq;F nra;J mk;rq;fis 

ghPl;rpf;fyhk;.

011-5455331> 011-5666225 Mfpa njhiyNgrp 

,yf;fq;fspD}lhfTk; my;yJ 011-5455424 vd;w 

njhiyefy; ,yf;fj;jpD}lhfTk; ngWif kw;Wk; 

fsQ;rparhiyfSf;fhd KfhikahshplkpUe;J 

njspTWj;jy;fs; VJkpUg;gpd;;;; mtw;iw ngw;Wf; 

nfhs;syhk;. 

jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO>
Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; 
fsQ;rparhiyfs;) Nk/gh.>
ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfs; nraw;ghL>
,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;>
1 Mk; khb> ,y. 609 nlhf;lH ldp];lH j  
rpy;th khtj;ij> nfhOk;G-09.

Njitf;fjpfkhd 
cgNahfj;jpypy;yhj nghUl;fis
tpw;gjw;fhd Nfs;tp mwptpj;jy;

Njrpa ePu; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig

fhyp tPjp> ,uj;kyhid

xg;ge;j ,y: DGM/SUP/RED/2021/02

Njrpa ePu; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rigapd; gpujhd fsQ;rpak; - ,uj;kyhid> 

gl;liw fsQ;rparhiy –  ENg – khj;jiw> nfj;N`d ePu; Rj;jpfupg;G epiyak; kw;Wk; 

tpjp Fypa – epfntuba ePu; toq;fy; nraw;wpl;lk; Mfpa ,lq;fspy; fhzg;gLk; fPNo 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s Njitf;fjpfkhdJk;> cgNahfj;jpy; ,y;yhjJkhd nghUl;fis 

tpw;gjw;fhd Nfs;tpfs; ,j;jhy; Nfhug;gLfpd;wd.

1. DI Foha;fs;> nghUj;jpfs; kw;Wk; cjpupg;ghfq;fs;.

2. AC Foha;fs; kw;Wk; Collars.

3. mYkpdpak; partition, fjTfs;> fz;zhb panels kw;Wk; ad;dy;fs;.

4. kuj;jsghlq;fs; kw;Wk; cUf;F jsghlq;fs;.

5. lau;fs;> bAg;fs; kw;Wk; thfd  Ngl;lupfs;.

6. ePu; gk;gpfs;> Nkhl;lhu;fs; kw;Wk; cjpupg;ghfq;fs;.

7. ,Uk;G Jz;Lfs;

8. PVC Foha;fs;> nghUj;jpfs; kw;Wk; ,wg;gu; tisaq;fSldhd Jz;Lfs;.

9. Chlorine cylinders, Tanks & Mixtures

10. Ceramic nghUl;fs; kw;Wk; nfhq;wPl; J}z;fs;.

11. gpsh];bf; ePu; jhq;fpfs;.

12. Manhole Covers and Surface Boxes

13. Asbestos jfLfs; kw;Wk; cjpupg;ghfq;fs;.

14. fzdp,   Gifg;gl efy; ,ae;jpuk; kw;Wk; cjpupg;ghfq;fs;.

15. Steel/GI Foha;fs;> Jz;Lfs;> nghUj;jpfs; SUS casing pipes.

16. AC Units

17. ,ae;jpuq;fs;> cgfuzq;fs; kw;Wk; fUtpfs;

18. thfd cjpupg;ghfq;fs;

19. Submersible Pumps, Impellers, Bits & Pump Spare Parts

20. Burn Oil

cupa Nfs;tpg;gj;jpuq;fis 2022.03.08Mk; jpfjptiu &gh 6>000.00 VAT nrYj;jp (kPs; 

nrYj;jg;glhj) gpujpg;nghJ Kfhikahsu; (tpepNahfk; kw;Wk; nghUs; Kfhikj;Jtk;)

gpuptpy; ,Ue;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njhiyNgrp ,yf;fk; 011 5030765/011-2635886/ 011-
2638999)

tpw;gidf;fhd Nkw;gb nghUl;fis 2022.02.17 Mk; jpfjp Kjy; 2022.03.08tiu fhiy 

10.00 kzpKjy; khiy 3.00 kzptiu cupa ,lq;fspy; ghu;itaplyhk;. mj;Jld; 

2022.03.09 Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; %lg;gLk;.

nghJ Kfhikahsu;>

Njrpa ePu; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig  

thfdq;fis thliff;fkh;j;Jjy;

21

Kfhikahsh; (ghze;Jiw - n`huz) mYtyfj;jpw;F lgs; nfg; 

xd;W> nghWg;gjpfhhp (gahfy) mYtyfj;jpw;F f;W} nfg; xd;W> 

Kfhikahsh; (nj`p;tis) mYtyfj;jpw;F Ntd; (Dual A/C)  
xd;W> nghWg;gjpfhhp (nj`ptis) mYtyfj;jpw;F f;W} nfg; 

xd;iw thliff;fkh;j;Jjy; 

xg;ge;j ,y : W-S/P&C/H(11)/DGM/ O&M/2021/94

2,000/- +  VAT
xt;nthU 

thfdj;jpw;Fk; 

&gh   5,000/- ,iaGila thfd chpikahsh;fs;

gpxep (Nkw;W-njw;F) mYtyfk;> NjePttr> ,y. 07> 

mq;Fyhd ];Nl\d; tPjp> nkhul;Lt.

Tel: 011-2224888
Fax : 011-2637945/  011-2637946 / 0112637947

03/03/2022 
K.g. 10.00

22

nghWg;gjpfhhp (ghze;Jiw) mYtyfj;jpw;F f;W} nfg; xd;W> 

gpuNjr nghwpapyhsh; (gz;lhufk) mYtyfj;jpw;F Ntd; (Dual 
A/C)  xd;W> nghWg;gjpfhhp (mYj;fk) mYtyfj;jpw;F f;W} nfg; 

xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y : W-S/P&C/H(12)/DGM/ O&M/2021/95

2,000/- +  VAT

xt;nthU 

thfdj;jpw;Fk; 

&gh   5,000/- ,iaGila thfd chpikahsh;fs;

gpxep (Nkw;F-njw;F) mYtyfk;> NjePttr> ,y. 07> 

mq;Fyhd ];Nl\d; tPjp> nkhul;Lt.

Tel: 011-2224888
Fax : 011-2637945/  011-2637946 / 0112637947

03/03/2022 
K.g. 10.00

23

nj`ptj;ju> Njhg;g+h;> <r;rpyk;gw;W> NrUEtu kw;Wk; 

Rw;Wg;Gwq;fSf;F HDPE/UPVC/DI Foha;fs;> nghUj;jy;fs;> 

thy;Tfs;> tpNrlq;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fis gjpg;gjw;F 

Ntid thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y : NWSDB/E/CP/A2-91/GOSL/2021/05-II - VEHICLE

4,000/- +  VAT
&gh   26,500/- ,jidnahj;j Nritfspd; mDgtk; tha;e;j 

epWtdq;fs;

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (fpof;F)> NjePttr> 

,y. 48A/1,  fz;b tPjp> kl;bf;fsp> jpUNfhzkiy.  

Tele: 026-2222519   Fax: 026-2225225

03/03/2022
K.g. 10.00

24
khj;jis khtl;l nghwpapayhsh; mYtyfj;jpw;F Kr;rf;fu 

tz;bnahd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y : RSC-C/M&E/HIRING/O&M/CN/2021/338

2,000/- +  VAT
&gh   10,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpxep (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068  
Fax: 081-2388027 

02/03/2022
gp.g. 2.00

25

fsdp gpuhe;jpaj;jpw;F 02 vz;zpf;ifahd f;W} nfg;fs; kw;Wk; 03 

vz;zpf;ifahd Ntd;fis thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y : RSC(W/N)/SS/HIRING/KEL (O&M)/2022/03

2,000/- +  VAT
&gh   5,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)  mYtyfk;> ,y. 

433/4A, fNzKy;y tPjp> fltj;ij. 

Tele: 0112922129 Fax: 0112922146

09/03/2022
K.g. 10.00

jaT nra;J PCA 3 gbtj;ijg; ngw;Wf;nfhs;s ,izajsj;jpy; epfo;epiy (online) Clhf fk;gdp gjpthsUld; gjpT nra;J nfhs;sTk;. (“**” vdf; FwpaPL ,lg;gl;l Nfs;tpfSf;F kl;Lk;) gjpT nra;J 

nfhs;tjw;F gmail gad;gLj;j Ntz;Lnkd NkYk; jaTld; njhptpj;Jf; nfhs;sg;gLfpd;wJ.

KbTj; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzk; kw;Wk; tpahghuf; fbjj; jiyg;gpyhd Ntz;LNfhs; 

fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; Nfs;tp Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.

rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; Mtzq;fs; toq;fg;gLk; ,lj;jpNyNa Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

rKfk; je;Js;s Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs;; KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; jpwf;fg;glhkNyNa 

jpUg;gpaDg;gg;gLk;.

jiyth;> 

Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig.

tpNrl mw;Nwhzp jj;Jtj;ij 

,uj;Jr; nra;jy;

nfhOk;G gpurpj;j nehj;jhhpR jpU.lg;spA.lg;spA.

mEu jduj;d vd;gthpdhy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 

2013.12.03 Mk; jpfjpa ,yf;fk; : 3502 vd;w 

tpN\l mw;Nwhzp jj;Jtk; ,yq;if rdehaf 

Nrh\ypr FbauR kw;Wk; midthpdJk; 

ftdj;jpw;F ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

nfhOk;G gpurpj;j nehj;jhhpR jpU.lg;spA.lg;spA.

mEu jduj;d vd;gthpdhy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 

2013.12.03 Mk; jpfjpa 3502 ,yf;fKila 

tpNrl mw;Nwhzp jj;Jtj;jpd; gpufhuk;> 

mw;Nwhzpjhuuhfpa> khyNg > ntyptpl;l tPjp> 

tp[agh khtj;ij> ,yf;fk; 487> A1 ,y; 

trpf;Fk; fg;gpy jk;kpf;f fPfzNf 

(Nj.m.m.,y:633380023V) Mfpa ehd;>

mt;tpN\l mw;Nwhzp mjpfhug;gj;jpuj;jpd; 

mw;Nwhzp mjpgjpahd> khyNg> ntyptpl;l 

tPjp> Flypf` gpns];> ,y.191 kw;Wk; 

jw;nghOJ> 8> Icarus place, Quakershill P.c.2763, 
N.S.W.Sydney, Australia ,y; trpf;Fk; uFehj; 

cNjrphp tpf;ukjpyf (Nj.m.m.,y.632450028X) 
,w;F toq;fg;gl;l mjpfhuk; ,uj;Jr; 

nra;ag;gLfpd;wnjd ,j;jhy; midtUf;Fk; 

mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.

,t; mw;Nwhzp mjpfhug;gj;jpukhdJ> gj;juKy;y 

gjpthsh; ehafj;jpd; mYtyfj;jpy; 

2013.12.05Mk; jpfjp> jpdg; Gj;jf ,yf;fk; 

11371> 108/36Mk; gf;fj;jpy; gjpT 

nra;ag;gl;Ls;sJ.

2022.02.14 Mk; jpfjp Kjy; Nkw;gb uFehj; 

cNjrphp tpf;ukjpyf;f vd;gth; Nextgen Healthcare 
Nkw;nfhs;Sk; (P.V.91820) rhh;ghf Nkw; 

nfhs;Sk; ve;jtpj  eltbf;if njhlh;ghf 

my;yJ gpuNtrpf;Fk; ve;jnthU xg;ge;jk; 

njhlh;ghfTk; ehd; nghWg;Gjhhpay;y vdTk; 

,j;jhy; mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.

fg;gpy jk;kpf;f fPfzNf 

1964Mk; Mz;bd; 28Mk; ,yf;f fhzp 

vLj;jy; (jpUj;jr;) rl;lj;jpdhy; 

jpUj;jg;gl;lthwhd fhzp vLj;jw; 

rl;lk; (mj;jpahak; 460)

7Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

vdJ ,y: p£/S/01/Rl‰/2011/04
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y: 

4/3/15/2011/VE/71

,q;Nf fPOs;s ml;ltizapy; 

tpghpf;fg;gl;l fhzpapid murhq;fk; 

vLj;Jf; nfhs;s murhq;fk; vz;zpAs;sJ. 

Nkyjpf tpguq;fSf;F 2021.12.24Mk; 

jpfjpa 2259/45Mk; ,yf;f mjptpNrl 

tHj;jkhdp mwptpj;jypid ghHf;fTk;.

ml;ltiz

khfhzk; : tlNky;

khtl;lk; : Gj;jsk;

gpuNjr nrayhsH gphpT : ehj;jhz;ba

fpuhk cj;jpNahfj;jH gphpT :  ,y. 510/ V 
%JfLtnjw;F

fpuhkk; : %JfLt

fhzpapd; ngaH :  ,y. 1> 

fPdnfNy 

tJaha> 

%JfLt gphpT

tiugl ,y : M.t.G. 4855

Jz;L ,y. : 01

rj;Juf [arpq;`

gpuNjr nrayhsH

ehj;jhz;ba

Kfthp: gpuNjr nrayfk;>

ehj;jhz;ba.

jpfjp: 2022.02.08

UNIVERSITY OF SRI JAYEWARDENEPURA SRI LANKA

FACULTY OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF MATERIALS AND MECHANICAL TECHNOLOGY

Entry Requirements:
03 Passes in G.C.E A/L (SL)

in one attempt including 
Chemistry Or

03 Passes in one attempt 
including a minimum D grade for 
Chemistry in Pearson Edexcel 
A/L Or 
Cambridge International A/L

Designed for
Career Developments Towards
Polymer-Based Industrial and 

Foreign Job Market !!

For More Details and Online Application:

     http://tech.sjp.ac.lk/category/news/

Application fee of Rs: 1,500 payable online or physically to 
the 097100162315454 account number at the People’s bank, 
Gangodawila Branch and attach a proof of payment to the 
completed online application.

Please complete the online application with following attachments 
(Passport size colour photograph, birth certifi cate, results 
sheet of G.C.E. A/L (SL) or Pearson Edexcel A/L or Cambridge 
International A/L, any other academic, professional, and English 
language profi ciency certifi cates, bank payment slip).

Medium : English

Venue:
          Faculty of Technology, 

University of 

         Sri Jayewardenepura, 

Pitipana, Homagama

Course Fees: 

(payment plans available)

Local: Rs. 125,000

SAARC: US $ 1,500 

Other: US $ 2,500

Lectures / 
   Practicals

Saturdays 9 am - 4 pm

   Sundays 9 am - 1 pm

Contact:
Coordinator - Dr. Gayan Siriwardana/ Department of Materials and Mechanical Technology/ 

       Faculty of Technology/ USJ  Tel: +94(70) 3766830 / Email: DipPolymerTech@fot.sjp.ac.lk

Registrar, University of Sri Jayewardenepura, Gangodawila, Nugegoda

Applications are invited from interested candidates for 2022 intake for the one-year

Diploma in Polymer Processing Technology and 
Process Analysis (SLQF 03)

(Offered by the Department of Materials and Mechanical Technology, Faculty of Technology)

Applications Due : 20th March 2022

1964Mk; Mz;bd; 28Mk; ,yf;f fhzp 

vLj;jy; (jpUj;jr;) rl;lj;jpdhy; 

jpUj;jg;gl;lthwhd fhzp 

vLj;jw;rl;lk; (mj;jpahak; 460)

7Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

vdJ ,y: p£/S/1/Rl‰/2000/02

fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y: 4-3/8/2016/
PC/81

,q;Nf fPOs;s ml;ltizapy; 

tpghpf;fg;gl;l fhzpapid murhq;fk; 

vLj;Jf; nfhs;s murhq;fk; vz;zpAs;sJ 

Nkyjpf tpguq;fSf;F 2021.12.22Mk; 

jpfjpa 2259/16Mk; ,yf;f mjptpNrl 

tHj;jkhdp mwptpj;jypid ghHf;fTk;.

ml;ltiz

khfhzk; : tlNky;

khtl;lk; : Gj;jsk;

gpuNjr nrayhsH gphpT : ehj;jhz;ba

fpuhk cj;jpNahfj;jH gphpT :  ,y. 505/gp 
Jd;fd;dht

fpuhkk; : Jd;fd;dht

fhzpapd; ngaH :  guzN`d 

tj;ij

tiugl ,y : M.t.G. 5451

Jz;L ,y. : 01

rj;Juf [arpq;`

gpuNjr nrayhsH

ehj;jhz;ba

Kfthp: gpuNjr nrayfk;>

ehj;jhz;ba.

jpfjp: 2022.02.08

1964Mk; Mz;bd; 28Mk; ,yf;f fhzp 

vLj;jy; (jpUj;jr;) rl;lj;jpdhy; 

jpUj;jg;gl;lthwhd fhzp 

vLj;jw;rl;lk; (mj;jpahak; 460)

7Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

vdJ ,y: p£/S/2/Rl‰/2015/3

fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y: 4-3/2/2015/
HA/295

,q;Nf fPOs;s ml;ltizapy; 

tpghpf;fg;gl;l fhzpapid murhq;fk; 

vLj;Jf; nfhs;s murhq;fk; vz;zpAs;sJ 

Nkyjpf tpguq;fSf;F 2021.12.24Mk; 

jpfjpa 2259/45Mk; ,yf;f mjptpNrl 

tHj;jkhdp mwptpj;jypid ghHf;fTk;.

ml;ltiz

khfhzk; : tlNky;

khtl;lk; : Gj;jsk;

gpuNjr nrayhsH gphpT : ehj;jhz;ba

fpuhk cj;jpNahfj;jH gphpT :  ,y. 498/V 
kPffnty

fpuhkk; : kPffnty

fhzpapd; ngaH :  ma; 92

tiugl ,y : M.t.G. 5420

Jz;L ,y. : 01

rj;Juf [arpq;`

gpuNjr nrayhsH

ehj;jhz;ba

Kfthp: gpuNjr nrayfk;>

ehj;jhz;ba.

jpfjp: 2022.02.08



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 க்பபரவரி மா்தம 16ம திைதி பு்தன்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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2022 க்பபரவரி 16 பு்தன்கிழகம

சு்தந்திர கிண்ண ைால்்பந்து க்தா்டர்;

ஆசிய ஹ�ொக்கி ப�ொட்டிக்்ொன தகுதி்ொண் ப�ொட்டி:
�யிற்றுவிப�ொளரொ் ஜவ�ர்தீன் ஹ�ொ�ம�ட் ரி�ொஸ் நிய�னம 
மாவத்தகம தினகரன் நிருபர்

ஆசிய ஹ�ாக்கி பபாட்டிக்கான 
்தகுதிகாண் பபாட்டித ஹ்தாடரில் 
இலங்க இராணுவ ஹ�ாக்கி 
அணியின் பயிற்றுவிபபாளராக ஜவ்-
பர்தீன் ஹமா�மமட் ரிபாஸ் நியமிக்-
கபபட்டுளளார்.  

எதிர்வரும மார்ச் மா்தம 11 ஆம 
திகதி மு்தல் இநப்தாபனசியா,  
ஜகார்த்தாநகரில் ந்டஹபறவுளள 
ஆசிய ஹ�ாக்கி சமபமளனம  நடாத-
தும, ஆசிய ஹ�ாக்கி பபாட்டிக்கான 
்தகுதிகாண் பபாட்டித ஹ்தாடரில் 
பஙகுஹகாளளும இலங்க ப்தசிய 
ஹ�ாக்கி அணியின் ்த்ல்ம பயிற்-
றுவிபபாளராக மாத்த்ள சாஹிராக் 
கல்லூரியின் ப்ைய மாணவரும, 
்தற்பபா்்தய இலங்க இராணுவ 
ஹ�ாக்கி அணியின் பயிற்றுவிபபா-
ளருமான ஜவ்பர்தீன் ஹமா�மமட் 

ரிபாஸ் நியமக்கபபட்டுளளார்.
மாத்த்ள மாவட்டததில் மிகவும 

பிரபல பாடசா்லயான சாஹிராக் 
கல்லூரியில் மு்தலாம ்தரம மு்தல் 
க.ஹபா.்த  வ்ரகல்வி பயின்றவர் 
.பாடசா்ல நாட்களில் கிரிக்ஹகட்,  
ஹ�ாக்கி வி்ளயாட்டிலும  அதிக 
ஈடுபாடு காட்டி வி்ளயாடி வந்தவர்.

ஹ�ாக்கி வி்ளயாட்டுத 
து்றயில் அதிக ஈடுபாடு காட்டுவ-
்தற்கு அவரது ஆசிரியர்களில்  ஒருவ-
ரான அமரர் இராமச்சநதிரன் ஆவார். 
இவரின்  வி்ளயாட்டுக்கள மீ்தான 
ஆர்வததி்ன அறிநது, அவர் வீடு 
ஹசன்று அவரது ்தாயாரிடம இது 
பற்றி க்்ததது ்தாயாரிடம பணத-
தி்ன ஹபற்று அவபர க்டக்கு 
கூட்டிச்  ஹசன்று அவருக்கு மு்தலா-
வது ஹ�ாக்கி மட்்ட்ய வாஙகி 
ஹகாடுதது ஹ�ாக்கி வி்ளயாட ஆர்-

வமூட்டியவராவர்.
பாடசா்ல  மாவட்ட, 

மாகாண அணிக்ள பிரநி-
திததுவபபடுததியதுடன், 
சாஹிரா வி்ளயாட்டுக் 
கைகம, இலங்க கடற்-
ப ் ட ய ணி , ஹ ப ா லி ஸ் 
அணி, பார்க் கைகம, மல்-
வத்்த வி்ளயாட்டுக் 
கைகம, ஹவன்னபபுவ 
வி்ளயாட்டுக் கைகம, 
பாதுகாபபு பச்வகள 
அணி என்பவற்்ற-
யும மாத்த்ள, ஹகாழுமபு, கண்டி 
ஹ�ாக்கி சஙகஙக்ள பிரதிநிதிதது-
வபபடுததியும, மாவட்ட மாகாண 
மற்றும ப்தசிய மட்ட ஹ�ாக்கி 
பபாட்டிகளிலும பஙகுபற்றியுளள-
துடன்,  ப்தசிய ஹ�ாக்கி ஹ்தரிவுக்கு-
ைாமில் கனிஷட, சிபரஷட பிரிவுக-

ளில் 10 வருடஙகளுக்கு 
பமலாக வி்ளயாடி 
வந்தவர்.

ஏ. பஜ. எம. பாருக் 
பக. எம. எம. நசார்-
தீன், பி. எம. இஷாம, 
சரத விமலசிஙக, திலக் 
விமலசிஙக, க்பளாட் டி 
சில்வா பபான்பறாரிடம 
இன்னும பலரிடமும 
பாடசா்ல நாள மு்தல் 
இற்்றவ்ரபயிலும 
பயிற்சிக்ளப ஹபற்று 

வநதுளளார்.  
மு்தன் மு்தலாக ்தனது பாடசா்ல-

யான சாஹிராக் கல்லூரியன் பயிற்று-
விபபாளராக ஒரு சந்தர்பபததி்ன 
பக. எம. புகாரிதீன்  வைஙகினார். அது 
அவருக்கு புதிய உதபவகததி்னயும 
பமலும ஹ்தாழில்சார் பயற்றுவிபபா-

ளராக கற்க பவண்டுஹமன்ற நமபிக்-
்க்யயும ்தந்தது. அ்தன் படி ஆசிய 
ஹ�ாக்கி சமபமளனம (யுர்கு) மற்றும 
சர்வப்தச ஹ�ாக்கி சமபமளனம 
(குஐர்) ஏற்பாட்டில் மபலசியாவில் 
ந்டஹபற்ற 1 ஆம மட்ட, 02ஆம 
மட்ட மற்றும 03  ஆம மட்ட பயிற்சி 
ஹநறிக்ள நி்றவு ஹசய்தவர். 

மாத்த்ள சாஹிரா கல்லூரி, 
ஹகாழுமபு சாஹிரா கல்லூரி, கண்டி 
திரிததுவக் கல்லூரி, ஹகாமர்ஷல்  
வஙகி, இலங்க கடற்ப்ட அணி, 
இலங்க இராணுவ அணி, பாது-
காபபு பச்வகள அணி, மததிய 
மாகாண அணி, இலங்க ப்தசிய 
கனிஷட அணி பபான்ற அணிகளுக்-
கும ஹசன்ற வருட இறுதியில் ஒமான் 
ஹசன்ற அவர் பாதுகாபபு கூட்டு 
அணிக்கும பயிற்சிக்ள வைஙகி 
அதிக அனுபவஙக்ளப ஹபற்றவர்.

வனிந்து 
�ஸரங்வுக்கு 
ஹ்ொபரொ ஹதொற்று

இலங்க அணியின் முன்னணி 
சகலது்ற வீரர் வனிநது �ஸரங-
கவுக்கு ஹகாபரானா ஹ்தாற்று உறுதி -
ஹசயயபபட்டுளள்தாக இலங்க 
கிரிக்ஹகட் ச்ப உததிபயாகபூர்வ-
மாக அறிவிததுளளது.

சுற்றுலா இலங்க மற்றும அவுஸ் -
திபரலியா அணிகளுக்கு இ்டயி-
லான மூன்றாவது 20க்கு 20   பபாட்டி 
பநற்று (15) ஹகன்பராவில் ந்ட-
ஹபற்றது. இநநி்லயில் வனிநது 
�ஸரஙகவுக்கு ஹகாவிட்- 19 ஹ்தாற்று 
உறுதிஹசயயபபட்டுளளது.

 அடுதது ந்டஹபறவுளள பபாட்-
டிகளில் வனிநது �ஸரஙகவுக்கு 
வி்ளயாடுவ்தற்கான வாயபபு-
கள இல்்ல என குறிபபிடபபட்-
டுளளது. 

வனிநது �ஸரஙகவுக்கு பதிலாக 
மற்றுஹமாரு சுைல் பநதுவீச்சாளர் 
ஹஜபரி ஹவண்டர்பச அணியில் 
இ்ணததுக்ஹகாளளபபட்டார்.

அவுஸ்திபரலியா ஹ்தாடருக்காக 
ஹசன்றிருநது துடுபபாட்ட வீரர் குசல் 
ஹமண்டிஸிற்கு ஹகாவிட்-19 ஹ்தாற்று 
உறுதிஹசயயபபட்டிருந்த நி்லயில், 
அவர் குணம்டநது அணியில் 
மீண்டும இ்ணநதுக்ஹகாண்டுள-
ளார். எனினும, பவகபபநதுவீச்சா-
ளர் பினுர ஹபர்னாண்படா மற்றும 
வனிநது �ஸரஙக ஆகிபயாருக்கு 
்தற்பபாது ஹகாபரனா  ஹ்தாற்று உறுதி -
ஹசயயபபட்டுளளது.

சமமாந்துகர ரவழா விக்ளோடடுக்ைழைத்திற்கு நாபீர் ்பவுண்டசனினால் சீருக்டைள 
வழங்கி கவக்ைப்பட்டது. ்பவுண்டசனின் ஸ்்தா்பைர் யூ.எல்.எம.நபீர் ைழைத்தின் ்தக�வர் 
அஸீமி்டம, கைேளிப்பக்தயும ்பவுண்டசனின் உத்திேோைத்்தர்ைள அருகில் நிற்்பக்த-
யும ைா்ண�ாம.                              ்ப்டம: ்பா�முகன தினைரன் நிரு்பர்  

ஹதொடரும சபர்முவ அணியின் ஹவற்றிநடட; 
வட �ொ்ொணதடத மீட்ட நிதர்சன்
திருபகாணம்ல குறூப 
நிருபர் 

மாகாண அணிக-
ளுக்கு இ்டயிலான 
சு்தநதிர கிண்ண கால்-
பநது ஹ்தாடரில் சபரக -
முவ வீரர்கள மததிய 
மாகாணத்்த இல-
குவாக வீழ்ததியது-
டன், நி்தர்சனின் இறு-
திபநர பகாலினால் 
ரஜரட்ட அணிக்கு 
எதிரான பபாட்டி்ய 
வட மாகாணம சம -
நி்லயில் முடிததுக் 
ஹகாண்டது.

நாட்டின் ஒவ்ஹவாரு மாகாணத-
திலும இடமஹபற்றுவரும அந்த 
ஹ்தாடரில், இந்த கட்டததிற்கான 
பபாட்டிகள ஹ்தன் மாகாணததில் 
இடமஹபறுகின்றன.

திஙகட்கிை்ம (14) காலி 
மாவட்ட வி்ளயாட்டு ஹ்தாகுதி-
யில் இடமஹபற்ற இந்த பமா்தலின் 
15 நிமிடஙகளின் பின்னர் சபரகமுவ 
அணிக்கு கி்டத்த பிரீ கிக் வாயப -
பின்பபாது அணித ்த்லவர் சிபான் 
உளளனுபபிய பந்்த பின்கள 
வீரர்கள உரிய மு்றயில் ்தடுக்கத 
்தவற, ரஷான் பபாட்டியின் மு்தல் 
பகா்லப ஹபற்றார்.

மீண்டும மு்தல் பாதியின் உபா்்த -
யீடு பநரததில், சபரகமுவ அணியின் 
எல்்லயில் இருநது எதிரணியின் 

தி்சக்கு அனுபபிய பந்்த சிபான் 
ஹபற்று, மததிய மாகாணததின் 
பகால் எல்்லவ்ர பவகமாக எடுத-
துச் ஹசன்று, அைகிய மு்றயில் 
பகால் காபபாளருக்கு பமலால் 
பந்்த கமபஙகளுக்குள ஹசலுததி, 
அணி்ய இரண்டு பகால்களால் 
முன்னி்லபபடுததினார்.

அ்தன் பின்னர் பபாட்டியில் எந -
்தஹவாரு பகாலும ஹபறபபடா்த 
நி்லயில், 2-−0 என ஹவற்றி ஹபற்ற 
சபரகமுவ அணியினர் 14 புளளிக -
ளுடன் சு்தநதிரக் கிண்ண ்தரபபடுத-
்தலில் மு்தல் இடததில் நீடிக்கின்ற 
அப்தபவ்ள, அ்ரயிறுதிக்கு மு்தல் 
அணியாக ஹ்தரிவாகியுளளனர்.

திஙகிட்கிை்ம அடுத்த ஆட்ட -
மாக மாத்த்ற ஹகாடவில வி்ள-
யாட்டுத ஹ்தாகுதி ்ம்தானததில் 

இடமஹபற்ற இந்தப பபாட்-
டியின் மு்தல் பாதியில் எந்த-
ஹவாரு பகாலும ஹபறபபட -
வில்்ல.

எனினும, இரண்டாம 
பாதியின் 57ஆவது நிமிடத-
தில் கி்டத்த ஹபனால்டி 
வாயப்ப வட மாகாண 
வீரர் நி்தர்சன் பகாலாக மாற் -
றினார். எனினும, அடுத்த 20 
நிமிடஙகளில் வட மாகாண 
வீரர் கிளின்டன் மூலம ஓன் 
பகால் மு்றயில் ரஜரட 
அணி ்தமக்கான பகா்லப 
ஹபற்றது.

ஹ்தாடர்நது மாற்று வீரராக 
வந்த ஹமா�மட், 83 ஆவது நிமி-
டததில் ரஜரட்ட அணிக்கான அடுத்த 
பகா்லப ஹபற்றார். எனபவ, ஹவற் -
றியின் எதிர்பார்பபுடன் வி்ளயா-
டிக்ஹகாண்டிருந்த ரஜரட அணிக்கு 
பபாட்டியின் உபா்்தயீடு பநரததில் 
அதிர்ச்சி காததிருந்தது.

ரஜரட்ட பகால் எல்்லக்கு 
ஹவளியில் ்வதது அவ்வணியின் 
அசிகுர் ரஹமான் பந்்த ்கயால் 
்தடுத்த்மயினால், அவருக்கு 
சிவபபு அட்்ட காண்பிக்கபபட்டு 
்ம்தானததில் இருநது ஹவளிபயற்-
றபபட்டதுடன், வட மாகாண 
அணிக்கு பிரீ கிக் வாயபபும 
கி்டத்தது. இ்தன்பபாது நி்தர்சன் 
பகாலின் வலது தி்சயினால் பந்்த 
ஹசலுததி, ஆட்டத்்த 2-−2 என சமப -
படுததினார்.

இலஙட் ப�ொக்குவரதது சட�யின் கிழக்கு 
பிரொந்திய உடத�ந்தொட்ட அணி ஹவற்றி
ஹிஙகுறா்ண குறூப நிருபர்

இலங்க பபாக்குவரதது 
ச்பயின் கிைக்கு பிராநதிய உ்்த-
பந்தாட்ட அணியினருக்கும 
மரு்தமு்ன மரு்தம உ்்தபந-
்தாட்ட அணியினருக்கும இ்டயி -
லான உ்்தபந்தாட்டப பபாட்டி 
2022.02.14 ம திகதி மரு்தமு்ன 
மசூர்ஹமௌலானா வி்ளயாட்டு 
்ம்தானததில்  ந்டஹபற்றது.

இரு அணியினரும சிறபபாக 
வி்ளயாடிய நி்லயில் இ்டபவ-
்ளக்கு முநதிய ஆட்டததில் மரு-
்தமு்ன மரு்தம உ்்தபந்தாட்ட 
அணியினர் மு்தலில் 01 பகா்ல 
அடித்தனர் இலங்க பபாக்குவ-

ரதது ச்பயின்கி-
ைக்கு பிராநதிய 
அணியினரால் எந-
்தவி்தமான பகால்-
க்ளயும அடிக்க 
முடியவில்்ல.

இ ் ட ப வ -
்ளக்கு பிநதிய 
ஆட்டததின் பபாது 
இலங்க பபாக்கு-
வரதது ச்பயின் 
கிைக்கு பிராநதிய 
உ ் ்த பந ்த ா ட் ட 
அணியினர்  சிறபபாக வி்ளயாடி 
ஹ்தாடர்சியாக 02 பகால்க்ள அடிந-
்தனர். இப பபாட்டியில்  (02/01) 

என்ற அடிபப்டயில்  இலங்க 
பபாக்குவரதது ச்பயின் கிைக்குபி-
ராநதிய உ்்தபந்தாட்ட அணியினர் 
ஹவற்றிஹபற்றனர்.

இலங்கையுடனான மூன்ாவது 20க்கு 20 ப�ாட்டி 

இலங்க அணிக்கு எதிரான மூன்-
றாவது 20க்கு 20 பபாட்டியில் அவுஸ்-
திபரலிய அணி 6 விக்ஹகட்டுக்களால் 
ஹவற்றி ஹபற்று 5 பபாட்டிகள ஹகாண்ட 
ஹ்தாடரில் 3-−0 என முன்னி்லயில் 
உளளது.

மூன்றாவது ரி-20 பபாட்டியில், 
இலங்க அணி, அவுஸ்திபரலியா 
அணிக்கு 122 ஓட்டஙக்ள ஹவற்றி 
இலக்காக நிர்ணயிதது அ்தன் படி கள-
மிறஙகிய ஆஸி அணியின் ஆரமபதது-
டுபபாட்ட வீரர்களாக  ஹபன் ஹமக் பட 
ஹமட், அஸ்டன் அகர், ஓட்டம எதுவும 
ஹபறாமலும ஹபன் ஹமக்படாஹமட் 13 
ஓட்டஙக்ளயும ஹபற்ற பவ்ள ஆட்-
டமிைக்க அவ்வணி மு்தல் விக்ஹகட்்ட 
ஓட்டம எதுவும ஹபறாமல் இைந்தது.
பின்னர் இரண்டாவது விக்ஹகட் 26 ஓட்-
டஙகள ஹபற்றிருந்த நி்லயில் இைந-
்தது.

பின்னர் அணியின் ்த்லவர் ஆபரான் 
பின்ச்  கிபனள ஹமக்ஸ்ஹவல் ஆகிபயார் 
களமிறஙகி நி்தானமான துடுபஹபடுத்தா-
டிய நி்லயில் அவ்வணியின் அதிரடி 
துடுபபாட்ட வீரர் கிபளன் ஹமக்ஸ்ஹவல் 
26 பநதுகளில் இரண்டு ஆறு ஓட்டஙகள 
மற்றும 3 நான்கு ஓட்டஙகள அடஙகலாக  
39 ஓட்டஙகள ஹபற்றிருந்த நி்லயில் 

ஹமன்டிஸின் பநதுவீச்சில் தீக் ஷனவி-
டம  பிடி ஹகாடுதது ஆட்டமிைந்தாார். 
அபபபாது அவ்வணின் ஓட்ட எண்-
ணிக்்க 3 விக்ஹகட்டுக்க்ள இைநது 76 
ஓட்டஙகளாகும.பின்னர் அவ்  அணியின் 
்த்லவர் ஆபரான் பின்ச் 36 பநதுகளில் 
35 ஓட்டஙகள ஹபற்ற நி்லயில் அசலங-
கவின் பநதில் ஹவன்டர்பசவிடம பிடி 
ஹகாடுதது ஆட்டமிைந்தார். அபபபாது 
அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்்க 4 விக்-
ஹகட்டுக்க்ள இைநது 102 ஓட்டஙக-

ளாக இருந்தது.பின்னர் வந்த பஜாஷ 
இஙகிலிஸ், மார்கஸ் ஸ்ஹடயின்ஸ் 
ஆகிபயார் மு்றபய 21,12 ஓட்டஙக்ள 
ஹபற்று ஆட்டமிைக்காமல் 16.5 ஓவர்கள 
முடிவில் 4 விக்ஹகட்டுக்க்ள இைநது 
124 ஓட்டஙக்ள ஹபற்று 6 விக்ஹகட்டுக்-
களால் ஹவற்றி ஹபற்றது அவுஸ்திபரலிய 
அணி .

கன்ஹபர்ரா ்ம்தானததில் இடம-
ஹபற்ற இபபபாட்டியில், நாணயச் சுைற்-
சியில் ஹவற்றிஹபற்ற இலங்க அணி 

மு்தலில் துடுபஹபடுத்தாட தீர்மா-
னித்தது.

இ்தன்படி மு்தலில் துடுபஹபடுத-
்தாடிய இலங்க அணி, நிர்ணயிக்-
கபபட்ட 20 ஓவர்கள நி்றவில் 6 
விக்ஹகட்டுகள இைபபுக்கு 121 
ஓட்டஙக்ள ஹபற்றுக்ஹகாண்-
டது. இதில் அணியின் அதி-
கபபட்ச ஓட்டஙகளாக, ்தசுன் 
சானக்க ஆட்டமிைக்காது 39 
ஓட்டஙக்ளயும திபனஷ சநதி-
மால் 25 ஓட்டஙக்ளயும ஹபற்-
றுக்ஹகாண்டனர்.

அவுஸ்திபரலியக் கிரிக்-
ஹகட் அணியின் பநதுவீச்சில், 
பகன் ரிச்சட்சன் 3 விக்ஹகட்டு-
க்ளயும பஜாஸ் ஹ�சில்வுட், 
ஆஸ்டன் அகர் மற்றும க்ஹளன் 
பமக்ஸ்ஹவல் ஆகிபயார் ்தலா 1 
விக்ஹகட்டி்னயும வீழ்ததினர்.

இரு அணிகள பமாதும 
4 வது பபாட்டி எதிர்வரும                           
ஹவளளிக்கிை்ம ஹமல்பபர்ன் 
்ம்தானததில் இடமஹபறும 
அப்த பவ்ள 5 ஆவதும இறு-
தியுமான ஆட்டம 20 ம திகதி 
ஞாயிற்றுக்கிை்ம இப்த ்ம்தா-
னததில் இடமஹபறும.

அவுஸ்திபேலிய அணி 
6 விக்்கைட்டுக்கைளால் ்வற்றி
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