
6 வருடங்களாகிவிடடதென உறவு்கள் ்கவலை

சிறப்புத்தூதுவர் ்கணநாென் பேச்சு நடத்துவதில் மும்முரம்

பெர்ெல்்கள் ஆலணக்குழு நடவடிக்ல்கசிலறச்்ாலை்கள் ஆலணயாளர் 
நாய்கம் துஷார உபுல்தெனிய

பாராளுமன்றத்தை எதிர்-
வரும் 22 முதைல் 25 ஆம் 
திகதி வ்ர கூட்டுவதைற்கு 
நேற்று ே்ைபபற்்ற பாராளு-
மன்ற அலுவல்கள் பதைாைர் -
பான குழு கூட்ைததில் தீர் -
மானிததைதைாக அ்வத தை்ைவர் கல்வி அ்மச்சர் திநனஷ் 
குணவர்தைன பதைரிவிததைார்.   

எதிர்வரும் 22 ஆம் திகதி ப்சவவாய்க்கிழ்மயனறு, 
உற்பததிப் பபாருள் தைரகர்கள் உரிமச ்சட்ைததின கீழ் ஒரு 
ஒழுங்குவிதிகள் மற்றும் இ்றப்பர் மீள் ேடு்க

நைாரனஸ் ப்சல்வோயகம்  

பவளிோடுகளுக்கு  ப்சல்பவர்க -
ளுக்கு பகாநரானா ்வரஸ் தைடுப்-
புக்கான  ோனகாவது தைடுப்பூசி்ய 
வழங்குவதைற்குத தீர்மானிக்கப்-
பட்டுள்்ளதைாக சுகாதைார ந்ச்வகள் 
பணிப்பா்ளர் ோயகம் விந்சை மருத -
துவ நிபுணர் அந்சை குணவர்தைன 
பதைரிவிததுள்்ளார்.  

நைாரனஸ் ப்சல்வோயகம்   

பாவ்னயா்ளர்களிைமிருந்து மின்சார 
்ச்பக்கு 5,000 நகாடி ரூபா அ்றவிைப்பை 
நவண்டியுள்்ளதைாக பபாது பயனபாட்டு 
ஆ்ணக்குழு பதைரிவிததுள்்ளது.   

்கதபதைாழில் அ்மச-
்சர் விமல் வீரவன்ச  தைனது 
தைனிப்பட்ை முகநூல் 
கணக்கு ஊடுருவப்பட்டு 
(நேக்) அர்சாங்கத்தை 
விமர்சிதது சிை பதிவுகள் 
இைப்பட்டுள்்ளதைாகவும், 
அவவா்றான பதிவுகள் 

பதைாைர்பில் தைமக்கு பதைாைர்பு எவுதும் இல்்ை 
எனவும் அவர் பதைரிவிததுள்்ளார்.  
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ேயங்கரவாெ ெலடச் ்டடத்லெ நீக்்கச் 
த்ால்லி த்காழும்பிையும் யாழப்ோணத்தி-
ையும் ல்கதயழுத்து பவடலட நடக்குது, ஏன் 
அணபண....  

அதுொன் ெம்பி, மார்ச் மா்ம் வரப்-
போகுது, ஐநாவுக்கு ேடங்காடடணும், அவ 
உப்பிடி த்ய்வினம் எணடு நான் முெலிை 
த்ான்பனன்ொபன...!!!  

விக்கல் வீராச்ாமி

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021

நைக்ேவுஸ் ஸ்தைாபகர் 
அமரர் டி.ஆர் விநேவர்தை-
னவின 136 ஆவது ேனன 
தினத்தை முனனிட்டு 
இனறும் ோ்்ளயும் (18, 19) 
நிறுவன வ்ளாகததில் வழி -
பாட்டு நிகழ்வுகள் ஏற்பாடு 
ப்சய்யப்பட்டுள்்ளன.  

டி.ஆர். விஜேவர்்தனவின்  
136 ஆவது ேனன தினம்

நைாரனஸ் ப்சல்வோயகம்

எரிபபாருள் வி்ைக்்ள அதிகரிக்க 
உைனடி ேைவடிக்்க எடுக்குமாறு 
மததிய வங்கி அர்சாங்கததிைம் நவண்டு -
நகாள் விடுததுள்்ளது. அது பதைாைர்பில் 
மததிய வங்கியின ஆளுேர் அஜித நிவாட் 
கப்ரால் பதைரிவிக்்கயில்:

பபற்ந்றாலியக் கூட்டுததைாபனம் 
பதைாைர்சசியாக ேட்ைம் ஈட்டும் நிறுவனமாக 
இயங்கி வருகி்றது. பதைாைர்ந்தும் அதை்ன அவவாறு

எரிப�ொருள் விலைலை  
உடனடிைொக அதிகரிககவும்

அலைச்சர் விைலின்
முகநூலுககுள் ஊடுருவல்

யாழ். விந்சை, யாழ். குறூப் நிரு-
பர்கள்

யாழ். மயிலிட்டி  மீனபிடி  
து்்றமுகததின இரண்ைாம் கட்ை 
அபிவிருததிப் பணிக்்ள  நேற்று 
(17) கைற்ப்றாழில் அ்மச்சர் 
ைக்்ளஸ் நதைவானந்தைா ஆரம்பிதது 
்வததைார்.

அமைச்சர் டக்ளஸ் தமலமையில் மின் பாவமையா்ளர்்க்ளால்

சிநரஷ்ை ஊைகவியைா்ளர் ்சமுதிததை ்சமரவிக்ர-
மவின இல்ைததினமீது தைாக்குதைல் ேைததிவிட்டு 
தைப்பிச ப்சன்ற சிற்றூர்ந்து பதைாைர்பில் தைகவல்க-
்்ளப் பபறுவதைற்காக அவரது, இல்ைததில் மற்றும் 
அதை்ன அண்டிய பகுதிகளில் பபாருததைப்பட்-
டுள்்ள சி.சி.ரீ.வி பகமராக்களின காபணாளிக் காட்-
சிகள் பதைாைர்ந்தும் ஆய்வுக்கு 

்சமுதிதத வீட்டின் மீதாை தாககுதல்:

இ ை ங் ் க 
மற்றும் மா்ை-
தீ வு க ளு க் க ா ன 
அபமரிக்காவின 
தூதுவராக நிய-
மிக்கப்பட்டுள்்ள 
ேூலி சுங் இந்தை 
வார இறுதியில் 
இைங்்க வரவுள்்ளார்.   

அவர் தைனது ேற்்சானறிதைழ்க்்ள 
அடுததை வாரம் பவள்ளிக்கிழ்ம 
அர்சாங்கததிைம் ்கயளிப்பார் 
எனறு அபமரிக்க தூதைரகம் 
பதைரிவிததுள்்ளது.   

அபைரிகக புதிை தூதுவர்
இைஙலக வருகின்்ொர்

ஸ்ரீைங்கா சுதைந்திர கட்சியின 
தை்ைவரும் முனனாள் ேனா -
திபதியுமான ்மததிரிபாை 
சிறிந்சன யாழ். மாவட்ைததுக்-
கான விேயத்தை நமற்பகாள் -
்ளவுள்்ளார்.   

ஸ்ரீைங்கா சுதைந்திரக் கட்சி -
யின யாழ். மாவட்ை மாோடு 

எதிர்வரும் 20ஆம் திகதி இைம்பப்றவுள்்ள 
நி்ையில், அவர் இந்தை விேயத்தை 

SLFP யாழ. மாவடட மாநாடு:

அரல் விமர்சித்து சிை வி்மி்கள் த்யல்

நைாரனஸ் ப்சல்வோயகம் 

ஊைகதது்்ற அ்மச-
்சர் ை்ளஸ் அழகப்பபரும 
நேற்று வைக்குக்கான விேய -
பமான்்ற நமற்பகாண்ைார். 

இந்தை விேயததின நபாது 
அவர் யாழ். மாவட்ைததுக்கான 

அமமச்சர் டளஸ்  
யாழ். விஜயம  

கர்ப்பிணி தைாய்மார்களுக்கும் 
பூஸ்ைர் நைாஸ் வழங்க ேைவ-
டிக்்க எடுக்கப்பட்டுள்்ளதைாக 
பிசிநயாபதைரபிஸ்ட் ்வததியர் 
பிரியங்கர ேயவர்தைன பதைரிவித -
தைார்.   

 பூஸ்ைர் தைடுப்பூசி்ய பபறுவ-
தைன ஊைாக கர்ப்பிணித தைாய்மார்கள் மற்றும் பி்றக்-
கவிருக்கும் குழந்்தைக்கும் பாதுகாப்பு கி்ைக்-
கும் என அவர் சுட்டிக்காட்டுகி்றார்.   

கர்ப்பிணி தாயமாருககு   
பூஸ்டர் வழஙக ஏறபாடு

பவளிநொடு ப்சல்ஜவொருககு
ஜ்தலவகஜகற� 4ஆவது ஜடொஸ்

22-25 ஆம திகதி வமர
பாராளுமன்்றம கூடும   

இவவாண்டில் ோை்ளாவிய ரீதியில் 
25 சுற்றுைா கிராமங்க்்ள அ்மக்க 
அர்சாங்கம் தீர்மானிததுள்்ளதைாக 
பதைரிவிததை சுற்றுைாதது்்ற அ்மச-
்சர் பிர்சனன ரணதுங்க, ஒவபவாரு 
திட்ைததிற்கும் 10 மில்லியன ரூபாய் 
ப்சைவிைப்படும் எனவும் பதைரிவித-
துள்்ளார்.

நமலும், 2022ஆம் ஆண்டில் கு்்றந்-
தைது 1.2 மில்லியன சுற்றுைாப் பயணிக்்ள ோட்டிற்கு ஈர்க்க 
திட்ைமிைப்பட்டுள்்ளதைாகவும் அ்மச்சர் கூறியுள்்ளார்.   

25 சுறறுலா கிராமஙகமள   
அமமகக அரசு தீர்மானம

ோட்டின தைற்நபா்தைய நிதி நி்ை்ம்ய 
கருததிற்பகாண்டு தைாதியரின அங்கீகரிக்கப்பட்ை 
நகாரிக்்கக்்ள நி்்றநவற்றுமாறு ேனாதிபதி 
நகாட்ைாபய ராேபக் ஷ ஆநைா்ச்ன வழங்கியுள்-
்ளார்.  

அர்ச து்்றக்கு பாதிப்பு ஏற்பைாதை வ்கயில் 
தைாதியரின நகாரிக்்கக்்ள நி்்றநவற்றுமாறும் 
ேனாதிபதி பணிப்பு்ர விடுததுள்்ளார்.   

்சம்ப்ள முரண்பாடுகள் உள்ளிட்ை பல்நவறு பிரச-

சி்னக்்ள முன்வதது கைந்தை 09 ோட்களுக்கு 
முன இந்தை பணிப்பு்றக்கணிப்பு ஆரம்பிக்கப்பட்ை 
நபாதிலும், அ்மச்சர்வயில் முனபமாழியப்-
பட்ை நயா்ச்ன்ய சுகாதைார அ்மச்சர் 
்சமர்ப்பிததை்தையடுதது 

நாடடின் ெறபோலெய நிதி நிலைலமலய ்கருத்திறத்காணடு  

கிததுள் அபிவிருததி ்சமப ஏறபாடு ப்சய்திருநத கிததுள் உறபததிப பபாருட்்களின் 
்கண்காட்சி நி்கழ்வு நேறமறைய திைம் ்காலி அகமீைை பி்ரநத்சததில் ேமடபபறறைது. 
அதன்நபாது கிததுள் உறபததிப பபாருட்்கம்ள ஜைாதிபதி ந்காட்டாபய ்ராஜபக ஷ பார் -
மவயிடுவமதப படததில் ்காணலாம்.

06
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Dr. பிரியங்கர ஜயவர்ென தெரிவிப்புஅர்ாங்க தவளியீடடுப் ேணிய்கம்  
அலமச்்ரினால் இன்று திறப்பு

அடுத்ெவாரம் முெல் ்கடலம்கள் ஆரம்ேம்

மமத்திரிபால சிறிப்சன   
20 இல் யாழ். விஜயம  

மின்்சொர ்சல�ககு நிலுலவ
கடடணைொக ரூ.50 பில்லிைன்  
த்லுத்ெ 03 மாெ ்காை அவ்கா்ம்

அலமச்்ர் பிர்ன்ன ரணதுங்க தெரிவிப்புஅரசிடம் ஆளுநர் அஜித் ்கப்ரால் ப்காரிக்ல்க   Dr. அப்ை குணவர்ென தெரிவிப்பு
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ைொழ். ையிலிடடி துல்முகத்தின்
02 ஆம் கடட �ணிகள் ஆரம்�ம்

CCTV காண�ாளிகள் 
மூலம ணதாடர்ந்து ஆயவு
ஒரு வார்காை ேதிவு்கள் தோலிஸாரிடம்

இன்றும் ோம்ளயும் விந்சட நி்கழ்வு்கள்  

வவுனியாவில் படுப்காமல ப்சய்யபபட்ட

ஐ.ோ ைனித உரிமை்கள் நப்ரமவ கூட்டதபதாடரில்

ைொணவி ஹரிஸ்ணவிககு  
இதுவலர நீதி கிலடககவில்லை  

ஆபிரிகக நாடுகளின் ஆதரமவ
ணபறும முயறசியில் இலஙமக

சில்யில் கல்விகறகும்
ரஞ்சனுககு உ்தவிகள்

இரண்டு அரசிைல் கடசிகள்
சின்னஙகலை இழந்தன

03 03 03

03

 பம மாெ இறுதிக்குள் ொதியர் ேல்்கலைலய ஆரம்பிக்்கவும்   
 முன்கூடடிபய ேெவி உயர்வு்கள்   
 சீருலடக் த்காடுப்ேனலவ வழங்க நடவடிக்ல்க

தாதியர்களின் அஙகீகரிககப்படட   
பகாரிகமககமள நிம்றபவற்றவும   

சுகொ்தொர ்தரப்பினருககு ேனொதி�தி ஜகொடடொ�ை �ணிப்பு   
்ம்ேள முரணோடு உள்ளிடட

ேல்பவறு பிரச்சிலன்கலளயும்
தீர்க்்கவும் ஜனாதிேதி பவணடுப்காள்
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பிரேசிலில் நிலச்சரிவு, வெள்ளத்தில் 
100 ரேர் உயிரிழப்பு: ேலரும் மாயம்

பிரேசிலின் பெடரேோபெோலிஸ் 
நகரில் திடீர் பெள்ளம் மற்றும் நிலச்-
சரிவினோல் 100 ரெர் ெரே உயிரிழந்-
துள்ளனர். 

ரிர�ோ டி பெனிரேோவின் ெடக்கில் 
உள்ள மரலப்பிேரேசத்தில் அரமந்-
திருக்கும் இந்ே நகரில் பெயே கடும் 
மரழர� அடுத்ரே இந்ே அனர்த்-
ேம் இடம்பெற்றுள்ளது. 

மரலப்பிேரேசத்தில் இருக்கும் 
வீடுகள அழிந்திருப்ெரேோடு பெள-
்ளத்ேோல் வீதி பநடுகிலும் கோர்கள 
அடித்துச் பசல்லப்ெடடன. ரசற்று 
மணரணை ரேோணடி உயிர் ேப்பி-
ர�ோரே மீடபுக் குழுவினர் ரேடி 
ெருகின்்றனர். 

இந்ே அனர்த்ேஙகளில் 94 ரெர் 
உயிரிழந்திருப்ெது உறுதி பசய�ப்-
ெடடேோகவும் 24 ரெர் உயிருடன் 
மீடகப்ெடடேோகவும் பிரேசிலின் 
ரேசி� சிவில் ெோதுகோப்பு பிரிவு          
டவிடடரில் குறிப்பிடடுள்ளது. 
ெோரி� ரசேஙகள ஏற்ெடடிருப்ெது 
மற்றும் ெோகனஙகள பெள்ள நீரில் 
அடித்துச் பசல்லப்ெடும் வீடிர�ோக்-
கள சமூக ஊடகஙகளில் ெகிேப்ெட-

டுள்ளன. 'நிரலரம ரெோர் சூழல் 
ஒன்ர்றப் ரெோல் கோணைப்ெடுகி்றது. 
கோர்கள கம்ெஙகளில் பேோஙகுகின்-
்றன, கோர்கள ேரலகுப்பு்ற கோணைப்ெ-
டுகின்்றன. அதிக ரசறுகள மற்றும் 
நீர் பேோடர்ந்து ரேஙகியுள்ளன' 
என்று ரிர�ோ டி பெனிரேோ ஆளுநர் 
கி்ளவுடிர�ோ கோஸ்டரேோ பசயதி�ோ-

்ளர்களிடம் பேரிவித்துள்ளோர்.   
35 ரெர் கோணைோமல்ரெோயிருப்ெ-

ேோக குறிப்பிடட அெர் ரேடுேல் 
மற்றும் மீடபு நடெடிக்ரககள 
இரடவிடோது இடம்பெறுெேோக 
பேரிவித்ேோர்.

ரிர�ோ டி பெனிரேோவுக்கு ரமலோக 
உள்ள பெடரேோபெோலிஸ் நகர் சுற்-

றுலோத் ேலம் ஒன்்றோக உள்ளது. 
19ஆம் நூற்்றோணடில் மன்னர்களின் 
ரகோரடகோல விடுமுர்றத் ேலமோக-
வும் இது இருந்து ெந்ேது.   

இஙகு மூன்று மணி ரநேத்திற்கு 
ஒரு மோேத்திற்கோன மரழ பகோடடித் 
தீர்ந்ேரே அடுத்து ெ�ஙகே 
பெள்ளம் ஏற்ெடடு வீடுகள மற்றும் 
கரடகர்ள மூழகடித்ேது. இஙகு 
ரமோசமோக ெோதிக்கப்ெடட ெகுதி-
யில் 80 வீடுகள ெரே நிலச்சரிவில் 
சிக்கியுள்ளன.   

'அதிக வீரி�த்துடன் நீர் ரெகமோக 
ெந்ேது. ஏற்கனரெ பெருந்பேோற்-
்றோல் ெோதிக்கப்ெடட நோன் 100 வீே 
இழப்ரெ சந்தித்துளர்ளன்' என்று 
கரட உரிரம�ோ்ளர் ஒருெர் ரேோயட-
டர்ஸ் பசயதி நிறுெனத்திற்கு பேரி-
வித்ேோர். 

சுமோர் 300 ரெர் ெோடசோரல-
கள மற்றும் ேற்கோலிக முகோம்க-
ளில் அரடக்கலம் பெற்றுள்ள-
னர். உணைவு, உரட, முகக்கெசம் 
மற்றும் ெடுக்ரக ஆகி� உேவிகர்ள 
பேோணடு நிறுெனஙகள ரகோரியுள-
்ளன. 

ஆஸ்திரியா, ஜெர்மனியில் 
ஜ�ாவிட் �ட்டுப்ாடு தளரவு

பகோவிட–19 பேோற்றுக்கு எதிேோன 
கடடுப்ெோடுகர்ள ே்ளர்த்தும் 
அறிவிப்ரெ ஆஸ்திரி�ோ மற்றும் 
பெர்மன் நோடுகள பெளியிடடுள-
்ளன. பேோற்ர்ற கடடுப்ெடுத்ே 
கடடோ� ேடுப்பூசி திடடத்ரே 
அமுல்ெடுத்தி சில ெோேஙகளிரலர� 
இந்ே முடிவு எடுக்கப்ெடடுள்ளது. 

ேடுப்பூசி பெ்றோேெர்கள 
பேோடர்ந்து கடடுப்ெோடுகளுக்கு 
முகம்பகோடுக்கும் நிரலயில் ெரும் 
மோர்ச் 20 ஆம் திகதி விடுேரல 
தினமோக பெர்மனி அறிவித்திருப் -
ெரேோடு ெரும் மோர்ச் 5 ஆம் திகதி 
பெரும்ெோலோன கடடுப்ெோடுகள 
ரகவிடப்ெடும் என்று ஆஸ்திரி�ோ 
குறிப்பிடடுள்ளது. 

ரெகமோகப் ெேெக்கூடி� ஒமிக் -
ரேோன் பகோரேோனோ ரெேஸ் திரிபு, 
மருத்துெமரனயில் அனுமதிக்-
கப்ெடுரெோர் ெற்றி� அச்சத்ரே 

ஏற்ெடுத்ேோே நிரலயில் ஐரேோப்ெோ-
வில் பகோரேோனோ கடடுப்ெோடுகள 
பேோடர்ந்து ே்ளர்த்ேப்ெடடு ெருகின் -
்றரம குறிப்பிடத்ேக்கது.  

இேன்ெடி பெர்மனியில் வீடடில் 
இருந்து ரெரல புரிெது ரெோன்்ற 
அரனத்து பிேேோன கடடுப்ெோடு-
களும் மோர்ச் 20 ஆம் திகதி ேத்துச் 
பசய�ப்ெடவுள்ளது. எனினும் சமூக 
இரடபெளி மற்றும் உடபு்றஙகள 
மற்றும் பெோதுப் ரெோக்குெேத்துக-
ளில் முகக்கெசம் அணியும் கடடுப்-
ெோடுகள பேோடர்ந்து நீடிக்கும். 

2019இல் �டததப்ட்ட 
சிறுமி உயிருடன் மீட்பு

2019 ஆம் ஆணடு கோணைோ-
மல்ரெோன சிறுமி ஒருெர் ெடிக்-
கடடுக்குக் கீழ இருக்கும் இே-
கசி� அர்ற ஒன்றில் இருந்து 
உயிருடன் மீடகப்ெடடேோக 
அபமரிக்கோவின் நியூர�ோர்க் 
மோநில பெோலிஸோர் பேரிவித்-
துள்ளனர். 

ேற்ரெோது ஆறு ெ�ேோகும் 
பெயிஸ்லீ சல்டிஸ் என்்ற அந்ே 
சிறுமி பசோகர்டிஸ் என்்ற சிறு 
நகரில் இருக்கும் வீடு ஒன்றில் 
கடந்ே ஞோயிற்றுக்கிழரம நடத்தி� 
ரேடுேலின்ரெோது கணடுபிடிக்கப் -
ெடடுள்ளோர். 

அெர் நல்ல உடல்நிரலயுடன் 
இருப்ெேோகவும் அெேது சடடபூர்ெ 
கோெலர் மற்றும் மூத்ே சரகோேரியி -
டம் ஒப்ெரடக்கப்ெடடேோகவும் 
பெோலிஸோர் பேரிவித்துள்ளனர்.  

பெயிஸ்லீயின் பசோந்ே பெற்ர்றோர் 

அெர் மற்றும் மூத்ே சரகோேரி பிரி�-
ருக்கோன ெோதுகோெலர் உரிரமர� 
இழந்ேரே அெர் கடத்ேப்ெடட -
ேன் பின்னணியில் இருப்ெேோக 
பெோலிஸோர் பேரிவித்துள்ளனர்.  

இந்ே சம்ெெம் பேோடர்பில் 
பசோந்ேப் பெற்ர்றோர்கள மற்றும் 
சிறுமி மர்றத்து ரெக்கப்ெடடிருந்ே 
வீடடு உரிரம�ோ்ளர் ஆகிர�ோர் 
ரகது பசய�ப்ெடடுள்ளனர். 

குவைட் ஜ்ண�ள் துப்ாக்கி 
இன்றி ப்ார புரிய அனு்மதி

குரெடடில் இேோணுெப் 
பெணகள ரெோர் நடெடிக் -
ரககளில் ஈடுெட அனுமதி 
அ ளி க் க ப் ெ ட ட ர ெ ோ து ம் 
அெர்கள ஆயுேம் ஏந்துெ-
ேற்கு ேரட விதித்திருப்ெ -
ரேோடு, ஆண ெோதுகோெலர் 
ஒருெரின் அனுமதி ரகோேப் -
ெடடுள்ளது. 

இந்ே முடிவுக்கு குரெட 
பெணகள ரகோெத்ரே பெளி-
யிடடுள்ளனர். இது 'ஒரு ெடி 
முன்ரனறி இரு ெடி பின்ெஙகி�' 
பச�ல் என்று அெர்கள குறிப்பிட -
டுள்ளனர். 

ெோதுகோப்பு ெரடயில் இருக்கும் 
பெணகள சிவிலி�ன்கள ரெோலன்று, 
ேமது ேரலர� மர்றக்க ரெணடும் 
என்றும் ெோதுகோப்பு அரமச்சு பெளி-
யிடடிருக்கும் அறிவிப்பில் கூ்றப்ெட -
டுள்ளது.  

ெர்ளகுடோவில் அதிக மிேெோே 

ரெோக்குக் பகோணட நோடோக கருேப்ெ-
டும் குரெடடின் இந்ே முடிவு ெற்றி 
இரணை�ே்ளத்திலும் கடும் விமர்ச -
னஙகள எழுந்துள்ளன. 

'பெணகள ெலவீனமோனெர்கள 
என்று எந்ே அடிப்ெரடயில் அெர் -
கள ெோர்க்கி்றோர்கள என்று எனக்குப் 
புரி�வில்ரல' என விர்ள�ோடடு 
ஆசிரிர��ோன கதீர் அல் கஷ்டி 
என்ெெர் ஏ.எப்.பி பசயதி நிறுெனத்-
திற்கு பேரிவித்துள்ளோர்.   

ஜ�ாவிட் ஜதாற்று: ஜ�ாஙஜ�ாங 
்மருததுை்மவை�ளில் ஜெருக்�டி

பகோரேோனோ பேோற்று சம்ெெங-
கள பெரும் அ்ளவு அதிகரித்திருப்ெ-
ேன் கோேணைமோக ப�ோஙபகோஙகில் 
மருத்துெ கடடரமப்பு பநருக்க-
டிக்கு முகம்பகோடுத்திருப்ெரேோடு 
பேோற்்றோ்ளர்கள நிேம்பி� நிரலயில் 
மருத்துெமரனகளுக்கு பெளியில் 
சிகிச்ரச அளிக்கப்ெடடு ெருகி்றது. 

ஒமிக்ரேோன் திரிபினோல் அதிகரித் -
திருக்கும் ரநோயத் பேோற்றின் ஐந்-
ேோெது அரலர� ரக�ோளெேற்கு 
ரெோேோடி ெருெேோக அேசு 
ஒ ப் பு க் ப க ோ ண டு ள ்ள து . 
எனினும் அந்ே நகரில் 
முடக்கநிரலர� பகோண-
டுெரும் திடடம் இல்ரல 
என கூ்றப்ெடடுள்ளது. 

கடந்ே புேன்கிழரம 
சோேரன எணணிக்ரக�ோக 
4,285 புதி� பேோற்று சம்ெ-
ெஙகள ெதிெோகி உள்ளன.  

மருத்துெமரன அனும -

திக்கோக 10,000க்கும் அதிகமோனெர்-
கள கோத்திருக்கும் நிரலயில் தினசரி 
பேோற்று 28,000ஐ எடடும் என்று 
நிபுணைர்கள எச்சரித்துள்ளனர். கடந்ே 
24 மணி ரநேத்திற்குள மூன்று ெ�து 
சிறுமி உடெட ரெேஸினோல் ஒன்ெது 
ரெர் உயிரிழந்துள்ளனர். 

உளளுர் ேரலெர்கள அெசி� -
மோன நடெடிக்ரககர்ள எடுக்கும் -
ெடி சீன ெனோதிெதி ஷி ஜின்பிங ெலி -
யுறுத்தியுள்ளோர்.  

்மாலி ொட்டில் இருந்து 
பிரான்ஸ் ்வட ைா்ஸ்

மோலியில் இருந்து கிடடத்ேடட 
ஒரு ேசோப்ேத்திற்கு பின் ெரடகர்ள 
ெோெஸ் பெறும் அறிவிப்ரெ 
பிேோன்ஸ் மற்றும் அேன் ஐரேோப்பி� 
கூடடுப்ெரட அறிவித்துள்ளது. 

அந்ே நோடடில் இஸ்லோமி� ரெோேோ-
ளிகளுக்கு எதிேோக சணரடயிடட 
ெரடயினர் ெோெஸ் பெ்றப்ெடுெேோக 
பிேோன்ஸ் ெனோதிெதி எம்மோனுரெல் 
பமக்ரேோன் பேரிவித்துள்ளோர். இரு 
நோடுகளுக்கும் இரடயிலோன இேோ-
ெேந்திே உ்றவு முறிந்ேரே அடுத்ரே 

அெர் இந்ே முடிரெ எடுத்துள்ளோர். 
ெோெஸ் பெ்றப்ெடும் ெரடயினர் 

ஆபிரிக்கோவின் சப�ல் பிேோந்தி�த்-
தில் நிரலநிறுத்ேப்ெடவுள்ளனர். திரு்மண நி�ழ்வில் கிணற்றில் 

விழுந்து 13 ப்ர உயிரிழபபு
ெட இந்தி� மோநில-

மோன உத்ேேபிேரேசத்தில் 
திருமணை ரெெெம் ஒன்-
றின்ரெோது கிணைற்றில் 
விழுந்து குர்றந்ேது 13 
ரெர் உயிரிழந்துள்ளனர். 

கிணைற்றுக்கு ரமலோல் 
ர ெ ோ ட ப் ெ ட டி ருந் ே 
உரலோகப் ெலரகயில் 
அமர்ந்திருந்ே பெண 
மற்றும் சிறுெர்கள 
ெோேம் ேோஙகோமல் அந்ேப் 
ெலரக உரடந்து விழுந்ேேோரலர� 
ெலி�ோகி இருப்ெேோக பெோலிஸோர் 
பேரிவித்துள்ளனர். 

குஷிநகர் மோெடடத்தில் இடம்-
பெற்்ற இந்ே விெத்தில் ரமலும் 
இருெர் கோ�மரடந்துள்ளனர். 

மணைமகன் மற்றும் மணைமகளின் 
முகத்தில் மஞசள பூசும் ெோேம்ெரி-
�மோன '�ோல்தி' நிகழவின்ரெோது 
கடந்ே புேன்கிழரம மோரல இந்ே 

ரசோகச் சம்ெெம் இடம்பெற்றுள-
்ளது. 

இந்ேப் ெலரக உரடந்து விழுந் -
ேரே அடுத்து அஙகிருந்ரேோர் 
கிணைற்றில் விழுந்ேெர்கர்ள மீடடு 
அருகில் உள்ள மருத்துெமரனக்கு 
எடுத்துச் பசன்றுள்ளனர். எனினும் 
அெர்களில் 11 ரெர் சம்ெெ இடத் -
தில் மேணித்திருப்ெரேோடு ரமலும் 
இருெர் பின்னர் உயிரிழந்திருப்ெ-
ேோக பெோலிஸோர் பேரிவித்ேனர். 

ப்ாவதபஜ்ாருள் �டததலுக்கு 
எதிரா�க் கூட்டு ெடைடிக்வ�

ஆ ப் க ோ னி ஸ் -
ேோனிலிருந்து கிர்-
கிஸ்ேோன், ேஜி-
கிஸ்ேோன் மற்றும் 
ேஷ்� எல்ரலக்குள 
ரெோரேப்பெோருள 
கடத்ேப்ெடக்கூடி� 
தீவிே அச்சுறுத்ேல் நிலவி ெருெ-
ேோல், அேரனக் கடடுப்ெடுத்துெ-
ேற்கோன நடெடிக்ரககர்ள கூடடுப் 
ெோதுகோப்பு ஒப்ெந்ே அரமப்பு முன் -
பனடுத்துள்ளேோக ேஷ்�ோவின் பெளி -
விெகோே அரமச்சு திரணைக்க்ளப் 
ெணிப்ெோ்ளர் அலக்ஸோணடர் ஸ்ரடர்-
னிக் பேரிவித்துள்ளோர். 

இது பேோடர்பில் அெர் ரமலும் 
கூறுரகயில், இந்நோடுகளுக்கு 
ரெோரேப்பெோருள கடத்ேப்ெடுெ-
ேற்கோன அச்சுறுத்ேல் முற்றிலும் 
உணரம�ோனது. இேன் விர்ளெோக 

ேஜிகிஸ்ேோன் மற்றும் 
ஆப்கோன் எல்ரலயில் ஏற் -
ெடக்கூடி� ெேற்்றத்ரேக் 
குர்றக்கும் ெரகயில் 
இக்கூடடுப் ெோதுகோப்பு 
ஒப்ெந்ே அரமப்பு நட -
ெடிக்ரககர்ள ரமற்-

பகோணடுள்ளது. 
இேன் நிமித்ேம் கிர்கிஸ்ேோனி-

லுள்ள கூடடுப் ெோதுகோப்பு ஒப்ெந்ே 
அரமப்பின் ெரடயினேது கூடடுப் 
ெயிற்சிகள ஒருஙகிரணைந்ே ே்ளத்தில் 
இடம்பெற்று ெருகின்்றன' என்று 
குறிப்பிடடுள்ளோர். 

ரெோரேப்பெோருள கடத்ேப்ெடும் 
அச்சுறுத்ேரலக் கடடுப்ெடுத்தும் 
ரநோக்கில் ேஜிகிஸ்ேோனிலுள்ள ேஷ் -
�ோவின் 201 ஆெது இேோணுெ ே்ளத்-
தின் நடெடிக்ரககள தீவிேப்ெடுத்-
ேப்ெடடுள்ளன. 

ஆஸி: ஆடைவர ஜ�ான்்ற 
சு்றாவைத பதடி பைட்வட

ஆடெர் ஒருெரே பகோன்்ற 
பெளர்ள சு்றோ ஒன்ர்ற பிடிக்க 
அவுஸ்திரேலி� நிர்ெோகம் ரேடுேல் 
ரெடரட ஒன்ர்ற ஆேம்பித்துள-
்ளது. சிடனியில் கடந்ே 59 ஆணடு-
களில் முேல் முர்ற�ோகரெ சு்றோ 
ேோக்கி ஒருெர் பகோல்லப்ெடடுள-
்ளோர். 

கடந்ே புேன்கிழரம இடம்பெற்்ற 
இந்ேத் ேோக்குேரலத் பேோடர்ந்து 
சிடனி நகரில் பெரும்ெோலோன கடற்-
கரேகள ரநற்று மூடப்ெடடிருந்ேன.  

கிழக்கு சிடனியின் லிடடில் ரெ 
கடற்கரேக்கு அப்ெோல் பெளர்ள 
சு்றோ ஒன்றினோல் ஆடெர் உடல் 
சிரேக்கப்ெடடு பகோல்லப்ெடட-
ேோக அதிகோரிகள குறிப்பிடடுள்ள-
னர். அந்ே ஆடெரின் அரட�ோ்ளம் 
இன்னும் பெளியிடப்ெடவில்ரல. 
அெர் பகோந்ேளிப்ெோன கடல்ெகுதி -
யில் நீந்திக்பகோணடிருந்ேரெோரே 

ேோக்கப்ெடடுள்ளோர். 
நகரின் கிழக்கு பேோடக்கம் பேற்கு 

ெரே�ோன கடற்ெகுதியில் உ�ர்கோப்-
ெோ்ளர்கள ரேோந்து பசன்று ரேடுே -
லில் ஈடுெடடு ெருெரேோடு, அந்ே 
சு்றோரெ பிடிக்க ப�ோலிபகோப்டர்-
கள மற்றும் ஆளில்லோ விமோனஙக-
ளும் ெ�ன்ெடுத்ேப்ெடடுள்ளன. 

சம்ெெம் குறித்ே வீடிர�ோக்கர்ள 
ெ�ன்ெடுத்தி ரமற்பகோள்ளப்ெடட 
ஆயவில் அந்ே சு்றோ குர்றந்ேது 
மூன்று அடி நீ்ளம் பகோணடது என்று 
மோநில அேசு குறிப்பிடடுள்ளது. 

உக்ரேன் எல்ரலயில் நிறுத்ேப்-
ெடடிருந்ே ேஷ்� இேோணுெ வீேர்கள 
சிலர் முகோமிற்கு திரும்பி�ேற்கோன 
ஆேோேஙகள இல்ரல என அபம-
ரிக்கோ பேரிவித்துள்ளது.

உக்ரேன் மீது எந்ரநேமும் ேஷ்�ோ 
ரெோர் பேோடுக்கலோம் என்்ற ரீதியில் 
சர்ெரேச ஊடகஙகள ெேெேப்பு 
பசயதிகர்ள பெளியிடடு ெரும் 
நிரலயில், உக்ரேன் எல்ரலயில் 
நிறுத்ேப்ெடடிருந்ே இேோணுெ வீேர்-
கள சிலர் முகோமிற்கு திரும்பி�ேோக 
ேஷ்�ோ கடந்ே பசவெோயக்கிழரம 
பசயதி பெளியிடடது.

இந்ே நிரலயில், இந்ே ேகெரல 
அபமரிக்க ேேப்பு மறுத்துள்ளது. 
ேஷ்�ோ ெரடகர்ள பின்ெோஙக -
வில்ரல என்றும் ரெோர் மூளும் 
அெோ�ம் உள்ளேோகவும் அபம -
ரிக்கோ குற்்றச்சோடரட முன்ரெத் -
துள்ளது.

இது குறித்து அபமரிக்க பெளியு -
்றவு பச�லோ்ளர் அணடனி பிளிங-
கன் கூறுரகயில், 'உக்ரேன் எல்ரல-
யில் நிறுத்ேப்ெடடிருந்ே இேோணுெ 
வீேர்கள சிலர் முகோமிற்கு திரும்பி�-
ேற்கோன ஆேோேஙகள இல்ரல.

ேஷ்� ெனோதிெதி வி்ளோடிமிர் 

புடின் எப்ரெோது ரெணடுமோனோ-
லும் ரெோர் பேோடுக்கலோம். அேற்-
கோன ெரடகர்ள உக்ரேன் எல்ரல-
யில் ேஷ்�ோ ே�ோர் நிரலயிரலர� 
ரெத்துள்ளது. அபமரிக்கோ எந்ே 
சூழநிரலர�யும் எதிர்பகோள்ள 
ே�ோேோக உள்ளது' என பேரிவித்ேோர்.   

இரேரெர்ள, ேஷ்� ெரடகள 
உக்ரேன் எல்ரலயில் இருந்து திரும்-
புெது உறுதிெடுத்ேப்ெடவில்ரல 
என ரநடரடோ பெோதுச்பச�லோ்ளர் 
பென்ஸ் ஸ்ரடோல்டன்பெர்க் பேரி-
வித்துள்ளோர்.  

பிேஸ்சல் நகரில் உள்ள ரநடரடோ 

கூடடணி அரமப்பு நோடுகளின் 
ேரலரம அலுெலகத்தில் பசயதி-
�ோ்ளர்களிடம்  அெர் பேரிவிக்ரக-
யில்:

ேஷ்� ெரடகள திரும்ெப் பெ்றப் -
ெடுகி்றேோ என்ெரேப் ெோர்க்க 
ரெணடும். நோஙகள ெோர்ப்ெது 
என்னபென்்றோல், அெர்கள துருப்-
புக்களின் எணணிக்ரகர� அதிக -
ரித்துள்ளனர், ரமலும் துருப்புக்கள 
ெேவுள்ளன. 

அெர்கள உணரமயிரலர� 
ெரடகர்ளத் திரும்ெப் பெ்றத் 
பேோடஙகினோல், அரே நோஙகள 

ெேரெற்ரெோம். அெர்கள எப்ரெோ -
தும் ெரடகர்ள முன்னும் பின்னு -
மோக நகர்த்திக் பகோணடிருப்ெேோல், 
ெரடகள, ரெோர் ரடஙகிகள நகர்வு-

கர்ளப் ெோர்க்கிர்றோம். 
உணரம�ோன பெளிர�ற்்றத்ரே 

உறுதிப்ெடுத்ேவில்ரல. இவெோறு 
அெர் குறிப்பிடடுள்ளோர்.

'ரஷய ்வட�ள் பின்ைாங�வில்வலை' அமெரிக்கா அறிவிப்பு



இரண்டு அரசியல் 
கட்சிகள் 
சின்னஙகளை 
இழந்த்ன

அரசியல் கட்சிகளுக்கு ஒதுக்-
கப்படாத சின்னஙகளின ்பட் -
டியலில் இருந்து இரண்டு சின-
்னஙகள் நீக்கப்பட்டுள்்ள்ன.   

மேற்படி ்பட்டியலில் இருந்து 
கிரீடம் ேறறும் விவசாயி 
ஆகிய சின்னஙகள் நீக்கப்பட்-
டுள்்ளதாக மதசிய மதரதல்கள் 
ஆணைக்குழு வர்ததோனி 
மூலம் அறிவி்ததுள்்ளது.   

இரண்டு சின்னஙகளும் 
மதசிய சின்னஙகளுக்கு 
ஒ்தததாக இருப்பதால் 

சிளையில் கல்வி
கற்கும் ரஞ்சனுக்கு 
உ்தவிகள்

முன்னாள் ்பாராளுேன்ற 
உறுபபி்னரும் பிர்பல நடிகரு -
ோ்ன ரஞசன இராேநாயக்க 
வவலிக்கணட சிண்றசசாணல -
யில் நிம்ேதி-
யாக கல்வி 
கறகும் நடவ-
டிக்ணககளில் 
ஈ டு ்ப ட் டு 
வ ரு வ த ா க 
சிண்றசசாணல -
கள் ஆணை-
யா்ளர நாயகம் துஷார உபுல்வத -
னிய வதரிவி்ததுள்்ளார.   

சிண்றசசாணலகள் ஆணையா-
்ளர நாயகம் ்பதுண்ள சிண்றசசா -
ணலக்கு விஜயம் வசயதார.   

அஙகு நணடவ்பற்ற ஊடகவி -
யலா்ளர சந்திபபில் ஊடகவிய -
லா்ளரகள் எழுபபிய மகள்விக்கு 
்பதிலளி்தத அவர, ரஞசன இரா -
ேநாயக்கவுக்கு கல்வி -
ணய்த வதாடரவதறகா்ன 

ஜூட் கிருஷாந்த 
அடிகைாரிடம்  
வாக்குமூலம் பதிவு
(மலாரனஸ் வசல்வநாயகம்)  

வகாழும்பு உயர ேண்ற 
ோவட்ட சமூக வதாடர்பாடல் 
பிரிவின ்பணிப்பா்ளர ஜூட் கிரு -
சாந்த அடிக்ளாரிடம் குற்ற்தத-
டுபபு விசாரணை திணைக்க்ளம் 
மநறறு மூனறு ேணி்ததியாலயம் 
வாக்குமூலவோனண்றப வ்பற -
றுக்வகாண்டுள்்ளது.  

உயிர்தத ஞாயிறு தாக்குதல் 
சம்்பவஙகண்ள முன்னாள் ஜ்னா-
தி்பதி ணே்ததிரி்பால சிறிமச்ன 
வ்பாறுபம்பறகமவண்டும் எ்ன 
சுறறுலா்ததுண்ற அணேசசர பிர-
சன்ன ரைதுஙக வதரிவி்ததிருந்த 
நிணலயில் அதுவதாடரபில் 
விசாரணைகண்ள மேறவகாள்்ள 
மவண்டும் எ்ன ஜூட் கிரு-
ஷாந்த அடிக்ளார குற்ற்ததடுபபு 
விசாரணை திணைக்க்ள்ததில் 
முண்றப்பாவடானண்ற தாக்கல் 
வசயதிருந்தார. அதறகிைஙக 
வாக்குமூலவோனண்றப 
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 ப்பபரவரி 18 பவள்ளிக்கிழனை

திதி: --துவிதினய

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

பிலவ வருடம - ைாசி  6

இன்னறைய சு்பதினம

18முதல் 24 வனர

பதாழுனக 
நேரம

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

 நைஷம  - சுகம

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - தனம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமைம - - நகா்பம

கன்னி - - பெலவு

துலாம  - ேன்னை

விருச்சிகம - - நினறைவு

தனுசு  - பவறறி

ைகரம - - ப்பாறுனை

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - முயறசி

நயாகம: சிததநயாகம

3

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராைச்ெந்திரகுருக்கள்
(்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

வவுனியா  ்பண்டாரிக்-
கு்ளம்  ்பகுதியில் ோைவி  
ஹரிஸ்ைவி ்படுவகாணல 
வசயயப்பட்டு ஆறு வருடங-
க்ளாகியும் இதுவணர நீதி 
கிணடக்கவில்ணலவய்ன உ்ற-
வி்னரகள் கவணல வதரிவி்த -
துள்்ள்னர.

வவுனியா ்பண்டாரிக்கு-
்ளம் உக்கு்ளாஙகு்ளம் ்பகு -
தியில் வீட்டில் தனிணே-
யிலிருந்த 16 வயது ்பாடசாணல 
ோைவியா்ன வகஙகாதரன ஹரிஸ்-
ைவி கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு 

வ்பபரவரி ோதம் 16 
ஆம் திகதி ்பாலியல் 
வல்லு்றவிறகுட்்படு்த -
தப்பட்டு ்படுவகாணல 
வசயயப்பட்டார.   

 எனினும் கடந்த 
ஆறு வருடஙக்ளாக 
இடம்வ்பறறு வரும் 
வழக்கு விசாரணை-
களில் எவ்விதோ்ன 
முனம்னற்றமும் ஏற-

்படவில்ணல ஒவ்வவாரு வழக்குக -
ளும் தவணை இடப்பட்டு 
கடந்து வசல்கின்றமத தவிர 

மாணவி ஹரிஸணவிக்கு  
இதுவரை நீதி கிரைக்்கவிலரலை   

வவுனியாவில் ்படுபகானல பெயயப்பட்ட

6 வருடங்களாகிவிட்டதாக உறைவுகள் கவனல
அவதானைாக இருக்குைாறு எச்ெரிக்னக

இம்ோத இறுதியில் கூடவுள்்ள 
ஐக்கிய நாடுகள் ேனித உரிணேகள் 
ம்பரணவயின கூட்ட்தவதாடருக்கு 
முன்னர ஐக்கிய நாடுகள் ேனித 
உரிணேகள் ம்பரணவயில் அஙகம் 
வகிக்கும் ஆபிரிக்க நாடுகளின ஒ்தது -
ணழபண்ப இலஙணக வ்பறறுக்வகாள்-
ளும் முயறசியில் ஆபிரிக்க கண்ட்த -
தில் இரு்பது நாடுகளுக்கா்ன உயர 
ஸ்தானிகரும், ஆபிரிக்காவிறகா்ன 
இலஙணக பிரதேரின சி்றபபு தூதுவ-
ருோ்ன மவலுபபிள்ண்ள கைநாதன 
ஈடு்பட்டு வருவதாக வதரிவிக்கப்ப-
டுகின்றது.   

தறவ்பாழுதும் அதறகா்ன ஆரம்்ப 
ம்பசசுவார்தணதகள் முனவ்னடுக்கப -
்பட்டுள்்ளதாகவும், ோரச ோதம் 3 

ஆம் திகதிக்கு முன்னர 
சகல ஆபிரிக்க நாடுகளின 
பிரதிநிதிகளுடன ்பரந்த 
அ்ளவிலா்ன ம்பசசுவார்த -
ணதகண்ள நட்தத ஏற்பா-
டுகள் வசயதுள்்ளதாகவும் 
வதரிவிக்கப்படுகின்றது.   

ஐக்கிய நாடுகள் ேனித 
உரிணேகள் ம்பரணவயில் 
49 ஆவது கூட்ட்தவதாடர 
இம்ோதம் 28 ஆம் திகதி ஆரம்பிக்-
கப்படவுள்்ள நிணலயில் எதிரவரும் 
ோரச ோதம் 2ஆம், 3ஆம் திகதிக -
ளில் இலஙணக குறி்தத விடயஙகள் 
விவாதிக்கப்படவுள்்ள்ன.   

இம்முண்ற வஜனிவா கூட்ட்த -
வதாடரில் இலஙணக குறி்தத கடுணே-

யா்ன அறிக்ணகவயானறு 
ஐ.நா ேனித உரிணேகள் 
உயர ஸ்தானிகர மூலோக 
முனணவக்கப்படும் எ்ன 
வதரிவிக்கப்படுவதுடன, 
இலஙணகயும் தேது ்பக்க 
அறிக்ணக ஒனறிண்ன 
சேரபிக்கும் விதோக 
அதறகா்ன ்பணிகளில் ஈடு -
்பட்டு வருகின்றது.   

இந்நிணலயில், சரவமதச நாடுக -
ளின ஆதரணவ வ்பறறுக்வகாள்ளும் 
விதோக இலஙணக அரசாஙகம் 
்பல்மவறு மவணல்ததிட்டஙகண்ள மும்-
முரோக முனவ்னடு்தது வருகின்றது.   

அதறகணேய ஆபிரிக்க நாடு-
களின ஆதரணவ 

ஐ.ோ ைனித உரினைகள் ந்பரனவ கூட்டதபதாடரில்

சிறைபபுததூதுவர கணோதன் ந்பச்சு ேடததுவதில் முமமுரம

மலாரனஸ் வசல்வநாயகம்   

்பயஙகரவாத தணடசசட்-
ட்தணத இல்லாவதாழிக்கக் 
மகாரும் ேனுவில் ம்பராயர 
கரதி்னால் வேல்கம் ரஞசி்த 
ஆண்டணகயும் ணகவயழு்த-
திட்டுள்்ளார.   

்பயஙகரவாத்த தணடசசட்-
ட்தணத உட்னடியாக நீக்கு -
ோறு மகாரி அரசாஙக்தணத 
வலியுறு்ததும் வணகயில் 
வ்பாதுேக்களின ணகவய-
ழு்ததுகண்ளப வ்பறறுக்வகாள்ளும் 
நாட்ளாவிய வசயறதிட்டவோனண்ற 
தமிழ் மதசியக்கூட்டணேபபு மேற -
வகாண்டுள்்ளது. நாட்டின அண்ன்தது 

இ்னஙகண்ளயும் பிரதிநிதி்ததுவப்ப-
டு்ததும் சிவில் ேறறும் அரசியல் சக்-
திகளின ஒ்ததுணழபபுடன 
இந்த வசயறறிட்டம் 

மனுவில ர்கயெழுத்திடைார்
பேைாெர் மல்கம் ைஞ்சித்

்பயங்கரவாத தனடச்ெட்ட ஒழிபபு  

 பிரதேரின மேலதிக 
வசயலா்ளராக ்பணி -
யாறறிய சட்ட்ததரணி 
சமிந்த குலர்த்ன, ஜ்னா -
தி்பதியின மேலதிக 
வசயலா்ளராக நியமிக் -
கப்பட்டுள்்ளார.   

ஆளும் தரபபு 
பிரதா்ன அணேப்பா -
்ளரின வசயலா்ளராக -
வும் ்பணியாறறியுள்்ள 
இவர மதசிய ேறறும் 
சரவமதச நிரவாக, 
இராஜதந்திர அனு்பவஙகள் 
வகாண்டவராவார.

ருவனவவல்ல இராஜசிஙக 
ே்ததிய ேகா வி்ததியாலய ்பணழய 
ோைவரா்ன இவர உசசநீதிேன்ற 
சட்ட்ததரணி ேறறும் சட்டப ்பட் -
டதாரியாவார. இவர  வகாழும்பு 
்பல்கணலக்கழகம் ேறறும் ்பர -
கிஙஹாம் ்பல்கணலக்கழக வர்த -

தக முகாணே்ததுவ 
ேறறும் நிரவாகம் 
வதாடர்பா்ன ்பட்ட -
தாரி என்பதும் குறிப -
பிட்ததக்கது.  

இதறகு முன்னர 
ஜ்னாதி்பதி உதவிச 
வசயலா்ளர, ஜ்னாதி -
்பதி சிமரஷட உதவிச 
வசயலா்ளர, எதிரக் -
கட்சி மேலதிக வசய -
லா்ளர, பிரி்ததானிய 
இலஙணக தூதரக 

அணேசசின ஆமலாசகர ம்பான்ற 
்பல ்பதவிகண்ள வகி்ததுள்்ள 
இவர, 20 வருட்ததுக்கும் அதிக 
அனு்பவம் உள்்ளவராவார. அவர 
லண்டனிலுள்்ள தூதரக மசணவ 
சஙக உ்ப தணலவராக நியமிக்கப -
்பட்ட முதலாவது வதனஆசிய 
நாட்டவவரன்பதும் குறிபபிட்ததக்-
கது.                          (்பா)  

ஜனாதிேதியின் பமலைதி்க யெெலைைா்க  
ெடைத்்தைணி ெமிந்த நிெமனம்ஆபிரிக்்க நாடு்களின் ஆ்தைரவ

யேறும் முெற்சியில இலைஙர்க

வகாழும்பு , கஙகாராே விஹாணர-
யின 43ஆவது நவம் ேஹா வ்பரஹர 
உறசவம், ஜ்னாதி்பதி மகாட்டா்பய 
ராஜ்பக்ஷ தணலணேயில் (16) இரவு 
நணடவ்பற்றது.   வைக்க்ததுக்குரிய 
கலவ்பாட ஞானிஸ்்ஸர மதரரின அனு-
சாசண்னக்கணேய, கஙகாராே விஹா-
ராதிகாரி கலாநிதி வைக்க்ததுக்குரிய 
கிரிந்மத அஸ்்ஸஜி மதரரின மேற்பார-
ணவயின கீழ், இந்த வ்பரஹர உறச-
வம் ஏற்பாடு வசயயப்பட்டிருந்தது.   

உறசவ்ததுக்கு வருணக தந்திருந்த-
வரகளுக்கா்ன ்பஞசசீல ம்பாதண்ன-
கள் ேறறும் சிறு அனுசாசண்னணய, 
ேல்வ்ததுபீட்ததின அனுநாயக்கர 
அதிவைக்க்ததுக்குரிய திம்புல் 
கும்புமர விேலதம்ே மதரர நட்ததி-
்னார.   புனித சதாதுக்க ம்பணழணய, 

உறசவ்ததுக்கு்த தணலணே தாஙகியி-
ருக்கும் ேஙக்ளயாண்ன மீது ணவக்கும் 
நிகழ்வு, ஜ்னாதி்பதியி்னால் முன-
வ்னடுக்கப்பட்டது. கண்டி, வதறகு 

ேறறும் சபரகமுவ 
கலாசாரங க ளு க் -
மகற்ற நட்னஙகள் 
ேறறும் யாண்னக -
ளின ஊரவலஙக -
ளுடன, வ்பரஹர 
உறசவம் மகாலா-
கலோக நணட-
வ்பற்றது.   விஹா-
ணரயின ம்பாதி 
ேர்தணதச சுறறிப 
புதிதாக நிரோ-
ணிக்கப்பட்ட தங-
கமவலிணய்த தி்றந்-

துணவ்ததல், விஹாணரக்கு முன்னால் 
காைப்பட்ட காணிணய இலவசோ-
னிய உரிேம் மூலம் கஙகா-
ராே 

ஜனாதிேதி ்தரலைரமயில ்கங்காைாம
நவம் மஹா யேைஹை ஆைம்ேம்

சாவகசமசரி விமசட நிரு்பர  

தமிழ்நாடு முதலணேசசணர 
யாழ்ப்பாை்ததிறகு அணழ்தது 
எேது மீ்னவர பிரசசிண்னணய 
தீர்தது ணவக்க நடவடிக்ணக 
எடுக்க மவண்டுவே்ன கடற-
வதாழில் அணேசசர டக்்ளஸ் 
மதவா்னந்தவிடம் ்பாராளு-
ேன்ற உறுபபி்னர அஙகஜன 
இராேநாதன மகாரிக்ணக விடு்ததார.  

 மநறறு 17 ஆம் திகதி வியாழக்கிழணே ேயிலிட்டி 
துண்றமுக இரண்டாம் கட்ட விரிவாக்கல் வசயற்பாட்-
டின அஙகுராரப்பை நிகழ்வில் கலந்துவகாண்டு உணர-
யாறறிய ம்பாமத அவர இதண்ன்த வதரிவி்ததிருந்தார.
இது வதாடர்பாக மேலும் அவர கரு்தது வதரிவிக்ணக-
யில்;  

எேது கடறவ்றாழிலா்ளரகள் வதாழில்நுட்்ப ரீதியாக 
முனம்னற்றேணடந்துள்்ளதால் கடறவதாழிலில் ஈடு்ப -
டுவதறகுரிய வழிவணககண்ள ஏற்படு்ததிக் வகாடுக்க 
மவண்டும்.  இரண்டு வாரஙகளுக்கு முன்னர எேது 
மீ்னவர வாழ்வில் ்பாரிய துயரச சம்்பவம் ஒனறு மநரந்-
திருந்தது. நீண்ட அனு்பவம் வாயந்த வ்பாரு்ததோ்ன 
அணேசசராக டக்்ளஸ் மதவா்னந்தா வி்ளஙகுகி -
்றார.  

்தமிழக மு்தலளைச்சளர
யாழ்.அளழத்து மீ்னவர் 
பிரசசிள்னளய தீருஙகள்

நதரதல்கள் ஆனணக்குழு   
ேடவடிக்னக

இலஙணகயின வரலாறறு முக்கிய்ததுவ-
மிக்கதாகவும் வட்பகுதி கடறவ்றாழிலா-
்ளரகளின வ்பாரு்ளாதார மகந்திரோகவும் 
வி்ளஙகிய ேயிலிட்டி துண்றமுக்தணத 
மீண்டும் அமத வ்பருணேயுடன வசயற்ப-
டுவதறகா்ன நடவடிக்ணககள் மேறவகாள்-
்ளப்படும் எ்ன கடறவ்றாழில் அணேசசர 
டக்்ளஸ் மதவா்னந்தா வதரிவி்ததுள்்ளார.   

ேயிலிட்டி துண்றமுக்ததின இரண்டாம் 
கட்ட அபிவிரு்ததிப ்பணிக்கா்ன அஙகு -
ராரப்பை நிகழ்வு மநறறு (17) நணடவ்பற -
்றது.   

நிகழ்வில் பிரதே அதிதியாக கலந்து 
பு்னரணேபபு ்பணிகண்ள அஙகுராரப்ப்னம் 
வசயது ணவ்ததபின உணரயாறறுணகயி-
மலமய அணேசசர டக்்ளஸ் மதவா்னந்தா 
இவ்வாறு வதரிவி்ததுள்்ளார.   

அதனம்பாது அவர மேலும் வதரிவிக்ணக-
யில் -   

"இலஙணகயின முதனணேயா்ன துண்ற-

முகோ்ன இந்த துண்றமுகம் இலஙணகயின 
மினபிடியில் மூனறில் ஒரு ்பஙணக வகிக்கி -
்றது.   

ஆ்னாலும் கடந்தகால்ததில் நாட்டில் 
நணடவ்பற்ற வனமுண்ற, அழிவு யு்ததம் 

காரைோக துரதிஸ்டவச-
ோக அதில் ்பாரிய பின்ன -
ணடணவ சந்திக்க மநரிட் -
டது.ஆ்னாலும் அந்த 
்பாதிபபிலிருந்து இந்த 
துண்றமுக்தணத மீட்வடடுக்-
கும் முகோகமவ அதன 
அபிவிரு்ததிக்கா்ன இரண் -
டாம் கட்ட ்பணிகண்ள 
ஆரம்பி்ததுள்ம்ளாம்.  

 இதறகாக ஜ்னாதி்பதி 
மகாட்டா்பய ராஜ்பக்ஷவும் 
எம்ணே வழிநட்ததிக்-
வகாண்டிருக்கும் பிரதேர 
ேஹிந்த ராஜ்பக்ஷ ேறறும் 

விமசடோக நிதி அணேசசர ்பசில் ராஜ்பக்ஷ 
ஆகிமயாருக்கு எேது ேக்கள் சார்பாக நனறி -
கண்ள வதரிவி்ததுக்வகாள்கினம்றன.   

இந்த ேயிலிட்டி துண்றமுக்தணத 
ேட்டுேல்லாது வடக்கில் 

மயிலிட்டி துறைமுகத்தின்
பபருறம மீட்படெடுககப்படும்

ஒமிக்மரான ணவரஸ் 
வதாற்றால் ்பாதிக்கப்பட்ட -
வரகளுக்கு மீண்டும் ணவரஸ் 
வதாறறு ஏற்படுவதறகா்ன 
வாயபபுக்கள் அதிகம் இருப-
்பதாக சுகாதார மேம்்பாட்டுப 
்பணியக்ததின ்பணிப்பா்ளர 
விமஷட ணவ்ததிய நிபுைர 
ரஞசி்த ்படுவந்துடாவ வதரி-
வி்ததுள்்ளார.   

தறம்பாது நாட்டில் அணடயா-
்ளம் காைப்படுகின்ற அண்ன்தது 
வகாவிட்19 வதாற்றா்ளரகளும் 
ஒமிக்மரான ணவரஸ் வணக திரிபி-
்னால் ்பாதிக்கப்பட்டவரகவ்ளனறு 

சுகாதார அணேசசு வதரி-
வி்ததுள்்ளது.   

ஒமிக்மரான வதாறறு 
குண்றந்த ்பாதிபண்ப 
ஏற்படு்ததும் ஒரு 
மநாவயன்பது தவ்றா்ன 
கரு்ததாகும். இத்னால் 
்பாதிக்கப்பட்டவரகள் 
கடுணேயா்ன மநாய 

வதாறறுக்குள்்ளா்னவரக்ளாக அணட-
யா்ளம் காைப்பட்டுள்்ள்னர. ஒமிக்-
மரான வதாறறு காரைோக தீவிர சிகிச-
ணசப பிரிவுகளில் ்பலர சிகிசணச 
வ்பறறு வருகின்ற்னர 
எனறும் சிமரஷட ணவ்ததிய 

ஒமிக்பைான் ோதிப்புக்குள்ாகிெ
சிலைருக்கு மீண்டும் ய்தாற்று

இலஙளக – இநதிய 
பக்்தர்களுக்கு
கச்சதீவு ச்சல்ல
அனுைதி இல்ளல  
யாழ். விமசட நிரு்பர   

கசசதீவு திருவிழாவில் ்பஙமகறக 
இலஙணக ேறறும் தமிழக யா்ததிரிகரக-
ளுக்கு அனுேதி வழஙகப்பட ோட்டா-
வத்ன கடறவ்றாழில் அணேசசர டக்்ளஸ் 
மதவா்னந்தா வதரிவி்ததுள்்ளார.  

அதறகணேய, அருட்தந்ணதகளின 
்பஙமகறபுடன ோ்ததிரம் திருவிழாணவ 
நட்தத்த தீரோ்னம் எடுக்கப்பட்டுள்்ள-
தாக அவர மேலும் வதரிவி்ததுள்்ளார.  

மநறறு நணடவ்பற்ற நிகழ்வவான-
றில் கரு்தது வதரிவிக்கும் ம்பாமத 
அவர இதண்ன வதரிவி்ததார.  

500 ்பக்தரகண்ள அனுே-
திப்பதாக யாழ் ோவட்ட 

புனரனைபபு ்பணிகனள ஆரமபிததுனவதது டக்ளஸ் உறுதி



சினிமா என்பது இனறு மிகப் ப்பரிய 
முதலீட்டுடன ககாடிககணககில் ்பணம் 
சம்்பாதிககும் உலகளாவிய வியா-

்பாரமாக கதாற்றம் ப்பறறுளளது. இலங்-
ககயில் -அதிலும் குறிப்்பாக தமிழ்த் திகர-
யுலகில் ப்பரும் ஆதிககம் பசலுத்து்பகை 
இந்திய தமிழ் சினிமாககளாகும். இலங்-
ககயின சினிமா ைரத்தக ரீதியில் குறிப்பி-
டத்தகக அளவிறகு ைளராமல் க்பானதறகு 
இங்கு இடம்ப்பற்ற அசாதாரன சூழ்நிகல-
ககள பிரதான காரணம். இனக்றய சூழலில் 
எம்மத்தியில் இருககும் ்பல்கைறு சைால்ககளப் 
புரிந்து பகாண்டு அதறகான மாறறு உத்திககள 
ைகுத்து அதனூடாக எமது சினிமாகை ைளரப்-
்பகத ப்பாருத்தமாக இருககும்.

ைரத்தரீதியிலான சினிமாகககள தயாரிப்்ப-
தறகு எமககு முனனால் உளள பிரதான சைால்-
களாக நவீன பதாழில்நுட்்பங்ககளப் ப்பறறுக 
பகாளைதும், அதகனக ககயாளைதறகான 
அனு்பைமிகக ககலஞரககள உருைாககுை-
தும், முழு நீளத் திரப்்படங்-
ககள உருைாகக எடுககும் 
நீண்ட காலம், ப்பரும் 
ப்பாருட்பசலவு என்பன  
உளளன. இகை தவிர இந்-
தியத் திகரப்்படங்களின 
ப்பரும் ஆளுகமககு மத்தி-
யில் எமது ஈழத்து திகரப்்ப-
டங்ககள கநாககியும் ரசிகர-
ககளத் திருப்புைது ப்பரும் 
க்பாராட்டமாககை அகமயும். 
இைறறுககு மத்தியில் எமது 
திகரப்்படங்ககள ைரத்தகரீ-
தியில் ைளரகககை முடியாதா 
எனும் ககளவிககு 'முடியும்' 
எனும் திடமான நம்பிககக-
யில் புதிய முயறசிகள மட்-
டககளப்பில் கமறபகாளளப்-
்படுகின்றன.

ைரத்தக சினிமாகை ைளரகக புதியபதாரு 
ககாணத்தில், புதியபதாரு உகதியாக மட்டக-
களப்பில் முழுநீளத் திகரப்்படங்களுககுப் 
்பதிலாக அதன குறுகிய ைடிைமாக சுமார 30 
முதல் 45 நிமிடங்களுககு இகடப்்பட்ட சிறிய 
திகரப்்படங்கள தயாரிககப்்பட்டு அகை திகர-
யரங்குகளில் பைளியிடப்்பட்டு ைருைதுடன, 
ரசிகரகளின அகமாக ஆதரவிகனயும் ப்பறறு 
ைருகின்றன.

இந்தப் ்பரீட்சாரத்த முயறசிககு மட்டககளப்-
பில் வித்திட்டைரகளாக  சமூக ஆரைலரும், 
்பல்துக்றக ககலஞருமான தயாரிப்்பாளர 
்ப. முரளிதரன, இயககுநர கு. ககாடீஸைரன 
ஆகிகயார திகழ்கின்றனர. இைரகளது முயற-
சியில் முரளிதரனின 'விசுைல் ஆரட் மூவீஸ' 
எனும் தயாரிப்பு நிறுைனத்தினூடாக இந்த 

ஆண்டின ஆரம்்பத்தில் 
சுமார 30 நிமிடங்கள நீளம் 
பகாண்ட 'மாகய ம்ற' எனும் 
சிறிய திகரப்்படம் திகரயி-
டப்்பட்டு அகமாக ைரகைற-
க்பப்  ப்பற்றது. அதகனத் 
பதாடரந்து இந்த இருைரின 
கூட்டணியில் 'தளராதைன' 
எனும் மறறுபமாரு சிறிய 
திகரப்்படம் பைளியிடப்்பட்டு 
அது முந்திய சாதகனக-
களத் தகரத்ததுடன, ப்பரு-
மளைான உளளூர, கதசிய 
மறறும் சில பதனனிந்திய 
ஊடகங்களின கைனத்கத-
யும் ஈரத்தகம குறிப்பிட 
கைண்டிய விடயம்.

மு ழு 
நீளத் திகரப்்படத்தின 
அகனத்து அம்சங்ககள-
யும் பகாண்டதாக அகமந்-
திருந்தாலும் குறுகிய 
கநரத்திறகு மட்டுப்்படுத்-
தப்்பட்டதாக இந்த சிறிய 
திகரப்்படங்கள தயாரிக-
கப்்படுைதால் தயாரிப்பு 
பசலவு குக்றககப்்படுைது-
டன, குறுகிய காலத்திறகுள 
பதாடரச்சியாக ்படங்ககள 
பைளியிட்டு இரசிகரகளின 
கைனத்கத ஈரகக முடியும் 
என்பது ஒரு தயாரிப்்பா-
ளரான ்ப. முரளிதரனின 
அகசககமுடியாத நம்பிக-
ககயாகும்.  இதகன அைர 

்பல க்பட்டிகளிலும், சமூக 
ை க ல த் த ள ங் க ளி லு ம் 
பதாடரச்சியாக கூறி ைரு-
ைதுடன இந்த உத்திகயப் 
பின்பறறி ்பலரும் இவைா-
்றான சினிமாகககள தயா-
ரிகக முனைரகைண்டும் 
எனறும் ககாரி ைருகின-
்றார. 

மறுபு்றம், மட்டகக-
ளப்பின பிர்பலமான 
இயககுநராக அகடயா-
ளம் காணப்்பட்டுளள கு. 
ககாடீஸைரனும்   திகரய-
ரங்கு ரசிகரககளக கைரும் 
விதமான ஜனரஞசக 
சினிமா ்பாணியில் சி்றந்த 

ககத, திகரகககதககளக 
பகாண்டு ்படங்ககள 
இயககி ைருகின்றார. சிறிய 
திகரப்்படங்களாக இருந்தா-
லும் அகை பதாடரச்சியாக 
பைளியிடப்்படும் க்பாது 
ஏகனய பதாழில்துட்்பக 
கருவிகளின தரமும், ககல-
ஞரகளின தி்றனும் தானாக 
கமம்்படும் எனும் நம்பிக-
கககய அைர பகாண்டுள-
ளார. 

இைரகளின இந்த 
முயறசி மககள மத்தியில் 
ப்பரும் ஆதரகையும், 
ைரகைறக்பயும் ப்பறறுள-
ளகம இங்கு குறிப்பிடப்்ப-
டகைண்டிய விடயம். நல்ல 

முயறசிகளுககு எப்ப்பாழுதும் மககளின 
ஆதரவு இருககும் என்பதறகு சான்றாக அைர-
களது திகரப்்படங்கள பைளியிடப்்பட்ட சந்தரப்-
்பங்களில் திகரயரங்கில் முண்டியடித்த சனக-
கூட்டகம சானறு. கமலும் இந்த முயறசிககுக 
கிகடத்த ஒர பைறறியாக பிராந்திய சுகாதார 
கசகைகள ்பணிப்்பாளரான கைத்திய கலாநிதி 
கு.சுகுணன அைரகளும் சினிமா தயாரிப்பில் 
தறப்பாழுது ஆரைம் காட்டுகி்றார.

அைர 'சிப்ஸ சினிமாஸ' எனும் தனது தயா-
ரிப்பு நிறுைனத்திறகூடாக சிறிய திகரப்்படத்-

துக்றயில் ஆரைம் காட்டி 
ைருகின்றார. மட்டககளப்-
பில் சினிமா ைரத்தகரீதியில் 
பைறறி ப்பறுைதறகான 
காலம் கனிகின்றது எனக்ற 
கூ்றலாம். 

இந்திய சினிமா எனும் 
ப்பரும் விருட்சத்தின 
அடியில்  துளிரககும் எம்ம-
ைர சினிமாவும் ஒரு ப்பரும் 
விருட்சமாக ைளர கைண்-
டுமானால் இரசிகரகளின 
ஆதரவு எனும் உரமும், 
இலா்பம் எனும் நீரும் அை-
சியம். தாம் பசலைழிக-
கும் ்பணம் திரும்பி ைரும் 
எனும் நம்பிககக மிகவும் 

தூரந்து க்பாயிருககும் நிகலயிலும் ்பணத்-
கதப் ்பறறிக கைகலப்்படாமல் பதாடரச்சியாக 
்படம் தயாரிகக முனைந்திருககும் ்ப.முரளித-
ரன, கைத்திய கலாநிதி கு.சுகுணன க்பான்ற-
ைரகள ்பாராட்டப்்பட கைண்டியைரகள. 

அகதகைகள எமது ஈழத்துக ககலஞரகளின 
்பாரிய முயறசியால் கமறபகாளளப்்பட்டு ைரும் 
இவைா்றான திகரப்்படங்ககள நாம் ஆரைத்து-
டன பசனறு ்பாரகையிடுைதுடன, எமது ககல-
ஞரககள ஊககப்்படுத்துைது மட்டுமல்லாமல் 
எமது ககலஞரகளின தி்றகமககள நாம் 
்பாராட்டுைதன ஊடாக மட்டககளப்பு மாைட்டத்-
தில் ைரத்தக சினிமா ்பாரிய ைளரச்சி காணும் 
என்பதில் எந்தவித ஐயமுமில்கல.

மட்்பாண்டத் பதாழிலுடன பதாடரபுகடய 
பதாழிலாளரகளுககு புதிய உ்பகரணங்-
கள ைழங்கும் கைகலத்திட்டபமானறு 

ைடமத்திய மாகாண ஆளுநர மஹி்பால 
கேரத் தகலகமயில் அனுராதபுரம், தி்றப்-
்பகன பிரகதச பசயலகப் ்பகுதிககுட்்பட்ட ்பாரம்-
்பரிய மட்்பாண்ட ககத்பதாழில் கிராமமான 
்பண்டித ரம்்பாைவில் அண்கமயில் ஆரம்பித்து 
கைககப்்பட்டுளளது.  

இங்கு குக்றந்த ைருமான-
முகடய 41 ்பயனாளிகளுககு 
களிமண் அகரப்்பான இயந்-
திரங்கள ைழங்கப்்பட்டுளளன. 
68 ஆயிரம் ரூ்பா ப்பறுமதிமிகக 
41 களிமண் அகரப்்பானகளுக-
கும் 27880.00 ரூ்பாகை ைட-
மத்திய மாகாண ககத்பதாழில் 
அகமச்சு பசலவிட்டுளளது.  

க க த் ப த ா ழி ல ா ள ர க ள 
களிமண் அகரப்்பான இயந்திரத்-
தின ப்பறுமதியில் 10 வீதத்கத 
ப்பாறுப்க்பறறுளளனர. மாகாண 
ககத்பதாழில் அகமச்சு 90 வீத 
்பங்களிப்க்ப ப்பாறுப்க்பறறுக 
பகாண்டுளளது.  

்பாரம்்பரிய மட்்பாண்ட ககத்-
பதாழில் கிராமமான ்பண்டித 
ரம்்பாை கிராமத்தில் 200 குடும்-

்பங்கள ைாழ்ந்து ைருைதுடன சகல குடும்்பங்-
களும் மட்்பாண்டத் பதாழிகல ஜீைகனா்பாய 
பதாழிலாக கமறபகாண்டு ைருகின்றன. அைர-
கள அகனைருககும் இரண்டு மண் அகரப்-
்பான சாகலககள அங்கு இருந்து ைந்துளள 
நிகலயில், அைரகள அகனைருககும் அகை 
க்பாதாமல் உளளன. அைரகள அதறகான 
களிமண்கண வீட்டில் இருந்து மண் ஆகலக-

ளுககு பகாண்டு பசல்ைது ைழக-
கமாகும். அதனால் அைரகளுககு 
கநரவிரயம் ஏற்படுகின்றது. அத்-
துடன இதறகாக ்பாரியளவிலான 
க்பாககுைரத்து பசலவும் ஏற்படு-
கின்றது.  

களிமண் அகரப்்பான 
ைழங்கப்்படுைதனால் தாமதம் 
மறறும் கமலதிக க்பாககுைரத்து 
பசலவு மீதப்்படுத்தப்்படுகின்றது. 
அதனால் அைரகள உற்பத்தி-
ககள அதிகரித்துக பகாளைதறகு 
ைாயப்க்பற்பட்டுளளது. இதனால் 
உற்பத்தி பசலவினத்கத குக்றத்-
துக பகாளள முடிந்துளளது-
டன, கூடுதலான உற்பத்திககள 
கமறபகாளைதன மூலம் அைர-
கள தங்களது ப்பாருளாதாரது-
க்றகய கமம்்படுத்திக பகாளள 

முடியும்.  ஜனாதி்பதி ககாட்டா்பய ராஜ்பக்ஷவின 
கதசிய பகாளகக திட்டத்திறககமய கிராமிய 
மட்டத்தில் மககளின ப்பாருளாதாரத்கத ைலுப்-
்படுத்த முடியும். மககளின ககத்பதாழிகல 
கமம்்படுத்துைதன மூலம் அைரகளின ப்பாரு-
ளாதாரத்கத விரிவு்படுத்த முடியும். கூடுத-
லான புதிய பதாழில்நுட்்பத்கத ்பயன்படுத்தி, 
கூடுதலான உற்பத்திககள கமறபகாளைகத 
இத்திட்டத்தின கநாககமும் எதிர்பாரப்புமாகும். 
இதகன முனனிட்கட அைரகளுககு குறித்த 
உ்பகரணங்கள ைழங்கப்்பட்டுளளன. எதிரகா-
லத்தில் அைரகளின உற்பத்திப் ப்பாருட்களுககு 
நல்ல சந்கத ைாயப்பு ஏற்படும் என்ற எதிர-
்பாரப்புடன இதறகாக நிதி ைழங்கப்்பட்டு உ்பக-
ரணங்கள ைழங்கப்்பட்டுளளன.

editor.tkn@lakehouse.lk

இலங்ககயானது ைழகம க்பானறு இவை-
ருடமும் ைரட்சிக காலநிகலகய கநாககி 
நகரந்து பகாண்டிருககின்றது. ைருடா 

ைருடம் மாரச், ஏப்ரல் மாதங்களில் இலங்ககககு 
கநகர சூரியன உச்சம் பகாடுககும். இகத காலப்்ப-
குதியில் இந்நாட்டில் ைரட்சியும் நிலைக கூடியதாக 
இருககும். 

இவைரட்சிக காலநிகலயின விகளைாக நாட்டின 
சில மாைட்டங்களில் தண்ணீருககு கூட தட்டுப்்பாடு 
ஏற்படும். இதன விகளைாக சில பிரகதசங்களில் 
ைாழும் மககள குடிநீகரப் ப்பறறுக பகாளைதற-
கும் பநருககடிகளுககு முகம் பகாடுப்்பர. 

இகை இவைாறிருகக, இந்நாட்டில் மினனுற்பத்தி 
பசயயப்்படும் பிரதான மூலங்களில் தண்ணீர 
முககிய  இடத்கதப் ப்பறறுளளது. இந்நாட்டுககுத் 
கதகையான மினசாரத்தில் 20 வீதம் தண்ணீ -
கரக பகாண்டுதான உற்பத்தி பசயயப்்படுகின்றது. 
அதனால் ைரட்சிக காலநிகல நிலவும் க்பாது நீர 
மினனுற்பத்தியில் ைருடாந்தம் தாககம் நிலவுைது 
ைழகமயாகும். இதன விகளைாக மககள மின-
சாரத்கதப் ப்பறறுக பகாளைதில் ைருடா ைருடம் 
அபசௌகரியங்களுககு முகம் பகாடுத்து ைந்தனர. 
அந்த அபசௌகரியங்ககளத் தவிரககும் ைககயில் 
நிலககரி மறறும் புகத்படிம எரிப்பாருகளக 
பகாண்டு மினசாரத்கத உற்பத்தி பசயயும் நிகல-
யங்கள 2000 இறகுப் பினனர அகமககப்்பட்-
டன.  இதன ்பயனாக ைரட்சிக காலநிகல நிலவும் 
காலப் ்பகுதியிலும் எவவித அபசௌகரியங்களினறி 
மககள ப்பறறுகபகாண்டனர. கடந்த சில ைருடங்க-
ளாக நாட்டில் மினசாரத்திறகு எவவித தட்டுப்்பாடும் 
ஏற்படவில்கல. 

ஆனால் பகாவிட் 19 பதாறறின விகளைாக ஏற-
்பட்டுளள ப்பாருளாதார சைாலினால் புகத்படிம 
எரிப்பாருள பநருககடிககும் நாடு முகம் பகாடுத்-
துளளது. இந்த சூழலில் ைரட்சிக காலநிகலயி -
னால் நீர மினனுற்பத்தி குக்றைகடயுமாயின 
மினசாரத்கதத் பதாடராகப் ப்பறறுக பகாளைதில் 
மககள அபசௌகரியங்களுககு முகம் பகாடுககக 
கூடிய நிகலகம ஏற்படலாம். 

தறக்பாகதய ைரட்சிக காலநிகலயினால் 
மகலநாட்டிலுளள நீரத்கதககங்களின நீர மட்டம் 
குக்றைகடந்து ைருகின்றன. இதகன நீர மின-
னுற்பத்தித் துக்ற ப்பாறியியலாளரகள உறுதிப்்ப-
டுத்தியுளளனர. குறிப்்பாக 300 பமகா ைாரட் மின-
சாரத்கத கதசிய மின கட்டகமப்புககு ைழங்கக 
கூடிய காசல் ரீ நீரத்கதககம் 155 அடிகள உயரம் 
பகாண்டது. அதன நீர மட்டம் தறக்பாது 188 
அடிகள ைகரயும் குக்றைகடந்துளளது. 

இகதக்பானறு 120 அடிகள உயரம் பகாண்ட 
பமௌசாகககல நீரத்கதககத்தின நீர மட்டம் 75 
அடிகள ைகர தறக்பாது குக்றைகடந்துளளது. 
இவைாறு மகலநாட்டிலுளள ஏகனய நீர மின-
னுற்பத்தி நீரத்கதககங்களிலும் நீர மட்டம் குக்றை-
கடந்து ைருகின்றன. 

அதன காரணத்தினால் பகாவிட் 19 பதாறறினால் 
ஏற்பட்டுளள புகத்படிம எரிப்பாருள பநருககடி, 
ைரட்சிக காலநிகலயின விகளைாக மினனுற்பத்-
தியில் ஏற்படககூடிய வீழ்ச்சி என்பைறக்றக கருத்-
தில் பகாண்டு பசயற்படுைது காலத்தின அைசியத் 
கதகையாக உளளது.  இந்த சூழலில் மினசாரத்கத 
மிகவும் ப்பாறுப்புடனும் உச்ச ்பயகனப் ப்பறறுக 
பகாளளும் ைககயிலும் ்பயன்படுத்த கைண்டும். 
மினசாரம் வீண்விரயமாைதறகு எந்த ைககயிலும் 
இடமளிககப்்படலாகாது. இதறகான ப்பாறுப்பும் கட-
கமயும் மககளுககு முன்பாக உளளது. 

அதனால் வீடுகளிலும் ஏகனய கட்டடங்கள உள-
ளிட்ட ப்பாது இடங்களிலும் அத்தியாைசியமான 
கதகைகளுககாக மாத்திரம் மினசாரத்கதப் ்பயன-
்படுத்துைகத ஒவபைாருைரும் உறுதிப்்படுத்திக 
பகாளள கைண்டும். 

அநாைசியமான முக்றயில் ்பயன்படுத்தப்்ப-
டும் மினகுமிழ்கள, காற்றாடிகள உளளிட்ட மின 
்பாைகனப் ப்பாருட்களின ்பாகைகனகயத் 
தவிரத்துக பகாளைதில் கைனம் கைண்டும். 
்பகல் கைகளயில் அத்தியாைசியத் கதகைக-
ளுககு மாத்திரம் மினசாரத்கதப் ்பாவிப்்பதிலும் 
கைனம் பசலுத்தத் தை்றக கூடாது. வீடுகள, அலு-
ைலகங்கள உளளிட்ட அகனத்து இடங்களிலும் 
கதகையின நிமித்தம் மின குமிழ்கள, காற்றாடி-
கள ்பயன்படுத்தப்்பட்ட பினனர கதகை நிக்றவுற -
்றதும் அகை உரிய கநர காலத்தில் அகனத்து 
விடப்்பட கைண்டும். 

இவைா்றான நடைடிககககளின ஊடாக மின-
சாரம் வீண் விரயமாைகதத் தவிரத்துக பகாளள 
முடியும். மின ்பாைகனக கட்டணத்கதயும் குக்றத்-
துக பகாளளலாம். அத்கதாடு ைரட்சிக காலநிகல 
தீவிரமகடயும் க்பாது மினசாரத்கதப் ப்பறறுக-
பகாளைதில் அதிக பநருககடிககு முகம் பகாடுக-
கவும் கநரிடாது. ஆககை மினசாரத்கத மிகவும் 
ப்பாறுப்புடனும் முனனைதானத்துடனும் ஒவபைா-
ருைரும் ்பயன்படுத்த கைண்டும். அது நாட்டுக-
கும் மககளுககும் அளிககும் ்பாரிய ்பங்களிப்்பாக 
அகமயும்.
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த்பால் ப்பட்டி இலககம் : 834
பதாகலக்பசி இலககம் : 2429429, 2429272, 2429279

ப்பகஸ : 2429270, 2429329, விளம்்பர முகாகமயாளர : 2429321
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மட்டக்களப்பில் முன்னேற்றப் பாதையில்
பயணிககும் வர்தை்க சினிமா ையாரிப்பு

தி்றனமிக்க நிதையானே இைஙத்கக்கா்க
CDB Advance Roof Solar திட்டம் அறிமு்கம்

சிட்டிசனஸ டிைலப்மனட் பிஸனஸ 
ஃபினானஸ பி.எல்.சி (CDB) சூழ-
லுககு நட்்பான ைலு நிதி ைழங்-

கல் பிரிவில் தனது புதிய நிகலக்ப்றான 
முதலீட்டுத் தீரைாக CDB Advance Roof 
Solar என்பகத அறிமுகம் பசயதுளளது. 
இந்த புதிய தீரவுடன, ைாடிகககயாளரக-
ளுககு தமது ைாழ்கககயில் நிகலக்ப்றான 
பசயற்பாடுககள பின்பறறுைகத அதிகரிக-
கும் இலககுடன, அதிகளவு நிகலக்ப்றான ைழி-
முக்றககு மாறுைதறகு ஊககுவிககும் தனது 
முயறசிககள CDB துரிதப்்படுத்தியுளளது. 

CDB Advance Roof Solar இனால் ைாடிக-
ககயாளரகளுககு இலகுைாக மதிநுட்்பமான, 
சுயநிகலக்ப்றான ைலு மூலத்துககு மாறிக 
பகாளைதறகான ைாயப்பு ைழங்கப்்படுைதுடன, 
கமலதிக ைருமானத்துடன, எவவிதமான மின-
சாரக கட்டணங்ககளயும் பசலுத்த கைண்டிய 
கதகையும் இல்லாமல் பசயயப்்படும். நவீன 
சூரிய மினசகதி பதாழில்நுட்்பம் மறறும் விற்ப-
கனககு பினனரான ்பராமரிப்புடன, ்பரிபூரண 
நிதியளிப்பு ைசதிகய CDB இடமிருந்து ப்பறறுக 
பகாளைதனூடாக ைாடிகககயாளரகள ்பரிபூ-
ரண தீரகைப் ப்பறுைதுடன, ைருமானத்கத 
கண்காணிப்்பதறகான விகசட கட்டகமப்க்ப 
அணுகும் ைசதிகயயும் ப்பறுைாரகள. 

கமலும், CDB Advance Roof Solar இனால் 
அதிகளவு மதிநுட்்பமான மறறும் சுயதனனி-
க்றைான ைாழ்ககக முக்ற ஊககுவிககப்-
்படுகின்றது. எளிகமயான ப்பாருத்துகக 
பசயனமுக்றயுடன, உங்கள வீட்டு ைாயிலில் 
மாறறியகமத்துக பகாளளக கூடிய கசகைகய 
ப்பறறுக பகாடுப்்பது இலககாக அகமந்துள-
ளது. விகசடமாக CDB Advance Roof Solar 
ைாடிகககயாளரகளுககாக ைடிைகமககப்-
்பட்ட பசௌகரியமான நிதி ைழங்கல் தீரகைப் 
ப்பறறுக பகாளைது பதாடர்பான பசயன-
முக்றகய விளககமளிப்்பதறகு CDB இன 

முக்றயாக ்பயிறசிககளப் ப்பற்ற 
அணி அங்கத்தைரகள தயாராக உள-
ளனர.

இந்தத் திட்டம் பதாடர்பாக CDB 
இன பிரதம நிதி அதிகாரி தமித் பதன-
னககான கருத்துத் பதரிவிகககயில், 
“எமது நிகலக்ப்றான நிகழ்ச்சி நிரலில் 
சமூக மறறும் சூழல்சார அம்சங்-
கள அடங்கியுளளன. ரூ. 100 பில். 
பசாத்துகககளக பகாண்ட நிறுைனம் 
என்பதிலிருந்து, ட்ரில்லியனின கால் 
்பங்கு பசாத்துகககளப் ்பகடத்த நிறு-
ைனமாக மாறும் ்பயணத்தில், குக்றந்-
தளவு கா்பன பைளியீட்கட பகாண்டி-
ருப்்பதறகும் எமது கா்பன நடுநிகல 
பகாளகககய தகக கைத்துக பகாள-
ைதிலும் எம்கம அரப்்பணித்துள-
களாம். சமூகத்தில் அதிகளவு தாககத்கத ஏற்ப-
டுத்தும் நிறுைனமாகத் திகழ்ைதனூடாக, நிதிசார 
உளளடககத்கத உறுதி பசயது, சூழலுககு 
நட்்பான ப்பாருளாதாரத்துககு நாம் பதாடரந்-
தம் ்பங்களிப்பு ைழங்குகைாம்” என்றார. 

7ஆைது ஐககிய நாடுகள நிகலக்ப்றான 
அபிவிருத்தி இலககான 'தூய ைலு' என்பகத 
எயதுைதறகு உதவும் ைககயில் நிறுைனத்-
தின முயறசிகள அகமந்துளளன. 2030 
ஆம் ஆண்டளவில் நாட்டின ைலுவில் 70 சத-
வீதமானகை புதுப்பிககத்தகக ைலு மூலங்-
களிலிருந்து உற்பத்தி பசயயப்்படுைதறகான 

அரப்்பணிப்பில் CDB தனகன ஈடு்படுத்தி-
யுளளதுடன, CDB Roof Solar இனால் இந்த 
இலககு எயதப்்படுைதறகு ்பங்களிப்பு ைழங்-
கப்்படும். இந்தத் திட்டத்தினூடாக தமது கூகரக-
ளில் சூரிய மின உற்பத்திக கட்டகமப்புககளப் 
ப்பாருந்தியுளள தனிந்பரகள மறறும் வியா்பா-
ரங்களுககு, கமலதிகமாக பி்றப்பிககும் மினசா-
ரத்கத பிரதான மினைழங்கல் கட்டகமப்புககு 
விற்பகன பசயயும் ைாயப்பு ைழங்கப்்படும். 
2025 ஆம் ஆண்டளவில் 1000 Mw சூரிய 
ைலுப் பி்றப்்பாகககல எயதுைதறகு இந்தத் 
திட்டம் எதிர்பாரத்துளளது.

CDB Advance Roof Solar என்பது 
தி்றனமிகக நிகலயான ஓர இலங்-
கககய ைலுவூட்டுைதில் கைனம் 
பசலுத்தும் நிகலக்ப்றான நிதிய-
ளிப்க்ப முனபனடுத்துச் பசல்லும் 
CDB இன உயரந்த நடைடிகககயாக 
அகமந்துளளது. நிகலக்ப்றான ைலு 
உற்பத்தி மறறும் சூழலுககு நட்்பான 
க்பாககுைரத்து தீரவுகளுககு இது ஆத-
ரைளிககின்றது. CDB Advance Roof 
Solar ்பறறிய கமலதிக தகைல்ககள 
அறிந்து பகாளைதறகு www.cdb.lk 
எனும் இகணயத்தளத்கதப் ்பாரகக-
வும்.

ப்பாதுப்்பட்டியலிடப்்பட்ட கூட்-
டாண்கம முனகனாடி நிறுைனமாக 
சிட்டிசனஸ டிைலப்மனட் பிஸனஸ 

ஃபினானஸ பிஎல்சி (CDB) திகழ்ைதுடன, 
இலங்ககயில் இயங்கும் சி்றந்த ைங்கிசாரா 
நிதிச்கசகைககள ைழங்கும் ஐந்து மாப்பரும் 
நிறுைனங்களில் ஒன்றாகத் திகழ்கின்றது. 
நாடளாவிய ரீதியில் பிரசனனத்கதக பகாண்-
டுளளதுடன, நிதிக பகாடுககல் ைாங்கல்கள 
கமறபகாளளப்்படும் முக்றயில் புரட்சிகரமான 
மாற்றத்கத ஏற்படுத்தும், நவீன பதாழில்-
நுட்்ப ைசதிககளக பகாண்டு இயங்குகின்றது. 
கமலதிக தகைல்களுககு  www.cdb.lk எனும் 
இகணயத்தளத்கதப் ்பாரககுமாறு ககட்கப்்பட்-
டுளளது.

வ்டம்ததிய மா்காண்ததில் மடபாண்ட  
தைாழிலுககு அரசாங்கம் ஊககுவிப்பு

மின்சாரத்தை ப�சாறுப்புடன 
�யன�டுததை வேண்டிய கசாலம்

ஆய்ந்தறி்நது செயது முடிக்கும் ஆற்றல் உள்ள-
வர்கள்ள அல்்லாமல் வவச்றலாருவளைச் சி்ற்ந்தவர 
எனக் ்கருதி ஒரு செயலில் ஈ.டுபடுத்தக் கூடலாது.

அறிந்தாறறிச் பசயகிற்பாறகு அல்லால் விகனதான
சி்றந்தாபனனறு ஏைற்பாற ்றனறு

உதயகாந்த் உதயகுமார...?
(கலலடி குறூப் நிரு�ர்)

மதார தம்பி ஆரிப்...?
(அநுரசாதைபுரம் வேற்கு தினகரன நிரு�ர்)
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ைட்டக்்களபபு_ -திருைமை பி்ரதான வீதியில் 
பிள்மளயா்ரடி ஊ்டா்க வீதியினில் ெயணிக்கும் 
பொது விஸவரூெ ஆஞ்சபேயர் ஆையதமத 
தரிசிக்்க முடியும். அபத பொை ்கள்ளியங்காடு 
ஆதிஆஞ்சபேயர் ஆையமும் ைட்டக்்களபபில் பி்ர-
ெல்யம் வாய்நதது. இ்ரண்டு ஆையங்கமளயும் 
புனருததா்ரணம் ப்சயவதற்கு மூை்கா்ரணைா்க 
இரு்நதவர் அை்ரர் இ்ரா்சதும்ர ்சண்மு்க்ராஜா. 
அ்நத ஆையங்களின் நிர்வா்கததில் பி்ரதானைா-
னவரும் அவ்ராவார். 

யாழபொணதமதப பிறபபி்டைா்கக் ப்காண்-
்டவர் அவர். ைட்டக்்களபபில் ைணமுடிதது 
அஙப்கபய நி்ர்நத்ரைா்க பெரும் பு்கழு்டன் வாழ்ந-
தவர். அவருக்கு ஐ்நது பிள்மள்கள் உள்ளனர்.  

ைட்டக்்களபபு ெயனியர் வீதி ஆஞ்சபேயர் 
ஹாடபவயார் ைற்றும் ஆஞ்சபேயர் குறூப ஒவ் 
ப்காம்ெனி ஆகியவற்றின் உரிமையாள்ரான 
அவர் ைட்டக்்களபபு ைாைாங்கம் ஸ்ரீ விக்கிபனஸ-
வ்ரர் திருதபதாண்்டர் ்சமெயின் தமைவ்ரா்க 
விரு்நது ஆன்மீ்க ்கமை்கைா்சா்ர பைம்ொடடிற்கு 
ெணியாற்றியவர்.

்கள்ளியங்காடடில் ஆஞ்சபேயர் ஆம்டத-
பதாழிற்்சாமைமய நிறுவி வறுமைக்ப்காடடின் 
கீழ உள்ள யுவதி்களுக்கு பதாழில்வாயபபிமன 
வழஙகி அவர்்களின் வாழவாதா்ரததிற்கு வழி-
்காடடினார். அ்ர்ச ஒபெ்நதக்்கா்ர்ரா்கவிரு்நது கிழக்-
குப ெல்்கமைக்்கழ்கம், ைட்டக்்களபபு பொதனா 
மவததிய்சாமை உள்ளிட்ட ெல்பவறு ொரிய ்கட-

்ட்டங்கமள அமைதது சிற்நத 
ஒபெ்நதக்்கா்ரருக்்கான விரு-
து்கமளப பெற்றவர். ைட்டக்்க-
ளபபு அ்ர்சடி சுற்றுவட்டததில் 
ைணிக்கூடடுக் ப்காபு்ரதமத 
அமைதது அைங்கரிதது அவ்-
வி்டததிற்கு பெருமை ப்சர்த-
தார்.

ஏமழ ைக்்களின்  துயர்-
தும்டக்்க அன்பு, ்கருமண, 
ஆற்றல் என ெை ெண்பு-
்கமளக் ப்காண்டு ்க்ட்நத 
ஆண்டு ப்காவிற்-19  
பதாற்றின் ்கா்ரணைா்க ோடு 
மு்டக்்கபெட்ட ்காை்கட்டததில் மி்கவும் பின்தஙகிய  
கி்ராை ைக்்களுக்கு ெை இைட்சம் ரூொ ப்சைவில் 
அததியாவசிய உணவுபபொதி்கமள வழஙகி 
மவததார். ஏமழ்களின் துயர் தும்டதது ்சமூ்கப 

ெணியினால் பைன்மை 
பெற்றார்.

கிழக்கிபை பைக் ஹவுஸ 
நிறுவனததின் தின்க்ரன் ெத-
திரிம்கயின் விற்ெமனமய 
அதி்கரிக்கும் போக்கில் ்க்ட்நத 
15.02.2017 அன்று ைட-
்டக்்களபபு ே்க்ர ைண்்டெத-
தில் ேம்டபெற்ற 'பதன்கச் 
சுற்றுைா' ப்காண்்டாட்டததிற்கு 
எைக்கு உதவியவர்்களுள் 
அை்ரர் ்சண்மு்க்ராஜாமவயும் 
முக்கியைா்கக் குறிபபி்டைாம்.

்கடின உமழபபின் மூைம் 
கிழக்கிபை தனது த்நமத இ்ரா்சதும்ரயின் 
வழியில் பதாழிமைப பின்ெற்றி உச்்சம் பதாட-
்டவர். அதற்கு அவர் தனது இமறெக்திமய-
யும் ைற்றும் முயற்சிமயயும் மூைாதா்ரைா்கக் 

ப்காண்டிரு்நதார். ைட்டக்்களபபு ைாவட்டததில் 
சிற்நத பதாழில்  வழஙகுன்ரா்க அவர் விளஙகி-
னார். சிறுவர்்கள் ைற்றும் பெற்பறார் ைனஅழுத-
தம், ்கவமை, ைனச்ப்சார்வினால் ொதிக்்கபெடும் 
பொது அவற்மற பொக்குவதற்்கா்க ்கள்ளியங-
்காடடில் ேவீன பதாழில்நுடெதது்டனான 'சிறுவர் 
உை்கம்' எனும் விமளயாடடு வளா்கம் ஒன்மற 
நிறுவி சிறுவர்்கமள ைகிழச்சிபெடுததினார்.

அன்னாரின் இறுதிக் கிரிமய்கள் பேற்று 
வியாழக்கிழமை (17) அன்னாரின் இல்ைததில் 
ேம்டபெற்று ைாமை 4.00 ைணிக்கு ்கள்ளியங-
்காடு இ்நது ையானததில் பூதவு்டல் த்கனம் ப்சய-
யபெட்டது.

இதற்கு அவர் பிரிததானியாவில் ்கல்வி ்கற்கும் 
பொது தஙகி இரு்நத பி்ரபத்சம் பெரிதும் உத-
வியது. அஙகுதான் பிரிததானியாவில் அன்று 
பவளியான சிை முக்கிய ெததிரிம்க்களின் அலுவ-
ை்கங்கள் அமை்நதிரு்நதன. அதனால் அபெததி-
ரிம்க்களின் அலுவை்கங்களுக்கு பேரில் ப்சன்று 
அவற்றின் ப்சயற்ொடு்கள் ைற்றும் ஒழுங்கமைப-
புக்்கமள இவரும் அறி்நது ப்காண்்டார்.   

இவ்வாறு ்கல்விமய நிமறவு ப்சயது ப்காண்டு 
1912 இல் ோடு திரும்பிய டி.ஆர் விபஜவர்தன 
அவர்்கள், ப்காழும்பு புதுக்்கம்ட உச்்சநீதிைன்றத-
தில் வழக்்கறிஞ்ரா்க ்சததியப பி்ரைாணம் ப்சயது 
்சட்டதபதாழிமை ஆ்ரம்பிததார்.   

ஆனால் 1505 முதல் ஐப்ராபபியரின் ்காை-
னிததுவததிற்கு உள்ளாகியுள்ள ோடும் ைக்்க-
ளும் அனுெவதது வரும் துன்ெங்களும் ்கஷ்டங-
்களும் அவ்ரது உள்ளதமத உறுததபவ ப்சயதன. 
அதனால் சுத்நதி்ரம் பதா்டர்பிைான விழிபபு-
ணர்மவ ஆழ அ்கைைா்கவும் ெ்ர்நத அடிபெம்ட-
யிலும் முன்பனடுபெது குறிதது சி்நதிக்்கைானார் 
டி.ஆர். விபஜவர்தன. இதற்கு அச்சு ஊ்ட்கததுமற 
சிற்நத ஆயுதபைன ேம்பினார் அவர்.   

இ்நோடடின் ெததிரிம்கததுமற வ்ரைாறு ஆ்ரம்-
ெைாகி ஒரு நூற்றாண்டு ்காைம் ்க்ட்நதிரு்நதும் 
கூ்ட ெை பவற்றி்டங்கள் நிவர்ததிக்்கபெ்டாது 

நீடிதத வண்ணபை இரு்நது வ்நதன. அதாவது 
1802 இல், 'த ்கவர்பைண்ட ்கப்சட' (அ்ர்ச வர்த-
தைானி) என்ற ஆஙகிை வா்ர பவளியீடடு்டன் 
இ்நோடடின் அச்சு ஊ்ட்கத துமற வ்ரைாறு ஆ்ரம்-
ெைானது. அ்ர்ச அறிவிததல்்கள் ைற்றும் விளம்-
ெ்ரங்கமளக் ப்காண்்டதா்க பிரிததானியாவின் 
இைஙம்கக்்கான ஆளுனர் நிர்வா்கததினால் இவ்-
வர்ததைானி பவளியாகியது.  

அபதபே்ரம் 1833 இல் ப்கால்புறூக் - 
்கைரூன் ஆமணக்குழுவினால் பவளியி்டபெட்ட 
சிொர்சு்களில் ்காணபெட்ட குமறொடு்கமளச் 
சுடடிக்்காடடித தம் அதிருபதிமய பவளிபெடுத-
தும் போக்கில் ப்காழும்பு வாழ ஆஙகிை வர்த-
த்கர் குழுவினர் 1834 இல் 'Observer and 
commercial advetiser' எனும் பெயரில் ெததிரி-
ம்கபயான்மற ஆ்ரம்பிததனர். அதுபவ இைங-
ம்கயில் பவளியான முதைாவது சுத்நதி்ரப ெத-
திரிம்கயாகும். இதன் முதைாவது ஆசிரிய்ரா்க 
பஜார்ச் வின்்டர் ்க்டமையாற்றினார்.   

இபதபவமள 1836 இல், 'த ப்காழும்பு 
பஜர்னல்' என்ற பெயரில் ஆஙகிைப ெததிரிம்க-
பயான்று பத்சாதிெதி ப்சர் ப்ராெர்ட வில்ைட ப்காட-
்டலின் நிர்வா்கததில் அ்ர்ச அச்்ச்கததின் மூைம் 
பவளியி்டபெட்டது. அதன் ஆசிரிய்ரா்க பஜார்ச் லீ 
ெணியாற்றினார். 'ஒபப்சவர்' ெததிரிம்க மூைம் 

்காைனிததுவ அ்ரசுக்கு எதி்ரா்க பவளியி்டப-
ெட்ட அதிருபதிக்கு எதிர்க்கு்ரைா்க இபெததிரிம்க 
அமை்நதிரு்நதது. ஆனாலும் சிறிது ்காைத-
தில் இபெததிரிம்க நின்று பொனது. அதமனத 
பதா்டர்்நது பத்சாதிெதி நிர்வா்கததின் அனு்ச்ர-
மணயு்டன் 'சிபைான் க்ப்கா்ரனிக்்கல்' என்ற 
பெயரில் 1837 இல் ஆஙகிை வா்ர இதழ பவளி-
வ்ரத பதா்டஙகியது. ஆனால் இபெததிரிம்கயும் 
1838 இல் நின்று பொனது.  

இமவ இவ்வாறிருக்்க, அபைரிக்்க மிஷனரியி-
னர் யாழபொணம் ைானிபொயிலிரு்நது 'உதய 
தா்ரம்க' என்ற பெயரில் தமிழ பைாழியில் 
1841 ஜனவரியில் ெததிரிம்கபயான்மற பவளி-
யிட்டனர். இது ்சையப பி்ர்சா்ரதமத போக்்கா்கக் 
ப்காண்்ட ெததிரிம்கயா்க இரு்நத பொதிலும் 
தமிழ பைாழியில் பவளியான முதைாவது ெத-
திரிம்கயாகும். அதபதாடு இபெததிரிம்கயு்டன் 
ப்சர்தது 'பைார்னிங ஸ்டார்' என்ற ஆஙகிைப 
ெததிரிம்கயும் இவர்்களால் யாழபொணததில் 
இரு்நது பவளியி்டபெட்டது.   

பைலும் இ்நோடடின் முைாவது சிங்கள பைாழி 
ப்சயதிப ெததிரிம்க 1860 இல் 'ைங்காபைா்க' 
என்ற பெயரில் பவளியானது. ப்ராபெர்ட நியூட-
்டன் 'ைங்கா ்கார்டியன்' என்ற ஆஙகிை ்சஞசி-
ம்கமய 1864 இல் ப்காழும்பிலிரு்நது பவளி-
யிட்டார். அறிஞர் எம்.சி சிததி பைபமெ 'முஸலிம் 
பே்சன்' என்ற பெயரில் முற்றிலும் தமிழபைாழி-
யில் 1883 இல் ெததிரிம்கபயான்மற பவளி-
யி்டத பதா்டஙகினார். இதுபவ இைஙம்க முஸ-
லிம்்களின் தமிழபைாழி ெததிரிம்க வ்ரைாற்றின் 
ஆ்ரம்ெைா்க அமை்நதிருக்கின்றது. 

இவற்மற வி்டவும் பவறு ெை பெயர்்களிலும் 
சிங்களம், தமிழ, ஆஙகிைம் ஆகிய பைாழி்களி-
லும் ெததிரிம்க்கள், ்சஞசிம்க்கள் பவளியாகின. 
அவற்றில் பெரும்ொைானமவ தனிேெர்்களா-
லும் ஒரு சிை ெததிரிம்க்கள் நிறுவனங்களாலும் 
பவளியி்டபெட்டன. ஆனாலும் பெரும்ொைான 
ெததிரிம்க்கள் நிதிபேருக்்கடி்கள் ்கா்ரணைா்க 
நீடிதது நிமைக்்க முடியாத நிமைக்கு உள்ளா-
கின. சிை ெததிரிம்க்கள் பொருளாதா்ர பேருக்்க-
டி்களுக்கு மு்கம் ப்காடுதத வண்ணம் பவளிவ்ந-
தன.  

இ்நோடடில் அச்சு ஊ்ட்கததின் வ்ரைாறு 1802 
இல் ஆ்ரம்ெைாகி 1910 ்கள் வம்ரயில் ஒரு நூற்-
றாண்டு ்காைம் ்க்ட்நதிரு்நதும் கூ்ட, இ்நோடடு ெத-
திரிம்கத துமறயில் ெை குமறொடு்கள் நீடிதது 
வ்நதன. குறிபொ்க 1910 வம்ரயும் இ்நோடடில் 

பவளியான ெததிரிம்க்களும் ்சஞசிம்க்களும் 
அச்சு ஊ்ட்கபைான்று ப்காண்டிருக்்க பவண்டிய 
ெை ெண்பு்கமளக் ப்காண்டிருக்்கவில்மை. அவற்-
றில் ஒழுங்கமைபபு, ்கட்டமைபபு ைற்றும் வடிவ-
மைபபு என்ெமவ குறிபபி்டததக்்கமவயாகும். 

இவ்வாறான சூழலில்தான் டி.ஆர் விபஜவர்தன 
தின்சரி ெததிரிம்க பவளியீடடுத துமறயில் பி்ர-
பவசிக்்கைானார். அது முதைாம் உை்கப பொர் 
்காைைா்கவும் இரு்நதது. இ்நத நிமையில் எச்.
எஸ பெப்ர்ரா என்ெவ்ரால் 1909 இல் ஆ்ரம்-
பிக்்கபெடடு சிை வரு்டங்களுக்குள்பளபய ்கடும் 
பொருளாதா்ர பேருக்்கடிக்கு மு்கம் ப்காடுததி-
ரு்நத 'தினமின' என்ற சிங்கள பைாழிப ெததி-
ரிம்க ம்கவி்டபெடும் நிமையில் ்காணபெட்டது. 
அபெததிரிம்கமய வாஙகிய டி.ஆர். விபஜவர்ன, 
அதமன பைருகூடடி புதிய பதாற்றததில் 1914 
முதல் பவளியி்டைானார். இபெததிரிம்கயின் 
ஊ்டா்க ஒரு தின்சரி ெததிரிம்க ப்காண்டிருக்்க 
பவண்டிய ெண்பு்கள் என்ெவற்மற அவர் இைங-
ம்கக்கு அறிமு்கபெடுததினார். இதன் ஊ்டா்க ெத-
திரிம்கத துமற ப்காண்டிருக்்க பவண்டிய ்கட்ட-
மைபபு, ஒழுங்கமைபபு ைற்றும் வடிவமைபமெ 
இைஙம்க அச்சு ஊ்ட்கததுமறக்கு அறிமு்கபெடுத-
திய முதைாம் ேெர் என்ற பெருமைமய டி.ஆர். 
விபஜவர்ன பெற்றுக் ப்காண்டுள்ளார். இவ்ரது 
நிர்வா்கததின் கீழ பவளிவ்ர ஆ்ரம்ெைான தின-
மினவுக்கு ைக்்கள் ைததியில் ேல்ை வ்ரபவற்பும் 
ஆத்ரவும் கிம்டக்்கப பெற்றன.   

இக்்காைப ெகுதியில் 'சிபைானிஸ' என்ற 
ஆஙகிை பைாழிப ெததிரிம்கயும் ்கடும் பொரு-
ளாதா்ர பேருக்்கடிக்கு மு்கம் ப்காடுததுக் 
ப்காண்டிரு்நதது. இது ்சட்ட நிருெண ்சமெயின் 
்கற்றறி்நதவர்்கள் ஆ்சனததிற்கு பொடடியிட்ட 
ப்சர் பொன்னம்ெைம் இ்ராைோதனுக்கு ஆத்ரவு 
ேல்குவதற்்கா்க ப்காழும்பு சிப்ரஷ்ட ்சட்டதத-
்ரணி பஹக்்டர் ஜயவர்தன, அவ்ரது ்சப்காத்ரர் 
ப்கர்ணல் ரி.ஜி. ஜயவர்தன, ்சட்டதத்ரணி பி்ரன்-
ஸிஸ டி சில்வா, ப்டாக்்டர் ஈ.வி. ்ரதனம் உள்ளிட-
ப்டா்ரால் 1908 இல் ஆ்ரம்பிக்்கபெடடு ே்டததப-
ெடடு வ்நத ெததிரிம்கயாகும். இபெததிரிம்கயின் 
உரிைதமத 16 ஆயி்ரம் ரூொவுக்கு வாஙகிய 
டி.ஆர் விபஜவர்தன அதமன 'ப்டயலி நியூஸ' 
என்ற பெயரில் ஆஙகிை பைாழிப ெததிரிம்கயா்க 
1918 முதல் புதிய பதாற்றததில் பவளியி்டத 
பதா்டஙகினார். இபெததிரிம்கக்கும் ைக்்கள் ேல்ை 
ஆத்ரமவ வழஙகினர்.   

இைஙம்கயின் சுத்நதி்ரப பொ்ராட்டதமத அர்த-

தபூர்வபெடுததி புதிய உதபவ்கதமத அளிக்-
கும் வம்கயில் ைக்்கள் ைததியில் இவ்ரது 
ெததிரிம்க்கள் விழிபபுணர்மவ ஏற்ெடுததிக் 
ப்காண்டிரு்நதன. இதன் ஊ்டா்க இ்நோடடு 
ைக்்களின் சுத்நதி்ரத தா்கதமதயும் எதிர்ொர்ப-
மெயும் உள்ோடடு ைக்்களுக்கு ைாததி்ரைல்ைா-
ைல் ஆஙகிபையருக்கும் கூ்ட ஏ்க பே்ர ்காைத-
தில் அவ்ரால் ப்காண்டு ப்சல்ை முடி்நதது.   

இ்நத நிமையில் அச்சு ஊ்ட்கத துமறயில் 
அொ்ர ேம்பிக்ம்க ப்காண்்ட டி.ஆர். விபஜவர்-
தன, 1919 இல் பைக் ஹவுஸ நிறுவனதமத 
உருவாக்கினார். இபதபவமள 1834 முதல் 
இ்நோடடில் பவளிவ்நது ப்காண்டிரு்நத ெத-
திரிம்கயான ஒபப்சவரும் 1920 ்களாகும் 
பொது ம்கவி்டபெடும் நிமைமய அம்ட்நதி-
ரு்நதது. அதனால் அபெததிரிம்கயின் உரிைத-
மதயும் வாஙகிய டி.ஆர் விபஜவர்தன, 1923 
முதல் 'ஒபப்சவர்' என்ற பெயரில் ஆஙகிை 
பைாழிப ெததிரிம்கயா்க பவளியி்டைானார்.   

இவ்வாறான சூழலில் 'அப்சாசிபயட்டட 
நியூஸ பெெர்ஸ ஒப சிபைான் லிமிட்டட (ஏ.என்.
சி.எல்)' என்ற நிறுவனதமத1926 இல் ஸதா-
பிததார் டி.ஆர். விபஜவர்தன. இதன் ஊ்டா்க 
இ்நோடடில் தின்சரிப ெததிரிம்க்கமள பவளியி-
டுவதற்்கா்க தனியான நிறுவனதமத நிறுவிய 
முதைாவது ேெர் என்ற பெருமைமயயும் இவர் 
பெற்றுக் ப்காண்டுள்ளார். அதபதாடு இ்நோட-
டின் ெததிரிம்க பவளியீடடுத துமறயில் ஆசிரிய 
பீ்டம், அச்சுப பிரிவு, விளம்ெ்ரப பிரிவு, விநிபயா-
்கப பிரிவு என்ெவற்மற ஒப்ர நிறுவனததின் கீழ 
அறிமு்கபெடுததிய முதல் ேெரும் இவப்ரயாவார். 
1930 இல் 'சிலுமின' என்ற சிங்கள பைாழிப 
ெததிரிம்கமயயும் இவர் ஆ்ரம்பிததார்.   

இ்நநிமையில் இ்நோடடின் தமிழ பெசும் ைக்-
்களுக்்கா்க 'தின்க்ரன்' என்ற பெயரில் 1932 
இல் தமிழபைாழிப ெததிரிம்கமயயும் ஆ்ரம்பித-
தார். இதன் ஊ்டா்க இைஙம்கயின் தமிழ பெசும் 
ைக்்களுக்்கா்க தமிழபைாழிப ெததிரிம்கமய 
தனியான ஆசிரிய பீ்டதமதக் ப்காண்டு ஆ்ரம்-
பிதத முதைாவது பெரும்ொன்மை இனததவர் 
என்ற பெருமைமயயும் இவர் பெற்றுக் ப்காண்-
டுள்ளார். அதபதாடு இைஙம்கயில் சிங்களம், 
தமிழ, சிங்களம் ஆகிய மூன்று பைாழி்களிலும் 
ஒப்ர இ்டததிலிரு்நது ெததிரிம்க்கமள பவளியி-
டும் ொ்ரம்ெரியதமதத பதா்டக்கி மவதத பெரு-
மையும் இவருக்குரியபத.   

இவ்வாறு இ்நோடடு தின்சரிப ெததிரிம்கத 
துமறயில் அ்கைக்்கால் ெதிதது அதன் ைறுை-
ைர்ச்சிக்கும் புதபதழுச்சிக்கும் விததிட்ட டி.ஆர். 
விபஜவர்ன, இததுமறமய தனியான ஒரு 
ம்கதபதாழில் துமறயா்கவும் பைம்ெடுததினார். 
இைஙம்கயின் தின்சரிப ெததிரிம்க பவளியீட-
டுத துமறயில் இவ்ரது பி்ரபவ்சம் இ்நோடடு 
அச்சு ஊ்ட்கத துமறயின் ெயணபொமதமய 
ைாற்றியமைததது. ெததிரிம்க்களின் தாயவீ்டா்க 
விளஙகும் பைக் ஹவுஸ 
நிறுவனதமத ஸதாபிதத 
இவர், இ்நோடடு அச்சு 
ஊ்ட்கததுமறயின் மைல்-
்கல்ைா்கவும் ஒளிவிளக்-
்காவும் திருபபு முமனயா-
்கவும் விளஙகுகின்றார் 
என்றால் அது மிம்கயா-
்காது.

ஆன்மி்க, ்சமூ்கப்சமவ  ைற்றும் 
வர்தத்கம் எனப ெல்ெரிைாணங-
்களில் மிளிர்்நத, 'ஆஞ்சபேயர்' 

என எல்பைா்ராலும் அமழக்்கபெடடு வ்நத 
ைட்டக்்களபபு ெயனியர் வீதிமயச் ப்சர்்நத 
பி்ரெை வர்தத்கப பி்ரமு்கரும், ்சமூ்கப்சவ்க-
ருைான இ்ரா்சதும்ர ்சண்மு்க்ராஜா ்க்ட்நத 
15 ஆம் தி்கதி ்காைைானார். அவர் ்க்ட்நத 
சிை ைாதங்களா்க சிறுநீ்ர்க போயினால் 
ொதிக்்கபெடடிரு்நதார். ப்காழும்பு தனியார் 
ைருததுவைமனயில் சிறுநீ்ர்க ைாற்றுச் 
சிகிச்ம்ச பைற்ப்காண்டு சிகிச்ம்ச பெற்று 
வ்நத நிமையில் அவர் சிகிச்ம்ச ெைனின்றி 
தனது 70 ஆவது வயதில் ்க்ட்நத ப்சவ்-
வாயக்கிழமை (15) ்காைைானார்.

இைஙம்க பிரிததானிய ்காைனிததுவததிற்கு உள்ளாகி இரு்நத ்காைப ெகுதியில்
பிற்நதவர்்களில் அை்ரர் டி.ஆர்.விபஜவர்தனவும் ஒருவ்ராவார். 1886
பெப்ரவரி 23 ஆம் தி்கதி பிற்நத இவர், தைது ஆ்ரம்ெக் ்கல்விமய

மு்கததுவா்ரம் ப்சன் பதாைஸ விததியாையததில் பெற்றுக் ப்காண்்டார். அதமனத
பதா்டர்்நது பிரிததானியா ப்சன்று ப்கம்பிரிடஜ் ெல்்கமைக்்கழ்கததில் இமண்நது
்சட்டத துமறயில் உயர்்கல்வி ்கற்று ெட்டம் பெற்றார். அதபதாடு ெததிரிம்கத துமற
ைற்றும் அதன் மு்காமைததுவம் குறிததும் அவர் ்கற்றுக் ப்காள்ளத தவறவில்மை.

இலங்கை மககைளுகெகைன தனித்துவமான
பத்திரி்கை கைலாசாரத்்த கைட்டிெெழுப்பிெ
பிதாமகைன் அமரர் டி.ஆர். விஜேவர்தன

ஆன்மிகை, சமூகைப் பணிகைளால் மககைள் உள்ளத்தில் 
இடம்பிடித்த வர்த்தகைப் பிரமுகைர் 'ஆஞசஜேெர்'

ெபப்ரவரி 23 ஆம்
திகைதி 136 ஆவது
பிறநத தினம்

சிஙகைளம், தமிழ், ஆஙகிலம் ஆகிெ மூன்று
ெமாழிகைளிலும் தனித்தனிொன பத்திரி்கைகை்ள
ஆரம்பித்து இலங்கை மககைள் மத்தியில்
ஜதசாபிமானத்்த கைட்டிெெழுப்பிெ ெபருநத்கை

பத்திரி்கைத்து்றயின் தாய்வீடான ஜலக்ஹவுஸ்
நிறுவனத்்த ஜதாற்றுவித்ததன் மூலம் 
இலங்கை பத்திரி்கைத் து்றயின் கைலஙகை்ர 
விளககைாகை என்றும் ஜபாற்றப்படும் ஊடகை வழிகைாட்டி

ைர்லின் ைரிக்்கார்...?

சிவம் ொக்கியோதன்...?
ைாே்க்ர்சமெ உறுபபினர்

ைட்டக்்களபபு.
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ஜனாதிெதி தமைமையில்... (03ஆம் பக்கம் பாரக்க)

விஹாரைககுப் பபற்றுகப்காள்ளல் 
மற்றும் பபைஹைாவுககு வருர்க தநத 
யாரைப்பா்கன்கள மூவருக்காை ரைக-
கிள்கர்ளப் பரிைளிததல் பபான்ற நி்கழ்-
வு்கள, ஜைாதிபதி தரைரமயில் நரை-

பபற்்றை.   மஹாைங்கததிைர, மக்கள 
பிைதிநிதி்கள, அைைஅதி்காரி்கள, விஹா-
ரையின பரிபாைைைரப உறுப்பிைர்கள 
உளளிடை குழுவிைரும் இநநி்கழ்வு்க-
ளில் ்கைநதுப்காண்டிருநதைர.  

ைனுவில் மைபெழுத்திட்ார்... (03ஆம் பக்கம் பாரக்க)

நாை்ளாவிய ரீதியில் முனபைடுக்கப்-
படடு வருகி்றது.   

அநத வர்கயில் ப்காழும்பு மாவட-
ைததில் பபாதுமக்களிைம் ர்கபயழுத-
துப்பபற்றுக ப்காளளும் பையற்பாடு்கள 
ப்காழும்பு ப்காடரை ையில் நிரையத-
துககு முனபா்க இைம்பபற்றுள்ளது. 

அசைமயம் தமிழ் பதசியக கூடைரமப்-
பின பாைாளுமன்ற உறுப்பிைர இைாை-
மாணிக்கம் ைாணககியன ப்காழும்பு 
பபைாயர இல்ைததில் பபைாயர ்கரதி-
ைால் பமல்்கம் ைஞ்சித ஆண்ைர்க-
ரயச ைநதிதது அவைது ர்கபயழுதரத-
யும் பபற்றுகப்காண்டுள்ளார. (ஸ)  

தமிழை முதைமைச்சம்ர... (03ஆம் பக்கம் பாரக்க)

எதிரப்பு அைசியல் மூைம் எதரை-
யும் ைாதிக்க இயைாது. தீரவுத திடைபம 
எமககு அவசியம். அதனூைா்கபவ 
எமது மீைவர்களின பபாரு்ளாதாைதரத 
மீடபைடுக்க இயலும். தமிழ்நாடு முத-
ைரமசைர இதுவரை யாழ்ப்பாணத-
திற்கு வநததில்ரை. ஆைால் எமது 
்கைற்பதாழில் அரமசைர அரைததால் 
நிசையமா்க அவர இஙகு வருர்க தநது 

மீைவர பிைசைரைரய தீரப்பபதாடு 
யாழ். மாவடை முனபைற்்றததிற்கும் 
பங்களிக்க முடியும்.  

இநதிய தூதை்கம் ஊைா்க இநத 
நைவடிகர்கரய பமற்ப்காண்டு 
தீரவுத திடைம் ஒனறுககு வழிவகுக்க 
முடியும். அதற்கு எைது ஒததுரைப்பு 
நிசையமா்க இருககும் எை பமலும் 
அவர பதரிவிததிருநதார. 

ையிலிடடி துமைமுைத்தின்... (03ஆம் பக்கம் பாரக்க)

பருததிததுர்ற துர்றமு்கம், மனைார 
பபைரை துர்றமு்கம் மற்றும் யாழ்ப்-
பாணம் குருந்கர துர்றமு்கம் ஆகிய 
மூனறு துர்றமு்கங்கர்ளயும் அரமப்-
பது பதாைரபிலும் முயற்சி்கர்ள 
பமற்ப்காள்ளப்படடு வருகின்றை.   

்கைநத ்காைததில் பருததிததுர்ற 
துர்றமு்கததின அபிவிருததி பதாைர-
பில் ஏற்பாடு பையயப்படடு அதற்-
்காை முயற்சி்கள எடுக்கப்படடும் 
இருநதை. ஆைாலும் அம்முயற்சி 
ைரியா்க ர்கயா்ளப்பைாரமயால் தவ-
்றவிைப்படடிருநதது.    ஆைால் நாம் 
ஆடசி பபாறுப்ரப ஏற்்றபின அநத 
துர்றமு்கததின அபிவிருததி பதாைர-
பாை முயற்சிரய தீவிைமா்க முனபை-
டுதது வருகினப்றாம். அது விரைவில் 
ர்ககூடும் எைவும் நம்புகிப்றன.    
துர்றமு்கதரத ்கடடும்பபாது அப்பிை-
பதைததின ்கைற்ப்றாழில் அரமப்புக்க-
ளுைன ்கைநதுரையாடிபயஅரமப்பது 
வைரம. அபதபபானப்ற இஙகுள்ள 
்கைற்ப்றாழில் அரமப்பு்களுைன ்கைந-
துரையாடி முதைாவது ்கடைம் பமற்-
ப்காள்ளப்படைது. ஆைாலும் அதில் 
சிை குர்றபாடு்கள ்காணப்படுகின்றை. 
ஆைால் தற்பபாது எமது அைைாங்கத-
தால் அதன இைண்ைாம் ்கடை பணி்கள 
தற்பபாது முனபைடுக்கப்படடுள்ளது. 
இதனபபாது ்கைநத ்காைததில் விைப்-
படை அரைதது குர்றபாடு்களும் 

்கவைததில் ப்காள்ளப்படடு நவீைத-
துவததுைன கூடியதா்க நிரமாணிக்க 
நைவடிகர்க பமற்ப்காள்ளப்படும் 
எனபரத உறுதியா்கக கூறுகினப்றன.  

இபதபவர்ள எமது ்கைற்ப்றாழிைா-
்ளர்கள பைவர்கயாை பிைசசிரை்க-
ளுககு மு்கஙப்காடுதது வருகின்றைர. 
குறிப்பா்க ்கைநத ்காைததில் நாடடில் 
நரைபபற்்ற வனமுர்ற ்காைணமா்க 
பைமாை பபாரு்ளாதாை ்கஸைங்கர்ள 
எதிரப்காண்டுள்ளார்கள.    அதுமட-
டுமல்ைாது ்கைநத்காை தமிழ். தரை-
வர்கள எை கூ்றப்படைவர்க்ளால் 
கிரைதத ைநதரப்பங்கர்ள ைரியா்க 
பயனபடுததாது தவ்றவிடைப்படை-
தால் அதி்க துனபங்கர்ளயும் அவர்கள 
எதிரபநாககியுள்ளைர.    அநதவர்க-
யில் அவற்ர்ற தீரககுமு்கமா்கபவ 
எமது நி்கழ்்காை எதிர்காை பையற்பாடு-
்கள அரமயும்" எனறும் பதரிவிததார.   

பமலும் மயிலிடடி பிைபதைததில் 
தற்பபாது 60 ஏக்கர ்காணி நிைங்கள 
விடுவிக்கப்படடுள்ளதா்கவும், பமலும் 
சுமார 100 முதல் 125 ஏக்கர ்காணி்கர்ள 
்கடைம் ்கடைமா்க விடுவிக்கவும் 
நைவடிகர்க்கர்ள பமற்ப்காண்டு 
வருவதா்கவும் பதரிவிதததுைன, 
்கைற்ப்றாழிைா்ளர்கள எதிரப்காண்டு-
வரும் பிைசசிரை்களுககு நிைநதை தீரவு 
பபற்றுத தைப்படும் எைவும் அரமசைர 
ைக்ளஸ பதவாைநதா பதரிவிததார.   

எரிபொருள் விமைமெ...
பையற்பை இைமளிக்க முடியாது. அை-

ைாங்கம் எரிபபாருள விரைரய அதி்க-
ரிக்காவிடைால் பபற்ப்றாலியக கூடடுத-
தாபைம் மடடுமனறி பபற்ப்றாலியக 

கூடடுததாபைததிற்கு ்கைன வைஙகும் 
அைை வஙகிக ்கடைரமப்பும் பநருக்க-
டிரய எதிரபநாக்க பநரிடும் எை அவர 
பதரிவிததுள்ளார. அரைதது பபாரு-

்ளாதாை பநருக்கடி நிரைரம்கர்ளயும் 
இயல்பு நிரைககு ப்காண்டு வநது 
அதரைப் பாது்காக்க பவண்டுமாைால் 
அைைாங்கம் உைைடியா்க பமற்ப்காள்ள 

பவண்டிய பையற்பாடு எரிபபாருள 
விரை்கர்ள அதி்கரிக்க நைவடிகர்க 
எடுப்பபத எனறும் மததிய வஙகியின 
ஆளுநர பமலும் பதரிவிததுள்ளார.(ஸ)

பவளிநாடு ப்சல்்வாருக்கு...
பவளிநாடு்களுககு பவரைவாயப்-

பு்கள உடபை பல்பவறு ்காைணங்க-
ளுக்கா்க பைல்பவர்களுககு அநதநத 
நாடு்களுககு பதரவப்படும் வர்கயில் 
விரும்பிைால் நான்காவது ப்காபைாைா 
ரவைஸ தடுப்பூசிரய பபற்றுக 
ப்காடுக்க முடியும் எனறும் அவர பதரி-

விததுள்ளார.   ைம்பநதப்படைவர்கள 
பவண்டுப்காள விடுததால் அது பதாைர-
பில் உரிய நைவடிகர்க எடுக்கப்படும் 
எனறும் அவர பதரிவிததுள்ளார.  

அது பதாைரபில் பமலும் பதரிவித-
துள்ள அவர, இைஙர்கயிலிருநது 
அவுஸதிபைலியாவுககு உயர்கல்வி ்கற்-

பதற்்கா்க பைன்ற மாணவர குழு ஒன-
றுககு இதற்கு முனைர அவவா்றாை 
விபைை ப்காபைாைா ரவைஸ தடுப்பூசி 
பபற்றுக ப்காடுக்கப்படடுள்ளதா்கவும் 
அவர பதரிவிததுள்ளார.

அபதபவர்ள அவவா்றாை நாடு-
்களில் ஏற்றுகப்காள்ளப்படடுள்ள 

ப்காபைாைா ரவைஸ தடுப்பூசி்கள 
மற்றும் தடுப்பூசி பையற்பாடு்கள 
பதாைரபில் பவளிவிவ்காை அரமசசு 
தமது பணிய்கததுககு அறிவுறுததி-
யுள்ளதா்கவும் பவளிநாடடு பவரை-
வாயப்புப் பணிய்கம் பதரிவிததுள-
்ளது. (ஸ)  

22-–25 திைதி வம்ர...
 மானியச ைடைததின கீழ் ஒரு 

ஒழுஙகுவிதி்கள பாைாளுமன்றததில் 
நிர்றபவற்்றப்பைவுள்ளது.   

எதிரக்கடசி்க்ளால் ைமரப்பிக்கப் -
படை ஒததிரவப்புபவர்ள தீரமா-
ைம் 23 புதனகிைரமயனறு நாள 
முழுவதும் விவாதததிற்கு எடுத -

துகப்காள்ளப்படும்.    வை விைஙகு-
்கள மற்றும் தாவைங்கள பாது்காப்பு 
்கடைர்ளச ைடைததில் திருததம் 
மற்றும் ்காைழிப்பு (்கடடுப்பாடடு) 
ைடைததின கீழ் பதனரை மைதரத 
வரததமானி அறிவிப்பில் பவளியி-
டுவதற்்காை உததைவு எதிரவரும் 

24 ஆம் தி்கதி வியாைைனறு பாைா -
ளுமன்றததில் ைமரப்பிக்கப்பை-
வுள்ளது.   

இ்றககுமதி மற்றும் ஏற்றுமதி (்கட-
டுப்பாடடு) ைடைததின கீழ் பை விதி-
முர்ற்கள மற்றும் மூபைாபாய அபி -
விருததி திடைங்கள ைடைததின கீழ் 

ஒரு உததைவு அனர்றய திைம் பாைா-
ளுமன்றததில் அனுமதிக்கா்க ைமரப்-
பிக்கப்பைவுள்ளை.   

எதிரவரும் 25 ஆம் தி்கதி பவள -
ளிககிைரமயனறு, மர்றநத பை 
பாைாளுமன்ற உறுப்பிைர்கள மீதாை 
இைங்கல் பதரிவிக்கப்படும்.   

டி.ஆர். வி்ஜவர்தனவின்...
ப்காழும்பு ப்காடரை, ைம்புததா-

பைாக்க விஹாைாதிபதி பபைாசிரியர 
இததபதமலிபய இநதிைைாை பதைர 
மற்றும் ஹுனுபிடடிய ்கங்காைாம 

விஹாைாதிபதி ்கைாநிதி கிரிநபத 
அஸஸஜி பதைர ஆகிபயாரின உபபத-
ைங்களுக்கரமய பைகஹவுஸ நிறுவ-
ைததின அனுைைரணயுைன பபௌதத 

ைங்கததின வழி்காடைலுைன இநத 
நி்கழ்வு்கள ஒழுஙகு பையயப்படடுள-
்ளை.   

இனறு18 ஆம் தி்கதி இைவு முழு -

வதும் பிரித பாைாயணம் நரைபப்ற 
உள்ளபதாடு நார்ள19 ஆம் தி்கதி 
மதியம் பிககுமாருக்காை பூரஜ 
நரைபபறும்.  

ொழ். ையிலிடடி துமைமுைத்தின்...
நி்கழ்வில் பிைதம அதிதியா்க 

்கைநது ப்காண்டு  புைைரமப்பு 
பணி்கர்ள அஙகுைாரப்பணம் பையது 
ரவததபின உரையாற்றிய அரமசைர 
ைக்ளஸ பதவாைநதா,

துர்றமு்கதரத ்கடடும்பபாது 

அப்பிைபதைததின ்கைற்ப்றாழில் 
அரமப்புக்களுைன ்கைநதுரையா-
டிபய அரமப்பது வைரம. அபத-
பபானப்ற இஙகுள்ள ்கைற்ப்றாழில் 
அரமப்பு்களுைன ்கைநதுரையாடி 
முதைாவது ்கடைம் பமற்ப்காள-

்ளப்படைது.  ஆைாலும் அதில் சிை 
குர்றபாடு்கள ்காணப்படுகின்றை. 
ஆைால் தற்பபாது எமது அைைாங-
்கததால் அதன இைண்ைாம் ்கடை 
பணி்கள   முனபைடுக்கப்படடுள-
்ளது. இதனபபாது ்கைநத ்காைததில் 

விைப்படை அரைதது குர்றபாடு-
்களும் ்கவைததில் ப்காள்ளப்படடு 
நவீைததுவததுைன கூடியதா்க நிர-
மாணிக்க நைவடிகர்க பமற்ப்காள-
்ளப்படும் எனபரத உறுதியா்கக கூறு -
கினப்றன  என்றார.

மின்்சா்ர ்சமெக்கு நிலுமவ...
4,400 ப்காடி ரூபா மினைாை ைரபக-

கும் பமலும் 600 ப்காடி ரூபா தனியார 
மினைாை நிறுவைததிற்கும் மின பாவ-
ரையா்ளர்க்ளால் நிலுரவக ்கடைண-
மா்க வைங்க பவண்டியுள்ளதா்க பபாது 
பயனபாடடு ஆரணககுழுவின 
தரைவர ஜை்க ைதைாயக்க பதரிவித-
துள்ளார.   

அததர்கய மின பாவரையா்ளர்கள 

இநத மாதததில் ்கண்டிப்பா்க தமது 
மின ்கடைணதரத பைலுதத பவண்-
டுபமனறும் நிலுரவக ்கடைணதரத 
பைலுததுவதற்கு மூனறு மாத ்காை 
அவ்காைம் வைங்கப்படடுள்ளதா்கவும் 
மூனறு பகுதியா்க அதரை பைலுததுவ-
தற்கு வாயப்பு வைங்கப்படடுள்ளதா்க-
வும் அவர பதரிவிததுள்ளார.   

அவவாறு மின ்கடைணங்கர்ள 

பைலுதத தவறுமிடுதது மின ்கடை-
ணதரத அ்றவிடுவதற்்கா்க நரை-
முர்றயில் உள்ள வழிமுர்ற்கர்ள 
பினபற்றும் வர்கயில் மின துண்-
டிப்பு ஏற்படுததப்படடு அரதயடுதது 
அடுதத ்கடை நைவடிகர்க்கர்ள 
பமற்ப்காளவதற்கு பபாது பயனபாடடு 
ஆரணககுழு பமற்படி நிறுவைங்க-
ளுககு அனுமதி வைஙகும் எனறும் 

அவர பதரிவிததுள்ளார.    நாடு பதசிய 
மின உற்பததியில் பநருக்கடிரய 
எதிரப்காண்டுள்ள இச ைநதரப்பததில் 
மின பாவரையா்ளர்கள மினைாைதரத 
மி்கவும் சிக்கைமா்க பாவிப்பதுைன 
உரிய முர்றயில் மின ்கடைணங்கர்ள 
பைலுததி மினைாை ைரபககு ஒதது-
ரைப்பு வைஙகுமாறும் அவர பமலும் 
பதரிவிததுள்ளார.(ஸ)   

தாதிெர்ைளின் அங்கீைரிக்ைபெட .்..
பணிப்பகிஷ்கரிப்ரப தற்்காலி்க-

மா்க இரைநிறுததுவதற்கு அவர்கள 
இணக்கம் பதரிவிததைர.     “ரவததி-
யர, தாதியர உளளிடை சு்காதாை பைரவ-
யாைது மி்கவும் மதிப்புமிக்கதாகும். 
நாடடின நிதி நிரைரமரயசைரியா்கப் 
புரிநதுப்காண்டு, அனுமதிக்கப்பட-
டுள்ள தாதியர ப்காரிகர்க்கர்ள ஒட-
டுபமாதத அைை பைரவககுப் பாதிப்-
புஏற்பைாத வர்கயில் நிர்றபவற்்ற 
நைவடிகர்க எடுங்கள” எனறும் ஜைா-
திபதி ப்காடைாபய ைாஜபக்ஷ, உரிய 
அதி்காரி்களுககு ஆபைாைரை வைஙகி-
ைார.   பபாதுச பைரவ ஐககிய தாதியர 
ைங்கததின ப்காரிகர்கக்கரமய, பநற்று 
(17) ஜைாதிபதி அலுவை்கததில் நரை-
பபற்்ற ்கைநதுரையாைலின பபாபத, 
ஜைாதிபதி ப்காடைாபய ைாஜபக்ஷ பமற்-
்கண்ைவாறு ஆபைாைரை வைஙகிைார.  

தாதியர பல்்கரைக்கை்கதரத ஆைம்-
பிததல், தைம் இைண்டில் இருநது தைம் 
ஒனறுககு முனகூடடிபய பதவி உயரவு-
்கர்ள வைஙகுதல், 36 மணிததியாைங்க-
்ளா்கக ்காணப்படும் பைரவக ்காைதரத 
வாைததுககு 05 நாட்களுக்காை 30 மணி 
பநை பைரவக ்காைமா்கக ்கருதுதல், 
மருததுவ நிபுணர்களுககு ரூ.35,000 
DAT ப்காடுப்பைவு விகிதாைாைப்படி-
யாை ரூ.10,000 ப்காடுப்பைவு, சீரு-
ரைக்காை ப்காடுப்பைவு்களுககுரிய 
சுற்றுநிரூபதரத பவளியிடுதல் மற்றும் 
அடிப்பரைச ைம்ப்ளததில் 1/100 வீதம் 
பமைதி்கச பைரவக ப்காடுப்பைவு 
பபான்ற ப்காரிகர்க்கள பதாைரபில் 

இதனபபாது ்கைநதுரையாைப்படைை.  
உயரக்கல்விச ைடைதரதத திருத-

தததுககு உடபடுததி, அதரை உை-
ைடியா்கப் பாைாளுமன்றததில் ைமரப்-
பிப்பதற்கும் அதுவரையில், தாதியர 
்கல்லூரி்கர்ள ஒனறிரணதது பதசிய 
பல்்கரைக்கை்கமா்க மாற்றுவதற்-
குத பதரவயாை நைவடிகர்க்கர்ள 
முனபைடுககுமாறும், பல்்கரைக்க-
ை்க மானியங்கள ஆரணககுழுவின 
தரைவர சிபைஷை பபைாசிரியர ைம்பத 
அமைதுங்கவுககு ஜைாதிபதிஆபைா-
ைரை வைஙகிைார.  

ஏப்ைல் மாதததுககுள உயரக்கல்விச 
ைடைமூைதரதப் பாைாளுமன்றததில் 
முனரவக்கவும் பம மாத இறுதிககுள 
தாதியர பல்்கரைக்கை்கதரத ஆைம்பிக-
்கவும் நைவடிகர்க எடுப்பதா்க, ைம்பத 
அமைதுங்க பதரிவிததார.  

IIஆம் தைம் முதல் Iஆம் தைம் வரை-
யிைாை பதவி உயரவு்கர்ள முனகூட-
டிபய வைஙகுவதற்கும் சீருரைக 
ப்காடுப்பைரவ வைஙகுவதற்கும் 
பதரவயாை நைவடிகர்க்கர்ள முன-
பைடுககுமாறு, சு்காதாைம் மற்றும் நிதி 
அரமசசுக்களின பையைா்ளர்களுககு 
ஜைாதிபதி ஆபைாைரை வைஙகிைார.  

“்கடும் சிைமங்களுககு மததியி-
பைபய, ஜைவரி மாதம் முதல் 
அரைதது அைை ஊழியர்களுககுமாை 
5,000 ரூபாய ப்காடுப்பைவு வைங-
்கப்படடு வருகின்றது. ஒரு தைப்பி-
ைரின ப்காரிகர்க்கர்ள நிர்றபவற்-
றும் பபாது   மற்ப்றாரு தைப்பிைர 

ப்காரிகர்க்கர்ள முனரவககின்றைர. 
எனினும், நிைவும் நிதி பநருக்கடிககு 
மததியில் அரைவைது ப்காரிகர்க்கள 
பதாைரபிலும் அவதாைம் பைலுதது-
வது ்கடிைபமனபரத அரைவரும்   
புரிநதுப்காள்ள பவண்டும். அதைால், 
ஒடடுபமாதத அைை பைரவககும் 
பாதிப்பு ஏற்பைாத வர்கயில், நிதி 
அரமசசு மற்றும் ஏரைய நிறுவைங்க-
ளுைன பபசசுவாரதரத்கர்ள நைததி, 
தாதியர ப்காரிகர்க்கள   பதாைரபில் 
அவதாைம் பைலுததுங்கள” எனறு, 
உரிய அதி்காரி்களுககு ஜைாதிபதி 
ஆபைாைரை வைஙகிைார.  

பபாதுச பைரவ ஐககிய தாதியர 
ைங்கததின தரைவர வணக்கததுககு-
ரிய முருதபதடடுபவ ஆைநத பதைர, 
சு்காதாை அரமசைர ப்கபஹலிய ைம்-
புகபவல்ை, ஜைாதிபதியின பையைா-
்ளர ்காமினி பைைைத, நிதி அரமசசின 
பையைா்ளர எஸ.ஆர.ஆடடி்கை, 
சு்காதாை அரமசசின பையைா்ளர பமஜர 
பஜைைல் ைஞ்ஜீவ முைசிங்க, சு்காதா-
ைச பைரவ்கள பணிப்பா்ளர நாய்கம் 
பைாகைர அபைை குணவரதை, பதசிய 
வைவு பைைவு திடை பணிப்பா்ளர 
நாய்கம் ஜூட நிலுக்ஷான, அைை பைரவ 
ஆரணககுழுவின பணிப்பா்ளர 
நாய்கம் ஹிைனைா ்களுதநரி, பதசிய  

ைம்ப்ள ஆரணககுழுவின பையைா-
்ளர ைநதிைாணி பைைாைதை ஆகிபயாரும் 
பபாதுச பைரவ ஐககிய தாதியர ைங்கத-
தின உறுப்பிைர்களும் இநத ைநதிப்பில் 
்கைநதுப்காண்டிருநதைர.  

CCTV ைாப�ாளிைள்...
உடபடுததப்படடு வருவதா்க 

பபாலிஸார பதரிவிததுள்ளைர.  
 அபதபநைம், ஒரு வாை ்காைததில் 

பதிவாை ்காபணாளி்கர்ள ஆயவுககு 
உடபடுததுவதற்குத தீரமானிக்கப்பட-
டுள்ளதா்கவும் பபாலிஸார குறிப்பிட-
ைைர.  

 ஹிரு தனியார பதாரைக்காடசியின 
சிபைஷை ஊை்கவியைா்ளர ைமுதிதத 
ைமைவிகைமவின இல்ைததின மீது தாக-

குதல் நைததி விடடு ஸபபசியா (Spacia) 
வர்க சிற்றூரநரத ஒதத வா்கைததில் 
சிைர தப்பிச பைனறிருநதைர. இநத ைம்-
பவம் பதாைரபில் புைைாயவு பிரிவு 
அதி்காரி்கள உளளிடை 60 பபர அைங-
கிய 9 விபைை விைாைரணக குழுக்கள 
பதாைரநதும் விைாைரண்களில் ஈடுபட-
டுவருகின்றை.  

 அதைடிப்பரையில், இதுவரை 86 
பபரிைம் வாககுமூைம் பப்றப்படடுள-

்ளதா்க பபாலிஸார குறிப்பிடடுள்ள-
ைர.    இபதபவர்ள, ஊை்கவியைா்ளர 
ைமுதிதத ைமைவிகைமவின இல்ைததின-
மீது நைததப்படை தாககுதல் ைம்பவம் 
பதாைரபில் ைரியாை த்கவல்்கர்ள 
வைஙகுபவருககு, 5 இைடைம் ரூபா 
பவகுமதிரய வைங்க ஹிரு ஊை்க 
வரையரமப்பு தீரமானிததுள்ளதா்க 
அறிவிததுள்ளது.   

 இதற்்கரமய, தாககுதரை 

நைததிய ைநபத்க நபர்கள பதாைர-
பிபைா அல்ைது அவர்கள பய-
ணிதத வா்கைம் பதாைரபிபைா த்க -
வைறிநதால், 0770 322 821 என்ற 
பதாரைபபசி இைக்கம் ஊைா்க 
ஹிரு சி.ஐ.ஏவுககு த்கவல் வைங்க 
முடியும் எைவும் அவவாறு த்கவல் 
வைஙகுபவரின அரையா்ளம் பாது-
்காக்கப்படும் எைவும் அநநிறுவைம் 
உறுதியளிததுள்ளது.  

அபைரிக்ை புதிெ தூதுவர்...
சிபயாலில் பி்றநத ஜூலி சுங 

ப்காரிய, ஜப்பானிய, ஸபானிஷ 
மற்றும் ப்கமர பமாழி்களில் ைை்ள -
மா்க பபைககூடியவர. ்கம்பபாடியா -
வின புபைாம் பபன ந்கரில் உள்ள 
அபமரிக்க தூதை்கததில் துரணத 
தூதைா்கவும், தாயைாநதின பபங -
ப்காககில் உள்ள அபமரிக்க தூதை்கத -

தில் பபாரு்ளாதாை ஆபைாை்கைா்க -
வும் அவர பணியாற்றியுள்ளார.   

ஈைாககின பாகதாததில் உள்ள 
அபமரிக்க தூதை்கததில் மாற்்றம் 
ஒ ரு ங கி ர ண ப் ப ா ்ள ரு க ்க ா ை 
தரைரமப் பணியா்ளைா்கவும் 
இருநதார. ப்காைம்பியா, வியட -
நாம் மற்றும் ஜப்பானில் உள்ள 

அபமரிக்க தூதை்கங்களிலும், 
சீைாவின குவாஙபைாவில் உள்ள 
அபமரிக்க துரணத தூதை்கததிலும் 
பணியாற்றியுள்ள அவர, ்கலிபபார -
னியா-ைான டியாப்கா பல்்கரைக்கை -
்கததில் தைது இ்ளங்கரை ்கரைப் 
படைதரதயும், ப்காைம்பியா பல் -
்கரைக்கை்கததின ைரவபதை மற்றும் 

பபாது விவ்காைப் பளளியில் முது -
்கரைப் படைதரதயும் பபற்றுள -
்ளார.  

இநநிரையில், ்கைநத 10ம் தி்கதி 
ஜூலி சுங இைஙர்கக்காை தூதுவ -
ைா்க பிைதி இைாஜாங்க பையைா்ளர 
பவண்டி ஆர. பெரமைால் பதவிப் 
பிைமாணம் பையது ரவததார.  

அமைச்சர் விைலின்...
பை நாட்க்ளா்க தைது ்கணககு பஹக 

பையயப்படைதா்கவும், இது குறிதது 
தான ஏற்்கைபவ அறிவிதததா்கவும் 

பதரிவிதத அரமசைர ்கணகர்க முழு-
ரமயா்க மீட்க முடியும் எைவும், 
எனினும் விைாைரணககு அரைப்பு 

விடுப்பதா்கவும் அவர பதரிவிததார.
்கணகர்க பஹக  பையத நபைால் பை பதி-
வு்கள பகிைப்படைதா்கவும், தனரை 

விமரசிதது இநத பதிவு்களுககு நூற்றுக-
்கணக்காை ்கருதது்கள வநததா்கவும் 
அவர பதரிவிததார. 

மைத்திரிொை சிறி்்சன...
பமற்ப்காள்ளவுள்ளார.    இம்மா-

நாடடுக்காை அரைப்பிதரை, யாழ். 
மாவடை பாைாளுமன்ற உறுப்பிைரும் 

பாைாளுமன்ற குழுக்களின பிைதித 
தவிைா்ளருமாை அங்கஜன இைாம-
நாதன பநற்று உததிபயா்கபூரவமா்க 

ர்கயளிததார.    இதனபபாது, யாழ். 
மாவடை மக்கள ்கைநத ்காைததில் 
தமககு வைஙகிய ஆதைரவ நிரைவு-

கூரநத ரமததிரிபாை சிறிபைை, யாழ். 
மாவடை மக்கர்ள ைநதிப்பதற்கு ஆர-
வமா்க இருப்பதா்கவும் பதரிவிததார.   

அமைச்சர் ்ளஸ்...
அைைாங்க பவளியீடடுப் பணிய-

்கதரத உததிபயா்கபூரவமா்க இனறு 
தி்றநது ரவக்கவுள்ளாபைை பாைாளு-
மன்ற உறுப்பிைர அங்கஜன இைாம-
நாதன பதரிவிததார. அதரையடுதது 
யாழ்.மாவடை ஊை்கவியைா்ளர்களின 
ைநதிப்பபானர்றயும் மாவடை பைய-
ை்கததில் நைததவுள்ளதா்க அங்கஜன 
இைாமநாதன எம்.பி பதரிவிததார.  

அரமசைர ை்ளஸ அை்கப்பபரும பநற்-
ர்றயதிைம் பநடுநதீவுககுச பைனறு 
அஙகுள்ள பாைைாரைபயானறுககு 
மடிக்கணினி்கர்ள அனபளிப்பு பையத-
தா்கவும் அவர பதரிவிததார. 

யாழ்ப்பாணததில் தி்றக்கப்பைவுள்ள 
பமற்படி அைைாங்க பவளியீடடுப் பணி-
ய்கம் இனறு ்காரை 9,00 மணிககு 
அரமசைரிைால் உததிபயா்கபூரவமா்க 

அஙகுைாரப்பணம் பையது ரவக்கப்ப-
ைவுள்ளது. இனறு யாழ்ப்பாணததில் 
தி்றநது ரவக்கப்படும் அைைாங்க பவளி-
யீடடுப் பணிய்கம் நாடடின ஏைாவது 
கிர்ளயா்க அரமயவுள்ளது.

அைைாங்க பவளியீடடு ப் பணிய்கத-
தின பதிப்பு்கர்ள ப்காளவைவு பையவ-
தற்்கா்க யாழ்ப்பாணததிலிருநது மக்கள 
ப்காழும்புககு வை பவண்டிய நிரை-

ரமககு இதனமூைம் முற்றுப்புளளி 
ரவக்கப்படடுள்ளது.  

பமற்படி பணிய்கம் யாழ்ப்பா-
ணததில் தி்றக்கப்படுவதன மூைம் 
பாைைாரை மாணவர்கள, அைைாங்க உத-
திபயா்கததர்கள, ைடைததைணி்கள உள-
ளிடை பல்பவறு தைப்பிைரும் பபரும் 
நனரமயரைய உள்ளைர எனபதும் 
குறிப்பிைததக்கது.(ஸ) 

ைர்பபிணி தாயைாருக்கு...
ப்காழும்பில் நரைபபற்்ற ஊை்கவிய-

ைா்ளர ைநதிப்பில் ரவததியர பிரியங்கை 
ஜயவரதை இநதக ்கருததுக்கர்ள பவளி-
யிடைார.     இபதபவர்ள, பூஸைர 

தடுப்பூசி பதாைரபில் ைமூ்கததில் பைவி-
யுள்ள தவ்றாை ்கருததுக்கள குறிததும் 
பிசிபயாபதைபிஸட ரவததியர பிரியங-
்கை ஜயவரதை ்கருதது பதரிவிததார.     

"ப்காவிட பநாயால் பாதிக்கப்படை-
வர்களுககு சிை வர்கயாை பாலியல் 
பிைசைரை்கள ஏற்பை வாயப்புள்ளது, 
ஆைால் ஆண்ரமககுர்றவு அல்ைது 

மைடடுததனரம பபான்ற பாலியல் 
ரீதியா்க பைவும் பநாய்கள தடுப்பூசியால் 
ஏற்படுகின்றை எனபது இதுவரை நிரூ-
பிக்கப்பைவில்ரை " என்றார. 

ஆபிரிக்ை நாடுைளின்... (03ஆம் பக்கம் பாரக்க)
இைஙர்கயின பக்கம் பபற்றுகப்காள-

ளும் முயற்சியில் ஆபிரிக்க ்கண்ைததில் 
இருபது நாடு்களுக்காை உயர ஸதானி்க-
ரும், ஆபிரிக்காவிற்்காை இைஙர்க பிை-
தமரின சி்றப்பு தூதுவருமாை பவலுப்-
பிளர்ள ்கணநாதன ஈடுபைவுள்ளதா்க 
நம்பததகுநத வடைாைங்களில் அறிநது-
ப்காள்ள முடிகின்றது.   

்கைநத 2021 ஆம் ஆண்டிலும் ஐககிய 
நாடு்கள மனித உரிரம்கள பபைரவ-
யில் அங்கம் வகிககும் ஆபிரிக்க நாடு-
்களின ஆதைரவ பபற்றுகப்காளளும் 
முயற்சியில் பவலுப்பிளர்ள ்கணநா-
தன ஈடுபடடிருநத நிரையில் ஐககிய 

நாடு்கள மனித உரிரம்கள பபைரவ-
யில் அங்கம் வகிககும் ஏழு நாடு்களில் 
இைண்டு நாடு்கள எதிைா்க வாக்களிததது-
ைன, 5 நாடு்கள வாக்களிக்காது தவிரநது 
ப்காண்ைை.    இம்முர்றயும் அபத 
முயற்சி்கர்ள இவர மூைமா்க ர்கயா்ள 
அைைாங்கம் தீரமானிததுள்ளதா்க பதரி-
விக்கப்படுகின்றது. அதற்்காை ஆைம்ப 
பபசசுவாரதரத்கள தற்பபாதும் ஆை-
பிக்கப்படடுள்ளதா்கவும், மாரச மாதம் 
3 ஆம் தி்கதிககு முனைர பைநத அ்ள-
விைாை பபசசுவாரதரத்கள முனபை-
டுக்க ஏற்பாடு்கள பையயப்படடு வருவ-
தா்கவும் அறிநதுப்காள்ள முடிகின்றது. 

ைா�வி ஹரிஸ்�விக்கு... (03ஆம் பக்கம் பாரக்க)

குற்்றவாளி ்கண்டு பிடிக்கப்படடு 
தண்ைரை வைங்கப்பைவில்ரை.   

 இவவிையம் குறிதது உ்றவிைர்கள 
பதரிவிகர்கயில்,   

  ஹரிஸணவியின படுப்காரையு-
ைன பதாைரபுபடைவர்கள ்கண்டு 
பிடிக்கப்பைவில்ரை. இநத பையரைச 
பையதவர்கள ைடைததின முன நிறுத-
தப்பைவில்ரை. இப்படுப்காரைககு 
நியாயமாை தீரவு கிரைக்கவில்ரை.   

இதைால் பபரும் ஏமாற்்றமரைந-
துளப்ளாம் .   ஹரிஸணவியின படு-
ப்காரைககு நீதி கிரைககும் வரையி-
லும் நாங்கள பபாைாடி வருகினப்றாம். 
இனியும் ்காைங்கர்ள ்கைததி குற்்ற-
வாளி ைடைததின பிடியிலிருநது தப்-
பிப்பதற்கு இைமளியாமல் நீதிததுர்ற 
இப்படுப்காரைககு உரிய தீரவு பபற்-
றுததரும் எனறும் எதிரபாரப்புைன ்காத-
திருககிப்றாம் எை பதரிவிததுள்ளைர .

இைங்மை – இந்திெ... (03ஆம் பக்கம் பாரக்க)

ரீதியா்க தீரமாைம் எடுக்கப்படை 
பபாதிலும், இம்முர்ற யாததிரி்கர-
்கர்ள அனுமதிப்பதில்ரைபயைவும் 
அருடதநரத்களின பஙப்கற்புைன 

மாததிைம் திருவிைாரவ நைததத தீர -
மானிததுள்ளதா்க அரமசைைரவககு 
ஜைாதிபதி பதரிவிததுள்ளார 
என்றார.  -

ஒமிக்்்ரான்.. (03ஆம் பக்கம் பாரக்க)

நிபுணர ைஞ்சித படுவநதுைாவ குறிப்-
பிடைார.   

இைஙர்கயில் பதிவாகியுள்ள 
ப்காவிட19 பநாயா்ளர்களில் பைர 
ஒமிகபைான திரிபிைால் பாதிக்கப்பட-
டுள்ளைபைனபது தற்பபாது உறுதிப்-
படுததப்படடுள்ளது. ஒமிகபைான 
திரிபால் பாதிக்கப்படை பநாயாளி 
ஒருவர மீண்டும் ஒமிகபைான 
பதாற்்றால் பாதிக்கப்பைைாம். அவ-
ருககு பை முர்ற பதாற்று ஏற்பைைாம்.   

இது பாரிய பாதிப்ரப ஏற்படுததக-

கூடிய ரவைஸ திரிபல்ை எனறு கூ்றப்-
படைது.ஆைால் அது தவ்றாை ்கருதது. 
இதைால் பாதிக்கப்படடு அைரதத 
நிரைககுள்ளாை பநாயா்ளர்கள பைர 
அரையா்ளம் ்காணப்படடுள்ளைர. 
ஒமிகபைான பதாற்று ்காைணமா்க தீவிை 
சிகிசரைப் பிரிவு்களில் பை பநாயா்ளர-
்கள உள்ளைர. எைபவ, தடுப்பூசி மூைம் 
பநாபயதிரப்பு ைகதிரய அதி்கரிததுக 
ப்காளவது மி்க அவசியம் எனறும் 
விபெை ரவததிய நிபுணர ைஞ்சித படு-
வநதுைாவ பமலும் பதரிவிததுள்ளார. 

இ்ரண்டு அ்ரசிெல் ைடசிைள்... (03ஆம் பக்கம் பாரக்க)

படடியலில் இருநது நீக்கப்படைதா்க 
ஆரணககுழுவின மூதத அதி்காரி 
ஒருவர கூறியுள்ளார.   இதரை அை-
சியல் ்கடசிககு சினைமா்க ஒதுக்க 

கூைாது எனறும், எதிர்காைததில் எநத 
அைசியல் ்கடசியும் இதரை பயனப-
டுதத அனுமதிக்கப் பபாவதில்ரை 
எனறும் அவர பதரிவிததார. 

சிமையில் ைல்வி ைற்கும்... (03ஆம் பக்கம் பாரக்க)

பதாழில்நுடப உப்கைணங்கள வைங-
்கப்படடுள்ளதா்கவும், சிர்றசைாரை அதி-
்காரி்களின பமற்பாரரவயின கீழ் அவர 
்கல்வி பையற்பாடு்கர்ள பமற்ப்காண்டு 
வருவதா்கவும் பதரிவிததார.   நீதிமன்ற 
அவமதிப்பு வைககில் தண்ைரை விதிக-

்கப்படை ைஞ்ைன இைாமநாயக்கவுககு 
பபாது மனனிப்பு வைங்க பவண்டு-
பமை எதிைணி ப்காரிவருகி்றது.   அவ-
ருககு ்கைநத சுதநதிை திைததின பபாது 
பபாதுமனனிப்பு கிரைககுபமை பைவ-
ைா்க எதிரபாரக்கப்படைது. (பா) 

ஜூட கிருஷாந்த ...  (03ஆம் பக்கம் பாரக்க)

பபற்றுகப்காளவதற்்கா்கபவ பநற்று 
அவர குற்்றப்புைைாயவுத திரணக-
்க்ளததிற்கு அரைக்கப்படடிருநதார.   
அரமசைர பிைைனை ைணதுங்க பதரி-
விதத கூற்று மற்றும் உயிரதத ஞாயிறு 
தாககுதல்்கள ைம்பநதமா்க முனைாள 
ஜைாதிபதி ரமததிரிபாை சிறிபைை மீது 
சுமததப்படடுள்ள குற்்றசைாடடு பதாைர-
பில் விைாைரண்கர்ள பமற்ப்காண்டு-
அதற்குப் பபாறுப்பாைவர்கர்ள ர்கது-
பையது ைடைததின முன நிறுததுமாறு 

தாம் வாககுமூைததின பபாது பதரி-
விதததா்க ஜூட கிருைாநத அடி்க்ளார 
பதரிவிததுள்ளார.   தமது பவண்டுப்கா-
ளுககு உரிய அதி்காரி்கள மூைம் சி்றநத 
பதில் கிரைததுள்ளதா்கவும் அவர பதரி-
விததுள்ளார. 

குற்்றப்புைைாயவுத திரணக்க்ளத-
திலிருநது பவளிபயறுர்கயில் ஊை்க-
வியைா்ளர்கள எழுப்பிய ப்களவிககு 
பதிைளிகர்கயிபைபய இவவாறு பதரி-
விததுள்ளார. (ஸ)  

யாழில் டெங்குந�ாய்
திடீடென அதிகரிப்பு
நாடடில் ்கைநத ஜைவரி மாதததில் 

மாததிைம் 985 பபர பைஙகு பநாயால் 
பாதிக்கப்படடுள்ளைர எை பதரிவித-
துள்ள சு்காதாை அரமசசின பதாற்று 
பநாய விஞ்ஞாைப் பிரிவு வைககு 
மா்காணததில் 147 பபர பைஙகு 
பநாயால் பாதிக்கப்படைதா்கவும் 
இதில், 102 பதாற்்றா்ளர்கள யாழ்ப்-
பாணம் மாவடைதரதச பைரநதவர்க-
்ளாவர எைவும் பதரிவிததுள்ளது.  

கிளிபநாசசி மாவடைததில் 20 
பபரும், வவுனியாவில் 10 பபரும், 
மனைாரில் 9 பபரும், முல்ரைததீ-
வில் 6 பபரும் பைஙகு பநாயால் 
பாதிக்கப்படடுள்ளதா்க அதன அறிக -
ர்கயில் பதரிவிக்கப்படடுள்ளது.  

இபதபவர்ள, பைஙகு பாதிப் -
பில் ப்காழும்பு மாவடைபம முத-
லிைததில் உள்ளது. அஙகு 245 
பபர பைங்கால் பாதிக்கப்படைைர. 
புதத்ளததில் 242 பபரும், மடைக-
்க்ளப்பில் 125 பபரும், திருப்காண 
மரையில் 108 பபரும் பைஙகு 
பநாயால் பாதிக்கப்படைைர.   

எனினும், ்கம்பஹா, ்களுததுர்ற, 
அநுைாதபுைம், பபாைநறுரவ, 
பமாைைா்கரை, இைததிைபுரி 
மாவடைங்களில் எவரும் பைஙகுத 
பநாயிைால் பாதிக்கப்பைவில்ரை 
எனபதும் குறிப்பிைததக்கது.   
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(mjpf-ngupa tif) jq;f tpUij Vw;Wf;nfhz;ldu;.

njhopy;Jiwapy; neUf;fkhfg; gzpahw;Wk; vq;fs; 

egu;fshy; fhl;lg;gLk; jpwik 

kw;Wk; epGzj;Jtj;jhy; njhlu;e;J 

<u;f;fg;gLfpwhu;fs;.

Muk;g epiyapNyNa ,sk; 

jpwikfis tsu;g;gjd; 

Kf;fpaj;Jtj;ijAk; ehq;fs; 

Gupe;Jnfhs;fpNwhk;. 99x
gzpahsu;fSf;F Gjpa jpwikfis 

GFj;Jtjpy; vq;fspd; 

cs;sfg; gapw;rp 

Kf;fpa gq;F 

tfpf;fpwJ. 

jPT 

KOtJk; 

cs;s 20 

f;Fk; 

Nkw;gl;l 

gy;fiyf;fofq;fs; 

kw;Wk; cau;fy;tp 

epWtdq;fSld; 

ehq;fs; tYthd 

cwTfisg; 

kpfg; ngupa epfo;epiy epfo;T 

xd;iw ehq;fs; rkPgj;jpy; 

elj;jpNdhk; - UCSC apypUe;J 
ntw;wp ngw;w KO mzpAk; 

MacBook Pros ntd;wJ. ,e;j 
midj;J Kaw;rpfSk; NkYk; 

gyTk; 99x f;Fs; kl;Lky;y> 

,yq;if jfty; njhopy;El;gj; 

Jiw KOtjpYk; cs;s 

jpwikfis Nkk;gLj;jTk; 

mstplTk; cjTfpd;wd.

nkd;nghUs; Jiw 

Ntfkhf Kd;Ndwp tUk; 

njhopy; 

thbf;ifahsu;fspd; 

Njitfis tpiuthfg; 

G+u;j;jp nra;tJ vg;gb?

Gjpa njhopy;El;gk; kw;Wk; 

Nghf;Ffis tzpf R+o;epiyfspy; 

99x gpujk re;ijg;gLj;jy; kw;Wk; $l;lhz;ik tptfhu mjpfhup fpwp~hd; b nky; (,lg;Gwk;) 
kw;Wk; 99x gpujk epjp mjpfhup n~u;kd; Fzjpyf;f (tyJ) MfpNahu; rpwe;j ngWkjp 
$l;lg;gl;l Vw;Wkjpahsu;  NritfSf;fhd tpUij ngw;wNghJ...
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வடக்கு மாகாண மக்கள் பிரச்சினைகள்
த�ாடர்பில் கலந்துனரயாடல்
க�ோப்ோய் குறூப நிரு்ர்

வடக்கு மோ�ோணத்தில் மக்�ள் 
எதிர்கநோக்கும் பிரச்சினை த�ோடர் -
பில் துனைசோர்்ந� அதி�ோரி�ள் 
மற்றும் சமூ� அனமபபு�ளுடன் 
தவளிப்னடத்�ன்னமயுடன் �ல்ந-
துனரயோடல் நடத்�ப்டும் எை வட -
மோ�ோண ஆளுநர் ஜீவன் தியோ�ரோஜோ 
த�ரிவித்�ோர். 

வடமோ�ோணத்தில் ஒவதவோரு 
மோவடடத்திலும் உள்்ள சிவில், 
துனைசோர் குழுக்�ளுடன் இக்�ல்நது-
னரயோடல் நனடத்ைவுள்்ளது.

வடமோ�ோண ஆளுநர் தசயல�த் -
திற்கு வழங்கிய முனைப்ோடு�ள் 
த�ோடர்பில் தவளிப்னடத்�ன்னம-
யுடன் மக்�ள் மத்தியில்  விவோதிக்-
�ப்டவுள்்ளது.

சனமத்� உணவின் வினல, 
த�ோழில்முனைகவோர், கூடடு -
ைவு சங்�ங்�ன்ள ஊக்குவித்�ல், 
்ணனண வினல மற்றும் �ோய்�றி�-
ளின் சில்லனை வினல, விவசோயி�-
ளுக்�ோை தசலவு�ள், விவசோயி�ள் 
எதிர்த�ோள்ளும் சவோல்�ள், அத்தி -
யோவசிய உள்ளீடு�ளின் தசலவு�ள், 
விவசோய கசனவ�ள் துனை, வட 

மோ�ோண விவசோய அனமச்ச�த்-
தின் திடடங்�ள்,  ்டகு�ள் ்ழுது, 
நிதியு�வி, நங்கூரம், குளிர்்ோைம், 
த�ோழில், திடடங்�ள் ஆகியனவ 
குறித்து தவளிப்னடயோ� விவோதிக்-
�ப்டும் எை அவர் கமலும் த�ரி-
வித்�ோர். 

துமெமை புனித லூர்து அனமனை திருவிழா யாழ் ைமைைாவட்ட ஆயர் பெ்ரருட  ஜஸ்ரின ஞானைபபி்ரகாசம ஆண்டமக தமைமையில் 
அணமையில் நம்டபெறை பொது எடுக்கபெட்ட ெ்டஙகள். 

(மன்ைோர் குறூப நிரு்ர்)  

கநோர்கவ நோடடின் இலங்ன�க்-
�ோை வதிவிடபபிரதிநிதி டினரன் 
கஜோரோன்லி எஸத�டல் (Trine 
Joranli Eskedal) கநற்று வியோழக்கி -
ழனம (17) மன்ைோருக்கு விஜயம் 
ஒன்னை கமற்த�ோணடிரு்ந�ோர்.  

மன்ைோர் மோவடடச் தசயல�த் -
திற்கு விஜயம் தசய்� கநோர்கவ 
நோடடின் இலங்ன�க்�ோை வதிவிடப -
பிரதிநிதி டினரன் கஜோரோன்லி எஸ-

த�டல் மன்ைோர் மோவடட அரசோங்� 
அதி்ர் ஏ. ஸரோன்லி டிதமலுடன் 
�ல்நதுனரயோடலில் ஈடு்டடோர்.  

இ�ன்க்ோது மன்ைோரில் இடம் 
த்றும் அபிவிருத்தி திடடங்�ள் 
த�ோடர்்ோ� விரிவோ� ஆரோயப-
்டடது.     த�ோடர்்நது மன்ைோரில் 
முன்தைடுக்�ப்ட கவணடிய 
க�னவ�ள் குறித்தும் அரசோங்� அதி -
்ரிடம் க�டடறி்நது த�ோணடோர். 
மன்ைோர் மோவடடத்தில் த்ண�ள் 
அபிவிருத்தி த�ோடர்்ோ� �ோன் 

�வைம் தசலுத்துவ�ோ�வும் 
மோவடட த்ண�ளின் நினல குறித்-
தும் �ல்நதுனரயோடியுள்்ளோர்.  

கமலும் மன்ைோர் ்குதி�ளில் 
இ்நதிய மீைவர்�ளின் பிரச்சினை , 
்ைனவ�ள் சரணோலயம் , �ோற்ைோனல 
மின்சோரம் , �ழிவு மீன் திரவ உரம் 
�யோரிபபு, மன்ைோர் மோவடட 
த்ோது னவத்தியசோனல உள்ளிடட 
்ல்கவறு விடயங்�ள் குறித்தும் அர-
சோங்� அதி்ரிடம் �ல்நதுனரயோடி-
யுள்்ளனம குறிபபிடத்�க்�து.   

ந�ோரநவே வேதிவிடப்பிரதிநிதி மன்ோர  
மோவேடடச் செயலகத்திற்கு விஜயம்  

அரசாஙக அதிபருடன் பல்்வறு திடடஙகள் குறித்து ஆராய்வு

மன்ைார் மாவடடத்தில் தகா்ராைா த�ாற்று
தீவிரம்; 16 நாடகளில் 377 த�ாற்்ாளர்கள்

மன்ைோர் மோவடடத்தில் 
�ட்ந� 16 நோட�ளில் 377 
த�ோகரோைோ த�ோற்ைோ்ளர்�ள் 
அனடயோ்ளம் �ோணப்ட-
டுள்்ளைர். இவவருடம் 
இதுவனரயிலோை �ோலப -்
குதியில் 578 த�ோகரோைோ 
த�ோற்ைோ்ளர்�ள் அனடயோ-
்ளம் �ோணப்டடுள்்ள�ோ� 
மன்ைோர் மோவடட பிரோ்நதிய 
சு�ோ�ோர கசனவ�ள் ்ணிப-
்ோ்ளர் னவத்தியர் ரி.விகைோ�ன் த�ரி-
வித்�ோர். 

மன்ைோர் மோவடட பிரோ்நதிய சு�ோ�ோர 
கசனவ�ள் ்ணிமனையில் கநற்று   
(17) வியோழக்கிழனம �ோனல இடம்-
த்ற்ை ஊட� ச்நதிபபின் க்ோக� அவர் 
இவவோறு த�ரிவித்�ோர்.

அவர் கமலும் த�ரிவிக்ன�யில்,,,,

மன்ைோர் மோவடடத்தில் 
கநற்று முன்திைம் பு�ன்கி-
ழனம (16) கமலும் புதி�ோ� 
12 த�ோகரோைோ த�ோற்ைோ்ளர்-
�ள் அனடயோ்ளம் �ோணப்ட-
டுள்்ளைர். த்பரவரி மோ�ம் 
�ற்க்ோது வனரயிலோை �ோலப-
்குதியில் 377 த�ோகரோைோ 
த�ோற்ைோ்ளர்�ள் அனடயோ்ளம் 
�ோணப்டடுள்்ளைர்.

இவவருடம் தமோத்�மோ� 
578 த�ோகரோைோ த�ோற்ைோ்ளர்�ளும் 
அனடயோ்ளம் �ோணப்டடுள்்ளைர்.
த�ோகரோைோ த�ோற்ைோல் த்பரவரி 
மோ�ம் மூன்று மரணங்�ள் நி�ழ்்ந-
துள்்ளை. 

�ற்க்ோது வனர மன்ைோர் மோவடடத்-
தில் த�ோகரோைோ த�ோற்ைோல் 39 க்ர் மர-
ணித்துள்்ளைர்.

ஓமிக்கரோன் அனல ் ரவல் த�ோடங்கி-
யதில் இரு்நது  மன்ைோர் மோவடடத்தில் 
மூன்று மரணங்�ள் ஏற்்டடுள்்ளை. 
ஒவதவோரு 120  கநோயோ்ளர்�ளுக்கும் 
ஒருவர் என்ை வன�யில் இைபபு இடம்-
த்ற்றுள்்ளது.

இது தடல்டோ அனல ்ரவும் க்ோது 
ஏற்்டட இைபபு�ளுடன் ஒபபிடும் 
க்ோது  குனைவோ� இரு்ந�ோலும், இது 
�ருத்திற் த�ோள்்ளப்ட கவணடிய-
த�ோன்ைோகும். 

எைகவ த்ோதுமக்�ள் �மது 2 ஆவது 
�டுபபூசினய த்ற்றுக் த�ோணடு 
மூன்று மோ�ங்�ள் நினைவனட்நதிரு்ந-
�ோல் �டடோயமோ� 3 வது �டுபபூசினய 
த்ற்றுக் த�ோள்்ள கவணடும்.ஏனைய 
சு�ோ�ோர வழிமுனை�ன்ளயும் �னடபி-
டிக்குமோறு க�டடுக் த�ோள்ளுகின்-
கைோம் என்ைோர்.

இைஙமகயின முனனைணி தனனைார்வு பதாணடு நிறுவனைைாகவும அ்ரச சார்ெறை 
(NGO) அமைபபுைானை பூைணி அமைா அைக்கட்டமைக்கானை பொது ைக்கள் பதா்டர்ொக 
ெணிைமனை பநறறு யாழ்பொணம,பகாட்டடி, சிவன ெணமண வீதியில் திைந்து மவக்-
கபெட்டது. இதனபொது எடுக்கபெட்ட ெ்டஙகமை இஙகு காணைாம.

கடடுத்துவக்கு பவடித்ததில் 
குடுமெஸ்தவர் ெடுகாயம 
(்ர்ந�ன் குறூப நிரு்ர்)

முல்னலத்தீவு  நடடோங்�ணடல் 
த�ோம்பு னவத்� கு்ளம் ் குதியில் �ட -
டுத்துவக்கு தவடித்�தில் குடும்்ஸ -
�ர் ஒருவர் �ோயமனட்ந� நினலயில் 
க்ோ�ைோ னவத்தியசோனலயில் அனு-
மதிக்�ப்டடுள்்ளோர்

முல்னலத்தீவு  மோவடடத்தின் 
மோ்நன� கிழக்கு பிரக�ச தசயல-
�பபிரிவுக்குட்டட   நடடோங்�ண-
டல் த�ோம்பு னவத்� கு்ளம் ்குதி-
யில் வயலுக்குச் தசன்று திரும்பிய 
குடும்்ஸத்�ர்  ஒருவர் �டடுத்து-
வக்கில் சிக்கி �ோலில் �ோயமனட்ந� 
நினலயில் மல்லோவி னவத்தியசோ-
னலயில் அனுமதிக்�ப்டடுள்்ளைர். 

அரசாஙக தவளியீடு பணியகத்தின் கினள
யாழ். தசயலக பிரிவில் இன்று ஆரம்பம்

அரசோங்� தவளியீடு ்ணிய�த்தின் யோழ்.மோவடடத்திற்�ோை கின்ள 
இன்று �ோனல 09 மணிக்கு ஊட� அனமச்சர் டலஸ அழ�பத்ரும-
விைோல் யோழ்ப்ோண மோ�ோண தசயல� பிரிவில் ஆரம்பிக்�ப்டவுள்-
்ளது. 

அரசோங்� தவளியீடு ் ணிய�த்தின் இலங்ன�யில்; 07 வது பிரிவோ� 
ஆரம்பிக்கும் இக்கின்ள மூலம் ்ோடசோனல மோணவர்�ள், சடடத்�ர-
ணி�ள், அரசோங்� உத்திகயோ�ஸ�ர்�ள் க்ோன்ை அரசோங்� தவளியீடு-
�ளின் க�னவ�ள் உள்்ளவர்�ளுக்குப ்யைோ� அனமயவுள்்ளதுடன் 
அரசோங்� தவளியீடு�ள் வோங்குவ�ற்�ோ� யோழ்ப்ோணத்தில் வோழும் 
மக்�ளுக்குக் த�ோழும்புக்கு வர கநர்்ந�துடன் இக்�டடோை யு�ம் இத்-
துடன் முடிவனடயும் என்்து குறிபபிடத்�க்�து.

வடக்கு மாகாணத்தில் புதி�ாக 13 த�ாற்்ாளர்கள் 
�ரதவடடி திை�ரன் நிரு்ர் 

த�ோகரோைோ த�ோற்ைோல் யோழ்ப்ோணத்தில்  கநற்று-
முன்திைம்  பு�ன்கிழனம ஒருவர் உயிரிழ்ந�துடன் 
வடக்கு மோ�ோணத்தில் புதி�ோ� 13 த�ோற்ைோ்ளர்�ள் 
இைங்�ோணப்டடுள்்ளைர்.  யோழ்ப்ோணம் க்ோ�ைோ 
மருத்துவமனையின் ஆய்வுகூடத்தில்   நடத்�ப்டட 
கசோ�னையிகலகய இவவிடயம் தவளியோைது.

்ரிகசோ�னை முடிவின்்டி குபபிழோன் த�ற்ன� 
கசர்்ந� 65 வய�ோை அம்்லவோணர் சுசீலோ என்்வகர 
உயிரிழ்நதுள்்ள�ோ� அறிய முடிகின்ைது.  இது�விர, 
யோழ். க்ோ�ைோ மருத்துவமனையில் 10 க்ருக்கும், 
கிளிதநோச்சி த்ோது மருத்துவமனையில் இருவருக்-
கும், தநோக�ர்ன் தசன்ைல் �னியோர் மருத்துவமனை-
யில் ஒருவருக்கும் த�ோற்று உறுதிப்டுத்�ப்டடது. 

,yq;ifapd; rpwe;j tu;j;jf ehk Vw;Wkjpahsuhf 
Njrpa Vw;Wkjp tpUJ tpohtpy; Kb#baJ kQ;;rp

kQ;rp> ,yq;ifapy; 

rpwe;j tu;j;jff; ehk 

Vw;Wkjpahsuhf 

29MtJ Njrpa Vw;Wkjp 

tpUJ tpohtpy; (NCE Export Awards) 
tpUij ntd;wJ. cyfpd; midj;J 

fz;lq;fspYk; jkJ cw;gj;jp 

Vw;Wkjpia tpupTgLj;jp ,Uf;Fk; 

kQ;;rp ,e;ehl;bd; kpfg;ngupa gp];fl; 

Vw;Wkjpahsuhf fUjg;gLfpd;wJ. 

Njrpa Vw;Wkjp rigapdhy; Vw;ghL 

nra;ag;gLfpd;w NCE Njrpa Vw;Wkjp 
tpUJ tpoh mz;ikapy; nfhOk;gpy; 

,lk;ngw;wJ.   

Vw;Wkjp nraw;ghLfspy; 

nray;jpwid ntspg;gLj;Jfpd;w 

,yq;if Vw;Wkjpahsu;fis 

ghuhl;Ltjw;Fk; kw;Wk; nfsutpf;Fk; 

Nehf;fpYk; NCE Njrpa Vw;Wkjp 
tpUJ tpoh Vw;ghL nra;ag;gLfpwJ. 

,k;Kiw tpUJ tpoh vONthk;> 

kPz;Lk; fl;bnaOg;GNthk; kw;Wk; 

kPz;Lk; ifafg;gLj;JNthk; vd;w 

njhdpg;nghUis mbg;gilahff; 

nfhz;L Vw;ghL nra;ag;gl;bUe;jJ.  

,NjNtis ghupa msthd 

,dpg;Gg; gz;;lq;fs; Vw;Wkjpahsu;fs; 

gpuptpy; rpwe;j Vw;WkjpahsUf;F 

toq;fg;gLk; jq;f tpUij kQ;;rp 

jl;br;nrd;wJ. ,jw;F Kd;du; kQ;;rp 

tu;j;jf ehk jha; epWtdkhd 

CBL epWtdk; ,yq;ifapd; 

rpwe;j Vw;Wkjpahsuhf tpUJ 

ntd;wpUg;gJk; rpwg;gk;rkhFk;.    

,e;j NCE Njrpa Vw;Wkjp tpUJ 
tpohTf;fhf tpUJf;Fupatu;fis 

Nju;T nra;tJ RahjPd 

njhopy;Kiw eLtu; FO kw;Wk; 

njhopy;El;gf; FO xd;iwf; 

nfhz;l rpwg;Gj; Nju;Tf; FO 

%yk; Nkw;nfhs;sg;gLtNjhL 

mjw;F gpugy fzf;fha;T 

epWtdkhd mu;d];l; md;l; 

aq; epWtdj;jpd; cjtpAk; 

ngwg;gl;Ls;sJ. NCE Njrpa Vw;Wkjp 
tpUJ %yk; ,yq;ifapd; rpwe;j 

Vw;Wkjpahsu;fs; kw;Wk; mtu;fs; 

nghUshjhuj;jpw;F Mw;Wfpd;w 

Kf;fpa gq;fspg;ig ghuhl;LtJ 

kw;Wk; mq;fPfupg;gJ khj;jpukd;wp 

Vida Vw;Wkjpahsu;fSf;Fk; 

msTNfhy;fis jahupg;gjw;F 

Kf;fpa gq;fspg;G toq;fg;gLfpwJ.   

,k;Kiw tpUJ tpohTf;fhf 

ntw;wpahsu;fs; Nju;T nra;ag;gl;lJ 

mtu;fs; %yk; toq;fg;gl;l 

tpguq;fis kpf cd;;dpg;ghf 

kjpg;gPl;Lf;F cl;gLj;jpAk; Vida 

Nghl;bahsu;fSld; xggpLifapy; 

kpfr;rpwe;jtiu cWjp nra;Ak; 

rhd;wpjohfTk; mikfpwJ vd;W 

Njrpa Vw;Wkjp rig tpUJ 

ntd;Nwhiu mwptpj;j gpd; 

Fwpg;gpl;lJ.  

ntw;wpfs; njhlu;gpy; 

fUj;Jf;$wpa CBL epWtdj;jpd; 

Vw;Wkjp gzpg;ghsu; ejP[ 

fUzhjpyf;f ,t;thW Fwpg;gpl;lhu;. 

“Mz;bd; rpwe;j tu;j;jf ehk 

Vw;WkjpahsUf;F cupa tpUJ 

Nghd;W rpwe;j ghupa mstpyhd 

,dpg;Gg; gz;lq;fs; Vw;Wkjpahsuhf 

jq;f tpUijAk; nty;tjw;F 

fpilj;jJ ngUk; kfpo;r;rpahFk;. 

fle;j ,uz;L Mz;LfSf;Fs; 

cyfshtpa kw;Wk; Njrpa mstpy; 

Vw;Wkjpahsuhf Kfk;nfhLf;f 

Ntz;b Vw;gl;l rthy;fs; njhlu;gpy; 

ghu;f;Fk;NghJ cz;ikapy; 

,jid xU kpfg;ngupa ntw;wpahf 

ghu;f;f KbAk;. tu;j;jff; ehkk;  

xd;whf midj;Jj; JiwfspdJk; 

juk; njhlu;gpy; njhlu;r;rpahf 

fhz;gpf;fpd;w mu;g;gzpg;G fhuzkhf 

kQ;rp ,t;thwhd rpwg;ig ifg;gw;w 

Kbe;jpUg;gJ Kf;fpakhdjhFk;. 

,jdhy; ,yq;ifapd; ngUikia 

cynfq;Fk; nfhz;L nry;tjw;F 

kQ;;rpapdhy; Kbe;Js;sJ. 

ghuk;gupak; mw;w cw;gj;jp xd;whf 

kQ;rp ,yq;ifapd; ghuk;gupa 

Vw;Wkjp nghUl;fSf;F epfuhf 

epdW cyfpd; mtjhdj;ij 

nty;tjw;F Kbe;jpUg;gJ ehl;bd; 

nghUshjhuk; njhlu;gpy; Gjpa 

vjpu;ghu;g;ig cUthf;fpAs;sJ. ,e;j 

re;ju;g;gj;jpy; kQ;rp tu;j;jff; ehkk; 

njhlu;gpy; ek;gpf;if itj;j ngUk; 

vz;zpf;ifahd thbf;ifahsu;fs;> 

tpepNahf];j Kftu;fs;> 

tu;j;jfu;fs; cl;gl midj;Jj; 

jug;gpdUf;Fk; jkJ tho;j;Jfisj; 

njuptpj;j ejP[ fUzhjpyf;f 

,e;j khngUk; ntw;wpf;fhf kQ;rp 

tu;j;jff; ehkj;ij vLj;Jr; 

nrhy;tjpy; mtu;fs; gq;fspg;Gr; 

nra;jpUg;gjhf Fwpg;gpl;lhu;.   

Muk;gk; njhlf;fk; kQ;rp> tu;j;jf 

ehkk; xd;whf ru;tNjr re;ijapy; 

jdJ gug;ig tpupTgLj;JtJ 

njhlu;gpy; mtjhdk; nrYj;jpaJ 

Kf;fpakhf ftdpf;fj;jf;fJ. ,e;j 

<LghL fhuzkhf vg;NghJk; 

cs;ehl;L thbf;ifahsu;fSf;Fk; 

juj;jpy; cau;e;j mNjNghd;W 

Gj;jhf;f jahupg;Gfis 

mDgtpg;gjw;F Kbe;jJ. 

,jdpilNa Vw;Wkjp re;ijapy; 

cau;fpd;w Nfs;tpf;F toq;fiy 

Nkw;nfhs;tjw;F rpwg;G cw;gj;jpafk; 

xd;iwf; nfhz;l ,yq;ifapd; xNu 

gp];fl; cw;gj;jpahsuhfTk; kQ;rp 

epWtdk; cs;sJ. ,e;j cw;gj;jpj; 

njhopw;rhiy Vw;Wkjp rigf;Fr; 

nrhe;jkhd rPjhtf Vw;Wkjp 

tyaj;jpy; epWtg;gl;Ls;sJ.

,yq;ifapy; rpwe;j tu;j;jfehk Vw;Wkjpahsu; tpUJld; urpj; tpf;fpukrpq;f 

(FOk gzpg;ghsu;- nghwpapy; kw;Wk; IT) kw;Wk; eypd; gp. fUzhuj;d 

(rpNyhd; gp];fl; ypkpnll; (CBL) gzpg;ghsu;/ CEO).

Vw;Wkjp re;ijapy; mjpfupj;J tUk; Nfs;tpia fUj;jpy; nfhz;L mtprhtis 

Vw;Wkjp nraw;ghl;L tyaj;jpy; cUthf;fg;gl;Ls;s kQ;;rp cw;gj;jp epiyak;



ஒ வ்வொரு மனிதனும் வணக்க வழி-
பொடு்களில் மட்டுமல்்ல, நறபண்பு்க-
ளையும் பபண பவண்டும் எனபளத 

இஸ்லொம் வலியுறுத்தியுளைது. இஸ்லொத்-
தின சிறபபப நறகுணம் தொன. ஒரு முஸலி-
மிடம் இருக்க பவண்டிய குணந்லன்களை 
இஸ்லொம் விரிவொ்க விவரித்திருககிறது. இத்-
தள்கய குணங்கள இருபபவன முஸலிம் 
எனறு எடுத்தியம்பும் இஸ்லொம், நறபண்-
பு்களுககு மி்கவும் முககியத்துவம் அளித்-
துளைது. தனனுளடய வருள்கயின 
பநொக்கம் குறித்து நபி (ஸல்) அவர்கள 
குறிபபிடும் பபொது, ‘நறகுணங்களைப 
பரிபூரணம் ்ெயவதற்கொ்கபவ நொன 
அனுபபபபட்டுளபைன’ எனறொர்கள. 

(ஆதொரம்: மொலிக).
ஒரு ெமூ்கத்தில் ஏமொறறு, பமொெடி, நம்-

பிகள்கத் துபரொ்கம், வஞெளை பபொனற 
்்கட்ட ்ெயல்்கள குடி்்கொண்டிருநதொல் 
அசெமூ்கத்திறகு இளறவனின அருள 
எவவொறு கிளடககும்? அல்்லது, ஒபர 
குடும்பத்தில் இருககும் உறுபபிைர்கள ஒரு-
வபரொடு ஒருவர ்வறுபபுடனும், ்பொறொளம-
யுடனும் நடநது ்்கொண்டொல் உறவு்களைத் 
துணடித்து வொழநதொல் அநத குடும்பத்திறகு 
அல்்லொஹ்வின அருள எவவொறு கிளடககும்?

அதைொல் நொம் புரிநது்்கொளை பவண்-
டியது யொ்தனில், அல்்லொஹ்வின அரு-
ளுககும் நறகுணங்களுககும் ்நருஙகிய 
்தொடரபு உளைது எனபபதயொகும். 

இஸ்லொம் கூறும் வணக்க வழிபொடு்களின 
பநொக்கபம நறகுணங்கள தொன எனபளத 
அல் குர ஆளைப புரட்டிைொல் நனறொ்கப 
புரிநது்்கொளை்லொம். பநொக்கங்களைச ெரி-
யொ்கப புரிநது ்்கொளைொவிடில் வணக்கங்கள 
அளைத்தும் ்வறும் உடறபயிறசி்கைொ்கபவ 
மொறிவிடும். ‘நறகுணங்களில் ப்லவீை-
மொ்க இருபபவன இளற நம்பிகள்கயிலும் 
(ஈமொன) ப்லவீைமொைவைொ்கபவ இருப-
பொன’ எனறு இஸ்லொம் கூறுகினறது.

நபி (ஸல்) அவர்கள ‘இளறவன மீது 
ஆளண! அவன இளற நம்பிகள்கயொைன 
அல்்ல, இளறவன மீது ஆளண! அவன 

இளற நம்பிகள்கயொைன அல்்ல, இளறவன 
மீது ஆளண! அவன இளற நம்பிகள்கயொ-
ைன அல்்ல!’ எனறு மூனறு தடளவ்கள 
கூறிைொர்கள. அதறகு நபித்பதொழர்கள, 
‘அல்்லொஹ்வின தூதபர! யொர ்தொடரபில் 
இவவொறு கூறுகினறீர்கள?’ எனறு விை-
விைர. அதறகு நபி (ஸல்) அவர்கள, ‘எவ-

னுளடய தீஙகிலிருநது அண்ளட வீட்டொர 
பொது்கொபபு ்பறவில்ள்லபயொ அவன தொன 
எனறொர்கள.

(ஆதொரம்: முஸலிம், அஹ்மத்)
இநத நபி ் மொழியின ஊடொ்க அண்ளட வீட்-

டொருடன ஒவ்வொருவரும் எவவொறு நடநது 
்்கொளை பவண்டும் எனபது ்தளிவொ்க எடுத்-
தியம்பபபட்டிருககினறது. 

மற்றொரு தடளவ நபி (ஸல்) அவர்கள 
‘்வட்்கமும் இளற நம்பிகள்கயும் இரண்டு 
்்கொம்பு்கைொகும். இவறறில் ஒனறு பபொைொல் 
மற்றொனறும் பபொயவிடும்’ எனறொர்கள. 

(ஆதொரம்: தபரொனி, ஹொகிம்)
முழுளமயொ்க இளற நம்பிகள்க ்்கொண்ட 

ஒருவர, ஒரு பபொதும் ் வட்்கம் ் ்கட்ட ் ெயலில் 
ஈடுபட மொட்டொர எனபளதபய நபி (ஸல்) அவர-
்கள இஙகு சுட்டிக்கொட்டியுளைொர்கள. நறகு-
ணங்களைப பபணுபவனுககு இவவு்லகிலும் 
நனளம, மறுளமயிலும் நனளமபய. இதன 
சிறபபு்கள குறித்து நபி (ஸல்) அவர்கள ப்ல 
ெநதரபபங்களில் எடுத்துக கூறியுளைொர்கள.‘ம-
றுளமயில் நனளம, தீளம நிறுக்கபபடும் தரொசில் 

அதி்க ்கைம் தருவது நற-
குணங்கபை’ ஆகும். (ஆதொரம்: 

அபூதொவூத், திரமதி)
‘நறகுணங்களில் பரிபூரணம் ்பறறவபர 

இளற நம்பிகள்கயில் பரிபூரணம் ்பறறவ-
ரொவொர’. 

(ஆதொரம்: அபூதொவூத், அஹ்மத்)
‘நொன அதி்கம் பநசிபபவரும், எனபைொடு 

மறுளம நொளில் மி்க ்நருக்கமொ்க இருபப-
வரும் யொர எனில், சிறநத நறகுணங்கள 

்்கொண்டவபர!’. (ஆதொரம்: திரமதி, அஹ்மத்)
‘சுவைத்தில் மனிதன அதி்கம் நுளழவதற-

குக ்கொரணமொ்க அளமவது இளறயசெமும், 
நறகுணமும் தொன’ 

(ஆதொரம்: திரமதி, இபனு மொஜொ)
‘இர்வல்்லொம் நினறு வணஙகி, ப்க்்லல்-

்லொம் பநொனபு பநொறபவனுககு கிளடககும் பொக-
கியத்ளதவிட நறகுணத்தொல் சிறநதவனுககு 
அதி்க பொககியம் கிளடககும்’. 

(ஆதொரம்: அபூதொவூத், அஹ்மத்).
இவவொறு நறகுணத்தின சிறபளபயும் முக-

கியத்துவத்ளதயும் நபி (ஸல்) அவர்கள எடுத்-
துக கூறியுளைொர்கள. ஆ்கபவ இம்ளமயிலும், 
மறுளமயிலும் அதி்க நனளம்களைப ்பற-
றுத்தரும் நறகுணத்ளதயும் நறபண்பு்களை-
யும் வைரத்துக ்்கொளவதில் அதி்க ்கவைம் 
்ெலுத்துபவொம். அபபண்பிலும் குணத்திலும் 
சிறநது விைஙகி இளறவனின அருளை 
்பறறுக்்கொளை முயறசிபபபொம். 

'ஆறறில் பபொட்டொலும் அைநது பபொடு’ 
எனபது தமிழப பழ்மொழி. 'ஓடும் ஆறறில் 
ஒளு ்ெயதொலும் தண்ணீளர வீண் விரயம் 
்ெயயொபத! எனறு நபி (ஸல்) அவர்கள 
கூறியுளைொர்கள.

(ஆதொரம்: அஹ்மத், இபனுமொஜொ)
இவவொறு அண்ண்லொரின வழி்கொட்டுதல்-

்களைப ்பறற இஸ்லொமிய ெமூ்கம்தொன 
உண்ணும் உணவு முதல் உடுககும் உளட 
அளைத்திலும் ப்கட்ளடயும் விரயத்ளத-
யும் பமற்்கொளகினறைர. விரயம் ்ெயப-
வர்களை அல்்லொஹ் ஒருபபொதும் பநசிப-
பதில்ள்ல. இதளை அல்்லொஹ்பவ தன 
அருள மளறயில், 'உண்ணுங்கள, பரு-
குங்கள, ஆைொல் வீண் விரயம் ்ெயயொதீர-
்கள. திண்ணமொ்க அல்்லொஹ் வீண் விரயம் 
்ெயபவொளர பநசிபபதில்ள்ல'. 

(அல் குரஆன 7:31)
இனளறய ெமூ்கத்தின வீண் விரயங்க-

ளில் மி்க பமொெமொை விரயமொ்க தண்ணீர 
விரயம் உளைது. ‘தண்ணீளர வீணடிக்கொதீர’ 
எனறு நபி்கைொர உபபதெம் ்ெயதிருநதும், 

அதளை எதிர்கொ்ல ெநததியிைருககு பெமித்து 
ளவக்க பவண்டும் எனபது குறித்து எவவித 
விழிபபுணரவும் இல்்லொமல் அபை்கர ்ெயற-
படுவது பவதளைககுரிய விஷயமொகும்.

பபரண்டத்தின அளைத்துப பளடபபு்களும் 
தண்ணீர மூ்லம்தொன பளடக்கபபட்டிருககின-
றது. இதளை அல்்லொஹ்தஆ்லொ தன அருள 
மளறயில்,'பமலும், அல்்லொஹ் ஒவபவொர 
உயிரபிரொணிளயயும் ஒபர விதமொை நீரிலி-
ருநது பளடத்தொன'. 

(அல்குரஆன 24:45) எனறு குறிபபிட்டி-
ருககினறொன. 

அபதபநரம் வீண் விரயம் ்ெயயொது 
உணவு உட்்்கொளவதன ஒழுக்கம் ் தொடரபில் 
கூறும் பபொது, '(உண்ணும் பபொது) வயிற-
றின மூனறில் ஒரு பகுதியைவு உண்ண 
பவண்டும். மூனறில் ஒரு பகுதி நீர குடிக்க 
பவண்டும். மூனறில் ஒரு பகுதி விட்டுவிட 

பவண்டும்' எனறு நபி (ஸல்) அவர்கள கூறி-
ைொர்கள. 

(ஆதொரம்: திரமிதி, இபனுமொஜொ)
நொம் வீண் விரயம் ்ெயயும் ஒவ்வொரு 

துளி தண்ணீர, ஒவ்வொரு து்கள உணவு 
உளளிட்ட அளைத்து வீண்விரயங்களுககும் 
இளறவனிடம் பதில் கூறிபய ஆ்கபவண்டும். 
இநத எண்ணத்துடன ்ெயறபடுபவர வீண்-
விரயத்ளதத் தவிரத்துக ்்கொளவதில் அதி்க 
்கவைம் எடுத்துக்்கொளவொர.  

உ்லகின ஒரு மூள்லயில் எஙப்கொ ஒருவர 
பசியுடன இருககினறொர எனறொல், மற்றொரு 
மூள்லயில் எஙப்கொ ஒருவர அவருக-
்கொை உணளவ அப்கரித்து ளவத்துளைொர 
அல்்லது வீணடிககினறொர எனறு ்பொருள. 
அவவொறுதொன நொம் வீணடிககும் தண்ணீ-
ரும் உணவும், மினெொரமும் ஆகும். பவறு 
யொருகப்கொ உரிளமயொை இநத அருட்்்கொ-
ளட்களை வீணடிககும் பபொது, இது பவறு 
யொருகப்கொ ்ெொநதமொைது எனற எமககு 
உணரவு வரபவண்டும். ஆ்கபவ வீண்விர-
யத்ளத தவிரத்துக்்கொளபவொம்.
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   பிநத் இஸமொயீல் ...
 

அபதுல்்லொஹ்...

வீண் விரயம் தவிர்ப்போம்

நற்பண்புகளை 
வைர்த்துக் ககொள்வொம் 

ச ர்வ ்வல்லமை பமைத்த அல-
்லாஹம்வயும் அ்வனது இமைத-
தூ்தர முஹம்ைது (ஸல) அ்வர-

கமையும் நேசிபபதும் அ்வரகைது 
கடைமைகமையும் ்வழிமுமைகமை-
யும் ்வாழ்வின் எல்லா சந்தரபபஙகளி-
லும் எடுதது ேைபபதும் அல்லாஹவும் 
அ்வனது தூ்தரும் காடடித்தரா்த அம்-
சஙகமையும் ்தடுதது வ்வறுத்த விையங-
கமையும் ்வாழ்்கமகயிலிருநது வி்லகி 
ேைபபதும் ஒவவ்வாரு்வரதும் வபாறுப-
பாகும். இம்வ இஸ்லாததின் மு்ககிய  
அம்சஙகைாகும். 

ோம் அவவிரு்வமரயும் ேைது உயிர, 
உமைமைகமை விைவும் வபறநைார 
குடும்பத்தாமரயும் விைவும் வியாபா-
ரம், வசாதது வசல்வஙகள், உைன்பிைப -
புகமை விைவும் நேசி்கக ந்வண்டும். 
அ்வரகள் மீ்தான அன்பும் நேசமும் 
ஏமனய எல்லா்வறமை விைவும் மு்தன்-
மையான்தாக இரு்ககந்வண்டும். இத்த-
மகய நேசநை பரிபூரண இமைேம்பி்க-
மகயின் அமையாைைாக அமையும். 
இ்தமனநய அல குரஆன் இவ்வாறு 
குறிபபிடடிரு்ககின்ைது.

‘உஙகள் வபறநைாரும் உஙகள் பிள்-
மைகளும் உஙகள் சநகா்தரரகளும் 
உஙகள் ்வாழ்்கமகத துமணவியரும் 
உஙகளின் குடும்பத்தாரும் நீஙகள் திரட-
டிய வசல்வஙகளும் நீஙகள் ேஷைதம்த 
அஞ்சுகிை வியாபாரமும் நீஙகள் விரும்-

புகிை ்வசிபபிைஙகளும் இமை்வமன 
விைவும், அ்வனது தூ்தமர விைவும், 
அ்வன் இமைபாம்தயில வசல்வம்த 
விைவும் உஙகளு்ககு அதிக விருபபைா-
னம்வயாக ஆகிவிடைால இமை்வன் 
்தனது கடைமைமயப பிைபபி்ககும் 
்வமர காததிருஙகள் என்று அல்லாஹ 
கூறுகின்ைான். 

(அல குரஆன் 9: 24)
இது குறிதது ேபி (ஸல) அ்வரகள் 

ப்ல சந்தரபபஙகளில உதிரத்த வபான் -
வைாழிகள் ்வர்லாறறில அழியாத்தைம் 
பதித்த ேபிவைாழிகைாக விைஙகி்க 
வகாண்டிரு்ககின்ைன.

'உஙகளில ஒரு்வரு்ககு அ்வரின் 
்தநம்த, அ்வரின் குழநம்தகள், 
ஏமனய ை்ககள் அமன்வமர 
விைவும் ோன் மிக நேசைான-
்வராகும் ்வமர அ்வர உண்மை-
யான இமைேம்பி்கமகயாைராக 
ைாடைார' என  ேபி (ஸல) கூறி-
னாரகள்’. (ஆ்தாரம்: புகாரி)

அந்தநேரம் அபதுல்லாஹ பின் 
ஹிஷாம் (ரலி) அ்வரகள், 'ோஙகள் ேபி 
(ஸல) அ்வரகளுைன் இருநது வகாண் -
டிருநந்தாம். அபநபாது ேபிய்வரகள் 
உைர (ரலி) அ்வரகளின் மகமயப 
பிடிதது்க வகாண்டிருந்தார. அசசையம் 
உைர (ரலி) அ்வரகள் ேபிய்வரகளிைம் 
‘இமைததூ்தநர! எனது உயிமரத ்தவிர -
வுள்ை எல்லா்வறமையும் விை நீஙகநை 

என்ககு நேசைான்வரகள்’ என்ைாரகள். 
அ்தறகு ேபி (ஸல) அ்வரகள் ‘இலம்ல, 
என் உயிர எ்வன் மக்வசம் உள்ைந்தா 
அ்வன் மீது  சததியைாக.. உைது உயிமர 
விைவும் ோநன உை்ககு மிகவும் பிரிய -
ைான்வராக ஆகும் ்வமர நீர உண்மை 
இமைவிசு்வாசியாக முடியாது’ என் -
ைாரகள். உைநன உைர (ரலி) ேபிமய 
நோ்ககி ‘இபநபாது இமை்வனின் மீ்தா-
மணயாக! எனது உயிமர விைவும் 
்தாஙகநை என்ககு மிகவும் நேசைான்வர-
கள்’ என்ைார. ‘இபநபாது்தான் உைநர! 
சரியாகச வசான்னீர’ என  ேபி (ஸல) 
கூறினாரகள்.' 

(ஆ்தாரம்: புகாரி)

அல்லாஹம்வயும் அ்வனது இமைத-
தூ்தமரயும் நேசிபபது என்பது அல -
்லாஹவும் அ்வனது தூ்தரும் காட -
டித்தந்த முமையில நேசிபப்தாகந்வ 
அமைநதிரு்கக ந்வண்டும். அல்லாஹ-
ம்வயும் அ்வனது தூ்தமரயும் நேசித்தல 
என்ை வபயரில ைறை்வரகமை நிநதிப -
பந்தா இகழ்்வந்தா இமையூறு விமை-
விபபந்தா இஸ்லாம் காடடித்தந்த ்வழி-
முமையல்ல.

இரு்வமரயும் நேசிபப்தானது, அ்வர-
கள் இரு்வமரயும் எைது ்வாழ்வின் 
எல்லா  நிம்லயிலும் குறிபபாக வசால-
லிலும்   வசயலிலும் இன்பததிலும் 
- துன்பததிலும், இ்லாபததிலும் - ேஷ-

ைததிலும், வசழுமையிலும் 
- ்வறுமையிலும்,ஆ-

நரா்ககியததிலும் - 

நோயிலும், இைமையிலும் - முதுமையி-
லும், ்தனிமையிலும் - பரகசியததிலும் 
்வாழ்்கமகயின் அமனதது கடைஙகளி -
லும் முழுமையாக அ்வரகமை பின்-
பறறு்வதுைன் அவவிரு்வமரயும் 
அதிகைதிகம் நிமனவு கூறு்வ்தாகும். 
அவ்வாநை அ்வரகள் ்தடுதது வ்வறுத்த 
விையஙகமையும் வசயலகமையும் 
பழ்கக்வழ்ககஙகமையும்  எைது ்வாழ்்க -
மகயிலிருநது முறறு முழு்தாக ்தவிரநது 
வகாள்்வ்தாகும். அ்தன் மூ்லநை எைது 
ஈரு்லக ்வாழ்்கமகயிலும் நிம்ைதிமய -
யும் வ்வறறிமயயும் அமைய முடியும்.

அல்லாஹம்வயும் அ்வனது இமைத-
தூ்தர (ஸல) அ்வரகமையும் மிகவும் 

நேசிபப்வரகைாக ஸஹாபா்ககள் 
இருந்தாரகள். 

'ஒரு்வர ேபிய்வரகளிைம் ்வநது 
‘உ்லகம் எபநபாது அழியும்?’ என 
நகடைார. ‘அ்தறகாக நீர என்ன 
ஆயத்தபபடுததி ம்வததுள்ளீர?’ 

என ேபி (ஸல) அ்வரகள் அ்வரிைம் 
திரும்பி்க நகடைாரகள். ‘ோன் அதி -
கைான வ்தாழுமககமைநயா நோன் -
புகமைநயா ்தான்தரைஙகமைநயா 
்தயாரபடுததி ம்வததிலம்ல. எனினும் 
ோன் இமை்வமனயும்  இமைததூ்த-
மரயும் நேசி்ககிநைன்’ என்று அ்வர 
பதில கூறினார. உைநன ேபிய்வரகள், 
‘நீர யாமர நேசி்ககிறீநரா அ்வரகளுை -
நனநய இருபபீர’ என்ைாரகள்'. 

(ஆ்தாரம்: புகாரி).
ஒரு ்தைம்வ அண்ண்லாரின் ந்தாழ-

வராரு்வர அண்ண்லாரின் சமூகததில 
்வநது, 'அல்லாஹவின் தூ்தநர! என்ககு 
எனது உயிர, எனது வபாருள், எனது 
குடும்பத்தார, உைவினர அமன்வமர-
யும் விை ்தஙகள் மீது அதிக பாசம் 
இருநது ்வருகின்ைது. என்ககுத ்தஙகள் 
நிமனவு ்வநது விடைால என்னால 
அ்தமன வபாறு்கக முடியாைல நபாய் -

விடுகிைது. உைநன 

்தஙகமை ்வநது ்தரிசிதது்க வகாள்ைா்த 
்வமர நிம்ைதி ஏறபடு்வதிலம்ல. 
இபவபாழுது என்ககு ஒநர க்வம்ல 
ஏறபடடு விடைது. ைரணம் ்தஙகளு்க-
கும் இரு்ககிைது. ஏவனனில, ்தஙகநைா 
அல்லாஹவுமைய தூ்தராக இரு்ககின்-
றீரகள். எனந்வ தூ்தரகைது அந்தஸதில 
்தரிசனம் கிமை்ககாது நபாய்விடுநை!’ 
என்று முமையிடடு்க வகாண்ைாரகள். 

அண்ண்லார இ்தறகு விமை கூைாது 
வைௌனம் சாதித்த்தாரகள். உைநன 
ஹஸரத ஜிபரீயில (அம்ல) அ்வரகள் 
ஆஜராகி கீழ்்வரும் திரு்வசனதம்த 
ஓதி்ககாடடினாரகள் 

'எ்வரகள் அல்லாஹவு்ககும் அ்வனது 
தூ்தரு்ககும் கீழ்படிநது ேைநது வகாள் -
கிைாரநைா அ்வரகள் அல்லாஹவின் 
அருள் வபறை ேபிைாரகள், வைய்யடி -
யாரகள், உயிரததியாகிகள், ேல்லடி-
யாரகள் ஆகிநயாருைன் இருபபாரகள். 
இ்வரகநை ந்தாழமை்ககு சிைந்த்வரக -
ைாக இரு்ககின்ைாரகள். இந்தத ந்தாழ-
மையானது அல்லாஹவுமைய ஓர அரு-
ைாகும். அல்லாஹ எல்லா்வறமையும் 
ேன்கறிந்த்வனாக இரு்ககிைான்.

இது நபா்லந்வ ஸஹாபா்ககள் ேபிய -
்வரகள் ்தடுத்த விையஙகள் அரஙநகரிய 
நபாது அ்வறறிலிருநது ்தவிரநது வகாள்-
ப்வரகைாகவும் அ்வறமை ்தடு்கக்க கூடி -
ய்வரகைாகவும் திகழ்ந்தாரகள். 

எனந்வ அல்லாஹம்வ நேசிபநபாம். 
இமைததூ்தர முஹம்ைது (ஸல)அ்வர-
கமையும் நேசிபநபாம். ேபிகைாரின் 
்வாழ்்கமக ்வழிமுமைகமை பின்பறறி 
ேைபநபாம். அ்வரகைது ்வழிகாடைல-
களு்ககு முரணான ்வழிமுமைகமை 
்தவிரநது வி்லகி ்வாழப பழகி்கவகாள்-
ந்வாம். அல்லாஹ எம் அமன்வரு்ககும் 
கிருமப வசய்யடடும்.

உ ்ல்கமொைது ்கொறறு, நீர, 
்நருபபு, நி்லம், வொைம் 
ஆகிய ஐநது அம்ெங்கைொல் 

உருவொக்கபபட்டுளைது. உ்லகிலுளை 
உயிரிைங்கள இநத ஐநது நிள்ல்க-
ளில் ஒனளற இழநதொலும் உயிர வொழ 
முடியொது. உ்ல்கமும் இயங்கொது.

நி்லம் எனபது ்வறும் மண்ளண 
மட்டுபம குறிக்கொது. மண்ணில் விளையும் 
அளைத்து வள்கயொை உணவு வள்க-
்களையும் உளைடககும். சுருக்கமொ்கச 
்ெொல்வதொயின உணவினறி உயிர வொழ -
முடியொது. மனிதன உயிர வொழ உணவு 
மி்கவும் முககியமொைது. 

ஒருவருககு பபொதுமொை அைவுககு 
பமறபட்ட பம்லதி்க உணவுப பண்டங -
்கள யொவுபம அடுத்தவரின உணவொகும். 
அவரது உடளம அவரின உரிளமபய. 
அடுத்தவரின உணளவத் தமது ்கட்டுப-
பொட்டில் ளவத்திருககும் நொம், தமககு 
பபொ்க மீதமுளைளத தொைமொ்க வழஙகிட 
பவண்டும். வீண் விரயம் ்ெயயககூடொது.

தொைத்தில் சிறநதது அனைதொைம். 
அனைதொைத்ளத இஸ்லொம் அதி்கம் வலி-
யுறுத்தியுளைது. இஸ்லொத்தில் சிறநத 
்ெயல் பசித்தவருககு உணவளிபபதொ-
கும். ்ெயல்்களில் இளறவனுககு மி்கவும் 
பிடித்த விருபபமொை ்ெயல், பசித்தவ-
னுககு உணவளிபபதொகும். ்ெொரக்கத்-
தின வொெள்ல திறநது ளவககும் ்ெயல், 
பசித்தவனுககு உணவளிபபது. மக்களில் 
சிறநதவர பசித்தவனின பசிளய பபொக-
குபவர ஆவொர. பசித்தவனின பசிளயப 
பபொககும் பண்பு நல்ப்லொர்களின பண்பு. 
பசிளயப பபொககும் நறபண்பு வ்லபபுறத்-
தொரொகிய ்ெொரக்கவொசி்களின இயறள்க-
யொை பண்பு ஆகும்.

'ஒருவர நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ‘இஸ -
்லொமியப பண்பு்களில் சிறநதது எது?’ எை 
விைவிய பபொது ‘பசித்தவருககு நீர உண-
வளிபபதும், நீர அறிநதவருககும், அறி-
யொதவருககும் ஸ்லொம் எனும் வொழத்துக-
கூறுவதும் ஆகும்’ எனறு கூறிைொர்கள'. 

(ஆதொரம்: பு்கொரி)
அபதபநரம் ‘்ெயல்்களில் இளறவ-

னுககு மி்கவும் விருபபமொைது, ஒருவர 
மகிழசசிளய தமது ெப்கொதர முஸலி-
முககு பெரத்து ளவபபதும், அவளர விட்டு 
சிரமங்களை அ்கறறுவதும், அவரின 
பசிளயப பபொககுவதும், அவரின ்கடளை 
நிளறபவறறுவதும் ஆகும்' எனறும் நபி 
(ஸல்) கூறியுளைொர்கள’. 

(ஆதொரம்: தபரொனீ)
மற்றொரு ெமயம் “ஒரு கிரொமவொசி நபி 

(ஸல்) அவர்களிடம் வநது, ‘அல்்லொஹ்-
வின தூதபர, எனளை ்ெொரக்கத்தில் 
பெரத்து ளவககும் ஒரு ்ெயள்ல எைக-
குக ்கறறுத் தொருங்கள’ எனறு ப்கட்டொர. 

அதறகு, நபி (ஸல்) அவர்கள ‘நீர ஓர 
அடிளமளய விடுதள்ல ்ெயவீரொ்க, 
அதறகு ெகதி ்பறொத பட்ெத்தில் பசித்தவ-
ருககு உணவளிபபீரொ்க, தொகித்தவனுககு 
நீர பு்கட்டுவொயொ்க’ எனறொர்கள'. 

(ஆதொரம்: அஹ்மது)
‘ஒரு பபரீத்தம் பழத்தின சிறு துண்ளட-

பயனும் தரமம் ்ெயது நர்கத்திலிருநது 
உங்களைப பொது்கொத்துக ்்கொளளுங்கள, 
எனறும் நபி (ஸல்) அவர்கள கூறியுள-
ைொர்கள. (ஆதொரம்: பு்கொரி)

‘உங்களில் சிறநதவர பசித்தவருககு 
உணவு அளிபபவபர ஆவொர' எை நபி 
(ஸல்) கூறிைொர்கள. 

(ஆதொரம்: அஹ்மது)
‘நிசெயமொ்க நல்ப்லொர்கள இளறவன 

மீதுளை பிரியத்திைொல் ஏளழ்களுககும், 
அைொளத்களுககும், சிளறபபட்படொருக-
கும் உணவளிபபொர்கள. உங்களுககு 
நொங்கள உணவளிபப்தல்்லொம், அல் -
்லொஹ்வின மு்கத்திற்கொ்க பவண்டிபய. 
உங்களிடமிருநது பிரதிப்லளைபயொ, 
நீங்கள நனறி ்ெலுத்த பவண்டு்மனப-
ளதபயொ நொங்கள நொடவில்ள்ல’ எனறு 
கூறுவொர்கள. (அல் குரஆன 76: 8,9)

‘அவன ்கணவொளயக ்கடக்கவில்ள்ல. 
்கணவொய எனபது எனை்வனபது 
உமககு எபபடித் ்தரியும்? அடிளமளய 
விடுதள்ல ்ெயதல், அல்்லது ்நருங-
கிய உறவுளடய அைொளதககும் அல்்லது 
வறுளமயில் உழலும் ஏளழககும் பட்டினி 
்கொ்லத்தில் உணவளித்தல் பினைர நம் -
பிகள்க ்்கொண்டு ்பொறுளமளயப 
பபொதித்து இரக்கத்ளதயும் பபொதித்பதொரில் 
இளணதல் இளவ்கபை ்கணவொய ஆகும். 
அவர்கபை வ்லபபுறத்தொர’. 

(அல் குரஆன 90:11-18)
பமலும் நபி (ஸல்) அவர்கள ‘தம் 

அண்ளட வீட்டொர பசித்திருக்க தொம் மட்டும் 
வயிறு நிரம்ப ெொபபிடுபவன உண்ளம 
இளறவிசுவொசியொ்க ஆ்கமொட்டொன' 
எனறும் கூறிைொர்கள’. 

(ஆதொரம்: ஹொகிம்)
பசித்திருககும் அண்ளட வீட்டொரின 

பசிளயயும் பபொககி, குடும்பத்திைரொல் 
ள்கவிடபபட்டு நொபடொடி்கைொ்க பரொட்டில் 
சுறறித்திரியும், வீதி்களை வீடு்கைொ்க 
நிளைத்து ்தரு வீதி்களிலும், ்களட வீதி-
்களிலும், நளடபொளத்களிலும், ்களட -
ப்கொடியிலும் இருபபிடம் அளமத்து 
அல்்லல்படும் அபபொவி்களுககும், யொசிப -
பவருககும், யொசிக்கொமல் சுயமரியொ -
ளதயொ்க வொழும் ்கஷடபபடுபவொருககும் 
உணவளித்து, அவர்களின பசிளயப 
பபொககிட பவண்டும். பசித்தவனின 
பசிளயப பபொககி பசியில்்லொத, பட்டி -
னிசெொவு இல்்லொத உ்லள்க உருவொககு -
பவொம்.

மர்லின் மரிக்கார்

E--−mail:  

ஆலமுல்

அல்போஹ்வுக்கு 
விரு்்மபோன செயல

அல்ொஹளவயும், தூதளையும் 
்நசிப்பதன் முக்கியத்துவம் 

அஷ்ஷயக   
ஏ.எச.எம். மினஹொஜ் முபதி (்கொஷிபி)...
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GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA

STATE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME - 2022

DIVISIONAL SECRETARIAT, MANMUNAI NORTH, 
BATTICALOA

(BATTICALOA DISTRICT)

NATIONAL COMPETITIVE BIDDING (GOODS AND SERVICES)

INVITATION FOR BIDS
01.  The Chairman of Regional Procurement Committee (RPC) on behalf of the Secretary, State Ministry 

of  Home Affairs invites qualified suppliers for the supply of below mentioned items described in the 
table.

Bid No. Description of Supply Qty
Total 
Cost 
(Rs.)

Bid 
Security/
Validity

Non-
Refundable 
Tender Fee 

(Rs.)

Completion 
period

MN/ACC/ 
2022/01

Supply of Branded Fishing 
nets, branded Canoe – 52 
Nos. and other fishing 
equipment

256
52
137

11.31 M
113100.00

(up to 
20.06.2022)

1,000.00
Within 

31.03.2022

MN/ACC/ 
2022/02

Supply of Machinery 
(Flour Grinding, Chilli 
Grinding, Popicorn 
making machine, etc.)

175 4.87 M
48,700.00

(up to 
20.06.2022)

1000.00
Within 

31.03.2022

02. Bidding will be conducted through National Competitive Bidding procedure.

03.  Technical qualification requirements are provided in the bidding documents, A margin of preference 
for eligible locally produced goods offered shall be applied. Additional details are provided in the 
bidding documents.

04.  Interested eligible Bidders may obtain further information from Divisional Secretariat, Manmunai 
North, Batticaloa and inspect the Bidding Documents from 09.00 hours to 15.00 hours

05.  Interested Bidders may purchase a complete set of Bidding Documents in English Language from 
Divisional Secretary, Divisional Secretariat, Manmunai North, Batticaloa on the submission of a 
written application to the Divisional Secretary, Divisional Secretariat, Manmunai North, Batticaloa 
from 18.02.2022 until 04.03.2022 (Office days) from 09.00 hrs. to 15.00 hrs. upon payment of non- 
refundable fee specified in the list. The method of payment will be by cash or shall be deposited to 
the official Bank Account No. 0007042003 of Bank of Ceylon, Batticaloa.

06.  Considering the current COVID-19 pandemic, interested bidders shall get the soft copy of Bidding 
document through e-mail by sending the request letter as per Clause No. 06 attached with the 
scanned copy of deposited Bank slips for non-refundable fee to PE’s our e-mail address: acctdsmn@
gmail.com.    

07.  Bids shall be delivered in duplicate to the address below through registered post or deposited in the 
tender box at Divisional Secretariat, Manmunai North, Batticaloa at or before 3.30 p.m. on 07.03.2022. 
“Bids for supply of branded fishing items and machinery” should be written on the top left-hand 
corner of the envelope. Late Bids will be rejected. Bids will be opened soon after closing in the 
presence of the bidders’ representatives who choose to attend.

08. Bids shall be valid up to 77 days from opening of bids.

09.  All bids Shall be accompanied by a Bid Security of the amount mentioned in the list. Bid Security 
shall be valid up to 20.06.2022.

V. Vasuthevan,
Chairperson-RPC 
Divisional Secretariat,
Manmunai North,
Batticaloa.

The address referred to above is:

Chairperson,     
Regional Procurement Committee    
Divisional Secretariat, Manmunai North, Batticaloa

Tel: 065-2224360,  Fax: 065-2228533

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
fkj;njhopy;; kw;Wk; fkey fhg;GWjpr; rig

(tptrha mikr;R)

fhg;GWjp ml;ilfs; (Data Card) (3/5/1/22/77)

01. fkj;njhopy; kw;Wk; fkey fhg;GWjpr; rigapdhy; nraw;gLj;jg;gLk; fhg;GWjpj; 

jpl;lj;jpw;f;fhf nghJkf;fSf;F mr;rpl;L toq;Ftjw;Fg; nghUj;jkhd fhg;GWjp 

PVC ml;ilfs; (100% PVC) tifahd 55mmx85mmx0.76mm jbg;gkhd 

1>000>000 (gj;J ,yl;rk;) ml;ilfis toq;fg;gLk; khjphpf;fikthf mr;rpl;Lg; 

ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; Kiwapd; gpufhuk; 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

02. tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;Fk;NghJ gpd;tUk; ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s 

ngWkjpapyhd gpiz Kwpnahd;iw 45 ehl;fs; nry;YgbahFk; tifapy; 

th;j;jf tq;fp gpiz Kwp my;yJ fkey fhg;GWjpr; rigf;F nuhf;fg; gzkhfr; 

nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il tpiykDf;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

cUg;gb 

,y.
cUg;gb vz;zpf;if

tpiyf;Nfhuy; 

gpiz Kwp

01

fhg;GWjp ml;ilfs; 

(Data Card) 
55mmx85mmx0.76mm

1>000>000 200>000.00

03. ,jw;F tpz;zg;gpg;gjw;F 5000.00 &ghitr; nrYj;jp tpz;zg;gg;gbtk; kw;Wk; 

ngWif epge;jidfs; mlq;fpa Mtzj;ijg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

04. 2022-02-18Mk; jpfjp Kjy; 2022-03-08Mk; jpfjp  tiuahd thu ehl;fspy; 

gp.g. 1.00 kzpahd flik Neuq;fspy; gpd;tUk; Kfthpapy; Kjyhk; khbapy; 

mike;Js;s epjpg; gphptpw;F gzj;ijr; nrYj;jp tpiyf;Nfhuy; tpz;zg;gg; 

gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. tpiyf;Nfhuy; gbtq;fSld; gw;Wr;rPl;ilAk; 

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

05. tpz;zg;gg;gbtq;fis 2022-03-08Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F 

Kd; gpd;tUk; Kfthpapy; jiu khbapy; itf;fg;gl;Ls;s tpiykDg; ngl;bapy; 

cs;spLjy; Ntz;Lk;. tpiyf;Nfhuy;fs; nry;YgbahFk; fhyk; tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLk; ehs; Kjy; 60 ehl;fshftpUj;jy; Ntz;Lk;. gjpTj; jghypy; 

mDg;gg;gLk; tpiykDf;fis md;iwa jpdj;jpw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

06. tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;Fk; NghJ Gifg;glg; gpujp rfpjk; Kj;jpiuf; Fwp 

nghwpf;fg;gl;l ciwapDs; ,l;Lr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

07. 2022-03-08Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F ,lk;ngWk; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; 

epfo;tpy; tpz;zg;gjhuh; my;yJ mtuhy; mjpfhuk; toq;fg;gl;l gpujpepjpnahUth; 

fye;Jnfhs;syhk;.

08. rfy tpiykDf;fSk; jiyth;> fkj;njhopy; kw;Wk; fkey fhg;GWjpr; rig> 

,y. 117> Rgj;uhuhk tPjp> fq;nfhltpy> ENfnfhl vDk; Kfthpf;F mDg;Gjy; 

Ntz;Lk; vd;gJld; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;Fk; fbj ciwapd; ,lJgf;f 

%iyapy; fhg;GWjp ml;il vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

09. ,J njhlh;gpyhd Nkyjpf tpguq;fis 0115-384000 vDk; njhiyNgrp 

,yf;fj;jpDlhf ngw;Wf;nfhs;syhk;.

10. ,e;jf; nfhs;tdT njhlh;gpy; ngWiff; FOtpd; jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;.

jiyth;>

fkj;njhopy; kw;Wk; fkey fhg;GWjpr; rig>

,y. 117> Rgj;uhuhk tPjp> fq;nfhltpy> 

ENfnfhl.

2022-02-15.

Njrpa kdey epWtdk; - mq;nfhl
fl;bl xg;ge;jf;fhuHfisg; gjpT nra;jy; - 2022/ 2023

mq;nfhl Njrpa kdey epWtdj;jpy; 2022/2023 Mz;bw;fhf fl;bl xg;ge;jf;fhuuhf gjpT 

nra;tjw;fhf jifikAs;s epWtdq;fspypUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

mjdbg;gilapy; fPo;f;fhZk; ml;ltizapy; jug;gl;Ls;sthW epHkhz ifj;njhopy; 

mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; (CIDA) gjpT nra;Js;s xg;ge;jf;fhuHfs; 2022.02.18 Kjy; 

2022.03.09 tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.30 Kjy; gp.g. 3.00 ,w;F ,ilg;gl;l 

fhyj;jpw;Fs; ,t; itj;jparhiyapd; fhrhsH mYtyfj;jpy; kPsspf;fg;glhj &. 1000.00I 

nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il mytyfj;jpw;F rkHg;gpj;J> tpz;zg;gq;fisg; 

ngw;Wf; nfhs;sy; Ntz;Lk;.

g+Hj;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fis fPo;f;fhZk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; 2022.03.10 

K.g. 10.00 ,w;F Kd;G mDg;gyhk; my;yJ gzpg;ghsH gzpkidapy; itf;fg;gl;ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; cs;spLk; ciwapd; ,lJ 

gf;f Nky; %iyapy; ~guhkhpg;G xg;ge;jf;fhuHfisg; gjpT nra;jy; - 2022/2023| vd;W 
Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

njhlH 

,yf;fk;
cUg;gb jifik

kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpf; fl;lzk;

01 2022/2023Mk; Mz;bw;fhf Njrpa 

kdey epWtdk; kw;Wk;mjNdhL 

,ize;j Ky;Nyhpaht ,ilepiy 

,y;yk;/ Ky;Nyhpaht jhjpaH 

fy;Y}hp Mfpa epWtdq;fs; rhHghf 

guhkhpg;G xg;ge;jf;fhuHfisg; gjpT 

nra;jy;. (&. 300>000.00 ,w;F 

Nkw;glhj xg;ge;jq;fs;)

C 09 (jpUj;jg;gl;l 
gjpT nra;jy; 

Kiwikapd; 

gpufhuk;) (EM 5 

kw;Wk; mjw;F 

Nky;)

&. 1000.00

Nkyjpf tpguq;fSf;F jaT nra;J epHthf mjpfhhpia mioAq;fs; njhiyNgrp 

011-2578245 ve;jf; fl;lzKk; ,d;wpNa Nfs;tp Mtzq;fis ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;. 

Nfs;tpfis Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik gpuNjr ngWiff; FOtpw;F 

chpaJ.

gzpg;ghsH

Njrpa kdey epWtdk;

mq;nfhil

ngWif mwptpj;jy;

1964 ,yf;fk; 28 ,d; fhzp RtPfupj;jy; (jpUj;jr;) 
rl;lj;jpd; jpUj;jg;gl;lgb

fhzp RtPfhpj;jy; rl;lk; (mj;jpahak; 460)
7Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;jy;

vdJ ,y.:- 3/2/3/10/270-735
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y.:- 4-3/7/2019/vr;lg;spt;/98

fPNo cs;s ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpfis RtPfhpg;gjw;F 

cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf tpguq;fSf;F jaT nra;J ,yq;if [dehaf 

Nrh\yprf; Fbaurpd; 2022.01.12Mk; jpfjp 2262/27 ,yf;f murhq;f tHj;jkhdpiag; 

ghHf;fTk;.

ml;ltiz

khfhzk; : Nky;

khtl;lk; : fk;g`h

gpuNjr nrayhsH gphpT : mj;jdfy;iy

M.t. ,yf;fk;/ 
flj;jpuy; ,yf;fk;

Jz;L 

,y. 

tp];jPuzk; 

(n`f;lahH)

fpuhkk; fpuhk epyjhhp gphpT

510616/01/8 04 0.0819 jlfKt gphpT ,y. 327> 

jlfKt

510616/06/3 10 0.4827 jlfKt gphpT ,y. 327> 

jlfKt

v];.gp. FztHjd

gpuNjr nrayhsH>

mj;jdfy;iy.

gpuNjr nrayhsH fhhpahyak;>

mj;jdfy;iy.

2022.02.17

,yq;if ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdk;

jpUj;jk; gw;wpa mwptp;j;jy;

,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
Nkw;gb jiyg;gpd; fPo; CPC 
,izajsj;jpypUe;J Vw;fdNt tpiykD 

Mtzq;fis ngw;Wf;nfhz;l tsKs;s 

tpiykDjhu;fspd; ftdj;ij ,yq;if 

ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk; ,j;jhy; 

<h;f;fpd;wJ.

,jd; ngWiff; FOtpd; ngauhdJ 

(Kfthpapy;) jpizf;fsg; ngWiff; FO 

vd;gJ mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l 

ngWiff; FO vd jpUj;jg;gly; Ntz;Lk;.

tpiyf;Nfhuy; Mtzj;jpYs;s Vida 

midj;J epge;jidfSk; khwhky; 

mt;thNwapUf;Fk;.

jiyth;>

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

FO>

Nk/gh Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; 

fsQ;rparhiyfs;;)>

ngWif kw;Wk; fsQ;rpa nraw;ghLfs;>

1Mk; jsk;> ,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

WP KJ-9167 Toyota 
Corolla 2008,  Car 
கூடிய விமைக்    க�ோரி -
க்ம�க்கு. பவலிெல்   
பினோன் ஸ்  பிஎல்சி,  
இை. 310,  �ோலி வீதி,  
ப�ோழும்பு- 03.  ப�ோ.கெ 
0714542 958 .
 012140

WP BGE-3188 Hero 
Maestro Edge 
2017,  Motor Cycle    
கூடிய  விமைக் க�ோரி -
க்ம�க்கு. பவலிெல் 
பி னோன்ஸ்  பிஎல்சி,  
இை. 310,  �ோலி வீதி,  
ப�ோழும்பு- 03. ப�ோ.கெ 
0711 2 10 810.
 012139

ப�ோைன்னோவ கெக்�ரி 
ஒன்றிற்கு க�ோட்ஈட்ஸ் 
ப � ய ெ வ ர � ள் ,  
விற்ெமன உ�வி 
ப�யகவோர,  உ�வியோள -
ர�ள் பெண�ள் ைற்றும் 
ஆண�ள் க�மவ. 
0 7 5 0 3 3 3 2 4 9 ,  
0 7 7 5 3 3 3 2 4 9 .
 011843
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kpd;rhuj;ij kPjg;gLj;Jtjw;fhd tpNrl mEge;jk;

ehl;bd; kpd;rhu 
tpepNahfj;jpy; 
vjpu;nfhs;Sk; 
neUf;fbapd; 

Moj;ij ehk; tpsf;f 
Ntz;bajpy;iy. fhuzk; fle;j 
jrhg;jj;jpy; ehl;by; Vw;gl;Ls;s 
kpd; neUf;fbapd; cr;rj;ij 
ehk; neUq;fp tUfpNwhk; vd;gJ 
,ufrpaky;y. ,e;j neUf;fbia 
rkhspg;gjw;fhd vjpu;fhy 
jPu;khdq;fs; muRf;F nrhe;jkhd 
epWtdq;fs;> tzpf epWtdq;fs; 
kw;Wk; Efu;Nthupd; rhj;jpakhd 
Neu;kiwahd gq;fspg;G 
Fwpj;J tpthjpf;f kpd;Jiwapd; 
xOq;FUj;Jduhd ,yq;if 
nghJg; gad;ghLfs; Mizf;FO 
(PUCSL) ,d;W fye;JiuahLfpwJ. 
,j;jifa kpd;rhu 
neUf;fbapypUe;J kf;fis 
tpLtpf;f ,yq;if nghJg; 
gad;ghLfs; Mizf;FOtpd; 
jiytu; [df uj;ehaf;f ,q;F 
fUj;Jf;fis Kd;itf;fpwhu;.

jw;Nghija kpd;rhu 

neUf;fb epiyikia 

rkhspf;f ,yq;ifapd; 

nghJg; gad;ghLfs; 

Mizf;FO vLj;j 

eltbf;iffs; vd;d?

,yq;if nghJg; gad;ghLfs; 
Mizf;FO (PUCSL) Vw;fdNt 
,ilf;fhy kw;Wk; ePz;l 
fhy kpd;rhu neUf;fbiar; 
rkhspg;gjw;fhd eltbf;iffspy; 
rk;ge;jg;gl;l jug;gpdUld; 
,ize;J nray;gl;L tUfpwJ. 
vt;thwhapDk;> FWfpa 
fhyj;jpy; ,e;j neUf;fbia 
rkhspf;f mj;jpahtrpakhd 
kpd; Nrkpg;G my;yJ kpd;rhu 
ghJfhg;G cj;jpfspy; ,Ue;J 
Njrpa fl;lj;ij fhg;ghw;WtNj 
,e;j Neuj;jpy; Kf;fpa ftdk; 
nrYj;JfpwJ. tPl;by; kpd;tpsf;if 
mizg;gJ> kpd;tpsf;fpd; 
vz;zpf;ifiaf; Fiwg;gJ 
Nghd;w vspa Kiwfshy; 
,e;jg; gpur;ifidapy; ,Ue;J 
tpLgl KbAkh vd;W gyUk; 
Nahrpj;J tUfpd;wdu;. 
vkJ Mizf;FOtpdhy; 
Kd;nkhopag;gl;Ls;s kpd; 
ghJfhg;G eltbf;iffis 
gpd;gw;wpdhy; Rkhu; 300 nkfh 
thl;]; kpd;rhuj;ij Nrkpf;f 
KbAk;. jw;NghJ epu;khzpf;fg;gl;L 
tUk; nfutyg;gpl;b ,aw;if 
vupthA  (LNG) Miyapd; 
nfhs;sstpw;F epfuhd 
nfhs;ssit ,J nfhz;Ls;sJ. 
,J Njrpa kpd; jpl;lj;jpy; xU 
ngupa epthuzk; kw;Wk; xU 
ngupa Nrkpg;ghf fUj;jg;gLfpwJ.
,jdbg;gilapy;> ,yq;ifapd; 

nghJg; gad;ghLfs; 
Mizf;FO midj;J 
kpd;rhu ghtidahsu;fisAk;> 
nghJkf;fisAk; kpd;rhuj;ijg; 
ghJfhg;gjw;fhd eltbf;iffis 
Nkw;nfhs;s Cf;Ftpf;f 
eltbf;if vLj;jJ. Kf;fpakhf 
mur epWtdq;fs;> tu;j;jf r%fk; 
kw;Wk; Efu;Nthu; r%fk; Mfpa 
%d;W jug;gpdupd; nraY}f;fg; 
gq;fspg;ig cWjp nra;tjw;Fj; 
Njitahd eltbf;iffis 
,yq;if nghJg; gad;ghLfs; 
Mizf;FO (PUCSL) vLj;Js;sJ.

,yq;ifapd; 

nghJg; gad;ghLfs; 

Mizf;FO> mur 

epWtdq;fs;> ,e;jg; 

gzpf;F vt;thW 

gq;fspj;Js;sd?

ehl;by; jpdrup kpd;rhu 
tpepNahfj;jpy; 2% njU 
tpsf;FfSf;F nrytplg;gLfpwJ. 
vk;khy; Kbe;jhy;> rupahd 
Kfhikj;Jtk; kw;Wk; 
tPjptpsf;Ffspd; vy;iyfSld;> 
cau;jpwDldhd epthuzj;ijg; 
ngwyhk;. vdNt> ,yq;ifapd; 
nghJg; gad;ghLfs; Mizf;FO 
ehl;by; tPjp tpsf;Ffis 
epu;tfpg;gjpy; <Lgl;Ls;s midj;J 
epu;thf mikg;GfSf;Fk; 
topfhl;bfs; ntspapl;Ls;sd. 
midj;J epu;thf mikg;GfSk; 
vq;fsplk; cldbahf gq;fspf;Fk; 
vd;W ek;GfpNwhk;.
mNjNghd;W fhw;W gjdhf;fpia 

(vahu; fz;b\d;) Fiwe;jgl;r 
ntg;gepiyahf 26 ghif 

nry;rpa]; ntg;gepiyiag; 
NgZkhWk; Fsp&l;Lk; Kiwia 
mjpfgl;r nray;jpwDld; jpdrup 
gad;gLj;JkhWk; ,yq;ifapd; 
nghJg; gad;ghLfs; Mizf;FO> 
mur epWtdq;fSf;F 
mwpTWj;jpAs;sJ. gfypy; 
Kbe;jtiu ntspr;rj;ij 
epu;tfpf;f Kbe;jtiu 
,aw;ifahd R+upa xspiag; 
gad;gLj;jTk;.
tu;j;jf r%fk; ,e;j gzpapy; 

cldbahf gq;fspf;FkhW 
Nfl;Lf;nfhs;fpNwhk; kw;Wk; 
tpiutpy; xU topfhl;bia 
ntspapl vjpu;ghu;f;fpNwhk;. 

Fwpg;ghf filfspy; cs;s 
tpsk;gu gyiffs; khiy 6.00 
kzp Kjy; ,uT 10 kzp tiu 
mizf;fg;gLk; vd ek;GfpNwhk;.
,t;thwhd epiyapy; vkJ 

kpd;rhu ghtidahsu;fSk; 
,r;nraw;ghl;bw;F Mjutspf;Fk; 
Mw;wiyf; nfhz;Ls;sdu; NkYk; 
Efu;Nthu; nraypy; gq;fspg;ig 
toq;FkhW Nfl;Lf;nfhs;fpd;Nwhk;. 
mjpfkhd kpd;rhuj; Njit 
,Uf;Fk; khiy 6.00 kzp Kjy; 
,uT 10.00 kzp tiu kpd;rhu 
mLg;Gfisg; gad;gLj;Jjy;> 
kpd;rhu ifNuh];Nfhg;fisg; 
gad;gLj;Jjy; kw;Wk; 
Fsp&l;bfis ,af;Fjy; Nghd;w 
nray;fisj; jtpu;f;fTk;. 
cq;fSf;Fj; Njitapy;yhj 
midj;J tpsf;FfisAk; 
mizf;fTk;. ,J Nghd;w 
vspa eltbf;iffshy; Njrpa 
toq;fSf;F fpilf;Fk; epthuzk; 
msg;gupaJ. Kbe;jtiu 
cq;fs; tPl;by; cs;s xspUk; 
gy;Gfs;> bA+g; iyl;fs; kw;Wk; 

CFL kpd;Fkpo;fs; kw;Wk; LED 
kpd;Fkpo;fis khw;Wq;fs;
ifalf;fj; njhiyNgrpapid 

kpd;Ndw;Wk; (rhu;[;) NghJk; 
ePq;fs; mwpahj tifapy; 
kpd;rhuk; tPz;tpuakilaf;$Lk;. 
gy re;ju;g;gq;fspy; ePq;fs; 
ifalf;f njhiyNgrpapid 
rhu;[; nra;ahj NghJ ];tpl;r; 
Xd; nra;ag;gl;L ifalf;fj; 
njhiyNgrp rhu;[upypUe;J 
mfw;wg;gl;bUf;Fk;. mt;thwhd 
NghJ ifalf;fj; njhiyNgrp 
rhu;[upy; ,izf;fg;glhj 
re;ju;g;gq;fspYk; 0.2 mk;gpau; 
tiuapyhd kpd;rhuk; 
tpuakhFk;. mt;thwhf 
ehnshd;Wf;F 5 kpy;ypad; 
ifalf;fj; njhiyNgrpfs; 
,izf;fg;gl;bUg;gpd; Rkhu; 
1000 mk;gpau; kpd;rhuk; 

vt;tpj cgNahfKk; ,d;wp 
tpuakhff;$Lk;. 
vdNt midj;J 

re;ju;g;gq;fspYk; ifalf;fj; 
njhiyNgrpia rhu;[; nra;j 
gpd;du; rhu;[u; gpsf;fpd; 
];tpl;r;rpid mizj;jplTk; (off) 
my;yJ rhu;[u; gpsf;fpid kpd; 
,izg;gpypUe;J mfw;wptplTk;. 
mj;Jld; $iuapd; Nky; 
nghUj;jg;gl;bUf;Fk; Nrhyhu; 
mikg;Gf;fis tpiutpy; 
gpujhd mikg;Gld; ,izj;Jf; 
nfhs;tjw;F eltbf;if 
Nkw;nfhs;SkhW Mizf;FO 
kpd;rhu rigf;F mwptpj;Js;sJ. 

kPz;Lk; kpd;ntl;L 

mKy;gLj;jg;gLkh?

kpd; cw;gj;jp epiyaq;fs; 
njhlu;e;J ,aq;f Njitahd 
msT vupnghUisg; ngw;W 
,aq;fTk; kw;Wk; kpd; cw;gj;jp 
epiyaq;fs; nraypof;fhky; 
NghfhJ vd;w mDkhdq;fspd; 
mbg;gilapy;> vjpu;fhy 
kpd;rhuk; Fwpj;J KbTfs; 
vLf;fg;gLk;. vjpu;fhyj;jpy; 200 
nkfh thl;fSf;F Nky; kpd; 

cw;gj;jpia mfw;wpdhy; kl;LNk 
kpd;ntl;L mtrpak; vd ,yq;if 
nghJg; gad;ghLfs; Mizf;FO 
Rl;bf;fhl;bAs;sJ. 
me;j kpd; ntl;L xU 

ehisf;F mz;zsthf xU 
kzpNeuk;. mjhtJ Njrpa 
fl;likahg;gpy; 300 nkfhthl;lhf 
,Uf;Fk;NghJ> NkYk; jpdrup 
kpd;ntl;L Rkhu; xd;wiu kzp 
Neuk; Njitg;gLkhapd; 400 
nkfhthl;bw;F Nky; jpdKk; 
Njrpa  fl;likg;gpypUe;J 
mfw;wg;gl;lhy;> jpdKk; 
Rkhu; 2. miu kzp Neuk; 
kpd;ntl;L mKypy; ,Uf;f 
Ntz;Lk;. vt;thwhapDk;> 
,yq;if nghJg; gad;ghLfs; 
Mizf;FO ,yq;if kpd;rhu 
rigf;F toq;fpa fl;lisfis 
fLikahf filg;gpbg;gjd; 
%yKk;> fLikahd ghJfhg;G 
eltbf;iffis Nkw;nfhs;tjd; 
%yKk; ,t;thwhd 
kpd;ntl;Lfis jLf;f KbAk; 
vd vjpu;g;ghu;f;fpd;wJ. 15 ngg;utup 
2022 md;W ,yq;if nghJg; 
gad;ghLfs; Mizf;FOtpdhy; 
ntspaplg;gl;l Clf mwpf;ifapy; 
njuptpf;fg;gl;Ls;sJ.

kpd;ntl;il jtpu;g;gJ kf;fspd; iffspNyNa jq;fpAs;sJ

,yq;if nghJg; gad;ghLfs; Mizf;FOtpd; jiytu; [df uj;ehaf;f

PUCSL

› ,xlduyck Wmfhda.s;dfldñIka iNdfõ
m‚úvhls.

ehl;by; jpdrup kpd;rhu tpepNahfj;jpy; 

2% njU tpsf;FfSf;F 

nrytplg;gLfpwJ. vk;khy; Kbe;jhy;> 

rupahd Kfhikj;Jtk; kw;Wk; 

tPjptpsf;Ffspd; vy;iyfSld;> 

cau;jpwDldhd epthuzj;ijg; 

ngwyhk;. vdNt> ,yq;ifapd; nghJg; 

gad;ghLfs; Mizf;FO ehl;by; tPjp 

tpsf;Ffis epu;tfpg;gjpy; <Lgl;Ls;s 

midj;J epu;thf mikg;GfSf;Fk; 

topfhl;bfs; ntspapl;Ls;sd. midj;J 

epu;thf mikg;GfSk; vq;fsplk; 

cldbahf gq;fspf;Fk; vd;W 

ek;GfpNwhk;.
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,yq;ifapy; jw;NghJ 

,lk;ngw;W tUk; kpd;rhu 

gpur;rpid xt;nthU 

tPLfspYk; vjpnuhypf;f 

Muk;gpj;jpUf;fpwJ. 

ehl;by; epyTk; nlhyu; 

gpur;rpid> mjdhy; 

vupnghUs; ,wf;Fkjpapy; 

Vw;gl;bUf;Fk; 

jl;Lg;ghL> kio 

,y;yhjJ> mjdhy; ePu;j; 

Njf;fq;fspy; ePu; kl;lk; 

Fiwe;jpUg;gJ vd;W 

,e;jg; gpur;rpidf;F 

rq;fpypj; njhluhf gy 

fhuzq;fs; $wyhk;. 

,jdhy; kpd;rhuk; Jz;bg;gJ gw;wp 
jpde;NjhWk; nra;jpfs; ntspahfpd;wd. 
vd;whYk; kpd;rhuj;ij njhlu;e;J 
toq;Ftjpy; ,yq;if kpd;rhu rig 
njhlu;e;J Kad;W tUfpwJ. 
vd;whYk; fhyepiy khw;wk;> Gtp 

ntg;gkhjy; gpur;rpid fhuzkhf 
njhlu;e;Jk; rk;gpujhakhd gbk 
vupnghUspy; jq;fp ,Ug;gjpy; ,Ue;J 
tpLgl Ntz;ba neUf;fbAk; 
Vw;gl;Ls;sJ. GJg;gpf;fj;jf;f Mw;wy; 
%yk; kpd;rhu cw;gj;jpia mjpfupf;Fk; 
Kaw;rpfisAk; ,yq;if kpd;rhu rig 
vLj;J tUfpwJ. ePu; kpd; cw;gj;jp jtpu 
fhw;whiy %yk; kpd; cw;gj;jpia 
mjpfupf;fTk; jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. 
kd;dhu; kw;Wk; aho;g;ghzj;jpy; ,jw;fhd 
jpl;lq;fs; nraw;gLj;jg;gLfpd;wd.
,e;j rthy;fSf;F kj;jpapNyNa 

jw;Nghija kpd;rhu jl;Lg;ghLk; 
Vw;gl;Ls;sJ.
vd;whYk; kpd;rhu gpur;rpid ,d;W 

njhd;wpajy;y. mJ fhyj;Jf;Ff; fhyk; 
Vw;gLk; xd;whf khwptpl;lJ. ehl;by; 
kio nghoptjpy; jhkjk; Vw;gl;lhy; 
kpd;rhuk; ml;ltizg;gb Jz;bf;fg;gLk; 
tuyhWk; ,Ue;jJ. 
cz;ikapy; kpd;rhu gpur;rpidf;F 

epue;juj; jPu;T xd;W ,y;iyah? #upa 
rf;jp> fhw;W vd;W gy Mw;wy;fshy; 
kpd;rhuj;ij cw;gj;jp nra;a KbAk; 
vd;w epiyapy; mjw;F ,yq;if 
kpd;rhu rigapd; Kaw;rp vd;d? 
vd;w gy Nfs;tpfSf;F tpilahf 
,yq;if kpd;rhu rigapd; gpujpg; 
nghJ Kfhikahsu; (Muha;r;rp kw;Wk; 
mgptUj;jp) nuhdy;l; nfhnk];lupd; 
Neu;fhzy; mike;jJ. 

jw;NghJ kpd; tpepNahfj;jpy; 

gpur;rpid xd;W cs;sJ 

my;yth?

jw;NghJ ,yq;ifapy; kpd;rhu 
fl;likg;gpy; ,uz;L gpur;rpidfs; 
,Uf;fpd;wd. xd;W nkfhthl;fspy; 
cs;s gpur;rpid. kw;wJ nkfhthl; 
kzpj;jpahyq;fspy; cs;s gpur;rpid. 
mjid NkYk; njspTgLj;Jtnjd;why; 
kpd; rf;jpapy; gpur;rpid kw;Wk; Mw;wypy; 
gpur;rpid vd;W $wyhk;. ,utpy; 
kpd;rhuj;ij Kiwahf nfhLg;gjw;F 
Kbahky; NghapUg;gJ nkfhthl;fspd; 
rpf;fyhFk;. ePu;j; Njf;fq;fspy; ePu; kl;lk; 
Fiwe;jpUg;gJ> vupnghUs; NghJkhd 
msTf;F fpilf;ftpy;iy vd;gJ Mw;wy; 
FiwtJ gw;wpa gpur;rpidahFk;. ,e;j 
,uz;L gpur;rpidfSk; ,e;jj; jUzj;jpy; 
,Uf;fpd;wd.
jw;NghJ kpd;rhu Njitia g+u;j;jp 

nra;Ak; msTf;F jpwd; vkJ 
fl;likg;gpy; cs;sJ. mt;thNw 
njhlu;r;rpahf nraw;gLk; jpwd; jhd; 
Fiwthf cs;sJ. 

,jw;F fhuzk; vd;d? 

2021 Mk; Mz;by; ey;y kio tPo;r;rp 
,Ue;jJ. mjdhy; ePu;j; Njf;fq;fs; 
epuk;gp ,Ue;jd. mNjNghd;W epyf;fup>  
Bry; gpur;rpid xd;W ,Uf;ftpy;iy. 
nfhtpl; nghUe;njhw;W fhuzkhf kpd;rhu 
NjitAk; mjpfupf;ftpy;iy. 2021 Mk; 
Mz;L etk;gu; Muk;gk; njhlf;fk; 
kio epd;wJ. kio tPo;r;rp ,y;yhj 
fhyj;jpy; mdy; kpd; epiyaq;fspdhy; 
kpd;rhu Njitia g+u;j;jp nra;tijNa 
ehk; nghJthf Nkw;nfhs;fpNwhk;. 
jw;NghijNa epiyapy; mdy; kpd; 
epiyaq;fSf;F vupnghUs; fpilg;gjpy; 
rpf;fy; xd;W cs;sJ. ,e;jf; fhyj;jpy; 
ePu;j; Njf;fq;fspy; ePu; nfhs;ssT 
Ntfkhf Fiwe;J tUfpd;wJ. mjdhy; 
kpd;rhuj; Njit mjpfkhf cs;s ,uT 
Neuq;fspy; kpd;rhuj;ij Kiwahf 
tpepNahfpg;gjpy; rpf;fy; vOe;Js;sJ.        

vy;gP vupthA gpur;rpidahy; 

kf;fs; czT rikg;gjw;F 

vupthATf;F gjpy; kpd;rhuj;ij 

gad;gLj;JtJk; ,e;j kpd;rhu 

gpur;rpidf;F fhuzk; ,y;iyah?

rikg;gjw;fhfTk; kpd;rhuj;jpd; gad;ghL 
,lk;ngWfpwJ. mJTk; kpd;rhu gad;ghL 
mjpfupg;gjw;F fhuzkhFk;. Mdhy; 

mJ mjpf Njitapd; mjpfupg;G xd;whf 
,y;iy. 

,e;j gpur;rpidf;Fupa 

epiyia jPu;g;gjw;F jPu;Tfs; 

vLf;fg;gl;bUf;fpwjh?

jw;NghJ KbAkhdtiu rpf;fdj;NjhL 
kpd;rhuj;ij gad;gLj;JtJ jhd; 
Kf;fpakhdjhFk;. KbAkhdtiu 
kpd;rhuj;ij rpf;fdkhf gad;gLj;JkhW 
ehk; nghJkf;fsplk; Nfl;Lf;nfhs;fpNwhk;.
,q;F $WtJ kpd;rhuj;ij Fiwj;J 

gad;gLj;j Ntz;Lk; vd;w mu;j;jj;jpy; 
my;y. kpd;rhuj;ij tPzhf;Ftij 
Fiwj;Jf;nfhs;Sk;gbNa Nfl;fpNwhk;. 
mNjNghd;W jdpahu; epWtdq;fspy; 

kpd;gpwg;ghf;fp ,ae;jpq;fspdhy; 
cw;gj;jpahfpd;w kpd;rhuj;ij 
gad;gLj;JtijAk; ehk; Cf;Ftpj;J 
tUfpNwhk;.    

kpd;rhu gpur;rpid xd;W 

tUtJ ,J Kjy; Kiway;y. 

mt;tg;NghJ tUfpd;w ,e;jg; 

gpur;rpidf;F ePz;lfhy jPu;T 

xd;W ,y;iyah?

kpd;rhuj;ij ghJfhg;gJ ,jd; 
xl;Lnkhj;j nraw;ghlhFk;. mJ 
gFjpf;F my;yJ xU fhyj;jpw;F nra;a 
KbAkhd xd;wy;y. mjw;Ff; fhuzk; 
vk;kplk; ,Uf;Fk; kpd;rf;jp fyg;gpy; 
mdy; kpd; epiyaq;fspy; ,Ue;J 
ntspahFk; fupakpy thA fhuzkhf 
fhw;W khriltJ mjpfupg;gJ Nghd;w 
tpisTfSf;F Kfq;nfhLf;f Ntz;b 
Vw;gLfpwJ. mjdhy; KbAkhd tiu 
mdy; kpd; epiyaq;fspy; kpd;rhuj;ij 
cw;gj;jp nra;tij Fiwf;Fk; Njit 
xd;W Mz;L KOtJk; ,Uf;fpwJ. mJ 
mtrpakhd xd;W.  
kpd;rhu gpur;rpidia jPu;g;gjw;F kpf 

Mokhf Ma;T nra;ag;gl;L vjpu;tUk; 
20 Mz;LfSf;F jahupf;fg;gl;l kpd; 
cw;gj;jpj; jpl;lk; cs;sJ. mjd;gb 
mJ ,uz;L Mz;LfSf;F xU Kiw 
GJg;gpf;fg;gLfpwJ. mjpy; cs;s 
gpur;rpid vd;dntd;why; 2014 Mk; 
Mz;L njhlf;fk; kpd; cw;gj;jpj; 
jpl;lj;jpw;F ,izf;fg;gl;bUe;j gpwg;ghf;fp 
,ae;jpuk; vkJ fl;likg;Gf;Fs; 
cs;slf;fg;glhjjhFk;. $iu Nky; 
nghUj;jg;gLk; #upa rf;jp gdy; Nghd;w 
rpwpa kpd; cw;gj;jp ,ae;jpuq;fs; jtpu 
ghupa kpd; cw;gj;jp ,ae;jpuq;fs; 
Nru;f;fg;gltpy;iy. mJTk; ,e;j kpd;rhu 
gpur;rpidia jPu;g;gjw;F Kbahky; 
Nghtjw;F fhuzkhFk;.

kpd;rhu gpur;rpidf;F 

fhw;whiyfs; Nghd;w 

khw;Wj; jPu;Tfs; gw;wp Nfs;tp 

vOe;Js;sJ my;yth? 

mg;gb $wg;gLfpd;w midj;J 
KiwfSk; kpd; cw;gj;jp jpl;lj;jpw;Fs; 
cs;slf;fg;gl;bUf;fpwJ. fhw;W> #upa 
xsp> capu; thA> epu; Nghd;w midj;J 

Mw;wy; cw;gj;jpfSk; ,jw;Fs; 
cs;slf;fg;gl;Ls;sd. mit vg;NghJk; 
xl;Lnkhj;j fl;likg;Gf;F fyg;ghfj; 
jhd; nraw;gLfpd;wd.

Gjpa kpd; cw;gj;jp 

epiyaq;fs; fl;likg;Gf;F 

cs;slf;fg;gl;Ls;sjh?

2014 Mk; Mz;L Eiur;Nrhiy 
epiyak; nghUj;jg;gl;ljd; gpd; kd;dhupy; 

100 nkfhthl; fhw;whiy epiyak; 
xd;W nghUj;jg;gl;lJ. mjd; gpd; ghupa 
kpd; cw;gj;jp epiyaq;fs; vkJ kpd; 
fl;likg;Gf;Fs; ,izatpy;iy.   

fhw;whiyia gpujhd kpd; 

cw;gj;jp rf;jp %ykhf 

gad;gLj;j Kbahjh?  

fhw;whiyfs; epWtg;gl;lNghJk; rpy 
fhyq;fspy; me;j ,lq;fSf;F fhw;W 

fpilg;gJ ,y;yhky; NghfpwJ. mJ 
rhjhuz xd;W. mJ rupahf ,utpy; 
#upa xsp ,y;yhky; ,Ug;gJ Nghd;w 
xd;W. mjdhy; jhd; kpd; cw;gj;jp fyg;G 
xd;W Njitahf cs;sJ. 100 nkfhthl; 
fhw;whiyAk; jw;NghJ 10 – 15 nkfhthl; 
msT kpff; Fiwthd kpd; rf;jpiaNa 
cw;gj;jp nra;fpwJ.  

Neu;fhzy; urpf;fh N`kkhyp

GJg;gpf;fj;jf;f Mw;wy; %yk; 

kpd;rhu cw;gj;jpia mjpfupf;Fk; 

Kaw;rpapy; ,yq;if kpd;rhu rig

nuhdy;l; nfhnk];lu;

gpujpg; nghJ Kfhikahsu;

(Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp)

,yq;if kpd;rhu rig

kpd;rhuj;ij rpf;fdkhf 
gad;gLj;JNthk;...
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kpd;rhuj;ij kPjg;gLj;Jtjw;fhd tpNrl mEge;jk;



njhlu;r;rpahf kpd;rhuj;ij 
ngWtjpy; gpur;rpidf;F 
Kfk;nfhLf;Fk;NghJ 

khj;jpuNk kf;fs; ‘kpd;rf;jp kw;Wk; 
mjd; ghJfhg;G’ gw;wp NgRfpwhu;fs;. 
fle;j gy jrhg;jq;fspy; ,yq;ifapy; 
,t;thwhd epiyik Vw;gLtJ mupjhd 
xd;wy;y. ,J fle;j fhyj;jpy; ,Ue;J 
ehk; ghlk; fw;Ws;Nshkh kw;Wk; 
mjid jzpf;f ehk; NghJkhd 
eltbf;iffis vLj;Js;Nshkh vd;W 

vk;kpilNa Nfs;tpia vOg;GfpwJ. 
,t;thwhd gpur;rpidfis jtpu;g;gjw;F 
epiyahd Kd;ndr;rupf;if kw;Wk; 
nghUj;jkhd eltbf;iffis 
nraw;gLj;Jtjw;F gjpyhf cz;ikahd 
rpf;fiy kiwf;f jw;fhypf jPu;Tfis 
ehk; Nkw;nfhs;fpNwhk;. ,yq;ifapy; 
kpd;rf;jp Njitf;F cs;ehl;by; 
fpilf;fg;ngWk; ePu; Nghd;w tsq;fs; 
kw;Wk; ,wf;Fkjp nra;ag;gLk; 
vupnghUis gad;gLj;JfpNwhk;. 

Rje;jpuj;jpw;F gpd;duhd vkJ 
nghUshjhuk; Ntfkhf tsu;r;rp mile;j 
epiyapy;> Njrj;jpd; tsu;r;rpf;F rf;jp 
mspf;Fk; tifapy; ekJ Mw;wy; 
Mjhuq;fis ehk; NghJkhd msT 
gd;Kfg;gLj;jpapUf;fpNwhkh vd;w 
Nfs;tp cs;sJ. ,e;j Kf;fpakhd 
Njrpa mstpyhd gpur;rpidapy; 
Nghjpa mtjhdk; nrYj;jg;glhj 
#oypy;> Rje;jpuj;jpy; ,Ue;J ngupjhd 
tsu;r;rp fhzhj Mw;wy; JiwiaNa 

mJ vkf;Fj; je;Js;sJ. vkJ 
Mw;wy; Jiwapd; Nghf;if ehk; 
gd;Kfg;gLj;jhjNghJk; mjd; msit 
mjpfupj;Js;Nshk;.  
vupnghUs; ,wf;Fkjpapy; mjpfk; 

jq;fp ,Ug;gJ> vkJ fhydpj;Jt kugpy; 
,Ue;J ehk; ngw;Wf;nfhz;ljhFk;. 
,d;W mJ vkJ me;epar; nryhtzp 
,Ug;G njhlu;ghd gpur;rpidapy; Gjpa 
gupkhzj;ij cUthf;fpAs;sJ. Mw;wy; 
gd;Kfg;gLj;jypy; vkJ Nju;Tfs; vd;d? 
ehl;bd; Mw;wy; Jiwapd; ,ilkhw;W 
jpl;lk; vd;d? vkJ gl;baypy; RNjrpa 
tsk; xd;whf GJg;gpf;fj;jf;fit 
Kjy; ,lj;jpy; cs;sd. mNjNeuk; 
Nghf;Ftuj;Jj; Jiwia 
kpd;rhukakhf;fy;> rikaYf;fhf Ngz;jf 
capupay; rf;jp kw;Wk; Nghf;Ftuj;J 
gad;ghl;bd; jPtpuj;ij Fiwg;gJ 
Nghd;w Nju;Tfs; ,jid Kfhikj;Jtk; 
nra;tjw;fhd kpf Kf;fpakhd kw;Wk; 
nray;jpwd; kpf;fjhd Nju;Tfshf 
cs;sd. vkJ ehshe;j tho;tpy; ehk; 
gd;gLj;Jk; xt;nthU Jsp Mw;wYk; vkJ 
ehl;bd; me;epar; nryhtzpia ,of;fr; 
nra;tNjhL vkJ Foe;ijfs; vk;kplk; 
,Ue;J ngwg;NghFk; Rw;Wr;#oiy 
mopf;Fk; vd;gJ ufrpak; my;y. ,e;jj; 
jpu;f;fkhd Gs;spapy; ekf;fhd gzp xd;W 
cs;sJ. Mw;wy; vd;gJ tpepNahfj;jpd; 
gpur;rpid khj;jpuky;y. gad;ghl;by; 
cs;s Mw;wy; jpwDk; ,e;jf; fijapy; 
gpujhd jhf;fj;ij nrYj;JfpwJ. 
r%fj;jpd; tsu;e;JtUk; cau; mLf;ifr; 
Nru;e;j nghWg;Gila kw;Wk; cyfshtpa 
gpui[ vd;w tifapy; ,e;j g+kpapy; 
vkJ ,Ug;ig ehk; gjpT nra;tJ 
mtrpakhFk;. Fbkf;fshdtu; jkJ 
gpwf;fhjtu;fSf;fhf vjpu;fhyj;ij 
ghJfhf;Fk; mNj Neuk; ,e;j g+kpapy; 
jkJ tho;it mDgtpj;J tho Ntz;Lk;. 
#oy; ghJfhg;G vd;gJ ,yq;iff;F 

Gjpjy;y. ghuk;gupakhf ehk; kPs;Row;rpg; 
nghUshjhuk; xd;iw ngw;wpUg;gNjhL 
vkJ tuyhW neLfpYk; Rw;Wr;#oy; 
ghJfhg;gpy; <Lgl;bUf;fpNwhk;. 
Vfhjpgj;jpak; vkJ kPs;Row;rpg; 
nghUshjhuj;ij vk;kplk; ,Ue;J 
gwpj;Jf;nfhz;lNjhL Efu;Tthjj;jhy; 
ghjpf;fg;gl;l Neupay; nghUshjhuj;jpw;F 
mbikahf;fptpl;lJ. vkJ tho;tpd; 
etPdkakhf;fy; vd;w Nghf;fpdhy;> ekJ 
ghuk;gupa vspa tho;f;ifapd; Efu;T 
Kiwfis ,oe;Jtpl;lNjhL vkJ 
nfhs;tdTj; jpwid ,oe;J tUfpNwhk;. 
fle;j gy jrhg;jq;fshf murhq;fq;fs; 
kpd;rhu tpiyf;F ,yf;fw;w 
khdpaq;fis mjpfstpy; toq;Ftjd; 
%yk; jtwhd tpiy rkpf;iQia 
nfhLj;Js;sJ. xU gf;fk; kf;fspd; 
thq;Fk; msT mjpfupj;jpUg;gNjhL 
kWgf;fk; kpd;rhuj;jpw;F toq;Fk; 
khdpaq;fs; ,yf;fw;wjhfpAs;sjhy; 
mjpfkhff; fpilf;Fk; #oypy; 
nghJkf;fs; mjpfkhf kpd;rhuj;ij 
gad;gLj;Jtjw;F js;sg;gl;Ls;sdu;. 
vkJ Mw;wypd; fzprkhd gFjpia ehk; 
mjpy; ,Ue;J NghJkhd ed;ikfisg; 
ngwhky; gad;gLj;JfpNwhk;. mjpf 
cw;gj;jp ,d;wpNa ehk; gad;ghl;il 
Nkw;nfhs;fpNwhk;. ,jdhNyNa Gupjy; 
kw;Wk; mwpT Clhf Mw;wy; ghJfhg;G 
gw;wp NgrNtz;b cs;sJ. vkJ Mw;wy; 
gy;tifikj; jpl;lj;jpy; kpf Kf;fpa 
mk;rq;fspy; xd;whf ,e;j ciuahly; 
khwpAs;sJ. “Mw;wy; ghJfhg;G” vd;w 
fUj;jhly; gw;wp kf;fs; jtwhd Gupjiy 
ngw;Ws;sdu;. kpd;rhur; Nrkpg;igg; 
gw;wp xUtu; Nfs;tpg;gl;l clNdNa> 
jq;fs; ,d;gj;jpw;fhfTk;> gaDs;s 
tho;f;iff;fhfTk; gad;gLj;Jk; kpd;rhug; 
gad;ghl;ilf; Fiwg;gjhfNt mtu;fs; 

ek;Gfpwhu;fs;. kpd;rhu Nrkpg;G vd;gJ 
cq;fspd; mtrpakhd tpsf;if 
mizg;gJ my;y. 
kpd;rhu Nrkpg;G vd;gJ cq;fsJ 

tho;thjhuj;ij jpahfk; nra;ahJ 
Njitaw;w Mw;wypd; msit Fiwf;Fk; 
eltbf;ifahFk;. cjhuzkhf> 
Njitaw;w tpsf;if mizg;gJ ey;y 
kpd;rhu Nrkpg;G eilKiw kw;Wk; 
gof;fkhFk;. Njitapy;yhjNghJ 
tspr;rPuhf;fpia mizg;gJ rpwe;j 
xU gof;fkhFk;. tspr; rPuhf;fpapd; 
ntg;g mikg;ig ,uz;L ghiffs; 
Fiwg;gjd; %yk; mjd; Mw;wy; 
gad;ghl;il 20% Nrkpf;f KbAk;. ,e;j 
ehl;bd; MW kpy;ypad; Efu;Nthupy; 
mwpy; xUtu; ,uT Neuj;jpy; %d;W 
10W tpsf;Ffis mizg;gjd; %yk; 
180MW kpd;rhuj;ij Nrkpf;f KbAk;. 
,jdhy; kpd;rhu ntl;L njhlu;ghd KO 
gpur;rpidiaAk; jtpu;f;f KbAk. gp.g. 
6:30 kw;Wk; gp.g. 10:30 kzpf;Fs; cr;r 
Neuj;jpy; cq;fsJ ryit ,ae;jpuk; 
kw;Wk; ,];jpupia gad;gLj;Jtijj; 
jtpu;j;jhy; Njrpa kpd;rhu tiyaikg;gpd; 
Rikia cq;fshy; jtpu;f;f KbAk;. 
,utpd; cr;r Neuj;jpy; ehl;bd; mjpf 
tpiyAau;e;j kpd;gpwg;ghf;fpfs; nraw;gl;L 
mjpf tpiyAau;e;j kpd;rhu Adpl;fis 
jahupf;fpd;wd. 
Fbkf;fs; jkJ nghWg;ig nra;ahJ 

jkJ cupikfis mDgtpf;f KbahJ. 
Mw;wy; ,dpAk; Efu;Tg; nghUNsh 
my;yJ muR nghWg;Gf; $Wk; 
xd;whfNth ,y;iy. Mw;wy; gad;ghL 
vkJ vjpu;fhy re;jjpf;fhf epu;tfpf;Fk; 
tplakhf khwpAs;sJ. ,d;W ehk; 
mjpf Mw;wiy gad;gLj;JtJ> ckJ 
Foe;ijfSf;F ,e;j ,lj;ij NkYk; 
thoj; jFjpaw;wjhf khw;Wtjhf 
,Uf;Fk;.  
,e;j Njrpa kw;Wk; g+Nfhs 

gpur;rpidia ifahs;tjpy;> xUtUf;F 
Kf;fpakw;w kw;Wk; mw;gkhd rpy 
rhjhuz gof;fq;fis ehk; gof Ntz;b 
cs;sJ. xU r%fkhf> mt;thwhd 
Mw;wy; rhu;G gof;fq;fs; ngUk; 
jhf;fj;ij Vw;gLj;Jk;.  
Mw;wy; tsq;fis gad;gLj;Jtjpy; 

nghWg;Gf;$wy; kw;Wk; vkJ nghWg;Gg; 
gw;wp kPz;Lk; rpe;jpf;f Ntz;ba 
Neukhf ,J cs;sJ. fle;j fhyk; 
Nghyy;y> Rw;Wr;#oy; ghJfhtyu; 
kw;Wk; Mw;wy; ghJfhtyu; r%fj;jpy; 
kjpg;Gkpf;f Fbkfdhf cyfpd; 
tsu;e;JtUk; cau; mLf;ifr; 
Nru;e;jtuhf cs;shu;. Mw;wy; Nrkpg;Gg; 
gof;fj;ij ek; cs;sj;jpy; tsu;j;J> 
rKjhak; KOtJk; gug;GNthk;. ePq;fs; 
r%fj;jpy; khj;jpukd;wp> gpwf;fhj mLj;j 
re;jjpfshYk; kjpf;fg;gLtPu;fs;. ePq;fs; 
Vw;fdNt xU Mw;wy; ghJfhtyuhf 
,Ue;jhy;> vkJ Foe;ijfs; kw;Wk; 
Nguf; Foe;ijfs; ,e;j ehl;by; kw;Wk; 
cyfpy; kfpo;r;rpahfTk;> mikjpahf 
mutizj;Jk;> FJ}fypj;Jk; tsu;tjw;F 
,e;j cyifg; ghJfhf;Fk; cq;fsJ 
Kaw;rp rpwpjhf ,Ue;jNghJk; 
kupahijia njuptpj;Jf;nfhs;fpNwhk;.
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Nritf;fhf gjpT nra;jy;   Reg <,ilntsp> <fzf;F ,yf;fk;>

njhiyNgrp ,yf;fk; khWk;NghJ   Chg <,ilntsp> <fzf;F ,yf;fk;> 

Nritia uj;Jr; nra;tjw;F   Ina <,ilntsp> <fzf;F ,yf;fk;>     

fzf;F RUf;fj;ij ngWtjw;F   Acb <,ilntsp> <fzf;F ,yf;fk;>  

Kiwg;ghLfSf;F     Cmp <,ilntsp> <cq;fspd; Kiwg;ghL>

NtW Nfhupf;iffSf;F    Req <,ilntsp> <cq;fsJ Nfhupf;if>

midj;J jfty;fisAk;
tpuy; Edpapy; jUk; Gjpa

MY LECO APP
,d;Nw Download nra;Aq;fs;

  kpd;rhuk; njhlu;ghd Kiwg;ghLfs;   fl;lz tpguk;

  kpd;rhu jlq;fy; gw;wpa mwptpj;jy;fs;  fl;lzk; nrYj;jpajd; tpguk;

  gy fl;lz rPl;Lfspd; tpguq;fs; xNu jlitapy;

24 kzp NeuKk; nraw;gLk; miog;Gf;fhd epiyak;

khjhe;j fl;lz rPl;il vkJ 

E-Bill Nrit Clhf cq;fspd; 

E-Mail ,w;F ngw;Wf;nfhs;Sq;fs;

Nkyjpf tpguq;fSf;F vkJ fpis 

mYtyfk; my;yJ Efu;Nthu;

Nrit epiyaj;ij miof;fTk; 

my;yJ

epq;fs; nra;a Ntz;baJ…
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kpd;rhuj;ij kPjg;gLj;Jtjw;fhd tpNrl mEge;jk;

rf;jpia Nrkpg;gtu;fs; kjpg;Gkpf;f gpui[fs;

mj;Jy b rpy;th> jiytu; ,yq;if kpd;rhu fk;gdp



ஹற்றன் விசேட நிருபர்

அக்கரபத்தனை மறறும் டய்கம 
பபொலிஸ் பிரிவுககுடபடட பகு-
தி்களிலுள்ள மூன்று ஆலயங்கள 
உனடக்கபபடட ேம்பவததுடன் 
ப்தொடர்புனடய ேநச்த்கநபர் ன்கது -
பேயயபபடடன்த ப்தொடர்நது 

அபபகுதியில் அனமதியற்ற 
சூழல் ஏறபடடது. ேநச்த்க நபர்  
சமொனிஙடன் பிரச்தேததிலுள்ள 
வைபபகுதியில் பதிநதிருந்த சபொது 
பபொதுமக்கள சுறறிவன்ளதது 
பிடிதது பபொலிஸொருககு ஒபபனடத-
துள்ளைர். இவரிடம் திருடபபடட 
்தங்கநன்க்கள, நன்கஅடகு துண்டு 
பணம் அனைதன்தயும் பபொதுமக-
்கள ன்கபபறறி பபொலிஸொரிடம் ஒப-
பனடததுள்ளைர்.

அ்தனை ப்தொடர்நது பபொலிஸொர் 
ஆரம்ப ்கடட விேொரனணயின் 
பின்ைர் சநறறு (17) தி்கதி நுவபர-
லியொ நீதிமன்றில் ஆஜர் பேயய நட-
வடிகன்க எடுக்கபபடடுள்ள்தொ்க 
பபொலிஸொர் ப்தரிவித்தைர். 

அக்கரபத்தனை மறறும் டய்கம 
பகுதியிலுள்ள இநது ஆலயங்கள 
சநறறுமுன்திைம் உனடக்கபபடடு 
பபொருட்கள ப்கொளன்ளயிடபபட-
டை.  பபொலிஸொருககு கினடத்த 
முன்றபபொடடினையடுதது சநறறு 
ப்கல் விேொரனண்கன்ள சமற-
ப்கொண்டு வந்தைர்.  ேநச்த்க நபர் 
பபொது மக்க்ளொல் மடககி பிடிக்கப-
படடு ஒபபனடக்கபபடடுள்ளைர்.

அக்கரபபத்தனை மறறும் டய்கம 
ஆகிய பபொலிஸ் பிரிவு்களில் 
ப்தொடர்நது இநது ஆலயங்கள 

உனடக்கபபடடு அஙகு உண்டியல் 
பணம் அம்மன் ்கழுததில் சபொடப -
படடிருந்த ஆபரணங்கள உளளிடட 
பபொருட்கள ப்தொடர்நது ்க்ளவொடப-
படடு வந்தை. 

சநறறு அதி்கொனல கி்ளொஸ்ச்கொ 
கீழ்பபிரிவு ச்தொடடததிலுள்ள வல் -
லடியொன் ஆலயததின் ்க்தவு  உனடக-
்கபபடடு ஆலயததில் இருந்த ்தங்க 
ஆபரணங்கள உண்டியல் பணம் 
ப ்க ொ ள ன ்ள யி ட ப ப ட டு ள ்ள து . 
இ்தைொல் ச்தொடடததில் ப்தற்றம் 
நினல ஏறபடடது.

அதச்தொடு கி்ளொஸ்ச்கொ பந்தஸ் -
டல் ச்தொடடததிலுள்ள ஸ்ரீ முதது -
மொரியம்மன் ஆலயததிலும் ்க்தவு 
உனடக்கபபடடு அஙகு இருந்த 
பணம் உண்டியல் ்க்ளவொடபபட-
டது.  அதுமடடுமின்றி அம்மனின் 

்கழுததில் இருந்த பபொடடு உள-
ளிடட ்தங்க நன்க்களும் ப்கொளன்ள-
யிடபபடடுள்ளை. 

இச்தசவன்ள டய்கம பபொலிஸ் 
பிரிவுககு உடபடட சமொனிஙடன் 
கீழ்பபிரிவு ச்தொடட முததுமொரியம்-
மன்  ஆலயம் உனடக்கபபடடு 
அஙகிருந்த ்தங்க நன்க்களும் ்க்ளவொ-
டிச் பேன்றுள்ளைர். இ்தன் ்கொரண-
மொ்க இபபிரச்தேததில் சநறன்றய 
திைம் ப்தற்ற நினல ்கொணபபடடது. 
அதச்தொடு ஆலய நிர்வொ்க ேனப-
யிைர் டய்கம மறறும் அக்கரபபத-
்தனை ஆகிய பபொலிஸ் நினலயங்க-
ளில் முன்றபபொடு பேய்தைர்.

இச்ேம்பவம் ப்தொடர்பொை 
சமலதி்க விேொரனண்கன்ள டய்கம 
அக்கரபபத்தனை  பபொலிஸொர் 
சமறப்கொண்டு வருகின்்றைர்.

பஹம்மொ்த்கம, தும்புளுவொவ 
முஸ்லிம் வொலிபர் ேங்கம் (னவ. 
எம். எம்.ஏ.) இன் புதிய அங்கத்த-
வர்்கள அண்னமயில் ப்தரிவு பேய-
யபபடடுள்ளைர். 

்தனலவரொ்க எம். ஏ. எம். 
னபஸல், உப்தனலவரொ்க எம். 
எஸ். எம். நஸீர், சபொஷ்கர்்கள: 
எம். எஸ். எம். ்தொஸிம் பமௌலவி, 
ஏ. டபிளயூ. எம். அஸ்மி ஹொஜி, 
பேயலொ்ளரொ்க எம். எஸ். எம். 
ஹொரிஜ் பமௌலவி (்கபூரி), பபொரு-
்ளொ்ளர்்கள: எம். என். எம். நுஸ்கி, 
எம். எஸ். எம். பஹொத, எம். 
இஸட, எம். ்தஈம்.  

உறுபபிைர்்க்ளொ்க எம். எப. 
எம். இஜொஸ், ஏ. எம். அ்தொர் 
முஹம்மத, எம். டி. எம். பொரிஸ், 
எம்.டி. எம். இர்பொன், எம்.
எச்எம். ஸிரொஸ், எம்.எம். ப்தொல் 
ஆகிசயொர் ப்தரிவுபேயயபபட-
டுள்ளைர். 

இரததிைபுரி சுழறசி நிருபர்

ஜைொதிபதி ச்தர்்தலில் 
69 இலடேம் வொககு்க-
ன்ளப பபற்ற ஜைொதிபதி 
ச்கொடடொபய ரொஜபக ஷ-
அடுத்த ஜைொதிபதி ச்தர்்த-
லில் 79 இலடேததுககும் 
அதி்கமொை வொககு்கன்ளப 
பபறறு பவறறி பபறுவொர் 
எை ஏறறுமதி அபிவி -
ருததி அனமேேரும் இரததிைபுரி 
மொவடடப பொரொளுமன்்ற உறுபபி-
ைருமொை ஜொை்க வககும் புர ப்தரி-
வித்தொர்.   

எம்பிலிபிடடிய ந்கரில் 
சநறறு முன்திைம் இடம் -
பபற்ற ஊட்க ேநதிபபின் 
சபொச்த அவர் இவவொறு 
ப்தரிவித்தொர். 

அவர் ப்தொடர்நது ்கருத -
துத ப்தரிவிகன்கயில், 

நொடடுககுச் சேனவ 
பேய்த நொம் ச்தர்்தல்்க-
ளுககு அஞேமொடசடொம். 
இனிவரும் ச்தர்்தல்்களில்  

மக்கள எமககு அசமொ்க பவறறி்க-
ன்ளப பபறறுத்தருவர்்கள. 

மக்கள எம்பக்கம் உள்ளொர்்கள 
என்பன்தத ச்தர்்தல் முடிவு்கள 

்கொடடும். அரேொங்கம் ்தற்கொலி்க 
பின்ைனடவு்கன்ள எதிர்ப்கொளவது 
ேொ்தொரண விடயம். இவறன்றப 
பபரிதுபடுததும் எதிர்க்கடசி்க -
ளின் பபொயயொை பிரேொரங்களுககு 
மக்கள ஏமொ்ற மொடடொர்்கள. 
ஊழியர் சேமலொபநிதிய சமலதி்க 
்கடடணததில் மொற்றங்கள ச்தனவ -
யொயின் அதிலும் பநகிழ்வுன்ளச் 
பேயய அரேொங்கம்  ்கொததிருக-
கின்்றது. 

பபொருட்களின் வினல்கன்ளக 
குன்றபபதில் அரேொங்கம் ்கவைம் 
பேலுததி வருகி்றது எைவும் அவர் 
ப்தரிவித்தொர்.
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ைாத்தமை வ்ரலாற்று சிறபபு மிக்்க அருள்மிகு ஸ்ரீ முததுைாரியமைன் த்தவஸ்தான வருடாந்த ைாசி ை்க ைத்காற்்சவ த்தர் திருவிழா தேற்று ேமட பெற்றது. ோட்டின் சூழ்நிமலமயக் ்கருததிற்ப்காண்டு இமமுமற ெலத்த பொலிஸ ொது்காபபு வழங்கபெட்டுள்ைது, இறுக்்கைான 
சு்கா்தா்ர விதிமுமற்கமை பின்ெற்றி மூன்று ்தடுபபூசி்கமையும பெற்றுக்ப்காண்ட ைட்டுபெடுத்தபெட்ட அடியார்்கள் ைாததி்ரதை ஆலயததுக்குள் உள்வாங்கபெட்டனர். இ்தன்தொது ஆலயததின் நுமழவாயில் த்சா்தமனச்சாவடி அமைக்்கபெட்டு பொலி்சார் ைற்றும ைாே்க்ர ்சமெ 
பி்ர்தான மவததிய அதி்காரி ்தமலமையில் பொதுசசு்கா்தா்ர அதி்காரி்களினால் அடியார்்கள் ெரித்சாதிக்்கபெடட்டனர். ஆலய பி்ர்தை குருக்்கைால் பூமை்கள் ேடத்தபெட்டு சுவாமி உள்வீதி உலாவும ேமடபெற்றது.  ெடங்கள்: ைாத்தமை சுழற்சி, ோவலபபிட்டி சுழற்சி நிருெர்்கள்

தேரேல்களுக்கு அஞ்சமாடதடாம்
மக்்கள் எப்பக்்கதம உள்்ளனரபதுன்ள திை்கரன் விசேட நிருபர்            

பதுன்ள ்தமிழ் ம்களிர் ம்கொ வித-
தியொலய அதிபனர முழந்தொளிடச் 
பேயய னவத்தனம ப்தொடர்பொை 
வழககிலிருநது முன்ைொள ஊவொ 
மொ்கொண மு்தலனமச்ேர் விடு்தனல  
பபறறுள்ளொர்.

பதுன்ள மஜிஸ்சரட நீதிமன்்றத-
தில் நீதிபதி ேமிந்த ்கருணொ்தொே 
முன்னினலயில் இவவழககு விேொ -
ரனணககு எடுததுகப்கொள்ளபபட -
டது. இவவழககில் சபொதிய ேொடசி-
யங்கள இன்னமயிைொல், முன்ைொள 

ஊவொ மு்தலனமச்ேரும், ்தறசபொ-
ன்தய பொரொளுமன்்ற உறுபபிைரு -
மொை ேொமர ேம்பத்தேநொயக்க முறறு 
முழு்தொ்க விடு்தனல பபறறுள்ளொர்.

பதுன்ள ்தமிழ் ம்களிர் ம்கொ வித-
தியொலய அதிபர் ஆர். பவொனி, 
பதுன்ள பபொலிஸ் நினலயததில் 
பேய்த முன்றபபொடனடயடுதது 
பதுன்ள மஜிஸ்சரட நீதிமன்்றததில் 
இது ப்தொடர்பொை வழககு ்தொக்கல் 
பேயயபபடடிருந்தது.

இ்தனையடுதது மஜிஸ்சரட 
நீதிபதி பதுன்ள இணக்கச்ேனபயில் 
ஒபபனடககும்படி உத்தரவிடடிருந-

்தொர். அந்த இணக்கச்ேனபயில் வித -
தியொலய அதிபர் ஆர். பவொனியும், 
முன்ைொள ஊவொ மொ்கொண மு்தல -
னமச்ேரும் ேமொ்தொை இணக்கபபொட-
டிறகு வநதுள்ளைர்.  இ்தனையடுதது 
இவவழககு இணக்கச்ேனபயில் 
நின்றவிறகு ப்கொண்டுவரபபடடது. 
அததுடன் அ்தன் இறுதி அறிகன்க-
யும், பதுன்ள மஜிஸ்சரட நீதிபதியி -
டம் ேமர்பபிக்கபபடடது.

இவவழககினை பரிசீலனை 
பேயது, முன்ைொள ஊவொ மு்தல -
னமச்ேனர முறறுமுழுதுமொ்க விடு்த -
னலபேயயுமொறு தீர்பபு வழஙகிைொர்.  

அதி்பரை முழநோளிடச் ச்சயே ்சம்்பவம் 
ஊவா மா்காண முேலரமச்்சர விடுேரல

அமைச்சர் ைான்க வக்குமபு்ர

அை்ரர் சுந்த்ரமபிள்மை ொலசுபபி்ரைணியததின் ஞாெ்கார்த்த நி்கழ்வு தேற்று (16.02. 
2022) ேமடபெற்றது. இ்தன்தொது ெதுமை ்ச்ரஸவதி த்தசிய ்கல்லூரி உெ அதிெர் 
சின்மனயா த்ததவநதி்ரன், த்தசிய ்கல்வி நிறுவ்கததின் ்கல்விைாணி ்கற்ம்கபேறியின் 
(ெதுமை நிமலயம) இமைபொைர் எஸ.பைய்காந்தன், ஆசிரியர் ஆர். புண்ணிய்ராஜ் 
ஆகிதயார் நிமனதவந்தல் ைலரிமன ்ச்ரஸவதி ொலசுபபி்ரைணியததிடம ம்கயளிபெம்த 
ெடததில் ்காைலாம.  ெடம லுணு்கல நிருெர்

்தலவொக்கனல குறூப நிருபர்

இன்றச்சிக்கொ்க ப்கொண்டு பேல்லப -
படட பசுமொடு்கள வறிய மக்களுககு 
வழங்கபபடடை.

்கடந்த வொரம் பூண்டுசலொயொ 
பபொலிஸ் பிரிவுககுடபடட பிரச்த -
ேததில் ேடடவிசரொ்தமொ்க அனும-
தியின்றி இன்றச்சிக்கொ்க ப்கொண்டு 
பேல்லபபடட 2 பசு மொடு்கன்ள 
சுறறிவன்ளதது பூண்டுசலொயொ 
பபொலிஸொர் ன்கபபறறியிருந்தைர். 
அ்தனைதப்தொடர்நது பூண்டுசலொயொ 
்கொல்நனட னவததிய அதி்கொரி ேம்-
பததுடன் ்கலநதுனரயொடி நீதிமன்்ற 

அனுமதியுடன் இபபிரச்தேததில் 
பண்னண வ்ளர்பபில் ஈடுபடடு 
வந்த வறிய குடும்பங்களுககு அந்த 
பசுமொடு்கள வழங்கபபடடை.  

பூண்டுசலொயொ பனழய ச்தொடட 
சமறபிரிவில் வொழ்வொ்தொரமின்றி 
்கஷடபபடும் ்கொர்ததிக, ப்தறகு மடக -
கும்பு்ற ச்தொடடததில் வசிககும் தியொ-
்கரொஜொ ஆகிய இருவருககும் இப -
பசுமொடு்கள ்கொல்நனட னவததிய 
அதி்கொரி ேம்பததிைொல் பபறறுக-
ப்கொடுக்கபபடடை. ன்கபபற்றபபடட 
பசுமொடு்களில் ஒன்று 3 மொ்த ்கர்பபம் 
்தரிக்கபபடடிருந்தனம குறிபபிடத -
்தக்கது.

இரைச்சிக்்கா்க ச்காண்டு ச்சலலப்படட 
்பசுமாடு்கள் வறிய மக்்களுக்கு வழங்கிரவபபு 

அககு்றனண குறூப நிருபர்

ச்க்கொனலப பிரச்தேததிலிருநது 
ஶ்ரீ பொ்த புனி்த யொததினர பேன்்ற 
குழு ஒன்றின்  மீது ்கறுஙகு்ளவி 
ப்கொடடியதில் 15 சபர் ்கொயமனடந-
துள்ளைர். 

குருவிடட வழியொ்கச் பேன்்ற 
ேமயசம இவவொறு இவர்்கன்ள 
கு்ளவி ப்கொடடியுள்ளது.  குருவிடட 
மறறும் ச்க்கொனலப பிரச்தே னவத-
தியேொனல்களில் இவர்்கள சிகிச்னே 
பபறறு வருகின்்றைர். 

பபொலிஸொர் மறறும் பபொதுமக்க-
ளின் உ்தவியுடன் இவர்்கள உடன் 
னவததியேொனலககு எடுததுச் பேல்-
லபபடட்தொ்க சநரில் ்கண்டவர்்கள 
ப்தரிவித்தைர். 

ஸ்ரீ பாத யாத்திரை சென்ற 
குழுவினர் மீது 
குளவித் தாக்குதல்

ைாத்தமை ஸ்ரீ முததுைாரி அமைன் த்தவஸ்தானதம்த ்கண்டு்களிக்்க வரும்க ்தந்த 
ஸபெயின் ோட்டு ப்ராடித்காவ் ்தமெதியினர் ஆலயததின் அறபேறி ொட்சாமல ைாைவர் -
்களுக்கு ்கற்றல் உெ்க்ரைங்கமை ஆலய ்தமலவர் த்சது்ராைன் ்சர்வானந்தாவிடம ம்கய-
ளிபெம்த ெடததில் ்காைலாம.  ெடம: உக்குவமை விதேட நிருெர்

புதிய 
நிர்வாகிகள் 
தெரிவு  

ஆலய உடைப்பு சம்ப்ம சந்ெக ந்பர டகது 



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 க்பபரவரி மா்தம 18ம திைதி கவளளிக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.

நியூஸிலாந்து-தென்ாபிரிக்ா முெலாவது தெஸ்ட்:

டிரீம் ஸ்போர்ட்ஸ, 
மலிவோன வயர்்லெஸ மற்றும் 
லெோக்டவுன்கள் மூலெம் விரி-
வோக்கம் மூலெம் $840m திரட்-
டுகிறது. மும்்ப -- ஸமோ 
ர்ட்்போன ்்கம்்களுக்கோன 
இந்தியோவின சமீபத்திய ஆர்-
வத்தின மி்கப் ்பரிய பய-
னோளி்களில் ஒருவர், 1.4 பில்-
லிய்னக ்்கோண்ட இந்்த 
நோட்டில் மி்கவும் போரம்பரி-
யமோன ஆர்வத்தில் ஈடுபட்-
டுள்்ோர் கிரிக்்கட். பீஜிங் 
ஒலிம்பிககில், ்கோஷ்மீரி பனிச்-
சறுககு வீரர் ஒருவர் இந்தி-
யோவின ்்கோடி்ய ஏந்திச் 
்சல்வோர்.

மும்்ப - ஆரிப் ்கோன மக்க்் 
ஆச்சரியப்படுத்்தப் பழகியவர்.

்க்டந்்த ஆணடு இத்்தோலியில் 
ந்டந்்த உலெ்க ஆல்்பன ஸ்்க 
சம்பியனஷிப்பில் மக்களின மு்கங்-
்க்் அவர் நி்னவு கூர்ந்்தோர். 
ரோட்ச்த ஸலெோ்லெோம் பந்்தய வீரர்-
்கள் ஒருவர் பின ஒருவரோ்க, ்சங்-
குத்்தோன, பனி ப்டர்ந்்த சோய்வின 
மீது வோயில்்களுககு ்வளி்ய வரு-
வோர்்கள். அவர்்கள் ்பரும்போலும் 
ஐ்ரோப்பியர்்க்ோ்க இருந்்தனர், 
அவர்்களின ்சோந்்த நோடு்களின 
்்கோடி்கள் அவர்்களின ஸபோன-
்்டகஸ ஸ்்க சூட்்களில் ்்தக்கப்-

பட்்டன. ஆஸதிரியோ, பிரோனஸ, 
இத்்தோலி, ்ெர்மனி பினனர் ்கோன 
வந்்தோர். அவரது ்்தோளில் ்போறிக-
்கப்பட்்ட அவரது நோட்டின ்பயர் 
இந்தியோ. நீதிபதி்கள் கூ்ட ஆச்சரி-
யப்பட்்டோர்்கள் எனகிறோர்.

'இது ்வடிக்்கயோனது, ஏ்னன-
றோல் நோன நோனகு உலெ்க சோம்பியன-
ஷிப்்களுககுச் ்சனறிருககி்றன, 
்மலும் ஒவ்வோரு மு்றயும் என-
னி்டம், 'இந்தியோவில் பனிச்சறுககு 
இருககிற்தோ?' எனறு 31 வய்தோன 
்கோன வி்ககுகிறோர். 'நணபர்்க்், 
நோங்்கள் இமயம்லெயில் வோழ்கி-
்றோம்! இது உலெகின மி்க உயரமோன 

ம்லெத்்்தோ்டர். நீங்்கள் எனன எதிர்-
போர்ககிறீர்்கள்?'

்கோன இந்தியோவிற்கும் போகிஸ-
்தோனுககும் இ்்டயில் பி்வுபட்்ட 
இமயம்லெப் பகுதியோன ்கோஷ்மீ-
ரின இந்திய நிர்வோ்கப் பகுதி்யச் 
்சர்ந்்தவர். உலெகின மி்க உயரமோன 
ஸ்்க லிிஃப்ட்்களில் ஒனறோன 
இந்திய அரசோங்்கத்்தோல் ந்டத்்தப்-
படும் ஸ்்க ரிசோர்ட்்டோன குல்-
மோர்ககில் அவர் நோனகு வயதில் 
பனிச்சறுககு வி்்யோட்்்டக 
்கற்றுக்்கோண்டோர். அவரது ்தந்்்த 
அங்கு பனிச்சறுககு ்க்்ட ந்டத்தி 
வருகிறோர்.

இந்திே கமாக்பல் ேைமிங் பூம

உள்ாட்டு தெவலப்பர்ளுககு
தவகுமதி அளிபபு

இ�ங்கை – இந்திே கிரிக்கைட க்தா்டர்

ப்பாட்டி அட்ெவணையில் மாற்றம்

அவுஸ்திபேலியாவின விகபொரியாவில் 2026 த்பாது
்லவாய விணையாட்டு்ணை ்ெதெ ப்பச்சுவாரதணெ

இந்தியோ – இலெங்்்க அணி்கள் ்மோதும் 20ககு20 
மற்றும் ்்டஸட் கிரிக்்கட் ்்தோ்டர்்களுக்கோன புதிய 
அட்்டவ்ை்ய பிசிசிஐ ்வளியிட்டுள்்து.

இந்திய அணி ்தற்்போது ்மற்கிந்திய தீவு்களுககு 
எதிரோன 20ககு20 ்்தோ்டரிலும், இலெங்்்க அணி 
அவுஸதி்ரலிய அணிக்்கதிரோன 20ககு20 ்்தோ்டரி-
லும் பங்்்கற்று வி்்யோடி வருகிறது.

இந்்த ்்தோ்ட்ர முடித்்த பிறகு இலெங்்்க அணி 
இந்தியோவுககு சுற்றுப்பயைம் ்மற்்்கோள்்வுள்்து. 
எதிர்வரும் ்பப்ரவரி 25ஆம் தி்கதி மு்தல் 2 ்்டஸட் 
்போட்டி்கள் ் ்கோண்ட ் ்தோ்டரும் அ்த்னத் ் ்தோ்டர்ந்து 
3 20ககு20 ்போட்டி்களில் வி்்யோ்டவிருந்்தது.

முனன்தோ்க ்்டஸட் ்போட்டி்கள் ந்்ட்பறும் 
எனறு அட்்டவ்ை ்வளியிட்்டோலும், இலெங்்்க 
கிரிக்்கட்டின ்்கோரிக்்க்ய ஏற்று மு்தலில் 20ககு20 
்்தோ்டர் ந்்ட்பறும் வணைம் அட்்டவ்ை 
்தற்்போது மோற்றப்பட்டுள்்து.

ஏ்னனில், இலெங்்்க அணி அவுஸதி்ரலிய சுற்-
றுப்பயைத்்்த நி்றவு்சய்்த 
பிறகு ்நரடியோ்க இந்தியோ 
்சனறு 20ககு20 ்போட்டி்க-
ளில் ஆடுவது ப்யோ-பபுள் 
சிக்கல்்க்் ்தவிர்க்க முடியும் 
எனப்தனோல் இவவோறு 
்போட்டி அட்்டவ்ை மோற்-
றப்பட்டுள்்து.

இ்தனபடி, 3 ்போட்டி்கள் 
்்கோண்ட 20ககு20 ்்தோ்ட-
ரோனது எதிர்வரும் 24ஆம் 
தி்கதி ஆரம்பமோ்கவுள்்து. 
இ்த்னத் ் ்தோ்டர்ந்து, 2 ் போட்-
டி்கள் ்்கோண்ட ்்டஸட் 
்்தோ்டர் ந்்ட்பறும்.

20ககு20  ்போட்டி்களில் 
மு்தல் ்போட்டி லெக்னோவி-
லும், அடுத்்த 2 ்போட்டி்கள் 
்தரம்சோலெோவிலும் ந்்ட்ப-

றும் என பிசிசிஐ ்்தரிவித்-
துள்்து.

இ்்த்போனறு, மு்தல் 
்்டஸட் ்போட்டியோனது, 
்மோஹோலியில் எதிர்வரும் 
மோர்ச் 4ஆம் தி்கதி மு்தல் 8ஆம் 
தி்கதி வ்ர ந்்ட்பறும். 
2ஆவது ்்டஸட் ்போட்டி 
்பங்்களூரில் மோர்ச் 12ஆம் 
தி்கதி மு்தல் 16ஆம் தி்கதி 
வ்ர ந்்ட்பறும் எனறும் 
்்தரிவித்து உள்்து.

குறிப்போ்க, ்பங்்களூரில் 
ந்்ட்பறவுள்் ்க்்டசி 
்்டஸட் ்போட்டி ப்கலிரவு 
ஆட்்டமோ்க ந்்ட்பறும் என 
பிசிசிஐ ்்தரிவித்துள்்து.

2026  ்போதுநலெவோய வி்்யோட்டுப் ்போட்-
டி்க்் ந்டத்துவ்தற்்கோன பிரத்்ய்க ்பச்சு-
வோர்த்்்தயில் இருப்ப்தோ்க அவுஸதி்ரலிய 
மோநிலெமோன விக்்டோரியோ பு்தனகிழ்ம ்்தரி-
வித்்தது.

்மல்்போர்னின ்த்லெந்கரோன விக்்டோரியோ 
முழுவதும் பலெ வி்்யோட்டுப் ்போட்டி்க-
்்ப் போது்கோககும் பட்சத்தில், நி்கழ்ச்சி்க்் 
ந்டத்்த திட்்டமி்டப்பட்டுள்்து எனறு மோநிலெ 
மு்தல்வர் ்்டனியல் ஆணட்ரூஸ கூறினோர்.

'விக்்டோரியோ அவுஸதி்ரலியோவின வி் -்
யோட்டு மோநிலெமோகும், ்மலும் விருது வழங்-
்கப்பட்்டோல், 2026 ்்கோமன்வல்த் வி் -்
யோட்டு ்போட்டி்ய வழங்குவ்தற்்கோன புதிய 
வழி்ய உலெகிற்கு நிரூபிககும்'எனறு ஆணட்-
ரூஸ கூறினோர்.

'எங்்கள் பிரோந்திய ந்கரங்்களில் ்பரும்போ-
லெோன நி்கழ்வு்கள் விக்்டோரியோவின சிறந்்த-

்்தக ்கோட்்டவும், ் வ்லெ்க்் உருவோக்கவும், 
நீண்ட ்கோலெத்திற்கு வழங்்கககூடிய வீட்டுவசதி 
மற்றும் உட்்கட்்ட்மப்பு்க்் உருவோக்கவும் 
நோங்்கள் நம்புகி்றோம்.'

விக்்டோரியோ ்க்்டசியோ்க 2006 ஆம் ஆணடு 
்்கோமன்வல்த் வி்்யோட்டுப் ் போட்டி்க்் 
ந்டத்தியது, அப்்போது நி்கழ்வு்கள் மோநிலெத் 
்த்லெந்கர் ்மல்்போர்்ன ்மயமோ்கக ்்கோண-
டிருந்்தன.

2026 இல் மீணடும் ்போட்டி்ய ந்டத்துவ-
்தற்்கோன பிரத்்ய்க ்பச்சுவோர்த்்்த்களுக்கோன 
'ஒப்பந்்ததில் ்த்லெவர்்கள்' ்்க்யழுத்திட்டுள்-
்்தோ்க மோநிலெம் கூறியது.

்்கோமன்வல்த் வி்்யோட்டு கூட்்ட்மப்பு 
மற்றும் ்்கோ மன்வல்த் வி்்யோட்டு அவுஸ-
தி்ரலியோவு்டன ஒப்பந்்தம் ்்க்யழுத்்தோனது.

'விக்்டோரியோ உலெகின ்த்லெசிறந்்த வி் -்
யோட்டு மோநிலெங்்களில் ஒனறோகும், ்மலும் 

இது உலெ்கத்்தரம் வோய்ந்்த வி்்யோட்டுப் 
்போட்டி்க்் ந்டத்துவ்தற்்கோன இ்டங்்கள், 
உள்்கட்்ட்மப்பு மற்றும் மக்க்்க ்்கோண-
டுள்்து எனபதில் சந்்்த்கமில்்லெ' எனறு 
்்கோமன்வல்த் வி்்யோட்டு சம்்ம்னத்-
தின ்த்லெவர் லூயிஸ மோர்ட்டின கூறினோர்.

அவுஸதி்ரலியோவின குயினஸலெோந்தில் 
உள்் ்்கோல்ட் ்்கோஸட், 2018 ஆம் ஆணடு 
'நட்பு வி்்யோட்டு்களின' ்க்்டசி பதிப்பில் 
இருந்்தது, ்்கோமன்வல்த் வி்்யோட்டு-
்கள் என அ்ழக்கப்படும், அ்தன 54 நோடு்க-
ளின உறுப்பினர்்களில் இருந்து 4,000 ககும் 
்மற்பட்்ட வி்்யோட்டு வீரர்்க்் ஈர்த்்தது, 
அவர்்கள் அ்னவரும் பிரிட்டிஷ் ்பரரசின 
முனனோள் பிர்்தசங்்கள்.

2022 ்்கோமன்வல்த் வி்்யோட்டுப் ்போட்-
டி்கள் இங்கிலெோந்தின பர்மிங்்கோமில் ெூ்லெ 28 
மு்தல் ஆ்கஸட் 8 வ்ர ந்்ட்பற உள்்து.

நியூஸிலெோந்து மற்றும் ்்தனனோபிரிக்கோ 
அணி்களுககி்்டயிலெோன மு்தலெோவது 
்்டஸட் ்போட்டியின, மு்தல்நோள் ஆட்்டம் 
நி்றவுககு வந்துள்்து.

இ்தனபடி மு்தல் இனனிங்ஸிற்்கோ்க 
துடுப்்படுத்்தோடிவரும் நியூஸிலெோந்து 
அணி,  மு்தல்நோள் ஆட்்ட்நர முடிவில், 
3 விக்்கட்டு்கள் இழப்புககு 116 ஓட்்டங்-
்க்் ்பற்றுள்்து.

ஆட்்ட்நர முடிவில், ்நய்ல் வோகனர் 2 
ஓட்்டங்்களு்டனும், ்ஹனரி நிக்்கோல்ஸ 
37 ஓட்்டங்்களு்டனும் ்க்த்தில் இருந்்தனர்.

்்தனனோபிரிக்கோ கிரிக்்கட் அணியின 
மு்தல் இனனிங்ஸ ஓட்்டங்்களு்டன ஒப்பீடு-

்்கயில், நியூஸிலெோந்து அணி 21 ஓட்்டங்-
்கள் முனனி்லெயில் உள்்து.

கிறிஸட்்சர்ச் ்ம்தோனத்தில் ்நற்று 
(வியோழககிழ்ம) ஆரம்பமோன இப்-
்போட்டியில், நோையச் சுழற்சியில் ்வற்றி-
்பற்ற நியூஸிலெோந்து அணி மு்தலில் ்க்த்-
்தடுப்்ப தீர்மோனித்்தது.

இ்தனபடி மு்தலில் துடுப்்படுத்்தோ-
டிய ்்தனனோபிரிக்கோ அணி, 95 ஓட்்டங்்க-
ளுககு சுருண்டது.

இ்தன்போது அணியின அதி்கப்பட்ச 
ஓட்்டங்்க்ோ்க, சு்பர் ஹம்சோ 25 ஓட்்டங்்க-
்்யும் ்வர்ரின்ன 18 ஓட்்டங்்க்்யும் 
்பற்றுக்்கோண்டனர்.

நியூஸிலெோந்துக கிரிக்்கட் அணியின பந்து-
வீச்சில், ்மட் ்ஹனரி 7 விக்்கட்டு்க் -்
யும் டிம் சவுத்தீ, ்்கய்ல் ்ெமிஸன, ்நய்ல் 
வோகனர் ஆகி்யோர் ்தலெோ 1 விக்்கட்டி்ன-
யும் வீழ்த்தினர்.

்மட் ்ஹனறி நியூசிலெோந்து பந்துவீச்சோ -்
ரின கூட்டு-மூனறோவது-சிறந்்த புள்ளி்க்்ப் 
பதிவு்சய்்தோர், அ்்த ஓவரில் 3 விக்்கட்டு-
்கள் உட்ப்ட 23 ஓட்்டங்்களுககு 7 விக்்கட்-
டு்க்் வீழ்த்தி, நியூசிலெோந்திற்கு எதிரோ்க 
்்தனனோபிரிக்கோ்வ அவர்்களின கு்றந்்த 
ஸ்்கோ்ரயும் 23 ்்டஸட்்களில் மி்கக 
கு்றந்்த ஸ்்கோ்ரயும் ்வளி்யற்றினோர். 
ஒரு சீமர் நட்பு கி்றஸட்சர்ச் ்மற்பரப்பில், 
்ஹனறி இயக்கம் மற்றும் பவுன்ஸப் 
பயனபடுத்தி, ்்தனனோபிரிக்கோ்வ கிட்்டத்-
்தட்்ட 95 ஓட்்டங்்களுககு ஆட்்டமிழக்கச் 

்சய்்தோர், 1932 ககுப் பிறகு அவர்்களின கு்றந்்த 
்மோத்்த துடுப்போட்்டம். அவவோறு ்சய்்த்தன 
மூலெம், ்ஹனறி ்்தனனோபிரிக்கோவிற்கு எதிரோ்க 
சிறந்்த பந்துவீச்சு புள்ளிவிவரங்்க்் பதிவு 
்சய்்தோர். 1915 ்்தோ்டக்க நோளில் நியூசிலெோந்தின 
ஆதிக்கத்்்த அடிக்்கோடிட்டுக ்கோட்்ட வரலெோற்-
றுத் ்த்கவல்்கள் ்போதுமோன்தோ்க இல்லெோவிட்்டோல், 
அவர்்களின மு்தல் நோனகு வீரர்்கள் 34 ஓவர்்களுக-
குள் பற்றோககு்ற்யத் து்்டத்து, ஆட்்டத்தின 
முடிவில் முனனி்லெ ்பற்றனர்.

இ்த்னத்்்தோ்டர்ந்து பதிலுககு மு்தல் இனனிங்்ச 
்்தோ்டங்கியுள்் நியூஸிலெோந்து அணி,  ் நற்்றய 
மு்தல்நோள் ஆட்்ட்நர முடி வில், 3 விக்்கட்டு்கள் 
இழப்புககு 116 ஓட்்டங்்க்் ்பற்றுள்்து.

இனனமும் 7 விக்்கட்டு்கள் வசமுள்் நி்லெ 
யில் ் போட்டியின இரண்டோம் நோள் ஆட்்டம் நியூஸி-
லெோந்தில் இனறு இ்டம்்பறும்.

2022 க்பபரவரி 18 கவளளிக்கிழகம

16

95 ஓட்டங்களுக்கு
சுருண்டது தென்னாபிரிக்்கனா
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தரம்_5 வகுப்பு மாணவர்களுக்கான
Gyikf; fjpu;

புலைமப் ப��ல் ப�ட்ைச மா�� �னாத்தாள் --– I

எல்லா வினாக்களுக்கும் 1 மணி ேநரத்தினுள் விைட அளியுங்கள்.  இவ்வினாக்களுக்கான விைடகள் அடுத்த வாரம் புலைமக் கதிரில்  ெவளியிடப்படும்.
   பகுதி – 2 மாதிரி வினாத்தாள் அடுத்த வாரம் உங்கள் கரங்களில்!

1 ம�த்�யாலம்

(18ஆம் பக்கம் பார்க்க)

திருமதி.பத்மா சந்திரேமாகன்
புனித அந்ேதானியார் கல்லூரி
ெகாழும்பு - 13

1. $w;Wf;Fg; nghUj;jkhd cU vJ? 

• czit ,iu kPl;Fk; 

• rhJthdJ 

• ghy; jUk; 
 

 
 

  
   
  

 

 i.            ii.     iii. 
 
 

2.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 i. 7              ii. 8         iii. 9 
 
 

3. 5000 ml vd;gjid yPw;wupy; vOjpdhy; 

 i. 50 l    ii. 5 l    iii. 500 l 
 
 
4. ehd;fhapuj;J Ke;E}w;W gj;J vd;gij vz;zpy; vOjpdhy; 

 i. 4310   ii. 40310   iii. 43010 
 
 

5. XI ,e;j cNuhkd; vz; Fwpf;Fk; ,e;j muhgpa vz; 

 i. 11    ii. 10    iii. 9 
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6. epow;wg;gl;l gFjpia jrk 

vz;zhf vOjpdhy; 
  
 

 i. 0.6    ii.0.8    iii. 0.4 
 
 

7. 500g gUg;gpd; tpiy &.75.00 vdpy; 3kg gUg;gpd; tpiy ahJ? 

 i. &. 300.00  ii. &. 350.00  iii. &.450.00 
 
 
8. 31 ehl;fis nfhz;buhj khjk; vJ? 

 i. khu;r;   ii. Vg;uy;   iii. Nk 
 
 
9. 36 khk;goq;fis %tupilNa rkkhfg; gq;fpl;lhy; xUtUf;Ff; 

fpilg;gJ? 

 i. 18    ii. 12    iii. 24 
 
 

10. 5 l nfhs;ssTila gpsh];jpf; fynkhd;wpDs; 3 l 500 ml ghy; 
cs;sJ. mf;fyid KOikahf epug;g ,d;Dk; vt;tsT ghy; 
Cw;w Ntz;Lk;? 

 i. 1 l 500 ml   ii. 15 l 00 ml   iii. 1 l 50 ml 
 
 
11. nrq;Nfhzj;ij fhl;Lk; fbfhu KfnkJ? 
 
 
 
 

  
 
 

  

          i.      ii.          iii. 
 
 
12. xUtUf;F 8 thiog;goq;fs; tPjk; 5 NgUf;F gfpu;e;jspf;f vj;jid 

thiog;goq;fs; Njit? 

 i. 30    ii. 40    iii. 50 
 
 
13. &gha; 100y; cs;s 5 &gha;fspd; vz;zpf;if ahJ? 

 i. 10    ii. 15    iii. 20 
 
 

14. 6000 + 700 + 00 + 3 ,t;ntz; Fwpg;gJ 

 i. Mwhapuj;J vOE}w;W %d;W 

 ii. mWE}w;W vOgj;J %d;W 

 iii. Mwhapuj;J vOgj;J %d;W 
 
 

15. 8 x 6 vd;w fzpj nra;iff;F rkdhdJ 

 i. 4 x 7   ii. 4 x 9   iii. 4 x 12 
 
 
16. 6 rJu tbthd Kfq;fisf; nfhz;l jpz;k cU 

 i. ehd;Kfp   ii. rJuKfp   iii. fdTU 
 
 
17. cUtpYs;s rkgf;f 

Kf;NfhzpapYs;s  
rkr;rPu; mr;Rf;fspd; vz;zpf;if 

 i. 1 
 ii. 2 
 iii. 3 
 
 
18. ehd;fhy; tFf;Fk; NghJ kPjpapd;wp tFgLk; vz; 

 i. 88    ii. 78    iii. 130 
 
 
 
 

 
12. xUtUf;F 8 thiog;goq;fs; tPjk; 5 NgUf;F gfpu;e;jspf;f vj;jid 

thiog;goq;fs; Njit? 

 i. 30    ii. 40    iii. 50 
 
 
13. &gha; 100y; cs;s 5 &gha;fspd; vz;zpf;if ahJ? 

 i. 10    ii. 15    iii. 20 
 
 

14. 6000 + 700 + 00 + 3 ,t;ntz; Fwpg;gJ 

 i. Mwhapuj;J vOE}w;W %d;W 

 ii. mWE}w;W vOgj;J %d;W 

 iii. Mwhapuj;J vOgj;J %d;W 
 
 

15. 8 x 6 vd;w fzpj nra;iff;F rkdhdJ 

 i. 4 x 7   ii. 4 x 9   iii. 4 x 12 
 
 
16. 6 rJu tbthd Kfq;fisf; nfhz;l jpz;k cU 

 i. ehd;Kfp   ii. rJuKfp   iii. fdTU 
 
 
17. cUtpYs;s rkgf;f 

Kf;NfhzpapYs;s  
rkr;rPu; mr;Rf;fspd; vz;zpf;if 

 i. 1 
 ii. 2 
 iii. 3 
 
 
18. ehd;fhy; tFf;Fk; NghJ kPjpapd;wp tFgLk; vz; 

 i. 88    ii. 78    iii. 130 
 
 
 
 

19. fbfhunkhd;wpd; epkpl Ks;shdJ fbfhu Kfj;ij xU jlit Rw;wp 
tUtjw;F vLf;Fk; fhyk; 

 i. 30 epkplq;fs;   

ii. 1 kzpj;jpahyk;   

iii. 60 nrf;fd;fs; 
 
 

20. &gha; 350 d; 3/7 gq;F vt;tsT? 
 i. &. 250.00  ii. &. 200.00  iii. &.150.00 
 
 
21. 6 Ngdhf;fspd; tpiy &. 72.00 vdpy; 2 Ngdhf;fspd; tpiy vd;d? 

 i. &. 24.00   ii. &. 36.00   iii. &. 40.00 
 
 
22. ,uz;L kpd;fk;gq;fSf;fpilNa 2 nfhbfs; tPjk; njhq;ftplg;gl;ld. 

mJ Nghy; 8 kpd;fk;gq;fSf;F ,ilNa vj;jid nfhbfs; njhq;f 
tplg;gLk;? 

 i. 12    ii. 14    iii. 16 
 
23. 5 Qhapw;Wf;fpoikfs; cs;s Xu; Vg;uy; khjj;jpy; me;j 

Qhapw;Wf;fpoikfspy; jpfjpfspy; nkhj;j vz;zpf;ifahf ,Uf;ff; 
$ba cau;e;jgl;r ngWkhdk; 

 i. 75    ii. 78    iii. 80 
 
 

24. ‘Kad;why; ntw;wp ngwyhk;’ vd;w $w;W 

 i. vg;NghJk; cz;ik 

 ii. ngUk;ghYk; cz;ik 

 iii. xUNghJk; cz;ikahfhJ 
 
 
25. xU fapw;wpid ,U rk gFjpfshf ntl;b mjd; xU gFjp 

kWgbAk; 4 rkJz;Lfshf ntl;b xU Jz;bd; ePskhdJ 1m vdpd; 
njhlf;fj;jpy; ,Ue;j fw;wpd; ePsk; 

 i. 8m    ii. 5 m   iii. 4 m 
 
 26. QhapW> nrt;tha;> tpahod;> rdp mLj;J tuNtz;ba jpdk; 

 i. jpq;fs;   ii. nrt;tha;  iii. Gjd; 
 
 

27. &gha; 245 – DEM 
 &gha; 130 – CLN vdpy; 
 &gha; 435 

 i. BCM   ii. BLM   iii. MCL 
 
 
28. fkyd; fhiy 7 kzpf;F ghlrhiyf;F Gwg;gl;L 7.25f;F 

ghlrhiyia mile;jhd;. mtd; gazj;jpw;F nrytopj;j fhy 
msT vt;tsT? 

 i. 25 epkplq;fs;  ii. 20 epkplq;fs;  iii. 15 epkplq;fs; 
 
 
29. epkyplk; &. 100> &. 50> &. 20 fhRj; jhs;fs; khj;jpuk; cs;sd. 

mtw;wpd; nkhj;j njhif &. 250 vdpy; mtdplkpKs;s 20 &gha; 
jhs;fspd; nkhj;j vz;zpf;if ahJ? 

 i. 2    ii. 3    iii. 4 
 
 
30. xU xw;iw vz;izAk; xU ,ul;il vz;izAk; $l;Lk; NghJ 

ngwg;gLtJ 

 i. ,ul;il vz;  ii. xw;iw vz;  iii. $wKbahJ 
 
 
31. &gha; 25.00 kjpg;Gs;s 6 ngd;rpy;fs; thq;Fk; gzj;jpw;F &gha; 

75.00 kjpg;Gs;s vj;jid Gj;jfq;fs; thq;f KbAk; 

 i. 2    ii. 3    iii. 4 
 
 
32. 22 : 30 ,e;j Neuj;ij rhjhuz Neukhf vOjpdhy; 

 i. gp.g. 10.30  ii. K.g. 10.30  iii. gp.g. 12.30 
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தரம்_5 வகுப்பு மாணவர்களுக்கான
Gyikf; fjpu;

புலைமப் ப��ல் ப�ட்ைச மா�� �னாத்தாள் -– I(17 ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

1. 1 (மங்ைகயர்), 2(மா�க்க கங்ைக), 3 (வாருங்க), 4 (�ங்கார),                        

 5   (பூட்டுங்க�), 6 (மூங்��ைல�ேல, 7(பச்ைச), 8(முத்தாளம்மனுக்கு),                                                                                   

 9.  (�ரா�யப் பாடல்), 10.(வைளந்து)             

2.  (அ)  1(க�), 2(�ழா), 3(மணம்), (ஆ) 1(அநாைத),  

 2 (அகரா�), 3(ெவள்��ழா)                     

3.  1 (எனக்கு பாண் �ருப்பம்), 2(நான் கு�க்�ன்ேறன்), 

4.  1 (come here) 

5.  1 (kite), 2(nest) 

6.      (ெபாத), 

7.      (வகுப்பு) 

8.      (க�ரவன், நூல், தர�), 

9.  1 (இரவும்), 2(அறம்), 3(அகம்/ மனம்), 

10. (3),  11.(2), 12.(1), 13.(1), 14.(2), 15.(2), 16.(1), 17.(3), 

18.(3), 19.(2), 20.(3), 21.(2), 22.(2), 23.(3), 24.(2), 

25.(3), 26.(1), 27.(2), 28.(3), 29.(3), 30.(2), 31.(3), 

32.(2), 33.(3), 34.(1), 35.(1), 36.(3), 

37.(3), 38.(3), 39.(2), 40.(9100), 

41.(26098, 26100), 42. 1(742), 

     2(247), 43.(நானு+று), 44.(v,7,ix,ii), 

45.(ரூ. 98), 46.(12), 47.(35), 

48.(8166), 49.(125ml), 50.(15(cm), 51.(155Km), 

52. 1(சதுரமு�), 2(12), 53.1(4), 2(29), 

54.(பரக்குதம்மா), 55.(கர்ணன்), 

56.(சுப்ரம�ய பார�யார்), 57.(பூவாக), 

58.(�ன்றது), 59.(அழகானைவ), 

60.(ெபாருத்தமான வாக்�யங்கள்)

�னாத்தாள் - ii இற்கான �ைடகள் (11.02.2022)

26. QhapW> nrt;tha;> tpahod;> rdp mLj;J tuNtz;ba jpdk; 

 i. jpq;fs;   ii. nrt;tha;  iii. Gjd; 
 
 

27. &gha; 245 – DEM 
 &gha; 130 – CLN vdpy; 
 &gha; 435 

 i. BCM   ii. BLM   iii. MCL 
 
 
28. fkyd; fhiy 7 kzpf;F ghlrhiyf;F Gwg;gl;L 7.25f;F 

ghlrhiyia mile;jhd;. mtd; gazj;jpw;F nrytopj;j fhy 
msT vt;tsT? 

 i. 25 epkplq;fs;  ii. 20 epkplq;fs;  iii. 15 epkplq;fs; 
 
 
29. epkyplk; &. 100> &. 50> &. 20 fhRj; jhs;fs; khj;jpuk; cs;sd. 

mtw;wpd; nkhj;j njhif &. 250 vdpy; mtdplkpKs;s 20 &gha; 
jhs;fspd; nkhj;j vz;zpf;if ahJ? 

 i. 2    ii. 3    iii. 4 
 
 
30. xU xw;iw vz;izAk; xU ,ul;il vz;izAk; $l;Lk; NghJ 

ngwg;gLtJ 

 i. ,ul;il vz;  ii. xw;iw vz;  iii. $wKbahJ 
 
 
31. &gha; 25.00 kjpg;Gs;s 6 ngd;rpy;fs; thq;Fk; gzj;jpw;F &gha; 

75.00 kjpg;Gs;s vj;jid Gj;jfq;fs; thq;f KbAk; 

 i. 2    ii. 3    iii. 4 
 
 
32. 22 : 30 ,e;j Neuj;ij rhjhuz Neukhf vOjpdhy; 

 i. gp.g. 10.30  ii. K.g. 10.30  iii. gp.g. 12.30 
 
 
 

33. xU $ilapy; 27 khk;goq;fis itf;fyhk;. mJNghy 135 
khk;goq;fis itf;f vj;jid $ilfs; Ntz;Lk;? 

 i. 3    ii. 4    iii. 5 
 
 
34. xU Njf;fuz;b nfhs;Sk; jputj;jpd; nfhs;ssT ahJ? 

 i. 2 ml   ii. 5 ml   iii. 10 ml 
 
 
35. ,q;Fs;s rpwpa rJunkhd;wpd; xU gf;f 

ePsk; 1 cm vdpy; ,e;j rJuj;jpd; 
Rw;wsT ahJ? 

      i. 6 cm 
      ii. 9 cm 
      iii. 12 cm 
 
 
 
36. ,e;jf; $l;bYs;s vz;fs; midj;ijAk; 

nfhz;L Mf;ff;$ba kpfr; rpwpa vz; 

 i. 1239 
 ii. 1329 
 iii. 1293 
 
 
37. utp vdJ mz;zh> Fkhu; vdJ jk;gp vdNt ehd; mtu;fspd; 

 i. mz;zd;   ii. jk;gp   iii. rNfhjud; 
 
 

38. 3 x 6 + 7 – 5 = ? 
 i. 15    ii. 20    iii. 25 
 
 
39. xU NgUe;jpy; Itu; Vw %tu; ,wq;fpdu;. Vw;fdNt mg;NgUe;jpy; 43 

Ngu; ,Ue;jdu; vdpy; ,g;NghJ ,Ug;gtu;fspd; vz;zpf;if ahJ? 

 i. 45    ii. 47    iii. 48 
 
 

3 9 
1 2 

33. xU $ilapy; 27 khk;goq;fis itf;fyhk;. mJNghy 135 
khk;goq;fis itf;f vj;jid $ilfs; Ntz;Lk;? 

 i. 3    ii. 4    iii. 5 
 
 
34. xU Njf;fuz;b nfhs;Sk; jputj;jpd; nfhs;ssT ahJ? 

 i. 2 ml   ii. 5 ml   iii. 10 ml 
 
 
35. ,q;Fs;s rpwpa rJunkhd;wpd; xU gf;f 

ePsk; 1 cm vdpy; ,e;j rJuj;jpd; 
Rw;wsT ahJ? 

      i. 6 cm 
      ii. 9 cm 
      iii. 12 cm 
 
 
 
36. ,e;jf; $l;bYs;s vz;fs; midj;ijAk; 

nfhz;L Mf;ff;$ba kpfr; rpwpa vz; 

 i. 1239 
 ii. 1329 
 iii. 1293 
 
 
37. utp vdJ mz;zh> Fkhu; vdJ jk;gp vdNt ehd; mtu;fspd; 

 i. mz;zd;   ii. jk;gp   iii. rNfhjud; 
 
 

38. 3 x 6 + 7 – 5 = ? 
 i. 15    ii. 20    iii. 25 
 
 
39. xU NgUe;jpy; Itu; Vw %tu; ,wq;fpdu;. Vw;fdNt mg;NgUe;jpy; 43 

Ngu; ,Ue;jdu; vdpy; ,g;NghJ ,Ug;gtu;fspd; vz;zpf;if ahJ? 

 i. 45    ii. 47    iii. 48 
 
 

3 9 
1 2 

33. xU $ilapy; 27 khk;goq;fis itf;fyhk;. mJNghy 135 
khk;goq;fis itf;f vj;jid $ilfs; Ntz;Lk;? 

 i. 3    ii. 4    iii. 5 
 
 
34. xU Njf;fuz;b nfhs;Sk; jputj;jpd; nfhs;ssT ahJ? 

 i. 2 ml   ii. 5 ml   iii. 10 ml 
 
 
35. ,q;Fs;s rpwpa rJunkhd;wpd; xU gf;f 

ePsk; 1 cm vdpy; ,e;j rJuj;jpd; 
Rw;wsT ahJ? 

      i. 6 cm 
      ii. 9 cm 
      iii. 12 cm 
 
 
 
36. ,e;jf; $l;bYs;s vz;fs; midj;ijAk; 

nfhz;L Mf;ff;$ba kpfr; rpwpa vz; 

 i. 1239 
 ii. 1329 
 iii. 1293 
 
 
37. utp vdJ mz;zh> Fkhu; vdJ jk;gp vdNt ehd; mtu;fspd; 

 i. mz;zd;   ii. jk;gp   iii. rNfhjud; 
 
 

38. 3 x 6 + 7 – 5 = ? 
 i. 15    ii. 20    iii. 25 
 
 
39. xU NgUe;jpy; Itu; Vw %tu; ,wq;fpdu;. Vw;fdNt mg;NgUe;jpy; 43 

Ngu; ,Ue;jdu; vdpy; ,g;NghJ ,Ug;gtu;fspd; vz;zpf;if ahJ? 

 i. 45    ii. 47    iii. 48 
 
 

3 9 
1 2 

33. xU $ilapy; 27 khk;goq;fis itf;fyhk;. mJNghy 135 
khk;goq;fis itf;f vj;jid $ilfs; Ntz;Lk;? 

 i. 3    ii. 4    iii. 5 
 
 
34. xU Njf;fuz;b nfhs;Sk; jputj;jpd; nfhs;ssT ahJ? 

 i. 2 ml   ii. 5 ml   iii. 10 ml 
 
 
35. ,q;Fs;s rpwpa rJunkhd;wpd; xU gf;f 

ePsk; 1 cm vdpy; ,e;j rJuj;jpd; 
Rw;wsT ahJ? 

      i. 6 cm 
      ii. 9 cm 
      iii. 12 cm 
 
 
 
36. ,e;jf; $l;bYs;s vz;fs; midj;ijAk; 

nfhz;L Mf;ff;$ba kpfr; rpwpa vz; 

 i. 1239 
 ii. 1329 
 iii. 1293 
 
 
37. utp vdJ mz;zh> Fkhu; vdJ jk;gp vdNt ehd; mtu;fspd; 

 i. mz;zd;   ii. jk;gp   iii. rNfhjud; 
 
 

38. 3 x 6 + 7 – 5 = ? 
 i. 15    ii. 20    iii. 25 
 
 
39. xU NgUe;jpy; Itu; Vw %tu; ,wq;fpdu;. Vw;fdNt mg;NgUe;jpy; 43 

Ngu; ,Ue;jdu; vdpy; ,g;NghJ ,Ug;gtu;fspd; vz;zpf;if ahJ? 

 i. 45    ii. 47    iii. 48 
 
 

3 9 
1 2 

33. xU $ilapy; 27 khk;goq;fis itf;fyhk;. mJNghy 135 
khk;goq;fis itf;f vj;jid $ilfs; Ntz;Lk;? 

 i. 3    ii. 4    iii. 5 
 
 
34. xU Njf;fuz;b nfhs;Sk; jputj;jpd; nfhs;ssT ahJ? 

 i. 2 ml   ii. 5 ml   iii. 10 ml 
 
 
35. ,q;Fs;s rpwpa rJunkhd;wpd; xU gf;f 

ePsk; 1 cm vdpy; ,e;j rJuj;jpd; 
Rw;wsT ahJ? 

      i. 6 cm 
      ii. 9 cm 
      iii. 12 cm 
 
 
 
36. ,e;jf; $l;bYs;s vz;fs; midj;ijAk; 

nfhz;L Mf;ff;$ba kpfr; rpwpa vz; 

 i. 1239 
 ii. 1329 
 iii. 1293 
 
 
37. utp vdJ mz;zh> Fkhu; vdJ jk;gp vdNt ehd; mtu;fspd; 

 i. mz;zd;   ii. jk;gp   iii. rNfhjud; 
 
 

38. 3 x 6 + 7 – 5 = ? 
 i. 15    ii. 20    iii. 25 
 
 
39. xU NgUe;jpy; Itu; Vw %tu; ,wq;fpdu;. Vw;fdNt mg;NgUe;jpy; 43 

Ngu; ,Ue;jdu; vdpy; ,g;NghJ ,Ug;gtu;fspd; vz;zpf;if ahJ? 

 i. 45    ii. 47    iii. 48 
 
 

3 9 
1 2 

 
 
 
40. xU fbfhuk; 10 epkplq;fs; jhkjkhf XbaJ. fhiy 7 kzp 20 

epkplkhFk; NghJ mf;fbfhu Kfk; fhl;Lk; Neuk; vd;d? 

 i. 7 kzp 

 ii. 7 kzp 10 epkplq;fs; 

 iii. 7 kzp 30 epkplq;fs;  
 
 
 
 

திருமதி.பத்மா சந்திரேமாகன்
புனித அந்ேதானியார் கல்லூரி
ெகாழும்பு - 13

* அள்�க் கு�த்தல் - -  �ைறயச் சம்பா�த்தல்
* அைறகூவுதல்-  - ேபாருக்கு அைழத்தல்
*அைர ம�தன் -  - ம�ப்�ல்லாதவன்
*அண்டப்புழுகன்-  - ெபாய்காரன்
*அைலக்க�த்தல்-  - அலட்�யம் ெசய்தல்
* அறு��டுதல் -  - மு�வுகட்டுதல்
* அைரப்ப�ப்பு - - �ரம்பாத கல்�
*அ�ெயாற்றுதல்-  - �ன்பற்றுதல்
*அள்��ைறத்தல் - -  அளவுக்கு ேமல் ெசலவு ெசய்தல்
*அடுக்கு பண்ணுதல் -  - ஆயத்தம் ெசய்தல்
*அ��டுதல் -  - ெதாடங்குதல்
*அ��ைழத்தல் -  - ெந� தவ� நடத்தல்
*அரக்கப் பறக்க -  - �ைரவாக
* அவசரக்குடுக்ைக -  - பதற்றக்காரன்
*அகலக் கண் ைவத்தல் -  - அளவு கடந்து ேபாதல்
*அழுங்குப்�� -  - �டாப்��
*அறு��டல் -  - மு�வு கட்டுதல்
* அம� ெசய்தல் -  - குழப்பம் ெசய்தல்
*அ� ப�தல் -  - �ழ்ப்ப�தல்       

  மரபுத் ெதாடர்கள் - �ளக்கங்கள்

 
 ேகள்�: உண்ைம�ேலேய பா�சவாதத்-

�ன் ேபாது என்ன நடக்�றது?  
ப�ல்: பக்கவாதத்�ன் ேபாது (stroke) 

மூைள�ன் ெதா�ற்பாட்�ற்குத் 

ேதைவயான இரத்த ��ேயாகம் துண்-
�க்கப்படு�றது. மூைள இயங்குவதற்கு 
ேதைவயான ஓட்�சன் மற்றும் ேபாசைண 
பதார்த்தங்கள் தைடப்படுவதனால் 
மூைள�ன் கலங்கள் அதன் ெசயற்பாட்ைட 
இழக்�ன்றன. இந்த �ைலையேய பா�ச-
வாதம் என்�ேறாம். இரத்த ஓட்டமானது 
இரு வைகக�ல் தைடப்படலாம். அதாவது 
குரு�க்குழாய்க�ல் ஏற்படும் அைடப்புக-
�னாலும் (ischemic stroke), குரு�க்குழாய்-
க�ல் உண்டாகும் இரத்த க��னாலும் 
(haemorrhagic stroke) பா�சவாதம் ஏற்ப-
டு�றது. ெபரும்பாலும் 87 �த பா�சவாத 
�லைமகள் இக்காரணத்�ேலேய ஏற்படு-
�ன்றன.  

ேகள்�: பா�சவாதம் ஏற்படாமல் த�ர்த்-
துக் ெகாள்ள எவ்வாறான வாழ்ைகமுைற-
ையக் கைடப்��க்க ேவண்டும்?  

ப�ல்: ஆேராக்�யமான உணவுகைள 

உட்ெகாள்வது, ெதாடர்ந்து உடற்ப�ற்� 
ெசய்வது, உயரத்துக்ேகற்ற ஆேராக்�ய 
உடல் �ைறைய ேபணுதல், உளவள 
ஆேராக்�யத்ைத ேபணுதல், புைக��த்-
தல் மற்றும் அ�க மது அருந்துவைதத் 
த�ர்ப்பது ேபான்ற அ�ப்பைடயான 
�டயங்கைள �ன்பற்றுவேத பா�சவா-
தத்ைத தடுப்பதற்கான �றந்த வ�களா-
கும். ஆேராக்�யமற்ற உணவுகள் இரத்த 
அழுத்தம் மற்றும் ெகாலஸ்ட் ேரால் 
அளைவ அ�க�க்க வ� வகுப்பதனால், 
பா�சவாதம் ஏ ற்படும் வாய்ப்புகள் அ�க-
�க்கலாம். பழங்கள், காய்க�கள், தா�-
யங்கள் அடங்கலாக குைறந்த ெகாழுப்பு, 
அ�க நார்ச்சத்துள்ள உணவுகள் ெபாதுவாக 
ப�ந்துைரக்கப்படு�ன்றன. வழக்கமான 
உடற்ப�ற்�யுடன் ஆேராக்�ய உணைவ 
இைணப்பேத ஆேராக்�யமான எைடைய 
பராம�க்க �றந்த வ�யாகும். �ரான உடற்-
ப�ற்� ெகாழுப்ைபக் குைறக்கவும் இரத்த 
அழுத்தத்ைத ஆேராக்�யமாக ைவத்�ருக்க-
வும் உதவும்.  

 ெபரும்பாலானவர்-
களுக்கு ஒவ்ெவாரு 
வாரமும் குைறந்தபட்-
சம் 150 ��டங்கள் 
அதாவது குைறந்தது 
ஒரு நாைளக்கு 30 ��-
டங்களுக்கான உடற்-
ப�ற்�, அதாவது 
ைசக்�ள் ஓட்டுதல் 
அல்லது ேவகமாக 
நடப்பது ேபான்ற 
ெசயற்பாடுகள் ப�ந்து-
ை ர க் க ப் ப டு �ன் ற ன . 
புைக��த்தல் என்பது 
பா�சவாதம் ஏற்படும் 
அபாயத்ைத க�சமாக அ�க�க்�றது. 
இது நமது இரத்தக் குழாய்கைள சுருக்�, 
இரத்தத்ைத உைறய ைவக்�றது. புைக�-
�ப்பைத �றுத்துவதன் மூலம் பா�சவா-

தம் ஏற்படும் அபாயத்ைதக் குைறக்கலாம். 
புைக��க்காமல் த�ர்த்தால், அது நமது 
ெபாது ஆேராக்�யத்ைத ேமம்படுத்துவ-
ேதாடு நுைர�ரல் புற்றுேநாய் மற்றும் இதய-
ேநாய் ேபான்ற ��ர ேநாய்கள் உருவாகும் 
அபாயத்ைதயும் குைறக்கும்.  

 அ�கப்ப�யான மதுப்பாவைன உயர் 
இரத்த அழுத்தத்�ற்கு வ�வகுக்கும் 
மற்றும் ஒழுங்கற்ற இதயத் து�ப்ைப ஏற்ப-
டுத்தலாம். இைவ இரண்டும் பா�சவாதம் 
ஏற்படும் அபாயத்ைத அ�க�க்கும். அ�க 
கு�ப்பழக்கம் பா�சவாதம் ஏற்படும் அபா-
யத்ைத மூன்று மடங்குக்கு ேமல் அ�க�க்-
�றது.  

 ேகள்�: பா�சவாதம் ஏற்பட்டவுடன் 
�ல ம� ேவைளகளுக்குள் பா�சவாதம் 
ஏற்பட்டவைர முந்�ய �ைலக்கு ெகாண்டு 
வர மு�யுமா ?  

ப�ல்: ஆம். �ரதானமாக இரு 
வைகயான ��ச்ைச முைறகளுள்ளன. முத-
லாவது த்ேராம்ேபா��ஸ் (Thrombolysis) 
என்று அைழக்கப்படும் முைற�ல் பா�ச-

வாதம் ஏற்பட்டு நான்கைர 
ம�த்�யாலங்களுக்குள் 
Alteplase எனும் மருந்ைத 
ெசலுத்துவதன் மூலம் 
ஏற்பட்டுள்ள இரத்த 
உைறைவ கைரத்து பைழய 
�ைலக்கு ெகாண்டுவர 

வாய்ப்புள்ளது. இரண்டா-
வது முைறயானது ெமக்கா-
�க்கல் த்ேராம்ெபக்ேடா� 
(mechanical thrombectomy) 
எனப்படும் ேநர�யாக இரத்த 

உைறைவ ெவ�ேயற்றும் ��ச்ைசயாகும். 
இதைன பக்கவாதம் ஏற்பட்டு 24 ம�த்�-
யாலங்களுக்குள் ெசய்ய மு�யும்.  

 ேகள்�: பா�சவாதம் ெபரும்பாலும் எவ்-
வய�லுள்ளவர்களுக்கு அ�கம் ஏற்படு�றது 
?  

ப�ல்: தரவுக�ன்ப� சராச�யாக 44 
வயைத ெநருங்கும் ஒருவருக்கு பக்கவா-
தம் ஏற்படுவதற்கான ஆபத்து �ைலைம 
காணப்படு�றது. வயது அ�க�க்கும் 

ேபாது இந்�ைலைம ேமலும் அ�க�க்கும். 
உதாரணமாக ஒருவர் 65 வய�ற்கு ேமற்ப-
டும் ேபாது ேமற்கூ�ய ஆபத்து �ைலைம 
ஆறு மடங்காக அ�க�க்கும்.  

ேகள்�: வளர்ந்த நாடுக�ல் ேமற்-
ெகாள்ளப்படும் பா�சவாத ��ச்ைசகளுடன் 
ஒப்�டும் ேபாது இலங்ைக�ன் ��ச்ைச 
முைறகைள எவ்வாறு பார்க்�ன்�ர்கள் ?  

ப�ல் : த்ேராம்ேபா��ஸ் என்று அைழக்-
கப்படும் ��ச்ைச முைற இலங்ைக�ல் 

�ல அரச ைவத்�யசாைலக�ல் மாத்�ரேம 
�ரேயா�க்கப்படு�றது.ேமலும் நான�ந்த 
வைர�ல் ெமக்கா�க்கல் த்ேராம்ெபக்-
ேடா� எனப்படும் ��ச்ைசேய �ல த�யார் 
ைவத்�யசாைலக�ல் காணப்படு�றது.  

 ேகள்�: பா�சவாதத்�னால் மரணத்ைத 
தழுவுபவர்க�ன் �தம் இலங்ைக�ல் எவ்-
வாறுள்ளது?  

 ப�ல்: உலகளா�ய ���ல் பக்கவாத 
�ைலைமயானது வலது குைறவு மற்றும் 

இறப்பு ஏற்படுவதற்-
கான �ரதான கார-
ணங்களுள் ஒன்றாகக் 
காணப்படு�றது. உலக 
சுகாதார ஸ்தாபனத்�ன் 
2018 ஆம் ஆண்�ன் 
தரவுக�ன் அ�ப்பைட-
�ல், இலங்ைக�ல் 
ெமாத்த இறப்பு �தத்-
�ல் பக்கவாத இறப்பு 
சுமார் 10 �தமாக 
காணப்படு�றது.  

ேகள்�: பா�சவாதம் 
ஏ ற் ப ட் ட வ ர் க ளு க் கு 
இதர ��ச்ைசகளும் 
ேதைவப்படுமா?  

ப�ல்: ஆம், நான் 
ஏற்கனேவ கூ�ய 
அைனத்து ��ச்ைச-
களும் ேநாயா��ன் 
� ை ல ை ம க் ே க ற் ப 
ே த ை வ ப் ப ட ல ா ம் . 
அத்ேதாடு �ண்டும் 
பக்கவாத �ைலைம 

ஏற்படாமல் தடுப்பதற்கான ��ச்ைசகளும் 
ேதைவப்படலாம்.  

ேகள்�: மூைள�ல் குரு� உைற�ன்ற 
பா�சவாத ேநாயாளர்களுக்கு, குரு�ைய 
உடன�யாக கைரக்கக் கூ�ய ��ச்ைச 
கல்முைன வடக்கு ஆதார ைவத்�யசாைல-
�லுள்ளதனால் ேவறு ைவத்�யசாைலக�ன் 
ேநாயாளர்கள் ��ச்ைச ெபற கல்முைனைய 
நாட மு�யுமா ?  

ப�ல்: ஆம். பக்கவாதம் ஏற்பட்டு 
நான்கைர ம�த்�யாலங்களுக்-
குள் கல்முைன வடக்கு ஆதார 
ைவத்�யசாைலைய அைடய 
மு�யுமா�ன் எந்த ைவத்�ய-
சாைல ேநாயாளர்களும் ��ச்ைச-
கைள ெபற மு�யும்.  

ேகள்�: பா�சவாதமும் பாது-
காப்பும் ெதாடர்பாக ெபாதுமக்-
களுக்கு �ங்கள் கூற �ைழவது 
என்ன?  

ப�ல்: எ�ைமயாகச் ெசான்னால், குணப்-
படுத்துவைத �ட ேநாய்த் தடுப்பு �றந்தது. 
ஒரு ேநாய் ஏற்பட்ட �ன்னர் அதற்கு ��ச்-
ைசய�ப்பைத �ட அதைன முன்கூட்�ேய 
தடுப்பேத �றந்தது ஆகும்.   

பாரிசவாதம் ஏற்பட்டதும் நான்கைர மணி ேநரத்தினுள்  
உரிய ைவத்தியசாைலக்கு விைரந்து ெசல்ல ேவண்டும்!  

புைக��ப்பைத �றுத்துவதன் மூலம் பா�சவாதம் 
ஏற்படும் அபாயத்ைதக் குைறக்கலாம்  

கல்முைன வடக்கு ஆதார ைவத்�யசாைல�ன் 
ெபாதுைவத்�ய �புணர் ��யங்கா 
கைலேவந்தன் அ�க்கும் மருத்துவ �ளக்கம்  

'ேநாய் வந்த �ன்னர் ��ச்ைச ெசய்வைத 
�ட, வருமுன் காப்பேத �றந்தது' பாக்கியராஜா ேமாகனதாஸ் ...

(மண்டூர் குறூப் �ருபர்)

பா�சவாதம் இரத்தக் குழா�ல் 
ஏற்படும் அைடப்�னாேலேய 
ஏற்படு�றது. இந்த அைடப்பு 
�கழ்வதற்கு முக்�ய மூன்று 
கார�கைள ெசால்லலாம். 
அதாவது குரு�க்குழாய்க�ல் 
ஏற்படும் ேநாய் �ைலைமகளும்,
குரு��ல் காணப்படு�ன்ற 
அதன் அ�க�த்த உைறயும் 
தன்ைமயும், இதயத்�ல் இரத்த 
உைறவு ஏற்பட்டு �று குரு�க்
கட்�கள் மூைள�ன் குரு�க்  
குழாய்கைள அைடப்பதனாலுேம 
அைடப்பு ஏற்படு�ன்றது.  
இவ்வாறு கல்முைன வடக்கு 
ஆதார ைவத்�யசாைல�ன் 
ெபாதுைவத்�ய �புணர் 
��யங்கா கைலேவந்தன் 
�னகரனுக்கு அ�த்த 
ேநர்காண�ல் ெத��த்தார்.  
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மருதமுனை திைகரன் நிருபர்

2020ஆம் ஆண்டு ஜைவரி 
மாதம் நனைபபற்ற இலஙனக 
நிருவாக சேனவ சபாட்டிப் பரீட் -
னேயில் சித்தி பபறறு சநர்முகப் 
பரீட்னேயில் பதரிவு பேய்யப் -
பட்ை மருதமுனைன்யச் சேர்்நத 
அயமா நிிஃமத்துல்லா கை்நத 
ஆறு மாதஙகள் பகாழும்பு,திரு -
சகாணமனல. அம்பான்ற,கல் -
முனை ஆகி்ய இைஙகளில் பயிற -
சின்ய நின்றவு பேயத பின்ைர்.
மஹாஓ்ய பிரசதே பே்யலகத்தின் 
உதவிப்பிரசதே பே்யலாளராக 
நி்யமிககப்பட்டுள்ளார்.

இவர் 2022-.02-.11ஆம் திகதி 
பிரசதே பே்யலாளர் திலிை விககி -
ரமரத்தை முன்னினலயில் தைது 
கைனமன்யப் பபாறுப்சபறறுக 
பகாண்ைார்.

பதரிவு பேய்யப்பட்ைவர்களுக -
காை நி்யமைக கடிதஙகள் கை்நத 
2022-02-08ஆம் திகதி உள்நாட்ை -
லுவல்கள் இராஜாஙக அனமச்ேர் 
ேமல் ராஜபக ஷவிைால் வழஙகி 
னவககப்பட்ைது.

ேவளககனை குறூப் நிருபர்

நாவிதன்பவளி பிரசதேத்திலுள்ள 
அதிகமாை வீதி மின் விளககுகள்  
பே்யலிழ்நதுள்ளதாகவும், இதுவனர 
அம்மின் விளககுகள் திருத்தப்பைா-
மலுள்ளதாகவும், இதன் காரணமாக 
பிரசதே மககள் பல்சவறு அபேௌகரி்யங-
கனள எதிர்சநாககுவதாகவும் மககள் 
சுட்டிககாட்டுகின்்றைர். நாவிதன்பவளி 
பிரசதேத்திலுள்ள கிராமஙகளில் வீதி 
மின்விளககுகள் பே்யலிழ்நது காணப்படு-
வதால் இரவு சநரஙகளில் பபரும்பாலாை 
வீதிகள் இருளில் மூழ்கி வருகின்்றை. 
இப்பிரசதேத்தில் விேஜ்நதுககள் மறறும்  
கட்ைாககாலிகளின் நைமாட்ைம் அதிக-
ரித்து காணப்படுவதால் வீதி விபத்துகக-
ளும் இைம்பபறறு வருகின்்றை. 

ஆனக்யால் நாவிதன்பவளி பிரசதே 
கிராமஙகளிலுள்ள வீதிகளில் பே்ய-
லிழ்நதுள்ள வீதி மின்விளககுகனள 
துரிதமாக திருத்தி்யனமப்பதறகு நாவி-
தன்பவளி பிரசதே ேனப நைவடிகனக 
சமறபகாள்ள சவண்டுபமை பிரசதே 
மககள் சவண்டுசகாள் விடுககின்்றைர்.

உதவிப் பிரததச 
சசயலாளராக 
அய்ா நிஃ்த்துலலா 
நய்னம்

நாவிதனசவெளியில 
அதிக்ான வீதி 
மின விளக்குகள் 
சசயலிழநத நலலயில

பராட்ைபவவ குறூப் நிருபர் 

திருசகாணமனல நிலாபவளி கைற-
கனரயில் நீராைச் பேன்்ற நினலயில் 
காணாமல்சபாை இனளஞனின் ேைலம் 
சநறறு (17) கானல மீட்கப்பட்டுள்ள-
தாக குச்ேபவளி பபாலிஸார் பதரிவித் -
தைர்.

இவவாறு மீட்கப்பட்ை இனளஞர் 
தலாவ-தம்பகஹபவல,பத்தி்யமுல்ல 
பகுதின்யச் சேர்்நத சக.என். நளின் பிரி -

்யன்த (21 வ்யது) எைவும் பபாலிோர் 
பதரிவித்தைர். தனி்யார் பதாழிறோனல 
ஒன்றில் கைனம்யாறறும் ஊழி்யர்-
கள் சிலர் சநறறு முன்திைம் திருசகா -
ணமனல நிலாபவளி கைறகனரககு 
வருனக த்நதிரு்நத நினலயில் நீராடிக 
பகாண்டிரு்நத சபாது நீரில் அடித்துச் 
பேல்லப்பட்ை நினலயில் இருவர் மீட்-
கப்பட்ைசதாடு  குறித்த இனளஞர் 
காணாமல் சபாயிரு்நதார்.

இ்நநினலயில் கைறபனையிைரும், 

உப்புபவளி பபாலிஸ் உயிர்காககும் பிரி-
விைரும் இனண்நது சதடுதனல சமற-
பகாண்டிரு்நத சபாதிலும் சநறறுக கானல 
ேைலம் கனரப்யாதுஙகியுள்ளதாகவும் 
பபாலிஸார் பதரிவித்தைர்.

ேைலம்  பிசரத பரிசோதனைககாக 
திருசகாணமனல பபாது னவத்தி்யோ-
னலககு பகாண்டு பேல்லப்பட்டு பிசரத 
பரிசோதனைககு பின்ைர் உ்றவிைர்களி-
ைம் ஒப்பனைககப்படும் எை  குச்ேபவளி 
பபாலிஸார் பதரிவித்தைர்.

ஒலுவில் விசேை நிருபர்

அம்பான்ற மாவட்ைத்தில் கை்நத ஜைவரி மாதம் 
நுகர்சவார் பாதுகாப்புச் ேட்ைத்னத மீறி வி்யாபார நை -
வடிகனககளில் ஈடுபட்டு வ்நத 29 வர்த்தகர்களுககு 
நீதிமன்்றஙகளிைால் 01 இலட்ேத்து 27 ஆயிரத்து 500 
ரூபாய அபராதம் விதிககப்பட்டுள்ளதாக, பாவனை -
்யாளர் அலுவல்கள் அதிகார ேனபயின் அம்பான்ற 
மாவட்ை புலைாயவு உத்திச்யாகத்தர் சக.எம்.ஏ. 
றிஸ்லி பதரிவித்தார்.

கூடுதலாை வினலககு பபாருட்கள் விறபனை பேய -

்யப்படுவதாக நுகர்சவார்கள் பேயத முன்றப்பாட்-
னை்யடுத்து அம்பான்ற, பதஹி்யத்தககண்டி, பபாத் -
துவில், அககனரப்பறறு, கல்முனை, ேம்மா்நதுன்ற 
ஆகி்ய பிரசதேஙகளில் அம்பான்ற மாவட்ை அரோஙக 
அதிபர் சஜ.எம்.ஏ. ைகளஸின் ஆசலாேனைககனம்ய 
பாவனை்யாளர் அலுவல்கள் அதிகார ேனபயின் 
அம்பான்ற மாவட்ை பபாறுப்பதிகாரி எஸ்.என்.எம். 
ோலி்ய பண்ைார தனலனமயில் சுறறி வனளப்புகனள 
பாவனை்யாளர் அலுவலகல்கள் அதிகார ேனபயின் 
புலைாயவு உத்திச்யாகத்தர்கள் சமறபகாண்ைதாக 
பதரிவித்தார்.

ொலமுமை பி்ரதாை வீதிமை குறுக்்கறுத்துச் பெல்லும் பவள்மளைைர் வீதி நீண்ட ்காலைா்க குணடும் குழியுைா்க 
்காணபெடுவதைால் ொதொரி்கள் பெரும் சி்ரைங்கமளை எதிர்்நாக்கி வருகின்றைர். ைமழ ்காலங்களில் நீர் வடிந் -
்தா்டாைல் ்தஙகி  நிறெதைால் ைாணவர்்களும்,வ்ைாதிெர்்களும் பெரும் சி்ரைங்களுக்கு உள்ளைாகின்றைர்.

(ெ்டம்: ொலமுமை திை்க்ரன நிருெர்)

பாலமுனை விசேை நிருபர்

கூட்டு்றவுச் ேஙகஙகள் வி்யாபார நைவ -
டிகனககளுைன் மாத்திரம் தமது பே்யற -
பாடுகனள மட்டுப் -
ப டு த் தி க ப க ா ள் ள ா து 
கல்வி சமம்பாட்டு 
ந ை வ டி க ன க க ளி லு ம் 
கவைம் பேலுத்த 
சவண்டும் எை கிழககு 
மாகாண கூட்டு்றவு அபி -
விருத்தி ஆனண்யாள -
ரும், கூட்டு்றவு ேஙகங -
களின் பதிவாளருமாை 
ஏ.எல்.எம். அஸ்மி 
பதரிவித்தார்.

அம்பான்ற உஹை 
பிரசதேத்தில் சகாப் 
பி்றஸ் பல்பபாருள் 
விறபனை நினல்யத்தினை (14) தி்ற்நது 
னவத்து உனர்யாறறி்ய சபாசத அவர் 
சமறகன்ைவாறு பதரிவித்தார்.

உஹை பலசநாககு கூட்டு்றவுச் ேஙகத்-
தின் தனலவர் சக.வி.சஜ.சகாதாபகாை 
தனலனமயில் இைம்பபற்ற, இ்நநிகழ்-
வில் அவர் சமலும் பதரிவிகனகயில், 

கூட்டு்றவுத்துன்றயின்பால் காணப்ப-
டுகின்்ற விமர்ேைஙகனள கனளவது 
பதாைர்பிலும் கூட்டு்றவுச் ேஙகஙகள் 
கூடுதல் அககன்ற பேலுத்த சவண்டும்.

குறிப்பாக, பாைோனல மாணவர்கள் 
மத்தியில் கூட்டு்றவுச் ேஙகஙகள் பதாைர்-
பில் அறிமுகத்னதயும், இனள்ய தனல-
முன்றயிைனர கூட்டு்றவாளர்களாக 
இனணத்துகபகாள்ளவும் கூட்டு்றவுச் 
ேஙகஙகள் நைவடிகனககனள சமற-
பகாள்ள சவண்டும் என்்றார்.

கல்வி அபிவிருத்தியிலும் கூட்டுறவு 
சஙகஙகள் கவனம் சசலுத்்த வவண்டும்
கூட்டு்றவு அபிவிருத்தி  ஆமணைாளைர் ஏ.எல்.எம்.அஸ்மி பதரிவிபபு

கானரதீவு குறூப் நிருபர்

சோழர்காலத்தில் நிர்மாணிக -
கப்பட்டு தறசபாது தூர்்நது 
சினத்நது கிைககின்்ற மைத்தடி 
சிவன் ஆல்ய 
முன்்றலில் சிவ -
லிஙகம் நிறுவு -
வதறகாை பீை -
ப ம ான் று க கு 
அடிககல் நடும் 
னவபவம் சநற -
று முன் தி ை ம் 
(16) பபௌர்ண -
மி்யன்று நனை -
பபற்றது.

கூைசவ அருகிலுள்ள மைத் -
தடி ஸ்ரீ மீைாட்சி அம்மன் 
ஆல்யத்தில் புதிதாக  அம்மன் 
அன்ைதாை மண்ைபத்னத 
அனமப்பதறகாை அடிககல் நடு -
விழாவும் நனைபபற்றது.

சிவைருள் பவுண்சைேன் ஆத -
ரவில் ஆல்யத்தனலவர் கி.பஜ -
்யசிறில் தனலனமயில் நனை -
பபற்ற 

அடிககல் நைப்பட்ை பீைத் -
தில் சிவைருள் பவுண்சைேன் 
அனுேரனணயில் மட்ைககளப்பு 
ஆதீை ஸ்தாபகரும் இ்யககுை -
ருமாை மு.பஜ்யபாலனின் ஏற -

பாட்டில் எதிர்வரும் சிவராத்திரி -
்யன்று  சிவலிஙகம் பிரதிஸ்னை 
பேயது னவககப்பைவிருககி -
்றது. இசதசவனள மைத்தடி 
மீைாட்சி அம்மன் ஆல்யத்தில் 
விசேை பபௌர்ணமி பூனஜ 
இைம்பபற்றது. அட்ைப்ப -
ளம் அ்றபநறி மாணவர்களின் 
விசேை பஜனை, சபச்சு, நறசி்ந -
தனை இைம்பபற்றை.

வசோழரகோல சிவனோலயத்தின்  
சிவலிஙக பீடத்திற்கு அடிககல்

பபரி்யநீலாவனண விசேை நிருபர்

கைறகனர பகுதியில் னகவிைப்பட்ை 
நினலயில் புதி்ய பல்சவறு வனக்யாை துப் -
பாககி  ரனவகனள கைறபனையிைர் மீட்டுள்ள -
ைர்.

அம்பான்ற மாவட்ைம்  கல்முனை பபாலிஸ் 
பிரிவிறகுட்பட்ை பாண்டிருப்பு கைறகனரப் 
பகுதியில்  சநறறு (17) முறபகல்   புலைாயவு 
தகவல் ஒன்றிறகனம்ய பிளாஸ்டிக வடிவம்  
ஒன்றில்   மன்றத்து னவககப்பட்டிரு்நத 

நினலயில் கனர -
ப்யாதுஙகி்ய   இ்நத 
துப்பாககி ரனவகள்  னகப்பற்றப்பட்டுள்ளது. 
இத்சதடுதல் நைவடிகனகன்ய கல்முனை கைற -
பனையிைர்  சமறபகாண்ைதுைன் துப்பாககி 
ரனவகள் புதிதாக காணப்படுகின்்றனமயும்  
குறிப்பிைத்தககது.

சமலும் னகப்பற்றப்பட்ை  ரனவகனள 
கல்முனை  பபாலிோரிைம் ஒப்பனைப்பதற -
காை பணியினை கைறபனையிைர்  சமற -
பகாண்டு வருகின்்றைர்.

போண்டிருப்பு கடற்கரைப் பகுதியில் புதிய 
துப்போககி ைரவகள் மீட்பு

(கானரதீவு குறூப் நிருபர்)

பைல்ைா எனும் பகாடி்ய 
னவரஸ் பதாறறிைால் நான் 
பாதிககப்பட்டு குணமனை்ந-
தது நீஙகள் அறிவீர்கள்.
இப்சபாது நாடு மீண்டும் 
வழனமககுத்திரும்பி விட்ை -
தாக எண்ணிக பகாண்சை அர -
ோஙகம் பே்யல்படுகின்்றது.
ஆைால் அபா்யம் இன்னும் 
நீஙகவில்னல என்பனத நாம் 
ம்ற்நது விைககூைாது  எை 
ஐககி்ய மககள் ேகதியின் தனலவரும் 
எதிர்ககட்சித் தனலவருமாை ேஜித் பிசரம -
தாஸ பதரிவித்தார்.

கல்முனை  ஆதார னவத்தி்யோனலககு 
சநறறுமுன்திைம் புதன்கிழனம  எதிர்க -
கட்சி தனலவர் ேஜித்  பிசரமதாேவிைால் 
30 இலட்ேம் ரூபா பபறுமதி்யாை மருத் -
துவ உபகரணஙகள் னக்யளிககும் நிகழ்வு 
இைம் பபற்றது. இதில்  கல்நது பகாண்டு 
உனர்யாறறும் சபாசத இவர் சமறகண்ை -
வாறு பதரிவித்தார்.

கல்முனை  ஆதார னவத்தி்யோனல -
யின் னவத்தி்ய அத்தி்யட்ேகர் னவத்தி்ய 
கலாநிதி ைாகைர் இரா . முரளீஸ்வரன்  
தனலனமயில்  இைம்பபற்ற இ்நநிகழ் -

வில்  அவர்  பதாைர்்நது உனர்யாறறு -
னகயில்:

கை்நத ஜைாதிபதித் சதர்தலில் கல்மு -
னைத் பதாகுதி மககள் எைககு 83 வீதம் 
வாககுகனள வழஙகினீர்கள். அதறகு 
நான் இப்சபாது நன்றி கூறுகின்ச்றன்.
நீஙகள் அடுத்த சதர்தலில் ஜைாதிபதி -
்யாக என்னைத் பதரிவு பேயதால் கல்மு -
னைககு வ்நது உஙகளது சதனவனளப் 
பூர்த்தி பேயது தருசவன்.

சுமார் 213 வருைஙகள் மிகவும் 
பழனம வாய்நத இவனவத்தி்யோனல 
சுமார் 5 இலட்ேம் பபாது மககளுககாை 
சேனவன்ய சமறபகாண்டு வருகின்்றது.
எைசவ இஙகுள்ள சதனவகனள முடியு -

மாை வனர பபறறுத்தர மு்யறசி எடுககப் -
படும்.

ேம்பிரதா்ய எதிர்ககட்சிகள் சபான்்றல் -
லாது ஒரு திட்ைமிட்ை அடிப்பனையில் 
பபாறுப்புள்ள எதிர்ககட்சி்யாக நாம்  
பே்யறபட்டு மககளின் சுகாதாரத்திறகும் 
அவர்களின் உயிர்கனளப் பாதுகாகக -
வும் நாம் முன்னின்று உனழத்து வரு -
கின்ச்றாம். இனதயும் அரசி்யல் காழ்ப்பு -
ணர்ச்சி பகாண்ை சிலர் சவறு மை நினல 
பகாண்சை பார்ககின்்றைர்.

உலகிசலச்ய ஒரு எதிர்ககட்சி மகக -
ளின் நலனுககாக அரசு சபான்று பபரும் 
பதானகப்பணத்னத பேலவு பேயகிச்றாம் 
என்்றால் அது நாம்தான்.

அபோயம் இன்னும் நீஙகவில்ரல
மககள் அவ்தோனமோக சசயற்படவும்

எதிர்க்்கட்சித் தமலவர் ்காம்ரதீவில் ்வணடு்்காள்

பவல்லாபவளி திைகரன் நிருபர்

மட்ைககளப்பு மாவட்ைத்தில் மதுவ-
ரித் தினணககளத்திைால் முன்பைடுக-
கப்படும் விசேை நைவடிகனககளில் 
பபருமளவாை கசிப்பு உறபத்தி நினல -
்யஙகள் முறறுனகயிைப்பட்டுள்ளதாக 
மட்ைககளப்பு மாவட்ை மதுவரித் 
தினணககளம் பதரிவித்தது.

மட்ைககளப்பு மாவட்ைத்தின் 
பல்சவறு பகுதிகளிலும் இ்நத 
முறறுனக முன்பைடுககப்பட்டு வ்ந -
ததாகவும் கை்நத ஒரு மாதகாலமாக 
முன்பைடுககப்பட்ை இ்நத முறறுனக -
யில் 16 கசிப்பு உறபத்தி நினல்யஙகள் 
முறறுனகயிைப்பட்ைதாகவும் மதுவ -
ரித் தினணககள அதிகாரிகள் பதரிவித் -
தைர்.

மட்ைககளப்பு மாவட்ை மதுவரித்தி -
னணககள அத்தி்யட்ேகர் எஸ்.ரஞேன் 
ஆசலாேனைககு அனமவாக மட்ைக -

களப்பு மதுவரித்தினணககள பபாறுப் -
பதிகாரி நியூட்ைன் அவுட்ஸ்சகான் 
தனலனமயில் இ்நத முறறுனக முன் -
பைடுககப்பட்டுள்ளது.

வானழச்சேனை,வாகனர,பேஙகல -
டி,கிரான் ஆகி்ய பிரசதே பே்யலகப் 
பிரிவுகளில் இ்நத முறறுனக முன்பை -
டுககப்பட்ைதாகவும் இதன்சபாது 
சபானதப்பபாருள் விறபனை மறறும் 

உறபத்தி ஆகி்யனவ 
பதாைர்பில் 94 வழக -
குகள் தாககல் பேய -
்ய ப் ப ட் டு ள் ள த ா க 
எஸ்.ரஞேன் பதரிவித் -
தார்.

கை்நத ஒரு மாதத் -
தின் சபாது 16 கசிப்பு 
உறபத்தி நினல்யஙகள் 
மு ற று ன க யி ை ப் ப ட் -
ைதுைன் அஙகிரு்நத 
பபாருட்களும் பபரு -

மளவாை கசிப்பும் மீட்கப்பட்ைதா -
கவும் கசிப்பு விறபனை பேயத 47 
சபருககும், ேட்ை விசராத மதுபாை 
உறபத்தியில் ஈடுபட்ை 12 சபருக -
கும் ேட்ை விசராத பி்யர் விறபனை 
பேயத 11 சபருககும் ேட்ை விசராத 
கள்ளு விறபனை பேயத 04 சபருமாக 
எல்லாம் 94 வழககுகள் தாககல் பேய -
்யப்பட்டுள்ளதாக பதரிவித்தார்.

மட்டு.மாவட்்டத்தில் கசிப்பு உற்பத்தி 
நிலையஙகள் ப்பருமளவு முறறுலக
ைட்்டக்்களைபபு ைாவட்்ட ைதுவரித் திமணக்்களைம்   

பராட்ைபவவ குறூப் நிருபர் 

திருசகாணமனல - சேருநுவர பிரசதே 
பே்யலாளர் பிரிவிலுள்ள ஆதி்யம்மன் -
சகணி கிராமத்திறகுள்  புதன்கிழனம (16) 
அதிகானல உட்புகு்நத காட்டு ்யானைகள் 
வீபைான்ன்ற பகுதி்யளவில் தாககி வீட் -
டிலிரு்நத பபாருட்கனள சேதப்படுத்திச் 
பேன்றுள்ளது. அத்சதாடு கிராமத்திறகுள் 
உட்புகு்நத காட்டு ்யானைகள் 30ககும் 
சமறபட்ை பதன்னை மரஙகள், 100 
ககும் சமறபட்ை வானழ மரஙகனளயும் 
சேதப்படுத்திச் பேன்றுள்ளதாக பிரசதே மககள் 
கவனல பவளியிடுகின்்றைர்.

கூலித்பதாழில் பேயது ஜீவசைாபா்யத்னத 
பகாண்டு நைாத்தும் நாம் காட்டு ்யானைகளால் 
பாதிககப்பட்டு வருவதால் இதறகுரி்ய நஷை 

ஈட்டினையும், ்யானைப் பாதுகாப்பு 
சவலின்யயும் பபறறுத்தர சவண்டு -
பமை சகாரிகனக விடுககின்்றைர்.

்யானைகளுககு ஏதாவது நை்ந -
தால் ஓசைாடி வரும் அதிகாரிகள், 
்யானைகள் மனிதர்கனளச்யா அவர் -
களது உைனமகளுகசகா சேதப்ப -
டுத்திைால் அதனை கண்டு பகாள் -
வதில்னலப்யை இவர்கள் விேைம் 
பதரிவிப்பசதாடு இதுவனர தமது 
கிராமத்தில்  10 ககும் சமறபட் -
சைார் காட்டு ்யானைகள் தாககி உயிரி -
ழ்நதுள்ளதாகவும் ஆதி்யம்மன்சகணி 
கிராம மககள் கவனல பவளியிடுகின் -
்றைர்.

நிலோசவளி கடற்கரையில் கோணோமல் வபோன இரைஞர சடலமோக மீட்பு

நுகரவவோர போதுகோப்புச் சட்டத்ர்த 
மீறிய 29 வரத்்தகரகளுககு அபைோ்தம்

திருமரல வசருநுவைவில் கோட்டு யோரனகைோல் 
வோழவோ்தோை பயிரகள் நோசம்
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,yq;;;;;;;if JiwKfq;fs; mjpfhurig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
1.  fPNo toq;fg;gl;Ls;s  nghUl;fSf;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J  Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhu rigapd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOj;jiyth; 

NfhUfpd;whh;.

 Nfs;tp 

,yf;fk;
Nfs;tpapd;; ngah;

tpiykDg;gpizj; 

njhif (&ghtpy;)

ngNrt         

mlq;fyhf 

Mtzf; fl;lzk;

%Lk; jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CMS/LP/21/
PT/20/063

10 Nos. PVC Piston 
Pump PVS 1A 16N311

20>000.00 1>000.00 2022.03.11 Mk; 

jpfjpad;W gp.g. 1.30 

kzpf;F

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkyjpfkhd nkhj;j MFnrytpYs;s Nfs;tpfSf;F 1987 Mk; Mz;bd;  3 Mk; 

,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; Vw;ghLfs; gpuNahfg;gLj;jg;gLk;. ,jw;fikthf  NkNy Fwpg;gpl;Ls;s 

xt;nthU Nfs;tpapYk; <Lgl;Ls;s midj;J rhuhh;fSk; xg;ge;jf; fhyk; KOtJk; Nkw;$wg;gl;Ls;s 

rl;lj;jpw;F  jPtpukhf mike;njhOfy; Ntz;Lnkd Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. NkYk;> ve;jnthU 

tpiykDjhuUk; KftnuhUtuhf> cgKftuhf> gpujpepjpnahUtuhf my;yJ ve;jnthU ntspehl;L 

cw;gj;jpahshpd; my;yJ xU toq;Fduhf ngah; Fwpg;gplg;gLgtuhf nraw;gl tpUk;gpd;> nghJ xg;ge;jq;fs; 

gjpthsUld; jk;ik gjpT nra;J chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio  tpiykD 

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

3.  tpiykDjhuh;fs;  epfuhd gz;lq;fis toq;Ftjpy; Mff; Fiwe;jJ fle;j Ie;J (5) tUlq;fSf;F 

<Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs;  Nkyjpf jftiy toq;fy; kw;Wk; gz;lq;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 

KfhikahshplkpUe;J ngw;W mYtyf Neuq;fspy; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

5.  2022 ngg;uthp 18 Mk; jpfjpapypUe;J 4 Mk; epuypy; Rl;bf;fhl;bAs;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk;> %Lk; jpfjpf;F Kd;duhd jpfjp tiuAk; nrYj;jpa 

gpd;dh;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s 

tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.    

6.  tpiykDf;fs; mitfis %Lk; Neuj;jpw;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fPNoAs;s Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; fPNoAs;s Kfthpapy; %Lk; 

Neuj;jpy; NeubahfNt rKfkspj;jpUf;Fk;  tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

midj;J tpiykDf;fSk; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s tpiykDg;gpizj; njhifAld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; gz;lq;fs; Kfhikj;Jtk;)>

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig>

,y. 45> nya;ld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01. 

njhiyNgrp ,yf;fq;fs;:  2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638

njhiyefy; ,yf;fq;fs;: 2381652> 2470443

tpyq;F cw;gj;jp kw;Wk; Rfhjhu jpizf;fsk;

fpof;F khfhzk; - ngWif mwptpj;jy;
2022 khh;r; 11 Mk; jpfjpapypUe;J 2023 khh;r; 11 Mk; jpfjp tiuAk; 12 khj fhyj;jpw;F jpUNfhzkiy> fpof;F khfhzk;> 

tpyq;F cw;gj;jp kw;Wk; Rfhjhu jpizf;fsj;jpw;F Nfhopj; jPtdk; kw;Wk; fwitg; gR jPtdk; Mfpatw;iw toq;Ftjw;F 

jpizf;fs ngWiff; FOj; jiythpdhy; tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. mk;r tpsf;fk;; fPNo toq;fg;gl;Ls;sJ. 

Procurement No.: EP/APH/ACC/PROC/MAJOR/DRUGS/2022/03 – Component (a)

S. No. Description Source of Fund Quantity

01. Veterinary Drugs & Vaccines PSDG/Farm Revenue Acc Specified in bid document

Procurement No.: EP/APH/ACC/PROC/MAJOR/PADDY/2022/04 –  Component (b)

S. No. Description Source of Fund Quantity

01. Paddy Straw Farm Revenue Acc 200,000 Kg

Procurement No.: EP/APH/ACC/PROC/MAJOR/GOAT/2022/05 –  Component (c)

S. No. Description Source of Fund Quantity

01. Livestock – Local Goats.(Male/Female) PSDG/Farm Revenue Acc 800

1.  midj;J tpiykDf;fSk; fpof;F khfhzk;> tpyq;F cw;gj;jp kw;Wk; Rfhjhu jpizf;fsk;> khfhz gzpg;ghshpd; 

mYtyfj;jpypUe;J nfhs;tdT nra;ag;gl;l tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspNyNa rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. xt;nthU mk;r 

,dj;jpw;Fk; xt;nthU tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpw;Fk; gpd;tUk; njhifia kf;fs; tq;fpapd; 066-1-001-6-7200601 vd;w 

fzf;fpyf;fj;jpw;F tuT itf;fg;gl;l tq;fpj;Jz;il rkh;g;gpj;J 2022.02.18 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.03.11 Mk; jpfjp tiuAk; 

thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.30 kzpapypUe;J gp.g. 3.30 kzp tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis nfhs;tdT 

nra;ayhk;. 

 m) fhy;eil xsljq;fs; kw;Wk; jLg;g+rpfs; : 1>000 &gh

 M) ney; itf;Nfhy;    : 1>000 &gh

 ,) gz;iz tpyq;F    : 5>750 &gh

2.  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; ~~..............................................”  ,d; toq;fy; (fhy;eil xsljq;fs; kw;Wk; jLg;g+rpfs; 

itf;Nfhy;/ gz;iz tpyq;F) vd jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; milahskplg;gl;L 2022.03.11 Mk; jpfjpad;W 

gp.g. 3.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf gjpTj; jghypy; jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO> tpyq;F cw;gj;jp kw;Wk; 

Rfhjhu jpizf;fsk;> fpof;F khfhzk;> cl;JiwKf tPjp> jpUNfhzkiy vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; 

Ntz;Lk; my;yJ NeubahfNt xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

3.  fpof;F khfhzk;> khfhz gzpg;ghshpd; mYtyf khehl;L kz;lgj;jpy; tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; 

cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; tpiykDf;fis jpwf;Fk; 

epfo;tpw;F rKfkspf;FkhW Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. 

4.  fPNo Fwpg;gpl;Ls;s tpiykDf;fs; Kd;itf;fg;gl;l nkhj;jg; ngWkjpapd; 1%  ,w;fhd tpiykDg;gpiznahd;WlDk; 2022.03.11 

Mk; jpfjpapypUe;J 2023.03.11 Mk; jpfjp tiuapYk; nry;YgbahFk; jd;ikapYkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

  Component (a) - Veterinary Drugs & Vaccines
  Component (b) - Livestock (Local Goats)

5.  g+h;j;jp nra;ag;glhj> Njitg;gLj;jg;gLk; epge;jidfSf;F miktpy;yhj kw;Wk; ,Wjp Ntisf;Fg; gpd;dh; ngw;Wf; nfhs;sg;gLk; 

tpiykD Mtzq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

Nkyjpf  tpguq;fis rhjhuz   mYtyf Neuq;fspy; jpUNfhzkiy> cl;JiwKf tPjp> fpof;F khfhzk;> tpyq;Fw;gj;jp 

kw;Wk; Rfhjhu jpizf;fs khfhzg; gzpg;ghshplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

njhiyNgrp: (026) 2222 183/077 6911 603/077 344 5073/071772 8444/071 845 2558
kpd;dQ;ry;: ep.aph. n@gmail.com

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

tpyq;Fw;gj;jp kw;Wk; Rfhjhu jpizf;fsk;>

fpof;F khfhzk;>

cl;JiwKf tPjp>

jpUNfhzkiy

 

          

,yq;;;;;;;if JiwKfq;fs; mjpfhurig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
1.  fPNo toq;fg;gl;Ls;s  nghUl;fSf;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J  Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhu rigapd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOj;jiyth; 

NfhUfpd;whH.

 Nfs;tp 

,yf;fk;
Nfs;tpapd;; ngah;

tpiykDg;gpizj; 

njhif (&ghtpy;)

ngNrt         

mlq;fyhf 

Mtzf; fl;lzk;

%Lk; jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CMS/LP/21/
PT/01/055

T-Shirts (Colour with 
Logo) – 7600 Nos. for year 
2022

30>000.00 1>000.00 2022.03.10 Mk; 

jpfjpad;W gp.g. 1.30 

kzpf;F

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkyjpfkhd nkhj;j MFnrytpYs;s Nfs;tpfSf;F 1987 Mk; Mz;bd;  3 Mk; 

,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; Vw;ghLfs; gpuNahfg;gLj;jg;gLk;. ,jw;fikthf  NkNy Fwpg;gpl;Ls;s 

xt;nthU Nfs;tpapYk; <Lgl;Ls;s midj;J rhuhh;fSk; xg;ge;jf; fhyk; KOtJk; Nkw;$wg;gl;Ls;s 

rl;lj;jpw;F  jPtpukhf mike;njhOfy; Ntz;Lnkd Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. NkYk;> ve;jnthU 

tpiykDjhuUk; KftnuhUtuhf> cgKftuhf> gpujpepjpnahUtuhf my;yJ ve;jnthU ntspehl;L 

cw;gj;jpahshpd; my;yJ xU toq;Fduhf ngah; Fwpg;gplg;gLgtuhf nraw;gl tpUk;gpd;> nghJ xg;ge;jq;fs; 

gjpthsUld; jk;ik gjpT nra;J chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio  tpiykD 

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

3.  tpiykDjhuh;fs;  epfuhd gz;lq;fis toq;Ftjpy; Mff; Fiwe;jJ fle;j Ie;J (5) tUlq;fSf;F 

<Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs;  Nkyjpf jftiy toq;fy; kw;Wk; gz;lq;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 

KfhikahshplkpUe;J ngw;W mYtyf Neuq;fspy; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

5.  2022 ngg;Uthp 18 Mk; jpfjpapypUe;J 4 Mk; epuypy; Rl;bf;fhl;bAs;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk;> %Lk; jpfjpf;F Kd;duhd jpfjp tiuAk; nrYj;jpa 

gpd;dh;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s 

tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.    

6.  tpiykDf;fs; mitfis %Lk; Neuj;jpw;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fPNoAs;s Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; fPNoAs;s Kfthpapy; %Lk; 

Neuj;jpy; NeubahfNt rKfkspj;jpUf;Fk;  tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

midj;J tpiykDf;fSk; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s tpiykDg;gpizj; njhifAld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; gz;lq;fs; Kfhikj;Jtk;)>

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig>

,y. 45> nya;ld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01. 

njhiyNgrp ,yf;fq;fs;:  2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638

njhiyefy; ,yf;fq;fs;: 2381652> 2470443

 

          

,yq;;;;;;;if JiwKfq;fs; mjpfhurig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
1.  fPNo toq;fg;gl;Ls;s  nghUl;fSf;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J  Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhu rigapd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOj;jiyth; 

NfhUfpd;whH.

 Nfs;tp 

,yf;fk;
Nfs;tpapd;; ngah;

tpiykDg;gpizj; 

njhif (&ghtpy;)

ngNrt         

mlq;fyhf 

Mtzf; fl;lzk;

%Lk; jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CMS/LP/21/
PT/17/056

04 Nos. Desmi Pump for 
the Launches Pilot 11, 12 
& 13.

93>000.00 1>000.00 2022.03.10 Mk; 

jpfjpad;W gp.g. 1.30 

kzpf;F

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkyjpfkhd nkhj;j MFnrytpYs;s Nfs;tpfSf;F 1987 Mk; Mz;bd;  3 Mk; 

,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; Vw;ghLfs; gpuNahfg;gLj;jg;gLk;. ,jw;fikthf  NkNy Fwpg;gpl;Ls;s 

xt;nthU Nfs;tpapYk; <Lgl;Ls;s midj;J rhuhh;fSk; xg;ge;jf; fhyk; KOtJk; Nkw;$wg;gl;Ls;s 

rl;lj;jpw;F  jPtpukhf mike;njhOfy; Ntz;Lnkd Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. NkYk;> ve;jnthU 

tpiykDjhuUk; KftnuhUtuhf> cgKftuhf> gpujpepjpnahUtuhf my;yJ ve;jnthU ntspehl;L 

cw;gj;jpahshpd; my;yJ xU toq;Feuhf ngah; Fwpg;gplg;gLgtuhf nraw;gl tpUk;gpd;> nghJ xg;ge;jq;fs; 

gjpthsUld; jk;ik gjpT nra;J chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio  tpiykD 

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

3.  tpiykDjhuh;fs;  epfuhd gz;lq;fis toq;Ftjpy; Mff; Fiwe;jJ fle;j Ie;J (5) tUlq;fSf;F 

<Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs;  Nkyjpf jftiy toq;fy; kw;Wk; gz;lq;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 

KfhikahshplkpUe;J ngw;W mYtyf Neuq;fspy; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

5.  2022 ngg;uthp 18 Mk; jpfjpapypUe;J 4 Mk; epuypy; Rl;bf;fhl;bAs;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk;> %Lk; jpfjpf;F Kd;duhd jpfjp tiuAk; nrYj;jpa 

gpd;dh;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s 

tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.    

6.  tpiykDf;fs; mitfis %Lk; Neuj;jpw;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fPNoAs;s Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; fPNoAs;s Kfthpapy; %Lk; 

Neuj;jpy; NeubahfNt rKfkspj;jpUf;Fk;  tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

midj;J tpiykDf;fSk; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s tpiykDg;gpizj; njhifAld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; gz;lq;fs; Kfhikj;Jtk;)>

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig>

,y. 45> nya;ld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01. 

njhiyNgrp ,yf;fq;fs;:  2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638

njhiyefy; ,yf;fq;fs;: 2381652> 2470443

kPl;fg;glhj 
jq;f eiffis
Vyj;jpy; tpw;wy;

cj;JUcLt/fgy;ynfhl/ gyd;ndhUt/
n`huz /   nkhuf`N`d / 
nghf;FDtpl;l/ tPjpanfhl/Kdfk/ ud; 
Ruf;Fk; n`hud/ gyd;ndhUt/
Nfhuiyk kw;Wk; nghf;FDtpl;l kj;jp 

Mfpa fpuhkpa tq;fpfspy; mlF 

itf;fg;gl;L ,Jtiu kPl;fg;glhj rfy 

eiffSk; 2022 khh;r; 26Mk;  27Mk; 

jpfjpfspy; K.g. 9.00 kzpf;F 

jiyikaf tshfj;jpy; t/g n`huz 

gy Nehf;Ff; $l;LwTr; rq;fj;jpdhy; 

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

nghJ Kfhikahsh;

t/g n`huz g.Neh.$. rq;fk;>

,y. 113> = Nrhkhee;j khtj;j>

n`huz.
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xd;wpizj;jy; mwptpj;jy;

2007Mk; Mz;bd; 07Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 244(3)Mk; 
gphptpd; fPo; mwptpj;jy;

rd;i\d; N`hy;bq;]; gp.vy;.rp. kw;Wk; rd;i\d; vdh;[p 
(gpiuNtl;) ypkpll; Mfpa epWtdq;fis xd;wpizj;jy;

rd;i\d; N`hy;bq;]; gp.vy;.rp. (fk;gdpg; gjptpyf;fk; gPfpa+ 13) 

kw;Wk; rd;i\d; vdh;[p (gpiuNtl;) ypkpll; (fk;gdpg; gjptpyf;fk; 

gPtp 118012) epWtdj;Jld; xd;wpizj;jy; tplak; g+Hj;jp 

nra;ag;gl;Ls;sJ vd;gNjhL 2007Mk; Mz;bd; 07Mk; ,yf;f 

fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 244(1)(m) gphptpd; epajpfspd; fPo; 2022 

[dthp 28Mk; jpfjp fk;gdpfs; gjpthsh; jiyik mjpgjpapdhy; 

xd;wpizg;Gr; rhd;wpjo; xd;W toq;fg;gl;Ls;sJ vd 2007Mk; 

Mz;bd; 07Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 244(3)Mk; gphptpd; 

fPo; mwptpj;jy; ntspaplg;gLfpd;wJ.

2007Mk; Mz;bd; 07Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 244(2)

Mk;  gphpTf;F Vw;g fPo; 2022 [dthp 28Mk; jpfjp nrhy;yg;gl;l 

xd;wpizg;G mKYf;F tUfpd;wJ. kw;Wk; NkNy Fwpg;gplg;gl;l 

xd;wpizAk; fk;gdpfs; fPo; 2022 [dthp 28Mk; jpfjpapy; ,Ue;J 

rd;i\d; N`hy;bq;]; gp.vy;.rp. vd njhlUk;.

eph;thf];jh;>

rd;i\d; N`hy;bq;]; gp.vy;.rp.

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij 
,uj;Jr; nra;jy;

gSf];ntt gz;iz. tp[pjGu 

vd;w Kfthpapy; trpf;Fk; [{td; 

ea;NjNf [pdjh] Mfpa ehd;> 

mEuhjGuk; gpurpj;j nehj;jhhpR 

jpUkjp V. tP. mNdhkh jp]h 

ehaf;f vd;gthpd; ,yf;fk; 9032 

jpfjp 2017.07.11 vd;w mw;Nwhzpg; 

gj;jpuj;jpd; chpikahsdhNtd;.  

ehd; ,t; mw;Nwhzpg; 

gj;jpuj;jpd; mjpfhuj;ij ,uj;Jr; 

nra;J ,y;yhnjhopj;Js;sjhf 

,yq;iff; FbauRf;Fk; nghJ 

kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwptpj;Jf; 

nfhs;fpd;Nwd;.

mw;Nwhzpjhuu;
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mngf;\h itj;jparhiy – k`ufk
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

urhtp fl;blj;jpy; 2022/2023 Mz;LfSf;fhf Foha; kUj;Jt thA

Kiwikapy; ,ae;jpuhjpfs; kw;Wk; Mf;ff;$Wfspd; jilePf;fy; 

kw;Wk; rhpahd guhkhpg;G kw;Wk; Nritfis toq;fy;

01.  fPNo tpghpf;fg;gl;lthW 2022/23 Mk; Mz;LfSf;fhf urhtp fl;blj;jpy; Foha; 

kUj;Jt thA Kiwikapy; ,ae;jpuhjpfs; kw;Wk; Mf;ff;$Wfspd; jilePf;fy; kw;Wk; 

rhpahd guhkhpg;G kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhf jFjpAk; jifikAKs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J k`ufk> mngf;\h itj;jparhiyapd; rhh;ghf gpuhe;jpa 

ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis miof;fpd;whh;. 

02.  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhd jFjpf;fhf rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; 

gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; tpiykDjhuh; 2007 Mk; Mz;bd; 7 Mk; ,yf;f 

fk;gdpfs; rl;lj;jpd; fPo; $l;bizf;fg;gl;ltuhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

03.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy mngf;\h itj;jparhiyapd; 

gzpg;ghshplkpUe;J Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpf;Fk; gp.g. 2.30 kzpf;Fkpilapy; 

ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

04.  2022.03.03 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.30 kzpf;Fk; gp.g. 3.00 

kzpf;Fkpilapy; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 3000.00 &ghitr; nrYj;jpa gpd;dh;> 

fPNoAs;s Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;;gjd;; %yk; 

Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; KOikahd njhFjpnahd;W 

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

05.  tpiykDf;fs; 49 ehl;fs; fhyg;gFjpf;F nry;YgbahFk; jd;ikapy; ,Uj;jy; 

Ntz;Lnkd;gJld; Muk;gkhFk; cz;ikahd jpfjpapypUe;J xg;ge;jf; fhykhdJ 

xU tUlkhFk;. 

06.  2022.03.04 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fPNoAs;s 

Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; 77 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; 

jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lnkd;gJld; 10>000.00 &ghtpw;fhdJk; ,yq;ifapYs;s Gfo; 

tha;e;j tq;fpapypUe;J my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l fhg;GWjp fk;gdpaplkpUe;J ngwg;gl;l 

tpiykDg;gpiznahd;Wld; midj;J tpiykDf;fSk; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. NkNy Fwpg;gpl;Ls;s Neuj;jpd; 

gpd;dh; cldbahfNt fPNoAs;s Kfthpapy; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; 

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

07. ngWif FOtpd;; jPh;khdNk ,WjpahdjhFk;. 

08. NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s Kfthp gpd;tUkhW:

gzpg;;ghsh;>

mngf;\h itj;jparhiy>

k`ufk.

njhiyNgrp/njhiyefy;: 0112 840233

caphpay; kUj;Jt nghwpapay; Nritfs; gphpT

kUj;Jt cgfuzq;fis toq;Ftjw;fhd
ngWif mwptpj;jy;

01.  fPo;f;fhZk; kUj;Jt cgfuzq;fis toq;Ftjw;fhd nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis> fPNo Fwpg;gplg;gLk; 

%lg;gLk; ehs; K.g.10.00 kzptiu> Rfhjhu mikr;R> ngWiff; FOj; jiyth; ngw;Wf;nfhs;thh;.

cUg;gb tpiykD Mtzq;fis 

ngw;Wf;nfhs;sf; $ba 

fhyk;

%lg;gLk; 

jpfjp

BES mYty 

fj;jpw;F nrYj;j 

Ntz;ba 

kPsspf;fg;glhj 

fl;lzk;

kjpg;gplg;gl;l 

nryT (&gh) 

kpy;ypadpy;

Kjy; tiu

1 02 Nos. Pressure Swing 
Adsorption Oxygen Generation 
Plant

18.02.2022 08.03.2022 09.03.2022 20,000.00 119

2 660 Nos. Pulse Oximeters 18.02.2022 08.03.2022 09.03.2022 3,500.00 27
3 1995 Nos. Th ermometer - Non 

Contact
18.02.2022 08.03.2022 09.03.2022 3,500.00 10

4 03 Nos. Incinerators 18.02.2022 08.03.2022 09.03.2022 12,500.00 62.5

02.  ,yq;if re;ijf;F kUj;Jt cgfuzq;fis toq;Fk; cw;gj;jpahsh;fspd; mq;fPfhpf;fg;gl;l Kfth;fs; / 
nkhj;j ngah; Fwpg;gpLk; gpujpepjpfs; khj;jpuk; ,g;ngWifapy; fye;Jnfhs;sj; jifik ngWth;

03.  ve;j Mh;tKs;s jifikahd tpiykDjhuh;fshYk; nfhs;tdT nra;ag;gLk; efy;fSldhd Xh; 

KOikahd njhFjp tpiykD Mtzq;fspy; nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

04.  NkNy Fwpg;gplg;gLk; fhy vy;iyapy; K.g.09.00 Kjy; gp.g.3.00 ,w;F ,ilapy; nfhOk;G -10> b Nruk; 

gpNs];> 27> caphpay; kUj;Jt nghwpapay; Nritfs; gphpT> gzpg;ghsh; (epjp) ,lkpUe;J tpiykD 

Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

 (njh.Ng - 011-2691916> 2694479 - ngf;]; ,y -011-2698317)

05.  nfhOk;G -10> b Nruk; gpNs];> 27> caphpay; kUj;Jt nghwpapay; Nritfs; gphpT> gzpg;ghsh; (epjp) 

mYtyfj;jpy; tpiykDf;fs; %lg;gl;l gpd;G cldbahf jpwf;fg;gLk;.

06.  nfhOk;G -10> b Nruk; gpNs];> 27> caphpay; kUj;Jt nghwpapay; Nritfs; gphpT> gzpg;ghsh; (epjp) ,d; 

mYtyfj;jpy; ,ytrkhf tpiykD Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;.

07. tpiy Mtzq;fSld; fk;gdp gjpthsuhy; toq;fg;gLk; xg;ge;j gjpT rhd;wpjio jaTnra;J rkh;g;gpf;fTk;.

08.  Nkyjpf jfty;fis caphpay; kUj;Jt nghwpapay; Nritfs; gphpT> gzpg;ghsh; (epjp) ,lkpUe;J njh.Ng 

,y : 2684732 %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;/ ngWiff;FO>

caphpay; kUj;Jt nghwpapay; Nritfs; gphpT>

27> b Nruk; gpNs];>

nfhOk;G - 10.

,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; murhq;fk;
fUk;G> Nrhsk;> kuKe;jphpif> kpsF> fWth> fuhk;G> ntw;wpiy 
cs;spl;l rpW Njhl;l gapHr; nra;if mgptpUj;jp> mit rhHe;j 

njhopy;fs; kw;Wk; Vw;Wkjp Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R

Nfs;tp mwptpj;jy;
#hpa kpd; rf;jp mikg;ig ];jhgpj;jy;

tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahH) epWtdj;jpy;> jkJ ngytj;j kw;Wk; nrtdfy 

njhFjpapy; #hpa rf;jp kpd; gpwg;ghf;fy; mikg;ig ];jhgpg;gjw;fhd $iuia thliff;F 

ngWtjw;F cs;@H tpiykDjhuHfsplkpUe;J tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahH) 

epWtdj;jpw;fhf jpizf;fs ngWiff; FOj; jiytuhy; tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

  fPNo Fwpg;gplg;gLk; Ntiyapd; Nehf;fj;jpw;fhf tpw;gidahsHfs; tpiykDf;fis 

rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

  cld;gbf;if fhyj;ij Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk; (mjp$baJ 10 tUlq;fs;)

  kpd; gpwg;ghf;fy; tUkhdj;jpd; tpfpjhrhug;gb $iuf;fhd thliff; fl;lzk;

  khjj;jpd; rf;jp gpwg;ghf;fy; FiwtilAk; NghJk; XH epiyahd Fiwe;j gl;r 

thliff; fl;lzj;ij Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

Ntiyapd; Nehf;fk;

  rptpy; Ntiyfs; cs;slf;fk; (cl;fl;likg;G tbtikg;G kw;Wk; ];jhgpj;jy;> 

Rj;jpfhpg;G mikg;G)

  tspr;rPuhf;fpAldhd ,d;NtHlH miw

  nghUl;fSld; rk;ge;jg;gl;l vy;yh tahpq; Ntiyfs;

  ghJfhg;Gld; ,kpr tUkhd ngdYld; ,izj;jy;

  tpw;gidahsuhy; vOr;rp ghJfhg;G mikg;gpw;F cw;gj;jpfis epWTjy; - Ntz;Lk;.

XH kPsspf;fg;glhj fl;lzk; &gh 5000/- nrYj;Jtjd; Nghpy; 2022 khHr; 08 tiu 

ve;j Ntiy ehl;fspYk; fPNo Fwpg;gplg;gLk; KfthpapypUe;J tpiykD Mtzq;fisg; 

ngw;Wf; nfhs;syhk;. nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; 2022 khHr; 09k; jpfjp gp.g. 2.00 tiu 

Vw;fg;gLk;. mj;Jld; jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. ,J gw;wpa Nfs;tpr; 

rigapd; jPHkhdk; ,WjpahdjhFk;. Nfs;tpfs; %lg;gl;lTlNdna fPNo jug;gl;Ls;s 

Kfthpapy; cldbahfj; jpwf;fg;gLk;.

tpiykDTf;F Kd;duhd XH $l;lk; 2022 ngg;uthp 28k; jpfjp 9.30 kzpf;F nrtdfy 

Nfl;NghH $lj;jpy; eilngWk;.

VNjDk; tprhuizfSf;F nfhs;tdT KfhikahsH: 0719803859> 

kpd;dQ;ry;: chandana@lscl.lk
jiytH - jpizf;fs ngWiff; FO

tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahH) epWtdk;

,y. 27> nky;NghHd; mntdpa+> 

nfhOk;G - 04

khjhe;j thlif mbg;gilapy; ,yq;if 
&gth`pdp $l;Lj;jhgd ,lg;gug;gpy; 

ghy; cw;gj;jpfs; tpw;gidf; $lnkhd;iw 
(fNg)thliff;F toq;fy;
Nfs;tp ,y.: 31/17.03.2022

xU tUl fhyj;jpw;F khjhe;j thlif mbg;gilapy; 

gpNukfPh;j;jp b my;tp]; khtj;ijapd; eilghijf;F 

Kfg;ghf nfhOk;G-07> nlhhpq;ld;;;;;; rJf;fk;> ,yq;if 

&gth`pdp $l;Lj;jhgd ,lg;gug;gpy; 120 rJu 

mbAs;s ghy; cw;gj;jpfs; tpw;gidf; $lnkhd;iw 

(fNg) thliff;F toq;Ftjw;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l 

Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. kpd;rhuk; kw;Wk; ePh; Mfpad 

$l;Lj;jhgdj;jpdhy; ,ytrkhf toq;fg;gLk;. ghy; 

cw;gj;jpfs; tpw;gidf; $lj;ij (fNg) ghPl;rpj;j gpd;dNu 

cq;fs; Kd;itg;ghdJ rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

njhpT nra;ag;gl;l eguhdth; ,yq;if &gth`pdp 

$l;Lj;jhgdj;Jld; xg;ge;jnkhd;wpy; ifr;rhj;jplg;gly; 

Ntz;Lk;. 

$l;Lj;jhgdj;jpd; gpujhd fzf;fhshplk; 2>000 &ghit 

kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf nrYj;jpa gpd;dh;> nfhOk;G-07> 

,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgd ngWiff;fhd cjtp 

gzpg;ghshplkpUe;J Nfs;tpg; gbtq;fis ngw;Wf; 

nfhs;syhk;. 

2022.03.16 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzp tiuAk; Nfs;tpg; 

gbtq;fs; toq;fg;gLk;. Nfs;tpfs; gjpTj; jghypy; jiyth;> 

ngWiff;FO> ,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdk;> 

Rje;jpu rJf;fk;> nfhOk;G-7 vd;w Kfthpf;F 2022.03.17 

Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;F my;yJ mjw;F 

Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; 

my;yJ epjpg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

Neubahf Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;.  Nfs;tpfs; 2022.03.17 

Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;Fg; gpd;dh; cldbahfNt 

jpwf;fg;gLk;. 

gzpg;ghsh; ehafk;>

,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdk;.

,yq;if &gth`pdp 
$l;Lj;jhgdk;

caphpay; kUj;Jt nghwpapay; Nritfs; gphpT

kUj;Jt cgfuzq;fis toq;Ftjw;fhd
ngWif mwptpj;jy;

01.  fPo;f;fhZk; kUj;Jt cgfuzq;fis toq;Ftjw;fhd nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis> fPNo 

Fwpg;gplg;gLk; %lg;gLk; ehs; K.g.10.00 kzptiu> Rfhjhu mikr;R> ngWiff; FOj; jiyth; 

ngw;Wf;nfhs;thh;.

cUg;gb

tpiykD Mtzq;fis 

ngw;Wf;nfhs;sf; $ba 

fhyk;
%lg;gLk; 

jpfjp

BES mYty 

fj;jpw;F nrYj;j 

Ntz;ba 

kPsspf;fg;glhj 

fl;lzk;

kjpg;gplg;gl;l 

nryT (&gh) 

kpy;ypadpy;

Kjy; tiu

1 03 Nos. Echocardiography 
Machines

18.02.2022 10.03.2022 11.03.2022 12500.00 45

02.  ,yq;if re;ijf;F kUj;Jt cgfuzq;fis toq;Fk; cw;gj;jpahsh;fspd; mq;fPfhpf;fg;gl;l Kfth;fs; 

/ nkhj;j ngah; Fwpg;gpLk; gpujpepjpfs; khj;jpuk; ,g;ngWifapy; fye;Jnfhs;sj; jifik ngWth;.

03.  ve;j Mh;tKs;s jifikahd tpiykDjhuh;fshYk; nfhs;tdT nra;ag;gLk; efy;fSldhd Xh; 

KOikahd njhFjp tpiykD Mtzq;fspy; nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

04.  NkNy Fwpg;gplg;gLk; fhy vy;iyapy; K.g.09.00 Kjy; gp.g.3.00 ,w;F ,ilapy; nfhOk;G -10> b Nruk; 

gpNs];> 27> caphpay; kUj;Jt nghwpapay; Nritfs; gphpT> gzpg;ghsh; (epjp) ,lkpUe;J tpiykD 

Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

 (njh.Ng - 011-2691916> 2694479 - ngf;]; ,y -011-2698317)

05.  nfhOk;G -10> b Nruk; gpNs];> 27> caphpay; kUj;Jt nghwpapay; Nritfs; gphpT> gzpg;ghsh; (epjp) 

mYtyfj;jpy; tpiykDf;fs; %lg;gl;l gpd;G cldbahf jpwf;fg;gLk;.

06.  nfhOk;G -10> b Nruk; gpNs];> 27> caphpay; kUj;Jt nghwpapay; Nritfs; gphpT> gzpg;ghsh; (epjp) 

,d; mYtyfj;jpy; ,ytrkhf tpiykD Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;.

07.  tpiy Mtzq;fSld; fk;gdp gjpthsuhy; toq;fg;gLk; xg;ge;j gjpT rhd;wpjio jaTnra;J 

rkh;g;gpf;fTk;.

08.  Nkyjpf jfty;fis caphpay; kUj;Jt nghwpapay; Nritfs; gphpT> gzpg;ghsh; (epjp) ,lkpUe;J njh.

Ng ,y : 2684732 %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;/ ngWiff;FO>

caphpay; kUj;Jt nghwpapay; Nritfs; gphpT>

27> b Nruk; gpNs];>

nfhOk;G - 10.

itj;jparhiy cztfj;ij elj;jpr; nry;yy; 2022/ 2023
Nghjdh itj;jparhiy  - FUehfy;

1.  FUehfy; Nghjdh itj;jparhiyapd; cztfj;ij 

2022/ 2023 tUlq;fSf;F elj;jpr; nry;tjw;F toq;FeH 

xUtiuj; NjHe;njLg;gjw;F mjw;fhf jifikAs;s 

toq;FeHfsplkpUe;J tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

2.  ,Jgw;wp MHtk; fhl;Lfpd;w Nrit toq;FeHfsplkpUe;J 

2022.03.02 K.g. 10.00 tiu tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

Nfs;tp jpwj;jy; md;iwa jpdk; me;j Neuj;jpy; gzpg;ghsH 

gzpkidapy; ,lk;ngWtJld;> mt;Ntisapy; cq;fSf;F 

my;yJ cq;fsJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujp epjpnahUtUf;F 

rKfkspf;fyhk;.

3.  Nfs;tp Mtzq;fis 2022.02.28 gp.g. 3.00 tiu &. 2500.00 

njhifia itj;jparhiyapd; fhrhshplk; nrYj;jp ngw;Wf; 

nfhz;l gw;Wr;rPl;il rkHg;gpj;j gpd;dH jiyikafj;jpy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

4.  g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tp Mtzq;fs; ,U gpujpfSld; %yg; 

gpujp kw;Wk; efy; gpujpnadf; Fwpg;gpl;L nghwpapl;L ciwapd; 

,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~itj;jparhiy cztfj;ij 

elj;jpr; nry;tjw;fhd tpiykDf;fs; - 2022/2023| vd;W 

Fwpg;gpl;L ~jiytH> ngWiff; FO> Nghjdh itj;jparhiy> 

FUehfy;| Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ 

gpujk fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; nfhz;L te;J cs;splyhk;.

5.  mur xg;ge;j epge;jidfis kPwp mgfPHj;jpahNdhH gl;bay; 

gLj;jg;gl;Ls;s egHfs; kw;Wk; mur eyd;Ghp cztfj;ij 

elj;jpr; nry;Yk; NghJ murpw;F mwtplNtz;ba 

nfhLg;gdTfis kPwpAs;s kw;Wk; xg;ge;jq;fis 

kPwpAs;stHfSf;F my;yJ mtHfsJ gpujpepjpfSf;F 

Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; tpepNahfpf;fg;glkhl;lhJ.

6.  Fwpj;j Nfs;tpia KOikahf my;yJ mjd; xU gFjpia 

Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ g+Hj;jpaw;w Kiwapy; rkHg;gpj;Js;s 

tpiykDf;fSld; Nfs;tp Mtzq;fisg; g+Hj;jp nra;Ak; 

chpik FUehfy; Nghjdh itj;jparhiyapd; ngWiff; 

FO jiytUf;F chpaJ.

7.  fpilf;fg; ngWk; tpiykDf;fs; kjpg;gPl;Lf; FO xd;wpdhy; 

kjpg;gPl;bw;F cl;gLj;jg;gl;ljd; gpd;dH NjHe;njLf;fg;gLk; 

Nrit toq;FeHfs; itj;jparhiyAld; guhkhpg;Gr; Nrit 

xg;ge;jj;jpw;F cl;gLjy; Ntz;Lk;.

8.  ,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fs; Njitnadpy; njhiyNgrp 

,y. 037-2233906I mioj;J ePbg;G ,y. 2800 ,y; ngw;Wf; 

nfhs;syhk;.

jiytH>

ngWiff; FO>

Nghjdh itj;jparhiy>

FUehfy;.

ngWif mwptpj;jy;
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ngWif mwptpj;jy;

 
= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy

Nfhop ,iwr;rp kw;Wk; 
Nfhop ,iwr;rp l;uk;];bf; toq;fy; 

Q 113/22
  cs;sf NehahsHfspdJk; kw;Wk; itj;jparhiyapd; CopaHfspdJk; EfHTf;fhf 

2022/ 2023 Mz;by;> ENfnfhil> jsgj;gpl;batpYs;s = [atHjdGu nghJ itj;jparhiyf;F 

njhlHr;rpahf Nfhop ,iwr;rp kw;Wk; Nfhop ,iwr;rp l;uk;];bf; toq;fiy cWjpg;gLj;jf;$ba 

kw;Wk; mur itj;jparhiyfs; kw;Wk; Vida mur epWtdq;fSf;F Nfhop ,iwr;rp 

kw;Wk; Nfhop ,iwr;rp l;uk;];bf; toq;fy; njhlHghf Fiwe;jgl;rk; %d;whz;Lf;fhd 

jpUg;jpfukhd mDgtj;ijf; nfhz;Ls;s ,yq;ifg; gpuirfs;> tpahghu epWtdq;fs;> 

cw;gj;jpahsHfsplkpUe;J (toq;FeHfsplkpUe;J) ngWiff; FOj; jiythpdhy;> 2022.03.10 

md;W K.g. 10.00 tiu Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykD Nfhug;gLfpd;wd. mjd; gpufhuk;> Fwpj;j 

toq;FeHfspw;F Nkw;gb cUg;gbfis jpdrhp Xuhz;L fhyj;jpw;Fj; njhlHr;rpahf toq;Fk; 

,aYik ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

  ,t;tpiykDf; NfhuyhdJ> Njrpa Nghl;b hPjpapYs;s tpiykDf;NfhUk; Kiwikapd; 

(NCB) gpufhuk; elhj;jg;gLk;. ,jw;fhf MHtKs;s toq;FeHfs;> nghJ itj;jparhiyapd; 

fzf;fhsUf;F kPsspf;fg;glhj &gh 3>500.00 ,w;fhd njhifia gbtf; fl;lzkhfr; 

nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;il toq;fy; gphptpy; rkHg;gpj;J> 2022.02.19 Kjy; 

2022.03.10 tiu> thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiuahd fhyg;gphptpy; 

tpiykDg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

  2022/ 2023 Mz;bw;fhd Nfhop ,iwr;rp kw;Wk; Nfhop ,iwr;rp l;uk;];bf;fspd; fpl;ba 

Njitg;ghL vz;zpf;if kw;Wk; jfty;fs;> tpz;zg;gg;gbtq;fSld; toq;fg;gLk;. 

  jifikfisg; g+uzg;gLj;Jk; tpz;zg;gjhuHfs; khj;jpuk; ,jw;fhf ftdj;jpw; nfhs;sg;gLk; 

vd;gJld; tpahghug; gjpTr; rhd;wpjOld;> gzpg;ghsUf;F vOj;JUt tpz;zg;gnkhd;iwr; 

rkHg;gpf;Fk;> tpz;zg;gjhuHfSf;F khj;jpuk; tpz;zg;gg;gbtq;fs; toq;fg;gLk;. 

  rkHg;gpf;fg;gLk; Nfs;tpapd; tUlhe;jg; ngWkhdk; 05 kpy;ypad; &gh my;yJ 05 ,w;F 

Nkw;gLkhapd;> nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lk; 08Mk; gphptpd; gpufhuk;> fk;gdpfs; gjpthshpdhy; 

toq;fg;gLk; nghJ xg;ge;jq;fs; rhd;wpjo; (PCA 03 Form) Fwpj;j tpiykDTld; rkHg;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. 

  chpathW ifnahg;gkpl;L> cj;jpNahf ,wg;gH Kj;jpiuapl;L tpiykDf;fs; jghYiwnahd;wpy; 

NrHj;J> mjd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;> 2022/ 2023 Mz;by; = [atHjdGu nghJ 

itj;jparhiyf;F Nfhop ,iwr;rp kw;Wk; Nfhop ,iwr;rp l;uk;];bf; toq;fy;> xg;ge;jk;> 

vdf;Fwpg;gpl;L> 2022.03.10 md;W K.g. 10.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;dH fpilf;ff;$bathW 

fPNo fhzg;gLk; Kfthpf;Fg; gjpTj; jghypy; mDg;Gtjw;F my;yJ mNj KfthpapYs;s 

ngWifg; ngl;bapw; NrHg;gjw;F KbAk;. tpiykDf;fs; %lg;gl;;lJk; cldbahf mit 

jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy;> tpz;zg;gjhuH my;yJ mthpd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpnahUtH 

rKfkspj;jpUf;fyhk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLtJld;> 

jpwf;fg;glhkNyNa mit jpUg;gp mDg;gg;gLk;. 

  MHtKs;s tpz;zg;gjhuHfs;> tpiykD gbtq;fis ,ytrkhf toq;fy; gphptpy; ghPl;rpj;Jg; 

ghHf;fyhk;. 

  Nkyjpf tpguq;fis> = [atHjdGu nghJ itj;jparhiyapd; toq;fy; gphptpy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

 njhiyNgrp ,yf;fk; : 011-2778610

 ePbg;G 3142 my;yJ 011-2778624

jiyth;>

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy>  

jsgj;gpl;ba> ENfnfhil.

fhyp Nfhl;ilapy; mike;Js;s biuld; Aj;j khlj;jpy; mike;Js;s 
04 Aj;j miwfis Fj;jiff;F toq;Ftjw;fhd tpiykDNfhuy;

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

fhyp kuGhpikfs; kd;wk;
Nfs;tp ,yf;fk;: GHF/2022/PR/01

01.  Njrpa kuGhpikfs;> mUq;fiyfs; kw;Wk; fpuhkpa rpw;gf;fiyfs; Nkk;ghl;L mYty;fs; 

,uh[hq;f mikr;rpd; fPo; cs;s fhyp kuGhpikfs; kd;wj;jpdhy; fhyp Nfhl;il> uk;ghl; 

tPjpapy; mike;Js;s biuld; Aj;j khlj;jpy; mike;Js;s 04 Aj;j miwfis jifik 

tha;e;j kw;Wk; jFjp tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J khjhe;j Fj;jif mbg;gilapy; 

tpahghu eltbf;iffis Nkw;nfhs;tjw;fhf tpiykDf;fisr; rkh;g;gpg;gjw;F miog;G 

tpLf;fg;gLfpd;wJ.

02.  ntw;wpfukhd tpiykDjhuhpdhy; Nkw;gb ,lg;gug;gpy; cs;ehl;by; cw;gj;jp nra;ag;gLk; 

ifg;gzpg; nghUl;fs;> Kf%bfs;> jq;f Mguzq;fs;> rhpif gl;bfs; (Lace Ware), 
gpj;jisg; nghUl;fs;> Qhgfr; rpd;dq;fs;> Jzptiffs; kw;Wk; Vida ghpRg; nghUl;fs; 

Nghd;wtw;iw tpw;gid nra;Ak; tpw;gid epiyakhf elhj;jpr; nry;yy; Ntz;Lk;.

03  xg;ge;jf; fhyk; %d;W (03) tUlq;fshFk;.

04. Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; gpufhuk; tpiyfs; Nfhug;gLk;.

05. rfy tpiykDf;fSk; 2022-07-06Mk; jpfjp tiuapy; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

06.  ,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis fhyp kuGhpikfs; kd;wj;jpd; fzf;fply; gphptpypUe;J 

(njhiyNgrp ,y. 091-2246784) thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 

kzp tiu ngw;Wf;nfhs;syhk;.

06.  ,J njhlh;gpy; Mh;tk; fhl;Lk; tpiykDjhuh;fs;> rpq;fs nkhopapy; jahhpf;fg;gl;l 

KOikahd tpiyf;Nfhuy; Mtzj; njhFjpnahd;iw kPsspf;fg;glhj Ie;E}W &gh 

(500.00 &gh) fl;lzj;ijr; nrYj;jp fhyp kuGhpikfs; kd;wj;jpd; fzf;fply; gphptpypUe;J 

2022-03-09Mk; jpfjp tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp 

tiuf;fpilapy; Ntz;LNfhs; xd;iwr; nra;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

08.  tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-03-08Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F ,y. 12> 

uk;gl; tPjp> Nfhl;il> fhyp  vDk; Kfthpapy; mike;Js;s fhyp kuGhpikfs; kd;wj;jpd; 

jiyik mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;.

09.  fhyp> kuGhpikfs; kd;wj;jpd; jiythpd; ngahpy; mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf tq;fpnahd;wpy; 

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l njhz;Z}whapuk; (90>000.00 &gh) ngWkjpahd epge;jidaw;w 

tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwpnahd;iwr; (gpiz Kwpia nuhf;fg; gzkhfTk; nrYj;jyhk;) 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; mJ 2022-07-06Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. 

(mjhtJ tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjp ehs; Kjy; 119 ehl;fs; tiuapy;)

10.  rfy tpiykDf;fisAk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tifapy; tpiyf;Nfhuy; gpizKwp kw;Wk; 

fhyp kuGhpikfs; kd;wj;jpd; fzf;fply; gphptpw;F kPsspf;fg;glhj tpiykDf; fl;lzj;ij 

nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;bd; Gifg;glg; gpujpAld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

11.  tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjp ehs; kw;Wk; Neuk; 2022-03-10Mk; jpfjp K.g. 

10.00 kzpahFk;.

12.  Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;L Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis %yg; 

gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad ntt;Ntwhd ciwfspy; ,l;L Kj;jpiuf;Fwp nghwpj;jy; 

Ntz;Lk;. gpd; mt;tpU ciwfisAk; NtnwhU ciwapy; ,l;L Kj;jpiuf;Fwp nghwpj;J 

tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjp ehs;  kw;Wk; Neuj;jpw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; 

gjpTj; jghypy; jiyth;> fhyp kuGhpikfs; kd;wk;> ,y. 12> uk;gl; tPjp> Nfhl;il> 

fhyp vDk; Kfthpf;F mDg;gyhk; my;yJ fhyp kuGhpikfs; kd;wj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; Nehpy; nfhz;Lte;J cs;splyhk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; kw;Wk; 

KOikaw;w tpiykDf;fs; vt;tpj Kd;dwptpj;jYkpd;wp epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fisj; 

jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~biuld; Aj;j khlj;jpd; 04 Aj;j 

miwfisf; Fj;jiff;F toq;Fjy;|| vdj; njspthff; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

13.  rfy tpiykDf;fSk;> tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;L epiwtile;j cldLj;J 

Nkw;gb Kfthpapy; jpwf;fg;gLk;. ,e;epfo;tpy; tpiykDjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhug+h;t 

gpujpepjpnahUth; fye;Jnfhs;syhk;.

14.  ,e;j Fj;jif toq;Fjy; njhlh;gpy; fhyp kuGhpikfs; kd;wj;jpd; ngWiff; FOtpd; 

jPh;khdNk ,Wjpj; jPH;khdkhFk;.

 guhf;fpuk j`ehaf;f>

 jiyth;>

 fhyp kuGhpikfs; kd;wk;>

 ,y. 21> uk;gl; tPjp>

 Nfhl;il> fhyp.

 2022-02-18

 njhiyNgrp kw;Wk; njhiyefy;: 0912246784
 kpd;dQ;ry; - herifo@sltnet.lk
 ,izajsk; - www.galleheritage.gov.lk

fpuhkpa tPlikg;G kw;Wk; eph;khzk; kw;Wk; fl;;;;bl 
nghUl;fs; ifj;njhopy;fs; Cf;Ftpj;jy; 

,uh[hq;f mikr;R

fl;blq;fs; jpizf;fsk;
tpiykDf;fSf;fhd 

miog;G
khj;jiw njhopy; mYtyfj;jpw;fhd 

Gdh;eph;khz Ntiyfs; (II Mk; fl;lk;)

[Contract No.: RPC/Zone6/02-C/2022]
1.  2.2 kpy;ypad; &gh MFnrytpy; kjpg;gPL 

nra;ag;gl;lJk; fPNo tpghpf;fg;gl;lJkhd 

~khj;jiw njhopy; mYtyfj;jpw;fhd 

Gdh;eph;khz Ntiyfs; (II)|  Mk; 

fl;lj;jpw;fhf jFjpAk; jifikAKs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J fl;blq;fs; 

jpizf;fsj;jpd; rhh;ghf 6 Mk; tya 

gpuhe;jpa ngWif FOtpd; jiyth; 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis 

,g;NghJ miof;fpd;whh;. 

 xg;ge;jf;;; fhykhdJ 63 ehl;fshFk;.

2.  tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa 

Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; 

eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. ,e;j  

ngWifapd; fPo; epiwNtw;wg;glTs;s 

Ntiyapd; kjpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s 

ngWkjpahdJ 50 kpy;. &ghtpw;F 

FiwthftpUg;gjdhy;> gpuhe;jpa 

Kd;Dhpik kw;Wk; CIDA  ju 

Kd;DhpikahdJ 04/2016(iii)  vd;w 

,yf;fj;ijAk; 03/2020  vd;w jpfjpiaAk; 

nfhz;l mur epjp Rw;wwpf;ifapy; 

jpl;ltl;lkhf Fwpg;gpl;Ls;sthW 

gpuNahfg;gLj;jg;gLk;. 

3.  xg;ge;jj;ijg; ngWk; jFjpf;fhf> 

rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; 

mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; 

Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; fl;bl eph;khz 

Jiwapy; rp-8> rp-7> rp-6 my;yJ rp-5 

Mfpa juq;fspy; eph;khz ifj;njhopy; 

mgptpUj;jp mjpfhurigAld; gjpT 

nra;ag;gl;L ,e;jg; gjpthdJ 

tpiykDf;fis %Lk; jpfjp tiuAk; 

nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; 

Ntz;Lk;. NkYk;> gjpthdJ xg;ge;jj;ij 

toq;Fk; jpfjpad;Wk; nry;YgbahFk; 

jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf 

jftiy fhyp> Nky; bf;rd; tPjp> 10 Mk; 

,yf;fj;jpYs;s fl;blq;fs; jpizf;fs 6 

Mk; tya gpujhd nghwpapayhshplkpUe;J 

ngw;Wf;nfhs;syhnkd;gJld; mNj 

Kfthpapy; ve;jnthU Ntiy ehspYk; 

K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 4.00 kzp 

tiuAk;  tpiykDf;fis ,ytrkhf 

ghPl;rpf;fyhk;. 

  njhlh;G ,yf;fq;fs; gpd;tUkhW:  

njhiyNgrp: 091-2222583. njhiyefy;: 

091-2234838  

5.  2022.02.18 Mk;; jpfjpapypUe;J 2022.03.04 

Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9.00 

kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiuAk; 

kPsspf;fg;glhj fl;lznkhd;whf 

Mapuj;J IE}W &ghit (1500 &gh) 

nrYj;jpa  gpd;dh;> fhyp> Nky; bf;rd; 

tPjp> 10 Mk; ,yf;fj;jpYs;s fl;blq;fs; 

jpizf;fs 6 Mk; tyaj;jpw;fhd gpujhd 

nghwpapayhsUf;F vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; 

%yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; 

KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s 

tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT 

nra;ag;glyhk;. 

6.  2022.03.07 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.00 

kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf 

fpilf;Fk; tifapy; tpiykDf;fs; 

jiyth;> gpuhe;jpa ngWiff; FO (tyak; 

6)> gpujhd nghwpapayhshpd; mYtyfk; 

(tyak; 6)> fl;blq;fs; jpizf;fsk;> ,y. 

10> Nky; bf;rd; tPjp> fhyp vd;w Kfthpapy; 

xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ mNj 

Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; 

Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; mitfis 

%ba gpd;dh; fhyp> Nky; bf;rd; tPjp> 

10 Mk; ,yf;fj;jpYs;s fl;blq;fs; 

jpizf;fs 6 Mk; tyaj;jpw;fhd 

gpujhd nghwpapayhsupd; mYtyfj;jpy; 

rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; 

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

7.  tpiykDf;fs; mitfis ngw;Wf; 

nfhs;Sk; jpfjpapypUe;J 63 ehl;fs; 

fhyg;gFjpf;F  my;yJ ve;jnthU 

ePbf;fg;gl;l fhyj;jpw;F nry;YgbahFk; 

jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

8.  midj;J tpiykDf;fSk; gpd;tUkhW 

mike;Js;s tpiykDg;gpiznahd;Wld; 

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

•  tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; 

09 Mk; gphptpy; mlf;fg;gl;Ls;s 

gbtj;jpy;.

•  fl;blq;fspd; gzpg;ghsh; ehafj;jpd; 

ngahpy; toq;fg;gl;bUj;jy;.

•  30>000 &gh njhiff;fhdjhftpUj;jy;.

•  2022 [_d; 5 Mk; jpfjpad;W tiuAk; 

nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy;.

•  ml;ltizapd; 16.0 Mk; 

cgthrfj;jpy; Rl;bf;fhl;bathW 

•  Kftuhz;iknahd;wpdhy; 

toq;fg;gl;bUj;jy;.

nghwpapayhsh; jpUkjp Nf. ypadNf>

gzpg;ghsh; - eph;khzk; (3 Mk; gpuhe;jpak;).

fl;blq;fs;; jpizf;fsk;>

2 Mk; khb> ~~nrj;rphpgha||> gj;juKy;y.

www.buildings.gov.lk

ml;NlhHzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
mf;nfhd> mq;nfhl> ,y. 2/482 ,y; 

jw;NghJ trpf;Fk;> fq;fhdpNf k`pe;j 

ngNuuh (,yq;if Nj.m.m. ,yf;fk; 

521633492V) Mfpa ehd;> khtpy;kl> 

mSj;fd;njhl;l> tPjp> ,y. 19/4Ir; 
NrHe;j rpuq;f Mur;rpyhNf eype;j Fkhu  

khnfn`y;ty (Nj.m.m.,y 773211833V) 
vd;gtiu vdJ ml;NlhHzpjhuuhf ngaH 

Fwpg;gpl;L epakdk; nra;j> fz;b gfpuq;f 

nehj;jhhpR A.W.M.R.D. uj;tj;jtpdhy; 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 2021.07.18k; 

jpfjpaplg;gl;l ml;NlhHzp jj;Jt ,y. 

3274I ,uj;Jr; nra;J ,y;yhnjhopg;gjhf 

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauRf;Fk; 

nghJkf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwptpj;Jf; 

nfhs;fpNwd;. mj;Jld; ,jd; gpwF 

nrhy;yg;gl;l ml;NlhHzp jj;Jtk; ntw;Wk; 

ntwpjhf;fg;gLtJld; ve;j tpisTfSk; 

kw;Wk;/ my;yJ rl;luPjpahd jhf;fKk; 

,y;iy.

fq;fhdpNf k`pe;j ngNuuh

2022 ngg;uthp 18k; jpfjp

tptrha mikr;R
(Nrjdg; gris cw;gj;jp Nkk;ghL kw;Wk; toq;fy; xOq;FgLj;jy; kw;Wk; 

ney; kw;Wk; jhdpak;> ,aw;if czT> kuf;fwp> gotiffs;> kpsfha;> 
ntq;fhak; kw;Wk; cUisf;fpoq;F gaph;r;nra;if Nkk;ghL> tpij cw;gj;jp 

kw;Wk; cah; njhopy; El;g tptrha ,uh[hq;f mikr;R)

ngWif epWtdj;jpd; ngah;: tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if cuf; fk;gdp
xg;ge;jj;jpd; jiyg;G kw;Wk; xg;ge;j ,y. 

cuj;ij nrwpt+l;Ltjw;Fk; ngh];Ngw; cuj;ijf; fiug;gjw;Fk; Mh;tk; 

fhl;Lk; epWtdq;fs; my;yJ jdpegh;fs; / gq;Fjhuh;fisj; Njh;e;njLg;gjw;F 

Kd;nkhopT Ntz;LNfhs;

tpiyf;Nfhuy; ,y. 2022/CFC/Maha/Eco/01
tptrha ,uh[hq;f mikr;rpd; fPo; nraw;gLk; tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if cuf; 

fk;gdpapdhy; jifik tha;e;j epWtdq;fs; / jdpegh;fs; / gq;Fjhuh;fsplkpUe;J 

jw;NghJ cs;s kw;Wk; epWtdj;jpdhy; nfhs;tdT nra;ag;gLk; cuq;fspd; nrwpit 

,yq;if fl;lisfs; epWtdj;jpdhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l myF tiu (SLSI Standards) 
Nkk;gLj;Jjy; kw;Wk; ngh];Ngw; cuj;ijf; fiug;gjd; %yk; cah;e;j nrwpT jd;ik 

rfpjkhd cuj;ij cw;gj;jp nra;tjw;fhf 2022 khh;r; khjk; 10Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzp 

tiu epjp kw;Wk; njhopy;El;g Kd;nkhopTfSf;fhd Ntz;LNfhs; tpLf;fg;gLfpd;wJ.

02.  tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if cuf; fk;gdpapdhy; vjph;ghh;f;fg;gLk; NritahdJ 

jw;NghJs;s kw;Wk; epWtdj;jpd; Njitapd; gpufhuk; nfhs;tdT nra;ag;gLk; jpz;k 

/ jput cuq;fspd; nrwpit ,yq;if fl;lisfs; epWtdj;jpdhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l 

myF tiu (SLSI Standards) my;yJ mjw;F mjpfkhf Nkk;gLj;JjyhFk;.

03. ,jpy; Mh;tk; fhl;Lk; tpz;zg;gjhuh;fs; gpd;tUk; jfty;fis toq;Fjy; Ntz;Lk;.

I. njhopy;rhh; Ratpguk; (Professional Pro le)
II. epWtdj;jpd; Ratpguk; (Company Pro le)

III. cw;gj;jpapd; Ratpguk; (Product Pro le)
IV. Njrpa cur; nrayfj;jpd; mDkjpg;gj;jpuk; (NFS)
V. Njrpa cur; nrayfj;jpdhy; cWjpg;gLj;jg;gl;l Ma;T$l mwpf;if

VI. mjpfhuk; tha;e;j rh;tNjr Ma;T$lq;fspypUe;J ngw;Wf;nfhz;l mwpf;if

VII. Ngld;l; mDkjpg;gj;jpuk;

VIII. tpiyf; fl;likg;G (Price Structure)
IX. cuq;fspd; nrwpit Nkk;gLj;Jtjw;F Kd;nkhopag;gLk; Kiwfs;

  Nkw;Fwpgplg;gl;l jfty;fs; rfpjk; Njitahdhy; Mtzq;fisAk; toq;Fjy; 

Ntz;Lk;.

04. Nkyjpf jfty;fis gpd;tUk; mjpfhhpAld; njhlh;Gnfhz;L ngw;Wf;nfhs;syhk;.

 Mh;.V.gp. ngNuuh>

 gjpy; nghJ Kfhikahsh;>

 t/g ,yq;if cuf; fk;gdp>

 yf;nghn`hu ];th;z [ae;jp khtj;ij>

 `{Zg;gpl;ba>

 tj;jis.

 njhiyNgrp: 011 2930381/ ifg;Ngrp: 077-3435408

 njhiyefy;: 011-2930463

 kpd;dQ;ry;;: actgpm@lakpohora.lk
 ,izajsk;: www.lakpohora.lk

 jpUkjp Ruq;fdp Nghjpghy>

 Kfhikahsh; (re;ijg;gLj;jy; kw;Wk; tpw;gidfs;)>

 njhiyNgrp: 011-2947762/ ifg;Ngrp: 077-2069979

 njhiyefy;: 011-2947760

 kpd;dQ;ry;;: mm@lakpohora.lk
 ,izajsk;: www.lakpohora.lk
 

05.  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l jfty;fis cs;slf;fpa Kd;nkhopTfis Kj;jpiuf;Fwp 

nghwpf;fg;gl;l fbj ciwia cs;slf;fp mjd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 

~~epWtdq;fs; / jdpegh;fs; / gq;Fjhuh;fsplkpUe;jhd Kd;nkhopTfSf;fhd 

Ntz;LNfhs;|| vdf; Fwpg;gpl;L jiyth;> t/g ,yq;if cuf; fk;gdp> yf;nghn`hu 

];th;z [ae;jp khtj;ij> `{Zg;gpl;ba> tj;jis vDk; Kfthpf;F 2022 khh;r; 

10Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F Kd; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

06.  %yg;gpukhzq;fspy; fhl;lg;gl;Ls;s juk; kw;Wk; nryT mbg;gil Kiwapd; (Quality 
and Cost Based (QCBS) method) gpufhuk; MNyhridahsh;fs; Njh;e;njLf;fg;gLth;.

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

t/g ,yq;if cuf; fk;gdp>

ngWifg; gphpT> 

yf;nghn`hu Rth;z [ae;jp khtj;ij>

`_Zg;gpl;ba> tj;jis.  

2022 ngg;uthp; khjk; 18Mk; jpfjp.

ngWif mwptpj;jy;
Kd;nkhopTf;fhd Ntz;LNfhs; (RFP)

Nfs;tp mwptpj;jy; 
nge;Njhl;l gpuNjr rig

fil miwfis Fj;jiff;F tply; 
2022 Vg;uy; 01 Kjy; 2025 brk;gH 31 tiuahd fhyj;jpw;F nge;Njhl;l gpuNjr rigf;F 

nrhe;jkhd nge;Njhl;l nghJ re;ijf; fl;blj;jpy; fPo;f;fhZk; fil miwfis Fj;jiff;F 

tpLtjw;fhf nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fSld; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. 

Nfs;tpg; gbtq;fs; tpepNahfpj;jy; :- 2022.02.18 Kjy; 2022.03.03 gp.g. 3.00 tiu

Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; :- 2022.03.04 K.g. 10.00 tiu

Nfs;tpfs; jpwj;jy;  :- 2022.03.04 K.g. 10.30

njhlH 

,yf;fk;
fil miw tpguk;

kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpg; gbtf; 

fl;lzk;

kPsspf;fg; 

gLk; gpiz 

itg;G

Fiwe;j 

gl;r Nfs;tp 

(khjhe;jk;)

01 jiu khb fil miwfs; 01 &. 500.00 &. 2>500.00 &. 15>000/-

02 jiu khb fil miwfs; 02 &. 500.00 &. 2>500.00 &. 15>000/-

03 jiu khb fil miwfs; 03 &. 500.00 &. 2>500.00 &. 15>000/-

04 jiu khb fil miwfs; 04 &. 500.00 &. 2>500.00 &. 15>000/-

05 jiu khb fil miwfs; 05 &. 500.00 &. 2>500.00 &. 15>000/-

01.  Nkw;gb ml;ltizapd; gpufhuk; kPsspf;fg;glhj Nfs;tpg; gbtf; fl;lzk; kw;Wk; 

kPsspf;fg;gLk; gpiz itg;Gj; njhifia nge;Njhl;l gpuNjr rigapd; tUkhdg; 

gpuptpw;F nrYj;jp tpz;zg;gq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

02.  Nfs;tp tpz;zg;gq;fis ngw;Wf;nfhs;Sk; NghJ> tpz;zg;gjhhpfshy; jkJ 

Njrpa milahs ml;ilia rkHg;gpj;J jkJ Msilahsj;ij cWjp nra;jy; 

Ntz;Lk;. 

03.  g+Hj;jp nra;J nghwpaplg;gl;l tpz;zg;gq;fs; ,U gpujpfSld; %yg; gpujp kw;Wk; 

efy; gpujpia NtWNtW ciwfspy; efy; gpujpapy; 'efy; gpujp" vdf; Fwpg;gpl;L> 

,U ciwfisAk; xU ciwapy; ,l;L nghwpapl;L 2022.03.04 K.g. 10.00 ,w;F Kd; 

fpilf;FkhW" jiytH> nge;Njhl;l gpuNjr rig> nge;Njhl;l' vd;w Kfthpf;F 

gjpTj; jghypy; my;yJ nge;Njhl;l gpuNjr rig `GLfy cg mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. fbj ciwapd; ,lJ 

gf;f Nky; %iyapy; 'nge;Njhl;l gpuNjr rigf;Fr; nrhe;jkhd nghJr;re;ijf; 

fl;blj; njhFjpapy; fil miw ,y. Fj;jiff;F tply; - 2022k; Mz;L" vd 

Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

04.  rigf;Fr; nrhe;jkhd nghJr;re;ij fil miwfspy; ,iwr;rp/ kPd; my;yJ NjePH 

fil> kJghdf; filfSf;F Fj;jiff;F toq;fg;gl khl;lhJ. 

05.  Nfs;tp tpz;zg;gq;fis ftdj;jpy; nfhs;Sk; NghJ nge;Njhl;l gpuNjr 

rig mjpfhug; gpuNjrj;jpDs; epue;jukhf trpf;Fk; Nfs;tpjhuHfSf;F kl;Lk; 

toq;fg;gLtJld;> mjid cWjp nra;tjw;fhf fpuhk mjpfhhp %yk; tjpit 

cWjp nra;J mjd; rhd;wpjioAk; Nfs;tp tpz;zg;gj;Jld; ,izj;J mDg;Gjy; 

Ntz;Lk;. 

06.  ,q;F Fwpg;gplg;gLk; epge;jidfis khw;wk; nra;jy; my;yJ ,uj;Jr; nra;jy;> 

VNjDk; Nfs;tpfis> VNjDk; gphpit my;yJ rfyijAk; Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ 

epuhfhpf;Fk; chpik nge;Njhl;l gpuNjr rigapd; Nfs;tpr; rigf;F chpaJ. 

Nkyjpf tpguq;fis mYtyf Neuq;fspy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

njhiyNgrp ,y : 034-2275419> 034-3029530/ 034-3029535 gp.b. ruj; Mde;j

nge;Njhl;l gpuNjr rig `GLfy cg mYtyfj;jpy;  jiytH

2022.02.15 nge;Njhl;l> gpuNjr rig
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khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R

cs;@u; mgptpUj;jp MjuT nraw;wpl;lk; - nraw;wpl;lk; ID: P 163305
fpof;F khfhzk;> jpUNfhzkiy

1.  ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ cyf tq;fpaplkpUe;J cs;@h; mgptpUj;jp MjuT nraw;wpl;l 

MFnrytpw;fhf flndhd;iwg; ngw;Ws;sJld; ,f;fld; ngWiffspd; gFjpnahd;iw fPNoAs;s 

ml;ltizapy; toq;fg;gl;Ls;s gz;lq;fspd; toq;fy; gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytpl cj;Njrpj;Js;sJ. 

2.  fPNoAs;s ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;lthW gz;lq;fSf;fhd toq;fYf;fhf jFjpAk; jifikAKs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Fr;rntyp gpuNjr rigapd; rhh;ghf cs;@h; mjpfhurig ngWiff; FOj; 

jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;. 

3. tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 

4.  jifikj; Njitg;gLj;jy;fs; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; III Mk; gphptpy; toq;fg;gl;Ls;sd. Nkyjpf 

tpguq;fs; tpiykDf;Nfhuy; juTj;; jhspy; toq;fg;gl;Ls;sd. 

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy cs;@h; mjpfhurigapd; jiyth;/nrayhshplkpUe;J ngw;W 
mNj ,lj;jpy; ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 4 kzp tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

6.  2022.02.18 Mk;;; jpfjpapypUe;J 2022.03.10 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; 

cs;@h; mjpfhurigf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; 

nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. 

7.  2022.03.11 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; fPNoAs;s 

ml;ltizapy; fhl;bathW jk;gyfhkk; gpuNjr rig> cs;@h; mjpfhurig ngWiff; FOj; jiythplk; 

xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; mitfis %ba 

gpd;dh;> rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. 

8.  tpiyfspd; jahhpj;jy; my;yJ xg;gilj;jy; Mfpatw;wpy; tpiykDjhuh;fSf;Nfw;gLk; vt;tpj MFnryTfs; 

my;yJ nrytpdq;fSf;F ngWifahsh; nghWg;Ngw;f khl;lhh;. 

9.  fPNoAs;s ml;ltizapy; toq;fg;gl;Ls;s jftypd; gpufhuk; tpiykDf;fs; tpiykDg; gpiznahd;Wld; 

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

cs;@h; 

mjpfhu 

rigapd; 

ngah;

gz;lq;fs; 

kw;Wk; Ntiy 

,yf;fj;jpd; 

tpsf;fk;

ngWif 

mikg;gpd; 

ngah;

tpiykDf; 

Nfhuy; 

Mtzj;jpd; 

nfhs;tdT 

nra;Akplk; 

kw;Wk; 

njhiyNgrp 

,y.

tpiykD 

Mtzj;jpd; 

tpiy 

(&ghtpy;)

Njitg;gLk; 

tpiykDg; gpiz

tpiykD 

nry;Ygb 

ahFk; 

fhyk;
tpiykD 

cj;ju 

thjk; 

(&ghtpy;)

nry;Ygb 

ahFk; 

fhyg;gFjp

Fr;rntyp 

gpuNjr 

rig

100W LED tPjp 
tpsf;Ffspd; 

KOj; njhFjp 

kw;Wk; 

rk;ge;jg;gl;l 

nghUl;fis 

toq;Fjy; 

EP/TR/KUPS/LDSP/
PPTA-2/2022/G/01

Fr;rntyp 

gpuNjr rig

Fr;rntyp 

gpuNjr rig

026-2252526

750.00 20>000.00 2022.05.26 

tiu

2022.04.28 

tiu

Fr;rntyp 

gpuNjr 

rig

jpUNfhzkiy 

Fr;rntypf;fhd 

nfhk;Ngh];l; 

jahhpf;Fk; 

,ae;jpuhjpia 

toq;fp> epWTjy; 

EP/TR/KUPS/LDSP/
PPTA-2/2022/G/05

Fr;rntyp 

gpuNjr rig

Fr;rntyp 

gpuNjr rig

026-2252526

1>000.00 25>000.00 2022.05.26 

tiu

2022.04.28 

tiu

 

jiyth;> cs;@h; mjpfhurig ngWiff; FO>

Fr;rntyp gpuNjr rig>

jpUNfhzkiy.

18.02.2022 

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR

ePh;g;ghrd mikr;R

Nfs;tp mwptpj;jy;
(Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy;)

nkhwf`hfe;j fSfq;f mgptpUj;jp nraw;wpl;lk;

gpd;tUk; NtiyfSf;fhf 2022.03.07 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzp tiuAk; $d;f`hnty> nkhwf`hfe;j 

fSfq;f mgptpUj;jp nraw;wpl;l> nraw;wpl;l gzpg;ghshpdhy; ePh;g;ghrd mikr;R> nkhwf`hfe;j - fSfq;f 

mgptpUj;jp nraw;wpl;l> nraw;wpl;l ngWiff; FOtpd; rhh;ghf Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; ngw;Wf; nfhs;sg;gLk;. 

mk;r 

,y.
tpsf;fk; xg;ge;j ,yf;fk;

tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzj;jpd; xt;nthU 

njhFjpf;Fkhd 

kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; 

fl;lzk;

01. uzkNu fpuhkj;ij (`d;nty;y) (4.0 fp.kP. ePsk;) 

ghJfhg;gjw;fhf ahidfSf;fhd kpd;rhu Ntypapd; 

eph;khzk; (ngNrt ePq;fyhf kjpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s 

ngWkjpahdJ 9.12 kpy;ypad; vd;gJld; xg;ge;jf; 

fhykhdJ 90.0 ehl;fshFk;)

MKDP/PD/CON/
NCB/2022/860 3>500 &gh

02. FUnty fpuhkj;ij (4.5 fp.kP. ePsk;) ghJfhg;gjw;fhf 

ahidfSf;fhd kpd;rhu Ntypapd; eph;khzk; (ngNrt 

ePq;fyhf kjpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s ngWkjpahdJ 

10.68 kpy;ypad; vd;gJld; xg;ge;jf; fhykhdJ 90.0 

ehl;fshFk;)

MKDP/PD/CON/
NCB/2022/861 3>500 &gh

chpj;jhd Jiwapy; mDgtj;Jld; tpahghu gjpT ngw;w tpiykDjhuh;fs; tpiykDf;NfhuYf;fhd jFjpia 

ngw;Wf; nfhs;th;. 

2022.02.21 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.03.04 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; xt;nthU 

tpiykDtpw;Fk; xt;nthU njhFjp tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpw;Fk; NkNy toq;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpf; fl;lzj;ij nrYj;jpa gpd;dh;> Ntiy ehl;fspy; nraw;wpl;l gzpg;ghsh;> nkhwf`hfe;j- fSfq;f 

mgptpUj;jp nraw;wpl;lk;> ePh;g;ghrd mikr;R> $d;f`hnty vd;w Kfthpf;F fk;gdp/epWtd jiyg;Gf; fbjj;jpy; 

vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;wpd; %yk; tsKs;s tpiykDjhuh;fs; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;ij ngw;Wf; 

nfhs;syhk;. 

2022.02.21 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.03.04 Mk; jpfjpad;W tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J 

gp.g. 3 kzp tiuAk; $d;f`hnty> ePh;g;ghrd mikr;R> nkhwf`fe;j-fSfq;f mgptpUj;jp nraw;wpl;l> nraw;wpl;l 

gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;. 

jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; xg;ge;j ngah; kw;Wk; ,yf;fk; Mfpatw;iw njspthf Fwpg;gpl;L 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; jpl;ltl;lkhf Fwpg;gpl;Ls;s %Lk; Neuj;jpw;F Kd;duhf fpilf;Fk; 

tifapy; nraw;wpl;l gzpg;ghsh;> nkhwf`hfe;j- fSfq;f mgptpUj;jp nraw;wpl;lk;> ePh;g;ghrd mikr;R> $d;f`hnty 

vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ NeubahfNt xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. mjd; 

gpd;dh; cldbahfNt tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. ,uz;bw;F (2) Nkw;glhj tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; 

mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; Nfs;tpfis jpwf;Fk; Ntisapy; rKfkspg;gjw;F mDkjpf;fg;gLthh;fs;. 

Nkyjpf tpguq;fl;F> 066-2053612 my;yJ 066-2053607 Mfpa njhiyNgrp ,yf;fq;f@lhf $d;f`hnty> ePh;g;ghrd 

mikr;R> nkhwf`hfe;j-fSfq;f mgptpUj;jp nraw;wpl;l> nraw;wpl;l gzpg;ghsUld; jaT nra;J njhlh;G 

nfhs;sTk;. 

nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>

nkhwf`hfe;j-fSfq;f mgptpUj;jp nraw;wpl;lk;>

ePh;g;ghrd mikr;R>

$d;f`hnty.

(njhiyNgrp: 066-2053612)

murhq;f mwptpg;G

1999 Mk; Mz;L 35 Mk; ,yf;f jhtu 
ghJfhg;G rl;lk;

ntypfk njd;id ,iythly; Neha; xopf;fg;gl;l 
gFjpfis ntspapLjy;

1999 Mk; Mz;L 35 Mk; ,yf;f jhtu ghJfhg;G rl;lj;jpd; 12 Mk; gpuptpdJ 2 

Mk; cg gpuptpd; fPo; 1623/11 ,yf;fj;ij nfhz;l 2019.10.14 mjptpN\l th;j;jkhdpapy; 

ntspaplg;gl;l 2009 Mk; Mz;bd; 1 Mk; ,yf;f Neha;fisj; jLj;jy;> fl;Lg;gLj;jy; 

kw;Wk; xopj;jy; (njd;id kw;Wk; gid ,d jhtuq;fs;) Mfpa xOq;FKiw tpjp 11 

,d; fPo; vdf;F toq;fg;gl;Ls;s mjpfhuj;jpd; gb njd;id Muha;r;rp epWtdj;jpd; 

gzpg;ghsupdhy; cWjpg;gLj;jg;gl;l jftypd; mbg;gilapy; ntypfk njd;id ,iythly; 

NehahdJ khj;jiw> fhyp kw;Wk; `k;ghe;Njhl;il epHthf khtl;lq;;fspYs;s gpd;tUk;; 

ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLfpd;w fpuhk NritahsH gpupTfspy; xopf;fg;gl;ljhf ehd; 

,jd; %yk; nghJkf;fSf;F njuptpf;fpd;Nwd;. Nkw;$wpa Neha; me;j gFjpfspy; ,g;NghJ 

,y;iy.

fyhepjp v];. vr;. v];. V. B rpy;th

tptrha gzpg;ghsH ehafk;

tptrhaj; jpizf;fsk;

18 ngg;uthup 2022

ml;ltiz
fhyp khtl;lk;

,kJ}t gpuNjr nrayfg; gpupT - gpl;Ltyn`d> khahfLt

mf;kPkz gpuNjr nrayfg; gpupT - ,`ynfhl fpof;F> ,`ynfhl njw;F> gJd;nfhl> 

mk;g`ftpy> ,`ynfhl FbapUg;G> mlk;gf];Ky;y> gJd;nfhl FbapUg;G> mky;fk> 

gpd;dJ}t> mq;nfhf;fhty> gpd;dJ}t FbapUg;G> [k;Gnfba> khdtpy> fpupe;jnfhl> 

glJ}t> epahfk> fNdnfhl> mf;kPkz> fNdnfhl Nkw;F> jy;f];aha> vj;jpypnfhl 

tlf;F> `hypnty> `pdpJk; nfhl> ntypnfba> ty`e;J}t> mk;gyd;tj;j> nfud;tpy 

FbapUg;G> `pahnu njw;F> `y;f];Ky;y> nfle;njhy> `pahnu fpof;F> ,`y `pahNu> 

fJUf];N`d> ntypN`d> fe;jN`d> `pahnu tlf;F> af;f`

fhyp fltj;]ju gpuNjr nrayfg; gpupT - Fk;ngy;nty;y tlf;F> k`Nkhjiu> fy;tLnfhl> 

fSnty;iy> Nfhl;il> upr;kd;l; fe;j> fe;njtj;j> rPdd; nfhuLit> kpDtd;nfhil> 

glfk;tpy> rq;fkpj;jGu> jyhgpl;ba> ngl;bfytj;j> kFSit> kh,bNg> njj;Jnfhl 

njw;F> x]dnfhl> Fk;gy;nty tlf;F> nfhd;f`> ntyptj;j> klghjy> nghFztj;j> 

jq;nfju fpof;F> kltyKy;y tlf;F> jq;nfju Nkw;F> cf;tj;j Nkw;F> NghNg 

Nkw;F> NghNg fpof;F> vj;jpypnfhl njw;F> k``Gfy> kpype;Jt> njj;Jnfhl tlf;F> 

ntypgj> khypf];Ng> jly;y Nkw;F> jly;y fpof;F> tyt;tj;j> rpak;gyhf`ftj;j> 

fpq;Njhl;l Nkw;F> fpq;Njhl;l fpof;F> ntypgpl;bNkhju> FUe;J tj;j> gpajpfk> NghNg 

tlf;F> cf;tj;j fpof;F

khj;jiw khtl;lk;

fk;GWgpl;ba gpuNjr nrayf gpupT - ngufk;Ky;y> <upanjhl

`f;kz gpuNjr nrayf gpupT - ewnty;gpl;l tlf;F> ewnty;gpl;l njw;F> ewnty;gpl;l 

fpof;F> ewnty;gpl;l Nkw;F> vy;nynty fpof;F> vy;nynty Nkw;F

mJuypa gpuNjr nrayf gpupT - nfhlgpl;ba> ̀ TNg> Ntdfk> jy`fk fpof;F> jy`fk 

Nkw;F> ntypN`d> njklg];]> jptpJu> CWKj;j> CWKj;j njw;F> nfnfy;ty

mFnu];] gpuNjr nrayf gpupT - fy;yy> ,Yg;ngy;y> Nghgpba> ,uKJnfhl> jpayNg> 

`pf;nfhl> nflk;tpy> ehty nfhl> vy;Nynty> fq;n`y> njjpafy> jpfdNfd> 

Nydk tlf;F> `{ye;jht> m];knfhl> g`y kypJ}t> ,`y kypJ}t> nfhFnfhl> 

vfyNg> tpyfk> khwk;g njw;F> Ngj;jgpba njw;F> kpdpNghnfhl> ,jpfl;Lnjdpa> 

cJgpl;ba> khuk;g tlf;F> Nydk njw;F> njhykhtj

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

jq;fhiy gpuNjr nrayfg; gpupT - FUnghFz> ffjNkhju> epj`];fk fpof;F> epj`];fk 

Nkw;F> nty;Nyhja> ffe;jht> thbfy> NtfKt> fjpunfhl> me;Jngyd> jhYd;d> 

ty;Nfnkypa> ghyJlht> fl;lfLt tlf;F> fl;lfLt njw;F> Nfhla;gufk> ud;d 

Nkw;F> ud;d fpof;F> nuft fpof;F> nuft Nkw;F> nenlhy;gpba njw;F> nkjfk> 

khunfhy;ypa> nkjpy;y> gl;banghy fpof;F> gl;banghy njw;F> rpak;gyhnfhl> 

tNfnfhl> eyfk fpof;F> RjHrdfk> tpjhud;njdpa tlf;F> tpjhud;njdpa njw;F>

XNfnty gpuNjr nrayfg; gpupT - Rkp`pupfk> FUe;Jtj;j> uh[Gunfhl

ty];Ky;y gpuNjr nrayfg; gpupT - cl [{yk;gpba> gy;Ny [{yk;gpba> fy;thba> 

[{yk;gpba> KUjnty ,fy> KUjnty gfy> gfy Xgl> fy`pba tlf;F> fy`pba 

fpof;F> Xkhu Nkw;F> Xkhu fpof;F> nfhn`hyhd> vj;gpba> Nghty tlf;F> Nghty 

Nkw;F> Nfhd;fuN`d> tlf;F `f;fpjfe;j> afy;Ky;y> ntyjnfhl> khgp;lfe;j> 

glf];]> gfytj;j> vnfhlngj;j> nfNunjdpa> mfygl> tPjP fe;j> ekndypa> 

clfhnfhl> nfhNunty> kJtfe;j> tj;njN`d;nfhl> fy`pba njw;F> Nghty 

njw;F> rGje;jpupfe;j> nj`pffNfd> jygj; fe;j> fe;Jfy> tpjhnghy> tuhgpba> 

uk;ky> ujdpMu> ghNjfk
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