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2022 பபப்ரவரி 22 பெவவவாய்ககிழமை

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021

S D சிவநாயகம் அயயாவின்ட முத்திரை 
வவளியீட்டுக்கு வந்த இைண்டு கட்சிகளி-
னதும் ்தரைவரகள் ஆனந்தக் கண்ணீர 
வ�ாரிந்தனைாமே....

்தாஙக வகாண்டுவந்த நலைாட்சி-
யிை பவைா இருநதும்கூ்ட இபபடியான்த  
வ�யயாே இருநது விட்ம்டாமே எண்டு 
மயாசிச்சு இருபபாஙகம�ா...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

யாழ். விசேட நிருபர்  

கடந்த 31ஆம் திகதி பருத்-
தித்துறை கடறபரப்பிறகுள் 
அத்துமீறி நுறைநது மீன்பி-
டித்்த 21 இநதிய மீனவர்கறை 
பருத்தித்துறை மீனவர்கள் சுற-
றிவறைத்து பிடித்்தனர்.  

பருத்தித்துறை மீனவர்களிடம் இருநது இநதிய மீனவர்-
கறை மீடட கடறபறட அவர்கறை றகது சேய்து 
பருத்தித்துறை நீ்தவான் நீதிமன்றில் 

இலஙம்க ்கடறப்ரபபில் அத்துமீறிய 

10 ஆண்டு்களுககு 03 வருட ைறியல் 

இநதியாவின் தூத்துக்-
குடியிலிருநது இலங்-
றகக்கு கடத்்த முயன்ை 30 
சகாடி ரூபாய் மதிப்புள்ை 
சபாற்தப் சபாருறை 
்தமிைக கியூ பிரிவு 
சபாலிஸார் பறிமு-
்தல் சேய்துள்ைனர்.

இலஙம்கககு ்கடத்்த 
்தயவா்ரவா்க இருந்த நிமலயில்

தூத்துககுடியில் கியூ பிரிவு பபவாலிஸவா்ரவால் ம்கது 

கசேதீவு புனி்த அநச்தா -
னியார் ஆலய திருவிைா -
வில் மடடுப்படுத்்தப்படட 
அைவு இலங்றக – இநதிய 
பக்்தர்கள் கலநதுசகாள்ை 
அனுமதி வைங்கப்பட-
டுள்ை்தாக சவளிவிவகார 
அறமசசு ச்தரிவித்துள்ைது.

சகாசரானா நிறலறமறய கருத்திறசகாண்டு இரு நாடடு 
பக்்தர்களும் மடடுப்படுத்்தப்படட அைவில் கலந-
துசகாள்வ்தறகு அனுமதி வைங்கப்படடுள்ை்தாக 

கச்சதீவு திருவிழாவில்
இலங்க, இந்திய பக்தரகள்

கடந்த பாராளுமன்ை ச்தர்்த-
லில் மக்கள் எனக்கு வைங்கிய 
மிகப்சபரிய ஆறைக்கு சேயல் 
வடிவில் நன்றி கூறி வருகிசைன் 
என ஸ்ரீலங்கா சு்தநதிரக் கடசி-
யின் யாழ் மாவடட பாராளு -
மன்ை உறுப்பினரும்- மாவடட 
அபிவிருத்திக் குழுத் ்தறலவரு -
மான அங்கஜன் இராமநா்தன் 
ச்தரிவித்துள்ைார். சபாருைா்தார ரீதியாக முன்சனாக்கிக் 
சகாண்டு சேல்வதினூடாக இைந்த அறனத்ற்தயும் 
மீைப் சபறறு எமது இலக்கிறன அறடய முடியும். 

மககள் எனககு வழஙகிய 
ஆ்ை ச்சயல் வடிவில் 

்தறசபாற்தய சபாருைா்தார சநருக்-
கடிறய உள்நாடடு தீர்வின் மூலம் 
நிர்வகிக்க முயறசிப்பது முடடாள்்தன-
மானது என ஐக்கிய மக்கள் ேக்தி ச்தரி -
வித்துள்ைது.   

இலங்றகயின் கடன் நிறலத்்தன்-
றமறய ஆராய்நது ேர்வச்தே நாைய 
நிதியம் எதிர்வரும் சபப்ரவரி 25ஆம் 
திகதி பணிப்பாைர் ேறபக்கு 

அறிக்றக ேமர்ப்பிக்கவுள்ைது. அரோங்கம் 

சபாருளா்தார செருககடிககு   
உள்ளூரில் தீரவு கி்ையாது 

்தனக்கு எதிராக ோடசியமளித்்த -
வர்களிடம் நடடஈடு சகாரி சமல்மா -
காை முன்னாள் ஆளுநர் அோத் ோலி 
்தாக்கல் சேய்்த மனுறவ அனுமதிப் -

ப்தா இல்றலயா என்பது ச்தாடர்பில் 
எதிர்வரும் மார்ச 23ஆம் திகதி உத்்த -
ரவு பிைப்பிக்கப்படும் என 
சகாழும்பு சமல்

்தனககு எதி்ரவா்க ெவாட்சியளித்்்தவாரிடம் நட்டஈடு;

- ஐசராப்பிய ஒன்றியத்தின் நிதியு்தவியின் 
கீழ் நீதி அறமசசு, ஐக்கிய நாடுகள்அபிவிருத் -
தித் திடடம் மறறும் ஐக்கிய நாடுகள் சிறுவர் 
நிதியம் ஆகியன இறைநது இலங்றகயில் 
நீதித்துறை மறுசீரறமப்றப சநாக்காகக் 
சகாண்டு சேயறபடுத்துகின்ை “நீதி மறுசீர-
றமப்பு நிகழ்சசித் திடடத்தின் உத்திசயாக -

பூர்வ ஆரம்ப நிகழ்வு சநறறு நீதி அறமசசில் 
இடம்சபறைது. 

இந்தப் புதிய நிகழ்சசித் திடடத்திறகான 
நிதியு்தவியாக ஐசராப்பிய ஒன்றியத்தினால் 
18 மில்லியன் யூசரா (இலங்றக மதிப்பில் 
ஏைத்்தாை 4 பில்லியன் ரூபாய்) 
மறறும் ஐக்கிய நாடுகளின் 

EU, UNDP, UNICEF நிதி உ்தவியுடன் 

க.சபா.்த உயர்்தரப் பரீடறே- 2021 பரீடறேயின் 
சபாருளியல் -பகுதி ஒன்று வினாத்்தாளில் ேரியாக 
விறட வைங்க முடியா்த ஐநது வினாக்கள் உள்ை-

டக்கப்படட்தாக எழுந்த குறைசோடறட ஆராயு -
மாறு பரீடறேகள் ஆறையாைர் நாயகம் 
எல்.எம்.டி. ்தர்மசேன 

விமடயளிக்க முடியவாது முழித்்த ைவாணவர்கள்

சகாழும்பு மாநகர ேறபயின் 80 உறுப்பினர்கள் கடந்த 19, 
20 ஆகிய திகதிகளில் வடக்கிறகான சுறறுப்பயைத்திறகாக 
ரூபா 3.4 மில்லியன் (Rs34,57,900.00) சேலவிடடுள்ை்தாக 
சகாழும்பு மாநகர ேறபயின் சஜ.வி.பி உறுப்பினர் 
சேமந்த குமார ச்தரிவித்துள்ைார். இதுகுறித்து

வைககிறகான சுறறுலாவுககு 
34 இலட்சம் ரூபா ச்சலவிடை மமயர 

இலங்றகயின் முஸ்லிம் ்தனியார் 
ேடடங்கள் ச்தாடர்பாக கவனயீர்ப்பு 
ஆர்ப்பாடடசமான்று சநறறு முன்தி -
னம் (20) புத்்தைம் - சகாழும்பு முகத்தி -

டலில் இடம்சபறைது.
புத்்தைத்தில் உள்ை மகளிர் அறமப்-

புக்களின் பிரதிநிதிகள், 
சபண்கள், யுவதிகள் என

முஸ்லிம் ்தனியவார ெட்டங்கள் ப்தவாடரபவா்க

சுைறசி முறையிலான மின்சவடடு 
சநரம் மாறறியறமக்கப்படடு சநறறு 
மு்தல் அமுல்படுத்்த நடவடிக்றக எடுக்-
குமாறு சபாதுப்பயன்பாடுகள் ஆறைக்-

குழு இலங்றக மின்ோர ேறபக்கு அறி-
வித்துள்ைது.   

்தறசபாது இடம்சபறறுவ-
ரும் கல்விப் சபாதுத்்தரா்தர 

A/L பரீட்சை்ை கருத்திற்கொண்டு

்நறறு மு்தல் நவாடு பூ்ரவாவும் அமுல் 

 ்தறசபாது சிறையிலுள்ை ்தமிழ் அர -
சியல் றகதிகள், பயங்கரவா்தத் ்தறடச 
ேடடத்தின் திருத்்தப்படட வறரவுக்கு 
எதிராக உயர்நீதிமன்ைத்தில் ்தாக்கல் 
சேய்யப்படட வைக்கினால் சநருக்கடிக் -

குள் ்தள்ைப்படுவார்கள்.  
இந்த வைக்கு சவறறி சபறைால், 

கடந்த காலத்தில் இருந்த மிக சமாே 
மான பயங்கரவா்தத் ்தறடச 
ேடடம்

பயங்கரவாத தடைச்சடை திருதத வழக்கு;

உள்ளூர் றகத்ச்தாழில்களில் 
மு்தலீடு சேய்து நாடறடக் கட-
டிசயழுப்புவ்தறகு இறைநது 
சகாள்ளுமாறு ஜனாதிபதி 
சகாடடாபய ராஜபக் ஷ உள்ளூர் 
ச்தாழில் முயறசியாைர்களுக்கு 

அறைப்பு விடுத்துள்ைார்.   
பல்சவறு துறைகளில் உள்ை 

பாரிய ச்தாழில் முயறசியாைர்-
களுடன் சநறறு (21) முறபகல் 
ஜனாதிபதி சேயலகத்-
தில் இடம்சபறை

நாட்ட கடடியயழுப்புவதற்கு 
முன்வருமாறு ஜனாதிபதி அ்ைப்பு 
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ெரவ்்தெ ்தவாய்பைவாழி தினம் (International Mother Language Day) பி்ர்தைர ைஹிந்த ்ரவாஜபக்ஷ -
வின் ்தமலமையில் ப்கவாழும்பு சு்தநதி்ர ெதுக்கத்தில் நமடபபற்றது. இலஙம்கக்கவான பங்களவா-
்்தஷ் உயரஸ்்தவானி்க்ரவாலயம், ்கல்வி அமைச்சு, ஐககிய நவாடு்கள் ெமபயின் இலஙம்கக்கவான 
வதிவிட ஒருஙகிமணபபவாளர ைறறும் இலஙம்க ெவா்ரணர ெங்கம் ஆகியன இமணநது இவவருட 
ெரவ்்தெ ்தவாய்பைவாழி தினத்ம்த ஏறபவாடு பெய்திருந்தன. இ்தமன முன்னிட்டு நடத்்தபபட்ட  ்பவாட்டி-
்களில் பவறறி பபற்ற ைவாணவர ஒருவருககு  பி்ர்தைர ெவான்றி்தழ் வழஙகுவம்த ்கவாணலவாம்.

நீதி மறுசீர்மப்பு நிகழ்சசித் திடைம்   
மெறறு உத்திமயாகபூரவமாக ஆரம்பம்  

சுழறசி மு்ையில் இரு 
்தை்வகள் மின் சவடடு

 ்தவிரகக முடியாது என்கிைார உ்தய கம்மன்பில 

வரிச்சலுகை வழஙைகாவிடின் 
எரிப�காருள் விகை அதிைரிப்பு

மூத்த ஊடைவியைகாளர் 
ைமல் லியனகாரகாசசி  
ைகாைமகானகார்! 

்ெளிவிெகொர அ்ைச்சு அனுைதி ெழஙகல் 

 – அஙகஜன் இரொைநொதன் ்பருமிதம்   

ததடுெதும் பலனற்றது -என்கி்றொர்  
ஹர்்ஷ டி சில்ெொ   

்தமிழ் அரசியல் ்கதிக்ள 
சபரிதும் பாதிகக வாய்ப்பு 
ஜனொதிபதி சைட்டத்தரணி தெரொசைொ எச்சைரிக்க  

அ்சாத் ்சாலியின் மனு ச்தாைரபில் 
மாரச 23 இல் நீதிமன்று தீரமானம்

முஸ்லிம் சபணகள்
முன்சனடுத்்த கவனயீரப்பு

புத்்தளம் ப்கவாழும்பு 

மு்கத்திடலில் கூடினர 

சபாருளியல் வினாத்்தாளில்   
சிககலுககுரிய 3 மகள்விகள்   
குற்றச்ெவாட்டு குறித்து பரீட்மெ்கள் திமணக்களம் விெவா்ரமண   

மககள் பைம் வீைடிககப்படை்தாக JVP கணைனம் 

30 மகாடி ரூபா சபறுமதியான 
மபா்்தப்சபாருளுைன் எணமர 

இந்திய மீனவர 21 மபருககு 
ஒத்தி்வககப்படை சி்ை 

உள்ளூர ்கத்ச்தாழில்களில் மு்தலீடு ச்சய்து;

உள்ளூர பாரிய ச்தாழில் முயறசியாளரகளிைம் பகிரஙக மகாரிக்க
அரசின் அபிவிருததி ப்சயற�காடுைளில் 

்தனியகார் துகையினகர 

  �ஙகு�றை கவகை ஜனகாதி�தி முயறசி 



உக்ரைன் பிரைச்சி்ை குறித்து 
பேச்சுவாரத்்தைககு ரைஷ்ய ஜைாதி-
ேதி விளாடிமிர புட்டினுடன் உச்சி -
மாநாடு ஒன்்றை நடத்தை அமமரிக்க 
ஜைாதிேதி பஜா ்ேடன் ம்காள்்க 
அளவில் ஒப்புகம்காண்டுளளார.

ரைஷ்யா அண்்ட நாட்டின் மீது 
தைாககுதைல் நடத்தைாது என்றை நி்ையில் 
மாத்திரைபம பிரைான்ஸ் ேரிந்து்ரைத்தி -
ருககும் இந்தை உச்சிமாநாடு இடம் -
மேறும் என்று மவள்ள மாளி்்க 
மதைரிவித்தைது.  

ஐபரைாப்ோவில் ்கடந்தை ேை தைசாப்-
தைங்களில் ஏறேட்டிருககும் மி்க 
பமாசமாை ோது்காப்பு பிரைச்சி -
்ைககு இந்தை சந்திப்பு இரைாஜதைந்திரை 
ரீதியில் தீரமவான்்றை எட்டுவதைறகு 
சாத்தி்யத்்தை ஏறேடுத்தியுளளது.  

உக்ரைன் மீது இரைாணுவ நடவ-
டிக்்க ஒன்றுககு ரைஷ்யா தை்யாரைாகி 
இருப்ேதைா்க அமமரிக்க அதி்காரி-
்கள கூறி்யபோதும் ரைஷ்யா அதை்ை 
மறுத்துளளது.  

பஜா ்ேடனுடன் சுமார மூன்று 
மணி பநரைம் மதைா்ைபேசியில் 
உ்ரை்யாறறி்ய பிரைான்ஸ் ஜைாதிேதி 
எம்மானுபவல் மமகபரைான் இந்தை 
ேரிந்து்ரை்்ய முன்்வத்திருந்தைார.  

வரும் வி்யாழககிழ்ம இடம் -
மேறைவுளள அமமரிக்க இரைாஜாங்கச் 

மச்யைாளர அன்டனி பிளிங்கன் 
மறறும் ரைஷ்ய மவளியுறைவு அ்மச் -
சர மசரம்கய் ைவமரைாவ இ்ட -
யிைாை சந்திப்பில் இந்தை மாநாடு 
ேறறி்ய விேரைங்கள பேசப்ேடும் 
என்று மமகபரைான் அலுவை்கம் 
குறிப்பிட்டுளளது.  

அமமரிக்காவின் ்கணிப்பின்ேடி 
உக்ரைன் எல்்ைககு அருகில் 
150,000ககும் அதி்கமாை ரைஷ்ய 
துருப்பு்கள குவிக்கப்ேட்டிருப்ே-
தைா்க கூறைப்ேடுகிறைது. 

இதைன்போது ரைஷ்யா மறறும் 
உக்ரைன் மநருக்கடி விவ்காரைத்தில், 
'இரைாஜதைந்திரை மு்றையிைாை தீர-
வுககு முககி்யத்துவம் அளிக்க' ரைஷ்ய 
ஜைாதிேதி விளாடிமிர புட்டின் சம் -
மதைம் மதைரிவித்துளளதைா்க, பிரைான்ஸ் 
மதைரிவித்துளளது. 

பமலும், வரும் நாட்்களில் 
உக்ரைன் – ரைஷ்யா இருநாட்டு 
மவளியுறைவு அ்மச்சர்களும் சந்-
திப்பு நடத்தை புட்டின் ஒப்புகம்காண்-
டதைா்கவும் மதைரிவிக்கப்ேட்டுளளது.

இந்தை உ்ரை்யாடல் குறித்து 
மமாஸ்ப்கா தைரைப்பு கூறு்்கயில், 
ேதைறறைத்்தை அதி்கரித்தைதைா்க, 
உக்ரைன் இரைாணுவம் மீது புட்டின் 
குறறைம்சாட்டி்யதைா்க மதைரிவித் -
துளளது.
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2 ஆண்டுகளுக்குப் பின்  
ஆஸி. எல்லை திறப்பு

அவுஸ்திபரைலி்யா இரைண்டு ஆண்-
டு்களில் முதைல் மு்றை்யா்க சரவபதைச 
எல்்ை்்ய திறைந்துளளது. இது 
மகிழ்ச்சி்யாை குடும்ே ஒன்றி்ைவு-
்கள மறறும் சுறறுைா ே்யைங்களுககு 
ஊக்கத்்தை ஏறேடுத்தியுளளது.   

ம்காபரைாைா மதைாறறு ்காரைைமா்க 
உைகின் ்கடு்ம்யாை ே்யைக ்கட்-
டுப்ோடு்களில் ஒன்றைா்க அவுஸ்திபரை-
லி்ய 2020 மாரச் மாதைம் எல்்ை்்ய 
மூடி்யது.   

அவுஸ்திபரைலி்யர்கள மறறும் 
பமலும் சிைருககு ்கடந்தை ஆண்டு பிற-
ேகுதியில் அவுஸ்திபரைலி்யா அனுமதி 
அளித்தைபோதும் மேரும்ோைாை 
மவளிநாட்டவர்கள மதைாடரந்து ்காத்-
திருக்க பவண்டி ஏறேட்டது.  

இந்நி்ையில் பநறறு திங்கட்கி-
ழ்ம நூறறுக்கைக்காபைார விமா-

ைங்களில் வந்தை நி்ையில் சிட்னி 
விமாைநி்ை்யத்தில் ்கண்ணீருடன் 
கூடி்ய ஒன்றி்ைவு்க்ள ்காைமு-
டிந்தைது. இதில் இரு மு்றை தைடுப்-
பூசி மேறறைவர்கள தைனி்மப்ேடுத்தை 
பவண்டி்ய பதை்வ இல்்ை என்றை-
போதும் தைடுப்பூசி மேறைாதை ே்யணி-
்கள 14 நாட்்கள மசாந்தை மசைவில் 
ம�ாட்டல் ஒன்றில் தைனி்மப்ேடுத்-
திகம்காளள பவண்டும்.     

அவுராத் பேரணி: ோக். மத  
விவகார அ்மச்சர் கடிதம்

சரவபதைச மேண்்கள திைத்தின் 
வருடாந்தை அவுரைாத் பேரைணியில் 
இஸ்ைாமி்ய எதிரப்பு ப்காசங்க்ள 
அனுமதிக்கக கூடாது என்று மதை 
விவ்காரைங்கள மறறும் மதைங்களுககு 
இ்டயிைாை நல்லிைக்க அ்மச்-
சர நூருல் �க ்கத்ரி, ோகிஸ்தைான் 
அரை்ச வலியுத்தியுளளார.   

மதைச் சுதைந்திரைம் ேறறி்ய மநருக -
்கடி்கள மதைாடரபில் அவதைாைம் 
மசலுத்தி சரவபதைச மேண்்கள 
திைமாை மாரச் 8 ஆம் தி்கதி்்ய 
‘சரவபதைச ஹிஜாப் திைமா்க’ அ்ட -
்யாளப்ேடுத்தும்ேடி இம்ரைான் ்கான் 
அரை்ச அவர ப்கட்டுகம்காண்டுள -
ளார.   

“அவர்களின் சுவமரைாட்டி்கள, 
ேதைா்்க்கள, ப்காசங்கள உளளூர 
சமூ்கம், அரைசி்யல் மறறும் மதை விதி -
மு்றை்களுடன் மோருந்தைாதைதைா்க, 
முஸ்லிம்்கள மு்கம்ம்காடுககும் பிரைச் -
சி்ை்க்ள அவர்கள முறறைா்க புறைக -
்கணிககின்றைைர” என்று இம்ரைான் 
்கான் அரைசுககு எழுதியுளள ்கடிதைத் -
தில் அவர குறிப்பிட்டுளளார.     

புட்டினுடனான ்சந்திப்பு: ்ேடன் 
ககாள்க அளவில இணக்கம்

்ைஜீரிய வான் தாக்குதலில  
்ைகரில ஏழு சிறுவர்கள ேலி
்நஜீரி்ய இரைாணுவம் ம்காள்ளக-

்காரைர்க்ள இைககு ்வத்து மதைறகு 
்ந்கரில் வழி தைவறி நடத்தி்ய வான் 
தைாககுதைலில் ஏழு சிறுவர்கள ம்கால்-
ைப்ேட்டு பமலும் ஐவர ்கா்யம்டந்-
துளளைர.   

“எல்்ையில் ்நஜீரி்யர்களின் 
தைாககுதைல்்களில் ஒரு தைவறு இடம்-
மேறறுளளது. இதைைால் எமது 
நிைப்ேகுதியின் நசன்பட கிரைாமம் 
ோதிக்கப்ேட்டுளளது” என்று ்நஜீரி-
்யாவுககு மநருக்கமாை மரைாடி பிரைாந்-
தி்ய ஆளுநர ்சபு அபூேக்கர மதைரி-
வித்துளளார.  

இந்தை சம்ேவம் குறித்து விசாரை்ை 
ஆரைம்பிக்கப்ேட்டிருப்ேதைா்க ்நஜீரி்ய 
அதி்காரி்கள குறிப்பிட்டுளளைர.   

ே ா தி க ்க ப் ே ட் ட வ ர ்க ளின் 
மேறபறைார நி்கழ்ச்சி ஒன்றில் ேங-
ப்கறறிருந்தை பநரைம் அந்தை சிறுவர்கள 

வி்ள்யாடிக ம்காண்டிருந்தைபோபதை 
அவர்கள தைாக்கப்ேட்டிருககிறைார்கள 
என்று அபூேக்கர மதைரிவித்துளளார.   

பிரைாந்தி்யத்தில் இடம்மேறும் 
ம்கா்ை மறறும் ்கடத்தைல் சம்ே-
வங்களுடன் மதைாடரபுேட்ட ம்காள-
்ளக்காரைர்கள எை அ்ழக்கப்ேடும் 
ஆயுதைக கும்ேல்்களுககு எதிரைா்க 
்ந்கர மறறும் ்நஜீரி்யா இரு நாடு்க-
ளும் கூட்டு இரைாணுவ நடவடிக்்க-
்க்ள பமறம்காண்டு வருகின்றை்ம 
குறிப்பிடத்தைக்கது. 

கராஹிங்கிய ேடுககா்லை  
வி்சார்ணகள ஆரம்ேம்

சரவபதைச நீதிமன்றைத்-
தில் மி்யன்மார மீது 
மதைாடுக்கப்ேட்டுளள 
வழககின் விசாரை்ை 
பநறறு மீண்டும் ஆரைம்-
ேமாைது.  

ம ரை ா ஹி ங கி ்ய 
முஸ்லிம் சமூ்கத்-
துககு எதிரைா்க, மி்யன்மார இரைாணு -
வம் ேடும்கா்ை நடத்தி்யதைா என்ே-
்தைத் தீரமானிக்க, தைைககு அதி்காரைம் 

உளளதைா என்ே்தை 
முடிமவடுக்க சர-
வபதைச நீதிமன்றைம் 
விசாரை்ை நடத்தும்.  

மி்யன்மார இரைாணு-
வமும் நாடு ்கடத்தைப்-
ேட்ட தை்ைவர்களும் 
அந்தை விசாரை்ையில் 

்கைந்தும்காளவதைறகுத் தைங்களுககு 
வாய்ப்பு கி்டககும் எை எதிரோரக-
கின்றைைர.    

அகமரிக்க நிதிக்கு எதிராக  
பைோளத்தில ஆர்ப்ோட்டம்

அமமரிக்காவின் 500 மில்லி்யன் 
மடாைர நிதி உதைவிககு எதிரப்புத் மதைரி-
வித்து பநோளத்தில் நூறறுக்கைக்கா-
பைார நடத்தி்ய ஆரப்ோட்டத்தின் 
மீது மோலிஸார ்கண்ணீர பு்்கப்பிரை-
ப்யா்கம் பமறம்காண்டபதைாடு இறைப்-
ேர குண்டு்க்ள ே்யன்ேடுத்திைர.   

பநோளம் 2017 இல் அமமரிக்கா-
வுடன் உட்்கட்ட்மப்பு நிதி மதைாடர-
ோை ஒப்ேந்தைத்தில் ்்கச்சாத்திட்-
டபதைாடு இது இரு நாடு்களுககும் 
இ்டப்ய சரச்்ச்்ய ஏறேடுத்தியுள-
ளது. தை்ைந்கர ்காத்மண்டுவில் ோரைா-
ளுமன்றைத்திறகு மவளிப்ய ்கடந்தை 
ஞாயிறறுககிழ்ம இடம்மேறறை 
ஆரப்ோட்டங்களில் ேைர ்கா்யம-
்டந்துளளைர. இந்தை நிதி பநோளத்-
தின் இ்றை்யாண்்ம்்ய ோதிப்ே-
தைா்க இதைறகு எதிரப்புத் மதைரிவிப்போர 
குறிப்பிட்டுளளைர.   

ஆரப்ோட்டக்காரைர்க்ள ்க்ைக்க 
மோலிஸார தைண்ணீர பீச்சி அடித்தை-
பதைாடு ஆரப்ோட்டக்காரைர்கள மீது ்கற-
்களாலும் வீசி எறிந்தைைர.   

இந்தை ஒப்ேந்தைத்திறகு ஒப்புதைல் 
அளிக்க ோரைாளுமன்றைத்திறகு மேப்-
ரைவரி 28 ஆம் தி்கதி வ்ரை அவ்கா-
சம் இருககும் நி்ையில், ஆளும் 
கூட்டணி உட்ேட அரைசி்யல் ்கட்சி்களி-
்டப்ய இந்தை ஒப்ேந்தைம் ேறறி பிளவு 
நீடிப்ேது இது தைாமதிப்ேதைறகு ்காரைை-
மாகியுளளது. 

எம்.எஸ். பாஹிம் E--−mail: businesstkn@gmail.com உை்களாவி்ய புத்தைாக்க ஸ்மாரட்போன் 
உறேத்தி்யாளரும், நம்ேர வன் ஸ்மாரட் -
போன் வரத்தை்க நாமமுமாை Huawei, அதைன் 
புத்தைம் புதி்ய Nova 8i ்்க்யடக்கத் மதைா்ை -
பேசியுடன் பமலும் ேை புத்தைாக்க  சாதைைங -
்க்ள அறிமு்கப்ேடுத்தியுளளது.

இது மதைாடரபில் Huawei யின் இைங -
்்கக்காை மு்கா்ம்யாளர Chris Cai, 
்கருத்துத் மதைரிவிக்்கயில், “இந்தை ஸ் -
மாரட்போ்ை இைங்்கச் சந்்தையில் 
அறிமு்கப்ேடுத்துவதில் மகிழ்ச்சி்ய்ட -
கிபறைாம். புத்திசாலித்தைைம், இ்ை்யறறை 
மின்்கை ஆயுள, ேைம் வாய்ந்தை ம்கமரைா 
மச்யல்திறைன் ஆகி்ய உ்யரி்ய அம்சங்களு -
டன், நி்றைவாை வாழ்க்்க்்ய அனுே -
விக்க இது அவர்களுககு உதைவும்." என்றைார.

Nova மதைாடரில்,  6.67 அஙகுை விளிம் -
ேறறை Huawei edgeless தி்ரை, 8GB RAM 
+ 128GB உளள்க நி்ைவ்கம், 64MP 
பிரைதைாை ம்கமரைா, 8MP அல்ட்ரைா-்வட்-ஆங -
கிள ம்கமரைா, 2MP மமகபரைா ம்கமரைா, 2MP 

depth ம்கமரைா ஆகி்ய AI குவாட் (நான்கு) 
ம்கமரைா அ்மப்ோைது, அ்ைத்து சிறைந்தை 
தைருைங்க்ளயும் மதைளிவா்கப் ேடம் 
பிடிக்க உதைவுகின்றைது.  

Huawei Nova 8i ஆைது noise-reducing 
algorithm ்கட்ட்மப்பு மூைம் எவபவ -
்ளயிலும் அழ்காை இரைவுக ்காட்சி்க்ளப் 
ேடம்பிடிக்க உதைவுகிறைது.

4,300mAh ோரி்ய மின்்கைமாைது, 
மின்்கை பசமிப்பு AI அல்்கரிதைம் மச்யறோ -
டுடன் மதைாடர்ே பேணி, ஒரு நாள முழு -
வதும் நீடித்தை மின்்கைத்்தை வழஙகுகிறைது.   
புதி்ய Huawei Nova 8i உடன், Huawei 
Watch GT 3 மறறும் Huawei MateBook D 
15 போன்றை புதி்ய தை்யாரிப்பு்களும் இதைனு -
டன் இ்ைந்தைவாறு அறிமு்கப்ேடுத்தைப் -
ேடுகிறைது.

Huawei Nova 8i ஆைது மவளளி 
(Moonlight Silver), நீைம் (Interstellar Blue), 
்கறுப்பு (Starry Black) ஆகி்ய மூன்று நிறைங்க-
ளில் வருகிறைது.

இலங்கையில் புதிய சாதனஙகை்ை 
அறிமுகைப்படுத்தியுளை Huawei

 இைங்்கயின் கீரத்திமிக்க 
சந்்தைப்ேடுத்தைல் நிறுவைம்  
நடத்தி்ய மி்கச் சிறைந்தை மச்யற -
ோடு்களுக்காை Excellence 
Awards  விருது வழஙகும் 
விழாவில் மசலிஙப்கா ்ைஃப் 
நிறுவைத்துககு மி்கச் சிறைந்தை 
பச்வ வழஙகுைர விருது 
வழங்கப்ேட்டுளளது.  ச்கை 
பிரிவு்களுககுமாை மி்கச் 

சிறைந்தை பச்வ விருது என்றை 
உச்சத்்தை மசலிஙப்கா ்ைஃப் 
மதைாட்டுளளது. அத்பதைாடு 
ப்காைா்கைமாை இந்நி்கழ் -
வில் வழங்கப்ேட்ட மி்கச் 
சிறைந்தை ஐந்து விருது்களில் ஒன் -
்றையும் அது மவன்றுளளது.
இைங்்கயின் ஆயுள ்காப்புறு -
தித் தை்ைவர எட்டு விபேட 
விருது்கள பிரிவில் இரைண்டு 

தைங்கம் விருது்க்ளயும் மவன் -
றுளளது. ‘மி்கச்சிறைந்தை புதி்ய 
வி்யாோரை குறியீட்டு நாமம்’ 
என்றை விரு்தை தைைது ஓய்வூ -
தி்ய பசமிப்புத் திட்டத்துக்கா்க 
மசலிஙப்கா ்ைஃப் மவன்றுள -
ளது. 

வருடத்தின் மி்கச் சிறைந்தை கூட் -
டாண்்ம சமூ்கப் மோறுப்பு 
வி்யாோரை குறியீட்டு நாமம் 

பிரிவில் மவளளி விரு்தையும், 
மவன்றுளளதைன் மூைம் 2021ன் 
மதிப்பு மிக்க மூன்று விருது்கள 
மவல்ைப்ேட்டுளளை. 

மி்கச் சிறைந்தை கூட்டாண்்ம 
சமூ்கப் மோறுப்பு வரத் -
தை்க முத்தி்ரை விரு்தை 
மசலிஙப்கா ்ைஃப் 
மதைாடரந்து இரைண்டாவது 
ஆண்டா்க மவன்றுளளது.

குருநவாகல் நக்ரைவானது, புதிய 
ப�வாழில் நுடெம், வவாடமக வீடுக-
ளில் வவாழும்ைக்களினநடவடிக்மகக-
ளில் ஏறெடடுள்ள புதிய ைவாற்றஙகள 
ைறறும் கூடு�ல் வெதி எனென தீவி்ர 
வ்ளர்ச்சி கண்டு வருகின்றன. இது, 
மீரிகை மு�ல் குருநவாகல் வம்ரயவான 
ைத்திய அதிவவக பநடுஞெவாமை-
யின இ்ரண்டவாம் கடடப பூர்த்தியுடன,-
வைலும் வலுவமடந்துள்ளது. இ�ன 
மூைம் இபெகுதிக்கு பெருை்ளவு 
வெவாக்குவ்ரத்து வெதிகளும் கிமடத்து-
வருகின்றன.

அதிவவக பநடுஞெவாமைகளுக்கு அருகவா-
மையில் இயறமகயவாகவவ அமைந்திருக்கும் 
பெவாத்துக்கள,மிகத் துரி�ைவான விமைஉயர்மவ 
உணர்கின்றன. அந்�வமகயில், குருநவாகலில் 
ரியல்எஸவடட பெவாத்துக்களில் மு�லீடு பெய்வது 
மு�ல்ெடியவாகக் கவாணபெடுகின்றது.

குருநவாகல் நகர்அமடந்துவரும் வ்ளர்ச்சிமய 
CBH Lands நிறுவனம் நனகு அமடயவா்ளம் கண்-

டுள்ளது. எனவவ, அது�றவெவாது 
பெருை்ளவு மு�லீடுகம்ள வைற-
பகவாண்டு வருகி்றது. அதிகரித்து 
வரும் வகளவிகளுக்கும், விமைக-
ளுக்கும் ஏற்றவமகயில் மு�லீட-
டவா்ளர்களுக்கு வழிவகுக்க CBH 
Lands நிறுவனம் உடகடடமைபபு 
அபிவிருத்தி வெதிகம்ள இஙகு-
முனகூடடிவய ஆ்ரம்பித்துள்ளது. 
CBH Lands நிறுவனத்தின�மை-
வர்யடடிை விவேைவானன, ரியல்-
எஸவடட பெவாத்துக்களில் மு�லீடு 

பெய்வ�ன மூைம் கிமடக்கும் இைவாெம் ைறறும் 
அனுகூைஙகள ெறறி வி்ளக்கிக் கூறினவார்.

 �றவெவாது நிைவிவரும் கும்றந்� வடடிவீ�ங-
களகவா்ரணைவாக, வஙகிகளில் மவக்கபெடடுள்ள 
ெணத்திறகு ெவா�கைவான இைவாெஙகவ்ள கிமடத்து 
வருகின்றன.  ரியல் எஸவடட பெவாத்துக்களில் 
ெரியவாக மு�லீடு பெய்வ�வால் அதிகூடிய பெறு-
வெறுகம்ளப பெறறுக் பகவாள்ளைவாம்.    எனறு 
கூறினவார்.

ப�வாடர்ச்சியவான 3ஆவது வருடைவாக-
வும் புகழபெற்ற LMD ெஞசிமகயின 
நுகர்வவவார் கருத்துக் கணிபபின பி்ரகவா-
்ரம் �்ரபெடுத்�பெடடுள்ளது.

அனபுடன அ்ரவமணக்கும் வஙகி, 
பெைவான வஙகி, ப�வாடர்ச்சியவானமூன -
்றவாவது வருடைவாகவும் இைஙமக-
யின வஙகியியல் ைறறும் நிதியியல் 
தும்றயில் சி்றந்� வவாடிக்மகயவா்ளர் 
வெமவச் சி்றபபு எனெதில் மு�ைவாம் ஸ -
�வானத்ம� உறுதிபெய்துள்ளது.

ஆ்ரம்ெம் மு�ல், பெைவானவஙகி �னது 
வியவாெவா்ர ைவாதிரியில் முக்கிய ைறறும் மிகவும் 
பெறுைதி வவாய்ந்� அஙகைவாக வவாடிக்மகயவா்ளர்-
கம்ளக் கருதுகின்றது. கூடடவாண்மை நிறுவனம் 
எனும் வமகயில் கடந்� இ்ரண்டு வருடகவாைபெ -
குதியில் பகவாவிட-19 ப�வாறறுப ெ்ரவல்கவா்ரண -
ைவாக, மிகவும் ெவவால்கள நிம்றந்� கவாைபெகு -
திக்கு முகஙபகவாடுத்திருந்� வெவாதிலும், வெமவ 
வைம்ெடுத்�ல்கள ைறறும் பைருவகற்றஙகளினூ-
டவாக வவாடிக்மகயவா்ளர்களுக்கு பெௌகரியைவான 
ைறறும் ெவாதுகவாபெவான வெமவகம்ள வழஙகுவ -
தில் �னமனமுழுமையவாக அர்பெணித்துள்ளது. 

வவாடிக்மகயவா்ளர்கள மீது பெைவான -
வஙகி பகவாண்டுள்ள அர்பெணிபபுக்கு 
வைலும் எடுத்துக்கவாடடவாக இந்� பகௌ்ர -
விபபுஅமைந்துள்ளது.

பெைவானவஙகியினெணிபெவா்ளரும் -
பி்ர�ை நிம்றவவறறு அதிகவாரியுைவா-
னகபிைஆரிய்ரடனகருத்துத்ப�ரிவிக் -
மகயில், “ப�வாடர்ச்சியவாக மூனறு 
வருடஙக்ளவாக இைஙமகயில் கவாணபெ-
டும் சி்றந்� வவாடிக்மகயவா்ளர் வெமவச் 

சி்றபபுக்கவான மு�ல்�்ர வஙகி எனும் ஸ�வா -
னத்ம�ப பெறறுக்பகவாண்டுள்ளமை எைக்கு 
மிகவும் பெருமையளிக்கின்றது.  வெமவைடடங -
களில் சி்றபமெ உறுதி பெய்வது எனெது மிகவும் 
ெவவால்கள நிம்றந்� கவாரியைவாகும். எவவவா்றவா-
யினும், வவாடிக்மகயவா்ளர்கம்ள மையபெடுத்தி 
வியவாெவா்ரச் பெயறெவாடுகம்ள பெைவானவஙகி 
முனபனடுத்திருந்�துடன, எைது வமையமைப-
மெச் வெர்ந்� ஊழியர்களும் �ைது வழமையவான 
பெயறெவாடுகளுக்கு அபெவால்பெனறு, எைது 
ெகை வவாடிக்மகயவா்ளர்களினதும் வ�மவகம்ள 
நிவர்த்தி பெய்வதில் கவனம் பெலுத்தியிருந்�-
னர் ” என்றவார்.

வாடிக்கையாைர் சச்வச் சிறபபில் தனது முதல் 
ஸதானத்்த சசலான் வஙகி மீை உறுதிசசயதது

குருநாகலில் ரியல் எஸ்டேட் முதலீட்டிறகான புதிய 
வழிமுறைகறைத் திைந்துறவக்கும் CBH Lands

மிகைச் சிறநத சச்வ வழஙகும் வியா்பார
குறியீடாகை சசலிஙசகைா ்லஃப சதரிவு



மூத்த ஊடகவியலாளர் 
கமல் லியனாராச்சி  
காலமானார்! 

மூத்த ஊடகவிய-
லாளர்  கமல் லிய-
னாராச்சி நேற்று 
முன்தினம் மாலல 
காலமானார். இவர் 
இலஙலகயின் பத-
திரிலக முலைப்-
பாட்டு ஆலைக்-
குழுவின் பிரதித  ்தலலவராகப் 
பணியாற்றியுளளார். இவர் இ்தற்கு 
முன்னர் லக்பிம ோளி்தழில் உட்பட  
பல பததிரிலககளில் பணியாற்றிய 
சிநரஷட ஊடகவியலாளர் என்பதும்  
குறிப்பிடத்தக்கது. 

06 06

06

06

06 06

தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk
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இன்னறைய சு்பதினமப�வாழுனக 
நேரம

 நைஷம  - பவறறி

ரிஷ்பம  - - ்பவாரவாட்டு

மிதுனம - - �னம

கடகம - - ந்பவாட்டி

சிமைம - - நகவா்பம

கன்னி - - சுகம

துலவாம  - ேன்னை

விருச்சிகம - - நினறைவு

�னுசு  - ைறைதி

ைகரம - - ப்பவாறுனை

கும்பம - பெலவு

மீனம - - முயறசி

நயவாகம: சித�-ைரண நயவாகம

3

இரவாசி ்பலன்கள்

கலவாநிதி இரவாைச்ெந்திரகுருக்கள்
(்பவாபு ெரைவா)

கனடியன் ட�ொலர்
வவாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல153.64 159.49

யூர�ொ
வவாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல223.85 232.67

ஐப்ொன் டயன்
வவாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல1.7190 1.7840

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வவாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல146.13 150.84

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வவாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல265.27 273.66

சுவிஸ பி�ொஙக்
வவாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல215.03 222.69

அடெரிக்க ட�ொலர்
வவாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வவாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல141.83 147.84

குறித�
வினல

குறித�
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 533.10

குவைத் டினொர் 664.02

ஓெொன் ரியொல் 522.07

கட�ொர் ரியொல் 55.20

சவூதி ரியொல் 53.51

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 54.72

நாணய
மாற்று

18மு�ல் 24 வனர

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

பாதுகாப்புச் சடடஙகள் த்தாடர்பில்

அமமச்சர் அலி சப்ரி - சண்முகததுடன் பபச்சு  

இராஜினாமா தசயய திடடம் ? 

 பாரம்பரியம்  நிகழ்ச்சி  த்தாடரில்  ஓர்  திருப்பு முமன

  ்தவிர்்கக முடியாது என்கிறார் உ்தய கம்மன்பில 

இலஙலகயின் ந்தசிய பாதுகாப்பு 
த்தாடர்பான சட்டஙகலள ்தயாரிப்-
பதில் சிஙகப்பூரின் நிபுைததுவதல்த  
அரசாஙகம் ோடியுளளது.

்தற்நபாதுளள பயஙகரவா்தத 
்தலடச் சட்டதல்த நீக்குவ்தற்கான 
உளளூர் மற்றும் சர்வந்தச அழுத்தத-

திற்கு மததியில் இந்த ேடவடிக்லக 
எடுக்கப்பட்டுளளது.

சிஙகப்பூர் உளதுலை அலமச்-
சர் நக.சண்முகததின் அலைப்பின் 
நபரில், சிஙகப்பூருக்கு ஐநது ோள 
உததிநயாகப்பூர்வ விஜயம் நமற்-
தகாண்டிருந்த  நீதியலமச்சர் அலி 
சப்ரி,  நமற்படி விடயம் த்தாடர்பில் 
உளதுலை அலமச்சருடன் கலநது-
லரயாடிய்தாக  நீதியலமச்சு தவளி-
யிட்ட அறிக்லகயில் த்தரிவிக்கப் -
பட்டுளளது. இலஙலகயின் சட்டச் 
சூைலலப் பற்றிய புரி்தலலப் தபற்-
றுக்தகாளள சிஙகப்பூரிலி-
ருநது அதிகாரிகள

பிரதமர் தலைலமயில்  

இலஙலகயின் ந்தசிய அபிவிருததிக்காக 
ந்தசிய அறிவியல் அைக்கட்டலளலய(NSF) 
அடிப்பலடயாகக் தகாண்ட தவளிோட்டி-
லுளள இலஙலக த்தாழில் நிபுைர்களின் 
வலலயலமப்பு பிர்தமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ -
வின் ்தலலலமயில் நேற்று (21) முற்பகல் 
பண்டாரோயக்க ஞாபகார்த்த சர்வந்தச 
மாோட்டு மண்டபததில் அறிமுகப்படுத-
்தப்பட்டது.  

அறிவியல் த்தாழில்நுட்பம் மற்றும் 
புத்தாக்கத துலையின் சர்வந்தச ஒதது-
லைப்லப ந்தசிய வளர்ச்சிக்கு பஙகளிக் -

கச் தசய்யும் வலகயில் ந்தசிய அறிவியல் 
அைக்கட்டலளயினால் இது அறிமுகப்ப-
டுத்தப்பட்டுளளது.  உலகம் முழுவதும் 
உளள 950க்கும் நமற்பட்ட இலஙலகயர் -
கள ்தற்நபாது இந்த வலலயலமப்புடன் 
இலைநதுளளனர்.  

ோட்டின் அபிவிருததிக்கு பஙகளிக்க ஆர்-
வமுளள கல்வி, ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவி -
ருததி நிறுவனஙகள மற்றும் லகதத்தாழில் 
துலையில் உயர் ப்தவிகலள வகிக்கும் 
தவளிோட்டிலுளள இலஙலகயின் 
புகழதபற்ை விஞஞானிகள

சிங்கப்பூரின்  நிபுணத்துவத்லத
பபறுவதற்கு இைஙல்க நாடல் வெளிநாட்டிலுள்ள இலங்கை வ�ாழில்

நிபுணரகைளின் ெ்லய்ைப்பு உ�யம்

ததர்தல் சடட திருத்தம் குறித்து  
விதசட குழு இவவாரம் ஆராய்வு  

அலமச்சுசார் ஆநலாசலைக்கு -
ழுக்கள உளளிட்ட பல பாராளுமன்-
ைக் குழுக்கள இவவாரம் கூடவுள-
ளன.  

அ்தற்கலமய, ந்தர்்தல் சட்டஙகள 
மற்றும் ந்தர்்தல் முலைலம த்தாடர்-
பாகப் தபாருத்தமான சீர்திருத்தங -
கலள அலடயாளங காண்ப்தற்கும் 
ந்தலவயான திருத்தஙகலளப் பரிந -
துலரப்ப்தற்குமான பாராளுமன்ை 
விநசட குழு 24 ஆம் திகதி கூடவுள-
ளது.   

நமலும், இன்று (22) வலுசக்தி 
அலமச்சுசார் ஆநலாசலனக்குழு, 
விவசாய அலமச்சுசார் ஆநலாச-

லனக்குழு, வனசீவராசிகள மற்றும் 
வனப்பாதுகாப்பு அலமச்சுசார் 
ஆநலாசலனக்குழு என்பன கூடவுள -
ளன. ோலள (23) த்தாழில் அலமச்-
சுசார் ஆநலாசலனக்குழு மற்றும் 
காணி அலமச்சுசார் ஆநலாசலனக்-
குழு என்பன கூடவுளளன.  

இந்தநவலள, தபண் பாராளு -
மன்ை உறுப்பினர்கள ஒன்றியததின் 
கூட்டமும் இன்று (22) ேலடதபை-
வுளளது.  

பாராளுமன்ைம் இன்று மு்தல் 25 
ஆம் திகதி வலர கூட உளளது. (பா)  

ப்பவாதுைக்கள் ்பவாதுகவாபபு அனைச்ெர ெரத வீரநெகரவுக்கும துருக்கிய தூதுவர  பரகி்பவா 
படபைட் பெபகரசிநயவாகுலுவுக்கும இனடயிலவான ெந்திபபு அனைச்சில் ேனடப்பறறை 
ந்பவாது.

இராஜாங்க அலமசசர் ைன்சா
சலபயில் விதசட அறிவிப்பு

்தனது அலமச்சுப் 
ப்தவியில் இருநது 
ஒதுஙகியுளள இரா-
ஜாஙக அலமச்சர் நிமல் 
லான்சா,  இன்று அல்லது 
ோலள பாராளுமன்ைத -
தில் அறிக்லகதயான்லை 
தவளியிட உளள்தாக 
அறிய வருகிைது. 
அலமச்சுப் ப்தவியிலி-
ருநது விலகுவ்தற்கான 
காரைஙகலளயும் எதிர்கால ேடவ-
டிக்லககலளயும் அவர் முன்லவப் -
பார் எனத த்தரிய வருகிைது.  

இராஜாஙக அலமச்-
சர் நிமல் லான்சாவும் 
அலமச்சுப் ப்தவிலய 
விட்டு விலகுவ்தற்கான 
காரைஙகலள த்தரி-
விதது ஜனாதிபதிக்கு 
கடி்தம் அனுப்புவ்தற்-
கான ேடவடிக்லகயில் 
ஈடுபட்டுளள்தாக ்தகவல்-
கள த்தரிவிக்கின்ைன.  

த ே டு ஞ ச ா ல ல 
ராஜாஙக அலமச்சராக தசயற்படும் 
லன்சாவுக்கும் மற்தைாரு 
ராஜாஙக அலமச்சரான

கமலஞர் தமாழிவாணன்
தெறியாள்மகயில் 
"காதணாளியில் கடி ப�ா்கஸ்"

இலஙலகயில் ஜன -
ரஞசக எழுத்தாளர் 
கலாபூஷைம் கலலஞர் 
தமாழிவாைனின்  தேறி-
யாளலகயில் புதிய 
முயற்சியாக "காதைா-
ளியில் கடி நஜாக்ஸ்" 
என்னும் இறுவட்டு 
(DVD)  தவளியீட்டு 
விைா எதிர்வரும் மார்ச் 
மா்தம் 06ம் திகதி தகாட்-
டாஞநசலன வீதி ஐஙக-
ரன் மண்டபததில் ேலட-
தபைவுளளது. 

ைருததுவ கழிவுகள் அடங்கிய இறுதி  

இஙகிலாநதில் இருநது இைக்கு-
மதி தசய்யப்பட்ட கழிவு தகாளக -
லன்களின் கலடசி 45 தகாளகலன் 
த்தாகுதி நேற்று (21) மீள ஏற்றுமதி 
தசய்யப்பட்டது.  

இலஙலக சுஙகததின் நமற்பார் -
லவயில் 45 தகாளகலன்கள மீள ஏற் -
றுமதி தசய்யப்பட்டன.  

2017 மற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டுக-
ளில் இலஙலகக்கு அனுப்பப்பட்ட 
தகாளகலன்கள த்தாடர்பில் விசார -
லைகள ஆரம்பிக்கப்பட்டுளள்தாக  

சுஙகப் பணிப்பாளர் ோயகம் ஓய்வு-
தபற் நமஜர் தஜனரல் விஜி்த ரவிப்பி-
ரிய த்தரிவிததுளளார்.  

இந்த தகாளகலன்கள அலனத-
ல்தயும் மீள ஏற்றுமதி தசய்வ்தற்கு 
மததிய சுற்ைாடல் அதிகார சலப 
மற்றும் சுற்ைாடல் அலமச்சு உட்பட 
பல ்தரப்பினரும் உ்தவிய்தாக அவர் 
கூறினார்.   இஙகிலாநதில் இருநது 
இலஙலகக்கு மருததுவ கழிவுகள 
தகாண்டுவரப்பட்ட 242 
தகாளகலன்களில்

பாரம்பரியம் நி்கழ்சசியில் 
சுஜாதா அத்தநாயக்க

இது  வலர  முஸ்லிம்  
நசலவக்கு  வளம்  
நசர்தந்தார்  வரிலசயில்  
முஸ்லிம்  கலலஞர்கலள  
மட்டுநம  தசவவி  கண் -
டுவந்த  "பாரம்பரியம்"  
நிகழச்சியில், முஸ்லிம்  
அல்லாந்தார்  முஸ்லிம்  
நிகழச்சிகளுக்கு வைங -
கிய  பஙகளிப்புகலளயும் நேயர் -
கநளாடு  பகிர்நது  தகாளளும்  
நோக்கில் எதிர்வரும்  மார்ச் 1 

ஆம்  திகதி (01.03.2022)  
தசவவாய்  இரவு 8.15 
மணியளவில் இலஙலக 
ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபன  
முஸ்லிம்  நசலவயில், 
ஒலிபரப்பாகும் "பாரம்பரி -
யம்" நிகழச்சியில், சிஙகள  
திலர உலகின்  பிரபல 
பின்னணிப் பாடகியும் 

முஸ்லிம்  நசலவக்காக பல இஸ் -
லாமிய  கீ்தஙகள  பாடிய -
வருமான,

தின்ககுரல்
உ்தவி ஆசிரியரின்   
்தநம்த காலமானார்  

தி ன க் கு ர ல் 
உ்தவி ஆசிரி-
யர் எம்.எச்.
எப். ஹுஸ்னா-
வின் ்தநல்த-
யார் தஷய்குல் 
இ ஹ ் ான் 
எ ம் . இ ் ட் .
எம். ஹுல்ன் 

தமௌலவி காலமானார். இஹ்ா-
னிய்யா அரபுக் கல்லூரியின் மிக 
நீண்ட கால அதிபராக கடலமயாற்-
றிய அன்னார், இரு ஆண் பிளலளகள 
மற்றும் ோன்கு தபண் பிளலளகளின் 
்தநல்த ஆவார். இவர் ஊடகவியலா-
ளர் தஜம்ஸித அஸீஸின் மாமனார் 
என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. திஹாரி-
யில் லவக்கப்பட்டிருந்த அன்னாரின் 
ஜனா்ா நேற்று (21) மாலல ேல்ல-
டக்கம் தசய்யப்பட்டது.  

புனி்த மிஃராஜ் தின நிகழ்வு
புனி்த மிிஃராஜ் தின நிகழவுகள  எதிர்வரும் (28) திஙகட்கி-

ைலம இரவு தவளளவதல்த ஜும்ஆப் பளளிவாசலில் இடம் -
தபைவுளளது. முஸ்லிம் சமய பண்பாட்டலுவல்கள திலைக்-
களம் தகாழும்பு தவளளவதல்த ஜும்ஆப் பளளிவாசலுடன் 
இலைநது இநநிகழலவ  ஏற்பாடு தசய்துளளது.

முஸ்லிம் சமய பண்பாட்டலுவல்கள திலைக்களததின் 
பணிப்பாளர் இப்ராஹீம் அன்சார் ்தலலலமயில் ேலடதபை-
வுளள நமற்படி நிகழவில் நீதி அலமச்சரும்  ஜனாதிபதி சட்-
டத்தரணியுமான   அலி சப்ரி பிர்தம அதிதியாகவும்   ஊவா 
மாகாை ஆளுேர்  ஏ. நஜ. எம். மு்ம்மில்,  பாராளுமன்ை 
உறுப்பினர்களான மர்ஜான் பளீல்,  கா்தர் மஸ்்தான் ஆகிநயார் 
தகௌரவ அதிதியாகவும் கலநது சிைப்பிப்பர்.  

இநநிகழவில்,  அரச உயர் அதிகாரிகள, வர்த்தகப் பிரமு -
கர்கள மற்றும் உலமாக்கள, ஜமாஅத்தார்கள எனப்பலரும் 
கலநது சிைப்பிக்கவுளள்தாக ஏற்பாட்டாளர்கள சார்பில் அஷ-
தஷய்க் முப்தி முர்ஸி த்தரிவித்தார்.

தகாமலயில் முடிந்த   
வாயத்தர்்ககம்  

இரதமலாலன பகுதியில் கூரிய 
ஆயு்தத்தால் ்தாக்கி ஒருவர் தகாலல 
தசய்யப்பட்டுளளார். இருவரி-
லடநய ஏற்பட்ட ்தகராறு வலுப்-
தபற்ைலமயால் இந்த தகாலல 
இடம்தபற்றுளள்தாக தபாலி்ார் 
கூறினர்.  

தமாைட்டுலவ பகுதிலய நசர்ந்த 
43 வய்தான ஒருவநர இவவாறு 
தகாலல தசய்யப்பட்டுளளார். 
தகாலலயுடன் த்தாடர்புலடய ேபர் 
அலடயாளம் காைப்பட்-
டுளள நபாதிலும், 

மடடு., தகாழும்பு 
ரயிலில் பமாதி 
தபண் ஒருவர் பலி

மட்டக்களப்பிலிருநது தகாழும்பு 
நோக்கிச் தசன்று தகாண்டிருந்த 
ரயிலினால் சநதிதவளி பகுதியில் 
லவதது தபண் ஒருவர் நமாதி 
உயிரிைநதுளள்தாக சநதிதவளி 
தபாலி்ார் த்தரிவித்தனர்.

உயிரிைந்த தபண் த்தாடர்பான 
விபரஙகள இதுவலர கிலடக்கப்தப -
ைவில்லல என்றும் குறித்த தபண் 
40 வயது மதிக்கத்தக்கவர் என்றும் 
தபாலி்ார் நமலும் த்தரிவித்த -
னர். சடலம் வாலைச்நசலன ஆ்தார 
லவததியசாலலயில் லவக்கப்பட்-
டுளளதுடன் தபாலி்ார் விசாரலன-
கலள முன்தனடுதது வருகின்ைனர்.

வரிசசலுல்க வழங்காவிடின் 
எரிபபாருள் விலை அதி்கரிப்பு 

நிதியலமச்சினால் எரிதபாருளுக்கு 
வரிச்சலுலக வைஙகப்படாவிட்டால் 
மீண்டும் எரிதபாருள விலலயிலன அதி-
கரிக்க நவண்டிய ந்தலவநயற்படும் என 
வலுசக்தி அலமச்சர் உ்தய கம்மன்பில 
த்தரிவிததுளளார்.

ஹஙதவல்ல பகுதியில் நேற்று முன்தி-
னம் (20) இடம்தபற்ை நிகழதவான்றின் 
பின்னர் ஊடகஙகளுக்கு கருதது த்தரிவித்த 
அவர், அநநிய தசலாவணி பிரச்சிலன-
யினால் ோடு பாரிய நிதி தேருக்கடிலய 
எதிர்தகாண்டுளள்தாக குறிப்பிட்டார். 
குறிப்பாக எரிதபாருள தகாளவனவின் 

நபாது, அரசாஙகததினால் வரிச்சலுலக 
வைஙகப்பட நவண்டும். அதிக விலலக்கு 
தகாளவனவு தசய்து, குலைந்த விலலயி-
நலநய ோட்டில் எரிதபாருலள விநிநயா-
கிதது வருகின்நைாம்.

இ்தனால், மீண்டும் எரிதபாருள தகாள-
வனவுக்கான நிதி லகயிருப்பில் இல்லாது 
நபாகும். எனநவ, அரசாஙகம் வரிச்ச-
லுலக வைஙகாவிட்டால் எதிர்காலததில் 
ஒரு லீற்ைர் டீசல் 52 ரூபாவாலும், ஒரு 
லீற்ைர் தபற்நைால் 19 ரூபாவாலும் அதி-
கரிக்கக்கூடும் என வலுசக்தி அலமச்சர் 
உ்தய கம்மன்பில த்தரிவிததுளளார்.

45 தகாள்கலன்கள் பெற்று  
திருப்பி அனுப்பப்படடன  இரதைலவானனயில் ெம்பவம  

தகாழும்பு 
மாேகர மு்தல்வர்  
திருமதி நராசி 
நசனாோயக்க 
மற்றும் உ்தவி 
மாேகர மு்தல்-
வர்  எம்.ஐ.எம். 
இக்பால் ்தலலலம-
யிலான மாேகர 
சலப உறுப்பினர்-
கள அடஙகிய அணி-
யினர் ேல்தலண்ை 
விஜயம் ஒன்லை 
நமற்தகாண்டு 
யாழ. ேகரக்கு 
விஜயம் தசய்்த 
நபாது, அஙகு வர-
நவற்பு அளிக்கப்ப -
டுவல்த படததில் 
காைலாம்.
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இலங்கை விடயத்தில் ஐ.நா மனித 
உரி்மகைள் பேர்ையின் போறுப்பு

ஐக்கிய நாடுகைள் மனித உரி்மகைள் பேர்ை-
யின் 49 ைது கூடடத் பதாடர் எதிர்ைரும் 
28ஆம் திகைதி பெனீைாவில் ஆரம்ேமாகை 

உள்்ளது. இக்கூடடத் பதாடரில் இலங்கையிலிருந்து 
பைளிவிைகைார அ்மச்சர் பேராசிரியர் ஜீ.எல். பீரிஸ் 
த்ல்மயிலான குழுவினர் கைலந்து பகைாள்கின்்ற-
னர். இக்குழுவினர் எதிர்ைரும் 25 ஆம் திகைதி பெனீ-
ைாவுக்கு ேயணமாகை உள்்ளனர். 

  இம்மு்்ற பெனீைா மனித உரி்மப் பேர்ை 
அமர்வில் இலங்கைக்கு எதிராகை ேல குற்றச்சாட-
டுகைள் முன்்ைக்கைப்ேட இருப்ேதாகைத் தகைைல்கைள் 
பதரிவிக்கின்்றன. அதாைது இறுதிக்கைடட யுத்தத்-
தின் போது இடம்பேற்றதாகை கூ்றப்ேடுகின்்ற குற-
்றச்சாடடுக்கைளுக்கைான போறுப்புக்கூ்றல் மறறும் 
அண்மய மனித உரி்ம மீ்றல்கைள் பதாடர்பில் 
பதரிவிக்கைப்ேடும் குற்றச்சாடடுகைள் அஙகு முன்-
்ைக்கைப்ேட இருப்ேதாகைக் கூ்றப்ேடுகின்்றது. 

 இதன் அடிப்ே்டயில் ஐக்கிய நாடுகைள் மனித உரி-
்மகைள் ஆ்ணயா்ளர் அலுைலகைம் இலங்கைக்கு 
எதிரான குற்றச்சாடடுகை்்ள உள்்ளடக்கிய அறிக்்கை-
்யத் தயாரித்துள்்ளது. 17 ேக்கைஙகை்்ளக் பகைாணட 
இந்த அறிக்்கையின் நகைல் பிரதி ஐ.நா. ்ச்ேயின் 
பகைாழும்பு அலுைலகைத்தின் ஊடாகை பைளிவிைகைார 
அ்மசசுக்கு கைடந்த ைாரம் அனுப்பி ்ைக்கைப்ேட-
டது. 

 இந்த அறிக்்கை்ய ஆராயந்த இலங்கை பைளி-
விைகைார அ்மசசின் உயரதிகைாரிகைள், அர்சாஙகைத்-
தின் அைதானிப்புகை்்ளயும் வி்ளக்கைஙகை்்ளயும் 
பெனீைாவுக்கு அனுப்பி ்ைத்துள்்ளனர். எனினும் 
பெனீைா மனித உரி்மப் பேர்ையின் 49 ைது 
அமர்வு 28 ஆம் திகைதி ஆரம்ேமாகின்்ற போதிலும், 
இலங்கை குறித்த அறிக்்கை எதிர்ைரும் மார்ச 
மாதம் 3 ஆம் திகைதிபய விைாதிக்கைப்ேட உள்்ளது. 
அதறகு அன்்்றய தினபம ேதிலளிப்ேதறகு அ்மச -
்சர் பேராசிரியர் பீரிஸ் தீர்மானித்திருக்கின்்றார். 

 இபதபை்்ள, ஐ.நா. மனித உரி்மகைள் 
ஆ்ணயா்ளர் அலுைலகைத்தின் இலங்கை குறித்த 
வி்சார்ண அறிக்்கையில் முன்்ைக்கைப்ேடடுள்்ள 
08 குற்றச்சாடடுகை்்ளயும் நிராகைரிப்ேதாகைத் பதரி -
வித்துள்்ள ்சடடம் ஒழுஙகு அ்மச்சர் ்சரத் வீரப்சகைர, 
'இக்குற்றச்சாடடுகை்்ள தாம் ஐ.நா. மனித உரி்ம-
கைள் பேர்ைக்கு தனியாகை பநரில் ப்சன்று நிராகைரித் -
துள்்ளப்ளன்' என்றும் குறிப்பிடடுள்்ளார். 

 நாடடில் 30 ைருட கைாலம் ஆயுத பமாதலு-
டன் கூடிய ேயஙகைரைாதம் நிலவி ைந்தது. இதன் 
வி்்ளைாகை நாடடு மக்கைள் அச்சம் பீதியுடன் ைாழும் 
நி்லக்கு உள்்ளாகினர். அத்பதாடு ேலவிதமான 
அப்சௌகைரியஙகைளுக்கு முகைம் பகைாடுக்கை பைணடிய 
துரதிர்்ஷடமான நி்லக்கும் மக்கைள் முகைம் பகைாடுத் -
தனர். இந்த யுத்தத்தின் கைாரணமாகை நாடடின் 
ை்ளமான உயிர்கைள் மாத்திமல்லாமல் பகைாடிக்கைணக் -
கில் பேறுமதியான ப்சாத்து ப்சல்ைஙகைளும் கூட 
அழிக்கைப்ேடடு ைந்தன. இதன் கைாரணத்தினால் அபி -
விருத்தியில் நாபட இரணடு மூன்று த்சாப்த கைாலம் 
பின்தள்்ளப்ேடடது. 

 இந்த நி்லயில் உள்நாடடு யுத்தத்்த முடிவுக்-
குக் பகைாணடு ைந்து அச்சம் பீதியில்லாத சுதந்திர 
ெனநாயகை சூழல் நாடடில் உருைாக்கைப்ேடடபதாடு ேடு -
பகைா்லகைளுக்கும் ப்சாத்து ப்சல்ை அழிவுகைளுக்கும் 
முறறுப்புள்ளி ்ைக்கைப்ேடடது. இ்ைபயல்லாம் 
ஒருபு்றமிருக்கை, உலகை்ளாவிய பேருந்பதாற்றான 
பகைாவிட 19 பதாறறின் வி்்ளைான போரு்ளாதார 
பநருக்கைடிக்கு இலங்கை மாத்திரமன்றி அ்னத்து 
நாடுகைளும் முகைம் பகைாடுத்துள்்ளன. அதிலிருந்து 
மீடசி பேறுைதறகைான முயறசிகைளில் ஈடுேடடுக் 
பகைாணடிருக்கும் சூழலில்தான் இவைா்றான குற-
்றச்சாடடுகை்்ள முன்்ைப்ேதறகு ஐக்கிய நாடுகைள் 
மனித உரி்மகைள் பேர்ை நடைடிக்்கை எடுத்திருக் -
கின்்றது. 

  இது நியாயமான நடைடிக்்கை என இந்நாடடு 
பிர்ெகைள் பநாக்கைவில்்ல. உலகை்ளாவிய ரீதியில் 
போறுப்பு ைாயந்த நிறுைனபமான்று இவைா்றான 
குற்றச்சாடடுகை்்ள முன்்ைக்கை முன்னர், இலங-
்கையின் தரப்பிலுள்்ள நியாயஙகை்்ளயும் இந்நாட-
டின் தறபோ்த்ய நி்ல்மகை்்ளயும் கைருத்தில் 
பகைாள்்ள பைணடும். இத்ன விடுத்து ஒரு ேக்கைக் 
குற்ற்சாடடாகை அறிக்்கை முன்்ைப்ேது நியாய-
மல்ல. இவவிடயத்தில் ்சம்ேந்தப்ேடட தரப்பினர் 
கைைனம் ப்சலுத்துைது அைசியம். அதுபை நாடடு 
மக்கைளின் எதிர்ோர்ப்ோகை உள்்ளது. ஆகைபை இவைா-
்றான குற்றச்சாடடுகை்்ள முன்்ைப்ேதறகு முன்னர் 
நாடடின் நி்ல்மகை்்ளயும் மக்கைளின் கைருத்துக் -
கை்்ளயும் கைைனத்தில் பகைாணடு இவவிடயத்்தக் 
்கையாள்ைது ஐ.நா. மனித உரி்மப் பேர்ையின் 
போறுப்ோகும்.

  தஙகைளுக்கு ்சாதகைமான அரசு ஆடசிபீடபமறும் 
போது ஒரு பகைாள்்கை்யயும், ்சாதகைமற்ற அரசு 
ஆடசிபீடபமறும் போது மறப்றாரு பகைாள்்கை்ய -
யும் கை்டப்பிடிப்ேது பமறகு நாடுகைள் ேலைறறின் 
ைழக்கைமாகை உள்்ளது. அந்நாடுகைளின் நிகைழ்சசித் திட-
டத்துக்கு மனித உரி்மகைள் பேர்ை இடமளிக்கைக் 
கூடாபதன்ேபத நாடடு மக்கைளின் விருப்ேமாகும்.
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்தபால் கபட்டி இலக�ம் : 834
க்தா்லபபசி இலக�ம் : 2429429, 2429272, 2429279

கபகஸ் : 2429270, 2429329,  விளம்பர மு�ா்மயாளர் : 2429321

ஒரு செயலில் ஈ.டுபடுவதற்கு ஏற்்றவனா 
எனபதத ஆராய்ந்து அறிந்த பி்றகே, அவதன 
அந்தச் செயலில் ஈ.டுபடுதத கவண்டும்.

வி்னககுரி்ம நாடிய பின்றை அவ்ன
அ்தற்குரிய னா�ச் கெயல்

குறள் தரும் சிநதனை

அங்கவீனமுற்ற படையினர் நலனுக்ககா்க   
இம்முட்ற மி்கக கூடுதல் நிதி ஒதுககீடு
ஜனாதிபதியின பணிப்பு்ரக�்மய 

ரணவிரு அதி�ார ெ்ப்ய நடத-
துவ்தற்�ா� இம்மு்றை வரவு 

கெலவுத திட்டததில் 750 மில்லியன ரூபா 
ஒதுக�ப்பட்டுளள்தா� ரணவிரு பெ்வ 
அதி�ார ெ்பயின ்த்லவரான ஓய்வு 
கபற்றை பமஜர் கஜனரல் நந்தன பெனாதீர 
க்தரிவிததுளளார்.   

 ரணவிரு பெவா அதி�ாரெ்ப ஸ்்தாபிக-
�ப்பட்டு 20 வருடங�ளுககு பமலாகி விட்ட 
பபாதிலும், அங�வீனமுற்றை ப்டவீரர்�ளுக-
�ா� வரவு கெலவுத திட்டததில் இதுபவ அதி�-
ளவான நிதி ஒதுககீடாகும் எனவும் ரணவிரு 
பெ்வ அதி�ார ெ்பயின ்த்லவர் நந்தன 
பெனாதீர குறிப்பிட்டார்.   பபார்க�ளததில் 
அங�வீனம்டந்த மததிய மா�ாணத்்தச் 
பெர்ந்த ப்டவீரர்�ளுககு மினொர பமாட்டார் 
்ெககிள�ள வழஙகும் நி�ழ்வில் �லநது 
க�ாண்டு உ்ரயாற்றும் பபாப்த நந்தன 
பெனாதீர பமற்�ண்டவாறு க்தரிவித்தார்.   

 �ண்டி இரண்டாவது சிங�ப் ப்டப்பிரி-
வின ்த்ல்மய�ததில் அண்்மயில் இநநி-
�ழ்வு ந்டகபற்றைது.   

அங�வீனமுற்றை ப்டவீரர்�ளுககு கெயற்-
்�க �ால்�ள, மூககுக �ண்ணாடி�ள 
மற்றும் சு�ா்தார உப�ரணங�ளும் அநநி�ழ்-
வில் ்வதது வழங�ப்பட்டன.   

 நவிரு பெவா அதி�ார ெ்பயின பணிப்-
பாளரான ஓய்வுகபற்றை பமஜர் கஜனரல் 
சி.பி.ஏக�நாயக�,   ஓய்வுகபற்றை பிரிப�டியர் 

திரிமானன, 2வது சிங�ப் ப்டயணியின 
பமஜர் திலான மிஹிதுகுலசூரிய உளளிட்ட 
பலர் இநநி�ழ்வில் �லநதுக�ாண்டனர்.   

 "நாடளாவிய ரீதியில் �டு்மயா� 
ஊனமுற்றை ப்டவீரர்�ளுககு பாது�ாப்பு 
கெயலாளர் �மல் குணரதனவின பணிப்பு-
்ரயின பபரில் மினொர பமாட்டார் ்ெக-
கிள�ள வழஙகும் நடவடிக்� முனகன-
டுக�ப்பட்டு வருகினறைது. பமலும், இந்த 

ப்டவீரர்�ளுககு சுயக்தாழில் க்தாடஙகு-
வ்தற்கும் வீடு�்ள நிர்மாணிப்ப்தற்கும் 
மி�க கு்றைந்த வட்டியில் 10 இலட்ெம் ரூபா 

�டனு்தவி வழங�ப்படும். பமற்படி ப்டவீ-
ரர்�ளின பிள்ள�ளின �ல்விக�ான புல-
்மப்பரிசில்�ள வழஙகும் பவ்லத திட்டம் 
முனகனடுக�ப்பட்டு வருகினறைது. இ்தற்�ா� 
பல்பவறு நனக�ா்ட�ள மூலம் கபறைப்பட்ட 
சுமார் 518 மில்லியன ரூபா்வ இதுவ்ர 

கெலவிட்டுளபளாம். ஜனாதிபதியின பணிப்-
பு்ரக�்மய ரணவிரு அதி�ார ெ்ப்ய 
நடததுவ்தற்�ா� இந்த வரவு கெலவுத திட்டத-

தில் 750 மில்லியன ரூபா ஒதுக�ப்பட்டுள-
ளது. இதுபவ அதி�ளவான ஒதுககீடாகும்.   

 பமலும் எகலகட்ரிக பமாட்டார் ்ெககிள-
�ளின பயனபாடு �ாரணமா� இப்ப்டவீரர்-
�ள ்தங�ளது �ருமங�்ள ்தனியா� கெய்து 
க�ாளள முடிகிறைது. இ்தற்கும் பமலதி�மா� 
சுயக்தாழில் கெய்ய வாய்ப்பும் கி்டககும். 
�டு்மயா� ஊனமுற்றை இந்த ப்டவீரர்�ள 
நாட்டுக�ா� ஆற்றிய தியா�ங�்ள எம்மால் 
மறைக� முடியாது. அவர்�ளுககு இப்பபாது 
ப்த்வ அனு்தாபம் அல்ல, உ்தவிக �ரம்்தான. 
அவர்�ளுக�ா� எம்மால் முடிந்த அ்னத-
்்தயும் கெய்வது இலங்�யர்�ளாகிய நம் 
அ்னவரினதும் �ட்மயும் கபாறுப்புமா-
கும்" என நந்தன பெனாதீர ்தனது்ரயில் 
குறிப்பிட்டார்.   

அவுஸ்திபரலியாவின இராணுவ 
விமானததின மீது சீனக�டற்ப-
்டயின �ப்பல் பலெர் ஒளி்ய 

கெலுததிய விவ�ாரம் ்தற்பபாது கவளி-
வநதுளளது. சீனாவின இந்த கெயலுககு 
அவுஸ்திபரலியா �டும் �ண்டனம் க்தரிவித-
துளளது.   

 சீனா இநதியாவின எல்்ல�ளில் அடிக-
�டி ஊடுருவி வரும் விவ�ாரம் பரபரப்்ப 
ஏற்படுததி வருகினறைது. இப்தபபால் பிறை 
நாடு�்ள உளவு பார்ப்பது, பவறு நாடு-
�ளின உளநாட்டு விவ�ாரங�ளில் ்த்ல-
யிடுவது பபானறை �ாரியங�ளிலும் சீனா 
ஈடுபட்டு வருவ்தா� ெம்பந்தப்பட்ட நாடு�ள 
குற்றைம் சுமததி வருகினறைன.   

 2018 இற்கு முனபு க்தாழில் ரீதியா� 
சீனாவும் அவுஸ்திபரலியாவும் நட்பு நாடு-
�ளா� இருந்தன. ஆனால் பினனர் சீனா, 
அவுஸ்திபரலியா ஆகிய நாடு�ளுககு 
இ்டபய பிரச்சி்ன ஏற்பட்டது. 2019 
இல் க்தனசீனக �டலில் பறைந்த அவுஸ்தி-
பரலிய விமானங�ள மீது சீனக�ப்பல்�ள 

பலெர் ஒளி்ய பாய்ச்சின. இது கபரும் 
விமர்ெனததுககு உளளானது.   

 இநநி்லயில் 3 ஆண்டு�ளுககு 
பினனர் மீண்டும் அவுஸ்திபரலியாவின 
இராணுவ விமானததின மீது சீன �டற்ப-
்டக �ப்பல் பலெர் ஒளி்யச் கெலுததி-

யுளளது. இ்தற்கு அவுஸ்திபரலியா பிர-
்தமர் ஸ் க�ாட் மரிென �டும் �ண்டனம் 
க்தரிவிததுளளார். பமலும் சீனாவின 
இத்த்�ய கெயல் உயிரிழப்்ப ஏற்ப-
டுததும் வ்�யில் உளளது என அவர் 
அதிருப்தி்ய பதிவு கெய்்தார். சீனாவின 
இத்த்�ய கெயலுககு அவுஸ்திபரலிய 
பாது�ாப்புதது்றை அ்மச்ெ�ம் �டும் 
�ண்டனத்்த பதிவு கெய்துளளது.   

 இதுகுறிதது அந்த அ்மச்ெ�ம் 
கவளியிட்டுளள கெய்திக குறிப்பில், " 
கபப்ரவரி 17 இல் அவுஸ்திபரலியா-
வின வடககு பகுதியில் �டல் பராநதுக-
�ான எங�ள இராணுவ விமானம் P-8A 
Poseidon பறைந்தது. சீனக �டற்ப்டக 

�ப்பல் பி.எல்.ஏ- .என பலெர் ஒளி்ய 
விமானததில் கெலுததியது. பலெர் ஒளி்ய 
பாய்ச்சிய �ப்பல் இனகனாரு �ப்பலுடன 
பெர்நது அரபுரா �டல் வழிபய கிழககு 
பநாககி பவளக �டல் பநாககிச் கெனறு 
க�ாண்டிருந்தது. சீனாவின இத்த்�ய 

கெயல் �டும் �ண்டனததுககு-
ரியது. க்தாழில்ொர் மற்றும் 
பாது�ாப்பற்றை இராணுவ நடத-
்்த்ய நாங�ள �டு்மயா� 
�ண்டிககிபறைாம். இது பாது�ாப்பு-
�ள குறித்த ெநப்த�த்்த ஏற்ப-

டுததும்"என கூறியுளளது.   
 இந்தச் ெம்பவமானது அவுஸ்திபரலி-

யாவின வடககு �டற்�்ரககும், நியூகி-
னியாவின க்தற்கு �டற்�்ரககும் இ்ட-
பயயான �டலில் நடநதுளளது. சீனா_ 
அவுஸ்திபரலியா இ்டபய வர்த்த� ரீதியா� 

அக�ாலததில் நல்ல உறைவு இருந்தது. 
ஆனால் அவுஸ்திபரலியாவில் ஹூவாய் 
5G பு பராட்பபண்ட் க்தாழில்நுட்பம் 2018 
ல் ்த்ட கெய்யப்பட்டதில் இருநது இருநா-
டு�ளுககும் இ்டபய பமா்தல் பபாககு 
உருவானது. இ்தனால் க�ாபரானா பரவிய 
நி்லயில், ்வரஸின பிறைப்பிடம் குறிதது 
உரிய விொர்ண நடத்த பவண்டும் என 
அவுஸ்திபரலியா வலியுறுததி வந்ததும், 
க்தாடர்நது இருநாடு�ளுககும் இ்டபய 
பமா்தல் பபாககு உளளதும் குறிப்பிடத-
்தக�து.  

ஐககிய இராச்சியததின இவவாண்-
டுக�ான ெர்வப்தெஅழகி (MISS 
INTERNATIONAL UK) -கெல்வி 

இவஞெலின லட்சுமணர், அம்பா்றை 
மாவட்டததின நாவி்தனகவளி அனனம்ல 
ம�ாவிததியாலயததில் (ப்தசியபாடொ்ல) 
அவரது கெலவில் நிறுவப்பட்ட 10 அடி 
உயர ெரஸ்வதி சி்ல்ய பநற்றுமுனதி-
னம் ஞாயிற்றுககிழ்ம நண்ப�ல் திறைநது 
்வத்தார்.   

 நாவி்தனகவளி்ய பூர்வீ�மா�க 
க�ாண்டவர் இவஞெலின லட்சுமணர். 
ஐககிய இராச்சியததின இவவாண்டுக�ான 
ெர்வப்தெ அழகியான அவர், ெரஸ்வதி திரு-
வுருவச்சி்ல திறைப்பு விழாவுக�ா� இலங-
்�ககு வநதிருந்தார். அவருடன அவரது 
்தாயார் ொநதிராஜ�ருணாவும் வரு்� 
்தநதிருந்தார். இலங்� சுற்றுலா அதி�ா-
ரெ்ப அவர்�ளுக�ான விருநதினர் அங-
கீ�ாரத்்த வழஙகியுளளதுடன, கூடபவ 
அ்தன பிரதிநிதி�ளும் வநதிருந்தனர்.   

 அதிதி�ள பாண்ட் வாததியம் ெகி்தம் 
மா்லசூட்டி, பூச்கெண்டு வழஙகி ப�ாலா-
�லமா� வரபவற்�ப்பட்டனர். பாடொ்ல 
வளா�ததில் நிறுவப்பட்டிருந்த ெரஸ்வதி 
சி்ல திறைப்புவிழா விததியாலய அதிபர் 
சீ.பாலசிங�ன ்த்ல்மயில் ந்டகபற்-
றைது. ெரஸ்வதி சி்ல்ய இவஞெலின 
திறைநது ்வக�, சி்லக�ான நி்னவுப் 
படிமக�ல்்ல அவரது ்தாயார் ொநதிராஜ�-
ருணா தி்ரநீக�ம் கெய்து ்வத்தார்.   

 ்தமிழ்ப்பாட ஆசிரி்ய திருமதி கஜயரஞ-
சினி ்தயாபரன வரபவற்பு்ர வழங�, ஆசி-

ரியர் நடராஜா ப�ாடீஸ்வரன நி�ழ்ச்சி்ய 
க்தாகுத்தளித்தார்.   

 ெம்மாநது்றை வலய உ்தவிக �ல்விப் 
பணிப்பாளரும், பாடொ்லஇ்ணப்பா-
ளருமான வி.ரி.ெ�ாப்தவராஜா க�ௌரவ 
அதிதியா�க �லநது க�ாண்டு சிறைப்பு்ர-

யாற்றினார். பிரதிஅதிபர் திருமதி நிலநதினி 
ரவிச்ெநதிரன விபெட உ்ர நி�ழ்ததினார்.   

 உல� அழகி இவஞெலின மற்றும் 
அவரது ்தாயார் 
ொநதி ஆகிபயா-
ருககு பாடொ்லச் 
ெமூ�ம் கபானனா்ட 
பபார்ததி க�ௌரவித-
்தது. உ்தவிக �ல்விப் 
பணிப்பாளர் ெ�ாப்த-
வராஜா அவர்�ளுககு 
நனறியுடன கூடிய 
வாழ்ததுப் பததிரத்்த 
வழஙகி ்வத்தார்.   

 பினனர் இவஞ-
ெலின 'வணக�ம் 
நனறி' எனும் வார்த-
்்த�்ள ்தமிழில் 
பபசி, உ்ர்ய ஆங-
கிலததில் பபசினார். 

ெப�ா்தர இனத்்தச் பெர்ந்த அவரது 
்தாயார் ொநதிராஜ�ருணா ்தமிழில் உ்ர-
யாற்றினார். பாடொ்லககுத ப்த்வயான 
பம்ட மற்றும் ஒலிகபருககி வெதி�்ள 
கெய்து ்தருவ்தா� அவர் உறுதியளித்தார்.   

உபஅதிபர் பி.கஜ�தீென நனறியு்ரயாற்-

றினார். உல� அழகியின உறைவினரான 
ஆசிரி்ய சிவானந்தரூபனின விருநது-
பொரமும் இடம்கபற்றைது.   

 இவஞெலினின பாட்டனாரும், 
முனனாள அதிபருமான ராஜசிங�த-
திற்கு ஆதமார்த்த அஞெலி கெலுத்தப்-
பட்டது. அவரது குடும்ப உறுப்பினர்�ள 
பலரும் நி�ழ்வில் �லநது க�ாண்ட-
னர். எதிர்வரும் ஒகபடாபரில் ஜப்பா-
னில் ந்டகபறைவிருககும் உல� அழகி 
க்தரிவுப் பபாட்டியில் �லநது க�ாளளவி-
ருககும் பிரித்தானிய உல� அழகி இவஞெ-
லின, அப்பபாட்டியில் கவற்றி கபறை பவண்டி 
அஙகு இ்றைபிரார்த்த்ன நி�ழ்த்தப்பட்டது.    
அ்தன பினனர் அவர்�ளால் குடியிருப்பு-
மு்னயில் நிர்மாணிக�ப்பட்ட வீகடானறு 
வெதி கு்றைந்த குடும்பகமானறுககு வழஙகி 
்வக�ப்பட்டது. அ்தற்�ான ்தளபாடங�்ள-
யும் அவர்�ள வழஙகி ்வத்தனர்.   

 1970 �ளில் நாவி்தனகவளி அனன-
ம்ல ம�ாவிததியாலயததில் அதிபராயி-
ருந்த ராஜசிங�ம் அவர்�ளின பபததியான 
இவர், கபரிய பிரித்தானியாவின அழகுரா-
ணியா� மூனறு ்தட்வ�ள க்தரிவு கெய்-
யப்பட்டிருந்த்ம குறிப்பிடத்தக�து.   

 முளளாள அதிபர் ராஜசிங�ததின ம�ன 

ஜீவராஜூ_ ொநதிராஜ�ருணா ்தம்பதியின-
ரின ம�ளான இவஞெலின லண்டனில் 
பிறைநது வளர்ந்தவர். கிரிக�ட், வ்லப்பநது 
பபானறை வி்ளயாட்டு�ளில் மிகுந்த ஈடுபாடு 
க�ாண்ட அவர், அழகுக�்லயில் முததி்ர 
பதித்தவர்.   

 ராஜசிங�ததின குடும்பததினர் இப்பிரப்த-
ெததில் வெதியில்லா்த மக�ளுககு வீடு �ட்டிக 
க�ாடுத்தல், பாடொ்ல�ளுககு உ்தவு்தல் 
பபானறை ெமூ�பெ்வ�ளில் ஈடுபட்டு வரு-
கினறைனர். இப்பாடொ்லயில் 10அடி உயர 
ெரஸ்வதி சி்ல நிறுவ அவர்�ள நிதியு்தவி 
வழஙகியிருந்த்ம குறிப்பிடத்தக�து.   
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எம்.ஏ.அமீனுல்லா ...

�ா்ரதீவு குறூப் நிருபர் 

ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ரஜப் பி்றை 20
பிலவ வருடம்  மாசி மா்தம் 10ம் நாள         கெவவாய்ககிழ்ம

ஜனாதிபதியின் பணிப்புரைக்கரைய 
750 மில்லியன் ரூபா

நகாவிதன்வெளி அனனமடல ம.வியில்   
சரஸவெதி திருவுருவெச் சிடலடை தி்றந்து   
டவெதத பிரிடைனின உல்க அழகுரகாணி

அவுஸதிரரலிைகாடவெயும் அடிக்கடி  
சீண்டிப் பகார்ககும் ்சைலில் சீனகா!  

கடல் ர�ோந்தில் ஈடுபடட விமோனம் மீது மீண்டும்   
ரேஸர் ஒளி போய்ச்சபபடடதற்கு கடும் கண்டனம்!  
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தேசிய ஒற்றுமைமய உரு -
வாக்குவதில் அரசி -
யல்வாதிகமை விட 
பெரும் பொறுபமெ 

ஊடகவியலாைரகளும் கமலஞர -
களும் பகாண்டுளைனர. ஊடகவி -
யலாைரகைால் அபபொறுபமெ 
நிமைவவற்ை முடியுபைன  வரலாற் -
றில் உறுதிபெடுத்தபெட்டுளைது 
என்று ஊடகததுமை அமைச்சர 
டலஸ் அழகபபெருை ப்தரிவித -

்தார.  யாழபொணம் ைாவட்டததில் 
பவளியீட்டு காரியாலயம் ஒன்மை 
திைந்து மவத்த பின்னர யாழபொ -
ணம் ைாவட்ட பிரவ்த்ச ஊடகவிய -
லாைரகள ைற்றும் பிரவ்த்ச நிருெரக -
ளுடன் நடததிய ்சந்திபபின் வொவ்த 
அமைச்சர இ்தமனத ப்தரிவித்தார. 

 "பொருைா்தாரம் ப்தாடரொக -
வும் ைற்றும் கல்வி ப்தாடரொகவும் 
எவ்வி்தைான பிரசசிமனகள ஏற் -
ெட்டாலும் இந்நாட்டில் இனஒற்று -
மைவய முக்கியைான அம்்சைாகக் 
கரு்தபெடபெட வவண்டும்" என்று 
அங்கு வருமக ்தந்திருந்்த பிராந்திய 

ஊடகவியலாைரகள ைற்றும் நிரு -
ெரகள ைததியில் அமைச்சர டலஸ் 
அழகபபெருை கூறினார. 

"வ்தசிய ஒற்றுமைமய உருவாக் -

குவதில் அரசியல்வாதிகமை விட 
அதிகைான ெணிமய ஊடகவியலா -
ைரகளும் கமலஞரகளும் ப்சயய 
முடியும். அது ்சரிததிரததிவலவய 
உறுதி ப்சயயபெட்டுளைது. ஜன -
நாயக எல்மலயில் விைர்சனங்கள 
காணபெடலாம், 

ஆரபொட்டங்கள நடத்தபெட -
லாம், விவா்தங்கள வைற்பகாள -
ைலாம். அமவ ஜனநாயகததின் 
அமடயாைங்கள என அறிமுகம் 
ப்சயய முடியும். அ்தமன ஒரு -
வொதும் எம்மிமடவய உளை 
நட்புக்கு ்தமடயாக்கிக் பகாளை 

வவண்டாம். விவா்தங்கள நாட்டின் 
எதிரகால ெயணததுக்கு அவசியம் 
ஆனால் அ்தன் இறுதியில் ஒபபு்த -
லுக்கு வர வவண்டும். 

 சிங்கை பைாழிமய ெயன்ெடுத -
தும் ஊடகவியலாைர ்சவகா்தர 
பைாழியான ்தமிழபைாழிமய 
ெயன்ெடுததும் ஊடகவியலாைர -
கள எவ்வாறு சிந்திக்கிைாரகள 
என்ெம்த அறிந்து பகாண்டிருக்க 
வவண்டும். 

அ்தற்காக ஊடகவியலாைர ெரி -
ைாற்ை நிகழசசித திட்டம் ஒன்மை 
எதிரகாலததில் ப்சயல்ெடுதது -
வவன். 

அவ்தவொன்று மிகவும் வைரசசி 
அமடந்்த ஊடக ொவமன காணப -
ெடும் இடம்்தான் யாழபொணம். 

ஏன் என்று ப்தரியுைா? இந்்தப பிர -
வ்த்சததில் ைாததிரம் பிரவ்த்ச அசசு 
ஊடகங்கள ஐந்து உளைன. இவ் -
வாைான இடபைான்று இலங்மக -

யில் வவறு எங்குவை 
இல்மல. அவ்த -
வொன்று பைாழியின் 
சு்தந்திரதம்த நாம் 
ொதுகாக்க வவண்டும். 
கடுமையான ்சட்ட 
திட்டங்கைால் ஊட -
கதம்த கட்டுபெடுத்த 
முடியும் என நான் 
ஒருவொதும் நம்புவ -
தில்மல அ்தற்கு சுய -
கட்டுபொடு அவசி -
யம் அது எம்மிடவை 
ஏ ற் ெ ட வ வ ண் டு ம் " 

என்று அமைச்சர குறிபபிட்டார. 
"ஊடகவியலாைரகளின் ப்தாழில் 
்தன்மைமய வைம்ெடுத்த ப்சயற் -
ெடுத்தபெடும் 'எசி திசி' காப -
புறுதித திட்டம் இலங்மகயில் 
மு்தல் ்தடமவயாக ப்சயற்ெ -
டுத்தபெட்டுளைவ்தாடு, மு்தற் 
்தடமவயாக ெட்டய ஊடக -
வியலாைர நிறுவனம் ஒன்றும் 
அமைக்கபெட்டுளைது எனக் 
கூறிய அவர, ஊடகவியலாைர -
கமை ொராட்டும் ஜனாதிெதி 
விருது விழா ப்தாடரொகவும் 
ப்தளிவுெடுததினார.

 கடற்பைாழில் அமைச்சர 
டக்ைஸ் வ்தவானந்்தா, ொராளு -

ைன்ை குழுக்களின் பிரதித ்தமல -
வரும், யாழபொணம் ைாவட்ட 
அபிவிருததி ஒருங்கிமணபபுக் 
குழுவின் இமணத்தமலவரும், 
யாழ ைாவட்ட எம்.பியுைான  
அங்கஜன் இராைநா்தன், ொரா -
ளுைன்ை உறுபபினர கலாநிதி 
சுவரன் ராகவன், வடைாகாண 
்தமலமைச ப்சயலாைர எஸ். எம். 
்சைன் ெந்துலவ்சன, அர்சாங்க 
்தகவல் திமணக்கை ெணிபொைர 
நாயகம் பைாஹான் ்சைரநாயக்க, 
யாழபொணம் ைாவட்ட ப்சயலா -
ைர ைவக்சன் உளளிட்ட ெலரும் 
இந்்த  ஊடகவியலாைர ்சந்திபபில் 
கலந்து பகாண்டாரகள.

எதிரகாலததில் நாட்டின் 
வ்தமவக்காக 40 பைகா 
வாட்ஸ் மின்்சாரம் சூரிய மின்-

உற்ெததி மூலம் வடைததிய ைாகா-
ணததில் இருந்து வழங்கபெடுபைன 
ைாகாண ஆளுநர ைஹிொல வஹரத 
ப்தரிவித்தார.  

 வடைததிய ைாகாணததில் உளை 
ொட்சாமலகளின் கட்டடங்கள, 
மவததிய்சாமல ைற்றும் ைாகாண 
்சமெக்குட்ெட்ட வ்தரந்ப்தடுக்கப-
ெட்டுளை கட்டடங்களின் கூமரயில் 
சூரிய ்சக்தி மின்்சார ெடல்கமை 
அமைபெது ப்தாடரபில் 'வஜ. ஏ. ஐ. 
ஏ. கிரீன் என்ஜர என். சீ. என்' ்தனியார 
நிறுவனததுடன் ஒபெந்்தம் மகச்சாத-
திடபெட்டுளைது.  

 இ்தற்கான முழு மு்தலீட்மடயும் 
்தனியார நிறுவனம் ஏற்றுக் பகாளை-
வுளைது. அது 9000 மில்லியன் ரூொ 
ஆகும். வ்தசிய வ்தமவக்கு 40 பைகா 
வாட்ஸ் மின்்சாரம் வழங்கி அ்தன் 
மூலம் கிமடக்கும் வருைானததில் 
16,5 வீ்ததம்த வடைததிய ைாகாண 
்சமெக்கு வழங்குவ்தற்கு நிறுவனம் 
முன்வந்துளை்தாகவும் ஆளுநர ப்தரி-
வித்தார.   

 "ைாகாண ்சமெக்கு நஷடம் 

ஏற்டா்த வமகயில் பொதுவாக நாடு 
இலாெமீட்டக் கூடிய ஒரு வணிக-
ைாக இம்த நாம் இனங் காண்கின்-
வைாம். ்தற்வொது மின்்சாரம் ப்தாடர-
பில் நாடு ொரிய ்சவாலுக்கு முகம் 
பகாடுததுளை நிமலயில், நாம் அந்்த 
ப்சயற்றிட்டதம்த ஆரம்பிக்கின்-
வைாம். இந்்த ்சவால் நிமைந்்த காலததில் 
ொரிய ெயமன நாட்டிற்கு பெற்றுக் 
பகாளளும் வமகயில் வ்தமவயான 
திட்டதம்த நாட்டுக்கு பெற்றுக் 
பகாடுக்க முடிந்துளைமை நாம் 
பெற்ை ொரிய பவற்றியாகும்.இது 
ப்தாடரபில் நானும் ைாகாண பிர்தான 
ப்சயலாைரும் ஜனாதிெதி வகாட்டா-
ெய ராஜெக் ஷமவ ்சந்திதது கலந்து-
மரயாடி ஆவலா்சமன பெற்ை்தன் 
பின்வெ இதில் மகச்சாததிட்வடாம்" 
என்று ஆளுநர ப்தரிவித்தார.  

 வடைததிய ைாகாணததில் ஆண்டு 
முழுவதும் சூரியன் பிரகாசிக்கும் 
ெகுதிகைாக ொட்சாமலக் கட்டடங்-
கள ைற்றும் ஏமனய ைாகாண கட்டட 
கூமரகள உளைன. அக்கட்டடங்க-
ளின் வைலாக சூரியபெடல்கமைப 
பொருததுவ்தன் மூலம் இதுவமரக்-
கும் வீணாகிப வொன சூரிய ்சக்திமய 
நாட்டுக்கு ெயனுளை்தாக ஆக்கிக் 
பகாளை முடியும். இது நாம் பெற்ை 
பவற்றியாகும். ஜனாதிெதி இந்்த 
வவமலததிட்டதம்த நாடு முழுவதும் 
விஸ்்தரிபெ்தற்கு எதிரொரததுள-
ைார. நாம் இந்்தத திட்டதம்த 
நன்கு ஆயவு ப்சயது தீரைானித-
துளவைாம்" எனவும் ஆளுநர 

ப்தரிவித்தார.   20 வருட காலததுக்கு 
குறித்த திட்டதம்த ப்சயல்ெடுததும் 
ஒபெந்்தம் மகச்சாததிடபெட்டுள-
ைது. இதில் வடைததிய ைாகாண 
பிர்தை ப்சயலாைர ்சந்திரசிறி ெண்டார 
ைற்றும் வஜ. ஏ. ஐ. ஏ. கிரீன் எரனஜ் 
என். சீ. என் ்தனியார நிறுவனததின் 
்சாரபில் அ்தன் முகாமைததுவப 
ெணிபொைர சிவாஜி ்த ப்சாய்சா 
ஆகிவயார ஒபெந்்தததில் மகச்சாததிட்-
டுளைனர.  

 

வடமத்திய மாகாணத்தில் சூரிய சக்தி மூலம்  
40 மமகா வாட்ஸ் மினசார உற்பத்தி திட்டம்

மதார் தம்பி ஆரிப்...?
(அநுராதபுரம் மேற்கு தினகரன் நிருபர்) 

தேசிய ஒறறுமமமய  உருவாக்குவதில் கமலஞரகள்,
ஊடகவியலாளரகளுக்கு அதிக ம்பாறுப்பு உள்ளது

யாழ்ப்ாணத்தில் நடைப்ற்ற சந்தி்பபில் 
ஊைகத்துட்ற அடைசசர் ைலஸ் அழக்பப்ருை  

தேசிய மின்சார தேவைக்கு ைழங்கப்படும்  

த்ாமைப பெவாருள் ெவாவமை, 
விறெமை ைறறும் ெல்வறு 

ெமூகவி்்ரவாைச் பெயறெவாடுகளிலிருந்து எதிர்-
கவால ெமூகதமைப ெவாதுகவாபெதில இமைஞர்-
கள் உணர்வுபூர்வைவாக பெயறெட ்வண்-
டியது கவாலததின் ்ைமவயவாகும். இந்ை 
ெமூக அழிவுப ெழக்கவழக்கஙகளிலிருந்து 
பி்ர்ைெஙகமைப ெவாதுகவாக்க இமைஞர்கள் 
அர்பெணிபபு, தியவாகஙகளுடன் முன்வந்து 
கி்ரவாைஙகளின் ெவாதுகவாவலர்கைவாக முமையவா-
கச் பெயறெட ்வண்டியது அவசியம் என்று 
ெவாணந்துமை பைவாடடவதமை பெரியெள்ளி-
வவாெல கதீப பைௌலவி எம்.எம்.எம்.முஷவாக்-
கிர் (அலவி) பைரிவிதைவார்.   

 பைவாடடவதமை ரிைவானியவா புர்ைவா கமிட-
டியின் ெணிைமையில இடம்பெறை, வெதி 
குமைந்ை ைக்களுக்கு நீர்தைவாஙகிகள் அன்-
ெளிபபுச் பெய்யும் நிகழ்வில பி்ரைை அதி-
தியவாகக் கலந்து பகவாண்டு உம்ரயவாறறும் 
்ெவா்ை அவர் ்ைறகண்டவவாறு பைரிவித-
ைவார். அமைபபின் ைமலவர் எம்.என்.எம்.
ரிம்்வான் ைமலமையில நமடபெறை நிகழ்-
வில பெயலவாைர் எம்.எச்.எம் ஹஸ்பி, ைைவாதி-
கவாரி எம்.ஏ.எம்.ரியவாஸ், எம் எஸ்.எம்.ருஷவாட 

உள்ளிடட நிர்வவாகிகளும் 
கலந்து பகவாண்டைர்.   

 'ரிைவானியவா புர்ைவா கமிடடி' 
என்ை அமைபபு ெதிைவான்கு 
வருட கவாலைவாக ெல்வறு 
ெமூகப ெணிகளில ஈடுெடடு 
வருகின்ைமை பெரிதும் 
ெவா்ரவாடடதைக்கது. குடிநீர் வெதி 
பெறுவைறகவாை நிமலயிருந்-
தும் அைறகவாை நீர்தைவாஙகி 
இலலவாைல ஏஙகிக் பகவாண்-
டிருந்ை வறுமையவாை குடும்-
ெஙகளுக்கு நீர்தைவாஙகிகள் 
அன்ெளிபபுச் பெய்வது 
உயர்ந்ை ைருைைவாகும். 
வறுமை நிமலயிலுள்ை 
குடும்ெஙகமைக் கண்ட-
றிந்து அவர்களுக்கவாை 
அடிபெமட வெதிகமைச் பெய்து பகவாடுபெது 
பெரும் புண்ணியைவாை ் ெமவயவாகும்.   

 இவர்கள் ் ெச்சில ைவாததி்ரம் நின்று விடவாது 
பெயலரீதியவாகவும் பெயலெடடுள்ைைர். இந்ை 
அமைபபின் உறுபபிைர்கள் ஆன்மீக விட-
யஙகளில பைவாடர்புகமைப ்ெணியவர்கைவாக 

இருபெது இவர்களின் 
்ெமவக்கு பெரும் ெக்-
தியவாகவிருபெதுடன் 
ைகிழ்ச்சிக்குரிய விடய-
ைவாகும்.இவர்கமைப 
்ெவான்று ஏமைய 
அமைபபுகளும் சிைந்ை 
்ெமவகமை திடட-
மிடடு முன்பைடுதைவால 
வறிய குடும்ெஙகளுக்கு 
ெல்வறு அடிபெமட வெ-
திகமை நிமைவு பெய்து 
பகவாடுக்க முடியுபைை-
வும் அவர் ்ைலும் பைரி-
விதைவார்.   

 ெவாணந்துமை பைவாட-
டவதமை ரிைவானியவா 
புர்ைவா கமிடடியிைர் 

கடந்ை ெதிைவான்கு வருட கவாலைவாக இபபி்ர்ை-
ெததில ெல்வறு ெணிகமை அமைதியவாை 
முமையில ்ைறபகவாண்டு வருகின்ைைர். 
ஐந்ைவாம் ை்ரம் புலமைப ெரிசில ெரீடமெயில 
சிததி பெறை ைவாணவர்கமை ஊக்குவித-
ைல, உயிரிபபுகள் இடம்பெறை வீடுகளுக்கு 
இலவெைவாக கதிம்ரகள், கூடவா்ரஙகள் 
உள்ளிடட பெவாருடகமை வழஙகுைல 
்ெவான்ை ்ெமவகமையும் ்ைறபகவாண்டு 
வருவைவாக புர்ைவா கமிடடியின் நிர்வவாக 
குழு உறுபபிைர் எஸ்.ஐ.எம்.முயீத பைரி-
விதைவார். இதைமகய இலலஙகளுக்கு 
ஒரு ்ந்ர உணவு வழஙகும் ெரீடெவார்தை 
்வமலத திடடபைவான்மையும் ஆ்ரம்பிக்க 
இந்ை கமிடடியிைர் எதிர்ெவார்ததுள்ைைவாக-
வும் அவர் ்ைலும் பைரிவிதைவார்.   

மோட்டவத்மே ரிோனியா புரோ கமிட்டி   
ஏற்பாட்டில் நீரத்ோங்கிகள் அன்பளிப்பு   

ஹிஜவாப உமட 
விவகவா்ரம் கவா்ர-
ணைவாக ைமிழ் -

நவாடடின் கவாஞ்சி ெஙக்ரைடம் 
ைறறும் முக்கிய ்கவாயிலக -
ளுக்கு அச்சுறுதைல நிலவி 
வருவைவால 24 ைணி ்ந்ர 
ெலதை பெவாலிஸ் ெவாதுகவாபபு 
ஏறெடுதைபெடடுள்ைது. கர் -
நவாடகததில  ஹிஜவாபபிறகு 
அனுைதி ்கவாரி முஸ்லிம் 
ைவாணவிகள் ஆறு நவாடகள் 
்ெவா்ரவாடடம் நடததி வந்ைைர். 
இருபபினும் ஹிஜவாப விவகவா -
்ரம் பைவாடர்ெவாை ெர்ச்மெகள் 
முழுமையவாக இன்னும் நீஙக -
விலமல. 

 முஸ்லிம் ைவாணவிக -
ளுக்கு ஹிஜவாப அணிய 
அனுைதி பகவாடுதைவால 
கவாவி துண்டு அணிய 
இந்து ைவாணவர்களுக்கு 
அனுைதிக் பகவாடுக்க ்வண்டும் 
எை ஹிந்துததுவவா ைவாணவர்கள் 
்ெவா்ரவாடி வருகிைவார்கள். கர்நவாடகவா -
மவத பைவாடர்ந்து இன்னும் பிை 
ைவாநிலஙகளில ஹிஜவாப பி்ரச்சிமை 
ைமலதூக்கியுள்ைைவால இந்து ஆல -
யஙகளுக்கு ெவாதுகவாபபு அளிக்க 
்வண்டிய அவசியம் உள்ைைவாக 
பெவாலிஸ் அதிகவாரிகள் பை்ரவிததுள் -
ைைர். 

 ைமிழகததில நகர்பபுை ்ைர்ை -
லின் ்ெவாது ஹிஜவாப அணிந்து 
வந்ை பெண் வவாக்கவாைருக்கு 
ெவா.ஜ.க முகவர் ஒருவர் எதிர்பபு 
பைரிவிதைவார். முஸ்லிம் ைவாணவி 

ஒருவர் இைன் கவா்ரணைவாக ைைது 
ெரீடமெமய எழுைவாைல புைக்க -
ணிதது விடடவார். ஹிஜவாப குறிதது 
பவளிநவாடுகளும் கருததுச் பெவாலல 
பைவாடஙகி விடடை. 

 இந்ை நிமலயில, ஹிஜவாப விவ -
கவா்ரதைவால பி்ரச்சிமைகள் ைமல -
தூக்கவாைல இருக்க முக்கியைவாை 
்கவாயிலகளில பெவாலிஸ் ெவாது -
கவாபபு தீவி்ரபெடுதைபெடடுள்ைது. 
அந்ை வமகயில கவாஞ்சிபு்ரத -
தில உள்ை கவாஞ்சி ெஙக்ர ைடத -
திறகு 24 ைணி ்ந்ரமும் ெலதை 
பெவாலிஸ் ெவாதுகவாபபு ்ெவாடப -
ெடடுள்ைது. அ்ை்ெவால கல -

லூரிகளில ஏ்ைனும் 
ைவாணவர்கள் இமட்ய 
பி்ரச்சிமை ்ைவான்ைவா -
ைல இருக்க பெவாலி்வார் 
பைவாடர் கண்கவாணிபபில 

ஈடுெடடு வருகிைவார்கள். ெஙக்ரைடத -
திறகு ஏ்ைனும் அச்சுறுதைல ஏற -
ெடுதைக் கூடும் எை உைவுததுமை 
கண்கவாணிதது எச்ெரிதைைவா்ல்ய 
இந்ைப ெவாதுகவாபபு வழஙகபெட -
டுள்ைைவாக பெவாலிெவார் பைரிவிதை -
ைர். 

இமைத பைவாடர்ந்து பெவாலிெவார் 
சுழறசி முமையில ெஙக்ர ைடததிறகு 
ெவாதுகவாபபு அளிதது வருகிைவார்கள். 
இ்ை்ெவால ைமிழகததின் முக்கிய -
ைவாை சில ்கவாயிலகளுக்கும் 24 
ைணி ்ந்ரமும் பெவாலிெவார் ெவாது -
கவாபபு வழஙகவுள்ைைவாக பெவாலிஸ் 
அதிகவாரி ஒருவர் பைரிவிதைவார்.

காஞ்சி சங்கரமடம் உட்்பட முக்கிய 
தகாயில்களுக்கு ம்பாலிஸ் ்பாதுகாப்பு

ஹிஜவாப உமட விவகவா்ரததிைவால
உருவவாை முறுக்ல கவா்ரணம்!

எம். எஸ். எம். முனதஸிர் ...?
(பாணந்துறை ேத்திய குறூப் நிருபர்)    
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நவாடமடை கடடிபெழுபபுவதற்கு... 
கலந்துரையாடலின் ப�ாபே ஜனாதி-

�தி இேரனத் தேரிவித்ோர்.   
அபிவிருத்திச் தெயற�ாடுகளில் 

ேனியார் துரையினரின் �ஙகளிபர�க் 
த�றும் ப�ாக்கில் இந்ேக் கலந்துரை-
யாடல் ஏற�ாடு தெயயப�டடது. அந் -
நியச் தெலாவணி உருவாக்கம், அைெ 
நிதிக் தகாளரக, தவளி�ாடடு பவரல-
வாயபபு பேம்�ாடு, முேலீடடு ஊக்-
குவிபபு, ஏறறுேதி வளர்ச்சி, புதுபபிக்-
கத்ேக்க வலு ெக்தி, விவொய உற�த்தி, 
ப�ாதுோன உை விநிபயாகம் ேறறும் 
சுறறுலாத்துரை பேம்�ாடு ஆகிய 
துரைகள குறித்து இேன் ப�ாது கவனம் 
தெலுத்ேப�டடது.   

புதுபபிக்கத்ேக்க வலுெக்தி, �சுரே 
விவொயம், தோழில்நுட� பூஙகாக்கள 
உட�ட �ல துரைகளில் �ாரிய முேலீ-
டுகள பேறதகாளவது அதிக அந்நிய 
தெலாவணிரய த�ை சிைந்ே வாயபர� 
ஏற�டுத்தும் என்றும் ஜனாதி�தி 
கூறினார்.   

�ாடரடக் கடடிதயழுபபுவேறகு 
உளளூர் தோழில் முயறசியாளர்கள 
வழஙகிய ஆேைரவப �ாைாடடிய ஜனா -
தி�தி, உலகளாவிய தோறறுப�ாயக்கு 
முகஙதகாடுத்து அைொஙகம் ேனது 
த�ாருளாோைத்ரே மீளக் கடடிதய-
ழுப� முற�டுரகயில், சில குறுகிய 

ேனப�ான்ரே தகாணடவர்களின் 
ேவைான கருத்துகரள சீர்தெயயும் திைன் 
வர்த்ேக ெமூகத்திறகு இருப�ோகவும் 
ஜனாதி�தி இேன் ப�ாது தேரிவித்ோர்.   

கடந்ே இைணடு வருடஙகளில் நிர்-
ோணத்துரையில் ஏற�டட புத்துயிர் 
காைணோக சீதேந்துக்கான பேரவ அதி-
கரித்துளளோகவும் இேன் காைணோக 
சீதேந்து ேடடுப�ாடு ஏற�டடுளளோ -
கவும் அரேச்ெர் �சில் ைாஜ�க்ஷ இஙகு 
சுடடிக்காடடினார்.   

ெந்ரேயில் அத்தியாவசியப த�ாருட -
களுக்கு ேடடுப�ாடு இல்ரல என சுட -
டிக்காடடிய அரேச்ெர், ேருந்துகள 
ேவிர்ந்ே �ல த�ாருடகளின் விரலக் 
கடடுப�ாடரட நீக்குவேறகு எடுக் -
கப�டடுளள தீர்ோனத்ரே வியா�ாை 
ெமூகம் ேவைாகப �யன்�டுத்திக் 
தகாளளக் கூடாது எனவும் அவர் பகட -
டுக்தகாணடார்.   

 �ாடடின் த�ாருளாோைம் தோடர் -
�ான த�ாயப பிைொைஙகளால் தவளி -
�ாடடு முேலீடடு வாயபபுகரள 
இழக்க ப�ரிடுவோக ேத்திய வஙகி 
ஆளு�ர் அஜித் நிவாட கபைால் இஙகு 
சுடடிக்காடடினார். அரனத்து தவளி -
�ாடடுக் கடன்கரளயும் திருபபிச் 
தெலுத்துவதுடன் கடன் அல்லாே முே -
லீடுகரள ஈர்ப�ேறகு �டவடிக்ரக 

எடுப�ோகவும் அவர் தேரிவித்ோர்.   
அைொஙகத்தின் பகாவிட கடடுப�ாட -
டுத் திடடத்ரேப �ாைாடடிய தோழில் 
முயறசியாளர்கள அேன் காைணோக 
ேஙகளது தோழில்கள �ாதுகாக்கப�ட -
டோக அவர்கள கூறினர். சில �ாடுகள 
தகாவிட தோறரை திைம்�ட கடடுப -
�டுத்ே ேவறியேன் காைணோகவும் 
இலஙரக அேரன �ல்ல முரையில் 
கடடுப�டுத்தியேன் காைணோக இலங -
ரகக்கு அதிகளவான வாயபபுகள 
கிரடத்துளளோக அவர்கள சுடடிக் -
காடடியுளளனர்.   

தகாபைானாவுக்குப பிந்ரேய கால -
கடடத்தில் சுறறுலாத் துரையில் �ாடு 
மிகபத�ரிய ேறுேலர்ச்சிரயக் கண -
டுளளது. அேன் பேம்�ாடடுக்காக 
சுறறுலா துரையினரின் வெதிகரள 
பேம்�டுத்ே பவணடியேன் அவசி -
யத்ரே தோழில் முயறசியாளர்கள 
குறிபபிடடனர்.   

ஜனாதி�தியின் தெயலாளர் காமினி 
தெனைத், ஜனாதி�தியின் பிைேே ஆபலா-
ெகர் லலித் வீைதுஙக, நிதி அரேச்சின் 
தெயலாளர் எஸ்.ஆர். ஆடடிகல ேறறும் 
�ல்பவறு துரைகரள பிைதிநிதித்துவப-
�டுத்தும் அதிகாரிகள ேறறும் தோழில் 
முயறசியாளர்கள �லரும் இந்நிகழ்வில் 
கலந்துதகாணடனர்.  

நீதி ைறுசீ்ரமைபபு நிகழ்ச்சித் திடடைம்...
அரேப�ால் 1 மில்லியன் யூபைாவும் (இலஙரக 

ேதிபபில் ஏைத்ோழ 225 மில்லியன் ரூ�ாய) வழங -
கப�டடுளளதுடன்,நீதித் துரையில் உளள ெகல 
ேைபபினைதும் ஒத்துரழபபுடன் �ான்கரை ஆணடுக-
ளினுள இந்ே நிகழ்ச்சித் திடடத்ரேச் தெயற�டுத்து-
வேறகு எதிர்�ார்க்கப�டுகிைது.   

நீதிக்கான அணுகரல பேம்�டுத்தும் ப�ாக்ரக 
அடிப�ரடயாகக் தகாணடு �ரடமுரைப�டுத் -
ேப�டும் இந் நிகழ்ச்சித் திடடத்தின் ஊடாக நீதித் 
துரையின் தவளிப�ரடத் ேன்ரே ேறறும் த�ாறுப-
புணர்ரவ பேம்�டுத்துேல், ேைோன, விரனத்திை-
னான பெரவகரள வழஙகுவரே உறுதிப�டுத்துேல் 
ஆகியரவ நீதி அரேச்சின் எதிர்�ார்ப�ாவதுடன், 
இந் நிகழ்ச்சி நீதி அரேச்சின் ேறுசீைரேபபுச் தெயற-
தோடரின் பிைோன நிகழ்ச்சித் திடடோக தெயற�டுத்-
ேப�டவுமுளளது. 

இரேத் ேவிை இந்ே நிகழ்ச்சித் திடடத்தின் ஊடாக 
த�ணகள ேறறும் சிறுவர்களின் நீதிக்கான அணுகரல 
பேம்�டுத்ேல், வர்த்ேக விடயஙகள தோடர்பிலான 
ேகைாறுகரளத் தீர்த்துரவக்கும் ோறறீடடுப த�ாறி-
முரைகளுக்கு உேவியளித்ேல் ேறறும் டிஜிடடல் 
தோழில்நுட�ப �ாவரனயின் மூலம் நீதித் துரையின் 
தெயற�ாடுகளின் விரனத்திைரன பேம்�டுத்ேல் 
தோடர்பில் முக்கிய கவனம் தெலுத்ேப�டும்.   

விரனத்திைன் ேறறும் சுயாதீன நீதி அரேபர�ப 
ப�ணிச் தெல்வது இலஙரக குடியைசின் எதிர்காலத்-
துக்கான அடிப�ரடத் பேரவயாக அரேகிைது. 
சுயாதீன நீதித்துரைரய உறுதிப�டுத்துவதுடன் 
ெடடத்தின் ஆதிக்கத்ரேப �ாதுகாப�ேறகும் இலங-

ரகயின் நீதி வழஙகல் தெயற�ாடரட வலுப�டுத்ே 
பவணடுதேனவும், �வீன த�ாறிமுரை ேறறும் அபி-
விருத்திப �ஙகுோைர்களின் ஒத்துரழபபின்றி இந்ே 
ப�ாக்கஙகரள நிரைபவறறிக் தகாளவது சிைேோன 
�ணியாகுதேனவும், இந்ே உத்பேெ நிகழ்ச்சித் திடடம் 
அந்ேப�ாக்கஙகரள அரடவேறகு எபப�ாதும் வழி-
வகுக்கும் எனவும், அேறகாக ஐபைாபபிய ஒன்றியம், 
ஐக்கிய �ாடுகளின் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திடடமும் 
ஐக்கிய �ாடுகளின் சிறுவர் நிதியமும் நீதி அரேச்சு-
டன் ரகபகார்ப�தில் ோம் ேகிழ்ச்சி அரடவோக -
வும், இந் நிகழ்வில் கலந்துதகாணட நீதிஅரேச்ெர்  
ஜனாதி�தி ெடடத்ேைணி எம். அலிெபரி தேரிவித் -
ோர்.  

நீதித் துரையின் ேறுசீைரேபபுக்கு ஐபைாபபிய 
ஒன்றியத்தின் ஈடு�ாடு குறித்து கருத்துத் தேரிவித்ே 
இலஙரகக்கான ஐபைாபபிய ஒன்றியத்தின் தூதுவர் 
தடனிஸ் ரெப , ெமூக ெக வாழ்வுக்காகவும், அைெ 
ேறறும் பிைரஜகளுக்கிரடயில் �ைஸ்�ை �ம்பிக்-
ரகரய �லப�டுத்துவேறகாகவும், �வீன, விரனத்-
திைனான ேறறும் �ைந்ே நீதித் துரைரயப ப�ணிச் 
தெல்வேன் முக்கியத்துவத்ரே தேளிவு�டுத்தினார். 
பேலும் இலஙரகயினதும், ஐக்கிய�ாடுகளின் அபி -
விருத்தித் திடடத்தினதும் ஐக்கிய �ாடுகளின் சிறுவர் 
நிதியத்தினதும் இரணவுடனான இந் �ாடடின் நீதித் 
துரையின் ேறுசீைரேபபுக்காக ஐபைாபபிய ஒன்றியத்-
தினால் முன்னுரிரே வழஙகப�டடுளளதேனவும் 
அேறகாக ஒதுக்கப�டடுளள ஒதுக்கீடடின் த�று -
ேதியின் ஊடாக அது தேளிவாகப புலப�டுகிைது 
எனவும் அவர் தேரிவித்ோர்.

பகவாமையில் முடிநத... (03 ஆம் ெக்கத் பதவாடைர்)
ெந்பேக��ர் பிைபேெத்திலி-

ருந்து ேரலேரைவாகியுளளோக 
த�ாலிஸார் குறிபபிடடனர். 

தோைடடுவ த�ாலிஸார் பேலதிக 
விொைரணகரள  பேறதகாணடுள-
ளனர். 

45 பகவாளகைனகள... (03 ஆம் ெக்கத் பதவாடைர்)

கரடசியாக 45 தகாளகலன்கள 
துரைமுகத்தில் உளள சிஐசி ரீ முரன-
யத்தில் இருந்து திருபபி அனுப�ப-
�டடது.  

இேறகு முன்னர் மீள ஏறறுேதி 
தெயயப�டட அரனத்து கழிவுக -

ளும் �ாடடிறகு வந்துளளோக பிரித்-
ோனிய சுறைாடல் அதிகாைெர� 
இலஙரக சுஙகத்திறகு அறிவித்-
துளளோக சுஙக ஊடகப ப�ச்ொளர் 
பிைதிப �ணிப�ாளர் சுேத்ே டி சில்வா 
தேரிவித்துளளார். (�ா) 

தமிழ் அ்ரசிெல் மகதிகமை... 
தோடரும் என இலஙரகத் ேமிழ-

ைசுக் கடசியின் தகாழும்புக் கிரளத் 
ேரலவரும் ஜனாதி�தி ெடடத்ேைணி-
யுோன பக.வி.ேவைாொ எச்ெரிக்ரக 
விடுத்துளளார்.

�யஙகைவாே ேரடச்ெடடம் 
முறைாக நீக்கப�டும் என அரனவ-
ரும் எதிர்�ார்க்கின்ைனர். இருபபி-
னும் டிைம்பின் லடசியஙகரள போற-
கடிக்க அவர்களின் எணணிக்ரக 
ப�ாதுோனோக இல்ரல என்�ரே 
அவர் ஒபபுக்தகாணடார். 42 ஆண-
டுகால �யஙகைவாே ேரடச்ெடடம் 
நீக்கப�ட பவணடும் என்�தில் 
ோறறுக்கருத்து இல்ரல. என்ன காை-
ணத்திறகாக இச்ெடடம் தகாணடு 
வைப�டடபோ, 2009ல் இச்ெடடம் 
முடிவரடந்தும் இதுவரை ைத்து 
தெயயப�டவில்ரல. திருத்ேஙகள 

எதுவும் தெயயப�டவில்ரல. இது 
அடிப�ரட உரிரேகளுக்கு எதிைா-
னது.

ெர்வபேெ ஒருமித்ே கருத்துக்கும் அை-
சியலரேபபின் �ல விதிகளுக்கும் 
முைணானது. அைசு இந்ே ெடடத்ரே 
சுய�லத்திறகாக �யன்�டுத்துகிைது. 
அைசுக்கு எதிைாக கருத்து தேரிவிப-
�வர்கள ேறப�ாது குறிரவக்கப�-
டுகின்ைனர். இந்ே ெடடம் ேமிழர்க-
ளுக்கு எதிைாக தகாணடு வைப�டடது. 
இபப�ாது ேமிழ் ப�சும் இனத்திறகு 
எதிைாக �ாயும் �யஙகைவாே ேரடச்-
ெடடத்ரே நீக்கக் பகாரி �ரடத�றறு 
வரும் ரகதயழுத்துப ப�ாைாடடம் 
வைபவறகத்ேக்கது. ஆனால் ேறப�ா-
ரேய சூழலில் இந்ே ெடடம் ைத்து 
தெயயப�டுோ என்�து பகளவிக்கு-
றியாக உளளது.

ைக்கள எனக்கு வழங்கிெ... 
என்றும் அவர் தேரிவித்ோர்.  
உடுபபிடடி பேர்ேல் தோகுதியில்  

(ஞாயிறறுக்கிழரே) �ரடத�றை ஸ்ரீ-
லஙகா சுேந்திைக் கடசியின் யாழ் ோவடட 
ோ�ாடடு நிகழ்வில் ேரலரேயுரை 
ஆறறிய ப�ாபே அவர் இேரனத் தேரி-
வித்ோர்.இது தோடர்�ாக பேலும் அவர் 
கருத்து தேரிவிக்ரகயில்;  

யாழ் ேக்கள எேக்களித்ே அன்புக்கும் 
-அைவரணபபிறகும் ேரல வணஙகபவ 
முன்னாள ஜனாதி�தி ரேத்திரி�ால 
சிறிபென இஙகு வந்துளளார்.ஸ்ரீலஙகா 
சுேந்திைக் கடசி குறிபபிடட காலத்திற-
குள அ�ரிமிேோன வளர்ச்சி அரடந்-
துளளது.  அன்று எனக்கு ஜனாதி�தி 
பேசியப �டடியல் ஊடாக �ாைாளுேன்-
ைம் தெல்ல ஒரு வாயபபிரனயும்- அேனூ-
டாக 5ோே காலம் ஓர் அரேச்சுப �ேவி-
யும் ேந்து ஊக்குவித்ேரேோன் இன்று 
�ான் தோடர்ந்தும் ேக்கள �ணியாறறி 
வை பிைோன காைணம்.  

முன்னாள ஜனாதி�தி ரேத்திரி�ால 
சிறிபென யாழ் ோவடடத்திறகு 21 ேட-
ரவகள விஜயம் பேறதகாணடு யாழ் 
ேக்களின் விவொயம்,காணி விடுவிபபு 
,�ல்லிணக்கம்,இன ஒறறுரே உள-
ளிடட �ல பவரலத்திடடஙகரள முன்-
தனடுத்திருந்ோர். அதுோன் இன்றும் 
சுேந்திைக்கடசிரய யாழில் வழி�டத்திச் 
தெல்ல மிகபத�ரிய தூணாக விளஙகு-
கிைது.  வைலாறறில் முேல் ேடரவயாக 
யாழ் ேக்கள ஸ்ரீலஙகா சுேந்திைக் கடசிக்கு 
ஓர் ஆெனத்ரே ேந்து மிகபத�ரிய ஆே-
ைரவத் ேந்துளளனர்.இந்ே ேணணின் 
ேகிரே உலகிறபக தேரியும். அந்ே 
ேண �ான் �ாைாளுேன்ை உறுபபினைாக 
தேரிவாக மிகபத�ரிய வாயபபிரனத் 
ேந்துளளது.  எேக்கு எதிைானவர்கள 
தொல்வது ப�ான்று சுேந்திைக்கடசி ஓர் 

சிஙகளக் கடசி அல்ல.இது ஓர் பேசியக் 
கடசி. ெர்வ இனஙகள,ெர்வ ேேஙகரள-
யும் ஒன்று�டுத்திய கடசி.  குறிப�ாக 
சிறு�ான்ரேயினரின் ேமிழர்களின் அபி-
லாரெகரளயும் உளவாஙகிக் தகாணடு 
சுேந்திைக்கடசி நிரலத்து நிறகிைது.
அதுபவ கடந்ே பேர்ேலில் யாழ் ேக்கள 
எனக்கு மிகபத�ரிய ஆரணரய 
வழஙக காைணம்.  

இந்ே ஆரணரய வழஙகிய ேக்க-
ளுக்கு மிகபத�ரிய �ன்றிரயத் தேரி-
விக்க கடரேப�டடுளபளன்.அந்ே 
�ன்றிரய 18ோே காலோக தெயல் 
வடிவில் ஆறறிய வருகிபைன்.  

ோவடட அபிவிருத்திக் குழுத் ேரல-
வைாக, �ாடாளுேன்ை குழுக்களின் 
பிைதித் ேவிொளைாக �ல �ரினாேஙக-
ரளப த�றறு 18ோே காலத்திறகுள 
யாழ் ோவடடத்தில் 3500க்கும் பேற-
�டட வீடடுத்திடடஙகள,கிைாமிய 
த�ாருளாோைத்ரே பேம்�டுத்ே 793 
நிரைவான கிைாேம் பவரலத்திடடங-
கள,16தெௌ�ாக்கியா உற�த்திக் கிைாே 
பவரலத்திடடஙகள,450கிைாமிய 
வீதிகள புனைரேபபு அேரன விட 
ோகாணெர� ேறறும் வீதி அபிவி-
ருத்தி அதிகாை ெர� வீதிகள என �ல 
அபிவிருத்திகரள நிரைவு தெயதுள-
பளாம்.  அரேயும் ோணடி வாழ்வாோைம் 
இன்று மிகபத�ரிய ெவாலாக உளளது.
இன்னமும் யாழ் ோவடடம் வறுரே-
யில் எடடாவது ோவடடோக உளளது.
இந்ே ோவடடத்ரே வறுரேயில் 
இருந்து மீடதடடுத்து த�ாருளாோை 
ரீதியாக முன்பனாக்கிக் தகாணடு தெல்ல 
பவணடும்.அேனூடாக இழந்ே அரனத்-
ரேயும் மீளப த�றறு எேது இலக்கிரன 
அரடய முடியும் எனவும் அவர் பேலும் 
தேரிவித்ோர். 

ெவா்ரம்ெரிெம் நிகழ்ச்சியில் ... (03 ஆம் ெக்கத் பதவாடைர்)

திருேதி சுஜாத்ோ  அத்ே�ாயக்க  சிைப-
�திதியாக கலந்து, ேன் முஸ்லிம்  
பெரவயுடனான  அனு�வஙகரள 
�கிர்ந்து  தகாளகிைார். சுஜாத்ோ   அத்-
ே�ாயக்க,   இலஙரக  வாதனாலி-
யில், ேமிழ்,சிஙகள தோழிகளில்  அதி-
கோன �ாடல்கள  �ாடிய  முேல் ேை 
�ாடகைாவார். 

இவர் இலஙரகயின்  முேலாவது 
த�ண இரெயரேப�ாளர்  என்ை  
த�ருரேக்குரியவர்.  

தோடைாக 1965, 1966 ஆம் ஆண-

டுகளுக்கான   "ெைெவி"  விருதும், 
1967,1968 ஆம்  ஆணடுக்களுக்கான  
"சுவர்ண ெஙக" விருதும்  இவருக்கு  
கிரடத்ேது. சிஙகளம், ேமிழ்   தோழி-
களில்  ேடடுேல்லாது  அதிகளவான  
தோழிகளில்  �ாடிய  த�ருரேக்கும்  
உரியவர்.              

எம்.எஸ்.எம். ஜின்னா  தெவ்வி  
காணும்  இந்நிகழ்ச்சியிரன  முஸ்லிம்  
பெரவப�ணிப�ாளர், எம்.பஜ.�ாத்-
திோ  ரினூஸியா  ேயாரித்து வழஙகு-
கிைார்.

பெவாருைவாதவா்ர பநருக்கடிக்கு...   
உடனடியாக அேரன �ாைாளுேன் -

ைத்திறகு ெேர்பபிக்க �டவடிக்ரக 
எடுக்க பவணடும் என ஐக்கிய 
ேக்கள ெக்தி �ாைாளுேன்ை உறுபபி-
னர் கலாநிதி ஹர்்ஷ டி சில்வா வலியு -
றுத்தியுளளார்.   

தகாழும்பில் ப�றறு �ரடத�றை 
ஊடக ோ�ாடடில் கருத்துத் தேரி -
வித்ே கலாநிதி ஹர்்ஷ டி சில்வா, 
�ாடடின் ேறப�ாரேய நிரலரே-
ரயக் கருத்தில் தகாணடு, ேறப�ா-
ரேய த�ாருளாோை த�ருக்கடிரய 
உளளூர் தீர்வின் மூலம் நிர்வகிக்க 
முயறசிப�து முடடாளேனோனது. 
எவ்வாைாயினும், அைசியல் காை -
ணஙகளுக்காக ேத்திய வஙகியின் 
ஆளு�ர் ெர்வபேெ �ாணய நிதியத்ரே 
தோடர்ந்தும் நிைாகரித்து வருவோல், 
ெர்வபேெ �ாணய நிதியத்தினால் எட-

டக்கூடிய தீர்ரவ காண�து மிகவும் 
கடினோகி வருவோக அவர் தேரி -
வித்ோர்.   

இபப�ாது எணதணய விவகா -
ைம் மின்ொைப பிைச்சிரனயாக ோறி-
யுளளது.இேனால் இலஙரகயின் 
பிைோன அைெ வஙகிகளின் ஸ்திைத்-
ேன்ரேக்கு த�ரும் பிைச்சிரன ஏற-
�டடுளளது. இலஙரக த�றபைா-
லிய கூடடுத்ோ�னத்திறகு கடன் 
வழஙக பவணடாம் என ேத்திய 
வஙகியின் ஆளு�ர், ேக்கள வஙகி 
ேறறும் இலஙரக வஙகிக்கு �ணிப-
புரை விடுத்துளளார்.   

 அைசியல் , கடசி ப�ேமின்றி இந்-
�ாடடு ேக்கரளக் காப�ாறறுவேற -
கான திடடத்ரே வகுக்குோறு பகட-
டுக்தகாளகின்பைாம் என்றும் அவர் 
குறிபபிடடார். (�ா)  

அெவாத் ெவாலியின ைனு பதவாடைர்பில்... 
நீதிேன்ைம் ப�றறு (21) தேரிவித்-

துளளது. முன்னாள ஆளு�ர் அொத் 
ொலி ேனக்கு எதிைாக நீதிேன்ைத்தில் 
ொடசியேளித்ே, �ாைாளுேன்ை உறுப-
பினர்களான தோஹேட முஸம்மில், 
நிோல் பியதிஸ்ஸ ேறறும் காமினி 
வபலத�ாட ஆகிபயாரிடம் �டடஈடு 
பகாரி இந்ே ேனுரவ ோக்கல் தெயதுள-
ளார்.

கடந்ே 2021 ோர்ச் 9 ஆம் திகதி 
அல்லது அேரன அணமித்ே தின-
தோன்றில் தகாழும்பில் ஊடக ெந்-
திபத�ான்ரை �டத்தி, இன, ேே சீர்-
குரலரவ ஏற�டுத்தும், வன்ேத்ரே 
தூணடும் வரகயிலான கருத்-

தோன்ரை தவளியிடடோகக் கூறி, �யங-
கைவாே ேடுபபுச் ெடத்தின் கீழ் ரகது-
தெயயப�டடார். �யஙகைவாே ேரடச் 
ெடடம் ேறறும் சிவில், அைசியல் உரி-
ரேகள தோடர்�ான ெர்வபேெ ெேவாய 
ெடடம் ஆகியவறறின் அடிப�ரடயில் 
அொத் ொலிக்கு எதிைாக ெடடோ அதி�-
ைால் குறைப�த்திைம் ோக்கல் தெயயப-
�டடிருந்ேது.

இந்நிரலயில், ொடசிய விொைரணக-
ளின் அடிப�ரடயில் அொத் ொலிரய 
குறைேறைவைாகக் கருதி கடந்ே டிெம்�ர் 
2 ஆம் திகதி தகாழும்பு பேல் நீதிேன்-
ைம் விடுேரல தெயேரே குறிபபிடத்-
ேக்கது.

சுழற்சி முமையில் இரு... 
உயர்ேைப �ரீடரெகள காைணோக 

இந்ே தீர்ோனம் பேறதகாளளப�ட-
டுளளோக த�ாதுப�யன்�ாடுகள 
ஆரணக்குழுவின் ேரலவர் ஜனக 
ைத்�ாயக்க தேரிவித்ோர்.   

அேன்�டி, பிற�கல் 4.30 ேணி 
முேல் இைவு 10.30 ேணி வரையி -
லான காலப�குதியில் 2 ேணித்-
தியால சுழறசி முரையிலான 
மின்தவடடு அமுல்�டுத்ேப�டவுள-
ளோக அவர் தேரிவித்ோர்.   

முன்னோக �ாடு பூைாகவும் சுழறசி 
முரையிலான ஒரு ேணித்தியால 
மின் தவடரட அமுல்�டுத்ே திடட-
மிடப�டடது.   

ப�ாதியளவிலான மின் உற�த்தி 
இல்லாேோல் இலஙரக மின்ொை 
ெர�யினால் முன்ரவக்கப�டட 

பகாரிக்ரகக்கு அரேவாக இந்ே 
அனுேதி வழஙகப�டடுளளது.   

 காரல 8.30 ேணி முேல் இைவு 
7.30 ேணி வரையிலான காலப� -
குதியில் தேன் ோகாணம் ேவிர்ந்ே 
ஏரனய ோகாணஙகளில் ஒரு ேணித்-
தியால மின் தவடடு அமுல்�டுத்ே 
முடிவு தெயயப�டடது. 

தேன் ோகாணத்தில் காரல 8.30 
ேணி முேல் பிற�கல் 4.30 ேணி 
வரையிலான காலப�குதியில் 
3 ேணித்தியால மின் தவடரட 
அமுல்�டுத்ே த�ாதுப �யன்�ாடு-
கள ஆரணக்குழு அனுேதி வழஙகி-
யிருந்ேது.

இேரன ோறறி புதிய ப�ை அடட -
வரண அறிவிக்கப�டடுளளது. 

(�ா)  

கச்ெதீவு திருவிழவாவில்...
தவளிவிவகாை அரேச்சு தேரிவித் -

துளளது.
கச்ெதீவு புனிே அந்போனியார் 

பேவாலயத்தின் வருடாந்ே திருவிழா 
எதிர்வரும் 11 ,12 ஆம் திகதிகளில் 
இடம்த�ைவுளளரே குறிபபிடத் -
ேக்கது.

தகாபைானா நிரலரேரய கருத் -
திறதகாணடு இலஙரக �க்ேர்கள 
500 ப�ருக்கு ோத்திைம் கச்ெதீவு திரு -
விழாவில் கலந்துதகாளவேறகான 
அனுேதிரய வழஙக யாழ். ோவடட 
தெயலகத்தில் கடந்ே ோேம் 26 ஆம் 

திகதி �ரடத�றை கூடடத்தில் தீர்ோ -
னிக்கப�டடது.

எனினும், ேமிழக �க்ேர்களுக்கும் 
திருவிழாவில் �ஙபகறக ெந்ேர்ப�-
ேளிக்குோறு ேமிழக அைொஙகம் 
ொர்பில் தோடர்ச்சியாக பகாரிக்ரக 
முன்ரவக்கப�டடது.

இந்ே நிரலயிபலபய இரு �ாடடு 
�க்ேர்களும் ேடடுப�டுத்ேப�டடள-
வில் இம்முரை திருவிழாவில் கலந் -
துதகாளள அனுேதி வழஙகப�ட-
டுளளோக தவளிவிவகாை அரேச்சு 
குறிபபிடடுளளது.

பெவாருளிெல் வினவாத்தவாளில்...   
�ணித்துளளார். இது தோடர்பில் 

நிபுணர் குழு ஆைாயவோகவும் அவர் 
தேரிவித்ோர்.   

வினாக்கரள ேயாரிப�தில் 
ஏபேனும் ேவறுகள இருப�ோக 
குழு கணடறிந்ோல், ோணவர்க-
ளுக்கு அேன் �ன்ரேரய வழஙகுவ-
ோகவும் �ரீடரெகள ஆரணயாளர் 
�ாயகம் குறிபபிடடுளளார்.   

ஏைக்குரைய ஒவ்தவாரு வரு -
டமும் �ரீடரெகள �ரடத�றும் 

ப�ாது ேனியார் வகுபபுகரள 
�டத்தும் சில ஆசிரியர்களால் இவ் -
வாைான குறைச்ொடடுக்கள முன் -
ரவக்கப�டுவோக �ரீடரெகள 
ஆரணயாளர் �ாயகம் தேரிவித்ோர்.   

க.த�ா.ே உயர்ேைம்- 2021 �ரீடரெ -
யின் த�ாருளியல்-1 வினாத்ோளில் 
33, 34, 37, 49 ேறறும் 50 ஆகிய 
வினாக்கள ெரியான விரடயளிக்க 
முடியாே வினாக்கள என குறைச்ொட-
டுகள எழுந்ேன.                         (�ா) 

வடைக்கிற்கவான சுற்றுைவாவுக்கு... 
தகாழும்பு ோ�கை ெர� யின் 

பஜ.வி.பி உறுபபினர் பஹேந்ே 
குோை கருத்து தேரிவிக்ரகயில், 

சுறறுப�யணத்திறகான ேதிபபீடு 
ரூ. 5.5 மில்லியனாக இருந்ேது, 
ஆனால் சில ெர� உறுபபினர்கள 
அதில் �ஙபகறக ேறுத்ேோல் அது 
ரூ.3.4 மில்லியனாக ோறைப�ட -
டது. "பஜ.வி.பி. உறுபபினர்க -
ளான �ாஙகள �ணத்ரே வீணடிக்க 
விரும்�வில்ரல என்�ோல் நிகழ்ச் -
சியில் �ஙபகறக ேறுத்போம்," 
என்று அவர் கூறினார்.

பேறகு ோகாண ஆளு�ர் அேறகு 
ஒபபுேல் அளித்ேோக எஙகளுக்குத் 
தேரிவிக்கப�டடது. 

யாழ்ப�ாண ோ�கை ெர� ேறறும் 
ஏரனய உளளூைாடசி ேன்ைஙகளு -
டனான அனு�வப �கிர்வாக இது 
அரேயும் என்று கூைப�டடது. 
தகாழும்பு த�ாது நூலகத்துடன் 
யாழ்ப�ாண நூலகமும் இரணக் -
கப�டும் எனவும் தேரிவிக்கப�ட -

டிருந்ே ப�ாதிலும் அது தோடர்பில் 
என்ன �டவடிக்ரக எடுக்கப�ட -
டது என்�து எேக்குத் தேரியாது 
எனவும் அவர் பேலும் தேரிவித் -
ோர்.

எவ்வாைாயினும், வலிகாேம் 
தேன்பேறகு பிைபேெ ெர�யின் 
ேவிொளர் ஏ.தஜ�ப�ெனிடமி -
ருந்து 2022 த�பைவரி 2 ஆம் 
திகதி தகாழும்பு ோ�கை ெர�க்கு 
அரழபபு விடுக்கப�டடிருந்ேது. 
சுறறுப�யணத்தின் �யணத் திடடத் -
தில் ோகாணத்தில் உளள சில உள -
ளாடசி அரேபபுகளுக்கு தெல்லப -
�டடுளளது.

சு ற று ப � ய ண த் தி ற க ா ன 
தஹாடடல் கடடணம் ரூ.2.6 மில் -
லியன், ப�ாக்குவைத்து தெலவு 
ரூ.394,000, விரளயாடடு ஆரடக -
ளுக்கு ரூ.229,500, ேணணீர் ப�ாத் -
ேல்கள ேறறும் சிறறுணடிகளுக்கு 
ரூ.200,000 என ேதிபபிடப�டடுள -
ளது என்ைார். பவளிநவாடடிலுளை... (03 ஆம் ெக்கத் பதவாடைர்)

ேறறும் தோழில் நிபுணர்களுக்கு �ம்-
�கோன ேறறும் யோர்த்ே த�ாறிமு-
ரையின் பேரவரய பூர்த்தி தெயவபே 
இேன் முக்கிய ப�ாக்கோகும்.  

உயர்கல்வி ேறறும் திைரன வளர்ப-
�ேறகு அதிக வாயபபுகரள வழங-
கல், கல்வி ஒத்துரழபபு ேறறும் 
ஆைாயச்சி ஒத்துரழபர� பேம்�டுத்-
துேல் உளளிடட �ைந்ே ப�ாக்கத்தின் 
கீழ் பேசிய அறிவியல் அைக்கடடரள 
ேறறும் இலஙரக தேன்த�ாருள 
ேறறும் பெரவ நிறுவனஙகளின் 
ெஙகம் (SLASSCOM) ஆகியவறறிற-
கும் இரடபய புரிந்துணர்வு ஒப�ந்ே-
மும்இேன்ப�ாது ரகதயழுத்ோனது.  

கலாநிதி �ந்துல விபஜ (அதே-
ரிக்கா), ப�ைாசிரியர் டிலந்ே த�ர்-
னாணபடா (கனடா), ப�ைாசிரியர் 

தோன்டி காஸிம் (ஜப�ான்), ப�ைா-
சிரியர் ொந்தி தேணடிஸ் (ஸ்விட-
ெர்லாந்து), ப�ைாசிரியர் டிலந்ே 
அேைதுஙக (ஐக்கிய இைாச்சியம்), 
ப�ைாசிரியர் ெேன் ஹல்கமுபக 
(அவுஸ்திபைலியா) ஆகிபயார் 
காதணாளி தோழில்நுட�ம் ஊடாக 
நிகழ்வில் கலந்து தகாணடனர்.  

குறித்ே நிகழ்வில் பேசிய அறிவி-
யல் அைக்கடடரளயின் ேரலவர் 
ப�ைாசிரியர் ைஞ்சித் பெனாைத்ன உள-
ளிடட பேசிய அறிவியல் அைக்கட-
டரளயின் உறுபபினர்கள ேறறும் 
இலஙரக தேன்த�ாருள ேறறும் 
பெரவ நிறுவனஙகளின் ெஙகத்ரே 
பிைதிநிதித்துவப�டுத்தி அேன் உறுப-
பினர்கள �லரும் கலந்து தகாணட-
னர். 

சிங்கபபூரின  நிபுணத்துவ... (03 ஆம் ெக்கத் பதவாடைர்)
குழுதவான்ரை இஙகு அனுபபு -

வது குறித்தும்  இரு அரேச்ெர்களும் 
ஆைாயந்ேனர். 

பேலும் குறைவியல் ெடடம், ேே 
�ல்லிணக்கச் ெடடம் ேறறும் சிங-
கபபூரின் உள�ாடடுப �ாதுகாபபுச் 
ெடடம் உளளிடட �ல முக்கிய ெட -
டஙகளில் ெமீ�த்தில் தெயயப�டட 

திருத்ேஙகள �றறிய விளக்கஙகள 
இேன்ப�ாது நீதி அரேச்ெருக்கு 
வழஙகப�டடுளளன.

அத்போடு இந்ே ெந்திபபின்ப�ாது 
இலஙரகக்கும் சிஙகபபூருக்கும் 
இரடயிலான ஒத்துரழபபு குறித்து 
விவாேம் இடம்த�றைோகவும் நீதி 
அரேச்சு தேரிவித்துளளது.

இ்ரவாஜவாங்க அமைச்ெர்... (03 ஆம் ெக்கத் பதவாடைர்)

ெனத் நிொந்ேவிறகும் வீதி அபிவி-
ருத்தி தோடர்பில் இழு�றி நிரல ஏற-
�டடிருந்ேபோடு தகபினட  அரேச்ெர் 
பஜான்ஸ்டன் த�ர்னாணபடாவுடனும் 

குழப�நிரல ஏற�டடுளளோக அறிய 
வருகிைது.இந்ே விவகாைம் தோடர்பில் 
கடந்ே அரேச்ெைரவ கூடடத்திலும் 
ஆைாயப�டடது தேரிந்ேபே.              (�ா) 

இநதிெ மீனவர் 21 பெருக்கு... 
ஆஜர்�டுத்தியப�ாது, 21 மீனவர்-

கரளயும் விளக்கேறியலில் ேடுத்து 
ரவக்க நீேவான் உத்ேைவிடடார்.  

இந்நிரலயில் குறித்ே வழக்கு 
ப�றரைய தினம் விொைரணக்கு 

எடுக்கப�டட ப�ாது 21 மீனவர்க-
ளுக்கும் 3 ஆணடுகளுக்கு சிரைத்-
ேணடரன விதித்ே நீேவான் , 
அேரன 10 ஆணடுகளுக்கு ஒத்தி -
ரவத்துளளார்.    

30 பகவாடி ரூெவா பெறுைதிெவான... 
தூத்துக்குடி ோவடடம், பவம்�ார் 

கடறகரையில் தூத்துக்குடி கியூ பிரிவு 
இன்ஸ்த�க்டர் விஜய அனிோ, 
ெப-இன்ஸ்த�க்டர்கள ஜீவேணி 
பவல்ைாஜ், பவலாயுேம், சுபைஷ்குோர் 
ேறறும் த�ாலிஸார் பைாந்து �ணியில் 
ஈடு�டடிருந்ேனர்.

அபப�ாது கடறகரையில் நின்று 
தகாணடிருந்ே �டகில் இருந்ே 8 ப�ர் 
தகாணட கும்�ரல சுறறிவரளத்து 
பொேரன தெயேதில் அவர்களிடம் 
2 கிபலா வீேம் 5 �க்தகடடுகளில் 
கிரிஸ்டல் தேத்ோம் ப�டடரேன் 
எனும் ஐஸ் ப�ாரேப த�ாருரள 
ரவத்திருப�து தேரியவந்ேது. பேலும் 

அேரன அவர்கள இலஙரகக்கு 
கடத்ே முயன்ைோக கூைப�டுகிைது. 
இது தோடர்�ாக கீழரவப�ார் 
�ைபலாக ோோ பகாவில் தேருரவச் 
பெர்ந்ே இருேய வாஸ் , கிங ப�ன், 
சிலுரவ,அஸ்வின், வினிஸ்டன், 
சு�ாஷ், கபிலன், ரெபோன், ஆகிய 
8 ப�ரை த�ாலிஸார் ரகது தெயது 
விொைரண �டத்தி வருகின்ைனர். 
பேலும் அவர்களிடம் இருந்ே ரூ.30 
பகாடி ேதிபபுளள ப�ாரேபத�ா -
ருள �றிமுேல் தெயயப�டடுள -
ளது. இந்ே ெம்�வம் அப�குதியில் 
த�ரும் �ை�ைபர� ஏற�டுத்தி -
யுளளது.

முஸ்லிம் பெணகள முனபனடுத்த...
நூறறுக்கும் பேற�டபடார் இந்ே 

கவனயீர்பபில் கலந்துதகாணடனர்.
ேனியார் ெடடம் ( முஸ்லிம் 

திருேண, விவாகைத்து ெடடம்) 
எேது அடிப�ரட உரிரே எனும் 
தோனிபத�ாருளில் இந்ே கவன -
யீர்பபு ஆர்ப�ாடடம் முன்தனடுக்-
கப�டடது.

இேன்ப�ாது, "முஸ்லிம் திருே-
ணம் ேறறும் விவாகைத்து ேனியார் 
ெடடத்ோல் ஆளப�ட பவணடும்", 
"சிறு�ான்ரேயினரின் ேே சுேந்தி-
ைத்ரே அழிக்காபே", "முஸ்லிம்க-
ளின் திருேண ெடடம் அடிப�ரட 
உரிரே",  "ேனியார் ெடடத்ரே நீக்-
குவது யாபபுக்கு முைண�ாடானது" 
இது ப�ான்ை மூன்று தோழிகளிலும் 
எழுேப�டட சுபலாகஙகரள ஏந்திய-
வாறு ஆர்ப�ாடடக்காைர்கள அரே-
தியான முரையில் ஆர்ப�ாடடத்ரே 
முன்தனடுத்ேனர்.

இலஙரகயில் முஸ்லிம் ேனியார் 
ெடடோனது ேக்களின் ப�ெத்ரே 
தவன்ை ேரலவர்களால் ப�ாைாடிப -
த�ைப�டடோகும் என ஆர்ப�ாட-
டக்காைர்கள இேன்ப�ாது தேரிவித்ே-
னர்.

இந்ே ெடடஙகரள �றறியும் 
அவறரை ெடடோக்கிய ேரலவர் -
கள �றறியும் இன்றும் உலகில் 
ப�சிக்தகாணடிருக்கின்ைார்கள.

இச்ெடடஙகபள இலஙரக �ல 

ேேஙகரள தகாணட ேனிேர்கள 
வாழும் �ன்முக கலாொை �ாடாக 
உலகில் �ார்க்கப�டுகிைது.

இலஙரகயில் இந்ே ெடடத்ரே 
முழுரேயாக இல்லாேல் ஆக்க 
பவணடும் என்று ஒரு ேைபபினரும், 
சில ோறைஙகரள தெயய பவணடும் 
என்று இன்தனாரு ேைபபினரும் தேரி -
வித்து வருகின்ைனர்.

அத்துடன், இதுதோடர்பில் 
ஒருசில அைெ ொர்�றை அரேப-
புக்கள ஒன்றிரனந்து, முஸ்லிம் 
ேனியார் ெடடம் தோடர்பில் 
பிரழயான கருத்துக்கரள எடுத்து-
ரைத்து அேரன முழுரேயாக இல்-
லாேல் தெயய பவணடும் என்ை 
வரகயில் தஜனீவாவுக்கு அறிக்ரக 
ஒன்றிரன ெேர்பபித்துளளனர்.

எனபவ, முஸ்லிம் ேனியார் ெட-
டத்தில் சில ோறைஙகரள ஏற�டுத்-
ேப�ட பவணடுபே ேவிை, அேரன 
முழுரேயாக இல்லாேல் தெய-
வேறகு ஒருப�ாதும் அனுேதிக்க 
கூடாது என்றும் ஆர்ப�ாடடக்காைர்-
கள குறிபபிடடனர்.

இேரனயடுத்து, ெர்வபேெ ேனிே 
உரிரே இயக்கஙகள அரேபபின் 
இலஙரகக்கான ஊடக ஒருஙகி -
ரணப�ாளர் ேஹ்ரூப முஹம்ேது 
ரிஸ்வியிடம் ேகஜர் ஒன்றும் ஆர்ப -
�ாடடக்காைர்களால் ரகயளிக்கப-
�டடரே குறிபபிடத்ேக்கது.



74வது "சுதந்திர தினம்" க�ொண்ொ -
்ப்பட்தத முன்னிடடும் இலங் -
த�யின் மக�ள்  தில�மொ� ப்பொற் -
றப்பட் மதறந்த சப�ொதர கமொழி 
திதரப்ப்க �தலஞர் விஜயகுமொரதுங் -
�வின் 34ஆவது ஆணடு நிதனவு கூரும் 
ப�ொகப�ொடும்  �ண்ணகி �லொலயம் 
மற்றும் N.M.புர்கசன்  ஏற்்பொடடில் 
�தலஞர்�ள் மடடும் �லந்து க�ொள்ளும் 
"மொக்பரும் கமன்்பந்து கிரிகக�ட சுற் -
றுபப்பொடடி" சு�ொதொர வழிமுதற�தை 
பின்்பற்றி ஞொயிற்றுககிழதம  விஜயகு -
மொரதுங்� விதையொடடு தமதொனத்தில் 
�த்க்பறவுள்ைது.

சிபரஷ் �டி�ர்�ள், இைம் �டி�ர்�ள், -
இதசயதமப்பொைர்�ள், ்பொ்�ர்�ள், �் -
னத்தில் பு�ழ் பூத்பதொர், இயககுனர்�ள், 
�தல இயககுனர்�ள், ஒப்பதனக �தல -
ஞர்�ள் தயொரிப்பொைர்�ள், புத�ப்ப்ப -
பிடிப்பொைர்�ள், ஒளிப்பதிவொைர்�ள், 
ஊ்�வியைொைர்�ள், ஓவியர்�ள், எழுத் -
தொைர்�ள் என ்பல்துதற சொர்ந்த �தலஞர் -
�ள் ்பலர் ்பங்கு்பற்றும் சங்�ம நி�ழ்ச்சி -
யொ� அதமயவுள்ைது.

இதில் �ண்ணகி �லொலய �தலஞர்�ள்  
சங்�த்தின் பிரொந்திய மட்த்தில் இயங் -
கும் �தல உறுபபினர்�ளும் �லந்து 
க�ொள்கின்றனர். விதையொடடு துதற -
யிலும் எம்மவர்�ள் எமது �தலஞர்�ள் 
மிளிர பவணடும் என்்பபத எமது ப�ொக� -
மும் முயற்சியும்.
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மாத்தளையில் சே்தன பேளையில் 
சேழிபபாக வைர்ந்த செற் சேயளக

மொத்ததை சுழற்சி நிரு்பர்

பசதன ப  ்பசதைதய ்பயன்்படுத்தி 
பம ற்க�ொள்ைப்பட் க�ற்கசயத� சிறந்த 
முதறயில் கசழிப்பொ� �ொ்ணப்படுவதொ� 
மஹவதைப பிரபதச விவசொயி ஒருவர் 
தின�ரனுககுத் கதரிவித்தொர்

பசதனப ்பசதை மொத்திரம் ்பயன்்படுத்தி 
க�ற்கசயத�யில் ஈடு்படடுவரும் 
மஹவதை புஹுமியொவ  ்பகுதிதயச் பசர்ந்த 
விவசொயி சிசிர திசொ�ொயக�பவ இவவொறு 
கதரிவித்தொர்

எனது வீடடு பதொட்த்தில் 
தயொரிக�ப்பட் பசதனப ்பசதை 
மற்றும் அரசினொல் வழங்�ப்பட் �ச்சுத் 
தன்தமயற்ற உர வத��தை மொத்திரபம 
இம்முதற க்பரும் ப்பொ�த்தில் தனது 
வயல் நிலத்தில் கசயத� ்பண்ணப்பட் 
க�ற்கசயத�ககு ்பயன் ்படுத்தப்படடுள்ைது. 
இதன் மூலம் பவைொணதம கசழிப்பொ� 
�ொ்ணப்படுவது்ன் அதி� விதைச்சலும் 
கித்ககுகமன கதரிவித்த அவர், �ச்சு 
்பொவதனயற்ற விவசொய விதைச்சதல 
எதிர்�ொலத்தில் கசயற்்படுத்துவது 
அரசொங்�த்தினொல் முன்கனடுக�ப்படும் 

தர்வா ந்ர வவாெ்ர வட்டத்தின் ஏறெவாடடில் தின்்ரனின் ைவாபெரும் ்மை, 
்ைவாெவா்ர ைறறும் உமதெநதவாட்ட சுறறுப பெவாடடி்ள், ெரிெளிபபு ப்வாண்ட 
முபபெரும் விழவா எதிரவரும் ைவாரச் ைவாதம் 27ஆம் தி்தி நம்டபெறவுள்-
ளது. இதற்வான ெ்ை ஏறெவாடு்ள் பதவா்டரபிைவான ்ைநதும்ரயவா்டல் தின் -
்ரன் ஆசிரிய பீ்டத்தில் பநறறு நம்டபெறறது. முபபெரும் விழவா ஏறெவாடடுக் 
குழுத் தமைவர ெவாஸி ஸுமெர பநறறு தின்்ரன், வவா்ரைஞெரி ெத்திரி -
ம்்ளின் ஆசிரியர பெநதில்பவைவரி்டமிருநது ஆவணங்மள பெறறு 
ப்வாண்ட பெவாது பிடிக்்பெட்ட ெ்டம்.

களைஞரகளின் 
சமன்ப்நது கிரிகசகட் 
சுற்றுபசபாட்டி

Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jpr; rigapd; jiyik mYtyfj;jpw;F (xUtUl 

fhyj;jpw;F) ghJfhg;Gr; Nritfis toq;Ftjw;fhf mur ghJfhg;G mikr;rpy; 

gjpT nra;Js;s Mff; Fiwe;jJ 10 tUl fhy ghJfhg;G mDgtj;Jld; ghJfhg;Gr; 

Nrit toq;Fk; epWtdq;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

ghJfhg;Gr; Nrit toq;Fjy;

Njitahd 

cj;jpNahfj;jh;fspd; 

vz;zpf;if

tpiyf;Nfhuy; 

gpizKwp 

(&gh)

06 50>000.00

kPsspf;fg;glhj 500.00 &gh fl;lzj;ij gpujhd mYtyfj;jpd; KfhikahsUf;Fr; (epjp) 

nrYj;jp 2022 ngg;uthp khjk; 21Mk; jpfjp Kjy; 2022 khh;r; khjk; 11Mk; jpfjp e.g. 

12.00 kzp tiu kl;LNk tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. tpiykD 

Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd Ntz;LNfhs; fbjj;ij Njrpa gz;iz tpyq;F 

mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; toq;fy; gphptpw;Fr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

Kj;jpiuf;Fwp  nghwpf;fg;gl;l tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fis 2022 khh;r; khjk; 14Mk; jpfjp 

gp.g. 2.15 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; nfhOk;G-05> ehuhn`d;gpl;b> 

ehty tPjp> 40Mk; ,yf;fk;> Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; 

jiytUf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ mt;tplj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk; vd;gJld; md;iwa jpdNk gp.g. 2.30 kzpf;F 

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

jiyth;>

Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jpr; rig>

,y. 40> ehty tPjp>

ehuhn`d;gpl;b> nfhOk;G-05.

njhiyNgrp ,y. 0112501701/2

Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jpr; rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

ngWif mwptpj;jy;
Nghjdh itj;jparhiy - fSj;Jiw

kUj;Jt cgfuzq;fisf; 

nfhs;tdT nra;jy; - 2022
fSj;Jiw - Nghjdh itj;jparhiyapd; ngWiff; FOj; jiythpdhy; fSj;Jiw 

Nghjdh itj;jparhiyf;Fj; Njitahd kUj;Jt kw;Wk; Ma;T$l cgfuzq;fisf;  

nfhs;tdT nra;tjw;fhf gpd;tUk; tifapy; tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

No Item Name Requested Unit No of Item Bid Security Rs.

1 A - Scanner Machine Eye Unit 01 30,000.00

2 Auto Kerato- Refractometer Eye Unit 01 30,000.00

3 Slit Lamp Eye Unit 02 30,000.00

4 Centrifuge Lab 01 15,000.00

• Nkw;gb kUj;Jt cgfuzq;fSf;Fj; Njitahd tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fis 

fSj;Jiw Nghjdh itj;jparhiy epjpg; gphptpd; ngWiff; fpisapypUe;J 2022-

02-22Mk; jpfjp Kjy; 2022-03-12Mk; jpfjp tiuahd mYtyf ehl;fspy; K.g. 

9.00 kzp Kjy; gp.g. 02.00 kzp tiu ngw;Wf;nfhs;syhk;.

• xU cUg;gbf;F kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 2>000.00 &gh mwtplg;gLk;.

• xt;nthU kUj;Jt cgfuzq;fSf;fhfTk; ntt;Ntwhf tpiykDf;fisr; 

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

• 2022-03-14Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzp tiu tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. 

,e;j Nfs;tp 2022-03-14Me; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F KbTWj;jg;gLk; vd;gJld; 

mjidaLj;J cld; jpwf;fg;gLk;. Nkyjpf tpguq;fSf;F 034 - 2222261/62 
vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;Jld; njhlh;Gnfhs;sTk;.

jiyth;>

gpuhe;jpa  ngWiff; FO>

Nghjdh itj;jparhiy>

fSj;Jiw.

gjtp ntw;wplq;fs;
ghtidahsu; mYty;fs; mjpfhurig

($l;LwT Nritfs;> re;ijg;gLj;jy; mgptpUj;jp 

kw;Wk; Efu;Nthu; ghJfhg;G ,uh[hq;f mikr;R)

ghtidahsu; mYty;fs; mjpfhurigapy; gpd;tUk; gjtpfSf;Fg; 
nghUj;jkhd tpz;zg;gjhupfsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd

01. cjtp gzpg;ghsu; gjtp (epUthfk; kw;Wk; kdpj tsq;fs;) - vk;vk;.1-1 -(01 gjtpfs;)
Ntiy tpguzk;:

kdpjtY jpl;lkply;> Ml;Nru;g;Gf;fs; kw;Wk; Copau;fisj; njupT nra;tjw;Fj; Njitahd 

cjtpapid toq;Fjy;> nghUl;fs; kw;Wk; Nritfspd; midj;Jg; ngWiffspidAk; 

Nkw;ghu;it nra;jy;> kdpj tsq;fs; nfhs;ifapid mKyhf;Ftjpy; cjtpaspj;jy;> 

epiwNtw;W mjpfhukw;w kl;lj;jpYs;s Copau;fspd; xOf;fhw;W tplaq;fspidf; ifahSjy;> 

cjtpg; gzpg;ghsu; kl;lj;jpw;F fPNoAs;s MszpapdUf;Fg; nghWg;ghf ,Uj;jy;> 

cj;jpNahfG+u;t Nghf;Ftuj;J trjpfspid epUtfpj;jy;> gpuRuq;fspid ntspaPL nra;jy;> 

nghUl; gjpNtL tplaq;fs; kw;Wk; fsQ;rparhiyfs; Nkw;ghu;it nra;jy;> tUif> yPT kw;Wk; 

jhgd tplaq;fis Nkw;ghu;it nra;jYk; fz;fhzpj;jYk;>  cupa murhq;f Rw;wpf;iffspid 

,w;iwg;gLj;Jjy;> gjtpapdu; ,lkhw;wy; tplaq;fisf; mKy;gLj;Jjy;> kdpj ts Kfhikj;Jt 

Kiwikfspd; mKyhf;fj;jpid fz;fhzpj;jYk; mKyhf;FjYk;> Njitahd gFg;gha;Tfs; 

Fwpj;J gapw;rpaspj;jy; kw;Wk; gapw;rp jpl;lkply;fis tpUj;jp nra;jy; kw;Wk; mKy;gLj;Jjy;> 

Copau; gad;fs; Fwpj;j mKyhf;fq;fspidf; fz;fhzpj;jy;> midj;J Nrit toq;Fdu;fspd; 

cld;gbf;if mKyhf;fypid xUq;fpizj;jy; kw;Wk; gzpg;ghsupdhy; (kdpj ts kw;Wk; 

epUthfk;) cupj;jspf;fg;gLk; NtW VNjDk; flikfspid epiwNtw;Wjy;.

jifikfs;:

ntspaf:  khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l gy;fiyf;fofnkhd;wpypUe;J kdpj 

ts Kfhikj;Jtk;> Mszp Kfhikj;Jtk;> tpahghu epUthfk; kw;Wk; nghJ 

epUthfk; Mfpatw;wpy; xU gl;lnkhd;wpidg; ngw;wpUg;gJld; $l;Lj;jhgdk;> rig 

my;yJ Gfo; ngw;w tu;j;jf jhgdnkhd;wpy; kdpj ts Kfhikj;Jtk; kw;Wk; 

epUthfj;jpy; Fiwe;jJ 03 tUl jifik mDgtj;jpidf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

cs;sf:   ghtidahsu; mYty;fs; rigapd; fdp\;l Kfhikahsu; tifaPl;by; (N[vk; 

1-1) ,Ys;s gjtpnahd;wpd; juk; I ,y; Fiwe;jJ 05 tUl  jpUg;jpfukhd 

Nritapid Mw;wpapUj;jy; Ntz;Lk;.

rk;gs msTj;jpl;lk;:  Kfhikj;Jt Nritfs; jpizf;fs Rw;wwpf;if ,y.02/2016 ,d; 

epajpfspd;gb> 

     MM 1-1 2016: &gh.(53>175-10x1>375-15x1>910-95>575) 
taJ:   30 tajpw;F FiwahkYk; 45 tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. Mff;$ba 

tanjy;iyahdJ cs;sf guPl;rhu;j;jpfSf;Fg; nghUe;jhJ. 

njhopy;rhu; nfhLg;gdT:  Kfhikj;Jt Nritfs; jpizf;fs Rw;wwpf;if ,y.02/2016 ,d; 

epajpfspd;gb> njhopy;rhu; nfhLg;gdthdJ toq;fg;gLk;.

(02) rl;l mKyhf;fy; mYtyu; gjtp (juk; II) N[k;.1-1 - (03 gjtpfs;)
Ntiy tpguzk;:

ghtidahsu; Kiwg;ghLfspidf; ifahSjy;> rl;lj;jpd; Vw;ghLfspd; epajpfSf;fikthf 

tprhuizfspid elhj;Jtjw;Fj; Njitahd cjTifapid toq;Fjy;> ePjpkd;wj;jpy; 

jhf;fy; nra;ag;gl;l tof;Ffs; njhlu;gpy; mwpf;iffs; kw;Wk; Fw;wg; gj;jpuq;fisj; jahupj;jy;> 

ePjpkd;wj;jpy; tof;Ffis jhf;fy; nra;jYk; mjpfhurigapd; rhu;gpy; ePjpkd;wpy; M[uhjy;> 

ePjpkd;wj;jpy; tof;Ffis elhj;Jjy;> rl;lkh mjpgu; jpizf;fs mjpfhupfs; kw;Wk; Vida  

rl;lthjpfSld; ,ize;J mjpfhurigf;nfjpuhf jhf;fy; nra;ag;gl;l ePjpkd;w tof;Ffis 

ifahSjy; kw;Wk; gzpg;ghsupdhy; cupj;jspf;fg;gLk; NtW VNjDk; flikfspid 

epiwNtw;Wjy;.

jifikfs;:  

ntspaf :  ,yq;if gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l rl;l 

,skhzp gl;lj;jpidf; nfhz;bUf;Fk; rl;lj;juzp

cs;sf :  NkNy ntspaf tpz;zg;gjhupfSf;Fj; Njitg;gLk; jifikfspidf; 

nfhz;bUj;jy;.   

rk;gs msTj;jpl;lk;:  Kfhikj;Jt Nritfs; jpizf;fs Rw;wwpf;if ,y.02/2016 ,d; 

epajpfspd;gb> JM 1-1 - 2016: &gh. (42,600–10x755–18x 1,135 – 70,580) 
taJ :   22 tajpw;F FiwahkYk; 45 tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

Mff;$ba tanjy;iyahdJ cs;sf guPl;rhu;j;jpfSf;Fg; nghUe;jhJ. 

nghJthd epge;jidfs;:

Vida nfhLg;gdTfs; :  rk;gsj;jpw;F Nkyjpfkhf tho;f;ifr; nryTg; gb kw;Wk; cupa 

murhq;f Rw;wwpf;iffspd; epajpfspd;gb> Vw;Gila Vida 

midj;Jg; gbfSk; toq;fg;gLk;.

epakdj;jpd; jd;ik   Copau; Nrkyhg epjpak; kw;Wk; Copau; ek;gpf;if epjpak; 

vd;gtw;wpd; gq;fspg;Gf;Fk; cupa murhq;f Rw;wwpf;ifspd;gbahd 

Vw;ghLfSf;F cupj;JilaJkhd epue;jug; gjtp.

Ml;Nru;g;gpd; NghJ rk;gsk;  ntspapypUe;J Ml;Nru;g;Gr; nra;ag;gLNthu; rk;gs msTj;jpl;lj;jpd; 

Muk;g gbepiyapy; mku;j;jg;gLthu;fs;. cs;sf uPjpahf 

Ml;Nru;g;Gr; nra;ag;gLk; Ml;fspd; rk;gskhdJ jhgdtpjpf; 

Nfhitapd; mj;jpahak; VII ,d; Vw;ghLfspd; epajpfspd;gb 

jPu;khdpf;fg;gLk;. 

gjtpapy; cWjpg;gLj;Jjy;:   Nju;e;njLf;fg;gLk; tpz;zg;gjhupfs; %d;W tUl jFjp fhz; 

fhyj;jpy; epakpf;fg;gLthu;fs;. mtu;fs; jFjp fhz; fhyj;jpy; 

epiwNtw;Wk; nrayhw;Wif kw;Wk; jpUg;gjpfukhd elj;ij 

vd;gtw;wpd; mbg;gilapy; mtu;fspd; gjtpapy; 

cWjpg;gLj;jg;gLthu;fs;. Vw;fdNt gjtpapy; cWjpg;gLj;jg;gl;l 

cs;sf uPjpahf njupT nra;ag;gLk; tpz;zg;gjhupfs; xU tUl 

fhyj;jpw;F gjpy; flikahw;Wjy; Ntz;Lk;. 

Ml;Nru;g;G eilKiw:   epakdk; toq;Fk; mjpfhupapdhy; epakpf;fg;gLk; eLtu; Fohnkhd;wpdhy;  

Neu;Kfg; guPl;ir elhj;jg;gLk;.

Neu;Kfg; guPl;ir 

Neu;Kfg; guPl;irf;fhd Gs;spfs; gpd;tUkhW xJf;fPL nra;ag;gLk;:

njhlu;Gila Nkyjpf mDgtk;  - 30 Gs;spfs;

njhlu;Gila Nkyjpf jifik   - 30 Gs;spfs;

Vida jpwikfs;    - 15 Gs;spfs; 

Neu;Kfg; guPl;irapy; fhl;Lk; jpwik  - 25 Gs;spfd;

nkhj;jk;       - 100 Gs;spfs; 

Vidait: 

,yq;ifg; gpui[ahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

ehl;bd; vg;gFjpapYk; Nritahw;Wtjw;Fj; jahuhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

gjtpf;Fupa flikfis epiwNtw;wf;$ba tifapy; cly; kw;Wk; cs uPjpahd 

MNuhf;fpaj;jpidf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

rpwe;j ey;nyhOf;fj;jpidf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

jFjpAila tpz;zg;gjhupfs; ,e;j tpsk;guj;jpd; fPNo jug;gl;Ls;s Kftupf;Fg; gjpTj; jghypy; 

jkJ tpz;zg;gq;fis 2022.03.07 Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;ghf ,e;j tpsk;guk; 

gpuRupf;fg;gl;l jpfjpapypUe;J 14 ehl;fspDs; fpilf;ff;$bajhf mDg;gp itf;FkhW Nfl;Lf; 

nfhs;sg;gLfpd;wdu;. jifikfspid ep&gpg;gjw;fhd rhd;wpjo;fspd; gpujpfSk; tpz;zg;gj;Jld; 

,izj;J mDg;gp itf;fg;gLjy; Ntz;Lk;. murhq;f epWtdq;fspd; gzpahw;Wk; Copau;fs; 

jkJ tpz;zg;gq;is jkJ epWtdj; jiytupD}lhf mDg;gp itj;jy; Ntz;Lk;. Nkw;gbj; 

Njitg;ghLfspid epiwT nra;ahj tpz;zg;gq;fs;> Kiwahfg; G+u;j;jp nra;ag;glhj 

tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; tpz;zg;g KbTj; jpfjpf;Fg; gpd;du; mDg;gp itf;fg;gLk; tpz;zg;gq;fs; 

epuhfupf;fg;gLk;. tpz;zg;gpf;Fk; gjtpg; ngauhdJ jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

njspthff; Fwpg;gplg;gLjy; Ntz;Lk;. jaT nra;J jq;fspd; tpz;zg;gq;fis fPo;f;fhZk; 

Kftupf;F mDg;gp itf;fTk;.

gzpg;ghsu; ehafk;>

ghtidahsu; mYty;fs; mjpfhurig>

02 MtJ khb> rnjhr nrayf fl;blk;>

,y.27> nthf;N]hy; tPjp>

nfhOk;G 02.
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யாழ் மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினரும், 
பாராளுமன்ற குழுக்களின பிரதித் தவிசாளரு -
மான  அங்கஜன இராமநாதனின தலைலமயில், 
ஸ்ரீைங்கா சுதந்திரக ்கடசியின யாழ் மாவட்ட 
மாநாடு - 2022 நநற்று முனதினம் ்கரவவடடி 
வ்காலினஸ் விலளயாடடுக்கழ்க லமதானத்தில் 
வபருந்திரளான மக்கள் மத்தியில் இ்டம்வபற் -
்றது.

இந்நி்கழ்வில் ஸ்ரீைங்கா சுதந்திரக ்கடசித் 
தலைவரும், முனனாள் ஜனாதிபதியுமான லமத்-
திரிபாை சிறிநசன,  அலமசசர் நிமல் சிறிபாை டி 

சில்வா, இராஜாங்க அலமசசர்்களான தயாசிறி 
ஜயநச்கர, துமிந்த திசாநாயக்க, பாராளுமன்ற 
உறுப்பினர்்களான சாந்த பண்டார, ்கைாநிதி 
சுநரன ரா்கவன, மத்திய மா்காண முனனாள் 
முதைலமசசர் சரத் ஏக்கநாயக்க, முனனாள் 
அலமசசர் ைகஸ்மன வசந்த வபநரரா, உள் -
ளிட்ட பிரமு்கர்்களும், ஸ்ரீைங்கா சுதந்திரக ்கடசி 
வதாகுதி அலமப்பாளர்்கள், பிரநதசசலப உறுப்-
பினர்்கள், ந்கர சலப உறுப்பினர்்கள், இலணப்-
பாளர்்கள் மற்றும் வபருந்திரளான வபாதுமக்கள் 
உடப்ட பைரும்  ்கைந்துவ்காண்டனர்.

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் ்ட்சியின் யகாழ். மகாவட்்ட மகாநகாடு 

வல்வட்டித்துறை றவத்தியசாறை 
ந�ாயாளர் விடுதி மீண்டும் ஆரம்்பம் 

யாழ்.விநச்ட நிருபர் 

வல்வவடடித்துல்ற, ஊ்றணி பிரநதச 
லவத்தியசாலையின நநாயாளர் விடுதி 
அலமசசர் ்டகளஸ் நதவானந்தாவின 
முயற்சியினால் மீணடும் வசயற்ப்ட 
ஆரம்பித்துள்ளது.

தாதியர் பற்்றாககுல்ற ்காரணமா்க 
லவத்தியசாலையின நநாயாளர் விடுதி 
(ward service) நசலவ நிறுத்தப்படடி-
ருந்தது.  இதனால் பிரநதச மக்கள் 
பல்நவறு அவசௌ்கரியங்கலள எதிர்-
வ்காணடு வந்தனர். இதுவதா்டர்பா்க 
ஈழ மக்கள் ஜனநாய்கக ்கடசியின 
வல்வவடடித்துல்ற ந்கர சலப உறுப்-

பினர் கு.்கமைதாஸினால்  அலமசசர் 
்டகளஸ் நதவானந்தாவின ்கவனத்-
திற்கு வ்காணடு வரப்படடிருந்தது. 
இதலனயடுத்து சம்மந்தப்பட்ட அதி்கா-
ரி்களு்டன ்கைந்துலரயாடிய ்க்டற்வ்றா-
ழில் அலமசசர், லவத்தியசாலையின 
விடுதி நசலவலய இயங்க லவப்ப-
தற்கு நதலவயான தாதியர்்கலள ஒப்-
பந்த அடிப்பல்டயில் நியமிப்பதற்கு 
ஏற்பாடு வசய்துள்ளார்.  இதலனய-
டுத்து லவத்தியசாலையில் நநாயாளர் 
விடுதியின வசயற்பாடு்கள் சுமார் ஒரு 
மாதத்திற்குப் பினனர் ஆரம்பிக்கப்பட-
டுள்ளலம குறிப்பி்டத்தக்கது.

சம்பள அதிகரிப்பு ககோரி வடமோகோண ஆளுநரிடம
முன்பள்ளி ஆசிரியரகள் மகஜர ககயளிப்பு
வவுனியா விநச்ட நிருபர்

சம்பள அதி்கரிப்பு ந்காரி வவுனி-
யாவில் முனபள்ளி ஆசிரியர்்கள் ்கவ-
னயீர்ப்பு நபாராட்டம் ஒனல்ற முன-
வனடுத்திருந்தது்டன, வ்டமா்காண 
ஆளுநரி்டம் ம்கஜர் ஒனல்றயும் ல்கய-
ளித்திருந்தனர்.

வவுனியா, பூங்கா வீதியில் உள்ள 
ஆளுநரின பிராந்திய அலுவை்கம் 
முனபா்க நநற்று (21.02) ்காலை ்கவன-
யீர்ப்பு நபாராட்டம் இ்டம்வபற்்றது.

இதனநபாது, 'முனபள்ளி ்கலைத்-
திட்டத்லத மடடும் மாற்றுவதால் 
எனன பயன?, இனல்றய விலை 
வாசியில் 6000 ரூபாய் நபாதுமானதா, 
உலழப்பிற்்கான ஊதியமும் வ்கௌரவ-
மும் வழங்கப்ப்ட நவணடும், ்கல்விப் 
பயணத்தின முதற்படியான ஆசிரியர்-
்கலள முழுலமயாககுங்கள்' என எழு-
தப்பட்ட சுநைா்க அடல்ட்கலளயும் 
ஆர்ப்பாட்டக்காரர்்கள் ஏந்தியிருந்தனர்.

அத்து்டன, முனபள்ளி ஆசிரி-
யர்்களா்க பை வரு்டங்களா்க நாம் 
பணியாற்றுகின்ற நபாதும், உதவித் 
வதால்கயான வவறும் 6000 ரூபாய் 
மடடுநம எமககு கில்டககின்றது. தற்-
நபாலதய வபாருட்களின விலைநயற்-

்றத்திற்கு மத்தியில் இந்த 6000 ரூபாய் 
பணத்லத லவத்து நாம் எவவாறு குடும்-
பத்லத வ்காணடு ந்டத்த முடியும்? 
வபண தலைலமத்துவ குடும்பங்கள், 
யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட வபண்கள் 
என பைரும் நசலவ நநாக்கத்நதாடு 

பணியாற்றி வருகினந்றாம். எனினும் 
எம்மால் வதா்டர்ந்தும் அவவாறு வசயற்-
ப்ட முடியாது. எமது குடும்பங்கள் 
படடினியால் இ்றககும் நிலை வரும். 
எனநவ எமக்கான சம்பளத்லத அதி்க-
ரித்து வழஙகுமாறு நாம் இந்த அரசாங-
்கத்தி்டம் ந்காருகினந்றாம். ஒவவவாரு 
அரசியல்வாதி்களும் வாககுறுதி்கலள 
மடடுநம தருகி்றார்்கள் எமககு தீர்வு 
கில்டக்கவில்லை எனவும் ஆர்ப்பாட-
்டத்தில் ஈடுபட்ட முனபள்ளி ஆசிரியர்-
்கள் வதரிவித்தனர்.

இந்நிலையில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடு-
பட்டவர்்கலள சந்தித்த வ்டமா்காண 
ஆளுனர் ஜீவன தியா்கராஜா அவர்்க-
ளது ந்காரிகல்க வதா்டர்பான ம்கஜ-
லரப் வபற்றுக வ்காண்டது்டன, ஒரு 
வாரத்துககுள் தீர்க்கமான முடிவிலனப் 
வபற்றுத் தருவதா்க உறுதியளித்தார். 
இதலனயடுத்து நபாராட்டம் தற்்காலி்க-
மா்க ல்கவி்டப்பட்டது.  

அமைசெர் டக்்ளஸ் நடவடிக்மகை

வடைவாகைவாண ஆளுநர்  ஜீவன் தியவாகை்ரவாஜவா

வடக்கு மீனவர்்களின் பிரச்சிறனக்கு 
அரசாங்கம் தீர்விறன வழங்கநவண்டும்
்கரவவடடி தின்கரன நிருபர்   

வ்டககு மீனவர்்கள் எதிர்நநாககும் 
பிரசசிலனககு தீர்விலனப் வபற்றுக 
வ்காள்ள நவணடியது தற்நபாலதய 
அரசின வபாறுப்பு என முனனாள் ஜனா-
திபதியும் சுதந்திரக ்கடசியின தலைவ-
ருமான லமத்திரிபாை சிறிநசன வதரி-
வித்தார்.    நநற்று உடுப்பிடடி நதர்தல் 
வதாகுதியில் இ்டம்வபற்்ற சுதந்திர ்கட-
சியின மாநாடடில் ்கைந்து வ்காணடு 
உலரயாற்றும்நபாது வதரிவித்தார்.   

அவர் வதா்டர்ந்து ்கருத்து வதரிவிக-
ல்கயில்,  

சுதந்திரக ்கடசியானது ஏலனய ்கட-
சி்கலள வி்ட ஒரு சி்றந்த ்கடசியாகும். 
எமது ்கடசியில் சிறியவர் வபரியவர் 
எனறு நாங்கள் பார்ப்பதில்லை. அலன-
வலரயும் சமமா்க பார்ப்பது எங்களது 
சுதந்திரக ்கடசியா்க உள்ளது. அவவாறு 
்கடசி ்க்டந்த பாராளுமன்ற நதர்தலில் 
வ்டககில் அதாவது தமிழர்்கள் வாழும் 
பிரநதசத்தில் அதிகூடிய விருப்பு வாக-
கு்கலளப் வபற்று ஒரு பாராளுமன்ற 
உறுப்பினலரப் வபற்றிருந்தலம 

வரைாற்றில் ஒரு முககியமான வி்ட-
யமாகும். அதற்கு நான அலனத்து 
உடுப்பிடடி வதாகுதி மக்களுககும் 
நனறி்கலளத் வதரிவித்துக வ்காள்கின-
ந்றன. அத்நதாடு எதிர்வரும் ்காைத்-
தில் எமது ்கடசிககு அதாவது மா்காண-
சலப உள்ளூராடசி மன்றத் நதர்தலின 
நபாதும் எமது ்கடசிலய பைப்படுத்-
துவதற்கு அதி்களவில் மக்கள் எமககு 
ஆதரவளிக்க நவணடும். எமககு 
ஆதரவு அளித்தால் நல்ை நிலைககு 
முனநநாககி வ்காணடு வசல்நவாம்.   

 தற்நபாது நாடடில் மக்கள் அதி்க-
ளவு பிரசசிலன்களுககு மு்கம் வ்காடுக-
கின்றனர். எரிவாயு, பசலள, அத்தி-
யாவசிய வபாருள் விலைநயற்்றம் 
நபான்ற பல்நவறு பிரசசிலன்களுககு 
மு்கம் வ்காடுககின்றனர்.    அவவா-
்றான பிரசசிலன்கலளத் தீர்ப்பதற்குரிய 
ந்டவடிகல்க்கலளயும் முனவனடுக்க 
நவணடியுள்ளது. அத்நதாடு நான ஜனா-
திபதியா்க இருந்த ்காைத்தில் வ்ட பகுதி-
யில் பை திட்டங்கலள முனவனடுத்தி-
ருந்நதன என்றார்.

ககைவாபெவாய் ஆசிரிய கைலவாெவாமலயில்  திருவள்ளுவர் குருபூமெ கைடந்த பவள்ளிக் -
கிழமை 19.02.2022 கைலவாெவாமல திருவள்ளுவர் உருவச சிமல முன்றிலில் 
நமடபெற்றது. ்தமிழ் சி்றபபுக் கைறமகை பநறிமய கெர்ந்த ஆசிரிய ைவாணவர்கை-
ளின் ஏறெவாட்டில் இநநிகைழ்வுகைள் இடமபெற்றன.

யாழ் தீவ்கப் ்பகுதி ்்பண்்களுக்கு உதவ தயார்
ந்காப்பாய் குறூப் நிருபர்

யாழ் தீவ்கப் பகுதி்களில் சிை இ்டங்க-
ளில் வபண்கள் சமூ்கத்துககு விநராதமான 
ந்டத்லத்களுககு தள்ளப்படுவது மி்கவும் 
வருத்தமளிப்பதா்கவும் அவவா்றான 
வபண்களுககு உதவுவதற்கு தயாரா்க 
இருப்பதா்கவும் வ்டமா்காண ஆளுநர்  
ஜீவன தியா்கராஜா வதரிவித்தார்.

அவர் நமலும் வதரிவிகல்கயில்,
 தீவ்க பிரநதசத்தில் வாழும் மக்களின 

வாழ்கல்க சாதாரண பகுதி்கநளாடு ஒப்பி-
டுல்கயில் ்கஷ்டமானது .

இருந்தாலும் சிை  தீவ்கப் பகுதி்களில் 
வாழும் வபண்கள் சமூ்கத்திற்கு ஒவவாத 

வி்டயங்களில் ஈடுபடுவது எனது ்கவனத்-
திற்கு வந்துள்ளது. இது எமது சமூ்கத்-
திற்கு அவமானமா்கப் பார்ககிந்றன.

யாழ் மாவட்ட வசயை்கம் ஊ்டா்க 
தீவ்கப் பகுதி்கள் வதா்டர்பான விவரங-
்கலள ந்கட்டறிந்த நபாநத வபண்களின 
நிலை வதா்டர்பில் இவவா்றான த்கவல்-
்கள்  வவளிவருவது வருத்தமளிககின்றது. 
ஆ்கநவ சமூ்கத்திற்கு ஒவவாத வசயற்பா-
டு்களில் ஈடுபடும் வபண்களுககு ஏற்்ற 
வதாழில் துல்றலய ஏற்படுத்துவதற்கு 
வ்டககு மா்காணத்தின ஆளுநர் என்ற 
வல்கயில் எனது வபாறுப்லப நில்ற-
நவற்்ற தயாரா்க இருககிந்றன என அவர் 
நமலும் வதரிவித்தார்.

வவுனியாவில அரச திறைக்்களங்களின் �டமாடும் நசறவ
ஓமந்லத விநே்ட நிருபர்

வ்டமா்காண அரச திலணக்களங்களின பஙகுபற்றுதலு்ட-
னான ந்டமாடும் நசலவ வவுனியா பரகும் ம்காவித்தியாையத்-
தில் நநற்று (21) இ்டம்வபற்்றது. 

ந்டமாடும் நசலவயிலன வ்டமா்காண பிரதம வசயைாளர் 
சமன பந்துை நசனவினால் ஆரம்பித்து லவக்கப்பட்டது-
்டன இசநசலவ்கள் வதா்டர்பா்கவும் பார்லவயிடடிருந்தார்.  

வவுனியா வதற்கு பிரநதச சலபக்கான குறித்த ந்டமாடும் 
நசலவயானது ்காலை 10 மணி வதா்டக்கம் மாலை 03 
மணிவலர இ்டம்வபற்்றது. இநதநவலள வபாதுமக்கள் 
தாங்கள் எதிர்நநாககும் பிரசசிலன்களுககு தீர்வு வபறும் 
நநாககு்டன மக்கள் அதி்களவில் ்கைந்து வ்காண்டது்டன, தங-
்களின நீண்ட ்காை பிரசசிலன்களுககும் தீர்விலன வபற்றுச-
வசல்வலத அவதானிக்கக கூடியதா்கவிருந்தது.

வாள்வட்டு சம்்பவங்களுடன் ்தாடர்புறடய சநநத்க�்பர் ற்கது 
யாழ்.விநச்ட நிருபர் 

வாள்வவடடு வனமுல்ற்களில் ஈடுபடடு 6 மாதங்கள் 
தலைமல்றவா்கவிருந்த  இலளஞன ஒருவன யாழ்ப்பா-
ணம் வபாலிஸ் புைனாய்வுப் பிரிவினரால் ல்கது வசய்யப்-
படடுள்ளார்.

வ்காககுவிலைச நசர்ந்த 22 வயதுல்டய சந்நத்கநபநர 
இவவாறு ல்கது வசய்யப்படடுள்ளார். 

“ந்காப்பாய், யாழ்ப்பாணம் வபாலிஸ் பிரிவு்களில் 
இ்டம்வபற்்ற 6 வாள்வவடடு வனமுல்றச சம்பவங்களு-
்டன வதா்டர்புல்டயவர் என வதரியவந்துள்ளது. சந்நத்க 
நபர் ்க்டந்த 6 மாதங்களா்கத் நத்டப்படடு வந்தார். 

வபாலிஸ் புைனாய்வுப் பிரிவினருககுக கில்டத்த த்கவ-
லின அடிப்பல்டயில் சந்நத்கநபர் ல்கது வசய்யப்படடுள்-
ளதா்க வதரியவருகின்றது. 

முன்னவாள் ஜனவாதிெதி மைத்திரிெவால சிறிகென
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அருடெணி  

குழநமதை இயேசு ெவாபு...

ைட்டக்்களபபு ைமைைவாவட்டத்தின் வ்ரலவாற்றுப பி்ரசித்தி பெற்ை திருத்தைலைவான ஆயித்திேைமல புனிதை ெதைவாெ்கவாே ைவாதைவா ஆலே திருவிழவா அருடெணி பலயெவான் சுதைன் அடி்களவாரின் தைமலமையில் ்க்டநதை ஞவாயிற்றுக்கிழமை நம்டபெற்ைது. ்க்டநதை 16ம் தி்கதி ப்கவாடி -
யேற்ைத்து்டன் ஆ்ரம்ெைவான திருவிழவா நி்கழ்வு்களில் தினமும் நவநவாள் வழிெவாடு்கள் இ்டம்பெற்று 19ஆம் தி்கதி ெனிக்கிழமை  உறுதிபபூசுதைல் வழங்கல் ெ்டஙகு ைற்றும் பவஸெர்ஸ ஆ்ரவாதைமன நம்டபெற்று ஞவாயிற்றுக்கிழமை ்கவாமல கூடடுத்திருபெலி ஒபபுக்ப்கவா-
டுக்்கபெட்டது. அன்மனயின் திருசபெவாரூெ ெவனி இறுதி ஆசீய்ரவாடு திருவிழவா நி்கழ்வு்கள் நிமைவு பெற்ைன.                                                                                        (-ெ்டங்கள்: ்கல்லடி குறூப நிருெர்)

ஆயித்தியமலை புனித சதாசகாய மாதா திருவிழா

"தாயைப்போல பிளயளை" 
எனபது பழம�ோழி. ஒரு 
குழநயதை பிறநதைவுடன 

அக்குழநயதை ைோருயடை சோைலில் 
இருக்கினறது என உற்று்�ோக்குவர் 
வீட்டிலுளளை மபரி்ைோர். அக்குழநயதை 
வளைரும்போது ைோருயடை குண�லன்க -
யளைக் ம்கோண்டு வளைர்கிறது எனபயதைக் 
்கவனித்து அறிவர் அருகில் வோழ்வோர். 
எபபடிைோனோலும ஒரு �னிதைன பிறபபு 
முதைல் இறபபு வயை தைனனுயடை குண-
�லன்க்ளைோடு குடுமபத்திலுளளை �ற்-
மறோருவருயடை பண்பு்கயளை அல்லது 
சோையல பிைதிபலிக்கிறோன. இதுதைோன 
எதைோர்த்தைம. அறிவிைல் உண்ய�.

பரிசுத்தை ்வதைோ்க�த்தின அடிபபயட-
யில் �ோம அயனவரு்� ்கடவுளின 
சோைலோ்கப பயடக்்கபபட்டவர்்கள என 
மதைோடக்்கநூலில் வோசிக்கின்றோம. 
அபபடி ்கடவுளின சோைலோ்கப பயடக்்கப -
பட்ட �ோம �ோளையடவில் அக்்கடவுளின 
சோையல இழக்கி்றோ்� அது ஏன?

 ஏமனனறோல் �ம  இருத்தைலும மசைல்போ-
டு்களும ்கடவுள தைனய�யை, அவர் குணங்-
்கயளை பிறருக்குக் ்கோட்டுவதைோ்க அய�வ-
தில்யல.்கடநதை வோச்கங்்கள இநநியலயை 
��க்கு உணர்த்தி ��க்குள இருக்கும ்கடவு -
ளின சோையல மீண்டும உயிர்பபிக்்க புதுப -
பிக்்க �மய� அயழக்கினறன.

இனயறை �ற்மசய்தி வோச்கம ்கடவுளின 
சோையல �ோம மவளிபபடுத்தை பல வழி்க-
யளைக் ்கற்றுக்ம்கோடுக்கினறது.

எல்லோரிடமும அனபு மசலுத்தை 
்வண்டும. குறிபபோ்க பய்கவரிடம அனபு -
கூற ்வண்டும.

 எதிர்போர்பபு இல்லோ�ல் பிறருக்குக் 
ம்கோடுக்்க ்வண்டும.

 பிறயை ்கண்டனம மசய்ைோ� -
லும, குற்றவோளி எனத் தீர்பப-

ளிக்்கோ�லும �னனிபபு வழங்்க 
்வண்டும.

ய்க�ோறு ்கருதைோது �னய� 
மசய்ை ்வண்டும.

அளைநது ம்கோடுக்்கோ�ல் 
தைோைோளை�ோய் ம்கோடுக்்க 
்வண்டும.

இயவமைல்லோம ்கயடபி-
டிபபதைற்கு ்கடின�ோன ்கோரிைங்-

்களைோ்க இருக்்கலோம. ஆனோல் 

இைலோதை ்கோரிைங்்கள அல்ல. �ம ஆண் -
டவர் இ்ைசு இயவ்கள அயனத்யதையும 
மசய்தைோர். அயனவயையும அனபுமசய்தைோர்.
சிலுயவயில் கூட பய்கவயை �னனித்தைோர். 
�ற்றவைோல் தைண்டயனக்கு அயழத்துவைப-

பட்ட மபண்யண அவர் தீர்பபிடவில்யல. 
அவைது மசைற்போடு்கயளை இனனும ஏைோளை-
�ோ்கக் கூறலோம.

இ்ைசுயவப பற்றி. "விண்ண்கத் தைநயதை 
இைக்்கமுளளைவைோய் இருபபயதைப ்போல 
நீங்்களும இைக்்கமுளளைவைோய் இருங்்கள 
"எனக் கூறிை்தைோடு �ட்டும நினறுவிடோ-

�ல் அயதை வோழவோக்கிைவர் இ்ைசு. விண் -
ணிலுளளை தைநயதையின சோையல இ்ைசு 
ம்கோண்டிருநதையதைப ்போனறு அ்தை விண்-
ண்கத் தைநயதையின பிளயளை்கள �ோமும அவர் 
சோையலக் ம்கோண்டிருக்்க ்வண்டோ�ோ?

்கடநதை ஞோயிறு முதைல் வோச்கத்தில் ்கட -
வுளின �னதிற்கு ம�ருக்்க�ோன தைோவீது  
பதைவிக்்கோ்க அவயைக் ம்கோயல மசய்ைத் 
துணிநதை சவுயல ம்கோயல மசய்ை�ோல் 
அவயை �னனித்தை நி்கழயவ �ோம திைோ -
னிக்கி்றோம. என்வ இ்ைசு ��க்கு �ற் -
மசய்தியில் வழங்கிவரும �திபபீடு்களின 
படி அனபுளளைவர்்களைோ்கவும �னய� மசய் -
பவர்்களைோ்கவும ம்கோடுபபவர்்களைோ்கவும 

�னனிபபவர்்களைோ்கவும வோழ முைற்சிப-
்போம. அதைனமூலம இைக்்கமுளளை விண்ண-
்கத் தைநயதையின சோையல உலகிற்கு ்கோட்டு -
்வோம.

இதைைத்திலிருநது போர்பபது உல-
ய்கயும �ம ச்்கோதைை ச்்கோதைரி-
்கயளையும ்கடவுளின ்கண்்கள 

வழிைோ்கப போர்பபதைோகும என திருத்-
தைநயதை பிைோனசிஸ் மதைரிவித்தைோர்.

“பிறவியி்ல்ை போர்யவ-
ைற்றவர் போர்யவ மபறுதைல்”  
எனற இயறவோர்த்யதையை 
ய�ைபபடுத்தி, திருத்தைநயதை 
பிைோனசிஸ் "ஒனறியணநது 
போர்த்தைல்"(Voir Ensemble 
) எனற  அய�பபின  பிைதி -
நிதி்கயளைத் திருபபீடத்தில் 
சநதித்து அவர்்க்ளைோடு தைன 
சிநதையன்கயளைப பகிர்நது -
ம்கோண்டோர்.

இக்்கோலத்தில் �ோம 
மி்கவும ்�்லோட்ட�ோ்க 
மவளிபபுறப மபோருட்்க -
யளை்ை கூர்நது ்கவனிக்கி -
்றோம எனவும உடல்்தைோற் -
றம,  அணியும ஆயட்கள, 
அவர்்களின வீடு்கள, 
வியலயுைர்நதை வோ்கனங் -
்கள, சமுதைோைத்தில் அவர் -
்களின நியலய�, மசோத்து 
்போனறவற்யற யவத்்தை 
�க்்கள �திபபிடபபடுகின -
றனர் எனறு திருத்தைநயதை 
கூறினோர்.

்�ோைோளி்கள அல்லது �ோற்றுத் -
திறனம்கோண்்டோயை  அவர்்களின 
வலுவற்ற நியல்ைோடு �ோம ஏற்்க -
்வண்டும எனறு �ற்மசய்தி ��க்குப 
்போதிக்கினறது எனறும இ்ைசு, 
போர்யவைற்றவயை உற்று்�ோக்கி -
ைது, அவ்ைோடு சநதிபபு நி்கழத்தை 
அயழபபு விடுத்தைது   திருஅயவ 
�ற்றும சமுதைோைத்தில், உடனபிறபபு 
உணர்வு �ற்றும,்தைோழய�யுணர் -
யவக் ்கட்டிமைழுபப போயதையைத் 
திறக்கினறது எனறும திருத்தைநயதை 
குறிபபிட்டோர்.

 குறிபபோ்க �ோற்றுத்திறன 
ம்கோண்்டோருடன ஒருய�பபோட்டு -
ணர்யவ, ஏற்படுத்துவதைன �திபயப 
குறிபபிட்டுப ்பசிை திருத்தைநயதை 
திருஅயவ விபத்தில் சிக்கிைவர் -
்களுக்கு முதைலுதைவி வழங்கும தைற் -
்கோலி்க �ருத்துவ�யன ்போனறது 
எனறும எத்தையன்ைோ ச்்கோதைைர், 
ச்்கோதைரி்களின ்கோைங்்கள குணபப -
டுத்தைபபடுவதைற்கு நீட்டிை ்கைங்்கள 

்தையவபபடுகினறன எனறும, திருத் -
தைநயதை கூறினோர்.

 இதைற்கு �ற்றவ்ைோடு, குறிபபோ்க, 
குடுமபத்தில்வலுவற்றநியலயில் 
வோழ்வோரில் ்�ோய் �ற்றும, �ை -

ணபபடுக்ய்கயில் இருப்போ்ைோடு 
�ம உறவு்கயளை புதிை ்கண்்ணோட் -
டத்துடன போர்க்்க்வண்டிைது அவ -
சிைம எனறுயைத்தை திருத்தைநயதை, �ம 
கிறிஸ்தைவ �மபிக்ய்க, மவறும �ைபு -
்களுக்குள முடங்கிவிடோ�ல் உடன -
பிறபபு உணர்வும்கோண்ட அனபில் 
�ற்றவயை வை்வற்கும சோனறு 
வோழயவ மவளிபபடுத்துவதைோய் 
இருக்்க்வண்டும எனறு ்்கட்டுக் -
ம்கோண்டோர்.  

இதைைத்திலிருநது போர்பபது, 
உலய்கயும, �ம ச்்கோதைைர் ச்்கோ -
தைரி்கயளையும ்கடவுளின ்கண்்கள 
வழிைோ்கப போர்பபதைோகும எனறும, 
�க்்கயளையும, மபோருட்்கயளையும 
போர்க்கும முயறயை புதுபபிக்்க -
்வண்டும எனறு இ்ைசு ��க்கு 
அயழபபு விடுக்கிறோர் எனறும திருத் -
தைநயதை மதைரிவித்தைோர்.

கிறிஸ்தவ நம்பிக்கை 
வவறும் மரபுகைளுககுள் 
முடங்கிவிடககூடாது

திருத்தந்்த பிரான்சிஸ்

தவக்்கோலத்யதை எதிர்போர்த்துக் ்கோத்திருக்-
கின்றோம.�ோர்ச் 2ஆம தி்கதி விபூதிப 
புதை்னோடு இமமுயற தைவக்்கோலம 

ஆைமப�ோகினறது.
வோழக்ய்கயில் �ோம எவவோறோனவற்யற 

்கயடபபிடிக்்க ்வண்டும எனபயதை �ற்-
மசய்தி வோச்கங்்கள ��க்கு உணர்த்துகின-
றன.

�ோம எ�க்கு வழங்்கபபட்டுளளை ஒரு 
்கடய� ்போனறு ஆலைங்்களுக்குச் மசல்-
கின்றோம. ஒறுத்தைல்்கயளை ்�ற்ம்கோள-
கின்றோம. சிலுயவபபோயதை திைோனம 
மசய்வதைற்்கோ்க திருத்தைலங்்களுக்கு ைோத்தியை 
மசல்கின்றோம. புனிதை வோைத்தி்ல போவ 
சங்கீர்த்தைனம மசய்து �னஸ்தைோபபபட்டு 
என போவங்்களுக்்கோ்க �னறோடி மீண்டும �ம 
ஆண்டவரின உயிர்பபு விழோயவ ம்கோண்-
டோடுகி்றோம.

ஒவமவோரு வருடத்திலும இதையன தைவக்-
்கோலத்தில் �ோம ்கட்டோை�ோக்கிக் ம்கோண்-
டுள்ளைோம. இவற்றின ஊடோ்க எங்்கள 
வோழக்ய்கயில் ஏற்பட்டுளளை �ோற்றங்்கள 
எனன எனபயதை �ோம சிநதிப்போம.

 எ�து ம�ோத்தை வோழக்ய்கயையும �ோம 
எடுத்துப போர்த்தைோல் எ�து வோழக்ய்கயில் 
�ோம ்கயடபபிடிக்்க ்வண்டிைவற்யற, 
�மய� அனபு மசய்யும ஆண்டவர் இ்ைசு 
எமமிடம எதிர்போர்க்கினறவற்யற  �ோம 
்கயடபபிடிக்கின்றோ�ோ?

  எ�து வோழக்ய்க �ற்றவர்்களின வோழக்-
ய்கக்கு முன�ோதிரிைோ்க உளளைதைோ? எனபயதை 
சிநதித்துப போர்ப்போம. இமமுயற தைவக்்கோ-
லத்தில் �ோம எ�து வோழக்ய்கயில் பினபற்ற 

்வண்டிை வற்யற இநதை 
ஞோயிறு எ�க்குத் தைைபபட்-
டுளளை  �ற்மசய்தி வோச்கங்-
்கள  எடுத்துக் கூறுகினறன. 
அதையன சற்று அவதைோனிப-
்போம.

 “உங்்கள பய்கவரிடம 
அனபு கூறுங்்கள; உங்்கயளை 
மவறுப்போருக்கு �னய� 
மசய்யுங்்கள. உங்்கயளை 
சபிப்போருக்கு ஆசி கூறுங்-
்கள; உங்்கயளை இ்கழநது 
்பசு்வோருக்்கோ்க இயற-
வனிடம ்வண்டுங்்கள. 
உங்்கயளை ஒரு ்கனனத்தில் 
அயறபவருக்கு �று ்கனனத்-
யதையும திருபபிக் ்கோட்டுங்-
்கள. உங்்கள ்�லுயடயை 
எடுத்துக் ம்கோளபவர் உங்்கள 
அங்கியையும எடுத்துக்-
ம்கோளளைப போர்த்தைோல் அவயைத் 
தைடுக்்கோதீர்்கள; உங்்களிடம 
்்கட்கும எவருக்கும ம்கோடுங்்கள உங்்க-
ளுயடை மபோருள்கயளை எடுத்துக்ம்கோள-
்வோரிடமிருநது அவற்யறத் திருபபிக் ்்கட்-
்கோதீர்்கள. பிறர் உங்்களுக்கு எனன மசய்ை 
்வண்டும எனறு விருமபுகிறீர்்க்ளைோ, 
அயதை்ை நீங்்களும அவர்்களுக்குச் மசய்யுங்-
்கள.

உங்்களிடம அனபு மசலுத்து்வோரிட்� 
நீங்்கள அனபு மசலுத்தினோல் உங்்களுக்கு 
வரும �னய� எனன? போவி்களும தைங்்க-
ளிடம அனபு மசலுத்து்வோரிடம அனபு 

மசலுத்துகிறோர்்க்ளை. உங்்களுக்கு �னய� 
மசய்பவர்்களுக்்்க நீங்்கள �னய� மசய்தைோல் 
உங்்களுக்கு வரும �னய� எனன? போவி்க-
ளும அவவோறு மசய்கிறோர்்க்ளை. திருமபப 
மபற்றுக்ம்கோளளைலோம என எதிர்போர்த்து 
நீங்்கள ்கடன ம்கோடுத்தைோல் உங்்களுக்கு 
வரும �னய� எனன? ஏமனனில், முழு-
வயதையும திருமபப மபற்றுக்ம்கோளளைலோம 
எனனும ்�ோக்குடன போவி்களும போவி்க-
ளுக்குக் ்கடன ம்கோடுக்கிறோர்்க்ளை.

நீங்்கள உங்்கள பய்கவரிடமும அனபு 

மசலுத்துங்்கள; அவர்்களுக்கு �னய� மசய்-
யுங்்கள; திருமபக் கியடக்கும என எதிர்-
போர்க்்கோ�ல் ்கடன ம்கோடுங்்கள. அப்போது 
உங்்கள ய்கம�ோறு மிகுதிைோய் இருக்கும. 

நீங்்கள உனனதை ்கடவுளின �க்்களைோய் இருப-
பீர்்கள. ஏமனனில் அவர் �னறிம்கட்்டோ-
ருக்கும மபோல்லோ்தைோருக்கும �னய� மசய்-
கிறோர். உங்்கள தைநயதை இைக்்கம உளளைவைோய் 

இருபபது்போல நீங்்களும இைக்்கம உளளை-
வர்்களைோய் இருங்்கள.

பிறர் குற்றவோளி்கள எனத் தீர்பபளிக்்கோதீர்-
்கள; அப்போது தைோன நீங்்களும தீர்பபுக்கு 
உளளைோ்க�ோட்டீர்்கள. �ற்றவர்்கயளைக் ்கண்-
டனம மசய்ைோதீர்்கள; அப்போதுதைோன நீங்்க-
ளும ்கண்டனத்துக்கு ஆளைோ்க �ோட்டீர்்கள. 
�னனியுங்்கள; �னனிபபுப மபறுவீர்்கள. 
ம்கோடுங்்கள; உங்்களுக்கு ம்கோடுக்்கபப-
டும; அமுக்கிக் குலுக்கிச் சரிநது விழுமபடி 
�னறோய் அளைநது உங்்கள �டியில் ்போடு-
வோர்்கள. நீங்்கள எநதை அளையவைோல் அளைக்கி-
றீர்்க்ளைோ அ்தை அளையவைோல் உங்்களுக்கும 
அளைக்்கபபடும."

"�னனியுங்்கள  �னனிபபு மபறுவீர்்கள" 
"ம்கோடுங்்கள உங்்களுக்குக் ம்கோடுக்்கபப-
டும" எனற �ம ஆண்டவர் அதையன இநதைத் 
தைவக்்கோலத்தில் ்கட்டோை�ோ்க ்கயடபபிடிக்-
கு�ோறு எ�க்கு வலியுறுத்துகினறோர்.

இநதைத் தைவக்்கோலத்யதை �ோம அவ-
ருக்கு ஏற்ற விதைத்தில் அனுஷ்டிபபதைற்கு 
்தையவைோன அருள வைங்்கயளை அவரிடம 
�னறோடு்வோம. 

லகமாறு கருதாது நனலம சசயய
இயயசு எமக்கு விடுக்கும் அலழப்பு

யைரி பதைய்ரெவா ...

" மன்னியுங்கைள் மன்னிப்புப் 
வெறுவீரகைள்"

-எல். பெல்வவா...
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(பாலமுனை கிழக்கு திைகரன் நிருபர்)

நாட்டில் இைஙகளுக்கினையி -
லாை  இைவாததனதயும் மதவாதத-
னதயும்  ததாற்றுவிக்கும் சர்வததச 
சக்திகளின் தனலயீட்டிலிருந்து நாட்-
னையும்  மக்கனையும் பாதுகாக்க 
தவண்டும் என்கின்்ற  நல்ல தநாக்-
கிதலதே ததசிே காஙகிரஸ்  கட்சி 
பேணிததுக் ககாண்டிருக்கின்்றது 
எை ததசிேகாஙகிரஸ் கட்சி தனலவ -
ரும்  பாராளுமன்்ற உறுப்பிைருமாை 
ஏ.எல்.எம்.அதாஉல்லா கதரிவிததார் 

ததசிே காஙகிரஸ் கட்சியின் 18 
ஆவது தபராைர் மாநாடு ஞாயிற்றுக்-
கிழனம (20) அக்கனரப்பற்று கிழக்கு 
வாசலில் இைம்கபற்்றது.

இதில் பிரதம அதிதிோக கலந்து 

ககாண்டு உனரோற்றும் தபாதத 
இவவாறு கதரிவிததார். அவர் 
கதாைர்ந்தும் உனரோற்றுனகயில், 
கைந்த  காலததில் ஜைாதிபதி தவட்-
பாைராக மஹிந்த ராஜபக் ஷ  தபாட் -
டியிட்ை தபாதும் ததசிே காஙகிரஸ் 
கட்சி அவனர ஆதரிததது அதில்  
கவற்றிகபற்்றது. 

நாம் அன்று மஹிந்த ராஜபக் ஷ 
விைம் முன்னவதத  தகாரிக்னக  
இனைக்கப்பட்ை வைக்கும், கிழக் -
கும்  பிரிக்கப்பட்டு  நாட்டில் புனர -
தோடிப்தபாயுளை இைப் பிரச்சி-
னைனே  தீர்ததுனவதது மூவிை 
மக்களும் சுதந்திரமாகவும் இை  ஐக் -
கிேததுைனும் வாழ தவண்டிே சூழ்-
நினலயினை உருவாக்க  தவண்டும் 
என்்ற  தகாரிக்னகோகும்.

எமது  கட்சிசார்பாக நாஙகள  
அப்தபாது முன்னவதத தகாரிக் -
னகயினை மஹிந்த ராஜபக் ஷ  
நின்றதவற்றித தந்தார். 

அதற்கு  நன்றிக்கைைாக கைந்த 
ஜைாதிபதித ததர்தலில் பிரதமர் 
மஹிந்த ராஜபக் ஷ  காட்டிே  தவட் -
பாைராை தகாட்ைாபே ராஜபக் 

ஷ வுக்கு வாக்களிதததாம். எமது 
சமூகம்  நன்றிககட்ைவர்கள 
கதாப்பி பிரட்டிைார்கள என்்ற 
கருததுக்கு மாற்்றமாக எமது கட்சி  
நன்றிகைன் கசலுததி முஸ்லிம் 
சமூகததின் மீதாை தப்பபிப்பிரா -
ேதனத  நீக்கியுளதைாம்.

 சர்வததச சக்திகளின்  சதிவனல 
பின்ைலில் இருந்து   எமது சமூ -
கதனதயும், நாட்டு மக்கனையும்  

பாதுகாக்க தவண்டும் என்்ற தூே 
தநாக்கில் ததசிே காஙகிரஸ் கட்சி 
பேணிததுக் ககாண்டிருக்கின்்றது.

மஹிந்த  ராஜபக் ஷ  ஆட்சிக்கா -
லததின் தபாது எைக்கு கினைதத 
அதிகாரஙகனை னவதது  இைதவ -
றுபாடின்றி மூவிை மக்களும் நன் -
னமகபறும் வனகயில் சமமாை 
தசனவயினை  வழஙகிதைன். 
எமது கட்சி இைவாதக் கட்சி -
ேல்ல.  எமது அரசிேல் பேைம் 
தூயனமோைது.

மர்்ஹும் அஷரபின் பாசன்றயில் 
இருந்த பலர்தான் இன்று ததசிே 
காஙகிரஸில் இருக்கின்த்றாம்.  
எமது மக்களுக்காை விடினவ 
தநாக்கி எமது அரசிேல் பேைம் 
கதாைர தவண்டும் என்்றார்.

சர்வதேச சக்திகளின் ேலையீட்டிலிருந்து 
நாட்லடையும் மக்கலையும் பாதுகாக்க த்வண்டும்

தேசிய காங்கிரஸின் 18வது தேராளர் மாநாட்டில் அோஉல்்ா எம்.பி

அரசறிவியல் தேராசிரியர் 
ோஸில் ககௌரவிப்பு  

(மருதமுனை திைகரன் நிருபர்)  

இலஙனகயின் முதல் முஸ்லிம் அர -
சறிவிேல் தபராசிரிேராகவும், கதன் -
கிழக்குப் பல்கனலக்கழக கலாசார 
பீைததின் பீைாதிபதிோகவும் பதவி 
உேர்வு கபற்்ற தபராசிரிேர், கலாநிதி 
எம்.எம்.பாஸினல பாராட்டி ககௌர-
விக்கும் நிகழ்வு அண்னமயில் மரு -
தமுனை ஒக்காசிோககஸ்ட் கவுசில் 
நனைகபற்்றது.  

மருதமுனை கைற்கனர நண்பர்-
கள வட்ைததின் தனலவர் ஏ.ஆர்.
அப்துல் சததார் தனலனமயில் நனை-
கபற்்ற இந் நிகழ்வில், அனமப்பின் 
உறுப்பிைர்களும், கைற்கனர நண்பர்-
கள வட்ைததின் உறுப்பிைர்களும் 
கலந்து ககாண்ைைர். இஙகு தபரா-

சிரிேர் கலாநிதி எம்.எம்.பாஸிலுக்கு 
அனமப்பின் ஸ்தாபகர் எஸ்.எம்.அபூ-
பக்கர் நஜீம், கபான்ைானை தபார்த-
திைார், அனமப்பின் தவிசாைர் எஸ்.
எம்.்பீழா நினைவுச் சின்ைம் 
வழஙகி ககௌரவிததார். அததுைன் 
கல்முனை மாநகர சனப உறுப்பிைர் 
எம்.எஸ்.உமர் அலி பரிசுப் கபாதி 
வழஙகிைார்.  

இந் நிகழ்வில் தபராசிரிேரின் 
தாோர் திருமதி உம்முசல்மா மன்சூர்,-
மனைவி திருமதி பஸ்மிோ பாஸில், 
அனமப்பின் தவிசாைர் எஸ்.எம்.
்பீழா, ஆசிரினே முயிைாஅமீர், 
மாைவன் சப்கஸ் அமீர் ஆகிதோ-
ரும் கபான்ைானை தபார்ததி ககௌர-
விக்கப்பட்ைைர்.   

'அந்தி பூதே வவகவை'
கவிவே நூல் கவளியீடு
(பாலமுனை விதசை நிருபர்)

ஒலுவில் எஸ்.ஜலால்டீன் எழுதிே 
அந்தி பூதத னவகன்ற கவினத நூல் 
கவளியீட்டு விழா எதிர்வரும் 
27ஆம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழனம 
கதன்கிழக்கு பல்கனலக்கழக 
கதாழில்நுட்ப பீைததின் பீைாதிபதி 
கலாநிதி யூ.எல்.ஏ.மஜீட் தனலனம-
யில் அட்ைானைச்தசனை அல்-ஸகி 
மண்ைபததில் இைம்கப்றவுளைது.

இந்நிகழ்வில் கதன்கிழக்கு பல்க -
னலக்கழக உபதவந்தர் தபராசிரிேர் 
்றமீஸ் அபூபக்கர் பிரதம அதிதிோக-
வும், கதன்கிழக்கு பல்கனலக்கழக 
தமிழ்ததுன்ற முதன்னமப் தபராசிரி-
ேர் கலாநிதி ்றமீஸ் அப்துல்லாஹ், 
கிழக்கு பல்கனலக்கழக முன்ைாள 
கமாழிததுன்றத தனலவர் தபராசிரி-
ேர் கலாநிதி எஸ்.தோகராசா மற்றும் 

ோழ்ப்பாை பல்கனலக்கழக புவி -
யிேல் துன்ற ஓயவுநினல தபராசி-
ரிேர் கலாநிதி ஏ.எஸ்.ஆைந்தன் 
ஆகிதோர் ககௌரவ அதிதிகைாகவும் 
கலந்து சி்றப்பிக்கவுளைைர்.

கிழக்கு மாகாை முதலனமச்சின் 
முன்ைாள கசேலாைர் யூ.எல்.ஏ.அ-
ஸீஸ், கல்முனை பிராந்திே சுகாதார 
தசனவகள பணிப்பாைர் னவததிே 
கலாநிதி ஐ.எல்.எம்.றிபாஸ், காத-
தான்குடி ஆதார னவததிேசானல-
யின் னவததிே அததிேட்சகர் எம்.
எஸ்.எம்.ஜாபீர், சிறுவர் னவததிே 
நிபுைர் கைாக்ைர் பீ.எம்.அர்ஷாத 
அ்மட், கதன்கிழக்கு பல்கனலக்-
கழகததின் புவியிேல்துன்ற சிதரஷை 
விரிவுனரோைர் கலாநிதி திருமதி 
்றபீக்கா அமிர்டீன் உளளிட்ை பலர் 
விதசை அதிதிகைாகவும், கலந்து 
ககாளைவுளைைர்.

மாவடிதவம்பில் பிரம்பு 
உறேததிககான கட்்ட்டம்

(கல்லடி குறூப் நிருபர்)

மட்ைக்கைப்பு  கசஙகலடி பிரததச 
கசேலாைர் பிரிவுக்குட்பட்ை மாவ-
டிதவம்பு கிராம  உததிதோகததர் 
பிரிவில், கசௌபாக்கிோ உற்பததி 
கிராம திட்ைததின் கீழ்,   பிரம்பு சார் 
உற்பததி கிராமமாக  கதரிவு கசயேப் -
பட்டு, 9 மில்லின் ரூபா கசலவில் 
நிர்மாணிக்கப்பட்ை பிரம்பு உற்பத -
திக்காை  கபாதுக் கட்ைைம் இரா-
ஜாஙக அனமச்சர் சதாசிவம் விோ -
தழந்திரைால் ஞாயிற்றுக்கிழனம 
(20) மானல தி்றந்து னவக்கப்பட்ை-
துைன், கதரிவு  கசயேப்பட்ை 45 
பிரம்பு னகதகதாழில் உற்பததிோைர் -
களுக்கு  துவிச்சக்கரவண்டி  மற்றும் 

பிரம்பு உற்பததிக்காை கபாருட்கள 
என்பைவும் வழஙகி  னவக்கப்பட்-
ைை.  கசஙகலடி பிரததச கசேலாைர் 
தக.தைபாலசுந்தரததின் தனலனம-
யில் இைம்கபற்்ற இந் நிகழ்வில், 
இராஜாஙக அனமச்சர் சதாசிவம் 
விோதழந்திரன் பிரதம அதிதிோக 
கலந்துககாண்டிருந்தார்.

இத திட்ைததிற்காக  லிப்ட்  தன் -
ைார்வ கதாண்டு நிறுவைம் பாரிே 
பஙகாற்றியிருந்ததுைன், இந்  நிகழ்-
வில் லிப்ட் நிறுவைததின் முகா -
னமததுவ பணிப்பாைர் திருமதி 
ஜானு  முரளிதரன் கலந்துககாண்டி-
ருந்ததுைன், கபாது மக்கள பலரும் 
இந் நிகழ்வில் கலந்து  ககாண்டிருந்-
தைர்.

ேயங்கரவாே ேவ்டச் சட்்டதவே 
இரதது கசய்யுமாறு வககயழுதது

(கானரதீவு குறூப் நிருபர் )

பேஙகரவாத  தனைச் சட்ைதனத 
இரதது கசயேக்தகாரி நாைைாவிே 
ரீதியில் இைம்கபறும் னககேழுதது  
தபாராட்ைததின் ஓரஙகமாக ஞாயிற்-
றுக்கிழனம (20)  அம்பான்ற மாவட்-
ைததில்  பல இைஙகளில் னககேழுதது 
தவட்னை நனைகபற்்றது.

 கானரதீவு கபாதுச்சந்னதக்கு 
முன்ைால் னககேழுதது தவட்னை 
இ.த.அ.கட்சி மாவட்ை  அனமப்பாை-
ரும் கானரதீவு தவிசாைருமாை கி.கஜே-

சிறில் தனலனமயில்  ஆரம்பமாகிேது. 
அம்பான்ற  மாவட்ை த.தத.கூட்ைனமப்-
பின் பாராளுமன்்ற உறுப்பிைர் த.க-
னலேரசன், முன்ைாள  பாராளுமன்்ற 
உறுப்பிைர் தகாடீஸ்வரன், முன்ைாள 
மட்டு.மாவட்ை பாராளுமன்்ற  உறுப்-
பிைர்கைாை பா.அரிேதநததிரன், ஞா. 
சிறிதநசன், மட்ைக்கைப்பு மாநகர சனப  
தமேர் தி.சரவைபவன் உளளிட்ை 
பிரமுகர்கள முதலில் னககேழுததிட்-
ைைர்.  இலஙனகத தமிழ் அரசுக் கட்-
சியின் வாலிப முன்ைணி இந்த ஏற்-
பாட்னை கசயதிருந்தது.

இராஜாங்க அமைச்சர் வியாழேந்திரனால் திறந்து மைப்பு

ைர்்ஹூம் ஜைாட் நிமனவுப் ழேருமர
புதிே காததான்குடி திைகரன் நிருபர்

காததான்குடி   பளளிவாசல்கள 
முஸ்லிம் நிறுவைஙகளின் சம்தமை -
ைததின் ஆயுட்கால பிரதித  தனல -
வரும் அதைது ஸ்தாபக உறுப்பி -
ைர்களில் ஒருவருமாை 'நூறுல் 
உம்மத'  சட்ைததரணி மர்்ஹூம்  
ஏ. எல். அப்துல் ஜவாட்  நினைவுப் 
தபருனர நிகழ்வு சம்தமைைததின் 
ஏற்பாட்டில்  கைந்த  (18)    ஏ. 
அ்மது கலப்னப ஞாபகார்தத 
மாநாட்டு மண்ைபததில் இைம் -
கபற்்றது.

காததான்குடி   பளளிவாசல்கள 
முஸ்லிம் நிறுவைஙகளின் சம்தம -
ைைததின் தனலவர் கமௌலவி 

எம்  ஐ.ஆதம்கலவனவ தனலனம -
யில் நனைகபற்்ற இந் நிகழ்வில், 
காததான்குடி  பளளிவாசல்கள 
முஸ்லிம் நிறுவைஙகளின் சம்தம -
ைை முக்கிேஸ்தர்கள,  காததான் -
குடி உலமா சனப உலமாக்கள முக் -
கிேஸ்தர்கள, பிரமுகர்கள அவரின்  
குடும்ப உறுப்பிைர்கள எை பலரும் 
கலந்து ககாண்ைைர்.

இதன்தபாது  மர்்ஹூம் ஜவாட்  
பற்றி ஓயவு கபற்்ற அதிபர் எம்.
எச்.எம்.  இஸ்மாயில் முன்ைாள, 
கிழக்கு மாகாை சனப உறுப்பிைர் 
யு.எல்.எம்.முபீன் கவிஞர் சாந்தி  
முனகதீன், கமௌலவி எம்.எச்.எம்.
புகாரி ஆகிதோர் நினைவு தபருனர -
கனை நிகழ்ததிைர்.

கார் விேதது; 
நால்வர் ேடுகாயம்  

ததாப்பூர் குறூப் நிருபர்  

ததாப்பூர் பிரததசததில் இருந்து ககாழும்பு 
தநாக்கி பேணிதத தமாட்ைார் கார் திஙகட்கிழனம 
(21) அதிகானல குருநாகல் கிரிவுல்ல பிரததசத-
தில் நிறுததி னவக்கப்பட்டிருந்த வாகைததில் 
தமாதி, விபததுக்குளைாைதில் அதில் பேணிதத 
ஒதர குடும்பதனதச் தசர்ந்த நால்வரும் படுகாேம-
னைந்த நினலயில், குருநாகல் தபாதைா னவததிே-
சானலயில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்னச கபற்று 
வருகின்்றைர்.   இவவிபததில் ததாப்பூர் பிரதத-
சதனதச் தசர்ந்த சமூக தசனவோைர் எஸ்.எல்.
அப்துல் ரஸாக் (நளீமி), அவரது மனைவி,   மகன் 
மற்றும் உ்றவு முன்ற கபண் குழந்னத ஒன்றும் படு-
காேமனைந்த நினலயில்  அதி சிகிச்னசப் பிரிவில் 
அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்னச கபற்று வருகி்றனம 
குறிப்பிைததக்கதாகும்.  

அம்ோவை மாவட்்டததிறகு   
ரூ.3120 மில்லியன் ஒதுககீடு  
(ஒலுவில் விதசை நிருபர்)  

சமுர்ததி பேைாளிகளுக்கு அதிகரிக்கப்பட்டுளை சமுர்ததி மானிேக் 
ககாடுப்பைவு வழஙகுவதற்கு அம்பான்ற மாவட்ைததிற்கு 3120 
மில்லிேன் ரூபா நிதி ஒதுக்கீடு கசயேப்பட்டுளைதாக, அம்பான்ற 
மாவட்ை சமுர்ததி பணிப்பாைர் எம்.எஸ்.எம். சப்்றாஸ் கதரிவிததார்.  

 2022 ஆம் ஆண்டுக்காை வரவு-கசலவு திட்ை முன்கமாழிவிற்க-
னமே இக் ககாடுப்பைவு வழஙகப்பட்டு வருவதாகவும் கதரிவித-
தார்.   

நான்கு அல்லது அதற்கு தமற்பட்ை உறுப்பிைர்கனைக் ககாண்ை 
சமுர்ததி நிவாரைம் கபறும் குடும்பஙகளுக்கு வழஙகப்பட்டு வந்த 
03 ஆயிரததி 500 ரூபாய மானிே ககாடுப்பைவு 04 ஆயிரததி 500 
ரூபாவாக அதிகரிக்கப்பட்டுளைதாக கதரிவிததார்.  

 இரண்டு அல்லது மூன்று உறுப்பிைர்கனைக் ககாண்ை சமுர்ததி 
நிவாரைம் கபறும் குடும்பஙகளுக்கு வழஙகப்பட்டு வந்த 02 ஆயி -
ரததி 500 ரூபாய மானிே ககாடுப்பைவு 03 ஆயிரததி 200 ரூபாவா -
கவும் மற்றும் 1,500 ரூபாய மானிே ககாடுப்பைவு 1,900 ரூபாவாக-
வும் அதிகரிக்கப்பட்டுளைதாகவும் கதரிவிததார்.   

 அம்பான்ற மாவட்ைததில் 89 ஆயிரததி 637 சமுர்ததி நிவாரைம் 
கப்றக்கூடிே குடும்பஙகளுக்கு இக் ககாடுப்பைவு வழஙகப்படுகி-
்றது.   

அம்ோவை மாவட்்ட 
மகளிர் சம்தமளன மாநாடு
(மாளினகக்காடு குறூப் நிருபர் )

அம்பான்ற  மாவட்ை மகளிர் சம்தமைை ஏற்பாட்டில் "ஸ்ரீலஙகா 
கபாதுஜை கபரமுை கபண்கள  முன்ைணி" அம்பான்ற மாவட்ை 
மாநாடு அண்னமயில்   அம்பான்ற மாநகர சனப தகட்தபார்  கூைத-
தில் சி்றப்பாக நனைகபற்்றது.

அம்பான்ற மாவட்ைததின்  பல்தவறு பகுதிகளிலுமுளை 
சிஙகை, தமிழ், முஸ்லிம் மகளிர் அனமப்புகனைச்  தசர்ந்த 
கபண்கள அதிகைவில் கலந்து ககாண்ைைர்.

மார்ச்  மாதம் அனுஸ்டிக்கப்பைவுளை சர்வததச கபண்கள 
திைதனத ககாண்ைாடும்  முன்தைற்பாைாக இது அனமேப் கபற்-
றுளைதுைன், கபண்கள எதிர்தநாக்கும் பல  பிரச்சினைகள இந்நி-
கழ்வின் தபாது முன்னவக்கப்பட்டு அதற்காை தீர்வுகளும்  எட்-
ைப்பட்ைை. இந் நிகழ்வில், திகாமடுல்ல மாவட்ை பாராளுமன்்ற  
உறுப்பிைரும் வைவிலஙகு பாதுகாப்பு இராஜாஙக அனமச்சரு-
மாை விமலவீர திஸாநாேக,  திகாமடுல்ல மாவட்ை பாராளுமன்்ற 
உறுப்பிைர்கள,  நகர சனப உறுப்பிைர்கள ,  பிரததச சனப உறுப்பி-
ைர்கள,  கண்டி மாவட்ை பாராளுமன்்ற உறுப்பிைர்  தபராசிரிேர் 
ரஞ்சித பண்ைார, ஸ்ரீலஙகா கபாதுஜை கபரமுைவின் அம்பான்ற 
மாவட்ை  அரசிேல் அதிகார சனபயின் கசேற்குழு உறுப்பிைர் 
திருமதி சுதர்மா விதஜரதை  மற்றும் விதசை அதிதிகள பலர்  
கலந்து ககாண்ைைர்.

ோ்ம் அவமககும் 
ேணிகள் ஆரம்பிப்பு

கந்தைாய திைகரன் நிருபர் 

கந்தைாய  வலேக் கல்வி அலுவலகததிற்குட்பட்ை 
வான்எல கனிஷை விததிோலேததின் முன்ைால்  பாலம் 
அனமக்கும் பணிகனை திருதகாைமனல மாவட்ை பாரா-
ளுமன்்ற உறுப்பிைர் கபில  அததுக்தகாரல ஞாயிற்றுக்கி-
ழனம (20) ஆரம்பிதது னவததார். 

பாைசானலயின் முன்ைால் மனழ  காலஙகளில் நீர் 
ததஙகி நிற்பதாகவும் இதைால் பாைசானல கசல்லும் 
மாைவர்கள  பலரும் பல்தவறு சிரமஙகனை எதிர்-
தநாக்கி வந்த நினலயில், பாைசானல அதிபர்  திருதகாை-
மனல மாவட்ை பாராளுமன்்ற உறுப்பிைர் கபில அத-
துக்தகாரலவிைம் விடுதத  தவண்டுதகாளுக்கிைஙக 
பாலம் அனமப்பதற்காக உததிதோகபூர்வமாக அடிக்கல்  
நாட்ைப்பட்டு ஆரம்பிதது னவக்கப்பட்ைது. 
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மகளினர வலுபபடுததும் ்வனைத-
திட்டததின் கீழ் ஸ்ரீைஙககா பபகாதுஜை 
பபரமுைவிைகால்  ஒழுஙகனமககப-
பட்ட சந்திபபபகான்று அம்பகமுவ 
பிர்தேச சனபயின் தேவிசகாளர் பஜயசஙக 
பப்ரரகாவின் தேனைனமயில் அம்பக-
முவ பிர்தேச சனப ்கட்பகார் கூ்டத-
தில் ்ேற்று முன்திைம் இ்டம்பபற்்றது.

இககூட்டமகாைது நுவபரலியகா பகாரகா -
ளுமன்்ற உறுபபிைரகாை வைவிைஙகு 

மற்றும் வைததுன்ற  பகாதுககாபபு அனமச் -
சர் சி.பி.ரதேகாயககவின் அனுசரனையில் 
ஒழுஙகனமககபபடடிருந்ேது. இந்நிகழ் -
விற்கு பிரதேம அதிதியகாக ்பகாககுவரதது 
அனமச்சர் பவிததிரகா வன்னியகாரகாச்சி 
கைந்துகபககாண்டு உனரயகாற்றிைகார். 
இதில் அனமச்சர் சி.பி.ரதேகாயககவின் 
புதேல்வர்   பி்ரவ் ரதேகாயகக, பிர்தேச 
சனப உறுபபிைர்கள் மற்றும்  ஸ்ரீைஙககா 
பபகாதுஜை பபரமுை பபண் அஙகததே-
வர்கள்   ஆகி்யகார் கைந்துபககாண்டு 
நிகழ்னவ சி்றபபிததேைர்.

கந்தளாய் சீனித் த்தாழிற்ாலை 
விறகப்படுவ்தாக எதிர்ககட்சி த்பாய்பபிரச்ாரம்
இரததிைபுரி சுழற்சி நிருபர்

ேல்ைகாடசி அரசகாஙகம் 
கந்தேளகாய் சீனித பதேகாழிற்-
சகானைனய இந்தியக 
கம்பனி ஒன்றுககு குததே-
னகககு வி ற்பனை பசய்-
தேதேகால் பை பகாதிபபுக கள் 
ஏற்பட்ட ்பகாதிலும் 
புதிய ஒபபந்தேததேகால் 
பதேகாழிற்சகானையின் பசகாத-
துககள் பறி்பகாகவில்னை எை ஏற்று -
மதி அபிவிருததி அனமச்சர் ஜகாைக 
வககும்புர ்ேற்று முன்திைம் பதேரி-
விததேகார்.

இவ்வி்டயமகாக அவர் ஊ்டகஙக-
ளுககு கருததுத பதேரிவிகனகயில், 
ேல்ைகாடசி அரசகாஙகததின் ேகாடடுக 
கு பகாதேகமகாை குததேனக உ்டன்படி க-
னகனய புதிபபிதது இஙகுள்ள 53.0 
மில்லியன் ரூபகாய் பபறுமதியகாை 
இரும்புகனள மீண்டும் கம்பனி 

வசமகாககவும் ககாணி 
உரினமனய கம்பனிககு 
பசல்ைகாமல் பகாதுககாகக 
வகாய்பபுக கின்டததேது.

ேல்ைகாடசி அரசின் 
தேவ்றகாை பசயற்பகாடு-
களகால் இககம்பனி 
இைஙனக அரசுககு 
எதிரகாக சிஙகபபூரில் 
வழககு பதேகா்டர்ந்தேது. 
இதேைகால் இரும்புத 

பதேகானகயு்டன் 100 மில்லியன் 
ப்டகாைனரயும் அபரகாதேம் பசலுததே 
்வண்டி வந்தேது. எனினும் எமது 
அரசு கம்பனியு்டன் ்பசி இரும்பு 
பதேகானகனயயும் ககாணினயயும் 
எமது உரினம பகாதிகககாதே விதேததில் 
புதிய ஒபபந்தேம் ஒன்ன்றச் பசய்தேது. 
ஆைகால் எதிர்ககடசிகள் கூறுவது 
்பகான்று இதபதேகாழிற்சகானைனய 
விற்பதேற்கு ேகாம் முயற்சிககவில்னை 
எைவும் அவர் பதேரிவிததேகார்.

நாவலப்பிட்டி நகர சபையூடாக   
காலவாய் புனரபைக்கும் திட்டம்   

கினிகத்தேனை திைகரன் நிருபர்  

ேகாவைபபிடடி ேகர சனபயூ -
்டகாக ேகரததின் மததிய பகுதியில் 
்மைதிக நீனர பவளி்யற்றும் 
வனகயில் ககால்வகாயினை அகைபப -
டுததி பககாஙகிறீட இடும் ்வனைத -
திட்டம் தேற்்பகாது முன்பைடுககப -
படடு வருகின்்றது.   

ேகரததின் இரு மருஙகிலும் முன்பி -
ருந்தே ககால்வகாயகாைது மிக சிறியதேகாக 
ககாணபபட்டது. இது அதிக நீனர 
பவளி்யற்்ற முடியகாதே பகுதியகாக 

ககாணபபட்டது. இதேைகால் மனழ 
ககாைஙகளில் நீர் முன்றயகாக பவளி-
்ய்றகானமயகால் வீதியில் பவள்ள நீர் 
பபருகபகடுகக ஆரம்பிககும்.   

மனழ ககாைஙகளில் ேகாவைபபிடடி 
ேகர மததியின் முச்சந்தி பதேகா்டக-
கம் கண்டி வீதியகாைது பவள்ள 
நீரகால் ஆ்றகாகவும் ்தேகாற்்றமளிககும். 
இதேைகால் மககள் மனழகககாைஙக-
ளில் பபரும் அபசௌகரியஙகனள 
அனுபவிததேைர்.   

்மலும் வியகாபகார நினையஙகளுக-
குள்ளும் மனழ நீர் உடபுகுந்துவி்டக-

கூடிய நினை ககாணபபடும். பவள்ள 
நீர் வற்றிய பின்ை்ர வியகாபகார நினை -
யஙகனள சுததேம் பசய்ய ்வண்டிய 
நினை ஏற்படுவ்தேகாடு சிை பபகாருட-
களுககும் ்சதேம் ஏற்படடும் விடும்.   

்மலும் மனழ ககாைஙகளில் 
பவள்ள நீர் வீதியில் ககாணபபடும் 
தேருணஙகளில் பகாதேசகாரிகள் சிரமஙக-
ளுககுள்ளகாவர். அதது்டன் வியகாபகார 
நினையஙகளுககு பசல்லும் வகாடிக-
னகயகாளர்களும் தேமககு ்வண்டிய 
பபகாருடகனள பககாள்வைவு பசய்ய 
முடியகாதே நினையும் ஏற்படடு விடும்.  

இபபடியகாை சூழ்நினையி்ை 
மனழ நீர் மற்றும் ்மைதிக 
நீனர முன்றயகாக பவளி்யற்றும் 
வனகயில் முன்பிருந்தே ககால்வகாய் 
்மலும் அகைபபடுததி நீர் பவளி-
்யறும் வனகயில் தேற்்பகாது பககாங-
கிறீட இடும் ்வனைததிட்டம் முன்-
பைடுககபபடுகின்்றது. அவ்வகாறு 
இவ்்வனைததிட்டம் முன்றயகாக 
நின்றவுறுமகாக இருந்தேகால் அது 
தேமககு பைவழிகளிலும் ேன்னமனய 
ஏற்படுததும் என்றும் பிர்தேச மககள் 
கருதது பதேரிவிககின்்றைர்.  

மகளிலர வலுப்படுத்தும் வவலைத்திட்்டம்

கண்டி உதவி இந்தியத்தூதுவர் டவாக்டர் எஸ் ஆத்தி்ரவாவுக்கும் கண்டி தமிழ் ஊடகவியலவா-
ளர்களுக்குமிமடயய சியேகபூர்வைவான ெந்திபபெவான்று அண்மையில் இடம்பெற்றது. 
இந்திய உதவித்தூதுவ்ரவாயலம் ைமலயக ைக்களின் ெமூக கல்வி. கமல கலவாெவா்ர  ைறறும் 
ெல்யவறு தும்றகளில் யைறபகவாண்டு வரும் யெமவகள் குறித்து  ெவா்ரவாட்டுக்கள் பதரிவிக்-
கபெட்டன.                                ெடம்: அக்கு்றமை குறூப நிருெர்

கண்டி உ்தவி இநதியத்தூதுவர ்தமிழ் 
ஊ்டகவியைாளரகளு்ககில்டயில் ்நதிபபு

அமைசெர் ஜவானக வக்கும்பு்ர

வ்பரா்தலைப ்பல்கலை்ககழகத்தின் 82ஆவது ்பட்்டமளிபபு விழா
எம்.ஏ.அமீனுல்ைகா

்பரகாதேனைப பல்கனைககழகததின் 
82ஆவது பட்டமளிபபு விழகா (22)  
இன்று இ்டம்பப்றவுள்ளதேகாக பல்க-
னைககழக ஊ்டகப ்பச்சகாளரும், 
பிரதி உப்வந்தேருமகாை ்பரகாசிரியர் 
ப்டரன்ஸ் மதுஜித பதேரிவிததேகார்.

பல்கனைககழகததின்  பசைட 
கூட்ட  மண்்டபததில் ேன்டபபற்்ற 
ஊ்டகவியைகாளர் மகாேகாடடி்ை்ய 

அவர் ்மற்கண்்டவகாறு பதேரிவிததேகார்.
்பரகாதேனை பல்கனைககழக 

்வந்தேர் ்பரகாசிரியர் ்க.எம்.டி 
சில்வகா மற்றும்  உப்வந்தேர் ்பரகா-
சிரியர்  எம்.டீ ைமகாவன்ச  ஆகி்யகா-
ரின் தேனைனமயில் பல்கனைககழக 
உள்ளக வினளயகாட்டரஙகில்  இன்று 
ஆரம்பிககபபடும் பட்டமளிபபுவிழகா 
பதேகா்டரகாக ேகானளயும் (23) ேகானள மறு-
திைமும்  (24)  ேன்டபபறும் எை பிரதி 
உப்வந்தேர் பதேரிவிததேகார். ்மற்படி 

பட்டமளிபபு விழகாவில்  2019ஆம் 
ஆண்டு தேமது பகா்டபேறிகனள முழு-
னமயகாக பூர்ததிபசய்துள்ள  3890 
மகாணவர்களுககு  பட்டஙகள் வழஙக 
திட்டமி்டபபடடுள்ளை.  

இதில் முதுநினை பட்டதேகாரிகள் 
779 உள்வகாஙகபபடடுள்ளதேகாகவும்  
2020ஆம் ஆண்டுகககாை பட்டம-
ளிபபு விழகா இந்தே ஆண்டு ்ம மகாதேத-
திலும் ேன்டபப்றவுள்ளதேகாக அவர் 
பதேரிவிததேகார்.

்மலும் ்பரகாசிரியர் பெர்பர்ட 
எம்.அபபகான்்சகா மற்றும் கைகாநிதி 
குணதேகாச அமர்சகர ஆகி்யகார் 
ேகாடடுகககாக ஆற்றிய ்சனவகககாக 
இரண்டு வி்ச்ட பகௌரவப பட்டங-
கனள  வழஙக ் பரகாதேனை பல்கனைக-
கழகம் தீர்மகானிததுள்ளது. 

்பரகாதேனைப பல்கனைககழகத-
தின் 82ஆவது பட்டமளிபபு விழகாவி-
்ை்ய பகௌரவபபட்டஙகள் வழங-
கபப்டவுள்ளை. 

பிரம்பு லகத்த்தாழிலை லகவிடும் 
நி லையில் உற்பத்தியாளரகள்
இரததிைபுரி சுழற்சி நிருபர்

பிளகாஸ்டிக உற்பததி பபகாருடகள் 
சந்னதேயில் நிரம்பியிருபபதேகால் எெ-
லியபககான்ட  உடபட்ட அண்மிததே  
பிர்தேச பிரம்பு உற்பததியகாளர்கள் 
பபரிதும் பகாதிககபபடடுள்ளதேகாக 
கவனை பதேரிவிககின்்றைர்.

சுமகார் 20 வரு்டஙகளுககு முன் 
பிரம்பிைகால் உற்பததி பசய்யபப-
டும் கதினரகள் உடப்ட வீடடு உப-
்யகாகபபபகாருடகள் பபருமளவில் 
வீடுகளில் பகாவிககபபடடு வந்தே 
்பகாதிலும் தேற்்பகாது பிளகாஸ்டிக 

பபகாருடகளின் வருனகயகால் பபரும் 
வீழ்ச்சியன்டந்துள்ளதேகாக இவர்கள் 
பதேரிவிககின்்றைர். எெலியபககான்ட 
உடப்ட அயல் பிர்தேசஙகளில் பரவ-
ைகாக வீடுகளில் பிரம்புக னகதபதேகா-
ழில் சி்றபபகாக இ்டம்பபற்று வந்தே 
்பகாதிலும் தேற்்பகாது தேஙகளின் வரு-
மகாைம் மு்டககமன்டந்துள்ளதேகாக 
இவர்கள் கவனை பதேரிவிககின்்றைர்.

எை்வ தேமது பதேகாழில் துன்றனய 
விருததி பசய்ய உரிய தேரபபிைர் வச-
திகனள பசய்து தேர ்வண்டும் எை 
பதேகாழிைகாளர்கள் ்வண்டு்ககாள் 
விடுககின்்றைர். 

மலையக ம்ககளு்ககாக ்ரவவ்த்ம்
த்ல்ைவும் ்தயஙக மாட்வ்டன் 

மனையக மககளின் சகதினய 
எவரும் வினை ்பச முடியகாது எை 
பகாரகாளுமன்்ற உறுபபிைர் வடி்வல் 
சு்ரஷ் பதேரிவிததுள்ளகார். 

இைஙனக ்தேசிய ்தேகாட்டத பதேகாழி-
ைகாளர் சஙகததின் பண்்டகாரவனள, 
ெபபுததேனள, பவலிமன்ட ஊவகா 
பரணகம முககியஸ்தேர்களு்டைகாை 
கைந்துனரயகா்டனை பதேகா்டர்ந்து ஊ்ட-
கஙகளுககு கருதது பதேரிவிககும் 
்பகா்தே  அவர் ்மற்கண்்டவகாறு பதேரி-
விததேகார். 

பதேகா்டர்ந்து கருதது பதேரிவிததே 
அவர், 

எதிர்வரும் 24ஆம் திகதி பபருந்-
்தேகாட்டத பதேகாழிைகாளர்களின் 1000 
ரூபகாய் ்வதேை வழககு ்மல்முன்ற-
யீடடு நீதிமன்்றததில் எடுததுக பககாள்-
ளபபடுகின்்றது. 

பபருந்்தேகாட்ட மனையக மககள் 
்மல் உண்னமயகாை அககன்ற உள்ள 
பபருந்்தேகாட்ட மனையக தேனைவர்-
கள் பதேகாழிற்சஙகஙகள்  அன்ன்றயதி-
ைம் நீதிமன்்றததுககு சமூகமளிதது 
உஙகளுன்டய நினைபபகாடன்ட முன்-
னவகக ்வண்டும். 

இைஙனக ்தேசிய ்தேகாட்டத பதேகாழி-
ைகாளர் சஙகம் பதேகா்டர்ந்து 1000 
ரூபகாய் ்வதேை வழககில் முன்நின்று 

பசய்யபபட்டனம அனைவரும் 
அறிந்தே்தே.

பபருந்்தேகாட்ட நிர்வகாகஙகளின் 
கீழ் இயஙகும் ்தேகாட்டஙகனள 
்சர்ந்தே பதேகாழிைகாளர்களுககு பகிர்ந்-
தேளிபபதேன் மூைம் இைஙனகத ்தேயி-
னையின் ்கள்வினய அதிகரிபபது-
்டன் பதேகாழிைகாளர்களகாக இருககும் 
பபருந்்தேகாட்ட மககனள முதேைகாளிக-
ளகாக மகாற்றி அவர்களுன்டய வகாழ்வகா-
தேகாரதனதே உயர்ததி அவர்களுன்டய 
இருபனபயும் உறுதி பசய்ய முடியும். 
ஆயிரம் ரூபகாய் ்வதேை அதிகரிபபு 
என்பது அதிகரிதது வரும் வகாழ்க-
னகச் பசைவின் அடிபபன்டயில் 
தேற்்பகாது நிைவுகின்்ற வகாழ்வகாதேகா-
ரததிற்கு ஏற்புன்டயதேல்ை. ்மலும் 
பபருந்்தேகாட்டஙகளில் பவளியகாட-
கள் ஆககிரமிபபிைகால் மிகவும் 
்மகாசமகாை முன்றயில் மககள் பகாதிப-
புககுள்ளகாகி இருககின்்றைர். 

ஆக்வ பபருந்்தேகாட்டத பதேகாழி-
ைகாளர்கனள நிம்மதியகாக வகாழவி-
டுஙகள். பபருந்்தேகாட்ட மனையக 
மககளின் சகதினய எவரகாலும் வினை 
்பசி வி்ட முடியகாது.  இந்நினைனம 
பதேகா்டரு்மயகாைகால் சர்வ்தேசம் 
பசல்ைவும் தேயஙக மகாட்்டன் எை 
கருதது பதேரிவிததேகார். 

நூறு வகாடி ம்ககளின் எழுசசி நிகழ்வு
்ேகாட்டன் பிரிடஜ் நிருபர் 

வரு்டகாந்தேம் உைகளகாவிய 
ரீதியில் பககாண்்டகா்டபபடும் 
நூறு்ககாடி மககளின் எழுச்சி 
இம்முன்ற இைஙனகயிலும் 
பககாண்்டகா்டபபட்டது. வன் -
முன்றகள் இல்ைகாது வகாழ்தேல், 
பபண்கள் மீது நிகழ்ததேபபடும் 
வன்முன்றகள் நிறுததேபப்ட 
்வண்டும் என்்ற பதேகானிபபபகா -
ருளு்டன் இம்முன்ற பககாண்்டகா -
்டபபடடு வருகின்்றது.

அந்தேவனகயில் ெற்்றன் ்ேகார்வூட 
னமதேகாைததில் ்தேசிய ரீதியில் பதிவு 
பசய்யபபட்ட அரச சகார்பற்்ற நிறுவ-
ைமகாை சமூக ேல்வழி மன்்றததின் 
பிரதேகாை பபகாறுபபகாளர் சந்திரமதி-
யின் ஏற்பகாடடில் இ்டம்பபற்்றது. 

இந்நிகழ்வில், மனையகததி-
லுள்ள மன்்றதனதே சகார்ந்தே பபண்கள், 
மற்றும் ஏனைய இளம் பபண்கள் 
இனணந்து இந்நிகழ்னவ ஒரு 
பககாண்்டகாட்டமகாக ே்டததியுள்ள-

ைர். இந்நிகழ்வில், மனையகததின் 
பகாரம்பரிய வினளயகாடடு நிகழ்வுகள் 
இ்டம்பபற்்றது்டன் ேகாட்டகார் பகா்டல் -
கள் என்பை பபண்களகால் அருனம-
யகாக பகா்டபபட்டை. 

இைஙனகயில் பதேற்ககாசிய 
பபண்கள் அனமபபின் உறுபபிை-
ரும் பபண்ணிய பசயற்பகாட்டகாள-
ருமகாை கமைகா வகாசுகியிைகால் இந்-
நிகழ்வுகள் முன்பைடுககபபடடு 
வருகின்்றனம குறிபபி்டததேககது. 

வடியவல் சுய்ரஷ் எம்.பி 

இநது இலளஞர மன்்ற வரு்டாந்த்க கூட்்டம்
பதுனள திைகரன் வி்ச்ட நிருபர் 

பண்்டகாரவனள இந்து இனளஞர் 
மன்்ற வரு்டகாந்தேக கூட்டம் ்ேற்று 
பண்்டகாரவனள இந்து கைகாசகார மண் -
்டபததில் ேன்டபபற்்றது. 

இதேன்்பகாது ே்டபபு வரு்ட நிர்வகா -
கத பதேரிவும் இ்டம்பபற்்றது. மன்்றத 
தேனைவரகாக என். பசல்வரகாஜ், பசய-

ைகாளரகாக ஆர். கிருஸ்ணமூர்ததி, 
பபகாருளகாளரகாக வீ. சூரியகுமகார் ஆகி-
்யகாரும் பதேரிவகாகிைர்.  க்டந்தே ககாை 
நிர்வகாக சனபயிைர்களகாை முன்ைகாள் 
மகாககாண கல்வி அனமச்சர் எம். சச்சி -
தேகாைந்தேன், பதேகாழிைதிபர்களகாை வீ. 
குமகார்வல், என். ரகுபதி ஆகி்யகார் 
க்டந்தே ககாை பசயற்பகாடுகள் குறிதது 
உனரயகாற்றிைர். 



(தெஹிவளை கல்கிளை விசைட 
நிருபர்)   

இலஙளகயில் 1100 ஆண்டு-
களுக்கு சேலான வரலாறளறை 
தகாண்ட முஸ்லிமகள், பாதுகாப்-
புத்துளறை, புலனாய்வுத்துளறை, 
தபாருைாொரத்துளறை, நீதித்துளறை, 
ளவத்தியத்துளறைகளுக்கு ேட்டு -
ேன்றி இன ஐக்கியத்திளன கட்-
டிதயழுப்புவெறகும பஙகாறறி 
வந்துள்ைனர். அத்துடன் இரண்டு 
ைமூகஙகளுக்கிளடசய ைோொன 
பாலோகவும முஸ்லிம இருந்து வந் -
துள்ைார்கள் என நீதியளேசைர் அலி 
ைப்ரி தெரிவித்ொர்.   

தெேட்டதகாளட ளகரியா 
ேகளிர் கல்லூரியின் 140ம வருட 
நிகழ்வுகள் தகாழுமபு ொேளரத் 
ெடாக களலயரஙகில் நளடதபற-
றைது. இந் நிகழ்விறகு பிரெே அதி-
தியாகக் கலந்து தகாண்டு உளர -
யாறறுமசபாசெ நீதியளேசைரும 
ஜனாதிபதி ைட்டத்ெரணியுோன 
அலி ைப்ரி சேறகண்டவாறு தெரி -
வித்ொர். கல்லூரியின் அதிபா நஸீரா 
ஹைனார் ெளலளேயில் நளட -

தபறறை இவ்விழாவில் ேருத்துவம, 
முகாளேத்துவம, ைட்டம, களலத்து-
ளறைகளுக்கு தெரிவாகி பல்களலக்க -
ழகம தைல்லும ோணவிகள் விருது 
வழஙகி தகௌரவிக்கப்பட்டனர். 
கல்லூரி அதிபரின் சைளவளயப் 
பாராட்டி விருது வழஙகி தகௌரவிப் -
பட்டார்.  

 அளேசைர் சேலும அஙகு உளரநி-
கழ்த்துளகயில்,   

தகாழுமபில் உள்ை முஸ்லிம 
தபண்களுக்கு ேட்டுேன்றி ஏளனய 
பிரசெை வாழ் முஸ்லிம தபண்க -
ளுக்கும கல்வி புகட்டி பல தபண் 
ைாெளனயாைர்களையும புத்திஜீவி -
களையும உருவாக்கிய ஒர் வரலாறு 
தகாண்ட பாடைாளலயாக தெேட்ட -
தகாளட ளகரியா விைஙகுகின்றைது. 
இக் கல்லூரியின் 140 வருட கால 
நீண்ட பயணத்தின் வரலாறுகளை 
இஙகு அவொனிக்குமசபாது அென் 
வைர்சசி கண்டு முஸ்லிமகள் தபரு -
ளேயளடகின்றைனர். தகாழுமபில் 
140 வருட கால வரலாறு தகாண்ட 
ஒசர ஒரு முஸ்லிம தபண்கள் பாட -
ைாளலயாக ளகரியா ேகளிர் கல்லூரி 
ேட்டுசே இருக்கமுடியும .   

 

இக் கல்லூரி உருவாக்கிய பல 
ைாெளனயாைர்கள், தபண் ெளல-
விகள் சிறைந்து விைஙகியுள்ைனர். 
இக் கல்லூரியின் ோணவிகள் மும 
தோழிகளிலும நாட்டில் உள்ை 
ைகல பல்களலக்கழகஙகளிலும 
ேருத்துவத்துளறை, முகாளேத்துவம, 
ைட்டம, களலத்துளறைகளில் ெேது 
உயர்கல்விளயத் தொடர்கின்றைார்-
கள். இெறகாக சைளவயாறறிய ைகல 
ஆசிரிளயகள் ைகல அதிபர்களுக்-
கும நாம நன்றி கூறைக் கடளேப்பட்-
டுள்சைாம.   

இந்ெ நாட்டில் வாழும 99 வீெோன 
ேக்கள் ைகல இனஙகளுடன் ஐக்கி -
யத்துடனும ைசகாெரத்துடனும ைே -
ொனோக வாழ்ந்துவருகின்றைனர். 

தபண்களின் பல்களலக்கழக கல்வி 
வைர்சசி 61.5 வீெோக அதிகரித் -
துள்ைது. ெறதபாழுது அரசியளலத் 
ெவிர ஏளனய ைகல துளறைகளிலும 
தபண்கள் முன்சனறி வருகின்றைனர். 
இசெ சபான்று முஸ்லிம தபண்க-
ளும கல்வியில் வைர்சசி கண்டு வரு-
கின்றைனர். 

அதேரிக்காவில் கூட கடந்ெ 
ஆண்டு பல்களலக்கழகம தைல்லும 
தபண்கள் 58 வீெோக வைர்சசி 
கண்டுள்ைது.இெறகாக தபண்க-
ைது வைர்சசிக்கும ெளலளேத்து-
வத்திறகும ஆண்கள் ெமோலான 
ைகல ஒத்துளழப்புகளையும வழஙக 
சவண்டும எனவும அளேசைர் 
குறிப்பிட்டார்.   
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ைவாத்தமை ைவாவட்ட அபிவிருததி குழுக்கூட்டம் ெெவாநவாயகர் ைஹிந்த யவாபெவா அபெவர்்தன ்தமைமையில் அபிவிருததி குழுத ்தமைவரும் ைவாத்தமை ைவாவட்ட ெவா்ரவாளுைனை உறுபபினருைவான நிபுன ்ரணவக்கவின ெஙபகற்பு்டன ைவாவட்ட 
பெயைக பகடபெவார் கூ்டததில் அணமையில் நம்டபெற்ைது. இக்கூட்டததில் ப்தன ைவாகவாண ஆளுநர் கைவாநிதி விலிகைபக ைற்றும் ைவாத்தமை ைவாவட்ட பி்ரப்தெ பெயைவாளர்கள், அ்ரெ அதிகவாரிகள் ெைரும் கைநது பகவாண்டனர்.   

(ெ்டஙகள்: பவலிகை தினக்ரன நிருெர்)  

மதவாச்சியில் கட்டுத்துவக்கு 
வவத்திருநதவர் வகது
அநுராெபுரம தினகரன் நிருபர் 

  
ஐந்து கட்டுத் துவக்குகளை ளவத்தி-

ருந்ெ ைந்செக நபர் ஒருவளர ேெவாசசி 
தபாலிஸார் ளகது தைய்துள்ைனர்.  

சநறறு முன்தினம (20)  ேெவாசசி 
துமிந்செகே பகுதியில் தபாலிைார் 
நடாத்திய சுறறிவளைப்பின் சபாது 
ைந்செக நபர் ளகது தைய்யப்பட்டார். 
அந்நபரின் வீட்டிறகு பின்னாலுள்ை 
காட்டுப்பகுதியில் ேளறைத்து ளவத்-
திருந்ெ ஐந்து கட்டுத்துவக்குகள், 
தவடிேருந்து ேறறும ஈயக்குண்டுகள் 
சிலவறளறையும தபாலிஸார் ளகப்பற-
றியுள்ைனர்.

நாட்டின் சகல துறைகளிலும் 
முஸ்லிம்கள் பஙகளித்துள்்ளனர்   

இன ஐக்கியததிற்கு ைடடுைனறி

ததமட்்டதகாவ்ட வகரியா 
மகளிர் கல்லூரியின் 140ம் வரு்ட  

நிகழ்வில் நீதியவமச்்சர்
ஆசிய அபிவிருததி வஙகியின நிதியு்தவியு்டன வ்டைததிய ைவாகவாணததில் அனு்ரவா்தபு-
்ரம், பெவாைனனறுமவ ஆகிய ைவாவட்டஙகமளச் பெர்ந்த 10 பி்ரப்தெ சுகவா்தவா்ர மவததிய 
அதிகவாரி கவாரியவாையஙகளுக்கு 10 பகப வணடிகள் பநற்று (21) மகயளிக்கபெட்டன. 
வ்டைததிய ைவாகவாண ஆளுனர் ைஹிெவாை பே்ரத, அவற்மை பி்ரப்தெ சுகவா்தவா்ர மவததிய 
அதிகவாரிகளி்டம் மகயளித்த பெவாது எடுத்த ெ்டம்  

(ெ்டம்:- அநு்ரவா்தபு்ரம் பைற்கு தினக்ரன, கல்பநவ தினக்ரன விபெ்ட நிருெர்கள்)  

"முலறலத்தீவு முதல புத்த்ளம் வறை" 
பபபைவரி 27இல நூல பவளியீடு    

ஏ.எஸ்.எம.ஜாவித்  

முல்ளலத்தீவு ெண்ணீரூறளறைச 
சைர்ந்ெ முஸ்ெபா ேன்ஸஸூர் (இளைய 
முஸ்ெபா) எழுதிய"முல்ளலத்தீவு 
முெல் புத்ெைம வளர தீனுளடயா-
னின் அனுபவப் பகிர்வு" நூல் தவளி-
யீட்டு நிகழ்வு எதிர்வரும 27ஆமதிகதி 
ஞாயிறறுக்கிழளே ோளல 3.30 முெல் 
புத்ெைம தபருக்கு வறறைான் அல் 
மின்ஹாஜ் முஸ்லிம ேஹா வித்தியா-
லய சகட்சபார் கூடத்தில் நளடதபாறை 
ஏறபாடாகியுள்ைது.

புத்ெைம காஸிமியா அரபுக்கல்லூரி 

அதிபரும புத்ெைம ோவட்ட உலோ-
ைளபத் ெளலவருோன   அப்துல்லா 
ேஹ்மூத் ேெனியின் ெளலளேயில் 
நளடதபறும இந்நிகழ்வில் தொழிலதி-
பர்   எம.ஐ.எம.நயீம முெல் பிரதிளய 
தபறறுக் தகாள்வார்.

 எம.ஐ. ளகஸர்கான் கபூரி வரசவற-
புளர நிகழ்த்ெ புத்ெைம ேன்ப உல் 
தபண்கள் அரபுக் கல்லூரி அதிபர்  
எம.எம.எம.றியாஸ் செவ்பந்தி வாழ்த்-
துளர வழஙகுவார். ைாேசிறி  அப்துல் 
ைத்ொர் ேெனி கருத்துளரயும ொராபுரம 
ஹாஜா அலாவுதீன் நூல் பறறிய  திறை-
னாய்ளவயும நிகழ்த்துவார்கள்.

சசதனபபசற்ள இயந்திைஙகள் வழஙகிறவபபு
அநுராெபுரம சேறகு தினகரன் நிருபர்  

அனுராெபுரம ோவட்ட தையல-
கத்திறகு கிளடக்கப்தபறறை சைெனப் 
பைளை   இயந்திரஙகள்  ோவட்ட 
தையலாைர் ெளலளேயில் பைளை 
உறபத்தியாைர்களுக்கு வழஙகப்பட்-
டுள்ைன. அனுராெபுரம ோவட்டத்-
தில் சைெனப் பைளை ேறறும உர 

உறபத்தியில் ஈடுபட்டுள்ை தொழில்-
முளனசவாளர உறபத்தித்துளறையில் 
சேமபடுத்தும வளகயில் அரை நிதி 
மூலம சைெனப் பைளை ெயாரிக்கும 
இயந்திரம வழஙகும திட்டத்தின் கீழ் 
தெரிவு தைய்யப்பட்ட உர உறபத்தி-
யாைர்கள் ேறறும 10 கேநல சைளவ 
திளணக்கைஙகளுக்கும இவ் இயந்தி-
ரஙகள் வழஙகப்பட்டன.

இநது ெையகைவாெவா்ர அலுவல்கள் அமைச்சின   ஏற்ெவாடடில் பகவாழும்பு- விபவகவானந்த ெமெயினவால் ஒழுஙகு பெய்யபெட்ட ைது, பெவாம்தபபெவாருள் ்தடுபபு ப்தவா்டர்ெவான கருத்த்ரஙகு   
இ்டம்பெற்ைது. இதில் புத்தெவாென ைற்றும் ை்த விவகவா்ர அமைச்சின பெவாம்தபபெவாருள் ்தடுபபு  பிரிவின ப்தசிய இமணபெவாள்ரவான அை்ரசிஙக, ஜனவாதிெதி பெயைகததின பைவாழிப 
பெயர்பெவாளரும் இநது ெைய கைவாெவா்ர அலுவல்கள் திமணக்களததின ைது, பெவாம்தபபெவாருள் ்தடுபபுப பிரிவின இமணபெவாளருைவான உ்தயரூென ஆகிபயவார் வளவவாளர்களவாக கைந -
துபகவாணடு அைபநறி ஆசிரியர்களுக்கு விளக்கைளித்த பெவாது,..  

முந்தல உதவி பிைசதச
பசயலா்ளைாக நியமனம்
கறபிட்டி தினகரன் விசேட 
நிருபர்  

முந்ெல் பிரசெை தையல -
கத்தின் புதிய உெவி பிரசெை 
தையலாைராக டபிள்யூ. 
ரி.எம.எஸ்.பி. ேல்வில நிய-
மிக்கப்பட்டுள்ைார்.  

முந்ெல் பிரசெை தையல -
கத்தின் உெவி பிரசெை தையலாைராக 
கடளேயாறறி வந்ெ செைானி ஹைன்-
திகா, ோெமளப பிரசெை தையலகத்-
திறகு இடோறறைம தபறறுச தைன்-
றுள்ைார்.  

இெனால், ஏறபட்ட உெவி பிரசெை 
தையலாைர் தவறறிடத்திறசக 

டபிள்யூ. ரி.எம.எஸ்.பி. 
ோல்வில நியமிக்கப்பட்-
டுள்ைார்.  

இவ்வாறு புதிொக நியமிக் -
கப்பட்ட முந்ெல் பிரசெை 
தையலக உெவி பிரசெை 
தையலாைர், கடந்ெ தவள் -
ளிக்கிழளே (18) ெனது 
கடளேகளை தபாறுப்சபற -

றுக்தகாண்டார்.  
இந்ெ நிகழ்வில் முந்ெல் பிரசெை 

தையலாைர் விஜானி வைந்திக்கா 
உட்பட பிரசெை தையலகத்தில் உள்ை 
பிரிவுகளின் பிரொனிகள், உத்திசயா-
கத்ெர்கள் என பலர் கலந்துதகாண்ட-
னர்.  

அனு்ரவா்தபு்ரம் ெைவாகை பி்ரப்தெ பெயைக ெகுதிக்குடெட்ட ஆனகட்டவாவ ெவா்டெவாமைக்கு 
முனனவால் பெல்லும் குறுக்கு வீதி அனு்ரவா்தபு்ரம் ைவாவட்ட ெவா்ரவாளுைனை உறுபபினர் 
இஷவாக் ்ரேுைவானின நிதி ஒதுக்கீடடின மூைம் குற்றுக்கல் இடடு அபிவிருததி பெய்யப-
ெட்டது. இ்தமன ைக்களின ெவாவமனக்கவாக இஷவாக் ்ரேுைவான எம்.பி, திைநது மவத்த 
பெவாது(16) பிடிக்கபெட்ட ெ்டம்.   (ெ்டம்:- அநு்ரவா்தபு்ரம் பைற்கு தினக்ரன நிருெர்) 

புத்தளம் கிராமிய ஆஸ்பத்திரிகளில் வவத்தியர்கள் ்பற்ாக்குவ்
கறபிட்டி தினகரன் விசேட நிருபர்

புத்ெைம ோவட்டத்தில் உள்ை 
பல கிராமிய ளவத்தியைாளலகளில் 
ளவத்தியர்களுக்கு பறறைாக்குளறை 
காணப்படுவொகவும அெனால் 
ேக்கள் பல சிரேஙகளை எதிர் -
சநாக்கி வருவொகவும புத்ெைம 
ோவட்ட பாராளுேன்றை உறுப்பினர் 
அலிைப்ரி ரஹீம சுட்டிக்காட்டினார்.  

புத்ெைம ோவட்ட அபிவிருத்திக் 
குழு கூட்டம இளணத் ெளலவர்க -
ைான வடசேல் ோகாண ஆளுநர் 
அட்மிரல் வைந்ெ கரன்னாதகாட 
ேறறும புத்ெைம ோவட்ட பாராளு -
ேன்றை உறுப்பினர் அசைாக பிரியந்ெ 
ஆகிசயாரின் ெளலளேயில் தவள் -

ளிக்கிழளே (18) இடம -
தபறறை சபாசெ   அலிைப்ரி 
ரஹீமஎம.பி, ளவத்தியர் -
கள் பறறைாக்குளறை தொடர் -
பில் சுட்டிக்காட்டினார்.  

புத்ெைம களரத்தீவு, 
உடப்பு ேறறும தகாத் -
ொந்தீவு உள்ளிட்ட பல 
கிராமிய ளவத்தியைா -
ளலகளில் ளவத்தியர்கள் 
உட்பட ஆைணிப் பறறைாக் -
குளறைபாடுகளுடன் காணப்படுகி -
றைது எனவும அவர் குறிப்பிட்டார்.  

இன்னும சில ளவத்தியைாளலகள் 
ளவத்தியர்களின்றி மூடப்பட்டிருக் -
கிறைது. இெனால், ேக்கள் ெேது ேருத் -
துவ செளவகளுக்காக நீண்ட தூரம 

பயணிக்க சவண்டிய 
நிளல காணப்படுவொக -
வும அவர் கூறினார்.  

எனசவ, தபாதுேக்கள் 
ெேது ேருத்துவ செளவ -
களுக்காக வீதியில் 
இறைஙகும வளர பார்த் -
து க் த க ா ண் டி ரு க் க ா ே ல் 
அவைரோக ளவத்தியர்கள் 
பறறைாக்குளறை காணப்ப -
டுகின்றை ளவத்தியைாளல -

களுக்கு ளவத்தியர்கள் உட்பட 
ஆைணிப் பறறைாக்குளறைகளையும 
நிவர்த்தி தைய்ய ோகாண சுகாொர 
பணிப்பாைர் நடவடிக்ளக எடுக்க 
சவண்டும எனவும சகட்டுக்தகாண் -
டார்.  

இென்சபாது பாராளுேன்றை உறுப் -
பினர் முன்ளவத்ெ ளவத்தியைாளல 
பிரசசிளன தொடர்பில் கவனம 
தைலுத்துவொக ோகாண சுகாொர 
பணிப்பாைர் வாக்குறுதி அளித் -
ொர்.  

இந்ெ அபிவிருத்தி குழுக் கூட்டத் -
தில் இராஜாஙக அளேசைர் ைனத் 
நிைாந்ெ தபசரரா, பாராளுேன்றை 
உறுப்பினர், சிந்ெக ோயாதுன்ன, 
புத்ெைம நகர பிொ எம.எஸ்.எம.
ரபீக்,வடசேல் ோகாண பிரெே 
தையலாைர், பிரசெை தையலாைர் -
கள், புத்ெைம ோவட்ட தையலாைர் 
உட்பட அரை திளணக்கை உயர் அதி -
காரிகள் பலரும கலந்து தகாண்ட -
னர்.  

அபிவிருத்தி குழுக்கூட்டத்தில் அலிசப்ரி ரஹீம் எம்பி தெரிவிப்பு
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,yq;ifapd; KjyhtJ gy;fiyf;fofk; Nguhjidg; 
gy;fiyf;fofk; vd;gijf; Fwpg;gpLtjpy; ehd; 
kfpo;r;rpailfpd;Nwd;. ,yq;ifg; gy;fiyf;fofk; 
(University of Ceylon) vd;W miof;fg;gl;l ,g; 
gy;fiyf;fofk; 2022Mk; Mz;by; 80 tUlq;fis 
epiwT nra;fpwJ.
2019 gl;lkspg;G tpohtpy; 3890 gl;ljhupfis ,g; 

gy;fiyf;fofk; cUthf;fpAs;sJ. cz;ikapNyNa 
,g; gy;fiyf;fofk; ehl;bw;Fk; cyfpw;Fk; xU nrhj;J. 
,yq;ifapy; ,ytrf; fy;tpapd; mjpfgl;r gyd;fisg; 
ngw;w gl;ljhupfs; ehl;bd; r%f-nghUshjhuj;jpw;F 

jdpj;Jtkhd gq;fspg;ig toq;FtJ gl;ljhupfspd; KOikahd nghWg;ghFk;. 
ePq;fs; ehl;bd; tsu;r;rpf;F gq;fspg;G nra;J ,yq;ifia topelj;JtPu;fs; 
vd;W ehd; cWjpahf ek;GfpNwd;.
cyfpd; Kjy;ju 500 gy;fiyf;fofq;fspd; tupirapy; Nguhjidg; 

gy;fiyf;fofKk; ,lk;ngw;W vkJ ehl;bw;F ru;tNjrg; Gfio 
nfhz;LNru;j;Js;sJ. mj;jifa ngUikia ehl;bw;F <l;bj;je;j 
gy;fiyf;fof epu;thfk; kw;Wk; fy;tp> fy;tprhuh Copau;fspd; mu;g;gzpg;Gldhd 
Nritf;F ,yq;ifapd; gpujkuhfpa ehd; ed;wpfis njuptpj;Jf;nfhs;fpd;Nwd;.
mj;Jld; fyhepjp Fzjhr mkuNrfu (D.Litt) kw;Wk; Nguhrpupau; n`u;gu;l; 

mg;Nghd;Nrh (D.Sc) MfpNahu; ehl;Lf;F Mw;wpa tpiykjpg;gw;w 
NritfisfSf;Fk; gq;fspg;gpw;Fk; vdJ kdkhu;e;j tho;j;Jf;fisj; 
njuptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.
Nguhjid gy;fiyf;fofj;jpd; 82tJ nghJ gl;lkspg;G tpohtpy; gl;lk; 

ngWk; gl;ljhupfs; kw;Wk; KJfiyg; gl;ljhupfSf;Fk; rpwg;ghd vjpu;fhyj;jpw;F 
tho;j;Jf;fisj; njuptpj;Jf;nfhs;fpd;Nwd;.

k`pe;j uh[gf;\> nfsut gpujku;
,yq;if [dehaf Nrhrypr FbauR

nfsut gpujku; mtu;fspd; nra;jp

gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO jiytupd; nra;jp

gpujp  JizNte;jupd; nra;jp gjpthsu; nra;jp

Dr. Fzjh] mkuNrfu
gy;jifik njhopy;thz;ikahsu; 

Nguhjid gy;fiyf;fof nghJ gl;lkspg;G tpoh - 2019 gl;ljhupfspd; tpguk;

Nguhrpupau; n`u;gu;l; Myd; mNghd;NrhTf;F mwptpay; 
kUj;Jtu; gl;lk; (nfsut gl;lk;)

gy;fiyf;fof Nte;jupd; nra;jp JizNte;jupd; gl;lkspg;Gr; nra;jp

ehl;bd; KjyhtJ fiy kw;Wk; Ma;T gy;fiyfofkhd 
Nguhjid gy;fiyfofj;jpd; 2019 Mk; Mz;L 
nghJg;gl;lkspg;G tpohtpy; gl;ljhupfSf;F vdJ 
cskhu;e;j ey;tho;j;Jf;fis njuptpg;gjpy; ngUkfpo;r;rp 
milfpd;Nwd;. 
Nguhjid gy;fiyfofkhdJ> ehl;bw;F ngUk; 

mgpkhdkhf ,Ug;gJld;> ,e;j Mz;L 80 tUl cd;djkhd 
Nrit epiwTld; Njrpa kw;Wk; ru;tNjr  uPjpapy; 
Gfo;ngw;wJld; cyfpy; mjprpwe;j 500 gy;fiyfofq;fspy; 
xd;whf tpsq;FfpwJ. mjpNkjF [dhjpgjp Nfhl;lhga 
uh[gf;\ mtu;fspd; jiyikj;Jtk; kw;Wk; mtuJ Njrpa 

nfhs;ifahd. 'rpwe;j ew;gpui[fSld; jd;dpiwTk; nrsghf;fpaKk;> xOf;fk; 
kpf;f rKjhaj;Jldhd Njrj;ij fl;bnaOg;Gjy;" vd;w nfhs;ifapd; fPo; ,e;j 
gy;fiyf;fofj;ij mjp cd;djkhd fy;tpAld; rpwe;j Ma;it Nkw;nfhz;L 
cupa fy;tp topf;fhl;liy fhl;Lk; epWtdkhf muR ghJfhj;J tUfpwJ. ,e;j 
gy;fiyfofk;> mjpNkjF [dhjpgjpapd; miog;gpd; Ngupy; 'u];gpNuhd; eNdh AV- 
99” vd;w Kff;ftrj;ij jahupj;J toq;Fk; epfo;tpy; mikr;ruit - mikr;ru;fs; 
Kd;dhy; mJ njhlq;fpitf;fg;gl;lij ,j;jUzj;jpy; tpNrlkhf epidT+l;Lfpd;Nwd;. 
,Nj Nghy; fle;j gy jrhg;jq;fshf NkYk; gy ntw;wpfukhd epfo;Tfis ehk; 
kPl;bg;ghu;f;f KbtJld; ,jd; cgNte;ju; fy;tprhu; kw;Wk; fy;tprhuh Copau;fs; 
midtUf;Fk; gy Mz;Lfshf ,jd; fy;tp epiyia ehl;bd; kpf cr;rj;jpy; 
Ngzp ghJfhj;J cau;j;jp tUtjdhy; vdJ ghuhl;Lfis njuptpg;gJld;> ,J 
Nghd;W NkYk; gue;j nraw;ghLfSld; cq;fs; Ma;tpy; gy Gjpa fz;Lgpbg;Gf;fs; 
,lk;ngWk; vd vjpu;ghu;f;fpd;Nwd;. 
Gfo;kpf;f Nguhjid gy;fiyfofj;jpd; vjpu;fhyk; NkYk; gy ntw;wpfisAk; 

epiwthd RgPl;rj;ijAk; toq;Fnkd tho;j;Jfpd;Nwd;.

nfsut  jpNd\; Fztu;j;jh 
 fy;tp mikr;ru; - ghuhSkd;w rig Kjy;tu; 

nfsut fy;tp mikr;rupd; nra;jp

Nguhjidg; gy;fiyf;fofj;jpd; 82-tJ nghJ gl;lkspg;G 
tpohit Kd;dpl;L ,e;j nra;jpia mDg;Gtjpy; kpFe;j 
kfpo;r;rp milfpNwd;. ehl;bd; xd;gJ fy;tpg; gPlq;fspy; 
gy;fiyf;foff; fy;tpapy; Kd;Ndhbahfj; jpfOk; ,e;j 
cyfj; juk; tha;e;j kjpg;Gkpf;f gy;fiyf;fofj;jpy; 
,Ue;J ,d;W gl;lk; ngw;w midj;J gl;ljhupfs; kw;Wk; 
KJfiy gl;ljhupfis ehd; tho;j;JfpNwd;. 
njhw;WNeha; epiyik fy;tp Kiwia Nkhrkhfg; 

ghjpj;jpUe;jhYk; Nguhjidg; gy;fiyf;fofk; mjd; 
rthy;fis khw;wpaikj;J ntw;wpngw Kbe;jJ ,e;j 
gl;lkspg;G mjd; %thapuj;J vz;Z}w;W njhz;Z}W 

khztu;fs; ,d;W mtu;fis Neupy; re;jpf;f Kd;te;Js;sjw;F xU rhd;whFk;. 
,yq;ifapd; cau;fy;tpj; JiwahdJ mjd; tsu;e;J tUk; NjitfSf;Fk; 
cz;ikapy; cyfpw;Fk; Njitahd jpwd;fisf; nfhz;l gl;ljhupfis 
cUthf;f tpUk;GfpwJ mNjNtisapy; nghWg;Gkpf;f r%f tpopg;Gzu;T kw;Wk; 
czu;jpwd; kpf;f tho;ehs; KOtJk; fw;Fk; cau;ju cyfshtpa gpui[fis 
cUthf;FfpwJ. 
,e;j vjpu;ghu;g;ig epiwNtw;Wtjpy; ,yq;ifapd; Kd;dzp epWtdkhf 

Nguhjidg; gy;fiyf;fofk; jpfo;fpwJ jw;Nghija cyfshtpa neUf;fbapd; 
Nfhupf;iffis G+u;j;jp nra;Ak; Nguhjidg; gy;fiyf;fofj;jpd; cau;ju 
GJikahd Muha;r;rp ntspaPL ru;tNjr jsj;jpy; ,e;jg; gy;fiyf;fofj;jpd; 
cau; epiyia gpujpgypf;fpwJ. ,J Muha;r;rpapd; jpwk;gl kw;Wk; jpwikahd 
gad;ghl;bw;fhd njhopy;Kidit Cf;Ftpf;fpwJ. JizNte;ju; mtu;fSf;Fk; 
,e;epfo;r;rpia Vw;ghL nra;jtu;fSf;Fk; ed;wpiaj; njuptpj;Jf; nfhs;tNjhL 
,d;W gl;lk; ngWfpd;w khztu;fis mtu;fspd; vjpu;fhy Kaw;rpfs; kw;Wk; 
mgpyhi\fs; midj;jpYk; ntw;wp ngw tho;j;JfpNwd;.

Nguhrpupau; fgpy rp.Nf. ngNuuh  
fy;tp mikr;rpd; nrayhsu;.

fy;tp mikr;rpd; nrayhsupd; nra;jp

Nguhjidg; gy;fiyf;fofj;jpd; nghJg; gl;lkspg;G 

- 2019 I Kd;dpl;L ,e;j tho;j;Jr; nra;jpia 

vOJtjpy; ehd; kpfTk; kfpo;r;rpailfpNwd;. ,e;j 

kjpg;gpw;Fupa gy;fiyf;fofj;jpy; gl;lg;gbg;G 

Kbj;jtu;fSf;F Kjypy; vdJ tho;j;Jfisj; 

njuptpj;Jf; nfhs;fpNwd;. ,J cz;ikapy; cq;fs; 

tho;f;ifapy; xU ngupa iky;fy;. ePq;fs; gy 

rthy;fis vjpu;nfhz;L mofhf NkNy 

te;Js;sPu;fs; njhw;WNeha;f;F kj;jpapYk; 

gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpd; 

tpUg;gj;jpw;F ,zq;f gl;lkspg;G elj;jg;gl;ljpy; gl;ljhupfs; kfpo;r;rpaila 

Ntz;Lk;. Nguhjidg; gy;fiyf;fofk; epWtg;gl;lJ Kjy; rpwe;j fy;tpj; 

juj;ijg; NgZtjd; %yk; Njrj;jpw;Fg; Nghw;wj;jf;f tifapy; 

Nritahw;wp tUfpwJ. 

,yq;ifapd; Njrpa gy;fiyf;fof mikg;gpy; cs;s kpfTk; 

kjpg;Gkpf;f gy;fiyf;fofq;fspy; xd;whd Nguhjidg; gy;fiyf;fofj;jpy; 

gl;ljhup khztuhfj; jFjpngWtJ cz;ikapNyNa xU nfsutkhFk;. 

Times Higher Education jutupirg;gb Nguhjidg; gy;fiyf;fofk; Kjy; 

4tJ ,lj;ijg; gpbj;Js;sJ. njhlu;e;J %d;W Mz;Lfshf cynfq;fpYk; 

cs;s gy;fiyf;fofq;fs;. ehl;bw;F ru;tNjr ew;ngaiuf; nfhz;L 

tUk; tifapy; rkPgj;jpy; Nguhjidg; gy;fiyf;fofj;jpd; xd;gJ fy;tp 

cWg;gpdu;fis cyfpd; rpwe;j tpQ;Qhdpfspy; Kjy; 2,lq;fSf;F 

Nru;j;Js;sdu;.

cyfshtpa jutupirapy; gy;fiyf;fofk; 215 ,lj;jpy; cs;sJ 

fyhepjp Fzjhr mkuNruh kw;Wk; Nguhrpupau; n`u;gu;l; mNghd;Nrh 

MfpNahu; Njrj;jpw;F mtu;fspd; rpwg;ghd gq;fspg;GfSf;fhf 

nfsutpf;fg;gLfpwhu;fs;. gy;fiyf;fofk; toq;ff;$ba kpf cau;e;j 

jdpr;rpwg;igg;; ghuhl;b tho;j;j tpUk;GfpNwd;.

Nguhrpupau; rk;gj; mkurpq;f  

jiytu;

gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO

Nguhjidg; gy;fiyf;fofj;jpd; 82MtJ 
gl;lkspg;G tpohit Kd;dpl;L ,e;j tho;j;Jr; 
nra;jpia mDg;GtJ vdf;F kl;lw;w kfpo;r;rpiaAk; 
ngUikiaAk; jUfpwJ. ,e;j gl;lkspg;G tpohtpy; 
xd;gJ gPlq;fisr; Nru;e;j 3890 gl;ljhupfs;: 
Rfhjhu> mwptpay;> tptrhak;> fiy> gy;> 
kUj;Jt> mwptpay;> nghwpapay;> Nkyhz;ik> 
kUe;J> tpQ;Qhdk;> fhy;eil kUj;Jtk; kw;Wk; 
tpyq;F tpQ;Qhdk; kw;Wk; %d;W KJfiyg; 
gl;ljhup epWtdq;fshd tptrha KJfiy 
epWtdk;> tpQ;Qhd KJfiy epWtdk;> kw;Wk; 
kdpjNeak; kw;Wk; r%f tpQ;Qhd KJfiy 

epWtdk; Mfpatw;Wf;F mjpgu; Nguhrpupau; Nf.vk;. b rpy;th mtu;fs; 
gl;lq;fis toq;Fthu;. ,jpy; ,uz;L nfsut 43 Kidtu; 84 vk;. gpy;. 
1065 KJfiy kw;Wk; 2725 ,sq;fiy gl;lq;fs; mlq;Fk;. 
gl;lkspg;G tpoh vd;gJ gy f\;lq;fis fle;J gl;lg;gbg;Gfis 

Kbj;j khztu;fSf;F nfhz;lhl;l ehshf mikfpwJ. 
,J mtu;fspd; tho;f;ifapy; xU Gjpa gf;fj;ijj; jpUg;GfpwJ ,J 

ntw;wp kw;Wk; ngUikf;F toptFf;Fk; jFjpahd ghuhl;Lf;fhd 
rhd;wpjo;. mtu;fspd; ngw;Nwhu; kw;Wk; cwtpdu;fSf;F ,J mu;g;gzpg;G 
kw;Wk; jpahfj;jpd; Mz;Lfisf; Fwpf;Fk; ehs;. khztu;fisg; 
gapw;Wtpj;J moFgLj;jpa Mrpupau;fSf;F jq;fs; tho;tpy; ntw;wp 
ngw;w khztu;fisg; gw;wp ngUikg;gLk; ehs;. 
2022 Mk; Mz;by; gy;fiyf;fofk; jdJ 80tJ Mz;ilf; 

nfhz;lhLk; Ntisapy; ,e;jg; gl;lkspg;G tpoh rpwg;G tha;e;jJ. fle;j 
,uz;L Mz;Lfshf cyfshtpa njhw;WNeha; fhuzkhf gl;lkspg;G 
tpohit elj;JtJ cz;ikapypUe;J ntF njhiytpy; ,Ue;jJ mNj 
Neuj;jpy; gl;lkspg;G tpohit Vw;ghL nra;tJ kpfTk; rthyhdJ. 
 

Nguhrpupau; nlud;]; kJ[pj;> gpujp JizNte;ju; 
(gl;lkspg;G Vw;ghl;Lf; FOj; jiytu;)

Nguhjidg; gy;fiyf; fofj;jpd; 
82tJ nghJg; gl;lkspg;G 
tpohtpw;F tho;j;Jr; nra;jpia 
mDg;Gtjpy; kfpo;r;rp milfpNwd;. 
,e;j kfpo;r;rpahd re;ju;g;gj;jpy; 
gl;lk; ngw;w khztu;fs; 
mtu;fsJ ngw;Nwhu;fs; kw;Wk; 
mtu;fsJ FLk;gj;jpdUf;F vdJ 
tho;j;Jfisj; njuptpj;Jf; 
nfhs;fpNwd;. khztu;fspd; 
rhjidfis gpujpgypf;Fk; 

tifapy; gl;lkspg;G tpoh xU gy;fiyf;fofj;jpw;F 
xU iky;fy;. rkPgfhykhf cyfk; xU ,f;fl;lhd 
fhyj;ij fle;J nfhz;bUf;Fk; Neuj;jpy; rthy;fis 
vjpu;nfhs;sf;$ba GJikahd kw;Wk; jpwikahd 
gl;ljhupfs; ehl;bw;F Njit. mjd; ngUepWtd 
,yf;Ffspy; xd;NwhL ed;F ,zq;fp rthy;fis 
vjpu;nfhs;Sk; tifapy; gl;ljhupfis cUthf;Ftjpy; 
gbg;Gj; jpl;lq;fspd; juk; kw;Wk; nghUj;jj;ij Nehf;fpa 
midj;J Kaw;rpfisAk; gy;fiyf;fofk; 
gad;gLj;jpAs;sJ. cyfshtpa njhw;WNeha; 
vjpu;nfhs;Sk; rthy;fs; ,Ue;jNghjpYk;> gl;lkspg;G - 
2019 I edthf;Ftjpy; mauhj Kaw;rpfis 
Nkw;nfhz;ljw;fhf gy;fiyf;fofj;jpd; fy;tp epu;thf 
kw;Wk; fy;tprhuh Copau;fSf;F ed;wp njuptpf;f ,e;j 
tha;g;igg; gad;gLj;JfpNwd;. tpoh khngUk; 
ntw;wpaila tho;j;JfpNwd;.    

jpUkjp. Vk;.[P.N[. ju;krpwp>
gjpthsu; (gjpy; flik)> 

Nguhjidg; gy;fiyf;fofk;

Fzjh] mkuNrfu fhyp khtl;lj;jpy; al;lyKj;j vd;w Xu; Ff;fpuhkj;jpy; 

1929 Mk; Mz;L gpwe;jhu;. fhyp> kfpe;j fy;Y}upapYk;. nfhOk;G ehse;jh 

fy;Y}upapYk;> gy;fiyfofj;jpw;F Kd;duhd fy;tpia ngw;whu;. rpwe;j 

Mf;fq;fs; vOJjjpy; mtu; rpwe;Jtpsq;fp gupR ngw;wtuhtu;. 1953y; mtu; 

Nguhnjdpah (Dental School) gy;itj;jpa tpj;jpahyaj;jpw;F cs;thq;fg;gl;lhu;.  

mtu; Gwf;fpUjpa nraw;ghLfspy; rpwg;ghf nray;gl;L gy ,lq;fspy;            

E}yhrpauhfTk; nraw;gl;Ls;shu;. 'gftj; fPij mky; gpNrh> FUSuhj> mtu;[dh> [Ptdjte;j 

FUkf;fhuah" vd;gd mtUf;F kpfg;gpbj;jkhdit. 

mNjNtis> gy;itj;jpa Jiwapy; kpfTk; gq;fspg;G Njitg;gl;l gapw;rpfis rpwg;ghf 

njhlu;r;rpahf epiwT nra;J Nguhnjdpatpy; rpq;fs nkhop ,yf;fpaj;Jf;F kpFe;j gq;fspg;G 

nra;jtuhfTk;> milahsj;ijg; gjpj;J gyuJ mq;fPfhuj;ijAk;> nfsutj;ijAk; ngw;whu;. 

cjhuzkhf gftj; fPijapd; njhFg;Gfspy; kw;wtu;fshy; vLj;J ,ak;g Kbahj tifapy; 

Mr;rupag;gl itf;Fk; tifapy; ftpijtbt tpsf;fk; juty;ytu; ,yq;ifapd; kj;jpa ju 

tFg;gpdupd; epiykhw;wk; miljy; njhlu;gpy; 'fkdf;f Ky"> 'fkdf mf" vd;w ehty;fs; 

Clhf tplaq;fis ntspg;gLj;Jk; xU gFjp rhu;e;j Rarupijia xj;j ntspg;gLj;jy; 

Kaw;rpfspy; <Lgl;lhu;. 93 tajpYk; Dr. Fzjh] mkuNrfu mtuJ Mf;f jpwd;fis nra;J 

tUfpwhu;. mtw;wpy; kpf mz;ika ntspaPlhd E}y; 'rPfpupah" tpy; kd;du; fhrpag;gu; Ml;rpia 

ntspg;gLj;JfpwJ.

gy;itj;jpa Jiwapy; epGzj;Jt njhopthz;ik kpf;ftuhf cd;djkhd epiyia vl;batuhf 

,tu; tpsq;FtJld;. Nguhjid gy;fiyfofj;jpd; kpf caupa nfsutj;ij ngwf;$batuhf 

,Uf;fpwhu;. gy;fiyfofj;jhy; ,tUf;F cd;djkhd njhopy;thz;ikf;F toq;fg;gLk; 

nfsutj;ij ehk; ctifAld; toq;fp kfpo;tiltJld;. vkJ ehl;Lf;F mtu; jdpj;Jtkpf;f 

ngWkjpahd gq;fspg;G nra;Js;sikf;fhf 'Degree of doctor of Letters Honoris Causa" vDk; 

mjpAau;

Gyikrhu; tpUij toq;fp vq;fs; flg;ghl;il ngWg;Gzu;Tld; epiwNtw;Wtjhf czu;fpNwd;.

Nguhrpupau; kQ;Rs Ml;bfy>

Jiwrhu; jiytu;

gy;itj;jpa tpQ;Qhd Jiw

 
 Nguhrpupau; n`u;gu;l; Myd; mg;Nghd;Nrh khu;r; 25> 1925 ,y; gpwe;jhu;. 

mtu; nkhul;Lit gpupd;]; xg; Nty;]; fy;Y}upapy;   gapd;wtu;. 1949 ,y; 
nfhOk;G gy;fiyf;fofj;jpd; kUj;Jtf; fy;Y}upapy; gl;lk; ngw;whu;. gpd;du; 
mtu; If;fpa ,uhr;rpaj;jpw;Fr; nrd;W Foe;ijfSf;fhd Gfo;ngw;w fpNul; 
Mu;kz;l; ];l;uPl; kUj;Jtkidapy; gapw;rp DCH (yz;ld;) ngw;whu;. MRCPCH 

(vbd;gu;f;) FREPS, MD kw;Wk; FRCP. 
Nguhrpupau; mg;Nghd;Nrh ,yq;ifg; gy;fiyf;fofj;jpd; Foe;ij kUj;Jtj;jpy; %j;j 

tpupTiuahsuhfj; Nju;e;njLf;fg;gl;lhu;.; gpd;du; Nguhjidapy; Gjpjhf epWtg;gl;l kUj;Jtg; 
gs;spapy; rpNu\;l tpupTiuahsuhfr; Nru;e;jhu;. ,j;Jiwapd; ntw;wpf;fhf kpFe;j mu;g;gzpg;igAk; 
Mu;tj;ijAk; ntspg;gLj;jpa mtu; 1977y; Foe;ij kUj;Jtj;jpy; Nguhrpupauhf epakpf;fg;gl;lhu;. 
r%f Foe;ij kUj;Jtj;jpy; mtu; nfhz;bUe;j <LghL Nguhjidapy; cs;s JiwfSf;fpilNaahd 
r%f Rfhjhuf; fw;iffSf;fhd ikaj;ij mikg;gjpy; mtiu Kd;Ndhbahf khw;wpaJ. mtu; 
Foe;ijfSf;fhd Cl;lr;rj;J kw;Wk; r%f Foe;ij kUj;Jtk; Fwpj;J tpupthd Muha;r;rp 
nra;Js;shu; NkYk; Foe;ij kUj;Jtj;jpy; mjd; jPu;f;fg;glhj gy kUj;Jtg; gpur;ridfis 
ntspr;rk; Nghl;Lf; fhl;Ltjd; %yk; mjd; tsu;r;rpf;F kfj;jhd gq;fspg;ig toq;fpdhu;. mtuJ 
kfj;jhd gq;fspg;Gfs; njhopy;Kiw mikg;GfSf;F kl;Lg;gLj;jg;gltpy;iy Mdhy; r%f 
NritfisAk; cs;slf;fpaJ. mtu; 1993 ,y; gy;fiyf;fof NritapypUe;J Xa;T ngw;whu; 
,Ug;gpDk; kUj;Jt khztu;fSf;F fw;gpj;jy; kw;Wk; gy Mz;Lfshf NehahspfSf;F Nrit 
nra;jhu;. mJ mtuJ tho;ehs; KOtJk; mtUf;F gykhfTk; ,Ue;jJ. mtuJ rhjid kw;Wk; 
Gfo;ngw;w njhopiy mq;fPfupf;Fk; tifapy; Nguhjidg; gy;fiyf;fofk; mtUf;F nfsut 
lhf;lu; gl;lk; toq;FfpwJ.

kUj;Jt gPlj;jpd; Nguhrpupau; tre;jp gpz;Nlh
 Nguhjid gy;fiyf;fofk;

nghJ gl;lkspg;G-2019 epfo;tpy; Nguhjidg; 

gy;fiyf;fofj;jpd; gl;ljhupfis tho;j;Jtjpy; 

kfpo;r;rp Nguhjidg; gy;fiyf;fofk; ,yq;ifapy; 

%d;whk; epiyf; fy;tpia toq;Fk; xU Kd;Ndhb 

epWtdkhFk; 1942Mk; Mz;L Kjy;  80 Mz;Lfhy 

,Ug;Gld; re;Njfj;jpw;F ,lkpd;wp rpwe;j ,yq;ifg; 

gy;fiyf;fofkhf Nguhjid tpsq;FfpwJ. ilk;]; 

cau; fy;tp jutupirapd; gb cyfk; ,g;NghJ 

mjd; 3tJ njhopy;Jiw Gul;rpia Nehf;fp efu;fpwJ 

kw;Wk; ekJ khztu;fs; mjd; %yk; nropf;f 

jq;fs; jpwid cWjp nra;a Ntz;Lk;. vq;fs; gl;ljhupfs; vg;nghOJk; 

jpwikahd egu;fshf ep&gpf;fg;gl;Ls;sdu;. mtu;fspd; epGzj;Jtk; 

Njrpa kw;Wk; ru;tNjr mstpy; gy Jiwfspy; gpujpepjpj;Jtk; 

nra;ag;gLfpwJ. ekJ gl;ljhupfspd; Kf;fpa mk;rk; gy;fiyf;fofj;jpy; 

fw;wy; epfo;r;rpfspd; NghJ mtu;fs; Nrfupj;j mwpitg; gad;gLj;Jtjd; 

%yk; r%fj;jpw;F gq;fspf;Fk; jpwdhf ,Uf;fyhk;. fle;j rpy 

jrhg;jq;fshf. ehl;bd; tpiuthd tsu;r;rpf;F vq;fs; khztu;fs; 

gq;fspjjdu;; ,ij mila vkJ Fwpf;Nfhs; mtu;fspd; mwpTj; 

jhfj;ijj; jzpg;gJ kl;Lky;yhky; mtu;fSf;Fj; Njitahd jpwikiaf; 

nfhz;L mtu;fisg; gyg;gLj;Jfpd;wJ. cyif nty;y Ntz;Lk;. ,it 

midj;Jk; mtu;fspd; MSikia tsu;g;gjpy; rpwe;jit vd;W ehq;fs; 

ek;GfpNwhk;.; Nguhjidg; gy;fiyf;fofj;jpd; JizNte;ju; gPlhjpgjpfs; 

KJfiyg; gl;ljhupfspd; gzpg;ghsu;fs; kw;Wk; gpw fy;tpahsu;fs; 

epu;thf kw;Wk; fy;tprhuh Copau;fspd; topfhl;lYk; MjuTk; vkJ 

khztu;fis jpwikahd egu;fshf khw;Wtjpy; re;Njfj;jpw;F ,lkpd;wp 

gq;fhw;wpAs;sd. mtu;fSf;F kdkhu;e;j ghuhl;Lf;fs; ,Wjpahf vq;fs; 

Gjpa gl;ljhupfis ehd; tho;j;JfpNwd; kw;Wk; mtu;fs; midtUk; 

ntw;wpngw tho;j;JfpNwd;.  

 

Nguhrpupau;. Nf.vk;.b rpy;th BA (rpNyhd;) Ph.D,  DLit (yz;ld;)     

Nte;ju; 

Nguhjidg; gy;fiyf;fofk;

'Nguhjid vDk; ngau; epr;rakhf cyfpd; mofhd 
ngau;fspy; xd;whFk;" vdgy;fiyf;fof ,isQu;fs; 
mDgtpf;Fk; rpwg;ghdJk; nropg;ghdJkhd fw;wy; #oiy 
fUj;jpw;nfhz;L Nguhjidg; gy;fiyf;fofj;jpd; Kjy; 
JizNte;ju; Nru;. Itu; n[d;dpq;]; xU Kiw Fwpg;gpl;lhu;.
,J xU cau; juj;jpyhd epWtdk; vd;gNjhL ,jd; 

,d;iwa gl;ljhupfSk; kpfr; rpwg;ghdtu;fshtu;. 
Kd;ndg;NghJk; ,y;yhj tifapy; ,lk;ngw;w cyfshtpa 
neUf;fb fhuzkhf KOikahf ,uz;L tUlq;fs; 
,e;epfo;Tf;fhfg; nghWikAld; fhj;jpUe;j 2019Mk; Mz;L 
gl;ljhup khztu;fis tho;j;Jfpd;Nwd;. gl;ljhupfNs> 

vz;zw;w mOj;jq;fspd; fPOk; mw;Gjkhd rhjidfis epfo;j;jpa ,e;jg; 
gy;fiyf;fof r%fj;ij tsg;gLj;Jtjpy; cq;fsJ gq;fspg;igAk; kpfr; rpwg;ghf 
ey;fpAs;sPu;fs;. vt;thwhapDk;> cq;fspd; fw;wy; eltbf;iffSk;> cq;fSf;F 
toq;fg;gl;l cq;fsJ gl;lk; Nehf;fpa r%fg; nghWg;Gk; ,d;dKk; epiwTngwtpy;iy.
tho;f;if neLfpYk; fw;wy; vd;gJ xU njupT vd;gjy;yhJ xU ajhu;j;jk; vd;Dk; 
tifapy; ,e;jg; gy;fiyf;fofj;jpd; tpUJ thf;fpakhd 'mwpNt midj;Jf;Fkhd 
fz;" vd;gJ cq;fs; tho;f;if KOikf;Fkhd gaDs;s topfhl;ly; nfhs;ifahf 
,Uf;Fk; vdyhk;.
,e;j cyfshtpa ngUe;njhw;Wf;F ,ilapYk; fy;tprhu; eltbf;ifapidj; 

njhlu;e;J Kd;ndLf;fj; Njitahd epjpfisAk; cs;sff; fl;likg;Gf;fisAk; 
toq;fpf; nfhz;bUf;Fk; ,yq;if murhq;fj;jpw;F ehd; ed;wpfisj; 
njuptpj;Jf;nfhs;fpNwd;. tpiykjpg;gw;w topfhl;ly;fisAk; kjpg;ghu;e;j 
NritfisAk; vkf;F toq;Fk; Nguit cWg;gpdu;fSf;Fk; vdJ czu;TG+u;tkhd 
ed;wpfisj; njuptpg;gjpy; ehd; ngUkfpo;tilfpd;Nwd;. NkYk;> ,e;j 82tJ 
nghJg;gl;lkspg;G tpohtpid kpfr;rpwg;ghf epfo;j;j jkJ kdg;G+u;tkhd mu;g;gzpg;ig 
toq;fpa gl;lkspg;G tpohtpw;fhd nraw;ghl;Lf; FOtpw;Fk; fy;tprhu;> epu;thf 
kw;Wk; fy;tprhuh Copau;fSf;Fk; vdJ ed;wpfis cupj;jhf;Ffpd;Nwd;. 
khzth;fNs> cq;fsJ gl;lkspg;G ehspy; cq;fisg; ghuul;LtNjhL> cq;fsJ 

vjpu;fhy Kaw;rpfSf;Fk; cq;fis tho;j;JfpNwd;.
Nguhrpupau; vk;.b. ykhtd;r

 JizNte;ju;
 Nguhjidg; gy;fiyf;fofk;

Faculty / 
Institute

Degree Total Degree 
Wise

PGIA

Ph.D. 18

M.Phil. 22

MBA 16

M.Sc. 208

PGIS

Ph.D. 13

M.Phil. 25

M.Sc. 232

PGIHS

Ph.D. 4

M.Phil. 17

M.A. 290

M.Ed. 117

M.D.P. 17

AHS

MLS 54

Nursing 37

Pharmacy 24

Physiotherapy 42

Radiography 32

Agriculture

B.Sc. (Agric. 
Mgt.)

149

B.Sc. (ASF) 33

B.Sc. (FST) 37

Arts

B.Com. 34

Law 50

B.Ed. 88

B.A.(Special) 518

B.A.(General) 277

Dental

Honorary 1

Ph.D. 1

M.Phil. 1

B.D.Sc. 87

Engineering

Ph.D. 2

M.Phil. 10

M.Sc.(Eng) 115

M.Sc.(Eng) 10

B.Sc. 428

Management BBA 119

Medicine

Honorary 1

Ph.D. 4

M.Phil. 3

MBBS 234

Science

B.Sc. (Special) 165

B.Sc. (Applied) 81

B.Sc. (General) 80

B.Sc. (SOR) 44

B.Sc. (Com. Mgt.) 48

Vet. Sci.

Ph.D. 1

M.Phil. 6

M.V.Sc. 31

B.V.Sc. 64

     Sub Total
3890

     Total

Nguhjid gy;fiyf;fofk;

82tJ nghJ gl;lkspg;G tpoh

Coordinated by  Ranjith Pathirana

Advertising Supplements 
Department

22> 23 kw;Wk; 24 ngg;utup 2022 Nguhjidg; gy;fiyf;fofj;jpd; [pk;Ndrpaj;jpy; fhiy 7.30 Kjy;
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ngWif mwptpj;jy;
,yq;if tak;g gy;fiyf;fofk;

Fspahg;gpl;ba

tpiykD ,yf;fk;: WUSL/GA/CJS/2022/23

Rj;jpfhpg;G kw;Wk; Rfhjhug; ghJfhg;Gr; Nritfis 
toq;fy; - 2022/23 Mz;L

,yq;if tak;g gy;fiyf;fofk;> Fspahg;gpl;ba> kw;Wk; khfe;Ju tshfq;fspy; 

Rj;jpfhpg;G kw;Wk; Rfhjhug; ghJfhg;G Nritfis toq;Ftjw;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fs; ,uz;L gpujpfspy; ngWiff;FOtpd; jiythpdhy; 2022.03.15Mk; jpfjp 

tiu Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW> kPsspf;fg;glhj tpiykDf; fl;lzj;ij> ,yq;if tak;g 

gy;fiyf;fof rpwhg;ghplk; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr; rPl;il> rpNu\;l gpujpg; 

gjpthsH (nghJ epHthfk;) ,lk; rkHg;gpj;J tpiykDg;gbtq;fisAk; chpj;jhd 

tpguq;fisAk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

tshfk;
kPsspf;fg;glhj tpiykDf; 

fl;lzk; &gh
tpiykDg; gpizak; &gh

Fspahgpl;ba tshfk; 2>500.00 350>000.00

khfe;Ju tshfk; 2>500.00 250>000.00

2022.02.22 Kjy; 2022.03.14 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu 

tpiykDg; gbtq;fs; toq;fg;gLk;. ,jw;fhd tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W (Pre-
Bid Mee  ng) 2022.03.10 md;W K.g. 10.00  ,w;F Fspahg;gpl;ba tshf gpujhd khehl;L 

kz;lgj;jpy; eilngWk;.

Kj;jpiuapl;L ,uz;L gpujpfspy; g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs;> 2022.03.15 md;W 

gp.g. 2.00 ,w;F Kd;dH fpilf;ff; $bathW> gjpTj; jghypy; fPo;f;fhzg;gLk; 

Kfthpf;F mDg;Gjy; my;yJ Fspahg;gpl;ba tshf gjpthshpd; mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ng;lbapy; Neubahfr; NrHf;fyhk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; 

kw;Wk; KOikahfg; g+uzg;gLj;jg;glhj tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; 

%lg;gl;lJk; cldbahf 2022.03.15 md;W gp.g. 02.00 ,w;Fg; gjpthshpd; mYtyfj;jpy; 

tpiykDj; jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy; tpiykDjhuH my;yJ mthpd; mjpfhuk; ngw;w 

gpujpepjpfs; rKfkspj;jpUf;fyhk;. midj;J tpiykDf;fSk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW 

tpiykDg;gpizankhd;Wld; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 4.00 tiu ,yq;if tak;g gy;fiyf;fofj;jpd; 

rpNu\;l cjtpg; gjpthsH (nghJ epHthfk;) I mioj;J (037-2281151) Nkyjpf 

tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

gjpthsH>

,yq;if tak;g gy;fiyf;fofk;>

Fspahg;gpl;ba.

2022.02.22

ngWif mwptpj;jy;
tpyq;F cw;gj;jp kw;Wk; Rfhjhuj; jpizf;fsk;

Cth khfhzk;
nghuye;j mur tpyq;Fg; gz;izf;F 2022Mk; tUlj;jpw;Fj; Njitahd gpd;tUk; nghUl;fis 

tUlk; KOtJk; gz;izfSf;Fg; Nghf;Ftuj;J nra;J toq;Ftjw;fhf Njrpa Nghl;b hPjpapyhd 

tpiyf;Nfhuypd; fPo; tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

czT tiffs;
tUlj;jpw;F 

Njitahd msT

1 Nfhopf; FQ;RfSf;fhd Muk;g czT gq;fPL – (Chick starter) (25 
fp.fp. %il)

50>000 fpNyh fpuhk;

2 Nfhopf; FQ;Rfs; tsUk; gUtj;jpw;fhd czT gq;fPL (grower feed) 
(50 fp.fp. %il)

7>000 fpNyh fpuhk;

3 Kl;ilapLk; NfhopfSf;fhd czTg; gq;fPL (layer feed) (50 fp.fp. 

%il)

110>000 fpNyh fpuhk;;

4 gRj; jPtzk; (cattle feed) (50 fp.fp. %il) 182>000 fpNyh fpuhk;;

5 fd;WfSf;fhd jPtzk; (calf feed) (50 fp.fp. %il) 10>000 fpNyh fpuhk;;

6 rpg;gp XLfs; (shell grits) (50 fp.fp. %il) 800 fpNyh fpuhk;

7 fdpaf; fyitfs; - 1 fp.fp. ngf;fl; 3>500 fpNyh fpuhk;;

8 DL Methionine (5 fp.fp. %il) 50 %ilfs;

9 mr;rbf;fg;gl;l 500ml japh; Nfhg;igfs; %b rfpjk; (Ngh\iz 

cs;slf;fk; njhlh;ghd jfty;fs; kw;Wk; ,iaGila th;z 

rq;Nfjq;fs; rfpjk;)

50>000 fg;fs;

10 Alufoil Yoghurt %bfs; (,sk; gr;ir epwk;) (mr;rbf;fg;glhjit) 100>000 fg;fs;

11 mr;rbf;fg;gl;l 80ml Nahfl; Nfhg;igfs; fuz;bfs; rfpjk; (Ngh\

iz cs;slf;fk; njhlh;ghd jfty;fs; kw;Wk; ,iaGila th;z 

rq;Nfjq;fs; rfpjk;)

100>000 fg;fs;

12 fk;NghNuh jLg;g+rp (1000 kUe;jsT (Dose) Fg;gpfs;) 80 Fg;gpfs;

13 xU ehs; taJila gpwTd; epw Kl;ilapLk; Nfhopf; FQ;Rfs; (5000 

njhFjpfshf)

90>000 FQ;Rfs;

14 ghw; ghj;jpuq;fisf; fOTk; jputk; 350 yPw;wh;

15 iel;hpf; mrpl; 50 fpNyh fpuhk;

16 Nfh];bf; Nrhlh 50 fpNyh fpuhk;

17 Nfhopf; FQ;RfSf;fhd vkbrpNdh mrpl; rfpjk; tpl;lkpd; 30 yPw;wh;

18 Nfhopf; $LfSf;fhd fpUkpehrpdpj; jputk; 20 yPw;wh;

19 NfhopfSf;fhd vd;Nuh gpnshf;rapd; Nehnajph;g;G 15 yPw;wh;

gz;izapd; Njitf;fika ,uz;L thuq;fSf;F xUKiw (khl;Lj; jPtzk; kw;Wk; fd;W jPtzk; 

kw;Wk; Nfhopf; FQ;R czTfs; kw;Wk; gpwTd; epw Nfhopf; FQ;Rfs;) my;yJ Ntz;lg;gLk; 

gpufhuk; tUlk; KOtJk; Nkw;gb tpyq;FzTfis toq;fp Nghf;Ftuj;J nra;tjw;fhd cq;fs; 

tpiykDf;fis 2022-03-16k; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; jtprhsh;> 

ngWiff; FO> tpyq;F cw;gj;jp kw;Wk; Rfhjhuj; jpizf;fsk;> jah FzNrfu khtj;ij> gJis 

vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J Nfs;tpg; ngl;bapy; 

cs;splyhk;.

czT tiffSf;fhf tpyq;FzTr; rl;lj;jpd; fPo; Nguhjid tpyq;F cw;gj;jp kw;Wk; Rfhjhuj; 

jpizf;fsj;jpd; tpyq;FzTg; gjpthshpd; gjpTr; rhd;wpjiof; nfhz;l jukhd th;j;jf cw;gj;jp 

vd;gij cWjp nra;tjw;fhf toq;fg;gl;l gjpTr; rhd;wpjior; (2021 my;yJ 2022) rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. NkYk; tpyq;FzT njhlh;ghf mz;ikapy; ngw;Wf;nfhz;l gFg;gha;T mwpf;ifia 

tpiykDf;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;Fk; NghJ cq;fs; epWtdj;jpd; 

tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;iwAk; VAT gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;iwAk; kw;Wk; 

tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;Fk; fhy;eil kUe;Jfs; njhlh;gpy; juj;ij cWjp nra;tjw;F VDCA 
gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;iwAk; ,izj;jy; Ntz;Lk;.

tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;f cj;Njrpf;Fk; epWtdk; my;yJ eghpdhy; gpd;tUk; Kfthpf;F 

vOj;J %ykhd Ntz;LNfhs; fbjk; xd;iwr; rkh;g;gpj;jy; kw;Wk; nuhf;fg; gzkhf 1>000.00 &gh 

kPsspf;fg;glhj fl;lzk; kw;Wk; 10>000.00 &gh kPsspf;fg;gLk; tpiykDg; gpiz Kwpia tpyq;F 

cw;gj;jp kw;Wk; Rfhjhuj; jpizf;fsj;jpw;Fr;  nrYj;jpajd; gpd; 2022-02-23Mk; jpfjp Kjy; 2022-03-

16Mk; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.30 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd fhyj;jpDs; 

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

fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~nghuye;j tpyq;Fg; gz;izf;Fj; Njitahd 

nghUl;fSf;fhd tpiykDf;fisr; rkh;g;gpj;jy;|| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

2022-03-16Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; ,e;epfo;tpy; cq;fs; 

mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; fye;Jnfhs;syhk;.

Nkw;gb toq;fy;fs; njhlh;gpy; toq;Feh;fs; ,e;jj; jpizf;fsj;Jld; cld;gbf;ifnahd;Wf;F 

,zq;Fjy; Ntz;Lk; vd;gJld; njhpT nra;ag;gl;l toq;Feh;fspdhy; xg;ge;jg; ngWkjpapd; 10% 

tq;fpg; gpiz Kwpnahd;W (On demand bank guarantee) Fwpj;j khjphpapd; gpufhuk; rkh;g;gpf;fg;gly; 
Ntz;Lk;.

Nkw;gb tplak; njhlh;gpy; VjhtJ njspTgLj;jy;fs; Njitahapd; fPNo ngah; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

mjpfhhpAld; njhlh;G nfhs;syhk;. ngah;: jpU. vr;.b. mkutPu> gjtp: Kfhikahsh;> njhiyNgrp 

,yf;fk;: 0572280786 / 0706363492

kUj;Jth; v];. Nf. tPuRe;ju>

khfhzg; gzpg;ghsh; (Cth)>

jiyth;; - ngWiff; FO>

tpyq;F cw;gj;jp kw;Wk; Rfhjhuj; jpizf;fsk;.

njhiyNgrp: 055-2222698

,yq;if [dehaf Nrh\yprf; FbauR

neLQ;rhiyfs; mikr;R

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghl;L guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt gphptpd; kj;jpa mjpNtf 

neLQ;rhiyapy; kPhpfk Kjy; FUehfy; tiuahd gFjpf;F jfty; njhopy;El;g Ntiyfisr; 

nra;tjw;fhf jifik tha;e;j Njh;r;rpngw;w njhopyhsh;fis xg;ge;j mbg;gilapy; 

toq;Ftjw;fhd tpiykD Nfhuy;

01.  tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghl;L guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphptpd; (m.ne.

nr.g. kw;Wk; K gphpT) ngWiff; FOj; jitthpdhy;  kj;jpa mjpNtf neLQ;rhiyapd; gphptpy; gpd;tUk; 

nraw;ghl;bw;fhf jFjp kw;Wk; jifikAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l  tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

xg;ge;j 

,y
nraw;wpl;lj;jpd; ngah;

xU Kiw 

khw;Wf;fhd 

njhopyhsh; 

fspd; 

vz;zpf;if

xg;ge;j 

fhyk; 

(khjq;fs;)

tpiykDg;

gpiz

Kwpj; njhif 

(&gh)

RDA/ EOM&M/ 
GOSL/IT/ TECH/ 

CEP/ 2021/45

kj;jpa mjpNtf neLQ;rhiyapy; kPhpk Kjy; FUehfy; 

tiuahd gFjpf;F jfty; njhopy;El;g Ntiyfisr; 

nra;tjw;fhf jifik tha;e;j Njh;r;rpngw;w 

njhopyhsh;fis xg;ge;j mbg;gilapy; toq;Fjy;

04 12 50>000.00

02. tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; ne.nr.guh.kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphptpd; nraw;ghl;L KftuhFk;.

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

04.  xg;ge;jj;ij ngWtjw;fhd jifikf;fhf> tpiykDjhuh; ,t;thwhd kw;Wk; epfuhd vz;zpf;ifahd mstpy; 

njhopyhsh;fis toq;Ftjpy; mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy; jifikahff; ftdj;jpw; nfhs;sg;gLk;.

05.  tpiykDf;fspd; rkh;g;gpj;jypd; ,Wjpj; jpfjpapypUe;J 91 ehl;fhl;b ehl;fs; (2022-07-13) tiu tpiykDf;fs; 

nry;YgbahFk; tifapypUj;jy; Ntz;Lk;.

06.  tpiykDf;fs; NkNyAs;s ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;s tpiykDg;gpiz KwpAld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. (2022.07.13Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;) Fwpg;gpl;Ls;s 

tpiykDg;gpizKwpAld; ,izf;fg;glhj tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

07.  midj;J tpiykDf;Nfhuy; Mtz gf;fq;fSk; tpiykDjhuhpdhy; ifnahg;gkpl;L mYtyf Kj;jpiuaplg;gly; 

Ntz;Lk;.

08.  tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-03-08Mk; jpfjp gp.g. 1.30 kzpf;F tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigf;F chpj;jhd 

mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghL. guhkhpg;G  kw;Wk; Kfhikj;Jt  mikg;gpd; FUehfy; ,ilkhwy; mYtyfj;jpy; 

,lk;ngWk;.

09.  ,J njhlh;gpy; Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; xU tpiy NfhuYf;fhf kPsspf;fg;glhj 2,500.00 + 200.00 (VAT) 
&ghit nuhf;fg; gzkhf nrYj;jp f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk vd;w ,lj;jpyike;Js;s tPjp mgptpUj;jp 

mjpfhu rigf;Fhpj;jhd neLQ;rhiy nraw;ghL. guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt mikg;gpd; gzpg;ghsh; 

mYtyfj;jpw;F vOj;J %y tpz;zg;gnkhd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk; 2022-02-22Mk; jpfjp Kjy; 2022-03-15Mk; jpfjp 

tiuAk; K.g 9.00 kzpapypUe;J gp.g 2.30 kzp tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; njhFjpnahd;iw 

nfhs;tdT nra;ayhk;. 2022-03-16Mk; jpfjp gp.g 2.00 kzpf;F tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;Sk;  epfo;T epiwTWk;.

10.  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis eph;zapf;fg;gl;l jpfjp kw;Wk; Neuj;jpw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; jiyth;> 

mjpNtf neLQ;rhiyfs; nraw;ghL> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt gphptpd; ngWiff;FO> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu 

rig> mjpNtf neLQ;rhiyfs; nraw;ghL kw;Wk; Kfhikj;Jt mikg;G> f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk vd;w 

Kfthpf;F  gjpTj;jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ Neubahf xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDf;fisj; 

jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~~kj;jpa mjpNtf neLQ;rhiyapy; kPhpfk Kjy; FUehfy; 

tiuahd gFjpf;F jfty; njhopy;El;g Ntiyfisr; nra;tjw;fhf jifik tha;e;j  njhopyhsh;fis toq;Fjy;|| 

vdj; njspthff; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

11.  f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk vDk; ,lj;jpy; mike;Js;s tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; ne.nr.

guh.kw;Wk; Kfhikj;Jtg;gphptpd; nraw;ghl;L gphptpd; gzpg;ghsh; mYtyfj;jpy; tpiykDf;fs; ngw;Wf;nfhs;Sk; 

epfo;T  Kbe;jTld; cldbahfNt tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; mt;Ntisapy; tpiykDjhuh; my;yJ mth;jk; 

mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; rKfkspf;fyhk;.

12. Nkyjpf tpguq;fSf;fhd njhiyNgrp vz;fs; gpd;tUkhW.

 I. nghwpapayhsh; - (fzdp - m.ne.nr.g. kw;Wk; K. gphpT)

   tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig. (njhiyNgrp  (077-4777689)

 II. nghwpapayhsh; (eph;khzk;) - m.ne.nr.g. kw;Wk; K. gphpT)

   tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig. njhiyNgrp  (011-3047806)

jiyth;

mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghLfs;> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphptpd; ngWiff;FO>

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig.

f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk.

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
,yf;fk; 176/1> fygStht> uh[fphpa vd;w Kfthpapy; trpf;Fk; 

njdfk tLnk];jphpNf gpurhj; ,e;jpf rk;gj; (Nj.m.m.,yf;fk; 

770171784V) Mfpa ehd;> fk;g`h khtl;lk;> tj;js 

`{Zg;gpl;ba> nfkD khtj;ij> ,yf;fk; 39 vd;w Kfthpapy; 

trpf;Fk;> jpUkjp. tRe;juh rhfhpfh B rpy;th vd;gthpdhy;> 2019 

[dthp 19Mk; jpfjp mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 388 ,yf;fKila 

mw;Nwhzp mjpfhug; gj;jpuj;jpdhy;> fynfbN`d> NghfKt> 

mSj;fk> Nkh]]; xOq;if> ,yf;fk; 62/C/7 vd;w Kfthpapy; 

trpf;Fk; njdfk tLnk];jphpNf [Pth gphpajH\dp vd;gtUf;F 

toq;fg;gl;l mt;mw;Nwhzpj; jj;JtkhdJ> 2021Mk; Mz;L 

brk;gH 16Mk; jpfjp Kjy; nray;tYg;ngWk; tz;zk;. ,j;jhy; 

,uj;Jr; nra;ag;gLfpd;wnjd ,yq;if [dehaf Nrh\

yprf;Fbaurpw;Fk; ,yq;if tho; midtUf;Fk; ,j;jhy; 

mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.

njdfk tLnk];jphpNf gpurhj; ,e;jpf rk;gj;

tpiykDf;Nfhuy;
fsdp gpuNjr rig

fsdp gpuNjr rigapd; gy gphpTfspd; tspr; rPuhf;Ftjw;fhf 

tpiykDf;Nfhuy; fsdp gpuNjr rigapd; mYtyfg; gphpTfs; 

gytw;wpw;F tspr;rPuhf;Ftjw;fhf tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

Fwpj;j fsg; ghPrPyizapd; gpd;dH> &gh 1000.00 ,w;fhd 

gbtf;fl;lzk; kw;Wk; kPsspf;fg;gLk;; &gh 10000.00 ,w;fhd 

itg;Gj; njhifia fsdp gpuNjr rigapd; rpwhg;gUf;Fr; 

nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;ilr; rkHg;gpj;J tpguq;fSld; 

$ba tpiykDg;gbtq;fis 2022.03.11 tiu khj;jpuk; gpujhd 

mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

rkHg;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fs; %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad 

jdpj;jdp ,uz;L ciwfspy; NrHj;J> mtw;iw XUiwapy; 

NrHj;J> ~nrayhsH> fsdp gpuNjr rig> GSf`re;jp> fsdp| 

vd;w Kfthpf;F 2022.03.14 md;W K.g. 10.00 ,w;F Kd;dH 

gjpTj; jghypy; my;yJ Neubahf epWtdj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

ngWifg; ngl;bapw; NrHf;fyhk;. md;iwa jpdk; K.g. 10.00 

kzpf;F tpiykDf;fs; Kj;jpiuaplg;gl;L md;iwa jpdk; K.g. 

10.05 ,w;F tpiykDj;jpwf;fg;gLk;. jhkjkhff; fpilf;fg; ngWk; 

tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;> 

~tspr; rPuhf;fpj; njhFjpnahd;iw epWTtjw;fhd tpiykD| vdf; 

Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

tpiykDj;jpwf;fg;gLk; Ntisapy;> tpiykDjhuH my;yJ 

tpiykDjhuhpd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpnahUtH 

rKfkspj;jpUf;fyhk;. mj;Jld;>  ,t;tpiykD njhlHghd 

,Wjpj;jPHkhdk;> fsdp gpuNjr rigapd; ngWiff;FOtpw;F 

chpj;jhFk;.

lg;spA. B. rhe;jp FKjpdp

jiytH>

fsdp gpuNjr rig

2022.02.22

njh.Ng. ,yf;fk;

0112914110

2022 Vg;uy; 01 Kjy; 2023 khHr; 31 tiuahd 
xU tUlj;jpw;F ghJfhg;G kw;Wk; 
Rj;jpfhpg;Gf;fhf Nfs;tp Nfhuy;

khtl;l nrayfk; (fr;Nrhp) - ,uj;jpdGhp
,uj;jpdGhp khtl;l nrayfj;jpw;F 2022 - 2023 Mz;bw;Fs; 

ghJfhg;G kw;Wk; Rj;jpfhpg;G tplaq;fSf;fhf jifikahd 

epWtdnkhd;iw NjHe;njLg;gjw;fhf nghwpaplg;gl;l 

Nfs;tpfs; Nfhug;gLtJld;> Fwpj;j Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 

2022.03.15 gp.g. 2.00 tiu Vw;fg;gLtJld; md;Nw gp.g. 2.15f;F 

Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;.

xU ghlj;jpw;F & 5>000/- kPsspf;fg;gLk; gpiz itg;Gf; 

fl;lzk; mwtplg;gLk;.

ghJfhg;G tplaq;fSf;fhf

2022 Vg;guy; 01 Kjy; 2023 khHr; 31 tiu

Rj;jpfhpg;G tplaq;fs;

2022 Vg;uy; 01 Kjy; 2023 khHr; 31 tiu

tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; Njitg;gLk; jfty;fis www.
Ratnapura.dist.gov.lk ,izajsj;jpw;F gpuNtrpj;J kw;Wk; 

2022.02.22 K.g. 9.00 Kjy; 2022.03.14 gp.g. 3.00 tiu mur 

Ntiy ehl;fspy; mYtyf Neuq;fspy; khtl;lr; nrayfj;jpd; 

fzf;Fg; gphptpw;F tUif je;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. khtl;l 

nrayfj;jpy; ngw;Wf; nfhs;syhk;. khtl;l nrayfj;jpy; 

ngw;Wf;nfhs;Sk; tpz;zg;gq;fSf;F kPsspf;fg;glhj &. 

250.00 fl;lzk; mwtplg;gLk;.

njhiyNgrp ,yf;fk;> 045-2222420

jiytH>

ngWifr; rig

khtl;l nrayfk;> 

,uj;jpdGhp.

2022.02.17

WP BGE-3188 Hero 
Maestro Edge 
2017,  Motor Cycle  
கூடிய  விமைக் க�வாரி-
க்ம�க்கு.  பவலிெல் 
பி னவான்ஸ் பிஎல்சி,  
இை.  310,  �வாலி வீதி,  
ப�வாழும்பு-03. ப�வா.கெ. 
0711 2 10 810 .
 013494

WP Y W -1 283 Bajaj 
2011 ,   UP AAW-
1962 Bajaj 2014,  WP 
QX-2058 Bajaj 2010,  
NW QU-0135 Bajaj 
2009 ,   Threewheel 
கூடி ய  விமைக் க�வாரி-
க்ம�க்கு. பவலிெல் 
பி னவான்ஸ் பிஎல்சி,  
இை.  310,  �வாலி வீதி,  
ப�வாழும்பு-03. ப�வா.கெ. 
0711 2 10 810 .
 013496
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nfhOk;G khefu rig
nfhOk;G khefu rigapd; %yk; 2021.09.17Mk; jpfjpa 2245/30Mk; ,yf;f 

mjptpNrl tu;j;jkhdp mwptpj;jypy; gpuRhpf;fg;gl;lJ.

(1952Mk; Mz;bd; 6Mk; ,yf;f cs;@uhl;rp kd;w jug;gLj;jg;gl;l 

Jiz tpjpr; rl;lk;) 

1989.01.20Mk; jpfjpaplg;gl;l mjptpNrl tu;j;jkhdp 541/17Mk; ,yf;f 

Jiz tpjpr;; rl;lj;jpd; 

VMk; ghfj;jpd; gpufhukhd Nfs;tp mwptpj;jy;

tpiyf;Nfhuy;  / Nfs;tpfSf;fhd miog;G
nfhOk;G khefu rigapd; khefu Mizahsuhy; gpd;tUk; Nritfis toq;Ftjw;fhf jFjp kw;Wk; jifik 

tha;e;j tpiykDjhuh; / Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. 

njh. 

,y.
Nfs;tp ,yf;fk; tpguk;

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

&gh

tpiyf;Nfhuy; gpiz 

Kwpapd; ngWkjp

tpiykDjhuh; 

/ Nfs;tpjhuhpd; 
jFjpfs;

1 ME/ME/ML/264/2021 nfhOk;G - 07> 

tp`hukfhNjtp 

g+q;fhtpy; jw;NghJs;s 

jlhfq;fspd; Gduikg;G 

Ntiyfs;

5>400.00 120>000.00 &ghTf;fhd 

epge;jidaw;w cld; 

gzk; ngw;Wf;nfhs;s 

KbAkhd gpizKwp

CIDA C 07 kw;Wk; 
C 06 juj;ijf; 

nfhz;l fl;bl 

xg;ge;jf;fhuh;fs;

tpiykD Mtzq;fis (%yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp) ,uz;L Kiwfspy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Kiw 01 - nfhOk;G khefu rigapd; ,izajsj;jpypUe;J (www.colombo.mc.gov.lk) jutpwf;fk; nra;Jnfhs;syhk;. 

I.  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l kPsspf;fg;glhj tpiykD Mtzf; fl;lzj;ij gpd;tUk; tifapy; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

 m)  ve;jnthU kf;fs; tq;fpf; fpisapYk; kf;fs; tq;fp efu kz;lg fpisapy; Ngzg;gLk; 167-1-001-6-

3169425 vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;F tuT itf;fyhk;.

 M)  nfhOk;G khefu rig vy;iyf;Fs; mike;Js;s gpd;tUk; nfhLg;gdT fUkgPlq;fspy; thu ehl;fspy; 

K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu nrYj;jyhk;.

tl;lhu mYtyfk; 04>

 ,y. 147> i`nyty; tPjp> fpUyg;gid>

 nfhOk;G - 06.

tbfhyikg;G kw;Wk; ePH; toq;fy; gphpT>

 khspfhfe;j> nfhOk;G - 10.

II. gw;Wr;rPl;L / tq;fp tuTj; Jz;il tpiykD Mtzq;fSld; fl;lhak; ,izj;jy; Ntz;Lk;.

Kiw 02 - efu kz;lg tstpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

 m.  xt;nthd;wpw;Fk; kPsspf;fg;glhj tpiykDf;Nfhuy; / Nfs;tp Mtzf; fl;lzj;ij 2022-03-14Mk; jpfjp 

tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.30 kzp tiuAk; kw;Wk; K.g. 10.00 kzp 

njhlf;fk; efu kz;lg fhrhsh; fUkgPlj;jpw;F nrYj;jp kw;Wk; vOj;J %ykhd Nfhhpf;ifnahd;iw 

rkh;g;gpg;gjd; %yk;> nfhOk;G-07> efu kz;lgk;> nfhOk;G khefu rig> khefu nghwpapayhsh; 

jpizf;fsj;jpd; nraw;wpl;l Kfhikj;Jtg; gphptpypUe;J tpiykDf;Nfhuy; / Nfs;tp Mtzq;fisg; 

ngw;Wf; nfhs;syhk;.

m.  tpiykDf;Nfhuy; / Nfs;tp Mtzq;fs; 2022-03-14Mk;; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;Fg; gpd; toq;fg;glkhl;lhJ 

/ ,izajsj;jpy; ngw;Wf;nfhs;s KbahJ.

M.  epge;jidaw;w NfhUk;NghJ ngwj;jf;fjhd tpiykDKwp/ gpiz Nfs;tpkDf;fs;/ tpiykDf;fs; %lg;gLk; 

jpfjpapypUe;J 210 ehl;fs; tiu nry;Ygbahjy;; Ntz;Lk;. tpiykDKwp/ gpiz 2022.10.11Mk; jpfjp tiu 

nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. tpiyf;Nfhuy;fs; 2022.09.11Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

,.  chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;Nfhuy; / Nfs;tp Mtzq;fis %yg; gpujp 

kw;Wk; efy; gpujpfspy; nfhOk;G-07> efu kz;lgk;> khefu nrayhshpd; jpizf;fsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; 2022-03-15Mk;; jpfjp K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;dH cs;sply; Ntz;Lk;. 

<.  2022-03-15Mk;; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Nfs;tp/ tpiykD Vw;Wf;nfhs;tJ KbTWj;jg;gLk; vd;gJld; 

,Wjp Neuj;jpw;F gpd; fpilf;fg;ngWk; Nfs;tp/ tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk; vd;gNjhL mjd; gpd;du; 

Nfs;tp/ tpiykDf;fs; cld; jpwf;fg;gLk;. ,e;j ehs; nghJ tpLKiw jpdkhf mwptpf;fg;gl;lhy;> mLj;J 

tUk; Ntiy ehspy; 10.00 kzpf;F Nfs;tp/ tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gLk;. Nfs;tp/tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLk; epfo;tpy; gq;Nfw;gjw;F Nfs;tpjhuu;fs;/ tpiykDjhuu;fs; my;yJ mth;fspd;; mq;fPfhuk; 

ngw;w gpujpepjpfs; mDkjpf;fg;gLtu;. 0112- 695475 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpy; nghwpapay; gzpg;ghsh; 

(LM & ED) mth;fsplkpUe;J Nkyjpf tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

c.  Nfs;tpfs;/ tpiykDf;fspd; tpguq;fSld; Nfs;tpfs;/ tpiykD Mtzq;fSld; toq;fg;gLk; tpiykD 

Mtzq;fSld; ,izf;fg;gl;Ls;s fk;gdpfs; gjpthsH jpizf;fsj;jpd; PCA/13278 Mk; ,yf;f 

Rw;WepUgj;ij jaT nra;J ghHitaplTk;.

Nuh\dp jprhehaf;f - rl;lj;juzp

khefu Mizahsh;

nfhOk;G khefu rig.

Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jp rig

ngWif mwptpj;jy;
Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jpr; rigf;Fhpj;jhd gz;izfSf;F jahhpf;fg;gl;l khl;Lj; jPtzq;fis toq;Ftjw;fhf 

1986Mk; tUl 15Mk; ,yf;f tpyq;FzTr; rl;lj;jpd; fPo; gjpT nra;ag;gl;l tpyq;FzT cw;gj;jpahsh;fsplkpUe;J 

gpd;tUk; fhy vy;iyf;F ,iaghf Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

1. khl;Lj; jPtzk;
 hpjpafk gz;izf;F - 2022 Vg;uy; khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; 2022 [_d; khjk; 30Mk; jpfjp tiu

tpyq;FzT tiffs;
Njitahd msT

(nk. njhd;)

tpiyf; Nfhuy; gpiz 

Kwpapd; ngWkjp (&gh)

fd;WfSf;fhd fl;b czTfs; (Calf Starter Feed)  Pelleted 28.5 29>355.00

2. Nfhop czT  
 Nfhop ,dg;ngUf;f gz;izfs; - 2022 Vg;uy; khjk; 01Mk; jpfjp Kjy; 2022 [_d; khjk; 30Mk; jpfjp tiu

gz;iz tpyq;FzT tiffs;
Njitahd msT

(nk. njhd;)

tpiyf; Nfhuy; gpiz 

Kwpapd; ngWkjp (&gh)

fue;jnfhy;y Broiler Breeder Starter 5

269>211.00

Broiler Breeder Grower 26.8
Broiler Breeder pre Breeder 7
Broiler Breeder Layer I 50.2
Broiler Breeder Layer II 126.3
Broiler Breeder Male 15

kphp];tj;j Broiler Breeder Male 16,422

246>907.00

Broiler Breeder pre Breeder 12
Broiler Breeder Layer I 180.7
Broiler Breeder Grower 12.2
Broiler Breeder Starter 7.7

khutpy Layer Breeder Starter 3.8
114>474.00Layer Breeder Grower 6.245

Layer Breeder Layer 89

Njitahd tpyq;FzT msT> tpguf;Fwpg;Gfs; (Speci cations) kw;Wk; epge;jidfis cs;sf;fpa tpiykDg; 

gbtq;fis flik (Ntiy nra;Ak;) gpd;tUk; KfthpapYs;s  Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jpr; rigapd; 

toq;fy; KfhikahsUf;F Ntz;LNfhs; fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. xU tpiykDg; 

gbtj;jpw;F 5>000.00 &gh tPjk; kPsspf;fg;glhj itg;nghd;W mwtplg;gLk;.

2022 khh;r; khjk; 11Mk; jpfjp gp.g. 3.30 kzp tiu tpiykD Mtzq;fs; toq;fg;gLk; vd;gJld; 2022 khh;r; 

khjk; 14Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; epiwTWk;.  vd;gJld; me;Neuj;jpw;F gpd; 

nfhOk;G 05> ehty tPjp> ehuhn`d;gpl;b> 40Mk; ,yf;fj;jpy; mike;Js;s Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jpr; 

rigapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

jiyth;>

Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jpr; rig>

,y. 40> ehty tPjp> ehun`d;gpl;b> nfhOk;G 05.

njh.Ng. ,y. 011 2501701/2,   011 5746308

fpuhkpa tPlikg;G kw;Wk; eph;khzj;Jiw kw;Wk; fl;blg; nghUl;fs; ifj;njhopy; 

Nkk;ghl;L ,u[hq;f mikr;R

murhq;f njhopw;rhiyj; jpizf;fsk; - nfhnyhd;dht

Supply of Hot Rolled 8'0"X4'0''X8mm SUS 316L stainless Steel sheets 30 Nos, Supply of 
Hot Rolled 8'0"X4'0''X10mm SUS 316L stainless Steel sheets - 20 Nos, and supply of Hot 

Rolled 8'0"X4'0''X10mm SUS 316L stainless Steel sheets - 30 Nos
ngWif ,yf;fk;: 3/1/1/2102/22Q/2A/159,3/1/1/2102/22Q/2A/160kw;Wk;3/1/2120/22Q/2A/162.

01.  jiyth;> jpizf;fs ngWiff;FO> murhq;f njhopw;rhiyj; jpizf;fsk;> #lhd Nuhy; nra;ag;gl;l SUS316L 
JUg;gpbf;fhj cUf;Fj; jfLfs; 8'0"X4'0''X8mm-30, #lhd Nuhy; nra;ag;gl;l SUS316L JUg;gpbf;fhj cUf;Fj; 

jfLfs; 8'0"X4'0''X10mm-50 I toq;FjYf;fhf jifikAila kw;Wk; gpugykhd toq;Feh;fsplkpUe;J 

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

  toq;Fjy; fhy vy;iy Xlh;fs; tpepNahfpf;fg;gl;l gpd;G 10 thuq;fshFk;.

02.  ehlshtpa hPjpapyhd Kiwikapd; fPo; tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

03.  mgfPh;j;jpahNdhh; (gpsf; yp];l;) gl;bay;gLj;jg;gl;l toq;Feh;fs; tpiykDf;fis toq;Ftjw;F jifikaw;wth; 

Mth;.

04.  khjphpfs;> toq;Fjy; fhy vy;iyfs; kw;Wk; toq;Fjy; kw;Wk; NkYk;  Nkyjpf tpguq;fis Nfs;tp Mtzq;fspy; 

jug;gl;Ls;sJ.

05.  ,jw;fhf Mh;tk; fhl;Lfpd;w toq;Feh;fSf;F Nkyjpf tpguq;fis gpujk nghwpapayhsh; (nghwpapay; 

nraw;ghLfs;)/,ae;jpu nghwpapayhsh; (toq;fy;fs;)> murhq;f njhopw;rhiyj; jpizf;fsk; ,lk; njh.Ng (011) 

2534579/(011) 257235 1/2 Ext 150/ngf;]; (011) 2532278) %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;. mt;thW ,y;iynadpy; murhq;f 

Ntiy nra;Ak; ehl;fspy; 2022.02.22 Kjy; 2022.03.09 tiu K.g.9.00 Kjy; gp.g.4.00 tiu murhq;f njhopw;rhiy 

jpizf;fsj;jpw;F tUifje;J Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhf ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

06.  2022.02.18 Kjy; 2022.03.09 tiu mur Ntiy ehl;fspy; K.g.9.00 Kjy; gp.g.15.00 tiu gzpg;ghsh; ehafj;jplk; 

vOj;J %y Ntz;Ljy; %yk; kw;Wk; kPsspf;fg;glhj &.1000/- njhifia fhrhshplk; fhrhf nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l 

gw;Wr;rPl;il rkh;g;gpj;J Mq;fpy nkhopapy; mr;rplg;gl;l Nfs;tp Mtzj;njhFjpia nfhs;tdT nra;ayhk;.

07.  nghwpaplg;gl;l ,U gpujpfSldhd Nfs;tpfs;> 2022.03.10 K.g.11.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd; jiyth;> 

ngWiff;FO> %d;whk; khb> murhq;fj; njhopw;rhiyj; jpizf;fsk;> nfhyd;dht tPjp> nfhyd;dht ,w;F 

fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;. Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jTld; rKfkspf;Fk; Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ  

mth;fsJ gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;.

08.  Nfs;tpjhuh;fshy; jkJ Nfs;tpfSf;F ,yq;ifapy; elj;jpr; nry;yg;gLk; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; 

mDkjpf;fg;gl;l mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf tq;fpapypUe;J Fwpj;j gbtj;jpd; gpufhuk; fPNo ml;ltizapy; jug;gl;Ls;s 

ngWkjpapy; ngw;Wf;nfhz;l Nfs;tpg;gpiz/tq;fp gpizKwp my;yJ  mg;ngWkjpf;F mur njhopw;rhiyj; 

jpizf;fsj;jpd; fhrhsUf;F gp.g.3.00 ,w;F Kd; Nkw;nfhs;sg;gl;l epjp itg;Gf;fspd; gw;Wr;rPl;Lfspd; %yg;gpujpia 

,izj;jpUj;jy; Ntz;Lk;. Nkw;gb Nfs;tpg; gpizKwp/tq;fpg; gpiz Kwpia Fiwe;jgl;rk; nry;Ygbahf Ntz;ba 

fhyk;  Nfs;tpg; gj;jpuq;fspy; jug;gl;Ls;sJ.

09.  Nfs;tpapd; ngWkjp &.5>000>000.00 Nkw;gLk; NghJ> ntspehl;L cw;gj;jpahsh;fspd; cs;@h; Kfth;fs;> 1987 ,y.3 

nghJ xg;ge;j rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTnra;J> gbtj;jpd; Nfs;tpAld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

10.  Nfs;tpfis rkh;g;gpg;gjw;fhf Kd; njspTgLj;jy; fl;likf;fg;gl;l cUf;fpw;fhf  2022.03.02 K.g.11.00 ,w;F mur 

njhopw;rhiyj; jpizf;fsj;jpd; %d;whk; khbapy; gzpg;ghsh; ehafj;jpd; gzpkidapy; elj;jg;gLk;.

,y ngWif ,y Ntiyapd; tpguk;
tpiykDg; gpiz 

njhif &.

tpiykD jpwf;fg;gLk; 

jpfjp/Neuk;

01
3 / 1 / 1 / 2 1 0 2 / 
22Q/2A/159

#lhd Nuhy; nra;ag;gl;l JUg;gpbf;fhj cUf;Fj; 

jfL 8'0"X4'0''X8mm-30 toq;Fjy; (Supply of Hot 
Rolled 8'0"X4'0''X8mm stainless Steel sheets 30 Nos, as 
Per the JIS G4304 SUS 316L or equivalent.)

156>000.00 10.03.2022

02
3 / 1 / 1 / 2 1 0 2 / 
22Q/2A/160

#lhd Nuhy; nra;ag;gl;l JUg;gpbf;fhj cUf;Fj; 

jfL 8'0"X4'0''X10mm-20 (Supply of Hot Rolled  
stainless Steel sheets 30 Nos, 8'0"X4'0''X10mm -20Nos 
as Per the JIS G4304 SUS 316L or equivalent.

130>000.00 10.03.2022

03
3 / 1 / 1 / 2 1 2 0 / 
22Q/2A/162

#lhd Nuhy; nra;ag;gl;l JUg;gpbf;fhj cUf;Fj; 

jfL 8'0"X4'0''X10mm-30  toq;Fjy; (Supply of Hot 
Rolled 8'0"X4'0''X10mm stainless Steel sheets 30 Nos, as 
Per the JIS G4304 SUS 316L or equivalent.)

195>000.00 10.03.2022

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff;FO

gzpg;ghsh; ehafk; gzpkid

murhq;fj; njhopw;rhiy jpizf;fsk;

nfhyd;dht

2022.02.22

ngWif mwptpj;jy;

Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jp rigapd; 
Gjpa gRk; ghiy tpw;gid nra;tjw;F

tpiykDf;fis NfhUtjw;fhd mwptpj;jy;
2022 Vg;uy; 01Mk; jpfjp [_d; 30Mk; jpfjp tiuahd fhyg;gFjpapy; gpd;tUk; NLDB gz;izfspypUe;J Gjpa gRk; ghiy tpw;gid 

nra;tjw;fhf cs;ehl;L nfhs;tdthsh;fs; / epWtdq;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis nfhOk;G-05> 

,y. 40> ehty tPjp> ehuhn`d;gpl;b> Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jpr; rigapd; jiyth; miof;fpwhh;.

gz;iz Kfthp

xU ehisf;F fpilf;fj;jf;f 

gRk; ghypd; mjpfgl;r ruhrhp 

msT (yPl;lh;)

Nghgj;jyht Nghgj;jyht gz;iz> Nghgj;jyht 2>500

nkdpf;ghyk; nkdpf;ghyk; gz;iz> Nghgj;jyht 3>000

lafk lafk gz;iz> lafk 3>000

hpjpafk hpjpafk gz;iz> mk;gyhe;njhl;l 8>000

nuhrpl;lh nuhrpl;lh gz;iz> nfhl;lfy 250

kue;jhtpy kue;jhtpy gz;iz> gpq;fphpa 200

Mz;bfk Mz;bfk gz;iz> jk;gnjdpa 550

fy;nghf;Fz fy;nghf;Fz gz;iz> clgj;jht 200

nfhTy;ntt nfhTy;ntt gz;iz> ehuk;ky 500

Uf;fj;njd;d Uf;fj;njd;d gz;iz> gpq;fphpa 250

ehuq;fy;y ehuq;fy;y gz;iz> fpj;jyht 200

rpwpq;fgj rpwpq;fgj gz;iz> gly;fk 200

nky;rphpGu nky;rphpGu gz;iz> nky;rphpGu 250

epf;fntul;ba epf;fntul;ba gz;iz> epf;fntul;ba 150

XakLt XakLt gz;iz> Myagj;Jt 100

nfhs;tdthsh;fs; gpd;tUk; khjphp tbtj;jpd; gpufhuk; tpiykD Mtzq;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

njhpT nra;ag;gl;l nfhs;tdTjhuh;/fs; Nkw;gb xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;F 07 ehl;fSf;F Kd; Njrpa gz;iz tpyq;F 

mgptpUjpr; rigAld; rl;lg+h;tkhd cld;gbf;ifnahd;wpy;; ifr;rhj;jpl ,zq;Fjy; Ntz;Lk; vd;gJld; xg;ge;jk; ifr;rhj;jplg;gl;L 

02 thuq;fSf;Fs; nfhs;tdT nra;Ak; ghypd; msTf;Fg; ngWkjpahd tq;fp itg;G / tq;fp cj;juthjj;ij itj;jy; Ntz;Lk;. 

,iaGila gz;izfspypUe;J ghiy Nghf;Ftuj;Jr; nra;jy; ,iaGila nfhs;tdthsh;fshNyNa Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;.

jpfjp:

jiyth;>

Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jpr; rig>

,y. 40> ehty tPjp> ehuhn`d;gpl;b>

nfhOk;G-05.

Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jp rigaplkpUe;J Gjpa gRk; ghiyf; nfhs;tdT nra;tjw;fhd tpiyf;Nfhuy;

nfhs;tdthsh; / epWtdj;jpd; ngah;:.........................................................................................................................................................................
nfhs;tdthshpd; cj;jpNahfg+h;t Kfthp: ................................................................................................................................................................

fPo;f;Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpiyfspy; Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jp rigaplkpUe;J gpd;tUk; msthd Gjpa gRk; ghiyf; 

nfhs;tdT nra;tjw;F ehd;/ehk; ,zq;FfpNwd;/,zq;FfpNwhk;.

gz;iz
xU yPl;lh; Gjpa gRk; 

ghypw;fhd tpiy (&gh)

xU ehisf;F nfhs;tdT 

nra;a ,zq;Fk; Gjpa gRk; 

ghypd; msT (yPl;lh;)

Fat % SNF %

01 ..................................

Vida tpiyfs;: ............................................................................................................................................................................................................

…………………….  ..........................................................................

    jpfjp          nfhs;tdthsh;/epWtdj;jpd; 
  cj;jpNahfg+h;t Kj;jpiu kw;Wk; ifnahg;gk;

Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiyf; Nfhuy;fis 2022-03-08Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;Fg; gpe;jhky; ,e;j mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

tpiyf;Nfhuy; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk; my;yJ jiyth;> Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jpr; rig> j.ng. ,y. 1748> ,y. 40> 

ehty tPjp> ehuhn`d;gpl;b> nfhOk;G-05 vDk; Kfthpf;Fg; gjpT jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. jaT nra;J fbj ciwapd; ,lJgf;f 

Nky; %iyapy; tpiyf;Nfhuypd; ngaiuf;; Fwpg;gplTk;. Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jpr; rigapd; jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;.

md;iwa jpdNk gp.g. 2.30 kzpf;F tpiyf;Nfhuy;fs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; tpiykDjuh;fs; my;yJ mth;fsJ gpujpepjpfs; jkJ 

Msilahsj;ij cWjpg;gLj;Jtjd; Nghpy; tpiyf;Nfhuy; jpwf;Fk; epfo;tpy; fye;Jnfhs;s mDkjpf;fg;gLth;.

jiyth;>

Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jpr; rig>

,y. 40> ehty tPjp>

ehuhn`d;gpl;b> nfhOk;G-05.

njhiyNgrp: 011-2501701/2, 077-3782127
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அவுஸ்திரேலிய ர�ோபத்திற்குப் பிறகு, 

ந�ோவக் ந�ோந�ோவிச்சின் இந்த 
வருடத்திற�ோன பருவம், �னவரி-
யில் அவுஸ்திநேலியோவில் இருநது 
�ோடு �டத்்தபபடடநபோது ்தடம் 
புேணடது, �டடசியோ� திங�ளன்று 
டுபோயில் த்தோடஙகும் உலகின் 
மு்தனிடல லோக்�ர் ரூமில் உளள 
வீேர்�ள அவர் திரும்பி வரும்நபோது 
"ந�ர்்மடையோ�வும் வேநவறபுட -
னும் இருக்� நவணடும்" என்று வலி -
யுறுத்தினோர்.

த்மல்நபோர்னில் விசோ இேத்து 
தசயயபபடட்தோலும், ்தடுபபூசி 
நபோடபபடோ்த்தோல் �ோடு �டத்்தப-
படட்தோலும் ந�ோந�ோவிச் 10வது 
அவுஸ்திநேலிய பகிேங�ம் ்மறறும் 
21வது கிேோணடஸ்லோம் தவல்லும் 
வோயபடப இழந்தோர்.

அவர் இந்த வோேம் டுபோயில் சுற -
றுபபயணத்திறகுத் திரும்புகிைோர், 
அஙகு அவர் �டந்த டிசம்பரில் ்மட -
ரிடடில் �டந்த நடவிஸ் கிணண 
இறுதிப நபோடடிக்குப பிைகு மு்தல் 
முடையோ� நபோடடியிடுகிைோர்.

இத்்தோலிய டவல்ட �ோர்ட 
நலோதேன்நசோ முதசடடிக்கு எதிேோன 
்தனது த்தோடக்�ச் சுறறுக்கு முன் -
ன்தோ�, ந�ோந�ோவிச் ஞோயிறறுக்கி -
ழட்ம இேவு தசயதியோளர்�ளிடம் 
தடன்னிஸ் சுறறுக்கு திரும்பியது 
எபபடி உணர்கிைது, ந்மலும் அவேது 
ச�ோக்�ளிடமிருநது ஏந்தனும் எதிர்-
்மடையோன எதிர்விடன ஏறபடட்தோ 

என்பட்தப பறறி நபசினோர்.
"இதுவடே இஙகு �ோன் போர்த்்த 

தபரும்போலோன வீேர்�ள ந�ர்்ம-
டையோ�வும் வேநவறபுடனும் 
இருந்தனர். தவளிபபடடயோ�ப 
போர்பப்தறகு ்மகிழ்ச்சியோ� இருக்கி -
ைது. அவுஸ்திநேலியோவில் அபபடி 
இருந்தது என்று என்னோல் தசோல்ல 
முடியோது. இது த�ோஞசம் விசித்தி-
ே்மோ� இருந்தது. ஆனோல் இஙந� 
அது இதுவடே �ன்ைோ� இருக்கிைது" 
என்று 34 வய்தோன அவர் கூறினோர்.

டுபோய அட்மபபோளர்�ள ஏடிபி 
நி�ழ்வின் மு்தல் �ோடள 'ந்மக்னிிஃ-
பிதசன்ட திங�ட' என்று அடழத் -
துளளனர், ந்மலும் சில ்மோர்க்கீ�ளில் 

நுடழந்தவர்�ளோன ்மரின் சிலிக் 
்மறறும் அணடி முர்நே ஆகிநயோரும் 
தசயல்படுவோர்�ள.

ஆனோல் �டடசியோ� தசர்பியோ-
வின் நடவிஸ் கிணண  அடேயிறு-
தியில் குநேோஷியோவிடம் ந்தோல்-
வியடடந்த ந�ோந�ோவிச் மீது்தோன் 
அடனவேது போர்டவயும் உளளது.

அவுஸ்திநேலியோவில் ேிஃநபல் 
�டோல் தவறறி தபறறு 21வது 
ந்ம�டேப தபறுவட்தக் �ணட 
ந�ோந�ோவிச், ஐக்கிய அேபு இேோச்-
சியத்தில் நுடழவ்தறகு த�ோநேோனோ 
டவேஸ் ்தடுபபூசி ந்தடவயில்டல 
என்ப்தோல் டுபோயில் விடளயோட 
முடியும்.

டுபோயில் ஐநது முடை தவறறியோ -
ளேோ� உளளோர், ந்மலும் அவர் இறு -
தியோ� ்தனது பருவத்ட்த நிரூபிக்� 
ஒரு புளளியுடன் த்தோடஙகுகிைோர், 
ந்மலும் அவேது மு்தல் ்தேவரிடச 
அச்சுறுத்்தலுக்கு உடபடடுளளது.

அவர் டுபோயில் தவன்ைோலும், 
ந�ோந�ோவிச் தபபேவரி 2020 மு்தல் 
அவர் வகித்து வந்த மு்தலிடத்ட்த, 
இந்த வோேம் அ�ோபுல்ந�ோவில் கிட -
டத்்தடட 15,000 கிமீ த்தோடலவில் 
உளள நடனியல் த்மடவநடவிடம் 
இழக்� ந�ரிடும்.

இந்த வோேம் ந�ோந�ோவிச் ்தனது 
நிடலடயப போது�ோத்்தோலும், ்தடுப-
பூசி நபோட ்மறுபபது சிக்�ல்�டள 
ஏறபடுத்்தலோம் ்மறறும் அவருக்கு 
்தேவரிடசப புளளி�டள இழக்� 
ந�ரிடும், குறிபபோ� இேணடு ்மோஸ்-
டர்ஸ் நபோடடி�ள அத்மரிக்�ோவில் 
�டடதபைவுளளன.

இநதியன் தவல்ஸில் ்மோர்ச் 7 
மு்தல் 20 வடே அவர் நுடழவு பட -
டியலில் உளளோர், இருபபினும் 
்தடுபபூசி நபோடோ்த வீேர்�ளுக்கு இது 
்தடடதசயயபபடடுளளது. அட்தத் 
த்தோடர்நது மியோமி பகிேங�  ்மோர்ச் 
21 மு்தல் ஏபேல் 3 வடே �டடதபறு-
கிைது.

�டந்த ஆணடு டுபோய தவறறியோ -
ளேோன அஸ்லோன் �ேடநசவ், அத்ம-
ரிக்�ோவின் த்மக்�ன்சி த்மக்தடோ -
னோல்டட எதிர்த�ோளகிைோர்.

ர�ோஹிதவின் அபோ� ஆட்டததோல் சிஎச் அணிக்கு முதல் வெற்றி
சிஎச்்மறறும் எபசி விடளயோட-

டுக் �ழ�த்தின் ்தடலவர் நேோஹி்த 
ேோ�பக் ஷ, �டறபடட விடளயோட -
டுக் �ழ�த்ட்த 28--22 என்ை �ணக்-
கில் அபோே தவறறியுடன் ்தனது 
்தடலட்மப தபோறுபடப நிடை -
நவறறினோர். சிச் அணி க்�ோ� 13 
புளளி�டளப தபறை நேோஹி்த, 
இந்த ஆணடு �ழ�ங�ளுக்கு இடட-
யிலோன ேக்பி லீக்கில் ்தனது மு்தல் 
தவறறிடயப பதிவு தசய்தோர்.  

நபோடடியின் ஆேம்பம் மு்தநல 
�டறபடடயினர் எதிர்போர்க்�ோ்த 
ஆக்நேோஷ்மோன ஆடடத்ட்த தவளிப-
படுத்திய சிஎச் அணி மு்தல் போதியின் 
முடிவில் 28--5 என முன்னிடல தபற -
ைதுடன் நபோடடி முழுவதும் �ோன்கு 
ந�ோல்�ள அடித்து முன்னிடல 
தபறைது. �டறபடடயோல் இேணடு 
ந�ோல்�ள, ஒரு டடே ்மறறும் ஒரு 
தபனோல்டி ்மடடுந்ம தபை முடிந -
்தது.  

தவலிசே �டறபடட ட்ம்தோனத் -
தில் இடம்தபறை இபநபோடடி-
யின் மு்தல் போதியில் சிஎச் சோர்போ� 

சோமுநவல் ஒக்நபநபோர், நேோஹி்த 
ேோ�பக் ஷ, அவிஷ� லீ ்மறறும் 
பிேசோத் பிேசோத் ்மதுசங� ஆகிநயோர் 
டடே�டள ந�ோலோக்கினர். அந்த 
�ோலபபகுதியில் �டறபடடக்�ோ� 
�னித் லக்சே ஒநேதயோரு டடேடய 
தபறறுக்த�ோணடோர்.  

எவ்வோைோயினும், இேணடோவது 
போதியில் �டறபடடக்�ோ� அணித் -

்தடலவர் அதிஷோ வீேதுங� ்மறறும் 
நிநேோஷ தபநேேோ ஆகிநயோர் 
டடே�டள தபறறுக்த�ோணட 
அந்தநவடள, சத்துே தசனவிேத்ன 
பரீ கிக்ட� ந�ோலோ� ்மோறறினோர். 
ஆனோல், சிஎச் அணியின் தவறறி-
டயத் திருபப அது நபோ்தவில்டல.  

நேவ்லோக்ஸ் 5வது தவறறி  
இந்தநவடள, தேவ்தலோக்ஸ் 

விடளயோடடுக் �ழ�ம், தபோலிஸ் 
விடளயோடடுக் �ழ�த்ட்த 21--14 
என்ை புளளிக் �ணக்கில் தவறறி-
தபறை்தன் மூலம் நபோடடியின் ஐந-
்தோவது தவறறியுடன் ஆடடமிழக்-
�ோ்த ஓடடத்ட்தத் ்தக்� டவத்துக் 
த�ோணடது. தபோலிஸ் ட்ம்தோனத் -
தில் �டடதபறை மு்தல் போதியின் 
முடிவில் இேணடு ந�ோல்�ள ்மறறும் 
தபனோல்டி டடே மூலம் தேவ-
தலோக்ஸ் அணி 14--7 என முன்னிடல 
வகித்்தது, தபோலிஸ் அணி இேணடு 
ந�ோல்�டள ்மோத்திேம் தபறறுக் 
த�ோணடது.  

வி்மோனபபடடக்கு தவறறி  
இேத்்மலோடன வி்மோனபபடட 

்தளத்தில் �டடதபறை நபோடடி-
யில் வி்மோனபபடட 12--5 என்ை 
புளளி�ளோல் வி்மோனபபடடடய 
ந்தோற�டித்்தது. மு்தல் போதியின் 
முடிவில் ஒரு ந�ோல் ்மறறும் ஒரு 
டடே மூலம் வி்மோனபபடட 12--0 
என முன்னிடல தபறைது. இேணடோ-
வது போதியின் ஒநேதயோரு டடேடய 
சு்தோே� திக்கும்புே அடித்்தோர்.    

விளையோடடுத திறன்்களை இனங்கோணல் நி்கழ்ச்சிததிட்டம் 
சோய்நதமருது பி�ரதச வசயல்க பிரிவில் ஆ�ம்பம்

�ல்முடன ்மத்திய தின�ேன் நிருபர் 

விடளயோடடுத் திைன்�டள இனங-
�ோணல் நி�ழ்ச்சித்திடடம் - 2021 சோயந-
்த்மருது பிேந்தச தசயல� பிரிவில் 
ஆேம்பிக்�பபடடுளளது.

சோயந்த்மருது பிேந்தச தசயல� 
விடளயோடடு உத்திநயோ�த்்தர் எஸ்.
எல்.சபூர்டீனின் வழி �டோத்்தலில் 
இந்த நி�ழ்ச்சித்திடடம் ந�றறு (20) 
ஞோயிறறுக்கிழட்ம ஆேம்பிக்�ப-
படடது.

விடளயோடடுத் திைன்�டளக் 
த�ோணட விடளயோடடு வீே, வீேோங-
�டன�ள கிேோமிய ்மடடத்தில் 
ந்தோறைம் தபறுவோர்�ளோயினும், 
அவர்�ளின் திைன்�டள இனங�ோண-
ப்தறகும், அபிவிருத்தி தசயவ்தறகும் 
தபோருத்்த்மோன முடைட்ம தயோன்று 
�டடமுடைபபடுத்்தபபடோட்மயி -
னோல் விடளயோடடு வீே, வீேோங�டன-
�ள நபோடடித் ்தன்ட்மயுடன் கூடிய 
விடளயோடடுக்�ளில் முன்நனோக்கிச் 
தசல்ல முடியோ்த நிடல அவ்தோனிக்-
�பபடடுளளது.

அ்தனடிபபடடயில் �ோடு முழுவ-
தும் பேநது வோழும் இயறறிைன்�ளோல் 
நிடைந்த பிளடள�டள இனங�ணடு, 
விஞஞோன முடைட்ம�ளுக்கு ஏறப 

ந்தசிய ்மறறும் சர்வந்தச தவறறி-
�டள இலக்�ோ�க் த�ோணடு விடள-
யோடடு அபிவிருத்தித் திடணக்�ளத்-
தின் ஊடோ� அமுல்படுத்்தபபடும் 
திைன்�டள இனங�ோணும் நி�ழ்ச்சித்-
திடடத்திடன �ோடு முழுவதும் ஆேம்-
பிபப்தறகு தீர்்மோனிக்�பபடடுளளது.

விநஷட ந்தடவயுடடய  விடள-
யோடடு வீே வீேோங�டன�ள மீதும் 
விநஷட �வனம் தசலுத்து்தபபட-
வுளளது. மூன்று �டடங�ளோ� இத் 
த்தரிவு �டடதபைவுளளது.

 மு்தலோவது �டடம் கிேோ்ம உத்-
திநயோ�த்்தர் பிரிவு ்மடடம். இேண-
டோவது �டடம் பிேந்தச தசயல�ப 
பிரிவு ்மடடம். மூன்ைோவது �டடம் 
்மோவடட ்மடடம்.

ந்மறபடி ஒவ்தவோரு �டடத்தின் 
கீழ் விடளயோடடு வீே, வீேோங�டன -
�ள இனங�ோணபபடவுளளனர். 

இ்தனடிபபடடயில் சோயந்த்ம -
ருது பிேந்தச தசயல� பிரிவு�ளுக் -
�ோன வீே, வீேோங�டன�டள  த்தரிவு 
தசயயும் த்தரிவுப பரிநசோ்தடன-

�ள 2022.02.20 ஞோயிறறுக்கிழட்ம 
�ோடல 08.30 ்மணிக்கு சோயந்த்மருது 
தபளஸி ஞோப�ோர்த்்த தபோது விடள -
யோடடு ட்ம்தோனத்தில் �டடதபற -
ைது. 

இதில் கிேோ்ம நசடவயோளர் பிரிவு� -
ளோன -01,02,03,04,05,06,07,12,13 
ஆகிய பிரிவு�டளச் நசர்ந்த 16 
வயது த்தோடக்�ம் 24 வயதுக்கு உட -
படட விடளயோடடுத் துடையில் 
ஆர்வமுளள இடளஞர்�ள மி� ஆர் -
வத்துடன் �லநது த�ோணடனர்.

வ்டத ஓெரில் அதி்க ஓட்டங்கள்
குவிதது இ்நதியோ சோதளன

ந்மறகிநதிய தீவுக்கு எதிேோன 3-வது 
ரி 20 நபோடடியில் இநதியோவின் 
சூர்யகு்மோர் யோ்தவ், தவங�நடஷ 
அயயர் ந�ோடி 5-வது விக்த�டடுக்கு 
91 ஓடடங�ள நசர்த்்தது.

இநதியோ, ந்மறகிநதிய தீவு அணி -
�ளுக்கு இடடயிலோன 3வது ரி 20 
நபோடடி ந�றறுமுன்தினம் த�ோல்�த் -
்தோவில் �டடதபறைது. 

மு்தலில் ஆடிய இநதியோ 5 
விக்த�ட இழபபிறகு 184 ஓடடங -
�ள குவித்்தது. ந்மறகிநதிய தீவு பந-
துவீச்டச அடித்து த�ோறுக்கி துவம்-
சம் தசய்த சூர்யகு்மோர் யோ்தவ் 31 
பநது�ளில், 7 சிக்சர், ஒரு பவுணட -
ரியுடன் 65 ஓடடங�ள விளோசினோர். 
தவங�நடஷ அயயர் 35ஓடடங�ள, 

இஷோன் கிஷன் 34 ஓடடங�ளும் 
எடுத்்தனர்.

அடுத்து ஆடிய ந்மறகிநதிய தீவு 
அணி 20 ஓவரில் 9 விக்த�டடு�டள 
இழநது 167 ஓடடங�நள எடுத்்த-
்தோல், இநதியோ 17 ஓடடங�ள வித்தி-
யோசத்தில் அபோே தவறறி தபறைது.

இநநிடலயில், தடத் ஓவர் என 
அடழக்�பபடும் �டடசி 5 ஓவரில் 
இநதியோ 86 ஓடடங�ள குவித்்தது. 
இதுநவ ரி20 நபோடடியில் �டடசி 5 
ஓவரில் இநதியோவின் அதி� ஓடடங-
�ள என்ை சோ்தடனடய படடத்்தது.

ஏற�னநவ, �டந்த 2007-ம் ஆணடில் 
டர்பனில் �டந்த இஙகிலோநதுக்கு 
எதிேோன நபோடடியில் இநதியோ 80 ஓட-
டங�ள எடுத்திருந்தது.

சோதளன வீ�ர் சுல்பி்கோருக்கு வ்கோழும்பு 
தோஜ் சமுததி�ோ ர�ோட்டலில் வ்கை�விப்பு
த்தஹிவடள 
�ல்கிடை   
விநசட நிருபர் 

இ ன ங � ளு க் கி -
டடயில் இன ஐக்-
கியத்ட்த வலியு-
றுத்தி �ோடு ்தழுவிய 
்தனி �பர் டசக்கிள 
சவோரிடய எடடு -
�ோட�ளுக்குள (1407 
கி.மி.) தவறறி�ே-
்மோ� நிடைவு தசய்த   
சோ்தடன வீேர் சுல் -
பி�ோடே போேோடடி 
த � ௌ ே வி க் கு ம் 
நி�ழ்வு ந�.ந�.
தபளணநடசன் ஏறபோடடில், த்தோழி -
லதிபர் �.டவ.எம் அனீப ்தடல-
ட்மயில் த�ோழும்பு ்தோஜசமுத்திேோ 
நேோடடலில் அணட்மயில்  �டட-
தபறைது. 

சு்தநதிே தினத்திடன முன்னிடடு 
த�ோழும்பு சு்தநதிே சதுக்�த்தில் 
்தனது டசக்கிள சவோரிடய ஆேம்-

பதித்து ்மன்னோர், 
கி ளி த � ோ ச் சி , 
ய ோ ழ் ப ப ோ ண ம் , 
திருந�ோண்மடல, 
்ம ட ட க் � ள ப பு , 
�ல்முடன , தபோத்-
துவில் அம்போடை 
ேம்போநந்தோடடட 
வழியோ� தபபே-
வரி 19ஆம் தி�தி 
மீணடும் சு்தநதிே 
சதுக்�த்ட்த வந்த-
டடந்தோர். இவேது 
இச் சோ்தடன 
போேோடடி அந்த 
தினத்தில் த�ோழும்-

பில்  தபோத்துவில் அஸ்மின் ஏறபோட-
டில் இந நி�ழ்வு ஏறபோடுதசயயப-
படடிருந்தட்ம குறிபபிடத்்தக்�து.

ந�.ந�. பவுணநடசன்  பணிபபோ-
ளர் �லோநிதி  அனீப சோ்தடன வீேர் 
சுல்பி�ோருக்கு நிடனவு சின்னம் 
வழஙகி, தபோன்னோடட நபோர்த்தி 
த�ளேவித்்தோர்.

ர�ோர�ோவிச் தனது 
பருவத்்த 

டுபோயில் ஆேம்பிப்பு

பீஜிங் குளிர்ைா� ஒலிமபிக்: 

சீனோவின் பீஜிங ��ரில் �டட-
தபறறு வரும் குளிர்�ோல ஒலிம்-
பிக் நபோடடித் த்தோடரின் ப்தக்� 
படடியலில், ந�ோர்நவ மு்தலி-
டத்தில் உளளது.  

16 ்தங�ப ப்தக்�ங�ள, 8 
தவளளிப ப்தக்�ங�ள, 13 
தவண�லப ப்தக்�ங�ள என 
த்மோத்்தம் 37 ப்தக்�ங�ளு-
டன் ந�ோர்நவ மு்தலிடத்தில் 
உளளது.  

ந�ர்்மனி, 12 ்தங�ப ப்தக்�ங-
�ள, 10 தவளளிப ப்தக்�ங�ள, 
5 தவண�லப ப்தக்�ங�ளுடன் 
என த்மோத்்தம் 27 ப்தக்�ங�ளு-
டன் இேணடோவது இடத்தில் 
உளளது. சீனோ, 9 ்தங�ப ப்தக்�ங-
�ள, 4 தவளளிப ப்தக்�ங�ள, 2 
தவண�ல ப்தக்�ங�ளுடன் என 
த்மோத்்தம் 15 ப்தக்�ங�ளுடன் 
மூன்ைோவது இடத்தில் உளளது.

அத்மரிக்�ோ, 8 ்தங�ப ப்தக்�ங-
�ள, 10 தவளளி ப்தக்�ங�ள, 7 
தவண�லப ப்தக்�ங�ளுடன் 
என த்மோத்்தம் 25 ப்தக்�ங�ளு-
டன் �ோன்�ோவது இடத்தில் உளளது.
சுவீடன், 8 ்தங�பப்தக்�ங�ள, 5 
தவளளி ப்தக்�ங�ள, 5 தவண�ல 
பப்தக்�ங�ள என த்மோத்்தம் 18 
ப்தக்�ங�ளுடன் ஐந்தோவது இடத் -

தில் உளளது. த�்தர்லோநது, ஒஸ்தி -
ரியோ, சுவிஸ்லோநது, ேஷயோ ்மறறும் 
பிேோன்ஸ் ஆகிய �ோடு�ள முடைநய 
ஆறு மு்தல் பத்து இடங�டள பிடித் -
துளளன.    

பதக்்க படடியலில்  ர�ோர்ரெ 
வதோ்டர்்நதும் முதலி்டததில்
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