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 அண்ணே, மக்களுககு எதுவு்ம 
செய்யாம  ஊட்கங்களில அரசி்ல் நடத்தி 
வயாற தமிழ் அரசி்ல்வயாதி்கள பத்தி நீங்க 
என்ன நின்னககிறீங்க....

என்னத்த செயால்ல, அரெயாங்கம் எத 
செயதயாலும் அத விமர்சிககிறத தவிர 
இவங்க என்னத்த ஆக்கபூர்வமயா்ன 
செயயுறயாங்க செயால்லுங்க... 

விக்கல் வீராச்ாமி

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்
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ஊடகவியலாளர் சமுத்திதவின் 
உயிருக்கு ஆபத்துளளதா? 

 பபரறிவாளனின் பபரால் காலம்
ஒரு மாதத்துக்கு  நீடிப்பு

 நடடமுடையிலுளள சுகாதார
கட்டுப்பாடுகடள நீக்க முடியாது

டகதான அரசியல் டகதிகள மூவர்
உணவு தவிர்ப்பு பபாராட்டம் புலனாய்வு பிரிவிடம் அறிக்கை 

ககைாரப்பட்டுள்ளது - சரத்வீரகசகைர

-சுகைாதார அ்ைச்சு

 கைரும்புலிகைள தினத்்த நி்னவுகூர மு்னந்து 

 க�ொட்டகெனியொவ 
'அல்-க�ெொ' 
குழுவின் மேலுகேொரு 
உறுப்பினர் க�து

க�ொட்டகெனி யொவ - வத்ெமுல்லை 
பகுதியில அல-் �ெொ என்ற கபயரில 
மக�்ை அச்சுறுததும் கெயறபொடு�ளில 
ஈடுபடடு வநெ குழுவின மறறுகமொரு 
உறுப்பினர் ் �து கெயயப்படடுளைொர்.  

ெந்ெ�நபர் மினுவொஙக�ொ்்ட பகுதி-
யில ்வதது ்நறறுமுனதினம் மொ்லை 
்�ெொனொர். 

வத்ெமுல்லை பகுதி்யச் ்ெர்நெ 19 
வயெொன ஒருவ்ே இவவொறு ்�து கெய-
யப்படடுளைெொ� கபொலிஸ் ஊ்ட�ப்பி-
ரிவு கெரிவிததுளைது.  

இக குழுவின மறறுகமொரு 
உறுப்பினர் ் நறறுமுனதினம்

ெமிழீழ விடுெ்லைப் புலி-
�ளின ெ்லைவர் ்வலுப்-
பிள்ை பிேபொ�ேனுககு ஆயுெ 
�லைொெொேத்ெ �றறுக க�ொடுதெ-
வர்�ள ்ே.வி.பி.யின்ே, என 
ஐககிய மக�ள ெகதியின பொேொ-
ளுமன்ற உறுப்பினர் ்டொக்டர் 
ேொஜிதெ ்ெனொேட்ண குற்றம் சுமததினொர்.

இேண்டு பிேெொன �டசி�ளும் நொட-
டுககு எெ்னயும் கெயயவில்லைகயன

INTER SCHOOL என்ற Whats app 
குறூப்புககுள இ்்ணய ்வண்்டொ-
கமன Whats app பொவ்னயொைர்�ளி-
்டம் கபொலிஸொர் ்�டடுகக�ொண்டுள-
ைனர். INTER SCHOOL என்ற Whats 
app குறூப் உங�ளுககு அ்ழப்பு 
விடுதெொலும் எச்ெரிக்�யொ� இருககுமொறும் ்மல-
மொ�ொ்ண புலைனொயவுப்பிரிவின பணிப்பொைர் எச்.சீ.ஏ. 
பஷபகுமொே கெரிவிததுளைது்டன இநெ 
Whats app குறூப் க்டஷ

எரிகபொரு்ை ம்்றதது ்வதது 
விறப்ன கெயயொெ எரிகபொருள விறப்ன 
நி்லையங�்ைத ்ெடுவெறகு பலை விெொே்்ணக 
குழுக�ள நியமிக�ப்படடுளைெொ� இலைங்� 
கபற்்றொலியக கூடடுதெொபனம் கெரிவிததுள-
ைது.

எரிகபொரு்ை ்ெமிதது ்வதது வொடிக்�-
யொைருககு வழங�ொெ எரிகபொருள 
விறப்ன நி்லையங�ள கெொ்டர்பொ�, 

சிங�ப்பூர் நிறுவனததினொல எடுதது வேப்பட்ட எரிகபொ-
ருளுககு ப்ணம் கெலுதெப்படடுளைெொ� மினெொேதது்்ற 
அ்மச்சு கெரிவிததுளைது. அ்மச்சின கெயலைொைர் வழங-
கிய ெ�வலினபடி, 35.3 மிலலியன க்டொலைர்�ள, குறிதெ சிங-
�ப்பூர் �ப்பலுககு கெலுதெப்படடுளைது.

சுமொர் 37ஆயிேதது 500 கமறறிககெொன டீெல இநெ �ப்ப-
லில எடுதது வேப்பட்டது்டன,  க�ொழும்பு து்்றமு-
�ததுககு கவளி்ய இக�ப்பல நஙகூேமிடடுளைது.  

 நாட்டில் ஆயுதக் கலாசாரம்
 உருவாக பே.வி.பிபய காரணம்

பாவடனயாளர்களுக்கு
பபாலிஸார் எசசரிக்டக

சிஙகப்பூர் எரிபபாருள கப்பலுக்கு 
படாலர்கடள பசலுத்தியது இலஙடக

ம்லைய� ெமிழ் மக�ைது 
அேசியல அபிலைொ்ை�ள 
அ்டஙகிய ஆவ்ணத்ெ இறுதி 
கெயது பிேெமர் ்மொடிககு 
அனுப்ப தீர்மொனிததுளைெொ�, 
ெமிழ் முற்பொககு கூட்டணி 
ெ்லைவர் ம்னொ �்்ணென கெரி-
விததுளைொர். இநெ ஆவ்ணம் 
முெலில ேனொதிபதி ்�ொட்டொபய ேொேபக ை-
வி்டம் ் �யளிக�ப்படடு, 

மடலயக தமிழ் மக்களது
பிரசசிடனகளும் பமாடியிடம்

த.மு.கூ. தமலவர் ைன�ா பதரிவிபபு புலி்களுககு ்கற்றுகப்காடுதததும் அவர்்கனே

Whats app குறூபஎரிபபாருள் இருபபுக்கமே

விம்ரவில் விநினயாகிக்க நடவடிகம்க 

இலஙடக அரடச பகளவி பகட்கும்
உரிடம இந்தியாவுக்கு உண்டு

மீண்டும் இந்தியா
பசல்லும் பசில்

இலஙம்க- - இந்திய ஒபபந்தததினபடி

- பா.உ விககின�ஸவ்ரன

திமைனேரி பேயலாேர் ேகிதம்

நிதியுதவி ஒபபந்தததில் ம்கசோதது

மி்� வரி ெட்டமூலைததுககு எதிேொ� ஐககிய 
மக�ள ெகதி உயர்நீதிமன்றததில மனுதெொக�ல 
கெயதுளைது.

�டசியின கபொதுச் கெயலைொைர் ேஞ்சித மததும 
பண்்டொே இநெ மனு்வ ெொக�ல கெயதுளைொர். 
மி்� வரி அ்றவீடடு ெட்டமூலைத்ெ அ்வத 
ெ்லைவர் தி்னஷ கு்ணவர்தென (22) பொேொளு-
மன்றததில ெமர்ப்பிததிருநெொர். 2,000 
மிலலியன ரூபொவுககுமதி�மொ� 

ஐக்கிய மக்கள சக்தி
உயர்நீதிமன்றில் மனு தாக்கல்

மிக� வரி சட்டமூலத்துகக�திரொ�

(ெொவ�ச்்ெரி வி்ை்ட நிருபர்)

இலைங்� - இநதிய ஒப்பந-
ெததின பிே�ொேம் இலைங்� 
அேெொங�த்ெ ்�ளவி 
்�டகும் ெொர்மீ�, ெட்டரீதியொன 
உரி்ம�ள இநதியொவுககு 
இருப்பெொ� பொேொளுமன்ற 
உறுப்பினரும், வ்ட மொ�ொ்ண முனனொள முெ-
லை்மச்ெருமொன விககி்னஸ்வேன

நிதிய்மச்ெர் பசில ேொேபக ை மீண்டும் 
இநதியொவுககு நொ்ை கவளளிககிழ்ம உததி-

்யொ�பூர்வ விேயகமொன்்ற 
்மறக�ொளைவுளைொர். அவ-
ரு்டன, தி்்ற்ெரி கெயலைொ-
ைர் எஸ்.ஆர்.ஆடடி�லைவும் 
இநெ விேயததில பங்�ற-
�வுளைெொ� கெரி-
விக�ப்படுகி்றது.

்க.பபா.த. உ/த பரீடமே முடியும் வம்ர:

்லைொேனஸ் கெலவநொய�ம், ைம்ஸ் பொஹிம்

�லவி கபொது ெேொெே உயர்ெேப் பரீட்ெ நி்்ற-
வ்்டயும் வ்ே, மின துண்டிப்பு ஏறப்டொமல 
ெடுப்பெறகு அேெொங�ம் முடிநெைவு ந்டவடிக-
்��்ை எடுககுகமன ெ்ப முெலவர் அ்மச்-
ெர் தி்னஷ கு்ணவர்தென ்நறறு (23) 
பொேொளுமன்றததில கெரிவிதெொர்.

பயங�ேவொெ ெ்்டச் ெட்டததில முன-
கமொழியப்பட்ட திருதெங�ள மி�வும் 
விரிவொன பயங�ேவொெ எதிர்ப்புச் ெட-
்டத்ெ கவளியிடுவெற�ொன ஆேம்ப  படி-
யொகுகமன கவளிவிவ�ொே அ்மச்ெர் ்பேொ-
சிரியர் ஜீ.எல.பீரிஸ் கெரிவிததுளைொர்.

புதுடிலலி்ய ெைமொ�க க�ொண்டுளை 

இேொேெநதிே ப்்டயினருககு மததியில 
உ்ேயொறறிய ்பொ்ெ, கவளிவிவ�ொே 
அ்மச்ெர் இெ்னத கெரிவிததுளைொர்.

இநெ மொநொடடில 83 தூதுவர்�ள �லைநது 
க�ொண்்டனர்.

கபப்ேவரி இறுதி வொேததில 
ஆேம்பமொ�வுளை ஐககிய நொடு�ள

மின் துண்டிப்பு ஏறபடுவடத தடுக்க
அரசு உரிய நடவடிக்டக எடுக்கும்

்கசேதீவு ஒபபந்தததால்

�ச்ெதீவு உ்டனபடிக்�-
யின பினன்ே இலைங்� – 
இநதிய மீனவர்�ளின நடபில 
பொதிப்பு ஏறபட்டெொ� இேொ-
ேொங� அ்மச்ெர் ஜீவன 
கெொண்்டமொன கெரிவிததுள-
ைொர். இேொேொங� அ்மச்-
ெர் ஜீவனகெொண்்டமொன 
உளளிட்ட குழுவினர், ெமிழ� 
முெலவர் மு.�. ஸ்்டொலி்ன ெந-

திதெ ்பொ்ெ அவரி்டம் 
இவவொறு கெரிவிதெெொ�

இரு நாட்டு மீனவர்களின்
நட்புைவில் பாதிப்பு

 பயங்க்ரவாத தமடச ேடடம்

எண்்ணெய் உறபத்தி நாடுகளின்
உதவியய ்பற அரசாஙகம முடிவு

தூதுவர்களையும் அளைத்து பேச்சுவாரத்ளதை நடத்தை அரசு தீர்ானம்

 எரிபபாருள் பநருக்கடிககு விம்ரவில் நி்ரந்த்ரத தீர்வு: 

்லைொேனஸ் கெலவநொய�ம், ைம்ஸ் பொஹிம்

எரிகபொருள வி்லை்ய அதி�ரிப்பதில-
்லைகயன அ்மச்ெே்வயில தீர்மொனம் 
எடுக�ப்படடுளைெொ�, கபற்்றொலிய 
வைதது்்ற அ்மச்ெர் உெய �ம்மனபிலை 
பொேொளுமன்றததில ்நறறு கெரிவிதெொர்.

உக்ேன - ேஷயொவுககி்்டயிலைொன 
்மொெல உககிேம்்டநதுளை இச்ெநெர்ப்-
பததில, உலை� ெந்ெயில மெகு எண்-
க்ணயயின வி்லை அதி�ரிததுளைெொ� 
குறிப்பிட்ட அ்மச்ெர்,  எவவொக்றனினும் 

எரிகபொருள வி்லை்ய 
அ தி � ரி ப் ப தி ல ் லை -
கயன்ற தீர்மொனம் 
அ்மச்ெே்வயில எடுக-
�ப்படடுளைெ ொ � வு ம்  
கெரிவிதெொர். எனினும் 
நொடடில ெற்பொது டீெல 
பற்றொககு்்ற நிலைவுவெொ-
�வும் அ்மச்ெர் ெ்பயில கெரிவிதெொர்.

அ்ெ்வ்ை, மெகு எண்க்ணய உறபத-
தியில ஈடுபடும் ெ�லை ெர்வ்ெெ நொடு�ளின 

தூதுவர்�்ையும் எதிர்வரும் மொர்ச் 15 ஆம் 
தி�தி வேவ்ழதது,  நீண்்ட�ொலை 
�்டன திட்டததுக�்மய

எக�ொரணம் க�ொண்டும் எரிக�ொருள் 
விகலகய அதி�ரிப்�தில்கலகயன

அகேசசரகவயில் முடிவு

சிைந்த நடடமுடைகளுக்கு
அடமயத் திருத்தப்படுகிைது

- பவளிவிவ்கா்ர அமைசேர்

மடைத்து டவக்கும்
நிடலயஙகள  
மீது நடவடிக்டக

37,500 பை.பதான டீேலுககு 35.3 மில்.படாலர்

 அமைசேர் தின�ஷ் குணவர்தத� ேமபயில் பதரிவிபபு

 -ஜீவன பதாணடைான
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வட மாகாணத்தில் கல்விச சமூகம் 
எதிர்பகாளளும் பிரசசிடனகளுக்கு தீர்வு
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ப�ாழும்பு பெைட்டக்ப�ாம்ட ஆ்ராைய வீதியில் அமைந்துள்ளது ஸ்ரீ பெந்தில் குை்ரன் க�ாயில் அறபெறி ொ்டொமையில் ெம்டபெறற ைாணவர�ளில் நி�ழ்வில் பி்ரெை அதிதியா� �ைந்துப�ாண்ட பெைட்டப�ாம்ட விபுைானந்ெ ெமிழ் ை�ா வித்தியாைய முன்னாள ஆசிரியர 
குைா்ரொமி ஸ்ரீஸ�ந்ெ்ராஜா ைாணவர�ளுக்கு ெரிசில்�ள வழங்குவமெயும் பெந்தில் குை்ரன் அறபெறி ொ்டொமை பொறுபொசிரியர ொ.�ண�லிங்�ம், அருகில் நிறெமெயும்.�மை நி�ழ்வு�ம்ளயும், ஆசிரியர�ம்ளயும்,ைாணவர�ம்ளயும் ெ்டங்�ளில் �ாணைாம்.

இைங்ம� அ�தி�ளுக்�ா� அணமையில் பென்மனயில் உள்ள இைங்ம� துமண உயரஸொனி�்ராையத்தில் சிறபபு தூெ்ர� ெ்டைாடும் கெமவ ெம்டபெறறது. இந்ெ மு�ாமில் 83 பிறபபுச் ொன்றிெழ்�ள, 64 குடியுரிமைச் ொன்றிெழ்�ளுக்�ான விணணபெங்�ள ்ராைொெபு்ரம் 
ைறறும் புதுபெடடி, க�ாொல்ெடடி ைறறும் அடியனூத்து ைண்டெத்தில் உள்ள இைங்ம�யர�ளி்டமிருந்தும் ஏறறுக் ப�ாள்ளபெட்டன.    

இைங்ம�க்கு விஜயம் பெய்துள்ள அரூஸியத்துல் �ாதிரிய்யா ெரீக்�ாவின் உை� ஆன்மீ�த் ெமைவர ெங்ம�க்குரிய அஷபெய்ஹ் �ைாநிதி அல்ைாைா அஹைத் ொஸிர ஆலிம் பின் அஷபெய்ஹ் சுமஹப ஆலிம் அரூஸியத்துள �ாதிரி ஜைாலி - ஜைாலி 21ஆம் தி�தி கெருவம்ள 
சீனன் க�ாடம்டக்கு ஜாமியத்துல் ொஸிய்யத்துஷ ஷாதுலிய்யா �ைாபீ்டத்துக்கு வரும� ெந்ொர. அன்னாருக்கு ைத்்ரஸாவில் ை�த்ொன வ்ரகவறெளிக்�பெட்டது.  சீனன் க�ாடம்டெளளிெங்�த் ெமைவரும் கெருவம்ள ஜாமியா ெளீமிய்யா �ைாபீ்ட உெ ெமைவருைான ஏ.எச்.எம். 
முக்ொர , இமணச் பெயைா்ளர எம்.எம்.எம். ஷிஹாப ஹாஜியார, ெளளிச்ெங்� உறுபபினர அஷபெய்ஹ் இஹ்ஸானுதீன் அபுல்ஹென் (ெளீமி), சீனன் க�ாடம்ட ஜாமி்டத்துல் ொஸியத்துஷ ஷாதுலிய்யா �ைாபீ்ட அதிெர பைௌைவி மு�ம்ைத் ்ராசிக் (முஅய்யதி), உடெ்ட ைாண-
வர�ள, இஹ்வான்�ள ெைரும் இந்நி�ழ்வில் �ைந்துப�ாண்டனர.  ெ்டங்�ள கெருவம்ள விகெ்ட நிருெர

அநு்ராெபு்ரம் ெகுதியில் விறெமன நிமையங்�ளில் ெதுக்கி மவத்திருந்ெ ைறறும் அதி� 
விமைக்கு விறெமன பெய்ெ சீபைந்திமன நு�ரகவார அதி�ா்ர ெமெயினர கைற-
ப�ாண்ட சுறறிவம்ளபபில்   ம�பெறறியுள்ளனர. அவவாறு ம�பெறறபெட்ட சீபைந்-
திமன பைாறி�ளுக்கு ஏறறுவமெ ெ்டத்தில் �ாணைாம்.
 ெ்டம்:- அநு்ராெபு்ரம் தின�்ரன் நிருெர      

அரச நாடக விழா
'வேட்டககாரன்'
இன்று அரஙவகறுகிது

கலாசார அலுவலகள் திணைக்-
களம் நடத்தும் அரச நாடக விழா 
த�ாடரில நநற்றுமு�ல முழு நீள 
நாடகஙகள் அரஙநகற்்றப் படு-
கின்றன.

மரு�ாணன, எலபின்ஸடன 
அரஙகில இனறு (24) 'நவடணடக்-
காரன' என்ற நாடகம் மாணல 
06.30 க்கு அரஙநகறுகி்றது.

பிரபல இயக்குநர் எ்ஸ ஜீவரா -
ஜாவின  தநறியாள்ணகயில  இந்-
நாடகம் இனறு அரஙநக்றவுள்-
ளணம குறிப்பிடத்�க்கது.

நுவதரலியா தினகரன  நிருபர்

இலஙணக இந்திய மீனவர்களின 
நபச்சுவார்த்ண�ணய உடனடியாக 
மீண்டும் ஆரம்பித்து சுமுகமான 
தீர்ணவ தபற்றுக் தகாடுக்க நடவடிக்ணக 
எடுக்க நவண்டும் என இராநம்ஸவ-
ரம் மீனவர் சஙக �ணலவரும் இந்திய 
இலஙணக மீனவர் நபச்சுவார்த்ண� 
குழு உறுப்பினருமான என.ந�வ�ா்ஸ 
நவண்டுநகாள் விடுத்துள்ளார்.

இலஙணக இந்திய மீனவர்கள் பரம்-
பணர பரம்பணரயாக மிகுந்� பாரம்ப-
ரியத்துடன மீனபிடித் துண்றயில ஈடு-
படடு வருகின்றார்கள்.

ஆனால �ற்தபாழுது இருக்கின்ற 
சூழ்நிணலயில இரு நாடடு மீனவர்க-
ளுக்குநம சில பாதிப்புகள் ஏற்படடி-
ருப்பண� நாஙகள் அறிந்திருக்கின-
ந்றாம்.எனநவ இ�ற்கு ஒரு நிரந்�ர தீர்வு 
காை நவண்டும் எனப�ற்காக இரண்டு 

�ரப்பினரும் அணமதியாக 
அமர்ந்து நபச்சுவார்த்ண�-
யில ஈடுபட நவண்டியது 
கடடாயமாகும்.

இ�னநபாது சர்ச்ணசயாக 
இருக்கின்ற பகுதிகளில 
எவவாறு தசயற்படுவது 
எனபது த�ாடர்பாக நபச்சு-
வார்த்ண� நடத்தி இரண்டு 
�ரப்பினருக்கும் பாதிப்பு ஏற்-
படா� வணகயிலும் இரண்டு 
�ரப்பினரும் சுமுகமாக �ங-
களுணடய த�ாழிலில ஈடுபடுகின்ற 
வணகயிலும் தீர்ணவ எடட நவண்டும்.

இந்திய அரசும் சரி இலஙணக அரசும் 
சரி இந்� மீனவர்களின பிரச்சிணனணய 
ஒரு முக்கிய பிரச்சிணனயாக அ�ாவது 
�ணலயாய பிரச்சிணனயாக கருதி தசயற்-
பட நவண்டும்.இரண்டு நாடுகளுக்கும் 
தவளிநாடடு தசலவாணிணய தபற்றுக் 
தகாடுப்பதில இரு �ரப்பு மீனவர்க-

ளும் முக்கிய பஙகாற்றுகின-
்றார்கள்.

இலஙணக, இந்திய மீன-
வர்களின பிரச்சிணன த�ாடர்-
பான நபச்சுவார்த்ண� 
மூனறு கடடஙகளாக நணட-
தபற்று �ற்தபாழுது அது 
�ணடப்படடுள்ளது.மு� -
லாவ�ாக இலஙணகயிலும் 
பினபு இந்தியாவிலும் என 
மாறி மாறி நணடதபற்்றது.
எனநவ அந்� நபச்சுவார்த்-

ண�ணய உடனடியாக மீண்டும் ஆரம்-
பிக்க நடவடிக்ணக எடுக்க நவண்டும்.
எனநவ இந்� நபச்சுவார்த்ண�ணய 
மீண்டும் ஆரம்பிப்ப�ன மூலமாக 
இரண்டு �ரப்பினரும் மனம் தி்றந்து 
நபச முடியும்.அப்படி நபசுகின்ற 
தபாழுது இலஙணக மீனவர்கள் �ாக்கப்-
படுவதும் இந்திய மீனவர்கள் �ாக்கப்ப-
டுவதும் �டுத்து நிறுத்�ப்படும்.

காணரநகர், திண்ைபுர ஈழத்துச் 
சி�ம்பரம் ஆதீன கர்த்�ா முருநகசு 
சுந்�ரலிஙகம் காலமானார். 1948 
ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல மா�ம் 10 ஆம் 
திகதி பி்றந்� அனனார் நநற்று 23 
ஆம் திகதி காலமானார்.

காணரநகர் ஈழத்துச் சி�ம்பரத்ண� 
ஆகம விதிமுண்றகள் �வ்றாது-
வழி நடத்தியும் திருமுண்றகணள 
தசவவநன ஓதியும், வழி நடத்-
திய தபருந்�ணக, மடடுமலலாது 
அணனத்து திருவிழாக்களும் சி்றப் -
பு்ற அணனத்து வழிகளிலும் வழி-
காடடி நின்றவர்.

அனனாரின இறுதிக் கிரிணயகள் 
பற்றிய விபரஙகள் பினனர் அறிவிக்-
கப்படும். 

அஷரப் ஏ சமத்

இலஙணக ஒலிபரப்புக் கூடடுத்�ாபனத்தின 
�மிழ் நசணவ முனனாள் கடடுப்பாடடாளரும் 
மு்ஸலிம் நசணவயின முனனாள் தபாறுப்பா-
ளரும் சிநரஷட ஒலிபரப்பாளருமான மர்்ஹும்  
சனூ்ஸ மு்ம்மத் தபநரா்ஸ அவர்களுக்கான 

துஆப் பிரார்த்�ணனயும் நிணனவு நிகழ்வும் ஒலிப-
ரப்பாளர் ஒனறியத்தின ஏற்பாடடில அண்ணமயில  
ஜாவத்ண� ஜஹும்ஆ ம்ஸஜிதில நணடதபற்்றது. 

ஒனறியத்தின �ணலவர் சிநரஷட ஒலிபரப்பாள-
ரும் இலஙணக ரூபவாஹினி கூடடுத்�ாபனத்தின 
பணிப்பாளருமான யூ.எல.யாக்கூப்  �ணலணம-
யில நணடதபற்்ற இந் நிகழ்வில,   இ.ஒ.கூ. �மிழ் 

நசணவயின முனனாள் கடடுப்பாடடாளர் ஆர்.
நயாகராஜன, சிநரஷட ஒலிபரப்பாளரும் புத்� 
சாசன கலாசார அலுவலகள் அணமச்சின இணைப்-
புச் தசயலாளருமான தஜயரஞசன நயாகராஜன,  
கலந்து சி்றப்பித்�னர்.   மர்்ஹும் தபநரா்ஸ அவர்-
களின பு�லவர் ப்ஸ்ான  குடும்பத்தின சார்பாக 
நனறியுணர  வழஙகினார். 

 இந்நிகழ்வில அரச மற்றும் வாதனாலி 
,த�ாணலக்காடசி ஒலி,ஔிபரப்பாளர்கள் 
மர்்ஹும் தபநரா்ஸ அவர்களினகுடும்பத்தினர் 
மற்றும் அவரது தநருஙகிய நண்பர்களும் ஊடக-
வியலாளர்களும் கலந்து சி்றப்பித்�னர். நிகழ்வின 
ஆரம்பத்தில யாஸீன சூ்றா ஓதி துஆ பிரார்த்�-
ணனணய தமௌலவி அப்ழல நிகழ்த்தினார்.

மர்ஹூம் சனூஸ் மு்ம்மத் பெர�ோஸிற்கு துஆப் பி�ோரத்்தனை நிகழ்வு 

ஈழத்துச் சிதம்பரம
ஆதீன கரத்தா
முருவகசு சுநதரலிஙகம 
காலமானார

இலஙனக இந்திய மீைவரகளின் ரெச்சுவோரத்ன்தனய
ஆ�ம்பித்து பி�ச்சினைக்கு சுமுக தீரவு கோண ரவண்டும்
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2022 ப்பபரவரி 24 வியாழக்கிழனை

திதி: --திதித்துவயம

ராகுகாலம :  ்பகல் :  1.30  -  3.00வனர
சு்பநேரம : கானல : 10.30  -  12.00வனர

பிலவ வருடம - ைாசி 12

இன்னறைய சு்பதினமப�ாழுனக 
நேரம

நயாகம: சித்�நயாகம

3
25மு�ல் 28 வனர

சுபஹ்  - 05.09
லுஹர்  - 12.25
அஸர்  - 03.45
மஃரிப்  - 06.23
இஷா  - 07.33

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல153.64 159.49

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல223.85 232.67

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல1.7190 1.7840

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல146.13 150.84

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல265.27 273.66

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல215.03 222.69

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல141.83 147.84

குறித்�
வினல

குறித்�
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

 இந்திய  தூ�ரக  சுவாமி விநவகானந்�ா கலாசார நினலயத்தின் ்பணிப்பாளர் கலாநிதி 
றிவான்ட் விக்ரம சிங் (22), பசவவாய்க்கிழனை யாழ். ்பல்கனலக்கழகத்துக்கு உத்திநயா-
கபூர்வ விஜயபைான்னறை நைறபகாண்டிருந்�ார். யாழ்ப்பாணப ்பல்கனலக்கழகத் துனண-
நவந்�ர் ந்பராசிரியர் சி.சிறிசறகுணராஜா, பீடாதி்பதிகள், விரிவுனரயாளர்கள் ைறறும அதி-
காரிகளுடன் கலாநிதி றிவான்ட் விக்ரம சிங் கலந்துனரயாடினார்.    
               ்படம: யாழ். விநேட நிரு்பர்

 பகாழுமபு,ைட்டக்குளி நசர் ராசிக் ்பரீத் ்பாடசானலனயச் நசர்ந்� ைாணவி ஸீனத் 
ஸலீம எழுதிய ”உங்களில் ்பலருக்குத் ப�ரியா� விலங்குகளும ்பறைனவகளும” 
என்னும நூலின் மு�ல் பிரதினய, இலக்கியப புரவலர் ஹாசிம உைருக்கு ைாணவி 
ஸீனத் ஸலீம வழங்கினார். ்படத்தில் நைைன்கவியும காணப்படுகிறைார். புரவலரின் இல்-
லத்தில் இந்நிகழ்வு இடமப்பறறைது.    

ஈஸ்டர் தாக்குதலின் பிரதான  
சூத்திரதாரியை ததரிநதால் கூறுங்கள்  

உயிர்த்த ஞாயிறு ்தாக்கு்தலின் 
பிர்தான சூ்ததிர்தாரியாக ந�ௌபர 
நெளலவியயயய கருதுவ்தாகவும் 
இவருக்கு யெலதிகொக பிர்தான 
சூ்ததிர்தாரி ந்தாடரபில் எவருக்யக-
னும் ்தகவல் ந்தரியுொக இருந்தால், 
அதுபற்றி ந்தரிவிக்குொறு நபாது-
ெக்கள் பாதுகாப்பு அயெச்சர ்சர்த 
வீரய்சக்கர ய�ற்று ்சயபயில் ந்தரி-
வி்த்தார.   

பாராளுென்்ற்ததில் ய�ற்று (23) 

பு்தன்கிழயெ, �ாட்டின் ்தற்யபா-
ய்தய நபாருளா்தார ந�ருக்கடிகள் 
ந்தாடரபில் எதிரக்கட்சியினால் 
நகாண்டுவரப்பட்ட ்சயப ஒ்த-
தியவப்பு பியரரயையில் உயர-
யாற்றும்யபாய்த அவர இ்தயன 
கூறினார. அவர யெலும் கூறுயக-
யில், உயிர்த்த ஞாயிறு ்தாக்கு்தல் 
ந்தாடரபாக அர்சாஙகமும், நபாலி-
ஸாரும் �டவடிக்யக எடுக்-
கவில்யல என்றும், 

ஊ்ட்கவிைலாளர் சமுத்திதவின் 
உயிருக்கு ஆபத்துள்ளதா?  

ஊடகவியலாளர ்சமு்ததி்த்த விக்கிரெவின் உயி-
ருக்கு ஆப்ததுள்ள்தா என்பது குறி்தது அறிக்யக 
்செரப்பிக்குொறு, ய்தசிய புலனாய்வு பிரிவினயரக் 
யகட்டுள்ள்தாக நபாதுெக்கள் பாதுகாப்பு அயெச -
்சர ்சர்த வீரய்சக்கர ந்தரிவி்ததுள்ளார.

எதிரகட்சி்த ்தயலவரின் யகள்விக்கு பதிலளி்தய்த 
அவர இ்தயன ந்தரிவி்ததுள்ளார.

பிலியந்தயல நீ்தவானின் உ்த்தரவின் 

்கரும்புலி்கயள நியனவுகூர முைன்்ற
அரசிைல் ய்கதி்கள் உணவு தவிர்ப்பு பபாராட்டம்

யாழ்.வியேட நிருபர

யாழ்.சிய்றச்சாயலயில் ்தடு்தது 
யவக்கப்பட்டுள்ள அரசியல் 
யகதிகள் மூவர ந்தாடர உைவு 
்தவிரப்புப் யபாராட்ட்ததில் ஈடுபட் -
டுள்ளனர.

இந்த அரசியல் யகதிகள் ய�ற்று 
அதிகாயல மு்தல் உைவு ்தவிரப்-
புப் யபாராட்ட்ததில் ஈடுபட்டுள்ள-
்தாக கடி்தம் மூலம் சிய்றச்சாயல 

நபாறுப்பதிகாரிக்கு அறிவி்த-
துள்ளனர.

இர்ததினசிஙகம் கெலாகரன், 
யவ்ததியலிஙகம் நிரெலன் ெற்றும் 
ப்தெ�ா்தன் ஐஙகரன் ஆகியயாயர 
இவவாறு உைவு ்தவிரப்பு 
யபாராட்ட்ததில் ஈடுபட்டுள்ளனர.

கரும்புலிகள் தின்தய்த நியனவு 
கூர முயன்்றயெ ெற்றும் தீய 
ந்சயல்கயளச ஏற்படு்த-
தும் நபாருட்டு

நபாதுச ய்சயவ மிகப்நபரி -
யது. ஓர அர்ச ஊழியர, ெக்களின் 
ஒவநவாரு ய்தயவயிலும் ்தயலயிடு -
கி்றார. எனயவ, அயன்தது அர்ச நிறு -
வனஙகளினதும் நபாதுச ய்சயவகள் 
உரிய முய்றயில் ந்சயற்படு்த்தப்பட 
யவண்டும் என்பய்த ்தனது விருப்ப -
ொகுநென, ஜனாதிபதி யகாட்டா -
பய ராஜபக்ஷ ந்தரிவி்த்தார.

நபரும்பாலான அர்ச ஊழியர -
கள் யவயல ந்சய்ய விரும்புகி்றார -
கள். கண்காணிப்பு, ஆயலா்சயன 
ெற்றும் ஊக்குவிப்பு மூலம் அவரக -
ளின் ய்சயவகயள �ாடு முழுயெயா -
கப் நபறுவது்தான் ய்தயவயாகவுள் -
ளது. ஆளு�ரகள், அயெசசுக்கள், 
ொகாை ெற்றும் ொவட்ட ந்சயலா -
ளரகள் உட்பட அயன்தது உயர அதி -
காரிகளும் ்தனிப்பட்ட முய்றயில் 

்தயலயிட்டு ்தயலயெ்ததுவ்தய்த 
வழஙக யவண்டிய்தன் அவசிய்தய்த -
யும் ஜனாதிபதி எடு்ததுயர்த்தார.

அர்சாஙக்ததின் எதிரகால்த திட் -
டஙகள் ந்தாடரபில் ெக்களுக்கு்த 
ந்தளிவுபடு்ததுவ்தற்காக, ய�ற்று 
(23) ஜனாதிபதி அலுவலக்ததில் 
�யடநபற்்ற அர்ச அதிகாரிகளுட -
னான விய்சட ்சநதிப்பின் யபாய்த 
ஜனாதிபதி இ்தயன்த ந்தரிவி்த்தார.

அர்சாஙக நிறுவனஙகளுக்கு 
்தனிப்பட்ட முய்றயில் விஜயம் 
ந்சய்து யெற்பாரயவ ந்சய்வ்தாக்த 
ந்தரிவி்த்த ஜனாதிபதி, ஆளு�ரகள் 
உட்பட அர்ச அதிகாரிகள் ்தெது நிறு -
வனஙகளுக்குச ந்சன்று அவரகளின் 
பணிகயள யெற்பாரயவயிட்டு 
அயன்தது ஊழியரகயளயும் ஊக்கு -
விப்பாரகள் என்த ்தான் �ம்புவ்தா -

கவும் ந்தரிவி்த்தார. ெக்கயள வாழ 
யவக்க �ாஙகள் இஙகு வநதுள் -
யளாம். அ்தற்கான சூழயல்த ்தயாரப் -
படு்த்த யவண்டும். அதிகாரிகளின் 
கடயெ, நபாறுப்பு, ெனி்தாபிொ -
னம் என்பனவும் மிகவும் முக்கிய -
ொனயவ ஆகும் என்று ஜனாதிபதி 
யெலும் ந்தரிவி்த்தார.

ெ்ததிய அர்சாஙகம் ெற்றும் 
ொகாை ்சயபயின் கீழ் உள்ள நிறு -
வனஙகள் ்தெது கடயெகயள நிய்ற -
யவற்றுவதில் ஒயர நபாதுக் நகாள் -
யகயில் இருக்க யவண்டும் என 
ஜனாதிபதி  இஙகு வலியுறு்ததினார.

பசுயெ விவ்சாயம் என்பது அர -
்சாஙக்ததின் முக்கிய திட்டொகும். 
கிராெப்பு்ற ெக்களில் 75 ்ச்தவீ்த்ததுக் -
கும் அதிகொயனார ெற்றும் 90 ்ச்த -
வீ்தம் விவ்சாயம் அல்லது அய்தச 

்சாரந்த வாழ்வா்தாரஙகளில் ஈடுபட் -
டுள்ளனர. எதிரகாலச ்சந்ததியின -
ரின் முன்யனற்்ற்ததுக்காக இயற்யக 
விவ்சாயம் ந்தாடரபில் அவர -
கள் விழிப்புைரயவாடு இருக்க 
யவண்டும்.  அவவாறு ந்சய்ய ஊக் -
குவிக்க யவண்டும் ெற்றும் �ம் -
பிக்யகயய வளரக்க யவண்டும். 
்தரொன ய்ச்தனப் ப்சயளகயள உரிய 
ய�ர்ததில் விநியயாகிப்ப்தன் மூலம் 
நவற்றிகரொன நபறுயபறுகயள 
அயடய முடியும் என ஜனாதிபதி 
இஙகு ந்தரிவி்த்தார.

மீள்புதுப்பிக்க்த்தக்க ்சக்திவலு 
ஆ்தாரஙகயள அதிகரிப்ப்தன் மூலம் 
ய்தசிய மின்்சார்த ய்தயவக்குப் பஙக -
ளிக்க முடியும் என சுட்டிக்காட்டிய 
ஜனாதிபதி அர்சாஙக்ததின் 
குறுகிய ெற்றும் நீண்டகால

மக்களின் எதிர்பாரப்பு்களை அரச
ப்பாறிமுளை மூலம் நிளைவேறை வேண்டும்

அரசிைல் தயலயீடு்களின்றி விசாரயண்கள் 
சுைாதீனமா்க இ்டம்தபறுகின்்றது

உயிர்த்த ஞாயிறு ்தாக்கு்தல் 
ந்தாடரபான வழக்கு வி்சாரயை-
கள், எவவி்த அரசியல் ்தயலயீடுக-
ளுமின்றி சுயாதீனொக �யடநபற்று 
வருவ்தாக நீதி அயெச்சர அலி ்சப்ரி 
ந்தரிவி்ததுள்ளார.

பாராளுென்்ற்ததில் ய�ற்று உயர-
யாற்றிய அவர, ்தாக்கு்தல் �டந்த 
காலகட்ட்ததில் ஆட்சியில் இருந்த -
வரகள் ்தற்யபாது எதிரக்கட்சியில் 

இருப்ப்தாக குறிப்பிட்டார.
உயிர்த்த ஞாயிறு ்தாக்கு்தல் 

ந்தாடரபாக முன்கூட்டியய கியட்த்த 
புலனாய்வு்த ்தகவல்கயள கவன்த-
தில் எடு்ததிருந்தால், இந்த்த ்தாக்-
கு்தயல ்தடு்ததிருக்கலாநென்றும் 
அவர சுட்டிக்காட்டினார.

்தற்யபாது இது ந்தாடரபாக எதிரக்-
கட்சியினர அர்சாஙக்ததின் மீது 
குற்்றம் சுெ்ததுவய்த ஒருயபாதும் 

ஏற்றுக் நகாள்ள முடியாந்தன்றும் 
அயெச்சர அலி ்சப்ரி ந்தரிவி்த்தார.

இய்தய�ரம் ்தாக்கு்தல் ந்தாடர -
பாக ஒருவர மீது வழக்கு ்தாக்கல் 
ந்சய்வது, விடு்தயல ந்சய்வது உள்-
ளிட்டயவ ந்தாடரபாக ்சட்ட ொஅ-
திபயர தீரொனிப்ப்தாகவும் அவர 
குறிப்பிட்டார. 

ஐ.நா. அமர்வு 
திங்கள் ஆரம்பம்

ஐக்கிய �ாடுகள் ெனி்த உரியெகள் 
யபரயவயின் 49ஆவது கூட்ட்தந்தா -
டரில் கலநதுநகாள்ள விய்சட பிர -
திநிதிகள் குழு, �ாயள நவள்ளிக்கி-
ழயெ நஜனீவாவுக்கு ந்சல்கி்றது. 
நவளிவிவகார அயெச்சர யபராசிரி-
யர ஜி.எல்.பீரிஸ் ்தயலயெயிலான 
குழுயவ இவவாறு �ாயள பயணிக்-
கவுள்ளது.

ஐக்கிய �ாடுகள் ெனி்த உரியெகள் 
யபரயவயின் கூட்ட்தந்தாடர எதிர -
வரும் திஙகட்கிழயெ ஆரம்பொகி, 
ஏப்ரல் ொ்தம் மு்தலாம் திகதி வயர 
�யடநப்றவுள்ளது.

ஐக்கிய �ாடுகள் ெனி்த உரியெகள் 
யபரயவயின் ஆயையாளர மிச்சல் 
பசநலட் எதிரவரும் வியாழக்கி-
ழயெ இலஙயக ந்தாடரபான அறிக்-
யகயய யபரயவயில் ்செரப்பிக்க -
வுள்ளார.

இந்த அறிக்யக ஏற்கனயவ, 
இலஙயகக்கு வழஙகப்பட்டுள்ளது. 
இலஙயக ்சாரபில் நவளிவிவகார 
அயெச்சர ஜி.எல். பீரிஸ் எதிரவ-
ரும் வியாழக்கிழயெ அ்தற்கு பதில -
ளி்தது உயரயாற்்றவுள்ளார. 

− நீதி அனைச்சர்
பீரிஸ் �னலனையிலான குழு
ோனள பஜனீவா ்பயணம

ப்பாதுைக்கள் ்பாதுகாபபு அனைச்சர் சரத் வீரநசகர  

வடொகாை்ததில் கல்விச 
்சமூகம் எதிரநகாள்ளும் பிரசசி-
யனகளுக்கு தீரவுகயள நபற்-
றுக்நகாள்ளும் வயகயிலான 
கலநதுயரயாடநலான்று, கடற்-
ந்றாழில்  அயெச்சர டக்ளஸ் 
ய்தவானந்தா ெற்றும் கல்வி 
அயெச்சர தியனஸ் குைவர்த்த-

னவுக்கியடயில் ய�ற்று �யட-
நபற்்றது. கல்வி அயெசசில் 
�யடநபற்்ற இக்கலநதுயரயாட-
லின் யபாது, வடொகாை்ததின் 
கல்வி ்தர்தய்த யெலும் அதிக-
ரிப்ப்தற்கு யெற்நகாள்ளப்பட 
யவண்டிய �டவடிக்யக-
கள் ந்தாடரபாக 

ஒமிக்யரான் நியலயெயயக் 
கரு்ததிற்நகாண்டு, �ாட்டில் 
்தற்யபாது அமுல்படு்த்தப்பட்-
டுள்ள நகாயரானா கட்டுப்பாடு-
கயள வியரவில் நீக்கயவா அல்லது 
்தளர்த்தயவா முடியாந்தன சுகா்தார 
அயெசசு ந்தரிவி்ததுள்ளது.

இந்த விடயம் குறி்தது ஊடகங-
களுக்கு ந்தரிவி்ததுள்ள சுகா்தார 
ய்சயவகள் பிரதிப் பணிப்பாளர 
யவ்ததியர யேெந்த யேர்த, ்தற்-
யபாய்தய நகாயரானா நியலயெ, 
�யடமுய்றயிலுள்ள கட்டுப்பாடு-
கயள நீக்குவ்தற்கு வழிவகுக்கவில்-
யலநயன குறிப்பிட்டார.

பல யெற்க்ததிய �ாடுகள் ஏற்க-
னயவ நகாயரானா கட்டுப்பாடு-

கயள நீக்கியுள்ள யபாதிலும் கட்டுப்-
பாடுகயள நீக்கிய பின்னர, அந்த 
�ாடுகளில் நகாயரானா பாதிப்புகள் 
அதிகரி்ததுள்ளய்த அவ்தானிக்க முடி-
வ்தாகவும் அவர சுட்டிக்காட்டினார.

இலஙயகயில் நகாயரானா நியல 
யெ ஆப்த்தான்தாக இல்யல. இருப்-
பினும் அ்தற்காக கட்டுப்பாடுகயள 
்தளர்த்தலாநென்று அர்த்தம் இல்-
யலநயன்றும் அவர ந்தரிவி்த்தார. 
எனயவ, அய்த ெறுபரிசீலயன 
ந்சய்து, அ்தற்யகற்ப �டவடிக்யக-
கயள எடுக்க சிறிது காலம் ய்தயவப்-
படுவ்தாகவும் அவர யெலும் 
கூறினார. 

இநதிய முன்னாள் பிர்தெர 
ராஜீவ காநதி நகாயல வழக்-
கில் குற்்றம் ்சாட்டப்பட்டு 
ஆயுள் ்தண்டயன விதிக்கப் -
பட்டுள்ள யபரறிவாளனுக்கு 
வழஙகப்பட்டுள்ள பயரால் 
காலம் யெலும்  ஒரு ொ்த்த -
துக்கு நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏற்கனயவ, பயராலி-
லுள்ள யபரறிவாளனின் பயரால் 
காலம் எதிரவரும் (28) உடன் நிய்ற-
வயடகி்றது.

இநநியலயில், எதிரவரும் 28 ஆம் 
திகதி ந்தாடக்கம் யெலும் ஒரு ொ்த்த-
துக்கு அவரின் பியையய நீடி்தது 
்தமிழக அரசு உ்த்தரவிட்டுள்ள்தாக  
ந்சய்திகள் நவளியாகியுள்ளன.

புழல் சிய்றயில் அயடக்கப்பட்-

டிருந்த யபரறிவாளனின் 
உடல் நியலயய கரு்ததிற்-
நகாண்டு பயரால் வழங-
குொறு, அவரின் ்தாயார 
அற்பு்தம்ொள் யகாரிக்யக 
விடு்த்த்தற்கயெய, கடந்த 
வருடம் யெ ொ்தம் 28 
ஆம் திகதி 30 �ாட்களுக்கு 
பயரால் வழஙகப்பட்டது.

யபரறிவாளன் வீட்டிலிருநய்த 
ெரு்ததுவ சிகிசய்சகயள நபறுவது-
டன், அடிக்கடி ்தனியார ெரு்ததுவெ-
யனகளிலும் சிகிசய்ச நபறுவ்தாக  
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அவரின் 30 
�ாட்கள் பயரால் நிய்றவயடந்தய்த-
யடு்தது, கடந்த வருடம் ஜூன் ொ்தம் 
மு்தல் பயரால் கால்தய்த நீடி்தது 
்தமிழக அரசு உ்த்தரவிட்டுள்ளது.      

நய்டமுய்றயிலுள்ள சு்காதார
்கடடுப்பாடு்கயள நீக்்க முடிைாது:

பபரறிவாளனின் பபரால் ்காலம்
ஒரு மாதத்துக்கு நீடிப்பு

சுகா�ார அனைச்சு

வ்ட மா்காணத்தில் ்கல்விச் சமூ்கம் 
எதிர்த்காள்ளும் பிரச்சியன்களுக்கு தீர்வு

கல்வி அனைச்சருடன் அனைச்சர் டக்ளஸ் ந்பச்சு

புலனாய்வு பிரிவிடம அறிக்னக நகாரப்பட்டுள்ளது- 
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 ஜனாதிபதி ததரிவிப்பு

மத்திை அரசாங்கமும் மா்காண சயபயும் ஒபர அரச த்காள்ய்கயில் தசைறப்ட பவண்டும்
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க�ொவிட் 19 கெருநகதொற்றின் 
விளைவொ�த் ததொற்்றம் 
கெற்றுளை கெொருைொதொர 

கெருக�டியொனது ெொட்டின் எல்ொத் துள்ற�ளிலும் 
தொக�ங�ளையும் ெொதிப்பு�ளையும் ஏற்ெடுத்தியுள -
ைது. குறிப்ெொ� க�ொ்ர் கதொ�ர்பில ஏற்ெட்டுளை 
கெருக�டி ெ் துள்ற�ளிலும் தொக�ங�ளைச் 
கெலுத்தியுளைது. குறிப்ெொ� புளதெடிம எரிகெொரு-
ளைச் சீரொ�வும் கதொ�ரொ�வும் ெொட்டுககு இ்றககுமதி 
கெயவதில தொமதங�ள ஏற்ெட்டுளைன. இதற்கும் 
க�ொ்ர் மி�வும் அவசியம். ஆனொல ெொடு மு�ம் 
க�ொடுத்துளை கெொருைொதொர ெவொலினொலதொன் 
க�ொ்ளரப் கெற்றுக க�ொளவதில தொமதங�ளும் 
கெருக�டி�ளும்  ஏற்ெட்டு இருககின்்றன. 

இதன் விளைவொ� எரிகெொருளை அடிப்ெள�யொ-
�க க�ொண்டுளை ெொட்டின் எல்ொத் துள்ற�ளும் 
ெொதிப்பு�ளுககும் தொக�ங�ளுககும் மு�ம் க�ொடுத் -
துளைன. குறிப்ெொ� புளதெடிம எரிகெொருளை 
அடிப்ெள�யொ�க க�ொண்டுளை மின்னுற்ெத்தி 
நிள்யங�ளினொல கதொ�ரொ�வும் சீரொ�வும் மின்-
ெொரத்ளத ததசிய �ட்�ளமப்புககு வழங� முடியொத 
துரதிர்்ஷ�மொன நிள் ஏற்ெட்டிருககின்்றது. இதன் 
விளைவொ� ��நத சி் தினங�ளுக�ொ� தினமும் 
சி் மணித்தியொ்யங�ள மின்கவட்ள� அமுலெ-
டுத்த தவண்டிய நிள்ளம ஏற்ெட்டிருககின்்றது. 

இதன் �ொரணத்தினொல மின்ெொரத்ளத அடிப்ெ-
ள�யொ�க க�ொண்டுளை உற்ெத்தித் துள்ற�ளும் 
தெளவ�ள துள்ற�ளும் கெரும் கெருக�டி�ளை 
எதிர்க�ொண்டுளைன. இது உளெொட்டு கமொத்த 
ததசிய உற்ெத்தியிலும் தொக�ங�ளைச் கெலுத்தக 
கூடிய நிள்ளமளய ஏற்ெடுத்தி இருககின்்றது. 
இம்மின்கவட்டினொல கெொதுமக�ள மொத்திரமல்ொ -
மல சிறிய மற்றும் ெடுத்தர கதொழில முயற்சியொ-
ைர்�ளும் ெலதவறு விதமொன கெருக�டி�ளுககும் 
அகெௌ�ரியங�ளுககும் மு�ம் க�ொடுத்திருககின்்ற-
னர். 

அதததெரம் புளதெடிம எரிகெொருள ெற்்றொக-
குள்ற �ொரணமொ� ெொட்டிலுளை எரிகெொருள நிரப் -
பும் நிள்யங�ளிலும் ��நத இரண்க�ொரு தினங�-
ைொ� வொ�னங�ள நீண்� வரிளெ�ளில �ொத்திருக� 
தவண்டிய நிள்ளம ஏற்ெட்டு இருககின்்றது. 
இதததவளை எரிகெொருளைப் கெற்றுக க�ொளவ -
தில ஏற்ெட்டுளை கெருக�டியினொல தனியொர் ெய-
ணி�ள ெஸ் தெொககுவரத்து தெளவளயச் சீரொ�வும் 
ஒழுஙகுமுள்றயொ�வும் முன்கனடுப்ெதிலும் கெருக -
�டி�ள ஏற்ெட்டிருககின்்றன. இதனொல மொ�ொணங-
�ளுககு இள�யில ெயணி�ள தெொககுவரத்துச் 
தெளவயில ஈடுெடும் சுமொர் 250 ெஸ்வண்டி�ள 
தெளவயில ஈடுெடுவளதத் தற்�ொலி�மொ� இள�நி-
றுத்தியுளைதொ� மொ�ொணங�ளுககு இள�யி்ொன 
தனியொர் ெஸ் உரிளமயொைர் ெங�த் தள்வர் ெரத் 
விஜிதகுமொர குறிப்பிட்டிருககின்்றொர். 

இவவொறு ெ்விதமொன தொக�ங�ளும் கெருக�-
டி�ளும் எரிகெொருள ெற்்றொககுள்றயினொல ெொட்டில 
ஏற்ெட்டிருககின்்றன. இநத கெருக�டி�ளுககும் 
தொக�ங�ளுககும் தீர்வு �ொண்ெதிலும் மக�ள 
எதிர்க�ொளளும் அகெௌ�ரியங�ளை முடிவுக-
குக க�ொண்டு வருவதிலும் அரெொங�ம் உச்ெெட்ெ 
�வனம் கெலுத்தியுளைது. இதன் நிமித்தம் ெ் 
தவள்த்திட்�ங�ளும் முன்கனடுக�ப்ெட்டுளைன. 

இநத நிள்யில ஜனொதிெதி த�ொட்�ொெய ரொஜ-
ெக்ஷ, எரிகெொருள ெற்்றொககுள்றயினொல மக�ள 
மு�ம் க�ொடுத்துளை அகெௌ�ரியங�ள கதொ�ர இ� -
மளிக�ப்ெ�்ொ�ொது. அநத அகெௌ�ரியங�ளை 
முடிவுககு க�ொண்டு வருவதற்�ொ� கெற்த்றொலிய 
கூட்டுத்தொெனத்திற்கும் இ்ஙள� மின்ெொர ெளெக -
கும் ததளவயொன நிதிளய விடுவிககுமொறும் ��ன் -
�ளுக�ொன ெம்பிகள� ெத்திர வெதிளய கெயது 
க�ொடுககுமொறும் மத்திய வஙகி ஆளுனர் அஜிட் 
நிவொட் �ப்ரொலுககு உத்தரவிட்டுளைொர். 

அதற்கு ஏற்ெ மத்திய வஙகி ஆளுனர் ெ�வடிக-
ள��ளை முன்கனடுத்துளைொர். இநநிள்யில 
க�ொழும்பு துள்றமு�த்தில 37,500 கமற்றிக 
கதொன் டீெலு�ன் தரித்து நின்்ற �ப்ெலுககு 35.3 
மிலலியன் அகமரிக� க�ொ்ர் தெற்று முன்தினமி-
ரவு கெலுத்தப்ெட்டுளைது. அதளனத் கதொ�ர்நது 
அக�ப்ெலில இருநது எரிகெொருளை இ்றககும் 
ெணி�ளும் ஆரம்ெமொகியுளைன. 

இதன் ஊொ�ொ� புளதெடிம எரிகெொருள ெற்்றொக-
குள்ற நீஙகுவததொடு அதன் விளைவொ� ஏற்ெட்-
டுளை அகெௌ�ரியங�ளும் கெருக�டி�ளும் 
முடிவுககு வரும். க�ொவிட் 19 கதொற்று ததொற்றுவித்-
துளை கெொருைொதொர கெருக�டி நீடித்துக க�ொண்-
டிருககும் தற்தெொளதய சூழலில எரிகெொருளை 
மக�ள கெொறுப்பு�ன் ெயன்ெடுத்த தவண்டும். 
ஏகனனில வொ�னம் கெொநதமொ� இருககின்்றது 
என்ெதற்�ொ� அதளன விரும்பியெடி ெயன்ெடுத்தக -
கூடிய �ொ் சூழல இதுவல். அவவொறு ெயன்ெடுத் -
தும் தெொது எரிகெொருள ெயன்ெொடு அதி�ரிப்ெளதத் 
தவிர்க� முடியொது. 

ஆ�தவ க�ொவிட் 19 கதொற்று ததொற்றுவித்துளை 
கெொருைொதொர கெருக�டிளய கவற்றி க�ொளவ -
தற்கு எரிகெொருளையும்  கெொறுப்தெொடு ெயன்ெடுத் -
துவது அவசியம். அப்தெொதுதொன் எரிகெொருள ஒரு 
கெருக�டியொ�தவ அளமயொது.

35, டி. ஆர். விஜயவர்தன மொவத்ளத, க�ொழும்பு- - 10
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மனித உரிமமகமை மமம்படுத்துவதில்   
அர்ப்பணி்பபு நிமைநத செயற்பபாடுகள்   

'சதபாழுமகமய மீைக் கண்டம்டதல்' நூல் பிரதிகள்
அக்கமர்ப்பறறு மக்களுக்கு இலவெ விநிமயபாகம

வெளிெொட்டு அளமச்ெர் தெரொசிரியர் 
ஜி.எல. பீரிஸ் ��நத 18 ஆம் 
தி�தி புதுடிலலிளய தைமொ�க 

க�ொண்டுளை இரொஜதநதிர முககியஸ்தர்�ள 
மத்தியில உளரயொற்றினொர். இம்மொதம் இறுதி 
வொரத்தில ஆரம்ெமொ�வுளை மனித உரிளம�ள 
தெரளவயின் 49ஆவது கூட்�த் கதொ�ருககு 
முன்ெொ� மனித உரிளம�ள மற்றும் ெலலி-
ணக�ம் கதொ�ர்ெொன முன்தனற்்றம் குறித்த த�-
வல�ளைப் ெகிர்வதத இநத மொெொட்டின் தெொக-
�மொகும்.   

தற்தெொளதய அபிவிருத்தி�ளைப் ெகிர்நது 
க�ொளவதற்�ொ� அளமச்சினொல ஏற்ெொடு 
கெயயப்ெட்� விைக�ங�ளின் கதொ�ர்ச்சியொ�, 
புதுடிலலிளயத் தைமொ�க க�ொண்� இ்ங-
ள�க�ொன அஙகீ�ொரம் கெற்்ற தூதர� முககி-
யஸ்தர்�ளுககு விைக�மளிககும் வொயப்ளெ 
கவளிெொட்டு அளமச்ெர் பீரிஸ் ெொரொட்டினொர். 
இம்மொெொட்டில 83 தூதுவர்�ள �்நது க�ொண்-
�னர்.   

மனித உரிளம�ள தெரளவயின் 2021 கெப்-
கரம்ெர் அமர்வில, மனித உரிளம�ளை தமம்ெ-
டுத்துவதற்கும் ெொது�ொப்ெதற்கும் மற்றும் மனித 
உரிளம�ள தெரளவ உட்ெ� ஐககிய ெொடு�ள 
ெளெயு�ன் கதொ�ர்நதும் கெயற்ெடுவதற்கும் 
இ்ஙள�யின் அர்ப்ெணிப்ளெ மீண்டும் 
வலியுறுத்தியளமளய அளமச்ெர் நிளனவு 
கூர்நதொர். இநநிள்யில, 
ஒத்துளழப்பு மற்றும் உளர-
யொ�ல உணர்வு�ன் கூடிய 
ெர்வததெ ெமூ�த்து�னொன 
ஆக�பூர்வமொன ஈடுெொட்ள� 
அளமச்ெர் குறிப்பிட்�ொர்.   

இழப்பீடு�ளுக�ொன அலு-
வ்�ம், ததசிய ஒருளமப்-
ெொடு மற்றும் ெலலிணக-
�த்திற்�ொன அலுவ்�ம், 
�ொணொமல தெொதனொர் அலு-
வ்�ம், இ்ஙள� மனித 
உரிளம�ள ஆளணககுழு 
மற்றும் நிள்தெ்றொன அபி-
விருத்திச் ெளெ ஆகிய உள-
ெொட்டு நிறுவனங�ளின் 

கெயற்ெொடு�ள �ொரணமொ� தமற்-
க�ொளைப்ெட்� முயற்சி�ைொன கெொறுப்-
புககூ்றல, மறுசீரளமக�ப்ெட்� நீதி 
மற்றும் அர்த்தமுளை ெலலிணக�ம் 
ஆகியவற்ள்ற தெொக�மொ�க க�ொண்டு 
இ்ஙள� அரெொங�ம் �ணிெமொன ெ�-
வடிகள��ளை தமற்க�ொண்டுளைதொ� 
கவளிெொட்டு அளமச்ெர் தெரொசிரியர் 
பீரிஸ் கதரிவித்தொர்.   

43 வரு�ங�ளின் பின்னர், ெயங�ர-
வொதத் தள�ச் ெட்�ம் ெர்வததெ நியதி�ள 
மற்றும் சி்றநத ெள�முள்ற�ளுககு 
அளமவொ�க க�ொண்டுவரும் தெொக�த்-
து�ன் திருத்தப்ெட்டு வருவதொ� அளமச்-
ெர் குறிப்பிட்�ொர். ெயங�ரவொதத் தள�ச் 
ெட்�ம் ெ் மொதங�ைொ� நீண்� விவொ-
தங�ளுககுப் பின்னர் திருத்தப்ெட்டு 
வருவதொ� விைக�மளித்த அளமச்-
ெர், முன்கமொழியப்ெட்� திருத்தங�ள 
மி�வும் விரிவொன ெயங�ரவொத எதிர்ப்-
புச் ெட்�த்ளத கவளியிடுவதற்�ொன 
ஆரம்ெப் ெடியொகும் எனச் சுட்டிக �ொட்டி-
னொர்.   

ெயங�ரவொதத் தள�ச் ெட்�த்தின் 
�ணிெமொன திருத்தங�ளில தடுப்புக 
�ொவல உத்தரவுப் பிரிவு�ளில திருத்தங-
�ளை தமற்க�ொளளுதல, �ட்டுப்ெொட்டு 

ஆளண�ள, உத்தரவு�ளை 
கவளிப்ெள�யொ� அஙகீ�-
ரித்தல, நீண்� �ொ்மொ� 
தடுப்புக �ொவலில ளவக�ப்-
ெடுவளதத் தவிர்ப்ெதற்�ொ� 
குற்்றம் ெொட்�ப்ெட்�வர்�-
ளின் வழககு�ளை விளர-
வொ�த் தீர்த்து ளவத்தல, 
�ருத்துச் சுதநதிரத்திற்கு 
இள�யூறு விளைவிககும் 
பிரிவு�ளை ரத்துச் கெயதல 
மற்றும் நீதிவொன்�ள, ெட்� 
ளவத்திய அதி�ொரி�ளின் 
அணு�லுக�ொன விதி�ளை 

அறிமு�ப்ெடுத்துதல, தடுப்புக �ொவலில 
உளை �ொ்த்தில து்ஷபிரதயொ�ம் 
மற்றும் சித்திரவளத�ளைத் தடுத்தல, 
குடும்ெத்து�ன் கதொ�ர்பு க�ொளளும் 
உரிளம, நீண்��ொ்க ள�தி�ளுககு 
பிளண வழஙகுதல மற்றும் வழககு-
�ளை ெொைொநதம் விெொரளண கெயதல 
தெொன்்ற அம்ெங�ள உளை�ஙகுவதொ� 
அவர் தமலும் குறிப்பிட்�ொர்.   

உச்ெ நீதிமன்்ற நீதியரெர் ெவொஸ் 
தள்ளமயி்ொன விெொரளண 
ஆளணககுழுவின் ஊ�ொ� கெொறுப்புக-
கூ்றல கெயற்ெொடு�ள கதொ�ர்பிலும் 
கவளிெொட்டு அளமச்ெர் பீரிஸ் குறிப்-
பிட்�து�ன், முத்ொவது இள�க�ொ் 
அறிகள�யின் ெரிநதுளர�ள ெள�-
முள்றப்ெடுத்தப்ெட்டுளை நிள்யில, 
இரண்�ொவது இள�க�ொ் அறிகள�-
யும் ஜனொதிெதியி�ம் ள�யளிக�ப்ெட்-
டுளைதொ�த் கதரிவித்தொர்.   

புதிய அரசிய்ளமப்ளெ உரு-
வொககுவது கதொ�ர்ெொன தயொெளன-
�ளை முன்ளவப்ெதற்�ொ� ஜனொதி-
ெதியினொல நியமிக�ப்ெட்� 9 தெர் 
க�ொண்� நிபுணர் குழு கதொ�ர்பிலும் 
கவளிெொட்டு அளமச்ெர் குறிப்பிட்�ொர். 
நிபுணர் குழு தமது பூர்வொங� ஆத்ொ-
ெளன�ளை நிள்றவு கெயதுளைதொ-
�வும், அதற்�ொன முன்கமொழிவு�ள 

விளரவில ஜனொதிெதியி�ம் ெமர்ப்பிக�ப்ெ-
டும் என்றும் அளமச்ெர் குறிப்பிட்�ொர். அதன் 
பின்னர், ஜனெொய� ெள�முள்றயின் அடிப்ெ-
ள�யில ெரநதைவி்ொன கெொது ஆத்ொெளன-
�ள பின்ெற்்றப்ெடும் எனக குறிப்பிட்�ொர்.   

த�ளவி�ளுககுப் ெதி்ளித்த கவளிெொட்டு 
அளமச்ெர் தெரொசிரியர் பீரிஸ், புதுடிலலிளயத் 
தைமொ�க க�ொண்� தூதுவர்�ளு�னொன ஆக�-
பூர்வமொன ஈடுெொட்ள�ப் ெொரொட்டிய அதததவளை, 
ஐ.ெொ. மனித உரிளம�ள தெரளவ மற்றும் 
ஏளனய ெலதரப்பு மன்்றங�ளில கதொ�ர்நது 
ஒத்துளழப்ெதற்கு எதிர்ெொர்த்தொர்.

நூ்ொசிரியர் அஹமத் ெஸ்்ொம் ்ொஈ 
அவர்�ளினொல அரபு கமொழியில 
எழுதப்ெட்� 'கதொழுள�ளய மீைக 

�ண்�ள�தல' நூலின் தமிழகமொழி கெயர்ப்புப் 
பிரதி�ள அக�ளரப்ெற்றில இ்வெமொ� விநி-
தயொகிக�ப்ெட்டு வருகின்்றன. அக�ளரப்ெற்று 
�லவி வ்ய ஓயவுநிள் உதவிக �லவிப் 
ெணிப்ெொைர் எம்.ஏ.அபுதொஹிர் இப்ெணியிளன 
முன்கனடுத்து வருகின்்றொர்.   

'கதொழுள�ளய மீைக �ண்�ள�தல' நூற்பி-
ரதி�ளை, அக�ளரப்ெற்று வ்யக �லவி அலு-
வ்� உத்திதயொ�த்தர்�ள, ஊழியர்�ளுககு 
வழஙகி ளவககும் நி�ழவு அக�ளரப்ெற்று 
வ்யக �லவி அலுவ்� த�ட்தெொர் கூ�த்தில 
அண்ளமயில இ�ம்கெற்்றது. பிரதிக �லவிப் 
ெணிப்ெொைர் (நிர்வொ�ம்) ஏ.ஜி.ெஸ்மில தள -்
ளமயில ெள�கெற்்ற இநநி�ழவில, அக�ளரப்-
ெற்று வ்யக; �லவிப் ெணிப்ெொைர் ஏ.எம்.
்றஹமத்துல்ொஹ பிரதம அதிதியொ�க �்நது 
க�ொண்�ொர்.  

நி�ழவில நூ்ொசிரியர் அஹமத் ெஸ்்ொம் 
்ொஈ அவர்�ளினொல அரபு கமொழியில எழு-
தப்ெட்டு, �்ொநிதி பீ.எம்.எம்.இர்ெொன் ெளீமியி-
னொல தமிழகமொழிகெயர்ப்புச் கெயயப்ெட்�, 
'கதொழுள�ளய மீைக �ண்�ள�தல' நூற்பிரதி-
�ள இ்வெமொ� வழஙகி ளவக�ப்ெட்�ன.  

நி�ழவில உளரயொற்றிய வ்யக �லவிப் 
ெணிப்ெொைர் ஏ.எம்.்றஹமத்துல்ொஹ கூறு-
ள�யில, "கதொழுள�ளய நிர்வகித்தல எனும் 
�ருத்துச் சுருக�ம் க�ொண்� இநநூள் ஒவ-
கவொருவரும் வொசித்து ெயன்கெ்ற தவண்டும். 
அளமதி, ஆழம், ஆன்மீ�ம், அறிவியல 
ரீதியொ� இநநூள் ெடிககும் தெொது, அதனில 
அ�ஙகியுளை இன்ெத்ளத அள�நது க�ொளை 
முடியும் என்ெது எனது தனிப்ெட்� �ருத்தொகும். 
உளழத்து, �ளைத்து ள�யிருப்பிளன அடிக�டி 
ெரிெொர்த்துக க�ொளளும் மனிதன், இஸ்்ொத்-
தின் இரண்�ொவது ��ளமயொன கதொழுள�-
யில தொன் �ண்� இ்ொெம், ெட்�ம் ெற்றி சுய-
விெொரளண கெயது க�ொளவதற்கும், தன்ளன 

மனிதப் புனிதனொ� மொற்றிக க�ொளவதற்கும் 
இநநூல வழி வகுககும் என்்றொல அது மிள�-
யொ�ொது. கதொழுள�ளய கதொழுள�யொ� கதொழ 
தவண்டும், உணர்வு, ஆத்மீ� ரீதியொ�த் கதொழ 
தவண்டும் தெொன்்ற வி�யங�ளு�ன் ெ் இன்-
தனொரன்ன வி�யங�ளை எளிய கமொழிெள�-
யில விைககும் இநநூல ெடிப்ெவர்�ளை இர-
சிக�வும், ருசிக�வும் கெயகின்்றது. இநநூள் 
தமிழொக�ம் கெயது, தனது கெொநத கெ்வில 
அச்சிட்டு இ்வெமொ� வழஙகும் ஓயவுநிள் 
உதவிக �லவிப் ெணிப்ெொைர் எம்.ஏ.அபுதொ-
ஹிரின் அர்ப்ெணிப்புப் ெணிளய இள்றவன் 
கெொருநதிக க�ொளை தவண்டும்" என்்றொர்.  

இள்றவனொல மனிதனுககு அருைப்ெட்� 
கெரும் ெரிசு கதொழுள�யொகும். அதளன நிர்வ-
கிப்ெது கதொ�க�ம் வொழளவதய கதொழுள�யொ� 
மொற்றுவது வளரககுமொன வி�யங�ளை சி்றப்-
ெொன உதொரணங�ள மற்றும் கெொல்ொட்சி�ள 

மூ்ம் இநநூல சி்றப்ெொ� விைககியிருககின்்றது 
என்்றொல அது மிள�யொ�ொது. சுளமயொன கதொழு-
ள�யிளன சு�மொ� மொற்றி�, கெொறுளமளயக 
ள�கக�ொளளும் தெொது, அதுதவ ெொ�ரி�த்தின் 
உள்றவி�மொ�வும் மொறுகின்்றது என நூ்ொசிரி-
யர் விைககுவதும் கெயலிழநத இதயங�ளை 
புத்துயிர்ப்ெடுத்தும் கெயலி என அவர் கதொழு-
ள�யிளன வர்ணிப்ெதும் கவகுவொ� �வர்நதுள-
ைதொ� வொெ�ர்�ள கதரிவிககின்்றனர். பிரதிக 
�லவிப் ெணிப்ெொைர்�ள, உதவிக �லவிப் ெணிப்-
ெொைர்�ள, த�ொட்�க �லவி அதி�ொரி�ள, ஆசிரிய 
ஆத்ொெ�ர்�ள மற்றும் �லவிெொரொ உத்திதயொ-
�த்தர், ஊழியர்�ள ஆகிதயொர் நி�ழவில �்நது 
க�ொண்டு நூல பிரதிளயப் கெற்றுக க�ொண்�னர்.

மட்�க�ைப்பு மொவட்�த்தின் த�ொ்றளைப்-
ெற்று மத்தி பிரததெ கெய்ொைர் 
பிரிவில, தியொவட்�வொன் ெகுதியிலுளை 

ெொள்ெ�ர் கிரொமத்தில வசிககும் முஹம்மட் 
ெரீட் ஜவெர் என்ெவர் �ழிவுப் கெொருட்�ளை 
ெயன்ெடுத்தி ெலதவறு �ண்�வர் கெொருட்�ளை 
உருவொககி வருகின்்றொர்.  

"அரெொங�த்தின் புத்தொ�ம அளமச்சின் 
திட்�த்தின் மூ்ம் எனககு ெலதவறு உதவி -
�ள கிள�ககும் ெட்ெத்தில என்னொல தமலும் 
ெ் கெொருட்�ளை உருவொக� முடிவது�ன் 
பிரததெத்தில உளை இளைஞர், யவதி�ளுக-
கும் இது கதொ�ர்ெொன ெயிற்சி�ளை வழங� 
முடியும்" என்று முஹம்மட் ெரீட் ஜவெர் கதரி -
விககின்்றொர்.

"இன்று ெொட்டில க�ொதரொனொ நிள்ளம 
�ொரணமொ� ெ்ர் தங�ைது கதொழில�ளை 
இழநதுளை நிள்யில, அவர்�ள விரும்-
பினொல என்தனொடு இளணநது �ழிவுப் 
கெொருட்�ள மூ்ம் ெலதவறு கெொருட்�ளை 
உருவொக�வும், புதிய கெொருட்�ளை �ண்டுபி-
டிககும் ெணிளய தமற்க�ொளைவும் முடியும். 
க�ொதரொனொ நிள்ளம �ொரணமொ� எனககு ஏற்-

ெட்டுளை கெொருைொதொர பிரச்சிளன�ளை �ொர-
ணமொ� தவள்�ள இல்ொமல தெொயுளைன. 
தற்தெொது ெொன் தமற்க�ொளளும் முயற்சி�ளை 
ஊககுவிப்ெதற்கு ெம்ெநதப்ெட்� அதி�ொரி�ள 

உதவும் ெட்ெத்தில என்னொல இன்னும் அதி�-
மொ� ெொதிக� முடியும். �ழிவுப் கெொருட்�ளைப் 
ெயன்ெடுத்தி உருவொக�ப்ெடும் கெொருட்�ளை 
விற்ெளன கெயவதற்கு எனககு �ைம் அளமக-

�ப்ெடுமொ� இருநதொல இத்கதொழிள் இன்னும் 
விருத்தி கெயய முடியம்" என்று கூறுகின்்றொர் 
ஜவெர்.  

"ெொட்டில ெமொதொனம் பிரதிெலிக� தவண்டும் 
என்்ற தெொககில ஆயிரம் ரூெொ ெொணயத்தொ-
ளில எனது ள�வண்ணத்தின் தி்றளமளயக 
க�ொண்டு அச்சிட்�ொர்�ள. அதற்�ொ� எனககு 

ெொரொட்டி ஜனொதிெதி கெய்�ம், நிதி அளமச்-
ெர் மற்றும் மத்திய வஙகி ஆளுெர் ஆகிதயொ-
ரொல ெொன்றிதழ�ள வழங�ப்ெட்டுளைன. 
எனது தி்றளமககு ெலதவறு திளணக�ைங�ள 
மூ்ம் ெொன்றிதழ�ள கிள�க�ப் கெற்றுளைன. 
�ழிவுப் கெொருட்�ளைப் ெயன்ெடுத்தி என்னொல 
உருவொக�ப்ெடும் கெொருட்�ளின் வடிவளமப்-
புககு ஏற்்றொப் தெொல விள் நிர்ணயிக�ப்ெட்டு 
விற்ெளன கெயது வருகின்த்றன்.  

எனககுத் கதரிநத கதொழிள் இளைஞர், 
யுவதி�ளுககு ெயிற்சியொ� வழங� தவண்டும் 
என்்ற ஆர்வத்தில ெொ�ெொள் மட்�ங�ளுககு 
அறிவித்திருநததன். ஆனொல இதுவளர யொரும் 
அக�ள்ற க�ொளைவிலள். இதில ஆர்வம் 
உளைவர்�ள என்தனொடு வநது இளணநதொல 
அவர்�ளுககு இநதத் கதொழிள் இ்குவில 
�ற்றுக க�ொளவதற்�ொன ெயிற்சி�ளை வழங� 
முடியும். �ழிவுப் கெொருட்�ளை ெயன்ெடுத்தி 
எனது திட்�மி�ல மூ்ம் ெலதவறு கெொருட்-
�ளை புதிய �ண்டுபிடிப்பின் மூ்ம் உருவொககி 
வருகின்த்றன். எனது கதொழிள் விருத்தி 
கெயய அரெொங�ம் உதவி கெயய தவண்டும்" 
என்றும் அவர் த�ட்டுக க�ொண்�ொர்.

கழிவு்ப ச்பபாருடகளில் இருநது  
உருவபாகும கணகவர ச்பபாருடகள்

எஸ்.எம்.எம்.முர்ஷித்...?
(கல்குடா தினகரன் நிருபர்)

மு�ம்மட் றி்ொன்...?
(அடடாளைச்சேளன மத்திய நிருபர்)

இலங்கையின் முன்்னேற்ற
நகைர்வுகைள் குறித்து புதுடில்லியில்   
உள்்ள இராஜதந்திரிகைளுக்கு
அ்மச்சர் ்ேராசிரியர்
பீரிஸ் வி்ளக்கைம்

வகைா்ரானோ கைாரணமாகை வதாழி்ல இழந்தெர்கைளுக்கு 
தியாெட்டொன், ோ்லநகைர் கிராமத்தின்
குடும்ேஸ்தர் கைாண்பிக்கும் புதிய ோ்த

கவளிெொட்டு அளமச்சு

ககாவிட கபாருைாதார சேவால்களை 
கவற்றி ககாள்ளும் நடவடிகளககள்

உழைப்போர் உள்ளம் வோடோமல் இருக்கும் வழையில் உலகின்
செழிபபும் வோடோமல் இருக்கும். என்வ உழைப்போர் நிழலழை
ஒவசவோரு நோளும் அைசினர் ஆய்தறிந்து ஆவன செயை ்வண்டும்.

ெொத�ொறும் ெொடு� மன்னன் விளனகெயவொன்
த�ொ�ொளம த�ொ�ொ து்கு



யாழ்ப்ாண மாநகர மமயர் வீ.மணிவணணன் 
மற்றும்  மானி்ப்ாய் நகராட்சி மன்்ற தலைவரின் 
அலை்பபின் ம்ரில் ககாழும்பு மமயர் தலைலமயில் 
்ல்மவறு கட்சிகளின் மாநகர சல் உறு்பபினர்கள் 
80 ம்ர் யாழ்ப்ாணம் மற்றும் மானி்ப்ாய் உள்ளூ-

ராட்சி மன்்றஙகளுககான நல்கைணண விஜ-
யதலத அணலமயில் மமற்ககாணடிருநதனர்.

இநத விஜயததின் ம்ாது ககாழும்பு மாநக-
ராட்சியின் க்ாதுநூைகததினால் யாழ்ப்ாணம் 
க்ாதுநூைகததுககு நானூறு புததகஙகள் அன்-
்ளி்பபுச் கசய்ய்ப்ட்்டலம குறி்பபி்டததககது. 
வலிகாமம் கதன்மமற்கு பிரமதச சல்ககும் 
குழுவினர் மமற்்ார்லவ விஜயம் மமற்ககாண்ட-
னர். இநத பிரமதச சல்ககு ஒரு கதாகுதி N93 
Mask முகககவசஙகலை அன்்ளி்பபுச் கசய்த  

ககாழும்பு மமயர், சல்ககு குல்ற்ா்டாகவுள்ை 
இரணடு ்வுசர்கலை்ப  பின்னர் க்ற்றுத தரு-
வதாக உறுதியளிததுள்ைார். ககாழும்பு மாநகர 
சல்ககு வருலக தநது நல்கைணண விஜயத-
துககான அலை்பபிலன விடுதத யாழ்ப்ாணம்  
மற்றும் மானி்ப்ாய் நகர சல் முதல்வர்க-
ளுககு நன்றி கதரிவிததுள்ை ககாழும்பு மமயர், 
மானி்ப்ாய் மககளுககு ககாழும்பு மாநகர 
சல்யினால் ஏமதனும் மசலவலய வைஙகு-
மாறு மானி்ப்ாய் நகர முதல்வர் மவணடுமகாள் 
விடுதததாகவும் ககாழும்பு மமயர் கதரிவித-
துள்ைார்.

"நல்லிணககதலத அடி்ப்ல்டயாகக 
ககாண்டது இநத Sister City Programme ஆகும். 

அதாவது, நகர சல்யினால் நகர சல்ககு, நகர 
சல்யினால் பிரமதச சல்ககு சமகாதரததுவதது்டன் 
கசயல்்்ட முடிநத சுற்்றா்டலை கட்டிகயழு்பபுவதற்கா-
கமவ  அவர்கள் எமககு அலை்பபு விடுததார்கள்.அநத 
அலை்பல் ஏற்றுகககாணடுதான் நாம் நல்கைணண 
விஜயம் மமற்ககாணம்டாம். கதற்கு்டன் இல்ைாதிருநத 
சமகாதரததுவம், பிலண்பபு உள்ளிட்்ட ்ைவற்ல்ற்ப 
க்ற்றுக ககாடு்ப்தற்கான சூைலை உருவாகக நாம் 
கசயல்்டுமவாம்" எனவும் ககாழும்பு மமயர் மராஸி 
மசனாநாயகக மமலும் கதரிவிததுள்ைார்.

சுகாதார வழிமுல்றகலை்ப ம்ணி நல்டக்ற்்ற 
இம்மாநாட்டில் வலரயறுகக்ப்ட்்ட எணணிகலகயி-
ைான ம்ராைர்கள் கைநது ககாண்டது்டன் ந்ட்பபு 
வரு்டததுககான உயர்பீ்ட, அரசியல் பீ்ட உறு்பபி-
னர்கலையும் கட்சித தலைவர் அறிவிததது்டன், 
மாநாட்டு தீர்மானஙகளும் ம்ராைர்களினால் 
நில்றமவற்்ற்ப்ட்்டன.  

அஙகு உலரயாற்றிய மதசிய காஙகிரஸ் தலை-
வரும் ்ாராளுமன்்ற உறு்பபினருமான எ.எல்.எம் 
அதாஉல்ைா கதரிவிதததாவது:  

"30 ஆணடுகைாக தலைவிரிததாடிய ்ஙகர -
வாததலத இல்ைாகதாழிதது நாட்டு மககளுககு 
நிம்மதிலய க்ற்றுத தநத தலைவராக மஹிநத 

ராஜ்க்ஷ திகழகின்்றார். முஸ்லிம் மககள் உட்்்ட 
ஏலனயவர்களும் ்யஙகரவாதததின் பிடியிலி -
ருநது மீட்க்ப்ட்்டார்கள். வரைாற்றில் முஸ்லிம்-
கள் நன்றி ககட்்டவர்கள் என்்ற அவ்பக்யர் 
வநது வி்டக கூ்டாது என்்தற்காக மதர்தல்களில் 
மதசிய காஙகிரஸ் தீர்ககமான முடிவுகலை எடுத-
தது.  

இனவாதம் ஒழிகக்ப்்ட மவணடும். அவரவர் 
தததமது மத விழுமியஙகலை சுதநதிரமாக்ப பின்-
்ற்றி ஏலனயவர்கலையும் அரவலணதது வாைக 
கூடிய சூைல் ஏற்்டுதத்ப்்ட மவணடும். முஸ்லிம் 
மககள் ்ை இன்னல்கலை எதிர்மநாககியுள்ைனர். 
ஈஸ்்டர் ஞாயிறு தாககுதலின் பின்னர் முஸ்லிம்கள் 

்யஙகரவாதிகள் எனும் நிலை மதாற்றுவிகக்ப்ட்-
டுள்ைது.   

ஒரும்ாதும் ்யஙகரவாததலத ஆதரிககாதவர்-
கள் முஸ்லிம்கள். ஈஸ்்டர் ஞாயிறு தாககுதலின் 
உணலமயான சூததிரதாரிகள் யார் என்்தலன அர-
சாஙகம் இநத நாட்டிற்ககும் சர்வமதசததிற்கும் வர-
ைாற்றுககும் கவளி்ப்டுதத மவணடும் .  

அன்று கதா்டககம் இன்றுவலரயில் இனவாத 

கசயற்்ாடுகளில் மதசிய காஙகிரஸ் ஈடு்ட்்ட-
தில்லை. அன்று ்யஙகரவாதம் ஒழிகக்ப்தலத 
ம்ான்று நமது நாட்டில் இனவாதமும் ஒழிகக்ப்்ட 
மவணடும்." இவவாறு அதாவுல்ைா கதரிவிததார்.   

இம்மாநாட்டில் பின்வரும் தீர்மானஙகள் நில்ற-
மவற்்ற்ப்ட்்டன.  

* நாட்டின் எல்ைா இனஙகளும் சமாதானமா-
கவும் சுபீட்சமாகவும் உரிலமகமைாடும் வாைக 

கூடியவா்றான வலகயில், 
்ாைமுலன பிரக்டனததில் 
கூ்ற்ப்ட்்டவா்றான யா்ப-
க்ான்று நமது உருவாகக்ப்்ட 
மவணடும்.  

* 2019 ஏ்பரல் 21 இல் 
இ்டம்க்ற்்ற ஈஸ்்டர் தாககுத-
லின் உணலமயான சூததி-
ரதாரிகள் யார் என்்தலன 
அரசாஙகம் இநத நாட்டிற்கு 
கதரிய்ப்டுதத மவணடும்.  

*இனஙகளுககில்டயில் குல்றநத்ட்சம் விகி-
தாசார அடி்ப்ல்டயிைாவது நிைஙகள் ்கிர்ப்்ட 
மவணடிய சூழநிலையிலும், மா்றாக கவளிநாட்்டவர்-
களுககு நிைம் லகயக்ப்டுதத்ப்டுவதலன கண-
டிககின்ம்றாம்.  

* க்ாழிகின்்ற மலைநீலரயும் க்டமைாடு 
கைககின்்ற ஆற்றுநீலரயும் மதககி லவதது 
்யன்்டுததுவதற்கான க்ாறிமுல்ற உருவாக -
க்ப்்ட மவணடும்.  

* கநற்கசய்லக, அது ம்ான்்ற தானிய வலக-
களுககான உற்்ததிலய அதிகரி்ப்தற்கு விவசா-
யிகளு்டன் இலணநது முல்றயான க்ாறிமுல்ற 
உருவாகக்ப்்ட மவணடும். நமது பிரதான உண-
வுகளில் ஒன்்றான ்ால், நமது நாட்டில் உற்்ததி 
கசய்ய்ப்்ட மவணடியதன் முககியததுவதலத நாடு 
உணர்நதுள்ை சூழநிலையில் நாடு முழுவதும் '்ால் 
கிராமஙகள்' உருவாகக்ப்்ட மவணடும்.

கமாததம் உள்ை 21 மாநகராட்சிகலையும் 
ஆளும் தி.மு.கமவ லக்ப்ற்றியுள்ைது. நக-
ராட்சி, ம்ரூராட்சிகளிலும் தி.மு.க அமமாக 
கவற்றி க்ற்றுள்ைது. தனிதது்ப ம்ாட்டியிட்்ட 
்ா.ஜ.க தமிைகததில் தலைகயடுகக கதா்டஙகி உள்ை 
நிலையில், கமல்்ாசன் கட்சி காணாமல் ம்ாயுள்-
ைது. 'தி.மு.க, அ.தி.மு.கவுககு மாற்று நாமன' என்று 
கசான்ன சீமான் கட்சி, ம்ரூராட்சியில் கவறும் 
ஆம்ற இ்டஙகளில் கவற்றி க்ற்றுள்ைது.

தமிைகததில் உள்ை 21 மாநகராட்சிகள், 138 நக-
ராட்சிகள், 490 ம்ரூராட்சிகள் அ்டஙகிய நகர்்பபு்ற 
உள்ைாட்சிகளுககு க்டநத 19 ஆம் திகதி ஒமரகட்்ட-
மாக வாககு்ப ்திவு ந்டதத்ப்ட்்டது. 

சட்்டசல்த மதர்தல் கவற்றிககு உதவிய அமத 
கூட்்டணிலய கூ்டமவ லவதது ஆளும் தி.மு.க கைமி-
்றஙகியது. அமதமநரததில், பிரதான எதிர்ககட்சியான 
அ.தி.மு.க கூட்்டணி சிதறியது. ஊரக உள்ைாட்சி 
மதர்தலில் ்ா.ம.க.,லவயும், ்ா.ஜ.கலவயும் கூட்்ட-
ணியில் லவததிருநத அ.தி.மு.க தலைலம, இநதத 
மதர்தலில் கூட்்டணிககு முககியததுவம் தர மறுத-
தது. அதனால், முதலில் ்ா.ம.கவும், மதர்தல் அறி-
வி்பபுககு பின்னர் ்ா.ஜ.கவும் 'கைன்று' ககாள்ை, 
த.மா.கா ம்ான்்ற சிறிய கட்சிகளின் ஆதரவில் அ.தி.
மு.க கைததில் இ்றஙகியது.

இககட்சி எடுதத முடிவால், ்ா.ஜ.க, -் ா.ம.க, 
- மத.மு.தி.க தனிதது ம்ாட்டியிடும் சூைல் உருவா-

னது. அதமதாடு மசர்நது மககள் நீதி மய்யம், - நாம் 
தமிைர், - அ.ம.மு.க, கட்சிகளும் வைககம் ம்ால் 
தனிதது்ப ம்ாட்டியிட்்டன. கமாததமுள்ை 12 ஆயி-
ரதது 838 கவுன்சிைர் ்தவிகளுககு, 74 ஆயிரதது 
416 ம்ர் மனு தாககல் கசய்திருநதனர். இறுதி-
யாக, 57, 778 ம்ர் கைததில் இருநதனர். மாநக-
ராட்சியில் நான்கு ம்ர், நகராட்சிகளில் 18 ம்ர், 
ம்ரூராட்சிகளில் 196 ம்ர் என  218 ம்ர் ம்ாட்டி-
யின்றி மதர்வு கசய்ய்ப்ட்்டனர்.

எம்.ஜி.ஆர், கஜயைலிதா காைஙகளில் யாலன்ப 

்ைதது்டன் இருநத அ.தி.மு.க க்டநத சட்-
்டசல் மதர்தலில் மணலணக கவவியது. 
ஊரக உள்ைாட்சி மதர்தலிலும் க்ரிய 
கவற்றி காணவில்லை. தற்ம்ாது நல்ட-
க்ற்்ற நகர்்பபு்ற மதர்தலில் ்டுமதால்-
விலய சநதிதது கட்க்டறும்்ாகி விட்்டது. 
ஒரு மாநகராட்சிலய கூ்ட அககட்சியால் 
லக்ப்ற்்ற முடியவில்லை.

அமதமநரததில், முதல்வர் ஸ்்டாலின் 
விடுதத சவாலின்்டி கமாததமாக 21 
மாநகராட்சிகலையும் தி.மு.க அள்ளி-
யுள்ைது. அ.தி.மு.க மகாட்ல்ட என கூ்ற்ப-
்ட்்ட ககாஙகு மண்டைததிலும், தி.மு.க 
இம்முல்ற ககாடிலய நாட்டியுள்ைது.

இதுமட்டுமின்றி நகராட்சி, ம்ரூராட்-
சிகளிலும் தி.மு.க அமமாக கவற்றிலய 
்திவு கசய்துள்ைது. மநற்றுமுன்தினம் 
இரவு நி லைவர்ப்டி, 7,65 இற்கும் மமற்-
்ட்்ட வார்ட்டுகலை ஆளும் கட்சி லக்ப்ற்-
றியுள்ைதாக மாநிை மதர்தல் கமிஷன் 
அறிவிததது. தனிதது ம்ாட்டியிட்்ட 
்ா.ஜ.க இதமதர்தல் வாயிைாக தமிைகத-
தில் தலைகயடுககத கதா்டஙகி உள்ைது. 
மநற்றுமுன்தினம் இரவு வலரயான முடி-

வுகளின்்டி மாநகராட்சிக-
ளில் 22 இ்டஙகளிலும், 
நகராட்சிகளில் 56 இ்டங-
களிலும், ம்ரூராட்சிக-
ளில் 230 இ்டஙகளிலும், 
்ா.ஜ.க கவற்றி க்ற்றிருநதது. இதன் 
வாயிைாக தமிைகததில் தி.மு.க, -அ.தி.
மு.கவுககு மாற்று சகதியாக ்ா.ஜ.க 
உருகவடுககத கதா்டஙகியுள்ைது.

மாற்்றதலத ஏற்்டுததுவதாகக 
கூறிய நடிகர் கமலின் மககள் நீதி 
மய்யம் ஒரு இ்டததில் கூ்ட கவற்றி 
க்்றவில்லை. அநத கட்சியின் க்யர் 
கூ்ட மாநிை மதர்தல் கமிஷன் மதர்தல் 
முடிவுகள் ்ட்டியலில் இ்டம்க்்ற-
வில்லை.  

சீமானின் 'நாம் தமிைர் கட்சிககு' 
மாநகராட்சி, நகராட்சிகளில் ஒரு 
வார்ட் கூ்ட கில்டககவில்லை. 
ம்ரூராட்சிகளில் மட்டும் 
ஆறுதல் அளிககும் வலகயில் 
ஆறு இ்டஙகளில் கவற்றி க்ற்-
றுள்ைது.

அ.தி.மு.க., தலைலம அலு-
வைகம் கவறிச்மசாடி காண்ப-

்ட்்டது. அ.தி.மு.க எதிர்்ார்தத கவற்றிலய 
க்்றாததால் அககட்சி நிர்வாகிகள், கதாண்டர்-
கள் யாரும் கசன்லன ராய்பம்ட்ல்ட அவலவ 
சணமுகம் சாலையில் அலமநதுள்ை, அ.தி.
மு.க., தலைலம அலுவைகததிற்கு வர-
வில்லை. இதன் காரணமாக, அலுவைக 
வைாகம் கவறிச்மசாடிக காண்ப்ட்்டது.

தமிைகததில் உள்ை 138 நகராட்சிகளில் 
உள்ை 3843 வார்ட் உறு்பபினர்கள் ்தவிக-
ளில், தி.மு.க கூட்்டணி மட்டுமம 2571 வார்ட்-

களில் கவற்றிலய்ப ்திவு கசய்துள்ைது. தி.மு.க 
மட்டும் 2360 வார்டுகளில் கவன்றுள்ை நிலையில், 
அ.தி.மு.கவால் கவறும் 638 வார்ட்களில் மட்டுமம 
கவல்ை முடிநதது. அடுதது காஙகிரஸ் 151 வார்ட்க-
ளிலும், ்ா.ஜ.க 56 வார்ட்களிலும் கவன்றுள்ைன. 
அலதத கதா்டர்நது இரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் 
முல்றமய 41 மற்றும் 19 வார்ட்கலை லக்ப்ற்-
றியுள்ைன. க்டநத 2011 மாநிை எதிர்ககட்சியாக 
இருநத மத.மு.தி.கவால் 12 வார்ட்களில் மட்டுமம 
கவல்ை முடிநதது. இதர கட்சியினரும் சுமயச்லச-
களும் 565 நகராட்சி வார்ட் உறு்பபினர்கள் ்தவி-
கலை லக்ற்றி உள்ைனர்.

ம்ரூராட்சிகலை்ப க்ாறுததவலர 
கமாததம் 490 ம்ரூராட்சிகளில் 
கமாததம் 7621 வார்் உறு்பபினர்-
கள் ்தவிகள் உள்ைன. அதில் தி.மு.க 
கூட்்டணி 4833 வார்ட்களில் கவன்றுள்-
ைது. 4388 வார்ட் உறு்பபினர் ்தவி 
இ்டஙகலை தி.மு.க லக்ப்ற்றி உள்ை 
நிலையில், எதிர்ககட்சியான அ.தி.மு.க 
1206 வார்ட்களில் மட்டுமம கவன்றுள்-
ைது. அடுதது காஙகிரஸ் கட்சி 368 ம்ரூ-
ராட்சி வார்ட்களில் கவன்று உள்ைது.

அ.தி.மு.க உ்டனான கூட்்டணியில் 
இருநது கவளிமய வநது, 
இநதத மதர்தலில் தனிதது 
கைம் இ்றஙகிய ்ா.ஜ.க 
230 ம்ரூராட்சி வார்ட்க-
ளில் கவன்றுள்ைது. இலவ 
தவிர தி.மு.க கூட்்டணியில் 
கைமி்றஙகிய சி.பி.எம் 101 
வார்ட்களிலும், சி.பி.ஐ 26 
வார்ட்களிலும் கவற்றிலய்ப 
்திவு கசய்துள்ைன. இதற்கு 
அடுதது மத.மு.தி.க 23 
வார்ட்களில் மட்டுமம கவன்-
றுள்ை நிலையில், மற்்றவர்-
கள் 12 வார்்களில் கவன்-
றுள்ைனர்.

க்டநத மதர்தல்கலை 
வி்டவும் இநத முல்ற கமல்-

்ாசன் தனது மககள் நீதி மய்யம் 
கட்சிககாக கடும் பிரசாரம் கசய்தார். 
நில்றய கசய்தியாைர்கலை சநதித-
தார். மககள் நீதி மய்ய மவட்்ாைர்கள் 
கவற்றி க்ற்று ஓராணடுககுள் அவர்-
கள் ககாடுதத வாககுறுதிலய நில்ற-
மவற்்றாவிட்்டால் ராஜினாமா கசய்வது 
என வீடு வீ்டாக ்ததிரததில் லககயழுத-
திட்டு ககாடுததிருநதனர்.

இததலன கசய்த பி்றகும் மககள் 
நீதி மய்யம் ஒரு இ்டததில் கூ்ட கவல்-
ைவில்லை. இககட்சி சுமார் 1300 இ்டஙகளில் 

ம்ாட்டியிட்டு ஒரு இ்டததில் கூ்ட கவற்றி க்்ற-
வில்லை. அது ம்ால் சிவகஙலக நகராட்சி-
யில் 1வது வார்ட் ம.நீ.ம மவட்்ாைருககு 1 
வாககு கூ்ட கில்டககவில்லை. இநத மவட்்ா-
ைரின் குடும்்ததினர் கூ்ட ஒரு வாககு கூ்ட 
அளிககவில்லையா என்்ற மகள்வி எழுகி்றது.

அநத வார்ட்டில் மவட்்ாைருககு வாககு 
இருககுமம! அவரும் அவருகமக வாககு 
ம்ாட்டுக ககாள்ைவில்லையா என கநட்-

டிசன்கை மகலி கசய்து வருகி்றார்கள். இநத 
மகள்விலய கமல்்ாசன் மகட்்து ம்ால் மீம்ஸ்-
கள் சமூகவலைதைஙகளில் உைா வருகின்்றன. 
மகாலவ கதாழிைதி்ர்  க்டாக்டர் மமகநதிரன் கட்-
சியிலிருநது விைகிய ம்ாமத மககள் கசல்வாககு 
மிககவர்கள் ஒதுஙகி விட்்டதாகவும் விைகி விட்்டதா-
கவும் தகவல்கள் கூறுகின்்றன. இதனால் இககட்-
சிககு மககள் கசல்வாககு இன்றி மதாற்றிருகக-
ைாம் எனக கருத்ப்டுகி்றது. 

சினிமாலவயும் அரசியலைலயயும் ஒமர 
்ாலதயில் இயககைாம் என கமல்்ாசன் 
இனியும் கசால்லிக ககாணடிருநதால் கட்சி 
தானாக கலரநது விடும். எம்.ஜி.ஆர் உள்ளிட்ம்டார் 
அரசியல் ்ணிககாக மநரதலத ஒதுககி சாதிததுக 

காட்டினர். தினநமதாறும கட்சியினலர சநதிததார். 
மககள் நை ்ணிகளில் ஈடு்ட்்டார். ஆனால் கமல்-
்ாசன் அ்ப்டியில்லை, மதர்தல் மநரததில் மட்டுமம 
மககலை சநதி்ப்தாக ஒரு குற்்றச்சாட்டு எழுகி்றது. 
எனமவ இநத்ப பிரச்சிலனகலை எல்ைாம் கமல்்ா-
சன் சரி கசய்தால் கட்சியாவது மிஞ்சும். இல்ைாவிட்-
்டால் கநட்டிசன்கள் கிண்டல் கசய்வது ம்ால் மககை 
நீதி மய்யம் காணாமமை் ம்ாய் விடும்.

இநத வி்டயததில் ரஜினி மிகவும் தநதிரமானவர். 
மதர்தலில் நின்்றால் ்டுமதால்வி நிட்சயம் என்்லத 
ரஜினி முன்கூட்டிமய நன்்றாக அறிநது ககாண்டார். 

எனமவதான் சாககு்பம்ாககு கசால்லி அரசியலில் 
இருநது ஒதுஙகிக ககாண்டார் ரஜினி. அவர் த்பபி 
விட்்டார்.

ஆனால் கமல் நிலைலம புரியாமல் அக்ப்ட்டுக 
ககாண்டார் என்்துதான் உணலம!

இமதமவலை கதா்டர் மதால்விகைால் விஜயகாந-
தின் மத.மு.தி.க.வில் இருநது ்ைர் கவளிமயறிய 
நிலையில் அநத கட்சியின் கட்்டலம்பபும் ஆட்்டம் 
கணடுள்ைது. இது நகர்்பபு்ற உள்ைாட்சி மதர்தலி-
லும் எதிகராலிததுள்ைது.
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மதசிய காஙகிரஸின் 18 ஆவது 
ம்ராைர் மாநாடு க்டநத
ஞாயிற்றுககிைலம கட்சியின் 

தலைவரும் ்ாராளுமன்்ற உறு்பபினருமான
ஏ.எல்.எம். அதாஉல்ைா தலைலமயில்
அககலர்ப்ற்றில் உள்ை கட்சியின் 
தலைலமக காரியாையமான 'கிைககு 
வாசலில்' நல்டக்ற்்றது.

இரணடு நகரஙகளுககில்டயில் சமகா-
தரததுவம், நல்லிணககம் மற்றும் 
நிறுவனம், தா்னம் ரீதியிைான 

அறிலவ ்ரிமாற்்றம் கசய்து ககாள்வது்டன் 
ஒருவருகககாருவர் உதவி, ஒததாலசகலை 
கசய்து ககாள்வதற்கான அவசியமான 
பின்புைதலத கட்டிகயழு்பபுவதும்தான்  
ககாழும்பு மாநகராட்சி மன்்ற உறு்பபினர்-
களின் யாழ்ப்ாணம் மற்றும் மானி்ப்ாய் 
உள்ளூராட்சி மன்்றஙகளுககான நல்-
கைணண விஜயததின் மநாககமாகும் என 
ககாழும்பு மாநகர மமயர் மராஸி மசனாநா-
யகக கதரிவிததுள்ைார்.

தமிைகததில் உள்ைாட்சித
மதர்தலில் மு.க.ஸ்்டாலின்
தலைலமயிைான திராவி்ட

முன்மனற்்றக கைகம் மாக்ரும்
கவற்றிலய ஈட்டியுள்ைது. மாக்ரும்
கட்சியாகத திகழநத அ.தி.மு.க
்டுமதால்வி அல்டநது, 'கழுலத
மதய்நது கட்க்டறும்பு' என ஆகியுள்ைது.
ஒரு மாநகராட்சிலயக கூ்ட அககட்சியால்
லக்ப்ற்்ற முடியவில்லை.

தமிழக உள்ளாட்சித் ததரதலில்
வெற்றிெளாகக சூடியது தி.மு.க

அகைத்து இைஙகளும் சமஉரிகமயுடன்  
ெளாழும் சூழல் உருெளாககப்பட தெண்டும்

இரு நகரஙகளுககிகடயில் நல்லிணககத்கத  
்பரிமளாறி வகளாளெதத யளாழ் விஜயத்தின் தநளாககம்

எம்.எஸ்.எம்.முன்தஸிர்...?
(பாணந்துறை மத்திய குறூப் நிருபர்)

ததசிய களாஙகிரஸின் 18 ெது த்பரளா்ர மளாநளாட்டில் கட்சித் தகைெர ஏ.எல்.எம். அதளாஉல்ைளா

கழுகத ததய்ந்து
கட்வடறும்்பளாை
நிகையில் அ.தி.மு.க

களாணளாமல் த்பளாைது கமலின்
மககள நீதி மய்யம்!

அரசியல் ததளால்விகய முன்கூட்டிதய 
கணித்து ஒதுஙகிக வகளாண்ட
ரஜினிதளான் தந்திரமளாை புத்திசளாலி!

ராஜகிரிய குறூ்ப நிரு்ர்

யளாழ் வசன்்ற குழுவுககு தகைகம தளாஙகிய வகளாழும்பு தமயர தரளாஸி கூறுகி்றளார
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எணபணெய் உறெத்தி... 
எரிப�ொருளை ப�ற்றுகபகொளை  ப�ச்-
சுவொர்தளதைளை நட்ததைவுளைதைொகவும் 
அளைச்்சர பதைரிவி்ததைொர.

�ொரொளுைன்ற்ததில் பநற்று (23) 
வொய்மூல விளடககொன வினொககள 
பவளையில், நொட்டின எரிப�ொருள 
தைட்டுப�ொடு ைற்றும் எரிப�ொருள 
விளலபைற்்றம் பதைொடர�ொக ஆளுங்-
கட்சி எம்பி பைொஹைட் முஸம்மில் 
எழுபபிை பகளவிககு �திலளிககும்-
ப�ொபதை அளைச்்சர உதைை கம்ைனபில 
இவவொறு பதைரிவி்ததைொர.

இது பதைொடரபில் பதைொடரந்தும் 
கரு்தது பதைரிவி்ததை அவர,

்சபபுகஸகந்தை எரிப�ொருள சு்ததிக-
ரிபபு நிளலைம் எந்தைவிதை தைளடகளு-
மினறி ப்சைற்�ட பவண்டுைொனொல் 
ைொதைொந்தைம் ஒரு இலட்்ச்தது 81 ஆயிரம் 
பைற்றிகபதைொன ை்சகு எண்பணெய் 
பதைளவப�டுகி்றது.

அந்தை வளகயில் வருடொந்தைம் 2.16 

மில்லிைன பைற்றிக பதைொன ை்சகு 
எண்பணெய் பதைளவப�டுகி்றது. ஒரு 
வருட்ததுககு அண்ணெைவொக ஒரு 
பில்லிைன அபைரிகக படொலரகள 
ை்சகு எண்பணெய் பகொளவனவுககொக 
ஒதுககப�டுகின்றன. எனினும் தைற்-
ப�ொளதைை விளல நிரணெை்ததுககளைை 
ைொதை்ததிற்கு 500 மில்லிைன படொலர-
கள எரிப�ொருள பகொளவனவுககொக 
ப்சலவிடப�டுகி்றது.

எரிப�ொருள தைட்டுப�ொடு,ைருந்து 
தைட்டுப�ொடு, ஏளனை அ்ததிைொவசிை 
ப�ொருட்கள தைட்டுப�ொடு, மின்சொர 
தைட்டுப�ொபடொவனறி படொலர தைட்-
டுப�ொடும் பவளிநொட்டு ளகயிருபபு 
இல்லொளையுபை அளன்ததுப பிரச்சி-
ளனகளிலும் தைொகக்தளதை ஏற்�டு்ததி-
யுளைன.

எனினும் தைற்ப�ொது நொட்டுககு வந்-
துளை மூனறு எரிப�ொருள கப�ல்க-
ளில், இரண்டு கப�ல்களுககு நிதி 

ப்சலு்ததி எரிப�ொருளை இ்றககும் 
நடவடிகளககள ஆரம்பிககப�ட்டுள-
ைன. மூன்றொவது கப�லுககொன நிதி 
இதுவளர ப்சலு்ததைப�டவில்ளல. 
நொட்டில் தைற்ப�ொது டீ்சல் தைட்டுப�ொடு 
நிலவுகின்றளை உண்ளைபை.எம்மி-
டமுளை டீ்சளல ைட்டுப�டு்ததிபை 
விநிபைொகி்தது வருகிப்றொம்.

எரிப�ொருள விளலகள அதிகரிககப-
�டுபைன அவவபப�ொது கரு்ததுககள 
முனளவககப�ட்டதைொல்,  எரிப�ொ-
ருள �துககல் இடம்ப�ற்்றளையும் 
உண்ளைபை,

எனினும், இனறுளை சூழ்நி-
ளலயில் ரஷைொ- உகளரன பைொதைல் 
நிளலளைகள கொரணெைொக இனறு 
நளளிரவுடன உலக ்சந்ளதையில் ை்சகு 
எண்பணெய்யின விளல அதிகரிககும் 
்சந்தைரப�ங்கள உளைதைொக நிபுணெரகள 
பதைரிவிககின்றனர.

கடந்தை டி்சம்�ர பதைொடககம் பநற்று 

வளரயில் 38 வீதை்ததினொல் எரிப�ொருள 
விளல அதிகரி்ததுளைது. எனினும்,  
எரிப�ொருள விளலளை நொம், அதிக-
ரிககவில்ளல. அபதைப�ொனறு பநற்று 
கூடிை அளைச்்சரளவ கூட்ட்ததில் 
நீண்ட கலந்துளரைொடல் நட்ததைப�ட்-
டுளைது. எரிப�ொருள விளலளை அதி-
கரிப�தில்ளலபைன்ற தீரைொனமும் 
அங்கு எடுககப�ட்டுளைது.

ஆசிை நொடுகளில் இலங்ளகயில் 
ைட்டுபை குள்றந்தை விளலயில் எரி-
ப�ொருள வழங்கப�டுகின்றது.

அபதைப�ொல், ைொரச் ைொதைம் (15)  
உலகில் ை்சகு எண்பணெய் உற்�்ததி-
யில் ஈடு�டும் ்சகல நொடுகளினதும் 
தூதுவரகளை வரவளழ்தது நீண்-
டகொல கடன திட்ட்ததுககளைை,  
பதைளவைொன எரிப�ொருளை ப�ற்-
றுகபகொளவதைற்கொன ப�ச்சுவொர்தளதை 
நட்ததை தீரைொனி்ததுளைதைொகவும்  
அளைச்்சர பைலும் பதைரிவி்ததைொர.

நாட்டில் ஆயுதக் கலாசா்ரம்...   
பே.வி.பி சுை்ததி வரும் குற்்றச்-

்சொட்டு குறி்தது எழுபபிை பகளவிககு 
�திலளி்ததை அவர, இந்தைக குற்்றச்-
்சொட்ளட முனளவ்ததுளைொர.

1971ஆம் ஆண்டு இந்தை நொட்டுககு 
ஆயுதை கலொச்்சொர்தளதை அறிமுகம் 
ப்சய்தைவரகள ைொர? ஐககிை பதைசிைக 
கட்சியும், ஶ்ரீலங்கொ சுதைந்திரக கட்சி-
யும் அதைளனச் ப்சய்ைவில்ளல. இந்தை 
ஆயுதைக கலொச்்சொர்தளதைபை பினனர 
பவலுபபிளளை பிர�ொகரன கற்றுக-
பகொண்டொர.

1989ஆம் ஆண்டில் பே.வி.பி இந்தை 
நொட்டுககு மீண்டும் �ொரிை அழிளவ 
ஏற்�டு்ததிைது. 

இந்தை நொட்டின ப�ொருைொதைொர்த-
திற்கு �ொரிை அழிவுகளை ஏற்�டு்த-
திை தைரபப� இந்தை பே.வி.பி.

அபிவிரு்ததிைளடந்தை நொடுகளை 
விடவும் இலங்ளகயில் �ல்பவறு 
ப்சளவகள ைககளுககு வழங்கப�டு-
கின்றன. எனபவ பே.வி.பி. குற்்றச்-
்சொட்டுககள அர்ததைைற்்றளவபைன 
அவர பைலும் பதைரிவி்ததுளைொர.

இரு நாட்டு மீனவரகளின்...
‘தை ஹிந்து’ ப்சய்தி பவளியிட்-

டுளைது.
ப்சனளன தைளலளை ப்சைலக்ததில் 

முதைல்வர மு.க. ஸடொலிளன இரொ-
ேொங்க அளைச்்சர ஜீவன பதைொண்ட-
ைொன, �ொரொளுைன்ற உறுபபினர ைரு-
தை�ொண்டி ரொபைஸவரன, பிரதைைரின 
இளணெபபுச் ப்சைலொைரொன ப்சந்தில் 
பதைொண்டைொன உளளிட்ட குழுவினர 
(21) ்சந்தி்தது கலந்துளரைொடினர.

இலங்ளக தைமிழரின நலன விடைங்-
கள, மீனவர பிரச்சிளன உளளிட்ட 
�ல விடைங்கள குறி்தது இதைனப�ொது 
கலந்துளரைொடப�ட்டதைொக அந்தை 

ப்சய்தியில் குறிபபிடப�ட்டுளைது. 
கச்்சதீவு உடன�டிகளக முள்றைொன-
தைொக அளைைொதைதைன கொரணெைொகபவ, 
இரு நொட்டு மீனவரகளின நட்பில் 
�ொதிபபு ஏற்�ட்டுளைதைொக தைமிழக 
முதைல்வளர ்சந்தி்ததை பினனர ஜீவன 
பதைொண்டைொன உளளிட்ட குழுவினர 
பதைரிவி்ததைனர. 

இந்தை விடைம் பதைொடரபில் முதைல்வ-
ருடன கலந்துளரைொடிைதைொகவும் இது 
குறி்தது �ரிசீலிப�தைொக தைமிழக முதைல்-
வர கூறிைதைொகவும் ஜீவன பதைொண்ட-
ைொன உளளிட்ட குழுவினர பதைரிவி்த-
துளைனர.

பகாட்்டபதனியாவ 'அல்-கய்தா' குழுவின்....
கொளல ளகது ப்சய்ைப�ட்டபதைொடு 

அவரகளை மினுவொங்பகொளட நீதைவொன 
நீதிைன்ற்ததில் பநற்று ஆேர�டு்ததை நடவ-
டிகளக எடுககப�ட்டுளைது.   

மின் துணடிபபு ஏறெடுவமத தடுக்க...
�ொரொளுைன்ற்ததில்  முனனொள 

பிரதைைர ரணில் விககிரைசிங்க 
எழுபபிை பகளவி  ஒனறுககுப 
�திலளிககும் ப�ொபதை அளைச்்சர 
இவவொறு பதைரிவி்ததைொர.

மின்சொர ்சள� உைரதிகொரிகள 
உளளிட்ட துள்ற்சொரந்தை  அதிகொரிக -
ளுடன பநற்று முனதினமிரவு மின 
துண்டிபபு பதைொடரபில் விபேட 
ப�ச்சுவொர்தளதை நட்ததைப�ட்டுளை -
தைொகவும் அவர பதைரிவி்ததைொர.

அதைற்கிணெங்க கல்விப ப�ொது்த 
தைரொதைர உைரதைரப �ரீட்ள்ச ப்சைற் -
�ொடுகள  நிள்றவு ப�றும்வளர, 
மின துண்டிபபு ஏற்�டொைல் தைடுப� -
தைற்கு முடிந்தைைவு நடவடிகளககள 

பைற்பகொளைப�டும் எனறும் அவர 
்சள�யில் பதைரிவி்ததைொர.

முனனொள பிரதைைர ரணில் விககிர -
ைசிங்க,

தைைது பகளவியின ப�ொது கல்விப 
ப�ொது்த தைரொதைர உைரதைரப �ரீட்ள்ச 
நடவடிகளககள நிள்றவு ப�றும் 
வளர நொட்டின மின்சொர்த துண் -
டிபள� பைற்பகொளை பவண் -
டொபைனறும், அது பதைொடரபில் 
தைொம் ஏற்பகனபவ அர்சொங்க்தளதை 
பகட்டுக பகொண்டுளைதைொகவும் 
பதைரிவி்ததைொர.

இதைற்குப �திலளிகளகயிபல, 
அளைச்்சர திபனஷ குணெவர்ததைன 
இவவொறு பதைரிவி்ததைொர.(ஸ)

சிஙகபபூர எரிபொருள் கபெலுக்கு...
கடந்தை ஞொயிற்றுககிழளை இக-

கப�ல் இலங்ளகககு வந்தைது. கப�-
லிலிருந்து எரிப�ொருளை இ்றககும் 
�ணிகள விளரவில் ஆரம்பிககப�-
டுபைன மின்சொர்ததுள்ற அளைச்சின 
ப்சைலொைர பதைரிவி்ததுளைொர.

படொலர �ற்்றொககுள்ற கொரணெைொக, 
எரிப�ொருள இ்றககுைதியில் தைடங்கல் 

நிளல ஏற்�ட்டுளைது. இதைன கொரணெ-
ைொக, எரிப�ொருள விநிபைொக்ததிலும் 
பநருககடி நிளல ஏற்�ட்டு வருவதைொக 
பதைரிவிககப�ட்டுளைது.

இபதைபவளை, உகளரன �தைற்்றம் 
கொரணெைொக எரிப�ொருட்களின விளல 
பைலும் உைருபைன்ற எச்்சரிகளகயும் 
விடுககப�ட்டுளைது.  

ொவமனயாளரகளுக்கு பொலிஸார...
என்ற ஐ.எஸ.ஐ.எஸ.அளைபபுக-

குச் ப்சொந்தைைொன Whats app குறூப 
எனறும் அவர பதைரிவி்ததுளைொர.

இந்தை Whats app குறூபபுககுள 
ஒருதைடளவ இளணெந்து விட்டொல் 
பவளிபை்ற முடிைொது என�துடன 
தைனது Whats app குறூபபில் இருககும் 
அளனவளரயும் இதைபனொடு இளணெக-

குைொறும் குறுந்தைகவல் கிளடககு-
பைனறும் அவர பதைரிவி்ததைொர.

இது பதைொடரபில் ஒழுங்கொன 
முள்றயில் வி்சொரளணெகளை நட்தது-
ைொறு, பைல்ைொகொணெ பிரதி ப�ொலிஸ 
ைொ அதி�ருககு எழு்ததுமூலம் அறி-
வி்ததுளைதைொகவும் அவர பதைரிவி்த-
தைொர.

மீணடும் இந்தியா பசல்லும்...
நிதிைளைச்்சர, அண்ளையில் இந் -

திைொவுககுச் ப்சனறு ப�ச்சுவொர்தளதை 
நட்ததிைளை பவற்றிைளி்ததைதைொக 
பதைரிவி்ததை அர்சொங்கம், இந்திைொ -
வினொல் வழங்கப�டும் நிதியுதைவி 

பதைொடர�ொன ஒப�ந்தைங்களை இறுதி 
ப்சய்வதைற்கு மீண்டும் அவர இந் -
திைொவுககு விேைம் ப்சய்வொபரன 
பதைரிவி்ததுளைளை குறிபபிட்ததைக -
கது. 

ஐக்கிய ைக்கள் சக்தி...
வரி அ்றவிடககூடிை வருைொ-

ன்தளதை ஈட்டும் ந�ரகள அல்லது நிறு-
வனங்களுககு ஒரு தைடளவ ைொ்ததி-
ரம் அறிவிடப�டும் இந்தை 25 ்சதைவீதை 
மிளக வரி பதைொடர�ொன ்சட்டமூல்த-
துககு அண்ளையில் அளைச்்சரளவ 

அனுைதிைளி்ததிருந்தைது. எவவொ்றொ-
யினும் இந்தை வரி ஊழிைர ப்சைலொ� 
நிதி, ஊழிைர நம்பிகளக நிதி ைற்றும் 
09 பி்ற நிதிைங்களுககு அ்றவிடப�-
டைொட்டொபதைன நிதிைளைச்்சர �சில் 
ரொே�க்ஷ பதைரிவி்ததிருந்தைொர.      

ைமைத்து மவக்கும் நிமலயஙகள்...  
எதிரகொல்ததில் கூட்டு்ததைொ�னம் 

தீரைொனம் எடுககுபைன அதைன 
தைளலவர சுமி்த விபேசிங்க பதைரிவி்த-
துளைொர.

ஈஸ்டர தாக்குதலின் பி்ரதான... (03 ஆம் ெக்கத் பதா்டர)

வி்சொரளணெ நடவடிகளககளில் அர-
்சொங்கம் ைந்தை கதியில் ப்சைற்�டுகி்றது 
எனறும் முனளவககப�டும் குற்்றச்-
்சொட்டுகள மிகவும் அநிைொைைொனது.  

இதைனொல் அந்தைக குற்்றச்்சொட்டு-
களை நொங்கள நிரொகரிககினப்றொம். 

அ்ததுடன இந்தை்த தைொககுதைல் பதைொடர-
�ொக குரபலழுபபும் ந�ரகளை ஒடுகக 
நடவடிகளக எடுககப�டுவதைொகவும் 
பதைரிவிககின்றனர. 

இதுவும் ப�ொய்ைொனபதைனறும் 
அவர பதைரிவி்ததைொர. 

வ்ட ைாகாணெத்தில் கல்விச்... 03ஆம் ெக்க பதா்டர...

ஆரொைப�ட்டது. வடககு கல்விச் 
்சமூக்ததினரொல் கடற்ப்றொழில் 
அளைச்்சரின கவன்ததிற்கு பகொண்டு 
வரப�ட்ட பிரச்சிளனகள பதைொடர-
�ொகவும் இங்கு கலந்துளரைொடப-
�ட்டது. இககலந்துளரைொடலில் 

அளைச்்சர டகைஸ பதைவொனந்தைொவின 
கல்வி பதைொடர�ொன விவகொரங்களுக -
கொன ஒருங்கிளணெபபுச் ப்சைலொைர 
திருைதி அம்பிளக ப�ொரைன ைற்றும் 
கல்வி அளைச்சின அதிகொரிகளும் 
கலந்து பகொண்டனர.    

சிைந்த நம்டமுமைகளுக்கு...
ைனிதை உரிளைகள ப�ரளவயின 

49ஆவது கூட்ட்த பதைொடருககு முனன-
தைொக, ைனிதை உரிளைகள ைற்றும் நல்லி-
ணெககம் பதைொடர�ொன முனபனற்்றம் 
குறி்ததை தைவல்களைப �கிரவபதை இந்தை 
ைொநொட்டின பநொககைொகுபைன பவளி-
விவகொர அளைச்சு குறிபபிட்டுளைது.

43 வருடங்களின பினனர,  ்சரவ-
பதை்ச நிைதிகள ைற்றும் சி்றந்தை நளடமு-
ள்றகளுககு அளைை,  �ைங்கரவொதை்த 
தைளடச் ்சட்ட்தளதை பகொண்டுவரும் 
பநொககில், இச்்சட்டம் திரு்ததைப�ட்டு 

வருவதைொகவும் அளைச்்சர குறிபபிட்-
டொர.

�ைங்கரவொதை்த தைளடச்்சட்டம் 
�ல ைொதைங்கைொக நீண்ட விவொதைங்-
களுககுப பினனர திரு்ததைப�ட்டு 
வருவதைொக விைககைளி்ததை அளைச்-
்சர, முனபைொழிைப�ட்ட திரு்ததைங்-
கள மிகவும் விரிவொன �ைங்கரவொதை 
எதிரபபுச் ்சட்ட்தளதை பவளியிடுவதைற்-
கொன ஆரம்�ப �டிைொகுபைன சுட்டிக-
கொட்டினொர.

�ைங்கரவொதை்த தைளடச் ்சட்ட்ததின 

கணி்சைொன திரு்ததைங்களில் தைடுபபுக 
கொவல் உ்ததைரவுப பிரிவுகளில் திரு்த-
தைங்களை பைற்பகொளதைல், கட்டுப-
�ொட்டு ஆளணெகள, உ்ததைரவுகளை 
பவளிப�ளடைொக அங்கீகரி்ததைல், 
நீண்ட கொலைொக தைடுபபுக கொவலில் 
ளவககப�டுவளதை்த தைவிரப�தைற்-
கொக குற்்றம் ்சொட்டப�ட்டவரகளின 
வழககுகளை விளரவொக்த தீர்தது 
ளவ்ததைல்,

கரு்ததுச் சுதைந்திர்ததிற்கு இளடயூறு 
விளைவிககும் பிரிவுகளை இர்ததுச் 

ப்சய்தைல், நீதைவொனகள ைற்றும் ்சட்ட 
ளவ்ததிை அதிகொரிகளின அணுகலுக-
கொன விதிகளை அறிமுகப�டு்ததுதைல்,

தைடுபபுக கொவலிலுளை கொல்ததில் 
துஷபிரபைொகம் ைற்றும் சி்ததிரவ-
ளதைகளை்த தைடு்ததைல், குடும்�்தது-
டன பதைொடரபு பகொளளும் உரிளை, 
நீண்டகொலக ளகதிகளுககு பிளணெ 
வழங்குதைல், வழககுகளை நொைொந்தைம் 
வி்சொரளணெ ப்சய்தைல் ப�ொன்ற அம்-
்சங்கள உளைடங்குவதைொகவும் அவர 
குறிபபிட்டொர. 

இலஙமக அ்ரமச ககள்வி ககட்கும்...
பதைரிவி்ததுளைொர.
விழுது ்சமூக பைம்�ொட்டு அளை-

ை்ததின ஏற்�ொட்டில் கடந்தை ்சனிககி-
ழளை ைொழ்ப�ொணெ்ததில் நளடப�ற்்ற 
அரசிைல்வொதிகளை அணுகும் நிகழ்-
வில் "13வது திரு்ததைச் ்சட்ட்ததில் 
கொணி,ப�ொலிஸ அதிகொரம் இருந்தும் 
இல்லொதை நிளல "பதைொடர�ொக ைகக-
ைொல் எழுப�ப�ட்ட பகளவிககு �தி-
லளிககும் ப�ொபதை, அவர இதைளன்த 
பதைரிவி்ததிருந்தைொர.இது பதைொடர�ொக 
பைலும் அவர கரு்தது்த பதைரிவிகளக-
யில்;

13ஆவது திரு்ததைச் ்சட்ட்தளதை 
முழுளைைொக நளடமுள்றப�டு்ததை 
பவண்டுபைனறு இந்திைொவுககு 

கடிதைம் எழுதி அனுபபி அவரகளுடன 
உ்றளவ ஏற்�டு்ததைக கொரணெம்;

இந்திை-இலங்ளக ஒப�ந்தை்ததின பிர-
கொரம் இலங்ளக அர்சொங்க்தளதை இது 
பதைொடர�ொக பகளவி பகட்கும் தைொரமீக 
உரிளை, ்சட்டரீதிைொன உரிளை இந்தி-
ைொவிடம் தைொன இருககி்றது.

இந்திைொ இது பதைொடர�ொக 
பகொரிகளக விடு்ததைொல் இலங்ளக அர-
்சொங்கம் அளதை ப்சவிடுகக பவண்டு-
பைன்ற எண்ணெ்ததில் நொம் இந்திைொ-
ளவக பகொரியுளபைொம். 

்சட்ட்ததிலிருககும் ஒனள்ற நளட-
முள்றப�டு்ததைொதுளை  இலங்ளக 
அர்சொங்க்ததிற்கு பநருககுதைல்கள 
ஏற்�ட்டொல், அதைளன ப்சய்ை முன-

வருவொரகள என�து எனது கரு்தது. 
நொைொக இலங்ளக அர்சொங்க்ததிடம் 
பகட்டு அதைளனப ப�்ற இைலொது.
நொன முதைலளைச்்சரொக இருககும் 
ப�ொது, இது பதைொடர�ொக அர்சொங்க்த-
திடம் பகொரியிருந்பதைன. இது பதைொடர-
பில் நொம் பைொசிககிப்றொம். பகொள-
ளகயின�டி ைொகொணெ்ததுககு கொணி, 
ப�ொலிஸ அதிகொரம் பகொடுகக முடி-
ைொபதைன �திலளி்ததைனர.

பகொளளக அடிப�ளடயில் தைர 
முடிைொது என்றொல் பகொளளக அடிப�-
ளடயில் சிந்தி்தபதை ளகபைொப�மிட்டி-
ருகக பவண்டும்.

இலங்ளக-இந்திை ஒப�ந்தை்ததின 
ப�ொது பகொளளக �ற்றி சிந்திககொது 

ளகபைொப�மிட்டு, பகொளளக அடிப-
�ளடயில் முடிைொபதைன�து ்சரிைொன-
தைல்ல.ப�ொலிஸ ைற்றும் கொணி அதி-
கொரம் கட்டொைம் தைரப�ட பவண்டும்.
இது ்சம்�ந்தைைொக இந்திைொவின தைளல-
யீட்ளட நொங்கள எதிர�ொர்ததிருக-
கினப்றொம். 

எங்களின இலககு ,பகொளளக,எ-
திர�ொரபபு ஒரு ்சைஷடி ரீதியிலொன 
அதிகொரம் வடககு-கிழககிற்கு வழங்-
கப�ட பவண்டும் என�பதை.

13ஆவது திரு்ததைச்்சட்டம் தைற்ப�ொது 
்சட்ட்ததில் இருப�தைளன நளடமு-
ள்றப�டு்ததைக பகொருவபதை எனனும் 
அவர பைலும் அவர பதைரிவி்ததி-
ருந்தைொர.

ைமலயக தமிழ் ைக்களது...
பினனபர இந்திை பிரதைைர நபரந்-

திர பைொடிககு அனுபபி ளவககப�டு-
பைனறும் அவர கூறினொர.

ைளலைக ைககளின அரசிைல், 
கலொ்சொர, ப�ொருைொதைொர ைற்றும் ்சமூ -
க்ததுள்றகள இலங்ளக அரசிைல் 
ைற்றும் நிரவொகக கட்டளைபபுககுள 
பகொண்டு வரப�ட பவண்டுபைன-
றும் அவர வலியுறு்ததினொர.

கொலம் கொலைொக ைளலைக ைககள 
�ொகு�ொடு கொட்டப�ட்டு, பு்றகக -
ணிககப�ட்ட ்சந்தைரப�ங்களை 

பைற்பகொளிட்ட அவர, இந்தை நிளல 
ைொ்றபவண்டும் எனறும் அதைற்கொக 
அர்சொங்கம் உட்�ட அளன்தது தைரப-
பினருடனும் இளணெந்து ப்சைற்�ட்த 
தைைொபரனறும் அவர பதைரிவி்ததைொர.

 இந்திை வம்்சொவளி்த தைமிழரகள 
இலங்ளகைரகளுககொன கடப�ொடு-
களின பதைொகுபபில் ப�ரும் �ங்கு 
வகிககின்றனர.  தைொம்நம்புகின்ற 
இந்திை அர்சொங்க்ததிடம் இளதை 
எடு்ததுச் ப்சல்பவொம் எனறும் ைபனொ 
கபணெ்சன கூறினொர.

இபதைபவளை, எதிரககட்சி்த 
தைளலவர ்சஜி்த பிபரைதைொ்சவுடன 
தைமிழ் முற்ப�ொககு கூட்டணி ப�ச்சு -
வொர்தளதை நட்ததும். அதைன பினனர 
தைமிழகம் ப்சனறு முதைல்வர மு.க. 
ஸடொலின ைற்றும் பி்ற அரசிைல் கட்-
சிகளுடன ப�்சவுளைதைொகவும் அவர 
பதைரிவி்ததைொர.

இதைற்கிளடயில், 13ஆவது அர -
சிைலளைபபு்த திரு்ததை்தளதை முழு -
ளைைொக அமுல்�டு்ததை இலங்ளக 
அர்சொங்க்தளதை வலியுறு்ததுைொறு, 

கூட்டளைபபு தைளலளையிலொன 
ஏழு தைமிழ் அரசிைல் கட்சிகள கடந்தை 
ைொதைம் பிரதைைர பைொடிககு கடிதைம் 
எழுதியுளைன.

அ்தபதைொடு புதிை அரசிைலளைபபு 
வடககு ைற்றும் கிழககு ைொகொணெங்-
களுககொன அதிகொரப �கிரவின 
இலகளக �ொதிககொபதைன�ளதை உறுதி 
ப்சய்வதைற்கொக, தைமிழ்நொட்டின பநரடி 
ஈடு�ொட்ளடக பகொரி கூட்டளைபபு 
கடந்தை வொரம் ஸடொலினுககு கடிதைம் 
எழுதியிருந்தைளை குறுபபிட்ததைககது.

யாழ் சிமையில் தடுத்து மவக்கபெட்டுள்ள... 03 ஆம் ெக்கத் பதா்டர

பவடிப�ொருள தைைொரிபபுககு உதை -
விைளை ப�ொன்ற குற்்றச்்சொட்டில் 
இவரகள ளகதைொகினர.   2020, 07, 
03 ைற்றும் 06 ஆம் திகதிகளிலும், 
2021, 05,  28 இலும் �ைங்கரவொதை 
தைடுபபு பிரிவினரொல் ைொழ்ப�ொணெம் 

ைற்றும் கிளிபநொச்சி �குதியில் 
ளவ்தது இவரகள,ளகது ப்சய்ைப -
�ட்டனர. 

இபதைபவளை, இச்சிள்றக ளகதி -
களின உ்றவினரகள ளகதிகளுககு 
ஆதைரவொக வடைொகொணெ ஆளுநர 

அலுவலகம் முன�ொக, பதைொடர 
உணெவு தைவிரபபு ப�ொரொட்ட்ததில் 
பநற்றுக கொளல முதைல் ஈடு�ட்டு 
வருகி்றனர.

ைனிதைொபிைொன அடிப�ளட -
யில் ளகதிகள விடுவிககப�ட 

பவண்டும், �ைங்கரவொதை தைளடச் -
்சட்டம் நீககப�ட பவண்டும் 
ப�ொன்ற பகொரிகளககளை முன -
ளவ்தது இவரகள இந்தை உணெவு 
தைவிரபபு ப�ொரொட்ட்ததில் ஈடு�ட் -
டுளைனர.

ஊ்டகவியலாளர சமுத்திதவின்... 03ஆம் ெக்க பதா்டர... 
ப�ரில் ஊடகவிைலொைருககு 

�ொதுகொபபு அளிப�து பதைொடரபில், 
�ொதிககப�ட்டவரகள ்சொட்சிைங்-
கள �ொதுகொபபு அதிகொர ்சள�யின 
ஆபலொ்சளனளை நொடியுளைதைொகவும் 
அதைன �தில் வரும்வளர  �ொதுகொப-
புககு ப�ொலிஸொளர அைர்ததியுளை-
தைொகவும் அளைச்்சர பதைரிவி்ததைொர.

அந்தைப �குதியில் ப�ொலிஸ 

பரொந்து பிரிவினர ப்சளவயில் ஈடு� -
டு்ததைப�ட்டுளைனர. 

சிசிடிவி கைரொககளை ஆரொய்ந்து 
வருகினப்றொம். சில �திவுகள 
பதைளிவொக இல்ளல. அவற்ள்ற 
பைலதிகைொக ஆரொய்வதைற்கொக 
பைொரட்டுளவ �ல்களலகக ழக்ததுக-
குகு அனுபபியுளைதைொகவும் அவர 
பதைரிவி்ததுளைொர.     

ைக்களின் எதிரொரபபுகமள... 03ஆம் ெக்க பதா்டர... 
இலககுகளை அளடவதைற்கு உதைவு-

ைொறு அளழபபு விடு்ததைொர.
தைனனிள்றவு பவளல்ததிட்ட்த-

தின மூலம் உளநொட்டுப ப�ொருைொ-
தைொர்தளதை முகொளை்ததுவப�டு்ததை 
பவண்டிைதைன அவசிை்தளதையும் 
ேனொதி�தி வலியுறு்ததினொர.

அ்ததிைொவசிைப ப�ொருட்களை தைட்-
டுப�ொடினறி வழங்க நடவடிகளக 
எடுககப�ட்டுளைதைொக பதைரிவி்ததை 
அளைச்்சர ப�சில் ரொே�க்ஷ, கிரொை 
ைட்ட்ததில் குள்ற�ொடுகளை ஆரொய்ந்-

து்த தைகவல்களைப ப�றுவதைற்கு 
பிரபதை்ச ப்சைலகங்களினொல் ப�ொறி-
முள்றபைொனறு ஏற்�டு்ததைப�ட்டுள-
ைதைொகவும் சுட்டிககொட்டினொர.

அளைச்்சர ்சைல் ரொே�க்ஷ, ேனொ-
தி�தியின ப்சைலொைர கொமினி 
ப்சனர்த, ேனொதி�தியின தைளலளை 
ஆபலொ்சகர லலி்த வீரதுங்க, ஆளுநர-
கள, அளைச்சுககள, ைொகொணெ ைற்றும் 
ைொவட்டச் ப்சைலொைரகள ஆகிபைொர 
இககூட்ட்ததில் கலந்துபகொண்டி-
ருந்தைனர.

பநருக்கடியிலிருந்து நாட்ம்ட மீட்க

பலொரனஸ ப்சல்வநொைகம்,   
ேம்ஸ �ொஹிம்

 
விைர்சனங்களையும் அர்சொங்க்த-

தின மீதைொன குற்்றச்்சொட்டுகளையும் 
விடு்தது ப�ொருைொதைொர பநருககடி-
யிலிருந்து நொட்ளட மீட்படடுகக, 
அளன்தது கட்சிகளினதும் ஒ்தது-
ளழபபு அவசிைபைன இரொேொங்க 
அளைச்்சர நிைல் லொன்சொ �ொரொளுைன-
்ற்ததில் பதைரிவி்ததைொர.

நொட்டின தைற்ப�ொளதைை ப�ொருைொ-
தைொர பநருககடிககு அர்சொங்க்ததின 
மீது ைட்டும் விரல் நீட்டொைல்  இந்தை 
நொட்ளட ஆட்சி ப்சய்தை அளன்தது 
அர்சொங்கங்களும் அதைற்கு ப�ொறுபபுக-
கூ்ற பவண்டுபைன பதைரிவி்ததை அவர, 
இந்தை நிளலயிலிருந்து நொட்ளட மீட்-
படடுகக ஒனறிளணெந்தை பவளல்ததிட்-
டம் அவசிைபைனறும் ்சள�யில் பதைரி-
வி்ததைொர.

 இதைற்கொக கட்சி, இன, பிரபதை்ச, 
வரணெ ப�தைங்களைக கடந்து அளன-

வரும் ஒனறிளணெை பவண்டு-
பைன அவர ்சள�யில் 
அளழபபு விடு்ததைொர.

� ொ ர ொ ளு ைன ்ற ்த தி ல் 
பநற்று ஐககிை ைககள 
்சகதி எம் பி இரொன விக-
கிரைரட்ணெ முனளவ்ததை 
நொட்டின தைற்ப�ொளதைை 
பநருககடி நிளல பதைொடர-
�ொன ்சள� ஒ்ததிளவப-
புபவளை பிபரரளணெ 
மீதைொன விவொதை்ததில், 
உளரைொற்றும் ப�ொபதை 
அவர இவவொறு பதைரி-
வி்ததைொர.

விவொதை்ததில் பதைொடரந்தும் உளர-
ைொற்றிை அவர:

நொட்டில் தைற்ப�ொது எரிப�ொருள 
உளளிட்ட அ்ததிைொவசிைப ப�ொருட்-
களுககொன தைட்டுப�ொடு, ப�ொருைொ-
தைொர பநருககடி நிளல ஆகிைவற்ள்ற 
ைறுகக முடிைொது. இதைற்கு எைது 
அர்சொங்கம் ைட்டும் கொரணெைல்ல. 

கடந்தை அர்சொங்கங்கள 
பவளிநொடுகளிலிருந்து 
ப�ற்றுகபகொண்ட ப�ரு-
ைைவிலொன கடனகளும் 
இதைற்கு அடிப�ளடக 
கொரணெைொகும்.

அபதைப�ொனறு கடன-
களை மீைச் ப்சலு்தது-
வதைற்கு மீண்டும் கடன 
ப�ற்றுக பகொளவது 
புதிதைல்ல. இலங்ளக 
ைட்டுைனறி �ல்பவறு 
நொடுகளிலும் அதுபவ 

நளடமுள்றயிலுளைன.
நஷடம் ஈட்டும் நிறுவனங்கள முதை-

லீடுகளுககொக வழங்கப�டபவண்-
டும். ைககள விடுதைளல முனனணி 
ப�ொன்ற கட்சிகள ப�ொரு்ததைமில்லொதை 
பகொளளககளை பகொண்டுளைன. 
எனினும் நொட்டுககு வருைொனம் அவ-
சிைைொகும். அபதைபவளை உயிர்ததை 

ஞொயிறு தைொககுதைல் ்சம்�வம் பதைொடர-
பில், �ல்பவறு கரு்ததுககள ்சள�யில் 
முனளவககப�ட்டன. தைற்ப�ொது அது 
பதைொடர�ொன ேனொதி�தி ஆளணெககு-
ழுவின அறிகளக �ொரொளுைன்ற்ததில் 
்சைரபபிககப�ட்டுளைது. அண்ளைக 
கொலங்களில் அந்தை அறிகளக ைள்றக-
கப�டுவதைொக குற்்றச்்சொட்டுககள 
முனளவககப�ட்டன. எனினும் அது 
தைற்ப�ொது �ொரொளுைன்ற்ததில் ்சைரப-
பிககப�ட்டுளைது.

70 ஆயிரம் �ககங்கள அதில் 
கொணெப�டுகி்றது. அதைளன சுருககி 
'ப்சொபட் பகொபபி'ைொக அதைளன தைைொ-
ரிகக பவண்டிைது  அவசிைைொகும். 
அதைன பிரதிளை நொம் ப�ரொைர கரதி-
னொல் பைல்கம் ரஞ்சி்த ஆண்டளகககு 
வழங்க முடியும். அபதைப�ொனறு, 
�ொரொளுைன்ற உறுபபினரகளுககும் 
அதைளன வழங்க முடியும் எனறும் 
அவர பைலும் பதைரிவி்ததைொர. (ஸ) 

அனைத்துக் கட்சிகளும் இனைந்த
ப�ொது வேனைத்திட்்டம் அேசியம்

இ்ராஜாஙக அமைச்சர நிைல் லான்சா



(பெரியபெோரதீவு தினகரன் 
நிருெர்)   

களுவோஞ்சிகுடி பெோதுச் 
சந்தைத் பதைோகுதியில் அ்ைந -
துள்ள க்ை ஒன்று திஙகட்கி-
ழ்ை (21) ைோ்ை திடீபரன 
தீப்பிடித்தைதில் க்ையிலி-
ருநதை ெை பெோருட்கள எரிநது 
நோசைோகியுள்ளன.   

சமெவம பதைோைர்பில் 
பைலும அறியவருவதைோவது,   

திஙகட்கிழ்ை ைோ்ை 
வியோெோர நைவடிக்கக்்ள 
முடித்துவிட்டு க்ை்ய 
வழககைோக பூட்டுவதுபெோல் 
பூட்டிவிட்டு க்ை உரி்ை-
யோ்ளர் தைனது வீட்டுககுச் பசன் -
றுள்ளோர். பின்னர் ைோ்ை 5.45 
அ்ளவில் குறித்தை க்ையினுளளி-
ருநது பு்க பவளிவருவ்தை அய-
லிலிருநதைவர்கள அவதைோனித்துள்ள-
னர்.   

இவ்வி்ையம குறித்து உரிய 
க்ை உரி்ையோ்ளருககும அயை-
வர்கள பதைரிவித்தை்தைத் பதைோைர்நது, 
அவர் வி்ரநது பசன்று தைனது 

க்ை்யத் திறநதைபெோது க்ையி-
னுள இருநதை அ்னத்துப் பெோருட்-
களும தீப்ெற்றிக பகோண்டிருநதை்தை 
அவதைோனித்தைோர்.   

 அஙகிருநதை அயைவர்களின் உதை-
வியுைன் ஏ்னய க்ைகளுககுத் தீ 
ெரவோைல் தீ்யக கட்டுப்ெோட்டுக-
குள பகோண்டு வநது அ்ைத்துள-
்ளனர். 

(கல்ைடி குறூப் நிருெர்)  

பெருமபெோக பவ்ளோண்்ைச் 
பசய்கயில் ெோதிககப்ெட்ை விவ-
சோயிகளுககு கோப்புறுதி வழஙகு-
வது பதைோைர்ெோன ஆபைோச்னச் 
ச்ெயின் கைநது்ரயோைபைோன்று 
பசவ்வோயககிழ்ை (22) ெோரோ -
ளுைன்ற கட்ைைத் பதைோகுதியில் 
விவசோய அ்ைச்சர் ைகிநதைோனநதை 
அளுத்கைபக தை்ை்ையில் ந்ை -
பெற்றது.  

ைட்ைகக்ளப்பு ைோவட்ைத்தி-
லும பெருமபெோக பவ்ளோண்்ைச் 

பசய்கயில் ெோதிககப்-
ெட்ை விவசோயிகளுககு 
வி்ரவோக இழப்பீட்டு 
கோப்புறுதியி்ன வழஙக 
பவண்டுபைன, இக 
க ைந து ் ர ய ோ ை லி ல் 
கைநதுபகோண்ை பின் -
தைஙகிய கிரோை பிரபதைச 
அபிவிருத்தி, வீட்டு 
விைஙகின வ்ளர்ப்பு 
ைற்றும சிறு பெோரு்ளோ-
தைோர ெயிர்ச்பசய்க பைமெோட்டு 
இரோஜோஙக அ்ைச்சர் சதைோசிவம 
வியோபழநதிரன் பகட்டுகபகோண்ை -

தைற்கு அ்ைவோக, இக 
க ைந து ் ர ய ோ ை லின் -
பெோது, ைட்ைகக்ளப்பு 
ைோவட்ைத்தில் ெோதிக -
கப்ெட்ை வயல்களுககு 
ஏககருககு நோற்ெதைோயிரம 
ரூெோ பதைோைககம இழப் -
பீட்டி்னயும, ஏ்னய 
ெகுதிய்ளவில் ெோதிக -
கப்ெட்ை வயல்களுககு 
ெோதிப்பிற்கு ஏற்ெ கோப்பு-

றுதியி்னயும எதிர்வரும (28) ஆம 
திகதி முதைல் வழஙகுவதைற்கோன ஏற்-
ெோட்டி்ன பைற்பகோள்ளவுள்ளதைோக 

விவசோய அ்ைச்சர் வோககுறுதிய-
ளித்துள்ளதைோக இரோஜோஙக அ்ைச்-
சர் பதைரிவித்துள்ளோர்.  

 விவசோயிகளுககோன இழப்பீட்டு 
கோப்புறுதியி்ன எதிர்வரும (28) 
திகதி ைட்ைகக்ளப்பு ைோவட்ைத்தின் 
ைண்ைெத்தைடி, ஆயித்தியை்ை, கர-
டியனோறு ைற்றும ஏறோவூர் ஆகிய 
நோன்கு ெகுதிகளில் இரோஜோஙக 
அ்ைச்சர் சதைோசிவம வியோபழநதி-
ரன் தை்ை்ையில் கோ்ை 8.00 ைணி 
பதைோைககம ைோ்ை 5.00 ைணிவ்ர 
முதைல்கட்ைைோக வழஙகி ்வகக -
வுள்ளதைோக பதைரிவித்தைோர்.  
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இராஜாங்க அமைச்சர் வியாழேந்திரனின்  
முயற்சியால் விவ்சாயி்களுக்கு ்காப்புறுதி   

சிழரஷ்ட ப�ாலிஸ் அத்தியட்ச்கர் 
எம்.ஏ.எம். நவாஸ் ப்கௌரவிப்பு

(ஒலுவில் கிழககு தினகரன் நிருெர்)

இைங்க  உ்தைப்ெநதைோட்ை 
து்றககு ெஙகோற்றிய சிபரஷை 
பெோலிஸ்  அத்தியட்சகர் எம.ஏ.எம.
நவோஸ், திகோைடுல்ை உ்தைப்ெந-
தைோட்ை  அபிவிருத்தி  லீககின் தை்ைவ-
ரோக ஏகைோனதைோக பதைரிவு பசயயப்ெட்-
ை்ைககோக  அவ்ர பகௌரவிககும 
நிகழ்வு சனிககிழ்ை (20)  அட்ைோ-
்்ளச்பச்ன  அஷரப் ஞோெகோர்த்தை 
பெோதுவி்்ளயோட்டு ்ைதைோனத்தில் 
ந்ைபெற்றது.

திகோைடுல்ை  உ்தைப்ெநதைோட்ை 
அபிவிருத்தி லீககின் சிபரஷை உெ-
தை்ைவர்  ஐ.எச்.ஏ.வஹோப்  தை்ை-
்ையில் ந்ைபெற்ற இநநிகழ்வில், 
நவோஸ்  உ்தைப்ெநதைோட்ைத் து்றககு 
ஆற்றிய  ெஙகளிப்பி்னப் ெோரோட்டி  
பெோன்னோ்ை பெோர்த்தியும  நி்ன-
வுச்சின்னம வழஙகியும  பகௌர-

விககப்ெட்ைோர். அகக்ரப்ெற்்ற 
பிறப்பிைைோகக பகோண்ை  இவர், 
இைங்க பெோலிஸ்  தி்ைகக்ளத்-
தின் சிபரஷை பெோலிஸ் அத்தியட்சக-
ரோக கை்ையோற்றி வருகின்றோர்.  

அத்பதைோடு இைங்க பெோலிஸ் 
ைகளிர்  உ்தைப்ெநதைோட்ை அணியின் 
பசயைோ்ளரோகவும ெதைவி  வகித்து 
வருவதுைன், சுற்றுைோப் பிரிவின் 
ெணிப்ெோ்ளரோகவும இருநது  வருகி-
ற்ை  குறிப்பிைத்தைககது.

இந நிகழ்வில் அட்ைோ்்ளச்பச்ன 
ஜுமஆப்ெளளிவோசல்  தை்ைவர் எம.
எஸ்.எம.ஜு்னதீன், அட்ைோ்்ளச்-
பச்னப்  பிரபதைச ச்ெயின் உதைவித் 
தைவிசோ்ளர் எஸ்.எம.எம.ஹனீெோ, 
சமைோநது்ற பிரபதைச  பசயைோ்ளர் 
எஸ்.எல்.எம.ஹனீெோ, பிரபதைச ச்ெ 
உறுப்பினர் ஏ.எஸ்.எம. உ்வஸ்  
உளளிட்ை ெைர்  கைநது பகோண்ை-
னர்.

அர்ச ்காணிமய சுவீ்கரித்ழதாருக்கு  
எதிரா்க ்சட்ட ந்டவடிக்ம்க  

(ஒலுவில் விபசை நிருெர்)  

அட்ைோ்்ளச்பச்ன பகோை -
வத்்தை ஆற்றுககு ஒதுககப்ெட்டுள்ள 
அரச கோணி்ய சட்ைவிபரோதைைோக 
பிடித்து ்வத்திருப்ெவர்களுககு 
எதிரோக, சட்ை நைவடிக்க எடுக -
கப்ெடுபைன, அமெோ்ற ைோவட்ை 
பைைதிக அரசோஙக அதிெர் வீ. பஜக-
தீசன் பதைரிவித்தைோர்.  

அட்ைோ்்ளச்பச்ன பகோை -
வத்்தை ஆற்றுககு ஒதுககப்ெட்டுள்ள 
அரச கோணி்ய சட்ைவிபரோதைைோக 
பெோது ைககள அைோத்தைோக பிடித்துள -
்ள்தை தை்ை பசயவதைற்கு, அமெோ்ற 
ைோவட்ை ஒருஙகி்ைப்பு அபிவி-
ருத்திக குழுக கூட்ைத்தின் தீர்ைோனத்-
திற்க்ைய இதைற்கோன நைவடிக்க 
எடுககப்ெட்டுள்ளதைோக பதைரிவித்தைோர்.  

இத் தீர்ைோனத்திற்க்ைய பிரோந-
திய நீர்ப்ெோசன ெணிப்ெோ்ளர், 
க்ரபயோரம பெைல் தி்ைகக-
்ளத்தின் பெோறியியைோ்ளர், அட் -
ைோ்்ளச்பச்ன பிரபதைச பசயைோ-

்ளர், நீர்ப்ெோசன ெணிப்ெோ்ளர், நிை 
அ்ள்வ தி்ைகக்ளத்தின் ெணிப்-
ெோ்ளர், அனர்த்தை முகோ்ைத்துவ 
ைோவட்ை உதைவிப் ெணிப்ெோ்ளர், 
பிரபதைச ச்ெ தைவிசோ்ளர் ஆகிபயோர் 
பநரடியோக கைநதை வியோழககிழ்ை 
(17) க்ள விஜயம பைற்பகோண்டு 
குறித்தை பிரபதைசஙக்்ள ெோர்்வயிட்-
ைனர்.  

அண்்ைககோைைோக ஆற்றின் இரு 
ைருஙகிலுமுள்ள அரச கோணி்ய 
பெோது ைககள அைோத்தைோக பிடித்து 
எல்்ையிட்டு ைண் நிரப்பி 
வருவ்தை கோை முடிகின்றது. 
இதைனோல் இயற்்க அனர்த்தைஙகளின் 
பெோது ஏற்ெைக கூடிய பசதைஙகள 
அதிகரிககக கூடிய சூழ்நி்ை ஏற்ெடு-
பைனவும பதைரிவித்தைோர்.  

அம்பாறை மபாவட்ட மமலதிக அரசபாஙக அதி்ர்

த�ொடர்ொடல் ்யிற்சி தெறி 
ஆரம்பிக்கப்டுமொ?
(கோ்ரதீவு குறூப் நிருெர்)

கோ்ரதீவு பதைோழிற்ெயிற்சி நி்ை -
யத்தில்  இ்ைநிறுத்தைப்ெட்ை  
தைகவல் பதைோைர்ெோைல் பதைோழில்நுட் -
ெவியைோ்ளர் ெயிற்சிபநறி,  மீண்டும 
ஆரமபிககப்ெடுைோ? என பெற்பறோர் 
ஆதைஙகப்ெடுகின்றனர்.

கோ்ரதீவு  பதைோழிற்ெயிற்சி நி்ை -
யத்தில் கைநதை 1997 இல் ஆரமபிக -
கப்ெட்டு ெை வருைகோைைோக  சிறநதை 
மு்றயில் இைமபெற்று வநதைது.

இநநி்ையில் இப் ெயிற்சிபந -
றியின் பெோதைனோசிரியர் 2020 இல் 
இருநது இ்ை நிறுத்தைப்ெட்ைோர்.

அப் பெோதைனோசிரியருககு  ெதிைோக 
பவறு பெோதைனோசிரியர்கள இன்று 
வ்ரககும நியமிககப்ெைவும 
இல்்ை,  ெயிற்சிபநறிகள இைம -
பெறவும இல்்ை.

தைற்கோைத்திற்குத் பதை்வயோன  
இப்ெயிற்சி பநறி்ய மீண்டும 
ஆரமபிகக சமெநதைப்ெட்ை தைரப்பி -
னர்  முன்வர பவண்டும என பெற் -
பறோர்கள பவண்டுபகோள விடுக -
கின்றனர்.

்களுவொஞ்சிகுடி சந்�யில் தீ

ஒலுவில் மின்னல் பவளியீட்டகம் ஒலுவில் ெ்ரண் த�ாட்டத்தில் ஏறொடு பெய்திருந� கமைஞரகள் ஒனறுகூ்டல், பகௌ்ரவிபபு நிகழ்வு 
பு�னகிழமை (16-) நம்டபெற்றது. இந  நிகழ்வில் வாப்னாலி த�சிய விருது பெற்ற நாவைாசிரியர தே.வஹாபதீன, அண்மையில் கைா-
பூஸண    விருது பெற்ற சிறுகம�யாளர கவிஞர பொல்ைனென நசுறுதீன ஆகிதயாருக்கு ப�னகிழக்குப ெல்கமைக்கழக ெமூகவியல் 
தும்றத் �மைவர கைாநிதி எஸ்.எம்.ஐயூப பொன்னாம்ட தொரத்தி,நிம்னவுப ெரிசுகள்  வழங்கி மவத்� தொது.            

(ெ்டம்: ைரு�மும்ன தி்னக்ரன நிருெர)

ைாற்றுத்திறனாளி்களின் ்கல்வி 
பதா்டர்�ான விழிப்புணர்வு
புதிய கோத்தைோன்குடி தினக-
ரன் நிருெர்

கோத்தைோன்குடி  பிரபதைச 
பசயைோ்ளர் பிரிவிலுள்ள 
ை ோ ற் று த் தி ற ன ோ ளி க ளின் 
உட்ெடுத்தைல் கல்வி  
பதைோைர்ெோன  விழிப்பு-
ைர்வு ஊர்வைம புதைன்கி-
ழ்ை (23) புதிய  கோத்தைோன்-
குடியில் இைம பெற்றது.

நவஜீவன நிறுவனத்தின்  
அனுசர்ையுைன் கோத்தைோன்குடி 
பிரபதைச பசயைகம ைற்றும கோத்தைோன் -
குடி பிரபதைச  ைட்ை ைோற்றுத்திறனோ-
ளிகள அ்ைப்பினோல் இநதை விழிப் -
புைர்வு ஊர்வைம இைம  பெற்றது.

இதைன் பெோது ைோற்றுத்திறனோளி -
களின் உட்ெடுத்தைல் கல்வி பதைோைர்-
ெோக வலியுறுத்தைப்ெட்ைது.

இநதை  ஊர்வைத்தில் கோத்தைோன்குடி 
பிரபதைச பசயைோ்ளர் யு.உதைய சிறீதைர்,  

சமூக பச்வ உத்திபயோகத்-
தைர் எஸ்.ஏ.சி.நஜிமுதீன், 
அபிவிருத்தி உத்திபயோகத்-
தைர்  ஆர்.ரோதிகோ உட்ெை 
உத்திபயோகத்தைர்கள கோத்-
தைோன்குடி பிரபதைச ைட்ை  
ை ோ ற் று த் தி ற ன ோ ளி க ள 
அ்ைப்பின் நிருவோகிகள 
கைநது பகோண்ைனர்.  

விழிப்புைர்வு  ஊர்வ-
ைம கோத்தைோன்குடி சமூக 
ெரோைரிப்பு அலுவைகத்-

துககு முன்னோல் இருநது ஆரமெ-
ைோகி ெதுறியோ வீதிககு பசன்று, 
மீண்டும சமூக ெரோைரிப்பு அலுவ-
ைகத்துககு முன்னோல் நி்றவ்ைந-
தைது.

அதி தசொகுசு ்கொரில் 
க்கரள ்கஞ்சொ ்கடத்திய 
இருவர ்்கது

பகர்ள கஞ்சோவி்ன அதி பசோகுசு 
கோரில் கைத்திய குற்றச்சோட்டில்   
இரு சநபதைக நெர்க்்ள பெரிய 
நீைோவ்ை ெகுதியில் புதைன்கிழ்ை 
(23)  ைதியம கல்மு்ன  பெோலிஸோர் 
்கது பசயதுள்ளனர்.

நீண்ை  கோைைோக  பகர்ளோ கஞ்சோ 
வோகனஙகளின் மூைம கைத்தைப் -
ெட்டு  வருவதைோக கி்ைககப் -
பெற்ற தைகவலுகக்ைய கல்மு்ன  
பெோலிஸோர், இரோணுவத்தினர்  
இ்ைநது பெரியநீைோவ்ை ெகு -
தியில் அ்ைநதுள்ள ெோதுகோப்பு 
கோவைரணில்  ெோதுகோப்பி்ன ெைப் -
ெடுத்தி இருநதைனர்.

இநநி்ையில் பெோைனறு்வ  
ெகுதியில் இருநது பெோத்துவில் 
பநோககி பஹோன்ைோ ரக அதி 
பசோகுசு கோரில், 10  கிபைோவுககும 
அதிகைோன கஞ்சோ பெோதிகளுைன் 
ெயைம பசயதை இரு சநபதைக நெர் -
க்்ள   பெோலிஸ் ைற்றும  இரோணு -
வத்தினர் இ்ைநது பைற்பகோண்ை  
திடீர் பசோதை்னயில்  ்கப்ெற்றப் -
ெட்ைது.

்கதைோகிய 27 ைற்றும 28 வய -
து்ைய சநபதைக நெர்கள உட்ெை  
மீட்கப்ெட்ை  சோன்று பெோருட்கள   
பெோலிஸ் நி்ையத்திற்கு எடுத்து   
பசல்ைப்ெட்டு,  பைைதிக விசோர -
்ைக்்ள  கல்மு்ன  பெோலிஸோர் 
முன்பனடுத்து  வருகின்றனர்.

க�ொபபூரில் அரகத்கொட்டியொன் �ொக்கம்; விவசொயி்கள் ்கவ்ை
பதைோப்பூர் குறூப் நிருெர்

பதைோப்பூர்  கைநை பச்வ நி்ை-
யத்திற்குட்ெட்ை ைல்லி்கத்தீவு 
பிரபதைசத்தில் இமமு்ற  பைற்பகோள-
்ளப்ெட்ை பெரும பெோக  பநற்பசய்க-
யில், அரகபகோட்டியோன்  தைோககத்்தை 
கட்டுப்ெடுத்தை முடியோதுள்ளதைோக 
விவசோயிகள கவ்ை  பதைரிவிககின்ற-

னர். இமமு்ற  பைற்பகோள்ளப்ெட்ை 
பநற்பசய்கயில் இரசோயன உரமின்-
்ையோல் வி்்ளச்சல் பவகுவோக  
கு்றநதுள்ளதுைன், இநபநோயதைோக-
கத்தைோலும இன்னும வி்்ளச்சல்  
கு்றவ்ைநதுள்ளதைோக விவசோயிகள 
விசனம பதைரிவிககின்றனர்.

இப் பிரபதைசத்தில்  அறுவ்ை 
ஆரமபித்துள்ள நி்ையில், ஏகக-

பரோன்றுககு 15 மூட்்ைகளுககும  
கு்றவோகபவ வி்்ளச்சல் கி்ைககப் 
பெறுவதைோக விவசோயிகள பதைரிவிக-
கின்றனர்.  இமமு்ற பெருை்ளவு 
நட்ைத்்தை எதிர்பநோககியுள்ள விவ-
சோயிகளுககு அரசோஙகம  நட்ைஈடு 
வழஙகபவண்டுபைன  பிரபதைச விவ-
சோயிகள பதைரிவிககின்ற்ை  குறிப்பி-
ைத்தைககதைோகும.  தெகரொயினுடன் 

ஒருவர ்்கது
பதைோப்பூர் குறூப் நிருெர்

மூதூர்  பெோலிஸ் பிரிவிற்குட்ெட்ை 
ஆலிமபச்ன ெகுதியில் ்வத்து 
பஹபரோயின் பெோ்தைப்  பெோருளு-
ைன் குடுமெஸ்தைர் ஒருவ்ர மூதூர் 
பெோலிஸோர் பசவ்வோயகிழ்ை (22)   
்கது பசயதுள்ளனர். குறித்தை நெ-
ரிைமிருநது 05 கிரோம 100 மில்லி 
கிரோம  நி்றயு்ைய பஹபரோயின் 
பெோ்தைப்பெோருள  ்கப்ெற்றப்ெட்-
டுள்ளதைோக மூதூர் பெோலிஸோர்  பதைரி-
வித்தைனர்.

மூதூர்  ஆலிமபச்ன ெகுதி -
்யச் பசர்நதை 06 பிள்்ளகளின்  
தைந்தையோன 34 வயது்ைய நெபர 
இவ்வோறு  ்கது பசயயப்ெட்டுள-
்ளோர். பெோ்தைப்பெோருள ்வத்தி-
ருப்ெதைோக மூதூர் சிறு குற்றத்தைடுப்பு 
பெோலிஸோருககு  கி்ைககப்பெற்ற 
இரகசிய தைகவலின் அடிப்ெ்ையில், 
பைற்பகோள்ளப்ெட்ை  சுற்றிவ்்ளப்-
பிபை இக ்கது நைவடிக்க பைற்-
பகோள்ளப்ெட்ைதைோக பெோலிஸோர்  பதைரி-
வித்தைனர்.



யாழ்.விசேட நிருபர் 

கடல் ஆய்வில் ஈடுபட்டு வரும் 
அமெரிகக பிரஜையின் உஜடஜெ-
கள் சில குருநகர் கடறபகுதியில் 
களவாடபபட்டுள்ளதாக யாழ். 
மபாலிஸ் நிஜலயத்தில் முஜைப-
பாடு பதிவு மேய்யபபட்டுள்ளது. 

அமெரிகக பிரஜை ஒருவர் 
இலஙஜக கடறபரபபில் ஆய்வு-
கஜள செறமகாண்டு வருகின்ைார், 
அதன் ஒரு கட்டொக யாழ்பபாணத்-

திறகு மகாழும்பில் இருந்து கடந்த 
19ஆம் திகதி சிறிய படமகான்றில் 
வந்துள்ளார். 

படகில் யாழ்பபாணம் வந்த-
வர் குருநகர் கடறபகுதியில் தனது 
படகிஜன நிறுத்தி விட்டு, தஙகு-
வதறகாக யாழ்பபாணம் திருமநல்-
சவலி பகுதியில் உள்ள நட்ேத்திர 
விடுதிககு மேன்றுள்ளார்.                                                                                        

விடுதியில் தஙகி விட்டு ெறுநாள் 
படகுககு மேன்ை சபாது , படகில் 

இருந்த சுழிசயாடி கண்ணாடிகள் , 
பாதுகாபபு அஙகிகள் , கடல் ஆய்வு 
உபகரணஙகள் உள்ளிட்ட மபறுெதி-
யான மபாருட்கள் திருடபபட்டுள் -
ளஜத அவதானித்துள்ளார். 

அது மதாடர்பில் அவர் யாழ்ப-
பாண மபாலிஸ் நிஜலயத்தில் 
முஜைபபாடு பதிவு மேய்துள்-
ளார். முஜைபபாட்டின் பிரகாரம் 
மபாலிஸார் விோரஜணகஜள முன்-
மனடுத்துள்ளனர். 

2022 பெப்ரவரி 24 
வியாழக்கிழமை

8

ென்னார் குறூப, தஜலென்னார் 
விசேட நிருபர்கள்

ென்னார் ொவட்டத்தில் இம்ொ -
தம் 488 மகாசரானா மதாறைாளர்கள் 
அஜடயாளம் காணபபட்டுள்ளனர். 
அதறகஜெய தறசபாது வஜர 3672 
மகாசரானா மதாறைாளர்கள் அதி -
கரித்துள்ளதாக ென்னார் ொவட்ட 
பிராந்திய சுகாதார சேஜவகள் பணிப -
பாளர் ஜவத்தியர் ரி.விசனாதன் மதரி -
வித்தார். ென்னாரில் சநறறு புதன்-
கிழஜெ (23) இடம்மபறை ஊடக 
ேந்திபபின் சபாசத அவர் இவவாறு 
மதரிவித்தார். 

அவர் செலும் மதரிவிகஜகயில்,,,, 
ென்னார் ொவட்டத்தில் சநறறு 

முன்தினம் மேவவாய்ககிழஜெ (22) 
செலும் புதிதாக 14 மகாசரானா 
மதாறைாளர்கள் அஜடயாளம் 
காணபபட்டுள்ளனர். அதறகஜெய 
மபபரவரி ொதம் தறசபாது வஜர 
488 மகாசரானா மதாறைாளர்கள் 
அஜடயாளம் காணபபட்டுள்ளனர். 

இவவருடம் 2022 ஆம் ஆண்டு 

689 மகாசரானா மதாறைா -
ளர்கள் அஜடயாளம் 
க ா ண ப ப ட் டு ள் ள -
னர். அதறகஜெய 
ென்னார் ொவட்-
டத்தில் தறசபாது 
வஜர 3672 
மகாசரானா மதாற-
ைாளர்கள் அஜடயா-
ளம் காணபபட்டுள்-
ளனர். 

ென்னார் ொவட் -
டத்தில் மொத்தம் 39 
மகாசரானா ெரணஙகள் பதிவாகி-
யுள்ளன. 

கடந்த வருடம் ைூஜல ொதத்தின் 
பின்னர் மடல்டா பிைழ்வு செசலாங-
கிய ேந்தர்பபத்தில் ஒவமவாரு நூறு 
மதாறைாளர்களுககும் 1.1 என்ை 
வீதத்தில் ெரணஙகள் இடம்மபற -
ைது. 

எவவாைாயினும் இவவருடம் 
ைனவரி ெத்திய பகுதியின் பின்னர் 
ஓமிகசரான் பிைழ்வு செசலாஙகிய-
தன் பின்னர் ஒவமவாரு நூறு மதாற-

ைாளர்களுககும் 6 சபர் என 
ெரண வீதம் குஜைவ-

ஜடந்துள்ளது. 
எவவாைாயினும் 

ஓமிகசரான் மதாற-
றினால் ொவட்டத்-
தில் 3 ெரணஙகள் 
ஏறபட்டுள்ளது. 

எனசவ ெககள் 
சுகாதார நஜடமுஜை-

கஜள கஜடபிடித்து, 
செலதிக வலுவூட்டல் 

தடுபபூசிகஜள மபறறு 
தம்ஜெ பாதுகாத்துக மகாள்ளுொறு 

சகட்டுக மகாள்ளுகின்சைாம். 
தறசபாது வஜர ென்னார் ொவட் -

டத்தில் 2 ஆவது தடுபபூசிஜய 
மபறைவர்களில் சுொர் 55.5 ேதவீத-
ொனவர்கள் செலதிக வலுவூட்டல் 
தடுபபூசிஜய மபறறுகமகாண்டுள்-
ளனர். 

செலதிக வலுவூட்டல் தடுபபூ-
சிஜய 70 மதாடககம்,75 ேதவீதொ-
னவர்கள் மேலுத்திக மகாண்டால் 
ொத்திரசெ மதாறறின் ேஙகிலிஜய 

நாஙகள் முறைாக முறியடிகக 
முடியும். 

எனசவ ெககள் மூன்ைாவது 
செலதிக வலுவூட்டல் தடுபபூசிஜய 
மபறறுக மகாள்ளாவிட்டால் உட-
னடியாக தடுபபூசிஜய மபறறுக 
மகாள்ள சவண்டும். 

பாடோஜல ொணவர்களில் 
இதுவஜர 12,649 சபர் தெது முதலா -
வது தடுபபூசிஜய மபறறுகமகாண்-
டுள்ளனர். 16 மதாடககம் 20 வயதுக-
குட்பட்ட ொணவர்களுககு 2 ஆவது 
தடுபபூசி வழஙகும் நடவடிகஜக 
தறசபாது இடம்மபறறு வருகின்ைது. 

தறசபாது வஜர மொத்தொக 
1,649 சபர் தெது 2 ஆவது தடுபபூ -
சிஜய மபறறுக மகாண்டுள்ளனர். 

செலும் எதிர்வரும் ொர்ச் 1 ஆம் 
திகதி ெகா சிவராத்திரி நிகழ்வுகள் 
ென்னார் திருகசகதீஸ்வரத்தில் 
இடம்மபைவுள்ளன. 

இதறகாக வருஜக தரவுள்ள பகதர் -
கள் கட்டாயம் மூன்று தடுபபூசிகஜள 
மபறறுக மகாண்டிருகக சவண்டும் 
என அவர் செலும் மதரிவித்தார்.

மன்னார் மனாவட்டத்தில் பெப்ரவரி 
மனாதம் ப�னார்ரனா்னா ெ்ரவல் தீவி்ரம்

பரந்தன் குறூப நிருபர்

முல்ஜலத்தீவு புத்துமவட்டுவான் 
முதிஜரச்சோஜலபபகுதியில் மபரு-
ெளவான காடுகள் அழிககபபட்டு 
கிரவல் ெண் அகழ்வு மேய்யபபடு-
கின்ை சபாதும் தெது பகுதிகளில் 
எந்தவித அபிவிருத்திகளும் இடம்-
மபறுவதில்ஜலமயன  கிராெ ெககள் 
மதரிவித்துள்ளனர். 

முல்ஜலத்தீவு புத்துமவட்டு-
வான் ெருதன்குளம் ஐயன்கன்குளம் 
சபான்ை கிராெஙகஜள அண்மித் -
துக காணபபடுகின்ை புத்துமவட்-
டுவான்; முதிஜரச்சோஜல  பகு -
தியில் மபருெளவான காடுகள் 
அழிககபபட்டு கிரவல் ெண் அகழ்வு-
கள் செறமகாள்ளபபடுகின்ைன.

இவவாறு கிரவல் அகழ்வுகள் 
மதாடர்ந்தும் இடம்மபறுகின்ைது. 
இபபிரசதேத்தில் 25 மதாடககம் 30 

அடி  ஆழத்திறகு செல் இவவாறு 
கிரவல் அகழ்வு செறமகாள்ளபபடு-
வதனால் பாரிய குழிகள் ஏறபட்டு 
நீர்சதஙகிககாணபபடுகின்ைன.

அதுெட்டு மின்றி எதிர்காலத்தில் 
கால்நஜடகள் வீழ்ந்து இைககககூ-
டிய ஆபத்து நிஜல காணபபடுவதா-
கவும் பிரசதேெககள் சுட்டிககாட்டி-
யுள்ளனர்.  பிரசதே ெககள் தினமும் 
தெது பகுதியில் இருந்து மபருெள-
வான கிரவல் ெண் மவளியிடஙக-
ளுககு மகாண்டு மேல்லபபடுவதாக 
மதரிவிககின்ைனர். எனினும் தெது 
கிராெத்திறகான பிரதான சபாககு-
வரத்து வீதி கூட  பத்து வருடங-
களுககு செலாக புனரஜெககபப -
டாத நிஜலயில் காணபபடுவதால் 
பல்சவறு அமேௌகரியஙகஜள அனு -
பவித்து வருவதாகவும்  கிராெ ெககள் 
மதரிவித்துள்ளனர்.

கிரவல் மண் அகழ்வின் பின் 
ககடவிடப்படும் குழிகளால் ஆ்பத்து 

பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிபபாளர் வைத்தியர் ரி.விச�ாதன்

கடல் ஆய்வில் ஈடு்படட அமமரிகக 
பிரகையின் உகடகமகள் திருடடு

நிமைவான கி்ராைம் பெயற்திட்டம் ஊ்டாக பெனை்ராடசிப பி்ரதெெ பெயலகபிரிவுக்குட-
ெட்ட வ்ரணி-ைாதெரி தே/340 கி்ராை அலுவலர் பிரிவில் அமைக்கபெட்ட ெனெமூக 
நிமலயம்  க்டநெ திஙகடகிழமை காமல ொ்ராளுைனை உறுபபினர் அஙகேன இ்ரா-
ைநாெனினால் உத்திதயாகபூர்வைாக திைநது மவக்கபெட்டது. 
 ெ்டம்: ொவகசதெரி விதெ்ட நிருெர்

கரமவட்டி தினகரன் நிருபர் 

மநல்லியடி - குடவத்ஜத பகுதியில் மெசராயின் வியாபா -
ரத்தில் ஈடுபட்ட ேந்சதகத்தில் 13 வயது சிறுமியும் தாயும் 
ஜகது மேய்யபபட்டுள்ளனர்.

இராணுவத்தினரும் மபாலிஸாரும் இஜணந்து செற-
மகாண்ட சுறறிவஜளபபிசலசய இருவரும் ஜகது மேய்யபபட்-
டுள்ளனர்.

அவர்களிடம் இருந்து மெசராயின் சபாஜதபமபாருளும் 
ஜகபபறைபபட்டது. 

சிறுமிஜய காவலுககு ஜவத்து வருபவர்கஜள அஜடயா -
ளம் கண்டு வியாபார நடவடிகஜகயில் ஈடுபட்டதாக விோர-
ஜணகளில் மதரியவந்துள்ளது.

பெர்ரனாயின விறென் 
இருவர் ன�து 

வவுனியா விசேட,    
ஓெந்ஜத விசேட நிருபர்  

வவுனியா, ஜவரவபுளியஙகுளம் 
பகுதியில் இஜளஞர் குழுவின் அட்-
டகாேத்தால் இருவர் காயெஜடந்து 
ஜவத்தியோஜலயில் அனுெதிககப-
பட்டுள்ளனர்.   

சநறறு முன்தினம் (22.02) ொஜல 
இடம்மபறை இச்ேம்பவம் மதாடர்-
பில் செலும் மதரியவருவதாவது,  

வவுனியா, ஜவரவபுளியஙகு -
ளம், ஜவரவர் சகாவில் வீதியில் 
இஜளஞர் குழு வீதியில் நின்று அடி-
தடியில் ஈடுபட்டனர். மபாதுெககள் 
மேறிவாக வாழும் பகுதியாகவும், 
பல கல்வி நிஜலயஙகள் அஜெந்-
துள்ள பகுதியாகவும் உள்ள இடத் -
திசலசய இந்த அட்டகாேம் இடம்-
மபறறுள்ளது.   

மபால்லுகள், சபாத்தல்கள், கல்லு-
கள் மகாண்டு வந்த குழுவினர் தாக -
குதலில் ஈடுபட்டதாக சநரில் பார்த்த -
வர்கள் மதரிவித்துள்ளனர். 

இத்தாககுதலில் இரு இஜளஞர்-
கள் காயெஜடந்து ஜவத்தியோஜல-
யில் அனுெதிககபபட்டுள்ளனர். 

இஜளஞர் குழுவின் அட்டகாேம் 
மதாடர்பில் வவுனியா மபாலிஸா-
ருககு அபபகுதியில் வசிபபவர்கள் 
மதரிவித்த சபாதும் தாெதொக வந்த 
மபாலிஸார் ஜககலபபில் ஈடுபட் -
டவர்கஜள அவவிடத்தில் இருந்து 
விரட்டி விட்டு மேன்றுள்ளனர்.   

இசதசவஜள, வவுனியா, ஜவர -
வபுளியஙகுளம் பகுதியில் மதாடர்ச்-
சியாக இஜளஞர் குழுககளின் 
அட்டகாேம் இடம்மபறறு வருவ -
தாக ெககள் மதரிவிககின்ைனர். 

மபாலிஸார் கடஜெயில் ஈடுபடுத் -
தபபட்ட சபாதும், அவர்கள் சீராக 
அபபகுதியில் கடஜெயில் இன்ஜெ-

யால் அேம்பாவிதஙகள் மதாடர்வ-
தாக மபாதுெககள் குறைம் ோட்டியுள்-
ளனர்.   

இனைஞர் குழு அட்ட�னாசம்: இருவர் �னாயம் 
ம�ாடர்ச்சியாக வன்முகையில் ஈடு்படுவ�ாக குறைச்்ாடடு 

ொ்ரண ஸொெகர் தெ்டன ெவலின 165ஆவது வரு்ட தின நிகழ்வுகள் தநற்றுமுனதினம் 
பெவவாய்க்கிழமை காமல யாழ். ைாவட்ட ொ்ரணர் ெமலமைச பெயலகத்தில் ொ்ரணர் 
ெமலவர் ைஞ்சுென ெமலமையில் இ்டம்பெற்ைது.  ெ்டம் ொவகசதெரி விதெ்ட நிருெர்

யாழ்.விசேட நிருபர் 

முல்ஜலத்தீவில் இடம்மபறை 
திருட்டுச் ேம்பவத்துடன் மதாடர் -
புஜடய மூவர் யாழ்பபாணத்தில் 
ஜவத்து ொவட்ட குறைத்தடுபபு 
பிரிவினரால் ஜகதுமேய்யபபட் -
டுள்ளனர். 

கடந்த டிேம்பர் ொதம் முல் -
ஜலத்தீவு நகர பகுதியிலுள்ள வீடு 
ஒன்றில் இரவு சநரத்தில் 20 பவுண் 
நஜககஜள மகாள்ஜளயிட்ட ேம்ப -
வத்துடன் மதாடர்புஜடய ேந்சதக 

நபர்கள் மூவர் சநறஜைய தினம் 
யாழ் ொவட்ட குறைத்தடுபபு பிரி -
வினரால் ஜகது மேய்யபபட்டுள் -
ளனர். 

ேந்சதகநபர்கள் ோவகச்சேரி, 
மநல்லியடி, ஊர்காவறதுஜை, பகு -
திஜயச் சேர்ந்தவர்கள் என மதரிய -
வருகின்ைது. இத்திருட்டுச் ேம்பவத் -
துடன் மதாடர்புஜடசயார் என்ை 
ேந்சதகத்தில் இவர்கள் ஜகது மேய் -
யபபட்டுள்ளதாக மதரியவருகின் -
ைது. 

யாழ்பபாணத்தில் ஜகது மேய்யப -

பட்டவர்களிடமிருந்து 17 பவுண் 
நஜகயும் மீட்கபபட்டுள்ளது.  இச் -
ேம்பவத்துடன் மதாடர்புஜடய 
செலும் பலர் ஜகது மேய்யபபட -
வுள்ளதாக மபாலிஸார் மதரிவித்த -
னர்.

 ஜகது மேய்யபபட்டவர்கள் ஏறக -
னசவ பல குறைச்மேயல்களில் ஈடு -
பட்டவர்கள் என யாழ். ொவட்ட 
குறைத்தடுபபு மபாலிஸ் பிரிவின் 
மபாறுபபதிகாரி பிரதான மபாலிஸ் 
பரிசோதகர் பிரான்சிஸ் மதரிவித் -
துள்ளார்.

முல்னலைத்தீவில் திருடியவர்�ள்
யனாழபெனாணத்தில் ன�து

யாழ்.விசேட நிருபர்   

யாழ்.சபாதனா ஜவத்தியோஜலயில் அனு-
ெதிககபபட்ட மகாசரானா மதாறைாளர் 
ஒருவர் காணாெல் சபாயுள்ளதாக மதரிய -
வந்துள்ளது.  

யாழ்பபாணம், மீோஜல வடககு 
பகுதிஜய சேர்ந்த 45 வயதான நபசர 
இவவாறு காணாெல் சபாயுள்ளார்.   

காய்ச்ேல் காரணொக கடந்த 16ஆம் திகதி 
ோவகச்சேரி ஆதார ஜவத்தியோஜலயில் 
அனுெதிககபபட்ட இவருககு அன்டிைன் 
பரிசோதஜன மேய்யபபட்டதில் மகாசரானா 
மதாறறு உறுதி மேய்யபபட்டது.  

சநாய் தீவிரெஜடந்ததால் யாழ். சபாதனா 
ஜவத்தியோஜலககு ொறைபபட்டார். 
ெறுநாள் 17ஆம் திகதி யாழ்.சபாதனா ஜவத் -
தியோஜலககு அவரது ெஜனவி மேன்று 
பார்த்தசபாது கணவஜன அஙகு காண-
வில்ஜல.   

இதஜனயடுத்து ேம்பவம் மதாடர்பாக 
மகாடிகாெம் மபாலிஸ் நிஜலயத்தில் 
ெஜனவி முஜைபபாடு மேய்துள்ளார்.  

இந்நிஜலயில் ேம்பவம் மதாடர்பாக 
மகாடிகாெம் மபாலிஸார் செலதிக 
விோரஜணகஜள செறமகாண்டு வரு -
கின்ைனர்.  

கவத்திய்ாகையில் அனுமதிககப்படட
மகாரரானா ம�ாறைாளகர காணவில்கை

வவுனியாவில் ெெற்ைம்



அமேசான் ேழைக்ாட்டின் 
இங்கிலாந்து அளவான ஒருங்-
கிழைந்்த பகுதி புதிய சுரங்்ப் 
பணி்ள் ேற்றும் ்ாடழிப்பு அச்சு-
றுத்தழல எதிர்்ாண்டுள்ள்தா் 
புதிய அறிகழ் ஒன்று குறிப்பிட்-
டுள்ளது. 

அமேசானில் இந்்த பாது்ாக்ப்-
பட்ட பைங்குடியினர பகுதி்ளில் 
சுரங்்ம் ம்தாண்டுவது ்தற்மபாது 
சட்டவிமரா்தோ் உள்ளது. 

எனினும் இதில் ோற்்றதழ்த 
்்ாண்டுவந்து ்பாருளா்தார அபி-
விருததிக்ா் மேலும் வளங்்ழள 
பயன்படுத்த அனுேதி அளிக் 

பிமரசில் ஜனாதிபதி ்ஜயிர ்பால்-
்சானாமரா விரும்புகி்றார. 

இதில் புதிய சுரங்்ங்்ள் ம்தாண்-
டுவற்கு அ்ேரிக் ேற்றும் பிரிட்-
டன் நிறுவனங்்ளும் விண்ைப்பித-

திருப்ப்தா் அந்்த அறிகழ்யில் 
கூ்றப்பட்டுள்ளது. 

அமேசான் ்ாட்டில் உள்ள 
்பரும் எண்ணிகழ்யான ேரங்-
்ள் வளிேண்டலததில் இருந்து 
்ரிேதழ்த உறிஞ்சுவ்தன் ்ாரை-
ோ் ்ாலநிழல ோற்்றதழ்த ேட்-
டுப்படுததும் மபாராட்டததில் 
அமேசான் ்ாட்ழட பாது்ாப்-
பது தீரக்ோன்தா் பாரக்ப்ப-
டுகி்றது.  புதிய அபிவிருததித 

திட்டங்்ளால் இந்்தப் பகுதி்ளில் 
வாழும் ஆயிரக்ைக்ான பைங்-
குடி ேக்ளும் பாதிக்ப்படுவார்ள் 
என்பது குறிப்பிடத்தக்து.  

உகழரனில் ரஷயாவின் பழட்ய-
டுப்பு ஒன்று ஆரம்பிததிருப்ப்தா் 
அறிவிததிருககும் அ்ேரிக் ஜனாதி-
பதி மஜா ழபடன், ரஷயா மீது பரந்்த 
அளவிலான ்தழட்ழள அறிவித-
துள்ளார. 

'மேற்்தம்தய நிதி அழேப்பில் 
இருந்து ரஷய அரழச நாம் துண்டிக-
கிம்றாம்' என்று ழபடன் குறிப்பிட்-
டுள்ளார. 

கிைககு உகழரனின் இரு கிளரச்சி-
யாளர ்ட்டுப்பாட்டு பகுதி்ளுககு 
துருப்பு்ழள அனுப்ப ரஷய அரசி-
யல்வாதி்ள் அந்நாட்டு ஜனாதிபதி 
விளாடிமிர புட்டினுககு அனுேதி 
அளித்தழ்த அடுதம்த ழபடனின் 
அறிவிப்பு ்வளியாகியுள்ளது.   

இந்்த கிளரச்சியாளர பகுதி்ளில் 
சு்தந்திரதழ்த ரஷயா அங்கீ்ரிததுள்-
ளது. இது உகழரன் நாட்டின் இழ்ற-
ழேககு எதிரான ்சயலா் பாரக்ப்-
படுகி்றது.

ரஷயாவின் இந்்த ்சயல் பரந்்த 
அளவான ஆககிரமிப்பு ஒன்றுக-
்ான ்ாரணியா்மவ மேற்்தம்தய 
நாடு்ள் பாரககின்்றன. அழேதி 
்ாப்பு பணி்ளுக்ா் உகழரனில் 
இருந்து பிரிந்துள்ள ்டானட்ஸ்க 
ேற்றும் லுஹன்ஸ்க பிராந்தியங் -்
ளுககு ரஷய துருப்பு்ள் நுழைய 
புட்டின் ்டந்்த திங்்ட்கிைழே உத-
்தரவிட்டிருந்்தார. இ்தழன முட்டாள்-
்தனோனது என்று அ்ேரிக்ா குறிப்-
பிட்டுள்ளது.  

்டந்்த 24 ேணி மநரததில் மேற்கு 
ரஷயாவில் பல்மவறு புதிய துருப்பி-
னர ேற்றும் ்தளபாடங்்ள் குவிக்ப்-
பட்டிருப்பது ேற்றும் ்பலாரஸில் 
உகழரன் எல்ழலககு அருகில் விோ-
னத்தளததில் 100ககும் அதி்ோன 

வா்னங்்ள் நிறுத்தப்பட்டிருப்-
பழ்த ்சயேதி படங்்ழள ஆ்தாரம் 
்ாட்டி அ்ேரிக் விண்்வளி 
்்தாழில்நுட்ப நிறுவனோன ேகசார 
குறிப்பிட்டுள்ளது.  

ரஷய இராணுவம் சாரபில் எந்்த 
பதிலும் அளிக்ப்படா்தம்தாடு 
கிைககு உகழரனுககு ரஷய துருப்-
பு்ள் அனுப்பப்பட்டது இன்னும் 
உறுதி ்சயயப்படவில்ழல.  

இந்நிழலயில் ரஷய அரழச மநர-
டியா் இலககுழவத்த நடவடிக-
ழ்ளில் மு்தல் ்ட்ட திட்டதழ்த 
அறிவித்த மஜா ழபடன், 'எளிழே-
யா்க கூறுவ்்தன்்றால், உகழரனின் 
்பரும் பகுதிழய வசப்பமுததும் 
அறிவிப்ழபமய ரஷயா ்வளியிட்-
டுள்ளது' என்று ்்தரிவித்தார.  

இதில் ரஷய ்வளிநாட்டு ்ட-
னுககு எதிரா்வும் அ்ேரிக்ா 
்தழட விதிததுள்ளது. இ்தன்மூலம் 
மேற்்தம்தய நிதி நிறுவனங்்ளில் 
இருந்து ்தனது நிதி உ்தவிக்ா் 
இனியும் நிதி திரட்டுவ்தற்கு ரஷயா-
வுககு முடியா்த நிழல ஏற்பட்டுள்-
ளது.

ரஷயாவின் உயர ேட்டததில் உள்-
ளவர்ழளயும் அ்ேரிக்ா ்தண்-
டிததுள்ளது. 'கி்ரம்லின் ்்ாள்-
ழ்்ளில் மோசடி இலாபங்்ழள 
அவர்ள் பகிரந்து்்ாள்வம்தாடு 
அ்தன் வலி்ழளயும் அவர்ள் 
பகிரந்து்்ாள்ள மவண்டும்' என்று 
ழபடன் ்்தரிவித்தார.  

கிளரச்சியாளர ்ட்டுப்பாட்-
டில் உள்ள ்டானட்ஸ்க ேற்றும் 
லுஹன்ஸ்க பிராந்தியங்்ளுடன் 
்்ாடுக்ல் வாங்்ல் ழவப்ப்தற்கு 
அ்ேரிக் நிறுவனங்்ளுககு அந்்த 
நாடு ஏற்்னமவ ்தழட விதித்தமபா-

தும் சில நிறுவனங்்மள அ்தழன 
்சயற்படுததியுள்ளழே குறிப்பிடத-
்தக்து. 

ரஷய வங்கி்ள் ேற்றும் ்தனி நபர-
்ள் மீது பிரிட்டன் ேற்றும் ஐமராப்-
பிய ஒன்றியமும் ்டந்்த ்சவவாயக-
கிைழே ்தழட்ழள விதித்தன. 

இதில் உகழரனின் பிரிந்்த பிராந்-
தியங்்ழள சு்தந்திர நாடா் அங்-
கீ்ரிப்ப்தற்கு வாக்ளித்த ரஷய 
பாராளுேன்்ற மேலழவயின் 351 
உறுப்பினர்ழள இலககு ழவதது 
பரந்்த அளவில் ரஷய எதிரப்பு நடவ-
டிகழ்்ழள மேற்்்ாள்ள ஐமராப்-
பிய ஒன்றியததில் 27 உறுப்பு நாடு -்
ளும் இைங்கியுள்ளன. 

ரஷயாவின் ஐந்து வங்கி்ள் 
ேற்றும் அ்தன் பிரிட்டனில் இருக-
கும் ்சாதது்ள் முடக்ப்படுவ-
்தா் பிரிட்டன் பிர்தேர ்பாரிஸ் 
மஜான்சன் அறிவிததுள்ளார. மூன்று 

ரஷய ்சல்வந்்தர்ள் மீது பிரிட்டன் 
பயைத ்தழட விதிக்வுள்ளது. 
்னடா, ஜப்பான் ேற்றும் அவுஸ்தி-
மரலியா நாடு்ளும் இவவா்றான 
நடவடிகழ்்ள் பற்றி உறுதி ்சய-
துள்ளன. 

ேறுபு்றம் நாரடு ஸ்ட்ரீம்–2 எனும் 
முககிய எரிவாயு குைாயககு வைங்-
கிய ஒப்பு்தழல ்ஜரேனி நிறுததி 
ழவததுள்ளது. ரஷயாவின் ் சயின்ட் 
பீட்டரஸ்பரக அரும் உள்ள ்ட-
மலாரப் பகுதியில் இருந்து ்ஜர-
ேனியின் லப்மின் வழர பால்டிக 
்டலுககு கீமை 1200 கிமலா மீற்்றர 
நீளததுககு இந்்த எரிவாயு குைாய 
அழேந்துள்ளது.

ரஷய அரசு ேற்றும் மேற்்ததிய 
எரிவாயு நிறுவனங்்ள் ஆகியவற்-
்றால் கூட்டா் அழேக்ப்பட்டுள்ள 
இந்்த எரிவாயுக குைாய ரஷயாவிலி-
ருந்து ஐமராப்பிய நாடு்ளுககு எரி-

வாயுழவ சுேந்து ்சல்ல அழேக்ப்-
பட்டது.

்டந்்த ஆண்டு ்சப்்டம்பர 
ோ்தம் இ்தற்்ான பணி்ள் முழுழே-
யழடந்்தாலும் இன்னும் எரிவாயு 
்்ாண்டு ் சல்லப்படுவது ஆரம்பிக-
்ப்படவில்ழல. இந்நிழலயிமலமய 
இ்தற்்ான ஒப்பு்தல் வைங்்ப்பட்-
டழ்த ்ஜரேனி ரதது ்சயதுள்ளது.

நாரடு ஸ்ட்ரீம் என்்ற மு்தல் 
எரிவாயு குைாய 2011ஆம் ஆண்டு 
மு்தல் இயக்ததில் இருந்து வருகின்-
்றழே குறிப்பிடத்தக்து.

எனினும் உகழரன் மீ்தான முழு 
அளவிலான ஆககிரமிப்பின்-
மபாது எடுப்ப்தா் அச்சுறுத்தப்-
பட்ட ்தழட்ள் அளவுககு ்தற்மபா-
ழ்தய ்தழட்ள் ்சல்லவில்ழல. 
நிழலழே மோசேழடந்்தால் 
மேலும் நடவடிகழ் எடுக்ப்படும் 
என்று அ்ேரிக் ேற்றும் ஐமராப்பிய 
அதி்ாரி்ள் குறிப்பிட்டுள்ளனர.  

அ்ேரிக்ாவும் ரஷயாவின் எல்-
ழலயில் அல்லது அ்தற்கு அருகில் 
இருககும் எஸ்ம்தானியா, லதவியா 
ேற்றும் லிதுமவனியா ஆகிய 
மநட்மடா உறுப்பு நாடு்ளுககு ்தேது 
துருப்பு்ழள ந்ரததி வருவ்தா் 
அதி்ாரி ஒருவர குறிப்பிட்டுள்ளார.  

இத்தாலியில் இருககும் சுோர 800 
துருப்பு்ள் ேற்றும் எப்–35 மபார 
விோனங்்ள் ேற்றும் 20 ்தாககு்தல் 
்ஹலி்்ாப்டர்ள் மவறு இடத-
திற்கு ோற்்றப்படவிருப்பம்தாடு 
இ்தன்மபாது மபாலந்திற்கு பழடயி-
னர அனுப்பப்படவுள்ளனர. 

உகழரன் பிரச்சிழன ்்தாடரபான 
இராஜ்தந்திர முயற்சி்ள் இதுவழர-
யில் ம்தால்விழய மசந்திததுள்ளன. 
பல ஆண்டு்ளா் நீடிககும் கிைககு 

உகழரன் பிரச்சிழனழய ்தடுககும் 
மநாககிலான உகழரன் உடன்படிக-
ழ்்ள் இனியும் நழடமுழ்றயில் 
இல்ழல என்று ஜனாதிபதி புட்டின் 
்்தரிவிததுள்ளார. 

இம்தமவழள ரஷய ்வளியு்றவு 
அழேச்சருடன் இன்று வியாைககி-
ைழே இட்ப்றவிருந்்த சந்திப்பு 
ரததுச் ்சயயப்படுவ்தா் அ்ேரிக் 
இராஜாங்்ச் ்சயலாளர அன்டனி 
பிளிங்்ன் ்்தரிவிததுள்ளார. 

'ஆககிரமிப்பு ஆரம்பிததிருப்-
பழ்த எம்ோல் பாரக் முடிகி்றது. 
இராஜ்தந்திரதழ்த ரஷயா ஒட்டு-
்ோத்தோ் நிரா்ரிததிருப்பது 
்்தளிவா்த ்்தரியும் நிழலயில், 
இந்்த மநரததில் சந்திப்ழப ஏற்படுத-
துவது அரத்தேற்்றது' என்று அவர 
குறிப்பிட்டுள்ளார.

எனினும் ்தேது அணுகுமுழ்றழய 
ோற்றினால் அ்ேரிக்ாவால் ரஷ-
யாவுடன் மபச முடியும் என்று அவர 
்்தரிவிததுள்ளார. 

இந்்த ்நருக்டி ்ாரைோ் ரஷ-
யாவுடனான இராஜ்தந்திர உ்றவு-
்ழள துண்டிப்ப்தற்கு அமலாசிதது 
வருவ்தா் உகழரன் ஜனாதிபதி 
்வாமலாடிமிர ்ச்லன்ஸ்கி கூறி-
யுள்ளார. 

்டந்்த ்சவவாயககிைழே 
ோழல நாட்டு ேக்ளுககு உழ்ற-
யாற்றிய ்ச்லன்ஸ்கி, மேலதி் 
இராணுவததினழர பயிற்சிககு 
அழைத்தார. எனினும் உகழரன் 
்்தாடரந்தும் இராஜ்தந்திர முயற்சி 
ஒன்ழ்ற ்்தாடரவ்தா் ்்தரிவிததுள்-
ளார.  

முழுழேயான இராணுவ குவிப்பு 
ஒன்றுககு ம்தழவ இருக்ாது என்று 
அவர கூறினார. 
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ஹ�ொஙஹகொஙகில் அனைவருக்கும் 
ஹகொவிட்–19 ச�ொதனை கட்்ொயம்

்ஹாங்்்ாங்கில் உள்ள 
7.5 மில்லியன் ேக்ளுககுக 
்ட்டாயோ் ்்ாவிட்–19  
பரிமசா்தழன மேற்்்ாள்-
ளப்பட மவண்டும் என 
்ஹாங்்்ாங் அரசாங்்ம் 
உத்தரவிட்டுள்ளது.

்்ாவிட்–19 ழவரஸ் ் ்தாற்-
றுககு எதிரா்ப் மபாராடும் 
மவழளயில் அவவாறு அறி-
விக்ப்பட்டுள்ளது.

ோரச் நடுப்பகுதி மு்தல் 
ேக்ள் மூன்று முழ்ற பீ.சி.ஆர பரி-
மசா்தழன மேற்்்ாள்ள மவண்டும் 
என ்ஹாங்்்ாங்கின் ்தழலழே 
நிரவாகி ம்ரி லாம் ் ்தரிவிததுள்ளார.

பாடசாழல்ளில் ம்ாழடக்ால 
விடுமுழ்ற விழரவில் ஆரம்பிக்ப்ப-
டும். அ்தழனத ்்தாடரந்து மநாயப்-
பரவல் சம்பவங்்ழள முற்றிலும் 

நீககும் உததிழயக ழ்யாளத 
திட்டமிடப்படுகி்றது. இருப்-
பினும், ஒமிகமரான் திரிபு 
அதிமவ்ோன பரவலால் அங்-
குள்ள ேருததுவேழன்ளிலும் 
பரிமசா்தழன நிழலயங்்ளி-
லும் ் நருக்டி ஏற்பட்டுள்ளது. 
பரிமசா்தழன்ள் எப்மபாது 
ஆரம்பிக்ப்படும் என்று ்்தரி-
விக்ப்படவில்ழல.

ஆனால் அன்்றாடம் ஒரு 
மில்லியன் பரிமசா்தழன்ள்-

வழர நடத்தப்படும் என ம்ரி லாம் 
கூறினார. ந்ரில் அழனவருககும் 
பரிமசா்தழன்ழள நடத்த 7 நாட்்ள் 
ஆகும் என்று அவர ்்தரிவித்தார.

அசே�ொனில் பொரிய கொ்ழிப்பு 
அச்சுறுததல் பற்றி எச்�ரிக்னக

அமெரிக்கா ெற்றும் நட்பு நகாடு்ளின்
ரஷ்கா மீதகான தடை்ள் உககிரம்

சீைொவில் ஒனனலைன வினையொட்டு 
இைம் வயதிைரின்சய அதிகரிப்பு

ஒன்ழலன் விழளயாட்டுககு 
எதிரான சட்டங்்ள் ்டந்்த ஆண்டில் 
அறிமு்ப்படுத்தப்பட்டமபாதும் 
சீனாவில் வயது குழ்றந்்தவர்ள் 
இழடமய ஒன்ழலன் விழளயாட்டு 
அதி்ரிததுள்ளது. 

ஒரு வருடததிற்கு முன்னர இருந்து 
்டந்்த ோ்தம் ஒன்ழலன் விழளயாட்-
டுத துழ்ற வருவாய 3.5 பில்லியன் 
்டாலர்ளா் 17.8 வீ்தம் அதி்ரிததி-
ருப்ப்தா் ்்தாழில்துழ்ற ஆயவாள-
ரான ்்ம்ோ மடட்டா ்வளியிட்ட 
்தரவில் கூ்றப்பட்டுள்ளது. 

்டன்சன்ஸ் மஹால்டிங்ஸ் நிறு-
வனததினால் உருவாக்ப்பட்ட 
முன்னணி ஒன்ழலன் விழளயாட்-
டான '்ஹானர ஒப் கிங்ஸ்' விழள-
யாட்டில் ்டந்்த ோ்தததில் 165 
மில்லியன் வீரர்ள் ்சயற்பட்டிருந்்த-

ம்தாடு, இது ஓர ஆண்டுககு முன்னர 
இருந்்த அம்த எண்ணிகழ் என்று 
அந்்தத ்தரவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்-
ளது.  

சீனாவின் நடுத்தர ேற்றும் ஆரம்ப 
பாடசாழல்ளின் குளிர்ால 
விடுமுழ்ற ஜனவரி 20 ்்தாடக்ம் 
்பப்ரவரி 20 வழர நீடிப்பம்தாடு 
இந்்தக ்ாலததில் ஒன்ழலன் ம்ம் 
விழளயாடுவது பிரபலோ் உள்ளது. 

இஸ்ரலி் படை சூடு: 
பலஸதீன சிறுவன் பலி
ஆககிரமிக்ப்பட்ட மேற்குக 

்ழரயில் இஸ்மரலிய பழடயினரால் 
பலஸ்தீன சிறுவன் ஒருவன் ்்ால் -
லப்பட்ட்தா் பலஸ்தீன சு்ா்தார 
அழேச்சு குறிப்பிட்டுள்ளது. 

்பதலஹாம் ந்ரில் அல் ்்தர 
பகுதியில் இஸ்மரலிய பழட் -
ளின் துப்பாககிச் சூட்டில் 14 வயது 
முஹேது ்ெஹ்தா ்்ால்லப்பட் -
டுள்ளார என்று அழேச்சின் அறிக -
ழ்யில் கூ்றப்பட்டுள்ளது. சரவம்தச 
விசாரழை ஒன்றுககு அது அழுத்தம் 
்்ாடுததுள்ளது.  

்ெஹ்தா மீது இஸ்மரலிய பழட -
யினர மநரடி துப்பாககிச் சூடு நடததி 
்ாயம் ஏற்படுததிய பின் அவழர 
்தடுதது ழவத்தம்தாடு அம்புலன்ஸ் 
வண்டி அவழர அனுகுவழ்த ்தடுத -
்தனர என்று உள்ளுர ்சயற்பாட்டா -

ளர ஒருவர வாபா ்சயதி நிறுவனத -
திற்கு ்்தரிவித்தார. 

பலஸ்தீனர ஒருவரின் உயிரி -
ைப்ழப இஸ்மரலிய இராணுவம் 
உறுதி ்சயதுள்ளது. அவர '்தம்ழே 
்டந்து ்சல்லும் ஓட்டுநர்ள் மீது 
அவர்ளின் உயிருககு ஆபதழ்த 
ஏற்படுததும் வழ்யில் ்பட்மரால் 
குண்டு்ள் வீசிய மூன்று சந்ம்த் நபர-
்ளில் ஒருவர என்று கூறியுள்ளது.   

உய்குரகளுக்கு எதிரொக 
குடிசயற்்ற கொலைனிததுவம்

சீன அரசு 2017 ்்தாடக்ம் சுோர 
1.8 மில்லியன் உயகுர்ழள ்தடுதது 
ழவததிருப்பழ்த சுட்டி்ாட்டியுள்ள 
ோனுடவியலாளர ஒருவர, இந்்த 
பாரிய ்தடுப்பு நடவடிகழ் சின்ஜி-
யாங் உயகுர சுயாட்சி பிராந்தியத-
தில் சீனர்ளின் குடிமயற்்றம் ேற்றும் 
வளங்்ழள சுரண்டும் அங்்ோ் 
உள்ளது என்று ்்தரிவிததுள்ளார. 

்னடாவின் சிேன் பிமரசர பல் -்
ழலக்ை்ததில் சரவம்தச ்ற்ழ் -்
ளின் உ்தவிப் மபராசிரியரான ோனு-
டவியலாளர டரன் ்பயலர எழுதிய 
்தனது புத்த்ததில்: சின்ஜியாங் ்தழல-
ந்ர உரும்கியில் உயகுர முஸ்லிம்்ள் 
மீ்தான சீனாவின் குடிமயற்்ற ்ாலனித-
துவம் பற்றி ஆயவு ்சயயப்பட்டி-
ருப்ப்தா் மரடிமயா பிரீ ஏசியாவில் 
நூரிோன் அப்துரஷித எழுதியுள்ளார. 

பயங்்ரவா்த மு்தலாளிததுவம் 
என்பது உயகுர்ழள பாது்ாப்பு அச்-
சுறுத்தல் என்று அழடயாளப்படுததி 
அவர்ழள ்ண்்ாணிப்பது ேற்றும் 
்ட்டுப்படுததுவ்தற்கு ்்ாள்ழள 
ேற்றும் ்ண்்ாணிப்பு ்்தாழில்நுட்-
பங்்ளில் அரச மு்தலீட்ழட உரு-
வாககி ஒடுககுமுழ்றழய நியாயப்ப-
டுததும் முழ்றயாகும் என்று ்பயலர 
குறிப்பிட்டுள்ளார. 

மநதரலகாந்தில் பிடை பிடிக்பபட்்ைகார மீட்பு
்ந்தரலாந்து ்தழலந்ர ஆம்ஸ்டர -

டாமில் உள்ள ஆப்பிள் ்ழட்யான்-
றில் பலழரப் பிழைகழ்தி்ளா் 
பிடித்த நபர பல ேணிமநர முற்று-
ழ்ககுப் பின்னர பிடிபட்ட்தா் 
்பாலிஸார ்்தரிவித்தனர.

பிழை பிடிக்ப்பட்டிருந்்த அழன-
வரும் பாது்ாப்பாய விடுவிக்ப்பட்-
ட்தா்வும் ்்தரிவிக்பட்டது. ்டந்்த 
்சவவாயககிைழே ோழல சுோர 
5.40 ேணிககு ்்ாள்ழளச் சம்பவம் 
குறிததுத ்த்வல் கிழடத்தழ்தய-
டுதது ்பாலிஸார சம்பவ இடததுக-

குச் ்சன்்றனர. அந்்த நபர பலழரப் 
பிழையில் பிடிததிருந்்தார. சம்ப-
வம் ஆரம்பித்ததில் இருந்து பலரால் 
்ழடயிலிருந்து ்தப்பிக் முடிந்்த்தா் 
்பாலிஸார ்்தரிவித்தனர.

்ழடசியா்ப் பிழையில் இருந்்த 
ஒருவரும் ்ாப்பாற்்றப்பட்டார.

துப்பாககி முழனயில் ஒருவழர 
அந்்த நபர பிழை பிடிததிருந்்த 
புழ்ப்படங்்ள் சமூ் ஊட்ங் -்
ளில் பதிமவற்்றம் ்சயயப்பட்டன. 
ஆப்பிள் ்ழடககுள் துப்பாககிச்சூட்-
டுச் சத்தம் பல முழ்ற ம்ட்ட்தா -்
வும் கூ்றப்படுகி்றது.

்்ாள்ழளயில் ஈடுபட முயன்-
்றமபாம்த அந்்த துப்பாககி்தாரி 
்ழடயில் இருந்்தவர்ழள பிழைக-
ழ்தி்ளா் பிடிததுள்ளார. 

சிரி்காவின் எல்டலப பகுதியில் இஸ்ரல் ஏவு்டை தகாககுதல்
சிரியாவின் எல்ழல ோ்ாைோன 

குழனதரா மீது இஸ்மரல் நடததிய-
பல ஏவு்ழைத ்தாககு்தல்்ளில் 
்பாருட்மச்தங்்ள் ஏற்பட்டுள்ளன. 

மநற்றுக ்ாழல இந்்தத ்தாககு்தல் 
இடம்்பற்்ற பகுதி பற்றி சிரிய இரா -
ணுவததின் அறிகழ்யில் ்்தளிவா-
்க குறிப்பிடப்படவில்ழல.  

சிரியாவின் இஸ்மரலால் ஆககி-
ரமிக்ப்பட்ட ம்ாலன் குன்று பகு-
தியில் இருந்து வீசப்பட்ட இந்்த 
ஏவு்ழை்ள் குழனதரா ந்ருககு 
அருகில் ்தாககிய்தா் ்பயர குறிப்-

பிடா்த சிரிய இராணுவ அதி்ாரி 
ஒருவர சிரிய அரச ்்தாழலக்ாட்-
சிககு ்்தரிவிததுள்ளார.  

நள்ளிரவுககு பின் அதி்ாழல 
மநரததில் இடம்்பற்்ற இந்்தத ்தாக-

கு்தலில் எந்்த உயிரச்மச்தமும் ஏற்ப-
டவில்ழல என்று அந்்தச் ்சயதியில் 
கூ்றப்பட்டுள்ளது.   

சிரியா மீது இஸ்மரல் இந்்த ோ்தத -
தில் நடததும் மூன்்றாவது வான் ்தாக-
கு்தலா் இது உள்ளது. 

எனினும் ஒரு ்தசாப்்த ்ால  சிரிய 
உள்நாட்டு யுத்தததில் அந்்த நாட்டின் 
மீது இஸ்மரல் நூற்றுக்ைக்ான 
்தாககு்தல்்ழள நடததியமபாதும், 
அது பற்றி இஸ்மரல் ்வளியுலகுககு 
அரி்தா்மவ அறிப்பு்ழள ்வளியி-
டுகின்்றழே குறிப்பிடத்தக்து.  

'உக்ம்ரனில் ெமைபயடுபபு ஆ்ரமெம'
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எமது நாட்டில் அண்மக் காலமாக 
இடம்பெற்ற சில நிகழ்வுக்ைத் 
்�ாடர்ந்து, முஸ்லிம சமூகத்்� 

கட்டுக்்காபபொன மு்்றயில் வழி நடாத்� 
்வணடிய ்�்வ பெலராலும உணரப -
பெட்டு, இது ்�ாடர்பொன கலந்து்ரயாடல்-
கள் பெல மட்டஙகளில் ந்ட்பெறறு வந்துள்-
ைன.

இந்� அடிபபெ்டயில் அகில இலங்க 
ஜமஇயயத்துல் உலமா இலங்க முஸ்-
லிமகளுக்கு மார்க்க ரீதியான வழிகாட்டல்-
க்ையும நி்லபபொடுக்ையும அவறறிற-
கான வ்ரய்்றக்ையும விரிவாக வழஙக 
்வணடும என தீர்மானித்து இபபெணியில் 
கடந்� இரணடு வருடஙகைாக ஈடுபெட்டு 
வந்துள்ைது.

அந்� வ்கயில் இவவா்றா்�ாரு ஆவ -
ணத்்� �யாரிபபெ�றகாக பிரத்தி்யகக் 
குழு ஒன்று நியமிக்கபபெட்டு பெல முயறசி -
கள் ்மற்காள்ைபபெட்டன. குறித்� குழு, 
அகில இலங்க ஜமஇயயத்துல் உலமா -
வின் நி்்ற்வறறுக் குழு, பெத்வாக் குழு, 
து்்ற சார்ந்�வர்கள் மறறும சட்டத்�ரணி-
கள் என பெலருடனும பெல அமர்வுகளில் 
கலந்து்ரயாடி ‘மன்்ஹஜ்’ இலங்க முஸ் -
லிமகளுக்கான வழிகாட்டல்களும, நி்லப -
பொடுகளும எனும ஆவணத்்� �யாரித்�து.

இலங்க வாழ் முஸ்லிமகள் வரலாறு 
்நடுகிலும �மக்கு மத்தியில் ஒறறு்மயு-
டனும ஏ்னய சமூகஙகளுடன் சகவாழ் -
்வப ்பெணியும மார்க்க விவகாரஙகளில் 
ஆலிமகளின் வழிகாட்டல்களுக்கு அ்ம -
யவும ்சயலாறறி வந்துள்ைனர். அ�ன் 
்�ாடரில் சமூக ஒறறு்ம்யப ்பெணக்கூ -
டிய, மார்க்க விவகாரஙக்ை ஆலிமகளின் 
வழிகாட்டல்களுக்்கறபெ நி�ானமாகவும 
நடுநி்லயாகவும அணுகக்கூடிய, மாறறுக் 
கருத்துகளுக்கு மதிபபெளிக்கக்கூடிய, மாறறு 
ம�த்�வர்களுடன் சகவாழ்்வப ்பெணக்கூ -
டிய, ்�சபபெறறுடன் ்�சத்திறகு பெஙகளிப-
புச் ்சயயக்கூடிய ஒரு முன்மாதிரிமிக்க, 
கட்டுக்்காபபொன சமூகத்்� உருவாக்கு -
வ்� இ�ன் ்நாக்கமாகும.

இவவழிகாட்டல் முஸ்லிமகளின் நமபிக் -
்கக் ்காட்பொடுகள் ்�ாடர்பொன விடயங -
க்ையும இறுதி நபித்துவம, நபி ஸல்லல் -
லா்ஹு அ்லஹி வஸல்லம அவர்கைது 
குடுமபெத்�ார்கள் மறறும ்�ாழர்கள் பெறறிய 
நி்லபபொடுக்ையும இ்்ற்நசர்கள், மத் -
்ஹபகள், �ஸவவுப (உைப பெரிசுத்�ம) பி்ற 
ம�த்�வர்களுடனான உ்றவு, வழி�வறிய 
சிந்�்னகள் மறறும இஸ்லாமிய ்பொ� -
்னக்ை முன்்வக்கும ்பொது க்டப -
பிடிக்க ்வணடிய ஒழுஙகுகள் ்பொன்்ற 
விடயஙகள் ்�ாடர்பொக விரிவான வழி -
காட்டல்க்ையும உள்ைடக்கியுள்ைது. 
குறித்� ஆவணம கடந்� 30.01.2022 ஆம 
திகதி ்காழுமபு சாஹிரா கல்லூரியின் கபூர் 
மணடபெத்தில் ்வளியிடபபெட்டது.

நம நாட்டில் சுமார் ஆயிரம 
வருடஙகளுக்கு ்மலாக 
வாழ்ந்து வரும முஸ்லிமகள் 
“அஹ்லுஸ் ஸுன்னா வல் 
ஜமாஅத்” ்காட்பொட்டி்னச் 
சார்ந்�வர்கைாக �மது சன் -
மார்க்கக் கட்மக்ையும 
கிரி்யக்ையும நி்்ற்வறறி 
வந்துள்ைதுடன் நாட்டின் 
இ்்ற்ம, ஒரு்மபபொடு, 
அ்மதி ஆகியவறறுக்கு பெங -
களிபபுச் ்சயதும  வந்துள் -
ைனர்.

அஹ்லுஸ்  ஸுன்னா வல் 
ஜமாஅத் ்காட்பொட்டி்ன 
பொதுகாபபெ்�ாடு ஆன்மிகம, 
ஒழுக்கம, கல்வி, பெணபொடு, 
நாகரிகம, சமூகக் கட்டுக்்காபபு ஆகியவற-
்்றப ்பெணிப பொதுகாக்கவும அவற்்ற 
்மமபெடுத்�வும மஸ்ஜித்கள், �க்கியாக்கள், 
ஸாவியாக்கள், பெள்ளிக்கூடஙகள், அரபுக் 
கல்லூரிகள்  என பெல்்வறு சமூக அ்மப-
புக்கள் வரலாறு ்நடுகிலும பொடுபெட்டு வந் -
துள்ைன.

மார்க்க அறிஞர்களுக்கு மத்தியில் காணப -
பெடும கருத்து ்வறுபொடுள்ை விடயஙக்ை 
நாம ்கயாளும சந்�ர்பபெத்தில், அ�ற்கன 
எமது முன்்னார்கைால் வ்ரயறுக்கப -
பெட்ட ஒழுஙகுக்ை மதித்து ்சயறபெட 
்வணடும. அ�ன்்பொ்�, நமது முன்்னார் -
களின் வழிகாட்டல்க்ையும வழிமு்்ற-
க்ையும பெணிக்ையும நாம பொதுகாத்து 
்சயறபெட்ட�ாக அ்மயும.

எமது சமய, சமூக, பெணபொடு ரீதியான 
விடயஙக்ை ்பெணி, பொதுகாத்து, ்மமபெ-
டுத்துவ�றகாக ஒருவருக்்காருவர் விட்டுக் 
்காடுபபுடனும, புரிந்துணர்வுடனும 
நடந்து ்காள்வ்�ாடு, அஹ்லுஸ் ஸுன்னா 
வல்ஜமாஅத் ்காட்பொட்டின் வ்ரய்்றக்-
குள் நின்று, ்�ளிவான அடிபபெ்டக்ை 
வகுத்து, அ்னவரும ஒன்றித்து பெயணிப-
பெ்� இந்� மன்்ஹஜின் ்நாக்கமாகும.

அவவடிபபெ்டயில் பின்வரும நி்லப -
பொடுக்ை இலங்க முஸ்லிமகள் ஒவ-
்வாருவரும இஸ்லாமிய அ்மபபுகளும 
�மது சமய, சமூக ்பொது விடயஙகளில் 
மதித்து ்சயறபெடுமாறு அகில இலங்க 
ஜமஇயயத்துல் உலமா அன்பொக ்வண-
டிக்்காள்கி்றது.

அகீதா (நம்பிக்மகைக் ககைாடொடு):

அகீ�ா (நமபிக்்கக் ்காட்பொடு) விவ-
காரத்தில் அஹ்லுஸ் ஸுன்னா வல் ஜமா-
அத்்� �ழுவிச் ்சயறபெடல், அல்லாஹ் 
அவன் ஒருவ்ன,  அல்லாஹ் (யாவற்்ற-

விட்டும) ்�்வயற்றவன்,  அவன் (எவ்ர-
யும) ்பெ்றவுமில்்ல, (எவராலும) அவன் 
்பெ்றபபெடவுமில்்ல. ்மலும, அவனுக்கு 
நிகராக எவருமில்்ல.

 அல்ாஹ்வுக்குரிய தாத்           
ைற்றும் ஸிொத்கைள் (ெண்புகைள்)

ை்க்குைாரகைள்

மலக்குமார்கள் என்்பொர் அல்லா்ஹுத்-
�ஆலாவினால் ஒளியின் மூலம பெ்டக் -
கபபெட்ட ஒரு சி்ரஷட பெ்டபபினராவர். 
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் கட்ட்ைகளுக்கு 
ஒரு்பொதும மாறு ்சயயா�வர்கள் என்பெது-
டன் அவற்்ற அபபெடி்ய ஏறறு நடபபெவர்-
கள் என நமபு�ல்.

 கவதஙகைள்
மனி� சமு�ாயம இவவுலகில் ்நரான 

வழியில் நடபபெ�றகாகவும மறு்மயில் 
்வறறி ்பெறுவ�றகாகவும அல்லாஹ் 
�னது தூ�ர்களின் மூலம அவர்களுக்கு 
வழஙகிய கட்ட்ைகளும வழிகாட்டல்க-
ளு்ம ்வ�ஙகைாகும என்பெ்�யும, அல் -
குர்ஆன் என்பெது எமது உயிரிலும ்மலான 
நபி மு்ஹமமத் ஸல்லல்லா்ஹு அ்லஹி 
வஸல்லம அவர்களுக்கு அருைபபெட்ட 
இறுதி ்வ�ம என்பெ்�யும உறுதியாக நம-
பு�ல்.

 

நபிைாரகைள் ைற்றும் றஸுலைாரகைள்
அல்லாஹ்வினால் இவவுலகிறகு அனுப-

பெபபெட்ட நபிமார்கள், ்றஸு ல்மார்கள் என 
அல்குர்ஆன் மறறும ்ஹதீஸில் அறியபபெ-
டும அ்னவ்ரயும அவர்கள் அல்லாஹ்-
வின் தூ�ர்கள் என்றும, பொவஙகளிலிருந்து 
பொதுகாக்கபபெட்ட ‘மஃஸும’கள் என்றும 
உறுதியாக நமபு�ல்.

 இறுதி நபித்துவம்;
மு்ஹமமத் ஸல்லல்லா்ஹுஅ்லஹி 

வஸல்லம அவர்கள் அல்லாஹ்வினால் 
அனுபபெபபெட்ட இறுதி நபியும ரஸுலும 
ஆவார்கள். இது இஸ்லாத்தின் அடிபபெ-
்டக் ்காள்்ககளில் ஒன்்றாகும. இ�றகு 
மாற்றமான ்காள்்ககளுக்கும இஸ்லாத் -
துக்கும எவவி� ்�ாடர்பும கி்டயாது 
என்பெ்� ஏறறுக்்காள்ைல்.

மு்ஹமமத் நபி ஸல்லல்லா்ஹு அ்லஹி 
வஸல்லம அவர்களின் பின்னர் �ன்்ன 

ஒரு நபி்யன வாதிட்ட அல்லது வாதிடு-
கின்்ற ஒருவ்ர ஒரு முஸ்லிம �மது ம�த் 
�்லவர் அல்லது சன்மார்க்க சீர்திருத்�-
வாதி என அஙகீகரிபபெது ்மறகூறிய இஸ்-
லாமிய அடிபபெ்டக் ் காள்்கக்கு முரணா-
ன�ாகும.

நபி மு்ஹமமத் ஸல்லல்லா்ஹுஅ்லஹி 
வஸல்லம அவர்க்ை ்நசிபபெதும அவர்க -
்ைப புகழ்வதும அவர்கள் மீது ஸலவாத் 
்சால்வதும அவர்கைது சுன்னத்துக்ைப 
பின்பெறறுவதும.

அன்பு நபி மு்ஹமமத் ஸல்லல்லா்ஹு-
அ்லஹி வஸல்லம அவர்க்ை �னது 
உயி்ர விடவும �ாய, �ந்்�யர்க்ை 
விடவும, �னது பிள்்ைக்ை விடவும, 
இவவுலகில் அ்னவ்ர விடவும ்நசிப -
பெது ஒரு முஃமினின் பெரிபூரண ஈமானுக்கு 
அ்டயாைமாகும. அன்னவர்க்ை உல-
கத்�ார் அ்னவருக்கும மிகப ்பெரும 
அருட்்கா்டயாக  அல்லாஹ் அனுபபி 
்வத்�ான். அவவருட்்கா்டக்கு நன்றி 
்சலுத்துவதும அ�்னப பிரஸ்�ாபிபபெ-
தும மார்க்கத்தில் ஆர்வமூட்டபபெட்ட விட-
யஙகைாகும.

நபி மு்ஹமமத் ஸல்லல்லா்ஹுஅ்லஹி 
வஸல்லம அவர்கள் பெ்டபபினஙகளில் 
மிகவும உயர்வானவர். அல்லாஹ்வுக்கு 
மிகவும ்நருக்கமானவர். எல்லா வி�மான 
பொவஙகளில் இருந்தும பொதுகாக்கபபெட் -
டவர். அவர்களின் உறுதி ்சயயபபெட்ட 
்சால், ்சயல், அஙகீகாரம அ்னத்தும 
மார்க்கமாகும. அவர்க்ை கணணியபபெ-
டுத்துவதும அவர்களுடன் ்நசம ்காள்வ -
தும ஈமானின் ஓர் அமசமாகும. அவர்கள் 
மீது ஸலவாத்துச் ்சால்வது ்�ாழு்கயில் 
கட்டாயமான�ாகும என்பெதுடன், ஏ்னய 
சந்�ர்பபெஙகளிலும  மிகவும வி்ேடமான 
அமலாகும.

நபி ஸல்லல்லா்ஹுஅ்லஹி வஸல்லம 

அவர்களின் மகி்ம, கீர்த்தி, வாழ்க்்க 
வரலாறு, குணாதிசயம மறறும சுன்னா என் -
பெவற்்ற மார்க்க வ்ரய்்றக்ைப ்பெணி 
முஸ்லிமகளுக்கும முஸ்லிமல்லா்�ாருக் -
கும எடுத்துச் ்சால்வது, அது பெறறி பிரஸ் -
�ாபெம ்சயவது, அவர்கைது ்நசத்்� 
உள்ைஙகளில் ்வரூன்்றச் ்சயவது முஸ்-
லிமகளின் மீது கட்மயாகும. இ�றகு 
நபி ஸல்லல்லா்ஹு அ்லஹி வஸல்லம 
அவர்கள் பி்றந்� ரபீஉனில் அவவல் மா�ம; 
்பொன்னான சந்�ர்பபெமாகும. அமமா�த் -
தில் இத்�்கய ்சயறபொடுகளில் ஈடுபெடு-
வது மிகவும ஏற்றமான�ாகும.

நபி மு்ஹமமத் ஸல்லல்லா்ஹுஅ்லஹி 
வஸல்லம அவர்கைது சங்கயான அடக்-
கஸ்�லத்்� ஸியாரத் ்சய�ல்

நபி மு்ஹமமத் ஸல்லல்லா்ஹுஅ்லஹி 
வஸல்லம அவர்கைது முபொரக்கான உடல் 
அடக்கம ்சயயபபெட்டிருக்கும மஸ்ஜி-
துன் நபெவிக்குச் ்சன்று அவர்கைது சங்க -
யான அடக்கஸ்�லத்்� ஸியாரத் ்சயவது 
முக்கிய ஸுன்னத்�ாகும.

 இறுதி நாள்
அல்குர்ஆனிலும ்ஹதீஸிலும கூ்றபபெட்-

டுள்ை இறுதி நா்ையும அ�னுடன் ்�ாடர்-
பு்டய அ்னத்து விடயஙக்ையும நமபு-
�ல்.

 கைழா கைத்ர
 நன்்ம, தீ்ம அல்லாஹ்வின் விதிபபெ-

டி்ய ந்ட்பெறும என்று நமபு�ல்.
  நபி மு்ஹமமத் ஸல்லல்லா்ஹு  அ்லஹி 

வஸல்லம அவர்கைது அஹ்லுல் ்பெத், 
குடுமபெத்�ார்கள் மறறும ்�ாழர்கள் 
(ஸ்ஹாபிகள்)

அவர்களின் ஸ்ஹாபிகளில் அல்-குலபொ -
உர் ராஷிதூன்கைான ்ஹழ்ரத் அபூபெக்ர், 
்ஹழ்ரத் உமர், ்ஹழ்ரத் உஸ்மான், ்ஹழ்ரத் 
அலீ ்றழியல்லா்ஹு அன்்ஹும ஆகி்யார் 
மிக சி்ரஷடமானவர்கைாவர்.

நபி மு்ஹமமத் ஸல்லல்லா்ஹு அ்லஹி 
வஸல்லம அவர்களின் குடுமபெத்�ார்கள், 
(அஹ்லுல் ்பெத்), ‘உமம்ஹாத்துல் முஃமி-
னீன்கைான நபி மு்ஹமமத் ஸல்லல்லா்ஹு 
அ்லஹி வஸல்லம அவர்களின் ம்ன-
விமார்கள் அ்னவரும சி்றபபுக்குரியவர்-
கள். அவர்கள் அ்னவ்ரயும ்நசிபபெது 
ஈமானின் முக்கிய பெணபுகளில் உள்ை�ா-
கும.

ஸ்ஹாபிகள் அ்னவரும ்நர்்மயா -
னவர்கள். அவர்கள் இஸ்லாத்தின் எழுச்-

சிக்காக அர்பபெணிபபுடன் ்சயறபெட்டு 
பெல்்வறு தியாகஙகள் ்சய�வர்கள். அவர் -
க்ை ்நசிபபெது ஈமானின் அ்டயாைங-
களில் உள்ை�ாகும. அத்�்கய நபித்-
்�ாழர்க்ை விமர்சிபபெதும தூறறுவதும 
மார்க்கத்தில் �டுக்கபபெட்ட�ாகும.  நபித்-
்�ாழர்கைான சங்கமிகு ஸ்ஹாபிக்ை 
தூறறுவது அஹ்லுஸ் ஸுன்னா வல்ஜமாஅத் 
்காட்பொட்டுக்கு மாற்றமானதும முறறுமு-
ழு�ான வழி்கடுமாகும.

  சஙமகைமிகு அவ்லியாக்கைள் 
(இமறகநசரகைள்)

  அவலியா என்பெது ்நசன் எனும 
்பொருள்்காணட “வலீ” எனும அரபுச் 
்சால்லின் பென்்மயாகும. அல்லா்ஹுத் -
�ஆலாவின் கட்ட்ைக்ை மதித்து 
வாழ்வில் எடுத்து நடபபெதுடன் நபி ஸல் -
லல்லா்ஹுஅ்லஹி வஸல்லம அவர்க-
ளின் வழிமு்்றக்ைப (சுன்னத்க்ைப) 
பின்பெறறி �ஙகைது அகத்்�யும பு்றத்்�-
யும பெரிசுத்�பபெடுத்தி அல்லா்ஹுத்�ஆலா -
வின் ்நருக்கத்திலும ்நசத்திலும உயர் 
நி்ல்ய அ்டந்�வர்க்ை சங்கமிகு 
அவலியாக்கள் (இ்்ற்நசர்கள்) ஆவார்-
கள். இத்�்கய இ்்ற்நசர்களுக்கு உலக 
வழ்மக்கு மாற்றமான ‘கராமத்’ எனப-
பெடும அதிசயிக்கத்�க்க நிகழ்வுகள் சில-
்வ்ைகளில் அல்லாஹ்வின் நாட்டப -
பெடி இடம்பெ்றலாம என்பெது அஹ்லுஸ் 
ஸுன்னா வல்ஜமாஅத்தின் நி்லபபொ -
டாகும.

 சுன்ாவும் பித்ஆவும்
  நபி மு்ஹமமத் ஸல்லல்லா்ஹு அ்லஹி 

வஸல்லம அவர்களின் உறுதி ்சயயப-
பெட்ட ்சால், ்சயல், அஙகீகாரம என்பென 
ஸுன்னத் ஆகும. ஸுன்னத்்�ப பின்பெற-

றுவது நன்்மயான காரியமாகும. நபி 
ஸல்லல்லா்ஹுஅ்லஹி வஸல்லம அவர் -
களின் காலத்தில் இல்லா�, மார்க்கத்தில் 
புதி�ாக உருவாக்கபபெட்ட விடயம பித்அத் 
எனபபெடும. அது ேரீஅத்திறகு முரணில்லா-
திருபபின் வர்வறகத்�க்க பித்அத் ஆகும. 
நபியவர்கைது ஸுன்னாவுக்கு அல்லது 
ஸ்ஹாபிகளின் கூறறுக்களுக்கு அல்லது 
இஜ்மாஉக்கு முரணபெடக்கூடிய�ாக அ்ம -
யுமாயின் அது வழி்கட்டுக்குரிய பித்அத்�ா-
கும. இது்வ பித்அத் ்�ாடர்பொன சங்க-
யான இமாமகளின்; நி்லபபொடாகும.

 

அல-ஃபிக்ஹ்
  மார்க்க சட்ட விவகாரஙகளில் முடி்வ -

டுபபெ�றகு அல்குர்ஆன், அல்்ஹதீஸ், அல்-
இஜ்மாஉ, அல்கியாஸ் ஆகிய மூலா�ாரஙக-
ளிலிருந்து ்பெ்றபபெடும ஆ�ாரஙக்ையும 
அவறறுக்கு எமது முன்்னார்கைான ஸ்ஹா -
பிகள், �ாபிஃகள், இமாமகள் வழஙகியுள்ை 
விைக்கஙக்ையும  அடிபபெ்டயாகக் 
்காள்ைல்.

 ைத்்ஹபகைள்

  அல்குர்ஆன், அல்்ஹதீஸ், அல்இஜ்மாஉ, 
அல்கியாஸ் ஆகிய மூலா�ாரஙகளிலிருந்து 
‘முஜ்�ஹித் முத்லக்’ என்்ற �குதியுள்ைவர்க-
ைால் அடிபபெ்டக்ை ( உஸுல்க்ையும 
கவாஇத்க்ையும) ்வத்து காலா காலம 
்�ான்றிய மார்க்க அறிஞர்களினால் ் �ாகுக்-
கபபெட்டு பொதுகாக்கபபெட்ட்� மத்்ஹபக-
ைாகும. மார்க்க கி்ை விவகாரஙகளில் பின் -
பெற்றபபெடத் �குந்�, உலக முஸ்லிமகைால் 
ஏகமன�ாக ஏறறுக்்காள்ைபபெட்ட ்ஹனபி, 
மாலிகி, ோபிஈ, ்ஹன்பெலி ஆகிய நான்கு 
மத்்ஹபகளும பொதுகாக்கபபெட்டு வந்துள்-
ைன. அவற்்றப பின்பெறறு்வார் ்நர்வ-
ழியில் இருக்கின்்றனர். குறித்� நான்கு மத்-
்ஹபக்ைப பின்பெற்றக் கூடாது. அவவாறு 
பின்பெறறுவது வழி்கடு என்்ற கூறறு முற -
றிலும பி்ழயான�ாகும. மத்்ஹபக்ைப 
பு்றக்கணித்து அல்குர்ஆன், அல்்ஹதீஸுக்கு 
�ன்னிச்்சயாக விைக்கமளிபபெது வழி்கட்-
டின் பொல் இட்டுச் ்சல்லும.

ஷாபிஈ ைத்்ஹப

 அன்்றாட வணக்க ்சயறபொட்டு விவகா-
ரஙகளில் ஆரமபெ காலம ்�ாட்டு ஒன்றுக்கு 
்மறபெட்ட கருத்துக்கள் இயல்பொக காணப -

பெடுகின்்றன. இலங்கயில் 
அன்று மு�ல் இன்று வ்ர 
்பெருமபொன்்ம முஸ்லிமகள் 
ோபிஈ மத்்ஹ்பெப பின்பெற-
றியவர்கைாக்வ இருந்து வந்-
துள்ைனர். அவவா்்ற அகில 
இலங்க ஜமஇயயத்துல் 
உலமாவின் மார்க்கத் தீர்ப-
புக்களும (ஃபெத்வாக்களும) 
வழிகாட்டல்களும ோபிஈ 
மத்்ஹ்பெ அடிபபெ்டயாகக் 
்காணட்வயாக்வ அ்ம-
யப்பெறறு வருகின்்றன.

மிக இக்கட்டான அல்லது 
சஙகடமான சூழ்நி்லகளில் 
மாத்திரம ்ஹனபி, மாலிகி, 
்ஹன்பெலி ஆகிய உலக முஸ்-

லிமகைால் ஏறறுக்்காள்ைபபெட்ட ஏ்னய 
மத்்ஹபகளின் கருத்துக்க்ை உள்வாஙகும 
்பொழுது அவறறுக்கான மு்்றக்ைப 
்பெணி்ய ஜமஇயயா ்சயலாறறி வருகின்-
்றது.

 

அலகுரஆன ைற்றும் ்ஹதீஸு க்கு      
தனனிசமசயாகை விளக்கைம்  பகைாடுத்தல

   அல்குர்ஆன் மறறும ்ஹதீ்ஸ விைஙக, 
அவறறுக்கு வியாக்கியானம ்சயய 
மு்ன்வார் அவறறுக்கான அடிபபெ்ட-
க்ை (உஸூல்கள்)  கட்டாயம பின்பெறறி-
யாக ்வணடும என்பெ்�ாடு குறித்� வசனம 
மறறும ்ஹதீஸ் ்�ாடர்பில் முபெஸ்ஸிரீன்கள் 
மறறும மு்ஹத்திஸீன்கள் கூறும கருத்துக்க-
்ையும விைக்கஙக்ையும அவசியம கவனத்-
திற ்காள்ைல் ்வணடும. அ�றகு மாற்றமாக 
�மது �னிபபெட்ட கருத்துக்க்ை மாத்திரம 
அடிபபெ்டயாகக் ் காணடு அவற்்ற விைஙக 
முயறசிபபெது, அவறறுக்கு வியாக்கியானம 
்சயவது வழி்கடாகும. அவற்்ற ஒரு்பொ-
தும ஏறறுக்்காள்ை முடியாது.

 

அல-இஹ்ஸான (தஸவ்வுப, தஸ்கியயா)
உளப ெரிசுத்தம் ைற்றும் இமற பநருக்கைம்

  .மு்ஹத்திஸீன்களிடம “்ஹதீஸு  
ஜிபரீல்” எனப பிரபெல்யமான ்ஹதீஸில் 
வந்துள்ை “அல்இஹ்ஸான்” என்பெது 
உைப பெரிசுத்�த்்�க் குறிக்கி்றது.  அ�றகு 
‘�ஸ்கியதுன் நபஸ்’, ‘பிக்்ஹுல் பொதின்’, 
‘�ஸவவுப’ ்பொன்்ற பெல்்வறு ்பெயர்கள் 
உபெ்யாகிக்கபபெடுகின்்றன என்பெதுடன், 
அஹ்லுஸ் ஸுன்னா வல் ஜமாஅத்்�ச் 
்சர்ந்� ்ேகுமார்களு்டய வழிகாட்ட-
லின் கீழ் அஹ்லுஸ் ஸுன்னா வல்ஜமாஅத்-
தின் அடிபபெ்டகளுக்கு உட்பெட்டு ்நறிபி-
்றழாது இயஙகும ஆன்மிக �ரீக்காக்களும 

அவறறின் ஆன்மிகப பெயிறசிகளும ்ஹதீஸு  
ஜிபரீலில் வந்துள்ை “அல்இஹ்ஸான்” 
எனும உைப பெரிசுத்�த்்� உருவாக்கிக் -
்காள்ை உ�வுகின்்றன என்பெ்� மன�ார 
ஏறறுக் ்காள்ளு�ல். ்மலும, அஹ்லுஸ் 
ஸுன்னா வல்ஜமாஅத்து்டய ்காட்பொட் -
டுக்கு முரணாக்வா, ேரீஆவுக்கு முரணா-
க்வா ்சயறபெடும எந்� ஒரு �ஸவவுப சிந் -
�்னக்ையும நாம அஙகீகரிபபெதில்்ல.

ஸியா்ரத்துல குபூர
(அடக்கைஸ்த்ஙகைமளத் தரிசித்தல)

அடக்கஸ்�லஙக்ைத் �ரிசிபபெது ஸுன் -
னத்�ாகும. அது மரணத்்�யும மறு்ம 
வாழ்்வயும நி்னவூட்டுகி்றது. ஸியாரங-
கள் எமது நல்லடியார்கள் அடக்கம ்சய -
யபபெட்டுள்ை இடஙகைாகும. இவற்்றப 
பொதுகாபபெது எமது ்பொறுபபொகும. அவ-
வ்கயில் மார்க்க வழிகாட்டல்களுக்கு 
அ்மய ஸியாரஙகளுக்கு ்சன்று வருவது 
ஏ்னய அடக்கஸ்�லஙகளுக்குச் ்சன்று 
வருவது ்பொன்்ற்�ாரு ஸுன்னத்�ாகும.

 பிற ைதஙகைள் ைற்றும்
அவரகைளால வணஙகைபெடுெமவ

பி்ற ம�ஙக்ையும பி்ற ம�த்�வர்கைால் 
வணஙகபபெடுபெவற்்றயும அவர்களின் 
வணக்கஸ்�லஙக்ையும அவர்கைது ம�ம 
சார்ந்� ்காள்்க, ்காட்பொடுக்ையும நம-
பிக்்கக்ையும புரா�ன இடஙக்ையும 
அவமரியா்� ்சயவது அல்லது தூறறுவது 
அல்லது ்ச�பபெடுத்துவது அல்லது இ்வ 
்பொன்்ற ்வறு ்சயல்களில் ஈடுபெடுவது 
முறறிலும �டுக்கபபெட்ட�ாகும. இஸ்லாம 
இவற்்ற வன்்மயாகக் கணடிக்கி்றது.

பிற ைதத்தவரகைளுட்ா் உறவு

முழு மனி� குலமும ஆ�ம அ்லஹிஸ்-
ஸலாம அவர்களின் வழித்்�ான்்றலாகும 
என்பெது எமது நமபிக்்கயாகும. என்வ, 
மனி�ர்கள் அ்னவரும இனம, ம�ம, 
்மாழி, முஸ்லிமகள்- முஸ்லிமல்லா�வர் -
கள் என்்ற வித்தியாசஙக்ைக் கடந்து ஒ்ர 
குடுமபெத்்�ச் ்சர்ந்�வர்கள். ஒருவர் மற -
்றவரின் உயிர், ்பொருள், மானம, உரி்ம 
ஆகியவற்்ற மு்்றயாக பொதுகாத்து, அவ -
ரவருக்கு நாட்டில் ்காடுக்கபபெட்டுள்ை ம� 
உரி்மக்ை மதித்து, ஒருவருக்்காருவர் 
புரிந்துணர்்வாடும ஒத்து்ழப்பொடும 
வாழ ்வணடும என்பெ்� இஸ்லாத்தின் 
வழிகாட்டலாகும.

இஸ்லாம எந்� ஆட்சிக்குக் கீழும வாழ் -
வ�றகு �்ட்சயயவில்்ல. முஸ்லிம-
கள் எந்� ஆட்சிக்குக் கீழும வாழ்வ�றகு 
முடியும. முஸ்லிமகள் இஸ்லாமிய ஆட்சிக்-
குக் கீழ் மட்டு்ம வாழ ்வணடும என்பெது 
முறறிலும �வ்றான ்காள்்கயாகும. 
எந்� ஆட்சிக்குக் கீழ் வாழ்ந்�ாலும அல்-
லாஹ்வினால் ஏவபபெட்டுள்ை ஏவல்க்ை 
(பெர்ளுக்ை) நி்்ற்வறறு�ல் ்வணடும. 
அவனால் �டுக்கபபெட்டுள்ை (்ஹராமான)
வற்்ற விலகி நடத்�ல் ்வணடும.

வழிதவறிய சிநதம்கைள்

அகிலத்�ாருக்கு ரஹ்மத்�ாக அனுபபெப-
பெட்ட எஙகைது உயிரிலும ் மலான இறுதித் 
தூ�ர் மு்ஹமமத் ஸல்லல்லா்ஹு அ்லஹி 
வஸல்லம அவர்களின் கணணியத்திறகு 
பெஙகம வி்ைவிக்கும வ்கயில் நடத்�ல்.

  முஸ்லிம உமமத்தினால் ஏறறுக்்காள்-
ைபபெட்ட ்ஹதீஸ்க்ை மறுத்�ல்.

�ஸ்ஹாபொக்கள் விடயத்தில் அவமரியா-
்�யாக நடந்து்காள்ைல்.

�இமாமகள் மறறும மார்க்க அறிஞர்க்ை 
அவமதித்�ல் மறறும அவர்களின் வழி-
காட்டல்க்ைப பு்றக்கணித்�ல்.

�மத்்ஹபக்ைப பு்றக்கணிபபெ்�ாடு 
அவற்்றப பின்பெறறுவ்� வழி்கடா-
கக் கருது�ல்.

�மார்க்கத்தின் உட்பிரிவு விவகாரஙகளில் 
�மது கருத்துக்கு முரணபெடு்வா்ர ஏறக 
மறுத்து அவர்க்ை வழி்கடர்கள் எனக் 
கருதி அவர்களின் உரி்மக்ை மறுத்�ல்.

�நாட்டின் இ்்ற்ம, ஒரு்மபபொடு, 
அ்மதி ஆகியவறறுக்கு பெஙகம வி்ை-
விக்கும வ்கயில் நடந்து்காள்ைல், 
அ�றகுப பி்ற்ரத் தூணடு�ல்.

��பி்ற ம�ஙக்ை நிந்தித்�ல், முஸ்லிமகள் 
இஸ்லாமிய ஆட்சிக்குக் கீழ் மட்டு்ம 
வாழ ்வணடும அல்லது ஓர் இஸ்லாமிய 
ஆட்சி்ய நி்லநாட்டுவ்� இஸ்லாத்-
தின் அடிபபெ்ட என்்ற ்காள்்க்யக் 
்காணடிருத்�ல்.

�‘அல்வலாஃ வல்பெராஃ’ என்பெ்� �வ்றாக 
விைஙகி, முஸ்லிமகள் முஸ்லிமகளுடன் 
மாத்திர் ம நல்லு்றவு ்காள்ை ்வணடும 
என்பெதுடன் முஸ்லிமல்லா�வர்களுடன் நல்-
லு்றவு க்ாள்ைக்கூடாது என்்ற �வ்றான சிந்�-
்ன்யக் ் காணடிருத்�ல்.

்மறகூ்றபபெட்ட்வகள் வழி�வறிய சிந்�-
்னகைாகும. அவற்்ற வஹ்்ஹாபிஸம என்்ற 
்பெயரி்லா அல்லது ் வ்்றந்�ப ் பெயர்களி்லா 
அ்ழக்கபபெட்டாலும அ்வய்னத்்� -
யும ஜமஇயயா முறறு முழு�ாக நிராகரிக் -
கின்்றது.                   (11ஆம பெக்கம பொர்க்க)

மார்க்க விவ்காரங்களில் 
இலங்்க முஸ்லிம்களு்க்கான

நி்லப்ாடு்களும வழி்காட்டல்்களும

'மன்ஹஜ்' அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின

�ைாற்றுக் கைருத்துகைளுக்கு ைதிபெளிக்கைக்கூடிய, 
ைாற்று ைதத்தவரகைளுடன சகைவாழமவப கெணக்கூடிய, 
கதசபெற்றுடன கதசத்திற்கு ெஙகைளிபபுச பசயயக்கூடிய 
ஒரு முனைாதிரிமிக்கை, கைடடுக்ககைாபொ் சமூகைத்மத 
உருவாக்குவகத இதன கநாக்கைைாகும். 
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 இஸ்ாமிய பொதமைகமை 
முனமவக்கும் பொது கமைபிடிக்க 

பவண்டிய ஒழுங்குகள்
  அஹ்லுஸ் ஸுன்னா வல் ஜமனாஅத்தின 

க�னாட்னாடடின வரையரைக்கு உட்டடி -
ருத்்தல்.

அனபு, சக�னா்தைத்துவம், மனி்தகேயம் 
க்னானைவறரை வளரக்�க்கூடிய வி்தத்தில் 
அரமந்திருத்்தல்.

  இந்ேனாடடின ஜ்ேனாய� விழுமியங�ரள 
மதித்து சசயற்டக்கூடிய்தனா� இருத்்தல்.

  பிைரின ச�ௌைவம், மனா்ம் ்னாது�னாக்�ப் -
்டும் வி்தத்தில் அரம்தல்.

  முஸ்லிம்�ள் மறறும் ஏர்ய சமூ�ங�-
ளுக்கு இரடயில் விகைனா்தங�ரளயும் 
குகைனா்தங�ரளயும் உணடனாக்கும் வி்தத்-
தில் அரமயனாதிருத்்தல்.

  �ருத்துத் திணித்்தக�னா வறபுறுத்்தக�னா 
இனறி மிருதுவனா் முரையிலும் ேளி் -
மனா் முரையிலும் அழகிய உ்க்தசங�-
ளின மூ�மும் மனாரக்�த்ர்த முரையனா�-
வும் ேடுநிர�யனா�வும் க்னாதித்்தல்.

  மனாரக்� விவ�னாைங�ளில் கமறகூைப்்டட 
ஜம்இயயனாவின நிர�ப்்னாடு�ரள ஏறறு 
சசயற்டல்.

கமறகூைப்்டட அடிப்்ரட�ளில் சமூ -
�த்திலுள்ள இஸ் -
�னாமிய க்னா்தர் 
முரை�ள் அரமய 
கவணடுசம் ஜம் -
இயயனா வலியுறுத்து -
கினைது.

க ம ற கூ றி ய 
வி ட ய ங � ர ள 
இ�ஙர� வனாழ் 
மு ஸ் லி ம் � ள் 
அ ர ் வ ரு ம் 
ஏறறு �ரடப்பி -
டிக்குமனாறு அகி� 
இ�ஙர� ஜம்இய -
யத்துல் உ�மனா 
க � ட டு க் ச � னா ள் -
கினைது. கமலும், 
அர்த்து முஸ் -
லிம்�ளும் ்தமக்கு மத்தியிலும் ஏர்ய சமூ-
�ங�ளுடனும் ேல்லிணக்�த்துடன வனாழ்ந்து 
அனபு, இைக்�ம், ேடுநிர� மறறும் சகிப்புத் -
்தனரமரயக் �ரடப்பிடித்து ஒரு முனமனாதி -

ரியனா் சமூ�த்ர்த உருவனாக்� ஒத்துரழக்கு-
மனாறு க�டடுக் ச�னாள்கினைது.

அத்துடன இஸ்�னாமிய விழுமியங�ள் 
மறறும் க்னா்தர்�ளின அடிப்்ரடயில் 
வனாழுகினை, மனாரக்�த்தின கமம்்னாடடிறகும் 
சமூ�த்தி்தும் க்தசத்தி்தும் வளரச்சிக் -
கும் ்ங�ளிப்புச் சசயகினை, ஒரு �டடுக்-
க�னாப்்னா் முனமனாதிரி முஸ்லிம் சமூ�த்ர்த 
உருவனாக்� ஆலிம்�ள், சமூ�ப் பிைதிநிதி�ள், 
முக்கியஸ்்தர�ள், மஸ்ஜித் நிரவனாகி�ள், ஊர 
்தர�ரம�ள், �ல்விமனான�ள், துரைசனாரந்்த -
வர�ள், சிவில் அரமப்புக்�ள் எ் அர்-
வரும் ஒனறிரணந்து க்தரவயனா் ேடவ -
டிக்ர��ரள கமறச�னாள்ளுமனாறும் அகி� 
இ�ஙர� ஜம்இயயத்துல் உ�மனா கவணடிக் 
ச�னாள்கினைது.

அஷ்-ரைக் எம்.ஐ.எம். ரிஸ்வி (முுஃப்தி) 
்தர�வர, அஷ்-ரைக் ஏ.சீ. அ�னார முஹம்மத் 
(பிைதித் ்தர�வர ), அஷ்-ரைக் எம். அர�ம் 
நூைனாமித் (ச்னாதுச் சசய�னாளர), அஷ்-ரைக் 
ஏ.எல்.எம். �லீல் ( ச்னாருளனாளர) , அஷ்-
ரைக் எச். உமரதீன( உ் ்தர�வர ), அஷ்-
ரைக் ஏ.எல்.எம். ரிழனா (உ் ்தர�வர ), 
அஷ்-ரைக் எம்.கஜ. அப்துல் ஹனாலிக் (உ் 
்தர�வர ), அஷ்-ரைக் ஐ.எல்.எம். ஹனாஷிம் 
சூரி ( உ் ்தர�வர), அஷ்-ரைக் எஸ்.எச்.  

ஆ்தம்்னாவனா( உ் ்தர�வர), அஷ்-ரைக் எம்.
எஸ்.எம். ்தனாஸிம் (உ்தவிச் சசய�னாளர), அஷ்-
ரைக் எம்.எம். முரஷித் (உ்தவிச் சசய�னா-
ளர ), ��னாநிதி அஷ்-ரைக் அஹ்மத் அஸ்வர 

(உ்தவிப் ச்னாருளனாளர),  அஷ்-ரைக் 
எம்.எல்.எம் இல்யனாஸ்  (நிரைகவற-
றுக் குழு உறுப்பி்ர, சசய�னாளர - 
்த்வனாக் குழு ). 

  நிரைகவறறுக் குழு உறுப்பி்ர -
�ளனா்;  அஷ்-ரைக் எம்.எப்.
எம். ்னாழில், அஷ்-ரைக் க�.எம். 
முக்ஸித் அஹ்மத், அஷ்-ரைக் 
எம்.எம் ஹஸன ்ரீத், அஷ்-ரைக் 
எஸ்.எல். ேவ்ர,  அஷ்-ரைக் எஸ்.
ஏ.எம். ஜுஃ்ர, அஷ்-ரைக் அப் -
துல்�னாஹ் மஹ்மூத் ஆலிம், அஷ்-
ரைக் எம்.இஸட.எம். நுஃமனான, 
அஷ்-ரைக் எம்.எப்.எம். ்ரூத் , 
அஷ்-ரைக் எம்.ஐ.எம் சுஐப்,  அஷ்-
ரைக் எம்.எஸ்.எம் ேனாழிம்,அஷ்-
ரைக் ஏ.எச். இஹ்ஸனானுத்தீன,  

  நிரைகவறறுக் குழு மறறும் 
்த்வனாக் குழு உறுப்பி்ர�ளனா்; 
அஷ்-ரைக் முப்தி எம்.எச்.எம். 
யூசுப், அஷ்-ரைக் ஏ.ஸி.எம். 
்னாழில், அஷ்-ரைக் எம்.க�. 
அப்துர ைஹ்மனான, அஷ்-ரைக் 
ஏ.ஆர. அப்துர ைஹ்மனான, அஷ்-
ரைக் எம்.எச்.எம். புரஹனான, 
அஷ்-ரைக் க�.எம். ஸகீ அஹ்மத், 

��னாநிதி அஷ்-ரைக் எம்.எல்.எம். 
மு்னாைக், அஷ்-ரைக் எம்.ஏ.ஏ.எம். 
பிஷ்ர, அஷ்ரைக் எம்.டி.எம் ஸல்மனான 
(உ்தவிச் சசய�னாளர, ்த்வனாக் குழு) அஷ்-

ரைக் ஏ.எம். ஆஸனாத் ( உ்தவிச் சசய�னா-
ளர, ்த்வனாக் குழு)

   ் த்வனாக் குழு உறுப்பி்ர�ளனா்;  அஷ்-
ரைக் எம்.எச்.எம். யஹ்யனா, அஷ்-
ரைக் முப்தி க�.எச்.எம்.ஏ. ம்னாஸ், 
அஷ்-ரைக் முப்தி எம்.எப்.எம் ரியனாழ், 
அஷ்-ரைக் முப்தி ஏ.எம். ேஜ்முத்தீன,-
அஷ்-ரைக் ஏ.ஜி. ஹனாமித் ஸ்த�னா,  அஷ்-
ரைக் எம்.இஸட.எம் அமீனுத்தீன , 
அஷ்-ரைக் எஸ்.எச்.எம். இஸ்மனாஈல்,  
��னாநிதி அஷ்-ரைக் எம்.இஸட.எம் 
முபீர, அஷ்-ரைக் முப்தி ஏ.ஆர அமனா -
னுல்�னாஹ், அஷ்-ரைக் எம்.ஏ.எம். 
ழ்ர,  அஷ்-ரைக் முப்தி என.எம். 
இரஸனான, அஷ்-ரைக் ஏ.எம். ஹனாரூன, 
அஷ்-ரைக் முப்தி ஜனாவித் இக்்னால், 

அஷ்-ரைக் எம்.என.எம் இரைனாத், அஷ்-
ரைக் ேனாகூர ளரீப், அஷ்-ரைக் எம்.
என. அப்ைனாஸ், அஷ்-ரைக் எம்.எப்.
எம். ைம்ஸி,  அஷ்-ரைக் எம்.ஐ. ஹஜ்ஜி 
முஹம்மத், அஷ்-ரைக் எம்.ஐ. �லீல் 
ைஹீம், அஷ்-ரைக் முப்தி எம்.எம். 
ழியனாஉத்தீன, அஷ்-ரைக் முப்தி எம்.ஏ.
எம் அன்னாஸ், அஷ்-ரைக் எம். ஸவமி 
�ரீம், அஷ்-ரைக் ஏ.எச்.எம். அக்ைம் , 
அஷ்-ரைக் ஏ.கஜ.எம். மக்தூம், அஷ்-
ரைக் எம்.எம்.ஏ இம்தியனாஸ், அஷ்-
ரைக் எஸ்.எஸ்.எம். ரூமி, அஷ்-ரைக் 
எம்.எச்.எம். ஹு ர்த்னா மறறும் அஷ்-
ரைக் ஏ.ஆர. ைமீன ஆகிகயனார இந்்த 
ஆவணத்தில் ர�சயனாப்்மிடடுள்ள-
்ர.

    மார்க்க விவ்காரங்களில் இலங்்க முஸ்லிம்களு்க்கான... (10ஆம் ்க்�த் ச்தனாடர)

 இஸ்ாமிய விழுமியங்கள் ைற்றும் பொதமைகளின 
அடிபெமையில் வாழுகின்ற, ைாரக்கத்தின பைம்ொட்டிற்கும் 
சமூகத்திைதும் பதசத்திைதும் வைரச்சிக்கும் ெங்களிபபுச் 
பசய்கின்ற, ஒரு கட்டுக்பகாபொை முனைாதிரி முஸலிம் 
சமூகத்மத உருவாக்க   அமைவரும் ஒனறிமைந்து 
பதமவயாை நைவடிக்மக எடுக்க பவண்டும்.

ஜீனியஸ்பார்க் தனியபார் கல்வி நிறுவனத்தின் கல்வி சுற்றுலபா

்பாணந்துறை ஹேனமுல்றல ஜீனியஸ்பார்க் தனியபார் கல்வி நிறுவனத்தின் மபாணவர்கள் ஹேற்று முன்தினம் ககபாழும்புக்கு 
ஹமற்ககபாண்ட கல்விச் சுற்றுலபாவில் ஹகபாள் மண்டலம், நூதனசபாறல, சுதந்திர சதுக்கம் மற்றும் ்த்திரிறகயின் தபாய் வீ்டபான 
ஹலக் ேவுஸ நிறுவனம் ஆகியவற்றை ்பார்றவயிட்ட ஹ்பாது பிடிக்கப்ட்ட ்்டஙகள்...       (்்டஙகள் : சுதத் மலவீர)
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தலவாக்கலல ஆசிரியர் உயிரிழப்பு;
குற்றவாளி்களுககு எதிரா்க சட்டந்டவடிகல்க  

ஹற்றன் விசேட, தலவாக்கலல 
குறூப், ஹற்றன் சுழறசி நிருபர்கள்

தலவாக்கலல பகுதியில் முல்ற-
யற்ற விதத்தில் 200 வருடம் பழலை 
வாய்நத ஆலைரத்லத வவட்டி ஒரு -
வரின் உயிரிழப்புககு ்காரணைான 
நபர்களுககு எதிரா்க உரிய நடவ -
டிகல்க எடுக்கப்படும் என சதாட்ட 
உட்ட்கட்டலைப்பு ேமுதாய அபிவி-
ருத்தி இராஜாங்க அலைசேர ஜீவன் 
வதாணடைான் வதரிவித்தார.  

தலவாக்கலல லி்நதுலல ந்கர 
ேலப ைணடபத்தில் அவேர கூட்ட -
வைான்று (23)சநறறு ஜீவன் வதாண -
டைான் தலலலையில் இடம்வபற-
்றது. இதன்சபாசத அவர இவவாறு 
வதரிவித்துள்்ார.   

இது வதாடரபா்க ஜீவன் வதாணட-
ைான் வதரிவிகல்கயில்,   

இது சபான்்ற ேம்பவங்கள் 
இனியும் நலடவப்றா வண-
ணமும், இசேம்பவம் குறித்து 
உடனடியா்க விரிவான அறிக-
ல்கவயான்றிலன தனககு 
ேைரப்பிககுைாறும் ஆசிரிய -
ரின் ைரணத்திறகு ்காரணைா -
னவர்கள் ேட்டத்தின் முன் 
தகு்நத தணடலனயிலன 
வபறறுகவ்காடுக்க துரித 
்கதியில் நடவடிகல்க்கல் 
எடுககுைாறும் பணித்துள் -
்ார. உயிரிழ்நத ஆசிரியர 
சவலுோமி ைச்கஸவரன் 
இப்பகுதியில் ஒரு பிரசித்தி 
வபற்ற ஆசிரியர. ஆசிரிய-
ரின் அ்கால ைரணம் எம்லை 
து ய ர த் து க கு ள் ் ா க கி ய து 
ைட்டுைல்லாைல் மி்கவும் 

அதிரசசிககுள்்ாககி -
யது. அவரின் குடும்-
பத்தாருககு நஷட ஈடு 
வழங்க நடவடிகல்க 
எடுத்துள்ச்ன். இது -
சபான்்ற அபாய்கரைான 
ேம்பவங்கள் ைலலய்கத் -
தில் இனி ஒரு சபாதும் 
நி்கழாத வணணம் 
இதறகு உரிய நடவடிக-
ல்க்கல் சைறவ்காள் -
்ப் சபாவதா்கவும் 
உ று தி ய ளி த் து ள் ் ா ர . 
அவரின் இழப்பு முழு 
ேமூ்கத்திறகுைான இழப் -
பாகும். வீதியில் ஒரு 
பாது்காப்பும் இல்லா-
ைல் ைரம் ஒன்றிலன 

வவட்டியது பாரிய குற்றைாகும். 
இதனுடன் ேம்ப்நதபட்ட ே்நசத்க 
நபர்கல் 24 ைணித்தியாலயத்துக -
குள் ல்கது வேயய நுவவரலியா 
ைாவட்ட உதவி வபாலிஸ அத்தியட்-
ே்கருககு சவணடுச்காள் விடுத்துள்-
ச்ன். இது வதாடரபா்க உரிய நடவ-
டிகல்க எடுககுைாறு ேம்ப்நதப்பட்ட 
அதி்காரி்களுககும் சவணடுச்காள் 
விடுத்துள்ச்ன் என்்றார.  

அதலன வதாடர்நது தலவாக-
்கலல சலாகி சதாட்ட இல்லத்தில் 
லவக்கப்பட்டுள்் சவலுோமி 
ைச்கஸவரனின் பூதவுடலுககு இரா-
ஜாங்க அலைசேர ஜீவன் வதாண -
டைான் சநரில் வேன்று அஞேலி 
வேலுத்தினார. அசத சவல் 
இ்ற்நத ஆசிரியரின் குடும்பத்தா-

ருககு தனது இரங்கலல வதரிவித்த -
சதாடு சலாகி சதாட்ட ைக்களுககு 
ஆறுதலும் வதரிவித்தார. பின்னர 
விபத்து இடம்வபற்ற இடத்திறகு 
வேன்று அதலன பாரலவயிட்டார. 
200 வருடம் பழலை வாய்நத இ்நத 
ஆலைரத்லத வவட்டுவதறகு யார 
அனுைதி வழஙகியது? இவதல்லாம் 
எைது அலடயா்ங்கள் இதலன 
அழிப்பதறகு யார அனுைதி வழங-
கியது? சபான்்ற ச்கள்வி்கல் உயர 
அதி்காரி்களிடம் வதாடுத்து ஆதங -
்கப்பட்டார.  

இசேம்பவம் வதாடரபில் 
இரணடு வபண்கள் உட்பட ஐவலர 
லி்நதுலல வபாலிஸார (22) ல்கது 
வேயதனர.

தலவாக்கலல சலாகி ைல்லியப்பு 
பிரசதேத்லதச சேர்நத இரணடு 
வபண்கள், ஆலைரத்திலன 
வவட்டிய நானுஓயா பகுதிலயச 
சேர்நத இருவர ைறறும் ைரம் வவட்-
டுவதறகு ஒப்ப்நதம் வபற்ற நுவவர -
லியா பகுதிலயச சேர்நத ஒருவலர-
யும் வபாலிஸார ல்கது வேயதனர. 

ல்கது வேயயப்பட்ட ே்நசத்க 
நபர்கள் (22) நுவவரலியா ைாவட்ட 
நீதவான் நீதிைன்றில் ஆஜரபடுத்-
தப்பட்டசபாது ே்நசத்க நபர்கல் 
எதிரவரும் 28ம் தி்கதி திங்கட்கி -
ழலை வலர வி்க்கைறியலில் 
லவககுைாறு நுவவரலியா ைாவட்ட 
நீதவான் நீதிைன்்ற நீதிபதி உத்தர-
விட்டுள்்லை குறிப்பிடத்தக்கது.   

பசறை இலக்கம் 02 பாடசாறல ்கடடடம் மறுசீரறமப்பு

ஹனிபா சதாட்டத்திலுள்் பேல்ற 
இலக்கம் 2 பாடோலல ்கட்டடம் ைறு-
சீரலைக்கப்பட்டு  இ.வதா.்காவின் 
உப தலலவர வே்நதில் வதாணடைா-
னினால் தி்ற்நது லவக்கப்பட்டது. 

பாடோலல ்கட்டடம்  முற்றா்க சேத-
ைலட்நதிரு்நத நிலலயில் வே்நதில் 
வதாணடைானின் விசேட நிதி ஒதுக-
கீட்டின் கீழ் தறசபாது புனரலைக-
்கப்பட்டுள்்து. ்கட்டடத்லத புனர-

லைத்து தருைாறு பாடோலல அதிபர, 
ஆசிரியர்கள் ைறறும் வபறச்றார்கள் 
முன்லவத்த  ச்காரிகல்கககு அலைய, 
இவசவலலத் திட்டம் முன்வனடுக-
்கப்பட்டுள்்லை குறிப்பிடத்தக்கது.  

மஹவில த�ாடட ஸ்ரீ ராமர் ஆலயத்தில் திருடடு 
்கம்பல் நிருபர

்கம்பல் வபாலிஸ பிரிவுககுட் -
பட்ட ைஹவில சதாட்டத்தில்  ஸ்ரீ 
ராைர ஆலயத்தில்  சநறறு ைதியம் 
ராைர சிலல ்காணாைல் சபாயுள்்து. 

ைஹவில ஸ்ரீராைர ஆலயத்தில்  
சில நாட்்களுககு முன்னர தான் கும் -
பாபிசே்கம் நலடவபறறு புதிதா்க 
ராைர சிலல பிரதிஷலட வேயயப்-
பட்டது. 

இ்நத சிலலசய இவவாறு 
்காணாைல் சபாயுள்்து. 

சநறறு  ைதியம் ைஹவில சதாட்-
டத்திலுள்் பகதர ஒருவர  வி்ககு 
ஏறறுவதற்கா்க ச்காவிலுககு வேன்று 
பாரத்த சபாது திடீவரன  சிலல  
்காணாைல் சபாயிருப்பலத அவர 
்கணடுள்்ார. 

சிலல வ்காணடு வ்நது தறசபாது 
நாறபது நாட்்கச் ஆகின்்றது .

ச்காவிலின் கூலரலய ்கழறறி 

அதறகு உள்ச் இ்றஙகிசய சிலல 
திருடப்பட்டுள்்தா்க ைக்கள் வதரி-
விககின்்றனர. ே்நசத்க நபர்கல் 
இனங்கணடு வ்காள்்ாைல் இருப்ப-
தற்கா்க ச்காவில் முன்னால் மி்்காய 
தூல் வீசியவாறு ே்நசத்க நபர்கள் 

வேன்றுள்்னர. ச்காவில் நிரவா -
்கம் ்கம்பல் வபாலிஸ நிலலயத் -
தில் இதுவதாடரபில் முல்றப்பாடு 
வேயதலத வதாடர்நது ்கம்பல் 
வபாலிஸார சைலதி்க விோரலண-
்கல் சைறவ்காணடு வருகின்்றனர. 

பெந்தில் ப�ாண்டைான் ந்டவடிக்மகை-

குடும்பத்தினருக்கு நஷ்டஈடு   

ஆசிரிய உ�வியாளர்்களுககு விறரவில் நியமனம்   
பதுல் தின்கரன் விசேட நிருபர   

பதுல் ைாவட்டத்தில் இதுவ-
லரயில் ஆசிரியர சேலவககு உள்-
வாங்கப்படாத 271 ஆசிரியர உத-
வியா்ர்களுககும், அடுத்த ைாதம் 
இறுதிககுள் ஆசிரியர நியைனங்கள் 
வழங்கப்படும் என ஊவா ைா்காண 
்கல்வி அலைசசின் வேயலா்ர 
ே்நதியா அம்பன் வவல உறுதியளித்-
துள்்ார.  

பதுல் ைாவட்ட அபிவிருத்தி 
ஒருஙகிலணப்புக குழுக கூட்டம் 
பதுல் அரே வேயல்க ச்கட்சபார 
கூடத்தில் சநறறுமுன்தினம் இடம்-
வபற்றது. அககூட்டத்தின் சபாசத, 
ஊவா ைா்காண ்கல்வி அலைசசின் 
வேயலா்ர ே்நதியா அம்பன் வவல 
சைறபடி உறுதிவைாழிலய வழஙகி-
னார.  

இககூட்டத்தின் சபாது, பதுல் 
ைாவட்ட பாராளுைன்்ற உறுப்பினர 
அ.அரவி்நதகுைார, இதுவலரயில் 
ஆசிரிய சேலவககு உள்வாங்கப்ப-
டாத 271 ஆசிரியர   உதவியா்ர்கள் 
குறித்து, தைது முன்வைாழிலவ முன்-
லவத்தார. அதறகு பதிலளிககும் 
வல்கயில், ைா்காண ்கல்வியலைச-
சின் வேயலா்ர சைறபடி உறுதி 
வைாழிலய வழஙகினார. இதுவதா-
டரபில் அ. அரவி்நதகுைார எம்.பி 
வதாடர்நது வதரிவிகல்கயில், ்கட்நத 
2015ஆம் ஆணடு 3963 சபருககு 
ஆசிரியர உதவியா்ர நியைனங்கள் 
வழங்கப்பட்டன. ஆ்றாயிரம் ரூபா 
ைாத ேம்ப்ம் என்்றடிப்பலடயி-
சலசய, இ்நநியைனங்கள் வழங்கப்-
பட்டிரு்நதன. அத்துடன் இவ உதவி 
ஆசிரியர்கள் இரு வருடங்களுககுள் 
ஆசிரிய பயிறசி்கல் நில்றவு வேய-
திருக்க சவணடும் அல்லது பல்்க-
லலக்கழ்க பட்டங்கள் வபறறிருக்க  
சவணடும். இலவ்கள் இரணடில் 

ஏதாவது ஒன்றிலன நில்றவு வேயதி-
ருக்க சவணடுவைன்்ற நிப்நதலன-
யும் விதிக்கப்பட்டிரு்நதது. அ்நநிப்ந-
தலன பூரத்தி வேயயப்பட்டிருப்பின், 
அவர்கள் நிர்நதர ஆசிரிய சேலவககு 
உள்வாங்கப்படுவவரன்றும், ஏற்க-
னசவ வழங்கப்பட்ட நியைனப்  

பத்திரங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்-
்ன. இவவல்கயில், ஆசிரிய உதவி-
யா்ர்கள் மூன்று வல்க்களில் அரே 
நிப்நதலன்கல்ப் பூரத்தி வேயதுள்-
்னர. ஆசிரிய உதவியா்ர்கள் ஒரு 
சிலர பட்டதாரி்க்ாகியுள்்னர. ஒரு 
சிலர  ஆசிரிய பயிறசி்கல் நில்றவு 
வேயதுள்்னர. சைலும் ஒரு சிலர 
பட்டங்கல்யும் வபறறு ஆசிரியர 
பயிறசி்கல்யும் நில்றவு வேயதுள் -்
னர.  

பதுல் ைாவட்டத்தின் 925 
சபருககு, ஆசிரியர உதவியா்ர்க-
்ா்க 2015ஆம் ஆணடு   ்காலப்பகு-
தி்களில் நியைனங்கள் வழங்கப்பட்-
டன. இவர்களில், 654 சபர ஆசிரியர 
சேலவககு உள்வாங்கப்பட்டுள் -்
னர.   

மிகுதி 271 சபர, இதுவலர ஆசி-
ரியர சேலவககு உள்வாங்கப்பட-
வில்லல. ஆனாலும், அவர்கள் 
அலனவரும் சைறகூறிய மூன்று 

வல்க்களில் அரே நிப்நதலன்கல்ப் 
பூரத்தி வேயதுள்்னர. இவர்களுககு 
தறசபாலதய நிலலயில், ைாதம் பத்-
தாயிரம் ரூபா ேம்ப்சை வழங்கப்-
பட்டு வருகின்்றது. ஆ்கசவ இவர-
்கள் ஆசிரிய சேலவககு உள்வாங்க 
நடவடிகல்க்கள் எடுக்கப்படல் 
சவணடும்.  

சேலவககு உள்வாங்கப்பட்ட-
தும், அவர்கள் அரசின் நிப்நதலன்க-
ல்ப் பூரத்தி வேயயப்பட்ட தினம் 
வதாடஙகி, ஆசிரியர சேலவககு உள்-
வாங்கப்பட்ட தினம் வலரயிலான, 
நிலுலவச ேம்ப்மும் அவர்களுககு 
வழங்கப்படும். இ்நநிலுலவச ேம்-
ப்ம் இலட்ேக்கான ரூபா என்்ற 
வல்கயில் வபரு்நவதால்கயா்கசவ 
அலை்நதுள்்து. 

ஆசிரியர சேலவககு உள்வாங-
்கப்பட்ட வபரு்நவதால்கயாசனார, 
இ்நநிலுலவச ேம்ப்ங்கல் வபற-
றுமுள்்னர. நான் இசேலப அைர-
வில் கூறுவது யாவதனில், இதுவலர 
ஆசிரிய சேலவககு உள்வாங்கப்ப-
டாத 271 சபர, விடயத்தில், கூடிய 
அக்கல்ற வேலுத்தி, அவர்கல் 
ஆசிரிய சேலவககு உள்வாஙகும் படி 
ச்கட்டுகவ்காள்கின்ச்றன் என வதரி-
வித்தார.   

ைாத�மை பி்ரத�ெ பெயலகை பிரிவுக்குடெட்ட அஙகைந்�  த�ாட்டததில் நிரைாணிக்கைபெ-
்டவுளை விமையாடடு மை�ானததின் நிரைாணபெணிகைள அணமையில் ஆ்ரம்பிதது 
மவக்கைபெட்டன.  இந்நிகைழ்வில் பி்ர�ை அதிதியாகை கைலந்து பகைாண்ட ைாத�மை ைாவட்ட 
ொ்ராளுைன்்ற உறுபபினரும் ைாவட்ட அபிவிருததிக் குழுத �மலவருைான நாலக்கை 
பகைாட்ட பகைா்ட நிரைாணப ெணிகைமை ஆ்ரம்பிதது மவபெம� ெ்டததில் கைாணலாம்.

ெ்டம்: ைாத�மை சுழற்சி நிருெர

ஸ்ரீலங்கா சு�ந்திர 
்கடசிறய விமர்சித்து
அரசாங்கத்ற� 
பலவீனப்படுத்� முடியாது
்கம்பல் தின்கரன் நிருபர

ஸ்ரீ லங்கா சுத்நதிர ்கட்சிலய ைலி-
னப்படுத்தி விைரசிப்சபார, அரோங-
்கத்துககு இ்நதக ்கட்சி வழஙகும் 
முககியத்துவத்லத புரி்நது வ்காள்் 
சவணடுவைன, நுவவரலியா 
ைாவட்ட அலைப்பா்ரும் ைஸ-
வ்கலிய பிரசதே ேலபயின் உப தவி-
ோ்ருைான  வபரியோமி பீரதிபன் 
வதரிவித்தார. ்கம்பல் ந்கரில் ஊட-
்கவியலா்ர ே்நதிப்பில் பஙச்கறறு 
்கருத்து வதரிவித்த அவர, அரோங-
்கத்திறகு முதுவ்கலும்பா்க வேயற-
படுவது ஸ்ரீ லங்கா சுத்நதிர ்கட்சி 
என்பலத ஒருசபாதும் ை்ற்நதுவிடக-
கூடாது. ஸ்ரீலங்கா சுத்நதிர ்கட்சிலய 
இலககு லவத்து  சிலர,  எதிரான  
வேயறபாடு்கல் முன்வனடுககின்்ற-
னர. இது சவதலன தரும் விடயைா-
கும்.

இ்நத அரோங்கம் உருவாகுவதறகு 
முன்னர,  முன்னாள் ஜனாதிபதி லைத்-
திரிபால சிறிசேனவின் தலலலை-
யில் வேயறபட்ட சிலரும் இவவாறு 
விைரசிக்க முறபட்டுள்்னர. இவ-
வா்றானவர்களுககு ்கட்நத ்காலத்தில் 
ஒழுக்காறறு நடவடிகல்க எடுக்கப்-
பட்டிரு்நதால், இ்நநிலலலை ஏறபட்-
டிருக்காது.  இ்நத அரோங்கத்துடன்  
ஸ்ரீலங்கா சுத்நதிர ்கட்சி வேயதுள்் 
உடன்படிகல்க்கள் சிலவும் இன்னும் 
நில்றசவற்றப்படவில்லல. 

ஸ்ரீ லங்கா சுத்நதிர ்கட்சிலய பிர-
திநிதித்துவம் வேயயும் உறுப்பினர்க-
ளுககு   பிரசதே ேலபயில் கூட நிதி 
ஒதுக்கப்படுவதில்லல என்றும் அவர 
கூறினார.
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கல்முனை மாநகர சனை
கணககாளராக நியமைம்

(கல்முனை விசேட நிருபர்)   

கல்முனை மாநகர ேனபயின் 
புதிய கணககாளராக நியமிக -
கபபட்டுளள சக.எம்.றியாஸ், 
சேவ்ாய்ககிழனம (22) தைது 
கடனமகனள சபாறுபசபற்றுக 
சகாணடார்.   

மாநகர ஆனணயாளர் எம்.
சி.அன்ோர் முன்னினையில் இடம் -
சபற்்ற இந்நிகழ்வில், நிர்்ாக 
உத்திசயாகத்தர் ஏ.எம்.ஆரிப உள -
ளிட்சடார் பஙசகற்றிருந்தைர்.   

கடந்த சிை ்ருடஙகளாக 
கல்முனை மாநகர ேனபயின் கணக -

காளராக கடனமயாற்றி ் ந்த ஏ.எச்.
தஸ்தீக, இடமாற்்றம் சபற்றுச் சேன் -
்றனதயடுத்சத, மஹாஓய ்ையக 
கல்வி பணிமனையில் கணககாள -
ராக கடனமயாற்றி ்ந்த சக.எம்.
றியாஸ் நியமிககபபட்டிருககி்றார்.  
மருதமுனைனயச் சேர்ந்த இ்ர், 
கடந்த 2015ஆம் ஆணடு இடம் -
சபற்்ற இைஙனக கணககாளர் 
சேன் சபாட்டிப பரீட்னேயில் 
சித்தியனடந்து, 2016ஆம் ஆணடு 
சதாடககம் மஹாஓய ்ையக 
கல்வி பணிமனையின் கணககாள -
ராக கடனமயாற்றி ்ந்துளளனம 
குறிபபிடத்தககது.   

அரசாங்க அதிபர் தலைலையில்

ைட்டக்களப்பு ைாவட்ட சமுர்த்திப் பணிப்பாளர்  புவனேந்திரன்  

(மட்டககளபபு குறூப ,புதிய காத்தான்-
குடி திைகரன் நிருபர்கள)

மட்டககளபபு  மா்ட்ட வி்ோய 
குழுககூட்டம் அரோஙக அதிபரும் 
மா்ட்ட சேயைாளருமாை  சக. 
கருணாகரன்  தனைனமயில்  சேவ -
்ாய்ககிழனம (22)  மா்ட்ட 
சேயைக மாநாட்டு மணடபத்தில் 
இடம்சபற்்றது.

இககைந்துனரயாடலின்சபாது  
மா்ட்ட வி்ோயிகளின் நைன் 
கருதி, ்ஙகிகள ஊடாக குன்றந்த 
்ட்டியுடைாை கடன்  ்ேதிகனள 
அரே ்ஙகிகள ஊடாக சபற்றுக -
சகாடுபபது சதாடர்பாக விரி்ாக  
கைந்துனரயாடபபட்டதுடன், நீர்ப -
பாேைம் சதாடர்பாக வி்ோயிகள 
எதிர்சகாளளும்  பிரச்சினைகளுககு 
தீர்வினை சபற்றுக சகாடுபபதற் -
காை ்ழி்னககள, சதசிய உரச்  

சேயைகத்திைால் வி்ோயிகளுக-
கும், சேதனைபபேனள உற்பத்தியா-
ளர்களுககும்  ்ழஙகபபடவுளள 
ேலுனககள சதாடர்பாகவும் இதன் 
சபாது கைந்துனரயாடபபட்டது.

 கடந்த சபாகத்தில் பாதிககப -
பட்ட வி்ோயிகளுககாை வி்ோய 
கமநை காபபுறுதி  ேனபயின் ஊடக 
்ழஙகபபடவுளள நட்ட ஈட்டுக-
சகாடுபபைவு சதாடர்பாகவும், 2022  
இற்காை சிறுசபாக பயிர்ச்சேய்னகக-
காை காை அட்ட்னண தயாரிப-

பது சதாடர்பாகவும்,  வி்ோயிகள 
சதாடர்பாை ஏனைய பிரச்சினை -
கள சதாடர்பாகவும் இதன்சபாது 
விரி்ாக  ஆராயபபட்டு அ்ற்றிற்-
காை தீர்வுகளும் ேம்பந்தபபட்ட 
தினணககளஙகளோர்  அதிகாரிகளி-
ைால் ்ழஙகபபட்டுளளை. 

 மா்ட்ட அரோஙக அதிபர் கருத்-
துத் சதரிவிகனகயில், மட்டககளபபு  
மா்ட்டம் பசுனம புரட்சி காண -
ச்ணடும் அதுச் எமது  ஜைாதிப-
தியின் எதிர்பார்பபு.

மட்டககளபபு மா்ட்டத்தில் 
நஞேற்்ற, ஆசராககியமாை உணவு  
உற்பத்தினய சபருகக ச்ணடும் 
அதற்காக இயற்னகப பேனள உற் -
பத்தினய அதிகரிகக  அனை்ரும் 
ஒத்துனழபபதுடன், இயற்னக 
உரபபா்னைனய முழு்துமாக 
நனடமுன்றபபடுத்த  அனைத்து 
வி்ோயிகளும் ஒத்துனழபபு 
்ழஙக முன்்ர ச்ணடுசமை  
அ்ர் இதன்சபாது சகட்டுக -
சகாணடார்.

இயறல்க உரப் பாவலே
ததா்டர்பே  விழிப்புணர்வு

(மூதூர் திைகரன், 
கந்தளாய் திைகரன் நிருபர்கள)

திருசகாணமனை மா்ட்டத்-
தின் மூதூர் பிரசதேத்தில் இயற்னக  
உரத்னத பயன்படுத்தி வி்ோய 
நட்டிகனகனய சமற்சகாளளுதல் 
சதாடர்பாை  விழிபபுணர்வு சேய -
ைமர்வு,  சேவ்ாய்ககிழனம (22)   
இைஙனக இராணு்த்தின் கட்னட  
பறிச்ோன் 223 பனடப பிரிவிைரால் 
நடாத்தபபட்டது.

 மூதூர்  வி்ோய அபிவிருத்தி 
தினணககளத்தில் இடம்சபற்்ற இச் 
சேயைமர்வில், உரபபா்னைனய  
அதிகரித்தல், இயற்னக உரத்தினை 
சகாணடு எவ்ாறு வி்ோய சேய் -
னககனள  சமற்சகாள்து, கடந்த 
்ருடத்தில் இயற்னக உரத்தின் 
மூைம் நாட்டின் ்ருமாைம்  மற்றும் 
வினதகளின் சதரிவு சபான்்ற 
ஆழமாை ஆசைாேனைகளும் ,்ழி -
காட்டல்களும்  வி்ோயிகளுககு 
்ழஙகபபட்டை.

 இந்நிகழ்வில்,  கட்னடபபறிச்-
ோன் இராணு் கட்டனள அதிகாரி, 
சபாதுமககள சதாடர்பாடல் 
அதிகாரி, வி்ோய தினணககள அதி-
காரிகள, வி்ோய  காபபுறுதிககு 
சபாறுபபாை அதிகாரி,  மூதூர் 
்ர்த்தக ேஙக தனை்ர், வி்ோய 
ேம்சமளை தனை்ர்கள  மற்றும் 
வி்ோயிகள  எை பைரும்  கைந்து 
சகாணடைர்.

மட்டககளப்பு மாவட்ட
விவசாய குழு கூட்டம்

கிழககு ைல்கனைககழக உைவவந்தரின்
கடிை முயற்சி நமககு சிறந்த ைா்டம்

புதிய காத்தான்குடி திைகரன் நிருபர்

கிழககு  பல்கனைககழக உப ச்ந் -
தரின் கடிைமுயற்சி நமககு சி்றந்த 
ஒரு பாடமாகும் எை  மட்டககளபபு 
மா்ட்ட ேமுர்த்தி பணிபபாளர் 
எஸ்.பு்சைந்திரன்  சதரிவித்தார்.

கிழககு பல்கனைககழகத்தின் 
10்து உபச்ந்தர் ்ல்லிபுரம் கை-
கசிஙகத்னத  சகௌரவிககும் நிகழ்வு 
கிரான்குளத்தில்  திஙகட்கிழனம 
(21) நனடசபற்்றது.

கிரான்குளம்  பிரசதேத்னதச் 
சேர்ந்த கிழககு பல்கனைககழகத்-
தின் 10்து உபச்ந்தர்  ்ல்லிபுரம் 
கைகசிஙகத்திற்காை சகௌரவிபபு 
ன்ப்ம் கிரான்குளம்  பிரசதேத் -
தில் மட்டககளபபு மா்ட்ட ேமுர்த்-
திப பணிபபாளர் சி.பு்சைந்திரன் 
தனைனமயில் இடம் சபற்்றது.

இஙகு  சதாடர்ந்துனரயாற்றிய 
அ்ர், சபராசிரியரின் கடிைமுயற்சி 
எமககாை ஒரு பாடமாகும்.  இக 
சகௌரவிபபால் அனை்ரும் மகிழ்-
்னடகின்ச்றாம். உபச்ந்தரின் 
பணி  மா்ட்டத்திற்கும் நாட்டுககும் 
பயைளிகக ச்ணடும் அ்ர் சி்றப-
பாை  சேன்யாற்று்ார் என்பது 
திடமாகும்.

ோதாரண குடும்பத்தில்  பி்றந்த 
சபராசிரியர் கைகசிஙகம், கிரான் -
குளம் விநாயகர் மகா  வித்தியாை-
யத்தில் கல்வி கற்று   நகரப பாடோ -
னையில் ்ர்த்தகப பிரிவில் கற்று  
பல்கனைககழகம் சேன்று உதவி விரி-
வுனரயாளராக,  விரிவுனரயாளராக,  
பீடாதிபதியாக, திருசகாணமனை 
்ளாக முதல்்ராக பணியாற்றி 
தற்சபாது சபராசிரியராக  கிழககுப 
பல்கனைககழகத்தின் 10 ்து உப -

ச்ந்தராகியனம எமது கிராமம்  
சபருனமயனட்துடன், இவவி-
ழான் எைது தனைனமயில் கிராம 
அனமபபுககனள ஒன்றினணத்து  
நின்றச்ற்று்திலும் மகிழ்்னட-
கின்ச்றன்.  

எதிர்காைத்தில் இ்னரபசபால் 
கல்விமான்கள பைனர நாம் காண -
ச்ணடும் அதற்காை ஊகககபபடுத்-
தைாகவும் இந்நிகழ்வு அனமகின்்றது 
எை சதரிவித்தார்.

இந்த  நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக 
கைந்து சகாணட பின்தஙகிய கிராம 
பிரசதே  அபிவிருத்தி, வீட்டு விைங -
கிை ்ளர்பபு மற்றும் சிறுசபாருளா-
தார  பயிர்ச்சேய்னக சமம்பாட்டு 
இராஜாஙக அனமச்சின் சமைதிக 
சேயைாளர் தி.அமைநாதன்  அ்ர் -
களால் உபச்ந்தர் சபான்ைானட 
சபார்த்திக சகௌரவிககபபட்டார்.  

சாரணர் இயகக ்தனைவர் வை்டன் 
ைவுலின் 165வது ஜைை திை நிகழ்வு

மட்டககளபபு விசேட நிருபர்

ோரணர் இயககத்தின் ஸ்தாபகத் 
தனை்ர் சபடன் பவுலின் 165்து 
ஜைை திை நிகழ்வுகள  அன்ைாரின் 
சினை அனமககபபட்டுளள மட்டக-
களபபு மாநகர ேனபயின் நீடூற்றுப  
பூஙகா ்ளாகத்தில்  சேவ்ாய்ககி-
ழனம (22) நனடசபற்்றது.

முதலில் ோரணர் இயககத்தின் மட்-
டககளபபு மா்ட்ட ஆனணயாளர் 
பிரதீபன் தனைனமயில் நனடசபற்்ற 
இந் நிகழ்வில், சபடன் பவுலின்  
சினையின் கழுத்திற்கு ஆனணயா-

ளர் பட்டினய அணிவித்து மரியானத 
சேலுத்திைார். ேர்்மத  நிகழ்ன்த் 
சதாடர்ந்து முன்ைாள ோரணர் 
இயககத்தின் மா்ட்ட ஆனணயா-
ளர்  ஏ.இருதயநாதன், ேமூகத்தின் 
மறுமைர்ச்சிககாக சபடன் பவுலின் 
அர்பபணிபபு,  தியாகம் மற்றும் 
ேமூக சேன்கனள ச்ளிபபடுத்தி-
யசதாடு, மாண்ர்கள ேமூக  விழு-
மியஙகனளக கனடபபிடித்து நாட்-
டிற்கும் ேமூகத்திற்கும் நற்சபயனர  
சதாற்றுவிககும் சி்றந்த பிரனஜக-
ளாக மிளிர ச்ணடும் எை தைது 
உனரயில்  சதரிவித்தார்.

சமைாந்துலை அல்-அமீர் 
வித்தியாையத்துககு  
விஜயம

(மாளினகககாடு குறூப நிருபர்)

ேம்மாந்துன்ற   அல்-அமீர் வித்தி -
யாைய அதிபர் ஐ.எல்.எம்.ேலீமின் 
அனழபபில்  சபாதுஜைசபரமுை 
கட்சியின் கல்முனைத் சதாகுதி 
சேயற்பாட்டாளர் றிஸ்லி முஸ்தபா  
பாடோனைககு விஜயம் சேய்து 
பாடோனை குன்றபாடுகள சதாடர்-
பில்  சகட்டறிந்து சகாணடதுடன், 
அதிபர் காரியாையத்தில் ஏற்பாடு 
சேய்யபபட்டிருந்த  கைந்துனரயாட-
லிலும்  கைந்துசகாணடார். 

இதன்சபாது பாடோனை அதிப-
ரிைால் சிை சகாரிகனககள முன்-
ன்ககபபட்டை. இந்நிகழ்வில் 
பாடோனை பனழய  மாண்ர் ேஙக 
பிரதிநிதிகள, அபிவிருத்தி குழு பிர-
திநிதிகள, ஆசிரியர்கள எை பைரும் 
கைந்துசகாணடைர்.

ன்காரக்கர் அைதெறி பா்டசாலை திைப்பு விழா

(கானரதீவு குறூப நிருபர்)

ேம்மாந்துன்ற பிரசதே சேயைக பிரி-
வுககுட்பட்ட சகாரககர்  அ்றசநறிப 
பாடோனைககு இந்து ேமய கைாோர 
அலு்ல்கள தினணககளத்தின்  நிதி-
யுதவியுடனும் சி்ைருள பவுணசட-
ேன் நிதியுதவியுடன் அனமககபபட்ட 
அ்றசநறிப பாடோனை கட்டடமா-
ைது ஞாயிற்றுககிழனம  (20) தி்றந்து 
ன்ககபபட்டது. 

இந்நிகழ்வு அ்றசநறிப பாடோனை  
சபாறுபபாசிரியர் எஸ். திசைஸ்கு-
மார் தனைனமயில் இடம்சபற்்றது.  
இந் நிகழ்வுககு பிரதம அதிதியாக 
அம்பான்ற மா்ட்ட சமைதிக அர-
ோஙக அதிபர்  ச்.சஜகதீஸன் கைந்து 
சகாணடார். 

சி்றபபு அதிதிகளாக  ேம்மாந்துன்ற  
பிரசதே சேயைக நிர்்ாக உத்திசயா-

கத்தர் எம். எல். தாஸிம், சி்ை-
ருள  பவுணசடேனுனடய தனை்ர் 
கைாநிதி அனுசியா, சேைாதிராஜன், 
சேயைாளர் ச்.  ் ாமசத்ன், சபாரு-
ளாளர் க. ஜைாத்தைன்,  மா்ட்ட 
இந்துேமய கைாச்ோர உத்திசயா-
கத்தர் கு.சஜயராஜி  ேம்மாந்துன்ற  
பிரசதே சேயைக இந்துக கைாோர 
உத்திசயாகத்தர் திருமதி க. ஸ்ரீபிரியா, 
பாடோனை அதிபர் எஸ். இளஙசகா-
பன் மற்றும் ஆைய உபசேயைாளர் 
வி.சமாகன், ஆைய  நிர்்ாகத்திைர் 
அ்றசநறிப பாடோனை மாண்ர்-
கள,ஆசிரியர்கள, சபற்ச்றார்கள, 
முன்பளளி பாடோனை ஆசிரியர்கள  
கைந்து சகாணடைர்.  அ்றசநறிப 
பாடோனை மாண்ர்களின் கனை 
நிகழ்வுகளும் இடம்சபற்்றதுடன், 
மாண்ர்களுககு சி்ைருள பவுண-
சடேைால் பரிசுகள ்ழஙகபபட்டது.

கிழககு கல்வி ைணிப்ைாளர் 
நானள கல்முனைககு விஜயம்
நற்பிட்டிமுனை திைகரன் நிருபர் -------------------------------------------------------------

கிழககு மாகாண கல்விப பணிப -
பாளர் திருமதி  நகுசைஸ்்ரி புள -
ளநாயகம் நானள (24) கல்முனை  
்ையக கல்வி  அலு்ைகத்துககு 
்ருனக தரவுளளசதாடு, மானை 
இடம்சபறும்  ்ருட இறுதி ஒன்றுகூ-
டல் நிகழ்விலும் பிரதம அதிதியாகக 
கைந்து சகாணடு உனரயாற்்றவுள-
ளார்.

மாகாண கல்விப பணிபபாளருககு 
மகத்தாை ்ரச்ற்பு  நைன்புரிச் ேங-
கத்தால் அளிககபபட விருககி்றது.

்ையக கல்விப பணிபபாளர் 
எஸ்.பு்சைந்திரன் தனைனமயில் 
நனடசப்றவுளள இந்நிகழ்வில், இட-
மாற்்றம் சபற்றுச் சேன்ச்றாருககாை 
ஒய்வுநினை  சபற்்ற்ர்களுககாை 
பாராட்டும் பரிசு ்ழஙகலும் இடம்-

சபவு்றவுளளதாக,   நைன்புரிச் ேஙக 
சபாருளாளரும் ்ைய கணககாளரு -
மாை ன்.ஹபீபுல்ைாஹ் சதரிவித் -
தார். கிராமிய  மணஙகமழும் கனை 
கைாோர நிகழ்வுகள கல்விோர் கல்-
விோரா உத்திசயாகத்தர்கள  முகா -
னமத்து் சேன் உத்திசயாகத்தர் 
பஙகளிபபுடன் இஙகு  சமனடசயற்-
்றபபட விருககின்்றை.

நிகழ்வின்  சகௌர் அதிதியாக 
மாகாண கல்வித் தினணககளத்தின் 
பிரதம  கணககாளர்.என்.எம்.்றபீக 
கைந்து சகாளளவுளளனம குறிபபி-
டத்தககது.

சகாசராைா காரணமாக தனட -
பற்றிருந்த ்ருடாந்த ஒன்றுகூடல் 
நிகழ்வுகள தற்சபாது கல்முனை 
்ைய அரே அலு்ைகஙகளில் இடம் -
சபற்று ்ருகின்்றை.  

ைட்டக்களப்பில் 
குரஙகு ததால்லை

(சபரியசபாரதீவு திைகரன் நிருபர்)  

மட்டககளபபு மா்ட்டத்தின் 
மணமுனை சதன் எருவில் பற்று 
பிரசதேத்திலுளள பை கிராமஙக -
ளுககுள குரஙகுகள ஊடுருவு் -
தால் அபபகுதிகளிலுளள மககள 
பைத்த அசேௌகரியஙகளுககு 
முகம் சகாடுத்து ்ரு்தாக 
க்னை சதரிவிககின்்றைர்.   

மட்டககளபபு ்ாவிசயாரத் -
தில் இருககும் காணணா பற்ன்ற -
களில் இரவில் தஙகியிருககும் 
இககுரஙகுகள, பகல் ச்னள -
களில் களுதா்னள, களு்ாஞ -
சிகுடி, சதத்தாதீவு, மாஙகாடு, 
உளளிட்ட பை கிராமஙகளுககுள 
உட்புகுந்து, அஙகுளள சதாடஙக -
ளிலுளள காய்கறிகனளயும், வீடு -
களில் உளள பழ மரஙகனளயும் 
சேதபபடுத்தி ்ரு்தாக அபப -
குதி மககள அஙகைாய்ககின் -
்றைர். 

எைச் தாம் சபரும் பிரயத் -
தைத்திற்கு மத்தியில் சமற் -
சகாளளும், சமட்டுநிை வி்ோ -
யச் சேய்னகனய குரஙகுகளின் 
அழிவிலிருந்து பாதுகாபபதற்கு 
தகுந்த சபாறிமுன்றனய அமுல்ப -
படுத்த ச்ணடும் எை அபபகுதி 
மககள சதரிவிககின்்றைர். 

அக்்கம்ரபெற்று ்கல்முமை ைாவட்ட சா்ரணர் சங்கத்தின் ஏற்ொடடில் ைாவட்டத்தில் 
சா்ரணர் ெயிற்சி ்கமைக் கூறு ஒன்று முடித்்தவர்்களுக்்காை சின்ைம் சூடடு விழா 
்கல்முமை அல் ெஹ்ரியா ை்கா வித்தியாையத்தில் திங்கடகிழமை (21) நம்டபெற்்றது.  
இந் நி்கழ்வில் ஆசிரியர் ஒருவருக்கு சா்ரணர் ெயிற்றுவிபொளர் சைாம் ஏ.எல்.ரீ.சின்-
ைம் சூடடுவம்தயும்,உ்தவி ஆமணயாளர் எஸ்.்தஸ்்தகீர் அருகில் நிற்ெம்தயும் ெ்டத்தில் 
்காணைாம்.  (ெ்டம்; ொைமுமை திை்க்ரன் நிருெர்   

மூதூர் தபாது சந்லத வீதியில் வா்கே தெரிசல்
(மூதூர் திைகரன் நிருபர்)

மூதூர்  சபாது ேந்னத  முன் வீதி 
இரு பககமாக  சமாட்டார் ்ாகைங-
கள நிறு்த்தபபடு்தால் சபரும் 
சநருேலுககு உளளாகி ்ரு்தாக 
பிரசதே மககள விேைம் சதரிவிக-
கின்்றைர்.

 இவ வீதி ்ழியாக  பிரசதே சேய-
ைகம், கல்வி அலு்ைகம், ்ஙகி, 
ன்த்தியோனை மற்றும் நீதிமன்்றம்  

உளளிட்ட பல்ச்று அலு்ைகங-
களுககு  மககள பயணிககின்்றைர். 
இசதச்னள  ேந்னத கட்டடத் 
சதாகுதி அனமந்துளள கனடகளுககு 
முன்னுளள வீதி இரு  பகுதிகளிலும்,  
்ாகைஙகள சகாணடு ்ருப்ர்கள 
சதாடர்ச்சியாக நீணட  சநரம் தமது 
சதன்ககாக நிறுத்தி ்ரு்தால், 
பகல் ச்னளகளில் இவவிடத்தில் 
சபாககு்ரத்து சநருககடி ஏற்படு் -
தாக  சுட்டிக  காட்டுகின்்றைர்.
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மாத்தறை தினகரன் நிரூபர்

நாட்டின் பாவறனயாளர்களின் 
டின்மீன் த்தறவயிறன பூர்ததி 
செயய டின்மீன் உறபததிறய நூற-
றுக்கு நூறு ெ்தவீ்தம் உளநாட்டில் 
உறபததி செயவ்தறகான ொததியங்-
கள ஏறபட்டுளள்தாக மாத்தறை 
மாவட்்ட பாராளுமன்ை உறுப்பின -
ரும் மீன்பிடி இராஜாங்க அறமசெ-
ருமான கஞென விதஜதெக்கர நம்-
பிக்றக ச்தரிவித்தார்.

ச்தவிநுவர பிரத்தெததில் (21) 
நற்டசபறை றவபவசமான்றில் 
உறரயாறறுறகயிதேதய இராஜாங்க 
அறமசெர் இ்தறனத ச்தரிவித-

்தார். இராஜாங்க அறமச-
ெர் தமலும் தபசுறகயில்,  
க்டந்த ஆண்டு டிெம்பர் 
மா்தமாகும் தபாது எமது 
நாட்டில் டின்மீன் உறபததி 
80 ெ்தவீம்தமாக அதிகரித-
்தது. ்தறதபாது இ்தறன நூறு 
ெ்தவீ்தமாக அதிகரிக்கும் 
வாயப்பு ஏறபட்டுளள்தாக 
இராஜாங்க அறமசெர் ச்தரிவித்தார். 

நாம் சவளிநாட்டிலிருநது இைக்கு -
மதி செயயும் டின்மீன் அளறவ 60 
ெ்தவீ்தமாக குறைதது விட்த்டாம். 
இ்தனால் எமது நாட்டுக்கு சவளி-
நாட்டு செோவணி மீ்தமாகி 
உளளது. 

எதிர்வரும் ்தமிழ், சிங்கள 
புத்தாண்டின் தபாது பாவ -
றனயாளர்களின் டின்மீன் 
த்தறவயிறனப் பூர்ததி 
செயது உளநாட்டில் உற-
பததிறய அதிகரிக்க திட்்ட-
மிட்டுளதளம். நியாயமான 
விறேயில் பாவறனயாளர்-
களுக்கு ்தட்டுப்பாடின்றி 

டின்மீறன விநிதயாகிக்க நடிவ -
டிக்றக எடுததுளதளாம். 

்தறதபாது நாட்டிலுளள டின்மீன் 
ச்தாழிறொறேகறளயும் மீன்பிடி 
அறமசசின் கீழ் சகாண்டு வர ந்டவ -
டிக்றக எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் 
இ்தன்தபாது ச்தரிவித்தார்.  

உள்நாட்டில் டின் மீன் உற்பத்தியை 
100 சதவீதம் அதிகரிகக ்டவடிகயகருறெக் பாரூக் 

புனி்த மிிஃராஜ் தின நிகழ்வுகள 
எதிர்வரும் (28) திங்கட்கிழறம 
இரவு சவளளவதற்த ஜும்ஆப் 
பளளிவாெலில் இ்டம்சபைவுள-
ளது.  

முஸ்லிம் ெமய பண்பாட்்டலு -
வல்கள திறைக்களம் சகாழும்பு 
சவளளவதற்த ஜும்ஆப் பளளிவா-
ெலு்டன் இறைநது இநநிகழ்றவ 
ஏறபாடு செயதுளளது.  

முஸ்லிம் ெமய பண்பாட்்ட-
லுவல்கள திறைக்களததின் 
பணிப்பாளர் இப்ராஹீம் அன்ொர் 
்தறேறமயில் நற்டசபைவுளள 
தமறபடி நிகழ்வில் நீதி அறமசெ-
ரும் ஜனாதிபதி ெட்்டத்தரணியுமான 
அலி ெப்ரி பிர்தம அதிதியாகவும் 
ஊவா மாகாை ஆளுநர் ஏ. தஜ. எம். 
முஸம்மில், பாராளுமன்ை உறுப் -
பினர்களான மர்ஜான் பளீல், கா்தர் 
மஸ்்தான் ஆகிதயார் சகௌரவ அதிதி-

யாகவும் கேநது சிைப்பிப்பர்.   
இநநிகழ்வில், அரெ உயர் அதி-

காரிகள, வர்த்தகப் பிரமுகர்கள 
மறறும் உேமாக்கள, ஜமாஅத்தார்-
கள எனப்பேரும் கேநது சிைப்பிக்க-
வுளள்தாக திறைக்கள பணிப்பாளர் 
சமாஹமட் அன்ஸார் ச்தரிவித்தார். 

புனித மிஃராஜ் தின நிகழ்வுகள்   
வெள்்ளெத்த ஜூம்ஆ பள்ளிொசலில்

இநது ெமய, கோொர அலுவல்கள 
திறைக்களம் ந்டாததும் புத்தகக் 
கண்காட்சி நிகழ்வு நல்லூர், ஸ்ரீ துர்க் -
காத்தவி மணிமண்்டபததில் எதிர்வ-
ரும் 25, 26 மறறும் 27 ஆம் திகதிக-
ளில் காறே 9.00 மணி ச்தா்டக்கம் 
மாறே 4.30 மணி வறர இ்டம்சபை-
வுளளது.

நல்றே திருஞானெம்பந்தர் ஆதீன 
மு்தல்வர், இரண்்டாவது குருமகா ெந-
நி்தானம், ஸ்ரீேஸ்ரீ தொமசுந்தர த்தசிக 
ஞானெம்பந்த பரமாொர்ய சுவாமி-
களால் ஆரம்பிதது றவக்கப்ப்ட-
வுளள இநநிகழ்விதே, இநது ெமய, 
கோொர அலுவல்கள திறைக்களத-
தின் சவளியீடுகளின் கண்காட்சி 
நிகழ்வும் விதெ்ட விறேக்கழிவு்டன் 
கூடிய விறபறனயும் இ்டம்சபை-
வுளளது. பயனுளள இநநிகழ்விறகு 
அறனவரும் வருறக ்தநது பயன்சப -
றுமாறு இநது ெமய, கோொர அலு -
வல்கள திறைக்களம் அறழப்பு 
விடுக்கின்ைது.

இந்து சமய கலாசார  
தி்ைகக்ள வெளியீடுகளின் 
கணகாட்சி நிகழ்வு

கல்தநவ தினகரன் விதெ்ட நிருபர்

அநுரா்தபுரம் - சநாசசியாகம 
பிர்தான வீதியில் சநாசசியாகம அந-
்தரசவவ பிரத்தெததில் இ்டம்சபறை 
வாகன விபததில் 65 வயதுற்டய 
நபர் ஒருவர் மரைமற்டநதுளள-
்தாக  தகாட்்டததிறகு சபாறுப்பான 
தமாட்்டார் தபாக்குவரதது சபாலிஸ் 
சபாறுப்பதிகாரி எம்.சமாகம்மட் 
நியாஸ் ச்தரிவித்தார்.

இசெம்பவம்  (22)  இரவு 8 மணி -
யளவில் இ்டம்சபறைது. துவிச-
ெக்கர வண்டியில் பயணித்த நபர் 
ஒருவரின் பின்பக்கமாக தவகமாக 
தமாட்்டார் றெக்கிளில் சென்ை நபர் 
தமாதுண்்டறமயினால் இவ்விபதது 
ெம்பவம் இ்டம்சபறறுளளது. இவ் -
விபததினால் துவிசெக்கர வண்டியில் 
பயணித்த நபர் படுகாயமற்டந்த 
நிறேறமயில்  அனுரா்தபுரம் றவத-
தியொறேயில் சிகிசறெ சபறறுவந்த 
தபாது  தநறறு (23) அதிகாறே மர-
ைமற்டநதுளள்தாக ச்தரிவிக்கப்ப-
டுகிைது. 

வ�ாச்சியாகம விபததில் 
ெயயாதிபர் உயிரிழப்பு

அநுரா்தபுரம் தமறகு தினகரன் நிருபர்

அரொங்கம் அறிமுகப்படுததி-
யுளள புதிய சநல் விறேயின் காரை-
மாக விவொயிகள உறபததி செய்த  
சநல்றே  சநல் ெநற்தப்படுத்தல் 
ெறபக்கு விறப்தறகு முன்வநதுளள-
்தாக அநுரா்தபுரம் சநல் ெநற்தப்ப-
டுத்தல் ெறபயின் பிரத்தெ முகாறம-
யாளர் ரீ.எம். நிமல் ச்தன்னதகான் 
ச்தரிவித்தார்.

்தறதபாது அநுரா்தபுரம் மாவட்்டத-
தில்  மறழ நீர் மறறும் சிறிய நீர்ப்பா -
ெனததில் செயறக பண்ைப்பட்்ட  
சநல் அறுவற்ட ஆரம்பிக்கப்பட் -
டுளளது. 

்தறதபாது சநல்லுக்கான அதிக 
விறேறய  அரொங்கம்   வழங்குகி-
ைது. 

ஒரு கிதோ நாடு சநல்லுக்கு 90 

ரூபாவும்,  ஒரு கிதோ ெம்பா சநல் -
லுக்கு 92 ரூபாவும்  ,  ஒரு கிதோ 
கீரி ெம்பா சநல்லுக்கு 95 ரூபாவும் 
வழங்கப்படுகின்ைன.

அ்தன்படி தமறபடி மாவட்்டததில்  
சபப்ரவரி 14 ம் திகதி வறர   3300 
சமறறிக் ச்தான் சநல் சகாளவனவு 
செயயப்பட்டுளளது.

இம்முறை காேதபாகததின் 
தபாது இம் மாவட்்டததில் மாத -
திரம் குறைந்த பட்ெம் 40 ஆயிரம் 
சமறறிக் ச்தான் சநல்றே சகாளவ -
னவு செயய இேக்கு றவக்கப்பட்-
டுளளது.

விதெ்டமாக சிறு  அரிசி ஆறே உரி-
றமயாளர்களுக்கும்  சநல் ெநற்தப்ப-
டுததும் ெறபக்கும்  நியமிக்கப்பட்-
டுளள  முகவர்களினால்  ஈர சநல் 
சகாளவனவு செயயப்பட்டு வரு-

வது்டன் அவறறை உேர்ததி  சநல் 
ெநற்தப்படுததும் ெறபயி்டம் றகய -
ளிக்கும் தவறேததிட்்டம் மிகவும் 
சவறறிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டு 
வருகின்ைது.

ஈர சநல்றே  உேர்ததுவ்தறகு  
தமேதிகமாக நான்கு ரூபாவும் 
சபாதி செயவ்தறகு  இரண்டு ரூபா-
வுமாக ஆறு ரூபா சகாடுப்பனறவ 
ஈரமான சநல்றே சகாளவனவு 
செயயும் முகவர்களுக்கும்  அரிசி 
ஆறே  உரிறமயாளர்களுக்கும் 
செலுததுகிைது.

விவொயிகளி்டம் இருநது 
சநல்றே சகாளவனவு செயவ்தறகு  
அநுரா்தபுரம் மாவட்்டததில்  28 சநற 
களஞசியொறேகள திைக்கப்பட்டுள-
ள்தாகவும் பிரத்தெ முகாறமயாளர் 
தமலும் ச்தரிவித்தார்.

 புதிய நெல் விலை அறிமுகம்;

இ்ராஜாங்க அமைச்சர் ்கஞ்சன விஜஜஜ்சக்்க்ர

உறபததி வசயத வ�ல்்ல சந்்தப்படுததல்
ச்பககு விறப்ன வசயய தீர்மானம்

சவலிகம தினகரன் நிருபர்

இதுவறர பூஸ்்டர் ்தடுப்பூசிறய 
செலுததிக்சகாளளா்தவர்களுக்கு வெ-
தியாக தினமும் ்தடுப்பூசிறய விரும்-
பிய தினததில் செலுத-
திக்சகாளள ந்டவடிக்றக 
த ம ற ச க ா ள ள ப் ப ட் டு ள -
ளது. 

சவலிகம நகர பிரத்தெ  
சுகா்தார பிரிவினரால் 
இ்தறன ஏறபாடு செயதுள-
ளனர். தினமும் காறே 
8.00 மணி மு்தல் மாறே 
6.00 மணி வறர சவலிகம,  
வோன  றவததியொறே-
யில் இ்தறன செலுததிக்சகாளள 
முடியும். 

எதிர்காேததில் சபாது இ்டங்க -
ளுக்கு செல்தவார் மூன்று ்தடுப்-
பூசிகறளயும் சபறறுக்சகாளள 
தவண்டுசமனவும் இ்தறன சபற-
றுக்சகாண்்டவர்கள மாததிரதம 
அனுமதிக்கப்ப்டவுளளனர். 

இ்தறன கருததிறசகாண்டு ்தடுப் -

பூசிகறள இதுவறர சபறறுக்-
சகாளளாத்தார் உ்டனடியாக கவனம் 
செலுததுமாறு தகட்டுக்சகாளளப்ப-
டுகின்ைனர். 

சவலிகம பகுதியில் சபரும்பாோ -
தனார் இரண்டு ்தடுப்பூசிகறளயும் 
சபறறுக்சகண்டுளளனர். மூன்ைாம் 
்தடுப்பூசியான பூஸ்்டறர செலுத-
திக்சகாளளாத்தார் மிக விறரவில் 
ெந்தர்ப்பதற்த ்தவர வி்டாமல் 
செலுததிக்சகாளளுமாறும் சுகா்தார 
அதிகாரிகள  தகட்டுக் சகாளகின்ை-
னர்.

வெலிகம பகுதியில்; பூஸ்டர் 
தடுப்பூசி்ய வபறறுகவகாள்்ள சந்தர்ப்பம்

அநுரா்தபுரம் தினகரன் நிருபர்                                             

 ஐயாயிரம் ரூபா தபாலி நாையத -
்தாளகள மூன்றிறன றவததிருந்த 
ெநத்தக நபர் ஒருவறர  மின்தனரிய 
சபாலிஸார் றகது செயதுளளனர்.

 மின்தனரிய எதககனுவ பகுதி -
யில் 22 ஆம் திகதி  பகல் ந்டததிய 
சுறறிவறளப்பின்தபாது ெநத்தக 
நபறர றகது செயதுளளது்டன் 
(5000/=) ரூபா தபாலி நாையத -
்தாளகள மூன்றிறன மின்தனரிய 
சபாலிஸ் நிறேய குறைத்தடுப்பு 
பிரிவு சபாலிஸார் றகப்பறறியுள -
ளனர். 

றகது செயயப்பட்்டவர் 38 வய -
து்டய மின்தனரிய, எதககனுவ, 
கிரிசமட்டியாவ பகுதிறய வசிப்பி -
்டமாக சகாண்்டவர் என்பது ஆரம் -
பகட்்ட சபாலிஸ் விொரறைகளில் 
இருநது ச்தரியவநதுளளது. 

ெநத்தக நபருக்கு தபாலி நாையத -
்தாளகள யாரி்டம் இருநது கிற்டக் -
கப்சபறறுளளது என்ை வி்டயங் -
கறள அறிநது சகாளளுவ்தறகாக 
தவண்டி மின்தனரிய சபாலிஸ் 
நிறேய குறைத்தடுப்பு பிரிவு 
சபாலிஸார் தீவிர விொரறைகறள 
ஆரம்பிததுளளனர்.

ரூ. 5000 யபாலி �ாையததாள்
்ெததிருந்த �பர் ்கது  

திைப்பறன தினகரன் நிருபர்

இரகசியமான முறையில் பைறவ-
கறளப் பிடிதது 'வட்ெப்'  ஊ்டாக 
அவறறை நாட்டின் பே பிரத்தெங்க -
ளுக்கும் குறுந்தகவல் அனுப்பி பை -
றவகறள  விறபறன செயது வந -
்த்தாக கூைப்படும் ெநத்தக நபர்கள 
சிேறர சபாலிஸார் றகது செயது 
நீதிமன்றில் ஆஜர்படுததியுளளனர்.

 சபாேன்னறுறவ வன சீவராசி -
கள அலுவேகம் ஒன்றுக்கு கிற்டக் -
கப்சபறை ்தகவலுக்கு அறமய உரிய 
ெநத்தக நபர்கள றகதுசெயயப்பட்-
டுளளனர்.

இவர்களி்டம் கிளி, றமனா 

தபான்ை பல்வறக பைறவகள இருந-
்த்தாகவும் ச்தரிவிக்கப்பட்டுளளது.

 "வட்ெப் " ஊ்டாக இப் பைறவகள 
நாட்டின் பே பிரத்தெங்களுக்கும் 
விறபறன செயயப்பட்டு வந்த்தாக -
வும் வன சீவராசிகள திறைக்களம் 
ச்தரிவிததுளளது.

 சபாது தபாக்குவரததுச 
தெறவகள ஊ்டாக வவுனியா, 
யாழ்ப்பாைம், சகாழும்பு, கண்டி, 
மாத்தறள உட்ப்ட நாட்டின் பே பிர -
த்தெங்களுக்கும் இறவகள சகாண்டு 
செல்ேப்பட்டு விறபறன செயயப்-
பட்டு வந்த்தாகவும் ச்தரிவிக்கப்பட்-
டுளளது. 

'வட்சப்' ஊடநாக ்பறயவகள
விற்பயை; இருவர் யகது

திைப்பறன தினகரன் நிருபர்

அநுரா்தபுரம் திப்பட்டுவாவ பிரத்தெததில் தெ்தன 
பெறளறய பாவிதது விவொயம் செயயப்பட்்ட 
தவளாண்றம செயறக சவறறியளிததுளள்தாக அங்-
குளள விவொயிகள ச்தரிவிததுளளனர். இக்காேப் 
பகுதியில் இ்தன் அறுவற்ட செயயும் தவறேகள 
்தறதபாது ஆரம்பிக்கப்பட்டுளள்தாகவும் அவர்கள 
ச்தரிவிததுளளனர்.

 இரொயன பெறள பாவறனக்கு மாறைமாக 
தெ்தன பெறளறய மாததிரம் பாவிதது இம்முறை 
செயறக பண்ைப்பட்்ட சநல் உறபததி சவறறிய-
ளிததுளள்தாகவும், இதில் "ப்தராகும்" சவறறுசநல்-
லின் விகி்தம் குறைவற்டநதுளள்தாகவும் விவொ-
யிகள ச்தரிவிததுளளனர். இவ்வாறு தெ்தன பெறள 
பாவறனயின் மூேம் செயறக பண்ைப்பட்டு, 
அறுவற்ட செயயப்படுவற்த தநரில் கண்்டறியும் 

தநாக்கில் ராஜாங்க அறமசெர் செஹான் தெமசிங்க 
இப்பகுதிக்கான விஜயம் ஒன்றை தமற சகாண்டி-
ருந்தார். அடுதது வரும் காேங்களில் தெ்தன பெறள 
பாவறன ெம்பந்தமாக விவொயிகளுக்கு பூரைமான 
விளக்கங்கறள வழங்கி அதி கூடிய உறபததிறய 
சபறறுக்சகாளள த்தறவயான ந்டவடிக்றககறள 
தமற சகாளளவுளள்தாகவும் இ்தன் தபாது ச்தரிவித-
துளளார்.

அநுரா்தபுரம்  தமறகு தினகரன் நிருபர்

அனுரா்தபுரம் ஹிரிபிட்டியாகம 
சபாது விறளயாட்டு றம்தானத-
தில் இ்டம்சபறை இறெ  நிகழ்-
வின் தபாது இரு குழுக்களுக்கு 
இற்டயில் ஏறபட்்ட றககேப்றப  
்தடுப்ப்தறகு சென்ை உப சபாலிஸ்  
பரிதொ்தகர் ஒருவரின் றகறய 
கடிதது காயப்படுததிய்தாக கூைப்ப-
டும்  இராணுவ சிப்பாய ஒருவறர 
கல்தநவ சபாலிஸார் றகது செய-
துளளனர்.

 தஹாமாகம பகுதிறயச தெர்ந்த 
அவர்  அரேகங்விே  இராணுவ 
முகாமில் க்டறமயாறறி வருபவரா -
வார்.

ஹிரிபிட்டியாகம சபாது விறள -
யாட்டு றம்தானததில்  இ்டம்-
சபறை இறெ நிகழ்சசியின் தபாது   
பிர்தான வீதியில் இரு குழுக்களுக்கு 
இற்டயில் ஏறபட்்ட  றககேப்றப  
்தடுப்ப்தறகு கல்தநவ சபாலிஸ் 
நிறேய தபாக்குவரதது பிரிவின் 
சபாறுப்பதிகாரி உப சபாலிஸ் பரி -

தொ்தகர் எம்.பீ.தஹரத முயறசித்த 
தபாது ெநத்தக நபரான இராணுவ 
சிப்பாய பரிதொ்தகரின் இ்டது 
றகறய  கடிதது காயப்படுததியுளள-
்தாக சபாலிொர் ச்தரிவித்தனர்.

கடி காயததிறகுளளான உப 
சபாலிஸ் பரிதொ்தகர் கல்தநவ 
றவததியொறேயில் சிகிசறெ 
சபறறு வருவது்டன் றகறய கடித்த-
்தாக கூைப்படும் இராணுவ சிப்பாய 
மறறுசமாரு  குழுவினரின் ்தாக்கு-
்தலுக்குளளாகி சபாலிஸ் மறறும் 
இராணுவ பாதுகாப்பு்டன் அநுரா்த-
புரம் தபா்தனா றவததியொறேயில் 
சிகிசறெ சபறறு வருகின்ைார்.

ெநத்தக நபறர  ்தாக்கி காயப்படுத -
திய்தாக  கூைப்படும் மீச்தல்தேவ 
கல்தநவ பகுதிறயச தெர்ந்த 40 
வயது நபர் ஒருவர் சபாலிொரினால் 
றகது செயயப்பட்டுளளார்.

சிகிசறெக்கு பின்னர் ெநத்தக 
நபரான இராணுவ சிப்பாயக்கு 
எதிராக ெட்்ட ந்டவடிக்றக எடுப்ப-
்தாக சபாலிொர் ச்தரிவித்தனர்.

இலை நிகழ்வில் இரு குழுககள் ம�ோதல்;
தடுககச் வசன்்ற வபாலிஸ பரியசாதகரின் 
்க்ய கடிதத இராணுெ சிப்பாய
்கலஜநேவ ெகுதியில ்சமெவம

புத்தளம் தினகரன் நிருபர்

வரு்டாந்தம் சபப்ரவரி 14 ஆம் 
திகதி உேகதம சகாண்்டாடும் 
நூறு தகாடி மக்களின் எழுசசிறய 
முன்னிட்டு, புத்தளம் முஸ்லிம் 
சபண்கள அபிவிருததி நம்பிக்றக -
யகம் விதே்ட நிகழ்வு ஒன்றிறன 
ந்டாததியது.

முஸ்லிம் சபண்கள அபிவி -
ருததி நம்பிக்றகயகததின் 10 வரு்ட 

காே தெறவ நிறைவும் இ்ததனாடு 
தெர்தது அனுஷ்டிக்கப்பட்்டது.

இநநிகழ்வுகள திங்கட்கிழறம 
(21) முழு நாளும் புத்தளம் நகர மண்-
்டபததில் நற்டசபறைது.

காறே அமர்வில் 50 சபண்கள 
ஓவியம் வறர்தல் தபாட்டியில் 
கேநது சகாண்டு சபண்களின் 
தமம்பாடு ச்தா்டர்பாக ஓவியங்-
கறள வறரநது பரிசும் ொன்றி்தழும் 
சபறறுக்சகாண்்டனர்.

மாறே அமர்வில், இேங்றகயில் 
்தனியார் ெட்்டம் மூேமாக ஏறப -
டும் வன்முறைகறளக் குறைக்க, 
்தனியார் ெட்்டம் திருததியறமக்கப்-
ப்டதவண்டும் என்பது இன்றைய 
தினததின் பிரக்டனமாகும் என்பற்த 
நிறுவனததின் நிறைதவறறுப் 
பணிப்பாளர் திருமதி ஜுறவரியா 
சமாஹிதீன் இங்கு உறரயாறறும்-
தபாது ச்தரிவித்தார்.

இநநிகழ்வில் புத்தளம் பிரத்தெ 

செயோளர், சிறுவர் மறறும் 
சபண்கள உததிதயாகத்தர், அரெ 
ொர்பறை நிறுவனங்களின் இறைப்-
பாளர், புத்தளம் சபாலிஸ் நிறே -
யததின் சபண் சபாலிஸ் சபாறுப்-
பதிகாரி, சிவில் அறமப்பின் 
பிரதிநிதிகள, முஸ்லிம் சபண்கள 
அபிவிருததி நம்பிக்றகயகததின் 
முகாறமயாளர்கள, உததிதயாகத்தர்-
கள, சபறைார்கள, நேன்விரும்பிகள 
ஆகிதயார் கேநது சிைப்பித்தனர்.

புத்தளத்தில்; உலகமே ககநாணடநாடும்
நூறு மகநாடி ேககளின் எழுச்சி விழநா

மசதை ்பசயள விவசநாைம் க்பரு கவறறி; விவசநாயிகள ேகிழ்ச்சி

 அநு்ராதபு்ரம நே்க்ர ெஸ் நிமையத்தின் இ்ரண்ாம ்கட்ம, 1100 மிலலியன் ரூொ 
ப்சைவில அபிவிருத்தி ப்சயயபெ்வுள்ளது. இதற்கான நிதி நே்க்ர அபிவிருத்தி அமைசசி-
னால ஒதுக்கீடு ப்சயயபெடடு அணமையில அமைச்சர் எஸ்.எம.்சந்தி்ரஜ்சன ைறறும இ்ரா-
ஜாங்க அமைச்சர் நோை்க ப்கா்ஜேவா தமைமையில ஆ்ரமபித்து மவக்்கபெட்ஜொது 
எடுத்த ெ்ம.  ெ்ம: ்கலஜநேவ தின்க்ரன் நிருெர் 



பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பன்னிரெண் -
டதாம் வகுப்புகளுககதான ஆஃப்்லைன் 
த்ர்வுக்ை இெதது ரெய்யக தகதாரி உசெ 
நீதிமன்்றததில் மனு ்தாககல் ரெய்யப்பட் -
டது.

10-ம் வகுப்பு மற்றும் 12-ம் வகுப்புக -
கதான இெண்டு பருவத த்ர்வுக்ை 
ஏப்ெல் 26-ம் த்தி மு்ல் நடத் சிபி -
எஸ்இ முடிவு ரெயதுளைது.

இ்ற்கு எதிர்ப்பு ர்ரிவிதது ஒடிெதா- 
என்ஒயசிஎஸ் மதாணவர் ெஙகததுடன் 
இ்ணந்து குழந்்் உரி்ம ஆர்வலைரும் 
வழககறிஞருமதான அனுபதா ஸ்ரீவஸ்்வதா 
ெஹதாய உசெ நீதிமன்்றததில் மனு ஒன்்்ற 
்தாககல் ரெய்தார்.

அந்் மனுவில் அ்னதது ஸ்தடட் 
தபதார்ட், சிபிஎஸ்இ, ஐசிஎஸ்இ 
மற்றும் தநஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் 
ஆஃப் ஓபன் ஸ்கூலிங (என்ஐஓஎஸ்) 
மூலைம் நடத்ப்படும் பத்தாம் வகுப்பு 
மற்றும் பன்னிரெண்டதாம் வகுப்புக -
ளுககதான ஆஃப்்லைன் த்ர்வுக்ை 
இெதது ரெயயும்படி தகதாரிக்க 
விடப்பட்டது.

இந்் மனு்வ உசெ நீதிமன்்ற நீதிபதி 
ஏ.எம்.கதான்வில்கர் ்்லை்மயிலைதான 
அமர்வுககு முன் விெதாெ்ணககு வந்்து. 
ெம்பந்்ப்பட்ட மனு்வ ்ளளுபடி 
ரெய் நீதிபதி தமல்மு்்றயீட்்டயும் 
நிெதாகரித்து.

பின், இதுதபதான்்ற மனுககள ்வ்றதான 
நம்பிக்க்்ய உருவதாககுவது மட்டு -
மல்லைதாமல், ்்யதாெதாகும் மதாணவர்களுககு 
குழப்பத்் உருவதாககுகி்றது என உசெ 
நீதிமன்்றம் ர்ரிவிததுளைது.

எதிர்ககட்சிக்ையும், அவர்க-
ளின் வதா்ஙக்ையும் மககள முழு-
்ம்யதாக நிெதாகரிததுளைனர். 

த்ர்்ல் அறிக்க என்பது ஐந்-
்தாண்டு திட்டமதாகும். அ்் 
எதிர்ககட்சிகள புரிந்து ரகதாளை 
மறுககின்்றன என்று மு்லை்மசெர்  
ஸ்டதாலின் ர்ரிவிததுளைதார்.

ர்தாடர்ந்து தபசி்ய அவர்,..
நதாம் அ்னவரும் இ்ணந்து நமககதான 

நல்லைத்தார் ்மிழகத்் அ்மப்தபதாம். 
நகர்ப்பு்ற உளைதாட்சி த்ர்்லில் திமுக 
கூட்டணி மகத்தான ரவற்றி்்ய ரபற்றுள-
ைது. மகத்தான ரவற்றி என்ப்் விட வெ-
லைதாற்று சி்றப்பு மிகக ரவற்றி்்ய ரபற்றுள-
ைது. 

ரவற்றிககதாக உ்ழத் கூட்டணி கட்சியி-
னர், ர்தாண்டர்கள அ்னவருககும் ரநஞ்-
ெதார்ந்் நன்றி.்மிழகத்் முழு்ம்யதாக 
ரவன்றுளைது திமுக கூட்டணி. ஒரு கட்சி-

யின் அெெதாக இல்லைதாமல், இனத-
தின் அெெதாக ரெ்யல்படுகி்றது

கூட்டணியின் ஒற்று்ம 
என்பது த்ர்்ல் உ்றவதாக மட்டு-
மன்றி ரகதாள்க பதாெ உணர்வதாக 
ர்தாடர்வ்தால் ்தான் ரவற்றி ெதாத-
தி்யமதானது. உஙகைது அ்யெதா் 
உ்ழப்பதாலும் பணி்யதாலும் ் தான் 
இந்் ரவற்றி ெதாததி்யமதானது. 

திெதாவிட மதாடல் ஆட்சிககு மககள ்ந்் 
மணிமகுடம் ்தான் உளைதாட்சி த்ர்்லின் 
ரவற்றி.

உளைதாட்சி பிெதிநிதிகளின் ரெ்யல்பதா-
டுகள மற்றும் திட்டஙகள அ்னததும் 
மககளிடம் ரென்்ற்டகி்ற்தா என்ப்் 
தநெடி்யதாக கண்கதாணிப்தபன்.தி.மு.க., 
ரெல்வதாககு மககளிடம் அதிகைவு ரபருகி 
வருவ்் த்ர்்ல் முடிவு கதாட்டுகி்றது. 
ரவற்றி்்ய வழஙகி்ய மகக்ை தநரில் ெந்-
திதது நன்றி ர்ரிவிகக வருதவன்.
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மககளும் பலை ெம்யஙகளில் 
கூட்டதாக தெர்ந்து ்வ்றதான முடி -
வுக்ை எடுப்பதார்கள எனவும், 
வெலைதாறு ரநடுக அ்ற்கு உ்தாெணங-
கள உண்டு என்றும் மககள நீதி 
மய்யம் (ம.நீ.ம) ்்லைவர் கமல்ஹதா-
ென் ர்ரிவிததுளைதார்.

இது ர்தாடர்பதாக அவர் ரவளியிட்-
டுளை அறிக்கயில் ர்ரிவிககப்பட்-
டுளை்தாவது: 

நகர்ப்பு்ற உளைதாட்சி த்ர்் -
லில் அதிகதாெ பலைம், பண பலைம், 
கூட்டணி பலைம், ஊடக பலைம் 
ரகதாண்டவர்க்ை எதிர்தது த்ர்் -
லில் தபதாட்டியிட துணிந்் ம.நீ.ம 
தவட்பதாைர்கள அ்னவருதம ரவற்-
றி்யதாைர்கள்தான். நீஙகள தபதாட்டி-
யிட்ட வதார்டுகளில் நீஙகள ரவன்்ற-
்தாகதவ நி்னதது மககள பணி்்ய 
ர்தாடருஙகள. உஙக்ை ரவற்றி 
ரப்ற ரெய்யதா்்் நி்னதது வருந்-

தும் அைவிற்கு தெ்வ -
்யதாற்றுஙகள.

பலை இடஙகளில் 50 ெ -்
வீ்ததிற்கும் கு்்றவதான 
வதாககதாைர்கதை ்ஙகைது 
ஓட்டுக்ை ரெலுததி 
இருககி்றதார்கள. கழகங -
கள தபதாட்ட களை ஓட்-
டுக்ை கழித்தால், இன் -
னமும் கூட கு்்றவதான 
ெ்வீ் மககதை இந்் த்ர்-
்லில் பஙதகற்றிருப்பதார்கள. ்மிழ-
கததில் நிகழும் ஆபதாெ அெசி்ய்லை 
ரபரும்பதான்்ம மககள விரும்ப -
வில்்லை என்ப்்த்ய இது கதாட்டுகி-
்றது. நதாம் தபெ தவண்டி்யது அவர்க-
ளிடம்்தான்.

'மககள தீர்ப்்ப ஏற்கித்றதாம்' 
என்பது ஒரு ெம்பிெ்தா்யமதான 
வதார்த்். அ்் நதான் ரெதால்லை 
விரும்பவில்்லை. எஙக்ைப் 

தபதான்்ற தநர்்ம்யதாைர் -
க்ை, அெசி்ய்லை பணம் 
குவிககும் ர்தாழில்வதாயப் -
பதாக கரு்தா்வர்க்ை, 
வதாககுறுதி ்ந்துவிட்டு 
ஏமதாற்்றதா்வர்க்ை, ஊழ -
லைற்்ற ரவளிப்ப்ட்யதான 
தி்ற்ம்யதான நிர்வதாகத -
தின் மூலைம் ்மிழகத்் 
சீெ்மகக நி்னப்பவர் -
க்ை த்தாற்கடிப்பதில் 

உஙகளுககு ஒரு ரபரு்மயும் 
இல்்லை. என் எஞ்சி்ய வதாழக்க 
்மிழக மககளுககுத்தான் என 4 
ஆண்டுகளுககு முன் நதான் அறிவித -
்து ரவறும் வதாய்தாலைம் இல்்லை. 
இ்டககதாலை ரவற்றி த்தால்விகள 
எஙகளின் மககள பணி்்ய என்றுதம 
பதாதித்தில்்லை. நகர்ப்பு்ற உள -
ைதாட்சி த்ர்்ல் முடிவுகளும் அ்ற்கு 
விதிவிலைககல்லை.

நேர்மையாள்ை நோற்கடிப்பது 
ப்பரு்மை இல்லை 

எதிர்க்கட்சி்களின் வாதங்களை 
ம்க்கள் முழுளமயா்க நிரா்கரித்துள்ைனரத�ால்வி குறித்து 

கைல் வருத்�ம் மு�ல்வர் ஸ்ாலின்

ெட்ட விதெதா் பணப்ப -
ரிமதாற்்ற வழககு ர்தாடர்-
பதாக மஹதாெதாஷ்டிெதா 
மதாநிலை அ்மசெர் நவதாப் 
மதாலிககிடம் அமுலைதாக -
கதது்்ற அதிகதாரிகள 
விெதாெ்ண நடததினர். 
விெதாெ்ணயின் முடிவில் 
நவதாப் மதாலிக ்கது ரெய-

்யப்பட்டதார்.
மும்்ப நிழல் உலைக ்தா்தா ்தாவூத இப்-

ெதாஹிம் மற்றும் அவெது கூட்டதாளிகளுடன் 
த்சி்யவதா் கதாஙகிெஸ் கட்சி மூத் ்்லைவ -
ரும், மஹதாெதாஷ்டிெதா மதாநிலை அ்மசெருமதான 
நவதாப் மதாலிக,ெட்ட விதெதா்மதாக பணப்பரி-
மதாற்்றததில் ஈடுபட்ட்தாக புகதார் எழுந்்து. 
இது ர்தாடர்பதாக அமுலைதாககதது்்ற அதிகதா -
ரிகள விெதாெ்ண நடததி வந்்னர். தநரில் 
ஆ்ெதாகும்படி அவருககு அ்ழப்பதா்ண 
அனுப்பி இருந்்னர்.

இந்நி்லையில்,தநற்றுக கதா்லை 6 மணி்யை-
வில் நவதாப் மதாலிக வீட்டிற்கு ரென்்ற அமு -
லைதாககதது்்றயினர் விெதாெ்ண நடததினர்.
பின்னர், அவ்ெ அலுவலைகம் அ்ழதது 
ரென்று அதிகதாரிகள கதா்லை 8:30 மணி மு்ல் 
விெதாெ்ண நடததினர். இ்்ன அவெது அலு-
வலைகம் உறுதிப்படுததி்யது. இந்் நி்லையில், 
நவதாப் மதாலிக்க அமுலைதாககதது்்றயினர் 
்கது ரெய்னர்.

இ்்ன்யறிந்் த்சி்யவதா் கதாஙகிெஸ் கட்-
சியினர் தபதாெதாட்டம் நடததினர். அப்தபதாது, 
மததி்ய அெசு மற்றும் அமலைதாககதது்்றயின-
ருககு எதிெதாக தபதாெதாட்டம் நடததினர்.

சட்டவிர�ோத பணபபரிமோற்ற வழக்கு:

அ்மைச்சர 
ேவாப மைாலிக் 
்்கது

நேைடி ப்பாதுத் 
நேரவுக்கு எதிைான 
மைனு ேள்ளு்படி

உத்ெ பிெத்ெ ெட்டெ்ப த்ர்்லில் ரபற் -
த்றதார்கள ஓட்டளித்தால், அவர்களின் பிள்ைக -
ளுககு 10 மதிப்ரபண்கள அளிககப்படும் என 
லைகதனதாவில் உளை கல்லூரி ஒன்று அறிவித -
துளைது.

உ.பி.,யில் ெட்டெ்ப ரபதாதுதத்ர்்ல் நடககி-
்றது. தநற்று நதான்கதாம் கட்ட ஓட்டுப்பதிவு நடககி-
்றது. இந்் நி்லையில் ஓட்டுப்பதி்வ ஊககுவிக-
கும் வ்கயில், லைகதனதாவில் உளை கிறிஸ்ட் ெர்ச 
கல்லூரி ஒரு ஆசெரி்யமதான அறிவிப்்ப ரவளி -
யிட்டுளைது. 

அ்தாவது, இந்் த்ர்்லில் ரபற்த்றதார்கள ஓட்-
டளித்தால் அவர்களின் பிள்ைகளுககு 10 மதிப் -

ரபண் வழஙகப்படும் என அககல்லூரி நிர்வதாகம் 
அறிவிததுளைது.

இது ர்தாடர்பதாக கல்லூரி மு்ல்வர் ெதாதகஷ் 
குமதார் கூறு்கயில், 

'ஓட்டளிப்பது ஒரு இன்றி்ய்ம்யதா் கட்ம 
என்ப்் அ்னவருககும் உணர்த்வும், 100 
ெ்வீ் ஓட்டளிப்்ப உறுதி ரெய்யவும் இது-
தபதான்்ற முடி்வ எடுததுளதைதாம். இததிட்டத -
தின் மூலைம் மதிப்ரபண்கள கு்்றவதாக ரபற்்ற 
மதாணவர்கள த்ர்சசி ரப்ற உ்வும்' எனக 
கூறினதார். ஓட்டளிப்ப்் ஊககுவிகக கல்லூரி 
நிர்வதாகம் எடுததுளை இந்் முடிவிற்கு மதாணவர்-
கள, ரபற்த்றதார்கள ஆ்ெவு ர்ரிவிததுளைனர்.

வாக்்களித்ோல மைாணவர்களுக்கு 10 மைதிபப்பண்கள் 
லைக்நனாவில ்கலலூரியின் அறிவிபபு

,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp 

mjpfhurig (SLTDA) vd;gJ 
Rw;Wyh kw;Wk; mJ rhu;e;j 

Jiwfspd; jpl;lkply;> mgptpUj;jp> 

xOq;Ftpjp kw;Wk; nfhs;if 

mKyhf;fYld; njhlu;Gila 

gzpfis Nkw;nfhs;Sk; 

mur epu;thfkhFk;. Rw;Wyhj; 

Jiw vjpu;fhyj;jpw;fhd Njrpa 

nghUshjhuj;jpw;F jPu;f;fkhd 

gq;fspg;Gr; nra;Ak; Jiwahf 

milahsk; fhzg;gl;Ls;sJ. 

,e;jj; Jiw ehl;Lf;F mjpf Neub 

ntspehl;L KjyPLfs; kw;Wk; 

cau; epiy KjyPl;L jpl;lq;fis 

ftu;tjhfTk; cs;sJ.

fdp\;l Kfhikahsu;/ IT (nkd;nghUs;)
epWtdj;jpd; gad;ghl;L nkd;nghUis 

nraw;gLj;jy; kw;Wk; cjTjYf;F 

nghWg;ghthu;.   

gzp

•  epWtdj;jpw;Fs; gy;NtW gad;ghl;L 

nkd;nghUl;fis nraw;gLj;jy;.

•  ngd;nghUs; tpw;gidahsu;fSld; 

gad;ghLfs; kw;Wk; xUq;fpizg;ig 

Mjupj;jy;.

•  Njit Vw;gLk;NghJ gadu; gapw;rp kw;Wk; 

,Wjpg; gadu; Mjuit (end user support) 
Nkw;nfhs;sy;.

• RFPs, SRSs, CRs jahu;gLj;jy;.  

egu;

mNgl;ru;fsplk; ,Uf;f Ntz;bait:

•  gy;fiyf;fof Mizf;FO %yk; 

mq;fPfupf;fg;gl;ljhd jfty; njhopy;El;gk;/ 
fzpdp tpQ;Qhdj;jpy; ,skhzpg; gl;lk; 

my;yJ

•  %d;whk; epiyf;fy;tp> njhopw;fy;tp 

Mizf;FO (TVEC) %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l 

Njrpa njhopy; jifik (NVQ) msT 07f;F 

,izahd my;yJ mjw;F Nkw;gl;l Nju;r;rp 

rhd;wpjo; my;yJ

•  Njrpa njhopy; jifik (NVQ) msT 

06f;F ,izahd my;yJ mjw;F Nkw;gl;l 

Nju;r;rp rhd;wpjo; kw;Wk; murhq;fk;> mur 

$l;Lj;jhgdk;> rig> rl;luPjpahd epWtdk; 

xd;wpy; njhlu;Gila Jiwapy; Fiwe;jJ 05 

Mz;Lfs; jifikf;F gpd;duhd mDgtk;. 

my;yJ

•  %d;whk; epiyf;fy;tp> njhopw;fy;tp 

Mizf;FO (TVEC) %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l 

Njrpa njhopy; jifik (NVQ) msT 

05f;F ,izahd my;yJ mjw;F Nkw;gl;l 

Nju;r;rp rhd;wpjo; kw;Wk; murhq;fk;> mur 

$l;Lj;jhgdk;> rig> rl;luPjpahd epWtdk; 

xd;wpy; njhlu;Gila Jiwapy; Fiwe;jJ 10 

Mz;Lfs; jifikf;F gpd;duhd mDgtk;.

Nkyjpf jifikfs;

•  gad;ghl;;L nkd;nghUs; nraw;gLj;jy;fs; 

kw;Wk; cjTjypy; rpwe;j mwpit 

ngw;wpUj;jy;.

•  End-to-end gad;ghl;;L nkd;nghUs; 

nraw;gLj;jy;fs; kw;Wk; cjTjypy; mDgtk; 

tpUk;gj;jf;fJ.

•  nkd;nghUs; cUthf;fj;jpy; (java, spring 
boot, kubernetes, vue js) mDgtk; ,Ue;jhy; 

mD$ykhFk;.

•  rpwe;j njhlu;ghly; jpwd;fs; (tha;nkhop 

kw;Wk; vOj;J)> rpwe;j gFg;gha;Tj; jpwd;fs;> 

gpur;rpidfis jPu;f;Fk; jpwd;fs; kw;Wk; 

tl;lj;jpw;F ntspapy; rpe;jpf;Fk; gz;Gld; 

mzpahf ,aq;Fk; xUtuhf ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.

taJ: 22 taJf;F FiwahjtuhfTk; 

45 taJf;F Nkw;glhjtuhfTk; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. (cs;thup mNgl;rfu;fs; kw;Wk; 

mur Nrit/ rl;luPjpahd rigfs;/ mur 

$l;Lj;jhgdq;fs; my;yJ khfhz mur 

Nritapy; cs;stu;fSf;F cau; tanjy;iy 

nghUe;jhJ). 

rk;gs msT: &gh 43,355/- 10x755 – 18x1135 
&gh 71,335/- (JM 1-1)

Muk;gg; gb - &gh 43>355/-+ tho;f;ifr; 

nryT

ed;ikfs;

•  Copau; kw;Wk; FLk;gj;jpdiu 

cs;slf;fpa tpupthd kw;Wk; 

ftu;r;rpfukhd kUj;Jt fhg;GWjpj; 

jpl;lk;

• fld; trjpfs;

•  tho;njhopy; Nkk;ghl;Lf;fhd gapw;rp 

(cs;ehL kw;Wk; ntspehL)

• Nghf;Ftuj;J nfhLg;gdT

• njhiyNgrp nfhLg;gdT

,e;j gzpf;F nghUj;jkhdtu; vd;W 

ePq;fs; fUjpdhy;> fy;tprhu;/ njhopy;Kiw 

jifikf;F njhlu;Gila rhd;wpjo;fspd; 

gpujp> njhopy; mDgtk; kw;Wk; ,U 

cwtpdu; my;yhj eLtu;fspd; ngau;fSld; 

cq;fsJ Ratpguf; Nfhitia 2022 

khu;r; 10 Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; 

fPo; ifnahg;gk; ,l;L gjpTj; jghypy; 

mDg;gTk;.

fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

ePq;fs; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpia Fwpg;gplTk;.

mur jpizf;fsq;fs;/ mur 

$l;Lj;jhgdq;fs;/ rl;luPjpahd rigfspy; 

gzpahw;Wk; mNgl;rfu;fs; jpizf;fsj;jpd; 

nghWg;ghd jiytu;fs; %yk; jkJ 

tpz;zg;gq;fis rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

jiytu;

,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurig

80> fhyp tPjp

nfhOk;G 03.

நிறுவனம் ஒன்றிற்கு 
ெற்்றரி பவட்டுவ�ற்கு 
ஊழியர்கள் த�மவ. 1 
ப�ான் இற்கு 1100/ 
- ெதுமை,  ஹட்்ன் 
வி ரு ம் ெ த் � க் க து . 
0 7 6 2 3 6 0 8 2 8 .
 013926

யூனியன் பிதைஸ 0320 
- 3  ெடுக்மகயம்ற-
யு்ன் முழுமையான 
� ை ெ ா ் த் து ் ன ா ன 
அ ப ெ ா ர் ட் ப ைன் ட் 
விற்ெமனக்கு. ப�ா்ர்பு 
்ரஞ்சித் பெல்பொல 
0 1 1 2 8 2 1 5 0 4 ,  
அ ல் ல து 
0 7 7 3 2 5 1 4 0 4 
மு�ன்மையானவர்கள் 
ைட்டும். 013925



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 க்பபரவரி மா்தம 24ம திைதி விோழக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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2022 க்பபரவரி 24 விோழக்கிழகம

கைாழுமபு எப.சி ைழைத்தின் கைாழுமபு எப.சி க்தாழில்்ார் க்பணைள ைால்்பந்தாட்ட 
அணி வீராஙைகனைள க்தரிவின் இரண்டாம நிக� க்தரிவு, குதிகரப்பந்தே கம்தா -
னத்தில் இ்டமக்பற்ற ே்பாது க்தரிவான வீராஙைகனைக்ள ்ப்டத்தில் ைாண�ாம.்ப்டத் -
தின் பின் வரிக்யில் இ்டப்பக்ைமிருநது வ�ப்பக்ைமாை, கைௌரி சுேரநதிரன், ்ானு 
�க்மாலி, ஹஷனி ஹிமானிஷா, ஷானு ்பாஸ்ைரன், சிந்தனி விஸ்மிக்ைா, கீ்தாஞ்-
்லி மதுஷானி, �க்ஷனி ்நே்தாே, சுேமாதி ைவிஷைா, நிேராஷிைா ேஜான்்ன், 
பினாயுரி கஹடடிேை, கீழவரிக் இ்டப்பக்ைமிருநது வ�ப்பக்ைமாை ருவன்ோ அே்ப -
வர்்தன, ்நதினி ்த்்ார, கு்�ா ்பண்டார, அமாவி அனுத்்தார, ருவானி ்தக்ஷி�ா,  
அஷஹா ஷ்பான், திவாமி ்பமுனி ஆராச்சி.  (படம்: வட க�ொழும்பு தின�ரன் நிருபர்)

அம்பாக்ற மாவட்ட உளளுராடசி மன்்றஙைளுக்கிக்டயி�ான விக்ளோடடு விழாவில் 
்பஙகுகைாளளும ்மமாநதுக்ற பிரே்த் ்க்ப வீர, வீராஙைகனைளுக்கு ்பா்தணி  
வழஙகும நிைழவு பிரே்த் ் க்ப ்தவி்ா்ளர் அலுவ�ைத்தில் க்வவாய்க்கிழகம (22) 
இ்டமக்பற்றது. ்மமாநதுக்ற பிரே்த் ்க்பயின் ்தவி்ா்ளரும, முன்னாள ்பாராளு-
மன்்ற உறுபபினருமான ஏ.எம.முஹமமட க�ௌஷாட ே்பாடடிைளில் ்பஙகு்பறறும 
உத்திேோைத்்தர்ைளுக்கு ்பா்தணிைக்ள வழஙகி கவத்்தார். இநநிைழவில் ்மமாந -
துக்ற பிரே்த் ்க்ப க்ே�ா்ளர் எம.ஏ.ேை.முஹமமட, ்மமாநதுக்ற பிரே்த் ்க்ப 
உறுபபினர்ை்ளான ஏ.எம.றிோஸ், ேை.கு�மணி, ்மமாநதுக்ற பிரே்த் ்க்பயின் 
உளளுராடசி உ்தவிோ்ளர் எஸ்.ைருணாைரன், நிதி உ்தவிோ்ளர் கவ.வீ.ைதீ்ா உமமா 
உளளிடே்டார் ை�நது கைாண்டனர்.                    (படம்: சவளக�டட குறூப் நிருபர்)

8 x 4 நீ்ளம கைாண்ட 35 அச்சு சீேமநது ைறைக்ள 3 அஙகு�ம கைாண்ட ஆணிைள 
்பதிேப்பட்ட ்ப�கையின் மீது ்படுத்்த நிக�யில் ்தனது வயிறறின் மீது அக்ைறைக்ள 
கவத்து ்மமடடிோல் 54 க்க்ைன் 9.8 க�ாடிைளில் உக்டத்து ே�றறுமுன்தினம 
(22) கைாழுமபு துக்றமுை வ்ளவில் உ�ை கின்னஸ் ்ா்தகனகே நிக��ாடடிே 
ஜனை ைாஞ்்னாகவயும ைாண�ாம.         (படம்: வட க�ொழும்பு தின�ரன் நிருபர்)

இ�ஙகையு்டனான ரி 20 க்தா்டர் :

ஆபைானிஸ்்தானு்டனான 20க்கு20 க்தா்டர்:

20க்கு20 உ�ைக் கிணணம

பானுகவின் கிரிக்கட்டிற்கு
இது முடிவல்ல -அமைச்சர் நாைல
இலங்கையின் வி்ையாட்டுத்-

து்ை அ்ைச்சரான நாைல் ராஜபக்ஷ, 
அதிரடி துடுபபாட்்டவீரரான பானுகை 
ராஜபக்ஷவின் கிரிக்கைட் வாழக்கை 
இத்து்டன் நி்ைவ்்டயவில்்ல 
எனக குறிபபிட்டிருபபத�ாடு, அவர் 
எதிர்கைாலத்தில் மீண்டும் அணியில் 
இ்ைவ�றகைான எதிர்பார்பபுககை்ை 
்கைாண்டிருபப�ாகை குறிபபிட்டிருக-
கின்ைார்.  

பாராைைன்ைத்தில் எதிர்ககைட்சியி-
்னச த்சர்்ந� சுஜித் ்சஞ்சய ்பதரரா 
பானுககை ராஜபக்ஷ இ்நதிய ்�ா்டரில் 
உளவாஙகைபப்டா்ை ்�ா்டர்பில் 
தகைளவி எழுபபியிரு்ந��்ன அடுத்து 
இ்ந� தகைளவிககு பதில் வழஙகிய 
நாைல் ராஜபக்ஷ இ்நதிய 20ககு20 ்�ா்டருககைான 
இலங்கை அணி, த�சிய த�ர்வாைர்கைள குழு 
ைறறும் பயிறசியாைர்கைள ஆகிதயார்கைளின் பரி்நது-
்ரயின் அடிபப்்டயில் ்�ரிவு ்்சயயபபட்டிரு்ந-
��ாகை குறிபபிட்டிருககின்ைார்.  

அத்த�ாடு த�ர்வாைர்கைள குழாம் அதிரடி துடுப -
பாட்்டவீரரான பானுககை ராஜபக்ஷவி்ன இலங்கை 
குழாத்தினுள இ்ைககைாைல் தபான்ைககைான 

கைாரைத்தி்னயும், வி்ையாட்டுத்து்ை அ்ைச-
்சருககு ்�ரிவித்திரு்ந��ாகை, வி்ையாட்டுத்து்ை 
அ்ைச்சரான நாைல் ராஜபக்ஷ குறிபபிட்டிருக-
கின்ைார். அத்து்டன் வி்ையாட்டுத்து்ை அ்ைச-
்சர், பானுககை ராஜபக்ஷ எதிர்கைாலத்தில் இலங்கை 
அணியு்டன் மீண்டும் இ்ைவதிலும், நம்பிக்கை 
்கைாண்டுளை�ாகை குறிபபிட்டிருககின்ைார்.  

”த�ர்வாைர்கைள குழு பானுககைவி்ன அணியில் 

இரு்நது நீககிய்ைககைான கைாரைத்-
தி்ன அவரி்டம் ்�ரிவித்திரு்ந�-
த�ாடு, அ�்ன என்னி்டமும் கூறி -
யிருககின்ைது. அவரி்டம் இலங்கை 
அணிககைாகை எதிர்கைாலத்தில் ஆடுவ-
�றகைான திை்ை, ஆறைல்கைள கைாைப-
படுகின்ைன. அவர் எதிர்கைாலத்தில் 
மீண்டும் அணியில் இ்ை்நது திை-
்ையி்ன ்வளிபபடுத்துவார் என 
எதிர்பார்ககின்தைன்.” என வி்ை-
யாட்டுத்து்ை அ்ைச்சர் நாைல் ராஜ-
பக்ஷ தபசும் தபாது கூறியிருககின்ைார்.  

உ்டறபருைன் �்கை்ை பரித்சா-
�்ன எனக கூைபபடுகின்ை Skin Folds 
பரித்சா�்னயில் சிை்ந� ்பறுதபறு-
கை்ை கைாட்்டத்�வறிய�்ன அடுத்து, 

பானுககை ராஜபக்ஷ இ்நதிய அணியு்டன் இலங்கை 
ஆ்டவுளை 20ககு20 ்�ா்டரில் பங்கைடுககும் 
வாயபபி்ன இழ்நதிருபபத�ாடு, பானுககை ராஜ -
பக்ஷவி்ன இலங்கை அணியில் இ்ைககை தகைாரி 
தநறறுமுன்தினம் (22) கிரிக்கைட் இரசிகைர்கைள 
இலங்கை கிரிக்கைட் �்ல்ைக கைாரியாலயத் -
திறகு முன்பாகை ஆர்பபாட்்டஙகை்ையும் ஏறபாடு 
்்சயதிரு்ந�்ை குறிபபி்டத்�ககைது.

பஙகைைாத�ஷ் பிரீமியர் லீககில் சிைபபான 
ஆட்்டத்்� ்வளிபபடுத்திய பிைகு, 14 தபர் 
்கைாண்்ட அணியில் முனிம் ஷஹ்ரியார் ைறறும் 
யாசிர் அலி ஆகிதயார் த்சர்ககைபபட்்டனர்.

அடுத்� ைா�ம் ஆபகைானிஸ�ானுககு எதிரான 
இரண்டு தபாட்டிகைள ்கைாண்்ட ரி 20 ்�ா்ட-
ருககைான பஙகைைாத�ஷ்  அணியில் ்சகைலது்ை 
வீரர் ஷகிப அல்-ஹ்சன் திரும்ப அ்ழககைபபட்-
டுளைார். கைாயம் கைாரைைாகை கை்ட்ந� ஆண்டு 
பாகிஸ�ானுககு எதிரான ரி20 ்�ா்ட்ர ஷகிப 
�வைவிட்்டார். பஙகைைாத�ஷ் பிரீமியர் லீககில் 
சிைப - பான ஆட்்டத்்� ்வளிபபடுத்திய 

பிைகு, 14 தபர் ்கைாண்்ட அணியில் 

முனிம் ஷஹ்ரியார் ைறறும் யாசிர் அலி 
ஆகிதயார் த்சர்ககைபபட்்டனர்.

ஃபார்சசூன் பாரிஷாலுககு ஆறு தபாட்டி-
கைளில் ஷாரியார் 178 ஓட்்டஙகைள எடுத்�ார், 
ஸடி்ரக தரட் 152. முன்ன�ாகை பஙகைைா-
த�ஷின் ஒருநாள அணியில் இ்டம்பி-
டித்� யாசிர் அலி, குல்னா ்்டகைர்ஸ 
அணிககைாகை 139.49 ஸட்்ரக 
தரட்டில் 11 தபாட்டிகைளில் 
219 ஓட்்டஙகைள எடுத்�ார். 
பாகிஸ�ானுககு எதிராகை 
வி்ையாடிய 16 தபர் 
்கைாண்்ட அணியில் 

இ ரு்ந து 
நூருல் ஹ்சன் 

த்சாஹன், அகபர் அலி, 
ஷமிம் பட்வாரி, அமினுல் இஸலாம் 

பிபலாப, நஜ்முல் ்ஹா்்சன் 
்சாண்த்டா ைறறும் ்்சஃப ஹ்சன் 
ஆகிதயார் நீககைபபட்்டனர்.

20ககு 20 ்�ா்டர் 
ைார்ச 3 ைறறும் 5 ஆகிய 
திகைதிகைளில் ந்்ட்பறு-
கிைது.

எதிர்வரும் ஒகத்டாபர் 16 ஆம் திகைதி 
்�ா்டஙகும் ்டவுன் அண்்டர் பிர�ான 
தபாட்டியில் ரி 20 உலகைக கிண்ைம் 2021 
'சூபபர் 12' கைட்்டத்்� எட்டிய 12 அணிகை-
ளு்டன் அயர்லா்நதும் ஐககிய அரபு இராசசி-
யமும் இ்ை்நதுளைன.

ஐககிய அரபு இராசசியம் அவுஸதிதர-
லியாவுககுச ்்சல்வ�றகைான வாயப்ப 
்பறை�ால், ்்சவவாயன்று ந்ட்ந� 
�குதிச சுறறில் தபாட்டி ந்டத்திய 

ஓைா்ன 56 ஓட்்டஙகைள வித்தியா-
்சத்தில் வீழத்தி இ்ந� ஆண்டு ரி20 

உலகைக கிண்ைத்தில் �குதி ்பறை 
அத�தவ்ை அயர்லா்நதும் �னது 

இ்ட த்்�ப பதிவு ்்சய�து.
2007 ஆம் ஆண்டு ்�ா்டக-
கைப பதிப்பத் �வை-

விட்்ட அயர்லா்நது  
்�ா்டர்்நது ஏழாவது 

மு ் ை ய ா கை 
� கு தி 

்பறை்ை வித்ச்ட அம்்சைாகும். அண்டி பால்பிர்னி-
யின் �ரபபு குதைாபல் குவாலிஃ்பயர் ஏ நிகைழவில் 
ஒரு அதிர்சசியான ்�ா்டககைத்்� ஏறபடுத்தியது, 
கை்ட்ந� வாரம் ஐககிய அரபு இராசசியத்தி்டம் �னது 
மு�ல் ஆட்்டத்தில் த�ால்விய்்ட்ந�து.ஆனால் 
அ்ரயிறுதி்ய அ்்டய ்�ா்டர்சசியான ்வறறி-
கைளு்டன் மீண்்டது. இரண்டு இறுதிப தபாட்டியா-
ைர்கைள �குதி ்பை, ்்சவவாயககிழ்ை கை்்டசி 
நான்கு ஆட்்டம் ்வறறி-் பறும் விவகைாரைாகை இரு்ந-
�து, தைலும் ஓைான் நாயைசசுழறசியில் ்வன்று 
மு�லில் கைைத்�டுப்ப த�ர்வு்்சய� பிைகு, அயர்-
லா்நது 7 விக்கைட்டுககு 165 ஓட்்டஙகைள எடுத்� 
்சவாலான இலக்கை பதிவு்்சய�து.

்�ா்டககை ஆட்்டககைாரர்கைைான பால்பிர்னி ைறறும் 
பால் ஸடிர்லிங ஆகிதயார் முன்ன�ாகை மூன்ைாவது 
விக்கைட்டுககைாகை ஐம்பது ஓட்்டஙகை்ை இ்ைப-
பாட்்டைாகை ்பறறுக ்கைாடுத்�னர், அயர்லா்நது 2 
விக்கைட்டுககு 19 ஓட்்டஙகை்ை எடுககை ஆரம்பத்தி-
தலதய வீழ்ந�து.

ஆனால் கைதரத் ்்டலானி 32 ப்நதுகைளில் 47 ஓட்-
்டஙகைள எடுத்�ார், அ�றகு முன் அண்டி ்ைகபி-
்ரன் 21 ப்நதுகைளில் 36 ஓட்்டஙகைள எடுத்�ார்.

கை்ட்ந� இரண்டு ரி 20 உலகைக கிண்ைஙகைளுக -
குத் �குதி ்பறை ஓைான், அயர்லா்நது சுழறப்நது 
வீச்சாைர்கைள சிமி சிங (3-20) ைறறும் ் ைகபி்ரன் 
(2-24) ஆகிதயார் இ்்டதய ஐ்நது விக்கைட்டு -

கை்ை வீழத்திய�ால், 105 ஓட்்டஙகைளுககு ஆட் -
்டமிழ்ந�னர் ஓைான் வீரர்கைள.ைற்ைாரு அ்ரயி-
றுதியில் இது ஒரு�்லபபட்்சைான ஆட்்டைாகை 
இரு்ந�து, இ�றகு முன்பு த�ாறகைடிககைபப்டா� 
தநபாைத்்� 68 ஓட்்டஙகைள வித்தியா்சத்தில் 
ஐககிய அரபு இராசசிய அணி  த�ாறகைடித்து 
இரண்்டாவது மு்ையாகை முககிய தபாட்டிககு 
�குதி ்பறைது.

அயர்லா்நதுககு எதிராகை ஆட்்டமிழககைாைல் 97 
ஓட்்ஙட்கைளும், பஹ்்ரனுககு எதிராகை ஆட்்டமிழக-
கைாைல் 84 ஓட்்டஙகைளும் எடுத்� விக்கைட் கைாபபாைர்  
விருத்தியா அரவி்நத், 46 ஓட்்டஙகைளும், முஹம்ைது 
வசீம் 70 ஓட்்டஙகைளும் எடுத்��ால், ஐககிய அரபு 
இராசசியம் 7   விக்கைட் இழபபுககு 175 ஓட்்டஙகைள 
எடுத்�து.

பதிலுககு 3 விக்கைட் இழபபுககு 14 ஓட்்டஙகை-
ளுககு ்சரி்ந� தநபாைம், 18.4 ஓவரில் 107 ஓட்்டஙகை-
ளுககு ஆட்்டமிழ்நது, மீைதவ இல்்ல.

ஒகத்டாபர் 16 ஆம் திகைதி ்�ா்டஙகும் ்டவுன் 
அண்்டர் பிர�ான தபாட்டியில் ரி 20 உலகைக கிண்ை 
2021 'சூபபர் 12' கைட்்டத்்� எட்டிய 12 அணிகை-
ளு்டன் அயர்லா்நதும் ஐககிய அரபு எமிதரட்்ஸும் 
இ்ையும்.

ஜூ்ல ைா�ம் சிம்பாபதவயில் ந்்ட்பறும் 
குதைாபல் குவாலிஃ்பயர் பி தபாட்டியில் இறுதி 
இரண்டு இ்டஙகைள தீர்ைானிககைபபடும்.

சிறுநீர் த�ொற்று கொரணமொக பீலே
மருத்துவமனையில் அனுமதி

பிதரசிலிய கைால்ப்நது ஜாம்பவான் 
பீதல, ்சாவ பாதலா ைருத்துவை்ன-
யில் சிறுநீர் தநாயத்்�ாறறுககைாகை 
அனுைதிககைபபட்டுளைார். அஙகு 
அவர் ஏறகைனதவ ்பருஙகு்டல் கைட்-
டிககைான கீதைா்�ரபி்யப ் பறைார் 
என்று திஙகைைன்று ்�ரிவித்துளைது.

"ஓ ்ரய" (தி கிங) என்று அ்ழக-
கைபபடும் 81 வய�ான முன்னாள 
வீரர், ்்சப்டம்பர் ைா�ம் கைண்்டறி-
யபபட்்ட ்பருஙகு்டல் கைட்டிககைான 
சிகிச்்ச்யத் ்�ா்டர ்பபரவரி 13 
அன்று ்சாவ பாதலாவில் உளை அல்-
பர்ட் ஐன்ஸடீன் ைருத்துவை்னயில் 
அனுைதிககைபபட்்டார். அன்று மு�ல் 
அவர் ைருத்துவை்னயில் சிகிச்்ச 
்பறறு வருகிைார்.

அனுைதிககைபபட்்ட எட்டு நாட்-
கைளுககுப பிைகு, வழககைைான 
பரித்சா�்னயின் தபாது சிறுநீர் 
தநாயத்்�ாற்ைக கைண்்டறி்ந�-
�ாகை ைருத்துவை்ன கூறியது, இது 
பீதலவின் �ஙகி சிகிச்்ச ்பறும் 
நாள அதிகைரிககும்.

"ைருத்துவ நி்ல்ைகைள நி்லயா-
ன்வ, அடுத்� சில நாட்கைளில் ைருத்-
துவை்ன ்வளிதயறைம் நிகைழ 
தவண்டும்" என்று ைருத்துவை்ன 
திஙகைைன்று ஒரு அறிக்கையில் ்�ரி-
வித்துளைது.

பீதல ்்சப்டம்பர் 4 அன்று கைட்-
டிககைான அறு்வ சிகிச்்சககு உட்-
படுத்�பபட்்டார், கீதைா்�ரபி்யத் 
்�ா்டர டிஸ்சார்ஜ் ்்சயயபபடுவ-
�றகு முன்பு ஒரு ைா�ம் ைருத்துவை-
்னயில் இரு்ந�ார்.

வய�ான நட்்சத்திரத்தின் உ்டல்ந-
லப பிரசசி்னகைளில் இது ்சமீபத்தி-
யது, ்பாதுத் த�ாறைஙகைள மிகைவும் 
அரி�ாகைதவ வைர்்நதுளைன.

எல்லா கைாலத்திலும் சிை்ந� கைால்-
ப்நது வீரராகைக கைரு�பபடும் எட்்சன் 
அரான்்்டஸ த்டா நாசி்ைண்த்டா 
-- பீதலவின் உண்்ையான ்பயர் 
-- வரலாறறில் மூன்று உலகைக கிண்-
ைஙகை்ை ்வன்ை ஒதர வீரர் (1958, 

1962 ைறறும் 
1 9 7 0 ) . 
1958 இல் 
பிதரசில் மு�ல் 
மு்ையாகை உலகைக 
கிண்ைத்்� ்வன்-
ை�ால், புரவலர்கைைான 
ஸவீ்டனுககு எதிரான 
இறுதிப தபாட்டியில் இரண்டு 
தகைால்கைள உட்ப்ட தி்கைபபூட்டும் 
தகைால்கை்ை அடித்��ன் மூலம் அவர் 
17 வயதில் உலகை அரஙகில் பிரகைாசித்-
�ார்.

அவர் 1977 இல் ஓயவு ்பறு-
வ�றகு முன்பு 1,000 தகைால்-
கைளுககு தைல் அடித்�, 
வி்ையாட்டில் மிகை 
உயர்்ந� வாழக-
்கைப பணிகை-
ளில் ஒன்ைாகை 
இரு்ந�ார்.

"நான் ைா�்ந-
த�ாறும் ்்சயது 
வருவ�ால், எனது 
சிகிச்்ச்யத் ்�ா்டர 
ைருத்துவை்னககுச ்்சல்-
கிதைன்" என்று பீதல �னது 
்சமூகை ஊ்டகை �ைஙகைளில் ்பபர-
வரி 13 ம் திகைதி கூறினார்.      

சூர்்யகுமொர், தீபக் சொஹர் 
கொ்யத்�ொல் விேகல்

இலங்கையு்டனான டி20 ்�ா்ட -
ரிலிரு்நது சூர்யகுைார், தீபக ்சாஹர் 
கைாயத்�ால் விலகியுளைனர்.  

தைறகி்நதிய தீவுககு எதிரான ரி 20 
்�ா்டரில் இ்நதியாவின் சூர்யகுைார் 
யா�வ ்�ா்டர் நாயகைன் விரு்� 
்பறைார் என்பது குறிபபி்டத்�ககைது.

தைறகி்நதிய தீவு அணி இ்நதி-
யாவில் சுறறுபபயைம் ்்சயது 3 
ஒருநாள தபாட்டி ைறறும் 3 ரி 20 

தபாட்டிகைள ்கைாண்்ட ்�ா்டரில் 
வி்ையாடியது. இதில் இ்நதியா 
ஒருநாள ்�ா்ட ் ர 3-0 எனவும், ரி 20 
்�ா்ட்ர 3-0 எனவும் முழு்ையாகை 
்கைபபறறியது.

இ�றகி்்டதய, இலங்கை அணி 
இ்நதியாவில் சுறறுபபயைம் ்்சயது 
3 ரி20 தபாட்டி, 2 ்்டஸட் தபாட்டி 
்கைாண்்ட ்�ா்டரில் வி்ையா்ட 
உளைது.

இ்நநி்லயில், இலங்கைககு 
எதிரான ரி20 ்�ா்டரில் இரு்நது 
கைாயம் கைாரைைாகை சூர்யகுைார் யா�வ 
விலகியுளைார் என பிசிசிஐ ்�ரிவித்-
துளைது.

ஏறகைனதவ, தவகைபப்நது வீச்சா-
ைர் தீபக ்சாஹர் கைாயம் கைாரைைாகை 
இலங்கைககு எதிரான ்�ா்டரில் 
இரு்நது விலகியுளைார் என்பது 
நி்னவிருககைலாம்.

ஷகிப் அல்-ஹசனுக்கு
மீண்டும் அனைப்பு

அ்யர்ேொந்து, ஐக்கி்ய அரபு
இரொச்சி்ய அணிகள் �குதி
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லுணுகல நிருபர்

பதுளை த�ொழிலொைர் அலுவலகக் 
கட்ட்டதத�ொகுதியின் திறப்பு விழொ 
த�ொழில் அளைச்சர் நிைல் சிறிபொல 
டி சில்வொ ைற்றும் ஊவொ ைொகொண 
ஆளுநர் ஏ.ஜே.எம் முஸம்மில் �ளல-
ளையில் அணளையில் இ்டம்தபற்-
றது.

26 ஜகொடி ரூபொயகள் த்சலவில் 
இரணடு ைொடிக் கட்ட்டதத�ொகுதி  
நிர்ைொணிக்கப்படடுள்ைது. இக்கட-
்ட்டதத�ொகுதியில் பதுளை ைொவட்ட 
ஜ�ொட்டத த�ொழிலொைர்கள் உடப்ட 
30,000ற்கு ஜைற்பட்ட த�ொழில் 
த்சயயும் ைக்களின் ஊழியர் ஜ்சை 
நிதியம் ைற்றும் ஊழியர்களின் அறக் -
கட்டளை நிதி விவகொரஙகள் நிர்வ-

கிப்ப்டவுள்ைன. அஜ�ஜவளை ஊவொ 
ைொகொணததின் பதுளை, தைொனரொ-
களல ைற்றும் அம்பொளற ஆகிய 
ைொவட்ட த�ொழிலொைர் தபொறியியல் 
ஜ்சளவகள் இக்கட்ட்டதத�ொகுதியி -
லிருந்து த்சயற்படுத�ப்படுகின்றளை 
விஜ்ச்ட அம்்சைொகும். இ�ற்களைய 
சுைொர் 65,000 ஊவொ த�ொழில் த்சயயும் 
ைக்களுக்கு பொரிய ஜ்சளவளய வழங-

குவ�ற்கு இந்� அலுவலகம் �யொ-
ரொகவுள்ைது. இந்நிகழ்வில் பொரொ -
ளுைன்ற உறுப்பினர் ்சொைர ்சம்பத 
�்சநொயக்க, சு�ர்்சன த�னிபிடடிய, 
அரவிந்� குைொர், பதுளை ஜையர் பிரி -
யந்� அைரசிறி ைற்றும் த�ொழிலொைர் 
அளைசசின் அதிகொரிகள் உள்ளிட்ட 
பலர் கலந்து -
தகொண்டனர்.

பதுளை த�ொழிலொைர் அலுவலக
கட்ட்டதத�ொகுதி திறப்பு 

சிறுவன் துஷ்பிரய�ோகம் - பிக்குவின் விளக்கமறி�ல் நீடிப்பு 
(ஹற்றன் சுழற்சி நிருபர்)

வட்டவளை த்டம்பல்்ஜ்டொவ் ஜ�ொட -
்டததிலுள்ை 13 வயது சிறுவளன துஷ்பிர -
ஜயொகம் த்சய��ொக கூறப்படடு ளகது த்சய -
யப்பட்ட பிக்குளவ எதிர்வரும் 28 ஆம் 
திகதிவளர விைக்கைறியலில் ளவக்குைொறு 
ஹற்றன் நீ�வொன் நீதிைன்றததின் நீதிபதி 
அ்சஙகொ தஹடடிவத� ஜநற்று (23.02.2022) 
உத�ரவிட்டொர்.

ஹயிற்றி ஜ�ொட்டததிலுள்ை விகொளரயின் 

பிக்குஜவ இவ்வொறு ளகதுத்சயயப்படடுள் -
ைொர்.  விகொளரயில் இச்சம்பவம் க்டந்� 
20ஆம் திகதி இ்டம்தபற்ற�ொகவும், 21ஆம் 
திகதி  சிறுவனின் �ந்ள� வட்டவளை 
தபொலி் நிளலயததில் முளறப்பொடு பதிவு 
த்சய��ொகவும் வட்டவளை தபொலிஸொர் 
த�ரிவித�னர்.

இ�ளனயடுதது, 21ஆம் திகதி ைொளல வட -
்டவளை தபொலிஸொரொல் பிக்கு ளகது த்சய -
யப்படடுள்ைொர். சிறுவனுக்கு நீதி கிள்டக்க 
ஜவணடும் எனவும், பிக்குவிற்கு ்சட்ட ந்ட -

வடிக்ளக எடுக்கப்படடு �ண்டளன வழங -
கப்ப்ட ஜவணடும் எனவும் தபொதுைக்கள் 
ஜபொரொட்டததிலும் ஈடுபட்டனர்.  இந்நிளல -
யில் 23.02.2022 ஜநற்ளறய தினம் தபொலி -
ஸொரொல் பிக்கு ஹற்றன் நீ�வொன் நீதிைன்றத -
தில் ஆேர்ப்படுத�ப்பட்டொர்.

வி்சொரளணகளை ஜைற்தகொண்ட நீதிபதி  
பிக்குளவ எதிர்வரும் 28 ஆம் திகதிவளர 
வி ை க் க ை றி ய லி ல் 
ளவக்குைொறு உத�ர -
விடடுள்ைொர்.

40 அடி உ�ரத்திலிருந்து  
விழுந்து குடும்்பஸ்தர் மரணம்
�ம்புள்ை தினகரன் நிருபர்.

 
கஜலதவல- பல்ஜலதவல பிரஜ�்சத -

தில் ைரததிஜலறி கிளைகளை தவடடிக் 
தகொணடிருந்� குடும்ப்�ர் ஒருவர்  40 
அடி உயரததிலிருந்து கொல் �வறி விழுந்� -
ளையொல் உயிரிழந்துள்ைொர். 

ஜநற்று முன்தினம் (22) த்சவ்வொயக் 
கிழளை முற்பகல் 11.30 ைணியைவில் 
இச்சம்பவம் இ்டம் தபற்றிருப்ப�ொகப் 
தபொலிஸொர் த�ரிவித�னர்.  .

ைரததிலிருந்து வீழ்ந்து படுகொயை -
ள்டந்� நிளலயில் குருநொகல் ஜபொ�னொ 
ளவததிய்சொளலயில் அனுைதிக்கப்பட்ட 
பின்னர் உயிரிழந்��ொகப் தபொலிஸொர் 
த�ரிவித�னர்.

கஜலதவல- தகொரக்கொவ பிரஜ�்சதள� 
வசிப்பி்டைொகக் தகொண்ட இரணடு தபண 
பிள்ளைகளின் �ந்ள�யொன முகம்ைது 
ற்ஸொக் முகம்ைது ரி்மி (37 வயது) 
என்பவஜர இவ்வொறு உயிரிழந்துள்ைொர். 

�ைது ஜ�ொட்டததிற்கு ்சமீபைொக உள்ை 
நணபதரொருவரின் ஜ�ொட்டததிலிருந்� 
ைரதைொன்றின் கிளைகளை தவடடிக் 
தகொணடிருந்� ஜவளையிஜலஜய இவ் 
அனர்த�ம் ஏற்பட்ட�ொக   தபொலிஸொர் 
த�ரிவித�னர்.

வவுனியாவில் பயங்கரவாத தடை சடைத்திற்கு 
எதிரா்க ட்கயயழுத்து பபாராடைம் 
ஓைந்ள� விஜே்ட நிருபர்

பயஙகரவொ� �ள்டச்சட்டததிற்கு எதிரொக 
ளகதயழுதது தபறும் த்சயற்பொடு வவுனி-
யொவில் முன்தனடுக்கப்ப்டவுள்ை�ொக �மி-
ழரசுக்கடசியின் வவுனியொ கிளை அறிவித-
துள்ைது. 

ஜநற்று (23) �மிழரசுக்கடசியின் வவுனியொ 
கிளை தவளியிடடுள்ை அறிக்ளகயில் த�ரி -
விக்கப்படடுள்ை�ொவது,

பயஙகரவொ� �ள்டச்சட்டதள� முழு-
ளையொக நீக்க ஜகொரி ளகதயழுதது தபறும் 
த்சயற்பொடு இலஙளகயில் பரவலொக முன் -
தனடுக்கப்படடு வருகின்றது. 

அந்�வளகயில் வவுனியொ ைொவட்டததில் 
எதிர்வரும் திஙகடகிழளை பளழய ப் 
நிளலயம், இலுப்ளபயடி, ளவரவர்புளியங-
குைம் ்சந்தி, குருைன்கொடு ்சந்தி ஆகியவற்றி -
லும் த்சடடிகுைம்  ப் நிளலயததிலும் 

தநடுஙஜகணி- பிரஜ�்ச த்சயலகததிற்கு 
முன்பொகவும் கொளல 8 ைணியிலிருந்து 
ளகதயொப்பம் தபறும் த்சயற்பொடு முன்தன-
டுக்கப்ப்டவுள்ைது. 

1979ஆம் ஆணடின் 48ஆம் இலக்க பயங-
கரவொ� �டுப்பு ்சட்டஜை (�ற்கொலிக) எைது 
்சட்டப்புத�கஙகளில் கொணப்படும் மிகக் 
தகொடூரைொன ்சட்டைொக உள்ைது. 

1979ஆம் ஆணடு �ற்கொலிக ்சட்டைொக 
நிளறஜவற்றப்பட்ட இச்சட்டம், அ�ன் 
�ளலப்பில் த�ரிவிப்பது ஜபொல, (�ற்கொலிக) 
6 ைொ� கொலததிற்கு ைடடும் த்சல்லுபடியொக 
ஜவணடியது. எனினும் 42 வரு்டகொலஙகள் 
நீடிதது, அநீதிளய விளைவிததும் அஜநக-
ருக்கு துன்பததிளனயும், கஷ்்டஙகளையுஜை 
இது வழஙகியுள்ைது.

ngWif mwptpj;jy;
,yq;if Njrpa itj;jparhiy 

nfhOk;G - 10

vOJfUtpfis toq;fy;

,yq;if Njrpa itj;jparhiyf;Fj; Njitahd 

fPo ;f ;Fwpg ;g plg ;gl ;Ls;s vOJfUtpfis 

toq;Ftjw;fhf tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ 

01.  V03/V04 kw;Wk; Vida tif kw;Wk; msTfspy; 

epow;glg;gpujpaply; fljhrpg; ngf;fw;Wfs;

Nkw;gb toq;fy;fspw;fhf jifikAs;s gjpT 

nra;ag;ngw;Ws;s epWtdq;fs; kw;Wk; jdpegh;fs; 

,jw;fhf tpz;zg;gpf;fyhk; vd;gJld;> kPsspf;fg;glhj 

&gh 2500.00 ,w;fhd itg;nghd;iw ,yq;if Njrpa 

itj;jparhiyapd; rpwhg;ghplk; nrYj;jp> 2022.03.15 tiu 

thu Ntiy ehl;fspy;> ,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; 

toq;fy; gphptpy;  epge;jidfSld; $ba 

tpz;zg;gg ;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;ifapy; mtw;wpw;fhd 

khjphpfisAk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. gpd;dh; 

rkh;g;gpf;fg;gLk; khjphpfs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ.

2022.03.16 md;W K.g.10.00 ,w;F ,yq;if Njrpa 

itj;jparhiyapd; gpujhd fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; 

tpiykDj; jpwf;fg;gLk;.

lhf;lh;.lg;spA.Nf.tpf;ukrpq;`>

jiyth;>

gpuhe;jpa ngWiff;FO>

,yq;if Njrpa itj;jparhiy.

nfhOk;G - 10. 

Njrpa ghJfhg;G kw;Wk; mdh;j;j Kfhikj;Jt

,uh[hq;f mikr;R

Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtdk; (NBRO)

ngWif mwptpj;jy; 
NBRO jiyikafj;jpw;F thfdq;fis 

thliff;F mkh;j;Jtjw;fhd 

tpiykDf;Nfhuy; fhyj;ij ePbj;jy;

xU tUl fhyj;jpw;F nfhOk;G-05> [htj;j tPjp> 99/1, vd;w ,lj;jpy; 
mike;Js;s NBRO jiyikafj;jpw;F thlif mbg;gilapy; 
thfdq;fis toq;Ftjw;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 
Nfhug;gl;bUe;jd.

NkNyAs;s Nfs;tpapd; ,e;j tpiykD %Lk; jpfjpahdJ 2022 
khh;r; 04 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzp tiuAk; ePbf;fg;gl;Ls;sJ. 

jiyth;>
ngWiff;FO>
Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtdk;.
njhiyNgrp: 011-2588946> ePbg;G. 652.

 

          

,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; 
NfhUfpwhH.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah;

Nfs;tpg; 
gpizj; 
njhif 
(&gh)

Mtzf; 
fl;lzk; (VAT 

cs;slf; 
fg;gl;Ls;sJ)

KbTWj;jy; 
jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CES/FP/06/PT/6238(EL) 25 Nos. of Mul   Speed Relays for 
the Cummins Engines of Transfer 
Cranes at JCT

38,000.00 1,000.00 24-03-2022
K.g. 10.00 

kzp

CES/FP/04/PT/6261(MP) 01 No. Single Li   Spreader for 
ZPMC STS Cranes at JCT I & II 

400,000.00 3,500.00 24-03-2022
K.g. 10.00 

kzp

CES/FP/05/PT/6267(EL) Spare AC Generator for ECT RTG 
Cranes 

80,000.00 1,000.00 24-03-2022
K.g. 10.00 

kzp

CES/FP/02/PT/6274(EL) Spare Cables for S  nis Spreaders 30,000.00 1,000.00 24-03-2022
K.g. 10.00 

kzp

CES/FP/06/PT/6273(EL) Pull Code Limit Switches: Type Elaw 
– 21NSZ

15,000.00 1,000.00 29-03-2022
K.g. 10.00 

kzp

CES/FP/03/PT/6275(EL) T Link Communica  on Cards for 
Transfer Cranes 

45,000.00 1,000.00 29-03-2022
K.g. 10.00 

kzp

CES/FP/05/PT/6277(EL) 05 Nos. MB – 70 Base Boards for 
the PLC of JCT Cranes 

15,000.00 1,000.00 29-03-2022
K.g. 10.00 

kzp

CES/FP/02/PT/6279(EL) 05 Nos. Pulse Generators for ZPMC 
Yard Cranes at JCT

20,000.00 1,000.00 29-03-2022
K.g. 10.00 

kzp

CES/FP/03/PT/6280(EL) 05 Nos. Ven  la  on Blowers for the 
Hoist Motors of the Transfer Cranes 

15,000.00 1,000.00 31-03-2022
K.g. 10.00 

kzp

CES/FP/06/PT/6283(EL) Input Output Cards for the PLC 
system of Transfer Cranes 

20,000.00 1,000.00 31-03-2022
K.g. 10.00 

kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 
Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy 
jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij 
fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> 
xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth 
my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL 
Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 
Ie;J (5) tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 
KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tpiykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; mYtyf 
Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;. 

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; 
gpd; 2022 ngg;uthp 25Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd 
Neuj;jpy; %Lk; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 
rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; 
nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.    

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 
jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; 
%Lk; Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 
midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>
toq;fy;fs; gphpT>
,yq;if JiwKf mjpfhurig>
,y. 45> nya;ld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01. 

njhiyNgrp ,yf;fq;fs;:  2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638
njhiyefy; ,yf;fq;fs;: 2381652> 2470443

2007Mk; Mz;bd; 07Mk; 

,yf;f fk;gdpfs; rl;lk; 

9(1)Mk; gphptpd; fPo;> 

gpd;tUk; fk;gdp 

$l;bizf;fg;gl;Ls;snjd 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ.  

fk;gdpapd; ngaH: 

rud bNubq; 
(gptPb) vy;bB

gjptpyf;fk; : PV 00252297
$l;bizg;G jpfjp: 

27.01.2022

gjpT Kfthp : 

96/14> 2Mk; Nyd;> Nrdhehaf;f 

khtj;j> ehty> uh[fphpa.

gzpg;ghsH

mwptpj;jy;mwptpj;jy;

11.00% 2025 'A" njhlh;fspd; fPo; &.15>000 kpy;ypaidAk; 11.20% 2033 'A" 
njhlh;fspd; fPo; &.30>000 kpy;ypaidAk; nfhz;l jpiwNrhp Kwpfs; 2022 

ngg;uthp   25Mk; jpfjp ,lk;ngWk; Vyq;fspd; mbg;gilapy; toq;fg;gLfpd;wd.

njhlh;fs; 11.00% 2025 'A' 11.20% 2033 'A'
ISIN* LKB 01025H016 LKB01533A154
Kd;itf;fg;gl;l njhif &.15>000 kpy;ypad; &.30>000 kpy;ypad;

eWf;F tPjk; 11.00% 
Mz;nlhd;wpw;F

11.20% 
Mz;nlhd;wpw;F

toq;fg;gl;l jpfjp 2015 Mf];l; 01 2018 rdthp 15

Kjph;Tj;jpfjp 2025 Mf];l; 01 2033 rdthp 15

eWf;F nfhLg;gdTfs; nrYj;jg;gLk; 

jpfjpfs;
01 ngg;uthp & 01 

Mf];l;

15 rdthp & 15 

a+iy

xd;W Nrh;e;j tl;b tPjk; &.100.00 ,w;F 

&.0.8812

&.100.00 ,w;F 

&.1.4232

Vytpw;gidj;jpfjp 2022 ngg;uthp 25> nts;spf;fpoik

tpiyf;Fwpg;gPL 

rkh;g;gpf;fg;gLtjw;fhd 

,Wjpj;jpfjpAk; NeuKk;

2022 ngg;uthp 25> nts;spf;fpoik 

K.g.11.00 kzp

jPh;g;gdTj; jpfjp 2022 khh;r; 02

tpiyf;Fwpg;gPl;bd; Mff;Fiwe;j 

njhif

Ie;J kpy;ypad; &gha;fs; (&.5>000>000/=) 
mj;Jld; xU kpy;ypad; &gha;fspd; 

(&.1>000>000/- ngUf;fq;fspypUe;J)

Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;J cz;ikahd tpiyfspd; eWf;F nfhLg;gdTj; 

jpfjpapypUe;J jPh;g;gdT nra;Ak; ehs; tiuahd xd;W Nrh;e;j tl;b 

ePq;fyhf) mbg;gilapy; tpiyf;Fwpg;gPLfs; Nfhug;gLfpd;wd. 

tpiyf;Fwpg;gPLfs; ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; toq;fg;gl;l ,yj;jpudpay; 

tpiyf;Fwpg;gPL rkh;g;gpf;fpd;w trjpapD}lhf khj;jpuNk Nkw;nfhs;sg;gly; 

Ntz;Lk;.  

xt;nthU njhlh; /ISIN njhlh;gpYk; re;ij epiyikfSf;fika 

Kd;itf;fg;gl;l njhifapid tpQ;Qhj VNjDk; njhifapid ,yq;if 

kj;jpa tq;fp Vw;W;fnfhs;syhk;.

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

vk;.,rl;.vk;.Mrpk;

nghJg;gLfld;  fz;fhzpg;ghsh;/gjpthsh;

nghJg;gLfld; jpizf;fsk;> 

,yq;if kj;jpa tq;fp>
30> rdhjpgjp khtj;ij> nfhOk;G-1.

njhiyNgrp: +94112477011> njhiyefy;: +94112477687
ntg;jsk; : www.cbsl.gov.lk

&.45>000 kpy;ypad; jpiwNrhp Kwpfis toq;fy;

*  gd;dhl;L gpizaq;fs; milahs ,yf;fk;

mf;Fapl;b nrf;Fhpl;B]; 

ypkpll; 2206297

,yq;if tq;fp 2541938

nfg;gpl;ly; viyad;]; 

ypkpll; 2317777

,yq;if nfhkh;\y; 

tq;fp gpvy;rp 2332319

g;nt];l; nfg;gpl;ly; 

l;nu]hP]; ypkpl;ll; 2639883

vd;v];gP gd;l; 

kNd[;kd;w; fk;gdp 

ypkpll; 2425010

kf;fs; tq;fp 2206783

rk;gj; tq;fp gpvy;rp 2305842

nryhd; tq;fp gpvy;rp 2456340

nty;j;w];w; 

nrf;Fhpl;B]; ypkpll; 2675096

fPo;f;fhZk; Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;Jk; ve;jnthU chpkk; ngw;w tHj;jf 

tq;fpfsplkpUe;Jk; jpiwNrhp Kwpfis nfhs;tdT nra;AkhW nghJkf;fs; 

miof;fg;gLfpd;wdh;.
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ைாத்தமை நகம்ர அழகுபெடுததும் வவமைததிட்டததின் கீழ் நகரில் நம்டொம்த ொது-
காபபு வவலி அமைக்கும் ெணி ைாத்தமை ைாநக்ர சமெ பிரிவின்ரால் முன்பனடுக் -
கபெடடுவருகின்்றது. மவததியசாமை சந்தியிலிருந்து இ்ரதவ்தாடம்ட சந்திவம்ரக்கும் 
அமைக்கபெடடுவரும் இந்்த நம்டொம்த ொதுகாபபு வவலிமய ைாத்தமை ைாவட்ட 
ொ்ராளுைன்்ற உறுபபினரும் ைாவட்ட அபிவிருததிக்குழுத்தமைவருைான நாைக வகாட-
்டபகா்ட கணகாணிபெம்த ெ்டததில் காணைாம்.         ெ்டம்: - ைாத்தமை சுழற்சி நிருெர்

மஸ்கெலியா தினகெரன் விசேட நிருபர்

நல்லதண்ணி ்பாலிஸ பிரிவுக்-
குடபடட  பகுதிகெளில 40 ஏக்கெர் 
வனபகுதி தீயில எரிந்து நாேமடடந்-
துள்ளது. 

்லகெஸேபான சதாடட முளளுகொ-
மம் சமல பிரிவு பகுதியிலும் மசர 
சதாடட நல்லதண்ணி சமற்பிரிவு 
பகுதியில சநற்றுமுன்தினம் மதியம் 
அடர்ந்த வனபபகுதியில விஷமிகெள 
தீ டவதததால சுமார் 40 ஏக்கெர் வனப -
பகுதிக்கு தீ பரவியது. 

அபபகுதியில அதிகெ்ளவு கொற்று 
வீசியதால தீடய அடைக்கெ நல்ல -
தண்ணி ்பாலிஸார், இராணுவததி -
னர்,  அதிரடி படடயினர் இடைந்து 
தீடய அடைக்கும் பணியில ஈடு -
படடு வருவதாகெ நல்லதண்ணி 
்பாலிஸ நிட்லய அதிகொரி ்தரி-
விததார்.  கொற்று ப்லமாகெ வீசியதால 
தீடய அடைக்கெ சதாடட மக்கெளும் 
ஒததுடைபபு வைங்கிவருகின்்றனர். 

நல்லதண்ணி
பிரததசத்தில 40 
ஏக்கர் ்காணி தீயில 
எரிந்து நாசம் 

இைஙமக ஜனநாயக வசாசலிசக் குடிய்ரசின் 74ஆவது சு்தந்தி்ர 
தினதம்த முன்னிடடு பெம்ைா்தகை, பகாவ்டபகாம்ட ைஸ்ஜிதுல் 
ெு்தா ெள்ளி ெரிொைன சமெயின் ஏற்ொடடில், பி்ரவ்தசததின் ஓய்-
வுபெற்்ற அ்ரச அதிகாரிகமை பகௌ்ரவிக்கும் விவச்ட நிகழ்பவான்று 
பகாவ்டபகாம்ட அல்ெு்தா கைாசா்ர ைண்டெததில் நம்டபெற்்றது. 
இந்நிகழ்வில், விவச்ட அதிதியாக வெ்ரா்தமன ெல்கமைக்கழக 
விவசாய பொறியியல் பீ்ட வெ்ராசிரியர் கைாநிதி எம்.ஐ.எம்.ைவஜஜூத  
கைந்து சி்றபபித்தார்.

மரக்கழிவு்களை  து்கள்கைாககும்
செயற்ாடு ஆரம்்ம்
வவுனியா விசேட 
நிருபர்

வவுனியா நகெரேடப-
யால  மரக்கெழிவுகெட்ள 
துகெளகெ்ளாக்கும் ்ேயற்-
பாடு சநற்றுமுன்தினம் (21.02) ஆரம்பிதது டவக்கெப-
படடது. இயற்டகெ பேட்ள உற்பததிடய சமம்படுததும் 
சநாக்கில மரம் மற்றும் இட்லகுடைகெட்ள துகெ்ளாக்கும் 
இயந்திரம் அரோங்கெததினால அண்டமயில வைங்கி டவக்-
கெபபடடது. இதன்சபாது வவுனியா நகெரேடபக்கு வைங்கெப-
படட துகெளகெ்ளாக்கும் இயந்திரதடத ்கொண்டு வீதிசயா-
ரங்கெளில கொைபபடும் மரக்கிட்ளகெள, இட்ல குடைகெள 
என்பவற்ட்ற துகெளகெ்ளாக்கி அகெற்றும் நடவடிக்டகெ நகெரே-
டபயால ஆரம்பிதது டவக்கெபபடடது.

முள்ளிவாயக்கால கிழககு பிரததச மக்களுககு குடிநீர் திட்டம் 
பரந்தன் குறூப நிருபர்

முலட்லததீவு முளளிவாயக்கொல கிைக்கு 
கிராம சேவகெர் பிரிவில  நிர்மாணிக்கெபபடட 
சுததிகெரிக்கெபபடட குடிநீர் திடடம் மக்கெளிடம் 
டகெயளிக்கெபபடடுள்ளது. 

இ்லங்டகெ கெடற்படடயின் ்தாழிலநுடபம் 
மற்றும் மனிதவ்ள பங்கெளிபபுடன் சுகொதார 

சபாோக்கு மற்றும் சுசதே மருததுவ அடமச்-
சின் 1.5 மிலலியன் ரூபா நிதி ஒதுக்கீடடின் 
கீழ் கெடரதுட்றபபற்று பிரசதே ்ேய்லகெ பிரி-
வுக்குடபடட முளளிவாயக்கொல கிைக்கு 
கிராம சேவகெர் பிரிவில  நிர்மாணிக்கெபபடட 
சுததிகெரிக்கெபபடட குடிநீர் திடடம் சநற்றுமுன்-
தினம் (22-.02-.2022) மக்கெளிடம் டகெயளிக்கெப-

படடது.  இதன்சபாது குடிநீர் திடட  கெடட-
டததிடன முலட்லததீவு மாவடட சம்லதிகெ 
அரோங்கெ அதிபர் கெ.கெனசகெஸவரன் அவர்கெள 
நாடாடவ ்வடடி தி்றந்து டவக்கெ, குடிதண்-
ணீர் திடடததின் ்பயர் ப்லடகெயிடன  கெடற்-
படட முகொமின் கெடடட்ளயிடும் அதிகொரி 
A.A.N பண்டா திடரநீக்கெம் ்ேயதுடவததார். 

அக்கு்றடை குறூப நிருபர்

 
சிவராததிரி தின டவபவங்கெளில ஒன்்றாகெ 

பாரதததின் மகிடம மிகு அமரநாதர் (அம -
ரநாத) லிங்கெ தரிேனம் நாவ்லபபிடடியில 

இடம்்பறுவதற்கொன ஒழுங்குகெள ்ேயயப -
படடுள்ளன.  

எதிர்வரும் ்பபரவரி 27ஆம் ்தாடக்கெம் 
மார்ச் 2ஆம் திகெதி வடர நான்கு தினங்கெள 
்தாடர்ச்சியாகெ இவடவபவம் ஒழுங்கு 
்ேயயபபடடுள்ளது.  

நாவ்லபபிடடிய, ்கொதமட்ல வீதியில 
அடமந்து்ள்ள நாடடுக்சகொடடட நகெரத-
தார் அருளமிகு கெதிர்சவ்லாயுத சுவாமிகெள 
சகொவிலில இது இடம்்ப்றவுள்ளது. கொட்ல 
9.00 மணி முதல பி.ப 5.00 மணி வடர இத-
தரிேன நிகெழ்வு இடம்்பறும்.   

இந்தியாவில ஜம்மு - கொஷ்மீர் பிரசதேத-
தில மட்லபபாங்கொன கெடும் குளிர் பிரசதேத-
தில அடமந்துள்ள குடகெக் சகொயில சுமார் 
5000 வருடங்கெள பைடமவாயந்தது எனக்கெ-
ருதபபடுகி்றது. 

கொ்லாகொ்லமாகெ பக்தர்கெள அங்கு ்ேன்று 
தரிேனம் ்பறுவது வைக்கெம். கெடும் குளிர் 

மற்றும் பனிமூடடம் ்கொண்ட இபபகுதி-
யில இயற்டகெயிச்லசய பனிக்கெடடியில 
உருவான லிங்கெ தரிேனதடதப ்ப்றசவ பக்-
தர்கெள அங்கு ்ேலகின்்றனர்.   

பனிலிங்கெ வடிவி்லான அமர்நாதர் இயற்-
டகெயாகெசவ உருவாகி பின்னர் மட்றந்து 
விடும். இதடனக் கெண்டு தரிசிதது வழிபட 
உ்ல்கெங்கிலும் உள்ள பக்தர்கெள வருடகெ 
தருவது வைக்கெம். 

இந்த பனிலிங்கெதடத தரிசிக்கெ கெடுடம-
யான கெடடுபபாடுகெள உண்டு.  

எனசவ அதன் மகிடம மற்றும் சி்றபபுக்-
கெட்ள எடுததுகொடடுவதுடண் அது பற்றிய 
ஒழுங்குகெட்ள நாவ்லபபிடடிய பிரசதே 
மக்கெள கெண்டுகெளிக்கெ கெண்டி பிரம்ம குமா-
ரிகெள இராஜசயாகெ நிட்லயம் ேந்தர்பபம் 
ஒன்ட்ற ஏற்படுததியுள்ளது. அதுசவ அமரநா-
தர் (அமரநாத) லிங்கெ தரிேன நிகெழ்வாகெ நாவ-
்லபபிடடியில இடம் ்ப்றவுள்ளது.  

நாவ்லப்பிடடி ்கதிர்தவ்லாயுத சுவாமி்கள்   
த்காவிலில அமரநாதர் லிங்க தரிசனம்  

எடடியாந்வ்தாடம்ட ஸ்ரீ கதிர்வவைாயு்த ஆைய ைாசிைக பெருவிழா க்டந்்த 
வா்ரம் வகாைாகைைாக இ்டம்பெற்்றது.      ெ்டம்: அவிசாவமை நிருெர்

ப�ாருளாதார பநருக்கடியால மக்கள்
ப�ரிதும் �ாதிக்கப்�டடுள்ளனர் 
ஹற்்றன் சுைற்சி நிருபர்

்பாரு்ளாதார ்நருக்கெடி கொரைமாகெ 
மக்கெள பலசவறு இன்னலகெள அனுப -
விததுக்்கொண்டிருபபதாகெ  நுவ்ரலியா 
மாவடட பாராளுமன்்ற உறுபபினரும், 
்தாழி்லா்ளர் சதசிய ேங்கெததின் பிரதி தட்ல -
வருமான எம்.உதயகுமார் ்தரிவிததார். 

்கொடடகெட்ல சபாகொவதடத பகுதியில 
அண்டமயில இடம்்பற்்ற மக்கெள ேந்திப -
பில கெ்லந்து ்கொண்டு கெருதது ்தரிவிதத 
சபாசத அவர் இவவாறு ்தரிவிததார்.

அவர் அங்கு ்தாடர்ந்து கெருதது ்தரிவிக்-
டகெயில,மட்லயகெததிடன ்பாறுததவடர -
யில அடமச்ேர் திகொம்பரம் அடமச்ேராகெ 
இருந்த சபாது மட்லயகெ மக்கெளுக்கு பாரிய 
அ்ளவில சேடவ ்ேயதார். தனி வீடுகெட்ள 
கெடடிக்்கொடுததார்.

உரிடமகெட்ள ்பற்றுக்்கொடுததார் மக்கெ-
ளுக்கு சதடவயானவற்ட்ற ்பற்றுக்்கொ -
டுததார். ஆனால அதற்கு பி்றகு ஆடசிக்கு 
வந்தவர்கெள ஒரு வீடடமபபு திடடதடத 
கூட ஆரம்பிக்கெவிலட்ல. மா்றாகெ கெனவு 

கெண்டு்கொண்டிருக்கி்றார்கெள. 
்கொடடகெட்ல பகுதியில மாத-
திரம் எனக்கு நிடனவிருக்கும் 
வடரயில ்கொடடகெட்ல, சபாகொ-
வதடத, ஹரிங்டன் குயின்ஸ-
்பரி என ்கொடடகெட்ல பகுதி -
யில மாததிரம் சுமார் 350 இற்கும் 
சமற்படட வீடுகெள கெடடிக்்கொ-
டுக்கெபபடடுள்ளன. அபசபாது 
இருபது சபர்ச் கொணியில வீடு 
கெடடி தருசவன் என்்றார்கெள.

அதன் பின் அதுவும் ோததிய -
மிலட்ல 10 சபர்ச்ேஸ கொணியில கெடடிததரு-
சவாம் என்்றார்கெள. வாக்குறுதி ்பற்றுக்்கொ -
டுக்கும் சபாது 20 சபர்ச்ேஸ ோததியமிலட்ல 
என்று ்தரியாதா? 

திகொம்பரம் அடமச்சுபபதவி ஏற்கும் 
சபாது மட்லயகெ மக்கெளுக்கு சேடவ ்ேய -
யக்கூடிய கொணியுரிடமயுடன் ஒரு அடமச் -
சுபபதவி வைங்கெபபட சவண்டும் என்று 
சகெடடுக்்கொண்டார். 

அதற்கெடமய மட்லநாடடு புதிய கிராமங்-
கெள அடமச்சு என்று ஒரு புதிய அடமச்சு உரு-

வாக்கெபபடடது. ஆனால இந்த 
அரோங்கெம் வந்ததும் சதாடட 
வீடடமபபு மற்றும் உடகெடட-
டமபபு வேதிகெள அடமச்சு என 
்பயர் மாற்்றம் ்ேயயபபடடது.

ஆனால அந்த அடமச்சிலும் 
வீடடமபபுமிலட்ல உடகெட -
டடமபபுமிலட்ல. இபசபாது 
அது சகொதுடம விநிசயாகிக்கும் 
ராஜாங்கெ அடமச்ோகெ தரம் உயர்த-
தபபடடுள்ளது.

கெடந்த கொ்லங்கெளில சி்றந்த 
முட்றயில சேடவயாற்றியதற்கொகெ மட்ல-
நாடடு புதிய கிராமங்கெள வீடடமபபு 
அடமச்சுக்கு விருது கிடடததது. 

இபசபாது விருது வைங்கெ சவண்டும் 
என்்றால சவட்ல ்ேயயாடமக்கொகெசவ 
விருது வைங்கெ சவண்டும் இன்று ்பாரு்ளா -
தார ்நருக்கெடி கொரைமாகெ மக்கெள பலசவறு 
இன்னலகெள அனுபவிததுக்்கொண்டிருக்கி-
்றார்கெள. மூன்று சவட்ள ோபபிட முடியாது 
மிகெவும் துன்பபபடுகி்றார் என அவர் சமலும் 
்தரிவிததார். 

எரிப�ாருள் தடடுப்�ாடு; சுற்று்லா �யணி்கள் அபசௌ்கரியம் 
ஹற்்றன் சுைற்சி நிருபர்

நாடடில எரி்பாருள தடடுபபாடு கொர -
ைமாகெ மட்லயகெததில மக்கெள நீண்ட வரி -
டேயில கொததிருக்கெ சவண்டிய நிட்ல  ஏற் -
படடுள்ளது.

அந்தவடகெயில, நுவ்ரலியாவில உள்ள 
எரி்பாருள நிட்லயங்கெட்ள சூை வாகெ -
னங்கெள அணிவகுதது நிற்பதுடன், சுமார் 
இரண்டு கிச்லா மீற்்றர் தூரம் வடர வரிடே 
நீடிபபடத அவதானிக்கெ முடிந்தது. 

இதனால நுவ்ரலியா பதுட்ள பிரதான 

வீதியில கெடும் சபாக்குவரதது ்நரிேலும் 
ஏற்படடிருந்தது. 

டீேலுக்கொகெ நீண்ட வரிடேயில நூற்றுக் -
கெைக்கொன வாகெனங்கெள கொததிருந்தன. 
எனினும், சபாதுமான டீேல இருக்கெ -
விலட்ல என்பதால, எரி்பாருள நிரபபு 
நிட்லய ஊழியர்கெளுக்கும் ோரதிகெளுக்கும் 
இடடயில கெடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட -
டது. 

சமலும், நுவ்ரலியாவிற்க்கு ்வளி 
மாவடடங்கெளிலிருந்து வந்த உளளூர் 
சுற்று்லா பயணிகெள மீண்டும் தங்கெ்ளது 

ஊருக்கு ்ேல்ல தங்கெ்ளது வாகெனங்கெளில 
சபாதிய்ளவு டீேல இல்லாமல நீண்ட வரி -
டேயில நின்்றடதயும் அவதானிக்கெ முடிந் -
தது.

இதனால அவர்கெள ்பருந்்தாடகெடய 
்ேலுததி நுவ்ரலியாவில விடுதியில தங் -
கியிருக்கெ சவண்டும் என ்தரிவிததனர்.

டீேல பற்்றாக்குட்றயால மரக்கெறிகெட்ள 
்பாரு்ளாதார மததிய நிட்லயததிற்கு 
்கொண்டு ்ேல்லவிருந்த ்்லாறிகெளும் 
நிறுததி டவக்கெபபடடுள்ளடம குறிபபிட -
தக்கெது.

fSj;Jiw gpuNjr rig

ngWif mwptpj;jy;
tpiykD mioj;jy;

thfdq;fspw;fhd ngWif
fPNo fhzg;gLk; cUg;gbfspd; ngWiff;fhf jifikAk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,yq;if> fSj;Jiw gpuNjr rigapd; jiyth; miof;fpd;whh;.

xg;ge;j ,yf;fk; 

kw;Wk; ngWifapd; 

ngah;

tpiykDg; 

gpizak; kw;Wk; 

nry;Ygbf;fhyk; 

,y.&gh

kPsspf;fg;glhj 

tpiykDg; gbtf; 

fl;lzk;

,y.&gh

tpiykDg; 

gbtq;fs; 

toq;fg;gLk; 

,Wjpj;jpfjp 

kw;Wk; Neuk;

tpiykD 

%lg;gLk; kw;Wk; 

jpwf;fg;gLk; jpfjp 

kw;Wk; Neuk;

KPS/2022/NCB/
Wk/01 03 Gj;jk; 

Gjpa 

l;uf;lh;fSf;fhd 

ngWif 

tq;fpf; fhg;GWjp 

121 ehl;fs; 

150>000.00

3>500.00
10.03.2022 

gp.g.3.00 ,w;F

11.03.2022 gp.g.2.00 

,w;F 

KPS/2022/NCB/
Wk/02 03 Gj;jk; 
Gjpa l;uf;lh; 

l;nuapyh;fSf;fhd 

ngWif 

tq;fpf;fhg;GWjp 

121 ehl;fs; 

25>000.00

1>000.00
10.03.2022 

gp.g.3.00 ,w;F

11.03.2022 gp.g.2.00 

,w;F 

02.  ,jw;fhfj; jifikAs;s tpiykDjhuh;fs; 2022 ngg;uthp 24 Kjy; 2022 khh;r; 10 tiu mYtyf 

Neuq;fspy; K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 tiu gpd;tUk; Kfthpapy; ,ytrkhf tpiykDg; gbtq;fis 

ghPrPyid nra;J nfhs;syhnkd;gJld;> Nkyjpf jfty;fis Ntiy mj;jpal;rfhplk; 

njhiyNgrp ,y: 034-2227004/103 %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

03.  ,jw;fhf Mh;tKk; jifikAk; ngw;Ws;s tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW 1987 Mk; 

Mz;bd; 03 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;j rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTf;fhd gpujpAld;> kPsspf;fg;glhj 

tpiykDg;gbtf; fl;lzj;ijf; fhrhfr; nrYj;jp> my;yJ tq;fp tiuT xd;W kw;Wk; vOj;JUt 

tpz;zg;gnkhd;iwAk; rkh;g;gpj;J ,jw;fhd tpiykDg;gbtq;fisf; nfhs;tdT nra;J 

nfhs;syhk;.

04.  tpiykDf;fs;> tpiykD %lg;gLk; jpdj;jpypUe;J 91 ehl;fSf;Fr; nry;YgbahFjy;  Ntz;Lk;.

05.  midj;J tpiyKDf;fSlDk;> tpiykDg;gbtq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW ,yq;if kj;jpa 

tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l tzpf tq;fpnahd;wpypUe;J toq;fg;gl;l tpiykDg;gpizankhd;W 

,izj;J gpd;tUk; Kfthpf;F Nkw;Fwpg;gplg;gl;Ls;s jpdj;jd;W my;yJ mjw;F Kd;dh; nghJ 

epge;jidfspw;fikthf mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.

jiyth;

ngWiff;FO>

fSj;Jiw gpuNjr rig>

fhyp tPjp> t];fLt.

24.02.2022

Cth nty;y];] gy;fiyf;fofk;

ngWif mwptpj;jy;
nghJ gl;lkspg;Gf;fhd GifglnkLj;jy; kw;Wk; tPbNah glnkLj;jy; - 2020

UWU/NCB/R/22/01

Njrpa mgptpUj;jpf;F gq;fspg;G nra;tjpy; mh;g;gzpf;fpd;wJ.

Cth nty;y];] gy;fiyf;fofkhdJ ,sq;fiy> rpwg;G> ngU epWtd kw;Wk; 

njhlh;r;rpahd fy;tp Mfpatw;wpy; Njrpa tsj; jsj;jpw;F kjpg;ig Nrh;g;gjpy; ftdk; 

nrYj;Jtjd; %yk; Gjpa Nghf;Ffis mikj;J tUfpwJ. gy;fiyf;fofj;jpd;  

fy;tpj;jpl;lq;fs;> Gjpa jiyKiw gl;ljhhpfis cUthf;Fk; jpwdpy; jpwikahdth;fis 

mth;fsJ njhopy;jUeh;fSf;F nfhz;LtUk; tifapy; ftdkhf tbtikf;fg;gl;Ls;sd. 

,g; ghhpa Njrpa Kaw;rpapy; ePq;fSk; gq;fhsuhfyhk;.

,yq;if Cth nty;y];] gy;fiyf;fofj;jpd; 'nghJg;gl;lkspg;G - 2020" MdJ 2022 

khh;r; 24Mk; 25Mk; jpfjpfspy; Cth nty;y];] gy;fiyf;fof tshfj;jpy; 

eilngwTs;sJ. ve;j nghJ gl;lkspg;G tpohtpYk; GifglnkLj;jy; kw;Wk; tPbNah 

glnkLj;jypy; Fiwe;jgl;rk; %d;W epfo;Tfspy; jpUg;jpfukhd mDgtj;ij  nfhz;Ls;s 

epWtdq;fspy; ,Ue;J ,e;j epfo;it Gifg;glk; vLj;jy; kw;Wk; tPbNah glnkLj;jYf;fhf 

tpiykDf;fs; miof;fg;gLfpd;wJ. ,g;gy;fiyf;fofj;jpd; fhrhsUf;F &gh 1000.00 

nrYj;Jtjd; Nghpy; ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;il rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; my;yJ ,yq;if 

tq;fpapd; fzf;F ,yf;fk; 3114820 ,w;F fhR Neubahf itg;Gr; nra;tjd; %yk; 

mj;Jld; 'gpujp  epjpahsh; (toq;fy;fs;) ,w;F Xh; vOj;J %y Ntz;Ljiy rkh;g;gpg;gjd; 

Nghpy; 2022.02.25 Kjy; 2022.03.09 tiu kw;Wk; 2022.03.10 gp.g.12.30 tiu thu ehl;fspy; 

Nfs;tpg; gbtq;fis nfhs;tdT nra;a KbAk; tpiykDjhuh; Mtzq;fis http://www.
uwu.ac.lk/procurement vd;w gy;fiyf;fof ,izaj;jpypUe;J tpiykD Mtzq;fis  

gjptpwf;fk; nra;J nfhs;s KbAk;. tpiykD Mrz;qfis gjptpwf;fk; nra;gth;fs;> 

fl;lzj;ij ,yq;if tq;fpapd; ve;jf;fpisapYk; Cth nty;y];] gy;fiyf;fofj;jpd; 

fzf;F ,y-3114820 ,w;F nrYj;jyhk; my;yJ Xh; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 

&gh.1>000.00 ,w;F 'Cth nty;y];] gy;fiyf;fofj;jpd;" ngahpy; tiuag;gl;l tq;fp 

tiuTld; g+h;j;jp nra;ag;gl;l Mtzq;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;lk;. fhRg; gw;Wr;rPl;L/

itg;Gr; rPl;il tpiykD  Mtzq;fSld; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDjhuh;fs;  

2022.02.25 Kjy; 2022.03.10 tiu mYtyf Neuq;fspy; ,ytrkhf tpiykD Mtzq;fis 

ghprPypf;f KbAk;.

KOikahf g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpg; gbtq;fis 'gJis> g];]u tPjp> Cth 

nty;y];] gy;fiyf;fofk;> 'gpujp epjpahsh;" (toq;fy;fs;) ,w;F Kfthpaplg;gl;L 

gjpTj;jghypy; mDg;gyhk; my;yJ 2022.03.10Mk; jpfjp gp.g.2.30,w;F Kd; fpilf;ff;$bajhf 

gjpthsh; mYtyfj;jpy; fhzg;gLk; Nfs;tpg; ngl;bapy; ,lyhk;. Nfs;tp cs;slf;fpa 

fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 'nghJg;gl;lkspg;G Gifg;glk; vLj;jy;> tPbNah 

glk; vLj;jy; -2020" vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. Nfs;tpfs; %lg;gl;lTld; cldbahf 

Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;.

Nkyjpf tpguq;fis gpujpepjpahsh; (toq;fy;fs;)

,lkpUe;J njhiyNgrp ,y.055-2226475 %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;> ngWiff;FO>

Cth nty;y];] gy;fiyf;fofk;> gJis.



III2022 பெப்ரவரி 24 வியாழக்கிழமை 24–02–2022

,yq;if KjyhtJ Nrjd kw;Wk; 
cs;@H cw;gj;jp etPd re;ij tiyaikg;gpy; 
toq;FeH Mtjw;F cq;fSf;Fk; miog;G !

nfsut tHj;jf mikr;rH fyhepjp ge;Jy FztHjd mtHfspd; 

vz;zf;fUtpw;F mikthf ,yq;ifapd; gpujhd efuq;fspy; rNjhr 

Nrjd kw;Wk; cs;@H cw;gj;jp etPd re;ij tiyaikg;gpw;fhf 

juj;jpy; $ba> fPo;f;fhZk; Nrjd kw;Wk; cs;@H cw;gj;jpf;fhf 

mq;fPfhpf;fg;gl;l epWtdq;fspypUe;J tpepNahfpf;fg;gLk; rhd;wpjo; 

nfhz;l toq;FeHfs; 2022Mk; Mz;bw;F gjpT nra;ag;gLfpd;wdH. 

cs@H Nrjd mhprp

Nrjd kuf;fwp

Nrjd goq;fs; 

Nrjd fPiu tiffs; 

kUe;Jfs; 

,iwr;rp/ kPd;/ ghy;/ Kl;il

gyruf;F nghUl;fs; 

jhdpaq;fs;

gyhrhHe;j cw;gj;jpfs; 

(,sk; gyh cw;gl>

fiy rhHe;j cw;gj;jpfs; 

(Kf%b/ rq;fPjg; nghUl;fs;) 

Fbghd rhiyfis elj;jpr; 

nry;yy;

fpj;Jy; rhHe;j cw;gj;jpfs; 

gid rhHe;j cw;gj;jpfs; 

njq;F rhHe;j cw;gj;jpfs; 

ehzy; rhHe;j cw;gj;jpfs; 

fspkz; rhHe;j cw;gj;jpfs; 

gpj;jis rhHe;j cw;gj;jpfs; 

fljhrp

gpuk;G rhHe;j cw;gj;jpfs; 

kuk; rhHe;j cw;gj;jpfs; 

Fbghd tiffs; 

cs;@H ,dpg;Gg;gz;lq;fs; 

cs;@H fpoq;F tiffs; 

cs;@H N[k; tiffs; 

thridj; jputpaq;fs; 

gj;jpf; kw;Wk; Jzp cw;gj;jp 

nrt;tps ePH

fhshd; 

Nrhsk; 

tptrha cw;gj;jpfs; 

fd;W tiffs; 

gRik ghpRg; nghUl;fs; 

,aw;if g+f;fs; 

kid myq;fhug; nghUl;fs; 

kuKe;jphpif rhHe;j 

cw;gj;jpfs; 

'igl;" tiffs; 

khtiffs; (ngf;fl; 

nra;ag;gl;lit)

Njapiy/ Nfhg;gp tiffs; 

ghy; rhHe;j cw;gj;jpfs; 

g+i[g; nghUl;fs; 

cs;@H Nrh]; tiffs; 

Nrjd ,dpg;g+l;ls;fs; 

cl;gl Nrjd kw;Wk; 

cs;@H cw;gj;jpfs; 

mjw;fhf cq;fsJ cw;gj;jp gw;wpa KOikahd 

tpguq;fs; mlq;fpa mwpf;ifnahd;iw 

jiyikafj;jpd; ngWifg; gphptpw;F rkHg;gpj;J> 

fhrhshplk; &. 5>000/- gjpTf; fl;lzj;ijr; 

nrYj;jp tpz;zg;gnkhd;iwg; ngw;Wf;nfhz;L 

g+Hj;jp nra;J ngWifg; gphptpw;F xg;gilg;gjw;F 

eltbf;ifnaLj;jy; Ntz;Lk;. 

jiytH>

$l;LwT nkhj;j tpw;gidj; jhgdk;> 

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

nfhOk;G-02. 

njh.Ng.. :- 011-2302750/ 011-2435554
kpd;dQ;ry; :-  cwemktg@gmail.com

tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj; jpfjp 2022 brk;gH 31

tpiykDf; Nfhuy;

1 2 3 4 5 6

gpuhe;jpak;
Nfs;tp  ,y. 

nghUl;fsJ tpguk; - njhif

tpiykD Nfhuy; 

KbTj; jpfjp

tpiykD Mtzk; 

ngWk; ,lKk;

 njh.Ng. ,yf;fKk;

tpiykD Mtz 

tpiy

(&gh)

Nfs;tp tpguk; 

 ICB/NCB

Nritfs;

gpuhe;jpak;-02
fpof;F

DGM(E)/QPPC/22/032
thliff;F thd;
kpd;  mj;jpal;rfh; (tpepNahf fl;Lkhd gphpT)  mk;ghiw
(,uz;L tUl fhyk;)

16-03-2022k; jpfjp 
gp.g.2.00 kzp

tpepNahf fl;Lkhd nghwpapayhsh;  mYtyfk;> 
mk;ghiw  063-2222440 my;yJ

gpujpg; nghJ KfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;> jpUNfhzkiy
026-2222666 / 026-2221030

1000.00 NCB

gpuhe;jpak;-02
fpof;F

DGM(E)/QPPC/22/033
thliff;F thd;  
kpd; mj;jpal;rfh; (th;j;jfk;;)- fy;Kid
(,uz;L tUl fhyk;)

16-03-2022k; jpfjp 
gp.g.2.00 kzp

gpuNjr gpujk kpd; nghwpapayhsh;  mYtyfk;> fy;Kid
067-2229276 my;yJ

gpujpg; nghJ KfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;> jpUNfhzkiy
026-2222666 / 026-2221030

1000.00 NCB

gpuhe;jpak;-02
fpof;F

DGM(E)/QPPC/22/034
thliff;F thd;  
kpd; mj;jpal;rfh; (th;j;jfk;;)-thior;Nrid
(,uz;L tUl fhyk;)

16-03-2022k; jpfjp 
gp.g.2.00 kzp

gpuNjr kpd; nghwpapayhsh;  mYtyfk;> (thior;Nrid) 
065-2225882 my;yJ

gpujpg; nghJ KfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;> jpUNfhzkiy
026-2222666 / 026-2221030

1000.00 NCB

gpuhe;jpak;-02
fpof;F

DGM(E)/QPPC/22/035
thliff;F thd;  
kpd; mj;jpal;rfh; (gpuNjr guhkupg;Gg; gpupT)- thior;Nrid
(,uz;L tUl fhyk;)

16-03-2022k; jpfjp 
gp.g.2.00 kzp

gpuNjr kpd; nghwpapayhsh;  mYtyfk;> (thior;Nrid) 
065-2225882 my;yJ

gpujpg; nghJ KfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;> jpUNfhzkiy
026-2222666 / 026-2221030

1000.00 NCB

Nkw;Fwpj;j nghUl;fs; toq;fg;gly; njhlh;ghf toq;Fjhuh;fsplkpUe;J ,yq;if gpuhe;jpak;-02 kpd;rhu rig rhh;ghf nfhs;tdTf;FOtpd; jiyth; rh;tNjr/ Njrpa Nghl;bj;jd;ikAld;  $bajhd tpiykDf;fisf; 
NfhUfpd;whh;. ,yq;if kpd;rhu rigapypUe;J nfhs;tdT nra;ag;gl;l Mtzq;fspy; khj;jpuNk tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

tpiykDf; Nfhu cj;Njrpj;jpUg;gth; my;yJ mtuJ mq;fPfhuk; ngw;w Kfth;fSf;F khj;jpuNk tpiykD Mtzq;fs; tpepNahfpf;fg;gLk;. Njitf;Nfw;g mth;fs; 1987Mk; Mz;bd; 3Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jr; rl;lj;jpw;Nfw;g 
gjpT nra;J nfhs;sy; Ntz;Lk;. 

tpiykDf;Nfhuy; KbTj;jpfjpf;F ,uz;L jpdq;fs; ,Uf;Fk; tiu tpiykD Mtzq;fs; tpiykDf; Nfhu cj;Njrpj;jpUg;gth;fs; my;yJ mth;fsJ Kfth;fs; %yk; chpj;jhd Kiwapy; ,yq;if kpd;rhu rigapd; gpujpg; 
nghJ KfhikahsUf;F/ gpujk nghwpapayhsUf;F vOj;J%ykhf tpz;zg;gpj;J 5Mk; $l;by;  Fwpg;gplg;gl;Ls;s njhifia toq;Ftjd; %yk; flik ehl;fspy; 09.00 kzp Kjy; 15.00 kzp tiuapyhd fhyg;gFjpf;Fs; 
Mtzq;fs; ngw;Wf;nfhs;syhk;. gzkhfNth ,yq;if kpd;rhu rig nghJ Kfhikahsh; rhh;ghf tiuag;gl;l tq;fp tiuTg; gj;jpuk; xd;wpd; %ykhfNth nfhLg;gdTfs; Nkw;nfhs;sg;glyhk;.

vOj;J%ykhd tpz;zg;gnkhd;wpd; mbg;gilapy; ntspehl;Lj; J}jufq;fs;/th;j;jf Mizf;FOf;fs; vd;gd ,ytrkhd Kiwapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,.kp. rigapd; chpj;jhd gp.ngh.K/
gpujk nghwpapayhsh;fsJ mYtyfq;fspy; itj;J cj;Njr tpiykDjhuh;fspdhYk; mth;fsJ Kfth;fspdhYk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; ,ytrkhfg; ghprPypf;fg;glyhk;.

4Mk; $l;by; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,lj;jpy; itj;J tpiykDjhuh;fs; kw;Wk; mth;fsJ Kfth;fs; Kd;ghf tpiykDf;Nfhuy; Neuk; Kbe;jTlNdNa tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. fhyk; gpe;jp tUk; kDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 
tpiykD Mtzq;fs; tpepNahfpg;gth;fshd   ,.kp.rig> ngh.K/ gpujk nghwpapayhsh; MfpNahh;fsplkpUe;J tpiykDf;Nfhuy; KbTj; jpfjpf;F ,uz;L thuq;fSf;F Kd;ghf midj;J tpsf;fq;fSk; ngw;Wf;nfhs;sg;gly;  

Ntz;Lk;.

nghJ Kfhikahsh;

tskhd tho;tpw;F kpd;rhuk;
                                             

tpiykD Mtzj;jpd; jfty; gpujpahdJ www.ceb.lk vd;w
,.kp.r. $l;LU ,izaj;jsj;jpypUe;J gjptpwf;fk; nra;ag;glyhk;.

Y¯}‹YMv Rv£l³£¹|x
fkj;njhopy; mikr;R

Ministry of  Agriculture

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR
tptrha Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk; - fkj;njhopy; mikr;R

IDA Credit No.: 5873 LK

     

ngWif mwptpj;jy;
tlf;F khfhzj;jpw;F 300 vz;zpf;ifahd ePh; gk;gpfis 

toq;fy;> xg;gilj;jy;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gl itj;jy;

1.  fkj;njhopy; mikr;rpd; tptrha Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l (ASMP) MFnrytpw;fhf 58.63 kpy;ypad; 
m.I.nlhyUf;F epfuhd njhifia gy;tifahd ehzaq;fspy; rh;tNjr mgptpUj;jp rq;fj;jplkpUe;J (IDA) 
,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ flndhd;iwg; ngw;Ws;sJld;> ,f;fld; ngWiffspd; gFjpnahd;iw 
tl khfhzj;jpw;fhf 300 vz;zpf;ifahd ePh; gk;gpfis toq;fy;> xg;gilj;jy;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gl 
itj;jy; vd;w xg;ge;jj;jpd; fPohd jFjpAs;s gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytpl cj;Njrpj;Js;sJ. 

2.  tl khfhzj;jpw;fhf 300 vz;zpf;ifahd ePh; gk;gpfis toq;fy;> xg;gilj;jy;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gl 
itj;jYf;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J fkj;njhopy; mikr;R> tptrha Jiw 
etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l> nraw;wpl;l ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ 
miof;fpd;whh;. 

tpsf;fk; xg;ge;j ,yf;fk; msT
tpiykDg; 

gpizapd; ngWkjp 
(&ghtpy;)

kPsspf;fg;glhj 
fl;lzk; 
(&ghtpy;)

tTdpah khtl;lj;jpy; fha;e;j 
kpsfha; cw;gj;jp jpl;lj;jpw;fhd 
kpd;rhu  ePh; gk;gpfs;

LK-MOA-PMU-
247672-GO-RFB

300 
vz;zpf;iffs;

325>000.00 7>500.00

3.  tpiykDf;NfhuyhdJ cyf tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; 
eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 

4.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy fkj;njhopy; mikr;R> tptrha Jiw 
etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk;> ngWif jpizf;fsj;jpypUe;J 2022.02.24 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.03.16 Mk; 
jpfjp tiuAkhd fhyg;gFjpapy; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 2 kzp tiuAk; 0777419521 
vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

5.  kPsspf;fg;glhj fl;lznkhd;iwr; nrYj;jpa gpd;dh;> fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpf;F vOj;J %ykhd 
tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; 
KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. nraw;wpl;l epjp 
Kfhikahshplk; gzf;nfhLg;gdthdJ nuhf;fg; gzj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;. 

6.  2022.03.16 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fPNoAs;s Kfthpapy; tpiykDf;fs; 
xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. ,yj;jpudpay; %ykhd tpiykDf;Nfhuy; mDkjpf;fg;gl khl;lhJ. jhkjkhd 
tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ. 2022.03.16 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F fPNoAs;s Kfthpapy; 
Neubahf rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfsp;d; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. 

7.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujpnad rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 
%yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp Mfpad jdpj;jdpahf mlf;fg;gl;L> KiwNa ~~%yg;gpujp|| kw;Wk; ~~efy;gpujp|| vd 
milahskplg;gl;L> Kj;jpiuaplg;gly; Ntz;Lk;. ,t;tpU jghYiwfSk; jdpnahU jghYiwapy; Nrh;f;fg;gl;L> 
Kj;jpiuaplg;gl;L mjdJ ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ”Supply, Delivery, Installation & Commissioning of 300 
Nos. of Electric Water Pumps for Northern Province”  vd;w thrfq;fs; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

8. NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s KfthpahdJ gpd;tUkhW:

jiyth;>
nraw;wpl;l ngWiff; FO>
tptrha Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk;>
,y. 123/2, gd;dpg;gpl;ba tPjp> gj;juKy;y.
njhiyNgrp: 0112696086 my;yJ 0777419521

jpfjp: 24.02.2022
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,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; 
NfhUfpwhH.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah;
Nfs;tpg; 
gpizj; 

njhif (&gh)

Mtzf; fl;lzk; 
(VAT cs;slf; 
fg;gl;Ls;sJ)

KbTWj;jy; 
jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CMS/LP/22/PT/13/051 Diesel Engine Oil SAE 15W – 
40 CI -4 2100 LTR  

16,000.00 1,000.00 18-03-2022
gp.g. 1.30 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 
Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy 
jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij 
fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> 
xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth 
my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL 
Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 
Ie;J (5) tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 
KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tpiykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; 
mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;. 

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; 
gpd; 2022 ngg;uthp 25Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd 
Neuj;jpy; %Lk; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 
rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; 
nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.    

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 
jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; 
%Lk; Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 
midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>
toq;fy;fs; gphpT>
,yq;if JiwKf mjpfhurig>
,y. 45> nya;ld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01. 

njhiyNgrp ,yf;fq;fs;:  2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638
njhiyefy; ,yf;fq;fs;: 2381652> 2470443

fl;bl epHkhzk; njhlHghd nraw;wpl;lk;

tpiykDf; Nfhuy;

khtl;l nrayfk; - Nffhiy
01.  Nffhiy khtl;l nrayfg; ngWiff;FOtpdhy; fPo;f;Fwpg;gplg;gl;Ls;s epHkhzq;fspw;fhf CIDA gjpTfs; 

xg;ge;jf;fhuHfsplkpUe;J 2022.03.16 md;W gp.g. 04.00 tiu Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

Ntiy tpguk; epjp %yk; ngWif Kiw

cj;Njr 

nrytpdk; 

(kpy;ypad; 

&gh)

xg;ge;jf; 

fhyk;

2022 ,y; 

nry;Ygb 

ahFk; 

CIDA juk;

kPsspf; 

fg;glhj 

tpiykDg; 

gbtf; 

fl;lzk; 

&gh

kPsspf;fg; 

gLk; 

tpiykDg; 

gpizak; 

&gh

njuzpafy gpuNjr 

nrayff; fl;bl 

epHkhzk; gbepiy VI

xd;wpize;j 

epjpak;

Njrpa Nghl;b 

uPjpapyhd 

tpiykDf; 

Nfhuy;

25.6 06 

khjq;fs;

C-5 kw;Wk; 
C-4

3>500.00 256>000.00

Gsj;nfh`{gpl;ba 

gpuNjr nrayff; 

fl;blk; epHkhzk; 

gbepiy VII

xd;wpize;j 

epjpak;

Njrpa Nghl;b 

hPjpapyhd 

tpiykDf; 

Nfhuy;

24.6 06 

khjq;fs;

C-6 kw;Wk; 
C-5

3>500.00 246>000.00

02.  I. tpiykDjhuHfs;> CIDA jifik ngw;wpUg;gJld;> mgfPHj;jpahNdhH gl;bay; gLj;jg;glhjtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

2022Mk; Mz;bw;fhd CIDA nry;YgbahFk; jd;ikapy; ,Ug;gjid cWjpg;gLj;Jtjw;fhd Mtzq;fs; ,izj;J 

mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. VAT thpf;fhd gjpT nra;ag;ngw;wpUg;gpd;> Njrpa ,iwthpj;jpizf;fsj;jpdhy; toq;fg;gLk; 

nry;YgbahFk; ngNrt fbjnkhd;W rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.
 

  II. tpiykDjhuH> fle;j Ie;jhz;L fhyj;jpy; mur> cs;@uhl;rp kd;wk; my;yJ miu mur epWtdnkhd;wpy; 

Nkw;Fwpg;gplg;gl;Ls;s nraw;wpl;lj;jpw;F epfuhd ngWkhdk; nfhz;l my;yJ mjw;F Nkw;gl;l fl;blnkhd;wpd; 

epHkhzk; g+uzg;gLj;jg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. (,jw;fhd Mjhuq;fs; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;) NkYk; nraw;wpl;lj;ij 

Nkw;nfhs;tjw;fhf NghjpasT gzpah; njhFjpapdhl; kw;Wk; ,ae;jpuhjpfs; jk;trk; itj;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

  III. tpiykDf;fs; fzpg;gPL nra;ag;gLifapy; 2021.02.18Mk; jpfjpa epjpr; Rw;wwpf;if ,yf;fk; 04/2016(III) ,d; 
gpufhuk; rg;ufKt khfhz xg;ge;jf;fhuHfspw;F 5% Kd;Dwpik toq;fg;gLk;. (Regional Preference)

03.  cj;Njr nrytpdj;jpd; 20% my;yJ mjw;F Nkw;gl;l njhiff;F epfuhd fld; trjpfisj; jk; epWtdj;jpw;F 

ngw;Wf; nfhs;syhnkd;gjid cWjpg;gLj;Jtjw;fhf> gj;jphpif mwptpj;jy; jpdj;jpd; gpd;dH> tpiykDf;fhyg; 

gphptpy;> ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; gjpT nra;ag; ngw;W mq;fPfhuk; ngw;Ws;s tzpf tq;fpnahd;wpypUe;J 

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l fbjnkhd;W> my;yJ Fwpg;gplg;gl;l MjdkhdJ> jk;trk; cs;snjd;gjid cWjpg;gLj;jf; 

$ba Mtzk; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

04.  khtl;l nrayfr; rpwhg;gUf;F kPsspf;fg;glhj &gh 3>500.00 ,w;fhd njhifia nrYj;jp> 2022.02.25 Kjy; 2022.03.15 

tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.30 tiu tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. Nkyjpf 

tpguq;fis khtl;l nrayf fzf;fhshplk; ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njh.Ng.,y. 035-2222480)

05.  tpiykDthdJ> tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; jpdj;jpypUe;J 91 ehl;fs; nry;YgbahFjy; Ntz;Lk;.

06.  midj;J tpiykDjhuHfSk; Fwpj;j 01 ,d; fPo;Fwpg;gplg;gLk; kPsspf;fg;gLk; tpiykDg; gpizaj;ij> ,t;tYtyf 

rpwhg;ghplk; fhrhfr; nrYj;jp my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l tzpf tq;fpnahd;wpypUe;J khtl;l nrayhsH Nffhiy vd;w 

ngahpy; 2022.03.16 Kjy; 2022.07.18 tiu nry;YgbahFk; tz;zk; ngw;Wf;nfhs;sg;gLk;. epge;jidfsw;w tq;fpf; 

fhg;GWjpnahd;wpd; %yk; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. fhrhfr; nrYj;J tjhapd;> gw;Wr; rPl;bd; epow;glg; gpujpnahd;W 

tpiykDTld; ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;. nry;YgbahFk; tpiykDg;gpizankhd;W> ,izf;fg;gl;Buhj 

ve;jnthU tpiykDTk; epuhfhpf;fg;gLk;.

07.  tpiykDf;fs; %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp vdj; jahhpj;J jdpj;jdp ciwfspy; NrHj;J kPz;Lk; mt;tpU 

ciwfisAk; XUiwapy; NrHj;J mjd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; chpj;jhd nraw;wpl;lj;jpd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L 

Kj;jpiuapl;L> 2022.03.16 md;W gp.g. 4.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;dH> fpilf;ff;$bathW gjpTj; jghypy; 

mDg;Gjy; my;yJ khtl;l nrayf ~V| fl;blj;jpd; jiukhbapYs;s fzf;Fg; gphptpd; gpujhd fzf;fhshpd; 

mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapy; Neubahfr; NrHj;jy; Nkw;nfhs;syhk;. jhkjkhff; fpilf;fg; 

ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. md;iwa jpdk; gp.g. 4.15 ,w;F tpiykDj; jpwf;fg;gLtJld;> mt;Ntisapy; 

tpiykDjhuH my;yJ mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpnahUtH rKfkspj;jpUf;fyhk;.

08.  jFjpahd tpiykDjhunuhUtiuj; NjHe;njLf;Fk; KOikahd chpik khtl;l nrayfg; ngWiff; FOtpw;F 

chpj;jhfk;. mjw;fhf ve;jnthU tpjkhfTk; nry;thf;Fr; nrYj;Jjy; NjHe;njLg;gjw;fhd jFjpaPdkhff; 

fzpf;fg;gLk;. ,t;tpiykDf; NfhuYf;fhd mwptpj;jypy; kw;Wk; tpiykD Mtzq;fspy; mlf;fg;glhj ve;jnthU 

tplak; njhlHghfTk; jPHkhdnkLf;Fk; KOikahd chpik> Nffhiy khtl;l nrayhsUf;F chpj;jhtJld;> 

jFjpAs;s xg;ge;jf;fhunuhUtiuj; NjHe;njLj;jy;> tpiykDnthd;iw my;yJ midj;J tpiykDf;fisAk; 

,uj;Jr; nra;jy; njhlHghd ,Wjpj; jPHkhdk; khtl;lg; ngWiff; FOtpw;F chpj;jhFk;.

k`pe;j v]; tPu#hpa

khtl;l nrayhsH/ murhq;f mjpgH

ngWiff;FOtpd; jiytH

khtl;l nrayfk;> Nffhiy.

2022.02.24

 

          

,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; 
NfhUfpwhH.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah;
Nfs;tpg; 
gpizj; 

njhif (&gh)

Mtzf; fl;lzk; 
(VAT cs;slf; 
fg;gl;L;s;sJ)

KbTWj;jy; 
jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CMS/LP/22/PT/14/051 20 Nos. 1800 X 25 40PR TL 
Tyres for Top Li   Trucks   

90,000.00 1,000.00 18-03-2022
gp.g. 1.30 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 
Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy 
jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij 
fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> 
xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth 
my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL 
Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 
Ie;J (5) tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 
KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tpiykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; 
mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;. 

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; 
gpd; 2022 ngg;uthp 25Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd 
Neuj;jpy; %Lk; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 
rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; 
nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.    

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 
jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; 
%Lk; Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 
midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>
toq;fy;fs; gphpT>
,yq;if JiwKf mjpfhurig>
,y. 45> nya;ld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01. 

njhiyNgrp ,yf;fq;fs;:  2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638
njhiyefy; ,yf;fq;fs;: 2381652> 2470443

fSj;Jiw gpuNjr rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
fSj;Jiw gpuNjr rigf;fhf Nkirf; fzpdpfs;> mr;Rg;nghwpfs;
kw;Wk; epow;glg;gpujpahf;fy; ,ae;jpuq;fs; Mfpatw;wpd; ngWif

IFB No.: KPS/GOODS/NCB/2022/03
1.  fSj;Jiw gpuNjr rigf;fhf Nkirf; fzpdpfs;> mr;Rg;nghwpfs; kw;Wk; 

epow;glg;gpujpahf;fy; ,ae;jpuq;fs; Mfpatw;wpd; ngWiff;fhf jFjpAk; jifikAKs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J ,yq;ifapd; fSj;Jiw gpuNjr rigapd; rhh;ghf> ngWiff;; 

FOj;jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ miof;fpd;whh;. 

  fPNoAs;s ml;ltizapy; Njitg;ghLfspd; RUf;fnkhd;W toq;fg;gl;Ls;sJ. 

nyhl; ,y. mk;rj;jpd; tpsf;fk; msT (myFfs;)

1.
Desktop Computers/Core i3 10

Mono Printers/Laser 05

2

Color Printers/Inkjet – Ink Tank 02

Photocopier 01

Dot-matrix Printers 01

tpiykDjhuh; mth;fspd; tpUg;gj;jpw;Nfw;wthW jdpnahU nyhl;bw;F my;yJ ve;jnthU 

,izg;gpw;F my;yJ midj;J nyhl;Lf;fSf;Fk; tpiykDf;fis rkh;g;gpf;fyhk;. 

xt;nthU tpiykDTk; jdpj;jdpahf kjpg;gPL nra;ag;gLk;. tpiykDjhuh; nyhl; 

xd;wpYs;s midj;J mk;rq;fSf;Fk; xt;nthU mk;rj;jpd; nkhj;j vz;zpf;iff;Fk; 

tpiykDf;fis rkh;g;gpf;Fk;gb Njitg;gLj;jg;gLfpd;wdh;. xU gFjpahd tpiykDf;fs; 

gjpypWf;fg;gltpy;iynad fUjg;gl;L epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; 

Njitg;ghLfs; kw;Wk; tpguf;Fwpg;Gf;fspd; tphpthd tpsf;fkhdJ toq;fg;gl;Ls;sd. 

2.  tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;bhPjpapyhd eilKiwia ghtpj;J elhj;jg;gLtJld; 

,yq;if murhq;fj;jpd; ngWif topfhl;bfspdhy; Msg;gLtJld; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fspy; toq;fg;gl;Ls;s jFjpj;jd;ik kw;Wk; jifik Njitg;ghLfis g+h;j;jp 

nra;Ak; midj;J tpiykDjhuh;fSk; ,jpy; gq;Fngw;wyhk;. 

3.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy t];fLt> fhyp tPjp> fSj;Jiw gpuNjr 

rig> Ntiyfs; mj;jpal;rfhplkpUe;J ngw;W 2022 ngg;uthp 24 Mk; jpfjpad;W 

Muk;gpj;J 2022 khh;r; 10 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; mYtyf Neuq;fspy; 

NkNyAs;s KfthpapYs;s fSj;Jiw gpuNjr rig mYtyfj;jpy; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fis ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;. njhiyNgrp: 0342227004. njhiyefy;: 

0342221787. kpd;dQ;ry;: kalutaraps@gmail.com. 

4.  2022 ngg;uthp 24 Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; mYtyf Neuq;fspy; 

kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf %thapuj;J Ie;E}W ,yq;if &ghit (3>500 ,.&gh) 

nrYj;jpa gpd;dh;> vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy 

nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw 

t];fLt> fhyp tPjp> fSj;Jiw gpuNjr rig mYtyfj;jpypUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

gzf;nfhLg;gdT KiwikahdJ nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

5.  2022 khh;r; 11 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf 

tpiykDf;fs; jiyth;> fSj;Jiw gpuNjr rig> 1 Mk; khb> fhyp tPjp> t];fLt 

vd;w Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; kw;Wk; 

,yj;jpudpay;; %ykhf mDg;gg;gLk; tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;glhky; 

epuhfhpf;fg;gLk;. 

6.  tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;Jld; toq;fg;gl;Ls;s cUkhjphpia ghtpj;J gpd;tUk; 

njhiffis ,yq;if &ghtpy; tq;fp cj;juthjnkhd;wpd; ghq;fpy; tpiykD 

gpizaq;fshf midj;J tpiykDf;fSlDk; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

nyhl; ,yf;fk;  tpiykD gpizaj;jpd; njhiy - ,.&ghtpy;

1             50>000.00

2             25>000.00
 

7.  tpiykDf;fs; mitfis rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjp jpfjpapypUe;J 90 ehl;fs; 

fhyg;gFjpf;F nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

8.  NkNyAs;s 6 Mk; ge;jpapy; $wg;gl;Ls;s Kfthpapy; Neubahf rKfkspj;jpUf;Fk; 

tpiykDjhuh;fs;  kw;Wk;/ my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfspd; 

Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; mitfspd; ,Wjp Neuj;jpd; gpd;dh; cldbahfNt 

jpwf;fg;gLk;. 

9.  tpiykDf;fs; jahhpj;jy; my;yJ xg;gilj;jy; Mfpad njhlh;ghf 

tpiykDjhuh;fSf;Nfw;gLk; ve;jnthU MFnryT my;yJ nrytpdq;fSf;Fk; 

fSj;Jiw gpuNjr rigahdJ nghWg;Ngw;f khl;lhJ. 

jiyth;>

nraw;wpl;l ngWiff;FO>

fSj;Jiw gpuNjr rig>

fhyp tPjp>

t];fLt.

2022 ngg;uthp 24 Mk; jpfjpad;W.
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