
நாடு முழுவதும் தற்பாது அமு -
லாக்கபபட்டுள்ள மின் துண்டிபபு 
்காரணமா்க, இணணயவழி ்கறபிததல் 
செயறபாடு்கள பாதிக்கபபட்டுள்ள-
தா்க இலஙண்க ஆசிரியர் ெங்கம் சதரி -
விததுள்ளது.  

இணணயவழி ்கறபிததலுக்கா்க 

பயன்படுததபபடும் சதாழில்நுட்ப 
உப்கரணங்கண்ள செயறபடுததுவ-
தறகு மின்ொரம் ்தணவபபடுவதால், 
இநத பிரச்சிணை ஏறபட்டுள்ளதா்க 
அச்ெங்கம் சதரிவிததுள்ளது.  

ஒவசவாரு பகுதியிலும் 
சவவ்வறு 

்லக்ஹவுஸ் நிறுவைத-
தின் முன்ைாள தணலவரும் 
சி்ரஷ்ட ஊ்ட்கவியலா்ள-
ருமாை பநதுல பதமகுமார 
்நறறு ்காலமாைார்.

உ்டல் நலககுணைவு ்காரண -
மா்க தனியார் மருததுவமணை-
யில் சிகிச்ணெ சபறறு வநத 

அவர் தைது 71 ஆவது 
வயதில் ்நறறு ்காலமா-
ைார்.

1980 ்களில் பிரபல்ய-
மாை குமரி, அரலிய, ெரசி, 
ெதெர மறறும் சரஜிைா 
்பான்ை பததிரி-
ண்க்களின் 
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சம்பந்தன் ஐயாவ ப்பால மலலயக 
மககளின்்ர பி்ரசசலைகலையும பமாடி 
ஐயாவிட்ட  சசாலலபப்பாற்தா மபைா           
எம.பி கூறியிருககிறாப்ர....

நலலாடசியில அஞ்சு வருஷமா 
2 அலமசச்ரலவ அலமசசரகபைா்ட  
இருகபககக அவர இந்த மககளின்்ர 
பி்ரசசலைகை தீரத்து இருககலாபம...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021

நாட்டிலுள்ள பிரச்சினைகன்ள  
அரசியலாக்கும் எதிரக்கட்சிகள   

தற்பாணதய நிர்வா்கம் 
ச்காவிட் -19 சதாறறு்நாணயக 
்கட்டுபபடுததத தவறிவிட்்ட-
தா்க எதிர்க்கட்சி்கள கூறும் கூற-
று்களில் அரசியல் அடிபபண்ட 
மாததிர்ம உள்ளசதை அர-
ொங்கம் சதரிவிததுள்ளது.   

தற்பாணதய எதிர்க்கட்சி-
்கள நாட்டிலுள்ள ஒவசவாரு 

பிரச்சிணைணயயும் அரசிய-
லாககியுள்ளதா்க சு்காதார 
அணமச்ெர் ச்கச்ஹலிய ரம்-
புகசவல்ல சதரிவிததுள-
்ளார். பாராளுமன்ை விவா-
தததில் ்கலநதுச்காண்டு 
உணரயாறறும் ்பா்த, அவர் 
இதணை சதரிவித-
தார்.   

பாராளுமன்றில் அமமச்சர் - கெ கஹலிய குற்றச்சாட்டு

தனை செயயப்பட்ை ச்பாருன்ள எதிரணி 
ென்பக்குள எடுத்து வநததால் ெரச்னெ

(்லாரன்ஸ் செல்வநாய்கம், ஷம்ஸ் 
பாஹிம்) 

  
எதிர்க்கட்சி பாராளுமன்ை உறுபபி-

ைர் ்ஹரின் சபர்ைாண்்்டா ்நறறு 
ெணபககுள ்்டார்ச் ணலட் ஒன்ணை 
ச்காண்டு வநததால் ெணபயில் சபரும் 
ெர்ச்ணெ ஏறபட்்டது.   

சில நிமி்டங்கள நீடிதத ெர்ச்ணெணயய-

டுதது எதிர்க்கட்சியிைர் ஆர்பபாட்்டத-
தில் ஈடுப்ட முணைண்கயில், 
ெபாநாய்கர் மஹிநத யாபபா 

்சமப நடவடிகமெெள் 10 நிமிடஙெளுககு ஒத்திமவப்பு   

அத்துமீறி மீன்பிடித்த  
22 தமிழக மீைவர னகது  

(யாழ். வி்ஷ்ட நிருபர்)
  
இலஙண்க ்க்டறபரபபுககுள 

அததுமீறி நுணைநது மீன்பி-
டியில் ஈடுபட்்ட 22 தமிை்க 
மீைவர்்கள ்நறறு முன்திைம் 
இரவு ்க்டறபண்டயிைரால் 
ண்கது செயயபபட்டுள்ளைர்.  

யாழ்பபாணம் - பருததிததுணை 
அரு்்க மீன்பிடிததுக ச்காண்டிருநத 

நாண்கணய ்ெர்நத 22 மீைவர்்கண்ள 
ண்கது செயத ்க்டறபண்டயி-
ைர், அவர்்களின் இரண்டு 

இலஙமெ ெடறபரப்பினுள்  

இறக்குமதியாை 41,000 சம.சதான்  
டீெல் நாடு முழுவதும் விநியயாகம்  

நாட்டில், இைககுமதி செயயபபட்்ட 
41,000 சமறறிக சதான் டீெல் நாடு முழு -
வதும் விநி்யாகிக்கபபட்டு வருவதா்க 
எரிசபாருள சதாண்க ்க்ளஞ்சியொணலயின் 
தணலவர் நாலக்க சப்ரரா சதரிவிததுள்ளார்.  

அண்ணமயில் நாட்டுககு ச்காண்டுவ-
ரபபட்்ட ஒக்்டன் 92 ர்க மறறும் 
ஒக்்டன் 95 ர்க சபற்ைால் என்பை 

எரிகபாருள் தட்டுப்பாடு நீஙகுகமன எதிர்பார்ப்பு

மின் துண்டிப்பால் இனையவழி   
கற்பித்தல்களுக்கு ்பாதிபபு  
இலஙமெ ஆசிரியர் ்சஙெம் குற்றச்சாட்டு

சியரஷை ஊைகவியலா்ளர 
்பநதுல ்பத்மகுமார காலமாைார

லலகஹவுஸ் நிறுவன முன்னாள் தமலவர்

அமமச்சர் பசில் இன்று இந்தியா பயணம்  

இநதியாவுைன் ஒரு பில்லியன்   
சைாலர கைன் ஒப்பநதம் னகச்ொத்து

அததியாவசிய, மருநதுப 
சபாருட்்கண்ள இைககுமதி செயயும் 
வண்கயில் இநதியாவு்டன் ஒரு பில்-
லியன் ச்டாலர் ்க்டன் ஒபபநதததில் 
ண்கசயழுததி்டவுள்ளதா்க நிதிய -
ணமச்சின் செயலா்ளர் எஸ்.ஆர்.ஆட் -
டி்கல சதரிவிததார்.  

இது சதா்டர்பா்க அவர் 
்மலும் கூறுண்கயில்,  

இலஙமெயில் மெது க்சயயப்பட்ட  

தமிழக மீைவரகன்ள  
விடுவிக்க முயற்சிக்கவும்  

இலஙண்க ்க்டறப -
ண்டயால் ண்கது செய -
யபபட்டுள்ள, இநதிய 
மீைவர்்கண்ள விடுவிப-
பதறகு ந்டவடிகண்க 
எடுககுமாறு 
்்காரி,   

்சமபயில் உதய ெம்மன்பில கதரிவிப்பு  

மிகக் குறுகிய காலத்திற்யக   
எரிச்பாருள னகயிருபபு  

அடுதத மூன்று மாதங்களுககுத 
்தணவயாை எரிசபாருண்ள இைக-
குமதி செயய 1,285.50 மில்லியன் 
அசமரிக்க ச்டாலர்்கள ்தணவபப-
டுவதா்க வலுெகதி அணமச்ெர் உதய 
்கம்மன்பில ்நறறு ெணபயில் சதரி-
விததார்.   

அதது்டன் இப்பாதுள்ள 
92 ர்க சபற்ைால் பதது 

சநருக்கடி நினலக்கு   
அரசின் தீரவு என்ை?   

 (்லாரன்ஸ் செல்வநாய்கம்,             
ஷம்ஸ் பாஹிம்)   

எரிசபாருள சநருக்கடி உட்ப்ட 
நாட்டின் தற்பாணதய சநருக்கடி 
நிணலககு அரொங்கததிைால் முன் -
ணவக்கக கூடிய நிரநதர தீர்வு என் -
ைசவை எதிர்க்கட்சித 
தணலவர் ெஜித பி்ரமதாெ 

செனீவாவில் அரனெ தவறாக
சித்தரிக்க     

ஜனாதிபதி க்சயலெம் முன்பாெ முன்னறிவித்தலின்றி ஆர்ப்பாட்டம்
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       ொணி அபெரிப்பு விவொரம்
ென்பயில் ்பதானதகன்ள ஏநதி 

த.யத.கூ எம்பிக்கள ஆரப்பாட்ைம் 03

       கெ கஹலிய  

சகாவிட் 19 தடுபபூசிக்ளால்  
 ்பக்க வின்ளவு ஏற்்பைாது  

03

       ஊழியர் ல்சமலாப நிதி விவொரம்   
EPF மினக வரி ெட்ை மூலத்னத  

அமுலாக்கியது நல்லாட்சி அரயெ  03

கஜய்சஙெருககு ஸ்டாலின் ெடிதம்  
்சமபயில் ்சஜித் பிலரமதா்ச லெள்வி 

தமிைர் பிர்தெங்களிலுள்ள 
்காணிப பிரச்சிணை உள்ள்டங்கலா்க 
பல்்வறு பிரச்சிணை்களுககு தீர்வு 
்காணும் வண்கயில், ஜைாதிபதி செய -

ல்கததுககு முன்ைால் தமிழ் ்கட்சி-
்கள ஒன்றிணணநது ஆர்பபாட்்டம் 
ஒன்ணை முன்சைடுததைர்.   

பாராளுமன்ை அமர்ணவ 

ெைாதி்பதி செயலகம் முன்்பாக 
தமிழ் எம்.பிக்கள ஆரப்பாட்ைம்

இலஙம்க ்ரயில்வ திமைக்களத்துககுச் ப�ொந்தைொன இ்ரத்ைலொமன இயநதி்ரப பபொறி-
யியல ப்தொழிற�ொமலககு ்ேறறு (24) ஜனொதிபதி ்கண்கொணிபபு விஜயம் ்ைறப்கொண-
டொர். இ்தன்பொது நிறுவனத்தின ஊழியர்்களுடன ஜனொதிபதி உம்ரயொடுவம்த படத்தில 
்கொைலொம்.  

உகணரன் மீது ரஷயா வான், தணர 
மறறும் ்க்டல் வழியா்க ்நறறு வியா-
ைககிைணம முழு வீச்சில் பண்ட-
சயடுபணப ஆரம்பிததது. 
இரண்்டாம் உல்கப 

உக்னரன் மீது ரஷயா முழு வீச்சில் ்பனைசயடுபபு  
வான், தனர மற்றும் கைல் வழியாக தாக்குதல் 

இதுவமர 40 லபர் பலி: நெமர விட்டு
கவளிலய்ற மகெள் முண்டியடிப்பு  

ஜைாதிபதி ்்காட்்டாபய ராஜபக ஷ தைது அலுவ-
ல்கததில் இல்லாத ்பாது எவவித முன்ைறிவிபபும் 
இல்லாமல் வருண்க தநத த.்த.கூ எம்.பிக்க்ளால் 
ந்டததபபட்்ட ்பாராட்்டம், சஜனீவா மனித உரி -
ணம்கள ்பரணவயில் அரொங்கதணதத தவைா்கப 
பிரதிபலிபபதறகு திட்்டமிட்டுச் செயயபபட்்ட 
ெதிசயை சதளிவாவதா்க ஜைாதிபதி ஊ்ட்கபபிரிவு 
விடுததுள்ள செயதியில் குறிபபி்டபபட்டுள்ளது.   

தமிழ் ்தசியக கூட்்டணமபபு பாராளுமன்ை உறுப-
பிைர்்களின் வருண்கககு எவவித முன்ைறி-
விபபும் இல்ணலசயன்ை தணலபபில் 

அலுவலெத்தில் ஜனாதிபதி இல்லாதலபாது வருமெ தந்தமம அநாெரீெம்

ஜனாதிபதிமய ்சந்தித்து மெஜமர 
மெயளிகெ வந்ததாெ கதரிவித்தமம 
முன்னலர திட்டமிடப்பட்ட ஒரு ்சதிலய..

- ஜனாதிபதி க்சயலெம் அறிகமெ 

திட்ைமிட்ை ெதி
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ெடங்கள்: ்ரஞ்ஜித் அசங்க

உலக சாரணர் தின விழா மற்றும் 
சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வு, ஜனாதி-
பதி ககாட்ாபய ராஜபக்ஷ தலலலம-
யில் (23)  ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில் 
நல்பபற்்றது.

சாரணர் இயககம், 172 நாடுகலைச் 
கசர்்நத 52 மில்லியன் சிறுவர்கலைக 
பகாண் சிறுவர்களுககான உலகின்  
மிகபபபரிய தன்னார்வ அலமபபா-
கும். ஒரு சாரணர் பப்றககூடிய மிக 
உயர்்நத விருது, ஜனாதிபதி சாரணர் 
பதககம் ஆகும்.

இவ்விழாவில் கல்நதுபகாண் 
இலங்லகயின் தலலலமச் சாரணர் 
ஜனாதிபதி ககாட்ாபய ராஜபக-
ஷவுககு, சாரணர் ஆலணயாைர் 
சட்த்தரணி ஜனபபிரித் பபர்-
ணான்க்ாவினால் சாரணர் படடி 
அணிவிககபபடடு வரகவற்பளிககப-
பட்து.

சாரணர் இயககத்தின் ஸதாபகரான 
கப்ன் பவல் பிரபுவின் திருவுரு-
வச் சிலலககு மலர் தூவி அஞசலி 
பசலுத்திய ஜனாதிபதி, ஒவ்பவாரு 
மாவட்த்திலிரு்நதும் பதரிவு பசய்-

யபபட் ஒவ்பவாரு சாரணருககும் 
ஜனாதிபதி சாரணர் விருலத வழங்கி-
னார்.

ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில் நல -்
பபற்்ற நிகழ்ச்சிககு சமா்நதரமாக 
மாகாண மட்த்தில் ஒன்பது நிகழ்ச்-
சிகள் ந்த்தபபட்து்ன், 700 ஜனா-
திபதி சாரணர்களுககு சான்றிதழ்க-
ளும் வழங்கபபட்ன. அலனத்து 

மாகாணங்கலையும் இலணய 
வழியில் கநரடியாக இலணத்து 
நிகழ்ச்சிகள் ந்த்தபபட்ன.

ஒரு இலடசம் மரககன்றுகலை 
நடும் கதசிய சாரணர் ந்வடிக-
லகலய பவற்றிகரமாக நில்றவு 
பசய்தலம பதா்ர்பான அறிக-
லகலய, உதவிப பிரதம ஆலண-
யாைர் பிரபாத் குணரத்ன ஜனாதிப-

தியி்ம் சமர்பபித்தார். ஒவ்பவாரு 
சாரணர் வீடடிலும் பசுலமயான 
வீடடுத்கதாட்த்லத உருவாககும் 
கவலலத்திட்த்தின் அல்யாை-
மாக ஜனாதிபதி  மரககன்றுகலை 
விநிகயாகித்தார்.

பிரதம சாரணர் ஆலணயாைர் ஜன-
பிரித் பபர்ணான்க்ா, ஜனாதிபதிககு 
நிலனவுச் சின்னம் வழங்கினார்.

ஜனாதிபதி தலைலையில்
உைக சாரணர் தின விழா

லேக்்ஹவுஸ் நிறுவுனர் டி.ஆர்.விஜயவர்த்்தனவின் 
136 ஆவது ஜனன தினத்ம்தபயொட்டி லேக் ்ஹவுஸ் 

இந்து ைன்்றத்தின் ஜனன தின பூமஜ வழிெொடு-
்கள் ைரு்தொமன ்கபித்்தொவத்ம்த ம்கேொசநொ்தர் 
ல்கொயிலில் நமடபெற்றது. பூமஜ வழிெொடு்க-
ளில் லேக்்ஹவுஸ் நிறுவனத் ்தமேவர் ஜனொ-
திெதி சட்டத்்த்ரணி டபள்யூ ்தயொ்ரத்்தன, நிதிப 
ெணிபெொளர் ஜனக்்க ்ரணதுங்க, பெொது 
மு்கொமையொளர் சுமித் ப்கொத்்தேொவே, தின்க-
்ரன், வொ்ரைஞ்சரி பி்ர்தை ஆசிரியர் ல்த. பசந்-
தில்லவேவர் ைறறும் லேக்்ஹவுஸ் இந்து 
ைன்்ற உறுபபினர்்களும் ்கேந்து ப்கொணட-
னர். பூமஜ நிம்றவின் பின்னர் நிறுவனத்-
திலுள்ள டி.ஆர்.விஜயவர்த்்தனவின் உருவச் 
சிமேக்கு ைேர் ைொமே அணிவிக்்கபெட்டது.

மணி கமகலலப பிரசுரத்தின் 45 
ஆவது பசன்லனப புத்தக திருவிழா -
வில் இலங்லகயின் இலககிய புரவலர் 
ஹாசிம் உமர் இ்நநூற்களின் (45) முதற் 
பிரதிகலை பபறுவதற்காக நாலை 26 
பசன்லன விஜயம் பசய்யவுள்ைார்.

இ்நநிகழ்வு,எதிர்வரும் (27) ஞாயிற்-
றுககிழலம ஒரு மணிககு இ்ம்பப-
்றவுள்ைது. நீதியரசர் பா.புககழ்நதி 
(பசன்லன உயர் நீதிமன்்றம்) தலலலம 
தாங்கும் இ்நநிகழ்வில், வரகவற்பு-
லரலய கலலமாமணி கலனா. தமிழ் 

வாணன் (தலலவர் மணிகமகலல பிர-
சுரம்) நிகழ்த்துகி்றார்.

இ்ந நிகழ்வுககு, மககள் நல்வாழ்வுத் 
துல்ற அலமச்சர் மா.சுபபிரமணியன் 
முன்னிலல வகிபபது குறிபபி்த்தக-
கது. சி்றபபு விரு்நதினர்கைாக பத்மக்ஷி 

்ாக்ர். நல்லி குபபுசாமி மற்றும் 
நடிலக சீதா ஆகிகயார் பங்ககற்கின்்ற-
னர். நூல்களின் வாழ்த்துலரலய நடிகர் 
ராதா ரவி, நடிலக பகௌதமி, அனிதா 
குபபு சாமி (தமிழிலசக கலலஞர்), 
நடிகர் திருமுருகன், திலரபப் இயக-

குநர் கஷ்தூரி ராஜா, ’பசங்க புகழ்’ 
இயககுநர் பாணடிராஜ்,நடிகர் மதன்-
பாப, நலகச்சுலவ நடிகர் லவயாபுரி 
ஆகிகயார் நிகழ்த்துகின்்றனர். நிகழ்ச் -
சிககான ஒருங்கிலணபலப ரவி தமிழ்-
வாணன் கமற்பகாள்கி்றார்.

சென்னை புத்தக திருவிழாவில் மணிமமக்ை பிரசுரததின 45 ஆவது புத்தக திருவிழா
மு்தற பி்ரதி்கமள பெ்ற பு்ரவேர் ்ஹொசிம் உைர் பசன்மன விஜயம்

டி.ஆர்.விஜயவர்த்தனைவின 136 ஆவது ஜனைனை தினைத்்தசயாட்டி
இந்து மன்றம் நடததிய ஜனைனை தினை பூ்ஜ வழிபாடுகள்
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(ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், ஷம்ஸ் போஹிம்)  
 
நோட்டில போரிய எரிசபோருள் சநருககடி நில� 

ஏறபட்டுள்்ள இசெந்தர்பபத்தில எதிரககட்சித் 
்தல�்வர சிறுபிள்ல்ளத்்தனமோக ப்தோல்த ஏநதி்ப 
லபோரோடுகிறோர. ஆனோல முன்னோள் பிர்தமர 
ரணிலும் முன்னோள் அலமசெர ெம்பிககவும் பிரச-
சிலனககோன தீரவுகல்ள முன்ல்வத்துள்்ளனசரன 
எரிெகதி அலமசெர உ்தய கம்மம்பி� ச்தரிவித்்தோர.   

எரிசபோருள் சநருககடி வி்வகோரம் அரசின் பிரச-
சிலனயல�. நோட்டின் பிரசசிலனயோகும் என்றும் 
அ்வர ச்தரிவித்்தோர.   எதிரககட்சித் ்தல�்வர ெஜித் 
பிலரம்தோெ எழு்பபிய லகள்விககு்ப பதி�ளித்்த 
அ்வர லமலும் குறி்பபிட்்ட்தோ்வது.  

 1978 ஆம் ஆண்டு மு்தல நோட்டில அநநிய 
செ�ோ்வணி சநருககடி உள்்ளது. எதிரககட்சி 
்தல�்வரின் கட்சி உட்ப்ட ெக� அரசுகளும் இ்தற-
கு்ப சபோறு்பபு கூற ல்வண்டும்.  

 இரு அரெ நிறு்வனஙகளுககும் 
க்டன் குலறகக்பபட்டுள்்ளது. 
உயிரத்்த ஞோயிறு ்தோககு்தல மறறும் 
சகோலரோனோ ச்தோறறு கோரணமோக 
அநநிய செ�ோ்வணி சநருககடி 
அதிகரித்்தது. சமோத்்த இறககு-
மதி செ�வில 20 வீ்தம் எரிசபோ-
ருள் இறககுமதிககு செ�்வோகி-
றது.  

 எரிசபோருள் லகயிரு்பபு 
ச்தோ்டரபில எதிரககட்சித் 
்தல�்வர வினவியிருந்தோர.  

 மின்ெோர ெலபககும் 6,000 
சமறறிக ச்தோன் டீெலும் லெோஜிட் மின் -
உறபத்தி நில�யத்திறகும் 4,200 சமறறிக 
ச்தோன்னும் ்வழஙக்பப்ட உள்்ளது. 30 000 
சமறறிக ச்தோன் மெகு எண்சணய் மோரச 03 
ஆம் திகதி ்வந்தல்டய உள்்ளது.   எரிசபோருள் 

சநருககடி நில� இரு்பபது அலன-
்வருககும் ச்தரியும். இது அரசின் 
பிரசசிலனயல�. நோட்டின் பிரசசி-
லனயோகும். 

ப்தோல்தகல்ள ஏநதி லபோரோடு-
்வது சிறுபிள்ல்ளத்்தனமோனது. 
முன்னோள் பிர்தமர ரணில விககி-
ரமசிஙகல்வ போரோட்டுகிலறன்.
அ்வர தீரவு பறறிலய லபசுகிறோர.
ெம்பிகக ரண்வகக எம்.பியும் 
தீரல்வ முன்ல்வத்துள்்ளோர.
்த்வறு இருந்தோல நோம் திருத்திக 
சகோள்ல்வோம்.  

 அரசிய�லம்பபின் 20 ஆ்வது திருத்்த அதி-
கோரத்ல்த பயன்படுத்தி பிரசசிலனலய தீரக-
குமோறு எதிரககட்சித் ்தல�்வர லகோரினோர.
ஆனோல பிரசசிலன பறறி ச்தரியோமல� ெஜித் 
லபசு்வ்தோகவும் அ்வர ச்தரிவித்்தோர.  

ரணிலும், சம்பிக்கவும் தீர்வு முன்வைக்்கயில்  
சிறுபிள்ளை தனமா்க சஜித் பதா்த ஏந்துகிறார்  

ோட்டில் எரிப்பாருள் பேருக்கடி நினல  

அகில இலஙனக கம்பன் கழகத்தினால் கிளிபோச்சியில் உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றை கனலக் கூடத்தின் 
நவனலகனள நைலும சிறைப்பாக நைறபகாள்ளும நோக்கில், அனைச்சர டக்ளஸ் நதவானநதானவ கம்ப 
வாரதி இ. பெயராஜ் சநதித்துக் கலநதுனரயாடினார. இக்கலநதுனரயாடல் ைாளிகாவத்னதயிலுள்ள 
கடறபறைாழில் அனைச்சில் நேறறு ேனடப்பறறைது.  

காணி அபகரிப்பு விவகாரம் 

சபையில் ைதாபதகபை ஏந்தி   
த.தத.கூ எம்பிககள் ஆர்பைாட்டம்  
(ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், ஷம்ஸ் போஹிம்) 

  
்வ்டககு, கிழககு மோகோணஙகளில ்தமிழ் மககளுககு 

செோந்தமோன கோணிகள் பறிகக்பபடு்வ்தறகு எதிர்பபுத் 
ச்தரிவித்து ்தமிழ் ல்தசியககூட்்டலம்பபு மறறும் ்தமிழ் 
ல்தசிய மககள் முன்னணி எம்.பி.ககள் ெலபககுள் ப்தோ -
லககல்ள ஏநதிய்வோறு லநறறு ஆர்பபோட்்டத்தில ஈடுபட் -
்டனர.   

 போரோளுமன்றத்தில லநறறு இ்டம்சபறற ்வன ஜீ்வரோசி-
கள் ெட்்ட ஒழுஙகுவிதிகள் மீ்தோன வி்வோ்தத்தின் லபோல்த, 
இ்வரகள் ெலபககுள் ப்தோலககல்ள ஏநதிய்வோறு ஆர்ப-
போட்்டத்தில ஈடுபட்்டனர.   

லமறபடி வி்வோ்தத்தில ்தமிழ் ல்தசியககூட்்டலம்பபின் 
்வன்னி மோ்வட்்ட எம்.பி.யோன ெோரள்ஸ் நிரம�நோ்தன் 
உலரயோறறிய பின்னர ப்தோலககளு்டன் எழுந்த ்தமிழ் 
ல்தசியககூட்்டலம்பபின் எம்.பி.கக்ளோன எம்.ஏ.
சுமநதிரன்,எஸ்.ஸ்ரீ்தரன். கருணோகரம், 

(ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,ஷம்ஸ் போஹிம்)   

ஊழியர லெம�ோப நிதிககு மிலக ்வரி அற -
விடு்வது ச்தோ்டரபில ெலபயில லநறறு கடும் 
ெரசலெ ஏறபட்்டது. க்டந்த அரெோஙகலம 
ஊழியர லெம�ோப நிதிககு ெட்்டம் சகோண்டு 
்வநது ்வரிலய அதிகரித்்தல்தோடு கம்பனியோக 
உள்்வோஙகி ்வரி அறவி்ட அடித்்த்ளமிட்்ட-
்தோக ஆளும் ்தர்பபு குறறஞெோட்டியது.   

ஆனோல,மிலக ்வரி ெட்்டத்தின் கீழ் 
ஊழியர லெம�ோப நிதிககு 25 வீ்த ்வரி 
அறவி்ட, அரசு ்தயோரோ்வ்தோகவும் ்தமது ஆட் -
சியில அவ்வோறோன ெட்்டம் சகோண்டு்வர்ப-
ப்டவிலல�சயனவும் ஐககிய மககள் ெகதி 
்தர்பபில ச்தரிவிகக்பபட்்டது.   

்வோய்மூ� வில்டககோக லேெோ வி்தோரண 
எம்.பி எழு்பபிய லகள்விககு ச்தோழில 
அலமசெர நிமல சிறிபோ� டி சில்வோ பதி�-
ளித்்தோர.   

 இல்டயீட்டு லகள்வி ஒன்லற எழு்பபிய 
லேெோ வி்தோரண எம்.பி, மிலக ்வரி ெட்்டத்-
தின் கீழ் ஊழியர லெம�ோப நிதிககு ்வரி அற -
விடு்வல்த ்தடுகக ந்ட்வடிகலக எடுத்தீரகள். 
அ்தறகு அலமசெருககு நன்றி ச்தரிவிககி-
லறன். அ்தன் ்தறலபோல்த நில�லம என்ன? 
என லேெோ வி்தோரண எம்.பி வினவினோர.   

இ்தறகு்ப பதி�ளித்்த அலமசெர நிமல 
சிறிபோ� டி சில்வோ, மிலக ்வரி ெட்்டத்தின் 
கீழ் ஊழியர லெம�ோப நிதிககு ்வரி அறவி-
்ட்பப்டோச்தன நிதி அலமசெர அலமசெர-
ல்வககு உறுதி அளித்்தோர. உசெ நீதிமன்ற 
தீர்பபின் பின்னர ெட்்டமூ�ம் போரோளுமன் -
றத்திறகு ்வந்த பின்னர, ல்தல்வயோன திருத் -
்தஙகல்ள முன்ல்வத்து ஊழியர லெம�ோப 
நிதிலய போதுகோகக ந்ட்வடிகலக எடுகக 
முடியும் என்றோர.   

இ்தலனத் ச்தோ்டரநல்த ெரசலெ ஆரம்பமோ -
னது. இரு ்தர்பபு எம்.பிககளும் மோறி, மோறி 
குறறசெோட்டுகல்ள முன்ல்வத்்தனர.   

 ேரெ டி சில்வோ எம்.பி குறி்பபிடுலகயில   
ஊழியர லெம�ோப நிதியிலிருநது எவவி்த 

்வரியும் அறவி்டமுடியோது. ஆனோல க்டந்த 
கோ�த்தில 14 வீ்த ்வருமோன ்வரி அறவி்ட்ப-
பட்டுள்்ளது. இது ெட்்டவிலரோ்தமோனது. 
அ்தலன ்தடுகக என்ன ந்ட்வடிகலக எடுக-
க்பபட்டுள்்ளது? என்று வினவினோர   

இ்தறகு்ப பதி�ளித்்த அலமசெர நிமல 
சிறிபோ� டி சில்வோ, இது ெட்்டவிலரோ்தமோ-
யின் நீதிமன்றம் செல�முடியும். ஊழியர 
லெம�ோப நிதிககு 25 ்வரி அறவிடு்வல்த 
நோம் எதிரத்ல்தோம் என்றோர.   

ஊழியர லெம�ோப நிதி 

சகோவிட்19 ்தடு்பபூசி ஏறறு்வ்தோல 
பகக வில்ளவுகள் ஏறபடு்வ்தோக எந்த-
ச்வோரு ஆய்விலும் கண்்டறிய்பப்டவில-
ல�சயன, சுகோ்தோரத்துலற அலமசெர சக  
சேலிய ரம்புகச்வ� ெலபயில ச்தரிவித் -
்தோர.  

போரோளுமன்றத்தில லநறறு 27/2இன் 
கீழ் விலஷ்ட கூறசறோன்லற எழு்பபிய 
ஆளுந்தர்பபு போரோளுமன்ற உறு்பபினர 
அத்துரலிலய ர்தன ல்தரர, சகோலரோனோ 
ல்வரஸ் ்தடு்பபூசி ஏறறு்வ்தனோல ஏறப -
டும் பகக வில்ளவுகள் குறித்தும், ல்தசிய 
ஆயுரல்வ்த மருத்து்வத்ல்த ப�்பபடுத்்த 
எடுககும் ந்ட்வடிகலககள் குறித்து 
லகள்வி எழு்பபினோர.  

இ்தறகு பதில ச்தரிவித்்த சுகோ்தோரத் -

துலற அலமசெர கூறுலகயில,  
சகோலரோனோ ல்வரஸ் பர்வல� கட்டு்ப -

படுத்தும் செயறதிட்்டத்தில, ்தடு்பபூசி 
ஏறறு்வல்தலய அரெோஙகம் பிர்தோனமோக 
கருதுகின்றது. சகோவிட்19 மரணஙக -
ளில 65 வீ்தத்திறகு அதிகமோனல்வ எந -
்தச்வோரு ்தடு்பபூசியும் ஏறறோ்த்வரகளின் 
மரணம் என்பது ்தரவுகளில ச்வளி்பபடு-
கின்றன.   ஒரு ்தடு்பபூசிலய ஏறறிகசகோண்-
்ட்வரகளின் மரணம் 18.2 வீ்தமோக பதி்வோ-
கியுள்்ளது்டன், இரண்டு ்தடு்பபூசிகல்ளயும் 
சபறறுகசகோண்டும் மரணித்்த்வரகள் 15.7 
வீ்தமோகும். மூன்று ்தடு்பபூசிகல்ளயும் சபற-
றுகசகோண்்ட்வரகள் மரணித்்த வீ்தமோனது 
0.2 என்ற மிகக குலறந்த எண்ணிக-
லகயில�லய பதி்வோகி

EPF மிகக வரி சட்ட மூலதகதை  
அமுலாக்கியது நலலாடசி அரசச  
எதிரணியின் குறறைச்சாட்டுக்கு அரச தரபபு ்பதில்  

ககாவிட19 தடு்பபூசிகைால்  
ைகக விபைவு ஏறை்டாது  
-அனைச்சர பக பஹலிய  
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ரஷ்யாவுக்கும் உக்்ரனுக்கும் இ்ையில் நிலவி 
வந்த முறுகல் நேற்று கடும் ந�யா்தலயாக உருவவ-
டுத்துள்ளது. இவவயாறயானவ்தயாரு ஆயு்த ந�யா்தல் 

ஆரம்்ப�யாவ்்தத் ்தவிர்ப்ப்தற்கு ஐக்கி் ேயாடுகள 
ச்்ப �ற்றும் உலகின் ்பல ேயாடுகளும் கைந்த சில 
வயாரஙக்ளயாகத் தீவிர மு்ற்சியில் ஈடு்பட்டு வந்தன. 
ஐ.ேயா ்பயாதுகயா்பபு கவுன்ஸில் இவவிை்ம் வ்தயாைரபில் 
இவவயாரத்தில் இரண்டு ்தை்வகள கூடி கலநது்ர -
்யாடி் ந்பயாதிலும், கடும் ந�யா்தல் உருவயாகியுள்ளது. 
�க்கள உக்்ரன் ்த்லேக்ர விட்டு கைந்த சில 
தினஙக்ளயாக வவளிந்றி வருகின்றனர. 

இ்பந்பயாரின் இழ்பபுக்கள, அழிவுகள குறித்து 
இரண்டு ்தர்பபுகளும் ்த�து ்பக்க நி்யா்ஙக்்ள அதி -
கரித்துக் கயாட்டிக் வகயாளளும் ேைவடிக்்ககளில் ஈடு்பட் -
டுள்ளன.  

உக்்ரன் கிழக்கு ஐநரயா்ப்பயாவில் அ்�நதிருக்கும் 
ஒரு ேயாையாகும். இநேயாடு 1991 இல் நசயாவி்த் ரஷ -
்யாவிலிருநது பிரிநது சு்தநதிர�்ைந்த ேயாடுகளில் 
ஒன்றயாகும். ரஷ்யாவுக்கு அடுத்்த வ்பரி் ேயாடு இது. 
41 மில்லி்னுக்கும் ந�ற்்பட்ை �க்கள வயாழும் இந -
ேயாட்டின் வைக்கில் வ்பலயாரஸும், ந�ற்கில் ந்பயாலநது, 
ஸநலயாவயாக்கி்யா, ஹஙநகரி ஆகி் ேயாடுகளும், 
வ்தற்கில் ந�யால்நையாவயாவும், ருந�னி்யாவும் கிழக்கி -
லும் வைகிழக்கிலும் ரஷ்யாவும் அ்�நதிருக்கின்றன. 

வ�யாழி, கலயாசயார அ்ை்யா்ளஙகள என்்பவற்றில் 
உக்்ரனின் சில பிரந்தசஙகள ரஷ்யாவுைன் ஒத்து்ப 
ந்பயாகின்றன. அ்தனயால் உக்்ர்னத் ்தன்னு்ை் 
அஙக�யாக ரஷ்யா கருதுகிறது. ஆனயால் அநேயாட்டு 
�க்கந்ளயா ்தஙக்்ள ஐநரயா்ப்பயாவின் பிறேயாடுகளுைன் 
அ்ை்யா்ள்ப்படுத்்தநவ விரும்புகின்றனர. ்த்ை்ற்ற 
வரத்்தகம், மு்தலயாளித்துவ்ப வ்பயாரு்ளயா்தயாரம், அதிக -
ரித்்த ஜனேயா்க உரி்�கள, ந�ற்கத்தி் ேயாடுகளின் 
நுகரவுக் கலயாசயாரம், வ்பயாழுதுந்பயாக்குகள ஆகி்வற் -
றயால் ஈரக்க்ப்பட்டுள்ள அம்�க்கள ்ப்ழ் நசயாவி்த் 
ஒன்றி்த்தின் கட்டு்ப்பயாட்டுைனயான வயாழக்்க மு்ற-
யிலிருநது சு்தநதிர�யான வயாழக்்கக்கு ஆ்ச்ப்படு-
கின்றனர. 

அ்தனயால் உக்்ரன் �க்களில் வ்பரும்்பகுதியினர 
ஐநரயா்பபி் ேயாடுகளுைன் இ்ைநதிருக்கநவ விரும்-
புகின்றனர. இந்த நி்லயில் 1994 களில் ஐநரயா்ப-
பி் ஒன்றி்த்துைன் உக்்ரன் உைன்்படிக்்க வசய்து 
வகயாண்ைது. அ்த்ன ரஷ் சயாரபு உக்்ரன் ஜனயாதி-
்பதி இ்ைநிறுத்தி ்வத்்தயார. அ்தற்கு எதிரயாக �க்கள 
ஆர்ப்பயாட்ைஙக்்ள முன்வனடுத்து ்த�து ஐநரயா்பபி் 
சயாரபு நி்ல்் வவளி்ப்படுத்தி்ந்தயாடு, ரஷ் சயாரபு 
ஜனயாதி்பதி ்ப்தவியிழக்கவும் வழிவகுத்்தனர.  

உக்்ரன் ஐநரயா்பபி் சயாரபு நி்ல்் எடு்ப்ப்்தத் 
்த�க்கு ஆ்பத்்தயாகக் கரு்தத் வ்தயாைஙகி் ரஷ்யா, உக்-
்ரனுைன் முரண்்படும் நி்ல உருவயானது. இநநி்ல-
யில் உக்்ரனின் ்பகுதிகளில் ஒன்றயான கிரீமி்யா்வ 
2014 இல் ்த�து ்பகுதி்யாக்கிக் வகயாண்ைது ரஷ்யா. 
இந்தநவ்்ள ஐநரயா்பபி் ஒன்றி்த்துைன் அ்னத்து 
து்றக்்ளயும் உள்ளைக்கி் விரிவயான வரத்்தக ஒ்ப-
்பந்தத்்்த வசய்து வகயாள்ள விரும்புவ்தயாக உக்்ரன் 
அறிவித்்தது. அத்ந்தயாடு நேட்நையாவுைன் இ்ையும் 
ேைவடிக்்ககளிலும் ஈடு்பட்டு வந்தது.

இவவயாறு உருவயாகி வந்த முறுகல் ந்பயாக்நக உசசக் 
கட்ைத்்்த அ்ைநது ்தற்ந்பயாது ந்பயாரயாக உருவவடுத்-
துள்ளது. இவவயாறயான துரதிரஷை�யான நி்ல உருவயா-
வ்்தத் ்தவிரக்கும் வ்கயில் ்பல ்தர்பபு மு்ற்சிக -
ளும் முன்வனடுக்க்ப்பட்டுக் வகயாண்டிருந்த சூழலில், 
உக்்ரனில் ரஷ் ஆ்தரவு கி்ளரசசிக் குழுக்களின் 
கட்டு்ப்பயாட்டிலுள்ள வையானட்ஸக், லுஹயான்ஸக் ்பகு -
திக்்ள ்தனிேயாடுக்ளயாக அஙகீகரித்துள்ளது ரஷ்யா. 
அந்தநேரம் ஐநரயா்பபி் ஒன்றி்மும் பிரித்்தயானி்யா-
வும் 05 ரஷ் வஙகிகளுக்கும் சில ்தனிே்பரகளுக் -
கும் ்த்ைவிதித்துள்ளன. அவ�ரிக்கயாவும் ்பல ேைவ -
டிக்்கக்்ள முன்வனடுத்துள்ளது.  

இநநி்லயில் உக்்ரன் ஜனயாதி்பதி நவயாந்ளயாடிமிர 
வஜலன்ஸகி, 'ரஷ்யா ஐநரயா்ப்பயாவின் மிக்ப வ்பரி் 
ந்பயா்ர வ்தயாைஙகியுள்ளது' என்று வ்தரிவித்துள்ளயார.

ரஷ் ஜனயாதி்பதி வி்ளயாடிமிர புட்டின், 'ரஷ்யாவுக்-
கும் உக்வரய்னுக்கும் இ்ையிலயான ந்பயாரில் நவறு 
்யாரயாவது குறுக்கிட்ையால், அவரகள இதுவ்ர சநதித்-
திரயா்த வரலயாறு கயாையா்த ந�யாச�யான அழிவுக்்ள சந -
தி்ப்பர' எனக் கடும் எசசரிக்்க விடுத்துள்ளயார. 

ஆனயால் ந்பயாரின் வி்்ளவுக்்ள கருத்தில் 
வகயாண்ை  ஐ.ேயா. வ்பயாதுச வச்லயா்ளர அன்நையானிந்யா 
குட்ைவரஸ ஐ.ேயா ்பயாதுகயா்பபு கவுன்ஸில் கூட்ைத்தில் 
உ்ர்யாற்றி் ந்பயாது, 'ந்பயாரின் வி்்ளவுகள உக் -
்ரனுக்கு்ப ந்பரழி்வ ஏற்்படுத்தும். உலக்ப வ்பயாரு-
்ளயா்தயாரத்்்த வவகுவயாக ்பயாதிக்கும். ரஷ் அதி்பநர... 
�னி்தயாபி�யான அடி்ப்ப்ையில் உஙக்ளது ்ப்ைக -
்்ளத் திரும்்ப்ப வ்பறுஙகள' என்று நகயாரிக்்க விடுத்-
துள்ளயார. 

அது்தயான் உண்்�. இ்பந்பயார உக்்ர்ன �யாத்திர-
�ல்லயா�ல் உலக்ப வ்பயாரு்ளயா்தயாரத்்்தயும் வ்பரிதும் 
்பயாதிக்கும். இ்த்ன வ்பயாரு்ளயா்தயார நிபுைரகளும் சுை-
டிக்கயாட்டியுள்ளனர. இ்தன் வி்்ளவயாக எரிவ்பயாருள, 
எரிவயாயு, ்தஙகம் என்்பவற்றின் வி்லகள வ்பரிதும் 
உ்ரும், ்பஙகுச சந்்தயும் வ்பருவீழசசி கயாணும். 
இவற்றின் வி்்ளவயாக வ்பயாருட்களின் வி்லகள அதி -
க்ளவில் அதிகரிக்கும். இவற்றின் ்தயாக்கஙகளுக்கு 
இலங்க உட்்பை உலகின் எல்லயா ேயாடுகளும் முகம் 
வகயாடுக்க நேரிடும். அ்தனயால் ்தற்ந்பயா்்த் உலகலயா-
வி் நிலவரஙக்்ளக் கருத்தில் வகயாண்டு ஒவவவயாரு -
வரும் வ்பயாறு்பபுைன் வச்ற்்பை நவண்டும். அ்தற்கயான 
வ்பயாறு்பபு இநேயாட்டினருக்கும் உள்ளது.

35, டி. ஆர. விஜ்வர்தன �யாவத்்்த, வகயாழும்பு- - 10
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விசேட திறமைகமைக் ககொணட கைொணசடொ வீரரகள்
157 சேருக்கு 'கைரூன் க�ொப்பி' அணிவித்து ககௌரவம்

கல்வி அதிகொரிகளுக்கு முன்ைொதிரியொக திகழ்ந�  
ைரு�முமை அபுல் கலொம் ேழீல் கைௌலொைொ

இலங்க இரயாணுவத்தின் விநசை 
ேைவடிக்்ககள ்ப்ை்பபிரிவில் 
ஒன்றயான க�யாண்நையா ்ப்ை்பபிரிவில் 

மிகவும் திற்�்யாக்ப ்பயிற்சி வ்பற்ற 157 
க�யாண்நையா வீரரகள க�யாண்நையா உத்திந்யாக-
பூரவ இலசசி்ன �ற்றும் 'வ�ரூன்வ்தயா்பபி 
'அணிநது க்லநது வசல்லும் நிகழவு, ்பயாது-
கயா்பபு்ப ்ப்ைத் ்த்லவர �ற்றும் இரயாணுவத் 
்த்ள்பதி வஜனரல் சநவநதிர சில்வயா ்த்ல்�-
யில் கைந்த சனிக்கிழ்�  ஊவயா குையா ஒ் 
க�யாண்நையா ்ப்ை்பபிரிவு ்பயிற்சி ்பயாைசயா்ல 
வ்ளயாகத்தில் ே்ைவ்பற்றது.

க�யாண்நையா ்ப்ை்பபிரிவின் ்பயிற்சி 
்பயாைவேறி இலக்கம் 48 டி �ற்றும் 48 ஈ இன் 
கீழ 18 �யா்தஙகளுக்கும் அதிக கயால�யாக 
ஆநலயாசகரகள ்பலரின் வழிகயாட்ைலின் கீழ 
விநசை ேைவடிக்்ககள வ்தயாைர்பயாக விநசை 
்பயிற்சி வ்பற்ற திற்� வயாய்ந்த அதிகயாரிகள 
13 ந்பர �ற்றும் ஏ்ன் ்ப்தவித் ்தரஙக்்ள 
உ்ை் 144 ந்பர க்லநது வசல்லும் அணி-
வகு்பபில் கலநது வகயாண்ையாரகள. அ்த்ன்ப 
்பயார்வயிடுவ்தற்கயாக இரயாணுவத்தின் சிநரஷை 
அதிகயாரிகள, க்லநது வசல்லும் க�யாண்நையா 

வீரரகளின் வ்பற்நறயார, உறவினரகள ்பலரும் 
வரு்க ்தநதிருந்தயாரகள. 

பிர்த� அதிதி்யாக வரு்க ்தந்த இரயாணு-
வத் ்த்ள்பதி சநவநதிர சில்வயா்வ க�யாண்நையா 
்ப்ை்பபிரிவின் ்த்லவர ந�ஜர வஜனரல் கிரி-
சயாந்த ஞயானரத்ன, பிரிநகடி்ர விஜி்த வஹட்டி-
்யாரசசி, நகரனல் க�ல் ்தர�வர்தன �ற்றும் 
்பயிற்சி்ப ்பயாைசயா்ல நி்றநவற்றுனர  நகரனல் 
ஜனக்க ச�ரநசகர ஆகிந்யார இரயாணுவ சம்-
பிர்தயா்ஙகளுைன் வரநவற்க்ப்பட்ைதுைன் 
முகயாமின் வகௌரவ அணிவகு்பபும் அவருக்கு 
வழஙக்ப்பட்ைது.

அ்தன் பின்னர விருது வழஙகும் அணிவ-
கு்பபின் கட்ை்்ள அதிகயாரியின் அ்ழ்பபின் 
ந்பரில் இரயாணுவத்்த்ள்பதி க்லநது வசல்லும் 
க�யாண்நையா வீரரகளின் அணிவகு்ப்்ப்ப ்பயார-
்வயிட்ையார. அ்தன் பின்னர அணிவகு்பபு 
�ரி்யா்்த இரயாணுவத் ்த்ள்பதிக்கு வழங-
க்ப்பட்ைது. 

சிர�ம் மிகுந்த விநசை ்பயிற்சி வ்பற்று 
திற்�்யா்ளரகளி்ைந் திற்�்யா்ளர-
க்ளயாக ேயாட்்ையும் இனத்்்தயும் ்பயாது-
கயாக்கும் வ்பயாறு்ப்்ப நி்றநவற்றுவ்தற்-

கயாக, 'முடி்யா்தது எதுவுமில்்ல' 
என்னும் வ்தயானி்பவ்பயாரு்்ள 
முன்வனடுத்து க�யாண்நையா 
்ப்ை்பபிரிவினருைன் இ்ைந்த 
வீர்பபு்தல்வரகளுக்கு க�யாண்நையா 
இலசசி்ன அவரகளின் 
வ்பற்நறயார �ற்றும் உறவினரகள 
்க்யால் அணிவிக்க்ப்பட்ைது.

விநசை ்பயிற்சி வ்பற்ற்தன் 
பின்னர திற்�்யாக இலங்க 
இரயாணுவ க�யாண்நையா ்ப்ை்பபிரி-
வில் இ்ைவ்்த அ்ை்யா்ள்ப்ப-
டுத்தி உலகின் விநசை இரயாணுவ வீரரகள 
�யாத்திரம் அணியும் வ�ரூன் வ்தயா்பபி-
க்்ள அசசந்தர்ப்பத்தில் பிர்தயான அதி-
தி்யான இரயாணுவத் ்த்ள்பதி வஜனரல் 
சநவநதிர சில்வயாவுைன் இ்ைநது 

க�யாண்நையா ்ப்ை்பபிரிவின் ்ப்ை்பபிரிவு 
்த்லவர ந�ஜர வஜனரல் கிரிசயாந்த ஞயானரத்ன 
�ற்றும் 65வது ்ப்ை்பபிரிவின் ்ப்ைத் ்த்ள்பதி 
ந�ஜர வஜனரல் அணில் ச�ரசிஙக ஆகிந்யார 
க்லநது வசல்லும் க�யாண்நையா வீரரகளுக்கு 
வழஙகினயாரகள.

அ்தன் பின்னர ்பயிற்சி்ப ்பயாைவேறியில் திற-
்�்யானவரகளுக்கு விருதுகளும் சயான்றி்தழக-
ளும் இரயாணுவத் ்த்ள்பதி்யால் வழஙக்ப்பட்ைன. 
சிறந்த து்ப்பயாக்கி சுடு்பவருக்கயான விரு்்த 
வல்படினன்ற் டி.எம்.சி. எம்.பீ. வ்தன்னக்நகயான் 
்தன்தயாக்கிக் வகயாண்ையார. சிறந்த உைற்்தகுதி 
வகயாண்ை �யாைவனயாக லூரத்தினன் சீ.எல். ஜ -்
துஙக விருதி்ன வ்பற்றயார.

பின்னர அஙகு அ்னவரின் முன்னி-
்லயில் உ்ர்யாற்றி் ்ப்ை்ப பிரிவுகளின் 
்த்லவர �ற்றும் இரயாணுவத் ்த்ள்பதி வஜனரல் 
சநவநதிர சில்வயா திற்�்யானவரகளி்ைந் 
திற்�்யானவரயாக க்லநது வசல்லும் வீரர-
களுக்கு ்தனது வயாழத்தி்ன வ்தரிவித்்தந்தயாடு 
"நீஙகள அ்னவரினதும் வகௌரவத்துக்கு 
உரி்வரக்ளயாக உள்ளந்தயாடு ேயாட்்ை ்பயாதுகயா்ப-

்ப்தற்கயாக நீஙகள சிற்ப்பயாக வச்ல்்படு-
வீரகள என எ�து �க்கள எதிர்பயாரக்கின்-
றயாரகள" எனத் வ்தரிவித்்தயார. 

"க�யாண்நையா வீரரயாவது இலகுவயான 
கயாரி்ம் அல்ல ஏவனன்றயால் அ்தற்கு 
க�யாண்நையா வீரரகளின் 'முடி்யா்தது 
ஒன்றுமில்்ல' என்னும் வ்தயானி்பவ்பயா-
ரு்்ள முன்னி்ல்ப்படுத்தி �னத்்்த-
ரி்த்துைன் �ற்றும் அர்ப்பணி்பபுைன் 
வச்ல்்படுவது அவசி்�யாகும். சவயால்-
களுக்கு �த்தியில் உஙகள திற்�்் 
ந�லும் அதிகரித்து மு்ற்யான ்பயிற்சி-
களின் பின்னர நீஙகள புதி்்பயா்்தயில் 
்ப்ைத்்்த ஆரம்பிக்கத் வ்தயாைஙகியுள-
ளீரகள என்்ப்்த ஞயா்பகத்தில் ்வத்துக் 
வகயாளளுஙகள" என வ்தயாைரநது அவர 
வ்தரிவித்்தயார. 

க்லநது வசல்லும் அணிவகு்பபின் இறு-
தியில் ்ப்ை்பபிரிவின் ்த்லவரின் அ்ழ்ப-
பிற்கிைஙக புதி்தயாக அ்�க்க்ப்பட்ை உள்ளக 
வி்்ள்யாட்ைரஙகத் வ்தயாகுதி �ற்றும் அந்தத் 
வ்தயாகுதியில் அ்�நதுள்ள ேவீன உ்பகர-
ைஙகளுைன் கூடி் உைற்்பயிற்சி �ண்ை்பத்-
்்தயும் திறநது ்வத்்த ்ப்ைத்்த்ள்பதி யுத்்த 
வவற்றியின் சரித்திரத்்்த ஞயா்பகமூட்டும் வி�யா-
ன்ப்ப்ை அருஙகயாட்சி்கத்்்தயும் திறநது 
்வத்்தயார. 

க்லநது வசல்லும் விழயாவின் முடிவில் 
க�யாண்நையா வீரரகள அவரகளின் க�யாண்நையா 
்பயிற்சித் திற்�க்்ள கயாட்சி்ப்படுத்தும் விநசை 
நேரடி கண்கயாட்சிக்்ளயும் நிகழத்திக் கயாட்டி-
னயாரகள. க்லநது வசல்லும் அணிவகு்ப்்ப 
்பயார்வயிடுவ்தற்கயாக வகௌரவ அதிதிகள, 
சிநரஷை அதிகயாரிகள, ஏ்ன் உத்திந்யாகபூரவ 
அதிகயாரிகள ்பலரும் வரு்க ்தநதிருந்தயாரகள.

அம்்பயா்ற �யாவட்ைத்தின் �ரு்த-
மு்ன முதுசஙகளில் அபுல் 
கலயாம் ்பழீல் வ�ௌலயானயாவும் 

ஒருவர. சிறந்த கல்வி�யானயாகவும், சமூக 
ச�்்ப்பற்றயா்ளரயாகவும், அரசி்லில் ஈடு்பயாடு-
்ை்வரயாகவும் வி்ளஙகி் இவர, சிறந்த கவி-
ஞரும் ்பன்முக ஆளு்�யு�யாவயார. அவர 
�ரு்தமு்ன �ண்ணுக்குக் கி்ைத்்த வ்பரு்�-
்யாவயார. இவர வ்தயாைரபில் முதுவ்பரும் கல்வி-
�யானயான அருட்சநகயா்தரர கலயாநிதி எஸ.ஏ.ஐ. 
�த்தியூ. 'அன்்ற் கல்வி அதிகயாரிகள �த்-
தியில் அபுல் கலயாம் வ�ௌலயானயா ஒர இலக்கி-
்�யாக வயாழநது கயாட்டினயார. இன்்ற் கல்வி 
அதிகயாரிகளுக்கும் அவர ஓர இலக்கைம், அவர 
ஒரு வ்தயால்கயா்பபி்ம்' என்றுள்ளயார   

இந்த வரிகள ஆழம் நி்றந்த்வ. இலக்கி-
்ம் என்்பது அழகி்ல். அதுவவயாரு இரச்ன. 
உயிருைன் இருக்கும் ந்பயாது ்தனது வயாழக்-
்க்் அழகயாக வயாழநது கயாட்டி்வர. ஒரு 
கல்வி அதிகயாரி எவவயாறிருக்க நவண்டுவ�ன 
விரு்பந்பயாடு ஒரு இரச்ன்யாய் ்தன் ்பணி்்ச 
வசய்்தவர. இலக்கைம் �யாறயாத் ்தன்்�யு்ை-
்து. அவரின் வயாழக்்க ே்ைமு்றக்்ள 
�யாற்றயாது வயாழ நவண்டுவ�ன இன்்ற் 
கல்வி அதிகயாரிக்்ள வலியுறுத்துகின்றயார.  

1865 ஆம் ஆண்ை்ளவில் வ்தன்அநரபி் 
ேயாையான வ்�னின் ஹழரவ�ௌத் ்பள்ளத்்தயாக்-
கிலிருநது வசய்யித் உத்�யான் அல்-அஹ்தல் 
அவரகள அம்்பயா்ற �யாவட்ைத்தில் அ்�ந-
துள்ள �ரு்தமு்ன கிரயா�த்திற்கு வரு்க 

்தநது '்யாகுவ' குடி்்ச நசரந்த ஷரீ்பயா 
உம்�யா எனும் வ்பண்்ைத் திரு�ைம் வசய்து 
வகயாண்ையார. இவரகளுக்கு 1869 இல் ஐதுரூஸ 
வ�ௌலயானயா என்னும் வ்ப்ரில் �கன் பிறந-
்தயார. ஐதுரூஸ வ�ௌலயானயாவின் ்பரம்்ப்ரயில் 
வந்தவரகளில் ஒருவநர ்பழீல் வ�ௌலயானயா.  

ஐ.எம்.எஸ.எம். ்பழீல் வ�ௌலயானயா ்தனக்கு 
்தரம் -01 மு்தல் ்தரம் -09 வ்ர கல்வி புகட்டி் 
ஆசிரி்ரக்்ள ஞயா்பகத்தில் ்வத்திருந்தயாவரன 
குறி்பபிட்டுள்ள விரிவு்ர்யா்ளர ஏ.நஜ.எல்.
வஸீல் வ�ௌலயானயா, �ரு்தமு்னயின் மு்தலயா-

வது ்பயிற்ற்ப்பட்ை ்த்ல்� ஆசிரி்ரும், ்பயிற்-
ற்ப்பட்ை ஆசிரி்ருவ�ன்ற இரட்்ை அந்தஸ-
துக்குரி்வர அவர என்கிறயார. அது�ட்டு�ன்றி 
�ரு்தமு்னயின் மு்தலயாவது ஆஙகில அதி்பரும் 
அவரயாவயார எனக் கூறுகின்ற விரிவு்ர்யா்ளர 
வஸீல், 1959 ஆம் ஆண்டில் ஐ.ஏ. ஹமீட் என்-
்பவர 5ஆம் ்தர புல்�்ப ்பரிசில் ்பரீட்்சயில் 
சித்தி வ்பற்ற்� இவரு்ை் ்பயாைசயா்லக்கு 
கி்ைத்்த வ்பரு்� எனவும் குறி்பபிட்டுள்ளயார.  

இவர இ்ளம் ்பரயா்த்திநலந் அல்-குர-
ஆ்ன ஓ்தக் கூடி்வரயாக இருந்தயார. இவர 
அல் குரஆ்ன ஒதும் இனி்�்் வசவி-
ந்ற்ற அன்்ற் �ட்ைக்க்ள்பபு வ்தற்குத் 
வ்தயாகுதி சட்ைவயாக்க ச்்ப உறு்பபினரும் ந்பயாக்-
குவரத்து அ்�சசரு�யான நசர முஹம்�து 

�யாக்கயான் �யாக்கயார வவளளி ேயாை்த்்்த்ப 
்பரிசயாக வழஙகி வகௌரவித்்தயார. பின்னயாளில் 
'வ�ௌலயானயா �யாஸைர' என அவர கள-எலி -்
வில் அ்ழக்க்ப்பட்ையார. இவர கை்�்யாற்றி் 
்பயாைசயா்லகளில் கல்வி கற்கும் �யாைவரக-
ளுக்கு ச�்ம் வ்தயாைர்பயான ஒழுக்கவிழுமி்ங-
க்்ள அதிக சிரத்்்தந்யாடு கற்றுக் வகயாடுக்கக் 
கூடி்வரயாக இருந்தயார.   

கல்மு்ன பிரந்தச ச்்பயின் முன்னயாள 
்தவிசயா்ளர �ரஹஹூம். ஐ.ஏ. ஹமீட் ்த�து 
�யாைவ்ப ்பருவ அனு்பவத்்்த வி்பரிக்்கயில் 

'எனக்கு இலகுவயாகவும் சர்ள�யாகவும் புனி்த 
அல்-குரஆ்ன ஓ்த முடி்யாது என்்ப்்த அறிந்த 
்பழீல் வ�ௌலயானயா வ்பரிதும் கவ்ல்்ைந்த-
ந்தயாடு அல்-குரஆன் பிரதிவ்யான்்ற அன்்பளி்ப-
்பயாகவும் வழஙகினயார. 1960 இல் அநுரயா்தபு-
ரம் வகயாட்டி்யாவவௌ முஸலீம் �கயாவித்தி்யால் 
அதி்பரயாக கை்�ந்ற்ற இவர, அ்பபிரந்தசத்-
தின் கல்வி ந�ம்்பயாட்டுக்கு உ்ழத்்தந்தயாடு 
அ்பபிரந்தச �க்கள ஐநவ்்ள வ்தயாழு்க்் 
நி்றநவற்ற வலசதி்ளிக்கும் வ்கயில் ்பள-
ளிவயாசல் ஒன்்றயும் நிறுவினயார' எனக் குறி்ப-
பிடுகின்றயார.   

இவர இ்்ளஞரயாக இருக்கும் ந்பயாது 
முஹம்�த் அலி ஜின்னயாஹ முன்வனடுத்்த 
்பயாகிஸ்தயான் ந்பயாரயாட்ைம் அவ்ரக் கவரந்தது. 
அ்தனயால் ்பத்திரி்ககளில் வரும் முஹம்�த் 
அலி ஜின்னயாஹ பித்்தனயாக இருந்தயார. ்தனது 
�கவனயாருவருக்கு ஜின்னயாவின் வ்ப்்ரயும் 
அவர சூட்டினயார. இவர ேயாட்குறி்பபு எழுதும் 
்பழக்கம் வகயாண்ைவரயாக இருந்தயார. அ்த்ன 
அடி்ப்ப்ை்யாகக் வகயாண்டு அவரது 'வயாழவும் 
்பணிகளும்' என்ற வ்ப்ரில் நூவலயான்றும் 
வவளியிை்ப்பட்டுள்ளது. இவவயாறயாக ்பன்முக 
ஆளு்� வகயாண்ைவரயாக வி்ளஙகினயார 
�ரஹும் அபுல் கலயாம் ்பழீல் வ�ௌலயானயா.

ரஷ்யாவுைன் பிர்த�ர ேநரநதிர ந�யாடிக்கு 
ேல்ல உறவு உள்ளது. இ்தனயால் ரஷ் 
ஜனயாதி்பதி வி்ளயாடிமிர புட்டினுைன் ந�யாடி 

வ்தயாைரபு வகயாண்டு ந்பச நவண்டும். பிர்த�ர 
ேநரநதிர ந�யாடி்யால் இந்த பிரசசி்னயில் 
சிற்ப்பயான ்பஙகளி்பபு வசய்் முடியும்.

இவவயாறு இநதி்யாவுக்கயான உக்்ரன் தூ்தர 
இகயார வ்பயாலிகயா நகயாரிக்்க விடுத்துள்ளயார. 

உக்்ரன் மீது ரஷ்யா ந்பயார வ்தயாடுத்துள்ளது. 
உக்்ரன் ்த்லேகர கிவ உள்பை ்பல ேகரஙக-
ளில் ரஷ்யா குண்டுவீசி ்தயாக்கு்தல் ேைத்துகிறது. 

இநநி்லயில் இநதி்யாவுக்கயான உக்்ரன் 
தூ்தர இகயார வ்பயாலிகயா இநதி்யாவிைம் உ்தவி நகயாரி-

யுள்ளயார. இது வ்தயாைர்பயாக அவர பிர்த�ர ேநரநதிர 
ந�யாடிக்கு நகயாரிக்்க முன்்வத்துள்ளயார. 

"ரஷ்யாவுைன் இநதி்யாவுக்கு சிற்ப்பயான 
உறவு உள்ளது. உக்்ரனில் நிலவும் ்தற்ந்பயா-
்்த் சூழ்ல இநதி்யாவயால் கட்டு்ப்படுத்்த 
முடியும். பிர்த�ர ேநரநதிர ந�யாடி உைனடி்யாக 
ரஷ்யா ஜனயாதி்பதி வி்ளயாடிமிர புட்டினுைன் 
வ்தயாைரபு வகயாள்ள நவண்டும். ்தற்ந்பயா்்த் 
அசயா்தயாரை�யான சூழலுக்கு ஆக்கிரமி்பபு பிரச-
சி்னந் பிர்தயான�யாக உள்ளது. 

ரஷ்யாவின் ்தயாக்கு்தலயால் உக்்ரனில் உயிரி-
ழ்பபுகள ஏற்்பட்டுள்ள்தயாக ்தகவல்கள வருகின்-
றன. ஆனயால் இரயாணுவ ்�்ஙக்்ள �ட்டும் 

்தயாக்கி்்தயாக ரஷ்யா வ்பயாய் கூறுகிறது. உண்-
்�யில் வ்பயாது�க்கள ்பலி்யாகி வருகின்றனர. 
எல்்ல்்த் ்தயாண்டி ரஷ்்ப ்ப்ைகள உக்்ர-
னுக்குள நு்ழநதுள்ளன. உக்்ரன் ்தர்பபில் 5 
ரஷ் வி�யானஙகள, 2 வஹலி வகயா்பைரகள சுட்டு 
வீழத்்த்ப்பட்டுள்ளன.  இநதி்யா ஐக்கி் ேயாடுகள 
்பயாதுகயா்பபு கவுன்சிலில் ்தற்கயாலிக உறு்பபின-
ரயாக உள்ளது. இது உலக்ளயாவி் அ்�்ப்பயாகும். 
இநதி்யாவின் ஆ்தரவுக்கயாக ேயாஙகள கயாத்திருக்-
கிநறயாம். ஒரு ஜனேயா்க ேயாட்டின் மீது சரவயாதி-
கயார ஆட்சி வசய்யும் ே்பர ேைத்தும் ்தயாக்கு்த்ல 
்தடுக்க இநதி்யா ்தனது உலக்ளயாவி் ்பங்க 
முழு்�்யாக ஏற்றுக் வகயாள்ள நவண்டும். 

உலகில் சக்தி வயாய்ந்த, �ரி்யா்்தக்குரி் ்த்ல-
வரயாக பிர்த�ர ேநரநதிர ந�யாடி உள்ளயார. ரஷ-
்யாவுைன் சிற்ப்பயான உற்வக் வகயாண்டுள்ளயார. 
எந்தத் ்த்லவர கூறினயால் புடின் நகட்்பயார 
என்்பது எனக்குத் வ்தரி்யாது. ஆனயால் ேநரநதிர 
ந�யாடி இதில் சிற்ப்பயான ்பஙகளி்ப்்பச வசய்் 
முடியும். ஏவனன்றயால் ரஷ்யாவுைன், ந�யாடிக்கு 
ேல்ல உறவு உள்ளது. இநதி் அரசின் சயா்தக-
�யான ்பதி்ல எதிரநேயாக்கி கயாத்திருக்கிநறன். 
இது உண்்�யின் ்தருைம், விதியின் ்தருைம்" 
என இகயார வ்பயாலிகயா கூறியுள்ளயார.

்தமிழில்:
வீ.ஆர.வ்லட்...?

்பயாத்தி�யா ஸஹூ்பயா...?
(எம்.ஏ.சமூகவியல்) ஆசிரியய 
ஸாஹிறா கல்லூரி, கல்முயை

உதவி க�ோருகிறோர் இந்தியோவுக�ோன உக்ரன் தூதர் இ�ோர் பெோலி�ோ

உலயக பாதிககக கூடிய 
ரஷய உகயரன் பபார்!

ஒருவருக்கு வறுமை வந்த நேரத்திலும்
அவரிடம் பமைய உறமவப் பாராட்டும்
பண்பு உமடயவர்கநே சுறறத்்தார ஆவார்கள்.

்பற்றற்ற கண்ணும் ்ப்ழ்�்பயா ரயாட்டு்தல்
சுற்றத்்தயார கண்நை உ்ள

ஒன்ெதோவது நி்னவு தினம் இன்று

உக்மரன் மீ�ொை சேொமர நிறுத்�
பிர�ைர சைொடியிைொல் முடியும்
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யூ.கே. றமீஸ் எம்.ஏ  (சமூேவியல்)

   கே.எல். ஹில்மி ...
கேசிய ொடசாமை
சம்ைாந்துமற - 10

மர்லின் மரிக்கார்

E--−mail:  

ஆலமுல்

ஏ.எம். முஹம்ைத் ஸபவான்...
சீனன்கோடமட, கெருவமை

மது என்பது ப்போதை ைரக்கூடிய 
அதைததையும் குறிப்பைோக 
சட்ட அறிஞரகள் குறிபபிடுவர. 

இவவதகயில் மது்போைம் ஒரு ப்போதை-
யோகவும் ப்போதைப்்போருடகள் மது்போ-
ைமோகவும் கருைப்படுகின்றது. மதுவும் 
ப்போதைப ்்போருடகளும் இஸ்ோததில் 
ஹரோமோக்கப்படடுள்்ளை. 

மது என்பைற்கு ்பயன்படுதைப்ப-
டும் 'கம்ரு' என்ற அரபு ்மோழிச்-
்சோல் மத்றபபு, திதர என்ற கருததை 
ைரும். அது அறிவுக்கு திதரயிடுகி்றது, 
அறிதவ மூடி மத்றக்கி்றது, அறிவின 
வித்ளதவ இல்்ோம்ோக்குகி்றது என்ற 
கருததில் இவவோறு ்்பயரி்டப்படடி-
ருக்க்ோம்.

'ப்போதைதய ஏற்்படுததும் 
அதைததும் மதுவோகும். 
அதைதது மதுவும் ஹரோமோ-
கும் (ைடுக்கப்படடுள்்ளது). 
(ஆைோரம்: அபூ ைோவூத, அஹமத) 
அறிதவ ்போதுகோப்பைோைது இஸ-
்ோததின பிரைோை ப�ோக்கஙகளில் 
ஒன்றோகும்.

அைஸ இபனு மோலிக் (ரலி) 
அவரகள், கோய்நைதும் அதரப 
்பழுதைதுமோை ப்பரீச்சம் ்பழங-
கள் மூ்ம் ையோர்படுதைப்பட்ட 
ப்போதை ைரக்கூடிய ஒரு ்போைததை 
எடுததுக்்கோண்டு அபூ துஜோைோ 
(ரலி), அபூ உத்பைோ இபனுல் ஜரரோஹ 
(ரலி), முஆத இபனு ஜ்பல் (ரலி), 
அபூ ைல்ஹோ (ரலி) ப்போனப்றோரி்டம் 
்கோடுதது, விரு்நைோளிகளின ைத்வரக-
ளுக்கு மது ்பரிமோ்றப்படடுக் ்கோண்டு 
இருக்கும்ப்போது, தூரததிலி்நது ஒரு 
சபைம் எதி்ரோலிப்பதை பகட்டோரகள்.

'அறி்நது ்கோள்ளுஙகள். மது அரு்ந -
துவது ைடுக்கப்படடு விட்டது' என-
்பதுைோன அ்நை சபைம். அவருக்கும் 
அவரது விரு்நைோளிகளுக்கும் மதுதவ 
்கோடடுவதையும் மதுக்கிண்்ணஙகத்ள 
உத்டப்பதையும் ைவிர பவறு வழி 
இருக்கவில்த். வுழூ ்சய்பவரகள் 
வுழூ ்சயது ்கோண்்டோரகள். கழுவுகின -
்றவரகள் கழுவிக் ்கோண்்டோரகள். அைன 
பினைர மது அரு்நதுவதை ஒடடு்மோத-
ைமோக ைவிர்நது ்கோண்்டோரகள். 

(ஆைோரம்: ைபஸீருல் குரஆன 
அல்அழீம் இபனு கஸீர) 
இதைனிததுவமோை ்வளிப்போடு அபூ 

புதரைோ (ரலி) அவரகள் ைன ை்நதை-
யி்டமிரு்நது அறிவிக்கும் ஹதீஸிலும் 
்வளிப்படுகி்றது. '�ோம் மூனறு அல்்து 

�ோனகு �்பரகள் ரம்்ோ என்ற இ்டததில் 
குடி்போைஙகளு்டன கூடியிரு்நபைோம். 
்்பரிய ்போததிரஙகளும் எஙகளி்டம் 
இரு்நைை. �ோம் மது அரு்நதிக் ்கோண் -
டிரு்நபைோம். �ோன எழும்பியப்போது �பி 
(ஸல்) அவரகள் வருதக ை்நைோரகள். 
�ோன அவருக்கு ஸ்ோம் ்சோனபைன. 
அபப்போது ைோன மது ைத்ட்சயயப்ப -
டும் வசைம் அரு்ளப்பட்டது. 

'ஈமோன ்கோண்்டவரகப்ள! மது்போ -
ைமும், சூைோட்டமும் அருவருக்கத-
ைக்க தைதைோனிய ்சயல்கள். அவற்-
த்றத ைவிர்நது ்கோள்ளுஙகள். நீஙகள் 

்வற்றியத்டவீரகள். நிச்சயமோக 
தைதைோன விரும்புவ்ைல்்ோம் மது்போ-
ைததைக் ்கோண்டும் சூைோட்டததைக் 
்கோண்டும் உஙகளித்டபய ்பதகதம -
தயயும் ்வறுபத்பயும் உண்டு ்பண் -
்ணவும் அல்்ோஹவின நிதைவிலிரு்ந-
தும் ்ைோழுதகயிலிரு்நதும் உஙகத்ள 
ைடுதது விடுவதையுமோகும். எைபவ 

அவற்த்றவிடடும் நீஙகள் வி்கிக்-
்கோள்வீரக்ளோக..  (அல் குரஆன: மோஇைோ 
90,91) 

�ோன எைது �ண்்பரகளி்டம் வ்நது 
'நீஙகள் வி்கிக்்கோள்வீரக்ளோ'? என்ற 
வசைம் வதர ஓதிக்கோண்பிதபைன. சி்-
ரி்டம் மதுக்கிண்்ணம் இரு்நைது, ்போததி -
ரததில் மது இரு்நைது. உைடடின கீபழ 
சி்ர மதுதவ தவததுக் ்கோண்டிரு்ந -
ைோரகள். பினைர ்போததிரததிலிரு்நை -
வற்த்ற ்கோடடிைோரகள். எமது ரபப்ப.. 

�ோம் வி்கிக் ்கோண்ப்டோம்' 

என்றோரகள். (ஆைோரம்: ைபஸீர இபனு 
கஸீர 2/637)

ஆரம்்ப கோ் முஸலிம்கள் மதுவில் 
தித்ளததிரு்நை ப்போதிலும் 'மது ைடுக்கப-
்படடு விட்டது' என்ற வசைம் அரு்ளப-
்பட்டதை ்சவிமடுதைவு்டன அைதை 
ைவிர்நது ்கோண்்டோரகள். ைைது வயிற்றி -
லுள்்ள மதுதவக் கூ்ட  வோ்நதி்யடுதது 
்வளிபயற்றுகின்ற அ்ளவுக்கு அவரகள் 
�்ட்நது ்கோண்்டோரகள்.

'மது ைடுக்கப்படடு விட்டது' என்ற 
்சயதி மதீைோ்வஙகும் பவகமோகப ்பர-

விக்்கோண்டிரு்நை ப்போது, 

மதுதவத ையோரிக்கின்ற பிரமோண்்ட-
மோை ்போததிரஙகளும், மதுவோல் நிரம்பி -
யிரு்நை கிண்்ணஙகளும் உத்டக்கப்பட-
்டை. ப்பரீச்சம், திரோடதச, பைன க்்நது  
்சயயப்படடிரு்நை மது வதககள் 
்கோடடி அழிக்கப்பட்டை. மதீைோ-
வின ்போதைகளில் மது ஆ்றோக ஓடியது. 
(ஆைோரம்: ைபஸீர இபனு கஸீர 2/637) .

மஸஜிதுன �்பவியில் �பி 
(ஸல்) அவரகள், 'அதைதது 
வதக மதுவும் சூதும் ைடுக்-
கப்படடு விட்டது' என்ற 

்சயதிதய அதமதியோகவும், ஆழ்நை 
உ்ணரவு்டனும் அறிவிதைோர. அைதை 
அவதரச் சூழ ்்பரிய்ைோரு கூட்டம் 
அதமதியோக உள்்ளச்சதது்டன ்சவிம-
டுததுக் ்கோண்டிரு்நைது. அவரக்ளது 
ைத்களில் ்ப்றதவகள் அமர்நது விட-
்டைபவோ எனறு நிதைக்கும்ளவுக்கு 
அஙகு அதமதி  நி்வியது.

�பியவரகள் ஓதுவைதை நிறுததிக் 
்கோள்கி்றோரகள். இதுவதர ்சவிம-
டுததுக் ்கோண்டிரு்நைவரகள் உறுதி -
யோை பைோரத்ணயில், 'எஙகள் ரபப்ப... 
�ோஙகள் நிறுததிக் ்கோண்ப்டோம். 
எஙகள் ரபப்ப... �ோஙகள் நிறுததிக் 
்கோண்ப்டோம்' என்றோரகள். 

(ஆைரோம்: ைபஸீர இபனு கஸீர, 
2/636)

அல்்ோஹவின கட்டத்ளக்கு 
முன்போக இவவோ்றோை முழுதமயோை 

கடடுப்போடத்டயும் பூர்ண கீழப-

்படிதவயும் �பி (ஸல்) அவரகள் கண் -
்டோரகள். ஆஙகோஙபக எஞ்சியிரு்நை 
மதுதவயும் ஸஹோ்போக்கள் பைடிதபைடி 
்கோண்டு வ்நைோரகள். 

ஒரு ை்டதவ இபனு உமர (ரழி) �ோன 
�பி (ஸல்) அவரகளு்டன மஸஜிதில் 
இரு்நபைன. �பியவரகள் அமர்நதிரு்நைோர-
கள். 'யோரி்டம் மது இருக்கி்றபைோ அவர 
அைதை ் கோண்டு வரடடும்' என்றோரகள். 
அபப்போது அவரகள் ்கோண்டு வர்ோ-
ைோரகள். அபப்போது ஒருவர, 'எனனி்டம் 
மதுதவ சுமக்கும் ஒரு மிருகம் உண்டு, 
மற்்்றோருவர, 'எனனி்டம் மதுதவ 
பசமிக்கும் ்போததிர்மோனறு உள்்ளது' 

என்றோர. 
இ வ வ ோ று 

ஒ வ ் வ ோ ரு வ -
ரும் ைஙகளி்டம் 
இ ரு ப ்ப வ ற் -
த்றக் கூறிைோர-

கள். 'அதவ அதைததையும் இ்நை ்வட-
்ட்வளியில் ஒனறு பசருஙகள். அைன 
பினைர எைக்கு அறியத ைோருஙகள்' என-
்றோரகள். அவவோறு ் சயதுவிடடு அறிவித-
ைோரகள். 

அைதைத ்ைோ்டர்நது �பி (ஸல்) அவர-
கள் எழும்்ப, �ோனும் அவரு்டன பசர்நது 
எழும்பிபைன. மது இரு்நை இ்டததிற்கு 
்சன்றோரகள்.  அஙகு அவர, 'இது எனை-
்வனறு ்ைரியுமோ?' எை விைவ, அைற் -
கவரகள், 'அல்்ோஹவுத்டய தூைபர... 
இது மது' என்றோரகள். அைற்கவர, 
'நீஙகள் உண்தம கூறுகிறீரகள்' எனறு 
கூறிவிடடு, 'நிச்சயமோக அல்்ோஹ 
மதுதவ கோயச்சு்பவர, கோயச்சுமோறு 
பவண்டு்பவர, குடிப்பவர, புகடடு்ப-
வர, சுமப்பவர, சுமக்கப்படும் இ்டம், 
விற்்பவர, வோஙகு்பவர, அைன ்்பறும -
திதய அனு்பவிப்பவர ஆகிய அதை-

வதரயும் சபிததுள்்ளோன' என்றோரகள். 
அைதைத ்ைோ்டர்நது ஒரு கததிதய 
எடுதது வருமோறு பவண்டிைோர. அைதை 
தீடடுஙகள்' என்றோரகள். அவவறு ்சய-
யப்பட்டது. பினபு அைதை எடுதது மது 
சுமக்க ்பயன்படுததும் பைோலி்ோை ்போத-
திரததை ்வடடிைோரகள். '�ோன ்வடடு-
கிப்றன' எனறு உமர (ரழி) கூறிய ப்போதும் 
இல்த் எனறு மறுதது விட்டோரகள்.

இ்நை ஹதீதஸ அறிவிப்பவர கூறு-
கி்றோர, 'பைோலி்ோை ்போததிரததில் பிர-
பயோசைம் இருக்கி்றைல்்வோ? எைக் 
பகடகப்பட்ட ப்போதும் �பியவரகள் அப-
்போததிரததைத ்ைோ்டர்நது சிதைததுக் 
்கோண்டிரு்நைோரகள். 'உண்தமைோன, என-
்றோலும் �ோன அல்்ோஹவுக்கோக பகோ்பப-
்படடு இைதை ்சயகிப்றன. ஏ்ைனில் 
இவவி்டயததில் அல்்ோஹவின பகோ்பம் 
இருக்கி்றது' எனறு அதமதியோை குரலில் 
பகோ்பதபைோடு கூறிைோரகள். (ஆைோரம்: 

ைபஸீர இபனு கஸீர; 3/640, 641, 
த்பஹகி)

பமலும் ைோம் ப்போன்ற தூர 
பைசததிலிரு்நது மதீைோவுக்கு மது 
விற்்பதைக்கோக வ்நதிரு்நைவரகள் 
கூ்ட இைற்கு கடடுப்பட்டோரகள். 
இ்ோ்பகரமோை மது வியோ்போ -
ரததை அவரகள் தகவிட்டோர-
கள். மதுதவ விற்்பைற்பகோ, 

குடிப்பைற்பகோ, ்கோத்டயோக 
்கோடுப்பைற்பகோ கூ்ட அவரகள் முயற் -

சிக்கவில்த். 
அது ஹரோமோக்கப்படடு, சபிக்கப-

்படடு விட்டது. அல்்ோஹவும் ரஸுலும் 
சபிதை மதுதவ ்கோடடி விடுவைோல் ஏற் -
்பட்ட �ட்டம் குறிதது அவரகள் ்கோஞ் -
சமும் கவத்ப்ப்டவில்த். 

மது ்ைோ்டர்போை இத்ற கட்டத்ள 
சி் மணிததியோ்யஙகளுக்குள் மதீ -
ைோவில் முழுதமயோக �த்டமுத்ற -
யோைது. ப்போதைக்கு எதிரோக மனிை 
கு்ம் ்ைோடுதை மிக ்வற்றிகரமோை 
�்டவடிக்தகயோக இது அதம்நைது. 
முஸலிம்கள் மதுதவ ைவிர்நது ்கோண் -
்டபைோ்டல்்ோமல் அைதை மீண்டும் 
நிதைவு கூர்நது அைன்போல் ்சல்்ோ -
ைவரக்ளோகவும் மோறிைோரகள். மனிை 
இை வர்ோறு கண்்ட ப்போதைப்்போரு -
ளுக்கு எதிரோை சோைதைமிக்க ப்போரோட-
்டம் இதுபவயோகும். 

ப�ோதை ஒழிப்பில்
உலகுக்ோன முன்ோதிரி

இஸ்ோம் விஞ்ஞோைததையும் ்வன்ற 
்மஞ்ஞோை மோரக்கம் என்பதை, �பியவரக-
ளின புனிை 'மிஹரோஜ்' ்பய்ணம் நிரூபிக்கி்றது. 

அனத்றய கோ்ததில் அறிவியலில் மிகத தூரததிலிரு்நை 
அரபிய சமூகததிைர மததியில் இப்பய்ணம் ் ்பரும் குழப-
்பததை ஏற்்படுததி இரு்நைோலும் ஆதமீக உ்ணரவு, அறிவுக-
்ளோல் ைோன முஸலிம்கள் இப்பய்ணததை ஈமோன ்கோண்்ட-
ைர.

இஸ்ோததின இ்டசியப ்பய்ணததுக்கும் இபபுனிை 
்பய்ணம் அதைோடசியோகத திகழகி்றது. இத்றவன ைனதைப 
்பற்றிக் கூறும் ப்போது, 'வோைஙகள், பூமியின ஒளியோக 
இத்றவன இருக்கி்றோன' எனகி்றது அல் குரஆன. ஆைோல், 
ஒளி பவகம், ஒலி பவகம் எை கணிை விற்்பனைரகள் ்பயன-
்படுததிைோலும், ஒளி என்பது இத்றவதைக் கோடடும் மத்ற 
்்போரு்ளோகவும், வோைஙகள், பூமி என்பை இத்றவனின 
்வளிப்பத்டப ்்போரு்ளோகவும் 
உள்்ளதைபய, திருமத்ற எமக்கு 
மத்றமுகமோகச் ் சோல்கி்றது. திரு-
மத்றயின இக்கூற்று இத்றவ-
னின இருபத்பயும் அதைோடசிப-
்படுததுகி்றது. இ்நை பவகததில்ைோன, �பியவரகளின புனிை 
மிஹரோஜ் ்பய்ணமும் இ்டம்்்பற்றிருப்பதை இனத்றய 
விஞ்ஞோைம் நிரூபிப்பதை கோ்ண்ோம்.

மிிஃரோஜ் இரண்டு ்பகுதிகத்ளக் ்கோண்்டது. ஒனறு மக்-
கோவிலிரு்நது த்பதுல் முகததிஸ (்ப்ஸதீன) வதர புரோக் 
வோகைததில் இ்டம்்்பற்்றது. அதுபவ இஸரோவோக வி்ளஙகு-
கின்றது. மற்த்றயது அஙகிரு்நது ஏழு வோைஙகத்ளக் க்ட்நை 
விண்ணு்கப (மிிஃரோஜ்) ்பய்ணமோக அதம்நைது. 1400 வரு-
்டஙகளுக்கு முனைர �்ட்நை இ்நை அற்புைம் ஈமோதை உறு-
திப்படுதைக்கூடியைோக உள்்ளது. ஏழு வோைஙகள், அைற்கு 
பமலுள்்ள அண்்டசரோசரஙகத்ள ைோண்டி அல்்ோஹதவ ச்ந-
திதது திரும்பியதம ஔியின பவகததிப  ்�்ட்நதிருக்கி்றது. 

இத்றவன ்பத்டபபின இரகசியஙகத்ள ்வளிப்படுத-
ைவும் மனிைரகளுக்குள் சமோைோைததை நித்�ோட்டவுபம 
மிிஃரோஜ் ்பய்ணததை உ்க மக்களுக்கு நிகழததிக் கோடடியி-
ருக்கி்றோன. இஸ்ோததிற்கு எதிரோை குத்றஷியர �பி (ஸல்) 
அவரகத்ள ்்போயபபிப்பைற்கோக இப்பய்ணததையும் தூக்-
கிபபிடிதைைர.

இப்பய்ணம் ்ைோ்டர்போக �பிக-
்ளோரின ஆருயிரத பைோழர அபூ்பக்கர 
(ரழி) அவரகளி்டம்  ்சனறு, 'அபூ்பக்-
கபர! உமது �ண்்பரின பிதை்ோட்டம் ்பற்றி 
இபப்போைோவது அறிய மோடடீரோ? அவர 
ஒபர்யோரு ்�ோடியில் ஒரு மோை கோ  ்்பய்ணத-
தையும் ஏழு வோைஙகத்ளயும் க்ட்நது, சுவரக்கம் 
�ரகம் இரண்த்டயும் சுற்றிப ்போரதது, இத்றவனு-
்டன உதரயோடி, மீண்டும் உ்கிற்கு திரும்பி விட-
்டைோக கூறுவதை உம்மோல் �ம்்ப முடியுமோ? எனறு 
பகட்டைர. அைற்கு அபூ்பக்கர (ரழி) அவரகள் எ்நைத 
ைோமைமும் இல்்ோமல் குத்றஷிகத்ள விழிதது, �ண்-
்பரகப்ள... அவவோறு முஹம்மத (ஸல்) அவரகள் 
கூறிைோரோ? எனறு பகட்டோரகள். அைற்கு அவரகள், 
விய்நைவரக்ளோக, அபூ்பக்கபர! நீபர அவரி்டம் ்சனறு 

அவதரக் பகடடுப ்போரும். 
�ோஙகளும் வருகிப்றோம்' 
என்றைர.

அைற்கு அபூ்பக்கர (ரழி) 
அவரகள், 'நீஙகள் வியப்ப -

த்டய பவண்்டோம். இதைப்பற்றி �ோன முஹம்மதி்டம் 
பகடகப ப்போவதில்த். முஹம்மத(ஸல்) அவரகள் 
அவவோறு கூறியிரு்நைோல் அது உண்தமயோகபவ இருக் -
கும். அதை �ோன மைபபூரவமோக �ம்புகிப்றன' எனறு 
மிகவும் சோைோர்ணமோக ்பதி்ளிதைோர.

அபூ்பக்கர (ரழி) அவரகளின ்பதி்ோைது குத்றஷி-
யதர அதிரச்சிக்கு உள்்ளோக்கியது. அவரகள் எதிர-
்போரதை ்பதில் அபூ்பக்கர (ரழி) அவரகளி்டம் இரு்நது 
கித்டக்கப்்ப்றோை ஏமோற்்றதது்டன அவரகள் திரும்-
பிைர.  

மிிஃரோஜ் ்பய்ணததின ஊ்டோக அல்்ோஹுை -
ஆ்ோ �பி(ஸல்) அவரகளின சி்றபபிததுள் -
்ளோன. மிிஃரோஜ் ்பய்ணததில் �பியவரகள் 
்்பற்று வ்நை, ஐபவத்ளத ்ைோழுதகயோைது, 
மோனி்ட சமததுவததை மதிப்பைற்கு நிகரோக 
எ்நை திட்டஙகளும் இல்த் என்பதை 
நிரூபிததுக் கோடடியுள்்ளை. மிிஃரோஜ் ஒரு 
சோைதை மிக்க அற்புை ்பய்ணமோகும். 

அற்புதங்கள் நி ைறநத பயணம்

மிஃராஜ்: 

ென்னூைாசிரியர் 

பைௌைவி றபீயுத்தீன் ஜைாலி

வறுதம ஒழிபபுக்கோக இஸ்ோம் முன-
தவக்கும் வழிமுத்றகளில் ்சல்-
வ்நைரகள் ைம் உ்றவிைரகத்ளப 

்்போறுபப்பற்்றலும் ஒரு வழிமுத்றயோகும். 
பவத்வோயபபுகளில் ஈடு்ப்ட முடியோ-
பைோர இைன மூ்ம் வோழவு ்்ப்ற முடியும். 
அைைோல் இஸ்ோம் இைதை அதிகமோக 
வலியுறுததியுள்்ளது. இதில், ஒரு குடும்்ப 
அஙகதைவர வசதியற்்ற ைன குடும்்பததைப 
்்போறுபப்பற்றுக் ் கோள்வதும் முக்கியதது-
வம் ்்பறுகின்றது. இவவோறு ்பரஸ்பரப 
்்போறுபப்பற்்றல் மூ்ம் குடும்்ப அஙகத-
ைவரகளுக்கித்டயி்ோை உ்றதவ வலுப-
்படுதைவும் இஸ்ோம் எதிர்போரக்கின்றது. 
இ்நை உ்றதவபய 'இரதை ்ப்நைம்' எனறும் 
'் �ருஙகிய உ்றவு' எனறும் அது அதழக்-
கி்றது. இது ்ைோ்டரபில் அல் குரஆன 
பினவருமோறு குறிபபிடடிருக்கின்றது. 

'இனனும், அல்்ோஹவின பவைப-
்படி (அவரகள்) உஙகள் உ்றவிைரகப்ள.. 
ஒருவர மற்்்றோருவருக்கு மிக ்�ருக்கமு-

த்டயவரும் ஆவோர'. (அல் குரஆன 08:75)
ஒரு முிஃமின  ைைது உ்றவிைரகளுக்குப 

புரிய பவண்டிய க்டதமகத்ள இைன மூ்ம் 
உ்ணரததும் அல் குரஆன, இரதை ்ப்நைததைத 

துண்டிததுக் ்கோள்பவோதரயும் உ்றவிைருக்கு 
ப�ோவிதை ்சயபவோதரயும் எச்சரிக்கவும் ைவ-

்றவில்த். 'நிச்சயமோக அல்்ோஹ நீதி ்சலுதது-
மோறும், �னதம ்சயயுமோறும் உ்றவிைரகளுக்கு 

்கோடுக்குமோறும் (உஙகத்ள) ஏவுகி்றோன' (அல்குர-
ஆன 16:90) 
'ஆகபவ, உ்றவிைரகளுக்கு அவரக்ளது உரிதமகத்ளக் 

்கோடுதது வருவீரோக! அவவோப்ற ஏதழகளுக்கும் வழிப-
ப்போக்கரகளுக்கும் (அவரகளுக்குரிவற்த்றக் ்கோடுதது 
வருவீரோக) எவரகள் அல்்ோஹவின திருப்்போருதைததை 
�ோடுகி்றோரகப்ளோ, அவரகளுக்கு அது மிக்க �னதமயுத்ட-
யைோகும்' (அல்குரஆன 30:36) 

இபைபவத்ள �பி (ஸல்) அவரகள் 'யோர அல்்ோஹதவ-
யும் இறுதி �ோத்ளயும் விசுவோசிக்கி்றோபரோ அவர இரதை 
்ப்நைததைப ப்பணிக் ்கோள்்ளடடும்' எனறும் குறிபபிட-
டுள்்ளோரகள்.  (ஆைோரம்: புஹோரி, முஸலிம்) 

அல் குரஆனும் �பி்மோழிகளும் வலியுறுததியுள்்ள 
்படி ஏதைபயோதர வி்டவும் ைமது உ்றவிைரகளுக்குச் 
்சயய பவண்டிய க்டதமகளுக்பக ஒரு முிஃமின முனனு-
ரிதம அளிக்க பவண்டும். அதபைோடு உ்றவிைரகள் சம்்ப்ந-
ைப்பட்ட இவவி்டயம் ்்பற்ப்றோருக்கு அடுதைைோக முக்கி-
யததுவம் ்்பறுகி்றது. இைதை பினவரும் அல்-குரஆன 
வசைம் எடுததுக் கோடடுகின்றது. 'பமலும் அல்்ோஹ-
தவபய வ்ணஙகுஙகள். அவனுக்கு எைதையும் இத்ண-
தவக்கோதீரகள். பமலும் ைோய ை்நதையருக்கும் ்�ருஙகிய 
உ்றவிைரகளுக்கும் அனபு்டன உ்பகோரம் ் சயயுஙகள்' 

(அல்குரஆன 04:36) 
இவவோறு உ்றவிைரகளுக்கு உைவி, உ்பகோரம் 

்சயய பவண்டியைன அவசியததை வலியுறுததியுள்்ள 
இஸ்ோம், ஒருவர ைமது சக்திக்கு பமல் அவரகளுக்கு 
்ச்வு ்சயய பவண்டு்மை எவதரயும் நிரப்ப்நதிக்கவு-
மில்த .் முஸலிம் சமூகம் இவவழிகோட்டல்கத்ள முழு-
தமயோகக் கத்டபபிடிக்குமோயின ்பரஸ்பரம் உைவி ஒத-
துதழபபு புரியக்கூடிய சி்ற்நை சமூகமோக மோறும் கோ்ம் 
்வகுதூரததில் இரோது எை்ோம்.  

முன்னுரிைை அளிக்கபபட 
வேண்டிய உறவு முைற

கவத் என்பது  மைதை துன-
புறுததும் ்சயல். அைற்கு 
அடிதமயோகோமல் எல்்ோ வழி-

களிலும் கவத்தய மைதிலிரு்நது 
கத்ளவது இத்ற�ம்பிக்தகயோ்ளனின 
்்போறுப்போகும்.

கவத் வோழவின ப�ோக்கமனறு. 
கவத்யிைோல் ்ப்னகத்ள அத்டய 
முடியோது. அைைோல் ைோன �பி (ஸல்) 
அவரகள் 'இத்றவோ கவத்யிலிரு்ந-
தும் துக்கததிலிரு்நதும் உனனி்டம் 
�ோன ்போதுகோபபுக் பகோருகிப்றன' எனறு 
பிரோதைதை ்சயது வரக்கூடியவரக-
்ளோக இரு்நைோரகள்.

�்டக்க விருப்பதை நிதைததுக் கவ -
த்ப்படுவதும், �்ட்நது முடி்நைதை 
எண்ணி துக்கப்படுவதும் உள்்ளததைப 
்ப்வீைப்படுததும். மை வலிதமதய 

ஆட்டஙகோ்ணச் ்சயயும், கவத் 
வோழதவக் கோயப்படுததிக் ்கோண்ப்ட 
இருக்கும். அது ஆனமோதவ ்ப்மிழக்-
கச் ்சயயும். கவத்யோல் ைடுமோற்்றம், 
பசோரவு, விரக்தி என்பை ஏற்்படும். 
அதவ வோழவின அழதக ்மல்் 
்மல்் சீரகுத்க்கும். இறுதியில் 
வோழவில் இழபபும் பவைதையும் ைோன 
மிஞ்சும்.

அைைோல் கவத்தய அைற்குரிய 
இ்டததில் தவக்கவும், எஙகத்ள 
விடடும் எல்்ோக் கவத்கத்ளயும் 
நீக்கிவிட்ட இத்றவனுக்பக எல்்ோப 
புகழும்' (அல் குரஆன) 

பமலும் கவத் ஒரு பசோைதையோ-
கும். அைைோல் ைோன கவத்யில் அவ-
தியுறும் மனிைரகளுக்கு இத்றவன �ன-
தமகள் அளிக்கின்றோன. 

அபைப�ரம் பிரோதைதை மூ்மும் 
ஆக்கபூரவமோை ்சயல்கள் ஊ்டோ -
கவும் கவத்தயப ப்போக்க முயற் -
சிக்க பவண்டும்.  

ஒரு மனிைன ைவறிதழதது 
விட்டோப்ோ �னதம புரிவைற்கோை 
வோயபத்பத ைவ்றவிட்டோப்ோ அைற் -
கோக வரு்நை பவண்டும், கவத்ப்ப்ட 
பவண்டும். இத்றவனுக்கு ்சயய 
பவண்டிய க்டதமகத்ள நித்றபவற் -

றுவதில் குத்ற ஏற்்பட்டோல் அைற்கோ -
கக் கவத்ப்ப்ட பவண்டும். அது 
இத்ற �ம்பிக்தகயோ்ளனின அத்டயோ -
்ளம் என்பபைோ்டல்்ோமல் அவன ப�ர 
வழியில் இருக்கி்றோன என்பைற்கோை 
சோனறுமோகும்.

�பி (ஸல்) அவரகள், 'ஓர இத்ற �ம் -
பிக்தகயோ்ளருக்கு ஏற்்படும் துக்கம், 
கவத் ஆகிய எதுவோயினும் அைற் -
குப ்பதி்ோக அவருத்டய ்போவஙக -
ளில் சி்வற்த்ற இத்றவன மனனிக்-
கோமல் இருப்பதில்த் என்றோரகள்.
கவத் இத்றவைது பசோைதைகளில் 
ஒனறு.

 அைன மூ்ம் இத்றவன மனிைரக-
ளின ்போவஙகத்ள மனனிக்கி்றோன எை 
இ்ந�பி்மோழி ்ைளிவு்படுததுகி்றது. 

ப�ோய, துன்பம், துயரம் ஆகிய 
ஏபைனும் ஒரு வடிவில் உைக்குக் 
கவத் ஏற்்ப்ட்ோம். அைைோல் மகிழச்-
சிமோை வோழவு அதமயப்்ப்ற இத்றவ-
னி்டம் பிரோரதைதை ்சயவது அவசிய -
மோகும். 

்வதல தைோடர்பில்  இஸலோத்தின �ோர்தவ
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சமெயில் ெதாமதகமை ...  (03ஆம் ெக்கத் பதாடர்)

கலையரசன்,விந�ோ, சோணக்கி-
யன்,சோர்ள்ஸ் நிர்்மை�ோதன் ்மற்றும் 
தமிழ் நதசிய ்மக்கள் முன்்னணி எம்.
பி.க்களோ்ன கநேந்திரகு்மோர் ப�ோன்-
்னம்�ைம், கநேந்திரன் ஆகிநயோர் 
இந்த ஆர்்ப�ோட்டத்தில் ஈடு�ட்ட-
்னர்.   

' ' � றி க் க ோ ந த , , , � றி க் க ோ ந த , , , 
தமிழர் நிைஙகலள �றிக்கோநத ''�றிக் -
கோநத,,,�றிக்கோநத,,, கோடுகலள 
�றிக்கோநத ''எ்னக்நகோஷஙகலள 
எழு்பபியவோறு அவர்கள் ஆர்்ப�ோட-
்டத்லத முன்ப்னடுத்த்னர்.   

இதன்ந�ோது குறுக்கிட்ட வி்டயத்-
துக்கு்ப ப�ோறு்ப�ோ்ன அல்மசசரோ்ன 
சி.பி. ரத்்னோயக்கவும், இரோேோஙக 
அல்மசசர் பசஹோன் நச்மசிஙகவும் 
இந்த ஆர்்ப�ோட்டத்லத உ்ட்னடியோக 
நிறுத்து்மோறு சல�க்கு தலைல்ம 
தோஙகிக்பகோண்டிருந்த குழுக்களின் 
பிரதித்தலைவரோ்ன அஙகேன் இரோ-
்ம�ோதனி்டம் நகடடுக் பகோண்்ட்னர்.   

ஆர்்ப�ோட்டத்தில் ஈடு�ட்ட எம்.
பி.க்கலள கடடு்ப�டுத்த அவர் 
முயன்்றந�ோதும், அவர்கள் உரத்த 
குரலில் நகோஷஙகலளத் பதோ்டர்சசி -
யோக ந்மற்பகோண்்ட்னர்.   

பேனீவோ அ்மர்வுக்கோகநவ இந்த 
ஆர்்ப�ோட்டத்லத தமிழ் எம்.பிக்கள் 
பசயவதோகவும் தமிழ் ்மக்கள் மீது 
இவர்களுக்கு எந்த அக்கல்றயும் 
கில்டயோபத்னவும் இரோேோஙக 
அல்மசசர் பசஹோன் நச்மசிஙக குற்-
்றம்சோடடி்னோர். �ோரோளு்மன்்ற சம்பி -
ரதோயம் பதரியோவிட்டோல் சு்மந்திரன் 
எம்.பி.யி ்டம் நகடடுத் பதரிந்து 
பகோள்ளு்மோறும் அவர் பதரிவித்தோர்.   

இதன்ந�ோது �திைளித்த அல்மச -
சர் சி.பி. ரத்்னோயக்க தமிழ் ்மக்க-
ளுக்கு பசோந்த்மோ்ன கோணிகள் சுவீக -
ரிக்க்ப�்ட்மோட்டோபத்ன வழஙகிய 
உறுதிப்மோழிலயயடுத்து தமிழ் எம்.
பி.க்கள் ஆர்்ப�ோட்டத்லதக் லகவிட-
்ட்னர்.  

பகாவிட்19 தடுபபூசிகைால்... (03ஆம் ெக்கத் பதாடர்)

யுள்ளது.   
ஆகநவ, தடு்பபூசி ஏற்றிக்பகோண்்ட-

வர்களின் ்மரண வீதம் குல்றவோ்னது 
என்�நத இதன் மூைம் பவளி்ப�டு-
கின்்றது.   

எ்னநவ, ்மரணஙகலள குல்றக்க 

பூஸ்்டர் தடு்பபூசி ஏற்றிக்பகோண்-
்டல்ம சோதக்மோ்ன ப�றுந�றுகலள 
பவளி்ப�டுத்தியுள்ளது. எ்னநவ 
்மக்கள் த்மக்கோ்ன தடு்பபூசிகலள 
ஏற்றிக்பகோள்ள நவண்டும் என்றும் 
இதன்ந�ோது வலியுறுத்தி்னோர்.

EPF மிமக வரி சட்ட ... (03ஆம் ெக்கத் பதாடர்)

சட்டத்தில் திருத்தம் பகோண்டு -
வந்து மிலக வரிநயோ நவறு வரிநயோ 
அறிவி்ட முடியோபத்ன திருத்தம் 
பகோண்டுவர நவண்டுப்மன்று ஹர்ச 
டி சில்வோ எம்.பி குறி்பபிட்டோர்.   

 இரோேோஙக அல்மசசர் பசஹோன் 
நச்மசிஙக �திைளிக்லகயில், ரோே-
�க்க்ஷவி்னர் 14 வீதம் வரி அ்றவிடுவ-
தோக எதிரணி குற்்றம் சோடடியது.   

10 வீதம் அ்றவிட்ட வரி, 2018 
இல்,14 வீத்மோக அதிகரிக்க்ப-
�ட்டது. 

அல்மசசர் �ந்துை குணவர்த்த்ன 
�திைளிக்லகயில்,   

2017 உள்�ோடடு இல்றவரி சட-
்டத்லத திருத்தி, புதிய சட்டத்லத 
�ல்ைோடசி அரசு பகோண்டுவந்ததது. 
கம்�னி சட்டத்தின் கீழ் ஊழியர் 
நச்மைோ� நிதிலயயும் பகோண்டு வந்-
த்னர். வரி அறிவி்ட்ப�டுவதற்கோ்ன 
ப�ோறு்பல� எதிரணிதோன் ஏற்க 
நவண்டும். இந்த பவடகம் பகட்ட 
பசயலை இவர்கநள பசயநத்னர் 
என்்றோர்.   

மீண்டும் குறுக்கீடு பசயத ஹர்ச டி 
சில்வோ எம்.பி,   

கம்�னி �திவோளர் சட்டத்லத 
இருவித்மோக வியோக்கியோ்னம் பசய-
யைோம். 2017 இல் வரு்மோ்ன வரிச-
சட்டந்ம பகோண்டு வர்ப�ட்டது. 
ஏன் வர்த்த்மோனிலய மீள்ப ப�்ற 
முடியோது என்்றோர்.   

அல்மசசர் �ந்துை குணவர்த்த்ன 
மீண்டும் எழுந்து நின்று ,   

வரிசசலுலக அளிக்க்ப�ட்ட 
ஊழியர் நச்மைோ� நிதியம், ஓயவு-
திய திலணக்களம் என்�வற்ல்ற கம் -
�னிகளோக வரி அ்றவி்டச பசயதது 
க்டந்த அரசுதோன் என்்றோர்.   

அடுத்து இரோேோஙக அல்மசசர் 
பசஹோன் நச்மசிஙகவும் கருத்து 
பவளியிட்டோர்.

2017 இல், இது பதோ்டர்�ோ்ன 
சட்டம் ச்மர்்பபிக்க்ப�ட்ட ந�ோது, 
ஹர்ச எம்.பி ஆதரவோக வோக்களித்-
துள்ளோர். வரி அதிகரி்பபு அதன் 
பின்்னநர �்டந்தது என்று அவர் சுட-

டிக்கோடடி்னோர்.   
ைக்ஷ்மன் கிரிபயல்ை எம்.பியும் 

இந்த சர்சலசயில் கருத்துபவளியிடு-
லகயில், 2017 சட்டத்தில் ஊழியர் 
நச்மைோ� நிதிக்கு 25 வீதம் மிலக 
வரி அ்றவிடுவதோக குறி்பபி்ட்ப�்ட-
வில்லை என்்றோர்.   

சல� முதல்வர் அல்மசசர் திந்னஷ் 
குணவர்த்த்ன இதற்கு்ப �தில் அளித்-
தோர். 25 வீதம் அ்றவிடுவதோக குறி்ப-
பி்ட்ப�்டோவிட்டோல் எத்தல்ன வீதம் 
அ்றவிடுவதோக பதரிவிக்க்ப�டடுள்-
ளது? இவர்கள் வரிலய அதிகரித்து 
விடடு இஙகு, நவறு கலத பசோல்-
கின்்ற்னர் என்்றோர்.   

25 வீதம் மிலக வரி அ்றவிடும் 
வர்த்த்மோனிலய வோ�ஸ் ப�்ற 
நவண்டும் என்று ஹர்ச டி சில்வோ 
எம்.பி நகோரி்னோர்.   

அல்மசசர் �ந்துை குணவர்த்த்ன 
இதற்கு �தில் அளித்தோர்.

25 வீதம் மிலக வரி சட்டத்தில் 
நச்மைோ� நிதி உள்ளிட்ட நிறுவ -
்னஙகள் உள்வோஙக்ப�்டோபத்ன நிதி 
அல்மசசர் திருத்தஙகலள முன்லவ்ப-
�ோர்.அத்நதோடு பிரசசில்ன முடிந்து 
விடும் என்்றோர்.   

ச்மந்த விநேசிஙக எம்.பி குறி்பபி-
டுலகயில்   

�ல்ைோடசி அரசு பகோண்டு வந்த 
சட்டஙகள் �ற்றி ந�சோ்மல், மூன்றி-
லிரண்டு ப�ரும்�ோன்ல்மலய �யன்-
�டுத்தி ்மோற்்றஙகள் பசயயுஙகள் 
என்்றோர்.   

ரணில் விக்கிர்மசிஙக எம்.பி  இந்த 
சர்சலசயில் கருத்து பவளியிடுலக-
யில்,

 2017 வரு்மோ்ன வரிசசட்டத்தில் 
என்்ன தவறு உள்ளது? மிலக வரி சட-
்டத்லத வரு்மோ்ன வரிசசட்டத்து்டன் 
பதோ்டர்பு �டுத்தோதீர்கள். திருத்தத் -
திற்கு �ோம் ஆதரவு வழஙகுநவோம் 
என்று குறி்பபிட்டோர்.   

இந்த விவகோரம் பதோ்டர்பில் 
தனியோ்ன விவோதம் �்டத்து்மோறு 
நகோரிய ச�ோ�ோயகர், சர்சலசக்கு முற் -
று்பபுள்ளி லவத்தோர்.(�ோ)

இத்தாலிக்கான இலஙமகத் தூதுவர் ஜகத் பவள்ைவத்த (18) ர்ராமில் உள்ை 
ெலாஸரஸா படல் குய்ரினாரலவில் மவத்து இத்தாலி ஜனாதிெதி பசர்ஜிர�ா ரைட்டப்ரல்-
லாவிடம் நறசான்றிதழ் கடிதஙகமைக் மக�ளித்த பின்னர் பிடிக்கபெட்ட ெடம்.

முகககவசஙகளை வீசி எறிவதால் சுற்றுச்சூழலுககு பெரும் ொதிப்பு

உக்ம்ரன் மீது ்ரஷ�ா... 
ந�ோருக்கு்ப பின் ஐநரோ்ப�ோவில் ஒரு 
�ோடு ்மற்ப்றோரு �ோடடுக்கு எதிரோக 
�்டத்தும் மிக்பப�ரிய தோக்குதைோக 
இது ்மோறியுள்ளது.   

உக்லரனின் பிரதோ்ன �கரஙகளில் 
ஏவுகலண தோக்குதல்கள் ்மற்றும் 
பவடி்பபுகள் இ்டம்ப�ற்று வருகின்-
்ற்ன.   

கிழக்கு பசர்னிஹிவ், கோர்கிவ் 
்மற்றும் லுஹன்ஸ் பிரோந்தியஙகள் 
்மற்றும் பதற்கில் க்டல் வழியோக 
ஒப்டசோ ்மற்றும் ்மரியுந�ோல் �கரங-
களுக்குள் ரஷ்ய துரு்பபுகள் நுலழந்-
திரு்ப�தோக உக்லரன் குறி்பபிட -
டுள்ளது.   

ந்மலும் ப�ைோரஸ் �ோடடு எல்லை 
ஊ்டோகவும் ரஷ்ய �ல்டகள் �ோடடுக் -
குள் வருதோக உக்லரன் கூறியுள்ளது.   

 உக்லரன் தலை�கர் கீவில் ந�ற்று 
சூரிநயோதயத்திற்கு முன்்னர் பவடி்ப-

புச சத்தஙகள் நகட்ட்ன. அருகி-
லுள்ள பிரதோ்ன வி்மோ்னநிலையத்தில் 
து்ப�ோக்கிச சத்தஙகள் நகட்டநதோடு 
�கர் முழுவதும் லசரன் ஒலி எழு்ப -
�்ப�ட்டது. பீதியல்டந்த ்மக்கள் 
�ோதுகோ்ப�ோ்ன இ்டஙகளுக்கு பசல்வ-
தற்கும் �கலர விடடு பவளிநயறுவ-
தற்கும் முண்டியடிக்கின்்ற்னர்.   

 உக்லரன் மீதோ்ன �ல்ட �்டவ-
டிக்லக �ற்றிய புடடினின் அறிவி்பபு 
பதோலைக்கோடசியில் ஒளி�ர்ப�்ப -
�ட்டது. உக்லரனில் இ்ன்ப�டுபகோ-
லைக்குள்ளோகும் ஆ�த்லத எதிர்-
பகோள்ளும் ரஷ்ய குடி்மக்கள் உட�்ட 
்மக்கலள �ோதுகோ்ப�தற்கோ்ன 
“விநச்ட இரோணுவ �்டவடிக்லக” 
ஒன்றுக்கு உத்தரவிட்டதோக புடடின் 
குறி்பபிடடிருந்தோர்.   

 எனினும் த்மது �ோடல்ட அழி்ப -
�நத ரஷ்ய ே்னோதி�தி விளோடிமிர் 

புடடினின் ந�ோக்கப்மன்று உக்லரன் 
ே்னோதி�தி பவோநைோடிமிட  
பசைன்ஸ்கி பதரிவித்துள்ளோர்.   

 உக்லரன் ்மக்களுக்கோக பிரோர்த்தி்ப -
�தோக குறி்பபிடடிருக்கும் அப்மரிக்க 
ே்னோதி�தி நேோ ல�்டன் �தில் �்ட -
வடிக்லகயோக கடும் தல்டகள் விதிக் -
க்ப�டுவது �ற்றி உறுதி அளித்தோர்.   

 தோம் ஜி7 தலைவர்கலள சந்திக் -
கவிரு்ப�தோகவும் அவர் குறி்பபிட -
்டோர்.   

 ரஷ்யோ மீது இதுவலர இல்ைோத 
கடுல்மயோ்ன ப�ோருளோதோர 
தல்டகலள விதி்ப�தோக ஐநரோ்பபிய 
ஒன்றிய பவளிவிவகோர தலைவர் 
நேோபச்ப ப�ோபரல் உறுதி அளித் -
துள்ளோர்.   

 ரஷ்ய ஆக்கிரமி்பபுக்கு ்மத்தியில் 
இதுவலர சு்மோர் 40 ந�ர் பகோல்ை்ப-
�டடிரு்ப�தோக உக்லரன் ே்னோதி�தி-

யின் ஆநைோசகர் ஒபைக்சி பரஸ்ந்டோ-
வின் குறி்பபிடடுள்ளோர். எனினும் 
பகோல்ை்ப�ட்டவர்களில் ப�ோது-
்மக்கள் இரு்ப�து �ற்றி அவர் குறி்ப -
பிடடு கூ்றவில்லை.   

 இந்நிலையில் ரஷ்யோவு்ட்னோ்ன 
இரோேதந்திர உ்றவுகலள துண்டி்ப� -
தோக உக்லரன் அறிவித்துள்ளது.   

 44 மில்லியன் ்மக்கள்பதோலக 
பகோண்்ட ே்ன�ோயக �ோ்டோ்ன 
உக்லரன்,  ஐநரோ்ப�ோவில் ரஷ்-
யோவுக்கு அடுத்து மிக்பப�ரிய 
�ோ்டோகும். நசோவியட ஒன்றியத்தின் 
வீழ்சசிக்கு்ப பின்்னர் ரஷ்யோவி்ட-
மிருந்து பிரிவதற்கு அந்�ோடடின் 
அதிக்ப ப�ரும்�ோன்ல்ம ்மக்கள் 
வோக்களித்த்னர். அந்த �ோடு ந�டந்டோ 
்மற்றும் ஐநரோ்பபிய ஒன்றிய அல்ம்ப -
புகளில் இலணய முயன்று வருகி -
்றது.

தமட பசய்�பெட்ட பொருமை... 
அந�வர்த்ன சல� �்டவடிக்லககலள 
10 நிமி்டஙகளுக்கு ஒத்திலவத்தோர்.   

�ோரோளு்மன்்றத்தில் ந�ற்று 
வோயமூை வில்டக்கோ்ன வி்னோக்கள் 
நவலள நில்றவல்டந்த பின்்னர், 
சல� முதல்வரோ்ன திந்னஷ் குண -
வர்த்ன முக்கிய வி்டயம் ஒன்ல்ற 
சல�யின் கவ்னத்திற்கு பகோண்டு 
வந்தோர்.   

அதன்ந�ோது �ோரோளு்மன்்றத்தின் 
�ோதுகோ்பபுக்கு அசசுறுத்தல் ஏற்�ட -
டுள்ளதோக குறி்பபிட்ட அல்மசசர்,  
சல�க்குள் பகோண்டு வருவதற்கு 
தல்ட விதிக்க்ப�டடுள்ள உ�கர -
ணம் ஒன்ல்ற எதிர்க்கடசி �ோரோளு-
்மன்்ற உறு்பபி்னர் ஒருவர் சல�க்குள் 
எடுத்து வந்துள்ளதோக அவர் பதரி-
வித்தோர்.   

�ோரோளு்மன்்றத்தில் �ோதுகோ்பபு க்ட-
ல்மயில் ஈடு�டடிருந்த ப�ோலிஸோர் 
அதல்ன நசோதல்னயி்ட முற்�டுலக -

யில், அஙகு ப�ோலிஸோருக்கும் சம் -
்மந்த்ப�ட்ட �ோரோளு்மன்்ற உறு்பபி-
்னருக்குமில்டநய ப�ரும் விவோதம் 
ஏற்�ட்டதோக அவர் சல�யில் பதரி-
வித்தோர்.   

ந்மற்�டி உ�கரணத்லத எவரும் 
சல�க்குள் பகோண்டு வரமுடியோது. 
அத்தலகய உ�கரணஙகளில் இரசோ -
ய்னம் உள்ள்டஙகி இருக்கைோம்.   

அது தனி்ப�ட்ட எ்னக்கு ்மடடு -
்மன்றி முழு �ோரோளு்மன்்றத்தின் �ோது-
கோ்பபுக்கும் அசசுறுத்தைோகும். எ்ன 
சல�யில் பதளிவு�டுத்தி்னோர்.   

அதன்ந�ோது, எதிர்கடசி உறு்ப -
பி்னர்கள் சிைர் சிரி்பப�ோலி எழு்ப -
பி ்ன ர் . இ ல த ய டு த் து . த ற் ந � ோ து 
சிரி்ப�வர்கள்தோன் ஈஸ்்டர் குண்டு 
தோக்குதலை �்டத்தி 300க்கும் ந்மற்-
�ட்ட ்மக்கள் �லியோக கோரண்மோ -
்னவர்கள். அநதந�ோன்று புஞ்சி 
ப�ோரலள நதவோையத்தில் அத்த -

லகய அழிலவ ஏற்�டுத்த முயன்்ற-
வர்களும் இவர்கநள! அது பதோ்டர்-
பில் ச�ோ�ோயகர் த்மது முழுல்மயோ்ன 
கவ்னத்லதச பசலுத்த நவண்டுப்மன்-
றும் அல்மசசர் திந்னஷ் குணவர்த்ன 
பதரிவித்தோர்.   

இலதயடுத்து கருத்து பதரிவித்த 
ச�ோ�ோயகர்: கடசித் தலைவர்கள் 
கூட்டத்தில் ந்மற்பகோள்ள்ப�ட்ட 
முடிவுக்கு இணஙக அ்னோவசிய்மோ்ன 
ப�ோருடகலள சல�க்குள் எடுத்து வர 
முடியோது, இலதக்கண்கோணிக்கும் 
ப�ோறு்பபு ப�ோலிஸோருக்கு வழஙக்ப-
�டடுள்ளது என்றும் பதரிவித்தோர்.   

இத்னோல், உஷோர் அல்டந்த எதிர்க் -
கடசியி்னர் �தோலககலள ஏந்தி, -
ந்டோர்ச ஒளிலய �ர்பபி சல�யில் 
ஆர்்ப�ோட்டம் ஒன்ல்ற ந்மற்பகோண்-
்ட்னர்.   

ஆர்்ப�ோட்டம் பதோ்டரநவ 
சல�லய கடடு்ப�டுத்தும் வலகயில் 

10 நிமி்டஙகள் சல�லய ஒத்திலவ்ப-
�தோக ச�ோ�ோயகர் அறிவித்தோர். 
அதல்னத் பதோ்டர்ந்து சல� �்டவடிக்-
லககள் 10 நிமி்டஙகள் ஒத்திலவக்-
க்ப�ட்ட்ன.   

மீண்டும் சல� �்டவடிக்லககள் 
ஆரம்பித்தந�ோது, ந்மற்�டி உ�க -
ரணத்தில் �ோதி்பல� ஏற்�டுத்தும் 
இரசோய்னம் உள்ள்டஙகுவதோக-
வும் அதல்ன சல�க்குள் பகோண்டு 
வருவது தல்ட என்றும் அதல்ன 
வீடடுக்கு எடுத்துச பசன்்றோல் அது 
வீடடு்ப �யன்�ோடடுக்கு பிரநயோச்ன -
்மோக இருக்கும் என்றும் ச�ோ�ோயகர் 
பதரிவித்தோர்.   

அதல்னத்பதோ்டர்ந்து வழல்ம-
ந�ோன்று சல� �்டவடிக்லககள் 
ஆரம்�்மோகி்ன. ந்மற்�டி சர்சலச 
சு்மோர் அலர ்மணித்தியோைஙகள் 
சல�யில் இ்டம்ப�ற்்றல்ம குறி்பபி -
்டத்தக்கது.  

பநருக்கடி நிமலக்கு...   
ந�ற்று �ோரோளு்மன்்றத்தில் நகள்வி 
எழு்பபி்னோர்.   

ரஷ்ய ்மற்றும் உக்லரன் இல்ட-
யிைோ்ன ந்மோதல்கள் உக்கிர்மல்டந் -
துள்ள நிலையில், அதன் பின்்னணி-
யில் �ோடடுக்கு ஏற்�டும் �ோதி்பல� 
தடு்ப�தற்கு அரசோஙகம் எவ்வோ்றோ்ன 
�்டவடிக்லககலள ந்மற்பகோள்ள்ப 
ந�ோகி்றது என்றும் அவர் நகள்வி 
எழு்பபி்னோர்?   

�ோரோளு்மன்்றத்தில் ந�ற்று (24) 
27ன் கீழ் 2ல் நகள்வி எழு்பபிய 
எதிர்க்கடசித் தலைவர் அது பதோ்டர்-
பில் ந்மலும் பதரிவிக்லகயில்;   

�ோடடின் நிதி லகயிரு்பல� 
முகோல்மத்துவம் பசயய முடியோத 
நிலையில் அரசோஙகம் உள்ளது. 
அத்தியோவசிய்ப ப�ோருடகளுக்கு 
தடடு்ப�ோடு நிைவும் நிலையில், 
எரிப�ோருளுக்கோக ்மக்கள் வரிலச -
யில் நிற்�லத க்டந்த சிை �ோடகளோக 
கோணமுடிகி்றது.   

மின்சோர துண்டி்பபு ஏற்�டுவதோல், 

கல்வி்ப ப�ோதுத் தரோதர உயர்தர்ப 
�ரீடலசக்கு நதோற்றும் ்மோணவர்கள் 
�ோதிக்க்ப�டுகின்்ற்னர். சுற்றுைோத்-
துல்ற, லகத்பதோழில் துல்ற உள்-
ளிட்ட �ை துல்றகள் ப�ரும் 
�ோதி்பல� எதிர் பகோள்ள ந�ரிடடுள்-
ள்ன   

ரஷ்யோ - உக்நரன் இல்டயிைோ்ன 
ந்மோதல்கள் உக்கிர்மல்டந்த 
நிலையில் எ்மது �ோடடு நதயிலை 
ஏற்று்மதிக்கு ப�ரும் �ோதி்பபு ஏற்�-
டும் நிலை உருவோகைோம்.   

எ்மது �ோடடின் ப�ரு்மளவு 
நதயிலைலய ரஷ்யோ ்மற்றும் 
உக்லரன் �ோடுகள் பகோள்வ்னவு 
பசயகின்்ற்ன. அதல்ன கவ்னத்திற்-
பகோண்டு அரசோஙகம் ந்மற்பகோள்ளும் 
�்டவடிக்லககள் என்்ன என்றும் 
எதிர்க்கடசித் தலைவர் சல�யில் 
நகள்வி எழு்பபி்னோர்.நிதியல்மசசர் 
அதற்கு �தில் வழஙகநவண்டும் 
என்றும் அவர் நவண்டுநகோள் விடுத்-
தோர்.  

பஜனீவாவில் அ்ரமச... 
ே்னோதி�தி ஊ்ட்பபிரிவு விடுத்துள்ள 
பசயதியில் ந்மலும் குறி்பபி்ட்ப�ட-
டுள்ளதோவது, 

தமிழ்த் நதசிய கூட்டல்ம்பபின் 
�ோரோளு்மன்்ற உறு்பபி்னர்கள் குழு-
பவோன்று, ே்னோதி�தி அலுவைகத்-
துக்கு முன்�ோக ஆர்்ப�ோட்டத்தில் 
ஈடு�டடுள்ள்னர். ே்னோதி�திலயச 
சந்தித்து

்மகேபரோன்ல்றக் லகயளிக்கநவ 
தோம் வந்ததோக அவர்கள் குறி்பபிட -
டுள்ள்னர். 

ே்னோதி�திலயச சந்தி்ப�தற்கோ்ன 
எவ்வித முன்்னறிவி்பபும் ந�ற்று 
(24) அவர்களோல் வழஙக்ப�டடிருக்-
கவில்லை. ே்னோதி�தி ந�ற்று முற்-
�கல் ஏற்க்னநவ திட்டமிடடிருந்த 
நவலைத்திட்டம் ஒன்றுக்குச பசன்-

றிருந்தோர்.   
இந்நிலையில், பிரத்மலரச சந்தி்ப-

�தற்கு தமிழ்த் நதசிய கூட்டல்ம்பபு 
உறு்பபி்னர்களுக்கு கோை அவகோசம் 
வ ழ ங க ்ப � ட டி ருந் த ந � ோ தி லு ம் , 
அவர்கள் அந்தக் கூட்டத்துக்குச 
பசல்ைோ்மல் ே்னோதி�தி அலுவைகத் -
துக்கு முன்�ோக ஆர்்ப�ோட்டத்தில் 
ஈடு�ட்ட்னர்.   

ே்னோதி�தி த்னது அலுவைகத்-
தில் இல்ைோத ந�ோது வருலக தந்து 
அவர்களோல் �்டத்த்ப�ட்ட இந்த்ப 
ந�ோரோட்டம், பேனீவோ ்மனித உரி-
ல்மகள் ந�ரலவயில் அரசோஙகத்லத 
தவ்றோக்ப பிரதி�லி்ப�தற்கு திட்ட-
மிடடுச பசயய்ப�ட்ட சதி என்�து 
பதளிவோவதோகவும் அந்த பசயதிக்கு-
றி்பபில் குறி்பபி்ட்ப�டடுள்ளது.

இறக்குைதி�ான 41,000 பை.பதான்...
தற்ந�ோது விநிநயோகிக்க்ப�டடு வரு-
வதோகவும் அவர் குறி்பபிடடுள்ளோர்.  

�ோளோந்தம் 5,000 ப்மடரிக் ்டன் 
டீசலும், 4,000 ப்மற்றிக் பதோன் 
ப�ற்ந்றோலும் �ோடடுக்கு நதலவ்ப� -
டுகி்றது.

இந்நிலையில், �ோடுமுழுவது -
முள்ள எரிப�ோருள் நிர்பபு நிலை-
யஙகளில் எரிப�ோருளுக்கோக ்மக்கள் 
நீண்்ட வரிலசயில் கோத்திரு்ப�தோக 
பதரிவிக்க்ப�டுகி்றது.  

இநதநவலள, டீசல் இல்ைோத-
தோல், ந�ற்ல்றய தி்னம் 20 சதவீத 
தனியோர் �ஸ்கள் ்மோத்திரந்ம 
நசலவயில் ஈடு�ட்டதோக தனியோர் 
�ஸ் உரில்மயோளர் சஙகத்தின் 

தலைவர் பகமு்ன விநேரடண பதரி-
வித்துள்ளோர்.  

அரசோஙகம் இந்த வி்டயத்தில் 
உ்ட்னடி �்டவடிக்லககலள எடுக்க 
நவண்டும் எ்னவும் அவர் குறி்ப-
பிடடுள்ளோர்.  எரிப�ோருள் விலை 
அதிகரிக்க்ப�டு்மோயின் தஙகளுக்கு 
சலுலக அடி்ப�ல்டயில் எரிப�ோ-
ருலள வழஙக அரசோஙகம் ப�ோறிமு-
ல்றபயோன்ல்ற தயோரிக்க நவண்டும்.  

இதற்கு ந்மலும் �ஸ் கட்டணங-
கலள உயர்த்தி ப�ோது்மக்கலள 
அபசௌகரியத்திற்குள்ளோக்க முடியோ-
பத்ன தனியோர் �ஸ் உரில்மயோளர்-
கள் சஙகத்தின் தலைவர் பகமுனு 
விநேரடண பதரிவித்துள்ளோர். 

மிகக் குறுகி� காலத்திறரக...   
�ோடகளுக்கும், 95 ரக ப�ற்ந்றோல் 
�ோற்�து �ோடகளுக்கும், டீசல் எடடு 
�ோடகளுக்கும், சூ்ப�ர் டீசல் எடடு 
�ோடகளுக்குந்ம லகவசம் உள்ள்ன. 
எனினும் எதிர்கோைத்தில் எரிப�ோ -
ருள் கில்டக்கவுள்ளது. ந்மலும் 
ஆறு �ோடகளுக்கு நதலவயோ்ன 
டீசல் இ்பந�ோதும் இ்றக்கு்மதி பசய -
ய்ப�டுகின்்றது.   

அடுத்த மூன்று ்மோதஙகளுக்குத் 
நதலவயோ்ன எரிப�ோருலள இ்றக் -
கு்மதி பசயய 1,285.50 மில்லியன் 
அப்மரிக்க ப்டோைர்கள் நதலவ்ப� -
டுகின்்றது.   

இருந்தும் அடுத்த ஆறு்மோத 
கோைத்திற்கோ்ன நதலவ குறித்து �ோம் 

கவ்னம் பசலுத்தியுள்நளோம். இதில் 
500 மில்லியன் ப்டோைர்கலள 
இந்திய நிதி உதவியிலிருந்து ப�ற் -
றுக்பகோள்ளவுள்நளோம். 

ஏல்னய நிதிலய ப�ற்றுக் -
பகோள்ள முயற்சித்துக்பகோண் -
டுள்நளோம். 

அதற்கோக �ை தர்பபுகளு்டன் 
ந�சசுவோர்த்லதகள் முன்ப்னடுக் -
க்ப�டுவதோகவும் அவர் கூறி்னோர்.  
�ோரோளு்மன்்றத்தில் ந�ற்று எரிப�ோ -
ருள் தடடு்ப�ோடு நிலைல்மகள் 
குறித்து எதிர்க்கடசி தலைவர் எழு்ப -
பிய நகள்விக்கு �திைளிக்கும் -
ந�ோநத, அவர் ந்மற்கண்்டவோறு 
கூறி்னோர். 

தமிழக மீனவர்கமை...  
தமிழக முதைல்மசசர் மு.க 
ஸ்்டோலின், ்மத்திய அரசின் பவளியு-
்றவுத்துல்ற அல்மசசர் எஸ் பேயசங-
கருக்கு கடிதம் அனு்பபியுள்ளோர்.  

பதோ்டரும் மீ்னவர் பிரசசி -
ல்னக்கு விலரவில் தீர்வு கோண்ப -
�்ட நவண்டியது அவசியப்ம்ன 
அவர் அந்த கடிதத்தில் குறி்பபிட -
டுள்ளோர்.  

அத்து்டன் லகதோ்ன மீ்னவர்கள், 
அவர்களின் �்டகுகலள  விடுவி்ப�-
தற்கோ்ன �்டவடிக்லககலள எடுக்கு-
்மோறு தமிழக முதைல்மசசர், இந்திய 

பவளியு்றவுத்துல்ற அல்மசசர் எஸ் 
பேயசஙகருக்கு அனு்பபி லவத்-
துள்ள கடிதத்தில் சுடடிக்கோடடி-
யுள்ளோர்.  

இநதநவலள, இைஙலக - இந்திய 
மீ்னவர்களின் ந�சசுவோர்த்லத உ்ட -
்னடியோக மீண்டும் ஆரம்பிக்க்ப�்ட 
நவண்டுப்ம்ன இரோந்மஸ்வரம் 
மீ்னவர் சஙக தலைவரும் இந்திய 
இைஙலக மீ்னவர் ந�சசுவோர்த்லத 
குழு உறு்பபி்னரு்மோ்ன என்.
நதவதோஸ் நவண்டுநகோள் விடுத்துள் -
ளோர்.

நாட்டிலுள்ை பி்ரச்சிமனகமை...  
பதோற்றுந�ோயு்டன் அரசியலை 

கை்ப�லத முற்றிலும் ஏற்றுக்-
பகோள்ள முடியோபத்னவும் அவர் வலி-
யுறுத்தியுள்ளோர்.   

எதிர்க்கடசியி்னர் பதோ்டர்ந்தும் 
�ல்நவறு குற்்றசசோடடுக்கலள கூறி 
்மக்கலள ஏ்மோற்றி வருவதோகவும், 
பதோற்றுந�ோலயக் கடடு்ப�டுத்த அர-
சோஙகம் பசயற்�டுத்திய அல்னத்து 
பகோள்லககலளயும் எதிர்க்கடசி 
உறு்பபி்னர்கள் வி்மர்சித்து வருகின்்ற-
்னபரன்றும் அவர் பதரிவித்தோர்.   

�ோடு சுகோதோர அவசரநிலைலயக் 
லகயோள்லகயில், எதிர்க்கடசிகளும் 
அதன் தலைவர்களும் கருத்துக்கலள 
ப�ோறு்பபு்டனும்,விநவகத்து்டனும் 
பவளியி்ட நவண்டும்.   

 பதோற்றுந�ோயின் ந�ோது கூ்ட 
எதிர்க்கடசிகள் த்னது அரசியல் �ைன்-
கலள ந்மம்�டுத்துவதில் ்மோத்திரம் 
கவ்னம் பசலுத்துகின்்ற்ன.இவர்க-
ளின் �்டவடிக்லககளுக்கு ப�ோது-
்மக்கள் �திைளி்ப�ர் என்றும் அவர் 
ந்மலும் பதரிவித்தோர்.   

ஜனாதிெதி பச�லகம் முன்ொக... 
பு்றக்கணித்து இந்த ஆர்�ோட்டத்தில் 
ந�ற்று (24) அவர்கள் ஈடு�ட்ட்னர்.   

தமிழ்த் நதசியக் கூட்டல்ம்ப-
பின் �ோரோளு்மன்்ற உறு்பபி்னர்க -
ளோ்ன எம்.ஏ.சு்மந்திரன், சிவஞோ-
்னம் சிறீதரன், இரோ.சோணக்கியன், 
பசல்வம் அல்டக்கை�ோதன், சோர்ள்ல் 
நிர்்மை�ோதன், நகோவிந்தன் கரு -
ணோகரம், தமிழ்த் நதசிய ்மக்கள் 
முன்்னணியின் �ோரோளு்மன்்ற 

உறு்பபி்னர்களோ்ன கநேந்திரக்கு-
்மோர் ப�ோன்்னம்�ைம், பசல்வரோசோ 
கநேந்திரன், தமிழ் ்மக்கள் நதசிய 
கூட்டணியின் �ோரோளு்மன்்ற உறு்பபி-
்னர் சீ.வி.விக்கிந்னஸ்வரன் ்மற்றும் 
தமிழ் முற்ந�ோக்கு கூட்டணியின் 
தலைவர் ்மந்னோ கநணசன் உட�்ட 
ஏல்னய தமிழ் �ோரோளு்மன்்ற உறு்ப-
பி்னர்களும் இந்த ஆர்்ப�ோட்டத்தில் 
ஈடு�டடிருந்த்னர்.  

சிர்ரஷட ஊடகவி�லாைர் ...
தலைல்ம ஆசிரியரோக பசயற்�டடு-
வந்திருந்த அவர், 'ைக்பி்ம'  நதசிய 
வோர இதழின் ஸ்தோ�க ஆசிரியரு -
்மோவோர். தனியோர் பதோலைக்கோடசி-
பயோன்றில் “முல் பிடடுவ’ என்்ற �த்-
திரிலகக் கண்நணோட்டம் நிகழ்சசி 
மூைம் அவர் �ோடு முழுவதும் �ைரோ -

லும் �ன்கு அறிய்ப�ட்ட ��ரோக பிர -
�ல்யம் அல்டந்திருந்தோர்.

2007 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2015 
ஆம் ஆண்டு வலர அ்மரர் �ந்துை 
�த்்மகு்மோர நைக்ஹவுஸ் நிறுவ்னத்-
தின் தலைவரோக க்டல்மயோற்றியுள்-
ளோர்.

மின் துண்டிபொல் இமை�வழி...   
ந�ரஙகளில் மின் துண்டி்பபு அமு -
ைோக்க்ப�டுவதோல், பதோலைதூர 
�குதிகளிலுள்ள ஆசிரியர்கள் 
்மற்றும் ்மோணவர்கள் ஒநர ந�ரத் -
தில் இலணயவழி கற்பித்தலில் 
ஈடு�டுவதற்கு இல்டயூறு ஏற்�ட -
டுள்ளதோகவும் அசசஙகம் குறி்பபிட -

டுள்ளது.  
இந்த ஆண்டு க.ப�ோ.த உயர்தர்ப 

�ரீடலசக்கு நதோற்றும் ்மோணவர்க -
ளும் மின்பவடடி்னோல் ப�ரிதும் 
�ோதிக்க்ப�டடுள்ளதோக இைஙலக 
ஆசிரியர் சஙகம் சுடடிக்கோடடியுள்-
ளது. 

இந்தி�ாவுடன் ஒரு பில்லி�ன்...   
இந்திய அரசின் தலையீடடு-

்டன், இந்தியன் வஙகியு்டன் 
இந்த ஒ்ப�ந்தம் லகசசோத்தி -
்ட்ப�்டவுள்ளது. இதற்கோக 
நிதி அல்மசசர் �சில் ரோே�க்ஷ 

பவள்ளிக்கிழல்ம இந்தியோ 
பசல்ைவுள்ளோர். 

�சில் ரோே�க்ஷவு்டன், 
தோனும் இந்தியோ பசல்வதோக -
வும் அவர் குறி்பபிட்டோர்.

அத்துமீறி...  
விலச்ப�்டகுகலளயும் லக்ப�ற்றி்னர்.  
லகது பசயய்ப�ட்ட மீ்னவர்கலளயும், 
�்டகுகலளயும் ்மயிலிடடி துல்றமுகத்-
திற்கு க்டற்�ல்டயி்னர் பகோண்டு பசன்-
றுள்ள்னர். 

பசல்வி. ைணிரைகமல கனக்ரத்தினம் - முன்னர் அபை-
ரிக்காவிலும்,  தறபொழுது பவள்ைவத்மத,  பகாழு 
ம்பில் வ சித்தவருைாகி� பசல்வி  ைணிரைகமல 
கனக்ரத்தினம் அவர்கள்  காலைானார். அன்னார் 
ைமறந்த  கனக்ரத்தினம்,  ொக்கி�ம் அவர்களின் 
அன்பு ைகளும்,  ர�ாரகஸவரி,  தரவந்தி்ரன்,  சுர்ரந்தி-
்ரன்,  ெத்மினி,  இ்ராரஜந்தி்ரன் ஆகிர�ாரின் அன்புச் 
சரகாதரியும்,  ரவால்டர்,  நிதி,  சாந்தி,  இன்ொ ஆகிர�ா -
ரின் அன்பு மைத்துனியும்,  பநலும்,  சைன்,  ்ரதினி,  
ததீசன்,  தர்மிலா,  ்ரஜீவ்,  ர்ராைலா ஆகிர�ாரின் அன்பு 
ைாமியும் ஆவார் .  அன்னாரின் இறுதிச் சடஙகுகள் 
பவள்ளி க்கி ழமை 25ஆ ம் திகதி 11 ைணி�ைவில் 
ைவுன்ட்லரவனி�ா   ைகிந்த ைலர்ச்சாமலயில் நமட-
பெறறு,  பகாஹுபவல ை�ானத்தில் 1 ைணிக்கு 
தகனம் பசய்�பெடும். இந்த அறிவித்தமல உறறார்,   
உறவினர்,  நண்ெர்கள்,  அ�லவர்கள் �ாவரும் ஏறறுக் 
பகாள்ளுைாறு ரகட்டுக்பகாள்கிரறாம். 014301

தி்ற்ப�ல்ன தி்னகரன் நிரு�ர்

ொவிக்கபெட்டு முமற�ாக அகறறபெடரவண்டி� 
முகக் கவசஙகமை கண்டெடி வீதிகளில் வீசி எறிவதால் 
சுறறாடல் பி்ரச்சிமனகள் ஏறெட வாய்பபுள்ைதாக சுறறா-
டல் அமைச்சு பதரிவித்துள்ைது.

ைாதபைான்றுக்கு சுைார் 03 இலட்சம் வம்ர�ான 
ொவிக்கபெட்ட முகக் கவசஙகள் சுறறாடலில் ரசர்க்கபெ-
டுவதாகவும், இவறறில் உள்ை பிைாஸடிக் ெகுதி அகற-
றபெட்டு ஏமன�வறமற முமற�ாக அகறறுவதன் 
ஊடாக ஏறெடும் சுறறாடல் பி்ரச்சிமனம� தவிர்க்கலாம் 
என ைத்தி� சுறறாடல் அதிகா்ர சமெ பதரிவித்துள்ைது.

 (கண்ட கண்ட இடஙகளில் வீசபெடும் முகக் கவ -
சஙகள் தறபொழுது உள்ளூ்ராட்சி ைன்றஙகள் ஊடாக 
ரசகரிக்கபெட்டு, அமவ ஏமன� கழிவுப பொருட்களி-
லிருந்து பவறுெடுத்தபெட்டு, அவறமற முமற�ாக 
அகறறி விடுவதாகவும் பதரிவித்துள்ைது.

இது சம்ெந்தைாக ரைலதிக பசலவீனஙகள் உள்ளூ -
்ராட்சி நிறுவனஙகளுக்கு ஏறெடுவதாகவும் அகறறப-
ெடும் முகக் கவசஙகமை பிைாஸடிக் ெகுதி நீஙகலாக 
ஏமன�வறமற வீட்டுக்கு அருகாமையில் தீ இட்டு 
எரிபெதன் மூலம் சரி�ாக முகாமைத்துவம் பசய்யும் 
வாய்பபு ஏறெடலாம் எனவும் பதரிவிக்கபெட்டுள்ைது.
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பதுளை தினகரன் விசேட 
நிருபர் 

ஊவா மாகாண உள்-
ளூராட்சி திளணககை 
அலுவலக வைாகத்தில் 
நிறுவபபட்டுள்ை தரககட்-
டுபபாட்டு, ஆய்வுகூடம், 
ஊவா மாகாண ஆளுநர் 
ஏ.சே.எம். முஸம்மில் 
தளலளமயில் சநற்று 
திறந்து ளவககபபட்டது.
மாகாண உள்ளூராட்சி 
திளணககைத்தின் வழிகாட்டலின் 
கீழ், ஐசராபபிய ஒன்றியத்தின் (EU) 
நிதி உதவியுடன், ஐககிய நாடுகள் 
ேளபயின் அபிவிருத்தி திட்டம் 
(UNDP) சி.டி.எல்.ஜி. சவளலத்திட்-
டத்தின் கீழ் 20 மில்லியன் ரூபா நிதி 
ஒதுககீட்டில் இது நிறுவபபட்டுள்ைது. 
இந்த தரககட்டுபபாட்டு ஆய்வுககூ-
டம், நாடைாவிய ரீதியில் காணபபடும் 
மாகாண உள்ளூராட்சி திளணககை 
அலுவலகஙகளில் நிறுவபபட்ட முத-
லாவது தரக கட்டுபபாட்டு ஆய்வுககூ-
டம் என்பது விசேட அம்ேமாகும்.

மாகாணத்தில் முன்்னடுககபபடும் 
கட்டுமாணம் மற்றும் அபிவிருத்தி 
சவளலத்திட்டஙகளின் தரஙகளை 
அறிந்து்காள்வதற்காக அரே மற்றும் 
தனியார் நிறுவனஙகள் இந்த ஆய்வுகூ-
டத்தின் ஊடாக சேளவகளைப ்பற்-
றுக்காள்ை முடியும். 

இதன் மூலம் மாகாணத்தில் முன்-

்னடுககபபடும் கட்டுமானம் மற்றும் 
அபிவிருத்தி சவளலத்திட்டஙகளின் 
தரத்ளத உறுதிபபடுத்துவது பிரதான 
சநாககமாகும். 

இந்நிகழ்வில் பணடாரவளை நகர 
சமயர் ேனக நிஷாந்த ரத்நாயகக, பண-
டாரவளை பிரசதே ேளப தளலவர் 
கரகஹ்வல நந்தவிமல சதரர் உள்-
ளிட்ட பிரசதே ேளபத் தளலவர்கள், 
ஊவா மாகாண பிரதான ்ேயலாைர் 
பி.பீ . விேயரத்ன, உள்ளூராட்சி 
ஆளணயாைர் மற்றும் ஆளுநரின் 
்ேயலாைர் எம். எம். விேயநாயக, 
பிரதான அளமச்சின் ்ேயலாைர்-
கள் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள், ஐககிய 
நாடுகள் ேளபயின் சி.டி.எல்.ஜி. 
சவளலத்திட்டத்தின் சமலாைர் 
ோர்்ஜவால்டன், சி.டி.எல்.ஜி/ 
யு.என்.டி.பீ. சவளலத்திட்டத்தின் 
ஒருஙகிளணபபாைர் ஸிஹான் 
ஸரூக உட்பட யு.என்.டி.பீ. அதிகாரி-
கள் கலந்து்காணடனர். 

ஊவாவில் தரக்கட்டுப்ாட்டு ஆய்வுகூடம்

கந்தசஹன சதாட்ட பாடோளலயில் சபாதிய 
வேதிகளின்ளமயால் மாணவர்கள் ்பரும் 
அ்ேௌகரியஙகளை அனுபவித்துவந்தனர்.    
சுத்தமான நீரின்ளம, சேதமளடந்த கட்டடம் 
என்று பல்சவறு இன்னல்களை அனுபவித்-
தனர். இந்நிளலயில் இ.்தா.காவின் உப 

தளலவர் ்ேந்தில் ்தாணடமானின் நிதி ஒதுக-
கீட்டின் கீழ் கட்டடம் மறுசீரளமககபபட்ட-
துடன், குடிநீர் வேதிகளும் ்ேய்து்காடுககப-
பட்டன.   

 மறுசீரளமககபபட்ட கட்டடத்ளத இ.்தா.
காவின் உப தளலவர் ்ேந்தில் ்தாணடமான் 

திறந்து ளவத்தார்.   பாடோளல அதிபர், ஆசி-
ரியர்கள் மற்றும் ்பற்சறார்கள் முன்ளவத்த 
சகாரிகளகககு அளமய, ்ேந்தில் ்தாணடமா-
னின் விசேட நிதி ஒதுககீட்டின் கீழ் இவசவ-
ளலத் திட்டம் முன்்னடுககபபட்டுள்ைளம 
குறிபபிடத்தககது. 

்கநதஹேன ஹதாட்ட ்ாடசாலைககு குடிநீர்   
விநிஹ�ா்கம் மற்றும் ்கட்டட மறுசீரலமபபு

kfhtyp tyaq;fs; rhu;e;j fhy;tha;fs; kw;Wk; 

FbapUg;Gfspd; ghJfhg;G cl;fl;likg;G trjpfs; 

mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;ru;

rpwpghy fk;yj; mtu;fspd; 
gq;Nfw;Gld;

nfsut ePu;g;ghrd mikr;ru;

rky; uh[gf;\ mtu;fspd; 
miog;gpy;

nfsut gpujku; k`pe;j uh[gf;\ mtu;fspd;
kjpg;Gkpf;f tho;j;JfSld; 

,yq;if [dehaf Nrhrypr Fbaurpd;

mjpNkjF [dhjpgjp Nfhl;lhga uh[gf;\ 
mtu;fspd; 

nghw;fuq;fshy;

RgPl;rj;jpd; Nehf;F
Njrpa nfhs;if gpufldj;jpw;F mika

gpwe;j epyj;ij cupikahf;Ftij cz;ikahf;Fk;

toq;Fk; Njrpa nray;jpl;lj;jpd; fPo; tyt 

FbapUg;ghsu;fSf;F fhzp cWjp toq;fy; 

xU ,yl;rk; jq;ff; fhzp cWjp

vk;gpypg;gpl;b    kfhtyp tpisahl;luq;fpy; 

,yq;if kfhtyp mjpfhurig

kfhtyp tyaq;fs; rhu;e;j fhy;tha;fs; kw;Wk; FbapUg;Gfspd; 

ghJfhg;G cl;fl;likg;G trjpfs; mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;R

ePHg;ghrd mikr;R

26 
fhiy 

10
ngg;uthp:

fsdpg; gy;fiyf;fofk; - ,yq;if

ntw;wplq;fs;
gpd;tUk; gjtpfSf;fhf 2022-03-16Mk; jpfjp tiu vd;dhy; tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

tpQ;Qhd gPlk;

01 ifj;njhopy; eph;thf fy;tpg; gphpT

  tphpTiuahsh; (gapYdh;) / tphpTiuahsh; (Nrit cWjpg;gLj;jg;glhj) / rpNu\;l tphpTiuahsh; 

II/I

khDltpay; gphpT

01. rpq;fs fy;tp gphpT

 rpq;fsk; njhlh;gpyhd Nguhrphpah; / rpNu\;l Nguhrphpah;

02. E}jd nkhop fy;tpg; gphpT

  tphpTiuahsh; (gapYdh;) / tphpTiuahsh; (Nrit cWjpg;gLj;jg;glhj) / rpNu\;l tphpTiuahsh; 

II/I

clw;fy;tpg;; gphpT

01. clw;fy;tpg; gzpg;ghsh;

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l xt;nthU gjtpf;fhTk; Nrh;j;Jf;  nfhs;tjw;fhd jifikfs; kw;Wk; ,iaGila 

rfy jfty;fisAk; https://www.kln.ac.lk/vacancies Clhf ngw;Wf;nfhs;syhk;.

rk;gs msT

1. tphpTiuahsh; (gapYdh;) 

  &gh 54,600 – 10 x 1,335 - 67,590 p.m. (U-AC 3 (IV) (mz;zsthd nkhj;jr; rk;gsk; &gh 

136>110.00)

2. tphpTiuahsh; (Nrit cWjpg;gLj;jg;glhj)

  &gh 69,580 – 5 x 1,630 – 77,730 p.m. (U-AC 3 (II) (mz;zsthd nkhj;jr; rk;gsk; &gh 

182>445.00)

3. rpNu\;l tphpTiuahsh; - II 
&gh 79,360 – 11 x 1,630 – 97,290 p.m. (U-AC 3 (II)) -  (mz;zsthd nkhj;jr; rk;gsk; &gh 

222>865.00)

4. rpNu\;l tphpTiuahsh; - I
&gh 91,310 – 7 x 2,170 – 106,500 p.m. (U –AC 3 (I)) - (mz;zsthd nkhj;jr; rk;gsk; &gh 

255>250.00)

5. Nguhrphpah;

  &gh 117,350 - 13x2,700 - 152,450 p.m. (U –AC 5 (II)) - (mz;zsthd nkhj;jr; rk;gsk; &gh 

338>727.00)

6. rpNu\;l Nguhrphpah;

  &gh 139,175 - 11x2,925 - 171,350 p.m. (U –AC 5 (I)) - (mz;zsthd nkhj;jr; rk;gsk; &gh 

407>232.25)

7. clw;fy;tpg; gzpg;ghsh;

  &gh 66,180 - 8 x 1,335 ; 8 x 1,630 - 89,900 p.m. (U-EX 2(II)) - (mz;zsthd nkhj;jr; rk;gsk; 

&gh 145>160.00)

tpz;zg;gpf;Fk; Kiw

,e;j gjtpapd; nghUl;lhd tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; tpguq;fis mYtyf Neuj;jpDs; rpNu\;l 

cjtpg;; gjpthsh;/ fy;tp epWtdq;fs; mth;fsplkpUe;J  ngw;Wf;nfhs;syhk;. mt;thNw https://www.
kln.ac.lk/vacancies vDk; gy;fiyf;fof ,izajsj;jpw;Fg; gpuNtrpj;J chpa tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; 

tpguq;fis jutpwf;fk; (Downloads) nra;Jnfhs;syhk;. tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; tpguq;fis jghypy; 

ngw Ntz;Lkhdhy; mjw;fhd Ntz;LNfhnshd;Wld; Kfthp vOjg;gl;L Kj;jpiu xl;lg;gl;l 

23x10 nr.kP. msthd fbj ciwnahd;iw mDg;Gjy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gjhuh;fs; xt;nthU 

gjtpapd; nghUl;Lk; jdpj;jdpahd tpz;zg;gj;ijr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gjhuh; chpa 

rhd;wpjo;fspd; gpujpfSld; 2022-03-16Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; rpNu\;l cjtpg;; gjpthsh; 

/ fy;tp epWtdq;fs;> fsdpg; gy;fiyf;fofk;> fsdp vDk; Kfthpf;Ff; fpilf;Fk; tifapy; 

gjpTj; jghypy; my;yJ gpd;tUk; kpd;dQ;ry; Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fisj; 

jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtp> jpizf;fsk; 

kw;Wk; kpd;dQ;ry; Clhf tpz;zg;gj;ij mDg;Gk;NghJ jiyg;G (Subject) Fwpg;gplg;gLk; epuypy; 
tpz;zg;gpf;Fk; gjtp kw;Wk; jpizf;fsk; vd;gd Fwpg;gply; Ntz;Lk;. g+uzkw;w> njsptw;w kw;Wk; 

tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; jpfjpf;Fg; gpd;dh;; fpilf;Fk; tpz;zg;gq;fs;  epuhfhpf;fg;gLk;.

tpQ;Qhd gPlk; - applysc@kln.ac.lk
khDltpay; gPlk; - applyhu@kln.ac.lk
clw;fy;tpg; gzpg;ghsh; - aead@kln.ac.lk

mur $l;Lj;jhgdk;> epajpfs; rl;lr;rig> gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO kw;Wk; cah;fy;tp 

epWtdq;fspd; tpz;zg;gjhuh;fs; jkJ tpz;zg;gq;fis epWtdj; jiyikapD}lhf rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. tpz;zg;gbtq;fis FWk;gl;baypLk; KOikahd chpikia gy;fiyf;fofk; jd;dfj;Nj 

nfhz;Ls;sJ.

gjpthsh;

fsdpg; gy;fiyf;fofk;>

fsdp.

2022-02-23



உக்ரைன் மீது ரைஷ்யா வயான், த்ரை 
மற்றும் கடல் வழி்யாக நேற்று வி்யா-
ழககிழ்ம முழு வீச்சில் ப்டய -்
டுப்ப ஆரைம்பிததது. இரைணடயாம் 
உலகப நபயாருககுப பின் ஐநரையாபபயா-
வில் ஒரு ேயாடு மற்யறயாரு ேயாட்டுககு 
எதிரையாக ேடததும் மிகபயபரி் தயாககுத-
லயாக இது மயாறியுள்ளது.   

உக்ரைனி் ேகரைஙகள மீது ரைஷ் ஏவு-
க்ைகள யபயாழிந்து வருகின்றன. 
கிழககு யெர்னிஹிவ், கயார்கிவ் மற்றும் 
லுஹன்ஸ் பிரையாந்தி்ஙகள மற்றும் 
யதற்கில் கடல் வழி்யாக ஒயடெயா 
மற்றும் மரியுநபயால் ேகரைஙகளுககுள 
ரைஷ் துருபபுகள நு்ழந்திருபபதயாக 
உக்ரைன் குறிபபிட்டுள்ளது.   

உக்ரைன் த்லேகர் கீவில் நேற்று 
சூரிந்யாத்ததிற்கு முன்னர் யவடிப-
புச் ெததஙகள நகட்டன. அருகில் 
உள்ள பிரைதயான விமயானநி்ல்ததில் 
துபபயாககிச் ெததஙகள நகட்டநதயாடு 
ேகர் முழுவதும் ்ெரைன் ஒலி எழுபபப-
பட்டது.   

யதயாடர்ச்சி்யான யவடிபபுக்ளயால் 
ரைஷ் எல்்லககு யேருககமயாக உள்ள 
உக்ரைனின் இரைணடயாவது மிகபயப-
ரி் ேகரையான கயார்கிவ்வில், குடியிருபபு 
கட்டடஙகள அதிர்ந்து வருவதயாக 

அஙகிருபநபயார் யதரிவித-
துள்ளனர். மககள பீதியில் 
ேக்ரை விட்டு யவளிந்ற 
முணடி்டிபபதயாக குடியி-
ருபபயா்ளர் ஒருவர் குறிப-
பிட்டுள்ளயார்.   

தமது ேயாட்்ட அழிப-
பநத ரைஷ் ஜனயாதிபதி 
வி்ளயாடிமிர் புட்டினின் 
நேயாககம் என்று உக்ரைன் 
ஜனயாதிபதி யவயாயலயாடி-
மிர் யெலன்ஸ்கி யதரிவித-
துள்ளயார்.   

“உக்ரைனில் புட்டின் 
முழு அ்ளவிலயான ஆககிரை-
மிப்ப யதயாடுததுள்ளயார். 
அ்மதி்யான உக்ரைனி் 
ேகரைஙகள தயாககுதலுககு 
இலககயாகி உள்ளன” 
என்று உக்ரைன் யவளியு-
றவு அ்மச்ெர் ட்மிட்நரையா 
குந்ளபயா, ட்விட்டரில் 
யதரிவிததுள்ளயார்.   

“இது ஒரு ஆககிரைமிப-
புப நபயார். உக்ரைன் 
தம்்ம பயாதுகயாககும் 
மற்றும் யவற்றியபறும். 
புடி்ன உலகினயால் 

தடுகக முடியும் மற்றும் தடுகக 
நவணடும். யெ்ற்படுவதற்கயான 
நேரைம் வந்துவிட்டது” என்றும் அவர் 
குறிபபிட்டயார்.   

ரைஷ்யாவின் யெல் தயாககுதலில் 
கு்றந்தது எட்டுப நபர் யகயால்லப-
பட்டு ஒன்பது நபர் கயா்ம்டந்திருபப-
தயாக உக்ரைன் உளவிவகயாரை அ்மச்சின் 
ஆநலயாெகர் யதரிவிததுள்ளயார். உக்ரைன் 
மீது ப்ட ேடவடிக்க பற்றி் புட்-
டினின் அறிவிபபு யதயா்லககயாட்சி-
யில் ஒளிபரைபபபபட்டது. உக்ரைனில் 
இனபபடுயகயா்லககு உள்ளயாகும் 
ஆபத்த எதிர்யகயாளளும் ரைஷ் குடி-
மககள உட்பட மகக்்ள பயாதுகயாபபதற்-
கயான “விநெட இரையாணுவ ேடவடிக்க” 
ஒன்றுககு உததரைவிட்டதயாக புட்டின் 
குறிபபிட்டிருந்தயார்.   

“உக்ரைனின் அழி்வ தடுபபது 
மற்றும் இரையாணுவம்மயாகக்்ள 
தடுபபதற்கயாக ேயாம் பயாடுபடுநவயாம்” 
என்று புட்டின் கூறினயார். “ேவீன உக-
்ரைனி் பூமியில் இருந்து யதயாடர்ந்து 
வரும் அச்சுறுததலுடன் ரைஷ்யாவின் 
பயாதுகயாபபு, அபிவிருததி மற்றும் 
இருப்ப உைரை முடி்யாது. இரைத-
தம் சிந்தபபடுவதற்கயான அ்னதது 
யபயாறுப்பயும் உக்ரைனின் ஆளும் 

அரைசு ஏற்க நவணடும்” என்றும் குறிப-
பிட்டயார். 44 மில்லி் மககளயதயா்க 
யகயாணட ஜனேயா்க ேயாடயான உக்ரைன் 
ரைஷ்யாவுககு அடுதது ஐநரையாபபயாவில் 
மிகபயபரி் ேயாடயாகும். நெயாவி்ட் 
ஒன்றி்ததின் வீழ்ச்சிககுப பின்னர் 
ரைஷ்யாவிடம் இருந்து பிரிவதற்கு அந்-
ேயாட்டின் அதிகப யபரும்பயான்்ம 
மககள வயாககளிததனர். அந்த ேயாடு 
நேட்நடயா மற்றும் ஐநரையாபபி் ஒன்றி் 
அ்மபபுகளில் இ்ை் மு்ன்று 
வருகிறது.   

உக்ரைன் மீது தயாககுதல் ேடதது-
வ்த புட்டின் கடந்த சில மயாதங-
க்ளயாக மறுதது வந்தயார். எனினும் 
உக்ரைன் ரைஷ்யாவில் இருந்து எதிரிக-
்ளயால் யெதுககபபட்ட ஒரு யெ்ற்்க 
உருவயாககம் என்று அ்ழததயார்.   

உக்ரைன் மககளுககயாக பிரையார்ததிப-
பதயாக குறிபபிட்டிருககும் அயமரிகக 
ஜனயாதிபதி நஜயா ்படன் பதில் ேடவ-
டிக்க்யாக கடும் த்டகள விதிககப-
படுவது பற்றி உறுதி அளிததயார்.   

தயாம் ஜி7 த்லவர்க்்ள ெந்திககவி-
ருபபதயாகவும் அவர் குறிபபிட்டயார்.   

ரைஷ்யா மீது இதுவ்ரை இல்லயாத கடு-
்ம்யான யபயாரு்ளயாதயாரை த்டக்்ள 
விதிபபதயாக ஐநரையாபபி் ஒன்றி் 

யவளிவிவகயாரை த்லவர் 
நஜயாயெப யபயாயரைல் உறுதி 
அளிததுள்ளயார்.   

“இரைணடயாம் உலகப 
ந ப யா ரு க கு ப பின் ன ர் 
ஐநரையாபபயாவின் இருணட 
ம ணி த தி ் யா ல ங க ளி ல் 
ஒன்றயாக இது உள்ளது” 
என்று யபயாயரைல் யதரிவித-
தயார். எனினும் ரைஷ்யாவின் 
இரையாணுவ ேடவடிக்க 
முழு வீச்சில் இடம்யப-
றுவது பற்றி உடன் உறுதி 
யெய் முடி்யாதுள்ளது. 
“உக்ரை்ன ஆககிரைமிப-
பது எமது திட்டததில் உள-
்ளடஙகயாது. ேயாம் எ்தயும் 
வலுககட்டயா்மயாக திணிக-
கபநபயாவதில்்ல” என்று 
புட்டின் கூறியுள்ளயார்.  

நியூந்யார்ககில் கூடி் 
ஐ.ேயா பயாதுகயாபபுச் ெ்ப 
அவெரைக கூட்டததில் 
நபசி் புட்டின், ரைஷ் 
ப்டகளுககு மகக்்ள 
பயாதுகயாககும்படி தயாம் 
உ த த ரை வி ட் ட த யா க வு ம் 
உக்ரைன் இரையாணுவம் 

ஆயுதஙக்்ள கீநழ நபயாடும்படி-
யும் குறிபபிட்டயார். புட்டின் உட்பட 
ரைஷ்யா மீது ெயாததி்மயான அ்னததுத 
த்டக்்ளயும் விதிககும்படி உலகத 
த்லவர்களுககு உக்ரைன் ஜனயாதிபதி 
அ்ழபபு விடுததுள்ளயார்.   

புட்டின் உததரைவு பிறபபிதது மூன்று 
மணி நேரைததின் பின் ரைஷ் பயாதுகயாபபு 
அ்மச்சு யவளியிட்ட அறிவிப-
பில், உக்ரைன் விமயானத த்ளஙகளில் 
இரையாணுவ உட்கட்ட்மபபுக்்ள 
்கபபற்றி்தயாகவும் அதன் வயான் 
பயாதுகயாப்ப சீரைழிதததயாகவும் குறிப-
பிட்டுள்ளது.   

கீவ் மற்றும் வடககில் கயார்கிவ்-
வில் இருககும் இரையாணுவ கட்ட்்ள 
்ம்ஙகள மீது ஏவுக்ை தயாககு-
தல் இடம்யபற்றதயாக உக்ரைன் ஊட-
கஙகள யெயதி யவளியிட்டுள்ளன. 
மறுபுறம் ரைஷ்த துருபபுகள ஒயடெயா 
மற்றும் மிரியுநபயா்ல அ்டந்ததயாக-
வும் யெயதிகள யதரிவிககின்றன.   

அநெயாவ் கடலில் கபபல் நபயாககு-
வரைததுக்்ள மூடி்தயாக ரைஷ்யா அறி-
விததுள்ளது. மரியுநபயால் உட்பட 
உக்ரைன் து்றமுகஙகளுககுச் 
யெல்லும் இந்த நீரி்ை ரைஷ்யாவின் 
கட்டுபபயாட்டில் உள்ளது.     

ரைஷ்யாவின் ப்ட ேடவடிக-
்க்் அடுதது சிவில் விமயானங-
களுககு உக்ரைன் தனது வயான் 
பகுதி்் நேற்று மூடி்து. உக்ரை-
னுககு நமலயால் பறககும் விமயானங -
கள சுட்டுவீழ்ததபபடுவது அல்லது 
்ெபர் தயாககுதலுககு இலககயாகும் 
அச்சுறுததல் இருபபதயாக எச்ெரிக்க 
யவளி்யான்த அடுதநத இந்த 
அறிவிபபு யவளி்யாகியுள்ளது. 
“உக்ரைன் வயான் பகுதியில் சிவில் 
ப்ைஙகளுககு விமயானநெ்வ-
க்்ள வழஙகுவது இ்டநிறுததப-
பட்டுள்ளது” என்று உக்ரைன் அரைெ 
விமயான நபயாககுவரைதது நிறுவனம் 
தனது இ்ை்த்ளததில் குறிபபிட்-
டுள்ளது. ரைஷ்யாவும் கிழககில் தனது 
உக்ரைனுடனயான எல்்லயின் வயான் 
பகுதி்் விமயானஙகளுககு மூடி -
யுள்ளது. எனினும் உக்ரைன் இந்த 

அறிவிதத்ல விடுககும் முன்னநரை, 
அயமரிககயா, இததயாலி, கனடயா, 
பிரையான்ஸ் மற்றும் பிரிட்டன் விமயா-
னஙகள கிழககு உக்ரைன் மற்றும் 
கிரிமி்யா வயான் பகுதிக்்ள தவிர்கக 
நகயாரைபபட்ட்ம குறிபபிடததககது.   

2014இல் கிழககு உக்ரைனில் 
மநலசி் விமயானம் ஒன்று சுட்டு 
வீழ்ததபபட்டதில் அதில் இருந்து 
298 நபர் யகயால்லபபட்ட்ம குறிப-
பிடததககது.
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உக்ரைன் மீது ரைஷ்யா ப்ைய்டுப்பு

ந�ாய் ்கண்காணிப்புக்கு  
நமாடி அரசு �ைவடிக்ம்க

பாகிஸதானில் தாக்குதல்: 
தமை குழுக்்கள் ்காரணம்

யகயாவிட் யபருந்யதயாற்-
றுககு எதிரையாக கடந்த இரைணடு 
ஆணடுக்ளயாக நபயாரையாடி 
வரும் நி்லயில் இந்தி்யா-
வில் நேயாய பரைவ்ல கணகயா-
ணிபபதற்கு ேநரைந்திரை நமயாடி 
அரைசு யெ்ற்்க நுணைறிவு 
மு்ற்் ப்ன்படுததவுள-
்ளது.   

நேயாய கட்டுபபயாட்டுக-
கயான நதசி் ்ம்ததுடன் 
இ்ைந்து தனி்யார் நிறுவ-
னம் ஒன்றினயால் உருவயாககபபட்டிருக-
கும் இந்தக கருவி, நேயாயத யதயாற்று 
யதயாடர்பயான அ்னதது ஊடக அறிக-
்கக்்ளயும் ஸ்யகன் யெயது, 33 நேயாய-
களின் பரைவல் யதயாடர்பயான தரைவுத 
த்ளத்த உருவயாககவுள்ளது.   

ஒருஙகி்ைந்த நேயாய கணகயாணிப-
புத திட்டததின் கீழ் இந்த கணகயாணிபபு 
இடம்யபறவுள்ளது.   

நேயாய யதயாற்று பரைவல் மற்றும் 
எகஸ்நரை அறிக்கக்்ள வி்ளககுவ -
தற்கயான அடிபப்ட அ்மப்ப 
நமம்படுததுவது ஆகி் இரு கருவி -
க்்ள நமம்படுததுவதற்கு தனி்யார் 
நிறுவனததுடன் சுகயாதயாரை மற்றும் 
குடும்ப ேலன் ஒன்றி் அ்மச்சு 
புரிந்துைர்வு உடன்படிக்கயில் 
்கச்ெயாததிட்டது.     

பயாகிஸ்தயானின் முககி் பிரைநத-
ெஙகளில் கடந்த சில வயாரைஙக்ளயாக 
இடம்யபறும் ப்ஙகரைவயாதத தயாக-
குதல்களுககு அந்ேயாட்டில் த்ட 
யெய்பபட்டுள்ள தீவிரைவயாத 
குழுககந்ள கயாரைைமயாக இருபப-
தயாக சுட்டிககயாட்டபபட்டுள்ளது. 

பயாகிஸ்தயானில் த்ட யெய-
்பபட்டிருககும் யதஹ்ரீக ஈ 
தலிபயான் பயாகிஸ்தயானும், பலு-
சிஸ்தயான் விடுத்ல இரையாணு-
வமும் இவ்வயாறயான தயாககுதல்க்்ள 
யபரும்பயாலும் நமற்யகயாளவதயாக யதற்-
கயாசி் ஊடக ஆரையாயச்சி நி்ல்ம் யதரி-
விததுள்ளது. 

அந்த வ்கயில் யபெயாவரின் 
பயாணடு பிரைநதெததிலுள்ள யபயாலிஸ் 
நெயாத்னச் ெயாவடி மீது சில தினஙக-
ளுககு முன்னர் நமற்யகயாள்ளபபட்ட 
்கககுணடுத தயாககுதலில் 04 யபயாலிஸ் 
உததிந்யாகததர்கள யகயால்லபபட்-

டும் கயா்பபட்டுமுள்ளனர். இததயாக-
குதலுககு த்டயெய்பபட்டுள்ள 
யதஹ்ரீக ஈ தலிபயான் பயாகிஸ்தயான் 
யபயாறுபநபற்றுள்ளது என்றும் அந்நி-
்ல்ம் குறிபபிட்டுள்ளது. 

இஸ்லயாமயாபயாத, யபெயாவர் உள-
ளிட்ட முககி் ேகரைஙகளில் கடந்த சில 
வயாரைஙக்ளயாகப பல ப்ஙகரைவயாதத தயாக-
குதல்கள ேடயாததபபட்டுள்ளதயாக அந்த 
நி்ல்ம் குறிபபிட்டுள்ளது.

சிவில் விமானங்களுக்கு  
உக்மரன் ‘வான் பூடடு’

ரைஷ் இரையாணுவ 
வயாகனஙகள வடக-
கில் யபலயாரைஸ் மற்றும் 
யதற்கில் கிரிமி்யா 
உட்பட பல இடஙக்ளயால் 
ேயாட்டுககுள எல்்ல 
கடந்து வருவதயாக 
உக்ரைன் யதரிவிததுள-
்ளது. நமலும், கயார்கிவ் 
மற்றும் லுஹயான்ஸ் பிரையாந்தி்ஙக-
ளில் கிழககுப பககமயாக ரைஷ்யா ேயாட்-
டுககுள வருவதயாகவும் அது குறிப-
பிட்டுள்ளது.  

ரைஷ் இரையாணுவ வயாகனஙகள 
எல்்ல கடந்து அனுபபபபடு-
வதற்கு முன்னர் ரைஷ்யா பீரைஙகித 
தயாககுதல்க்்ள ேடததுவதயாகவும் 
உக்ரைனின் எல்்ல பயாதுகயாபபு 
நெ்வ்் நமற்நகயாளகயாட்டி 
யெயதி யவளி்யாகியுள்ளது.   

10 ேயாட்களுககு முன்னர் நமற்-
குலக உ்ளவுத து்ற அதிகயாரிகள 
நமற்யகயாணட மதிபபீட்டின்படி, 

(வடககில் இருந்து) உக்ரைன் த்ல-
ேகர் கீ்வ நேயாககி ரைஷ்யா யவற்றி -்
ரைமயாக தயாககுத்ல ேடததும் என்றும் 
(யடயான்பயாசுககு முகபபயாக கிழக-
கில் உள்ள) உக்ரைனின் அதிக திறன் 
ப்டதத இரையாணுவப பிரிவினர் சுற்-
றிவ்்ளககபபடுவது அல்லது யெ -்
லிழககச் யெய்பபடலயாம் என்று 
கூறபபட்டது.   

இதுவ்ரை யவளி்யாகி இருக-
கும் தகவல்களின்படி உக்ரைனின் 
அ்னதது பககஙகளில் இருந்தும் 
தயாககுதல்கள இடம்யபற்று வருவ-
தயாக கூறபபட்டுள்ளது.

நபயார் யவடிதத யெயதி பரை-
வி்்த அடுதது உக்ரைன் 
த்லேகர் கீவில் உள்ள 
மககள அந்த ேக்ரை விட்டு 
யவளிந்றுவதில் முணடி -்
டிதது வருகின்றனர்.   

உக்ரைனின் யபலயாரைஸ் 
எல்்லயில் ரைஷ் டயாஙகி-
கள முன்நனற ஆரைம்பிதத 
நி்லயில் கீவில் இருககும் 
மககள வயாகனஙகள மற்றும் 
ரையில்களில் யவளிந்ற ஆரைம்பித-
துள்ளனர்.   

உக்ரைன் த்லேகர் மற்றும் பல 
ேகரைஙகளில் யவடிபபுச் ெததஙகள 
நகட்பதயாக அஙகிருந்து வரும் யெய-
திகள யதரிவிககின்றன. த்லேகர் 
எஙகும் ்ெரைன் ஒலி எழுபபபபடும் 
நி்லயில் நேற்று வி்யாழககிழ்ம 
கயா்லயில் மககள ேக்ரை விட்டு 
யவளிந்றும் கயாட்சிகள யகயாணட 
வீடிந்யா மற்றும் பு்கபபடஙகள 
யவளி்யாகியுள்ளன.   

எரியபயாருள நிரைபபு நி்ல்ஙகள 
மற்றும் ஏ.டீ.எம் இ்ந்திரைஙகள 
முன் நீணட வரி்ெகள கயாைபபடு-
கின்றன.   

த்லேகரில் இருககும் நமலும் 
பலர் பயாதுகயாபபயான இடஙகளில் 
அ்டககலம் யபற்று வருகின்றனர். 
பீதி அ்டந்திருககும் மககள யவடி-
குணடு முகயாம்கள மற்றும் நிலவ-
்றகளில் அ்டககலம் யபற்று 
வருவதயாக ெமூக ஊடகஙகளில் 
கூறபபட்டுள்ளது.

உக்மரன் தமை�்கரில் இருந்து  
வவளிந்ற மக்்கள் முணடி்டிப்பு

்ரஷ்யா உக்ம்ரன் மீது மைறபகயாண்-
டிருக்கும் தயாக்குதலுக்கு உலகத் தமல-
வரகள் கண்்டனம் பதரிவித்துள்்ளனர. 
்ரஷ்யா மீது புதி் தம்டகள் விதிக்கபெ-
டும் என்று அவரகள் உறுதி கூறினர. 
இந்நிமலயில் ஐக்கி் நயாடுகள் சமெ 
பெயாதுச் பச்லயா்ளர அன்ம்டயானிம்யா 
குட்ட்ரஸ் தயாக்குதமல உ்டனடி்யாக நிறுத்-
தும்ெடி வலியுறுத்தியுள்்ளயார.  

இந்தத் தயாக்குதல் தூண்்டபெ்டயாத, 
மநரமை்ற்ற ஒன்று என வரணித்த 
அபைரிக்க ஜனயாதிெதி மஜயா மெ்டன், 
இன்று உலகம் உக்ம்ரனி் ைக்களுக்கயா-
கப பி்ரயாரத்திக்கி்றது என்றும் கூறினயார. 
இந்தத் தயாக்குதலயால் ஏறெ்டக்கூடி் உயி-

ரிழபபுக்கும் அழிவுக்கும் ்ரஷ்யா ைடடுமை 
பெயாறுபபு என்றும் மெ்டன் கூறினயார. 

்ரஷ்யா உலகத்திறகுப ெதில் பசயால்லி-
்யாக மவண்டும் என்றும் அபைரிக்க 
ஜனயாதிெதி குறிபபிட்டயார. உக்ம்ரன் மீது 
மைறபகயாள்்ளபெடடிருக்கும் ெம்டப -்
டுபபு ெதற்றத்மத அதிகரித்திருபெதயாக 
பிரிடடிஷ பி்ரதைர பெயாரிஸ் மஜயான்சன் 
கூறினயார. அடுத்த கட்ட ந்டவடிக்மக-
கள் ெறறி தயாம் உக்ம்ரனி் ஜனயாதிெதி 
மவயாமலயாடிமிர பசபலன்ஸ்கியு்டன் மெசி-
யிருபெதயாகவும் அவர கூறினயார.  

மெ்ரழிவுப ெயாமதம்த் மதரந்பதடுத்-
திருக்கும் ்ரஷ் ஜனயாதிெதிக்கு தைது 
நயாடும் மதயாழமை நயாடுகளும் தீரக்க-
ையான ந்டவடிக்மக மூலம் ெதிலளிக்கும் 
என்று பிரிடடிஷ பி்ரதைர குறிபபிட்டயார.

உை்கத் தமைவர்கள் ்கணைனம்
உக்ம்ரன் மீது ்ரஷ்யா 

இ்ரயாணுவ ந்டவடிக்மகம் 
ஆ்ரம்பித்தமத அடுத்து சர-
வமதச சந்மதயில் ைசகு 
எண்பணெய் விமல க்டந்த 
8 ஆண்டுகளில் இல்லயாத 
அ்ளவயாக பீபெயாய் ஒன்று 
சுையார 102 ப்டயாலரகள் அதி-
கரித்துள்்ளது.   

பி்ரண்ட ைசகு எண்பணெய் 
விமல 4.69 வீதம் அதி-
கரித்து பீபெயாய் ஒன்று 
101.93 ப்டயாலரக்ளயாக உ்ரந்துள்-
்ளது. 2014 ஆம் ஆண்டுக்குப பின்னர 
எண்பணெய் விமல 100 ப்டயாலம்ர 

தயாண்டி இருபெது இது முதல் மும்ற்யா-
கும். இ்றமக வயாயுவின் விமலயும் 
4.7 வீதம் உ்ரந்திருபெமதயாடு தஙகம் 

விமல 1.82 வீதம் அதி-
கரித்து அவுன்்ஸுக்கு கிட-
்டத்தட்ட 1,931 ப்டயாலர 
ஆனது.   

ஐம்ரயாபபி் நயாடுகளுக்கு 
மதமவ்யான 30 முதல் 40 
வீதையான ைசகு எண்பணெய் 
ைறறும் இ்றமக எரிவயா-
யுமவ ்ரஷ்யா வழஙகி 
வருகி்றது. உலக்ளவில் 
ைசகு எண்பணெய் ஏறறுை-
தியில் 11 வீதத்மதயும் 

ஐம்ரயாபபி் நயாடுகளின் எரிவயாயு, ைசகு 
எண்பணெய் ெ்ன்ெயாடடில் 60 வீதத்மத-
யும் ்ரஷ்யா மவத்துள்்ளது.

எணவணய் விமை உச்்சம்

அமனத்துப் பக்்கங்களாலும்  
ரஷ்ப் பமை முன்நனறறம்
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த்ரம்_5 வகுபபு ைாணவர்களுக்்கான
Gyikf; fjpu;

புலமைப ெரிசில் ெரீடமசை ைாதிரி வினாததாள் --– I I 1 ைணிததியாலம் 15 நிமிடம்

(10ஆம் ெக்்கம் ொரக்்க)

திருமதி.பதமமா சந்திரமமமாகன்
புனித அந்மதமானியமார் கல்லூரி
ககமாழும்பு - 13

மமாணவர்கமே! இம்மமாதிரி வினமாததமாளில் 60 வினமாககள் உள்ேன. எல்்மா வினமாககளுககும் உரிய விடைகடே 
இவ்வினமாததமாளிம்மய எழுதுஙகள். இவ்வினமாககளுககமான விடைகள் அடுதத வமாரம் பு்டமக கதிரில்  கவளியிைபபடும்.Gyikg;guprpy; guPl;ir gFjp II 

 

I. ge;jpia thrpj;J tpil jUf. 
 
ehd; gpwe;j #oy; kpfTk; mofhd ,aw;iff; fhl;rpfisf; nfhz;lJ. 
gr;irf; fk;gsk; tpupj;jhw; Nghd;w kiyj; njhlu;fs; thDau fhzg;gl;ld. 
ed;F nropj;J tsu;e;j kuq;fs; mjpNy gOj;J kzk; gug;Gk; goq;fs;. 
gha;e;NjhLk; mUtp Fspu;ikahd fhw;W. ,d;Dk; Vuhskhd mofpa 
fhl;rpfs; epuk;gpa mw;Gjkhd fpuhkk;. 
 
1. ,jpYs;;s ctikj; njhliuf; Fwpg;gpLf. 
 

 ……………………………………………………………………………….. 
 

2. ‘thDau fhzg;gl;ld’ vDk; njhlu; Fwpf;Fk; fUj;J ahJ? 
  

 ………………………………………………………………………………... 
 
3. ngauilnkhopnahd;wpid jUf. 
 

 ……………………………………………………………………………….. 
 
4. ,q;Fs;s Fzg;ngau; xd;wpidf; Fwpg;gpLf. 
 

 ………………………………………………………………………………... 
 
5. xj;j fUj;J jUf 

 i. kuq;fs;  - …………………………………………………… 
 

 ii. goq;fs; - …………………………………………………… 
 
6. fpuhkk; vjpu;fUj;J jUf. 
 

 ………………………………………………………………………………... 
 
 
 

II. ntw;wplj;Jf;F nghUj;jkhd tpilia milg;Gf;Fs; ,Ue;J njupT 
nra;J mjd; fPo;f; NfhbLf 

 

7. grp – czT vd;gJ Nghy jhfj;Jf;F ……………………………… 

(ePu; / ghdk;) 
 

8. thioapd; ,isaJ Fl;b – khtpd; ,isaJ ………………………… 

(gps;is / gr;ir) 
 

9. FUtp fPr;rpLk; vd;gJ Nghy Me;ij ……………………………………. 

(myWk; / fj;Jk;) 
 
10. gyhtpd; cs;sPL Ris vd;gJ Nghy fw;whisapd; cs;sPL  
 

…………………………. (rij / NrhW) 
 

III. vOj;J tof;fpy; vOJf. 
 

11. Ntu;it - …………………………………………………………… 
 
12. ghtf;fha; - …………………………………………………………… 
 
13. nghfapiy - …………………………………………………………… 
 
IV. kuGj; njhlUf;Fupa fUj;ij vOJf. 
 

14. ehf;F GuSjy; - …………………………………………………….. 
 
15. iftpLjy;  - …………………………………………………….. 
 
V. njhlu; czu;j;Jk; jdpr;nrhy;iy jUf. 
 

16. tprhuiz Kbtpy; toq;fg;gLtJ ………………………………………... 
 

17. fztid ,oe;jts; ………………………………………………………. 
  

VI. gpd;tUk; gonkhopfisg; G+uzg;gLj;Jf. 
 

18. kpd;Dtnjy;yhk; …………………………………………………………… 
 

19. MwpYk; rhT ……………………………………………………………… 
 
20. ,sq;fd;W ………………………………………………………………… 
 
VII. gpd;tUk; cUf;fspd; ngau;fis Mq;fpyj;jpy; vOJf. 
 
21. 

 
 
 

 i. …………………………   ii. ………………………. 
 

iii. Mq;fpy nrhw;fis xOq;FgLj;jp fUj;Js;s thf;fpakhf  jUf. 
 

 coming / the / am / I / class / to 
 

 ……………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

 

VI. gpd;tUk; gonkhopfisg; G+uzg;gLj;Jf. 
 

18. kpd;Dtnjy;yhk; …………………………………………………………… 
 

19. MwpYk; rhT ……………………………………………………………… 
 
20. ,sq;fd;W ………………………………………………………………… 
 
VII. gpd;tUk; cUf;fspd; ngau;fis Mq;fpyj;jpy; vOJf. 
 
21. 

 
 
 

 i. …………………………   ii. ………………………. 
 

iii. Mq;fpy nrhw;fis xOq;FgLj;jp fUj;Js;s thf;fpakhf  jUf. 
 

 coming / the / am / I / class / to 
 

 ……………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

 

VI. gpd;tUk; gonkhopfisg; G+uzg;gLj;Jf. 
 

18. kpd;Dtnjy;yhk; …………………………………………………………… 
 

19. MwpYk; rhT ……………………………………………………………… 
 
20. ,sq;fd;W ………………………………………………………………… 
 
VII. gpd;tUk; cUf;fspd; ngau;fis Mq;fpyj;jpy; vOJf. 
 
21. 

 
 
 

 i. …………………………   ii. ………………………. 
 

iii. Mq;fpy nrhw;fis xOq;FgLj;jp fUj;Js;s thf;fpakhf  jUf. 
 

 coming / the / am / I / class / to 
 

 ……………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

 
22. gpd;tUk; cUf;fspd; rpq;fs fUj;ij jkpopy; vOJf. 
 

 
 

 i. …………………………  ii. …………………………… 
 
 
23. 
 
 
 
 
 
 

 i. ,t;TUtpYs;s Kf;Nfhzq;fspd; vz;zpf;if ahJ? 
  

 ………………………………………………………………………………... 
 

 ii. nrq;Nfhzq;fspd; vz;zpf;if ahJ? 
 

 ………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 

24.   +     = 500g 

  -    = 100g  vdpy; 

 

i.       +  +   =  ……………………………. 

ii.      +   +   = …………………………….. 

 
25. 8 8 2 = 14 
 9 7 5 = 11 
 6 6 6 =  ? 
 
26. xU thuj;jpy; tUif je;j khztu;fspd; tpguq;fspd; 
 

 jpq;fs; nrt;tha; Gjd; tpahod; nts;sp 

Mz; gps;isfs; 20 22 20 21 19 

ngz; gps;isfs; 18 20 24 19 21 

 
i. xU thuj;jpy; ve;j ehspy; khztu;fspd; tUif mjpfkhf 

,Ue;jJ? 
 

…………………………………………………………………………. 

 
 

ii. ,e;j thuj;jpy; tUif je;j Mz; gps;isfspd; nkhj;j 
vz;zpf;if ahJ? 
 

…………………………………………………………………………. 

 
iii. ve;j ehspy; ngz; gps;isfs; kpff; Fiwthf tUif 

je;jdu;? 
 

…………………………………………………………………………. 

 
 
27. 7632 + 8432 ,t;tpuz;L vz;fspd; $l;Lj;njhifia vOj;jpy; 

vOJf. 
 

 ………………………………………………………………………………... 
 

28. msT ehlhnthd;wpd; ePsk; 8m 27cm ,jpypUe;J 5m 19cm ntl;b 
mfw;wpdhy; kPjkhfTs;s ehlhtpd; msT ahJ? 

 

 ………………………………………………………………………………... 

 
 
29.  
 
 
 
 
 
 

 
,jpy;  gq;F vj;jid kPd;fs;?  

 

 ………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 

அடடவமண

்கன்று)
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த்ரம்_5 வகுபபு ைாணவர்களுக்்கான
Gyikf; fjpu;

புலமைப ெரிசில் ெரீடமசை ைாதிரி வினாததாள் -– I I 09 ஆம் ெக்்கத பதாடர

01 2

02

03 2

04

05 1

06 3

07 3

08 2

09 2

10 1

11 3

12 2

13 3

14 1

15

16 2

17 3

18 1

19 2

20 3

21 1

22 2

323

24 2

25 1

26 1

27 2

28 1

29 3

30 2

31 1

32 1

333

34 2

35 3

36 1

337

38 2

39

40

்கடநத வா்ர (18.02.2022) 
வினாததாள்- 1 இற்கான விமட்கள்

1

3

1

2

3

திருமதி.பதமமா சந்திரமமமாகன்
புனித அந்மதமானியமார் கல்லூரி
ககமாழும்பு - 13

ii. ,e;j thuj;jpy; tUif je;j Mz; gps;isfspd; nkhj;j 
vz;zpf;if ahJ? 
 

…………………………………………………………………………. 

 
iii. ve;j ehspy; ngz; gps;isfs; kpff; Fiwthf tUif 

je;jdu;? 
 

…………………………………………………………………………. 

 
 
27. 7632 + 8432 ,t;tpuz;L vz;fspd; $l;Lj;njhifia vOj;jpy; 

vOJf. 
 

 ………………………………………………………………………………... 
 

28. msT ehlhnthd;wpd; ePsk; 8m 27cm ,jpypUe;J 5m 19cm ntl;b 
mfw;wpdhy; kPjkhfTs;s ehlhtpd; msT ahJ? 

 

 ………………………………………………………………………………... 

 
 
29.  
 
 
 
 
 
 

 
,jpy;  gq;F vj;jid kPd;fs;?  

 

 ………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 

 
 
 

IX. rupahd tpilapd; fPo;f; NfhbLf. 
 
30. fhw;wpd; %yk; guk;gy; milAk; jhtuk; 

 i. nfha;ah   ii. vUf;fiy  iii. Njf;F 

 
31. ,yq;iff;NfAupa KiyA+l;b my;yhjJ 

 i. Rz;nlyp   ii. kueha;   iii. rpq;fk; 

 

32. jdJ Xl;bDs; GFe;J ghJfhg;G ngWk; gpuhzp 

 i. kutl;il   ii. ml;il   iii. ej;ij 

 

33. ijay; njhopYf;F gad;gLj;jg;gLk; cgfuzk; 

 i. ,Lf;fp   ii. jPjhs;   iii. rPTsp 

 
34. KjYjtp ngl;bapy; fl;lhakhf ,Uf;f Ntz;baJ 

 i. nll;Nlhy;  ii. gQ;R   iii. Nkw;$wpa ,uz;Lk; 

 

35. tz;zj;Jg;G+r;rpapd; tho;f;if tl;lj;jpy; filrpg; gUtk; 

 i. epiwAlyp  ii. $l;Lg;GO  iii. Flk;gp 

 

36. ghuk;gupa Kiwapy; fpUkpehrpdpiaj; jahupg;gjw;F gad;gLj;jg;gLk; 

tpj;J 

 i. Ntg;gk; tpj;J  ii. Mkzf;F tpj;J iii. G+rzp tpj;J 

 
37. Njrpa xw;Wikia Fwpg;gjw;F Njrpaf; nfhbapy; fhzg;gLk; 

epwkhdJ 

 i. kQ;rs;   ii. gr;ir   iii. rptg;G 
 

38. gpd;tUtdtw;Ws; Mlk;gu nghUshf mikahjJ 

 i. njhiyNgrp  ii. Mguzk;   iii. nrhFR fhu; 

 

39. “ehd; tPl;Lf;Fk; ehl;Lf;Fk; xspahNtd;” vd;gJ jpahdj;jpd; 
vg;gbKiwapy; $wg;gLtJ 

 i. gpuhu;j;jid  ii. kdTWjp   iii. kyu;T 

 

40. ngsj;ju;fspd; Gdpj E}yhf miktJ 

 i. jpupgPlfk;   ii. jpUtptpypak;   iii. gftj; fPij 

 

 
41. ,f;FwpaPL Fwpg;gJ  

 i. ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig 

 ii. ,yq;if kpd;rhu rig 

iii. ,yq;if njhiyj;njhlu;G 

 

 

42. xypk;gpf; Nghl;bapy; Kjd; Kjypy; ,yq;iff;F gjf;fj;ij ntd;W 

nfhLj;jtu; 

 i. Rre;jpfh   ii. jkae;jp ju;rh  iii. lq;fd; itl; 

 
43. tjptplr; rhd;wpjio ngw;Wf; nfhs;s ehk; nry;y Ntz;ba ,lk; 

 i. gpuNjr rig   

ii. fpuhk mjpfhup mYtyfk; 

 iii. nghyp]; epiyak; 

 

 

 

44. ,Utpj;jpiy jhtunkhd;wpd; ,ay;ghdJ 

 i. MzpNtu;  ii. ehUU Ntu;  iii. fpisfs; mw;wJ 

 
45. mjpf Nkhg;g rf;jpAila gpuhzp vJ? 

 i. eha;   ii. G+id   iii. ahid 

 

46. ey;y czT Ntisnahd;wpy; ,Uf;f Ntz;ba rpwg;gpay;G 

 i. rj;Jg; nghUl;fs; ii. Rit   iii. kzk; 

 

 
47. ,jd; %yk; czu;j;jg;gLk; tPjp rkpf;iQ  

ahJ? 

 i. ghJfhg;ghd Gifapuj flit 

 ii. ghJfhg;gw;w Gifapujf; flit 

 iii. Gifapujk; nry;yj; jil 

 

48. xsljkhfg; gad;gLj;jg;gLk; jhtuk;  

 i. mtiu   ii. fj;jup   iii. nehr;rp 

 
49. fopr;ry; Neha; gutf; fhuzkhd gpuhzp 

 i. ,iyahd;  ii. Esk;G   iii. NjdP 

 

50. kpd;khzpapy; fhzg;gLk; fhe;j tifahdJ 

 i. tl;lf; fhe;jk;   

ii. rl;lf; fhe;jk;  

iii. Fz;LKidf; fhe;jk; 

 

 

44. ,Utpj;jpiy jhtunkhd;wpd; ,ay;ghdJ 

 i. MzpNtu;  ii. ehUU Ntu;  iii. fpisfs; mw;wJ 

 
45. mjpf Nkhg;g rf;jpAila gpuhzp vJ? 

 i. eha;   ii. G+id   iii. ahid 

 

46. ey;y czT Ntisnahd;wpy; ,Uf;f Ntz;ba rpwg;gpay;G 

 i. rj;Jg; nghUl;fs; ii. Rit   iii. kzk; 

 

 
47. ,jd; %yk; czu;j;jg;gLk; tPjp rkpf;iQ  

ahJ? 

 i. ghJfhg;ghd Gifapuj flit 

 ii. ghJfhg;gw;w Gifapujf; flit 

 iii. Gifapujk; nry;yj; jil 

 

48. xsljkhfg; gad;gLj;jg;gLk; jhtuk;  

 i. mtiu   ii. fj;jup   iii. nehr;rp 

 
49. fopr;ry; Neha; gutf; fhuzkhd gpuhzp 

 i. ,iyahd;  ii. Esk;G   iii. NjdP 

 

50. kpd;khzpapy; fhzg;gLk; fhe;j tifahdJ 

 i. tl;lf; fhe;jk;   

ii. rl;lf; fhe;jk;  

iii. Fz;LKidf; fhe;jk; 

 51. thfdnkhd;wpid gf;fthl;by; jpUg;Gk; NghJ xspUk;; tpsf;fpd; 

epwk; ahJ? 

 i. kQ;rs;   ii. rptg;G   iii. nts;is 

 

52. gyhf;fhapy; mjpfsT fhzg;gLk; rj;Jg;nghUs; 

 i. Gujk;   ii. tpw;wkpd;   iii. khg;nghUs; 

 

53. xNunahU tpj;ijf; nfhz;l gok; vJ? 

 i. jpuhl;ir   ii. uk;Gl;lhd;  iii. khJsk; 

 
54. kpd;Ndupah Fsj;ij fl;ba kd;dd; ahu;? 

 i. kfhNrdd;  ii. jhJNrdd;  iii. guhf;fpukghF 

 

55. Njrpa ,yr;rpidapy; nrsghf;fpaj;ij czu;j;JtJ 

 i. G+tpjo;fs;  ii. ju;kr; rf;fuk;  iii. epiwFlk; 

 

56. tpru;eha;f; fbia Vw;gLj;Jk; tpyq;fpdk; 

 i. Fuq;F   ii. Nfhop   iii. Esk;G 

 
57. gpd;tUtdtw;Ws; ,aw;if mdu;j;jky;yhjJ 

 i. kz;rupT   ii. #whtsp   iii. thfd tpgj;J 

 

58. fhw;wpdhy; ,aq;Fk; ,irf;fUtpahdJ 

 i. kpUjq;fk;  ii. taypd;   iii. Gy;yhq;Foy; 

 

59. #upaDf;F kpf mz;ikapy; cs;s Nfhs; 

 i. Gjd;   ii. tpahod;   iii. nts;sp 

 60. “xU mofpa khiyg; nghOjpdpy; flw;fiuf;Fr; nrd;w NghJ” vd;w 
jiyg;gpd; fPo; 5 nrhw;fSf;F Fiwahj %d;W thf;fpaq;fis 

vOJf. 

 

 ………………………………………………………………………………... 

 ………………………………………………………………………………... 

 ………………………………………………………………………………... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60. “xU mofpa khiyg; nghOjpdpy; flw;fiuf;Fr; nrd;w NghJ” vd;w 
jiyg;gpd; fPo; 5 nrhw;fSf;F Fiwahj %d;W thf;fpaq;fis 

vOJf. 

 

 ………………………………………………………………………………... 

 ………………………………………………………………………………... 

 ………………………………………………………………………………... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  பிதா  - ைாதா

  தம்பி  -  தஙம்க

ைாைா --  -  ைாமி

ொடடன் -- -  ொடடி

்கணவன் --  -  ைமனவி

சிறுவன் --  -  சிறுமி

ை்கன் -  - - ை்கள்

ைாணவன் -  - - ைாணவி

தநமத - -  - தாய்

சைக்காத்ரன் -- - சைக்காதரி

வீடடுக்்கா்ரன்- - -வீடடுக்்காரி

அவன் -  - அவள்

அசிரியர  - - - ஆசிரிமய

இமடயன் --  -  இமடச்சி

உததைன் --  -  உததமி

உழவன்  - - -உழததி

எசைைான்  - - -எசைைானி

ஒருவன் --  -  ஒருததி       

எதிரொற
பசைாற்கள்
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அமைச்சர் வாசுதேவ திருைமைக்கு விஜயம்
ர�ொட்டரெெ குறூப் நிருபர்

நீர்ெழங்கல் அமைச்சர் ெொசுதேெ நொணயக்கொ� திரு-
த்கொணைமைககு வியொழககிழமை (24) விஜயம் ஒனமறை 
தைறர்கொண்டொர்.

திருத்கொணைமை ைொெட்டத்தில் நீர்ெழங்கள் ரேொ்டர்-
பிைொன விதே்ட ்கைந்தும�யொ்டரைொனறு  இேன  தபொது 
இ்டம் ரபறறைது.

இக ்கைந்தும�யொ்டலுககு  ெரும்க ேந்ே நீர்ெழங்கல் 
அமைச்சர் ெொசுதேெ நொணயக்கொ�, ை�த்ேடி ்சனீஸெ�  
தேெொையத்திறகு விஜயம் தைறர்கொணடு பூமஜ  ெழி-
பொடடிலும் ்கைந்து ர்கொண்டொர்.  திருத்கொணைமையில் 
பத்தி�்கொளியம்ைன ஆையத்தின பி�ேை குரு �விச்சந்தி� 
குருக்கள்  ேமைமையில் இப்பூமஜ ெழிபொடு  இ்டம் 

ரபறறைது.  இேனதபொது  நீர்ெழங்கல் அமைசசின திரு-
த்கொணைமை இமணப்புச ர்சயைொளர் பீ.குண்சொந்ேன 
நீர்  ெழங்கல் ெடி்கொைமைப்பு ்சமபயின பி�தி ேமைெர் 
ஜீ.வீ.டி. திை்க�த்ன  என பைர்  ்கைந்து ர்கொண்டனர்.

ைட்டக்்களப்பில் ்சாரணர்்களுக்கு ஜனாதிபதி விருது வழங்கும் நி்கழ்வு   
ைட்டக்களப்பு விதே்ட, ்கல்ைடி 
குறூப், ைட்டக்களப்புகுறூப் நிருபர்-
்கள் 

கிழககு ைொ்கொணத்தில் ரேரிவு 
ர்சயயப்பட்ட 44 ்சொ�ணர்்களுக்கொன 
ஜனொதிபதி விருது ைறறும் சினனஞ்-
சூடடும் நி்கழ்வு, ைட்டக்களப்பு 
ைொெட்ட ர்சயை்கத்தில் புேனகிழமை 
(23) இ்டம்ரபறறைது. ர்கொவிட -19 சூழ்-
நிமையிமனக ்கருத்திற ர்கொணடு, 
ஜனொதிபதி விருதிமன ரபறைத் ேகு-
தியும்டய, நொடு பூ�ொ்கவும் உள்ள 
அமனத்து ்சொ�ணர்்கமளயும் ஒத� 
இ்டத்திறகு அமழக்க முடியொது நி்கழ்-

நிமை (Zoom) ரேொழில்நுடபத்தின 
ஊ்டொ்க அமனத்து ்சொ�ணர்்கமளயும் 
ஒருமித்து இ்டம்ரபறறிருந்ேது. இெர்-
்களுக்கொன ஜனொதிபதி ்சொ�ண விருது 
அதிதி்களினொல் அணிவிக்கப்பட்டது. 

ைட்டக்களப்பு ைொெட்ட ்சொ�ணர் 
்சங்கத்தின ேமைெரும், ைொெட்ட 
ர்சயைொளருைொன த்க.்கருணொ்க�ன 
ேமைமையில் நம்டரபறறை இந் நி்கழ்-
வில், கிழககு ைொ்கொண ்கல்வி அமைச-
சின ர்சயைொளர் எச.ஈ.எம்.்டபிளியு. 
ஜீ. தி்சொநொயக்கொ, இைஙம்க ்சொ�ணர் 
்சங்கத்தின பி�ேொன ஆமணயொளர் 
ஜனபிரித் ரபர்னொணத்டொ, கிழககு 

ைொ்கொண ்கல்விப் பணிப்பொளர் என. 
பிள்மளநொய்கம், வித்ச்ட ஆமண-
யொளர் அமிர்ேன ்கொர்தை்கம் ைறறும் 
ைொெட்ட ்சொ�ணர் ்சங்கத்தின ைொெட்ட 
ஆமணயொளர் விதெ்கொனந்ேன பி�-
தீபன, உேவி ைொெட்ட ஆமணயொ-
ளர்்கள் குழு, ்சொ�ணத் ேமைெர்்கள், 
ரபறதறைொர்்கள் என பைரும் ்கைந்து 
ர்கொணடிருந்ேனர். 

இேனதபொது பி�ேை அதிதிககு 
ரபொனனொம்ட தபொர்த்தி ர்கௌ�விக-
்கப்பட்டது்டன, ஞொப்கொர்த்ே பரிசும் 
ெழஙகி மெக்கப்பட்டது குறிப்பி்டத்-
ேக்கது.  



யாழ். விசேட நிருபர் 

யாழ்்பபாணம் சோமசுந்தரம் 
அவனியூ பகுதியில் வீடடான்-
றில் வசயாதிப டபணடணாருவர் 
அடித்துகடகாலை டேயய்பபடட 
ேம்பவம் ட்தாடர்பில் ேநச்தகநபர் 
ஒருவர் லகது டேயய்பபடடுள்ார். 

கடந்த டேவவாயகிழலம 22ஆம் 
திகதி மதியம் இடம்டபற்ற டகாலை 
ேம்பவத்தில் அ்பபகுதிலய சேர்ந்த 
மரியநாயகம் காணிகலகயம்மா 
டெயசீலி (வயது 72) எனும் டபண 
அடித்துகடகாலை டேயய்பபடடி-
ருந்தார். 

்தனிலமயிலிருந்த டபணலனை 
வீடடு சவலைககு வந்த 
இல்ஞசனை பூ ோடியால் அடித்-
துகடகாலை டேயதுவிடடு அவர் 
அணிநதிருந்த ்தஙக நலககல் 
டகாளல்யடித்து டேன்றுள்்தாக  
ஆரம்பகடட  விோரலணகளிலி-

ருநது ட்தரியவநதுள்து. 
இசேம்பவம் ட்தாடர்பில் யாழ்்ப -

பாண டபாலிஸார் விோரலணகல் 
முன்டனைடுத்துள்னைர். 

டகாலை நடந்த வீடடுககு அருகி -
லிருந்த சி.சி.ரி.வி காடணாளிகளின் 
அடி்பபலடயில் விோரலணகல் 
முன்டனைடுத்திருந்தனைர்.  

காடணாளியில் டகாலை ேநச்தக 
நபர் துவிசேககர வணடியில் ்த்பபி 
டேல்லும் காடசிகள பதிவாகி-
யுள்னை. அ்தன் அடி்பபலடயில் 
விோரலணகல் துரி்த்பபடுத்தி 
டபாலிஸார் யாழ். பு்றநகர்்ப பகு-
தியில் லவத்து டகாலை ேநச்தக 
நபலர லகது டேயதுள்னைர். 

லகது டேயய்பபடட நபலர 
யாழ்்பபாண டபாலிஸ்  நிலையத்-
தில் ்தடுத்து லவத்து டபாலிஸார் 
தீவிர விோரலணகல் முன்டனைடுத்-
துள்னைர். 

மன்னைார் குறூ்ப  நிருபர்

பசுலமயானை நகர திடடத்தின் 
கீழ் மன்னைார் நகலர அழகுபடுத்தும் 
சவலைத்திடடத்தின் கீழ் மு்தற-
கடடமாக நகலர சுத்்தமாக லவத்-
திருககும் சநாககுடன் கழிவு்ப 

டபாருடகல் ்தரம் பிரித்து, கழிவு  
டபாருடகல் சேகரிககும் கழிவுத் 
ட்தாடடிகள  சநறறு  வியாழககி -
ழலம (24) காலை மன்னைார் நகர 
பகுதிகளில் அலமகக்பபடடுள-
்னை. 

மன்னைார் நகரேலபககு உடபடட 
டபாது இடஙகளில் கழிவு டபாருட-
கல் ்தரம் பிரித்து சேகரிககும் 
வலகயில் மன்னைார் நகர ேலபயி-
னைால் ட்தாடடிகள அலமகக்பபட-
டுள்னை. 

கட்தாசி மறறும் 
க ா ட ச ப ா ட  
வலகயானை கழிவு 
டபாருடகல் ்தனி-
யாகவும், பி்ாஸ்டிக 
மறறும் டபாலித்தீன் 
கழிவு டபாருடகல் 
்தனியாகவும், உணவு 
டபாருடகள மறறும் 
உககககூடிய டபாருட-
கல் ்தனியாகவும் 
சேகரிககும் வலகயில் 
மூன்று கழிவுத் ட்தாட-

டிகள ட்தரிவு டேயய்பபடடு 
ஒவடவாரு இடஙகளிலும் அலமக-
க்பபடடுள்து.

மககள கழிவு்ப டபாருடகல் 
்தரம் பிரித்து ட்தாடடிகளில் சபாட 
சவணடும்.
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நியாய விமையில் பொருட்கமை ப்காள்வனவு பெயயத்தக்்க வம்கயிைான ெல்பொருள் அங்காடி ஒன்று அமைசெர் டக்ைஸ் த்தவானந்தாவினால் ்கடறபறாழில் அமைசசு வைா்கததில் திறநது மவக்்கபெடடுள்ைது. ்கடறபறாழில் அமைசசில் ்கடமையாறறும் உததிதயா்கஸ் -
்தர்்களின் நைன்்கமை ்கருததிற ப்காண்டு அமைசெர் டக்ைஸ் த்தவானந்தாவின் எண்்ணக்்கருவிறகு அமைவா்க இது ஆ்ரம்பிதது மவக்்கபெடடுள்ைது.

மன்னைார்  குறூ்ப  நிருபர்

மன்னைார் கடலில் ேடடவிசரா்த -
மாக பிடிகக்பபடடு எழுத்தூர் பகு -
தியிலுள் வீடடான்றின் குளியல் 
அல்றயில் மல்றத்து லவகக்பபட -
டிருந்த ஐநது கடைாலமகள சநறறு -
முநதினைம் (23) பு்தன்கிழலம இரவு 
டபாலிஸாரால் மீடக்பபடடுள்து.

டபாலிஸாருககு கிலடகக்ப -
டபற்ற இரகசிய ்தகவலின் அடி்ப -
பலடயில், மன்னைார் சிசரஷட 
டபாலிஸ் அத்தியடேகர் துல்ஸன் 
நாகவத்்தயின் பணி்பபுலரயின் 
கீழ் உ்தவி டபாலிஸ் அத்தியடே -
கர் பிரபாத் வி்தானைககவின் கண -
காணி்பபில் மாவடட குற்ற்பபு -
ைனைாயவு பிரிவு டபாறு்பபதிகாரி 
குமார பல்சைடவை ்தலைலமயி -

ைானை குழுவினைர் மன்னைார் எழுத்தூர் 
பகுதியிலுள் வீடடான்றில் சநறறு 
முன்தினைம்  பு்தன் கிழலம (23) 

இரவு சோ்தலனைகல் சமறடகாண -
டனைர். 

இ்தன்சபாது வீடடின் குளியல் 

அல்றயில் மல்றத்து லவகக்பபடடி-
ருந்த அரிய வலக கடைாலமகள 5 
டபாலிஸாரால் மீடக்பபடடது.

ஆலமகள அரிய வலக சபராலம 
இனைத்ல்த சேர்ந்தலவ என்பது-
டன் ஒவடவாரு ஆலமயும் சுமார் 
100 கிசைா எலட டகாணடது எனை 
டபாலிஸார் ட்தரிவித்்தனைர்.

எனினும் குறித்்த வீடடில் ேநச்தக 
நபர்கள எவரும் இருககவில்லை.

கடைாலமகள டபாலிஸாரின் 
சமைதிக விோரலணகளின் பின்னைர் 
மன்னைார் நீதிமன்்றத்தில் ஒ்பபலடக-
க்பபடடு கடலில் விடுவ்தறகானை 
ஏறபாடுகள சமறடகாள்்பபட-
டுள்து.

ேநச்தக நபர்கள குறித்து மன்னைார் 
டபாலிஸார் விோரலணகல் முன்-
டனைடுத்து வருகின்்றனைர். 

மன்னாரில் அரிய வகை ைடலனாகமைள் 
குளியல் அகையில் இருந்து மீட்பு

மன்னார் நகரப் பகுதியில் தரம் பிரித்து
கழிவு பபனாருடகளை சேகரிக்கும் திட்டம்

வயயனாதிப பபண் அடித்துகபைனாகல 
வீட்டு யவகலககு வந்்த நபர் கைது

வவுனியா விசேட நிருபர்

வவுனியாவில் டபண ஊடகவிய-
ைா்ர் ஒருவரின் வீடடில் படட்பபக-
லில் வீடு உலடத்து பணம், நலககள, 
கமரா என்பனை திருட்பபடடுள்்தாக 
டபாலிஸார் ட்தரிவித்்தனைர்.

வவுனியா, உககு்ாஙகு்ம் பகுதி-
யில் வசிககும் டபண ஊடகவியைா-
்ர் ஒருவர் டேயதி அறிகலகயிடல் 
ஒன்றுககாக காலை 10.50 மணிககு 
வீடடில் இருநது டேன்றுள்ார். 
கணவர் வர்த்்தக நிலையத்திறகும் பிள-
ல்கள ்தனியார் கல்வி நிலையத்திற-
கும் டேன்றுள்னைர்.

 மதியம் 12.15 மணிய்வில் 
கடலம முடிநது ்தனைது பிளல்யுடன் 
வீடடிறகு டேன்்ற சபாது வீடடின் 
க்தவு உலடகக்பபடடு தி்றநது 
காண்பபடடுள்து. வீடடின் இரு 

அல்றகளிலும் காண்பபடட அலு-
மாரிகள உலடகக்பபடடு இருந்தது-
டன், வீடடில் இருந்த டபாருடகளும் 
பரவிக காண்பபடடுள்னை. 

அத்துடன், வீடடில் இருந்த 
ேஙகிலி, சமாதிரம், லகசடேயின், 
ச்தாடு உளளிடட 14 பவுண நலககள, 
42 ஆயிரம் ரூபாய பணம், கமரா, 

ட ்த ா ல ை ச ப சி , 
டபன்லரவ உளளிடட 
பை இைடேம் டபறும-
தியானை டபாருடகள 
காணாமல் சபாயிருந-
்தனை. இ்தலனையடுத்து 
வவுனியா குற்றத் 
்தடு்பபு பிரிவில் 
முல்ற்பபாடு டேயய்ப-
படடுள்து. 

முல்ற்பபாடலட -
யடுத்து வவுனியா பிரதி டபாலிஸ் 
மா அதிபர், வவுனியா ்தலைலம 
டபாலிஸ் நிலைய டபாறு்பபதிகாரி, 
குற்றத்்தடு்பபு பிரிவு டபாலிஸார் 
ஆகிசயார் ேம்பவ இடத்திறகு டேன்று 
்தடயவியல் டபாலிஸார் மறறும் 
சமா்பப நாயின் உ்தவியுடன் விோர-
லணகல் முன்டனைடுத்துள்னைர். 

பபண் ஊடைவியலனாளரின 
வீட்டில் பட்டபபைலில் திருட்டு

கரடவடடி தினைகரன் நிருபர் 

வடமராடசி மத்திய 
மகளிர் கல்லூரிககு 
முன்பாக இடம்டபற்ற 
விபத்தில் 18 வயது 
இல்ஞன் ஒருவர் உயி-
ரிழநதுள்ார். 18 வயது-
லடய சகாயில் ேநல்தலய 
சேர்ந்த இல்ஞன் 
ஒருவசனை இவவாறு உயிரி-
ழநதுள்ார். வடமராடசி டநல்லியடி 
மாலிேநதி மத்திய மகளிர் பாடோலை 
முன்பாக சநறறு வியாழககிழலம 
பகல் இடம்டபற்ற வாகனை விபத்தி-
சைசய இல்ஞன் உயிரிழநதுள்ார். 

இது ட்தாடர்பில் சமலும் ட்தரிய 
வருவ்தாவது

மாலிேநதி வதிரி வீதியில் மாலி-
ேநதி சநாககி வநது டகாணடிருந்த 
சமாடடார் லேககிளும், வதிரி ேநதி 
சநாககி டேன்றுடகாணடிருந்த 
டி்பபர் வாகனைமும் சமாதியலம-

யால் இல்ஞன் உயிரிழநதுள்ார். 
இல்ஞலனை உடனைடியாக பருத்தித்-
துல்ற ஆ்தார லவத்தியோலைககு 
டகாணடுடேன்்ற சபாது சிகிசலே பை-
னின்றி உயிரிழநதுள்ார். 

உ்றவினைர்கள பருத்தித்துல்ற ஆ்தார 
லவத்தியோலை வ்ாகத்தில் ஒ்பபாரி 
ஓைமிடட வணணமுள்னைர்.

ேடைம் பருத்தித்துல்ற ஆ்தார 
லவத்திய ோலையில் லவகக்பபட-
டுள்து. சமைதிக விோரலணகல் 
டநல்லியடி டபாலிஸார் சமற-
டகாணடு வருகின்்றனைர்.

சமனாட்டனார் ளேக்கிள் -டிப்பர் ரக வனாக்ம் 
சமனாதி விபத்து; இளைஞன உயிரிழப்பு

யாழ். விசேட நிருபர்

யாழில் புலகயிர்தம் சமாதி 
இ்ம் டபணடணாருவர் உயிரிழந -
துள்ார். 

ராஜ்குமார் டெயநதினி (வயது 
23) எனும் டபணசண உயிரிழநதுள -
்ார். 

டகாககுவில் ட்தாழிநுடப கல்லூ -
ரிககு அருகில் உள் பாதுகா்பபற்ற 
புலகயிர்த கடலவலய கடகக முற -
படட சபாச்த இவவிபத்து இடம் -
டபறறுள்்தாக ட்தரிவிகக்பபடுகி -
்றது.  

ரயில் விபத்தில் 
இைம்பபண் மரணம்

மன்னைார் குறூ்ப  நிருபர்

மன்னைார் மனி்த்ப புல்தகுழி 
மீணடும் அகழ்வு டேயயும் சபாது  
காணாமல் ஆகக்பபடடவர்களின் 
உ்றவுகள அ்தலனை சநரடியாக பார்லவ-
யிடடு உணலமகல  ்கணடறிய அனு-
மதிகக சவணடும் எனை மன்னைாரில் 
காணாமல் ஆகக்பபடடவர்களின் உ்ற-
வுகல  ் ச்தடும் குடும்பஙகளின் ேஙக 
டேயைா்ர் பி.ஷர்மி்ா சகாரிகலக 
விடுத்துள்ார். மன்னைாரில் சநறறு(24) 
வியாழககிழலம காலை 11 மணிய -்
வில் இடம்டபற்ற ஊடக ேநதி்பபின் 
சபாச்த அவர் இவவாறு ட்தரிவித்்தார். 
அவர் சமலும் ட்தரிவிகலகயில்,

மன்னைார் மாவடடத்தில் கடந்த சிை 
வருடஙகளுககு முன் மன்னைார் நுலழ-
வாயிலில் ேட்தாே கடடடம் இருந்த 
இடத்தில் ச்தாணட்பபடட சபாது 
மனி்த எசேஙகள கணடடடுகக்பபட-

டனை. மன்னைார் தீவு பகுதியில் 1990ஆம் 
ஆணடு ட்தாடககம் 2009 ஆம் ஆணடு 
வலர எமது உ்றவுகள காணாமல் ஆக-
க்பபடடிருந்தனைர். வீடுகளுககு வநது   
இராணுவம் எமது உ்றவுகல  ் பிடித்-
துச டேன்றுள்னைர். இ்தனைால் அ்பபகு-
தியில் மீடக்பபடட மனி்த எலும்புக 
கூடுகள எமது உ்றவுகள உலடய்தாக 
கூட  இருககைாம் என்்ற ேநச்தகத்தில் 
மன்னைார் மாவடட நீதிமன்்றத்தில் 
வழககு ்தாககல் டேயது இருநச்தாம். 

ஆனைால் எமககாக வா்தாட வந்த 
ேடடத்்தரணிகல  ் மன்னைார் நீ்தவான் 
நீதிமன்்றத்தில் எமககாக ஆெராக 
கூடாது என்று   ்தடுத்து நிறுத்தினைார்-
கள.இ்தனைால் மன்னைார் மாவடட 
காணாமல் ஆகக்பபடடவர்களின் 
உ்றவுகள ஆகிய நாஙகள இவவழக-
கிலனை வவுனியா சமல் நீதிமன்்றத்தில் 
்தாககல் டேயதிருநச்தாம்.

அ்தனைடி்பபலடயில் சநறறு முன்தி-

னைம் (22) வவுனியா சமல் நீதிமன்்ற 
நீதிபதி   எம்.இ்ஞடேழியன் எமககு 
நல்ைட்தாரு தீர்்பபு வழஙக்பபடடது. 
இது எமககு மகிழ்சசி ்தரககூடிய விட-
யமாக உள்து. எனினும் நாஙகள 
சகடடுக டகாளவது எமககானை 
உணலம ்தன்லம மறறும் நீதி என்பனை 
எஙகளுககு கிலடகக சவணடும்.

இந்த மனி்த எசேஙகள யாருலட-
யது? என்பல்த ட்தரிய்பபடுத்்த 
சவணடும். அத்ச்தாடு அகழ்வு 
பணியின் சபாது காணாமல் ஆகக்ப-
படடவர்களின் உ்றவுக்ாகிய நாஙகள 
அஙகு டேன்று அ்தலனை சநரடியாக பார்-
லவயிடடு கணடறிவ்தறகானை சு்தநதி-
ரத்ல்த எஙகளுககுத் ்தர சவணடும். 

 அத்துடன்  எதிர்வரும் மா்தத்தில் 
நலடடப்றவிருககின்்ற டெனிவா கூட-
டத்ட்தாடரில் காணாமல் ஆகக்பபடட-
வர்கள ட்தாடர்பாக  உணலம மறறும் 
நம்பிகலக ்தன்லமயுடன் கூடிய ேர்வ-
ச்தே விோரலண சமறடகாள்்பபட 
சவணடும்.

மன்னார் மனி்தப புக்தகுழி அைழகவ
பனார்கவயிட சந்்தர்பபம் வழஙைவும்
காணாமல் ஆககப்பட்டவரகளின் உறவுகளை ககாரிகளக



132022 பெப்ரவரி 25 பவள்ளிக்கிழமை 25–02–2022

ைத்திய ைாகாண கல்வித் திமணக்களத்தின் முஸ்லிம் 
கல்விப பிரிவுக்கு பொறுபொன பி்ரதிக் கல்விப ெணிபொள்ராக 
எம்.ஏ.எம்.உமனஸ்  புதிதாக நியைனம் பெற்றுள்ளார்.

எம்.ஏ.எம்.உமனஸ்  கண்டி, கலபகதம்ரமவச் சேர்்நத ஓய்வு-
பெற்்ற அதிெர் ஜனாப A.M.M ஆரிப ைற்றும் ஜனாொ ைரியம் 
பீபீயின் மூத்த புதல்வ்ராக 1971 ஜூன் ைாதம் பி்ற்நதார். இவர் 
கல்வித் தும்றயில் ைாத்தி்ரைல்லாைல் ெல தும்றகளில் பவற்றி-
க்ரைாக ஈடுெட்டு வரும் ஒருவ்ராவார். கற்்றல் - கற்பித்தல், கல்வி 
நிர்வாகம், விஞ்ான ஆய்வுத்தும்ற, கல்வியியல் ஆய்வுத் 
தும்ற,  எழுத்து தும்ற, ெத்திரிமக தும்ற, நாடகத்தும்ற, இயற்-
மகயியல் ைற்றும் ெல தும்றகளில் ஈடுொடு காட்டி வருகின்்றார். 

உமனஸ் ஆரிப, தனது ஆ்ரம்ெக் கல்விமயத் தனது பி்ற்நத 
ஊ்ரான கலபகத்ர ஜபொர் கல்லூரியில் 1982 வம்ர பெற்்றார். 

சிறு ெ்ராயம் முதசல கணிதம் ைற்றும் தமிழபைாழி ஆகிய 
ொடஙகளில் சி்ற்நது விளஙகிய இவர், த்ரம் 5 புலமைபெரிசில் 
ெரீட்மேயில் சி்றபொகச் சித்திபயய்த கண்டி புனித அ்நசதானி-
யர்  கல்லூரியில் அதன் பின்ன்ரான கல்விமய உயர்த்ரம் வம்ர 
பதாடர்்நதார்.  க.பொ.த. உயர்த்ரப ெரீட்மேமயத் பதாடர்்நது, 
ஸ்ரீொத கல்வியல் கல்லூரியில் 1992 முதல் 1994 வம்ர 
சதசிய சொதனா கல்வி டிபசளாைா ொடபநறிமயயும்,  1997 
இல் சதசிய இமள்ர் சேமவகள் ைன்்றத்தில் கட்டடக்கமல 
திட்டவம்ரபியல் கற்மகயிமனயும் பூர்த்தி பேய்தார். அதன் 
பின்னர் இலஙமக தி்ற்நத ெல்கமலக்கழகத்தின் இயற்மக 
விஞ்ானஙகள் பீடத்தில் இளைாணிப ெட்டத்திமன (B. Sc. in 

Natural Sciences) 2004 இல் பெற்்றார்.  மீண்டும் 2007இல் 
அசத ெல்கமலக்கழகத்தில் இமண்நது ெட்டபபின் கல்வி 
டிபசளாசைா கற்மகமயப பூர்த்தி பேய்தார். பின்னர் இலஙமக 
செ்ராதமனப ெல்கமலக்கழகத்தில் முதுகமல ெட்டத்திமனப 
(M. Sc.) பெற்்றார். 

இவர் முதுகமலக் கற்மகக்காக தனது மிக விருபெத்துக்கு-
ரிய விஞ்ானம் ைற்றும் கல்வித் தும்றகமள ஒன்றிமணத்த 
ொடத்தும்றமயத் பதரிவு பேய்திரு்நதமை குறிபபிடத்தக்கது.

ஸ்ரீொத கல்வியல் கல்லூரியில் சதசிய சொதனா கல்வி 
டிபசளாைா ொடபநறிமயப பூர்த்தி பேய்தமத பதாடர்்நது 
1994 இல் கண்டி, புனித அ்நசதானியர்  கல்லூரியில் ெயி-
லுனர் ஆசிரிய்ராகக் கடமையாற்றினார். 1995 இல் எண்ட்ர-
றுபதன்ன முஸ்லிம் ைகா வித்தியாலயத்தில் ெயிற்்றபெட்ட ஆசி-
ரிய்ராக இமண்நது பகாண்ட இவர், கல்ஹின்ன அல்ைனார் 
ைத்திய கல்லூரி, ைாத்தமள ொக்கியம் சதசிய கல்லூரி ைற்றும் 
ஸாஹி்ரா கல்லூரி ஆகியவற்றில்  ஆசிரிய்ராகக் கடமையாற்றி-
யதுடன் ைாத்தமள ஸாஹி்ரா கல்லூரியில் உெ அதிெ்ராகவும் 
கடமையாற்றியுள்ளமை குறிபபிடத்தக்கது.

2010ம் ஆண்டு இலஙமக கல்வி நிர்வாக சேமவ சொட்டிப 
ெரீட்மேக்கு சதாற்றிய இவர் சுைார் 40,000 இற்கும் சைற்ெட்ட 
அமனத்து பைாழி மூலைான ெரீட்ோர்த்திகளுக்கு ைத்தியில் நாட-
ளாவிய ரீதியில் மூன்்றாம் இடத்மதப பெற்்றமை அவ்ரது தி்ற-
மைக்குச் சி்ற்நத ோன்்றாகும்.

ஆசிரிய சேமவயின் பின், கல்வி நிர்வாக சேமவயில் 
உதவிக் கல்விப ெணிபொள்ராக 2013 ஆம் ஆண்டு கிழக்கு 
ைாகாணத்தில் தனது புது ெயணத்மதத் பதாடஙகினார். 2013 
ஆம் ஆண்டு கிழக்கு ைாகாண கல்வித் திமணக்களத்தில் விஞ-
்ானத்துக்குப பொறுபொன உதவி கல்வி ெணிபொள்ராக 
இமணக்கபெட்டார். தான் கடமையாற்றிக் பகாண்டிருக்கும் 
குறுகிய காலத்திற்குள் அப-
சொமதய ைாகாணக் கல்விப 
ெணிபொளர் அல்்ாஜ் M.T.A. 
நிஸாம், ைாகாண கல்விச் பேய-
லாளர் ஆகிசயாரின் அவதா-
னத்மத பவன்்ற இவர் தனது 
சேமவயில் ஒரு வருடம் பூர்த்-
தியாகும் முன்னச்ர திட்டமிடல் 
பிரிவுக்குப பொறுபொன பி்ரதிக் 
கல்விப ெணிபொள்ராக நியமிக்-
கபெட்டார்.  

ைாகாண கல்வித் திமணக்-
களத்தில் கடமையாற்றிய 7 
வருடஙகளுக்குள் குறிபபிட்ட 
காலகட்டத்தில் கிழக்கு ைாகாணத்-
திற்கான உலக வஙகியின் கல்வி 
ஒருஙகிமணபொள்ராகவும், 
UNICEF அமைபபின் கல்விக்-
கான முக்கிய ஒழுஙகமைபொள-
்ராகவும் கடமையாற்றியுள்ளார். 

திட்டமிடல், ெரிொலனம் ேம்-
ெ்நதைாக மிகு்நத அனுெவம் 
ைற்றும் ஆற்்றமலக் பகாண்-
டுள்ள இவர் 2020 ஆம் ஆண்டு 
கிழக்கு ைாகாணத்தில் இரு்நது 
ைத்திய ைாகாணத்துக்கு இடைாற்-
்றம் ஆகி வ்நது, வத்சதகை வல-
யத்தின் தமிழ ைற்றும் ஆஙகில 
பைாழி மூல ொடோமலகளுக்-
கான, விஞ்ான ைற்றும் கணித 
ொடஙகளுக்கான பி்ரதிக் கல்விப 
ெணிபொள்ராக 2 வருடஙகள் கடமையாற்றியுள்ளார். கட்நத 
09.02.2022 முதல் ைத்திய ைாகாண கல்வித் திமணக்களத்-
தின் முஸ்லிம் ொடோமலகள் பிரிவுக்குப பொறுபொன பி்ரதிக் 
கல்விப ெணிபொள்ராக கடமைசயற்றுள்ளார். 

இவர் இ்நதியா, புதுடில்லி, கல்வித் திட்டமிடல் ைற்றும் நிர்வா-
கத்திற்கான சதசிய ெல்கமலக்கழகத்தில் (NUPA) பெற்றுக்-
பகாண்ட கல்வியில் உொய மையத் திட்டமிடல், நிதியிடல் ைற்றும் 
ெண்பு ோர் விருத்தி பதாடர்ொன ெயிற்சி, தாய்லா்நது, பிலிப-
மென்ஸ் நாடுகளில் பெற்றுக்பகாண்ட ொடோமல ைட்ட முகா-
மைத்துவம் ைற்றும் ொடோமல ைட்ட ஆசிரியர் அபிவிருத்தி 
பதாடர்ொன ெயிற்சி, சிசயால், பகாரியாவில் பெற்றுக்பகாண்ட 
தகவல் பதாழில்நுட்ெம், பதாடர்ொடல் பதாடர்ொன ெயிற்சி 
என்ென குறிபபிட்டுக் கூ்றபெட்டக் கூடியமவயாகும்.

சலக்்வுஸ் நிறுவனத்தின் கலபகத்ர தினக்ரன் நிருெ்ராக 
கடமையாற்றிய இவர் ெல ேஞசிமககளில் இமண ஆசிரிய்ரா-
கவும், இதழாசிரிய்ராகவும் கடமையாற்றியுள்ளார். கலபகதம்ர 
மய மையைாகக் பகாண்டு பவளியான “வானவில்” அறிவி-
யல் இதழின் ஆசிரியர்களுள் ஒருவ்ராக கடமையாற்றிய இவர் 
ேர்வசதே த்ர புத்தக எண் (ISSN) பகாண்ட “ப்ரவாகம்” எனும் 
ேஞசிமகயின் இமண ஆசிரிய்ராகவும் “மின்னல்” ைாதா்நத 

ேஞசிமகயின் இதழாசிரிய்ராகவும் கடமையாற்றியுள்ளார். 
இவர் கடமையாற்றிய ொடோமலகளில் ெல மகபயழுத்துச் 
ேஞசிமககள், ைாதா்நத ேஞசிமககள், காலாண்டு ேஞசிமககள் 
என ெல ேஞசிமககளின் உருவாக்கத்திற்கு வித்திட்டுள்ளார். 
இவற்றுள் ெல இதழகளின் ஆ்ரம்ெகால இதழாசிரிய்ராகவும் 
அவர் கடமையாற்றி உள்ளமை குறிபபிடத்தக்கது.

இவர் தினக்ரன் நிருெ்ராக கடமையாற்றிய காலம் முதல் 
இலஙமக முஸ்லிம் ெத்திரிமகயாளர் அமைபபின் (Sri Lanka 
Muslim Media Forum) அஙகத்தவ்ராகவும் இரு்நதார். 1998 
இல் பவளியான இலஙமக ெத்திரிமகயாளர் சகாபெகத்தில் 
(Sri Lanka Media Directory) இவ்ரது பெயரும் ெதியபெட்டி-
ருபெது முக்கியைான விடயைாகும். இஸ்லாமிய எழுத்தாளர் 
அமைபபின் பி்ரதித் தமலவ்ராக கடமையாற்றியுள்ள உமனஸ் 
சுத்நதி்ர கமல இலக்கியப செ்ரமவயின் ஆசலாேக்ராகவும் 
இரு்நதுள்ளார்.

உமனஸ் ொடோமலக் காலம் முதசல எழுத்துத் தும்றயிலும் 
ஆர்வம் காட்டி வ்நதார். ொடோமல பேல்லும் காலம் முதல் 
இவ்ரது ஆக்கஙகளுக்கு தினக்ரன் களம் அமைத்துக் பகாடுத்-
தமை முக்கிய விடயைாகும். ேமூக விழிபபுணர்வு ைற்றும் அறி-
வியமல மையைாகக் பகாண்ட இவ்ரது கவிமதகள், கட்டும்ர-
கள் என்ென தினக்ரன் உள்ளிட்ட ெல சதசிய ெத்திரிமககளில் 
பவளிவ்நதுள்ளன. இவ்ரது எழுத்துத்தும்ற வ்ரலாற்றில் இவர் 
தனது நண்ெ்ரான சோ. ஸ்ரீத்ரன் உடன் இமண்நது பவளியிட்ட 
“இருமளத் துழாவும் மின்மினிகள்” என்்ற கவிமதப புத்தகம் 
குறிபபிடத்தக்கதாகும். 

தனது எழுத்தாற்்றமல புத்தகஙகளுடன் ைட்டும் ைட்டுபெடுத்த 
விரும்ொத  எம்.ஏ.எம்.உமனஸ் அவர்கள் Cyber பவளியில் 
நவீன விஞ்ான கட்டும்ரகமள எழுதும் வமகயில் http://
unaisariff.blogspot.com/ எனும் Blog ெக்கத்மதயும் நடாத்தி 

வருவது அவ்ரது அறிவுத்தாகத்தின் 
அளமவயும் ஆழத்மதயும் தான் 
கற்்றமத பி்றருக்கு வழஙகுவதில் 
உள்ள ஆர்வத்மதயும் காட்டி நிற்-
கின்்றது.

இவர் ஒரு சி்ற்நத நாடக கமல்ர் 
என்ெது ெலரும் அறி்நதிருக்க 
வாய்பபில்லாத ஒரு விடயைாகும். 

'விஞ்ானக் கல்வியில் பி்ரச்-
சிமன மையக் கற்்றல் - கற்பித்-
தல் நுட்ெ மும்ற', 'இலஙமக-
யில் விஷம் பகாண்ட ொம்புகள்', 
'இலஙமக ையில்களின் இனபபெ-
ருக்கக் சகாலஙகள்' என்ென இவர் 
பேய்த முக்கிய ஆய்வுகளாகும். 
இவ்ரது ஆய்வுகள் சதே ைற்றும் 
ேர்வசதே ஆய்வ்ரஙகுகளில் பவளி-
யிடபெட்டுள்ளன. SLAAS ஆய்வ-
்ரஙகு, PURSE ஆய்வ்ரஙகு ஆகிய-
வற்றில் பவளியிடபெட்ட இவ்ரது 
ஆய்வுக் கண்டுபிடிபபுகள் இவம்ர 
இத்தும்றயில் ஒரு ஜாம்ெவானாக 
எடுத்துக்காட்டின. அத்துடன் இ்நது 
ேமுத்தி்ர நாடுகளின் ஒபபீட்டுக் கல் -
விக்கான அமையத்தின் (IOCES) 
ஒரு ஆய்வாள்ராகவும் இலஙமக 
விஞ்ான சைம்ொட்டுக்கான 
அமையத்தின் (SLAAS) ஆய்வா -
ள்ராகவும் இவர் தன்மனப ெதிவு 
பேய்து பகாண்டிரு்நதார்.

அது ைட்டுைல்லாைல் தனது 
கல்வி நிர்வாக சேமவயில் வடக்கு, கிழக்கு ைாகாணஙகளில் 
500 ொடோமலகளில் அதிெர்கள் தைது  ொடோமல ைட்ட 
அபிவிருத்தித் திட்டமிடமலச் பேய்கின்்ற சொது முகம் பகாடுக் -
கின்்ற பி்ரச்சிமனகள் பதாடர்ொக ஆய்வு நடத்தபெட்டு அ்நத 
ஆய்வில் இனஙகாணபெட்ட அதிெர்களின் பொதுவான பி்ரச் -
சிமனகமளத் தீர்க்கும் முகைாக பவளியிடபெட்ட 'ெஙகுெற் -
்றமல அடிபெமடயாகக் பகாண்ட ொடோமல சுயைதிபபீடு 
ைற்றும் திட்டமிடலுக்கான பதரிவுபேய்யபெட்ட சி்ற்நத நமட -
மும்றகள்' எனும் நூமல ஆக்குவதில் முன்சனாடியாகத் 
திகழ்நதார். குறிபபிட்ட ஆய்வில் பி்ரதை இமணபொள்ராகவும் 
பி்ரதை வளவாள்ராகவும் கடமையாற்றியிரு்நதமை இவ்ரது 
ஆய்வியல் பதாடர்ொன சதட்டத்மத சகாடிட்டுக்காட்டும் 
ைற்ப்றாரு விடயைாகும். 1996 இல் இவர் அறிமுகபெடுத் -
திய 'வகுபெம்ற ஆய்வுகூடம்' எனும் எண்ணக்கரு இன்றும் 
அதிகைான பின்தஙகிய ொடோமலகள் பின்ெற்்றக் கூடிய ஒரு 
நமடமும்றயாக உள்ளது.  

இவர் ஆசிரிய்ராக கடமையாற்றிய காலத்தில் ொதுகாபபில் -
லாத ொம்புகமள தனது காபெகத்தில் வளர்த்து அவற்ம்றப 
ொதுகாபொன காடுகளில் விடுதமல பேய்வமத வழக்கைா -
கக் பகாண்டிரு்நதார். 

ஓர் ஆசிரியர் குடும்ெைான இவ்ரது குடும்ெத்தில் த்நமத 
ஓய்வு பெற்்ற அதிெ்ராவார். ேசகாதரிகளான ொத்திைா 
ெர்ஸானா, ொத்திைா ொஹிைா ஆகிசயார் ஆசிரிமயகளாகக் 
கடமையாற்றுகின்்றனர். ேசகாத்ரன் மு்ைட் ருஷான் அ்ரே 
உத்திசயாகத்தர் ஆவார். இவரின் ைமனவி திருைதி ஏ.எச். 
ரியாஸா இ்ரோயனவியல் ொட ஆசிரிமய ஆவார். இவர் 
கல்வி நிர்வாகத் தும்றயில் காலடி எடுத்து மவத்த நாள் 
முதல் இவ்ரது அமடவுகமளத் தட்டிக் பகாடுத்தும், வழிகாட் -
டியும் வரும் பி்ரதான நெ்ராக முன்னாள் கிழக்கு ைாகாண  
கல்விப ெணிபொளர் அல்்ாஜ் M.T.A. நிஸாம் திகழகின் -
்றார். 

விஞ்ானத்மத ைாணவரிமடசய பி்ரெலபெடுத்த எடுத் -
துக்பகாண்ட முயற்சிகளுக்காக சதசிய விஞ்ான ைன்்றம் 
இவம்ரப ொ்ராட்டிச் ோன்றிதழ வழஙகி பகௌ்ரவித்துள்ளது. 
இவர் ஆசிரிய்ராக இரு்நத காலத்தில் ைாணவர் அமடவுகமள 
சைம்ெடுத்துவதற்காக இவர் சைற்பகாண்ட முயற்சிகமளப 
ொ்ராட்டி கட்டுகஸ்சதாட்மட வலயக்கல்வி அலுவலகம், ைத்திய 
ைாகாண கல்விச் திமணக்களம் என்ென விருது வழஙகி பகள-
்ரவித்துள்ளன. கிழக்கு ைாகாண முன்னாள் 
ஆளுநர் M.L.A.M. ஹிஸ்புல்லா, கிழக்கு 
ைாகாண முன்னாள் முதலமைச்ேர் ்ாபீஸ் 
நசீர் அ்ைட் உள்ளிட்ட ெல அ்ரசியல் பி்ரமு-
கர்கள் கட்சி செதஙகளுக்கு அபொல் இவ்ரது 
சேமவமயப ொ்ராட்டியுள்ளனர்.

பல்துறை ஆளுறை  ைத்திய ைாகாண பிரதிக் 
கல்விப் பணிப்பாளர் எம்.ஏ.எம்.உறைஸ்

எம்.சதுர்தீன்...

(வெலிகம தினகரன் நிருபர்)

வெலி க ம பிரதேச சர்ெமே குழு உருொக்-
க பபட்டு நான்கு ெருடம் பூர்த்தியைவைாட்டி 

விதசட வசைலமர்வொன்று புேன் கிழயம (2 3) 
வெ லிகம 'வெதொனா' மணடபத்தில் நயட-
வபற்றது. கடநே நான்கு ெரு டஙகளாக இக் 
குழு மூலமாக தமறவகா ளளபபட்ட பணிகள 

மறறும் எதிர்ெரு ம்  நான்கு ெருடஙகளுக்கு 
தமறவகாளள பபடவிருக்கின்்ற நடெடிக்யக-
கள பறறி இசவசைலமர்வில் விரிொக கலநது-
யரைாடபபட்டன.  நாடளாவிை ரீதியில் இவொ-

்றான சர்ெமேக் குழுக்கள 12 பிரதேச வசைலக 
மட்டஙகளில் இைஙகி ெருகின்்றயம விதசட 
அம்சமாகும். இச வசைலமர்வில் இஸலாம், 
வபௌத்ே, கிறிஸேெ மே குழுமஙகள, வெலிகம 

பிரதேச வசைலக அதிகாரிகள, கிராம தசெகர்-
கள, பிரஜா வபாலிஸ குழுவின் அஙகத்ேெர்கள 
மறறும்  வபாலிஸார் என பலரும் இதில் கலநது 
வகாணடனர்.

 ெம்பாநதோட்யடகுறூப நிருபர்

ெம்பாநதோட்யட மாெட்டத்-
தின் பல்தெறு நகரஙகளிலுமுளள  
எணவணெய் நிரபபு நியலைஙகளில் 
எரிவபாருள இன்யமயினால் மக்கள 
நாளாநேம் பல்தெறு அவசௌகரிைஙக-
ளுக்கு முகம்வகாடுத்து ெருகின்்றனர். 

மக்களது தேயெக்தகறப தபாதிை-

ளவு எரிவபாருள ேஙகளுக்கு கியடப-
பதில்யலவைன எரிவபாருள நிரபபு 
நியலை உரியமைாளர்கள வேரிவிக்-
கின்்றனர். இேனால் ேஙகளுக்கு நுகர்-
தொரின் தேயெகயள நிய்றதெற்ற 
முடிைாே நியல ஏறபட்டுளளோகவும் 
இெர்கள வேரிவிக்கின்்றனர். 

நாளாநேம் வோழில் வசய்துெரும் 
முசசக்கர ெணடிகள, சிறு விைாபா-

ரத்தில் ஈடுபடுதொர், ொகனஙகளில் 
வோழிலுக்காக வசல்தொர் உட்பட 
பல்தெறு ேரபபினரும் இேனால் 
பாதிக்கபபட்டுளளனர். அத்தோடு 
மாெட்டத்தின் பல்தெறு பிரதேசஙக-
ளிலும் எரிவபாருள நியலைஙகளில் 
நீணட கியூெரியசகயள காணெக்கூடிை-
ோக இருபபோக வபாதுமக்கள வேரி-
விக்கின்்றனர். 

 ்ம்ொ்நசதாட்மட ைாவட்ட

 பொதுைக்கள் ெல்சவறு ொதிபபு

எண்ணெய் நிரப்பு நிலையங்களில் 
மக்கள் நீண்ட கியூ வரிலையில்

 ்வலி்கம பிரதேை ைரவமே குழுவுககு 4 வரு்டம் பூரத்தி; ்ையை்க மட்டத்தில் பல்தவறு நி்கழ்வு்கள்

முஅய்யிதுல் இஸைலாம் அரபுக்கல்லூரி  
105 வரு்ட பூரத்தியும் 7வது பட்டமளிப்பும்   

தபருெயள விதசட நிருபர்  

ேர்காநகர் முஅய்யிதுல் இஸலாம் அரபுக் கல்லூரி 105 
ஆெது ெருட பூர்த்திவிழாவும் 7 ஆெது பட்டமளிபபு 
யெபெமும் நாயள 26 ஆம் திகதி சனிக்கிழயம காயல 9 
மணிக்கு கலாபீட நிர்ொகசயபத் ேயலெர் கலீபதுஷ் ஷாதுலி 
வமௌலவி எஸ.ஏ.எம் மஸா ஆலிம் (பஹ்ஜி) ேயலயமயில் 
வெகுவிமர்யசைாக நயடவபறும்.   

விழாவில் வேன்னிநதிைாயெச தசர்நே அரூஸிைதுல் காதி-
ரிய்ைா ேரீக்காவின் உலக ஆன்மீகத் ேயலெர் சஙயகக்குறிை 
அஷ் வஷய்க் அல்லாமா கலாநிதி அெமட் நாஸிர் ஆலிம் 
பின் அஷ்வஷய்க் சுயெப ஆலிம் அரூஸிைதுல் காதிரி 
வஜலாலி– வஜமாலி பிரேம அதிதிைாக கலநதுவகாளொர்.    

2017 ஆம் 2019 ஆம் 2021 ஆம் ஆணடுகளில் கல்வியைப 
பூர்த்திவசய்ே 18 மாணெெர்கள விழாவில் பட்டம் வபறறுக் 
வகாளளவுளளோக அதிபர் வஷய்ெஹூல் முஅய்ைதி வமௌலவி 
எம். அஸமிகான் வேரிவித்ோர்.    ேர்காநகர் நஜீப ொஜிைார் 
கல்விநியலை ஸோபகர் நஜீப ொஜிைார் பின் அமீர் ஆலிம், 
முன்னாள பாராளுமன்்ற உறுபபினர் எம்.எஸ.எம் அஸலம் 
ொஜிைார் முன்னாள அதிபர் வமௌலவிஅபதுல் ொஹித் 
(பஹ்ஜி) அகுரயன ரஹ்மானிய்ைாமுன்னாள அதிபர் வமௌல-
விமுெம்மத் ஜிபரி (ரஹ்மானி) அகில இலஙயக இமாம்கள 
மன்்றேயலெர் வமௌலவிவபௌஸஹூல் அமீர் (முஅய்ைதி) 
கல்முயனமன்பவுல் ெஹூோஅரபுல் கல்லூரி விரிவுயரைா-
ளர் வமௌலவிஎம். ெம்ஸஹூல்லாஹ் முஅய்ைதி ஆகிதைார் 
விதஷட அதிதிகளாக கலநதுவகாளெர்.  
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WP LN-0781 Tata 
1618 Lorry 2017,  
கூடிய விமைக் க�ோரி-
க்ம�க்கு. பவலிெல் 
பினோன்ஸ் பிஎல்சி,  
இை. 310,  �ோலி வீதி,  
ப�ோழும்பு-03. ப�ோ.கெ. 
0714542 958 .
 014146

NC YB-8323 Bajaj 
2010,  SP YI-9877 
Bajaj 2011,  NW 
YK-435 9 Baja j 
2011 T hreewh eel 
கூடிய விமைக்  க�ோரி-
க்ம�க்கு . பவலிெல் 
பி னோன்ஸ் பிஎல்சி,  
இை.  310,  �ோலி வீதி,  
ப�ோழும்பு-03. ப�ோ.கெ. 
0711 2 10 810 .
 014148

WP B H P- 8217 
Yama h a Ray ZR 
2018 ,   Motor Cycle 
கூடி ய  விமைக் க�ோரி -
க்ம�க்கு. பவலிெல் 
பி னோன்ஸ் பிஎல்சி,  
இை.  310,  �ோலி வீதி,  
ப�ோழும்பு-03. ப�ோ.கெ. 
0711 2 10 810 .
 014147

WP B H U- 2800 TVS 
NTOR Q  2 019,  
Moto r  C ycle கூடிய 
விமை க் க�ோரி -
க்ம� க்கு. பவலிெல் 
பினோன்ஸ் பிஎல்சி,  
இை. 310,  �ோலி வீதி,  
ப�ோழும்பு-03. ப�ோ.கெ. 
0711210 810 .
 014150

WP QI-6 097 bajaj 
2006,  EP AAO-
7890 B a jaj 2014,  
SP YU- 7 736 bajaj 
2011 T h reewheel 
கூடிய விமைக் க�ோரி-
க்ம�க்கு. பவலிெல் 
பி னோன்ஸ் பிஎல்சி,  
இை.  310,  �ோலி வீதி,  
ப�ோழும்பு-03. ப�ோ.கெ. 
0711 2 10 810 .
 014151

யூனியன் பிகேஸ் 0320 
- 3ெடுக்ம�யமையு-
டன் முழுமையோன 
� ே ெ ோ ட த் து ட ன ோ ன 
அ ப ெ ோ ர ்ட ப ைன் ்ட 
விறெமனக்கு. ப�ோடரபு 
்ரஞ்சித் பெல்பெோை 
0 1 1 2 8 2 1 5 0 4 ,  
அ ல் ை து 
0 7 7 3 2 5 1 4 0 4 
மு�ன்மையோனவர�ள் 
ை்டடும். 013925

பெல்வி. ைணிகை�மை �ன�்ரத்தினம் - முன்னர அபை-
ரிக்�ோவிலும்,  �றபெோழுது பவள்ேவத்ம�,  ப�ோழு 
ம்பில் வ சித்�வருைோகிய பெல்வி  ைணிகை�மை 
�ன�்ரத்தினம் அவர�ள்  �ோைைோனோர. அன்னோர 
ைமைந�  �ன�்ரத்தினம்,  ெோக்கியம் அவர�ளின் 
அன்பு ை�ளும்,  கயோக�ஸ்வரி,  �கவநதி்ரன்,  சுக்ர-

நதி்ரன்,  ெ த்மினி,  இ்ரோகேநதி்ரன்  ஆகிகயோரின் 
அன்புச் ெக�ோ�ரியும்,  கவோல்டர,  நிதி,  ெோநதி,  இன்ெோ 
ஆகிகயோரின் அன்பு மைத்துனியும்,  பெலும்,  ெைன்,  
்ரதினி,  �தீென்,  �ரமிைோ,  ்ரஜீவ்,  க்ரோைைோ ஆகிகயோரின் 
அன்பு ைோமியும் ஆவோர.  அன்னோரின் இறுதிச் ெடங்கு -
�ள் பவள்ளிக்கிழமை 25ஆம் தி�தி 11 ைணியே -
வில் ைவுன்்டைகவனியோ   ைகிந� ைைரச்ெோமையில் 
ெமடபெறறு,  ப�ோஹுபவை ையோனத்தில் 1 ைணிக்கு 
��னம் பெயயபெடும். இந� அறிவித்�மை உறைோர,   
உைவினர,  ெணெர�ள்,  அயைவர�ள் யோவரும் ஏறறுக் 
ப�ோள்ளுைோறு க�்டடுக்ப�ோள்கிகைோம். 014301
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Njrpa fy;tp epWtdj;jpd; 
k`ufk gpujhd cztfj;ij 

elj;jpr; nry;yy; (2022/ 2023 Mz;L) 
,w;fhd tpiykDf;fs; Nfhuy;

NIE/LP/2022/11

Njrpa fy;tp epWtfj;jpd; jpizf;fs ngWiff;FOtpd; jiytuhy; Njrpa fy;tp 
epWtfj;jpd; k`ufk gpujhd cztfj;ij elj;jpr; nry;tjw;fhf mq;fPfhpf;fg;gl;l 
cztfk;/ nu];^ud;l;/ N`hl;ly; chpikahsHfsplkpUe;J tpiykDf;fs; 
Nfhug;gLfpd;wd.

Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf kPsspf;fg;glhj &. 500/- itg;ig 
gzpg;ghsH ehafk;> fzf;F,y. 607628 ,w;F (,yq;if tq;fp> k`ufk) nrYj;jpg; 
ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il kw;Wk; tpahghu gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpia ngWif 
mjpfhhpf;F rkHg;gpj;J> thu ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu Nfs;tp 
Mtzq;fs; kw;Wk; rfy tpguq;fisAk; Nfs;tp myfpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Nfs;tp Mtzq;fis tpepNahfpj;jy; 2022.03.21 gp.g. 2.00 ,w;F KbtilAk;.

g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tp Mtzq;fis Kj;jpiuapl;L> 2022.03.22 gp.g. 2.00 ,w;F 
Kd;G fpilf;FkhW jiytH> jpizf;fs ngWiff; FO> Njrpa fy;tp epWtfk;> j.ng. 
21> i`nyty; tPjp> k`ufk vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ 
gpujpg; gzpg;ghsH ehafk; (epHthfk;> epjp kw;Wk; cjtpr; Nritfs;) gzpkidapy; 
cs;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk; Nfs;tp Mtzq;fis cs;spLk; 
fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;> ~NIC/LP/2022/11| vd;w Nfs;tp Nfhit 
,yf;fj;ij Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 2022.03.22 gp.g. 2.00 ,w;F Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 
jpwf;fg;gLk;.

,g; ngWif tplak; gw;wpa ,Wjpj; jPHkhdk; Njrpa fy;tp epWtfj;jpd; gzpg;ghsH 
ehafj;jpd; jPHkhdkhFk;.

,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fSf;F 0117601797> 0117601799I mioAq;fs;.

gzpg;ghsH ehafk;>
Njrpa fy;tp epWtfk;
k`ufk.

2022.02.25

fhzp RtPfupj;jy; rl;lk; (mj;jpahak; 460)
33 Mk; gpuptpd; gpufhuk; mwptpj;jy;

njw;F mjpNtf neLQ;rhiy tp];jupg;Gj; jpl;lj;jpw;fhf `k;ghe;Njhl;il 
khtl;lj;jpy;> mq;Fznfhyngy];] gpuNjr nrayhsu; gpuptpy; cs;s gpd;tUk; 
fhzpfSf;F muR e\;l<L toq;Ftjw;fhf fhzp RtPfupj;jy; rl;lj;jpd; (mj;jpahak; 
460) 33 Mk; gpuptpd; fPo;fhZk; ml;ltizapy; tpgupf;fg;gl;Ls;s fhzpfSf;Fupa 
e\;l<l;L gzj;ij ,f;fhzpapd; cupik NfhUgtu;fs; kuzkile;jgbahy; khtl;l 
ePjpkd;wj;jpd; tof;F ,yf;fq;fspd; fPo; gw;W itf;fg;gl;Ls;sJ.

fhzpfSf;Fupa e\;l<L gzj;ij ,f;fhzpapd; cupik NfhUgtu;fs; ep&gpj;jhy; 
ngw;Wf; nfhs;tjw;F jq;fhiy khtl;l ePjpkd;wj;jpd; tof;F ,yf;fq;fspd; fPo; 
gw;W itf;fg;gl;Ls;sJ.

Nkyjpf tpguq;fSf;F jaTnra;J ,yq;if [dehaf Fbaurpd; 2022.01.13Mk; 
jpfjpa 2262/37 Mk; ,yf;f murhq;f tu;j;jkhdpiag; ghu;f;fTk;.

njhlH 
,y.

tiugl ,y. Jz;L ,y. e\;l<L (&.) tof;F ,y.
khtl;l 
ePjpkd;wk;

01 335/7/9 683 34>299.16 LA/222/17 jq;fhiy

02 343/22/22 646/648 50>745.23 LA/219/17 jq;fhiy

03 343/23/23 876 42>908.47 LA/519/20 jq;fhiy

04 343/22/22 748 53>666.63 LA/221/17 jq;fhiy

05 337/13/13 588 71>106.72 LA/218/17 jq;fhiy

rpe;jh gP.lgps;A+ td;dpahuhr;rp> 
gpuNjr nrayhsu;> 
mq;Fznfhyngy];].

08.12.2021

fhzp RtPfupj;jy; rl;lk; (mj;jpahak; 460)
33 Mk; gpuptpd; gpufhuk; mwptpj;jy;;

Fwpg;G ,y: gpnrmk;/fhzp/08/RtP/09/ePjpkd;wk; nghJ

njw;F mjpNtf neLQ;rhiy tp];jupg;Gj; jpl;lj;jpw;fhf `k;ghe;Njhl;il 

khtl;lj;jpy;> mk;gyhe;Njhl;il gpuNjr nrayhsu; gpuptpy; cs;s gpd;tUk; 

fhzpfSf;F muR tl;b toq;Ftjw;fhf fhzp RtPfupj;jy; rl;lj;jpd; (mj;jpahak; 

460) 33 Mk; gpuptpd; fPo; fhZk; ml;ltizapy; tpgupf;fg;gl;Ls;s fhzpfSf;Fupa 

e\;l<l;L gzj;ij ,f;fhzpapd; cupik NfhUgtu;fs; kuzkile;jgbahy; 

khtl;l ePjpkd;wj;jpd; tof;F ,yf;fj;jpd; fPo; gw;W itf;fg;gl;Ls;sJ.

fhzpfSf;Fupa e\;l<L gzj;ij ,f;fhzpapd; cupik NfhUgtu;fs; ep&gpj;jhy; 

ngw;Wf; nfhs;tjw;F jq;fhiy khtl;l ePjpkd;wj;jpd; tof;F ,yf;fj;jpd; fPo; 

gw;W itf;fg;gl;Ls;sJ.

Nkyjpf tpguq;fSf;F jaTnra;J ,yq;if [dehaf Fbaurpd; 2021.11.15Mk; 

jpfjpa 2254/07Mk; ,yf;f murhq;f tu;j;jkhdpiag; ghu;f;fTk;.

njhlH 
,y.

tiugl ,y.
Jz;L 
,y.

e\;l<L 
(&.)

tof;F 
,y.

khtl;l 
ePjpkd;wk;

01 ePHg;ghrd epy 
msit t.g. ,y. 
9> gpw;NrHf;if ,y. 
42> jhs; ,y. 42

3473> 
3476

330>497.32 LA 377/20 jq;fhiy

vd;.b.gP. uzrpq;f> 

gpuNjr nrayhsu;. 

mk;gyhe;Njhl;il

2021.06.05.
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Rfhjhu mikr;R 

m\;u/g; QhgfhHj;j itj;jparhiy - fy;Kid

2022/2023Mk; Mz;by; rpw;Wz;br;rhiy 
elhj;Jtjw;fhd Nfs;tpkDf;Nfhuy;

m\;u/g; QhgfhHj;j itj;jparhiy fy;Kid rpw;Wz;br;rhiyapid 2022/2023 
Mz;bd; xU tUl fhyg;gFjpf;F elhj;Jtjw;F jpwikAk; jFjpAk; tha;e;j 
Nfs;tp kDj;jhuHfsplkpUe;J ,j;jhy; Nfs;tpkDf;fs; Nfhug;gLfpd;wJ.

1.  MHtKs;s Nfs;tpkD NfhUgtHfs; fy;Kid m\;u/g; QhgfhHj;j 
itj;jparhiyapypUe;J kPsg;ngwKbahj Nfs;tpf; fl;lzkhf &gh 3>000/-I 
m\;u/g; QhgfhHj;j itj;jparhiy fhrhshplk; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l 
gw;Wr;rPl;Lld;> Njrpa milahs ml;iliaAk; fhz;gpj;J Nfs;tpapy; fye;J 
nfhs;tjw;fhd Mtzq;fis 2022.02.25Me; jpfjp njhlf;fk; 2022.03.16Me; jpfjp 
tiu fhiy 9.30 kzp njhlf;fk; gpw;gfy; 3.00 kzp tiu ngw;Wf;nfhs;syhk;.

2.  fhfpj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~rpw;Wz;br;rhiy Nritfs; 
toq;Fjy; - 2022/2023| vd vOjg;gl;L gjpTj; jghy; %yk; 17.03.2022Mk; jpfjp 
fhiy 10.30 kzpf;F Kd;dH fpilf;ff; $bajhf itj;jpa mj;jpal;rfH> 
m\;u/g; QhgfhHj;j itj;jparhiy fy;Kid vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; 
Ntz;Lk;. my;yJ fzf;fhsH mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ~Tender Box| ,y; 
,lg;gly; Ntz;Lk;.

3.  Nfs;tpkDf; Nfhhpf;iffs; midj;Jk; 17.03.2022Mk; jpfjpad;W fhiy 10.30 
kzpf;F itj;jpa mj;jpal;rfH mYtyfj;jpy; jpwf;fg;gLk;. mr;rkak; Nfhhpf;if 
rkHg;gpj;jtH my;yJ mthpd; gpujpepjp xUtH rKfkspf;f KbAk;.

4.  Nfs;tpkDf; Nfhhpf;if Mtzq;fis KOikahfNth my;yJ mjd; xU 
gFjpiaNah Vw;Wf;nfhs;tjw;Fk; my;yJ mjid epuhfhpg;gjw;Fkhd chpik 
Nfs;tpr; rigf;FhpaJ.

5.  Nkyjpf jfty;fSf;F ngWif cj;jpNahfj;jiu 067-2229496> 067-2222261- Ext- 
122, 113 vd;Dk; njhiyNgrp ,yf;fq;fSld; njhlHG nfhz;L ngw;Wf;nfhs;s 
KbAk;.

itj;jpa fyhepjp> V.vy;.vg;. w`;khd;
itj;jpa mj;jpal;rfH
m\;u/g; QhgfhHj;j itj;jparhiy
fy;Kid
25.02.2022

nghJ mwptpj;jy;
2007Mk; Mz;bd; 7Mk; ,yf;f 

fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 9(2)k; gphptpd; 

tpjpfSf;fika tiuaWf;fg;gl;l 

nghWg;G tha;e;j fk;gdpapd; ngah; 

2022 ngg;uthp 07k; jpfjp 2007Mk; 

Mz;bd; 8Mk; ,yf;f fk;gdpfs; 

rl;lj;jpd; gpufhuk; khw;wg;gLtjhf 

,j;jhy; mwptpj;jy; tpLf;fg;gLfpd;wJ.

fk;gdpapd; gioa ngaH: 

n`huaprd; N`hy;bq;]; ntd;r;rh;]; 

(gptPB) vy;BB  

fk;gdp ,yf;fk;: PV 106434
gjpT mYtyfk;:   ,y. 278/4 
nyty; 27> vf;r]; lth; (njw;F) 

a+dpad; gpNs];> nfOk;G -2

fk;gdpapd; ngaH: 

Ngh;irl; nfhkh;\y; bntnyhg;kd;l; 

(gPtPB) vy;BB

RNH N`hy;bq;]; (gpiutl;) ypkpl;ll;

fk;gdp nrayhsh;fs;

~RNH ,y;yk;| ,y. 622B
Nfhl;Nl tPjp> Nfhl;Nl

nghJ mwptpj;jy;
2007Mk; Mz;bd; 7Mk; ,yf;f 

fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 9(2)k; gphptpd; 

tpjpfSf;fika tiuaWf;fg;gl;l 

nghWg;G tha;e;j fk;gdpapd; ngah; 

2022 ngg;uthp 07k; jpfjp 2007Mk; 

Mz;bd; 8Mk; ,yf;f fk;gdpfs; 

rl;lj;jpd; gpufhuk; khw;wg;gLtjhf 

,j;jhy; mwptpj;jy; tpLf;fg;gLfpd;wJ.

fk;gdpapd; gioa ngaH: 

];ghh;f; mf;flkp (gpiutl;) ypkpl;ll; 

fk;gdp ,yf;fk;: PV 00240973
gjpT mYtyfk;: 

vf;r]; lth; (njw;F) nyty; 27> 

,y. 278/4 a+dpad; gpNs];> 

nfOk;G -2

fk;gdpapd; ngaH: 

];ghh;f; nld Bk;]; (gpiuNtl;) 

ypkpl;ll;

RNH N`hy;bq;]; (gpiutl;) ypkpl;ll;

fk;gdp nrayhsh;fs;

~RNH ,y;yk;| ,y. 622B
Nfhl;Nl tPjp> Nfhl;Nl

fhzp RtPfhpj;jy; rl;lk;
(mj;jpahak; 460) 1964Mk; Mz;by; 
jpUj;jg;gl;lgb fhzp RtPfhpj;jy; 
(jpUj;jr;) rl;l ,y. 28,d; 7Mk; 

gphptpd; fPo; mwptpj;jy;

vdJ Fwpg;G

,y:- jp/fhzp/vy;2/RtPVI/161
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G 

,y:- 4-3-/6/2019/vr;lgps;a+/494

fPNo cs;s ml;ltizapy; 

tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpfis RtPfhpg;gjw;F 

cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf 

tpguq;fSf;F jaT nra;J ,yq;if 

[dehaf Nrh\ypr Fbaurpd; 08.02.2022Mk; 

jpfjpa 2266/12Mk; ,yf;f murhq;f 

th;j;jkhdpapd; gFjp IIIIg; ghh;f;fTk;.

ml;ltiz

khfhdk; : njd;

khtl;lk; : khj;jiw

gpuNjr nrayhsh; gphpT : jp`hnfhl

fpuhk  Nrtfh; gphpT : ,y. 335rp - 

  fg;GJ}t fpof;F

fpuhkj;jpd; ngah; : fg;GJ}t

Muk;g tiugl ,y. : M.t.,y. 

  khu. 2875

Jz;L ,yf;fk; : 1-6

   (06 Jz;Lfs;)

tp];jPuzk; : 0.0235 

  n`f;lahh;

cNk\h Ruhq;fp khj;jwNf>

gpuNjr nrayhsh;>

jp`hnfhl.

gpuNjr nrayfk;>

jp`hnfhl

23.02.2022

tpiykDf;fSf;fhd 
miog;G (IFB)

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

(vhprf;jp mikr;R)

rPdf;FlhtpYs;s jhq;fpfs; gz;iz 
,lg;gug;G ntspia Rj;jg;gLj;Jjy;

B/19/2022
1. gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;lJk; kw;Wk; (mz;zsthf) 

2 kpy;ypad; kjpg;gPl;Lf; fpuaj;ijf; nfhz;l 

rPdf;FlhtpYs;s jhq;fpfs; gz;iz ,lg;gug;G 

ntspia Rj;jg;gLj;Jk; Ntiyf;fhf jFjp kw;Wk; 

jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,yq;if 

ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; rhu;ghf jpizf;fs 

ngWiff; FOtpd; (DPC) jiytu; miof;fpd;whu;. 

2. ,e;j Ntiyapd; epu;khzf;fhyk; xU (01) 
khjkhFk;.

3. tpiykDf;Nfhuy; Njrpa tpiykDf;Nfhuy; 

eilKiwapd; gpufhuk; elhj;jg;gLk;.

4. xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;F rpj;jpfukhd 

tpiykDjhuu; mgfPu;j;jpahNdhu; gl;baypy; 

cs;slf;fg;glhjtuhfTk; ICTAD epWtdj;jpy; 

C-8 my;yJ C-07 gjpit cilatuhfTk; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.

5. nfhtpl;-19 njhw;W guty; fhuzkhf 

tpiykDjhuh;fs; tpiykD Mtzq;fis 

CPC ,izajsj;jpypUe;J jutpwf;fk; nra;J 

nfhs;syhk;. c-k; http://ceypetco.gov.lk/public-
tenders/.   kw;Wk; tpiykDjhuh; kPsspf;fg;glhj 

1000.00 &gh fl;lzj;ij (&gh 925.83+8%) kf;fs; 
tq;fpapy; (jiyik mYtyfk;) Ngzg;gLk; 

004100110208633 vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;Fr; 

nrYj;jyhk;. jaT nra;J tq;fpg; gw;Wr;rPl;il 

%yg; gpujpia tpiykDTld; ,izj;J 

mDg;gTk;.

6. tpiykDf;fs; 2022-03-18Mk; jpfjp gp.g. 2.00 

kzpf;F KbTWj;jg;gLk; vd;gJld; Kfhikahsh; 

(ngWiffs; kw;Wk; fsQ;rparhiy)> ngWif 

kw;Wk; fsQ;rparhiy nraw;ghLfs;> ,yq;if 

ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; gpd;tUk; 

Kfthpapy; tpiykDf;fs; KbTWj;jy; Neuj;jpd; 

gpd; cldbahfj; jpwf;fg;gLk;. 

7. VNjDk; njspTgLj;jy;fs; ,Ug;gpd; jpU. Mh;. 

rptrq;fh; (rptpy; nghwpapayhsh;) mth;fis 011-

5455138 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; Clhf 

njhlh;G nfhs;sTk;.

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l KfthpahdJ:

jiytu;;> jpizf;fs ngWiff;FO>

Nk/gh Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfs;)> 

ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiy nraw;ghLfs;> ,yq;if 

ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;> 

1 Mk; khb> ,y. 609> lhf;lh; ldp];lu; j rpy;th khtj;ij> 

nfhOk;G-09. njh.Ng. 011-5455335> njhiyefy;: 011-5455424

4500 பேர் வரையில் ேயன் பேறுரை

அஜ்வாத் பவாஸி

பபரு ள்ை பேரேல் 

தேவாகுதியில் "24 மணிபேர 

ேடுப்பூசி" ழ்ங்கும் 

இரவு பகல் ேடமவாடும் 

பேள்யில் சுமவார 4500 

க்கும் பமற்-

படபடவாருக்கு

24 மணிநேர தடுப்பூசி 

வழங்கும் ேடமாடும் நேவவ

ேவாடடில் பேற்று முன்தினம் 195 

தகவாவிட19 மரணங்கள்  பதி்வா-

கியுள்ைேவாக சுகவாேவார பேள்கள் 

பணிப்பவாைர ேவாயகத்தின் உறுதிப்-

படுத்ேலுடன்  அரேவாங்க ேக்ல் 

திளணக்கைம் விடுத்துள்ை அறிக்-

ளகயில் அறிவிக்கப்படடுள்ைது.  

அேற்களமய, ேவாடடில் பதி்வான 

தமவாத்ே தகவாவிட19 மரணங்களின் 

எண்ணிக்ளக 6,985ஆக அதிகரித்-

துள்ைது.   பேற்று முன்தினம் உயி-

ரிழநே்ரகளில் 98 ஆண்களும் 97 

தபண்களும் உள்ைடங்கு்ேவாக அறிக்-

ளகயில் குறிப்பிடப்படடுள்ைது. 

ப�வாரன்ஸ் தேல்்ேவாயகம்  

உயிரத்ே ஞவாயிறு ேவாக்குேல் இடம்தபற்று 28 மவாேங்-

கள் பேற்றுடன் நிளை்ளடநதுள்ைது. இது தேவாடரபில் 

பவாதிக்கப்படட மக்களுக்கு நீதி பகவாரி பேற்ளைய தினம் 

கத்பேவாலிக்கத் திருசேளபயினவால் அளமதி ஆரப்பவாடடம் 

ஒன்று ேடத்ேப்படடுள்ைது.  

ேவாடுமுழு்துமுள்ை கத்பேவாலிக்க பே்வா�யங்களில் 

பேற்றுக் கவாள� 8.45 மணிக்கு ஆ�யமணி ஒலிக்கப்-

படடு திருப்பலி பூளேகளும் ஒப்புக்தகவாடுக்கப்படடன.  

ஆ�யங்களிலும் வீடுகளிலும் கறுப்புக் 

தகவாடிகள் பைக்கவிடப்படடு எதிரப்பு 

ப�வாரன்ஸ் தேல்்ேவாயகம்

திர்நிள� மருத்து் ஒடசிேனுடன் 

கடநே வியவாழனன்று விேவாகபடடினத்தி-

லிருநது தகவாழும்ளப பேவாக்கி புைப்படட 

இநதிய கடற்பளட கப்பல் தகவாழும்ளப 

்நேளடநதுள்ைது.   

த்ள்ளிக்கிழளம இ�ங்ளக மற்றும் 

இநதிய கடற்பளடகளுக்கு தேவாநே-

மவான இரண்டு கப்பல்கள், இநதியவாவில் 

இருநது தகவாழும்பு பேவாக்கி பய-

ணித்திருநேன. இதில், தேன்ளன-

யில் இருநது 40 தேவான் மருத்து் 

ஒடசிேளன ஏற்றி்நே கப்பல், 

பேற்று இ�ங்ளகளய ்நேளடநது 

விடடேவாக இநதிய உயர ஸ்ேவானி-

கரவா�யம், ேனது டுவிடடர பக்கத்-

தில் குறிப்பிடடுள்ைது. எஞ்சிய 

தேவாகுதி இன்று இ�ங்ளகளய ்நே-

ளடயுதமன தேரிவித்துள்ை இநதிய 

உயர ஸ்ேவானிகரவா�யம், தகவாவிட 

19 ள்ரஸ் தேவாற்றுக்கு எதிரவான 

இ�ங்ளகயின் பபவாரவாடடதில் உறுதியவாக 

துளண நிற்பேவாகவும் குறிப்பிடடுள்ைது.  

இேற்கு பம�திகமவாக 140 தேவான்கள் 

நிளையுளடய திர்நிள� மருத்து் ஒடசி-

ேன் தேன்ளன மற்றும் ஹவால்டியவா ஆகிய 

துளைமுகங்களிலிருநது அடுத்ே்வாரம் 

தகவாழும்ளப ்நேளடயுதமன-

வும் எதிரபவாரப்பேவாகவும் 
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மின்னிதழ்

ப�வாரன்ஸ் தேல்்ேவாயகம்   

ேனிளமப்படுத்ேலுக்கவான ஊரடங்-

குச ேடடம் ேவாடு முழு்தும் ேளடமு-

ளைப்படுத்ேப்படடுள்ைளேயடுத்து 

்வாழ்வாேவாரத்ளே இழநதுள்ை குடும்-

பங்களுக்கு 2,000 ரூபவா தகவாடுப்பனள் 

்ழங்கு்ேற்கு அரேவாங்கம் தீரமவானித்-

துள்ைேவாக நிதி அளமசசின் தேய�வாைர 

எஸ் ஆர ஆடடிக� தேரிவித்துள்ைவார.   

ேவாளை திங்கடகிழளம முேல் மவா்டட 

தேய�வாைரகளூடவாக அேற்கவான ேட்டிக்-

ளககளை ஆரம்பிக்கவுள்ைேவாக-

வும் அ்ர தேரிவித்துள்ைவார.   

வாழவாதாரதவத இழந்துள்ள  

குடும்்பங்்களுக்கு 2,000 ரூ்பா  

அைசு தீர்ைானத்திலுள்்ளதாை ஆட்டிைல பதரிவிப்பு  

தடுப்பூசி சேயற்திடடததிற்கு  

WHO ்பாராடடு சதரிவிப்பு
அவசை உதவிைர்ள வழஙைவும் உறுதி

நு்தரலியவா தினகரன் நிருபர   

நு்தரலியவா மவா்டடத்-

தில் தகவாபரவானவா தேவாற்ைவா-

ைரகள் அதிகமவாக அளடயவா-

ைம் கவாணப்படடுள்ைேவால் 

மரணவீேமும் அதிகரித்துள்-

ைது. எனப் இநே விடயங்-

களை கருத்தில் தகவாண்டு 

உடனடியவாக நு்தரலியவாவுக்கு எஞ்-

சியுள்ை ேடுப்பூசிகளை விளர்வாக 

தபற்றுத் ேரு்ேற்கு சுகவாேவார அளமசேர 

ேட்டிக்ளக எடுக்க ப்ண்-

டுதமன மள�யக மக்கள் 

முன்னணியின் ேள�்-

ரும் நு்தரலியவா மவா்டட 

பவாரவாளுமன்ை உறுப்பின-

ருமவான ப்லுேவாமி இரவா-

ேவாகிருஸ்ணன், அளமசேர 

தகதஹலிய ரம்புக் த்ல்-

�விடம் பகவாரிக்ளக விடுத்-

துள்ைவார.   சுகவாேவார அளமசேருக்கு 

கடிேம்தமவான்ளை அனுப்பி 

ள்த்துள்ை கடித்திப�பய 

நுவசரலியாவுக்கு தடுப்பூசி்கவ்ள   

விவரவா்க தருமாறு ந்காரிக்வ்க
புதிய சுைாதாை அரைசசருக்கு இைாதா MP ைடிதம்

தகவாபரவானவா தேவாற்று கவார-

ணமவாக இன்று ஒவத்வாரு 

ேவாடும், புதிய தபவாதுளமப்ப-

டுத்ேல் முளைளமளய பேவாக்கி 

ேகரநதுதகவாண்டிருக்கும் இச 

ேநேரப்பத்தில் அரேவாங்கம் 

என்ை ரீதியில் ேவாம் எடுக்க 

ப்ண்டிய அளனத்து ேட்-

டிக்ளககளையும் ேரியவாக எடுத்-

துக்தகவாண்டிருக்கிபைவாம். 

இது, ப்ள�நிறுத்ேம், 

பபவாரவாடடங்களுக்கவான கவா�ம் 

அல்�த்ன்பது தேளி்வாகி-

ைது. அளனத்துவிேத் ேளடக-

ளுக்கு மத்தியிலும், மக்களை 

்வாழ ள்ப்பேற்கவான 

தபவாறுப்பு எமக்கு இருக்கிைது. 

அநேப் தபவாறுப்ளப ேவாம் ேட-

டிக்கழிக்கவில்ள�தயன ஜனவா-

திபதி பகவாடடவாபய ரவாஜபக் ஷ 

தேரிவித்துள்ைவார.  

எதிர்ரும் 31ஆம் திகதிக்-

குள் 81 ேேவீேத்துக்கு பமற்-

படபடவாருக்கு இரண்டவாம் 

ேடுப்பூசிளய ்ழங்கு-

்ேற்கவான 

தவட்களுக்கு மததியிலும், மக்்கவ்ள 

வாழ வவப்்பதற்்கான ச்பாறுப்பு எமக்கு
ப�வாரன்ஸ் தேல்்ேவாயகம்  

ேனிளமப்படுத்ேலுக்கவான ஊரடங்-

குச ேடடம் ேவாடைவாவிய ரீதியில் ேளட-

முளைப்படுத்ேப்படடு தகவாபரவானவா 

ள்ரஸ் கடடுப்படுத்ேல் ேட்டிக்-

ளககள் முன்தனடுக்கப்படடு ்ரும் 

நிள�யில் ேவாடடு மக்கள் அேற்கு 

ேமது முழுளமயவான ஒத்துளழப்ளப 

்ழங்க ப்ண்டும் என தகவாபரவானவா 

ள்ரஸ் ேடுப்புக்கவான பேசிய தேயற் -

பவாடடு ளமயத்தின் ேள�்ர இரவா -

ணு்த் ேைபதி ேப்நதிர சில்்வா 

தேரிவித்துள்ைவார.  ஊரடங்குச ேடடம் 

ேளடமுளையில் உள்ை கவா�த்தில் 

அத்தியவா்சிய பேள்களுக்கு மவாத்-

திரபம அனுமதி ்ழங்கப்படடுள்ை 

நிள�யில் அேளன துஷ்பிரபயவாகம் 

தேயய ப்ண்டவாம் என்றும் அ்ர 

ேவாடடு மக்களை பகடடுக் தகவாண்டுள்-

ைவார.   
பேற்று முன்தினம் இரவு 10 மணி 

முேல் எதிர்ரும் 30 ஆம் திகதி ்ளர 

ேவாடைவாவிய ரீதியில் ேனிளமப்படுத்-

ேலுக்கவான ஊரடங்கு ேடடம் அமுல்-

படுத்ேப்படடுள்ை நிள�யில் 60 

்யதிற்கு பமற்படட, இது்ளர 

ேடுப்பூசிகளை தபற்றுக்தகவாள்ைவாமல் 

உள்ை ேபரகளை இனங்-

கண்டு அ்ரகளுக்கு 

ஒருபோதும் தட்டிக் ைழிக்ை ைாட்படாம் என்கிறார் ஜனாதிேதி

கரத்டடி தினகரன் நிருபர

்ர�வாற்றுச சிைப்பு மிக்க தேல்்சேநநிதி முருகன் ஆ�யத்தின் ்ரு-

டவாநே மபஹவாற்ே  ் பேரத்திருவிழவா சிைப்பவாக பேற்று ேளட-

தபற்றுள்ைது. தகவாபரவானவா ேவாக்கம் மற்றும் ஊடரங்குச ேடடம் 

வைலாற்றில் முதற்தடரவயாை நரடபேற்ற

நாட்டு ைக்ைளிடம் இைாணுவத் த்ளேதி பவண்டுபைாள்

்பக்தர்களின் ஆரப்்பரிப்பின்றி 

ேந்நிதி முரு்கன் திருவிழா இந்திய ஒட்சிசனுடன் இலங்கை

வந்்த்டந்்த மு்தலாவது கைப்பல்

திருசசி எம்.பக. ேவாகுல் ஹமீது  

திருசசி சிைப்பு முகவாமில் அை-

வுக்கதிகமவான மவாத்திளரகளை 

விழுங்கி ேற்தகவாள� முயற்சியில் 

ஈடுபடட 08 இ�ங்ளகத் ேமிழரக-

ளின் நிள�யும் தேவாடர உண்ணவா-

விரேத்தில் ஈடுபடடு ்ரும் 02 

பபரினது நிள�யும் க்ள�க்கிட-

மவாக உள்ைேவாக ேமிழக தேயதிகள் 

தேரிவிக்கின்ைன.  

திருசசி மத்திய சிளை 

்ைவாகத்திலுள்ை சிைப்பு 

ஒரே நாளில் 
200ஐ அண்மித்த 

மேணங்கள்

திருச்சி மு்காமில் எட்டு
இலங்்கத ்தமிழர்கள்
நி்ல ்கவ்லக்கிடம்

04 04

அறு்பது மருந்து்களுக்கு

சில்லவை விவ்ல அறிவிப்பு   
தனிவமப்்படுததல ஊரடங்கு

்கா்ல வழி்காடடல சவளியீடு

விசேட வர்த்தமானியும்  வவளியிடப்படடது மக்களுககு சு்கா்தார அமமச்சு அறிவுறு்த்தல்

அததியாவசிய நேவவ்களுக்கு வழங்கும்

அனுமதிவய துஷ்பிரநயா்கம் சேயயாதீர

ைற்றுபைாரு ைப்ேல் இன்று ஞாயிறு நாட்ரட வந்து பசரும்  

ோடு முழுவதும் நேற்று அவமதியான  

ஆரப்்பாடடம் முன்சனடுப்பு  

பதாற்றா்ளரும், ைைணவீதமும் அதிைரிப்பு

04

04

ேவாடடில் ேடுப்பூசி 

தேலுத்தும் தேயற்பவா-

டுகள் பவாரவாடடத்ேக்க-

தேன உ�க சுகவாேவார 

ஸ்ேவாபனத்தின் இ�ங்-

ளகக்கவான ்திவிட பிர-

திநிதி அ�கவா சிங் தேரி-

வித்துள்ைவார.  

சுகவாேவார அளமச-

ேர தகஹலிய ரம்புக்-

த்ல்�வுடன் பேற்று 

முன்தினம் ேளடதபற்ை க�நதுளரயவா-

டலின் பபவாது அ்ர இேளன குறிப்பிட-

டுள்ைவார.  

புதிய சுகவாேவார அளமசேரவாக 

தகஹலிய ரம்புக்த்ல்� பே-

விபயற்ைேன் பின்னர 

உயிர்த்த ஞாயிறு ்தாக்கு்தலை கண்டி்தது  

பைாத்த ைைணம் 
6,985 ஆனது

க்காவிட் 19 ்வேஸுக்கு 
எதிோன இலங்்கயின் ர�ாோட்டததுக்கு   

உறுது்ணயா்க நிறர�ாகமன 
இந்தியா உறுதியளிப்பு  

்பதிவுத திருமணங்்கவ்ள   

ேடததுவதற்கு அனுமதி!
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89 ஆண்டுகைால ்பாரம்பரியத்துடன் ்தமிழ் ப்பசும மககைளின் ப்தசிய குரல்

     1932 - 202
1

தமலவயர, உங்ைளுக்கு சூடு, சுரமை 

இருக்குதோ, எநத யநரமும் ய்பஸ்புக்ல 

அரடமட அடிக்கிறீங்ை எண்டு சனம் 

யைக்குது....  

அது இருநதோ நோன் ஏன் அரசி�லுக்கு 

வோரன், அடுதத எலக்சன் வயரக்ைதோன் 

சனதத ்பற்றி ய�ோசிக்ைணும், இப்பயவ 

ைண்மட� ய்போடடு உமடக்ைக்கூடோது...!!!  

விக்கல் வீராச்ாமி

தடுப்பூசிவய ச்பற்றுக்ச்காள்ளவும்
ந்லக்்ஹவுஸ் ேமூ்க ்பணியின் த்கவல

ச்காநரானாவிலிருந்து உங்்கவ்ளயும் உங்்கள 

அன்புக்குரியவர்கவ்ளயும் ்பாது்காததுக்ச்காள்ள

  தகவாழும்பு - கவாலி பிரேவான வீதியில் பபவாக்கு்ரத்து தேரிேள� கடடுப்ப-

டுத்து்ேற்கவாக மிகவும் தபவாருத்ேமவான மவாற்று்ழியவாக அளடயவா-

ைங் கவாணப்படடுள்ை களரபயவாரப்பவாளே யின்

க்காள்ளுப்பிட்டி மு்தல் க்தஹிவ்ை வ்ேயிலான  

அ்மச்்சே்வ ரநறறு திடீர மறுசீே்மப்பு;

ஜீ.எல்.பீரிஸ்   – கவளிநாட்டு அலுவல்்கள் அ்மச்்சர

திரனஸ் குணவர்தன   – ்கல்வி அ்மச்்சர

�விதோ வன்னியாேச்சி   –  ர�ாக்குவேதது அ்மச்்சர

க்ககெலிய ேப்புக்கவல்ல   – சு்கா்தாே அ்மச்்சர

்காமினி கலாக்குர்க    – மின்்சாேதது்ை அ்மச்்சர

டைஸ் அழ்கப்க�ரும   –  ஊட்கதது்ை அ்மச்்சர

நாமல் ோஜ�க் ஷ    –  இ்ைஞர விவ்காேம்,          

 
 வி்ையாட்டுதது ை் அ ம்ச்சு்களுக்கு  

 
 ரமலதி்கமா்க அபிவிருததி   

 
 ஒருஙகி்ணப்பு ரமற�ார்வ 

 
 அ்மச்்சர

மவாகவாணங்களுக்கிளடயி�வான 

பயணத்ேளடளய மீறி பய-

ணிப்ப்ரகளைக் ளகதுதேயய 

ேட்டிக்ளக எடுக்கப்படடு 

்ரு்ேவாக தபவாலிஸ் ஊடகப் 

பபசேவாைர, சிபரஷ்ட பிரதி 

தபவாலிஸ் மவாஅதிபர அஜித் 

பரவாஹண தேரிவித்துள்ைவார.  

அத்துடன், அ்ரகள் பயணிக்-

கும் ்வாகனங்களையும் ளகயகப்ப-

டுத்ே ேட்டிக்ளக எடுக்கப்படுதமன்-

றும் அ்ர குறிப்பிடடுள்ைவார.  

மவாகவாண எல்ள� ்ளரயில், பஸ்க-

ளில் பயணித்து, பின்னர அங்-

கிருநது ேளடபவாளேயவாக 

மா்காணங்்களுக்கு இவடயி்லான   

்பயணததவடவய மீறினால வ்கது!   

வாைனஙைர்ளயும் ரையைப்ேடுத்த நடவடிக்ரை   

ேவாடு முழு்தும் 

ேற்பபவாது தினமும் இரவு 

10.00 மணி தேவாடக்-

கம், அதிகவாள� 04.00 

மணி்ளர ேனிளமப்-

படுத்ேல் ஊரடங்கு 

ேடடம் அமுல்படுத்ேப்-

படடுள்ைதுடன் ேனி 

மற்றும் ஞவாயிறு ்வார இறுதி ேவாடக-

ளில் முழுபேர ஊரடங்கு உத்ேரள் 

அமுல்படுத்து்ேற்கு அரேவாங்கம் 

தீவிரமவாக ஆரவாயநது ்ரு்-

ேவாக அரேவாங்க ேரப்பு ்டடவா-

ரங்கள் தேரிவிக்கின்ைன.   

ேவாடடில் 'தடல்டவா' 

ள்ரஸ் பர்ல் கவாரணமவாக 

வார இறுதி ோட்களில  

முழுநேரமாக்்க ஆந்லாேவன  
பநற்று முதல் இைவுபநை ஊைடஙகு அமுலாகியது;  

போரு்ளாதாைத்தில் மீண்படழ   

சுனாமி ைாலத்ரதயும் நிரனவுகூர்வு 

இ�ங்ளகயிலுள்ை அளன்ரும் 

தகவாபரவானவாவின் பகவாரப்பிடிக்குள் சிக்கி-

யுள்ைளே உணரநது தேயற்பட ப்ண்டும் 

என ேமிழ மக்கள் பேசிய கூடடணியின் 

ேள�்ர, பவாரவாளுமன்ை உறுப்பினர சி.வி. 

விக்பனஸ்்ரன் தேரிவித்துள்ைவார.   

சுனவாமியின் பபவாது பபவாரில் ஈடுபடடி-

ருநே அரே பளடகளும் விடுேள�ப் புலி-

களும் சி� ேவாடகள் ேமது பளகளமளய மைநது ஒன்று 

பேரநது மக்களுக்கு உேவி புரிநேளே இநே ேருணத்தில் 

ஒன்று்படடு சேயற்்பட   

விக்கி MP அவழப்பு

திருைண ரவேவஙைளுக்பை தரட;  

திருமண ள்ப்ங்கள் ேடத்ே 

ேளட விதிக்கப்படட பபவாதிலும் சி� 

கடடுப்பவாடுகளின் கீழ பதிவுத் திரும-

ணங்களை ேடத்ே முடியுதமன அறி-

விக்கப்படடுள்ைது.  

ேனிளமப்படுத்ேல் உத்ேரவுகள் குறித்து தபவாலிஸ் ஊடகப் 

பபசேவாைர, சிபரஷ்ட பிரதிப் தபவாலிஸ் மவாஅதிபர அஜித் 

பரவாஹன விடுத்துள்ை அறிவிப்பிப�பய இவ்வாறு குறிப்பி-

டப்படடுள்ைது.  

பதிவுத் திருமணத்ளே ேடத்து்ேவாயின், ேம்பநேப்-

படட்ரகளின் வீடடில் அேளன ேடத்ே அனுமதி 

பிரேமர மஹிநே ரவாஜபக் ஷ கடற்தைவாழில் அளமசேரவாக 

தேயற்படட கவா�ப்பகுதியில், அ்ரது எண்ணக்கருவுக்க-

ளமய ஆரம்பிக்கப்படட 'மீன் கிரவாமங்கள் அபிவிருத்தி் 

திடடத்ளே ேளடமுளைப்படுத்துமவாறு பேற்று (16) 

வீடளமப்பு விடயத்திற்கு தபவாறுப்பவான 

மீனவ கிராமங்்களில வசிக்கும்  

மக்்களுக்கு நிவாரணங்்கள

நாட்ளாவிய ரீதியில் இதுவரையில்

ேடுப்பூசிபயற்றும் தேயற்-

பவாடு ேவாடைவாவிய ரீதியில் 17 

மவா்டடங்களில் 126 மத்திய 

நிள�யங்களில் பேற்றும் முன்-

தனடுக்கப்படடது.  

இது்ளரயில் சுமவார 115 

இ�டேம் பபருக்கு ேடுப்பூசி ஏற்ைப்படடுள்ைேவாக ஔடே 

உற்பத்தி, விநிபயவாக இரவாஜவாங்க அளமசேர பபரவாசிரியர 

ேன்ன ஜயசுமன தேரிவித்ேவார.  

18 முேல் 30 ்யதிற்குடபடட ஒரு தேவாளகயினரும் ேடுப்-

பூசிளய தபற்றுக்தகவாண்டுள்ைேவாக இரவாஜவாங்க அளமசேர 

தேரிவித்ேவார.  

இரவாணு்த்தின் ேள�ளமயில் தகவாழும்பு 

ஒரு ந்காடி 15 இ்லடேம் 

ந்பருக்கு தடுப்பூசி ஏற்ைல

நன்றி கூறி விரடபேற்றார் அஜித் பைாஹண

ப�வாரன்ஸ்  தேல்்ேவாயகம்

தபவாலிஸ் திளணக்கைத்தின் புதிய 

ஊடகப் பபசேவாைரவாக சிபரஷ்ட 

தபவாலிஸ் அத்தியடேகர ேடடத்ே-

ரணி நிஹவால் ேல்து் நியமிக்கப்பட-

டுள்ைவார.  

தபவாலிஸ் ஊடகப் பிரிவு மற்றும் 

தபவாதுமக்கள் உைவுகள் பிரிவுக்கு தபவாறுப்பவான பணிப்பவாை-

ரவாக சிபரஷ்ட தபவாலிஸ் அத்தியடேகர ேடடத்ேரணி நிஹவால் 

ேல்து் தேயற்படடு ்நே நிள�யிப�பய, அ்ர தபவாலிஸ் 

பபசேவாைர பேவிக்கு நியமிக்கப்படடுள்ைவார. தபவாது-

மக்கள் பவாதுகவாப்பு அளமசேரின் அனுமதியுடன் 

புதிய ச்பாலிஸ் ந்பசோ்ளரா்க

நி்ஹால தலதுவ நியமனம்! தகவாவிட -19 பேவாயவாளிகளின் அதிகரிப்பு 

குறித்து ேனது முகநூலில் பதிவிடட அவி-

ேவா்ளை மவா்டட மருத்து்மளன மருத்-

து்ரிடம் சிஐடி பேற்று முன்தினம்(15) 

விேவாரளண ேடத்தியுள்ைது.  

தடவாக்டர ேஜித் இநதிக, பேவாயவாளிகளின் 

அதிகரிப்பு மற்றும் தகவாவிட -19 தேவாற்று கவாரணமவாக மக்க-

ளின் இைப்புகள் தேவாடரபில் ேனது துயரத்ளே மக்கள் ஈக்கள் 

பபவா� இைநது தகவாண்டிருக்கிைவாரகள் என்று பதிவிடடிருந-

ேளம ள்ர�வாகியது.  

இநே நிள�யில் குறித்ே மருத்து்ரின் மனநிள� குறித்து 

விேவாரிக்க உத்ேரவிடடேவாக சிஐடி அதிகவாரிகள் தேரிவித்துள்-

ைனர.  

‘ஈக்ைள் போல் உயிரிழக்கும் ைக்ைள்’

ோலியல் துஷ்பிைபயாை குற்றசசாட்டு:

முன்னவாள் அளமசேர ரிஷவாத் 

பதியுதீனின் மளனவியின் ேபகவா-

ேரரவான (ளமத்துனர) தமவாஹமட 

சியவாப்தீளன 5 இ�டேம் ரூபவா 

ேரீர பிளணயில் விடுேள� தேயய 

தகவாழும்பு பிரேம நீே்வான் புத்திக  

ஸ்ரீரவாக� பேற்று உத்ேரவிடடவார.  

முன்னவாள் அளமசேர ரிஷவாத்  பதியுதீனின் வீடடில் பணிபு-

ரிநே சிறுமி ஒரு்ளர 2016 ஆம் ஆண்டு இரண்டு ேடள்கள் 

துஷ்பிரபயவாகத்திற்கு உடபடுத்தியளம தேவாடரபில் ேநபேகேப-

ருக்கு எதிரவாக ்ழக்கு ேவாக்கல் தேயயப்படடிருநேது.  

முளைப்பவாடடின் ேவாடசியவாைரகளுக்கு அல்�து 

ரிஷாததின் வமததுனருக்கு

நீதிமன்று பிவண வழங்கியது
ேமிழீழ விடுேள�ப் 

புலிகளுடன் எநேத் 

தேவாடரபும் ேமக்கில்ள�-

தயன ேலிபவான்கள் அறி-

வித்துள்ைனர.  

ஆங்கி� ஊடக-

தமவான்றுக்கு ்ழங்கிய பிரத்திபயக 

தேவவியிப�பய ேலிபவான் தேயதித் 

தேவாடரபவாைரும் ேர்பேேப் பபச-

சு்வாரத்ளேயவாைருமவான சுளஹல் 

ஷவாஹீன் இேளனத் தேரிவித்துள்ைவார.  

ேமிழீழ விடுே-

ள�ப் புலிகளுடன் 

ேங்களுக்கு எநேத் 

தேவாடரபுமில்ள�-

தயன்றும் ேவாங்கள் 

ஒரு சுேநதிரமவான 

விடுேள�ப் பளடதயன்றும் அ்ர 

குறிப்பிடடுள்ைவார.  

இது கடநே 20 ஆண்டுகைவாக ேமது 

ேவாடவான ஆப்கவானிஸ்ேவானின் 

விடுேள�க்கவாக, த்ளிேவாடடு 

புலி்களுடன் எமக்கு எவ்வித   

சதாடரபு்களும் இலவ்ல

- தலிோன் பேசசா்ளர் அறிவிப்பு

ஆப்கவானிஸ்ேவானில் யுத்ேம் முடி-

்ளடநதுவிடடது என ேலிபவான்-

கள் தேரிவித்துள்ைனர.  ஆப்கவான் 

ஜனவாதிபதி அஷ்ரப் கனி ஞவாயிற்றுக்கி-

ழளம (15) ேவாடளடவிடடு 

ஆப்்கானில் யுத்தம்

முடிவ்டந்துவிட்டது

இ�ங்ளகக்கு பமலும் ஒரு 

இ�டேம் ளபஸர ேடுப்பூசிகள் 

கிளடத்துள்ைன. பேற்றுக் (16) 

கவாள� ேடுப்பூசிகள் கடடுேவாயக்க 

விமவான நிள�யத்ளே ்நேளடந-

ேேவாக சுகவாேவார அளமசசு தேரிவித்-

துள்ைது.  

்�ஸர ்தடுப்பூசி்களின்   

ரமலுகமாரு க்தாகுதி   

நாட்்ட வந்்த்டவு! 

்கவரநயாரப் ்பாவத நிரமாண  

்பணி்கள இறுதிக் ்கடடததில   

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

மு்கநூலில ்பதிநவற்றிய

டாக்டரிடம் CID விோரவண  

ைட்டுப்ோடுைள் விதிப்பு என்கிறார் அஜித் பைாஹண

ஒன்றுகூடுவரத 

தவிர்க்ை இைாணுவத்

த்ளேதி அறிவுரை

ரூ 05 இலட்ச

சரீை பிரணயில்  

விடுவிப்பு

தலிோன்ைள்  அறிவிப்பு

அ்மச்சு ப்பாறுபபுகைளில்

அதிரடியான மாற்றஙகைள்

ஜனாதி�தி முன் 
அ்மச்்சர்கள் 

்சததியபிேமாணம் 
ப�வாரன்ஸ் தேல்்ேவாயகம்

அளமசேரள்க்குள் பேற்று திடீர மவாற்ைங்கள் 

தேயயப்படடன. ஜனவாதிபதி பகவாடடவாபய ரவாஜ-

பக் ஷ பேற்று அளமசேரள் அளமசசுப் தபவாறுப்-

புகளில் மவாற்ைங்கள் பமற்தகவாண்டளேயடுத்து 

தபவாறுப்புக்களுக்கவான அளமசேரகள் ஜனவாதிப-

தியின் முன் பேவிப்பிரமவாணம் தேயதுதகவாண்ட-

னர.  
 கல்வி அளமசசு, த்ளிவி்கவார அளமசசு, 

சுகவாேவார அளமசசு, பபவாக்கு்ரத்து அளமசசு 

உள்ளிடட சி� அளமசசுக்களுக்கு அளமசேரகள் 

பேவிப்பிரமவாணம் தேயதுதகவாண்டனர.  கல்வி 

அளமசேரவாக தேயற்படட பபரவாசிரியர 

ஜீ.எல்.பீரிஸ், த்ளிவி்கவார 

ஜீ.எல்.பீரிஸ்  திரனஸ் குணவர்தன டைஸ் அழ்கப்க�ரும க்ககெலிய �விதோ வன்னியாேச்சி ்காமினி கலாக்குர்க நாமல் ோஜ�க் ஷ

பிே்தமர மஹிந்்த க�ாறுப்�ான அ்மச்்சருக்கு ஆரலா்ச்ன  

- அரைசசர் பஜான்ஸ்டன் பேர்ணான்படா

்பததிரிவ்க்கவ்ள

உங்்கள அபிமான       
மற்றும்

அசாதாரண சூழலிலும்
அச்சுப்பதிபபில் 
அதிக ்பககஙகளுடன்
சகலவிதமான
சசய்திகளையும்
்பககச் சார்பின்றி
தரும் ஒரர ்பத்திரிளக

முற்றிலும்

இ்லவேம்

மின்னிதழ 
்பததிரிவ்கயா்கவும் 
வாசிக்்க்லாம்

்பதிவுத திருமணங்்கவ்ள   
ேடததுவதற்கு அனுமதி!
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89 ஆண்டுகைால ்பாரம்பரியத்துடன் ்தமிழ் ப்பசும மககைளின் ப்தசிய குரல்

     1932 - 2021

தமலவயர, உங்ைளுக்கு சூடு, சுரமை 
இருக்குதோ, எநத யநரமும் ய்பஸ்புக்ல 
அரடமட அடிக்கிறீங்ை எண்டு சனம் 
யைக்குது....  

அது இருநதோ நோன் ஏன் அரசி�லுக்கு 
வோரன், அடுதத எலக்சன் வயரக்ைதோன் 
சனதத ்பற்றி ய�ோசிக்ைணும், இப்பயவ 
ைண்மட� ய்போடடு உமடக்ைக்கூடோது...!!!  

விக்கல் வீராச்ாமி

தடுப்பூசிவய ச்பற்றுக்ச்காள்ளவும்
ந்லக்்ஹவுஸ் ேமூ்க ்பணியின் த்கவல

ச்காநரானாவிலிருந்து உங்்கவ்ளயும் உங்்கள 
அன்புக்குரியவர்கவ்ளயும் ்பாது்காததுக்ச்காள்ள

  தகவாழும்பு - கவாலி பிரேவான வீதியில் பபவாக்கு்ரத்து தேரிேள� கடடுப்ப-
டுத்து்ேற்கவாக மிகவும் தபவாருத்ேமவான மவாற்று்ழியவாக அளடயவா-
ைங் கவாணப்படடுள்ை களரபயவாரப்பவாளே யின்

க்காள்ளுப்பிட்டி மு்தல் க்தஹிவ்ை வ்ேயிலான  

அ்மச்்சே்வ ரநறறு திடீர மறுசீே்மப்பு;

ஜீ.எல்.பீரிஸ்   – கவளிநாட்டு அலுவல்்கள் அ்மச்்சர
திரனஸ் குணவர்தன   – ்கல்வி அ்மச்்சர
�விதோ வன்னியாேச்சி   –  ர�ாக்குவேதது அ்மச்்சர
க்ககெலிய ேப்புக்கவல்ல   – சு்கா்தாே அ்மச்்சர
்காமினி கலாக்குர்க    – மின்்சாேதது்ை அ்மச்்சர
டைஸ் அழ்கப்க�ரும   –  ஊட்கதது்ை அ்மச்்சர
நாமல் ோஜ�க் ஷ    –  இ்ைஞர விவ்காேம்,          
  வி்ையாட்டுதது ை் அ ம்ச்சு்களுக்கு  
  ரமலதி்கமா்க அபிவிருததி   

  ஒருஙகி்ணப்பு ரமற�ார்வ 
  அ்மச்்சர

மவாகவாணங்களுக்கிளடயி�வான 
பயணத்ேளடளய மீறி பய-
ணிப்ப்ரகளைக் ளகதுதேயய 
ேட்டிக்ளக எடுக்கப்படடு 
்ரு்ேவாக தபவாலிஸ் ஊடகப் 
பபசேவாைர, சிபரஷ்ட பிரதி 
தபவாலிஸ் மவாஅதிபர அஜித் 
பரவாஹண தேரிவித்துள்ைவார.  

அத்துடன், அ்ரகள் பயணிக்-
கும் ்வாகனங்களையும் ளகயகப்ப-
டுத்ே ேட்டிக்ளக எடுக்கப்படுதமன்-
றும் அ்ர குறிப்பிடடுள்ைவார.  

மவாகவாண எல்ள� ்ளரயில், பஸ்க-
ளில் பயணித்து, பின்னர அங்-
கிருநது ேளடபவாளேயவாக 

மா்காணங்்களுக்கு இவடயி்லான   
்பயணததவடவய மீறினால வ்கது!   
வாைனஙைர்ளயும் ரையைப்ேடுத்த நடவடிக்ரை   

ேவாடு முழு்தும் 
ேற்பபவாது தினமும் இரவு 
10.00 மணி தேவாடக்-
கம், அதிகவாள� 04.00 
மணி்ளர ேனிளமப்-
படுத்ேல் ஊரடங்கு 
ேடடம் அமுல்படுத்ேப்-
படடுள்ைதுடன் ேனி 
மற்றும் ஞவாயிறு ்வார இறுதி ேவாடக-
ளில் முழுபேர ஊரடங்கு உத்ேரள் 
அமுல்படுத்து்ேற்கு அரேவாங்கம் 

தீவிரமவாக ஆரவாயநது ்ரு்-
ேவாக அரேவாங்க ேரப்பு ்டடவா-

ரங்கள் தேரிவிக்கின்ைன.   
ேவாடடில் 'தடல்டவா' 

ள்ரஸ் பர்ல் கவாரணமவாக 

வார இறுதி ோட்களில  
முழுநேரமாக்்க ஆந்லாேவன  

பநற்று முதல் இைவுபநை ஊைடஙகு அமுலாகியது;  

போரு்ளாதாைத்தில் மீண்படழ   

சுனாமி ைாலத்ரதயும் நிரனவுகூர்வு 
இ�ங்ளகயிலுள்ை அளன்ரும் 

தகவாபரவானவாவின் பகவாரப்பிடிக்குள் சிக்கி-
யுள்ைளே உணரநது தேயற்பட ப்ண்டும் 
என ேமிழ மக்கள் பேசிய கூடடணியின் 
ேள�்ர, பவாரவாளுமன்ை உறுப்பினர சி.வி. 
விக்பனஸ்்ரன் தேரிவித்துள்ைவார.   

சுனவாமியின் பபவாது பபவாரில் ஈடுபடடி-
ருநே அரே பளடகளும் விடுேள�ப் புலி-
களும் சி� ேவாடகள் ேமது பளகளமளய மைநது ஒன்று 
பேரநது மக்களுக்கு உேவி புரிநேளே இநே ேருணத்தில் 

ஒன்று்படடு சேயற்்பட   
விக்கி MP அவழப்பு

திருைண ரவேவஙைளுக்பை தரட;  

திருமண ள்ப்ங்கள் ேடத்ே 
ேளட விதிக்கப்படட பபவாதிலும் சி� 
கடடுப்பவாடுகளின் கீழ பதிவுத் திரும-
ணங்களை ேடத்ே முடியுதமன அறி-
விக்கப்படடுள்ைது.  

ேனிளமப்படுத்ேல் உத்ேரவுகள் குறித்து தபவாலிஸ் ஊடகப் 
பபசேவாைர, சிபரஷ்ட பிரதிப் தபவாலிஸ் மவாஅதிபர அஜித் 
பரவாஹன விடுத்துள்ை அறிவிப்பிப�பய இவ்வாறு குறிப்பி-
டப்படடுள்ைது.  

பதிவுத் திருமணத்ளே ேடத்து்ேவாயின், ேம்பநேப்-
படட்ரகளின் வீடடில் அேளன ேடத்ே அனுமதி 

பிரேமர மஹிநே ரவாஜபக் ஷ கடற்தைவாழில் அளமசேரவாக 
தேயற்படட கவா�ப்பகுதியில், அ்ரது எண்ணக்கருவுக்க-
ளமய ஆரம்பிக்கப்படட 'மீன் கிரவாமங்கள் அபிவிருத்தி் 
திடடத்ளே ேளடமுளைப்படுத்துமவாறு பேற்று (16) 
வீடளமப்பு விடயத்திற்கு தபவாறுப்பவான 

மீனவ கிராமங்்களில வசிக்கும்  
மக்்களுக்கு நிவாரணங்்கள

நாட்ளாவிய ரீதியில் இதுவரையில்

ேடுப்பூசிபயற்றும் தேயற்-
பவாடு ேவாடைவாவிய ரீதியில் 17 
மவா்டடங்களில் 126 மத்திய 
நிள�யங்களில் பேற்றும் முன்-
தனடுக்கப்படடது.  

இது்ளரயில் சுமவார 115 
இ�டேம் பபருக்கு ேடுப்பூசி ஏற்ைப்படடுள்ைேவாக ஔடே 
உற்பத்தி, விநிபயவாக இரவாஜவாங்க அளமசேர பபரவாசிரியர 
ேன்ன ஜயசுமன தேரிவித்ேவார.  

18 முேல் 30 ்யதிற்குடபடட ஒரு தேவாளகயினரும் ேடுப்-
பூசிளய தபற்றுக்தகவாண்டுள்ைேவாக இரவாஜவாங்க அளமசேர 
தேரிவித்ேவார.  

இரவாணு்த்தின் ேள�ளமயில் தகவாழும்பு 

ஒரு ந்காடி 15 இ்லடேம் 
ந்பருக்கு தடுப்பூசி ஏற்ைல

நன்றி கூறி விரடபேற்றார் அஜித் பைாஹண
ப�வாரன்ஸ்  தேல்்ேவாயகம்

தபவாலிஸ் திளணக்கைத்தின் புதிய 
ஊடகப் பபசேவாைரவாக சிபரஷ்ட 
தபவாலிஸ் அத்தியடேகர ேடடத்ே-
ரணி நிஹவால் ேல்து் நியமிக்கப்பட-
டுள்ைவார.  

தபவாலிஸ் ஊடகப் பிரிவு மற்றும் 
தபவாதுமக்கள் உைவுகள் பிரிவுக்கு தபவாறுப்பவான பணிப்பவாை-
ரவாக சிபரஷ்ட தபவாலிஸ் அத்தியடேகர ேடடத்ேரணி நிஹவால் 
ேல்து் தேயற்படடு ்நே நிள�யிப�பய, அ்ர தபவாலிஸ் 
பபசேவாைர பேவிக்கு நியமிக்கப்படடுள்ைவார. தபவாது-
மக்கள் பவாதுகவாப்பு அளமசேரின் அனுமதியுடன் 

புதிய ச்பாலிஸ் ந்பசோ்ளரா்க
நி்ஹால தலதுவ நியமனம்!

தகவாவிட -19 பேவாயவாளிகளின் அதிகரிப்பு 
குறித்து ேனது முகநூலில் பதிவிடட அவி-
ேவா்ளை மவா்டட மருத்து்மளன மருத்-
து்ரிடம் சிஐடி பேற்று முன்தினம்(15) 
விேவாரளண ேடத்தியுள்ைது.  

தடவாக்டர ேஜித் இநதிக, பேவாயவாளிகளின் 
அதிகரிப்பு மற்றும் தகவாவிட -19 தேவாற்று கவாரணமவாக மக்க-
ளின் இைப்புகள் தேவாடரபில் ேனது துயரத்ளே மக்கள் ஈக்கள் 
பபவா� இைநது தகவாண்டிருக்கிைவாரகள் என்று பதிவிடடிருந-
ேளம ள்ர�வாகியது.  

இநே நிள�யில் குறித்ே மருத்து்ரின் மனநிள� குறித்து 
விேவாரிக்க உத்ேரவிடடேவாக சிஐடி அதிகவாரிகள் தேரிவித்துள்-
ைனர.  

‘ஈக்ைள் போல் உயிரிழக்கும் ைக்ைள்’

ோலியல் துஷ்பிைபயாை குற்றசசாட்டு:

முன்னவாள் அளமசேர ரிஷவாத் 
பதியுதீனின் மளனவியின் ேபகவா-
ேரரவான (ளமத்துனர) தமவாஹமட 
சியவாப்தீளன 5 இ�டேம் ரூபவா 
ேரீர பிளணயில் விடுேள� தேயய 
தகவாழும்பு பிரேம நீே்வான் புத்திக  
ஸ்ரீரவாக� பேற்று உத்ேரவிடடவார.  

முன்னவாள் அளமசேர ரிஷவாத்  பதியுதீனின் வீடடில் பணிபு-
ரிநே சிறுமி ஒரு்ளர 2016 ஆம் ஆண்டு இரண்டு ேடள்கள் 
துஷ்பிரபயவாகத்திற்கு உடபடுத்தியளம தேவாடரபில் ேநபேகேப-
ருக்கு எதிரவாக ்ழக்கு ேவாக்கல் தேயயப்படடிருநேது.  

முளைப்பவாடடின் ேவாடசியவாைரகளுக்கு அல்�து 

ரிஷாததின் வமததுனருக்கு
நீதிமன்று பிவண வழங்கியது

ேமிழீழ விடுேள�ப் 
புலிகளுடன் எநேத் 
தேவாடரபும் ேமக்கில்ள�-
தயன ேலிபவான்கள் அறி-
வித்துள்ைனர.  

ஆங்கி� ஊடக-
தமவான்றுக்கு ்ழங்கிய பிரத்திபயக 
தேவவியிப�பய ேலிபவான் தேயதித் 
தேவாடரபவாைரும் ேர்பேேப் பபச-
சு்வாரத்ளேயவாைருமவான சுளஹல் 
ஷவாஹீன் இேளனத் தேரிவித்துள்ைவார.  

ேமிழீழ விடுே-
ள�ப் புலிகளுடன் 
ேங்களுக்கு எநேத் 
தேவாடரபுமில்ள�-
தயன்றும் ேவாங்கள் 
ஒரு சுேநதிரமவான 

விடுேள�ப் பளடதயன்றும் அ்ர 
குறிப்பிடடுள்ைவார.  

இது கடநே 20 ஆண்டுகைவாக ேமது 
ேவாடவான ஆப்கவானிஸ்ேவானின் 
விடுேள�க்கவாக, த்ளிேவாடடு 

புலி்களுடன் எமக்கு எவ்வித   
சதாடரபு்களும் இலவ்ல

- தலிோன் பேசசா்ளர் அறிவிப்பு

ஆப்கவானிஸ்ேவானில் யுத்ேம் முடி-
்ளடநதுவிடடது என ேலிபவான்-
கள் தேரிவித்துள்ைனர.  ஆப்கவான் 
ஜனவாதிபதி அஷ்ரப் கனி ஞவாயிற்றுக்கி-
ழளம (15) ேவாடளடவிடடு 

ஆப்்கானில் யுத்தம்
முடிவ்டந்துவிட்டது

இ�ங்ளகக்கு பமலும் ஒரு 
இ�டேம் ளபஸர ேடுப்பூசிகள் 
கிளடத்துள்ைன. பேற்றுக் (16) 
கவாள� ேடுப்பூசிகள் கடடுேவாயக்க 
விமவான நிள�யத்ளே ்நேளடந-
ேேவாக சுகவாேவார அளமசசு தேரிவித்-
துள்ைது.  

்�ஸர ்தடுப்பூசி்களின்   
ரமலுகமாரு க்தாகுதி   
நாட்்ட வந்்த்டவு! 

்கவரநயாரப் ்பாவத நிரமாண  
்பணி்கள இறுதிக் ்கடடததில   
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மு்கநூலில ்பதிநவற்றிய
டாக்டரிடம் CID விோரவண  

ைட்டுப்ோடுைள் விதிப்பு என்கிறார் அஜித் பைாஹண

ஒன்றுகூடுவரத 
தவிர்க்ை இைாணுவத்
த்ளேதி அறிவுரை

ரூ 05 இலட்ச
சரீை பிரணயில்  
விடுவிப்பு

தலிோன்ைள்  அறிவிப்பு

அ்மச்சு ப்பாறுபபுகைளில்
அதிரடியான மாற்றஙகைள்

ஜனாதி�தி முன் 
அ்மச்்சர்கள் 

்சததியபிேமாணம் 

ப�வாரன்ஸ் தேல்்ேவாயகம்

அளமசேரள்க்குள் பேற்று திடீர மவாற்ைங்கள் 
தேயயப்படடன. ஜனவாதிபதி பகவாடடவாபய ரவாஜ-
பக் ஷ பேற்று அளமசேரள் அளமசசுப் தபவாறுப்-
புகளில் மவாற்ைங்கள் பமற்தகவாண்டளேயடுத்து 
தபவாறுப்புக்களுக்கவான அளமசேரகள் ஜனவாதிப-
தியின் முன் பேவிப்பிரமவாணம் தேயதுதகவாண்ட-
னர.  

 கல்வி அளமசசு, த்ளிவி்கவார அளமசசு, 
சுகவாேவார அளமசசு, பபவாக்கு்ரத்து அளமசசு 
உள்ளிடட சி� அளமசசுக்களுக்கு அளமசேரகள் 

பேவிப்பிரமவாணம் தேயதுதகவாண்டனர.  கல்வி 
அளமசேரவாக தேயற்படட பபரவாசிரியர 
ஜீ.எல்.பீரிஸ், த்ளிவி்கவார 

ஜீ.எல்.பீரிஸ்  திரனஸ் குணவர்தன டைஸ் அழ்கப்க�ரும க்ககெலிய �விதோ வன்னியாேச்சி ்காமினி கலாக்குர்க நாமல் ோஜ�க் ஷ

பிே்தமர மஹிந்்த க�ாறுப்�ான அ்மச்்சருக்கு ஆரலா்ச்ன  

- அரைசசர் பஜான்ஸ்டன் பேர்ணான்படா

4500 பேர் வரையில் ேயன் பேறுரை

அஜ்வாத் பவாஸி

பபரு ள்ை பேரேல் 

தேவாகுதியில் "24 மணிபேர 

ேடுப்பூசி" ழ்ங்கும் 

இரவு பகல் ேடமவாடும் 

பேள்யில் சுமவார 4500 

க்கும் பமற்-

படபடவாருக்கு

24 மணிநேர தடுப்பூசி 

வழங்கும் ேடமாடும் நேவவ

ேவாடடில் பேற்று முன்தினம் 195 

தகவாவிட19 மரணங்கள்  பதி்வா-

கியுள்ைேவாக சுகவாேவார பேள்கள் 

பணிப்பவாைர ேவாயகத்தின் உறுதிப்-

படுத்ேலுடன்  அரேவாங்க ேக்ல் 

திளணக்கைம் விடுத்துள்ை அறிக்-

ளகயில் அறிவிக்கப்படடுள்ைது.  

அேற்களமய, ேவாடடில் பதி்வான 

தமவாத்ே தகவாவிட19 மரணங்களின் 

எண்ணிக்ளக 6,985ஆக அதிகரித்-

துள்ைது.   பேற்று முன்தினம் உயி-

ரிழநே்ரகளில் 98 ஆண்களும் 97 

தபண்களும் உள்ைடங்கு்ேவாக அறிக்-

ளகயில் குறிப்பிடப்படடுள்ைது. 

ப�வாரன்ஸ் தேல்்ேவாயகம்  

உயிரத்ே ஞவாயிறு ேவாக்குேல் இடம்தபற்று 28 மவாேங்-

கள் பேற்றுடன் நிளை்ளடநதுள்ைது. இது தேவாடரபில் 

பவாதிக்கப்படட மக்களுக்கு நீதி பகவாரி பேற்ளைய தினம் 

கத்பேவாலிக்கத் திருசேளபயினவால் அளமதி ஆரப்பவாடடம் 

ஒன்று ேடத்ேப்படடுள்ைது.  

ேவாடுமுழு்துமுள்ை கத்பேவாலிக்க பே்வா�யங்களில் 

பேற்றுக் கவாள� 8.45 மணிக்கு ஆ�யமணி ஒலிக்கப்-

படடு திருப்பலி பூளேகளும் ஒப்புக்தகவாடுக்கப்படடன.  

ஆ�யங்களிலும் வீடுகளிலும் கறுப்புக் 

தகவாடிகள் பைக்கவிடப்படடு எதிரப்பு 

ப�வாரன்ஸ் தேல்்ேவாயகம்

திர்நிள� மருத்து் ஒடசிேனுடன் 

கடநே வியவாழனன்று விேவாகபடடினத்தி-

லிருநது தகவாழும்ளப பேவாக்கி புைப்படட 

இநதிய கடற்பளட கப்பல் தகவாழும்ளப 

்நேளடநதுள்ைது.   

த்ள்ளிக்கிழளம இ�ங்ளக மற்றும் 

இநதிய கடற்பளடகளுக்கு தேவாநே-

மவான இரண்டு கப்பல்கள், இநதியவாவில் 

இருநது தகவாழும்பு பேவாக்கி பய-

ணித்திருநேன. இதில், தேன்ளன-

யில் இருநது 40 தேவான் மருத்து் 

ஒடசிேளன ஏற்றி்நே கப்பல், 

பேற்று இ�ங்ளகளய ்நேளடநது 

விடடேவாக இநதிய உயர ஸ்ேவானி-

கரவா�யம், ேனது டுவிடடர பக்கத்-

தில் குறிப்பிடடுள்ைது. எஞ்சிய 

தேவாகுதி இன்று இ�ங்ளகளய ்நே-

ளடயுதமன தேரிவித்துள்ை இநதிய 

உயர ஸ்ேவானிகரவா�யம், தகவாவிட 

19 ள்ரஸ் தேவாற்றுக்கு எதிரவான 

இ�ங்ளகயின் பபவாரவாடடதில் உறுதியவாக 

துளண நிற்பேவாகவும் குறிப்பிடடுள்ைது.  

இேற்கு பம�திகமவாக 140 தேவான்கள் 

நிளையுளடய திர்நிள� மருத்து் ஒடசி-

ேன் தேன்ளன மற்றும் ஹவால்டியவா ஆகிய 

துளைமுகங்களிலிருநது அடுத்ே்வாரம் 

தகவாழும்ளப ்நேளடயுதமன-

வும் எதிரபவாரப்பேவாகவும் 
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தனிமைப்படுததல் ஊரடங்குச் சடடம் 

அறிவிச்ச மைய�ோட நோடடில சோைோன் 

வோங்ை சனங்ைள் கூடின விததமதப 

்போர்ததீங்ையே....

 நல்லோ ்போர்தயதன், அநத ஒயரநோளில 

சனம் ைமடைள்ல கூடின கூடடததுல             

அடுதத ஒரு ைோதததில எததமன 

கைோததணி வரப ய்போகுயதோ கதரி�ல...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி
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மின்னிதழ்

ப�வாரன்ஸ் தேல்்ேவாயகம்   

ேனிளமப்படுத்ேலுக்கவான ஊரடங்-

குச ேடடம் ேவாடு முழு்தும் ேளடமு-

ளைப்படுத்ேப்படடுள்ைளேயடுத்து 

்வாழ்வாேவாரத்ளே இழநதுள்ை குடும்-

பங்களுக்கு 2,000 ரூபவா தகவாடுப்பனள் 

்ழங்கு்ேற்கு அரேவாங்கம் தீரமவானித்-

துள்ைேவாக நிதி அளமசசின் தேய�வாைர 

எஸ் ஆர ஆடடிக� தேரிவித்துள்ைவார.   

ேவாளை திங்கடகிழளம முேல் மவா்டட 

தேய�வாைரகளூடவாக அேற்கவான ேட்டிக்-

ளககளை ஆரம்பிக்கவுள்ைேவாக-

வும் அ்ர தேரிவித்துள்ைவார.   

வாழவாதாரதவத இழந்துள்ள  

குடும்்பங்்களுக்கு 2,000 ரூ்பா  

அைசு தீர்ைானத்திலுள்்ளதாை ஆட்டிைல பதரிவிப்பு  

தடுப்பூசி சேயற்திடடததிற்கு  

WHO ்பாராடடு சதரிவிப்பு

அவசை உதவிைர்ள வழஙைவும் உறுதி

நு்தரலியவா தினகரன் நிருபர   

நு்தரலியவா மவா்டடத்-

தில் தகவாபரவானவா தேவாற்ைவா-

ைரகள் அதிகமவாக அளடயவா-

ைம் கவாணப்படடுள்ைேவால் 

மரணவீேமும் அதிகரித்துள்-

ைது. எனப் இநே விடயங்-

களை கருத்தில் தகவாண்டு 

உடனடியவாக நு்தரலியவாவுக்கு எஞ்-

சியுள்ை ேடுப்பூசிகளை விளர்வாக 

தபற்றுத் ேரு்ேற்கு சுகவாேவார அளமசேர 

ேட்டிக்ளக எடுக்க ப்ண்-

டுதமன மள�யக மக்கள் 

முன்னணியின் ேள�்-

ரும் நு்தரலியவா மவா்டட 

பவாரவாளுமன்ை உறுப்பின-

ருமவான ப்லுேவாமி இரவா-

ேவாகிருஸ்ணன், அளமசேர 

தகதஹலிய ரம்புக் த்ல்-

�விடம் பகவாரிக்ளக விடுத்-

துள்ைவார.   சுகவாேவார அளமசேருக்கு 

கடிேம்தமவான்ளை அனுப்பி 

ள்த்துள்ை கடித்திப�பய 

நுவசரலியாவுக்கு தடுப்பூசி்கவ்ள   

விவரவா்க தருமாறு ந்காரிக்வ்க

புதிய சுைாதாை அரைசசருக்கு இைாதா MP ைடிதம்

தகவாபரவானவா தேவாற்று கவார-

ணமவாக இன்று ஒவத்வாரு 

ேவாடும், புதிய தபவாதுளமப்ப-

டுத்ேல் முளைளமளய பேவாக்கி 

ேகரநதுதகவாண்டிருக்கும் இச 

ேநேரப்பத்தில் அரேவாங்கம் 

என்ை ரீதியில் ேவாம் எடுக்க 

ப்ண்டிய அளனத்து ேட்-

டிக்ளககளையும் ேரியவாக எடுத்-

துக்தகவாண்டிருக்கிபைவாம். 

இது, ப்ள�நிறுத்ேம், 

பபவாரவாடடங்களுக்கவான கவா�ம் 

அல்�த்ன்பது தேளி்வாகி-

ைது. அளனத்துவிேத் ேளடக-

ளுக்கு மத்தியிலும், மக்களை 

்வாழ ள்ப்பேற்கவான 

தபவாறுப்பு எமக்கு இருக்கிைது. 

அநேப் தபவாறுப்ளப ேவாம் ேட-

டிக்கழிக்கவில்ள�தயன ஜனவா-

திபதி பகவாடடவாபய ரவாஜபக் ஷ 

தேரிவித்துள்ைவார.  

எதிர்ரும் 31ஆம் திகதிக்-

குள் 81 ேேவீேத்துக்கு பமற்-

படபடவாருக்கு இரண்டவாம் 

ேடுப்பூசிளய ்ழங்கு-

்ேற்கவான 

தவட்களுக்கு மததியிலும், மக்்கவ்ள 

வாழ வவப்்பதற்்கான ச்பாறுப்பு எமக்கு
ப�வாரன்ஸ் தேல்்ேவாயகம்  

ேனிளமப்படுத்ேலுக்கவான ஊரடங்-

குச ேடடம் ேவாடைவாவிய ரீதியில் ேளட-

முளைப்படுத்ேப்படடு தகவாபரவானவா 

ள்ரஸ் கடடுப்படுத்ேல் ேட்டிக்-

ளககள் முன்தனடுக்கப்படடு ்ரும் 

நிள�யில் ேவாடடு மக்கள் அேற்கு 

ேமது முழுளமயவான ஒத்துளழப்ளப 

்ழங்க ப்ண்டும் என தகவாபரவானவா 

ள்ரஸ் ேடுப்புக்கவான பேசிய தேயற் -

பவாடடு ளமயத்தின் ேள�்ர இரவா -

ணு்த் ேைபதி ேப்நதிர சில்்வா 

தேரிவித்துள்ைவார.  ஊரடங்குச ேடடம் 

ேளடமுளையில் உள்ை கவா�த்தில் 

அத்தியவா்சிய பேள்களுக்கு மவாத்-

திரபம அனுமதி ்ழங்கப்படடுள்ை 

நிள�யில் அேளன துஷ்பிரபயவாகம் 

தேயய ப்ண்டவாம் என்றும் அ்ர 

ேவாடடு மக்களை பகடடுக் தகவாண்டுள்-

ைவார.   

பேற்று முன்தினம் இரவு 10 மணி 

முேல் எதிர்ரும் 30 ஆம் திகதி ்ளர 

ேவாடைவாவிய ரீதியில் ேனிளமப்படுத்-

ேலுக்கவான ஊரடங்கு ேடடம் அமுல்-

படுத்ேப்படடுள்ை நிள�யில் 60 

்யதிற்கு பமற்படட, இது்ளர 

ேடுப்பூசிகளை தபற்றுக்தகவாள்ைவாமல் 

உள்ை ேபரகளை இனங்-

கண்டு அ்ரகளுக்கு 

ஒருபோதும் தட்டிக் ைழிக்ை ைாட்படாம் என்கிறார் ஜனாதிேதி

கரத்டடி தினகரன் நிருபர

்ர�வாற்றுச சிைப்பு மிக்க தேல்்சேநநிதி முருகன் ஆ�யத்தின் ்ரு-

டவாநே மபஹவாற்ே  ் பேரத்திருவிழவா சிைப்பவாக பேற்று ேளட-

தபற்றுள்ைது. தகவாபரவானவா ேவாக்கம் மற்றும் ஊடரங்குச ேடடம் 

வைலாற்றில் முதற்தடரவயாை நரடபேற்ற

நாட்டு ைக்ைளிடம் இைாணுவத் த்ளேதி பவண்டுபைாள்

்பக்தர்களின் ஆரப்்பரிப்பின்றி 

ேந்நிதி முரு்கன் திருவிழா 

இந்திய ஒட்சிசனுடன் இலங்கை

வந்்த்டந்்த மு்தலாவது கைப்பல்

திருசசி எம்.பக. ேவாகுல் ஹமீது  

திருசசி சிைப்பு முகவாமில் அை-

வுக்கதிகமவான மவாத்திளரகளை 

விழுங்கி ேற்தகவாள� முயற்சியில் 

ஈடுபடட 08 இ�ங்ளகத் ேமிழரக-

ளின் நிள�யும் தேவாடர உண்ணவா-

விரேத்தில் ஈடுபடடு ்ரும் 02 

பபரினது நிள�யும் க்ள�க்கிட-

மவாக உள்ைேவாக ேமிழக தேயதிகள் 

தேரிவிக்கின்ைன.  

திருசசி மத்திய சிளை 

்ைவாகத்திலுள்ை சிைப்பு 

ஒரே நாளில் 
200ஐ அண்மித்த 

மேணங்கள்

திருச்சி மு்காமில் எட்டு

இலங்்கத ்தமிழர்கள்

நி்ல ்கவ்லக்கிடம்

04

04அறு்பது மருந்து்களுக்கு

சில்லவை விவ்ல அறிவிப்பு   

தனிவமப்்படுததல ஊரடங்கு

்கா்ல வழி்காடடல சவளியீடு

விசேட வர்த்தமானியும்  வவளியிடப்படடது
மக்களுககு சு்கா்தார அமமச்சு அறிவுறு்த்தல்

அததியாவசிய நேவவ்களுக்கு வழங்கும்

அனுமதிவய துஷ்பிரநயா்கம் சேயயாதீர

ைற்றுபைாரு ைப்ேல் இன்று ஞாயிறு நாட்ரட வந்து பசரும்  

ோடு முழுவதும் நேற்று அவமதியான  

ஆரப்்பாடடம் முன்சனடுப்பு  

பதாற்றா்ளரும், ைைணவீதமும் அதிைரிப்பு

04

04

ேவாடடில் ேடுப்பூசி 

தேலுத்தும் தேயற்பவா-

டுகள் பவாரவாடடத்ேக்க-

தேன உ�க சுகவாேவார 

ஸ்ேவாபனத்தின் இ�ங்-

ளகக்கவான ்திவிட பிர-

திநிதி அ�கவா சிங் தேரி-

வித்துள்ைவார.  

சுகவாேவார அளமச-

ேர தகஹலிய ரம்புக்-

த்ல்�வுடன் பேற்று 

முன்தினம் ேளடதபற்ை க�நதுளரயவா-

டலின் பபவாது அ்ர இேளன குறிப்பிட-

டுள்ைவார.  

புதிய சுகவாேவார அளமசேரவாக 

தகஹலிய ரம்புக்த்ல்� பே-

விபயற்ைேன் பின்னர 

உயிர்த்த ஞாயிறு ்தாக்கு்தலை கண்டி்தது  

பைாத்த ைைணம் 

6,985 ஆனது

க்காவிட் 19 ்வேஸுக்கு 

எதிோன இலங்்கயின் ர�ாோட்டததுக்கு   

உறுது்ணயா்க நிறர�ாகமன 

இந்தியா உறுதியளிப்பு  

www.thinakaran.lk

வருடகைால ்பாரம்பரியம 
பகைாண்ட நாளி்தழ்90



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 க்பபரவரி மா்தம 25ம திைதி கவளளிக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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2022 க்பபரவரி 25 கவளளிக்கிழகம

மெக்சிக�ோ பகிரங� 
மென்னிஸ் ம�ோெரில் 
இருந்து அமெக்்ோண்-
ெர் ஸ்மவெகரவ் நீக்�-
பட்டுள்ோர். மெர்ெனி-
யின் அமெக்்ோண்ெர் 
ஸ்மவெகரவ் கெோக்கிக�ோ 
ஒலிம்பிக் கபோட்டியில் 
�ங�ம் மவென்று அ்த்தி-
�வெர் என்பது குறிப்பி-
ெத்�க்�து. மெர்ெனிய� 
க்ர்ந்�வெரும், �ரவெரிய -்
யில் நம்பர் 3 இெத்ய�ப் 
பிடித்�வெருெோன அமெக்-
்ோண்ெர் ஸ்மவெகரவ் 
மெக்சிக�ோ பகிரங� ்ர்வெ-
க�் மென்னிஸ் கபோட்டி-
யில் �ெந்து ம�ோண்ெோர். 
ஆண்�ள இரட்யெ�ர் 
பிரிவில் ஸ்மவெகரவ் பிகர-
சிலின் ெோர்சிகெோ மெகெோவுென் 
இயைந்து விய்�ோடினோர். அதில் 
ஸ்மவெகரவ் கெோடி க�ோல்வி அயெந்-
�து. யெபிகரக்�ரின் கபோது ஸ்மவெகரவ் 
நடுவெருென் வெோக்குவெோ�த்தில் ஈடு-

பட்ெோர். அப்கபோது ஆத்திரெயெந்� 
ஸ்மவெகரவ் நடுவெர் �ோயெ �ோக்குவெது 
கபோல் அவெர் அெர்ந்திருந்� நோற�ோலி 
மீது மென்னிஸ் ெட்யெ�ோல் ஓஙகி 
அடித்�ோர். அவெரது ம்�ல் மென்னிஸ் 

வெட்ெோரத்தில் பரபரப்யப ஏறபடுத்தி-
�து. இந்நியெயில், மெர்ெனி வீரர் 
அமெக்்ோண்ெர் ஸ்மவெகரவ் மெக்சிக�ோ 
பகிரங� மென்னிஸ் கபோட்டியில் 
இருந்து நீக்�ப்பட்டுள்ோர்.

மெக்சிக�ோ பகிரங� மென்னிஸ் ம�ோெரில்
இருந்து அமெக்்ோணெர் ஸ்மவெகரவ் நீக்�ம்

கிழக்கு பிரோந்திய உத�பந்�ோடெ அணி
வெெ பிரோந்திய அணிதய வீழ்த்தியது

அம்போதை ெோவெடெ உள்ளுரோடசி ென்ைங�ளுக்கிதெயிெோன 
விதையோடடு விழோவின் ஆரம்ப நி�ழ்வு நோதை

ஹிஙகுறோயை குறூப் நிருபர்

இெஙய� கபோக்குவெரத்து ்யபயி-
னோல் ஒழுஙகு ம்ய�ப்பட்ெ கபோக்கி-
வெரத்து்யபயின் பிரோந்தி�ங�ளுக்கு 
இயெயிெோன உய�பந்�ோட்ெ சுறறுப்-
கபோட்டி �ெந்� 16ம் தி�தி ம�ோழும்பு 
நோரோகேன்பிட்டி ்ோலி�ோ விய -்
�ோட்டு யெ�ோனத்தில்  இெம்மபறறது.

இந்� கபோட்டி நி�ழ்வுக்கு பிர�ெ-
திதி�ோ� இெஙய� கபோக்குவெரத்து 
்யபயின் �யெவெர் கிஙஸ்லி றைவெ�  
�ெந்தும�ோண்ெோர். சுறறுப்கபோட்டியில் 
இெஙய� கபோக்குவெரத்து ் யபயின் வெெ-
பிரோந்தி� உய�பந்�ோட்ெ அணியினருக்-
கும் இெஙய� கபோக்குவெரத்து்யபயின் 
கிழக்கு பிரோந்தி� அணியினருக்கும் 
இயெயில் நயெமபறறது இயெகவெ-

ய்க்கு முந்தி� ஆட்ெத்தின் கபோது 
இரு அணியினரும் எந்� வி�ெோன 
க�ோல்�ய்யும் இரு அணியினரோலும் 
கபோெோெல் மி�வும் சிறப்போ� விய்�ோ-
டினர். இயெகவெய்க்கு பிந்தி� ஆட்-
ெத்தின்கபோது கிழக்கு பிரோந்தி� அணி-
யினர் மி�வும் சிறப்போ� விய்�ோடி 
ம�ோெர்சி�ோ� 03 க�ோல்�ய் அடித்து 
3-0  என்ற விகித்தில் மவெறறிமபறறனர்.

அம்போயற ெோவெட்ெத்தில் உள் உளளு-
ரோட்சி ென்றங�ளுக்கியெயிெோன விய்�ோட்டு 
மபருவிழோ இன்று  மவெளளிக்கிழயெ மு�ல் 
ஞோயிறறுக்கிழயெ வெயர அம்போயற ந�ரில் 
இெம்மபறவுள்து. வெரெோறறில் மு�ல் �ெ-
யவெ�ோ� இவ்வெோறோன விய்�ோட்டுப் கபோட்டி 
ஒன்றியன  அம்போயற ெோவெட்ெ  பிரோந்தி� உள-
ளூரோட்சி உ�வி ஆயை�ோ்ர் �ெல் மநத்மினி 
அவெர்�ள ஏறபோடு ம்யதுள்ோர்.

இவ்விய்�ோட்டு மபருவிழோவின் ஆரம்ப 
நி�ழ்வு நோய் ்னிக்கிழயெ �ோயெ 9 ெணிக்கு 
அம்போயற ந�ர்யப யெ�ோனத்தில் இெம்மபற-
வுள்து.

ஞோயிறறுக்கிழயெ ெோயெ இெம்மபறவுள் 
இறுதிப்கபோட்டி நி�ழ்வு�ளிலும் பரி்ளிப்பு 
யவெபவெத்திலும் கிழக்கு ெோ�ோை உளளுரோட்சி 
ஆயை�ோ்ர் ெணிவெண்ைன்  �ெந்து ம�ோண்டு 
சிறப்பிக்கின்றோர்.

உய�பந்�ோட்ெம் ெறறும் �ரப்பந்�ோட்ெப் 
கபோட்டி�ள மவெளளிக்கிழயெக� ஆரம்பெோகி 
முடிவெயெ� உள்து. உய�பந்�ோட்ெ கபோட்டி-
யில் அட்ெோய்சக்யன பிரக�் ்யப அணி 
இறக்�ோெம் பிரக�் ்யப அணி, நோவி�ன்-
மவெளி பிரக�் ்யப அணி, அம்போயற ந�ர 
்யப அணி என்பன கபோட்டியிடுகின்றது.

்னிக்கிழயெ மு�ல் ஞோயிறறுக்கிழயெ வெயர 

கிரிக்ம�ட் எல்கெ நீச்ல், மபட்மின்ென் கபோட்-
டி�ளும் இெம்மபறவுள்து. அம்போயற ெோவெட்-
ெத்தில் உள் 18 உளளூரோட்சி ென்றங�ள  
இவ்விய்�ோட்டு விழோவில் �ெந்தும�ோண்டு 
கபோட்டியிெவுள்யெ குறிப்பிெத்�க்��ோகும்.

விக்ெெோ� மபண்�ளும் இப்கபோட்டி�ளில் 
இெம்மபறுகின்றனர். குறிப்போ� கிரிக்ம�ட் 
கபோட்டியில் 9 ஆண்�ளும் இரண்டு மபண்-
�ளும் விய்�ோடுகின்றனர். அக�கபோன்று 
எல்கெ கபோட்டியில் 12 ஆண்�ளும் நோன்கு 
மபண்�ளும் விய்�ோடுகின்றனர்.

மபட்மின்ென் கபோட்டியில் ஆண் மபண் �னி 
பிரிவெோ�வும் ,ஆண் மபண்  �ெப்பு இரட்யெ�ர் 

பிரிவெோ�வும் கபோட்டி�ள இெம்மபறவுள்து. 
இவ்விய்�ோட்டு மபருவிழோவில் மவெறறி 
மபறுகின்ற அணி�ளுக்கும், வீரோங�யன�ளுக்-
கும் பரிசு�ளும், கிண்ைங�ளும் வெழஙகி யவெக்-
�ப்பெவுள்யெ விகேெ அம்்ெோகும்.

அம்போயற ந�ர ்யப மபோது விய்�ோட்டு 
யெ�ோனம் ெறறும் வீரசிங� விய்�ோட்டு 
யெ�ோனங�ளில் இவ்விய்�ோட்டுப் கபோட்டி-
�ள நயெமபறவுள்ன.

உளளூரோட்சி ென்றங�ளில் �ெயெ�ோறறும் 
உத்திக�ோ�த்�ர்�ள ஊழி�ர்�ள ்யபயின் உறுப்-
பினர்�ள ெத்தியில் பரஸ்பர ஒறறுயெய�யும் 
நட்யபயும் மவெளிக்ம�ோண்டு வெந்து இன ஐக்கி-

�த்ய� வெலியுறுத்தும் ஒரு நி�ழ்வெோ� இவ்விய -்
�ோட்டு மபருவிழோ அயெ�வுள்யெ குறிப்பி-
ெத்�க்��ோகும்.

�ெந்��ோெ வெரெோறு�ய் ெோறறி�யெத்து 
இவ்வெோறோன விய்�ோட்டு விழோக்�ய் 
ஏறபோடு ம்யது அர்ப்பணிப்புென் அ�யன 
முன்ம�ோண்டு ம்ல்லும் அம்போயர ெோவெட்ெ 
பிரோந்தி� உளளூரோட்சி உ�வி ஆயை�ோ்ர் 
�ெல் மநத்மினி அவெர்�ளுக்கு உளளூரோட்சி 
ென்றங�ளின் உத்திக�ோ�த்�ர்�ள, ஊழி�ர்�ள, 
்யபயின் ம�ௌரவெ �வி்ோ்ர்�ள, உறுப்பினர்-
�ள �ெது நன்றிய�யும் போரோட்டுக்�ய்யும் 
ம�ரிவித்துள்னர்.

முதல் கட்ட அரையிறுதிப்
ப�ோடடிகள் இன்று ஆைம�ம

சு�ந்திரக் கிண்ை �ோல்பந்�ோட்ெத் ம�ோெரின் 
மு�ல் அயரயிறுத்திப் கபோட்டி இன்று ்ப்ர� 
முவெ-ம�ன் ெோ�ோை அணி�ளுக்கியெயில் �ோலி 
யெ�ோனத்திலும், நோய் வெெக்கு கிழக்கு ெோ�ோ-
ைங�ளுக்கியெயில் �ோழ்ப்போைம் துயர�ப்போ 
யெ�ோனத்திலும் நயெமபறவுள்ன. அயரயிறு 
திப் கபோட்டிக்குத் ம�ரிவெோன அணி�ள இரு 
அயரயிறுதிப் கபோட்டி�ளில் இருகவெறு பிரக�-
்ங�ளிலுள் யெ�ோனங�ளில் கெோ�வுள்ன. 
இ�னடிப்பயெயில் வெெக்கு- கிழக்கு அணி�ளுக்-
கியெயிெோன 2வெது அயரயிறுத்திப் கபோட்டி 
ெோர்ச 1ம் தி�தி ம�ன்கிழக்கு பல்�யெக்�ழ�  
யெ�ோனத்திலும், ்ப்ர�முவெ-ம�ன் ெோ�ோை 
அணி�ள பஙக�றகும் 2ஆவெது அயரயிறுத்திப் 
கபோட்டி ெோர்ச 2ம் தி�தி இரத்தினபுரி சீவெலி 
யெ�ோனத்திலும் நயெமபறவுள்து. 

இந்� இரு அயர இறுதிப்கபோட்டி�ளில் 
மவெறறி�ள ்ெ நியெ�ோனோல் அயரயிறுதியில் 
கெோதி� அணி�ள மபறப்பட்ெ க�ோல்�ள, எதி-
ரணிக்கு விட்டுக்ம�ோடுத்� க�ோல்�ளின் எண்-
ணிக்ய��டிப்பயெயில் இறுதிப் கபோட்டிக்குத் 
ம�ரிவு ம்ய�ப்பெவுள்ன. இதிலும் ் ெநியெ 
ஏறபடும் பட்்த்தில் மபனோல்டி சூட் அடிப்ப-
யெயில் இறுதிப் கபோட்டிக்கு அணி�ள ம�ரிவு 
ம்ய�ப்பெவுள்ன.

மு�ல் அயரயிறுதிப் கபோட்டியில் கெோதும் 
்ப்ர�முவெ- ம�றகு ெோ�ோைங�ளில் ்ப்ர�முவெ 
ெோ�ோை அணி மு�ல்�ட்ெப் கபோட்டி�ளில் 5 
மவெறறி, 2 ்ெநியெ முடிவு�ளுென் 17 புளளி-
�ய்ப் மபறறு மு�ல் அணி�ோ� அயரயிறுதிக்-
குத் ம�ரிவெோனது. அவ்வெணி 11 க�ோல்�ள மபற-
றுள்துென் எதிரணிக்கு 3 க�ோல்�ள ெட்டுகெ 
விட்டுக்ம�ோடுத்துள்து. இவ்வெணி வீரர் ஏ. எச. 
எம். முஷ்பீக் இதுவெயர 5 க�ோல்�ள மபறறு அவ்-
வெணியின் மவெறறிக்கு பங�ளித்துள்ோர். இந்� 
அயரயிறுதிப் கபோட்டியிலும் அவெரின் திறயெ-
�ோன ஆட்ெத்ய� �ோை முடியும் என நம்பெோம். 
இவ்வெணிக்கு மபௌசுல் ரகுெோன் பயிறசி�ோ்ரோ-
�வுள்ோர். ம�ன்ெோ�ோை அணி 3 மவெறறி, 2 ்ெ 
நியெயுென் 11 புளளி�ளுென் புளளிப்பட்டி�-
லில் 4வெது இெத்ய�ப் பிடித்து அயரயிறுத்திக்கு 
ம�ரிவெோகியுள்து. அவ்வெணி 8 க�ோல்�ள மபற-
றதுென் 7 க�ோல்�ய் விட்டுக்ம�ோடுத்துள்து. 
அவ்வெணியின் முன்�் வீரர் சுபுன் �னன்ெ� 
அவ்வெணி ்ோர்பில் மூன்று க�ோல்�ய்ப் மபறறு 
ம�ோெரில் க�ோல்�ள மபறகறோர் வெரிய்யில் 
4வெது இெத்தில் உள்ோர். ஷிரந்� குெோரவின் 
பயிறறுவிப்பில் �்மிறஙகும் இவ்வெணி மு�ல் 
சுறறு ஆட்ெத்தில் ்ப்ர�முவெ அணியிெம் 1 -0 
என்ற க�ோல்�ைக்கில் க�ோல்வியுறறது.

நோய் நயெமபறவுள் 2வெது அயரயிறுதிப் 

கபோட்டியில் நீண்ெ இயெமவெளிக்குப் 
பின் வெெக்கு, கிழக்கு ெோ�ோைங�ளில் 
இவ்வெோறோன �ரம்வெோயந்� உய�பந்-
�ோட்ெ கபோட்டி நயெமபறவுள்�ோல் 
இவ்விரு அணி�ளுக்கும் இயெயில் 
நயெமபறவுள் அயரயிறுதிப் கபோட்-
டி�ய்க் �ோை அதி�ெோன ரசி�ர்�ள 
கூடுவெோர்�ள என எதிர்போர்க்�ப்படு-
கிறது. இவ்விரு அணி�ளும் மு�ற 
சுறறுப் கபோட்டி�ளில் 7 கபோட்டி�ளில் 
கெோதியுள்துென் இரு அணி�ளும் 
க�ோல்வி�யெ�ோெகெ அயரயிறு-
திக்குத் ம�ரிவு ம்ய�ப்பட்டுள்ன. 
ரத்னம் ெஸ்மினின் பயிறசியின் கீழ் 
�்மிறஙகி� வெெ ெோ�ோை அணி 
புளளிப்பட்டி�லில் 13 புளளி�ய்ப் 
மபறறு இரண்ெோம் இெத்ய�ப் 
மபறறது. இத்ம�ோெரில் 9 க�ோல்�ள 
மபறறதுென் எதிரோ� நோன்கு க�ோல்�ள 
ெட்டுகெ ம�ோடுத்�து. வெெக்கு 
ெோ�ோை அணி வீரர் எஸ். நி�ர்்ன் ஒரு 
மேட்ரிக் க�ோலுென் மெோத்�ம் 6 க�ோல்�ய்ப் 
மபறறு இத்ம�ோெரில் அதி� க�ோல்�ய்ப் 
மபறற வீரரோ�வுள்ோர். மெோேம்ெட் ரூமி 

பயிறசி�ோ்ரோ�க் �ெயெ�ோறறும் கிழக்கு 
ெோ�ோை அணி இத்ம�ோெரில் 7 கபோட்டி�ளில் 
2 மவெறறி�ள 5 ்ெநியெ முடிவு�ளுென் 11 புள-

ளி�ள மபறறு 3வெது இெத்ய�ப் மபறறது. அவ்-
வெணியின் க�ோல் �ோப்போ்ர் எம். எம். முர்ஷிக் 
எதிர் அணி மபறவிருந்� பெ க�ோல்�ய் ெோவெ-
�ெோ�த் �டுத்து திறயெ �ோட்டியிருந்�ோர். இந்� 
அயரயிறுதிப் கபோட்டியிலும் அவெரது பங�-
ளிப்பு கிழக்கு ெோ�ோை அணியின் மவெறறியில் 
ம்ல்வெோக்குச ம்லுத்தும். இவ்விரு அணி�ளும் 
கெோதி� ஆரம்பச சுறறுப் கபோட்டி ் ெநியெயில் 
முடிவெயெந்�து.

ஒவ்மவெோரு பிரோந்தி�த்திலுமுள் உய�பந்-
�ோட்ெ ரசி�ர்�ய்யும், இ்ம் வீரர்�ய்யும் 
ஊக்�ப்படுத்தும் வெய�யில் மு�ற�ெயவெ�ோ� 4 
அயரயிறுதிப் கபோட்டி�ள நயெமபறவுள்யெ 
குறிப்பிெத்�க்�து.

விய்�ோட்டுத்துயற அயெச்ர் நோெல் ரோெ-
பக்ஷவின் விய்�ோட்டுக் ம�ோளய��ளுக்கு 
இைங�வும், இெஙய� உய�பந்�ோட்ெ ்ம்-
கெ்னத் �யெவெர் �ஸ்வெர் உெரின் கிரோெங�-
ளிலுள் இ்ம், திறயெ வெோயந்� வீரர்�ய -்
யும் இனம் �ண்டு க�சி� அணிக்கு உளவெோங� 

கவெண்டும் என்ற எண்ைக்�ருவுக்கு 
அயெ�வும் இெஙய� முழுவெய�யும் 
பிரதிநிதித்துவெப்படுத்தும் வெய�யில் 
சு�ந்திரக்கிண்ை உய�பந்�ோட்ெ 
சுறறுப் கபோட்டித் ம�ோெர் நயெமபறறு 
வெந்�து.

அவெர்�ளின் இசசிந்�யன ஓர்வுக்கு 
ம்�ல்ரூபம் மபறும் வெய�யில் இத்-
ம�ோெரில் கிரோெப்புற வீரர்�ய்ப் பிரதி-
நிதித்துவெப்படுத்தும், �ோழ்ப்போைம், 
ென்னோர், திருக�ோையெ, க��ோயெ, 
பதுய், போைந்துயற, ெோத்�யற 
கபோன்ற பகுதி�ளின் போெ்ோயெ�ளில் 
பயிலும் ெோைவெர்�ள இத்ம�ோெரில் 
சிறப்போ� ம்�றபட்டுள்னர். இ்ம் 
வீரர்�்ோன வெெெோ�ோை அணி வீரர் 
எஸ். நி�ர்்ன், ஊவெோெோ�ோை அணி 
வீரர் பிரோஸ் ்ோஹிர், ம�ன் ெோ�ோை 
வீரர் எஸ். ்சித், கிழக்கு ெோ�ோை வீரர் 
லினுஸ் �ோன் இத் ம�ோெரில் சிறப்போ� 
விய்�ோடி �ெது திறயெய� மவெளிப்-

படுத்தினர்.
இசசுறறுத் ம�ோெரில் மி�வும் எதிர்போர்க்�ப்-

பட்ெ கெல் ெோ�ோை அணி புளளிப்பட்டி�லில் 

6வெது இெத்துக்குத் �ள்ப்பட்ெது. அவ்வெணி-
யில் விய்�ோடும் வீரர்�ள அனுபவெம் வெோயந்�, 
க�சி� அணிய�ப் பிரதிநிதித்துவெப்படுத்தும் 
வீரர்�்ோ� இருந்�ோலும், ்ப்ர�முவெ, கிழக்கு 
கபோன்ற வெ்ர்ந்து வெரும் வீரர்�ய்க் ம�ோண்ெ 
அணி�ளிெம் படுக�ோல்வி�யெந்திருந்�யெ 
விெர்்னத்திறகுள்ோகியிருந்�து. அவ்வெணிக்கு 
பயிறசி அளிக்கும் பிரபெ பயிறறுவிப்போ்ரோன 
சுமித் வெல்மபோெவும் இ�னோல் அதிர்சசி�யெந்-
துள்ோர். அவ்வெணி வீரர் நவீன் ெூட் இத்ம�ோெ-
ரில் மபறப்பட்ெ 2வெது மேட்ரிக் க�ோல் மபறற-
துென் மெோேம்ெட் ேஸ்மீரும் இத்ம�ோெரில் 
4 க�ோல்�ள அடித்திருந்�ோலும் அவ்வெணி பின்ன-
யெயவெக� ்ந்தித்துள்து.

வெெகெல், வெெெத்தி� ெோ�ோைங�ய் பிரதி-
நிதித்துவெப்படுத்தும் ரெரட்ெ அணி மு�ல் சுறறு 
முடிவில் 2 மவெறறி, 3 ்ெநியெ முடிவுென் 9 
புளளி�ளுென் 5வெது இெத்ய�ப் மபறறது.

இத்ம�ோெரில் மு�ல் மவெறறிய�ப் மபறறு 
ெறயற� அணிக்கு அதிர்சசி�ளித்� ஊவெோ 
ெோ�ோை அணி மு�ல் அணி�ோ� அயரயிறுதிப் 
கபோட்டியிலிருந்து மவெளிக�றி�து. அவ்வெணி 
இெகுவெோ� மவென்று முன்னியெ மபறவிருந்� 
3ம் �ட்ெெோ� திருக�ோெயெயில் நயெமபறற 
ெத்தி� ெோ�ோை அணிக்கு எதிரோன கபோட்டியில் 
ஏறபட்ெ கெோ�ல் �ோரைெோ� பின்னயெயவெ�-
யெந்�து. அ�னோல் மவெளிக�றறப்பட்ெ பிரோஸ் 
்ோஹிர், அர்போன், �விந்து ரவிேங், மேரந்� 
நந்�னவும் கபோட்டித் �யெக்குட்பட்ெ�ோல் 
அவ்வெணி கெலும் சிக்�லுக்குள்ோனது. அ�ன் 
பின் நயெமபறற எல்ெோப் கபோட்டி�ளிலும் 
அவ்வெணி படுக�ோல்வி�யெந்து ஒகர ஒரு மவெற-
றியுென் 3 புளளி�ய்க� மபறறது.

இந்நியெக� ெத்தி� ெோ�ோை அணிக்கும் ஏற-
பட்ெது. அவ்வெணி வீரர்�்ோன உயெர், எச.எச. 
மெோேம்ெட் உட்பெ சிெ வீரர்�ளுக்கு �யெ 
விதிக்�ப்பட்ெயெ அவ்வெணியின் பின்னயெ-
வுக்குக் �ோரைெோ� அயெந்�து. அவ்வெணி ஒரு 
மவெறறி ஒரு ்ெ நியெயுென் 7வெது இெத்திறக� 
வெரமுடிந்�து.

சு�ந்திரக்கிண்ண �ோல்பந்�ோடெம்:

எம.எஸ்.எம.ஹில்மி,
(திருேைாணமக� குறூப நிரு்பர்)

்பர�முவெ-ம�ன்ெோ�ோ்ண அணி�ள் இன்றும்
வெெக்கு-கிழக்கு ெோ�ோ்ண அணி�ள் நோதை �ைத்தில்
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Nfs;tp miog;G
tptrhaj; jpizf;fsk;

gpujp tptrhag; gzpg;ghsh; (tpijfs;) gzpafk; - Etnuypah tptrhaj; jpizf;fsj;jpd; Etnuypah tptrhag; 
gzpg;ghsh; (tpijfs;) mYtyfj;jpw;F fPo;f;fhZk; NtiyfSf;fhf cs;@H Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J 
nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

A B C D E

njhlh; 
,y.

Ntiy tpguk;
xg;ge;j 
,yf;fk;

kPsspf;fg;
glhj 
njhif

itg;Gr; nra;a Ntz;ba Nfs;tpg; gpiz 
kw;Wk; nry;YgbahFk; fhyk;

fhrhf 
(&.)

tq;fpg; 
gpiz  

%ykhapd; 
(&.)

gpiz 
nry;Ygbahf 
Ntz;ba 
fhyk;

01 rPj;jhvypa jhturhiy 
fl;blj; njhFjpf;fhd 
Reverse osmosis tif 
ePH tbfl;b mikg;ig 
toq;fpg; nghUj;Jjy;

Ev/gptpg/
nl/2021/184

&. 1>000.00 21>750.00 43>500.00 2022.06.20

02 rPj;jhvypa tpij 
cUisf;fpoq;F 
fsQ;rpaj;jpw;F 
mYkpdpak; fjTfs; 
kw;Wk; 41 [d;dy;fis 
toq;fpg; nghUj;Jjy;

Ev/gptpg/
nl/2021/174

&. 1>500.00 43>600.00 87>200.00 2022.06.20

,jw;fhf MHtk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuh;fs; Nkw;gb tplaj;Jld; rk;ge;jg;gl;l  ngw;Wf; nfhz;l Nfs;tpg; 
gbtq;fisg; ghtpj;J Nfs;tpfis rkh;;g;gpf;f Ntz;baJld; gpujp tptrhag; gzpg;ghsh; (tpijfs;) 
Etnuypah mYtyfj;jpy; gpujhd Kfhikj;Jt Nrit mjpfhhpf;F kPsspf;fg;glhj njhifiar; nrYj;jpg; 
ngw;Wf; nfhz;l gw;Wr; rPl;il rkh;;g;gpj;J 2022.02.25  Kjy; 2022.03.18 tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; 
K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.00 tiu Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

Nfs;tp mwpTUj;jy;fSf;F mikthf jahhpf;fg;gl;l nghwpaplg;gl;l rfy Nfs;tpfSk; ~jiyth;> gpuNjr 
ngWiff;FO> gpujp tptrhag; gzpg;ghsh; (tpijfs;) gzpafk;> re;jnjd;d tPjp> Etnuypa| vd;w Kfthpf;F 
gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. ,y;iynadpy; Nkw;gb mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 
ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;.

rfy Nfs;tpjhuh;fSk; Nkw;gb ml;ltizapy; E ,d; fPo; Fwpg;gplg;gLkhW gpizj;njhifia itg;Gr; 
nra;jy; Ntz;Lk;. mj;Jld; tq;fpg; gpiz  %yk; gpiz itg;Gr; nra;tjhapd; mjid ,yq;if kj;jpa 
tq;fpapdhy; mDkjpf;fg;gl;l th;j;jf tq;fpapypUe;J ngw;Wf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

Nfs;tpfs; Vw;Wf; nfhs;sy; 2022.03.21  Kw;gfy; 10.00 ,w;F KbtiltJld; cldbahf Nfs;tpfs; 
jpwf;fg;gLk;. mt; Ntisapy;  Nfs;tpfs; rkh;g;gpg;NghUf;F my;yJ mth;fsJ vOj;J %y mDkjpaspf;fg;gl;l 
gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;.

jiyth;>
gpuNjr ngWiff; FO>
gpujp tptrha gzpg;ghsh; (tpijfs;) gzpafk;>
re;jnjd;d tPjp> Etnuypa.

052-2222611

rg;ufKt khfhzj;jpy; 

Solar Photovoltaic (PV)  Kiwikf;fhf 

Njh;e;njLf;fg;gl;l fl;bl $iufis 

thliff;fkh;j;Jtjw;fhd Kd;nkhopTf; 

Nfhhpf;iffs;

gpujhd nrayfk;
rg;ufKt khfhz rig

1.  20 Mz;L fhyj;jpw;F Nkw;$iu R+upa rf;jpia (PV) eilKiwg;gLj;Jtjw;fhf rg;ufKt khfhz rig 

(SPC) epWtdq;fisr; Nru;e;j Nju;e;njLf;fg;gl;l fl;blf; $iufis thliff;F vLg;gjw;fhf gpugy 

epWtdq;fs; kw;Wk; jdpegu;fsplkpUe;J Kd;nkhopTfSf;fhd Nfhupf;iffis (RFP) rg;ufKt khfhz 

rig> gpujhd nrayfj;jpd; ngWiff; FOj; jiyth; miof;fpd;whh;

2.  tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fis kPsspf;fg;glhj %thapuk; ,yq;if &ghit (,y. &gh 3>000.00) Mtzf; 

fl;lzkhfr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il rg;ufKt khfhz rigapd; gpujp gpujhd nrayhsUf;F 

(epjp eph;thfk;) Nfhhpf;if fbjk; xd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; 25.02.2022Mk; jpfjp Kjy; 19.04.2022Mk; 

jpfjp tiuapyhd rhjhuz Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 2.30 kzp tiuapy;  rg;ufKt 

khfhz rigapd; gpujp gpujk nrayhsu; (epu;thfk;) mtu;fsplk; ngw;Wf;nfhs;syhk;. fhuzk; ~~R+upa 

xsp kpd;dOj;j (PV) KiwikfSf;F Nju;e;njLf;fg;gl;l fl;bl $iufis thliff;F vLg;gjw;fhd 

Kd;nkhopTfSf;fhd Nfhupf;if" vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

3.  tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fis 25.02.2022Mk; jpfjp Kjy; 19.04.2022Mk; jpfjp tiuapyhd rhjhuz Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 2.30 kzp tiuapy;  gpujp gpujk nrayhsu; (epu;thfk;)> rg;ufKt 

khfhz rigapy; ghh;itaplyhk;.

4.  tpiykDjhuh;fs; ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; mq;fPfupf;fg;gl;l Gfo;ngw;w tq;fpapypUe;J jug;gl;l tbtj;jpy; 

ngwg;gl;l 100>000.00 ,yq;if &gha; kjpg;Gs;s epge;jidaw;w> cld; gzk; ngw;Wf;nfhs;Sk; (Pay-on-
demand) tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwp my;yJ  rg;ufKt khfhz rigapd; gpujp gpujk nrayhsUf;F (epjp 

Kfhikj;Jtk;) cupa njhifia nrYj;jpajd; gpd;du; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

tpiykDg;gpiz Kwpfs; 19-02-2022Mk; tiuapy; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. fhuzk; ~~R+upa xsp kpd;dOj;j 

(PV) KiwikfSf;F Nju;e;njLf;fg;gl;l fl;bl $iufis thliff;F vLg;gjw;fhd Kd;nkhopTfSf;fhd 

Nfhupf;if" vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

5.  Kd;nkhopTfis %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp vd ,U gpujpfspy; jahhpj;J ntt;NtW ciwfspy; ,l;L 

gpd; mt;tpU ciwfisAk; NtnwhU ciwapy; ,l;L Kj;jpiuf; Fwp nghwpj;J mjd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy; ~~R+upa xsp kpd;dOj;j (PV) KiwikfSf;F Nju;e;njLf;fg;gl;l fl;bl $iufis thliff;F 

vLg;gjw;fhd Kd;nkhopTfSf;fhd Nfhupf;if" vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

6.  Kiwahf G+u;j;jp nra;ag;gl;l Kd;nkhopTfis 20.04.2022Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp my;yJ Kd; fpilf;Fk; 

tifapy;  ~~jiytu;> ngWiff; FO> gpujk nrayfk;>  rg;ufKt khfhz rig> Gjpa efuk;> ,uj;jpdGup" 

vd;w Kftupf;F gjpT jghy; %yk; mDg;gyhk; my;yJ  ,Nj KfthpapYs;s rg;ufKt khfhz rigapd; 

gpujp gpujk nrayhsu; mYtyfj;jpw;F Nehpy; nfhz;L te;J xg;gilf;fyhk;.  midj;J KOikaw;w 

kw;Wk; jhkjkhd tpiykDf;fs;; epuhfupf;fg;gLk;.

7.  tpiyf;Nfhuy; KbTWj;jg;gl;lTld;; 20.04.2022Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F mNj ,lj;jpy; tpiykDf;fs;; 

jpwf;fg;gLk;> NkYk; tpiykDjhuh; my;yJ mtuJ mq;fPfupf;fg;gl;l gpujpepjp xUtu; tpiykDf;fs; 

jpwf;Fk; Neuj;jpy; fye;Jnfhs;s mDkjpf;fg;gLthu;.

8.  tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; 09.03.2022Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F ,uj;jpdGhp> Gjpa efuk;> 

rg;ufKt khfhz rigapd; gpujk nrayhsu; mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;.

9.  tpiykDf;fisj; jahupg;gJ njhlu;gpy; tpiykDjhuh;fSf;F Vw;gLk; ve;jnthU nryTfs; my;yJ 

fpuaj;jpw;F rg;ufKt khfhz rig nghWg;G $whJ.

10.  tpiykDf;fis Vw;gJ my;yJ epuhfupg;gJ njhlu;ghd ,Wjp KbntLf;Fk; cupikia ngWiff; FOtpd; 

jiytu; jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh;.

11.  Nkw;gb tpiyf;Nfhuy;; njhlu;ghd Nkyjpf tpguq;fis ,uj;jpdGhp> Gjpa efuk;> rg;ufKt khfhz rigapd; 

gpujk nrayhsu; mYtyfj;jpy;; thu ehl;fspy; rhjhuz mYtyf Neuq;fspy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

njhlu;gpyf;fq;fs; gpd;tUkhW> 0452228414 / 0452223080

jiyth;>

ngWiff;FO>

gpujhd nrayhsh; mYtyfk;>

rg;ufKt khfhz rig>

Gjpa efuk;> ,uj;jpdGhp.

25.02.2022

 

          

,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

 

          

,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
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ngWif mwptpj;jy;
fpuhkpa tPlikg;G kw;Wk; epHkhzj;Jiw kw;Wk; fl;blg; nghUl;fs; Nkk;ghl;L 

,uh[hq;f mikr;R

murhq;fj; njhopw;rhiyj; jpizf;fsk;
nfhyd;dhit

DEPARTMENT OF GOVERNMENT FACTORY - KOLONNAWA

Supply, Operator Training and Handing Over of a Brand New 30MT City Mobile Crane, 
Rehabilitation of Electrical Installations (Laying of New Low Voltage Underground Cables and 
Installation of New Outdoor and Indoor Main Distribution Panel Cabinets with Accessories for 
each Workshops from the Substation at the Department of Government Factory, Kolonnawa.)

ngWif ,yf;fk;:- 3/1/4/22Q/CE/14/FA/791, and 3/1/3/18/TN/011

Nkw;gb ngWiff;fhd tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj;jpdk; kw;Wk; tpiykDj; 

jpwf;fg;gLk; jpfjpfs; elkhLk; efu gSJ}f;fp (Crane) fspw;fhf 2022.03.10 md;W K.g. 

11.00 kzp tiuAk;> kpd;rhu epWTjy; rPHjpUj;jj;jpw;fhf 2022.03.22 md;W K.g. 11.00 kzp 

tiuAk; ePbf;fg;gl;ls;snjd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

elkhLk; efu gSJ}f;fpf;fhd ngWifapd; jiyg;ghdJ “Supply, Operator Training and
Handing Over of a Brand New 30MT City Mobile Crane” vd khw;wk; nra;ag;gl;Ls;sJ.

tpiykD nry;Ygbf;fhyk; kw;Wk; tpiykDg; gpizaj;jpd; nry;Ygbf;fhyk; gpd;tUkhW 

jpUj;jk; nra;ag;gl;Ls;sJ.

   30MT elkhLk; efu gSJ}f;fpf;fhf (3/1/4/22Q/CE/14/FA/791) tpiykDr; 

nry;Ygbf; fhyk; 09.06.2022 tiu tpiykDg;gpizak; nry;Ygbf;fhyk; 

23.06.2022 tiu

   kpd;rhu epWTjy; rPHjpUj;jk; nra;tjw;fhf (3/1/3/18/TN/011) tpiykDr; 

nry;Ygbf; fhyk; - 21.06.2022 tiu tpiykDg; gpizak; nry;Ygbf;fhyk; 

05.07.2022 tiu

jpUj;jq;fspw;fhf> Nkyjpf ,yf;fk; 01 tPjk; toq;fg;gLk;.

KjyhtJ ngWif mwptpj;jy;> 2022.01.28 md;W jpdkpd> jpdfud; kw;Wk; nlapypepa+]; 

gj;jphpiffspy; gpuRhpf;fg;gl;Ls;sd.

jiytH>

ngWiff; FO> %d;whk; khb

gzpg;ghsH ehafk; gzpkid

murhq;fj; njhopw;rhiyj; jpizf;fsk;.

nfhyd;dhit.

2022.02.25

mngf;\h itj;jparhiy (k`ufk)

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
 

mngf;\h itj;jparhiyapy; 2022/2023 
Mz;LfSf;fhf 500 KVA,  300KVA-A kw;Wk; 

300KVA-B  Mfpa kpd;gpwg;ghf;fpfspd; jilePf;fy; 

kw;Wk; rhpahd guhkhpg;G kw;Wk; Nritfis toq;fy;

01. fPNo tpghpf;fg;gl;lthW 2022/23 Mk; Mz;LfSf;fhf kpd;gpwg;ghf;fpfspd; 

guhkhpg;G kw;Wk; gOJghh;j;jy; NritfSf;fhf jFjpAk; jifikAKs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J mngf;\h itj;jparhiyapd; rhh;ghf gpuhe;jpa ngWiff; 

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

02. xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhd jFjpf;fhf rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; 

gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; tpiykDjhuh; 2007 Mk; Mz;bd; 7 Mk; ,yf;f 

fk;gdpfs; rl;lj;jpd; fPo; $l;bizf;fg;gl;ltuhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

03. Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy mngf;\h itj;jparhiyapd; 

(k`ufk) gzpg;ghshplkpUe;J Ntiyehl;fspy; K.g. 9.00 kzpf;Fk; gp.g. 2.30 

kzpf;Fkpilapy; ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

04. 2022.03.10 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiyehl;fspy; K.g. 9.30 kzpf;Fk; gp.g. 3.00 

kzpf;Fkpilapy; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 3000 &ghitr; nrYj;jpa gpd;dh;> 

fPNoAs;s Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;;gjd;; %yk; 

Mq;fpynkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; KOikahd njhFjpnahd;W 

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; k`ufk mngf;\h itj;jparhiyapd; 

gzpg;ghshplkpUe;J nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. 

05. tpiykDf;fs; 49 ehl;fs; fhyg;gFjpf;F nry;YgbahFk; jd;ikapy; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. 

06. 2022.03.11 Mk; jpfjpad;W K.g. 11.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf 

fPNoAs;s Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; 77 ehl;fSf;F 

nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lnkd;gJld; 25>000 &ghtpw;fhdJk; 

,yq;ifapYs;s Gfo;tha;e;j tq;fpnahd;wpypUe;J my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l 

fhg;GWjp fk;gdpnahd;wpypUe;J toq;fg;gl;l tpiykDg;gpiznahd;Wld; midj;J 

tpiykDf;fSk; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. NkNy Fwpg;gpl;Ls;s Neuj;jpd; gpd;dh; cldbahfNt fPNoAs;s 

Kfthpapy; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; 

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. 

07. ngWiff; FOtpd;; jPh;khdNk ,WjpahdjhFk;. 

08. NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s Kfthp gpd;tUkhW:

gzpg;;ghsh;>

mngf;\h itj;jparhiy (k`ufk).

njhiyNgrp : 011-2840233

njhiyefy; : 011-2840283

fhzp RtPfupj;jy; rl;lk; (mj;jpahak; 460)

32 Mk; gpuptpd; gpufhuk; mwptpj;jy;
njw;F mjpNtf neLQ;rhiy tp];jupg;Gj; jpl;lj;jpw;fhf `k;ghe;Njhl;il 
khtl;lj;jpy;> mq;Fznfhyngy];] gpuNjr nrayhsu; gpuptpy; cs;s gpd;tUk; 
fhzpfSf;F muR e\;l<L toq;Ftjw;fhf fhzp RtPfupj;jy; rl;lj;jpd; (mj;jpahak; 
460) 32 Mk; gpuptpd; fPo; fhZk; ml;ltizapy; tpgupf;fg;gl;Ls;s fhzpfSf;Fupa 
e\;l<l;L gzj;ij ,f;fhzpapd; cupik NfhUgtu;fs; kuzkile;j gbahy; khtl;l 
ePjpkd;wj;jpd; tof;F ,yf;fq;fspd; fPo; gw;W itf;fg;gl;Ls;sJ.

fhzpfSf;Fupa e\;l<L my;yJ LARC gzj;ij ,f;fhzpapd; cupik NfhUgtu;fs; 
ep&gpj;jhy; ngw;Wf; nfhs;tjw;F jq;fhiy khtl;l ePjpkd;wj;jpd; tof;F 
,yf;fq;fspd; fPo; gw;W itf;fg;gl;Ls;sJ.

Nkyjpf tpguq;fSf;F jaTnra;J ,yq;if [dehaf Fbaurpd; 13.01.2022Mk; 
jpfjpa 2262/36 Mk; ,yf;f murhq;f tu;j;jkhdpiag; ghu;f;fTk;.

njhlH 
,y.

tiug;gl 
,y.

Jz;L ,y.
e\;l<L 
(&.)

tof;F ,y.
khtl;l 
ePjpkd;wk;

01 9/39/39 3161 939>950.00 LA/187/16 jq;fhiy

02 9/39/39 3158 1>237>800.00 LA/188/16 jq;fhiy

03 9/39/39 3160 110>825.00 LA/189/16 jq;fhiy

rpe;jh gP.lgps;A+ td;dpahuhr;rp> 
gpuNjr nrayhsu;> 
mq;Fznfhyngy];].

20.12.2021

Rfhjhu mikr;R

toq;FeHfisg; gjpT nra;jy; - 2022
2022Mk; Mz;by;> Rfhjhu mikr;Rf;Fg; gpd;tUk; gz;lq;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhfg; gjpT nra;J nfhs;tjw;F 
MHtKs;s nfhOk;G khtl;lj;jpy; epWtdk; my;yJ nraw;ghl;bYs;s fpisnahd;iw eilKiwg;gLj;Jk; toq;FeHfsplkpUe;J> 
cw;gj;jpahsHfsplkpUe;J tpepNahfj;jHfsplkpUe;J kw;Wk; Nrit toq;FeHfsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

A- toq;fy;fs;
1.  vOJfUtpfs; kw;Wk; Vida gjhHj;jq;fs; midj;J tifahd 

fljhrp tiffs;/ Vida mYtyf vOJ fUtpfs;/ Ngid 
epWj;jpfs;/ gd;rHfs;/ $l;ly; ,ae;jpuq;fs;/ CD/ DVD kw;Wk; 
Vida gjhHj;jq;fs;/ cyH fyq;fs; (A, AA, AAA) ifJilf;Fk; 
bRf;fs;.

2.  gy;tifahd NlhdH tiffs; chpa juhjuj;jpy; (Original) 
NlhdH/ kh];lH Nuhy;/ fhl;hp[;/ ik tiffs;/ hpgd;fs;

3. mYtyf cgfuzq;fs;:
 (m)  njhiyefy; ,ae;jpuq;fs;/ Nghl;Nlh gpujpaply; ,ae;jpuq;fs;> 

efy; gpujpaply; ,ae;jpuq;fs;/ (Overhead Projectors) jiyik 
Gnuhn[f;lHfs;/ gy;Y}lf Gnuhn[f;lHfs;/ nghJ kf;fs; 
njhlHghly; njhFjpfs;

 (M)  kbf;fzdpfs;> Nkirf;fzdpfs;/ midj;J tifahd fzdp 
Jiz cWg;Gf;fs;/ fzdp mr;R ,ae;jpuq;fs;/ ];NfdHfs;/ 
fzdp nkd;nghUl;fs;/ UPS

4. mYtyf gz;lq;fs;:
 (m)  mYtyf jsghlq;fs;/ mYtyf cUf;Fg; gz;lq;fs;/ 

mYtyf fjpiufs;/ jsghlq;fs;
 (M)  Briefcase kw;Wk; mYtyfg; igfs;/ Gnshf; Kj;jpiufs;/ 

,wg;gH Kj;jpiufs;/ jpd Kj;jpiufs;/ vk;Ngh]; Kj;jpiufs; 
cl;gl Vida midj;J tifahd Kj;jpiufs;.

5. Jzp tiffs;:
  jpiur;rPiyfs;/ jiyaiz ciwfs;/ Jtha;fs;/ nfhbfs; 

kw;Wk; gjhiffs;/ Jzpf; ifj;Jilg;ghd;fs;.
6.  Rfhjhug; ghJfhg;Gg; gz;lq;fs;:-
  midj;J tifahd rtHf;fhuk; kw;Wk; J}s; tiffs;/ Dishwash 

tiffs;/ thfdq;fisf; fOTtjw;fhd jputq;fs; - Air 
Freshners/ ifJilg;ghd;fs; (thfdq;fspw;fhdit) gpsh];bf; 
Fg;igj; njhl;bfs; kw;Wk; Fg;ig ciwfs;

7.  thfdq;fspw;fhdit:
  laH/ ba+g;/ thfdq;fspw;fhd ngw;wwpfs;/ thfd /gpy;lHfs;/ 

cuha;T vz;nza; kw;Wk; midj;J thfdq;fspw;fhd 
cjphpg;ghfq;fs;.

8.  guhkhpg;G cgfuzq;fs;:-
  midj;J tifahd kpd;Fkpo;fs;/ kpd; ,izg;Gfspw;fhd midj;J 

tifahd Jiz cWg;Gf;fs; (Wiring Items)/ ePHf;Foha; Jiz 
cWg;Gf;fs;/ kpd;rhu ePHf;Foha; kw;Wk; ,ae;jputpay; guhkhpg;G 
fUtpfs;/ midj;J tifahd Mzpfs;> gpizr;rYldhd 
g+l;Lfs;> g+l;Lfs; Nghd;wit/ kpd;dpay; GJg;gpj;jy;fs; kw;Wk; 
njhiyNgrp GJg;gpj;jy;fspw;Fj; Njitahd Jiz cWg;Gf;fs;/ 
`hHl; ntahH cUg;gbfs;

9.  rikay; cgfuzq;fs;

  kl;ghz;lq;fs;/ rikayiw cgfuzq;fs;/ kpd;rhuf; Nfj;jy;/ 
nfhjpfyd;fs;

B- Nritfs;
01.  GJg;gpj;jy;fs;:
   efy; gpujpaply; ,ae;jpuq;fs;/ Nghl;Nlh gpujpaply; ,ae;jpuq;fs;/ 

njiyefy; ,ae;jpuq;fs;/ fzdp ,ae;jpuq;fs;/ fzdp mr;rply; 
,ae;jpuk;/ kpd;rhu Nfj;jy;fs;

02. mr;rply;fs;:
  midj;J tifahd mr;R Ntiyfs;
03.  czT ghdq;fs;
  czT toq;fy;/ rpw;Wz;b tiffs; FbePH Nghj;jy;fs; (midj;J 

msTfspYk;)

nghJ tplaq;fs;

  ,jw;fhf tpz;zg;gpf;Fk; toq;FeHfs; xt;nthU cUg;gbj; 
njhFjpf;Fk; jdpj;jdpahd tpz;zg;gq;fisr; rkHg;gpj;jy; 
Ntz;Lk;.

  ,jw;fhf &gh 1000.00 ,w;fhd kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; 
nrYj;jp gpd;tUk; Kfthpapy; 2022.02.28 Kjy; 2022.03.18 tiu 
K.g. 09.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiuahd fhyg;gFjpapy; ,jw;fhd 
tpz;zg;gg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

  g+uzg;gLj;jg;gl;l tpz;zg;gq;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJ 
gf;f Nky; %iyapy;> ~2022 toq;FeHfs;/ Nritfisg; gjpT 
nra;jy;| vdf; Fwpg;gpl;L> ~fzf;fhsH (toq;fy;) Rfhjhu mikr;R> 
~Rtrphpgha| 385> tz. gj;Njfk tpkytq;] `pkp khtj;ij> 
nfhOk;G-10| vd;w Kfthpf;F 2022.03.21 md;W gp.g. 3.00 ,w;F 
Kd;dH fpilf;ff; $bathW gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 
my;yJ mikr;rpd; fl;blj;jpd; ,uz;lhk; khbapd; toq;fy; 
gphptpy; (miw ,yf;fk; 248) itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; 
NrHj;jy; KbAk;.

Fwpg;G

,jw;F Nkyjpfkhf> ,iza top%yk; ngWif eltbf;iffis 
Nkw;nfhs;s MHtKs;s toq;FeHfs;> epjp mikr;rpdhy; 
mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;s Promise.lk vd;w ,izaj; jsj;jpy; 
gpuNtrpj;Jg; gjpT nra;Jnfhs;sy; fl;lhakhFk;.

midj;J tpz;zg;gjhuHfSk; fPNo fhzg;gLk; Mtzq;fis 
tpz;zg;gj;Jld; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

 i.  tpahghug; ngaH gjpTr; rhd;wpjopd; gpujp xd;W.

 ii.  gjpTf; fl;lzj;ij> mikr;rpd; rpwhg;ghplk; nrYj;jp 
ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;bd; %yg; gpujp

  g+uzg;gLj;jg;glhj kw;Wk; jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; 
tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

  gjpT nra;ag; ngw;Ws;s toq;FeHfsplkpUe;J tpiykDf; 
Nfhug;gLtJld;> gjpT nra;ag;ngw;wpwhj> mq;fPfhpf;fg;gl;l 
epWtdq;fsplkpUe;J mj;jpahtrpaj; Njitfspd; fhuzkhf> 
tpiykDf; NfhUk; chpik> mikr;rpd; nrayhsUf;F chpj;jhFk;.

  tpz;zg;gpf;Fk; Ntisapy; tpiykDf;fisr; rkHg;gpf;fj;jtWk; 
toq;FeHfspdJk;> toq;fy; fl;lisfs; toq;fg;gl;ljd; gpd;dH> 
chpa Neuj;jpy; gz;lq;fis toq;fj;jtWk; toq;FeHfspdJk;> 
rkHg;gpf;fg;gl;l khjphpfspw;fikthfg; gz;lq;fis toq;fj; 
jtWk; toq;FeHfspdJk; ngaHfs; vt;tpj Kd;dwptpj;jYkpd;wp> 
toq;FeHfspd; ngaHg;gl;baypypUe;J mfw;Wtjw;F eltbf;if 
Nkw;nfhs;sg;gLk;.

nrayhsH>
Rfhjhu mikr;R>
~Rtrphpgha|
,y. 385> tz. gj;Njfk tpkytq;]`pkp khtj;ij> nfhOk;G- 10

Rfhjhu mikr;R

toq;FeHfisg; gjpT nra;jy; - 2022
tpz;zg;gg;gbtk;

01.  gjpTf;fhf tpz;zg;gpf;Fk; toq;fy; kw;Wk; Nritapd; ngaH 
kw;Wk; ,yf;fk;: ............................................................................

 (gj;jphpif tpsk;guj;jpy; cs;sthW) .......................................

02. tpahghug; ngaH kw;Wk; Kfthp: ...............................................

03. njhiyNgrp ,yf;fk;: epiyahd .............elkhLk;:.................

04. njhiy efy; ,yf;fk;: ..............................................................

05. kpd;dQ;ry; (E-mail) Kfthp: .......................................................

06. tprhhpj;J mwpaf;$ba eghpd; ngaH: .......................................

07. tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; ,yf;fk;> kw;Wk; jpfjp: ..........

08. ePq;fs; ngNrt (VAT) nrYj;Jgtuhapd; mjd; ,y: .............

 I. tl;thp ,yf;fk;: .......................................................................
09.  tpahghuj;jpd; jd;ik (jdp egH/ $l;L tpahghuk;/ 

tiuaWf;fg;gl;l fk;gdp/ $l;Lj;jhgdk; Nghd;wd: ..............

10. toq;Fk; gjhHj;jq;fs; my;yJ Nrit njhlHghd tpguk;: 

 (mwptpj;jypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW jfty;fis cl;gLj;jTk;)

cUg;gbj; 
njhFjp

gz;lq;fspd; 
tpguk;

Nkw;gb gz;lq;fs; my;yJ Nrit 
toq;fy; njhlHghd Nkyjpf 
tpN\l jifikfs; (,Ug;gpd;)

11. fsQ;rparhiy trjpfs; cz;lh vd;gd: ....................................

12. Nghf;Ftuj;J trjpfs; toq;fg;gLkh vd;gd ..............................

13.  fl;lisnahd;W fpilf;fg;ngw;wjd; gpd;dH> toq;fypw;F MFk; 
fhyk; 

14.  fld; mbg;gilapy; gz;lq;fis toq;ff;$ba Mff;$ba fhyk; 
kw;Wk; cr;rf; fld; vy;iy: ..........................................................

15.  ,jw;F Kd;ida Mz;Lfspy;> Rfhjhu mikr;rpd; 
toq;FenuhUtuhfg;  gjpT nra;ag;ngw;Ws;s gz;lq;fs; 
toq;fg;gl;Ls;sdth Nghd;w tpguq;fs;. (tUlq;fisf; 
Fwpg;gplTk;) ........................................................................................

toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfs; njhlHghf NkNy toq;fg;gl;Ls;s 
jfty;fs; gpiofsw;wJk; cz;ikahdJkhFk;  vd Rfhjhu 
mikr;rpd; nrayhshpdhy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s epge;jidfspd; 
gpufhuk; eltbf;if Nkw;nfhs;tjw;F cld;gLfpd;Nwd;> vdTk; 
ehd;/ ehq;fs; cWjpg;gLj;Jfpd;Nwd;/ cWjpg;gLj;Jfpd;Nwhk;.

 ...................       .......................       ..........................    

     xg;gk;            jpfjp             Kj;jpiu 

tpz;zg;gq;fSld; gpd;tUtdtw;iw ,izj;J mDg;gTk;.

i.  tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;W.
ii.  gjpTf; fl;lzk; nrYj;jpg; ngw;Wf; nfhs;Sk; mikr;rpdhy; 

toq;fg;gLk; gw;Wr;rPl;L (%yg; gpujp)
iii.  chpathW g+uzg;gLj;jg;gl;l ghprPypg;G ml;ltiz

ghprPypg;G ml;ltiz

A. 
toq;fy;fs;

njh 
lH 
,yf; 
fk;

cgfuz tiffs; toq;fy;fs; 
Nkw;nfhs; 
sg;gLk;/ 
Nkw;nfhs; 
sg;gl 
khl;lhJ 
vd;gd

1.  vOJ 
fUtpfs; 
kw;Wk; 
mjw;fhd 
gjhHj;j 
q;fs;

1 midj;J tifahd 
fljhrpfs;

2 mYtyf midj;Jtif vOJ 
gjhHj;jq;fs;

3 Ngid ,Uj;jp/ gd;rH/ $l;ly; 
,ae;jpuk; CD/ DVD kw;Wk; 
Vida gjhHj;jq;fs;

4 cyH fyq;fs; (A, AA, AAA)
5 ifJilf;Fk; b#

2.  gy; tif 
NlhdH 
fs;

1 mry; juhjuj;jpyhd Original) 
NlhdHfs;

2 kh];lH Nuhy;fs;

3 fhl;up[;/ iktiffs;

4 hpgd;fs;

3.  mYtyf 
cgfuz 
q;fs;

(m) 1 njhiy efy; ,ae;jpuq;fs;

2 epow;glg; gpujpaply; 
,ae;jpuq;fs;

3 efy; gpujpaply; ,ae;jpuq;fs;

4 XtH n`l; Gnuhn[f;lHfs; 
(Over head Projectors)

5 ky;bkPbah Gnuhn[f;lHfs; 
(Mul   Media Projectors)

6 nghJ kf;fs; njhlHghly; 
njhFjp

(M) 1 kbf;fzdp> Nkirf;fzdp 
,ae;jpuq;fs;

2 midj;J tifahd fzdp 
Jiz cWg;Gf;fs;

3 fzdp mr;R ,ae;jpuk;

4 ];NfdHfs;

5 fzdp nkd;nghUs;fs;

6 UPS
4.  mYtyf 
gz;lq; 
fs;

(m) 1 mYtyf kur;rhkhd; 
cgfuzq;fs;

2 mYtyf cUf;Fg; gz;lq;fs;

3 mYtyff; fjpiufs;

4 jsghlq;fs;

(M) 1 Gnshf; Kj;jpiu

2 ,wg;gH Kj;jpiu

3 jpd Kj;jpiu

4 vk;Ngh]; Kj;jpiufSl;gl 
Vida Kj;jpiufs;

(,) 1 Brief Case kw;Wk; mYtyfg; 
igfs;

5.  Jzp 
tiffs;

1 jpiur;rPiyfs;

2 jiyaiz ciwfs;/ 
Jtha;fs;

3 nfhbfs; kw;Wk; gjhiffs;

4 Jzpapdhyhd 
ifj;Jilg;ghd;fs;

6.  Rfhjhug; 
ghJfhg;G 
gz;lq; 
fs;

1 midj;J tifahd 
rtHf;fhuf; fl;bfs; kw;Wk; J}
s; tiffs;

2 b\; nth\; tiffs;

3 thfdq;fisf; fOTk; jputk;

4 AIR Freshner
5 thfdq;fspw;fhd 

ifj;Jilg;ghd;fs;

6 Fg;ig ciwfs; kw;Wk; 
gpsh];bf; njhl;bfs;

7.  thfdq; 
fspw;fhf

1 laH/ba+g;

2 thfd ngw;wwpfs;

3 thfdq;fspw;fhd /gpy;lHfs;
4 cuha;T vz;nza;

5 midj;J tifahd thfd 
cjphpg;ghfq;fs;

8.  guhkhpg;G 
cgfuzq; 
fs;

1 midj;J tifahd kpd; 
Fkpo;fs;

2 kpd;rhu toq;fYf;fhd 
midj;J tifahd Jiz 
cWg;Gf;fs; (Wiring Items)

3 ePHf;Foha; Jiz cWg;Gf;fs;

4 kpd;rhuk;> ePHf;Foha; kw;Wk; 
,ae;jpuhjpfisg; guhkhpf;Fk; 
fUtpfs;

5 midj;J tifahd Mzpfs;> 
gpizr;rYldhd g+l;Lfs;> 
g+l;Lfs; Nghd;wit

6 kpd;dpay; GJg;gpf;Fk; Jiz 
cWg;Gf;fs;

7 njhiyNgrp GJg;gpj;jy; Jiz 
cWg;Gf;fs;

8 `hHl;ntahH cUg;gbfs;

9.  rikay; 
cgfuzq; 
fs;

1 kl;ghz;lq;fs;/ rikayiw 
cgfuzq;fs;

2 kpd; Nfj;jy;/ nfhjp fyd;fs;
10.  kpd;rhu 

cgfuz 
q;fs;

1 njhiyf;fhl;rpg; ngl;bfs;> 
FspHrhjdg; ngl;bfs; Nghd;w 
kpd;rhu cgfuzq;fs;

B Nritfs;

1.  GJg;gpj;jy; 
fs;

1 efy; gpujpaply; ,ae;jpuq;fs;/ 
epow;glg; gpujpaply; ,ae;jpuq;fs;

2 njhiyefy; ,ae;jpuq;fs;

3 fzdp ,ae;jpuq;fs;

4 fzdp mr;R ,ae;jpuq;fs;

5 kpd;rhu Nfj;jy;fs;/ 
nfhjpfyd;fs;

2.  mr;R 
Ntiyfs;

1 midj;J tifahd mr;R 
Ntiyfs;

3.  czT 
ghdq;fs;

1 czT toq;fy;/ rpw;Wz;b 
tiffs; 

2 midj;J msTfspYk; FbePH 
Nghj;jy;fs;
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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;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

ml;NlhHzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
If;fpa ,uhr;rpak;> CV47EP, Coventry, Bransford Avenue, 
,y. 05> Ir;NrHe;j> Kd;G ,yq;if rdehaf Nrh\ypr 
Fbaurpd;> gj;juKy;y> nuhNgl; FztHjd khtj;j> 
claGu> ,y. 114/2/A Ir; NrHe;j tPun`d;dbNf 
Jypdp mDtpe;j ngh;dhd;Nlh mj;Jld; tPun`d;dbNf 
Jypdp mDtpe;j ngHdhd;Nlh tPurpq;` vd mwpag;gl;l 
ehd;> cs;slf;fg;gl;l Nehf;fj;jpw;fhf jpUkjp. 
gl;lnge;jp kj;JkNf rpj;uh Nrhkyjh ngHdhd;Nlh 
(Njrpa m.m.,y. 537992549V) I ngaH Fwpg;gpl;L 
epakpj;j> nfhOk;G gfpuq;f nehj;jhhpR fpNubad; 
vk;khDty; ngNuuhtpdhy; mj;jhl;rpg; gLj;jg;gl;l 
2013 [dthp 10k; jpfjpaplg;gl;l ml;NlhHzp jj;Jt 
,y. 3270I ,uj;Jr; nra;J ,y;yhnjhopg;gjhf 
,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauRf;Fk;> nghJ 
kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwptpf;fpd;Nwd;.

vd;rhHghf nrhy;yg;gl;l ml;NlhHdpapdhy; 
Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;j eltbf;if cWjpfs; my;yJ 
tplaq;fSf;F ehd; nghWg;ghf khl;Nld; vd;gij 
,e;jj; jpfjpapy; ,Ue;J mwptpj;jy; tpLf;fpd;Nwd;.

yd;ld;
jpfjp: 24 [dthp 2022

myq;fhu kPd;fs;> ed;dPH kPd;fs; kw;Wk; ,why;fis tsh;j;jy;>

 flw;nwhopy; Jiw Kfq;fs; mgptpUj;jp 

gyehs; flw;nwhopy; eltbf;iffs; kw;Wk; kPd; Vw;Wkjp ,uh[hq;f mikr;R

Njrpa ePhpay;ts Muha;r;rp mgptpUj;jp 
Kfhikj;Jt gpujhd mYtyf 

rpw;Wz;br;rhiyia eilKiwg;gLj;Jtjw;fhf 
tpiykDf; Nfhuy;

Njrpa ePhpay;ts Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp Kfhikj;Jt gpujhd mYtyfj;jpYs;s 
rpw;Wz;br;rhiyia fPNo fhzg;gLk; epge;jidfs; kw;Wk; mwpTWj;jy;fspw;fikthf 
eilKiwg;gLj;Jtjw;fhf tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

01.  ,jw;fhf gbtf;fl;lzkhf xt;nthU tpz;zg;gg;gbtj;jpw;Fk; kPsspf;fg;glhj &gh 
1000.00 ,w;fhd njhifia 2022.02.25 Kjy; 2022.03.18 md;W K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 
tiuahd fhyg; gFjpapy; gzpg;ghsh; ehafk;/ehuh vd;w ngahpy; fhf;ifj;jPT kl;lf; 
Fspa> nfhOk;G -15,y; mike;Js;s gpujhd mYtyf epjpg;gphptpy; nrYj;jpg; ngw;Wf; 
nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;il nfhs;tdT kw;Wk; toq;fy; gphptpy; rkh;g;gpj;J ngWiff;fhd 
tpz;zg;gg;gbtq;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

02.  rpw;Wz;br; rhiyia eilKiwg;gLj;Jtjw;fhd kpd;rhuk;> ePH> vhpthA> rpw;Wz;br; 
rhiyf;Fj; Njitahd jsghlq;fs; kpd;rhu mYkhhp> rikayhiw cgfuzq;fs; kw;Wk; 
kl;ghz;lq;fs; epWtdj;jpdhy; toq;fg;gLk;.

03.  mq;fPfhpf;fg;gl;l tzpf tq;fpnahd;wpypUe;J ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l tpiykDg; 
gpizankhd;W my;yJ gzpg;ghsh;ehafk;/ ehuh vd;w ngahpy; gpujhd mYtyf 
epjpg;gphptpy; nrYj;jpg;  ngw;Wf; nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;L ngWif Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; 
Ntz;Lk;.

 i)  rpw;Wz;br; rhiyia eilKiwg;gLj;Jtjw;fhd xg;ge;jj;jpw;fhf itg;Gr; 
nra;ag;gl Ntz;ba gpizj;njhif &gh 100>000.00 MFk;. Nritfis chpathW 
Nkw;nfhs;tnjd xg;ge;jj;jpy; ifr;rhj;jpLk; jpdj;jd;W Nkw;gb Njhifia itg;Gr; 
nra;jy; Ntz;Lk;.

 ii)  tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;ifapy; &gh 5>000.00 ,w;fhd tpiykDg; gpizankhd;W 
itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;. vt;twhapDk; tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;ljd; 
gpd;dh; rpw;Wz;br; rhiyia eilKiwg;gLj;Jtjid epuhfhpg;gpd; Nkw;gb njhif 
ehuh epWtdj;jpw;F chpj;jhf;fg;gLk;.

04.  tpiykDf;fspd; %yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujp jdpj;jdp ciwfspy; Nrh;f;fg;gl;L 
Kj;jpiuapl;L mtw;iw XUiwapy; Nrh;j;J mt;ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 
~ehuh gpujhd mYtyf rpw;Wz;br;rhiyia eil Kiwg;gLj;jYf;fhd tpiykDf; 
Nfhuy; 2022/2023 ngWifg; ngl;b ,yf;fk; - 6| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

05.  tpiykDjhuh;fspw;fhd tpiykD Kd;Ndhbr;re;jpg;G 2022.03.14 md;W K.g. 10.30 ,w;F 
gpujhd Nfl;Nghh; $lj;jpy; eilngWk;.

06.  ~ehuh gpujhd mYtyf rpw;Wz;br;rhiyia eilKiwg;gLj;Jtjw;fhf tpiykDf; 
Nfhuy; 2022/2023 ngWifg; ngl;b ,yf;fk; 6| vd chpathW g+uzg;gLj;jg;gl;l 
cq;fs; tpiykDf;fs; ehuh gpujhd mYtyf Kjyhk; khbapyike;Js;s epjpg;gphptpy; 
itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; Nrh;j;jy; Ntz;Lk;.

07.  2022.03.21 md;W gp.g. 1.00 ,w;F tpiy kDj;jpwf;fg;gLtJld; mt;Ntisapy; tpiykDjhuh; 
my;yJ mthpd; gpujpepjpnahUth; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

ngWiff; FOtpd; jPHkhdk; ,Wjpj;jPHkhdkhf mikAk;.

jiyth;>
ngWiff;FO>
Njrpa ePhpay; ts Muha;r;rp
kw;Wk; mgptpUj;jp Kftufk;>
fhf;ifj;jPT> kl;lf;Fspa>

nfhOk;G -15.

0112-529717/0112-521000.

tpN\l mw;NwhHzp jj;Jtg; gj;jpuk; 
kPsg;ngwy; njhlHghd mwptpj;jy; 

,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; Nkw;F khfhzk;> 

nfhOk;G khtl;lk; mJUfphpa> kpNydpak; rpb> tyak; 

7> nguil]; ,y. 243 ,y; trpf;Fk; `Jd;fphpa 

gj;jpuNdN`yhNf uj;dtyp uh[gf;\ khw;Wg;ngaH 

`Jd;fphpa gj;jpuNdN`yhNf uj;dtyp khw;Wg;ngaH 

uj;dtyp uh[gf;\ (Nj.m.vz; 525171077V) Mfpa ehd;> 

,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; midj;J 

gpui[fSf;Fk; ,j;jhy; mwptpg;gJ ahnjdpy;> gpurpj;j 

nehj;jhhp]; gp. mkhDy;yhtpdhy; ,uz;lhapuj;J 

gj;njhd;gjhk; Mz;L nrg;nlk;gH khjk; 11k; jpfjp 

Kbf;fg;gl;l ,yf;fk; 1176 11.09.2019 tpN\l mw;NwhHzp 

jj;Jtg; gj;jpuk; %yk; vd;dhy;> fNyty> fLtyhe;j 

tPjpapy; trpf;Fk; t[pu mjgj;J (Nj.m. vz; 76113311V) 
vd;gtUf;F toq;fpa Nkw;gb tpN\l mw;NwhHzp jj;Jtg; 

gj;jpuj;ij ,uz;lhapuj;J ,Ugj;jp ,uz;lhk; Mz;L 

ngg;uthp khjk; 24k; jpfjp njhlf;fk; nry;Ygbaw;wnjd;Wk; 

me;ehs; Nkw;$wpa jj;Jtg;gj;jpuj;ij kPsg;ngWtjhfTk; 

mwptpf;fpd;Nwd;. 

NkYk; ,uz;lhapuj;J ,Ugj;jp ,uz;lhk; Mz;L ngg;uthp 

khjk; 24k; jpfjp Kjy; Nkw;gb jj;Jtg;gj;jpuk; %ykhf 

Nkw;nfhs;sg;gLk;. ve;jnthU eltbf;iffSf;Fk; ehd; 

nghWg;G $w khl;Nld; vd;Wk; mwptpj;jy; tpLf;fpd;Nwd;. 

`Jd;fphpa gj;jpuNdN`yhNf uj;dtyp uh[gf;\ 

khw;Wg;ngaH `Jd;fphpa gj;jpuNdN`yhNf uj;dtyp 

khw;Wg;ngaH uj;dtyp uh[gf;\.

,y. 243> nguil];> tyak; 7> 

kpNydpak; rpb> mJUfphpa. 

Nky; khfhzj;jpd; 
tu;j;jf Nky; ePjpkd;wk;                   

(nfhOk;ig cila)
tplak;
g;iuk; ghu;kh yq;fh (gpiwtl;) ypkpnll;
,y. 24> 10gp> 1/1> tp[agh khtj;ij>
ehty tPjp> ePu;nfhOk;G

tof;F vz;: CHC86/21/CO
kw;Wk;

2007 ,d; 7 Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 
270(a) kw;Wk; (f) gpuptpd; fPo; ePjpkd;wj;jpdhy; 
g;iuk; ghu;kh yq;fh (gpiwtl;) ypkpnll; 
Kbj;jYf;F tpz;zg;gk; xd;W njhlu;ghdJ

g;iuk; ghu;kh yq;fh (gpiwtl;) ypkpnll;

,y. 24> 10gp> 1/1> tp[agh khtj;ij>
ehty tPjp> ePu;nfhOk;G

kDjhuu;

,y. 24> 10gp> 1/1> tp[agh khtj;ij> ehty tPjp> ePu;nfhOk;G 
vd;w Kftupapd; g;iuk; ghu;kh yq;fh (gpiwtl;) ypkpnll; %yk; 
$wg;gl;l ePjpkd;wj;jpw;F rku;g;gpf;fg;gl;l 2021 etk;gu; 23 Mk; 
jpfjpapy; ,Ue;J nfhOk;gpd; tu;j;jf Nky; ePjpkd;wj;jpdhy; Nky; 
ngauplg;gl;l epWtdj;jpd; Kbj;jYf;fhd kD xd;W ,j;jhy; 
mwptpf;fg;gLtNjhL> $wg;gl;l kD 2022 khu;r; 28 Mk; jpfjpapy; 
ePjpkd;wj;jpw;F Kd; tprhuizf;F topg;gLj;jg;gl;lJ. me;j 
kDtpd; kPjhd cj;juit Mjupg;gJ my;yJ vjpu;g;gij 
Nkw;nfhs;tjw;F MtYs;s $wg;gl;l epWtdj;jpd; ve;j xU 
fld;nfhLdu; my;yJ clDjTdu; Neubahf my;yJ mtuJ 
MNyhrfu; my;yJ ,e;j Nehf;fj;jpw;F tof;fwpQu; tof;F 
Neuj;jpy; Njhd;wyhk; vd;gNjhL fPo; ifnahg;gkpl;ltu; mjw;fhf 
gupe;Jiuf;fg;gl;l fl;lzj;ij nrYj;jp $wg;gl;l epWtdj;jpd; ve;j 
xU fld;nfhLdu; my;yJ clDjTdUf;F kDtpd; gpujp xd;W 
mspf;fg;gLk;.

ifnahg;gkpl;lJ - yf;\pfh uj;dhaf;f mNrhrpNal;];>
              ,y. 16/2/1> gioa nfhl;lht tPjp> 
    kpup`hd.

Fwpg;G:- kD gfpug;gl Ntz;Lk; vd Fwpg;gpLk; tprhuizf;F 
Njhd;Wk; Nehf;fk; nfhz;l ve;jnthU egUk; NkYs;s yf;\pfh 
uj;dhaf;f mNrhrpNal;];> vd;w ngaUf;F jdJ Nehf;fj;ij 
Fwpg;gpl;L jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. egupd; ngau; kw;Wk; 
Kftup my;yJ epWtdkhf ,Ue;jhy; mjd; ngau; kw;Wk; Kftup 
,lg;gl;L egu; %yk; my;yJ epWtdk; %yk; my;yJ mtu; 
my;yJ mtu;fsJ tof;fwpQupd; (,Ue;jhy;) ifnahg;gj;Jld; 
mwptpj;jy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ jghypy; vdpy; 2022 
khu;r; 27Mk; jpfjp khiy 6 kzpia tplTk; jhkjpf;fhky; 
NkYs;s ngaUf;F milAkhW mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

yf;\pfh uj;dhaf;f mNrhrpNal;];>
,y. 16/2/1> gioa nfhl;lht tPjp>
kpup`hd.

tpiykDf;fSf;fhd 
miog;G (IFB)

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

(vhprf;jp mikr;R)

rPdf;FlhtpYs;s jhq;fpfs; gz;izapy; 
jw;NghJs;s cUf;F Ntypapd; jpUj;jNtiyfs; 

kw;Wk; Vida mgptpUj;jp Ntiyfs;
B/20/2022

1. gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;lJk; kw;Wk; (mz;zsthf) 

2 kpy;ypad; kjpg;gPl;Lf; fpuaj;ijf; nfhz;l 

rPdf;FlhtpYs;s jhq;fpfs; gz;izapy; 

jw;NghJs;s cUf;F Ntypapd; jpUj;jNtiyfs; 

kw;Wk; Vida mgptpUj;jp NtiyfSf;fhf jFjp 

kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,yq;if 

ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; rhu;ghf jpizf;fs 

ngWiff; FOtpd; (DPC) jiytu; miof;fpd;whu;. 

2. ,e;j Ntiyapd; epu;khzf;fhyk; xU (01) khjkhFk;.
3. tpiykDf;Nfhuy; Njrpa tpiykDf;Nfhuy; 

eilKiw gpufhuk; elhj;jg;gLk;.

4. xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;F rpj;jpfukhd tpiykDjhuu; 

mgfPu;j;jpahNdhu; gl;baypy; cs;slf;fg;glhjtuhfTk; 

ICTAD epWtdj;jpy; C-8 my;yJ C-07 gjpit 

cilatuhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

5. nfhtpl;-19 njhw;W guty; fhuzkhf 

tpiykDjhuh;fs; tpiykD Mtzq;fis CPC 
,izajsj;jpypUe;J jutpwf;fk; nra;Jnfhs;syhk;. 

c-k; http://ceypetco.gov.lk/public-tenders/.   kw;Wk; 
tpiykDjhuh; kPsspf;fg;glhj 1000.00 &gh 

fl;lzj;ij (&gh 925.83 + 8%) kf;fs; tq;fpapy; 
(jiyik mYtyfk;) Ngzg;gLk; 004100110208633 

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

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

,izj;J mDg;gTk;.

6. tpiykDf;fs; 2022-03-18Mk; jpfjp gp.g. 2.00 

kzpf;F KbTWj;jg;gLk; vd;gJld; Kfhikahsh; 

(ngWiffs; kw;Wk; fsQ;rparhiy)> ngWif 

kw;Wk; fsQ;rparhiy nraw;ghLfs;> ,yq;if 

ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; gpd;tUk; Kfthpapy; 

tpiykDf;fs; KbTWj;jy; Neuj;jpd; gpd; 

cldbahfj; jpwf;fg;gLk;. 

7. VNjDk; njspTgLj;jy;fs; ,Ug;gpd; 

jpU. Mh;. rptrq;fh; (rptpy; nghwpapayhsh;) mth;fis 

011-5455138 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; Clhf 

njhlh;G nfhs;sTk;.

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l KfthpahdJ:

jiytu;;> jpizf;fs ngWiff; FO>

Nk/gh Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfs;)> 

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

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

1 Mk; khb> ,y. 609> lhf;lh; ldp];lu; j rpy;th 

khtj;ij> nfhOk;G-09.

njh.Ng. 011-5455331> njhiyefy;: 011-5455424

kPl;fg;glhj mlFj; 
jq;f eiffis Vyj;jpy; 

tpw;gid nra;jy; 
kf;fs; tq;fpapd; mlFg; gpujpepjpfshd> tiuaWf;fg;gl;l 

gz;lhutis gyNehf;Ff; $l;LwTr; rq;fj;jpw;F nrhe;jkhd> 

fPo;f;fhZk; fpuhkpa tq;fpf; fpisfspy;> 2018.10.01 Kjy;> 2019.12.31 

tiu mlF itf;fg;gl;L (mj;jpdk; cl;;gl) kPl;fg;glhj jq;f 

eiffs;> 2022.03.20> 27 Mfpa jpdq;fspy; K.g. 9.00 Kjy; efu 

fpuhkpa tq;fpf; fpisapy; Vyj;jpy; tpw;fg;gLk;. 

01) efu fpuhkpa tq;fp 

02) `y;Ng fpuhkpa tq;fp

03) fpdpfk fpuhkpa tq;fp 

04) f`j;Njnty fpuhkpa tq;fp 

05) njNkhju fpuhkpa tq;fp 

06) ehangj;j fpuhkpa tq;fp 

07) gy;ynfl;Lt fpuhkpa tq;fp 

08) mk;gjd;Nlfk fpuhkpa tq;fp 

09) I];nyg; fpuhkpa tq;fp 

10) mKDNjht fpuhkpa tq;fp 

11) mlF kw;Wk; Nrkpg;G epiyak; 

12) `Py;Xa fpuhkpa tq;fp 

13) ypad;f`nty fpuhkpa tq;fp

14) g+dhfy fpuhkpa tq;fp 

15) jpfdnjd;d fpuhkpa tq;fp 

16) Fk;gy;nty fpuhkpa tq;fp 

17) gpe;JDntt fpuhkpa tq;fp 

18) vy;y fpuhkpa tq;fp 

19) gpaugd;Njht fpuhkpa tq;fp 

20) RkJufk fpuhkpa tq;fp 

21) Efnrtd fpuhkpa tq;fp 

nghJ KfhikahsH 
2022.02.22k; jpfjp 
t/g> gz;lhutis g.Neh.$. rq;fj;jpy;. 

ngWif mwptpj;jy; 
ifj;jwp Glitf; ifj;njhopy; 

tpw;gid re;ij 2022
Glitf; ifj;njhopy; jpizf;fsk; 

2022 Vg;uy; khjk; 01> 02> 03 Mfpa %d;W jpdq;fs; gz;lhuehaf;f 

QhgfhHj;j kfhehl;L kz;lg tshfj;jpy; elj;Jtjw;F Fwpj;j 

ifj;jwp Glitf; ifj;njhopy; tpw;gid re;ijf;fhf fPo;f;fhZk; 

Nritfis thlif mbg;gilapy; ngw;Wf;nfhs;tjw;F jifikahd 

Nfs;tpjhuHfsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. 

1. ntspg;Gw kiwg;Gf;fis mikj;jy; 

2. 45 tpw;gid $lq;fis mikj;jy; 

3. xspgug;G trjpfs; kw;Wk; kpd; xspa+l;ly;fis toq;Fjy; 

4. Kfg;Gj; Njhuzj;ij jahhpj;J nghUj;Jjy; 

5. b[pl;ly; gphpd;l; nra;ag;gl;l gpurhu gyiffs; 04 

1.  2022 ngg;uthp 25 Kjy; 2022 khHr; 10 tiu (mur tpLKiw - 

jtpHe;j) K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu 3Mk; khb> nrayff; 

fl;blk;> khspfhtj;j> nfhOk;G-10. Kfthpapy; mike;Js;s 

jiyikafj;jpy; Nfs;tp tpz;zg;gq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

2.  2022 khHr; 11k; jpfjp gp.g. 2.00 ,w;F Kd; g+Hj;jp nra;ag;gl;l 

Nfs;tpfs; tpz;zg;gq;fis Nkw;gb Kfthpf;F gjpTj; jghypy; 

mDg;gyhk; my;yJ ,e;j Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. 

3.  2022 khHr; 11k; jpfjp gp.g. 2.00 ,w;F Nfs;tpg; ngl;bia 

nghwpaplg;gLtJld; gpd;dH fpilf;Fk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. 

4.  Nfs;tpfs; jpwj;jy; 2022 khHr; 11k; jpfjp gp.g. 2.00 ,w;F Nfs;tpfs; 

Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jTld; md;iwa jpdk; tUifjUk; 

Nfs;tpjhuHfs; my;yJ mtHfsJ gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; 

jpwf;fg;gLk;. 

5.  xt;nthU Nrit rhHghfTk; NtWNtwhf kPsspf;fg;glhj 

&. 1>000.00 Nfs;tp tpz;zg;gg;gbtf;fl;lzk; mwtplg;gLk;. 

mjw;F Nkyjpfkhf ntspg;Gw kiwg;Gf;fis mikj;jy;> 45 

tpw;gidf; $lq;fis mikj;jy;> Kfg;Gj; Njhuzj;ij jahhpj;J 

nghUj;Jjy;> xypngUf;fp trjpfs; kw;Wk; kpd; xspa+l;ly; 

toq;Fjy;> b[pl;ly; gphpd;l; gpurhu gyiffs; 4 jahhpj;jy; Nghd;w 

Nritfis epWNtw;Wjy; rhHghf &. 5>000.00 kPsspf;fg;gLk; 

itg;Gj; njhifAk; mwtplg;gLk;. 

6.  Nfs;tp cs;spLk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

Glitf; ifj;njhopy; tpw;gid re;ij - 2022 'Fwpj;j Nritapd; 

ngaiuf;" Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

7.  xt;nthU Nritf;Fk; NtWNtwhf fbj ciwfis ghtpj;jy; 

Ntz;Lk;. 

8.  cq;fshy; rkHg;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fSld; tpahghu gjpTr; 

rhd;wpjopd; gpujp kw;Wk; ntl; thpAld; tpiykDf;fisr; 

rkHg;gpg;gjhapd; ntl; thp nrYj;Jtjw;fhf cs;ehl;L ,iwthp 

MizahsH jpizf;fsj;jpdhy; tpepNahfpf;fg;gLk; ehsJ 

tiuf;F cl;gLj;jg;gl;l ntl; thp tpLtpj;jy; rhd;wpjopd; 

gpujpnahd;iwAk; ,izj;J rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. mj;Jld; 

Fwpj;j Nrit rhHghd tpiykDf;fs; jpizf;fsj;jpypUe;J 

ngw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,j;Jld; rkHg;gpf;fg;gl;Ls;s khjphpg; 

gj;jpuj;jpw;F mikthf rkHg;gpj;jy; fl;lhakhFk;. 

Nkyjpf tpguq;fis njhiyNgrp ,y. 011-2322895 I mioj;Jg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

Kd; mwptpj;jy; ,d;wp ,g; ngWifia gpw;NghLjy; my;yJ ,uj;Jr; 

nra;Ak; mjpfhuk; ngWiff; FOtpd; jiytUf;FhpaJ ,g;ngWif 

tplaq;fs; gw;wpa Glitf; ifj;njhopy; jpizf;fsj;jpd; ngWiff; 

FOtpd; jPHkhdk; ,Wjpj; jPHkhdkhFk;. 

jiytH (ngWiff; FO)

Glitf; ifj;njhopy; jpizf;fsk;> 

3Mk; khb> nrayff; fl;blk;> khspfhtj;j> nfhOk;G-10.

Njhl;l tPlikg;G kw;Wk; rKjha cl;fl;likg;G 
,uh[hq;f mikr;R

nrskpa%u;j;jp njhz;lkhd; Qhgfhu;j;j kd;wk; 

njhz;lkhd; njhopw;gapw;rp epiyak; - `l;ld;

rpw;Wz;br;rhiy tpiykDNfhuy; - 2022

`l;ld; njhz;lkhd; njhopw;gapw;rp epiyaj;jpy; gapw;rpngWk; 
gapYdu;fSf;F %d;W Ntis czT> NjePu; toq;Ftjw;F 
2022k; Mz;Lf;fhd tpiykD Nfhug;gLfpd;wJ. &gh 25000.00 
kPs; nrYj;jf;$ba itg;Gg;gzKk;> tpiykDtpw;fhd 
tpz;zg;gg;gbtj;jpw;F &gh 1500.00 Tk; nrYj;jp 25.02.2022 
jpfjp Kjy; `l;ld; njhz;lkhd; njhopw;gapw;rp epiyaj;jpy; 
ngw;Wf;nfhs;syhk;. rPy; nra;ag;gl;l tpiykD 10.03.2022Mk; 
jpfjp my;yJ mjw;F Kd;djhf fPo;tUk; Kftupf;F gjpT 
jghypy; mDg;gp itf;fg;gl Ntz;Lk;. G+uz mwpTWj;jy;fis 
tpz;zg;gg;gj;jpuj;jpy; ghu;itaplTk;.

Chief Execu� ve Offi  cer
Saumyamoorthi Thondaman Memorial Founda� on.
State Ministry of Estate Housing and Community infrastructure 06th 
 oor, No 45. St. Michael Road.
Colombo-03 Tel-011-2541369
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