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90 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்
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சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் பிரதி-
நிதிகள் சிலர தநற்று (15) ஜனாதிபதி 
அலு்வலகத்தில் ஜனாதிபதி தகாட்ா-
பய ராஜபக் ஷவ்வ சந்தித்ேனர.   

சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் 
ஆசிய பசுபிக் திவணக்களத்தின் 
பணிபபாளர கலாநிதி சாஙதயாங ரீ 
(Changyong Rhee), பிரதிப பணிப-

பாளர கலாநிதி ஏன்-மெரீ கல்த்-
வூல்ஃப (Anne-Marie Gulde-Wolf) 
ெற்றும் சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் 
இலஙவக ெற்றும் ொவலதீவுக்கான 
்வதிவி ப் பிரதிநிதி கலாநிதி டுபாகஸ் 
மபரி ானுமெடயா்வான் (Tubagus 
Feridhanusetyawan) ஆகிதயார 
இதில் அ்ஙகு்வர.  

IMF பிரதிநிதிகளுடன் ஜனாதிபதி சந்திப்பு   

டீசல் ெற்றும் ெசகு எணமணய் என்ப்வற்றின் 
இறக்குெதிக்கான நீண்கால ஒபபந்ேத்வே 
ஐக்கிய அரபு இராச்சியத்தின் மகாரல் 
எனரஜி டீஎம்சீசீ நிறு்வனத்துக்கு ்வழஙகு்வ -
ேற்கு அரசாஙகம் தீரொனித்துள்ளது.  

அேற்கவெய இம்ொேம் முேலாம் திகதி 
மோ்க்கம் ஒக்த்ாபர 31 ஆம் திகதி 
்வவரயான 8 ொேகாலத்துக்கான டீசல் 
(உயரந்ேபடச சல்பர 0.05) இறக்குெதி 
மசய்்வேற்கான நீண்கால ஒபபந்ேத்வே ்வழஙகு்வேற்காக பதிவு 
மசய்யபபடடுள்ள விநிதயாகத்ேரகளி்ம் விவலெனுக்கள் தகாரப-
படடுள்ளன.  

டீசல், மசகு எண்ணெய் இறககுமதி; ்காணொமல்்பா்�ார் குடுமபங்களுககு

காணாெல் தபான்வரகள் மோ்ரபான 
குடும்பஙகளின் ்வாழ்விவன மீள கடடிமய -
ழுபபு்வேற்காக ஒரு இலடசம் ரூபாவ்வ, 
ஒரு முவற ொத்திரம் ்வழஙகு்வேற்கு அவெச்-
சரவ்வ அனுெதி ்வழஙகியுள்ளது.   

நீதியவெச்சர அலிசபரி, இந்ே 
தயாசவனவய அவெச்சரவ்வயில் முன்வ்வத்-
திருந்ோர.   

 எதிரகால சந்ேதியினரின் நலன்கவள 
பாதுகாக்கவும், நல்லிணக்கத்வே தபணும் 
்வவகயிலும் ேற்தபாது ்வகுக்கபபடடுள்ள 

மகாள்வககளுக்கவெய அந்ே குடும்பஙக-
ளுக்கு உேவிகவள ்வழஙகு்வது மோ்ரபில் 
அ்வோனம் மசலுத்ேபபடடுள்ளது.   2016ஆம் 
ஆணடு 17ஆம் இலக்க காணாெல் தபான 
ஆடகள் பற்றிய அலு்வலக சட்த்தின் மூலம், 
காணாெல் தபான நபரகள் மோ்ரபாக உரிய 
விசாரவணகள் ந்த்ேபபடடு இறபபுச் சான்-
றிேழ் அல்லது காணக்கிவ்க்க-
வில்வல என்ற 

ஜனாதிபதித் தேரேலின் தபாது 
ந்த்ேபபட் சரச்வசக்குரிய 
'ம்வள்வள ்வான்' ஊ்கவியலா -
ளர சந்திபபு மோ்ரபில் முன்னாள் 
அவெச்சர ராஜிே தசனாரத்ன 
உள்ளிட் இரு்வருக்கு எதிராக 
ோக்கல் மசய்யபபடடுள்ள ்வழக் -
கின் சாடசிகளுக்கு யார அழுத்ேம் 
மகாடுத்ோரகள் என்பது மோ்ர -
பில் விரி்வான அறிக்வகவய 
செரபபிக்குொறு சட்ொ அதி -
பருக்கு மகாழும்பு தெல் நீதி -
ென்ற நீதிபதி ேமித் மோட்்வத்ே 
தநற்று (15) உத்ேரவிட்ார.   

'ம்வள்வள ்வான்' ஊ்கவிய -
லாளர சந்திபபின் தபாது ்வழக் -
கின் பிரோன சாடசிகள் இரு்வர 
நீதிென்றில் ஆஜராகவி்ாெல் 
ேடுக்கபபடு்வோக அ்வரகளின் 

சட்த்ேரணி மேரி -
வித்திருந்ே வி் -
யத்வே பரிசீலித்ே 
நீதிென்றம் இந்ே 
உத்ேரவ்வ பிறப -
பித்துள்ளது.   

ம்வள்வள ்வான் 
ஊ்க ொநாட -
டில் ொறுத்வ்த்தில் ்வந்ே சரத் 
குொர ெற்றும் அதுல சஞ்சீ்வ ெே -
நாயக்க ஆகிதயார ேெக்கு இந்ே 
அச்சுறுத்ேல் விடுக்கபபட்ோக 
மேரிவித்து நீதிென்றில் ஆஜராக -
வில்வல .   

ம்வள்வள ்வான் ஊ்கவி -
யலாளர சந்திபபு மோ்ரபில் 
முன்னாள் அவெச்சரகளான 
ராஜிே தசனாரத்ன ெற்றும் 
மொஹெட ரூமி ஆகிதயாருக்கு 

எதிராக சட்ொ 
அதிபர ்வழக்கு 
ோக்கல் மசய்துள்ளார.   

 மபாய்யான ேக்வல் -
கவள முன்வ்வத்ேல், 
அேற்கு உறுதுவண -
யாக இருந்ேவெ, 
ஜனாதிபதி தேரேல் 

முடிவுக்கு அழுத்ேம் மகாடுக் -
கும் ்வவகயில் குற்றச் மசயலில் 
ஈடுபட்வெ உடப் 14 குற் -
றபபத்திரிவககள் இ்வரகளுக்கு 
எதிராக ோக்கல் மசய்யபபடடுள் -
ளன. ராஜிே தசனாரத்ன சாரபில் 
ஆஜரான வெத்திரி குணரத்ன, 
சட்ொ அதிபரால் இந்ே ்வழக்வக 
மோ்ர முடியாது என முேற்கட் 
ஆடதசபவன முன்வ்வத்திருந்-
ோர.   

'வெள்ளை ொன்' ஊடக சந்திப்புடன்   
வ�ாடர்புளளை சாட்சிகளுக்கு அழுத�ம்
விசாரித்து அறிகம்க சமர்ப்பிக்க உத்தரவு

 ஷம்ஸ் பாஹிம்  

 ரயில் கட்ணஙகவள ெறுசீரவெபபேற்கு 
அவெச்சரவ்வ அனுெதி ்வழஙகியுள்ளோக 
தபாக்கு்வரத்து அவெச்சர திலும் அமுனுகெ 
மேரிவித்துள்ளார.  

 அரசாஙக ேக்வல் திவணக்களத்தில் தநற்று 
நவ்மபற்ற அவெச்சரவ்வ தீரொனஙகவள 
அறிவிக்கும் மசய்தியாளர சந்திபபிதலதய 
அ்வர தெற்கண்்வாறு மேரிவித்துள்ளார.  

 அவெச்சர தெலும் மேரிவிக்வகயில்,  
 எரிமபாருள் விவலதயற்றத்வே மோ்ரந்து பஸ் கட்ணத்வேயும் 

அதிகரிக்க த்வணடிய நிவல ஏற்படடுள்ளது. பஸ் சஙகஙகளு்ன் கலந்-
துவரயாடி குவறந்ேள்வான வீேத்தில் பஸ் கட்ணத்வே அதிகரிக்க ந -்
்வடிக்வக எடுக்கபபடடிருந்ேது.   அதேதபான்று ரயில் கட்ணஙகவள 
அதிகரிபபேற்கும் ஆராயபபடடுள்ளது. க்ந்ே காலஙகளில்   ரயில் 
கட்ணஙகள் அதிகரிக்கபப்வில்வல. பஸ் கட்ணத்வே வி்வும் 
மூன்றில் ஒரு பஙகு குவற்வாகத்வ ரயில் கட்ணொக இருக்கின்றது. 
இந்நிவலயில் ேற்தபாது டீசல் விவல 50 ரூபாவினால் அதிகரித்துள்-
வேயடுத்து ரயில்த்வ திவணக்களத்தினால் டீசல் மசலவ்வ 
ஈடு மசய்ய முடியாே நிவலவெதய உள்ளது.  

ரயில் கட்டணஙக்ளை அதிகரிக்க
அ்ைசசர்ெ அனுைதி

விரைவில் மறுசீைரமப்பு என்கிறார் 
அரமச்சர் திலும் அமுனுகம

ஷம்ஸ் பாஹிம்  

குவறந்ேபடசம் ஒரு ொகாணத்தி-
லா்வது அவனத்து முச்சக்கர ்வணடி -
கவளயும் மீற்றர ஆடத்ாக்களாக 
ொற்று்வேற்கான ்வரத்ேொனி அறி-
வித்ேவல அமுல்படுத்ே எதிரபாரப-
போக தபாக்கு்வரத்து அவெச்சர 
திலும் அமுனுகெ மேரிவித்ோர.   

பா்சாவல ்வான் ெற்றும் மகாள்-
கலன் ்வாகனஙகவள எவ்வாறு தெற் -
பாரவ்வ மசய்்வது என்பது குறித்து 
தேசிய தபாக்கு்வரத்து ஆவணக்கு -
ழுவு்ன் கலந்துவரயாடி ்வரு்வோக -
வும் அ்வர மேரிவித்ோர.  

 அரசாஙக ேக்வல் திவணக்க-
ளத்தில் தநற்று (15) நவ்மபற்ற 
ஊ்கவியலாளர சந்திபபில் கலந்-
துமகாணடு கருத்து மேரிவிக்கும் 
தபாதே அ்வர தெற்கண்்வாறு 

மேரிவித்ோர.  அவனத்து முச்சக்கர 
்வணடிகவளயும்   மீற்றர ஆடத்ாக்-
களாக ொற்று்வேற்கான ்வரத்ேொனி 
அறிவித்ேல் ம்வளியி்பபடடுள்ள 
தபாதிலும், மசலவு காரணொக முச் -
சக்கர ்வணடி சாரதிகளுக்கு சற்று 
நி்வாரணம் ்வழஙகு்வேற்காக மீற்றர 
மபாருத்து்வது குறுகிய காலத்திற்கு 
இவ்நிறுத்ேபபடடுள்ளது. இந்ே 
்வரத்ேொனி அறிவித்ேவல மீள 
மசயற்படுத்ேவுள்ளோகவும் ்வரவு - 
மசலவுத் திட்த்தில் முச்சக்கர ்வண -
டிகளுக்காக சுொர 800 மில்லியன் 
ரூபாவ்வ நிதியவெச்சர ஒதுக்கீடு 
மசய்துள்ளோகவும் அ்வர மேரிவித்-
ோர.

 பஸ் கட்ணம் மோ்ரபான ்வரத்ே-
ொனி அறிவித்ேல் ம்வளியி-
்பபடடுள்ள நிவலயில், 

முசசக்கர ெண்டிகளுக்கு
மீற்றர் கட்டாயம்
வர்த்தமானி அறிவிப்பு  
-விமரவில் நமைமுமற

உக்வரன் – -ரஷயா தபார கார-
ணொக சர்வதேச அளவில் 
ஏவழ- ெக்க -
ளுக்கு பாதிபபு 
ஏ ற் ப ் த் 
ம ே ா ் ங கி 
இருபபோக ஐ.நா. சவப எச்சரித்துள்ளது.  

உலகின் சூரிய காந்தி எணமணய் தேவ்வயில் 50 
சேவீேத்துக்கும் தெல் உக்வரன் நாடுோன் ேருகி -
றது. 

அதுதபால உலகின் தகாதுவெ தேவ்வயில் 30 
சேவீேத்வே உக்வரன் நாடு பூரத்தி மசய்கிறது.   

தபார காரணொக தகாதுவெ ெற்றும் சூரிய 
காந்தி எணமணய் ்வழஙகு்வதில் இவ்யூறு ஏற்பட -
டுள்ளது. இேனால் ்வளரந்து ்வரும் நாடுகளிலுள்ள 
ஏவழ ெக்கள் கடும் பாதிபபுக்குள்ளா்வாரகள்.   

ஆபபிரிக்க நாடுகளில் 45 நாடுகளின் ஏவழகள் 
தகாதுவெ கிவ்க்காெல் அ்வதிபப் தநரி்மென்று 
ஐ.நா. சவப கூறியுள்ளது.   

உக்்ரன் பபாரால் உலகளைவில்  
ஏ்ை நாடுகளுக்கு வபரும் பாதிப்பு   

தலாரன்ஸ் மசல்்வநாயகம்   

நிதியவெச்சர பசில் ராஜ-
பக் ஷ இரணடு நாள் உத்திதயா-
கபூர்வ விஜயத்வே தெற்-
மகாணடு தநற்று இந்தியத் 
ேவலநகர புது டில்லிக்குப பய-
ணொனார.   

நிதியவெச்சரு்ன் நிதிய-
வெச்சின் மசயலாளர எஸ்.
ஆர. ஆடடிகலவும் இந்தியாவுக்கு பய-
ணொகியுள்ளது்ன் தநற்று ெதியம் 
அ்வரகள் நாடடிலிருந்து புறபபடடு 
மசன்றோக விொன நிவலய ்வட்ா-
ரஙகள் மேரிவித்ேன.   

இந் தி ய ா வி ் ம் 
இருந்து இலஙவக 
மபற்றுக்மகாள்ள உள்ள 
ஒரு பில்லியன் அமெ-
ரிக்கன் ம்ாலர க்ன் 
உேவி மோ்ரபான 
உ்ன்படிக்வக இந்ே 
விஜயத்தின்தபாது வகச்-
சாத்தி்பப்வுள்ளோக 

அரசாஙக ்வட்ாரஙகள் மேரிவித்ேன.   
நாடடில் ேற்தபாது நிலவும் மபாரு-

ளாோர மநருக்கடி நிவலயில் அத்தி-
யா்வசியப மபாருடகவள 
மகாள்்வனவு மசய்்வேற்காக 

நிதிய்ைசசர் பசில் ராஜபக் ஷ
பநறறு இந்தியாவுக்கு விஜயம் ஐக்கிய அரபு இராசசியததுடன்  

நீண்டகால ஒப்பந்�ம் வசயய தீர்ைானம்

தலாரன்ஸ் மசல்்வநாயகம்  

அத்தியா்வசிய மபாருடகளின் விவல 
அதிகரிபபு உள்ளிட் பல்த்வறு தகாரிக்-
வககவள முன்வ்வத்து ஐக்கிய ெக்கள் 
சக்தி தநற்று பாரிய எதிரபபு ஆரபபாட -்
மொன்வற மகாழும்பில் தெற்மகாண்து.  

இேனால் தநற்று மகாழும்பு நகர சவப 
பகுதி உள்ளிட் பல்த்வறு வீதிகளில் 
தபாக்கு்வரத்து மநரிசல் ஏற்பட்து்ன் 
ெக்கள் மபரும் அமசௌகரியஙகவள எதிர-

தநாக்க தநரிட்து. இந்ே எதிரபபுப தபரணி-
யில் நாடடின் பல்த்வறு பகுதிகளிலிருந்-
தும் ஐக்கிய ெக்கள் சக்தி ெற்றும் அேதனாடு 
இவணந்ே பஙகாளிக் கடசிகளின் ஆேர-
்வாளரகள் கலந்து மகாண்து்ன் எதிரக்-
கடசித் ேவல்வர சஜித் பிதரெோச, பாரா-
ளுென்ற உறுபபினர சரத் மபான்தசகா 
ஆகிதயார தபரணிக்கு ேவலவெ ோஙகி-
னர. எதிரக்கடசி பாராளுென்ற 
உறுபபினரகள் பலரும்

எதிர்க்கட்சியி�ரின் ஆர்ப்பாட்ைம:

 ஷம்ஸ் பாஹிம்   

 சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் (IMF) 
மோழில்நுடப உேவிவயப மபறு்வ -
ேற்கும், ஆதலாசவன ெற்றும் ஆேர -
வ்வப மபறு்வேற்கும் அவெச்சரவ்வ 
கூட்த்தில் மகாள்வக ரீதியான உ்ன் -
பாடு ்வழஙகபபட்ோக இவண 
அவெச்சரவ்வப தபச்சாளர, அவெச் -
சர ரதெஷ பத்திரன மேரிவித்ோர.   

அடுத்ே ொேம் உத்திதயாகபூர்வ-
ொக தபச்சு்வாரத்வே ஆரம்பிக்கபப் 
இருபபோகவும் அேன் படி சர்வதேச 
நாணய நிதிய ஆதலாசவன மபறப -

படும் எனவும் அ்வர குறிபபிட்ார.    
அரசாஙக ேக்வல் திவணக்களத்தில் 
தநற்று (15) நவ்மபற்ற ஊ்கவிய -
லாளர சந்திபபில் சர்வதேச நாணய 
நிதியத்து்னான கலந்துவரயா்ல்-
கள் மோ்ரபில் அரசாஙகத்தின் 
நிவலபபாடு மோ்ரபில் ஊ்கவிய-
லாளரகள் எழுபபிய தகள்விக்கு பதி -
லளிக்கும் தபாதே அ்வர இவ்வாறு 
மேரிவித்ோர.   

 சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் (IMF) 
ஆசிய ெற்றும் பசுபிக் பிராந்தியத்திற்-
கான பணிபபாளர 14 ஆம் திகதி நிதி 

அவெச்சர பசில் ராஜபக் ஷவ்வயும் 
தநற்று (15) ஜனாதிபதி தகாட்ாபய 
ராஜபக் ஷவ்வயும் சந்தித்து இலஙவக -
யின் மபாருளாோர நிவலவெமோ்ர -
பான ேெது நிவலபபாடவ் மேரிவித் -
ேோகவும் அ்வர குறிபபிட்ார.   

நாடடின் மபாருளாோரத்துக்-
கான எதிரகால திட்ஙகள் ெற்றும் 
அ்வற்வற அமுல்படுத்து்வது மோ்ர -
பில் ஊ்கவியலாளரகள் வினவிய 
தபாது பதிலளித்ே அவெச்சர, எந்ே-
ம்வாரு அரசாஙகமும் ேனது ஆடசிக் 
காலத்தில் மபாருடகளின் விவல அதி -

கரிபபு ெற்றும் மபாருடகள் ெற்றும் 
தேவ்வகளுக்காக ்வரிவசயில் நிற்பது 
குறித்து ெகிழ்ச்சியவ்ய -
வில்வல. 

சர்வபதச நாணய நிதியத்துடன்   
அடுத்த மாதம பபச்சு்வாரத்்த

்தாழில்நுட்ப உதவி, ஆ்லாசம� ்பற   

இன்று புேன்கிழவெ 
ஜனாதிபதி தகாட்ா -
பய ராஜபக் ஷ நாடடு 
ெக்களுக்கு விதச் 
உவரயாற்றவுள்ளோக 
ஜனாதிபதி ஊ்க பிரிவு 
மேரிவித்துள்ளது.  

 இேன்தபாது, ஜனா-
திபதியால் நாடடின் ேற்தபாவேய நிவலவெ 
மோ்ரபில் விளக்கெளிக்கபப்வுள்ளோக 
குறிபபி்பபடடுள்ளது.   

இன்று நாட்டு ைக்களுக்கு
ஜனாதிபதி விபசட உ்ர 

க�ொவிட்  க�ொற்று,
மரண எண்ணிக்� 
வீழ்ச்சி  

ந ா ட டி ல் 
க்ந்ே காலங-
களு்ன் ஒப-
பி டு ம் த ப ா து 
மகாவிட -19 மோற்றா-
ளரகளின் எணணிக்வகயும் மகாவிட 
-19 மோற்றினால் உயிரிழபப்வரகளின் 
எணணிக்வகயும் கணிசொனளவு 
குவற்வவ்ந்துள்ளது.   

80 சே வீேத்துக்கும் அதிகொதனா-
ருக்கு இரு கட் ேடுபபூசிகளும் 
்வழஙகபபட்வெதய 
இேற்கான காரணொகும் 

ஜனொதிபதி- TNA
பபச்சுவொர்த்� 
ஒ்ததி்வப்பு
தலாரன்ஸ் மசல்்வநாயகம்   

ஜனாதிபதி தகாட்ாபய ராஜ-
பக் ஷவுக்கும் ேமிழ் தேசிய கூட -
்வெபபினருக்கும் இவ்யில் 
தநற்று நவ்மபறவிருந்ே விதச் 
தபச்சு்வாரத்வே ஒத்திபதபா்ப-
படடுள்ளோக ஜனாதிபதி மசயலக 
்வட்ாரஙகள் மேரிவித்ேன.   

 ஒத்திபதபா்பபடடுள்ள தபச் -
சு்வாரத்வே மீணடும் எதிர்வரும் 
25ஆம் திகதி காவல 10 ெணிக்கு 
ந வ ் ம ப று ்வ ே ற் க ா ன 
ஒழுஙகுகள் 

க�ொலரின் கபறுமதி
275 ரூபொவொனது

அமெரிக்க ம்ாலருக்கு நிகரான 
இலஙவக ரூபாயின் மபறுெதி 
தெலும் வீழ்ச்சியவ்ந்துள்ளது.  

ெத்திய ்வஙகி  தநற்று ம்வளி-
யிட  ்நாணய ொற்று விகிேஙகளின்-
படி அமெரிக்க ம்ாலர ஒன்றின் 
விற்பவன விவல 275 ரூபாயாக அதி-
கரித்துள்ளது.  இதேத்வவள ஸ்ம்ர-
லிங பவுணட ஒன்றின் விற்பவன 
விவல 360 ரூபாய் என ெத்திய 
்வஙகி அறிவித்துள்ளது. 

 ைரண அல்லது காணக்கி்டக்கவில்்ல  
 சான்றி�ழுடன் ஒரு இலட்சம் ரூபா!  

அமமச்சரமவ அனுமதி

06

06

06 06

ஐ.நா. சமப எச்சரிகம்க   

அரமச்சைரை கூட்டத்தில் உ்டன்்ாடு

06

06

பல வீதிகளில் பபாக்குெரதது வநரிசல்  
ைக்கள வபரும் அவசௌகரியம்  

(பைம: ஹிரநத குணெதில்க)

ககாதுரம கிர்டககாமல் 
அைதிப்்்ட கேரிடும்
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தினகரன் 90ஆவது வருட நிறைவு விழா

படங்கள்: சாலிய ரூபசிங்க, சமநத வீரசிறி, சுதத் மலவீர  மமலும் படங்கள் 15 ஆம் பக்கம்



ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

நோட்டில எந்தவி்த மருநது ்தட்டுப்-
போடும் கிடையோது என்றும் லபோதிய -
ளவு மருநதுகள் டக்வெம் உள்ள்தோ -
கவும் இரோஜோஙக அடமசெர் ென்்ன 
ஜயசும்ன ச்தரிவித்துள்ளோர்.  

குறுகிய அரசியல லநோககத்துைன் 
நோட்டில மருநது ்தட்டுப்போடு நி� -
வு்வ்தோக சி� ்தரப்பி்னர் ஊைகங -
கள் மூ�ம் சபோய் பிரெோரஙகடள 
லமறசகோண்டு ்வரு்வ்தோகவும் இரோஜோஙக 
அடமசெர் ச்தரிவித்துள்ளோர்.  

இரத்ம�ோட்ன பகுதியில லநறறு 
நடைசபற்ற நிகழச்வோன்றில க�ந-
துசகோண்டு கருத்து ச்தரிவித்்த 
லபோல்த அ்வர் இவ்வோறு குறிப்பிட்-
டுள்ளோர்.  

அது ச்தோைர்பில லமலும் ச்தரி-
வித்துள்ள அ்வர்,  

நோட்டின் மருநது ல்தட்வடய க்வ-
்னத்திற சகோள்ளும் லபோது டகயி -
ருப்பில உள்ள மருநதுகள் மறறும் 
சகோள்்வ்னவு செய்யப்பட்ை மருந-

துகள் லபோதியளவு கோணப்படும் 
நிட�யில ்தறலபோது நோட்டில மருநது 

கலனகளுக்கு 
எரிப�ொருள்
நிரப� தடை

மின கடைண 
�டடியலின 
அளவிலும் 
மொற்றம்

மது�ொன 
விடலகள்   
நேறறு முதல் 
அதிகரிபபு

யொழ். மொணவன 
கஜலக்ஷனுக்கு   
அடமச்சர்
ைளஸ் வொழ்த்து
ஷம்ஸ் போஹிம்   

பு�டமப்பரிசில பரீட்டெயில 
இவ்வருைம் அதிகூடிய சித்திகடளப் 
சபற்ற யோழ.மோ்வட்ைத்ட்தச லெர்ந்த 
்தமிழசெல்வம் கஜ�க்ஷன் உட்பை 
ெக� மோண்வர்களுககும் அடமச-
ெரட்வ லபசெோளர் ஊைகத்துட்ற 
அடமசெர் ைளஸ் அழகப்சபரும 
்த்னது ்வோழத்துககடள ச்தரிவித்்தோர்.   

சித்தியடைந்த மோண்வர்கள்,-
சித்தியடையோ்த மோண்வர்கள் எ்ன 
ஊைகஙகள் போகுபோடு கோட்ைக 
கூைோது எ்ன ஊைகத்துட்ற 
அடமசெர் 

டீெட� க�ன்களில நிரப்-
பு்வட்த நிறுத்துமோறு உைன் 
நடைமுட்றககு ்வரும் ்வடகயில 
எரிசபோருள் நிரப்பு நிட�யங-
களுககு அறிவித்்தல விடுத்துள்-
ள்தோக இ�ஙடக சபறல்றோலிய 
கூட்டுத்்தோப்னத்தின் பிரோநதியஙக-
ளுககோ்ன நிர்்வோக முகோடமயோளர் 
மலேஷ் அ�்வத்்த ச்தரிவித்துள்-
ளோர்.  

இ்தன்படி, குறித்்த ெட்ைத்ட்த 
மீறும் எரிசபோருள் விநிலயோகஸ்-
்தர்கள் ச்தோைர்பில நை்வடிகடக 
எடுப்ப்தறகு சபோலிஸ் திடணக-
களத்துககு அறிவித்்தல விடுத்-
துள்ள்தோகவும் அவ்வோறு டீெல 
விநிலயோகிப்ப்வர்களுககு எதிரோக 
ஒழுககோறறு நை்வடிகடக எடுக-
கப்படும் எ்னவும் அ்வர் லமலும் 
ச்தரிவித்துள்ளோர்.   

இ�ஙடக மின்ெோர ெடப (CEB) 
்த்னது ்வோடிகடகயோளர்களுககு 
்வழடமயோக ்வழஙகி்வரும் மின் 
கட்ைண பட்டியலுககு பதி�ோக, 
சிறிய மின் கட்ைண பட்டியட� 
்வழஙகி ்வரு்வ்தோக ச்தரிவிக-
கப்படுகி்றது. சி� பகுதிகளில  
மின்ெோர ெடபயி்னோல சிறிய-
ள்வோ்ன கட்ைணம் மோத்திரம் 
சபோறிககப்பட்ை மின் கட்ைண 
பட்டியல ்வழஙகப்பட்டுள்ளது.  

படழய கட்ைண பட்டியல புத்-
்தகஙகள் தீர்நதுவிட்ை்தோகவும், 
புதிய கட்ைண பட்டியலிடும் 
புத்்தகஙகள் இன்னும் அசசிட்டு 
்வரவிலட� என்றும் மின்மோனி 
்வோசிப்போளர்கள் ச்தரிவிககின்-
்ற்னர். நோட்டில கை்தோசி இ்றககு-
மதிககோ்ன அநநியச செ�ோ்வணி 
இல�ோ்த்தோல இந்தப் பிரசசிட்ன 
ஏறபட்டிருகக�ோம் என்றும் அ்வர்-
கள் கூறுகின்்ற்னர்.  

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்   

மதுபோ்ன ்வடககளின் 
விட�கள் அதிகரிககப்பட்டுள்ள-
்தோக க�ோல திடணககளம் ச்தரி-
வித்துள்ளது.   

 மதுபோ்ன ்வடககள் மறறும் 
பியர் ்வடககளின் விட�கள் 15 
வீ்தத்திலிருநது 40 வீ்தம் ்வடர 
விட� அதிகரிககப்பட்டுள்ள்தோக   

க�ோல திடணககள ஊைகப்-
லபசெோளரும் ஆடணயோளரு-
மோ்ன கபி� குமோரசிஙக ச்தரி-
வித்்தோர். அது ச்தோைர்பில அ்வர் 
லநறறு ஊைகஙகளுககு 
ச்தரிவிகடகயில: 06

தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 மார்ச் 16 புதன்கிழனம

திதி: --சஷ்டி

ராகுகாலம :  ்பகல் :  1.30  -  3.00வனர
சு்பநேரம : கானல : 10.30  -  12.00வனர
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இன்னறைய சு்பதினமததாழுனக 
நேரம

 நமஷம  - முயறசி

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - தனம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமமம - - சுகம

கன்னி - - தசலவு

துலாம  - ேன்னம

விருச்சிகம - - நினறைவு

தனுசு  - தவறறி

மகரம - - த்பாறுனம

கும்பம - மறைதி

மீனம - - நகா்பம

நயாகம: சிததநயாகம
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இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராமச்சந்திரகுருககள்
(்பாபு சர்மா)

தனலனமக குருககளிடமும 
மனறைநூல் அறிஞர்களிடமும தாம ஒப்-
்பனடககப்்படவிருப்்பனதப் ்பறறியும 
தாம எதிர்தகாள்ளப்ந்பாகும தகாடிய 
மரணம மறறும உயிர்ப்ன்பப் ்பறறி-
யும இநயசு தன்னுனடய சீடர்களிடம 
மிகவும வருதததநதாடும ததளிநவா-
டும உனரயாடிகதகாண்டிருககிறைார்.

அந்த நவனளயில் இநயசுவினு-
னடய சீடர்கள் இருவர் தங்களுனடய 
தாநயாடு அங்கு வருகிறைார்கள். அந்த 
தாய் இநயசுனவப் ்பார்தது ‘நீ ஆட்சி 
புரியும ந்பாது என் மககளாகிய இவர்-
கள் இருவருள் ஒருவர் உமது அரிய-
னணயின் வலப்புறைமும இன்தனா-
ருவர் இடப்புறைமும அமரச் தசய்யும 
என்று நவண்டினார்.

இநயசு தன்னுனடய நவதனன-
களின் உச்சதனத ேண்்பர்கநளாடு 
்பகிர்ந்து தகாண்ட அநத நவனள அந்த 
சீடர்கள் தங்களுனடய சுயேலததின் 
உச்சதனத இநயசுவின் மீது திணிகக 
முயறசி தசய்கிறைார்கள்.

இரண்டு மாறு்பட்ட சிந்தனனகள் 
ஒநர இடததில் ஒநர நகாட்டில் ்பய-
ணிகக முற்படுகிறைது. இநயசுவின் 
இடததில் ோம இருந்திருந்தால் நிச்ச-
யமாக அந்த சீடர்கள் மீது நகா்பதனத 

அள்ளித ததளிததிருப்ந்பாம. சா்பதனத 
அவர்களுககு வழங்கி இருப்ந்பாம.

ஆனால் இநயசு தன்னுனடய உணர்-
வுகனள, வலினய புரிந்து தகாள்ளா-
மல் இவர்கள் இப்்படிச்தசய்கிறைார்கநள 
என்று நகா்பப்்படாமல் த்பாறுனம-
நயாடு அந்த தாய்ககு விளககமளிகக 
முயறசிககிறைார்.

ேமமுனடய வாழகனகயில் ோம 
அதிக துன்்பங்கனள எதிர்தகாள்வதறகு 
காரணம ோம த்பாறுனமநயாடு முடி-
தவடுப்்பதில்னல. குறிப்்பாக ோம துன்-
்பததில் நவதனனயில் இருககும ந்பாது 
பிறைர் ேமனம புரிந்து தகாள்ளாத 
ந்பாது ோம த்பாறுனமனய இழந்து 
விடுகிநறைாம. அவசரப்்பட்டு ்பல வார்த-
னதகனள உதிர்ககின்நறைாம. ்பல 
தவறைான முடிவுகனள எடுககிநறைாம. 
இது ேமமுனடய மகிழச்சினய முறறி-
லுமாக அழிதது விடுகின்றைது. இநய-
சுனவப்ந்பால ோமும புரிந்துதகாள்-
ளப்்படாத சூழலிலும த்பாறுனமநயாடு 
சூழநினலனய னகயாளும ந்பாது ோம 
ேமமுனடய அனமதினயயும மதிப்ன்ப-
யும இழககாமல் வாழ முடியும.

வேதனையிலும் ப�ொறுனை

-அருட்தந்னத அருண் தரகஸ்...

தவக்கால சிநதனை

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல195.26 204.12

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல278.29 288.81

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல2.1570 2.2543

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல185.58 192.47

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல263.51 271.91

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல270.59 281.79

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல249.96 259.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல183.25 192.37

குறிதத
வினல

குறிதத
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 608.26

குவைத் டினொர் 755.13

ஓெொன் ரியொல் 595.66

கட�ொர் ரியொல் 62.81

சவூதி ரியொல் 61.12

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 62.43

நாணய
மாற்று

சுபஹ்  - 05.03
லுஹர்  - 12.21
அஸர்  - 03.35
மஃரிப்  - 06.22
இஷா  - 07.31

ோட்டில் தேருககடியான சூழநினல

ேடைமுட்ற்சொத்தியமொன தீர்வுகடள   
கொண அடனவரும் முனவர நவண்டும்

முதலீடடு ஊக்குவிபபு வலயஙகளுக்கு   
இனி மின்சொரத் துண்டிபபு கிடையொது

காணி அபிவிருததிக கட்டனள சட்டம:

இரண்டு ஒழுஙகு விதிகளுக்கு 
அடமசசு்சொர் ஆநலொ்சடன குழு இணக்கம்

து�ொயில் ேடைப�ற்ற உலக ப�ொலிஸ் மொேொடடில்   
ப�ொதுமக்கள் �ொதுகொபபு அடமச்சர் வீரந்சகர

ஷம்ஸ் போஹிம்   

முழு நோடும் இககட்ைோ்ன சூழ-
நிட�யில இருககும் ்தறலபோட்தய 
நிட�யில, அட்ன்வரும் ஒன்றி -
டணநது இந்த சநருககடிககு நடை-
முட்றெோத்தியமோ்ன தீர்வுகடள கோண 
உணர்வுபூர்்வமோக முன்்வர ல்வண்-
டுசம்ன ஊைகத்துட்ற அடமசெர் 
ைளஸ் அழகப்சபரும ல்வண்டு-
லகோள் விடுத்்தோர்.  

உண்டமடயச செோல்வ்தறகும் 
நைநதிருப்பட்த ஏறறுகசகோள்்வ-

்தறகும் எந்தத் ்தயககமும் கிடையோ-
ச்தன்றும், இது இரகசியமோ்ன விை-
யமல� என்றும் அ்வர் கூறி்னோர். 
அரெோஙக ்தக்வல திடணககளத்தில 
லநறறு (15) நடைசபற்ற அடமச-
ெரட்வ முடிவுகடள அறிவிககும் 
ஊைகவிய�ோளர் ெநதிப்பில கருத்து 
ச்தரிவிககும் லபோல்த அ்வர் லமற-
கண்ை்வோறு ச்தரிவித்்தோர்.   

போரிய சபோருளோ்தோர சநருககடிககு 
எவ்வோறு முகம் சகோடுப்பது என்பது 
ச்தோைர்பில ்தோனும் அரெோஙகத்ட்த 
பிரதிநிதித்து்வப்படுத்தும் அரசியல-

்வோதிகளும் க�நதுடரயோடி ்வரு்வ-
்தோகவும், அரெோஙகத்ட்த பிரதிநிதித் -
து்வப்படுத்தும் அரசியல்வோதிகள் 
மோத்திரம் அல�, எதிர்ககட்சிடய 
பிரதிநிதித்து்வப்படுத்தும் அரசியல-
்வோதிகளும் இந்த விையத்ட்த ்தமது 
பிரசசிட்னயோக கரு்த ல்வண்டுசம-
்னவும் அடமசெர் ை�ஸ் அழகப்சப-
ரும ச்தரிவித்்தோர்.   

இந்த விையத்தில அரெோஙகத்துககு 
அதிக சபோறுப்பு இருப்ப்தோகவும், 
மககள் துன்பப்படுடகயில 
்தோன் மிகவும்

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

மு்தலீட்டு ஊககுவிப்பு 
்வ�யப் பகுதிகளில 
இனிலமல மின் துண் -
டிப்பு முன்ச்னடுககப்-
பை மோட்ைோது எ்ன மின்-
ெகதி அடமசெர் பவித்ரோ 
்வன்னியோரசசி ச்தரிவித்-
துள்ளோர்.  

லநறறுமு்தல மு்தலீட்டு 
ஊககுவிப்பு ்வ�யப் பிரல்தெஙக-
ளுககு மின்ெோரத்ட்த ்தடையின்றி 
்வழஙகு்வ்தறகு நை்வடிகடக எடுக -
கப்பட்டுள்ள்தோகவும் அடமசெர் 
ச்தரிவித்துள்ளோர்.  

மு்தலீட்டு ஊககுவிப்பு 
்வ�ய பிரல்தெஙகளில 
மின் துண்டிப்டப லமற-
சகோள்்வ்தோல ஏறறுமதி 
உறபத்திகளுககு சபரும் 
போதிப்பு ஏறபடு்வட்த க்வ-
்னத்திற சகோண்லை  இத்-
தீர்மோ்னம் எடுககப்பட்-
டுள்ள்தோகவும் அடமசெர் 
ச்தரிவித்துள்ளோர்.  

 நோைளோவிய ரீதியில 
உள்ள 14 மு்தலீட்டு ஊககுவிப்பு ்வ�-
யஙகளுககும் லநறறு மு்தல ்தடை-
யின்றி மின்ெோரம் ்வழஙகப்பட்டு 
்வரு்வ்தோகவும் அடமசெர் 
ச்தரிவித்துள்ளோர்.

கோணி அபிவிருத் -
திக கட்ைடளச ெட்ைம் 
ச்தோைர்போ்ன இரண்டு 
ஒழுஙகு விதிகடள 
அனுமதிககோக போரோளு-
மன்்றத்தில ெமர்ப்பிப்-
ப்தறகு அண்டமயில 
நடைசபற்ற (11) கோணி 
அடமசசுெோர் ஆல�ோெ -
ட்னக குழுவில இணக -
கம் ச்தரிவிககப்பட்-
ைது.   

கோணி அடமசெர் எஸ்.
எம்.ெநதிரலெ்ன ்தட�டமயில நடைசபற்ற 
அடமசசுெோர் ஆல�ோெட்னக குழுவில�லய 

இ்தறகோ்ன அனுமதி ்வழஙகப்பட் -
ைது. இ்தறகடமய கோணி 

-அமைச்சர் பவித்ரா வன்னியரா்சசி

அமைச்சர் டளஸ் அழகப்பரும் வவண்டுவகராள் 

சில தரப்பினர் அரசியல் தசய்ய முயறசி: -இ்ராஜராஙக அமைச்சர் ்சன்்ன ஜயசுை்ன

ேொடடில் எநதவித மருநது   
தடடுப�ொடும் கிடையொது

சபோதுமககள் போதுகோப்பு அடமசெர் ரியர் அட்-
மிரல க�ோநிதி ெரத் வீரலெகர, துபோய் இள்வரெர் 
லஷக ேம்்தோன் பின் சமோேமட் பின் ரஷீத் அல 
மகதூடம லநறறு முன்தி்னம் (14) உ�க சபோலிஸ் 
உசசிமோநோட்டில ெநதித்்தோர்.   

 அடமசெர் ெரத் வீரலெகர INTERPOL ்தட�்வர் 
Dr. Ahamed Naser Al Raisi, துபோய் சபோலிஸ் 
்தட�டம ்தளபதி ச�ப்டி்னன்ட் சஜ்னரல அப்-
துல�ோ அல மர்ரி மறறும் துபோயில உ�க சபோலிஸ் 
உசசி மோநோட்டில க�நது சகோண்ை சபோலிஸ் 
்தட�்வர்கடளயும் ெநதித்்தோர்.   

 குற்றஙகள், பயஙகர்வோ்தம் மறறும் பி்ற அசசுறுத்-
்தலகடள எதிர்த்துப் லபோரோடு்வ்தறகோ்ன ெட்ை அமு -
�ோகக ஒத்துடழப்பு மறறும் கூட்ைோண்டம குறித்து 
சபோலிஸ்துட்றத் ்தட�்வர்களின் ்வருைோந்த கூட் -
ைத்தில க�நதுடரயோைப்பட்ைது. உ�க 
சபோலிஸ் உசசிமோநோடு மன்்றம் என்பது 
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பசுடம வி்வெோயத்தில நம் -
பிகடக   மறறும் அர்ப்பணிப்புைன் 
செயறபட்டு, ச்வறறிகரமோ்ன முடி-
வுகடள அடைய முடியும் என்று 
ஜ்னோதிபதி லகோட்ைோபய ரோஜபக்ஷ 
ச்தரிவித்்தோர்.

சிறு லபோகத்துககோ்ன லெ்த்னப் 
பெடளடய விநிலயோகிப்ப்தறகோ்ன 
ஏறபோடுகள் ச்தோைர்பில ஜ்னோதி -
பதி அலு்வ�கத்தில லநறறு (15) 
முறபகல நடைசபற்ற க�நது -
டரயோைலின் லபோல்த ஜ்னோதிபதி 
இவ்வோறு ச்தரிவித்்தோர்.

சபரும் லபோகத்தில லெ்த்னப் 
பெடளடய ெரியோகப் பயன்-
படுத்திய வி்வெோயிகள் அதிக 
விடளசெட�ப் சபறறுள்ள்னர். 
அதில ஈடுபைோ்த வி்வெோயிகளுக -
கும் முட்றயோக ச்தளிவுபடுத்தி 
ஏறபட்ை குட்றபோடுகடளத் 

்தவிர்ப்ப்தன் மூ�ம் பசுடம வி்வ-
ெோயத்துககோக அரெோஙகம் முன் -
ச்னடுககும் ல்வட�த்திட்ைத்தில 
ச்வறறி சப்ற�ோம் என்று மோ்வட் -
ைச செய�ோளர்கள் இ்தன்லபோது 

ச்தரிவித்்த்னர். சபரும் லபோகத்தில 
சபற்ற அனுப்வத்தின் அடிப்ப-
டையில மோ்வட்ை மட்ைத்தில 48 
லெ்த்னப் பெடள உறபத்தி-
யோளர்கடளத் 

�சுடம விவ்சொயத்தில்

நம்பிகனகையுடனும் அர்ப�ணி்பபுடனும்     
பெயற�ட்டு முடிவுகைனை கைொண்பி்பவ�ொம்
ஜனொதி�தி நகொடைொ�ய ரொஜ�க்ஷ பதரிவிபபு
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அ.தி.மு.கவில் எப்படியாவது 
மீண்டும் இணைந்துவிட 
வவண்டும் என்பதில் சசிகலா 

தீவிரமாக இருக்கிறார். இதறகாக அவர் 
்பல்வவறு முயறசிகணை எடுத்து வரும் 
நிணலயில்தான, அவரின காணல ்பாம்பு 
ஒனறு சுறறிக் ககாண்டு இருப்பதாக அர -
சியல் வடடாரத்தில் தகவல்கள் அடி்படு-
கினறன.   

சசிகலா கடந்த வாரம்தான திருச் -
கசந்தூர் கசனறு யாகம் வைர்த்தார். 
அங்கு ஓ. ராஜாணவ சந்தித்தவதாடு, 
கதனமாவடட அ.தி.மு.க நிர்வாகி -
கள் சிலருடன அணமதிச் சந்திபபும் 
நடத்தினார். ஜாதி ரீதியாகவும், நகர்ப -
புற உள்ைாடசி வதர்தல் வதால்வி 
காரைமாகவும் அ.தி.மு.க இரடணட 
தணலணம மீது கதனமண்டல நிர்வா -
கிகள் வகா்பமாக இருப்பதாகக் கூறப-
்படுகிறது.   

இணதயடுத்வத கதனமண்டல நிர் -
வாகிகணை தன ்பக்கம் இழுக்கும் 
வணகயில் சசிகலா இந்தப ்பயைத்ணத 
வமறககாண்டார். இந்த நகர்பபுற உள் -
ைாடசி வதர்தலில் வசலம் உள்ளிடட 
ககாங்கு மாவடடங்களிலும் அ.தி.
மு.க ்படுவதால்விணயச் சந்தித்தது. 
இதனால் ககாங்கு மண்டலத்திலும் 
நிர்வாகிகள் ஆதரணவ க்பறும் திட -
டத்தில் சசிகலா இருக்கிறார்.   

சசிகலா தனது கைவர் எம்.நடராஜ -
னின நிணனவு நாணை முனனிடடு தஞசா-
வூருக்கு எதிர்வரும் 20 ஆம் திகதி கசல் -

கிறார். அவர் அ.தி.மு.க நிர்வாகிகள் 
மறறும் கடல்டா மாவடட தணலகணை 
சந்திக்க உள்ைார். அங்கிருந்து அப்ப -
டிவய எடப்பாடி ்பழனிச்சாமியின வகாட -

ணடயான வசலத்திறகு கசல்கிறார் 
சசிகலா. வசலத்தில் தனக்கு ஆதரவு 
திரடடும் திடடத்தில் அவர் இருக் -
கிறார். வசலத்திவலவய அ.தி.மு.க 
நிர்வாகிகணை தன ்பக்கம் இழுத்து 
எடப்பாடிக்கு அதிர்ச்சி தருவதுதான 
சசிகலாவின திடடம்.   

ஆனால் சசிகலாணவ சமாளிக்க 
தனக்குத் கதரியும் எனற நம்பிக்ணக-
யில் இருக்கிறார் எடப்பாடி. சசிக -
லாவின வசலம் ்பயைத்ணத எடப -
்பாடியிடம் கசால்லியிருக்கிறார்கள். 
அதணனக் வகடடு, "சசிகலாணவ 
முதலில் கசனணனயில் ஒரு ஆவலாச -
ணனக் கூடடம் வ்பாடச் கசால்லுங்க -
வைன ்பார்க்கலாம்" எனறு கூறி இருக் -
கிறாராம்.   

"அவர் வலுவாக இருப்பதாக கசால்-
லப்படும் கடல்டாவிவலா, கதன 
மண்டலத்திவலா கூடடம் வ்பாடட -

டும். அதன பினனர் எனது ஏரியாவில் 
கூடடம் நடத்தடடும்" எனறு கூறியிருக் -
கிறார். ஆனால் அவத சமயம் சசிகலா -
விறகு எதிராக கவனமாக சில திடடங்க-

ணையும் எடப்பாடி தீடடி வருகிறாராம். 
"வசலத்தில் சசிகலா வருகினற வ்பாது 
கடசி நிர்வாகிகள் யாரும் அந்தப ்பக்கம் 
தணலணவத்துக் கூட ்படுக்கக் கூடாது. 
யாவரனும் கலந்து ககாள்கிறார்கைா என 
இபவ்பாதிலிருந்து கண்காணியுங்கள்" 
எனறு உத்தரவிடடு இருக்கிறாராம். இது -
மடடுமல்லாமல், க்பங்களூர் சிணறயில் 
கசாகுசு வசதிகளுக்காக 2 வகாடி ரூ்பா 
லஞசம் ககாடுத்த வழக்கு தீவிரமா -
கப வ்பாய்க் ககாண்டிருக்கிறது. அதில் 
நிச்சயம் அவருக்கு சிணறத் தண்டணன 
கிணடக்கும். குணறந்த ்படசம் 6 மாதம் 
முதல் அதிக்படசம் 3 வருடங்கள் வணர 
சிணறத் தண்டணன உறுதி எனகிறார்கள்.   

 "ஒருவவணை சசிகலா மீண்டும் சிணறக்-
குப வ்பானால் மீண்டும் எனனிடம்தான 
நீங்கள் வர வவண்டும். அவணர நம்பி 
கசல்வது ஆ்பத்தானது எனறு எச்சரிக்ணக 
கசய்து வருகிறாராம். வசலத்தில் ககாடி 
நாடட சசிகலா நிணனக்கும் வ்பாது, 
அவரின கதனமண்டல அஸ்திவாரத்ணத 
எடப்பாடி அணசத்துக் ககாண்டு இருப்ப -
தாக கடசி வடடாரங்கள் கதரிவித்தன.  
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க�ொவிட் 19 க�ொற்றின் 
விளைவொ� நொட்டில் 
த�ொற்்றம் கெற்றுளை கெொரு-

ைொ�ொர சவொல் ெலவி�மொன கநருக�டி�ளை ஏற்-
ெடுத்தியுளைது. அவற்றில் அந்நிய கசலொவணி 
ெற்்றொககுள்ற, அ�ன் விளைவொன எரிகெொருள 
�ட்டுபெொடு, அளவ ஏற்ெடுத்தியுளை �ொக�ங�ள, 
கெொருட்�ளின் விளலதயற்்றம், வொழகள�ச் கசலவு 
அதி�ரிபபு என்்றெடி ஒன்றுடன் ஒன்று சம்ெந்�பெட்-
ட�ொ� நொட்டில் த�ொற்்றம் கெற்றுளை அளனத்துப 
பிரச்சிளன�ளும் அளமந்திருககின்்றன. 

இபபிரச்சிளன�ள நொட்டு மக�ளுககு சுளமயொ� 
அளமவள�த் �விரபெ�ற்குத் த�ளவயொன 
அளனத்து வி�மொன நடவடிகள��ளையும் 
தவளலத்திட்டங�ளையும் அரசொங�ம் முன்கனடுத்-
துளைது. எபதெொதும் மக�ளின் நலன்�ளுககு முன்-
னுரிளம அளித்து கசயற்ெட்டு வரும் இவவரசொங-
�ம், நொட்டில் ஏற்ெட்டுளை இந்� கநருக�டி�ளுககுத் 
தீரவு �ொணெ�ற்�ொ� த�சிய மட்டத்திலும் சரவத�ச 
மட்டத்திலும் தெச்சுவொரத்ள��ளையும் சந்திபபு� -
ளையும் முன்கனத்துளைது. 

அத�தநரம் க�ொவிட் 19 க�ொற்றின் விளைவொ� 
நொடு கெொருைொ�ொர சவொல்�ளுககு மு�ம் க�ொடுத்-
துளைது. அ�ன் விளைவொ�ப ெல கநருக�டி�ள ஏற் -
ெட்டிருபெள� கவளிபெளடயொ�தவ கூறியுளை அர -
சொங�ம், இந்கநருக�டி�ள மக�ளுககு சுளமயொ� 
அளமவள�த் �விரபெ�ற்�ொன தவளலத்திட்டங�-
ளையும் நடவடிகள��ளையும் முன்கனடுக�வும் 
�வ்றவில்ளல. 

�ற்தெொள�ய சூழலில் நொட்ளடயும் மக�ளையும் 
ெொது�ொபெ�ற்�ொ� �ட்சி அரசியல் தெ�ங�ளுககு 
அபெொல் அளனத்து �ரபபினரும் ஒன்றுெட்டு 
கசயற்ெட தவணடும். அதுதவ மக�ளின் எதிரெொரப -
பும் ஆ�ங�மும் ஆகும். அவவொ்றொன கசயற்ெொடு -
�ள  நொட்டுககும் மக�ளுககும் ஆற்றுகின்்ற ெொரிய 
தசளவயொ� அளமயும். அவற்றின் ஊடொ� இந்� 
கநருக�டியில் இருந்து மக�ளுககு நிவொரணத்ள�-
யும் கெற்றுக க�ொடுக�க கூடிய�ொ� இருககும். 

இருந்� தெொதிலும் �ற்தெொள�ய கெொருைொ�ொர 
கநருக�டியில் அற்ெ அரசியல் இலொெம் த�டிக 
க�ொளளும் முயற்சியில் எதிரக�ட்சியினர ஈடுெட்-
டுளைனர. �ற்தெொள�ய சூழலில் இவவொ்றொன 
நடவடிகள� எவவி�த்திலும் நியொயபெடுத்� முடி -
யொ��ொகும். அந்நடவடிகள�ளய நொட்டு மக�ளும் 
அஙகீ�ரிக�ப தெொவதுமில்ளல. கெொறுபபு வொயந்� 
எந்� அரசியல் �ட்சியும் �ற்தெொள�ய கெொருைொ-
�ொர கநருக�டியில் அற்ெ அரசியல் இலொெம் த�டும் 
முயற்சியில் ஈடுெடொது. 

இந்நொட்டின் �ற்தெொள�ய எதிரக�ட்சியினர 
நொடு மு�ம் க�ொடுத்துளை கெொருைொ�ொர சவொலின் 
விளைவொன கநருக�டி�ளுககு எதிரொ� தநற்று 
க�ொழும்பில் ஆரபெொட்டகமொன்ள்ற ஏற்ெொடு கசயது 
நடத்தினர. இந்� ஆரபெொட்டத்தின் நிமித்�ம் நொட்டில் 
ெல பிரத�சங�ளில் இருந்தும் �மது ஆ�ரவொைர�ள 
க�ொழும்புககு வருள� �ருவ�ற்கு அவர�ள ஏற்ெொடு 
கசயதிருந்�னர. ஆனொலும் இந்� ஆரபெொட்டம் 
க�ொழும்பில் நடத்�பெடும் இடத்ள� அவர�ள முன்-
கூட்டிதய அறிவிக�த் �வறினர. இ�ன் விளைவொ� 
க�ொழும்பின் ெல வீதி�ளிலும் வொ�ன கநரிசல்�ள 
ஏற்ெட்டன. ெயணி�ள மணித்தியொலயக �ணககில் 
வீதியில் �ொத்திருககும் நிளலககு உளைொகினர. 

அத்த�ொடு ெலவி�மொன அகசௌ�ரியங�ளுக-
கும் அவர�ள உளைொனொர�ள. க�ொவிட் 19 
க�ொற்று த�ொற்றுவித்துளை கெொருைொ�ொர சவொலின் 
விளைவொன கநருக�டி�ளுககு மு�ம் க�ொடுத் -
துளை மக�ளை தமலும் கநருக�டிககு உளைொககும் 
வள�யிதலதய இந்� ஆரபெொட்டத்ள� எதிரக�ட்சியி-
னர ஒழுஙகு கசயதிருந்�னர. அ�ொவது 'மரத்�ொல் 
விழுந்�வளன மொடு மிதித்� �ள�யொ�தவ' அவர -
�ைது தநற்ள்றய ஆரபெொட்டம் அளமந்திருந்�து. 
இவவொ்றொன ஆரபெொட்டத்தின் ஊடொ� க�ொவிட் 19 
க�ொற்று த�ொற்றுவித்துளை கெொருைொ�ொர கநருக� -
டிககு தீரவுககு கிளடத்து விடப தெொதில்ளல. இ�ளன 
எதிரக�ட்சியினர அறியொ�வர�ளும் அல்லர. இருந்-
தும் கூட இந்� ஆரபெொட்டத்ள� நடத்தி மக�ளைதய 
அகசௌ�ரியங�ளுககு உளைொககினர.

மக�ளின் நலன்�ள க�ொடரபில் கெொறுபபுடன் 
கசயற்ெடும் எதிரக�ட்சி என்றிருந்�ொல் இவவொறு 
மக�ளை அகசௌ�ரியங�ளுககு உளைொககும் 
வள�யில் அவர�ள ஆரபெொட்டத்ள� முன்கனடுத்-
திருக� மொட்டொது. இந்� கெொருைொ�ொர சவொலின் 
விளைவொ�த் த�ொற்்றம் கெற்றுளை கநருக�டி�-
ளில் இருந்து மக�ளுககு நிவொரணம் கெற்றுக 
க�ொடுபெ�ற்�ொன நடவடிகள��ளைதய அவர�ள 
முன்கனடுத்திருபெர. அதுதவ இபதெொள�ய த�ளவ-
யொகும். இ�ன் நிமித்�ம் அவர�ள அரசொங�த்துடன் 
இளணந்து கசயற்ெட்டு மக�ளுககு நிவொரணம் 
கெற்றுக க�ொடுக� தவணடும். 

ஆ�தவ �ற்தெொது நொடு மு�ம் க�ொடுத்துளை 
கெொருைொ�ொர கநருக�டியிலிருந்து மக�ளுககு 
நிவொரணம் கெற்றுக க�ொடுபெ�ற்கு �ட்சி அரசியல் 
தெ�ங�ளுககு அபெொல் எல்லொத் �ரபபினரும் அர -
சொங�த்துடன் இளணந்து கசயற்ெட தவணடும். 
அதுதவ இன்ள்றய த�ளவ. அள�விடுத்து �ற்தெொ -
ள�ய கெொருைொ�ொர கநருக�டியில் அற்ெ அரசியல் 
இலொெம் த�டுவ�ற்�ொன �ொலசூழல் இதுவல்ல.

35, டி. ஆர. விஜயவர�ன மொவத்ள�, க�ொழும்பு- - 10
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பல்கலைக்கழ்க மாணவர்கள் ஊடா்க நாட்டில   
தேசிய நலலிணக்கதலே மைர செய்யும் திட்டம்

மருேமுலை செஸீல ேயாரிப்பில   
விலரவில சவளிவரும் இறுவட்டு

மீண்டும் சிலை செலலும்   
ஆபததில சிககிய ெசி்கைா!

இனணறய ்பல்கணலக்கழக மாை -
வர்கள் நாணைய தணலவர்கள் 
எனனும் கதானிபக்பாருளில் 

தணலணமத்துவ வமம்்பாடடு ்பயிறசி 
முகாம் எம்பிலிபபிடடியவில் உள்ை 
தணலணமத்துவ வமம்்பாடடுக்கான 
வதசிய நிணலயத்தில் 05 நாடகள் நணட-
க்பறறது.   

இது இந்நாடடின ்பல்கணலக்கழக 
முணறணமணயப க்பாறுத்த வணர சரித்-
திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். 
வவுனியா ்பல்கணலக்கழகத்தின தமிழ், 
முஸ்லிம், சிங்கை மாைவர்களில் 
இருந்து 250 வ்பர் இதன ்பயனாளிகைாக 
கதரிவு கசய்யப்படடு துணற சார்ந்த வை-
வாைர்கள் மறறும் நிபுைர்கைால் ்பயிறறு-
விக்கப்படடனர்.   

இதன சம்பிரதாயபூர்வ ஆரம்்ப 
விழாவில் இணைஞர் மறறும் விணை-
யாடடு துணற அணமச்சின கசயலாைர் 
அனுராத விஜயவகான, ்பல்கணலக்க-
ழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவின 
சமூக நல்லிைக்க விடயங்களுக்கான 
தணலவர் வ்பராசிரியர் பிவரமகுமார டி 
சில்வா, தணலணமத்துவ வமம்்பாடடுக்-
கான வதசிய ணமயத்தின ்பணிப்பாைர் ஏ. 
பி. எம். அஷரப உள்ளிடட வ்பராைர்கள் 
கலந்து ககாண்டு மங்கை விைக்வகறறி 
உணரயாறறினார்கள். வவுனியா ்பல்க-
ணலக்கழகத்தின உ்பவவந்தர் கலாநிதி ரி. 
மங்கவைஸ்வரன இணையவழி கதாழி-
னுட்பம் மூலமாக சிறபபுணர ஆறறினார்.   

்பல்கணலக்கழக மானியங்கள் ஆணை 
குழுவின சமூக நல்லிைக்க விடயங்க-
ளுக்கான நிணலயியல் குழு உறுபபின-
ரும், வவுனியா ்பல்கணலக்கழகத்தில் 
நிறுவப்படடுள்ை சமூக நல்லிைக்க 
ணமயத்தின கல்வி, ஆராய்ச்சி, மறறும் 
்பயிறசி விடயங்களுக்கான க்பாறுப-
்பாைரும், ஜனாதி்பதி கசயலணி உறுப-
பினருமான வ்பராசிரியர் நந்தன சாந்தி 
விவஜசிங்க உணரயாறறுணகயில் கதரிவித்-
ததாவது:   

"இணைஞர் மறறும் விணையாடடுத்-

துணற அணமச்சின கூடடுப ்பங்களிபபில் 
இடம்க்பறுகினற இப்பயிறசி முகாம் 
தணலணமத்துவ வமம்்பாடடுக்கான 
்பயிறசி நிணலயத்ணத க்பாறுத்த வணர-
யிலும் சரி, இந்நாடடு ்பல்கணலக்கழக 
முணறணமணய க்பாறுத்த வணரயிலும் 
சரி முறறிலும் புதிய விடயம் ஆகும். 
மூனறு தசாபத கால யுத்தத்துக்கு பினனர் 

கூட இந்நாடடில் முழுணமயான சமூக 
நல்லிைக்கம் இனனமும் மலர்ந்து விட-
வில்ணல. எனவவ சமூக நல்லிைக்கத்ணத 
நாணைய தணலவர்கைான ்பல்கணலக்கழக 
மாைவர்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்துவதன 
மூலம் வதசிய நல்லிைக்கத்ணத இந்நாட-
டில் மலர கசய்வதறகு நாம் முயறசிக்-
கினவறாம்.   

இந்நாடடின ்பல்கணலக்கழக 
முணறணமணய க்பாறுத்த வணர வவுனியா 
்பல்கணலக்கழகத்தில்தான முதலாவது 
சமூக நல்லிைக்க ணமயம் அணமக்கப-
்படடு ஜனாதி்பதி வகாடடா்பய ராஜ்பக் ஷ-
வினால் கடந்த மாதம் 11 ஆம் திகதி சம்பி-
ரதாயபூர்வமாக திறந்து ணவக்கப்படடது.   

எதிர்காலத்தில் ஒவகவாரு ்பல்கணலக்-

கழகத்திலும் சமூக நல்லிைக்க ணமயம் 
அணமக்கப்பட உள்ைது. இவறறின 
மூலம் கல்வி, ஆராய்ச்சி, ்பயிறசி வ்பானற 
விடயதானங்கள் ணகயாைப்படும். குறிப-
்பாக ்பல்கணலக்கழக அனுமதி கிணடக்க 
க்பறாத மாைவர்களுக்காக பிரத்திவயக 
கறணககநறிகள் நடத்தப்படடு சானறிதழ்-
கள் வழங்கப்பட உள்ைன. இக்கறணக 
கநறிகள் மூலமாக இணைவயார் மத்தியில் 
கல்வி அறிணவ விருத்தி கசய்ய முடியும்.   

தணலணமத்துவ வமம்்பாடடு ்பயிறசி 
முகாமில் ்பங்ககடுத்து ககாண்டிருக்-
கினற வவுனியா ்பல்கணலக்கழக மாை-
வர்களுக்கு வழிகாடடல், அறிவூடடல், 
விழிபபூடடல், ஊக்குவித்தல் ஆகியன-
வும் வ்பாதித்து ககாடுக்கப்படுகினறன. 
சவால்கள் நிணறந்த உலகத்ணத கவறறி 
ககாள்வதறகு இப்பயிறசி முகாம் மாை-
வர்களுக்கு வ்பருதவியாக அணமயும். 
அவத வ்பால இனம், மதம், கமாழி, 
சாதி வ்பானற தணடகணை தகர்த்து முன-
வனாக்கி ்பயணிப்பதறகும் இப்பயிறசி 
முகாம் உதவும்.   

இலங்ணகயின இணைவயார்கணை உலக 
ஆளுணமகைாக மலர கசய்வவத எமது 
இலக்கு ஆகும். மிவலனியம் சவால்-
கணை கவறறி ககாள்கினற வணககளில் 
இந்நாடடு ்பல்கணலக்கழகங்களின சமூக 
நல்லிைக்க ணமயங்கள் மூலமாக இவர்-
கள் தயார் கசய்யப்படுவார்கள். இதறகாக 
்பல கறணக கநறிகள் அறிமுகம் கசய்யப-
்படுகினறன.   

குறிப்பாக சமாதானம் மறறும் அபி-
விருத்தி கறணக கநறிகள் டிபவைாமா/ 
கணலமாணி/ முதுமாணி மடடங்களில் 
நடத்தப்பட உள்ைன. அவத வ்பால அர-
சியல், ஊடக துணறகளில் உள்ை க்பண்-
களுக்கு சானறிதழ் கறணககநறிகள் நடத்-
தப்பட உள்ைன.   

எமது ்பல்கணலக்கழக முணறணம -
யில் புரடசிகரமான இரு மாறறங்கணை 
ஜனாதி்பதி வகாடடா்பய ராஜ்பக் ஷ 
ஏற்படுத்தி உள்ைார். தகவல் மறறும் 
கதாடர்்பாடல்கள் பிரிணவ கணலத்-
துணற மாைவர்களுக்கு கைனி கூடங் -
கள், ஆைணி முகாணமகள், இணைய 
வசதிகள் ஆகியவறணற நிறுவி ககாடுத் -
துள்ைார்.   

மறணறயது ்பல்கணலக்கழகங்களில் 
சமூக நல்லிைக்க ணமயங்கணை நிறுவு-
வதறகு ஏதுவாக ்பல்கணலக்கழக மானி-
யங்கள் ஆணைக்குழுவில் சமூக நல்லி -
ைக்க விடயங்களுக்கான நிணலயியல் 
குழுணவ உருவாக்கி தந்துள்ைார்.   

ஜனாதி்பதி ஏற்படுத்தியுள்ை இரு 
புரடசிகர மாறறங்களும் 2050 ஆம் 
ஆண்டில் ஆசிய பிராந்தியத்தின சமூக, 
க்பாருைாதார மறறும் அரசியல் மறும -
லர்ச்சிக்கான ஆளுணமயாக, தணலணம-
யாக இலங்ணகணய மலர கசய்வதில் 
உள்ை சவால்கணை முறியடிப்பதறகான 
பூர்வாங்க நடவடிக்ணககவை ஆகும்."  

இந்திய சினிமாப ்பாடலுக்கு 
நிகராக மருதமுணனயில் 
இருந்து புது கமருகுடன மிக 

விணரவில் கவளிவரவுள்ைது மருத -
முணன கஜஸீலின கவிவரிகள் மறறும் 
இணசயணமபபில் என நிலவவ, என 
நிலவவ ்பாடல் அடங்கிய இறுவடடு. 
எமது மண்ணின வாசம் மாறாது நமக்வக 
உரிய ்பரிமாைத்துடன 'என நிலவவ' 
எனும் ்பாடல் இணச கதாகுபபு மிக 
விணரவில் கவளியிடப்படவிருக்கிறது.   

மருதமுணனயில் இருந்து தனது முத-
லாவது ்பணடபண்ப கவளியிடவுள்ைார் 
மருதமுணன கஜஸீல்.   

மருதமுணன கஜஸீல் கணல இலக்கிய 
மறறும் இணசத் துணறயில் தடம் ்பதித் -
துள்ைார். இவரது முதலாவது கனனி 
முயறசியானது இந்திய தமிழ் சினிமா -
வுக்கு நிகராக கவிணத,இணச,காடசி 
ஒளிப்பதிவு மறறும் ஒலிப்பதிவில் சிறப-
்பாக அணமந்துள்ைது. கு   

மருதமுணன கஜஸீல் 1980ஆம் ஒக்-
வடா்பர் மாதம் 30ஆம் திகதி மருதமுணன-
ணயச் வசர்ந்த சம்சுத்தீன அபதுல் வாஹிட 
மறறும் ஆதம்கலவணவ கசய்னுல் அரப 
ஆகிவயாருக்கு மகனாகப பிறந்தார்.   

இவர் 2013ஆம் ஆண்டு முகாணமத்து 
உதவியாைராக நியமனம் க்பறறு அக் -

கணரப்பறறு அஸ்-சிறாஜ் வித்தியால-
யத்தில் கடணமவயறறார். தறக்பாழுது 
மரதமுணன அல்-மனார் மத்திய கல்லூரி -
யில் கடணமயாறறி வருகினறார்.இந்த 
நிணலயில் தனது கல்விணய வமம்்படுத் -
தும் வணகயில் வ்பராதணன ்பல்கணலக் -
கழகத்தில் ்படடப்படிபபிணன பூர்த்தி 
கசய்து கணலமாணி ்படடத்ணதப க்பாற -
றுள்ைார்.   

கணல, இலக்கிய, ஆர்வம் காரைமாக 
தான எழுதிய ்பாடல் ஒனறுக்கு தாவன 
கமடடணமத்து இணச வடிவம் ககாடுத்-
துள்ைார். அந்தப்பாடலுக்கு காடசி 
வடிவம் ககாடுத்து சிறப்பாக காடசி-

யணமத்தள்ைார்.இப்பாடல்தான என 
நிலவவ எனற தணலபபில் இறுவடடாக 
கவளிவரவுள்ைது.   

்பாடணல அவத தணலபபில் மிக 
விணரவில் கவளியிடவுள்ைார்.

மக்களை துன்பத்துககு உளைளாககிய 
எதிரக்கட்சியின ஆர்ப்பளாட்்டம்!

மறதியில்லாமலும், அக்கணறயுடனும்
கசயல்்படடால், முடியாதது எனறு
எதுவுவம இல்ணல.

அரியஎன்று ஆ�ொ� இல்ளலகெொச் சொவொக
�ருவியொல் தெொற்றிச் கசயின்

பி.எம்.எம்.ஏ.�ொ�ர-...?
(மருதமுளை திை்கரன நிரு்பர-)

வவுனியா பல்கலைக்கழ்க   
மாணவர்களுககு வரப்பிரசாதம்
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அவர் கல்வி, கமை, கைாசார, சமய, இைக்-
கிய மற்றும் பணபாட்டுத் துமைகளில் ஆற்றிய 
பணிமய நிமைவுகூர்ந்து தியாகராஜா அைக்கட்-
டமை நிறுவகம் 'தியாகராஜம்' எனும் நூமை வவளி-
யிடவுளைது. மட்டக்கைப்பு மாநகர நூைக மணட-
பத்தில் பபராசிரியர் சி.வமௌைகுரு தமைமமயில் 
எதிர்வரும் 20.03.2002 ஞாயிற்றுக்கிழமம நூல் 
வவளியீடு நமடவபைவுளைது.   

கிழக்கின் இதயவமைத் திகழும் மட்டக்கைப்பில், 
ஆன்மிக மணம் கமழும் கல்ைடியில் வைமாக-
வும் வசதியாகவும் வாழந்த கந்மதயா_ சின்ைப்-
பிளமை தம்பதியரின் ஒபர வாரிசாக 20.03.1935 
இல் தியாகராஜா பிைந்தார். அவர் தைது ஆரம்பக் 
கல்விமய கல்ைடி விபவகாைந்தா கல்லூரியிலும், 
இரணடாம் நிமைக் கல்விமய சிவாைந்தா கல்லூரி 
மற்றும் மட்டக்கைப்பு இந்துக் கல்லூரியிலும் 
வபற்ைார். பின்பு 1955 ஆம் ஆணடு பபராதமை 
பல்கமைக்கழகத்தின் கமைப்பீடத்திற்குத் வதரிவாகி 
தைது பட்டப்படிப்மப பமற்வகாணடார்.   

இந்நிமையில் அவர் ரஞ்சிதம் வசார்ணம்மா-
மவக் கரம்பிடித்து கைாசாரப் பணபுகபைாடும் 
இமைபக்திமய மூைதைமாகக் வகாணடும் வாழந்-
தார். அவர்களுக்கு 4 வபண பிளமைகளும், 3 
ஆண பிளமைகளும் பிைந்தைர். அவரது மகைாை 

தியாகராஜா சரவணபவான் மட்டக்கைப்பு மாநகரச-
மபயின் முதல்வராக 2018 முதல் தற்பபாது வமர 
பதவி வகித்து பசமவகள வசய்து வருகின்ைார்.   

பசமவமயயும் பநர்மமமயயும் இரு கணகைா-
கக் வகாணடு பாடசாமை ஆசிரியராக, அதிபராக, 
வட்டாரக் கல்வி அதிகாரியாக, பிரதம கல்வி அதிகா-
ரியாக, மாவட்டக் கல்விப் பணிப்பாைராக, மாநகர 
முதல்வராக மற்றும் வடகிழக்கு மாகாண கல்வி, 
கைாசார விமையாட்டுத்துமை அமமச்சின் வசயைா-
ைராக கடமம புரிந்து வந்தவர் அமரர் தியாகராஜா.   

கல்வியின் கருவூைமாய் ஆற்ைலும், அறிவுத் 
திைனும், பதடலும், வாசிப்புத் திைனும் மிகுந்து 
கல்வித் துமையிபை த மகமம நிமைந்த தமைமம 
அதிகாரியாகவும்  புகழவபற்ை கல்விமாைாகவும் 
அவர் திகழந்தார். அரசியலில் 1971 முதல் 
1973 வமர மட்டக்கைப்பு மாநகர முதல்வராகவும் 
வாழந்து, அரச கல்விச் பசமவ மற்றும் அரசியல் 
பசமவக்கு மகுடம் சூட்டியவர்.   

அவரது பசமவக் காைத்தில் பநரமுகாமமத்து-
வம் அவரது உயர்ச்சிக்கு ஊன்றுபகாைாகக் காணப்-
பட்டது. சிவாைந்தா வித்தியாையத்தில் கடமமயாற்-
றும் பபாது 1971 இல் மட்டக்கைப்பு மாநகரசமபத் 
பதர்தலில் பபாட்டியிட்டார். அவரின் பதர்தல் பிரசார 
சுவவராட்டிமய அவரது வகுப்பு மாணவர்களில் 

சிைர் ஒட்டிவிட்டு அன்மைய திைம் வகுப்பிற்கு 
பநரம் தாமதமாகி வந்த பபாது அவர்கமை பிரம்-
பிைால் தணடித்தார். அப்பபாது மாணவர்கள 
"உஙகளின் பதர்தல் சுவவராட்டிமய ஒட்டியதால்-
தான் பநரத்திற்கு வர முடியவில்மை. தாமதமாகி 

விட்படாம் எைத் வதரிவித்த பபாது "அது உஙகள 
பவமையில்மை. நீஙகள வகுப்பிற்கு பநரத்திற்கு 
வந்திருக்க பவணடும்" எைப் பதிைளித்தார்.   

அம்பாமை மாவட்டத்தின் கல்முமை கார்பமல் 
பற்றிமா கல்லூரி மற்றும் அக்கமரப்பற்று இராம-
கிருஷண மிசன் பாடசாமைகளில் ஆசிரியராகப் 
பணிபுரிந்தார். 1956 களில் தைது பல்கமைக்-
கழக காைத்தில் பபராசிரியர் வித்தியாதரனின் 
வநறியாளமகயில் பமடக்கப்பட்ட 'துபராகி' என்ை 
நாடகத்தில் நடித்து சிைந்த நாடகக் கமைஞராகப் 
வபயர் வபற்ைவர்களுள தியாகராஜாவும் ஒருவரா-
வார். மட்டக்கைப்பின் மரபுவழிப் பணபாடு கமை 
கைாசாரஙகமைச் சித்தரிக்கும் கூத்துகள,அணணா-
விமார் மற்றும் கமைஞர்களின் பபட்டிகள மற்றும் 
உமரகமை ஒளிப்பதிவு வசய்து ஆவணப்படுத்தி-
ைார்.   

ஆன்மீகப் பணியில் 20 வருடஙகைாக மட்டக்க-
ைப்பு கல்ைடி அருளமிகு ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர் ஆைய 
பரிபாைை சமபயில் வபாருைாைராகப் பணிபுரிந்து 
வந்த நிமையில், 1978 இல் வீசிய வகாடிய சூைா-
வளியிைால் ஆையம் பாதிக்கப்பட்டது. அதன் புைர்-
நிர்மாணப் பணிகளில் ஈடுபட்டு ஆையத்தின் வைர்ச்-
சிக்கு தன்மை அர்ப்பணிப்பு வசய்தார். அத்பதாடு 
விபுைாைந்தா நூற்ைாணடு சமபயின் தமைவரா-
கவிருந்து இராமகிருஷணமிசனுடன் இமணந்து 
ஆன்மிகப் பணியாற்றிைார்.   

அமரர் தியாகராஜா பநர்மம, நிதாைம், நல்வைா-
ழுக்கம் மற்றும் அமமதி என்பைவற்மைக் கமடப்-
பிடித்து பசமவகள வசய்தமம மற்றும் கல்வியில் 

அவர் வகாணடிருந்த புைமமயிைால் 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாண ஆளுநரின் மட்-
டக்கைப்பு_-அம்பாமை பிராந்தியஙகளுக்-
காை ஆமணயாைராகவும் கடமம புரிந்-
தார். அவரின் அறிவு, வழிகாட்டல், பிைர் 
கருத்மத மதிக்கும் மைப்பாஙகு மற்றும் 
திைமமயுமடயவர்கமை இைஙகணடு 
அவர்களிடம் வபாறுப்புக்கமை ஒப்பமடக்-
கும் மைப்பாஙகாைது அவரிடமிருந்த பண-
புகைாகும்.   

இக்குணாதியஙகளிைால் அவர் மட்டக்கைப்பின் 
சகை இை மக்கைாலும் மதிக்கப்பட்டார். இக்காைத்-
தில் சிவாைந்தா வித்தியாைய பமழய மாணவர்கள 
அன்ைாருக்கு 'வித்தியா பஜாதி' எனும் பட்டத்மத 
வழஙகிக் வகௌரவித்தைர். கிழக்குப் பல்கமைக்கழக 
பபரமவயின் உறுப்பிைராகவிருந்து 10.06.1996 
இல் அரச பசமவயிலிருந்து ஓய்வு வபற்ைார்.   

இமைபக்திமய மூைாதாரமாகக் வகாணடு தைது 
பசமவகமை வசய்து வந்தார். கடவுள பக்தியில் 
வகாணட ஈடுபாடு மற்றும் ஆன்ம திருப்தி காரண-
மாக அதிகாமையில் தியாைத்தில் ஈடுபடுவமத 
வழக்கமாகக் வகாணடிருந்தார். வழமம பபால் 
25.09.2003 அன்று காமைக்கடன்கமை முடித்-
துக் வகாணட பின்ைர், சாமியமையில் இமைவ-
ணக்கத்திற்குச் வசன்ைவர் மீணடு வரவில்மை. 
அவ்விடத்திபைபய இமையடி பசர்ந்தார். கிழக்கின் 
அரும்வபரும் வசாத்து 
அவர். கல்வியின் வபருங-
கருவூைம். சமய, சமூக, 
கல்வி, கைாசார இைக்-
கிய மற்றும் பணபாட்டில் 
மிகுந்த ஈடுபாடு வகாணட 
அவரின் புகழ நல்பைார் 
மைஙகளில் என்றும் 
வாழும்.

அவமரிக்கா, ஐபராப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் 
பநட்படாவின் சார்பு நிமைமய உக்மரன் எடுத்த-
தன் விமைவாக ரஷயாவின் பமடவயடுப்புக்கு 
உளைாகியுளைது. இப்பமடவயடுப்புக்கு எதிராக 
உக்மரனுக்கு உதவுமாறு அந்நாட்டு ஜைாதிபதி 
வவைடிமிர் வவைன்சி பகாரியும் உதவ மறுத்த 
இந்நாடுகள யுத்தத்மத நிறுத்தி சமாதாை 
வழிக்கு ரஷயாமவ வகாணடு வருவதற்காை 
பநரடி முயற்சிகமை முன்வைடுப்பதாகவும் 
வதரியவில்மை. ஆைால் ரஷயாமவ பகாபம் 
வகாளைச் வசய்து, இப்பபார் நீடிப்பதற்காை நட-
வடிக்மககமைபய அமவ முன்வைடுத்து வரு-
கின்ைை.   

அதாவது உக்மரன் மீதாை பபாமர ஆரம்-
பித்ததும் அவமரிக்கா, ஐபராப்பிய ஒன்றியம் 
மற்றும் ஜி - 7 நாடுகள ரஷயாவுக்கு எதிராகப் 
வபாருைாதாரத் தமடகமை விதித்தை. ரஷய 
விமாைஙகள தமது வான் பரப்பில் பைக்கவும் 
இந்நாடுகள தமட விதிக்கத் தவைவில்மை. 
அத்பதாடு ரஷயாவின் சிை வஙகிகைது வசயற்-
பாடுகளுக்கும் தமட விதித்தபதாடு, ஸ்விப்ட் 
நிதிப் பரிவர்த்தமையிலிருந்தும் அந்நாட்மட 
நீக்கியுளைை. இதன் விமைவாக இந்த யுத்தம் 
ஆரம்பமாைது முதைாை சிை நாட்களுக்குள 
ரஷயாவின் ரூபிள நாணயத்தின் வபறுமதி 30 
வீதம் வீழச்சியமடந்தது.   

இபதபவமை, ரஷயாவிலிருந்து மசகு 
எணவணய் இைக்குமதி வசய்வமத நிறுத்துவதாக 
முதலில் கைடா அறிவிக்க, பிரித்தானியாவும் 
ரஷயாவின் மசகு எணவணய் இைக்குமதிமய 
நிறுத்தியது. அதமைத் வதாடர்ந்து ரஷயாவின் 
மசகு எணவணய், எரிவாயு, நிைக்கரி உளளிட்-
டமவ மாத்திரமல்ைாமல் கடலுணவு, மவரம் 
என்பவற்றின் இைக்குமதிமயயும் தமட வசய்வ-
தாக அவமரிக்கா அறிவித்துளைது. உக்மரன் 
மீதாை பபாருக்கு அஙகீகாரம் அளித்த 386 
ரஷய பாராளுமன்ை உறுப்பிைர்களுக்கு பிரித்தா-
னியா தமட விதித்தித்திருக்கின்ைது.   

பிரான்ஸ் நாட்டின் தமைநகர் பரிஸிலுளை 
கிபரவின் அருஙகாட்சியகத்தில் மவக்கப்பட்டி-
ருந்த ரஷய ஜைாதிபதி விைடிமிர் புட்டினின் 
வமழுகுச் சிமைமய அந்நாட்டு அரசாஙகம் அகற்-
றியுளைது. இச்சிமை 2000 ஆம் ஆணடில் உரு-
வாக்கப்பட்ட ஒன்ைாகும்.   

பதிலுக்கு ரஷயா தமது மசகு எணவணய் இைக்-
குமதி தமட வசய்யப்படுமாயின் பஜர்மனிக்காை 
எரிவாயு விநிபயாகக் குழாமய மூடிவிடப் பபாவதாக 
எச்சரித்துளைபதாடு ஐக்கிய அவமரிக்கா, பிரித்தா-
னியா, கைடா, அவுஸ்திபரலியா, ஜப்பான், சுவிட்-
சர்ைாந்து, அல்பபனியா, தாய்வான், சிஙகப்பூர், 
பநார்பவ உளளிட்ட 17 நாடுகமை தமது நட்புநாடு-
களின் பட்டியலில் இருந்தும் நீக்கியுளைது.   

அத்பதாடு சர்வபதச விணவவளி ஆய்வு மமயத்-
தில் அவமரிக்காவுடைாை அமைத்து உைவுகமை-
யும் துணடித்துக் வகாளவதாக அறிவித்துளை 
ரஷயா, அவமரிக்காவுக்கு வராக்கட் என்ஜின் வழங-

குவமதயும் நிறுத்துவதாகக் குறிப்பிட்டுளைது. இந்த 
நிமையில் ரஷயாவின் விணவவளி அமமப்பாை 
பராஸ்பகாஸ்பமாஸ், "எமக்கு எதிராை வபாருைாதார 
தமடயின் விமைவாக 500 வதான் நிமை வகாணட 
சர்வபதச விணவவளி ஆய்வு நிமையத்திற்கு பசமவ 
வசய்யும் விணகைஙகளின் வசயற்பாடுகள சீர்குமை-
யும். அதன் விமைவாக விணவவளி நிமையத்தின் 
சுற்றுப்பாமதமய ஒழுஙகுபடுத்த உதவும் ரஷயப் 
பிரிவு பாதிக்கப்படும். அதன் காரணத்திைால் இந்த 
ஆய்வு மமயம் புவியில் நிைத்தில் அல்ைது கடலில் 
விழும்" என்று குறிப்பிட்டுளைபதாடு விழக் கூடிய 
இடஙகைது வமரபடத்மதயும் வவளியிட்டுளைது.   

உைக வஙகி ரஷயா, வபைாரஸ் ஆகிய நாடுகளில் 

முன்வைடுக்கின்ை அமைத்து பவமைத்திட்டஙக-
மையும் நிறுத்துவதாக அறிவித்துளைது. இப்-
பபாருக்கு எதிராக அவமரிக்கா, பிரித்தானியா, 
ஐபராப்பிய ஒன்றிய நாடுகள மற்றும் அவற்றின் 
பநசநாடுகள பல்பவறு நடவடிக்மககமை முன்-
வைடுத்துளைை.   

இபதபவமை இப்பபாருக்கு எதிர்ப்புத் வதரிவிக்-
கும் வமகயில் உைகைாவிய நிறுவைஙகளும் 
பல்பதசிய கம்பனிகளும் பை நடவடிக்மககமை 
முன்வைடுத்துளைை.   

பிரித்தானியாவின் பி.பி. நிறுவைம் ரஷயா-
வின் பராஸ் வநப்ட் நிறுவைத்தில் முதலிட்டுளை 
பஙகுகமை முழுமமயாக விற்பமை வசய்து 
விட்டு ரஷயாவிலிருந்து வவளிபயைத் தீர்மானித்-
துளைது. அபதபநரம் வஷல் எக்்ான், வமாபில், 
ஈக்விைார் பபான்ை நிறுவைஙகள ரஷயாவில் 
பமற்வகாணடுளை முதலீடுகமை 
திரும்பிப் வபை ஆரம்பித்துளைை. 
படாட்டால் நிறுவைம் ரஷயாவில் 
இனி முதலீடு வசய்வதில்மை எைக் 
குறிப்பிட்டுளைது.   

வி்ா, மாஸ்டர் கார்ட், மமக்பரா 
வசாப்ட், பபஸ்புக், இன்ஸ்டகிராம், 
யூரியூப், இன்வடல், ஏர்பிஎன்பி மற்றும் 
வமக்வடாைால்ட், வபப்சி, பகாபகா பகாைா 
மற்றும் ஸ்டார் பக்ஸ் உளளிட்ட நிறுவைஙகளும் 
தஙகைது விற்பமை வசயற்பாடுகமை ரஷயாவில் 
நிறுத்தியுளைை. வபப்சி மற்றும் வமக்வடாைால்ட் 
உளளிட்ட நிறுவைஙகள பை தசாப்தஙகளுக்கு முன்-
பிருந்பத பசாவியத் யூனியனுடனும் இமணந்து 
பணியாற்றி வந்துளைை. அது சர்வபதச அைவில் 
ரஷயாவின் உைவுகள பமம்பட வழிவகுத்துளைது. 
வமக்படாைால்ட் நிறுவைம் 1990 முதல் ரஷயா-
வில் வசயற்படத் வதாடஙகியது. ஆைால் உக்மரன் 
மீதாை யுத்தத்திற்கு எதிர்ப்புத் வதரிவித்து ரஷயா-
வில் இருந்த 847 கைஞ்சியஙகமை வமக்படா-
ைால்ட் நிறுவைம் மூடியுளைது. அதன் விமைவாக 
மாத்திரம் 62, 000 பபர் வதாழில்வாய்ப்மப இழந்-
துளைைர்.   

ஸ்டார்பக்ஸ் நிறுவைமும் இப்பபாருக்கு எதிர்ப்புத் 
வதரிவித்து ரஷயாவிலுளை அதன் நூற்றுக்கணக்-
காை கமடகமை தற்காலிகமாக மூடுவதாக அறி-
வித்துளைது. வகாபகா பகாைா நிறுவைம் 1980 
முதல் ரஷயாவில் வசயற்படுகிைது. அந்நிறுவைமும் 
தம் வசயற்பாடுகமை நிறுத்தியுளைது.   

பநட்படாவில் அஙகம் வகிக்கும் பின்ைாந்து 
நாட்டின் நிறுவைஙகைாை பப்ர், வாலிபயா 

மற்றும் வபௌலிக் உளளிட்ட நிறுவைஙக-
ளும் தஙகைது வசயல்பாடுகமை நிறுத்து-
வதாக அறிவித்துளைை.பப்ர் நிறுவைம் 
வசாக்பைட் மற்றும் பகக் வமககமைத் 
தயாரிக்கின்ைது. அந்நிறுவைத்தில் 2,300 
பணியாைர்களும் வாலிபயா நிறுவைத்தில் 
400 பபரும் வபௌலிக் நிறுவைத்தில் 200 
ஊழியர்கள பணிபுரிந்துளைைர்.   

பமலும் ரஷயாவில் இயஙகி வரும் 
வவளிநாடுகமைச் பசர்ந்த படாபயாட்டா, 
வவாக் ஷபவாகன், ஜகுவார், பைணட 
பராவர், பமசிவடஸ் வபன்ஸ், பபார்ட், 
பி.எம்.டப்ளியூ ஆகிய வாகைத் தயாரிப்பு 
நிறுவைஙகள தஙகைது வாகை உற்பத்தி-
மயயும், ஏற்றுமதிமயயும் நிறுத்தி மவத்-
துளைை.   

உக்மரன் மீதாை பபாருக்கு எதிராக 
ரஷயாவுக்கு அழுத்தம் வகாடுப்பதற்கு 
அஙகுளை பல்பதசிய வவளிநாட்டு நிறு-
வைஙகள இவ்வாைாை நடவடிக்மகமய 
முன்வைடுத்துளை பபாதிலும், அந்-

நிறுவைஙகள தம் பணிகமைத் 
வதாடஙகாவிட்டால் அவற்மை அரசு 
மடமமயாக்கப் பபாவதாக ரஷயா 
அறிவித்துளைது.   

இவ்வாைாை நடவடிக்மககள 
ரஷயாமவ வபாருைாதார ரீதியில் பை-
வீைப்படுத்துவபதாடு வபருந்வதாமக-
யாபைார் பவமைவாமப்மப இழக்க-
வும் வழி வசய்யும் என்பதில் மாற்றுக் 
கருத்துக்கு இடமில்மை.   

இப்பபாரிைால் கடந்த 15 நாட்க-
ளில் 23 இைட்சத்துக்கும் பமற்பட்ட 
உக்மரன் மக்கள தம் வாழிடஙகமை 
விட்டு வவளிபயறி அயல்நாடுகளில் 
தஞ்சமமடந்துளைைர். சுமார் 1200 
பபர் உயிரிழந்துளைைர். நூற்றுக்க-

ணக்காைவர்கள காயமமடந்துளைைர். அத்பதாடு 
உக்மரனின் பாதுகாப்பு கட்டமமப்புகளுக்கு பமை-
திகமாக 202 பாடசாமைகள, 34 மவத்தியசா-
மைகள, 1500 குடியிருப்புக்கள மற்றும் பல்க-
மைக்கழகஙகள, வபாதுக்கட்டடஙகள வபரிதும் 
பசதமமடந்துளைை. மக்கள வாழும் சுமார் 900 
குடியிருப்புக்கள மின்சாரம், தணணீர், ஹீட்டர் வச-
திகமை முற்ைாக இழந்துளைை என்று ஐக்கிய 
நாடுகள சமப குறிப்பிட்டுளைது.   

பபார் இடம்வபறும் பிரபதசஙகள அழிவுகளும் 
பசதஙகளும் நிமைந்து சாம்பல் பமடாகக் காட்சிய-
ளிப்பதாக அவதானிகள வதரிவித்துளைைர்.   

இந்நிமையில் உக்மரன் மீதாை ரஷயாவின் 
பபாருக்கு எதிராக வல்ைரசு நாடுகளும் பல்பதசியக் 
கம்பனிகளும் முன்வைடுக்கும் நடவடிக்மககள சிை 
சந்பதசஙகமை எழுப்பபவ வசய்கின்ைை. ஏவைனில் 
யுத்தத்மத முடிவுக்கு வகாணடு வந்து அமமதி சமா-
தாைத்மத ஏற்படுத்துவதற்குப் பதிைாக ரஷயாமவ 
பகாபமமடயச் வசய்வதன் ஊடாக வபாருைாதார 
ரீதியில் அந்நாட்மட பைவீைப்படுத்தி வீழச்சியமட-
யச் வசய்யும் வமகயிபைபய இந்நடவடிக்மககள 
அமமந்திருப்பதாகத் வதரிகிைது.   

இற்மைக்கு 44 வருடஙகளுக்கு 
முன்ைர் அதாவது 1979 இல் ஆப்-
கானிஸ்தான் கிைர்ச்சியாைர்களுக்கு 
எதிராக பசாவியத் யூனியன் பபார் 
வதாடுத்தது. என்ைாலும் 1989 
இல் ஆப்கானிஸ்தாமை மகவிட்டு 
வவளிபயறிச் வசன்ைது பசாவியத் 
யூனியன். அந்த பத்தாணடு காை 
யுத்தத்தில் வபாருைாதார ரீதியில் 
பசாவியத் யூனியன் வபருவீழச்சி 

கணடது. அதன் விமைவாக 1991 ஆகும் பபாது 
பசாவியத் யூனியபை பிரிந்து 15 தனித்தனி நாடு-
கைாகியது. அவற்றில் உக்மரனும் ஒன்ைாகும். 
இவ்வாறு பசாவியத் யூனியன் சிமதவமடந்து 31 
வருடஙகள கடந்துளை சூழலில்தான் ரஷயா இந்த 
யுத்தத்தில் ஈடுபட்டிருக்கின்ைது. உக்மரன் மீது ரஷயா 
பபார் வதாடுப்பதற்காை அமைத்து உசுப்பபற்ைல்க-
மையும் பமற்வகாணட அவமரிக்காவும் ஐபராப்பிய 
நாடுகளும் பநட்படாவும் பபார் ஆரம்பமாைதும் 
உக்மரனுக்கு பநரடியாக உதவுவமதத் தவிர்த்துக் 
வகாணடை. தம்மமக் காப்பாற்றுமாறு உக்மரன் 
ஜைாதிபதி அபயக்குரல் எழுப்பிய பபாதிலும், இந்த 
யுத்தத்திற்கும் தமக்கும் எந்தத் வதாடர்புமில்மை 
என்று அந்நாடுகளும் பநட்படாவும் கூறி விட்டை.   

அபதபநரம் இப்பபாமர நிறுத்தி அமமதி, 
சமாதாை வழிக்கு ரஷயாமவக் வகாணடு வரும் 
முயற்சிகமை விடுத்து அந்நாட்டுக்கு எதிராக வபாரு-
ைாதார தமடகள உளளிட்ட எல்ைாத் தமடகமையும் 
இந்நாடுகள முன்வைடுத்துளைை. இதன் ஊடாக 
ரஷயாமவப் வபாருைாதார ரீதியில் வீழத்தி பைமிழக்-
கச் வசய்வதற்காை முயற்சியாகபவ இந்நடவடிக்மக-

கமை பநாக்க பவணடியுளைது. இவ்வாைாை நடவ-
டிக்மககளின் ஊடாகப் பைவீைமமடயும் ரஷயாவில் 
1991 ஐப் பபான்று மீணடும் பிைவுகள ஏற்படுத்தி 
அந்நாட்மட துணடாடபவ முயற்சிக்கப்படுவதாகத் 
வதரிகிைது. அதாவது ரஷயாமவப் பைவீைப்படுத்த 
அவமரிக்காவும் ஐபராப்பிய ஒன்றிய நாடுகளும் 
உக்மரமை மவத்து விரித்த சதிவமையாகக் கூட 
இருக்கைாம் இப்பபார் என்ை அபிப்பிராயம் ஆய்வா-
ைர்கள மத்தியில் காணப்படுகின்ைை.   

ஏவைன்ைால் அவமரிக்காவும் அதன் பநசநாடு-
களும் உைகின் பை நாடுகளிலும் முன்வைடுத்த 
தன்னிச்மசயாை பமட நடவடிக்மககளுக்கு எதிராக 
தமையீடு வசய்து வசயற்படும் நாடாக ரஷயா 
இருந்து வருகிைது. அதைால் அந்நாட்மடப் பைவீ-
ைப்படுத்துவதன் மூைம் அவ்வாைாை தமையீடு-
கமைத் தவிர்த்துக் வகாளை முடியும். அதற்காக 
உக்மரன் அழிந்து சாம்பைாைாலும் பரவாயில்மை. 
தம் எதிர்பார்ப்பு நிமைபவறிைால் பபாதும் என்ை 
நிமைப்பாட்டில் பமற்குைக நாடுகள வசயற்படுவ-
தாக விைஙகுகிைது.   

ஆகபவ கடந்த காை 
அனுபவஙகமைக் கருத்-
தில் வகாணடு அழிவுகர 
யுத்தத்மத விமரவாகவும் 
பவகமாகவும் முடிவுக்குக் 
வகாணடு வருவதும், அமமதி 
சமாதாைத்மத ஏற்படுத்து-
வதுபம இன்மைய அவசரத் 
பதமவயாக உளைது.

பசமவமயயும் பநர்மமமயயும் 
இரு கணகைாகக் வகாணடு 
அரச பசமவக்கு புகழ பசர்த்த 

கந்மதயா தியாகராஜா தைது 68 ஆவது 
அகமவயில் அமரத்துவம் அமடந்தார். 
தைக்வகை வாழாது, சமூக முன்பைற்ைத்-
திற்கு தன்மை அர்ப்பணித்து வாழந்து 
மமைந்த மனிதர்களுள மட்டக்கைப்மபச் 
பசர்ந்த அமரர் தியாகராஜாவும் ஒருவர்.

ரஷயா உைகின் பைம் மிக்க
அணுவாயுத வல்ைரசு. இந்நாடு 
கடந்த மாதம் 24 ஆம் திகதி 

உக்மரன் மீது வபரும் எடுப்பில் பபாமர 
ஆரம்பித்தது. இப்பபார் ஆரம்பமாகி 
மூன்று வாரஙகைாகியுளை பபாதிலும், 
யுத்தம் நீடித்த வணணபம உளைது. 
இந்த யுத்தத்மத முடிவுக்குக் வகாணடு 
வந்து அமமதி சமாதாைத்மத
ஏற்படுத்துவதற்காை முயற்சிகள
வவற்றியளிக்காத நிமையில், யுத்தப் 
பபரழிவுகளுக்கு உக்மரன் முகம் 
வகாடுத்துக் வகாணடிருக்கின்ைது.

ரஷ்யாவைப் பலவீனப்படுத்த மேற்குலகம் விரிததுள்ள
சதிைவலயின் க்ளேயா உகவரன்?

கிழககு கல்விப்பணியில் ேகுடம் சூடி்   
சமூக மசவை்யா்ளர் அேரர் தி்யாகரயாஜயா

ரஷ்யா-உகவரன் யுத்தேயானது
மூன்்யாம் உலகப் மபயாவர
ம�யாககி �கர்ை்தயாக அசசம்!

அேரரின் பணிகவ்ள நிவனவு கூர்ந்து எதிர்ைரும் ஞயாயி்ன்று நூல் வைளியீடு

உகவரவன பலிககடயாையாக வைதது மேற்குலகம்
தீட்டி் ்தந்திரததில் சிககிக வகயாணட ரஷ்யா!

மர்லின் மரிக்கார்...?

சிவம் பாக்கியநாதன்...?
மாநகரசபை உறுப்பினர், மட்டககளப்பு
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நிதியமமச்்சர் பசில் ராஜபக் ஷ...
அரசாங்கம் மேற்படி நிதியை 

்பைன்படுத்த உள்ள்தா்க அந்த வட்-
டாரங்கள த்தரிவித்தன.  இநதிை 
அரசாங்கம் இலஙய்கக்கு 1.9 பில்லி-
ைன அதேரிக்்கன தடாலர்கய்ள ்கட-
னு்தவிைா்க வழஙகுவ்தறகு இணக்-
்கேளிததுள்ள நியலயில் அதில் 500 

மில்லிைன அதேரிக்்க தடாலர ஏற்க-
னமவ நிதிைா்க வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
மீ்தோன 1.4 பில்லிைன அதேரிக்்க 
தடாலர்கள நிதிைா்கவும் அததிைாவ-
சிைப த்பாருட்்க்ளா்கவும் நாட்டுக்குக் 
கியடக்்கவுள்ள்தா்கவும் அந்த வட்டா-
ரங்கள த்தரிவிததுள்ளன.(ஸ)  

மரண அல்்லது காணக்கிமைக்கவில்ம்ல ... 
 சானறி்தயழ வழஙகுவ்தற்கா்க 

்பதிவா்ளர நாை்கததிறகு ்பரிநதுயரக் -
்கப்பட்டுள்ளது.     இ்தற்கயேை, 
அந்த அலுவல்கத்தால் ்கணடறிப -
்பட்ட விடைங்களின அடிப்பயட-
யில் ்பதிவா்ளர நாை்கத்தால் வழங -

்கப்பட்ட சானறி்தயழப த்பறறுள்ள 
்காணாேல் ம்பானவர்களின, குடும்-
்பததினருக்கு ஒரு இலட்சம் ரூ்பா 
நிதியை, ஒருமுயை ோததிரம் வழங-
குவ்தறகு அயேசசரயவ அனுேதிை-
ளிததுள்ளது.   

்சர்்வதத்ச நாணய நிதியத்துைன்...  
ேக்்களுக்கு அதி்க வசதி்கய்ள வழங-

குவம்த ்தேது மநாக்்கோகும் எனவும் 
அவர த்தரிவித்தார. இருபபினும், 
1977 மு்தல் ஆட்சி தசய்த ஒவதவாரு 
அரசாங்கமும் ்கடன வாஙகி அய்த 
முயைைா்க தசலுததின, ஆனால் 2020 
இல் த்காமரானா த்தாறறுமநாைால், 
தவளிநாட்டு இருபபுக்்கள குயைந-
துவிட்டன, மேலும் 2020/21 இல் 
ேட்டும் நாட்டின ்பண அனுபபுய்க 
10 பில்லிைன அதேரிக்்க டாலர்க-
்ளால் குயைந்தது.   

 தவளிநாட்டு சுறறுலா ேறறும் 
்பண அனுபபுய்கயில் ஏற்பட்ட 
ேந்தநியலைால் ஏற்பட்ட தநருக்்க-
டிைானது அடுத்த 12 வருடங்களில் 
42 பில்லிைன அதேரிக்்க தடாலர 
்கடனில் ்பாதிபய்ப ஏற்படுததியுள-
்ளது.இ்தற்கா்க வா்கனம் உளளிட்ட 
தசாகுசு த்பாருட்்கள அயனதய்தயும் 

இைக்குேதி தசயவது நிறுத்தப்பட்-
டுள்ள்தா்க அயேசசர ரமேஷ் ்பததிரன 
த்தரிவித்தார.     இந்த நியலயேயிலி-
ருநது மீணதடழும் நியலயில் ரஷ்ைா-
வுக்கும் உக்யரனுக்கும் இயடயில் 
ம்பாரச சூழல் ஏற்பட்டுள்ள்தா்கவும், 
இ்தனால் த்பாரு்ளா்தாரம் ்பாரிை்ள-
வில் ்பாதிக்்கப்பட்டுள்ள்தா்கவும், 
இந்த தநருக்்கடியை சோளிக்்க ்தற-
ம்பாய்தை அரசாங்கம் ்பல்மவறு நிபு-
ணர்கள ேறறும் நிறுவனங்களிடம் 
ஆமலாசயன்கய்ள த்பறறு வருவ்தா்க-
வும் அவர மேலும் த்தரிவித்தார.   

 ்தறம்பாய்தை அரசாங்கம் ்தான 
வாஙகிை ்கடயன அனறி முனனர 
த்பைப்பட்ட ்கடயனமை மீ்ளச தசலுத-
துவ்தா்கவும் அரசாங்கம் எனை ரீதியி-
லும் ்தனிப்பட்ட ரீதியிலும் ்தாங்கள 
அதி்க்பட்ச திைா்கங்கய்ள தசயதுள்ள-
்தா்கவும் அயேசசர த்தரிவித்தார.  

ப்ல வீதிகளில் தபாக்கு்வரத்து...
 இந்த ஆரப்பாட்டங்களில் ்கலநது 

த்காணடனர.   ஆரப்பாட்டததில் 
ஈடு்பட்டவர்கள அரசாங்கததிறகு 
எதிரா்க ்பல்மவறு ம்காஷங்கய்ள 
எழுபபிைதுடன த்காழும்பு ந்கரின 

்பல்மவறு ்பகுதி்களிலும் இந்த 
ம்பரணி தசனையே குறிபபிடத்தக் -
்கது. இ்தனால் ்பல்மவறு வீதி்களி-
லும் ம்பாக்குவரதது தநரிசல் ஏற்பட் -
டது.                              (ஸ)

IMF பிரதிநிதிகளுைன்...
ஜனாதி்பதியின தசைலா்ளர ்காமினி 

தசனரத, ஜனாதி்பதியின ்தயலயே 
ஆமலாச்கர லலித வீரதுங்க ேறறும் 

மேலதி்க தசைலா்ளர சநதிோ விக்கி-
ரேசிங்க ஆகிமைாரும் இசசந்தரப்பத-
தில் ்கலநதுத்காணடிருந்தனர. 

ரயில் கடைணஙகளில்  ...
 இ்தனால் ரயில் ்கட்டணங்களும் 

குறிபபிடத்தக்்க வீ்தத்தால் எதிர்கா -
லததில் அதி்கரிக்்க இருக்கிமைாம். 
அது த்தாடர்பான ்கட்டண ேறுசீர-
யேபபுக்கு அயேசசரயவ அனுேதி 
வழஙகியுள்ளது எனறும் அயேசசர 
குறிபபிட்டார.  

 15 வீ்தததினால் ்பஸ் ்கட்டணங -
்கள அதி்கரிக்்கப்பட்டுள்ளம்தாடு 
நீணட்காலோ்க ரயில் ்கட்டணங்கள 
அதி்கரிக்்கப்படா்த்தால் அ்தயன 
ஒத்த த்தாய்கயினால் ரயில் ்கட்ட-
ணங்கள அதி்கரிக்்கப்படும் என எதிர-
்பாரக்்கப்படுகிைது.(்பா) 

முச்்சக்கர ்வண்டிகளுக்கு மீடைர் ...
்தனிைார ேறறும் இலஙய்க ம்பாக்-

குவரதது சய்ப ்பஸ்்க்களில் அதி்க 
்கட்டணம் அைவிடுவது சட்டவிமரா -

்தோனது என அயேசசர மேலும் 
த்தரிவித்தார. 

ஜனாதிபதி- TNA...
தசயைப்பட்டுள்ள்தா்க ்தமிழ் 

ம்தசிை கூட்டயேபபு வட்டாரங்கள 
த்தரிவித்தன.   

 புதிை அரசிைலயேபபு திருத -
்தம் உளளிட்ட ்பல்மவறு முக்கிை 
விடைங்கள த்தாடரபில் மேற்படி 

ம்பசசுவாரதய்தயினம்பாது ்கலநது-
யரைாடப்படவிருந்த்தா்கவும் எவ-
வாதைனினும் இந்த ம்பசசுவாரதய்த 
எதிரவரும் 25ஆம் தி்கதிக்கு பிறம்பா-
டப்பட்டுள்ள்தா்க அந்த வட்டாரங-
்கள த்தரிவித்தன. (ஸ)  

ககாவிட  கதாற்று,...
எனறு விமசட யவததிை நிபுணர 

அனவர ஹம்்தானி த்தரிவித்தார.   
சு்கா்தார மேம்்பாட்டு ்பணிை்கத-

தில் திங்கட்கிழயே (14) நயட-
த்பறை ஊட்கவிைலா்ளர சநதிபபில் 
இத்த்கவயலத த்தரிவித்த அவர 
மேலும் குறிபபிடுய்கயில் ,   

நாட்டில் ்தறம்பாது நா்ளாந்தம் 
இனங்காணப்படும் த்தாறைா்ளர 
எணணிக்ய்க 350 – 400 ஆ்கக் குயை-
வயடநதுள்ளது. அம்த ம்பானறு ேர -
ணங்களின எணணிக்ய்கயும் 10 ஐ 
விடக் குயைவா்கமவ ்பதிவாகிைது.   

த்காவிட்-19 த்தாறைா்ளர்களுக்்கா்க 
்தைார நியலயில் யவக்்கப்பட்டுள்ள 
14,000 சிகிசயச ்படுக்ய்க்களில் 28 
ச்த வீ்தம் ோததிரமே ்பாவயனயி -
லுள்ளன. ஒட்சிசன ம்தயவயுயட-
மைார எணணிக்ய்க 41 ச்தவீ்தோ்கக் 
்காணப்பட்டது. எனினும் ்கடந்த 
வாரம் இது 30 ச்த வீ்தோ்க வீழ்சசிை-

யடநதுள்ளது.   இதுவயரயில் 96 ச்த-
வீ்தோமனாருக்கு மு்தற்கட்ட ்தடுப-
பூசியும் , 81 ச்த வீ்தோமனாருக்கு 
இரணடாம் ்கட்ட ்தடுபபூசியும் 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. 53 ச்த வீ்தோ-
மனாருக்கு மூனைாம் ்கட்ட ்தடுபபூசி 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. த்பருே்ளவா-
மனார இரணடாம் ்கட்ட ்தடுபபூசி-
யைப த்பறறுக் த்காணடயே ேறறும் 
சு்கா்தார வழி்காட்டல்்கய்ள பின-
்பறறிையேமை ்தறம்பாது த்காவிட்-
19 த்தாறறு ்கட்டுப்பாட்டுக்குள 
த்காணடு வரப்பட்டுள்ளயேக்்கான 
்காரணோகும்.    எவவாறிருபபினும் 
இம்த நியலயே த்தாடரும் எனறு கூை 
முடிைாது. எனமவ அயனதது விட -
ைங்கய்ளயும் ்கவனததில் த்காணடு 
த்தாடரநதும் சு்கா்தார விதிமுயை்க-
ய்ளப பின்பறறி த்பாறுபபுடன தசைற -
்படுோறு ேக்்கய்ள ம்கட்டுக் த்காள-
கினமைாம் எனைார. .

குற்றவியல் வழக்கு க�ோவவ சட்ட  
திருத்தம்; அவைசசரவவ அங்கீ�ோரம்  

ஏம்தனுதோரு ந்பர குறைமியழக்-
கும் ம்பாது, அந்த ந்பரின வைது 18 
வைதுக்குக் குயைவாயின ேரண 
்தணடயன வழஙகுவய்தத ்தயட 
தசயயும் ஐக்கிை நாடு்கள சய்பயின 
சிறுவர்களுக்்கான நீதி வழங்கலுக்-
்கான உடன்பாட்டின குயைந்த்பட்ச 
ஒழுஙகுவிதி்களுக்கு ஏறபுயடை்தா்க 
அயேயும் வய்கயில், குறைவிைல் 
வழக்குக் ம்காயவ சட்டததின 281 
ஆம் உறுபபுயரயை திருத்தம் தசய-
வ்தற்கா்க இ்தறகு முனனர அயேசச-
ரயவ அஙகீ்காரம் கியடததுள்ளது.   

அ்தற்கயேை, சட்ட வயரஞரால் 

்தைாரிக்்கப்பட்டுள்ள சட்டமூலத-
திறகு சட்ட ோஅதி்பரின ஒபபு்தல் 
கியடததுள்ளது. இச சட்டமூலதய்த 
அரச வரத்தோனியில் தவளியிடுவ-
்தறகும், பினனர ்பாராளுேனை அஙகீ-
்காரததிற்கா்க சேரபபிப்ப்தற்கா்கவும் 
நீதி அயேசசர சேரபபிததுள்ள மைாச-
யனக்கு அயேசசரயவ அஙகீ்காரம் 
வழஙகியுள்ளது.  

 இம்த மவய்ள நீதி வழஙகும் 
தசைனமுயையை வலுப்படுததுவ-
்தற்கா்கவும், நீதிேனைங்கள ேறறும் 
சியைசசாயல்களின நடவடிக்ய்க-
்கய்ள இலகு்படுததுவ்தற்கா்கவும் 

ம்தயவைான சந்தரப்பங்களில் வழக்கு 
விசாரயண்களின ம்பாது தசவிபபுல – 
்கட்புலத த்தாடர்பாடல் உ்தவியுடன 
நடாததுவ்தறகுத தீரோனிக்்கப்பட்டுள-
்ளது. அ்தற்கயேை, திைந்த நீதிேனைங-
்களில் சாட்சிைா்ளர ஒருவரால் வழங-
்கப்படும் வாயதோழிமூல சாட்சி்கள 
த்தாடர்பான ஏற்பாடு்கய்ள உளவாங-
குவ்தற்கா்க குடியிைல் சட்டக்ம்காயவ-
யின 167(அ) த்தாடக்்கம் 167(ஓ) வயர 
புதிை உறுபபுயர்கய்ள உட்மசரதது 
திருத்தம் தசயவது த்பாருத்தோன-
த்தன அதுத்தாடர்பான விடைங்க-
ய்ளப ்பரிசீலிததுப ்பாரப்ப்தற்கா்க நீதி 

அயேசசரினால் உருவாக்்கப்பட்டுள்ள 
டிஜிட்டல் ேைப்படுத்தல் ேறறும் 
நீதிேனை ்தானிைங்கேைப்படுத்தல் 
த்தாடர்பான சட்டக்குழு ேறறும் 
குடியிைல் சட்ட ேறுசீரயேபபுக் 
குழுவால் ்பரிநதுயரக்்கப்பட்டுள்ளது. 
இப ்பரிநதுயர்களின அடிப்பயட-
யில் குடியிைல் வழக்குக் ம்காயவயை 
திருத்தம் தசயவ்தறகும், அ்தற்கான 
சட்டமூலதய்தத ்தைாரிக்குோறு சட்ட 
வயரஞருக்கு ஆமலாசயன வழஙகு-
வ்தறகும் நீதி அயேசசர சேரபபித்த 
மைாசயனக்கு அயேசசரயவ அஙகீ்கா-
ரம் வழஙகியுள்ளது.  

வாசனைத் திரவியங்கள் ஏற்றுமதி  
வருவாய் ஒரு பில்லியனை ்கடந்தது  
மலாரனஸ் தசல்வநாை்கம்  

முனதனாரும்பாதும் இல்லா்தவ -
ய்கயில் வாசயனததிரவிை ஏறறு -
ேதி மூலம் அதி்க வருோனதய்தப 
த்பறறுக்த்காணடுள்ள்தா்க ஏறறு -
ேதி விவசாை தியணக்்க்ளததின 
்பணிப்பா்ளர ஜன்க லிந்தர த்தரி -
விததுள்ளார.  

 ்கடந்த வருடததில் ோததி -
ரம் ஒரு பில்லிைன ேறறும் ஒரு 
இலட்சதது மூவாயிரம் ரூ்பா வரு -
ோனோ்க த்பறறுக்த்காள்ளப்பட் -
டுள்ள்தா்கவும் அ்தறகு முநதிை 
வருடததுடன ஒபபிடுய்கயில், 
இது 41 வீ்த அதி்கரிபய்ப ்காட்டுவ -
்தா்கவும் அவர த்தரிவிததுள்ளார.  

வாசயனத திரவிை ஏறறுேதியில் 
அதி்க இலா்பம் ்கறுவாப்பட்யட 
ஏறறுேதி மூலமே கியடததுள -
்ளது. நாட்டிலிருநது 18,814 
தேட்ரிக் த்தான ்கறுவாப்பட்யட 
ஏறறுேதி தசயைப்பட்டுள்ளதுடன 
அ்தனமூலம் 45879 மில்லிைன 
ரூ்பா வருோனோ்க த்பறறுக் -
த்காள்ளப்பட்டுள்ள்தா்கவும் அவர 

த்தரிவித்தார. இது ்கடந்த வருடத -
துடன ஒபபிடுய்கயில் இது 20 வீ்த 
அதி்கரிபய்ப ்காட்டுவ்தா்கவும் 
அவர குறிபபிட்டுள்ளார.  

அதேரிக்்கா, தேக்ஸிக்ம்கா, 
த்பரு உளளிட்ட ்பல நாடு்க -
ளுக்கு இலஙய்கயிலிருநது த்பரு -
ே்ளவு ்கறுவாப்பட்யட ஏறறுேதி 
தசயைப்படுவ்தா்கவும் விவசாை 
அயேசசினால் முனதனடுக்்கப்பட் -
டுள்ள பிரசார நடவடிக்ய்க்கய்ளை -
டுதது ஏறறுேதியை அதி்கரிததுக் -
த்காள்ள முடிநதுள்ள்தா்கவும் அவர 
த்தரிவித்தார.  

அ்தறகிணங்க மி்ளகு ஏறறுேதி 
மூலம் ்கடந்த வருடததில் 22,669 
மில்லிைன வருோனம் த்பறறுக் -
த்காள்ளப்பட்டுள்ளதுடன 17,959 
தேட்ரிக் த்தான மி்ளகு ஏறறுேதி -
தசயைப்பட்டுள்ளது.  

த்காமரானா யவரஸ் ்பரவல் சூழ் -
நியலயில் ்பல்மவறு துயை்களும் 
வீழ்சசிையடநதுள்ள நியலயில் 
ஏறறுேதி வருோனம் குறிபபிட்ட -
்ளவு அதி்கரிததுள்ள்தா்கவும் அவர 
மேலும் த்தரிவிததுள்ளார. (ஸ)   

ஏற்றுமதி வி்வ்சாய திமணக்களம் கதரிவிப்பு

ப�ான்தப்�ாருளுடன்
மன்ைாரில் ஒருவர் ன்கது 

ேனனார - ம்பசாயல, ஜூட் 
வீதியில் உள்ள வீதடானறில் 
ேயைதது யவக்்கப்பட்டி-
ருந்த  2 கிமலாகிராமிறகும் 
அதி்கோன ஐஸ் ம்பாய்தப-
த்பாருய்ள த்பாலிஸார ய்கப-
்பறறியுள்ளனர.   

இந்தச சுறறிவய்ளபபின 
ம்பாது அம்த்பகுதியைச 
மசரந்த 30 வைதுயடை 
ஒருவர ய்கது தசயைப்பட்-
ட்தா்க  த்தரிவித்த த்பாலிஸ் 
ஊட்கபபிரிவு, ய்கப்பறைப-
்பட்ட ம்பாய்தபத்பாருட்்கள 
சுோர 20 மில்லிைன ரூ்பா 
த்பறுேதிைானயவ என 
த்தரிவிததுள்ளது. 

துபாயில் நமைகபற்்ற உ்லக... (03ஆம் ்பக்்கத த்தாடர)

்காவல் துயையின ்தரதய்த மேம் -
்படுததுவ்தற்கான முனனணி உல -
்க்ளாவிை ்த்ளோகும்.  பிரதிப பிர்த -
ேரும் உளதுயை அயேசசருோன 

தலபடினனட் தஜனரல் ஹிஸ் 
யஹனஸ் மஷக் யசஃப பின சயீத -
அல் நஹைாயன இலஙய்கக்கு விஜ -
ைதோனயை மேறத்காளளுோறு 

த்பாதுேக்்கள ்பாது்காபபு அயேச -
சர ரிைர அட்மிரல் சரத வீரமச்கர 
அயழபபு விடுததிருந்தயே குறிபபி -
டத்தக்்கது.     டிசம்்பர 2021 மு்தல், 

இலஙய்க - ஐக்கிை அரபு எமிமரட்ஸ் 
சட்ட அமுலாக்்க ஒததுயழபபு 
மேம்்படுத்தப்பட்டு வருவது இஙகு 
சுட்டிக்்காட்டப்பட்டது.  

நம்பிக்மகயுைனும் அர்ப்பணிப்புைனும்... (03ஆம் ்பக்்கத த்தாடர)

த்தரிவு தசயது, உர விநிமைா்க நட-
வடிக்ய்க்கள திட்டமிடப்பட்டுள்ள-
்தா்க இராஜாங்க அயேசசர ஷசீநதிர 
ராஜ்பக்ஷ சுட்டிக்்காட்டினார.

எதிர்கால சந்ததியினருக்கு நஞ் -
சறை உணயவ வழஙகும் மநாக்்கத-
தில், ்பசுயே விவசாை மவயலததிட்-
டம் ஆரம்பிக்்கப்பட்டது. இரசாைன 
உரங்கள ேறறும் ்கய்ளக்த்கால்லி-
்களுக்குப ்பழக்்கப்பட்ட விவசாயி -
்கய்ள மச்தனப ்பசய்ள விவசாைததில் 
ஈடு்படுததுவது சவாலான ஒரு ்பணி-
ைாகும். எவவாைாயினும், அயனதது 
ேட்டங்களிலும் உள்ள அதி்காரி்கள 
மிகுந்த உறசா்கததுடனும், நம்பிக்-
ய்கயுடனும் ேறறும் அரப்பணிபபு-
டனும் தசைற்பட்டு, தவறறி்கரோன 
முடிவு்கய்ள அயடை முடியும் எனறு 

ஜனாதி்பதி ம்காட்டா்பை ராஜ்பக்ஷ 
த்தரிவித்தார.  

விவசாயி்கய்ள உரிை முயையில் 
த்தளிவு்படுததுவதுடன, உரிை மநரத-
தில் ்தரோன உரங்கய்ள வழங்க 
மவணடும் எனறும் ஜனாதி்பதி 
இஙகு வலியுறுததினார.  

்கடந்த சில அரசாங்கங்களுக்கு 
விவசாைததில் நம்பிக்ய்க இருக் -
்கவில்யல. ்பாரம்்பரிை விவசாை 
நாடான இலஙய்கயை அதில் ்தன-
னியைவு அயடைசதசயது, விவசா-
யி்கய்ளப ்பலப்படுததுவம்த ்தனது 
மநாக்்கோகும் எனறும் ஜனாதி்பதி 
குறிபபிட்டார.  

மச்தனப ்பசய்ள உற்பததியில் ஈடு -
்பட்டுள்ள அயனதது உற்பததி நிறுவ -
னங்களும் நீணட்காலோ்க ஆராயச-

சி்கய்ள மேறத்காணடு, ்பயிரச 
தசயய்கயில் ஈடு்பட்டு தவறறி்கர-
ோன முடிவு்கய்ள எட்டியுள்ளன. 
அவர்களின அறிவு ேறறும் ்தரோன 
உற்பததி்கய்ள விவசாயி்களுக்கு 
வழஙகுவ்தன மூலம் எதிர்பாரத்த 
்பலன்கய்ளப த்பறறுக்த்காள்ள 
முடியும் என ்தாம் நம்புவ்தா்கவும் 
ஜனாதி்பதி குறிபபிட்டார.  

வாரததிறகு இரணடு ்தடயவ்கள 
அரசாங்க அதி்பர்கள ்தயலயேயில் 
உரக் குழுக் கூட்டங்கய்ள நடதது-
வ்தறகு அவசிைோன நடவடிக்ய்க-
்கய்ள எடுததுள்ள்தா்க விவசாை 
அயேசசர ேஹிந்தானந்த அளுத்க -
ேம்க சுட்டிக்்காட்டிைம்தாடு, உர உற-
்பததிைா்ளர்களுக்கு ்பாரிை த்பாறுபபு 
இருப்ப்தா்கவும் குறிபபிட்டார.   

்பல்மவறு ோவட்டங்களில் உள்ள 
விவசாயி்கள த்பரும் ம்பா்கததில் 
மச்தனப ்பசய்ளயைப ்பைன்படுததி 
தவறறிையடநதுள்ள்தா்க உர உற-
்பததி நிறுவனங்களின ஆராயசசிைா-
்ளர்கள சுட்டிக்்காட்டினர.  

ஜனாதி்பதியின தசைலா்ளர 
்காமினி தசனரத, அயேசசுக்்களின 
தசைலா்ளர்கள, ்பாது்காபபுப ்பயட-
்களின பிர்தானி ேறறும் இராணுவத 
்த்ள்பதி தஜனரல் சமவநதிர சில்வா, 
உர தசைல்க அதி்காரி்கள, உர உற-
்பததி நிறுவனங்களின ்தயலவர்கள 
ஜனாதி்பதி அலுவல்கததில் கூடியி -
ருந்தம்தாடு, அயனதது ோவட்ட 
தசைலா்ளர்களும் ்காதணாளி த்தாழி-
நுட்்பம் மூலம் இக்்கலநதுயரைாட-
லில் ்கலநதுத்காணடனர.  

நாடடில் எநதவித மருநது... (03ஆம் ்பக்்கத த்தாடர)

்தட்டுப்பாடு ஏற்பட முடிைாது. 
எனினும் ேருநய்த யவததுக் -
த்காணடு சில ்தரபபினர அரசிைல் 
தசயை முயனகினைனர.  

ஊட்கங்களில் மு்கங்கய்ள ்காட்டு -
வ்தற்கா்கவும் ்தேது அரசிைல் மநாக்-

்கங்கய்ள நியைமவறறிக் த்காளவ்தற-
்கா்கவும் சிலர ேருநது ்தட்டுப்பாடு 
நிலவுவ்தா்க ஊட்கங்களில் த்பாய 
பிரசாரங்கய்ள மேறத்காளகினைனர.  

சிலர 30 வீ்தோன ேருநது்க -
ளுக்கு ்தட்டுப்பாடு எனறும் சிலர 

50 வீ்தோன ேருநது்களுக்கு ்தட்-
டுப்பாடு எனறும் த்பாய்கய்ள கூறி 
ேக்்கய்ள தியச திருப்ப முைறசிக்-
கினைனர.   எனினும் ய்கவசம் உள்ள 
ேருநது்கள ேறறும் ம்தயவைான 
ேருநது்கள த்தாடர்பா்க நாம் முழு-

யேைான ்கவனதய்த தசலுததி வரு-
கினமைாம். அது த்தாடரபில் நாம் 
தினமும் அயேசசின அதி்காரி்களு-
டன ்கலநதுயரைாடி வருகினமைாம் 
எனறும் அவர மேலும் த்தரிவிததுள-
்ளார. (ஸ) 

இரண்டு ஒழுஙகு விதிகளுக்கு... (03ஆம் ்பக்்கத த்தாடர)

அபிவிருததிக் ்கட்டய்ளச சட்டத-
தின 155ஆம் ேறறும் 157ஆம் பிரிவு -
்களின கீழ் ்காணி அயேசசரால் விதிக்-
்கப்பட்டு 2021 ஒக்மடா்பர 28ஆம் 
தி்கதிை 2251/48 இலக்்க அதிவிமசட 
வரத்தோனி ்பததிரிய்க ேறறும் 
அதில் மேறத்காள்ளப்பட்ட திருத -
்தங்கள உள்ளடங்கலா்க 2022 த்பப-
ரவரி 07ஆம் தி்கதிை 2266/5 ஆம் 

இலக்்க அதிவிமசட வரத்தோனி 
அறிவித்தலில் தவளியிடப்பட்ட 
ஒழுஙகுவிதி ேறறும் 2022 ஜனவரி 
15ஆம் தி்கதிை 2262/50 இலக்்க 
அதிவிமசட வரத்தோனி ்பததிரிய்க 
ேறறும் அதில் மேறத்காள்ளப்பட்ட 
திருத்தங்கள உள்ளடங்கலா்க 2022 
த்பபரவரி 07ஆம் தி்கதிை 2266/5 
ஆம் இலக்்க அதிவிமசட வரத்த-

ோனி அறிவித்தலில் தவளியிடப-
்பட்ட ஒழுஙகுவிதி என்பவறறுக்கு 
இஙகு அனுேதி வழங்கப்பட்டது.   

அததுடன, 2014 ்காணி அபிவி-
ருததி ஒழுஙகுவிதி்களின 03ல் அ, 
ஆ, இ, ஈ ேறறும் உ ்பநதி்களில் 
தீரோனிக்்கப்பட்ட அனுேதிப்பத-
திரங்கள ேறறும் ோனிைங்களுக் -
்கான ்பததிரங்கய்ள வழஙகும் -

ம்பாது ்கவனததில் த்காள்ளப்படும் 
வருோன எல்யலயை திருதது்தல் 
ேறறும் 1985ஆம் ஆணடு ்காணி 
்கட்டய்ள 115 இன கீழ் வழங்கப்ப -
டுகினை அனுேதிப்பததிரம் ேறறும் 
அளிபபுப ்பததிரததிரததுக்்கான அதி -
குயைந்த ்பஙகு்கள என்பன இந்த 
ஒழுஙகு விதி்களின ஊடா்க திருத்தப-
்படவுள்ளன. 

மதுபான விம்லகள்... (03ஆம் ்பக்்கத த்தாடர)

 ேது்பான ்தைாரிபபு தசலவு்கள 
அதி்கரிததுள்ள நியலயிமலமை 
ேது்பான வய்க்களின வியல்கய்ள 
அதி்கரிக்்கத தீரோனிததுள்ள்தா்க 
அவர த்தரிவிததுள்ளார.   மேற்படி 

வியலைதி்கரிபபு ேது்பான உற -
்பததி தசலவு்கள அதி்கரிபபு ்காரண-
ோ்க மேறத்காள்ளப்பட்டுள்ள்தால் 
அ்தறகு ்கலால் தியணக்்க்ளததின 
அனுேதி அவசிைமில்யல எனறும் 

அவர குறிபபிட்டுள்ளார. அ்தற-
கிணங்க 750 மில்லி லீறைர அதி 
விமசஷ சாராை ம்பாத்தலின வியல 
100 ரூ்பாவால் அதி்கரிக்்கப்பட்டுள-
்ளது.அததுடன உளநாட்டில் உற -

்பததி தசயைப்படும் அயனதது பிைர 
வய்க்களினதும் வியல்கள 10 ரூ்பா-
வினால் அதி்கரிக்்கப்பட்டுள்ள்தா்க 
டி.சி.எஸ்.எல் நிறுவனம் த்தரிவித-
துள்ளது.(ஸ) 

யாழ். மாண்வன் கஜ்லக்ஷனுக்கு... (03ஆம் ்பக்்கத த்தாடர)

டலஸ் அழ்கபத்பருே மநறறு மவண-
டும்காள விடுததுள்ளார. அரசாங்க 
்த்கவல் தியணக்்க்ளததில் மநறறு (15) 
இடம்த்பறை ஊட்கவிைலா்ளர சநதிப-
பில் ்கலநதுத்காணடு ்கருதது த்தரிவிக்-
கும் ம்பாம்த அவர மேற்கணடவாறு 
த்தரிவித்தார.   

 2021ஆம் ஆணடுக்்கான புலயேப்ப-
ரிசில் ்பரீட்யச முடிவு்கள மநறறு தவளி-
யிடப்பட்டன. நாட்டின வரலாறறில் 
மி்கவும் ்கடினோன ேறறும் சவால்்க-
ளுக்கு ேததியில் இந்த ்பரீட்யச இடம்-
த்பறை்தா்க சுட்டிக்்காட்டிை அயேசசர, 
புலயேப்பரிசில் ்பரீட்யசயில் இவவ-

ருடம் அதிகூடிை சிததி்கய்ளப த்பறை 
ைாழ்.ோவட்டதய்தச மசரந்த ்தமிழ்-
தசல்வம் ்கஜலக்ஷன உட்்பட ச்கல 
ோணவர்களுக்கும் ்தனது வாழ்ததுக்்க-
ய்ளயும் த்தரிவித்தார. 

  2021 ்பராஒலிம்பிக் விய்ளைாட்டுப 
ம்பாட்டியில் ஈட்டி எறி்தலில் ்தங்கப 

்ப்தக்்கம் தவனை திமனஷ் பிரிைந்த 
மஹரததுக்கு வீதடானயை வழங்க 
அயேசசர நாேல் ராஜ்பக்ஷவினால் 
முனயவக்்கப்பட்ட மைாசயனக்கு 
அயேசசரயவ மநறறு அஙகீ்காரம் 
வழஙகியுள்ளது எனறும் அயேசசர 
த்தரிவித்தார.  

நமைமும்ற்சாத்தியமான... (03ஆம் ்பக்்கத த்தாடர)

வருத்தமும் மவ்தயனயும் அயட-
வ்தா்கவும், வறுயேயின அடிேட்-
டதய்த பிரதிநிதிததுவப்படுததும் 
பிரயஜ எனை வய்கயில் ்தான ்தனிப -
்பட்ட ரீதியில் இந்த நியலயை அனு -
்பவிப்ப்தா்கவும் அயேசசர கூறினார. 
30-40 நிமிடங்கள டீசல் வரியசயில் 
நினை அனு்பவம் உள்ள்தா்கவும் 

அவர குறிபபிட்டார.  ்கஷ்டோன 
த்பாரு்ளா்தார வீழ்சசி, சமூ்க அழுத-
்தம் என்பவறறுக்கு அயனவரும் 
மு்கம்த்காடுததுள்ள்தா்கவும் இதில் 
ேயைப்ப்தறகு எதுவும் இல்யல 
எனறும் அவர குறிபபிட்டார. 69 
இலட்சம் ம்பரின பிரதிநிதி்க்ளா்க 
்பாராளுேனைததில் இருக்கும் ்தரப-

பிறகு அ்தன மவ்தயனயும் அழுத்த -
மும் நனகு உணரக்கூடிைா்க உள்ள்தா-
்கவும் அயேசசர த்தரிவித்தார.   

 ்பல்்கயலக்்கழ்க சமூ்கததில் உள்ள 
புததிஜீவி்கய்ளப பிரதிநிதிததுவப்ப-
டுததுமவார அரச ேறறும் ்தனிைார 
துயை நிபுணர்கள ம்பானமைாயர 
இயணதது ்தறம்பாய்தை தநருக் -

்கடி நியலயை மு்காயேததுவம் 
தசயவது குறிதது த்பாரு்ளா்தார 
சய்ப ஆழோ்க ஆராயநது வருகிைது. 
இந்த தநருக்்கடி நியலயை எவவாறு 
ய்கைாளவது என்பது ்பறறிை அறி -
வாரந்த ்கலநதுயரைாடலுக்கு 
ஏற்பாடு தசயதுள்ள்தா்கவும் அவர 
கூறினார. (்பா)  

முதலீடடு ... 
(03ஆம் ்பக்்கத த்தாடர)

 அம்தமவய்ள நாட்ளாவிை 
ரீதியில் ்பல அலகு்கள பிரிக்்கப-
்பட்டு சில ேணிததிைால மின-
சாரத துணடிபபு இடம்த்பறறு 
வருகினையே குறிபபிடத்தக்-
்கது.(ஸ) 

'�ாராளுமன்்றத்திலிருநது நூல்கம் வனர' 
பவனலத்திடடம் ்�ாது நூல்கத்திலிருநது ஆரம்�ம்

இலஙய்கப ்பாராளு -
ேனைம் த்தாடர்பான 
சரிைான ்த்கவல்்கய்ள 
த்பாதுேக்்களுக்கு வழங -
கும் மநாக்கில் ்பாராளு -
ேனை த்தாடர்பாடல் 
தி ய ண க் ்க ்ள த தி ன ா ல் 
ஆரம்பிக்்கப்பட்டுள்ள 
' ்ப ா ர ா ளு ேன ை த தி லி -
ருநது நூல்கம் வயர' 
நி ்க ழ் ச சி த தி ட் ட த -
தின அஙகுராரப்பண 
நி்கழ்வு அணயேயில் 
த்காழும்பு த்பாது நூல -
்கததில் நயடத்பறைது.  

்பாராளுேனைம் த்தாடர்பான 
நூல்்கள ேறறும் துணடுப பிரசுரங -
்கய்ள நாட்ளாவிை ரீதியில் உள்ள 
த்பாது நூல்கங்கள ேறறும் ்பாடசாயல 
நூல்கங்களுக்கு வழஙகுவம்த இநநி்கழ் -
வின மநாக்்கோகும்.  

இ்தன ஓர அங்கோ்க ்பாராளுேனை 
முயையே்கள த்தாடரபிலான விழிப -
புணரவு நி்கழ்சசி ்பாராளுேனை உைர 

அதி்காரி்கள ேறறும் த்பாது நூல்க 
அதி்காரி்களின ்பஙகு்பறைலுடன நயட -
த்பறைது.    ்பாராளுேனைததின வர -
லாறறு முக்கிைததுவம், சட்டவாக்்க 
தசைற்பாடு்கள ேறறும் ்பணி்கள, குழு 
முயையே த்தாடரபில் இ்தனம்பாது 
நூல்க அதி்காரி்களுக்கு விழிபபுணரவு 
ஏற்படுத்தப்பட்டதுடன, ்பாராளுேன -
ைததின பிரசுரோன '்பாராளுேனை 
சார சஙஹி்தா' புலயே நூலும் வழங -
கியவக்்கப்பட்டது. இ்தறகு சோந -

்தரோ்க ்பாராளுேனை தசைலா்ளர 
நாை்கம் உளளிட்ட உைரதி்காரி்களுக்கு 
த்காழும்பு த்பாது நூல்கததின அங்கத -
துவ அட்யட்கள வழங்கப்பட்டன.   

இநநி்கழ்வில், ்பாராளுேனைததின 
்பணிைாட்்கள த்தாகுதியின பிர்தானி -
யும் பிரதிச தசைலா்ளர நாை்கமுோன 
குஷானி மராஹணதீர, உ்தவிச தசைலா -
்ளர நாை்கம் டிகிரி ம்க. ஜைதில்க உள -
ளிட்ட உைர அதி்காரி்கள சிலர ்கலநது -
த்காணடனர.   
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வேலணையில் கத்திகுத்து
மூேர் ணேத்தியசாணலயில்
யாழ்.விசேட நிருபர் 

யாழ்்பபாணம் சேலணண பகுதியில் சேற்றுமுன்தினம் ஞாயிற்றுக்கி-
ழணை ைாணல  இடம்்பற்்ற கத்திகுத்து ேம்பேத்தில் மூேர் ணேத்தியோ-
ணலயில்  அனுைதிக்க்பபட்டுள்ளனர். 

தாய் ைற்றும் ைகள ஆகிசயார் மீது ேபர் ஒருேர் வீடு புகுந்து ேரைாரி -
யாக கத்தியால் குத்தி விட்டு, தற்்காணலக்கு முயன்றுள்ளார். இசேம்ப-
ேம் ்தாடர்பில் அறிந்த அயலேர்கள மூேணரயும் மீட்டு ணேத்தியோ -
ணலயில் அனுைதித்துள்ளனர். ேம்பேம் ்தாடர்பில் ஊர்காேற்துண்ற 
்பாலிஸார் விோரணணகண்ள முன்்னடுத்துள்ளனர். 

வ�ாட்ார் ணசக்கிள் விபத்தில் 
இணைஞன் படுகாயம் 
ோேகசசேரி விசேட நிருபர்

்காடிகாைம் ்பாலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட கசோய் ோணகயடி்பப -
குதியில் சேற்றுமுன்தினம் ஞாயிற்றுக்கிழணை ைதியம் இடம்்பற்்ற 
சைாட்டார் ணேக்கிள விபத்தில் இண்ளஞன் ஒருேர் படுகாயைணடந்-
துள்ளார்.  சைாட்டார் ணேக்கிள சேகக்கட்டு்பபாட்டிணன இழந்து வீதி-
சயாரம் காண்பபட்ட கம்பத்துடன் சைாதியதில் இவ்விபத்து இடம் -
்பற்றுள்ளது. இதில் கசோய் ்தற்கு பகுதிணயச சேர்ந்த எஸ்.ோரூஜன் 
என்்ற இண்ளஞன் கால் முறிந்த நிணலயில் ோேகசசேரி ஆதார ணேத்தி -
யோணலயில் அனுைதிக்க்பபட்டு பின்னர் சைலதிக சிகிசணேக்காக யாழ் 
சபாதனா ணேத்தியோணலக்கு அனு்பபி ணேக்க்பபட்டுள்ளார்.

14 வறிய குடும்பங்களுக்கு 
வீடு்கள் வழஙகி வவப்பு 

பாணந்துண்ற ைத்திய குறூ்ப நிருபர்

ேர்ேசதே ைகளிர் தினத்ணத முன்னிட்டு துண்றமுக க்ப -
பல்துண்ற அணைசேர் சராஹித அசபகுணேர்தனவின் 
ேழிகாட்டலில் களுத்துண்ற ைாேட்டத்தில்  பல்சேறு 
கஷடஙகளுக்கு உள்ளாகும் பிரசதேஙண்ளச சேர்ந்த 
வீடற்்ற பதினான்கு குடும்பஙகளுக்கு வீடுகள  ேழஙகி 
அேர்களின் ோழ்க்ணகக்கு  ேலுவூட்ட்பபட்டது.

சதேத்துக்கு முக்கியைானதும் ைகளிணர ேலு்பபடுத் -
தும்  இந்த சேணலத்திட்டம் ேர்ேசதே ைகளிர் தின 
நிகழ்வுடன்  முன்்னடுக்க்பபட்டது. இந்நிகழ்வில் 
அணைசேர் சராஹித்த அசபகுணேர்தன பிரதை அதிதி-
யாக கலந்து ்காணடசதாடு  இந் நிகழ்வில் ஸ்ரீலஙகா 
்பாதுேன முன்னணி ைகளிர் அணை்பபின் பிரமுகர்க -
ளும் கலந்து்காணடனர்.

சர்்வததச மகளிர் தினத்தில் 

புலண�பபரிசில் பரீடணசயில்; சீனன்வகாடண் நளீம் ஹாஜியார் 
�களிர் கல்லூரி சிறந்த பபறுவபறு; 16 �ாைவிகள் சா்தணன 

சபருேண்ள சீனன்சகாட்ணட  ேளீம் ஹாஜியார் 
ைகளிர் கல்லூரி (சதசிய பாடோணல)யிலிருந்து 
புலணை்பபரிசிலுக்கு சதாற்றிய ைாணேர்க -
ளுள 16 சபர் சித்தியணடந்து பாடோணலக்கு 
்பருணை சேர்த்துள்ளதாக பாடோணல அதிபர் 
பஹீைா பாயிஸ் ்தரிவித்தார். 

கடந்த ேருடத்ணத விட இம்முண்ற அதிக -
ைான ைாணேர்கள சித்தியணடந்து களுத்துண்ற 

ைாேட்டத்தில் முன்னணி பாடோணல்யன்்ற 
்பருணைணய சைலும் தக்கணேத்துள்ளதாகவும் 
அதிபர் சைலும் ்தரிவித்தார்.

பாடோணலயிலிருந்து சித்தியணடந்த ைாண -
ேர்கள விபரம்; ஸிம்னா ஸிஹாம் (179), ணேரீன் 
மில்ஹான் (173), ஹ்பஸா ஹாரூன் (172), 
லீனா இம்தியாஸ் (169), ைனார் இத்பான் (169), 
ஆயிஷா ரஹைத் பிர்ஸான் (166), ஆயிஷா 

ைர்யம் கியாஸ் (161), இம்லா இர்பான் (159), 
அ்பதா தவ்லத் (158), ரஷாதா இர்பான் (155), 
அைானா இஷபான் (154), நுஹா ோஸிக் (153), 
குல்ஸஸூம் இர்ஷாத் (153), ஸலாைத் ேஸீனா 
இஹஸான் (152), ேஸ்ஹத் ஆயிஷா முபஷ -
ஷிர் (149), ஆயிஷா ைர்யம் ரிஸ்மி (149) ஆகிய 
ைாணவிகள சி்றந்த புளளிகண்ள்ப்பற்று 
சித்தியணடந்துள்ளசதாடு பாடோணலக்கும் 

்பருணை சேர்த்துள்ளனர். 
இேர்களுக்கு சி்றந்த கல்வி்பசபாதணனகண்ள 

ேழஙகிய ஆசிரிய குழாம் உட்பட பகுதி சேர 
ஆசிரியர்கள, பாடோணல பணழய ைாணவி -
கள ேஙக உறு்பபினர்கள, பாடோணல அபிவி -
ருத்திச ேஙக உறு்பபினர்களுக்கும் பாடோணல 
அதிபர் ைாணவிகள ோர்பில் ேன்றி ் தரிவித்துள -
்ளார்.    

புத்தளம் பஸ் நிமையத்தில்;

புத்த்ளம் தினகரன் நிருபர்

புத்த்ளம் ேகரபிதா எம்.எஸ்.எம்.
ரபீக் ைற்றும்  ேகர ேணப உறு்பபினர்-
கள ேகிதம் புத்த்ளம் ைத்திய பஸ் 
நிணலயத்தில் பாலூட்டும் தாய்ைார்-
களுக்கான அண்றணய அணணையில் 
தி்றந்து ணேத்தார். 

்பாது இடஙகளில் பாலூட்டும் 
தாய்ைார் எதிர்்காளளும் அ்ேௌக -
ரியஙகண்ளக் கருத்திற்்காணடு இத் -
திட்டம் புத்த்ளம் ேகர ேணபயால் 
்தாடர்ந்து முன்்னடுக்க்பபட -
விருக்கின்்றது.

இலஙணகயில் முதன் முண்றயாக 
ேகர ேணபயினால் ்பாது பஸ் நிணல -
யத்தில் அணைக்க்பபட்ட பாலூட் -
டும் தாய்ைார்களுக்கான அண்ற இது -
்ேன்பது குறி்பபிடத்தக்கது. 

அணணையில் புத்த்ளம் ேகர 
ேணபயில் நிண்றசேற்்ற்பபட்ட தீர்-
ைானத்துக்கு அணைோகவும் ைகளிர் 
தினத்துக்கான ேகர ேணபயின் அன்ப -
ளி்பபாகவும் இத்திட்டம் அணைய்ப -
்பறுேது விசஷட அம்ேைாகும்.

இந்நிகழ்வில் ேகரேணப உறு்பபி-
னர்கள,  ேகர ேணப உயர் அதிகாரிகள 
உளளிட்ட பலர் கலந்து்காணடனர்.

பாலூடடும் 
்தாய�ார்களுக்கு 
விவச் அணற 
திறநது ணேபபு 

இைஙமகக்கு விஜயம் தமற்காண்ட தமிழ்ாடு, இராம்ாதபுரம்  ்தாகுதி, இந்திய பாரா -
ளுமன்்ற (தைாக் சபா) உறுப்பினரும்,இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் தமிழக மாநிைத் 
துமைத் தமை்வருமான தக.்்வாஸ்கனிக்கு ,ஸ்ரீ ைஙகா முஸ்லிம் காஙகிரஸ் தமை்வர், 
பாராளுமன்்ற உறுப்பினர் ரவூப் ஹக்கீம் சனிக்கிழமம (12) ்காழும்பில்  தமது இல்-
ைத்தில் இராப்தபாசன விருந்துபசாரமளித்தார். அதில் கட்சியின்  ்சயைாளர் ஜனாதிபதி 
சட்்டத்தரணி நிசாம் காரியப்பர், முன்னாள் இராஜாஙக அமமச்சர் ்சயயத் அலி சாஹிர் 
்மௌைானா, முஸ்லிம் மீடியா தபாரத்தின் முன்னாள்  தமை்வர்  என்.எம் அமீன், தமிழக 
"மணிச்சு்டர்" ஊ்டகவியைாளர் சாஹுல் ஹமீத் ஆகிதயாரும் கைந்து்காண்டனர்.

இைஙமகயிலுள்ள சகை ம்வத்தியசாமைகமளயும் இமைய தளத்தின் ஊ்டாக ஒருஙகிமைப்-
பதறகான 'ஸ்்வஸ்தி' தக்வல் முகாமமத்து்வ கட்்டமமப்மப உரு்வாக்கு்வதறகான த்வமைத்திட்-
்டத்தின் கீழ கைனிகளும் அதறகுரிய உதிரிப் பாகஙகளும் ்தரிவு ்சயயப்பட்்ட ம்வத்தியசா-
மைகளுக்கு மருந்துப்்பாருட்கள் உறபத்தி, விநிதயாகம் மறறும் ஒழுஙகுபடுத்தல் இராஜாஙக 
அமமச்சர் தபராசிரியர் சன்ன ஜயசுமன தமைமமயில் ்வழஙகி ம்வக்கப்பட்்ட தபாது பிடிக்கப்-
பட்்ட ப்டம்.  

உக்ணரைன் 
ப்தா்ர்பாக
பந்தர்லாநது 
பிரை்த�ரு்ன் 
வ�ாடி வபச்சு  

இந்திய்ப பிரதைர் ேசரந்திர 
சைாடி கடந்த ்ேவ்ோயன்று 
்ேதர்லாந்து பிரதைர் ைார்க் ருட் -
டுடன் ்தாணலசபசியில் ்தாடர்-
பு்காணடு உக்ணரன் விேகாரம் 
்தாடர்பாக்ப சபசினார். இரு 
ோட்டு பிரதைர்களும் யுத்தம் ஏற்-
படுத்தியிருக்கும் ைனிதாபிைான 
பிரசசிணனகள ்தாடர்பாக கருத் -
துக்கண்ள்ப பரிைாறிக் ்காணட -
னர்.  

யுத்தம் உடனடியாக நிறுத்த்ப-
பட சேணடும் என்றும் இரு 
தர்பபாரும் இராஜதந்திர ரீதியான 
சபசசுோர்த்ணத சைணேக்கு ேர 
சேணடும் என்றும் தன் கருத்ணத 
்தரிவித்த பிரதைர் சைாடி, 
தற்சபாது ேணட்பற்றுேரும் 
இருதர்பபு சபசசுோர்த்ணதணய 
ேரசேற்்றசதாடு ஒரு தீர்வு விணர-
விசலசய எட்ட்பபடும் என ேம் -
பிக்ணக ்தரிவித்தார்.  

உக்ணரனில் இருந்து இந்தியர்-
கண்ள மீட்டது ்தாடர்பாகவும் 
உக்ணரனில் பாதிக்க்பபட்டேர்க-
ளுக்கு நிோரண்ப ்பாருட்கண்ள 
அனு்பபி ணேத்தது ்தாடர்பா-
கவும் ்ேதர்லாந்து பிரதைரிடம் 
சைாடி வி்ளக்கினார் என பிரதைர் 
அலுேலகம் ்தரிவித்துள்ளது.  

சிறுபான்ண�யினர் உரிண�கணை   
காக்கும் நா்ாக இநதியா திகழ்கிறது  

ஆபகானுக்கு 50 ஆயிரைம் ப�டரிக் ப்தான் 
வகாதுண� இநதியா அன்பளிபபு  

இந்தியா ஒரு ைதச ோர்பற்்ற ோடு 
என்்ற ேணகயில் சிறுபான்ணையினரின் 
உரிணைகளுக்கு பாதுகா்பபு ேழஙகு-
ேணத எைது ஜனோயக சகாட்பாட்டின் 
தவிர்க்க முடியாத ைத்திய புளளியாக 
வி்ளஙகுேதாக ஐ.ோ. ேணபக்கான இந்தி-
யாவின் நிரந்தர உறு்பபினர் இந்திரைணி 
பாணசட ்தரிவித்துள்ளார். ்ஜனீோ 
ைனித உரிணைகள சபரணேயின் 49ேது 
ைாோட்டில் உணரயாற்றிய அேர் இந்திய 
ஜனோயக பணபுகள பற்றி வி்ளக்கி்ப 
சபசினார்.   

இந்திய அரசியலணை்பபு அடி்ப-
பணட ைனித உரிணைகண்ள ஆதாரைாகக் 

்காணடுள்ளது. பாராளுைன்்றம், சுதந்-
திரைான நீதித்துண்ற, உறுதிமிக்க ஊட-
கத்துண்ற ைற்றும்சிவில் ேமூகம் என்பன 
ஒவ்்ோரு குடிைகனின் ைனித உரிணை-
கண்ளயும் உறுதி்ேய்ேதாக உள்ளன. 
சிறுபான்ணை ேமூகஙகண்ள உள்ளடக்-
கியதாக அணனத்து குடிைக்களின் உரி-
ணைகண்ளயும் பாதுகாக்கும் ேணகயில் 
உள்ளார்ந்த ்பாறிமுண்றகண்ள அரசிய-
லணை்பபு உள்ளடக்கியிரு்பபதாக தைது 
உணரயில் அேர் குறி்பபிட்டார்.   

இந்தியா ஒரு ஜனோயக, பல்லின, 
பல் ைத, பல் கலாோர ேமுதாபயத்ணத 
்காணட ோடு என்்ற ேணகயில் ஐ.ோ. 

ேணபயில் பல்லினத் தனணையும் ேடுநி-
ணல்ப பாேமும் ்காணட உறு்பபின-
ராக வி்ளஙகுேதாகக் குறி்பபிட்ட அேர், 
்காவிட் ்பருந்்தாற்றின்  சபாது ைனி-
தாபிைான உதவிகண்ள இந்தியா ஆற்றிய-
தாகவும் ்ோன்னார்.   

"இந்தியாவின் ேனத்்தாணகக்கு ் பரு-
ை்ளவு தடு்பபூசி ைருந்து சதணே்பபட்டி-
ருக்கும் ேையத்தில் இந்தியாவினால் 150 
க்கும் அதிகைான ோடுகளுக்கு தடு்பபூ-
சிகண்ளயும் அேசியைான உபகரணங-
கள ைற்றும் ைருந்துகண்ளயும் அனு்பபி 
ணேக்க முடிந்தது" என்று அேர் தன் 
உணரயில் சுட்டிக் காட்டினார்.   

ஆ்பகானிஸ்தானுக்கு ஐம்பதாயிரம் 
்ைட்ரிக் ்தான் சகாதுணைணய ைனிதா-
பிைான உதவியாக அனு்பபி ணேக்கும் 
இந்தியாவின் தீர்ைானத்தின் பிரகாரம் 
மூன்்றாேது கட்டைாக இரணடாயிரம் 
்ைட்ரிக் ் தான் சகாதுணை ஜலலாபாத்-
துக்கு கடந்த ்ேவ்ோயன்று அனு்பபி 
ணேக்க்பபட்டது. ோகா எல்ணல 
ேழியாக பாகிஸ்தானுக்குள ்ேன்்ற 40 
டிரக் ேணடிகள ஜலலாபாத் சோக்கிச 
்ேன்்றதாக ்ேய்திகள ்தரிவிக்கின் -
்றன.  

ஐக்கிய ோடுகள ேணப விடுத்த 
சேணடுசகாண்ளயடுத்சத ஐம்பதாயி-
ரம் ்ைட்ரிக் ்தான் சகாதுணைணய 
கட்டம் கட்டைாக அனு்பபி ணேக்க 
இந்திய அரசு தீர்ைானித்தது. முதல் 
கட்டைாக 2,500 ்ைட்ரிக் ்தான் 
சகாதுணை கடந்த ்ப்பரேரி 26ம் திகதி 
அனு்பபி ணேக்க்பபட்டது என்றும் 50 
டிரக் ேணடிகள சகாதுணைணய பாகிஸ்-
தான் ேழியாக எடுத்துச ்ேன்்றதாக-

வும் இந்திய கிண்ள 
சுஙக ஆணணயா்ளர் 
பல்பீர் சிங கூறியுள-
்ளார்.  

ஆ ்ப க ா னி ஸ் -
தாணன தலி-
பான்கள ணக்ப-
பற்றிய பின்னர் 
்ேௌிோட்டு உத-
விகள நிறுத்த்பபட்-
டதால் அந்ோட்டில் 
உணவு்ப ்பாருட்க-
ளுக்கும் ைருத்துே 
்பாருட்கள, உப-
க ர ண ங க ளு க் கு ம் 
கடும் தட்டு்பபாடு 
நிலவுகி்றது. ்பருை்ளவிலான ைக்கள 
ேறுணைக் சகாட்டுக்குக் கீழ் ோழ்கின்-
்றனர். இணதயடுத்சத ஐ.ோ. ேணப ைனி -
தாபிைான உதவிகள அேசிய்பபடுே-
தாக சகாரிக்ணக விடுத்தது.  

இந்தியா ஏற்கனசே ஐந்து இலட் -

ேம் சடாஸ் சகா்ேக்சின் ஊசி ைருந் -
ணதயும் 13 ்தான் உயிர் காக்கும் 
ைருந்துகண்ளயும் 500 ்தாகுதி குளிர் -
கால ஆணடகண்ளயும் உலக சுகாதார 
ஸ்தாபனத்தின் ஊடாக ஆ்பகானுக்கு 
அனு்பபி ணேத்துள்ளது.   

ஐ.்ா. வின் இந்தியப் பிரதிநிதி ்பருமிதம்   

fhzp vLj;jw; rl;lj;jpd; 
(460Mk; mj;jpahak;)

7Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;jy; 

fhzp mikr;rpd; ,yf;fk; :- 4-3/10/2019-MV/464-A

vdJ Fwpg;G ,y :- DIVH/LAND/NWPC/307/1(14/2021)

fhzp vLj;jy; rl;lj;jpd; fPo; muR vLj;Jf; nfhz;Ls;s 

fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s fhzpfspd; tpguq;fs; rk;ge;jkhf 

mr;rl;lj;jpd; 9Mk; gphptpd; fPo; chpik kw;Wk; e\;l<l;L 

ghPl;irfs; 2008.03.22Mk; jpfjp V`l;Lntt gpuNjr rig 

mYtyfj;jpy; vd;dhy; eilngwTs;sJ vd;gij nghJ 

kf;fs; mwpe;J nfhs;tjw;F ,t;thW mwptpf;fg;gLfpd;wJ. ,f; 

fhzpfSf;fhd chpj;JilatHfs; rKfkspf;fTk; Nkyjpf 

tpguq;fSf;F 2022.02.22 kw;Wk; 2268/45 ,yf;f mjptpNrl 

tHj;jkhdpia ghHf;fTk;. murhl;rpahH vz;zpapUf;fpwhHfs;. 

vd;gij ehd; ,j;jhy; mwptpf;fpd;Nwd;. 

khtl;lk; FUehfy; 

gpuNjr nrayhsH gphpT v`l;Lntt

fpuhk NrtfH gphpT 122 - fJUntt

fpuhkj;jpd; ngaH fygpl;lnty

Muk;g tiugl ,y. 3943> gpw;NrHf;if ,y. 2> jhs; 

,yf;fk; 2

Jz;L ,y. 19 njhlf;fk; 22 tiu 25> 

27> 30> 31> 34 njhlf;fk; 36 

tiu> 38> 39> 42> 43> 44> 47 

njhlf;fk; 50 tiu 53> 54> 55> 

57> 58> 59> 61 tiu

KO fhzpapd; tp];jPuzk; n`f;lahH 3.6783

NuZf;fh gp. tpN[a&g

gpuNjr nrayhsH> 

v`l;Lntt> 

gpuNjr nrayhsH> fhhpahyak;> v`l;Lntt.

jpfjp: 2022.03.10
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kj;jpa khfhz rig

eph;khzpj;jy; kw;Wk; guhkhpj;jy; - 2022 kw;Wk; cyh; kw;Wk; gr;ir 
xsljq;fis nfhs;tdT nra;jy; - 2022

,uz;lhk; kw;Wk; %d;whk; fhyhz;L khfhz MAh;Ntjj; jpizf;fsk; Rfhjhu> RNjr 

itj;jpa> r%f eyd;Ghp> ed;dlj;ij kw;Wk; rpWth; ghJfhg;Gr; Nritfs; mikr;R

01.  kj;jpa khfhz MAh;Ntj jpizf;fsj;jpd; ngWiff;FOj; jiythpdhy; jifikngw;Ws;s 

mgfPh;j;jpahNdhh; gl;bay;gLj;jg;glhj epWtdq;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J 2022 Mk; 

Mz;bw;fhd eph;khzq;fs;> guhkhpg;Gfs; kw;Wk; toq;fy;fspw;fhf tpiykDf;Nfhug;gLfpd;wJ.

02.  eph;khzq;fs;/guhkhpj;jy;fspw;fhf 2019.05.18Mk; jpfjpa mur epjpr;Rw;wwpf;if 4/2016(ii) ,d; gpufhuk; 
Njrpa Nghl;b hPjpapyhd Kiwikapd; fPo; Nkw;nfhs;sg;gLtJld;> Fwpj;j Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk; 

cj;Njr nrytpdk; 50 kpy;ypad; &ghtpw;Ff; Fiwthd xg;ge;jq;fspw;fhf CIDA gjpT kw;Wk; gpuhe;jpag; 
gjpT nra;ag;ngw;Ws;s tpiykDjhuh;fSf;F 5% ,w;fhd Kd;Dhpik ftd;jpw; nfhs;sg;gLk;.

03.  kPsspf;fg;glhj gbtf;fl;lzj;ij kj;jpa khfhz MAh;Ntj jpizf;fsj;jpd; epjp cjtpahsUf;Ff; 

fhrhfr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;il jpizf;fsj;jpd; fzf;Fg;gphptpy; rkh;g;gpj;J 2022.03.16 

Kjy; 2022.04.06 tiu> thu Ntiy ehl;fspy; K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 tiu ,jw;fhd 

tpiykDg;gbtq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;. tpiykDf;fisr; rkh;g;gpg;gjw;fhf> jpizf;fsj;jpdhy; 

toq;fg;gLk; gbtq;fis khj;jpuk; gad;gLj;Jjy; Ntz;Lnkd;gJld; mt;thwpy;yhj tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;.

04.  chpathW g+uzg;gLj;jg;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs;> 2022.04.07 md;W K.g.11.00 ,w;F (11.00 

kzpf;F) my;yJ mjw;F Kd;dh;> Fz;lrhiy> gy;NynfNy ,Ys;s kj;jpa khfhz MAh;Ntj 

jpizf;fsj;jpd;> jpizf;fs ngWiff;FOtpd; jiytUf;F gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; my;yJ kj;jpa 

khfhz MAh;Ntjj; jpizf;fsj;jpYs;s ngWifngl;bapw; Nrh;j;jy; Nkw;nfhs;syhk;. jhkjkhff; 

fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; %lg;gl;lJk; cldbahf mit 

jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy; tpiykDjhuh; my;yJ mthpd; mjpfhuk;ngw;w gpujpepjpnahUth; 

rKfkspj;jpUf;fyhk;.

05.  midj;J tpiykDf;fSk; ,uz;L gpujpfshfj; jahhpf;fg;gl;L> %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp jdpj;jdp 

ciwfspy; Nrh;j;J ngah; Fwpg;gpl;L Kj;jpiuapl;L mt;tpU ciwfisAk; XUiwapy; Nrh;j;J 

Kj;jpiuaplg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. mt; ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ifj;njhopypd; ngah; 

kw;Wk; nraw;wpl;l ,yf;fk; Fwpg;gplg;gLjy; Ntz;Lk;.

06. tpiykDf;fspd; nry;Ygbf;fhyk; 2022.06.23 Mk; jpfjp tiuahFjy; Ntz;Lk;.

07.  ,yq;if kj;jpa tq;fp mDkjpj;Js;s tzpf tq;fpnahd;wpypUe;J> ,yq;if fhg;GWjpr; rig 

mDkjpj;Js;s fhg;GWjp epWtdnkhd;wpypUe;J> eph;khzj;Jiw ghJfhg;G epjpaj;jpw;F khfhz 

MAh;Ntj Mizahshpd; ngahpy; toq;fg;gl;l fPo; fhzg;gLk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW 

ngWkhdKs;s tpiykDg;gpizankhd;W> midj;J tpiykDf;fSlDk; rkh;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lnkd;gJld;> tpiykDg;gpizaj;jpd; nry;ygbf;fhyk; 2022.07.21 tiuahFjy; Ntz;Lk;. 

tpiykDg;gpizakhdJ> fhrhfr; nrYj;jg;gLtjhapd;> kj;jpa khfhz MAh;Ntjj; jpizf;fsj;jpd; 

epjp cjtpahsUf;F ,yq;ifapy; nry;YgbahFk; gzj;jpy; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;bd; 

%yg;gpujp> tpiykDg; gpizakhf rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

08.  ,t;tpiykD njhlh;ghd Kd;Ndhbg; ngWiff; $l;lk;> 2022.03.30 md;W K.g.10.30 ,w;F kj;jpa 

khfhz MAh;Ntjj; jpizf;fsj;jpy; elj;jg;gLk;.

09.  midj;J tpiykDf;fSk;> njhopy;El;g Ma;TFOtpd; Ma;Tf;F cl;gLj;jg;gLtJld;> ngWiff;FOtpd; 

jPh;khdk; ,Wjpj;jPh;khdkhf mikAk;.

10.  tpiykDf; NfhuYf;fhd tpguq;fis Fz;lrhiy gy;NynfyapYs;s kj;jpa khfhz MAh;Ntjj; 

jpizf;fsj;jpd; fzf;fhshplk; (njh.Ng.,y.081-2423144) %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;. Nkw;gb Mtzq;fis 

khfhz MAh;Ntjj; jpizf;fsj;jpd; fzf;Fg;gphptpy; thu Ntiy ehl;fspy; 12.00 - 13.00 kzpf;F 

,ytrkhfg; ghprPyid nra;J nfhs;syhk;.

nraw;wpl;l 

,yf;fk; 
nraw;wpl;lk;

gjpT
gbtf; 

fl;lzk;

tpiykDg; gpizj; 

njhif

cj;Njr 

njhif

CIDA &gh

tq;fpg; 

gpiza 

nkhd;whf 

&gh

fhrhf 

&gh
&gh

01 Renovation of ward 1,2,3 
including Ambufance Garage at 
Ayurveda Hospital, pallekele

C7 & C6 3,000.00 161,500.00 81,000.00 8,053,742.29

02 Renovation of Mortuary at 
Ayurveda Hospital, pallekele

C9 & C8 1,500.00 14,000.00 7,000.00 687,969.10

03 Renovation of Building at 
Ayurvedic Central Dispensary - 
yatawara

C8 & C7 2,000.00 84,000.00 42,000.00 4,181,103.30

04 Construction of Chain Link 
Mesh Fence & Gate at 
Delgaslanda Ayurvedic Central 
Dispenser

C8 & C7 2,000.00 40,200.00 20,100.00 2,001,206.00

05 Repair to Ayurvedha Central 
Dispensary & Ayurvedha 
Quarters at Adikarigama.

C9 & C8 1,500.00 40,000.00 20,000.00 1,965,383.50

02.  cyh; kw;Wk; gr;ir xsljq;fis  nfhs;tdT nra;jy; - 2022 ,uz;lhk; kw;Wk; %d;whk; fhyhz;L

  cyh; kw;Wk; gr;ir xsljq;fspw;fhf  tpiykDr; rkh;g;gpf;Fk; tpiykDjhuh;fs; xt;nthU 

xsljq;fspw;fhfTk; khjphpfis jdpj;jdpahf Kj;jpiuapl;L> 2022.04.07 md;W K.g.08.30 Kjy; 10.30 

tiu kj;jpa khfhz MAh;Ntj jpizf;fsj;jpd; fzf;Fg; gphptpy; gl;bay; xd;Wld; chpathW 

xg;gilj;jy; Ntz;Lk;.

njhlh; 

,yf;fk;
toq;fy; 

tpiykDg; 

gbtf; 

fl;lzk;

tpiykDg; gpizaj;jpd; ngWkhdk;

tq;fpg; 

gpizankhd;nwdpd; &gh
fhrhf &gh

01

cyh; kw;Wk; gr;ir xsljq;fisf; 

nfhs;tdT nra;jy; - 2022 ,uz;lhk; 

kw;Wk; %d;whk; fhyhz;L

2>000.00
tpiykDj; njhifapd; 

2%
tpiykDj; 

njhifapd; 1%

jiyth;> jpizf;fsg; ngWiff;FO>

kj;jpa khfhz MAh;Ntjj; jpizf;fsk;>

gy;NynfNy - Fz;lrhiy.

tpiykD mioj;jy;

,Wjpf; fzf;Fj; jahhpj;jy; kw;Wk; fzf;fha;T

yq;fh rYry ypkpl;ll;
vkJ epWtdj;jpdhy;> Nkw;gb fUkj;ijj; Jhpjkhf KbTWj;Jtjw;fhf> chpj;jhd 

Jiwapy; rpwe;j mwpT kw;Wk; mDgtk; cs;s fzf;fpay; kw;Wk; fzf;fha;T 

epWtdq;fsplkpUe;J (Accoun  ng and Audit Firms) tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

m. fzf;fpay; eltbf;iffs;:

   2009/2010 Kjy; 2014 / 2015 tiu tiuTfs;> ,Wjpf; fzf;Ffs;> midj;J 

tifapYk; nghUe;jf;$bajhfj; jahhpj;jy;.

   2015/2016 kw;Wk; 2016/2017Mk; Mz;Lfspd; mbg;gilf;Fwpg;Gg; Gj;jfq;fisj; 

jahhpj;J fzf;Ffisj; jahhpj;jy;.

   2017/2018  Kjy; 2020/2021 Mz;L tiu ,Wjpf; fzf;Ffs;> 

nghUe;jf;$bajhfj; jahhpj;jy;.

M. fzf;fha;T eltbf;iffs;:

   2009/ 2010 fzf;F Mz;L Kjy; 2015/ 2016 fzf;F Mz;L tiu

,jw;fhd tpz;zg;gq;fs; 2022.03.25 md;W my;yJ mjw;F Kd;dH> 

lankasalusalalimited@gmail.com vd;w ,iza kpd;dQ;ry; Kfthpf;F my;yJ 

t/g. ,yq;if rYry> ,y. 93> [htj;j tPjp. nfhOk;G 05 ,y; cs;s gpujhd 

mYtyfj;jpw;Ff; fpilf;fr; nra;aTk;.

tprhuizfs;:

kN`\; Vf;fehaf;f njh.Ng. 0112586732

fzf;fhsH 0714801713

jiytH

t/g ,yq;if rYry

nfhOk;G khefu rig
nfhOk;G khefu rigapd; %yk; 2021.9.17 Mk; jpfjpa mjptpN\l th;j;jkhdp ,y.: 

2245/30  ,y; gpuRhpf;fg;gl;lJ.
(1952 Mk; Mz;bd; 6 Mk; ,yf;f cs;@uhl;rp kd;w jug;gLj;jg;gl;l Jiz tpjpr;rl;lk;) 

1989.01.20 Mk; jpfjpaplg;gl;l mjptpN\l th;j;jkhdp ,y. 541/17 Jiz tpjpr;rl;lj;jpd; 

gFjp V ,d; gpufhukhd Nfs;tp mwptpj;jy;.

Nfs;tp/ tpiykDtpw;fhd miog;G
jFjpAk; jifikAKs;s Nfs;tpjhuh;/tpiykDjhuh;fsplkpUe;J gpd;tUk; Nritfs; kw;Wk; NtiyfSf;fhf 

Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfis nfhOk;G khefu rigapd; khefu Mizahsh; miof;fpd;whh;. 

njh 

lh; 

,y.

Nfs;tp ,y. tpguk;

Nfs;tpjhuh;fs;/ 
tpiykD 

jhuh;fspd; 

jifik

kPsspf;fg; 

glhj Nfs;tp/
tpiykD 

Mtzf; 

fl;lzk;

tpiykDg; gpiz 

/ gpizKwpapd; 

ngWkjp

01. CPD/20/2085/2021 tPy;NyhlH nkrPd; xd;Wf;fhd 

laH kw;Wk; ba+g;fis 

toq;Fjy;

toq;Feh;fs; 

/ Nrit 

toq;Feh;fs; 

,t;tifahd 

toq;fy;fs;/ 
Nritfspy; 

mDgtk; 

kw;Wk; 

tpahghu 

gjpitAk;  

nfhz;bUj;jy; 

Ntz;Lk;.

&. 2160.00 20>000 &ghtpw;fhd 

epge;jidaw;w 

cj;juthjk;

02. CPD/20/0762/2022 gw;whpfis toq;Fjy; &. 2160.00 30>000 &ghtpw;fhd 

epge;jidaw;w 

cj;juthjk;

03. CPD/20/2607/2021 thfd tspr;rPuhf;fp 

kw;Wk; fl;bl tspr;rPuhf;fp 

cjphpg;ghfq;fis toq;Fjy;

&. 2160.00 50>000 &ghtpw;fhd 

epge;jidaw;w 

cj;juthjk;

04. CPD/20/297/2022 Nkhl;lhH cjphpg; ghfq;fis 

toq;Fjy;

&. 2160.00 50>000 &ghtpw;fhd 

epge;jidaw;w 

cj;juthjk;

05. CPD/20/3184/2021 laH> ba+g;> kly;fs; kw;Wk; 

gw;wphpfis toq;Fjy;

&. 2160.00 50>000 &ghtpw;fhd 

epge;jidaw;w 

cj;juthjk;

06. CPD/06/3275/2021 rptg;G epwkp (Red Pigment) 
kw;Wk; fWg;Gepwkp 

(Black Pigment) toq;fp 
tpepNahfpj;jy;

&. 5400.00 100>000 &ghtpw;fhd 

epge;jidaw;w 

cj;juthjk;

07. CPD/09/3385/2021 ngapd;l; kw;Wk; ngapd;l; 

rhHe;j cUg;gbfis 

toq;fy;

&. 5400.00 100>000 &ghtpw;fhd 

epge;jidaw;w 

cj;juthjk;

08. CPD/09/3248/2021 cuha;T ePf;fp (Lubricants) 
nghUl;fis toq;Fjy;

&. 5400.00 100>000 &ghtpw;fhd 

epge;jidaw;w 

cj;juthjk;

09. CPD/18/2928/2021 ily; kw;Wk; nrukpf; 

,izg;Gf;fis toq;fy;

&. 5400.00 150>000 &ghtpw;fhd 

epge;jidaw;w 

cj;juthjk;

10. CPD/06/3184/2022 gk;gpq; epiya cUg;gbfs; 

- DI rhf;fil igg;> 

tisTfs; VJ fg;spq;Ffs;> 
gOJ ghHj;jy; Clamp 
Nghd;wtw;iw toq;Fjy;.

&. 5400.00 350>000 &ghtpw;fhd 

epge;jidaw;w 

cj;juthjk;

Nfs;tp Mtzk; (%yg;gpujp kw;Wk;; efy;gpujp) Mfpatw;iw ,U KiwikfspD}lhf ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

Kiwik - 01 –  nfhOk;G khefu rigapd; www.colombo.mc.gov.lk  vd;w ,izajsj;jpypUe;J gjptpwf;fk; nra;jy;. 

i.  NkNy Fwpg;gpl;Ls;s kPsspf;fg;glhj Nfs;tp/ tpiykDf;Nfhuy; fl;lzj;ij gpd;tUk; Kiwikfspy; 

nrYj;jyhk;. 

 m)  167-1-001-6-3169425 vd;w fzf;F ,yf;fj;ij nfhz;Ls;s efu kz;lg fpisf;F tuT itf;FkhW ve;j 

kf;fs; tq;fp fpisapypUe;Jk; mDg;Gjy;. 

 M)  thu ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiuAk; gpd;tUk; nfhOk;G efu vy;iyf;FSs;s 

khefu ,lg;gug;Gf;fspYs;s gzf;nfhLg;gdT fUkgPlq;fs;.

  khtl;l mYtyfk; 4  tbfhyikg;G kw;Wk; ePh; toq;fy; gphpT

  ,y. 147> i`nyty; tPjp> fpUsg;gd  khspfhfe;j

  nfhOk;G-06.  nfhOk;G-10.
  

ii.  %yg;gpujp gw;Wr;rPl;L/  tuTj; Jz;L Mfpatw;iw Nfs;tp/  tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;Jld; ,izg;gJ 

fl;lhakhdjhFk;.

Kiwik 02 – efu kz;lg ,lg;gug;gpypUe;J Nrfhpj;jy;.

m)  2022.04.04 Mk; jpfjpad;W Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiuAk; efu 

kz;lg ,lg;gug;gpYs;s rpwhg;gh;fspd; fUkgPlq;fspy; xt;nthU Nfs;tpf;Fk;/tpiykDf;NfhuYf;Fk; 

Nfs;tp mwptpj;jypy; $wg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj Nfs;tp Mtzf; fl;lzj;ij nrYj;jpa gpd;dh; vOj;J 

%ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> nfhOk;G-07> efu kz;lgk;> nfhOk;G khefu rig> 

khefu nghwpapayhshpd; jpizf;fsj;jpd; nraw;wpl;l Kfhikj;Jt gphpT mYtyfj;jpypUe;J Nfs;tp/ 
tpiykDf; Nfhuy; Mtzj;ij ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

M.  Nfs;tp/ tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; 2022 Vg;uy; 04Mk; jpfjpad;W gp.g. 3.00 kzpf;Fg; gpd;dh; 

,izajsj;jpy; fhl;rpg;gLj;jg;gl khl;lhJ/ toq;fg;gl khl;lhJ. 

,.  Nfs;tpfis/tpiykDg;gpiz Mfpatw;iw %Lk; jpfjpapypUe;J 150 ehl;fSf;F epge;jidaw;w 

cldbahf ngwf;$ba tpiykD cj;juthjk;/ tpiykDg;gpizahdJ nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; 

Ntz;Lk;. tpiykD cj;juthjk;/tpiykDg;gpiz Mfpad 2022.09.01 Mk; jpfjptiuAk; nry;YgbahFk; 

jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDthdJ 2022.08.02 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk;; jd;ikapypUj;jy; 

Ntz;Lk;.

<.  Nfs;tp/tpiykDf;Nfhuy; Mtzk; Mfpadtw;wpd;; %yg;gpujpahdJ chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;L 

efy;gpujpAld;; 2022 Vg;uy; 05 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; 

tifapy; nfhOk;G-07> khefu kz;lgk;> khefu rig nrayhshpd;; jpizf;fsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. 

c  Nfs;tp/ tpiykDthdJ 2022 Vg;uy; 05 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F %lg;gLtJld; %Lk; Neuj;jpw;Fg; 

gpd;dh; ngwg;gLk; Nfs;tpfs;/tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLtJld; Nfs;tpfs;/tpiykDf;fs; mjd; 

gpd;dh; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. ,e;j ehs; nghJ tpLKiwahf gpufldg;gLj;jg;gbd;> Nfs;tpfs;/
tpiykDf;fs; mLj;j Ntiy ehsd;W K.g. 10 kzpf;F jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpjhuh;/ tpiykDjhuh;fs; 

my;yJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; jpwj;jypd; NghJ rKfkspg;gjw;F mDkjpf;fg;gLthh;fs;. 0112-

686389> 0112-686369 kw;Wk; 0112-662329 Mfpa njhiyNgrp ,yf;fq;fspD}lhf ngWiff;fhd gpujhd 

fzf;fhshplkpUe;J njspTWj;jy;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

C  Nfs;tpjhuh;/ tpiykDjhuh; MfpNahhpd; Nfs;tpfs;/ tpiykDf;fs; 5.0 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gl;ljhf 

,Ug;gpd;> 1987 Mk; Mz;bd; 03 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpw;fikthf nghJ xg;ge;jq;fs; 

gjpthsUld; gjptpd; gpd;dh; gprpV (3) gbtj;ij rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

nuh\dp jprhehaf;f – rl;lj;juzp

khefu Mizahsh;

nfhOk;G khefu rig.

,y-38> ePh;nfhOk;G tPjp> 

kpDtq;nfhl vDkpl 

j;jpy; mike;Js;s 

tpf;ukrpq;` mlF 

epiyaj;jpy; 2018.07.26 

Mk; jpfjpapd; gpd;dh; 

mlF itf;fg;gl;l 01 

tUlk; g+h;j;jpahfp cs;s 

kPl;fg;glhj mlFg; 

nghUl;fs; 2022.04.25 

K.g.10.00 Kjy; 

,t;tplj;jpy; gfpuq;f 

Vyj;jpy; tpw;gid 

nra;ag;gLk;.

W.A.J.T.tpf;ukrpq;`
Kfhikj;Jt chpikahsh; 

kPl;fg;glhj jq;f 
eiffspd; Vy 

tpw;gid

kPl;Lf;nfhs;sg;glhj 
jq;f eiffspd; 
Vy tpw;gid

,yf;fk; 38> ePHnfhOk;G tPjp> 

kpDtq;nfhl vd;w Kfthpap 

yike;Js;s tpf;ukrpq;` 

mlF kj;jpa epiyaj;jpy; 

2018.07.26 ,d; gpd;dH mlF 

itj;J xU tUlk; 

g+uzg;gLj;jpAs;s> kPl;Lf; 

nfhs;sg;glhj mlF 

eiffs; 2022.04.25 md;W 

K.g. 10.00 ,w;F 

,e;epiyaj;jpy; gpurpj;j 

Vyj ;j py ; tpw ;gid 

nra;ag;gLk;. 

W.A.J.T. tpf;ukrpq;`> 

Kfhikj;Jt chpikahsH

2007Mk; Mz;bd; 07Mk; 

,yf;f fk;gdpfs; rl;lk; 

9(1)Mk; gphptpd; fPo;> 

gpd;tUk; fk;gdp 

$l;bizf;fg;gl;Ls;snjd 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ.   

fk;gdpapd; ngaH: 

=Ngh\h yq;fh /Gl;]; 
(gpiutl;) ypkpl;ll;

gjptpyf;fk; : PV 00231031
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சாவகச்சரி மின் மயான அபிவிருத்திக்குழு 
அஙகஜன் எம்.பியுடன் சந்திப்பு
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சாவகச்சரி கண்ாடிப்பிட்டி 
மின் மயான அபிவிருத்திக் குழு ்ேற்-
றுமுன்தினம் 14/03 திஙகட்கிழமம 
பிற்பகல் யாழ் மாவட்ட அபிவிருத்தி 
ஒருஙகிம்ப்புக் குழுத்்தமைவர் 
அஙகஜன் இராமோ்தமன மாவட்ட 
ஒருஙகிம்ப்புக் குழு அலுவைகத் -
தில் மவத்து சந்தித்திருந்்தனர். 

த்தன்மராட்சி சர்வ்்தச நிறுவனங -
களின் ஒன்றியத்தின் பஙகளிப்புடன் 
சாவகச்சரியில் நிறுவவுள்ள மின் 
மயானத்திற்கு நிதி உ்தவி ்காரும் 
முகமாக இசசந்திப்பு இடம்தபற்-
றிருந்்தது. ்தகன மின் தபாறி நிர்மா -
ணிக்க 13 மில்லியன் ரூபாய் நிதி 
தசைவாகும் என மதிப்பிடப்பட் -
டுள்ளது. மின்மயான அபிவிருத்திக் 
குழுவினர் புைம்தபயர் உறவுகள 

உளளிட்ட பைரதும் உ்தவிகம்ளயும் 
தபற்று மின் மயானம் நிறுவத் தீர்மா-
னித்துள்ளனர். அ்தன் ஓர் அஙகமாக 
மாவட்ட அபிவிருத்திக் குழுத் ்தமை-
வருடனான சந்திப்பு இடம்தபற்றி-
ருந்்தது.

இ்தன்்பாது உரிய அமமசசுடன் 
்பசி உரிய காைத்தில் மின் மயானத் -

திற்கான உ்தவித்திட்டத்ம்த தபற்-
றுத்்தர ேடவடிக்மக எடுப்ப்தாக 
அஙகஜன் இராமோ்தன் உறுதியளித் -
திருந்்தார்.

அத்துடன் மின் மயானம் சாவகச -
்சரி ேகரசமப எல்மைக்குள அமம-
யப்தபறுகின்ற ்பாதிலும் ஒட்டு -
தமாத்்த த்தன்மராட்சி மக்களும் 

அ்தன் பயனாளிகள என்ற அடிப்ப -
மடயில் சாவகச்சரி பிர்்தசசமப-
யும் மின் மயானத்திற்கான நிதிப் -
பஙகளிப்மப வழஙகுவ்தற்கான 
அனுமதிமயயும் ஆளுேர் மற்றும் 
உளளூராட்சி உ்தவி ஆம்யா்ளர் 
மூைமாக தபற்றுத்்தர ேடவடிக்மக 
எடுப்ப்தாகவும் அஙகஜன் எம்.பி 
்மலும் த்தரிவித்திருந்்தார்.

இசசந்திப்பில் கண்ாடிப்பிட்டி 
மின் மயான அபிவிருத்திக் குழுவில் 
அஙகம் வகிக்கும் சாவகச்சரி வர்த் -
்தக சஙகத் ்தமைவர் சிவபாைன்,சா-
வகச்சரி பிர்்தசசமப உப்தவிசா-
்ளர் மயூரன், சமூக ்சவகர் கைாநிதி 
அகிைன் முத்துக்குமாரசுவாமி, சட் -
டத்்தரணி திசாந்தினி, சாவகச்சரி 
ையன்ஸ் கழகத் ்தமைவர் மி்னஸ், -
ையன்ஸ் கழக பிரதிநிதி பிர்வ -
ராஜா ஆகி்யார் பங்கற்றிருந்்தனர்.

வவுனியாவில் பட்டபகலில் வீடு புகுந்து 
திருடடு: பபண் மீதும் தாக்குதல்
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வவுனியா, உக்கு்ளாஙகு்ளம் 
பகுதியில் பட்டப்பகலில் வீடு 
புகுந்து திருட்டு இடம்தபற்-
றுள்ளதுடன், வீட்டில் நின்ற 
தபண ஒருவர் மீதும் ்தாக்கு்தல் 
்மற்தகாள்ளப்பட்டுள்ள்தாக 
தபாலிஸார் த்தரிவித்்தனர்.

வவுனியா, உக்கு்ளாஙகு்ளம் 
பகுதியிலுள்ள வீதடான்றில் 
வசித்து வந்்த குடும்பத்தினர் 
்வமைக்காக தவளியில் தசன்-
றிருந்்ததுடன், ஒரு பிளம்ள பாடசா -
மைக்கும், மற்மறய பிளம்ள உறவி-
னர் வீட்டிற்கும் தசன்றிருந்்தனர்.

உறவினர் வீட்டிற்கு தசன்ற தபண 
பிளம்ள பகல் 11 மணிய்ளவில் 
்தனது வீட்டிற்கு வந்து அமறயில் 
இருந்்த ்பாது ,சிறிது ்ேரத்தில் வீடு 
புகுந்்த திருடர்கள, வீட்டில் இருந்்த 
அலுமாரி, சாமி அமற மற்றும் 
ஏமனய பகுதிகளில் ்சா்தமன தசய்-
்ததுடன், தபண பிளம்ளமய ்தாக்கி-
விட்டு அவர் அணிந்திருந்்த சஙகிலி 
மற்றும் ்மாதிரம் என்பவற்மறயும் 
அறுத்துச தசன்றுள்ளனர். இ்தன் -
்பாது 2 பவுண ேமக திருடப்பட்-

டுள்ளது.
இ்தமனயடுத்து, தபண பிளம்ள 

அயைவர்கம்ள அமழத்்ததுடன், 
்தமது தபற்்றாருக்கும் த்தரியப்ப -
டுத்தியிருந்்தார். இது த்தாடர்பில் 
வவுனியா தபாலிஸில் தசய்யப் -
பட்ட முமறப்பாட்டுக்கு அமமய 
தபாலிஸார் விசாரம்கம்ள முன்-
தனடுத்துள்ளனர்.

இ்்த்வம்ள, வவுனியா உக்கு-
்ளாஙகு்ளம் மற்றும் பணடாரிக்கு்ளம் 
பகுதிகளில் கடந்்த ஒரு மா்தமாக 
பல்்வறு பகுதிகளில் பட்டப்பக -
லில் வீடு புகுந்து திருட்டு சம்பவங -
கள இடம்தபற்று வருகின்றமம 
குறிப்பிடத்்தக்கது. 
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தகாடிகாமம்-்தவசிக்கு -
்ளம் பகுதியில் தபாதுமக் -
களுக்கு ஆபத்ம்த ஏற்ப-
டுத்தும் வி்தத்தில் தபாது 
இடத்தில் கா்ப்பட்ட 
கு்ளவிக்கூடு ஒன்று ்ேற்று  ஞாயிற்-
றுக்கிழமம பிற்பகல் யாழ் மாேகரச-
மபயின் தீயம்ப்புப் பிரிவினரால் 
எரித்து அழிக்கப்பட்டுள்ளது. சாவ-
கச்சரி பிர்்தசசமபயின் உப்தவி -

சா்ளர் தச.மயூரனின் முயற்சியால் 
ஆபத்ம்த ஏற்படுத்தும் வமகயில் 
கா்ப்பட்ட பம்பர் கு்ளவிக்கூடு 
அகற்றப்பட்டுள்ளமம குறிப்பிடத்-
்தக்கது.

”பவற்றி எனக்்க” நூல் பவளியீடு  
தேடுங்கணி முன்னாள பிர்்தச 

தசயைா்ளர் கதிர் பரந்்தாமனின் 
தவற்றி எனக்்க நூல் தவளியீடு 
ோம்ள தவௌ்ளிக்கிழமம முற்ப -
கல் 10 மணிக்கு வவுனியா,மவர-
வபுளியஙகு்ளம் Vores கல்யா் 
மணடபத்தில் இடம்தபறவுள்ளது. 
்தமிழருவி ்த.சிவகுமாரன் ்தமைமம-
யில் இடம்தபறும் இவ்விழாவிற்கு 
மு்தன்மம விருந்தினராக வவுனியா 
அரச அதிபர் P.A.சரத்சந்திரவும் 
சிறப்பு விருந்தினர்க்ளாக தகாழும்பு 

நீர் வழஙகல் அமமசசின் ்மைதிக 
தசயைா்ளர் க.த்தய்்வந்்தரம்,வட 
மாகா்சமப விவசாய அமமசசின் 
தசயைா்ளர் அ.சிவபாைசுந்்தரம் ஆகி-
்யாரும் தக்ளரவ விருந்தினர்களும் 
கைந்துதகாள்ளவுள்ளனர்.தவளியீட் -
டுமரயிமன இன்்தமிழ் இனியன் 
s.s.வாசனும் நூல் ேயவுமரயிமன 
ஒட்டுசுட்டான் மகா வித்தியாைய 
அதிபர் சி.ோ்கந்திரராசாவும் கருத் -
துமரயிமன கவிஞர் சு.தஜயசசந்திர-
னும் நிகழ்த்துவர்.  

ஐநதாம் ஆண்டு புலமமப்பரிசில் ்பரீடமசையில்

பாவற்குளம் படிவம் -3 கனிஷ்ட உயரதர
வித்தியாலயத்தில் சிறந்த பபறு்பறு 

வவத்தியராக வந்து மக்களுக்கு ்ேவவ
பேயவ்த எனது எதிரகால இலடசியம்

வவுனியா மாவட்ட மட்டத்தில்   
அரவிந்தன் அபிரான் முதலி்டம்  
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ஐந்்தாம் ஆணடு புைமமப்பரிசில் 
பரீட்மச தபறு்பறுகளின் அடிப்ப-
மடயில் வவுனியா தசட்டிக்கு்ளம் 
்காட்டத்தில் இம்முமறயும் பாவற்-
கு்ளம் படிவம்-3 கனிஷட உயர்்தர 
வித்தியாையம் வரைாற்று சா்தமன 
பமடத்துள்ளது.

2021ஆம் ஆணடு புைமமப்பரி-
சில் பரீட்மசயில் 17 மா்வர்கள 
பரீட்மசக்கு ்்தாற்றியிருந்்ததுடன், 
07 மா்வர்கள தவட்டுப்புளளி-
களுக்கு ்மல் தபற்று சா்தமன 
பமடத்துள்ளனர். 

தசட்டிகு்ள ்காட்டத்தில் கூடிய 
த்தாமக தவட்டுபுளளிகளுக்கு 

்மல் தபற்றுக்தகாணட பாடசாமை 
இதுவாகும். அந்்தவமகயில், ஜ.சன்-
சிகன் 166 புளளிகம்ளயும், வ.ச-
பி்தா 165 புளளிகம்ளயும், ம.தர-
ஜி்னால்ட் 163 புளளிகம்ளயும், 
ஈ.தகான்ஸ்ரன் 162 புளளிகம்ளயும், 
ர.்தரணிகா 161 புளளிகம்ளயும், கி.ப-
விசனா 155 புளளிகம்ளயும், ்ஜா. 
தஜாய்சியா 151 புளளிகம்ளயும் 
தபற்று பாடசாமைக்கு தபருமம 
்சர்த்துள்ளனர்.

இ்்த்வம்ள, கடந்்த வருடமும் 
தவட்டு புளளிகளுக்கு ்மல் 05 
மா்வர்கள சித்தியமடந்து தசட்டி-
கு்ள ்காட்டத்தில்  அதிக மா்வர்-
கள சித்தி தபற்ற பாடசாமையாக 
திகழ்ந்திருந்்தமம குறிப்பிடத்்தக்கது. 

மாணவன் கே.எபிஸ்டனி
மன்னார் குறூப்  நிருபர்

 
ஒரு மவத்தியராக 

வந்து மக்களுக்கு ்சமவ 
தசய்வ்்த எனது எதிர் -
காை இைட்சியம் என 
்தரம் 5 புைமமப்பரிசில் 
பரீட்மசயில் மன்னார் 
மாவட்டத்தில் 188 
புளளிகம்ளப் தபற்று 
மு்தலிடம் தபற்றுசித்-
தியமடந்்த மன்னார் புனி்த ச்வ-
ரியார் ஆணகள கல்லூரி (்்தசிய 
பாடசாமை) மா்வன் ்கதீஸ்வர 
லிஙகம் எபிஸ்டனி த்தரிவித்்தார்.  

2021 ஆம் ஆணடுக்கான ்தரம் 
5 புைமமப்பரிசில் பரீட்மசயில் 
மன்னார் மாவட்டத்தில் 188 புள-
ளிகம்ளப் தபற்று  மன்னார் புனி்த 
ச்வரியார் ஆணகள கல்லூரி                    
(்்தசிய பாடசாமை) மா்வன் 
்கதீஸ்வர லிஙகம் எபிஸ்டனி 
மாவட்டத்தின் மு்தல் நிமைமயப் 
தபற்றுள்ளார்.

்தரம் 5 புைமமப்பரிசில் பரீட்மச 
தபறு்பறுகள கடந்்த  ஞாயிற்-
றுக்கிழமம இரவு பரீட்மசகள 
திம்க்க்ளம் உத்தி்யாகபூர்வ-
மாக தவளியிடப்பட்டது. 

அ்தனடிப்பமடயில் மன்னார் 
மாவட்டத்தில் அதிகூடிய புளளி -
கம்ள தசல்வன் ்க.எபிஸ்டனி  
தபற்றுக்தகாணடுள்ளார்.

இது த்தாடர்பாக அவர் கருத்து 
த்தரிவிக்மகயில்,

ோன் மன்னார் மாவட்டத்தில் 
அதிகூடிய புளளிகம்ளப் தபற்றுக் 
தகாளவ்தற்கு என்மன தினமும் 
ஊக்கப்படுத்தி எனக்கு தபரிதும் 
உ்தவியாக இருந்்த தபற்்றாருக்கு 

மு்தலில் ேன்றிகம்ளத் 
த்தரிவித்துக் தகாளகி -
்றன். 

அத்்்தாடு எனது 
கற்றல் தசயற்பாடுகளில் 
முற்று முழு்தாக எனக்கு 
கற்பித்து எனக்கு ேல்ை 
ஆ ் ை ா ச ம ன க ம ்ள 
வழஙகி வழிப்படுத்திய 
எனது வகுப்பாசிரியர் 
இ.ராகுைன் ஆசிரியருக் -

கும் எனது ேன்றிகம்ளத் த்தரிவித் -
துக் தகாளகி்றன். 

 அத்்்தாடு எனக்கும் ஏமனய 
மா்வர்களுக்கும் ேல்ை ஊக் -
கத்ம்தயும் ஆ்ைாசமனகம்ள-
யும் வழஙகிய எனது பாடசாமை 
அதிபர் அருட்ச்கா்தரர் எஸ்.இ. 
தறஜி்னால்ட் மற்றும் பிரதி 
அதிபர், பகுதித்்தமைவர் மற்றும் 
ஏமனய அமனத்து ஆசிரியர்களுக்-
கும் எனது ேன்றிகம்ளத் த்தரிவித் -
துக் தகாளகி்றன். 

எதிர்காைத்தில் ேல்ை மருத் -
துவராக வந்து ்சமவயாற்ற 
்வணடும் என்பது என்னுமடய 
விருப்பம். அந்்த வமகயில் ோன் 
த்தாடர்ந்து சிறப்பாக கல்வி கற்று 
எனது தபற்்றாருக்கும் பாட-
சாமைக்கும் புகமழத் ்்தடித் 
்தரு்வன் என  மா்வன் எபிஸ்-
டனி த்தரிவித்்தார். 

இ்்த்வம்ள ்தரம் 5 புைமமப்ப-
ரிசில் பரீட்மசயில்  மன்னார் புனி்த 
ச்வரியார் ஆணகள கல்லூரி 
(்்தசிய பாடசாமை) மா்வன் 
முஹமட் அமர் 185 புளளிகம்ள 
தபற்று மன்னார் மாவட்டத்தில் 2 
ஆவது இடத்ம்த தபற்றுள்ளமம 
குறிப்பிடத்்தக்கது. 

ஓமந்ம்த வி்ேட நிருபர்   

ஐந்்தாம் ஆணடு புைமமபரிசில் பரீட்மச-
யில் வவுனியா இறம்மபக்கு்ளம் மகளிர் மகா 
வித்தியாைய மா்வன் அரவிந்்தன் அபிரான் 
வவுனியா மாவட்ட மட்டத்தில் மு்தல்நிமை 
சித்தியிமன தபற்றுள்ளார்.   

2021 ஆம் ஆணடிற்கான ்தரம் ஐந்து புை -
மமபரிசில் பரீட்மச முடிவுகள அணமமயில் 
தவளிவந்திருந்்தது.   அ்தனடிப்பமடயில் 
வவுனியா மாவட்டத்தில் இறம்மபக்கு்ளம் 
மகளிர் மகாவித்தியாை மா்வன் அரவிந்்தன் 
அபிரான் 192 புளளிகம்ள தபற்று மாவட்ட 
மட்டத்தில் மு்தலிடத்ம்த தபற்றுள்ளார்.   

ஆசிரியரகளுக்கு இ்டமாற்றம் வழஙகாவிட்டால்
ஆளுநர பேயலகம், கல்வி அவமசவே மு்டக்கு்வாம்
்காப்பாய் குறூப் நிருபர்

வடக்கு மாகா்த்தில் தவளிமா -
வட்டஙகளில் ஏழு வருடஙகளுக்கு 
அதிகமாக கடமமயாற்றும் ஆசிரியர்-
களுக்கு உரிய முமறயில் இடமாற் -
றம் வழஙகாவிட்டால் வடமாகா் 
ஆளுேர் தசயைகம், கல்வி அமமச-
மசயும் முடக்கி ்பாராட்டம் ேடத்து-
்வாம் என இைஙமக ஆசிரியர் சங -
கத்தின் உப ்தமைவர் தீபன் திலீசன் 
எசசரிக்மக விடுத்்தார். 

 ் ேற்று (15) தசவ்வாய்க்கிழமம 
ஊ ட க அமமயத்தில் இடம்தபற்ற 
ஊடகவியைா்ளர் சந்திப்பின் ்பா்்த 
அவர் இவ்வாறு த்தரிவித்்தார்.

அவர் ்மலும் த்தரிவிக்மகயில், 
வடக்கு மாகா் கல்விப்பணிப் -
பா்ளர் ஆசிரியர் இடமாற்றஙகம்ள 
முமறயற்ற வி்தத்தில் மகயாணடு 
வருகிறார். 

ஆசிரியர் இடமாற்றஙகளில் 
்தமக்கு ்வணடியவர்கம்ள காப்-
பாற்றும் முகமாக ்மன்முமறயீடு 
என்ற ்பார்மவயில் பைர் தவளி 
மாவட்டஙகளுக்கு இதுவமர தசல்-
ைவில்மை.

வடக்கு மாகா்த்தின் கல்வி 
பணிப்பா்ளர் 7 வருடஙகம்ள ்தாண-
டியும் அ்்த ப்தவியில் இருக்கின்ற 
நிமையில் வடக்கு கல்விமய 
சரியான முமறயில் அவரால் 
தகாணடு தசல்ை முடியவில்மை.

வடக்கு மாகா்த்தில் த்தாணடரா-
சிரியர் என்ற ்பார்மவயில் ஒருோள-

கூட பாடசாமையில் கடமமயாற்-
றா்த ஆசிரியர் ஒருவமர ஆசிரியர் 
நியமனத்தில் உளவாஙகியுள்ளனர்.

இவர் ்வறு யாரும் அல்ை வடக்கு 
கல்வி அமமசமச வழிேடத்தும் 
த்தாழிற்சஙகம் ஒன்றின் தசயற்பாட்-
டா்ளரின் அனுசரம்யில் இயஙகும் 
்தனியார் கல்வி நிறுவனத்தில் பணி-
யாற்றிய ஊழியர். வடக்கு கல்வி 
அமமசசு த்தாடர்பில் பல்்வறு குற்-
றசசாட்டுகம்ள பை வருடஙக்ளாக 
இைஙமக ஆசிரியர் சஙகம் சுமத்தி 
வந்்தது.

பரம்ன குற்றசசாட்டுகம்ள சுமத் -
துவது மட்டுமல்ைாது ஆ்தாரஙகளு-
டன் வடமாகா் ஆளுேர் ஜீவன் 
தியாகராஜவுக்கு வழஙகி்னாம்.

்தமையிடிக்கு ்தமையம்மய 
மாற்றியது ்பால் வடக்கு மாகா் 
கல்வி அமமசசின் தசயைா்ளமர 
ஆளுேர் மாற்றினார். 

கல்வி அமமசசின் தசயைா்ளமர 
மாற்றினால் மட்டும் வடக்கு கல்வி-
யமமசசின் பிரசசிமனகளுக்கு தீர்-
வாகாது. வடக்கு கல்வி அமமசசில் 
இடம்தபற்ற நிதி நிர்வாக ்மாச-
டிகம்ள ஒரு சுயாதீன விசாரம் 
ஆம்க்குழு முன் விசாரிக்க 
்வணடும் என ஆளுேரிடம் 
்காரிக்மக விடுத்்்தாம். 

ஆனால் மூன்று மா்தஙகள கடந் -
தும் இதுவமர விசாரம் குழு நிய -
மிக்கப்படவில்மை.

வடக்கு கல்வி அமமசசின் அரசி -
யல் மற்றும் அதிகார துஷபிர்யா-
கஙகள இடம்தபற்ற நிமையில் 
்தற்்பா்தய ஆளுேரும் ேடவடிக்மக 
எடுக்காமல் இருப்பது அரசியல் 
நிகழ்சசியில் இயஙகுகிறாரா? என்ற 
சந்்்தகம் எழுகின்றது.

்மலும்  ்தற்்பாது 2022ஆம் 
ஆணடு ஜனவரி மா்தம் ஆசிரியர் 
இடமாற்றத்துக்கான விண்ப்பங -
கள ்காரப்படா்த நிமையில் ஏப்ரல் 
மா்தம் இடமாற்றத்ம்த ்மற்-
தகாள்ள முடியா்த சூழ்நிமை கா்ப் -
படுகிறது.

பை வருடஙக்ளாக தவளி மாவட் -
டஙகளில் இன்னல்களுக்கு முகம் 
தகாடுத்துவரும்  ஆசிரியர்கள ்தமது 
தசாந்்த இடஙகளுக்குத் திரும்ப முடி-
யாமல் ்தவித்து வருகின்றனர்.

வடக்கு கல்வியமமசசர் இருக் -
கும் ஒரு சிைர் ்தமது தசாந்்த ேைன் -
களுக்காக ஒரு பகுதியினரின் இட-
மாற்றத்ம்த புறக்கணித்து வருவம்த 
இனியும் ோம் ்வடிக்மக பார்க்க 
முடியாது.

ஆக்வ வடமாகா் ஆளுேர் 
இவ்விடயம் த்தாடர்பில் ேடவ-
டிக்மக எடுக்க ்தவறின் பாதிக்கப்-
பட்ட ஆசிரியர்கம்ள ஒன்றிம்த்து 
ஆளுேர் தசயைகம் மற்றும் வடக்கு 
கல்வி அமமசமச முற்றுமகயிட்டு  
்பாராட்டம் ேடத்து்வாம் என எசச-
ரிக்மக விடுத்்தார். 

இலஙமே ஆசிரியர் சைஙேம் எச்சைரிகமே

யாழ்.தமிழ்சேஙகம் 
ந்டாத்தும்  ேஙகப்பவழ 
நூல்பவளியீடு

யாழ்ப்பா்த்  ்தமிழ்சசஙகம் ேடாத் -
தும் சஙகப்்பமழ நூல்தவளியீடு, 
உைகத் ்தாய்தமாழிோள ்பருமர 
மற்றும் 2019 உயர்்தரப் பரீட்மசயில் 
்தமிழ்ப்பாடத்தில் அதிவி்சட சித்தி 
தபற்ற வடமாகா் மா்வர்களுக் -
கான தகௌரவிப்பு நிகழ்வு என்பன 
எதிர்வரும் 19.03.2022 சனிக்கிழமம 
காமை 9 மணிக்கு யாழ்.பல்கமைக் -
கழக நூைக ்கட்்பார் கூடத்தில் 
ேமடதபறவுள்ளது.  ்தமிழ்சசஙகப் 
தபருந்்தமைவர் ்பராசிரியர் அ.சண -
முக்தாஸ் ்தமைமமயில் ேமடதப-
றவுள்ள இந்நிகழ்வுகளில் பிர்தம 
விருந்தினராக யாழ்ப்பா்ப் பல்க -
மைக்கழகத் தும்்வந்்தர் ்பரா-
சிரியர் சி. சிறீசற்கு்ராசா கைந்து 
தகாளவார்.  நிகழ்வில் வர்வற்பு-
மரமய யாழ்ப்பா்த் ்தமிழ்சசங-
கத் ்தமைவர் தசந்்தமிழ்சதசால்ை-
ருவி ச.ைலீசனும் ்தமிழ்தமாழிோள 
்பருமரமய கிழக்குப் பல்கமைக் -
கழக தமாழித்துமறத் ்தமைவர் 
்பராசிரியர் சி. சந்திர்சகரமும் அவ -
ருக்கான அறிமுகவுமரமய யாழ்ப் -
பா்த் ்தமிழ்சசஙகப் தபாரு்ளா்ளர் 
்பராசிரியர் தி.்வல்ேம்பியும் சங -
கப்்பமழ நூல் தவளியீட்டுமரமய 
நூலின் பதிப்பாசிரியர் ்ைா. துசிகர-
னும் நூைாய்வுமரமய ்பரா்தமனப் 
பல்கமைக்கழக வாழ்ோள ்பராசிரி-
யர் வ.ம்கஸ்வரனும் ஆற்றுவர். ேன்-
றியுமரமய சஙகத்தின் ஆட்சிக்குழு 
உறுப்பினர் கு. பாைசணமுகனும் 
நிகழ்சசி முன்னிமைப்படுத்்தமை 
சஙகச தசயைா்ளர் இ.சர்்வஸ்வரா-
வும் ்மற்தகாள்ளவுள்ள்தாக ்தமிழ்ச-
சஙகத்தினர் அறிவித்துள்ளனர்.

தீயவைபபுப பவ்டயின் உதவியு்டன்
குளவிக் கூடு அழிபபு



சீனாவில் க�ார�ானா க�ாற்று சம் -
பவங�ள் ரேற்று கசவவாய்க்கிழமை 
5,280 ஆ� உசசதம� க�ாட்டுள்்ளது. 
இது அந� ோட்டில் கபருநக�ாற்று 
ஆ�ம்பித�து க�ாடக்�ம் பதிவான 
அதி�பட்ச தினசரி க�ாற்்ாகும். 

வடகிழக்கு ைா�ாணைான ஜிலின் 
ரைாசைா� பாதிக்�பபட்ட பகுதி-
யா� உள்்ளது. அஙகு 3,000க்கும் 
அதி�ைான க�ாற்று சம்பவங�ள் 
பதிவாகி இருபப�ா� ர�சிய சு�ா�ா� 
அமணயம் குறிபபிட்டுள்்ளது. 

அந� ைா�ாணததில் உள்்ள கும்ந -
�து 5 ே��ங�ள் இம்ைா�த ஆ�ம்-
பததில் இருநது மூடபபட்டுள்்ளன. 
அஙகு ரோய்பப�வமைக் ம�யா்ள 
மும்யான கசயல்மும்�ள் இல்-
ைா�ம� அதி�ாரி�ள் சுட்டிக்�ாட்டி-
யுள்்ளனர்.

க�ாழில்நுட்ப மையைான 
கென்கஸென் உட்பட, சீனாவில் 10 ே�-
�ங�ள் முடக்�பபட்டுள்்ளன. சுைார் 
17 மில்லியன் ரபர் வீடு�ளில் �ஙகியி-
ருக்� உத��விடபபட்டுள்்ளது. 

சீனாவின் கைாத�ம் 13 ே��ங�ள் 
முடக்�பபட்டிருபபர�ாடு ரைலும் 
பை ே��ங�ள் பகுதி அ்ளவு முடக்�ப-
பட்டுள்்ளன. 

2019 �மடசியில் ைததிய ே��ான 
வுஹானில் �ண்டுபிடிக்�பபட்ட 
க�ார�ானா க�ாற்ம் �ட்டுபபடுத� 
சீனா கபாது முடக்�ம் ரபான்் �டும் 
ேடவடிக்ம��ம்ள ரைற்க�ாண்டு 
வருகி்து.  

எனினும் ரேற்று க�ாடர்நது 
ஆ்ாவது ோ்ளா�வும் புதிய க�ாற்று 
சம்பவங�ள் 1,000ஐ �ாண்டியுள்்ளது. 

உக்ம�ன் ரபார் ப�ற்்ம் சர்வ-
ர�ச விண்கவளி நிமைய கசயற்-
பாடு ைற்றும் �ஷய விண்�ைத-
தில் அகைரிக்� விண்கவளி வீ�ர் 
பூமிக்கு திரும்புவதில் எந�த �ாக்�-
மும் கசலுத�ாது என்று அகைரிக்� 
விண்கவளி ஆய்வு நிமையைான 
ோசா க�ரிவிததுள்்ளது. 

�ஷயாவின் கசாயுஸ் விண்�ைத -
தின் மூைம் அகைரிக்�ாவின் ைார்க் 
கவன்ரட கஹய் 355 ோட்�ள் 
விண்கவளியில் இருந� நிமையில் 
வரும் ைார்ச 30 ஆம் தி�தி பூமிக்கு திரும்பவுள்்ளார்.

எனினும் அகைரிக்�ா ைற்றும் �ஷயாவுக்கு இமட-
யிைான ப�ற்்ம் அவர் பூமிக்குத திரும்புவதில் சநர�-
�தம� ஏற்படுததி இருந�து. 

இநநிமையில் ோசாவின் சர்வர�ச விண்கவளி 

நிமையத திட்டததின் மு�ாமை-
யா்ளர் கெரவல் கைாகடல்பாரனா 
கசய்தியா்ளர்�ளிடம் கூறும்-
ரபாது, 'கசாயுஸ் மூைம் ைார்க் வீடு 
திரும்புவார் என்பம� என்னால் 
உறுதி கசய்ய முடியும்' என்்ார். 
'�ஷய ச�ாக்�ளுடன் ோம் க�ாடர்-
புக�ாண்ரடாம். இது பற்றி எந� 
பி�சசிமனயும் இல்மை' என்றும் 
அவர் குறிபபிட்டார். 

ரைற்�ததிய ோடு�ளின் 
�மட�ள் சர்வர�ச விண்கவளி 

நிமையததின் கசயற்பாடு�ளில் இமடயூம் ஏற்படுததி 
அது உமடநது விழுவ�ற்கு �ா�ணைா�ைாம் என்று 
�ஷய விண்கவளி நிறுவனததின் �மைவர் ட்மிட்ரி 
க�ார�ாசின் எசசரிக்ம� விடுததிருந�ார் என்பது குறிப-
பிடத�க்�து.

உக்ம�னின் �மைவிதிமய 
தீர்ைானிபப�ற்கு �ம்முடன் ஒற்-
ம்க்கு ஒற்ம் சண்மடக்கு வரும்-
படி �ஷய ெனாதிபதி வி்ளாடிமிர் 
புட்டிமன உைகின் கபரும் கசல்-
வந��ான எகைான் ைஸ்க் அமழத-
துள்்ளார். 

விண்கவளி நிறுவனைான ஸ்-
ரபஸ்எக்ஸெ நிறுவன�ான ைஸ்க் 
ட்விட்டரில் கவளியிட்டிருக்கும் 
அறிவிபபில் ோட்டின் பமட�ம்ள 
விடுததுத �ைது பைதம� ேம்பி �ஷய ெனாதிபதி 
புட்டின் �ம்முடன் சண்மடயிடத �யா�ா என்று ர�ட்-
டுள்்ளார். 

69 வயது புட்டினின் ட்விட்டர் �ணக்குக்கு ரே�டியா� 
அந�த ��வமை �ஷய கைாழியில் அனுபபியுள்்ளார் 

ைஸ்க். ட்விட்டரில் ைஸ்க்கிற்கு 
77 மில்லியன் �சி�ர்�ள் உள்்ளனர். 
இது விம்ளயாட்டு �ாரன என்று 
ர�ட்ட �சி�ர்�ளுக்குப பதிலும் 
அளித�ார் ைஸ்க்.

'ரைற்�ததிய ோடு�ம்ள இவவ-
்ளவு ��க்கும்வா� ேடத�க்கூடிய 
புட்டின் இந�ச சவாமை ஏற்றுக் -
க�ாள்்ளைாம். ஆனால் அவர் கசய்-
யைாட்டார்' என்்ார் ைஸ்க்.

ரபார் ஆ�ம்பித�து மு�ரை 
ைஸ்க் உக்ம�னுக்குத �ைது ஆ��மவத க�ரிவிதது வரு -
கி்ார். அவர் உக்ம�னின் ரவண்டுர�ாம்ள ஏற்று �ஷய 
ஆக்கி�மிபபால் பாதிக்�பபட்ட பகுதி�ளுக்குத �ைது 
ஸ்டார்லிஙக் நிறுவனததின் இமணயச ரசமவமய 
வழங� ஏற்பாடு கசய்�ார் என்பது குறிபபிடத�க்�து.
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சீனாவில் ம�ாச�ாகும்
க�ாவிட் சம்்பவங�ள்

மு�மூடி க�ாலையாளிலய
மேடி க்பாலிஸார் மவட்லடை
அகைரிக்�ாவின் நியுரயார்க் 

ைற்றும் கவாசிஙடன் டி.சி வீதி�ளில் 
உ்ஙகும் வீடற்்வர்�ள் மீது மு�மூடி 
அணிந� துபபாக்கி�ாரி ஒருவர் �ாக்-
கு�ல் ேடததிய ஐநது சம்பவங�ள் 
�டந� ஒன்பது ோட்�ளுக்குள் பதிவா-
கியுள்்ளன. 

ஒவகவாரு சம்பவங�ளும் ஒர� 
ைாதிரியா� இருபப�ா� கபாலிஸொர் 
குறிபபிட்டிருபபர�ாடு இது திட்ட-
மிட்ட க�ாமை�்ளா� இருக்�ைாம் 
என்று இரு ே�� ரையர்�ளும் அசசம் 
கவளியிட்டுள்்ளனர்.  

இந� சம்பவங�ளில் இருவர் 
க�ால்ைபபட்டிருபபர�ாடு கூடா�ம் 
ஒன்று தீமவக்�பபட்டுள்்ளது.  

க�ாமையாளிமய பிடிபபவர்�-
ளுக்கு �ற்ரபாது சன்ைானம் அறிவிக்-
�பபட்டுள்்ளது. 

முடிமய முழுமையா� ைழிதது, 
�ாடி மவததுக்க�ாண்டிருக்கும், 
�றுபபு உமட அணிந� சநர�� ேபரின் 
படங�ம்ளக் கபாலிஸொர் கவளியிட் -
டுள்்ளனர்.

எளிதில் பாதிக்�பபடக்கூடிய வீடற்-

்வர்�ள் மீது ேடத�பபடும் �ாக்கு�ல் 
க�ாடூ�ைானமவ என்று அதி�ாரி�ள் 
கூறினர். இரு ே��ங�ளின் வீடற்்-
வர்�ளும் உடனடியா�க் �ாபப�ங�-
ளுக்குச கசல்லுைாறு அறிவுறுத�ப-
பட்டுள்்ளது.

�ஷய பமடயிடம் சிக்கி இருக்கும் கபாது-
ைக்�ம்ள கவளிரயற்றுவ�ற்கு ஒன்பது ைனி-
�ாபிைான பாம��ம்ள தி்பப�ற்கும் முற்-
றும�யில் இருக்கும் ைரியுரபால் ே�ருக்கு 
ைனி�ாபிைான விநிரயா�ங�ம்ள வழஙகுவ-
�ற்கும் உக்ம�ன் திட்டமிட்டுள்்ளது. 

க�ாடர்சசியான குண்டு வீசசுக்கு இைக்�ாகி 
வரும் முற்றும� ே��ான ைரியுரபாலில் ஆயி-
�க்�ணக்�ான குடியிருபபா்ளர்�ள் நிைவம -்
�ள் ைற்றும் �ட்டட இடிபாடு�ளில் அமடக்-
�ைம் கபற்றுள்்ளனர். அஙகு ஒரு வா�ததிற்கு 
ரைைா� நீர் ைற்றும் மின்சா� விநிரயா�ம் 
துண்டிக்�பபட்டுள்்ளது. ே�ரில் இருநது 
கவளிரயறும் மு�ல் வா�னத க�ாட�ணிக்கு 
�டந� திங�ட்கிழமை அனுைதி அளிக்�பபட்-
டது.  

'மு�ல் இ�ண்டு ைணி ரே�ததில் 160 �ார்�ள் 
கவளிரயறின' என்று ைரியுரபால் ே�� சமப 
பி�திநிதியான அன்ட்ர�ய் க�ம்கபல் க�ரி-
விததுள்்ளார்.  

ே�ரில் �ஷய கெல் வீசசு�ள் �ா�ண-
ைா� இதுவம� 2,300 ைற்றும் 20,000க்கும் 
இமடபபட்ட கபாதுைக்�ள் உயிரிழநதிருபப-
�ா� உள்ளுர் நிர்வா�ம் குறிபபிட்டரபாதும் 
அ�மன சுயாதீனைா� உறுதி கசய்ய முடிய-
வில்மை என்று சர்வர�ச ஊட�ங�ள் க�ரி-
விததுள்்ளன. 

ரேற்று சூரிரயா�யததிற்கு முன் �மைே�ர் 
கிரயவில் சக்திவாய்ந� கவடிபபு�ள் இடம்-

கபற்றுள்்ளன. கிரயவில் இருக்கும் அடுக்கு-
ைாடி குடியிருபபு ஒன்றின் மீது ேடத�பபட்ட 
�ாக்கு�லில் இருவர் க�ால்ைபபட்ட�ா� 
அவச� ரசமவ பிரிவு க�ரிவிததுள்்ளது.    

ஒகடசா, கசர்னிஹிவ, கசர்�ாசி ைற்றும் 
ஸ்மைல் என பை பகுதி�ளிலும் வான் �ாக்கு-
�ல் மச�ன் எசசரிக்ம� ஒலி எழுபபபபட்டது.  

வடக்கு உக்ம�னில் க�ாமைக்�ாட்சி 
ர�ாபு�ம் ஒன்றின் மீது �டந� திங�ட்கிழமை 
ேடத�பபட்ட வான் �ாக்கு�ல் ஒன்றில் க�ால்-
ைபபட்டவர்�ள் எண்ணிக்ம� 19 ஆ� அதி�-
ரிததிருபப�ா� வட பி�ாநதிய அ�சின் ஆளுேர் 
லிட்டாலி க�ாவால் க�ரிவிததுள்்ளார்.  

உக்ம�ன் ைற்றும் �ஷயாவுக்கு இமட -
யிைான ைற்க்ாரு சுற்று ரபசசுவார்தம� 
ரேற்று இடம்கபற்்து. இரு ��பபும் 
�டந� திங�ட்கிழமை வீடிரயா வழியா� 
ரபசசுவார்தம� ேடததியரபாதும் 
அதில் எந� முன்ரனற்்மும் �ாணபபட -
வில்மை. 

�டந� கபப�வரி 24 ஆம் தி�தி உக்ம�ன் 
மீ�ான பமடகயடுபபுக்கு �ஷய ெனாதி -
பதி வி்ளாடிமிர் புட்டின் உத��விட்டது 
க�ாடக்�ம் இடம்கபற்் ரைா�ல்�ள் 
ைற்றும் குண்டுவீசசு�ளில் பல்ைாயி�ம் 
ரபர் க�ால்ைபபட்டுள்்ளனர்.      

ரஷயா கோடைர்ந்து ோக்குேல்

உக்ரைனில் 9 மனிதாபிமான
பா்தக்ை திறகக முயற்சி

ரஷயாவுடைன் சர்வமேச விணகவளி
்பணி�லைத் கோடைர நாசா உறுதி

புட்டிலன 'ஒறலறைக்கு ஒறலறை'
சணலடைக்கு அலைக்கும் �ஸ்க்

ரஷய கோலைக்�ாட்சியில் 
ம்பாலர எதிர்த்து ம�ாசம்

பிரச்சிலனலய தீர்க்� 
சீனாவுக்கு அழுத்ேம்

உய்குர்
�ைாசாரத்திறகு 
எதிரா�
சீனாவில் திட்டைம்

�ஷயாவில் அதி�ைாரனார் பார்க்கும் இ�வு ரே� கசய்தி 
ஒளிப�பபின்ரபாது, ரபாருக்கு எதிர்பபுத க�ரிவிக்� 
விரும்பிய ஊழியர் ஒருவர், 'ரபார் ரவண்டாம்' என்று எழு-
தியிருந� அட்மடமய தூக்கிப பிடிததுக் �ாட்டியுள்்ளார்.   

�ஷயாவின் அ�சாங�க் �ட்டுபபாட்டில் உள்்ள ஒளிப-
�பபு நிறுவனைான் 'சனல் வன்' கசய்தி ஒளிப�பபின்ரபாது 
இது ேடந�து.   

நிறுவனம் இ�வு 9 ைணிக்கு ஒளிப�பபும் 'மடம்' எனும் 
கசய்தி நி�ழ்சசி ரசாவியட் �ாைம் மு�ல் �ஷயாவின் மில்-
லியன் �ணக்�ாரனா�ால் பார்க்�பபடும் நி�ழ்சசியாகும். 
குறிபபா� வயது முதிர்ந� �ஷயர்�ள் பைர் நி�ழ்சசி பார்ப-
பம� வழக்�ைா�க் க�ாண்டவர்�ள்.   

இந� சம்பவம் �டுமையான பாது�ாபபு அததுமீ்ல் 
என்று வம�பபடுத�பபட்டுள்்ளது.   

ஒளிப�பபுக்கு இமடரய அட்மடமயப பின்பு்ம் 
�ாட்டிய ைரினா ஓவிசியான்னிர�ாவா என்் ஊழியர் 
அஙகு கசய்தியா்ள�ா�ப பணிபுரிபவர். �ற்ரபாது அவர் 
�டுபபுக்�ாவலில் மவக்�பபட்டுள்்ளார்.

கசய்தி க�ாகுபபா்ளர் ரயா�டரினா  கபை�ஸெுடன் 
�ஷயாவின் உ்வு குறித� கசய்திமய வாசிக்�த க�ாடங-
கியரபாது, ஓவிசியான்னிர�ாவா, தீடீக�ன்று நுமழநது, 
ரபார் ரவண்டாம் என்று எழுதியிருந� அட்மடமயக் �ாட்-
டினார்.

அதில் ரைலும் "இவர்�்ளது ப�பபும�மயக் ர�ட்�ாதீர்-
�ள். இஙகு அவர்�ள் கபாய்யும�க்கின்்னர்." என்று எழுதி 
"ரபாருக்கு எதி�ான �ஷயர்�ள்" என்று ம�கயழுததிடப-
பட்டிருந�து.

உடனடியா� ஒளிப�பபு ைாற்்பபட்டது.

ை ட க் கி ல் 
ஏஞ்சிய பி�சசி-
மனக்குரிய புள்-
ளி�ம்ள தீர்பப-
�ற்கு சீனாவுக்கு 
இநதியா அழுத-
�ம் க�ாடுததுள்-
்ளது. ர�ார்பஸ் 
க � ா ை ா ண் ட ர் 
ைட்டததிைான 
15 ஆம் சுற்று 
ர ப ச சு வ ா ர் த -
ம � யி ர ை ர ய 
இந� அழுத�ம் 
க�ாடுக்�பபட்டுள்்ளது. �டந� 2020 ரை–ஏப-
�லில் ஆ�ம்பிக்�பபட்ட இ�ாணுவ இழுபறி 

க � ா ட ர் பி ல் 
தீர்வு ஒன்றுக்கு 
இநதியா அழுத-
�ம் க�ாடுத� -
�ா� இ�னுடன் 
க�ாடர்புபட்ட 
வ ட் ட ா � ங -
�ம்ள ரைற்-
ர � ா ள் � ா ட் டி 
ஏ . என் . ஐ 
கசய்தி நிறுவ-
னம் குறிபபிட்-
டுள்்ளது. இந� 
புதிய சுற்று 

ரபசசுவார்தம��ள் கிழக்கு ைடக்கின் சுசுல் 
பகுதியில் இடம்கபற்்து

உய்குர்�ள் �ைது இன ைற்றும் 
�ைாசா� அமடயா்ளங�ம்ள 
ம�விட்டு சீன �ைாசா�தம� 
ஊக்குவிக்கும் வம�யில் �ைாசா� 
எழுசசி சிந�மன ஒன்ம் உய்குர் 
அ�ச அதி�ாரி�ள் ைற்றும் �னி 
ேபர்�ம்ள பயன்படுததி சீன அ�சு 
முன்கனடுதது வருவ�ா�க் கூ்ப-
பட்டுள்்ளது. 

சீன ெனாதிபதி ஷி ஜின்பிங 
ர�சிய ைக்�ள் க�ாஙகி�ஸ் ைற்றும் 
ஆரைாசமனக் குழுவில் ஆற்றிய 
உம�மய பி�திபலிபப�ா� இது 
உள்்ளது.  

�ைாசா� எழுசசி ைற்றும் 'முழு 
சீன ர�சததின் உணர்வு' சின்ஜியாங 
உய்குர் சுயாட்சி பி�ாநதியததில் 
உள்்ள அ�ச ஆ��வு பி�திநிதி�ள் 
மூைம் ஊக்குவிக்�பபடும் என்று 
ெனாதிபதி குறிபபிட்டிருந�ார்.

ஆக்கி�மிக்�பபட்ட ரைற்குக் �ம�யில் இஸ்ர�-
லிய பமடயினர் இரு பைஸ்தீனர்�ம்ள சுட்டுக் க�ான்-
்�ா� பைஸ்தீன சு�ா�ா� அமைசசு குறிபபிட்டுள்-
்ளது. ரபா�ாளி�ள் என்று சநர�கிக்�பபடுபவர்�ம்ள 
ம�து கசய்யும் ேடவடிக்ம�யின்ரபாது ரைா�ல் 
கவடித��ா� இந� சம்பவம் குறிதது இஸ்ர�ல் எல்-
மைக்�ாவல் கபாலிஸொர் க�ரிவிததுள்்ளனர். 

வடக்கு ரைற்குக் �ம� அ�தி மு�ாம் ஒன்றில் 
இடம்கபற்் இந� ேடவடிக்ம�யின்ரபாது பணியில் 
ஈடுபட்டிருந� அதி�ாரி�ள் மீது துபபாக்கிசசூடு ேடத-
தியவர்�ள் கசயலிழக்�ச கசய்யபபட்டனர் என்று 
இஸ்ர�ல் கபாலிஸொர் குறிபபிட்டுள்்ளனர். 

இ�மன நீதிக்கு பு்ம்பான க�ாமை�ள் என்று 
பைஸ்தீன கவளியு்வு அமைசசு குறிபபிட்டுள்்ளது. 

இஸ்மரலிய ்பலடையினரால்
இரு ்பைஸ்தீனர் க�ாலை



(இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்) 
 
பலாங்காடை ்பலிஹுல்-

ஓயா உல்லாசப் பயண வலயத்தில் 
அடைந்துள்ள உ ல்லாச ஹஹாடைல்-
கள,  உணவகஙகள எனபன , மூைப்-
படடுள்ளன. இப்பிரஹேசத்தில் 
எரிவாயுவுக்கு ேடடுப்பாடு நிலவுவ -
ோஹல இந்நிடலடை ஏற்படடுள்ள-
ோக ஹஹாடைல் உரிடையா்ளர்கள 
கவடல ்ேரிவிக்கின்றனர்.  

இந்நிடலயால், இப்பிரஹேசத்-
துக்கு உள்ாடடு ்வளி்ாடடு உல் -
லாசப் பயணிகள வருடக ேருவது 
குட்றவடைந்துள்ளது. அவவாறு 
வரும் ஒரு சிலரும், உரிய உணவு 
வசதிகள இல்லாேோல் அதிருப்தியு-
ைன திரும்பி ்சல்வோகவும் ்ேரி-
விக்கப்படுகி்றது.  

இலஙடகயின புகழ்பற்்ற 
இயற்டக வ்ளஙகள காணப்படும் 
இப்பிரஹேசத்டே கண்டுகளிக்க 

்வளி்ாடடு, உள்ாடடு உல்லா-
சப் பயணிகள அதிக்ளவில் வருடக 
ேருகின்றனர். எனினும் ேற்ஹபா -
டேய நிடலயில் இப்பிரஹேசம் 
எஙகும் ்வறிச் ஹசாடி காணப்படு-
வோகவும், இேனால் ஹஹாடைல் 
்ோழிற் துட்ற ைடடுைனறி இப்பி -
ரஹேசத்தில் உல் லாச பயணிகட்ள 
்ம்பியுள்ள வியாபாரிகளும் ் பரும்  

்ஷைைடைவோக ்ேரிவிக்கப்ப -
டுகி்றது.   

(எம்.ஏ. அமீனுல்லா)

இலஙடகயின பனமுக கலாசார 
ைரபுரிடைகட்ளப் பாதுகாப்பேற்கு 
அ்ைரிக்கா  ்ைவடிக்டக எடுத்து 
வருவோக  அ்ைரிக்கத் தூதுவர்  
ஜுலீ சங  ்ேரிவித்துள்ளார்.

அந்ேவடகயில், கண்டி அரசர்க-
ளின  அரண்ைடனடயப்  பாதுகாத் -
ேல் ைற்றும்  ஸ்ரீ  ேலோ ைாளிடக 
வ்ளாகத்தில் அடைந்துள்ள அரசர்க-
்ளது அரண்ைடனயிலுள்ள ்ோல் -
்பாருள அருஙகாடசியகத்டே  ஹைம் -
படுத்ேல் எனபவற்றுகாக  ைானிய 
அடிப்படையில் 256,000 அ்ைரிக்க 
்ைாலர்  நிதி ஒதுக்கப்படடுள்ளோக-
வும் அவர் குறிப்பிடைார்.   

கண்டிக்கு விஜயம் ஹைற் ்காண்-
டிருந்ே அ்ைரிக்கத் தூதுவர் ஹ்ற்று 
(15) கண்டி ஸ்ரீேலோ ைாளிடகக்கு  

விஜயம் ஹைற்்காண்ைார். இஙகு 
உடரயாற்றிய அவர், 

கலாசாரஙகள ைற்றும் ்ாகரி -

கஙகட்ள பாதுகாப்பதில், அ்ை-
ரிக்கா கவனம் ்சலுத்தும். அந்ே 
வடகயில் இலஙடகயிலுள்ள சில, 

அடையா்ளஙகட்ளப் பாதுகாக்க 
அ்ைரிக்கா உேவும். 

ஹபராேடன பல்கடலக்கழகத்-
தில்  ்ானகு பாரம்பரிய சைஙகு 
்ைன வடிவஙகள ைற்றும் அவற்று -
ைன ்ோைர்புடைய டகவிடனப் 
்பாருடகட்ள ஆவணப்படுத்திப் 
பாதுகாக்க அ்ைரிக்கா 2016 இல் 
்ைவடிக்டக எடுத்திருந்ேது.

ைடலயக கண்டிய ்கா்ஹாம்ப 
கஙகரிய ்ைனம்,  வைக்கு ைற்றும் 
கிழக்கு ேமிழ கூத்து ்ைன ்ாைகம்,  
கிழக்கு ைாகாண ஆதிவாசி சைஙகு -
கள ைற்றும் கலாசார ்டைமுட்ற -
கள, ைற்றும் ்ேன ைாகாணத்தில் 
ஹகாலம் பாரம்பரியவிையஙகள 
எனபவற்ட்றப் பாதுகாப்பேற்கு  
116,000 அ்ைரிக்க ்ைாலர் வழங-
கப்படைோகவும் அவர் குறிப்-
பிடைார்.
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இலங்கையின் கைலாசார மரபுரி்மகை்ை
பாதுகைாபபதற்கு அமமரிககைா உதவும்

க�ொட்ட�லை பிரதேச சலையின்
ஏறைொடடில் ம�ளிர் தின விழொ
(ஹற்்றன சுழற்சி நிருபர்)

சர்வஹேச ைகளிர் தினத்டே -
்யாடடி, ்காடைகடல பிரஹேச 
சடபயின ஏற்பாடடில், சடப 
ேடலவர் ராஜைணி பிரசாத் ேடல -
டையில் ைகளிர் தின விழா (15)  
்காடைகடல ரிஷிஹகஷ கலாசார 
ைண்ைபத்தில் ்டை்பற்்றது. 

இவவிழாவில் நுவ்ரலியா 
ைாவடை பாராளுைன்ற உறுப்பி -
னரும், இலஙடக ்ோழிலா்ளர் 
காஙகிரஸின ்பாதுச் ்சயலா்ள -
ரும், ஹோடை வீைடைப்பு ைற்றும் 
சமுோய உடகடைடைப்பு வசதிகள 
இராஜாஙக அடைச்சருைான ஜீவன 
்ோண்ைைான, கடசியின நிதி ்சய -
லா்ளரும், நுவ்ரலியா ைாவடை 
பாராளுைன்ற உறுப்பினருைான 
எம்.ரஹைஷவரன, இ.்ோ.காவின 

்காடைகடல பிரஹேச சடப உப 
ேடலவர், உறுப்பினர்கள ஆகிஹயா -
ருைன கடசியின பிரமுகர்கள, டவத் -
தியர்கள, ோதிைார்கள, கர்ப்பிணி 
ோயைார்கள எனப் பலரும் கலந்து 
்காண்ைனர்.

குறித்ே நிகழவின ஹபாது ைகளிரது 
கடல நிகழச்சிகளும் இைம்்பற்்ற -
ஹோடு, கலந்து ்காண்ை 500 கர்ப் -
பிணி ோயைார்களுக்கு உலர், உணவு 
்பாதிகள வழஙகி டவக்கப்படை -
ஹோடு, ்காஹரானா காலஙகளிலும் 
ஹ்ாயா்ளர்களுக்கு ஹசடவயாற்றிய 
டவத்தியர்கள ைற்றும் ோதிைார்க -
ளுக்கும் பரிசில்கள வழஙகி டவக் -
கப்படைன.

ஹைலும், ்காடைகடல பிரஹேச 
பகுதிகளில் உள்ள ்பண் அதிபர்க -
ளும் ்கௌரவிக்கப்படைடை குறிப் -
பிைேக்கது. 

ஜீப் ே்டம்புரண்டு இருவர் உயிரிழப்பு
(்ேல்ஹோடடை தினகரன நிருபர்)

கலஹா ்பாலிஸ் பிரிவிக்குட-
படை ்ேல்ஹோடடை படடியகை 
பகுதியில், ்ோடலஹபசி ஹகாபுர 
திருத்ேஹவடலக்குச் ்சன்ற ஜீப்ரக 
்கப்வாகனம் பாடேடயவிடடு 
விலகியதில், அதில் பயணித்ே இரு -
வரும் ஸ்ேலத்தில் உயிரிழந்ேனர்.

இச்சம்பவம் ஹ்ற்று முனதினம் 
திஙகடகிழடை ைாடல 3.00ைணிய -
்ளவில் இைம்்பற்்றோக ்பாலிஸார் 
்ேரிவித்ேனர். இவவிபத்து ்ோைர்-
பில்,

்பௌத்ே விகாடரயின பிக்கு 
ஒருவர் கலஹா ்பாலிஸுக்கு அறி-
வித்ேடேயடுத்து சம்பவ இைத்திக்கு 
விடரந்ே ்பாலிஸார், ஊர்ைக்களின 
உேவியுைன சைலஙகட்ள ஹேடி 
கண்டு பிடித்ேனர். இரண்டு சைலங-
களும் ்ேல்ஹோடடை ைாவடை 
டவத்தியசாடலக்கு ்காண்டுவ-
ரப்படடு ைரண பரிஹசாேடனக்காக 
ஹபராேடன டவத்தியசாடலக்கு  
எடுத்து ்சல்லப்படடுள்ளது.

ஹைலதிக விசாரடணகட்ள கலஹா 
்பாலிஸார் ஹைற்்கானடு வருகின்ற-
னர். 

பதுமை கல்வி வலயத்திற்குடபட்ட ஸ்பிரிங்வலி ககாட்ட்கா்ட தமிழ் வித்தியாலயத்தில் 
தரம் ஐந்து புலமமப் பரீடமசைக்குத் கதாற்றி, சித்தியம்டந்து பா்டசைாமலக்கு ்பருமம 
கசைர்த்த மாணவிகைான எம். சிவஷ்திகா (157)ஆர். தர்ஷினி (157) ஆகிகயாருக்கும் 
வழிகாடடிய அதிபர். ஆசிரியர்களுக்கும் கல்விச் சைமூகத்தினர் பாராடடுத் ்தரிவித்துளை -
னர்.       (ப்டம்: லுணுகல நிருபர்)       

தரம் ஐந்து புலமமப்பரிசில் பரீடமசையில் ்காட்டக்கமல தமிழ் 
கதசிய பா்டசைாமல மாணவி, லலித்குமார் நிக் ஷனா  (161 புள -
ளிகள) ்பற்று சித்தியம்டந்துளைார். இவருக்கு அதிபர், ஆசிரி -
யர்கள உளளிட்ட அமனவரும் வாழ்த்து ்தரிவித்துளைனர்.

(ப்டம்: லுணுகல நிருபர்)       

பசைமை கல்வி வலயத்திற்குடபட்ட மஹாகதாவ கீழ் தமிழ் வித்தியாலயத்தில், தரம் ஐந்து 
புலமமப் பரிசில் பரீடமசைக்குத் கதாற்றி, சித்தியம்டந்த மாணவர்கைான க.சைர்மிைா 
(153), வி.்்டரன் வின்சைன்ட (148) ஆகிகயார் வகுப்பாசிரிமய மற்றும் அதிபரு்டன் 
எடுத்துக்்காண்ட ப்டம்.     (ப்டம்: லுணுகல நிருபர்)  

கைண்�ளின் பிரச்சிலன�ளுக்கு 
இ.கேொ.�ொ என்றும் குரல்க�ொடுக்கும்
(ஹற்்றன சுழற்சி நிருபர்)

இ.்ோ.கா எப்ஹபாதும் ்பண்க -
ளுக்கு முனனுரிடை வழஙகி ்சயற்-
படுவோக பாராளுைன்ற உறுப்பினர் 
ைருேபாண்டி ராஹைஸ்வரன ்ேரி-
வித்துள்ளார்.

சர்வஹேச ைகளிர் தினத்டே-
்யாடடி, ்காடைகடல பிரஹேச 
சடபயின ஏற்பாடடில், சடப 
ேடலவர் ராஜைணி பிரசாத் ேடல-
டையில் ்டை்பற்்ற ைகளிர் தின 
விழாவில், கலந்து ்காண்டு உடர-
யாற்றுடகயிஹல அவர் இவவாறு 
குறிப்பிடைார்.

இந்நிகழவில், சி்றப்பு அதிதியாக 

கலந்து ்காண்டு உடர -
யாற்றிய அவர்  ்ேரிவித் -
ேோவது,

்பாருடகளுக்காக வரி-
டசயில் நிற்கும் யுகம் 
பி்றந்துள்ளது. ்ாஙகளும் 
டீசலுக்காக வரிடசயில் 
நிற்கினஹ்றாம். இேற்கு 
முனனரும் இ.்ோ.கா அர-
சாஙகத்துைன ஹபசி ைக்-
களுக்கானடே ்பற்றுக் 
்காடுத்துள்ளது. 

நுவ்ரலியா ைாவடைத்திலுள்ள 
அடனத்து உளளூராடசி சடபக -
ளுக்கும் எப்ஹபாதுஹை இ.்ோ.கா 
நிதி ஒதுக்க ்ைவடிக்டக எடுத்ேது. 

இேடன ராஜாஙக அடைச்-
சர் ஜீவனும் ்சயது வரு -
கின்றார். இ.்ோ.கவுக்கு 
நிர்வாகம் ்ேரியவில்டல 
எனறு  விைர்சிப்ஹபார், 11 
உளளுராடசி சடபகட்ள  
எைது கடசி டகப்பற்-
றியடேயும் சிந்திக்க 
ஹவண்டும்.

 இஙகுள்ள உறுப்பினர் -
கள ஹவடல ்சயயாது 

விடைால் அேற்கு ்ாம் ்பாறுப்-
பல்ல. 

 ைக்களுக்கு ்னடை  ்சயவது 
பற்றிஹய  ்ாம் சிந்தித்து வருகிஹ்றாம் 
என்றார்.

ைலழய மொணவர் 
சங� கைொதுக் கூட்டம்
(பசட்ற நிருபர்)            

பதுட்ள, சரஸ்வதி ஹேசிய கல் -
லூரியின 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான-
படழய ைாணவர் சஙகப் ்பாதுக் 
கூடைம் கல்லூரியின அதிபரும், 
படழய ைாணவர் சஙகத்தின 
ேடலவருைான ஹக.திருஹலாகசங-
கர் ேடலடையில் எதிர்வரும் (19)  
சனிக்கிழடை மு.ப.10.00ைணிக்கு 
கல்லூரியின பிரோன ைண்ைபத்தில் 
இைம்்ப்றவுள்ளது.

இேனஹபாது, ஏற்கனஹவ புதிய 
பேவிகளுக்காக  ஹகாரப்படை விண் -
ணப்பஙகளின அடிப்படையில் இவ -
வாண்டிற்கான படழய ைாணவர் 
சஙக ்சயலா்ளர், ்பாரு்ளா்ளர் 
உடபை புதிய நிர்வாக் குழு அஙகத் -
தினர் ்ேரிவு இைம்்ப்றவுள்ளது.
கல்லூரியின ேற்கால ்சயற்பாடு-
கட்ள வலுப்படுத்ேல், கல்வி ஹைம்-
பாடடு ்சயற்றிடைஙகட்ள படழய 
ைாணவர் சஙகத்தின ஊைாக முன -
்னடுத்ேல் ைற்றும் எதிர்கால அபிவி-
ருத்தி திடைஙகள ்ோைர்பாக இஙகு 
கலந்துடரயாைப்பை உள்ளோக சங -
கத்தின ேற்ஹபாடேய ்சயலா்ளர் 
எஸ்.ைஹகந்திரகுைார் ்ேரிவித்ோர்.       

சலமயல் எரிவொயு ேடடுப்ைொட்டொல் 
உல்ைொச த�ொட்டல்�ள் பூடடு  

யொலன ேொக்கி கைௌதே மேகுரு மரணம்
(பலாங்காடை தினகரன நிருபர்)

பலாங்காடை ்பாலிஸ் பிரி -
வுக்குடபடை முல்கை பிரஹேசத்தில் 
(14) அதிகாடலயில் காடடு யாடன 
ோக்கியதில், ்பௌத்ே பிக்கு ஒருவர் 
ஸ்ேலத்திஹல ைரணைடைந்ேோக 
பலாங்காடை ்பாலிஸார் ்ேரி -
வித்ேனர்.

பிடிபன சந்திரானந்ே என்ற 54 
வயதுடைய ்பௌத்ே பிக்குஹவ,இவ-
வாறு ைரணைடைந்துள்ளார்.

முல்கை பகுதியிலுள்ள ்பௌத்ே 

விகாடர ஒனறில் கைந்ே மூனறு 
வருைஙக்ளாக வசித்து வரும் இந்ே 
்பௌத்ே பிக்கு, அனட்றய தினம் 
அதிகாடலயில் ைே அனுஷைானத்-
தில் ஈடுபடடு ்வளிஹய ்சனறுள-
்ளார். 

பினனர், பிக்குவின ்ைைாடைம் 
குட்றந்திருந்ேடே ்பாது ைக்கள 
அவோனித்துள்ளனர். 

்பாதுைக்கள அவடரத் ஹேடிப் 
பார்த்ேதில் விகாடரக்கு அருகில் 
யாடன ோக்கி இ்றந்து கிைப்படே 
அவோனித்ேனர்.

இேடனயடுத்து அவவிைத்திற்கு 
பிரஹேச ைக்கள 

்சன்றஹவட்ள,பிக்குவின பிஹரேத் -
துக்கு அருகில், யாடனயும் காணப் -
படைது. இதுபற்றி, பலாங்காடை 
்பாலிஸாருக்கும், வனப்பாதுகாப்பு 
அதிகாரிகளுக்கும் அறிவிக்கப்பட -
ைது. அவவிைத்திற்கு வந்ே அதிகாரி-
கள யாடனடய விரடடியடித்ேனர்.

பினனர்,  ்ப்ளத்ே பிக்குவின பிஹர -
ேத்டே பலாங்காடை ஆோர டவத்-
தியசாடலக்கு ்காண்டு ்சல்ல ்ை-
வடிக்டக எடுத்ேனர்.       

மொதேலையில் பூங�ொ 
நல்டைொலே திறப்பு

(ைாத்ேட்ள சுழற்சி நிருபர்)

்கர அபிவிருத்தி திடைத்தின கீழ, 
45 மில்லியன ரூபா ்சலவில் இரா -
ணுவத்தின உேவியுைன அடைக் -
கப்படை ைாத்ேட்ள வி.டி. ்ாண -
யக்கார பூஙகா ்டைபாடே, ஹ்ற்று 
முனதினம் டவபவ ரீதியாக தி்றந்து 

டவக்கப்படைது. இந்நிகழவில் 
பிரேை அதிதியாக கலந்து்காண்ை 
இராணுவத் ே்ளபதி சஹவந்திர 
சில்வா, ்டைபாடேடய டவபவ 
ரீதியாக தி்றந்து டவப்படேயும் 
அருகில் ைாத்ேட்ள ைா்கர சடப 
முேல்வர் பிரகாஷ உளளிடை பலர் 
கலந்து ்காண்ைனர்.

ேொயின் ச்டைதலே 
அ்டக்� வசதியின்றி
வீடு, வீ்டொ�ச் கசன்று 
யுவதி நிதி தச�ரிப்பு
(இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்)

உயிரிழந்ே ேனது ோயின சைலத்டே 
அைக்கம் ்சயவே்றக்கு பிஹரேப் ்பட-
டியில்லாேோல், வீடு, வீைாகச் ் சனறு 
யுவதி ஒருவர் பணம் ஹசகரித்துள்ளார்.

திருைணைாகாே இந்ே யுவதி, 
கூலிஹவடல ்சயஹே, ேனது 
ோயாடரக் காப்பாற்றி வந்துள்ளார். 
இச்சம்பவம் பற்றித் ்ேரிய வருவோ-
வது,

ேனது, ோய இ்றந்ேடே அறிந்ேவு-
ைன அவரது சைலத்டே  துணியால் 
மூடிப் பலடகமீது டவத்ே இந்ே 
யுவதி, வீடு, வீைாகச் ்சனறு பணம் 
ஹசகரித்துள்ளார். பினனர், ஹசகரித்ே 
பணத்தில் பிஹரேப்்படடிடய 
வாஙகிய அந்ே யுவதி, பிஹரேத்டே 
அைக்கம் ்சயதுள்ளார்.

இச்ஹசாகச் சம்பவம், ஹககாடல 
ஹேவாஹலகை பிரஹேசத்தில் இைம் 
்பற்றுள்ளது. ்பாலிஸார் ஹைலதிக 
விசாரடணகட்ள ஹைற்்காண்டு வரு-
கின்றனர்.

வழிப்பிள்லையொர் ஆைய நிர்வொ�ம்;  
ேைவொக்�லையில் �ைந்துலரயொ்டல்

(லிந்துடல நிருபர்)

ேலவாக்கடல பிரஹேசத்தில் ைரத்டே ்வட -
டியகற்றிய ஹபாது, பலியான ஆசிரியரின 
குடும்பத்தினருக்கு இழப்பீடு வழஙகுேல் 
ைற்றும் அப்பகுதியில் அடைந்துள்ள வழிப் -
பிளட்ளயார் ஹகாவில் நிர்வாகம்,  பிரஹே -
சத்டே ்பாதுவுைடையாக ைாற்றுவேற்கான 
்சயற்பாடுகள  குறித்து ேலவாக்கடலயில் 
்ைந்ே கலந்துடரயாைலில் கவனம் ்சலுத்ேப் -
படைது. 

இதில் பாராளுைன்ற உறுப்பினர் ைருே -
பாண்டி ராஹைஸ்வரன கலந்து ்காண்ைார்.

சம்பவத்தில் பலியான ஆசிரியரின ைடனவி 
ைற்றும் குடும்பத்தினர் வரவடழக்கப்படடு 
அவர்கள எதிர்ஹ்ாக்கும் பல்ஹவறு சமூக 
்பாரு்ளாோர பிரச்சிடனகள ்ோைர்பில் 
கலந்துடரயாைப்படைது.  

அவர்களுக்கான உேவிகட்ள விடரவில் 
்சயது ேருவேற்கான ஏற்பாடுகட்ள ோம் 
முன்னடுக்கப் ஹபாவோக ராஜாஙக அடைச் -

சர் ஜீவன ்ோண்ைைான உறுதி அளித்ேோக 
்கரசடப ேடலவர் ்ேரிவித்ோர். அஹேஹபால் 
கைந்ே பல ேசாப்ேஙக்ளாக ேலவாக்கடல 
ஹலாகி சந்தியில் அடைந்திருந்ே வரலாற்று 
அடையா்ளைான ஆலைரத்டே அவவிைத்தி -
லிருந்து அகற்றுவேற்கு ஒரு சிலரால் முன -
்னடுக்கப்படை ்ைவடிக்டககள ்ோைர்பி -
லும் அஙகுள்ள இந்து ஆலயம் ்ோைர்பிலும் 
கலந்துடரயாைப்படைது. அஹேசையம் குறித்ே 
வழி பிளட்ளயார் ஹகாவில் நிர்வாகம் ைற்றும் 
பிரஹேசத்டே  ்பாதுைக்களின பாவடனக்காக 
்பாது உடைடையாக ைாற்றுவேற்கான ்ைவ -
டிக்டககட்ளயும் துரிேகதியில் முன்னடுக்கப் 
ஹபாவோக ஜீவன ்ோண்ைைான உறுதியளித் -
ோர்.

அேற்கடைய இவவிையம் ்ோைர்பான 
விஹசை கலந்துடரயாைல் ஒனறு இனறு (16) 
ேலவாக்கடல ஸ்ரீ கதிஹரசன ஹகாவில் கலா 
சார ைண்ைபத்தில் ்டை்பறுவேற்கான 
ஒழுஙகுகட்ள ்சயதுள்ளோக அவர் ஹைலும் 
்ேரிவித்ோர். 
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இலங்கை த�ொழிலொளர் கைொஙகிர-
ஸின் மகைளிர் தின நிகைழ்வுகைள் 
நேற்றைய முன் தினம் இ.த�ொ.

கைொவின் இ்ை மொநிலஙகைள் இ்ைந்-
��ொகை எட்டு மொநிலஙகைளிலும் தெகு 
சிறைப்ொகை ே்ைத்றறைது. நுெதரலியொ, 
ரொகை்ல, ஹறறைன், �லெொககை்ல, 
்து்ள, ்ணைொரெ்ள, கைணடி,மொத் -
�்ள, இரத்தினபுரி, அவிசொெ்ள 
மறறும் மத்துகைம ஆகிய பிரந�சஙகைளில் 
இ.த�ொ.கைொவின் த்ொதுச் தசயலொளரும் 
ந�ொட்ை வீை்மபபு மறறும் சமு�ொய 
உட்கைட்ை்மபபு ெசதிகைள் இரொஜஙகை 
அ்மச்சருமொன ஜீென் த�ொணைமொ -
னின் ்ரிந்து்ரககை்மெொகை, ம்லயகை 
பிரந�சஙகைளில் உள்ள இ.த�ொ.கைொவின் 
உ்�்லெர்கைள், அரசியல் அ்மப -
்ொளர்கைள், மொநில இயககுனர்கைள், 
மொநிலப பிரதிநிதிகைள் ஆகிநயொர் 
அைஙகைலொகை மகைளிர் இ்ைப்திகைொரி -
கைள் இவ் விழொவி்ன ஏற்ொடு தசய் -
துள்ளனர். இதில் '்ொலின சமத்துெம்' 
எனும் த�ொனிபத்ொருளில் ந்ச்சுக -
கைள், கைலொசொர நிகைழ்வுகைள், விெொ� 
நம்ைகைள் ஆகியன இைம்த்றறைன.

ம்லயகை மகைளிர் பிறை சமூகை மகைளி -
ருககு சமமொகை சிந்திககைவும், தசயற் -
ைவும் ெொழவும் நெணடும் என்்�ற -
கைொகை ்ல்நெறு முன்தனடுபபுகை்ள 
நமறதகைொணைெர் அமரர் ஆறுமுகைன் 
த�ொணைமொன். குறிப்ொகை மகைளிருககு 
52 ச�வீ� இை ஒதுககீட்்ை ெழஙகி 
இ.த�ொ.கைொவின் ்ல்நெறு பிரிவுகைளி -
லும் அெர்கை்ள ்ஙகைளிபபு தசய்ய 
்ெத்�ெர். �்ல்ம்யிறசி, மகைளிர் 

மு கை ொ ் ம த் து ெ ம் , 
சமூகை உைர்வு, அரசியல் ்ொச்றை, 
த�ொழிறசஙகை ்ணிதயன்று ம்லயகை 
மகைளி்ர ்ன்முகைத் �ன்்ம தகைொணை -
ெர்கைளொகை மொறறும் முயறசியில் அெர் 
ஈடு்ட்ைொர். 

அதில் தெறறியும் கைணைொர். அ�ன் 
்லனொகை எமது ஸ�ொ்னத்தில் முககிய 
த்ொறுபபுகை்ள ஏறறு ம்லயகை 
மகைளிர் சிறைப்ொகை தசயற்ட்டு ெரு -
கின்றை்ம குறிபபிைத்�ககைது.

இ.த�ொ.கைொவின் பிரதித்�்லெரொன 
திருமதி அனுசியொ சிெரொஜொ த�ொழிற -
சஙகைது்றையில் ்ல்நெறு மட்ைஙகைளி -
லும் அஙகைம் ெகித்து மத்திய மொகைொை 
ச்் உறுபபினரொகை, மொகைொை 
கை ல் வி ய ் ம ச் ச ர ொ கை , 
இ.த�ொ.கைொவின் நிர்ெொ -
கைச் தசயலொளரொகை, 
பின்னர் த்ொதுச் 
த ச ய ல ொ ள ர ொ கை 
்ல த்ொறுப -
புகை்ள ெகித் -
�்ம இன்று 
ேல்ல உ�ொர -
ைம். எனநெ 
�ொன் மகைளிர் 
தின நிகைழ்வுகை -
ளில் மகைளி்ர 
ம ொ ண பு ் டு த் தி ை 
அமரர் த�ொணைமொ -
னின் எழுச்சி நிகைழ்வு -
கை்ள ஞொ்கைப்டுத்துெது 
சொலவும் த்ொருந்தும்.

த்ணகைளின் ்லர் ந�ொட்ைககைமிட் -
டித் �்லவிகைளொகைவும், மொ�ர்சஙகை 

�்லவிகைளொகைவும் இருந்து ெருகிறைொர் -
கைள். இபத்ண உறுபபினர்கைள் ்லர் 
ந�யி்ல ம்ல நமற்ொர்்ெயொளர்கை -
ளொகைவும் (சூ்ர்்ெசர்) கைஙகைொணிகைளொ -
கைவும், உ�வி ந�ொட்ை அதிகைொரிகைளொகை -
வும்  இருககின்றைொர்கைள். மொகைொை 
ச்்கைளிலும் பிரந�ச ச்்கை -
ளிலும் ேகைர ச்்கைளிலும் 
இந்�ப த்ணகைளுககு 
ந்ொதுமொன இை ஒதுக -
கீடு ெழஙகைப்ட்டி -
ருககின்றைன. 

அந்� ெ்கையில் 
எமது �மிழ் த்ணகைள் 

ே ொ ை -
ள ொ வி ய 

ரீ தி யி ல் 
உ ள் ளூ -

ரொட்சி ச்் -
கைளில் �றந்ொது 

27 அஙகைத்�ெர்கை்ள 
தகைொணடிருப்து ெரலொற -

றில் த்ரு்மநய. எமது கி்ள ்ணிம -

்னகைளில் பிரதிநிதிகைளொகை ் லர் 
உள்ெொஙகைப்ட்டிருககின்றைொர் -
கைள். ்லர் உ் �்லெர்கைளொ-

கைவும் இருப்து 
த ் ரு ் ம த் � ர க கூ -

டி ய விையமொகும்.
இம்மொத்ரும் மகைளிர் தின நிகைழ்வுகை-

ளில் இ.த�ொ.கைொவின் த்ொதுச் தசயலொ -
ளரும் ந�ொட்ை வீை்மபபு மறறும் 
சமு�ொய உட்கைட்ை்மபபு ெசதிகைள் 
இரொஜஙகை அ்மச்சருமொன ஜீென் 
த�ொணைமொன், இ.த�ொ.கைொ. நிதிச் 
தசயலொளரும் ்ொரொளுமன்றை உறுப -
பினருமொன மரு�்ொணடி ரொநமஸ -
ெரன், இ.த�ொ.கைொ பிரதித் �்லெர் 
அனுசியொ சிெரொஜொ, பிரந�சத்திறகு 
த்ொறுப்ொன உ்�்லெர்கைள் பிரந�ச 

ச்்யின் �்லெர்கைள், உறுபபினர்கைள், 
மொெட்ை மகைளிர் �்லவிகைள், மகைளிர் 
அணி நிர்ெொகை ச்் த்ண உறுபபினர் -
கைள், பிரந�ச ச்் த்ண உறுபபினர் -
கைள், த்ருந்ந�ொட்ை நச்ெயொளர்கைளொகை 
்ணிபுரியும் த்ண உத்திநயொகைஸ�ர்கைள், 
்ல்நெறு த�ொழில்து்றைகைளில் ஈடு்ட்-
டுள்ள மகைளிர் அ்மபபுகைள் இதில் ்ங -
நகைறறைனர். 

்ல்நெறு கைலொசொர நிகைழ்வுகைநளொடு 
இ.த�ொ.கைொவின் 11 மொநிலஙகைள் இ்ைந்-
��ொகை குறித்� பிரந�சஙகைளில் மிகை சிறைப-
்ொகை ே்ைபத்றறைது.

இலங்கை த�ொழிலொளர் கைொஙகிரசின் 
மொதெரும் மகைளிர் தின விழொ

   தேவோஸ் சவரிமுத்து  ...?
சிரேஷ்ட ஊ்டக இமைப்ாளர்
இலஙமக ததாழிலாளர் காஙகிேஸ்

ஹற்றன்

கண்டி

அவிசாவளை

இரத்தினபுரி தலவாக்கலல

பதுளை

மத்துகம ந�ோர்வூட்
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கல்முனை சுகாதார பிரிவிலுள்ள 
தனியார் மருநதகஙகள ச�ாதனை

ஒலுவில் விசேட நிருபர்

கல்முனை சுகாதார சேனைகள் 
பணிபபாளர் பிரிவிலுள்ள தனியார் 
மருந்து விறபனை நினையஙகளில் 
பரிசோதனைகள் சமற்காள்ளபப-
டவுள்ளதாக, கல்முனை பிராந்திய 
சுகாதார சேனைகள் பணிபபாளர் 
னைத்திய கைாநிதி ஐ.எல்.எம். 
றிபாஸ் ்தரிவித்தார்.

மருந்து விறபனை நினையஙக-
ளில் நிைவும் குனைபாடுகள் மறறும் 
மருந்து விறபனையாளர்கள் எதிர்-
்காள்ளும் பிரச்சினைகள் ் தாடர்பாக 
கணடறியும் ்பாருட்டு, தனியார் 
மருந்து விறபனை அனமபபின் பிரதி-
நிதிகளுடன் கைந்துனரயாடல் முன்-

்ைடுககபபட்டுள்ளதாக-
வும் ்தரிவித்தார்.

மருந்து விறபனை 
நினையஙகளில் நிைவும் 
குனைபாடுகனள தீர்பப-
தறகாை ஆசைாேனைகள் 
ைழஙகபபட்டுள்ளதாக -
வும் ்தரிவித்தார்.

மருந்து விறபனை 
நினையஙகளில் பாரிய 
குனைபாடுகள் கணட-
றியபபட்டுள்ளசதாடு, 
இதனை நிைர்த்தி ்ேய்து 
்காள்ள சைணடும். தைறும் பட்ேத்-
தில் பரிசோதனையின் சபாது கணடு-

பிடிககபபட்டால் ேட்ட 
நடைடிகனக எடுககப-
படு்மைவும் ்தரிவித்-
தார்.

்பரிய நீைாைனை 
்தாடககம் ்பாத்துவில் 
ைனரயாை எமது பிராந்-
திய சுகாதார சேனைகள் 
பணிமனையின் கீழ் 
உள்ள தனியார் மருந்து 
விறபனை நினையங-
களில், எதிர்காைத்தில் 
சுகாதாரத் துனை அதிகா-

ரிகளால் திடீர் பரிசோதனை சமற-
்காள்ளபபடவுள்ளதாகவும் ்தரிவித்-

தார். சநாயாளிகளுககு பாதுகாபபாை 
மருந்து, மாத்தினரகனள ்காடுப-
பனத உறுதிபபடுத்த சைணடியது 
எமது பாரிய ் பாறுபபுகளில் ஒன்ைாக 
காைபபடுைதாகவும், இதனை உரிய 
மருந்தக உரினமயாளர்கள் கருத்திற-
்காணடு  ்ேயறபட சைணடு்மை-
வும் ்தரிவித்தார்.

தறசபாது நாட்டில் ஏறபட்டுள்ள 
அோதாரை சூழ் நினைனய பயன்ப-
டுத்தி கூடுதைாை வினைககு மருந்து 
்பாருட்கள் விறபனை ்ேய்ைதாக 
்பாது மககளால் பை முனைபபாடு-
கள் கினடககப ்பறறுள்ளதாகவும் 
கூறிைார். 

கந்தளாயில் 20 வீடுகளுக்கு
அடிக்கல் நாட்டி வைப்பு
கந்தளாய் திைகரன் 
நிருபர்

திருசகாைமனை  
மாைட்டத்தின் கந்த-
ளாய் பிரசதே ்ேய -
ைாளர் பிரிவுககுட்-
பட்ட பகுதியில்  
குனைந்த ைருமாைம் 
்பறுகின்ை இருபது 
கு டு ம் ப ங க ளு க கு 
வீடுகள் அனமகக  
ஞாயிறறுககிழனம 
(13) அடிககல் நாட்டி 
னைககபபட்டுள்ளை.

கந்தளாய்  ைாத்தியாகம கிராம 
சேைகர் பிரிவுககுட்பட்ட பகுதியில் 
வீடுகள் இல்ைாத  அல்ைது குனைந்த 
ைருமாைம் ்பறுகின்ை இருபது  
குடும்பஙகளுகசக இவைாறு 
வீடுகள் அனமபபதறகு அடிககல் 
நாட்டி  னைககபபட்டை.

இதனை  திருசகாைமனை 
மாைட்ட பாராளுமன்ை உறுபபி-
ைரும், மாைட்ட அபிவிருத்திக 
குழுவின்  தனைைருமாை கபிை அத்-
துகசகாரைவிைால் அடிககல் நாட் -
டபபட்டை.

ஒரு வீடு அனமபபதறகு ஆறு 
இைட்ேம் முதல் பத்து இைட்ேம் 
ைனர நிதியுதவி ைழஙகபபட்டது.

ஜைாதிபதி சகாட்டாபய ராஜபக -
ஷவின் பணிபபுனரயின் கீழ்,  பிர -
தமர் மஹிந்த  ராஜபக ஷ மறறும்  
வீடனமபபு இராஜாஙக அனமச்ேர் 
இந்திகக அனுருத்த  ஆகிசயாரின் 
விசேட தனையீட்டின் கீழ், புைர்-
ைாழ்வு மறறும் மீள்குடிசயறை  
அனமச்சின் சமறபார்னையில்,   திரு-
சகாைமனை மாைட்டத்தில்  சுமார் 
2000 வீடுகள்   நிர்மாணிககபபடவுள்-
ளதும் குறிபபிடத்தககது.அம்ாவை மாைட்்டத்தில் சாயந்தமருது

அல்−ஹிலால் மாணைன் மு்தலி்டம
மாளினகககாடு குறூப நிருபர்

ோய்ந்தமருது  சகாட்டத்திறகுட் -
பட்ட ோய்ந்தமருது அல் ஹிைால் 
வித்தியாையத்தில் 58  மாைைர்க-
ளும், ோய்ந்தமருது முஸ்லிம் அர-
சிைர் கைைன் பாடோனையில் 16  
மாைைர்களும், ோய்ந்தமருது மழ் -
ஹருஸ் ஸம்ஸ் சதசிய பாடோனை-
யில் 4  மாைைர்களும், ோய்ந்தமருது 
றியாலுல் ஜன்ைா வித்தியாையத்-
தில் 3 மாைைர்களும், அல் ஜைால் 

மறறும் அல் கமநுன் வித்தியாை-
யஙகளில் தைா ஒரு மாைைருமாக  
்மாத்தம் 83 மாைைர்கள்  ்ைட்-
டுபபுள்ளிகளுககு சமல் ்பறறு சித்-
தியனடந்துள்ளைர்.

ோய்ந்ந்தமருது கல்வி  சகாட்ட 
ைரைாறறில் ்பரும் ்தானகயாை 
மாைைர்கள் சித்தியனடந்து  இருப -
பது இதுசை  முதறதடனையாகும் 
எை, ோய்ந்தமருது சகாட்ட கல்விப 
பணிபபாளர் என்.எம்.அபதுல்  மலீக 
்தரிவித்தார்.

கல்முனை  கல்வி ைையம் 
அம்பானை  மாைட்டத்தில் முதைாம், 
இரணடாம் நினைகனள ்பறறிருப-
பதுடன் இந்த பரீட்னே  முடிவுகனள 
்பறுைதறகு காரைமாக அனமந்த 
பாடோனை அதிபர்களுககும்,  ஆசி -
ரியர்களுககும் மாைைர்களுககும் 
கல்முனை ைைய கல்விப பைபபா-
ளர்  எஸ்.புைசைந்திரன் சநரடியாக 
பாடோனைகளுககு ்ேன்று தைது 
பாராட்டுககனளயும்   ைாழ்த்துகக-
னளயும் ்தரிவித்துள்ளார்.

விசச்ட ச்தவையுவ்டய
மாணைன் சித்தி

கிணணியா மத்திய நிருபர் - 
 
்ைளியாகி உள்ள தரம் 5 புைனமப 

பரிசில் பரீட்னேயில்  கிணணியா 
அலிகார் மகா  வித்தியாையத்னதச் 
சேர்ந்த நிபாசிர் முகம்மத் முர்ஸித்  
என்ை விசேட  சதனையுனடய 
மாைைன் சித்தி அனடந்துள்ளார்.

இந்த மாைைன் 43 புள்ளிகனளப 
்பறறு  விசேட சதனையுனடசயார் 
ைனகககுள் புைனமபபரிசில் நிதிக -
காை  தகுதினய ்பறறுள்ளார்.

கிணணியா,  மகாமாறு, புதுககு -
டியிருபபு  பிரசதேத்னதச் சேர்ந்த 
இம் மாைைனின் தந்னத   ஒரு 
கூலித் ்தாழிைாளி ஆகும். இை-
ருககு இரணடு பிள்னளகள் இருக -
கின்ைைர்.   தாயார் திைமும்  இந்த 
மாைைனை நகரும் கதினர (wheel 
chair) மூைசம  பாடோனைககு 
அனழத்து ைருைது ைழனமயாகும்.

இந்த  மாைைனின் தந்னத கருத்து 
்தரிவிககும் சபாது, அரோஙகத்தின் 
உதவித்்தானகனய  ்பறுைதறகு 
எஙகளது மகன்  சித்தி அனடந்திருப -
பது எஙகளுககு ்பரும்  மகிழ்ச்சி -
யாகும். 

எந்த ைேதியும் இல்ைாமல் மிகவும் 
கஷடத்துககு மத்தியில்  எஙக -
ளது மகனை படிகக னைத்சதாம்.  
அைரது எதிர்காை கல்விககாக இந்த 
நிதி  எஙகளுககு ஓரளவு  ஆறுதனை 
தரும் எை நினைககிசைன்  எை ்தரி-
வித்தார்.            

புலவம ்ரிசில் ்ரீட்வசயில்
குடும் சா்தவை ்திவு

மாளினகககாடு குறூப  நிருபர்
 
இைககாமத்தில்  இலுககுச்சேனை 

முஸ்லிம் கைைன் பாடோனை 
மாைவி ஜிபரி ேைா ேபியா    ்ைளி-
யாகிய தரம் 5 புைனமபபரிசில் 
பரீட்னேயில்  சித்தி ்பறறு   குடும்ப  
ோதனைனய பதிவிட்டுள்ளார்.

இைககாமம், ைாஙகாமம் பிரசத-
ேத்தில் ைதியும் இம் மாைவியின்  
ேசகாதர,  ேசகாதரிகள் 4 சபர்  ் தாடர்ச்-
சியாக தரம் 5 புைனமபபரிசில் பரீட்-
னேயில்  சித்தியனடந்சத ைந்துள்ைர்.

்காசராைா ்கடுபிடிகளுககு மத்தி-
யில் ேைானை ஏறறு ோதித்து ஐந்தாைது 
்பருனமனய சேர்த்திருககிைார் இம் 
மாைவி. 

ைாஙகாமத்னதச்  சேர்ந்த சராஷான் 
ஏ.ஜிபரி ைம்ஸியா தம்பதிகளின்  ஐந்து 
பிள்னளகள் ்காணட  குடும்பத்தில் 
ஐைரும் ்தாடராை புைனமப பரிசில் 
பரீட்னேயில்  சித்தியனடந்துள்ள-
ைர்.  பாடோனை அதிபர் முஹம்-
மட் ஹாறுதீன் உள்ளிட்ட  கறபித்த 
ஆசிரிய, ஆசிரினககளுககு இம் 
மாைவி தைது நன்றிகனள ்தரிவித்-
துக ்காணடார்.

பிராந்திய சுகாதார பணிபபாளர் றிபாஸ்

கல்முமை வலய கல்விப பணிபபாளர் நேரில் சென்று வாழ்த்து 

மட்்டக்களப்பு மத்தி கல்வி 
ைலயத்தில் 453 மாணைரகள் சித்தி
 புதிய காத்தான்குடி திைகரன் நிருபர்

மட்டககளபபு  மத்தி கல்வி ைை -
யத்தில் 453 மாைைர்கள் தரம் 5 
புைனமப பரிசில் பரீட்னேயில்  சித் -
தியனடந்துள்ளதாக மட்டககளபபு 
மத்தி ைையக கல்விப பணிபபாளர் 
கைாநிதி  எஸ்.எம்.எஸ்.உமர்்மௌ-
ைாைா ்தரிவித்தார்.

தரம் 05  புைனமபபரிசில் பரீட்னே-
யின்  முடிவுகள் ஞாயிறறுககிழனம 
(13) மானை ்ைளியிடபபட்டை.

இதன் அடிபபனடயில் மட்டக-
களபபு மத்தி கல்வி ைையத்தின் 
காத்தான்குடி கல்விக சகாட்டத்திலி-
ருந்து 220 மாைைர்களும்,

 ஓட்டமாைடி  கல்வி சகாட்டத் -
திலிருந்து 139 மாைைர்களும், 
ஏைாவூர் கல்வி  சகாட்டத்திலிருந்து 

94 மாைைர்ளுமாக 453 மாைைர்-
கள் ்ைட்டுபபுள்ளிகளுககு  சமல் 
்பறறு சித்தியனடந்துள்ளைர்.

மட்டககளபபு  மத்தி கல்வி ைை -
யத்தின் காத்தான்குடி கல்விக சகாட்-
டத்தில் 66 மாைைர்கள்  ்ைட்டுப-
புள்ளிககு சமல் ்பறறுள்ளைர். 

கடந்த  2020ம் ஆணசடாடு ஒப -
பிடுனகயில் மட்டககளபபு மத்தி 
கல்வி ைையத்தில் 50  மாைைர்-
கள் இம் முனை அதிகமாக சித்தி -
யனடந்து ்ைட்டுபபுள்ளிகளுககு 
சமல்  ்பறறுள்ளதாக அைர் சமலும் 
்தரிவித்தார்.

இந்த ைையத்தில்  கடந்த 2020ல் 
450 மாைைர்களும், 2021ல் 453 
மாைைர்களும் சித்தியனடந்து  
்ைட்டுபபுள்ளிகளுககு சமல் ்பற -
றுள்ளனம குறிபபிடத்தககது.

சாயந்தமருது ஷமஸில் 04 மாணைரகள் சித்தி 
அம்பானை மாைட்ட குறூப நிருபர்

 
கல்முனை கல்வி ைையத்திற-

குட்பட்ட மல்ஹறுஸ் ஷம்ஸ் மகா  
வித்தியாையம் (சதசிய பாடோனை-
யில்) இவைருடம் நனட்பறை 
2021ம் ஆணடுககாை  புைனமபப-
ரிசில் பரீட்னேயில் நான்கு மாை-
ைர்கள்  ்ைட்டுப  புள்ளிககு சமல் 
்பறறு இபபரீட்னேயில் சித்திய-
னடந்துள்ளதாக கல்லூரி   அதிபர் 
எம்.எஸ்.எம்.ஐ.மதனி ்தரிவித்-
தார்.

்காவிட்19  ்தாறறுசநாய் காரைமாக கடந்த 
இரணடு ைருடஙகளாக பல்சைறு சிரமஙகளுககு  
மத்தியிலும் கல்வி கறை இம்மாைைர்களுககும் 
கறபித்த ஆசிரியர்களுககும்  பாடோனை அதிபர் 

உட்பட பாடோனை ேமூகத்திைர் ைாழ்த்துககனள 
்தரிவித்துக  ்காள்கின்ைைர். எம்.என்.அன்ோப 
168, ஏ.பாத்திமா நஜா 165, ஏ.சஜ. முகம்மட்  தஹிப 
162 மறறும் எம்.என்.்நளப 149 ஆகிசயாசர சித்தி-
யனடந்த மாைைர்களாகும். 

கல்முவை த்தற்கில் ைாய 
சுகா்தார பிரிவு திைநதுவைப்பு
்பரியநீைாைனை விசேட நிருபர்

கல்முனை  ்தறகு சுகாதார 
னைத்திய அதிகாரி அலுைைகத்-
தில் ேமூக ைாய் சுகாதார பிரினை  
திைந்து னைககும் நிகழ்வு 
கல்முனை ்தறகு சுகாதார 
னைத்திய அதிகாரி டாகடர்  
ஏ.ஆர்.எம். அஸ்மி தனைனமயில் 
ஞாயிறறுககிழனம (13) நனட-
்பறைது.

்பாதுமககளுககு  கல்முனை 
சுகாதார னைத்திய அதிகாரி அலு-
ைைகத்திைால் ைழஙகபபடும் 
சேனைகனள  விஸ்தரிககும் சநாககில் 
இந்த ேமூக ைாய் சுகாதார பிரிவு 
திைந்து  னைககபபட்டுள்ளது. 

இஙகு ைாய் சுகாதார பரிசோதனை-
கள் மறறும் சிகிச்னேகள்  ைழஙகபப-
டவுள்ளை.  இந் நிகழ்வில் கல்முனை 

பிராந்திய சுகாதார சேனைகள்  
பணிபபாளர் ்டாகடர் ஐ.எல்.
எம்.றியாஸ் பிரதம அதிதி-
யாக கைந்து ்காணடு ேமூக  
ைாய் சுகாதார பிரினை திைந்து 
னைத்தார்.

இந்நிகழ்வில் சிைபபு  அதிதிக-
ளாக கல்முனை பிராந்திய சுகாதார 
சேனைகள் பிரதிப பணிபபாளர் 
்டாகடர்  எம்.பி.ஏ.ைாஜித், 
திட்டமிடல் பிரிவு ்பாறுபபு 
னைத்திய அதிகாரி ் டாகடர்  எம்.
சி.எம்.மாஹிர், ்டாகடர் எம்.ஐ.
றிஸ்ரின், ்டாகடர் ஏ.ஏ.ைாஸி,-

்டாகடர் ஐ.எம்.முஜீப,்டாகடர் எம்.
எம்.னபறூஸ், ்டாகடர் சடனியல் 
உட்பட பைர் கைந்து ்காணடைர்.

மட்டு. தம்தடிஸ்ட் கல்லூரியில் 
45 மாணைரகள் சித்தி 
்ைல்ைா்ைளி திைகரன் நிருபர்

்ைளியாகியுள்ள தரம் -5 புைனமப 
பரிசில் பரீட்னேயில்  மட்டககளபபு 
்மதடிஸ்த மத்திய கல்லூரியில் 
(சதசிய பாடோனையில்) பரீட் -
னேககு  சதாறறிய மாைைர்களில்  
்ைட்டுபபுள்ளிககுசமல் 45 சபர் 
சித்தியனடந்துள்ளதாக  மட்டகக -
ளபபு ்மதடிஸ்த மத்திய கல்லூரி 
முதல்ைர் இராேதுனர பாஸ்கர்   
திஙகட்கிழனம (14) ்தரிவித்தார். 

அைர் சமலும் ் தரிவிகனகயில்....
மட்டககளபபு ைையககல்வி 

அலுைைகத்திறகுட்பட்ட ்மத -
டிஸ்த மத்திய கல்லூரியில்  120 
சபர் புைனமபபரிசில் பரீட்னேககு  
சதாறறி இருந்தார்கள்.

இைர்களில் 45சபர் ்ைட் -
டுபபுள்ளிககு அதிகமாை  புள் -
ளிகனள ்பறறு சித்தியனடந்து 
பாடோனைககும்,்பறசைாருககும் 
புகனழ  ஈட்டித்தந்திருககின்ைார்கள் 
என்ைார்.

இலஙமகயிலுளள ெகல மவத்தியொமலகமளயும் இமைய தளத்தின் ஊடாக ஒருஙகிமைபபதற் -
காை 'ஸ்வஸ்தி' தகவல் முகாமமத்துவ கடடமமபமப உருவாக்குவதற்காை நவமலத்திடடத்தின் கீழ் 
கைனிகளும் அதற்குரிய உதிரிப பாகஙகளும் சதரிவு செயயபபடட மவத்தியொமலகளுக்கு மருந்-
துபசபாருடகள உற்பத்தி, விநிநயாகம் மற்றும் ஒழுஙகுபடுத்தல் இராஜாஙக அமமச்ெர் நபராசிரியர் 
ென்ை ஜயசுமை தமலமமயில் வழஙகி மவக்கபபடட நபாது பிடிக்கபபடட படம்.   

பள்ளிககுடியிருபபு திைகரன் நிருபர்
 
கிராமிய னகத்்தாழில் சமம்பாட்டு இராஜாஙக  

அனமச்சு பிரசதே விதாதா ைள நினையஙகள் ஊடாக 'ஒரு 
கிராமத்திறகு ஒரு ்தாழில்  முயறசியாளர்' எனும் விசஷட 
சைனைத் திட்டத்தி்மான்னை நனடமுனைபபடுத்தி  ைருகி-
ைது.

இத்திட்டத்தின் கீழ் இைககாமம் பிரசதே ்ேயைகப 
பிரிவில்  இருந்து ்தரிவு ்ேய்யபபட்ட 11 ்தாழில் முயற-
சியாளர்களுககு 19,100  ரூபா ்பறுமதியாை ்தாழில்ோர் 
்பாறி இயந்திரஙகள் அணனமயில் இைககாமம் பிரசதே  
்ேயைகத்திைால் ைழஙகி னைககபபட்டை.

இைககாமம் பிரசதே ்ேயைாளர்  எம்.எஸ்.எம்.ைஷஷான் 

தனைனமயில் இடம்்பறை இந்நிகழ்வில், உதவிப பிரசதே  
்ேயைாளர் எம்.ஏ.சி.அஹமட் நசீல், கைககாளர் ஏ.எல்.
எப.றிம்ஷியா , விதாதா ைள  நினைய விஞஞாை ்தாழில் 
நுட்ப உத்திசயாகத்தர் ஏ.ஜி.சக.முஹம்மட் ஆகிசயார்  
கைந்து ்காணடு இைர்களுககாை ்தாழில் உபகரைங-
கனள ைழஙகி னைத்தைர். 

இதன்சபாது  சயாகட் தயாரிபபதறகு சதனையாை  உபக-
ரைஙகள் ைழஙகி னைககபபட்டை.

பிரசதே  மட்டத்தில் சுய்தாழில் முயறசியாளர்கனள 
ைலுவூட்டி அைர்களின் ்தாழில் முயறசி  மறறும் திைன்-
கனள சமம்படுத்துைதன் மூைம் ஏறறுமதி ேந்னதககு பஙக-
ளிபபுச்  ் ேய்யும் சநாககிசைசய சமறபடி சைனைத்திட்டம்  
முன்்ைடுகக பபட்டு ைருகின்ைனம  குறிபபிடத்தககது.

இைக்காமம பிரச்தசத்தில் த்தாழில் 
முயற்சியாளரகளுக்கு உ்கரணம

தெசராயினு்டன் இவளஞன் வகது
்ராட்ட்ைை குறூப நிருபர்

திருசகாைமனை-  நாைாம் கட்னட 
பகுதியில் ்ஹசராயின் சபானதப 
்பாருனள  னைத்திருந்த  குறைச்ோட்-
டின் சபரில், ேந்சதக நப்ராருைனர  
திஙகட்கிழனம  (14) னகது ்ேய்துள்-
ளதாக  ்பாலிஸார் ்தரிவித்தைர்.

்பாலிஸ்  சபானதப ்பாருள் 
பணியகத்தின் திருசகாைமனை பிரி -
விைருககு கினடககப்பறை  தகை -
னையடுத்து, குறித்த ேந்சதகநபனர 
சோதனையிட்டசபாது அைரிடமி-
ருந்து 14 கிசரம்  470 மில்லிகிசரம் 
்ஹசராயின் சபானதப ்பாருள் 
னகபபறைபபட்டதாக ்பாலிஸார்  

்தரிவித்தைர். னகது  ்ேய்யப-
பட்ட ேந்சதக நபர் ்ஹசராயின் 
சபானதப ்பாருள் விறபனையில்  
ஈடுபட்டு ைருைதாக பை முனைப-
பாடுகள் கினடககப ்பறறுள்ளதா-
கவும், இசதசைனள  குறித்த நபனர 
்பாலிஸார் கணகாணித்து ்காணடி-
ருந்த ேந்தர்பபத்தில்  ் பாலிஸாருககு 
ைழஙகபபட்ட இரகசிய தகைனை 
அடுத்து இைர் சுறறி ைனளகக  பட்ட-
தாக ்தரியைருகின்ைது.

னகது  ்ேய்யபபட்ட  ேந்சதகந -
பனர திருசகாைமனை நீதிமன்றில் 
ஆஜர்படுத்த நடைடிகனக  எடுத்துள்-
ளதாகவும் உபபு்ைளி ்பாலிஸார் 
்தரிவித்தைர்.



14 2022 மார்ச் 16 புதன்கிழமம16–03–2022

குடும்பத்தகராறு; கூரிய ஆயு்தத்தால்

அநுராதபுரம் தினகரன் நிருபர்                                        

குடும்பததகராறு காரணமாக 
கணவன் மனனவி இருவருக்கினை -
யில் ஏறபடை னககலப்பின் பபாது 
கூரிய ஆயுதம் ஒன்றினால் தனது 
மனனவியின்  கழுததினன வவடடி 
படுகாயப்படுததிவிடடு தானும் 
தறவகானல வெய்துவகாண்டுள்ள 
ெம்பவவமான்று அநுராதபுரம் சியம்-
பலாவ பகுதியில் இைம்வபறறுள்ள -
தாக பரென்கஸவவவ வபாலிஸார் 
வதரிவிததனர்.

இசெம்பவம் பேறறு முன்தினம்  
பரென்கஸவவவ வபாலிஸ பிரிவி -
லுள்ள புவரென்கு்ளம் சியம்பலாவ 
பகுதியிலுள்ள வீவைான்றில் இைம்-
வபறறுள்ளதாக விொரனணகன்ள 
பமறவகாண்டுவரும் வபாலிஸார் 
வதரிவிததனர்.

பானியஙகைவ்ள, புவரென்-

கு்ளம், சியம்பலாவ பகுதினய 
வசிப்பிைமாக வகாண்ை 37 வயது-
னைய ருவன் பததிரன எனபவபர 
தறவகானல வெய்துவகாண்டுள-
்ளார் என்பது வதரியவந்துள்ளது. 
தறவகானல வெய்து வகாண்ைவரு -
ைய மனனவி ஆபததான நினலயில் 
அநுராதபுரம் பபாதனா னவததியொ-
னலயின் அவெர சிகிசனெப் பிரிவில் 
அனுமதிக்கப்படடுள்ளார் என்பது 
பமலும் வதரியவந்துள்ளது. அநு-
ராதபுரம் உதவிப் வபாலிஸ அததி -
யடெகர் னவததியரதன அவர்களின் 
ஆபலாெனனப்படி பரென்கஸவவவ 
வபாலிஸ நினலய பதில் வபாறுப்-
பதிகாரி வபாலிஸ பரிபொதகர் 
வெடடிஆராசசி தனலனமயிலான 
வபாலிஸ குழுவினர் பமலதிக விொ -
ரனணகன்ள பமறவகாண்டு வருகின் -
றனர்.

வடமத்திய மாகாண ஆளுநர் புகழாரம் 

கற்றவரகளை மதிக்கும் தளைவராக 
ஜனாதிபதி காணபபடுகி்றார
அநுராதபுரம் பமறகு தினகரன் நிருபர்  

ோடடில் பல்பவறு பிரசசினனகள 
உள்ள  பபாதும் கறறவர்கன்ள மதிக் -
கும் தனலவர் ஒருவர் இருப்பது ோட -
டிறகு வபரும் பலம் என வைமததிய 
மாகாண ஆளுேர் மஹிபால பெரத 
வதரிவிததார்.  

வைமததிய மாகாணததில் அபி -
விருததி உததிபயாகததர்க்ளாக நிய-
மனம் வபறற 638 படைதாரிகன்ள 
ஆசிரியர் பெனவயில் உளவாஙகும் 
ஆரம்பக் கல்வி பறறிய 07 ோள 
பயிறசினய முடிததுக்வகாண்ை பயி-
லுனர்கள மததியில் உனரயாறறும்-

பபாபத ஆளுேர் பமறகண்ைவாறு 
குறிப்பிடைார்.  

வைமததிய மாகாணததில் ஏற-
படடுள்ள கடுனமயான ஆசிரியர் 
பறறாக்குனறக்கு தீர்னவப்வபறறுக் 
வகாடுக்கும் வனகயில் புதிய நியம -
னஙகன்ளப்வபறற அபிவிருததி உத-
திபயாகததர்கள 638 பபனர மாகாண 
கல்வி தினணக்க்ளததிறகு உளவாங-
கப்படடுள்ளன. குறிதத உததிபயா-
கததர்கன்ள பாைொனலக்கு இனணக்-
கப்படை பிறகு வகுப்பினுள 
ஆசிரியர்கள என்ற அடிப்பனையில் 
குணேலஙகள மறறும் அதி சிறந்த 

பயனுள்ள பெனவயினன வழஙகு-
வார்கள என்ற போக்கில் ஆளுே -
ரின் பயாெனனப்படி இந்த 07 ோள 
பயிறசி வழஙகப்படடுள்ளது.  

ஆளுேர் வதாைர்ந்து கருதது வதரி-
விக்னகயில் , வைமததிய மாகாணத-
தின் கல்வி நினல பறறி மிகவும் கவ-
னலப்படுகின்பறன்.இந்நினலனய 
மாறறியனமக்க ோம் அனனவரும் 
இதறகாக ஒன்றினணய பவண்டிய 
பேரம் இதுவாகும்.பமலும் மாகா -
ணததில் சிறுவர்களின் கல்விததரம் 
வினரவில் உயர்ததப்பை பவண்டும்.
அதன் மூலம்தான் மாகாணததில் 

கல்வி ேைவடிக்னகனய முன்வன -
டுததுச வெல்ல முடியும். அதறகாக 
அறிவு எனும் பாை ஆயுததனத சிறு-
வர்களுக்கு புகடை கூடிய ஆசிரியர் 
குழு பதனவ. ஆசிரியர் பிரசசினன 
தீராதவனரக்கும் எமது மாகாணத-
தில் கல்வி மடைததினன அதிகரிக்க 
முடியாது என்றார்.  

மனைவியின் கழுதனதை வெட்டிய 
பின்ைர் கணென் தைறவகொனை  

ஸதாபக குழு இயககம் வலம்புரி கவிதா வடடம் (இலஙமக) மமைநத வகவம்  ஸதாபக பபாதுச்பசெயலாளர்  
கவிஞர் கவின்கமல் ஞாபகார்த்தமாக   நடத்திய செர்வததசெ கவிமதப் தபாடடியில் முதலாம் பரிசு பபறை   தமிழநாடு 
புலவர் எஸ. தமாகன்குமார் அவர்களுககான  ரூபா 25000/= பணப்பரிசிமனயும், விருதிமனயும், சொன்றிதமழ-
யும் இநதியாவின் இலஙமக உதவித் தூதுவர் டாகடர் பவஙதடஸவரன் அவர்களுடன் இமணநது,  பசென்மனயில் 
அமமநதுளள  இலஙமக தூதுவராலய அலுவலகத்தில் மவத்து இலககியப்புரவலர் ஹாஸிம் உமர்  வழஙகி மவப் -
பமதயும். அருகில் தினகரன் ஆசிரியர் பசெநதில்தவலவர்  அவர்கள காணப்படுவமத படத்தில் காணலாம்.

ரமழாமன முன்னிடடு;
வெலிப்பன்னை தீனியயொ மத்ரஸொ
ஏற்பொட்டில் விைொ வினை ப்பொட்டி
ஏ.எஸ.எம்.ஜாவித  

வவலிப்பன்னன மதரஸதுன் நூருத 
தீனிய்யாஹ் குர்ஆன் மதரஸா தனது 
இருபதனதந்தாவது வருை நினறனவ 
முன்னிடடு தீன் சுைர் இஸலாமிய 
வினாவினைப் பபாடடிவயான்னற 
எதிர்வரும் ரமழான் மாதததில் 
ேைாதத தீர்மானிக்கப்படடுள்ளது.  
இப்பபாடடியில் ரமழான் ஆரம்பத-
தில் இருந்து 25 ோடகளுக்கு தினம் 
ஒரு வினாவாக வினாக்கள தரப்படும். 
அவறறுக்கு அன்னறய தினபம வினை-
யளிக்க பவண்டும்.

பபாடடி முடிவில் ஐம்பதுக்கு 

பமல் புளளிகன்ளப் வபறும் ெகலருக்-
கும் ொன்றிதழ் வழஙகப்படுவதுைன் 
அதிஷைொலியாகத பதரிவு வெய்யப்-
படுபவருக்கு விபெை பரிசில்களும் 
வழஙகப்படும். 

இது whats App  மூலம் ேனைவபற-
வுள்ளதால் பபாடடியில் பஙகுபறற 
விரும்புபவார் வபயர், முகவரி,   
whats App இலக்கம் பபான்றவறனற 
மார்ச 25 ஆம் திகதிக்கு முன்னர் 
0741366734 என்ற இலக்கததிறகு 
அனுப்பி னவக்குமாறும்   பபாடடியா-
்ளர்களுக்கான இலக்கஙகள இம்மாத 
இறுதியில் வழஙகப்படும் எனவும் 
ஏறபாடைா்ளர்கள வதரிவிக்கின்றனர். 

இ.ப்பொ.ச டிபப்பொ மூைம்   
்பொைசொனை ்பஸ் பசனெ  
(வவலிகம தினகரன் நிருபர்)   

வதன் மாகாண பாைொனல மாணவர்களின் ேலன்க -
ருதி பிராந்திய இ.பபா.ெ. டிப்பபா மூலம் 'சிசுவெரிய' 
பஸ பெனவக்காக 82 பஸ வண்டிகள பெனவயில் ஈடு -
படுததப்படடுளதாக இ.பபா.ெ. றுகுணு பிராந்திய 
முகானமயா்ளர் ஆர். வி. பிரபாத குமார வதரிவித -
தார்.   

பாைொனல தவனண ஆரம்பிததபதாடு எரிவபாருள 
தடடுப்பாடு நிலவியபபாதும் பாைொனல மாணவர்க -
ளின் அவசியத பதனவனய பூர்ததிவெய்ய றுகுணுபி -
ராந்திய பெனவக்குச வொந்தமான 11 டிப்பபாக்களுக் -
கும் பஸ பெனவ வழஙகப்படடுள்ளது.

இதன் பிரகாரம் தினமும் 470 பஸ பெனவகள 
றுகுணு பிராந்தியததில் இைம் வபறறு வருகின்றதாக 
முகானமயா்ளர் பமலும் வதரிவிததார்.  

ஆைமடுெ ்பகுதி வீதி வி்பததுகளில்
இருெர் உயிரிழபபு   
கறபிடடி தினகரன் விபேை நிருபர்   

முந்தல் கீரியஙகளளி மறறும் ஆன -
மடுவ ஆகிய பகுதிகளில் பேறறிரவு 
இைம்வபறற வீதி விபததுச ெம்பவங-
களில் இருவர் உயிரிழந்துள்ளனர்.   

புதத்ளம் கீரியஙகளளி - ஆன்டிகம 
பிரதான வீதியின் 5ம் கடனை பகு-
தியில் (13) இரவு இைம்வபறற வீதி 
விபததில் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார்.   

முந்தல் பகுதினயச பெர்ந்த 51 வய-
துனைய ேபர் ஒருவபர இவவாறு 
உயிரிழந்துள்ளதாக வபாலிஸார் 
வதரிவிததனர்.   

பேறறு இரவு கீரியஙகளளி 
பகுதினய போக்கிப் பயணம் 
வெய்த கார் ஒன்று, எதிர்ததினெ-
யில் இருந்து பயணிதத பமாடைார் 
னெக்கிள ஒன்னற பமாதிவிடடு 
பவகமாக வென்றபபாது, கடடுப்-
பாடனை இழந்த குறிதத கார் வீதி-
பயாரததில் இருந்த மின்ொர தூண் 

ஒன்றில் பமாதியதில் இந்த விபத-
துச ெம்பவம் இைம்வபறறுள்ளதாக 
வபாலிஸார் வதரிவிததனர்.   

இந்த விபததில் படுகாயமனைந்த 
கானர வெலுததிச வென்ற ொரதினய-
யும், ொரதிக்கு அருகில் இருந்து 
பயணம் வெய்த ேபனரயும் அஙகிருந்-
தவர்கள உைனடியாக முந்தல் னவத-
தியொனலயில் அனுமதிததுள்ளனர்.   

எனினும், காரில் ொரதிக்கு 
அருகில் இருந்து பயணிதத ேபர் 
வீதியில் அஙகு சிகிசனெ பலனின்றி 
உயிரிழந்துள்ளதாக வபாலிஸார் 
குறிப்பிடைனர்.   

இபதபவன்ள, புதத்ளம் - ஆனம -
டுவ ேவகதபதகம வீதியின் ஆனம -
டுவ ேகரில் (13) இைம்வபறற வீதி 
விபததில் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார்.   

குருோகல், குைா கல்கமுவ பகு-
தினயச பெர்ந்த 45 வயதுனைய ேபர் 
ஒருவபர இவவாறு உயிரிழந்துள்ள-
தாக வபாலிஸார் வதரிவிததனர்.   

வினைெொசி அதிகரிபன்ப கண்டிதது;
பேருவளை நகர சளே கூட்டத்தில்   
எதிர்ககடசியினர  அமளிதுமளி
பபருவன்ள விபெை நிருபர்   

எரிவபாருள வினலனய அதிக-
ரிததனமக்கு எதிர்ப்புத வதரிவிதது 
பபருவன்ள ேகர ெனப எதிர்க்கடசி 
உறுப்பினர்கள பேறறு (14) ேகர ெனப 
கூடைததின் பபாது ஆர்ப்பாடைத-
தில் ஈடுபடைதாக பபருவன்ள ேகர 
ெனப எதிர்க்கடசித தனலவர் ெஸன் 
பாஸி வதரிவிததார்.   

மாதாந்த கூடைம் பபருவன்ள 
ேகர ெனப தனலவர் மஸாஹிம் 
வமாெமட தனலனமயில் ேனை-
வபறறது. இதன்பபாபத எதிர்க் -
கடசியினர் பகாேவமழுப்பி 
ஆர்ப்பாடைததில் ஈடுபடைனர்.  
எரிவபாருள வினல ஏறறதனத உை -
னடியாக குனறக்கும்படியும் வாழ்க் -
னகச வெலனவ குனறக்கும்படியும் 

அரொஙகததிறகு பவண்டுபகாள 
விடுதது பபருவன்ள ேகர ெனபயின் 
ஐக்கிய மக்கள ெக்தி உறுப்பினர்கள 
மறறும் மக்கள விடுதனல முன்னணி 
உறுப்பினர்கள கறுப்புப் படடி 
அணிந்து எதிர்ப்பு பதானககன்ள ஏந் -
தியவாறு ஆர்ப்பாடைததில் ஈடுபட-
ைனர்.   

இது வதாைர்பில் ஊைகஙகளுக்கு 
கருதது வதரிவிதத ேகர ெனப எதிர்க் -
கடசித தனலவர் ெஸன் பாஸி, 
இன்று ோடடில் ோளுக்கு ோள 
வபாருடகளின் வினல அதிகரிப்பு 
மறறும் எரிவபாருள வினல அதி-
கரிப்பு, வினலவாசிகளின் அதிக-
ரிப்பு வதாைர்பில் ோம் எதிர்ப்புத 
வதரிவிதபத இவவார்ப்பாடைதனத 
முன்வனடுதபதாம். மக்கள இன்று 

பல்பவறு வாழ்வாதார பிரசசினன-
கன்ள எதிர்போக்கி வருகின்றனர். 
இது விையமாக அரொஙகம் உைன-

டியாக ேைவடிக்னக பமறவகாள்ள 
பவண்டுவமனவும் ெஸன் பாஸி 
இதன்பபாது வதரிவிததார்.   

புத்தளததில் ககாவா 
செய்க ்பாதிப்பு; 
விவொயிகள் கவ்ை
கறபிடடி தினகரன் விபேை நிருபர்  

புதத்ளததில் காலநினல மாறறததால் 
பகாவா வெய்னக பாதிக்கப்படடுள்ள-
தாக விவொயிகள கவனல வதரிவிக்-
கின்றனர்.  

புதத்ளம் மாவடைததின் கறபிடடி, 
நுனரசபொனல, பூலாசபெனன மறறும் 
முந்தல் ஆகிய பகுதிகளில் இவவாறு 
பகாவா வெய்னக இம்முனற பாதிக்கப்-
படடுள்ளன.  

கைந்த அறுவனை காலதனத விைவும் 
இம்முனற கூடுதலான வின்ளசெல் 
காணப்படை பபாதும், கடுனமயான 
வவப்பநினல காரணமாக அதிகமான 
பகாவா ஒருவனக போய்த தாக்கததிறகு 
உள்ளாகி அழுகிய நினலயில் பழுத-
னைந்துள்ளதாக விவொயிகள கவனல 
வதரிவிக்கின்றனர்.  உரப்பிரசசினன, 
போய்த தாக்கததிறகு வதளிக்கும் 
எண்வணய் உளளிடை பென்ளகளின் 
அதிக வினல காரணமாக இம்முனற 
விவொய உறபததிகளுக்கு அதறகுரிய 
உரம், எண்வணய் என்பவறனற வபற-
றுக்வகாள்ள முடியாத நினல காணப்-
படைதாகவும் விவொயிகள விெனம் 
வதரிவிததனர்.   இபதபவன்ள, ஒரு 
கிபலா பகாவா 50 ரூபா முதல் 80 ரூபா 
வனர நுனரசபொனல வபாரு்ளாதார 
மததிய நினலயததில் வகாளவனவு 
வெய்வதாகவும் விவொயிகள கூறினர். 

ெொனழசபசனை னை்ரொததில் 
5 மொணெர்கள் சிததி

மட / மம/ வானழசபெனன  
னெராத  விததியாலயததில்  இருந்து 
இம்முனற தரம் 5 புலனமப் பரிசில்  
பரீடனெக்கு பதாறறிய 36  மாணவர் -
களில் 5 மாணவர்கள வவடடுப்புள-
ளிக்கு பமல் வபறறு சிததியனைந்-
துள்ளனர்.

இதில் 27 மாணவர்கள 70 பமற -
படை மதிப்வபண்கன்ள  வபறறு சித -
தியனைந்துள்ளனர்

 சிததிவபறற மாணவர்கள விபரம் -
கள;    எம். எம். அனாம் தகி  (177) , 
எம். எஸ.உனபதுர்  ரஹ்மான் (169),  

எஸ. ஏ . தானிஸ அக்மல் (165) , 
எச.எம்.னெமுல் ெக் (163),  எம் 
னவ எம் மஹ்தி ஆகிப் (147) புளளி-
கன்ள வபறறு பாைொனலக்கு வகௌர-
வதனத வகாடுததுள்ளனர் இந்த 
மாணவரக்ளுக்கு எச.எம் ஜவாத அலி 
மறறும் ஏ.பீ.எம் . னெதர் ஆகிய 
ஆசிரியர்கள கறபிததல் ேைவடிக்னக-
கன்ள பமறவகாண்ைனம குறிப்பிைத-
தக்கது. இவர்களுக்கு பாைொனல 
அதிபர்  யூ.எல் . அெமட  வலப்னப  
வாழ்ததுக்கன்ளயும்  பாராடடுகன்ள-
யும் வதரிவிததார்.

சுயவதைொழில் முயறசியொளர்களின் 
உற்பததிபவ்பொருள் கண்கொட்சி 
5வது ்தட்வயாகவும சகாழுமபில்
(அஷரப் ஏ ெமத)

சு ய வ த ா ழி ல் 
முயறசி மறறும்  
சி று ன க த வ த ா ழி ல்  
மகளிர்  அனமப்பு  
5வது முனறயாகவும் 
தமது  உறபததிப் 
வபாருடகள  வகாண்-
ைவதாரு கண்காட-
சியினனயும் விறப -
னனனயயும்  (13)  
கி ரு ல ப் ப ன ன யி ல் 
உள்ள கிரீன் கார்ை -
னில்  முழுோ்ளாக   
ேனைவபறறது.

இந் நிகழ்வுக்கு 
பிரதம அதிதியாக 
2220ஆம்ஆண்டின் இலஙனகயின்    
உலக அழகு ராணி  கரிபலாயின் 
ஜூரி,  வகௌரவ அதிதியாக மரியம் 
ொசிம் உமர் ஆகிபயார்கள கலந்து 
வகாண்டு இக் கண்காடசினயத 
திறந்து னவததனர்.  வகாழும்பு 
மகளிர்  சிறுனகதவதாழில்   உறபத-

தியா்ளர் அனமப்பின் பிரதம நினற-
பவறறு  அதிகாரி திருமதி ோசியா 
யாக்ெூப் இவ ஏறபாடடினன 
பமறவகாண்டிருந்தனம குறிப்பி-
ைததக்கது.  கைந்த வருைததின் 
வகாபரானா வதாறறு போய்  காரண-
மாக சுயவதாழில் முயறசி மகளிர்கள 

தமது உறபததிகன்ள  
விறபனன வெய்வ -
தில் வபரிதும் கஷ -
ைஙகன்ள எதிர்போக்-
கியிருந்தனர்.  இவ 
விறபனனக் கண்காட-
சியில் 45 மகளிர்கள  
தமது உறபததிகன்ள  
காடசிக்கு னவததன் 
பயனாக  75வீதமான 
உறபததிகன்ள பார் -
னவயா்ளர்கள  வகாள -
வனவு   வெய்ததாக 
கூறினர். 

இஙகு    உணவு 
உறபததிகள,  உனை 
அழஙகாராம், வடி -
வனமப்பு கிராமிய 

கனல கலாொர உளளூர்  உறபததி -
கள, சிறுவர் வின்ளயாடடு,  மரு -
பதாண்டி அலஙகாரம்,    இந்திரா 
காந்தி  புறறுபோய் நிறுவனததிறகாக 
உறபததிகன்ள விறபனன வெய்யும் 
நினலயஙகளும்  காடசிப்படுததப்-
படடிருந்தனம குறிப்பிைததக்கது.    
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தினகரன் பத்திரிமகயின் 90ஆவது வருட நிமைவு விழா தினகரன் 
ஆசிரிய பீடத்தில் பிரதம ஆசிரியர் தத. செந்தில் தவலவர் தமலமம -
யில் தேற்று ேமடசபற்ைது. நிகழ்வில் தலக்ஹவுஸ் நிறுவனத்தின் 
தமலவர் ஜனாதிபதி ெடடத்தரணி டப்ளியூ தயாரத்தன, ெடடம் மற்றும் 
நிர்வாகப் பணிப்பாளர் ரகித்த அதபகுணவர்தன, நிதிப் பணிப்பாளர் 
ஜானகக ரணதுஙக, ஆசிரிய பீடப் பணிப்பாளர் தர்மசிறி காரியவ-
ெம், பிரதிப் சபாது முகாமமயாளர் சுமித் சகாத்தலாவல மற்றும் 
ஊழியர்களும் கலந்து சகாணடனர். நிகழ்வில் 90 ஆவது ஆணடு 
பூர்த்திமயசயாடடி தகக சவடடப்படடதுடன் ெமூக தெமவ மற்றும் தின-
கருடன் இமணந்து பயணித்தமமமய சகளரவப்படுத்தும் தோககில் 
விருது வழஙகி சகௌரவிககப்படடனர். எம். எம்.எம்.வதூத் (தமலவர் 
கிலசிக கிதரென்), எம்.சிறிகாந்தன் சேலும் பிமரவட லிமிடட முகா -
மமத்துவ பணிப்பாளர், ெஹிட எம் ரிஷ்மி அகில இலஙமக மவ. எம். 
எம். ஏ. தபரமவயின் ததசியத் தமலவர், சின்னதுமர தவதவனம், -
தவலுப்பிளமள சிதம்பரோதன், காசிம் பாவா சம்ஹமட சியாம் ரூப -
வாஹினி சதாமலககாடசி தமிழ் செய்தி பிரிவு பணிப்பாளர் மற்றும் 
எமது நிருபர் எழுத்தாளர் அலியார் இகபால் ஆகிதயாருககு விதெட 
விருதுகள வழஙகி மவககப்படடன.

தினகரன் 90ஆவது வருட நிறைவு விழா

படஙகள: ொலிய ரூபசிஙக,ெமந்த வீரசிறி, சுதத் மலவீர
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சுவிற்சர்லாந்தின் ஜெனீவலாவில் நடை -
ஜெற்ற ஐக்கிய நலாடுகள் அடைப்பின் ைனித 
உரிடைகள் பெரடவயின் 49ஆவது கூடைத் -
ஜதலாைருக்கு இ்ஙடக ஜவறறிகரைலாக முகங-
ஜகலாடுத்ததலாகவும், குற்றச் -
்சலாடடுகளுக்கு தரக்கரீதியலாக 
விையஙகடை முன்டவத்து, 
அவறட்ற ஜதளிவுெடுத்திக் 
ஜகலாள்ை முடிந்ததலாகவும் 
ஜவளிவிவகலார அடைச்சின் 
ஜ்சய்லாைர அடமிரல் பெரலா-
சிரியர ெயநலாத் ஜகலா்ம்ெபக 
ஜதரிவித்தலார.

  ஜவளிநலாடுகளின் பிரதிநிதி -
கள் ைறறும் அதிகலாரிகளுைன் 
ஜெனீவலாவில் ெ் க்ந்து -
டரயலாைல்கள் இைம்ஜெற்ற-
தலாகவும், அடவ மிகவும் ெய -
னுள்ைதலாக அடைந்ததலாகவும் 
அவர பைலும் ஜதரிவித்தலார.

  'ஜெனீவலா ைனித உரி -
டைகள் ைலாநலாடடில் ்சவலால் -
களும் இ்ஙடகயும்' என்்ற 
தட்ப்பில் பநறறு (15) 
முறெகல் ெனலாதிெதி ஊைக 
டையம் ஏறெலாடு ஜ்சயத ஊைக ்சந்திப்பில் 
க்ந்துஜகலாணை பெலாபத ஜவளிவிவகலார 
அடைச்சின் ஜ்சய்லாைர இவவலாறு ஜதரிவித்-
தலார. இந்த ஊைகச் ்சந்திப்பு ெனலாதிெதியின் 
ஊைகப் பெச்்சலாைர கிஙஸ்லி ரத்நலாயக்கவி-
னலால் நைத்தப்ெடைது. 

  ஐ.நலா ைனித உரிடைகள் ஆடையலாைர 
மிஜ்சல் ஜெஷப்வின் தறபெலாடதய அறிக்-
டகயில் அதிக அவதலானம் ஜ்சலுத்தப்ெடடி-
ருந்தது, யுத்தத்தின் பெலாது இைம்ஜெற்றதலாகக் 
கூ்றப்ெடும் ைனித உரிடை மீ்றல்கடை விை, 
சுதந்திர நலாடடின் உள்ைக அரசியல் விையங-
கபை அடவ ஆகும் என்று ெயநலாத் ஜகலா்ம்-
ெபக ஜதரிவித்தலார.

"அலுவ்கத்திறகு இதுபெலான்்ற உள் விவ-
கலாரஙகடை வி்சலாரிக்க உரிடை உள்ைதலா 
என்றும், அது ஐக்கிய நலாடுகளின் ்சலா்சனத்-
திறகு ஏறெ உள்ைதலா என்றும் நலாஙகள் வின-
விபனலாம். 

ெல்பவறு கூடைஙகடை நைத்தி, நலாஙகள் 
ெ் ஜவளிநலாடடுப் பிரதிநிதிகளுக்கு இந்-
நிட்டைடயத் ஜதளிவுெடுத்திபனலாம். 
31 நலாடுகள் இ்ஙடகக்கலாக பெரடவயின் 
இடைச் ஜ்சயறெலாடடுக் க்ந்துடரயலாைலின் 
பெலாது குரல் ஜகலாடுத்தன. அஙகு இ்ங -
டகப் பிரதிநிதிகளின் பிரதலான தரக்கைலாக 
அடைந்தது. உள்நலாடடு விவகலாரஙகளில் 
தட்யிைக் கூைலாது என்ெபத அது ஆகும். 
ஒரு நலாடடில் ஒரு விையத்டத ஜ்சயவதறகும் 
அதில் ஜவறறி ஜெறுவதறகும் அந்நலாடடின் 
ஒத்துடைப்பு அவசியம்” என்று அவர ஜதரி-
வித்தலார. 

 இ்ஙடகப் பிரதிநிதிகள் ைனித உரிடை-
கள் பெரடவயின் தட்வருைன் நீணை 
பநரம் க்ந்துடரயலாடியதலாகவும், அதறகு 
்சலாதகைலான ெதில் கிடைத்துள்ைதலாகவும் 
அவர பைலும் ஜதரிவித்தலார.

 2022ஆம் ஆணடு ஜ்சப்ஜைம்ெர ைலாதம் 
நடைஜெ்றவுள்ை 51ஆவது அைரவு 
இ்ஙடக எதிரஜகலாள்ளும் அடுத்த ்சவலா்லா-
கும் என ஜவளிவிவகலார அடைச்சின் ஜ்சய -
்லாைர ெயநலாத் ஜகலா்ம்ெபக ஜதரிவித்தலார. 
இதறகு முட்றயலான கலா் அடைவடையு-
ைன் கூடிய உரிய திடைமிைல்கள் வகுக்கப் -
ெை பவணடும் எனவும், அதறகலாக சிவில் 
்சமூகம், புத்திஜீவிகள் உடெை அடனவரின-
தும் ஒத்துடைப்பு பதடவ எனவும் ஜதரிவித்-
தலார. 

இ்ஙடகக்கு எதிரலாக ஜவளிநலாடுகளில் 
பெலாரலாடைஙகள் நைத்துவது எல்.ரி.ரி.ஈ  
கருத்துடைபயலார ைறறும் அதறகு துடை 

பெலாபவலார அைஙகிய மிகச் சிறிய குழுவி -
னலாப்பய முன்ஜனடுக்கப்ெடுவதலாகவும், 
அவறறினலால் இ்ஙடகக்கு ஜெரிய தலாக்கம் 
ஏறெைப் பெலாவதில்ட் என்றும், எவவலா -

்றலாயினும் அவரகடையும் நலாடடின் அபிவி -
ருத்தியில் ஒன்றிடைத்துக் ஜகலாள்ை பவண-
டுஜைன்றும், க்ந்துடரயலாைல்கள்  மூ்ம்  
முன்பனற்றத்டத அடைந்து ஜகலாள்ை எதிர-

ெலாரப்ெதலாகவும் ஜவளிவிவ -
கலார அடைச்சின் ஜ்சய்லாைர 
ஜதரிவித்தலார.

கைந்த இரணைடர வருைங-
கடைப் பெலான்று, குறிப்ெலாக 
கைந்த ஆறு ைலாதஙகளில் ஏற-
ெடடுள்ை ஜதளிவலான முன் -
பனற்றம் குறித்து குறிப்பிடை 
ஜவளிவிவகலார அடைச்சின் 
ஜ்சய்லாைர, ெயஙகரவலாத 
தடைச்்சடைத்தில் திருத்தம், 
புலிகளுைன் ஜதலாைரபுெடடி-
ருந்த 81 சிட்றக்டகதிகடை 
விடுதட் ஜ்சயதல், ெலாதிக் -
கப்ெடைவரகளுக்கு இைப்-
பீடு வைஙகுதல் பெலான்்ற ெ் 
்சலாதகைலான நைவடிக்டககள் 
எடுக்கப்ெடடுள்ைதலாகவும் 
சுடடிக் கலாடடினலார.

(ெனலாதிெதி ஊைகப் பிரிவு)

மனித உரிமமகள் பேரமை அமர்வில்
வைற்றிகரமாக முகஙவகாடுதத இலஙமக
வெளிவிெகார அமமச்சின் வெயலாளர் விளககம்

WP YX-3180 Bajaj,  
2012,  WP YV-4178 
Bajaj,   2011,  SP 
QG-564 8  Bajaj,  
2006,  Threewh e el 
கூடிய விமலக 
ககள்விககு. வெலிபல் 
பினான்ஸ் பிஎல்சி,  
இல. 310,  காலி வீதி,  
வகாழும்பு-03. வதா.கப. 
0711210 810 .
 019886

50 ெயதுககுக 
குமைநத வீட்டுப் 
பணிப்வபண் கதமெ. 
0 7 7 3 6 6 3 9 7 8 ,  
0 7 1 2 1 8 1 8 1 1
 018671

 வ க ா ழு ம் பு - 0 5 ,  
வெவவலாக வீ தியில் 
இ ல்  ஓர் சீன உணெக-
த்தில் வெற்றிடஙகள். 
ப யிலுநர்/  பயிற்சி 
வபற்ை வெயிட்டர்கள்,  
கிச்ென் வெல்பர் ,  
டிஷ் வொஷர்ஸ் 
மற்றும் வெயிட்டர்/  
மரடர்கள். வதாடர்பு 
0 7 0 5 3 2 3 2 7 3 ,  
0 7 6 5 7 1 8 2 4 0 .
 016127

இன்டர்வலாக கல் தயா-
ரிககும் நிறுெனத்தி-
ற்கு கல் தயாரிககும் 
ஊழியர்கள் மற்றும் 
கல் பிடிப்பதற்கு மகயு-
தவியாட்கள் கதமெ. 
தஙகுமிட ெெதி உண்டு. 
0 7 1 4 4 6 5 8 1 7 .
 019892

tpiykDf;fSf;fhd miog;G 

Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt ,yq;if epWtdk; 

(SLITHM)  %yg;nghUl;fSf;fhd ngWif

%yg; nghUl;fspd; ngWiff;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt ,yq;if epWtdj;jpd; rhh;ghf ngWiff; 

FOj;jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;. gpd;tUk; epge;jidfis 

g+h;j;jp nra;Ak; tpiykDjhuh;fs; mth;fspd; tpiykDf;fSld; tpz;zg;gpf;fyhk;. 

1. tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; %yk; elhj;jg;gLk;. 

2. xg;ge;jf; fhykhdJ xU tUlkhFk; (365 ehl;fs;) vd;gJld; ehd;F khjq;fSf;nfhU 

jlit tpiyfs; kPsikf;fg;gLk;. 

3. jFjpAs;s tpiykDjhuh;fs; ve;jnthU nghJ epWtdj;jpNyAk; mgfPh;j;jpahsh;fshf 

gl;bayplg;gLjy; MfhJ.

4. 2022.03.16 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.04.06 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 

9 kzpf;Fk; gp.g. 3 kzpf;Fkpilapy; gpd;tUkhWs;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij 

Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt ,yq;if epWtd fhrhshplk; my;yJ 

Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt ,yq;if epWtdj;jpd; ngahpy; ,yq;if 

tq;fp $l;LU fpisapd; 7120156 vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F nrYj;jg;gl;L ngw;Wf; 

nfhz;l tuTj; Jz;bd; gpujpnahd;iw rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

,yf;fk; ghlrhiy njhif

1. nfhOk;G 3>500.00

2. mDuhjGuk; 1>500.00

3. FUehfy; 2>000.00

4. gz;lhutis 1>500.00

5. fz;b 3>000.00

6. nfhf;fy 1>500.00

7. ,uj;jpdGhp 2>000.00

5. Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 2022.04.06 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F 

my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; ,U gpujpfspy; gjpTj; jghypy; 

jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Procurement of Raw Material 2022/2023” 
vd vOjg;gl;L  ~~jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO> Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; 

Kfhikj;Jt ,yq;if epWtdk;> ,y. 78> fhyp tPjp> nfhOk;G-03 || vd;w Kfthpf;F 

mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt ,yq;if 

epWtd ngWifg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; 

Ntz;Lk;. 2022.04.06 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; 

Kfhikj;Jt ,yq;if epWtd 7 Mk; khbapYs;s ngWifg; gphptpy; tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; 

tpiykDf;fis jpwf;Fk; Ntisapy; rKfkspf;fyhk;. 

6. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.  

7. ,J njhlh;ghd Nkyjpf jftiy Ntiy Neuq;fspy; Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; 

Kfhikj;Jt ,yq;if epWtd ngWiff;fhd cjtpg; gzpg;ghshplkpUe;J ngw;Wf; 

nfhs;syhk; (njhiyNgrp ,y.: 011-2208300)

8. ngWiff; FOtpd; jPh;khdNk ,WjpahdjhFnkd;gJld; mYtyfh;fSlhd MjuT 

NjLtJ jilnra;ag;gl;Ls;sJ.  

jiyth;>

ngWiff; FO>

Rw;Wyh kw;Wk; N`hl;ly; Kfhikj;Jt ,yq;if epWtdk;.       

ngWif mwptpj;jy;
khtl;l nghJ itj;jparhiy - Etnuypah

fl;blg; guhkhpg;G xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd miog;G

,yq;if Rfhjhu mikr;rpd; rhh;ghf> Etnuypah khtl;l nghJ itj;jparhiyapd; 

gpuhe;jpa ngWiff; FOtpd; jiythpdhy; gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW> 

,yq;if eph;khzg;gapw;rp kw;Wk; mgptpUj;jp epWtdj;jpy; (ICTAD) gjpT nra;ag;ngw;Ws;s 
xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J 2022.03.16 Kjy; 2022.04.06 K.g.11.30 tiu tpiykDf;fs; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; tpiykDf;fs; %lg;gl;lJk; cldbahf> Nkw;gb Kfthpapd; 

gzpg;ghsh; gzpkidapy; tpiykDj; jpwj;jy; Nkw;nfhs;sg;gLtJld;> mt;Ntisapy; 

tpiykDjhuh; my;yJ mthpd; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

Etnuypah khtl;l nghJ itj;jparhiyapd; gpujhd mYtyfj;jpy;> 2022.03.16 Kjy; 

2022.04.05 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g.9.00 kw;Wk; gp.g.3.00 ,w;fpilg;gl;l fhyj;jpy; 

tpiykDg;gbtq;fis ngw;Wf;;nfhs;syhnkd;gJld;  ,ytrkhf mtw;iw ghprPyid 

nra;J nfhs;syhk;.

tpiykDg;gbtq;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf tpiykDjhuh;fs;> jkJ jifikfis 

cWjpg;gLj;Jtjw;fhd fhl;rpfs; kw;Wk; tpiykDf; fl;lzk; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; 

fzf;fhshpdhy; toq;fg;gLk; gw;Wr;rPl;L rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

njhlh; 

,yf;fk;

Nfhit 

,yf;fk;
cUg;gb jifik

kPsspf;fg;glhj 

tpiykDf; 

fl;lzk; &gh

01

GH/NE/
AL/01/04 

/2022

2022 Mk; Mz;bw;fhd guhkhpg;G 

xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;J 

nfhs;sy; (&gh.300>000.00 ,w;F 

Nkw;glhj guhkhpg;G xg;ge;jk;)

C 09 
my;yJ 

mjw;F 

Nky;

2>000.00

02

GH/NE/
AL/01/05 

/2022

2022 Mk; Mz;bw;fhd tbfhd; 

njhFjpia guhkhpg;G xg;ge;jf; 

fhuh;fisg; gjpT nra;J nfhs;sy; 

(&gh.300>000.00 ,w;F Nkw;glhj 

tbfhd; guhkhpg;G xg;ge;jk;)

C 09 
my;yJ 

mjw;F 

Nky;

2>000.00

Nkyjpf tpguq;fspw;fhf gpujhd mYtyfj;ij miof;fTk; VnjDk; tpiykDnthd;iw 

Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik gpuhe;jpag; ngWiff;FOtpw;F chpj;jhFk;.

jiyth; - gpuhe;jpa ngWiff;FO>

khtl;l nghJ itj;jparhiy>

Etnuypah

njh.Ng.,y:0522224310

ePbg;G 1408 my;yJ 1345 

0522224311 ePbg;G 1408 my;yJ 1345

ePHg;ghrd mikr;R

[pd; epy;tsh jpirjpUg;Gjy; jpl;lj;jpy; 
ntw;wplq;fs;

njd; fpof;F cyh; tyaj;jpd; epy;tsh  kw;Wk; [pd; gLiffspd; Nkyjpf ePiu 

jpirjpUg;Gtjw;fhf ePh;g;ghrd mikr;rpdhy; [pd; epy;tsh jpirjpUg;Gjy; jpl;lk; 

mKy;gLj;jg;gLfpd;wJ.

ePh;g;ghrdk; kw;Wk; ePh; ts Kfhikj;Jt mikr;rpdhy; mKy;gLj;jg;gLk; [pd; 

epy;tsh jpirjpUg;Gjy; jpl;lj;jpd; jpl;l mKyhf;fy; gphptpYs;s gpd;tUk; gjtpfSf;F 

nghUj;jkhd jifikfisf; nfhz;l ,yq;ifg; gpui[fsplkpUe;J ,j;jhy; 

tpz;zg;gq;fs; miof;fg;gLfpd;wd.

1.  rpNu\;l fhzp mjpfhhp (PS 5) - 01 gjtp> rpNu\;l r%f mjpfhhp (PS 5) - 
01 gjtp  kw;Wk; rpNu\;l Rw;whly; mjpfhhp (PS 5) - 01 gjtp

 Njitahd jifikfs; kw;Wk; mDgtk;

 gpd;tUk; I my;yJ II my;yJ III
 I.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l ,iaGila 

Jiwapy;;; xU ,skhzpg; gl;lk; 

my;yJ 

   gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l jFjpahf 

,iaGila Jiw gl;lg;gbg;Gf;F rkkhd jifik 

my;yJ 

   ,iaGila Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtdj;jpypUe;J ngwg;gl;l 

rptpy; nghwpapaypy;; xU njhopy;rhh; jifik / ,iz mq;fj;Jtk; 

my;yJ  

   njhopy;El;gj; Jiw njhlu;ghd gjtpf;F %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;fy;tp 

Mizf;FOthy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l njhopy;El;g/njhopy; gapw;rp epWtdj;jhy; 
toq;fg;gl;l Njrpa njhopw;fy;tpj; jFjpapy; 7Mk; kl;lj;jpw;Ff; (NVQ Level-7) 
Fiwahj Nju;r;rpr; rhd;wpjiog; ngw;wpUf;f Ntz;Lk; 

kw;Wk;; 

  tpNrlj;Jtj;jpd; Njitahd gug;gpy;  Fiwe;jgl;rk; 06 tUl fhy mDgtk;.

 II.  njhopy;El;gj; Jiw njhlu;ghd gjtpf;F %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;fy;tp 

Mizf;FOthy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l njhopy;El;g/njhopy; gapw;rp epWtdj;jhy; 
toq;fg;gl;l Njrpa njhopw;fy;tpj; jFjpapy; 6Mk; kl;lj;jpw;Ff; (NVQ Level-6) 
Fiwahj Nju;r;rpr; rhd;wpjiog; ngw;wpUf;f Ntz;Lk; 

kw;Wk;; 

  tpNrlj;Jtj;jpd; Njitahd gug;gpy;  Fiwe;jgl;rk; 11 tUl fhy mDgtk;.

 III.  njhopy;El;gj; Jiw njhlu;ghd gjtpf;F %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;fy;tp 

Mizf;FOthy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l njhopy;El;g/njhopy; gapw;rp epWtdj;jhy; 
toq;fg;gl;l Njrpa njhopw;fy;tpj; jFjpapy; 5Mk; kl;lj;jpw;Ff; (NVQ Level-5) 
Fiwahj Nju;r;rpr; rhd;wpjiog; ngw;wpUf;f Ntz;Lk; 

kw;Wk;; 

  tpNrlj;Jtj;jpd; Njitahd gug;gpy;  Fiwe;jgl;rk; 16 tUl fhy mDgtk;.

  rk;gs msT:  PS 5 - &gh 105>000.00 - 113>000.00 (01/2019Mk; ,yf;f MSD 
Rw;WepUgj;jpd; gpufhuk;)

nghJ epge;jidfs;:

1.  taJ: tpz;zg;gjhuh;fs; Fiwe;jgl;rk; 21 taJilath;fshfTk; 60 tajpw;F 

Nkw;glhjth;fshfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

2.  rk;gsk;: 2019-03-15Mk; jpfjpa 01/2019Mk; ,yf;f Kfhikj;Jt Nritfs; 

Rw;WepUgj;jpd; gpufhuk; murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l rk;gsk; kw;Wk; 

nfhLg;gdTfs; toq;fg;gLk;.

3.  ePh;g;ghrdj; Jiw jpl;lq;fspy; cs;s mDgtk; Nkyjpf jifikahFk;. 

4.  ,e;j gjtpfs; xg;ge;j mbg;gilapyhditahFk; vd;gJld; Muk;gj;jpy; Xu; Mz;L 

fhyj;jpw;Fk; jpl;lj;; Njitapd; nghUl;L  nray;jpwd; mbg;gilapy; Nrit ePbg;G 

mbg;gilapyhdjhFk;.

5.  ,e;jg; gjtpfs; mYtyfk; kw;Wk; ntspf;fs flik Mfpa ,uz;ilAk; 

nfhz;ljhFk;. Ntiy ,lkhdJ fhypapYs;s jpl;l mKyhf;fy; gphptpy; ,Uf;Fk; 

vd;gJld; xt;nthU mjpfhhpAk; flikfisr; nra;aNtz;Lk; vd;gjhy; jpl;lg; 

gFjpfspy; (neYt / nfhl;lnghy / g];nfhl / tPunfl;ba) gzpf;fkHj;jg;gLth;.

tpz;zg;gq;fis mDg;Gjy;

rfy tpz;zg;gjhuh;fSk; jkJ Ra juTfs; (Curriculum Vitae) rfpjk; cwtpduy;yhj 

,U rhd;Wgfh;Nthhpd; njhlh;G tpguq;fs; kw;Wk; fy;tp> njhopy;rhh; jifikfs; kw;Wk; 

mDgtk; vd;gtw;iwf; Fwpg;gpl;L mDg;GkhW Ntz;lg;gLfpd;wdh;. tpz;zg;gjhuh;fs; 

cah;e;j jifikfs; kw;Wk; mDgtj;ij mbg;gilahff; nfhz;L FWk; gl;bayplg;gl;L> 

Neh;Kfj; Njh;Tf;F miof;fg;gLth; vd;gJld; jpwikapd; mbg;gilapy; njhpTfs; 

Nkw;nfhs;sg;gLk;. murhq;f Nrit / epahahjpf;fr; rig / $l;Lj;jhgdq;fs; my;yJ 

Vida mur epWtdq;fspy; Nritahw;Wk; mNgl;rfh;fs; jhk; njhpT nra;ag;gl;lhy; 

KO Neu mbg;gilapy; jk;ik tpLtpf;f KbAk; vdf; Fwpg;gpl;L jkJ tpz;zg;gq;fis 

Fwpj;j epWtdj;jpd; jiyikapd; Clhf mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

tpz;zg;gq;fis 2022 khh;r; 31Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; 

jpl;lg; gzpg;ghsh;> [pd; epy;tsh jpirjpUg;Gk; jpl;lk;> ,y. 11> [htj;j tPjp> nfhOk;G-05 

vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpiaf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

nrayhsh;>

ePh;g;ghrd mikr;R>

,y. 11> [htj;j tPjp>

nfhOk;G-5.

ntw;wplq;fs;
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,y. xg;ge;jj;jpd; ngau; kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fk; 

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(&gh)

Njitahd 

tpiy kD 

gpiz

Njitahd jifik

VAT cl;gl

kjpg;gPl;Lr;

nryT (&gh)

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

toq;fg;gLk; ,lk;

,Wjpj; jpfjp

kw;Wk;

Neuk;

rptpy;; Nfs;tpfs;

01
XakLt ePh; toq;fy; jpl;lk; - tz. Nrhgpj NjNuh 

fpuhkj;jpw;F ePh; toq;fy; trjpfis mKyhf;Fjy;

xg;ge;j ,y: RC/NC/DPC/ IMP/VEN.SOBITHA/2022/003

12,500/-
+  VAT

**

&gh  

500,000/-

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

C4 my;yJ C5   juj;jpy; CIDA gjpT 
kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 

1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

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

40.6
kpy;ypad;

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  
Fax: 011-2635885

07/04/2022
K.g. 10.00

02

Nfhdnfhy;y ePh; toq;fy; jpl;lj;jpd; yj;Jfytpw;F 100m3 

nfhs;ssT jiuf;fPo; ePh;j; jlhfk; kw;Wk; gk;gp ,y;yj;ij 

eph;khzpj;jy; (rptpy; kw;Wk; M&E Ntiyfs;)

xg;ge;j ,y: NWSDB/RSC(E)/CP/A3-41/GOSL/2021/77

20,000/-
+  VAT

**

&gh  

643,000/-

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

C4 my;yJ C5   juj;jpy; CIDA gjpT 
kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 

1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

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

64.29
kpy;ypad;

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> fhyp tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  
Fax: 011-2635885

06/04/2022
K.g. 10.00

03

ghhpa nfhOk;G ePh; kPl;Gg; gphpT - Vf;fy - fopTePh; 

mg;Gwg;gLj;Jjy; tiyaikg;gpYs;s thy;T miwfs; kw;Wk; 

Nkd; N`hy;fis cah;j;Jjy; (fl;blk; kw;Wk; rpwpa rptpy; 

Ntiy xg;ge;jq;fs;)

xg;ge;j ,y:NWSDB/GCWR/CP/A8-09/GOSL/2022/01

4,000/-
+  VAT

&gh  

29,800/-
ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy 
C5 Kjy; C9 tiuahd juj;jpy; CIDA 
gjpT   

1.98
 kpy;ypad;

gpnghK (GCWRD), NjePttr> ,y. 26/2, mj;jpba tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011 2623681   
Fax:011 2636205
kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzj;ij ,yq;if tq;fpapd; ve;jnthU 

fpisapYk; 1994381 vDk; gpujhd eilKiwf; fzf;fpyf;fj;jpw;F nrYj;Jjy; 

Ntz;Lk;. ngaiu “Tender Fees-DGM Tender Board” vdf; Fwpg;gpLjy; 

Ntz;Lk;.

06/04/2022
K.g. 10.00

04

kl;lf;fsg;G gpuhe;jpak; - kl;lf;fsg;G eph;khz mYtyfj;jpd; 

GJg;gpj;jy; Ntiyfs;

xg;ge;j ,y: RSC(E)/DGM/RH/RENOVATION-CONS.
OFFICE/ BATTI/2022/007

12,500/-
+  VAT

**

&gh  

205,000/-

fl;bl eph;khzj;   Jiwapy;; C5 
Kjy; C9 tiuahd juj;jpy; CIDA 

gjpT kw;Wk; nghJ xg;ge;j 

gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f 

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

gjpT

13.52
 kpy;ypad;

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

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

Tele: 026-2222519   Fax: 026-2225225

30/03/2022
K.g. 10.00

2022-03-09Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. mf;fiug;gw;W gpuhe;jpaj;jpYs;s mf;fiug;gw;W ePh; toq;fy; Kiwikapd; gpuhe;jpa fsQ;rparhiy xYtpy; kw;Wk; BPS vd;gtw;wpd; Gduikg;G kw;Wk; Nkk;gLj;jy; Ntiyfs; (fl;blk; kw;Wk; rptpy; 

Ntiyfs;) xg;ge;j ,y : RSC (E)/AGM(ES)/C/RENO-WORKSH/RH/AKP/ 2021/86 kw;Wk; mk;ghiwapYs;s nfhz;Ltl;Lthd; ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpapYs;s Jiz rptpy; Ntiyfs; kw;Wk; gk;gp ,y;yj;ij tp];jhpj;jy; xg;ge;j ,y : NWSDB/RSC(E)/
CP/A3-66/GOSL/2021/37 - ,e;jf; Nfs;tpfspd;; KbWTj;jy; jpfjp 2022-03-24Mk; jpfjp gp.g. 1.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

toq;fy; Nfs;tpfs;

05

`pf;fLt PS1&PS2 gk;gp ,y;yq;fSf;F rhf;fil gk;gpj; 

njhFjpfs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fis toq;Fjy; kw;Wk; 

epWTjy;

xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/S/SEWERAGEPUMPS/ 
HIKKADUWAPS1 & PS2/RH/2021- 37(R)

12,500/-

+VAT

**

&gh  

150,000/-

Electrical driven submersible sewerage 
gk;gpj; njhFjp cw;gj;jpahsh;fs; 

my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w 

cs;@h; Kfth;fs; kw;Wk; Mtzj;jpd; 

gpufhuk; kw;Wk; nghJ xg;ge;j 

gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f 

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

gjpTr; rhd;wpjo; 

11.12

kpy;ypad;

gpxep (njw;F)> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> 

khj;jiw. 

Tele: 0412222105   
 Fax 0412221329

06/04/2022
gp.g. 2.00 

06

gpafk ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpf;F JUg;gpbf;fhj 

cUf;Ff; Foha;fs;> mYkpdpak; nrf;fh; gpNsl;fs; kw;Wk; 

Jizg;ghfq;fis toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

xg;ge;j ,y: RPC/WP/G/BIY/M&E/O&M/2020/42R-1

4,000/-
+  VAT

&gh  

24,000/-
jFjp tha;e;j toq;Feh;fsplkpUe;J

2.4 kpy;ypad;
gpxep;> (Nkw;F – cw;gj;jp)> NjePttr> cLKy;y 

tPjp> Ky;Nyhpah Gjpa efuk;.

Tele:0112418532
 Fax:0112549199

06/04/2022
gp.g. 2.00 

07

mk;gj;jiy ePh; Rj;jpfhpg;Gj; njhFjpapYs;s gk;gpfSf;F 

ngahhpq;Ffis toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

xg;ge;j ,y: RPC/WP/G/AMB/M&E/O&M/2022/09

4,000/-
+  VAT

&gh  

22,000/-
jFjp tha;e;j toq;Feh;fsplkpUe;J 2.2 kpy;ypad;

gpxep;> (Nkw;F – cw;gj;jp)> NjePttr> cLKy;y 

tPjp> Ky;Nyhpah Gjpa efuk;.

Tele:0112418532
 Fax:0112549199

06/04/2022
gp.g. 2.00 

08

Vf;fy kw;Wk; nj`ptis / fy;fp];] fopTePh; Rj;jpfhpg;Gj; 

nghwpj;njhFjpf;F Spectrophotometers toq;Fjy; kw;Wk; 

tpepNahfpj;jy;

xg;ge;j ,y: GCWR/SUPPLY/ SPECTROPHOTOMETER/
EKALA DEHIWALA MT.LAVINIA WWTP/2022/02

6,000/-
+  VAT

&gh  

45,000/-

Ma;T$l cgfuzq;fs; kw;Wk; 

Jizg;ghfq;fspd; cw;gj;jpahsh;fs; 

my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w 

cs;@h; Kfth;fs; kw;Wk; Mtzj;jpd; 

gpufhuk; kw;Wk; nghJ xg;ge;j 

gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; ,yf;f 

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

gjpTr; rhd;wpjo;

6 kpy;ypad;

gpnghK (GCWRD), NjePttr> ,y. 26/2, mj;jpba 

tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011 2623681   
Fax:011 2636205
kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzj;ij ,yq;if 

tq;fpapd; ve;jnthU fpisapYk; 1994381 vDk; 

gpujhd eilKiwf; fzf;fpyf;fj;jpw;F nrYj;Jjy; 

Ntz;Lk;. ngaiu “Tender Fees-DGM Tender Board” 
vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

06/04/2022
K.g. 10.00

09

k`ufk gpuhe;jpa KfhikahsUf;F Stainless Steel Repair 
Clamps  toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;
xg;ge;j ,y: WC/SS/M(MHG)/R. CLAMP/2022/21-O&M

6,000/-
+  VAT

**

&gh  

60,000/-

Stainless Steel Repair Clamps 
cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; 

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

kw;Wk; Mtzj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; 

nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 

03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; 

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

-

gpxep (Nkw;F  - kj;jpa) NjePttr>   ,y. 175A,  
fYnjhl;l fl;blk;> ehty tPjp> ENfnfhl. 

Tele:/Fax: 011- 2856421/ 
0112856420 - 2

30/03/2022
K.g. 10.00

10

KNPIWSP jpl;lj;jpd; fPOs;s rpagj;fk fpuhkpa ePh; toq;fy; 

jpl;lj;jpw;F ePh; gk;gpj;  njhFjpfs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fis 

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

xg;ge;j ,y: KNPIWSP/S&I/PC-01/2021-34R

12,500/-

+VAT
**

&gh  

250,000/-

 mq;fPfhpf;fg;gl;l gk;gp cw;gj;jpahsh;fs; 

my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w 

cs ;@h; Kfth;fs; my;yJ CIDA 
gjpitg; ngw;w M&E  xg;ge;jf;fhuh;fs; 

-

fz;b tlf;F ghj;jJk;gu ePh; toq;fy; jpl;lk;> 

NjePttr> g`y nfhz;lnjdpa> fl;Lf];njhl;l.

Tel : 081-2492390
Fax : 081-2492286

20/04/2022
gp.g. 2.00 

2022-03-09Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. nghj;Jtpy; ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F Ng]; gpNsl;il cs;slf;fpa Nkhl;lUldhd High Lift gk;gpia toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy; kw;Wk; epWTjy; xg;ge;j ,y : RSC (E) /AGM (ES) /S&I /HLP/AKP/ RH/
POTTUVIL / 2021/95 kw;Wk; mf;fiug;gw;W gpuhe;jpaj;jpw;F nfhq;fpwPl; fl;liu toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy; xg;ge;j ,y : RSC (E) /AGM (ES) /S&D /CON-CUTTER/ AKP/ RH/ 2022/10 - ,e;jf; Nfs;tpfspd;; KbWTj;jy; jpfjp 2022-03-24Mk; jpfjp gp.g. 1.00 

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

Nritf; Nfs;tpfs;

2022-03-09Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. mk;ghiw - nfhz;Ltl;Lthd; ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpf;F n[dpl;Nlhhpay; Nritfis toq;Fjy;

xg;ge;j ,y : RSC (E)/AGM (ES)/JS/KWTP/O&M/AMP/2022/03 - ,e;jf; Nfs;tpfspd;; KbWTj;jy; jpfjp 2022-03-24Mk; jpfjp gp.g. 1.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

thfdq;fis thliff;fkh;j;Jjy;

11

GCWR gphptpw;F cj;jpNahfg+h;t ghtidf;F Ntd; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: AGM(GCWRD)/AGM(GCWRD) OFFICE/
HIRING VEHICLE/2022/04

2,000/-+  
VAT

&gh  

5,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; 

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> fhyp tPjp> 

,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  
Fax: 011-2635885

06/04/2022
K.g. 10.00

12
DGM (WR- P&D)’s  gphptpw;F (Double Cabs) thfdnkhd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: DGM/WR-P&D/Hiring Vehicle/2021/03

4,000/-+  
VAT

&gh  

5,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; 

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> fhyp tPjp> 

,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  Fax: 011-2635885

06/04/2022
K.g. 10.00

14

gj;Njfk> gl;lnghy> cLfk ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F (II) 
f;W} nfg; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/H IRING/CREW CAB/B'GAMA, 
B'POLA,U'GAM A (II)/O&M/2021- 167(R)

2,000/-+  
VAT

&gh  

5,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; 

gpxep (njw;F)> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> khj;jiw. 

Tele: 0412222105   
 Fax 0412221329

30/03/2022
gp.g. 2.00 

15

`pf;fLt ePh; toq;fy; jpl;lk; (I) ,w;F f;W} nfg; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/H IRING/CREW CAB/HIKKADU 
WA (I)/O&M/2021- 174(R)

2,000/-+  
VAT

&gh  

5,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; 

gpxep (njw;F)> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> khj;jiw. 

Tele: 0412222105   
 Fax 0412221329

30/03/2022
gp.g. 2.00 

16

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak;  (njw;F) mYtyfk; - 

`pf;fLt ePh; toq;fy;  jpl;lj;jpw;F Kr;rf;fu tz;bnahd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy; (Gjpa ,izg;Gj; jpl;lj;jpw;F)

xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/H IRING/T.WHEE LER/HIKKADU 
WA/O&M/202 1-191(R)

500/- VAT
&gh  

2,500/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; 

gpxep (njw;F)> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> khj;jiw. 

Tele: 0412222105   
 Fax 0412221329

30/03/2022
gp.g. 2.00 

17

gygpl;ba ePh; toq;fy; jpl;lj;jpYs;s ngd;njhl;l 

nraw;wpl;lj;jpw;F f;W} nfg; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/HIRING/CREW CAB/BENTOTA/
O&M/2021- 172(R)

2,000/-+  
VAT

&gh  

5,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; 

gpxep (njw;F)> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> khj;jiw. 

Tele: 0412222105   
 Fax 0412221329

30/03/2022
gp.g. 2.00 

18

gpxep (njw;F) mYtyfj;jpd; gpujk nghwpapayhsh; (eph;khzk; 

/ fhyp) thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC(S)/ HIRING/VAN/ CONS. GALLE/WATER 
FOR ALL/2021- 150(R)

2,000/-+  
VAT

&gh  

5,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; 

gpxep (njw;F)> 395> FkhuJq;f khtj;ij> gk;Gud> khj;jiw. 

Tele: 0412222105   
 Fax 0412221329

30/03/2022
gp.g. 2.00 

19
tUkhdkw;w ePh;g; gphptpw;F 03 vz;zpf;ifahd Ntd;fis 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: WC/M&E/2022/01

4,000/-+  
VAT

&gh  

5,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; 

gpxep (Nkw;F  - kj;jpa) NjePttr>   ,y. 175A,  fYnjhl;l 

fl;blk;> ehty tPjp> ENfnfhl. 

Tele:/Fax: 011- 2856421/ 0112856420 - 2

30/03/2022
K.g. 10.00

20
nfhOk;G njw;F Kfhikahsh; mYtyfj;jpw;F Ntd; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: WC/M&E/2022/04

4,000/-+  
VAT

&gh  

5,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; 

gpxep (Nkw;F  - kj;jpa) NjePttr>   ,y. 175A,  fYnjhl;l 

fl;blk;> ehty tPjp> ENfnfhl.  Tele:/Fax: 011- 2856421/ 
0112856420 - 2

30/03/2022
K.g. 10.00

21
nfhOk;G njw;F Kfhikahsh; mYtyfk; - Kd;Dhpik 

gphptpw;F Ntd; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

4,000/-+  
VAT

&gh  

5,000/-
Mtzj;jpd; gpufhuk; 

gpxep (Nkw;F  - kj;jpa) NjePttr>   ,y. 175A,  fYnjhl;l 

fl;blk;> ehty tPjp> ENfnfhl. 

Tele:/Fax: 011- 2856421/ 0112856420 - 2

30/03/2022
K.g. 10.00

2022-03-09Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. c`d ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F Nghf;Ftuj;J trjpfis toq;Ftjw;fhf f;W} nfg; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC (E) /AGM (ES) /VEH-CREW CAB /UHN/O&M/AMP/ 2022/12 - ,e;jf; Nfs;tpfspd;; KbWTj;jy; jpfjp 2022-03-24Mk; jpfjp gp.g. 1.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

jaT nra;J PCA 3 gbtj;ijg; ngw;Wf;nfhs;s ,izajsj;jpy; epfo;epiy (online) Clhf fk;gdp gjpthsUld; gjpT nra;J nfhs;sTk;. (“**” vdf; FwpaPL ,lg;gl;l Nfs;tpfSf;F kl;Lk;) gjpT nra;J 

nfhs;tjw;F gmail gad;gLj;j Ntz;Lnkd NkYk; jaTld; njhptpj;Jf; nfhs;sg;gLfpd;wJ.

KbTj; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzk; kw;Wk; tpahghuf; fbjj; jiyg;gpyhd Ntz;LNfhs; 

fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; Nfs;tp Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.

rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; Mtzq;fs; toq;fg;gLk; ,lj;jpNyNa Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

rKfk; je;Js;s Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs;; KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; jpwf;fg;glhkNyNa 

jpUg;gpaDg;gg;gLk;.

jiyth;> 

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

 ePh; toq;fy; mikr;R

               Njrpa ePh; toq;fy; tbfhyikg;Gr; rig

tpiyf;Nfhuy; mwptpj;jy;
gpd;tUk; Ntiyfs; / toq;fy;fSf;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplkpUe;J Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig rhu;gpy; ngWiff; FOj; jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.
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Njrpa Nrkpg;G tq;fpapy; gpd;tUk; fpisfspy; 2020 [dthp 31 Mk; jpfjp tiu (mj;jpdk; mlq;fyhf) mlF itf;fg;gl;L Mdhy; fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s jpdq;fSf;F Kd; kPl;fg;glhj kw;Wk; mlfpidg; GJg;gpj;Jf; nfhs;sg;glhj 

jq;f Mguzq;fis gpd;tUk; jpdq;fspy; Fwpj;j Vytpw;gid epiyaq;fspy; fhiy 09.00 kzp Kjy; Vyj;jpy; tplg;gLk;. 

 

kPl;bf;nfhs;sf;$ba ,Wjpj; jpdk; 2022.04.01 - Vytpw;gid eilngWk; jpfjp 2022.04.03

,y. Vytpw;gid eilngWk; ,lk; Mguzq;fis Vyj;jpy; tpLk; fpisfs;

01 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 30> ghh;f; tPjp> gz;lhutis gz;lhutis> nty;ytha

02 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 88> nfhLf;nfhly;iy tPjp> 

fz;b

fz;b> Ks;fk;gis> fz;b mQ;ry; fpis 

03 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 32> mk;gfKt tPjp> ehtyg;gpl;b ehtyg;gpl;b> fpdpfj;N`d 

04 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 11> Nyhth; fpq; tPjp> gJis gJis> `hypvy> g];]u> ntypkl 

05 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 26> mefhupf ju;kghy 

khtj;ij> khj;jiw 

khj;jiw> nffdJiu> ntypfk> khj;jiw IIk; fpis> 

jpf;nty;y> njtpEtu 

06 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 52> n`hud tPjp> ghze;Jiw ghze;Jiw> thj;Jt> gz;lhufk> fSj;Jiw> 

mOj;fk> NgUtis> kJfk> fSj;Jiw II k; fpis 

07 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 130> ky;tj;j tPjp> 

nfhOk;G - 11

Gwf;Nfhl;il fpis> khspfhtj;j> nfhl;lhQ;Nrid> 

Kfj;Jthuk;> efu fpis> cyf tu;j;;jf ika fpis> 

rpl;b gps];> 

08 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> =khNth gz;lhuehaf;f khtj;ij> 

,uj;jpdGup

,uj;jpdGup> FUtpl;l> eptpj;jpfiy

09 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 88/88A> fpdpfj;N`d tPjp> 

al;bahe;Njhl;il

al;bahe;Njhl;il> Gsj;nfh`_gpl;ba> njuzpaf;fy

10 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 134> ePu;nfhOk;G tPjp> [hvy [hvy> fe;jhid

11 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 98> fk;g`h tPjp> fpupe;jpnty fpupe;jpnty> G+nfhl

12 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 86> nrd;l; N[hrg; tPjp> 

ePu;nfhOk;G

ePu;nfhOk;G> nfhr;rpf;fil

13 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> mkuJq;f fl;blk;> 

b. v];. Nrdehaf;f tPjp> mk;ghiw

mk;ghiu> mf;fiug;gw;W> nghj;Jtpy;> rk;khe;Jiw> 

jk;gpYtpy;> mk;ghiu II k; fpis> c`d

14 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 139> nty;ytha tPjp> 

nkhduhfy

nkhduhfy> gpgpiy> Gj;js rpak;gyhz;Lt> 

gly;Fk;Gu

15 Njrpa Nrkpg;G tq;fp>  Gifapuj 

epiyak; Kd;> A9 tPjp> nfhbfhkk;
nfhbfhkk;> rhtfr;Nrup> fpspnehr;rp

16 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> P W D tPjp> Ky;iyj;jPT Ky;iyj;jPT> ky;yhtp

17 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 15> nfhOk;G tPjp> ntd;dg;Gt ntd;dg;Gt> khutpy> jd;nfhl;Lt ehj;jhz;ba 

18 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 21> kujd;flnty tPjp> 

nff;fpuht

nff;fpuht> fnyd;gpJDNtt> fy;Ndt

kPl;bf;nfhs;sf;$ba ,Wjpj; jpdk; 2022.04.01 - Vytpw;gid eilngWk; jpfjp 2022.04.04

,y. Vytpw;gid eilngWk; ,lk; Mguzq;fis Vyj;jpy; tpLk; fpisfs;;

01 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 445> khj;jis tPjp (mEuhjGu 

tPjp)>  jk;Gs;s 

jk;Gs;s> ehcy> fNynty

02 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> fz;b 2k; fpis> 

,y. 18> al;bEtu tPjp> fz;b

fz;b II k; fpis> fz;b rpl;b nrd;lh;> wpfpy;yf];fl 

03 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 341> nfhOk;G tPjp>  Nguhnjdpa Nguhnjdpa> gpypkjyht> njy;Njhl;l  

04 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 24> ghh;f; tPjp> Etnuypah Etnuypah> uhfy

05 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 96> D C tzpfNrfu khtj;ij> 

mFu];]

mFu];]> nkhutf;f>  fk;GUgpl;ba> njdpaha> 

neYt

06 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 379> fz;b tPjp> Nffhiy Nffhiy> twf;fhg;nghy> wk;Gf;fd> Nffhiy IIk; 
fpis

07 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 75> fz;b tPjp> khtdy;y khtdy;y> muehaf;f

08 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 93> ,uj;jpdGu tPjp> gJuypa gJuypa> Gyj;rpd;`y> fythd 

09 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> 

,y. 342> b nrha;]h tPjp> nkhul;LKy;y 

nkhul;LKy;y> nkhul;Lt> fl;Lngj;j> Gtf;fuk;g> 

gpypae;jy> gpypae;jy II k; fpis> f`j;JLt 

10 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 255/7> fpUs tPjp> ehuN`d;gpl;b ehuN`d;gpl;b> ,uh[fphpa 

11 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 430/10> ,`y fu`Kd> 

fz;b tPjp>  fltj;j

fltj;j> fpupgj;nfhl> fsdp> uhfk> fNdKy;y> 

khnfhy

12 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> Gjpa filj;njhFjp> epl;lk;Gt epl;lk;Gt> ntahd;nfhl> kPupfk 

13 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> 

,y. 116>  116A, g]hu; tPjp> kl;lf;fsg;G 

kl;lf;fsg;G> Muak;gjp> nrq;fyb> thior;Nrid

14 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 292> kl;lf;fsg;G tPjp>  gyif 

Nkhy; re;jp> fJUnty

fJUnty> `pq;Fuhq;nfhl> nkjpupfpupa 

15 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 136> K K S tPjp> Rd;dhfk; Rd;dhfk;> fhiuefu;> rq;fhid> khdpg;gha;

16 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 11> ,d;dh; Nrh;Fsh; tPjp> 

tTdpah 

tTdpah 

17 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 14> fz;b tPjp> FUehfy; FUehfy;> nky;rpupGu> hpjpfk> khtj;jfk> ,g;ghfKt> 

FUehfy; II k; fpis 

18 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 591/1> Gjpa efuk;> mEuhjGuk; mEuhjGuk;> nehr;rpahfk> mEuhjGuk; II k; fpis> 

vg;ghty

kPl;bf;nfhs;sf;$ba ,Wjpj; jpdk; 2022.04.08 - Vytpw;gid eilngWk; jpfjp 2022.04.10

,y. Vytpw;gid eilngWk; ,lk; Mguzq;fis Vyj;jpy; tpLk; fpisfs;;

01 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 3/5, T B ghdnghf;f tPjp> 
fk;gis

fk;gis> nfypXah> G];]y;yht

02 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 30> fynfju tPjp> fLf];Njhl;l fLf];Njhl;l> mytj;Jnfhl> fynfju

03 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> 

,y. 114> Etnuypah tPjp> jythf;fy 

jythf;fy> g+z;LNyhah> `l;ld;

04 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 20> nfhOk;G tPjp> fYnty;y 

tPjp> fhyp 

fhyp> fhyp II k; fpis> cLfk> gj;Njfk> fuhg;gpl;ba> 

`pf;fLt> `guhJt> ,kJt 

05 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 4> te;Jug;g tPjp> mk;gyhe;Njhl;l mk;gyhe;Njhl;l>  mq;Fznfhyngy];]> R+upantt> 

`k;ghe;Njhl;l> jp];]k`huhk

06 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 25> B Rde;jhuhk tPjp>

fSNghtpy 

fSNghtpy> njy;fe;j> nghuy];fKt> ENfnfhl> 

Gwf;Nfhl;il> ehty> fpUyg;ngd> nghus;s

07 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> Gjpa efuk; vk;gpypgpl;ba vk;gpypgpl;ba> nfhlf;fnty 

08 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 149, ,uj;jpdGhp tPjp> n`hud n`hud> ,q;fpupa> fpupvy;y 

09 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 12> nfhOk;G tPjp> fk;g`h fk;g`h> af;fy> fk;g`h II k; fpis

10 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 514/4, mtprhnty tPjp> 

fLnty 

fLnty> njy;nfhl 

11 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 17> FUehfy; tPjp> 

kpDthd;nfhl 

kpDthd;nfhl> jpTygpl;ba 

12 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> itj;jparhiy tPjp> fSthQ;rpFb fSthQ;rpFb> fy;Kid> ngupafy;yhW> gYfhkk;

13 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 52/1, kUjk; fl;blk;> 
nfhbf;fhkk; tPjp> ney;ypab 

ney;ypab> mr;RNtyp> gUj;jpj;Jiw

14 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 16> tho;Tjak; nfhk;gpsf;];> 

jiykd;dhu; tPjp> kd;dhu;

kd;dhu;> td;fhiy

15 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 161> gpujhd tPjp> Fspahg;gpl;b Fspahg;gpl;b> ehuk;ky> n`l;bg;nghy> gd;dy

16 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> FUzhfy; tPjp> rpyhgk; rpyhgk;> khjk;g> gpq;fpupa 

17 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 66> gpujhd tPjp> myt;t myt;t> nghy;f`nty> fpupAy;y 

kPl;bf;nfhs;sf;$ba ,Wjpj; jpdk; 2022.04.08 - Vytpw;gid eilngWk; jpfjp 2022.04.11

,y. Vytpw;gid eilngWk; ,lk; Mguzq;fis Vyj;jpy; tpLk; fpisfs;;

01 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 39, 40, Gjpa efuk;> fz;b tPjp> 

k`paq;fd 

k`paq;fd

02 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 20> Gjpa efuk;> jpfd> 

uh[nty;y 

jpfd> tj;;Njfk

03 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 147> jpUNfhzkiy tPjp> 

khj;jis

khj;jis 

04 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 341> fhyp tPjp> mk;gyhq;nfhil mk;gyhq;nfhil> cuf];kd;`e;jpa> gpl;bfy> 

vy;gpl;ba

05 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 55> ngypaj;j tPjp> `f;kd `f;kd> ngypaj;j> jq;fy;y>  ty];Ky;y> 

tPuf;nfl;ba> kpj;njdpa> CUnghf;f> nja;ae;ju

06 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 75> i`nyty; tPjp> N`hkhfk N`hkhfk> kPnfhil> nfhl;lht  k`ufk> 

gj;juKy;y> mj;JUfphpa> jytj;Jf;nfhl> khyNg> 

`d;nty;y

07 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 318> fhyp tPjp> fy;fp];] fy;fp];]> njfptis> nfhs;Sg;gpl;b II k; fpis> 

gk;gyg;gpl;b> nts;stj;j> jiyik mYtyff; fpis 

08 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 57/1, al;bahe;Njhl;l tPjp> 

mtprhnty

mtprhnty> Utd;nty> vn`ypanfhl 

09 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 71/A, ghd;]; uj;tj;j khtj;ij> 

gyhq;nfhl 

gyhq;nfhl> f`tj;ij> ngy;kLy;y 

10 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> mtuptj;j> fl;Lehaf;f (g]; 

epiyak; Kd;ghf)

fl;Lehaf;f> uj;njhYfk

11 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 378> mtprhnty tPjp> 

nty;yk;gpl;ba

nty;yk;gpl;ba> Ky;Nyupah 

12 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 257> ePu;nfhOk;G tPjp> tj;jis tj;jis> Ngypanfhl> k`ghNf

13 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 5> gpujhd tPjp> jpUNfhzkiy jpUNfhzkiy> fe;jsha;

14 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 496> itj;jparhiy tPjp> 

aho;g;ghzk; 

aho;g;ghzk;> aho;g;ghzk; IIk; fpis> Ch;fhtw; Jiw 

(fa;l;];)> jpUney;Ntyp> Nfhg;gha;

15 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> mEuhjGu tPjp> f`lf];jpfpypa f`lf];jpfpypa> nfgpj;jpf;nfhy;yht> 

n`hutg;nghj;jhd> kjthr;rp 

16 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 07> gpujhd tPjp> fy;fKt fy;fKt> khN`h> jk;Gj;Njfk 

17 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 1/10, gioa itj;jparhiy 

tPjp> epf;fntul;ba 

epf;fntul;ba> Gj;jsk;> MzkLt> thupag;nghy 

vt;tpj Kd;dwptpj;jYkpd;wp mlF Vytpw;gidia uj;Jr; nra;tjw;Nfh> $l;bizg;gjw;Nfh my;yJ gpw;NghLtjw;Nfh tq;fpf;F 

rfy chpj;JKz;L.

   

xg;gkpl;lth;/gpujpg; nghJ Kfhikahsh; 

(fpisf;fld; kw;Wk; mQ;ry; tq;fp)

Njrpa Nrkpg;G tq;fp 

jiyik mYtyfk;> nfhOk;G -03.

njhiyNgrp : 2573008-11> ePbg;G ,y. 441> 244> ngf;]; : 2574018  

kPl;fg;glhj mlFg;nghUs; Vytpw;gid : 2022 - Vg;uy;

Njrpa Nrkpg;G tq;fp

kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rig

Njrpa Rw;whly; rl;lj;jpd; gphpT 23t cggphpT (2) 

,d; fPohd mwptpj;jy;

nfutyg;gpl;bapypUe;J fpupe;jpnty tiu Kd;nkhopag;gl;l 

(400 fp.t) kpd; flj;Jk; fk;gp nraw;wpl;lj;jpd; Rw;whly; 

jhf;f kjpg;gPl;lwpf;if (R.jh.k)

kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rigapdJ 1988k; Mz;bd; 56k; ,yf;f kw;Wk; 2000Mk; Mz;bd; 

53k; ,yf;f rl;lq;fshy; jpUj;jp mikf;fg;gl;lthW 1980k; Mz;bd; 47k; ,yf;f Njrpa 

Rw;whly; rl;lj;jpd; gphpT 23t(1) fPo; ,yq;if kpd;rhu rigapdhy; rkHg;gpf;fg;gl;l 

Nkw;$wg;gl;l  nraw;wpl;lj;jpw;fhf Rw;whly; jhf;f kjpg;gPL mwpf;ifahdJ gpd;tUk; 

,lq;fspy; fhiy 8.30 kzp njhlf;Fk; khiy 4.15 kzpiu 30 ehl;fSf;F nghJ 

kf;fspd; ghHitf;fhf (Qhapw;Wf; fpoik kw;Wk; nghJ tpLKiw ehl;fs; jtpu) 

gpuRhpf;fg;gLk; jpdj;jpypUe;J itf;fg;gl;ls;sJ.

1. gpuNjr nrayfk;/ tj;jis

2. gpuNjr nrayfk;/ k`hu

3. gpuNjr nrayfk;/ gpafk
4. gpuNjr nrayfk;/ nlhk;Ng
5. gpuNjr nrayfk;/ fsdp
6.  Njrpa Rw;whly; jfty; ikak;> kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rig ~ghprugpar|> 104> 

nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> gj;juKy;y.

7.  fk;g`h khtl;l mYtyfk;/ kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rig> ,y. 184/1> fz;b tPjp> 

af;fiy.

8. ,izaj;jsk; - www.cea.lk

nghJ kf;fs; vtNuDk; ,t;tpsk;gu jpfjpapypUe;J 30 ehl;fSf;Fs; jkJ fUj;Jf;fis 

gzpg;ghsH ehafk;. kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rigf;F vOj;J %yk; rkHg;gpf;f KbAk;.

gzpg;ghsH ehafk;

kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rig

~ghprugpar|>

,y. 104> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij>

gj;juKy;y.

khfhz tPjpg;gaz Nghf;Ftuj;J mjpfhu rig - Nky; khfhzk;

fil miwfisf; Fj;jiff;F tpLjy;
gpio jpUj;jk; mwptpj;jy; 

fil miwfisf; Fj;jiff;F tpLjy; njhlh;ghf 2022.03.14 md;W gpuRhpf;fg;gl;l 

gj;jphpif mwptpj;jy; gpd;tUkhW jpUj;jp mikf;fg;gl;Ls;sJ. Kd;ida 

mwptpj;jypd; Vida tpguq;fs; kw;Wk; epge;jidfs khw;wkpd;wp mikAk;.

miktplk; fil miwfspd; ,yf;fk;
filfspd; 

vz;zpf;if

Fj;jiff; 

fhyk;

mSj;fk 

2 Mk; 

gbepiy

Kjyhk; khb - ,y.14>15>16>17>18>19 06
05 

tUlq;fs;

njy;nfhl
jiukhb - ,yf;fk; 02> Kjyhk; 

khb - ,yf;fk; 02>03>04
04

10 

tUlq;fs;

nghus;s ,yf;fk; 07 01

Ntaq;nfhl ,yf;fk; 07 01

jpTyg;gpl;ba Kjyhk; khb ,y 7>8>10 03

nfhl;lht ,yf;fk; 01 01

ghze;Jiw Kjyhk; khb - ,yf;fk; 42> 46 02

vdNt Vw;fdNt mwptpf;fg;gl;l epge;jidfs; kw;Wk; tpjpKiwfspw;fikthf 

Nkw;gb filfspw;fhf tpiykDf;fis 2022.04.04 ,w;F Kd;dh; gpd;tUk; 

Kfthpf;Fr; rkh;g;gpf;FkhW mwptpj;Jf;nfhs;fpd;Nwd;. Nkyjpf tpguq;fis 011-

2871355 %yk; gpujpg;nghJ Kfhikahsh; (epjp) %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;>

rpwpa ngWiff;FO> tPjpg;gazg;Nghf;Ftuj;J mjpfhurig (Nk.kh) 

,y.89> ud;fkgha> fLnty> gj;juKy;y

2022.03.15

1964k; Mz;L 28k; 
,yf;fKila fhzp 
RtPfhpj;jy; rl;lk; 

(kWrPuikg;G) rl;lj;jpd; 
kWrPuikg;gpd;gb fhzp 

RtPfhpj;jy; rl;lk; 
(460tJ mj;jpahak;)

7tJ thrfj;jpd; fPohd mwptpj;jy;

vdJ ,yf;fk; : BU/LND/13/AQURE/01
fhzp mikr;rpd; ,yf;fk; : 

4-3/7/2011/HW/180

Gj;js khw;Wg; ghijia mikg;gjw;fhf 

mtrpakhd fPo; tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpfSf;fhf 

elhj;j jpl;lkplg;gl;Ls;s 9tJ thrfj;jpd; fPohd 

chpikfs; ghprPyid njhlHghd 7tJ thrfj;jpd; 

fPohd mwptpj;jnyhd;W ,yq;if rdehaf 

Nrh\ypr Fbaurpd; ,yf;fk; 2237/11 kw;Wk; 

2021.07.20k; jpfjpAila mjptpNrl tHj;jkhdp 

gj;jphpifapy; gpuRhpf;fg;gl;Ls;sJ. 

cg ml;ltiz

khfhzk; : Cth

khtl;lk; : nkhduhfiy

gpuNjr nrayfg; gphpT : Gj;js

jsf;Nfhs ,yf;fk; : ,.fp.j. 671 Nkyjpf 

,yf;fk; 02 gj;jpu 

,yf;fk; 02

Nkyjpf tpguq;fSf;F tHj;jkhdp 

gj;jphpifia ghHf;FkhW jho;ikAld; 

Nfl;Lf;nfhs;fpd;Nwd;. 

gpuNjr nrayhsH

Gj;js. 

2022 03 khjk; 07 jpfjp

gpuNjr nrayfk; - Gj;js. 
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ngWiff;fhd miog;G
Rfhjhuk;> RNjr kUj;Jtk;> r%f eyd;Ghp> ed;dlj;ij kw;Wk; rpWtH ghJfhg;G Nrit mikr;R

kj;jpa khfhz Rfhjhu Nritj; jpizf;fsk;

fz;b gpuNjr Rfhjhu Nrit gzpg;ghsH gzpkid
2022Mk; Mz;L

Muk;g Rfhjhu Nrit mikg;G tYt+l;ly; jpl;lk; (PSSP)
fPNo gl;baypy; tpghpf;fg;gLk; epHkhzk; kw;Wk; gOJghHj;jy; nraw;wpl;lj;jpw;fhf fz;b gpuNjr Rfhjhu Nrit gzpg;ghsH gzpkidapd; ngWiff;FOj; jiytuhy; jifikAs;s xg;ge;jf;fhuHfsplkpUe;J Njrpa Nghl;b Kiwapd; 

fPo; Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

01 Nfs;tp Mtzq;fs; tpepNahfpf;fg;gLk; jpdk;> Neuk; 

kw;Wk; ,lk;

2022.03.16 Kjy; 2022.04.05 tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu Nghfk;gu n`Nynghy Fkhhp`hkp khtj;j> fz;b gpuNjr Rfhjhu 

Nrit gzpg;ghsH gzpkidapy; Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;s KbtJld; ,t; mYtyfj;jpw;Fs; tUif je;J ,ytrkhf Nfs;tp Mtzq;fis ghPl;rp-

f;fTk; KbAk;.

02 g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 

Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj; jpfjp kw;Wk; Neuk;

2022.04.06 K.g. 10.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd; gjpTj; jghypy; my;yJ fzf;Fg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nfs;tpfis cs;splyhk;.

03 Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; Neuk; 2022.04.06k; jpfjp Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jTld; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLtJld; mt; Ntisapy; Nfs;tpjhuH my;yJ mtuJ vOj;J%y mjpf-

hukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;.

04 Nfs;tpg; gpiz Kwp fz;b gpuNjr Rfhjhu Nrit gzpg;ghsH gzpkidf;F fhR nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr; rPl;il my;yJ fz;b gpuNjr Rfhjhu Nrit gzpg;ghshpd; ngahpy; 

ngw;Wf;nfhz;l ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mDkjpj;j tHj;jf tq;fpaypUe;J my;yJ epHkhz ghJfhg;G njhifapy; my;yJ fhg;GWjp rigapdhy; mDkjpj;j 

fhg;GWjp epWtdj;jpypUe;J tpepNahfpf;fg;gl;l fPNo ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; ngWkjpAila Nfs;tpg; gpiznahd;iw rfy Nfs;tpg; gj;jpuj;JlDk; rkHg;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.

05 g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 

Vw;Wf;nfhs;Sk; ,lk;

gpuhe;jpa Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH gzpkid> j.ng.vz; 56> n`Nynghy Fkhhp`hkp khtj;j> Nghfk;gu> fz;b.

06 Nfs;tpfs; rkHg;gpj;jy; Nfs;tpfs; ,U gpujpfSld; jahhpf;fg;gl;L %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad ngaH Fwpg;gplg;gl;L NtW ciwfspy; ,l;L Kj;jpiuapl;L xU ciwapy; ,l;L 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;. mt; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ifj;njhopypd; ngaH kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fj;ij Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

07 Nfs;tpfSld; rk;ge;jg;gl;l tpguq;fis 

ngw;Wf;nfhs;tjw;F
  fz;b gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH gzpkidapd; fzf;fhsH my;yJ epHkhz tplag; nghWg;gjpfhhpapd; njh.Ng. ,y. 081-2236452/ 081-2232456
   nghwpapay; Nrit jpizf;fsj;jpd; gpujp gzpg;ghshpd; my;yJ gpuNjr nghwpapayhshpd; (fz;b/ njy;njdpa/ `hhp];gj;Jt) njh.Ng.,y. KiwNa 081-2201624/ 

081-2203611/ 081-2204806/ 081-2203693
08 NtW   rfy Nfs;tpfSk; kjpg;gPl;L FOtpw;F mDg;gg;gLk;

  Nfs;tp toq;Fk; ,Wjpj; jPHkhdk; ngWiff;FOtpw;F chpaJ.

epHkhzk; kw;Wk; gOJghHj;jy;fs; gjpT  (CIDA Grade)

nghwpapayhsH 

ngWkhd gj;jpu 

njhif ntl; 

,d;wp (&.)

kPssp;fg; 

glhj 

njhif (&.)

Nfs;tpg; gpizapd; ngWkjp (&.)
Nfs;tpg; gpizapd; 

nry;YgbahFk; 

fhyk;
fhrhf ,y;iy 

nadpy;
fhrhf

1 fl;Lf];Njhl;l gpuNjr itj;jparhiyapd; ~Rtjphp| fpspdpf;Ff;fhd tpisahLk; ,lj;ij 

epHkhzpj;jy;
C9 kw;Wk; C8 931,286.50 1,000.00 19,000.00 9,500.00 77 ehl;fs;

2 FUe;Jtj;j gpuNjr itj;jparhiyapd; thHl; ,y. 01 gOJghHj;jy; C7 kw;Wk; C6 6,817,165.55 3,000.00 136,000.00 68,000.00 105 ehl;fs;

3 RJ`{k;nghy Muk;g kUj;Jt gphptpd; ntspNehahsH gphpT fl;blk; gOJghHj;jy; C7 kw;Wk; C6 5,940,563.15 3,000.00 119,000.00 59,500.00 105 ehl;fs;

4 vt];l;N`hy; gpuNjr itj;jparhiyapd; epWtdg; nghWg;G kUj;Jt mjpfhhp cj;jpNahfg+Ht 

,y;yj;ij gOJghHj;jy;
C8 kw;Wk; C7 3,784,708.75 2,000.00 76,000.00 38,000.00 91 ehl;fs;

5 njy;njhl;l gpuNjr itj;jparhiyapd; fopTePf;f mikg;ig gOJghHj;jy; C8 kw;Wk; C7 2,024,448.50 2,000.00 40,000.00 20,000.00 91 ehl;fs;

6 G];n]y;yht gpuNjr itj;jparhiyapd; fopTePf;f mikg;ig gOJghHj;jy; C8 kw;Wk; C7 2,909,473.60 2,000.00 58,000.00 29,000.00 91 ehl;fs;

7 [k;Gf`gpl;ba gpuNjr itj;jparhiyapd; FLk;g Rfhjhu Nrit ngz; mjpfhhpapd; cj;jpNahfg+Ht 

,y;yj;ij gOJghHj;jy;.
C8 kw;Wk; C7 3,111,182.55 2,000.00 62,000.00 31,000.00 91 ehl;fs;

8 fy;gp`py;y gpuNjr itj;jparhiyapd; ntspNehashsH gphpTf; fl;blj;ij gOJghHj;jy;. C8 kw;Wk; C7 3,383,489.60 2,000.00 68,000.00 34,000.00 91 ehl;fs;

9 knlhy;nfNy gpuNjr itj;jparhiyapd; foptfw;wy; mikg;ig gOJghHj;jy; C8 kw;Wk; C7 1,993,922.96 2,000.00 40,000.00 20,000.00 91 ehl;fs;

10 knlhy;nfNy gpuNjr itj;jparhiyapd; ePH toq;fy; mikg;ig gOJghHj;jy;. C9 kw;Wk; C8 982,344.13 1,000.00 20,000.00 10,000.00 77 ehl;fs;

11 knlhy;nfNy gpuNjr itj;jparhiyapd; cj;jpNahfg+Ht ,y;yj;ij gOJghHj;jy; C8 kw;Wk; C7 4,193,921.70 2,000.00 84,000.00 42,000.00 91 ehl;fs;

12 nkhuaha gpuNjr itj;jparhiyapd; gpuNtr ghijia gOJghHj;jy;. C9 kw;Wk; C8 1,527,850.00 1,000.00 31,000.00 15,500.00 77 ehl;fs;

13 clfk ml;lghNf gpuNjr itj;jparhiyapd; mk;gpAyd;]; fuh[;> rhujp Xa;T miwia 

epHkhzpj;jy;
C7 kw;Wk; C6 5,338,432.25 3,000.00 107,000.00 53,500.00 105 ehl;fs;

14 jyhj;J Xa Rfhjhu kUj;Jt mjpfhhp gphptpy; fynfhl fpspdpf; epiyaj;ij gOJghHj;jy; C7 kw;Wk; C6 4,999,346.90 3,000.00 100,000.00 50,000.00 105 ehl;fs;

15 njhy];ghNf gpuNjr itj;japrhiyapd; mk;gpa+yd;]; fuh[; kw;Wk; rhujp Xa;Tmiw epHkhzpj;jy; C7 kw;Wk; C6 5,318,176.55 3,000.00 106,000.00 53,000.00 105 ehl;fs;

16 `e;jhd gpuNjr kUj;Jt fsQ;rpaj;jpd; epWtdg; nghWg;gjpfhhp cj;jpNahfg+Ht ,y;yj;ij 

gOJghHj;jy;
C7 kw;Wk; C6 7,217,448.20 3,000.00 144,000.00 72,000.00 105 ehl;fs;

17 jyhj;J Xa Rfhjhu kUj;Jt mjpfhhp gphptpd; Nghnyg JiwrhH fpspdpf; epiyak; gOJghHj;jy; C8 kw;Wk; C7 3,943,656.00 2,000.00 79,000.00 39,500.00  91 ehl;fs;

18 `juypaj;j gpuNjr itj;jparhiyapd; fhy;tha; kw;Wk; kyfoptfw;wy; mikg;ig gOJghHj;jy; C9 kw;Wk; C8 1,766,325.30 1,000.00 35,000.00 17,500.00 77 ehl;fs;

19 fphpehfk Muk;g kUj;Jt gphptpd; ntspNehahsH gphpT fl;blj;jpd; ghJfhg;ig Nkk;gLj;jy; C9 kw;Wk; C8 1,738,937.40 1,000.00 35,000.00 17,500.00 77 ehl;fs;

20 nfhl;lypnfhl gpuNjr itj;jparhiyapd; nfhhpNlhit gOJghHj;jy; C9 kw;Wk; C8 958,280.45 1,000.00 19,000.00 9,500.00 77 ehl;fs;

21 `juypaj;j Rfhjhu kUj;Jt mjpfhhp gphptpd; rq;fuh[Gu JiwrhH fpspdpf; epiyak; gOJghHj;jy; C9 kw;Wk; C8 1,698,114.40 1,000.00 34,000.00 17,000.00 77 ehl;fs;

22 gk;gunjdpa gpuNjr itj;jparhiyapd; ntspNehahsH gphpT fl;blj;ij gOJghHj;jy; C8 kw;Wk; C7 3,730,977.50 2,000.00 75,000.00 37,500.00 91 ehl;fs;

23 khk;gpl;ba gpuNjr itj;jparhiyapd; Nghijg; nghUs; GdHtho;T gphpT GJg;gpj;jy; C8 kw;Wk; C7 1,864,992.40 2,000.00 37,000.00 18,500.00 91 ehl;fs;

24 gl;ba gy;Nyfk gpuNjr itj;jparhiyapd; ntspNehahsH gphpT fl;blk; gOJghHj;jy; C8 kw;Wk; C7 4,190,176.79 2,000.00 84,000.00 42,000.00 91 ehl;fs;

25 nkhuaha gpuNjr itj;jparhiyapd; epWtdg; nghWg;G kUj;Jt mjpfhhp cj;jpNahfg+Ht 

,y;yj;ij gOJghHj;jy;
C8 kw;Wk; C7 4,297,913.73 2,000.00 86,000.00 43,000.00 91 ehl;fs;

26 `ryf;f gpuNjr itj;jparhiyapd; foptfw;wy; mikg;ig gOJghHj;jy;. C9 kw;Wk; C8 1,719,086.00 1,000.00 34,000.00 17,000.00 77 ehl;fs;

jiytH>

ngWiff;FO

fz;b gpuNjr Rfhjhu Nrit gzpg;ghsH gzpkid.

 Rfjjhr Njrpa tpisahl;Lf; fl;blj;njhFjp mjpfhurig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

njh. 

,y.

ngWif 

Nfhit ,y.
tpguk;

tpiykD 

Mtzq;fs; 

toq;fg;gLk; 

,Wjp ehs; 

kw;Wk; jpfjp

tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLk; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

kPsspf;fg;glhj 

tpiykD 

Mtzf; 

fl;lzk;

tpiykDg; 

gpiz

01 QTN 63/2022
Rfjjhr mjpfhu 

rigapd; cs;sf> 

jpwe;jntsp 

tpisahl;L 

N`hl;ly;> eph;thff; 

fl;blk;> rpw;W}opah; 

tpLjpfSf;fhd 

Rj;jpfhpg;G 

Nritfisg; 

ngw;Wf;nfhs;sy; 

2022-04-05

K.g. 10.00 

kzp tiu

2022-04-06

gp.g.  2.00 

kzpf;F

&gh 3>000.00 &gh 100>000.00 

(nry;YgbahFk; 

fhyk; 

2022-04-06Mk; 

jpfjp Kjy; 

2022-08-02 tiu 

119 ehl;fs;)

1.  Nkw;Fwpj;j NritfSf;F ,iaghd Jiw njhlh;gpy; mq;fPfhpf;fg;gl;l mDgtk; cs;s kw;Wk; Nkw;Fwpj;j 

Nrit toq;Fk; epWtdq;fsplkpUe;J tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

2.  tpiykD Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F fbjj; jiyg;gpy; (Letter Head) vOj;J %ykhd 

Ntz;LNfhs; tpLj;jy; Ntz;Lk;. tpiykD Mtzq;fspy; jug;gl;Ls;s mwpTiufSf;fika jahhpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ gpd;tUk; KfthpapYs;s tpiykDg; ngl;bapy; Nehpy; 

nfhz;Lte;J cs;splyhk;.

3.  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tplaq;fSf;fhd tpiykD Mtzq;fspy; jug;gl;Ls;s tifapy; 3>000.00 &gh 

kPsspf;fg;gLk; fl;lzj;ij nuhf;fg; gzkhf Rfjjhr Njrpa tpisahl;Lfs; fl;blj;njhFjpf;F nrYj;jp 

tpiykD Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; Njitahdth;fSf;F mYtyf ehl;fspy; K.g. 

9.00 kzp Kjy; gp.g. 2.30 kzp tiu tpiykD Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.

4. tpiykD Mtzq;fs;; 2022-03-18Mk; jpfjp  K.g. 10.00 kzp tiu toq;fg;gLk;.

5.  tpiykDg; gbtj;Jld; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l ve;jnthU th;j;jf tq;fpapdhYk; 

toq;fg;gl;l 100>000.00 &gh ngWkjpahd 119 ehl;fs; tiuapy; nry;YgbahFk; (2022-04-06Mk; jpfjp Kjy; 

2022-08-02 tiu) tpiykDg; gpizKwpnahd;iwr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

6. tpiykDf;fspd; nry;Ygb fhyk; 90 ehl;fshFk;. (2022-04-06Mk; jpfjp Kjy; 2022-07-04 tiu

7.  ,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis gpd;tUk; njhiyNgrp ,yf;fq;fisj; njhlh;Gnfhz;L Rfjjhr Njrpa 

tpisahl;Lf;fs; fl;blj;njhFjp mjpfhu rigapd; nfhs;tdTf; fpisapy; ngw;Wf;nfhs;yhk; vd;gJld; 

Njitahdth;fs; ,e;j tpiykD Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

Nkyjpf tpguq;fSf;fhd njhiyNgrp ,y. 0112384385 ePbg;G 120 (nfhs;tdT Kfhikahsh;)

 njhiyefy; ,y. 2445675
 

jiyth;>

Rfjjhr Njrpa tpisahl;Lf;fs; fl;blj;njhFjp mjpfhurig>

j.ng. ,y. 2211> Mh;jh; j rpy;th khtj;ij> nfhOk;G-13.

Nfs;tp mwptpj;jy; 
mk;gye;njhl;l gpuNjr rig

mk;gye;njhl;l gpuNjr rigf;F nrhe;jkhd fPNo ml;ltizapy; fhzg;gLk; nrhj;Jf;fis Fj;jiff;F 

tpLtjw;fhf vd;dhy; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Vw;fg;gLk;. 

ml;ltiz

fil miw 

mike;Js;s ,lk;

fil 

miw 

vz;zp 

f;if

xU fil 

miwapd; 

Fiwe;j 

gl;r Nfs;tp

xU fil 

miwapd; 

rJu 

msT

kPsspf;fg;gLk; 

Nfs;tp gpizj; 

njhif (&)

kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tp 

gpiz gbtf; 

fl;lzk; (&)

khjhe;j 

fil 

thlif

mk;gye;Njhl;l efhpy; 

mk;gye;njhl;l jq;fy;y 

tPjpapy; uh[gf;\ rpWtH 

g+q;fhTf;F mUfpy; tPjp 

ghJfhg;G gpuNjrj;jpy; 

Gjpjhf epHkhzpf;fg;gl;l 

fil miwfs;

06 500,000.00 10x8 10,000.00 1,500.00

kjpg;gPl;L 

jpizf;fsj; 

jpdhy; 

kjpg;gPL 

nra;ag;gLk; 

khjhe;j 

fil 

thlifia 

nrYj;j 

Ntz;Lk;.

gutFk;Gf;f g]; 

epiyaj;jpd; Nky; 

khbapy; mike;Js;s 

cztfk;

01 500,000.00 20x10 50,000.00 2,000.00

Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; tpepNahfpj;jy; - 2022.03.14 Kjy; 2022.04.06 gp.g. 3.00 tiu

Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; - 2022.04.07 K.g. 10.00 tiu

Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; jpwj;jy; - 2022.04.07 K.g. 10.30 ,w;F xt;nthU fil miw rhHghfTk; NtWNtwhf Nfs;tp 

tpz;zg;gq;fs; jkJ Njrpa milahs ml;il/ flTr; rPl;L/ rhujp mDkjpg;gj;jpuk; kw;Wk; mk;gyhe;njhl;l 

mjpfhug; gpuNjrj;jpd; tjpit cWjp nra;tjw;fhf fpuhk mjpfhhpapdhy; tpepNahfpf;fg;gLk; gjpTr; rhd;wpjio 

rkHg;gpj;J gpuNjr rig jiyikafj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

Nfs;tp epge;jidfs; - Nfs;tpg;gbtq;fspy; cs;slf;fg;gl;bUg;gJld; fil miwfs; epHkhzpf;fg;gLtJ 

Nfhug;gLk; Nfs;tpj; njhifia ,r; rigapy; itg;Gr; nra;j gpd;duhFk;. 

Nkyjpf tpguq;fSf;F njhlHGnfhs;Sq;fs;:-

047-2223275/ 047-5679544/ 047-5679560
     vk;.MH.gP. jH\d rQ;rPt> 

     jiytH> 

     gpuNjr rig> mk;gyhe;njhl;l. 

2022.03.14

mk;gye;njhl;l gpuNjr rig mYtyfj;jpy;.



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 மார்ச் மா்தம 16ம திைதி பு்தன்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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2022 மார்ச் 16 பு்தன்கிழகம

விக்ளோடடு அகமச்சினால் ஏற்பாடு கெயேப்படடு ை்டந்த  (12) ெமமாநதுகை -
யில் நக்டக்பறை மாவட்ட மட்ட ைரம மறறும ேமகெப்பநது ே்பாடடிைளில் அக்ை -
கரப்பறறு ென்கைஸ் விக்ளோடடுக் ைழைம இவ்விரு ே்பாடடிைளிலும கவறறி -
க்பறைது. கவறறி க்பறை வீரர்ைக்ள ்ப்டஙைளில் ைாண�ாம

(்ப்டஙைள:  ்பா�முகன தினைரன் நிரு்பர்)

பெண்கள் உல்கக் கிண்ண கிரிக் -
ப்கட் பெோட்டியில் பேற்கிந்திய 
தீவை 7 விக்ப்கட் வித்தியோசத்தில் 
அவுஸ்திபேலியோ அணி வீழ்த்தியது.

12-ைது பெண்கள் உல்கக் கிண்ண 
கிரிக்ப்கட் பெோட்டி (50 ஓைர்) 
நியூசிலோந்தில் நடந்து ைருகிறது. 
8 அணி்கள் ெஙப்கற்றுள்்ள இப் -
பெோட்டி ப�ோடரில் இந்திய பநேப் -
ெடி பநற்று அதி்கோவல நடந்� 
14-ைது லீக் ஆட்டத்தில் அவுஸ்தி -
பேலியோ- பேற்கிந்திய தீவு  அணி்கள் 
பேோதின.

நோ்ணயச்சுழற்சியில் பைனற 
பேற்கிந்திய தீவு அணி  துடுப்ெோட் -
டத்வ� ப�ர்வு பசய�து. அந்� 
அணி அவுஸ்திபேலியோவின அெோே 
ெந்துவீச்சில் தி்ணறியது. பேற்கிந் -
திய தீவு அணி 45.5 ஓைரில் 131 ஓட் -
டங்களுக்கு சுருணடது.

அதி்கெட்சேோச அணியின 
�வலவி படயலர் 50 ஓட்டங்கள் 
எடுத்�ோர். ப்கமபெல்பல 20 ஓட் -
டங்களும, டோட்டின 16 ஓட்டங்க -
ளும எடுத்�னர். ேற்ற வீேோங்கவன -
்கள் பசோற்ெ ஓட்டங்களில் ஆட்டம 

இழந்�னர். அவுஸ்திபேலியோ �ேப் -
பில் எலீபச பெர்ரி, ்கோர்ட்னர் �லோ 3 
விக்ப்கட்டும, ப�ோனோபசன 2 விக் -
ப்கட்டும வ்கப்ெற்றினர். 

பினனர் இலக்வ்க பநோக்கி விவ்ள -
யோடிய அவுஸ்திபேலியோ 7 ஓட்டங -
்களுக்கு 2 விக்ப்கட்வட இழந்�து.
ப�ோடக்்க வீேர் ஹீலி 3 ஓட்டங்க -

ளிலும, �வலவி லோனிங ஓட்டம 
எதுவும எடுக்்கோேலும ஆட்டமிழந் -
�னர். அடுத்து ்க்ளம ைந்� பெர்ரி 10 
ஓட்டங்களில் பைளிபயறினோர்.

அ�னபின ேற்பறோரு ப�ோடக்்க 
வீேோங்கவன பேச்சல் பெயனஸ் 
- பெத் மூனி ப�ோடி சிறப்ெோ்க 
விவ்ளயோடி அணிவய பைற்றிப்ெோ -

வ�க்கு அவழத்து பசனறது. அவுஸ் -
திபேலியோ அணி 30.2 ஓைரில் 3 
விக்ப்கட் இழப்புக்கு 132 ஓட்டங -
்கள் எடுத்து 7 விக்ப்கட் வித்தியோசத் -
தில் பைற்றிபெற்றது. பெயனஸ் 
83 ஓட்டங்களுடனும, மூனி 28 
ஓட்டங்களுடனும ்க்ளத்தில் இருந் -
�னர்.

அவுஸ்திபேலிய அணி ப�ோடர்ச் -
சியோ்க 4-ைது பைற்றிவய பெற்றது. 
இஙகிலோந்து, ெோகிஸ்�ோன, நியூசி -
லோந்து ஆகிய அணி்கவ்ள வீழ்த்தி 
இருந்�து.

இதுைவே அந்� அணி 
ப�ோல்விவய சந்திக்்கவில்வல. 
புள்ளி ெட்டியலில் அவுஸ்திபே -
லியோ 8 புள்ளி்களுடன மு�ல் இடத் -
தில் உள்்ளது. 

பேற்கிந்திய தீவு அணி 2-ைது 
ப�ோல்விவய சந்தித்�து. அந்� 
அணி இதுைவே 4 ஆட்டங்களில் 
விவ்ளயோடி 2 பைற்றி, 2 ப�ோல்வி 
பெற்று 4 புள்ளி்களுடன 5-ைது 
இடத்தில் உள்்ளது.

இனறு நடக்கும ஆட்டத்தில் 
இந்தியோ- இஙகிலோந்து அணி்கள் 
பேோதுகினறன.

அவுஸ்திரேலியா 4-வது வவற்றி
ரேற்கிந்திய தீவவ வீழ்த்தியது

க்பணைள உ�ைக் கிணண கிரிக்கைட:  

இந்தியன பைல்ஸ் ேோஸ்-
டர்ஸ் படனனிஸ் ப�ோடரின, 
ஆண்களுக்்கோன ஒற்வறயர் 
பிரிவு மூனறோைது சுற்றுப் 
பெோட்டி்களில் ேபெல் நடோல் 
ப ை ற் றி ப ெ ற் று ள் ்ள ப � ோ டு , 
ஸ்படபிபனோஸ் சிட்ஸிெோஸ் 
அதிர்ச்சி ப�ோல்வியவடந்து 
ப�ோடரிலிருந்து பைளிபயறி -
யுள்்ளோர்.

 ஆண்களுக்்கோன ஒற்வற -
யர் பிரிவு மூனறோைது சுற்றுப் 
பெோட்டியில், ஸ்பெயினின 
முனனணி வீேேோன ேபெல் 
நடோல், பிரித்�ோனியோவின 
படன எைோணவச எதிர் -
ப்கோணடோர்.

ெேெேப்ெோ்க நவடபெற்ற 
இப்பெோட்டியில், 7-5, 6 -3 எனற பநர் பசட் 
்க்ணக்கு்களில் ேபெல் நடோல், பைற்றி -
பெற்று நோன்கோைது சுற்றுக்கு �குதிபெற் -
றோர். இப�பெோல ேற்பறோரு மூனறோைது 
சுற்றுப் பெோட்டியில், அபேரிக்்கோவின 
ப�ோனசன புரூக்ஸ்பியும, கிபேக்்கத்தின 
ஸ்படபிபனோஸ் சிட்ஸிெோசும பேோதினர்.

விறுவிறுப்ெோ்க நவடபெற்ற இப்பெோட் -

டியில், மு�ல் பசட்வட ஸ்படபிபனோஸ் 
சிட்ஸிெோஸ், 6-1 என எளி�ோ்க வ்கப்ெற்றி -
னோர்.

ப�ோடர்ந்து நவடபெற்ற பசட்டு்க -
ளில் சிறப்ெோ்க விவ்ளயோடிய ப�னசன 
புரூக்ஸ்பி, அடுத்� இேணடு பசட்டு்கவ்ள -
யும 6-3, 6-2 எனற பசட் ்க்ணக்கு்களில் பைற் -
றிபெற்று நோன்கோைது சுற்றுக்கு முனபனறி -
னோர்.

இநதிேன் கவல்ஸ் மாஸ்்டர்ஸ்:

நிப்பெோன பெயினட் அணி்களுக்கிவடயி-
லோன மு�லோைது பிரிவு ேக்பி பெோட்டியில் 
ெல ைோேங்க்ளோ்க ப�ோல்வியுற்ற பெவ்-
பலோக்ஸ் விவ்ளயோட்டுக் ்கழ்கத்வ� வீழ்த்தி 
்கணடி விவ்ளயோட்டுக் ்கழ்கம முனனிவல 
பெற்றது. அணவேயில் பெவ்பலோக்ஸ் 
வே�ோனத்தில் நவடபெற்ற இலஙவ்க 
இேோணுை விவ்ளயோட்டுக் ்கழ்கத்வ� 21-
17 எனற புள்ளிக்்க்ணக்கில் வீழ்த்தி ்கணடி 
அணி முனனிவல பெற்றது. ்கணடி அணி 
3 ப்கோல்்கவ்ளயும இேோணுை அணி 2 
ப்கோல்்கவ்ளயும பெற்றன.

ஆேமெத்தில் இருந்ப� எதிர்ெோேோ� சைோ -
லுக்குப் பிறகு இேோணுைம 17--14 என 
முனனிவல பெற்றது, ஆனோல் இேணடோ -
ைது ெோதியில் �வலைர் வந்கல் ேத்ைத்� -
வின ட்வேவய �ரிந்� ேத்ைத்� ப்கோலோ்க 
ேோற்றிய�ோல் 21-17 என முனனிவல 
பெற்றது. ெலத்� ேவழ ்கோே்ணேோ்க 
பெோட்டி முனகூட்டிபய முடிக்்கப்ெட்டது.

சிஎச் பைற்றி பெற்றது
இப�பைவ்ள, சிஎச், பெோலிஸ் விவ்ள -

யோட்டுக் ்கழ்கத்வ� 25--22 எனற புள்ளிக்்க -
்ணக்கில் பைற்றி பெற்று பெோனஸ் புள்ளிப் 
ெட்டியலில் மூனறோம இடத்வ�ப் பெற் -

றுக்ப்கோணடது. அணவேயில் ப்கோழுமபு 
ெந்�ய வே�ோனத்தில் இடமபெற்ற இப் -
பெோட்டியின மு�ல் ெோதியின முடிவில் 
இரு அணி்களும �லோ 5 புள்ளி்களுடன 
சேநிவலயில் இருந்� பெோதிலும, இேண -
டோைது ெோதியில் சிஎச் வீேர்்கள் எதிேணி 

அணிவய முறியடித்து ஒரு ப்கோல், இேணடு 
ட்வே்கள் ேற்றும ஒரு பெனோல்டி கிக். 
சிஎச் அணியுடன இவ்ணந்து பெோேோடிய 
இேோணுை அணி இேணடோைது ெோதியில் 
2 ப்கோல்்கள் ேற்றும பெனோல்டி ஒனவறப் 
பெற்றுக்ப்கோணடது.

கழகஙகளுக்கிவையிலான 
ேக்பியில் கண்டி முன்னிவல

ருவைக் ெோரூக்
அேல் சர்ைப�ச ெோடசோவலயின 

ைருடோந்� விவ்ளயோட்டுப் பெோட்டி 
அணவேயில் ப்கோழுமபு ெவ்-
பலோக்்க ழ்க வே�ோனத்தில் இடம-
பெற்றது.

ஒட்டு பேோத்� பெோட்டியில் சோம-
பியனஷிப்வெ 307 புள்ளி்களுடன 
அக்ைோ இல்லம  பெற்றுக்ப்கோண-
டது.  

இேணடோமிடத்வ�  301.7 புள்ளி -
்களுடன அேெோத் இல்லம,  அஸீஸ் 
இல்லம  258.7 புள்ளி்கள் பெற்று 
மூனறோமிடத்வ�  ேற்றும அர்்கம  
இல்லம  200.7 புள்ளி்கள் நோன்கோ-
ைது இடத்வ�யும பெற்றன. 

சமபியன இல்லத்தின அணித் 
�வலைர் இஷேப் அெேட், 

பிே�ே அதிதியோ்க ்கலந்துப்கோணட 
முனனோள் இலஙவ்க கிரிக்ப்கட் வீேர்  
அேவிந்� டி சில்ைோவிடமிருந்து  சம-
பியனஷிப் விருவ� பெற்றுக்ப்கோண-
டோர்.

இந்நி்கழ்வில் ெணிப்ெோ்ளர் சவெ  
�வலைர் எம.ஏ.எம. ெகீம  பிே�ே 
அதிதி அேவிந்� டி சில்ைோவிற்கு  
நிவனவுப்ெரிசு ைழஙகி வைத்�ோர்.

பிேதி அதிெர்்கள்  ஏ. டபிள்யூ. எம. 
ரிமசி ,  திருேதி  மின்ோர்ப் இமதி-
யோஸ் , திருேதி  முனோ சுபி  , இஸ்லோ -
மிய ்கல்வி  நிவலயத்தின  �வலைர் 
எம. எச். எம. இல்யோஸ், நிர்ைோ்க 
சவெ உறுப்பினர்்கள், ஆசிரியர்்கள், 
பெற்பறோர்்கள், ேோ்ணைர்்கள் ேற்றும 
ெவழய ேோ்ணைர்்கள் ்கலந்துப்கோண-
டனர்.

அேல் சரவரேச பாைசாவலயின் விவையாட்டு 
ரபாட்டியில் அேவிந்ே டி சில்வா பிேேே அதிதி

ேோளி வ்கக்்கோடு குறூப் நிருெர் 

அ மெோவற ேோைட்ட உவ�ெந்-
�ோ ட்ட  லீக்கினோல் நடோத்�ப்ெடும 
பி பிரிவு ்கழ்கங்களுக்கிவடயில் 
லீக் அடிப்ெவடயிலோன பெோட்டி்க -
ளின ஆேமெ பெோட்டி ்கடந்� பைள்-
ளிக்கிழவே (11) இலஙவ்க உவ�-
ெந்�ோட்ட சமபே்ளனத்தின பிேதி 
பெோதுச் பசயலோ்ளரும, அமெோவற 
ேோைட்ட உவ�ெந்�ோட்ட லீக்கின 
பெோதுச் பசயலோ்ளரும, ்கல்முவன 
ேோந்கே சவெ உறுப்பினருேோன 
எம.ஐ.எம. அப்துல் ேனோப் �வல-
வேயில் ஆேமபித்து வைக்்கப்ெட் -
டது.

இந் நி ்கழ்வில் அகில இலஙவ்க 
ே க்்கள் ்கோஙகிேசின பிேதி ப�சிய 
அவேப்ெோ்ளரும, நிந்�வூர் பிேப�ச 
சவெ �விசோ்ளருேோன எம.ஏ.எம. 

அஸ்ேப் �ோஹிர் பிே�ே அதிதியோ்க 
்கலந்து ப்கோணடோர். ேரு�முவன 
ேரு�ம அணிக்கும ேரு�முவன 
க்ரீன பேக்ஸ் அணிக்குமிவடயி-
லோன மு�லோைது பெோட்டி பிே�ே 
அதிதியினோல் வ்கலோகு பசயயப்-
ெட்டு நிவனவுப் புவ்கப்ெடம 
எடுக்்கப்ெட்டு ஆேமபித்து வைக்-
்கப்ெட்டது. அதில் ேரு�முவன 
ேரு�ம அணி 7:0 எனற புள்ளி வித் -
தியோசத்தில் பைற்றிவய �ன�ோக் -
கிக் ப்கோணடது.

இவ்ைோறோன பெோட்டி நி்கழ்ச்-
சி்கவ்ள ஒவ்பைோரு ஊரிலும 
ஏற்ெோடு பசயை�ோனோல் பெோவ� 
ெோைவன்க்ளற்ற, ஆபேோக்கிய-
ேோன இவ்ளஞர் சமு�ோயத்வ� 
விவ்ளயோட்டுத் துவறயினூடோ்க 
உருைோக்்க முடியுபேன �விசோ்ளர்  
ப�ரிவித்�ோர்.

நைால் வவற்றி- சிட்ஸிபாஸ் 
அதிரச்சி ரோல்வி!

அமபாவை ோவட்ை 
உவேபந்ோட்ை லீக்கின் பி பிரிவு 

கழகஙகளுக்கிவைலான 
ரபாட்டிகள் ஆேமபம
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