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இலஙம்கக்கு விஜயம் செய்துள்்ள ெவூதி ச்ளிநாட்டலு்ல்கள் அமமச்ெர் இ்ள்ரெர் மபெல பின் ஃபர்்ான் பின் 

அப்துலலா அல செௌத் மற்றும் அ்ரது தூதுக்குழுவினர் நநற்று ஜனாதிபதி ந்காட்டாபய ராஜபக் ஷம் ஜனாதிபதி 

செயல்கத்தில நநற்று ெந்தித்து நபச்சு ந்டத்தியநபாது.

பயங்கரவாதத் தடுப்பு (தற்காலி்க 
ஏறபாடு்கள்) (திருத்தம்) சட்டமூ-
லத்்த இரண்டாவது மதிப்பீடடுக்-
்கா்க பாராளுமன்றத்தில் முன்வப்-
பதறகு ்க்டநத (11) வவளிநாடடு 
அலுவல்்கள் பறறிய அ்மச்சு சார் 
ஆலலாச்ைக் குழு அனுமதி வழங-
கியது.   

வவளிநாடடு அலுவல்்கள் 
அ்மச்சர் லபராசிரியர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் 
த்ல்மயில் கூடிய வவளிநாடடு 
அலுவல்்கள் பறறிய அ்மச்சு சார் 
ஆலலாச்ைக் குழுவிலலலய, இதற-
்காை அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 
இநதச் சட்டமூலம் முதலா-வது வாசிப்புக்்கா்க ்க்டநத 

பயங்கரவாதத் தடுப்பு திருத்த   சட்ட மூலத்துக்கு அனுமதி   

வ்காலராைா ்வரஸ் 
உருவாை 
சீைாவில் 
மீணடும் புதிய வ்்க ்வரஸ் லவ்கமா்க பரவத் வதா்டஙகியுள்்ளது. லநறறுக் ்கா்ல 

நிலவரப்படி சீைாவில் புதிதா்க 3,400 லபர் வதாற்றால் பாதிக்்கப்பட-
டுள்்ளைர்.  

்க்டநத 2019-ம் ஆணடு சீைாவின 
வூஹான ந்கரில் முதன முதலா்க வ்காலராைா 

சீனாவில் மீண்டும் வவ்கமமடுக்கும்  ம்காவரானா 

ஹற்றன சுழறசி நிருபர்
வபா்கவநதலா்வ − வசல்வ-

்கத்்த பகுதியிலுள்்ள கிணவ்றானறி-
லிருநது பா்டசா்ல மாணவன  ச்ட-
லமா்க மீட்கப்படடுள்்ளார். இவரது ச்டலம் லநறறு முனதிைம் மா்ல 

கிரிக்ம்கட வபாடடியய ்கண்டு்களித்துவிடடு வீடு திரும்பியவர்

லலாரனஸ் வசல்வலநாய்கம்
புலம்வபயர் அ்மப்புக்்கள் இலங-

்்கயில் முதலீடு்க்்ள லமறவ்காள்-
வதறகு எநதத் த்்டயும் கி்்டயாது. 
அதற்காை வாய்ப்புக்்க்்ளப் வபறறுக்-
வ்காடுக்்க அரசாங்கம் தயாவரை வ்ட 
மா்காண ஆளுநர் ஜீவன தியா்கராஜா 
வதரிவித்தார்.   

அது வதா்டர்பாை லபச்சுவார்த்்த்கள் 
வதா்டர்ச்சியா்க லமறவ்காள்்ளப்படடு வருவ-
து்டன, இலங்்கயில் அவர்்கள் முதலீடு்க்்ள 
லமறவ்காள்்ள முனவநதால் அதற்காை வசதி-
்கள் வசய்துவ்காடுக்்கப்படுவமனறும் அவர் 
வதரிவித்தார்.   

த்கவல் தி்ணக்்க்ளத்தில் லநற்்றய 
திைம்  ந்்டவபற்ற  வதாழில்நுடப

இலங்கயில் முதலீடு செயய   எநதத் த்டகளும கி்டயாது   

நீர் வழங்கல் து்்ற அ்மச்சர் வாசுலதவ நாணயக்்கார, 

தமது உத்திலயா்கபூர்வ வீட்்டயும், வா்கைங்க்்ளயும் 

அ்மச்சின வசயலா்ளரி்டம் லநறறுக் ்்கயளித்துள்்ளார்.   

அ்மச்சுப்பணி்களில் இருநது ஒதுஙகி இருக்்கவும், 

அ்மச்சர்வக் கூட்டங்களில் ்கலநது வ்காள்வதில்்ல 

எைவும் முடிவு வசய்திருநத நி்லயில், அ்மச்சருக்்காை 

சி்றப்புரி்ம்க்்ள அனுபவிப்பது நியாயமற்ற 

வசயல் எனறு உணர்நததன ்காரணமா்க அவற்்ற

நீர் ்ழங்கலதுமை அமமச்ெர் ்ாசு   

யாழ்.விலே்ட நிருபர்  
எதிர்்காலத்தில் வபாறியியலா்ளரா்க வநது தமிழ் 

மக்்களுக்கு லச்வயாறறுலவன எை 2021 புல்மப்-

பரிசில் பரீட்சயில் அகில இலங்்க ரீதியில் முதல் 

இ்டத்்தப் வபறறுக்வ்காண்ட யாழ், வ்காக்கு-
வில் இநது ஆரம்ப பா்டசா்ல மாணவன 

மபாறியியலாளரா்க வந்து மக்்களுக்கு   வசயவயாற்றுவவத எனது வ�ாக்்கம்   

லலாரனஸ் வசல்வநாய்கம் 
மீணடும் எரிவபாருள் வி்ல்ய 

உயர்த்தும் எதிர்பார்ப்பு கி்்டயாது 
எை எரிசக்தி அ்மச்சர் ்காமினி 
வலாகுல்க வதரிவித்துள்்ளார். நாட-
டுக்கு லபாதுமாை்ளவு வபறல்றால் 

மறறும் டீசல் தறலபாது ்்கயிருப்பி-
லுள்்ளதா்கவும் மின உறபத்தி நி்ல-
யங்களுக்கு லத்வயாை்ளவு எரிவபா-
ருள் விநிலயாகிக்்கப்படடுள்்ளது்டன 
மக்்களுக்கு லத்வயாை்ளவு எரிவபா-
ரு்்ள பகிர்நதளிப்பதற்காை ந்டவடிக்்்க்களும்

ப�ோதுமோனளவு எரிப�ோருள் கையிருப்பில்: மீண்டும் விகை உயரோது  

ஊ்ட்க மாநாடு ந்டத்தி இைங்களுக்கி-
்்டயிலாை நல்லிணக்்கத்்த குழப்பும் 
வ்்கயில் ்கருத்து வவளியிட்டதா்க குற-
்றச்சாடடு சுமத்தப்படடுள்்ள   ஜைாதிபதி 
வசயலணியின த்லவரும் வபாதுபல-

லசைாவின த்லவருமாை ஞாைசார 
லதரருக்கு எதிராை வழக்்்க, ஜூன (28)  
விசார்ணக்கு எடுக்்க வ்காழும்பு லமல் 
நீதிமன்ற நீதிபதி ஆதித்ய பட்ட-வபநதில்க 

�ல்லிணக்்கத்திற்கு எதிரா்க ்கருத்து; 
ஞானசார வதரருக்கு எதிரான வழக்கு   

சவூதி அலரபிய வதாழில் சந்தயில் இலங-
்்கயர்்களுக்கு அதி்க லவ்லவாய்ப்புக்்க்்ள 
எதிர்பார்ப்பதா்க இலங்்க வவளிநாட்டலு-
வல்்கள் அ்மச்சர் லபராசிரியர் ஜீ.எல். பீரிஸ், 
சவூதி வவளிநாட்டலுவல்்கள் அ்மச்சர் 
இ்ளவரசர் ்பசல் பின ஃபர்ஹான பின அப்-

துல்லா அல் வசௌத்தி்டம் லநறறு ல்கடடுக்-
வ்காண்டார்.  

சவூதி வவளிநாட்டலுவல்்கள் அ்மச்சர் 
இ்ளவரசர் ்பசல் பின ஃபர்ஹான பின அப்-
துல்லா அல் வசௌத் மறறும் அவரது 
தூதுக்குழுவிைர் இலங்்கக்கு

இலஙய்கயருக்கு சவூதி மதாழில்  சந்யதயில் அதி்க வவயலவாய்ப்பு  

ஒநர நாளில 3,400 நபர் பாதிப்பு  

 �ோரோளுமன்ற அகமச்சு சோர் ஆபைோசகனக் குழு 

கிணற்றிலிருந்து சடலமாக மீட்பு

அயமச்சு வா்கனம், உத்திவயா்க பூர்வ   வீடய்ட வ�ற்று ய்கயளிப்பு   
-ெவூதி அமமச்ெரு்டனான ெந்திப்பில அமமச்ெர் பீரிஸ் ந்காரிக்ம்க   

விநிநயா்க ந்ட்டிக்ம்க்களும் ்ழமமக்கு  என்கிைார் அமமச்ெர் ்காமினி   

198 புள்ளிைள் ப�ற்று முதலிடம் ப�ற்்றயோழ் பைோக்குவில் மோணவன ைஜைக்சன பதரிவிப்பு   

 ஜூன் 28 இல 
விொரமை  

குக்றநத�டச ைடடணம்   3 ரூ�ோவோல் அதிைரிப்பு  
04

புலம்மபயர் அயமப்பு்கள்   

வோய்ப்புைகள ப�ற்றுக்பைோடுக்ை அரசு தயோர் வட மோைோண ஆளுநர் ஜீவன தியோைரோஜோ பதரிவிப்பு   

மாற்றமுறும் உலகுக்கு ஏற்ப
மாசற்ற ஊடக கலாசாரம்
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இலங்கையின் ஆயுள் கைாப்புறுதிப் 
பிரிவில் செலிங்கைா ்லஃப் அதன் 
த்ல்ைத்துவ நி்ல்ை சதாடர்ந்து 
18வது வருடைாகைவும் தககை ்வத் -
துள்்ளது. 

2021 டிெம்்பர் 31ல் முடிவ்டந்த 
12 ைாத கைாலத்தில் அதன் ்பதிைப் -
்படட சைாத்த வருைான வ்ளர்ச்சி 
15.8% ஆல் அதிகைரித்து 25.565 பில்லி-
ைன்கை்ளாகை உள்்ளது.

முதலீடுகைள் ைற்றும் ஏ்னை வரு-
ைானஙகை்ளாகை குறிப்பிடட ஆண்டில் 
15.129 பில்லிைன்கைள் ்பதிவாகி 
உள்்ளது. ஒருஙகி்ைந்த வருைான-
ைாகை 40.694 பில்லிைன்கைள் உள்்ளன. 

இது 2020 ஐ விட ்பத்து வீதம் அதி-
கைைாகும். செலிங்கைா ்லஃப்பின் 
முதலீடடு பிரிவு வ்ளர்ச்சி 20.748 
பில்லிைன் ரூ்பா அல்லது 15.52 

வீத வ்ளர்ச்சி்ை கைடந்த 
12 ைாதத்தில் அ்டந்து, 
வருட இறுதியில் 154.455 
பில்லிைன்கை்ளாகை உள்்ளது.

கைம்்பனியின் ஆயுள் 
நிதிை வ்ளர்ச்சி 12 வீதைாகை 
வ்ளர்ச்சி கைண்டு 119.634 
பில்லிைன்கை்ளாகை 31 
டிெம்்பர் 2021ல் ்பதிவாகி 
உள்்ளது. 

2020ஐ விட 25 வீதம் 
அதிகைைாகை 11.803 பில்லிைன்கைள் 
ைாற்்றப்்படட்த  சதாடர்ந்து இந்த 
அதிகைரிப்பு கைாைப்்படுகின்்றது.

சொத்துககைள் 22.9 பில்லிைன் -
கை்ளாகை அல்லது 15.23 வீதத்தால் 
அதிகைரித்து, ைாதாந்த ெராெரி அதிகை -
ரிப்்பாகை 1.9 பில்லிைனுககும் அதிகை -
ைான சதா்கை்ைப் ்பதிவு செய்து 

மீ்ளாய்வுககு உற்்படட வருட 
முடிவில் 173.762 பில்லிைன்கை்ளாகை 
உள்்ளது.

  செலிங்கைா ்லஃப்பின் முகைா -
்ைத்துவப் ்பணிப்்பா்ளரும் பிரதை 
நி்்ற்வற்று அதிகைாரியுைான 
துஷார ரைசிஙகை கைம்்பனியின் 
இந்த அ்டவுகைள் ்பற்றிக குறிப்பி -
டு்கையில் “2021ககைான எைது புள் -

ளிகைள் ஆயுள் கைாப்புறுதி மூலம் 
்ைலும் ்ைலும் இலங்கைைர் -
கைளின் எதிர்கைாலத்்த ஆ்பத்தற்-
்றதாகை ஆககுவது என்்ற எைது 
அடிப்்ப்ட ்�ாககைத்தில் இருந்து 
எம்்ை தி்ெ திருப்்ப சவளிக கைார-
ணிகைளுககு �ாம் இடம் சகைாடுககை-
வில்்ல என்்ப்த உைர்த்தி நிற்-
கின்்றன. ச்பாரு்ளாதார நிச்ெைைற்்ற 
நி்லயின் அழுத்தம், நி்லைற்்ற 
சகைாள்்கைகைள் என்்பன 2021ல் ்பல 

வர்த்தகைஙகைளுககு ச்பரும் ெவாலாகை 
அ்ைந்தன. 

ஆனால் செலிங்கைா ்லஃப் 
சுழன்று வரும் ்த்வகைளிலும் 
அதன் வாடிக்கைைா்ளர் த்ளத்திலும் 
சதாடர்ச்சிைான கைவனஙகை்்ளச் 
செலுத்தி தனது வ்ளர்ச்சி ்வகைத்்த-
யும் தககை ்வத்துள்்ளது” என்்றார்.

Rajarata tiles ஆனது தற்்்பாது 
Lanka Wall Tiles வ்லை்ைப்-
பிலும் கி்டககும்என்்ப்த, கைட-
டுைானப் ச்பாருடகைள் ைற்றும் 
கைடடுைானத்து்்றயின் இரண்டு 
ஜாம்்பவான்கை்ளான Samson Rajarata 
Tiles (Pvt) Ltd ைற்றும் Lanka Tiles 
PLC ஆகிைன 
இ்ைந்து அறி -
வித்துள்்ளன.

இந் த கூ ட டு 
வ ் ல ை ் ை ப் -
பின் மூலம் 
இ ல ங ் கை யின் 
terracotta தைா-
ரிப்புகைள் ைற்றும் -
மு தன் ் ை ை ா -
ன சு வ ர் ை ற் று ம் 
த்ர ஓடுகை்்ளக 
ச கை ா ள் வ ன வு 
ச ெ ய் வ த ற் கை ா ன 
வ ா ய் ப் ் ்ப 
வாடிக்கைைா்ளர் -
கைளுககு வழஙகும் ஒரு வர்வற்கைத்-
தககை ைற்றும் வெதிைான முைற்சிைாகை 
இது�்டமு்்றப்்ப்படுத்தப்்பட -
டுள்்ளது. Samson Rajarata ைற்றும் 
Lanka Tiles இ்ட்ைபுரிந்துைர்வு-
ஒப்்பந்தம் ்கைச்ொத்திடப்்படட தன்-
பின்னர் இந்தமுைற்சி முன்சனடுக-
கைப்்படடுள்்ளது.

Samson Rajarata Tiles (Pvt) Ltd 
உலகைத்தரம் வாய்ந்த ்பல்்வறுவ-
்கைைான கைளி (சடர்ரா ்கைாடடா) 

மூலப்ச்பாரு்்ளக சகைாண்ட தைா -
ரிப்புகை்்ள  உற்்பத்திசெய்கி்றது. 
அவர்கைள் DSI Samson குழுைத்தின் 
ஒருஅஙகைைாகைவும் வி்ளஙகுகின்்ற-
னர். இத்தைாரிப்புகைள் உலகை்ளவில் 
அஙகீகைரிககைப்்படட ஜப்்பானிைசதா-
ழில் நுட்பத்்தப் ்பைன்்படுத்தி உற்-

்பத்தி செய்ைப்்படுகின்்றன.  
ரஜரடட்டல்ஸின்ச்பாதுமுகைா -

் ை ை ா ்ள ர் வி பு ல் கு ல ர த் ன வின் கை -
ருத்துப்்படி, “இந்தமுைற்சிைானது 
Rajarata Tiles, Lanka Wall Tiles 
ைற்றும்  உைர்தர வர்த்தகை �ாைஙகை்்ள 
ஒ்ரவெதிைான இடத்தில்அனு்பவிக-
கும் உள்ளூர்நுகைர்்வார்ஆகிைஇரு-
தரப்பினருககும் ்பரஸ்பர�ன்்ை-
்பைககும் ஒன்்றாகைஅ்ைகின்்றது. " 
என்்றார்.

சம்ஸ் பாஹிம்

ரத்னா அப்பிைாெப் புத்தகைஙகைள்  65 ஆண்டு-
கைாலஙகைளுககும் ்ைலாகை ஆழைாகை ்வரூன் -
றிை வரலாற்்்றக சகைாண்டவர்கைள். இவர்கைள் 
இலங்கையின் ்பயிற்சிப்புத்தகைஙகைள் து்்றயில் 
வ்ளர்ந்து வரும் த்லவராகை வி்ளஙகுவதுடன்“-
ஷில்்பை பிஹிடன்ன - "தி்றன்கைளுடன் ஆசீர்வ-
தித்திடுஙகைள்”என்்ற த்லப்பில் உைர்ச்சிகைரைா-
ன்தார் பிரொரத்்த சவளியிடடனர்.

 புத்தகைஙகை்்ளயும் ஆசிரிைர்கை்்ளயும் வைங-
கும் இலங்கையில் மிகைவும் உறுதிைாகை உடபு -
குத்தப்்படட விழுமிைஙகை்்ள அடிப்்ப்டைா-
கைக சகைாண்டு கைடட்ைககைப்்படடுள்்ளது.

புகைழச்பற்்ற ஆளு்ைைால் �டித்து ைற்றும் 
்பாடல் ்பாடப்்படடு ைன்தத் சதாடும் வ்கை-
யிலான இ்ெ வீடி்ைா ஒன்றில் டாகடர். 
பிரதீப் ரஙகைன ைற்றும் ெகை �டிகைராகை இன்சனாரு 
த்லமு்்ற்ைச் ்ெர்ந்த ஆளு்ைச்பற்்ற நிஸ-
ஸஙகை தித்சதனிைவும் ்பஙகுசகைாள்கி்றார். பிர்பல ்பாட-
கைரும் ்பாடல் ஆசிரிைருைான டாகடர். பிரதீப் ரஙகைன, 
ரத்னா அப்பிைாெப் புத்தகைஙகைளின் வர்த்தகை�ாை தூதராகை 
நிைமிககைப்்படடுள்்ளார். குழுைப் பிரதை நி்்ற்வற்று 

அதிகைாரி ஷனில் செனரத், அண்்ையில் இடம்ச்பற்்ற 
வணிகைவி்ளம்்பர சவளியீடடு விழாவின் ்்பாது டாகடர். 
பிரதீப் ரஙகைனவுடன் அ்டைா்ள ரீதிைான ஒப்்பந்தஙகை்்ள 
்கைச்ொத்திடடார்.

இலஙமகையின் முன்்னணியில் உள்ள பல்்மகைபபட்ட கூடடு நிறு்்னஙகைளில் ஒன்்ா்ன DIMO நிறு்்னம், TATA ்ாகை்னஙகைளுக்கைா்ன ஒரேச�ாரு அஙகீகைரிக்கைபபட்ட விநிர�ாகைஸ்த-
ோகைவும் உள்ளது. அது ெமீபத்தில் NEM Construction (Pvt) Ltd நிறு்்னத்திற்கு 30 TATA  LPK 1618 4 Cube BLASTER டிபபர்கைம்ள ்ழஙகி�து. உத்திர�ாகைபூர்்மாகை ்ாகை்னங-
கைள மகை�ளிக்கைபபட்ட ரபாது.

18வது வருடமாக த�ாடர்ந்து மு�லாவது
இடத்தில் இருக்கும் தெலிங்கா லலஃப் Lanka Wall Tiles வலையலைப்பினூடாக

சநலதைக்கு வரும்  Rajarata tiles

இைஙலக  விழுமியஙகலை அடிப்்பலடயாகக்
ககாணட  ரத்ா அப்பியாசப் புததைகஙகள்

எரி்ாயு ்தடடுபபாட்டால் 

உல்லாெ ்ல�ம் 
ச்றிச்ரொட்டம்  
(இரத்தினபுரி சுழற்சி நிரு்பர்)  

்பலாஙசகைா்ட ச்பலிஹுல்ஓைா உ 
ல்லாெப் ்பைை வலைத்தில் அ்ை ந்துள்்ள 
உ ல்லாெ ் ஹாடடல்கைளில் அதிகைைான்வ 
எரிச்பாருள் தடடுப்்பாடடால் மூடப்்பட-
டுள்்ளதாகை இப்பிர்தெ ்ஹாடடல் உரி-
்ைைா்ளர்கைள் கைவ்ல சதரிவிககின்்றனர்.  

இந்நி்லைால் இப்பிர்தெத்துககு உள் -
�ாடடு, சவளி�ாடடு உல்லாெப்்பைணிகைள் 
வரு்கை தருவதில்்ல எனவும் வரு்கை 
தந்த ஒரு சிலர் உரிை உைவு வெதிகைள் 
இல்லா்ைைா ல் அதிருப்தியுடன் திரும்பி 
செல்வதாகைவும் சதரிவிககைப்்படுகி்றது.

இலங்கையின் புகைழச்பற்்ற இைற்்கை 
வ்ளஙகைள் கைாைப்்படும் இப்பிர்தெத் -
திககு உல்லாபிரைாைைாகை வரும் சவளி-
�ாடடு, உள்�ாடடு   ்பைணிகைள் அதிகை-
்ளவில் வரு்கை தருகின்்ற ்்பாதிலும் 
தற்்்பா்தை நி்லயில் இப்பிர்தெம் 
எஙகும் சவறிச் ்ொடி கைாைப்்படுகி்றது. 
இதனால் ்ஹாடடல் சதாழிற்து்்ற ைட -
டுைன்றி இப்பிர்தெத்தில் உல்லாெ ்பைணி-
கை்்ள �ம்பி சிறு விைா்பார �டவடிக்கைகை -
ளில் ஈடு்படடு வரும் அ்னத்து து்்றயும் 
முடககைை்டந்துள்்ளதாகைவும் இப்பிர்தெ 
து்்றொர் விைா்பாரிகைள் சதரிவிககின்்றனர்.
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90 ஆண்டுகால பாரம்பரியத்துடன் தமிழ் ேபசும் மக்களின் ேதசிய குரல்

வரு. 90 இல. 63 Tuesday 15, March, 2022 20பக்கங்கள்

இலங்ைகக்கு �ஜயம் ெசய்துள்ள சவூ� ெவ�நாட்டலுவல்கள் அைமச்சர் இளவரசர் ைபசல் �ன் ஃபர்ஹான் �ன் 
அப்துல்லா அல் ெசௗத் மற்றும் அவரது தூதுக்குழு�னர் ேநற்று ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக் ஷைவ ஜனா�ப� 
ெசயலகத்�ல் ேநற்று சந்�த்து ேபச்சு நடத்�யேபாது.

பயங்கரவாதத் தடுப்பு (தற்கா�க 
ஏற்பாடுகள்) (�ருத்தம்) சட்டமூ-
லத்ைத இரண்டாவது ம�ப்�ட்டுக்-
காக பாராளுமன்றத்�ல் முன்ைவப்-
பதற்கு கடந்த (11) ெவ�நாட்டு 
அலுவல்கள் பற்�ய அைமச்சு சார் 
ஆேலாசைனக் குழு அனும� வழங்-
�யது.   

ெவ�நாட்டு அலுவல்கள் 
அைமச்சர் ேபரா��யர் �.எல்.��ஸ் 
தைலைம�ல் கூ�ய ெவ�நாட்டு 
அலுவல்கள் பற்�ய அைமச்சு சார் 
ஆேலாசைனக் குழு�ேலேய, இதற்-
கான அனும� வழங்கப்பட்டது. 
இந்தச் சட்டமூலம் முதலா-
வது வா�ப்புக்காக கடந்த 

பயங்கரவாதத் தடுப்பு திருத்த   
சட்ட மூலத்துக்கு அனுமதி   

ெகாேரானா 
ைவரஸ் 
உருவான 
�னா�ல் 
�ண்டும் பு�ய 
வைக ைவரஸ் ேவகமாக பரவத் 
ெதாடங்�யுள்ளது. ேநற்றுக் காைல 
�லவரப்ப� �னா�ல் பு�தாக 
3,400 ேபர் ெதாற்றால் பா�க்கப்பட்-
டுள்ளனர்.  

கடந்த 2019-ம் ஆண்டு �னா�ன் 
வூஹான் நக�ல் முதன் 
முதலாக ெகாேரானா 

சீனாவில் மீண்டும் 
ேவகெமடுக்கும்  
ெகாேரானா 

ஹற்றன் சுழற்� �ருபர்

ெபாகவந்தலாைவ − ெசல்வ-
கத்ைத பகு��லுள்ள �ணெறான்�-
�ருந்து பாடசாைல மாணவன்  சட-
லமாக �ட்கப்பட்டுள்ளார். 

இவரது சடலம் ேநற்று 
முன்�னம் மாைல 

கிரிக்ெகட் ேபாட்டிைய கண்டு
களித்துவிட்டு வீடு திரும்பியவர்

ேலாரன்ஸ் ெசல்வலநாயகம்

புலம்ெபயர் அைமப்புக்கள் இலங்-
ைக�ல் முத�டுகைள ேமற்ெகாள்-

வதற்கு எந்தத் தைடயும் �ைடயாது. 
அதற்கான வாய்ப்புக்கைளப் ெபற்றுக்-
ெகாடுக்க அரசாங்கம் தயாெரன வட 
மாகாண ஆளுநர் �வன் �யாகராஜா 
ெத��த்தார்.   

அது ெதாடர்பான ேபச்சுவார்த்ைதகள் 
ெதாடர்ச்�யாக ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு வருவ-
துடன், இலங்ைக�ல் அவர்கள் முத�டுகைள 
ேமற்ெகாள்ள முன்வந்தால் அதற்கான வச�-
கள் ெசய்துெகாடுக்கப்படுெமன்றும் அவர் 
ெத��த்தார்.   

தகவல் �ைணக்களத்�ல் ேநற்ைறய 
�னம்  நைடெபற்ற  ெதா�ல்நுட்ப

இலங்ைகயில் முதலீடு ெசய்ய   
எந்தத் தைடகளும் கிைடயாது   

�ர் வழங்கல் துைற அைமச்சர் வாசுேதவ நாணயக்கார, 
தமது உத்�ேயாகபூர்வ �ட்ைடயும், வாகனங்கைளயும் 
அைமச்�ன் ெசயலாள�டம் ேநற்றுக் ைகய�த்துள்ளார்.   

அைமச்சுப்ப�க�ல் இருந்து ஒதுங்� இருக்கவும், 
அைமச்சரைவக் கூட்டங்க�ல் கலந்து ெகாள்வ�ல்ைல 
எனவும் மு�வு ெசய்�ருந்த �ைல�ல், அைமச்சருக்கான 
�றப்பு�ைமகைள அனுப�ப்பது �யாயமற்ற 
ெசயல் என்று உணர்ந்ததன் காரணமாக அவற்ைற

�ர் வழங்கல்துைற அைமச்சர் வாசு   

யாழ்.�ேஷட �ருபர்  

எ�ர்காலத்�ல் ெபா��யலாளராக வந்து த�ழ் 
மக்களுக்கு ேசைவயாற்றுேவன் என 2021 புலைமப்-
ப��ல் ப�ட்ைச�ல் அ�ல இலங்ைக ���ல் முதல் 
இடத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாண்ட யாழ், ெகாக்கு-
�ல் இந்து ஆரம்ப பாடசாைல மாணவன் 

ெபாறியியலாளராக வந்து மக்களுக்கு   
ேசைவயாற்றுவேத எனது ேநாக்கம்   

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம் 

�ண்டும் எ�ெபாருள் �ைலைய 
உயர்த்தும் எ�ர்பார்ப்பு �ைடயாது 
என எ�சக்� அைமச்சர் கா�� 
ெலாகுேக ெத��த்துள்ளார். நாட்-
டுக்கு ேபாதுமானளவு ெபற்ேறால் 

மற்றும் �சல் தற்ேபாது ைக�ருப்�-
லுள்ளதாகவும் �ன் உற்பத்� �ைல-
யங்களுக்கு ேதைவயானளவு எ�ெபா-
ருள் ��ேயா�க்கப்பட்டுள்ளதுடன் 
மக்களுக்கு ேதைவயானளவு எ�ெபா-
ருைள ப�ர்ந்த�ப்பதற்கான 
நடவ�க்ைககளும்

ேபாதுமானளவு எரிெபாருள் ைகயிருப்பில்: 
மீண்டும் விைல உயராது  

ஊடக மாநாடு நடத்� இனங்களுக்�-
ைட�லான நல்�ணக்கத்ைத குழப்பும் 
வைக�ல் கருத்து ெவ��ட்டதாக குற்-
றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்டுள்ள   ஜனா�ப� 
ெசயல��ன் தைலவரும் ெபாதுபல-

ேசனா�ன் தைலவருமான ஞானசார 
ேதரருக்கு எ�ரான வழக்ைக, ஜ�ன் (28)  
�சாரைணக்கு எடுக்க ெகாழும்பு ேமல் 
��மன்ற ��ப� ஆ�த்ய பட்ட-
ெபந்�ேக 

நல்லிணக்கத்திற்கு எதிராக கருத்து; 
ஞானசார ேதரருக்கு எதிரான வழக்கு   

சவூ� அேர�ய ெதா�ல் சந்ைத�ல் இலங்-
ைகயர்களுக்கு அ�க ேவைலவாய்ப்புக்கைள 
எ�ர்பார்ப்பதாக இலங்ைக ெவ�நாட்டலு-
வல்கள் அைமச்சர் ேபரா��யர் �.எல். ��ஸ், 
சவூ� ெவ�நாட்டலுவல்கள் அைமச்சர் 
இளவரசர் ைபசல் �ன் ஃபர்ஹான் �ன் அப்-

துல்லா அல் ெசௗத்�டம் ேநற்று ேகட்டுக்-
ெகாண்டார்.  

சவூ� ெவ�நாட்டலுவல்கள் அைமச்சர் 
இளவரசர் ைபசல் �ன் ஃபர்ஹான் �ன் அப்-
துல்லா அல் ெசௗத் மற்றும் அவரது 
தூதுக்குழு�னர் இலங்ைகக்கு

இலங்ைகயருக்கு சவூதி ெதாழில்  
சந்ைதயில் அதிக ேவைலவாய்ப்பு  

ஒேர நா�ல் 3,400 ேபர் பா�ப்பு  

 பாராளுமன்ற அைமச்சு சார் 
ஆேலாசைனக் குழு 

�ணற்��ருந்து சடலமாக �ட்பு

அைமச்சு வாகனம், உத்திேயாக பூர்வ   
வீட்ைட ேநற்று ைகயளிப்பு   

-சவூ� அைமச்சருடனான சந்�ப்�ல் 
அைமச்சர் ��ஸ் ேகா�க்ைக   

��ேயாக நடவ�க்ைககளும் வழைமக்கு  
என்�றார் அைமச்சர் கா��   

198 புள்ளிகள் ெபற்று முதலிடம் ெபற்ற

யாழ் ெகாக்குவில் மாணவன் கஜலக்சன் ெதரிவிப்பு   

 ஜ�ன் 28 இல் 
�சாரைண  

குைறந்தபட்ச கட்டணம்   
3 ரூபாவால் அதிகரிப்பு  
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புலம்ெபயர் அைமப்புகள்   

வாய்ப்புகைள ெபற்றுக்ெகாடுக்க 

அரசு தயார் வட மாகாண ஆளுநர் 

ஜீவன் தியாகராஜா ெதரிவிப்பு   



கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை195.26 204.12

யூர�ொ
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை278.29 288.81

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை2.1570 2.2543

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை185.58 192.47

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை263.51 271.91

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை270.59 281.79

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை249.96 259.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும்
விலை

விற்பலை
விலை183.25 192.37

குறித்த
விலை

குறித்த
விலைமத்திய 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

திைகரன் விளம்்பரம்
0112429367

விற்பலை பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம்  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 மார்ச் 15 செவவாய்க்கிழலம

திதி: --திலரயயா்தசி

ராகுகாைம் :  ்பகல் :  03.00  -  04.30வலர
சு்பயேரம் : காலை : 06.00  -  07.30வலர

பிைவ வருடம் - மாசி  30

இன்லறைய சு்பதிைம்

14மு்தல் 18 வலர

ச்தாழுலக 
யேரம்

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

யயாகம்: சித்தயயாகம்
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மனி்தர்கள் ஒவசவாருவரும் புகலழத 
்தாங்கள் அலடய யவண்டுசமை விரும்-
புகிறைார்கள். புகலழ அலடவ்தறகாக 
சிைர் ்தம்லம அழகு்படுததுகிறைார்கள். 
சிைர் செல்வதல்த யெர்க்கிறைார்கள். 
சிைர் அதிகாரதல்த ய்தடிப் ச்பறறுக்-
சகாள்கிறைார்கள். அழயகா அதிகாரயமா 
செல்வயமா என்றும் ேமக்கு புகலழப் 
ச்பறறுத ்தராது. மாறைாக ோம் எந்த 
அழவிறகு ்பணியவாடு ேம்லமயய ோம் 
்தாழ்ததிக்சகாண்டு ்பணிபுரிகியறைாயமா 
அந்த அளவிறகு ோம் புகலழ அலடய 
முடியும்.

இயயசுவின் ெமகாைததில் வாழ்ந்த 
யூ்தர்களில் சிைர் ய்பாலியாை ஆன்மீக 
செயல்்பாடுகலள மக்கள் ்பார்க்க 
யவண்டும் என்்ப்தறகாக செய்்தார்கள். 
அ்தனூடாக மக்களிடம் புகலழ அலடய 
யவண்டும் எை விரும்பிைார்கள். அது 
ய்பாை விருநதுகளிலும் ச்தாழுலக 
கூடங்களிலும் மு்தன்லமயாை இருக்-
லககலள ய்தடிப் ச்பறறுக்சகாண்-
டார்கள். இம்மாதிரியாை செயல்கள் 
்தங்களுலடய மதிப்ல்ப கூட்டும் எை 

அவர்கள் கற்பலை செய்து சகாண்டார்-
கள். இப்்படிப்்பட்டவர்கலளப் ்பார்தது 
இயயசு ச்தளிவாகச் சொன்ைார். 
‘்தம்லமத ்தாயம ்தாழ்ததுகிறை எவரும் 
உயர்த்தப்ச்பறுவர்’. ய்பாலி செயற்பா-
டுகளால் எந்த ஒரு மனி்தனும் புகலழ 
அலடய முடியாது என்று இயயசுவினு-
லடய வாழ்க்லகயியை அவர் ்தம்லமயய 
்தாழ்ததிைார். அவர் எந்த அளவிறகு 
்தாழ்ததிக்சகாண்டார் என்றைால் யூ்த ெமு-
்தாயத்தால் மிகவும் இழிவாை்தாக கரு-
்தப்்பட்ட சிலுலவ மரணதல்த ஏறறுக்-
சகாள்ளும் அளவிறகு அவர் ்தம்லம 
்தாழ்ததிைார்.

அய்த யவலள ்தன்லையய ்தாழ்ததிய 
இயயசுலவ இலறைமகன் புகழின் உச்-
ெததிறகு சகாண்;டு யெர்த்தார். சிலுலவ 
மரணதிறகுப் பின்பு்தான் இயயசுவினு-
லடய புகழ் இந்த உைசகங்கும் ஓங்கி 
ஒலித்தது. ஆகயவ எந்த ஒரு மனி்தன் 
்தன்லையய ்தாழ்ததி ்பணியவாடு வாழ்-
கிறைாயைா அந்த  மனி்தைால் ்தான் 
புகலழ அலடய முடியும். இ்தறகு 
இயயசுயவ ொட்சி.

அருட் ்தநல்த அருண்சரக்ஸ்...

தவக்கால சிநதனை
தாழ்ச்சி - உயர்ச்சி

மீனவர்்கள் பிரச்சினன த�ாடர்பா்க   

இலங்கைககைகான இந்திய து்ைத்-
தூதர் மற்றும் தூதரகை ஆலலகாசகைர் 
ஆகிலயகா்ர சந்தித்து தமிழகை மீனவர்-
கைள் பிரச்சி்ன ததகாடர்்காகை இரகாமநகா-
தபுரம் ்காரகாளுமன்ற உறுப்பினர் லகை. 
நவகாஸகைனி சுமகார் ஒரு மணி லநரம் 
ஆலலகாச்ன நடத்தினகார். 

இந்த ஆலலகாச்னயில் மீனவர்கைள் 
பிரச்சி்ன ததகாடர்்காகை ஆலலகாச்ன 
தசயயப்்ட்டு மீனவர்கைள் தகாககுதல் 
ததகாடர்்காகைவும், எல்்ல தகாண்டி 
மீன பிடிப்்து ததகாடர்்காகைவும் விவகா-
திககைப்்ட்டது. ஸ்ரீலஙகைகா முஸலிம் 
மீடியகா ல்காரத்தின 25வது மகாநகாட்டில் 
்ஙலகைற்கை இலங்கை தசன்ற இந்திய 
யூனியன முஸலிம் மகாநில து்ைத் 
த்லவரும், இரகாமநகாதபுரம் ்காரகாளு-
மன்ற உறுப்பினருமகான லகை. நவகாஸ-
கைனி இலங்கைககைகான இந்திய து்ை 
தூதர் விலனகாத் லகை. லேககைப் மற்றும் 
இந்திய தூதரகை ஆலலகாசகைர் தகைௌஸ-
லலந்திரகுமகார் ஆகிலயகாருடன சந்திப்-
பில் கைலந்து தகைகாண்டகார்.

இச்சந்திப்பில், மீனவர்கைள் பிரச்ச-
்னகைள் ததகாடர்்காகை து்ை தூதர் 

இல்லத்தில் சுமகார் ஒரு மணி லநரம் 
ஆலலகாச்ன தசயயப்்ட்டது. 
இந்த ஆலலகாச்னயில் இரகாமநகாத-
புரம் நகாடகாளுமன்ற உறுப்பினர் லகை 
நவகாஸகைனி எம்பி, இலங்கை கைடற்-
்்டயினரகால் ்கைது தசயயப்்டும் 
தமிழகை மீனவர்கைள் மற்றும் அவர்கை-
ளின ்டகுகை்ை விடுவிப்்து உள்-
ளிட்ட ்ல்லவறு தமிழகை மீனவர்கைள் 
பிரச்சி்ன குறித்தும் அவர்கைளுககு 
லத்வயகான மருத்துவ சிகிச்்ச 
அளிககைப்்ட்டு வருகி்றதகா என்்த-

யும் ்ற்றியும் விரிவகாகை லகைட்டறிந்தகார்.  
இரகாமநகாதபுரம் மகாவட்டத்தில் இருந்-
துதகான, அதிகை அைவில் மீனவர்கைள் 
மீன பிடிககை வருகி்றகார்கைள்.

அவர்கைள் ்டகுகைள் மூலலம வரு-
மகானம் கி்டககி்றது. அ்தயும் 
இலங்கை அரசு ்றிமுதல் தசயது 
ஏலத்திற்கு விடுவதகால்,  குடும்் வகாழ்-
வதகாரம் ்காதிககைப்்டுவதகாகை வும்  லகை. 
நவகாஸகைனி எம்.பி., விரிவகாகை இலங-
்கைககைகான இந்திய து்ை தூதரிடம் 
விரிவகாகை எடுத்து கூறினகார்.   

இந்திய துணைத் தூதுவருடன்   
நவாஸ்கனி எம்.பி ஆல�ாசணை  

வென்னப்புெவில் 39 இளைஞர்கள்
ப�ோளைப் வ�ோருட்களுடன ள்கது

சிலகா்ம், தவனனப்புவ ்கு -
தியில் முகைநூலூடகாகை ஏற்்காடு 
தசயயப்்ட்ட கைளியகாட்டத்தில் 
ஈடு்ட்டிருந்த 39 இ்ைஞர்கைள், 
ல்கா்தப்த்காருளுடன ்கைது தசய-
யப்்ட்டுள்ைனர்.   

தவனனப்புவ த்காலிஸ பிரிவில் 
்வககைகால பிரலதசத்திலுள்ை 
ல�காட்டதலகானறில் இந்த கைளியகாட்-
டம் இடம்த்ற்றுள்ைது.த்காலிஸகா-
ருககு கி்டத்த இரகைசிய தகைவலுக-

கை்மயலவ, சந்லதகைந்ர்கைள் ்கைது 
தசயயப்்ட்டுள்ைதகாகை த்காலிஸ 
ஊடகைப்பிரிவு ததரிவித்துள்ைது.  

இவவகாறு ்கைது தசயயப்்ட்ட 
சந்லதகைந்ர்கைள் 20, 30 வயதுககு 
இ்டப்்ட்ட மட்டககுளி, கைலன-
முல்ல, நீர்தகைகாழும்பு, அநுரகாதபுரம், 
வத்த்ை மற்றும் மீரிகைம உள்ளிட்ட 
பிரலதசஙகை்ைச் லசர்ந்த சந்லதகை ந்ர்-
கைலை இவவகாறு ்கைது தசயயப்்ட்-
டுள்ைனர்.  

ெவுதி சவளிோட்டலுவல்கள் அலமச்ெர் இளவரெர் ல்பெல் பின் ஃ்பர்்ான் பின் அப்-
துல்ைா அல் செௌத யேறறு சவளிவிவகார அலமச்ெர் ஜீ.எல். பீரிலெ ெநதித்தய்பாது.

(லலகாரனஸ தசல்வநகாயகைம்)  

மககைள் எதிர்லநகாககும் தமகாழிப் 
பிரச்சி்னகைளுககு தீர்வு கைகாை உரிய 
நடவடிக்கை எடுககைப்்டும். அரச 
து்்றயில் இரண்டு தமகாழியிலும் 
்ணியகாற்்றக கூடியவர்கைளுககு தமிழ் 
பிரலதசஙகைளில் முனனுரி்ம அளிக -
கைப்்டுதமன வட மகாகைகாை ஆளுநர் 
ஜீவன தியகாகைரகாேகா ததரிவித்தகார்.  

அதன ஒரு அம்சமகாகை வடககில் 
தமிழ் தமகாழியில் ்ணிபுரியககூடிய 
த்காலிஸகா்ர நியமிககும் நடவடிக-
்கையில், முதற்கைட்டமகாகை கைனகைரகா-
யனகுைம் ்குதியில் த்காலிஸ ்யிற்-
சிக கைல்லூரி ஒன்்ற எதிர்வரும் 
லம மகாதத்தில ஆரம்பிககைவும் நடவ -

டிக்கை எடுககைப்்ட்டுள்ைதகாகைவும் 
அவர் ததரிவித்தகார்.  அலதலவ்ை, 
வட ்குதியில் முதற்கைட்டமகாகை 50 
தமகாழி த்யர்ப்்காைர்கை்ை  நிய-
மிப்்தற்கு நடவடிக்கை எடுககைப்் -
டும் எனத் ததரிவித்த அவர், அரச 
து்்றயில் இரண்டு தமகாழிகைளில் 
்ணியகாற்்ற லவண்டியதன அவசி-
யத்்தயும்  வலியுறுத்தினகார். அரச 
நிறுவனஙகைள் மகாகைகாை ச்்ககுட்-
்ட்ட நிறுவனஙகைள் உள்ளூரகாட்சி 
ச்் நிறுவனஙகைள் ஆகியவற்றுககு 
இரண்டு தமகாழிகைளிலும் ்ணியகாற்-
்றககூடியவர்கைள் நியமிககைப்்டுவது 
அவசியம். 

அதற்கைகான உறுதிப்்காடு அரசியல் 
அ்மப்பின மூலம் வழஙகைப்்ட்-

டுள்ைததனறும் அவர் ததரிவித்தகார்.   
அதுததகாடர்பில் அவர் லமலும் ததரி-
விக்கையில்,  

 அரச ஊழியர்கைளுககு கைட்டுப்்காடு-
கைள் தைர்த்தப்்ட்டுள்ைதுடன, அவர்-
கைள் மககைள் லச்வககு முனனுரி்ம 
அளிககைலவண்டியது அவசியம். அபி -
விருத்தி உள்ளிட்ட ஏ்னய ததகாழில் 
து்்றகைளில் தசயற்்டுலவகாருககு 
த்டயினறி அதற்கு வசதிகை்ைப் 
த்ற்றுகதகைகாடுத்தல் அவர்கைளின 
த்காறுப்்காகும். அதிலிருந்து அவர் -
கைள் நழுவமுடியகாது. அவவ்கையில் 
கி்டத்துவரும் மு்்றப்்காடுகை-
்ைக கைவனத்தில் தகைகாண்டு, மிகுந்த 
கைவனம் தசலுத்தப்்டும் எனறும் 
அவர் லமலும் ததரிவித்தகார்.(ஸ)   

ைமிழ் வ�ோழியில் �ணியோற்றக்கூடிய
வ�ோலிஸோளை நியமிக்்க நடெடிக்ள்க
்கன்கராயன் குளத்தில் பயிற்சிக் ்கல்லூரி; வட மா்காண ஆளுநர்  

அரசின் மீதுள்ள ஆத்திரத்தில் சர்வ்கட்சி
மாநாட்னட புறக்்கணித்துவிட வவணடாம்  

அரசகாஙகைத்தின மீதுள்ை ஆத்திரத்-
தில் சர்வகைட்சி மகாநகாட்்ட பு்றககை-
ணித்துவிட லவண்டகாதமன சகைல 
கைட்சிகைளிடம் ஸ்ரீலஙகைகா சுதந்திரக 
கைட்சி லகைட்டுள்ைது.  நகாட்டிலுள்ை 
பிரச்சி்னகைளுககு தீர்வு கைகாண்்தற்-
கைகான ஆலலகாச்னகை்ைப் த்ற்றுக 
தகைகாள்வதற்கைகாகைலவ, சர்வகைட்சி 
மகாநகாட்்டக கூட்டுமகாறு வலியுறுத்-
தப்்ட்டலதயனறி, லதசிய அரசகாங-
கைம் அ்மப்்தற்கைகாகை அல்ல எனறு 
ஸ்ரீலஙகைகா சுதந்திர கைட்சியின த்காதுச் 
தசயலகாைர் தயகாசிறி ேயலசககைர ததரி-
வித்தகார்.  

தமகானரகாகை்லயில் ஞகாயிறுககி-
ழ்ம ந்டத்ற்்ற கைட்சி மகாநகாட்டில் 

கைலந்து தகைகாண்டு உ்ரயகாற்-
றும் ல்காது இத்னத் ததரி-
வித்த அவர் லமலும் குறிப்-
பிடு்கையில் ,  

நகாடு தற்ல்காதுள்ை 
நி்ல்மயில், மககைளு-
டன இ்ைந்து வீதிககி-
்றஙகி ல்காரகாடுவ்தத் 
தவிர மகாற்று வழியில்்ல. 
த்காருைகாதகார நிபுைத்து-
வமு்டயவர்கைளுககு நிதி 
அ்மச்்ச வழஙகைகாது, ேனகாதி்தி-
கைள் நிதி அ்மச்சர்கைைகாகை தசயற்்ட்ட-
்மலய, இன்்றய இந்த தநருககைடி 
நி்லககு பிரதகான கைகாரைமகாகும்.  

இந்த தநருககைடி நி்ல்மயிலி-

ருந்து நகாட்்ட மீட் -்
தற்கு புதிய லவ்லத்திட்-
டஙகைள் உருவகாககைப்்ட 
லவண்டும். தற்ல்காது நிய-
மிககைப்்ட்டுள்ை த்காரு-
ைகாதகார ல்ர்வயில் எந்-
ததவகாரு த்காருைகாதகார 
நிபுைர்கைளும் உள்வகாஙகைப்-
்டவில்்ல. இவவகா்றகான 
நடவடிக்கைகைள் பிரலயகாச-
னமற்்ற்வ.   

எனலவ, த்காருைகாதகார நிபுைர்-
கை்ை அ்ழத்து அவர்கைளிடம் 
ஆலலகாச்ன த்றுமகாறு அரசகாங-
கைத்்த வலியுறுத்துகினல்றகாம்.  

நகாடு இவவகாறு வீழ்ச்சிய்டயும்-

ல்காது ஆககிரமிப்புககைள் அதிகைரிககும். 
1,000 பில்லியன தடகாலர்கை்ை தருவ-
தகாகைக கூறி,  இலங்கையின த்காருைகா-
தகார லகைந்திர நி்லயஙகை்ை அதம-
ரிககைகா லகைகாரும். இதற்கு இடமளிககைக 
கூடகாது. எனலவ அரசகாஙகைம் அ்ழத்-
தது என்தற்கைகாகை சர்வகைட்சி மகாநகாட்-
டில் ஒதுஙகியிருககைகாமல், லவ்லத்-
திட்டஙகை்ை முன்வககுமகாறு 
ஏ்னய கைட்சிகைளிம் லகைகாருகினல்றகாம்.  

அரசகாஙகைம் முனதனடுத்த தசயற்்கா-
டுகைளுககு நகாடு ்ழியல்ல. சர்வ கைட்சி 
மகாநகாட்்டக கூட்டுமகாறு விடுககைப்-
்ட்ட லகைகாரிக்கை, நகாட்டிலுள்ை பிரச்-
சி்னகைளுககு தீர்வு கைகாண்்தற்கு மகாத்-
திரலமயகாகும்.   

குனறந�பட்ச ்கட்டணம்
3 ரூபாவால் அதி்கரிப்பு  
கு்்றந்த்ட்ச ்ஸ கைட்டைத்்த 

மூனறு ரூ்காவகால் அதிகைரிககை தீர்-
மகானித்துள்ைதகாகை ல்காககுவரத்து 
அ்மச்சு ததரிவித்துள்ைது.  

அதன்டி, கு்்றந்த்ட்ச கைட்ட -
ைம் 20 ரூ்காயகாகை அதிகைரிககைப்்டும்.    
ஏ்னய கைட்டைஙகைள் 15 சதவீதத்-
தினகால் அதிகைரிககைப்்டும் எனறு 
அ்மச்சு அதிகைகாரி ஒருவர் ததரிவித் -
தகார்.    ்ஸகைட்டை உயர்வு ததகாடர்-
்காகை அ்மச்சருககும் ்ஸசஙகைங-
கைளுககும் இ்டயில் ஞகாயி்றனறு 
ல்ச்சுவகார்த்்த ந்டத்ற்்றது. 

அ்மச்சர்வககு அறிவித்ததன 
பினனர் ்ஸ கைட்டைஙகைள் திருத்தப்-
்டும் என ல்காககுவரத்து அ்மச்சர் 
திலும் அமுனுகைம ததரிவித்திருந்-
தகார்.இந்த நி்லயில் லநற்று அ்மச்-
சர்வ கூட்டத்தில் இது குறித்து 
ஆரகாயப்்ட்டுள்ைது. 

்ஸ கைட்டை திருத்தம் ததகாடர்-
்கான உத்திலயகாகைபூர்வ அறிவிப்பு 
இனறு (15) அல்லது நகா்ை தவளி-
யிடப்்டும் எனவும், கைட்டை அதி -
கைரிப்பு ததகாடர்்கான உரிய அறிவிப்-
புகைள் ல்காககுவரத்து ஆ்ைககுழு 

ஊடகாகை தவளியிடப்்டும் எனவும் 
அ்மச்சர் ததரிவித்தகார்.   ்ஸ 
கைட்டை அதிகைரிப்புடன பு்கையி-
ரத கைட்டைத்்த அதிகைரிககுமகாறு 
ரயில்லவ தி்ைககைைம் லகைகாரியுள்-
ைது.   இலங்கை ல்காககுவரத்து 
ச்்யும் ்ஸ கைட்டைத்தில் திருத் -
தம் தசயயுமகாறு லகைகாரிக்கை விடுககை-
வுள்ைதகாகை இலங்கை ல்காககுவரத்து 
ச்்யின ல்ச்சகாைர் ததரிவித்தகார்.  

இலத லவ்ை கைட்டை அதிகை -
ரி்ப்பு ல்காதுமகானதல்ல என சில ் ஸ 
சஙகைஙகைள் ததரிவித்துள்ைன.(்கா) 

பைரைல்்களில் 
வ�ண்களுக்கு  25 
வீை முனனுரிள�
(மினுவகாஙதகைகா்ட நிரு்ர் )

லதசிய நல்லிைககைத்்த அடிப்-
்்டயகாகைக தகைகாண்டு, நகாட்்டக 
கைட்டிதயழுப்  ் ஒத்து்ழப்பு 
வழஙகை முனவருமகாறு, ஸ்ரீல.சு.கை. 
மத்திய தகைகாழும்பு அ்மப்்காை-
ரும் முனனகாள் அ்மச்சருமகான 
ேனகாதி்தி சட்டத்தரணி ்்ஸர் 
முஸத்கா, சகைல தரப்பினர்கைளி-
டமும் லவண்டுலகைகாள் விடுத்-
துள்ைகார். கைட்சியின தகைகாழும்பு 
மகாவட்ட சம்லமைன மகாநகாட்டில் 
உ்ரயகாற்றிய ல்காலத அவர் 
இத்னக கூறினகார்.

   அஙகு லமலும் கைருத்துத் 
ததரிவிககும்ல்காது,    இன்்றய 
கைகாலத்தில், மககைளுககு மத்தியில் 
புரிந்துைர்்வயும், லதசிய நல்லி-
ைககைத்்தயும் ஏற்்டுத்துவலத 
சி்றந்தது. இ்த விடுத்து, அர-
சியல் இலகா்ம் கைருதி அல்லது 
நகாட்்டக கைகாட்டிக தகைகாடுககும் 
லநகாககுடன சமூகைஙகைளுககு மத்தி-
யில் பிரச்சி்னகை்ை ஏற்்டுத்தக 
கூடகாது.அவவகாறு தசயலவகா்ர  
மனனிககைலவ முடியகாது என்றகார்.

சகாதமலை ஒருங்கிலணப்புக் குழு  

(தலவகாககை்ல குறூப் நிரு்ர்)  

தகைகாத்ம்ல பிரகாந்திய 
ஒருஙகி்ைப்புக குழுவின 
த்லவரகாகை இருந்த லதசிய 
சுதந்திர முனனணியின நுவதர-
லியகா மகாவட்ட ்காரகாளுமன்ற 
உறுப்பினர் நிமல் பியதிஸஸ 
லநற்று (14) முதல் தனது ்தவி்ய 
இரகாஜினகாமகா தசயதுள்ைகார். இவவகா்றகா-
னததகாரு அரசகாஙகைத்தினகால் வழஙகைப்-
்ட்ட ்தவி்ய, தகான வகிப்்து மன-
சகாட்சிககு விலரகாதமகான தசயல். எனலவ 
நுவதரலியகா மகாவட்ட தகைகாத்ம்ல 

பிரலதச அபிவிருத்தி குழுவின 
த்லவர் ்தவியிலிருந்து இரகா-
ஜினகாமகா தசயதுள்ைதகாகை நுவதர-
லியகா மகாவட்ட ்காரகாளுமன்ற 
உறுப்பினர் நிமல் பியதிஸஸ 
ததரிவித்துள்ைகார். இந்த அர-
சகாஙகைத்தின நடவடிக்கைகைைகால் 
மககைள் த்ரிதும் ்காதிககைப்்ட்-

டுள்ைனர். சிறிய, சிறிய கைட்சிகை்ை 
இ்ைத்துக தகைகாண்டு லதர்தலில் 
ல்காட்டியிட்டு தவற்றி த்ற்்ற பினனர் 
அ்வகை்ை பு்றந்தள்ளிவிட்டு தனனிச்-
்சயகாகை  அரசகாஙகைம் தசயற்்டுகின்றது 
என்றகார்.   

�னைவர் ப�வியில் இருநது
பியதிஸஸ எம்.பி ராஜினாமா

வரலாற்றில் முதன்முறையாக
பவுண் 150000 ரூபாவாக உயர்வு

இ ல ங -
் கை யி ல் 
வரலகாற்றில் 
மு தன மு -
்்றயகாகை 24 
கைரட் தஙகைப் 
்வுண் ஒனறின வி்ல 150,000 
ரூ்கா்வ எட்டியுள்ைதகாகை தகைவல்-
கைள் தவளியகாகியுள்ைன. 22 கைரட் 
தஙகைப் ்வுண் ஒனறின வி்ல 
139,000 ரூ்காவகாகை ்திவகாகியுள்-
ைது.   இலதலவ்ை, இலங்கை-
யில் கைடந்த 2017ஆம் ஆண்டு 
அகலடகா்ர் மகாதம் 24 கைரட் தஙகைம் 
51,600 ரூ்காவகாகை விற்்்ன 
தசயயப்்ட்ட நி்லயில், 22 
கைரட் தஙகைம் 48,200 ரூ்காவகாகை 
விற்்்ன தசயயப்்ட்டிருந்-
தது. அத்துடன, கைடந்த ஆண்டு 
இலங்கை சந்்தயில் ஒரு ்வுண் 
தஙகைத்தின வி்ல தசயகூலியுடன 
லசர்த்து 124000 ரூ்கா்வ கைடந்தி-
ருந்தது.   இலங்கையில்,தகைகாவிட் 
ததகாற்று நி்ல்ம தீவிரம்டய 
ஆரம்பித்ததகாலல, தஙகைத்தின 
வி்ல  ததகாடர்ச்சியகாகை அதிகைரித்து 
வருகி்றது.   த்காருைகாதகார தநருக-
கைடி நி்லயில், ததகாடர்ச்சியகாகை 
தஙகைத்தின வி்ல அதிகைரித்து வரு-
வதகாகை அறிய வருகி்றது.  

ஜனாதிபதியின் வீட்டுககருகில்   
மீட்்டககபபட்்ட பபட்டிககுள்   
விறையாட்டுத் துபபாககிகள்

ேனகாதி்தி லகைகாட்டகா்ய ரகாே-
்க்ஷவின வீட்டுககு அருகைகா்ம-
யில் சந்லதகைத்திற்கிடமகாகை கிடந்த 
த்ட்டி ஒனறினகால் ்ர்ரப்பு 
ஏற்்ட்டுள்ைது. அம்புல்ததனிய 
சந்தியில் கைகாைப்்ட்ட இப்த்ட்-
டியினுள் இரண்டு வி்ையகாட்டு 
துப்்காககிகைள் கைகாைப்்ட்டதகாகை 
மிரி�கான த்காலிஸகார் ததரி-
வித்துள்ைனர்.  த்காலிஸகாருககு 
கி்டத்த இரகைசிய தகைவலின 
ல்ரில், இது கைண்டுபிடிககைப்்ட்-
டுள்ைது.சம்்வ இடத்தில் லநற்று 
முனதினம் இரவு நகாடகைம் ஒனறு 
்டமகாககைப்்ட்டுள்ைது. அதற்-
கைகாகை தகைகாண்டு வந்த த்காம்்ம 
துப்்காககிகை்ை நகாடகைக குழு-
வினர் சம்்வ இடத்தில் விட்டு 
தசன்றதும் ததரியவந்தது. இந்த 
நி்லயில் சம்்வம் ததகாடர்பில் 
த்காலிஸகார் லமலதிகை விசகார்ை-
கை்ை லமற்தகைகாண்டு வருகின்ற-
னர்.   

�ஸ் ்கடடண திருதைம் வைோடரபில்:  
சங்கங்களுக்கு இளடயில் ்கருதது பெறு�ோடு  
(லலகாரனஸ தசல்வநகாயகைம்)  

்ஸ கைட்டை திருத்தம் ததகாடர்பில் 
்ஸ உரி்மயகாைர் சஙகைஙகைளுககு 
இ்டயில் கைருத்து முரண்்காடு நில-
வுகின்றது.   ்ஸ கைட்டை அதிகைரிப்பு 
ததகாடர்பில் திருப்தி அ்டவதகாகை 
இலங்கை தனியகார் ்ஸ ல்காககுவரத்து 
சஙகைத்தின த்லவர் தகைமுனு விலே-
ரத்ன ததரிவித்துள்ை நி்லயில், ்ஸ 
கைட்டை அதிகைரிப்பு ல்காதுமகானதல்ல 
என அகில இலங்கை தனியகார் ்ஸ 
நிறுவன சம்லமைனஙகைளின தசயலகா-
ைர் அஞசன பிரியஞசித் ததரிவித்துள்-
ைகார்.   எரித்காருள் வி்ல உட்்ட 
தசலவுகைள் அதிகைரித்துச் தசல்லும் 
நி்லயில், தற்ல்கா்தய ்ஸ கைட்டை 

அதிகைரிப்்  ் ஏற்றுகதகைகாள்வதகாகை 
தகைமுனு விலேரத்ன ததரிவித்துள்ைகார்.  

அலதலவ்ை, எரித்காருள் மற்றும் 
்ஸ வண்டிகைளின உதிரிப்்காகைஙகைள் 
ததகாடர்பில் நிவகாரை லவ்லத்திட்ட-
தமகான்்ற ந்டமு்்றப்்டுத்துமகாறு 
ல்காககுவரத்து அ்மச்சரிடம் லவண்-
டுலகைகாள் விடுத்துள்ைதகாகைவும் அவர் 
ததரிவித்துள்ைகார்.   அலதலவ்ை எவ-
விதத்திலும் தற்ல்கா்தய ் ஸ கைட்டை 
அதிகைரிப்பு திருப்தியளிககைவில்்ல என 
ததரிவித்துள்ை அகில இலங்கை ்ஸ 
நிறுவன சம்லமைனத்தின தசயலகாைர் 
அது ததகாடர்பில் ்ஸ உரி்மயகாைர்கை-
ளுடன ல்ச்சுவகார்த்்த நடத்தி அடுத்த 
கைட்ட நடவடிக்கை்ய லமற்தகைகாள்ைப் 
ல்காவதகாகைவும் குறிப்பிட்டுள்ைகார்.(ஸ)  
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கிரிக்சகெட் ப�ாட்டிமை கெண்டு...
கெண்சடெடுக்கெப�ட்டெதாகெ ச�ாலிஸார் 

சதரிவிக்கின்றனர்.  
உைர்தரம் கெற்கும் மாண்ன ஒரு -

்ரின ெடெலபம இவ்ாறு கெண்சடெ -
டுக்கெப�ட்டெதாகெ ச�ாகெ்நதலாம் 
ச�ாலிஸார் சதரிவிக்கின்றனர்.  

ச�ாகெ்நதலாம் − செல்கெநமத 
�குதிமைச் பெர்நத 18 ்ைதான �ார -
திதர்்ஷன என்ற மாண்ன   

ச�ாகெ்நதலாம் − செனபம -

ரீஸ் மத்திை கெலலூரி �மழை மாண -
்ர்கெளால ஏற்�ாடு செய்ைப�ட்டெ 
கிரிக்சகெட் சுற்று ப�ாட்டிமை கெண்டு 
கெளித்து விட்டு வீடு திரும்பிைப�ாது,  
கொணாமல ப�ாயுளளார்.  

ச்ளியில சென்ற மாண்மன 
நீண்டெ பேரம் கொணவிலமலசைன 
உ்றவினர்கெள பதடிைப�ாது, மாண -
்னின ெடெலம் கிணச்றானறில கிடெப -
�மத உ்றவினர்கெள கெண்டுளளனர்.  

இதமனைடுத்து ெடெலம் மீட்கெப -
�ட்டு ச�ாகெ்நதலாம் ம்த்திைொ -
மலக்கு சகொண்டு செலலப�ட்டெதாகெ 
ச�ாலிஸார் சதரிவித்தனர்.  

மாண்ன உயிரிழநதமமக் -
கொன கொரணம் இது்மர கெண்டெறி -
ைப�டெவிலமல, ெம்�்ம் சதாடெர் -
�ான பமலதிகெ விொரமணகெமள 
ச�ாலிஸார் பமற்சகொண்டு ்ருகின -
்றனர். 

�ைஙகெர்ாதத் தடுபபு திருத்த...   
ச�பர்ரி (10) �ாராளுமன்றத்தில 

ெமர்பபிக்கெப�ட்டிருநதது.   
உைர் நீதிமன்ற தீர்பபுக்கு அமமை 

திருத்தஙகெளுடென கூடிை ெட்டெமூலத்-
துக்கு அமமச்சுொர் ஆபலாெமனக் குழு 
அனுமதி ்ழஙகியிருப�துடென, இது 
குறித்த அறிக்மகெமை அடுத்த �ாராளு-

மன்ற அமர்வு ்ாரத்தில ெமர்பபிப�தற்-
கும் அஙகீகொரம் ்ழஙகெப�ட்டெது.   

இக்கூட்டெத்தில, நீதி அமமச்ெர் அலி 
ெபரி, �ாராளுமன்ற உறுபபினர்கெளான 
மைநத திஸாோைகெ, மதுர விதானபகெ, 
(கெலாநிதி) சுபரன ராகெ்ன, (ப�ராசிரி-
ைர்) ெரித பேரத், இசுறு சதாடெஙசகொடெ 
ஆகிபைாரும் கெலநதுசகொண்டெனர்.   

ேலலிணக்கெத்திற்கு எதிராகெ கெருத்து... 
பேற்று உத்தரவிட்டொர்.   
ஞானொர பதரர் பேற்று நீதிமனறில 

ஆஜராகியிருநத நிமலயில விொர-
மணக்கொன திகெதி நிர்ணயிக்கெப�ட்டெது.   

அ்ருக்கு எதிரான ்ழக்கு குற்்ற -
விைல ெட்டெத்தின 291 (பி) பிரிவிற்கு 
உட்�ட்டெது எனவும், நீத்ான நீதிமன்றத்-
தின மூலம் இதற்கு தீர்வு கொண முடியும் 

எனவும் ஞானொர பதரரின ெட்டெத்தரணி 
நீதிமன்றத்தில சதரிவித்தார்.  

இதன�டி, ெட்டெமா அதி�ருடென கெலந -
துமரைாடி ்ழக்மகெ குறுகிை கொலத்தில 
முடித்து ம்ப�தற்கொன ொத்திைக்கூறு-
கெமள �ரிசீலித்து ்ரு்தால ்ழக்மகெ 
ஒத்திம்க்குமாறும் அ்ர் பகொரிக்மகெ 
விடுத்தார்.  (�ா) 

அமமச்சு ்ாகெனம், உத்திபைாபூர்்...   

திரும்� ஒப�மடெத்ததாகெ ்ாசுபத் 
ோணைக்கொர சதரிவித்துளளார்.   

தான, �ைன�டுத்தி ்நத இரண்டு 
்ாகெனஙகெள மற்றும் உத்திபைாகெபூர்் 
வீட்மடெயும் அமமச்சின செைலாளரிடெம் 
மகெைளித்ததாகெவும் தனது �ைணஙகெ-
ளுக்கொகெ ெபகொதரரின ்ாகெனத்மதபைா 
அலலது சேருக்கெமான்ர்கெளிடெம் 
்ாகெனம் ஒனம்ற ச�ற்றுக்சகொண்டு 
�ைன�டுத்த ப�ா்தாகெவும் அ்ர் கூறி -
யுளளார்.   

"ச�ாது மக்கெளுக்கு செய்ை 
ப்ண்டிை �ணிகெளுக்கொகெ சதாடெர்நதும் 
குரல சகொடுக்கெ ப்ண்டும் என�தால, 
அமமச்சு �ணிகெளில இருநது விலகிக் -
சகொண்படென"   

"எனினும் அமமச்சு �தவியில 
இருநது விலகு்து �ற்றி இனனும் 
முடிவு செய்ைவிலமல"எனவும் 
்ாசுபத் ோணைக்கொர சதரிவித்துள-
ளார்.   

விமல வீர்ஙெ மற்றும் உதை கெம் -
மனபில ஆகிபைாமர அமமச்சு �தவி-
கெளில இருநது நீக்கெ ஜனாதி�தி அண்-
மமயில எடுத்த முடிவுக்கு எதிர்பபு 
சதரிவித்து, அமமச்ெர் ்ாசுபத் ோண-
ைக்கொர, அமமச்சு �ணிகெளில இருநது 
விலகிக்சகொண்டெதுடென அமமச்ெரம்க் 
கூட்டெஙகெளிலும் கெலநதுக்சகொள -்
திலமல என தீர்மானித்து இருநதார்.   

அமமச்ெரின ொர்பின அமமச்ெரின 
பிரத்திபைகெ செைலாளர் ெரத் ரணசிஙகெ 
இ்ற்ம்ற பேற்று மகெைளித்தார். (�ா)  

ச�ாறியிைலாளராகெ ்நது மக்கெளுக்கு...   
தமிழச்செல்ன கெஜலக்ென சதரிவித்-

துளளார்.   
ச்ளிைாகியுளள 2021 தரம் 

ஜநது புலமமப�ரிசில �ரீட்மெ 
ச�றுப�று அடிப�மடெயில, அகில 
இலஙமகெ ரீதியில ைாழ சகொக்குவில 

இநது ஆரம்� �ாடெொமல மாண்ன 
தமிழச்செல்ன கெஜலக்ென முத -
லிடெத்மத ச�ற்றுளளார். தனது 
ொதமன சதாடெர்பில கெருத்து சதரி -
விக்மகெயிமலபை அ்ர் பமற்கெண்டெ -
்ாறு சதரிவித்தார். 

இலஙமகெைருக்கு ெவூதி சதாழில...  
உத்திபைாகெபூர்் விஜைம் செய்துளள -

னர்.  
இலஙமகெக்கு விஜைம் செய்துளள 

அ்ர், பேற்று ஜனாதி�தி பகொட்டொ�ை 
ராஜ�க்ஷ மற்றும் பிரதமர் மஹிநத 
ராஜ�க்ஷ ஆகிபைாமர ெநதித்த பினனர் 
ச்ளிோட்டெலு்லகெள அமமச்ெர் ப�ரா -
சிரிைர் ஜி.எல. பீரிமஸ  ச்ளிோட்-
டெலு்லகெள அமமச்சில ெநதித்தார். 
இதனப�ாபத அமமச்ெர் இவ்ா்றான 
பகொரிக்மகெமை முனம்த்தார்.  

ெவூதி அபரபிை ச்ளிோட்டு அலு -
்லகெள அமமச்ெமர ்ரப்ற்்ற 
அமமச்ெர் பீரிஸ், இலஙமகெ - ெவூதி 
அபரபிை இருதரபபு உ்றவுகெமள முடி -
வுகெள ொர்நத, �னமுகெக் கூட்டொண் -
மமைாகெ மாற்று்தற்கொன இலஙமகெ -
யின ஆர்்த்மத ச்ளிப�டுத்தினார்.  

தற்ப�ாமதை உலகெளாவிை 
சூழலில, �ரஸ்�ர ேலனுக்கொகெ இரு -
தரபபு ஆர்்முளள �ல தும்றகெளில 
்லு்ான உ்றவுக்கு இரு அமமச்ெர்கெ -
ளும் ஒபபுக்சகொண்டெனர்.  

ஐ.ோ.வில, குறிப�ாகெ சஜனி்ா -
வில மனித உரிமமகெள ப�ரம்யின 
49்து அமர்வின ப�ாது, இலங -
மகெக்கு ெவூதி அபரபிைா ேலகிை 
்லு்ான ஆதரம்யும் அனுதா� 
அணுகுமும்றமையும் அமமச்ெர் 
பீரிஸ் �ாராட்டினார்.  

சகொழும்புத் தும்றமுகெம், ேம் -
�ாநபதாட்மடெ தும்றமுகெம், ேம் -
�ாநபதாட்மடெயில பிரத்திபைகெமான 
மருநது ்லைஙகெள, புதிதாகெ அமடெ -

ைாளம் கொணப�ட்டெ ெர்்பதெ தகெ்ல 
சதாழிலநுட்�  பூஙகொக்கெள, மட்டெக்கெ -
ளபபில துணி / ஆமடெ ்லைம் ஆகி -
ை்ற்றில ெவூதி அபரபிைாவின முத -
லீடுகெமள ஊக்குவித்த ச்ளிோட்டு 
அலு்லகெள அமமச்ெர் ப�ராசிரிைர் 
பீரிஸ், ெவூதி அபரபிை சதாழில ெந -
மதயில இலஙமகெைர்கெளுக்கு அதிகெ -
மான ப்மல ்ாய்பபுக்கெமள எதிர் -
�ார்ப�தாகெக் குறிபபிட்டொர்.  

அபிவிருத்தி ஒத்துமழபபு என�து 
இருதரபபு �ஙகொளித்து்த்தின 
முக்கிை அஙகெம் எனக் குறிபபிட்டெ 
அமமச்ெர் பீரிஸ், இலஙமகெக்கு உட் -
கெட்டெமமபபு அபிவிருத்தி உதவிகெமள 
்ழஙகிைமமக்கொகெ ெவூதி அபரபி -
ைாவுக்கு இலஙமகெயின �ாராட்டுக்கெ -
மளத் சதரிவித்தார்.  

ப�ச்சு்ார்த்மதயினப�ாது, இரு 
ோடுகெளுக்குமிமடெபை ஏற்கெனப் 
நிலவுகின்ற உற்ொகெமான இருதரபபு 
உ்றவுகெமள பமலும் ஆழப�டுத்து -
்தற்கொன ெவூதி அபரபிை அரொங -
கெத்தின உறுதிப�ாட்மடெயும், ச�ாரு -
ளாதார ஒத்துமழபம�யும் ெவூதி 
அபரபிை ச்ளிோட்டு அலு்லகெள 
அமமச்ெர் மீண்டும் ்லியுறுத்தினார். 
ெவூதி அபரபிைாம் தற்ப�ாமதை 
எண்சணய் ொர்நத நிமலயில இருநது 
மத்திை கிழக்குப பிராநதிைத்தில டிஜிட்-
டெல ச�ாருளாதாரத்திற்கு மாற்று்தற் -
கொன ்ழிமும்றைாகெ, ெவூதி அபரபிைா-
வின 2030  இலக்மகெ அ்ர் சுட்டிக் 
கொட்டினார்.  

ப�ாதுமானளவு எரிச�ாருள மகெயிருபபில...  
பமற்சகொளளப�ட்டுளளதாகெவும் 

அமமச்ெர் சதரிவித்தார்.  
�லஙகொ ச�ாதுஜன ச�ரமுன 

தமலமமைகெத்தில பேற்று ேமடெ -
ச�ற்்ற செய்திைாளர் மாோட்டின 
ப�ாது அ்ர் இதமனத் சதரிவித் -
துளளார். அதுசதாடெர்பில அமமச்ெர் 
பமலும் சதரிவிக்மகெயில,  

ோட்டில தற்ப�ாது எரிச�ாருள 
விமல அதிகெரிபப� ப�சுச�ாருளா -
கியுளளது. அத்துடென மினொரம் 
துண்டிக்கெப�டு்தும் அதில உள -
ளடெஙகியுளளது. எநத அரொஙகெம் 
ஆட்சியில இருநதாலும் உலகெ ெந -
மதயில எரிச�ாருளில விமல அதி -
கெரிக்கும்ப�ாது இஙகும் எரிச�ாருள 
விமலகெளில மாற்்றஙகெமள பமற் -
சகொளளப் பேரும். எமது ோட்டில 
2015 இல ேலலாட்சி அரொங -
கெம் ஆட்சிைமமத்தப�ாது,  ச�ரும் 
ச�ாருளாதார சேருக்கெடிகெள கொணப -
�டெவிலமல. எனினும் அநத அரொங -
கெத்தின கொலத்தில உயிர்த்த ஞாயிறு 

குண்டுத்தாக்குதல இடெம்ச�ற்்றதும் 
சேருக்கெடிகெள ஆரம்பித்தன. அத -
மனைடுத்து சுற்றுலா �ைணிகெளின 
்ருமகெ தமடெப�ட்டெது. ச்ளிோட்டு 
உதவிகெள நிறுத்தப�ட்டென. அத்து -
டென ச�ற்ப்றாலிைக் கூட்டுத்தா�னம் 
பேரடிைாகெ எரிச�ாருள சகொள்னவு 
செய்யும் மும்றமமமை மாற்றிைது. 
ச�ற்ப்றாலிைக் கூட்டுத்தா�னமானது 
190, 180, 85 என நீண்டெகொல 
கெடெனுடென எரிச�ாருமளப ச�ற்றுக் -
சகொண்டெது. அநத அரொஙகெம் ச�ற் -
றுக்சகொண்டுளள எரிச�ாருளுக்கொன 
�ாரிைளவு நிதிமை தற்ப�ாது ோம் 
செலுத்தப்ண்டியுளளது.  

அபதப�ானறு உலகில ஏற்�ட்டுளள 
ச�ாருளாதார சேருக்கெடி கொரணமாகெ 
எரிச�ாருமள கெடெனுக்கு ்ழஙகும் 
முனமனை மும்றமம மாற்்றப�ட்-
டுளளது. ோம் மிகெ சேருக்கெடிைான 
நிமலக்கு முகெம் சகொடுத்து ்ருகின-
ப்றாம்.  (ஸ)  

இலஙமகெயில முதலீடு செய்ை...   
மூலமான பேரடிக்கெலநதுமரைாடெல 

நிகெழவில பகெளவிகெளுக்கு �திலளிக் -
கும்ப�ாபத, ்டெமாகொண ஆளுேர் 
இவ்ாறு சதரிவித்தார்.   

்டெக்கின �லப்று �குதிகெளிலிருந-
தும் ்டெக்கின அபிவிருத்தி முதலீடு -
கெள உளளிட்டெ சிக்கெலகெள சதாடெர்பில, 
�லப்று பகெளவிகெளஎழுப�ப�ட்டென. 
அதற்கு �திலளித்த அ்ர்: பிரதமர் அலு -
்லகெ அதிகொரிகெளுடென விப்ஷடெ ப�ச்-
சு்ார்த்மதசைானறு அது சதாடெர்பில 
இனறு ேமடெச�று்தாகெவும் குறிபபிட் -
டொர். எவ்ா்றாயினும் அபிவிருத்தி ேடெ-
்டிக்மகெகெளின ப�ாது எவவித ப்று-
�ாடுமினறி அமன்ருக்கும் அதற்கொன 
்ாய்பபுகெளும் ்ெதிகெளும் ச�ற்றுக் -
சகொடுக்கெப�டுசமனறும் அ்ர் சதரிவித்-
தார்.   

அரசிைலமமபபில ்ழஙகெப�ட்டுளள 
்ாக்குறுதிகெள ்டெக்கு, சதற்கு என 
எநத �ார�ட்ெமுமினறி அமன்ருக் -
கும் ெமமாகெப ச�ற்றுக்சகொடுக்கெப�டும். 

அதில எநத ப்று�ாடுகெளுக்கும் இடெம் 
கிமடெைாசதனறும் அ்ர் சதரிவித்தார்.   

அது சதாடெர்பில அ்ர் பமலும் 
சதரிவிக்மகெயில, ்டெ மாகொணத்தில 
40,000 அரெ ஊழிைர்கெள உளள -
னர். 

அரெ ஊழிைர்கெள அரொஙகெத்தின 
பெம்கெமள மக்கெளுக்கு மும்றைாகெ 
கிமடெக்கெச் செய்து அரொஙகெம் மீதான 
ேம்பிக்மகெமை பமம்�டுத்து்தற்கொ -
கெப் அர்ப�ணிபபுடென செைற்�டுகின -
்றன. எனினும் சில கும்ற�ாடுகெள 
உளளன. ்டெக்கில கெலவி சுகொதாரம், 
மீனபிடி, வி்ொைம் ப�ான்ற தும்றகெ -
ளில அபிவிருத்திகெள முனசனடுக்கெப -
�ட்டு ்ரு்துடென அ்ற்றில கொணப� -
டும் கும்ற�ாடுகெள சதாடெர்பில ஆளுேர் 
என்ற ்மகெயில மக்கெளிடெம் பேரடிைான 
கெலநதுமரைாடெமல பமற்சகொண்டு 
அ்ர் அ்ற்றுக்குத் தீர்வு கொண்�தற்-
கொன ேடெ்டிக்மகெகெமள முனசனடுக்-
கினப்றாம்.                                    (ஸ)  

சீனாவில மீண்டும் ப்கெசமடுக்கும்...
ம்ரஸ் கெண்டுபிடிக்கெப�ட்டெது.  
அதமன சதாடெர்நது உலகெ ோடுகெள 

அமனத்திலும் �ரவிை இநத ம்ரஸ் 
கெடும் �ாதிபபுகெமள ஏற்�டுத்திைது.  

சகொபரானா ம்ரமெ கெட்டுப�டுத்த 
உலகெ ோடுகெள தடுபபூசிகெமள தைாரித்து 
மக்கெள அமன்ருக்கும் தடுபபூசி செலுத்-
தும் ேடெ்டிக்மகெளில இ்றஙகின. இருப-
பினும் சகொபரானா ம்ரஸ் �லப்று 
்மகெகெளில உருமாற்்றமமடெநது மக்கெமள 
அச்சுறுத்தி சகொண்படெ இருநதது.  கெடெநத 
சில மாதஙகெளாகெ உலகெ ோடுகெள முழு்தி-
லும் சகொபரானா சதாற்றின �ாதிபபு ச்கு 
ப்கெமாகெ ெரிநது ்ருகி்றது. இதனால 
மக்கெள நிம்மதி ச�ருமூச்சு விட்டு ்ருகின-
்றனர்.  இநநிமலயில, சகொபரானா ம்ரஸ் 
உரு்ான சீனாவில மீண்டும் புதிை ்மகெ 
ம்ரஸ் ப்கெமாகெ �ர  ்சதாடெஙகியுளளது. 
பேற்றுக் கொமல நில்ரப�டி சீனாவில 
புதிதாகெ 3,400 ப�ர் சதாற்்றால �ாதிக்கெப�ட்-
டுளளனர்.  

கெடெநத 02 ்ருடெஙகெளாகெ கும்றநதிருநத 
சதாற்று தற்ப�ாது உைர சதாடெஙகி இருப-
�து அநத ோட்டு மக்கெளிமடெபை அச்ெத்மத 
ஏற்�டுத்தியுளளது. குறிப�ாகெ ஜிலின மாகொ-
ணத்தில 500-க்கும் அதிகெமாபமானர் �ாதிக்-
கெப�ட்டுளளனர்.  சதாற்றுப �ர்ல மீண்டும் 
அதிகெரித்தமத அடுத்து, அநோட்டு அரசு 
�லப்று அதிரடி ேடெ்டிக்மகெகெமள எடுத்து 

்ருகி்றது. சகொபரானா �ர்ல அதிகெரிக்கும் 
இடெஙகெளில மட்டும் ஊரடெஙகு கெட்டுப�ாடு-
கெமள அமுல �டுத்த உளளூர் நிர்்ாகெஙகெ-
ளுக்கு சீன அரசு உத்தரவிட்டு ் ருகி்றது.  

சகொபரானா �ர்ல அதிகெமுளள 
்ஷாஙகொய் மாகொணத்திலுளள யூசெங, 
ஜிலலின மாகொணத்திலுளள ொஙசுன 
ஆகிை ேகெரஙகெளில முழு முடெக்கெம் அமல�-
டுத்தப�ட்டுளளது. அஙகு �ளளி, கெலலூரி-
கெள, சதாழில நிறு்னஙகெள அமனத்தும் 
மூடெப�ட்டுளளது. ச�ாதுமக்கெள ச்ளியில 
ேடெமாடு்தற்கும் கெடுமமைான கெட்டுப�ாடு-
கெள விதிக்கெப�ட்டுளளது.  

இதுதவிர சுகொதாரத்தும்றயினர் வீடு, 
வீடொகெ செனறு மாதிரிகெமள பெகெரித்து ்ரு-
கின்றனர்.  

இதுகுறித்து ஜிலலின மாகொண சுகொதார 
அதிகொரி ஒரு்ர் கூறுமகெயில, ஒமிக்-
பரானின மாறு�ாட்டின �ர்லான இநத 
ம்ரஸ் மிகெ ப்கெமாகெ �ரவுகி்றது. ஆரம்� 
கெட்டெத்தில இதமன கெண்டெறி்து மிகெவும் கெடி-
னமாகெ உளளது என்றார்.  

உலகெ ோடுகெள அமனத்தும் தற்ப�ாது 
தான சமலல, சமலல சகொபரானாவிலி-
ருநது விடு�ட்டு ச�ாருளாதாரத்மத மீட்சடெ-
டுத்து ்ரு்துடென, சீனாவில மீண்டும் 
புதிதாகெ �ர் சதாடெஙகியுளள ம்ரஸ் 
உலகெ ோடுகெள இமடெபை அச்ெத்மத ஏற்-
�டுத்தியுளளது.
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ஒன்பது தசாபத காலம் தளராத
மககள் ்பணியில் தினகரன 

இலங்கயின முனனணி தமிழ் ததசியப ்பத் -
திரி்கயாக விளஙகும் 'தினகரன' தனது 
90 வது அக்வயில் இனறு ப்பரு்மயுடன 

தடம்்பதிககின்றது. இலங்க பிரித்தானிய காலனித்து -
வத்திற்கு உள்ளாகி இருநத இறுதிக காலப்பகுதியில் 
ஆரம்பிககப்படட ்பத்திரி்க தினகரன. இந்ாடடில் 
முனபனடுககப்படட சுதநதிரப த்பாராடடம் பதாடர்-
்பான பசய்திகள், தகவல்க்ளயும் சுதநதிரத்தின 
தத்வ மற்றும் முககியத்துவத்்தயும் தமிழ் த்பசும் 
மககளுககு பகாண்டு பசல்வ்தயும் அ்வ பதாடர்-
பிலான விழிபபுணர்்வ மககள் மத்தியில் ஏற்்படுத்துவ-
்தயும் பிரதான த்ாககாகக பகாண்டு 1932.03.15 
ஆம் திகதி தினகரன ஆரம்பிககப்படடது.

  இந்ாடடின அச்சு ஊடகத் து்்ற்ய ஒழுஙக-
்மத்து இத்து்்ற பதாடர்பில் ்ாடடில் ்ம்பிக்க்ய-
யும் புதிய எதிர்்பார்ப்்பயும் உருவாககிய அமரர் டி.ஆர். 
விதேவர்தன அவர்கள் இப்பத்திரி்க்ய ஆரம்பித்-
தார். அதுவும் பதற்காசியாவின பசய்திப ்பத்திரி்க 
பவளியீடடுத் து்்றயின மிகப ப்பரிய நிறுவனஙகளில் 
ஒன்றாக விளஙகிக பகாண்டிருககும் தலக ஹவுஸ் நிறு-
வனத்தின ஊடாக இப்பத்திரி்க பவளியிடப்படடது. 

 இந்ாடடின தமிழ் த்பசும் மகக்ள இலககாகக 
பகாண்டு இப்பத்திரி்க ஆரம்பிககப்படட த்பாதிலும், 
அதன ஆரம்்ப கால பவளியீடுகளில் தமிழக எழுத்-
தாளர்கள்தான அதிகம் இடம்பிடித்திருநதனர். இதன 
வி்ளவாக தினகரனின பமாழி்்ட, வசன 
அ்மபபு மற்றும் ஆககஙகளில் தமிழக மண்வாச-
்னதய ப்பரிதும் வீசியது. இதற்கு தமிழகத்்தச் 
தசர்நதவர்கள் ்பத்திரி்க ஆசிரியர்களாக இருநத-
தும் காரணமாக அ்மநதது. இநத நி்லயில் டி.ஆர் 
விதேவர்தன அவர்கள், 'தினகரனில் உள்்ாடடு எழுத்-
தாளர்களுககு அதிகம் இடமளிககுமாறும் இந்ாடடு 
தமிழ் த்பசும் மககளின மண்வாச்ன்யப பிரதி்ப-
லிககக கூடிய வ்கயில் இப்பத்திரி்க மிளர வழி 
பசய்யுமாறும்' ஆசிரியர்களுககு ஆதலா்சன வழங-
கினார்.

   இநநி்லயில் தினகரனில் உள்்ாடடு எழுத்தாளர்-
களுககு அதிகம் இடமளிககப்படடது. அதன ்பயனாகச் 
பசாற்்ப காலத்தில் தினகரன இந்ாடடு தமிழ்த்பசும் 
மககளின மண்வாச்ன வீசும் ்பத்திரி்கயானது. 
இதன ஊடாக 1940 களாகும் த்பாது ் ாடடின தமிழ்ப 
்பத்திரி்கத் து்்றயில் முனதனற்்றகரமான பகாள்-
்க்யயும் ததசிய ்பார்்வ்யயும் முனபனடுககும் 
்பத்திரி்கயானது தினகரன.  

  அததத்ரம் இந்ாடடுகபகன ததசிய தமிழ் 
க்ல இலககியத்்த உருவாககிய ப்பரு்ம்யயும் 
தினகரதன பகாண்டிருககின்றது. அத்ததாடு ்ாடக 
இலககிய வளர்ச்சிககும் இப்பத்திரி்க அதிக இடம -
ளித்துள்ளது. இவவா்றான கடடத்தில் தலக ஹவுஸ் 
நிறுவனம் 1973 இல் அரசு்ட்மயாககப்படடது. 
ஆன த்பாதிலும் தனது ததசியப ்பார்்வயுடன தினக-
ரன தனது ்பயணத்்தத் பதாடர்நதும் முனபனடுத்து 
வருகின்றது. 

இந்ாடடின தமிழ் த்பசும் புத்திஜீவிகள், கல்விமான -
கள் மற்றும் எழுத்தாளர்களும் மாத்திரமல்லாமல் 
வாசகர்களும் ஆதரவாளர்களும் விளம்்பரதாரர்களும் 
இப்பத்திரி்கககு அளித்து வரும் ்பஙகளிபபுகள் 
எனறும் பமச்சிப ்பாராடடத்தகக்வயாகும். 

 அததத்ரம் உள்்ாடடில் க்ல, இலககியவாதி-
களும், எழுத்தாளர்களும், ஊடகவியலாளர்களும் 
உருவாவதற்கான முககிய களமாக அ்மநதுள்-
ளது தினகரன. ஆரம்்ப காலம் முதல் பசய்திகளுககு 
அப்பால் கடடு்ர இலககியத்திற்கு முககியத்துவம் 
அளித்து வரும் இப்பத்திரி்க, கவி்த இலககியத்திற்-
கும் உரிய இடமளிககத் தவறியதில்்ல. தினகரனில் 
பவளியான கடடு்ரகள், கவி்தகள், சிறு்தகள் 
உள்ளிடட ்வீன இலககியஙகள் ்பல நூல் வடிவில் 
பவளியாகியுள்ளன. அத்ததாடு கடநத இரு தசாபத 
காலப்பகுதியில் தினகரனில் பவளியான ்பல கடடு்ர-
கள் ேனாதி்பதி விருது உள்ளிடட ்பல ததசிய விருது-
க்ள பவனறுள்ளன.

 இவவாறு இந்ாடடின க்ல, இலககியம் மற்றும் 
பவகுேன ஊடகத் து்்றயின தமம்்பாடடுககு அளப்ப-
ரிய ்பஙகளிப்்ப ்லகிவரும் தினகரன, ஊடகவியலா -
ளர்க்ளப ்பயிற்றுவிககும் களமாகவும் திகழ்கின்றது. 
இந்ாடடில் ஆயிரககணககான எழுத்தாளர்கள், ஊட-
கவியலாளர்கள், இலககியவாதிக்ள உருவாககிய 
ப்பரு்ம்யயும் தனனகத்தத பகாண்டுள்ள இப்பத்-
திரி்க, எழுத்தாளர்களும் ஊடகவியலாளர்களும் 
உருவாவதற்கான களமாகவும் பதாடர்நது விளஙகி 
வருகின்றது. 

  இலங்க ்பத்திரி்கத் து்்ற வரலாற்றில் குறிப-
்பாக தமிழ்ப ்பத்திரி்க வரலாற்றில் அழியாத்தடம் 
்பதித்து விளஙகும் இப்பத்திரி்க அதன வாசகர்க-
ளுககும், ஆதரவாளர்களுககும் எழுத்தாளர்களுககும் 
மாத்திரமல்லாமல் முழு்ாடடுககும் ப்பரு்ம தசர்க-
கும் வ்கயில் 90 வது அக்வயில் பிரதவசிககின-
்றது. அயராது மககள் தச்வயில் ஈடு்படும் இப்பத்தி-
ரி்க இனனும் ்பல தசாபத காலம் நீடித்து நி்லககக 
கூடிய  உறுதியுடன பவற்றிப ்பயணத்்தத் பதாடர்-
கின்றது.
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்தபால் கபட்டி இலக�ம் : 834
க்தா்லபபசி இலக�ம் : 2429429, 2429272, 2429279

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

ஒருவரிடம், மறவாமம என்னும் பண்பு தவறாமல் 
பபாருந்தியிருக்குமமயானால், அமதவிட அவருக்கு 
நன்மம தரக்கூடியது மவறு எதுவும் இருக்்க முடியாது.

இழுக�ா்ம யார்மாட்டும் என்றும் வழுக�ா்ம
வாயின் அதுகவாபபது இல்

குறள் தரும் சிநதனை
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இலங்கையில் திற்ையான ICT து்றயாளரகை்ள 
உருவாக்கும் முயற்சியில் முதலாவது கைாலடி

செய்நன்றி ைறக்கைாைல் இந்தியாவுக்கு
எரிச�ாருள் உதவி வழஙகும் ரஷயா

ம�ொரட்டுமவ பல்்கமைக்-
்கழ்கம் (UoM) மற்றும் 
Dhammika & Priscilla 

Perera அறக்்கட்டமை (DP Foundation) 
இமைந்து ்கடந்த ஜனவரி 04 ஆம் தி்கதி 
புரிந்துைர்வு உடன்படிக்ம்கயில் (MoU) 
ம்கபயழுத்திட்டதன் மூைம் இைஙம்க -
யின் ICT ்கல்வியில் ஒரு முக்கிய மமல் -
்கல்ைான, திறந்த ஒன்மைன் ICT பாட -
பநறியான development and delivery 
(வைர்ச்சி மற்றும் விநிமயா்கம்) இமன 
்கற்பதற்்கான வாய்பமப ஏற்படுத்தி -
யுளைது.

இைஙம்கயிலுளை ICT ஆர்வைர் -
்களுக்கு இைவச ்கற்றல் மற்றும் ICT 

அறிவிற்்கான வமரயமறயற்ற அணு -
்கலுக்்கான வாய்பபு்கமை வழஙகு -
வமத இந்தத் திட்டத்தின் மநாக்்க -
மாகும். DP அறக்்கட்டமையானது, 
அதன் DP Education பிரிவின் ஊடா்க, 
பமாரட்டுமவ பல்்கமைக்்கழ்கத்திற் -

குத் மதமவயான நிதியுதவி, உட்்கட் -
டமம்பபு மற்றும் மனித வைங்கமை 
ஒன்மைன் பாடபநறிக்கு வழஙகுவதன் 
மூைம் இந்த புதிய முயற்சிக்கு உதவும்.    
தற்மபாது, 'University of Moratuwa 
- BIT Online' எனும் YouTube மசன -
ைானது, Mathematics for IT, Web 
Programming, Database Management 
Systems, ICT Applications மபான்ற 
பாடங்கமை ்கற்பதற்்கான வாய்பமப 
ஏற்படுத்துவதற்்கா்க பசயற்பாட்டில் 
உளைது.

  தம்மி்க மற்றும் பிரிசில்ைா பபமரரா -
வின் ஒரு பமராப்கார முயற்சியான DP 
அறக்்கட்டமையானது, அறிவு சார்ந்த சமூ-
்கத்மத உருவாக்குவதற்கும், ஒவபவாரு 
இைஙம்கயரினதும் திறன்்கமை மமம்ப-
டுத்துவதற்குமா்க, இைஙம்கயின் மி்க்ப 
பபரிய இைவச ஒன்மைன் ்கற்றல் தைமான 
DP Education இமன உருவாக்கியுளைது.

  DP Education பற்றிய மமைதி்க விபரங்க-
ளுக்கு: https://www.dpeducation.lk 

ந்தியாவில் கபட்பரால், டீெல் வி்ல 
உயரும் என்்ற அச்ெம் நிலவி வரும் 
நி்லயில் ரஷயா இந்தியாவிற்கு 

உ்தவ முன்வந்துளளது. உக்ரன்_ ரஷயா 
இ்ையிலான பபார் �ாரணமா� உல�ம் முழு-
வதும் மெகு எணகணய் வி்ல உயர்ந்து வரு-
கி்றது. பபார் �ாரணமா� ரஷயாவில் இருந்து 
மெகு எணகண்ய ஏற்றுமதி கெய்வதில் 
சிக�ல் ஏற்பட்டுளளது. அகமரிக�ா உளளிட்ை 
கபரும்பாலான நாடு�ளுககு ரஷயா்தான் 
மெகு எணகணய் அனுபபி வந்்தது.

 ஆனால் பபார் �ாரணமா� மெகு 
எணகண்ய ரஷயாவிைம் இருந்து இ்றக-
குமதி கெய்ய அகமரிக�ா மறுததுளளது. 

அப்தபபால் ரஷயா மீதும் பல்பவறு கபாருளா-
்தாரத ்த்ை�ள விதிக�பபட்டு இருககின்்றன.  
இந்்த கபாருளா்தாரத ்த்ை�ள �ாரணமா� ரஷ-
யாவிைம் பணம் க�ாடுதது எணகணய் இ்றககு-
மதி கெய்வதும் சிக�லாகி உளளது. இ்தனால் 
அகமரிக�ா மட்டுமின்றி மற்்ற ஐபராபபா நாடு-
�ளிலும் மெகு எணகணய் ்தட்டுபபாடு �ாரண-
மா� கபட்பரால், டீெல் வி்ல உயர்ந்துளளது. 

 இந்தியாவிலும் மெகு எணகணய் வி்ல 
உயர்வால் கபட்பரால் 100_ - 110 என்்ற 
அளவில் விற்�பபட்டு வருகி்றது. இந்்த 
நி்லயில் இந்தியாவிற்கு ரஷயா உ்தவ முன்-
வந்துளளது. அ்தன்படி இந்தியாவிற்கு ்தள-
ளுபடி வி்லயில் மெகு எணகணய் வழங� 

ரஷயா முன்வந்துளளது. அப்தபபால் மற்்ற 
சில கபாருட்�்ளயும் ்தளளுபடி வி்லயில் 
வழங� ரஷயா முன்வந்துளள்தா� கூ்றப-
படுகி்றது. இந்தியா ்தனது எணகணய்த 
ப்த்வயில் 80 ெ்தவீ்தத்்த கவளிநாடு�-
ளில் இருந்து வாஙகுகி்றது. இதில் 3 ெ்தவீ்தம் 
வ்ர மட்டுபம ரஷயாவிைம் இருந்து வாஙகுகி-
்றது. ஆனால் �ைந்்த இரணடு வருைததில் இந்-
தியாவில் எணகணய் ப்த்வ அதி�ரிபபால் 
கபட்பரால், டீெல் வி்ல இந்தியாவில் 40 
ெ்தவீ்தம் வ்ர அதி�ரிததுளளது. ்தற்பபாது 
பமலும் கபட்பரால் டீெல் வி்ல உயரலாம் 
என்்ற அச்ெம் நிலவும் நி்லயில்்தான், ்தளளு-
படி வி்லயில் மெகு எணகண்ய வழங� 

ரஷயா முடிவு கெய்துளளது.   ஐ.நா பாது-
�ாபபு �வுன்சில் உளளிட்ை எந்்த பம்ை-
யிலும் ரஷயாவிற்கு எதிரா� இந்தியா 
வாக�ளிக�வில்்ல. ரஷயா்வ இந்தியா 
பநரடியா� எதிர்க�வில்்ல. ரஷயாவிற்கு 
இந்தியா கெய்்த ம்்றமு� உ்தவியா�பவ 
இது பார்க�பபட்ைது. 

இந்்த நி்லயில்்தான் இந்தியாவிற்கு 
ரஷயா ்�மாறு கெய்ய முன்வந்துளளது. 
ரஷயாவின் ்தளளுபடியால் கபட்பரால், டீெல் 
வி்ல இந்தியாவில் கு்்றயும் வாய்பபு�ள 
உளளன. அகமரிக�ாவின் கபாருளா்தாரத 
்த்ைககு அஞொமல் இந்தியா துணிச்ெல்�-
ளா� இந்்த முடி்வ எடுததுளளது.       
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ெமூகை்நலன் குறிக்ேகைாளிலிருந்து எக்கைாலமும்
தடம்புரளாத இலட்சியப் �த்திரி்கை தினகைரன்

'இ்பபத்திரிம்க யாருக்்கா்க்ப பிரசு-
ரம் பசயய்பபடுகிறமதா அவர்்கள 
எம் மீது மவக்கும் நம்பிக்ம்க்ப 

பபாறு்பபுக்கு நாம் பாத்திரமாயிரு்பப-
தற்கு மன்பபூர்வமாய முயலுமவாம். 
இைஙம்கயிமைனும் மவபறந்த நாட்டி-
மைனும் உளை ்கட்சியாைர்்களில் எவ -
ராவது ஒரு ்கட்சியினரின் மு்கமமன்ப 
பபறுவது எமது மநாக்்கமல்ை. எமது 
பத்திரிம்க ்கட்சி மபதங்களுக்கு 
அ்பபாற்பட்டதாகும். எவராவது 
ஒருவருக்கு மாத்திரம் பணியாற்-
றுவதற்கு அன்றி ஏதாவது விமசட 
உரிமம்கமை்ப பாது்கா்பபதற்கு 
இது மதான்றியதன்று. தமிழ் பா 
மஷமய்ப மபசும் மக்்கள எவ -
பரவமரா அவரவர்்களின் நைவுரி-

மம்கமை்ப பாது்கா்பபமத இ்பபத்திரி-
ம்கயின் பபரும் பணியாகும். ஆ்கமவ 
எல்மைாருக்கும் பபாதுவா்க நன்மம 
பயக்்கத்தக்்க நீதியான வழியில் நட்ப-
பமத எமது மநாக்்கம்'.  

  1932ஆண்டு மார்ச் மாதம் 15ஆம் 
தி்கதி ஏரிக்்கமரயிலிருந்து பவளிவந்த 
தின்கரனின் ஆசிரியத் தமையங்கத்தின் 

ஒரு பகுதி இது. இத்தமையங்கத்தின் 
மூைம் தின்கரனின் இைக்கிமனயும் 
மபாக்கிமனயும் நாம் ்கண்டுப்காளை 
முடியும். சுமார் 90 வருடங்கமைக் 
்கடந்தும் இ்பமபாக்கிலிருந்து தின்கரன் 
தடம் புரைவில்மை என்மற பசால்ை 

மவண்டும். அவவ்பமபாது அரசாங-
்கக் ்கட்சி்களின் ஆக்கிரமி்பபிற்குட் -
பட்ட மபாதும் தின்கரன் இனரீதியா்க 
மக்்கமை்ப பிரி்பபதற்கு துமைமபா்க-
வில்மை. 

இந்த மதசத்தின் நைன்விரும்பி்கள 
யாவரும் வாசிக்்கக் கூடிய பத்திரிம்கயா-
்கமவ அது என்றும் தி்கழ்ந்தது. 

  இைஙம்கயில் தமிழ் மபசும் சமூ்கங்க-

ைான தமிழர்்களும், 
மு ஸ் லி ம் ்க ளு ம் , 
கிறிஸ்தவர்்களும் 
என்றும் இ்பபத்தி-
ரிம்கமய மநசித்து 
வருகின்றனர். 

அன்று ஒரு 
்காைம் இருந்தது: 
தி ங ்க ட் கி ழ ம ம 
'இந்துமஞசரி'யுடன் 
அந்த வார்ப பத்திரி-
ம்கத் பதாடஙகும். 
பசவவாயன்று 'சிறுவர் 
உை்கம்', புதன்கிழமம 
'்கல்வி அரஙகு', வியாழக்-
கிழமம 'இதய ம்காைங-
்கள', பவளளியன்று 
'ஆைமுல் இஸ்ைாம்', 
சனிக்கிழமம 'கிறிஸ்தவ 

மஞசரி', ஞாயிற்றுக்கிழமம வாரமஞசரி-
யா்கவும் தின்கரன் பவளிவந்தது. 

 இந்த பிரதிபலி்பபுடமனமய என்றும் 
தின்கரன் தனது ்கருத்து்கமை பவளியிட் -
டது. 

 அதமனாடு ஈழத்து அரசியமை மதசிய 
நைமனாடு பிரதிபலி்பபதும் ்கல்வி, சமூ்க, 
பபாருைாதார நைன்்களுக்்கா்க பாடுபடு-

வதும் தின்கரனின் மநாக்்கா்க இருந்தது. 
எந்தச் சந்தர்்பபத்திலும் தின்கரன் சமூ்க-
நைன் பதாடர்பான தனது குறிக்ம்காமை 
விட்டுக் ப்காடுக்்கவில்மை. இன்றும் 
அமதபாணியில் பதாடர்ச்சியா்க இயங -
கிக் ப்காண்டு வருகிறது. ஒரு நல்ை பத்தி -

ரிம்க எல்ைா விதமான வாச்கர்்களுக்கும் 
தீனி மபாடும். அ்பமபாதுதான் அ்பபத்தி -
ரிம்க எல்மைாராலும் விரும்ப்பபடுவதா-
்கவும் அமமயும். 

 ்காத்திரமான ஒரு பத்திரிம்கயின் உள-
ைடக்்கத்தில் அரசியல் பசயதி்கள முக் -
கியத்துவம் பபறுவது மபாை இைக்கிய 
விடயங்களும் முக்கியத்துவம் பபறுவது 
உண்டு. அவவம்கயில் தின்கரன் ஈழத்து 

இைக்கிய வைர்ச்சிக்்கா்க ஆக்்கபூர்வமான 
பை பணி்கமை பசயதிருக்கிறது. அதனூ -
டா்க ஒரு இைக்கிய பட்டாைத்மதமய 
உருவாக்கியுளைது. அமதமபாை நல்ை 
மாைவர் சமூ்கத்மதயும் நல்ை வாச்கர்்க-
மையும் தின்கரன் அக்்காைத்தில் சம்பா-
தித்துக் ப்காண்டது.

தி ன ்க ரன் 
வ ர ை ா ற் றி ல் 
ம்கைாசபதியின் 
்காைம் பபாற்-
்க ா ை ம ா ்க த் 
தி்கழ்ந்தது. பை 
இ ை க் கி ய க் ்க ா -
ரர்்கமை அவர் 
அறிமு்க்பபடுத் -
தினார். இைக்கி-

யத்தின் வைர்ச்சிக்கு அவர் மி்க்ப பபரும் 
பங்காற்றினார். ஈழத்து இைக்கியத்தில் 
மரபும் நவீனமும் குறித்த விவாதங்கமை 
பதாடக்கி மவத்தார்்கள. இதில் சி. தில் -
மைநாதனின் பஙகு முக்கியமானது. 

 இவவாறு இைக்கியக்்காரர்்களுக்கும் 
பத்திரிம்க்களுக்கும் அக்்காைத்தில் மி்க 
பநருஙகிய பதாடர்பு இருந்தது. அ்பபத் -
திரிம்க்கள ்காத்திரமான இைக்கிய ஆக் -

்கங்களுக்கு வழிவகுத்தன. பின்னர் 
அந்நிமைமம மாறியது.  ஞாயிறு 
இதழில் பவளிவந்த உமா வரதராஜ -
னின் தயாரி்பபிைான 'பிரதிபிம்பம்' 
பகுதி மி்க ்காத்திரமான இைக்கிய 
அறிமு்கத்மத வாச்கர்்களுக்கு வழங -

கியது. இவவாறு பத்திரிம்க்களுக்கும் 
இைக்கிய வைர்ச்சிக்கும் இமடமய மி்க 
பநருக்்கமான பதாடர்பு இருக்கிறது. 
இதமன இன்னும் பயன்  உமடயதா்க 
மாற்றமவண்டும்.  

  இன்று பபாதுவா்க வாசி்பபு ஆர்வம் 
ச்கை தர்பபினரிடமும் குமறந்திருக்கி -

றது. இந்த ஆர்வத்மத மீை ஏற்படுத்து -
வதில் பத்திரிம்க்களுக்கு பபரும் பஙகு 
இருக்கிறது. பத்திரிம்க்கள மாத்திர -
மன்றி அந்த முயற்சிமய ஆசிரியர் சமூ -
்கமும் மமற்ப்காளை மவண்டும். வகு்ப -
பமற்களுக்கு பத்திரிம்க்கள ப்காண்டு 
பசல்ை்பபட மவண்டும். அமதமநரம் 
வகு்பபமற்களுக்கு ப்காண்டு பசல்ை்ப -
படக் கூடிய பத்திரிம்க்கைா்கவும் அமவ 

இருக்்க மவண்டும். இந்த வாசி்பபு்ப 
புரட்சிமய நாம் ஏற்படுத்த மவண்டும். 
ஒரு ்காைத்தில் இத்தம்கய பணிமயயும் 
தின்கரன் நிமறமவற்றியது. 

   சிறுவர்்கள, 
இ ம ை ஞ ர் ்க ள , 
பபண்்கள முதைா -
மனாரும் சமூ்கத் -
தின் தனித்துவமான 
முக்கிய அங்கமா -
வார்்கள. இவர்்கமை 
பி ர தி நி தி த் து வ ்ப ப -

டுத்துகிற பணிமயயும் பத்திரிம்க நிமற -
மவற்ற மவண்டும். இந்த பிரதிபலி்ப -
பும் தின்கரனிடம் எ்பமபாதுமிருந்து 
வந்திருக்கிறது. இதமன ்காத்திரமிக்்க -
தா்க மாற்றுகின்ற மபாது வாச்கர்்களின் 
எல்மை இன்னும் விரிவமடயும். 

 இவவாறு 1930்களில் ஏரிக்்கமரயி -
லிருந்து பவளிவந்த இந்த கீதம் நூற் -
றாண்மட எட்ட்ப மபாகும் இவமவமை -
யிலும் இன்னும் பதாடர்ந்து இமசத்துக் 
ப்காண்மட இருக்கிறது. 

அன்றிலிருந்து இன்று வமர ஆயிரக் -
்கைக்்கானவர்்கள இதனால் பயன்பபற் -
றுக் ப்காண்மட வந்திருக்கின்றனர். 
முன்னமம குறி்பபிட்டது மபாை பை 
தர்பபினமரயும் தின்கரன் ்கவர்ந்திருக் -
கிறது. இந்த ்கவர்ச்சியுடன் இன்னும் 
நீண்ட ்காைம் தின்கரன் பயணிக்்க 
மவண்டும். இமடயிமடமய வந்து 
மசரும் மசாதமன்கமைக் ்கடந்து இந்த 
பயைம் ்காத்திரமிக்்கதா்க அமமய 
மவண்டும்.

வெற்றிப் பயணத்தின் 
90 ஆெது ஆண்டு

இலங்�யில் ்தமிழபபசும் 
மக�ள மததியில் வாசிபபுப 
புரட்சி்ய மு்தன் மு்தலில் 
ஏற்படுததிய ப்தசிய நாளி்தழ

ஏரிக�்ரயிலிருந்து கவற்றியுைன் க்தாைர்ந்தும் 
இ்ெததுக க�ாணடிருககும் ஓர் இனிய கீ்தம்

 ்றமீஸ் அபதுல்லா...
 பபராசிரியர் 
(க்தன்கிழககு பல்�்லக�ழ�ம்)

கமாரட்டு்வ பல்�்லக�ழ�ம்,- 
Dhammika & Priscilla Perera அ்றக�ட்ை்ள 
புரிந்துணர்வு உைன்படிக்� 
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கலாசாரம், ப�ாருளாதாரம், 
அரசியல் துறைகளில் மாற் -
ைஙகறள ஏற்�டுத்திக் 

பகாண்டிருநத காலம் 1930ஆம் 
ஆண்்ாகும். அக்காலத்தில் 
தமிழ்த் தறலவரகள் ப�ாதுமக் -
கள் மத்தியில் ததசிய கலாசாரம், 
ப�ாருளாதாரம் தமனறமயுைச் 
பசயய தவண்டும் எனை த�ாக் -
கத்துக்காகவும், சுதநதிரத்திற்கா -
கவும் த�ாராடிக் பகாண்டிருந -
தாரகள்.

   ஏககாலத்தில் இநதியாவிலும் 
இதத த�ாராட்ஙகள் �ற் -
ப�ற்ைன. பசயதிகறள மக்கள் 
மத்தியில் பகாண்டு பசல்ல 
தவண்டும் எனை நிறலறம 
ததானறியது. இக்காலத்தின 
த�ாக்கத்றத நிறைதவற்ை 
தவண்டும் எனை நிறலயில் 1932 
இல் 'தினகரன' �த்திரிறக பவளி -
வநதது. இதன உரிறமயாளராக 
இருநத அமரர டி.ஆர. விதே -
வரதனவுக்கு இநதிய விடுதறல 

இயக்கஙகள் த�ானறு இலஙறக -
யிலும் இயக்கஙகள் ததாற்ைம் 
ப�ை தவண்டும் எனை த�ாக்கம் 
காணப�ட்து. 

இநதியாவில் அக்காலத்தில் 
பவளிவநது பகாண்டிருநத �ார -
திததவி, சுததசமித்திரன த�ானை 
�த்திரிறககளின  பசயதிகள் 
தினகரன �த்திரிறகயில் ஆரம்� 
காலத்தில் இ்ம்பிடித்திருநதன. 
பசாற்பிரதயாகம், பமாழி�ற் 
என�ன இநதியப �த்திரிறகக -
றளப பின�ற்றியதாகக் காணப -
�ட்ன. 

  தினகரன இலக்கியச் பசல் -

ப�றிகறள இயல்�ாகக் பகாண் -
டிருநதது. கவிறத, கடடுறர, 
கறதகறள பவளியிடடு �ல 
எழுத்தாளரகறள உருவாக்கி -
யது. ஆயவுத்துறை, �ழநதமிழ் 
இலக்கியம், பமாழிப�யரபபு -
கள், இஸலாமிய இலக்கியம், 
�ாட்ார வழக்கியல், சமயச் 
பசயதிகள், �ா்கம், சினிமா 
விமரசனம் எனறு �ல முகஙக -
ளு்ன சிைப�ாக பவளிவநது 
பகாண்டிருநதது தினகரன. 

  இநதியத் தாக்கத்திற்கு உட -
�டடிருநத தினகரன காலம் 
பசல்லச் பசல்ல அதிலிருநது 

விலகியது. 1930 களில் வீரதக -
சரி பவளிவநதிருநதது. 1966 
இல் தின�தி பவளிவநதிருநதது. 
ஆனாலும் தினகரன �த்திரிறக -
யின வளரச்சிறய அப�த்திரிறக -
கள் �ாதிக்கவில்றல. இலஙறக 

அறிஞரகளான �ண்டிதமணி 
சி.கண�திபபிள்றள, தசா.இ -
ளமுருகன, �வாலியூர தசாம -
சுநதரப புலவர, த�ராசிரியர 
வி.பசல்வ�ாயகம், த�ராசிரி -
யர க.கண�திபபிள்றள, மகா -
வித்துவான சி.கதணறசயர, 
த�ராசிரியர சு.வித்தியானந -
தன, வித்துவான தவநதனார, 
புலவரமணி ப�ரியதம்பிப -
பிள்றள, எப.எக்.சி.�்ராோ 

த�ானை �லர எழுதிய கடடுறர -
கள் வி்யச் பசறிவு மிக்கதாக 
தினகரனில் பிரசுரமாகின. அநத 
ஆக்கஙகள் உறர�ற் இலக்கி -
யத் துறையில் புதிய �ரிமாணத் -
றதத் ததாற்றுவித்தன.  இனறு 

90ஆண்டுகள் நிறைறவக் 
பகாண்்ாடும் தினகரன தபதா -
்ரநதும் தறலநிமிரநது நிற் -
கினைது எனைால் �ல பிரதம 
ஆசிரியரகளும், அறிஞரகளும், 
அபிமான வாசகரகளுதம அதற் -
குக் காரணமானவரகளாவர.

 �ான அறிநத வறகயில் த�ரா -
சிரியர றகலாச�தி பிரதம ஆசி -
ரியராக இருநது தகாதலாச்சிய 
காலம் தினகரனின ப�ாற்கா -
லம் எனறு பசால்லலாம். இதன 
பினனர �லர ஆசிரியரகளாக 
இருநதுள்ளாரகள். கலாசூரி இ.சி -
வகுரு�ாதன நீண்் காலமாக 

பிரதம ஆசிரியராக இருநது தின -
கரறன வளரத்பதடுத்த ப�ரு -
றமக்குரியவர. அதன பினனரும் 
�ல ஆசிரியரகள் சிைப�ாகச் 
பசயலாற்றியிரு க் கின ை ா ர க ள் . 

த ற் த � ா து  ப த . ப சந தி ல் த வ -
ல வ ர  தி ன க ரன ,  வ ா ர ம ஞ ச ரி 
ஆ கி ய  இ ரு  � த் தி ரி ற க க ளின 
பி ர த ம  ஆசிரியராக இருநது 
சிைப�ாக பசயலாற்றி வருகின -
ைார. 

தினகரனில் புதிய புதிய அம் -
சஙகறளக் காண முடிகினைது.   
தமிழ் த�சும் மக்கள் மனம் கவரநத 
தினகரன பதா்ரநதும் பமனதம -
லும் வளரநது பசல்ல தவண்டும். 
அது �ல்லா-
யிரம் ஆண்டு-
கள் பவற்றியு-
்ன �யணம் 
ப ச ய ய 
த வ ண் டு ம் 
எனறு வாழ்த் -
து கின த ைன . 
வாழ்க தமிழ்.

வ்மாகாணத்திலுள்ள மீன-
வரகள் மற்றும் அவரகளின 
குடும்�த்தினருக்கான மனி-

தாபிமான உதவிகறள வழஙகும் 
நிகழ்ச்சித் திட்ம், க்ற்பைாழில் 
அறமச்சர ்க்ளஸ ததவானநதாவு -
்ன இறணநது இநதிய உயர ஸதா -
னிகர தகா�ால் �ாக்தல அவரகளால் 
க்நத 13ஆம் திகதி யாழ்ப�ாணத் -
தில் ஆரம்பித்து றவக்கப�ட்து. 
இநதிய அரசாஙகத்தின �னபகாற் 
உதவியின கீழ் இநத நிகழ்ச்சித் 
திட்ம் முனபனடுக்கப�டடு வரு -
கினைறம குறிபபி்த்தக்கது.  

 யாழ்ப�ாணம், முல்றலத்தீவு, 
கிளிப�ாச்சி மற்றும் மனனார ஆகிய 
மாவட்ஙகளில் உள்ள 1200 குடும் -
�ஙகள் இநநிகழ்ச்சித் திட்த்தின 

கீழ் உணவுப ப�ாருடகள் மற்றும் 
ஏறனய அத்தியாவசியப ப�ாருட -
கறள ப�ற்றுக் பகாள்கினைன. 
இநநிறலயில் இத்திட்த்தின அங -
குராரப�ண றவ�வத்தின த�ாது 
யாழ் மாவட்த்திலுள்ள �யனாளி -
களுக்கு இபப�ாருடகள் றகயளிக் -
கப�டடிருநதன. மாகாணத்தின 
ஏறனய �குதியிலுள்ள �யனாளிக -
ளுக்கு எதிரவரும் �ாடகளில் இந -
நிகழ்ச்சித் திட்ம் மூலம் ப�ாருட -
கள் விநிதயாகிக்கப�்வுள்ளன. 
இநநிகழ்வில் உறர நிகழ்த்திய உயர 
ஸதானிகர, இலஙறக மக்களின 

�லனகள் மீது மிகுநத அக்கறை 
பகாண்் சதகாதர �ாத் இநதியா 
எனறு தகாடிடடுக் காடடியது்ன, 
இவவாைான மனிதாபிமான உதவி -
கறள எதிரகாலத்திலும் இநதியா 
பதா்ரநது வழஙகும் எனவும் 
குறிபபிட்ார.  

 அத்து்ன இரு �ாடுகளினதும் 
மீனவ சமூகஙகளால் எதிரபகாள் -
ளப�டும் பிரச்சிறனகறளத் தீரப -
�தற்கு இநதியா மற்றும் இலஙறக 
அரசாஙகஙகள் ஒனறிறணநது 
பசயற்�டடு வருவதாகவும் அவர 
குறிபபிட்ார. �ாரம்�ரியஙக -
ளுக்கு முக்கியத்துவம் வழஙகப -
�் தவண்டியதன ததறவ பதா்ர -
பில் சுடடிக்காடடியிருநத அவர, 
கச்சதீவு புனித அநததானியார 
ஆலய வரு்ாநத திருவிழாவில் 
இநதிய மீனவரகளும் ஏறனய 
யாத்திரிகரகளும் கலநது பகாள்வ -

தற்கு வழிசறமத்தறமக்காக மீன -
பிடித்துறை அறமச்சர ்க்ளஸ 
ததவானநதா உள்ளிட் இலஙறக -
யின தறலறமத்துவத்திற்கு �னறி -
யிறனயும் பதரிவித்திருநதார.   

 இதததவறள இநத மனிதாபி -
மான உதவித் திட்த்திறன முன -

பனடுத்த இநதிய 
அ ர ச ா ஙகத்திற்கு 
�னறியிறன பதரி -
வித்த அறமச்சர 
த த வ ா னந த ா , 
அடுத்த வரு்ம் 
கச்சதீவு ஆலய 
தி ரு வி ழ ா வி ல் 
கலநது பகாள்ளும் 
இநதிய யாத் -
தி ரி க ர க ளின 
எ ண் ணி க் ற க 
ஆ யி ர ங க ள ா க 
ம ா ற் ை ம ற ் ய 
தவண்டும் எனறு 
கு றி ப பி ட டி ருந -
தார.  

 பசயற்றகக் 
க ா ல் க ற ள 
ப � ா ரு த் து த ல் 
மற்றும் அதனு -

்ன பதா்ரபுற்ய ஏறனய உத -
விகறள விதச் ததறவயுற்தயா -
ருக்கு வழஙகி வரும் உலகின �ாரிய 
அறமப�ான '�கவான மகாவீர 
விக்லங சகாயதா சமித்தியால்' �்த் -
தப�டும் பசயற்றகக் கால் ப�ாருத் -
தும் முகாமிறனயும் உயர ஸதானி -
கர யாழ்ப�ாணத்தில் ஆரம்பித்து 
றவத்தார.   

 இநதிய அரசாஙகத்தின பூரண 
ஆதரவு்ன �ற்ப�ற்று வரும் 
இநத முகாம் யாழ் மாவட் அபி -
விருத்திக் குழுவு்ன இறணநது 
�்த்தப�டுகினைது. இநநிகழ்வில் 

யாழ் மாவட் அபிவி -
ருத்திக் குழுவின தறல -
வரும் �ாராளுமனை 
உறுபபினருமான அங -
கேன இராம�ாதனும் 
கலநது பகாண்டு சிைப -
பித்திருநதார.   

 ரணவிரு 
தசவா அதிகார 
ச ற � யு ்ன 
இ ற ணந து 
இநதிய அரசாங -
கத்தின அனுச -
ரறணயின கீழ் 
க ம் � ஹ ா வி ல் 

�கவான மகாவீர 
விக்லங சகாயதா 
சமித்தி அறமபபி -
னால் �்த்தப�ட் 
முகாறமத் பதா்ரநது 

யாழ்ப�ாணத்தில் இநத பசயற் -
றகக்கால் ப�ாருத்தும் முகாம் 
ஒழுஙகறமக்கப�டடுள்ளது.   

 கம்�ஹாவில் �ற்ப�ற்ை இநத 
முகாமில் அதிகளவில் இலஙறக 
ஆயுதப �ற்கறளச் தசரநதவர -
களுக்கு �ல்தவறு தசறவகள் 

வழஙகப�டடிருநதன. இதில் 
விதச்ததறவயுற்ய 500 க்கும் 
அதிகமாதனாருக்கு பேயபபூர 
கால் ப�ாருத்தப�டடிருநதது. 
2010 மற்றும் 2011 ஆகிய ஆண் -
டுகளிலும் வவுனியா மற்றும் 
யாழ்ப�ாணம் ஆகிய இ்ஙகளில் 

இநதிய அரசாஙகம் இரு 
முகாம்கறள �்த்தி -
யிருநதறம நிறனவில் 
பகாள்ளப�் தவண்டி -
யபதானைாகும். இநத 
முகாம்கள் மூலம் 2500 
க்கும் அதிகமாதனார 
�யனற்நதிருநதனர.   

 இநதிய அரசாங -
கத்தால் மக்கறள 
இலக்காகக் பகாண்டு 
இலஙறகயில் தமற் -
பகாள்ளப�டும் அபிவி -
ருத்தி �ஙகுற்றம 
திட்ஙகளின கீழ் 
கவனம் பசலுத்தப -
�டும் ஒரு பிராநதிய -
மாக வ்மாகாணம் 
உள்ளது. வீடு, கல்வி, 
சுகாதாரம், வாழ்வாதார 
அபிவிருத்தி மற்றும் 
றகத்பதாழில் அபிவி -
ருத்தி த�ானை �ாளாநத 

மனித வாழ்வின �ல்�ரிமாணங -
கறளயும் பகாண்் �ல்தவறு 
திட்ஙகள் இஙகு அமுல்�டுத் -
தப�டடுள்ளன. அத்து்ன ஏறனய 
�ல்தவறு திட்ஙகளும் அமுலாக் -
கத்தின �ல்தவறு மட்ஙகளில் 
உள்ளறம குறிபபி்த்தக்கது.   

இலங்கை மககைளின் நலன்கைள் மீது மிகுந்த   
அககை்ை ககைொண்ட சககைொ்தர நொடு இநதியொ

வடமாகாண மனிதாபிமான உதவித் திடடம், யாழ்ப்ாணத்தில்   
செயற்கககால் ச்ாருத்தும் முகாம் அங்குரார்ப்ணம்  

ஆழ்வாப்பிள்ளை கந்தசவாமி...?
ப�ொதுசபசெயலொளர்,

ப�ொழும்புத் தமிழ்ச செங�ம்

 1932 - 2022

ெ்ால்கமைக் ்கடந்து, 
90 ஆண்டு ்கால
தமடயற்ற ச்றறிப் பயணம்

இலங்கையில் ்தமிழ் வளர்ச்சியில் 
தினகைரன் ஆற்றிய கெரும் ெஙகு
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1989ம் ஆண்டு ெபப்ரவ� மாதம் முதலாம் �க� அக்குறைண�ல் STUDY 
CENTRE  (ஸ்ட� ெசன்ரர் ) பாலர் பாடசாைல ஆரம்�க்கப்பட்டு இவ்வருட 33 வது 
வருட ேசைவ �ைறைவக் ெகாண்டாடு�றது. 

அன்ைறய காலக்கட்டத்�ல் பாலர் பாடசாைல கல்� முைறயும் அதன் 
ேதைவயும் ெவகுவாக உணரப்படா�ருந்த ேபா�லும் ஸ்ட� ெசன்ற�ன் பாலர் 
பாடசாைல அதன் �றந்த ெந� முைற�னால் எமது மக்கள் மத்��ல் வரேவற்�-
ைனயும், நன்ம�ப்ைபயும் ெபற்றது. ெபாது மக்க�ன் வரேவற்�னாலும் அவ்வப் 
பகு� �ரேதச ெபற்ேறார்க�ன் ேவண்டுேகாளுக்�ணங்க அக்குறைணையச் 
சூழ உள்ள இருபது �ராமங்கைள உள்ளடக்�யதாக அக்குறைண-துனு�ல ��, 
புளுெகாஹெதன்ன-சா�ரா பஸார், பானகமுவ, கசாவத்ைத, பள்�யெகாட்டுவ, 
�ெரல்ல, மல்வான�ன்ன, அக்குறைண-ஏழாம் கட்ைட, உக்கைல, ெதலும்புக-
ஹவத்ைத, குருெகாைட ஆ�ய �ரேதசங்க�ல் பாலர் பாடசாைலகள் அைமக்-
கப்பட்டுள்ளதுடன், சம காலத்�ல் நாநூற்றுக்கும் (400) ேமற்பட்ட பாலகர்கள் 
கல்�ைய ேமற்ெகாண்டு வரு�ன்றனர். இது காலவைர சுமார் 11,000க்கும் 
ேமற்பட்ட மாணவர்கள் எமது ஸ்ட� ெசன்றர் பாலர் பாடசாைலக�ல் கல்�ைய 
ெவற்�கரமாக  ப�ன்றுள்ளைம கு�ப்�டத்தக்கது. 

அந்த வைக�ல் இன்று அக்குறைண�ல் ஒவ்ெவாரு வருடமும் முதலாம் தரத்-
�ற்குப் பாடசாைலக�ல் அனும� ெபறும் மாணவர்க�ல் கூடுதலான மாணவர்-
கள் எமது இஸ்ட� ெசன்றர் பாலர் பாடசாைலக�ல் கல்� கற்றவர்களாகேவ 
இருக்�ன்றார்கள் என்பது ம�ழ்ச்�க்கு�ய �டயமாகும். 

இப்பாலர் பாடசாைலகள் STUDY CENTRE (ஸ்ட� ெசன்றர்) என்ற ஒேர 
ெபய�ன் �ழ் இயங்குவதனால் அவ்வப்பகு� பாலர் பாடசாைலகள் அப்�ரேதசத்-
�ன் ெபயைரக்ெகாண்ேட அைழக்கும் முைற இயல்பாகேவ உருவானது.

ஒரு ம�தனுக்கு கல்�யுடன் ஒழுக்கம் �க முக்�யமானதாகும். ஒழுக்கம் எனும் 
ேபாது சமயம், கலாசாரம், பண்பாடு இவற்றுடன் இைணந்ததாகும். அதைன �று 
வய�ல் ெகாடுப்பது �க முக்�யமானதாகும்.  எனேவ அந்த அ�ப்பைட�ல் �றுவ-
யது முதேல சமயத்துடன் �ன்�ப்�ைணந்த கலாசார �ழு�யங்கைளயும் எமது 
பாலர் பாடசாைலகள் வழங்� வரு�ன்றன. 

பாலர் பாடசாைல என்னும் ேபாது அது கற்றலுக்கு மாணவ, மாண�கைளத் 
தயார்படுத்தும் ஒரு இடம் என்பது நாம் ெத�ந்த உண்ைம. அந்த அ�ப்பைட-
�ல் நாம் கல்�க்கு அ�ப்பைடயான பல்ேவறு பழக்க வழக்கங்கைளயும் அவர்-
களுக்கு ஏற்படுத்� வரு�ேறாம். வருடந்ேதாரும் �ைளயாட்டுப் ேபாட்� மற்றும் 
கைல �கழ்வுகள், சமய �னங்கள் ேபான்றவற்ைறயும் நாம் ேமற்ெகாண்டு அவர்-
கைள ஆளுைமப் பண்புள்ளவர்களாக்க முயற்� ெசய்�ேறாம்.

பல�னதும் ேபர�மானம் ெபற்ற எமது பாலர் பாடசாைலகளுக்�ைட�லான 
வருடாந்த �ைளயாட்டுப் ேபாட்� முற்�லும் �ேனாதங்களும் நைகச் சுைவ-

களும் உள்ளடக்�ய ேபாட்� �கழ்ச்�களாக அைமந்துள்ளது. அத்துடன் பாலர் 
பாடசாைல மாணவர்கள் அைனவரும் இவ்�ரண்டு �கழ்ச்�க�ல் பங்குெகாள்ள 
வாய்ப்பு அ�க்கப்படுவ�னாலும் ஒவ்ெவாரு மாணவருக்கும் ப�சு �ைடக்கும் 
வைக�ல் இப்ேபாட்� �கழ்ச்�கள் அைமக்கப்படுவ�னாலும் இவ்�ைளயாட்டுப் 
ேபாட்�யானது ெபரும் வரேவற்ைபப் ெபற்றுள்ளது. 

எமது மாணவர் ெசயல் நூல் முற்�லும் பாடங்கைளக் ெகாண்டு தயா�க்கப்-
பட்டுள்ளதுடன் அதைன முதலாம் தவைண�ன் இறு�ப் பகு��ல் வழங்கப்பட்டு 
வரு�றது. இச் ெசயல் நூல் மாணவர்க�ன் கற்கும் �ருப்பத்�ைன வளர்க்�றது, 
�ேவகமாகச் �ந்�க்க ைவக்�றது, உளச்சார்�ைன அ�க�க்�றது அத்துடன் 
�றைமைய வளர்க்�றது.

இப்பாலர் பாடசாைலகள் அ�க்க� எமது ப�ப்பாளர் சைப�ன் ேமற்பார்-
ைவக்கு ஆளாகுவதனால் எமது கல்�த்�ட்டம் குைற�ன்� ேமற்ெகாள்ளப்படு-
வைத உறு� ெசய்ய மு��றது. 

குைறந்த ெசல�ல் �ைறந்த பயைன தமக்கு அண்�த்த பகு��ல் ெபற்றுக் 
ெகாள்ள STUDY CENTRE  பாலர் பாடசாைலகைள நாடுேவார் எண்�க்ைகக்கு 
இத்துடன் உள்ள புைகப்படங்கள் ஒரு சான்று என்பைதக் கூறுவ�ல் ம�ழ்ச்� 
அைட�ேறாம்.

(ஸ்டடி ெசன்ரர்) 
பாலர் பாடசாைல

Study Centre ஆ��ய குழாம்

ேபாசகர்
Al Haj S.M.M. Rilwan

த�சாளர்
S.H.M.Minsar- ACPM, 

AMA, DIB, DCM

ப�ப்பாளர்
Alhaj A.M.M. 
Simsan -JP

ஆவது வருட நிைறைவ ெகாண்டாடும்  33 ஆவது வருட நிைறைவ ெகாண்டாடும்  

1989ம் ஆண்டு ெபப்ரவ� மாதம் முதலாம் �க� அக்குறைண�ல் STUDY 1989ம் ஆண்டு ெபப்ரவ� மாதம் முதலாம் �க� அக்குறைண�ல் STUDY 
CENTRE  (ஸ்ட� ெசன்ரர் ) பாலர் பாடசாைல ஆரம்�க்கப்பட்டு இவ்வருட 33 வது CENTRE  (ஸ்ட� ெசன்ரர் ) பாலர் பாடசாைல ஆரம்�க்கப்பட்டு இவ்வருட 33 வது 
வருட ேசைவ �ைறைவக் ெகாண்டாடு�றது. 

அன்ைறய காலக்கட்டத்�ல் பாலர் பாடசாைல கல்� முைறயும் அதன் அன்ைறய காலக்கட்டத்�ல் பாலர் பாடசாைல கல்� முைறயும் அதன் 
ேதைவயும் ெவகுவாக உணரப்படா�ருந்த ேபா�லும் ஸ்ட� ெசன்ற�ன் பாலர் ேதைவயும் ெவகுவாக உணரப்படா�ருந்த ேபா�லும் ஸ்ட� ெசன்ற�ன் பாலர் 
பாடசாைல அதன் �றந்த ெந� முைற�னால் எமது மக்கள் மத்��ல் வரேவற்�-பாடசாைல அதன் �றந்த ெந� முைற�னால் எமது மக்கள் மத்��ல் வரேவற்�-

களும் உள்ளடக்�ய ேபாட்� �கழ்ச்�களாக அைமந்துள்ளது. அத்துடன் பாலர் 
பாடசாைல மாணவர்கள் அைனவரும் இவ்�ரண்டு �கழ்ச்�க�ல் பங்குெகாள்ள 
வாய்ப்பு அ�க்கப்படுவ�னாலும் ஒவ்ெவாரு மாணவருக்கும் ப�சு �ைடக்கும் 
வைக�ல் இப்ேபாட்� �கழ்ச்�கள் அைமக்கப்படுவ�னாலும் இவ்�ைளயாட்டுப் 
ேபாட்�யானது ெபரும் வரேவற்ைபப் ெபற்றுள்ளது. 

எமது மாணவர் ெசயல் நூல் முற்�லும் பாடங்கைளக் ெகாண்டு தயா�க்கப்-

(ஸ்டடி ெசன்ரர்) (ஸ்டடி ெசன்ரர்) 
பாலர் பாடசாைலபாலர் பாடசாைல

33

(ஸ்டடி ெசன்ரர்) (ஸ்டடி ெசன்ரர்) 
அக்குறைண STUDY CENTRE  

அக்குறைண �ரேதசத்-
�ல் இயங்�வரும் ஸ்ட� 
ெசன்டர் (Study Centre)  
�றுவனத்�னால் பத்�-
�ைக அனுபந்தத்துக்கு 
ஆ�ச்ெசய்� வழங்குவ�ல் 
ெபரு ம�ழ்ச்� அைட�ன்-
ேறன்.

முன்பள்� பாலர் பாட-
சாைலகள், �ள்ைளகைள 
பாடசாைலக்கு ெசல்வ-
தற்கு தயார் ெசய்வ�ல் 

ெபரும் பங்காற்� வரு�ன்றன. அன்ைன ம��ல் 
கற்கும் முைறசாரா கல்���ருந்து பாடசாைல�ன் 
முைறசார் கல்� முைறக்கு கால� எடுத்து ைவப்ப-
தற்குத் ேதைவயான அ�ப்பைடத் �றன்கைளயும், 
நற்பழக்க வழக்கங்கைளயும் ஏற்படுத்துவ�ல் முன்-
பள்� பாலர் பாடசாைலக�ன் பங்கு அளப்ப�யதா-
கும். 

இந்த வைக�ல், அக்குறைண எங்கும் பல்ேவறு 
�ைளகைளக் ெகாண்டு, ெதாடர்ச்�யாக முப்பத்� 
மூன்று (33) ஆண்டுகளாக இரண்டு தைலமுைறக-
ளாக கல்� ேசைவைய வழங்� வரும் இந்�றுவனத்-
�ன் வளர்ச்� பாராட்டத்தக்கது. இந்�றுவனத்ைத 
உருவாக்� �றந்த முைற�ல் வ�நடாத்தும் எனது 
பள்�த் ேதாழர்களான S.H.M.�ன்சார், A.M.M. 
�ம்சான் மற்றும் S.M.M. �ல்வான் ஆ�ேயார்கள் 

மற்றும்  இவற்�ல் கடைமயாற்�ய மற்றும் கடைம-
யாற்றும் ஆ��யர்கள்  இதன் ெவற்�க்கு முக்�ய 
காரணகர்த்தாக்கள் ஆவர்.   

அத்துடன், இந்�றுவனம் காலத்�ன் ேதைவக்-
ேகற்ப தங்களது �றுவனத்�ன் கைலத்�ட்டத்ைத 
முைறயாக வ�வைமத்து நடத்� வருவதும் இதன் 
வளர்ச்�க்கு ஒரு முக்�ய கார�யாகும். மாணவர்-
க�ன் அ�ப்பைட �றன்கைளயும் நல்ல பழக்க-
வழக்கங்கைளயும் �ருத்� ெசய்வதுடன் �ைள-
யாட்டுப்ேபாட்�, சுற்றுலா, கைல �ழா என்பன 
இவர்க�ன் கைலத்�ட்ட ெசயற்பாடுக�ல் முக்�ய 
அம்சங்களாகும்.

அங்ெகான்றும் இங்ெகான்றுமாக பு�து பு�தாக 
பல பாலர் பாடசாைலகள் ேதான்� மைறந்து வரும் 
�ைல�ல், 33 வருடங்களாக ெதாடர்ந்து இந்�றுவ-
னம் �ன்று �ைலப்பதற்கு, இப்�ரேதச மக்க�ன் 
அ�மானத்ைதயும், நம்�க்ைகையயும் இந்�றுவ-
னம் ெபற்று இருப்பதும், ஒரு முக்�ய காரணமாகும். 

ெதாடர்ந்தும் இப்�ரேதச �ள்ைளக�ன், கல்� 
முன்ேனற்றத்�ல் பா�ய பங்க�ப்ைப ெசலுத்த 
ேவண்டுெமன  ேகட்டுக் ெகாள்வதுடன், இந்�று-
வனம் ெமன்ேமலும் வளர்ச்� அைடய எனது மன-
மார்ந்த வாழ்த்துக்கைளத்  ெத��த்துக் ெகாள்�ன்-
ேறன்

S.H.M. பா�ஸ் (SLEAS),
உத�க் கல்�ப் ப�ப்பாளர்,  

கேலவல வலயம்.

ஸ்டடி ெசன்டரின் (Study Centre) முன்பள்ளி 
கல்வியின் முன்ேனற்றம் அளப்பரியது

உத�யாளர்கள்

H.M.Rikaz Mohamed M.I.M Saadh (sanan)

எம். சதுர்தீன்  ...
மாத்தைள சுழற்� �ருபர்
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அமைதிப் பேச்சுக்கு ைத்தியிலும்
உக்மரைனில் த�ொடர்ந்து �ொக்கு�ல்

உக்ரைன் மீதான ரைஷ்ாவின் தாக-
குதல்கள் ததாடர்ந்து இடமதபெற்று 
வரும நி்ையில இரு தரைப்புககும 
இ்டய  ் மற்தறாரு சுற்றுப் யபெச்சு-
வார்்த்த யேற்று இடமபெற்றது.   

ரைஷ்ப் பெ்டயினர் உக்ரைன் த்ை-
ே்கர் கிய்்வ தேருங்கி இருப்பெயதாடு 
முற்று்்கயில உள்்ள ததற்கு து்றமு்க 
ே்கரைான மரியுயபொலில ரைஷ்ா தனது 
இ்டவிடாத குண்டுவீச்்சை யேற்றும 
ததாடர்ந்தது.   

இந்நி்ையில இரு தரைப்பு பிரைதிநிதி-
்களும யேற்று திங்்கட்கிழ்ம வீடிய்ா-
த்கான்பிரைன்ஸ் வழி்ா்க சைந்தி்தது யபெச்-
சுவார்்த்த ேட்ததினர்.   

“இந்த சிக்கைான யபொரைாட்டம 
மிக்க யபெச்சுவார்்த்தயில அ்மதி 
மற்றும பொது்காப்புக்கான முடி்வ 
எட்டுவயத எமது இைககு” என்று 
இந்த யபெச்சுவார்்த்தககு முன்னதா்க 
உக்ரைன் ஜனாதிபெதி தவாயைாடிமர் 
தசைதைன்ஸ்கி ததரிவி்ததார்.   

இரு ஜனாதிபெதிககும இ்டயி-
ைான சைந்திப்பு ஒன்்ற உறுதி தசையவ-
தற்கு அ்ன்தது ேடவடிக்்க்களும 
எடுக்கப்பெடுவதா்கவும. மக்கள் அதற்-
்கா்கயவ ்கா்ததிருப்பெதா்கவும அவர் 
யமலும ததரிவி்ததுள்்ளார்.   

உக்ரைன் மற்றும ரைஷ்ாவுககு 
இ்டய  ்இதற்கு முன்னர் பெை சுற்று 
யபெச்சுவார்்த்த்கள் இடமதபெற்றயபொ-
தும யபொர் நிறு்ததம ஒன்்ற த்காண்-
டுவருவதில யதாலவி அ்டந்திருப்-
பெயதாடு ரைஷ்ா தனது தாககுதல்க்்ள 
தணிப்பெதற்்கான எந்த சைமிக்ஞையும 
ததரி்வில்ை.   

யேட்யடா அங்்க்ததுவ ோடான 
யபொைந்துககு அரு்கா்மயில உக்ரை-
னின் எல்ையில ்கடந்த ஞைாயிற்றுககி-
ழ்ம ரைஷ்ா ேட்ததி  ்அபொ்்கரைமான 
தாககுதலில 35 யபெர் த்காலைப்பெட்டு, 
யமலும 130 யபெர் ்கா்ம்டந்ததா்க 
உக்ரைன் ததரிவி்ததுள்்ளது.   

யமற்கு ே்கரைான லவிவில இடம-
தபெற்ற இந்த்த தாககுத்ை அடு்தது 
வான் த்ட வை்்த்த அ்மககும-
பெடி யோட்யடா்வ உக்ரைன் ஜனாதி-
பெதி யேற்று மீண்டும வலியுறு்ததியுள்-
்ளார்.   

“எமது வா்ன நீங்்கள் மூடாவிட்-
டால ரைஷ  ் ஏவு்க்ை்கள் உங்்க்ளது 
நிை்ததில யேட்யடா மக்களின் வீடு-
்களில விழுவதில ்காையம யபொது-
மானது” என்று  தசைதைன்ஸ் தனது 
வீடிய்ா உ்ரை ஒன்றில ததரிவி்ததுள்-
்ளார்.   

அதமரிக்கா மற்றும ஐயரைாப்பி் 
ஒன்றி  ் கூட்டணி உக்ரைனுககு 
நிதி மற்றும இரைாணுவ உதவி்க்்ள 

வழங்குவயதாடு ரைஷ்ா மீது முன்-
தனப்யபொதும இலைாத த்ட்க்்ள 
விதி்தது வருகிறது. ஆனால உக்ரைன் 
யபொரில யேரைடி்ா்க த்ையிடுவ்த 
அதமரிக்கா மற்றும யேட்யடா நிரைா்க-
ரி்ததுள்்ளது. யோட்யடா, ரைஷ்ா உடன் 
யபொரிடுவது என்பெது மூன்றாம உை்கப் 
யபொரைா்க இருககும என்று அதமரிக்க 
ஜனாதிபெதி யஜா ்பெடன் கூறி இருந்-
தார்.   

்கடந்த ஞைாயிற்றுககிழ்ம ்பெடன், 
பிரைான்ஸ் ஜனாதிபெதி எமானுயவால 
மகயரைானுடம யபெசினார். ரைஷ்ா 
மீதான ேடவடிக்்க்க்்ள தீவிரைப்பெடு்த-
துவது மற்றும உக்ரைன் அரைசு மற்றும 
மக்களுககு உதவுவதற்கு இரு த்ை-
வர்்களும உறுதி த்காண்டதா்க கூறப்-
பெட்டுள்்ளது.   

கருஙகடல் முடககம்  
உக்ரை்ன சைர்வயதசை ்கடல வர்்த-

த்க்ததில இருந்து தனி்மப்பெடு்த-
தும வ்்கயில ்கருங்்கடற்்க்ரையில 
்கடற்பெ்ட தடுப்பு ஒன்்ற ரைஷ்ா 
ஏற்பெடு்ததி இருப்பெதா்க பிரிட்டன் 
பொது்காப்பு அ்மச்சு தவளியிட்ட 
புதி  ் உ்ளவு அறிக்்கயில குறிப்பிட்-
டுள்்ளது.   

“ரைஷ்க ்கடற்பெ்ட்கள் உக்ரைன் 
எங்கும இைககு்கள் மீது ஏவு்க்ை 
தாககுதல்க்்ள ததாடர்ந்து ேட்ததியுள்-
்ளது.” என்றும அது குறிப்பிட்டுள்்ளது.   

கிய்வின் புறே்கர் பெகுதியில இடம-
தபெற்ற புதி  ்யமாதல்களில அதமரிக்க 
ஊட்கவி்ைா்ளர் ஒருவர் த்காலைப்-
பெட்டுள்்ளார். ரைஷ  ் பெ்டத்டுப்புக-
குப் பின் தவளிோட்டு தசையதி்ா்ளர் 
ஒருவர் த்காலைப்பெடும முதல சைமபெ-
வம இதுவாகும.   

இயதயவ்்ள யபெரைழி்வ சைந்-
தி்ததிருககும ததற்கு ே்கரைான மரியு-
யபொலுககு உதவி்க்்ள அளிககும 
மு்ற்சி்கள் ததாடர்ந்து இடமதபெற்று 
வருகின்றன. அந்த ே்கர் மனிதாபிமான 

யபெரைழி்வ சைந்தி்ததிருப்பெதா்க உதவி 
நிறுவனங்்கள் ததரிவி்ததுள்்ளன.   
ே்க்ரை யோககி பெ்ணி்தத மனிதாபி-
மான உதவி்கள் ்கடந்த ஞைாயிற்றுககி-
ழ்மயும திருமபிச் தசைன்றுள்்ளன. 
ரைஷ்ா தனது தாககுதல்க்்ள நிறு்த-
தாததால இந்த நி்ை ஏற்பெட்டதா்க 
அதி்காரி ஒருவர் ஏ.எப்.பி தசையதி நிறு-
வன்ததிற்கு ததரிவி்ததுள்்ளார்.   

இ்டவிடாத தாககுதலுககு இைக-
்காகி இருககும அந்த ே்கரில தமா்ததம 
2,187 யபெர் த்காலைப்பெட்டிருப்பெதா்க 
அந்த ே்கரை சை்பெ ்கடந்த ஞைாயிற்றுககி-
ழ்ம ததரிவி்ததது.   

“உண்்ம்ான இனப்பெடுத்கா்ை-
யில ஈடுபெட்டு எதிரி்கள் ே்க்ரை பெை-
்க்்கதி்ா்க பிடி்தது ் வ்ததுள்்ளனர்” 
என்று உக்ரைன் பொது்காப்பு அ்மச்சைர் 
உதைகசி தரைஸ்னிய்காவ் ததரிவி்ததுள்-
்ளார்.   

ரைஷ்ா பெ்டத்டுப்பின் ஆரைம-
பெ்ததில ரைஷ  ் இன்ததினர் அதி்கம 
வாழும உக்ரைனின் கிழககு மற்றும 
ததன் பெகுதி்களில அதி்க அவதானம 
தசைலு்ததி  ் நி்ையில அண்்ம் 
தினங்்களில ம்ததி  ்பெகுதி்  ்யோககி 
ே்கரை ஆரைமபி்ததுள்்ளது. இந்நி்ையில 
உக்ரைனின் யமற்்க்ததி  ் அண்்ட் 
ோடு்களுககு தேருக்கமா்க யபொைந்து 
எல்ைககு அருகில இருககும இரைா-
ணுவ்த த்ள்ததின் மீது ரைஷ்ா தாககுதல 
ேட்ததியுள்்ள்ம குறிப்பிட்ததக்கது.   

“ரைஷ்ா தனது இைககு்க்்ள விரி-
வுபெடு்ததியுள்்ளது” என்று தபெண்-
ட்கன் யபெச்சைா்ளர் யஜான் கிர்பி 
குறிப்பிட்டுள்்ளார்.    இயதயவ்்ள 
த்ைே்கர் கிய்வின் ததற்கில உள்்ள 
வீதி்கள் மா்ததிரையம திறந்திருப்பெதா்க 
உக்ரைன் ஜனாதிபெதி ததரிவி்ததுள்-
்ளார். ே்கரை அதி்காரி்கள் யசைாத்னச்-
சைாவடி்க்்ள அ்ம்ததிருப்பெயதாடு 
முற்று்்க ஒன்்ற எதிர்யோககும அச்-
சை்ததில மக்கள் உைவு மற்றும மருந்து 

தபொருட்்க்்ள யசைமி்தது வருகின்றனர்.   
வடயமற்கு புறே்கர் பெகுதி்ான 

புச்சைா மற்றும இர்பின் ே்கரின் பெகுதி-
்கள் முழு்ம்ா்க ரைஷ  ் பெ்டயின் 
்கட்டுப்பொட்டில இருப்பெதா்க உக்ரைன் 
இரைாணுவம ஏ.எப்.பிககு ததரிவி்ததுள்-
்ளது. முன்னர் ேன்றா்க இருந்த சிை 
புறே்கர் பெகுதி்கள் தற்யபொது இடிபொடு்க-
்ளா்க மாறியுள்்ளன.   

“இந்த படுககொலைலை நிறுத்துஙகள்”  
கிய்வில இருந்து 25 கியைாமீற்ற-

ருககுள் ரைஷ  ்பெ்ட்கள் நி்ைத்காண்-
டிருப்பெதா்கவும ே்கரின் வடககு பெக்க-
மா்க சுற்றிவ்்ளககும மு்ற்சி ஒன்று 
சிதறடிக்கப்பெட்டதா்கவும பிரிட்டன் 
பொது்காப்பு அ்மச்சு ்கடந்த சைனிககி-
ழ்ம தவளியிட்ட அறிவிப்பு ஒன்று 
கூறப்பெட்டிருந்தது.   

எனினும த்ைே்கரின் கிழககு 
மற்றும யமற்கு ஆகி  ் இருபெக்கங்ளி-
லும உக்ரைன் பெ்டயின் எதிர்ப்்பெ 
ரைஷ்ா எதிர்த்காண்டிருப்பெதா்க அங்கி-
ருககும ஏ.எப்.பி தசையதி்ா்ளர் ஒருவர் 
குறிப்பிட்டுள்்ளார்.   

“உக்ரைன் பெ்டயினர் ்கடு்ம்ா்க 
எதிர்ப்்பெ ்காட்டிவரும நி்ையில 
ஒவ்தவாரு முன்யனற்ற்ததிலும ரைஷ்ா 
அதி்க வி்ை த்காடு்தது வருகிறது” 
என்று பிரிட்டன் பொது்காப்பு அ்மச்சு 
தனது உ்ளவு அறிக்்கயில குறிப்பிட்-
டுள்்ளது.    உக்ரைனில இருந்து சுமார் 
2.7 மிலலி்ன் யபெர் தவளிய்றி இருப்-
பெதா்க ஐ.ோ ்கணி்ததுள்்ளது. இதில 
தபெருமபொைானவர்்கள் யபொைந்தில 
தஞசைம தபெற்றுள்்ளனர்.   

பொப்பெரைசைர் பிரைான்சிஸ் ்கடந்த ஞைாயிற்-
றுககிழ்ம ரைஷ்ாவிடம உைர்வுபூர்-
வமான ய்காரிக்்க ஒன்்ற விடு்த-
திருந்தார். “இ்றவனின் தபெ்ரைால, 
இந்தப் பெடுத்கா்ை்  ் நிறு்ததுங்-
்கள்” என்று அவர் ய்கட்டுள்்ளார்.   

இந்தப் யபொரில ரைஷ்ா சுமார் 12,000 
துருப்பு்க்்ள இழந்து ்கடும இழப்்பெ 
சைந்தி்ததிருப்பெதா்க தசைதைன்ஸ்கி கூறி -்
யபொதும, 498 பெ்டயினயரை த்காலைப்-
பெட்டதா்க ரைஷ்ா குறிப்பிட்டிருந்தது. 
அது பெற்றி ரைஷ்ா ்கடந்த மார்ச் 2 ஆம 
தி்கதி ஒயரை ஒரு அறிக்்க்  ் மா்ததி-
ரையம தவளியிட்டிருந்தது.   

சுமார் 1,300 உக்ரைனி  ் பெ்டயி-
னர் த்காலைப்பெட்டதா்க உக்ரைன் 
ததரிவி்ததுள்்ளது.    ததற்கு உக்ரைன் 
ே்கரைான த்கர்தசைானில, ஆயிரைக்கைக-
்கான உள்ளுர் மக்கள் பெ்டத்டுப்-
புககு எதிரைா்க ஆர்ப்பெட்டம ஒன்றுககு 
ஒன்று திரைண்ட்த அடு்தது ரைஷ் 
துருப்பு்கள் அவர்்க்்ள யோககி எச்-
சைரிக்்க யவட்டு்க்்ள தசைலு்ததியுள்-
்ளன.     

கெளிநொட்டு நிறுெனஙகளுககு
எதிரொக ரஷைொ கடும் பதிைடி

ரைஷ்ாவில தசை்லபெடு -
வ்த நிறு்தத மு்னயும 
தவளிோட்டு நிறுவனங்்க -
ளின் தசைா்தது்க்்ள முடக-
குவதுடன் அவற்றுடன் 
ததாடர்பு்ட்வர்்கள் ்்கது-
தசைய்ப்பெடுவர் என்று ரைஷ் 
அதி்காரி்கள் மிரைட்டியுள்்ள-
னர்.   

ததா்ையபெசி அ்ழப்பு, 
்கடிதம, யேரைடிச் சைந்திப்பு 
ஆகி்வற்றின் மூைம ரைஷ் 
வழக்கறிஞைர்்கள் அ்தத்்க் ்கடு்ம-
்ான எச்சைரிக்்க்க்்ள விடு்ததனர்.   

த்கா்கா ய்காைா, மகதடாைாட்ஸ், 
பீட்சைா ஹட், ஐ.பி.எம யபொன்ற 
தபெரி் நிறுவனங்்களும எச்சைரிக்கப்-
பெட்டன.    ரைஷ் அரைசைாங்்க்த்தக 
கு்றகூறிய்ாருககும அயத நி்ை 
ஏற்பெடும என எச்சைரிக்கப்பெட்டது.   

இந்நி்ையில ரைஷ்ாவில உள்்ள 
சிை தவளிோட்டு நிறுவனங்்கள், 
தவளிோடு்களில உள்்ள அவற்றின் 
மற்ற கி்்ள்களுடன் ததாடர்புத்காள்-
வ்தப் தபெரி் அ்ளவில கு்ற்ததுள்-

்ளன.   தவளிோட்டு நிறுவனங்்கள் 
ரைஷ்ாவில தசை்ற்பொடு்க்்ள நிறு்த -
தினால, தவளியில இருந்து மு்கா-
்ம்ததுவம ஒன்்ற த்காண்டுவந்து 
அத்ன தசை்ற்பெடு்தத விருமபுபெவர் -
்களுககு வழங்்கப்யபொவதா்க ரைஷ் 
ஜனாதிபெதி வி்ளாடிமிர் புட்டின் ததரி-
வி்ததுள்்ளார்.   

உக்ரைன் பெ்டத்டுப்்பெ 
அடு்தது நூற்றுககும அதி்கமான நிறு -
வனங்்கள் ரைஷ்ாவில தமது வர்்த-
த்க்த்த இ்டநிறு்ததியுள்்ள்ம 
குறிப்பிட்ததக்கது.     

ஐர�ோப்ோவில் ஆயுத
இறக்குமதி அதிகரிபபு

2017 முதல 2021 வ்ரை்ான 
ஐந்தாண்டு ்காை்ததில உை்க 
அ்ளவில ஆயுத இறககுமதி 
ோை்ரை வீதம கு்றந்துள்்ள 
நி்ையில ஐயரைாப்பொவில 19 
வீதம அதி்கரி்ததுள்்ளது.  

சுவீடனின் ஸ்டாகயஹாமில 
உள்்ள பென்னாட்டு அ்மதி 
ஆரைாயச்சி ்ம்ம ஓர் ஆயவ-
றிக்்க்் தவளியிட்டுள்்ளது. 
அதில உை்க அ்ளவில ஆயுத ஏற்று -
மதியில 39 வீத்த்த அதமரிக்கா 
த்காண்டுள்்ளதா்கக குறிப்பிட்டுள்-
்ளது. ரைஷ்ா 19 வீதமும, பிரைான்ஸ் 11 
வீதமும், சீனா, தஜர்மனி ஆகி்ன 
ோை்ரை வீத பெங்்்கக த்காண்டுள்-
்ளன.  

இயதயபொன்று உை்க ஆயுத இறக-
குமதியில இந்தி்ாவும சைவூதி அயரை-

பி்ாவும சைமமா்க 11 வீத பெங்்்கக 
த்காண்டுள்்ளன. அ்த்டு்தத 
இடங்்களில எகிப்து, அவுஸ்தியரை-
லி்ா, சீனா, ்கட்டார், ததன் த்காரி்ா 
ஆகி்ன உள்்ளன.   

இதில ரைஷ்ாவின் அச்சுறு்தத-
லுககு ம்ததியியைய் ஐயரைாப்பொவில 
ஆயுத இறககுமதி அதி்கரி்ததுள்-
்ள்ம குறிப்பிட்ததக்கது.     

ஜப்ோனில் திப்த்தியர்
சீன எதிர்பபு ர்ோ�ோட்டம்

ஜப்பொன் ோட்டின் 
யடாககிய்ா ே்கரிலுள்்ள 
திதபெ்ததி் சைமூ்க அங்்க்ததவர் -
்களும ஏ்ன் தசை்ற்பொட்டா-
்ளர்்களும திதபெ்த எழுச்சியின் 
63ஆவது வருட நி்ற்வ 
சீன தூதரை்க்ததிற்கு முன்பொ்க  
நி்னவு கூர்ந்துள்்ளனர். 

சீனா 1950 ஆம ஆண்டில 
திதபெ்த்த்த தங்்கள் ்கட்டுப்-
பொட்டின் கீழ் த்காண்டு வந்தது. 
இதற்கு எதிர்ப்பு ததரிவிககும 
வ்்கயில ேடா்ததப்பெட்ட இந்த 
நி்னவுகூறும நி்கழ்வில ்கைந்து 
த்காண்ட திதபெ்ததி்ர்்கள், சீன ஆக -
கிரைமிப்பினால தங்்கள் தா்்க்த்த 

மா்ததிரைமலைாமல தமாழி, ்கைாசைா -
ரைம மற்றும வாழ்க்்க மு்ற்் 
இழந்துள்்ளதா்கக குறிப்பிட்ட-
யதாடு திதபெ்ததின் விடுத்ைக்கா்க 
குரைல த்காடுககுமாறும உை்்கக 
ய்காரினர்.

தலைநகல� பநருங்குகிறது �ஷயோ

�ஷயோவுக்கு உதவி: சீனோவுக்கு
எதி�ோக அபமரிக்க எச்சரிக்லக

உக்ரைன் பெ்டத்டுப்பில ரைஷ்ாவுககு சீனா உதவி 
புரிந்தால அந்த ோடு ்கடு்ம்ான வி்்ளவு்களுககு 
மு்கமத்காடுக்க யவண்டி வரும என்று அதமரிக்கா எச்சை-
ரிக்்க விடு்ததுள்்ளது.   

ரைஷ்ப் பெ்டத்டுப்்பெ ஆரைமபி்தத பின் அது சீனாவி-
டம இரைாணுவ உதவி்க்்ள ய்கட்டதா்க தபெ்ர் குறிப்பி -
டாத அதி்காரி்க்்ள யமற்ய்காள்்காட்டி அதமரிக்க ஊட-
்கங்்கள் பெை தசையதி தவளியிட்டுள்்ளன.   

இந்த ய்காரிக்்க பெற்றி தமககு ததரி்ாது என்று 
தவாசிங்டனில உள்்ள சீன தூதரை்கம ததரிவி்ததுள்்ளார்.   

இந்நி்ையில அதமரிக்கா மற்றும சீன அதி்காரி்கள் 
யேற்று யரைாமில சைந்திப்பெதற்கு முன்னர், அதமரிக்கா, சீனா-
வுககு இந்த எச்சைரிக்்க்் விடு்ததுள்்ளது.   

இந்தப் பிரைச்சி்ன ஆரைமபி்ததது ததாடக்கம தனது 
நீண்ட ்காை ேட்பு ோடான ரைஷ்ாவுககு சீனா ்கரு்தது 
அ்ளவில ஆதரை்வ தவளியிட்டு வருகின்றயபொதும 
இரைாணுவ அலைது தபொரு்ளாதாரை உதவி்க்்ள வழங்கு-
வது பெற்றி தவளிப்பெ்ட்ா்க எதுவும ததரி்வில்ை.   

எனினும ரைஷ்ா சீனாவிடம ட்யரைான்்கள் உட்பெட 
இரைாணுவ உபெ்கரைைங்்க்்ள ய்கட்டதா்க அதமரிக்க ஊட-
்கங்்கள் தசையதி தவளியிட்டுள்்ளன.   

ர்ோர் எதிர்பபு ஆர்ப்ோட்டங்களில்
�ஷயோவில் ்ை நூறு ர்ர் லகது

மூன்றாவது வாரை்த்த எட்டி இருககும உக்ரைன் 
பெ்டத்டுப்புககு எதிரைா்க ரைஷ் ே்கரைங்்களில இடம-
தபெற்ற ஆர்ப்பொட்டங்்களில 750ககும அதி்கமாயனார் 
்்கது தசைய்ப்பெட்டுள்்ளனர்.   

37 ே்கரைங்்களில ்கடந்த ஞைாயிற்றுககிழ்ம இடம-
தபெற்ற ஆர்ப்பெட்டங்்களில கு்றந்தது 756 யபெர் 
தபொலிஸாரைால ்்கது தசைய்ப்பெட்டனர் என்று 
சு்ாதீன ்கண்்காணிப்புக குழுவான ஓ.வி.டி–இன்யபொ 
ததரிவி்ததுள்்ளது. இவ்வாறு ்்கது தசைய்ப்பெட்ட -
வர்்களில பொதி அ்ளவாயனார் த்ைே்கர் தமாஸ்வில 
்்கதாகியுள்்ளனர்.   

்கடந்த தபெப்ரைவரி 24 ஆம தி்கதி உக்ரைன் மீது முழு-
வீச்சில பெ்டத்டு்ததது ததாடக்கம இடமதபெற்ற 
யபொர் எதிர்ப்பு ஆர்ப்பொட்டங்்களில ரைஷ்ாவில 
இதுவ்ரை தமா்ததம 14,000ககும அதி்கமாயனார் ்்கது 
தசைய்ப்பெட்டிருப்பெதா்க அந்தக குழு யமலும ததரிவி்த -
துள்்ளது. இதில 170ககும அதி்கமானவர்்கள் தடுப்பெக 
்காவலில உள்்ளனர்.  

்கடந்த மார்ச் 4 ஆம தி்கதி ரைஷ்ாவில அமுலுககு வந்த 

புதி் சைட்டம ஒன்றின்பெடி சு்ாதீன யபொர் அறிக்்க்கள் 
மற்றும யபொர் எதிர்ப்பு ஆர்ப்பொட்டங்்கள் குற்றங்்க்ளா்க 
கூறப்பெட்டிருப்பெயதாடு, அதற்கு 15 ஆண்டு்கள் வ்ரை 
சி்ற்த தண்ட்ன விதிக்க முடியும என்பெது குறிப்பிட்த-
தக்கது.     

ஈ�ோக்கில் ஏவுகலை தோக்குதல்: ஈ�ோனிய ்ல்ட ப்ோறுபர்றறது
ஈரைாககின் வடககு குர்திஷ பிரைாந்தி் 

த்ைே்கர் எர்பெலில ேட்ததப்பெட்ட 
பெலிஸ்டிக ஏவு்க்ை தாககுதல்க -
ளுககு ஈரைானின் புரைட்சிக ்காவல பெ்ட 
தபொறுப்யபெற்றுள்்ளது.   

அந்த ோட்டில இருககும இஸ்யரைலி் 
'மூயைாபொ் நி்ை்ம' இைககு ்வக -
்கப்பெட்டதா்க ஈரைான் இரைாணுவம தவளி -

யிட்ட அறிவிப்பில கூறப்பெட்டுள்்ளது. 
'இஸ்யரைலினால யமற்த்காள்்ளப்பெடும 
எந்த ஒரு தாககுதலுககும ்கடு்ம்ான, 
தீர்க்கமான மற்றும அழிவு தரும பெதிை -
ளிக்கப்பெடும' என்று கூறப்பெட்டுள்்ளது.   

சிரி்ாவில ்கடந்த வாரைம இஸ்யரைல 
ேட்ததி் தாககுதலில இரு ஈரைான் 
்காவலபெ்ட வீரைர்்கள் த்காலைப்பெட் -

ட்ம குறிப்பிட்ததக்கது. அதமரிக்க 
து்ை்த தூதரை்க்ததிற்கு எதிரைா்க பெ்ங் -
்கரைவாத்த தாககுதல ஒன்று ேட்ததப் -
பெட்டது என்று எர்பில ஆளுேர் ஒயம்த 
த்காஷதனால முன்னதா்க குறிப்பிட்டி -
ருந்தார்.   

இந்த ஏவு்க்ை தாககுதல்க்ளால 
புதி் து்ை்ததூதரை்க ்கட்டிட்ததில 

தபொருட்யசைதம மா்ததிரையம ஏற்பெட் -
டதா்கவும தபொதும்கன் ஒருவர் ்கா் -
ம்டந்ததா்கவும குர்திஷ உள்து்ற 
அ்மச்சு குறிப்பிட்டுள்்ளது.   

இத்ன ஆ்ததிரைமூட்டும தாககு -
தல என்று அதமரிக்க இரைாஜாங்்க்த 
தி்ைக்க்ள யபெச்சைா்ளர் ஒருவர் குறிப் -
பிட்டுள்்ளார்.   
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இலங்கை கைடற் பரப்புக்குள் வருவ்ை  
ஒரு நிமிடமேனும் அனுேதிக்கை முடியாது
யாழ்.விசேட நிருபர்   

இலங்கை கைடல் பரப்புக்குள் 
இந்திய மீனவர்கைளின் இழு்வம-
டித் த�ாழிலுக்கு ஒரு நிமிடம் கூட 
அனுமதி வழஙகை முடியாத�ன 
இந்திய மீனவர்கைளிடம் த�ரிவித்துள் -
ள�ாகை, யாழ் மாவடட கைடறதறாழி-
லாளர் கூடடுறவு ேஙகை ேமாேஙகைளின் 
ேம்சமளனத் �்லவர் அ.அன்னரோ 
த�ரிவித்துள்ளார்.  

 யாழில் சேறறு முன்தினம் ஞாயிற -
றுக்கிழ்ம ே்டதபறற  

 ஊடகை ேந்திப்பின் சபாச� 
அவவாறு த�ரிவித்�ார். அவர் 
சமலும் த�ரிவிக்்கையில்,   

இந்திய - இலங்கை மீனவர்கைள் 
பிரச்சி்ன த�ாடர்பில் சிசேகைபூர்-
வமான கைலந்து்ரயாடதலான்று 
கைடந்� 11ஆம் திகைதி கைச்ேதீவில் ே்ட-
தபறறது.  

 இதில் ோம் இந்திய மீனவர்கைளின் 
அத்துமீறலுக்கு எதிராகை மடடுசம 
சபாராடி வருகின்சறாம். ஆனால் 
அ்�, இந்திய த�ாப்புள் தகைாடி உற-
வுகைளுக்கு எதிரான சபாராடடமாகை 

சிலர் ேந்�ர்ப்பத்துக்கு ஏறறவ்கையில் 
கை்�த்து வருகின்றனர்.  

 ோம் அஙசகை த�ளிவாகை 
கூறிசனாம், 2004 ஆம் ஆண்டு 
த�ாடக்கைம் 2016 ஆண்டு வ்ர 
வடக்கு மக்கைளுக்கு, இந்திய உறவு-

கைள் தேய� உ�விகை்ள ோம் மறக்கை 
மாடசடாம். ஆனால் ஒரு நிமிடம் 
கூட இலங்கை கைடல் பரப்புக்குள் 
இழு்வ மடித்த�ாழி்ல தேயய 
அனுமதிக்கை மாடசடாம்.  

 ோடடுப்படசகைா இழு்வ மடிப் -

படசகைா எதுவாகை இருந்�ாலும் 
எமது ோடடு கைடறபகுதிக்குள் அத்-
துமீறி வரும் தபாழுது ேடடம் �ன் 
கைட்ம்ய தேயயும். இந்திய மீன -
வர்கைள் இழு்வ மடி த�ாழி்ல 
நிறுத்தினால் உஙகைள் �ரப்பிலுள்ள 
நியாயமான சகைாரிக்்கைகை்ள ோம் 
தவளியுறவு அ்மச்சின் ஊடாகை 
ஆராயசவாதமன கூறியிருந்ச�ாம்.  

 அச�சவ்ள இந்திய ோடடுப் 
படகு த�ாழிலாளர்கைள், இழு்வ 
மடித் த�ாழிலால் �ாமும் பாதிக்கைப் -
படுவ�ாகை. அ�றகு எதிராகை �ாமும் 
தேயறபடுசவாம். என்றும் �மது 
பிரச்சி்ன த�ாடர்பில் மு�ல்மச்-
ேர் மடடம் வ்ர தகைாண்டு தேன்றும் 
எந்�ப் பிரசயாேனமும் இல்்ல-
தயன்றும் கூறியிருந்�னர்.  

 அத்துடன் எமது பிரச்சி்ன்ய 
அவர்கைள் 90 வீ�ம் ஏறறுக்தகைாண்ட -
னர்.  

 இலங்கை மறறும் இந்திய பாரம் -
பரிய கைடறதறாழிலாளர்கைள் கூடடாகை 
இ்ைந்து இலங்கை இந்திய கைடல் 
வளத்்� பாதுகைாக்கைவும் தீர்மானித்-
துள்சளாதமன த�ரிவித்�ார்.  

இந்திய இழுவை மடித் த�ொழில்  

இந்திய மீனைர்கள் 8 பேரும் 
நிேந்�வன்களுடன் விடு�வை 
பரந்�ன்குறூப் நிருபர்

கிளிதோச்சி இர்ைதீவு கைடறபரப்பில் 
கைடந்� 27ஆம் திகைதி எல்்ல �ாண்டி மீன்பிடி-
யில் ஈடுபடட  குறறச்ோடடில் ்கைது தேயயப்-
படட 08  இந்திய மீனவர்கைளுக்கும் ஏழு வருடங-
கைளுக்கு ஒத்தி ்வக்கைப்படட  ஒருவருட கைால  
சி்றத் �ண்ட்ன விதிக்கைப்படடு பி்ையில் 
தேல்ல கிளிதோச்சி மாவடட நீதிவான் நீதிமன்-
றம் கைடட்ளயிடடுள்ளது.    

கிளிதோச்சி இர்ைதீவு கைடறபரப்பில் 
கைடந்� 27ஆம் திகைதி எல்்ல �ாண்டி மீன் பிடித்-
துக்தகைாண்டிருந்� 08 இந்திய மீனவர்கை்ளயும் 
அவர்கைளின்  பட்கையும்  ்கைது தேய� கைடறப-
்டயினர் கைடறதறாழில் நீரியல் வள தி்ைக்கை-
ளத்திடம் ஒப்ப்டத்துள்ளனர்.  இந்திய மீனவர்-

கைளும் கிளிதோச்சி மாவடட நீ�வான் நீதிமன்ற 
பதில் நீ�வான் எஸ்  பாலசுப்ரமணியம் முன்னி-
்லயில்  ஆஜர்படுத்�ப்படட்�யடுத்து கைடந்� 
(11-.03-.2022) திகைதி வ்ர விளக்கைமறியலில் 
்வக்கைப்படடு அன்்றயதினம் இவவழக்கு 
எடுத்துக் தகைாள்ளப்படடசபாது சேறறு (14-03-
2022) வ்ர விளக்கைமறியலில் ்வக்குமாறும் 
அன்்றய தினம்  மீனவர்கைளுக்கு எதிராகை குற-
றச்ோடடுப்பத்திரத்்� �ாக்கைல் தேயயுமாறும் 
கைடட்ளயிடப்படடிருந்�து. 

அ�றகை்மவாகை சேற்றய தினம் 08 இந்திய 
மீனவர்கைளும் கிளிதோச்சி மாவடட நீ�வான் 
நீதிமன்றில் நீதிமன்ற நீ�வான் எஸ் தலனின்-
குமார் முன்னி்லயில் ஆஜர்ப்படுத்�ப்பட-
டதுடன் குறறச்ோடடு பத்திரஙகைளும் �ாக்கைல் 
தேயயப்படடிருந்�து. அ�்னத�ாடர்ந்து குற-

றச்ோடடுடன் த�ாடர்புபடட இந்திய மீனவர்-
கைள் 08 சபருக்கும் �லா ஏழு வருடஙகைளுக்கு 
ஒத்தி ்வக்கைப்படட ஒரு வருடகைால சி்றத்-
�ண்ட்ன விதிக்கைப்படடதுடன் பி்ையில் 
தேல்ல நீதிமன்றம் கைடட்ளயிடடுள்ளது. 

இச�சவ்ள இவர்கை்ள ்கைது தேயயும்-
சபாது  இவர்கைளிடமிருந்� ் கைத்த�ா்லசபசிகைள் 
மறறும் ோையஙகைள் விடுவிக்கைப்படடதுடன்   
படகு வ்லகைள் மறறும் மீன்பிடி உபகைரைங-
கைள் என்பன அரசு்ட்மயாக்கைப்படடுள்ளன. 
இந்திய மீனவர்கைள் ோர்பாகை இந்தியத் து்ைத் 
தூ�ரகை அதிகைாரி ஆஜராகியிருந்�்ம குறிப்பி-
டத்�க்கைது. இச� சேரம் இவவாறு ்கைது தேய-
யப்படடு பி்ையில் விடுவிக்கைப்படடவர்கை-
ளில்; 16,18 வயதுகை்ளயு்டய சிறுவர்கைளும் 
அடஙகுகின்றனர்.

தரம் 5 புலமைப்பரிசில் ்பரீடமசை

யாழ்.விசேட நிருபர்   

தகைாக்குவில் இந்து ஆரம்பப் 
பாடோ்ல மாைவன் �மிழ்தேல் -
வன் கைஜலக்்ஸன் 2021 �ரம் 5 புல -
்மப்பரிசில் பரீட்ேயில் 198 புள் -
ளிகை்ளப் தபறறுள்ளார்.  

�ரம் 5 புல்மப்பரிசில் பரீட்ே 
தபறுசபறுகைள் சேறறுமுன்தினம் 
ஞாயிறறுக்கிழ்ம இரவு பரீட்ே-

கைள் தி்ைக்கைள உத்திசயாகைபூர்வ 
இ்ையத்�ளஙகைளில் தவளியி -
டப்படடன.   அ�னடிப்ப்டயில் 
யாழ்ப்பாைம் கைல்வி வலயப்பிரி -
வில் தகைாக்குவில் இந்துக் கைல்லூரி 
மாைவன் �மிழ்தேல்வன் கைஜலக் -
்ஸன் 198 புள்ளிகை்ள தபறறுள் -
ளார்.   யாழ்ப்பாைம் மாவடடத்-
துக்கைான தவடடுப்புள்ளியாகை 148 
புள்ளிகைள் வழஙகைப்படடுள்ளன.   

க�ொக்குவில் இந்து மொணவன்
198 புள்ளி�ள் கெற்று முதலிடம்

புனித ஜ�ொன் கெொஸஜ�ொ வித்தியொலய
மொணவன் சிறந்த கெறுஜெறு

யாழ்.விசேட நிருபர் 

பாடோ்லயில் கைறகும் விட-
யஙகை்ள வீடடில் தேன்று மீடடு 
படித்��ன் மூலசம சிறப்பான சித்தி 
அ்டய முடிந்�த�ன யாழ்ப்பாைம் 
புனி� சஜான் தபாஸ்சகைா வித்தியால-
யத்தில் 2021ஆம் ஆண்டு புல்மப்-
பரிசில் பரீட்ேயில் அதிகூடிய புள்-
ளியான 193 புள்ளிகை்ளப் தபறற 
மாைவன் சு�ர்ேன் அக்ேஜன் த�ரி-
வித்�ார் .

சேறறு தவளியிடப்படடபுல-
்மப்பரிசில் பரீட்ே தபறுசபற-
றின் அடிப்ப்டயில் யாழ்ப்பாைம் 
புனி� சஜான் தபாஸ்சகைா வித்தியா-

லயத்தில் 193 புள்ளிகை்ளப் தபறறு 
சிறப்புச் சித்தியி்ன தபறற சு�ர்ேன் 
அக்ேஜன் சமறகைண்டவாறு த�ரிவித்-
�ார். ோன் பாடோ்லயில் கைறகும் 
விடயஙகை்ள வீடடில் தேன்று 
மீடடு படிப்சபன். 

அவவாறு படித்��ன் மூலசம 
ோன் சிறந்� தபறுசபற்றப் தபறறு 
தகைாண்சடன். ோன் எதிர்கைாலத்தில் 
ஒரு விமான தபாறியியலாளராகை வர 
சவண்டும் என்பச� எனது இலட-
சியமாகைவுள்ளது. சிறப்பு ச�ர்ச்சி 
தபறுவ�றகு எனது தபறசறார் 
மறறும் எனக்கு கைறபித்� ஆசிரியர்கைள் 
தகைாடுத்� ஊக்கைசம கைாரைம் எனவும் 
அவர் த�ரிவித்�ார். 

47 ஆண்டு�ளின் பின்்னர் ெனிக்�ன்குளம்
அ.த.�.ெொடசொலல மொணவி சித்தி 

(புதுக்குடியிருப்பு விசேட நிருபர்)

முல்்லத்தீவு மாவடடத்தின் மாஙகுளம் பிரச�-
ேத்தில் அ்மந்துள்ள பனிக்கைன் குளம் அரசினர் 
�மிழ்கைலவன் பாடோ்லயில் 2021 ஆம் ஆண்-
டுக்கைான புல்ம பரிசில் பரீட்ேயில் �வசீலன் 
புவைாயினி 162 புள்ளிகை்ள தபறறு சித்திய-
்டந்துள்ளார். மாஙகுளம் பனிக்கைன்குளம் அ.�.கை 
பாடோ்லயில் 1975 ஆம் ஆண்டு மாைவி 
ஒருவர் மாவடட மடட தவடடுப்புள்ளிக்கு சமல் 
தபறறு சித்திய்டந்திருந்�ார். அ�ன்பின்னர் 2021 
ஆம் ஆண்டு புல்மப்பரிசில் பரீட்ேயில் தபறு-
சபறுகைள் �றசபாது தவளியாகியுள்ளன. முல்-
்லத்தீவு மாவடடத்திறகைான தவடடுப்புள்ளி 
147 ஆகை அறிவிக்கைப்படடுள்ளது. இதில் தபருமள-
வான மாைவர்கைள் சித்திய்டந்துள்ளனர்.

டெங்கு காய்சசைலினால் உயிரிழநத 
ைாணவன் ்பரீடமசையில் சித்தி

யாழில் தடஙகு கைாயச்ேல் 
கைாரைமாகை அண்்மயில் 
உயிரிழந்� பாடோ்ல 
மாைவன் வ.அஜய 
2021 ஆம் ஆண்டு 
புல்மப்பரிசில் பரீட -
்ேயில் சித்திய்டந்-
துள்ளார். 

மீோ்ல வீரசிஙகைம் 
ஆரம்ப பாடோ்ல-
யில் �ரம் 05 இல் கைல்வி 
பயின்ற வ.அஜய என்ற 
மாைவன் அண்்மயில் உயிரி -
ழந்�ார். 

இந்நி்லயில் புல்மப்பரிசில் 

பரீட்ேக்கைான தபறுசபறு-
கைள் சேறறிரவு தவளியா-

னது. இதில் குறித்� 155 
புள்ளிகை்ள தபறறு 
சித்திய்டந்துள்ளார். 
யாழ். மாவடட தவட-
டப்புள்ளி 148 என்பது 
குறிப்பிடத்�க்கைது. 

மாைவன் தடஙகு 
சோயினால் உயிரிழந்� 

தினத்�ன்று அவர் பரீட-
்ேயில் சித்திய்டவார் என 

அவரது ஆசிரியர் பகிரஙகைமாகை 
அறிவித்திருந்�்ம குறிப்பிடத்-
�க்கைது.

யாழ் .ைாவடெ அபிவிருத்தி ஒருங்கிமணபபு குழு 
அலுவலகத்துக்கு எதிராக ஈபிடிபி ப்பாராடெம்

யாழ் மாவடட அபிவிருத்தி 
ஒருஙகி்ைப்பு குழு அலுவல -
கைத்�ால் ே்டமு்றப்படுத்�ப் -
படுகின்ற மக்கைள் அபிவிருத்தி 
திடடஙகைள் உரிய மு்றயில் 
ச ம ற த கை ா ள் ள ப் ப ட வி ல் ் ல 
என எதிர்ப்புத் த�ரிவித்து ஈழ -
மக்கைள் ஜனோயகை கைடசியினர் 
சேற்றய தினம் திஙகைடகிழ்ம 
யாழ் மாவடட தேயலகைத்திறகு 
முன்னால் கைவனயீர்ப்பு சபாராட -
டத்தில் ஈடுபடடனர்.

சபாராடடத்தில் ஈடுபடடவர் -
கைள் அரே சுறறு நிரூபஙகை்ள 
மு்றயாகை ே்டமு்றப்படுத்து, 
மாவடட தேயலகைம் அரசியல் 
கைடசி அலுவலகைமா?, மாவடட 
தேயலாளசர  அதிகைாரியாகை 
துணிந்து தேயறபடுஙகைள்  சபான்ற 
சகைாஷஙகை்ள எழுப்பியவாறு 

சபாராடடத்தில் ஈடுபடடனர். 
சபாராடடத்தில் கைலந்துதகைாண்ட -
வர்கைள் யாழ் மாவடட அரோஙகை 
அதிபர் கைைபதிப்பிள்்ள  மசகை -
ேனிடம் மகைஜர் ஒன்்ற ்கைய -
ளித்�னர்.  இப்சபாராடடத்தில் 
ஈழமக்கைள்  ஜனோயகை கைடசி்ய 
ோர்ந்� நிர்வாகை தேயலாளர்கைளான 
இராமோ�ன் ஐஙகைரன், ஸ்ரீரங -
சகைஸ்வரன், சிவகுரு பாலகிருஷ -
ைன், சவல்ை பிரச�ே ே்ப 
�விோளர் ேமசிவாயம் கைருைாகைர 
குருமூர்த்தி, சவல்ை பிரச�ே 
ே்ப உறுப்பினர் அனுசியா தஜய -
கைாந்த், முன்னாள் மாேகைர மு�ல் -
வர் சயாசகைஸ்வரி பறகுைராஜா 
மறறும் அக் கைடசியின் பிரச�ே 
ே்ப உறுப்பினர்கைள் மாேகைர ே்ப 
உறுப்பினர்கைள் கைடசி ோர்ந்�வர்கைள் 
என பலரும் கைலந்து தகைாண்டனர். 

வைக்கிள் திருட்டு :
ைந்ப�்க நேர வ்கது
யாழ்.விசேட நிருபர் 

யாழ்ப்பாைம் - பருத்தித்து்ற 
தபாலிஸ் பிரிவில் பாடோ்ல மாை -
வர்கைளின் துவிச்ேக்கைர வண்டிகை்ளத் 
திருடி வந்� ஒருவர் ்கைது தேயயப்-
படடுள்ளார். ேந்ச�கை ேபரிடமிருந்து 
10 துவிச்ேக்கைர வண்டிகைள் ்கைப்பற-
றப்படடுள்ள�ாகை பருத்தித்து்ற 
தபாலி்ஸார் த�ரிவித்�னர்.

தித்து்ற சுப்பர்மடத்்�ச் சேர்ந்� 

45 வயது்டய ஒருவசர சேறறுமுன்-
தினம் ஞாயிறறுக்கிழ்ம ்கைது 
தேயயப்படடார். விோர்ைகைளில் 
20 துவிச்ேக்கைர வண்டிகை்ளத் திருடி 
விறப்ன தேயதுள்ள�ாகை ேந்ச�கை 
ேபர் வாக்குமூலம் வழஙகியுள்ளார். 
அவறறில் 10 துவிச்ேக்கைர வண்டி -
கைசள ்கைப்பறறப்படடுள்ள�ாகை. 
ஏ்னய்வ ச�டப்படடு வருவ�ாகை-
வும் தபாலி்ஸார் த�ரிவித்�ார். 

்பயங்கரவாத தமெ சைடெம் திருத்தப்படுவமதவிெ 
முற்ாக நீக்கப்பெ பவண்டும்
ஓமந்்� விசஷட நிருபர்

பயஙகைரவா��்ட ேடடம் திருத்�ப்படு-
வ்� விட முறறாகை நீக்கைப்பட சவண்டும் என்-
பது�ான் ஈழத்�மிழ் மக்கைளது நி்லப்பாடாகை 
உள்ள�ாகை �மிழ்த் ச�சிய மக்கைள் முன்னணி-
யின் ேடட ஆசலாேகைரும், வழக்கைறிஞருமான 
கைனகைரத்தினம் சுகைாஸ் த�ரிவித்�ார்.  

அவர் சமலும் கைருத்து த�ரிவிக்்கையில்,
ஐக்கிய ோடுகைள் மனி� உரி்மகைள் சபர-

்வயினு்டய கூடடத்த�ாடர் ே்டதபறறு 
வருகின்றது. இந்� கூடடத் த�ாடரிலும் ஈழத்-
�மிழர்கைள் எதிர்பார்த்�து சபால இந்� விவ-
கைாரத்்� ஐக்கிய ோடுகைள் மனி� உரி்மகைள் 
சபர்வயிலிருந்து விடுவித்து ேர்வச�ே யுத்� 
குறறவியல் நீதிமன்றத்்� சோக்கிய ஒரு ேர்-
வச�ே விோர்ைக்கைான ேகைர்வுகைளுக்கைான 
எந்�வி�மான ஏறபாடுகைளும் கூடடத் த�ாடரி-
லும் கைாத்திரமாகை சமறதகைாள்ளப்படவில்்ல 

என்பது ஈழத்�மிழர்-
கை்ள தபாறுத்�வ-
்ரயில் சவ�்ன-
யான விடயம். 

த � ா ட ர்ந் து ம் 
தபாறுப்பு கூற்ல 
ஐக்கிய ோடுகைள் 
மனி� உரி்மகைள் 
சபர்வக்குள் ்வத்திருப்ப�றகு அரோஙகை-
மும், அரோஙகைத்துக்கு ோர்பான சில ேர்வச�ே 
ோடுகைளும் �மிழ் மக்கைளினு்டய, தபரும்-
பான்்மயான வாக்குகை்ள தபறற �மிழ் 
ச�சிய கூடட்மப்பும் சேர்ந்து தேயறபடு-
வது ஒரு கைவ்லக்கிடமான விடயம்.  இந்� 
தபாறுப்பு கூற்ல ஐக்கிய ோடுகைள் மனி� 
உரி்மகைள் சபர்வக்குள் முடக்குவ�னால் 
ஈழத்�மிழர்கைளுக்கு ஒருசபாதும் எந்�வி�-
மான தீர்சவா, நீதிசயா கி்டக்கைசபாவது 
கி்டயாது.



ழும்பு, முகத்துவாரம் மிஸ்ப 
ஜெ்ப மிஷனரி ஆலயம் 28 
வது அகவவவய அண்மிக்-

கின்ற இவ்வவையில் இலஙவகயின 
மக்கள் அபிமானம் மிக்க புகழ் ஜ்பற்ற 
்ேசிய நா்ைடான தினகரன இனறு ேனது 
90வது அகவவயில் கால் ்பதிக்கின்றது. 
முகத்துவாரம் மிஸ்ப ஜெ்ப மிஷனரி ஆலயம் 
ஏபரல் 13 ஆம் திகதி ேனது 28 ஆவது அக -
வவயில் கால்்பதிக்கின்றது. அவ்வவை -
யில் தினகரன ்பத்திரிவக ேனது 90 ஆவது 
அகவவயில் இனறு கால்்பதித்துள்ைது.   

 எதிரவரும் 20 ஆம் திகதி ஞாயி்றனறு 
ஜகாழும்பு, முகத்துவாரம் மிஸ்ப ஜெ்ப 
மிஷனரி ஆலயத்தில் நவடஜ்ப்றவிருக்கின்ற 
சி்றபபு பிராரத்ேவனயில், தினகரன ்பத்திரி-
வகயின ்பணி ஜோடரந்தும் ஜவறறியுடன 
ஜோடர ்வண்டுஜமன வி்ேடமாக பிராரத் -
ேவன நடத்ேப்படவுள்ைது. இபபிராரத்ே-
வனயில் மூத்ே ்்பாேகரகள் ்பலர மறறும் 
்பத்திரிவகயாைரகள் உட்பட முக்கியஸேர -

கள் ்பலரும் கலந்து சி்றபபிக்கவுள்ைனர.   
 அ்ேேமயம் தினகரன நா்ைடடின 

்பணிவயப ்பாராடடும் விேத்தில் முகத்து -
வாரம் - மிஸ்ப ஜெ்ப மிஷனரி ஆலயத்தின 
சி்றபபு விருது இப்பத்திரிவகக்கு வழஙகப-
்படவுள்ைது. முகத்துவாரம் - மிஸ்ப ஜெ்ப 
மிஷனரி ஆலயத்தின மக்கள் ்பணிகள் 
அவனத்துக்கும் தினகரன அளித்து வரும் 
ஆேரவுக்கு அஙகு நனறியும் ஜேரிவிக்கப -
்படவுள்ைது. தினகரன ்பத்திரிவகயானது 
நாடடின ஐக்கியத்துக்காகவும், ேமூக்ேவவ 
கருதியும் இந்ே ஆேரவவ ஜோடரந்தும் நல்க 
்வண்டுஜமன மிஸ்ப ஜெ்ப மிஷனரி ஆல-
யத்தின ோரபில் வண. ்்பாேகரகள் ்வண்டு-
்காளும் விடுத்துள்ைனர.   

இவ்றவன ேமது வாரத்வேகளுக்கூ-
டாக எம்்மாடு ்்பசு்பவராக இருக்கி்றார. 

அனபு, ்பாதுகாபபு, ேமாோனம் ஆகிய -
வறவ்ற உணரத்தி எம்வம வழிநடத்துகின-
்றார. அவரது வாக்குத்ேத்ேத்தின பிரகாரம் 
்பலமான அத்திவாரம் எமக்காக இடப்பட 
அவர உேவுகின்றார.   

 ஆறுேல், ஆேரவு அரவவணபபு, இரக் -
கம், இரடசிபபு என்பன அவர எம் மீது 
ஜகாண்டிருக்கும் அைவற்ற அனபின அவட-
யாைஙகள் ஆகும். எமது நம்பிக்வகக்கூ-
டாக அவர ேரும் நறஜேய்திவய நாளும் 
ஜ்பாழுதும் அடுத்ேவருக்குச் ஜோல்லும் 
்பணியில் கடந்ே 28 வருடஙகைாக பூரண 
அரப்பணிபபுடன ஈடு்படடு வருகின்றது 
மிஸ்பா ஜெ்ப மிஷனரி ஊழியம்.   

 'உம்மால் எல்லாம் ஜேய்ய முடியும் எனறு 
நான அறி்வன. உமது திடடம் ஒனறும் 
ேவடப்பட மாடடாது' எனறு ்காபு ஜகாண் -
டிருந்ே நம்பிக்வக்ய மிஸ்பா ஊழிய ்பய-
ணத்தின ஊனறு்கால்'.   

 'என ஆண்டவராகிய இவ்றவா! என முழு 
இருேயத்்ோடு உமது புகழ் ்பாடு்வன. 
உமது திருபஜ்பயர எனஜ்றனறும் விைஙகி-
டச் ஜேய்்வன' (ேங: 35-12) எனறு ேஙகீேக்-

காரன ஜோனன்படி ்ேவஜேய்திவய 
நாடு ்மவ எடுத்துச் ஜேல்வ்ோடு 
்ேவவ உள்ைவரகளின துயர துவடக்-
கும் ்ேவவயிலும் எம்வம ஈடு்படுத்தி 
வருகின்்றாம்.   

 ேவால்கள் 
நிவ்றந்ே வாழ்க்-
வகப ்பயணத்தில் 
வி சு வ ா ே த் வ ே 
விவேத்து ேமாோ-

ன த் -
வேயும் 
மகிழ்ச்சிவய -
யும் அறுவவட 
ஜ ே ய் வ ே ற க ா ன 
்பயிறசிவய வழஙகுவதும் 
எமது ்பணிகளில் ஒனறு. இப-
பிர்ேேத்தில் ஆனமீகத்வேப 
்்பாதிப்பதுடன ேமுோய ்பஙக -
ளிபபிலும் நல்ல ேமாரியனாக 
இருப்ப்ே எமது குறிக்்காள். 
அந்ே வவகயில் ஊடகஙக்ைாடு 
ஜநருக்கமான ஜோடரபிவன ்பல-
காலமாக்வ ்்பணி வருகின -
்்றாம். எமது ேமூகப்பணிக்கு 
நாடடின ஜ்பரும்்பாலான ஊடகங -
கள் ேமது ஆேரவவ வழஙகி வரு -
கின்றன.   

 எமது இவ்ற்பணியில் நாம் 
27வது அகவவவய அண்மிக்கும் 
இவ்வவையில், இலஙவகயின 
பிர்பல ்ேசிய நா்ைடான தின -
கரன 90 ஆவது அகவவவயத் 

ஜோடுகின்றது என்பது சி்றப்பான விடயமா-
கும். தினகரனின 90 வருட கால ஜவறறிப 
்பயணம் என்பது மிகப ஜ்பரும் ோேவனயா-
கும்.   

 இலஙவகயின ேமிழ்ப ்பத்திரிவக வர -
லாறவ்றப ஜ்பாறுத்ேவவர ேவால்கள் ்பல-
வறவ்றயும் ஜவறறி ஜகாண்டவாறு ேனக் -
ஜகன ஒரு ேனித்துவத்துடன ஜோடரந்தும் 
ஜவறறியுடன ்பயணித்துக் ஜகாண்டிருக்கின -
்றது தினகரன. அேன காரணமாக்வ தினக-

ரன ்பத்திரிவகயானது ேமிழ் ்்பசும் மக்கள் 
உள்ைஙகளில் ேனியான இடத்வேப பிடித்தி -
ருக்கி்றது.   

நாடு, ேமுோயம், ேமூகம் எனனும் 
வவரயவ்ற ஜகாண்ட ்காட்பாடடுக்குள் 
நின்றவாறு ஜேய்திகள், ேகவல்கள் உள்-
ளிடட அவனத்து அம்ேஙகவையும் ஏந்தி 
வரும் தினகரன ஜோடரந்தும் எழுத்ோ-
ைரகளுக்கு கைம் வழஙகி வருகின்றது. 

அத்துடன புதிய ஆக்க 
இ ல க் கி ய வ ா தி க ளு க் கு 
்பயிறசியளிக்கும் ்பாே-
வ்றயாகவும் திகழ்கி்றது. 
இனவ்றய மூத்ே எழுத்ோ-
ைரகள் ்பலருக்கு முகவரி 
ஜ்பறறுத் ேந்ே ்பத்திரிவக-
யாகவும் தினகரன திகழ் -
கின்றது. எழுத்ோைரகள், 
கவிஞரகள் ்்பான்ற 

்பலரின முயறசிகளுக்கும் ஊக்கம் 
வழஙகும் ்பத்திரிவகயாக தினக -
ரன விைஙகுகின்றது. இவவாறு 
இலக்கிய ஆரவலரகளுக்கு ்பாரிய 
ஆேரவவ வழஙகி வருகின்றது 
தினகரன. எழுத்துலகுக்குள் பிர-
்வசிப்்பாருக்கு வகஜகாடுக்-
கின்ற ்பத்திரிவகயாக்வ தினக-
ரவன நாம் ்நாக்குகின்்றாம்.   

ஜகாழும்பு, முகத்துவாரம் 

மிஸ்ப ஜெ்ப மிஷனரி ஆலயத்தின ஊழியப 
்பயணத்திலும் தினகரனின ஒத்துவழபபு வர -
்வறபுக்குரியோகும். எமது ஊழியப ்பய-
ணத்திறகு ஊடகப பிரோரம் வழஙகியேன 
மூலம் தினகரன எமக்கு உறோகம் அளித்து 
வருகின்றது.   

மனிே மனஙகளில் அக இருவை 
அகறறி, யோரத்ேத்வே உரு்வறறி, நம் -
பிக்வகவயத் தூண்டுவதில் எமது மிஸ்பா 

ஊழியப ்பணிவயப 
்்பால்வ, தினகர-
னின ்பணியும் உன -
னேமானது. தினக-
ரன ேனது 90ஆவது 
அகவவவய மகிழ்ச்-
சியுடன ஜகாண்டாடு-
வவேயிடடு நாமும் 
புைகாஙகிேம் ஜகாள்-
கி்்றாம். முகத்துவா-
ரம் மிஸ்பா ஜெ்ப 
மிஷனரி ஆலயத்-
தின ேவலவமப 
்்பாேகர வண.்ெ.
்ெ ோரஙக்பாணி 
ேவலவமயில் எதிர-
வரும் 20 ஆம் திகதி 
ஞாயிறறுக்கிழவம 
வி்ஷட பிராரத்-

ேவன இடம்ஜ்ப்றவுள்ைது. இேன ்்பாது 
தினகரனின ஜவறறிப ்பயணம் ஜோடர 
்வண்டுஜமன வி்ேட பிராரத்ேவன நடத் -
ேப்படவுள்ைது.  

 இபபிராரத்ேவனயில் 
பிரேம அதிதியாகப ்பங -
்கறகவுள்ை தினகரன 
மறறும் வாரமஞேரி ஆகி -
யவறறின பிரேம ஆசி -
ரியர ்ே. ஜேந்தில்்வ-
லவர ஜகௌரவிக்கப்பட 
உள்ைார. தினகரன ்பத் -

திரிவகயின ்பணிகவைப ்பாராடடி மிஸ்பா 
ேவ்பயினால் நிவனவுச் சினனம் வழஙகப -
்படவிருக்கி்றது. இவவி்ஷட பிராரத்ேவன-
யில் ஆலய விசுவாசிகள், பிர்ேே ்்பாே -
கரகள், ்பத்திரிவகயாைரகள் ஆகி்யார 
ஜ்பருமைவில் ்பங்கறக உள்ைனர.   

 ேமிழ் கூறும் நல்லுலகில் தினகரன ்பத்-
திரிவக ஜமன்மலும் உயர ்வண்டுஜமன 
வாழ்த்துகின்்றாம்.   

'இ்யசு கிறிஸது உஙகவை நிவ்றவாக 
ஆசிரவதிப்பாராக' 
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சிறப்புப் பக்கம் தயாரிப்பு:

சவரிமுத்து தேவோஸ்...?

அகவை 28 இல் விவைவில் காலடி பதிக்கும் 
முகத்துைாைம் மிஸப ஜெப மிஷனரி ஆலயம்  

90 ஆவது பிறந்ததினத்்த இன்று 
க�ொண்ொடுகின்ற தின�ரன் 

பததிரி்�க்கு மனமுவந்த நலவொழ்தது�ள்!

தின�ரனின் கவற்றிப் பயணம் க்தொ்ரவ்தற்கு ஆசி 
வவணடி எதிரவரும் 20ஆம் தி�தி ஞொயிறன்று க�ொழும்பு, 
மு�ததுவொரம் மிஸப கெப மிஷனரி ஆலயததில மூத்த 
வபொ்த�ர�ள், ஆலய விசுவொசி�ள் �லநது க�ொள்ளும் 
விவே் பிரொரத்த்ன; நி�ழ்்வச் சிறப்பிக்கும் 
வ்�யில பததிரி்�யொளர�ளும் பஙவ�ற்பு தினகரனுக்கு 

முகத்து்ாரம் - மிஸ்ப 
செ்ப மிஷனரி ஆலயத்தினால் 

சிறப்பு விருது  

மனித மனஙகளில் அகஇருமை அகற்றி, 
யதார்த்தத்மத உருவ்ற்றி, நம்பிக்மகமயத்  
தூண்டு்தில் எமது மிஸ்பா ஊழியப் ்பணிமயப் 
வ்பாலவ், தினகரனின் ்பணியும்  உன்னதமானது. 
தினகரன் தனது 90ஆ்து அகம்மய 
மகிழ்ச்சியுடன் சகாண்டாடு்மதயிட்டு  
நாமும் புைகாஙகிதம் சகாள்கிவறாம்
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எல்.எஸ். ...

கச்சத்தீவு புனித அந்தோனியோர் 
திருவிழோ இலங்கை இநதிய பகதர்-
கைளின் பங்கைற்புடன் கைடநத ்சனிக-

கிழ்ை பகதி பூர்்வைோகை ககைோணடோடபபட்-
டது.

கைடநத க்வள்ளிககிழ்ை ைோ்ல ககைோடி-
்யற்்றபபட்டு திருவிழோ நிகைழ்வுகைள் 
ஆரமபைோனதுடன் அத்னயடுத்து சிலு-
்்வபபோ்த தியோனம, திருபபலிப பூ்்ச, 
நற்கைரு்ை ஆரோத்ன, புனித அந்தோனி-
யோரின் திருசக்சோரூப ப்வனி ஆகிய நிகைழ்வு-
கைள் ந்டகபற்்றன.

இமமு்்ற இலங்கையிலிருநது கநடுந-
தீவு பஙகின் பஙகுத்தந்த அருட்திரு ்வ்சந-
தன்  அடிகைளோரின் த்ல்ையில் சுைோர் 
100 யோத்திரிகைர்கைள்  திருவிழோவில் கைலநது 
ககைோணடனர்.

அ்த்போன்று இநதியோவின் இரோைநோதபு-
ரம ை்்றைோ்வட்டத்தின் ்்வர்ககைோடு பஙகுத்-
தந்த அருட்திரு ்த்வ ்சகைோயம அடிகைளோ-
ரின் த்ல்ையில் இநதிய யோத்திரிகைர்கைள்  
திருவிழோவில் கைலநது ககைோணடனர்.

இரு நோடுகைளிலுமிருநது அருட்தந்தயர்-

கைள், அருட்்ச்கைோதரிகைளும திருவி-
ழோவில் கைலநது ககைோணடதுடன் 
யோழ் ை்்றைோ்வட்ட குருமுதல்்வர் 
்பரருட்திரு கெபரட்ைம அடி-
கைளோரின் த்ல்ையில்   ்சனிககி-
ழ்ை கைோ்ல இலங்கை-இநதிய 
அருட் தந்தயர்கைளின் பங்கைற்பு-
டன் திருவிழோ கூட்டுத் திருபபலி 
ஒபபுக ககைோடுககைபபட்டது.

நீணட கைோலத்திற்குப பின் கைச-
்சத்தீவு அந்தோனியோர் திருவிழோ-
வில் கைலநது ககைோணட இரணடு 

நோடுகைளின் யோத்திரிகைர்கைளும தம அன்்பப 
பகிர்நது ககைோணடு ்ச்கைோதரத்து்வத்்த 
க்வளிபபடுத்திய கைோட்சிகைள் திருவிழோவுககு 
்ைலும கைருகூட்டின.

திருவிழோ கூட்டுத்திருபபலியில் 
யோழ் ை்்றைோ்வட்ட குருமுதல்்வர் 
்பரருட்திரு கெபரட்ைம அடிகை-
ளோர் ்வழஙகிய ை்்றயு்ரயிலிருநது 
சில பகுதிகைள்:

"உஙகைள் ப்கை்வர்கை்ள அன்பு 
க்சய்யுஙகைள். உஙகை்ள துன்புறுத்து-
ப்வர்கைளுககைோகை க்சபியுஙகைள்."

என்்ற ஆணட்வர் இ்யசுவின் 
்வோர்த்்த்ய தன் ்வோழ்க்கையில் 
முழு்ையோகை ்வோழ்நது கைோட்டிய்வர் 
புனித அந்தோனியோர்.

கைச்சதீவு புனித அந்தோனியோர் 

திருவிழோவில் கைலநது ககைோணடுள்ள  
நோம நம ஆணட்வரின் ்்சோத்ன-
யின் க்வளிபபோடோகை  இநத நற்-
க்சய்தி ்வோர்த்்தகை்ள போர்ககை 
முடியும.

உஙகை்ள அன்பு க்சய்ப்வர்கை-
்ள்ய நீஙகைள் அன்பு க்சய்தோல் 
அதன் பலன் என்ன? போவிகைளும  
அவ்வோறு க்சய்கின்்றோர்கை்ள? 
ஆகை்்வ உஙகைள் ப்கை்வர்கை்ள 
அன்பு க்சய்யுஙகைள். உஙகை்ள துன்-
புறுத்து்்வோருககைோகை க்சபியுஙகைள் 
என்்ற ஆணட்வர் இ்யசு அத்ன 
தன் ்வோழ்க்கையில் ்வோழ்நது கைோட்-
டினோர். அ்த்போன்று புனித அந-
்தோனியோரும தைது ்வோழ்க்கையில் 

அத்ன ்வோழ்நது கைோட்டினோர்.
நற்க்சய்தி ்வோ்சகைம ஒன்றில் இ்யசு, 

நீஙகைள் பலி க்சலுத்த  ்வரும்போது உஙகைள் 
்ச்கைோதர ்ச்கைோதரிகைளிடம உஙகைளுககு 
ஏதோ்வது ைனஸதோபம உணடோனோல் 
முதலில் க்சன்று அ்வர்கைளுடன் ஒபபுர்வோகி 
அதன் பின்பு ்வநது உஙகைள் கைோணிக்கைப 
பலி்ய க்சலுத்துஙகைள் என்்றோர்.

நோம அ்ன்வரு்ை அநத ்வோர்த்்த்ய 
எஙகைள் ்வோழ்க்கையில் மீட்டுப போர்ககை 
்்வணடும.

கைல்்வோரி ை்லயில் இ்யசு சிலு்்வயில் 
கதோஙகி ககைோணடிருநத்போது தந்தயிடம 

தம உயி்ர கைோணிக்கையோகை  ககைோடுககும 
்நரம ்வநத்போது தோம தனது தந்தயிடம 
கைோணிக்கை்ய க்சலுத்து்வதற்கு முன்போகை 
தமமுடன் ைனத்தோஙகைல் உள்ள்வர்கை்ளோடு 
ஒபபுர்வோகை ்்வணடும என்்ற எணைம அ்வ-
ருககு ்வநதது. "தந்த்ய இ்வர்கை்ள ைன்-
னியும. இ்வர்கைள் அறியோைல் க்சய்கி்றோர்-
கைள்" என்று அநத ்்வத ்வ்சனத்்த அ்வர் 
அநத நி்லயிலும நி்்ற்்வற்றுகின்்றோர்.

இ்யசு சிலு்்வயில் கதோஙகிக ககைோண-
டிருநத ்போது யூதர்கைள் அ்வ்ரப போர்த்து 
ஏளனம க்சய்து ககைோணடிருநதோர்கைள். 
நீ இ்்ற்வனின் ைகைன் என்்றோள் உன் 

மீது அ்்றயபபட்டுள்ள 
மூன்று ஆணிகை்ளயும 
கைழற்றிக ககைோணடு கீ்ழ 
குதி. அபகபோழு்த நீர் 
கைசியோ என்று நோஙகைள் 
நமபு்்வோம. என்று 
அ்வ்ரப பரிகைசித்தோர்-
கைள்.

நோம இப்போது அ்த 
சிநதித்துப போர்த்தோல்.

இ்யசு அப்போது 
சிலு்்வயிலிருநது கீ்ழ 
குதிககைவில்்ல என்று 
நோம சில ்நரம ்யோசிக-
கைலோம. உண்ையில் 
அ்வர் குதித்தோர். அநத 
மூன்று ஆணிகை்ளயும 
கைழற்றிக ககைோணடு அ்வர் 
கீ்ழ இ்றஙகினோர். ைக-
கைளுககு கதரியோத்வோறு 
அ்வர் அத்ன க்சய்தோர். 
கீழ சிலு்்வ அடியில் 
தன்்னோடு ைனத்தோஙகை-
லுடன் இருநத அத்த்ன 
்ப்ரயும அ்வர் ைன்-
னித்தோர். நோன் உஙகை்ள 
அன்பு க்சய்கி்்றன் 
எனக கூறி அ்வர்கை்ளக 
கைட்டிய்ைத்து முத்-
தமிட்டோர். நீஙகைளும 
என்னு்டய பிள்்ள-
கைள். நோன் உஙகைளுக-
கைோகை கெபிககி்்றன் 
என அ்வர் ்வோககுறு-
தியளித்து ைன்னித்து 
ஏற்றுக ககைோணட பின் -

புதோன் அ்வர் மீணடும சிலு்்வ மீதி்லறி 
"தந்த்ய உமமு்டய ்கைகைளில் என் 
ஆவி்ய ஒபப்டககி்்றன்" என்்றோர். 

எைது ்வோழ்க்கையிலும பி்ற்ர அன்பு 
க்சய்து எைது ப்கை்வர்கை்ளயுமகூட 
அன்பு க்சய்து எம்ை துன்புறுத்து்்வோருக-
கைோகை நோம கெபிப்போம. புனித அந்தோனி-
யோ்ர ்போன்று நோமும எைது ்வோழ்வில் 
ஆணட்வரின் திருவுளத்்த நி்்ற்்வற்று-
்்வோம.

ச�ாழுமபு புனித ்ெோ்சப 
்வோஸ ைன்்றம நடத்திய 

கபரிய சிலு்்வபபோ்த தியோன 
நிகைழ்வு ககைோட்டோஞ்்ச்ன புனித 
லூசியோள் ்பரோலயத்தில் அண்ை -
யில் ந்டகபற்்றது. ககைோழுமபு உயர் 
ை்்றைோ்வட்ட து்ை ஆயர் ்பர -
ருட்திரு அன்டன் ரஞசித் ஆணட -
்கையின் த்ல்ையில் ந்டகபற்்ற 
கபரிய சிலு்்வபபோ்த நிகைழ்வில் 
ஒவக்வோரு ஸதலஙகை்ளயும அருட் -
தந்தயர்கைள் ்வழி நடத்திய்ை 
குறிபபிடத்தககைது. ்வருடந்தோறும 

த்வககைோலத்தில் ்ெோ்சப ்வோஸ ைன் -
்றத்தின் கபரிய சிலு்்வபபோ்த 
ககைோழுமபு ககைோசசிககை்ட புனித 
வியோகுல ைோதோ ஆலயத்திலிருநது 
ககைோட்டோஞ்்ச்ன புனித லூசியோள் 
ஆலயம ்வ்ர ப்வனியோகை முன்கன -
டுககைபபடும. 

நம ஆணட்வர் இ்யசுவின் திருப -
போடுகை்ள சித்தரிககும ்வ்கையில் 
திருசசுரூபஙகைளுடன் நோட்டின் 
அ்னத்து பகுதிகைளிலுமிருநது பல் -
லோயிரககைைககைோன விசு்வோசிகைளின் 
பங்கைற்புடன் அநத கபரிய சிலு -

்்வபபோ்த விைரி்்சயோகைவும பகதி 
பூர்்வைோகைவும நடத்தபபட்டன.. 
சிலு்்வபபோ்த ப்வனியின் இறுதி -
யில் ககைோழுமபு ககைோட்டோஞ்்ச்ன  
புனித லூசியோள் ்பரோலய முன்்ற -
லில் ஆயரின் த்ல்ையில் திருப -
பலி பூ்்ச கூட்டுத் திருபபலியோகை 
ஒபபுக ககைோடுககைபபடும.

 ஒரு சில ்வருடஙகைளோகை நோட்டில் 
நிலவும ககைோ்ரோனோ ்்வரஸ சூழ் -
நி்ல்யக கைருத்திற்ககைோணடு 
சிலு்்வபபோ்த திருபப்வனி நடத்-
தபபடோைல் ஒ்ர இடத்தில் சிலு -

்்வபபோ்த தியோனமும  திருபபலி 
பூ்்சயும நடத்தபபட்டு ்வருகின்-
்றன. அநத ்வ்கையில் இமமு்்றயும 
ககைோழுமபு ககைோட்டோஞ்்ச்ன புனித 
லூசியோள் ்பரோலயத்தில் கபருைளவு 
விசு்வோசிகைள், அருட்தந்தயர்கைள், 
அருட்்ச்கைோதரிகைள், கபோதுநி்லயின-
ரின்  பங்கைற்புடன் கபரிய சிலு்்வப 
போ்த தியோனம ந்டகபற்்ற்ை 
குறிபபிடத்தககைது. -

ஜ�ோசப்ோஸ் மன்றத்தின ஏற்ோட்டில் 
ப்ரிய சிலுவ்ப்ோவை தியோன நிகழ்வு

"உங்கள் பக்கவர்ககையும் 
அன்பு செய்யுங்கள்"

ல�ாரன்ஸ் செல்்நாய�ம்...

கச்சத்தீவு புனித அந்தோனியோர் ஆலய திருவிழோவில் குருமுதல்்வர் 
்ேரருட்திரு ஜெேரட்்ணம் அடிகளோரின் மறையுறரயிலிருநது..



அக்குறணை குறூப் நிருபர் 

அ த் தி ய ா வ சி ய ப் ் ப ா -
ருட்களுக்கு்கான ்கட -
டுப்பாடடு விணைணய  
்்காண்டு வந்து மக்்க -
ளுக்கு சலுண்க வழங்குங் -
்கள். த�ாட்டத் ்�ாழி -
ைாளர்்களுக்கு த்காதுணம 
மா ்்காள்வனவிற்கு 
மானியம் வழங்குவ�ா்கக் கூறிய -
தபாதும் இன்று த்காதுணமயின் 
விணை அதி்கரித்துள்ளது. இதுவி -
்டயமா்க அரசு ந்டவடிக்்க எடுக்்க -
தவண்டும் என ்கண்டி மாவட்டப் 
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தவலுகு -
மார் அரசாங்்கத்தி்டம்  த்காரிக்ண்க 
விடுத்�ார்.

்கண்டியில் ந்டந்� ஊ்ட்க சந் -
திப்பு ஒன்றிதை அவர் இவவாறு 
்�ரிவித்�ார். அவர் தமலும் ்�ரி -
வித்�ாவது-,

 த�ாட்டத் ்�ாழிைாளர்்களுக்கு 
எந் �த் த�ாட்டத்திலும் நாளாந் -
�ம் 1000 ரூபா கிண்டப்பதில்ணை. 
த்காதுணமக்்கான மானியம் வழங் -
குவ�ா்கக் கூறினர். அது இன்று 
என்னவானது? மானியத்திற்குப் 
பதில் விணை அதி்கரித்துள்ளது. 
இப்படியா்க பிரச்சிணனக்கு தமல் 
பிரச்சிணன்களுக்கு வழி வகுத்து 
நாடடு மக்்கணள படடிணிச்சாவு 

தபா்டதவண்்டாம் எனக் 
த்கடகிதறாம். முடியா -
விட்டால் ஆடசிணய 
ண்கவிடடு வீடடுக்குப் 
தபா்கவும். அணமச்சர்்க -
ளின் ்பாறுப்புக் கூறல் 
இன்று த்கள்விக்குறியாகி -
யுள்ளது.   

த�ணவக்கு அதி்க -
மா்க எரி்பாருணள ்்காள்வ -
னவு ்சயவது�ான் ்பற்தறால் 
நிரப்பு நிணையங்்களில் வரிணச்கள் 
அதி்கம் ஏற்ப்டக்்காரைம் எனக் 
கூறும் அணமச்சர்்களி்டம்,   குடும் -
பப் ்பண்்கள் ்வற்று சிலிண்்டர் -
்களு்டன் வரிணசயில் நிற்பதும் 
எரிவாயுணவ தசமிக்்காவா என்று 
த்கட்கவிரும்புகிதறன். ்பாறுப் -
பற்றவண்கயில் அரசு ந்டக்கிறது. 
த�ணவயான எரி்பாருணளணய 
வழங்குங்்கள் என்று நாம் த்கட -
கிதறாம். ்பாறுப்பு வாயந்� 
அணமச்சர்்கள் உைருவண� நிறுத்� 
தவண்டும். இன்று ்்டாைர் மற்று -
மல்ை ்பாருட்களின் விணையும் 
மி � க் ்க வி ்ட ப் ப ட டு ள் ள ன . 
நாடடின் ்பயரும் மி�க்கிறது. 
அத்தியாவசியப் ்பாருட்களுக்கு -
்கான ்கடடுப்பாடடு விணைணயக் 
்்காண்டு வாருங்்கள். மக்்களுக்கு 
சலுண்க வழங்குங்்கள் என்றார்.
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தனியார் பஸ்களுக்கு இ.பபா.ச. டிபபபா டீசல் விநிபயா்கம்
(பைாங்்்காண்ட தின்கரன் நிருபர்)  

இைங்ண்க தபாக்குவரத்து சணபயின் 
பைாங்்்காண்ட டிப்தபாவினால் இப்-
பகுதி �னியார் பஸ் வண்டி்களுக்கும்   
பா்டசாணை தசணவ பஸ் வண்டி்களுக்-
கும் டீசல் எரி்பாருள் வழங்்கப்படடு 
வருகிறது. அத�சமயம் த�யிணை  
்்காழுந்திணன   ் �ாழிற்சாணை்களுக்கு 
ஏற்றிச்்சல்லும் ்ைாறி்களுக்கும்  

இந்� டிப்தபாவினால் எரி்பாருள் 
வழங்்கப்படுகின்றன. இது ்�ா்டர்பில் 
இைங்ண்க தபாக்குவரத்து சணபயின் 
மு்காணமயாளர் �ர்மசிறி ஹரிச்சந்திர 
்�ரிவித்��ாவது,

 தபாக்குவரத்து அணமச்சர் திலும் 
அமுனு்கம மூைம் முன்ணவக்்கப்பட்ட 
தவணைத்திட்டமான �னியார் பஸ் 
வண்டி்களுக்கு இைங்ண்க தபாக்குவ-
ரத்து சணப டிப்தபா மூைம் எரி்பாருள் 

்பற்றுக்்்காடுக்கும் தவணைத்திட்டத்-
தின் கீழ் இது நண்டமுணறப்படுத்�ப்ப-
டுகிறது.   மா்காைங்்களுக்கு இண்டயில் 
பயணிக்கும் �னியார் பஸ் வண்டி்க-
ளுக்கும்   பா்டசாணை மாைவர்்கணள 
்்காண்டு ்சல்லும் பஸ் வண்டி்களும் 
�ங்்களது பஸ் அனுமதிப்பத்திரத்ண� 
்காடடி எரி்பாருணள ் பற்றுக்்்காள்ள 
முடியும் என   மு்காணமயாளர் ் �ரிவித்-
�ார்.  

த�ோட்ட த�ோழிலோளர்களுக்கு அங்கீ்கோரம் கிட்டக்்க 
த�யிடலத்துடையில் மோறைங்்கள் அவசியம்

த�ாட்டத் ்�ாழிைாளர்்களுக்கு 
மதிப்பும் அங்கீ்காரமும் கிண்டக்-
்கதவண்டு்மனில்  த�யிணைத் 
துணறயில் மாற்றங்்கணள  ்்காண்டு-
வருவது அவசியம் என ்�ரிவித்�  
இ.்�ா.்கா ்பாது ்சயைாளரும் இரா-
ஜாங்்க அணமச்சருமான ஜீவன் ்�ாண்-
்டமான், இைங்ண்க ்�ாழிைாளர் ்காங்-
கிரஸிலும்   எதிர்வரும் ்காைங்்களில் 
நல்ை மாற்றங்்கள் உருவாகும் எனவும் 
்�ரிவித்�ார்.

நுவ்ரலியா பரிசுத்� திருத்துவ 
்கல்லூரி ்சௌமிய மண்்டபத்தில் 
(13) மாணை ம்களிர் தினத்ண� முன்-
னிடடு இைங்ண்க ்�ாழிைாளர் 
்காங்கிரஸின் நுவ்ரலியா பிராந்திய 
ம்களிர் அணமப்பு ஏற்பாடு ்சயதி-
ருந்� ம்களிர் தின நி்கழ்வில் ்கைந்து 
்்காண்டு உணரயாற்றும்தபாத� அவர் 
இவவாறு ்�ரிவித்�ார்.   

இந்நி்கழ்வில் நுவ்ரலியா 
,வைப்பணன,இரா்கணை,நானுஓயா 
பிரத�ச ம்களிர்்கள் ்பருந்திரைா்க 
்கைந்து ்்காண்்டது்டன் நுவ்ரலியா 
மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பி-
னர் மருதுபாண்டி ராதமஸ்வரன்,  

முன்னால் மத்திய மா்காை சணபயின் 
்காங்கிரஸ் உறுப்பினர்்கள், நுவ்ர-
லியா பிரத�ச சணப �விசாளர் மற்றும் 
உள்ளூராடசி சணப பிரதிநிதி்கள், 
்காங்கிரஸ் முக்கியஸ்�ர்்கள் என பைர் 
்கைந்து ்்காண்்டனர்.   

இதில் ்�ா்டர்ந்து உணரயாற்றிய 
இராஜாங்்க அணமச்சர் ஜீவன்,   

்பருந்த�ாட்ட ்�ாழிைாளர்்களின் 
ஆயிரம் ரூபாய சம்பள பிரச்சிணன 
வி்டா� சாபமா்க இருந்து வருகிறது.
த�ாட்டத் ்�ாழிைாளர்்கள் ்�ா்டர்ந்-
தும் தினக்கூலி்களா்கதவ இருந்து வரு-
கின்றனர். இந்� நிணை மாறதவண்-
டும் என்பத� எனது அவா. நாடடில் 
எத்�ணனதயா ்�ாழில்துணற மாற்றம் 
அண்டந்துள்ளன.ஆனால் த�யிணைத்-
துணறயில் மாத்திரதம மாற்றங்்கள் 
ஏற்ப்டவில்ணை.த�யிணைத் துணறணய 
மு்காணமத்துவம் ்சயது வரும் ்கம்-
பனி்கள் சரியான முணறயில் இத் 
துணறணய ்்காண்டு ்சல்வதில்ணை, 
மாறா்க ் �ாழிைாளர்்கள் ஊ்டா்க இைா-
பத்ண� அனுபவிக்கின்றனதர �விர 
்�ாழிைாளர்்கணள மனி�ர்்களா்க 
மதிப்பதில்ணை. என்ணன ்பாருத்� 

வணரயில் ஏணனய விவசாயத்துணற-
யில் ்�ாழிைாளர்்களுக்கு கிண்டக்-
கும் அங்கீ்காரம் த�யிணைத்துணறயில் 
ஈடுப்படும் ்�ாழிைாளர்்களுக்கும் 
கிண்டக்்க தவண்டும் என்ப�ாகும். 
த�யிணைத் துணறயில் சுமார் ஐந்து 
ைடசம் ்�ாழிைாளர்்கள் இருந்துவந்� 
நிணையில் இன்று ஒன்றணர இைடசம் 
்�ாழிைாளர்்கதள உள்ளனர். இ�ற்கு 
்காரைம் சரியான மரியாண�ணய-
யும் அங்கீ்காரமும் நமக்கு கிண்டக்்க-
வில்ணை என்பது�ான்.

இன்றும் கூ்ட த�ாட்டத்்�ாழிைா-
ளர்்கள் த�யிணை துணறயில் இருந்து 
்வளிதயறி ஏணனய விவசாயத்து-
ணறக்கு ்சல்கின்றனர். ்காரைம் 
விவசாயத்துணறயில் கிண்டக்கும் 
மதிப்பும் அங்கீ்காரமும் த�யிணை 
துணறயில் கிண்டப்பதில்ணை. எனதவ 
த�யிணைத் துணறயில் மாற்றங்்கள் 
்்காண்டுவரப்ப்ட தவண்டும். சிறு 
சிறு மாற்றங்்கணள ்்காண்டு வந்�ால் 

தபாதும் அது எதிர்்காைத்தில் ்பரிய 
மாற்றத்திணன ்்காண்டுவரும் என 
நம்பிக்ண்க ்�ரிவித்�ார்.

த�ாட்டங்்களில் ் �ாழிற்சங்்க �ணை-
வர்்கள், த�ாட்ட துணறமார்்களு்டன் 
த�ணவயற்ற உணரயா்டல்்களில் ஈடுப-
டுவ�ால் பல்தவறு பிரச்சிணன்களுக்கு 
ஆளா்க தவண்டியுள்ளது.   அத� 
தநரத்தில் ஒரு சிை த�ாட்ட ்கமிடடி-
்கள் நல்ை முணறயில் ்சயல்படுகின்-
றன.     த�ாட்ட மக்்களுக்கு ்காணிணய 
பிரித்து ்்காடுப்பது இைகுவான 
வி்டயமா்க இருந்திருந்�ால் அண� 
எப்தபாத�ா ்சயதிருக்்க முடியும். 
ஆனால் த�ாட்ட ்காணி்கணள அவர்-
்களுக்கு பிரித்து ்்காடுப்பது இைகு-
வான வி்டயம் அல்ை, அதில் சட்ட 
சிக்்கல்்கள் அதி்கமா்க உள்ளன. இண� 
நிணறவுக்கு ்்காண்டுவர தவண்டுதம-
யானால் இன்னும் இருபது வரு்டங்்க-
ளுக்கு தமைாகும்.ஆ்கதவ ்காணிப்பி-
ரச்சிணன இைகுவான பிரச்சிணனயா்க 
்சால்லி த�ாட்ட மக்்கணள ஏமாற்ற 
தவண்டிய த�ணவ எனக்கில்ணை.  

்க்டந்� இரண்டு வரு்டங்்களா்க 
நாடடில் ்்காதரானா ்�ாற்று ்பாரு-
ளா�ார சரிவு ்காரைமா்க பாரியைவி-
ைான அபிவிருத்தி்கணள த�ாட்ட மக்்க-
ளுக்கு முன்்னடுத்து ்சல்ைமுடியா� 
நிணையில் இருந்துள்ள நிணையிலும் 
்சால்ைத்�க்்க அபிவிருத்தி்கணள நாம் 
த�ாட்டங்்களில் முன்்னடுத்து வரு-
கின்தறாம் எனவும் அவர் ்�ரிவித்-
�ார்.

இ.ச�ா.கா. விலும் விமைவில்   
நல்்ல மாற்றஙகள் ்ரும்   

அத்தியா்சியபசபாருடகளுக்கு

்கடடுப்ோடடு விடலடய விதித்து
மக்்களுக்கு சலுட்க வழங்்கவும்
வேலு குமார் எம்.பி அரசிடம் வ�ாரிக்�

இளைஞர் கூட்டளைபபின் அங்குராபபண நி்கழ்வு
முள்ளிப்்பாத்�ாணன குறூப் நிருபர் 

திருத்காைமணை  மாவட்டத்தின் 
அணனத்து பிரத�ச ்சயைாளர் பிரி-
வு்களிலுமுள்ள இணளஞர்்கணள  
ஒருங்கிணைத்து ்சயற்படடுவரும் 
மாற்றத்திற்்கான இணளஞர் கூட்ட-
ணமப்பின்  அங்குராப்பை  நி்கழ்வு 
ஞாயிற்றுக்கிழணம (13 ) திருத்கா-
ைமணை மாவட்ட  ந்கராடசி  மன்-
றத்தின் ஒன்று கூ்டல் மண்்டபத்தில் 
நண்ட்பற்றது. 

இந்நி்கழ்வானது  மாற்றத்திற்்கான 
இணளஞர் கூட்டணமப்பின்  �ணைவர் 
்சல்வி சுணமயா ் மௌயூத்   �ணைணம-
யில்   நண்ட்பற்றது. இ�ன்தபாது 
்கணை நி்கழ்வு்களும் இ்டம்்பற்றன. 

இந் நி்கழ்வில்  �ம்பை்கமம்  
பிரத�ச ்சயைாளர் ்ஜய்்கௌரி 
சிறிபதி   பிர�ம  விருந்தினரா்கவும்,  
சிறப்பு  விருந்தினர்்களா்க சட்டத்�-
ரணி  ்சல்வி பிரசாந்தினி  உ�யகு-
மார், திருத்காைமணை மாவட்ட 
சமூ்க  தசணவ்கள்  உத்திதயா்கத்�ர் 
திருமதி.்ஜயசீைன்  சு்கந்தினி, அ்கம் 
மனி�ாபிமான வள நிணையத்தின்  
இணைப்பாளர் ்கண்டுமணி  ைவகுச-
ராசா உள்ளிட்ட பைர் ்கைந்து ்்காண்-
்டனர்.

இந் நி்கழ்வில்  மாற்றத்திற்்கான 
இணளஞர் கூட்டணமப்பின் அங்கு-
ராப்பை ணவபவமானது �ம்பை்கா-
மம்   பிரத�ச ்சயைாளர் திருமதி.
்ஜய்்கௌரி சிறிபதியின் �ணை-

ணமயில் நண்ட்பற்றது.  அ�ணன 
்�ா்டர்ந்து ்பண்்களின் ்கணைநி்கழ்-
வும்  இ்டம் ்பற்றத�ாடு, இறுதியா்க  
சட்டத்�ரணி ்சல்வி. பிரசாந்தினி  
உ�யகுமாரினால் இணளஞர்்களுக்கு 
“பாராபடசத்ண� உண்டத்்�றி�லும் 
சமத்துவத்திணன மதித்�லும்” எனும்  
�ணைப்பில்  ்சயைமர்வும் மாற்றத்-
திற்்கான இணளஞர் வணையணமப்பி-
னரால் ந்டாத்�ப்பட்டது.

எதிர்்காைத்தில் இவ இணளஞர் 
வணையணமப்பினரால் கிராமங்்களில் 
புண�ந்து  கி்டக்கும் இணளஞர்்களின் 
திறணம்கணள ்வளிக்்்காைரும் 
்சயற்றிட்டங்்கணள  தமற்்்காள்-
ளவும் திட்டமிட்டப்படடுள்ளணம 
குறிப்பி்டத்�க்்கது.

அம்பாறையில் 
முதலிடம
்கல்முணன 
விதச்ட நிருபர்

2 0 2 1 ஆ ம்  
ஆ ண் டு க் -
்கான �ரம்- 05 
புைணமப்பரி -
சில் பரீடணச -
யில் சாயந்�-
மருது அல் 
- ஹி ை ா ல்  
வித்தியாையத்ண� தசர்ந்� 58 
மாைவர்்கள் சித்தியண்டந்துள்ளது-
்டன், முஹம்மட  ரீஹான் முஹம் -
மட யூசுப் எனும் மாைவன் 191 
அதிகூடிய புள்ளி்கணளப் ்பற்று  
அம்பாணற மாவட்டத்தில் மு�லி -
்டத்ண� ்பற்றுள்ளார்.

 ்கல்முணன வையக் ்கல்விப் பணிப்-
பாளர் எஸ்.புவதனந்திரன் இப்ப்டசா -
ணைக்கு  தநரடியா்க விஜயம் ்சயது 
இம் மாைவணனப் பாராடடி, வாழ்த்-
துக்்கணள ்�ரிவித்துக்  ்்காண்்டார்.

இம் மாைவன் ்கல்முணனணயச் 
தசர்ந்� ம்கப்தபற்று ணவத்திய 
நிபுைர் முஹம்மட ரீஹான் �ம்பதி-
யரின் பு�ல்வர் என்பது குறிப்பி்டத்-
�க்்கது.

திருக்கபாவில் பிர்தசத்தில்   
ததய்வீக கிரபாம எழுச்சி விழபா
திருக்த்காவில் தின்கரன், ்காணரதீவு 
குறூப் நிருபர்்கள்- 

திருக்த்காவில் பிரத�சத்தில் இந்து 
சமய ்கைாசார அலுவல்்கள் திணைக்-
்களத்தின் ஏற்பாடடில், திருக்த்காவில் 
பிரத�ச ்சயை்கம் மற்றும் இந்து 
சமய அணமப்புக்்களில் ஒழுங்கு படுத்-
�லில், இந்து சமய பாரம்பரிய மரபு 
ரீதியான நி்கழ்வு்களு்டன் பிரத�ச 
்�யவீ்க கிராம மா்பரும் ஆன்மி்க 
எழுச்சி தபரணி ஞாயிற்றுக்கிழணம 

(13) திருக்த்காவில் பிரத�சத்தில் 
இ்டம்்பற்றது.   ்�யவீ்க கிராம 
ஆன்மி்க எழுச்சி விழாவானது திருக்-
த்காவில் பிரத�ச ் சயைாளர் ரீ.்கதஜந்தி-
ரன் �ணைணமயில் ஞாயிற்றுக்கிழணம 
திருக்த்காவில் ஸ்ரீ சித்திரதவைாயு� 
சுவாமி ஆைய வளா்கத்தில் இ்டம் 
்பற்றது.   

்�யவீ்க கிராம நி்கழ்வானது �ம்-
பிலுவில் ்பாதுச் சந்ண� விநாய்கர் 
ஆையத்தில் இருந்து பூணஜ வழிபாடு-
்களு்டன் அதிதி்கள் வரதவற்்கப்படடு, 

அற்நறிப்பா்டசாணை மாைவர்்களுக்-
்கான விழிப்புைர்வு ப�ாண்கயும் அதி-
தி்களால் திணரநீக்்கம் ்சயது ணவக்்கப்-
பட்டன.   

இ�ணனத் ்�ா்டர்ந்து இந்து சமய 
்கைாசார பாரம்பரிய முணறயிைான 
வீதி ஊர்வைம் �ம்பிலுவில் ்பாது 
சந்ண�க் ்கட்ட்டத்திற்கு முன்பா்க 
ஆரம்பமாகி பிர�ான வீதி வழியா்க 
திருக்த்காவில் ஸ்ரீ சித்திரதவைாயு� 
சுவாமி ஆையத்திற்கு ்சன்று இருந்�-
னர்.    இ�ணன ் �ா்டர்ந்து ஆையத்தில் 

்�யவீ்க கிராம நிணனவுக்்கல் திணர-
நீக்்கம் மற்றும் நந்திக்்்காடி ஏற்று�ல் 
நி்கழ்ணவத் ்�ா்டர்ந்து ஆையத்தில் 
பூணஜ வழிபாடு்கள் இ்டம்்பற்றன.   

இந்நி்கழ்வில் திருமுன்னிணை 
அதிதியா்க பிர�மர் மஹிந்� ராஜபக்ச-
வின் இந்து ம� விவ்காரங்்களுக்்கான 
இணைப்பாளர் சிவஸ்ரீ ராமச்சந்திர 
குருக்்கள் பாபு சர்மா ்கைந்து ்்காண்டு 
சிறப்பித்�ார்.   நி்கழ்வில் ஆன்மி்க அதி-
தி்களா்க ஸ்ரீசித்திரதவைாயு� சுவாமி 
ஆைய குரு சிவஸ்ரீ அங்குசநா�க் குருக்-
்கள், ்பரிய நீைாவணன ஸ்ரீவிஷ்ணு 
த�வஸ்�ான குரு சிவஸ்ரீ பத்மதைா-
ஜன் பிர�ம அதிதியா்க அம்பாணற 
மாவட்ட தமைதி்க அரசாங்்க அதிபர் 
தவ�நாய்கம் ்ஜ்கதீசன், சிறப்பு அதி-
தி்களா்க ்கல்முணன வ்டக்கு பிரத�ச 
்சயை்க பிரத�ச ்சயைாளர் ரீ.தஜ.
அதிசயராஜ், திருக்த்காவில் உ�விப் 
பிரத�ச ்சயைாளர் த்க.சதிதச்கரன் 
மாவட்ட ்கைாசார உத்திதயா்கத்�ர் 
த்க.்ஜயராஜ் என பைரும் ்கைந்து 
்்காண்்டனர்.   

திருமுன்னிம்ல அதிதியாக ைாமச்ெந்திை குருக்கள் பாபு ெர்மா பங்கறபு  

முள்ளிப்பொத்ொனை பொததிமொ  
பொலிகொவில் 05 மொணவிகள் சிததி  

முள்ளிப்பொத்ொனை குறூப, கந்ளொய் 
திைகரன் நிருபரகள்   

கிண்ணியொ வலய கல்வி அலுவ-
லகததிற்குடபட்ட முள்ளிப்பொத-
்ொனை பொததிமொ பொலிகொ மகொ வித-
தியொலயததில் ்வளியொை புலனம 
பரிசில் பரீடனசையில் 93 வீ் சிததியு-
்டன் கிண்ணியொ வலயததில் மு்ல் 
நினலயு்டன் ஐநது மொணவரகள் 
சிததி அன்டநதுள்ள்ொக பொ்டசைொனல 
அதிபர ்்ரிவித்ொர.  

எம்.ஆர.பொததிமொ சுகொட 175, 
எஸ்.கக.பொததிமொ சைபொ 169, எல்.ஏ.
பொததிமொ சைம்ைொ 159, ்பௌசுல்லொ 
சைமொஹ் 151,னவ.றிசைொ கனி 148 ஆகிய 
ஐநது மொணவிகளும் ் வடடுப புள்ளி-
களுக்கு கமல் புள்ளிகனளப ்பற்று 
சிததியன்டநதுள்ள்ொக அதிபர ்்ரி-
வித்ொர. மொணவரகனள ்ெறிபப-
டுததிய ஏ.எச்.எம்.்்ௌபீக் மற்றும் 
கக.க்ஸ்மொ ஆசிரியரகளுக்கு பொ்ட 
சைொனல அதிபர எஸ்.ஏ.றம்ஸி ென்றி-
கனள ்்ரிவிததுள்ளொர. 

அரனை விட்டு சு.க ்ெளியேறிைொல்   
நடுத ்்ருவில் நிறக யநரிடும்   

்பரியகபொரதீவு திைகரன் 
நிருபர   

ஸ்ரீ லஙகொ சு்நதிரக் கடசி 
அரசைொஙகதன் விடடு ்வளி -
கயறப கபொகின்கறொம் எை 
்்ரிவிக்கின்றொரகள். முடி-
யுமொைொல் அரசைொஙகதன் 
விடடு ்வளிகயறிக் கொட-
்டடடும். கபொைொல் ெடுத 
்்ருவில்்ொன் நிஙககவண்-
டும் எை ்பொதுஜை ்பரமு-
ைக் கடசியின் மட்டக்களபபு 
மொவட்ட அனமபபொளர 
ப.சைநதிரகுமொர ்்ரிவித்ொர.   

்பொதுஜை ்பரமுை கட-
சியின் மட்டக்களபபு மொவட-
்டம் படடிருபபு ்்ொகுதிக்கொை 
இனளஞர மொெொடு ்பரியகபொரதீ-
வில் ஞொயிற்றுக்கிழனம (13) மொனல 
ென்ட்பற்றது. இ்ன்கபொது கலநது 
்கொண்டு உனரயொற்றுனகயிகலகய 
இவவொறு குறிபபிட்டொர. அவர 
கமலும் குறிபபிடுனகயில்,   

 கிழக்கு மொகொண சைனபயில் ஒரு 

்மிழனர மு்லனமச்சைரொக்கியது 
மகிந் ரொஜபக்சை்ொன். ஆைொல் ெல்-
லொடசி அரசைொஙகததுற்கு முடடுக் 
்கொடுத்வரகள் கவறு யொருக்ககொ 
மு்லனமச்சைர ப்வினயத தூக்கிக் 
்கொடுத்ொரகள். ெல்லொடசி அரசைொங -
கம் இருநதிருந்ொல் ்வளிெொடுக-
னளப கபொன்று ்கொகரொைொவொல் 
அதிககபர மரணிததிருபபொரகள். 

எமது அரசைொஙகம் மக்க-
ளின் உயிரகளுக்கு முக்-
கியததுவம் ்கொடுதது 
்சையற்படுகின்றது.   

எவர வந்ொலும் கூச்சைலி-
்டலொகம ்விர ெொடன்டக் 
்கொண்டு ெ்டொத் 
முடியொது. ெொடன்டக் 
்கொண்டு ெ்டொத்க்கூடிய 
சைக்தி மகிந் ரொஜபக்சைவின் 
குடும்பததிற்கு மொததிரகம 
உள்ளது.   

ஸ்ரீ லஙகொ சு்நதிரக் 
கடசி அரசைொஙகதன் 
விடடு ்வளிகயறப 
கபொகின்கறொம் எை 
் ் ரி வி க் கின் ற ொ ர க ள் . 

முடியுமொைொல் ்வளிகயறிக் கொட-
்டடடும். மட்டக்களபபுக்கு அதிக -
ளவு அபிவிருததிகள் இன்னும் வர 
இருக்கின்றது. ்பொதுஜை ்பரமுை 
கடசினயக் ்கொண்டு வந்்ன் கொர -
ணமொகத்ொன் மொவட்டததிலிருநது 
ஒரு அனமச்சைனர உருவொக்க முடிந-
துள்ளது எைத ்்ரிவித்ொர.   

ப�ொதுஜன ப�ரமுன மட்டக்களப்பு மொவட்ட அமமப்�ொளர்   



திறப்பனை திைகரன் நிரு்பர்

திறப்பனை பிரதேச சன்ப பிரி -
வுக்குட்பட்ட நாச்சியாதீவு புதிய 
நகர் னையவாடி வீதி, உன்டந்தும் 
சினேந்தும் காணப்படுவோல், 
இவ் வீதி ஊ்டாக பிரயாணம் 
சசய்பவர்கள் ்பாரிய சிரைஙகனை 
எதிர்தநாக்கி வருவோக பிரதேச 
ச்பாதுைக்கள் கவனை சவளியிட-
டுள்ைைர்.

ைரணச் ச்டஙகுகள் இ்டம் 
ச்பறும் நாடகளில் ைரணச் ச்டங-
குகளில் கைந்து சகாள்ைசவை 
சவளி ைாவட்டஙகளிலிருந்தும், 
உள்ளூரிலிருந்தும்  வரு்பவர்க-
ளில் அதிகைாதைார் இவ்வீதி 
ஊ்டாக ேைது ்பயணதனே தைற் 
சகாள்வோல் குறிபபிட்ட இவ் 
வீதி நீண்ட காைைாக திருததிய-
னைக்கப்ப்டாைல் ்பழுேன்டந்ே 
நினையில் உன்டந்து காணப்படு-
கிறது. குறிபபிட்ட இவ் வீதினய 
திருததி 'காப்பட " இடடு சசப்ப-
னிடடு ேருைாறு சம்்பந்ேப்பட்ட-
வர்களி்டம் இப பிரதேச ைக்கள் 
தகாரிக்னக விடுக்கின்றைர். 

சவலிகை திைகரன் நிரு்பர்  

இைஙனக திருநாடடில் 
ேமிழ் த்பசும் ைக்களின் 
கனை, கைாசார, இைக்-
கிய தைம்்பாடடுக்கு எைது 
தேசிய நாளிேழாை திை-
கரன் ்பததிரினக வழஙகி-
யுள்ை ்பஙகளிபபு த்பாற்-
றதேக்கது. சுைார் 90வரு்ட காைைாக 
்பை வரைாற்று சாேனைகனை 
்பன்டதே ஒதர ேமிழ் திைசரி ்பத-
திரினக இதுவாகும். நடுநினைப 
த்பாக்கில் ேரைாை ்பல்வனகயாை 
சசயதிகனையும் பிரசுரிதது வரும் 
திைசரி ்பததிரினக திைகரன் எை 
சவலிகை நகர சன்ப முன்ைாள் 
ேனைவரும் ச்பாதுஜை ச்பரமுை 
முக்கியஸேருைாை எச்.எச். முஹம்-
ைது சேரிவிததுள்ைார்.   

90 வது வரு்ட அகனவயில் இன்று 
காைடிசயடுதது னவக்கும் திைக-
ரன் ்பததிரினக சவற்றிப ்பயணத-
திற்கு அவர் அனுபபிய னவததுள்ை 
வாழ்ததுச் சசயதியிதைதய அவர் 
தைற்கண்டவாறு சேரிவிததுள்ைார்.   

சோ்டர்ந்து அந்ே வாழ்ததுச் சசய-
தியில் அவர் தைலும் சேரிவிததுள்-
ைோவது, வாசகர்களின் உள்ைங-
கனை ஈர்தே இப்பததிரினக ஏனைய 

்பததிரினககளுக்கும் முன்-
ைாதிரியாக திகழ்கின்றது. 
அரசியல், ச்பாருைாோர, 
கைாசார ைற்றும் இன்தைா-
ரன்ை துனறகளின் வைர்ச்-
சிக்கு நடுநினைனையாை 
சசயதிகனை சவளியிடடு 
ேமிழ் த்பசும் ைக்களிை-
தும் குறிப்பாக முஸலிம் 

சமூகததிைரதும் ்பாராடன்ட ச்பற்ற 
ஒரு்பததிரிக்னகயாக இப்பததிரினக 
காணப்படுகிறது.   

 ஒருநாடு அேன் ்பததிரினக 
வைர்ச்சியில் அவற்றுக்கு வழங-
கும் சுேந்திரம் ோராைைாக இருக்க 
தவணடும். இை, ைே, பிராந்தியம் 
எை தவறு்பாடின்றி சகை ேரபபிை-
ரதும் அபிைாைதது்டன் ்பததிரினக-
கள் திகழதவணடும் என்்பதே ைக்-
களின் எதிர்்பார்ப்பாக இருக்கின்ற 
அதேதநரததில் ேற்த்பானேய ஊ்டக 
அனைச்சரிைதும் எதிர்்பார்ப்பாகும். 
அந்ே வனகயில் ்பை ே்டஙகனை 
எதிர்சகாணடு வைர்ச்சினய தநாக்கி 
வீறுநன்ட த்பாடும் திைகரன் ்பத-
திரினக எதிர்காைததில் இன்னும் 
நல்ை காததிரைாை சசயதிகனை 
ைக்களுக்கு வழஙக தவணடுசை-
ைசைன்றும் ேைது சசயதியில் 
தைலும் சேரிவிததுள்ைார்.   
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ேற்த்பானேய சநருக்கடி நினையில் 
அரசியல் த்பேமின்றி அனைவரும் 
ஒன்றினணந்து சசயற்்ப்ட தவணடும் 
எைவும் இருப்பவர்கனை எப்படி 
சவளிதயற்றுவது, எப்படி ்பேவி-
கனை எடுப்பது என்்பது முக்கிய -
ைல்ை எைவும் அனைச்சர் ைஹிந்ே 
அைரவீர சேரிவிததுள்ைார். 

ஹம்்பாந்தோடன்டயில் நன்ட-
ச்பற்ற நிகழ்சவான்றின் பின்ைர் 
ஊ்டகவியைாைர்களுக்கு கருதது 
சேரிவிதே அவர் தைலும் சேரிவிக்-
னகயில்,  

ேற்த்பாது நாடடில் ச்டாைர்கள் 
இல்னை. சவளிநாடடு னகயிருபபு 

இல்னை. நாம் உணனை-
யில் ைரணததின் விளிம்பில் 
இருக்கிதறாம். இபத்பாது 
எஙகளி்டம் அதிக எணணிக்-
னகயிைாை புற்றுதநாயாளி-
கள் உள்ைைர், இது அதிக -
ரிதது வருகிறது. இேனை 
குனறக்க தவணடிய அவசி -
யம் உள்ைது.  

ேற்த்பானேய நினையில் அரசி-
யல் த்பேமின்றி அனைவரும் ஒன்றி-
னணய தவணடும். இருப்பவர்கனை 
எப்படி சவளிதயற்றுவது, எப்படி 
்பேவிகனை எடுப்பது என்்பது 
முக்கியைல்ை. ஜைாதி்பதினய சந்-

திதே த்பாது சர்வகடசி 
ைாநாடன்ட முன்சைாழிந்-
தோம். ைனிேர்கள் ்படும் துன் -
்பஙகனைப ்பற்றி அவரி்டம் 
எடுததுக் கூறிதைாம்.  

அணனைக்காைைாக டீசல் 
வாஙக ைக்கள் வரினசயில் 
நிற்கின்றைர். 

வரினசயில் த்பாய 
இன்னும் வினை உயர்ந்ே டீசனை 
நிரபபிக்சகாணடு, எரிச்பாருள் 
தீரும் வனர எரிவாயு தேடி அனைய 
தவணடிய நினை உள்ைது என்றும் 
அவர் இேன்த்பாது தைலும் குறிப-
பிட்டார்.

தற்போததய நெருக்கடி நிதையில்  

கல்தநவ திைகரன் விதச்ட நிரு்பர்

ஐந்ாம் ்ர புலமமப் பரிசில் பரீடமெ-
யில் அநுரா்புரம் ொஹிரா த்சிய பாடொ-
மலயிலிருநது பரீடமெக்கு த்ாற்றிய 63  
மாண்ர்்களில் பத்து தபர் சித்தியமடந-

துள்ள்ா்க பாடொமல அதிபர் எம்.த்க.எம்.
ஜாபர் ச்ரிவித்்ார். இ்னபடி எம்.எப்.
ெயீமா 173 புளளி்கள, எம். ஆர்.ரய்பா 
167 புளளி்கள, எம்.டீ.ெகீ ெரப் 159 புள-
ளி்கள, ஏ. சுரயிப் 156 புளளி்கள, என. 
அம்ஜத் 155 புளளி்கள, எஸ்.ெம்்ா 

155 புளளி்கள,எம்.எஸ்.ெம்்ா 153 
புளளி்கள,ஏ.த்க.ெம்லி 153 புளளி்கள,-
எம்.ம்.யுஸ்ரி அ்கமட 150 புளளி்கள,-
எம்.என.எம்.பிலால் மஹ்மூத் 148 புள-
ளி்கள  எனப் புளளி்கம்ளப்  சபற்று பத்து 
மாண்ர்்கள சித்தியமடநதுள்ளனர்.

அநுராதபுரம் சாஹிராவில் 10 பேர் சிறநத பேறுபேறு

அரசியல் பேதமின்றி அனைவரும்   
ஒன்றினைநது பசயறேட பவண்டும் சவலிகை திைகரன் நிரு்பர்

ைாதேனற ைாவட்ட அஹதியயா 
்பா்டசானை சம்தைைை வரு்டாந்ே 
ைாநாடும் விழிபபுணர்வு நிகழ்ச்சியும்  
எதிர்வரும் 17ம் திகதி வியாழக்கிழனை 
பிற்்பகல் 2.30 ைணி முேல் ைாதேனற 
இல்ைா கல்லூரியில் நன்டச்பறவுள் -
ைது.

இதில் அஹதியயா ்பா்டசானை 
ைததிய சம்தைைை ேனைவர்,   சசய -
ைாைர், ச்பாருைாைர் ைற்றும் நிர்வாக 
உததிதயாகதேர்கள், ்பா்டசானை அதி்பர் -
கள்,்பள்ளிவாசல் நிர்வாகிகள் ைாதேனற 
ைாவட்ட அஹதியயா ்பா்டசானைக -
ளின் ஆசிரியர்கள், கல்விைான்கள் எை 
ச்பரும்திரைாதைார் கைந்துசகாள்ைவுள் -
ைைர். ைாதேனற ைாவட்டததில் சுைார் 
12 அஹதியயா ்பா்டசானைகள் இயஙகி 
வருகின்றனை குறிபபி்டதேக்கது.

மாததனற மாவடட 
அஹதியயா சம்பமளை 
மாநாடும் விழிப்புைர்வும்

அஜவாத ்பாஸி

த்பருவனை, சீைன்தகாடன்ட அல் 
ைதரஸதுஸ ஸைாஹ் அரபுக்கல்லூரி -
யின் 20வது வரு்ட பூர்ததி விழாவின் 
முக்கிய நிகழ்வாை இரு ஹாபிழ் 
ைாணவர்களின் முழு குர்ஆனையும் 
ஒதர நாளில் ்பாராயணம் சசயயும் 
நிகழ்வு ஞாயிறு (13) அதிகானை 
4.15 ைணியைவில் ேஹஜஜஜுத தநரத-
தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.   

இவ் ஆரம்்ப நிகழ்வில் ைதர -
ஸாவின் அதி்பர் உட்ப்ட உஸோத 
ைார்கள் ைற்றும் சீைன்தகாடன்ட 
்பள்ளிச்சஙக நிர்வாகிகள் உட்ப்ட 
ைதரஸா நிர்வாக சன்ப உறுபபிைர் -
களும் ச்பாது ைக்களும் கைந்து 
சகாணடு சிறப்பாக அல்குர்ஆன் 
்பாராயண நிகழ்வு நன்டச்பற்றுக்-
சகாணடிருந்ே த்பாது ைதரஸாவின் 
அனழபன்பதயற்று த்பருவனை 
ைஙகை பிரிசவைாவின் ேனைனை 
விகாராதி்பதி ஸ்ரீ சஙக சுைை நாயக்க 
தேரர் அ்டஙகிய குழுவிைர் நல் -

சைணண விஜயைாக தைற்்படி 
ைதரஸாவிற்கு வருனக ேந்ேைர். 
இவர்கனை ைதரஸா நிர்வாக சன்ப 
உ்பேனைவர் அல்ஹாஜ ரிபகான் 
சிததீக் ேனைனையிைாை நிர்வாகிகள் 
வரதவற்று பிரோை ைண்ட்பததிற்கு 
அனழததுச்சசன்றைர்.  

இேன்த்பாது இரு ஹாபிழ் ைாண -
வர்களும் சிறப்பாை குர்ஆன் 
்பாராயண நிகழ்வுகளில் ஈடு்பட-
டுக்சகாணடிருந்ேைர். இேனை 
நல்ை முனறயில் அவோனிதது அல்-
குர்ஆன் ்பாராயணதனேயும் சசவி-
ைடுதே விகாராதி்பதிகள், சிை வி்ட-
யஙகனையும் இேன்த்பாது தகடடுத 
சேரிந்து சகாண்டைர்.  

இது சோ்டர்பில் கருதது சேரி -
விதே ேனைனை விகாராதி்பதி, 
எல்ைா ைேஙகளும் நல்ைனேதய 
விரும்புகின்றை. இஸைாம் ைார்க்க-
மும் அேற்கு விதிவிைக்கல்ை. சிறு 
்பராயததிலிருந்தே ைாணவர்கள் 
நல்ை முனறயில் வழிந்டாதேப்ப்ட 
தவணடும். அபத்பாதுோன் சிறந்ே 

நற்பிரனஜகனை நாடடில் உருவாக்க 
முடியும். இஸைாம் இை நல்லி-
ணக்கதனே வரதவற்கும் ைார்க்கைா-
கும். இந்ே ைதரஸா ைாணவர்களின் 
ந்டதனேகள், ஒழுக்க சசயற்்பாடு-
கள் என்னை மிகவும் கவர்ந்ேை. 
இந்நிகழ்வில் கைந்து சகாள்ை 
கின்டதேனைனய நான் ச்பரிதும் 
்பாக்கியைாக கருதுகிதறன். ைாண-
வர்களின் குர்ஆன் ்பாராயணம் நல்ை 
முனறயில் அழகாக இருக்கிறது. 
ஆசிரியர்கள் ைாணவர்கனை நன்றாக 
்பயிற்றுவிததிருக்கிறார்கள். இப்ப -
டியாை நல்ை வி்டயஙகள் மூைைாக 
நல்லிணக்கதனே ஏற்்படுதே தவண -
டியது காைததின் தேனவயாகும் 
எைவும் அவர் சேரிவிதோர். இேன் -
த்பாது   

ைதரஸா நிர்வாக சன்ப உ்பேனை-
வர் ரிபகான் சிததீக் ஹாஜியிைால் 
வருனக ேந்ே ச்பௌதே ைேகுருைார்-
களுக்கு அல்குர்ஆன் சைாழிச்ப-
யர்பபு பிரதிகள் வழஙகி சகௌரவிக்-
கப்பட்டனை விதச்ட அம்சைாகும்.   

இன ெல்லிணக்கத்திறகு எடுத்துக்கோட்ோ்க

"தின்கரன" 90 ்ருட நிமைவுக்கு 

அஸ்ஸலாஹ் மதர்ஸா நிகழ்வில்
பேௌதத மதததனலவர்கள் ேஙபகறபு

வெலிகம முன்னாள்   
நகர பிதனா ெனாழ்த்து  

ெோச்சியோதீவு 
தையவோடி வீதிதய  
திருத்தியதைக்க 
்்கோரிகத்க

 நீர்சகாழும்பு திைகரன் நிரு்பர் 

துஙகல்பிடிய ச்பாலிஸ பிரிவுக்குட்பட்ட பிடிப்பை 
மீன்பிடி துனறமுகததில் ேரிதது நிறுததி னவக்கப்படடி-
ருந்ே தைாட்டார் மீன்பிடி ்ப்டகினை தநற்று முன்திைம் 
(13) அதிகானைதவனையில் தகாைதஹை , விதச்ட 
அதிரடிப ்பன்ட வீரர்களின் அலுவைக அதிகாரிகள் திடீர் 
்பரிசீைனைனய தைற்சகாண்டைர். இேன்த்பாது குறிதே 
தைாட்டார் ்ப்டகினுள் மிகவும் சூடசுைைாை முனறயில் 
ைனறதது னவக்கப்படடிருந்ே 84 மில்லியன் ரூ்பாய ச்பறு-

ைதியாை 570 கிதைா கிராம் என்டயுள்ை தகரைா கஞசா 
சோனகனய அவர்கள் னகப்பற்றியுள்ைைர் . 

தைலும் இேனு்டன் சோ்டர்புன்டய  ஐந்து ந்பர்கனை -
யும் விதச்ட அதிரடிப ்பன்ட வீரர்கள் சந்தேகததின் த்பரில் 
னகது சசயேைர் .    தகாைதஹை , விதச்ட அதிரடிப 
்பன்ட அலுவைக அதிகாரிகளுக்கு கின்டக்கபச்பற்ற இர -
கசியத ேகவலின் த்பரில் தைற்்படி  தகரை கஞசாவு்டன் 
ஐந்து சந்தேக ந்பர்கனை விதச்ட அதிரடிப ்பன்ட வீரர்கள் 
னகது சசயதுள்ைைர்.  

பிடிப்ேை மீன்பிடி ேடகில் 84 மில். பேறுமதியாை கஞசாவுடன் ஐவர் னகது  
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nfhOk;Gg; gy;fiyf;fofk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
nfhOk;G gy;fiyf;fofj;jpd; Kfhikj;Jtk; kw;Wk; epjpg; 

gPlj;jpw;F rfytw;iwAk; xd;wpy; cs;slf;fpa (All-in-one) 
fzdpfis - toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;> epWTjy;; kw;Wk; 

nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy;

AHEAD/NCB/RA2/ELTAELSE/FMF/2022/01
1.  AHEAD  nraw;wpl;l  fpuar; nrytpw;fhf cyf tq;fpapd; rh;tNjr 

mgptpUj;jp Kftuhz;ikaplkpUe;J flndhd;iw ,yq;if rdehaf 

Nrh\ypr FbaurhdJ ngw;Ws;sJld; ,f;fld; ngWiffspd; 

gFjpnahd;iw nfhOk;G gy;fiyf;fofj;jpd; Kfhikj;Jtk; 

kw;;Wk; epjpg; gPlj;jpw;F rfytw;iwAk; xd;wpy; cs;slf;fpa (All-in-
one) fzdpfis toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;> nghUj;Jjy; kw;Wk; 

nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy;; Mfpatw;wpd; xg;ge;jq;fSf;fhf nrytpl 

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

2.  fPNo tpghpf;fg;gl;lthW nfhOk;G gy;fiyf;fofj;jpd; Kfhikj;Jtk; 

kw;;Wk; epjpg; gPlj;jpw;F rfytw;iwAk; xd;wpy; cs;slf;fpa (All-in-
one) fzdpfis toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;> nghUj;Jjy; kw;Wk; 

nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy;;; vd;gtw;Wf;fhf nfhOk;G-03> nfhOk;G 

gy;fiyf;fofk;> jpizf;fs ngWif FOtpd; (cah; kl;lk;) 

jiyth; jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;. 

3.  tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; (NCB) 
eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 

4.  tpiykDjhuh; ,yq;ifapy; Mff; Fiwe;jJ Ie;J tUl 

mDgtj;ij chpa Jiwapy; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

5.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis 

nfhOk;G gy;fiyf;fofk;>  AHEAD  nraw;wpl;lk; ngWiff;fhd 

gpujp gzpg;ghsH; (njhlh;G ,y.: 011-2595953/011-2559638) mth;fsplk; 

ngw;Wf;nfhs;syhk; mj;Jld; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis 

gy;fiyf;fof ,af;fk; njhopy;El;g nrayfj;jpypUe;J (OTS) 2022-
03-16Mk; jpfjp Kjy; 2022-04-07Mk; jpfjp tiuahd fhyj;jpy; 

K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.30 kzp tiu ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; 

ghh;f;fyhk; my;yJ Mtzq;fis ghPl;rpg;gjw;fhf http://www.cmb.
ac.lk  vd;w ,izaj;ij ehlyhk;.

6.  kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 3>500.00 &ghit nrYj;jpa gpd;dh;> 

nfhOk;G gy;fiyf;;fof AHEAD  nraw;wpl;lk; ngWiff;fhd gpujpg; 

gzpg;ghsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd;; 

%yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; 

KOikahd njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 

nfhs;tdT nra;ayhk;. kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij 505170600013 

vd;w ,yf;fj;ij ghtpj;J gy;fiyf;fof gpujhd Nrfhpg;G 

fzf;fpw;F kf;fs; tq;fpapd; ve;jnthU fpisapypUe;Jk; gzj;ij 

tuT itf;fyhk;. Mtzq;fis 2022-03-16Mk; jpfjp Kjy; 2022-04-

07Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzp tiuAk; nfhs;tdT nra;ayhk;. 

7.  tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; gpd;tUk; Kfthpf;F 2022.04.07Mk; 

jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; 

tifapy; xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. gpd;tUk; ml;ltizapy; 

$wg;gl;lthW ~~nfhOk;G gy;fiyf;fofj;jpd; Kfhikj;Jtk; 

kw;;Wk; epjpg; gPlj;jpw;F rfytw;iwAk; xd;wpy; cs;slf;fpa (All-
in-one) fzdpfis toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;> nghUj;Jjy; 

kw;Wk; nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy; - AHEAD/NCB/RA2/ELTAELSE/
FMF/2022/01|| vd;w nrhw;fisAk; chpa njhlh;gPl;L ,yf;fj;ijAk; 

jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gplTk;.  

8.  midj;J tpiykDf;fSlDk; epge;jidaw;w> ,yFtpy; 

nuhf;fg; gzkhf khw;wf;$ba 2022-08-04Mk; jpfjp tiuapy; 

nry;YgbahFk; tifapy; kj;jpa tq;fpapy; gjpT ngw;w ve;jnthU 

th;j;jf tq;fpapypUe;Jk; gpd;tUk; ml;ltizapy; jpl;ltl;lkhf 

Fwpg;gpl;Ls;sthW tpiykDg;gpiznahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. (gad;ngWeh; - Jiz Nte;jh; - nfhOk;Gg; gy;fiyf;fofk;)

tpiyf; 

Nfhuy; 

,y.
tFjp cUg;gb

tpiykDg; 

gpiz Kwp 

(&gh)

Nkirf; 

fzdpfs;

(150 

vz;zp 

f;if)

nfhOk;G gy;fiyf; 

fofj;jpd; Kfhikj;Jtk; 

kw;;Wk; epjpg; gPlj;jpw;F 

rfytw;iwAk; xd;wpy; 

cs;slf;fpa (All-in-one) 
fzdpfis toq;Fjy;> 

tpepNahfpj;jy;> nghUj;Jjy; 

kw;Wk; nraw;gLj;jpf; 

fhz;gpj;jy;

92>000.00

9.  tpiykDf;fis nfhOk;G gy;fiyf;fof gjpthshpd; mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s ~Nfs;tpg; ngl;bapy;| cs;sply; Ntz;Lk; my;yJ 

fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpf;F ,Wjpj;; jpfjpf;F Kd;duhf 

fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; mDg;gg;;;gly; Ntz;Lk;. 

jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; 2022.04-

07Mk; jpfjpad;W tpiykDf;fis %ba gpd;dh;> cldbahfNt 

tpiykDf;fis jpwf;Fk; epfo;tpy; rKfkspj;jpUf;Fk; 

tpiykDjhuh;fs;; my;yJ mth;fspd; njhpTnra;ag;gl;l 

mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

  jiyth;>

  jpizf;fs ngWiff;; FO (cah; kl;lk;)>

  nfhOk;G gy;fiyf;fofk;>

  94> FkhuJq;f Kdpjhr khtj;ij> 

  nfhOk;G-03.

,yq;if KjyPl;L rig (BOI)

ngWif mwptpj;jy;
2022 khh;r; 15Mk; jpfjp 'jpdkpd" gj;jphpifapy; 

gpuRukhFk; kw;Wk; BOI ,d; cj;jpNahfg+h;t 

,izaj;jsk; (www.investsrilanka.com) ,y; 
fhzg;gLk;> fPNo Fwpg;gplg;gLk; ngWiff;fhd 

tpiykD mioj;jy;

2022/2024 Mk; Mz;bw;fhd> ,yq;if KjyPl;L rigapd; 

Copah;fSf;fhd Nghf;Ftuj;J Nritia 

toq;Ftjw;fhd tpiykDf;fis mioj;jy;

xg;ge;j ,y : BOI/Sl&S/Q/43/2022
,e;jg; ngWifAld; njhlh;ghd tpiykD Mtzq;fs; rpq;fs 

nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;sd mj;Jld; Mh;tKs;s 

tpiykDjhuh;fs;> 'jpdkpd" gj;jphpifapy; gpuRukhFk; tpsk;guk; 

kw;Wk; BOI ,d; cj;jpNahfg+h;t ,izaj;jsk; (www.
investsrilanka.com) ,d; gpufhuk; nraw;glyhk;.
tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis rpNu\;l gpujpg; gzpg;ghsh; 

(kdpjtsk;) ,lkpUe;J 0112332204/0778555125 %yk; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;>

,yq;if KjyPl;L rig
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பல்லேகலேவில உள்ள 
திருத்துவக் கலலூரி ரக்பி 
மைதானத்தில ஆரம் -
பைான Dialog Schools 
Rugby Development 7s சம் -
பியன்ஷிப் ்பாட்டியின் 
இரண்ாவது லலேக்கில 
குருநாகல பாதுகாப்பு 
்சமவகள கலலூரிமய 
்தாறகடித்து நாவலேப் -
பிட்டி ைத்திய கலலூரி 
ஒட்டுலைாத்த லவறறி -
யா்ளராக லதரிவானது.

இ லே ங ம க யின் 
முதன்மை இமைப்பு 
வழஙகுனரான Dialog 
Axiata PLC உ்ன் 
இமைந்து SLSRFA 
ஆல ந்த்தப்பட்்து. 
Dialog Schools Rugby Development 
7s 2022 சுறறுப்பயைத்தின் முக்கிய 
்நாக்கம் இலேஙமகயின் கிராைப்புறங -
களில இருந்து ைமறந்திருக்கும் திற -
மைகம்ள கண்றிந்து ்ைம்படுத்துவது 

ைறறும் பாரம்பரியைாக விம்ளயா்ப்ப -
டும் ைறறும் பின்பறறப்படும் விம்ளயாட்டு 
லகாழும்பு ைறறும் கணடி எலமலேகளுக்கு 
அப்பால இருந்து ரக்பி விம்ளயாட்ம் 
எடுத்துச் லசலவதாகும்.

நாவலப்பிட்டி மத்திய கல்லூரியின்
‘டய ெலாக் பாடசாலலகள் ரக்பி' 
அபிவிருத்தி ெசவன்ஸ்  சம்பியன்
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இந்தியா - இலேஙமக அணிக்லகதிரான இரண-
்ாவது ல்ஸ்ட் ்பாட்டியில 447 ஓட்்ஙகள 
லபறறால லவறறி என தனது இரண்ாவது 
இன்னிஙஸில ஆடிய இலேஙமக அணி சகலே 
விக்லகட்டுக்கம்ளயும் இழந்து 208 ஓட்்ங-
கம்ள லபறறது. இந்த ஆட்்ம் மூன்று நாட்க-
ளுக்குள முடிவம்ந்தது. இலேஙமக -இந்திய 
அணிகள ்ைாதிய இரணடு ல்ஸ்ட் ்பாட்-
டியில இந்திய அணி 2-−0 என லதா்மரயும் 
மகப்பறறியது குறிப்பி்த்தக்கது. இலேஙமக 
அணி சாரபாக அணியின் தமலேவர திமுத் கரு-
ைாரத்ன 107 ஓட்்ஙகம்ள லபறறு தனது 14 
ஆவது ல்ஸ்ட் சதத்மத லபறறமை குறிப்-
பி்த்தக்கது. அத்து்ன் குசல லைன்டிஸ் 54 
ஓட்்ஙகம்ளயும் லபறற்த இலேஙமக அணி 
சாரபாக லபறற அதிகூடுதலோன ஓட்் எண-
ணிக்மகயாகும். பந்து வீச்சில இந்திய அணி 
சாரபாக அஸ்வின் 4 விக்லகட்ம்யும் பூம்புரா 
3, விக்லகட்ம்யும் பட்்்ல இரணடு விக்-

லகட்ம்யும் ஜ்்ஜா ஒரு விக்லகட்ம்யுை 
வீழ்த்தினர.

 இதன்படி இரண்ாவது இன்னிஙஸிறகாக 
துடுப்லபடுத்தாடிய இலேஙமக அணி,  இரண-
்ாம்நாள ஆட்்்நர முடிவில 1 விக்லகட் 
இழப்புக்கு 28 ஓட்்ஙகம்ள லபறறுக்லகாண-
்து.

ஆட்்்நர முடிவில, திமுத் கருைாரத்ன 
10 ஓட்்ஙகளு்னும் குசல லைணடிஸ் 16 
ஓட்்ஙகளு்னும் ஆட்்மிழக்காது க்ளத்தில 
இருந்தனர.

இந்தியக் கிரிக்லகட் அணியின் இரண்ா-
வது இன்னிஙஸ் ஓட்்ஙகளு்ன் ஒப்பிடுமக-
யில, இலேஙமக கிரிக்லகட் அணி 419 ஓட்்ங-
கள பின்னிமலேயில இருந்தது.

லபஙகளூர மைதானத்தில க்ந்த 12ஆம் 
திகதி ஆரம்பைான இப்்பாட்டியில, நாையச் 
சுழறசியில லவறறிலபறற இந்திய அணி, 
முதலில துடுப்லபடுத்தா் தீரைானித்தது. 
இதன்படி முதலில துடுப்லபடுத்தாடிய இந்-
தியக் கிரிக்லகட் அணி, முதல இன்னிஙஸிற-
காக 252 ஓட்்ஙகம்ள லபறறுக்லகாண்து.

இதில அணியின் அதிகப்பட்ச 
ஒட்்ஙக்ளாக, ஸ்்ரயஸ் ஐயர 92 
ஒட்்ஙகம்ளயும் ரிஷப்பந்த் 39 ஓட்-
்ஙகம்ளயும் லபறறுக்லகாண்னர.

இலேஙமக கிரிக்லகட் அணியின் 
பந்துவீச்சில, லேசித் எம்புலலத-
னிய ைறறும் பிரவீன் ஜயவிக்கிர 
ஆகி்யார தலோ 3 விக்லகட்டுகம்ள-
யும் தனஞசய டி சிலவா 2 விக்லகட்-
டுகம்ளயும் லேக்ைால 1 விக்லகட்டி-
மனயும் வீழ்த்தினர.

இதமனத்லதா்ரந்து பதிலுக்கு 
முதல இன்னிஙமச லதா்ஙகிய 
இலேஙமக கிரிக்லகட் அணி, 109 ஓட்-
்ஙகளுக்கு சுருண்து.

இதன்்பாது அணியின் அதிக-
பட்ச ஓட்்ஙக்ளாக, ைத்தியூஸ் 43 

ஓட்்ஙகம்ளயும் டிக்லவலலே 21 ஓட்-
்ஙகம்ளயும் லபறறுக்லகாண்னர.

இந்தியக் கிரிக்லகட் அணியின் பந்-
துவீச்சில, பும்ரா 5 விக்லகட்டுகம்ள-
யும் அஸ்வின் ைறறும் ஷமி ஆகி்யார 
தலோ 2 விக்லகட்டுகம்ளயும் அக்்ஸர 
பட்்்ல 1 விக்லகட்டிமனயும் வீழ்த்-
தினர.

143 ஓட்்ஙகள முன்னிமலேயில தனது 
இரண்ாவது இன்னிஙமச லதா்ஙகிய இந்-
தியக் கிரிக்லகட் அணி, 303 ஓட்்ஙகளுக்கு 9 
விக்லகட்டுகம்ள இழந்திருந்த ்பாது, தனது 
இரண்ாவது இன்னிஙஸ் ஆட்்த்மத இம -்
நிறுத்திக்லகாண்து. இதனால, இலேஙமக 
அணிக்கு 447 ஓட்்ஙகள லவறறி இலேக்காக 
நிரையிக்கப்பட்்து.

இதில அணியின் அதிகப்பட்ச ஒட்்ஙக-
்ளாக, ஸ்்ரயஸ் ஐயர 67 ஓட்்ஙகம்ளயும் 

ரிஷப்பந்த் 50 ஓட்்ஙகம்ளயும் லபறறுக்-
லகாண்னர.

இலேஙமக கிரிக்லகட் அணியின் பந்துவீச்-
சில, பிரவின் ஜயவிக்கிரை 4 விக்லகட்டுக-
ம்ளயும் எம்புலலதனிய 3 விக்லகட்டுகம்ள-
யும் விஷவ லபனார்்ா ைறறும் தனஞசய டி 
சிலவா ஆகி்யார தலோ 1 விக்லகட்டிமனயும் 
வீழ்த்தினர.்பாட்டியின் நாயகனாக சி்ரஷ 
அயயர லதரிவானார.ரிஷப் பான்ட் லதாரி -்
ரின் நாயனகாக லதரிவானார.

ெ�ாடலரயும் 2-0 என லகப்பற்றியது

இலங்கைக்கு எதிரான 2 ஆவது டெஸ்ட்
இந்திய அணி 238 ஓட்ெஙகைளால் டவற்றி
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nfhOk;G khefu rig

nfhOk;G khefu rigapd; %yk; 2021.09.17Mk; jpfjpa 2245/30Mk; 

,yf;f mjptpNrl tu;j;jkhdp mwptpj;jypy; gpuRhpf;fg;gl;lJ.

(1952Mk; Mz;bd; 6Mk; ,yf;f cs;@uhl;rp kd;w jug;gLj;jg;gl;l Jiz tpjpr; rl;lk;) 

1989.01.20Mk; jpfjpaplg;gl;l mjptpNrl tu;j;jkhdp 541/17Mk; ,yf;f Jiz tpjpr;; rl;lj;jpd; 

VMk; ghfj;jpd; gpufhukhd Nfs;tp mwptpj;jy;

tpiyf;Nfhuy; / Nfs;tpfSf;fhd miog;G 
nfhOk;G khefu rigapd; khefu Mizahsuhy; gpd;tUk; Nritfis toq;Ftjw;fhf jFjp kw;Wk; 

jifik tha;e;j tpiykDjhuh; / Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs; 

Nfhug;gLfpd;wd. 

njh. 

,y.

Nfs;tp 

,yf;fk;
tpguk;

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

&gh

tpiyf;Nfhuy; 

gpiz Kwpapd; 

ngWkjp

tpiykDjhuh; / 
Nfs;tpjhuhpd; 

jFjpfs;

Nkyjpf 

tpguq;fSf;F 

njhlh;G 

nfhs;Sk; egh;

1 ME/ME/
ML/15/ 

2022

tp`hukfhNjtp 

g+q;fhtpy; kpjpg; 

glF Nritapd; 

(Pedal Boat Service) 
nraw;ghLfs; 

kw;Wk; guhkhpg;G

5>400.00 2 tUl fhyj;jpw;F 

nfh.kh.rigf;Fr; 

nrYj;j 

cj;Njrpf;Fk; 

nkhj;jj; 

njhifapd; 2% 

(5 khjq;fSf;Fr; 

nry;YgbahFk;)

fk;gdpg; gjpTld; 

,jidnahj;j 

Ntiyfspy; 

2 tUl fhy 

mDgtj;ij 

xg;ge;jf;fhuh; 

nfhz;bUj;jy; 

Ntz;Lk;.

nghwpapay; 

gzpg;ghsh; 

(fhzp kw;Wk; 

Rw;whly; 

mgptpUj;jp) 

njhiyNgrp: 

011-2695475

2 ME/ME/
ML/298/ 

2021

%d;W 

vz;zpf;ifahd 

Pelican fis 

toq;Fjy;> 

epWTjy;> 

nraw;gLj;Jjy; 

kw;Wk; guhkhpj;jy; 

(rpw;wk;gyk; V 

fhh;bdh; khtj;ij> 

nuf;yNk\d; tPjp> 

rq;fuh[ khtj;ij)

5>400.00 240>000.00 

&ghTf;fhd 

epge;jidaw;w 

cld; gzk; 

ngw;Wf;nfhs;s 

KbAkhd gpiz 

Kwp

rpj;jpfukhd 

tpiykDjhuh; 

mgfPh;j;jpahsh; 

gl;baYf;F 

cl;glhjtuhfTk; 

,jidnahj;j 

Ntiyfspy; 

3 tUl fhy 

mDgtj;ijf; 

nfhz;bUj;jy; 

Ntz;Lk;

nghwpapay; 

gzpg;ghsh; 

(TDRS)
njhiyNgrp:

011-2694593

3 ME/USS/
DN/19/ 

2022

nfhOk;G-10> GN 
133, nfl;ltyKy;y 

tPjpapy; gpujhd 

ce;Jjiy 

(Main Force)  
eph;khzpj;jy;

5>400.00 43>000.00 

&ghTf;fhd 

epge;jidaw;w 

cld; gzk; 

ngw;Wf;nfhs;s 

KbAkhd gpiz 

Kwp

C8 kw;Wk; C7 
CIDA juj;ijf; 

nfhz;l ePh; 

toq;fy; kw;Wk; 

rhf;fil 

xg;ge;jf;fhuh;fs;

nghwpapay; 

gzpg;ghsh; 

(tbfhyikg;G)

njhiyNgrp:

011-2674809

4 ME/ME/
DR/05/ 

2022

= jk;k khtj;ij 

vypa]; 

gpNs]pYs;s 

tbfhyikg;G 

Kiwikapd; 

jpUj;jNtiyfs;

5>400.00 125>000.00 

&ghTf;fhd 

epge;jidaw;w 

cld; gzk; 

ngw;Wf;nfhs;s 

KbAkhd gpiz 

Kwp

C6 kw;Wk; C7 
CIDA juj;ijf; 

nfhz;l kio ePiu 

mfw;Wjy; kw;Wk; 

fhzp tbfhyikg;G 

xg;ge;jf;fhuh;fs;

nghwpapay; 

gzpg;ghsh; 

(tbfhyikg;G)

njhiyNgrp:

011-2674809

5 ME/ME/
DR/04/ 

2022 

nfhOk;G-14> G.NO. 
233, kfhtj;ij 

tPjpapy; khjk;gpl;ba 

kahdj;jpw;F 

Kd;dhYs;s 

gpujhd tPjp 

tbfhy; 

Kiwikapd; 

jpUj;jNtiyfs;

5>400.00 195>000.00 

&ghTf;fhd 

epge;jidaw;w 

cld; gzk; 

ngw;Wf;nfhs;s 

KbAkhd gpiz 

Kwp

C6 kw;Wk; C7 
CIDA juj;ijf; 

nfhz;l kio ePiu 

mfw;Wjy; kw;Wk; 

fhzp tbfhyikg;G 

xg;ge;jf;fhuh;fs;

nghwpapay; 

gzpg;ghsh; 

(tbfhyikg;G)

njhiyNgrp:

011-2674809

tpiykD Mtzq;fis (%yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp) ,uz;L Kiwfspy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Kiw 01 - nfhOk;G khefu rigapd; ,izajsj;jpypUe;J (www.colombo.mc.gov.lk) jutpwf;fk; 

nra;Jnfhs;syhk;. 

i.  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l kPsspf;fg;glhj tpiykD Mtzf; fl;lzj;ij gpd;tUk; tifapy; nrYj;Jjy; 

Ntz;Lk;.

 m)  ve;jnthU kf;fs; tq;fpf; fpisapYk; kf;fs; tq;fp efu kz;lg fpisapy; Ngzg;gLk; 167-1-001-6-

3169425 vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;F tuT itf;fyhk;.

 M)  nfhOk;G khefu rig vy;iyf;Fs; mike;Js;s gpd;tUk; nfhLg;gdT fUkgPlq;fspy; thu 

ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu nrYj;jyhk;.

tl;lhu mYtyfk; 04>

 ,y. 147> i`nyty; tPjp> fpUyg;gid>

 nfhOk;G 06.

tbfhyikg;G kw;Wk; ePH; toq;fy; gphpT>

 khspfhfe;j> nfhOk;G-10.

ii.  gw;Wr;rPl;L / tq;fp tuTj; Jz;il tpiykD Mtzq;fSld; fl;lhak; ,izj;jy; Ntz;Lk;.

Kiw 02 - efu kz;lg tstpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

 m.  xt;nthd;wpw;Fk; kPsspf;fg;glhj tpiykDf;Nfhuy; / Nfs;tp Mtzf; fl;lzj;ij 2022-04-04Mk; 

jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.30 kzp tiuAk; (K.g. 9.00 

kzpapypUe;J gp.g. 3.30 tiu) efu kz;lg fhrhsh; fUkgPlj;jpw;F nrYj;jp kw;Wk; vOj;J %ykhd 

Nfhhpf;ifnahd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk;> nfhOk;G-07> efu kz;lgk;> nfhOk;G khefu rig> khefu 

nghwpapayhsh; jpizf;fsj;jpd; nraw;wpl;l Kfhikj;Jtg; gphptpypUe;J tpiykDf;Nfhuy; / Nfs;tp 
Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

  m.  tpiykDf;Nfhuy; / Nfs;tp Mtzq;fs; 2022-04-04Mk;; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;Fg; gpd; 

toq;fg;glkhl;lhJ/ ,izajsj;jpy; ngw;Wf;nfhs;s KbahJ.

  M.  epge;jidaw;w NfhUk;NghJ ngwj;jf;fjhd tpiykDKwp/ gpiz Nfs;tpkDf;fs;/ tpiykDf;fs; 

%lg;gLk; jpfjpapypUe;J 210 ehl;fs; tiu nry;Ygbahjy;; Ntz;Lk;. tpiykDKwp/ gpiz 

2022.11.01Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. tpiyf;Nfhuy;fs; 2022.10.02Mk; jpfjp tiu 

nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;jg;gLk; gpiz Kwpfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl 

khl;lhJ.

  ,.  chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;Nfhuy; / Nfs;tp Mtzq;fis 

%yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpfspy; nfhOk;G-07> efu kz;lgk;> khefu nrayhshpd; 

jpizf;fsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 2022-04-05Mk;; jpfjp K.g. 10.00 kzp 

my;yJ mjw;F Kd;dH cs;sply; Ntz;Lk;. 

  <.  2022-04-05Mk;; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Nfs;tp/ tpiykD Vw;Wf;nfhs;tJ KbTWj;jg;gLk; 

vd;gJld; ,Wjp Neuj;jpw;F gpd; fpilf;fg;ngWk; Nfs;tp/ tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk; 

vd;gNjhL mjd; gpd;du; Nfs;tp/ tpiykDf;fs; cld; jpwf;fg;gLk;. ,e;j ehs; nghJ tpLKiw 

jpdkhf mwptpf;fg;gl;lhy;> mLj;J tUk; Ntiy ehspy; 10.00 kzpf;F Nfs;tp/ tpiykDf;fs; 

KbTWj;jg;gLk;. Nfs;tp/ tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; epfo;tpy; gq;Nfw;gjw;F Nfs;tpjhuu;fs;/ 
tpiykDjhuu;fs; my;yJ mth;fspd;; mq;fPfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; mDkjpf;fg;gLtu;. 

  c.  Nfs;tpfs;/ tpiykDf;fspd; tpguq;fSld; Nfs;tpfs;/ tpiykD Mtzq;fSld; toq;fg;gLk;. 

5.0 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gl;l Nfs;tpfs;/ tpiykDf;fSf;F Nfs;tpjhuh;;/ tpiykDjhuh; 

nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthsUld; gjpT nra;J nfhz;l gpd;  PCA 3 gbtj;ijr; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.

Nuh\dp jprhehaf;f - rl;lj;juzp

khefu Mizahsh;

nfhOk;G khefu rig.

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR murhq;fk;

neLQ;rhiyfs; mikr;R

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G 

Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy;

mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghl;L guhkhpg;G 

kw;Wk; Kfhikj;Jt gphptpw;fhf 

,U fiufspYk; mr;rbf;fg;gl;l Njh;ky; Ngg;gh; 

Nuhy;fis toq;Ftjw;fhd miog;G

Contract No.: RDA/EOM&M/PRC/2022/TOLL/06

1.  Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; 400>000 vz;zpf;ifahd ,U 

fiufspYk; mr;rbf;fg;gl;l Njh;ky; Ngg;gh; Nuhy;fis toq;Ftjw;fhf jFjpAk; jifikAKs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J tPjp mgptpUj;jp mjpfhurigapd; rhh;ghf> mjpNtf nraw;ghl;L guhkhpg;G 

kw;Wk; Kfhikj;Jt gphptpd; ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis 

miof;fpd;whh;. 

2.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy> gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> 

tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghL> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt 

gphptpd; ngWifg; gphptpypUe;J ngw;W (njhiyNgrp: 038-2289122. njhiyefy;: 038-2289560) mYtyf 

Neuq;fspy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;. 

3.  tpiykDf;fs; 300>000 &gh njhiff;fhd tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;.  

4.  2022.03.15 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.03.28 Mk; jpfjp tiuAk; (ngsh;zkp jpdk; kw;Wk; thu ,Wjpfs; 

ePq;fyhf) K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 2.30 kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 2>500 &gh + 
200 (VAT) I nrYj;jpa gpd;dh;> gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> 

mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghL> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt gphptpd; gzpg;ghsUf;F vOj;J 

%ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpyk; nkhopapYs;s  tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT 

nra;ayhk;. 

5.  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 2022.03.29 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F my;yJ mjw;F 

Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; ,U gpujpfspy; gzpg;ghsh;> (EOM&M gphpT)> tPjp mgptpUj;jp rig> 

f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; 

my;yJ NeubahfNt xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “RDA/EOM&M/PRC/2022/TOLL/06” vd Fwpg;gplg;gly; 
Ntz;Lk;. 

6.  tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; cldbahfNt  gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp 

mgptpUj;jp mjpfhurig> mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghL> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt gphptpd; 

gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fSila mjpfhuk; ngw;w 

gpujpepjpfs; jpwf;Fk; Ntisapy; rKfkspf;FkhW Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;.                                                                 

jiyth;>

EOM&M gphptpd; ngWiff; FO>

gzpg;ghsh; EOM&M gphpT Nk/gh>
tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig>   

f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk;.                                                                                    

gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu; gzpkid> Ky;iyj;jPT

ngWiff;fhd miog;G 
kUj;Jt cgfuzg;nghUl;fs; toq;fy; - 2022

gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsj;jpd; gpuhe;jpa ngWiffs; FOj;jiytu; jFjpahd jifik tha;e;j 

kUj;Jt cgfuz nghUl;fs; tpepNahf];ju;fsplkpUe;J fPo;tUk; nghUl;fspw;fhd Kj;jpiuaplg;gl;l ngWiffspid 

NfhUfpd;Nwd;.

Refer 
ence No

Description Qty
Bid 

Security
Reference No Description Qty

Bid 
Security

PSSP/ 
MEP/ 
2022/ 

LOT-A

Patient Trolley 04

50>000.00
PSSP/ MEP/ 
2022/ LOT-C

Salter Scale 04

30>000.00

Oxygen Trolley Medium 07 Height Board 04

Emergency Trolley 09 Length Board 02

IV Stand 09 Adult beam balance 02

Examination Bed Steps 03 Infant beam balance 02

Dressing Trolley 04 Vision Chart 09

Medicine Trolley 04 Bathroom Scale 13

PSSP/ 
MEP/ 
2022/ 

LOT-B

BP Box -Anroid 13

60>000.00
PSSP/ MEP/ 
2022/ LOT-D

Auto clave 01

80>000.00

Stethoscope 14 Nebulize Machine 05

ECG Machine 06 Cardiac Bed 02

Otoscope (Auroscope) 01 Sterilizer 03

BP Apparatus Digital 08 Hot Air Oven 01

Fetoscope 06

Thermometer-Digital 13

Thermometer for Refrigerator 05

Patient Monitor-Basic 01

tpiyf;Nfs;tpjhuu; kUj;Jt cgfuz nghUl;fs; tpepNahfk; njhlu;gpy; tpahghu ngau; gjptpidAila 

xUeguhf my;yJ epWtdkhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

xt;nthU ngWiff;Fk; NkNy nrhy;yg;gl;l nghUj;jkhd cj;juthj Kwp (Bid Security) ,izf;fg;gLjy; 

Ntz;Lk;. cj;juthj Kwp ,izf;fg;glhj ngWiffs; epuhfupf;fg;gLk;.

ehl;lKs;s tpiyf;Nfs;tpjhuu;fs; ,g; gzpkidapy; fpilf;Fk; "Application for Bid documents'' vd;w gbtj;jpid 

G+u;j;jpnra;J Nkw;fhl;ba xt;nthU ngWiff;Fk; kPsspsf;fg;glhj ngWiff; fl;lzkhf &gh 2000/= fhrhf 
nrYj;jp Mq;fpy nkhopapyhd ngWifg;gj;jpuq;fis mYtyf ehl;fspy; 08.03.2022 njhlf;fk; 28.03.2022 

tiuahd fhyg;gFjpapy; 09.00 kzp njhlf;fk; 15.00 kzptiuahd Neuj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

tpiyf;Nfs;tpfs; 29.03.2022 Me; jpfjp 10.30 kzpf;F Kd;gjhf gjpTj;jghypNyh my;yJ NeubahfNth gpuhe;jpa 

Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu; gzpkid> Ky;iyj;jPT epjpf;fpis miwapy; Ngzg;gLk; ngWiffs; ngl;bapy; 

Nru;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. ,t;tpiyf;Nfs;tpfs; 29.03.2022 Me; jpfjp 10.30 kzpf;F vOj;J %yk; 

mjpfhukspf;fg;gl;l tpiykDjhuu;fs; my;yJ mtu;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. jFjp tha;e;j 

kw;Wk; ,jpy; ehl;lKs;s tpiyf;Nfs;tpjhuu;fs; Nkyjpf jfty;fis mYtyf Neuq;fspy; ( T.P 021 229 0111, 
Fax : 021 2290 104 ) gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsk; Ky;iyj;jPtpypUe;J ngw;Wf;nfhs;sKbAk;. 

fpilf;fg;ngw;w tpiyf;Nfs;tpfis epuhfupg;gjw;F my;yJ tpiyf;Nfs;tpapy; xU gFjpapid kl;Lk; 

Vw;Wf;nfhs;tjw;F ,g; ngWifia ve;jnthU epiyapYk; tpiyf; Nfs;tpahsu;fSf;fhd nghWg;Gf;fs; 

vjpYkpUe;J tpLgl;L KOikahf ,uj;J nra;tjw;F ngWiffs; FOtpd; jiytUf;F mjpfhuKs;sJ.

jiytu;> 

gpuhe;jpa ngWiffs; FO> 

gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu; gzpkid> 

Ky;iyj;jPT

for 15 Words - Rs. 600/-
For each additional word Rs. 25/-
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nraw;wpl;lg; gzpahl;njhFjpapdiu Ml;Nrh;j;jy;

fkj;njhopy; mikr;rpdhy; nray;gLj;jg;gl;L cyf tq;fpapd; epjpAjtpAld; $ba fhyepiyf;Fr; rPuikthd 

ePu;g;ghrd tptrhaj; jpl;lk; (CSIAP) 5 Mz;LfSf;fhdjhFk;. (2019 Kjy; 2024 tiu) tlNkw;F> tlkj;jpa> 

fpof;F> tlf;F> njw;F kw;Wk; Cth Mfpa MW khfhzq;fspy; milahsk; fhzg;gl;Ls;s fhyepiy 

ghjpg;Gf;Fs;shd ntg;gg; gFjpfis fhyepiyf;F Vw;wthW Nkk;gLj;Jtjd; %yk; tptrha cw;gj;jpia 

Nkk;gLj;JtNj jpl;lj;jpd; Nehf;fkhFk;. jpl;l kjpg;gPL USD 125 kpy;ypad;fshFk;.

xg;ge;j mbg;gilapy; jpl;lj;jpd; gpd;tUk; gjtpfSf;F ,yq;ifg; gpui[fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; 

miof;fg;gLfpd;wd. tpz;zg;gjhuu;fs; xt;nthU tFjpapd; fPOk; gpd;tUk; jifikfs; kw;Wk; mDgtj;ijg; 

ngw;wpUf;f Ntz;Lk;.

01.  gpujp nraw;wpl;lg; gzpg;ghsu; (Deputy Project Director) - (PS 2) -  
tl kj;jpa khfhzj;jpy; 01 gjtp

gpd;tUk; (m) my;yJ (M) my;yJ (,) jifikfs;

 m)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l tptrhak;/ nghwpapay;/ Kfhikj;Jtk; 

/ nghUshjhuk;/ r%ff; fy;tp vd;gtw;wpy; ntw;wpfukhfg; g+h;j;jp nra;Js;s ,skhzpg; gl;lk; 

my;yJ gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l jFjpahf ,iaGila 

Jiwapy; gl;lg;gbg;Gf;F rkkhd jifik my;yJ ,iaGila Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; 

epWtdj;jpypUe;J ngwg;gl;l ,jidnahj;j xU njhopy;rhh; jifik / ,iz mq;fj;Jtk; mj;Jld; 

Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; jifikf;Fg; gpd;duhd 13 tUl fhy mDgtk;. ,jpy; 06 tUlq;fs; rpNu\;l 

Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 M)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l Nkw;$wpa Jiwfspy; ntw;wpfukhf 

g+h;j;jp nra;Js;s ,skhzpg; gl;lk; my;yJ   gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; 

mq;fPfupf;fg;gl;l jFjpahf ,iaGila Jiwapy; gl;lg;gbg;Gf;F rkkhd jifik my;yJ ,iaGila 

Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtdj;jpypUe;J ngwg;gl;l ,jw;F epfuhd jifik mj;Jld; 

epWtdk; rhh;e;j gl;la mq;fj;Jtk; my;yJ Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; jifikf;Fg; gpd;duhd 11 tUl 

fhy mDgtk; rfpjk; ,iaGila Jiwapy; gl;lg;gpd; gbg;Gj; jifik. ,jpy; 05 tUlq;fs; rpNu\;l 

Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 ,)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l Nkw;$wpa Jiwfspy; ntw;wpfukhf 

g+h;j;jp nra;Js;s ,skhzpg; gl;lk; my;yJ   gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; 

mq;fPfupf;fg;gl;l jFjpahf ,iaGila Jiwapy; gl;lg;gbg;Gf;F rkkhd jifik mj;Jld; ,iaGila 

Jiwapy; gl;lg;gpd; gbg;Gj; jifik kw;Wk; epWtdk; rhh;e;j gl;la mq;fj;Jtk; my;yJ   Kfhikj;Jt 

kl;lj;jpy; jifikf;Fg; gpd;duhd 09 tUl fhy mDgtk; rfpjk; ,iaGila Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

njhopy;rhh; epWtdj;jpypUe;J ngwg;gl;l ,jidnahj;j xU njhopy;rhh; jifik.  ,jpy; 04 tUlq;fs; 

rpNu\;l Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

mfpy ,yq;if murhq;fr; Nritapd; IMk; tFg;G mjpfhup my;yJ ,iaGila Jiwapy; epfuhd epiyik 

mj;Jld; IMk; tFg;G gjtpapy; Fiwe;jgl;rk; 5 tUl fhy mDgtk;.

xU RUf;fkhd Ntiy tptuk;: khfhzj;jpd; midj;J njhlu;Gila gq;Fjhuu; epWtdq;fSlDk; kpf 

neUf;fkhd njhlu;igg; NgZtjd; %yk;> khfhzj;jpd; cfe;j (hotspot) gFjpfspy; mLf;if Nkk;ghl;ilj; 

jpl;lkpLjy;> Nkk;gLj;Jjy;> nray;gLj;Jjy; kw;Wk; epu;tfpj;jy;.

02.  ePh; tsq;fs; mgptpUj;jp epGzh; (PS 3) (Water Resources 
Development Specialist) -  tl kj;jpa khfhzj;jpy; 01 gjtp

gpd;tUk; (m) my;yJ (M) my;yJ (,) jifikfs;

 m)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l rptpy; nghwpapaypy;; ntw;wpfukhfg; g+h;j;jp 

nra;Js;s ,skhzpg; gl;lk; my;yJ gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l 

jFjpahf ,iaGila Jiwapy; gl;lg;gbg;Gf;F rkkhd jifik my;yJ ,iaGila Jiwapy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtdj;jpypUe;J ngwg;gl;l ,jidnahj;j xU njhopy;rhh; jifik / 
,iz mq;fj;Jtk; kw;Wk; Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; jifikf;Fg; gpd;duhd 12 tUl fhy mDgtk;. 

 M)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l rptpy; nghwpapaypy;;; ntw;wpfukhf 

g+h;j;jp nra;Js;s ,skhzpg; gl;lk; my;yJ gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; 

mq;fPfupf;fg;gl;l jFjpahf ,iaGila Jiwapy; gl;lg;gbg;Gf;F rkkhd jFjp my;yJ ,iaGila 

Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtdj;jpypUe;J ngwg;gl;l ,jw;F epfuhd jifik / ,iz  

mq;fj;Jtk; kw;Wk; Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; jifikf;Fg; gpd;duhd 09 tUl fhy mDgtk; rfpjk; 

,iaGila Jiwapy; gl;lg;gpd; gbg;Gj; jifik. 

 ,)   mfpy ,yq;if murhq;fr; Nritapd; IMk; tFg;G mjpfhup my;yJ ,iaGila Jiwapy; epfuhd 

epiyik mj;Jld; IMk; tFg;G gjtpapy; Fiwe;jgl;rk; 4 tUl fhy mDgtk;.

xU RUf;fkhd Ntiy tpsf;fk;: Hotspot gFjpfspy; ePu;g;ghrd Nkk;ghL kw;Wk; tptrha ePu; Kfhikj;Jt 

jiyaPLfisj; jpl;lkpLtjw;F Njitahd Ma;Tfs;. ePh;g;ghrd Kfhikj;Jtk; cl;gl tptrha ePu; 

Kfhikj;Jtj;jpw;fhf jpl;lkplg;gl;Ls;s gy;NtW jiyaPLfspd; tbtikg;Gfis kPsha;T nra;jy;.

03.  nghwpapayhsh;; (PS 4 tFjp - A) (Engineer) - 
khfhz kl;lj;jpy; 03 gjtpfs;

gpd;tUk; (m) my;yJ (M) jifikfs;

 m)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l rptpy; nghwpapaypy;; ntw;wpfukhfg; g+h;j;jp 

nra;Js;s ,skhzpg; gl;lk; my;yJ gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l 

jFjpahf rptpy; nghwpapay; 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; mj;Jld; ,iaGila Jiwapy;  jifikf;Fg; gpd;dh; Fiwe;jgl;rk; 08 tUl 

fhy mDgtk;. 

 ,)   mfpy ,yq;if murhq;fr; Nritapd; III/IMk; tFg;G mjpfhup my;yJ rptpy; nghwpapay; Jiwapy; 

epfuhd epiyik mj;Jld; III/IMk; tFg;G gjtpapy; Fiwe;jgl;rk; 8 tUl fhy mDgtk;.

  xU RUf;fkhd Ntiy tptuk;: Njitahd ePupay; Ma;Tfs; kw;Wk; ePhpay; fzf;fPLfis Nkw;nfhs;tjw;fhd 

njhopy;El;g xj;Jiog;ig toq;Fjy; kw;Wk; midj;J ePu;g;ghrd cl;;fl;likg;G kw;Wk; tptrha 

re;ijg;gLj;jYf;fhd ngsjPf cl;;fl;likg;Gfis jpl;lkpLjy; kw;Wk; tbtikj;jy; kw;Wk; Nju;e;njLf;fg;gl;l 

n`hl;];nghl;fspy; nghwpapay; kjpg;gPLfis jahupg;gjw;fhf njhlu;Gila muR JiwfSld; xUq;fpizjy;.

04.  rpNu\;l njhopy;El;g mjpfhhp; (PS 5) (Senior Technical Offi  cer) - 
khfhz kl;lj;jpy; 08 gjtpfs;

gpd;tUk; (m) my;yJ (M) my;yJ (,) jifikfs;

 m)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l rptpy; nghwpapaypy;; xU ,skhzpg; gl;lk; 

my;yJ gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l jFjpahf rptpy; nghwpapay; 

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;; tPjp 

cl;fl;likg;G eph;khzk;> nraw;ghLfs;> guhkhpg;G / ePh;g;ghrdj; Jiwapy; Fiwe;jgl;rk; 5 tUl fhy 

mDgtk;.

 M)  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; tPjp cl;fl;likg;G eph;khzk;> nraw;ghLfs;> guhkhpg;G / ePh;g;ghrdj; Jiwapy; Fiwe;jgl;rk; 10 

tUl fhy mDgtk;.

 ,)  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; tPjp cl;fl;likg;G eph;khzk;> nraw;ghLfs;> guhkhpg;G / ePh;g;ghrdj; Jiwapy; Fiwe;jgl;rk; 15 

tUl fhy mDgtk;.

xU RUf;fkhd Ntiy tptuk;: khfhz gpujp nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh; kw;Wk; nraw;wpl;lg; nghwpapayhsh;fSf;F 

nraw;wpl;l Kfhikj;Jtg; gphptpd; msj;jy;> kl;Lg;gLj;Jjy;> tiujy;> tbtikj;jy;> msTfis mfw;Wjy;> 

kjpg;gPL nra;jy;> mikj;jy;> fz;fhzpj;jy;  vd;gtw;Wf;F cjTjy; kw;Wk; njhopy;El;g mjpfhhpfs; kw;Wk; 

tiuthsh;fspd; Nkw;ghh;it cl;gl CSIAP jpl;lj;jpd; fPo; Nkw;nfhs;sg;gLk; midj;J rptpy; nghwpapay; 

eph;khzq;fspd; juf;fl;Lg;ghL> gzk; nrYj;Jtjw;fhd mstPLfis rhpghh;j;jy;.

05.  rpNu\;l ngWif mjpfhhp; (PS 5) (Senior Procurement Offi  cer) - 
khfhz kl;lj;jpy; 06 gjtpfs;

gpd;tUk; (m) my;yJ (M) my;yJ (,) jifikfs;

 m)  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 

Jiwapy; gl;lg;gbg;Gf;F rkkhd jifik my;yJ ,iaGila Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; 

epWtdj;jpypUe;J ngwg;gl;l ,iaGila Jiwapy;;; xU njhopy;rhh; jifik / ,iz mq;fj;Jtk; 

my;yJ  ,iaGila Jiwapy; %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; ngWif> Kfhikj;Jtk; 

my;yJ eph;khzk; my;yJ xg;ge;j Kfhikj;Jtj;jpy; jifikf;Fg; gpd;dh; Fiwe;jgl;rk; 5 tUl fhy 

mDgtk;.

 M)  ,iaGila Jiwf;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;; ngWif> Kfhikj;Jtk; 

my;yJ eph;khzk; my;yJ xg;ge;j Kfhikj;Jtj;jpy;; jifikf;Fg; gpd;dh; Fiwe;jgl;rk; 10 tUl fhy 

mDgtk;.

 ,)  ,iaGila Jiwf;F 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;; ngWif> Kfhikj;Jtk; my;yJ eph;khzk; my;yJ xg;ge;j Kfhikj;Jtj;jpy;; jifikf;Fg; 

gpd;dh; Fiwe;jgl;rk; 15 tUl fhy mDgtk;.

xU RUf;fkhd Ntiy tptuk;: ngWif kw;Wk; xg;ge;jq;fs; njhlu;ghd midj;Jg; gjpNtLfs; kw;Wk; 

Nfhg;Gfisj; jahupj;jy;> ru;r;irj; jPu;T> xg;ge;j khWghLfs;> Kd;Ndw;w mwpf;if> Mtzf; fl;Lg;ghL 

Mfpatw;wpy; gpuhe;jpa ngWiff; FOf;fSf;F cjTjy;> kw;Wk; cyf tq;fp ngWif topfhl;ly;fs; kw;Wk; jpl;l 

Mtzq;fis cWjpg;gLj;Jk; ,yq;if murhq;fj;jpd; (GOSL) topfhl;LjYf;F ,zq;f ngWifj; jpl;lq;fs;> 

tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fs;> xg;ge;j Mtzq;fs; Mfpatw;iw cs;slf;fpa Mdhy; mit kl;Lk; my;yhky; 

DPD mYtyfj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gLk; midj;J Ntiyfs; kw;Wk; nghUl;fis nfhs;tdT nra;tjw;F 

rpNu\;l ngWif mjpfhupfs; nghWg;ghthu;fs;.

06.  ngWif mjpfhhp; (PS 6 tFjp-A) (Procurement Offi  cer) - 
khfhz kl;lj;jpy; 06 gjtpfs;

gpd;tUk; (m) my;yJ (M) my;yJ (,) jifikfs;

 m)  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 

Jiwapy; gl;lg;gbg;Gf;F rkkhd jifik my;yJ ,iaGila Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; 

epWtdj;jpypUe;J ngwg;gl;l ,iaGila Jiwapy;;; xU njhopy;rhh; jifik / ,iz mq;fj;Jtk; 

my;yJ  ,iaGila Jiwapy; %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; ngWif> Kfhikj;Jtk; 

my;yJ eph;khzk; my;yJ xg;ge;j Kfhikj;Jtj;jpy; jifikf;Fg; gpd;dh; Fiwe;jgl;rk; 3 tUl fhy 

mDgtk;.

 M)  ,iaGila Jiwf;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;; ngWif> Kfhikj;Jtk; 

my;yJ eph;khzk; my;yJ xg;ge;j Kfhikj;Jtj;jpy;; jifikf;Fg; gpd;dh; Fiwe;jgl;rk; 8 tUl fhy 

mDgtk;.

 ,)  ,iaGila Jiwf;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;; ngWif> Kfhikj;Jtk; 

my;yJ eph;khzk; my;yJ xg;ge;j Kfhikj;Jtj;jpy;; jifikf;Fg; gpd;dh; Fiwe;jgl;rk; 13 tUl fhy 

mDgtk;.

xU RUf;fkhd Ntiy tptuk;: ngWif kw;Wk; xg;ge;jq;fs; njhlu;ghd midj;Jg; gjpNtLfs; kw;Wk; 

Nfhg;Gfisj; jahupj;jy;> ru;r;irj; jPu;T> xg;ge;j khWghLfs;> Kd;Ndw;w mwpf;if> Mtzf; fl;Lg;ghL 

Mfpatw;wpy; gpuhe;jpa ngWiff; FOf;fSf;F cjTjy; kw;Wk; cyf tq;fpapd; ngWif topfhl;ly;fs; 

kw;Wk; jpl;l Mtzq;fis cWjpg;gLj;Jk; ,yq;if murhq;fj;jpd; (GOSL) topfhl;LjYf;F ,zq;f ngWifj; 

jpl;lq;fs;> tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fs;> xg;ge;j Mtzq;fs; Mfpatw;iw cs;slf;fpa Mdhy; jpl;l Kfhikj;Jt 

gphptpdhy; Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;ba midj;J Ntiyfs; kw;Wk; nghUl;fis nfhs;tdT nra;tjw;F ngWif 

mjpfhupfs; nghWg;ghthu;fs;.

07.  tptrha tpahghuk; kw;Wk; re;ijg;gLj;jy; ,izg;G mjpfhhp 
(PS 6 tFjp-A) (Agri Business & Marke� ng Linkage Offi  cer) - 
khfhz kl;lj;jpy; 06 gjtpfs;

gpd;tUk; (m) my;yJ (M) my;yJ (,) jifikfs;

 m)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l tptrhak;> re;ijg;gLj;jy;> 

Kfhikj;Jtk;> njhopy;KidT mgptpUj;jp> th;j;jfk; my;yJ nghUspaypy; xU ,skhzpg; gl;lk; 

my;yJ gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l jFjpahf ,iaGila 

Jiwapy; gl;lg;gbg;Gf;F rkkhd jifik my;yJ ,iaGila Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; 

epWtdj;jpypUe;J ngwg;gl;l ,iaGila Jiwapy;;; xU njhopy;rhh; jifik / ,iz mq;fj;Jtk; 

my;yJ  ,iaGila Jiwapy; 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; 

re;ijg;gLj;jy; my;yJ tptrha tpahghu eltbf;iffspy; ntspf;fs kl;lj;jpy;;;  Fiwe;jgl;rk; 3 tUl 

fhy mDgtk;.

 M)  ,iaGila Jiwf;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;; re;ijg;gLj;jy; my;yJ 

tptrha tpahghu eltbf;iffspy; ntspf;fs kl;lj;jpy;;;  Fiwe;jgl;rk; 8 tUl fhy mDgtk;.

 ,)  ,iaGila Jiwf;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; re;ijg;gLj;jy; my;yJ 

tptrha tpahghu eltbf;iffspy; ntspf;fs kl;lj;jpy;;;  Fiwe;jgl;rk; 13 tUl fhy mDgtk;.

xU RUf;fkhd Ntiy tptuk;: rhj;jpakhd njhopy; KidNthiu milahsk; fhZjy; kw;Wk; Ez;zpa> 

rpwpa my;yJ eLj;ju tptrha tpahghuj;ij njhlq;Ftjw;F mth;fSf;F cjTjy; kw;Wk; Kf;fpa tptrha 

kjpg;Gr; rq;fpypfis milahsk; fhZjy;/tsu;j;jy;> rpwg;Gg; gapu;fSf;F cw;gj;jpahsu; rq;fq;fs;/ mikg;Gfs;/ 
$l;likg;Gfis Cf;Ftpj;jy; kw;Wk; ngWkjp Nrh;j;jy; kw;Wk; re;ij Nkk;ghl;bw;fhf mtw;iw Mjupg;gjpy; 

khfhz Jizj; jpl;l gzpg;ghsh;fs; kw;Wk; jpl;l Kfhikj;Jtg; gpuptpy; tptrha tpahghuk;  kw;Wk; 

re;ijg;gLj;jy; ,izg;G epGzu;fSf;F cjTjy;.

08.  jpl;lg;gl tiuQh; (PS 6 tFjp-A) (Draughtman) - 
khfhz kl;lj;jpy; 06 gjtpfs;

gpd;tUk; (m) my;yJ (M) my;yJ (,) jifikfs;

 m)  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 

Jiwapy; gl;lg;gbg;Gf;F rkkhd jifik my;yJ ,iaGila Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; 

fhyepiyf;Fr; rPuikthd ePh;g;ghrd tptrhaj; jpl;lk;
fkj;njhopy; mikr;R
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epWtdj;jpypUe;J ngwg;gl;l ,iaGila Jiwapy;;; xU njhopy;rhh; jifik / ,iz mq;fj;Jtk; 

my;yJ  ,iaGila Jiwapy; %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; ePh;g;ghrdk; / tPjp 

cl;fl;likg;G eph;khzj;jpy;  Fiwe;jgl;rk; 3 tUl fhy mDgtk; kw;Wk; AUTOCAD gpuNahfj;jpy;; 
rpwe;j jpwd;.

 M)  ,iaGila Jiwf;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; ePh;g;ghrdk; / tPjp 
cl;fl;likg;G eph;khzj;jpy;  Fiwe;jgl;rk; 8 tUl fhy mDgtk; kw;Wk; AUTOCAD gpuNahfj;jpy;;; 
rpwe;j jpwd;.

 ,)  ,iaGila Jiwf;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;; ePh;g;ghrdk; / tPjp 
cl;fl;likg;G eph;khzj;jpy;  Fiwe;jgl;rk; 13 tUl fhy mDgtk; kw;Wk; AUTOCAD gpuNahfj;jpy;;; 
rpwe;j jpwd;.

xU RUf;fkhd Ntiy tptuk;: CSIAP jpl;lj;jpd; fPo; Nkw;nfhs;sg;gLk; midj;J rptpy;/ tPjpfs; /fl;bl 
eph;khzq;fspYk; Fsq;fs;; vd;gtw;wpf;fhd fl;likg;G tiuglq;fisj; jahhpj;jy; kw;Wk; Vida cs;fl;likg;G> 

mg;Gwg;gLj;Jk;; msTfs;> tpfpj gFg;gha;T> kjpg;gPL nra;jy;> Kd;Ndw;w mwpf;iffisj; jahupj;jy;> gzk; 

nrYj;Jtjw;fhd mstPLfisr; rupghu;j;jy; Nghd;wtw;iwg; nghWg;Ngw;wy;.

09.  njhopy;El;g mjpfhhp (PS 6 tFjp-A) (Technical Offi  cer) - 
khfhz kl;lj;jpy; 18 gjtpfs;

gpd;tUk; (m) my;yJ (M) my;yJ (,) jifikfs;

 m)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l ,iaGila Jiwapy;; xU ,skhzpg; 

gl;lk; my;yJ Nkw;Fwpg;gpl;l my;yJ gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l 

jFjpahf ,iaGila Jiwapy; gl;lg;gbg;Gf;F rkkhd jifik my;yJ ,iaGila Jiwapy; 

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

gjtpf;F jifik / ,iz mq;fj;Jtk; my;yJ  njhopy;El;gj; Jiw njhlh;ghd  %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; tPjp cl;fl;likg;G eph;khzk;> nraw;ghLfs;> guhkhpg;G / 
ePh;g;ghrdj; Jiwapy; Fiwe;jgl;rk; 3 tUl fhy mDgtk;.

 M)  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; tPjp cl;fl;likg;G eph;khzk;> nraw;ghLfs;> guhkhpg;G / ePh;g;ghrdj; Jiwapy; Fiwe;jgl;rk; 8 

tUl fhy mDgtk;.

 ,)  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;; tPjp cl;fl;likg;G eph;khzk;> nraw;ghLfs;> guhkhpg;G / ePh;g;ghrdj; Jiwapy; Fiwe;jgl;rk; 13 

tUl fhy mDgtk;.

xU RUf;fkhd Ntiy tptuk;: msj;jy;> kl;Lg;gLj;Jjy;> tiujy;> tbtikj;jy;> msTfis mg;Gwg;gLj;Jjy;> 

kjpg;gPL nra;jy;> tpiykD Mtzq;fisj; jahhpj;jy;> xg;ge;j Mtzq;fs;> Kd;Ndw;w mwpf;iffs; 

Nghd;wtw;iwj; jahhpg;gjpy; njhopy;El;g mjpfhhpfs; .  CSIAP jpl;lj;jpd; fPo; Nkw;nfhs;sg;gLk; midj;J 

rptpy; / tPjpfs; / fl;bl eph;khzk;> Nkw;ghh;it kw;Wk; juf;fl;LghL> gzk; nrYj;Jtjw;fhd mstPLfisr; 

rupghu;j;jy; vd;gtw;wpy; nghwpapayhsu; / rpNu\;l njhopy;El;g mjpfhhp cjTjy;.

10.  fz;fhzpg;G kw;Wk; kjpg;gPl;L mjpfhhp (PS 6 tFjp-A) (Monitoring & 
Evalua� on offi  cer) - jpl;l Kfhikj;Jtg; gphptpy; 01 gjtp

gpd;tUk; (m) my;yJ (M) my;yJ (,) jifikfs;

 m)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l tptrhak;  nghUspay; / nraw;wpl;l 
Kfhikj;Jtj;jpy;;; xU ,skhzpg; gl;lk; my;yJ Nkw;Fwpg;gpl;l my;yJ gy;fiyf;fof khdpaq;fs; 

Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l jFjpahf ,iaGila Jiwapy; gl;lg;gbg;Gf;F rkkhd jifik 

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

Jiwapy;;; xU njhopy;rhh; jifik / ,iz mq;fj;Jtk; my;yJ  M&E Jiw njhlh;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; M&E kw;Wk; nraw;wpl;l Kfhikj;Jtj;jpy; 

Fiwe;jgl;rk; 3 tUl fhy mDgtk;.

 M)  M&E Jiw njhlh;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; M&E kw;Wk; nraw;wpl;l 
Kfhikj;Jtj;jpy; Fiwe;jgl;rk; 8 tUl fhy mDgtk;.

 ,)  M&E Jiw njhlh;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;; tPjp M&E kw;Wk; 
nraw;wpl;l Kfhikj;Jtj;jpy; Fiwe;jgl;rk; 13 tUl fhy mDgtk;.

xU RUf;fkhd Ntiy tptuk;: M & E mjpfhup> khjhe;j cs;sPL> ntspaPL (input, output) kw;Wk; tpisTj; 

jftiyj; njhFj;jy;> rupghu;j;jy;> nrayhf;Fjy; kw;Wk; jahupj;jy; Mfpatw;wpd; %yk; nray;Kiw> ,zf;fk; 

kw;Wk; ,Wjpf; fz;fhzpg;G Mfpatw;iwr; nray;gLj;Jtjw;F xl;Lnkhj;j jpl;l fz;fhzpg;G kw;Wk; kjpg;gPl;L 

Kiwia nray;gLj;j fz;fhzpg;G kw;Wk; Jizj; jpl;l gzpg;ghsh; mYtyfj;Jld; (DPDO) ,izf;fg;gl;Ls;s 

M & E mjpfhupfSld; neUf;fkhd xUq;fpizg;Gld; Kd;Ndw;w mwpf;iffisj; jahhpg;gjw;F kjpg;gPl;L epGzUf;F 

trjpfs; toq;Fjy; kw;Wk; Mjutspg;gjhFk;. khfhz mjpfhhpfs; M&E mjpfhupfspd; MjuTld; Kiwikia 

GJg;gpj;j epiyapy; itj;jpUf;fTk;> MIS jpl;lj;ijg; guhkhpf;fTk; ,af;fTk; mth; nghWg;ghspahthh;.

11.  epjpapay; mjpfhhp (PS 6 tFjp-A) (Finance offi  cer) - 
jpl;l Kfhikj;Jtg; gphptpy; 01 gjtp

gpd;tUk; (m) my;yJ (M) my;yJ (,) jifikfs;

 m)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l fzf;fpay; kw;Wk; epjp Kfhikj;Jt 

Jiwapy;;;; xU ,skhzpg; gl;lk; my;yJ Nkw;Fwpg;gpl;l my;yJ gy;fiyf;fof khdpaq;fs; 

Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l jFjpahf ,iaGila Jiwapy; gl;lg;gbg;Gf;F rkkhd jifik 

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

Jiwapy;;; xU njhopy;rhh; jifik / ,iz mq;fj;Jtk; my;yJ ,iaGila  Jiw njhlh;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; epjpj; Jiwapy; Fiwe;jgl;rk; 3 

tUl fhy mDgtk;.

 M)  ,iaGila Jiw njhlh;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; epjpj; Jiwapy; Fiwe;jgl;rk; 8 tUl fhy mDgtk;.

 ,)  ,iaGila Jiw njhlh;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;; epjpj; Jiwapy; Fiwe;jgl;rk; 13 tUl fhy mDgtk;.

xU RUf;fkhd Ntiy tptuk;: epjp kw;Wk; fzf;fpay; njhlh;ghd Ntiyfspy; epjpapay; Kfhikj;Jt 

epGzUf;F cjTjy;.

12.  r%fg; ghJfhg;G mjpfhhp (PS 6 tFjp-A) (Social Safeguard offi  cer) - 
tlkj;jpa khfhzk; kw;Wk; tl khfhzj;jpy; 02 gjtpfs;

gpd;tUk; (m) my;yJ (M) my;yJ (,) jifikfs;

 m)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l r%ftpay;> r%f Nritfs;> nghUspay;> 

Gtpapay; Jiwapy;;;; xU ,skhzpg; gl;lk; my;yJ Nkw;Fwpg;gpl;l my;yJ gy;fiyf;fof khdpaq;fs; 

Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l jFjpahf ,iaGila Jiwapy; gl;lg;gbg;Gf;F rkkhd jifik 

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

Jiwapy;;; xU njhopy;rhh; jifik / ,iz mq;fj;Jtk; my;yJ ,iaGila Jiw njhlh;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; 3 tUl fhy mDgtk;.

 M)  ,iaGila Jiw njhlh;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; 8 tUl fhy mDgtk;.

 ,)  ,iaGila Jiw njhlh;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; 13 tUl fhy mDgtk;.

xU RUf;fkhd Ntiy tptuk;: r%f kw;Wk; Rw;whly;; ghJfhg;G epGzu; kw;Wk; Jiz jpl;l ,af;Feu;fSf;F 

r%f Nkk;ghl;L fl;likg;ig tbtikf;fTk;> jpl;l jiyaPLfshy; Vw;gLk; r%f jhf;fq;fis kjpg;gplTk; 

cjTjy; kw;Wk; tsu;r;rp tpisTfs; Neu;kiwahdit vd;gtw;iw cWjpg;gLj;jTk;> r%f jhf;f khwpfs; kw;Wk; 

nghUj;jkhd jukhd kw;Wk; r%f khw;wq;fis mstpLtjw;fhd msT Fwpfhl;bfs; kw;Wk; mij gFg;gha;T 

nra;tjw;F cau;ju jahu;gLj;jg;gl;l juit cWjpg;gLj;Jjy;.

 

13.  ghypd mgptpUj;jp mjpfhhp (PS 6 tFjp-A) (Gender Development 
offi  cer) - Cth khfhzj;jpy; 01 gjtp

gpd;tUk; (m) my;yJ (M) my;yJ (,) jifikfs;

 m)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l r%ftpay;> r%f Ntiyfs; kw;Wk; 

ghypay; fy;tp my;yJ mJ njhlh;ghd VjhtJ  Jiwapy;;;; xU ,skhzpg; gl;lk; my;yJ Nkw;Fwpg;gpl;l 

my;yJ gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l jFjpahf ,iaGila 

Jiwapy; gl;lg;gbg;Gf;F rkkhd jifik my;yJ ,iaGila Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; 

epWtdj;jpypUe;J ngwg;gl;l ,iaGila Jiwapy;;; xU njhopy;rhh; jifik / ,iz mq;fj;Jtk; 

my;yJ ,iaGila  Jiw njhlh;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; 3 tUl fhy mDgtk;.

 M)  ,iaGila Jiw njhlh;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; 8 tUl fhy mDgtk;.

 ,)  ,iaGila Jiw njhlh;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; 13 tUl fhy mDgtk;.

xU RUf;fkhd Ntiy tptuk;: jpl;lg; gFjpapy; ePu;g;ghrdk; kw;Wk; tptrha Nkk;ghl;by; ghypdk; njhlu;ghd 

rpf;fy;fisj; jPu;g;gjw;fhd cj;jpfis tFg;gjw;fhf khfhz Jizj; jpl;lg; gzpg;ghsh; kw;Wk; r%f kw;Wk; 

Rw;whly;; ghJfhg;G epGzUf;F cjTjy; kw;Wk; ghypd mk;rq;fis cWjp nra;tjw;fhf kw;w epGzu;fs;> 

mjpfhupfs; kw;Wk; gq;Fjhuu;fs;/ gq;Fjhuu; mikg;GfSld; neUf;fkhf gzpahw;Wjy;. ,e;j jpl;lk; ePu;g;ghrd 

Nkk;ghL kw;Wk; tptrha jpl;lk; Nghd;wtw;wpy; xUq;fpizf;fg;gl;Ls;sJ.

14.  fkj;njhopy; trjpahsh; (Agriculture Facilitator) - 
khfhz kl;lj;jpy; 47 gjtpfs;

jpl;lg; gpuNjrj;jpd; gpd;tUk; fkj;njhopy; Nrit gphpTfspYs;s fkj;njhopy; trjpahsh; gjtpfSf;fhf 

tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

khtl;lk; fkey Nrit gphpTfs;

FUehfy; uk;Ng> nkhunfhy;yhfk> vn`j;Jntt> mk;gd;nghy> k`ed;Ndhpa> fy;fKt> jk;Gj;j 

kw;Wk; ,uh[hq;fda

Gj;jsk; tzhj;jtpy;Yt> ,`y Gspaq;Fsk kw;Wk; etnfj;Njfk

mEuhjGuk; af;fy> Nfhd;ntt> gwq;fpahthba> f`l;lf];jpfpypa> fnyd;gpe;JDntt> uj;ky;f`ntt> 

uNzhuht> je;jphpkiy kw;Wk; ngkJt

fpspnehr;rp mf;fuhad;> Kyq;fhtpy; kw;Wk; GNdhpad;

Ky;iyj;jPT JZf;fha;> Ky;ypatis> GJf;FbapUg;G kw;Wk; xl;Lr;Rl;lhd;

jpUNfhzkiy gd;Fsk;> Fr;rntsp> Gy;Nkhl;il> gjtprphpGu kw;Wk; Nfhkuq;flty

kl;lf;fsg;G te;jhW%iy> fubadhW kw;Wk; Mapj;jpakiy

mk;ghiw nghj;Jtpy;> Nfhkhwp> ghdk kw;Wk; yFfy

`k;ghe;Njhl;il nguypn`y> tPutpy> gz;lhf;hpa kw;Wk; Nahjfz;ba

nkhduhfy njYy;y> nts;stha kw;Wk; Gj;js

jifikfs;:

f.ngh.j (rh/j) ghPl;irapy; ,uz;Lf;F Nkw;glhj mkh;Tfspy; Mq;fpyk;> rpq;fsk;/jkpo; nkhop kw;Wk; fzpjk; 

cl;gl;ljhf ehd;F (04) ghlq;fspy; jpwikr; rpj;jpfs; rfpjk;; MW (06) ghlq;fspy; rpj;jpaile;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

kw;Wk;

,yq;ifapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l epWtdnkhd;wpy; fkj;njhopypy; ,uz;L tUl bg;Nshkhitg; ngw;wpUj;jy;

my;yJ

fkj;njhopy; Jiwapy; %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;.

my;yJ

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l njhopy;El;g jifikf;Fr; rkkhdjhf njhopy;El;g njhopw;fy;tp Mizf;FOtpdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l jifik.

rk;gsk;:

fkj;njhopy; trjpahsh;fSf;fhd rk;gsk; 03/2016Mk; ,yf;f nghJeph;thf Rw;wwpf;if kw;Wk; 01/2019Mk; ,yf;f 

Kfhikj;Jt Nritfs; Rw;wwpf;ifapd; 3.2.3Mk; gphptpd; gpufhuk; rk;gs FwpaPL MT1-2016 mbg;gilapyhFk;.

gpd;tUtdtw;iwf; nfhz;l mNgl;rh;fSf;F Kd;Dhpik toq;fg;gLk;.

• Nkw;Fwpg;gplg;gl;l fkj;njhopy; Nrit gpuNjrq;fspy; trpg;gth;fs;

• fkj;njhopy; nraw;ghLfspy; cyh; tyak;> r%f etPdkag;gLj;Jjy; kw;Wk; gapw;rp mDgtKs;sth;fs;

• ntspfsj;jpw;F gazk; nra;tjw;F Nkhl;lhh; irf;fps; itj;jpUg;gth;fs;.

RUf;fkhd Ntiy tptuk;: fhyepiyf;F rPuikthd fkj;njhopy;; (CSA) eilKiwfspy; jpl;l rfy 

Copau;fSf;Fk; cjTjy;> CSA eilKiwfisg; gpd;gw;w tptrhapfisj; jpul;Ljy;> tptrhapfis 

xOq;fikj;jy; kw;Wk; fs mstpy; jpl;lr; nray;ghLfisr; nray;gLj;j njhopy;El;g Mjuit toq;Fjy;> 

gz;izj; jpl;lj;ij tbtikj;jy; kw;Wk; jahupg;gjw;F tptrhapfSf;F cjTjy;. CSA eilKiwfisr; 

nray;gLj;Jjy;> tptrhapfSf;Fj; Njitahd eLifg;; nghUl;fs; kw;Wk; Vida cs;sPLfis toq;Fjy;> 

Kd;Ndw;wk; kw;Wk; jpl;lr; nray;ghLfs; gw;wpa jfty;fisr; Nrfupj;jy;> cw;gj;jpahsu; rq;fq;fs;> kw;Wk; 

mitfspd; tpisnghUl;fs; re;ijg;gLj;JjYf;F cjTjy;> jpl;l Copau;fis re;ijfs; kw;Wk; tzpfq;fSld; 

,izf;f cjTjy;.

nghJ epge;jidfs;:

1. tpz;zg;g ,Wjpj; jpfjpapy; mWgj;J ehd;F (64) taJf;Ff; Fiwahjth;fshf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

2.  rfy epakdq;fSk; Muk;gj;jpy; Xu; Mz;L fhyj;jpw;F ,Uf;Fk; kw;Wk;  rpj;jpfukhd nray;jpwd; 

mbg;gilapy; Mz;LNjhWk; Nrit ePbg;G ,Uf;Fk;.

3. Copah;fs; Njitf;F Vw;g jpl;lj; jsq;fSf;F gazpf;f Ntz;Lk;.

4. ,yq;ifapy; Nkw;nfhs;sg;gLk; ntspehl;L jpl;lq;fspy; cs;s gzp mDgtk; tpUk;gj;jf;fJ.

5. Mq;fpyj;jpy; Nju;r;rp> kw;Wk; rpwe;j fzpdp mwpT> murhq;f xOq;FKiwfis mwpe;jpUj;jy;.

6.  xt;nthU gjtpf;Fkhd rk;gsk; 2019 khh;r; khjk; 05Mk; jpfjpa 01/2019Mk; ,yf;f Kfhikj;Jt Nritfs; 

Rw;WepUgj;ij mbg;gilahff; nfhz;bUf;Fk;.

tpz;zg;gq;fs;:

•  rfy tpz;zg;gjhuh;fSk; jkJ Ra juTfs; (Curriculum Vitae) rfpjk; cwtpduy;yhj ,U rhd;Wgfh;Nthh; 

kw;Wk; rfy rhd;wpjo;fspd; gpujpfisAk; ,izj;J jkJ tpz;zg;gq;fis 2022 Vg;uy; 01Mk; jpfjp my;yJ 

mjw;F Kd; gpd;tUk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;GkhW Ntz;lg;gLfpd;wdh;.

nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>

fhyepiyf;Fr; rPuikthd ePh;g;ghrd tptrhaj; jpl;lk;>

fkj;njhopy; mikr;R>

61/1, vk;.b.vr;. [ath;jd khtj;ij>

kjpd;dhnfhl> ,uh[fphpa.

•  jw;NghJ murhq;fk; / mur rhh;G epWtdq;fspy; Nritahw;Wk; tpz;zg;gjhuh;fs;; jkJ jpizf;fsj;jpd; 

jiyikapD}lhf tpz;zg;gq;fis mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

•  xd;Wf;F Nkw;gl;l gjtpfSf;F tpz;zg;gpg;gjhdhy; xt;nthU gjtpf;Fkhd tpz;zg;gq;fis jdpj;jdpahd 

ciwfspy; ,l;L mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

•  tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtp kw;Wk; 

khfhzj;ijf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

• Nkw;gb Ml;Nrh;g;Gfspy; fkj;njhopy; mikr;R nrayhshpd; jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;.

Nkyjpf tpguq;fSf;F jaT nra;J www.csiap.lk ,iza jsj;jpw;F gpuNtrpf;fTk;.

nrayhsh;

fkj;njhopy; mikr;R
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khtl;l nghJ itj;jparhiy - khj;jiw

khj;jiw khtl;l nghJ itj;jparhiyf;Fg; gpd;tUk; 

gjhHj;jq;fis toq;f ,aYkhd murpy; gjpT nra;ag; 

ngw;Ws;s epWtdq;fsplkpUe;J tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

,jw;fhd midj;J tpiykDg; gbtq;fisAk; gpd;tUkhW ngw;Wf;nfhs;syhk;.

njhlH 

,yf; 

fk;

toq;fy; tpguk;

Njit 

ahd 

vz;zp 

f;if

tpz;zg;g 

jhuhpd; 

jifik

kPsspf;fg; 

glhj 

gbtf; 

fl;lzk; 

&gh

01

02

03

04

05

Nf];kd; Jzp gr;ir epwk; (mfyk; 60 

mq;Fyk;)

Nf];kd; JzpfLk; ePy epwk; (mfyk; 60 

mq;Fyk;)

Nf];kd; Jzp rhk;gy;epwk; (mfyk; 60 

mq;Fyk;)

Nf];kd; Jzp nk&d;epwk; (60 mq;Fyk;)

gr;irj; Jzp (mfyk; 36 mq;Fyk;)

4000 kPw;

3000 kPw;

2500 kPw;

500 kPw;

3000 kPw;

fk;gdp 

gjpT 

rhd;wpjo;

3500.00

Nkw;gb gz;lq;fis toq;Ftjw;F ,aYkhd epWtdq;fs;> kPsspf;fg;glhj &gh 3500.00 

,w;fhd gbtf; fl;lzj;ij khj;jiw nghJ itj;jparhiyapd; rpwhg;gH gphptpy; nrYj;jpg; 

ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr; rPl;L kw;wk; jhgdj;jpd; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;W kw;Wk; 

vOj;JUt tpz;zg;gnkhd;W> tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;Sk; Ntisapy; 

rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

2. 2022 khHr; 16 Kjy; Vg;uy; 04 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 

3.00 tiuahd fhyg; gFjpapy; gpujhd mYtyfj;jp ,jw;hd tpiykDg;gbtq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs;> 2022 Vg;uy; 05 md;W K.g. 

10.30 tiuahd fhyg; gFjpapy; gjpTj; jghypy; mDg;Gtjw;F my;yJ Neubahf 

,t;tYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; NrHg;gjw;F KbAk;. md;iwa 

jpdk; K.g. 10.30 ,w;F tpiykDj; jpwf;fg;gLtJld;> mt;Ntisapy; tpiykDjhuHfs; 

my;yJ mtHfspd; gpujpepjpnahUtH rKfkspj;jpUf;fyhk;. Nkyjpf tpguq;fis njh.

Ng. ,y. 041-2227820 my;yJ 041-2222261 (ePbg;G 134) I mioj;Jg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiytH>

gpuhe;jpag; ngWiff; FO>

khtl;lg; nghJ itj;jparhiy>

khj;jiw.

tpiykD mioj;jy;

efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;R

efu mgptpUj;jp fopTg;nghUl;fis mfw;Wjy; kw;Wk; rKjha 
Jg;GuNtw;ghl;L mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R $l;L Mjd 

Kfhikj;Jt mjpfhu rig nl];f;nlhg; fzdpfs; kw;Wk; 
nyg;nlhg; fzdpfis nfhs;tdT nra;tjw;fhd 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;Nfhuy;

tpiykD ,yf;fk; : CMA/MIS/EQ/11/2022/02

$l;L Mjd Kfhikj;Jt mjpfhu rigapdhy;> gpd;tUk; tpguq;fspw;fikthf 

kbf;fzdpfs; kw;Wk; nl];f;nlhg; fzdpfspw;fhf jifikAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

cUg;gb ,yf;fk; cUg;gbapd; ngah; myFfspd; vz;zpf;if

01 kbf;fzdpfs; 07

02 nl];f;nlhg; fzdpfs; 19

,jw;fhd epge;jidfs; kw;Wk; tpjpKiwfs; gpd;tUkhW

01. ngWif topfhl;b tpjpKiwfspd; gpufhuk; tpiykDf; Nfhug;gLk;.

02.  Nkw;gb cgfuzq;fis toq;fy; kw;Wk; tpepNahfk; njhlh;ghf Fiwe;jgl;rk; 10 

Mz;Lfhy mDgtj;Jld;> mur epWtdnkhd;wpw;F my;yJ jdpahh; epWtdq;fspw;F 

05 Mz;Lfs; Fwpg;gplj;jf;f fl;lisfis toq;fpAs;s  toq;Feh;fs; ,jw;fhf 

tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;fyhk;.

03.  ,jw;fhf Mh;tKs;s toq;Feh;fs;> $l;L Mjd Kfhikj;Jt mjpfhurigapd; 

epjpg;gphptpy;> vOj;JUt tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpj;J> 2022.03.15 Kjy; 2022.03.29 

tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 tiu mjpfhu rigapd; 

rpwhg;gUf;F kPsspf;fg;glhj &gh 500/= ,w;fhd fl;lzj;ijr; nrYj;jp KOikahd 

tpiykDg;gbtj; njhFjpnahd;iwg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

04.  tpiykDf;fis> epWtdj;jpd; ngah; kw;Wk; tpiykD ,yf;fj;ij Fwpg;gpl;L> 

jiyth;> ngWiff;FO> 1 Mk; khb> Njrpa tPlikg;Gj; jpizf;fsf; fl;blk;> Nrh;.

rpj;jk;gyk; V.fhbdh; khtj;ij> nfhOk;G - 02 vd;w Kfthpf;F> gjpTj;jghypy;> $hpah; 

Nrit %yk; mDg;Gjy; my;yJ $l;L Mjd Kfhikj;Jt mjpfhu rigapd; 

toq;fy; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; Nrh;j;jy; Ntz;Lk;.

05.  Nkw;gb Kfthpf;F> 2022.04.19 md;W gp.g.2.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;dh; 

tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; %lg;gl;lJk; cldbahf mit jpwf;fg;gLtJld;> 

mt;Ntisapy; toq;Feh; my;yJ mthpd; mjpfhuk; ngw;w gpujpejpfs; 

rKfkspj;jpUf;fyhk;.

06.  tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik ngWiff;FOtpw;F 

chpj;jhFk;.

07.  rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fs; Fiwe;jgl;rk; 30 ehl;fSf;Fr; nry;YgbahFjy; 

Ntz;Lk;.

jiyth;> ngWiff;FO>

$l;L Mjd Kfhikj;Jt mjpfhurig>

Kjyhk; khb> Njrpa tPlikg;Gj; jpizf;fs fl;blk;>

Nrh;.rpj;jk;gyk; V fhbdh; khtj;ij> 

nfhOk;G - 02

ngaH khw;wk;

jy;iyag;Gyk; funtl;b fpof;F> 

funtl;b vd;w Kfthpapy; 

trpf;Fk; Vuk;g%Hj;jp rrpkjp 

Mfpa ehd; ,d;W Kjy; vdJ 

ngaiu Vuk;g%Hj;jp m];kpah 

vd khw;wpf; nfhs;fpNwd. vdTk; 

,dpNky; rfy Mtzq;fspYk; 

vdJ Gjpa ngaiuNa 

gad;gLj;JNtd; vdTk; 

mt;thNw ifnahg;gk; ,LNtd; 

vdTk; ,j;jhy; ,yq;if 

rdehaf Nrh\ypr FbauRf;Fk; 

kf;fSf;Fk; mwpaj;jUfpNwd;.

Vuk;g%Hj;jp m];kpah   14.03.2022

gp];fy; Vy tpw;gid

mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;

tof;F ,yf;fk;: 287/ tpN\lk;

epiwNtw;Wf;fl;lis ,yf;fk;: 

25/20
Nky; khfhzk;> fk;g`h khtl;lk; 

rpadhNfhwis nkjgj;Jt 

f`k;gpspN`d fpuhkj;jpy; 

mike;Js;s kPf`tj;j my;yJ  

ngyk;f`tj;j vd;w fhzp> chpkk; 

ngw;w epy msitahsH v];. 

khd;dg;ngUk vd;gthpdhy; kPsTk; 

mse;J jahhpf;fg;gl;l ,yf;fk; 

228> 2004.06.19 jpfjpa tiuglj;jpd; 

gpufhuk; Jz;L ,yf;fk; 5 

vdf;Fwpg;gplg;gLk; fhzp> 2022Mk; 

Mz;L Vg;uy; 07Mk; jpfjp gp.g. 

2.30 ,w;F Fwpj;j mirahr; nrhj;J 

mike;Js;s ,lj;jpy; gpurpj;j 

Vyj;jpy; tpw;gid nra;ag;gLk;.

gp];fy; Vy tpw;gid

mj;jdfy;y khtl;l ePjpkd;wk;

tof;F ,yf;fk;: 341/ tpN\lk;

gp];fy; ,yf;fk;: 26/20
Nky; khfhzk;> fk;g`h khtl;lk; 

fk;g`h fhzpg;gjptfk; gphptpy; 

rpadhf; Nfhuiy cLf`gj;Jt 

`{k;Gl;baht fpuhkj;jpy; 

cs;s f`l;lf`tj;j vd;w 

fhzpapd; 1997Mk; Mz;L Nk 

khjk; 21Mk; jpfjp chpkk; 

ngw;w epymsitahsH P. 
[anfhb vd;gthpdhy; mse;J 

jahhpf;fg;gl;l 5230 ,yf;fKila 

tiuglj;jpd; gpufhuk; gphpf;fg;gl;l  

Jz;L ,yf;fk; 2 vd;w 

fhzpahdJ> 2022Mk; Mz;L 

Vg;uy; 08Mk; jpfjp gp.g. 2.30 

,w;F gpurpj;j Vyj;jpy; tpw;gid 

nra;ag;gLk;.

ngWif mwptpj;jy;
tptrhak;> fkj;njhopy; mgptpUj;jp> ePh;g;ghrdk;> ePh; toq;fy; kw;Wk; ePH; tbfhyikg;G> 

czT toq;fy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;> th;j;jfk; kw;Wk; $l;LwT mgptpUj;jp mikr;R

njd; khfhzk;

njd; khfhz ePh;g;ghrdj; jpizf;fsk;

01.  njd; khfhz ePh;g;ghrdj; jpizf;fsj;jpd;  ngWiff; FOj; jiythpdhy; gpd;tUk; nraw;wpl;lj;jpw;F jFjp 

kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuypd; fPo; njd; 

khfhzj;jpDs; gjpT nra;J nfhz;Ls;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J kl;Lk; Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

njh. 

,yf;fk;
nraw;wpl;lk;

gpu.nrayfg; 

gphpT

Mff; 

Fiwe;j 

CIDA gjpT

rptpy; 

Ntiyfspd; 

ngWkjp 

(&gh)

tpiykDg; 

gpiz 

Kwpapd; 

ngWkjp 

(&gh)

fhyp khtl;lk;

G/01/2022 njhuy fphpnkl;baha buhf;lh; 

flitia eph;khzpj;jy; 
mk;gyhq;nfhl C9 / C8 1,555,755.15 15,560.00

G/02/2022 kj;jpa fhy;thia kWrPuikj;jy;
Nghg;Ng 

nghj;jy
C9 / C8 962,372.17 9,625.00

G/03/2022 `pge;fe;j ngypf];nty;y fhy;thapy; 

buhf;lh; flitia eph;khzpj;jy; 
fue;njdpa C9 / C8 1,434,099.48 14,340.00

G/04/2022 epahfk gp.nr. mjpfhug; gpuNjrj;jpy; 

mizf;fl;bd; guhkhpg;G
epahfk C9 / C8 1,482,953.27 14,830.00

G/05/2022 vz;Nlutj;j fhy;tha; Gduikg;G 

kw;Wk; mizf;fl;L gyif toq;Fjy;
af;fyKy;y C9 / C8 638,092.04 6,380.00

G/06/2022
njhuNg gpujhd fhy;thapy;  

tiyTfis mg;Gwg ;gLj ;j p 

kWrPuikj;jy;

,kJt C9 / C8 1,162,509.20 11,625.00

G/07/2022 Nydfy fhy;tha; (fPdf` fhy;tha;) 

kw;Wk; fpis fhy;thia  kWrPuikj;jy;
fue;njdpa C9 / C8 839,464.00 8,395.00

G/08/2022 ehj;jnty fhy;thia  kWrPuikj;jy; te;Juk;g C9 / C8 1,042,288.50 10,425.00

G/09/2022 m`q;fk ghkq; fhy;thia 

kWrPuikj;jy;
`guhJt C9 / C8 1,432,802.00 14,330.00

G/10/2022 `pd; fhy;thia (Cuy fhy;tha;) 

kWrPuikj;jy;
ehnfhl C9 / C8 659,474.00 6,595.00

G/11/2022 Fyp kl fhy;thia kWrPuikj;jy; `pf;fLt C8 / C7 2,100,883.50 21,010.00

G/12/2022 njhuNg gpujhd fhy;thapy; gpyhd 

fhy;tha; tiu kWrPuikj;jy;
,kJt C9 / C8 1,289,583.00 12,895.00

G/13/2022 ,e;jpnfl;ba ,lJ fiu tptrha 

tPjpapd; mgptpUj;jp
mk;gyhq;nfhl C8 / C7 2,137,983.54 21,380.00

G/14/2022 Jk;ngnyg;Gt fhy;thapy; Gjpa kjif 

eph;khzpj;jy;
neYt C9 / C8 733,415.77 7,335.00

G/15/2022 jpj;jfy fhy;thia kWrPuikj;jy; ,kJt C9 / C8 1,600,973.00 16,010.00

khj;jiw khtl;lk;

M/01/22 fk;GWfKt Fsj;jpd; gpujhd fhy;tha;f;F 

nfhq;fpwPl; ,lk; ,uz;lhk; fl;lk;
ntypfk C8 / C7 3,128,804.95 31,290

M/02/22 jd;njdpa ,lJ fiuia kWrPuikj;jy; jpf;nty;y C8 / C7 3,194,783.00 31,950

M/03/22 ngy;ghKy;y mizf;fl ;by; 

cile;Js;s kjpiy kWrPuikj;jy;
Kyl;bad C8 / C7 3,710,840.30 37,110

M/04/22 njk;gpypahnfhl mizf;fl;il 

eph;khzpj;jy;
mj;Juypa C9 / C8 1,546,391.80 15,465

M/05/22 khuk;gntt gpujhd fhy;tha;f;F 

nfhq;fpwPl; ,Ljy; - gbepiy III mf;Fu];] C9 / C8 1,996,158.21 19,960

`k;`k;ghe;Njhl;il khtl;lk;

H/1/22 ntn`ufy mizf;fl ;il 

kWrPuikj;jy;

`k;ghe;Njhl;il C7 / C6 6,042,896.10 60,430

H/2/22 k Pf`Kyd mizf;fl ;il 

kWrPuikj;jy;
ngypaj;j C8 / C7 2,717,347.58 27,175

H/3/22 nuhltyaha fhy;thia kWrPuikj;jy; mk;gyhe;njhl;l C8 / C7 3,653,824.21 36,540

H/4/22 gd;rNyaha mizf;fl ;il 

kWrPuikj;jy; (kpFjp Ntiyfs;)
fl;Ltd C9 / C8 1,264,350.95 12,645

H/5/22 rpak;gyf]; ntt nfj; fhy;thia 

kWrPuikj;jy; (,uz;lhk; fl;lk;)
jq;fhiy C8 / C7 4,729,880.30 47,300

H/6/22 njdfkMu clnjKu mizf;fl;il 

eph;khzpj;jy;
xNfnty C8 / C7 4,947,957.96 49,480

,e;jr; nraw;wpl;lj;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;fhd jifikiag; ngWtjw;F eph;khzf; ifj;njhopy; mgptpUj;jp 

mjpfhu rigapy; (CIDA) ePh;g;ghrdk; kw;Wk; tbfhyikg;Gj; Jiwf;fhd gjpT my;yJ  njd; khfhz rigapy; 

ePh;g;ghrd nraw;ghLfs; njhlh;gpy; mDgtk; cs;s kw;Wk; nraw;wpl;lj;jpw;F ,iaghd mjpfhug; gpuNjrj;jpy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l fkj;njhopy; mikg;ghf gjpitf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; tpiykDf;fisr; 

rkh;g;gpf;Fk; xg;ge;jf;fhuh;fs;; vd;gJld; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;Fk; NghJ gjpit cWjp nra;tjw;fhd 

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

02.  epjp mikr;rpd; 2021-02-18Mk; jpfjpa 04/2016Mk; ,yf;f Rw;WepUgj;jpd; gpufhuk; ,e;jg; ngWifapd; 

nkhj;j kjpg;gPl;Lf; fpuak; 50 kpy;ypad; &ghTf;Ff; Fiwthf cs;sikahy; xg;ge;jf;fhuh;fspd; khfhz 

Kd;Dhpik kw;Wk; eph;khzf; ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; gjpTj; ju (CIDA juk;) Kd;Dhpik 

tpiykDf;fis kjpg;gpLifapy; ftdj;jpw; nfhs;sg;gLk;. NkYk; 03/2020 kw;Wk; 03/2020(i) Mk; ,yf;f mur 

epjpr; Rw;WepUgj;jpd; epge;jidfs; Vw;GilajhFk;.

03.  Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;s tpiykD Mtzq;fis 2022-03-15Mk; jpfjp Kjy; 2022-03-29Mk; 

jpfjp tiuapy; ~~khfhz ePh;g;ghrdj; jpizf;fsk;> 5tJ khb> khtl;lr; nrayf mYtyff; fl;blk;> fhyp|| 

mYtyfj;jpy; my;yJ me;je;j khtl;lq;fspd; ,iaGila ngWif tpz;zg;gq;fis vkJ jpizf;fsj;jpd; 

fhyp> khj;jiw kw;Wk; `k;ghe;Njhl;ilapy; mike;Js;s khtl;l ePh;g;ghrd nghwpapayhsh; mYtyfq;fspy; 

mYtyf Neuj;jpDs; (K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu) xU Nfs;tpg; gbtj;jpw;fhf kPsspf;fg;glhj 1000.00 

&gh fl;lzj;ij mYtyfj;jpd; fzf;Fg; gphptpw;Fr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

04.  rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fs; 2022-06-15Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

05.  tpiykDf;fSld; Nkw;gb ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s tpiykDg; gpiz Kwpiar; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; 

vd;gJld; mit 2022-09-15 Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. ,J mDkjpf;fg;gl;l khjphpapd; 

gpufhuk; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; xg;Gjy; mspf;fg;gl;L mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf tq;fp my;yJ fhg;GWjp 

epWtdj;jpy; ngw;Wf;nfhz;lJk; Nfhug;gLk; NghJ nrYj;jf;$ba tq;fpg; gpiz Kwpahf my;yJ tq;fpf; 

fl;lisahf my;yJ mYtyfj;jpw;F gzk; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;bd; %yk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

06.  ,U efy;fspy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis ~~%yg; gpujp|| kw;Wk; ~~,uz;lhk; gpujp|| vd ntt;NtW 

,U fbj ciwfspy; ,Ljy; Ntz;Lk; vd;gJld; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; %yg; gpujp kw;Wk; 

,uz;lhk; gpujpnadf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. mt;tpU fbj ciwfisAk; jdpnahU ciwapy; ,l;L Kj;jpiuf; 

Fwp nghwpj;J Fwpj;j Ntiyapd; ngaiu mjd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gpl;L 2022-03-30Mk; jpfjp 

K.g. 11.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; ~~jiyth; - ngWiff; FO> khfhz ePh;g;ghrdg; 

gzpg;ghsh;> 5Mk; khb> khtl;lr; nrayff; fl;blk;> fhyp|| vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; 

Ntz;Lk; my;yJ ,e;j mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. 

07.  rfy tpiykDf;fSk; 2022-03-30Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzpf;Fj; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; tpiykDjhuh; my;yJ 

mtuJ gpujpepjpnahUth; ,e;epfo;tpy; fye;Jnfhs;syhk;.

08.  jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

09.   ,J njhlh;gpyhd Nkyjpf tpguq;fis 091-2245176 my;yJ 091-2223206 vDk; njhiyNgrp ,yf;fq;fspd; 

Clhfg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,e;jg; ngWif mwptpj;jiy jpizf;fsj;jpd;  http://www.irrigationdept.sp.gov.lk/ 
vDk; ,izajsj;jpy; gpuRhpf;fg;gl;Ls;sd.

khfhz ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; / ngWiff; FOtpd; jiyth;>

khfhz ePh;g;ghrdj; jpizf;fsk;>

5Mk; khb> khtl;lr; nrayff; fl;blk;> fhyp.

2022-03-15.

mw;Nwhzpj;jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
ghze;Jiw> ey;Y}Ut> [ae;jp khtj;ij> ,y. 

32/9 vDk; Kfthpapy; trpf;Fk; yp`pdpah FkhuNf 

Nuh`pdp gj;kyjh (gioa Nj.m., 696083738V) 
(Gjpa Nj.m., 1969608100030) Mfpa ehd;> gpurpj;j 

nehj;jhhpR uq;[pj; Uj;jphpNfh vd;gtuhy; vOjp 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l ,y. 13280 kw;Wk; 2019.03.19Mk; 

jpfjpa mw;Nwhzpj;jj;Jtj;jpdhy; n`huz> fdd;tpy> 

,y. 331/B vDk; Kfthpapy; trpf;Fk; kj;JkhNf 

jdghy (Nj.m.,. 550760436V) vd;gtUf;F toq;fg;gl;l 
mw;Nwhzpj;jj;Jtj;ij ,d;W Kjy; ,uj;Jr; nra;tjhf 

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauRf;Fk; mjd; 

nghJ kf;fSf;Fk; mwpaj;jUfpNwd;. ,d;W Kjy; 

vdJ mw;Nwhzpj; jj;Jtf;fhuuhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; 

VNjDk; eltbf;iff;F ehd; nghWg;ghspay;y vd;Wk; 

,j;jhy; njhptpf;fpd;Nwd;.

yp`pdpah FkhuNf Nuh`pdp gj;kyjh

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
rphpy; khtj;ij> k`t];fLt jw;nghOJ Via Marcantonio 
Ducco, 422123, Brescia Italy ,y; trpf;Fk; RtHzh NuDfh j 

rpy;th Kdrpq;` Mfpa ehd;> fSj;Jiw gpurpj;j nehj;jhhpR 

jpUkjp. khhp v/g; /nghd;Nrfh vd;gthpd; 1473 ,yf;fKila 

mw;Nwhzpj; jj;Jtj;jpd; gpufhuk; ,yf;fk; 105> rphpy; khtj;ij> 

k`t];fLt> t];fLtapy; trpf;Fk; eprhd;j B rpy;th 

Kdrpq;` vd;gtUf;F toq;fg;gl;l mw;Nwhzp jj;JtkhdJ> 

,j;jhy; ,uj;Jr; nra;ag;gl;Ls;snjd ,yq;if Fbaurpw;Fk; 

nghJ kf;fSf;Fk; mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.

Nkw;gb gpurhd;j B rpy;th Kdrpq;` vd;gthpdhy;> ,jd; gpd;dH 

vd;rhHgpy; Nkw;nfhs;sg;gLk; vt;tpj eltbf;iffspw;Fk; ehd; 

nghWg;Gjhhpay;y vdTk; mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.

mw;NwhzpjhuH
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